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Digital Transformation: พลิกโฉมธรุกิจด้วยแนวคิดดิจิทลั 

 
 
Digital Transformation คืออะไร?  

ในช่วงหลายปีทีผ่่านมา “Digital Transformation” นบัเป็นประเดน็ทีเ่หล่าผูน้ าธุรกจิทัว่โลกต่างใหค้วามส าคญั 
จากการส ารวจของ Altimeter Group1 พบว่าธุรกจิกว่า 88% ก าลงัอยู่ในกระบวนการ Digital Transformation อย่างไร
กด็ ีมเีพยีง 25% เท่านัน้ทีเ่ขา้ใจความหมายของ Digital Transformation ไดอ้ย่างถูกต้องและทราบว่ากระบวนการ 
Digital Transformation ตอ้งท าอย่างไร 

Digital Transformation คอืกระบวนการที่น าเอา Digital Technology มาปรบัใช้กบัทุกส่วนของธุรกจิ 
นบัตัง้แต่รากฐานกระบวนการท างาน การสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑ ์การตลาด วฒันธรรมองคก์ร และการก าหนดเป้าหมาย
การเตบิโตในอนาคต เพื่อใหธุ้รกจิสามารถปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงไดอ้ย่างรวดเรว็ รวมถงึช่วยตอบโจทยธ์รุกจิใหม่ๆ 
ทีเ่กดิขึน้ ทัง้นี้ Digital Technology เป็นเพยีงเครื่องมอื อกีทัง้ยงัเป็นสิง่ทีพ่ฒันาและเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ดงันัน้ 
การน าเอาเขา้มาใช้งานจงึควรเริม่จากการตัง้เป้าหมายส าหรบัอนาคตใหช้ดัเจนก่อน จากนัน้จงึก าหนดกลยุทธ์และ
น าเอา Digital Technology ทีเ่หมาะสมมาปรบัใชต้ามวสิยัทศัน์นัน้ๆ2 
 

ท าไมธรุกิจต้องท า Digital Transformation?   
 โลกธุรกจิในปจัจุบนัอยู่ในยุคทีเ่รยีกว่า “Digital Darwinism” ซึง่หมายถงึยุคทีเ่ทคโนโลยต่ีางๆ ถูกพฒันาขึน้
รวดเรว็กว่าความสามารถทีเ่หล่าธุรกจิจะปรบัตวัตามไดท้นั โดย Disruptive Technology3 ไม่ว่าจะเป็น ระบบ Cloud, 
Big Data, Internet of Things (IoT), smart phone, social media และอื่นๆ ไดเ้ปลีย่นวถิชีวีติของผูค้น และสรา้งธุรกจิ
แนวใหม่ขึน้มามากมาย แต่ในขณะเดยีวกนักท็ าใหธุ้รกจิแบบเดมิๆ ทีไ่ม่สามารถปรบัตวัไดท้นั ต้องลม้หายตายจากไป 
ตวัอย่างเช่น e-Commerce อย่าง Amazon, Alibaba, Lazada ทีเ่ขา้มาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดจากธุรกจิคา้ปลกี
ดัง้เดมิจนต้องปิดตวัไปมากมาย เนื่องจากความสามารถในการเขา้ถึงผู้บรโิภคได้มากกว่า ผ่านช่องทางออนไลน์ได้
ตลอด 24 ชัว่โมงและไม่จ ากดัสถานที่ ขณะที ่Uber และ Airbnb กเ็ขา้มาท าใหธุ้รกจิรบัส่งผูโ้ดยสารและธุรกจิโรงแรม
แบบเดมิๆ ต้องเผชญิการแข่งขนัทีดุ่เดอืด ทัง้นี้ วกิฤตดงักล่าวเกดิขึน้ทัว่โลก รวมถงึไทย และทวคีวามรุนแรงมากขึน้
เรื่อยๆ ทุกวนั ดงันัน้ หากธุรกจิของคุณก าลงัเผชญิกบัคู่แขง่ทีใ่ชป้ระโยชน์จาก Digital Technology ในการแย่งสว่นแบ่ง
การตลาดจากคุณไดอ้ย่างสมบรูณ์ หรอืสามารถควบคุมต้นทุนของธุรกจิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ธุรกจิของคุณกไ็ม่ควร
มองขา้ม Digital Transformation เช่นกนั 

                                                      
1 Altimeter Group คอืบรษิทัทีป่รกึษาดา้น Digital Transformation 

2 นิยามโดย eMarketer 
3 disruptive technology คอืนวตักรรมหรอืเทคโนโลยทีีส่รา้งตลาดและมลูค่าใหก้บัตวัผลติภณัฑท์ีใ่ชเ้ทคโนโลยี และส่งผลกระทบอย่างรุนแรง (disrupt) ต่อตลาดของ
ผลติภณัฑเ์ดมิ รวมทัง้อาจจะท าใหธุ้รกจิทีใ่ชเ้ทคโนโลยแีบบเดมิๆ ลม้หายตายจากไป ซึง่ต่างจากนวตักรรมทัว่ไปทีอ่าจจะเพยีงชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพ เพิม่คุณภาพของ
สนิคา้ หรอืลดตน้ทุนกระบวนการผลติแบบเดมิๆ 

ในยุคทีเ่ทคโนโลยหีรอืนวตักรรมมบีทบาทส าคญัต่อความส าเรจ็ในการด าเนินธุรกจิ “สนึามเิทคโนโลย”ี ทีถ่าโถมเขา้
มาสรา้งความทา้ทายรุกไล่ธุรกจิดัง้เดมิ ควบคู่กบัการสรา้งการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมผูบ้รโิภคยุคดจิทิลัจนกลายเป็น
กระแส “ดจิทิลั ดสิรปัชัน่” ท าให ้“โลกธุรกจิ” ยุคนี้อยู่ในโหมดการปรบั-เปลีย่นทรานสฟ์อรม์ในทุกมติ ิเพื่อทีจ่ะให้
สามารถอยู่รอดและเตบิโตอย่างยัง่ยนื 

ทีม่า: ASEAN 100 (2017) หนงัสอืพเิศษประจ าปี โดยประชาชาตธิุรกจิ 
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ธรุกิจใดบา้งท่ีต่ืนตวักบั Digital Transformation?   
 เน่ืองจาก Digital Technology สามารถเขา้ไปเพิม่ศกัยภาพใหก้บัทุกองคป์ระกอบของธุรกจิได ้ดงันัน้ เราจงึ
เหน็ว่าม ีDigital Transformation เกดิขึน้ไดใ้นธุรกจิทุกประเภท อย่างไรกด็ ีธุรกจิทีต่ื่นตวักบัเรื่องนี้มากเป็นพเิศษ 
ประกอบด้วย ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และมีเดีย การผลิต การเงินการธนาคาร การประกนัภัย ขนส่งและ 
โลจสิตกิส ์สาธารณูปโภค การแพทยแ์ละสขุภาพ เป็นตน้ 
 
ธรุกิจใดในไทยท่ีเร่ิมท าการ Digital Transformation แล้ว? 

กลุ่มธุรกจิในไทยทีไ่ดร้บัแรงสัน่สะเทอืนจากพายุ Digital Disruption มากทีสุ่ดในขณะนี้ คอื ธุรกจิคา้ปลกีที่
ต้องต่อสูก้บักระแส e-Commerce และภาคธนาคารทีต่้องปรบัตวัใหท้นั fintech ในดา้นของธุรกจิคา้ปลกี โดยเฉพาะ
กลุ่มหา้งสรรพสนิคา้รายใหญ่ อย่าง Central Group กไ็ดเ้ดนิหน้า Digital Transformation เตม็รูปแบบ เพื่อปรบัตวัรบั
กระแส e-Commerce โดยประกาศร่วมลงทุนกบั JD.com ยกัษ์ใหญ่ e-Commerce อนัดบั 2 ของจนี ดว้ยงบลงทุนร่วม
กว่า 17,500 ล้านบาท เพื่อสร้าง JD.co.th ซึ่งเป็น e-Commerce แพลตฟอร์มที่จะน าสนิค้าคุณภาพจากจนีมาขาย
ให้กบัผู้บรโิภคชาวไทย โดยหวงัว่าจะขยายสดัส่วนยอดขายออนไลน์ของกลุ่มเซน็ทรลัจากปจัจุบนัที่ 5% เป็น 15% 
ภายใน 5 ปี ในขณะเดยีวกนั ภาคธนาคารกเ็ร่งเดนิหน้าสู่ Digital Banking4 โดยการเปลีย่นแปลงทีเ่หน็ไดอ้ย่างชดัเจน 
คอืการพฒันา Mobile Banking ใหส้ามารถตอบโจทยผ์ูใ้ชง้านไดอ้ย่างสมบรูณ์แบบทีส่ดุ และการทยอยปิดตวัของสาขา
ธนาคาร ทัง้นี้ ภาคธนาคารต้องเร่ง Digital Transformation เนื่องจากสถาบนัการเงนิทีม่ใิช่ธนาคาร (Non-bank) เช่น 
Alipay, WeChat Pay, TrueMoney สามารถใชป้ระโยชน์จาก fintech เพื่อเขา้มาเป็นผูใ้หบ้รกิารทางการเงนิแข่งกบั
ธนาคารไดแ้ลว้ หากภาคธนาคารไทยปรบัตวัไม่ทนั กอ็าจต้องเสยีความเป็นผูน้ าตลาด อย่างที ่Alipay และ WeChat 
Pay สามารถเอาชนะภาคธนาคารของจนีไดส้ าเรจ็มาแลว้ 

นอกจากนี้ ธุรกจิรายใหญ่อื่นๆ ของไทยกไ็ดว้างแนวทางเพื่อปรบัตวัรบั Disruptive Technology แลว้เช่นกนั 
ไม่ว่าจะเป็น ธุรกจิน ้ามนั อย่าง กลุ่ม ปตท. ทีไ่ดป้ระกาศตัง้กองทุนมูลค่ากว่า 1,600 ลา้นบาท เพื่อลงทุนใน start-ups 
กลุ่มพลงังาน ดจิทิลั และโรโบตกิ รวมถงึลงทุนในกองทุนดา้นเทคโนโลยพีลงังาน ทีมุ่่งเน้นลงทุนในนวตักรรมพลงังาน
ดว้ยเทคโนโลยขี ัน้สงู เพื่อเปิดประตูสูธุ่รกจิแนวใหม่ เน่ืองจากโลกก าลงัหนัหลงัใหก้บัน ้ามนั และหนัไปใหค้วามสนใจกบั
พลงังานทีย่ ัง่ยนืกว่า เช่นเดยีวกนักบัอุตสาหกรรมยานยนต์ อย่าง Honda Motors ทีไ่ดป้ระกาศวสิยัทศัน์ 2030 ดว้ย
การมุ่งสู่การเป็นผูน้ าเทคโนโลยรีถยนต์พลงังานไฟฟ้า รวมถงึเตรยีมพฒันารถยนต์ไรค้นขบัทีใ่ชป้ญัญาประดษิฐ ์(AI) 
ควบคุมทุกอย่าง ดา้นเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์(CP) ซึง่มเีครอืขา่ยธุรกจิทีค่รอบคลุมเกือบทุกวงการ และต้องแข่งกบัผูเ้ล่น
ระดบัโลก กม็ุ่งเน้น Digital Transformation โดยโฟกสัใน 3 ดา้น คอื 1. ไบโอฟู้ด-ไบโอเมดคิอล 2. โรโบตกิ-เทคโนโลยี
ปญัญาประดษิฐ ์(AI) และ 3. เทคโนโลยคลาวด์ โดยการลงทุนทัง้ 3 ดา้นนี้เป็นสิง่ทีธุ่รกจิในเครอืต้องสร้าง เพื่อต่อ
ยอดจากสิง่ทีม่อียู่เดมิ และกระโดดขา้มเป็น New S-Curve ต่อไปใหไ้ด ้
 
กระบวนการ Digital Transformation เป็นอยา่งไร? 

Altimeter บรษิทัทีป่รกึษาดา้น Digital Transformation ไดแ้บ่งกระบวนการ Digital Transformation ของ
ธุรกจิออกเป็น 6 ขัน้ตอน ดงันี้5 

                                                      
4 Digital Banking คอื การใหบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิของธนาคารผา่นชอ่งทางออนไลน์ ท าใหล้กูคา้ไม่จ าเป็นตอ้งมาธนาคาร เชน่ การใหบ้รกิาร Call Center, การ
ท าธุรกรรมทางการเงนิผา่นตู ้ATM, Internet Banking และ Mobile Banking เป็นตน้ 
5 ทีม่า: รายงาน Six Stages of Digital Transformation โดย Altimeter และ https://kongwiz.com/2017/06/six-stages-digital-transformation/  

https://kongwiz.com/2017/06/six-stages-digital-transformation/
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1. Business as Usual: เป็นระยะทีธุ่รกจิยงัด าเนินไปในรปูแบบเดมิ โดยธุรกจิอาจเริม่มคีวามสนใจในดจิทิลั แต่ยงัถูก
มองเป็นอกี Line หนึ่งของธุรกจิ ยงัขาดความเชื่อมโยงกบัภาพรวมของธุรกจิ โดยผู้น าธุรกจิกย็งัไม่ได้มองว่า 
Digital Transformation เป็นวาระเร่งด่วน 

2. Present and Active: ผูน้ าธุรกจิเริม่ตระหนกัถงึ Digital disruption และเริม่ออกจาก comfort zone แลว้ โดยเริม่ที่
จะเรยีนรูแ้ละมองหาแนวทางส าหรบั Digital Transformation อย่างไรกด็ ีองคก์รกย็งัท างานแบบแยกสว่นงาน การ
เปลีย่นแปลงทางดจิทิลัยงัไม่ไดถู้กจดัใหเ้ป็นระบบ  

3. Formalized: เริม่เปลีย่นแปลงอย่างเป็นระบบ และมกีลยุทธท์ีต่รงจุดมากขึน้ ผูน้ าองคก์รกระตุ้นใหม้กีารลงทุนใน
คน กระบวนการ และเทคโนโลย ีซึง่สง่ผลต่อไปยงัผูบ้รหิารในองคก์รใหร้บัรูแ้ละเขา้มามสีว่นร่วมมากขึน้ จากนัน้จงึ
น าไปสูก่ารวางโครงสรา้งองคก์รใหส้อดรบักบัดจิทิลัอย่างเป็นระบบ และมวีสิยัทศัน์ 

4. Strategic: องคก์รไดย้อมรบัการเปลีย่นแปลงไปสูค่วามเป็นดจิทิลั มกีารวางแผนใชท้รพัยากรอย่างมจีุดมุ่งหมายที่
ชดัเจนขึน้ สามารถเหน็ภาพเป้าหมายระยะสัน้และระยะยาว ว่าองคก์รจะใชด้จิทิลัไปในทางใดบา้ง และไดร้บัการ
สนบัสนุนการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานอย่างเตม็ที ่

5. Converged: Digital Transformation ไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหนึ่งของ DNA องคก์ร และองคก์รกม็กีารพฒันาไอเดยี
ใหม่ๆ ตลอดเวลา มกีารลงทุนใน digital initiative ทีเ่กดิคุณค่า ผูน้ าองคก์รเริม่หายใจเขา้ออกเป็น transformation 
แลว้ รวมถงึมกีารพฒันารปูแบบการท างานใหม่ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดอยู่ตลอดเวลา 

6. Innovative and Adaptive: องค์กรไดดู้ดซบัวฒันธรรมแห่งการสรา้งนวตักรรม และมกีารแปลงร่างองคก์รอย่าง
สมบรูณ์ พรอ้มทีจ่ะเร่งความเรว็ใหก้บักระบวนการท างาน การลงทุน จนสามารถกระโดดเขา้สู่การเตบิโตและการ
แขง่ขนัใหม่ๆ ไดอ้ย่างเตม็ที ่ท าใหเ้กดิความยัง่ยนืแก่องคก์รอย่างแทจ้รงิ 

 
ทัง้นี้ กระบวนการ Digital Transformation แทจ้รงิแลว้ไม่มสีตูรตายตวัและแต่ละองคก์รอาจใชเ้วลาต่างกนั ขึน้อยู่กบั
ปจัจยั และขอ้จ ากดัทีต่่างกนัในแต่ละองคก์ร อกีทัง้ยงัเป็นการกระโดดเขา้สูเ่ทคโนโลยใีหม ่ซึง่มตีน้ทุนทีค่่อนขา้งสงู และ
ไม่รบัประกนัความส าเร็จ จากการส ารวจของ Forbes พบว่าธุรกิจกว่า 84% ประสบความล้มเหลวใน Digital 
Transformation โดยธุรกจิทีล่ม้เหลวส่วนใหญ่ยงัขาดปจัจยัพืน้ฐานทีส่ าคญั อนัประกอบไปดว้ย 1) ความชดัเจน: ผูน้ า
องคก์รตอ้งตอบใหไ้ดว้่า “ดจิทิลั” มคีวามส าคญักบัอุตสาหกรรมและธุรกจิของคุณโดยเฉพาะอย่างไร 2) ความเร่งด่วน: 
ธุรกจิของคุณจะไปต่อไดน้านแค่ไหนหากไม่ท า Digital Transformation 3) การวางแผนทีเ่หมาะสมและเป็นระบบ และ
4) การปฏบิตัทิีต่อ้งสอดรบักบัสภาพความเป็นจรงิของธุรกจิ 
 
ตวัอยา่งความส าเรจ็ใน Digital Transformation  
 บรษิทั LEGO ผูผ้ลติของเล่นเดก็ เคยประสบปญัหาขาดทุนอย่างหนกัจนเกอืบลม้ละลายในปี 2004 จนกระทัง่
ตดัสนิใจท า Digital Transformation โดยโฟกสัไปทีแ่หล่งรายไดใ้หม่ๆ เช่น ภาพยนตร ์เกมส ์และ mobile application 
โดยในปี 2014 LEGO movie ไดส้รา้งรายไดก้ว่า 468 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ จากต้นทุนการสรา้งเพยีง 60 ลา้นดอลลาร์
สหรฐัฯเท่านัน้  
 บรษิทั FORD ผูผ้ลติรถยนต์ ในช่วงก่อนปี 2006 มลีกัษณะการด าเนินงานทีแ่ยกส่วนกนั (silos) ขาดความ
ร่วมมอืและเชื่อมโยงกนัในองคก์ร จนกระทัง่ตดัสนิใจปรบัเปลีย่นองคก์ร โดยมเีป้าหมายทีช่ดัเจน คอื ลดความซบัซอ้น
ของสายการผลิต มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมถึงปรับเปลี่ยน
วฒันธรรมองคก์รใหเ้กดิความร่วมมอืและเชื่อมโยงกนั ในดา้นไอท ีบรษิทั FORD ไดต้ดังบประมาณลงกว่า 30% โดย
ไม่ไดม้เีป้าหมายในการลดค่าใชจ้่าย แต่เป็นการพงัทลายรากฐานของธุรกจิแบบเดมิๆ แลว้เริม่ทุ่มเทใหก้บันวตักรรม 
โดยการเปลี่ยนแปลงครัง้นี้ท าให้ FORD กลายเป็นองค์กรที่สามารถปรับตัวได้อย่างว่องไว (agile) และประสบ
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ความส าเรจ็ในการสรา้งนวตักรรม อย่าง Ford SYNC และ MyFord Touch ที ่FORD ไดจ้บัมอืกบั Microsoft เพื่อ
พฒันาอนิเตอรเ์ฟซระหว่างคนกบัรถยนต ์ใหผู้ข้บัสามารถสัง่การต่างๆไดด้ว้ยเสยีงและระบบสมัผสั 
 บรษิทั Under Armour ไม่อยากเป็นเพยีงธุรกจิเสือ้ผา้กฬีา จงึไดพ้ฒันาแพลตฟอรม์ “connected fitness” ที่
สามารถตดิตามและวเิคราะหข์อ้มูลดา้นสุขภาพของผูใ้ชง้านผ่านสมารท์โฟน โดยขอ้มูลดังกล่าวเป็นขุมทรพัยส์ าคญัที่
ท าให ้Under Armour สามารถเขา้ถงึเทรนดด์า้นสุขภาพและฟิตเนสของผูบ้รโิภค เช่น การคน้พบเทรนดก์ารเดนิออก
ก าลงักายของชาวออสเตรเลยีจากแพลตฟอรม์ ช่วยให ้Under Armour สามารถท าการตลาดไดอ้ย่างตรงจุด และเจาะ
ตลาดไดร้วดเรว็กว่าคู่แขง่ เป็นตน้ 
 
 
 


