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หนงัสือเล่มนีจ้ะทําให้คณุได้เรียนรู้โฉมหน้าอนัเปล่ียนไปของธุรกิจยคุใหม่ ซึ่งต้องอาศยัความฉลาดเพ่ือชิงชยัใน

สมรภมิูรบ โลกทัง้ใบกําลงัก้าวไปข้างหน้าในอตัราเร่งท่ีไมเ่คยเกิดขึน้มาก่อน หากประเทศใดไมมุ่ง่มัน่พฒันาปัญญาไม่สลดั 

ไม่หลุดจาก “ความคิดเก่า” หรือกรอบคิดเดิม ๆ ก็ย่อมจะล้าหลังลงไปทุกที หนังสือเล่มนีแ้บ่งออกเป็นสามภาค 

ประกอบด้วย 

ภาคท่ีหนึง่ 

อาลีบาบา: การเกิดขึน้ของสมาร์ตบิซิเนสส์ สามบทแรกของหนงัสือเลม่นีจ้ะนําคณุไปค้นหาเสาหลกัสองต้นแห่ง

สมาร์ตบิซิเนสส์ อนัได้แก่การร่วมมือกนัเป็นเครือข่าย และปัญญาจากข้อมลูโดยอธิบายจะทําให้สิ่งเหล่านีเ้วิร์กได้อย่างไร 

การร่วมมือกนัเป็นเครือข่ายจะทําให้เครือข่ายในสเกลท่ีใหญ่ขึน้เกิดขึน้ได้ ขณะท่ีปัญญาจากข้อมลูจะทําให้ปฏิบติัการทาง

ธุรกิจ และการตดัสนิใจท่ีมีประสทิธิภาพเกิดขึน้ได้จริงทัว่ทัง้เครือข่าย ในสว่นของ บทท่ี 1 อํานาจใหมใ่นการสร้างมลูค่าของ

โลกธุรกิจท่ีกําลงัถือกําเนิดขึน้มาใหม่ ธุรกิจล้วนใช้การเรียนรู้แบบสมองกลเพ่ือเก็บข้อมลูจากเครือข่ายของผู้ มีสว่นร่วมเพ่ือ

ตอบสนองต่อรสนิยมและพฤติกรรมของลกูค้าอย่างอตัโนมติั สมาร์ตบิซิเนสส์ได้ทําให้แวลเูซนทัง้หมดถกูกําหนดค่าใหม่

โดยสามารถเพิ่มสเกลและความเฉพาะตวัสําหรับลกูค้าแตล่ะคนไปพร้อม ๆ กนัด้วยการผสมผสานกนัของพลงัสองประการ

คือการร่วมมือกนัมีเครือข่าย และปัญญาจากข้อมลู พลงัทัง้สองนีจ้ึงประกอบสร้างให้สมาร์ตบิซิเนสเกิดขึน้ได้ซึ่งมีความ

ได้เปรียบอนัทรงพลงัเหนือกระบวนการ และโครงสร้างธุรกิจแบบดัง้เดิม  ในบทท่ี 2 การร่วมมือกนัเป็นเครือข่ายเป็นการ

บริหารจดัการกนัเองอย่างเป็นเอกเทศ จากการมีปฏิสมัพนัธ์ทางธุรกิจระหว่างฝ่ายท่ีเกิดขึน้พร้อม ๆ กัน การร่วมมือกัน

ก่อให้เกิดผลลพัธ์อนัย่ิงใหญ่ ธุรกิจจําเป็นต้องมีมากกว่าโครงสร้างท่ีเป็นเครือข่าย ต้องมีโซลชูัน่ทางเทคนิคเพ่ือเอากิจกรรม

ตา่ง ๆ มาสอดประสานกนัภายในเครือข่ายให้ได้ ในบทท่ี 3 ปัญญาจากข้อมลู การเรียนรู้แบบสมองกลใช้ข้อมลูทําให้ธุรกิจ

ฉลาดได้อย่างไร ปัญญาจากข้อมลูมีความได้เปรียบจากการเป็นผู้ เร่ิมก่อน อย่างมหาศาล จากการได้ฟีดแบ็ควนเวียน

ตลอดเวลาการจะได้รับข้อมลูท่ีเก่ียวข้องเป็นจํานวนมากเป็นเร่ืองท่ียากและแพง แต่ย่ิงข้อมลูถูกนําไปใช้มากเท่าไร ตวั

ธุรกิจเองก็ย่ิงมีคา่มากเทา่นัน้ 

ภาคท่ีสอง 

สมาร์ตบิซิเนสแข่งขนัอย่างไร: หลกัการเชิงกลยทุธ์ โดยทัง้สามบทในภาคนีจ้ะอธิบายถึงหลกัการเชิงกลยทุธ์อนั

เป็นแก่นแท้ใหม ่ซึง่ได้แก่การสร้างข้อมลูแบบสด ๆ การท่ีองค์กรถกูขบัเคล่ือนโดยผู้บริโภค และการวางตําแหน่งใหม่ทางกล

ยทุธ์ สําหรับบทท่ี 4 การตดัสนิใจแบบอตัโนมติั  จะวางกระบวนการในการเอาธุรกิจไปไว้บนออนไลน์ และนําเอาเวิร์กโฟลว์

มาทําให้เป็นซอฟต์แวร์ (softwaring) เพ่ือท่ีจะทําให้กระบวนการตดัสินใจเป็นไปแบบอตัโนมติั เม่ือการตดัสินใจเป็น

อัตโนมัติจนเข้าท่ีเข้าทางทัง้หมดแล้ว การเรียนรู้แบบสมองกลโดยใช้ข้อมลูสดจะสามารถสร้างวัฏจักรแห่งการพัฒนา

ประสบการณ์ลกูค้าและประสิทธิภาพทางธุรกิจขึน้มาได้ ในบทท่ี 5 โมเดลลกูค้าสูธุ่รกิจ ความจําเป็นเชิงกลยทุธ์ในการจดั

วางโมเดลธุรกิจใหม่ให้สอดคล้องกบัลกูค้า หรือเรียกกลยทุธ์นีว้่า โมเดลผู้บริโภคสู่ธุรกิจ โมเดลนีบ้่งบอกสองอย่าง อย่าง

แรกคือ ความสามารถของคุณในการทําให้ข้อเสนอสําหรับลูกค้ามีความเฉพาะตัวทุก ๆ กิจกรรมกับลูกค้าเกิดขึน้แบบ

เรียลไทม์และมีพลวตั อยา่งท่ีสองคือ การทําให้การตดัสนิใจเป็นอตัโนมติัด้วยโมเดลในโลกใหม่แห่ง C2B ฟังก์ชัน่จะเกิดขึน้

พร้อม ๆ กนัผา่นอินเทอร์เฟซท่ีเหมือนกนัทัว่ทัง้เครือข่าย สําหรับบทท่ี 6 การวางตําแหน่งทางธุรกิจ จะอธิบายถงึกลยทุธ์ใน

การวางตําแหน่งองค์กรอนัชาญฉลาดมีความเปล่ียนแปลงไปอย่างไร กลยทุธ์และความสามารถเป็นสิ่งท่ีส่งผลซึ่งกนัและ

กนั ต้องวางตนเองในเครือข่ายท่ีมีความร่วมมือซึ่งกนัและกนั เพ่ือท่ีจะดึงเอาศกัยภาพออกมาใช้ให้ได้มากท่ีสดุ โดยสร้าง

มลูคา่ท่ีสงูขึน้ให้แก่ลกูค้าและพาร์ตเนอร์ 

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
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ภาคท่ีหนึง่ 

อาลีบาบา: การเกิดขึน้ของสมาร์ตบิซิเนสส์ สามบทแรกของหนงัสือเลม่นีจ้ะนําคณุไปค้นหาเสาหลกัสองต้นแห่ง

สมาร์ตบิซิเนสส์ อนัได้แก่การร่วมมือกนัเป็นเครือข่าย และปัญญาจากข้อมลูโดยอธิบายจะทําให้สิ่งเหล่านีเ้วิร์กได้อย่างไร 

การร่วมมือกนัเป็นเครือข่ายจะทําให้เครือข่ายในสเกลท่ีใหญ่ขึน้เกิดขึน้ได้ ขณะท่ีปัญญาจากข้อมลูจะทําให้ปฏิบติัการทาง

ธุรกิจ และการตดัสนิใจท่ีมีประสทิธิภาพเกิดขึน้ได้จริงทัว่ทัง้เครือข่าย ในสว่นของ บทท่ี 1 อํานาจใหมใ่นการสร้างมลูค่าของ

โลกธุรกิจท่ีกําลงัถือกําเนิดขึน้มาใหม่ ธุรกิจล้วนใช้การเรียนรู้แบบสมองกลเพ่ือเก็บข้อมลูจากเครือข่ายของผู้ มีสว่นร่วมเพ่ือ

ตอบสนองต่อรสนิยมและพฤติกรรมของลกูค้าอย่างอตัโนมติั สมาร์ตบิซิเนสส์ได้ทําให้แวลเูซนทัง้หมดถกูกําหนดค่าใหม่

โดยสามารถเพิ่มสเกลและความเฉพาะตวัสําหรับลกูค้าแตล่ะคนไปพร้อม ๆ กนัด้วยการผสมผสานกนัของพลงัสองประการ

คือการร่วมมือกนัมีเครือข่าย และปัญญาจากข้อมลู พลงัทัง้สองนีจ้ึงประกอบสร้างให้สมาร์ตบิซิเนสเกิดขึน้ได้ซึ่งมีความ

ได้เปรียบอนัทรงพลงัเหนือกระบวนการ และโครงสร้างธุรกิจแบบดัง้เดิม  ในบทท่ี 2 การร่วมมือกนัเป็นเครือข่ายเป็นการ

บริหารจดัการกนัเองอย่างเป็นเอกเทศ จากการมีปฏิสมัพนัธ์ทางธุรกิจระหว่างฝ่ายท่ีเกิดขึน้พร้อม ๆ กัน การร่วมมือกัน

ก่อให้เกิดผลลพัธ์อนัย่ิงใหญ่ ธุรกิจจําเป็นต้องมีมากกว่าโครงสร้างท่ีเป็นเครือข่าย ต้องมีโซลชูัน่ทางเทคนิคเพ่ือเอากิจกรรม

ตา่ง ๆ มาสอดประสานกนัภายในเครือข่ายให้ได้ ในบทท่ี 3 ปัญญาจากข้อมลู การเรียนรู้แบบสมองกลใช้ข้อมลูทําให้ธุรกิจ

ฉลาดได้อย่างไร ปัญญาจากข้อมลูมีความได้เปรียบจากการเป็นผู้ เร่ิมก่อน อย่างมหาศาล จากการได้ฟีดแบ็ควนเวียน

ตลอดเวลาการจะได้รับข้อมลูท่ีเก่ียวข้องเป็นจํานวนมากเป็นเร่ืองท่ียากและแพง แต่ย่ิงข้อมลูถูกนําไปใช้มากเท่าไร ตวั

ธุรกิจเองก็ย่ิงมีคา่มากเทา่นัน้ 

ภาคท่ีสอง 

สมาร์ตบิซิเนสแข่งขนัอย่างไร: หลกัการเชิงกลยทุธ์ โดยทัง้สามบทในภาคนีจ้ะอธิบายถึงหลกัการเชิงกลยทุธ์อนั

เป็นแก่นแท้ใหม ่ซึง่ได้แก่การสร้างข้อมลูแบบสด ๆ การท่ีองค์กรถกูขบัเคล่ือนโดยผู้บริโภค และการวางตําแหน่งใหม่ทางกล

ยทุธ์ สําหรับบทท่ี 4 การตดัสนิใจแบบอตัโนมติั  จะวางกระบวนการในการเอาธุรกิจไปไว้บนออนไลน์ และนําเอาเวิร์กโฟลว์

มาทําให้เป็นซอฟต์แวร์ (softwaring) เพ่ือท่ีจะทําให้กระบวนการตดัสินใจเป็นไปแบบอตัโนมติั เม่ือการตดัสินใจเป็น

อัตโนมัติจนเข้าท่ีเข้าทางทัง้หมดแล้ว การเรียนรู้แบบสมองกลโดยใช้ข้อมลูสดจะสามารถสร้างวัฏจักรแห่งการพัฒนา

ประสบการณ์ลกูค้าและประสิทธิภาพทางธุรกิจขึน้มาได้ ในบทท่ี 5 โมเดลลกูค้าสูธุ่รกิจ ความจําเป็นเชิงกลยทุธ์ในการจดั

วางโมเดลธุรกิจใหม่ให้สอดคล้องกบัลกูค้า หรือเรียกกลยทุธ์นีว้่า โมเดลผู้บริโภคสู่ธุรกิจ โมเดลนีบ้่งบอกสองอย่าง อย่าง

แรกคือ ความสามารถของคุณในการทําให้ข้อเสนอสําหรับลูกค้ามีความเฉพาะตัวทุก ๆ กิจกรรมกับลูกค้าเกิดขึน้แบบ

เรียลไทม์และมีพลวตั อยา่งท่ีสองคือ การทําให้การตดัสนิใจเป็นอตัโนมติัด้วยโมเดลในโลกใหม่แห่ง C2B ฟังก์ชัน่จะเกิดขึน้

พร้อม ๆ กนัผา่นอินเทอร์เฟซท่ีเหมือนกนัทัว่ทัง้เครือข่าย สําหรับบทท่ี 6 การวางตําแหน่งทางธุรกิจ จะอธิบายถงึกลยทุธ์ใน

การวางตําแหน่งองค์กรอนัชาญฉลาดมีความเปล่ียนแปลงไปอย่างไร กลยทุธ์และความสามารถเป็นสิ่งท่ีส่งผลซึ่งกนัและ

กนั ต้องวางตนเองในเครือข่ายท่ีมีความร่วมมือซึ่งกนัและกนั เพ่ือท่ีจะดึงเอาศกัยภาพออกมาใช้ให้ได้มากท่ีสดุ โดยสร้าง

มลูคา่ท่ีสงูขึน้ให้แก่ลกูค้าและพาร์ตเนอร์ 
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ภาคท่ีสาม 

ธุรกิจท่ีฉลาดเขาบริหารกนัอย่างไร: ความหมายต่อองค์กร ในบทท่ี 7 การปรับจนูตนเอง เป็นกระบวนการเชิงกล

ยทุธ์ การเรียนรู้จะกลายเป็นสิ่งท่ีองค์กรทัง้องค์กรมุ่งเน้นกระบวนการประกอบสร้างกลยทุธ์ ข้อมลูแวดล้อมท่ีเกิดขึน้ต้อง

นํามาพิจารณาเพ่ือปรับจนูวิสยัทศัน์ของตวัแพลตฟอร์มเสียใหม ่การปรับจนูตนเองจึงบ่งบอกเป็นนยัถึงการหมัน่เรียนรู้และ

สร้างสรรค์นวตักรรมใหมอ่ยูเ่สมอ ในบทท่ี 8 จากการบริหารสูก่ารให้ความสามารถ วิสยัทศัน์ใหม่ในการบริหารจดัการ การ

ขยายตัวของเครือข่าย และการดําเนินธุรกิจท่ีถูกทําให้เป็นดิจิทัล ได้สร้างฟังก์ชั่นและมายด์เซตของบริษัทขึน้มาใหม ่

สมาร์ตบิซิเนสส์ทําให้บริษัทใช้ประโยชน์จากสิง่เหลา่นีไ้ด้โดยอตัโนมติัแม้จะยงัต้องผ่านการทดลองอีกไม่น้อยบริษัทต้องหา

จดุตรงกลางระหว่างวิสยัทศัน์และการกระทําโดยทดลองปรับวิธีดําเนินธุรกิจให้เหมาะสม หรือแม้แต่ใช้วิธีท่ีมุ่งตอบสนอง

ตลาดตามวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ขององค์กร วิธีใหม่ ๆ เหล่านีถ้กูปรับให้ทนัต่อวิสยัทศัน์ และวฒันธรรมองค์กรท่ีกําลงั

พฒันาไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว โดยทกุภาคสว่นเช่ือมโยงเข้าหากนัเป็นเครือข่าย โดยรู้จกัส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วย

การสร้างโครงสร้างพืน้ฐานท่ีสนับสนุนนวัตกรรมแถวหน้า ทุกวันนีธุ้รกิจสร้างมลูค่าผ่านนวัตกรรม ซึ่งเป็นผลิตผลจาก

ความคิดสร้างสรรค์ของมนษุย์ จากนัน้ในบทท่ี 9 อนาคตของสมาร์ตบิซิเนสส์ เป็นการสรุปคอนเซ็ปต์ของหนงัสือเลม่นีเ้พ่ือ

ย้อนกลบัมาอธิบายว่าการเปล่ียนแปลงของภูมิทศัน์ทางธุรกิจท่ีจะสามารถนํามาประยกุต์ใช้ เพราะโลกธุรกิจทกุวนันีอ้ยู่

ในช่วงแหง่การเปล่ียนผ่านท่ีน่าสนใจอย่างย่ิง ความเปล่ียนแปลงอนัรวดเร็วมนัก็ยากท่ีจะคาดการณ์อนาคตมากขึน้เท่านัน้ 

เวลาแห่งการเปล่ียนแปลงท่ีรุนแรงท่ีสุด คือเวลาท่ีคนธรรมดาต้องคิดเก่ียวกับอนาคตให้กระจ่าง หลกัการของสมาร์ต

บิซิเนสส์สามารถประยุกต์ใช้ได้กับคนและบริษัท จงยืดหยุ่นคิดให้ดีเก่ียวกับการวางตําแหน่งภายในองค์กรหรือภายใน

เครือข่าย และเสาะแสวงหาเทคโนโลยีข้อมูลท่ีดีท่ีสุด เลือกพาร์ตเนอร์ท่ีเป็นตัวช่วยทดให้คุณได้ดีท่ีสุด และนํามาซึ่ง

ศกัยภาพอนัย่ิงใหญ่ในอนาคต 

 

รายการอ้างองิ 

หมิง เจิง้. (2562). Smart Business: เจาะกลยทุธ์อาลีบาบาพลิกโฉมโลก. กรุงเทพฯ: ซีเอด็ยเูคชัน่ จํากดั (มหาชน). 

 

Reference
Ming Zeng. (2019). Smart Business. Bangkok, Se-Education Public Company Limited.

(in Thai).

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564

SSRU Journal of Management Science

คณะวิทยาการจัดการ102


