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บทสรุปสาหรับผู้บริ หาร
(Executive Summary)
ถึงแม้ว่ำ digital disruption มักจะเป็ นภัยคุกคำมต่อบริษทั แบบดัง้ เดิม แต่กม็ หี ลำยบริษทั ทีม่ องเห็นโอกำสใหม่ ๆ และ
สำมำรถปรับตัวได้ หนังสือเล่มนี้เป็ นกำรรวบรวมประสบกำรณ์กว่ำ 10 ปี ของผูเ้ ขียนในฐำนะอำจำรย์ทมี่ หำวิทยำลัยฮำร์
วำร์ดและทีป่ รึกษำด้ำน digital transformation strategy ให้กบั บริษัทต่ำง ๆ ได้เห็นเคสมำกมำยทัง้ ทีเ่ วิร์คและไม่เวิร์ค
Strategy ทีม่ กั จะ “ไม่เวิร์ค” หรือเวิร์คไม่มำก ได้แก่:
1. สร้ำงหน่วยเล็ก ๆ หรือ startup ซึ่งเป็ นอิสระขึน้ มำหน่วยหนึ่งในองค์กรเพื่อนำกำร transformation
o

ปั ญหำทีพ่ บบ่อยของแนวทำงนี้คอื หน่วยเล็ก ๆ เหล่ำนี้ทำงำนได้ดี มีผลิตภัณฑ์และบริกำรใหม่ ๆ ทีด่ ูน่ำจะไป
ได้ดี แต่เมื่อจะนำสิง่ ใหม่ ๆ เหล่ำนัน้ มำสู่บริษทั แม่ กลับเกิดแรงต้ำนทำน และไม่สำมำรถเข้ำกับ operation
ของบริษทั แม่ได้ สุดท้ำยก็ล้มเหลวไป ผูเ้ ขียนเปรียบเทียบแนวทำงนี้ว่ำเหมือนสร้ำงเรือเร็วเล็ก ๆ มำลำกเรือ
เดินสมุทร ซึ่งมักลำกไม่ไป

2. ใช้แนวทำง bottom-up ลองให้แต่ละหน่วยทำโครงกำรทีเ่ ป็ น digital experiments ของตนเอง โดยหวังว่ำถ้ำมี
โครงกำรไหนดูไปได้ดี ก็ขยำยผลให้หน่วยอื่น ๆ ใช้บ้ำง
o

ปั ญหำทีพ่ บบ่อยของแนวทำงนี้คอื โครงกำรเล็ก ๆ ทีเ่ กิดขึน้ มักเป็ นโครงกำรทีห่ วังผลระยะสัน้ แก้ปัญหำเล็ก
ๆ ของหน่วยตนเอง แต่ไม่สร้ำง impact ในระยะยำว และเนื่องจำกไม่มกี ำรกำกับดูแล จึงทำให้ไม่มที ศิ ทำงที่
ชัดเจน โครงกำรทีอ่ อกมำจึงขำดควำมสอดคล้องซึ่งกันและกัน แถมยังมีโครงกำรทีซ่ ้ำซ้อนกันมำกมำย
สิน้ เปลืองทรัพยำกรขององค์กร

3. ใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนและเพิม่ ประสิทธิภำพของกำรดำเนินงำนแบบเดิม แต่ไม่ได้ปรับ workflow
ใหม่ให้สอดคล้องกับควำมเป็ น digital
o

กำรนำเทคโนโลยีมำใช้เป็ นสิง่ ทีท่ ุกองค์กรต้องทำอยู่แล้ว แต่ปัญหำของแนวทำงนี้คอื มันแค่เปลี่ยนให้ทำสิง่ เดิม
ๆ ได้ดขี น้ึ แต่ไม่ได้เปลี่ยนถึงระดับรำกฐำนให้องค์กรได้ทำสิง่ ใหม่ ๆ ซึ่งหลำย ๆ ครัง้ กำรทำแบบนี้ไม่ได้ช่วย
ให้อยู่รอด ผูเ้ ขียนเปรียบวิธนี ี้เหมือนกำรใช้ผำ้ พันแผลมำอุดแผลลึก เลือดไหลน้อยลง แต่ไม่หำย และไม่รอด
เหมือนเดิม

กำรทีจ่ ะทำ digital strategy ทีป่ ระสบควำมสำเร็จ ต้องผสำนควำมเป็ น digital ให้เข้ำไปถึง DNA ขององค์กร นำ digital
มำใช้ในทุกมิตขิ องธุรกิจ
คุณ Sunil ได้เสนอ framework ในกำรทำ digital transformation ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ แต่ละบทของหนังสือ
เล่มนี้กค็ อื กำรอธิบำยองค์ประกอบเหล่ำนี้ ซึ่งประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.

Reimagine your business
Reevaluating your value chain
Reconnecting with customers
Rebuilding your organization
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PART I: Reimagine Your Business
บทที่ 1: ขอบเขตธุรกิ จ (Business Scope)
o คู่แข่งของธุรกิจเรำจะไม่ได้มำจำกขอบเขต (scope) อุตสำหกรรมแบบเดิม ๆ อำจมำจำกอุตสำหกรรมอื่นก็ได้
อย่ำยึดติดกับขอบเขตเดิมทีม่ ี ควรถือลูกค้ำเป็ นศูนย์กลำง โดยยกตัวอย่ำง Amazon ทีม่ ธี ุรกิจหลำกหลำยมำก
แต่ทุกอย่ำงก็ล้วนส่งเสริมซึ่งกันและกัน (เกิดเป็ น network effect)
บทที่ 2: แบบจาลองทางธุรกิ จ (Business Model)
o เทคโนโลยีเปลี่ยนทำให้พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคเปลี่ยน ควำมเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวมักส่งผลกระทบต่อวิธกี ำร
หำรำยได้แบบเดิมของธุรกิจ ธุรกิจต้องหำวิธกี ำรใหม่ในกำรสร้ำงรำยได้ วิธใี หม่ ๆ เหล่ำนี้ เช่น
o พยำยำมมองว่ำอะไรคือสิง่ ทีเ่ ป็ นด้ำมมีด (razor) และอะไรเป็ นใบมีด (blade) ของธุรกิจตนเอง เรำ
อำจสำมำรถกลับด้ำมมีดไปเป็ นใบมีดได้ในยุคนี้
o กำรหำวิธใี หม่ ๆ ในกำรสร้ำงรำยได้จำกสินทรัพย์เดิมทีม่ อี ยู่
o กำรสร้ำงคุณค่ำผ่ำนกำรสร้ำงประสบกำรณ์
o ลองสร้ำงธุรกิจทีไ่ ม่ถอื ครองสินทรัพย์
o เปลี่ยนธุรกิจไปสู่ Product-as-a-service
บทที่ 3: Platforms และระบบนิ เวศน์ (Platforms and Ecosystems)
o กำรเปลี่ยนธุรกิจไปสู่ธุรกิจประเภท platform เป็ น strategy กำร transform แบบหนึ่งทีห่ ลำยองค์กรใช้และ
ประสบควำมสำเร็จ เจ้ำของธุรกิจควรพิจำรณำแนวทำงนี้
PART TWO: Reevaluate Your Value Chain
บทที่ 4: ลองคิ ดใหม่เรื่อง R&D และนวัตกรรม (Rethinking R&D and Innovation)
o นวัตกรรมจำกภำยในองค์กรอย่ำงเดียวไม่เพียงพอต่อกำรเติบโตของธุรกิจอีกต่อไป ธุรกิจควรใช้ประโยชน์จำก
open innovation เช่น กำรจัดกำรแข่งขัน
o แต่กำรทำ open innovation ก็มขี อ้ ควรคำนึงถึง เช่น ต้องตัง้ ปั ญหำให้ดกี ่อน เป็ นระดับทีค่ นทีไ่ ม่ได้มี
ทรัพยำกรเยอะสำมำรถแก้ได้ ต้องมีวธิ กี ำรประเมินผลทีช่ ดั เจนเป็ นธรรม ต้องหำสมดุลของกำรแข่งให้ดี และ
ต้องปรับวัฒนธรรมองค์กรให้ยอมรับนวัตกรรมจำกภำยนอก
บทที่ 5: ความเป็ นเลิ ศในการปฏิ บตั ิ งาน (Operational Excellence)
o ธุรกิจควรนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น IoT, automation, robotic, AI, 3D printing, AR/VR, ฯลฯ มำใช้เพิม่
ควำมเป็ นเลิศในกำรปฏิบตั งิ ำน
บทที่ 6: กลยุทธ์หลายช่องทาง (Omni-channel Strategy)
o ธุรกิจต้องวำง strategy ให้ช่องทำงกำรขำยหลำยช่องทำงนัน้ ส่งเสริมซึ่งกันและกัน ต้องออกแบบประสบกำรณ์
เป็ นภำพรวมซึ่งสอดคล้องกันระหว่ำงช่องทำงออนไลน์และออฟไลน์
PART THREE: Reconnect with Your Customers
บทที่ 7: การสร้างฐานลูกค้า (Acquiring Customers)
o ลูกค้ำแต่ละคนมี Customer Lifetime Value (CLV) ไม่เท่ำกัน ควรโฟกัสในคนที่ CLV สูง และควรใช้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในกำรสร้ำงฐำนลูกค้ำ
o ช่วงท้ำยของบทเป็ นแนว tip & trick ในกำรทำกำรตลำดออนไลน์ต่ำง ๆ เช่น กำรทำ SEO/SEM, กำรใช้
social media และกำร seeding, ข้อควรระวังในกำรลดรำคำ, กำรทำ freemium เป็ นต้น
บทที่ 8: การสร้างความผูกพันกับผู้บริโภค (Engaging Consumers)
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o กำรสร้ำงควำมผูกพันกับลูกค้ำ (customer engagement) ควรคำนึงถึง 3 ประกำร 1) กำรให้คุณค่ำแก่ลูกค้ำ
ไม่มุ่งแต่จะยัดเยียดโฆษณำอย่ำงเดียว 2) กำรเปลี่ยนจำก storytelling ไปสู่ story-making 3) กำรทำตลำดที่
สอดคล้องกับเหตุกำรณ์ชวขณะ
ั่
(moment-based marketing)
o Moment-based marketing คือกำรโฟกัสที่ moment เล็ก ๆ ทีเ่ กิดในชีวติ ประจำวัน แล้ว offer สินค้ำ/บริกำรที่
แก้ปัญหำ ณ ขณะนัน้ ได้ เช่น เครื่องดีเลย์กอ็ ยำกได้ทพี่ กั ไว้รอ
บทที่ 9: การวัดผลและการปรับงบการตลาดให้เหมาะสม (Measuring and Optimizing Marketing Spend)
o กำรวัดควำมสำเร็จของกำรทำกำรตลำดออนไลน์ต้องคำนึงถึงควำมเป็ นเหตุเป็ นผลด้วย สิง่ ทีเ่ กี่ยวพันกันไม่
จำเป็ นต้องเป็ นสำเหตุซ่งึ กันและกัน และกำรระบุทมี่ ำของยอดขำยทีเ่ พิม่ ขึน้ ว่ำมำจำกช่องทำงใด (attribution)
ก็เป็ นสิง่ สำคัญต่อกำรจัดสรรงบประมำณ
PART FOUR: Rebuilding your organization
บทที่ 10: การจัดการการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทลั (Managing Digital Transition)
o ผูน้ ำต้องมีวสิ ยั ทัศน์สำหรับอนำคต ผูน้ ำต้องหนักแน่นหำกกำไรหรือยอดขำยจะตกลงในช่วงเปลี่ยนผ่ำน และ
ในระหว่ำงกำรเปลี่ยนผ่ำนนีจ้ ะส่งผลต่อกำรปฏิบตั งิ ำนในทุกระดับขององค์กร
บทที่ 11: ออกแบบองค์กรให้พร้อมสาหรับนวัตกรรม (Designing an Organization for Innovation)
o กำรจะนำนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ำสู่องค์กรได้ ไม่สำมำรถทำได้ดว้ ยกำรสร้ำงหน่วยเล็กทีเ่ ป็ นอิสระแล้วหวังว่ ำ
หน่วยเล็กเหล่ำนี้จะนำพำองค์กรให้เปลี่ยน จำเป็ นต้องเตรียมควำมพร้อมภำยในองค์กรด้วย
บทที่ 12: ทักษะ, ขีดความสามารถ, และการบริหารจัดการคนเก่ง (Skills, Capability, and Talent
Management)
o ธุรกิจควรสรรหำคนเก่งทีม่ คี วำมเชีย่ วชำญด้ำนดิจทิ ลั เข้ำมำในองค์กร แต่ในอนำคตงำนจำนวนมำกจะหำยไป
ต้องเตรียมคนให้พร้อมกับเรื่องนี้ และควรใช้เทคโนโลยีเข้ำมำช่วยในทุกขัน้ ของกำรบริหำรจัดกำรคน ตัง้ แต่
กำรสรรหำ, กำรอบรมและพัฒนำ, กำรประเมิน, และกำรรักษำคนเก่งไว้
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PART I: Reimagine Your Business
บทที่ 1: ขอบเขตธุรกิ จ
(Business Scope)
Key message:
คู่แข่งของธุรกิจเรำจะไม่ได้มำจำกขอบเขต (scope) อุตสำหกรรมแบบเดิม ๆ อำจมำจำกอุตสำหกรรมอื่นก็ได้ อย่ำ
ยึดติดกับขอบเขตเดิมทีม่ ี ควรถือลูกค้ำเป็ นศูนย์กลำง
Amazon ทำธุรกิจหลำกหลำยมำก เริม่ จำกกำรเป็ นร้ำนหนังสือ ไปสู่กำรเป็ น platform ทีใ่ ห้ผขู้ ำยรำยอื่นเข้ำมำขำยทุก
อย่ำง, กำรเปิ ดบริกำร streaming เพลง, กำรผลิตภำพยนตร์, กำรทำ hardware เช่น Kindle และ Echo, กำรทำ
โฆษณำ, กำรทำ Cloud platform (Amazon Web Services - AWS) ฯลฯ
คุณ Sunil คิดว่ำที่ Amazon ทำเช่นนี้ เพรำะ Amazon ไม่ได้นิยำมธุรกิจของตนเองว่ำอยู่ในอุตสำหกรรมใด
อุตสำหกรรมหนึ่ง (ไม่ยดึ ติดว่ำตนอยู่ในค้ำปลีก, cloud, สื่อ, โฆษณำ, ฯลฯ) แต่ทำธุรกิจโดยถือลูกค้ำเป็ นศูนย์กลำงแล้ว
สร้ำงผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ แก้ปัญหำให้ลูกค้ำ โดยทีผ่ ลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ล้วนส่งเสริมกัน (complementary product) จนเกิด
เป็ น network effect
เช่น กำรทำบริกำร streaming ทำให้ยอดสมัครสมำชิก Amazon Prime สูงขึน้ , กำรทำ AWS ทำให้ได้ know-how ของ
บริษทั อื่นมำพัฒนำบริกำรของตนเอง เป็ นต้น
กำรยึดลูกค้ำเป็ นศูนย์กลำง
o

o
o

ยกตัวอย่ำงเคสของบริษทั John Deere ทีท่ ำเครื่องจักรทำงกำรเกษตร ซึ่งแตกไลน์ธุรกิจของตนเองจำกขำย
เครื่องจักร เป็ นขำยระบบบริหำรจัดกำรฟำร์มโดยใช้ขอ้ มูลสภำพอำกำศ, เซนเซอร์ต่ำง ๆ, ข้อมูลอื่น ๆ มำเพิม่
ผลผลิตให้เกษตรกร
หำกจำเป็ นต้องทำสิง่ ทีไ่ ม่เคยทำมำก่อน ก็จำเป็ นต้องทำ ตอนที่ John Deere เริม่ ทำระบบบริหำรจัดกำร
ฟำร์ม เขำก็ไม่ได้มที มี technology ทีเ่ ข้มแข็งอะไร
กำร disruption ทีเ่ กิดขึน้ ในอุตสำหกรรมต่ำง ๆ จะไม่เกิดเลยถ้ำบริษทั ใหญ่ ๆ ใส่ใจกับควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำและให้บริกำรแบบนี้ตงั ้ แต่แรก ก่อนทีจ่ ะมีคนมำ disrupt แต่บริษทั ใหญ่มกั มีควำมด้อยประสิทธิภำพ
ภำยใน ทำให้ไม่สำมำรถทำอะไรใหม่ ๆ ได้

กำรแข่งขันด้วย network effect
o

o
o

กำรทำรำคำให้ต่ำกว่ำ (cheaper) หรือว่ำทำผลิตภัณฑ์ให้ดกี ว่ำ (better) ไม่ใช่กลยุทธ์เดียวในกำรสร้ำงควำม
ได้เปรียบอีกต่อไป กำรมี network effect ทำให้ถงึ แม้มคี ู่แข่งทีถ่ ูกกว่ำหรือดีกว่ำออกมำ switching cost ใน
กำรย้ำยค่ำยก็สูง
iPhone ทีม่ ีบริกำรบน ecosystem มำกมำย ยิง่ มีลูกค้ำเยอะก็ยงิ่ ทำให้มบี ริกำรอื่น ๆ บน platform มำกขึน้
ลูกค้ำก็ยงิ่ ให้คุณค่ำกับผลิตภัณฑ์มำกขึน้
Paytm ทีเ่ ริม่ จำกกำรเป็ นบริกำรเติมเงินโทรศัพท์มอื ถือ ไปสู่บริกำรชำระเงินออนไลน์ (e-wallet) ทีใ่ หญ่ทสี่ ุด
ในอินเดีย หรือ WeChat ในจีน ซึ่งกลำยเป็ นแอพทีเ่ อำไว้ทำทุกอย่ำงได้
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ประเด็นอื่น ๆ
o
o

ธุรกิจต้องมีกำรเก็บและวิเครำะห์ data เพื่อให้เข้ำใจลูกค้ำอย่ำงลึกซึง้ ดังประโยคฮิตว่ำ data is the new oil
แต่เป็ นน้ำมันทีไ่ ม่มวี นั หมด ยิง่ ใช้ยงิ่ เก็บยิง่ มีแต่จะเพิม่ มูลค่ำ
คุณ Sunil ปิ ดท้ำยบทด้วยกำรตัง้ คำถำมว่ำ แล้วขยำยธุรกิจออกไปแบบไหนถึงจะไม่ถอื ว่ำหลุดโฟกัส ? โดย
ยกตัวอย่ำง Apple ทีม่ ขี ่ำวว่ำกำลังทำรถยนต์ ซึ่งเรื่องนี้ต้องหำสมดุลให้ดี
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บทที่ 2: แบบจาลองทางธุรกิ จ
(Business Model)
Key message:
เทคโนโลยีเปลี่ยนทำให้พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคเปลี่ยน ควำมเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวมักส่งผลกระทบต่อวิธกี ำรหำ
รำยได้แบบเดิมของธุรกิจ ธุรกิจต้องหำวิธกี ำรใหม่ในกำรสร้ำงรำยได้
Business model หมำยถึงวิธกี ำรทีธ่ ุรกิจสร้ำงและส่งมอบคุณค่ำให้ลูกค้ำ บทนี้จะพูดถึง business model ใหม่ทธี่ ุรกิจ
ควรนำมำใช้เพื่ออยู่รอดและเติบโตในยุคดิจทิ ลั
เปลี่ยนด้ำมมีดโกนให้กลำยเป็ นใบมีด (Convert razor into blade)
o
o
o

o

o

ขยำยควำมโดยผูส้ รุป: หมำยถึง กำรทีด่ ำ้ มมีดโกน (razor) เป็ นสิง่ ทีบ่ ริษทั มีดโกนขำยในรำคำถูก เพื่อให้
แพร่หลำยในผูบ้ ริโภค จำกนัน้ ทำกำไรจำกกำรขำยใบมีด (blade)
ยกตัวอย่ำงเคสของอุตสำหกรรมเพลงทีเ่ คยเจริญรุ่งเรืองด้วยกำรขำยเทปหรือซีดี ส่วนคอนเสิร์ตเป็ นเครื่องมือ
ทีท่ ำให้ขำยอัลบัม้ ได้มำกขึน้ คอนเสิร์ตเป็ นด้ำมมีด อัลบัม้ เป็ นใบมีด
แต่เมื่อถึงยุคดิจทิ ลั รำยได้จำกกำรขำยในรูปดิจทิ ลั หรือกำร streaming นัน้ น้อยมำกเมื่อเทียบกับสมัยก่อน สิง่
ทีเ่ ปลี่ยนไปคือเพลงแพร่หลำยได้ง่ำยกว่ำเดิมมำก ศิลปิ นดังง่ำย ข่ำวคอนเสิร์ตแพร่กระจำยได้เร็ว บริษทั
เพลงจึงสำมำรถขำยบัตรคอนเสิร์ตรำคำแพง ๆ ได้ กลำยเป็ นรำยได้หลัก (ใบมีด) ส่วนอัลบัม้ กลำยเป็ นสิง่ ที่
แทบจะแจกฟรีเพื่อดึงคนเข้ำสู่คอนเสิร์ต (ด้ำมมีด)
ธุรกิจยังสำมำรถหำใบมีดตัวใหม่จำก complementary product ตัวอย่ำงเคสนี้คอื หนังสือพิมพ์ The New York
Times (NYT) แต่เดิมด้ำมมีดของ NYT คือหนังสือพิมพ์ทขี่ ำยค่ำสมำชิกในรำคำถูก (ด้ำมมีด) เพื่อขำย
โฆษณำในรำคำแพง (ใบมีด) แต่ยุคดิจทิ ลั แม้จำนวนผูเ้ ยีย่ มชมเว็บไซต์จะสูง แต่ค่ำโฆษณำออนไลน์ไม่สูง
เหมือนยุคสิง่ พิมพ์
NYT มีแนวคิดว่ำถึงแม้ information ทีอ่ ยู่บนอินเตอร์เน็ตจะฟรี แต่มกั จะคุณภำพต่ำ ผูบ้ ริโภคจะยังยินยอม
จ่ำยเงินเพื่อเสพสื่อทีม่ คี ุณภำพ ในปี 2011 NYT ตัดสินใจใช้ระบบ Paywall อ่ำนได้จำกัด ถ้ำจะอ่ำนต่อต้อง
จ่ำยค่ำอ่ำน ซึ่งประสบควำมสำเร็จด้วยดี รำยได้จำกค่ำสมำชิกดิจทิ ลั กลำยเป็ นรำยได้หลัก

ค้นหำหนทำงใหม่ในกำรกักเก็บมูลค่ำ (Capture value)
o

o

o

ขยำยควำมโดยผูส้ รุป: กำรกักเก็บมูลค่ำคือ ในทุกธุรกิจจะมีกำรสร้ำงและส่งมอบคุณค่ำ (value creation)
ให้แก่ลูกค้ำ ซึ่งในกระบวนกำรจะมีผเู้ กี่ยวข้องมำกมำย ทุกคนก็จะกักเก็บมูลค่ำส่วนหนึ่งไว้เป็ นผลตอบแทน
ของตน กักเก็บได้มำกก็กำไรมำก
ยกตัวอย่ำงเคสของ The Weather Channel Company (TWCC) ซึ่งทำธุรกิจผลิตรำยกำรพยำกรณ์อำกำศ
ทำงช่องเคเบิล ซึ่งในยุคดิจทิ ลั นัน้ จำนวนสมำชิกเคเบิลทีวตี กลงมำก คนก็หำข้อมูลอำกำศได้จำกอินเตอร์เน็ต
ได้ง่ำย ๆ กระทบต่อรำยได้ของ TWCC ซึ่งแม้จะมีแอพ แต่รำยได้จำกแอพก็น้อยมำก
TWCC ทำกำร transform ด้วยแนวคิดว่ำจะยังคงเป็ นบริษทั สื่อด้ำนอุตุนิยมวิทยำทีส่ อดคล้องกับยุคสมัย สิง่ ที่
TWCC ทำกับฝัง่ ผูบ้ ริโภคคือกำรปรับเว็บไซต์และแอพใหม่ให้ส่งข้อมูลที่ personalize กับผูใ้ ช้มำกขึน้ และเน้น
ผลิตสื่อทีม่ ี story ทีน่ ่ำสนใจ สิง่ เหล่ำนี้ทำให้ได้ค่ำโฆษณำทีม่ ำกขึน้ กว่ำแอพพยำกรณ์อำกำศธรรมดำ ส่วนฝัง่
ลูกค้ำองค์กรก็ใช้ big data ทีบ่ ริษทั มีมำทำ platform ชื่อ WeatherFX เพื่อหำข้อมูลเชิงลึก (insight) ที่
เกี่ยวข้องกับสภำพอำกำศให้แก่ลูกค้ำ เช่น แพนทีนเลือกแสดงโฆษณำ hair products ได้ตรงกับสภำพอำกำศ
ส่งผลให้ยอดขำยเพิม่ ขึน้ 28% และธุรกิจอื่น ๆ อีกหลำยแห่ง จนทำให้ปี 2016 IBM เข้ำซื้อกิจกำรของ TWCC
ด้วยมูลค่ำ 2 พันล้ำนเหรียญ
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o

o

อีกเคสหนึ่งคือร้ำนค้ำอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ Best Buy ซึ่งประสบปั ญหำกลำยเป็ นโชว์รูมให้ Amazon คือคน
มำดูมำลองของที่ Best Buy แต่ไปซื้อจริงใน Amazon แต่ Best Buy ยังมีจุดแข่งสำคัญคือมีลูกค้ำเข้ำร้ำน
จำนวนมำกทัวอเมริ
่
กำ (แม้จะไม่ซ้อื ) วิธกี ำร transform ที่ Best Buy ใช้คือกำรให้ผจู้ ดั จำหน่ำย เช่น
Samsung มำตัง้ ร้ำนของตนเองภำยใน Best Buy ใช้ทมี จำก Samsung เองเพื่อสร้ำงประสบกำรณ์ทดี่ ที สี่ ุดให้
ลูกค้ำ แล้วเก็บเงินจำก Samsung แทน วิธนี ี้ประสบควำมสำเร็จอย่ำงดีและขยำยผลไปยังแบรนด์อ่นื ๆ อีก
มำก
Strategy ต่อจำกนี้ของ Best Buy คือ “expand what we sell” และ “evolve how we sell” เช่น มีบริกำรให้
คำปรึกษำกำรทำ smart home ถึงบ้ำน

สร้ำงคุณค่ำผ่ำนกำรสร้ำงประสบกำรณ์ (Create value through experiences)
o

o

o

o

ถึงเวลำแล้วทีธ่ ุรกิจทีม่ หี น้ำร้ำน (brick-and-mortar) ต้องเปลี่ยนจำกกำรขำยสินค้ำ มำเป็ นขำยประสบกำรณ์
ซึ่งคุณ Sunil ยกตัวอย่ำงของร้ำน Eataly ซึ่งเป็ นกำรรวมร้ำนอำหำร, ซูเปอร์มำร์เก็ต, และโรงเรียนสอน
ทำอำหำรมำไว้ทเี่ ดียวกัน ทัง้ หมดในธีมอิตำลี
ประโยชน์ทไี่ ด้คอื 1) ร้ำนอำหำรดึงคนให้เข้ำมำในพื้นที่ ก่อให้เกิดกำรจับจ่ำย กำรได้มำเห็นเชฟทำอำหำรให้ดู
ทำให้อยำกซื้อไปทำบ้ำง 2) ประสบกำรณ์กำรซื้อที่ unique ทำให้คดิ รำคำแพงขึน้ ได้ 3) กำรมีรำ้ นอำหำรทำให้
ใช้สนิ ค้ำร่วมกับซูเปอร์มำร์เก็ตได้ โดยเฉพำะพวกอำหำรทีม่ อี ำยุกำรเก็บจำกัด
Eataly ยังทำกำรตลำดไม่เหมือนทีอ่ ่นื เน้นเล่ำ story ของสินค้ำ, ไม่เน้นแข่งทีร่ ำคำ, เน้นกำรสร้ำง event
ดึงดูดให้คนมำทีร่ ำ้ นเพื่อทำกิจกรรมต่ำง ๆ และมีประสบกำรณ์ใหม่ ๆ กับสินค้ำ , เชิญชวน influencer มำ
ร่วมงำน คนเหล่ำนี้กบ็ อกต่อกันไปเป็ นทอด ๆ
เคสอื่น ๆ เช่น โรงหนังในอเมริกำเริม่ ทำทีน่ งั ่ ทีส่ บำยขึน้ และมีบริกำรต่ำง ๆ เหมือนเครื่องบิน business class
แล้วคิดค่ำตั ๋วแพงขึน้ , ห้ำงสรรพสินค้ำลดรำคำค่ำเช่ำให้รำ้ นค้ำ หรือร้ำนอำหำรทีเ่ ป็ นแม่เหล็กในกำรดึงดูด
ลูกค้ำมำรับประสบกำรณ์ใหม่ ๆ

สร้ำงธุรกิจทีไ่ ม่ถอื ครองสินทรัพย์เป็ นของตน (Build an asset-light business)
o

o

ตัวอย่ำงเคสของข้อนี้คอื ธุรกิจดีลเลอร์รถยนต์ทจี่ ำกสมัยก่อนคนมำหำข้อมูลกำรซื้อ รถทีด่ ลี เลอร์โดยตรงก่อน
จะซื้อรถ แต่ปัจจุบนั คนหำข้อมูลจำกกูเกิ้ลแล้วก็ไปทดลองขับและซือ้ เลย ธุรกิจเหล่ำนี้อำจไม่จำเป็ นต้องมีโชว์
รูมใหญ่ ๆ ไว้ให้ลูกค้ำดูแล้ว อำจใช้วธิ ตี งั ้ โชว์รูมในห้ำง (เหมือน Tesla) แล้วโชว์แต่รุ่นสำคัญ, อำจมีกำรส่งรถ
ไปให้ลูกค้ำลองขับทีบ่ ้ำน, หรือเปิ ดให้ลูกค้ำได้ปรับแต่งรถเพิม่ แล้วคิดรำคำเพิม่ เป็ นต้น
ปั ม๊ น้ำมันเป็ นอีกหนึ่งธุรกิจทีก่ ำลังมีหลำยบริษทั กำลังพยำยำมปรับรูปแบบ เช่น มีรถมำเติมน้ำมันให้ถงึ ทีจ่ อด
รถ ไม่ต้องขับไปปั ม๊ เป็ นต้น

เปลี่ยนแปลงธุรกิจไปสู่ Product-as-a-Service
o
o

o
o

แทนทีจ่ ะขำยสินค้ำเป็ นชิ้นแบบเดิม หลำยบริษทั เริม่ เปลี่ยนไปขำยเป็ นบริกำรแทน
ยกตัวอย่ำงเช่น Phillips ทีใ่ ห้บริกำร Lighting-as-a-service ทีส่ นำมบินในอัมสเตอร์ดมั โดยแทนทีจ่ ะคิดรำคำ
ค่ำหลอดไฟ เปลี่ยนเป็ นคิดค่ำบริกำรจำกแสงสว่ำงทีเ่ กิดขึน้ จะใช้กห่ี ลอด หลอดจะเสียกี่ครัง้ ลูกค้ำไม่ต้อง
สนใจ ตรำบเท่ำทีอ่ ำคำรยังมีแสงสว่ำงตำมทีต่ กลงกันไว้อยู่ กำรทำแบบนี้ยงั กระตุ้นให้ Phillips พัฒนำ
หลอดไฟให้ประหยัดมำกขึน้ และคงทนมำกขึน้ เพื่อให้ได้กำไรมำกขึน้
ธุรกิจอื่น ๆ ทีก่ ำลังทำแบบนี้ เช่น Rolls-Royce คิดรำคำตำมกำรใช้งำนเครื่องยนต์ที่ใช้จริง, Michelin คิดตำม
ระยะทำงทีว่ งิ่ ได้ เป็ นต้น
สินค้ำ Luxury ก็เริม่ ทำ model แบบนี้เช่นกัน เช่น จ่ำยสมำชิกรำยเดือนแล้วได้กระเป๋ ำหรูรุ่นใหม่ไปใช้เรื่อย ๆ,
ได้ขบั รถหรูโดยไม่ต้องซื้อ
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o

โมเดลกำรให้บริกำรแบบนี้มขี อ้ ดีคอื 1) เป็ น outcome-base: จำกแต่ก่อนทีผ่ ลประโยชน์ของธุรกิจกับ
ผลประโยชน์ของลูกค้ำมักจะสวนทำงกัน เช่น ยิง่ หลอดไฟเสียบ่อย Phillips ก็ยงิ่ ขำยหลอดไฟได้มำก เปลี่ยน
มำคิดรำคำแบบนี้ทำให้ incentive ของทัง้ สองฝ่ ำยไปทำงเดียวกัน 2) ขยำยฐำนลูกค้ำ เพรำะค่ำแรกเข้ำน้อย
กว่ำ เช่น ได้ขบั รถหรูโดยไม่ต้องซื้อ
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บทที่ 3: Platforms และระบบนิ เวศน์
(Platforms and Ecosystems)
Key message:
กำรเปลี่ยนธุรกิจไปสู่ธุรกิจประเภท platform เป็ น strategy หนึ่งทีห่ ลำยองค์กรใช้และประสบควำมสำเร็จ เจ้ำของ
ธุรกิจควรพิจำรณำแนวทำงนี้
The platform revolution
o

o
o

มีบริษทั ทีเ่ ป็ น platform เกิดขึน้ มำกมำยในยุคนี้เนื่องจำกต้นทุนกำรทำธุรกรรม (transaction cost) ทีต่ ่ำลง
มำก ควำมหมำยคือ สมัยก่อนถ้ำอยำกรับทำงำนฟรีแลนซ์กต็ ้องตื่นมำหำประกำศในหนังสือพิมพ์หรือโทรไป
สอบถำมตำมบริษทั กว่ำจะได้งำนสักชิ้น สิง่ เหล่ำนี้คอื transaction cost กว่ำจะได้ทำงำนนัน้ สูง สมัยนี้เปิ ด
อินเตอร์เน็ตก็รบั งำนฟรีแลนซ์ได้แล้ว
ตัวอย่ำงบริษทั เหล่ำนี้เช่น eBay, Amazon, Airbnb, Uber, Upwork
หนังสือยกตัวอย่ำงบริษทั Gelato โดยเริม่ จำกว่ำธุรกิจ SME มักต้องซื้อเครื่องพิมพ์ขนำดใหญ่มำใช้สำหรับ
ธุรกิจของตน แต่กม็ กั มีปัญหำไม่ได้ใช้เครื่องพิมพ์ได้เต็มปริมำณทีร่ บั ได้ (capacity) ส่วนธุรกิจขนำดใหญ่กม็ กั
ใช้วธิ มี ศี ูนย์พมิ พ์กลำงแล้วส่งงำนพิมพ์ออกไปให้สำขำทัวโลก
่
ซึ่งมักมีปัญหำควำมด้อยประสิทธิภำพและ
oversupply บริษทั Gelato ได้สร้ำง platform ในกำรแก้ปัญหำนี้โดยกำรจับคู่ผตู้ ้องกำรพิมพ์งำนกับบริษทั ทีม่ ี
เครื่องพิมพ์ทไี่ ม่ได้ใช้ใน 40 ประเทศทัวโลก
่
ลูกค้ำอัพโหลดงำนพิมพ์ขน้ึ platform จำกนัน้ บริษทั ทีม่ ี
เครื่องพิมพ์ทอี่ ยู่พ้นื ทีใ่ กล้ลูกค้ำก็รบั งำนนี้มำพิมพ์แล้วส่งมอบให้ลูกค้ำ

ข้อได้เปรียบของ platform
o
o
o
o
o
o

มีผขู้ ำยได้บน platform ได้จำนวนมำก
ลูกค้ำมีทำงเลือกมำกขึน้ ประหยัดค่ำใช้จ่ำย
เปิ ดตลำดใหม่ ก่อให้เกิดอุปสงค์-อุปทำนใหม่ เช่น อำชีพคนขับ Uber
ลงทุนน้อย ลดควำมจำเป็ นต้องถือครองสินทรัพย์ (asset-light)
สำมำรถขยำยธุรกิจได้ง่ำย (scalability)
เสริมสร้ำง innovation เพรำะมีผซู้ ้อื และผูข้ ำยจำนวนมำก เกิดกำรแข่งขัน

ควำมท้ำทำยของ platform
o

Platform นัน้ คุมคุณภำพของสินค้ำ/บริกำรได้ยำกกว่ำทำเองทัง้ หมด ซึ่งส่งผลต่อประสบกำรณ์ของลูกค้ำ
หลำย ๆ บริษทั ก็เริม่ ใช้แนวทำงทำเองหรือผสมกันระหว่ำง platform และทำเอง เช่น Amazon, Alibaba,
Zappos

จำกผลิตภัณฑ์สู่ platform
o

Platform ไม่จำเป็ นต้องเป็ น marketplace (เช่น Airbnb, Uber) สินค้ำเป็ นชิ้น เช่น Nest, Amazon Echo หรือ
Tesla ก็เป็ น platform ทีธ่ ุรกิจอื่น ๆ มำอยู่บน platform ได้
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o

o

คุณ Sunil ยกตัวอย่ำงบริษทั GE ที่ transform ตนเองจำกกำรผลิตชิ้นส่วนอุตสำหกรรมและรถยนต์ โดยสร้ำง
GE digital ซึ่งใช้กำรเก็บข้อมูลและวิเครำะห์ขอ้ มูลของชิ้นส่วนต่ำง ๆ มำเพิง่ ประสิทธิภำพ, ลด downtime,
ทำนำยกำรซ่อมบำรุง และเปิ ดให้ธุรกิจอื่น ๆ มำพัฒนำต่อยอดและใช้บริกำรซอฟท์แวร์นี้ได้ ในปี 2015 GE มี
รำยได้จำก digital platform นี้กว่ำ 5,000 ล้ำนเหรียญและเติบโต 20% ทุกปี
อีกตัวอย่ำงหนึ่งคือ Goldman Sachs ทีเ่ ปิ ด platform วิเครำะห์ขอ้ มูลทำงกำรเงิน SIMON ให้แก่
บุคคลภำยนอกรวมถึงคู่แข่งเข้ำมำอยู่บน platform แล้วเก็บคอมมิชชันจำกกำรขำย
่
financial product ของ
คู่แข่ง

กำรสร้ำงธุรกิจ platform
o

o
o

ต้องมีผเู้ กี่ยวข้องอยู่บนระบบมำกพอ ซึ่งสำมำรถทำได้โดย
o ขัน้ แรกต้องมีบริกำร/สินค้ำทีด
่ งึ ดูดให้คนเข้ำมำบน platform ได้ เช่น จะทำเครื่องเกม XBOX ขำยก็
ต้องสร้ำงเกมของตนเองด้วยเพื่อให้ผซู้ ้อื อยำกซื้อไปเล่น
o โฟกัสทีต
่ ลำดเล็ก ๆ ในช่วงแรก เพื่อสร้ำงประสบกำรณ์ทดี่ ี เช่น Uber เน้นทีร่ ถหรู, Facebook เน้น
ทีน่ ักศึกษำฮำร์วำร์ด
o Subsidize ให้ขำ้ งใดข้ำงหนึ่งของ platform เช่น Adobe ให้ผใู้ ช้โหลดโปรแกรมอ่ำนไฟล์ PDF ได้ฟรี
เพื่อขำยโปรแกรมสร้ำงไฟล์ PDF
o Freemium model เช่น The New York Times ทีใ่ ห้อ่ำนฟรีส่วนหนึ่ง
กำรเข้ำมำอยู่บน platform ต้องทำได้ง่ำย มี API ให้นักพัฒนำใช้
กำรเลือกระหว่ำง Open และ Closed system
o Open (เช่น Android) จะดึงดูดคนมำอยู่บน platform เยอะ มีควำมหลำกหลำย มีนวัตกรรมใหม่ ๆ
ตลำดใหญ่กว่ำ
o Close (เช่น iOS) จะควบคุมประสบกำรณ์ทล
ี่ ูกค้ำจะได้รบั ได้ง่ำยกว่ำ ทำให้ลกู ค้ำมักได้ประสบกำรณ์
ทีด่ กี ว่ำ

ประเด็นอื่น ๆ
o

o

ธุรกิจในยุคปั จจุบนั ต้องกำรกำรประสำนงำนกันระหว่ำงหลำกหลำยธุรกิจเพื่อส่งมอบสินค้ำ/บริกำรทีม่ คี วำม
ซับซ้อน เกิดเป็ นควำมสัมพันธ์ทซี่ บั ซ้อน เช่น ธนำคำรไม่อยำกให้ Apple Pay ควบคุมประสบกำรณ์กำร
จ่ำยเงินทัง้ หมด แต่กป็ ฏิเสธลูกค้ำมหำศำลของ Apple ไม่ได้
หำกกำรกำกับดูแล platform ไม่ดี ก็อำจเกิดผลเสียเช่นกรณีกำรใช้ Facebook แทรกแซงกำรเลือกตัง้ อเมริกำ
โดย Cambridge Analytica
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PART TWO: Reevaluate Your Value Chain
บทที่ 4: ลองคิ ดใหม่เรื่อง R&D และนวัตกรรม
(Rethinking R&D and Innovation)
Key message:
นวัตกรรมจำกภำยในองค์กรอย่ำงเดียวไม่เพียงพอต่อกำรเติบโตของธุรกิจอีกต่อไป ธุรกิจควรใช้ประโยชน์จำก open
innovation
ขำขึน้ ของ open Innovation
o

o

o

โลกของ corporate R&D (research and development) กำลังเปลี่ยนเข้ำสู่ C&D (connect and
development) มีองค์กรมำกมำยทีใ่ ช้ Open innovation หรือ Crowdsourcing ในกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
o ในปี 2013 นำซ่ำได้จด
ั ให้มกี ำรประกวดออกแบบอัลกอริทมี่ ในกำรจัดวำงแผงโซลำร์เซลล์ของสถำนี
อวกำศนำนำชำติ ผลปรำกฏว่ำมีผสู้ ่งผลงำนเข้ำประกวดกว่ำ 2,185 ชิ้น ในระยะเวลำสัน้ ๆ ใน
ผลงำนเหล่ำนี้ กว่ำครึง่ ทำได้ดกี ว่ำอัลกอริทมี่ ทีน่ กั วิทยำศำสตร์ของนำซ่ำคิดขึน้ ทัง้ ๆ ทีเ่ ป็ นองค์กร
ทีม่ นี ักวิทยำศำสตร์ระดับหัวกะทิอยู่มำกมำย
o Harvard Medical School (HMS) เคยจัดกำรแข่งขันออกแบบอัลกอริทม
ี่ ทำงพันธุศำสตร์เช่นกัน
ผลงำนหลำยกว่ำ 30 ชิ้นก็ดกี ว่ำทีท่ มี ภำยในของ HMS ทำเช่นกัน
o เคสอื่น ๆ อีกหลำยเคส
ลูกค้ำหรือผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์คอื ผูท้ เี่ ข้ำใจปั ญหำและมักจะเห็นแนวทำงในกำรปรับปรุงผลิตภัณฑ์มำกทีส่ ุด ลูกค้ำ
สมัยนี้มกั มีควำมยินดีจะช่วยธุรกิจพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ปัญหำให้พวกเขำ และเทคโนโลยีสมัยใหม่กเ็ อื้อให้
ทำเช่นนัน้
ผลิตภัณฑ์ทตี่ ่อยอดมำจำก open innovation มีอตั รำกำรประสบควำมสำเร็จทีส่ ูงกว่ำ

ทำไม open Innovation ถึงเวิร์ค ?
o

เนื่องจำกคนภำยในองค์กรมักมีมุมมองต่อปั ญหำแบบเดียว แต่คนนอกซึ่งมีพ้นื เพหลำกหลำยก็มองปั ญหำ
ต่ำงกันไป จึงเกิดทำงแก้ปัญหำทีห่ ลำกหลำย อีกอย่ำงคนทีเ่ ข้ำมำร่วมแก้ปัญหำก็มกั จะเป็ นคนทีส่ นใจเรื่อง
เหล่ำนี้อยูเ่ ดิม จึงมี passion ในกำรแก้ปัญหำ

ทำไมผูค้ นถึงเข้ำร่วม open innovation ?
o
o
o

เป็ นควำมต้องกำรส่วนตัว: เช่น เจสัน อดัมส์ ผูก้ ่อตัง้ NightScout อุปกรณ์ open-source ทีใ่ ช้ตดิ ตำมระดับ
น้ำตำลของลูกสำวทีเ่ ป็ นเบำหวำน ชนิดที่ 1 แบบ real-time
เป็ นควำมสนุกหรือต้องกำรช่วยผูอ้ ่นื
เพื่อเงินหรือผลตอบแทน: ส่วนน้อยทีจ่ ะทำเพื่อเงินจริง ๆ แต่จำนวนมำกอยำกได้ผลงำนไปประดับ resume
ของตนเอง

จะสร้ำง open Innovation ในองค์กรได้อย่ำงไร
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o
o
o
o

ต้องตัง้ ปั ญหำให้ดกี ่อน ต้องเฉพำะเจำะจงว่ำจะแก้อะไร ไม่กว้ำงเกินไป เช่น อะไรคืออนำคตของธนำคำร แบบ
นี้ไม่เวิร์ค
ต้องมีวธิ ปี ระเมินผลทีช่ ดั เจนและเป็ นธรรม เช่น วัดประสิทธิภำพด้วยตัวเลขเทียบกับวิธเี ดิม
ต้องหำสมดุลของกำรแข่งขันให้ดี เช่น ถ้ำให้รำงวัลเยอะก็อำจดึงดูดคนเก่ง ๆ มำได้ แต่คนทัว่ ๆ ไปก็อำจรูส้ กึ
ว่ำไม่ใช่งำนแข่งทีเ่ ขำน่ำจะชนะได้
ต้องปรับวัฒนธรรมองค์กร ให้ยอมรับและไม่ต่อต้ำนนวัตกรรมจำกภำยนอก หรือบำงคนก็อำจกลัวว่ำตนจะตก
งำนถ้ำ open innovation มีผลงำนทีด่ กี ว่ำตน

ข้อจำกัดของ open innovation
o

o

นวัตกรรมทีย่ งิ่ ใหญ่ (breakthrough innovation) มักไม่ได้มำจำก open innovation เช่น เรำคงไม่สำมำรถ
crowdsource ให้คนออกแบบ iPhone รุ่นใหม่หรือสร้ำงรถยนต์ไร้คนขับได้ ธุรกิจต้องแตกปั ญหำออกมำเป็ น
เรื่องเล็ก ๆ ในระดับทีค่ นทัวไปซึ
่ ่งไม่ได้มที รัพยำกรมำกมำยจะสำมำรถแก้ได้
ต้องมีควำมชัดเจนเรื่องทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำว่ำนวัตกรรมทีเ่ กิดขึน้ จะเป็ นของใคร อย่ำงไร
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บทที่ 5: ความเป็ นเลิศในการปฏิ บตั ิ งาน
(Operational Excellence)
Key message:
ธุรกิจควรนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น IoT, automation, robotic, AI, 3D printing, AR/VR, ฯลฯ มำใช้เพิม่ ควำมเป็ น
เลิศในกำรปฏิบตั งิ ำน
ช่วงต้นของบทกล่ำวถึงควำมล้มเหลวในกำรควบคุมคุณภำพของ Samsung Galaxy Note 7 ทีม่ ีปัญหำแบตเตอรีระเบิด
จนต้องยกเลิกกำรขำย
Industry 4.0
o

o

o

กำรปฏิวตั อิ ุตสำหกรรมครัง้ แรก ช่วงศตวรรษที่ 18 คือกำรค้นพบเครื่องจักรไอน้ำ ครัง้ ทีส่ องช่วงต้นศตวรรษที่
20 คือกำรค้นพบไฟฟ้ ำและกำรใช้สำยพำนกำรผลิต ครัง้ ทีส่ ำมยุค 50s คือกำรใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องจักร
อัตโนมัตเิ ข้ำมำช่วยในกำรผลิต ส่วนครัง้ ที่ 4 ยุคปั จจุบนั คือกำรนำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เข้ำมำใช้
คุณ Sunil ยกตัวอย่ำง smart factory ของ Siemens ทีม่ เี ซนเซอร์ต่ำง ๆ, มีระบบอัตโนมัต,ิ ปั ญญำประดิษฐ์
ต่ำง ๆ มำยมำยเข้ำมำใช้ในกำรผลิต ทำให้ลดควำมผิดพลำด ลดกำรใช้คน แต่ยงั คงควำมยืดหยุ่นเสมือนใช้
คนไว้ได้ไม่เหมือนสำยพำนกำรผลิตทัวไป,
่ มีระบบอัตโนมัตใิ นกำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรผลิต
ยุคนี้เป็ นยุคของ Internet of Things (IoT) ทีอ่ ุปกรณ์ต่ำง ๆ มีกำรเชื่อมต่อเข้ำกับเครือข่ำย ทำให้สำมำรถ
ตรวจสอบติดตำมกำรทำงำน หรือควบคุมได้จำกส่วนกลำง เช่น มีช้นิ ไหนเสียหำยก็สำมำรถทรำบได้เลย นำ
ข้อมูลเหล่ำนี้ไปวิเครำะห์ต่อก็สำมำรถทำนำยกำรซ่อมบำรุงได้ก่อนเสียหำย ซึ่งสำหรับอุตสำหกรรมใหญ่ ๆ ส่งิ
เหล่ำนี้มมี ูลค่ำมหำศำล

Additive manufacturing (กำรพิมพ์ 3 มิต)ิ
o
o

o

o

กำรพิมพ์ 3 มิตกิ ำลังมีกำรใช้จริงในอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ทัง้ ก่อสร้ำง, อุปกรณ์กำรแพทย์-อวัยวะเทียม, กำรบิน
ฯลฯ
ตัวอย่ำงประโยชน์ของกำรพิมพ์ 3 มิติ
o สำมำรถใช้สร้ำงผลิตภัณฑ์ทซ
ี่ บั ซ้อนและมีต้นทุนทีถ่ ูกกว่ำได้ เช่น อุปกรณ์บำงอย่ำงทีม่ ชี ้นิ ส่วนย่อย
มำกมำยทำให้ประกอบยำก พิมพ์เอำบำงทีสะดวกกว่ำ
o สำมำรถปรับแต่งสินค้ำได้อย่ำงละเอียดตำมทีล
่ ูกค้ำต้องกำร เช่น สแกนเท้ำของตนเองแล้วพิมพ์
รองเท้ำออกมำ
o สำมำรถผลิตเมื่อมีควำมต้องกำร (On-demand production) ไม่ต้องผลิตมำ stock เก็บไว้ ไม่ต้องมี
ค่ำขนส่ง
ผลกระทบทีอ่ ำจเกิด
o กำรละเมิดทรัพย์สน
ิ ทำงปั ญญำ เช่น ดำวน์โหลดโมเดลของเล่น Star Wars มำพิมพ์เอง
o ควำมจำเป็ นต้องมีโรงงำนขนำดใหญ่ลดลง บริษท
ั ขนำดใหญ่อำจย้ำยฐำนกำรผลิตออกจำกประเทศ
กำลังพัฒนำ เช่น บังคลำเทศ ซึ่งส่งผลต่อกำรจ้ำงงำนในประเทศเหล่ำนี้
o กำรผลิตด้วยกำรพิมพ์ 3 มิตน
ิ ่ำจะยังไม่แทนทีก่ ำรผลิตแบบเดิมทัง้ หมดในเร็ว ๆ นี้ เช่น เรำคงยังไม่
พิมพ์รถยนต์ทงั ้ คันจำกโรงพิมพ์ใกล้บ้ำน
ปั จจุบนั เทคโนโลยีไปถึงกำรพิมพ์ 4 มิติ คือพิมพ์อุปกรณ์ทสี่ ำมำรถเปลี่ยนแปลงสภำพตนเองจำกปั จจัย
ภำยนอกได้ เช่น อุณหภูมหิ รือควำมชื้น
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Augmented และ Virtual reality (AR และ VR)
o

เป็ นเทคโนโลยีสำคัญทีจ่ ะเข้ำมำมีส่วนในกำรผลิต โดยเฉพำะกำรออกแบบ และกำรอบรบพนักงำน

Digital supply chains
o
o

o

เทคโนโลยีกำลังเข้ำมำเปลี่ยนทัง้ supply chain
Demand-driven supply chain: ธุรกิจสำมำรถทรำบและทำนำย demand ของสินค้ำได้อย่ำงแม่นยำ เช่น
Zara สำมำรถรูไ้ ด้ทนั ทีว่ำลูกค้ำหยิบเสือ้ ผ้ำชิ้นไหนออกจำกชัน้ เพื่อทำกำร stock เท่ำทีจ่ ำเป็ น และเคสอื่น ๆ
อีกหลำยเคส
Warehousing, logistics, และ fulfillment: เช่น กำรใช้หุ่นยนต์เข้ำมำจัดกำรคลังสินค้ำ , กำรใช้ RFID มำ
ติดตำมชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ต่ำง ๆ, กำรใช้เทคโนโลยีมำหำเส้นทำงกำรขนส่งทีป่ ระหยัดทีส่ ุด

Operational excellence ในธุรกิจบริกำร
o

เทคโนโลยีสำมำรถมำพัฒนำธุรกิจบริกำรได้เช่นกัน เช่น Deloitte พัฒนำระบบเก็บข้อมูลจำกบริษทั ที่ audit
ให้มคี วำม real-time มำกขึน้ ไม่ต้องรอเป็ นไตรมำส และใช้ปัญญำประดิษฐ์และกระบวนกำรอัตโนมัตมิ ำใช้ใน
กำร audit มำกขึน้ และตัวอย่ำงเคสอื่น ๆ อีกจำนวนหนึ่ง
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บทที่ 6: กลยุทธ์หลายช่องทาง
(Omni-channel Strategy)
Key message:
ธุรกิจต้องวำง strategy ให้ช่องทำงกำรขำยหลำยช่องทำงนัน้ ส่งเสริมซึ่งกันและกัน ต้องออกแบบประสบกำรณ์เป็ น
ภำพรวมซึ่งสอดคล้องกันระหว่ำงช่องทำงออนไลน์และออฟไลน์
ช่องทำงกำรขำย (channel) หลำยช่องทำงนัน้ ทดแทนกันหรือไม่ ?
o

o
o

o

o

บริษทั ประกันกลัวว่ำกำรขำยทำงออนไลน์จะเป็ นกำรแข่งกับกำรขำยผ่ำนตัวแทน, บริษทั กำรเงินกลัวว่ำบริกำร
robo-advising (กำรให้คำแนะนำกำรลงทุนอัตโนมัติ) จะทดแทนผูใ้ ห้คำปรึกษำแบบเดิม, บริษทั ค้ำปลีกกลัวว่ำ
กำรขำยออนไลน์จะทำให้ยอดขำยหน้ำร้ำนลดลง
เมื่อเกิดช่องทำงใหม่ขน้ึ มำ ผูบ้ ริหำรอำจใช้วธิ วี ำง position ให้แต่ละช่องเป็ นส่วนเสริมซึ่งกันและกัน แทนทีจ่ ะ
เป็ นคู่แข่งกัน
กำรส่งเสริมซึ่งกันและกันระหว่ำงผลิตภัณฑ์
o เช่น บริษท
ั ประกันใช้ช่องทำงออนไลน์ในกำรขำยผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่ซบั ซ้อน หรือใช้เป็ นช่องทำงสื่อสำร
กำรตลำด แต่ใช้ตวั แทนประกันในกำรปิ ดกำรขำย หรือขำยผลิตภัณฑ์ทแี่ พงและซับซ้อน
o หรือบริษท
ั กระเป๋ ำ VIP Industries ใช้วธิ ใี ห้หน้ำร้ำนมีสนิ ค้ำไม่ก่ชี ้นิ เฉพำะทีข่ ำยดีหรือโดดเด่น ส่วน
ช่องทำงออนไลน์มสี นิ ค้ำหลำกหลำยกว่ำและสำมำรถปรับแต่งได้
กำรส่งเสริมซึ่งกันและกันระหว่ำงกลุ่มลูกค้ำ
o ธนำคำร Finansbank ในตุรกีออกแบรนด์ลูกชื่อว่ำ Enpara ซึ่งไม่มีหน้ำร้ำน มีแต่ช่องทำงออนไลน์
แต่ให้อตั รำดอกเบี้ยทีส่ ูง มำจับกลุ่มลูกค้ำคนรุ่นใหม่
กำรส่งเสริมซึ่งกันและกันระหว่ำง customer lifecycle
o แบรนด์เครื่องสำอำงค์ Kiehl ซึ่งมีนโยบำยไม่โฆษณำแต่ใช้วธิ ก
ี ำรขำยทีห่ น้ำร้ำนผ่ำนกำรให้
คำปรึกษำอย่ำงละเอียดเป็ นหลัก ใช้หน้ำร้ำนเป็ นตัวดึงดูดลูกค้ำให้เข้ำมำรูจ้ กั แบรนด์ (acquisition)
และใช้ช่องทำงออนไลน์ไว้ให้ลูกค้ำซื้อซ้ำ (retention) มีระบบ CRM เช่น ขำยสินค้ำทีน่ ่ำจะหมดใน
12 สัปดำห์ ก็ส่งอีเมลทีม่ เี นื้อหำทีเ่ กี่ยวข้องไปเมื่อ 2 และ 3 สัปดำห์ และอีเมลถำมว่ำหมดหรือยัง
ซื้อเพิม่ ไหม ที่ 12 สัปดำห์

กำรจัดกำรควำมขัดแย้งระหว่ำงช่องทำง
o

o

บำงครัง้ ควำมขัดแย้งระหว่ำงช่องทำงนัน้ จัดกำรได้ยำก เช่น ธุรกิจโรงแรมเช่น Accor มีปัญหำจำกควำมนิยม
ของ Online travel agencies (OTA) เช่น Booking.com ซึ่ง OTA พวกนี้เป็ นทัง้ มิตรและศัตรูเพรำะยอดจอง
ของโรงแรมหลัก ๆ มำจำก OTA แต่กเ็ สียส่วนแบ่งทีส่ ูง และทำให้คนไม่จองตรงกับเว็บไซต์ของทำงโรงแรม
คุณ Sunil เสนอว่ำสิง่ ที่ Accor ควรทำคือใช้ OTA เป็ นตัวสร้ำง traffic มำทีโ่ รงแรม แล้วสร้ำงประสบกำรณ์ทดี่ ี
ให้ลูกค้ำพร้อมให้ส่วนลดพิเศษ ต่อไปเมื่อลูกค้ำจะพักก็จะอยำกจองตรงกับทำงโรงแรมมำกกว่ำ

กำรผสำนระหว่ำง physical และ digital
o

คุณ Sunil มองว่ำในกำรค้ำปลีก ลูกค้ำมีปัญหำหลัก ๆ อยู่ 4 เรื่องที่อำจใช้เทคโนโลยีมำช่วยได้
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กำรหำสินค้ำ: เช่น ร้ำนขำยยีนส์ Hointer ให้ลูกค้ำสแกนบำร์โค้ดของสินค้ำทีต่ ้องกำรแล้วไปทีห่ อ้ ง
ลองได้เลย หุ่นยนต์จะนำยีนส์ทตี่ ้องกำรมำให้ลอง ถ้ำชอบก็รูดบัตรเครดิตจ่ำยเงินในห้องลองได้เลย
กำรทำแบบนี้ทำให้เก็บสินค้ำไว้ใน stock ได้มำกกว่ำเพรำะไม่ต้องเอำไว้โชว์ลูกค้ำ
o กำรลองสินค้ำ: เช่น Sephora ทรำบว่ำลูกค้ำมักเชื่อ beauty gurus ในกำรซื้อสินค้ำ จึงทำแอพให้
ลูกค้ำสแกนสินค้ำแล้วเข้ำถึงคลิปของกูรูเหล่ำนี้ได้เลย หรือเช่น teamLab ได้ออกแบบไม้แขวนเสือ้ ที่
เมื่อลูกค้ำหยิบสินค้ำไหน กำแพง LED ข้ำงหน้ำก็จะแสดงภำพของนำงแบบหลำย ๆ คนทีส่ วมสินค้ำ
นัน้ ๆ อยู่
o กำรซื้อสินค้ำ: เช่น Starbucks ให้คนสังกำแฟและจ่
่
ำยเงินผ่ำนแอพได้ ไปถึงร้ำนก็หยิบเลยไม่ต้องต่อ
คิว
o กำรคืนสินค้ำ: หลำยบริษท
ั เริม่ ทดลองแนวทำง วำงไว้แล้วไปเลย (Drop & Go) เพื่อให้กำรคืนสินค้ำ
ง่ำยขึน้
จำกนัน้ ยกตัวอย่ำงเคสของ Disney MagicBand วิธกี ำรทำงำนคือลูกค้ำซื้อตั ๋วเข้ำ Disney Land ทำงออนไลน์
ไว้ก่อน จะได้รบั สำยรัดข้อมือ MagicBand นี้ เมื่อมำถึงก็สแกนสำยรัดข้อมือแล้วเข้ำสวนสนุกได้เลย ไม่ต้อง
ต่อคิวเพรำะในนัน้ มี FassPass ไว้หมดแล้ว ทัง้ สวนสนุกมีเซนเซอร์ตดิ ไว้จำนวนมำก ถ้ำลูกค้ำจองร้ำนอำหำร
ไว้ เมื่อไปถึงใกล้รำ้ น ทำงร้ำนก็สำมำรถเตรียมอำหำรทีจ่ องไว้รอได้เลย ถ้ำเซนเซอร์ตรวจพบได้ว่ำมีควิ ยำวที่
ตรงไหน ก็สำมำรถส่งขบวนพำเหรดไปดึงดูดควำมสนใจไว้ก่อนได้
ปิ ดท้ำยด้วยเคสทีเ่ ป็ นกำรทดลองเปิ ดร้ำนแบบออฟไลน์ของ Amazon เพรำะเหตุผลคือ 1) คนยังซื้อสินค้ำ
หลำย ๆ อย่ำง เช่น เฟอร์นิเจอร์, ร้ำนสะดวกซื้อ ทำงออฟไลน์เป็ นหลักอยู่ 2) Amazon เริม่ มีสนิ ค้ำอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ของตนเอง 3) เพื่อเพิม่ มูลค่ำให้กำรเป็ นสมำชิก Amazon Prime 4) เพื่อทดลองทำสิง่ ใหม่ ๆ ให้
ธุรกิจค้ำปลีก เช่น ทำร้ำน Amazon Go เดินไปหยิบสินค้ำแล้วเดินออกเลย ตัดเงินให้เองทำงออนไลน์
o

o

o
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PART THREE: Reconnect with Your Customers
บทที่ 7: การสร้างฐานลูกค้า
(Acquiring Customers)
Key message:
ลูกค้ำแต่ละคนมี Customer Lifetime Value (CLV) ไม่เท่ำกัน ควรโฟกัสในคนที่ CLV สูง และควรใช้เทคโนโลยีใหม่
ๆ ในกำรสร้ำงฐำนลูกค้ำ
ลูกค้ำกลุ่มไหนทีธ่ ุรกิจควรสร้ำงฐำนลูกค้ำ
o

o

o

o

คุณ Sunil ยกตัวอย่ำงธนำคำร JP Morgan Chase ทีอ่ อกบัตร Sapphire Card ในปี 2016 ซึ่งเป็ นบัตรทีร่ ำคำ
สูงแต่ให้สทิ ธิประโยชน์มำกมำยด้ำนกำรท่องเทีย่ ว ผลปรำกฏว่ำดึงดูดลูกค้ำกลุ่มคนรุ่นใหม่มำก และสำมำรถ
รักษำลูกค้ำไว้ได้มำกกว่ำ 90% หลังปี แรก แม้คู่แข่งจะออกบัตรทีค่ ล้ำยกันออกมำแข่ง
Customer acquisition cost (CAC) หรือต้นทุนในกำรสร้ำงลูกค้ำใหม่เพียงอย่ำงเดียวไม่ใช่ metric ทีด่ ใี นกำร
วัดคุณภำพของแคมเปญกำรตลำด ธุรกิจควรวัด Customer Lifetime Value (CLV) หรือคุณค่ำของลูกค้ำ
ตลอดช่วงทีอ่ ยู่กบั บริษทั ร่วมด้วย ธุรกิจทีห่ ำลูกค้ำเก่ง มีต้นทุน CAC ถูก แต่ถ้ำรักษำลูกค้ำไว้ไม่ได้กไ็ ม่ยงยื
ั่ น
งำนวิจยั พบว่ำกฎ 80-20 นัน้ ไม่จริงเสมอไป หำกธุรกิจเลือกกลุ่มลูกค้ำได้ถูก ลูกค้ำ 20% นัน้ สร้ำงกำไรได้ถงึ
200% ของธุรกิจ (200–20 Rule) เพรำะว่ำลูกค้ำ 80% ทีเ่ หลืออำจทำให้ธุรกิจขำดทุน
o ยกตัวอย่ำงบริษท
ั Kanthal ผูผ้ ลิตอุปกรณ์ให้ควำมร้อนในอุตสำหกรรม มีแค่ลูกค้ำ 80 คนแรก
เท่ำนัน้ ทีส่ ร้ำงกำไรให้ธุรกิจ
o ลูกค้ำ 5% แรกของบริษท
ั สร้ำงกำไรถึง 150% และมี 40% ทีส่ ร้ำงกำไร ถ้ำสร้ำงกรำฟของกำไรและ
จำนวนลูกค้ำสะสม จึงออกมำเป็ นรูปปลำวำฬ (Whale curve) รูปแบบนี้พบในธุรกิจอื่น ๆ อีก
มำกมำย
คุณ Sunil สรุปว่ำต้องเลือกดี ๆ ว่ำจะสร้ำงฐำนลูกค้ำกลุ่มไหน บำงกลุ่ มเอำเข้ำมำยิง่ ทำให้ธุรกิจขำดทุนด้วย
ซ ้ำ

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

ควำมยำกของกำรเลือกสร้ำงฐำนลูกค้ำ
o หลำยธุรกิจจัดโครงสร้ำงองค์กรตำมสินค้ำและบริกำร ทำให้ไม่สำมำรถเปรียบเทียบของ
ควำมสำมำรถในกำรทำกำไรของกลุ่มลูกค้ำภำยในหน่วยทีต่ ่ำงกัน
o ธุรกิจต้องวิเครำะห์ต้นทุนตำมกิจกรรม activity-based costing สำหรับลูกค้ำแต่ละรำยหรือแต่ละ
segment
o ธุรกิจต้องติดตำมว่ำลูกค้ำทีไ่ ด้มำจำกช่องทำงต่ำง ๆ ในระยะยำวแล้วมีคุณค่ำเท่ำ กันหรือไม่ เช่น
ลูกค้ำทีไ่ ด้มำจำกทำงออนไลน์อำจมี retention rate ทีต่ ่ำกว่ำกลุ่มอื่น ๆ ถ้ำไม่แยกกลุ่มนี้ไว้ดี ๆ อำจ
ทำให้กำรวิเครำะห์ผดิ พลำด

จะสร้ำงฐำนลูกค้ำได้อย่ำงไร
o

o

o

o

o
o

ธุรกิจต้องคำนึงถึง moment of truth ทัง้ 4 ขัน้ ในประสบกำรณ์กำรซื้อของลูกค้ำ
o Zero moment of truth (ZMOT): เมื่อลูกค้ำหำข้อมูลสินค้ำจำกอินเตอร์เน็ต
o First moment of truth (FMOT): เมื่อลูกค้ำตัดสินใจซื้อสินค้ำ
o Second moment of truth (SMOT): เมื่อลูกค้ำได้ใช้สน
ิ ค้ำทีซ่ ้อื ไป
o Third moment of truth (TMOT): เมื่อลูกค้ำแชร์/รีววิ ข้อมูลสินค้ำ
ตัง้ แต่ ZMOT ถึง FMOT ประกอบด้วย awareness (ควำมตระหนัก), consideration (กำรพิจำรณำ),
evaluation (กำรประเมิน), และ purchase (กำรซื้อ) ซึ่งทัง้ 4 ขัน้ ไม่จำเป็ นต้องเป็ นขัน้ ตอนต่อกัน เช่น
ระหว่ำงหำข้อมูลรถ BMW อำจไปเจอแบรนด์อ่นื เช่น Mercedes
กำรทำกำรตลำด (เช่น กำรให้ขอ้ มูลสินค้ำ) ผ่ำนทำง search engine (เช่น Google) เรียกว่ำ search engine
marketing (SEM) ส่วนกำรพยำยำมทำให้สนิ ค้ำของต้นอยู่อนั ดับแรก ๆ ของผลกำรค้นหำ เรียกว่ำ search
engine optimization (SEO)
ในกำรทำแคมเปญโฆษณำออนไลน์ควรทำให้เฉพำะเจำะจง (personalize) กับลูกค้ำแต่ละรำย และควรมีกำร
ใช้ retargeting หรือกำรแสดงโฆษณำซ้ำในสื่ออื่น ๆ (เช่น โฆษณำตัวเดิมตำมเรำไปทุก platform) และในกำร
ทำ retargeting นัน้ กำรทำ generic retargeting (แสดงโฆษณำของสินค้ำประเภทเดียวกัน) ได้ผลดีกว่ำกำร
ทำ specific retargeting (แสดงโฆษณำของสินค้ำเดิมซ้ำ ๆ)
หำกต้องกำรให้ content ทีส่ ร้ำงมีกำรแพร่กระจำยแบบไวรัลทำง social media ให้ลองใช้เทคนิคกำร seed
content นัน้ กับ audience กลุ่มใหญ่ ๆ แทนทีจ่ ะเป็ น influencer กลุ่มเล็ก ๆ เรียกว่ำกำรทำ amplifying
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคบน social media ต่ำงชนิดกันก็ต่ำงกัน ต้องทำ content ทีเ่ ฉพำะเจำะจงกับสื่อนัน้ ๆ
อย่ำทำ content ให้ Facebook แต่ไปเผยแพร่ออกทำง Twitter ด้วย ต้องปรับให้เหมำะกับ Twitter ก่อน
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o

o
o

o

กำรสร้ำงฐำนลูกค้ำด้วยกำรลดรำคำเป็ นสิง่ ทีค่ วรใช้อย่ำงระมัดระวัง เพรำะคนทีเ่ ข้ำมำด้วยรำคำมักจะเป็ นกลุ่ม
ที่ price sensitive พอรำคำไม่ได้ต่ำแล้วก็ออกไปอยู่ดี ควรมีกำรติดตำมกลุ่มทีเ่ ข้ำมำตอนลดรำคำอยู่เสมอ
เพรำะ CLV อำจไม่เท่ำกลุ่มทีม่ ำด้วยวิธอี ่นื
กำรวัดควำมสำเร็จของแคมเปญกำรตลำดออนไลน์ดว้ ยอัตรำกำรคลิก (Click through rates - CTR) เป็ นสิง่ ที่
ควรระวังเช่นกัน เพรำะ CLV อำจไม่เท่ำกลุ่มอื่น เช่น คลิกเข้ำมำแต่ไม่ซ้อื หรือซื้อแต่ไม่ซ้อื ซ้ำ
ธุรกิจอำจใช้แนวทำง Freemium หรือให้ลองใช้สนิ ค้ำ/บริกำรดูก่อน ถ้ำชอบค่อยอัพเกรดหรือซื้อ จะได้ผลดีใน
ธุรกิจทีม่ ี network effect สูง ๆ เพื่อให้คนมำอยู่บน platform เยอะ ๆ ธุรกิจยังอำจหำประโยชน์จำกข้อมูลกำร
ใช้สนิ ค้ำ/บริกำรโดยกลุ่มผูใ้ ช้ฟรีเหล่ำนี้ เช่น หำฟี เจอร์ทผี่ ใู้ ช้ใช้บ่อยทีส่ ุด
o กำรทำ freemium ต้องหำสมดุลดี ๆ ให้ฟรีน้อยไปก็ไม่ดงึ ดูด ให้เยอะไปคนก็อำจรูส
้ กึ ว่ำไม่ต้องซื้อตัว
เต็มก็ได้
ในแง่กำรตัง้ รำคำ ธุรกิจสำมำรถทดลองกำรตัง้ รำคำหลำย ๆ แบบทีเ่ ปลี่ยนไปตำมสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ แล้วเก็บ
feedback ทีไ่ ด้ได้ เช่น กำรจองโรงแรมผ่ำนเว็บในช่วงเวลำต่ำงกันเห็นรำคำทีต่ ่ำงกัน
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บทที่ 8: การสร้างความผูกพันกับผู้บริโภค
(Engaging Consumers)
Key message:
กำรสร้ำงควำมผูกพันกับลูกค้ำ (customer engagement) ควรคำนึงถึง 3 ประกำร 1) กำรให้คุณค่ำแก่ลูกค้ำ ไม่มุ่ง
แต่จะยัดเยียดโฆษณำอย่ำงเดียว 2) กำรเปลี่ยนจำก storytelling ไปสู่ story-making 3) กำรทำตลำดทีส่ อดคล้องกับ
เหตุกำรณ์ชวขณะ
ั่
(moment-based marketing)
กำรโฆษณำเป็ นกำรให้คุณค่ำแก่ลูกค้ำด้วยกำรให้ขอ้ มูลเพื่อประกอบกำรตัดสินใจ แต่ในปั จจุบนั แม้เทคโนโลยีจะ
เจริญก้ำวหน้ำ ผูค้ นก็ยงั รูส้ กึ ว่ำโฆษณำเป็ นสิง่ ทีน่ ่ำรำคำญอยู่ดี
กำรให้คุณค่ำแก่ลกู ค้ำ
o

o

o

กำรทำกำรตลำดทีด่ นี นั ้ ต้องแก้ปัญหำให้ลูกค้ำ ไม่ใช่กำรยัดเยียดโฆษณำให้ลูกค้ำอย่ำงเดียว และส่งเสริมธุรกิจ
ไปพร้อม ๆ กัน ถ้ำทำได้ ลูกค้ำจะยินดีเป็ นเป็ นฝ่ ำยทีข่ อให้ธุรกิจส่งโฆษณำให้ตนเอง คุ ณ Sunil ยกตัวอย่ำง 2
เคส
ในปี 2011 ตอนที่ Tesco เข้ำสู่ตลำดเกำหลีใต้ ได้ทำชัน้ วำงสินค้ำเสมือนไว้ทสี่ ถำนีรถไฟใต้ดนิ ชัน้ สินค้ำ
เหล่ำนีจ้ ะมี QR code ติดอยู่ เมื่อลูกค้ำกำลังรอขึน้ รถไฟอยู่กส็ ำมำรถสแกน QR code เหล่ำนี้เพื่อจับจ่ำยได้
ตกเย็นของก็ไปส่งไว้ให้ทบี่ ้ำน เป็ นกำรเพิม่ ควำมสะดวกสบำยให้ลูกค้ำ ขณะเดียวกันก็ทำให้ Tesco ซึ่งเป็ น
ผูข้ ำยรำยใหม่ในตลำด ณ ขณะนัน้ เป็ นทีร่ จู้ กั ในสังคม
ในปี 2014 Unilever ต้องกำรเข้ำถึงประชำชนกลุ่มทีม่ กี ำลังซื้อต่ำในอินเดีย ไม่มี smart phone ใช้ มีแค่
โทรศัพท์ featured phone ทำงบริษทั จึงสร้ำงสถำนีวทิ ยุออนไลน์ ลูกค้ำโทรเข้ำมำทีส่ ถำนี สถำนีจะตัดสำย
(เพื่อไม่ให้ลกู ค้ำเสียเงิน) จำกนัน้ ระบบอัตโนมัตจิ ะโทรกลับเพื่อเล่นรำยกำรบันเทิงให้ฟัง และโฆษณำสินค้ำ
ของบริษทั ไปด้วย มีคนโทรเข้ำมำฟั งรำยกำรกว่ำ 150,000 ครัง้ ต่อวัน

จำก Storytelling สู่ Story Making
o

o

คุณ Sunil ยกตัวอย่ำงเคสของ Mastercard (MC) ทีป่ ระสบควำมสำเร็จอย่ำงสูงจำกแคมเปญ “Priceless” เมื่อ
ปี 1997 เป็ นแคมเปญทีเ่ ล่ำเรื่องของคนทีซ่ ้อื สินค้ำรำคำต่ำง ๆ แล้วปิ ดท้ำยด้วยคุณค่ำทีส่ นิ ค้ำเหล่ำนัน้ มอบ
ให้ “There are some things in life money can’t buy. For everything else, there’s Mastercard.”
(ตัวอย่ำง) แต่ทำงบริษทั ต้องกำรปรับแคมเปญดังกล่ำวให้เหมำะกับยุคสมัยมำกขึน้ จึงได้สร้ำงแนวคิดในกำร
ทำแคมเปญทีช่ ่อื ว่ำ Digital engine
Digital engine ของ Mastercard
o จุดประกำยด้ำนอำรมณ์ (Emotional spark): ใช้ขอ
้ มูลทีม่ มี ำทำควำมเข้ำใจลูกค้ำอย่ำงลึกซึ้ง และ
สร้ำง message ทีจ่ ะทำให้ลกู ค้ำมีอำรมณ์ร่วม เช่น MC ให้ลูกค้ำส่งเรื่องของตนเองเข้ำประกวดใน
หัวข้อ “ผูท้ สี่ ำคัญอย่ำงยิง่ ต่อคุณ" ผูช้ นะจะได้รำงวัลเป็ นตั ๋วเครื่องบินไปทีใ่ ดก็ได้ในโลกเพื่อพบกับคน
สำคัญคนนัน้
o สร้ำงควำมผูกพัน (Engagement): ใช้ส่อ
ื ต่ำง ๆ ในกำรสร้ำงควำมผูกพันกับแคมเปญ เช่น MC
ปล่อยวิดโี อตัวทีส่ องทีใ่ ห้ Huge Jackman บินไปพบ mentor ของเขำในนิวยอร์ค
o ยื่นข้อเสนอ (Offers): เช่น เนื่องจำก MC ไม่ได้เป็ นผูอ
้ อกบัตรเอง MC จึงต้องกำรช่วยให้ธนำคำร
ออกบัตรได้ง่ำยขึน้ ด้วย บริษทั มีขอ้ มูลว่ำนักท่องเทีย่ วอินเดียนิยมไปสิงคโปร์ในช่วงเวลำทีแ่ คมเปญ
ดำเนินอยู่ จึงได้ร่วมมือกับบริษทั ในสิงคโปร์เพื่อยื่นข้อเสนอทีน่ ่ำสนใจให้ลูกค้ำกลุ่มนี้

21
o

o
o
o

ปรับปรุงแบบเรียลไทม์ (Real-time optimization): ข้อเสนอเหล่ำนี้มกี ำรปรับปรุงด้วยข้อมูลแบบ
เรียลไทม์ในประเด็นต่ำง ๆ เช่น รำยละเอียดข้อเสนอ, ข้อควำม, รูปภำพและสี, วิธกี ำรนำเสนอ,
งบประมำณ, ฯลฯ
ขยำยผล (Amplification): จำกขัน้ ตอนทีแ่ ล้ว ถ้ำอันไหนน่ำจะเวิร์คก็นำมำขยำยผลต่อไป
ผลกระทบบนเครือข่ำย (Network effects): หลังปล่อยแคมเปญออกไป MC เลือกผูช้ นะกำรประกวด
แล้วทำโฆษณำเป็ นภำพของคนเหล่ำนี้ได้ไปพบคนสำคัญของพวกเขำ
ธุรกรรมทีเ่ พิม่ ขึน้ ทีละนิด (Incremental transactions): สุดท้ำยทุกคนในห่วงโซ่ได้ประโยชน์
ธนำคำรได้ออกบัตรมำกขึน้ ร้ำนค้ำมียอดใช้จ่ำยเพิม่ ขึน้ MC มีรำยได้มำกขึน้ จำกธุรกรรมทีม่ ำกขึน้

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

แนวทำงกำรสร้ำงควำมผูกพัน (engagement) กับลูกค้ำ
o ใช้ message ทีก
่ ว้ำงไปกว่ำตัวสินค้ำของธุรกิจ เช่น กรณีของ MC ทีเ่ น้นสื่อสำรคุณค่ำของสิง่ ทีซ่ ้อื
มำกกว่ำวิธกี ำรจ่ำยซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของ MC, หรือแคมเปญ “Real beauty” ของ Dove ทีเ่ น้น
สื่อสำรมุมมองด้ำนควำมงำมของสังคม มำกกว่ำสินค้ำของบริษทั กำรใช้ message ทีก่ ว้ำงพวกนี้มกั
กินใจผูบ้ ริโภคมำกกว่ำ
o เปลี่ยนจำก storytelling เป็ น story making คือมีกำรสื่อสำรกับลูกค้ำแบบ 2-way ให้ลูกค้ำได้ร่วม
สร้ำง story ไม่ใช่แค่เล่ำ story ให้ฟังอย่ำงเดียว
o กำรตลำดต้องสอดคล้องกับแบรนด์ คุณ Sunil ยกตัวอย่ำงเคสทีไ่ ม่สอดคล้อง เช่น Pepsi ทำ
แคมเปญเกี่ยวกับกำรประท้วงของชำวอเมริกนั ผิวสี ซึ่งผูบ้ ริโภคมองว่ำ Pepsi ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ
เรื่องนี้เลย จึงเกิดเป็ นกระแสแง่ลบ
o กำรสร้ำงควำมผูกพันต้องส่งเสริมธุรกิจ เช่น หำกทำวิดโี อทีด
่ ูแล้วสนุก คนสนใจคนแชร์ต่อเยอะ แต่
ไม่ได้ทำให้ยอดขำยหรืออะไรดีขน้ึ แบบนี้กไ็ ม่มปี ระโยชน์

Moment-Based Marketing
o

ปั จจุบนั ผูบ้ ริโภคหยิบโทรศัพท์มอื ถือขึน้ มำดูกว่ำวันละ 150 ครัง้ ในโอกำสต่ำง ๆ ของวัน นักกำรตลำดไม่
จำเป็ นต้องรอ Macromoment หรือ event ใหญ่ ๆ เช่น ปี ใหม่ สงกรำนต์ ฯลฯ แต่ควรให้ควำมสำคัญกับ
Micromoment หรือส่งิ เล็ก ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละวัน เช่น โฆษณำร้ำนอำหำรให้ลูกค้ำทีอ่ ยู่บนรถในเย็นวันศุกร์,
โฆษณำ Netflix ให้ลูกค้ำทีเ่ ครื่องบินดีเลย์, เป็ นต้น
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o

o

ตัวอย่ำงเคสในกลุ่มนี้เช่น
o ร้ำนเครื่องสำอำง Sephora: ทำแอพให้ลก
ู ค้ำทีก่ ำลังเลือกซื้อสินค้ำในร้ำนสำมำรถสแกนเพื่อดูรวี วิ บน
เน็ต
o โรงแรม Red Roof: ติดตำมกำรดีเลย์ของสำยกำรบินแล้วแสดงโฆษณำทีเ่ กี่ยวข้องกับสำยกำรบินที่
ดีเลย์แบบเรียลไทม์บน Billboard ทีส่ นำมบิน “เครื่องบินดีเลย์ใช่ไหม มำพักกับเรำสิ"
o ธนำคำร DBS: ทำแอพประกอบกำรตัดสินใจของลูกค้ำในกำรเลือกซื้อบ้ำนในย่ำนต่ำง ๆ
จะทำกำรตลำดแบบ micromoments ได้อย่ำงไร
o ต้องเข้ำใจเจตนำของลูกค้ำในกำรทำกิจกรรมต่ำง ๆ ตลอด customer journey ต้องคิดให้ครอบคลุม
ไปมำกกว่ำแค่กจิ กรรมทีท่ ำกับธุรกิจของเรำ
o Google แบ่งประเภทของ micromoments เป็ น 4 กลุ่ม ธุรกิจอื่น ๆ อำจแบ่งแบบอื่นได้ แต่ต้องให้
ข้อมูลทีส่ อดคล้องกับกลุ่มต่ำง ๆ
o ฉันอยำกรู:้ ธุรกิจต้องให้ขอ
้ มูลทีล่ กู ค้ำอยำกทรำบ ณ เวลำนัน้ เช่น กำลังเลือกซื้อ
เครื่องสำอำงก็อยำกรูค้ วำมเห็นของคนอื่น ณ ตอนกำลังเลือก
o ฉันอยำกไป: เช่น จะไปซื้อทีร่ ำ้ น ธุรกิจต้องทำให้ลก
ู ค้ำทรำบได้ว่ำจะไปอย่ำงไร
o ฉันอยำกทำ: เช่น อยำกจะซ่อมห้องน้ำ ธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้องก็ต้องให้ขอ
้ มูลเหล่ำนี้
o ฉันอยำกซื้อ: ก็ต้องซื้อได้
o สร้ำง content เล็ก ๆ ทีย
่ ่อยง่ำย 1 ใน 3 ของผูบ้ ริโภคโดยเฉลี่ยแล้วหยิบมือถือมำใช้ไม่เกินครัง้ ละ 1
นำที ธุรกิจต้องนำเสนอเนื้อหำทีเ่ สพได้โดยเร็ว
o ควำมเร็วในกำรเข้ำถึงเนื้อหำก็สำคัญ เข้ำเว็บเข้ำแอพถ้ำโหลดนำน คนก็จะปิ ด
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บทที่ 9: การวัดผลและการปรับงบการตลาดให้เหมาะสม
(Measuring and Optimizing Marketing Spend)
Key message:
กำรวัดควำมสำเร็จของกำรทำกำรตลำดออนไลน์ต้องคำนึงถึงควำมเป็ นเหตุเป็ นผลด้วย สิง่ ทีเ่ กี่ยวพันกันไม่
จำเป็ นต้องเป็ นสำเหตุซ่งึ กันและกัน และกำรระบุทมี่ ำของยอดขำยทีเ่ พิม่ ขึน้ ว่ำมำจำกช่องทำงใดก็เป็ นสิง่ สำคัญต่อ
กำรจัดสรรงบประมำณ
ควำมเกี่ยวพัน (Correlation) vs. ควำมเป็ นสำเหตุ (Causality)
o

o

o

สิง่ ใดทีเ่ กี่ยวเนื่องกันไม่จำเป็ นต้องเป็ นสำเหตุซ่งึ กันและกัน (correlation does not imply causation) เช่น
อัตรำกำรค้นหำเรื่องกำรลดน้ำหนักมีควำมสัมพันธ์กบั อัตรำกำรค้นหำบ้ำนเช่ำ แต่ทงั ้ สองเรื่องยำกทีจ่ ะเป็ น
เหตุเป็ นผลซึ่งกันและกัน
เรำจะวัดมูลค่ำของกำร Like ใน Facebook ได้อย่ำงไร ?
o มีกำรศึกษำพบว่ำคนที่ Like เพจ Starbucks มีแนวโน้มจะซื้อ Starbucks มำกกว่ำกลุ่มอื่น และมี
กำรศึกษำแนวนี้อกี หลำยชิ้นทีต่ มี ูลค่ำของกำร Like ไว้สูง แต่ควำมจริงแล้วอำจกลับกัน คนที่ Like
เพจจริง ๆ คือคนทีช่ อบแบรนด์ Starbucks อยู่แล้วเขำจึง Like (ไม่ใช่ Like ก่อนจึงซื้อ) หลำย ๆ
กำรศึกษำในยุคหลังก็ช้วี ่ำกำร Like เพจ Facebook ไม่ได้ช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมกำรซื้อของลูกค้ำแต่
อย่ำงใด
o หำกจะวัดควำมสำเร็จของกำรทำกำรตลำดบน Facebook กำรใช้ Like เป็ นหลักอำจไม่ใช่ทำงทีด
่ นี กั
Social contagion (กำรระบำดทำงสังคม) เรำมักพบว่ำคนอ้วนมักเป็ นเพื่อนกับคนอ้วน คนสูบบุหรีม่ กั เป็ น
เพื่อนกับคนสูบบุหรี่ คำถำมคือเพรำะเป็ นเพื่อนกับคนอ้วนเลยส่งอิทธิพลให้อกี คนอ้วนด้วย หรือเพรำะเขำอ้วน
ทัง้ คู่เขำเลยมำเป็ นเพื่อนกัน?
o กำรวัดมูลค่ำของกำรคลิกใน search ads ของ Google: กำรศึกษำโดย eBay พบว่ำลูกค้ำจำนวน
มำกทีค่ ลิกโฆษณำของ eBay บน Google search จริง ๆ ก็จะคลิก organic link (ลิงค์ทไี่ ม่ได้
จ่ำยเงิน) ไปทีเ่ ว็บ eBay อยู่แล้ว แม้ไม่จ่ำยเงินซื้อโฆษณำ แปลว่ำลูกค้ำเก่ำของ eBay ยังไงก็จะไป
เข้ำเว็บ eBay อยู่แล้วไม่ว่ำจะมีโฆษณำหรือไม่ (แต่ถ้ำเป็ นลูกค้ำใหม่จะได้ผลอยู่) ถ้ำนักกำรตลำด
สรุปว่ำกำรซื้อโฆษณำทำให้ยอดเข้ำเว็บของลูกค้ำเก่ำสูงขึน้ ก็จะเป็ นกำรสรุปทีผ่ ดิ

กำรระบุแหล่งทีม่ ำของยอดขำย (Attribution)
o

o

o

กำรตลำดออนไลน์ (เช่น search ads) เป็ นเพียงช่องทำงหนึ่งในกำรทำกำรตลำด ลูกค้ำยังได้รบั กำรสื่อสำร
จำกช่องทำงอื่น ๆ อีกมำกมำย เรำจะทรำบได้อย่ำงไรว่ำยอดขำยทีเ่ ปลี่ยนไปนัน้ เป็ นผลงำนของช่องทำงไหน
ซึ่ง Google นำเสนอไว้หลำยวิธี แต่วธิ ที เี่ ชื่อว่ำเทีย่ งตรงทีส่ ุดคือกำรทำกำรทดลอง (เช่น ทำ A/B testing คือ
กลุ่มหนึ่งได้รบั โฆษณำ อีกกลุ่มไม่ได้รบั และวัดควำมแตกต่ำง)
กำรระบุแหล่งทีม่ ำของยอดขำยให้ถูกต้องเป็ นสิง่ สำคัญมำกของธุรกิจ เพื่อจะได้จดั สรรงบโฆษณำได้ถูก
ช่องทำง คุณ Sunil ยกตัวอย่ำงเคสของธนำคำร BBVA Compass ทีท่ ำกำรทดลองจนได้จดั สรรงบกำร
โฆษณำในสื่อต่ำง ๆ ทีม่ ปี ระสิทธิภำพ
o กำรติดตำมว่ำกำรโฆษณำออนไลน์มผ
ี ลต่อกำรซื้อออฟไลน์หรือไม่ เป็ นเรื่องทีไ่ ม่ง่ำย
o ในทำงกลับกัน กำรโฆษณำออฟไลน์ (เช่น สื่อสิง่ พิมพ์) ก็มผ
ี ลต่อสื่อออนไลน์เช่นกัน เช่น ทำให้
ผูบ้ ริโภคพูดถึงแบรนด์มำกขึน้ ทำง Twitter
สื่อในช่องทำงต่ำง ๆ ยังมีผลต่อผูบ้ ริโภคในระยะเวลำทีต่ ่ำงกัน บำงอันอำจมีผลต่อกำรตัดสินใจน้อย แต่ตดิ อยู่
ในควำมจำของผูบ้ ริโภคนำน กำรวัดผลต้องคำนึงถึงเรื่องนี้
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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
บทที่ 10: การจัดการการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทลั
(Managing Digital Transition)
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Key message:
ผูน้ ำต้องมีวสิ ยั ทัศน์สำหรับอนำคต ผูน้ ำต้องหนักแน่นหำกกำไรหรือยอดขำยจะตกลงในช่วงเปลี่ยนผ่ำน และใน
ระหว่ำงกำรเปลี่ยนผ่ำนนี้จะส่งผลต่อกำรปฏิบตั งิ ำนในทุกระดับขององค์กร
สร้ำงวิสยั ทัศน์และ road map สำหรับอนำคต
o

วิสยั ทัศน์ของผูน้ ำเป็ นสิง่ สำคัญทีส่ ุดในกำรสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลง
o บำงครัง้ ทิศทำงของบริษท
ั ชัดเจนจำกข้อจำกัดต่ำง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ New York Times ทีอ่ ยู่
แบบเดิมก็ไม่ได้ จะหำรำยได้จำกโฆษณำออนไลน์กไ็ ม่ได้ บริษทั จำเป็ นต้องสร้ำงเส้นทำงใหม่ (ไม่มี
ใครกล้ำทำ paywall ในสมัยนัน้ ) เพื่อควำมอยู่รอด มีคนมำกมำยบอกว่ำแนวทำงนี้ผดิ แน่ ๆ แต่ NYT
พิสูจน์แล้วว่ำพวกเขำคิดถูก
o บำงครัง้ ทิศทำงมำจำกกำรมองออกไปนอกขอบเขตธุรกิจแบบเดิม ๆ เช่น Adobe ทีข
่ ยำยธุรกิจจำก
ซอฟท์แวร์สำหรับงำนสร้ำงสรรค์ไปสู่กำรทำกำรตลำดออนไลน์ , Amazon ทีข่ ยำยธุรกิจออกไป
หลำกหลำย
o กำร transform ต้องไม่ใช่กำรทำตำมตลำดอย่ำงเดียว ทุกธุรกิจมี DNA ของตนเอง เช่น Walmart
ไม่ใช่ Amazon จะแข่งก็ต้องใช้จุดแข็งทีต่ นมี เช่น เครือข่ำยร้ำนและ logistics ขนำดมหำศำล
o ผูน
้ ำไม่จำเป็ นต้องมีภำพทีช่ ดั เจนในทุกรำยละเอียดของทำงทีก่ ำลังมุ่งไป มีแค่ภำพกว้ำง ๆ พอ และ
ต้องทรำบว่ำเส้นทำงนี้จะไม่มที ำงเป็ นเส้นตรง บริษทั จะต้องปรับตัวตลอดเวลำ

กำรเดินทำงผ่ำนช่วงเวลำอันแสนปั น่ ป่ วน
o

o
o

กำรทำ Digital transformation เหมือนกำรเปลี่ยนเครื่องยนต์ของเครื่องบินขณะกำลังบินอยู่ เครื่องบินมักจะ
ตกลงเล็กน้อยก่อนทีจ่ ะพุ่งทะยำนกลับขึน้ มำสูงกว่ำเดิม ซึ่งตอนทีเ่ ครื่องกำลังตกลงมักเป็ นสิง่ ทีผ่ มู้ สี ่วนได้ส่วน
เสียมีควำมหวำดผวำและไม่แน่ใจว่ำบริษทั กำลังไปถูกทำงหรือไม่
ยกตัวอย่ำงเคสของ NYT ถึงแม้ทุกคนจะทรำบว่ำอนำคตคือ Digital ทัง้ หมด แต่ในช่วงเปลี่ยนผ่ำนทีย่ งั ทำทัง้
สิง่ พิมพ์และดิจทิ ลั ทำให้ต้นทุนสูงขึน้ และกำไรลดลง
ตอนที่ Adobe เปลี่ยนวิธกี ำรขำย software (เช่น Photoshop) แบบขำยขำดทีท่ ำอยูเ่ ดิม มำเป็ นแบบ
subscription อย่ำงทีท่ ำในปั จจุบนั ก็ประสบปั ญหำเดียวกัน เพรำะค่ำสมำชิกต่อปี ทตี่ ่ำกว่ำรำยได้แบบซื้อขำด
ทำให้ได้กำไรน้อยในปี แรก แต่ต่อมำก็พสิ ูจน์ได้ว่ำวิธนี ี้ถูกต้ อง กรณีของ Adobe นี้ไม่มีช่วงเปลี่ยนผ่ำน ใช้วธิ ี
“ทุบหม้อข้ำว” เลิกขำยแบบเดิมแล้วขำยแบบใหม่ทนั ที
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ช่วงเปลี่ยนผ่ำนควรสัน้ หรือยำว
o
o

ไม่มคี ำตอบสำเร็จรูป ต้องคำนึงถึงปั จจัยด้ำนควำมพร้อมของลูกค้ำ , สภำพกำรแข่งขัน, ควำมพร้อมของตัว
บริษทั เอง
จำกประสบกำรณ์ของคุณ Sunil กำรเปลี่ยนผ่ำนมักมี 3 ช่วง
o ช่วงที่ 1: กำรใช้เทคโนโลยีเข้ำมำลดต้นทุนและเพิม
่ ประสิทธิภำพของธุรกิจ
o ช่วงที่ 2: ธุรกิจเปิ ดให้ลก
ู ค้ำเข้ำมำใช้เทคโนโลยีบน platform ของตน
o ช่วงที่ 3: ธุรกิจเปิ ดให้ผอ
ู้ ่นื (แม้แต่คู่แข่ง) เข้ำมำอยู่บน platform ของตน

ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่อกำรปฏิบตั งิ ำนภำยใน
o

o

กำรทำ Digital transformation นัน้ ต้องกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงภำยในแน่นอน งำนหลำย ๆ อย่ำงจะ
เปลี่ยนไป เช่น. Goldman Sachs เคยมีหอ้ งทีม่ ี trader กว่ำ 600 คน ปั จจุบนั เหลือ 2 คนแต่กลำยเป็ นมี
วิศวกรซอฟท์แวร์อกี 100 กว่ำคนเพิม่ มำแทน
ยกตัวอย่ำงเคสของ Adobe ผลกระทบหลัก ๆ มีดำ้ นต่อไปนี้:
o กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์: แต่เดิมออกเวอร์ชนใหม่
ั ่ ทกุ 2 ปี ก่อนเริม่ โครงกำรก็มำนัง่ คิดกันว่ำจะทำอะไร
อีกสองปี ก็กลำยเป็ นออกถีก่ ว่ำนัน้ กลำยเป็ นรับ feedback จำกลูกค้ำเรื่อย ๆ แล้วก็สร้ำงฟี เจอร์ใหม่
เล็ก ๆ แล้วก็ออกเลย
o กำรกระจำยสินค้ำและกำรขำย: แต่เดิมขำยเป็ นกล่องวำงตำมชัน
้ วำง ก็กลำยเป็ นขำยทำง
อินเตอร์เน็ต แต่ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ท้งิ พนักงำนขำยเดิมทีม่ อี ยู่
o กำรโฆษณำและกำรสื่อสำร: แต่เดิมทีท
่ ุ่มงบมหำศำลทุก 2 ปี ก็กลำยเป็ นใช้งบเล็ก ๆ ทำกำรตลำด
ออนไลน์อยู่ตลอด
o กำรจัดกำรลูกค้ำ: จำกเดิมทีแ่ ทบไม่ทรำบเลยว่ำลูกค้ำเป็ นใคร (เพรำะซื้อกล่องซอฟท์แวร์ตำมห้ำง)
ตอนนี้ทรำบหมด
o กำรตัง้ รำคำ: จำกทีต
่ ้องตัง้ รำคำเท่ำกันหมดไม่ว่ำลูกค้ำเป็ นใคร ตอนนี้ตงั ้ รำคำตำมปริมำณกำรใช้ได้
o สังคมออนไลน์: เมื่อซอฟท์แวร์เข้ำถึงง่ำยขึน
้ บริษทั ก็สำมำรถมีสงั คมผูใ้ ช้ใหม่ ๆ ได้
o กำรจัดกำรผูถ
้ อื หุน้ : เป็ นงำนหนักของ CFO ทีจ่ ะอธิบำยให้ตลำดหุน้ เข้ำใจได้ว่ำทำไมถึงต้องเปลี่ยน
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บทที่ 11: ออกแบบองค์กรให้พร้อมสาหรับนวัตกรรม
(Designing an Organization for Innovation)
Key message:
กำรจะนำนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ำสู่องค์กรได้ ไม่สำมำรถทำได้ดว้ ยกำรสร้ำงหน่วยเล็กทีเ่ ป็ นอิสระแล้วหวังว่ำหน่วยเล็ก
เหล่ำนีจ้ ะนำพำองค์กรให้เปลี่ยน จำเป็ นต้องเตรียมควำมพร้อมภำยในองค์กรด้วย
สร้ำงท่ำจอดเรือ
o

o

ช่วงต้นของบทกล่ำวถึงธนำคำร Finansbank ในตุรกีทแี่ ตกแบรนด์ลูกชื่อ Enpara ออกมำ โดยให้เป็ นธนำคำร
ดิจทิ ลั เท่ำนัน้ ไม่มหี น้ำร้ำน ให้อสิ ระเต็มทีใ่ นกำรดำเนินงำน ไม่กดดันยอด ผ่ำนไป 6 ปี Enpara ประสบ
ควำมสำเร็จด้วยดี แต่ประสบปั ญหำในกำรควบรวมกลับสู่บริษทั แม่ เหมือนสร้ำงเรือเร็วเล็กออกมำ แต่ไม่ทำที่
จอดไว้ให้เขำมำจอด
เปรียบเทียบกับ Mastercard (MC) ซึ่งใช้แนวทำงทีต่ ่ำงออกไป พวกเขำมองว่ำทีมนวัตกรรมและสตำร์ทอัพ
ภำยนอกทีท่ ำงำนให้บริษทั จะเข้ำมำใช้เครื่องยนต์เรือขนำดยักษ์ทบี่ ริษทั มีในกำรทำให้พวกเขำไปได้เร็วขึน้
แต่ในขณะเดียวกันก็นำพำบริษทั ไปสู่สงิ่ ใหม่ ๆ เช่นกัน แนวทำงของ MC มี 5 อย่ำง
o Mastercard Labs: เป็ นทีมนวัตกรรมภำยในทีม
่ อี สิ ระในตนเอง ไม่ต้องสน ROI สนแค่สร้ำงสิง่ ใหม่ที่
เป็ นไปได้ในทำงธุรกิจ มีงบเป็ นของตนเอง แต่มอี สิ ระเต็มทีใ่ นกำรใช้โครงสร้ำงพื้นฐำนของ MC
o หำนวัตกรรมจำกภำยนอก: โดยกำรสร้ำง 1) incubators และ accelerator (โครงกำรบ่มเพำะธุรกิจ/
สตำร์ทอัพ) ทีพ่ ้นื ทีต่ ่ำง ๆ ทัวโลก
่
และให้บริษทั ใหม่เหล่ำนี้สำมำรถใช้โครงสร้ำงพื้นฐำนของ MC ได้
เช่นกัน 2) ลงทุนในธุรกิจร่วมลงทุน (venture capital) เพื่อลงทุนต่อในสตำร์ทอัพกลุ่มทีม่ แี วว 3)
ลงทุนในสตำร์ทอัพทีไ่ ปได้ดี
o แนวทำงนี้ให้ประโยชน์กบ
ั MC 2 ประกำร 1) เข้ำถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทีอ่ ำจจะเป็ นภัย
คุกคำมในอนำคตตัง้ แต่เนิ่น ๆ 2) ก่อให้เกิดบรรยำกำศด้ำนนวัตกรรมภำยในองค์กร เมื่อ
คนภำยในเห็นอะไรใหม่ ๆ จำกภำยนอกและอยำกทำบ้ำง
o ลงทุนหรือร่วมทุนกับธุรกิจสำยนวัตกรรมอื่น ๆ: แม้ว่ำบำงครัง้ บริษัทเหล่ำนี้จะล้มเหลว
o สร้ำง pipeline กำรควบควมกิจกำรหรือกำรร่วมมือ: เช่นกำรซื้อกิจกำรบริษท
ั VocaLink ใน UK ที่
เชีย่ วชำญเรื่องกำรจ่ำยเงินระหว่ำงธนำคำร
o จัดกำรแข่งขันภำยในและ Hackathons: ผลงำนทีท
่ ำได้ดี MC จะลงทุนเพื่อตัง้ เป็ นบริษทั ใหม่ขน้ึ มำ
เลย

สร้ำงบริษทั ใหม่จำกภำยใน
o

กล่ำวถึง Goldman Sachs ซึ่งสร้ำงทีมภำยในขึน้ มำ 2 ทีม Principal Strategic Investment (PSI) และ
Digital Strategies Group (DSG)
o PSI ทำหน้ำทีบ
่ ริหำรกองทุนขนำด 1 พันล้ำนเหรียญของบริษทั เพื่อลงทุนในนวัตกรรมใหม่ ๆ
o DSG เป็ นกำรดึงผูบ
้ ริหำรระดับสูงจำกหลำยหน่วยของบริษทั เพื่อให้แน่ใจได้ว่ำกำรลงทุนใหม่ ๆ
เหล่ำนีจ้ ะรำบรื่นกับกำรองค์กรในปั จจุบนั

บทที่ 12: ทักษะ, ขีดความสามารถ, และการบริหารจัดการคนเก่ง
(Skills, Capability, and Talent Management)
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Key message:
ธุรกิจควรสรรหำคนเก่งทีม่ คี วำมเชีย่ วชำญด้ำนดิจทิ ลั เข้ำมำในองค์กร แต่ในอนำคตงำนจำนวนมำกจะหำยไป ต้อง
เตรียมคนให้พร้อมกับเรื่องนี้ และควรใช้เทคโนโลยีเข้ำมำช่วยในทุกขัน้ ของกำรบริหำรจัดกำรคน ตัง้ แต่กำรสรรหำ,
กำรอบรมและพัฒนำ, กำรประเมิน, และกำรรักษำคนเก่งไว้
เริม่ บทด้วยกำรกล่ำวถึงเกษตรกรรมทีใ่ นปั จจุบนั มีกำรใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์และหุ่นยนต์อตั โนมัตหิ ลำยอย่ำงมำเปลี่ยน
วิธกี ำรทำงำน อุตสำหกรรมอื่น ๆ ก็จะมีกำรเปลี่ยนแปลงแบบนี้เช่นกัน ปั จจุบนั บริษทั กำรเงินอย่ำง Goldman Sachs มี
พนักงำนทีม่ จี บสำย STEM (science-technology-engineer-math) มำกถึง 1 ใน 4 หำกเรำเชื่อในคำกล่ำวว่ำ data is
the new oil เรำต้องมีทมี งำนทีม่ คี วำมพร้อมในกำรขุดเจำะและกลันน
่ ้ำมันเหล่ำนี้
Data Analytics, Machine Learning, และ Artificial Intelligence
o

o

ส่วนนี้เล่ำถึงประวัตขิ อง AI และ Machine Learning เป็ นหลัก อธิบำยว่ำ Machine Learning ใช้หลักกำร
pattern recognition ในกำรสร้ำง model ในกำรทำงำนต่ำง ๆ (เช่น ทำนำยผล, จัดกลุ่ม, สร้ำงสิง่ ใหม่ ๆ)
อธิบำยควำมต่ำงระหว่ำง supervised learning (มีตัวอย่ำง pattern ให้ AI), unsupervised learning (ไม่มี
ตัวอย่ำงให้ ให้ไปหำ pattern เอง), และ reinforcement learning (เริม่ ด้วย unsupervised แล้วต่อด้วย
supervised)
งำนจำนวนมำกจะหำยไป โดยเฉพำะงำนทีเ่ ป็ นขัน้ ตอนซ้ำ ๆ (routine และ repetitive) ไม่ว่ำงำนนัน้ จะเป็ น
งำนใช้แรงงำนหรือใช้สมอง (เช่น งำนบำงส่วนของนักกฎหมำยก็อำจโดนทดแทนด้วย AI) แต่คุณ Sunil มอง
ว่ำคนอำจไม่ได้ตกงำนมำก เพรำะคนก็จะไปโฟกัสกับส่วนทีไ่ ม่ใช่งำนซ้ำ ๆ แทน เหมือนทีก่ ำรเข้ำมำของ
เครื่อง ATM ไม่ได้ทำให้นำยธนำคำรตกงำน

กำรบริหำรจัดกำรคนเก่ง ในยุคดิจทิ ลั
o

o

o

o

กำรสรรหำ
o ควรหำใคร? ต้องจ้ำงคนทีม
่ คี วำมสำมำรถทำงดิจทิ ลั มำกขึน้
o ควรหำอย่ำงไร?กำรนัง่ สัมภำษณ์ยำว ๆ อำจไม่ใช่วธิ ก
ี ำรทีด่ ที สี่ ุด กำรดูคนทีก่ ำรศึกษำและปริญญำก็
อำจไม่ได้สำคัญนักในยุคนี้แล้ว คุณ Sunil เสนอให้ลองใช้พวกระบบอัตโนมัตทิ วี่ ดั ทัศนคติ วิธกี ำร
แก้ปัญหำ หรือแง่มุมอื่น ๆ ของพนักงำนได้ ถ้ำทำได้ดใี นพวกระบบเหล่ำนี้ ค่อยนัดสัมภำษณ์
กำรอบรมและพัฒนำ
o ควรใช้เครื่องมือสมัยใหม่มำช่วย ทำเนื้อหำให้ personalized (เฉพำะเจำะจง) กับผูเ้ รียนแต่ละคน
o สำหรับพนักงำนอำวุโส บำงบริษท
ั ใช้วธิ ี “reverse mentoring” ทีใ่ ห้พนักงำนอำยุน้อยจับคู่กบั
พนักงำนอำยุมำก พนักงำนอำยุน้อยคอยสอนเรื่องเทคโนโลยีใหม่ ๆ พนักงำนอำยุมำกคอยสอน
เรื่องกำรทำงำน
กำรประเมิน
o คุณ Sunil มองว่ำวิธก
ี ำรประเมินแบบเดิม (เช่น ประเมิน 360 องศำ) ทีท่ ำปี ละครัง้ หรือไตรมำสละ
ครัง้ มีปัญหำ 3 ประกำร 1) ใช้เวลำเยอะ 2) ไม่มีประสิทธิภำพ มีอคติเยอะ 3) แม้จะไตรมำสละครัง้ ก็
ยังไม่ได้ถ่พี อ บำงครัง้ ถ้ำพนักงำนได้รบั feedback แต่เนิ่น ๆ กว่ำนัน้ อำจทำให้ผลงำนดีขน้ึ
o หลำย ๆ บริษท
ั ได้นำระบบ real-time feedback มำใช้
o กำรประเมินควรมีส่วนทีเ่ ป็ น data-driven เพื่อลดอคติของมนุษย์
กำรรักษำคนเก่งไว้
o อำจใช้ AI มำช่วยพยำกรณ์ได้ว่ำใครมีแนวโน้มจะออกจำกองค์กร
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