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ค ำน ำ 
 ในโลกธุรกิจปัจจุบนัอุปสรรคมี์มากมาย ภาระใหม่ต่างๆเกิดขึ้นอยู่เสมอๆ ความผนั

ผวนต่างๆ ส่ิงท่ีไม่เคยประสบในรอบชีวิตเราก็เกิดขึ้น อย่างวิกฤการณ์โควิด-19 ท่ีเกิดขึ้น การ

เปลี่ยนแปลงท าให้ธุรกิจมากมายเปลี่ยนแปลงไป หลายบริษทัลม้ละลายปิดตวัลงเลิกกิจการถูก
ควบรวมหรือถูกกลืนโดยผูท่ี้แข็งแรงกว่าเร็วกว่า  รัฐบาลไทยไดอ้อกมาตรการตา่งๆเพื่อ

ช่วยเหลือองคก์รธุรกิจให้สามารถด าเนินการต่อได ้ ผลลพัธ์ออกมาช่วยไดเ้พียงชัว่ขณะ ปัญหา

ของธุรกิจยงัคงด าเนินต่อไป รัฐบาลไม่สามารถอุม้ธุรกิจเหลา่นั้นไดต้ลอดไป 

 คณะผูจ้ดัท าเป็นนกับริหารมีประสบการณ์การท างาน ในระดบันานาชาติในหลาย
ประเทศหลายอุตสาหกรรม ไดศึ้กษาคน้ควา้เกี่ยวกบัปัญหาในธุรกิจอุตสาหกรรม มีความสนใจ

ศึกษาหารูปแบบการท าธุรกิจท่ีสร้างความแข็งแกร่งยัง่ยืนให้กบัองคก์รไทย คณะผูเ้ขียนมีโอกาส

ไดผ่้านประสบการณ์ บริหารกลยุทธ์ธุรกิจในเวทีโลกในหลายสถานการณ์ท่ีไม่ปรกติ น ามา

แบ่งปันประสบการณ์ เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจไทย ให้ค าปรึกษาแกปั้ญหาธุรกิจ โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงระดับความสามารถในการแข่งขนัของคนไทยในเวทีโลกเร่ิมนอ้ยลง 

 ค าศพัทย์อดฮิตท่ีเราไดยิ้นกนัเป็นประจ าในยุคน้ี เช่น Industrial 4.0, Digital 

Transformation, New Normal เป็นการท าให้ทุกคนตระหนักมากกว่าแต่ไม่ไดเ้ป็นค าตอบสุดทา้ย 

คณะผูจ้ดัท ามีแนวคิดว่าขึ้นอยู่กบัการจดัการองคก์รให้มีความหยืดหยุ่น พฒันาน าสถานการณ์ได้
ตลอดเวลา ขอ้คิดในหนงัสือฉบบัน้ีเหมาะกบัธุรกิจทุกประเภททุกขนาด อ่านไดท้ั้งกบัผูบ้ริหาร 

พนกังานทุกระดบั ในองคก์รระดบั MNC, Large Enterprise จนถึงระดบั SME  

 การบริหารเหมือนกบัการท าอาหาร โดยท่ีตนเองไม่ไดเ้ป็นผูเ้ช่ียวชาญ แต่สามารถ

จดัการให้ผูอ้ื่นสามารถท าอาหารท่ีท าให้ผูรั้บประทานรู้สึกอร่อย ผูเ้ขียนตอ้งการท าให้เน้ือหาตึง
เครียดน้ีอ่านง่ายสนุกไม่เบ่ือ จากเหตุการณ์จริง ประสบการณ์จริง ปฏิบติัจริงได้ผลจริง บน

พ้ืนฐานจากทฤษฎีอิงวิชาการ สามารถน าไปช่วยให้เกิดการพฒันาเรียนรู้ต่อเน่ือง ต่อผูอ้า่น 

องคก์ร สังคมและประเทศชาติ โดยการน าเอาวิชาการตา่งๆ แนวคิดต่างๆมาผสมผสานให้เขา้กบั

ยุคสมยั ให้เขา้กบัสังคมไทย ให้ธุรกิจไทยสามารถน าไปใช ้ เพ่ือแกปั้ญหาอย่างยัง่ยืน หวงัว่าจะ
เป็นประโยนช์ให้กบัผูอ้่านทุกท่าน 

 เน้ือหาทั้งหมดไดถู้กแบ่งสองภาค โดยท่ีภาคแรกเป็นภาคของการสร้างโครงสร้างกล

ยุทธ์ท่ีมีเอกลกัษณ ์ มีจุดแข็งเหมาะกบัการแข่งขนั GROWTH MODEL ภาคสองเป็นส่วนที่สร้าง

ความยัง่ยืนให้กบัองคก์ร CAPABILITY FOR SUSTAINABILITY ดว้ยการปฏิบตัิการอนัเป็น
เลิศในยุคดิจิทลัเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพศกัยภาพ  โดยทั้งสองภาคจะแบ่งเป็น สามตอน กบั  ส่ี ตอน 

รวมเป็นทั้งหมด เจ๊ด ตอน เจ๊ด องคป์ระกอบ ดว้ยกนั 
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การพฒันาระบบดิจิทลั 
 DIGITAL TRANSFORMATION เป็นอะไรท่ีทุกคน หวนหา กลา่วถึง ดว้ยความหวัน่

กลวั กงัวลว่า จะถกูลม้ลา้ง DISRUPT และลา้หลงั ตามไม่ทนัเสียโอกาส ผูค้นตื่นตวักล่าวกนัไป

ต่างๆนาๆ ในทุกทิศทาง รอบดา้น หลากมิติ วา่ มนัคอือะไร มีอะไรบา้ง ซ่อนไปดว้ยอะไร มีพลงั
อย่างไร ใครบา้งเป็นผูเ้ช่ียวชาญ มนัท าอย่างไร สร้างอย่างไร หนา้ตาเป็นอย่างไร   

 มีการจดัการฝึกอบรมหลกัสูตรหลายวนั โดยวิทยากรจ านวนมากดว้ยประสบมาก

หลากหลายดา้นอย่างน่าตื่นเตน้และน่าสนใจ ในหนงัสือเล่ม เป็นตอนที่ 5 ของทั้งหมด 7 ตอน ท่ี

กล่าวถึง ตีแตก ความหมาย แนวคิด และวิธีการแปลงร่างองคก์รสู่ระบบดิจิทลัแนวใหม่ 
ครอบคลุมทั้งการปฏิบติัการภายใน การพาณิชย ์และการสร้างนวตักรรมต่อนเน่ือง 

 การสร้างระบบดิจิทลั ไม่ใช่เป็นเร่ืองใหม่ ในโลกมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง โดยท่ีเกิด

จากระบบการส่ือสาร อุตสาหกรรม ส่ือสาร TELECOMMUNICATION เป็น แกนหลกั จากยุค

ของ GRAHAM BELL ในยุคตน้ๆ มาสู่ ระบบ CELLULAR MOTOROLA โดย นกัประดิษฐ์ช่ือ 
MARTIN COOPER ท่ีเร่ิมตน้ดว้ยระบบคลื่อนความถี่สั้นท่ียงัไม่เป็นระบบ GSM อย่างในทุก

วนัน้ี จากอนาล็อคสู่โลกดิจิทลั ANALOG TO DIGITAL ท่ีสนบัสนุนดว้ย เทคโนโลยีทาง ไฟฟ้า

และอิเลก็โทรนิค ท่ีเอื้ออ านวยสร้างระบบพ้ืนฐาน COMPUTER อนัทรงพลงั และ เครือขา่ย 

อินเตอร์เนตความเร็วสูง เปิดโอกาสให้ การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถพฒันา อลักอ
ริธัม่ใหม่ๆ มาใชใ้ห้เกิดประสิทธิภาพ ต่อยอด มาเป็น MACHINE LEARNING สู่ ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE จากสารกึ่งตวัน าท่ีสามารถบรรจุขอ้มูลในรูปแบบใหม่ไดด้ว้ยปริมาณมหาศาล

ในพ้ืนท่ีเล็กจ๋ิวระดบั นาโนเมตร  

 การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี ดิจิทลั ในธุรกิจองคก์รต่างๆ มีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 
ยกตวัอย่างเช่น หุ่นยนตอ์ตัโนมติั หรือแขนกลมีใชใ้นประเทศไทย ตั้งแต่สมยัท่ีเร่ิมส่งเสริมการ

ลงทุนในช่วงปี 1990 การน าเอาระบบ iBANKING มาใชใ้นประเทศไทย กว่า 10 ปี มาแลว้ ใน

ต่างประเทศการน าระบบออนไลน์ มาบริหารงานภายใน เช่นเกี่ยวกบั งานวิศวกรรมการ

ออกแบบ CONCURRENCE ENGINEERING CHANGE MANAGEMENT การบริหาร
โครงการ PROJECT MANAGEMENT หรือการบริหารงานบุคคล HUMAN RESOURCES 

MANAGEMENT ต่างๆ เหล่าน้ีมานานแลว้ เพียงแต่ ความรวดเร็ว และประสิทธิภาพของ 

SOFTWARE แปรตามเทคโนโลยีทางHARDWARE ท่ีมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง EVOLUTION 

การปรับตวัขององคก์รทางดิจิทลัไม่ใช่ว่าท าไม่ได ้แต่จะท าแลว้ส าเร็จคุม้ค่าหรือไม่เป็น ประเด็น
ท่ีตอ้งระวงัมากกว่า เน้ือกาในตอนน้ี จะแสดงให้เห็นถึงวิธีการ และการพิจารณา ควบคู่กนัไป ให้

การแปลงสู่โลกดิจิทลั ประสบความส าเร็จ อย่างคุม้ค่า 
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สำรบัญ 
CONSTRUCTION OF EXCELLENCE 

PART 1: GROWTH 
MODELING   1-114 
Design Competitive Business Model 

COMEX   115-204 
Commercial Excellence 

INNO-TECH   205-249 
Innovation Management 
 

PART 2: CAPABILITY   250-252 
OPEX    253-354 
Operational Excellence 

DIGI-TIZE   355-394 
Digital Transformation 

FINEX    395-442 
Financial Excellence 

CULTURE   443-505 
Agile Organization 

 

Super

Business

MoDex

Comex

InnoTec

OpexDigit

Finex

CulDev

“ 7 องคป์ระกอบของความเป็นเลิศอย่าง

ยัง่ยืน แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนกลยุทธ์และส่วน

ความสามารถ เกิดจากความเขม้แข็งในทุก

ส่วนอณูขององคก์ร ท่ีท างานสอดประสานกนั

อย่างสมบูรณ์มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมี

ระบบเฉพาะทางอนัเหมาะท่ีก่อให้เกิด

ขบัเคลื่อนเป็นอย่างเป็นระบบ ท่ีต่อยอดไดง้่าย

มีระบบเป็นภูมิคุม้กนัในตวั” 
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ภาคสอง 
ศกัยภาพสู่ความยัง่ยืน 

ตอน ห้ำ ปฏิบัติกำรสู่ดิจิทัล 

 

SUPER

Business

Connected 

Leadership

Adv. Sales & 

Marketing

“Components that will create Sustainability  

organization thru the changes in the disrupted world.” 

องคป์ระกอบธุรกิจท่ีจะใหอ้งคก์รมีความเขม้แข็งสามารถฝ่าฝันยืน

หยดัทนต่อความแปรปรวนในโลกนีไ้ด ้อย่างยั่งยืน 
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DIGITIZATION 

 

Digital 

Transformation

Digi-Eco

Architecting

Data Structure &

Analytics

Business Process 

Digitization

Adoption

Agility Work Process
ตัว
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DIGITIZATION 

 ในยุคปัจจุบนัเป็น ค ำน้ีเป็นท่ีใชติ้ดปำกติดหูทุกคน เป็นค ำฮิตใชก้นัทัว่ไป จนเป็นเหมือนค ำ

ตวัแทนค ำว่ำ น ำสมยัล ้ำหนำ้กำ้วต่อไป ประเทศเรำก็น ำไปใชเ้ป็นค ำขวญัแห่งชำติ คือ ประเทศไทย 4.0 

Thailand 4.0 ในพ้ืนฐำนคือกำรท ำนวตักรรมใหม่ ๆ ล่ำสุดมำยกระดบักำรท ำงำนหรือกระบวนกำรธุรกิจ

นั้นเอง รวมไปถึงกำรท ำ digital transformation หรือ digital disruption มีควำมหมำยไม่แตกต่ำงกนัมำกนกั 

กำรยกระดบั กระบวนกำรปฎิบตัิงำนให้เป็นเลิศ หรือเรียกในแบบภำษำสำกล digital operational 
excellence, operational excellence thru digital technology กำรน ำเอำนวตักรรมในโลกลำ่สุดเขำ้มำพฒันำ

ใชใ้นธุรกิจ ในท่ีเรำเรียกว่ำเป็นกำรท ำ digitization 

 ระบบหลกัของธุรกิจ แบ่งเป็นส่วน ๆ ส ำหรับกำรปรับเปลี่ยน น ำควำมเขำ้ใจในกระบวนกำรมำ

ปรับใหม่ สร้ำงนโยบำยระเบียบกติกำขั้นตอนขึ้นใหม่ โดยอำศยัเทคโนโลยีมำใชใ้ห้กระบวนกำรต่ำง ๆ ท่ี
มีประสิทธิภำพสูงขึ้นฉลำดมำกขึ้น พ่ึงกำรกระท ำโดยมนุษยน์อ้ยท่ีสุด intelligence smart agile automatic 

work flow digitally 

 น ำมำใชพ้ฒันำกบัระบบทุกระบบได ้ขึ้นอยู่กบักำรมอง จิตนำกำรของแต่ละองคก์ร เช่น ระบบ

กำรเงิน ระบบกำรขำย พำณิชย ์ ระบบกำรปฏิบตัิกำร กำรบริกำร กำรผลิต ระบบคลงัสินคำ้กำรจดัส่ง 
ระบบงำนบุคคล แลว้ยงัสำมำรถสร้ำง ระบบเช่ือมภำยในภำยนอก ระบบเช่ือมกลำง อย่ำงไร้รอยต่อให้เกิด

ประสิทธิภำพและเป็นระบบดิจิทลัโดยสมบูรณ์ กำรพฒันำคงจะใชเ้วลำในจุดเร่ิมตน้ 3 ถึง 5 ปีส ำหรับ

พ้ืนฐำน ควำมรวดเร็วขึ้นอยู่กบัควำมพร้อมองคก์ร 

 เป็นยุคเลข 4 อะไร อะไร  
ก็จะระบุเลข 4 ซ่ึงท ำให้ทุกคนเขำ้ใจ 

เห็นภำพ เช่น INDUSTRY 4.0 

GOVERNMENT 4.0 SERVICE 4.0 

TOURISM 4.0 แต่ในควำมเป็นจริง 
ควำมเขำ้ใจยงัไม่ครบถว้น ไม่ลึก 

กำรปฏิบตัิจึงยงัจะมี ปัญหำ เกิด 

อุปสรรคอีกมำก กำรสร้ำงองคก์รขบั 

เคลื่อนโดยแต่งตั้งผูน้ ำ ดิจิทลั เช่น  
CDO: CHIEF DIGITAL OFFICER 

ก ำหนดแผนระยะยำว เป้ำหมำย 

จะเหมำะสม ท ำให้องคก์ร 

ทั้งหมดเขำ้ใจและปรับตวัได้ 

 

Automation 
of Process

Simplification of 
Communication

User 
Experience 

Improvement
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WORLD WHERE 
ANALOG MEETS DIGITAL 

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

• 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 

 Old School meet new World หลกักำรในอดีตมีควำมหมำยเป็นหลกักำรท่ียัง่ยืน ยงั

ใชไ้ดแ้ละส ำคญั เช่นเดียวกนั เทคโนโลยีหรือวิทยำศำสตร์บำงอย่ำงยัง่ไม่เปลี่ยนควำมร้อนยงั

วิ่งไปหำควำมเยน็ ส่ิงของยงัตกจำกท่ีสูงลงล่ำง เคร่ืองยนตส์ันดำปภำยในยงัคงท ำงำนเช่นเดิม 
มอเตอร์ไฟฟ้ำ เช่นเดียวกนั เป็นกำรเปรียบเทียบ ระหว่ำงสองโลกในเร่ืองเดียวกนั กำรแปลง

องคก์รจำกท่ีเป็นระบบดั้งเดิมสู่โลกดิจิทลั ตอ้งมีควำมเขำ้ใจถึงควำมจ ำเป็นควำมแตกต่ำง ควำม

สูญเสียจำกกำรลองผิดถูก วำงแผนให้ดีก่อนด ำเนิกำร ให้มีควำมเขำ้ใจในธุรกิจ พร้อมๆกบั

เทคโนโลยีท่ีมีและขีดจ ำกดั กำรอำศยัผูช้ ำนำญจำกฝ่ำยนอกในลกัษณะเป็นที่ปรึกษำมีควำม
เส่ียง อำจจไม่ไดป้ระโยชน์แต่อำจจะท ำให้เกิดควำมวุ่นวำยในองคก์รได ้ ในโลกของลีนกำร

ปรับปรุงเป็นกำรปรับปรุงเล็กนอ้ยต่อเน่ือง ในโลกของ digital เป็นกำรเปลี่ยนแปลงแบบ

สมบูรณ์ กำรน ำเอำ Technology Digital มำใชจ้ะให้โมเดลทำงธุรกิจใหม่มำดว้ย นอกเหนือจำก

ประสิทธิภำพ ระดบักำรปรับปรุง จะไม่เป็นเพียง single digit เลขหลกัเดียวควรจะเป็นระดบั
เท่ำตวัจำกเดิม หรือมำกกว่ำ 50% ท่ีดีขึ้น สำเหตุท่ีกำรปรับดิจิทลัไปไดช้ำ้เป็นเพรำะควำมเขำ้ใจ

ท่ีไม่ถูกตอ้ง องคก์รและคณะท ำงำนด ำเนินกำรไปตำมเทรนด์มำกกว่ำท่ีจะมุ่งเนน้ประโยชน์ 

ดงันั้นเนน้คุณค่ำท่ีจะได ้Value มำกกว่ำ 
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DIGITAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT 

 Business cutting edge อย่ำงหน่ึงคือกำรใช ้ digital technology ช่วยในกำรบริหำรจดักำร 

กิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในองคก์ร ของทุกๆหน่วยงำน สำมำรถท่ีจะน ำเอำงำนของตน digitized ได ้

เทคโนโลท่ีกล่ำวถึงน้ี มีหลำกหลำย และทรงประสิทธิภำพสูง 

 ในยุคที่เรำเรียกว่ำเป็นยุคของโลกดิจิทอล digital age เทคโนโลยี บนแอพลิเคชัน่ใน
โทรศพัท์มือถือ ผนวกกบั ไวไฟ สำมำรถน ำไปประยุกตใ์ช้ไดห้ลำกหลำยรูปแบบ อีกทั้งรำคำของ

เคร่ือง hardware ต่ำงท่ีมีประสิทธิภำพสูงมีรำคำถูกลงมำก ไม่ว่ำจะเป็น tablet, notes, pad, laptop, flat 

monitor ลูกผสมต่ำง รวมถึง server ใน data room ทัว่โลก ท่ีท ำให้เกิด กำรรับฝำกขอ้มูล data storage 

รำคำถูก ในลกัษณะของ cloud technology, socialcam, facebook, line, wechat, dropbox, linkedin 
 เปิดมุมมอง Digital Vision เพื่อกำรปรับองคก์รดว้ย Digital Transformation แบบ B2B2C 

เรียนรู้ Digital Transformation Model ผ่ำนกำรปฏิบตัิจริง เรียนรู้ Digital Transformation Framework 

เช่น กำรใช ้Big Data Analytics เพื่อกำรวำงแผนปรับเปลี่ยนองคก์รในยุค 4.0 พำธุรกิจไปให้รอดและ

รุ่ง ดว้ย Digital Transformation Roadmap ส ำหรับองคก์รท่ำน องคก์รควรพ่ึงพำพนัธมิตรในกำร
พฒันำเทคโนโลยี ใช ้Open Source Software ช่วยท่ีจะเร่งให้กำรพฒันำเกิดไดร้วดเร็วย่ิงขึ้น รวมทั้งยงั

ลดตน้ทุนกำรพฒันำลง  

 ธุรกิจองคก์รสำมำรถดดัแปลงกิจกรรมเดิมๆให้เกิดกำรปฎิบตัิกำรในลกัษณะของ  

paperless wireless on web real time on the go anywhere any time ได ้ตวัอย่ำงท่ีมีเห็นในยุคปัจจุบนั 
ในกำรน ำเอำเทคโนโลยี computer tablet, smart phone, world wide web and wireless communication 

มำประยุกตใ์ช ้ ในร้ำนอำหำร โรงงำน ศูยน์บริกำร ส ำนกังำนบริกำร ท ำวีซ่ำ หน่วยงำนบริกำรทำง

รำชกำร เช่น กำรสั่งอำหำร ส่งขอ้มูลค ำสั่งลกูคำ้ผ่ำนไวยฟ์ำยไปยงัห้องครัว รวมไปถึงระบบช่วยกำร

ท ำงำนต่ำง ๆ และกำรบริหำรจดัระบบสูงได ้Business intelligence system Customer contact, order 
management Salesman ipad Imanager Demand and forecast management โครงสร้ำงเน้ือหำท่ี

ประกอบในกำรพฒันำ แบ่งเป็นส่วน ท่ีส ำคญั 6 ส่วนไดแ้ก ่

1. Digitization team ส่วนงำนพฒันำ ระบบ ดิจิทลั 
2. IT Structure ระบบโครงสร้ำง พ้ืนฐำนไดแ้ก่ internet, Wi-Fi, server, wan etc. 
3. Digital Platform มีให้เลือกหลำยดำ้น ไม่ว่ำจะเป็นระบบภำยในหรือกำรใชบ้ริกำร hosting 
4. Data Structure กำรบริหำรจดักำรโครงสถำปัตยกรรมฐำนขอ้มูล  
5. Workflow Design กำรออกแบบกำรไหลขอ้มูลของระบบงำน และกำรด ำเนินกำร 
6. System Integration กำรเช่ือมต่อระหว่ำง ระบบงำน อุปกรณ์ และคน 
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DIGITIZATION DEFINE 

 ก่อนอื่นเรำมำท ำควำมเขำ้ในเพ่ิมเติม เกี่ยวกบักำรท ำ Digitization เทียบกบั ค ำว่ำ 

Digital Transformation กำรสร้ำงระบบดิจิทลั เทียบกบักำรแปลงเป็นแบบดิจิทลั องคก์รในโลก

ไดมี้ควำมพยำยำมท ำมำนำนแลว้ในกำรสร้ำงระบบดิจิทลั ระดบัควำมเป็นดิจิทลัในแต่ละ
ประเทศ ในแต่ละอุตสำหกรรมไม่เท่ำกนั เป็นกำรน ำเอำระบบดิจิทลัเขำ้มำเสริมกำรท ำงำน ให้

ง่ำยมีประสิทธิภำพ แทนกำรใชค้นท่ีบำงประเภทงำนไม่สำมำรถท ำไดโ้ดยคน เช่นควบคุมกำร

ผลิตในโรงงำนผลิตสินคำ้ โรงป่ันไฟฟ้ำ รวมไปถึงธนำคำร เทคโนโลยีในยุคใหม่ให้ทำงเลือก

และลูกเล่นไดม้ำกขึ้น แต่ตอนน้ีไม่เพียงแต่น ำมำใชท้ดแทนคน แต่คิดใหม่ท ำใหม่ แทน
กระบวนกำรท่ีเคยเป็นมำ ไม่ยึดติดของเดิม กำรท ำธุรกรรมออนไลน์ดว้ย blockchain เป็นตวัอย่ำง 

ท่ีท ำให้กำรไปธนำคำรไม่จ ำเป็นอีกตอ่ไป 

 Platform revolution คืออะไร กำรปฏิวตัิแพลตฟอร์ม ไม่เพียงแต่กำรลื้อท้ิงทั้งหมด

เปลี่ยนโปรแกรม หรือเปลี่ยนเวอร์ชัน่ จำกแบบจอตูเ้ป็นจอแบน ไม่เพียงเปลี่ยนจำกกำรยกเลิกใช้
กระดำษ แต่ยงัเปลี่ยนวิถีกำรท ำงำน วถิีกำรทำงธุรกิจ และสังคมแพลตฟอร์มใหม่มีหนำ้ตำเป็น

อย่ำงไร เช่น กำรตดัคนกลำงออกจำกสำยธำรกำรคำ้ หรือกำรท ำงำน กำรส่ือสำรตรงระหว่ำง 

ผูค้นในสังคม C2C consumer to consumer Transformation process กระบวนกำรแปรรูป 

โดยทัว่ไปกระบวนกำร จะเป็นกำรไหลผ่ำนองคป์ระกอบท่ีจ ำเป็นหลำยทอดอย่ำงเป็นขั้นตอนมี
ระเบียบแบบแผน process oriented เทคโนโลยีดิจิทลั สำมำรถบรรลุกำ้วผ่ำน breakthrough 

อุปสรรคแนวกั้นดงักลำ่วไดอ้ย่ำงอิสระ ไม่ว่ำจะอยู่ในธุรกิจ องคก์ร หรือสังคม ใด ๆ อยู่ใน

ขอบเขตในเร่ืองน้ี สำมำรถน ำเทคโนโลยีดิจิทลัใหม่น้ีมำใชแ้ทนกิจกรรมวิธีกำรเดิม ๆ ได ้ ท ำ

อย่ำงไรนั้น ขึ้นอยู่กบักำรออกแบบ กำรมอง ควรจะถือโอกำสมองตรงไปท่ีตลำดโดยตรง ดว้ย
ควำมร่วมมือกนัระหว่ำงผูพ้ฒันำกบัผูใ้ช้งำน ดงัภำพ แสดงระหว่ำง กรอบควำมคิดเชิงเทียบเคียง 

แนวทำงกิจกรรมปัจจุบนั และรูปแบบใหม่ 
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DIGITAL TRANSFORMATION SUCCESS 

 มีอะไรอีกท่ีเรำสำมำรถ น ำมำปฎิวตัิปฎิรูปไดอ้ีก What can be revolute? ส่ิงท่ีสำมำรถ 

revolute ส่ิงท่ีเรำเห็นส่ิงท่ีไดยิ้นในโลกปัจจุบนัเป็นจุดเร่ิมต้น กำรปรับเปลี่ยนยงัมีให้ท ำอีกมำก 
กำรปรับเปลี่ยน จะตอ้งท ำดว้ยควำมเขำ้ในในกระบวนกำร ส่ิงส ำคญัคอืกำรท ำ Justification to 

transform เหตุผลในกำรแปลง โดยกำรก ำหนดเป้ำหมำย ให้ชดัเจนว่ำตอ้งกำรอะไรจำกกำรท ำ 

และตอ้งยอมรับท ำใจเสมอว่ำ อำจจะไม่ไดส่ิ้งท่ีตอ้งกำรตำมหวงั แต่อย่ำงนอ้ย กำรลงทุนจะตอ้งมี

กำรประเมิน ส่ิงท่ีไดก้ลบัมำ และสะทอ้นกลบัเพ่ือให้เกิดแผนงำนต่อเน่ืองจำกควำมรู้ใหม่ท่ี
เกิดขึ้น 

 ดงันั้นกำรแปลงสภำพ เหมือนกบักำรคิดใหม่ท ำใหม่ โดยมองส่ิงแวดลอ้ม 

ENVIRONMENT สภำวะแวดลอ้มระบบนิเวศ ECOLOGY ของสังคมองคก์ร ระหว่ำงควำม

ประสงคอ์ุปสงค ์ ปัจจุบนัตั้งค  ำถำมว่ำจ ำเป็นหรือไม่จ ำเป็น หำค ำตอบ ท่ีดีกว่ำ และสร้ำงระบบ
เพื่อให้บริกำรท่ีตอบสนองควำมประสงคด์งักล่ำงเดิม ดว้ยบริกำรหรือส่ิงท่ีดีกว่ำ 

 

 

 
 

 องคป์ระกอบท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จใน กำรปฏิวตัิ ปฏิรูปองคก์ร ธุรกิจไปสู่รูปแบบใหม่

ดว้ยเทคโนโลยีล ้ำยุคดิจิทลัในกำรท ำควำมเขำ้ใจดงักลำ่ว จะเกิดขึ้นโดยคนในองคก์ร เร่ิมจำกกำร

ท ำงำนร่วมมือกนัของแต่ละบุคคล มีวฒันธรรมดิจิตอลเป็นกระแสท่ีกระตือลือลน้ ในควำม
โปร่งใส กำรมีปฏิสัมพนัธ์อย่ำงต่อเน่ือง มีกำรกิจกรรมท ำมำกกว่ำกำรวำงแผน วฒันธรรมดิจิตอล

ส่งเสริมควำมเร็ว กำรท ำซ ้ำอย่ำงต่อเน่ือง ส่งเสริมให้ควำมกลำ้หำญมำกกวำ่ควำมระมดัระวงั 

วฒันธรรมดิจิตอลส่งเสริมให้คนท่ีจะเส่ียงลม้เหลวอย่ำงรวดเร็วและเรียนรู้ กำรให้รำงวลัมำกกวำ่

กำรควบคุมกบัทีมท ำงำนเป็นส่ิงจ ำเป็นเพ่ือให้เกิดควำมกลำ้ในกำรคิดแตกต่ำงสร้ำงสรรค ์
วฒันธรรมดิจิตอลกระจำยกำรตดัสินใจทัว่ทั้งองคก์ร มองจำกขำ้งนอกไม่ใช่ขำ้งใน หรือให้คิด

มองในมุมลูกคำ้มำกกวำ่คิดเอำเอง วฒันธรรมดิจิทลัใหม่ควรส่งเสริมให้มองออกไปขำ้งนอก

และมีส่วนร่วมกบัลูกคำ้ กบัคู่คำ้เพ่ือพฒันำโซลูชัน่ใหม่ พร้อมทั้งสร้ำงควำมคล่องตวัอ่อนตวัของ

องคก์ร ทีมงำน เพื่อรองรับกบักำรเปลี่ยนแปลงอนัรวดเร็ว ปรับเขำ้กบัสถำนกำรณ์ไดเ้ป็นอย่ำงดี 
AGILITY เรียกว่ำท ำไปออกแบบไป ตรวจสอบไปเพื่อปรับให้งำนไดผ้ลท่ีดีทนัเหตุกำรณ์  

วิธีกำรคือ ตอ้งสร้ำงทศันะคติ ให้เกิดเป็นนโยบำยท่ีชดัเจน 
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อยา่งไหนดีกว่า 
 

ระหว่าง ร้ือท าใหม่  กบั ปรับปรุงดดัแปลงจากปัจุบนั 

 

Rebuilt

Renovate

เวลำท่ีใช้ งบประมำณ 

ควำมเส่ียงเทคโนโลยีล้ำสมัย 

ควำมซับซ้อน ผลท่ีคำดหวัง คุณภำพท่ีได้ 

 เหมือนกบักำรสร้ำงบำ้นให้ไดต้ำมตอ้งกำร กำรเลือกพิจำรณำวิธีกำรแปลงระบบสู่

ดิจิทลั สำมำรถเลือกไดร้ะหว่ำงกำรร้ือท้ิงท ำใหม่ new build หรือดดัแปลงตบแต่งใหม่ 

renovate จำกปัจจุบนัดั้งเดิมอนำล็อกสู่ดิจิทลั กำรสร้ำงบำ้นใหม่หรือซ่อมตบแต่งบำ้นเดิม มนั

มีขอ้ดีขอ้เสีย ขึ้นอยู่กบัปัจจยัว่ำเป็นองคก์รขนำดไหน ปริมำณจ ำนวนคนควำมช ำนำญ ระบบ
เดิมและระเบียบท่ีมีเดิม และขึ้นกบัวิสัยทนัศข์ององคก์ร อย่ำงกลุ่มบริษทัธนำคำร SCB ท่ี

แปลงกำยแบบลำ้งท้ิงสร้ำงใหม่เป็น SCBX ซ่ึงมีทั้งควำมเส่ียงและโอกำส เป็นเร่ืองของกำร

เลือกและกำรจดักำรท่ีตอ้งสอดคลอ้งกนั จะส ำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่ในรำยละเอียดและกำร

ด ำเนินกำร เน้ือหำท่ีสวนหรูดูดีไม่ไดก้ำรันตีควำมส ำเร็จเสมอไป กำรพิจำรณำและตดัสินใจว่ำ
จะไปทำงใดทีมงำนจะตอ้งวำงแผนออกแบบระบบท่ีตอ้งกำรน ำมำเปรียบเทียบกบัระบบ

ปัจจุบนั ท ำประเมินเวลำ ค่ำใชจ่้ำยในกำรปรับเปลี่ยน ขึ้นอยู่กบัสถำนะปัจจุบนั โดยเฉพำะดำ้น

ฐำนขอ้มูล database หำกมีระบบท่ีดีอยู่ มีทีมงำนดี จะลดภำระในกำรสร้ำงให้ระบบเ เป็นอย่ำง

มำก ผมจะน ำไปพฒันำต่อยอด และปรับปรุง ก ำหนดมำตรฐำนงำนในอนำคต ตอ่เน่ืองได้ 
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DIGITIZATION STRUCURE 

 ควำมส ำเร็จกำ้วแรกอยู่ท่ีกำรวำงโครงสร้ำงอย่ำงเหมำะสม กำรแปลงสู่โครงสร้ำง

ดิจิทลัประกอบไปดว้ย กำรสร้ำงฐำนรำกดำ้นกระบวนกำรท ำงำน ระบบงำนธุรกิจท่ีเช่ือมโยงคน

กิจกรรมเขำ้กบัขอ้มูล แลว้จึงสร้ำงระบบดิจิทลัให้สอดคลอ้ง โครงสร้ำงท่ีจ ำเป็นต่อกำรพฒันำ

ระบบดิจิทลัในยุคใหม่ มีทั้งส่วนโครงสร้ำงระบบเทคโนโลยี โครงสร้ำงกระบวนกำรกิจกำร
ธุรกิจ ส่วนที่เป็นมนุษยใ์นระบบ เหมือนกบักำรสร้ำงบำ้น ไม่ว่ำมีห้องกี่ห้องห้องแบบไหน ทุก

บำ้นตอ้งมีฐำนรำกโดยท่ีใหญ่เล็กขึ้นอยู่กบัขนำดบำ้น องคป์ระกอบเบ้ืองตน้ท่ีใชใ้นกำรสร้ำงจะ

ประกอบไปดว้ยหลำยส่วน ดงัแผนภำพดำ้นล่ำง 

 

System 
Integrator

System 
Architect

Data Architect

Cloud 
Computing

Application 
Program
Interface

Hardware

 กำรออกแบบโครงสร้ำงให้กลไกล ของทีมงำนกบับทบำทท่ีครบถว้น เอื้อให้
ระบบดิจิทลัท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ในพ้ืนฐำนแลว้ระบบขอ้มูลจะถูกน ำมำใชใ้นกำร
ประมวลผลใด ๆ เพ่ือกำรตดัสิน หรือเพ่ือกำรส่ือสำรบอกกล่ำวระหว่ำง มนุษย ์ สู่ มนุษย ์
หรือสู่อุปกรณ์ Data exchange between human to human and machine ดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ซ่ึงอำจจะอยู่ในเคร่ืองประมวลผลเดียว single CPU or quantum computing 
network โดยท่ีโปรแกรมดงักล่ำวจะมีกำรส่งต่อพร้อมกบักำรประมวลผลดว้ยลอจิก 
อลักอริทึมเป็นกระบวนกำรคอมพิวเตอร์ท่ีก ำหนดเป็นชุดกำรประมวลขอ้มูล อลักอริทึมท่ี
ออกแบบ เป็นนวตักรรมอย่ำงหน่ึงท่ีสำมำรถ น ำไปจดทะเบียนสิทธิบตัรได ้กำรออกแบบ
กำรไหลของขอ้มูลดวักล่ำวจะตอ้งถูกออกแบบ โดยผูอ้อกแบบ System Architect จะตอ้ง
เป็นผูป้ระสำนระหว่ำงโลกแห่งควำมเห็นจริงกบัโลกดิจทิลั โครงสร้ำงขอ้มูลจะตอ้งถูก
ออกแบบอย่ำงเหมำะสมตรงกบัควำมตอ้งกำรธุรกิจองคก์ร เพ่ือให้เกิดควำมเป็นไปได้ 
และประสิทธิภำพในระบบ เช่นเดียวกนั Data Architect จึงเป็นอีกส่วนส ำคญั System 
Integrator จะเป็นผูท้ ำกำรเช่ืองโยงอุปกรณ์ต่ำง ๆ รวมทั้งกำรรับส่งขอ้มูลระหว่ำง ระบบ
ต่ำง ๆ รวมทั้งกำร ส่งผ่ำนเครือข่ำย Cloud Computing ดว้ย 
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DIGITIZATION ORGANIZATION 

 โครงสร้ำงใหม่ท่ีเกิดนั้น ท่ีจะแตกต่ำงไปจำกกำรท ำงำนในระบบใหม่หลงัจำกกำร

สร้ำง กำรเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นไดอ้ย่ำงสมบูรณ์และเกิดประสิทธิภำพ จะตอ้งไดรั้บกำรบริหำร

จดักำร ไปพร้อมกนักบัผูป้ฏิบตัิ HAND IN HAND รอบดำ้น จึงตอ้งมีทีมงำนพี่เลี่ยงท่ีไม่เพียงแต่
ออกแบบจำกกำรให้แนวคิด PROCESS INPUT จำกหน่วยงำนต่ำงๆยงัตอ้งมีกำรสอนงำน ก ำกบั

กำรเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมกำรท ำงำนไปดว้ยกนั 

 

Digital 
Strategy

Organizati
on

Ecosystem

Lead & 
Migration

Culture 
Change

Test & 
Train

 กำรบริหำรจดักำรจะมีโครงสร้ำงท่ีเป็นระบบ ในกำรจดักำรด ำเนินกำร โดยมี

คณะท ำงำน ในกำรจดักำรในระดบันโยบำย ในระดบัปฏิบตัิกำรองคก์รใหญ่จะมีต ำแหน่งท่ี

ส ำคญั เป็นผูบ้ริหำรภำพกวำ้งของโครงกำร เป็นในระดบั Portfolio Management ท่ีบริหำรหลำย
โครงกำร มีหัวหนำ้ของแต่ละโครงกำรเป็นทีมงำน เรียกว่ำ Program Manager ท่ีท ำงำนภำยใต้

กำรก ำกบัโดยคณะกรรมกำร ให้ด ำเนินกำรภำยใตก้รอบกำรท ำงำน ในกำรสร้ำง โครงสร้ำงท่ี

เหมำะสม มีพ้ืนฐำนเร่ิมตน้กำรพิจำรณำระบบดิจิทลั ประกอบดว้ย 4 เสำหลกั  

 

Work Flow

การไหลของขอ้ม ล
และการสง่ต่อการ
ท างานระหวา่งระบบ
และมน ุย์

Data

ระบบดิจิทลัคือ
ระบบท่ีเก็บ
รบัสง่ 
ประมวล ล 
วิเคราะหข์อ้ม ล

System 
Integration

การเ ่ือมต่อ
ระหวา่งระบบ
กบัระบบ และ 
อปุกร  ์กบั
มน ุย ์ 

Algorithm

กระบวนการหรือ ดุของก ค าสั่ง
ในโปรแกรมคอม ิวเตอร์ เพื่อ
แกปั้ญหาหรือท าการค านวณ ใน
การประมวลผลขอ้มูลการ ใช้
เหตุผล อตัโนมติัเ ื่อการ
ด าเนินการ หรือแกไ้ขปั หาใด   

Information Technology Infrastructure
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Organization of transformation team 

องค์กรของทีมการเปล่ียนแปลง 

 

Digital Structure Committee

Chief Digital Tech Officer
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Digital Product 
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Digital ComEx
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Digital Sales 
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Digital Customer 
Experience

Digital Finance

GL Robot

Digital Collection

Digital Treasury

องค์กรการจัดการดิจิทัล 

 ดงัภำพดำ้นบน แสดงโครงสร้ำงองคก์ร ในลกัษณะของกำรขบัเคลื่อนกำรบริหำร

จดักำรในยุคเปลี่ยนแปลงสู่โลกดิจิทลั เป็นตวัอย่ำงเบ้ืองตน้ท่ี แสดงน ำให้แต่ละองคก์รพิจำรณำ

น ำไปดดัแปลงใช ้ ขึ้นกบักำรให้ควำมส ำคญั หน่วยงำนต่ำง ๆ ของแต่ละองคก์ร ว่ำเนน้เร่ืองใด

เป็นหลกั หำกเป็นองคก์รขำย ก็จะตอ้งให้ควำมส ำคญักบัหน่วยงำนขำย หำกเป็นองคก์รบริกำร ก็
ตอ้งให้ควำมส ำคญัต่อหน่วยงำนปฏิบติักำร บทบำทหลกัของตวัละครส ำคญั ๆ ในเร่ืองน้ีมีดงัน้ี 

PROJECT MANAGER 

 เป็นผูน้ ำโครงกำร น ำกำรจดักำรประสำนก ำกบัภำยใน กบัทรัพยำกรบุคคลภำยนอก 

สร้ำงและควบคุมรักษำแผน กิจกรรม ก ำหนดและบริหำรงบประมำณโครงกำร รวมทั้งวิเครำะห์
กำรเงินลงทุน รำยไดแ้ละผลประโยชน์โครงกำร ควำมคุม้ทุนและอตัรำกำรคืนทุน ระบุทรัพยำกร

ท่ีตอ้งกำร ก ำกบัติดตำมควำมคืบหนำ้โครง กิจกรรมเทียบกบัแผนรวมถึงตรวจควำมเส่ียงของ

โครงกำร จดัให้มีกำรปรับสถำนะปกติ เขำ้ร่วมกำรประชุมแกนน ำและรับกำรตดัสินใจเม่ือจ ำเป็น 

จดักำรประชุมทีมโครงกำรเป็นประจ ำ ระบุและจดักำรผูมี้ส่วนร่วมโครงกำรและผูบ้ริหำร  
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