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OKMD Fast Forward Talk คิดให้ไกลไปให้เร็ว ครั้งที่ 5
The Power of Cyberworld & What’s Next

1 คลิ๊ก สร้างโอกาสใหม่...พลังไซเบอร์เวิลด์

	 ทอล์คพิเศษ	 เรื่อง	 “ส่องเทรนด์ดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่ออนาคตทางธุรกิจและวิถีชีวิตใหม่”(A	Future	Glance	at	Digital	

Trends	&	Technology	for	Better	Life	&	Business)	โดย	คุณภาวุธ	พงษ์วิทยภานุ	ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์	

บริษัท	 TARAD.com	บริษัท	 Zocial	 Inc	นายกสมาคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย	และอาจารย์ประจ�ามหาวิทยาลัยศรีปทุมและ

มหาวิทยาลัยหอการค้า	นอกจากนี้ยังเป็นนักเขียนหนังสือเกี่ยวกับ	E-Commerce	และ	E-Marketing	รวมถึงการเป็นวิทยากรทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ	และที่ปรึกษาให้กับบริษัทชั้นน�าและหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่ง	 ซึ่งคุณภาวุธมีประสบการณ์เชี่ยวชาญ

ด้าน	 Internet	 	 	 	 	 E-Commerce	และ	E-Marketing	มากว่า	 15	ปี	 และเป็น	คอลัมนิสต์	 ให้กับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ	และ

นิตยสาร	SME	อีกด้วย

	 คุณภาวุธ	พงษ์วิทยภานุ	ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต	และส�าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโทด้าน	Internet	&	E-Commerce	จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	และปริญญาโทด้าน	Executive	MBA	จาก

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์	และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปัจจุบันก�าลังศึกษาปริญญาเอก	วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต	สาขา

วิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

	 บทสรุปจากทอล์คพิเศษของคุณภาวุธ	มีดังนี้

	 ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์	จากสถิติพบว่า	คนไทยมีแนวโน้มการใช้อินเตอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟน

เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 รองลงมาคือการใช้อินเตอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	 คอมพิวเตอร์แบบพกพา	แท๊บเล็ต	และสมาร์ททีวี	

ซึ่งมีการเติบโตเพ่ิมข้ึนเช่นกันแต่อาจจะยังไม่สูงมากนัก	 ปริมาณการใช้อินเตอร์เน็ตที่เพ่ิมขึ้นเนื่องจากการเข้ามาของสัญญาน	 3G	

ท�าให้การเชื่อมต่อของอินเตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์ต่างๆ	ท�าได้ง่ายมากขึ้น	 จึงท�าให้เกิดการเรียนรู้ผู้ของประกอบการหรือผู้ที่ริเริ่มท�า

ธุรกิจผ่านการเปลี่ยนแปลงเทรนด์โลก	ท�าให้สามารถแสวงหาโอกาสให้กับตัวเองและพัฒนาตัวเองให้ก้าวสู้การเป็นผู้ประกอบการที่

มีประสิทธิภาพและประสบความส�าเร็จในการท�าธุรกิจได้มากขึ้น

	 อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีก็มีวงจรการเติบโตของมันหรือท่ีเรียกว่า	 “Gartner	Hype	Cycle	of	 Technology”	แสดงให้เห็น

ถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีต่างๆ	ทั้งที่เติบโตถึงที่สุดและลดลงจนถึงที่สุด	หรือบางประเภทอาจจะมีแนวโน้มลดลงแล้วหายไปหรือมี

แนวโน้มลดลงแล้วอาจจะทะยานขึน้ใหม่ก็ได้	ขึน้อยู่กับบรบิทต่างๆ	โดยเทคโนโลยท่ีีเป็นเทรนด์ใหม่ในขณะนี	้คอื	Internet	of	Things	

หมายถึงการที่อินเตอร์เน็ตเข้าไปอยู่ในสิ่งของหรืออุปกรณ์ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน	

	 อย่างไรก็ตาม	การเริ่มต้นท�าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนั้น	จ�าเป็นต้องศึกษาและเรียนรู้เทรนด์ที่จะเกิดขึ้นว่าเทรนด์ใด

ที่ก�าลังได้รับความนิยมหรือ	“ก�าลังจะมา”	ซึ่งมีการคาดการณ์โดยผู้เชี่ยวชาญและนักวิเคราะห์ในแต่ละปี	ส�าหรับ	10	อันดับเทรนด์

ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีปี	2015	(	Top-ten	Strategic	Technology	Trends	2015)	จัดท�าโดย	Gartner	สามารถแบ่งเป็น	3	กลุ่มดังนี้

 กลุ่มที่	1	Merging	the	Real	World	and	the	Vital	World	คือ	การเชื่อมโยงโลกของดิจิทัล	สู่โลกของความเป็นจริง	โดย

เชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ	ให้ใช้งานได้จริง

•	Computing	Everywhere

•	The	Internet	of	Things

•	3D	Printing

	 กลุ่มที่	2	Intelligent	Everywhere	คือ	การวิเคราะห์	เพื่อท�าให้ระบบต่างๆ	ฉลาดขึ้น

•	Advance,	Pervasive,	Invisible	Analytics

•	Context	–	Rich	Systems

•	Smart	Machine
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 กลุ่มที่	3	The	New	IT	Reality	Emerges	คือ	เทคโนโลยีใหม่ๆ	ที่เพิ่งเกิดขึ้น	

•	Cloud/Client	Architecture

•	Software-	define	Infrastructure	and	Applications

•	Web-	Scale	IT

•	Risk	–	Based	Security	and	Self-Protection

	 Computing	Everywhere	คือ	การที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์จะเข้าไปอยู่ในอุปกรณ์ต่างๆ	มีขนาดตั้งแต่เล็กสุด	ไปจนใหญ่สุด	

และมขีนาดเลก็ลงเรือ่ยๆ	เช่น	อยู่ในซมิการ์ดขนาดเลก็	ราคาจะถกูลง	และมคีวามสามารถมากขึน้	ท�าให้คอมพิวเตอร์เข้ามามบีทบาท

อยู่รอบตัวเรา

	 บทบาทของ	Drone	จากทีเ่คยเป็นแค่เครือ่งบนิบงัคบั	สามารถน�ามาใช้งานได้หลากหลาย	และน�ามาใช้ในธุรกิจประเภทต่างๆ	

เน่ืองจากใน	Drone	ม	ีWifi	ทีส่ามารถถ่ายภาพละส่งข้อมลูได้	นอกจากน้ียงัมอีปุกรณ์อกีหลายอย่างท่ีจะน�ามาใช้งานในเชงิพาณิชย์ได้	

แต่เมื่อน�าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ	มาประกอบเพ่ิมเติม	 ก็ท�าให้สามารถน�ามาใช้งานได้หลากหลายย่ิงขึ้น	นอกจากนี้	 Drone	มี

ความคล่องตัว	เนื่องจากสามารถไปอยู่ในต�าแหน่งที่มนุษย์ไม่สามารถไปถึงได้	ดังนั้น	Drone	จึงสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ได้กับงาน

ได้หลากหลายประเภท	ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์จากการประยุกต์ใช้	Drone	ให้เหมาะสมกับงานและสถานการณ์ต่างๆ

	 บทบาทของการค้า	 แบบ	 E-commerce	 เป็นการค้าท่ีจะเข้ามามีบทบาทแทนการค้าแบบเดิม	 ซึ่งการค้าขายใน

ระบบ	E-commerce	 เป็นการค้าขายโดยผ่านเว็บไซต์	 ซึ่งสามารถส่ือสารระหว่างผู้ขายกับลูกค้าหรือผู้บริโภคได้โดยตรง	 ซึ่งไม่

จ�าเป็นต้องมีหน้าร้านเพื่อวางสินค้า	หรือขายผ่านตัวแทน	โดยผู้ซื้อและผู้ขายสามารถท�าการค้าระหว่างกันได้โดยตรง	ซึ่งมีสัญญาณ

อินเตอร์เน็ตเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงติดต่อระหว่างกัน	ยกตัวอย่างเช่น	สินค้าบางอย่างที่มียอดขายจ�านวนมาก	ผู้ขายอาจจะจัด

โปรโมชั่นในการบริการจัดส่งฟรี	แต่ส�าหรับสินค้าบางประเภทผู้ขายอาจมีการเรียกเก็บค่าบริการจัดส่งสินค้าก็ได้	ซึ่งการค้าขายแบบ	

E-commerce	ช่วยลดต้นทนุการผลติลง	ส่งผลให้ราคาสนิค้าถูกลงได้	เนือ่งจากผูข้ายไม่จ�าเป็นต้องมร้ีานค้าหรอืผ่านตวัแทนจ�าหน่าย	

จึงไม่จ�าเป็นต้องใช้งบในการลงทุนด้านการตลาดที่สูง	นอกจากนี้การค้าขายประเภทนี้ยังสามารถท�ายอดขายได้ภายในเวลารวดเร็ว

อกีด้วย	ดงันัน้	ผูป้ระกอบการของไทยจ�าเป็นต้องปรบัตวัให้ทันกับตลาดการค้าแบบใหม่	เช่น	สนิค้าจากจนี	ทีเ่ริม่ท�าตลาดโดยตรงกับ

ผู้บริโภคชาวไทยหรือผู้บริโภคในท้องถิ่นต่างๆ		โดยผ่านเว็บไซต์ที่ใช้ภาษาไทยหรือภาษาของท้องถิ่นนั้นๆ	เป็นต้น

	 บทบาทของ	Bitcoin	เป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่ก�าลังเข้ามามีบทบาททางด้านการเงิน	Bitcoin	คือ	สกุลเงินดิจิทัล	ซึ่งอยู่ภายใต้

การดูแลของระบบเน็ตเวิร์ค	ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม	Bitcoin	Wallet	ซึ่งโปรแกรมจะสร้าง	address	หรือเลขที่บัญชีซึ่งเป็น

ของผู้ใช้โดยเฉพาะ	เปรียบได้กับสมุดบัญชีธนาคาร	โดยมี	Block	Chain	คือไฟล์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล	การฝากถอนเงินของทุกคน		

ส่วน	Bitcoin	คอื	ธนบตัรหรอืตวัเงนินัน่เอง	ซึง่สามารถท�าการซือ้ขายสนิค้าได้ด้วย	ดงันัน้	Bitcoin	อาจจะก�าลงัจะมาเปลีย่นแปลงการ

เงินของโลกก็ได้	อย่างไรก็ตาม	การใช้	Bitcoin	เหมาะกับธุรกิจที่ต้องการลดค่าธรรมเนียมธุรกรรมทางการเงิน	เนื่องจากไม่ต้องผ่าน

ตวักลาง	คอื	ธนาคารพาณชิย์ในการท�าธุรกรรมทางการเงนิ	ซึง่ธนาคารเป็นผูเ้ก็บข้อมลูการท�าธุรกรรมการเงนิเอาไว้	อย่างไรก็ตามใน

ประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศว่า	Bitcoin	ไม่สามารถน�ามาใช้ในการท�าธุรกรรมได้	เน่ืองจากเกรงว่าจะน�า	Bitcoin	

ไปใช้ในทางที่ผิดได้เพราะขณะนี้ไทยยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองในเรื่องดังกล่าว	เช่น	การน�าไปซื้อขายสิ่งที่ผิดกฎหมายผ่านเว็บไซต์ที่

ขายของผิดกฎหมาย	เป็นต้น	

	 การเข้ามาของยุค	 Internet	 of	 Things	คือ	การท่ีอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ	มีอินเตอร์เน็ตเข้าไปเกี่ยวข้อง	และอุปกรณ์

ทกุตวัเชือ่มต่อเข้ากับอนิเตอร์เน็ตได้น้ัน	องค์ประกอบของ	Internet	of	Things	และ	Internet	of	Everything	ทีส่�าคญัได้แก่	คน	(people)		

สิง่ของ	(Things)		กระบวนการ	(Process)	และข้อมลู	(Data)	กระบวนการของการตดิต่อ	โดยสามารถแบ่งเป็นคนกับคน	P2P	(People	

to	People)	คนกับเครื่อง	P2M	(People	to	Machine)	และเครื่องกับเครื่อง	M2M	(	Machine	To	Machine)	โดยที่ข้อมูลจะมีการเชื่อม

โยงติดต่อกัน	ระหว่างข้อมูลของบุคคล	กับเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ	ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต	ยกตัวอย่างเช่น	การผลิต	HAPIfolk	ซึ่งเป็น

ส้อมที่ใช้ในการกินอาหารและติดตั้งอุปกรณ์ที่จะจัดเก็บข้อมูลต่างๆ	 ที่เก่ียวกับการกินอาหารในแต่ละครั้งของผู้ใช้ท้ังหมด	และส่ง

ข้อมูลเข้าไปจัดเก็บในมือถือหรือคอมพิวเตอร์	 อาทิ	 ข้อมูลความเร็วของการกินอาหาร	อาหารท่ีกินเข้าไป	และประมวลออกมาเป็น

ข้อมูลด้านสุขภาพและโภชนาการต่างๆ	เป็นต้น
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	 Shadow	Data	หรอื	Metadata	คอื	ข้อมลูเงาทีถู่กจดัเก็บไว้ของอปุกรณ์การใช้งานต่างๆ	เช่น	ข้อมลูการใช้เครือ่งคอมพิวเตอร์	

ข้อมูลของการถ่ายภาพ	เป็นต้น	ข้อมูลเหล่านี้จะสามารถน�ามาวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ได้

	 บทบาทของ	Wearable	Device	คอื	อุปกรณ์สวมใส่	ทีไ่ม่ใช่แค่เครื่องประดบัติดตัว	แตท่�างานด้วยระบบคอมพวิเตอร์เขา้ถงึ

ข้อมูลเชื่อมโยงเข้ากับอินเตอร์เน็ต	คอมพิวเตอร์	และสมาร์ทโฟน	เช่น	Fitbit	เป็นสายรัดข้อมือที่ติดตามผลลัพธ์ของการเต้นของหัวใจ	

การเผาผลาญแคลอรี่	หรือการใช้แอพพลิเคชั่นต่างๆ	ที่เกี่ยวกับสุขภาพจะท�าให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย	เป็นต้น

	 การใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้ชวีติมคีณุภาพมากขึน้	เช่น	Dropbox	คือ	บรกิารฝากไฟล์	ท่ีสามารถเข้าถงึไฟล์ได้จากทุกท่ี	ท่ีสามารถ

เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้	ซึ่งเป็นการให้บริการแบบ	Freemium	คือ	ให้บริการฟรีในระดับหนึ่ง	แต่เมื่อผู้ใช้ต้องการการใช้งานที่มาก

ขึน้ก็จะเสยีค่าใช้จ่ายตามอตัราท่ีเรยีกเก็บ	เช่น	Skype	หากจ่ายเงนิจะสามารถโทรได้ท่ัวโลก	ไม่จ�ากัด	หรอืประชมุหลายสายได้	บรกิาร

เหล่านี้จะมีค่าใช้จ่ายที่ผู้ใช้ยอมจ่ายเงินเพื่อให้ได้บริการที่มากกว่า	และสามารถท�ารายได้ให้แก่กิจการเป็นจ�านวนไม่น้อย	Dropbox	

ที่เก็บค่าบริการตามขนาดพื้นที่ที่เพิ่มมากขึ้น	Evernote	คือ	โปรแกรมในการจดโน้ตที่สามารถถ่ายภาพ	บันทึกเสียงได้ด้วย	แทนที่จะ

เป็นการจดขอ้ความพยีงอย่างเดยีว	สามารถน�าข้อมูลจัดเกบ็บน	ICloud	และแชรข้์อมลูต่อได้	บริการเหลา่นีเ้ป็นบริการทีไ่มเ่สียค่าใช้

จ่ายกับผู้ใช้บริการกลุ่มใหญ่และมีรายได้จากกลุ่มผู้ใช้ที่ยินดีที่จะจ่ายเงินเพื่อการได้รับการบริการที่มากขึ้น	ซึ่ง	Freemium	สามารถ

ท�ารายได้ให้กับเจ้าของกิจการเป็นจ�านวนมากในแต่ละปี

	 ส�าหรับข้อแนะน�าในการท�าธุรกิจในปัจจุบัน	คุณภาวุธแนะน�าว่า	ควรเปลี่ยนแนวคิดจากเดิมที่คิดท�าสินค้าเพื่อจ�าหน่ายใน

ประเทศ	เป็นการคดิถึงการท�าการค้าในตลาดระดบัภมูภิาคและระดบันานาชาต	ิเน่ืองจากเทคโนโลยีพร้อมท่ีจะสนบัสนนุการท�างาน	

โดยมีโปรแกรมการท�างานหลายตัวที่สามารถน�ามาสนับสนุนหรือเป็นเครื่องมือช่วยให้การท�างานในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น	

เช่น	Trello.com	เป็นระบบจัดการงาน	(Project	Management)	slack	เป็นระบบสื่อสารในองค์กร	ที่จะมาแทน	e-mail	โดยสามารถ

เช่ือมต่อกับแอพพลเิคชัน่ต่างๆได้	รวมถงึ	CRM	ระบบตดิตามลกูค้าและพนกังานขาย	ซึง่สามารถตดิตามพฤตกิรรมการขายของบรษิทั							

โดยรวมได้ว่าด�าเนินการไปถึงขั้นตอนใด

	 อย่างไรกต็าม	รปูแบบธุรกิจแบบใหม่ทีเ่กิดขึน้ในปัจจบุนั	จะเป็นแบบ	Long	Trail	Marketing	เป็นการตลาดแนวใหม่ทีเ่สนอ

ทางเลอืกให้กับผูบ้รโิภคแบบไม่รูจ้บ	โดยไม่จ�ากัดกลุม่เป้าหมาย	อนัเน่ืองมาจากข้อจ�ากัดด้านเวลา	สถานท่ีหรอืงบประมาณ	เหมอืนวิธี

การตลาดแบบเดิม	ที่ต้องมีการน�าสินค้ามาวางโชว์	และสินค้าที่จะขายได้คือสินค้าที่มีที่วาง	ส่วนสินค้าที่ไม่ได้วางโชว์จะไม่มีโอกาส

ได้น�ามาขาย	แต่การตลาดแบบ	Long	Trail	จะท�าให้สินค้าทุกตัวได้เข้าถึงลูกค้าโดยไม่ต้องน�าสินค้ามาวางโชว์	 เพราะสินค้าทุกชิ้น

สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างเท่าเทียมกันและสินค้าทุกตัวจึงสามารถน�ามาขายได้อย่างเท่าเทียมกัน	ด้วยการขายแบบออนไลน์	

	 ในขณะท่ีการท�าการตลาดผ่านเว็บไซต์เกิดขึน้หลายรปูแบบ	เช่น	Airbnb.com	ซึง่เป็นธุรกิจให้บรกิารทีพั่กอาศยั	โดยเจ้าของ

สถานที่ท�าการลงโฆษณาสถานท่ีของตน	 เพ่ือให้ผู้สนใจท�าการเช่าพัก	 การใช้อินเตอร์เน็ตจึงเป็นช่องทางท่ีจะท�าให้	 demand	และ	

supply	มาพบกัน	ผู้ท�าธุรกิจที่มีไอเดียจึงสามารถขยายธุรกิจโดยผ่านช่องทางเว็บไซต์	และใช้ช่องทาง	Pay	social	 (www.pay.sn)		

เป็นช่องทางในการรับเงินจากลูกค้า

 บทสรุปของทอล์คพิเศษของคุณภาวุธ	คือ 

•	Drone	ก�าลังเป็นที่นิยมให้ซื้อมาเพื่อเรียนรู้และน�ามาใช้	ให้มีประสบการณ์จาการใช้จริง

•	การค้าจะไม่มีพรหมแดน	ต้องสร้างบริการท่ีเข้าถึงคนได้ท่ัวโลก	 ท้ิงกรอบแนวคิดเดิมท่ีท�าธุรกิจเฉพาะในประเทศ	แต่

ต้องพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดโลก	เน้นขายคนทั่วโลก

•	ลองซื้อ	Bitcoin	เพื่อเรียนรู้ระบบของ	Bitcoin

•	ให้น�า	wearable	devices	มาทดลองใช้

•	น�าเทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้อย่างคุ้มค่า	เพื่อท�าให้ชีวิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 คุณภาวุธ ทิ้งท้ายว่า “Never Try Never Know” หรือ ไม่ลองไม่รู้
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เสวนาพิเศษ” Success Stories : กลยุทธ์ก้าวสู่การเป็นผู้น�ายุค
Internet of Sharing Things” (Panel Discussion: Success Stories: 
Becoming the Leader in the Internet of Sharing Era) 
โดย 
คุณจิณณ์ เผ่าประไพ Managing Director & Partner บริษัท ซี เจ เวิร์ค จ�ากัด (ดิจิทัล ครีเอทีฟ เอจนซี่)
คุณสุรบถ หลีกภัย CEO และพิธีกร บริษัท วีอาร์โว โปรดักชั่น จ�ากัด ( โปรดักชั่น เอจนซี่ และผู้สร้างคอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์) 
ด�าเนินรายการโดย คุณทิน โชคกมลกิจ ผู้ประกาศข่าว รายการ “ขยายข่าว ทิน โชคกมลกิจ”  ช่อง TNN 24

	 บทสรุปจากการสนทนาในครั้งนี้มีดังนี้

	 บทบาทของ	Social	Media	หรอืสือ่สงัคมออนไลน์ทีม่กีารตอบสนองทางสงัคมได้หลายทิศทางโดยผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็

นั้น	หมายถึง	การแบ่งปันในสังคม	ซึ่งอาจจะเป็นการแบ่งปันเนื้อหาในรูปแบบของไฟล์	รสนิยม	ความเห็น	หรือปฏิสัมพันธ์ในสังคม	

การรวมตัวเป็นกลุ่ม	ทั้งนี้การปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวจะผ่านสื่อออนไลน์หรือแอพพลิเคชั่นประเภทต่างๆ

	 ปัจจุบัน	แนวโน้มของการท�าการตลาดแบบ	Viral	Marketing	 	 ซึ่งเป็นรูปแบบการท�าตลาดแบบปากต่อปาก	 (Word-of-

Mouth	Marketing)	 ซึ่งเป็นการกระจายข่าวแบบบอกต่อโดยมีการกระจายอย่างรวดเร็วเปรียบได้กับไวรัสที่แพร่กระจายข่าวอย่าง

รวดเร็ว	 โดยที่เจ้าของกิจการหรือผู้ท�าธุรกิจ	 ไม่จ�าเป็นต้องจ่ายเงินมหาศาลไปกับการซื้อโฆษณาบนหน้าหนังสือพิมพ์	 โฆษณาทาง

โทรทัศน์หรือแม้แต่การท�าโฆษณาแบนเนอร์	(Banner	Ads)	บนเว็บไซต์ต่างๆ	แต่ด้วยศักยภาพของ	Viral	Marketing	จะมีค่าใช้จ่าย

ในการท�าการตลาดน้อยกว่าการท�าการตลาดแบบเดิม	ส�าหรับธุรกิจขนาดย่อยนั้น	การท�าตลาดแบบนี้อาจไม่จ�าเป็นต้องจ่ายเงินใน

การโฆษณาลงบนสื่อต่างๆ	แต่สร้างกระแสโดยการปล่อยให้บรรดาแฟนคลับท่ีชื่นชมสินค้าหรือติดตามความเคล่ือนไหวของสินค้า

เป็นผู้กระจายข่าวแทน	ด้วยการแชร์ข้อมูลของสินค้าไปยังกลุ่มต่างๆ	ที่มีรสนิยมหรือความชอบแบบเดียวกัน

	 การท�าตลาดแบบ	Viral	Marketing		เป็นการท�าตลาดให้มีชีวิตชีวา	ด้วยการส่งแคมเปญการตลาดที่สุดฮา	ข�ากลิ้ง	หรือไม่ก็

น่าสนใจสุดๆ	ต่อไปให้กับเพื่อนๆ	ในลิสต์รายชื่ออีเมล์หรือรายชื่อใน	social	network	อย่าง	facebook	line	และ	twitter	เพื่อให้เพื่อนๆ	

ได้ชม	แล้วช่วยแชร์หรอืส่งต่อกันไปแบบไม่ททีีส่ิน้สดุ	การส่งต่อคลปิต่างๆ	ผ่าน	Facebook	นัน้สามารถกด	Share	แล้วคลปิดงักล่าวก็

จะปรากฏบนหน้า	Wall	ของเราเพ่ือให้เพ่ือนๆ	ในบญัชรีายชือ่ได้ชมและส่งต่อหรอืแชร์ได้	การส่งต่อท่ีง่ายดายดงักล่าวไปท�าให้ข้อมลู

ข่าวต่างๆ	ทีส่ร้างมาเพ่ือการตลาดสามารถแพร่กระจายออกไปได้อย่างรวดเรว็และขยายวงกว้างอกีด้วย	คล้ายกับการกระจายตวัของ

ไวรัสในชั้นบรรยากาศ	และเมื่อเกิดการส่งต่อๆ	กันไปมากขึ้น	หลังจากนั้นก็จะเริ่มลุกลามไปเรื่อยๆ	เหมือนกับไวรัส	

	 ในปัจจุบันมีการน�า	YouTube	ซึ่งเป็นเครื่องมือที่นักการตลาดนิยมใช้ในการท�า	Viral	Marketing	โดยใช้วิธีการและรูปแบบ

ต่างๆ	 เพ่ือดึงดูดความสนใจ	 ให้คนพูดถึง	และบอกต่อ	จากน้ันจะเกิดกระแสเรียกร้องต้องการรับชมแคมเปญโฆษณาน้ันๆ	 เพ่ือจะ

ได้รู้ว่าเป็นอย่างค�าล�่าลือหรือไม่	หลังการรับชมและได้สัมผัสแล้ว	ก็จะมีการส่งต่อไปยังคนอื่นๆ	ต่อไป	ท�าให้แคมเปญการตลาดนั้น

กระจายไปในวงกว้างอย่างรวดเร็วมาก	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่	social	network	ก�าลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ก็ยิ่งแพร่กระจายได้

เร็วยิ่งขึ้น	ส่งผลให้ข้อมูลเหล่านี้สามารถกระจายไปได้ทั่วโลกในเวลาอันสั้น	และ	video	ที่ถูกส่งต่อนี้	เรียกกันว่า	viral	video

	 คุณจิณณ์	เผ่าประไพ	Managing	Director	&	Partner	ของบริษัท	ซีเจ	เวิร์ค	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทดิจิทัล	ครีเอทีฟ	เอเจนซี่ที่

ประกอบด้วยทีมงานสดุยอดมอืรางวัลของไทย	โดยมทีีมครเีอทฟีทีไ่ด้รบัรางวัลในด้าน	Digital	มากทีส่ดุจากทัง้ในและต่างประเทศ	ในปี	

2014	ทีผ่่านมา	CJ	WORK		ถูกยกให้เป็น	Digital	Agency	of	The	Year	จากสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย	นอกจากนียั้งเป็นเอเจน

ซี่ของไทยเพยีงเอเจนซี่เดยีวทีผ่ลงานในหมวด	Digital	ได้รบัรางวลัจากเวทีระดับโลก	โดยได้เข้าเปน็	Shortlist	ใน	Cannes	Lion	2014	

ส่วนในเวทีระดับเอเชีย	Spikes	Asia	2014	ก็สามารถคว้ารางวัล	Silver	มาได้	และสามารถคว้ารางวัล	Gold	ในหมวดดิจิตอลอีกเช่น

กันจากเวทีระดับยุโรปอย่าง	Epica	Awards	2014	

	 คณุจณิณ์	เคยท�างานกับบรษิทัโฆษณาต่างประเทศมาเป็นเวลาหลายปี	ก่อนจะผนัตวัออกมาตัง้บรษิทัของตนเองเมือ่สีปี่ที่

ผ่านมา	เน่ืองจากเห็นว่าองค์กรเดมิซึง่เป็นองค์กรของต่างประเทศมรีปูแบบการท�างานท่ีตายตวั		เช่น	การน�าเทคโนโลยีท่ียุ่งยากมาใช้

ในการตลาด	ซึง่ไม่เหมาะกับคนไทยทีช่อบรปูแบบของเทคโนโลยีทีไ่ม่ยุ่งยากซบัซ้อน	คณุจณิณ์จงึออกมาต้ังบรษิทัท่ีมคีวามแตกต่าง

จากคนอื่น	โดยใช้	viral	marketing	มาเป็นจุดขายให้กับธุรกิจของตนเอง		การที่มีคุณจิณณ์มีประสบการณ์ท�างานด้านเอเจนซี่	ท�าให้
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สามารถผสมผสานรปูแบบการด�าเนินงานด้านการตลาดและการโฆษณา	ผนวกเข้ากับความคดิสร้างสรรค์ก่อให้เกิดชิน้งานโฆษณา	

ในรูปแบบของ	viral	marketing	งานโฆษณาที่มีผู้กล่าวถึงมากของคุณจิณณ์	มีอยู่หลายชิ้น	เช่น	

	 “Taxi	 ปอร์เช่กลางสยาม”	 ท่ีสามารถเรียกยอดวิวบน	 YouTube	 หลักแสนภายใน	 4	 วันและสร้างการรับรู้ให้กับ	

Samsung	Galaxy	S2	ได้ในวงกว้าง	ในรูปแบบของคลิปที่ถูกแชร์ผ่าน	Facebook	Twitter	Pantip	Web	board	รวมถึงภาพถ่ายใน	

Instagram	หรอื	โฆษณาชดุชัน้ในวาโก้	ทีใ่ช้ผูช้ายแสดงเป็นผูห้ญิงท่ีปลดเปลือ้งชดุชัน้ใน	และมาเฉลยในตอนจบว่าเป็นผูช้าย	ทีเ่รยีก

เสียงฮือฮาและได้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วในสังคมออนไลน์

	 การท�างานของคุณจิณณ์	คือ	การท�างานที่มี	Creative	Idea	มาท�าไวรอล	มาร์เก็ตติ้ง	ท�าให้มียอดคนดูถล่มทลาย	ด้วยทีม	

Creative	และทีม	Media	ที่ดีและสร้างคลิปที่มีจุดที่น่าสนใจจนคนอยากแชร์ภายในคลิปเดียว	โดยไม่ต้องรอปล่อยคลิปหลายๆ	ตัว	

ทั้งรวดเร็วประหยัดงบประมาณ	คุณจิณณ์ผลิตสื่อที่เป็นที่พอใจทั้งสองฝ่าย	คือเจ้าของสินค้า	และคนท�าโฆษณา	โดยยึดหลักการให้

ข้อเทจ็จรงิอย่าหลอกผูบ้รโิภค	หรอืโฆษณาเกินจรงิ	เนือ่งจากโซเชยีลมเีดยีเป็นสือ่ทีม่กีารโต้ตอบและเผยแพร่อย่างกว้างขวาง	ซึง่การ

เล่นกับความรู้สึกเป็นสิ่งที่อ่อนไหว	ผลลัพธ์ที่ตามมาอาจมีข้อดีแต่ข้อเสียนั้นรุนแรงมากกว่า	จึงต้องมีการวางแผนสื่ออย่างเป็นระบบ

และครอบคลุมให้ครบถ้วนมากที่สุด

	 การท�างานต้องก้าวทันผู้บริโภค	เพราะผู้บริโภคมีการขยับตัวไปข้างหน้าตลอดเวลา	ตามเทรนด์ที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆ	เช่นเมื่อ

ก่อน	ทุกคนต้องเล่น	Hi	5	ต่อมาเปลี่ยนเป็น	Facebook	Twitter	หรือสื่อเฉพาะกลุ่มอย่าง	Instagram	Tumblr		Social	Cam	และอื่นๆ	

ที่อาจรับความนิยมขึ้นมาในวันหน่ึง	จึงต้องก้าวทันเทรนด์ท่ีเข้ามาใหม่อย่างสม�่าเสมอ	มีการเรียนรู้ตลอดเวลาว่าเกิดอะไรข้ึนกับสื่อ

บนโลกออนไลน์บ้าง	และควรท�าอะไร	โดยใช้สื่อประเภทไหนกับกระแสที่เกิดขึ้นนั้น	เพื่อให้เกิดโอกาสในการท�าธุรกิจ

	 คณุจณิณ์ได้ให้ข้อแนะน�าแก่ผูท้ีส่นใจในการด�าเนินธุรกิจว่า	ให้ท�าในสิง่ท่ีตนเองชอบ	โดยถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเอง

ทีช่อบการสือ่สารออนไลน์	จงึเปลีย่นตวัเองมาจบังานด้านน้ี	แม้ว่าได้ท�าธุรกิจมาแล้วหลายอย่างแต่ไม่ประสบความส�าเรจ็	และในทีส่ดุ

ก็ประสบความส�าเรจ็ในงานท่ีตนเองชอบ	คณุจณิณ์กล่าวว่า	ในโลกของเทคโนโลยีท่ีมกีารเปลีย่นแปลงนัน้ให้จบัตาดวู่าเทคโนโลยตีวั

ใดทีเ่ราจะสามารถน�ามาช่วยในการท�างาน	โดยใช้เป้าหมายของเราเป็นหลกัและน�าเทคโนโลยีมาช่วย	เมือ่คดิท่ีจะท�า	ให้กล้าท่ีจะท�า	

อย่ากลัวอุปสรรค	เพราะเมื่อเริ่มต้นย่อมพบกับอุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดา	

 คุณสุรบถ	หลีกภัย	ผู้สร้างคอนเทนต์ทะลุล้านวิว	ผู้ร่วมก่อตั้ง	VRZO	(บริษัท	วีอาร์โซ	โปรตักชั่น	จ�ากัด)	เป็นบุตร

ของอดีตนายกรัฐมนตรี	ชวน	หลีกภัย	และ	นางภักดิพร	สุจริตกุล	เคยด�ารงต�าแหน่งรองโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม	และปัจจุบันด�ารง

ต�าแหน่ง	CEO	และพิธีกร	บริษัท	วีอาร์โซ	โปรดักชั่น	จ�ากัด	(VRZO	PRODUCTION	CO.,LTD)

	 VRZO	 เกิดขึ้นเมื่อห้าปีก่อน	 ในฐานะของแบรนด์เสื้อผ้า	 ซึ่งคุณสุรบถได้เริ่มท�าตั้งแต่สมัยที่ยังเรียนอยู่	 ต่อมาเริ่มมีความ

คิดอยากท�าสื่อออนไลน์	จึงเปิดหน้าเฟซบุ๊ก	โดยเริ่มจากการให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับชีวิตให้กับน้องๆแฟนเพจ	ผ่านทางเฟซบุ๊ก	ทั้งเรื่อง

ความรัก	เรื่องเรียน	ปัญหาวัยรุ่นต่างๆ	วันหนึ่งมีน้องมาแย้งว่า	เรื่องที่คุณสุรบถบอกมาไม่ถูกต้อง	เพราะไปปรึกษาพี่อีกเว็บไซต์หนึ่ง

มา	 เขาบอกว่าต้องท�าอีกอย่างหนึ่ง	คุณสุรบถจึงตามเข้าไปดูและพบว่า	ค�าตอบท่ีให้น้องเป็นการให้ความเห็นในแนวชักจูง	 ซึ่งคุณ

สุรบถไม่ชอบการสอนแบบชักจูง	 โดยเวลาแนะน�าใครจะแนะน�าแบบกว้างๆ	ให้คนฟังไปคิดเอง	หากคิดได้ก็ดี	หากคิดไม่ได้ก็คิดให้

หนักกว่าเดิม	แต่จะไม่บอกว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนั้นเลว	จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้มาท�ารายการ	เพราะอยากเป็นที่ปรึกษาให้วัยรุ่นว่าสังคมจริงๆ	เขา

คิดอย่างไรกัน				

	 รายการท่ีท�าน้ันต้องการให้เด็กๆ	 รู้ว่าสังคมเป็นสีเทา	 ไม่ได้ขาวแต่ก็ไม่ได้ด�า	แม้ว่าจริงๆ	แล้วเน้ือหาของรายการค่อนข้าง

หนัก	แต่เลือกที่จะท�ารายการให้สนุก	 เหมือนนิทานอีสปที่แม้ว่าในตอนจบจะมีการตายและเป็นเรื่องที่โหดร้าย	 แต่เด็กๆ	ก็สามารถ

เข้าถึงนิทานอีสปได้	รูปแบบรายการจึงเป็นแนวเพื่อเด็กอยากรู้	อยากดูว่าสุดท้ายแล้วผลมันจะเป็นอย่างไร	โดยไม่ได้ต้องการให้เป็น

รายการที่เคร่งเครียด	เหมือนกับรายการข่าวหรือแบบส�ารวจตามมหาวิทยาลัย	แต่ท�ารายการให้สนุกสนาน	โดยมีบทสัมภาษณ์จาก

คนที่ดูดีหรือบุคคลมีชื่อเสียง	เป็นรายการที่ดูสบายๆ	มีความเห็นที่สนุกสนาน	

	 วีอาร์โซ	(VRZO)	คือรายการวาไรตี้ที่ผลิตโดยบริษัท	วีอาร์โซ	โปรดักชั่น	จ�ากัด	ซึ่งมีเนื้อหาหลักคือการสัมภาษณ์ความเห็น

ของคนดูดี	100	คน	ในแต่ละหัวข้อที่แตกต่างกันไปในแต่ละตอน	ออกอากาศครั้งแรกบนยูทูบ	ต่อมาได้เพิ่มช่องทางการออกอากาศ

ในเวรี่	ทีวี	ทรูวิชั่นส์	85	ชื่อวีอาร์โซ	มาจากค�าภาษาอังกฤษว่า	“We	Are	So”		มีความหมายว่า	“พวกเราเยอะ”
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	 คณุสรุบถ	เล่าว่าเมือ่คดิท�ารายการในตอนแรก	ก็ออกหาผูส้นับสนุนรายการ	(sponsor)	ด้วยตนเอง	ได้พบอปุสรรคมากมาย	

เนือ่งจากเป็นลกูของนักการเมอืง	ซึง่ปกตแิล้วภาคธุรกิจจะไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับการเมอืง	และในขณะน้ันยูทปูถือเป็นเรือ่งใหม่ส�าหรบั

สงัคมไทย	น้อยคนท่ีรูจ้กัหรอืยังเป็นทีรู่จ้กัในวงแคบ	ท�าให้มองไม่เห็นช่องทางของการท�าก�าไรของธุรกิจ	หรอืช่องทางท่ีผูช้มจะให้ความ

สนใจ	ดังนั้นบริษัทต่างๆ	จึงปฏิเสธการเป็นสปอนเซอร์และบ่อยครั้งจะถูกตั้งค�าถามว่าใครจะเป็นผู้เข้ามาดูรายการที่ผลิต	อย่างไร

ก็ตามคณุสรุบถไม่รูส้กึท้อ	และดือ้ท่ีจะท�าต่อด้วยเงนิทุนท่ีมอียู่ผลิตรายการและออกอากาศ	ระยะหน่ึงจนเป็นท่ีรูจ้กัและเริม่มโีฆษณา

เข้ามา	

	 หลกัในการท�างานของคณุสรุบถ	คอื	ท�าในสิง่ทีช่อบ	เมือ่ชอบก็จะเกิดความเชีย่วชาญข้ึนมาเอง	เนือ่งจากตวัเขาเรยีนจบทาง

ด้านรัฐศาสตร์	แต่มาท�างานด้านโปรดักชั่น	เขาเชื่อว่าหากท�าในสิ่งที่ชอบ	จะประสบความส�าเร็จได้ในอนาคต	หลักในการสร้างสรรค์

งาน	คือใช้แนวคิดที่ง่ายๆ	โดยใช้ตัวเองเป็นโจทย์ว่า	หากตัวเขาคิดว่ามันต้องเป็นแบบนี้	ต้องมีคนคิดแบบเดียวกับเขา	กลุ่มคนที่คิด

แบบเดียวกันกับเขา	จะเป็นผู้ส่งต่อ	และกระจายงานของเขาให้กระจายไปในสังคมได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับการแพร่กระจายของ

ไวรัส

	 คณุสรุบถให้ข้อคดิว่า	ในการท�างานบนโลกออนไลน์และโซเชยีลมเีดยีจะต้องมคีวามแขง็แรง	มจีติใจทีเ่ข้มแข็ง	เพราะในโลก

ออนไลน์	ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้	และความคิดเห็นเหล่านั้นก็เผยแพร่และแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว	ต้องไม่รู้สึกท้อ

ต่อค�าติเตียนเหล่านั้น	โดยยึดหลักว่าไม่มีอะไรท�าร้ายตัวเราได้	นอกจากตัวเราเอง	และตัวเรารู้ตัวเราเองมากที่สุด	อุปสรรคทุกอย่าง

ที่เกิดขึ้น	คือบทเรียนที่จะน�าไปต่อยอด	โดยการเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ	จากไม่รู้อะไรเลย	แล้วค่อยๆ	เรียนรู้และสร้างโอกาสต่อไป	รวม

ถึงการเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ได้เข้ามาแสดงฝีมือ	ดังเช่น	โครงการใหม่ของเขาที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เสนองาน	โดยเขาจะ

เป็นผูส้นับสนนุด้านการผลติให้กับผูท้ีม่คีวามคดิทีส่ร้างสรรค์	ได้แสดงความคดิออกมาอย่างเป็นรปูธรรม	เพ่ือเป็นช่องทางในการเผย

แพร่ความคิดดีๆ	ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการพื้นที่ในการแสดงผลงาน
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