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ที่มา: digitaltrends.com

Dyson Pure Cool 

Cinch 

Mi Air Pump 

สมาร์ทวอชดีไซน์หรูที่เหมาะกับผู้รักสุขภาพ

พัดลมกรองอากาศตัวนี้เลย เป็นพัดลมกรองอากาศแบบตั้งพื้น อากาศร้อน 
ขนาดนี้  Gadget ที่ดีก็ต้องช่วยให้ผ่อนคลาย เย็นสบายแบบไร้ใบพัด  ดักจับ
ฝุ่นละออง  กรองเชื้อโรค และแบคทีเรียได้อยู่หมัด ฟอกอากาศในตัวด้วยระบบ  
HEPA  (High Efficiency Particulate Air Filter)  สามารถตดิตามคณุภาพอากาศ
ทัง้ในและนอกบ้านได้จากอุปกรณ์ของคณุโดยตรง ได้อย่างชาญฉลาดด้วยแอปฯ 
Dyson Link ดีต่อระบบหายใจจริง ๆ

โดยเต็นท์นี้จะออกแบบมาให้อยู่ในรูปของ Pop-up คล้ายๆ แผงบัง
แดดหน้ารถยนต์ กางก็สะดวก พับเก็บก็ง่าย  ด้วยวัสดุส�าหรับแกน
กลางของเต็นท์ที่ใช้สายที่มีความแข็งแรงและยืดหยุ่น ท�าให้มีความ
สะดวก ทนทาน  ด้านบนของเต็นท์มีไว้ส�าหรับสร้างกระแสไฟฟ้า 
โดยไฟที่ได้จะส่งมาเก็บไว้ที่พาวเวอร์แบงค์ด้านใน สามารถใช้ชาร์จ
มือถือหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆได้ เอาใจคนที่รักการผจญภัยใช้ชีวิต 
out door ได้ดียิ่งขึ้น และยังปลอดภัยเพราะใช้กระแสไฟจากแผงโซ
ล่าร์เซลล์อีกด้วย

อุปกรณ์ส�าหรับนักปั่น ปั๊มลมไฮเทคจาก Xiaomi  ดีไซน์เรียบตัวเครื่อง
จะมีหน้าจอดิจทิลัพร้อมปุ่มควบคมุและมไีฟ LED ส�าหรบัใช้งานในทีม่ดื  
ความจแุบตเตอร่ี 2000 mAh มท่ีอสบูลมยาว 120 มม. ก�าลงัการปล่อย
ลมท�าได้ตัง้แต่ 3 PSI (0.2 บาร์) ไปถงึ 150 PSI (10.3 บาร์)โดยชาร์จไฟ
เตม็ทีส่บูลมรถจกัรยานได้ 8 ครัง้, ลกูบอล 7 ครัง้ และรถยนต์ได้ทัง้หมด 
5 ครัง้เท่านัน้ แขง็แรงและหยดืหยุน่ อกีทัง้ยงัมีระบบเซน็เซอร์ช่วยเตมิ
ลมให้พอดี ใช้ได้กับลูกฟุตบอล, ลูกบาส, ยางรถจักรยาน ยางรถยนต์ 

โลกยุคใหม่อะไรก็ต้องดี และมีประโยชน์ 

อุปกรณ์หนึ่งชิ้นสามารถให้ประโยชน์มากมายได้   

อาทิเช่น GadGet ที่เราสรรหามาให้อ่านนี้เลย

เต็นท์อัจฉริยะมาพร้อมกับแผงโซล่าร์เซลล์

อุปกรณ์ปั๊มลมไฮเทคจาก Xiaomi  

GadgetHOT
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ทุกวันน้ีมีแอปฯดีๆ หลากหลายมาให้เราโหลดใช้กันไม่เว้นแม้แต่ละวัน ส�าหรับ

คอลัมน์นี้จะเน้นแอปฯ ที่มีประโยชน์ ในชีวิตประจ�าวัน และสามารถโหลดมา

ใช้งานกันได้เลย เยี่ยมจริง ๆ

แอปพลิเคชั่น Lookout

แอปพลิเคชั่น GET

Driving Licence

ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือผู้ท่ีมีปัญหาด้าน
สายตา จะตาบอดหรือมองไม่ค่อยชัด จะช่วย
ให้รบัรู้สิง่ทีอ่ยูร่อบตวัได้ด้วยความสามารถของ
โปรแกรมอัจฉริยะ โดยการท�างานนั้นจะให้ผู้ใช้
เลือกโหมดการท�างาน 3 โหมด คือ Explore 
ส�าหรับส�ารวจสิ่งท่ีอยู่รอบตัวเรา, Shopping 
ส�าหรับการซื้อของและ Quick Read ส�าหรับ
ช่วยอ่านข้อความต่างๆให้เราฟัง เมื่อเราใช้   
มอืถือส่องไปยงัส่ิงท่ีต้องการตวัแอปฯ จะท�าการ
ตรวจจบัว่ามันคอือะไร จากนัน้กเ็ปล่งเป็นเสยีง
พูดออกมา ระบุสิ่งกีดขวางที่อยู ่ตรงหน้าได้  
ท�าให้ผู้พิการทางสายตา หรือผู้สูงอายุที่มอง
ไม่ค่อยเห็นสามารถใช้ชีวิตประจ�าวันได้อย่าง
ปลอดภัยในวันที่ลูกหลานไม่อยู่บ้าน
Platform:  Android

เป็นแอปพลเิคชัน่ส�าหรับรบั-ส่งพสัด ุเรยีกรถและส่งอาหาร 
โดยเฉพาะในย่านชุมชนเพื่อช่วยให้ชีวิตคนกรุงเทพฯ ง่าย
ข้ึน หิวตอนไหน ต้องการให้รับส่งเมื่อไหร่เรียกใช้บริการ
ผ่านแอปฯได้เลย GET FOOD , GET WIN, GET DE-
LIVERY แถมแต่ละวันยังมีโปรโมชั่นดี ๆ ให้เราได้เรียก
ใช้อีกด้วย
Platform:  IOS / Android
 

Applications สอบใบขบัขี ่2562 เนือ่งจากวนิยัจากการใช้รถมคีวาม
ส�าคัญต่อการใช้ถนนสาธารณะร่วมกัน ดังนั้นจึงท�าให้มีแนวคิดใน
การสร้างแอปฯส�าหรับสอบใบขับขี่ขึ้นมา เพื่อให้ง่ายต่อมาตรฐาน
การออกใบขับขี่ ท่ีน่าภูมิใจยิ่ง คือเป็นแอปฯ ที่เขียนขึ้นโดยคน
ไทยเราอีกด้วย ภายในแอปฯ รวมข้อมูลความรู้ส�าหรับผู้ต้องการ
ขับรถ  แบบครบวงจร สอนตั้งแต่พื้นฐานการขับขี่รถยนต์และรถ
จักรยานยนต์ แนวข้อสอบ-ฝึกทดสอบ (Tips & Tricks)กฎหมาย
จราจร เคร่ืองหมายจราจร มารยาทการใช้รถใช้ถนน ที่ส�าคัญ
สามารถจองควิสมคัรสอบผ่านแอปฯ ได้อกี  สะดวกและมปีระโยชน์
ลดการซื้อใบขับขี่แบบไม่ได้มาตรฐานได้ดีอีกด้วย
Platform:  IOS / Android
 

COOL Apps
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By: Sunchai Rungruengchoosakul 

What’s IN

Digital Transformation คืออะไร?
Digital Transformation คือกระบวนการที่น�าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้
กับทุกส่วนของธุรกิจ นับตั้งแต่รากฐานกระบวนการท�างาน การสร้างสรรค์
ผลติภณัฑ์ การตลาด วฒันธรรมองค์กร และการก�าหนดเป้าหมายการเตบิโต
ในอนาคต เพื่อให้ธุรกิจสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว 
รวมถึงช่วยตอบโจทย์ธุรกิจใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเพียง
เครื่องมือ อีกทั้งยังเป็นสิ่งท่ีพัฒนาและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้น 
การน�าเอาเข้ามาใช้งานจึงควรเริ่มจากการตั้งเป้าหมายส�าหรับอนาคตให้
ชัดเจนก่อน จากนั้นจึงก�าหนดกลยุทธ์และน�าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะ
สมมาปรับใช้ตามวิสัยทัศน์นั้น

ธุรกิจใดบ้างที่ตื่นตัวกับ Digital Transformation? 
เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถเข้าไปเพิ่มศักยภาพให้กับทุกองค์
ประกอบของธรุกจิได้ ดังน้ัน เราจงึเห็นว่ามี Digital Transformation เกดิ
ขึ้นได้ในธุรกิจทุกประเภท อย่างไรก็ดี ธุรกิจที่ตื่นตัวกับเรื่องนี้มากเป็น
พิเศษ ประกอบด้วย ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และมีเดีย การผลิต 
การเงนิการธนาคาร การประกนัภยั ขนส่งและโลจสิตกิส์ สาธารณปูโภค 
การแพทย์และสุขภาพ เป็นต้น
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ธุรกิจใดในไทยที่เริ่มท�าการ Digital Transformation แล้ว? 
กลุ่มธุรกิจในไทยที่ได้รับแรงสั่นสะเทือนจากพายุ Digital Disruption มากที่สุดในขณะนี้ คือ ธุรกิจค้าปลีกท่ีต้องต่อสู้กับกระแส e-Commerce และ
ภาคธนาคารที่ต้องปรับตัวให้ทัน fintech ในด้านของธุรกิจค้าปลีก โดยเฉพาะกลุ่มห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ อย่าง Central Group ก็ได้เดินหน้า Digital 
Transformation เต็มรูปแบบ เพื่อปรับตัวรับกระแส e-Commerce โดยประกาศร่วมลงทุนกับ JD.com ยักษ์ใหญ่ e-Commerce อันดับ 2 ของจีน ด้วย
งบลงทุนร่วมกว่า 17,500 ล้านบาท เพื่อสร้าง JD.co.th ซึ่งเป็น e-Commerce แพลตฟอร์มที่จะน�าสินค้าคุณภาพจากจีนมาขายให้กับผู้บริโภคชาวไทย 
โดยหวังว่าจะขยายสัดส่วนยอดขายออนไลน์ของกลุ่มเซ็นทรัลจากปัจจุบันที่ 5% เป็น 15% ภายใน 5 ปี ในขณะเดียวกัน ภาคธนาคารก็เร่งเดินหน้าสู่ 
Digital Banking โดยการเปลีย่นแปลงทีเ่หน็ได้อย่างชดัเจน คอืการพัฒนา Mobile Banking ให้สามารถตอบโจทย์ผูใ้ช้งานได้อย่างสมบรูณ์แบบทีส่ดุ และ
การทยอยปิดตัวของสาขาธนาคาร ทั้งนี้ ภาคธนาคารต้องเร่ง Digital Transformation เนื่องจากสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคาร (Non-bank) เช่น Alipay, 
WeChat Pay, TrueMoney สามารถใช้ประโยชน์จาก fintech เพื่อเข้ามาเป็นผู้ให้บริการทางการเงินแข่งกับธนาคารได้แล้ว หากภาคธนาคารไทยปรับ
ตัวไม่ทัน ก็อาจต้องเสียความเป็นผู้น�าตลาด อย่างที่ Alipay และ WeChat Pay สามารถเอาชนะภาคธนาคารของจีนได้ส�าเร็จมาแล้ว  

นอกจากนี้ ธุรกิจรายใหญ่อื่นๆ ของไทยก็ได้วางแนวทางเพื่อปรับตัวรับ Disruptive Technology แล้วเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจน�้ามัน อย่าง กลุ่ม ปตท. 
ที่ได้ประกาศตั้งกองทุนมูลค่ากว่า 1,600 ล้านบาท เพื่อลงทุนใน start-ups กลุ่มพลังงาน ดิจิทัล และโรโบติก รวมถึงลงทุนในกองทุนด้านเทคโนโลยี
พลังงาน ที่มุ่งเน้นลงทุนในนวัตกรรมพลังงานด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อเปิดประตูสู่ธุรกิจแนวใหม่ เนื่องจากโลกก�าลังหันหลังให้กับน�้ามัน และหันไปให้
ความสนใจกับพลังงานที่ยั่งยืนกว่า เช่นเดียวกันกับอุตสาหกรรมยานยนต์ อย่าง Honda Motors ที่ได้ประกาศวิสัยทัศน์ 2030 ด้วยการ  มุ่งสู่การเป็น
ผู้น�าเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้า รวมถึงเตรียมพัฒนารถยนต์ไร้คนขับที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ควบคุมทุกอย่าง ด้านเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) 
ซึ่งมีเครือข่ายธุรกิจที่ครอบคลุมเกือบทุกวงการ และต้องแข่งกับผู้เล่นระดับโลก ก็มุ่งเน้น Digital Transformation โดยโฟกัสใน 3 ด้าน คือ 1. ไบโอฟู้ด-
ไบโอเมดิคอล 2. โรโบติก-เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ 3. เทคโนโลยคลาวด์ โดยการลงทุนทั้ง 3 ด้านนี้เป็นสิ่งที่ธุรกิจในเครือต้องสร้าง เพื่อต่อ 
ยอดจากสิ่งที่มีอยู่เดิม และกระโดดข้ามเป็น New S-Curve ต่อไปให้ได้

โลกธุรกิจในปัจจุบันอยู่ในยุคที่เรียกว่า “Digital Darwinism” ซึ่งหมาย
ถึงยุคที่เทคโนโลยีต่างๆ ถูกพัฒนาขึ้นรวดเร็วกว่าความสามารถที่
เหล่าธุรกิจจะปรับตัวตามได้ทัน โดย Disruptive Technology ไม่ว่า
จะเป็น ระบบ Cloud, Big Data, Internet of Things (IoT), smart 
phone, social media และอื่นๆ ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คน และสร้าง
ธุรกิจแนวใหม่ข้ึนมามากมาย แต่ในขณะเดียวกันก็ท�าให้ธุรกิจแบบ
เดิมที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน ต้องล้มหายตายจากไป ตัวอย่างเช่น 
e-Commerce อย่าง Amazon, Alibaba, Lazada ที่เข้ามาแย่งส่วน
แบ่งทางการตลาดจากธุรกิจค้าปลีกดั้งเดิมจนต้องปิดตัวไปมากมาย 
เนือ่งจากความสามารถในการเข้าถงึผู้บรโิภคได้มากกว่า ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงและไม่จ�ากัดสถานที่ ขณะที่ Uber และ 
Airbnb กเ็ข้ามาท�าให้ธุรกิจรบัส่งผูโ้ดยสารและธุรกจิโรงแรมแบบดัง้เดมิ
ต้องเผชิญการแข่งขันที่ดุเดือด ทั้งนี้ วิกฤตดังกล่าวเกิดขึ้นทั่วโลกรวม
ถึงประเทศไทย และทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกวัน ดังนั้น หาก
ธุรกิจของคุณก�าลังเผชิญกับคู่แข่งที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล 
ในการแย่งส่วนแบ่งการตลาดจากคุณได้อย่างสมบูรณ์ หรือสามารถ
ควบคมุต้นทนุของธรุกจิได้อย่างมปีระสทิธิภาพ ธุรกจิของคณุก็ไม่ควร
มองข้าม Digital Transformation เช่นกัน

ท�าไมธุรกิจต้องท�า Digital Transformation? 
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง/ Source:
• https://www.scbeic.com/th/detail/product/4327 
• https://www.briansolis.com/2016/11/answer-questions-state-digital-transformation/ 

ทั้งนี้ กระบวนการ Digital Transformation แท้จริงแล้วไม่มีสูตรตายตัวและแต่ละองค์กรอาจใช้เวลาต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัย และข้อจ�ากัดที่ต่างกันใน
แต่ละองค์กร อีกทั้งยังเป็นการกระโดดเข้าสู่เทคโนโลยีใหม่ ซึ่งมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูง และไม่รับประกันความส�าเร็จ จากการส�ารวจของ Forbes พบ
ว่าธุรกิจกว่า 84% ประสบความล้มเหลวใน Digital Transformation โดยธุรกิจที่ล้มเหลวส่วนใหญ่ยังขาดปัจจัยพ้ืนฐานท่ีส�าคัญ อันประกอบไปด้วย          
1. ความชัดเจน: ผู้น�าองค์กรต้องตอบให้ได้ว่า “ดิจิทัล” มีความส�าคัญกับอุตสาหกรรมและธุรกิจของคุณโดยเฉพาะอย่างไร 
2. ความเร่งด่วน: ธุรกิจของคุณจะไปต่อได้นานแค่ไหนหากไม่ท�า Digital Transformation 
3. การวางแผนที่เหมาะสมและเป็นระบบ 
4. การปฏิบัติที่ต้องสอดรับกับสภาพความเป็นจริงของธุรกิจ

กระบวนการ Digital Transformation เป็นอย่างไร?
Altimeter บริษัทที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation ได้แบ่งกระบวนการ Digital Transformation ของธุรกิจออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้

1. Business as Usual: เป็นระยะที่ธุรกิจยังด�าเนินไปในรูปแบบเดิม โดยธุรกิจอาจเริ่มมีความสนใจในดิจิทัล แต่ยังถูกมองเป็นอีก Line หนึ่งของธุรกิจ  
 ยังขาดความเชื่อมโยงกับภาพรวมของธุรกิจ โดยผู้น�าธุรกิจก็ยังไม่ได้มองว่า Digital Transformation เป็นวาระเร่งด่วน
2. Present and Active: ผู้น�าธุรกิจเริ่มตระหนักถึง Digital disruption และเริ่มออกจาก comfort zone แล้ว โดยเริ่มที่จะเรียนรู้และมองหาแนวทาง 
 ส�าหรับ Digital Transformation อย่างไรก็ดี องค์กรก็ยังท�างานแบบแยกส่วนงาน การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลยังไม่ได้ถูกจัดให้เป็นระบบ
3. Formalized: เริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ และมีกลยุทธ์ที่ตรงจุดมากขึ้น ผู้น�าองค์กรกระตุ้นให้มีการลงทุนในคน กระบวนการ และเทคโนโลยี  
 ซึ่งส่งผลต่อไปยังผู้บริหารในองค์กรให้รับรู้และเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น จากนั้นจึงน�าไปสู่การวางโครงสร้างองค์กรให้สอดรับกับดิจิทัลอย่างเป็น 
 ระบบและมีวิสัยทัศน์
4. Strategic: องค์กรได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นดิจิทัล มีการวางแผนใช้ทรัพยากรอย่างมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนขึ้น สามารถเห็นภาพเป้า 
 หมายระยะสั้นและระยะยาว ว่าองค์กรจะใช้ดิจิทัลไปในทางใดบ้าง และได้รับการสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอย่างเต็มที่
5. Converged: Digital Transformation ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ DNA องค์กร และองค์กรก็มีการพัฒนาไอเดียใหม่ๆ ตลอดเวลา มีการลงทุนใน  
 digital initiative ที่เกิดคุณค่า ผู้น�าองค์กรเริ่มหายใจเข้าออกเป็น transformation แล้ว รวมถึงมีการพัฒนารูปแบบการท�างานใหม่ๆ ให้สอดคล้อง 
 กับ ความต้องการของตลาดอยู่ตลอดเวลา
6. Innovative and Adaptive: องค์กรได้ดูดซับวัฒนธรรมแห่งการสร้างนวัตกรรม และมีการแปลงร่างองค์กรอย่างสมบูรณ์ พร้อมที่จะเร่งความเร็วให้ 
 กบักระบวนการท�างาน การลงทนุ จนสามารถกระโดดเข้าสู่การเตบิโตและการแข่งขนัใหม่ๆ ได้อย่างเต็มที ่ท�าให้เกดิความย่ังยนืแก่องค์กรอย่างแท้จริง

1
2 3 4 5 6
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CHIC
Lifestyle

 ส�าหรับ คอลัมน์ CHIC Lifestyle ฉบับนี้เราจะพาผู้

อ่านหนีร้อนไปนอนฟังเสียงคลื่นกล่าวขานว่า เป็น

ความลับแห่งกระบ่ี น่ันคือ หาดคลองม่วง ท่ีต้ัง    

หมู่ท่ี 2 บ้านคลองม่วง ต�าบลหนองทะเล อ�าเภอ

เมือง จังหวัดกระบี่ ลักษณะหาดจะเป็นชายหาดโค้ง

ไม่มากกินบริเวณมากกว่า 5 กิโลเมตรบริเวณพื้นที่

ชายหาดเป็นท่ีต้ังของชุมชนเล็กๆ ใกล้กับหาดอ่าว

เสี้ยวเพราะที่น่ีเป็นท่ีรู้จักแค่คนในพื้นท่ีและชาวต่าง

ชาติเหมาะเดินเล่นถ่ายรูปและผู้ท่ีต้องการความเงียบ

สงบและเป็นส่วนตัวมากๆ   ว่ากันว่าบางคนมาเพื่อ

ชาร์จพลัง บ้างก็มาเพื่อเดินทางไปยังอ่าวอื่นๆต่อ

หาดยาวหลายกิโลเมตรล้อมด้วยทรายขาว มีร้าน

อาหาร โรงแรมที่พักขนาดพอเหมาะ เพียงพอได้พัก

ผ่อนหย่อนใจ  ถ้าชอบทรายสวยน�า้ใส ทริปหน้าอย่า

ลืมไปทอดน่องณ“หาดคลองม่วง” กันนะ 

หาดคลองม่วง กระบี่
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KSC News

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ�ากัด และบริษัท ซิสโก้ซิสเต็มส์ (ไทย
แลนด์) จ�ากัด จัดงานสัมมนา “ExplorE thE NEw Era of NEtwork 2019 by kSC - CISCo” บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ ออฟฟิศ 
@ CENtral word กิจกรรมที่บริษัทได้คัดสรรมาเพื่อลูกค้าคนส�าคัญของเราเสมอ ลูกค้าได้รับความรู้เรื่องเทคโนโลยีใหม่ ๆ  อิ่ม
อร่อยกับอาหารมื้อค�่าแบบซีฟู้ดพร้อมการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทีมงานบริษัท ครั้งหน้ารีบลงทะเบียนมากันเยอะๆ นะ ยังมีที่
ว่างเพียงพอและไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ 




