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เกริ่นนำาและเนื้อหา
ในขณะที่ผู้นำาด้าน IT หลายรายมีการวางแผนที่จะปรับ
เปลี่ยนสู่ระบบดิจิตอลมาอย่างยาวนาน แต่ก็ปฏิเสธไม่
ได้ว่าการแพร่ระบาดของโรคนั้นเป็นตัวเร่งให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผลการศึกษาพบว่าระบบดิจิตอล
ทำาให้การดำาเนินการที่ปกติอาจต้องใช้เวลามากถึงเจ็ดปีลด
ลงแบบก้าวกระโดดจนเหลือเพียงไม่กี่เดือน ซึ่ง 80% ของ
ผู้บริหารต่างก็เห็นด้วยว่าการติดต่อกับลูกค้าในปัจจุบันนั้น
ต้องอาศัยระบบดิจิตอลเป็นหลัก1

อย่างไรก็ตาม การรักษาขีดความสามารถด้านการแข่งขันใน
โลกธุรกิจแบบใหม่ต้องอาศัยมากกว่าแค่ระบบดิจิตอล การ
เปลี่ยนแปลงสู่โลกดิจิตอลอย่างแท้จริงคือสิ่งที่หลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ทำาให้หลาย ๆ คนต้องกลับมาคิดทบทวนสิ่งที่ทำา 
และปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานในการดำาเนินธุรกิจของ
ตนเอง
อีบุ๊กเล่มนี้กล่าวถึงความสำาคัญในเชิงกลยุทธ์ของการปรับ
เปลี่ยนสู่ระบบดิจิตอล เราจะเน้นเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิด
ขึ้นกับชีวิตจริงผ่านกรณีการใช้งานต่างๆ หารือเกี่ยวกับ
ประเด็นที่สำาคัญของการใช้งาน และอภิปรายถึงอนาคตของ
ระบบดิจิตอล โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ได้มาจากผู้เชี่ยวชาญ
ระดับแถวหน้าของกลุ่มอุตสาหกรรม
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Jens Erik Thorndahl
Jens ดำารงตำาแหน่ง CEO ของ Danish Cloud 
Community ซึ่งเป็นองค์กรทางอุตสาหกรรมของ
เดนมาร์กด้านผู้ให้บริการคลาวด์และโฮสติ้ง ใน
ฐานะตัวแทนระดับแถวหน้าของกลุ่มอุตสาหกรรม 
เขาจึงได้มีส่วนร่วมในการหารือประเด็นต่าง ๆ 
ที่สำาคัญที่สุดทั้งในระดับภาครัฐและในระดับ
นานาชาต ิโดยงานที่เขาดูแลครอบคลุมทั้งการ
รักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์, จริยธรรมของ
ข้อมูล, สภาพอากาศ, การแข่งขัน, การปฏิบัติตาม
ข้อกำาหนด, GDPR และประเด็นอื่น ๆ ทีเกี่ยวข้อง
ในกลุ่มอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกัน เขายัง
เป็นประธานกรรมการให้กับบริษัทหลายแห่งใน
อุตสาหกรรมนี้

Roland Broch
Roland มีประสบการณ์กว่า 30 ปีในอุตสาหกรรม
สื่อและอินเทอร์เน็ต เขาได้ร่วมงานกับ eco ซึ่ง
เป็นสมาคมของกลุ่มอินเทอร์เน็ตมาตั้งแต่ปี 2008 
โดยเขาจะดูแลส่วนงานหลักเกี่ยวกับโครงสร้าง
พื้นฐานทางดิจิตอล โดยเฉพาะด้านระบบนิเวศ
ของศูนย์ข้อมูล นอกจากนี้ เขายังรับผิดชอบเกี่ยว
กับผลิตภัณฑ์เพื่อการตรวจสอบ โดยมีความ
เชี่ยวชาญด้านข้อกำาหนดเกี่ยวกับความพร้อม
ใช้งานทางกายภาพของโครงสร้างพื้นฐานของ
ศูนย์ข้อมูล ในการทำางาน เขายังมีส่วนร่วมใน
การจัดทำาข้อมูลการศึกษาวิจัยและเอกสารทาง
เทคนิคมากมาย Roland มีเครือข่ายที่กว้างขวาง
กับผู้ลงทุนและผู้ประกอบการรายที่สำาคัญที่สุด
ในตลาดศูนย์ข้อมูลของเยอรมัน, ISP และกลุ่มผู้
ให้บริการเครือข่าย รวมไปถึงกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง

Rafael Bloom
Rafael เป็นผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้าน
เทคโนโลยี การสื่อสารข้อมูลด้านการตลาด และ
การพัฒนาธุรกิจ การให้คำาแนะนำาของเขามุ่งเน้น
ไปที่ความท้าทายใหม่ๆ ขององค์กร ผลิตภัณฑ์ 
และการสื่อสารที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีและระเบียบข้อบังคับ โดยงานที่มี
ความหลากหลายสูงนี้ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ
ในด้านการกำากับดูแลข้อมูลและการควบคุม
มาตรฐานด้านการออกแบบ ความเป็นส่วนตัว
ของข้อมูล และเทคโนโลยีที่เกิดขขึ้นใหม่ เช่น 
AdTech, Mobile & 5G, AI และแมชชีนเลิร์นนิ่ง

Rob May
Rob May เป็นผู้ก่อต้ังและกรรมการบริหารของ 
ramsac ท่ีมีทีมท่ีปรึกษา 95 คนทำางานร่วมกับ
เขา (และเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ PwC) เพ่ือให้
บริการ/สนับสนุนด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
และ IT เชิงกลยุทธ์ เขาเป็นวิทยากรท่ีได้รับรางวัล
ซ่ึงได้นำาเสนอประเด็นท่ีน่าสนใจในระดับนานาชาติ 
และเป็ฯผู้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการ
รักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์สำาหรับ CEO และ
กรรมการบริษัทให้กับผู้นำาในองค์กรมากมายใน
ยุโรป ถือได้ว่าเขาคือผู้เช่ียวชาญตัวจริงและยังเป็น 
UK Ambassador ด้านระบบรักษาความปลอดภัย
ทางไซเบอร์ให้กับ Institute of Directors Rob ยัง
ดำารงตำาแหน่งกรรมการท่ีปรึกษาของ The Cyber 
Resilience Centre for the Southeast และได้มี
โอกาสร่วมงานกับกลุ่มอุตสาหกรรม สถาบันการ
ศึกษา และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมากมาย 
เขาเป็นภาคีในเครือข่าย The IoD ท่ี St George’s 
College และ BSDC

ผู้สนับสนุน
อีบุ๊กนี้ได้รับการจัดทำาโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขา IT และเทคโนโลยีเกิดใหม่จำานวน 4 ท่าน

Digital Transformation:  
รักษาไว้ซึ่งความสำาเร็จในยุคใหม่ของธุรกิจ



ในด้านของปัจจัยขับเคลื่อน หลาย ๆ คนเห็นด้วยว่าการ
แพร่ระบาดของโรคคือตัวเร่งที่สำาคัญในการเปลี่ยนแปลง
สู่ระบบดิจิตอล มีองค์กรมากมายที่ได้เร่งดำาเนินการต่าง 

ๆ เพื่อสนับสนุนการทำางานรูปแบบใหม่จากทางไกลและ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า แต่ก็มีหลาย ๆ องค์กรที่
ดำาเนินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างราบรื่นตั้งแต่ก่อน
เกิดการระบาด อันที่จริง เทคโนโลยีหลายอย่างที่ทำาให้
ชีวิตการทำางานในปัจจุบันของเราง่ายขึ้นในขณะนี ้เช่น 

Zoom และ Microsoft Teams ต่างก็ถูกนำามาใช้ตั้งแต่เริ่ม
ช่วงการแพร่ระบาดใหม่ ๆ

สำาหรับคนที่วางแผนกลยุทธ์สำาหรับระบบดิจิตอลก็จะมีการ
ผลักดันแผนงานนี้อย่างจริงจัง “กลยุทธ์สำาหรับระบบดิจิตอล” 
ส่วนใหญ่มักจะถูกปรับเปลี่ยนเป็น “แผนการดำาเนินการสำาหรับ

ระบบดิจิตอล” - Jens Erik Thorndahl

การปรับเปลี่ยนสู่ระบบดิจิตอลต้องอาศัยทั้งตัวเร่งใหม่ ๆ 
และปัจจัยสนับสนุนใหม่ ๆ...ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

เทคโนโลยีใหม่ ๆ เสมอไป แต่เป็นการกำาหนดรูปแบบทางธุรกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ในระดับพื้นฐาน - Roland Broch

เมื่อพูดถึงการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิตอล เรามักพูดคุย
เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการทำางานเป็นแบบดิจิตอลร่วมกับ
การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ จริงอยู่ว่าสิ่งเหล่านี้มีความเชื่อม
โยงกัน แต่ก็มีความเฉพาะตัวอยู่ในระดับหนึ่งเช่นกัน แต่
อะไรคือข้อแตกต่าง และสิ่งนี้มีความสำาคัญมากแค่ไหน ใน
การทำาความเข้าใจถึงความสำาคัญของการเปลี่ยนแปลงสู่
ระบบดิจิตอลและปัจจัยขับเคลื่อนที่อยู่เบื้องหลัง สิ่งสำาคัญ
คือต้องเข้าใจเกี่ยวกับบริบทแวดล้อมก่อน
ในหลาย ๆ กรณี บริการด้านดิจิตอลอาจไม่สามารถเกิดข้ึน
ได้หากไม่มีแนวทางริเร่ิมในการเปล่ียนแปลงสู่ระบบดิจิตอล 
การปรับเปล่ียนท่ีแท้จริงไม่ได้เป็นแค่การใช้อุปกรณ์ดิจิตอล
หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการทำางาน
มากข้ึนเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นการนำาไปสู่วิธีการใช้งานท่ี
แตกต่างกันมากมายโดยข้ึนอยู่กับว่าคุณทำางานในสายงาน
ใด อีกท้ังยังเก่ียวข้องกับการบูรณาการเทคโนโลยีใหม่ ๆ สู่
การทำางานในทุก ๆ ด้านขององค์กร โดยเป็นการปรับเปล่ียน
แนวทางท่ีคุณทำางานและในการนำาเสนอความคุ้มค่าให้แก่
ลูกค้า และยังรวมไปถึงการปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองค์กร การ
เปล่ียนไปสู่การทดลองเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ การพร้อมรับข้อผิด
พลาด และความท้าทายจากส่ิงเดิม ๆ ท่ีคุ้นเคย
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สิ่งสำาคัญสำาหรับหลาย ๆ คนคือสิ่งนี้ทำาให้คนที่ต่อต้านยอมรับ
ว่าผู้คนสามารถทำางานในรูปแบบที่แตกต่างกันได ้และทำางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่าจะไม่มีคนมาคอยกำากับ รวมถึง
สามารถทำาให้เกิดงานที่มีคุณค่าได้ผ่านเวลาการทำางานอย่าง

ยืดหยุ่น ผลที่เกิดขึ้นคือ โครงการต่าง ๆ ที่ “ยากเกินไปที่จะทำา” 
ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้กลายเป็น (หรือกำาลังจะเป็น) โครงการที่

สามารถทำาได้จริง - Rob May

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เกิดขึ้นจากโควิดถือเป็นตัวเร่งและทำาให้เกิดการยอมรับเทคโนโลยี
เหล่านี้อย่างรวดเร็ว หลายคนยังกล่าวว่าสถานการณ์แพร่ระบาดเป็นตัวเร่งให้มีการจัดสรร
งบประมาณที่ในสถานการณ์ปกติคงไม่อาจเกิดขึ้น

การแพร่ระบาดของโรคยังนำาไปสู่รูปแบบใหม่ในการทำางาน หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ 

เป็นจำานวนมากเริ่มตระหนักถึงข้อดีของการทำางานจากทางไกลหรือแบบผสมผสาน ด้วย
เหตุนี้ จึงมีการยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นมาตรฐานใหม่มากขึ้น กระแสดังกล่าวจะ
เข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิตอลอย่างแท้จริงในที่สุด ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็โดย
อาศัยวัฒนธรรมการมองไปข้างหน้าและความสามารถของพนักงานในการทำางานได้อย่าง
ยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ และให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

แน่นอนว่าถ้าในป ี2018 ผมพยายามบอกกับ CEO หรือ CFO ให้
ลงทุนอย่างจริงจังในการเตรียมพร้อมพนักงานเพื่อการทำางาน
จากทางไกล โดยให้พนักงานดำาเนินทุกกระบวนการทางธุรกิจ
จากที่บ้าน ผมคิดว่าผมคงโดนเรียกเข้าพบ แต่นี่คือสิ่งที่จำาเป็น

และเป็นเป้าหมายสำาคัญที่เราต้องทำาให้เกิดขึ้นโดยเร็ว  
- Rafael Bloom
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ปัจจัยขับเคลื่อน ผลกระทบ และความสำาคัญ



ระบบวิดีโอและเครื่องมือประสานการทำางานช่วยให้ผู้ประกอบ
การสามารถใช้อิสรภาพใหม่ที่ตนเองมีในการปรับเปลี่ยนรูป

แบบการดำาเนินธุรกิจ - Roland Broch

ฉันยังจำาฝันร้ายเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่ว่าการทำางานผ่าน
เอกสารการทำางานร่วมกันจะเกิดขึ้นได้ดีอยู่เลย มีเนื้อหาต่าง ๆ 
มากมายที่ถูกรวบรวมเข้ามาจากผู้ร่วมจัดทำาหลาย ๆ คนทำาให้มี
การแก้ไขเนื้อหากลับไปกลับมา หรืออาจมีการลบข้อมูลที่ผู้อื่น
แก้ไขโดยไม่ได้ตั้งใจ และท้ายที่สุดคนจัดการหลักก็จะต้องเสีย
เวลาเรียบเรียงเนื้อหาต่าง ๆ ที่ไม่สอดคล้องกันใหม่ท่ามกลาง

เสียงคร่ำาครวญและเสียงขบฟัน - Rafael Bloom

หัวใจสำาคัญของแผนการปรับเปลี่ยนสู่ระบบดิจิตอลต่าง ๆ คือการส่งเสริมการประสานความ
ร่วมมือ เนื่องจากเรากำาลังก้าวไปสู่โลกใหม่ของการทำางาน 51% ของพนักงาน2 พอใจกับ
รูปแบบการทำางานแบบผสมผสาน และมีความต้องการอย่างมากในการจัดหาแพลตฟอร์มที่
สามารถเชื่อมต่อกับบุคลากรในสายงานต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย เครื่องมือด้านการสื่อสาร
และการประสานการทำางานที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายไม่ได้เป็นเป้าหมายสู่การเปลี่ยนแปลง
อย่างรอบด้าน แต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเส้นทางการเปลี่ยนแปลงนี้เท่านั้น

นอกเหนือจากการขับเคลื่อนการสื่อสารและการทำางานร่วมกันแล้ว การปรับเปลี่ยนสู่ระบบ
ดิจิตอลยังถูกใช้เพื่อเตรียมพร้อมสำาหรับการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ 
(AI) และระบบอัตโนมัติ ทั้งสองสิ่งนี้จะช่วยปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจโดยทำาให้มีทั้ง
ประสิทธิภาพและผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นผลดีต่อธุรกิจในภาพรวม เทคโนโลยีเหล่านี้
ปรับสถานะจากสิ่งที่น่าสนใจหรือน่าทดลองใช้มาเป็นสิ่งที่จำาเป็นอย่างรวดเร็ว และปัจจุบัน
ก็สามารถพบได้ในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ระบบ
ดิจิตอลเพื่อดูแลสุขภาพ บริการด้านการเงิน การบัญชี และกฎหมาย

การคิดนอกกรอบเพื่อการประสานความร่วมมือ



หลาย ๆ คนเริ่มเข้าใจว่าเป้าหมายดังกล่าวนี้คือสิ่งที่คุ้มค่า 
และทำาให้ต้องมีการกำาหนดกลยุทธ์ทางดิจิตอลและมีการ
สื่อสารข้อมูลนี้อย่างจริงจังเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร  

- Rafael Bloom

อีกประเด็นที่ต้องพิจารณาคือความต่อเนื่องในการทำางาน ลองนึกดูว่าจะเกิดอะไรหากมี
ช่องโหว่ระหว่างบริษัทที่มีความพร้อมด้านระบบดิจิตอลมาอย่างยาวนานกับบริษัทที่ไม่มี
ความพร้อมใด ๆ เลย และยังใช้กระดาษในการทำางานเป็นหลัก การดำาเนินการพื้นฐานอย่าง
การตรวจสอบเอกสารระบุตัวตนหรือการย้ายสัญญาแบบเอกสารมายังระบบเสมือนจริง
อาจเป็นอุปสรรคสำาหรับองค์กรที่ไม่ได้เตรียมพร้อม ในขณะที่ธุรกิจต่าง ๆ ที่มีการกำาหนด
กลยุทธ์ทางดิจิตอลไว้จะใช้เวลาและทรัพยากรน้อยกว่าในการจัดการกระบวนการทาง
ธุรกิจ และสามารถจดจ่อกับงานด้านอื่น ๆ ที่สร้างมูลค่าอย่างแท้จริง

แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิตอลจะเป็นการเบิกทางไปสู่เทคโนโลยีใหม่ ๆ แต่แอพ
พลิเคชั่นที่ต้องประมวลผลข้อมูลอย่างหนัก เช่น AI จะต้องมีการประมวลผลที่ทรงพลัง
เพื่อแปลงข้อมูลที่ได้ให้เป็นข้อมูลเชิงลึก ชุดข้อมูลขนาดใหญ่และการเข้าถึงข้อมูลใหม่
ที่รวดเร็วสำาหรับการทำางานคือสิ่งที่จำาเป็น และอาจมีขนาดใหญ่ระดับเพทาไบท์ได้ง่าย 
ๆ หากต้องการจัดการและสืบค้นข้อมูลเป็นจำานวนมาก คุณจะต้องอาศัยสื่อบันทึกข้อมูล
ที่เหมาะสม และนั่นคือสิ่งที่ Kingston เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น SSD สำาหรับ
เซิร์ฟเวอร์และผลิตภัณฑ์กลุ่มหน่วยความจำาที่สามารถรองรับการใช้งานในระดับสากล
โดยตรงสำาหรับการจัดเก็บข้อมูล หรือรองรับฐานข้อมูลแบบเก่า หรือแม้แต่ Big Data ไม่ว่า
ขอบเขตงานของคุณจะเป็นแบบใด เราพร้อมนำาเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความเร็วและความจุที่
ตรงกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณเพื่อให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

การคิดนอกกรอบเพื่อการประสานความร่วมมือ

https://www.kingston.com/ssd/server?sortby=nameatz&use=servers%20and%20datacenters
https://www.kingston.com/ssd/server?sortby=nameatz&use=servers%20and%20datacenters
https://www.kingston.com/memory/server-premier


เราเพิ่งอยู่ที่จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครั้ง
ใหญ่ที่จะปรับโฉมทุกอย่างในรูปแบบที่เราไม่เคยพบมาก่อน  

- Roland Broch

นอกจากนี้ เรายังได้เห็นการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิตอลที่
ไม่เพียงแต่ช่วยให้ธุรกิจตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการ
ตอบสนองกับสถานการณ์รอบด้านอย่างยืดหยุ่นและฉับไว
ด้วย ดูตัวอย่างได้จากการใช้งานแบบ pay-per-part ที่ช่วย
ให้บริษัทแปรรูปโลหะเกิดทางเลือกใหม่ในการทำางานภาย
ใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉันพลัน ผู้ผลิต
เครื่องจักรมักจะจัดหาส่วนประกอบและซอฟต์แวร์ที่จำาเป็น
สำาหรับการผลิตให้กับลูกค้า ภายใต้รูปแบบการทำางานนี ้ผู้
ให้บริการด้านการเงินจะทำาหน้าที่เป็นผู้ประสานงานทาง
ธุรกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถจัดหาเงินทุนสำาหรับ
เครื่องจักรและรับความเสี่ยงด้านการลงทุนต่าง ๆ

กระบวนการผลิตยุคใหม่สามารถปรับให้สอดคล้องกับ
เงื่อนไขของลูกค้าได้ภายในรูปแบบการทำางานนี้ สิ่งที่คาด
หวังว่าจะเกิดขึ้นจากรูปแบบนี้คือความสามารถในการเข้า
ถึงเครื่องจักรการผลิตระบบอัตโนมัติที่สมบูรณ์แบบ ระบบ
การจัดเก็บ และคลังความรู้ด้านการผลิต รวมทั้งชิ้นส่วน
บริการที่จำาเป็น ทั้งนี้ รูปแบบ pay-per-part ถือเป็นทาง
เลือกที่สามารถแทนที่การซื้อเครื่องจักรแบบเดิม ๆ ได้
เนื่องจากสามารถให้กำาลังการผลิตโดยไม่เกิดภาระด้าน
การลงทุนในช่วงเริ่มต้นมากนัก ด้วยวิธีนี้ สายการผลิตจึง
มีความยืดหยุ่นมากขึ้นและสามารถตอบสนองได้อย่าง
ผันแปรตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด

โรงเบียร์มียอดขายส่งออก 90% (28 ประเทศ), 8% สำาหรับ
ร้านอาหารในท้องถิ่น และ 2% จากร้านค้าบนเว็บ ยอดส่งออก
และยอดขายในพื้นที่หยุดชะงักลงในวันที่ 13 มีนาคม 2020 
โดยลดลงเหลือเพียง 2% เมื่อสองช่องทางการจัดจำาหน่าย
ไม่สามารถดำาเนินการได้ การจำาหน่ายผ่านระบบดิจิตอลจึง

เป็นหนทางเดียวที่เป็นไปได้ โดยอาศัยโซเชียลมีเดียร่วมกับ
ช่องทางการขายตรงทำาให้เกิดช่องทางการจัดจำาหน่ายใหม่ที่
ประสบความสำาเร็จอย่างรวดเร็วและสามารถเข้ามาแทนที่ช่อง
ทางการส่งออกและตลาดในพื้นที่ เบียร์ของเราถูกจำาหน่ายไป
ทั่วโลกผ่านอินเทอร์เฟซดิจิตอลที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้า

ของเรา - Jens Erik Thorndahl

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิตอลเป็นสิ่งที่คาด
เดาได้ไม่ยาก แต่สิ่งนี้มีผลอย่างไรกับชีวิตจริง

จนถึงปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิตอลจะเห็นได้
ชัดเจนในสายงานต่าง ๆ ที่มีกระบวนการดิจิตอลอย่าง
สมบูรณ์ เช่น ระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องดื่ม และขยายตัวอย่างต่อเนื่องไปยังกลุ่ม
อุตสาหกรรมอื่น ๆ บริการที่เน้นด้านการให้คำาปรึกษา เช่น 
ภาคการเงินที่ปัจจุบันก็กำาลังมีการปรับตัว เช่นเดียวกับภาค
เอกชนเมื่อพูดถึงเรื่องระบบบ้านอัจฉริยะที่ทำางานได้แบบ
อัตโนมัติ

การเปลี่ยนแปลงในชีวิตจริง



หากพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หลายคนอาจจะ
รู้สึกว่านี่เป็นเรื่องที่น่าตลก เพราะเมื่อ 15 ปีก่อน เรายังไม่ได้ใช้
โทรศัพท์เพื่อชำาระค่าสินค้าผ่านการแตะหรือปัด ไม่มีการโทร
แบบวิดีโอ เราซื้ออุปกรณ์นำาทางด้วยดาวเทียมแยกต่างหาก 
และ Alexa ก็เป็นเพียงชื่อของเด็กผู้หญิง - Rafael Bloom

วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตและบริการด้านสุขภาพคืออีกกลุ่ม
อุตสาหกรรมท่ีจะได้รับประโยชน์จากพัฒนาการของระบบ
ดิจิตอล ลองดูตัวอย่างได้จากการวินิจฉัยโรคด้วยภาพ ภาพ
ดิจิตอลท่ีมีความละเอียดสูงและการประยุกต์ใช้ปัญญา
ประดิษฐ์ในเวลาต่อมาได้ช่วยให้การใช้ประโยชน์มีความรอบ
ด้านมากข้ึน ผลการสแกนจะสามารถถูกจัดส่งอย่างปลอดภัย
ไปยังปลายทางต่าง ๆ ในประเทศเพ่ือการวิเคราะห์ผล และ
ลดความจำาเป็นท่ีผู้ป่วย ผู้ปฏิบัติวิชาชีพ และตัวข้อมูลภาพ
เองต้องเดินทางเป็นระยะไกล อุปกรณ์สวมใส่ท่ีขับเคล่ือน
ด้วย IoT เองก็มีบทบาทในการพลิกโฉมวงการดูแลสุขภาพ
อย่างมาก ต้ังแต่การปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ป่วยโรค
มะเร็งไปจนถึงการอำานวยความสะดวกในการเก็บข้อมูล
การวิจัยทางคลินิกท่ีมีอยู่เป็นจำานวนมาก คาดกันว่าภายใน
ปี 2025 จะพบว่า 70% ของการวิจัยทางคลินิกจะต้องอาศัย
เซ็นเซอร์ในการทำางานร่วมด้วย3

Netflix คือตัวอย่างที่ดีสำาหรับการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิตอล 
รูปแบบทางธุรกิจโดยรวมของบริษัทแต่เดิมคือการให้บริการ

เช่า DVD แบบสมัครสมาชิก และต่อมาบริษัทก็ยกเลิกธุรกิจเดิม
ทั้งหมดและหันเข้าสู่ธุรกิจสตรีมมิ่งที่เราคุ้นเคยกันอยู่ในปัจจุบัน 

- Rob May

แม้แต่เรื่องง่ายๆ อย่างการสตรีมเนื้อหาทางโทรทัศน์จาก
ผู้ให้บริการหลายรายก็สามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำา
วันของเรา โดยเฉพาะในช่วงการล็อกดาวน์ ขณะที่ความ
ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเหล่านี้ทำาให้เราต้องเผชิญกับความ
ท้าทายมากมายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สิ่งเหล่านี้ก็ช่วย
เปลี่ยนแปลงวิถีที่เราคุ้นเคย พร้อม ๆ กับช่วยจัดการข้อ
บกพร่องด้านประสิทธิภาพต่าง ๆ ในกระบวนการทำางาน

เจ้าหน้าที่คลินิกเองก็ได้ประโยชน์จากประสิทธิภาพในการ
ทำางานที่เพิ่มขึ้นจากระบบดิจิตอล - Rafael Bloom

การเปลี่ยนแปลงในชีวิตจริง



นี่คือจุดที่ Kingston สามารถช่วยคุณได้ ตั้งแต่การสนับสนุน
ผู้ให้บริการด้านสุขภาพไปจนถึงการการผลักดันแผนงาน
ริเริ่มไปสู่สมาร์ทซิตี้ หน่วยความจำาแบบมีฟังก์ชั่นสำาเร็จ 
(embedded) ของเราสามาารถช่วยลดความซับซ้อนใน
การออกแบบอินเทอร์เฟซและเวลาในการเปิดตัวสู่ตลาด 
และยังทำาให้องค์กรต่าง ๆ สามารถบรรลุเป้าหมายในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้ ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์กลุ่ม eMMC 
และ ePOP ของเราใช้กระแสไฟต่ำาและมีขนาดเล็ก ซึ่ง
เหมาะอย่างยิ่งสำาหรับอุปกรณ์ IoT ที่มีข้อจำากัดด้านพื้นที่ 
นอกจากนี้ เรายังให้บริการสนับสนุนลูกค้าของเราทั่วโลก
ด้วยการ์ด microSD สำาหรับการใช้งานในกลุ่มอุตสาหกรรม
ซึ่งผลิตขึ้นสำาหรับการใช้งานที่สมบุกสมบันและเป็นที่แพร่
หลายมากขึ้นเรื่อย ๆ สำาหรับการใช้งานในกลุ่มอุตสาหกรรม
และในฟังก์ชั่นสำาเร็จรูปแบบต่าง ๆ

สิ่งที่สำาคัญไม่แพ้กับระบบจัดแสดงข้อมูลจากภายนอกก็
คือการมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อรองรับการใช้งานนี้ ผู้
ใช้เกิดความคาดหวังจากอุปกรณ์มากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา 
ในขณะที่กลุ่มนักพัฒนาเองก็ตั้งตาที่จะเปิดตัวคุณสมบัติ
การทำางานใหม่ ๆ ที่น่าสนใจจากอุปกรณ์สวมใส่ โดยที่
คุณสมบัติเหล่านั้นจะต้องไม่กระทบต่อฟังก์ชั่นการใช้
งานขั้นพื้นฐาน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ระบบตรวจติดตามที่
ครอบคลุมและแม่นยำามากขึ้นจะต้องมาพร้อมกับขีดความ
สามารถในการประมวลผลและหน่วยความจำาที่ดีกว่าเดิม

นี่จึงเป็นเงื่อนไขภาคบังคับขณะเตรียมพร้อมไปสู่ยุค
อุตสาหกรรม 4.0 พลังและคุณค่าของกลุ่มอุตสาหกรรม 
4.0 อยู่ที่กระแสของข้อมูล ซึ่งเป็นวงจรต่อเนื่องที่ข้อมูล
จะถูกส่งต่อจากกระบวนการหนึ่งไปสู่อีกกระบวนการหนึ่ง 
สิ่งนี้ทำาให้หน่วยงานต่าง ๆ มีความสามารถในการบูรณา
การข้อมูลดิจิตอลจากแหล่งที่มาต่าง ๆ และขับเคลื่อน
การดำาเนินการทางกายภาพของธุรกิจ ด้วยการผสาน
เทคโนโลยีที่หลากหลาย จึงทำาให้เกิดวงรอบที่ต่อเนื่องที่
จะช่วยในการปรับเปลี่ยนองค์กร ส่วนปฏิบัติการ และกลุ่มผู้
ปฏิบัติงาน

อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการจัดทำาข้อมูลเชิงลึกใหม่ 
ๆ และการปฏิวัติธุรกิจหมายถึงจำานวนการสื่อสารข้อมูลที่
ต้องเพิ่มมากขึ้น ซึ่งต้องการขีดความสามารถในการรองรับ
ข้อมูลที่เพียงพอ

ความสำาคัญของระบบจัดเก็บข้อมูล

https://www.kingston.com/solutions/embedded-and-industrial
https://www.kingston.com/solutions/embedded-and-industrial
https://www.kingston.com/embedded/emcp-embedded-flash
https://www.kingston.com/embedded/epop-embedded-flash
https://www.kingston.com/memory-cards/industrial-temperature-microsd-uhs-i
https://www.kingston.com/memory-cards/industrial-temperature-microsd-uhs-i


การเติบโตของปริมาณข้อมูลมีเอกสารสนับสนุนอย่างชัดเจน 
และแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิตอลคือกุญแจผลัก

ดันที่สำาคัญ สาเหตุไม่ได้มีเพียงแค่กลุ่มผู้ใช้ระบบดิจิตอล
อย่างจริงจังเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการขยายตัวอย่างทวีคูณ
จากปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น งานด้านการเก็บบันทึกและ
แนวทางการตรวจสอบที่เป็นเงื่อนไขภายใต้ข้อกำาหนดใหม่ ๆ 
เกี่ยวกับข้อมูล การเพิ่มขึ้นของขนาดไฟล์ และความจำาเป็นใน

การจำาลองข้อมูลเพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน  
- Rafael Bloom

ปัจจัยผลักดันเทรนด์ดังกล่าวนี้ที่เราเรียกว่า Edge Computing 
คือโครงสร้างพื้นฐานในการจัดเก็บข้อมูลที่ปรับขนาดโครงสร้าง
ได้และเครือข่ายบรอดแบนด์ที่อาศัยโครงข่ายไฟเบอร์และ 5G  

- Roland Broch

กรณีการใช้งานของ Netflix อาจดูไม่ได้มีนัยสำาคัญอะไรเมื่อเทียบกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงซึ่ง
แก้ไขได้ด้วยการปรับเปลี่ยนสู่ระบบดิจิตอล แต่ก็เห็นได้ชัดว่าปัจจัยขับเคลื่อนที่สำาคัญของ
การเติบโตของข้อมูล เช่น วิดีโอตามสั่ง และแอพพลิเคชั่นที่เน้นความฉับไวต่าง ๆ อย่าง
ระบบจัดการการสื่อสารด้วย AI จะมีบทบาทสำาคัญอย่างยิ่งในอนาคตอันใกล้

การจัดการข้อมูลในระดับน้ีต้องอาศัยการกระจายตัวของส่วนการทำางานต่าง ๆ ท้ังการ
ประมวลผลและโครงสร้างรองรับการจัดเก็บข้อมูล โดยเฉพาะเม่ือพิจารณาจากปริมาณข้อมูล
ท่ีเพ่ิมข้ึนแบบทวีคูณ ในปี 2020 ข้อมูลขนาด 64.2ZB ได้ถูกสร้างหรือทำาสำาเนาข้ึน ภายในปี 

2025 คาดว่าจะมีจะมีอัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) ท่ี 23%4 ปัจจุบันเรามีอุปกรณ์ IoT ท่ีเช่ือม
ต่อและใช้งานจริงประมาณ 10,000 ล้านเคร่ือง5 และคาดว่าจะมีจำานวนมากกว่า 25,000 ล้าน
เคร่ืองภายในปี 20306 จากการเติบโตของเครือข่าย 5G ความต้องการสำาหรับระบบจัดเก็บ
ข้อมูลก็จะเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองท้ังสำาหรับระบบคลาวด์ ศูนย์ข้อมูล และ Edge กล่าวง่าย ๆ คือ
เราทุกคนผลิตข้อมูลใหม่ ๆ และแชร์ รวมท้ังเก็บข้อมูลเป็นจำานวนเพ่ิมมากข้ึนเร่ือย ๆ 

การเปลี่ยนแปลงที่มีข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อน



หากเราดำาเนินงานไปในทิศทางที่ด ีผมมั่นใจว่าระบบ 5G จะ
เป็นสิ่งต่อไปที่จะมาปรับเปลี่ยนวิธีการโต้ตอบกับเทคโนโลยี
ของเราทุกคน ทั้งหมดนี้เนื่องจากการกำาจัดความล่าช้าในการ
สื่อสาร (“ค่าหน่วงเวลา”) เมื่อเปรียบเทียบกับโครงข่ายในยุค

ก่อน ระบบการสื่อสารแบบเรียลไทม์ที่กระจายตัวอย่างสมบูรณ์
แบบ โดยเฉพาะระบบการสื่อสารระหว่างเครื่องจักรที่จะช่วย

รองรับบริการดิจิตอลต่าง ๆ ทำาให้เกิดกระแสของบริการดิจิตอล
แบบกระจายตัวรูปแบบใหม่ ๆ - Rafael Bloom

ที่ Kingston เราได้พัฒนาโซลูชั่นต่าง ๆ เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น เราเชื่อ
ว่า 5G จะมีบทบาทสำาคัญในการผลักดันอุปกรณ ์IoT และการก้าวไปสู่โลกที่เชื่อมต่อ
กันมากขึ้น โซลูชั่นหน่วยความจำาและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของเราผลิตขึ้นเพื่อรองรับ
ความเร็วและความจุตามที่จำาเป็นสำาหรับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ธรรมดาเหล่านี้ เช่น การ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้สามารถเข้าถึงผลลัพธ์ได้เกือบจะในทันที ที่
สำาคัญไปกว่านั้นคือเรามีการสนับสนุนลูกค้าของเราผ่านการนำาเสนอผลิตภัณฑ์และ
บริการที่สอดรับกับเป้าหมายทางธุรกิจและโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนสู่ระบบดิจิตอล
ของลูกค้า

การเปลี่ยนแปลงที่มีข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อน

https://www.kingston.com/solutions/servers-data-centers/how-iot-is-changing-the-world
https://www.kingston.com/solutions/servers-data-centers/how-iot-is-changing-the-world


นอกจากนี้ CEO ที่ปกติจะมองข้ามพนักงานกลุ่มนี้ก็จะมอง
เห็นได้ว่าการปรับเปลี่ยนสู่ระบบดิจิตอลที่แท้จริงทำาให้เกิด
ประสิทธิภาพ ข้อมูลทางธุรกิจที่มีคุณค่าและการพัฒนากระแส
รายได้ต่าง ๆ ที่อาจไม่เคยคาดคิดมาก่อน - Rafael Bloom

นอกจากนี้ยังมีโอกาสอย่างมากที่ “วิถีชีวิต” แบบเดิม ๆ จะ
ไม่มีวันกลับมาอีก เราได้มีการปรับตัวเข้ากับวิถีใหม่ของ
การทำางานและการใช้ชีวิต และพบข้อดีมากมาย ทำาให้
การกลับไปหาสิ่งเดิม ๆ น่าจะเกิดขึ้นได้ยาก เช่น พนักงาน
ที่ทำางานทางไกลรู้สึกพอใจกับการทำางานมากขึ้น โดย 

35 - 40% มีผลผลิตที่มากกว่าการทำางานในออฟฟิศ7 สิ่งนี้
มีผลกระทบโดยตรงต่อการวางแผนจัดสรรงบประมาณของ
ผู้บริหารธุรกิจ เป้าหมายสำาหรับเราในตอนนี้คือการตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง การขับเคลื่อน
ประสิทธิภาพ การส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำางานที่
เต็มไปด้วยความสุขและสวัสดิภาพที่ดี

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสต่าง ๆ ที่เป็นไปได้จะเป็นสิ่งที่
เราสามารถเข้าใจและเข้าถึงได้ตั้งแต่ตอนนี้ “วิถีใหม่” คือโลกที่
เปลี่ยนแปลงไปสู่แนวทางใหม ่ๆ ในการทำางาน และหากธุรกิจ
ต่าง ๆ ไม่ปรับตัวกับสิ่งเหล่านี้ พวกเขาก็จะไม่สามารถอยู่รอด

ได้ในตลาด - Rob May

ผมคิดว่ามีโอกาสน้อยมากที่เราจะกลับไปสู่สถานะก่อนปี 
2019 หลังพ้นสถานการณ์แพร่ระบาดไปแล้ว การปรับเปลี่ยนสู่
ระบบดิจิตอลคือกระบวนการต่อเนื่องที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ก่อนปี 
2019 สิ่งนี้เป็นเหมือนกับการหมุนวน คุณค่าของแนวทางนี้จะ

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าอาจมีการผันผวนขาลงในช่วงสั้น ๆ 
เฉพาะจุดก็ตาม - Roland Broch

ความจำาเป็นท่ีต้องปรับตัวตามเทคโนโลยีในช่วงสองปีท่ีผ่าน
มาทำาให้ต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในด้านความเร็วและ
การพัฒนาอย่างจริงจัง การใช้งานในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง 

ๆ แสดงให้เห็นถึงโอกาสท่ีมีอยู่อย่างไม่จำากัด และผลลัพธ์ท่ี
จับต้องได้จากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างแท้จริง แต่การ
เปล่ียนแปลงสู่ระบบดิจิตอลจะสามารถเพ่ิมความคุ้มค่าต่อ
ไปได้อย่างหลัก และเม่ือทุกอย่างเร่ิม “กลับเข้าสู่ภาวะปกติ” 

แผนงานเหล่าน้ีจะถูกลืมเลือนไปหรือไม่

เราอยู่ระหว่างช่วงเวลาแห่งการเปล่ียนแปลงท่ีมีตัวเร่งจาก
สถานการณ์แพร่ระบาด ทำาให้การคาดการณ์ท่ีชัดเจนทำาได้
ยาก แต่แม้จะมีความไม่แน่นอน แต่ความสามารถในการปรับ
เปล่ียน ปรับตัวและตอบสนองได้อย่างฉับไวมากกว่าท่ีเคยจะ
เป็นข้อสำาคัญท่ีทำาให้แนวทางดังกล่าวจะไม่เลือนหายไป

ขั้นตอนต่อไปของการเปลี่ยนแปลงของโลก
ดิจิตอลคืออะไร



ประการแรกคือการรับการสนับสนุนจากกลุ่มผู้บริหารเพื่อให้
องค์กรเกิดทิศทางที่ชัดเจน ประการที่สองคือการวางแผน และ
กำากับดูแลแผนงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์โดยรวมของหน่วย
งาน จากนั้นจึงเป็นการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียที่สำาคัญ 
รวมทั้งบุคคลที่อาจยังไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ประการที่
สามคือการเตรียมพร้อมสำาหรับการปรับเปลี่ยนแผนตามข้อเท็จ

จริงที่คุณค้นพบระหว่างทาง! - Rafael Bloom

การเข้าใจความเส่ียงต่าง ๆ เป็นส่ิงสำาคัญในการระบุและ
จัดการกับส่ิงต่าง ๆ ท่ีองค์กรของคุณต้องพบเจอในโลก
ดิจิตอล การวางแผนสำาหรับผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง เช่น กลยุทธ์ 

ต้นทุนและการดำาเนินงาน จะทำาให้คุณสามารถปรับลดความ
เส่ียงและนำาเสนอตัวแบบทางธุรกิจท่ีเหมาะสมกับการลงทุน
มากท่ีสุด การกล้าท่ีจะต้ังคำาถามกับวิถีเดิม ๆ คืออีกปัจจัยท่ี
สำาคัญ ความสามารถในการทำาเช่นน้ีจะทำาให้เกิดความคิดท่ี
สดใหม่ และการกล้าท้าทายแนวคิดของตนเอง ทำาให้เกิด
วัฒนธรรมท่ีส่งเสริมนวัตกรรมและการทดลองส่ิงใหม่ ๆ

ผมนึกถึงคำาว่า “คิดต่าง” ในทันที และน่ีคือช่ือของแคมเปญ
โดยผู้ผลิตคอมพิวเตอร์รายใหญ่ในช่วงเร่ิมต้นของสหัสวรรษ

ใหม่ คำาแนะนำาของผมสำาหรับคนท่ีไม่คุ้นเคยกับการปรับเปล่ียนสู่
ระบบดิจิตอลคือ: อย่าเคยชินกับสถานการณ์เดิม ๆ และแนวทาง

แบบเก่า ๆ เราต้องคิดให้ไกลกว่าน้ัน - Roland Broch

การปรับเปลี่ยนสู่ระบบดิจิตอลในองค์กรต้องอาศัยใจที่เปิด
กว้างและความ “กล้าตั้งคำาถาม” และไม่คิดเอาเองว่าผู้บริหาร
จะต้องมีคำาตอบทุกอย่างเสมอไป (บุคคลเหล่านี้คือกลุ่มคนที่

มักมีความเข้าใจที่จำากัด) - Rob May

ดังนั้นสำาหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เริ่มปรับตัวสู่ระบบดิจิตอล 
คุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าจะสามารถก้าวไปสู่ผลลัพธ์เพื่อ
สร้างมูลค่าทางธุรกิจอย่างแท้จริง ทั้งในตอนนี้และใน
อนาคตอีกยาวไกล

ในมุมมองของพนักงาน การมีส่วนร่วมคือสิ่งที่สำาคัญ การ
ปรับเปลี่ยนสู่ระบบดิจิตอลถือเป็นเป้าหมายที่สำาคัญที่สุด
ของธุรกิจในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะมีเม็ดเงิน
ลงทุนถึง 2.3 ล้านล้านเหรียญภายในปี 2023 ที่กว่าครึ่งหนึ่ง
เป็นการใช้จ่ายในด้าน IT8 อย่างไรก็ตาม ยังมีหน่วยงานอีก
มากมายที่ให้ความสำาคัญด้านเทคโนโลยีโดยมองข้ามการ
เปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรบุคคลไป

ความสำาเร็จหรือความล้มเหลวของแผนงานมีปัจจัยสำาคัญ
มาจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ เครือข่ายความ
ร่วมมือในระบบดิจิตอลเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นกับหน่วยงาน
ในภาพรวม และมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอย่างเปิดเผย
จากบุคลากรระดับสูงไปสู่พนักงานระดับล่าง

การรักษาความสำาเร็จและการสร้างผลกระทบ
อย่างยั่งยืน



#KingstonIsWithYou

ประสบการณ์กว่า 32 ปีของ Kingston บวกกับความฉับไว
และการทำางานมาอย่างต่อเนื่องในตลาดทำาให้บริษัท
พร้อมช่วยให้ศูนย์ข้อมูลและองค์กรต่าง ๆ สามารถ
แก้ไขปัญหาและฉวยโอกาสที่มีจาก 5G, IoT และ Edge 

Computing มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

เกี่ยวกับ Kingston
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2. Apollo Technical - https://www.apollotechnical.com/hybrid-working-statistics/ 

3. Thrive Wearables - https://www.thrivewearables.com/improving-clinical-trials-through-wearable-tech/

4. IDC - https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS47560321
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ไม่ว่าคุณจะต้องการ SSD ระดับองค์กรที่สามารถตอบ
โจทย์การปรับเปลี่ยนการทำางานของคุณ หรือต้องการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์ของคุณผ่านหน่วย
ความจำาคุณภาพสูง Kingston สามารถช่วยคุณในการ
เลือกผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของคุณ ทีมงาน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการกำาหนดโครงร่างการทำางานของเรา
พร้อมช่วยเหลือคุณในพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ใน
ทุก ๆ ขั้นตอน การนำาเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะ
ตัวเป็นการแสดงออกถึงความจริงใจของเราในการนำา
เสนอผลิตภัณฑ์ที่พร้อมรองรับเป้าหมายในการปรับเปลี่ยน
สู่ระบบดิจิตอลของคุณ และยังช่วยให้คุณอุ่นใจได้กับ
ความเร็วในการทำางานในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนที่พร้อม
ก้าวตามโลกที่กำาลังเปลี่ยนแปลงไป

การปรับเปลี่ยนสู่ระบบดิจิตอลในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
คือปัจจัยเอื้อที่เป็นการส่งเสริมนวัตกรรม ทำาให้เกิดโอกาส
และขีดความสามารถที่เหนือกว่าเดิมอย่างมากเพื่อนำาไปสู่
การเติบโตและการสร้างมูลค่าที่โดดเด่น การปรับเปลี่ยนรูป
แบบการทำางานที่มีความฉับไว และการใช้ประโยชน์จาก AI 
และระบบเรียนรู้ของเครื่องจักร รวมไปถึงการปรับรูปแบบ
การติดต่อกับลูกค้าและพนักงานเป็นเพียงบางส่วนของสิ่งที่
เกิดขึ้นที่จะนำาไปสู่ความคุ้มค่าทางธุรกิจในระยะยาว และยัง
ช่วยให้คุณเกิดขีดความสามารถด้านการแข่งขัน

ด้วยเหตุน้ี การวางแผน การคิดนอกกรอบและการสนับสนุน
ท่ีเหมาะสมจึงเป็นส่ิงจำาเป็นเพ่ือจัดการกับความท้าทายต่าง 
ๆ ในการปรับเปล่ียนสู่ระบบดิจิตอลพร้อม ๆ กับการเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ท่ีถูกต้องเพ่ือตอบสนองเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ

สรุป


