่าง
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ในโลกธุรกิจปัจจุบนั อุปสรรค์มีมากมาย ภาระใหม่ต่างๆเกิดขึ้นอยู่เสมอๆ ความผัน
ผวนต่างๆ สิ่ งที่ไม่เคยประสบในรอบชีวิตเราก็เกิดขึ้น อย่างวิกฤการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้น การ
เปลี่ยนแปลงทาให้ธุรกิจมากมายเปลี่ยนแปลงไป หลายบริ ษทั ล้มละลายปิ ดตัวลงเลิกกิจการถูก
ควบรวมหรื อถูกกลืนโดยผูท้ ี่แข็งแรงกว่าเร็วกว่า
รัฐบาลไทยได้ออกมาตรการต่างๆเพื่อ
ช่วยเหลือองค์กรธุรกิจให้สามารถดาเนินการต่อได้ ผลลัพธ์ออกมาช่วยได้เพียงชัว่ ขณะ ปัญหา
ของธุรกิจยังคงดาเนินต่อไป รัฐบาลไม่สามารถอุม้ ธุรกิจเหล่านั้นได้ตลอดไป
คณะผูจ้ ดั ทาเป็ นนักบริ หารมีประสบการณ์การทางาน ในระดับนานาชาติในหลาย
ประเทศหลายอุตสาหกรรม ได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหาในธุรกิจอุตสาหกรรม มีความสนใจ
ศึกษาหารู ปแบบการทาธุรกิจทีส่ ร้างความแข็งแกร่ งยัง่ ยืนให้กบั องค์กรไทย คณะผูเ้ ขียนมีโอกาส
ได้ผ่านประสบการณ์ บริ หารกลยุทธ์ธุรกิจในเวทีโลกในหลายสถานการณ์ที่ไม่ปรกติ นามา
แบ่งปันประสบการณ์ เป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจไทย ให้คาปรึ กษาแก้ปัญหาธุรกิจ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งระดับความสามารถในการแข่งขันของคนไทยในเวทีโลกเริ่ มน้อยลง
คาศัพท์ยอดฮิตที่เราได้ยินกันเป็ นประจาในยุคนี้ เช่น Industrial 4.0, Digital
Transformation, New Normal เป็ นการทาให้ทุกคนตระหนักมากกว่าแต่ไม่ได้เป็ นคาตอบสุดท้าย
คณะผูจ้ ดั ทามีแนวคิดว่าขึ้นอยู่กบั การจัดการองค์กรให้มีความหยืดหยุ่น พัฒนานาสถานการณ์ได้
ตลอดเวลา ข้อคิดในหนังสื อฉบับนี้เหมาะกับธุรกิจทุกประเภททุกขนาด อ่านได้ท้ งั กับผูบ้ ริ หาร
พนักงานทุกระดับ ในองค์กรระดับ MNC, Large Enterprise จนถึงระดับ SME
การบริ หารเหมือนกับการทาอาหาร โดยที่ตนเองไม่ได้เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ แต่สามารถ
จัดการให้ผอู ้ ื่นสามารถทาอาหารที่ทาให้ผรู ้ ับประทานรู ้สึกอร่ อย ผูเ้ ขียนต้องการทาให้เนื้อหาตึง
เครี ยดนี้อ่านง่ายสนุกไม่เบื่อ จากเหตุการณ์จริ ง ประสบการณ์จริ ง ปฏิบตั ิจริ งได้ผลจริ ง บน
พื้นฐานจากทฤษฎีอิงวิชาการ สามารถนาไปช่วยให้เกิดการพัฒนาเรี ยนรู ้ต่อเนื่อง ต่อผูอ้ า่ น
องค์กร สังคมและประเทศชาติ โดยการนาเอาวิชาการต่างๆ แนวคิดต่างๆมาผสมผสานให้เข้ากับ
ยุคสมัย ให้เข้ากับสังคมไทย ให้ธุรกิจไทยสามารถนาไปใช้ เพื่อแก้ปัญหาอย่างยัง่ ยืน หวังว่าจะ
เป็ นประโยนช์ให้กบั ผูอ้ ่านทุกท่าน
เนื้อหาทั้งหมดได้ถูกแบ่งสองภาค โดยที่ภาคแรกเป็ นภาคของการสร้างโครงสร้างกล
ยุทธ์ที่มีเอกลักษณ์ มีจุดแข็งเหมาะกับการแข่งขัน GROWTH MODEL ภาคสองเป็ นส่วนที่สร้าง
ความยัง่ ยืนให้กบั องค์กร CAPABILITY FOR SUSTAINABILITY ด้วยการปฏิบตั ิการอันเป็ น
เลิศในยุคดิจิทลั เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพศักยภาพ โดยทั้งสองภาคจะแบ่งเป็ น สามตอน กับ สี่ ตอน
รวมเป็ นทั้งหมด เจ๊ด ตอน เจ๊ด องค์ประกอบ ด้วยกัน

การพัฒนาระบบดิจิทลั

ตัว
อย

่าง

DIGITAL TRANSFORMATION เป็ นอะไรที่ทุกคน หวนหา กล่าวถึง ด้วยความหวัน่
กลัว กังวลว่า จะถูกล้มล้าง DISRUPT และล้าหลัง ตามไม่ทนั เสียโอกาส ผูค้ นตื่นตัวกล่าวกันไป
ต่างๆนาๆ ในทุกทิศทาง รอบด้าน หลากมิติ ว่า มันคืออะไร มีอะไรบ้าง ซ่อนไปด้วยอะไร มีพลัง
อย่างไร ใครบ้างเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ มันทาอย่างไร สร้างอย่างไร หน้าตาเป็ นอย่างไร
มีการจัดการฝึ กอบรมหลักสูตรหลายวัน โดยวิทยากรจานวนมากด้วยประสบมาก
หลากหลายด้านอย่างน่าตื่นเต้นและน่าสนใจ ในหนังสือเล่ม เป็ นตอนที่ 5 ของทั้งหมด 7 ตอน ที่
กล่าวถึง ตีแตก ความหมาย แนวคิด และวิธีการแปลงร่ างองค์กรสู่ระบบดิจิ ทลั แนวใหม่
ครอบคลุมทั้งการปฏิบตั ิการภายใน การพาณิ ชย์ และการสร้างนวัตกรรมต่อนเนื่อง
การสร้างระบบดิจิทลั ไม่ใช่เป็ นเรื่ องใหม่ ในโลกมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยที่เกิด
จากระบบการสื่ อสาร อุตสาหกรรม สื่อสาร TELECOMMUNICATION เป็ น แกนหลัก จากยุค
ของ GRAHAM BELL ในยุคต้นๆ มาสู่ ระบบ CELLULAR MOTOROLA โดย นักประดิษฐ์ชื่อ
MARTIN COOPER ที่เริ่ มต้นด้วยระบบคลื่อนความถี่ส้ นั ที่ยงั ไม่เป็ นระบบ GSM อย่างในทุก
วันนี้ จากอนาล็อคสู่ โลกดิจิทลั ANALOG TO DIGITAL ที่สนับสนุนด้วย เทคโนโลยีทาง ไฟฟ้า
และอิเล็กโทรนิค ที่เอื้ออานวยสร้างระบบพื้นฐาน COMPUTER อันทรงพลัง และ เครื อข่าย
อินเตอร์เนตความเร็ วสู ง เปิ ดโอกาสให้ การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถพัฒนา อัลกอ
ริ ธม่ั ใหม่ๆ มาใช้ให้เกิดประสิ ทธิภาพ ต่อยอด มาเป็ น MACHINE LEARNING สู่ ARTIFICIAL
INTELLIGENCE จากสารกึ่งตัวนาที่สามารถบรรจุขอ้ มูลในรู ปแบบใหม่ได้ดว้ ยปริ มาณมหาศาล
ในพื้นที่เล็กจิ๋วระดับ นาโนเมตร
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ดิจิทลั ในธุรกิจองค์กรต่างๆ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ยกตัวอย่างเช่น หุ่นยนต์อตั โนมัติ หรื อแขนกลมีใช้ในประเทศไทย ตั้งแต่สมัยที่เริ่ มส่ งเสริ มการ
ลงทุนในช่วงปี 1990 การนาเอาระบบ iBANKING มาใช้ในประเทศไทย กว่า 10 ปี มาแล้ว ใน
ต่างประเทศการนาระบบออนไลน์ มาบริ หารงานภายใน เช่นเกี่ยวกับ งานวิศวกรรมการ
ออกแบบ CONCURRENCE ENGINEERING CHANGE MANAGEMENT การบริ หาร
โครงการ PROJECT MANAGEMENT หรื อการบริ หารงานบุคคล HUMAN RESOURCES
MANAGEMENT ต่างๆ เหล่านี้มานานแล้ว เพียงแต่ ความรวดเร็ ว และประสิ ทธิภาพของ
SOFTWARE แปรตามเทคโนโลยีทางHARDWARE ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง EVOLUTION
การปรับตัวขององค์กรทางดิจิทลั ไม่ใช่ว่าทาไม่ได้ แต่จะทาแล้วสาเร็จคุม้ ค่าหรื อไม่เป็ น ประเด็น
ที่ตอ้ งระวังมากกว่า เนื้อกาในตอนนี้ จะแสดงให้เห็นถึงวิธีการ และการพิจารณา ควบคู่กนั ไป ให้
การแปลงสู่ โลกดิจิทลั ประสบความสาเร็จ อย่างคุม้ ค่า
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“ 7 องค์ประกอบของความเป็ นเลิศอย่าง
ยัง่ ยืน แบ่งเป็ นสองส่วน ส่วนกลยุทธ์และส่วน
ความสามารถ เกิดจากความเข้มแข็งในทุก
ส่วนอณูขององค์กร ที่ทางานสอดประสานกัน
อย่างสมบูรณ์มีประสิ ทธิภาพ
พร้อมทั้งมี
ระบบเฉพาะทางอันเหมาะที่ก่อให้เกิด
ขับเคลื่อนเป็ นอย่างเป็ นระบบ ที่ต่อยอดได้ง่าย
มีระบบเป็ นภูมิคุม้ กันในตัว”

ภาคสอง
ศักยภาพสู่ ความยัง่ ยืน
ตอน ห้ ำ ปฏิบัติกำรสู่ ดิจิทัล
Connected
Leadership

ตัว
อย

่าง

SUPER
Business

Adv. Sales &
Marketing

“Components that will create Sustainability
organization thru the changes in the disrupted world.”

องค์ประกอบธุรกิจที่จะให้องค์กรมีความเข้มแข็งสามารถฝ่ าฝันยืน
หยัดทนต่อความแปรปรวนในโลกนีไ้ ด้ อย่างยั่งยืน

DIGITIZATION
Digital
Transformation

่าง

Digi-Eco
Architecting

ตัว
อย

Data Structure &
Analytics
Business Process
Digitization
Adoption

Agility Work Process

DIGITIZATION

ตัว
อย

่าง

ในยุคปัจจุบนั เป็ น คำนี้เป็ นที่ใช้ติดปำกติดหูทุกคน เป็ นคำฮิตใช้กนั ทัว่ ไป จนเป็ นเหมือนคำ
ตัวแทนคำว่ำ นำสมัยล้ ำหน้ำก้ำวต่อไป ประเทศเรำก็นำไปใช้เป็ นคำขวัญแห่งชำติ คือ ประเทศไทย 4.0
Thailand 4.0 ในพื้นฐำนคือกำรทำนวัตกรรมใหม่ ๆ ล่ำสุ ดมำยกระดับกำรทำงำนหรื อกระบวนกำรธุรกิจ
นั้นเอง รวมไปถึงกำรทำ digital transformation หรื อ digital disruption มีควำมหมำยไม่แตกต่ำงกันมำกนัก
กำรยกระดับ กระบวนกำรปฎิบตั ิงำนให้เป็ นเลิศ หรื อเรี ยกในแบบภำษำสำกล digital operational
excellence, operational excellence thru digital technology กำรนำเอำนวัตกรรมในโลกล่ำสุดเข้ำมำพัฒนำ
ใช้ในธุรกิจ ในที่เรำเรี ยกว่ำเป็ นกำรทำ digitization
ระบบหลักของธุรกิจ แบ่งเป็ นส่วน ๆ สำหรับกำรปรับเปลี่ยน นำควำมเข้ำใจในกระบวนกำรมำ
ปรับใหม่ สร้ำงนโยบำยระเบียบกติกำขั้นตอนขึ้นใหม่ โดยอำศัยเทคโนโลยีมำใช้ให้กระบวนกำรต่ำง ๆ ที่
มีประสิ ทธิภำพสู งขึ้นฉลำดมำกขึ้น พึ่งกำรกระทำโดยมนุษย์นอ้ ยที่สุด intelligence smart agile automatic
work flow digitally
นำมำใช้พฒั นำกับระบบทุกระบบได้ ขึ้นอยู่กบั กำรมอง จิตนำกำรของแต่ละองค์กร เช่น ระบบ
กำรเงิน ระบบกำรขำย พำณิชย์ ระบบกำรปฏิบตั ิกำร กำรบริ กำร กำรผลิต ระบบคลังสินค้ำกำรจัดส่ง
ระบบงำนบุคคล แล้วยังสำมำรถสร้ำง ระบบเชื่อมภำยในภำยนอก ระบบเชื่อมกลำง อย่ำงไร้รอยต่อให้เกิด
ประสิ ทธิภำพและเป็ นระบบดิจิทลั โดยสมบูรณ์ กำรพัฒนำคงจะใช้เวลำในจุดเริ่ มต้น 3 ถึง 5 ปี สำหรับ
พื้นฐำน ควำมรวดเร็ วขึ้นอยู่กบั ควำมพร้อมองค์กร
เป็ นยุคเลข 4 อะไร อะไร
ก็จะระบุเลข 4 ซึ่งทำให้ทุกคนเข้ำใจ
เห็นภำพ เช่น INDUSTRY 4.0
GOVERNMENT 4.0 SERVICE 4.0
TOURISM 4.0 แต่ในควำมเป็ นจริ ง
User
Automation
Experience
of Process
Improvement
ควำมเข้ำใจยังไม่ครบถ้วน ไม่ลึก
กำรปฏิบตั ิจึงยังจะมี ปัญหำ เกิด
Simplification of
Communication
อุปสรรคอีกมำก กำรสร้ำงองค์กรขับ
เคลื่อนโดยแต่งตั้งผูน้ ำ ดิจิทลั เช่น
CDO: CHIEF DIGITAL OFFICER
กำหนดแผนระยะยำว เป้ำหมำย
จะเหมำะสม ทำให้องค์กร
ทั้งหมดเข้ำใจและปรับตัวได้

WORLD WHERE
ANALOG MEETS DIGITAL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Discreet
Automated
Machine Learning/AI
Direct Straight Through
Disrupted/Platform Revolute
Mobile Application
IOT, Wireless, BlueTooth
Big Data, Data Center, Cloud
Connected Platform, API
Was impossible/high cost
Can be wrong

่าง

Continuous
Manual/Paper
Human Touch
Middle Man/Media
Not lean
People Cost
Wire, Off Line
Local Server, Recorder
Multiple Platform
Was cheap
Success proven

ตัว
อย

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Old School meet new World หลักกำรในอดีตมีควำมหมำยเป็ นหลักกำรที่ยง่ั ยืน ยัง
ใช้ได้และสำคัญ เช่นเดียวกัน เทคโนโลยีหรื อวิทยำศำสตร์บำงอย่ำงยัง่ ไม่เปลี่ยนควำมร้อนยัง
วิ่งไปหำควำมเย็น สิ่ งของยังตกจำกที่สูงลงล่ำง เครื่ องยนต์สันดำปภำยในยังคงทำงำนเช่นเดิม
มอเตอร์ไฟฟ้ำ เช่นเดียวกัน เป็ นกำรเปรี ยบเทียบ ระหว่ำงสองโลกในเรื่ องเดียวกัน กำรแปลง
องค์กรจำกที่เป็ นระบบดั้งเดิมสู่ โลกดิจิทลั ต้องมีควำมเข้ำใจถึงควำมจำเป็ นควำมแตกต่ำง ควำม
สู ญเสี ยจำกกำรลองผิดถูก วำงแผนให้ดีก่อนดำเนิกำร ให้มีควำมเข้ำใจในธุรกิจ พร้อมๆกับ
เทคโนโลยีที่มีและขีดจำกัด กำรอำศัยผูช้ ำนำญจำกฝ่ ำยนอกในลักษณะเป็ นที่ปรึ กษำมีควำม
เสี่ ยง อำจจไม่ได้ประโยชน์แต่อำจจะทำให้เกิดควำมวุ่นวำยในองค์กรได้ ในโลกของลีนกำร
ปรับปรุ งเป็ นกำรปรับปรุ งเล็กน้อยต่อเนื่อง ในโลกของ digital เป็ นกำรเปลี่ยนแปลงแบบ
สมบูรณ์ กำรนำเอำ Technology Digital มำใช้จะให้โมเดลทำงธุรกิจใหม่มำด้วย นอกเหนือจำก
ประสิ ทธิภำพ ระดับกำรปรับปรุ ง จะไม่เป็ นเพียง single digit เลขหลักเดียวควรจะเป็ นระดับ
เท่ำตัวจำกเดิม หรื อมำกกว่ำ 50% ที่ดีข้ นึ สำเหตุที่กำรปรับดิจิทลั ไปได้ชำ้ เป็ นเพรำะควำมเข้ำใจ
ที่ไม่ถูกต้อง องค์กรและคณะทำงำนดำเนินกำรไปตำมเทรนด์มำกกว่ำที่จะมุ่งเน้นประโยชน์
ดังนั้นเน้นคุณค่ำที่จะได้ Value มำกกว่ำ

DIGITAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT

ตัว
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Business cutting edge อย่ำงหนึ่งคือกำรใช้ digital technology ช่วยในกำรบริ หำรจัดกำร
กิจกรรมต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร ของทุกๆหน่วยงำน สำมำรถที่จะนำเอำงำนของตน digitized ได้
เทคโนโลที่กล่ำวถึงนี้ มีหลำกหลำย และทรงประสิ ทธิภำพสู ง
ในยุคที่เรำเรี ยกว่ำเป็ นยุคของโลกดิจิทอล digital age เทคโนโลยี บนแอพลิเคชัน่ ใน
โทรศัพท์มือถือ ผนวกกับ ไวไฟ สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลำกหลำยรู ปแบบ อีกทั้งรำคำของ
เครื่ อง hardware ต่ำงที่มีประสิทธิภำพสูงมีรำคำถูกลงมำก ไม่ว่ำจะเป็ น tablet, notes, pad, laptop, flat
monitor ลูกผสมต่ำง รวมถึง server ใน data room ทัว่ โลก ที่ทำให้เกิด กำรรับฝำกข้อมูล data storage
รำคำถูก ในลักษณะของ cloud technology, socialcam, facebook, line, wechat, dropbox, linkedin
เปิ ดมุมมอง Digital Vision เพื่อกำรปรับองค์กรด้วย Digital Transformation แบบ B2B2C
เรี ยนรู ้ Digital Transformation Model ผ่ำนกำรปฏิบตั ิจริ ง เรี ยนรู ้ Digital Transformation Framework
เช่น กำรใช้ Big Data Analytics เพื่อกำรวำงแผนปรับเปลี่ยนองค์กรในยุค 4.0 พำธุรกิจไปให้รอดและ
รุ่ ง ด้วย Digital Transformation Roadmap สำหรับองค์กรท่ำน องค์กรควรพึ่งพำพันธมิตรในกำร
พัฒนำเทคโนโลยี ใช้ Open Source Software ช่วยที่จะเร่ งให้กำรพัฒนำเกิดได้รวดเร็ วยิ่งขึ้น รวมทั้งยัง
ลดต้นทุนกำรพัฒนำลง
ธุรกิจองค์กรสำมำรถดัดแปลงกิจกรรมเดิมๆให้เกิดกำรปฎิบตั ิกำรในลักษณะของ
paperless wireless on web real time on the go anywhere any time ได้ ตัวอย่ำงที่มีเห็นในยุคปัจจุบนั
ในกำรนำเอำเทคโนโลยี computer tablet, smart phone, world wide web and wireless communication
มำประยุกต์ใช้ ในร้ำนอำหำร โรงงำน ศูยน์บริ กำร สำนักงำนบริ กำร ทำวีซ่ ำ หน่วยงำนบริ กำรทำง
รำชกำร เช่น กำรสั่งอำหำร ส่ งข้อมูลคำสั่งลูกค้ำผ่ำนไวย์ฟำยไปยังห้องครัว รวมไปถึงระบบช่วยกำร
ทำงำนต่ำง ๆ และกำรบริ หำรจัดระบบสูงได้ Business intelligence system Customer contact, order
management Salesman ipad Imanager Demand and forecast management โครงสร้ำงเนื้อหำที่
ประกอบในกำรพัฒนำ แบ่งเป็ นส่วน ที่สำคัญ 6 ส่วนได้แก่
1. Digitization team ส่วนงำนพัฒนำ ระบบ ดิจิทลั
2. IT Structure ระบบโครงสร้ำง พื้นฐำนได้แก่ internet, Wi-Fi, server, wan etc.
3. Digital Platform มีให้เลือกหลำยด้ำน ไม่ว่ำจะเป็ นระบบภำยในหรื อกำรใช้บริ กำร hosting
4. Data Structure กำรบริ หำรจัดกำรโครงสถำปัตยกรรมฐำนข้อมูล
5. Workflow Design กำรออกแบบกำรไหลข้อมูลของระบบงำน และกำรดำเนินกำร
6. System Integration กำรเชื่อมต่อระหว่ำง ระบบงำน อุปกรณ์ และคน

DIGITIZATION DEFINE
ก่อนอื่นเรำมำทำควำมเข้ำในเพิ่มเติม เกี่ยวกับกำรทำ Digitization เทียบกับ คำว่ำ
Digital Transformation กำรสร้ำงระบบดิจิทลั เทียบกับกำรแปลงเป็ นแบบดิจิทลั องค์กรในโลก
ได้มีควำมพยำยำมทำมำนำนแล้วในกำรสร้ำงระบบดิจิทลั
ระดับควำมเป็ นดิจิทลั ในแต่ละ
ประเทศ ในแต่ละอุตสำหกรรมไม่เท่ำกัน เป็ นกำรนำเอำระบบดิจิทลั เข้ำมำเสริ มกำรทำงำน ให้
ง่ำยมีประสิ ทธิภำพ แทนกำรใช้คนที่บำงประเภทงำนไม่สำมำรถทำได้โ ดยคน เช่นควบคุมกำร
ผลิตในโรงงำนผลิตสิ นค้ำ โรงปั่นไฟฟ้ำ รวมไปถึงธนำคำร เทคโนโลยีในยุคใหม่ให้ทำงเลือก
และลูกเล่นได้มำกขึ้น แต่ตอนนี้ไม่เพียงแต่นำมำใช้ทดแทนคน แต่คิดใหม่ทำใหม่ แทน
กระบวนกำรที่เคยเป็ นมำ ไม่ยึดติดของเดิม กำรทำธุรกรรมออนไลน์ดว้ ย blockchain เป็ นตัวอย่ำง
ที่ทำให้กำรไปธนำคำรไม่จำเป็ นอีกต่อไป
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Platform revolution คืออะไร กำรปฏิวตั ิแพลตฟอร์ม ไม่เพียงแต่กำรลื้อทิ้งทั้งหมด
เปลี่ยนโปรแกรม หรื อเปลี่ยนเวอร์ชน่ั จำกแบบจอตูเ้ ป็ นจอแบน ไม่เพียงเปลี่ยนจำกกำรยกเลิกใช้
กระดำษ แต่ยงั เปลี่ยนวิถีกำรทำงำน วิถีกำรทำงธุรกิจ และสังคมแพลตฟอร์มใหม่มีหน้ำตำเป็ น
อย่ำงไร เช่น กำรตัดคนกลำงออกจำกสำยธำรกำรค้ำ หรื อกำรทำงำน กำรสื่อสำรตรงระหว่ำง
ผูค้ นในสังคม C2C consumer to consumer Transformation process กระบวนกำรแปรรู ป
โดยทัว่ ไปกระบวนกำร จะเป็ นกำรไหลผ่ำนองค์ประกอบที่จำเป็ นหลำยทอดอย่ำงเป็ นขั้นตอนมี
ระเบียบแบบแผน process oriented เทคโนโลยีดิจิทลั สำมำรถบรรลุกำ้ วผ่ำน breakthrough
อุปสรรคแนวกั้นดังกล่ำวได้อย่ำงอิสระ ไม่ว่ำจะอยู่ในธุรกิจ องค์กร หรื อสังคม ใด ๆ อยู่ใน
ขอบเขตในเรื่ องนี้ สำมำรถนำเทคโนโลยีดิจิทลั ใหม่น้ ีมำใช้แทนกิจกรรมวิธีกำรเดิม ๆ ได้ ทำ
อย่ำงไรนั้น ขึ้นอยู่กบั กำรออกแบบ กำรมอง ควรจะถือโอกำสมองตรงไปที่ตลำดโดยตรง ด้วย
ควำมร่ วมมือกันระหว่ำงผูพ้ ฒั นำกับผูใ้ ช้งำน ดังภำพ แสดงระหว่ำง กรอบควำมคิดเชิงเทียบเคียง
แนวทำงกิจกรรมปัจจุบนั และรู ปแบบใหม่
Consumer
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Disrupted Model

DIGITAL TRANSFORMATION SUCCESS

่าง

มีอะไรอีกที่เรำสำมำรถ นำมำปฎิวตั ิปฎิรูปได้อีก What can be revolute? สิ่ งที่สำมำรถ
revolute สิ่ งที่เรำเห็นสิ่ งที่ได้ยินในโลกปัจจุบนั เป็ นจุดเริ่ มต้น กำรปรับเปลี่ยนยังมีให้ทำอีกมำก
กำรปรับเปลี่ยน จะต้องทำด้วยควำมเข้ำในในกระบวนกำร สิ่ งสำคัญคือกำรทำ Justification to
transform เหตุผลในกำรแปลง โดยกำรกำหนดเป้ำหมำย ให้ชดั เจนว่ำต้องกำรอะไรจำกกำรทำ
และต้องยอมรับทำใจเสมอว่ำ อำจจะไม่ได้ส่ิ งที่ตอ้ งกำรตำมหวัง แต่อย่ำงน้อย กำรลงทุนจะต้องมี
กำรประเมิน สิ่ งที่ได้กลับมำ และสะท้อนกลับเพื่อให้เกิดแผนงำนต่อเนื่องจำกควำมรู ้ใหม่ที่
เกิดขึ้น
ดังนั้นกำรแปลงสภำพ
เหมือนกับกำรคิดใหม่ทำใหม่
โดยมองสิ่ งแวดล้อม
ENVIRONMENT สภำวะแวดล้อมระบบนิเวศ ECOLOGY ของสังคมองค์กร ระหว่ำงควำม
ประสงค์อุปสงค์ ปัจจุบนั ตั้งคำถำมว่ำจำเป็ นหรื อไม่จำเป็ น หำคำตอบ ที่ดีกว่ำ และสร้ำงระบบ
เพื่อให้บริ กำรที่ตอบสนองควำมประสงค์ดงั กล่ำงเดิม ด้วยบริ กำรหรื อสิ่ งที่ดีกว่ำ

ตัว
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Addressed Ecology
What

• Total
Ecology
• Intrinsic
Needs

Why

• Economy
• Pleasure

Better

• Efficiency
• Quality

องค์ประกอบที่นำไปสู่ควำมสำเร็จใน กำรปฏิวตั ิ ปฏิรูปองค์กร ธุรกิจไปสู่รูปแบบใหม่
ด้วยเทคโนโลยีล้ ำยุคดิจิทลั ในกำรทำควำมเข้ำใจดังกล่ำว จะเกิดขึ้นโดยคนในองค์กร เริ่ มจำกกำร
ทำงำนร่ วมมือกันของแต่ละบุคคล มีวฒั นธรรมดิจิตอลเป็ นกระแสที่กระตือลือล้น ในควำม
โปร่ งใส กำรมีปฏิสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่อง มีกำรกิจกรรมทำมำกกว่ำกำรวำงแผน วัฒนธรรมดิจิตอล
ส่ งเสริ มควำมเร็ ว กำรทำซ้ ำอย่ำงต่อเนื่อง ส่ งเสริ มให้ควำมกล้ำหำญมำกกว่ำควำมระมัดระวัง
วัฒนธรรมดิจิตอลส่ งเสริ มให้คนที่จะเสี่ยงล้มเหลวอย่ำงรวดเร็วและเรี ยนรู ้ กำรให้รำงวัลมำกกว่ำ
กำรควบคุมกับทีมทำงำนเป็ นสิ่ งจำเป็ นเพื่อให้เกิดควำมกล้ำในกำรคิดแตกต่ำงสร้ำงสรรค์
วัฒนธรรมดิจิตอลกระจำยกำรตัดสิ นใจทัว่ ทั้งองค์กร มองจำกข้ำงนอกไม่ใช่ขำ้ งใน หรื อให้คิด
มองในมุมลูกค้ำมำกกว่ำคิดเอำเอง วัฒนธรรมดิจิทลั ใหม่ควรส่งเสริ มให้มองออกไปข้ำงนอก
และมีส่วนร่ วมกับลูกค้ำ กับคู่คำ้ เพื่อพัฒนำโซลูชน่ั ใหม่ พร้อมทั้งสร้ำงควำมคล่องตัวอ่อนตัวของ
องค์กร ทีมงำน เพื่อรองรับกับกำรเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว ปรับเข้ำกับสถำนกำรณ์ได้เป็ นอย่ำงดี
AGILITY เรี ยกว่ำทำไปออกแบบไป ตรวจสอบไปเพื่อปรับให้งำนได้ผลที่ดีทนั เหตุกำรณ์
วิธีกำรคือ ต้องสร้ำงทัศนะคติ ให้เกิดเป็ นนโยบำยที่ชดั เจน

อย่างไหนดีกว่า
ระหว่าง รื้ อทาใหม่ กับ ปรับปรุ งดัดแปลงจากปัจุบนั

Rebuilt

เวลำที่ใช้ งบประมำณ

ตัว
อย

่าง

ควำมเสี่ยงเทคโนโลยีล้ำสมัย

Renovate

ควำมซับซ้ อน ผลที่คำดหวัง คุณภำพที่ได้

เหมือนกับกำรสร้ำงบ้ำนให้ได้ตำมต้องกำร กำรเลือกพิจำรณำวิธีกำรแปลงระบบสู่
ดิจิทลั สำมำรถเลือกได้ระหว่ำงกำรรื้ อทิ้งทำใหม่ new build หรื อดัดแปลงตบแต่งใหม่
renovate จำกปัจจุบนั ดั้งเดิมอนำล็อกสู่ ดิจิทลั กำรสร้ำงบ้ำนใหม่หรื อซ่อมตบแต่งบ้ำนเดิม มัน
มีขอ้ ดีขอ้ เสี ย ขึ้นอยู่กบั ปัจจัยว่ำเป็ นองค์กรขนำดไหน ปริ มำณจำนวนคนควำมชำนำญ ระบบ
เดิมและระเบียบที่มีเดิม และขึ้นกับวิสัยทันศ์ขององค์กร อย่ำงกลุ่มบริ ษทั ธนำคำร SCB ที่
แปลงกำยแบบล้ำงทิ้งสร้ำงใหม่เป็ น SCBX ซึ่งมีท้ งั ควำมเสี่ ยงและโอกำส เป็ นเรื่ องของกำร
เลือกและกำรจัดกำรที่ตอ้ งสอดคล้องกัน
จะสำเร็ จหรื อไม่ข้ ึนอยู่ในรำยละเอียดและกำร
ดำเนินกำร เนื้อหำที่สวนหรู ดูดีไม่ได้กำรันตีควำมสำเร็ จเสมอไป กำรพิจำรณำและตัดสิ นใจว่ำ
จะไปทำงใดทีมงำนจะต้องวำงแผนออกแบบระบบที่ตอ้ งกำรนำมำเปรี ยบเทียบกับระบบ
ปัจจุบนั ทำประเมินเวลำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับเปลี่ยน ขึ้นอยู่กบั สถำนะปัจจุบนั โดยเฉพำะด้ำน
ฐำนข้อมูล database หำกมีระบบที่ดีอยู่ มีทีมงำนดี จะลดภำระในกำรสร้ำงให้ระบบเ เป็ นอย่ำง
มำก ผมจะนำไปพัฒนำต่อยอด และปรับปรุ ง กำหนดมำตรฐำนงำนในอนำคต ต่อเนื่องได้

DIGITIZATION STRUCURE
ควำมสำเร็ จก้ำวแรกอยู่ที่กำรวำงโครงสร้ำงอย่ำงเหมำะสม กำรแปลงสู่โครงสร้ำง
ดิจิทลั ประกอบไปด้วย กำรสร้ำงฐำนรำกด้ำนกระบวนกำรทำงำน ระบบงำนธุรกิจที่เชื่อมโยงคน
กิจกรรมเข้ำกับข้อมูล แล้วจึงสร้ำงระบบดิจิทลั ให้สอดคล้อง โครงสร้ำงที่จำเป็ นต่อกำรพัฒนำ
ระบบดิจิทลั ในยุคใหม่ มีท้ งั ส่ วนโครงสร้ำงระบบเทคโนโลยี โครงสร้ำงกระบวนกำรกิจกำร
ธุรกิจ ส่ วนที่เป็ นมนุษย์ในระบบ เหมือนกับกำรสร้ำงบ้ำน ไม่ว่ำมีห้องกี่ห้องห้องแบบไหน ทุก
บ้ำนต้องมีฐำนรำกโดยที่ใหญ่เล็กขึ้นอยู่กบั ขนำดบ้ำน องค์ประกอบเบื้องต้นที่ใช้ในกำรสร้ำงจะ
ประกอบไปด้วยหลำยส่ วน ดังแผนภำพด้ำนล่ำง
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กำรออกแบบโครงสร้ำงให้กลไกล ของทีมงำนกับบทบำทที่ครบถ้วน เอื้อให้
ระบบดิจิทลั ทำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ในพื้นฐำนแล้วระบบข้อมูลจะถูกนำมำใช้ในกำร
ประมวลผลใด ๆ เพื่อกำรตัดสิน หรือเพื่อกำรสื่อสำรบอกกล่ำวระหว่ำง มนุษย์ สู่ มนุษย์
หรื อสู่อุปกรณ์ Data exchange between human to human and machine ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ซ่ึงอำจจะอยู่ในเครื่ องประมวลผลเดียว single CPU or quantum computing
network
โดยที่โปรแกรมดังกล่ำวจะมีกำรส่งต่อพร้อมกับกำรประมวลผลด้วยลอจิก
อัลกอริ ทึมเป็ นกระบวนกำรคอมพิวเตอร์ที่กำหนดเป็ นชุดกำรประมวลข้อมูล อัล กอริ ทึมที่
ออกแบบ เป็ นนวัตกรรมอย่ำงหนึ่งที่สำมำรถ นำไปจดทะเบียนสิทธิบตั รได้ กำรออกแบบ
กำรไหลของข้อมูลดัวกล่ำวจะต้องถูกออกแบบ โดยผูอ้ อกแบบ System Architect จะต้อง
เป็ นผูป้ ระสำนระหว่ำงโลกแห่งควำมเห็นจริ งกับโลกดิจทิ ลั โครงสร้ำงข้อมูลจะต้องถูก
ออกแบบอย่ำงเหมำะสมตรงกับควำมต้องกำรธุรกิจองค์กร เพื่อให้เกิดควำมเป็ นไปได้
และประสิทธิภำพในระบบ เช่นเดียวกัน Data Architect จึงเป็ นอีกส่วนสำคัญ System
Integrator จะเป็ นผูท้ ำกำรเชื่องโยงอุปกรณ์ต่ำง ๆ รวมทั้งกำรรับส่งข้อมูลระหว่ำง ระบบ
ต่ำง ๆ รวมทั้งกำร ส่งผ่ำนเครือข่ำย Cloud Computing ด้วย

DIGITIZATION ORGANIZATION
โครงสร้ำงใหม่ที่เกิดนั้น ที่จะแตกต่ำงไปจำกกำรทำงำนในระบบใหม่หลังจำกกำร
สร้ำง กำรเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้อย่ำงสมบูรณ์และเกิดประสิ ทธิภำพ จะต้องได้รับกำรบริ หำร
จัดกำร ไปพร้อมกันกับผูป้ ฏิบตั ิ HAND IN HAND รอบด้ำน จึงต้องมีทีมงำนพี่เลี่ยงที่ไม่เพียงแต่
ออกแบบจำกกำรให้แนวคิด PROCESS INPUT จำกหน่วยงำนต่ำงๆยังต้องมีกำรสอนงำน กำกับ
กำรเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมกำรทำงำนไปด้วยกัน
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กำรบริ หำรจัดกำรจะมีโครงสร้ำงที่เป็ นระบบ ในกำรจัดกำรดำเนินกำร โดยมี
คณะทำงำน ในกำรจัดกำรในระดับนโยบำย ในระดับปฏิบตั ิกำรองค์กรใหญ่จะมีตำแหน่งที่
สำคัญ เป็ นผูบ้ ริ หำรภำพกว้ำงของโครงกำร เป็ นในระดับ Portfolio Management ที่บริ หำรหลำย
โครงกำร มีหัวหน้ำของแต่ละโครงกำรเป็ นทีมงำน เรี ยกว่ำ Program Manager ที่ทำงำนภำยใต้
กำรกำกับโดยคณะกรรมกำร ให้ดำเนินกำรภำยใต้กรอบกำรทำงำน ในกำรสร้ำง โครงสร้ำงที่
เหมำะสม มีพ้ืนฐำนเริ่ มต้นกำรพิจำรณำระบบดิจิทลั ประกอบด้วย 4 เสำหลัก
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ดังภำพด้ำนบน แสดงโครงสร้ำงองค์กร ในลักษณะของกำรขับเคลื่อนกำรบริ หำร
จัดกำรในยุคเปลี่ยนแปลงสู่ โลกดิจิทลั เป็ นตัวอย่ำงเบื้องต้นที่ แสดงนำให้แต่ละองค์กรพิจำรณำ
นำไปดัดแปลงใช้ ขึ้นกับกำรให้ควำมสำคัญ หน่วยงำนต่ำง ๆ ของแต่ละองค์กร ว่ำเน้นเรื่ องใด
เป็ นหลัก หำกเป็ นองค์กรขำย ก็จะต้องให้ควำมสำคัญกับหน่ วยงำนขำย หำกเป็ นองค์กรบริ กำร ก็
ต้องให้ควำมสำคัญต่อหน่วยงำนปฏิบตั ิกำร บทบำทหลักของตัวละครสำคัญ ๆ ในเรื่ องนี้มีดงั นี้
PROJECT MANAGER
เป็ นผูน้ ำโครงกำร นำกำรจัดกำรประสำนกำกับภำยใน กับทรัพยำกรบุคคลภำยนอก
สร้ำงและควบคุมรักษำแผน กิจกรรม กำหนดและบริ หำรงบประมำณโครงกำร รวมทั้งวิเครำะห์
กำรเงินลงทุน รำยได้และผลประโยชน์โครงกำร ควำมคุม้ ทุนและอัตรำกำรคืนทุน ระบุทรัพยำกร
ที่ตอ้ งกำร กำกับติดตำมควำมคืบหน้ำโครง กิจกรรมเทียบกับแผนรวมถึงตรวจควำมเสี่ยงของ
โครงกำร จัดให้มีกำรปรับสถำนะปกติ เข้ำร่ วมกำรประชุมแกนนำและรับกำรตัดสินใจเมื่อจำเป็ น
จัดกำรประชุมทีมโครงกำรเป็ นประจำ ระบุและจัดกำรผูม้ ีส่วนร่ วมโครงกำรและผูบ้ ริ หำร

