สรุปการเสวนา
เรื่อง “Digital Transformation กับการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค”
-----------------------------------------------------------

นายชนิ ตร ชาญชัยณรงค์ รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจกลุ่มเซ็นทรัล
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในปัจจุบนั เปลีย่ นไปอย่างรวดเร็ว สิง่ ทีเ่ ห็นได้ชดั คือ
การเปลีย่ นแปลงของดิจทิ ลั ทีเ่ ข้ามามีผลต่อการดาเนินชีวติ มากยิ่งขึ้น โดยยกตัวอย่างของ
ประเทศในกลุม่ CLMV โดยเฉพาะประเทศเวียดนามที่ในปัจจุบนั ดิจทิ ลั ได้เข้าไปมีผลต่อ
การดาเนินชีวติ ทัง้ การใช้โทรศัพท์ทม่ี เี พิม่ มากขึ้น การซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ พฤติกรรม
การเสพข้อมูลทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ทัง้ นี้ คนเวียดนามมีการดูยูทูปมากที่สุดเป็ นอันดับต้น
ของภูมภิ าคนี้ ซึง่ นอกจากจะเป็ นการดูเพือ่ รับเอาเนื้อหาความรูแ้ ล้ว ยังใช้ยูทูปเพือ่ เป็ นสือ่
ในการโฆษณา เพือ่ สร้างรายได้ดว้ ย สาหรับประเทศไทย พฤติกรรมผูบ้ ริโภคที่เปลีย่ นไป
ส่งผลให้บริษทั ค้าปลีกขนาดใหญ่อย่างเซ็นทรัลได้มกี ารพัฒนาระบบกับ JD ของจีน
เพือ่ ทาการค้า E-Commerce รวมถึงมี Central on demand ไว้สาหรับให้ลูกค้าได้สงั ่ ซื้อ
สินค้าผ่านทางออนไลน์ พร้อมบริการจัดส่งฟรีถงึ บ้าน เป็ นต้น
สิง่ ทีห่ อการค้าจังหวัดสามารถช่วยเศรษฐกิจของประเทศให้เพิม่ มากขึ้นได้ คือการนาเอาดิจทิ ลั มาปรับใช้กบั โครงการ
“ไทยเท่” ที่หอการค้าไทยกาลังขับเคลือ่ นอยู่ในปัจจุบนั โดยนามาปรับใช้เพือ่ สร้างจุดขายให้กบั การท่องเทีย่ วของไทย เสริม
ด้านการบริหารจัดการ เพือ่ ให้เป็ นระบบทีม่ มี าตรฐาน และตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากยิง่ ขึ้น
อย่างไรก็ตาม การนาเอาดิจิทลั และเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ ควรมีการทาความสะอาดข้อมูล (Cleansing Data)
ก่อน เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง เหมาะสมต่อการนามาวิเคราะห์ เพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์ทแ่ี ม่นยาต่อไป
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รศ.ดร.นิ พนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย
Digital Technology ประกอบไปด้วย 4 ด้าน ได้แก่ Sensors, Big Data,
AI และ Cloud Computing ซึง่ แต่ละด้านล้วนมีผลกระทบในเชิงลบต่อหลากหลาย
อาชีพในปัจจุบนั อาทิ App.ป่ วนโลก เช่น อูเบอร์ทเ่ี ข้ามาป่ วนระบบการขนส่ง
รถป่ วนโลกที่ขบั ได้ดว้ ยตัวเอง เทคโนโลยีท่เี ข้ามาป่ วนเศรษฐกิจในสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ด้านการสือ่ สารทีไ่ ด้รบั ผลกระทบมากทีส่ ุด แต่ทงั้ นี้ Digital Technology ยังมี
ผลกระทบเชิงบวกที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ (creative destruction) ขึ้นได้
หากผูบ้ ริโภคมีการปรับตัวได้ทนั
ก็จะช่วยเพิม่ มูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์ได้มากยิง่ ขึ้น
เช่น การลดต้นทุนในการสต็อกสินค้า เนื่องจากสามารถวิเคราะห์ระยะเวลารอบของ
การจัดส่งได้แม่นยายิง่ ขึ้น
ในด้านเกษตรก็สามารถลดต้นทุนการใส่ป๋ ยุ หรือการ
ควบคุมวัชพืชให้นอ้ ยลงได้ ในด้านแรงงาน บางกิจกรรมสามารถลดต้นทุนค่าแรง
ลงได้โดยการนาเอา Digital Technology เข้ามาปรับใช้แทน
สาหรับประเทศไทยความท้าทายในการปรับเปลีย่ นสู่ยุค Digital Technology มีอยู่หลายประเด็นด้วยกัน
ไม่ว่าจะเป็ น ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทลั ของไทยยังอยู่ในระดับตา่ ด้านระบบการศึกษาไทยที่หลักสูตร
ส่วนใหญ่ยงั ไม่ได้รบั การปรับปรุง มหาวิทยาลัยไทยส่วนใหญ่ไม่มกี ารปรับตัว อีกทัง้ หน่วยราชการไทยยังไม่เข้าใจเรื่อง
Digital Technology เท่าที่ควร ดังนัน้ ประเด็นทีส่ าคัญคือการสร้างคน และจะต้องเชื่อมคนรุ่นใหม่ท่ีมคี วามเข้าใจ
ในเทคโนโลยี เข้ากับคนรุ่นก่อนให้เดินไปด้วยกันให้ได้ ฉะนัน้ การปรับตัวจึงมีความจาเป็ นกับทุกฝ่ าย โดยในระยะสัน้
นักธุรกิจต้องเริ่มเรียนรูเ้ ทคโนโลยีดจิ ทิ ลั จากการอ่านและศึกษาจากคนรุ่นใหม่
มีการฝึ กอบรมผูป้ ระกอบการให้เข้าใจ
วิธกี ารใช้เทคโนโลยีดจิ ิทลั บทบาทของมหาวิทยาลัย อาจจะเพิม่ การพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการได้รบั การสนับสนุ นจาก
ภาครัฐ เป็ นต้น
ทัง้ นี้ TDRI ได้มขี อ้ เสนอต่อประเทศไทยทีต่ อ้ งมีการปรับการเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่คือ 1. ปรับโมเดลการพัฒนา
ประเทศเพือ่ ให้โตได้ในความปัน่ ป่ วน 2. ปรับการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างทักษะใหม่ 3. ปรับระบบสวัสดิการสังคมเพือ่ รับโลกใหม่ท่ี
ผันผวน 4. ปรับทัศนคติของภาครัฐเพือ่ ความเปลีย่ นแปลงแห่งอนาคต
ในส่วนของ SME ไทย สิง่ สาคัญของการปรับตัวเพือ่ เตรียมความพร้อมกับยุคดิจิตอล คือ 1. จะต้องมีวฒั นธรรม
ของการเรียนรูอ้ ยู่เสมอ เปิ ดโอกาสเพือ่ นาเอาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เข้ามาปรับใช้กบั ธุรกิจ เพือ่ ให้เกิดความได้เปรียบทางการ
แข่งขันมากยิง่ ขึ้น และ 2. คือการเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยไม่จาเป็ นต้องเป็ นการลงทุนขนาดใหญ่
แต่เป็ นการลงทุนเพือ่ แก้ไขปัญหาขนาดเล็กทีจ่ ะมีผลกระทบต่อการพัฒนาในอนาคตต่อไป
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นายชาคริต จันทร์รุ่งสกุล ผูก้ ่อตัง้ FireOneOne
การนาดิจิทลั เข้ามาปรับใช้กบั การทาธุ รกิจ สามารถทาได้ในหลายลักษณะ
ด้วยกัน เช่น การทา App for sale ให้กบั เซลล์ เพื่อใช้ในการขายสินค้าและบริการ
โดยที่ทุกข้อมูลของการให้บริการ จะมีการจัดเก็บเข้าระบบเพื่อนามาวิเคราะห์และ
วางแผนสาหรับการพัฒนาต่อไป หรือจะเป็ นการจัดเก็บข้อมูลการสัง่ ซื้อสินค้าของ
ลู ก ค้า เพื่อ ให้ก ารบริก ารในครัง้ ต่ อ ไปตรงตามความต้อ งการของลู ก ค้า รวมถึง
ลดต้นทุนในการสต็อกสินค้า รวมถึงการปรับตัวในการทาธุรกิจด้านการขายด้วยการ
ท าตลาดดิจิท ลั เช่ น การขายสิน ค้า ผ่ า นการสัง่ ซื้อ ทางออนไลน์ หรือ การ Live
Facebook เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้า โดยการทาตลาดด้วยวิธีน้ ี ไม่ได้สาคัญที่มีคน
เห็นมากแค่ไหน แต่อาจจะตรงกลุม่ เป้ าหมายทีม่ คี นสัง่ ออเดอร์เป็ นจานวนมากต่อครัง้ ก็ถอื ว่ามีประสิทธิภาพ เป็ นต้น
สาหรับการ Transformation จะต้องคานึงถึง 3 ด้านด้วยกัน ได้แก่
1. Vision : สิ่งแรกที่จะต้อ งทาคือการปรับเปลี่ยนวิสยั ทัศน์ขององค์กร โดยการวางแผนไป 3-5 ปี ในอนาคต
ถึงแนวทางการดาเนินงานอย่างไรให้ประสบผลสาเร็จ
2. People : หลังจากทีอ่ งค์กรมีการปรับวิสยั ทัศน์แล้ว สิง่ ทีย่ ากที่สุดคือการนาวิสยั ทัศน์มาปรับกับบุคลากรภายใน
องค์กร โดยจะทาอย่างไรให้บคุ ลากรพร้อมใจทีจ่ ะปรับเปลีย่ นวิธกี ารในการดาเนินงาน เพือ่ ให้เกิดผลทีด่ กี ว่า
3. Tools : สิ่งสุดท้ายที่จะต้องคานึง คือเครื่องมือ การสร้างเครื่องมือและเลือกใช้เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูล และแปรผลข้อมูล เพือ่ นาผลทีได้มาพัฒนา และวางวิสยั ทัศน์ใหม่ต่อไป
จึงสามารถสรุปได้ว่า ในการจะ Transformation จะต้องมีความเข้าใจก่อนว่าจะนามาปรับใช้เพื่ออะไร แล้วจึง
เริ่มต้นการพัฒนาและการลงทุนด้วยการสร้างเครื่องมือ ซึ่งหากเริ่มจากการสร้างเครื่องมือก่อนรวมถึงความไม่พร้อมของ
องค์กร ก็จะทาให้เป็ นการลงทุนทีเ่ สียประโยชน์
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