Disruptive Technology การดารงชีวิตจะเปลี่ยนไป
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นั บ ตั้ งแต่ ก ำรปฏิ วัติ อุ ต สำหกรรม ครั้งที่ 3
ปี 1969 เทคโนโลยี ส ำรสนเทศได้ เปลี่ ย นแปลงวิ ถี
กำรด ำรงชี วิ ต ของประชำชน วิ วั ฒ นำกำรของ
เทคโนโลยีได้พัฒนำไปอย่ำงไม่หยุดนิ่ง จนถึงยุคปฏิวัติ
อุ ต สำหกรรมครั้ ง ที่ 4 ที่ มี เทคโนโลยี ส ำรสนเทศ
คอมพิวเตอร์ และวิทยำกำรต่ำง ๆ เป็นปัจจัยสำคัญ
ควำมก้ ำ วหน้ ำ ของเทคโนโลยี ไ ด้ ม ำถึ ง จุ ด ที่ ท ำให้
รู ป แบบกำรด ำเนิ น ชี วิ ต กำรประกอบธุ ร กิ จ และ
เศรษฐกิ จโลกเปลี่ ยนแปลงไปอย่ ำงรุน แรง ในยุ ค ที่
เทคโนโลยี ก ำลั ง มี บ ทบำท อย่ ำ งสู ง Internet of
Things (IOT) เข้ ำ มำช่ ว ยสร้ ำ งควำมลงตั ว และ
สะดวกสบำยให้กับกำรดำรงชีวิตประจำวันของผู้คน
ชีวิต รูปแบบใหม่ ในโลกดิจิ ทั ลก ำลั งขยำยวงกว้ำงขึ้ น
เรื่ อย ๆ ท ำให้ ธุ รกิ จ แทบทุ ก ประเภทต้ อ งหั น มำท ำ
Digital Transformation เพื่อหลีกเลี่ยงผลเสียที่อำจ
เกิดจำก Disruptive Technology หรือ Disruptive
Innovation รวมไปถึง Digital Disruption หลำยคน
คงสงสัยว่ำ Disruptive Technology คืออะไร และ
ส่ ง ผลต่ อ ชี วิ ต ควำมเป็ น อยู่ ห รื อ เศรษฐกิ จ อย่ ำ งไร
คำว่ำ “Disrupt” หมำยถึง ขัด ขวำง กีดขวำง หรือ
เปลี่ ย นแปลงอย่ ำงรุ น แรงให้ เปลี่ ย นไปจำกสภำวะ
ที่ ด ำรงอยู่ ค ำว่ ำ Disruptive Technology ไม่ ได้ มี
ควำมหมำยในทำงลบ เพียงแต่เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้
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หลำยสิ่งเปลี่ยนแปลงไปจำกที่เคยเป็นอยู่ ประกำรสำคัญ คือ กระทบต่ออำชีพ ธุรกิจ ตลอดจนกำรดำเนินชีวิตของ
ผู้คน ฯลฯ ซึ่งเน้นไปที่นวัตกรรมที่มีลักษณะขัดขวำงดังกล่ำว ยกตัวอย่ำงที่เห็นได้ชัด คือ กรณีของกำรวำงจำหน่ำย
รถยนต์ Ford Model T ในปี 1908 ที่ส่งผลให้จำนวนรถม้ำในสหรัฐอเมริกำหมดไป เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น
ไม่ว่ำจะเป็นระบบอินเทอร์เน็ตไร้สำย ยำนพำหนะไร้คนขับ (Autonomous vehicles) และเทคโนโลยีพันธุกรรม
ขั้นสูง (Advanced Genomics) ต่ำงมีศักยภำพในกำรเปลี่ยนรูปแบบกำรดำเนินชีวิตและกำรทำงำนได้อย่ำงแท้จริง
ผู้นำทั้งในส่วนของหน่วยงำนภำครัฐและภำคธุรกิจไม่เพียงแค่ต้องรับรู้ถึงสิ่งที่กำลัง จะเกิดขึ้นเท่ำนั้น แต่ต้องเริ่ม
เตรียมควำมพร้อมสำหรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตำมมำอีกด้วย
Disruptive Technology คืออะไร
Disruptive Technology หมำยถึง นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ ถูกนำมำใช้ในกำรสร้ำงตลำดและมูลค่ำ
ให้ กับ ตัวผลิตภัณ ฑ์ที่ น ำเทคโนโลยี มำใช้ และส่งผลกระทบอย่ำงรุนแรง (Disrupt) ต่อตลำดของผลิตภัณ ฑ์เดิม
รวมทั้งอำจจะทำให้ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีแบบเดิม ๆ ได้รับผลกระทบจนต้องล้มหรือปิดกิจกำรไป ซึง่ จะแตกต่ำงจำก
นวัตกรรมทั่วไปที่ถูกนำมำใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรช่วยเพิ่มประสิทธิภำพ เพิ่มคุณภำพของสินค้ำ หรือลดต้นทุน
กระบวนกำรผลิ ตแบบเดิ ม ๆ เท่ ำนั้ น กระบวนกำรที่ เทคโนโลยี ใหม่ “Disrupt” เทคโนโลยี เดิ ม ๆ ไม่ ใช่สิ่ ง ที่
เพิ่ งเกิดขึ้น ใหม่ แต่ เกิดขึ้น มำตั้งแต่ อดีต อย่ ำงต่อเนื่อง หลำย ๆ คนมักเรียกกระบวนกำรนี้ว่ำ เป็นกระบวนกำร
ทำลำยอย่ำงสร้ำงสรรค์ เพื่อช่วยให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น ตอบโจทย์ผู้บริโภคมำกขึ้น ช่วยให้ผู้บริโภคได้รับสินค้ำ
ที่มีคุณภำพมำกขึ้น ตัวอย่ำงที่ชัดเจน เช่น กรณีของกำรนำเครื่องคอมพิวเตอร์มำใช้แทนเครื่องพิมพ์ดีด เนื่องจำก
มีควำมสะดวกสบำยในกำรใช้งำนมำกกว่ำ สำมำรถแก้ไขคำผิดได้ง่ำยกว่ำ หรือกรณีของกำรนำระบบอีเมล์มำใช้
แทนกำรส่งจดหมำย เนื่องจำกมีควำมรวดเร็วในกำรส่งข้อควำมมำกกว่ำ หรือกรณีของกำรนำกล้องดิจิตอลมำใช้
แทนกล้ อ งประเภทที่ ถ่ำยรู ป ด้ ว ยฟิ ล์ ม เนื่ องจำกผู้ ถ่ำยภำพสำมำรถเห็ น รูป ได้ ทั น ที ภ ำยหลั งจำกกำรถ่ำยภำพ
โดยไม่ต้องเสียเวลำและค่ำใช้จ่ำยในกำรล้ำงรูป อีกทั้งยังสำมำรถถ่ำยภำพครั้งละจำนวนมำก (พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย,
22 กรกฎำคม 2559)
เทคโนโลยีที่จะเข้ามาเปลี่ยนโลก
ในรำยงำนของ McKinsey Global Institute ได้ระบุ เทคโนโลยี 12 ประเภท ที่จะเข้ำมำมีอิท ธิพ ลต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงโลก ได้แก่ (เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ, ม.ป.ป.)
1. อินเทอร์เน็ตไร้สำย (Mobile Internet) เป็นเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในกำรเชื่อมต่อกับ
ทั่วโลก เช่น mobile banking ซึง่ เป็นกำรทำธุรกรรมกำรเงินผ่ำนอินเทอร์เน็ต
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2. เทคโนโลยีอัตโนมัติในด้ำนกำรวิเครำะห์ (Automation of Knowledge Work) เป็นกำรนำเทคโนโลยี
หรื อซอฟต์แ วร์ อัจ ฉริ ย ะและฉลำดมำใช้ในกำรวินิจฉัยโรคเพื่ อให้ เกิดควำมแม่น ยำ หรือมำใช้ในกำรวิเครำะห์
กฎหมำย
3. Internet of Things เป็น กำรฝัง sensors ขนำดเล็กจนถึงเล็กที่สุ ดเพื่อส่ งข้อมูล สื่อสำร ซึ่งสำมำรถ
นำไปใช้งำนได้ เช่น สำมำรถรับรู้คุณภำพของดินได้จำก sensors ที่โรยไว้ในดิน ทำให้ทรำบว่ำควรปลูกพืชประเภทใด
ที่ได้ผลผลิตที่ดีที่สุด
4. Cloud computing เป็ น เทคโนโลยี เก็ บ ข้ อ มู ล และซอฟต์ แ วร์ ร วมเพื่ อ ใช้ ง ำน ซึ่ ง ช่ ว ยท ำให้ ธุ ร กิ จ
ขนำดเล็กสำมำรถแข่งขันกับธุรกิจขนำดใหญ่ได้โดยไม่ต้องลงทุนด้ำนคอมพิวเตอร์สูง
5. เทคโนโลยี หุ่ น ยนต์ (Advanced robotics) เป็ น กำรน ำหุ่ น ยนต์ ม ำใช้ ใ นกำรผ่ ำ ตั ด เพื่ อ ให้ ค นไข้
ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และผลกำรผ่ำตัดแม่นยำ
6. ยำนพำหนะไร้คนขับ หรือกึ่งไร้คนขับ (Autonomous vehicles) เป็นเทคโนโลยีที่น ำมำใช้ท ดแทน
ทำงด้ำนกำรสำรวจผลิตผลทำงกำรเกษตรหรือป่ำไม้ ตลอดจนทำงกำรทหำร
7. เทคโนโลยีชีวภำพ (Next-Generation Genomics) เป็นเทคโนโลยีปรับปรุงพัฒนำยีนส์เพื่อรักษำโรค
8. อุ ป กรณ์ ห รื อ ระบบกั ก เก็ บ พลั งงำน (Next-generation storage) เป็ น กำรสร้ ำ ง Fuel Cells เพื่ อ
นำไปใช้ในรถยนต์ไฟฟ้ำและไฮบริดจ์
9. เทคโนโลยี กำรพิ มพ์ สำมมิ ติ (3D Printing) เป็ นกำรพิ มพ์ ระบบ 3 มิ ติ ช่ วยลดต้ นทุ นกำรผลิ ตสิ นค้ ำลง
โดยถูกนำมำใช้ในงำนทำงด้ำนทันตกรรมและกำรแพทย์
10. เทคโนโลยีวัสดุชำญฉลำด (Advanced Materials) เป็นกำรผลิตวัสดุใหม่ ๆ เช่น วัสดุที่ทำควำมสะอำดตัวเอง
กลับสู่สภำพเดิมเสมอ แข็งแรงและเบำเป็นพิเศษ เป็นต้น
11. เทคโนโลยี ส ำรวจและขุ ด เจำะน้ ำมั น (Advanced Oil and Gas Exploration and Recovery)
เป็นเทคโนโลยีที่ก้ำวหน้ำในกำรบุกเบิกขุดค้นหำน้ำมันและก๊ำซ ทำให้ได้น้ำมันและก๊ำซเพิ่มมำกขึ้น
12. เทคโนโลยีพลังงำนทดแทน (Renewable Electricity) เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้ำจำกแหล่งต่ำง ๆ ที่ไม่มี
วันหมด เช่น กำรผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกแสงแดด ลม คลื่น น้ำพุร้อน เป็นต้น
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Disruptive Technology ส่งผลกระทบต่อภาคส่วนใดบ้าง
Disruptive Technology นั้นส่งผลกระทบต่อธุรกิจในทุกภำคส่วน ดังต่อไปนี้ (Disruptive Technology
วันของ “ปลำเร็ว” ล้ม “ปลำใหญ่”, 2558)
ภาคการผลิต
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทำให้ ทุกคนสำมำรถกลำยเป็นผู้ผลิ ตและจำหน่ำยสินค้ำได้ง่ำยขึ้น เดิม
กำรจะสร้ำงโรงงำนเพื่อผลิตสินค้ำสักอย่ำงสำมำรถกระทำได้ยำก แต่กำรที่มีเครื่องพิมพ์สำมมิติที่สร้ำงสรรค์สินค้ำ
จะช่วยให้ผู้บริโภคทั่วไปสำมำรถผลิตสินค้ำได้ง่ำยขึ้น ในต่ำงประเทศเริ่มมีกำรนำระบบ 3D Printing มำใช้ในกำร
สร้ ำ งบ้ ำ นแล้ ว นอกจำกกำรน ำเทคโนโลยี ม ำใช้ จ ะสำมำรถช่ ว ยให้ ก ำรผลิ ต สำมำรถกระท ำได้ ง่ ำ ยแล้ ว
ควำมเปลี่ ยนแปลงทำงกำรสื่ อสำร ทำให้ เกิดกำร Disruptive ขึ้น เมื่อผู้ผ ลิตไม่จำเป็นต้องพึ่ง พำ “ผู้จำหน่ำย”
อีกต่อไป ผู้ผลิตสำมำรถใช้ช่องทำงออนไลน์ เปลี่ยนตนเองให้กลำยเป็นผู้ จำหน่ำยได้โดยไม่จำเป็นต้องผ่ำนพ่อค้ำ
คนกลำงอีกต่อไป เช่น กรณีผู้ประกอบกำรที่เป็นผู้ส่งวัตถุดิบอำหำรทะเลให้แก่ร้ำนค้ำซีฟู้ดได้ ปรับเปลี่ยนตนเอง
มำเป็นผู้จำหน่ำยด้วยโดยใช้วิธีกำรเปิดร้ำนค้ำผ่ำนเฟซบุ๊ก ทำให้สำมำรถสร้ำงยอดขำยได้หลำยล้ำนบำทต่อเดือน
จำกเดิมข้อจำกัดของกำรประกอบอำชีพจำหน่ำยอำหำรทะเลจำเป็นที่จะต้องใช้พื้นที่เพื่อเปิดร้ำน หรือจำหน่ำยตำม
ห้ำงสรรพสิ นค้ำในรูป แบบของผลิตภัณ ฑ์แปรรูป นี่ เป็น ตัวอย่ำงที่แสดงให้ เห็นว่ำผู้บริโภคสำมำรถรับประทำน
อำหำรทะเลแบบสด ๆ ได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทำงไปถึงร้ำนอำหำรทะเลผ่ำนบริกำรที่เรียกว่ำ “ดิลิเวอรี” ปัจจุบัน
อำหำรทะเล ปลำแซลมอน หรือแม้แต่น้ำพริกก็สำมำรถสั่งซื้อสินค้ำผ่ำนทำงระบบออนไลน์ได้
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ธุร กิจ ค้ำปลี กโดยเฉพำะห้ ำงสรรพสิ น ค้ำเป็น อีก หนึ่งธุรกิจที่ กำลั งได้ รับ ผลกระทบ แม้จะยังไม่ชัดเจน
แต่ก็เห็นได้ว่ำจำนวนยอดขำยตกลงอย่ำงเห็นได้ชัด เนื่องจำกลูกค้ำหันไปนิยมซื้อขำยออนไลน์กันมำกขึ้น แถมยังมี
ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ อย่ำง Shopee Lazada 11street Line Man เข้ำมำเป็นคู่แข่งโดยกำรสร้ำงมำตรฐำนกำรซื้อ
ขำยออนไลน์ ช่วยให้ลูกค้ำได้รับควำมมั่นใจและควำมสะดวกสบำยด้วย ส่งผลให้ บรรดำผู้ประกอบกำรทั้งหลำย
ต้องหำกลยุทธ์เพื่อลดควำมเสี่ยงก่อนที่จะถูก Disrupt แบบเบ็ดเสร็จ ด้วยกำรเพิ่มช่องทำงกำรให้บริกำรซื้อขำย
ผ่ำนระบบออนไลน์เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่ลูกค้ำแบบคู่ขนำนกับกำรจำหน่ำยสินค้ำบนห้ำงสรรพสินค้ำ
ภาคการเงิน
เดิมธนำคำรพำณิชย์เป็นเพียงผู้ประกอบกำรเพียงรำยเดียวที่ให้บริกำรธุร กรรมทำงกำรเงิน แต่ปัจจุบัน
ได้มีกำรนำนวัตกรรมไร้เงินสด หรือ Digital Wallet มำใช้เพื่อให้บริกำรรับชำระเงินแทนกำรถือเงินสด เพียงแค่
เดินเข้ำไปยังร้ำนสะดวกซื้อก็สำมำรถชำระค่ำสินค้ำและบริกำรได้แล้ว ส่งผลให้ห้ำงค้ำปลีกหลำย ๆ แห่งเริ่มปรับตัว
หันมำให้บริกำรรับชำระค่ำสินค้ำและบริกำรกันถ้วนหน้ำ ส่งผลให้ธนำคำรพำณิชย์หลำย ๆ แห่งได้หันมำทำ Digital
Transformation จนเกิดบริกำรผ่ ำนระบบดิจิทัลมำกมำย อำทิ E-Wallet หรือ E-Money รวมไปถึง Prompt pay
ทีม่ ีกำรยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินข้ำมธนำคำร ส่งผลให้บริกำรระบบชำระเงินเปลี่ยนไปอย่ำงสิ้นเชิง นโยบำย
“National E- Payment” ของภำครั ฐ ก็ เ ป็ น อี ก หนึ่ ง ตั ว อย่ ำ งของกำรพั ฒ นำระบบกำรช ำระเงิ น ให้ อ ยู่
ในรูปแบบของระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้
เกิด กระแสของกำรแข่งขัน โดยกำรยกเว้น “ค่ ำธรรมเนียม” กำรให้ บริกำร แต่กำร Disruptive ที่น่ำจะส่ งผล
สร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงในอนำคตอันใกล้นี้ น่ำจะเป็นกำรขับเคลื่อนของค่ำยโทรศัพท์ เคลื่อนที่ซึ่งปัจจุบันได้เปิด
ให้บริกำรภำคกำรเงินไปอย่ำงคู่ขนำนกับกำรให้บริกำรเครือข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ อำทิ บริกำร True Money ของ
ค่ ำ ยโทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ True ที่ เปิ ด ให้ บ ริ ก ำรรั บ ช ำระค่ ำ สิ น ค้ ำ และบริ ก ำรต่ ำ ง ๆ ตลอดจนกำรซื้ อ สิ น ค้ ำ
ในร้ำนสะดวกซื้อ ชื่อดัง จนแทบจะกลำยเป็นสกุลในโลกออนไลน์ ไปแล้ว ส่วนเครือข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่ำยอื่น
เริ่มหันมำแข่งขัน อำทิ บริกำร MPay ของค่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS ที่เปิดให้ลูกค้ำที่ใช้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่
อื่นสำมำรถมำใช้บริกำรได้ด้วยจำกเดิมที่จะเปิดรับชำระค่ำสินค้ำและบริกำรเฉพำะลูกค้ำที่ใช้บริกำรของเครือข่ำย
ตนเองเท่ำนั้น นั่นหมำยถึงว่ำค่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS นั้นไม่ได้มองว่ำ บริกำร MPay เป็นสินค้ำหรือผลิตภัณฑ์
ของค่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS เท่ำนั้น แต่เป็นบริกำรทำงกำรเงินที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกคน ทั้งหมด
นี้เป็นจุดเปลี่ยนที่ท้ำทำยธนำคำรพำณิชย์จนเกิดควำมเปลี่ยนแปลง ทำให้ธนำคำรพำณิชย์เองได้พยำยำมพัฒนำ
แอปพลิเคชันทีจ่ ะช่วยให้ลูกค้ำสำมำรถใช้บริกำรได้ง่ำยขึ้น หรือร่วมมือกับเครือข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อส่งบริกำร
ไปถึงผู้บริโภคมำกขึ้น นอกจำกจะต้องแข่งขันกับธนำคำรพำณิชย์ด้วยกันเองแล้ว ยังต้องแข่งขันกับธุรกิจค้ำปลีก
อีกด้วย
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ภาคบริการ
กำรเกิดขึ้น ของ Airbnb Uber หรือ Grab Taxi น่ำจะเป็น ตัวอย่ำงของกำร Disruptive ในภำคบริกำร
ที่ชัดเจนที่สุด บริกำรเหล่ำนี้อำศัยช่องว่ำงหรือข้อจำกัดของกำรให้บริกำรแท็กซี่ในรูปแบบเดิม แนวคิดของ Uber
หรือ Airbnb มีลักษณะคล้ำยกันประกำรหนึ่ง คือ กำรมีพื้นที่หรือทรัพย์สินอยู่แล้วเพียงแต่อำจจะไม่ได้ก่อให้เกิด
ประโยชน์ สู ง สุ ด จึ งได้ ป รั บ มำเป็ น บริ ก ำรแบบ Sharing Economy โดยน ำรถยนต์ อ อกมำวิ่ งให้ บ ริ ก ำร หรื อ
ปรับเปลี่ยนบ้ำนพักให้เป็นที่พักชั่วครำวสำหรับนักเดินทำง ทั้งหมดอำศัยเทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมทำให้กำรจองรถ
ที่พัก ที่ทำได้ด้วย Location ในขณะเดียวกันก็ตอบโจทย์ได้ทั้งเจ้ำของบ้ำน เจ้ำของรถ ช่วยให้มีรำยได้เพิ่มเติม
ส่วนผู้บริโภคก็ได้ใช้บริกำรที่ตรงกับควำมต้องกำร ไม่ใช่แค่เทคโนโลยี แต่เป็นเรื่องของสังคม และเศรษฐกิจ
การสื่อสาร
กำรสื่ อสำรถือเป็น ตัวขับ เคลื่อนกำรเปลี่ ยนแปลงในอุตสำหกรรมอื่น ๆ เนื่องจำกกำรสื่อสำรทำให้เกิด
ช่องทำงกำรจำหน่ำยใหม่ ๆ เช่น S-Commerce จำหน่ำยสินค้ำด้วย Social Media อำทิ Facebook LINE และ
Instagram เจ้ำของร้ำนค้ำไม่จำเป็น ต้องมีห น้ำร้ำนแบบเดิมอีก ต่อไป หรือแม้แต่อำจจะไม่ต้องมีเว็บไซต์ ในโลก
ออนไลน์ด้วยซ้ำ
Disruptive Technology ไม่ได้สาคัญแค่ “เทคโนโลยี”
หลำยคนคงเข้ำใจว่ำ Disruptive Technology นั้นจะต้องมุ่งเน้นไปที่กำรพัฒนำหรือทำอะไรที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยี นวัตกรรม ทีม่ ีลักษณะก้ำวหน้ำไปไกลในอนำคต แต่ควำมจริงแล้ว ศำตรำจำรย์ George Tovstiga แห่ง
Henley Business School กล่ ำ วว่ ำ “Disruptive Technology เปลี่ ย นวิ ธี คิ ด ของผู้ ค น ก้ ำ วข้ ำ มผ่ ำ นกรอบ
ควำมคิดเดิมเท่ำนั้น ไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีเพียงอย่ำงเดียว แต่เป็นกำรผสำนเทคโนโลยีกับสังคมและแรงผลักดัน
ทำงเศรษฐกิ จ เช่ น กำรที่ บ ริ ษั ท รถพั ฒ นำยำนยนต์ ไร้ค นขั บ ขึ้น มำได้ นั้ น ไม่ ใช่ แค่ เรื่องของเทคโนโลยี แต่ เป็ น
กำรเปลี่ยนวิธีคิดของคนว่ำมีควำมปลอดภัยและเป็นควำมคิดที่ดีที่จะมีรถยนต์ส่วนตัวของตัวเอง” (Disruptive
Technology วันของ “ปลำเร็ว” ล้ม “ปลำใหญ่”, 2558)
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มุมมองของภาคเอกชน
แม้ห ลำยคนจะมองว่ำกำรเข้ำมำของเทคโนโลยีจะเอื้อประโยชน์ให้ กับธุ รกิจ แต่ในมุมหนึ่งก็ทำให้ เกิด
กำรปรับตัวที่นับเป็นควำมท้ำทำยซึ่งส่งผลกระทบไปยังทุกอุตสำหกรรม (Digital Ventures, 29 มิถุนำยน 2562)
อรพงศ์ เทียนเงิน ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Digital Ventures ได้แสดงควำมเห็น
ว่ำ เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มีผลทั้ง ในกำรสร้ำงโอกำสและทำให้เสียโอกำสได้ หำกไม่สำมำรถปรับตัวได้ทัน ซึ่งเป็นสิ่งที่
ธุร กิจ ขนำดใหญ่ ต้ องระวังให้ ดี โอกำสของธุรกิจ ปั จ จุบั น มำจำกคนที่ ม องปั ญ หำและคิ ด แนวทำงแก้ ไขปั ญ หำ
ที่เฉียบขำด กำรเกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นโอกำสของโลกใหม่จำกเทคโนโลยีที่ยังไม่ได้ถูกพั ฒ นำเป็นนวัตกรรม
ซึ่ งจะท ำให้ เกิ ด รู ป แบบธุร กิ จ ใหม่ ๆ จึ งเป็ น สำเหตุ ที่ โครงกำร U.REKA ที่ มุ่ งเน้ น กำรพั ฒ นำเทคโนโลยี ชั้ น สู ง
ที่ปัจจุบันยังมีพื้นที่ให้ค้นพบและพัฒนำเป็นธุรกิจได้อีกมำก สำหรับวิธีกำรปรับตัวเพื่อรับมือนั้น สิ่งที่สำคัญ คือ
มี ก ำรตื่ น ตั ว และรั บ รู้ ในกำรเห็ น ควำมเปลี่ ยนแปลงของโลก องค์ ก รต้ องท ำควำมเข้ ำใจกั บ บุ คลำกรให้ เห็ น ถึ ง
ควำมเข้ำใจใน Disruptive เป็นอันดับแรก จำกนั้นจึงเริ่มมองว่ำจะเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงไร สุดท้ำยเมื่อเข้ำใจและ
เปลี่ ยนแปลงจนถึงจุ ดหนึ่ งจะเกิดกำรเปลี่ ยนแนวคิดซึ่ งเป็ นเป้ำหมำยส ำหรับกำรรับมื อ Digital Transformation
นั่นเอง
เกรี ย งศั ก ดิ์ ตั น ติ พิ ภ พ ในฐานะประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารของบริ ษั ท The Emporium Group
ได้แสดงควำมเห็นว่ำ ธุรกิจค้ำปลีก หรือ Retail มีควำมซับซ้อนสูง เนื่องจำกประกอบด้วยหลำยภำคส่วน ซึ่งแต่ละ
ส่ว นนั้ น ก็ จ ะยำกง่ำยต่อกำร Disrupt ที่แตกต่ำงกัน ไป ในหลำย ๆ ครั้งที่ เทคโนโลยีได้เข้ำมำ แต่ ประชำชนยัง
ตำมไม่ทัน ซึ่งในฐำนะผู้ให้บริกำร แนวทำงแก้ไขปัญหำ คือ กำรเร่งควำมเร็วขึ้นมำเพื่อก้ำวให้ทันเทคโนโลยีนั้น ๆ
ก่อ น แต่ก็ ต้อ งด ำเนิ น กำรอย่ ำงระมั ด ระวัง เพรำะกำรใช้ เทคโนโลยีผิ ด จังหวะก็อ ำจเกิ ดผลเสี ย มำกกว่ำได้ รับ
ประโยชน์ก็เป็นได้ แม้เรำจะเห็นสถำนกำรณ์ปัจจุบันที่ร้ำนค้ำปลีกรำยใหญ่เริ่มปิดหรือขำยกิจกำร ในมุมกลับเรำก็
เห็นกำรที่บริษัท E-commerce ทั้งหลำยหันมำซื้อ Physical Store กัน เพรำะพวกเขำหันมำให้ควำมสำคัญกับ
“ประสบกำรณ์ ข องผู้ ซื้ อ ” มำกขึ้ น นั่ น เป็ น สิ่ งที่ ชี้ ได้ ว่ำประสบกำรณ์ จำกร้ำนค้ ำจริ ง ๆ นั้ น เป็ น สิ่ งที่ อ อนไลน์
ไม่ ส ำมำรถแทนที่ ได้ ส ำหรั บ วิธีก ำรปรับ ตั วเพื่ อรับมื อนั้ น ในธุรกิจ ค้ำปลี กนั้ น ทั้ งลู ก ค้ำ แนวทำงแก้ไขปั ญ หำ
กระบวนกำร และรู ป แบบธุ ร กิ จ ต้ อ งเปลี่ ย นแปลงไปพร้ อ ม ๆ กั น ซึ่ ง วั น นี้ ลู ก ค้ ำ ได้ เปลี่ ย นแปลงแล้ ว จำก
กำรรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ปัญหำจึงอยู่ที่ภำยในองค์กร โดยองค์กรต้องรักษำสมดุลระหว่ำงกำรบ่มเพำะทักษะของ
ผู้ที่อยู่ในองค์กรและคนที่เข้ำมำใหม่ให้ดี
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วั ล ลภา ไตรโสรั ส ในฐานะประธานบริ ษั ท Asset World Corporation ได้ แ สดงควำมเห็ น ว่ ำ
Disruptive Technology ได้เข้ำมำมีบทบำทแล้วในอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวและดำเนินไปอย่ำงรวดเร็วมำก
กระบวนกำรทำธุรกรรมในธุรกิจท่องเที่ยวปัจจุบันมีขั้นตอนที่เป็น Digital มำกกว่ำร้อยละ 50 และเป็นกำรผสำน
ประสบกำรณ์ กำรใช้งำนแบบ Online และ Offline หรือเรียกว่ำ Seamless Experience ทำให้ กำรรับบริกำร
บน Digital และบน Physical ในธุรกิจกำรท่องเที่ยวนั้นไม่มีขอบเขตขวำงกั้นอีกต่อไป ปัจจุบันประสบกำรณ์ของ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำรเริ่ ม ตั้ ง แต่ ห น้ ำ แรกของเว็ บ ไซต์ จ องตั๋ ว เครื่ อ งบิ น หรื อ ห้ อ งพั ก โรงแรม หำกใครสำมำรถจั ด กำร
ให้ ผู้ ใช้บ ริกำรได้รับ ประสบกำรณ์ ที่ ดีตั้งแต่ต้น จนจบหรือมี Journey Experience ที่ดีได้ ก็จะได้เปรียบในกำร
แข่งขัน ซึ่งทั้งหมดนี้เลี่ยงกำรใช้เทคโนโลยีไม่ได้ เนื่องจำกธุรกิจท่องเที่ยวได้รับกำรขับเคลื่อนด้วยขั้นตอนที่มำจำก
เทคโนโลยีมำกกว่ำร้อยละ 50 ดังที่กล่ำวมำแล้ว วิธีกำรปรับตัวเพื่อรับมือนั้น ผู้นำองค์กรต้องเป็นคนที่เริ่มตื่นตัว
ในเรื่องนี้ก่อน จำกนั้นก็ค่อย ๆ บ่มเพำะวัฒนธรรมของกำรตื่นตัวด้ำน Digital พร้อมกับมีควำมคิดสร้ำงสรรค์เพื่อ
กำรมองเห็นอนำคต โดยเน้นว่ำควำมคิดสร้ำงสรรค์คือจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมต่ำง ๆ
บทสรุปและความเห็นของผู้ศึกษา
Disruptive Technology เป็นกำรคิดค้นเทคโนโลยี โดยอำศัยควำมต้องกำรทำงสังคมและเศรษฐกิจเป็นตัว
ขับเคลื่อนจนส่งผลให้องค์กรปรับเปลี่ยน หรือนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลำด จนกระทั่งสินค้ำหรือบริกำรนั้น ๆ
มีส่วนเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้บริโภค สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรก้ำวสู่ควำมเป็นผู้นำในยุคดิจิทัลก็คือกำรแปรรูป
ข้อมู ลเหล่ ำนี้ ให้ กลำยเป็ นสิ นทรั พย์ ที่ มี มู ลค่ ำ และกำรแบ่ งปั นแลกเปลี่ ยนข้ อมู ลทั้ งภำยในและภำยนอกองค์ กร
ในรู ป แบบที่ เปิ ดกว้ำงและปลอดภั ยควบคู่ กั นไป นอกจำกนี้ กำรวำงกลยุทธ์ด้ ำนข้ อมู ลให้ เหมำะสมกั บแนวทำง
กำรปฏิบัติงำนจะช่วยให้องค์กรสำมำรถเริ่มต้นพัฒนำระบบปัญญำประดิษฐ์ของตนเองได้ เพื่อเสริมศักยภำพในด้ำน
กำรวิเครำะห์ ข้อมู ล ค้นหำมุ มมองและแนวทำงใหม่ ๆ ในกำรดำเนิ นงำน องค์ กรในปั จจุบั น ควรหั นมำพิ จำรณำ
แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรและกำรปรับพื้นฐำนทักษะของพนักงำน เพื่อให้บุคลำกรมีควำมสำมำรถพร้อมรับมือกับ
ควำมท้ำทำยในอนำคต เช่น กำรแก้ไขปัญหำที่ซับซ้อน กำรคิดวิเครำะห์ หรือควำมคิดสร้ำงสรรค์เชิงเศรษฐกิจดิจิทัล
ขณะเดียวกันก็ต้องปรับสมดุลเชิงบุคลำกรเพื่อให้สำมำรถดึงดูดและรักษำพนักงำนที่มีควำมถนัดในเชิงดิจิทัล รวมถึง
กำรใช้ประโยชน์จำกควำมยืดหยุ่นของกลุ่มคนทำงำนอิสระสำหรับควำมต้องกำรเฉพำะทำงในบำงโอกำส
กำรปฏิ รู ป ธุ ร กิ จ ด้ ว ยดิ จิ ทั ล ก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ กั บ สั งคม 3 ประกำร คื อ โอกำสในกำรสร้ ำ งรำยได้
ส่ ว นบุ ค คลผ่ ำนทำงงำนอิ ส ระและงำนเชิ งดิ จิ ทั ล กำรเปิ ด ต ำแหน่ งงำนใหม่ ที่ มี ร ำยได้ สู งขึ้ น และสั งคมเมื อ ง
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพสู งขึ้ น ปลอดภั ย ขึ้ น รองรั บ วิ ถี ชี วิ ต ที่ ช ำญฉลำดยิ่ งขึ้ น ในช่ ว งระยะเวลำอั น ใกล้ นี้ ขอบเขต
กำรท ำงำนจะเปลี่ ย นไปด้ว ยผลกระทบจำกปรำกฏกำรณ์ Digital Transformation ควำมต้อ งกำรด้ ำนทัก ษะ
เพิ่มสูงขึ้นหรือ ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปในทิศทำงใหม่ เพื่อตอบรับควำมต้องกำรของสังคมยุคดิจิทัล
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ในปี 2562 อุตสำหกรรมของไทยจะถูกขับเคลื่อนด้วยนโยบำยต่ำง ๆ ที่หน่วยงำนภำครัฐให้ควำมสำคัญ
เพื่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและภำพรวมของเศรษฐกิจในประเทศ แต่สิ่งเหล่ำนี้จะไม่สำมำรถเกิดขึ้นได้เลย หำก
แม้แต่ศักยภำพบทบำทของอุตสำหกรรมตนเองเรำยังไม่รู้จัก แล้วเรำจะเรียนรู้เพื่อเพิ่มเติมต่อยอด นำอุตสำหกรรม
เข้ำถึงจุดที่เรียกว่ำ disrupt ตัวเองได้อย่ำงไร เพรำะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่อุตสำหกรรมไทยจะสำมำรถรับมือกับกระแส
disrupt ได้ คือ กำรหันมำทบทวนบทบำทแนวคิดขั้นพื้นฐำนของอุตสำหกรรมตนให้ ชัดเจน และมองให้เห็ นถึง
พฤติกรรมตอบสนองในยุ คดิจิทัล เหล่ำนี้อำจจะเป็นกำรปรับตัว และเตรียมควำมพร้อมต่อกระแส disrupt ของ
อุตสำหกรรมไทย

จัดทำโดย
อำนันท์ เกียรติสำรพิภพ
นิติกรชำนำญกำรพิเศษ
กลุ่มงำนบริกำรวิชำกำร 2 สำนักวิชำกำร
โทร. 0 2244 2065
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