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การพลกิโฉมธุรกจิสู่ 
Digital Transformation

ในยคุดิจิทลัแบบน้ี หลายองคก์รใหค้วามส าคญักบัการ
พลิกโฉมธุรกิจสู่ Digital Transformation ดว้ยการลงทุนพฒันา
ดา้นเทคโนโลยดิีจิทลัและไอที เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ช่วงชิง
โอกาสและความสามารถในการแข่งขนั จนเข้าใจว่าเทคโนโลยี
คือ ค าตอบสุดท้ายของ Digital Transformation 
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การพลกิโฉมธุรกจิสู่ 
Digital Transformation

แต่ยิง่ทุ่มเทกบัเทคโนโลยไีปมากเท่าไร กย็งัไม่ไดผ้ลลพัธ์ท่ีคุม้ค่า
กลบัมา จนเหมือนตกหลุมพรางท่ีมองไม่เห็น การขบัเคล่ือน Digital
Transformation ใหป้ระสบความส าเร็จ จึงเป็นความทา้ทายของผูบ้ริหารใน
ยคุน้ี ซ่ึงถา้เรากลบัมาท าความเขา้ใจและมองภาพใหก้วา้ง จะเห็นวา่ Digital 
Transformation คือ “การเปล่ียนแปลง” ซ่ึงองคป์ระกอบพ้ืนฐานอยา่งเช่น กล
ยทุธ์ทางธุรกิจ บุคลากร และวฒันธรรมองคก์ร ท่ีเป็นกลไกขบัเคล่ือนการ
เปล่ียนแปลงใหป้ระสบความส าเร็จ
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องค์กรดจิิทัล

ในช่วงแรกๆ ของยคุดิจิทลั มีการพฒันาเวบ็ไซตเ์พื่อใชส่ื้อสาร
กบัลูกคา้ จนต่อมาเม่ืออุปกรณ์ไอทีไดพ้ฒันาโดยเฉพาะการเกิดข้ึนของ
สมาร์ทโฟน กเ็ร่ิมมีการท าตลาดกบัลูกคา้ผา่นช่องทางออนไลน์และ
โซเชียลมีเดีย จนเกิดเป็นรูปแบบทางธุรกิจใหม่ๆ ผา่น Platform ท่ีใช้
งานไดบ้นสมาร์ทโฟน ซ่ึงสามารถสร้างโอกาสและรายไดใ้หก้บัธุรกิจ
เกิดใหม่อยา่งเป็นกอบเป็นก า
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องค์กรดจิิทัล

ในยคุน้ี Digital Transformation จึงเป็นเป้าหมายของ
องคก์รท่ีตอ้งแข่งขนัและสร้างธุรกิจใหเ้ติบโตโดยอาศยั
เทคโนโลยดิีจิทลัท่ีมีการพฒันาอยา่งรวดเร็วและหลากหลาย 
จนท าใหห้ลายองคก์รคิดวา่ ถา้มีการลงทุนน าเทคโนโลยแีละ
อุปกรณ์ไอทีท่ีทนัสมยัมาใชง้าน กจ็ะท าใหอ้งคก์รประสบ
ความส าเร็จในเชิงธุรกิจได้ 5



องค์กรดจิิทัล

ซ่ึงถือเป็นความเขา้ใจท่ีผดิพลาด เพราะนัน่คือการ
ปรับปรุงกระบวนการท่ีมีอยูเ่ดิม ไม่ไดส้ร้างโอกาสทางธุรกิจ
ใหม่ๆ แต่ Digital Transformation เป็นการปรับเปล่ียนทาง
ธุรกิจท่ีเนน้ใหค้วามส าคญักบัลูกคา้ และความคิดสร้างสรรค์
รูปแบบธุรกิจใหม่ๆ จึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งกบัคนทัว่ทั้ง
องคก์ร
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องค์กรดจิิทัล

จากบทความยอดนิยมบนเวบ็ไซต ์Harvard 
Business Review เร่ือง Digital Transformation Is Not 
About Technology ไดส้ะทอ้นมุมมองท่ีท าใหก้าร
เปล่ียนผา่นสู่ดิจิทลัในหลายองคก์รไม่ประสบ
ความส าเร็จ ซ่ึงเกิดข้ึนจากทศันคติของคนในองคก์รและ
การด าเนินการของฝ่ายบริหารเป็นหลกั 7



Marketing 5.0
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ทฤษฎกีบต้ม (The Boiled Frog Theory)

ทฤษฎกีบต้ม (The Boiled Frog Theory) ชาวไอริชผูห้น่ึงช่ือ Sherman (1993) 
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ท่ีสุดแลว้อยูบ่นพ้ืนฐานของการสร้างคุณค่าใหก้บัองคก์ร คือการเช่ือมโยงคุณค่าท่ีมี
ความหมายต่อผูบ้ริโภค 10
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ส าหรับแบรนดท่ี์ครองใจคนทั้งประเทศ ทุกเพศ ทุกกลุ่มวยั 
ในปีน้ีมี 14 แบรนด ์ไดแ้ก่ 
• ไอศกรีมวอลล ์
• มนัฝร่ังเลย ์
• เนสกาแฟ ชนิดส าเร็จรูป 
• ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารแบรนด ์
• ประกนัชีวติ AIA 
• เครือข่ายมือถือ AIS 
• ป๊ัมน ้ามนั ปตท. 16



ส าหรับแบรนดท่ี์ครองใจคนทั้งประเทศ ทุกเพศ ทุกกลุ่มวยั ในปีน้ีมี 14 
แบรนด ์ไดแ้ก่ 
• รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลโตโยตา้ 
• รถจกัรยานยนต ์ฮอนดา้ 
• ชาพร้อมด่ืมโออิชิ 
• น ้าอดัลม โคก้ 
• บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป มาม่า 
• ยาสีฟันคอลเกต 
• และผงซกัฟอกบรีส 17
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• นอกจากน้ียงัมีแบรนดข้ึ์นแท่นรับรางวลัคร้ังแรก ไดแ้ก่ โรซ่า ท่ีไดรั้บรางวลั
แทนท่ีสามแม่ครัว เพราะไดฐ้านคะแนนเสียงจากกลุ่มส ารวจในต่างจงัหวดัลน้
หลาม 

• รวมถึง วาสลีน ท่ีข้ึนแท่นแซงโคง้นีเวยีแชมป์เก่า  ในกลุ่มผลิตภณัฑดู์แลผวิกาย 
• ในขณะท่ี นีเวยี ยงัรักษาแชมป์ในกลุ่มผลิตภณัฑดู์แลผวิหนา้ไวไ้ดอี้กหน่ึงสมยั 
• ส่วนบริการทางการเงิน ธนาคารกสิกรไทย 
• และเดลล ์ในกลุ่มผลิตภณัฑแ์ลป็ทอ็ป / โนต้บุก๊
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จากผลวจิยัสามารถสรุปปัจจยัท่ีเป็นกญุแจส าคญัท่ีน าไปสู่
ความส าเร็จในการเป็นแบรนดท่ี์ทรงพลงัสูงสุดมี 3 
องคป์ระกอบหลกั คือ การมุ่งเนน้ลูกคา้ (Customer 
Orientation) ขีดความสามารถขององคก์ร (Corporate 
Competency) และ การสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared 
Value)

26



ทั้งน้ี ผลงานวจิยัไม่ไดเ้ป็นแค่การประกาศรางวลัแบรนดท่ี์
ประสบความส าเร็จเท่านั้น แต่ผลงานวจิยัน้ี จะไดใ้ชเ้ป็นแนวทางใน
การพฒันากลยทุธ์การตลาดและการสร้างแบรนดใ์หป้ระสบ
ความส าเร็จส าหรับตลาดประเทศไทยต่อไป

ท่ีสุดแลว้อยูบ่นพื้นฐานของการสร้างคุณค่าใหก้บัองคก์ร คือการ
เช่ือมโยงคุณค่าท่ีมีความหมายต่อผูบ้ริโภค 27



ร้านชาและกาแฟ ท่ีเติบโตขยายสาขามาจากแคลิฟอร์เนีย 
สหรัฐฯ เปิดสาขาแรกในไทยเม่ือปี 2556 ก่อนจะปิดตวัลงมีร้าน
อยูท่ ั้งหมด 8 สาขา ซ่ึงการประกาศปิดบริการถาวรทุกสาขาใน
เดือนกรกฎาคม 2563 คาดวา่สาเหตุมาจากการแข่งขนัในธุรกิจ
กาแฟท่ีดุเดือด รวมทั้งยงัเจอผลกระทบอยา่งหนกัจาก โควิด 
19 เขา้มาซ ้ าเติม
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สายการบินราคาประหยดั ซ่ึงมาจากการร่วมทุนระหวา่ง สายการ
บินสกู๊ต ในสิงคโปร์ และ สายการบินนกแอร์ ของไทย ก่อตั้ง
เม่ือปี 2557 ประกาศยติุกิจการในประเทศไทย ในเดือนมิถุนายน 
2563 หลงัจากเจอ Covid-19 ถือเป็นสายการบินแรกในไทยท่ี
ยอมยกธงขาว โดยตลอดช่วงท่ีผา่นมา นกสกู๊ต มีผล
ประกอบการขาดทุนมาต่อเน่ืองจากความดุเดือดของการแขง่ขนั
ในธุรกิจการบินราคาประหยดัเป็นทุนเดิม 29



แมจ้ะไม่ใช่การปิดกิจการ แต่การท่ี การบินไทย ถูกยืน่ศาลลม้ละลายกลาง
เพ่ือขอฟ้ืนฟูกิจการ กถื็อเป็นภาพท่ีหลายคนไม่คาดคิด ปัจจยัหลกัของเร่ือง
น้ีหนีไม่พน้ โควดิ 19 ท่ีรัฐตอ้งใชเ้งินอยา่งรอบคอบ จึงตดัใจไม่ใหง้บ 1 
แสนลา้นไปประคองการบินไทย และปล่อยใหเ้ปล่ียนสถานะจาก
รัฐวสิาหกิจ เขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการไปแทน แต่หากดูถึงผล
ประกอบการท่ีผา่นมา การบินไทยกถื็อวา่ขาดทุนหนกัต่อเน่ือง ยิง่เจอ
วกิฤตโควดิ จึงแทบไม่มีวีแ่ววท่ีจะกลบัมาฟ้ืนไดใ้นเวลาอนัใกลน้ี้
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ปาลิโอ เขาใหญ่ เปิดตวัเม่ือปี 2552 ก่อนจะเป็นหน่ึงในแหล่ง
ท่องเท่ียวยอดฮิตของ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ดว้ยจุดเด่นคือการ
จ าลองเมืองยโุรปมาไวท่ี้เขาใหญ่ โดยช่วงเดือนมีนาคม 2563 ไดมี้
การแจง้วา่จะขอปิดชัว่คราว เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 
ก่อนท่ีในเดือนกรกฎาคม 2563 จะมีการรายงานวา่ ปาลิโอ เขาใหญ่ 
ไดปิ้ดต านานลงแลว้ ส่วนในพื้นท่ีดงักล่าวจะถูกปรับปรุงอยา่งไรนั้น
ยงัไม่เป็นท่ีแน่ชดั 31



Muji USA บริษทัลูกในสหรัฐฯ ของ Ryohin Keikaku Co. เจ้าของแบรนด์สินค้า
ขวญัใจมินิมอลลสิต์อย่าง Muji ประกาศย่ืนขอล้มละลายเม่ือต้นเดือนกรกฎาคมที่
ผ่านมา โดยระบุสาเหตุว่า มาตรการลอ็กดาวน์ในสหรัฐฯ ท าให้ต้องปิดสาขา แต่ยงั
ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยเฉพาะค่าเช่าพืน้ที่ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 
ทีโ่ควดิ-19 ระบาดหนัก ส่งผลให้ยอดขายโดยรวมลดลงกว่าคร่ึง ส าหรับแบรนด์ 
Muji เองน้ันแม้จะเตบิโตอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษทีผ่่านมา แต่การขยายธุรกจิ
ไปยงัจีน และสไตล์ของสินค้าทีเ่รียบง่ายซ่ึงท าให้ถูกลอกเลยีนแบบง่ายตามไปด้วย 
แถมจีนยงัผลติในราคาทีถู่กกว่า กท็ าให้ Muji ต้องสูญเสียความมั่นคงของแบรนด์
ไป
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Virgin Australia เม่ือคนไม่ได้เดนิทาง สายการบินจงึเป็นอกีธุรกจิหน่ึงทีย่ า่แย่มากทีสุ่ด 
Virgin Australia สายการบินทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองในออสเตรเลยี (มีส่วนแบ่งตลาดถงึหนึ่งใน
สาม และพนักงานโดยตรงกว่าหนึ่งหม่ืนคน) รองจากสายการบินแควนตสั (Qantas) ระบุเม่ือ
เดือนเมษายนทีผ่่านมาว่า บริษทัถูกปฏิเสธเงนิกู้จากรัฐบาลจ านวน 1.4 พนัล้านเหรียญ
ออสเตรเลยี และก าลงัต้องเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้าง (ที่มีค่าเท่ากบัการย่ืนขอล้มละลาย
ในสหรัฐฯ) ทีอ่าจน าไปสู่การขายกจิการ ก่อนหน้าโควดิ-19 จะถล่มให้ธุรกจิท่องเที่ยวพงัพนิาศ 
ผลประกอบการของ Virgin Australia ขาดทุนมาโดยตลอดเจด็ปีก่อนหน้านี ้อย่างไรกต็าม เซ
อร์ริชาร์ด แบรนสัน (Sir Richard Branson) ผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นใหญ่ ระบุในโพสต์ทวติเตอร์
ส่วนตวัว่า เขาจะพยายามฟ้ืนฟูให้ Virgin Australia กลบัมาท าก าไรอกีคร้ัง 33



Naraya แบรนด์กระเป๋าผ้าน่ารักสัญชาตไิทยขวญัใจนักท่องเทีย่วจนีและญีปุ่่ น เพิง่เปิดเผยเม่ือ
ต้นเดือนสิงหาคมว่า จ าเป็นจะต้องปิดโรงงานผลติกระเป๋าทีจ่งัหวดับุรีรัมย์ เน่ืองจากไม่มีออร์
เดอร์เข้ามา เพราะกลุ่มลูกค้าหลกั (80%) ตลอด 30 ปีทีผ่่านมาคือกลุ่มนักท่องเที่ยว โดยวาสนา 
รุ่งแสนทอง ประธานกรรมการบริษทัฯ เปิดเผยว่า เร่ิมมีผลกระทบตั้งแต่เรือนักท่องเที่ยวชาว
จนีล่มเม่ือกลางปี 2018 จนมาหนักช่วงต้นปี 2020 ที่โควดิ-19 ระบาดหนักในจนี และ
นักท่องเทีย่วประเทศอ่ืน ๆ เช่น ญีปุ่่น ไต้หวนั กเ็ร่ิมไม่เดนิทาง ประกอบกบัประกาศปิด
ห้างสรรพสินค้า และประกาศห้ามเทีย่วบินต่างประเทศบินเข้าไทย ได้กดยอดขายจากสูงสุด
วนัละกว่า 1.5 หม่ืนช้ินจนเหลือแทบจะศูนย์ช้ิน แม้จะปรับกลยุทธ์ไปผลติหน้ากากผ้าแทน แต่
ยอดขายกย็งัไม่เพยีงพอ 34
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บทสรปุสดุทา้ย จากทีเ่ราเห็นวา่องคก์รดจิติลัหรอือาจเรยีกวา่ 
องคย์คุใหม ่องคน์ าสมัย องคกรทันสมัย หรอือะไรกอ้ตาม น่ัน
คอื องคก์รทีอ่ยูร่อด จากการเปลีย่นผา่นยคุ ผา่นสมัยตา่งๆ 

และทีน่ี ่สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ เจา้ทหารลาดกระบงี 
หรอื สจล ไมไ่ดแ้คผ่ลติบณัฑติ หรอืนศ เพือ่เขา้สู่

ภาคอตุสาหกรรม ภาครัฐ หรอืภาคเอกชน  แตเ่ราก าลงัผลติสิง่
มหศัจรรยไ์ปสูส่งัคมคะ่ 39
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THANK YOU
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วชิาการจัดการองคด์จิทิัล
ผูเ้รยีนจะไดรั้บความรู ้ในเรือ่งของกลยธุ 
วัฒนธรรม และกลไกลการขบัเคลือ่นองคก์ร
ไปสูค่วามส าเร็จในยคุสมัยใหม่
ผูท้ีส่นใจสามารถลงเรยีน Masterclass The 
legend ไดท้ี ่KLIX.kmitl.ac.th
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