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บท
ความติอนท่ี่�แล้้ว ผมได้ืกัล่้าวถึงแนวที่างกัารรับมือ 

ขององค์กัารภัายัใต้ิสถานกัารณ์์กัารแพร่ระบาดืของ  

COVID-19 ไป็ในเบื�องติ้น ซึ�งป็ัจจุบันห้ล้ายัองค์กัารก็ัต้ิองม่กัาร 

ป็รบัติวัขนานให้ญ่่ เพื�อให้้สามารถดืำาเนินกัารต่ิอไป็ได้ืในสภัาวะท่ี่�ไม่

ป็กัติิน่�ภัายัในระยัะเวล้าอันจำากััดื ซึ�งเป็็นสถานกัารณ์์ที่่�แติกัติ่างจากั

สมัยันำ�าที่่วมให้ญ่่ เมื�อป็ี พ.ศ. 2554 ห้รือป็ระมาณ์เกัือบ 10 ป็ีที่่�แล้้ว

คอ่นขา้งมากัดืว้ยัรป้็แบบของป็ญั่ห้าท่ี่�แติกัติา่ง แล้ะเที่คโนโล้ย่ัมก่ัาร

เป็ล้่�ยันแป็ล้งไป็แบบกั้าวป็ระโดืดื

สำาห้รับชิื�อบที่ความติอนน่�จรงิๆ แล้้วชิื�อแรกัท่ี่�เกัดิืขึ�นในห้วัคอื 

“Digital Disruption” แต่ิผมขออนุญ่าติใช้ิเป็น็ “Digital Transforma-

tion” เห้มือนบที่ความกั่อนห้น้าน่�แที่น เพราะให้้ความร้้สึกัในแง่บวกั

มากักัว่า แล้ะเชิื�อว่า ณ์ ขณ์ะน่� แที่บทีุ่กัคนในทีุ่กัๆ องค์กัารกั็ป็รับติัว

กัันเป็น็ท่ี่�เร่ยับร้อยัแล้ว้เพื�อไมใ่ห้ถ้้กั Disruption เนื�องจากัไมว่า่จะมอง

ในแวดืวงของธุุรกัิจ ห้รือกัารดืำาเนินกัิจกัรรมป็ระเภัที่ใดืๆ กั็ติาม เรา

จะเจอองค์กัารที่่�ผ่านกัาร Transformation ไป็แล้้วดื้วยัความจำาเป็็น

แที่บที่ั�งสิ�น จากัพื�นฐานเดืิมของกัารดืำาเนินกัิจกัรรมที่างธุุรกัิจ บน 

พื�นฐานของกัารพบป็ะแล้กัเป็ล้่�ยัน สื�อสาร สร้างความร่วมมือติ่างๆ 

ซึ�งอาศยััเที่คโนโล้ย่ัสารสนเที่ศ แล้ะกัารสื�อสาร เป็น็เครื�องมอืสนบัสนนุ

ในระดืบัป็ระมาณ์ 50%++ กัล้ายัมาเป็น็เกัอืบๆ 90% โดืยัเฉล้่�ยั ในที่กุัๆ 

กัิจกัรรม แล้ะกั็จะเพิ�มขึ�นอย่ัางติ่อเนื�อง เพราะห้ล้ายัคนเริ�มคุ้นชิิน

แล้ะร้้สึกัว่าไดื้รับความสะดืวกัมากัยิั�งขึ�นจากักัารใชิ้เที่คโนโล้ย่ัใน 

กัารที่ำางานเติ็มร้ป็แบบ เที่คโนโล้ย่ัที่่�ราคาถ้กัล้ง(อันน่�สังเกัติไดื้

ง่ายัๆ จากัราคาท่ี่�ล้ดืล้ง แล้ะความสามารถท่ี่�ส้งขึ�นของอุป็กัรณ์์

อิเล็้กัที่รอนิกัส์ อุป็กัรณ์์คอมพิวเติอร์) ผ้้คนเข้าถึงได้ืง่ายั แล้ะ

ครอบคลุ้มมากัขึ�น ผล้ลั้พธ์ุเห้ล่้าน่�สะท้ี่อนให้้เห็้นเป็็นนัยัสำาคัญ่ว่า 

ห้ล้ังจากัสถานกัารณ์์กัารแพร่ระบาดืของ COVID-19 คล้่�คล้ายัล้ง 

ทีุ่กัอยั่างจะไม่ไดื้เป็็นเห้มือนเดืิมอ่กัติ่อไป็

ในชิ่วงเวล้าอันสั�น ห้ล้ายัองค์กัารติ้องติัดืสินใจดืำาเนินกัาร 

ในห้ล้ายัป็ระเดื็น โดืยัเฉพาะเรื�อง work from home ห้ล้ายัที่่าน 

คิดืว่าสิ�งที่่�ที่้าที่ายัคือจะติ้องจัดืกัารกัับพนักังาน ห้รือเจ้าห้น้าที่่�กััน

อยัา่งไรดื ่ซึ�งเอาเขา้จรงิๆ สดุืท้ี่ายั องคก์ัารกัส็ามารถกัำาห้นดืแนวที่าง

กัารบริห้ารจัดืกัารออกัมาจนไดื้ แติ่เรื�องที่่�ที่้าที่ายัจริงๆ น่าจะเป็็นใน

ดื้านเที่คโนโล้ย่ัมากักัว่า กั็ไม่ใชิ่ว่าจะไม่ม่เครื�องมือให้้เล้ือกัใช้ิ กัล้ับ

กัันคือม่อย่้ัอย่ัางมากัมายั แต่ิในสถานกัารณ์์ป็กัติิองค์กัารยัังไม่เคยั

คิดืท่ี่�จะนำามาป็รับใช้ิกัับกัารดืำาเนินงาน เพราะส่วนให้ญ่่มักักัังวล้ว่า

จะต้ิองใช้ิเวล้าในกัารเร่ยันร้้ แล้ะป็รับติัวค่อนข้างมากั ม่ขั�นติอนใน

กัารเป็ล้่�ยันผ่านที่่�ยัุ่งยัากั แติ่ในความเป็็นจริงกัล้ับใชิ้เวล้าไม่มากันักั

ในสภัาวะที่่�จำาเป็น็เห้มอืนในขณ์ะน่� กัส็ามารถป็รบัติวัแบบองคาพยัพ

ไดื้ที่ั�งองค์กัารอยั่างน่าป็ระห้ล้าดืใจ 

เมื�อองค์กัารม่กัารนำาเอาเที่คโนโล้ย่ัมาใชิ้งานอยั่างเร่งร่บ 

ติามนโยับายัอันเร่งดื่วนติ่างๆ ผล้ที่่�ติามมาคือ กั็สามารถใชิ้เพื�อ 

ป็ฏิิบัติิงาน ดืำาเนินงานขององค์กัารติ่อไป็ไดื้ แล้ะกั็ไดื้ค่อนข้างดื่พอ

สมควร (ต้ิองยักัความด่ืให้้กัับเที่คโนโล้ย่ัท่ี่�พัฒนาไป็อย่ัางรวดืเร็ว 

แล้ะที่รงป็ระสิที่ธิุภัาพ) แต่ิถ้ามองกัันดื่ๆ ในระยัะยัาวแล้้วอาจจะ

กัล้ายัเป็็นป็ัญ่ห้าสะสม อันเนื�องมาจากัไม่ไดื้ม่เวล้ามากัพอท่ี่�จะ 

วางร้ป็แบบห้รือโครงสร้างท่ี่�เห้มาะสม ในกัารนำาเที่คโนโล้ย่ัเห้ล้่าน่� 

มาใชิ้งานไว้ อ่กัที่ั�งป็ระเดื็นในเรื�องกัารจัดืกัารข้อม้ล้ติ่างๆ ซึ�งถือเป็็น

วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ

สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

องค์์การกับ 

Digital Transformation ภาค์บังคั์บ
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เรื�องสำาคัญ่มากัติ้องม่มาติรกัารข้อกัำาห้นดื กัล้ไกั วิธุ่กัารจัดืเกั็บ กัาร

บริห้ารจัดืกัารแล้ะกัารนำามาใชิ้งานอยั่างเป็็นระบบ กัารดื้แล้บำารุง

รกััษา เพิ�มเติมิความสามารถของระบบห้รอืเครื�องมอืติา่งๆ ท่ี่�เกั่�ยัวขอ้ง

กัารขยัายัขอบเขติกัารใชิ้งานไป็ยัังส่วนกัิจกัรรมท่ี่�ม่ความสำาคัญ่ต่ิอ

กัารดืำาเนินงานขององค์กัาร ซึ�งกัารที่่�ไม่ไดื้ดืำาเนินกัารในเรื�องเห้ล่้าน่�

จะนำามาซึ�งสถานกัารณ์์ที่่�องค์กัารคาดืเดืาไดื้ยัากัว่าจะเกัิดืป็ัญ่ห้า 

เมื�อใดืที่่�ติรงส่วนไห้น แล้ะที่่�สำาคัญ่คือติ้องแกั้ไขอยั่างไร

ในเมื�อองค์กัารม่กัารดืำาเนินกัารไป็แล้้วในห้ล้ายัๆ ส่วนดื้วยั

ความจำาเป็็น เห้มือนออกัไป็ชิอป็ปิ็งเล้ือกัเอาเครื�องมืออันนั�น อันน่� 

มาใชิ้งาน (ติามท่ี่�เห้็นว่าดื่ม่ควนนิยัมเล้ือกัใชิ้) โดืยัอาจจะม่กัาร

วางแผนไว้อย่้ัพอสมควร แติ่ส่วนให้ญ่่จะเป็็นในร้ป็แบบของแผน

ระยัะสั�น ดืังนั�น สิ�งที่่�องค์กัารมองห้าในติอนน่�น่าจะเป็็นในส่วน

ของผมขอใชิ้คำาว่า “Platform” ในท่ี่�น่�จะไม่ไดื้ห้มายัถึงในเชิิง

ของเที่คโนโล้ย่ัเพ่ยังอย่ัางเดื่ยัว แต่ิองค์กัารจะเป็็นผ้้บอกัไดื้เอง

ว่า Platform ที่่�ว่าน่�ม่ห้น้าติาเป็็นอยั่างไร โดืยัองค์กัารสามารถ

แยักั Platform ออกัเป็็นรายักัิจกัรรมยั่อยั เพื�อสร้างร้ป็แบบที่่�

ติอบโจที่ย์ัในแต่ิล้ะกิัจกัรรม แล้ะนำาเอาผล้ลั้พธ์ุมาป็ระกัอบกััน

เห้มือนจิ�กัซอร์ ซึ�งจะไดื้ภัาพของ Platform ขนาดืให้ญ่่ในระดืับ

องค์กัาร เพื�อที่่�จะบอกัว่าสำาห้รับองค์กัารแล้้วม่บริกัารอะไรบ้าง

เชิื�อมโยังกัับกิัจกัรรมอะไรบ้าง แล้ะแต่ิล้ะกัิจกัรรมม่ห้น้าติาของ 

Platform ยั่อยัอยั่างไร

โดืยัความห้มายัแล้้ว Platform จะห้มายัถึงชิานชิล้าห้รือท่ี่า

เดืินรถ กัล้่าวคือถ้าเป็ร่ยับรถไฟั ห้รือรถโดืยัสารเป็็นเสมือนบริกัาร  

ผ้้คนท่ี่�โดืยัสารมากั็คือล้้กัค้าท่ี่�ใชิ้บริกัาร ซึ�งรถไฟัห้รือรถโดืยัสารก็ั

ม่ห้ล้ากัห้ล้ายัร้ป็แบบให้้เล้ือกัใชิ้ติามความเห้มาะสม ถ้าเป็ร่ยับ 

Platform เห้มือนเป็็น Application 1 ระบบ เราก็ัจะเห็้นภัาพของ 

Platform ได้ืชิัดืมากัขึ�น ติัวอยั่างเชิ่น องค์กัารเล้ือกัใช้ิ application 

vdo conference ยั่�ห้้อห้นึ�งในกัารติิดืติ่อสื�อสารภัายัในองค์กัาร แล้ะ 

ใชิ้อ่กัย่ั�ห้้อห้นึ�งในกัารสื�อสารกัับล้้กัค้า ใชิ้บริกัาร application on-

line document แล้ะ cloud storage ในกัารป็ระสานกัารที่ำางานใน

ดื้านเอกัสาร ฯล้ฯ เมื�อองค์กัารสามารถระบุร้ป็แบบ เครื�องมือ กัล้ไกั 

กัระบวนกัารของ Platform ยั่อยัสำาห้รับแติ่ล้ะกัิจกัรรมห้รือบริกัารไดื้ 

กัส็ามารถมองเห็้นภัาพรวมของบริกัารที่ั�งห้มดืท่ี่�เกิัดืขึ�นในองค์กัารได้ื

ชิัดืเจนมากัขึ�น แล้ะสามารถบริห้ารจัดืกัารป็รับเป็ล้่�ยันไดื้อยั่างเป็็น

ระบบ เมื�อเกัิดืป็ัญ่ห้ากั็สามารถแกั้ไขเฉพาะ Platform ยั่อยันั�นๆ ไดื้

แล้ะสามารถรับร้้ถึงความเชิื�อมโยังผล้กัระที่บท่ี่�เกิัดืขึ�นกัับส่วนอื�นๆ 

เมื�อจำาเป็็นจะติ้องเป็ล้่�ยันแป็ล้ง Platform ยั่อยัดืังกัล้่าว

สำาห้รบั Platformization นั�น ท่ี่�ห้ล้ายัๆ ที่า่นอาจจะไดืย้ันิมากั

ขึ�นในชิ่วงน่� เป็็นคำานิยัามที่่�ใชิ้เพื�อเร่ยักักัารสร้างห้รือรวบรวมบริกัาร

ห้รือกัารดืำาเนินงานขององค์กัารในทีุ่กัๆ ส่วน ออกัมาเป็็นภัาพของ 

Platform ซึ�งสว่นให้ญ่่มักัจะใช้ิกัับองค์กัารที่่�ให้บ้ริกัารซอฟัต์ิแวร ์โดืยั

จะใช้ิเร่ยักั solution ของบริกัารห้ล้ักัในองค์กัารนั�นๆ เชิ่น Google 

platform ซึ�งไม่ใชิ่แค่ cloud platform แติ่ม่บริกัารท่ี่�ห้ล้ากัห้ล้ายั 

แล้ะครอบคล้มุมากักัวา่นั�น, Line platform ซึ�งไมใ่ชิแ่คบ่รกิัารสื�อสาร 

แติ่ม่ Line pay ที่่�เป็็น payment platform ฯล้ฯ 

ดืังนั�น ในที่างป็ฏิิบัติิแล้้วเราสามารถนำาแนวคิดืของ Plat-

form มาป็รับใชิ้กัับกัารที่ำา Digital Transformation ในภัาคบังคับซึ�ง

จะได้ืป็ระโยัชิน์พอสมควร เพื�อให้้องค์กัารได้ืมองเห้็นภัาพของกัาร

ที่ำางานร่วมกัันของกัารบริห้ารจัดืกัาร แล้ะเครื�องมือดื้านเที่คโนโล้ย่ั

สารสนเที่ศท่ี่�เกั่�ยัวขอ้งในแติล่้ะสว่น สรา้งความพรอ้มในกัารรบัมอืกัับ

กัารเป็ล้่�ยันแป็ล้งของเที่คโนโล้ย่ัในอนาคติ เนื�องจากัแม้แติ่องค์กัาร

ที่่�ให้้บริกัารระบบซอฟัติ์แวร์เองกั็ไม่สามารถพัฒนา application ไดื้

ครอบคุมทุี่กักัระบวนงาน ทีุ่กักิัจกัรรมท่ี่�ม่ในองค์กัารของติน ยัังต้ิอง

อาศัยับริกัารจากั application จากัองค์กัารอื�นๆ ที่่�ม่ความเชิ่�ยัวชิาญ่

มากักัว่า นอกัจากัน่�ยังัสามารถนำาไป็ใชิเ้พื�อติั�งติน้ต่ิอยัอดืบรกิัารของ 

Platform ให้้ครอบคลุ้ม แล้ะติอบสนองมากัยิั�งขึ�นที่ั�งในแล้ะนอกั

องค์กัาร ท่ี่�สำาคัญ่คือเพื�อใชิ้สำาห้รับสื�อสารสร้างความเข้าใจให้้กัับ 

ผ้้ท่ี่�เก่ั�ยัวข้อง แล้ะติ้องดื้แล้รับผิดืชิอบกัารดืำาเนินงานในแต่ิล้ะส่วน

ให้้เข้าใจถึงความสำาคัญ่ แล้ะกัารใช้ิงานเที่คโนโล้ย่ัได้ือย่ัางเห้มาะสม

แล้ะติรงป็ระเดื็น 

จากัน่� คาดืว่าห้ล้ังจากัสถานกัารณ์์กัารแพร่ระบาดืของ 

COVID-19 น่าจะคล้่�คล้ายัไป็ในที่ิศที่างท่ี่�ดื่ขึ�น ระบบธุุรกัิจติ่างๆ 

เริ�มกัล้ับมาดืำาเนินกัารไดื้ แล้้วเราจะพบกัับกัารเป็ล้่�ยันแป็ล้งครั�ง

ให้ญ่่อันเกัิดืจากัผล้ล้ัพธุ์ของกัารที่ำา Digital Transformation ที่ั�วโล้กั  

ติล้าดืจะไม่เห้มอืนเดืมิอก่ัต่ิอไป็ ที่กุัองค์กัารจะเริ�มฟ้ั�นติวั แล้ะกัำาห้นดื

จุดืยัืนของตินให้ม่บนพื�นท่ี่�ของติล้าดืที่่�เป็ิดืกัว้างมากัขึ�น กัารแข่งขัน

ที่่�ม่กัารพึ�งพาเที่คโนโล้ย่ัมากัขึ�นเป็็นเท่ี่าติัว องค์กัารที่่�จะยืันอย่้ัใน

สถานกัารณ์น์่�ไดืต้ิอ้งมก่ัารวางโครงสรา้งที่างดืา้นเที่คโนโล้ยัท่ี่่�ชิดัืเจน

แล้ะยัืดืห้ยุ่ัน พร้อมรับกัารเป็ล้่�ยันแป็ล้ง แล้ะพัฒนาไป็พร้อมๆ กััน 

เพราะทีุ่กัวันน่�เราไม่ติ้องเริ�มติ้นจากัศ้นยั์อ่กัติ่อไป็ เราแค่เล้ือกัใชิ้

เที่คโนโล้ย่ัให้้เห้มาะสมกัับองค์กัาร ดืังนั�นที่ักัษะที่่�สำาคัญ่อยั่างยิั�ง

สำาห้รับองค์กัาร คือทัี่กัษะในกัารเร่ยันร้้ แล้ะกัารป็รับตัิวที่่�รวดืเร็ว 

รวมถึงกัารบริห้ารจัดืกัารกัารใชิ้งานเที่คโนโล้ยั่ที่่�ม่ป็ระสิที่ธุิภัาพ
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