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ก้าวเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปีระกากันแล้ว ฉบับน้ีตรงกับเดือนตุลาคมซ่ึงก�าลังจะมีงาน

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย 

ถึงแม้ว่าเราจะสูญเสียพระองค์ผู้เป็นท่ีรักย่ิง แต่เราต่างตระหนักได้ว่าเหล่าเทวดาบนฟากฟ้า

คงจะได้กราบบังคมทูลให้พระองค์เฝ้ามองเราจากบนนั้น ตลอดชั่วชีวิตของเรา

ดิฉนัในฐานะตัวแทนของเคเอสซี ขอร่วมน้อมร�าลกึถึงพระมหากรณุาธคุิณอนัหาท่ีสดุมิได้ และ

จะด�าเนินรอยตามพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัสของพระองค์ท่านอย่างเต็มความสามารถ

พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยจะสถิตในดวงใจของเราตราบนิจนิรันดร์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้จัดท�าวารสาร KSC INSIGHT IT

 

Dear reaDers,

Time flies and we are in October when there will be the Royal Cremation of His 

Majesty King Bhumibol Adulyadej, our beloved King. 

Despite the loss of the physical presence of our beloved King. We know that angels 

have invited him to watch over us throughout our life.

On behalf of KSC, I would like to express our deepest condolences. And we will 

learn to follow in his footsteps and carry on his royal legacies.

In remembrance of His Majesty King Bhumibol Adulyadej

Respectfully,

We are KSC INSIGHT IT team

สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านทุกท่าน

Contributor: 
เบญจมาศ ศรีสุข 
Benjamas Srisuk

Graphic Designer: 
วราธาร วุฒิชา
Waratan Wutthicha
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4 HOT Gadget

ปรับเปลี่ยนวิมานของคุณให้มีแต่ความสะดวกสบาย

Turn your home into a convenient paradise.  

5 COOL Apps

แนะน�าแอปพลิเคชันสารพัดช่างเกี่ยวกับบ้านเอาใจคนโสด

Find the right handyman for your household.

6 What’s IN 

ปรับกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อมุ่งสู่ยุคดิจิทัล

Transform your business for the digital age.

8 CHIC Lifestyle

ปลุกสีสันและชีวิตชีวาในการท่องเที่ยว

ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Refresh your trip in Phra Nakhon Si Ayutthaya.

9 KSC News

เคเอสซีมอบความรู้ด้านอินเทอร์เน็ตและ ICT Soltions 

แก่ลูกค้าองค์กรอย่างต่อเนื่อง

KSC continuously trains corporate customers on 

Internet and ICT Solutions

KSC Commercial Internet Co., Ltd. 
2/4 ChubbTower, 10th Floor, Vibhavadee-Rangsit Road, Thungsonghong, Laksi, Bangkok 10210, 
Tel: 1238(Call Center), 0 2779 7777(Head Office), Fax: 0 2779 7111, E-mail : cservice@ksc.net, www.ksc.net
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เพราะบ้านคือวิมาน เทคโนโลยจีงึถูกคิดค้นเพือ่ให้วิมานของคุณ

มีความสะดวกสบายอย่างแท้จริง

Home is the place where you spend the most time of 

your life. Let these gadgets turn your home to paradise.  GadgetHOT
Tucker Auto-Mation Automatic Swinging Door 

Winbot 950 Automatic Window Cleaning Robot

Microsoft GLAS Cortana Smart Thermostat

ถ้าคุณถือของเต็มมือจะเปิดประตูอย่างไร? Tucker Auto-Mation คือ
ค�าตอบของคุณ เพราะมันใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับเมื่อคุณเดินมาถึง และ
ท�าการเปิดปิดประตูให้แบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ มันยังสามารถล็อค
และปลดล็อคตัวเองได้อีกด้วย หรือถ้าคุณต้องการเปลี่ยนมาใช้ระบบ
แมนวลก็สามารถท�าได้ สนนราคาอยู่ที่ 950 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ
ประมาณ 32,300 บาท

How can you open the door when your hands are full? Tucker 
Auto-Mation can help you. This clever device can sense your 
presence to open doors as you need it. It can also lock and 
unlock doors before opening them. You can swap into manual 
mode to use your hands to open the door if you prefer. It costs 
950 USD or around 32,300 BHT.

ทุ่นแรงไปได้เยอะ!!! แค่ใช้หุ่นยนต์ท�าความสะอาดกระจกอัตโนมัติ 
สามารถท�าความสะอาดกระจกหน้าต่าง กระจกประตู หรือแม้กระทั่ง
กระจกกั้นอาบน�้า

More convenient!!! Only when you use Winbot 950 Automatic 
Window Cleaning Robot. It is compatible with frameless windows, 
glass railings, glass doors, and even your glass shower.

นี่คือเครื่องควบคุมอุณหภูมิท่ีแสนฉลาด มันสามารถจดจ�ากิจวัตร
ประจ�าวนัของคณุและปรับอณุหภมูภิายในห้องให้แก่คณุได้อย่างแม่นย�า 
โดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับเมื่อคุณกลับมาจากที่ท�างาน และท�าการเปิด
แอร์ให้คุณเย็นสบายเมื่ออยู่บ้าน 

This is a smart thermostat. It learns about you and your routine 
and makes controlling the air in your home. As you come home 
from work, GLAS uses its sensors to detect your presence. 
Then, it can open the air conditioner to adjust the temperature 
when you settle in.
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ไม่ต้องปวดหัวกับการหาช่างซ่อมอะไรเล็กๆ น้อยๆ ภายในบ้าน เพราะ 
Fixzy ช่วยคัดกรองช่างท่ีน่าเชื่อถือให้กับคุณ เพียงแจ้งปัญหาผ่านแอปฯ 
ช่างจะตดิต่อกลับมาอย่างรวดเรว็ สามารถดรูายละเอยีดและความเหน็ของ
ผู้ใช้งานคนอื่นๆ ก่อนตอบรับงานซ่อมได้

Don’t’ worry when you need to fix something in your house, Fixzy will filter the 
qualified repairman for you. Just key your requirement through the application, the 
repairman will contact you back sharply. You can read the details and comments 
of former users before accept the deal.

Price: Free
Platform: Android, iPhone, iPod touch, iPad, Window Phone

 ตวักลางช่วยค้นหาทัง้บรกิารแม่บ้าน ล้างแอร์ ก�าจดัไรฝุน่เตยีง-โซฟา ล้าง
รถ ก�าจัดปลวกและแมลง ไม่ต้องกลัวโดนโก่งราคาด้วยระบบราคากลาง
ของแอปฯ สามารถตรวจสอบประวตัผิูใ้ห้บรกิารในเบือ้งต้น มกีารควบคมุ
คุณภาพด้วยระบบ Rating สามารถจองและจ่ายเงินผ่านแอปฯ ได้เลยทั้ง
การโอนเงินและตัดบัตรเครดิต สามารถวางบิลและออกใบก�ากับภาษีได้

Your personal assistance that will help you find housekeeper, air-conditioner clean-
ing, car wash and pest control service. This application provides median price 
system and the profile of the service person. Control the quality by rating system. 
You can pay by credit card or cash transfer and can ask for quotation and receipt.

Price: Free
Platform: Android, iPhone, iPod touch, iPad, Window Phone

ดูแลทุกปัญหาเรื่องบ้านให้คุณ ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมบ้าน ท�าความ
สะอาด ล้างแอร์ ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ย้ายบ้าน ว่าจ้างคนท�าอีเวนต์ หา
พ่อครัวมือฉมัง หรือถ่ายรูปในเหตุการณ์ที่สุดแสนประทับใจ คุณสามารถ
ใช้แอปฯ เพ่ือแชทกับผู้ให้บรกิารได้โดยตรง เปรยีบเทยีบใบเสนอราคา เชค็
ประวัติและรีวิวที่ผ่านมา ก่อนตัดสินใจว่าจ้าง 

Take care of all house problems. This app can find person to clean your house, 
install or repair electric appliances, move furniture, organize event, or even find 
chef or photographer for you. You can chat with service person directly via this 
application, compare the quotation, check profile and read review before hire the 
ServisHero that you satisfy.

Price: Free  
Platform: Android, iPhone, iPod touch, iPad, Window Phone

Fixzy

SeekSter

ServiSHero

COOL 

Apps

ส�าหรับคนโสดหรือคนที่ ไม่ค่อยมีเวลา เรารวบรวมแอปพลิเคชันแม่บ้านและช่างซ่อม

อุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้านมาให้คุณเลือกพิจารณา ชอบแอปฯ ไหนก็ดาวน์โหลดมา

ใช้กันได้เลย

For single or busy person, these applications gather house keepers and repairmen 
which you can choose to work for you.
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By: Kathawut Promprakhon

What’s IN Digital Transformation, 

The Business World of Tomorrow

โลกก�าลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน การ
เปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ่นี้เป็นเสมือนการปฏิวัติโลกธุรกิจ และความโดด
เด่นของการปฏวิตัคิร้ังนี ้ก็คือสิง่ท่ีก�าลงัจะเกิดขึน้และการขบัเคลือ่นธรุกจิ
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดโมเดลทางธุรกิจรูปแบบ
ใหม่ๆ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการท�างานทางธุรกิจ และองค์กรแบบ
ดั้งเดิมก�าลังจะหายไป เพราะบริษัทก�าลังถูกผลักดันให้ปรับตัวต่อโลก              
ดจิทิลั ส่วนในการจะก้าวไปสูย่คุแห่ง Digital Transformation นัน้ พวกเรา
กต้็องท�าความเข้าใจท้ังในเร่ืองแนวคิดและปัจจยัขบัเคลือ่นหลกัทีจ่ะท�าให้
เราสามารถตอบสนองต่อการเข้ามาของดิจทัิลในสงัคมและธรุกจิของเราได้ 
นอกเหนือจากความเข้าใจในขอบเขตของ Digital Transformation ว่าคือ
อะไรแล้ว เรายังต้องท�าความเข้าใจอีกว่าจะต้องท�าอย่างไรจึงจะสามารถ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นกัการตลาดอิเลก็ทรอนกิส์หรือ eMarketer ได้นิยาม Digital Transforma-
tion ไว้ว่าคือกระบวนการที่ผู้น�าธุรกิจนั้นๆ ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพและผสม
ผสานการใช้งานเทคโนโลยีในรูปแบบดิจทัิล เพือ่เสรมิสร้างการด�าเนนิงาน
ขององค์กร ผลิตภัณฑ์ การตลาด วัฒนธรรม และเป้าหมายในอนาคตขึ้น
มาใหม่

เทคโนโลยีคอืสิง่ทีส่ามารถเปลีย่นแปลงหรือ Transform ได้ เป็นส่ิงที่ไม่ส้ิน
สดุลงทีต่วัมนัเอง สามารถพฒันาเปลีย่นแปลงได้ตลอดเวลา ดงันัน้ การน�า
เอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้งาน จึงควรมุ่งเน้นไปที่การต้ังเป้าหมายที่ชัดเจน
ส�าหรับอนาคต แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์แค่ส�าหรับวิสัยทัศน์นั้นๆ

The world is changing faster than ever before. We are referring 
to this change as a revolution the fourth of its kind  but what is 
remarkable about this revolution is the pace at which change 
is happening. New business models are arising in ways that, 
at first glance, may seem random. And the traditional definition 
of an organization, the notion of mobilizing a network of human 
resources and capabilities to pull in the same direction, is dis-
appearing as companies are forced to adapt to the digital world 
and employees to new ways of working. To navigate in the era 
of digital transformation, we need to understand both the motions 
and the key drivers that enable us to respond to the digitization 
of our society and our businesses. We have already spent some 
time understanding the scope of digital transformation, the ‘what’. 
But for us to adapt to new business models and new ways of 
strategizing, we also need to understand the ‘how’.

The eMarketer defines Digital Transformation as the process by 
which business leaders harness the capabilities and advances of 
emerging technologies to digitally reinvent their company’s opera-
tions, products, marketing, culture and goals for future growth.

Technology is the means to transformation, not an end in itself. 
Instead the focus should be on setting a clear goal for the future, 
then setting a strategy based on that vision.
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง/ Source:
https://qvartz.com/wp-content/uploads/DigitalTransformationReport.pdf?x25440
http://ourgreenfish.com/what-is-digital-transformation-business-world/ 
https://enterprisersproject.com/what-is-digital-transformation 

ส�าหรับองค์กรที่ต้องการก้าวสู่ Digital Transformation สามารถปรึกษา  
ผู้เชี่ยวชาญของเคเอสซีได้ที่ bdksc@ksc.net

If your company needs Digital Transformation, please send your 
request to KSC Expert Team’ s email: bdksc@ksc.net.

According to eMarketer’s latest report, “Digital 
Transformation 2017: Disrupting ‘Busi-

ness as Usual,’” most executives 
believe that digital transformation 

is necessary, although it is not 
always obvious what digital 
transformation is or how to 
approach it.

Because digital transfor-
mation will look different 

for every company, it can 
be hard to pinpoint a defini-

tion that applies to all. However, 
in general terms, we define digital 

transformation as the integration of 
digital technology into all areas of a business 

resulting in fundamental changes to how businesses 
operate and how they deliver value to customers. Beyond that, 
it’s a cultural change that requires organizations to continually 
challenge the status quo, experiment often, and get comfortable 
with failure. This sometimes means walking away from long-
standing business processes that companies were built upon 
in favor of relatively new practices that are still being defined.

ตามการรายงานของกลุ ่มนักการตลาดดิจิทัล     
หรือ eMarketer Report ที่มีชื่อว่า “Digital 
Transformation 2017: Disrupting 
‘Business as Usual,” ผู้บริหาร
หลายคนเชื่อว่า Digital Trans-
formation นั้นเป็นสิ่งจ�าเป็น 
แม้ว่าในหลายๆ ครั้ง Digital 
Transformation จะยังให้
ความหมายที่คลุมเครือ
และไม่ชัดเจนว่ามันคือ
อะไร และจะสามารถน�าไป
ใช้งานได้อย่างไร

แม้ว่า Digital Transfor-
mation จะแตกต่างกันไป
ตามความท้าทายและความ
ต้องการเฉพาะด้านขององค์กร 
แต่ก็มักจะมีรูปแบบที่แน่นอนและ
คล้ายๆ กันอยู่ไม่กี่อย่างท่ีผู ้น�าทาง
ธุรกิจและเทคโนโลยีควรจะพิจารณาเมื่อ
เริม่เปิดรับกบั Digital Transformation อย่างเช่น 
ประสบการณ์ของลูกค้า ความคล่องตัวในการด�าเนินงาน 
วัฒนธรรมและความเป็นผู้น�า ความพร้อมของแรงงาน การบูรณาการ
เทคโนโลยีแบบดจิทิลั  ซ่ึงผูบ้ริหารควรให้ความส�าคญักบัองค์ประกอบเหล่า
นี้เมื่อท�าการพัฒนากลยุทธ์ด้าน Digital Transformation เมื่อเราสามารถ
ปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงครั้งนี้ได้และทุกสิ่งทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้ว 
ธุรกิจของคุณก็จะขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันกับความต้องการของ
ลกูค้าได้อย่างดีย่ิงขึน้ และสามารถคนืสูส่ภาพเดมิได้อย่างมีประสิทธภิาพ
ในโลกที่ดิจิทัลขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว 
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กรุงเก่าของไทยเรานั้น จะผ่านไปกี่ยุคก็ไม่เคยล้าสมัย มาปลุกสีสันและชีวิต

ชีวาในการท่องเที่ยวของคุณที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันค่ะ

Our former capital, Phra Nakhon Si Ayutthaya, is never out-of-date. 

Lets’ refresh your trip here.

CHIC
Lifestyle

ถ้าคุณมาที่นี่ คุณจะได้พบกับสัตว์แปลกหายากจากทั่วทุกมุมโลก พร้อมข้อมูลเจาะลึกจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile devices) จอสัมผัส 
(Multi-touches) และระบบแสดงผลทางจอ (Signage systems) เรียกว่าได้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินอย่างแท้จริง ค่าเข้าชมส�าหรับคน
ไทย เด็ก ๒๐๐ บาท ผู้ใหญ่ ๒๕๐ บาท | ชาวต่างชาติ เด็ก 300 บาท ผู้ใหญ่ 350 บาท

When you visit this place, you will meet rare animals from around the world. The insight of each species is provided through  
mobile devices, multi-touch screens and signage. You will enjoy and enlightened. The entrance fee for child is 300 baht and adult 
is 350 baht.

ให้คุณชม ช็อป ชิม กลางเมืองมรดกโลก ในบรรยากาศย้อนยุคและกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตแห่งใหม่ของ
อยุธยาเลยทีเดียว เวลาเปิดท�าการ วันศุกร์-วันอาทิตย์ เวลา 16:00 - 22:00 น.

Go shopping and eating at Krungsri Walking Street, Ayutthaya, surrounding with ancient atmosphere. Open on Friday to Sunday 
at 16:00 - 22:00 hrs.

เรียลซู สวนสัตว์แปลก อยุธยา

real Zoo ayutthaya

ถนนคนเดินกรุงศรี

Krungsri WalKing street
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KSC News
เคเอสซีมอบความรูด้้านอนิเทอร์เน็ตและ ICT Solutions แก่ลกูค้าองค์กรอย่างต่อเนื่อง

Networking Fundamental Course: 21
st 
July 2017

Network Security & Web Security Course: 

22
nd
 August 2017

Network Security Course: 30th August 2017

บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ�ากัด จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ลูกค้าองค์กรในหลักสูตร “NetworkiNg FuNdameNtals” รวม

ถึง “Network security” และ “web security” เมื่อเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจ รวมถึงเสริมความแข็งแกร่ง

ด้านไอทีแก่องค์กรของลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

KSC continuously trains corporate customers on Internet and ICT Solutions

in July anD august, KsC CommerCial internet Co., ltD. organiZeD “netWorKing FunDamentals”, “netWorK seCurity” anD “Web seCurity” 

training sessions For Corporate Customers in orDer to enhanCe their KnoWleDge anD strengthen their organiZations.






