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ใน
การท�า Digital Transformation ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

องค์การจ�าเป็นต้องด�าเนนิการโดยมอีงค์ประกอบข้างต้นครบ

ทั้ง 5 องค์ประกอบ จึงจะเรียกว่าได้ท�า Digital Transformation หาก

ขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งก็ไม่ถือว่าเป็นการท�า Digital 

Transformation ที่สมบูรณ์ ซึ่งได้แก่

หาก ขาดกลยุทธ์ จะเรียกว่า Digitization ซึ่งเป็นเพียงการ

เปล่ียนวิธกีารท�างานจากรปูแบบด้ังเดิมไปเป็นแบบใช้เทคโนโลยเีข้า

มาช่วยเพียงเท่านั้น แต่ก็ยังไม่ถึงขั้น Digital Transformation

หาก ขาดการสื่อสาร จะเรียกว่า Resistance จะเกิดการ 

ต่อต้านการเปลีย่นแปลง และการไม่ให้ความร่วมมอืจากบคุลากรใน

องค์การ คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงลูกค้า

หาก ขาดการสร้างการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองค์การ 

จะเรียกว่า Incoherent Action เกิดความล้มเหลวในการสร้าง

วัฒนธรรมองค์การ องค์การขาดการสนับสนุนอย่างเต็มใจจาก

บคุลากร ขาดการถ่ายทอดองค์ความรูร้ะหว่างบคุลากร ท�าให้บคุลากร

ไม่มีความพร้อม และขาดความรู้ความเข้าใจที่เหมาะสมที่จะน�าไป

พัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับองค์การได้ 

หาก ขาดเทคโนโลยี จะเรียกว่า Frustration ซึ่งอาจจะ 

ไม่ได้หมายถงึการขาดเทคโนโลย ีแต่จะหมายถงึองค์การขาดความรู้

ความสามารถในการน�าเทคโนโลยมีาใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อองค์การ

จากฉบับที่แล้วต่อ

จบ

วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ

สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Digital Transformation 

ปรับเปล่ียนองค์การไปพร้อมเทคโนโลยี
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หรือยังไม่มีความพร้อมท่ีจะรับเอาเทคโนโลยีดังกล่าวมาปรับใช้ใน

องค์การ

หาก ขาดการใช้ประโยชน์จากข้อมูล จะเรียกว่า Stagna-

tion แทนที่จะสร้างให้เกิดข้อได้เปรียบกลับกลายเป็นมีจุดอ่อน 

ด้านการคาดการณ์สถานการณ์ พฤติกรรมผู้บริโภคแนวโน้มในการ

ด�าเนินงานที่เหมาะสม เกิดการตัดสนิใจที่ผิดพลาดขึ้น เพราะทุกวันนี้

ในการแข่งขันเชิงธุรกิจจะใช้ข้อมูลเป็นอาวุธส�าคัญในการชิงความ 

ได้เปรียบเสียเปรียบกัน ใครสามารถสร้างอาวุธที่ทรงประสิทธิภาพ 

ได้มากกว่าก็มีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะ

ผลลัพธ์จากการท�า Digital Transformation

ในการน�าเอาผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการท�า Digital Transformation 

มาประยุกต์ใช้กับองค์การให้เกิดประสิทธิภาพควรมุ่งเน้นไปที่การ 

ตัง้เป้าหมายทีช่ดัเจนเพือ่ส่งเสรมิกลยทุธ์ สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ และ

แผนการด�าเนินงานขององค์การทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ความ

เข้าใจเรือ่งการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยขีองผูบ้รหิาร และบคุคลากร

ในองค์การจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความส�าคัญเป็นอันดับต้นๆ เพราะ

หากไม่มีความเข้าใจ และเข้าใจไม่ตรงกันจะส่งผลให้การท�า Digital 

Transformation ไม่ประสบผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือกระทั่ง 

ผิดพลาดไปจากแนวทางการด�าเนินงานขององค์การท่ีต้องการ ซึ่ง

จากการท�า Digital Transformation ขององค์การทั่วโลกเทคโนโลยี

ที่ถูกน�ามาประยุกต์เป็นอย่างมากใช้ในช่วงที่ผ่านมา อาทิ cloud 

computing, Internet of Things (IoT), Big Data, Deep Learning, 

Data Analytic, Artificial intelligence (AI), Robotic, Blockchain 

เป็นต้น  

ผลจากการท�า Digital Transformation ท�าให้เกดิ Disruptive 

Challenge มากมาย เกดินวตักรรมใหม่ บรกิารรปูแบบใหม่ท่ีมคีวาม

ทันสมัย เกิดองค์การ Startup ท่ีน�ามาซึ่งรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ และ

องค์การผู้น�านวัตกรรม และบริการรายใหญ่ระดับโลก ส่งผลให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงการทางเศรษฐกิจ การบริโภค การเปลี่ยนแปลงรูป

แบบการใช้ชีวิต องค์การเหล่านี้ อาทิ 

● Amazon, Digital Ocean ในธุรกิจ Cloud Computing 

Services 

● Facebook ในธุรกิจ Digital Marketing 

● Grab, Uber, Kerry ในธุรกิจ logistic และการขนส่ง 

● Alibaba, Lazada, Shopee ในธุรกิจ e-Commerce 

Online Marketplace 

● Netflix, Spotify, Joox ในธุรกิจ Digital Content

รูปแบบของธุรกิจ หรือ Business Model ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นเช่น

● Subscribe Model เป็นรูปแบบของธุรกิจบริการที่ไม่ได้

ขาย ขาดสิทธ์ิการใช้งาน แต่เป็นระบบสมาชิกที่มีค่าใช้บริการแบบ

จ่ายรายเดือน เช่น Apple Music, Netflix เป็นต้น

● Freemium Model เป็นรปูแบบของธรุกจิบรกิารทีใ่ห้สทิธิ์

เข้าใช้งานฟร ีแต่มข้ีอจ�ากดัความสามารถของระบบทีใ่ห้บรกิารซึง่หาก

ต้องการใช้ความสามารถเพิ่มเติม ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เช่น iCloud, 

Dropbox, OneDrive, Adobe Creative Cloud, Google App for 

Business เป็นต้น

● Free Model เป็นรูปแบบของธุรกิจบริการที่ให้สิทธ์ิ 

เข้าใช้งานฟรี แต่มีเง่ือนไขหรือให้ระบุข้อมูลบางอย่างเป็นข้อแลก-

เปลี่ยน เช่น Facebook Google เป็นต้น

● Marketplace Model เป็นรปูแบบของธรุกจิบรกิารตลาด

กลางที่นัดผู้ซื้อ และผู้ขายมาเจอกันบน Platform ที่พัฒนาขึ้น เช่น 

Lazada, Shopee, 11Street, Amazon, Steam, Origin, Shutter-

stock, Getty Image เป็นต้น

จากข้อมูลที่กล่าวข้างต้น และด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน 

องค์การจ�าเป็นต้องรเิริม่ด�าเนนิการบางอย่างเพือ่วิเคราะห์จดุยนืของ

ตัวเอง และผลกระทบจาก Digital Disruption แล้วจึงประเมินความ

เป็นไปได้ ความจ�าเป็น และความพร้อมขององค์การในการท�า Digi-

tal Transformation เพือ่ก้าวข้ามไปเป็น Disruptive Challenge ก้าว

เข้าสู่การแข่งขันในตลาดธุรกิจยุคใหม่ และด�าเนินงานองค์การใน

ดิจิทัลอย่างมั่นคง และยั่งยืน
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