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ในปี 1995 ผมเดินทางไปสหรัฐอเมริกา และได้เห็นอินเทอร์เน็ตเป็นครั้ง

แรก ผมเสิร์ชค�าว่า “China Beer (เบียร์จีน)” ในอินเทอร์เน็ต แต่กลับไม่

พบผลการค้นหาใดๆ ด้วยความที่ไม่มีผลการค้นหาที่ต้องการนี้เอง ผมจึง

ตดัสนิใจกลบัมาเมอืงจนี แล้วตัง้บรษิทัเพือ่เอาอนิเทอร์เนต็เข้ามาทีน่ี ่เพือ่

น�าพาประเทศจนีให้เป็นทีรู่จ้กัของชาวโลก ในยคุนัน้ยงัไม่มธีรุกจิออนไลน์

ในประเทศจนี แต่ปัจจบุนันีม้อีนิเทอร์เนต็อยูท่ัว่ทุกหนแห่ง ผมแทบไม่อยาก

เชื่อเลยว่าโลกเรามาได้ไกลขนาดนี้แล้ว

อาลีบาบาเองก็เติบโตมาได้ไกลไม่แพ้กัน จากคนเพียงสิบแปดคน

ในอะพาร์ตเมนต์เล็กๆ เมื่อปี 1999 ซึ่งมีความฝันร่วมกันที่จะพลิกโฉม

ความยุ่งยากทางธุรกิจรอบๆ ตัวโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตใหม่ๆ ทุก

วันนี้ เราให้บริการลูกค้าหลายร้อยล้านคนและธุรกิจหลายล้านธุรกิจทั่ว

โลก เราเตบิโตขึน้มาด้วยการช่วยให้ผูค้นท�าธรุกจิได้ดยีิง่ขึน้ โลกรอบๆ ตวั

เราได้เปลี่ยนแปลงไปมากมาย และเราก็ได้ท�าในส่วนเล็กๆ ของเราแล้ว

ธุรกิจเป็นตัวขับเคลื่อนความก้าวหน้าของโลกทุกวันนี้ และเพื่อ

ให้การท�าธุรกิจเป็นเร่ืองท่ีง่ายลงไม่ว่าท่ีไหนในโลก อาลีบาบาจึงพัฒนา

โมเดลธุรกิจอันมีความเฉพาะตัวขึ้นมา เราไม่เคยเป็นองค์กรที่ขายของใน

ค�ำน�ำ
โดย แจ็ค หม่า
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ลักษณะธุรกิจสู่ผู้บริโภค (Business–to–Consumer หรือ B2C) ทั่วไป แต่

เราเป็นระบบนเิวศทางธุรกจิท่ีมผู้ีเล่นนับเป็นล้านๆ ตัง้แต่คนขายซอฟต์แวร์ 

ไปจนถึงพาร์ตเนอร์โลจิสติกส์ ณ วันนี้ ผมมองเห็นความฝันของเราเมื่อปี 

1999 ก�าลังจะกลายเป็นจริง โดยอินเทอร์เน็ตได้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา

ของผู้คนหลายพันล้านคน

อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้น จนกว่าจะถึงปี 2036 

อาลีบาบาหวังว่าเราจะให้บริการลูกค้าถึง 2 พันล้านคน โดยสร้างงานได้ 

100 ล้านต�าแหน่ง ช่วยให้บริษัท 10 ล้านบริษัทท�าธุรกิจได้ก�าไร โดยเชื่อม

ต่อการค้าแบบออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกนั และกลายเป็นเศรษฐกจิ

ขนาดใหญ่อนัดับห้าของโลก เป้าหมายของเราคอืท�าให้อ–ีคอมเมร์ิซเชือ่ม

ถึงกันเป็นสากล เพื่อที่ธุรกิจขนาดเล็กและคนหนุ่มสาวทั่วโลกจะสามารถ

ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันได้ ความหวังของผมก็คือ การท�าธุรกิจผ่าน

อินเทอร์เน็ตจะกลายเป็นบรรทัดฐาน และค�าว่า “อี–คอมเมิร์ซ” จะไม่ใช่

เรื่องแปลกประหลาดอีกต่อไป อี–คอมเมิร์ซจะกลายเป็นรูปแบบการค้า

ธรรมดาๆ ซึ่งเชื่อมต่อและให้อ�านาจแก่ผู้คนทั่วโลก

หลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกและครั้งที่สอง ผู้เล่นที่ครอง

ตลาดล้วนเป็นพวกโรงงานและบริษัทต่างๆ แต่ทุกวันนี้ ผู้เล่นหลักทาง

เศรษฐกิจที่ครองตลาดกลับกลายเป็นแพลตฟอร์มและระบบนิเวศทาง

ธรุกจิ ซ่ึงจะเข้ามาขบัเคลือ่นการปฏวิตัทิางเศรษฐกจิดจิิทลัและสังคมโลก 

แพลตฟอร์มและระบบนเิวศทางธรุกจิได้ให้เครือ่งมอืแก่คนตวัเลก็ๆ ทัว่โลก

ในการลงสนามแข่งขันและมีโอกาสประสบความส�าเร็จ

หมิง เจิ้ง มาร่วมงานกับอาลีบาบาตั้งแต่ปี 2006 ในต�าแหน่ง  

“จ้ง ชานโหมวจาง” อันเป็นวลีภาษาจีน ที่หมายความถึงหัวหน้าพนักงาน

และที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ เราสองคนท�างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดนับตั้งแต่
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นัน้ นบัจากวนัแรกทีผ่มเชญิเขาเข้ามาร่วมงานกบับรษิทัของเรา ผมสญัญา

กับเขาว่า อาลีบาบาจะกลายเป็นกรณีศึกษาที่น่าตื่นเต้นที่สุดซึ่งวันหนึ่ง

เขาสามารถเอาไปเขียนเป็นหนังสือได้เลย

และนั่นคือที่มาของหนังสือเล่มนี้! ด้วยความรู้อันลึกซึ้งเกี่ยวกับ 

อาลีบาบาและภูมิหลังทางวิชาการอันหนักแน่น ดอกเตอร์เจิ้งได้อธิบาย

ถึงวิวัฒนาการของอาลีบาบานับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง และที่ส�าคัญยิ่งกว่านั้น

คือ กรอบคิดทางกลยุทธ์ที่บริษัทได้ริเริ่มไว้ โดยอธิบายให้เห็นว่ากรอบ

ความคิดดังกล่าวมีความหมายอย่างไรต่อมนุษย์ทุกผู้ทุกนามในอนาคต

ข้างหน้า หนงัสือเล่มน้ีได้บรรลคุวามสมดลุอนัเยีย่มยอดระหว่างคอนเซป็ต์

อนัเข้มงวดและการน�าไปใช้จรงิ ผูอ่้านจะได้รบัแนวทางอนัล�า้ค่าในระหว่าง 

ก้าวย่างเข้าสู่เศรษฐกิจใหม่แบบดิจิทัล

ย้อนหลังไปเมื่อปี 1999 เราพบโอกาส แต่ ณ วันนี้ เราพบอุปสรรค

ขวากหนามมากมาย มีปัญหานานัปประการในโลกนีท้ีเ่ราต้องแก้ไข แต่ผม

เป็นคนมองโลกในแง่ด ีซึง่เป็นสิง่ทีส่มควรกระท�า ผูป้ระกอบการท่ียิง่ใหญ่ 

ล้วนเป็นคนมองโลกในแง่ดีโดยธรรมชาติด้วยกันทั้งนั้น พวกเขามักตั้ง

ค�าถามว่า มีปัญหาอะไรท่ีแก้ไขได้บ้าง และมีปัญหาใดที่ด�ารงอยู่และ

สามารถแก้ไขให้ดีขึ้นกว่าเดิม ในยุคสมัยใหม่แห่งเทคโนโลยีข้อมูลและ

สมาร์ตบซิเินสส์ เราควรให้อ�านาจแก่ผูอ่ื้น ไม่ใช่เพยีงให้อ�านาจแก่ตวัเราเอง 

และในระหว่างกระบวนการดังกล่าว เราจะท�าให้โลกนี้เป็นที่ที่ดียิ่งขึ้น 

หนังสือของด็อกเตอร์เจิ้งและเรื่องราวของอาลีบาบา จะแสดงให้เห็นว่า

จะเป็นเช่นนั้นได้อย่างไร

เศรษฐกิจดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตอันยิ่งใหญ่ซึ่งมนุษยชาติ

จะร่วมกันสร้าง ผมปลื้มใจอย่างยิ่งที่อาลีบาบาเป็นส่วนส�าคัญของความ

ก้าวหน้าครั้งยิ่งใหญ่นี้ แต่ยังมีงานอีกมากมายท่ีเราต้องท�า จงยึดมั่นใน



8

Smart Business

อดุมการณ์และความทะเยอะทะยานเอาไว้ และอย่าพอใจอะไรง่ายๆ ดงัที่

ผมพดูเสมอว่า วนัน้ียากนกั พรุง่นีย้ากยิง่กว่า แต่มะรนืนีจ้กังดงาม ผมแทบ

รอไม่ไหวแล้วที่จะได้เห็นโลกอันสวยงามซึ่งเราจะร่วมกันสร้างให้เกิดขึ้น

	 แจ็ค	หม่า
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วันคนโสดเติบโตข้ึนมาจากการเป็นวันหยดุสมมตธิรรมดาๆ ส�าหรบัคน

หนุม่สาวที่ไร้พนัธะ กลายเป็นวนัชอ็ปป้ิงทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดในประวัติศาสตร์

ของมนษุยชาต ิเถาเป่าได้เตบิโตจากฟอรัม่ออนไลน์เลก็ๆ ระหว่างผูซ้ือ้กบั 

ผู้ขาย กลายเป็นแพลตฟอร์มอี–คอมเมิร์ซขนาดใหญ่ที่สุดในโลก การจะ

เข้าใจปรากฏการณ์ความส�าเรจ็ของอาลบีาบาได้นัน้ เราต้องวเิคราะห์พลัง

ทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัการรุง่ขึน้มาของมนั และในการท�าความเข้าใจเรื่องราวของ 

อาลบีาบา เราจะรูส้กึชื่นชมกบัพลงัของธรุกจิจนี และในการท�าความเข้าใจกบั

นวตักรรมของจนี เราจะเหน็ภาพแห่งกลยทุธ์ในอนาคตทีค่รบถ้วนสมบรูณ์

สามบทแรกของหนังสือเล่มนี้ จะน�าคุณไปค้นหาเสาหลักสองต้น

แห่งสมาร์ตบซิเินสส์ อันได้แก่การร่วมมอืกนัเป็นเครอืข่ายและปัญญาจาก

ข้อมลู โดยอธบิายว่าจะท�าให้สิง่เหล่านีเ้วร์ิกได้อย่างไร การร่วมมอืกนัเป็น

เครือข่ายจะท�าให้เครอืข่าย ในสเกลท่ีใหญ่ขึน้เกดิขึน้ได้ ขณะทีปั่ญญาจาก

ข้อมลูจะท�าให้ปฏบิตักิารทางธรุกจิและการตดัสนิใจทีม่ปีระสทิธภิาพเกดิขึน้

ได้จรงิทั่วทั้งเครือข่าย ผมจะแสดงใหเ้ห็นว่าข้อมลูและเครือข่ายสามารถ

สร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจขึ้นมาใหม่ได้อย่างไร บริษัททุกบริษัทต้องรู้ว่าพลัง

ใหม่ทั้งสองประการนี้ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงการสร้างมูลค่าอย่างไร และ

พลังทั้งสองจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างไรบ้าง
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บทที่ 1

อ�ำนำจใหม่ในกำรสร้ำงมูลค่ำ

การจะเข้าใจว่าสมาร์ตบซิเินสส์มคีวามหมายในทางปฏบิตัอิย่างไร เราต้อง

มองอาลีบาบาให้ลึกซึ้งกว่าเดิม ทุกๆ วันผู้เล่นทางธุรกิจหลายต่อหลาย

ล้านรายได้ร่วมมือกันผ่านเครือข่ายอี–คอมเมิร์ซส�าหรับผู้บริโภคขนาด

ยักษ์ ซึ่งประกอบไปด้วยทีมอลล์ เว็บไซต์ส�าหรับแบรนด์ขนาดใหญ่ และ

เถาเป่า ตลาดการค้าออนไลน์ที่กว้างขวางกว่าส�าหรับแบรนด์บูติกขนาด

เล็ก ผู้ขายอิสระ และนวัตกรอย่างพวกเว็บเซเล็บ (ลองอ่าน “เหลียวมอง

อาลีบาบา” เพื่อจะได้เข้าใจเครือข่ายและธุรกิจของกลุ่มอาลีบาบาดีขึ้น) 

เครือข่ายเหล่าน้ีให้ประสบการณ์ช็อปปิ้งอันมีความเฉพาะตัวแก ่

นักช็อปแต่ละคน ในด้านซัพพลาย ผู้ขายมีเครื่องมือทุกอย่างพร้อม

ส�าหรบัการบริหารหน้าร้านออนไลน์ โดยร่วมมอืกบัผูผ้ลติ ร่วมมอืกบัผูเ้ล่น 

โลจสิตกิส์ และจดัการการช�าระเงนิออนไลน์บนแพลตฟอร์มของอาลบีาบา 

ทั้งหมดนี้เชื่อมต่อกันได้ด้วยเทคโนโลยีด้านข้อมูลนั่นเอง
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อาลบีาบาเป็นตวัอย่างของสมาร์ตบซิเินสส์ โดยวาดภาพอันชดัเจน

ของโลกธรุกจิทีก่�าลงัถอืก�าเนิดขึน้มาใหม่ ในโลกน้ี ธรุกิจล้วนใช้การเรยีนรู ้

แบบสมองกลเพ่ือเกบ็ข้อมลูจากเครือข่ายของผู้มส่ีวนร่วมของตนเอง เพือ่

ตอบสนองต่อรสนิยมและพฤติกรรมของลูกค้าอย่างอัตโนมัติ สมาร์ต 

บซิิเนสส์ได้ท�าให้แวลเูชนทัง้หมดถกูก�าหนดค่าใหม่โดยสามารถเพิม่สเกล

และความเฉพาะตวัส�าหรบัลกูค้าแต่ละคนไปพร้อมๆ กนัได้ ด้วยการผสม

ผสานกันของพลังสองประการคือการร่วมมือกันในเครือข่ายและปัญญา

จากข้อมูล (ซึ่งเราจะนิยามและพูดคุยกันต่อไปในหนังสือเล่มนี้) พลังทั้ง

สองนี้จึงประกอบสร้างให้สมาร์ตบิซิเนสส์เกิดขึ้นได้

เหลียวมองอาลีบาบา

อาลีบาบาก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1999 โดย แจ็ค หม่า กับผู้ร่วมก่อตั้ง 17 คน เพื่อ

เป็นหนทางให้บริษัทจีนเล็กๆ รู้จักกันและกันและรู้จักลูกค้าจากทั่วโลก*

ทุกวันนี้ อาลีบาบากลายเป็นบริษัทค้าปลีกขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มี

ผูค้้ามากกว่าสบิล้านรายท�าธรุกจิอยูบ่นแพลตฟอร์มในจนีของอาลบีาบา ซึง่

เชื่อมพวกเขาเข้ากบัผูซ้ือ้มากกว่าสีร้่อยล้านคนทีย่งัแอกทฟีอยู ่ตลาดค้าปลีก

ในจนีของอาลบีาบาสร้างยอดขายรวมทัง้หมดได้มากกว่าครึง่ล้านล้านเหรยีญ

เพื่อเติมเต็มพนัธกจิของเรา อนัได้แก่การ “ท�าให้เป็นเรื่องง่ายทีจ่ะท�า

ธรุกิจในทกุหนทกุแห่ง” เราจงึให้อ�านาจแก่บรษิทัห้างร้านในการแปรเปลีย่นวธิี

* ส�าหรับภูมิหลังทางธุรกิจเชิงลึกของอาลีบาบา รวมทั้งการแข่งขันในช่วงเริ่มแรกระหว่าง 
เถาเป่ากบัอเีบย์ แนะน�าให้อ่านหนงัสอืของ พอร์เทอร์ อารสิมนั ชื่อ Alibaba’s World: How 
a Remarkable Chinese Company Is Changing the Force of Global Business และ
หนังสือของ ดันแคน คลาร์ก ชื่อ Alibaba : The House That Jack Ma Built
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ในการท�าการตลาด ขายสนิค้า และด�าเนนิธรุกจิของผูค้้าทัง้หลาย เราจดัหา

โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและการเข้าถึงทางการตลาดเพื่อช่วยผู้ค้า 

แบรนด์ และธุรกิจอื่นๆ ให้สามารถใช้พลังของอินเทอร์เน็ตในการเข้าไปมี

ส่วนร่วมกับผู้ ใช้และลูกค้าได้

ธุรกิจของเราประกอบไปด้วยการค้า คลาวด์คอมพิวติ้ง ความบันเทิง 

และสื่อดิจิทัลต่างๆ รวมทั้งการริเริ่มนวัตกรรมใหม่ๆ และอุตสาหกรรมอื่นๆ 

นอกจากนี้ เราได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับโลจิสติกส์และเซกเตอร์ที่ดูแลการ

บรกิารในท้องถิน่ผ่านบรษิทัย่อยในเครอือย่างไช่เหนีย่วเนต็เวร์ิกและโข่วเปย 

นอกจากนี ้เรายงัมข้ีอตกลงแบ่งก�าไรกบัแอนต์ ไฟแนนเชยีล กลุม่ธรุกจิที่ให้

บริการทางการเงินซึ่งเป็นผู้บริหารอาลีเพย์ แพลตฟอร์มช�าระเงินที่มีขนาด

ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศจีน

ในปี 2003 อาลีบาบาเปิดตัวเถาเป่า แพลตฟอร์มที่ตั้งชื่อเป็นภาษา

จีน มีความหมายว่า “มองหาขุมทรัพย์” แต่เดิมเถาเป่าเป็นเพียงฟอรั่มที่มี

สินค้าแสดงอยู่เพื่อขาย ต่อมาเว็บไซต์ดังกล่าวได้เพิ่มรูปภาพและฟังก์ชั่น 

อื่นๆ เข้าไป สุดท้ายจึงกลายเป็นแพลตฟอร์มอี–คอมเมิร์ซขนาดใหญ่ดังที่

เป็นอยู่ในปัจจุบัน ผู้ขายสามารถลิสต์ตนเองบนเถาเป่าได้ฟรีๆ ด้วยความ

ที่แพลตฟอร์มนี้ท�างานบนโมเดลซึ่งอาศัยรายได้จากการโฆษณาเป็นหลัก

ในปีต่อๆ มา อาลีบาบากรุ๊ปได้ฟูมฟักบริษัทย่อยอื่นๆ ขึ้นมาในเครือ 

อันได้แก่ (ดูตารางที่ 1.1)

• อาลีเพย์ ในปี 2004 ระบบบัญชีที่เป็นตัวกลางในการเก็บรักษา

เงินนี้ ได้กลายเป็นบริษัทอิสระ โดยอาลีเพย์ให้บริการช�าระเงิน

ภายในประเทศโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตหรือการโอนเงินทางไกล

ใดๆ



46

Smart Business

ตารางที่	1.1

เหลียวมองอาลีบาบา

ธุรกิจตลาดค้าปลีกในจีน

• Taobao Marketplace

• tmall.com

• Taobao Rural

ธุรกิจตลาดค้าปลีกระหว่างประเทศและนานาชาติ

• AliExpress

• Small Global

• Lazada

ตลาดค้าส่ง

• 1688.com (ธุรกิจค้าส่งจีน)

• alibaba.com (ธุรกิจค้าส่งโลก)

• ธุรกิจสื่อและความบันเทิงดิจิทัล

• Youku Tudou (วีดิโอออนไลน์)

• Alibaba Pictures 

• Alibaba Music

• Alibaba Sports

• UC Browser (เบราว์เซอร์ทางโทรศัพท์มือถือ)

ธุรกิจให้บริการในท้องถิ่น*

• AutoNavi (แผนที่และเครื่องน�าทาง)

• Koubei (ให้บริการในท้องถิ่น)

• ele.me (เดลิเวอรีอาหาร)

การเงิน	: แอนต์ไฟแนนเชียล มายแบงก์*

โลจิสติกส์	: ไช่เหนี่ยวเน็ตเวิร์ก*

คลาวด์คอมพิวติ้ง	: อาลีบาบาคลาวด์*

*เป็นบริษัทที่อาลีบาบากรุ๊ปถือหุ้นใหญ่หรือเป็นบริษัทพาร์ตเนอร์กัน 
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• Tmall  : ในปี 2008 ทีมอลล์ (Tmall) แยกออกมาจากเถาเป่าเพื่อ
เป็นเวบ็ไซต์ส�าหรบัแบรนด์และบรษัิทค้าปลกีขนาดใหญ่โดยเฉพาะ 
โดยผูข้ายต้องจ่ายค่าคอมมชิชัน่ ซึง่ปกตจิะอยูท่ี ่0.4–5.0 เปอร์เซน็ต์
ส�าหรับบริการพิเศษ

• AliExpress : เว็บไซต์อี–คอมเมิร์ซนานาชาตินี้เกิดขึ้นเมื่อปี 2010 
โดยเชื่อมโยงผู้ขายชาวจีนเข้ากับลูกค้าทั่วโลก

• Cainiao Network : อาลีบาบาเริ่มแพลตฟอร์มสมาร์ตโลจิสติกส์
นี้ในปี 2012

• Ant Financial : ในปี 2014 อาลบีาบาได้ก่อตัง้ “แอนต์ไฟแนนเชียล 
เซอร์วิสเซส” (Ant Financial Services) ปัจจุบันบริษัทนี้ให้สินเชื่อ
แก่ผู้บริโภคชาวจีนและธุรกิจขนาดเล็กทั่วประเทศจีน

• บริษัทประเภทเว็บเซเล็บ : ในปี 2014 ได้เกิดกระแสที่บรรดาคน
ดังในเว็บพากันตั้งบริษัทของตนเองขึ้นมาเป็นครั้งแรก

แก่นแท้ของสมำร์ตบิซิเนสส์
สูตรของสมาร์ตบิซิเนสส์ สรุปออกมาได้เป็นสมการเดียวคือ

การร่วมมอืกนัเป็นเครอืข่าย + ปัญญาจากข้อมลู = สมาร์ตบซิเินสส์

สมการง่ายๆ สมการเดยีวน้ี เปิดเผยให้เหน็ถงึสิง่ทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัของ
ความส�าเร็จของอาลีบาบา และรวมเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องรู้เกี่ยว
กับธุรกิจในอนาคตเข้าไว้แล้ว ดังที่ผมจะอธิบายต่อไปนี้ การร่วมมือกัน
เป็นเครือข่ายและปัญญาจากข้อมูล เป็นสองความสามารถใหม่ที่เกิดขึ้น
ด้วยเทคโนโลยี ซึ่งมีความได้เปรียบอันทรงพลังเหนือกระบวนการและ
โครงสร้างธุรกิจแบบดั้งเดิม

ในความหมายที่กว้างกว่านั้น “การร่วมมือกันเป็นเครือข่าย 
(network	coordination)”	คอืการแตกแยกย่อยกจิกรรมทางธรุกจิอนัซบัซ้อน 
ออกมา เพื่อที่กลุ่มคนหรือกลุ่มบริษัทจะสามารถท�ากิจกรรมเหล่านั้นให้
บรรลผุลได้ดยีิง่ขึน้ ฟังก์ชัน่ต่างๆ ทีเ่คยถกูลอ็กไว้ในโครงสร้างแบบแนวดิง่ 
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ทีร่วมทกุอย่างเข้าไว้ด้วยกนั หรอืซพัพลายเชนทีไ่มย่ดืหยุน่จะท�างานสอด

ประสานกนัได้ง่ายขึน้ผ่านการเชือ่มต่อออนไลน์ โรนลัด์ โคส เจ้าของรางวลั

โนเบล อธบิายว่า ธรุกจิจ�านวนมากถกูวางโครงสร้างไว้โดยมต้ีนทุนในการ

ท�าธุรกรรมเป็นอุปสรรคค�้าคออยู่ แต่เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เข้ามาช่วยลด

ต้นทุนเหล่านั้นลง โดยให้วิธีการใหม่ๆ ในการสร้างเครือข่าย ด้วยการใช้

ความร่วมมือกันเป็นเครือข่าย กิจกรรมทางธุรกิจอย่างการขาย การตลาด 

และทุกๆ แง่มุมของการผลิตได้ถูกแปรเปลี่ยนเป็นกระบวนการที่กระจาย

ศูนย์ มีความยืดหยุ่น ขยายขนาดได้ และใช้ได้ทั่วทั้งโลก

วันคนโสด ซ่ึงมีทีมอลล์และเถาเป่าอยู่เบื้องหลังนั้น เป็นตัวอย่าง

ของการรว่มมือกันเป็นเครือข่ายทีส่มบรูณ์แบบทีส่ดุ เถาเป่าไมต่อ้งสตอ็ก

สนิค้าใดๆ ไว้เลย ตวัของมนัเป็นเพยีงเครอืข่ายขนาดยักษ์ท่ีมีผู้ขายสิบล้าน

รายอยู่ข้างในนั้น ผู้ค้าเหล่านี้ร่วมมือกับพาร์ตเนอร์หลายล้านคน และทุก

ภาคส่วนก็ท�างานร่วมกันเพื่อบรรลุภารกิจในการค้าปลีกออนไลน์ ตลอด

จนกระบวนการทางธุรกิจและการกระจายสินค้าไปจนถึงหน้าบ้านลูกค้า

อนัมคีวามซบัซ้อนยิง่ การมปีฏสิมัพนัธ์กนัในระดบันีซ้ึง่ดเูหมอืนจะเป็นไป

ไม่ได้ส�าหรบัมนษุย์ ถอืเป็นแก่นแท้ของการร่วมมอืกนัเป็นเครอืข่าย มนัคอื

การร่วมมือกันโดยอิสระในสเกลที่ไร้ขีดจ�ากัดด้วยจ�านวนพาร์ตเนอร์ท่ีไร้

ขอบเขตในโลกของอินเทอร์เน็ต

ในขณะที่ผู้เล่นในเครือข่ายทางธุรกิจประสานงานกันทางออนไลน์

อยู่นั้น กิจกรรมทางธุรกิจเองก็ฉลาดขึ้นไปเรื่อยๆ ทั้งนี้หมายถึงข้อมูลที่

ไหลเวียนสม�่าเสมออันเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กันแบบเรียลไทม์และ

กระบวนการออนไลน์ต่างๆ ที่ได้สร้างฟีดแบ็ควนไปวนมา ซึ่งส่งผลให้เกิด

การตัดสินใจที่ “ฉลาด” ขึ้นเรื่อยๆ โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ทุกวันนี้ งาน

อนัเป็นกิจวตัรของเถาเป่าในการค้นหาและแสดงสนิค้าให้ลูกค้าล้วนกระท�า

โดยเครือ่งจกัรทัง้หมด หากผู้ค้าปลีกแบบด้ังเดิมอยากได้รบัในสิง่เดยีวกันนี้ 
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เขาต้องว่าจ้างศลิปินมาช่วยจดัวางสนิค้า จ้างเอดเิตอร์มาจดัสไตล์ จ้างนกั

ชอ็ปส่วนตวั และจ้างโน่นนีอ่กีเยอะ การเรยีนรูแ้บบสมองกลคอืเครือ่งมอืที่

ท�าให้สิง่เหล่าน้ันเป็นไปได้ทีเ่ถาเป่า ณ จดุสงูสดุของวนัคนโสดเมือ่ปี 2017 

ฐานข้อมลูของอาลบีาบาท�าการค�านวณได้ถงึ 42 ล้านครัง้ต่อวนิาที วอลุ่ม

ทีส่งูลบิลิว่นีห้มายความว่าอลักอรทิมึทีเ่รยีนรูแ้บบสมองกลได้ตดัสนิใจซ�า้ๆ 

อย่างต่อเนือ่งท้ังวันว่าจะจดัวางสินค้าใดบนจอสมาร์ตโฟน หลงัจากคณุได้

ซื้อโทรศัพท์มือถือ ตั๋วเครื่องบินไปบาหลี และแม้แต่ชุดนอนสีรุ้งที่คุณเล็ง

มาเป็นเดอืนๆ เรยีบร้อยแล้ว “ปัญญาจากข้อมลู	(data	intelligence)” คอื

วลีทีผ่มใช้เรียกความสามารถทางธรุกจิทีว่่านี ้ในการจดัการกับสนิค้าและ

บรกิารซ�า้ๆ ไปเร่ือยๆ บนฐานของการตอบรับและกจิกรรมของผูบ้รโิภค ซึง่

เป็นวิธีที่แตกต่างจากวิธีที่องค์กรทุกวันนี้จัดการกับสินค้าและบริการของ

ตนเองในขั้นพื้นฐานเลยก็ว่าได้

ในการใช้ค�าว่า “ปัญญาจากข้อมูล” ผมก�าลังอ้างถึงความสามารถ

ของธุรกิจในการปรับปรุงสิ่งต่างๆ อย่างรวดเร็วโดยอัตโนมัติ ด้วยการใช้

เทคโนโลยีเพื่อเรียนรู้แบบสมองกล คุณจะเข้าใจถึงอิทธิฤทธิ์ของปัญญา

จากข้อมูล หากมันเคยแนะน�าสินค้าหรือบริการให้คุณ นี่คือรูปแบบเบสิก

ทีส่ดุของปัญญาจากข้อมลู ซึง่กลายเป็นมาตรฐานใหม่ในการด�าเนนิธรุกจิ

ออนไลน์ของทุกๆ บริษัท แต่ความสามารถที่ผมก�าลังพูดถึงอยู่นี้มีความ

ซับซ้อนกว่านั้นมาก บริษัทใดๆ ก็ตามล้วนสามารถพัฒนาการประยุกต์ใช้

ปัญญาจากข้อมลูขึน้มา หากพวกเขาท�าให้การตดัสนิใจและการบรหิารข้อ

มูลแบบเรียลไทม์เป็นไปโดยอัตโนมัติได้ เช่น เวลาในการน�าส่งสินค้าของ

ซัพพลายเออร์ การแจ้งก�าหนดวันผลิตสินค้าเสร็จของผู้ผลิต การติดตาม 

การจัดส่ง หรือความชอบของลูกค้า 

ระบบอัตโนมัตินี้จะส�าเร็จได้ด้วยอัลกอริทึมที่เรียนรู้แบบสมองกล 

ซึ่งจะเสริมสร้างความร่วมมือและก่อให้เกิดความเชื่อมโยงกันในทุกๆ จุด
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ของแวลเูชน ในขณะทีกิ่จกรรมทางธรุกิจขึน้ไปอยูบ่นออนไลน์มากขึน้เรือ่ยๆ 

การตดัสนิใจทีเ่กีย่วพันกบักจิกรรมเหล่าน้ันท้ังหมดจะเป็นไปโดยอตัโนมตัิ

และสม�่าเสมอได้เช่นกัน นี่แหละคือความหมายของค�าว่า “ปัญญาจาก

ข้อมูล” ตามนิยามของผม

ความก้าวหน้าของการเรียนรู้แบบสมองกล (แขนงหนึ่งของ

วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ซึ่งรับรู้กันว่าเป็นส่วนหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์

หรอื AI อนัเป็นแขนงทีใ่หญ่กว่า) ได้ขยายขอบเขตและประสทิธผิลของสิง่

ที่บริษัทสามารถท�าได้กับปัญญาจากข้อมูล อัลกอริทึมสามารถค�านวณ

ในสิง่ทีซ่บัซ้อนสดุๆ และทดลองซนีารโิอต่างๆ จนหาทางออกทีด่ทีีส่ดุออก

มาได้อย่างรวดเรว็ เช่นเดียวกบัเครือ่งจักรทีเ่ล่นเกมโกะและหมากรกุได้ใน

ระดับเทพ ครั้นได้ผลลัพธ์ออกมาแล้ว อัลกอริทึมก็จะปรับตนเองอีกครั้ง

เพื่อสะท้อนข้อมูลใหม่ที่เพิ่งได้รับเข้าไป 

อัลกอริทึมสามารถเรียนรู้ผ่านการท�าซ�้าอย่างต่อเนื่อง และผลที่ได้

รับก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่วอลุ่มและความหลากหลายของข้อมูล

เพิม่ข้ึนไป ด้วยการเรยีนรูแ้บบสมองกล ปัญญาจากข้อมลูจะเพิม่พนูขึน้ ใน

ขณะที่กระบวนการทางธุรกิจขึ้นไปอยู่บนออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ และใน

ขณะทีกิ่จกรรมทางธุรกจิจ�าเป็นต้องอาศยัความร่วมมอืจากผูเ้ล่นทีเ่ชือ่มโยง 

กันอยู่ในเครือข่ายเดียวกันมากขึ้นเรื่อยๆ นั้น บริษัทจะสามารถพลิกโฉม

ตนเองโดยท�าให้การตดัสนิใจในเรือ่งทัว่ๆ ไปเป็นไปโดยอตัโนมตั ิทัง้นีด้้วย

พลังแห่งสมองกลที่สูงยิ่งกว่าพลังสมองของมนุษย์ และนี่เองคือแก่นแท ้

ของสมาร์ตบิซิเนสส์

กำรเกิดขึ้นของสมำร์ตบิซิเนสส์กับควำมหมำยของมัน
ท่ีอาลีบาบา ข้อต่อแล้วข้อต่อเล่าในแวลูเชนก�าลังถูกท�าให้เป็นโมดูล 

โดยปรับรูปแบบใหม่ให้เป็นเครือข่ายที่เหมาะสมกับเทคโนโลยี และการ
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ตัดสินใจทางธุรกิจมากมายก็เกิดขึ้นด้วยอัลกอริทึม การใช้เทคโนโลยีอัน

เป็นนวัตกรรมใหม่อย่างเข้มข้นนี้ได้เปล่ียนแปลงทุกสิ่งทุกอย่าง ข้อมูล

คือสินทรัพย์ที่มีความส�าคัญเป็นอันดับหนึ่ง เป็นปัจจัยส�าคัญในการผลิต 

กลยุทธ์ไม่ได้หมายถึงการวิเคราะห์และวางแผนอีกต่อไป แต่หมายถึง

กระบวนการทดลองและเอาลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์

ส�าหรบัสมาร์ตบซิเินสส์ ดงัทีผ่มจะแสดงให้เหน็ต่อไปในหนงัสอืเล่ม

นี้ พลังที่เราคุ้นเคยในการแข่งขันแบบดั้งเดิมก�าลังจะหมดไป สิ่งที่เข้ามา

ทดแทนคือรูปแบบใหม่ๆ ในการร่วมมือกันระหว่างตัวธุรกิจกับผู้เล่นอื่นๆ 

อกีมากมาย เมือ่กลยทุธ์ไม่ได้อยูบ่นพืน้ฐานของการแข่งขนัอกีต่อไป แต่ตัง้

อยูบ่นพืน้ฐานของการร่วมมอืกนั วธิใีนการสร้างมูลค่าจึงพลิกโฉมไปชนดิ

หน้ามอืเป็นหลังมือ และเม่ือบรษิทัประยุกต์เอาการเรยีนรูแ้บบสมองกลมา

ใช้ ไม่ใช่เพยีงเพือ่ท�าให้กระบวนการทางธรุกจิปกตแิละการมปีฏิสมัพันธ์กับ

ลูกค้าเป็นไปโดยอัตโนมัติเท่านั้น แต่ยังมุ่งปรับปรุงมันอย่างต่อเนื่อง เมื่อ

นัน้ บทบาทของผูบ้ริหารในการสร้างมลูค่าจะเปลีย่นแปลงไปด้วย องค์กร

ต่างๆ ไม่ได้มโีครงสร้างแบบช่วงชัน้ทีห่ยดุนิง่อยูกั่บท่ี โดยต้องการการบรหิาร

จัดการและควบคุมจากมนุษย์อีกต่อไปแล้ว แต่โครงสร้างขององค์กรได้

กลายเป็นเครอืข่ายทีเ่ปลีย่นแปลงเป็นพลวตั โดยเชือ่มโยงผูเ้ล่นมากมาย

เข้าด้วยกัน และเกี่ยวโยงพวกเขาไว้ด้วยพันธกิจและโอกาสที่มีร่วมกัน

จงอย่าเข้าใจผิดว่าการร่วมมือกันเป็นเครือข่ายและปัญญาจาก

ข้อมูล เป็นเรื่องของบริษัทอินเทอร์เน็ตหรือบริษัทเกี่ยวกับดิจิทัลแต่เพียง

อย่างเดียว ผมเคยศกึษาและท�างานร่วมกบับรษัิทผูผ้ลติเฟอร์นิเจอร์ บรษัิท

เสื้อผ้า และบิวต้ีซาลอนในจีน แม้แต่บริษัทดั้งเดิมเหล่านี้ก็ก�าลังเร่งปรับ

องค์กรเพื่อใช้ประโยชน์จากพลังใหม่ที่ว่านี้เช่นกัน อันที่จริง มุมมองของ

ผมที่มีต่อโลกนี้ได้น�าพาผมไปสู่ทฤษฎีเชิงกลยุทธ์ใหม่ๆ การร่วมมือกัน

เป็นเครือข่ายและปัญญาจากข้อมูล จะเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าคุณจะได้
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อะไรหากรวมเอาเทคโนโลยีล�้ายุคของตะวันตกกับพลวัตของนวัตกรรม

ทางธุรกิจแบบตะวันออกเข้าด้วยกัน

บริษัทจีนอยู่ในต�าแหน่งที่ดีกว่าในการคว้าโอกาสจากการร่วมมือ

กันเป็นเครือข่าย โดยรวมเอาผู้เล่นทางธุรกิจท่ัวอินเทอร์เน็ตเข้าด้วยกัน

แบบไร้ข้อจ�ากัด ควบคู่ไปกับการสร้างโครงสร้างองค์กรขึ้นมา เนื่องจาก

อตุสาหกรรมจนีส่วนใหญ่มโีครงสร้างพืน้ฐานทีอ่่อนแอ และมผีูเ้ล่นทีค่รอง

ตลาดอยูไ่ม่กีร่าย จงึยังมีพืน้ทีว่่างในการสร้างอตุสาหกรรมเดมิขึน้มาใหม่

ทั้งหมดบนอินเทอร์เน็ต บริษัทในสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะไปได้สวยในเรื่อง

ของปัญญาจากข้อมูล โดยใช้การเรียนรู้แบบสมองกลท่ีก้าวล�้าท่ีสุดเพื่อ

ท�าให้การสรา้งความรูเ้ปน็ไปโดยอตัโนมตั ิและประยกุต์เอาเทคโนโลยมีา

ใช้แก้ปัญหาในการจดจ�าอตัลกัษณ์คน การแปลภาษา และการตรวจ DNA 

ประสบการณ์ในการค้นคว้าวิจยัและประสบการณ์จากการอยูใ่นโลกธรุกจิ

ของทั้งสองประเทศ ท�าให้ผมเชื่อว่าพลังของการร่วมมือกันเป็นเครือข่าย 

และปัญญาจากข้อมูล รวมทั้งอ�านาจที่รุนแรงขึ้นกว่าเดิมเมื่อพลังทั้งสอง

มารวมกันเข้า ก�าลังส่งผลต่อธุรกิจทุกธุรกิจ ไม่ว่าเก่าหรือใหม่ ไม่ว่าอยู่

ที่ไหนในโลกก็ตาม

เครอืข่ายหรอืข้อมลูทีผ่มก�าลงัน�าเสนออยูน่ีไ้ม่ใช่คอนเซ็ปต์ใหม่แต่

อย่างใดเลย มันแค่ไม่เคยถูกบูรณาการเข้าเป็นทฤษฎีเดียวกัน พวกมัน

คือเครื่องยนต์สองพลังที่สร้าง DNA ใหม่ทางธุรกิจขึ้นมา หากลองมอง

ธุรกิจด้วยมุมมองท้ังแบบตะวันออกและแบบตะวันตก เราจะเห็นภาพ

รวมทั้งหมด ต่อเมื่อหยินและหยางของตะวันตกและตะวันออก ตลอดจน

หยินและหยางของข้อมูลและเครือข่ายมารวมเข้าด้วยกัน เราจึงจะเห็น

ภาพในอนาคตอย่างชัดเจน และเมื่อนั้น เราจะสามารถสร้างกลยุทธ์ที่

ใช้ได้ผลขึ้นมาในโลกยุคนี้
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กลยุทธ์ที่สอนกันในคณะบริหารธุรกิจตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1990 มัก

เน้นความได้เปรียบในการแข่งขันจากต�าแหน่งทางการตลาดหรือความ

ช�านาญหลักของธุรกิจ แต่ที่มาของความได้เปรียบในการแข่งขัน ณ วันนี้

ได้เปลี่ยนแปลงไปมากแล้ว ธุรกิจต้องมีวิธีเชิงกลยุทธ์ใหม่ๆ ที่สอดคล้อง

กับยุคที่เครือข่ายและข้อมูลก�าลังจะครองโลก ภายใต้วิธีเหล่าน้ี บริษัท

จะสามารถใช้การร่วมมือกันเป็นเครือข่ายเพื่อสร้างมูลค่า ขอบข่าย และ

สเกลท่ีใหญ่กว่าคู่แข่ง และสามารถใช้ปัญญาจากข้อมูลเพื่อท�าให้ธุรกิจ

ของตนเองฉลาดพอที่จะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

แวดล้อมภายนอกและความคดิของผูบ้รโิภคอย่างรวดเรว็ บรษิทัอนิเทอร์เนต็

ที่ประสบความส�าเร็จมากที่สุดทั้งในสหรัฐอเมริกาและจีนล้วนปรับตัว

ไปเรื่อยๆ บนเครือข่ายและข้อมูล และผู้ที่จะเป็นผู้ชนะในโลกธุรกิจแห่ง

อนาคตก็ต้องเป็นเช่นนี้

นักกลยุทธ์ทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจหลายคนได้ช่วยกันอัพเดต

การวิเคราะห์กลยุทธ์ในต�าราสุดคลาสสิกของ ไมเคิล พอร์เทอร์ ทั้งนี้รวม

ถงึตวัพอร์เทอร์เองด้วย เป็นการระดมสมองกนัในเรือ่งของกลยทุธ์เกีย่วกบั

แพลตฟอร์มและกลยุทธ์ดิจิทัล ซึ่งทั้งลึกซึ้งและจริงแท้ แต่หนังสือเล่มนี้

พยายามก้าวไปไกลกว่านัน้อกีก้าวหนึง่ ด้วยการสร้างกรอบคดิเชงิกลยทุธ์

ทีค่รอบคลมุยิง่กว่านัน้ โดยน�าเอาธรุกจิดัง้เดมิและธรุกจิดจิทิลัมาวางไว้บน

ภมูทิศัน์ทีเ่ป็นหนึง่เดยีวกนั (ภาคผนวก C จะกล่าวถงึเรือ่งนีใ้นรายละเอยีด)

พทุธศาสนาในจนีมภีาษติว่า “ท่ามกลางความสบัสนแห่งมวลผกา 

ที่ก�าลังเบ่งบาน คือความเป็นระเบียบอันหนักแน่น” เช่นเดียวกัน ไอเดีย 

ใหม่ๆ ท่ีก�าลังเบ่งบานดุจดอกไม้ป่า ผนวกกับโมเดลธุรกิจที่ไม่ใช่เรื่อง

บังเอิญ ได้ก่อให้เกิดระเบียบใหม่ของโลกขึ้นมาแล้ว ในหนังสือเล่มนี้ ผม

จะให้กรอบคิดเชิงโครงสร้างว่าจะจัดโครงสร้างธุรกิจ สร้างมูลค่า และ

ประสบความส�าเร็จในระเบียบใหม่นี้ได้อย่างไร
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