
เก่ียวกับ Workday
Workday (NYSE: WDAY) ให้บริการแอปพลิเคชันบนระบบคลาวด์ 
สำาหรับงานด้าน Finance, Human Resources, Planning, Student/
Faculty รวมถึงการทำา Analytics ระบบของ Workday ออกแบบมาเพื่อ
รองรับรูปแบบการทำางานขององค์กร ท่ีมีความต้องการท่ีเฉพาะเจาะจง
แตกต่างกันออกไป Workday ก่อต้ังโดย Aneel Bhusri และ Dave Duffield 
ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัท PeopleSoft โดยมีแนวคิดท่ีจะสร้าง
แอปพลิเคชันเพื่อให้องค์กรได้เป็นเจ้าของด้วยต้นทุนรวมท่ีต่ำา 

  "ผมมีความมุ่งม่ันท่ีจะก่อต้ัง Workday และสร้างธุรกิจ
แอปพลิเคชันสำาหรับองค์กรท่ีมาจากความต้องการจริงของ
ลูกค้า

Dave Duffield
ผู้รว่มก่อต้ังและประธานคณะกรรมการของ Workday

Enterprise Cloud Applications
เราเริม่ก่อต้ัง Workday จากระบบ premise ง่ายๆ: แล้วเราทำามันให้ดีมากยิง่ขึ้นแบบไม่มีผู้ให้
บริการเจ้าไหนท่ีให้บริการระบบคลาวด์ และระบบ Premise สามารถทำาได้

• One System - การวางแผน, กำาหนดรูปแบบการดำาเนินงาน, และการวิเคราะหข์อ้มลู
จากระบบเดียวกัน: การนำาระบบ finance, HR, planning และ analytics มารวมกัน
เป็นหน่ึงเดียว จะชว่ยให้การเชื่อมโยงข้อมูลเป็นไปอยา่งง่ายดายและรวดเร็ว แบบไม่
เคยมีมาก่อน ท้ังน้ีคือการสร้างความยืดหยุ่นในการดำาเนินธุรกิจ เพิ่มความสามารถ
ในการแสดงข้อมูลเชิงลึก และค้นหาโอกาสใหม่ๆ ให้กับธุรกิจ อีกท้ังยังขับเคล่ือนให้
ธุรกิจน้ันๆ ก้าวไปข้างหน้าอยา่งไร้ขีดจำากัด

• Design ท่ีแตกต่าง: หัวใจสำาคัญในการสร้างระบบของเราคือความมุ่งม่ันท่ีจะทำาทุก
อย่างของเราให้เป็น Power of One อันได้แก่ ประสบการณ์ท่ีเหมือนกัน แหล่งท่ีมา
ของข้อมูลเดียวกัน มีโมเดลการรักษาความปลอดภัยท่ีดีเหมือนกัน และมีเครือข่าย
การใช้งานเดียวกัน Power of One ชว่ยให้เราสามารถพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ 
ได้รวดเร็ว และในขณะเดียวกันก็สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด 
เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานท่ียอดเยี่ยมให้กับผู้ใช้งาน และไม่มีผู้ให้บริการเจ้า
ไหนทำาได้

• Continuous innovation: Enterprise software จำาเป็นท่ีจะต้องมีการพัฒนาแบบ
ไมห่ยุดยัง้ ยกตัวอยา่งเชน่ ระบบ machine learning ท่ีเราใช้อยูใ่นปัจจุบนั ก็เป็นสว่นหน่ึง
ท่ีทำาให้เกิดการเรียนรู้ระบบและทำาให้การทำางานต่างๆ เป็นไปอยา่งรวดเร็วและตอบ
โจทย์ผู้ใช้งานจริง ทีมงานของเราต้องทำางานอยา่งต่อเน่ืองเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม
ท่ีชว่ยองค์กรและธุรกิจอยา่งแท้จริง

• Customer experience: ทีม Workday เราอยูเ่คียงขา้งและพรอ้มท่ีจะชว่ยลูกค้าเสมอ 
การลงระบบท่ีรวดเร็วโดยทีมงานท่ีมีคณุภาพและประสบการณสู์ง รวมไปถึงเครือขา่ย
ผู้ใชท่ี้พรอ้มจะสนับสนุน คือตัวอยา่งเล็กน้อยท่ีเป็นหลักประกันความสำาเรจ็ท่ีลกูค้าของ
เราจะได้รบั และยิง่ไปกว่าน้ัน Workday เองยงัมีคะแนนความพงึพอใจจากลกูค้าของ
เราสูงถึง 97% 

Why Workday
• สร้างขึ้นเพื่อการใช้งานบนคลาวด์

• เป็นระบบ Enterprise applications ท่ีรวม
ความซับซ้อนไว้ในระบบเดียว

• เป็นผูน้ำาท่ีได้รับการยอมรับจากลูกค้าท่ัวโลก

• มีคะแนนความพึงพอใจจากลูกค้า 
อยูใ่นระดับแนวหน้า

• มีระบบหลักท่ีมีความเป็นสากล

With Workday, you can:

Optimize Resources
• ประหยดัค่าใชจ่้ายได้แบบต่อเน่ือง

• ระบบอัตโนมัติและ workflow ท่ีชว่ยเพิม่
ประสิทธิภาพการทำางานของพนักงาน

• ลดการพึ่งพาฝ่ายไอที

Embrace Change
• ด้วยพื้นฐานเทคโนโลยีท่ีปรับเปล่ียนได้

• เพิม่ความคล่องตัวในการรับมือกับการ
เปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว และมุง่เน้นการเติบโต
ของธุรกิจ

Operate with a Complete Picture
• การวิเคราะห์ข้อมลูจากข้อมลูท่ีอัพเดทแบบ 

Real-Time

• สามารถมองเห็นข้อมูลได้จากท่ัวทุกมุมโลก

Engage Users
• Built-in mobile functionality

• เป็นระบบท่ีใชง้านง่ายสำาหรบัทกุคนในองค์กร



เก่ียวกับ Workday  |  2

Extend

     ดำาเนินการ 

                                      วางแผน        
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การจัดการการ
ใช้จ่าย

การจัดการ
ทรพัยากรบุคคล

การวิเคราะหแ์ละการ
เปรยีบเทียบค่ามาตรฐาน

การวางแผน

การจัดการด้าน
การเงิน

• Security and trust: ท่ี Workday เราให้ความสำาคัญกับการสรา้งระบบความปลอดภัย
และการรักษาข้อมูลของลูกค้าเป็นอันดับแรก ด้วยเหตุน้ีเราใช้ระบบรักษาความ
ปลอดภัย (Security) ท่ีดีท่ีสดุ และทำาการตรวจสอบระบบอยา่งต่อเน่ือง เม่ือคณุเขา้มา
เป็นลูกค้าของเรา ก็สามารถสบายใจได้ว่าขอ้มูลทกุอยา่งของคุณจะได้รับการคุม้ครอง
ตลอด 24 ชัว่โมงในแต่ละวันบนระบบคลาวด์

• Deployments without surprises: การนำาไปใช้งานจรงิจะเกิดขึน้ตามท่ีวางแผนไว้ 
เพราะเราใชแ้นวทางแบบเดียวกันกับลกูค้าทุกราย เรามีวิธกีารท่ีได้รบัการยอมรบัและ
ปรบัมาแล้วเป็นอยา่งดี เพราะฉะน้ันลกูค้าจะไม่พบอุปสรรคในระหว่าง Deployment

• Develop และ Deploy: การพฒันาและปรับใชเ้พ่ือสรา้งแนวทางให้กับธุรกิจใหม ่- สร้าง
แอปพลิเคชนัท่ีเหมาะกับรูปแบบในการทำาธุรกิจของคณุท่ีไมจ่ำาเป็นต้องเหมือนใคร โดย
ใชบ้รกิารเดียวกันกับท่ีขับเคล่ือนแอปพลิเคชัน HCM, Financial และ Student ของเรา 

Designed for the Way People Work
Engaging user experience

Workday นำา Machine Learning มาสร้างประสบการณ์ใชง้านท่ีมีความเฉพาะสำาหรบัผู้ใชง้าน
น้ันๆ เพื่อทำาให้ชวิีตประจำาวันของผู้ใชง้านง่ายขึน้ และสง่เสริมให้การทำางานมีประสทิธภิาพมาก
ยิง่ขึ้น

Built for the mobile workforce

A mobile-first design เราออกแบบเพือ่การใชง้านบนน้าจอมือถือด้วยเชน่กัน ท้ังน้ีเพือ่เป็นการ
สง่เสรมิให้การทำางานและการโต้ตอบภายในองค์กรเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองทกุท่ีทกุเวลา และด้วย
ระบบท่ีมีการจัดการข้อมูลแบบทันทีบนคลาวด์แอปพลิเคชนัน้ีเอง ทำาให้การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้
สามารถแสดงบนหน้าจอมือถือได้ทันที ชว่ยเพิม่ความสะดวกสบายในการใช้งานสลับไปมาระ
หว่างมือถือและเครื่องคอมพิวเตอร์

Embedded, actionable, real-time analytics

ต้ังแต่ฝ่ายการเงินไปจนถึงพนักงานในทีมของคุณ และในสว่นของพนักงานเองก็สามารถเข้า
ถึงข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับตัวเองและงานต่างๆ ท่ีได้รับมอบหมายได้เม่ือต้องการจากระบบของ 
Workday เอง อีกท้ังยังสามารถดูข้อมูลท่ีเก่ียวกับสถานะขององค์กรไปจนถึงการคาดการณ์
ผลลัพธท่ี์อาจจะเกิดข้ึน และคำาแนะนำาในการจัดการเร่ืองต่างๆ เพื่อให้เกิดผลลัพธใ์นเชงิบวก
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• ประหยดัค่าใชจ่้ายได้แบบต่อเน่ือง
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Global at the Core
คุณไม่จำาเป็นต้องมีอินสแตนซ์ (instances) ของแอปพลิเคชันแยกออกมาเพื่อรองรับภาษา, 
สกุลเงิน, รูปแบบ หรอืข้อบังคับต่างๆ เพราะระบบของ Workday มาพรอ้มกับระบบการทำางาน
พืน้ฐานสำาหรับองค์กรและพนักงานท่ีกระจายอยูท่ั่วโลกอยูแ่ล้ว ซึ่งสามารถปฏิบัติตามข้อ
กำาหนดของในแต่ละประเทศท่ีจะใช้งานระบบของเราได้ทันที

"เราเคยคิดท่ีจะใช้ระบบเดิมท่ีเราคุ้นเคยอยูแ่ล้ว  แต่เม่ือเรา
ได้รวม HR, payroll และ financials ไว้ในแอปพลิเคชนัเดียว 
มันทำาให้เรารู้สึกดี และต้องขอบคุณ Workday ด้วยเชน่กัน

ผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล/แอปการเงินของ Netflix

Adaptive Technology Foundation
Workday เติบโตและปรับเปล่ียนเพ่ือรองรับความต้องการท่ีเปล่ียนไปขององค์กร เพิม่ระบบ
ท่ีมีความสามารถในการปรับขยาย (scalability) ประสิทธภิาพการทำางาน (performance) 
และความสามารถในการกำาหนดค่า (configurability) สร้างมาตรฐานให้กับ web services 
เพื่อให้การแลกเปล่ียนข้อมูลกับแอปพลิเคชันอ่ืนเป็นไปได้ง่าย อีกท้ังเครื่องมือในการทำา 
configuration ยงัชว่ยให้คณุสามารถกำาหนดกระบวนการและกฎเกณฑ์ทางธุรกิจท่ีครอบคลุม
ท้ังองค์กรหรอืเฉพาะพืน้ท่ีได้

"Workday ชว่ยให้องค์กรของเราค่อยๆ ปรับเปล่ียนจากการ
ใชตั้วเลขในการสรุปรายงานเป็นการวิเคราะห์ตัวเลขเพ่ือนำา
ไปต่อยอดทางธุรกิจ

ผู้บริหารด้านการเงิน (CFO) ของ Tripadvisor

Workday Integration Cloud
Workday Integration Cloud สร้างขึน้จาก enterprise-class integration technology และ
สรา้งรวมไว้ในระบบหลักของ Workday โดยมีการเปิดให้ใชง้านสำาหรบั Users และ Application 
ท้ังหมดของเรา

• มีระบบท่ีสร้างแบบสำาเร็จไว้กว่า 600 รายการท่ีพร้อมใช้งาน

• เชื่อมต่อกับ Workday Web Services และ REST-based API โดยตรง

• มี integration platform ท่ีครบครันด้วย runtime และ tooling

"ทีมงานท่ีดูแลเรื่องโปรแกรมของเราใช้พนักงานเพียง 
25 คน ในการพัฒนา 65 ระบบเพื่อการใช้งานจริงใน
ระบบของ Workday

รองประธานฝ่ายระบบทรัพยากรบุคคลของ Centrica

Ownership
เป็นบรษัิทมหาชน (NASDAQ : WDAY) ในเดือน
ตลุาคม ครสิต์ศกัราช 2012 (พทุธศกัราช 2555)

Leadership
Aneel Bhusri ผู้รว่มก่อต้ังและประธานรว่ม
ฝ่ายบริหาร 
Chano Fernandez ประธานรว่มฝ่ายบริหาร 
Dave Duffield ผู้รว่มก่อต้ังและประธาน

Offices
สำานักงานใหญ ่: รัฐเพลแซนตัน (Pleasanton) 
แคลิฟอร์เนีย พร้อมด้วยสำานักงานยอ่ยท่ัวโลก
ใน North America, EMEA และ APJ 

Countries and Data Centers
• Workday มกีารใชง้านในประเทศต่างๆ 

มากกว่า 170 ประเทศและให้บริการมากกว่า 
30 ภาษา

• Workday มี data centers อยูใ่นสหรัฐอเมรกิา
และยุโรป
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Designed to Evolve with You
เราสร้าง Workday มาเพื่อการใช้งานจริงท่ีสอดรับกับการเปล่ียนแปลงท่ีสามารถเกิดขึ้นได้
ตลอดเวลาเพื่อท่ีองค์กรเองจะสามารถปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดขึ้น
มาใหม่หรือซื้อเวอร์ชั่นใหม่เพิม่เติม โดยท่ีทีมงาน Workday เองยังสามารถทำาการปรับปรุง
และพัฒนาศักยภาพของระบบให้กับลูกค้าของเราได้ตลอดเวลา ไม่เพียงแค่การทำา Major 
Update เท่าน้ัน เรายังเปิดโอกาสให้องค์กรสามารถ Extend ระบบด้วย Workday Extend 
ซึ่งเป็นการอัพเดทท่ีเป็นไปตามความต้องการขององค์กรน้ันๆ อีกด้วย

"Workday ไม่ใชอุ่ปสรรคในการปรับเปล่ียนองค์กร แต่เป็น
ตัวชว่ยท่ีทำาให้องค์ก้าวผ่าน และชว่ยให้เราจัดการกับการ
เปล่ียนแปลงขององค์กรได้อยา่งมีประสทิธภิาพ และน่ีคือสิง่
ท่ีทำาให้เราประทับใจ Workday

รองอธกิารบดีมหาวิทยาลัยคอร์เนล

*  This datasheet may contain forward-looking statements for which there are risks, uncertainties,  
and assumptions. If the risks materialize or assumptions prove incorrect, Workday’s business results 
and directions could differ materially from results implied by the forward-looking statements. 

  Forward-looking statements include any statements regarding strategies or plans for future operations; 
any statements concerning new features, enhancements, or upgrades to our existing applications or plans 
for future applications; and any statements of belief. Further information on risks that could affect Workday’s 
results is included in our filings with the Securities and Exchange Commission, which are available on 
the Workday investor relations webpage:  
workday.com/company/investor_relations.php 

  Workday assumes no obligation for and does not intend to update any forward-looking statements. 
Any unreleased services, features, functionality or enhancements referenced in any workday document, 
roadmap, blog, our update, press release or public statement that are not currently available are subject 
to change at Workday’s discretion and may not be delivered as planned or at all. 

http://workday.com/en-sg
workday.com/company/investor_relations.php

