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ส�ำหรับตอนท่ี 3 ท่ีผ่ำนมำ ผู้เขียนได้อธิบำยถึงเทคโนโลยีพลิก

ธุรกิจและชี้ชะตำโลก ด้ำนดิจิทัล (digital) ซึ่งหลำกหลำย

อุตสำหกรรมได้น�ำไปใช้เพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคยุค 4.0 และน�ำ

ไปสู่กำรสร้ำงควำมแตกต่ำงให้กับธุรกิจ (business differentitation) 

ซึ่งดิจิทัล (digital) ได้มีบทบำทส�ำคัญต่อกำรด�ำเนินชีวิตของผู้คน 

รวมทั้งเปลี่ยนแปลงลักษณะในกำรท�ำธุรกิจและโมเดลทำงธุรกิจไป

อย่ำงมำก 

จะเห็นได้ว่ำเส้นแบ่งระหว่ำงโลกดิจิทัลและโลกทำงกำยภำพ 

(physical) เริ่มที่จะแยกกันไม่ออก เช่น ธุรกิจแบบ Click-and-Mortar 

ที่ผสมผสำนกำรท�ำธุรกิจแบบกำยภำพและดิจิทัลเข้ำด้วยกัน โดยมีทั้ง

ช่องทำงกำรขำยแบบ Online และหน้ำร้ำนที่ผสมผสำนกันอย่ำง 

ลงตัว จะเห็นได้ว่ำกำรท่ีเส้นแบ่งระหว่ำงโลกดิจิทัลและโลกทำง

กำยภำพที่แยกกันไม่ออกนี้เองเป็นสิ่งที่ส่งเสริมกำรสร้ำงโอกำสทำง
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เทคโนโลยีพลิกธุรกิจ...ชี้ชะตาโลก

ธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับธุรกิจในโลกดิจิทัล

ส�ำหรับตอนสุดท้ำยนี้ ผู้เขียนจะมำอธิบำยถึงเทคโนโลยีพลิก

ธุรกิจและชี้ชะตำโลก ด้ำนสุดท้ำย คือ ด้านการเชื่อมต่อระหว่างคน 

กระบวนการท�างาน สิ่งต่าง ๆ และระบบนิเวศของดิจิทัล (mesh)

ด้านระบบนเิวศของดิจทิลั (mesh) ระบบนเิวศส�ำหรบัธรุกจิใน

ปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมำก (ซึ่งแน่นอนที่สุด เกิดจำก 

แรงขบัเคลือ่นด้ำนเทคโนโลยดิีจทิลั) สงัคมของผูค้นกบัสิง่แวดล้อม (เช่น 

กระบวนกำรท�ำงำน สิง่ของต่ำง ๆ  รอบ ๆ  ตวั สนิค้ำและบรกิำร พนัธมติร

และคู่ค้ำทำงธุรกิจ หรือเพื่อกำรท�ำบำงสิ่งบำงอย่ำงร่วมกัน) มีกำร 

เชื่อมต่อ ท�ำหน้ำที่ร่วมกันและมีปฏิสัมพันธ์กันอย่ำงเป็นระบบมำกขึ้น 

ดังนั้น Gartner ได้แบ่งเทคโนโลยีออกมำ 4 อย่ำงที่อยู่ในด้ำนระบบ 

นิเวศดิจิทัล (รูปที่ 1) ดังต่อไปนี้

ตอนที่ 4

(The Impact of Disruptive Technologies

on Business Model and Competition)



Strategy

V
o
l.
2
4
 N

o
.2

2
4
  
N
o
v
e
m

b
e
r
-
D
e
c
e
m

b
e
r
 
2
0
1
7

32

1. Conversational Systems ก็คือ ระบบอัจฉริยะที่ท�ำให้

คอมพวิเตอร์สำมำรถทีจ่ะส่ือสำรและโต้ตอบกับผู้คนได้เสมอืนจรงิ เช่น 

Siri ของค่ำย Apple หรือ Google Assistant จำก Google หรือ Alexa 

จำก Amazon หรือ Cortana จำกค่ำย Microsoft ซึ่งระบบดังกล่ำวนี้ 

ไม่ได้เน้นแค่กำรโต้ตอบกับคนจำกกำรรับฟัง แต่จะเน้นกำรคำดคะเน

ควำมต้องกำรของมนุษย์จำกกำรสื่อสำร ซึ่งท�ำให้สำมำรถเข้ำใจถึง

ควำมต้องกำรของผู้คนได้ในระดับลึกขึ้น รวมทั้งยังไม่ได้เน้นแค่กำร

สือ่สำรทีเ่กดิจำกข้อควำมหรอืเสยีงเท่ำนัน้ (text or voice) แต่จะสำมำรถ

รบัรูค้วำมต้องกำรของมนษุย์จำกกำรสือ่สำรหลำย ๆ  ช่องทำง เช่น รปูภำพ 

วิดีโอ แสงสี หรือแม้แต่กำรสัมผัส (ยกตัวอย่ำงเช่น ระบบ Internet of 

Things sensor ที่ใช้จับชีพจร ก็ถือเป็นกำรสื่อสำรประเภทหนึ่ง)

2. Mesh App and Service Architecture แน่นอนเป็นอย่ำงยิ่ง

ว่ำสถำปัตยกรรมของกำรเขียนโปรแกรมเพื่อรองรับ Conversational 

Systems และเทคโนโลยีด้ำนดิจิทัล (ที่กล่ำวมำทั้งหมด) จ�ำเป็นจะต้องม ี

กำรปรบัและเปล่ียนแปลงเพือ่ทีจ่ะรองรบักำรท�ำงำนจำกช่องทำงหลำย ๆ 

ช่องทำงในระบบนิเวศด้ำนดิจิทัล (เช่น มำจำกหลำย ๆ Devices ไม่ว่ำ

จะเป็นจำก Smart Phone รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ เนื่องจำกอุปกรณ์

ต่ำง ๆ มีลักษณะเป็น Internet of Things) ในมุมมองด้ำนเทคนิค 

เชิงลึกแล้วกำรออกแบบสถำปัตยกรรมและโครงสร้ำงของกำรพัฒนำ

โปรแกรมจะเป็นสิ่งที่ท้ำทำยอย่ำงมำก ซึ่งรวมถึงบุคลำกรด้ำนกำร

พัฒนำโปรแกรมจ�ำเป็นจะต้องเข้ำใจเครื่องมือในกำรพัฒนำโปรแกรม

ทีส่ำมำรถท�ำงำนบน Cloud และทีเ่ป็นลกัษณะกำรเขยีนโปรแกรมแบบ 

Micro-Service เพื่อสร้ำงสถำปัตยกรรมที่เชื่อมโยงสิ่งต่ำง ๆ ในระบบ

นิเวศด้ำนดิจิทัลได้อย่ำงลงตัว
▲ รูปที่ 1 Top 10 Strategic Technology Trends 2017 

	 	 (ที่มา:	Gartner)

Gartner
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3. Digital Technology Platforms เป็นกำรสร้ำงและเชื่อมต่อ

ระบบข้อมูลสำรสนเทศ (information systems) ระบบประสบกำรณ์

ของลูกค้ำ (customer experience) ระบบกำรวิเครำะห์และข้อมูล

ข่ำวสำร (analytics and intelligence) และระบบอินเทอร์เน็ตของ 

สิง่ต่ำง ๆ  (the Internet of Things) เข้ำด้วยกันให้ได้อย่ำงลงตวั (seam-

less integration) ซึ่ง Mesh App and Service Architecture จะเป็น

พื้นฐำนในกำรเชื่อมต่อและสร้ำง Digital Technology Platform นี้เอง

Adaptive Security Architecture แน่นอนที่สุดสถำปัตยกรรม

ของระบบควำมปลอดภัยเพื่อรองรับเทคโนโลยีด้ำนดิจิทัลที่กล่ำวมำ

ท้ังหมดนัน้ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรทีร่ะบบทกุอย่ำงจะเชือ่มต่อกนัอย่ำง

ไม่มีที่สิ้นสุดและไม่มีขอบเขต มีผลต่อระบบรักษำควำมปลอดภัยด้ำน

ดจิทัิล ท่ีจ�ำเป็นจะต้องมกีำรปรบัและเปลีย่นแปลงเพือ่ทีจ่ะป้องกนัและ

ตำมทนักบัควำมเสีย่งด้ำนไซเบอร์ (cyber risks) ยิง่ไปกว่ำนัน้ทมีรกัษำ

ควำมปลอดภยัด้ำนดจิทิลัจ�ำเป็นต้องท�ำงำนร่วมกบัทมีพฒันำแอพพล-ิ

เคชั่น และสถำปนิกขององค์กรเพื่อออกแบบและพัฒนำระบบรักษำ

ควำมปลอดภัยตั้งแต่ช่วงแรกของกำรพัฒนำระบบ (หลำย ๆ องค์กร 

ไม่ได้ให้ควำมส�ำคญักบัระบบควำมปลอดภยัและกว่ำจะสนใจด้ำนนีก้็

สำยเกินไป)

สุดท้ำยนี้ผู ้เขียนขออนุญำตแนะน�ำโดยอ้ำงอิงจำกประสบ-

กำรณ์ตรงด้ำนบริหำรเชิงกลยุทธ์ที่ได้บริหำรและท�ำมำในหลำยบริษัท

และหลำยอุตสำหกรรมว่ำ.... กำรขับเคลื่อนองค์กรในยุคปัจจุบัน... 

ผูบ้รหิำรจ�ำเป็นต้องยอมรบัว่ำกำรเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้จำกพฤตกิรรม

ผู้บริโภค เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่มีลักษณะที่เชื่อมต่อกันอย่ำงมำก และ

จำกกำรแข่งขันทำงธุรกิจข้ำมอุตสำหกรรมนั้น เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 

และผู้น�ำที่ดีจ�ำเป็นที่จะต้องมีควำมสำมำรถดังต่อไปนี้ เพื่อสำมำรถ

น�ำพำองค์กรของท่ำนให้เติบโตและก้ำวไปสู่องค์กรที่เข้มแข็งและมี

บุคลำกรที่มีประสิทธิภำพ

ควำมสำมำรถในกำรมองและเข้ำใจภำพรวม และ Mega 

Trends รวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ (disruptive tech-

nologies)

1. ควำมสำมำรถในกำรคำดกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงและหำ

โอกำสจำกกำรเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ

2. ควำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยงเรื่องรำวต่ำง ๆ เข้ำด้วยกัน

เพื่อก�ำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่เหมำะสม

3. ควำมสำมำรถในกำรสร ้ำงแรงบันดำลใจและท�ำให้

พนกังำนในองค์กร รวมถงึผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุกลุม่ สำมำรถเข้ำใจถงึ

วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กรที่ก�ำลังจะเดินไปสู่จุดหมำยร่วมกัน

4. ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำบุคลำกรให้ขึ้นมำเป็นผู้น�ำ 

รุ่นต่อรุ่นได้อย่ำงต่อเนื่อง


