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“Technology is nothing.                      

What’s important is that you 

have a faith in people,  

that they’re basically good and 
smart, and if you give them tools, 

they’ll do wonderful things  

with them.” 

Steve Jobs 
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Deloitte Private ฉบับที ่3 

 

เผลอแป๊บเดียวก็ใกล้เข้าสู่กลางปีแล้วนะคะ หลายภาคธุรกิจที่

ด าเนินงานมาในช่วงโควิดที่ผ่านมา ก็เริ่มปรับตัวกันได้บ้างแล้ว 

ในช่วงที่ผ่านมาองค์กรหลายแห่งต่างให้ความสนใจกับการน า

องค์ความรู้ดิจิทัลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้าง

ศักยภาพในการแข่งขนัและขบัเคล่ือนองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

และบรรลุเป้าหมายมากที่สุด  

ฉบับนี้ ทีมงาน Deloitte Private ขอน าเสนอเรื่องราวเก่ียวกับ 

Digital Transformation และองค์ประกอบหลัก  

5 ประการที่ช่วยในการขบัเคล่ือนองค์กรด้วยดิจิทัลไปสู่

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมถึงการบอกเล่า

เรื่องราวการจัดต้ังหน่วยงานเฉพาะกิจที่ท าหน้าที่หลักในการ 

Transformation อันเป็นวิธีการที่หลายองค์กรใช้เป็น

เครื่องมือเพือ่ให้การ Transformation ประสบความส าเร็จ

ตามเป้าหมายขององค์กร 

 
 
 
 

 
 

 

ทั้งนี้ เรายังได้รับเกียรติจากคุณตะวัน เทวอักษร ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ผู้น าธุรกิจครอบครัวรุ่นที่สาม ในการบอกเล่าเรื่องราวการ

ปรับเปลี่ยน Business Model จากการเป็นโรงพมิพ์หนังสือ

แบบเรียน สู่การเป็นผู้น าการออกแบบนวัตกรรมส่ือส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ 

Active Learning (Aksorn Inspire) และต่อยอดด้วยการ

สร้างส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์มที่สอดคล้องกับ

พฤติกรรมการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ (Aksorn On-Learn)  

 

ทีมงาน Deloitte Private หวังเป็นอย่างย่ิงว่า ท่านผู้อ่านจะ

ได้รับสาระข้อมูลที่จะน าไปปรับใช้ในการท า Digital 

Transformation ต่อไป  
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Executive viewpoint | 
มุมมองผู้บริหาร 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

จากจุดเริ่มต้นของการรับหนังสือมาขาย จนเป็นโรงพมิพ์และ

พฒันา Content ไปสู่การเป็นผู้น าด้านส่ือการศึกษาของ

เมืองไทย อักษรเจริญทัศน์ กับการพฒันาอย่างต่อเนื่อง ด้วย

ปณิธานที่ต้ังใจไว้ของคุณตะวัน เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ที่เข้ามารับไม้

การบริหารธุรกิจครอบครัวต่อ เมื่อ 15 ปีที่แล้ว จากความท้า

ทายที่ว่า ทายาทรุ่นที่ 3 มักจะท าให้ธุรกิจครอบครัวไปไม่รอด 

เป็นแรงผลักดันให้คุณตะวัน อยากที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าค าพูด

ดังกล่าวไม่เป็นความจริง “เราอยากที่จะท าให้บริษัทนี้เป็นบริษัท

ที่ดี มีความย่ังยืน ด ารงอยู่ได้ด้วยตนเอง มีสมาชิกเก่ง ๆ มา

ท างานในทีม ให้การด าเนินชีวิตหมุนไปในวงล้อมของตนได้เป็น

อย่างดี” ด้วยความมุ่งมั่นและการต้ังเป้าหมายที่ชัดเจนท าให้ 

หนังสือเรียนแบบเดิม ๆ กลายมาเป็นห้องเรียนดิจิทัลที่เน้น

กระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) อย่างไม่หยุดนิ่ง 

ความท้าทายเม่ือโลกเปล่ียนเข้าสู่ยุค Digital 

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการเข้ามาของดิจิทัลท าให้หลายธุรกิจต้อง

ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือวิธีการด าเนินงานเพือ่ให้สอดคล้องกับ

โลกที่เปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว อักษรเจริญทัศน์เองก็มีการ

ปลูกฝังแนวคิดการพฒันาอย่างย่ังยืนที่ช่วยเพิม่ประสิทธิภาพ

การท างาน สร้างความสามารถในการพฒันานวัตกรรมและ

ช่วยขบัเคลื่อนการเปล่ียนแปลงให้เกิดขึ้นในเชิงบวกแก่องค์กร 

รวมถึงความต้ังใจยกระดับมาตรฐานการศึกษาของประเทศให้

ดีย่ิงขึ้น คุณตะวันกล่าวว่า “เราไม่ได้เอาเทคโนโลยีมาแทน

คุณครู แต่เทคโนโลยีกับคุณครูเป็น Teamwork ท่ีจะช่วยต่อ

ยอดและท าให้ประหยัดเวลามากย่ิงขึ้น” โดยใช้เทคโนโลยีเข้า

มาเป็นส่ือกลางในการเรียนการสอน การจัดท ารูปแบบการสอน

ใหม่ ๆ เพือ่ให้นักเรียนและคุณครูมีเวลาในการ Discussion 

หรือ Brainstorming กันมากขึ้น จัดการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น ซึ่งถือเป็น Digital 

Transformation ครั้งใหญ่ในการเปล่ียนแปลงกระบวนการ

และบริการทางธุรกิจแบบด้ังเดิมเลยก็ว่าได้ 

“เวลาที่ผมแฮปป้ีที่สุด คือตอนไปพบลูกค้า 

แล้วเราก็ได้ข้อมูลใหม่ๆ ไอเดียใหม่ๆ มา

พฒันาต่อไป”  

ตะวัน เทวอักษร  
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ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยคือเป้าหมายใหญ่ของ

องค์กร 

เริ่มต้นจากความสงสัยและชอบคิดของคุณตะวัน ที่ต้ังค าถาม

กับตัวเองว่า เราจะท าอะไรเพื่อตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าให้ดีขึ้นได้บ้าง จากการสัมภาษณ์ คุณครู นักเรียน 

ผู้บริหารโรงเรียน หรือแม้กระทั่งร้านค้าตัวแทนจ าหน่าย ซึ่ง

ค าตอบที่ได้รับท าให้คุณตะวันมีเป้าหมายที่แน่วแน่ในการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ โดย “เราต้ังใจท่ีจะท า

ให้การเรียนรู้ดีขึ้น เพื่อเด็ก 10 ล้านคน ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีดี

ท่ีมีความสามารถรอบด้านครบถ้วน” ตลอดจนกระบวนการ

เรียนรู้ที่หลากหลายและการสอนที่ดีในห้องเรียน ท าให้อักษร

เจริญทัศน์มุ่งมั่นที่จะพฒันาสินค้าและบริการเพือ่ให้สามารถ

ตอบโจทย์ลูกค้าในวงกว้างได้เป็นอย่างดี 

Learning Design สู่การเรียนรู้อย่างไม่รู้จบ 

ในอดีตนักเรียนมักอยู่แต่ในห้องเรียนฟังคุณครูสอน แต่วันนี้

อักษรเจริญทัศน์ได้ให้มากกว่าการเรียนในห้องเรียน ความใส่ใจ

ของคุณตะวันในการไปโรงเรียนตามท้องที่ชนบทต่าง ๆ เพือ่ดู

การเรียนการสอน และน ากลับมาประยุกต์พฒันาการออกแบบ

รูปแบบหลักสูตรการเรียนรู้สมัยใหม่ จากค าถามสมัยก่อนที่

คุณครูมักถามว่า “What Where When Who” ซึ่งค าตอบที่

ได้รับมักเป็นรูปแบบท่องจ าหรือเปิดจากต าราเรียน ท าให้

นักเรียนไม่ได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ ต้ังข้อสังเกต หรือการต้ัง

ค าถาม หากแต่คุณครูเปล่ียนมาถาม “Why หรือ How” ให้มาก

ขึ้น ก็จะเป็นการให้นักเรียนได้มีการคิด และต่อยอดค าถามได้

เรื่อย ๆ ส่ิงนี้เองที่ท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพฒันามาก

ขึ้น ตัวอย่างเช่น “เราต้ังโจทย์ว่าจะเดินทางไปถึงลอนดอนตอน 

6 โมงเช้า เราต้องเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ก่ีโมง?” ท าให้

นักเรียนต้องคิดว่าอะไรคือตัวแปรส าคัญ ทั้งระยะทาง 

ระยะเวลา พาหนะในการเดินทาง Time Zone และปัจจัยอื่นๆ 

หรือแม้กระทั่ง “การออกแบบเมืองในฝัน” เพือ่ให้นักเรียนได้

จินตนาการและออกแบบความคิด ดังน้ันการเรียนรู้ในยุคใหม่

ต้องกระตุ้นให้เด็กคิดมากขึ้นในเรื่องท่ีเขาสนใจ จากเรื่องใกล้

ตัวท่ีดูเหมือนไม่ซับซ้อน แต่ในความเป็นจริงน้ันมีความรู้ให้

เราได้ศึกษาและแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา โดยบริษัทอยากให้

โรงเรียนต่าง ๆ ได้เข้าถึงส่ือการเรียนที่มีประสิทธิภาพ โดยมี

ตัวอย่างหรือ Guideline ในการจัดกิจกรรมให้คุณครูน าเสนอ

ในห้องเรียนได้อย่างน่าสนใจ เป็นกระบวนการ Learning 

Design Process ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและเกิดการเรียนรู้

อย่างต่อเนื่อง 
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Adaptive Learning เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางด้วย

เทคโนโลยี 

จากค ากล่าวที่ว่า “Delivering the right content, to the 

right person, at the proper time, in the most  

appropriate way—any time, any place, any path, any 

pace” หรือ ส่งมอบเนื้อหาสาระความรู้ให้ถูกคน ในเวลาที่

เหมาะสม ด้วยวิธีที่เหมาะเจาะ ทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกแนวทาง

และย่างก้าว โดยกรอบแนวคิดข้างต้นจะเน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง (Learner Centric Education) และท าให้ผู้เรียนเป็น

คนที่ตามหาองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ต้องการ

ด้วยตัวเอง แทนการเรียนที่ป้อนจากคุณครูอย่างเดียว ซึ่ง 

Adaptive Learning นี้ถือเป็นการเรียนรู้ที่ปรับวิธีการให้ตรง

กับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน เนื่องจากนักเรียนแต่ละคนไม่

เหมือนกัน บางคนอาจจะเรียนได้ไว บางคนอาจจะตามช้า หรือ

บางคนอาจจะเก่งค านวณ บางคนถนัดด้านภาษา ซึ่งการจัด 

การศึกษาแบบนี้ท าให้ผู้เรียนได้เลือกตามความถนัดและ

ตอบสนองจุดมุ่งหมายการประกอบอาชีพของตนในอนาคต 

โดยบริษัทมีบทบาทในการสนับสนุนและเพิม่พลังในการเรียนรู้

ให้แก่ผู้เรียนและผู้สอนผ่านคลังทรัพยากรการศึกษาใน

แพลตฟอร์ม Aksorn On-Learn ที่มีให้เลือกอย่างหลากหลาย 

มีการวัดและประเมินผลที่แตกต่างจากเดิม รวมถึงการพฒันา

บุคลากรให้เหมาะสมกับการสอนในแต่ละวิชา เพือ่ให้ทุกคนสนุก

ไปกับการเรียนรู้ในแต่ละคลาสพร้อม ๆ กัน 
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องค์กรที่ขบัเคล่ือนได้ด้วยตนเอง 

กว่าจะมาเป็นผู้น าด้านส่ือการศึกษาของไทยและเป็นที่รู้จัก

อย่างกว้างขวางต้ังแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการ

ปรับเปล่ียนองค์กรในหลายแง่มุม ส่ิงหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือ ทุก

วันนี้การบริหารเปล่ียนจาก Family managed เป็น 

Professional managed โดยคุณตะวันยังเล่าอีกว่า “Shared 

Purpose เป็นส่ิงส าคัญ พอเราทุกคนรู้ว่าเป้าหมายเราคืออะไร 

ต่อให้วิธีการที่ไปถึงเป้าหมายนั้นจะไม่เหมือนกัน แต่สุดท้ายแล้ว

เราก็ไปเจอกันที่ปลายทางอยู่ดี การให้โอกาสในการตัดสินใจ

และได้ลองท าด้วยตนเอง จะท าให้พวกเขารู้สึกว่าได้รับอิสระใน

การท างาน องค์กรก็ขบัเคล่ือนไปได้ด้วยตัวของมันเอง แค่นี้เรา

ก็แฮปปี้แล้ว”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อนาคตกับการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่

เปล่ียนไป 

แม้เราจะไม่สามารถคาดการณ์อนาคตได้ว่าธุรกิจจะเติบโตไป

เช่นไร หรือต้องเจออุปสรรคใดในการด าเนินงาน หากแต่ส่ิง

หนึ่งที่เราสามารถท าได้คือ การย้อนกลับมาถามตัวเองอีกครั้ง

ว่า “ปัจจุบันเราได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าแล้วหรือ

ยัง อะไรคือส่ิงที่ลูกค้าต้องการอย่างแท้จริง ความต้องการที่

เปลี่ยนไปเราสามารถรับมือและท าได้ดีมากน้อยแค่ไหน ต้องท า

ยังไงให้ลูกค้าท างานง่ายขึ้น สบายขึ้น มองในจุดที่เขาเป็น ไปแก้

ในส่ิงที่เขาต้องการให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด” บริษัทฯ ยังคง

พฒันาและมองหาช่องทางที่จะเติมเต็มความต้องการของ

ผู้บริโภคในแต่ละด้านให้ดีย่ิงขึ้น เพราะการเรียนรู้ไม่มีวันส้ินสุด 

อักษรเจริญทัศน์เองก็เช่นกัน  
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Cover story |  

การขบัเคลื่อนองค์กรด้วยดจิิทัล     

 

เมื่อค าว่าดิจิทัลหรือเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทส าคัญและ

ผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวัน หลายคนคงปฏิเสธ

ไม่ได้ว่า การได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วผ่านทาง 

แอปพลิเคชันต่าง ๆ บนโทรศัพท์มือถือ หรือแม้กระทั่งการเปิด

แก้ไขไฟล์ร่วมกันขณะประชุมได้แบบเรียลไทม์ผ่านแพลตฟอร์ม

ออนไลน์ที่มีให้เลือกอย่างหลากหลายระหว่างการ Work From 

Home ท าให้การท างานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นและมี

ประสิทธิภาพ คงมีน้อยคนนักที่จะหลีกเล่ียงหรือไม่รับรู้ข่าวสาร

อะไรเลยผ่านส่ือดิจิทัลต่าง ๆ ทุกวันนี้แทบทุกหน่วยงานหรือ

องค์กรต่างน าองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้เพือ่ให้

องค์กรของตนสามารถก้าวทันกับโลกที่หมุนเปล่ียนอย่าง

รวดเร็วนี้ 

 

 

 
 

 

 

 

จากผลส ารวจของ Deloitte Private Global Survey ในปี 

2021 พบว่า 2,750 บริษัทชั้นน าทั่วโลกต่างให้ความส าคัญกับ

การน าเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในองค์กร ซึ่งจากผล

ส ารวจนี้ 70% ของบริษัทเหล่านี้ให้ความเห็นว่า ในช่วง

วิกฤติการณ์โควิด-19 บริษัทมีการน าเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทาง

ดิจิทัล (Business Transformation) เข้ามาใช้ในการด าเนิน

ธุรกิจมากย่ิงขึ้นกว่าเดิม ซึ่งพวกเขาเชื่อว่า Digital 

Transformation สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้ามีความ

ผูกพนัที่ดีกับองค์กร เพิม่ยอดขาย และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายลงได้ 

ผู้บริหารหลายท่านก าลังมองหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพือ่ให้การ

ท างานเป็นระบบหรือ Automate มากย่ิงขึ้น 
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หากมองถึงส่ิงที่หลายองค์กรต้องการลงทุนให้เกิดขึ้นภายใน 1 

ปีข้างหน้านี้ พบว่า 39% ให้ความส าคัญกับ การป้องกันข้อมูล

สารสนเทศ (Information Security) ตามมาด้วย คลาวด์

คอมพวิต้ิง (Cloud Computing) 38% และการวิเคราะห์ข้อมูล 

(Data Analytics) 37% ท าให้เห็นว่า ท าไมทุกวันนี้ “เทคโนโลยี” 

มีความส าคัญกับองค์กรและตัวเราอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ โมเดล

ธุรกิจที่มุ่งเน้นแต่การแสวงหาผลก าไรอย่างเดียวคงไม่

สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมด โมเดลธุรกิจใหม่ ๆ ที่มุ่งเน้นการ

ตอบสนองและให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer-centric) มี

การปรับเปล่ียนการท างาน เช่น การกระจายสินค้าจากผู้ค้าส่ง 

(Wholesalers) ไม่จ าเป็นต้องส่งให้แต่พ่อค้าคนกลาง (Middle 

man) หรือผู้ค้าปลีก (Retailers) เท่านั้น แต่ปัจจุบันสามารถส่ง

ตรงไปยังลูกค้าผู้บริโภคที่แท้จริงด้วยจ านวนส่ังเพียงเล็กน้อย

ได้ (Consumer-size order) หรืออย่างแพลตฟอร์ม Google 

และ Facebook ที่เปลี่ยนจากช่องทางการโฆษณา เป็นเน้นการ

ท า Marketplaces Online แทน ซี่งความต้องการของลูกค้าที่

เปลี่ยนแปลงไปนี้ ท าให้เราต้องการข้อมูลที่มีคุณภาพ และ 

ค านึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลเพิม่มากย่ิงขึ้น  

นอกจากนี้องค์กรอาจน าแนวคิดการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ 

(Strategic change) โดยการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า 

(Customer Experience) ต้ังแต่การรับรู้ การตัดสินใจซื้อ ไป

จนถึงบริการหลังการขาย และการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่

พนักงาน (Employee Experience) โดยส่งเสริมให้มีการ

เรียนรู้และสร้างนวัตกรรมใหม่  ตลอดจนการพฒันาการ

ด าเนินงาน (Operational Experience) ผ่านเทคโนโลยีให้

เหมาะสมกับองค์กรด้วยเช่นกัน 
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Digital Transformation is less about ‘digital’ 

and more about ‘business’  

 

ในยุคที่เศรษฐกิจดิจิทัลมีการพฒันาเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

และความคาดหวังของลูกค้าเพิม่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง Digital 

Transformation เป็นส่ิงส าคัญที่ช่วยให้ธุรกิจเอาตัวรอดจาก

ความเปล่ียนแปลงเหล่านี้ไปได้ จากผลส ารวจของ Deloitte 

Private Global Survey ในปี 2021 พบว่า องค์ประกอบหลัก  

5 ประการที่ช่วยให้การขบัเคลื่อนองค์กรด้วยดิจิทัลไปสู่

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร (Key enablers) 

ดังนี้ 

1. ผู้น าท่ีมีประสิทธิภาพ (Strong Leadership) 

การที่จะน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในองค์กรต้องริเริ่มจากผู้น า

องค์กร (Tone at the top) ที่ให้ความส าคัญและเห็นคุณค่า

ของดิจิทัลว่าสามารถเข้ามาเปล่ียนแปลงองค์กรได้ ผู้น าที่มี 

 

 

 

วิสัยทัศน์จะวางกลยุทธ์เก่ียวกับดิจิทัลในองค์กรอย่างชัดเจน

และมีการประเมินผลได้ นอกจากนี้ยังลงทุนส่งเสริมองค์

ความรู้ให้แก่พนักงานของตน เพือ่ที่จะสามารถยกระดับ

ความสามารถของพนักงานและสร้างคุณค่าผ่านทางเครื่องมือ

ดิจิทัลต่าง ๆ ได้ (Value created by digital tools)  

2. การน าเทคโนโลยีทางดิจิทัลเข้ามาใช้ในรูปแบบขององค์

รวม (Whole-of-Business Transformation)  

องค์กรที่ประสบความส าเร็จในการเปล่ียนแปลงทางดิจิทัลจะ

เกิดการเปล่ียนแปลงทั้งองค์กร ระบบพืน้ฐาน  และกระบวนการ

ทั้งหมด ซึ่งการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นต้องอาศัยการท างาน

ร่วมกันในแต่ละฝ่าย ไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นผู้ท าให้เกิดการน า
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ดิจิทัลขึ้นมา ซึ่งการมีเป้าหมายหรือ Single Roadmap ใน

ทิศทางเดียวกันจะท าให้การท างานร่วมกันง่ายย่ิงขึ้น 

3. ความสามารถในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงได้

เป็นอย่างดี (Change Management Capability) 

Change Management เป็นการจัดการองค์กรที่คอยดูแล

กระบวนการเปล่ียนแปลงในแง่มุมต่าง ๆ ต้ังแต่กลยุทธ์การ

บริหารองค์กร การวางแผน ระบบงาน จนถึงการส่ือสาร

ระหว่างคนในองค์กรนั้น ว่ามีความสอดคล้องกับเป้าหมายการ

พฒันาธุรกิจหรือไม่ โดยวิธีการดังกล่าวสามารถช่วยป้องกัน

ความเส่ียงที่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงขององค์กรได้ 

4. วัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม (Culture of Innovation) 

แต่ละองค์กรย่อมมีวัฒนธรรมของตนและหล่อหลอมให้คนใน

องค์กรมีลักษณะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การมีวัฒนธรรม

แห่งนวัตกรรมเป็นกระบวนการของการปลูกฝังทัศนคติของ

คนในองค์กร ให้เกิดพฤติกรรมที่พงึประสงค์และสอดคล้องกับ

แนวทางที่องค์กรก าลังขบัเคล่ือนไปตามวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนด

ไว้ วัฒนธรรมแบบร่วมด้วยช่วยกัน “คิด(ใหม่)” และ “ทดลอง

ค้นคว้า (หาส่ิงใหม่)” จึงเป็นวัฒนธรรมนวัตกรรมที่ควร

ปลูกฝังและท าให้เกิดในทุกองค์กร  

5. ศักยภาพภายในองค์กร (Internal Capability) 

การมีบุคลากรที่มีศักยภาพ ความสามารถ และมีประสบการณ์

ในการท า Digital Transformation มาก่อน เป็นส่ิงที่องค์กร

ต้องการเป็นอย่างย่ิง เพือ่สามารถให้ความรู้หรือเป็นแบบอย่าง

แก่บุคลากรที่มีอยู่ภายในให้เข้าใจและสามารถท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ องค์กรสามารถพจิารณาการจัดต้ังทีมงาน

ดิจิทัลภายในองค์กร เพือ่บริหารจัดการเก่ียวกับโปรเจกต์

ดิจิทัลต่าง ๆ และเป็นอีกช่องทางให้แต่ละแผนกสามารถเข้าถึง

ข้อมูลข่าวสารได้เพือ่เป็นประโยชน์ในการท างาน และยังเป็นการ 

Transfer Knowledge ระหว่างคนในองค์กรอีกด้วย  

แม้ว่าปัจจัยการเปล่ียนแปลงของ Digital Transformation จะ

มีองค์ประกอบหลัก 5 ประการ ที่องค์กรจ าเป็นต้องพจิารณา

และท าควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน แต่ส่ิงส าคัญที่จะสามารถท าให้

เกิดขึ้นได้คือ บุคลากรและกระบวนการในองค์กรที่จะขบัเคลื่อน

และสร้างผลลัพธ์ให้เกิดขึ้น (People and process deliver 

results) เมื่อเกิดการปรับองค์กรให้สอดคล้องกับระบบดิจิทัล

แล้ว การขบัเคล่ือนองค์กรในมิติต่าง ๆ จะสะดวกรวดเร็วมาก

ย่ิงขึ้น และท าให้ทุกคนมีทักษะดิจิทัล เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ เพื่อ

เติบโตไปพร้อม ๆ กับองค์กร และช่วยท าให้องค์กรก้าวไปได้ไกล

กว่าเดิม 

สุดท้าย ลองพจิารณาค าถามเหล่านี้ เพือ่ทดสอบว่าองค์กร

ของท่านอยู่ในทิศทางใด เพือ่เป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต 

• ดิจิทัลมีบทบาทและการเปล่ียนแปลงองค์กรของท่าน

อย่างไร 

• อะไรคือส่ิงที่ลูกค้าคาดหวังจากองค์กรในยุคดิจิทัลนี้ 

• หากเกิดการเปล่ียนแปลงในองค์กร มีเทคโนโลยี

พืน้ฐานอะไรบ้างที่ควรพจิารณาในการน ามาใช้ 

• หากเกิดการเปล่ียนแปลงในองค์กร มีเทคโนโลยี 

พืน้ฐานอะไรบ้างที่ควรพจิารณาในการน ามาใช้ 

 

References:  Digital in motion – what will it take for private business to 
dominate with digital 
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ท่ามกลาง Digital Disruption ที่องค์กรหลายแห่งก าลัง 

Transform ตัวเองเพือ่เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขนัและ

ด าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนให้ได้นั้น ทุกองค์กรต่างมุ่งหวังให้การ 

Transformation สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และสร้าง

ศักยภาพให้กับธุรกิจของตนได้ส าเร็จ เพราะในการท า Digital 

Transformation องค์กรต้องสูญเสียทรัพยากรและพลังงาน

ในการด าเนินการอย่างมากมาย จากประสบการณ์ของเรา 

พบว่า วิธีการที่องค์กรหลายแห่งใช้ในการด าเนินการ

เปล่ียนแปลงนั้นคือการจัดต้ังหน่วยงานเฉพาะกิจเพือ่

รับผิดชอบในการขบัเคลื่อนการเปล่ียนแปลง อย่างไรก็ตาม 

หลายองค์กรยังพบปัญหาและความล่าช้าในการด าเนินการ 

Transformation เพราะหน่วยงานดังกล่าวมีหน้าที่ความ

รับผิดชอบจ ากัดแบบส านักงานบริหารงานโครงการ (Project 

Management Office หรือ PMO) ที่ท าเพยีงการติดตาม

รายงาน การจัดการความเส่ียง และการส่ือสารเท่านั้น ทั้งนี้ ใน

การร่วมงานการ Transformation ในหลายองค์กร เราเห็น

จากองค์กรที่ท า Transformation ได้ประสบความส าเร็จ

อย่างมีประสิทธิภาพจะมี scope งานที่มากกว่า PMO ในที่นี้ 

เราเรียกหน่วยงานดังกล่าวว่า Transformation Nerve 

Center (TNC)  

โดย TNC จะมีการก าหนดทิศทางและเป้าหมายของการ 

Transformation ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ

องค์กร ไม่เพียงท าหน้าที่ติดตามและรายงานความคืบหน้า

เท่านั้น หากแต่จะประสานให้หน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรท างาน

สอดคล้องกันได้ตามเป้าหมาย รวมถึงการก าหนดขอบเขตและ

การวางแผน การจัดการงบประมาณการเปล่ียนแปลง การ

จัดการสายงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่มให้บรรลุตาม

เป้าหมายที่วางแผนไว้ และการติดตามรายงานผล ถือเป็น

หน่วยงานที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการ

และเข้าใจกลยุทธ์ขององค์กรเป็นอย่างดี ซึ่งถือว่าเป็นงานที่

ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์เลยก็ว่าได้ 

ท าไมต้องจัดตั้ง Transformation Nerve Center  

เพราะการ Transform ขององค์กรไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนใดคนหนึ่ง

หรือแผนกใดแผนกหนึ่ง หากแต่เกิดจากความร่วมมือกันของ

ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ ฝ่ายความเส่ียง ฝ่าย

ขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายผลิตภัณฑ์ ฝ่ายบัญชีการเงิน และฝ่าย

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือการท าให้ 

Transformation ประสบความส าเร็จในการสร้างศักยภาพใน

การแข่งขนั TNC ที่สามารถขบัเคลื่อน Transformation ให้

ส าเร็จนั้นประกอบด้วยตัวแทนจาก 3 กลุ่มคน ดังนี้  

 

1. Business unit leaders ผู้ซึ่งมีความรู้ความช านาญหรือ 

Technical ในงานของตน หรือเก่ียวข้องกับการน ารายได้เข้า

องค์กร เช่น ฝ่ายวางแผนและพฒันา ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย 

 

2. Leaders in supporting unit ผู้ซึ่งเป็นฝ่ายสนับสนุนหรือ

เป็นแผนกหลังบ้าน เช่น ฝ่าย Admin ฝ่ายบัญชีการเงิน ฝ่าย

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

3. Special leader ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเฉพาะกิจให้มาดูแล

เกี่ยวกับการ Transformation โดยตรง ซึ่งอาจเป็นบุคคล

ภายในหรือภายนอกองค์กรก็เป็นได้ หากใช้บุคลากรจาก

ภายนอกหรือ Outsource นั้น องค์กรเองก็ควรจะต้องมีการ

สร้างความสามารถในการบริหาร Outsource ที่ดีด้วย เพือ่ให้

เกิดการบูรณาการที่ดีจากทั้งสองฝ่ายและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรอย่างเหมาะสม  

 

โดยตัวแทนทั้งสามกลุ่มคนจะต้องท างานรวมกันในขอบเขต

งานที่ก าหนดขึ้นตามเป้าหมายของการ Transformation ซึ่ง

อาจแตกต่างไปในแต่ละองค์กร ทั้งในส่วนงาน Cross-

functional เช่น การสร้างวัฒนธรรมองค์กร การบริหารความ

เปลี่ยนแปลง และการส่ือสาร และ Functional เช่น การ

ปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานในสายงานที่เปล่ียนแปลง 

 

Partner perspectives| 
 พาร์ทเนอร์เล่าเรือ่ง 
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หน้าที่หลักของ TNC ระหวา่งการท า 

Transformation 

การปฎิบัติงานและความรับผิดชอบหลักของ TNC ต้องอาศัย

ความร่วมมือจากผู้น าแต่ละฝ่าย เริ่มต้นจากการออกแบบ

เป้าหมายของ Transformation ในองค์กรว่าจะไปในทิศทางใด

และส่ือสารไปยังผู้น าที่เก่ียวข้องในแต่ละฝ่าย ก าหนดขอบเขต

งานและวิธีการท างาน จนไปถึงการประสานงานทั้งคนภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์กรและภายนอกองค์กรที่เก่ียวข้อง นอกจากนี้ TNC มี

หน้าที่เตรียมการและตรวจสอบว่าการด าเนินงานต่าง ๆ 

ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย รวมถึงการติดตาม

ผลการด าเนินงานเก่ียวกับ ระยะเวลา งบประมาณโครงการ 

และน าเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงในองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วย

เช่นกัน หน้าที่หลัก 3 ประการของ TNC สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ก าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์การ

เปล่ียนแปลง  

• ก าหนดขอบเขตการท างานของ

ทีมงาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย

และกลยุทธ์การเปล่ียนแปลง 

• ก าหนดแผนการส่ือสารภายใน 

• สนับสนุนการส่ือสารภายนอกกับ

ลูกค้า คู่ค้า และตลาด/นักลงทุน 

• สนับสนุนการจัดการการ

เปล่ียนแปลงทั่วทั้งองค์กร 

• แสวงหามุมมองและที่ปรึกษาจาก

ภายนอกตามความจ าเป็น 

• สรรหาทีมงานและก าหนดหน้าที่

ความรับผิดชอบ 

 

 

ออกแบบ  

• ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและข้อมูล

เพือ่ปรับปรุงประสิทธิภาพอย่าง

ต่อเนื่อง 

• ประสานงานระหว่างหน่วยงานและ

ผู้บริหารในการอนุมัติงบประมาณใน

การลงทุน Digital Transformation 

• ประสานงานระหว่างสายงานและ

พนัธมิตรภายนอก 

• ประสานงานให้เกิดความสอดคล้อง

ในการด าเนินงานและแก้ไขปัญหา

ความขดัแย้งที่อาจเกิดขึ้น 

• เก็บรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ของการ

ด าเนินงาน 

 

 

ประสานงาน  

• สร้างเครือข่าย Change Agent 

ภายในองค์กร ในการประสานงาน 

และติดตามผลการด าเนินงาน 

• สร้างและติดตามตัวชี้วัดการ

เปล่ียนแปลงและแผนการด าเนินงาน 

• จัดการและติดตามงบประมาณการ 

Transformation  

• จัดท ารายงานน าเสนอผู้บริหารและ

คณะกรรมการ 

 

 

ติดตามผล 
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ลักษณะของทีมท่ีมีประสิทธิภาพ 

ส่ิงส าคัญที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จคือ บุคลากร หาก

ทีมมีบุคลากรที่มีความเป็นผู้น า มีศักยภาพในการจัดการ มี

ประสบการณ์ที่เคยท ามา มีความสามารถในการจัดการกับ

เรื่องที่ซับซ้อน และมีความช านาญในเรื่องนั้น ๆ ก็จะสามารถ

น าพาให้ทีมบรรลุเป้าหมายได้ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา  

พบว่า TNC ที่มีประสิทธิภาพสูง จะมีทีมงานที่มีลักษณะพเิศษ  

7 ประการ ดังนี้ 

 

Cross-functional  
 

มีการรวมบุคลากรที่มีบทบาทหน้าที่ มีทักษะที่แตกต่างกันมา

ท างานร่วมกัน เต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งระดับความ

อาวุโส ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การท างานท าให้ทีม

สามารถที่จะช่วยเหลือกันและกันได้ 

 

Independent 

มีอ านาจในการตัดสินใจ มีอิสระในการท างาน ไม่ขึ้นอยู่กับฝ่าย

ใดฝ่ายหนึ่ง  

 

Dynamic 

มีความกระตือรือร้น มีทัศนคติเชิงบวกเต็มไปด้วยพลังที่ไม่หยุด

นิ่ง มุ่งมั่นที่จะท าให้เกิดความส าเร็จ 

 

Bold 

มีความกล้าในการตัดสินใจแม้เป็นเรื่องที่ยาก แต่ก็สามารถ

แสดงจุดยืนและให้ความชัดเจนได้ 

 

Communicative 

มีการส่ือสารที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย มีความโปร่งใสในการพูดคุย

เจรจา สามารถตรวจสอบได้  

 

Externally supported 

ยินดีรับฟงัความคิดเห็นของผู้แนะน าจากภายนอก หรือ

ผู้เชี่ยวชาญ เพือ่ให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

 

Innovative 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ดิจิทัล ข้อมูล Dashboard หรือ

การ Automation ต่างๆ 

 

ผู้น า Transformation ท่ีประสบความส าเร็จ 

เมื่อมีการจัดต้ัง TNC แล้ว หลายองค์กรยังคงคิดต่อว่า แล้ว

จะต้องมีการแต่งต้ัง Chief Transformation Officer (CTO) 

ผู้เปรียบเสมือนแกนน าหลักในการขบัเคล่ือน Transformation 

ในองค์กรเพิม่เติมจากทีมผู้บริหารหลักขององค์กรหรือไม่ 

เพราะภาระหน้าที่ในฐานะผู้น าการเปล่ียนแปลงค่อนข้างหนัก มี

โอกาสกระทบกระทั่งกับผู้บริหารหน่วยงานอื่น และมีจุดส้ินสุด

ในการท างาน เราจึงเห็นว่า CEO ของหลายองค์กร รับบทบาท

หน้าที่นี้ในระหว่างที่องค์กรท า Transformation แต่ในหลาย

องค์กร CEO ก็มีภาระหน้าที่มากมาย ก็อาจจะแต่งต้ังบริษัทที่

ปรึกษาเข้ามารับหน้าที่เป็น CTO ทั้งนีป้ัจจัยที่ท าให้การท า 

Digital Transformation ขององค์กรหลาย ๆ แห่งไม่ประสบ

ความส าเร็จ เนื่องจากขาดผู้น าในการช่วยเปล่ียนแปลง (Drive 

change)  

จากสถิติขององค์กรที่ประสบความส าเร็จในการท า Digital 

Transformation และมีต าแหน่ง CTO นั้น พบว่า CTO ใช้เวลา

กว่า 1 ใน 3 ไปกับส่ือสารกับ CEO และผู้บริหารระดับ C-suite 

เพือ่สร้างความเข้าใจเก่ียวกับการท า Digital transformation 

เพือ่ให้ผู้บริหารระดับสูงเห็นภาพเดียว มีความเข้าใจตรงกัน

รวมถึงใช้เวลาที่เหลือในการช่วยพฒันาและก าหนด Digital 

strategy ให้เป็นกลยุทธ์หลักขององค์กร CTO ที่ดีจะต้องไม่ยึด

ติดกับความรู้เดิม ๆ แต่จะต้องวางตัวเหมือนนักส ารวจ เป็นคน
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ที่มองการณ์ไกลหรือออกจาก Comfort Zone คือกล้าที่จะ

น าเอาส่ิงใหม่ ๆ มาใช้เพือ่สร้างการเติบโตของธุรกิจ ที่ผ่านมา

ผู้น าส่วนใหญ่ที่เติบโตมาจากการท างานแบบเดิม ๆ ใช้รูปแบบ

การท างานแบบด้ังเดิมที่ตัวเองคุ้นเคย บางคนมองว่ายังไม่ถึง

เวลาที่จะต้องเปล่ียนแปลง แต่จริง ๆ แล้ว ความรู้และ

ประสบการณ์เดิม ๆ อาจจะไม่ช่วยท าให้ CTO ทุกคนประสบ

ความส าเร็จ การมีวิสัยทัศน์ส าหรับการเปล่ียนแปลงและ

แนวคิดแบบมองไปข้างหน้า เป็นทักษะที่ส าคัญที่สุดที่ CTO ควร

มี รวมถึงความสามารถในการคาดการณ์ตลาด แก้ปัญหา

ในช่วงเวลาที่ท้าทาย รวมถึงความสามารถในการปรับตัว 

และอัปเดตความรู้อย่างต่อเนื่อง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformation ไม่ยากเกินไปหากรว่มมือกัน 

จะเห็นได้ว่าการท า Transformation เป็นเรื่องละเอียดอ่อน 

ต้องใช้ความพยายามและโครงสร้างที่ถูกต้องในการผลักดัน 

แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ TNC เป็น

เพยีงตัวช่วยหนึ่งในการท า Transformation ให้ส าเร็จ แต่

อย่างไรก็ตามกุญแจส าคัญจะต้องมาจากการร่วมมือกันของ

คนในองค์กรด้วย ไม่ว่าจะเป็นการปรับทัศนคติ การพฒันา

ตนเอง การมีความคิดริเริ่มที่จะลงมือท า ดังนั้นทุกคนจึง

เปรียบเสมือนจิกซอว์ที่ส าคัญในการท าให้องค์กรก้าวข้ามรูป

แบบเดิม ๆ ไปสู่การพฒันารูปแบบใหม่ ในโลกดิจิทัลที่

เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา 
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