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3. Resilient Delivery (แนวคิิดการนำาส่่งบริการท่ี่�ม่ี

คิวามียืืดหย่่ืนสู่ง) ประกอบด้วยื

Intelligent Composable Business กั�รตั้ดืสินใจำที่�งธุุรกัจิำ 

ในอน�คต้จำะพ้�งพ�ข้อม้ลม�กัข้�น เพื�อใช้ิในกั�รสร้�งแบับัจำำ�ลอง

สถ�นกั�รณ์์ หรือโมเดืลที่�งธุุรกิัจำ และกั�รตั้ดืสินใจำได้ือย่�งเหม�ะสม 

ด้ืวยที่�งเลือกัท่ี่�ด่ืท่ี่�สุดืโดืยอัต้โนมัติ้ จำ�กัข้อม้ลจำำ�นวนม�กัท่ี่�นำ�ม�

วิเคร�ะห์ และสังเคร�ะห์ออกัม�เป็นข้อสรุป นำ�ไปส่้กั�รส่งออกั

บัริกั�ร และช่ิองที่�งกั�รให้บัริกั�รใหม่ๆ ทัี่�งน่�โดืยอ�ศัยกั�รผสม

ผส�นกั�รที่ำ�ง�นท่ี่�ม่ประสิที่ธิุภ�พส้งของเที่คโนโลย่ส�รสนเที่ศ อ�ทิี่ 

Machine learning, AI, data analytics 

AI Engineering เป็นแนวคิดืในกั�รผส�นกั�รที่ำ�ง�นของ 

ระบับักั�รที่ำ�ง�นโดืยอัต้โนมัติ้ ในส่วนของ DataOps (กั�รดืำ�เนิน

กั�รด้ื�นข้อม้ล), ModelOps (กั�รสร้�งแบับัจำำ�ลองสถ�นกั�รณ์์) 

และ DevOps (กั�รพัฒิน�ระบับัส�รสนเที่ศ และกั�รจัำดืกั�ร

ที่รัพย�กัรท่ี่�เกั่�ยวข้อง) ซ้�งจำะช่ิวยให้แนวคิดืที่�งธุุรกิัจำเกิัดืข้�น และ

ใช้ิได้ืจำริงม�กัข้�นกัว่�แต่้ก่ัอน

Hyper automation เป็นแนวคิดืของกั�รผสมผส�นระหว�่ง 

Machine Learning เข้�กัับัส่วนของ Automation Tool เพื�อ

วิเคร�ะห์ และตั้ดืสินใจำในกั�รที่ำ�ง�นหรือให้บัริกั�รต้่�งๆ โดืย

อัต้โนมัติ้ ซ้�งจำะเริ�มเห็นแนวโน้มในกั�รประยุกัต์้ใช้ิง�นอย่�งจำริงจัำง 

โดืยม่สถ�นกั�รณ์์แพรร่ะบั�ดืของ COVID-19 เปน็ปัจำจัำยท่ี่�ยกัระดืบัั

ให้องค์กั�รเปล่�ยนกั�รที่ำ�ง�นต้่�งๆ เป็น Digital First หรือกั�ร 

นำ�เอ�เที่คโนโลย่ส�รสนเที่ศม�ใช้ิเพื�อแก้ัปัญห� หรือสร้�งบัริกั�ร

ขององค์กั�รเป็นที่�งเลือกัแรกั

นอกัจำ�กัน่� ดัืงท่ี่�กัล่�วไปข้�งต้้น ในปี 2021 ซ้�งต่้อเนื�อง 

ม�จำ�กัปี 2020 จำะม่กั�รเปล่�ยนแปลงที่�งเที่คโนโลย่ท่ี่�สำ�คัญ 

บั�งอย่�งท่ี่�จำะส�ม�รถช่ิวยพลิกัโฉมหน้�ขององค์กั�รธุุรกิัจำขน�ดื

กัล�งและขน�ดืเล็กัไดื้ ในระดืับัท่ี่�อ�จำจำะส�ม�รถข้�นม�เป็นผ้้เล่น

หน้�ใหม่ และเป็นค่้แข่งขันในต้ล�ดืได้ื

วิิชญ์์ศุุทธ์์ เมาระพงษ์์

ที่่�ปรึึกษาโครึงการึสารึสนเที่ศของหน่วยงานภาครึัฐ

สังกัดสถาบัันวิจััยและให้คำาปรึึกษาแห่งมหาวิที่ยาลัยธรึรึมศาสตรึ์

โดืยตั้�งแต่้ปี 2020 ผ้้เช่ิ�ยวชิ�ญด้ื�นเที่คโนโลย่ส�รสนเที่ศ

ระดัืบัได้ืม่กั�รวิเคร�ะห์ และกัล่�วถ้งแนวโน้มเที่คโนโลย่สำ�หรับั

องค์กั�รธุุรกิัจำขน�ดืกัล�งและขน�ดืเล็กัท่ี่�น่�สนใจำในปี 2021 ไว้ 

ดัืงน่� 

Artificial intelligence: AI (ปัญญาประดิษฐ์์) 

AI และ Machine learning เป็นเที่คโนโลย่ท่ี่�ได้ืรับัคว�ม

นิยมม�อย่�งต่้อเนื�องในช่ิวงหล�ยปีท่ี่�ผ่�นม� เนื�องจำ�กัเที่คโนโลย่

เหล่�น่�ถ้กันำ�ไปใช้ิในกั�รแก้ัปัญห� รวมทัี่�งสร้�งร้ปแบับัของสินค้� 

และบัริกั�รต่้�งๆ ข้�นม�อย่�งม�กัม�ย ซ้�งปัจำจุำบัันเที่คโนโลย่น่� 

ไม่ได้ืจำำ�กััดืแค่กั�รใช้ิง�นในองค์กั�รขน�ดืใหญ่เท่ี่�นั�น ด้ืวยร้ปแบับั

ของ Solution ท่ี่�ม่กั�รพัฒิน�อย่�งต่้อเนื�อง ที่ำ�ให้องค์กั�รขน�ดืกัล�ง 

และขน�ดืเล็กัส�ม�รถเข้�ถ้ง และนำ�ม�ประยุกัต์้ใช้ิเพื�อเสริมสร้�ง

ศักัยภ�พในกั�รดืำ�เนินง�นได้ือย่�งม่ประสิที่ธิุภ�พ

Meredith Schmidt รองประธุ�นบัริห�ร และผ้้จัำดืกั�รทัี่�วไป

ของธุุรกิัจำขน�ดืเล็กัของ Salesforce กัล่�วว่� “AI จำะช่ิวยให้ธุุรกิัจำ

ขน�ดืกัล�งและขน�ดืเล็กัส�ม�รถมอบัประสบักั�รณ์์ท่ี่�เป็นส่วนตั้ว

ให้กัับัล้กัค้�ท่ี่�ใช้ิบัริกั�รได้ืม�กัข้�น โดืยกั�รลดืเวล�กั�รให้บัริกั�ร 
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ท่ี่�ม่ประสิที่ธิุภ�พ จำะช่ิวยให้องค์กั�รส�ม�รถรับัมือกัับักั�รที่ำ�ง�น

ภ�ยใต้้สถ�นกั�รณ์์ท่ี่�ท้ี่�ที่�ยในอน�คต้ได้ือย่�งยั�งยืน และเป็น

ภ�รกิัจำท่ี่�ม่คว�มสำ�คัญอย่�งยิ�งขององค์กั�รท่ี่�ต้้องดืำ�เนินกั�รให้

เกิัดืผลสัมฤที่ธิุ�” 

“องคก์ั�รขน�ดืกัล�งและขน�ดืเลก็ัจำำ�นวนม�กั ยังคงพ้�งพ�

โปรแกัรม Spreadsheet (อ�ทิี่ Excel) หรือระบับัที่รัพย�กัรบุัคคล

ท่ี่�ล้�สมัยในกั�รบัริห�รจัำดืกั�ร ซ้�งอ�จำจำะไม่ส�ม�รถต้อบัสนอง

คว�มต้้องกั�รด้ื�นข้อม้ลสำ�หรับักั�รบัริกั�รท่ี่�เป็นปัจำจุำบััน และ

คว�มต้้องกั�รของพนักัง�นได้ืด่ืเท่ี่�ท่ี่�ควร จ้ำงเป็นจุำดืเริ�มต้้นท่ี่�ระบับั

เที่คโนโลย่ด้ื�นที่รัพย�กัรบุัคคลแบับัรวมศ้นย์ท่ี่�ทัี่นสมัย จำะเข้�ม�

ม่บัที่บั�ที่ที่ดืแที่นในอน�คต้” Staples กัล่�ว

Tech-assisted shopping (การซืื้�อ-ขายืท่ี่�ใช้้เที่คิโนโลย่ื

ส่ารส่นเที่ศช่้วยืส่นับส่น่น)

เพื�อต้อบัสนองต้่อกั�รหยุดืชิะงักัของกั�รดืำ�เนินธุุรกิัจำ

อันเนื�องม�กัจำ�กักั�รระบั�ดืของ COVID-19 หล�ยองค์กั�ร 

โดืยเฉพ�ะท่ี่�ม่กั�รที่ำ�ธุุรกิัจำซื�อ-ข�ยสินค้� และบัริกั�รได้ืใช้ิเที่คโนโลย่ 

สนับัสนนุกั�รซื�อ-ข�ย หรอื Shopping online ในร้ปแบับัต้�่งๆ สร�้ง

ประสบักั�รณ์์กั�รซื�อ-ข�ยแบับัไม่ต้้องสัมผัส

จำ�กัข้อม้ลของ Rhiannon Staples ประธุ�นเจ้ำ�หน้�ท่ี่� 

ฝ่่�ยกั�รต้ล�ดืของ Hibob กัล่�วว�่ “จำ�กักั�รสำ�รวจำพบัว�่องคก์ั�รท่ี่� 

ม่กั�รใช้ิเที่คโนโลย่สนับัสนุนกั�รซื�อ-ข�ย หรือ Shopping online 

ส่วนใหญ่จำะม่กั�รดืำ�เนินกั�รควบัค่้ไปกัับักั�รใชิ้เที่คโนโลย่ขั�นส้ง 

ในกั�รรักัษ�คว�มปลอดืภัยให้กัับัผ้้ใช้ิบัริกั�ร ทัี่�งในส่วนของข้อม้ล

ส่วนบุัคคล และกัลไกักั�รชิำ�ระค่�สินค้�และบัริกั�รแบับั online 

เพื�อสร้�งคว�มเชืิ�อมั�นให้กัับัผ้้ใช้ิบัริกั�ร ซ้�งเป็นสิ�งท่ี่�ข�ดืไม่ได้ื ผล

จำ�กักั�รแพร่ระบั�ดืของ COVID-19 ที่ำ�ให้กั�รชิำ�ระค่�สินค้� และ

บัริกั�รแบับั online กัำ�ลังจำะกัล�ยเป็นข้อกัำ�หนดืพื�นฐ�นสำ�หรับั

องค์กั�รผ้้ค้�ปล่กัส่วนใหญ่ไปแล้ว กั�ร Shopping online และกั�ร

ที่ำ�ธุุรกัรรมด้ืวย QR Code บันอุปกัรณ์์สื�อส�ร โที่รศัพท์ี่มือถือ จำะ

เป็นสิ�งท่ี่�เกิัดืข้�นทุี่กัวันในร้�นค้�ปล่กัส่วนใหญ่ ผ้้คนจำะเริ�มคุ้นเคย

กัับับัริกั�รร้ปแบับัน่� จำนกัล�ยเป็นบัรรทัี่ดืฐ�นใหม่ในกั�รซื�อ-ข�ย

สินค้� และบัริกั�รในอน�คต้อันใกัล้” 

“ผ้้ค้�ปล่กัหล�ยร�ยกัำ�ลังปรับัเปล่�ยนประสบักั�รณ์์ซื�อ-ข�ย

ในร้�นค้� เพื�อให้สะท้ี่อนถ้งคว�มเป็นจำริงในปัจำจุำบััน และอน�คต้

ม�กัข้�น แม้แต่้วอลม�ร์ที่ องค์กั�รค้�ปล่กัร�ยใหญ่ยังม่แผนกั�ร

ปรับัปรงุร้�นค้�กัว่� 200 แหง่ให้เป็นประสบักั�รณ์์เสมอืนสน�มบันิ

ท่ี่�เน้นคว�มสะดืวกัสบั�ย และกั�รที่ำ�ธุุรกัรรมแบับัไม่ต้้องสัมผัส” 

Staples กัล่�ว

ของพนักัง�น แต้่เพิ�มเวล�ให้กัับักั�รที่ำ�ง�นดื้วยต้นเองของล้กัค้� 

ด้ืวยระบับัท่ี่�ม่กั�รต้อบัสนองแบับัอัต้โนมัติ้ และมอบัที่�งเลือกัใน

กั�รให้บัริกั�รชิ�ญฉล�ดื” Schmidt กัล่�ว

กั�รใช้ิเที่คโนโลย่ท่ี่�ผส�นรวมกัับั AI จำะส�ม�รถช่ิวย

ประหยัดืเวล�ของกั�รดืำ�เนินกิัจำกัรรมที่�งธุุรกิัจำของอค์กั�รได้ื 

ซ้�งจำ�กักั�รสำ�รวจำ และวิเคร�ะห์ข้อม้ลล้กัค้�ท่ี่�ใช้ิ solution ของ 

Salesforce พบัว่� 55% ของล้กัค้�ท่ี่�เป็นองค์กั�รธุุรกิัจำขน�ดืกัล�ง

และขน�ดืเล็กั ม่ปัญห�เรื�องกั�รบัริห�รเวล�ในกั�รให้บัริกั�รของ

พนักัง�น ท่ี่�ไม่เพ่ยงพอต่้อคว�มต้้องกั�รของล้กัค้� เนื�องจำ�กัม่กั�ร

ขย�ยตั้วอย่�งรวดืเร็ว นับัเป็นคว�มท้ี่�ที่�ยท่ี่�สำ�คัญ ด้ืวยเหตุ้น่� AI 

จ้ำงน่�จำะม่บัที่บั�ที่สำ�คัญต่้อกั�รดืำ�เนินง�นขององค์กั�ร และ AI จำะ

กัล�ยเป็นที่รัพย์สินที่�งเที่คโนโลย่ส�รสนเที่ศท่ี่�สำ�คัญขององค์กั�ร

Proliferation of 5G (การขยืายืตััวของเที่คิโนโลย่ื 5G)

กั�รนำ�เที่คโนโลย่ 5G ม�ประยุกัต์้ใช้ิง�น บันอุปกัรณ์์สื�อส�ร

รุ่นใหม่ๆ ซ้�งม่คว�มเร็วในกั�รรับั-ส่งข้อม้ลท่ี่�เร็วกัว่� 4G ท่ี่�ใชิ้ง�น

อย่�งแพร่หล�ยอย่้ในปัจำจุำบััน คว�มก้ั�วหน้�ที่�งเที่คโนโลย่ด้ื�น

กั�รสื�อส�รน่� นับัเป็นก้ั�วสำ�คัญในกั�รพัฒิน�เที่คโนโลย่ Internet 

of Thing : IoT เนื�องจำ�กัเครือข่�ย 5G ม่คว�มส�ม�รถม�กัข้�น 

ในกั�รรองรบัักั�รไหลเข�้ของขอ้ม้ลจำ�กัอปุกัรณ์์อัจำฉรยิะท่ี่�เชืิ�อมต่้อ 

ถ้งกััน อย่�งไรก็ัต้�มเที่คโนโลย่ 5G ยังอย่้ในช่ิวงเริ�มต้้น ยังม่กั�ร

เปล่�ยนแปลงของปัจำจัำยด้ื�นอุปกัรณ์์ และพื�นท่ี่�บัริกั�ร ซ้�งจำะเป็น

ข้อม้ลสำ�คัญในกั�รต้ดัืสินใจำ เพื�อพัฒิน�แนวที่�ง ร้ปแบับัของสนิค้� 

และบัริกั�รขององค์กั�ร ซ้�งห�กัม่กั�รใชิ้ง�นอย่�งแพร่หล�ย กั�ร

เข้�ถ้งสินค้� และบัริกั�รอ�จำจำะไม่ใช่ิปัญห�อ่กัต่้อไป แต่้จำะกัล�ย

เป็นกั�รสร้�งช่ิองที่�งกั�รให้บัริกั�รร้ปแบับัใหม่ๆ ม�กัข้�นแที่น

Comprehensive HR tech (เที่คิโนโลย่ืด้านการจััดการ

ที่รัพยืากรบ่คิคิลท่ี่�คิรอบคิล่มี)

เที่คโนโลย่ด้ื�นที่รัพย�กัรบุัคคล เป็นอ่กัเที่คโนโลย่หน้�งท่ี่�ม่ 

คว�มสำ�คัญเพิ�มม�กัข้�นตั้�งแต่้ปี 2020 อันเป็นผลม�จำ�กักั�ร 

แพร่ระบั�ดืของ COVID-19 คว�มต้้องกั�รเที่คโนโลย่ด้ื�นที่รัพย�กัร

บุัคคลท่ี่�ครอบัคลุม ซ้�งองค์กั�รค�ดืว่�จำะส�ม�รถช่ิวยให้ติ้ดืต้�ม 

และบัริห�รจัำดืกั�รพนักัง�น รวมถ้งผลลัพธ์ุของกั�รดืำ�เนินง�นต่้�งๆ 

ได้ือย่�งม่ประสิที่ธิุภ�พ

Rhiannon Staples ประธุ�นเจำ้�หน้�ท่ี่�ฝ่่�ยกั�รต้ล�ดืของ 

Hibob กัล่�วว่� “กั�รท่ี่�องค์กั�รปรับัตั้วรองรับักั�รที่ำ�ง�นระยะไกัล 

(Remote work) หรือที่ำ�ง�นจำ�กัท่ี่�บ้ั�น (Work from Home) ของ

พนักัง�น และให้คว�มสำ�คัญกัับัเที่คโนโลย่ด้ื�นที่รัพย�กัรบุัคคล




