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พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยจะสถิตในดวงใจของเราตราบนิจนิรันดร์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้จัดท�ำวารสาร 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
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HOTGadget

เพราะบ้านคือวิมาน เทคโนโลยีจงึ ถูกคิดค้นเพือ่ ให้วมิ านของคุณ
มีความสะดวกสบายอย่างแท้จริง
Home is the place where you spend the most time of
your life. Let these gadgets turn your home to paradise.

Tucker Auto-Mation Automatic Swinging Door
ถ้าคุณถือของเต็มมือจะเปิดประตูอย่างไร? Tucker Auto-Mation คือ
ค�ำตอบของคุณ เพราะมันใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับเมื่อคุณเดินมาถึง และ
ท�ำการเปิดปิดประตูให้แบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ มันยังสามารถล็อค
และปลดล็อคตัวเองได้อีกด้วย หรือถ้าคุณต้องการเปลี่ยนมาใช้ระบบ
แมนวลก็สามารถท�ำได้ 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.

Winbot 950 Automatic Window Cleaning Robot
ทุ่นแรงไปได้เยอะ!!! แค่ใช้หุ่นยนต์ท�ำความสะอาดกระจกอัตโนมัติ
สามารถท�ำความสะอาดกระจกหน้าต่าง กระจกประตู หรือแม้กระทั่ง
กระจกกั้นอาบน�้ำ
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.

Microsoft GLAS Cortana Smart Thermostat
นี่คือเครื่องควบคุมอุณหภูมิท่ีแสนฉลาด มันสามารถจดจ�ำกิจวัตร
ประจ�ำวันของคุณและปรับอุณหภูมภิ ายในห้องให้แก่คณุ ได้อย่างแม่นย�ำ
โดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับเมื่อคุณกลับมาจากที่ท�ำงาน และท�ำการเปิด
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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สำ�หรับคนโสดหรือคนที่ 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.

Fixzy

ไม่ต้องปวดหัวกับการหาช่างซ่อมอะไรเล็กๆ น้อยๆ ภายในบ้าน เพราะ
Fixzy ช่วยคัดกรองช่างที่น่าเชื่อถือให้กับคุณ เพียงแจ้งปัญหาผ่านแอปฯ
ช่างจะติดต่อกลับมาอย่างรวดเร็ว สามารถดูรายละเอียดและความเห็นของ
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

Seekster

ตัวกลางช่วยค้นหาทัง้ บริการแม่บา้ น ล้างแอร์ ก�ำจัดไรฝุน่ เตียง-โซฟา ล้าง
รถ ก�ำจัดปลวกและแมลง ไม่ต้องกลัวโดนโก่งราคาด้วยระบบราคากลาง
ของแอปฯ สามารถตรวจสอบประวัตผิ ใู้ ห้บริการในเบือ้ งต้น มีการควบคุม
คุณภาพด้วยระบบ Rating สามารถจองและจ่ายเงินผ่านแอปฯ ได้เลยทั้ง
การโอนเงินและตัดบัตรเครดิต สามารถวางบิลและออกใบก�ำกับภาษีได้
Your personal assistance that will help you find housekeeper, air-conditioner cleaning, 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

ServisHero
ดูแลทุกปัญหาเรื่องบ้านให้คุณ ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมบ้าน ท�ำความ

สะอาด ล้างแอร์ ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ย้ายบ้าน ว่าจ้างคนท�ำอีเวนต์ หา
พ่อครัวมือฉมัง หรือถ่ายรูปในเหตุการณ์ที่สุดแสนประทับใจ คุณสามารถ
ใช้แอปฯ เพือ่ แชทกับผูใ้ ห้บริการได้โดยตรง เปรียบเทียบใบเสนอราคา เช็ค
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
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What’s IN
By: Kathawut Promprakhon

Digital Transformation,
The Business World of Tomorrow

โลกก�ำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอย่างที่ ไม่เคยมีมาก่อน การ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้เป็นเสมือนการปฏิวัติโลกธุรกิจ และความโดด
เด่นของการปฏิวตั คิ รัง้ นี้ ก็คอื สิง่ ทีก่ ำ� ลังจะเกิดขึน้ และการขับเคลือ่ นธุรกิจ
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดโมเดลทางธุรกิจรูปแบบ
ใหม่ๆ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการท�ำงานทางธุรกิจ และองค์กรแบบ
ดั้งเดิมก�ำลังจะหายไป เพราะบริษัทก�ำลังถูกผลักดันให้ปรับตัวต่อโลก
ดิจทิ ลั ส่วนในการจะก้าวไปสูย่ คุ แห่ง Digital Transformation นัน้ พวกเรา
ก็ตอ้ งท�ำความเข้าใจทัง้ ในเรือ่ งแนวคิดและปัจจัยขับเคลือ่ นหลักทีจ่ ะท�ำให้
เราสามารถตอบสนองต่อการเข้ามาของดิจทิ ลั ในสังคมและธุรกิจของเราได้
นอกเหนือจากความเข้าใจในขอบเขตของ Digital Transformation ว่าคือ
อะไรแล้ว เรายังต้องท�ำความเข้าใจอีกว่าจะต้องท�ำอย่างไรจึงจะสามารถ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

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 disappearing 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’.
นักการตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือ eMarketer ได้นยิ าม Digital Transforma- But for us to adapt to new business models and new ways of
tion ไว้ว่าคือกระบวนการที่ผู้น�ำธุรกิจนั้นๆ ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพและผสม strategizing, we also need to understand the ‘how’.
ผสานการใช้งานเทคโนโลยีในรูปแบบดิจทิ ลั เพือ่ เสริมสร้างการด�ำเนินงาน
ขององค์กร ผลิตภัณฑ์ การตลาด วัฒนธรรม และเป้าหมายในอนาคตขึ้น The eMarketer defines Digital Transformation as the process by
มาใหม่
which business leaders harness the capabilities and advances of
emerging technologies to digitally reinvent their company’s operaเทคโนโลยีคอื สิง่ ทีส่ ามารถเปลีย่ นแปลงหรือ Transform ได้ เป็นสิง่ ที่ไม่สนิ้ tions, products, marketing, culture and goals for future growth.
สุดลงทีต่ วั มันเอง สามารถพัฒนาเปลีย่ นแปลงได้ตลอดเวลา ดังนัน้ การน�ำ
เอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้งาน จึงควรมุ่งเน้นไปที่การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน Technology is the means to transformation, not an end in itself.
Instead the focus should be on setting a clear goal for the future,
ส�ำหรับอนาคต แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์แค่ส�ำหรับวิสัยทัศน์นั้นๆ
then setting a strategy based on that vision.
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ตามการรายงานของกลุ ่ ม นั ก การตลาดดิ จิ ทั ล
หรือ eMarketer Report ที่มีชื่อว่า “Digital
Transformation 2017: Disrupting
‘Business as Usual,” ผู้บริหาร
หลายคนเชื่อว่า Digital Transformation นั้นเป็นสิ่งจ�ำเป็น
แม้ว่าในหลายๆ ครั้ง Digital
Transformation จะยังให้
ความหมายที่ ค ลุ ม เครื อ
และไม่ ชั ด เจนว่ า มั น คื อ
อะไร และจะสามารถน�ำไป
ใช้งานได้อย่างไร

According to eMarketer’s latest report, “Digital
Transformation 2017: Disrupting ‘Business 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.

แม้ว่า Digital Transformation จะแตกต่างกันไป
ตามความท้าทายและความ
ต้องการเฉพาะด้านขององค์กร
แต่ก็มักจะมีรูปแบบที่แน่นอนและ
คล้ายๆ กันอยู่ไม่กี่อย่างที่ผู้น�ำทาง
ธุรกิจและเทคโนโลยีควรจะพิจารณาเมื่อ
เริม่ เปิดรับกับ Digital Transformation อย่างเช่น
ประสบการณ์ของลูกค้า ความคล่องตัวในการด�ำเนินงาน
วัฒนธรรมและความเป็นผู้น�ำ ความพร้อมของแรงงาน การบูรณาการ
เทคโนโลยีแบบดิจทิ ลั ซึง่ ผูบ้ ริหารควรให้ความส�ำคัญกับองค์ประกอบเหล่า
นี้เมื่อท�ำการพัฒนากลยุทธ์ด้าน Digital Transformation เมื่อเราสามารถ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้และทุกสิ่งทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้ว
ธุรกิจของคุณก็จะขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันกับความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างดียงิ่ ขึน้ และสามารถคืนสูส่ ภาพเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในโลกที่ดิจิทัลขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว

Because digital transformation will look different
for every company, it can
be hard to pinpoint a definition 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 longstanding business processes that companies were built upon
in favor of relatively new practices that are still being defined.

ส�ำหรับองค์กรที่ต้องการก้าวสู่ 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.

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
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กรุงเก่าของไทยเรานั้น จะผ่านไปกี่ยุคก็ ไม่เคยล้าสมัย มาปลุกสีสันและชีวิต
ชีวาในการท่องเที่ยวของคุณที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันค่ะ
Our former capital, Phra Nakhon Si Ayutthaya, is never out-of-date.
Lets’ refresh your trip here.

เรียลซู สวนสัตว์แปลก อยุธยา
Real Zoo Ayutthaya

ถ้าคุณมาที่นี่ คุณจะได้พบกับสัตว์แปลกหายากจากทั่วทุกมุมโลก พร้อมข้อมูลเจาะลึกจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile devices) จอสัมผัส
(Multi-touches) และระบบแสดงผลทางจอ (Signage systems) เรียกว่าได้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินอย่างแท้จริง ค่าเข้าชมส�ำหรับคน
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.

ถนนคนเดินกรุงศรี

Krungsri Walking Street
ให้คุณชม ช็อป ชิม กลางเมืองมรดกโลก ในบรรยากาศย้อนยุคและกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตแห่งใหม่ของ
อยุธยาเลยทีเดียว เวลาเปิดท�ำการ 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.
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KSC News
เคเอสซีมอบความรูด้ า้ นอินเทอร์เน็ตและ ICT Solutions แก่ลกู ค้าองค์กรอย่างต่อเนื่อง

บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ�ำกัด 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.

Networking Fundamental Course: 21st July 2017

Network Security & Web Security Course:
22nd August 2017

Network Security Course: 30th August 2017
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