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ภาวะว)กฤต)เศรษฐก)จโลกเม45อเร6ว ๆ น:;ท=าใหเก)ดกระแสความต45นตBวแกภาคธDรก)จและภาครBฐ ค4อ
การเปล:5ยนแปลงรปแบบโลกาภ)วBตนHซงJ5 เปKนผลจากการผDดขJ;นของขB;วอ=านาจใหมทางเศรษฐก)จโลกและ
การพBฒนาระบบเทคโนโลย:สารสนเทศท:5ม:ศBกยภาพสง ซJง5 การเก)ดขJ;นของสองกระแสน:;ไดชวยฟRSนฟภาวะ
เศรษฐก)จโลกใหด:ขJ;น และกอใหเก)ดแรงขBบเคล45อนทางการตลาดใหม ๆ 6 แนวทางท:5เปล:5ยนแปลงแนวโนม
การท=าธDรก)จอยางส);นเช)ง ไดแก
 Co-production between firms and their customers and suppliers - การรวมม4อของสวนผล)ต
ระหวางบร)ษBทและลกคารวมทB;งซBฟพลายเออรH โดยการใชเทคโนโลย:สารสนเทศเปKนตBวเช45อมตอและขยาย
ขอบเขตของความรวมม4อ โดยเฉพาะทางดานนวBตกรรมและการออกแบบส)นคา
 Using IT to create new bridges between producers and customers - การเก)ดขJ;นของธDรก)จใหมซJง5
ใหบร)การในการสรางสะพานเช45อมตอระหวางผผล)ตและลกคาโดยการใชเทคโนโลย:สารสนเทศ
 New forms of B2B commerce, including the emergence of specialist “horizontal” players -การ
เปล:5ยนแปลงรปแบบในการท=าธDรก)จ โดยการใชเทคโนโลย:สารสนเทศ ชวยกระตDนใหเก)ดการคาระหวาง
ธDรก)จกBบธDรก)จ
 Consumer-to-consumer content sharing – การเก)ดการแลกเปล:5ยนความค)ดเห6นของส)นคาและบร)การ
ระหวางลกคาและลกคามากขJ;น โดยการใชเทคโนโลย:สารสนเทศชวยใหเก)ดการแลกเปล:5ยนขอมลความค)ด
เห6น
 Peer-to-peer markets operating outside the traditional value chain - ผบร)โภคม:สวนรวมในตลาด
ท:5ม:รปแบบคลายคลJงกBน โดยการใชเทคโนโลย:สารสนเทศเปKนส45อกลางใหเก)ดกลยDทธHการตลาดแบบ peerto-peer อยางกวางขวางมากขJ;น
 Cooperative consumption by groups of end-consumers - การรวมม4อกBนระหวางบDคคลหร4อกลDม
บDคคลเพ45อสรางกระแสหร4อเพ)5มอ=านาจตอรอง โดยการใชเทคโนโลย:สารสนเทศเช45อมตอความรวมม4อ
นอกจากน:; 6 แนวทางดBงกลาวท:5เก)ดขJ;นยBงชวยเปล:5ยนแปลงระบบน)เวศทางธDรก)จใหขยายใหญ
ขJ;น และซBบซอนมากขJ;น กลาวค4อ การแขงขBนท:5สงขJ;น การเพ)5มขJ;นของผม:สวนไดสวนเส:ยและลกคา ตลอด
จนการขยายขอบเขตทางภม)ศาสตรHท:5มากขJ;น ซJ5งสามารถอธ)บายไดจากภาพขางลาง ดBงน:;
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Implications for government
ในยDคการเปล:5ยนแปลงของระบบน)เวศทางธDรก)จ รBฐบาลจ=าเปKนท:5จะตองลงทDนเพ)5มทางดาน
การใหบร)การทางดานเทคโนโลย:สารสนเทศเพ45อตอบสนองใหทBนตอความตองการของประชาชน ซJง5
พ)จารณาได 2 ลBกษณะ ดBงน:;

Potential Opportunities (โอกาส)

Potential Challenges (ความท*าทาย)

 Delivering public value
รBฐบาลสามารถใชเทคโนโลย:เปล:5ยนแปลงระบบการ
ท=างานของภาครBฐ ทB;งในดานการใหบร)การแก
สาธารณะและการท=าใหเปnาประสงคHของนโยบาย
ชBดเจนมากขJ;น เชน รBฐบาลสามารถใชเทคโนโลย:
สารสนเทศเพ45อรวมม4อกBบภาคประชาชนในการศJกษา
ถJงความตองการท:5แทจร)งของประชาชน นอกจากน:;
ยBงสามารถชวยใหเก)ดการท=างานขามหนวยงานแบบ
บรณาการมากขJ;น

 Privacy and data protection policy
เทคโนโลย:ใหมๆ จะท=าใหการจBดเก6บหร4อเคล45อนยาย
ขอมลงายขJ;น จJงเก)ดเปKนค=าถามวา จะม:การควบคDม
ขอมลใหเปKนสวนตBวอยางไร เพราะย)ง5 รBฐบาลน=าระบบ
เทคโนโลย:สารสนเทศมาชวยพBฒนาระบบการท=างาน
ใหม:ประส)ทธ)ภาพมากขJ;น ปoญหาทางดานการรBกษา
ขอมลก6จะย)5งเพ)5มมากขJ;น นอกจากนB;น ความแตกตาง
ระหวางมาตรฐานในระดBบชาต)ซJ5งใชในการควบคDมการ
ใชขอมลรวมกBน อาจจะเปKนตBวก=าหนดวารBฐบาลจะ
ตองหาว)ธ:ใหม ๆ ในการรBบม4อกBบปoญหาการรBกษาขอมล
ความเปKนสวนตBวและความปลอดภBยระดBบชาต)ท:5เหมาะ
สมดวย

 Delivering policy solution
รBฐบาลสามารถใชเทคโนโลย:ชวยในการแกไข
ปoญหาทางดานการด=าเน)นนโยบายทB;งในระดBบสBงคม
ชDมชน ภม)ภาค เชน การใชเทคโนโลย:ใหม ๆ เพ45อ
รBบม4อกBบการเปล:5ยนแปลงทางดานสภาพอากาศ
นอกจากนB;น เทคโนโลย:สารสนเทศยBงกอใหเก)ด
ความรวมม4อระหวางรBฐบาลในดานการจBดการ
ชายแดนและการรBกษาความปลอดภBยซJง5 ความรวม
ม4อระหวางหนวยงานของประเทศตาง ๆ เปKนส)5งท:5
จ=าเปKนอยางย)5งในการจBดการกBบปoญหาท:5ซBบซอน

 Consumer regulation
ผบร)โภคและกลDมผบร)โภคสามารถรวมม4อกBนในการ
สรางอ=านาจตอรองท:5มากขJ;น ซJ5งจะกอใหเก)ดอDปสรรค
แกการด=าเน)นนโยบายแกผบร)โภคในรปแบบเด)ม ท=าให
เก)ดค=าถามท:5วา ควรม:การก=าหนดขอบBงคBบใหมส=าหรBบ
ผบร)โภคใหมหร4อไม เพ45อท:5จะแกไขปoญหาความไม
สมดDลกBนของอ=านาจตอรองระหวางผซ4;อและผผล)ต
 Market structures
เทคโนโลย:ใหมๆ จะชวยลดอDปสรรคในการเร)ม
5 ด=าเน)น
ธDรก)จดวยการลดตนทDนจม (Sunk Cost)* ในขณะ
เด:ยวกBน ชวยใหบร)ษBทสามารถไดขอมลไปใชประโยชนH
ในการควบคDมตลาดไดมากกวา ดBงนB;น อDปสรรคของผ
ก=าหนดนโยบาย ค4อ การหาความสมดDลระหวางกระแส
โลกา- ภ)วBตนHและความเต)บโตของเทคโนโลย:
สารสนเทศ เพ45อท:5จะสรางโอกาสท:5เทาเท:ยมใหแก
บร)ษท
B เด)มและคแขงรายใหมท:5เขามาในตลาด

*Sunk Cost – cost already incurred which cannot be recovered regardless of future events

กรณ.ศก
0 ษา 1 ICICI Bank: A leader in the adoption of technology
ICICI เปKนแบงกHใหญอBนดBบสองของอ)นเด:ย ม:ธDรก)จครอบคลDมลกคาทB;งรายใหญรายยอย และม:สาขาใน 18
ประเทศทB5วโลกรวมทB;ง จ:น และรBสเซ:ย ดวย โดย ICICI Bank ไดม:การสรางพBฒนาระบบเทคโนโลย:
สารสนเทศเพ4อ
5 ชวยในการด=าเน)นงานและขยายธรDก)จไปยBงตลาดใหม ๆ
 Using mobile to technology to expand service offerings
ICICI เปKนบร)ษท
B แรกในประเทศอ)นเด:ยท:5ใชเทคโนโลย: the Wireless Application
Protocol และใหบร)การการท=าธDรกรรมการเง)นผานโทรศBพทHม4อถ4อ โดยใชโปรแกรม iMobile ซJ5งลกคาสามา
รถดาวHนโหลดมาใชได ในโทรศBพทHม4อถ4อ
 Using broadband to reach more customers
ICICI เปKนบร)ษท
B แรกท:5ใหบร)การ online banking และยBงใชเพ45อชวยขยายฐานลกคาใหม ๆ
เชน การใหบร)การรปแบบ Non-Resident Indian (NRI) การใช Web-based และ Wireless ในการท=า
ธDรกรรมทางการเง)น ซJ5งเร:ยกไดวา เปKนการบร)การแบบ “one-stop shop”
 Partnering with business process management vendors to improve data
management
ICICI จะแบงเง)นลงทDนกวา 80% ในการน=าเทคโนโลย:ใหม ๆ มาใช เชน เม45อปw ค.ศ. 2005
ICICI ไดท=าการปรBบปรDงโครงสรางของเทคโนโลย:สารสนเทศใหม:ประส)ทธ)ภาพมากขJ;น ดวยการน=า a single
enterprise-wide online platform มาใชในการด=าเน)นงาน
 Deploying Web-based platforms and analytics to lower costs for consumers
ICICI – prudential เปKนบร)ษBทประกBนช:ว)ต ซJ5งธนาคาร ICIC เปKนผถ4อหDนและใชเคร4อขาย
internet เพ45อชวยลดคาเบ:;ยประกBนส=าหรBบลกคาท:5ปyวยเปKนเบาหวาน บร)ษBทจะท=าการรวบรวมขอมลพฤต)กรรม
การด=าเน)นช:ว)ตของลกคา ดวยการใชระบบต)ดตาม ตรวจสอบทางออนไลนH และท=างานรวมกBบบร)ษBทยา ศนยH
ออกก=าลBงกาย และบร)ษBทท:5ท=าการว)น)จฉBยและตรวจสอบโรค นอกจากน:; คนไขยBงสามารถรBบรขอมลเก:5ยวกBบ
สDขภาพผานทางออนไลนHไดอ:กดวย

กรณ.ศ0กษา 2 Procter & Gamble: Opening its innovation model
P&G เปKนบร)ษท
B ผล)ตส)นคาอDปโภคและบร)โภคท:5ใหญสDดของโลกและใชงบประมาณในการว)จBยพBฒนาส)นคา
ใหมคอนขางสง ท=าให P&G ประสบปoญหาเก:5ยวกBบคาใชจายในการว)จBยท:5สงมาก ดBงนB;น บร)ษBทไดรวมม4อกBบ
นBกว)จBยภายนอกจากทB5วโลก เพ45อเปล:5ยนว)ธ:ในการค)ดคนผล)ตภBณฑHใหม ดวยว)ธ:การน:;เอง P&G สามารถน=าข:ด
ความสามารถทางความรวมม4อการผล)ตรวมกBบบร)ษท
B อ45นไดอยางส=าเร6จ
 Using online hubs to source ideas from around the world
P&G ใชโปรแกรม Connect&Develop เพ45อเปKนการแลกเปล:5ยนขอมลกBบบDคคลภายนอก ซJ5ง
ทDกวBนน:;เก)นครJ5งหนJ5งของผล)ตภBณฑHใหมของ P&G จะตองใชช);นสวนหลBกจากคคาภายนอก ปoจจDบBนบร)ษท
B ได
ท=างานรวมกBบกลDมของผท:5ใหความรวมม4อท:5หลากหลายจากทB5วโลก เชน ผประกอบการ ผผล)ตและลกคา
เปKนตน
 Bringing big ideas into the organization
ความรวมม4อทางภายนอกของ P&G ค4อ การน=าเอาแนวค)ดจากภายนอกมาประยDกตHในการ
ผล)ต ส)นคาใหม
 Refining existing products and technologies
P&G ไดน=าเทคโนโลย:ใหม ๆ มาชวยปรBบปรDงส)นคาเด)มใหนาสนใจและสนองความตองการ
ตลาด ในปoจจDบBนมากขJ;น

