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บทสรปุส าหรบัผู้บริหาร 
(Executive Summary) 

ถงึแมว่้ำ digital disruption มกัจะเป็นภยัคุกคำมต่อบรษิทัแบบดัง้เดมิ แต่กม็หีลำยบรษิทัทีม่องเหน็โอกำสใหม่ ๆ และ
สำมำรถปรบัตวัได ้หนังสือเล่มนี้เป็นกำรรวบรวมประสบกำรณ์กว่ำ 10 ปีของผูเ้ขยีนในฐำนะอำจำรย์ทีม่หำวทิยำลยัฮำร์
วำร์ดและทีป่รกึษำดำ้น digital transformation strategy ใหก้บับรษิัทต่ำง ๆ ไดเ้หน็เคสมำกมำยทัง้ทีเ่วร์ิคและไม่เวร์ิค 
 
Strategy ทีม่กัจะ “ไม่เวร์ิค” หรอืเวิร์คไม่มำก ไดแ้ก่: 
 
1. สรำ้งหน่วยเลก็ ๆ หรอื startup ซึ่งเป็นอสิระขึน้มำหน่วยหนึ่งในองค์กรเพื่อน ำกำร transformation 

o ปัญหำทีพ่บบ่อยของแนวทำงนี้คอื หน่วยเลก็ ๆ เหล่ำนี้ท ำงำนไดด้ ีมผีลติภณัฑ์และบรกิำรใหม่ ๆ ทีดู่น่ำจะไป
ไดด้ ีแต่เมื่อจะน ำสิง่ใหม่ ๆ เหล่ำนัน้มำสู่บรษิทัแม่ กลบัเกดิแรงต้ำนทำน และไม่สำมำรถเขำ้กบั operation 
ของบรษิทัแม่ได ้สุดทำ้ยกล็้มเหลวไป ผูเ้ขยีนเปรยีบเทยีบแนวทำงนี้ว่ำเหมอืนสรำ้งเรอืเรว็เลก็ ๆ มำลำกเรอื
เดนิสมุทร ซึ่งมกัลำกไม่ไป 

2. ใชแ้นวทำง bottom-up ลองใหแ้ต่ละหน่วยท ำโครงกำรทีเ่ป็น digital experiments ของตนเอง โดยหวงัว่ำถ้ำมี
โครงกำรไหนดูไปไดด้ ีกข็ยำยผลใหห้น่วยอื่น ๆ ใชบ้้ำง 

o ปัญหำทีพ่บบ่อยของแนวทำงนี้คอื โครงกำรเลก็ ๆ ทีเ่กดิขึน้มกัเป็นโครงกำรทีห่วงัผลระยะสัน้ แก้ปัญหำเลก็ 
ๆ ของหน่วยตนเอง แต่ไม่สรำ้ง impact ในระยะยำว และเนื่องจำกไม่มกีำรก ำกบัดแูล จงึท ำใหไ้ม่มทีศิทำงที่
ชดัเจน โครงกำรทีอ่อกมำจงึขำดควำมสอดคล้องซึ่งกนัและกนั แถมยงัมโีครงกำรทีซ่ ้ำซ้อนกนัมำกมำย 
สิน้เปลอืงทรพัยำกรขององค์กร 

3. ใชป้ระโยชน์จำกเทคโนโลยเีพื่อลดต้นทุนและเพิม่ประสทิธภิำพของกำรด ำเนินงำนแบบเดมิ แต่ไม่ไดป้รบั workflow 
ใหม่ใหส้อดคล้องกบัควำมเป็น digital 

o กำรน ำเทคโนโลยมีำใชเ้ป็นสิง่ทีทุ่กองค์กรต้องท ำอยู่แล้ว แต่ปัญหำของแนวทำงนี้คอืมนัแค่เปลี่ยนใหท้ ำสิง่เดมิ 
ๆ ไดด้ขี ึน้ แต่ไม่ไดเ้ปลี่ยนถงึระดบัรำกฐำนใหอ้งค์กรไดท้ ำสิง่ใหม่ ๆ ซึ่งหลำย ๆ ครัง้กำรท ำแบบนี้ไม่ไดช่้วย
ใหอ้ยู่รอด ผูเ้ขยีนเปรยีบวธินีี้เหมอืนกำรใชผ้ำ้พนัแผลมำอุดแผลลกึ เลอืดไหลน้อยลง แต่ไม่หำย และไม่รอด
เหมอืนเดมิ 

กำรทีจ่ะท ำ digital strategy ทีป่ระสบควำมส ำเรจ็ ต้องผสำนควำมเป็น digital ใหเ้ขำ้ไปถงึ DNA ขององค์กร น ำ digital 
มำใชใ้นทุกมติขิองธุรกจิ 
 
คุณ Sunil ไดเ้สนอ framework ในกำรท ำ digital transformation ซึ่งประกอบดว้ย 4 องค์ประกอบ แต่ละบทของหนังสอื
เล่มนี้กค็อืกำรอธบิำยองค์ประกอบเหล่ำนี้ ซึ่งประกอบดว้ย 
 

1. Reimagine your business 
2. Reevaluating your value chain 
3. Reconnecting with customers 
4. Rebuilding your organization 
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PART I: Reimagine Your Business 
บทท่ี 1: ขอบเขตธุรกิจ (Business Scope) 

o คู่แข่งของธุรกจิเรำจะไม่ไดม้ำจำกขอบเขต (scope) อุตสำหกรรมแบบเดมิ ๆ อำจมำจำกอุตสำหกรรมอื่นกไ็ด ้
อย่ำยดึตดิกบัขอบเขตเดมิทีม่ ีควรถอืลูกคำ้เป็นศูนย์กลำง โดยยกตวัอย่ำง Amazon ทีม่ธีุรกจิหลำกหลำยมำก 
แต่ทุกอย่ำงกล็้วนส่งเสรมิซึ่งกนัและกนั (เกดิเป็น network effect) 

 
บทท่ี 2: แบบจ าลองทางธุรกิจ (Business Model) 

o เทคโนโลยเีปลี่ยนท ำใหพ้ฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเปลี่ยน ควำมเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวมกัส่งผลกระทบต่อวธิกีำร
หำรำยไดแ้บบเดมิของธุรกจิ ธุรกจิต้องหำวธิกีำรใหม่ในกำรสรำ้งรำยได้ วธิใีหม่ ๆ เหล่ำนี้ เช่น 

o พยำยำมมองว่ำอะไรคอืสิง่ทีเ่ป็นดำ้มมดี (razor) และอะไรเป็นใบมีด (blade) ของธุรกจิตนเอง เรำ
อำจสำมำรถกลบัดำ้มมดีไปเป็นใบมดีไดใ้นยุคนี้  

o กำรหำวธิใีหม่ ๆ ในกำรสรำ้งรำยไดจ้ำกสนิทรพัยเ์ดมิทีม่อียู่ 
o กำรสรำ้งคุณค่ำผ่ำนกำรสรำ้งประสบกำรณ์ 
o ลองสรำ้งธุรกจิทีไ่ม่ถอืครองสนิทรพัย์ 
o เปลี่ยนธุรกจิไปสู่ Product-as-a-service 

 
บทท่ี 3: Platforms และระบบนิเวศน์ (Platforms and Ecosystems) 

o กำรเปลี่ยนธุรกจิไปสู่ธุรกจิประเภท platform เป็น strategy กำร transform แบบหนึ่งทีห่ลำยองค์กรใชแ้ละ
ประสบควำมส ำเรจ็ เจำ้ของธุรกจิควรพจิำรณำแนวทำงนี้ 

 
PART TWO: Reevaluate Your Value Chain 
บทท่ี 4: ลองคิดใหม่เรื่อง R&D และนวตักรรม (Rethinking R&D and Innovation) 

o นวตักรรมจำกภำยในองค์กรอย่ำงเดยีวไม่เพยีงพอต่อกำรเตบิโตของธุรกจิอกีต่อไป ธุรกจิควรใชป้ระโยชน์จำก 
open innovation เช่น กำรจดักำรแข่งขนั 

o แต่กำรท ำ open innovation กม็ขีอ้ควรค ำนึงถงึ เช่น ต้องตัง้ปัญหำใหด้กี่อน เป็นระดบัทีค่นทีไ่ม่ไดม้ี
ทรพัยำกรเยอะสำมำรถแก้ได ้ต้องมวีธิกีำรประเมนิผลทีช่ดัเจนเป็นธรรม ต้องหำสมดุลของกำรแข่งใหด้ ีและ
ต้องปรบัวฒันธรรมองค์กรใหย้อมรบันวตักรรมจำกภำยนอก 

 
บทท่ี 5: ความเป็นเลิศในการปฏิบติังาน (Operational Excellence) 

o ธุรกจิควรน ำเทคโนโลยสีมยัใหม่ เช่น IoT, automation, robotic, AI, 3D printing, AR/VR, ฯลฯ มำใชเ้พิม่
ควำมเป็นเลศิในกำรปฏบิตังิำน 

 
บทท่ี 6: กลยุทธ์หลายช่องทาง (Omni-channel Strategy) 

o ธุรกจิต้องวำง strategy ใหช่้องทำงกำรขำยหลำยช่องทำงนัน้ส่งเสรมิซึ่งกนัและกนั ต้องออกแบบประสบกำรณ์
เป็นภำพรวมซึ่งสอดคล้องกนัระหว่ำงช่องทำงออนไลน์และออฟไลน์ 

 
PART THREE: Reconnect with Your Customers 
บทท่ี 7: การสร้างฐานลูกค้า (Acquiring Customers) 

o ลูกคำ้แต่ละคนม ีCustomer Lifetime Value (CLV) ไม่เท่ำกนั ควรโฟกสัในคนที ่CLV สูง และควรใช้
เทคโนโลยใีหม่ ๆ ในกำรสรำ้งฐำนลกูคำ้ 

o ช่วงทำ้ยของบทเป็นแนว tip & trick ในกำรท ำกำรตลำดออนไลน์ต่ำง ๆ เช่น กำรท ำ SEO/SEM, กำรใช ้
social media และกำร seeding, ขอ้ควรระวงัในกำรลดรำคำ, กำรท ำ freemium เป็นต้น 

 
บทท่ี 8: การสร้างความผกูพนักบัผู้บริโภค (Engaging Consumers) 
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o กำรสรำ้งควำมผูกพนักบัลูกคำ้ (customer engagement) ควรค ำนึงถงึ 3 ประกำร 1) กำรใหคุ้ณค่ำแก่ลูกคำ้ 
ไม่มุ่งแต่จะยดัเยยีดโฆษณำอย่ำงเดยีว 2) กำรเปลี่ยนจำก storytelling ไปสู่ story-making 3) กำรท ำตลำดที่
สอดคล้องกบัเหตุกำรณ์ชัว่ขณะ (moment-based marketing) 

o Moment-based marketing คอืกำรโฟกสัที ่moment เลก็ ๆ ทีเ่กดิในชวีติประจ ำวนั แล้ว offer สนิคำ้/บรกิำรที่
แก้ปัญหำ ณ ขณะนัน้ได ้เช่น เครื่องดเีลย์กอ็ยำกไดท้ีพ่กัไวร้อ 

 
บทท่ี 9: การวดัผลและการปรบังบการตลาดให้เหมาะสม (Measuring and Optimizing Marketing Spend) 

o กำรวดัควำมส ำเรจ็ของกำรท ำกำรตลำดออนไลน์ต้องค ำนึงถงึควำมเป็นเหตเุป็นผลดว้ย สิง่ทีเ่กี่ยวพนักนัไม่
จ ำเป็นต้องเป็นสำเหตุซึ่งกนัและกนั และกำรระบุทีม่ำของยอดขำยทีเ่พิม่ขึน้ว่ำมำจำกช่องทำงใด (attribution) 
กเ็ป็นสิง่ส ำคญัต่อกำรจดัสรรงบประมำณ 

 
PART FOUR: Rebuilding your organization 
บทท่ี 10: การจดัการการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทลั (Managing Digital Transition) 

o ผูน้ ำต้องมวีสิยัทศัน์ส ำหรบัอนำคต ผูน้ ำต้องหนักแน่นหำกก ำไรหรอืยอดขำยจะตกลงในช่วงเปลี่ยนผ่ำน และ
ในระหว่ำงกำรเปลี่ยนผ่ำนนีจ้ะส่งผลต่อกำรปฏบิตังิำนในทุกระดบัขององค์กร 

 
บทท่ี 11: ออกแบบองค์กรให้พร้อมส าหรบันวตักรรม (Designing an Organization for Innovation) 

o กำรจะน ำนวตักรรมใหม่ ๆ เขำ้สู่องค์กรได ้ไม่สำมำรถท ำไดด้ว้ยกำรสรำ้งหน่วยเลก็ทีเ่ป็นอสิระแล้วหวงัว่ำ
หน่วยเลก็เหลำ่นี้จะน ำพำองค์กรใหเ้ปลี่ยน จ ำเป็นต้องเตรยีมควำมพรอ้มภำยในองค์กรดว้ย 

 
บทท่ี 12: ทกัษะ, ขีดความสามารถ, และการบริหารจดัการคนเก่ง (Skills, Capability, and Talent 
Management) 

o ธุรกจิควรสรรหำคนเก่งทีม่คีวำมเชีย่วชำญดำ้นดจิทิลัเขำ้มำในองค์กร แต่ในอนำคตงำนจ ำนวนมำกจะหำยไป 
ต้องเตรยีมคนใหพ้รอ้มกบัเรื่องนี้ และควรใชเ้ทคโนโลยเีขำ้มำช่วยในทุกขัน้ของกำรบรหิำรจดักำรคน ตัง้แต่
กำรสรรหำ, กำรอบรมและพฒันำ, กำรประเมนิ, และกำรรกัษำคนเก่งไว ้  



 4 

PART I: Reimagine Your Business 

บทท่ี 1: ขอบเขตธรุกิจ 
(Business Scope) 

 

Key message:  
คู่แข่งของธุรกจิเรำจะไม่ไดม้ำจำกขอบเขต (scope) อุตสำหกรรมแบบเดมิ ๆ อำจมำจำกอุตสำหกรรมอื่นกไ็ด ้อย่ำ
ยดึตดิกบัขอบเขตเดมิทีม่ ีควรถอืลูกคำ้เป็นศูนย์กลำง 

 
Amazon ท ำธุรกจิหลำกหลำยมำก เริม่จำกกำรเป็นรำ้นหนังสอื ไปสู่กำรเป็น platform ทีใ่หผู้ข้ำยรำยอื่นเขำ้มำขำยทกุ
อย่ำง, กำรเปิดบรกิำร streaming เพลง, กำรผลติภำพยนตร์, กำรท ำ hardware เช่น Kindle และ Echo, กำรท ำ
โฆษณำ, กำรท ำ Cloud platform (Amazon Web Services - AWS) ฯลฯ  
 
คุณ Sunil คดิว่ำที ่Amazon ท ำเช่นนี้ เพรำะ Amazon ไม่ไดน้ิยำมธุรกจิของตนเองว่ำอยู่ในอุตสำหกรรมใด
อุตสำหกรรมหนึ่ง (ไม่ยดึตดิว่ำตนอยู่ในคำ้ปลกี, cloud, สื่อ, โฆษณำ, ฯลฯ) แต่ท ำธุรกจิโดยถอืลกูคำ้เป็นศูนย์กลำงแล้ว
สรำ้งผลติภณัฑ์ต่ำง ๆ แก้ปัญหำใหลู้กคำ้ โดยทีผ่ลติภณัฑ์ต่ำง ๆ ล้วนส่งเสรมิกนั (complementary product) จนเกดิ
เป็น network effect 
 
เช่น กำรท ำบรกิำร streaming ท ำใหย้อดสมคัรสมำชกิ Amazon Prime สูงขึน้, กำรท ำ AWS ท ำใหไ้ด ้know-how ของ
บรษิทัอื่นมำพฒันำบรกิำรของตนเอง เป็นต้น 
 
กำรยดึลกูคำ้เป็นศูนย์กลำง 

o ยกตวัอย่ำงเคสของบรษิทั John Deere ทีท่ ำเครื่องจกัรทำงกำรเกษตร ซึ่งแตกไลน์ธุรกจิของตนเองจำกขำย
เครื่องจกัร เป็นขำยระบบบรหิำรจดักำรฟำร์มโดยใชข้อ้มูลสภำพอำกำศ, เซนเซอร์ต่ำง ๆ, ขอ้มูลอื่น ๆ มำเพิม่
ผลผลติใหเ้กษตรกร 

o หำกจ ำเป็นต้องท ำสิง่ทีไ่ม่เคยท ำมำก่อน กจ็ ำเป็นต้องท ำ ตอนที ่John Deere เริม่ท ำระบบบรหิำรจดักำร
ฟำร์ม เขำกไ็ม่ไดม้ทีมี technology ทีเ่ขม้แขง็อะไร 

o กำร disruption ทีเ่กดิขึน้ในอุตสำหกรรมต่ำง ๆ จะไม่เกดิเลยถ้ำบรษิทัใหญ่ ๆ ใส่ใจกบัควำมต้องกำรของ
ลูกคำ้และใหบ้รกิำรแบบนี้ตัง้แต่แรก ก่อนทีจ่ะมคีนมำ disrupt แต่บรษิทัใหญ่มกัมคีวำมดอ้ยประสทิธภิำพ
ภำยใน ท ำใหไ้ม่สำมำรถท ำอะไรใหม่ ๆ ได้ 

กำรแข่งขนัดว้ย network effect 

o กำรท ำรำคำใหต้ ่ำกว่ำ (cheaper) หรอืว่ำท ำผลติภณัฑ์ใหด้กีว่ำ (better) ไม่ใช่กลยุทธ์เดยีวในกำรสรำ้งควำม
ไดเ้ปรยีบอกีต่อไป กำรม ีnetwork effect ท ำใหถ้งึแมม้คู่ีแข่งทีถู่กกว่ำหรอืดกีว่ำออกมำ switching cost ใน
กำรยำ้ยค่ำยกสู็ง 

o iPhone ทีม่ีบรกิำรบน ecosystem มำกมำย ยิง่มลีูกคำ้เยอะกย็ิง่ท ำใหม้บีรกิำรอื่น ๆ บน platform มำกขึน้ 
ลูกคำ้กย็ิง่ใหคุ้ณค่ำกบัผลติภณัฑ์มำกขึน้ 

o Paytm ทีเ่ริม่จำกกำรเป็นบรกิำรเตมิเงนิโทรศพัท์มอืถอื ไปสู่บรกิำรช ำระเงนิออนไลน์ (e-wallet) ทีใ่หญ่ทีสุ่ด
ในอนิเดยี หรอื WeChat ในจนี ซึ่งกลำยเป็นแอพทีเ่อำไวท้ ำทกุอย่ำงได้ 
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ประเดน็อื่น ๆ 

o ธุรกจิต้องมกีำรเกบ็และวเิครำะห์ data เพื่อใหเ้ขำ้ใจลกูคำ้อย่ำงลกึซึง้ ดงัประโยคฮติว่ำ data is the new oil 
แต่เป็นน ้ำมนัทีไ่ม่มวีนัหมด ยิง่ใชย้ิง่เกบ็ยิง่มแีต่จะเพิม่มูลค่ำ 

o คุณ Sunil ปิดทำ้ยบทดว้ยกำรตัง้ค ำถำมว่ำ แล้วขยำยธุรกจิออกไปแบบไหนถงึจะไม่ถอืว่ำหลุดโฟกสั ? โดย
ยกตวัอย่ำง Apple ทีม่ขี่ำวว่ำก ำลงัท ำรถยนต์ ซึ่งเรื่องนี้ต้องหำสมดลุใหด้ ี
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บทท่ี 2: แบบจ าลองทางธรุกิจ 
(Business Model) 

 

Key message:  
เทคโนโลยเีปลี่ยนท ำใหพ้ฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเปลี่ยน ควำมเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวมกัส่งผลกระทบต่อวธิกีำรหำ
รำยไดแ้บบเดมิของธุรกจิ ธุรกจิต้องหำวธิกีำรใหม่ในกำรสรำ้งรำยได้ 

 
Business model หมำยถงึวธิกีำรทีธุ่รกจิสรำ้งและส่งมอบคุณค่ำใหลู้กคำ้ บทนี้จะพูดถงึ business model ใหม่ทีธุ่รกจิ
ควรน ำมำใชเ้พื่ออยู่รอดและเตบิโตในยุคดจิทิลั 
 
เปลี่ยนดำ้มมดีโกนใหก้ลำยเป็นใบมดี (Convert razor into blade) 

o ขยำยควำมโดยผูส้รุป: หมำยถงึ กำรทีด่ำ้มมดีโกน (razor) เป็นสิง่ทีบ่รษิทัมดีโกนขำยในรำคำถูก เพื่อให้
แพร่หลำยในผูบ้รโิภค จำกนัน้ท ำก ำไรจำกกำรขำยใบมดี (blade) 

o ยกตวัอย่ำงเคสของอุตสำหกรรมเพลงทีเ่คยเจรญิรุ่งเรอืงดว้ยกำรขำยเทปหรอืซดี ีส่วนคอนเสร์ิตเป็นเครื่องมอื
ทีท่ ำใหข้ำยอลับัม้ไดม้ำกขึน้ คอนเสร์ิตเป็นดำ้มมดี อลับัม้เป็นใบมดี 

o แต่เมื่อถงึยุคดจิทิลั รำยไดจ้ำกกำรขำยในรูปดจิทิลัหรอืกำร streaming นัน้น้อยมำกเมื่อเทยีบกบัสมยัก่อน สิง่
ทีเ่ปลี่ยนไปคอืเพลงแพร่หลำยไดง้่ำยกว่ำเดมิมำก ศลิปินดงัง่ำย  ข่ำวคอนเสร์ิตแพร่กระจำยไดเ้รว็ บรษิทั
เพลงจงึสำมำรถขำยบตัรคอนเสร์ิตรำคำแพง ๆ ได ้กลำยเป็นรำยไดห้ลกั (ใบมดี) ส่วนอลับัม้กลำยเป็นสิง่ที่
แทบจะแจกฟรเีพื่อดงึคนเขำ้สู่คอนเสร์ิต (ดำ้มมดี) 

o ธุรกจิยงัสำมำรถหำใบมดีตวัใหม่จำก complementary product ตวัอย่ำงเคสนี้คอืหนังสอืพมิพ์ The New York 
Times (NYT) แต่เดมิดำ้มมดีของ NYT คอืหนังสอืพมิพ์ทีข่ำยค่ำสมำชกิในรำคำถูก (ดำ้มมดี) เพื่อขำย
โฆษณำในรำคำแพง (ใบมดี) แต่ยุคดจิทิลัแมจ้ ำนวนผูเ้ยีย่มชมเวบ็ไซต์จะสูง แต่ค่ำโฆษณำออนไลน์ไม่สูง
เหมอืนยุคสิง่พมิพ์ 

o NYT มแีนวคดิว่ำถงึแม ้information ทีอ่ยู่บนอนิเตอร์เน็ตจะฟร ีแต่มกัจะคุณภำพต ่ำ ผูบ้รโิภคจะยงัยนิยอม
จ่ำยเงนิเพื่อเสพสื่อทีม่คุีณภำพ ในปี 2011 NYT ตดัสนิใจใชร้ะบบ Paywall อ่ำนไดจ้ ำกดั ถ้ำจะอ่ำนต่อต้อง
จ่ำยค่ำอ่ำน ซึ่งประสบควำมส ำเรจ็ดว้ยด ีรำยไดจ้ำกค่ำสมำชกิดจิทิลักลำยเป็นรำยไดห้ลกั 

คน้หำหนทำงใหม่ในกำรกกัเกบ็มูลค่ำ (Capture value) 

o ขยำยควำมโดยผูส้รุป: กำรกกัเกบ็มูลค่ำคอื ในทุกธุรกจิจะมกีำรสรำ้งและส่งมอบคุณค่ำ (value creation) 
ใหแ้กลู่กคำ้ ซึ่งในกระบวนกำรจะมผีูเ้กี่ยวขอ้งมำกมำย ทุกคนกจ็ะกกัเกบ็มูลค่ำส่วนหนึ่งไวเ้ป็นผลตอบแทน
ของตน กกัเกบ็ไดม้ำกกก็ ำไรมำก 

o ยกตวัอย่ำงเคสของ The Weather Channel Company (TWCC) ซึ่งท ำธุรกจิผลติรำยกำรพยำกรณ์อำกำศ
ทำงช่องเคเบลิ ซึ่งในยุคดจิทิลันัน้จ ำนวนสมำชกิเคเบลิทวีตีกลงมำก คนกห็ำขอ้มูลอำกำศไดจ้ำกอนิเตอร์เน็ต
ไดง้่ำย ๆ กระทบต่อรำยไดข้อง TWCC ซึ่งแมจ้ะมแีอพ แต่รำยไดจ้ำกแอพกน็้อยมำก 

o TWCC ท ำกำร transform ดว้ยแนวคดิว่ำจะยงัคงเป็นบรษิทัสื่อดำ้นอุตุนิยมวทิยำทีส่อดคล้องกบัยุคสมยั สิง่ที ่
TWCC ท ำกบัฝัง่ผูบ้รโิภคคอืกำรปรบัเว็บไซต์และแอพใหม่ใหส่้งขอ้มูลที ่personalize กบัผูใ้ชม้ำกขึน้ และเน้น
ผลติสื่อทีม่ ีstory ทีน่่ำสนใจ สิง่เหล่ำนี้ท ำใหไ้ดค่้ำโฆษณำทีม่ำกขึน้กว่ำแอพพยำกรณ์อำกำศธรรมดำ ส่วนฝัง่
ลูกคำ้องค์กรกใ็ช ้big data ทีบ่รษิทัมมีำท ำ platform ชื่อ WeatherFX เพื่อหำขอ้มูลเชงิลกึ (insight) ที่
เกี่ยวขอ้งกบัสภำพอำกำศใหแ้ก่ลูกคำ้ เช่น แพนทนีเลอืกแสดงโฆษณำ hair products ไดต้รงกบัสภำพอำกำศ 
ส่งผลใหย้อดขำยเพิม่ขึน้ 28% และธุรกจิอื่น ๆ อกีหลำยแห่ง จนท ำใหปี้ 2016 IBM เขำ้ซื้อกจิกำรของ TWCC 
ดว้ยมูลค่ำ 2 พนัล้ำนเหรยีญ 
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o อกีเคสหนึ่งคอืรำ้นคำ้อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์Best Buy ซึ่งประสบปัญหำกลำยเป็นโชว์รูมให ้Amazon คอืคน
มำดูมำลองของที ่Best Buy แต่ไปซื้อจรงิใน Amazon แต่ Best Buy ยงัมจีุดแข่งส ำคญัคอืมลีูกคำ้เข้ำรำ้น
จ ำนวนมำกทัว่อเมรกิำ (แมจ้ะไม่ซื้อ) วธิกีำร transform ที ่ Best Buy ใชค้ือกำรใหผู้จ้ดัจ ำหน่ำย เช่น 
Samsung มำตัง้รำ้นของตนเองภำยใน Best Buy ใชท้มีจำก Samsung เองเพื่อสรำ้งประสบกำรณ์ทีด่ทีีสุ่ดให้
ลูกคำ้ แล้วเกบ็เงนิจำก Samsung แทน วธินีี้ประสบควำมส ำเรจ็อย่ำงดแีละขยำยผลไปยงัแบรนด์อื่น ๆ อกี
มำก 

o Strategy ต่อจำกนี้ของ Best Buy คอื “expand what we sell” และ “evolve how we sell” เช่น มีบรกิำรให้
ค ำปรกึษำกำรท ำ smart home ถงึบ้ำน 

สรำ้งคุณค่ำผ่ำนกำรสรำ้งประสบกำรณ์ (Create value through experiences) 

o ถงึเวลำแล้วทีธุ่รกจิทีม่หีน้ำรำ้น (brick-and-mortar) ต้องเปลี่ยนจำกกำรขำยสนิคำ้ มำเป็นขำยประสบกำรณ์ 
ซึ่งคุณ Sunil ยกตวัอย่ำงของรำ้น Eataly ซึ่งเป็นกำรรวมรำ้นอำหำร, ซูเปอร์มำร์เกต็, และโรงเรยีนสอน
ท ำอำหำรมำไวท้ีเ่ดยีวกนั ทัง้หมดในธมีอติำล ี

o ประโยชน์ทีไ่ดค้อื 1) รำ้นอำหำรดงึคนใหเ้ขำ้มำในพื้นที ่ก่อใหเ้กดิกำรจบัจ่ำย กำรไดม้ำเหน็เชฟท ำอำหำรใหดู้
ท ำใหอ้ยำกซื้อไปท ำบ้ำง 2) ประสบกำรณ์กำรซื้อที ่unique ท ำใหค้ดิรำคำแพงขึน้ได ้3) กำรมรีำ้นอำหำรท ำให้
ใชส้นิคำ้ร่วมกบัซูเปอร์มำร์เกต็ได ้โดยเฉพำะพวกอำหำรทีม่อีำยกุำรเกบ็จ ำกดั 

o Eataly ยงัท ำกำรตลำดไม่เหมอืนทีอ่ื่น เน้นเล่ำ story ของสนิคำ้, ไม่เน้นแข่งทีร่ำคำ, เน้นกำรสรำ้ง event 
ดงึดูดใหค้นมำทีร่ำ้นเพื่อท ำกจิกรรมต่ำง ๆ และมปีระสบกำรณ์ใหม่ ๆ กบัสนิคำ้, เชญิชวน influencer มำ
ร่วมงำน คนเหล่ำนี้กบ็อกต่อกนัไปเป็นทอด ๆ 

o เคสอื่น ๆ เช่น โรงหนังในอเมรกิำเริม่ท ำทีน่ัง่ทีส่บำยขึน้และมบีรกิำรต่ำง ๆ เหมอืนเครื่องบนิ business class 
แล้วคดิค่ำตัว๋แพงขึน้, หำ้งสรรพสนิคำ้ลดรำคำค่ำเช่ำใหร้ำ้นคำ้ หรอืรำ้นอำหำรทีเ่ป็นแม่เหลก็ในกำรดงึดดู
ลูกคำ้มำรบัประสบกำรณ์ใหม่ ๆ 

สรำ้งธุรกจิทีไ่ม่ถอืครองสนิทรพัย์เป็นของตน (Build an asset-light business) 

o ตวัอย่ำงเคสของขอ้นี้คอืธุรกจิดลีเลอร์รถยนต์ทีจ่ำกสมยัก่อนคนมำหำขอ้มูลกำรซื้อรถทีด่ลีเลอร์โดยตรงก่อน
จะซื้อรถ แต่ปัจจุบนัคนหำขอ้มูลจำกกูเกิ้ลแล้วกไ็ปทดลองขบัและซือ้เลย ธุรกจิเหล่ำนี้อำจไม่จ ำเป็นต้องมโีชว์
รูมใหญ่ ๆ ไวใ้หลู้กคำ้ดูแล้ว อำจใชว้ธิตีัง้โชว์รูมในหำ้ง (เหมอืน Tesla) แล้วโชว์แต่รุ่นส ำคญั, อำจมกีำรส่งรถ
ไปใหลู้กคำ้ลองขบัทีบ้่ำน, หรอืเปิดใหลู้กคำ้ไดป้รบัแต่งรถเพิม่ แล้วคดิรำคำเพิม่ เป็นต้น 

o ปัม๊น ้ำมนัเป็นอกีหนึ่งธุรกจิทีก่ ำลงัมหีลำยบรษิทัก ำลงัพยำยำมปรบัรูปแบบ เช่น มรีถมำเตมิน ้ำมนัใหถ้งึทีจ่อด
รถ ไม่ต้องขบัไปปัม๊ เป็นต้น 

เปลี่ยนแปลงธุรกจิไปสู่ Product-as-a-Service 

o แทนทีจ่ะขำยสนิคำ้เป็นชิ้นแบบเดมิ หลำยบรษิทัเริม่เปลี่ยนไปขำยเป็นบรกิำรแทน 
o ยกตวัอย่ำงเช่น Phillips ทีใ่หบ้รกิำร Lighting-as-a-service ทีส่นำมบนิในอมัสเตอร์ดมั โดยแทนทีจ่ะคดิรำคำ

ค่ำหลอดไฟ เปลี่ยนเป็นคดิค่ำบรกิำรจำกแสงสว่ำงทีเ่กดิขึน้ จะใชก้ีห่ลอด หลอดจะเสยีกี่ครัง้ ลูกคำ้ไม่ต้อง
สนใจ ตรำบเท่ำทีอ่ำคำรยงัมแีสงสว่ำงตำมทีต่กลงกนัไวอ้ยู่ กำรท ำแบบนี้ยงักระตุ้นให ้Phillips พฒันำ
หลอดไฟใหป้ระหยดัมำกขึน้และคงทนมำกขึน้ เพื่อใหไ้ดก้ ำไรมำกขึน้ 

o ธุรกจิอื่น ๆ ทีก่ ำลงัท ำแบบนี้ เช่น Rolls-Royce คดิรำคำตำมกำรใชง้ำนเครื่องยนต์ที่ใชจ้รงิ, Michelin คดิตำม
ระยะทำงทีว่ิง่ได ้เป็นต้น 

o สนิคำ้ Luxury กเ็ริม่ท ำ model แบบนี้เช่นกนั เช่น จ่ำยสมำชกิรำยเดอืนแล้วไดก้ระเป๋ำหรูรุ่นใหม่ไปใชเ้รื่อย ๆ, 
ไดข้บัรถหรูโดยไม่ต้องซื้อ 
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o โมเดลกำรใหบ้รกิำรแบบนี้มขีอ้ดคีอื 1) เป็น outcome-base: จำกแต่ก่อนทีผ่ลประโยชน์ของธุรกจิกบั
ผลประโยชน์ของลูกคำ้มกัจะสวนทำงกนั เช่น ยิง่หลอดไฟเสยีบ่อย Phillips กย็ิง่ขำยหลอดไฟไดม้ำก เปลี่ยน
มำคดิรำคำแบบนี้ท ำให ้incentive ของทัง้สองฝ่ำยไปทำงเดยีวกนั 2) ขยำยฐำนลูกคำ้ เพรำะค่ำแรกเขำ้น้อย
กว่ำ เช่น ไดข้บัรถหรูโดยไม่ต้องซื้อ 
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บทท่ี 3: Platforms และระบบนิเวศน์ 
(Platforms and Ecosystems) 

 

Key message:  
กำรเปลี่ยนธุรกจิไปสู่ธุรกจิประเภท platform เป็น strategy หนึ่งทีห่ลำยองค์กรใชแ้ละประสบควำมส ำเรจ็ เจำ้ของ
ธุรกจิควรพจิำรณำแนวทำงนี้ 

 
The platform revolution 

o มบีรษิทัทีเ่ป็น platform เกดิขึน้มำกมำยในยุคนี้เนื่องจำกต้นทุนกำรท ำธุรกรรม (transaction cost) ทีต่ ่ำลง
มำก ควำมหมำยคอื สมยัก่อนถ้ำอยำกรบัท ำงำนฟรแีลนซ์กต็้องตื่นมำหำประกำศในหนังสอืพมิพ์หรอืโทรไป
สอบถำมตำมบรษิทั กว่ำจะไดง้ำนสกัชิ้น สิง่เหล่ำนี้คอื transaction cost กว่ำจะไดท้ ำงำนนัน้สูง สมยันี้เปิด
อนิเตอร์เน็ตกร็บังำนฟรแีลนซ์ไดแ้ล้ว 

o ตวัอย่ำงบรษิทัเหล่ำนี้เช่น eBay, Amazon, Airbnb, Uber, Upwork 
o หนังสอืยกตวัอย่ำงบรษิทั Gelato โดยเริม่จำกว่ำธุรกจิ SME มกัต้องซื้อเครื่องพมิพ์ขนำดใหญ่มำใชส้ ำหรบั

ธุรกจิของตน แต่กม็กัมปัีญหำไม่ไดใ้ชเ้ครื่องพมิพ์ไดเ้ตม็ปรมิำณทีร่บัได ้(capacity) ส่วนธุรกจิขนำดใหญ่กม็กั
ใชว้ธิมีศูีนย์พมิพ์กลำงแล้วส่งงำนพมิพ์ออกไปใหส้ำขำทัว่โลก ซึ่งมกัมปัีญหำควำมดอ้ยประสทิธภิำพและ 
oversupply บรษิทั Gelato ไดส้รำ้ง platform ในกำรแก้ปัญหำนี้โดยกำรจบัคู่ผูต้้องกำรพมิพ์งำนกบับรษิทัทีม่ี
เครื่องพมิพ์ทีไ่ม่ไดใ้ชใ้น 40 ประเทศทัว่โลก ลูกคำ้อพัโหลดงำนพมิพ์ขึน้ platform จำกนัน้บรษิทัทีม่ี
เครื่องพมิพ์ทีอ่ยู่พื้นทีใ่กล้ลูกคำ้กร็บังำนนี้มำพมิพ์แล้วส่งมอบใหลู้กคำ้ 

ขอ้ไดเ้ปรยีบของ platform 

o มผีูข้ำยไดบ้น platform ไดจ้ ำนวนมำก 
o ลูกคำ้มทีำงเลอืกมำกขึน้ ประหยดัค่ำใชจ้่ำย 
o เปิดตลำดใหม่ ก่อใหเ้กดิอุปสงค์-อุปทำนใหม่ เช่น อำชพีคนขบั Uber 
o ลงทุนน้อย ลดควำมจ ำเป็นต้องถอืครองสนิทรพัย์ (asset-light)  
o สำมำรถขยำยธุรกจิไดง้่ำย (scalability) 
o เสรมิสรำ้ง innovation เพรำะมผีูซ้ื้อและผูข้ำยจ ำนวนมำก เกดิกำรแข่งขนั 

ควำมทำ้ทำยของ platform 

o Platform นัน้คุมคุณภำพของสนิคำ้/บรกิำรไดย้ำกกว่ำท ำเองทัง้หมด ซึ่งส่งผลต่อประสบกำรณ์ของลูกคำ้ 
หลำย ๆ บรษิทักเ็ริม่ใชแ้นวทำงท ำเองหรอืผสมกนัระหว่ำง platform และท ำเอง เช่น Amazon, Alibaba, 
Zappos 

 
 
จำกผลติภณัฑ์สู่ platform 

o Platform ไม่จ ำเป็นต้องเป็น marketplace (เช่น Airbnb, Uber) สนิคำ้เป็นชิ้น เช่น Nest, Amazon Echo หรอื 
Tesla กเ็ป็น platform ทีธุ่รกจิอื่น ๆ มำอยู่บน platform ได้ 
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o คุณ Sunil ยกตวัอย่ำงบรษิทั GE ที ่transform ตนเองจำกกำรผลติชิ้นส่วนอุตสำหกรรมและรถยนต์ โดยสรำ้ง 
GE digital ซึ่งใชก้ำรเกบ็ขอ้มูลและวเิครำะห์ขอ้มูลของชิ้นส่วนต่ำง ๆ มำเพิง่ประสทิธภิำพ, ลด downtime, 
ท ำนำยกำรซ่อมบ ำรุง และเปิดใหธุ้รกจิอื่น ๆ มำพฒันำต่อยอดและใชบ้รกิำรซอฟท์แวร์นี้ได ้ในปี 2015 GE มี
รำยไดจ้ำก digital platform นี้กว่ำ 5,000 ล้ำนเหรยีญและเตบิโต 20% ทุกปี 

o อกีตวัอย่ำงหนึ่งคอื Goldman Sachs ทีเ่ปิด platform วเิครำะห์ขอ้มูลทำงกำรเงนิ SIMON ใหแ้ก่
บุคคลภำยนอกรวมถงึคู่แข่งเขำ้มำอยู่บน platform แล้วเกบ็คอมมชิชัน่จำกกำรขำย financial product ของ
คู่แข่ง 

กำรสรำ้งธุรกจิ platform 

o ต้องมผีูเ้กี่ยวขอ้งอยู่บนระบบมำกพอ ซึ่งสำมำรถท ำไดโ้ดย 
o ขัน้แรกต้องมบีรกิำร/สนิคำ้ทีด่งึดูดใหค้นเขำ้มำบน platform ได ้เช่น จะท ำเครื่องเกม XBOX ขำยก็

ต้องสรำ้งเกมของตนเองดว้ยเพื่อใหผู้ซ้ื้ออยำกซื้อไปเล่น 
o โฟกสัทีต่ลำดเลก็ ๆ ในช่วงแรก เพื่อสรำ้งประสบกำรณ์ทีด่ ีเช่น Uber เน้นทีร่ถหรู, Facebook เน้น

ทีน่ักศกึษำฮำร์วำร์ด 
o Subsidize ใหข้ำ้งใดขำ้งหนึ่งของ platform เช่น Adobe ใหผู้ใ้ชโ้หลดโปรแกรมอ่ำนไฟล์ PDF ไดฟ้ร ี

เพื่อขำยโปรแกรมสรำ้งไฟล์ PDF 
o Freemium model เช่น The New York Times ทีใ่หอ้่ำนฟรส่ีวนหนึ่ง 

o กำรเขำ้มำอยู่บน platform ต้องท ำไดง้่ำย ม ีAPI ใหน้ักพฒันำใช ้
o กำรเลอืกระหว่ำง Open และ Closed system 

o Open (เช่น Android) จะดงึดูดคนมำอยู่บน platform เยอะ มคีวำมหลำกหลำย มนีวตักรรมใหม่ ๆ 
ตลำดใหญ่กว่ำ 

o Close (เช่น iOS) จะควบคุมประสบกำรณ์ทีลู่กคำ้จะไดร้บัไดง้่ำยกว่ำ ท ำใหล้กูคำ้มกัไดป้ระสบกำรณ์
ทีด่กีว่ำ 

ประเดน็อื่น ๆ 

o ธุรกจิในยุคปัจจุบนัต้องกำรกำรประสำนงำนกนัระหว่ำงหลำกหลำยธุรกิจเพื่อส่งมอบสนิคำ้/บรกิำรทีม่คีวำม
ซบัซ้อน เกดิเป็นควำมสมัพนัธ์ทีซ่บัซ้อน เช่น ธนำคำรไม่อยำกให ้Apple Pay ควบคุมประสบกำรณ์กำร
จ่ำยเงนิทัง้หมด แต่กป็ฏเิสธลูกคำ้มหำศำลของ Apple ไม่ได้ 

o หำกกำรก ำกบัดูแล platform ไม่ด ีกอ็ำจเกดิผลเสยีเช่นกรณีกำรใช ้Facebook แทรกแซงกำรเลอืกตัง้อเมรกิำ
โดย Cambridge Analytica 
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PART TWO: Reevaluate Your Value Chain 

บทท่ี 4: ลองคิดใหม่เรื่อง R&D และนวตักรรม 
(Rethinking R&D and Innovation) 

 

Key message:  
นวตักรรมจำกภำยในองค์กรอย่ำงเดยีวไม่เพยีงพอต่อกำรเตบิโตของธุรกจิอกีต่อไป ธุรกจิควรใชป้ระโยชน์จำก open 
innovation 

 
ขำขึน้ของ open Innovation 

o โลกของ corporate R&D (research and development) ก ำลงัเปลี่ยนเขำ้สู่ C&D (connect and 
development) มอีงค์กรมำกมำยทีใ่ช ้Open innovation หรอื Crowdsourcing ในกำรสรำ้งผลติภณัฑ์ใหม่ ๆ 

o ในปี 2013 นำซ่ำไดจ้ดัใหม้กีำรประกวดออกแบบอลักอรทิีม่ในกำรจดัวำงแผงโซลำร์เซลล์ของสถำนี
อวกำศนำนำชำต ิผลปรำกฏว่ำมผีูส่้งผลงำนเขำ้ประกวดกว่ำ 2,185 ชิ้น ในระยะเวลำสัน้ ๆ ใน
ผลงำนเหล่ำนี้ กว่ำครึง่ท ำไดด้กีว่ำอลักอรทิีม่ทีน่กัวทิยำศำสตร์ของนำซ่ำคดิขึน้ ทัง้ ๆ ทีเ่ป็นองค์กร
ทีม่นีักวทิยำศำสตร์ระดบัหวักะทอิยู่มำกมำย 

o Harvard Medical School (HMS) เคยจดักำรแข่งขนัออกแบบอลักอรทิีม่ทำงพนัธุศำสตร์เช่นกนั 
ผลงำนหลำยกว่ำ 30 ชิ้นกด็กีว่ำทีท่มีภำยในของ HMS ท ำเช่นกนั 

o เคสอื่น ๆ อกีหลำยเคส 
o ลูกคำ้หรอืผูใ้ชผ้ลติภณัฑ์คอืผูท้ีเ่ขำ้ใจปัญหำและมกัจะเหน็แนวทำงในกำรปรบัปรุงผลติภณัฑ์มำกทีสุ่ด ลูกคำ้

สมยันี้มกัมคีวำมยนิดจีะช่วยธุรกจิพฒันำผลติภณัฑ์เพื่อแก้ปัญหำใหพ้วกเขำ และเทคโนโลยสีมยัใหม่กเ็อื้อให้
ท ำเช่นนัน้ 

o ผลติภณัฑ์ทีต่่อยอดมำจำก open innovation มอีตัรำกำรประสบควำมส ำเรจ็ทีสู่งกว่ำ 

ท ำไม open Innovation ถงึเวิร์ค ? 

o เนื่องจำกคนภำยในองค์กรมกัมมุีมมองต่อปัญหำแบบเดยีว แต่คนนอกซึ่งมพีื้นเพหลำกหลำยกม็องปัญหำ
ต่ำงกนัไป จงึเกดิทำงแก้ปัญหำทีห่ลำกหลำย อกีอย่ำงคนทีเ่ขำ้มำร่วมแก้ปัญหำกม็กัจะเป็นคนทีส่นใจเรื่อง
เหล่ำนี้อยูเ่ดมิ จงึม ีpassion ในกำรแก้ปัญหำ 

ท ำไมผูค้นถงึเขำ้ร่วม open innovation ? 

o เป็นควำมต้องกำรส่วนตวั: เช่น เจสนั อดมัส์ ผูก้่อตัง้ NightScout อุปกรณ์ open-source ทีใ่ชต้ดิตำมระดบั
น ้ำตำลของลกูสำวทีเ่ป็นเบำหวำน ชนิดที ่1 แบบ real-time 

o เป็นควำมสนุกหรอืต้องกำรช่วยผูอ้ื่น 
o เพื่อเงนิหรอืผลตอบแทน: ส่วนน้อยทีจ่ะท ำเพื่อเงนิจรงิ ๆ แต่จ ำนวนมำกอยำกไดผ้ลงำนไปประดบั resume 

ของตนเอง 

 
จะสรำ้ง open Innovation ในองค์กรไดอ้ย่ำงไร 
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o ต้องตัง้ปัญหำใหด้กี่อน ต้องเฉพำะเจำะจงว่ำจะแก้อะไร ไม่กวำ้งเกนิไป เช่น อะไรคืออนำคตของธนำคำร แบบ
นี้ไม่เวร์ิค 

o ต้องมวีธิปีระเมนิผลทีช่ดัเจนและเป็นธรรม เช่น วดัประสทิธภิำพดว้ยตวัเลขเทยีบกบัวธิเีดมิ 
o ต้องหำสมดุลของกำรแข่งขนัใหด้ ีเช่น ถ้ำใหร้ำงวลัเยอะกอ็ำจดงึดูดคนเก่ง ๆ มำได ้แต่คนทัว่ ๆ ไปกอ็ำจรูส้กึ

ว่ำไม่ใช่งำนแข่งทีเ่ขำน่ำจะชนะได ้
o ต้องปรบัวฒันธรรมองค์กร ใหย้อมรบัและไม่ต่อต้ำนนวตักรรมจำกภำยนอก หรอืบำงคนกอ็ำจกลวัว่ำตนจะตก

งำนถ้ำ open innovation มผีลงำนทีด่กีว่ำตน 

ขอ้จ ำกดัของ open innovation 

o นวตักรรมทีย่ิง่ใหญ่ (breakthrough innovation) มกัไม่ไดม้ำจำก open innovation เช่น เรำคงไม่สำมำรถ 
crowdsource ใหค้นออกแบบ iPhone รุ่นใหม่หรอืสรำ้งรถยนต์ไรค้นขบัได ้ธุรกจิต้องแตกปัญหำออกมำเป็น
เรื่องเลก็ ๆ ในระดบัทีค่นทัว่ไปซึ่งไม่ไดม้ทีรพัยำกรมำกมำยจะสำมำรถแก้ได ้

o ต้องมคีวำมชดัเจนเรื่องทรพัย์สนิทำงปัญญำว่ำนวตักรรมทีเ่กดิขึน้จะเป็นของใคร อย่ำงไร 
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บทท่ี 5: ความเป็นเลิศในการปฏิบติังาน 
(Operational Excellence) 

 

Key message:  
ธุรกจิควรน ำเทคโนโลยสีมยัใหม่ เช่น IoT, automation, robotic, AI, 3D printing, AR/VR, ฯลฯ มำใชเ้พิม่ควำมเป็น
เลศิในกำรปฏบิตังิำน 

 
ช่วงต้นของบทกล่ำวถงึควำมล้มเหลวในกำรควบคุมคุณภำพของ Samsung Galaxy Note 7 ทีม่ีปัญหำแบตเตอรรีะเบดิ
จนต้องยกเลกิกำรขำย 
 
Industry 4.0 

o กำรปฏวิตัอิุตสำหกรรมครัง้แรก ช่วงศตวรรษที่ 18 คอืกำรคน้พบเครื่องจกัรไอน ้ำ ครัง้ทีส่องช่วงต้นศตวรรษที ่
20 คอืกำรคน้พบไฟฟ้ำและกำรใชส้ำยพำนกำรผลติ ครัง้ทีส่ำมยุค 50s คอืกำรใชค้อมพวิเตอร์และเครื่องจกัร
อตัโนมตัเิขำ้มำช่วยในกำรผลติ ส่วนครัง้ที ่4 ยุคปัจจุบนั คอืกำรน ำเทคโนโลยดีจิทิลัเขำ้มำใช้ 

o คุณ Sunil ยกตวัอย่ำง smart factory ของ Siemens ทีม่เีซนเซอร์ต่ำง ๆ, มีระบบอตัโนมตั,ิ ปัญญำประดษิฐ์
ต่ำง ๆ มำยมำยเขำ้มำใชใ้นกำรผลติ ท ำใหล้ดควำมผดิพลำด ลดกำรใชค้น แต่ยงัคงควำมยดืหยุ่นเสมอืนใช้
คนไวไ้ดไ้ม่เหมอืนสำยพำนกำรผลติทัว่ไป, มรีะบบอตัโนมตัใินกำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรผลติ 

o ยุคนี้เป็นยุคของ Internet of Things (IoT) ทีอุ่ปกรณ์ต่ำง ๆ มกีำรเชื่อมต่อเขำ้กบัเครอืข่ำย ท ำใหส้ำมำรถ
ตรวจสอบตดิตำมกำรท ำงำน หรอืควบคุมไดจ้ำกส่วนกลำง เช่น มชีิ้นไหนเสยีหำยกส็ำมำรถทรำบไดเ้ลย น ำ
ขอ้มูลเหล่ำนี้ไปวเิครำะห์ต่อกส็ำมำรถท ำนำยกำรซ่อมบ ำรุงไดก้่อนเสยีหำย ซึ่งส ำหรบัอุตสำหกรรมใหญ่ ๆ ส่งิ
เหล่ำนี้มมูีลค่ำมหำศำล 

Additive manufacturing (กำรพมิพ์ 3 มติ)ิ 

o กำรพมิพ์ 3 มติกิ ำลงัมกีำรใชจ้รงิในอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ทัง้ก่อสรำ้ง, อุปกรณ์กำรแพทย์-อวยัวะเทยีม, กำรบนิ 
ฯลฯ 

o ตวัอย่ำงประโยชน์ของกำรพมิพ์ 3 มติิ 
o สำมำรถใชส้รำ้งผลติภณัฑ์ทีซ่บัซ้อนและมตี้นทุนทีถู่กกว่ำได ้เช่น อุปกรณ์บำงอย่ำงทีม่ชีิ้นส่วนย่อย

มำกมำยท ำใหป้ระกอบยำก พมิพเ์อำบำงทสีะดวกกว่ำ 
o สำมำรถปรบัแต่งสนิคำ้ไดอ้ย่ำงละเอยีดตำมทีลู่กคำ้ต้องกำร เช่น สแกนเทำ้ของตนเองแล้วพมิพ์

รองเทำ้ออกมำ 
o สำมำรถผลติเมื่อมคีวำมต้องกำร (On-demand production) ไม่ต้องผลติมำ stock เกบ็ไว ้ไม่ต้องมี

ค่ำขนส่ง 
o ผลกระทบทีอ่ำจเกดิ 

o กำรละเมดิทรพัย์สนิทำงปัญญำ เช่น ดำวน์โหลดโมเดลของเล่น Star Wars มำพมิพ์เอง 
o ควำมจ ำเป็นต้องมโีรงงำนขนำดใหญ่ลดลง บรษิทัขนำดใหญ่อำจยำ้ยฐำนกำรผลติออกจำกประเทศ

ก ำลงัพฒันำ เช่น บงัคลำเทศ ซึ่งส่งผลต่อกำรจำ้งงำนในประเทศเหล่ำนี้ 
o กำรผลติดว้ยกำรพมิพ์ 3 มติน่ิำจะยงัไม่แทนทีก่ำรผลติแบบเดมิทัง้หมดในเรว็ ๆ นี้ เช่น เรำคงยงัไม่

พมิพ์รถยนต์ทัง้คนัจำกโรงพมิพ์ใกล้บ้ำน 
o ปัจจุบนัเทคโนโลยไีปถงึกำรพมิพ์ 4 มติ ิคอืพมิพ์อุปกรณ์ทีส่ำมำรถเปลี่ยนแปลงสภำพตนเองจำกปัจจยั

ภำยนอกได ้เช่น อุณหภูมหิรอืควำมชื้น 
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Augmented และ Virtual reality (AR และ VR) 

o เป็นเทคโนโลยสี ำคญัทีจ่ะเขำ้มำมส่ีวนในกำรผลติ โดยเฉพำะกำรออกแบบ และกำรอบรบพนักงำน 

Digital supply chains 

o เทคโนโลยกี ำลงัเขำ้มำเปลี่ยนทัง้ supply chain 
o Demand-driven supply chain: ธุรกจิสำมำรถทรำบและท ำนำย demand ของสนิคำ้ไดอ้ย่ำงแม่นย ำ เช่น 

Zara สำมำรถรูไ้ดท้นัทว่ีำลูกคำ้หยบิเสือ้ผำ้ชิ้นไหนออกจำกชัน้ เพื่อท ำกำร stock เท่ำทีจ่ ำเป็น และเคสอื่น ๆ 
อกีหลำยเคส 

o Warehousing, logistics, และ fulfillment: เช่น กำรใชหุ้่นยนต์เขำ้มำจดักำรคลงัสนิคำ้, กำรใช ้RFID มำ
ตดิตำมชิ้นส่วนหรอือุปกรณ์ต่ำง ๆ, กำรใชเ้ทคโนโลยมีำหำเสน้ทำงกำรขนส่งทีป่ระหยดัทีสุ่ด 

Operational excellence ในธุรกจิบรกิำร 

o เทคโนโลยสีำมำรถมำพฒันำธุรกจิบรกิำรไดเ้ช่นกนั เช่น Deloitte พฒันำระบบเกบ็ขอ้มูลจำกบรษิทัที ่audit 
ใหม้คีวำม real-time มำกขึน้ ไม่ต้องรอเป็นไตรมำส และใชปั้ญญำประดษิฐ์และกระบวนกำรอตัโนมตัมิำใชใ้น
กำร audit มำกขึน้ และตวัอย่ำงเคสอื่น ๆ อกีจ ำนวนหนึ่ง 
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บทท่ี 6: กลยุทธ์หลายช่องทาง 
(Omni-channel Strategy) 

 

Key message:  
ธุรกจิต้องวำง strategy ใหช่้องทำงกำรขำยหลำยช่องทำงนัน้ส่งเสรมิซึ่งกนัและกนั ต้องออกแบบประสบกำรณ์เป็น
ภำพรวมซึ่งสอดคล้องกนัระหว่ำงช่องทำงออนไลน์และออฟไลน์ 

 
ช่องทำงกำรขำย (channel) หลำยช่องทำงนัน้ทดแทนกนัหรอืไม่ ? 

o บรษิทัประกนักลวัว่ำกำรขำยทำงออนไลน์จะเป็นกำรแข่งกบักำรขำยผ่ำนตวัแทน, บรษิทักำรเงนิกลวัว่ำบรกิำร 
robo-advising (กำรใหค้ ำแนะน ำกำรลงทุนอตัโนมตัิ) จะทดแทนผูใ้หค้ ำปรกึษำแบบเดมิ, บรษิทัคำ้ปลกีกลวัว่ำ
กำรขำยออนไลน์จะท ำใหย้อดขำยหน้ำรำ้นลดลง 

o เมื่อเกดิช่องทำงใหม่ขึน้มำ ผูบ้รหิำรอำจใชว้ธิวีำง position ใหแ้ต่ละช่องเป็นส่วนเสรมิซึ่งกนัและกนั แทนทีจ่ะ
เป็นคู่แข่งกนั 

o กำรส่งเสรมิซึ่งกนัและกนัระหว่ำงผลติภณัฑ ์
o เช่น บรษิทัประกนัใชช่้องทำงออนไลน์ในกำรขำยผลติภณัฑ์ทีไ่ม่ซบัซ้อน หรอืใชเ้ป็นช่องทำงสื่อสำร

กำรตลำด แต่ใชต้วัแทนประกนัในกำรปิดกำรขำย หรอืขำยผลติภณัฑ์ทีแ่พงและซบัซ้อน 
o หรอืบรษิทักระเป๋ำ VIP Industries ใชว้ธิใีหห้น้ำรำ้นมสีนิคำ้ไม่กี่ชิ้น เฉพำะทีข่ำยดหีรอืโดดเด่น ส่วน

ช่องทำงออนไลน์มสีนิคำ้หลำกหลำยกว่ำและสำมำรถปรบัแต่งได ้
o กำรส่งเสรมิซึ่งกนัและกนัระหว่ำงกลุ่มลกูคำ้ 

o ธนำคำร Finansbank ในตุรกอีอกแบรนด์ลูกชื่อว่ำ Enpara ซึ่งไม่มีหน้ำรำ้น มแีต่ช่องทำงออนไลน์ 
แต่ใหอ้ตัรำดอกเบี้ยทีสู่ง มำจบักลุ่มลกูคำ้คนรุ่นใหม่ 

o กำรส่งเสรมิซึ่งกนัและกนัระหว่ำง customer lifecycle 
o แบรนด์เครื่องส ำอำงค์ Kiehl ซึ่งมนีโยบำยไม่โฆษณำแต่ใชว้ธิกีำรขำยทีห่น้ำรำ้นผำ่นกำรให้

ค ำปรกึษำอย่ำงละเอยีดเป็นหลกั ใชห้น้ำรำ้นเป็นตวัดงึดดูลูกคำ้ใหเ้ขำ้มำรูจ้กัแบรนด์ (acquisition) 
และใชช่้องทำงออนไลน์ไวใ้หลู้กคำ้ซื้อซ ้ำ (retention) มรีะบบ CRM เช่น ขำยสนิคำ้ทีน่่ำจะหมดใน 
12 สปัดำห์ กส่็งอเีมลทีม่เีนื้อหำทีเ่กี่ยวขอ้งไปเมื่อ 2 และ 3 สปัดำห์ และอเีมลถำมว่ำหมดหรอืยงั 
ซื้อเพิม่ไหม ที ่12 สปัดำห์ 

กำรจดักำรควำมขดัแยง้ระหว่ำงช่องทำง 

o บำงครัง้ควำมขดัแยง้ระหว่ำงช่องทำงนัน้จดักำรไดย้ำก เช่น ธุรกจิโรงแรมเช่น Accor มปัีญหำจำกควำมนิยม
ของ Online travel agencies (OTA) เช่น Booking.com ซึ่ง OTA พวกนี้เป็นทัง้มติรและศตัรูเพรำะยอดจอง
ของโรงแรมหลกั ๆ มำจำก OTA แต่กเ็สยีส่วนแบ่งทีสู่ง และท ำใหค้นไม่จองตรงกบัเวบ็ไซต์ของทำงโรงแรม 

o คุณ Sunil เสนอว่ำสิง่ที ่Accor ควรท ำคอืใช ้OTA เป็นตัวสรำ้ง traffic มำทีโ่รงแรม แล้วสรำ้งประสบกำรณ์ทีด่ี
ใหลู้กคำ้พรอ้มใหส่้วนลดพเิศษ ต่อไปเมื่อลูกคำ้จะพกักจ็ะอยำกจองตรงกบัทำงโรงแรมมำกกว่ำ 

 
กำรผสำนระหว่ำง physical และ digital 

o คุณ Sunil มองว่ำในกำรคำ้ปลกี ลูกคำ้มปัีญหำหลกั ๆ อยู่ 4 เรื่องที่อำจใชเ้ทคโนโลยมีำช่วยได ้
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o กำรหำสนิคำ้: เช่น รำ้นขำยยนีส ์Hointer ใหลู้กคำ้สแกนบำร์โคด้ของสนิคำ้ทีต่้องกำรแล้วไปทีห่อ้ง
ลองไดเ้ลย หุ่นยนตจ์ะน ำยนีสท์ีต่้องกำรมำใหล้อง ถ้ำชอบกรู็ดบตัรเครดติจ่ำยเงนิในหอ้งลองไดเ้ลย 
กำรท ำแบบนี้ท ำใหเ้กบ็สนิคำ้ไวใ้น stock ไดม้ำกกว่ำเพรำะไม่ต้องเอำไวโ้ชว์ลูกคำ้ 

o กำรลองสนิคำ้: เช่น Sephora ทรำบว่ำลูกคำ้มกัเชื่อ beauty gurus ในกำรซื้อสนิคำ้ จงึท ำแอพให้
ลูกคำ้สแกนสนิคำ้แล้วเขำ้ถงึคลปิของกูรูเหลำ่นี้ไดเ้ลย หรอืเช่น teamLab ไดอ้อกแบบไมแ้ขวนเสือ้ที่
เมื่อลูกคำ้หยบิสนิคำ้ไหน ก ำแพง LED ขำ้งหน้ำกจ็ะแสดงภำพของนำงแบบหลำย ๆ คนทีส่วมสนิคำ้
นัน้ ๆ อยู่ 

o กำรซื้อสนิคำ้: เช่น Starbucks ใหค้นสัง่กำแฟและจ่ำยเงนิผ่ำนแอพได ้ไปถงึรำ้นกห็ยบิเลยไม่ต้องต่อ
ควิ 

o กำรคนืสนิคำ้: หลำยบรษิทัเริม่ทดลองแนวทำง วำงไวแ้ล้วไปเลย (Drop & Go) เพื่อใหก้ำรคนืสนิคำ้
ง่ำยขึน้ 

o จำกนัน้ยกตวัอย่ำงเคสของ Disney MagicBand วธิกีำรท ำงำนคอืลูกคำ้ซื้อตัว๋เขำ้ Disney Land ทำงออนไลน์
ไวก้่อน จะไดร้บัสำยรดัขอ้มอื MagicBand นี้ เมื่อมำถงึกส็แกนสำยรดัขอ้มอืแล้วเขำ้สวนสนุกไดเ้ลย ไม่ต้อง
ต่อควิเพรำะในนัน้ม ีFassPass ไวห้มดแล้ว ทัง้สวนสนุกมเีซนเซอร์ตดิไวจ้ ำนวนมำก ถ้ำลูกคำ้จองรำ้นอำหำร
ไว ้เมื่อไปถงึใกล้รำ้น ทำงรำ้นกส็ำมำรถเตรยีมอำหำรทีจ่องไวร้อไดเ้ลย ถ้ำเซนเซอร์ตรวจพบไดว่้ำมคีวิยำวที่
ตรงไหน กส็ำมำรถส่งขบวนพำเหรดไปดงึดูดควำมสนใจไวก้่อนได ้

o ปิดทำ้ยดว้ยเคสทีเ่ป็นกำรทดลองเปิดรำ้นแบบออฟไลน์ของ Amazon เพรำะเหตุผลคอื 1) คนยงัซื้อสนิคำ้
หลำย ๆ อย่ำง เช่น เฟอร์นิเจอร์, รำ้นสะดวกซื้อ ทำงออฟไลน์เป็นหลกัอยู่ 2) Amazon เริม่มสีนิคำ้อุปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกสข์องตนเอง 3) เพื่อเพิม่มูลค่ำใหก้ำรเป็นสมำชกิ Amazon Prime 4) เพื่อทดลองท ำสิง่ใหม่ ๆ ให้
ธุรกจิคำ้ปลกี เช่น ท ำรำ้น Amazon Go เดนิไปหยบิสนิคำ้แล้วเดนิออกเลย ตดัเงนิใหเ้องทำงออนไลน์ 
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PART THREE: Reconnect with Your Customers 

บทท่ี 7: การสร้างฐานลูกค้า 
(Acquiring Customers) 

 

Key message:  
ลูกคำ้แต่ละคนม ีCustomer Lifetime Value (CLV) ไม่เท่ำกนั ควรโฟกสัในคนที ่CLV สูง และควรใชเ้ทคโนโลยใีหม่ 
ๆ ในกำรสรำ้งฐำนลูกคำ้ 

 
ลูกคำ้กลุ่มไหนทีธุ่รกจิควรสรำ้งฐำนลูกคำ้ 

o คุณ Sunil ยกตวัอย่ำงธนำคำร JP Morgan Chase ทีอ่อกบตัร Sapphire Card ในปี 2016 ซึ่งเป็นบตัรทีร่ำคำ
สูงแต่ใหส้ทิธปิระโยชน์มำกมำยดำ้นกำรท่องเทีย่ว ผลปรำกฏว่ำดงึดูดลกูคำ้กลุ่มคนรุ่นใหม่มำก และสำมำรถ
รกัษำลูกคำ้ไวไ้ดม้ำกกว่ำ 90% หลงัปีแรก แมคู่้แข่งจะออกบตัรทีค่ล้ำยกนัออกมำแข่ง 

o Customer acquisition cost (CAC) หรอืต้นทุนในกำรสรำ้งลูกคำ้ใหม่เพยีงอย่ำงเดยีวไม่ใช่ metric ทีด่ใีนกำร
วดัคุณภำพของแคมเปญกำรตลำด ธุรกจิควรวดั Customer Lifetime Value (CLV) หรอืคุณค่ำของลูกคำ้
ตลอดช่วงทีอ่ยู่กบับรษิทัร่วมดว้ย ธุรกจิทีห่ำลกูคำ้เก่ง มตี้นทุน CAC ถูก แต่ถ้ำรกัษำลูกคำ้ไวไ้ม่ไดก้ไ็ม่ยัง่ยนื 

o งำนวจิยัพบว่ำกฎ 80-20 นัน้ไม่จริงเสมอไป หำกธุรกจิเลอืกกลุ่มลูกคำ้ไดถู้ก ลูกคำ้ 20% นัน้สรำ้งก ำไรไดถ้งึ 
200% ของธุรกจิ (200–20 Rule) เพรำะว่ำลูกคำ้ 80% ทีเ่หลอือำจท ำใหธุ้รกจิขำดทุน 

o ยกตวัอย่ำงบรษิทั Kanthal ผูผ้ลติอุปกรณ์ใหค้วำมรอ้นในอุตสำหกรรม มแีค่ลูกคำ้ 80 คนแรก
เท่ำนัน้ทีส่รำ้งก ำไรใหธุ้รกจิ 

o ลูกคำ้ 5% แรกของบรษิทัสรำ้งก ำไรถงึ 150% และม ี40% ทีส่รำ้งก ำไร ถ้ำสรำ้งกรำฟของก ำไรและ
จ ำนวนลูกคำ้สะสม จงึออกมำเป็นรูปปลำวำฬ (Whale curve) รูปแบบนี้พบในธุรกจิอื่น ๆ อกี
มำกมำย 

o คุณ Sunil สรุปว่ำต้องเลอืกด ีๆ ว่ำจะสรำ้งฐำนลูกคำ้กลุ่มไหน บำงกลุ่มเอำเขำ้มำยิง่ท ำใหธุ้รกจิขำดทุนดว้ย
ซ ้ำ 

 
ภำพจำก: Gupta, Sunil. Driving Digital Strategy. Harvard Business Review Press. Kindle Edition. 
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o ควำมยำกของกำรเลอืกสรำ้งฐำนลกูคำ้ 
o หลำยธุรกจิจดัโครงสรำ้งองค์กรตำมสนิคำ้และบรกิำร ท ำใหไ้ม่สำมำรถเปรยีบเทยีบของ

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของกลุ่มลูกคำ้ภำยในหน่วยทีต่่ำงกนั 
o ธุรกจิต้องวเิครำะห์ต้นทุนตำมกจิกรรม activity-based costing ส ำหรบัลูกคำ้แต่ละรำยหรอืแต่ละ 

segment 
o ธุรกจิต้องตดิตำมว่ำลูกคำ้ทีไ่ดม้ำจำกช่องทำงตำ่ง ๆ ในระยะยำวแล้วมคุีณค่ำเท่ำกนัหรอืไม่ เช่น 

ลูกคำ้ทีไ่ดม้ำจำกทำงออนไลน์อำจม ีretention rate ทีต่ ่ำกว่ำกลุ่มอื่น ๆ ถ้ำไม่แยกกลุ่มนี้ไวด้ ีๆ อำจ
ท ำใหก้ำรวเิครำะห์ผดิพลำด 

จะสรำ้งฐำนลูกคำ้ไดอ้ย่ำงไร 

o ธุรกจิต้องค ำนึงถงึ moment of truth ทัง้ 4 ขัน้ในประสบกำรณ์กำรซื้อของลูกคำ้ 
o Zero moment of truth (ZMOT): เมื่อลูกคำ้หำขอ้มูลสนิคำ้จำกอนิเตอร์เน็ต 
o First moment of truth (FMOT): เมื่อลูกคำ้ตดัสนิใจซื้อสนิคำ้ 
o Second moment of truth (SMOT): เมื่อลูกคำ้ไดใ้ชส้นิคำ้ทีซ่ื้อไป 
o Third moment of truth (TMOT): เมื่อลูกคำ้แชร์/รีววิขอ้มูลสนิคำ้ 

o ตัง้แต่ ZMOT ถงึ FMOT ประกอบดว้ย awareness (ควำมตระหนัก), consideration (กำรพจิำรณำ), 
evaluation (กำรประเมนิ), และ purchase (กำรซื้อ) ซึ่งทัง้ 4 ขัน้ไม่จ ำเป็นต้องเป็นขัน้ตอนต่อกนั เช่น 
ระหว่ำงหำขอ้มูลรถ BMW อำจไปเจอแบรนด์อื่น เช่น Mercedes 

o กำรท ำกำรตลำด (เช่น กำรใหข้อ้มูลสนิคำ้) ผ่ำนทำง search engine (เช่น Google) เรยีกว่ำ search engine 
marketing (SEM) ส่วนกำรพยำยำมท ำใหส้นิคำ้ของต้นอยู่อนัดบัแรก ๆ ของผลกำรคน้หำ เรยีกว่ำ search 
engine optimization (SEO) 

o ในกำรท ำแคมเปญโฆษณำออนไลน์ควรท ำใหเ้ฉพำะเจำะจง (personalize) กบัลูกคำ้แต่ละรำย และควรมกีำร
ใช ้retargeting หรอืกำรแสดงโฆษณำซ ้ำในสื่ออื่น ๆ (เช่น โฆษณำตวัเดมิตำมเรำไปทุก platform) และในกำร
ท ำ retargeting นัน้ กำรท ำ generic retargeting (แสดงโฆษณำของสนิคำ้ประเภทเดยีวกนั) ไดผ้ลดกีว่ำกำร
ท ำ specific retargeting (แสดงโฆษณำของสนิคำ้เดมิซ ้ำ ๆ) 

o หำกต้องกำรให ้content ทีส่รำ้งมกีำรแพร่กระจำยแบบไวรลัทำง social media ใหล้องใชเ้ทคนิคกำร seed 
content นัน้กบั audience กลุ่มใหญ่ ๆ แทนทีจ่ะเป็น influencer กลุ่มเลก็ ๆ เรยีกว่ำกำรท ำ amplifying 

o พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคบน social media ต่ำงชนิดกนักต็่ำงกนั ต้องท ำ content ทีเ่ฉพำะเจำะจงกบัสื่อนัน้ ๆ 
อย่ำท ำ content ให ้Facebook แต่ไปเผยแพร่ออกทำง Twitter ดว้ย ต้องปรบัใหเ้หมำะกบั Twitter ก่อน 
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o กำรสรำ้งฐำนลูกคำ้ดว้ยกำรลดรำคำเป็นสิง่ทีค่วรใชอ้ย่ำงระมดัระวงั เพรำะคนทีเ่ขำ้มำดว้ยรำคำมกัจะเป็นกลุ่ม
ที ่price sensitive พอรำคำไม่ไดต้ ่ำแล้วกอ็อกไปอยู่ด ีควรมกีำรตดิตำมกลุ่มทีเ่ขำ้มำตอนลดรำคำอยู่เสมอ 
เพรำะ CLV อำจไม่เท่ำกลุ่มทีม่ำดว้ยวธิอีื่น 

o กำรวดัควำมส ำเรจ็ของแคมเปญกำรตลำดออนไลน์ดว้ยอตัรำกำรคลกิ (Click through rates - CTR) เป็นสิง่ที่
ควรระวงัเช่นกนั เพรำะ CLV อำจไม่เท่ำกลุ่มอื่น เช่น คลกิเขำ้มำแต่ไม่ซื้อ หรอืซื้อแต่ไม่ซื้อซ ้ำ 

o ธุรกจิอำจใชแ้นวทำง Freemium หรอืใหล้องใชส้นิคำ้/บรกิำรดูก่อน ถ้ำชอบค่อยอพัเกรดหรือซื้อ จะไดผ้ลดใีน
ธุรกจิทีม่ ีnetwork effect สูง ๆ เพื่อใหค้นมำอยู่บน platform เยอะ ๆ ธุรกจิยงัอำจหำประโยชน์จำกขอ้มูลกำร
ใชส้นิคำ้/บรกิำรโดยกลุ่มผูใ้ชฟ้รเีหลำ่นี้ เช่น หำฟีเจอร์ทีผู่ใ้ชใ้ชบ่้อยทีสุ่ด 

o กำรท ำ freemium ต้องหำสมดุลด ีๆ ใหฟ้รนี้อยไปกไ็ม่ดงึดูด ให้เยอะไปคนกอ็ำจรูส้กึว่ำไม่ต้องซื้อตวั
เตม็กไ็ด ้

o ในแง่กำรตัง้รำคำ ธุรกจิสำมำรถทดลองกำรตัง้รำคำหลำย ๆ แบบทีเ่ปลี่ยนไปตำมสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ แล้วเกบ็ 
feedback ทีไ่ดไ้ด ้เช่น กำรจองโรงแรมผ่ำนเวบ็ในช่วงเวลำต่ำงกนัเหน็รำคำทีต่่ำงกนั 
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บทท่ี 8: การสร้างความผกูพนักบัผู้บริโภค 
(Engaging Consumers) 

 

Key message:  
กำรสรำ้งควำมผูกพนักบัลูกคำ้ (customer engagement) ควรค ำนึงถงึ 3 ประกำร 1) กำรใหคุ้ณค่ำแก่ลูกคำ้ ไม่มุ่ง
แต่จะยดัเยยีดโฆษณำอย่ำงเดยีว 2) กำรเปลี่ยนจำก storytelling ไปสู่ story-making 3) กำรท ำตลำดทีส่อดคล้องกบั
เหตุกำรณ์ชัว่ขณะ (moment-based marketing) 

 
กำรโฆษณำเป็นกำรใหคุ้ณค่ำแก่ลูกคำ้ดว้ยกำรใหข้อ้มูลเพื่อประกอบกำรตดัสนิใจ แต่ในปัจจุบนั แมเ้ทคโนโลยจีะ
เจรญิก้ำวหน้ำ ผูค้นกย็งัรูส้กึว่ำโฆษณำเป็นสิง่ทีน่่ำร ำคำญอยู่ดี  
 
กำรใหคุ้ณค่ำแก่ลกูคำ้ 

o กำรท ำกำรตลำดทีด่นีัน้ต้องแก้ปัญหำใหลู้กคำ้ ไม่ใช่กำรยดัเยยีดโฆษณำใหลู้กคำ้อยำ่งเดยีว และส่งเสรมิธุรกจิ
ไปพรอ้ม ๆ กนั ถ้ำท ำได ้ลูกคำ้จะยนิดเีป็นเป็นฝ่ำยทีข่อใหธุ้รกจิส่งโฆษณำใหต้นเอง คุณ Sunil ยกตวัอย่ำง 2 
เคส 

o ในปี 2011 ตอนที ่Tesco เขำ้สู่ตลำดเกำหลใีต้ ไดท้ ำชัน้วำงสนิคำ้เสมอืนไวท้ีส่ถำนีรถไฟใต้ดนิ ชัน้สนิคำ้
เหล่ำนีจ้ะม ีQR code ตดิอยู่ เมื่อลูกคำ้ก ำลงัรอขึน้รถไฟอยู่กส็ำมำรถสแกน QR code เหล่ำนี้เพื่อจบัจ่ำยได ้
ตกเยน็ของกไ็ปส่งไวใ้หท้ีบ้่ำน เป็นกำรเพิม่ควำมสะดวกสบำยใหลู้กคำ้ ขณะเดยีวกนักท็ ำให ้Tesco ซึ่งเป็น
ผูข้ำยรำยใหม่ในตลำด ณ ขณะนัน้เป็นทีรู่จ้กัในสงัคม 

o ในปี 2014 Unilever ต้องกำรเขำ้ถงึประชำชนกลุ่มทีม่กี ำลงัซื้อต ่ำในอนิเดยี ไม่ม ีsmart phone ใช ้มแีค่
โทรศพัท์ featured phone ทำงบรษิทัจงึสรำ้งสถำนีวทิยุออนไลน์ ลูกคำ้โทรเขำ้มำทีส่ถำนี สถำนีจะตดัสำย 
(เพื่อไม่ใหล้กูคำ้เสยีเงนิ) จำกนัน้ระบบอตัโนมตัจิะโทรกลบัเพื่อเล่นรำยกำรบนัเทงิใหฟั้ง และโฆษณำสนิคำ้
ของบรษิทัไปดว้ย มคีนโทรเขำ้มำฟังรำยกำรกว่ำ 150,000 ครัง้ต่อวนั 

จำก Storytelling สู่ Story Making 

o คุณ Sunil ยกตวัอย่ำงเคสของ Mastercard (MC) ทีป่ระสบควำมส ำเรจ็อย่ำงสูงจำกแคมเปญ “Priceless” เมื่อ
ปี 1997 เป็นแคมเปญทีเ่ล่ำเรื่องของคนทีซ่ื้อสนิคำ้รำคำต่ำง ๆ แล้วปิดทำ้ยดว้ยคุณค่ำทีส่นิคำ้เหล่ำนัน้มอบ
ให ้“There are some things in life money can’t buy. For everything else, there’s Mastercard.” 
(ตวัอย่ำง)  แต่ทำงบรษิทัต้องกำรปรบัแคมเปญดงักล่ำวใหเ้หมำะกบัยุคสมยัมำกขึน้ จงึไดส้รำ้งแนวคดิในกำร
ท ำแคมเปญทีช่ื่อว่ำ Digital engine 

o Digital engine ของ Mastercard 
o จุดประกำยดำ้นอำรมณ์ (Emotional spark): ใชข้อ้มูลทีม่มีำท ำควำมเขำ้ใจลูกคำ้อย่ำงลกึซึ้ง และ

สรำ้ง message ทีจ่ะท ำใหล้กูคำ้มอีำรมณ์ร่วม เช่น MC ใหลู้กคำ้ส่งเรื่องของตนเองเขำ้ประกวดใน
หวัขอ้ “ผูท้ีส่ ำคญัอย่ำงยิง่ต่อคุณ" ผูช้นะจะไดร้ำงวลัเป็นตัว๋เครื่องบินไปทีใ่ดกไ็ดใ้นโลกเพื่อพบกบัคน
ส ำคญัคนนัน้ 

o สรำ้งควำมผูกพนั (Engagement): ใชส้ื่อต่ำง ๆ ในกำรสรำ้งควำมผูกพนักบัแคมเปญ เช่น MC 
ปล่อยวดิโีอตวัทีส่องทีใ่ห ้Huge Jackman บนิไปพบ mentor ของเขำในนิวยอร์ค 

o ยื่นขอ้เสนอ (Offers): เช่น เนื่องจำก MC ไม่ไดเ้ป็นผูอ้อกบตัรเอง MC จงึต้องกำรช่วยใหธ้นำคำร
ออกบตัรไดง้่ำยขึน้ดว้ย บรษิทัมขีอ้มูลว่ำนักท่องเทีย่วอนิเดยีนิยมไปสงิคโปร์ในช่วงเวลำทีแ่คมเปญ
ด ำเนินอยู่ จงึไดร่้วมมอืกบับรษิทัในสงิคโปร์เพื่อยื่นขอ้เสนอทีน่่ำสนใจใหลู้กคำ้กลุ่มนี้ 

https://www.youtube.com/watch?v=pfel3Kd-IUg
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o ปรบัปรุงแบบเรยีลไทม์ (Real-time optimization): ขอ้เสนอเหล่ำนี้มกีำรปรบัปรุงดว้ยขอ้มูลแบบ
เรยีลไทม์ในประเดน็ต่ำง ๆ เช่น รำยละเอยีดขอ้เสนอ, ขอ้ควำม, รูปภำพและส,ี วธิกีำรน ำเสนอ, 
งบประมำณ, ฯลฯ 

o ขยำยผล (Amplification): จำกขัน้ตอนทีแ่ล้ว ถ้ำอนัไหนน่ำจะเวร์ิคกน็ ำมำขยำยผลต่อไป 
o ผลกระทบบนเครอืข่ำย (Network effects): หลงัปล่อยแคมเปญออกไป MC เลอืกผูช้นะกำรประกวด

แล้วท ำโฆษณำเป็นภำพของคนเหล่ำนี้ไดไ้ปพบคนส ำคญัของพวกเขำ 
o ธุรกรรมทีเ่พิม่ขึน้ทลีะนิด (Incremental transactions): สุดทำ้ยทุกคนในห่วงโซ่ไดป้ระโยชน์ 

ธนำคำรไดอ้อกบตัรมำกขึน้ รำ้นคำ้มยีอดใชจ้่ำยเพิม่ขึน้ MC มรีำยไดม้ำกขึน้จำกธุรกรรมทีม่ำกขึน้ 

 

 
ภำพจำก: Gupta, Sunil. Driving Digital Strategy. Harvard Business Review Press. Kindle Edition. 

o แนวทำงกำรสรำ้งควำมผูกพนั (engagement) กบัลูกคำ้ 
o ใช ้message ทีก่วำ้งไปกว่ำตวัสนิคำ้ของธุรกจิ เช่น กรณีของ MC ทีเ่น้นสื่อสำรคุณค่ำของสิง่ทีซ่ื้อ

มำกกว่ำวธิกีำรจำ่ยซึ่งเป็นธุรกจิหลกัของ MC, หรอืแคมเปญ “Real beauty” ของ Dove ทีเ่น้น
สื่อสำรมุมมองดำ้นควำมงำมของสงัคม มำกกว่ำสนิคำ้ของบรษิทั กำรใช ้message ทีก่วำ้งพวกนี้มกั
กนิใจผูบ้รโิภคมำกกว่ำ 

o เปลี่ยนจำก storytelling เป็น story making คอืมกีำรสื่อสำรกบัลูกค้ำแบบ 2-way ใหลู้กคำ้ไดร่้วม
สรำ้ง story ไม่ใช่แค่เล่ำ story ใหฟั้งอย่ำงเดยีว 

o กำรตลำดต้องสอดคล้องกบัแบรนด์ คุณ Sunil ยกตวัอย่ำงเคสทีไ่ม่สอดคล้อง เช่น Pepsi ท ำ
แคมเปญเกี่ยวกบักำรประทว้งของชำวอเมรกินัผวิสี ซึ่งผูบ้รโิภคมองว่ำ Pepsi ไม่ไดเ้กี่ยวอะไรกบั
เรื่องนี้เลย จงึเกดิเป็นกระแสแง่ลบ 

o กำรสรำ้งควำมผูกพนัต้องส่งเสรมิธุรกจิ เช่น หำกท ำวดิโีอทีดู่แล้วสนุก คนสนใจคนแชร์ต่อเยอะ แต่
ไม่ไดท้ ำใหย้อดขำยหรอือะไรดขีึน้ แบบนี้กไ็ม่มปีระโยชน์ 

 
Moment-Based Marketing 

o ปัจจุบนัผูบ้รโิภคหยบิโทรศพัท์มอืถอืขึน้มำดูกว่ำวนัละ 150 ครัง้ ในโอกำสต่ำง ๆ ของวนั นักกำรตลำดไม่
จ ำเป็นต้องรอ Macromoment หรอื event ใหญ่ ๆ เช่น ปีใหม่ สงกรำนต์ ฯลฯ แต่ควรใหค้วำมส ำคญักบั 
Micromoment หรอืส่งิเลก็ ๆ ทีเ่กดิขึน้ในแต่ละวนั เช่น โฆษณำรำ้นอำหำรใหลู้กคำ้ทีอ่ยู่บนรถในเยน็วนัศุกร์, 
โฆษณำ Netflix ใหลู้กคำ้ทีเ่ครื่องบนิดเีลย์, เป็นต้น 
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o ตวัอย่ำงเคสในกลุ่มนี้เช่น 
o รำ้นเครื่องส ำอำง Sephora: ท ำแอพใหล้กูคำ้ทีก่ ำลงัเลอืกซื้อสนิคำ้ในรำ้นสำมำรถสแกนเพื่อดูรวีวิบน

เน็ต 
o โรงแรม Red Roof: ตดิตำมกำรดเีลย์ของสำยกำรบนิแล้วแสดงโฆษณำทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสำยกำรบนิที่

ดเีลย์แบบเรยีลไทม์บน Billboard ทีส่นำมบนิ “เครื่องบนิดเีลย์ใช่ไหม มำพกักบัเรำส"ิ 
o ธนำคำร DBS: ท ำแอพประกอบกำรตดัสนิใจของลูกคำ้ในกำรเลอืกซื้อบ้ำนในย่ำนต่ำง ๆ 

o จะท ำกำรตลำดแบบ micromoments ไดอ้ย่ำงไร 
o ต้องเขำ้ใจเจตนำของลูกคำ้ในกำรท ำกจิกรรมต่ำง ๆ ตลอด customer journey ต้องคดิใหค้รอบคลุม

ไปมำกกว่ำแค่กจิกรรมทีท่ ำกบัธุรกจิของเรำ 
o Google แบ่งประเภทของ micromoments เป็น 4 กลุ่ม ธุรกจิอื่น ๆ อำจแบ่งแบบอื่นได ้แต่ต้องให้

ขอ้มูลทีส่อดคล้องกบักลุ่มต่ำง ๆ 
o ฉันอยำกรู:้ ธุรกจิต้องใหข้อ้มูลทีล่กูคำ้อยำกทรำบ ณ เวลำนัน้ เช่น ก ำลงัเลอืกซื้อ

เครื่องส ำอำงกอ็ยำกรูค้วำมเหน็ของคนอื่น ณ ตอนก ำลงัเลอืก 
o ฉันอยำกไป: เช่น จะไปซื้อทีร่ำ้น ธุรกจิต้องท ำใหล้กูคำ้ทรำบไดว่้ำจะไปอย่ำงไร 
o ฉันอยำกท ำ: เช่น อยำกจะซ่อมหอ้งน ้ำ ธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งกต็้องใหข้อ้มูลเหล่ำนี้ 
o ฉันอยำกซื้อ: กต็้องซื้อได ้

o สรำ้ง content เลก็ ๆ ทีย่่อยง่ำย 1 ใน 3 ของผูบ้รโิภคโดยเฉลี่ยแล้วหยบิมอืถอืมำใชไ้ม่เกนิครัง้ละ 1 
นำท ีธุรกจิต้องน ำเสนอเนื้อหำทีเ่สพไดโ้ดยเรว็ 

o ควำมเรว็ในกำรเขำ้ถงึเนื้อหำกส็ ำคญั เขำ้เวบ็เขำ้แอพถ้ำโหลดนำน คนกจ็ะปิด 
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บทท่ี 9: การวดัผลและการปรบังบการตลาดให้เหมาะสม 
(Measuring and Optimizing Marketing Spend) 

 

Key message:  
กำรวดัควำมส ำเรจ็ของกำรท ำกำรตลำดออนไลน์ต้องค ำนึงถงึควำมเป็นเหตเุป็นผลดว้ย สิง่ทีเ่กี่ยวพนักนัไม่
จ ำเป็นต้องเป็นสำเหตุซึ่งกนัและกนั และกำรระบุทีม่ำของยอดขำยทีเ่พิม่ขึน้ว่ำมำจำกช่องทำงใดกเ็ป็นสิง่ส ำคญัต่อ
กำรจดัสรรงบประมำณ 

 
ควำมเกี่ยวพนั (Correlation) vs. ควำมเป็นสำเหตุ (Causality) 

o สิง่ใดทีเ่กี่ยวเนื่องกนัไม่จ ำเป็นต้องเป็นสำเหตุซึ่งกนัและกนั (correlation does not imply causation) เช่น 
อตัรำกำรคน้หำเรื่องกำรลดน ้ำหนักมคีวำมสมัพนัธ์กบัอตัรำกำรคน้หำบ้ำนเช่ำ แต่ทัง้สองเรื่องยำกทีจ่ะเป็น
เหตุเป็นผลซึ่งกนัและกนั 

o เรำจะวดัมูลค่ำของกำร Like ใน Facebook ไดอ้ย่ำงไร ? 
o มกีำรศกึษำพบว่ำคนที ่Like เพจ Starbucks มแีนวโน้มจะซื้อ Starbucks มำกกว่ำกลุ่มอื่น และมี

กำรศกึษำแนวนี้อกีหลำยชิ้นทีต่มูีลค่ำของกำร Like ไวสู้ง แต่ควำมจรงิแล้วอำจกลบักนั คนที ่Like 
เพจจรงิ ๆ คอืคนทีช่อบแบรนด์ Starbucks อยู่แล้วเขำจงึ Like (ไม่ใช่ Like ก่อนจงึซื้อ) หลำย ๆ 
กำรศกึษำในยุคหลงักช็ี้ว่ำกำร Like เพจ Facebook ไม่ไดช่้วยเปลี่ยนพฤตกิรรมกำรซื้อของลกูคำ้แต่
อย่ำงใด 

o หำกจะวดัควำมส ำเรจ็ของกำรท ำกำรตลำดบน Facebook กำรใช ้Like เป็นหลกัอำจไม่ใช่ทำงทีด่นีกั 
o Social contagion (กำรระบำดทำงสงัคม) เรำมกัพบว่ำคนอ้วนมกัเป็นเพื่อนกบัคนอ้วน คนสูบบุหรีม่กัเป็น

เพื่อนกบัคนสูบบุหรี ่ค ำถำมคอืเพรำะเป็นเพื่อนกบัคนอ้วนเลยส่งอิทธพิลใหอ้กีคนอ้วนดว้ย หรอืเพรำะเขำอ้วน
ทัง้คู่เขำเลยมำเป็นเพื่อนกนั? 

o กำรวดัมูลค่ำของกำรคลกิใน search ads ของ Google: กำรศกึษำโดย eBay พบว่ำลูกคำ้จ ำนวน
มำกทีค่ลกิโฆษณำของ eBay บน Google search จริง ๆ กจ็ะคลกิ organic link (ลงิค์ทีไ่ม่ได้
จ่ำยเงนิ) ไปทีเ่วบ็ eBay อยู่แล้ว แมไ้ม่จ่ำยเงนิซื้อโฆษณำ แปลว่ำลูกคำ้เกำ่ของ eBay ยงัไงกจ็ะไป
เขำ้เวบ็ eBay อยู่แล้วไม่ว่ำจะมโีฆษณำหรอืไม่ (แต่ถ้ำเป็นลูกคำ้ใหม่จะไดผ้ลอยู่) ถ้ำนักกำรตลำด
สรุปว่ำกำรซื้อโฆษณำท ำใหย้อดเขำ้เวบ็ของลูกคำ้เกำ่สูงขึน้ กจ็ะเป็นกำรสรุปทีผ่ดิ 

กำรระบุแหล่งทีม่ำของยอดขำย (Attribution) 

o กำรตลำดออนไลน์ (เช่น search ads) เป็นเพยีงช่องทำงหนึ่งในกำรท ำกำรตลำด ลูกคำ้ยงัไดร้บักำรสื่อสำร
จำกช่องทำงอื่น ๆ อกีมำกมำย เรำจะทรำบไดอ้ย่ำงไรว่ำยอดขำยทีเ่ปลี่ยนไปนัน้เป็นผลงำนของช่องทำงไหน 
ซึ่ง Google น ำเสนอไวห้ลำยวธิ ีแต่วธิทีีเ่ชื่อว่ำเทีย่งตรงทีสุ่ดคอืกำรท ำกำรทดลอง (เช่น ท ำ A/B testing คอื
กลุ่มหนึ่งไดร้บัโฆษณำ อกีกลุ่มไม่ไดร้บั และวดัควำมแตกต่ำง) 

o กำรระบุแหล่งทีม่ำของยอดขำยใหถู้กต้องเป็นสิง่ส ำคญัมำกของธุรกจิ เพื่อจะไดจ้ดัสรรงบโฆษณำไดถู้ก
ช่องทำง คุณ Sunil ยกตวัอย่ำงเคสของธนำคำร BBVA Compass ทีท่ ำกำรทดลองจนไดจ้ดัสรรงบกำร
โฆษณำในสื่อต่ำง ๆ ทีม่ปีระสทิธภิำพ 

o กำรตดิตำมว่ำกำรโฆษณำออนไลน์มผีลต่อกำรซื้อออฟไลน์หรอืไม่ เป็นเรื่องทีไ่ม่ง่ำย 
o ในทำงกลบักนั กำรโฆษณำออฟไลน์ (เช่น สื่อสิง่พมิพ์) กม็ผีลต่อสื่อออนไลน์เช่นกนั เช่น ท ำให้

ผูบ้รโิภคพูดถงึแบรนด์มำกขึน้ทำง Twitter 
o สื่อในช่องทำงต่ำง ๆ ยงัมผีลต่อผูบ้รโิภคในระยะเวลำทีต่่ำงกนั บำงอนัอำจมผีลต่อกำรตดัสนิใจน้อย แต่ตดิอยู่

ในควำมจ ำของผูบ้รโิภคนำน กำรวดัผลต้องค ำนึงถงึเรื่องนี้ 
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Source: Sunil Gupta and Joseph Davin, “Digital Marketing,” Core Curriculum: Readings in Marketing,  

Harvard Business Publishing, and adapted from Google Analytics Help, “Attribution Modeling Overview,” 
 

PART FOUR: Rebuilding your organization 

บทท่ี 10: การจดัการการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทลั 
(Managing Digital Transition) 
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Key message:  
ผูน้ ำต้องมวีสิยัทศัน์ส ำหรบัอนำคต ผูน้ ำต้องหนักแน่นหำกก ำไรหรอืยอดขำยจะตกลงในช่วงเปลี่ยนผ่ำน และใน
ระหว่ำงกำรเปลี่ยนผ่ำนนี้จะส่งผลต่อกำรปฏบิตังิำนในทุกระดบัขององค์กร 

 
สรำ้งวสิยัทศัน์และ road map ส ำหรบัอนำคต 

o วสิยัทศัน์ของผูน้ ำเป็นสิง่ส ำคญัทีสุ่ดในกำรสรำ้งควำมเปลี่ยนแปลง 
o บำงครัง้ทศิทำงของบรษิทัชดัเจนจำกขอ้จ ำกดัต่ำง ๆ เช่น หนังสอืพมิพ์ New York Times ทีอ่ยู่

แบบเดมิกไ็ม่ได ้จะหำรำยไดจ้ำกโฆษณำออนไลน์กไ็ม่ได ้บรษิทัจ ำเป็นต้องสรำ้งเสน้ทำงใหม่ (ไม่มี
ใครกล้ำท ำ paywall ในสมยันัน้) เพื่อควำมอยู่รอด มคีนมำกมำยบอกว่ำแนวทำงนี้ผดิแน่ ๆ แต่ NYT 
พสูิจน์แล้วว่ำพวกเขำคดิถกู 

o บำงครัง้ทศิทำงมำจำกกำรมองออกไปนอกขอบเขตธุรกจิแบบเดมิ ๆ เช่น Adobe ทีข่ยำยธุรกจิจำก
ซอฟท์แวร์ส ำหรบังำนสรำ้งสรรค์ไปสู่กำรท ำกำรตลำดออนไลน์, Amazon ทีข่ยำยธุรกจิออกไป
หลำกหลำย 

o กำร transform ต้องไม่ใช่กำรท ำตำมตลำดอยำ่งเดยีว ทุกธุรกจิม ีDNA ของตนเอง เช่น Walmart 
ไม่ใช่ Amazon จะแข่งกต็้องใชจุ้ดแขง็ทีต่นม ีเช่น เครอืข่ำยรำ้นและ logistics ขนำดมหำศำล 

o ผูน้ ำไม่จ ำเป็นต้องมภีำพทีช่ดัเจนในทกุรำยละเอยีดของทำงทีก่ ำลงัมุ่งไป มแีค่ภำพกวำ้ง ๆ พอ และ
ต้องทรำบว่ำเสน้ทำงนี้จะไม่มทีำงเป็นเสน้ตรง บรษิทัจะต้องปรบัตวัตลอดเวลำ 

กำรเดนิทำงผ่ำนช่วงเวลำอนัแสนปัน่ป่วน 

o กำรท ำ Digital transformation เหมอืนกำรเปลี่ยนเครื่องยนต์ของเครื่องบนิขณะก ำลงับนิอยู่ เครื่องบนิมกัจะ
ตกลงเลก็น้อยก่อนทีจ่ะพุ่งทะยำนกลบัขึน้มำสูงกว่ำเดมิ ซึ่งตอนทีเ่ครื่องก ำลงัตกลงมกัเป็นสิง่ทีผู่ม้ส่ีวนไดส่้วน
เสยีมคีวำมหวำดผวำและไม่แน่ใจว่ำบรษิทัก ำลงัไปถูกทำงหรอืไม่ 

o ยกตวัอย่ำงเคสของ NYT ถงึแมทุ้กคนจะทรำบว่ำอนำคตคอื Digital ทัง้หมด แต่ในช่วงเปลี่ยนผ่ำนทีย่งัท ำทัง้
สิง่พมิพ์และดจิทิลั ท ำใหต้้นทุนสูงขึน้และก ำไรลดลง 

o ตอนที ่Adobe เปลี่ยนวธิกีำรขำย software (เช่น Photoshop) แบบขำยขำดทีท่ ำอยูเ่ดมิ มำเป็นแบบ 
subscription อย่ำงทีท่ ำในปัจจุบนั กป็ระสบปัญหำเดยีวกนั เพรำะค่ำสมำชกิต่อปีทีต่ ่ำกว่ำรำยไดแ้บบซื้อขำด 
ท ำใหไ้ดก้ ำไรน้อยในปีแรก แต่ต่อมำกพ็สูิจน์ไดว่้ำวธินีี้ถูกต้อง กรณีของ Adobe นี้ไม่มีช่วงเปลี่ยนผ่ำน ใชว้ธิ ี
“ทุบหมอ้ขำ้ว” เลกิขำยแบบเดมิแล้วขำยแบบใหม่ทนัท ี
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ภำพจำก: Gupta, Sunil. Driving Digital Strategy. Harvard Business Review Press. Kindle Edition. 

 
ช่วงเปลี่ยนผ่ำนควรสัน้หรอืยำว 

o ไม่มคี ำตอบส ำเรจ็รูป ต้องค ำนึงถงึปัจจยัดำ้นควำมพรอ้มของลูกคำ้, สภำพกำรแข่งขนั, ควำมพรอ้มของตวั
บรษิทัเอง 

o จำกประสบกำรณ์ของคุณ Sunil กำรเปลี่ยนผ่ำนมกัม ี3 ช่วง 
o ช่วงที ่1: กำรใชเ้ทคโนโลยเีขำ้มำลดต้นทุนและเพิม่ประสทิธภิำพของธุรกจิ 
o ช่วงที ่2: ธุรกจิเปิดใหล้กูคำ้เขำ้มำใชเ้ทคโนโลยบีน platform ของตน 
o ช่วงที ่3: ธุรกจิเปิดใหผู้อ้ื่น (แมแ้ต่คู่แข่ง) เขำ้มำอยู่บน platform ของตน 

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อกำรปฏบิตังิำนภำยใน 

o กำรท ำ Digital transformation นัน้ต้องกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงภำยในแน่นอน งำนหลำย ๆ อย่ำงจะ
เปลี่ยนไป เช่น. Goldman Sachs เคยมหีอ้งทีม่ ีtrader กว่ำ 600 คน ปัจจุบนัเหลอื 2 คนแต่กลำยเป็นมี
วศิวกรซอฟท์แวร์อกี 100 กว่ำคนเพิม่มำแทน 

o ยกตวัอย่ำงเคสของ Adobe ผลกระทบหลกั ๆ มดีำ้นต่อไปนี้: 
o กำรพฒันำผลติภณัฑ์: แต่เดมิออกเวอร์ชัน่ใหม่ทกุ 2 ปี ก่อนเริม่โครงกำรกม็ำนัง่คดิกนัว่ำจะท ำอะไร

อกีสองปี กก็ลำยเป็นออกถีก่ว่ำนัน้ กลำยเป็นรบั feedback จำกลูกคำ้เรื่อย ๆ แล้วกส็รำ้งฟีเจอร์ใหม่
เลก็ ๆ แล้วกอ็อกเลย 

o กำรกระจำยสนิคำ้และกำรขำย: แต่เดมิขำยเป็นกล่องวำงตำมชัน้วำง กก็ลำยเป็นขำยทำง
อนิเตอร์เน็ต แต่ขณะเดยีวกนักต็้องไม่ทิ้งพนักงำนขำยเดมิทีม่อียู่ 

o กำรโฆษณำและกำรสื่อสำร: แต่เดมิทีทุ่่มงบมหำศำลทุก 2 ปี กก็ลำยเป็นใชง้บเลก็ ๆ ท ำกำรตลำด
ออนไลน์อยู่ตลอด 

o กำรจดักำรลูกคำ้: จำกเดมิทีแ่ทบไม่ทรำบเลยว่ำลกูคำ้เป็นใคร (เพรำะซื้อกล่องซอฟท์แวร์ตำมหำ้ง) 
ตอนนี้ทรำบหมด 

o กำรตัง้รำคำ: จำกทีต่้องตัง้รำคำเท่ำกนัหมดไม่ว่ำลูกคำ้เป็นใคร ตอนนี้ตัง้รำคำตำมปรมิำณกำรใชไ้ด้ 
o สงัคมออนไลน์: เมื่อซอฟท์แวร์เขำ้ถงึง่ำยขึน้ บรษิทักส็ำมำรถมสีงัคมผูใ้ชใ้หม่ ๆ ได้ 
o กำรจดักำรผูถ้อืหุน้: เป็นงำนหนกัของ CFO ทีจ่ะอธิบำยใหต้ลำดหุน้เขำ้ใจไดว่้ำท ำไมถงึต้องเปลี่ยน 
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บทท่ี 11: ออกแบบองคก์รให้พร้อมส าหรบันวตักรรม 
(Designing an Organization for Innovation) 

 

Key message:  
กำรจะน ำนวตักรรมใหม่ ๆ เขำ้สู่องค์กรได ้ไม่สำมำรถท ำไดด้ว้ยกำรสรำ้งหน่วยเลก็ทีเ่ป็นอสิระแล้วหวงัว่ำหน่วยเลก็
เหล่ำนีจ้ะน ำพำองค์กรใหเ้ปลี่ยน จ ำเป็นต้องเตรยีมควำมพรอ้มภำยในองค์กรดว้ย 

 
สรำ้งท่ำจอดเรอื 

o ช่วงต้นของบทกล่ำวถงึธนำคำร Finansbank ในตุรกทีีแ่ตกแบรนดล์ูกชื่อ Enpara ออกมำ โดยใหเ้ป็นธนำคำร
ดจิทิลัเท่ำนัน้ ไม่มหีน้ำรำ้น ใหอ้สิระเตม็ทีใ่นกำรด ำเนินงำน ไม่กดดนัยอด ผ่ำนไป 6 ปี Enpara ประสบ
ควำมส ำเรจ็ดว้ยด ีแต่ประสบปัญหำในกำรควบรวมกลบัสู่บรษิทัแม่ เหมอืนสรำ้งเรอืเรว็เลก็ออกมำ แต่ไม่ท ำที่
จอดไวใ้หเ้ขำมำจอด 

o เปรยีบเทยีบกบั Mastercard (MC) ซึ่งใชแ้นวทำงทีต่่ำงออกไป พวกเขำมองว่ำทมีนวตักรรมและสตำร์ทอพั
ภำยนอกทีท่ ำงำนใหบ้รษิทัจะเขำ้มำใชเ้ครื่องยนต์เรอืขนำดยกัษ์ทีบ่รษิทัมใีนกำรท ำใหพ้วกเขำไปไดเ้รว็ขึน้ 
แต่ในขณะเดยีวกนักน็ ำพำบรษิทัไปสู่สิง่ใหม่ ๆ เช่นกนั แนวทำงของ MC ม ี5 อย่ำง 

o Mastercard Labs: เป็นทมีนวตักรรมภำยในทีม่อีสิระในตนเอง ไม่ต้องสน ROI สนแค่สรำ้งสิง่ใหม่ที่
เป็นไปไดใ้นทำงธุรกจิ มงีบเป็นของตนเอง แต่มอีสิระเตม็ทีใ่นกำรใชโ้ครงสรำ้งพื้นฐำนของ MC 

o หำนวตักรรมจำกภำยนอก: โดยกำรสรำ้ง 1) incubators และ accelerator (โครงกำรบ่มเพำะธุรกจิ/
สตำร์ทอพั) ทีพ่ื้นทีต่่ำง ๆ ทัว่โลก และใหบ้รษิทัใหม่เหล่ำนี้สำมำรถใชโ้ครงสรำ้งพื้นฐำนของ MC ได้
เช่นกนั 2) ลงทุนในธุรกจิร่วมลงทุน (venture capital) เพื่อลงทุนต่อในสตำร์ทอพักลุ่มทีม่แีวว 3) 
ลงทุนในสตำร์ทอพัทีไ่ปไดด้ ี

o แนวทำงนี้ใหป้ระโยชน์กบั MC 2 ประกำร 1) เขำ้ถงึเทคโนโลยใีหม่ ๆ ทีอ่ำจจะเป็นภยั
คุกคำมในอนำคตตัง้แต่เนิ่น ๆ 2) ก่อใหเ้กดิบรรยำกำศดำ้นนวตักรรมภำยในองค์กร เมื่อ
คนภำยในเหน็อะไรใหม่ ๆ จำกภำยนอกและอยำกท ำบ้ำง 

o ลงทุนหรอืร่วมทุนกบัธุรกจิสำยนวตักรรมอื่น ๆ: แมว่้ำบำงครัง้บรษิัทเหลำ่นี้จะล้มเหลว 
o สรำ้ง pipeline กำรควบควมกจิกำรหรอืกำรร่วมมอื: เช่นกำรซื้อกจิกำรบรษิทั VocaLink ใน UK ที่

เชีย่วชำญเรื่องกำรจ่ำยเงนิระหว่ำงธนำคำร 
o จดักำรแข่งขนัภำยในและ Hackathons: ผลงำนทีท่ ำไดด้ ีMC จะลงทุนเพื่อตัง้เป็นบรษิทัใหม่ขึน้มำ

เลย 

สรำ้งบรษิทัใหม่จำกภำยใน 

o กล่ำวถงึ Goldman Sachs ซึ่งสรำ้งทมีภำยในขึน้มำ 2 ทมี Principal Strategic Investment (PSI) และ 
Digital Strategies Group (DSG) 

o PSI ท ำหน้ำทีบ่รหิำรกองทุนขนำด 1 พนัล้ำนเหรยีญของบรษิทั เพื่อลงทุนในนวตักรรมใหม่ ๆ 
o DSG เป็นกำรดงึผูบ้รหิำรระดบัสูงจำกหลำยหน่วยของบรษิทัเพื่อใหแ้น่ใจไดว่้ำกำรลงทุนใหม่ ๆ 

เหล่ำนีจ้ะรำบรื่นกบักำรองค์กรในปัจจุบนั 

บทท่ี 12: ทกัษะ, ขีดความสามารถ, และการบริหารจดัการคนเก่ง 
(Skills, Capability, and Talent Management) 
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Key message:  
ธุรกจิควรสรรหำคนเก่งทีม่คีวำมเชีย่วชำญดำ้นดจิทิลัเขำ้มำในองค์กร แต่ในอนำคตงำนจ ำนวนมำกจะหำยไป ต้อง
เตรยีมคนใหพ้รอ้มกบัเรื่องนี้ และควรใชเ้ทคโนโลยเีขำ้มำช่วยในทุกขัน้ของกำรบรหิำรจดักำรคน ตัง้แต่กำรสรรหำ , 
กำรอบรมและพฒันำ, กำรประเมนิ, และกำรรกัษำคนเก่งไว ้

 
เริม่บทดว้ยกำรกลำ่วถงึเกษตรกรรมทีใ่นปัจจุบนัมกีำรใชเ้ทคโนโลยเีซนเซอร์และหุ่นยนต์อตัโนมตัหิลำยอย่ำงมำเปลี่ยน
วธิกีำรท ำงำน อุตสำหกรรมอื่น ๆ กจ็ะมกีำรเปลี่ยนแปลงแบบนี้เช่นกนั ปัจจุบนับรษิทักำรเงนิอย่ำง Goldman Sachs มี
พนักงำนทีม่จีบสำย STEM (science-technology-engineer-math) มำกถงึ 1 ใน 4 หำกเรำเชื่อในค ำกล่ำวว่ำ data is 
the new oil เรำต้องมทีมีงำนทีม่คีวำมพรอ้มในกำรขุดเจำะและกลัน่น ้ำมนัเหล่ำนี้ 
 
Data Analytics, Machine Learning, และ Artificial Intelligence 

o ส่วนนี้เล่ำถงึประวตัขิอง AI และ Machine Learning เป็นหลกั อธบิำยว่ำ Machine Learning ใชห้ลกักำร 
pattern recognition ในกำรสรำ้ง model ในกำรท ำงำนตำ่ง ๆ (เช่น ท ำนำยผล, จดักลุ่ม, สรำ้งสิง่ใหม่ ๆ) 
อธบิำยควำมต่ำงระหว่ำง supervised learning (มตีัวอย่ำง pattern ให ้AI), unsupervised learning (ไม่มี
ตวัอย่ำงให ้ใหไ้ปหำ pattern เอง), และ reinforcement learning (เริม่ดว้ย unsupervised แล้วต่อดว้ย 
supervised) 

o งำนจ ำนวนมำกจะหำยไป โดยเฉพำะงำนทีเ่ป็นขัน้ตอนซ ้ำ ๆ (routine และ repetitive) ไม่ว่ำงำนนัน้จะเป็น
งำนใชแ้รงงำนหรอืใชส้มอง (เช่น งำนบำงส่วนของนักกฎหมำยกอ็ำจโดนทดแทนดว้ย AI) แต่คุณ Sunil มอง
ว่ำคนอำจไม่ไดต้กงำนมำก เพรำะคนกจ็ะไปโฟกสักบัส่วนทีไ่ม่ใช่งำนซ ้ำ ๆ แทน เหมอืนทีก่ำรเขำ้มำของ
เครื่อง ATM ไม่ไดท้ ำใหน้ำยธนำคำรตกงำน 

กำรบรหิำรจดักำรคนเก่ง ในยุคดจิทิลั 

o กำรสรรหำ 
o ควรหำใคร? ต้องจำ้งคนทีม่คีวำมสำมำรถทำงดจิทิลัมำกขึน้ 
o ควรหำอย่ำงไร?กำรนัง่สมัภำษณ์ยำว ๆ อำจไม่ใช่วธิกีำรทีด่ทีีสุ่ด กำรดูคนทีก่ำรศกึษำและปรญิญำก็

อำจไม่ไดส้ ำคญันักในยุคนี้แล้ว คุณ Sunil เสนอใหล้องใชพ้วกระบบอตัโนมตัทิีว่ดัทศันคต ิวิธกีำร
แก้ปัญหำ หรอืแง่มุมอื่น ๆ ของพนักงำนได ้ถ้ำท ำไดด้ใีนพวกระบบเหล่ำนี้ ค่อยนัดสมัภำษณ์ 

o กำรอบรมและพฒันำ 
o ควรใชเ้ครื่องมอืสมยัใหม่มำช่วย ท ำเนื้อหำให ้personalized (เฉพำะเจำะจง) กบัผูเ้รยีนแต่ละคน 
o ส ำหรบัพนักงำนอำวุโส บำงบรษิทัใชว้ธิ ี“reverse mentoring” ทีใ่หพ้นักงำนอำยุน้อยจบัคู่กบั

พนักงำนอำยุมำก พนักงำนอำยุน้อยคอยสอนเรื่องเทคโนโลยใีหม่ ๆ พนักงำนอำยุมำกคอยสอน
เรื่องกำรท ำงำน 

o กำรประเมนิ 
o คุณ Sunil มองว่ำวธิกีำรประเมนิแบบเดมิ (เช่น ประเมนิ 360 องศำ) ทีท่ ำปีละครัง้หรอืไตรมำสละ

ครัง้มปัีญหำ 3 ประกำร 1) ใชเ้วลำเยอะ 2) ไม่มีประสทิธภิำพ มอีคตเิยอะ 3) แมจ้ะไตรมำสละครัง้ก็
ยงัไม่ไดถ้ี่พอ บำงครัง้ถ้ำพนักงำนไดร้บั feedback แต่เนิ่น ๆ กว่ำนัน้อำจท ำใหผ้ลงำนดขีึน้ 

o หลำย ๆ บรษิทัไดน้ ำระบบ real-time feedback มำใช้ 
o กำรประเมนิควรมีส่วนทีเ่ป็น data-driven เพื่อลดอคตขิองมนุษย์ 

o กำรรกัษำคนเก่งไว ้
o อำจใช ้AI มำช่วยพยำกรณ์ไดว่้ำใครมแีนวโน้มจะออกจำกองค์กร 
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