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นี่คือปาฏิหาริย์เหนือจินตนาการของพวกเราทุกคน
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ในปี 1995 ผมเดินทางไปสหรัฐอเมริกา และได้เห็นอินเทอร์เน็ตเป็นครั้ง

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

พบผลการค้นหาใดๆ ด้วยความที่ไม่มีผลการค้นหาที่ต้องการนี้เอง ผมจึง

ตดัสินใจกลบัมาเมอืงจนี แล้วตัง้บรษิทัเพือ่เอาอนิเทอร์เนต็เข้ามาทีน่ี ่เพือ่

น�าพาประเทศจนีให้เป็นทีรู่จ้กัของชาวโลก ในยคุนัน้ยงัไม่มธีรุกจิออนไลน์

ในประเทศจนี แต่ปัจจบุนันีม้อีนิเทอร์เนต็อยูท่ั่วทุกหนแห่ง 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�าธุรกิจเป็นเร่ืองท่ีง่ายลงไม่ว่าที่ไหนในโลก 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

ขนาดใหญ่อนัดบัห้าของโลก 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

ธุรกจิ ซึง่จะเข้ามาขบัเคลือ่นการปฏวิตัทิางเศรษฐกจิดจิิทลัและสังคมโลก 

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

และนั่นคือที่มาของหนังสือเล่มน้ี! ด้วยความรู้อันลึกซึ้งเกี่ยวกับ 

อาลีบาบาและภูมิหลังทางวิชาการอันหนักแน่น ดอกเตอร์เจิ้งได้อธิบาย

ถึงวิวัฒนาการของอาลีบาบานับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง และที่ส�าคัญยิ่งกว่านั้น

คือ กรอบคิดทางกลยุทธ์ที่บริษัทได้ริเริ่มไว้ โดยอธิบายให้เห็นว่ากรอบ

ความคิดดังกล่าวมีความหมายอย่างไรต่อมนุษย์ทุกผู้ทุกนามในอนาคต

ข้างหน้า หนังสอืเล่มนีไ้ด้บรรลคุวามสมดลุอนัเยีย่มยอดระหว่างคอนเซป็ต์

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
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อดุมการณ์และความทะเยอะทะยานเอาไว้ และอย่าพอใจอะไรง่ายๆ ดงัที่

ผมพดูเสมอว่า วนันีย้ากนกั พรุง่นีย้ากยิง่กว่า แต่มะรนืนีจ้กังดงาม ผมแทบ

รอไม่ไหวแล้วที่จะได้เห็นโลกอันสวยงามซึ่งเราจะร่วมกันสร้างให้เกิดขึ้น

	 แจ็ค	หม่า
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วนัที ่11 พฤศจกิายน เคยเป็นวนัธรรมดาๆ วนัหนึง่ของประเทศจนี แต่ด้วย

ตวัเลขวนัทีส่วยมาก (11/11) หนุม่สาวชาวจนีจงึตฆ้ีองร้องป่าวให้วนันีเ้ป็น

วนัคนโสด ในช่วงเวลาไม่นานก่อนเข้าศตวรรษใหม่ วนัหยดุทีอ่ปุโลกน์กนั

ขึน้มานีจึ้งถกูเฉลมิฉลองในฐานะเวลาแห่งการพบปะของคนโสด ครัน้ถงึปี 

2009 วนัคนโสดได้ถูกวาดภาพใหม่ให้กลายเป็นเทศกาลชอ็ปป้ิงออนไลน์ 

และทุกวันนี้ มันได้กลายเป็นช็อปปิ้งอีเวนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ความคิดแรกเริ่มเกิดจากพนักงานของ “ทีมอลล์ (Tmall)” ซึ่งเป็น

เว็บไซต์อี–คอมเมิร์ซส�าหรับแบรนด์ขนาดใหญ่ในเครืออาลีบาบา* ที่

ต้องการเปลี่ยนวันคนโสดเป็นโอกาสในการช็อปปิ้ง โดยเอาอย่างความ

บ้าคลั่งของเทศกาลลดราคาครั้งใหญ่ๆ ของสหรัฐฯ เช่น เทศกาลขอบคุณ

บทน�ำ

สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับอำลีบำบำ

* เรื่องราวของอาลีบาบา ทัง้ข้อเทจ็จริงและตัวเลขต่างๆ (หากมไิด้อ้างองิไว้เป็นอย่างอื่น) คอื
ผลจากการค้นคว้าวิจัยกันเองภายในโดยทีมของผมตลอดช่วงเวลากว่าหน่ึงทศวรรษของ
ผมกับบริษัท คนหลายคนและเรื่องราวหลายๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตของตลาด
อี–คอมเมิร์ชของเรา เช่น เถาเป่า ไม่เคยถูกตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษมาก่อน ก่อนที่จะมี
หนังสือเล่มนี้
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พระเจ้า แบล็คฟรายเดย์ และวันทหารผ่านศึก แต่ทีมของทีมอลล์ก็ไม่ได้

คาดคดิหรอกว่าวนัหยดุปลอมๆ ทีส่มมตกินัขึน้มานี ้จะกลายเป็นเทศกาล

ลดราคาหนึ่งวันที่อลังการที่สุดในประวัติศาสตร์โลก

ก่อนเข้าสูเ่ทีย่งคนืของวนัคนโสด ในวนัที ่10 พฤศจกิายน 2017 ผม

เฝ้ารออยูใ่นห้องบญัชาการของอาลีบาบาด้วยความกระวนกระวาย ในห้อง

นัน้มจีอคอมพวิเตอร์จ�านวนมากแสดงตวัเลขกะพรบิวบูวาบ เส้นชาร์ตพาด

ขวางทบัซ้อนกนัไปมา รวมถงึตวัเลขแสดงอตัราการตอบสนองและความไว 

ของเครือข่าย โดยก่อนหน้านั้น ในปี 2016 อาลีบาบาสร้างยอดขายได้ถึง 

120,700 ล้านหยวน (15,000 ล้านเหรยีญ) จากแพลตฟอร์มของตนเองใน

เวลาหนึง่วนัจากลกูค้ามากกว่าสองร้อยประเทศ ตวัเลขนีเ้อาชนะยอดขาย

ในวันแบล็คฟรายเดย์และไซเบอร์มนัเดย์ของสหรฐัฯ เมือ่ปี 2016 ได้อย่าง

ขาดลอย ทัง้สองวนัดงักล่าวท�ายอดขายทัว่ทัง้สหรฐัฯ ได้ไม่ถงึ 3,500 ล้าน

เหรียญเลยด้วยซ�้า แล้วปี 2017 นี้ จะไปได้ไกลขนาดไหนเล่า

ในประเทศจีน การเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคจ�านวนมากมาย

มหาศาล เป็นปรากฏการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นาน แต่วันคนโสดกลับ

กลายเป็นงานใหญ่ระดับชาติไปเสียแล้ว ผู้บริโภคชาวจีนโดยเฉล่ียจะใช้

เวลาหลายสัปดาห์ก่อนถึงวันคนโสดเพื่อเปรียบเทียบราคา วางแผนการ

ใช้จ่าย และเพิม่สนิค้าเข้ามาในตะกร้าสนิค้าออนไลน์ของตนเอง แต่ลกูค้า

ปัจจบุนัเป็นเพยีงส่วนหนึง่ของความท้าทาย โดยในช่วงปีแรกๆ ของการลด

ราคา ทราฟฟิกที่ท่วมท้นได้ที่ท�าให้เซิร์ฟเวอร์ของอาลีบาบาถึงกับล่ม เช่น

เดยีวกบัช่องทางการช�าระเงนิทีล่่มลงไปด้วย ขณะทีเ่ครอืข่ายสนบัสนนุทัว่

ประเทศถึงกับหยุดชะงัก 

นับตั้งแต่ปี 2012 เมื่อครั้งที่วอลุ่มของธุรกรรมพุ่งขึ้นถึงขีดสุดและ

เกอืบท�าให้ระบบง่อยเปลีย้ ตลอดจนการจัดส่งสนิค้าชะงกัไปหลายสปัดาห์ 

อาลีบาบากับพาร์ตเนอร์อีกมากมายได้ท�างานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
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ปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์ ณ จุดพีกเม่ือปี 

2016 แพลตฟอร์มดงักล่าวสามารถรบัมอืกบัการซือ้สนิค้าได้ถงึ 175,000 

รายการ และรบัมอืกบัการช�าระเงนิได้ถงึ 120,000 ครัง้ในหนึง่วนิาท ีเวลา

ผ่านมาหนึ่งปี ด้วยการท�าการตลาดอย่างหนักและมีการจัดรายการสด

ทางโทรทัศน์ถ่ายทอดไปทั่วประเทศ จึงเกิดความหวังว่ายอดขายน่าจะ

สงูเอาการ โฆษณาขนาดนีจ้ะกระตุน้ยอดขายได้ขนาดไหน เทคโนโลยจีะ

จัดการกับยอดขายที่พุ่งกระฉูดได้ดีเพียงใด 

เวลาย่างเข้าสูเ่ทีย่งคนื ปลายนิว้ของคนทัว่ประเทศและทัว่โลกต่าง

ขยับเขยื้อนอยู่หน้าจอสมาร์ตโฟนของตนเอง งานนี้ถือเป็นประสบการณ์

โทรศัพท์มือถือครั้งใหญ่ของประเทศจีนเลยก็ว่าได้ เสียงโห่ร้องในห้อง

บญัชาการเริม่ผนัผวนฟังไม่ได้ศพัท์ พร้อมๆ กบัการนบัถอยหลงัสูช่่วงเวลา

ส�าคัญ... ห้า สี่ สาม สอง หนึ่ง

และแล้ว ปาฏิหาริย์ก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาของผม ภายในเวลา

เพยีงสบิเอด็วินาท ีแพลตฟอร์มของเราสร้างยอดขายได้ถงึ 100 ล้านหยวน 

(15 ล้านเหรียญ) และสิบเจ็ดวินาทีต่อมา ยอดขายของเราก็พุ่งขึ้นไปถึง 1 

พันล้าน (150 ล้านเหรียญ) โดย 97 เปอร์เซ็นต์ของรายการซื้อขายท�าผ่าน

โทรศัพท์มือถือ ผู้บริโภคพากันยื้อแย่งดีลที่ดีที่สุด คนที่มัวรีรอเพียงไม่กี่

วินาทีกลับต้องพบว่าสินค้าที่ตนเองเลือกไว้ถูกคนอื่นแย่งซื้อไปเสียแล้ว

ผ่านไปสามนาทีกว่าๆ ยอดขายก็ขึ้นไปแตะ 1 หมื่นล้านหยวน 

(1,500 ลา้นเหรยีญ) และในเวลาเพยีงหนึ่งชั่วโมง ยอดขายก็เทยีบเท่ากับ

ยอดขายรวมของวันคนโสดเมื่อปี 2014 ตลอดทั้งวัน ทั้งๆ ที่ยังเหลือ 

เวลาอกียีส่บิสามชัว่โมง ณ จดุสงูสดุ แพลตฟอร์มเทคโนโลยขีองอาลบีาบา 

ได้จดัการกบัยอดซือ้ถงึ 325,000 รายการ และการช�าระเงนิ 256,000 ครัง้

ภายในหนึ่งวินาที
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รปูที	่1.1	ความสามารถในการจดัการอ–ีคอมเมร์ิชของอาลีบาบา ระหว่างปี 2009–2017 
เทียบกับวีซ่า

Why You Need to Know about Alibaba 3

In offl ine terms, every person in St. Louis or Pittsburgh would have 

to check out in a single second. Compare these numbers with the 

 second-  most powerful payment processor in the world, Visa. Its stated 

capacity as of August 2017 is 65,000 payments per second  globally— 

 one-  fourth of Alibaba’s (fi gure  I-  1). 2  

  By seven minutes and  twenty-  three seconds, 100 million transactions 

had cleared, approximately the same number in the  twenty-  four hours 

of Singles Day 2012. Nike’s offi cial storefront on Tmall made a  record- 

 setting billion RMB (US$150 million) of sales  within a minute . Not to 

be outdone, Adidas quickly followed its competitor’s lead. Both brands 

surpassed their sales volume from Singles Day 2016 within the fi rst hour 

of Singles Day 2017. By day’s end, both storefronts saw over one mil-

lion new online consumers make purchases. HSTYLE, an  online-  only 

apparel brand founded on Alibaba’s platforms, watched sales data surge, 

breaking 50 million RMB (US$7.5 million) in just over fi ve minutes. (For 

more information on HSTYLE, see chapter 6.) The “We’re sold out” cry 

began resounding across the country at the headquarters of online sell-

ers transacting on the platform. 

   F I G U R E  I -  1 

Alibaba’s e-commerce processing capabilities, compared with 
Visa’s, 2009–2017        
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จ�านวนการช�าระเงินที่จัดการเสร็จสิ้น (ต่อวินาที)
ความสามารถในการจัดการการช�าระเงินของวีซ่า (ต่อวินาที)

จ�านวนธุรกรรมที่จัดการเสร็จสิ้น (ต่อวินาที)

หากจะเปรยีบกบัการชอ็ปป้ิงแบบออฟไลน์ คนทกุคนในเซนต์หลยุส์

หรือพิตต์สเบิร์กต้องช�าระเงินซื้อสินค้าทุกๆ วินาที จึงจะเทียบได้กับส่ิงที่

เกดิขึน้ทีอ่าลบีาบา และเมือ่เปรยีบเทยีบตวัเลขนีก้บัวซ่ีา ผูใ้ห้บรกิารช�าระ

เงนิขนาดใหญ่อนัดบัสองของโลก บรษิทัระบไุว้ในเดอืนสงิหาคม 2017 ว่า 

สามารถรองรับการช�าระเงินจากทั่วโลกได้ 65,000 ครั้งต่อหนึ่งวินาที ซึ่ง

คิดเป็นเพียงหนึ่งในสี่ของอาลีบาบาเท่านั้น (ดูตารางที่ 1.1)

เวลาผ่านไปเพียงเจ็ดนาทีกับอีกยี่สิบสามวินาที ธุรกรรม 100 ล้าน

รายการได้เสร็จสิ้นลง ซึ่งเป็นตัวเลขเดียวกับยอดขายในยี่สิบสี่ชั่วโมงของ

วนัคนโสดเมือ่ปี 2012 ร้านค้าของไนก้ีในทีมอลล์ท�ายอดขายเป็นสถติใิหม่

ได้ถึงหนึ่งพันล้านหยวน (150 ล้านเหรียญ) ภายใน “หน่ึงนาที” ขณะที่ 
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อาดิดาสก็ท�ายอดขายไล่ตามคู่แข่งชนิดหายใจรดต้นคอ ทั้งสองแบรนด์

ท�ายอดขายได้สูงกว่าวันคนโสดเมื่อปี 2016 ตลอดทั้งปีภายในช่ัวโมง

เดียวของวันคนโสดปี 2017 ครั้นสิ้นสุดวัน หน้าร้านของทั้งสองแบรนด์

กไ็ด้ต้อนรบัลูกค้าออนไลน์หน้าใหม่ท่ีเข้ามาซือ้ของเพิม่ขึน้ถงึหนึง่ล้านคน 

ขณะที ่HSTYLE แบรนด์เสือ้ผ้าทีข่ายออนไลน์อย่างเดยีวโดยก่อตัง้ขึน้บน

แพลตฟอร์มของอาลีบาบา ก็ท�าสถติิยอดขายทะล ุ50 ล้านหยวน (7.5 ล้าน

เหรยีญ) ในเวลาเพียงห้านาที (อ่านข้อมูลเกีย่วกบั HSTYLE เพิม่เตมิได้ใน

บทที ่6) ประโยค “เราขายหมดแล้ว” ถูกบอกเล่าซ�า้แล้วซ�า้อกี ณ ส�านกังาน

ใหญ่ของร้านค้าออนไลน์ทั่วโลกที่ขายของอยู่บนแพลตฟอร์มของเรา

โอเพ่น เซซำมิ
สิบสองนาทีก่อนถึงเที่ยงคืน หีบห่อชิ้นแรกได้ถูกส่งไปถึงประตูบ้านของ

ลูกค้าในเซี่ยงไฮ้ สามนาทีต่อมา ผู้หญิงคนหนึ่งในหนิงโป เมืองชายฝั่ง

ทางแปซิฟิกของจีนได้รับหีบห่อชิ้นแรกซ่ึงน�าเข้าจากต่างประเทศ วันคน

โสดได้เชื่อมประเทศจีนเข้ากับโลกทั้งใบ โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้ซื้อ

สนิค้าจากแบรนด์ต่างๆ ทัว่โลก และเปิดโอกาสให้ผูข้ายได้ขยายตลาดของ

ตนเองออกไปยังต่างประเทศ รายการจ�านวนมากเป็นการซื้อขายสินค้า

จากต่างประเทศในหมวดหมู่ที่ผู้บริโภคชาวจีนชื่นชอบ กุ้งแคนาดาเกือบ

สามล้านตัวและกุ้งอาร์เจนตินาอีก 1.6 ล้านตัวถูกซื้อก่อนตีสี่ นมผงกว่า

ห้าพันตันและผ้าอ้อมใช้แล้วทิ้งอีกหนึ่งพันชิ้นถูกซื้อก่อนเก้าโมงเช้า ผู้คน

แย่งกันซื้อสินค้าอย่างบ้าคลั่งตลอดทั้งวัน ครั้นถึงบ่ายโมงตรง ยอดขายก็

พุ่งทะยานแซงยอดขายรวมทั้งวันของปี 2016 เป็นที่เรียบร้อย

ตลอดทัง้วนัดงักล่าว การพุง่กระฉดูของกระแสอ–ีคอมเมร์ิซได้ผลกั

ดันให้หีบห่อสินค้าจ�านวน 812 ล้านช้ินถูกส่งออกไปยังบ้านเรือนต่างๆ 
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ทั่วประเทศจีนและทั่วโลก ขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆ ว่า ถ้าคุณเอา

หีบห่อเหล่านั้นมาวางเรียงต่อกัน มันจะพันรอบโลกได้ถึง 1,200 รอบ คุณ

ต้องใช้เครื่องบินโบอิ้ง 747 มากกว่าแปดสิบล�าเพื่อขนส่งมัน หีบห่อเหล่า

นั้นเดินทางไกลเป็นระยะทางรวมกันถึง 390,000 ล้านไมล์ เทียบเท่าการ

เดินทางไปกลบัโลกกบัดาวพลโูตกว่าสีส่บิรอบ และการขนส่งหีบห่อจ�านวน

มากมายขนาดนัน้อาจถือเป็นการ “อพยพข้ามถ่ิน” ของสนิค้าอปุโภคบริโภค

ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ก็เป็นได้

งานหนกัในการขนส่งสนิค้าเริม่ขึน้ทนัท ีก่อนถงึเวลา 9.30 น. หบีห่อ

หนึง่ร้อยล้านชิน้ได้ถกูส่งออกไป ผูบ้รโิภคทัว่ประเทศจ�านวนมากได้รบัของ

ภายในวนัทีส่ัง่ซือ้ หนึง่สปัดาห์หลงับทสรปุโลกตะลงึ หบีห่อส่วนใหญ่กไ็ด้

เดนิทางไปถงึจดุหมายปลายทาง เนือ่งจากอาลบีาบาไม่ใช่ผูค้้าปลกีทีเ่กบ็

สต็อกสินค้าไว้ในโกดังของตนเอง สินค้าเหล่าน้ันจึงเดินทางมาจากท่ัว

ประเทศ (และทั่วโลก) โดยมุ่งตรงไปยังทุกหนแห่งในจีน อันเป็นผลจาก

เครือข่ายไช่เหนี่ยว แพลตฟอร์มที่ช่วยดูแลโลจิสติกส์ให้อาลีบาบา

ครั้นสิ้นสุดวัน อาลีบาบาก็มีรายการซื้อขายถึง 1,500 ล้านครั้ง คิด

เป็นเงนิ 168,200 ล้านหยวน (25,000 ล้านเหรยีญ) (ดรูปูที ่1.2) ซึง่มากกว่า

ยอดขายเฉลี่ยในวันธรรมดาๆ ของอุตสาหกรรมค้าปลีกทั้งหมดของจีน

เกือบสองเท่า (ตัวเลขนี้รวมเอาสินค้าที่ราคาต่อหน่วยสูงๆ อย่างรถยนต์

และอสังหาริมทรัพย์เข้าด้วยแล้ว) ท้ายที่สุด แบรนด์จ�านวน 167 แบรนด์ 

ท�ายอดขายได้สูงกว่า 100 ล้านหยวน (15 ล้านเหรียญ) ผู้บริโภคซื้อสินค้า

แทบทุกชนิดที่อยู่ใต้ฟ้าผ่านทางเว็บไซต์ทีมอลล์ ทั้งเสื้อผ้า ของใช้ในบ้าน 

เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องประดับ และอื่นๆ หนึ่งในรายการเหล่านั้นคือการซื้อ

สปีดโบ๊ตแอสตันมาร์ติน ราคา 2.5 ล้านเหรียญ
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รูปที่	1.2	

Why You Need to Know about Alibaba 5

sun on the Tmall site: clothes, home goods, electronics, jewelry, and 

 more—  and in one case, a US$2.5 million  limited-  edition Aston Mar-

tin speedboat.  
 Singles Day is not merely a marketing miracle; it is a technological 

marvel. Everyone at Alibaba worked hard for months preparing for 

this day, conducting among other tasks dozens of pressure tests aimed 

at preventing any catastrophic failure across the system, from IT to 

the  front-  end website to payments to inventory and logistics. Pow-

ered by machine-learning technology, the entire network of Alibaba 

and all the independent merchants, payment providers, warehouses, 

and shippers Alibaba works with was activated to meet the enormous 

demand. Moreover, this powerful network is now expanding into new 

areas of the value chain and more areas of the world.  

  Alibaba Is Not China’s Version of Amazon 

 Alibaba grabbed global attention with the biggest initial public offer-

ing (IPO) in history on September 19, 2014. Today, the company has 

a market cap on par with Amazon and Facebook. It has surpassed 

  F I G U R E  I -   2 

Singles Day, 2009–2017, Alibaba’s yearly gross merchandise volume 

(GMV)       
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ยอดขายสินค้ารวมของอาลีบาบา	(GMV)	ในวันคนโสด	ปี	2009–2017

ปี

วนัคนโสดไม่ใชเ่พยีงปาฏหิารย์ิทางการตลาด มนัคอืปรากฏการณ์

พศิวงทางเทคโนโลย ีทกุๆ คนทีอ่าลบีาบาท�างานหนกัหลายเดอืนเพือ่เตรยีม

พร้อมส�าหรับวันนี้ โดยทดสอบแรงต้านต่างๆ เพื่อมุ่งป้องกันหายนะจาก

ความล้มเหลวของระบบ ไล่ต้ังแต่เรือ่ง IT ข้างในไปจนถงึเวบ็ไซต์หน้าบ้าน 

รวมถึงระบบช�าระเงิน การจัดเก็บสินค้า และโลจิสติกส์ 

ทัง้น้ีเครือข่ายของอาลีบาบาท้ังหมดและผูค้้าอสิระทกุราย ตลอดจน

ผู้ให้บริการด้านการช�าระเงิน โกดังเก็บสินค้า และผู้ขนส่งสินค้าที่ท�างาน

ร่วมกับอาลีบาบา ได้ถูกกระตุ้นให้เตรียมตัวรับอุปสงค์จ�านวนมหาศาล

จากผู้บริโภค โดยมีเทคโนโลยีสมองกลคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ยิ่งไป

กว่านัน้ เครอืข่ายอนัทรงพลงันีก้�าลงัขยายออกไปยงัส่วนอืน่ๆ ของแวลูเชน 

และส่วนอื่นๆ ของโลกอีกด้วย
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อำลีบำบำไม่ใช่อะเมซอนเวอร์ชั่นจีน
อาลบีาบาดงึดดูความสนใจของคนทัว่โลก ด้วยการน�าหุน้ออกเสนอขาย

แก่ประชาชนทั่วไป (Initial Public Offering : IPO) ครั้งใหญ่ที่สุดใน

ประวัติศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2014 ถึงวันนี้บริษัทมีมูลค่าตลาด

เทยีบเท่าอะเมซอนและเฟซบุ๊ก โดยท�ายอดขายทัว่โลกแซงหน้าวอลมาร์ต 

และขยายไปสู่ทุกภูมิภาคหลักๆ ของโลก แจ็ค หม่า ผู้ก่อต้ัง เคยเป็น

เพียงเด็กหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเติบโตขึ้นมาในเมืองเล็กๆ ของจีน และสอบเข้า

มหาวิทยาลัยไม่ผ่านถึงสองคร้ัง แต่วันนี้ช่ือของเขากลับกลายเป็นชื่อที่ 

ไม่ว่าใครในโลกต่างก็คุ้นเคย

ในฐานะผู้บริหารอาวุโสของอาลีบาบา ผมเคยพบคนมากมายท่ี

มองบริษทันีว่้าเป็นผูค้้าปลกีขนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก หรอืเป็นอะเมซอนแห่ง

ประเทศจีน ภาพจ�าดังกล่าวไม่เพียงผิด แต่ยังบดบังโมเดลธุรกิจที่พลิก

โฉมโลกของอาลีบาบา และบานหน้าต่างที่บริษัทได้เปิดออกให้โลกเห็น

ว่าภมูทิศัน์ใหมท่างเศรษฐกจิก�าลงัมวีวิฒันาการไปอย่างไร จดุทีแ่ตกต่าง 

จากอะเมซอนก็คือ อาลีบาบาไม่ใช่แม้กระทั่งผู้ค้าปลีกในความหมาย

ดั้งเดิม เราไม่ได้จัดหาหรือจัดเก็บสต็อกสินค้า อีกทั้งบริการจัดส่งสินค้าก็

กระท�าโดยบริษัทโลจิสติกส์ที่เป็นบุคคลที่สาม 

อันที่จริง อาลีบาบาคือผลลัพธ์ของการเอาทุกๆ ฟังก์ชั่นเหล่านั้น

มาเชื่อมกับการค้าปลีก และท�าให้มันท�างานสอดประสานกันเป็นเครือ

ข่ายที่โยงใยและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล อันประกอบไปด้วยผู้ขาย ผู้ท�าการ

ตลาด ผูใ้ห้บรกิาร บรษิทัโลจสิตกิส์ และผูผ้ลติ พดูอกีอย่างกค็อื อาลบีาบา 

ท�าในสิ่งที่อะเมซอน อีเบย์ เพย์พอล กูเกิล เฟดเอ็กซ์ และผู้ค้าส่งทุก 

ราย รวมถึงผู้ผลิตส่วนหนึ่งในสหรัฐอเมริกาท�า บวกกับภาคการเงินที่โดด

เข้ามาร่วมวงด้วยอย่างมีพลังและประกอบสร้างให้ภาพน้ันครบสมบูรณ์ 
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ทว่าบริษัทไม่สามารถบรรลุฟังก์ชั่นทั้งหมดได้ด้วยตนเองเพียงล�าพัง โดย

อาลีบาบาได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อบ่มเพาะและประสานความร่วมมือจาก

ธุรกิจจีนหลายต่อหลายพันธุรกิจเพื่อสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจอันมีเนื้อ

แท้มาจากอินเทอร์เน็ต (ซึ่งริเริ่มและด�าเนินงานทางออนไลน์เป็นหลัก) 

โดยมีความแตกต่างจากเดิมอย่างมากมาย ทั้งเร็วกว่า ฉลาดกว่า และมี

ประสิทธิภาพสูงกว่าโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจแบบดั้งเดิม

ภารกิจหลักของอาลีบาบา คือการประยุกต์เอาเทคโนโลยีล�้ายุค 

จากเครื่องจักรสู่อินเทอร์เน็ตบนมือถือ คลาวด์ และคอมพิวติ้ง เพื่อปฏิวัติ

การด�าเนนิธรุกิจโดยรวมทัง้หมด ประเทศจนีได้กลายเป็นฐานรากอนัอดุม

สมบรูณ์ของโมเดลนี ้ ซ่ึงพร้อมจะพุ่งทะยานขึน้ไป เพราะโครงสร้างพืน้ฐาน

ทางธุรกิจของประเทศนี้เคยล้าหลังและอ่อนแอมาก่อน ด้วยการคว้าเอา

ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆ อาลบีาบาจงึสามารถพลกิโฉมอตุสาหกรรม

ค้าปลกีโดยรวมของจนีท่ีเพิง่เร่ิมตัง้ไข่ (ซึง่ความฉลาดรอบรูข้องมนัไม่ได้มี

อะไรคล้ายคลึงกับการค้าปลีกทั้งออนไลน์และออฟไลน์ของโลกตะวันตก 

เลยแม้แต่น้อย) ให้กลายเป็นแถวหน้าของโมเดลธุรกิจแห่งศตวรรษที่ 21 

นอกจากนี้ บริษัทพาร์ตเนอร์ของอาลีบาบา คือแอนต์ไฟแนนเชียลและ

ไช่เหนี่ยวเน็ตเวิร์ก ก็ได้ท�าอย่างเดียวกันกับการช�าระเงินและโลจิสติกส์

อนิเทอร์เน็ต โดยเฉพาะอ–ีคอมเมร์ิซ ได้ก้าวเดนิไปบนเส้นทางปฏวิตัิ

ของประเทศจนี มากกว่าทีจ่ะเดนิตามรอยสหรฐัอเมรกิา ดงัทีห่ม่าพดูเสมอ

ว่า “อี–คอมเมิร์ซคืออาหารหลักของจีน แต่เป็นเพียงของหวานในสหรัฐฯ” 

ในเวลาสั้นๆ บริษัทอย่างอาลีบาบาได้พลิกโฉมอุตสาหกรรมค้าปลีกของ

สหรัฐฯ และท�าให้คลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้แพร่สะพัดไปทั่วโลก อันที่

จริง สัดส่วนของยอดขายออนไลน์ต่อออฟไลน์ในประเทศจีนสูงกว่าของ

สหรัฐฯ มากกว่าสองเท่า แต่อาลีบาบาได้ท�ามันในวิถีทางที่แตกต่างจาก 

อะเมซอนโดยสิ้นเชิง
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แล้วสิง่เหล่านีเ้กีย่วข้องกบัผูอ่้านชาวตะวนัตกอย่างไรเล่า ลองคดิดู

นะครบั ถ้าคณุจะรสีตาร์ตอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่จากความว่าง

เปล่า ไม่ว่าจะเป็นอตุสาหกรรมการแปรรปูอาหาร การท�าเฟอร์นเิจอร์ หรือ

ธนาคาร โดยใช้อินเทอร์เน็ตและการเรียนรู้แบบสมองกลดังที่เป็นอยู่ใน

วันนี้ แต่อุตสาหกรรมเหล่านั้นไม่เคยมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานมา

เป็นเวลาหลายทศวรรษแล้ว คุณจะท�าเช่นไร คุณก็ต้องสร้างธุรกิจโดยใช้

ศกัยภาพของอนิเทอร์เนต็และเทคโนโลยข้ีอมลูซึง่ราคาไม่แพงและทรงพลงั 

แน่นอน เฟซบุ๊กและกูเกิลก็ท�าเช่นนี้ แต่ทั้งสองบริษัทสร้างอุตสาหกรรมที่

ไม่เคยมอียูม่าก่อน ทว่าในประเทศจนี เราต้องก่อร่างสร้างอตุสาหกรรมทีม่ี

อยูแ่ล้วขึน้มาใหม่กบัธรุกจิแทบทกุประเภท ไม่ว่าจะเป็นธรุกจิด้ังเดมิหรือ

ธุรกิจที่ไม่เคยมีอยู่ก็ตาม

ในสหรฐัอเมรกิา บรษิทัอนิเทอร์เนต็ชัน้น�าถอืก�าเนดิขึน้เมือ่มกีารเอา

เทคโนโลยีใหม่ๆ มาแก้ไขปัญหาใหม่ๆ เช่น โฆษณาออนไลน์ การประมูล

ออนไลน์ หรอืเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ แต่ส�าหรบัประเทศจนี จากการอยูใ่น

ต�าแหน่งทีไ่ด้เปรยีบ ผมจงึเหน็สิง่ทีเ่กดิขึน้เมือ่เทคโนโลยใีหม่ๆ ถกูประยกุต์

ไปใช้กับปัญหาเดิมๆ เช่น ในอุตสาหกรรมค้าปลีก การเงิน และโลจิสติกส์ 

ในการเขียนหนังสือเล่มนี้ ผมหวังที่จะแสดงให้คุณเห็นว่ากลยุทธ์

ในกรณีหลังมีหน้าตาเป็นอย่างไร ทุกๆ อุตสาหกรรมต้องต่อสู้กับการน�า

เอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้กับปัญหาเดิมๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่ผ่านมา 

สหรฐัฯ ได้เหน็การรกุคบืของเทคโนโลยีใหม่ๆ ทีถ่กูน�าไปใช้กบัธรุกจิดัง้เดมิ

น้อยลงค่อนข้างมาก อนัเนือ่งมาจากความมีประสทิธภิาพของอตุสาหกรรม

อเมริกันที่มีรากฐานมั่นคงแล้ว แต่การเปลี่ยนแปลงก�าลังจะมาถึง นี่คือ

คณุค่าของการมองไกลไปใน “อนาคต” ของประเทศจนี โดยท�าความเข้าใจ

ว่าองค์กรต่างๆ ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเพ่ือแข่งขันและสร้างคุณค่าใหม่

ขึ้นมาในอุตสาหกรรมดั้งเดิมได้อย่างไร
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อนาคตที่จีนมองเห็น

มุมมองของชาวจีนต่ออนาคตอาจท�าให้ผู้น�าธุรกิจฝั่งตะวันตกได้มุมมอง

ที่สดใหม่ยิ่งขึ้น คนที่ไม่คุ้นเคยอาจมองประเทศจีนว่าเป็นเหมือนเมื่อสอง

ทศวรรษที่แล้ว คือเป็นโรงงานของโลก ด้อยพัฒนา และเต็มไปด้วยธุรกิจ

ลอกแบบ แต่ภาพจ�าดังกล่าวกลายเป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรงใน

ปี 2018 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ต เพราะบริษัทจีน

ก�าลังสร้างผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ลูกค้าระดับเวิร์ลด์คลาส ขณะที่

อุตสาหกรรมอื่นๆ ก็ก�าลังเรียนรู้จากตัวอย่างที่มีอยู่อย่างรวดเร็ว โดยเริ่ม

พลิกโฉมอุตสาหกรรมต่างๆ ผ่านโมเดลทางธุรกิจอันเป็นนวัตกรรมใหม่

อนัทีจ่รงิ ประเทศจนีได้กลายเป็นสงัคมไร้เงนิสดและไร้เชค็เรยีบร้อย

แลว้ สินค้าและบริการทุกอย่างช�าระเงินไดง่้ายๆ ดว้ยการเอานิว้ปาดทีจ่อ

สมาร์ตโฟน ทีไ่หนกต็ามทีม่เีทคโนโลยอีนิเทอร์เน็ตบนโทรศพัท์มอืถอื ธรุกจิ

ทางธนาคารและการช�าระเงนิจะสามารถท�าบนสมาร์ตโฟนได้ทัง้หมด โดย

เฉพาะอย่างยิ่งในที่ที่มีตู้ ATM หรือสาขาธนาคาร หรือบริษัทบัตรเครดิต

ค่อนข้างน้อย ในขณะเดียวกัน ในสหรัฐอเมริกา ธุรกรรมทางธนาคารและ

อุตสาหกรรมการช�าระเงินแบบเดิมๆ ก�าลังถูกโค่นล้มโดยคู่แข่งที่ดุร้าย

อย่างแอปเปิล กูเกิล อะเมซอน เพย์พอล และสตาร์ต–อัพอื่นๆ ทว่าชาว

อเมริกันยังคงต้องพกกระเป๋าสตางค์ที่เต็มไปด้วยบัตรเครดิต เงินสด และ

เช็ค ทั้งยังพกสมาร์ตโฟนอีกเครื่องหนึ่ง ตอนที่ผมอยู่ที่สหรัฐฯ ซึ่งคิดเป็น

เวลาเกือบครึ่งหนึ่งของชีวิต ผมรู้สึกเหมือนต้องเดินถอยหลังกลับไปใน

อดีต ด้วยภาระทางการเงินเหล่านั้น

แต่การพลกิโฉมทีว่่านีเ้กดิขึน้ในประเทศจนีก่อนสหรฐัฯ เสยีอกี ทัง้นี้

ด้วยเหตผุลประการเดยีวกบัที ่โจเซฟ ชุมปีเตอร์ นกัเศรษฐศาสตร์ชือ่ดงัเคย

อธบิายไว้ กล่าวคือ การปฏวิติัเกดิข้ึนจากเส้นรอบวงอนัพร่ามวัทางตรรกะ

และโครงสร้างที่มั่นคง การขาดโครงสร้างพื้นฐาน และผู้เล่นที่ทรงพลังใน
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ประเทศจนี ได้ท�าให้การสร้างธรุกจิและทดลองสิง่ต่างๆ เป็นไปได้อย่างเสรี 

การพลกิโฉมดงักล่าวไม่ได้มมีรดกตกทอดหรอืต้นทนุในการเปลีย่นแปลง 

ใดๆ เสรีภาพที่ว่านี้คือส่วนส�าคัญของ “พายุแห่งการท�าลายล้างอย่าง

สร้างสรรค์” ตามความหมายของชุมปีเตอร์นั่นเอง

ในสหรัฐอเมริกา ผู้คนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าที่สุดได้

อย่างสะดวกสบาย มีตลาดของผู้บริโภคที่อิ่มตัวและมีอุตสาหกรรมท่ีอยู่ 

ณ จุดสมดุลแล้ว ภายใต้สภาวะดังกล่าว จึงเป็นเรื่องที่ยากที่จะมองเห็น

การพลกิโฉมซึง่ก�าลงัจะมาถงึ แม้อตุสาหกรรมจ�านวนมากก�าลงัถกูท�าลาย

ล้าง ทว่าแต่ละอตุสาหกรรมกม็เีรือ่งราวและผูเ้ล่นทีแ่ตกต่างกันไป ซ่ึงการ

เปลี่ยนแปลงก็ดูเหมือนจะเพียงส่วนเพิ่ม อันจะเห็นได้จากการที่ผู้คนและ

อตุสาหกรรมจ�านวนมากก�าลงัเปลีย่นแปลงไปในทางก้าวหน้า แต่ในจนี ผู้

ประกอบการจ�านวนมากก�าลังใช้กลวิธีใหม่ๆ เพื่อสร้างอุตสาหกรรมแบบ

ด้ังเดิมข้ึนมาใหม่ โดยสร้างสินค้าและบริการใหม่เอี่ยมอ่องด้วยรูปแบบ

ของความร่วมมือในสเกลที่ใหญ่ขึ้น

ความส�าเร็จของผู้ประกอบการจีนไม่เพียงแสดงให้เราเห็นว่าจะ

พลิกโฉมอุตสาหกรรมเก่าโดยใช้กลยุทธ์ใหม่ๆ ให้ประสบความส�าเร็จได้

อย่างไร แต่ที่ส�าคัญยิ่งไปกว่านั้น คือประสบการณ์จากจีนได้เร่งเร้าการ

เปลีย่นผ่านของบรษิทัตะวนัตก โดยกดดนัให้พวกเขาเป็นสมาร์ตบซิเินสส์ 

โมเดลและกลยทุธ์ทางธรุกจิซึง่ผมจะอธบิายต่อไปในหนงัสอืเล่มนี ้มพีลงั

และโมเมนตัมมากล้น จนสามารถก้าวข้าวพรมแดนของแผ่นดินจีนออก

ไป โมเดลอ–ีคอมเมร์ิซของอาลบีาบาได้ขยายไปยงัอนิเดยีเป็นทีเ่รียบร้อย  

อาลเีพย์ ซึง่เป็นแพลตฟอร์มในการช�าระเงินของเราได้บกุเข้าไปยงัประเทศ

ต่างๆ ทั่วเอเชีย และก�าลังกลายเป็นมาตรฐานใหม่ในการช�าระเงิน ทั้งยัง

รุกคืบเข้าไปในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนืออย่างเงียบๆ อีกด้วย จากการ

ส�ารวจเมือ่ไม่นานมาน้ี อาลบีาบาสามารถเอาชนะอะเมซอน (ซึง่เป็นทีส่อง) 

ในฐานะบริษัทที่น่าลงทุนและถือหุ้นไว้เป็นเวลาสิบปีที่สุด
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หากมองข้ามเรื่องของตัวเลข คุณูปการสูงสุดของอาลีบาบาที่มีต่อ

กลยุทธ์ทางธุรกิจในอนาคต คือการใช้เทคโนโลยีล�า้ยุคในสเกลใหญ่ยักษ์ 

เพือ่พลกิโฉมธรุกจิและขจดัความไร้ประสทิธภิาพทางธรุกจิแบบเดมิๆ ออก

ไป ด้วยการจดัหาโครงสร้างพืน้ฐานและกลจกัรอนัเป็นแก่นแท้ ซึง่ให้ก�าเนดิ

แพลตฟอร์มในตลาดใหม่ๆ และส่วนใหม่ๆ ของแวลูเชนขึ้นมา เราได้ช่วย

ธุรกิจใหม่ๆ ให้สามารถด�าเนินการและทดลองท�าสิ่งต่างๆ ได้

นกักลยุทธ์ทางธรุกิจต้องเข้าใจว่าเพราะเหตใุดอาลบีาบาจงึด�าเนนิ

ธรุกจิเช่นนี ้นัน่เพราะกลยทุธ์ของอาลบีาบาสะท้อนถงึพลวตัของการสร้าง

มลูค่าและความได้เปรียบในการแข่งขนั หากถอดรือ้อาลบีาบาออกมา คณุ

จะพบกับอนาคตของกลยุทธ์และการแข่งขันในเวอร์ชั่นคลิฟฟ์สโน้ต การ

ท�านายรหัสที่ว่านี้และลองสัมผัสการเกิดขึ้นของมัน ถือเป็นความท้าทาย

ทางปัญญาแห่งชีวิตของผมเลยก็ว่าได้

กำรโจนทะยำนของผม
เมื่อปี 1998 หลังจบปริญญาเอกสาขากลยุทธ์และธุรกิจระหว่างประเทศ

จากมหาวทิยาลยัอลิลนิอยส์ ในสหรฐัฯ ผมได้เข้าท�างานท่ี INSEAD คณะ

บริหารธุรกิจชั้นน�าของยุโรปในฐานะผู้ช่วยศาสตราจารย์ กระแสบ้าคล่ัง

อนิเทอร์เน็ตในเวลาน้ัน ท�าให้ผมเลง็เห็นถงึความจ�าเป็นทีจ่ะต้องสอนกรณี

ศึกษาเกี่ยวกับสตาร์ต–อัพอินเทอร์เน็ตใหม่ๆ จากจีน โดยขณะนั้น บริษัท

ส่วนใหญ่เป็นเพียงพวกลอกแบบจากโมเดลอเมริกันอย่าง Yahoo! (เช่น 

Sohu และซินล่าง) อาลีบาบากลับเป็นบริษัทเดียวที่เตะตาผม บริษัทที่ไม่

ธรรมดาบรษิทันีไ้ม่เหมอืนบรษิทัใดๆ ของตะวนัตกเลย และจากการท่ีผูค้น

ต่างพากนัถกเถียงเก่ียวกับอนาคตของมนัอย่างเผด็ร้อน อาลบีาบาจงึเป็น

กรณีศึกษาอันสมบูรณ์แบบที่สุดส�าหรับหลักสูตร MBA ด้วยเหตุนี้ ผมจึง

ติดต่อเข้ามา และผู้บริหารก็อนุญาตให้ผมเข้ามาศึกษาบริษัท
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ผมพบ แจ็ค หม่า ครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน ปี 2000 ขณะท�าการ

สัมภาษณ์ผู้บริหารของอาลีบาบาเป็นเวลาสามวัน ณ เวลานั้นบริษัทเป็น

เพียงสตาร์ต–อัพหน้าใหม่ มีพนักงานประมาณหนึ่งร้อยคน และเพิ่งย้าย 

จากอะพาร์ตเมนต์ของหม่ามายังส�านักงานแห่งแรก โดยหม่าเพิ่งซื้อ 

โดเมนเนม “อาลีบาบา” ด้วยเงินสดจ�านวนน้อยนิดที่บริษัทมีในปี 1999 

เนื่องจากมันเป็นช่ือท่ีเข้าใจตรงกันท่ัวโลก และมีความหมายแฝงถึง

ทรพัย์สมบตัลิ�า้ค่าทีซ่่อนเร้นอยู ่แม้จะดเูสีย่งขนาดไหน แต่วัฒนธรรมของ

บรษิทักน่็าดงึดดูอย่างยิง่ บริษัทตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมโดยไม่อาศยั

โมเดลแห่งอดตีหรอืโมเดลของตะวนัตก หรอืพดูอกีอย่างกค็อื บรษิทัก�าลงั

สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมา

ฤดูใบไม้ร่วงปี 2002 ผมกลับไปยังเมืองจีนในฐานะหนึ่งในเจ็ด

อาจารย์ผูก่้อตัง้คณะบรหิารธรุกจิเอกชนแห่งแรกของประเทศ นัน่คือ คณะ

บณัฑติศกึษาบริหารธุรกจิเชียงกง ซ่ึงก่อตัง้โดยมลูนธิลิ ีกา ชงิ แห่งฮ่องกง 

และผมยังเริ่มเป็นที่ปรึกษาเป็นงานไซด์ไลน์ควบคู่กันไป ที่อาลีบาบา ผม

ไปพูดเรื่องกลยุทธ์และจัดการประชุมเชิงกลยุทธ์ทุกๆ ปี ทั้งหมดนี้เกิดขึ้น

หลังการแตกของฟองสบู่ดอตคอม และเป็นช่วงท่ีอาลีบาบาก�าลังย�่าแย่ 

แต่ผมก็เป็นเช่นเดียวกับแจ็ค คือเชื่อในอนาคตของอินเทอร์เน็ต สุดท้าย 

ผมได้ปริญญาเอกท่ีมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ มาร์ก แอนเดรสเซน เป็น

ศิษย์เก่าชื่อดัง เขาได้คิดค้นเว็บเบราว์เซอร์โมเสกขึ้นมา ซึ่งท�าให้เว็บเป็น

ที่นิยมในช่วงต้นทศวรรษ 1990

ในเดอืนมกราคม 2006 ผมอยูท่ีล่อนดอน และก�าลังเร่งปิดต้นฉบับ

หนังสือภาษาอังกฤษเรื่องแรก น่ันคือ Dragons at Your Door : How  

Chinese Cost Innovation Is Disrupting Global Competition (ส�านกัพิมพ์ 

ฮาร์วาร์ดบซิเินสส์รีววีเพรส) โดยเขียนร่วมกับ ปีเตอร์ วลิเลยีมสนั ศาสตราจารย์
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ด้านกลยุทธ์แห่งคณะบริหารธุรกิจจัดจ์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ หนังสือ

เรื่องดังกล่าวได้สรุปผลการวิจัยของผมเกี่ยวกับองค์กรข้ามชาติที่เกิดข้ึน

ในจีน ระหว่างทางไปสนามบินในคืนก่อนวันตรุษจีน ผมได้รับโทรศัพท์

จากแจ็ค เขาชวนผมมาท�างานกับบริษัทแบบเต็มเวลา ก่อนที่ผมจะโทร. 

กลับไปหลังบินถึงปักกิ่ง และตอบรับข้อเสนอ

แหย่เท้าเข้าไปในสองโลก

นับตั้งแต่เข้ามาร่วมงานกับอาลีบาบา ผมได้พูดคุยกับผู้ประกอบการและ

ผู้น�าทางธุรกิจหลายร้อยคนทั่วโลก เป็นผู้คนท่ีพยายามรับมือกับความ

เป็นจรงิใหม่ของโลกธรุกิจ ผมเข้าใจในเรือ่งพวกนีเ้ป็นอย่างด ีทีอ่าลบีาบา 

ผมค้นพบอย่างรวดเรว็ว่าส่ิงทีใ่ช้ได้ผลกับทีน่ัน่ ไม่สามารถอธิบายได้ด้วย

ทฤษฎีทางธุรกิจและกลยุทธ์ที่ผมเรียนสมัยปริญญาโทและปริญญาเอก 

รวมทั้งสิ่งที่สอนกันอยู่ในสถาบันการศึกษาทั่วโลก

แจ็ค หม่า ดึงตัวผมเข้ามาร่วมงานกับอาลีบาบา เพื่อให้องค์กรมุ่ง

หน้าไปในภูมิทัศน์เชิงกลยุทธ์และเชื่อมโยงช่องว่างระหว่างทฤษฎีทาง

วิชาการกับการปฏิบัติทางธุรกิจจริงเข้าด้วยกัน ตอนที่ผมเข้ามาท�างาน

กับบริษัทใหม่ๆ แจ็คให้ชื่อต�าแหน่งที่มีความเฉพาะตัวมากแก่ผม คือ  

“จ้ง	ชานโหมวจาง” ซึง่เป็นต�าแหน่งทางการทหารอนัเป็นทีรู่จ้กัอย่างกว้าง

ขวางในประเทศจีน คนที่อยู่ในต�าแหน่งนี้จะถือเป็นหมายเลขสามของ 

กองทัพ และถูกจัดวางในต�าแหน่งเชิงกลยุทธ์ ซึ่งค่อนข้างคล้ายคลึงกับ

ต�าแหน่งหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ในบริษัททั่วๆ ไปของตะวันตก

ในฐานะที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ของแจ็ค ผมได้พัฒนากรอบความคิด

ตามคอนเซ็ปต์ใหม่ขึ้นมา เช่นเดียวกับวิธีแบบปฏิบัตินิยมที่สอดคล้องกับ

โมเดลธุรกิจของอาลีบาบาซึ่งไม่เคยมีมาก่อน นอกเหนือจากการพัฒนา
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กลยทุธ์เหล่านัน้ขึน้มาและประเมนิประสทิธผิลของมนั ผมยงัท�าเช่นเดยีวกนั

กับธุรกิจจ�านวนมากที่ใช้แพลตฟอร์มของเรา งานประจ�าของผมในแต่ละ

วนัเป็นการสลบักนัไปมาระหว่างทฤษฎเีชงิกลยทุธ์ระดบัสงูกบัรายละเอยีด

ในการปฏิบัติงานที่เป็นเรื่องยิบย่อย

ความโชคดีประการหน่ึงของผมซึง่เหนือกว่าคนอืน่ คอืการได้เป็นทัง้

นักวิชาการและนักปฏิบัติของท้ังสองฝั่งของมหาสมุทรแปซิฟิก ผมเกิดที่

ประเทศจนี ได้รบัการศกึษาในสหรฐัอเมรกิา และสอนอยูท่ีค่ณะบรหิารธรุกจิ

ระดบัโลก นอกเหนอืจากหน้าทีร่บัผดิชอบทีอ่าลบีาบาแล้ว ในช่วงหลายปี

ทีผ่่านมา ผมยงัแบ่งเวลาระหว่างประเทศจนีกบัเบย์แอเรยี โดยโอบรบัเอา

วิธปีฏบัิตทิีเ่ป็นนวตักรรมล�า้ยคุของทัง้สองประเทศมาใช้ กลยทุธ์ของบรษิทั

จนีถูกหล่อหลอมขึน้ในเวลาทีธ่รุกจิได้น�าเอาเทคโนโลยทีีด่แีละใหม่ทีสุ่ดมา

ประยกุต์ใช้กบัปัญหาทางธรุกจิใหม่ๆ และผลทีต่ามมากค็อื ประเทศจนีได้

ก้าวผ่านสิ่งที่สหรัฐอเมริกายังท�าไม่ส�าเร็จไปเรียบร้อยแล้ว

ผมไม่ได้ต้องการให้ชาวตะวันตกเข้าใจประเทศจีนมากขึ้น โดย

เฉพาะเมือ่ความตืน่ตระหนกกระจายไปถ้วนทัว่ แต่ผมต้องการฉายแสงไป

ยงัประสบการณ์ทีช่่วยให้ตืน่รูแ้ละมคีวามเกีย่วข้องกนัอย่างถงึท่ีสดุ ดังเช่น 

ที่ซุนวู นักกลยุทธ์ทางการทหารเขียนไว้ในพิชัยสงครามสุดคลาสสิกว่า  

“รู้เขารู้เรา รบร้อยชนะร้อย” สิ่งที่เขาเน้นไม่ใช่การท�าสงคราม แต่เป็นการ

แบ่งปันความรู ้ผมไม่สามารถหลกีหนสีญัชาตญาณแห่งความเป็นนกัการ

ศกึษาของตนเองได้ อันทีจ่รงิ ทีมของผมยงัคงเรยีกผมว่า “อาจารย์” อยูเ่สมอ

ผมขอฉายภาพอนาคตให้เหน็กันอกีสกัหน่อย ภาพๆ นีอ้าจเป็นสเกล

ทีเ่ลก็กว่าวนัคนโสด แต่ไม่ได้ส�าคญัน้อยไปกว่าหรอืจ�าเป็นต้องเข้าใจน้อย

ไปกว่ากันแต่อย่างใด และภาพทั้งสองต่างก็เกิดขึ้นในประเทศจีน
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กำรเกิดขึ้นของ “เว็บเซเล็บ”
เราลองมองย้อนกลับไปเม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2015 โดยย้อนมอง

ประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกอบการของจางหลินเชา ซึ่งขณะนั้นอายุ

เพียงยี่สิบห้าและเป็นหัวหน้า (รวมทั้งเป็นหน้าเป็นตา) ของหลินเอดิชั่น 

(LIN Edition) แบรนด์เสื้อผ้าออนไลน์ของจีนกันสักหน่อย จางเข้ามาท�า

ธุรกิจเสื้อผ้าตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่อังกฤษ โดยเลือกเสื้อผ้า

ไม่มีแบรนด์จากจีนไปขายในระหว่างวันว่างท่ีไม่ต้องไปโรงเรียน เธอเริ่ม

เรยีนรู้อย่างช้าๆ ว่าเถาเป่า (Taobao) ซึง่เป็นแพลตฟอร์มอ–ีคอมเมิร์ซของ

จีนสามารถช่วยให้เธอเปลี่ยนงานอดิเรกเป็นธุรกิจจริงๆ ได้ 

คร้ันถึงปี 2017 หลิน (LIN) ได้กลายเป็นหนึ่งในแบรนด์เสื้อผ้าที่

แขง็แกร่งท่ีสดุในเถาเป่า เป็นแบรนด์ของ “เวบ็เซเลบ็”	(web	celeb ภาษา

จีนคือ “หวัง	 หง”) ซึ่งหมายถึงพวกผู้ทรงอิทธิพลทางโซเชียลมีเดียในจีน 

ในสหรฐัอเมรกิา พวกผูท้รงอทิธพิลทางโซเชยีลจะโพสต์ภาพและบางครัง้

ก็ได้สปอนเซอร์จากแบรนด์ใหญ่ๆ หรือไม่พวกเขาก็อาจเป็นเจ้าของธุรกิจ

โฆษณาทางวดีโิอขนาดเลก็ แต่ในจนี โครงสร้างธุรกิจออนไลน์ทีย่อดเย่ียม

ท�าให้ผู้ประกอบการอย่างจางหลินเชา สามารถสร้างแบรนด์ของตนเอง 

ขายสินค้าของตนเอง และสร้างธุรกิจท่ีมีก�าไรได้ด้วยตนเอง ปัจจุบันมี

ธุรกิจของพวกเว็บเซเล็บอยู่หลายพันธุรกิจบนเถาเป่า

ในวันดังกล่าวเมื่อช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2015 จางก�าลังเตรียมเสื้อผ้า

ชดุใหญ่เพือ่วางขายบนร้านค้าออนไลน์ของหลนิเอดชิัน่ ในเวลา 15.00 น. 

เสื้อผ้าใหม่สิบห้าแบบจะถูกเปิดตัวทางหน้าร้านของหลิน แฟนๆ ของเธอ

หลายหมืน่คนต่างเฝ้ารออย่างใจจดใจจ่อทางจอมือถือของตนเอง พวกเขา

ได้เหน็พรวีวิสนิค้าทีจ่ะออกใหม่ในวนันี ้และคดิไว้ในใจแล้วว่าจะซือ้อะไร 

หลินคาดว่าจะขายเสื้อผ้าได้หลายพันชิ้นในวันนี้วันเดียว แต่ทางแบรนด์
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กลับมีเสื้อผ้าในสต็อกเพียงหนึ่งพันชิ้นเท่านั้น ไม่ใช่หนึ่งพันชิ้นส�าหรับ

แต่ละ SKU (สต็อกส�าหรับสินค้าแต่ละชนิด) แต่จ�านวนสินค้าในสต็อก

ทั้งหมดมีเพียงหนึ่งพันชิ้น หากผู้บริหารแบรนด์ออฟไลน์ทั่วๆ ไปรู้ว่าหลิน

เตรียมตัวเช่นนี้คงแทบจะเป็นลมเลยทีเดียว

พอถงึเวลา 14.58 น. หลวั ไค ผูจ้ดัการฝ่ายปฏบัิตกิาร กส่ั็งให้พนกังาน 

ทุกคนปรับวอลุ่มเสียงที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองให้ดังขึ้น สองนาที

ต่อมา ห้องทัง้ห้องกเ็ต็มไปด้วยเสยีงต๊ิงต่อง ผูใ้ช้หกพนัคนเข้ามาซ้ือของใน

ร้านออนไลน์ของหลินเป็นที่เรียบร้อย ภายในเวลาแค่หนึ่งนาที เสื้อผ้าทั้ง

สบิห้าแบบกข็ายหมดเกลีย้ง ซึง่หลนิกเ็ตรยีมตวัพร้อมอยูแ่ล้ว ด้วยการคลกิ

ไม่กี่ที SKU ชุดใหม่ก็ถูกโพสต์ขึ้นไปและพร้อมให้พรีออเดอร์ได้ทันที ยี่สิบ

นาทต่ีอมา สนิค้าส�าหรบัพรอีอเดอร์กห็มดอกีเชน่เคย ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติั

การจึงแก้ลิงก์อีกครั้ง แล้วเอา SKU ชุดที่สามโพสต์ขึ้นไป โดยในระหว่าง

ที่พิมพ์อยู่นั้น เขาก็ค�านวณในหัวไปพร้อมๆ กันว่าต้องใช้ผ้าสักเท่าไรและ

ใช้เวลาสักเท่าไรจงึจะผลติได้ทนั โดยเผือ่การคนืสนิค้าจากลกูค้าไว้ 10 ถงึ 

20 เปอร์เซน็ต์แล้ว ทัง้ยงัใช้อตัราความสนใจของลกูค้าบนโซเชยีลมเีดยีใน

รอบสองสปัดาห์ทีผ่่านมาเพือ่ค�านวณล่วงหน้าว่าทางร้านจะเอาของทีม่ใีน

สต็อกมาขายล่วงหน้าได้นานสักเท่าไร

จางแทบจะเปลีย่นธรุกจิค้าปลกีเสือ้ผ้าให้กลายเป็นธรุกิจออนดมีานด์ 

แต่ขายในราคาเท่ากับสินค้าที่ผลิตครั้งละมากๆ ออเดอร์ที่มาจากเถาเป่า

ส�าหรบัสนิค้าของหลนิได้ท�าให้แวลเูชนเร่ิมต้นขึน้ ผูซ้ือ้กร็ูว่้าทางร้านสตอ็ก 

วัตถุดิบไว้เพื่อผลิตเสื้อผ้าตามค�าสั่งซื้อ พวกเขาจึงพร้อมที่จะรอเจ็ดถึง

เก้าวนัส�าหรบัการผลติและจดัส่ง โดยโรงงานคูค้่าของหลนิจะเริม่ต้นผลติ

สินค้าตั้งแต่ได้รับพรีออเดอร์

ณ เวลา 15.17 น. จางโพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียของตนเอง

โดยบอกว่า “พวกคุณน่ีสู้ไม่ถอยจริงๆ” ภายในเวลาไม่กี่นาที เธอได้รับ
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ข้อความตอบกลับกว่าห้าร้อยข้อความ โดยบ่นกับเธอว่าซื้อของที่อยาก

ได้ไม่ทัน ครั้นถึงเวลา 15.45 น. ยอดขายก็พุ่งแซงยอดขายในช่วงหลาย

สัปดาห์ก่อนหน้านั้นรวมกัน และยังมีผู้ใช้อีกหนึ่งพันห้าร้อยคนรอถาม

ค�าถามอยู่ โรงงานน่าจะเครียดมากทีเดียวในการผลิตสินค้าให้ทันตาม 

ค�าสั่งซื้อของลูกค้า ครั้นฝุ่นหายตลบ ปรากฏว่าหลินท�าลายสถิติได้ส�าเร็จ 

โดยขายของได้มากกว่าหนึง่หมืน่ชิน้ ลกูค้าแต่ละคนมยีอดซือ้เฉลีย่ประมาณ 

1,000 หยวน (150 เหรียญ)

จางเป็นนางแบบของแบรนด์ตนเอง เป็นแรงบันดาลใจในการ

ออกแบบ เป็นฝ่ายการตลาด และเป็นหลายสิ่งหลายอย่าง บริษัทที่อยู่

เบือ้งหลงัเป็นเพยีงบรษิทัเลก็ๆ ทีม่พีนกังานไม่เกนิหน่ึงถงึสองร้อยคน โดย

สนับสนุนแบรนด์อย่างเดียวกับหลินอีกนับสิบบริษัท แบรนด์เหล่านี้ขาย

ออนไลน์เท่านั้น ไม่มีสินค้าคงคลัง ไม่มีโรงงานของตนเอง แต่ยังคงท�า

ธุรกิจด้วยความเร้าใจยิ่ง ในช่วงสี่เดือนแรกของปี 2015 หลินท�ายอดขาย 

ได้ถึง 80 ล้านหยวน (เกือบ 11 ล้านเหรียญ) ในจ�านวนนั้นเป็นก�าไรเนื้อๆ 

เกือบ 30 เปอร์เซ็นต์ หลินและบริษัทของพวกเว็บเซเล็บจ�านวนมากมี

ววิฒันาการอย่างรวดเร็วนบัจากปี 2015 โดยแสดงให้คนทีอ่ยูใ่นอตุสาหกรรม

แบบดั้งเดิมจ�านวนมากเห็นถึงวิธีปฏิบัติการ วิธีท�าการตลาด และวิธีวาง

กลยุทธ์โดยอาศัยข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อน

กระบวนทัศน์ ใหม่
เรือ่งราวของวนัคนโสดและหลนิเอดช่ัิน เป็นตวัอย่างทีด่ขีองโมเดลธรุกจิที่

เป็นการปฏวัิตซิึง่ก�าลังแพร่กระจายไปทัว่ประเทศจนี โดยจะเข้าไปทดแทน

โมเดลธรุกจิทกุหนแห่งทีม่ปีระสทิธภิาพน้อยและตอบสนองผู้บริโภคได้ช้า

กว่า สตอรี่ทั้งสองแสดงให้เห็นว่า ผู้เล่นที่มีความเชื่อมโยง ทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย 

และผูใ้ห้บรกิาร สามารถประสานงานและร่วมมอืกนัอย่างเรยีลไทม์โดยใช้
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เทคโนโลยีเป็นตัวกลางได้อย่างไรในสเกลที่แตกต่างกันลิบลับ อาลีบาบา 

และบริษัทในลักษณะเดียวกันประสบความส�าเร็จในการเชื่อมโยงและ

ประสานผู้เล่นเหล่านั้นเข้าด้วยกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสมองกลเป็นหลัก

ในการเอาชนะความซับซ้อนและบริหารในสเกลที่ใหญ่ขนาดนั้นได้

ผมเรยีกกลยทุธ์น้ีว่า การโอบรบัเทคโนโลยใีหม่ๆ ทัง้นีเ้พ่ือเช่ือมต่อ 

ผู้เล่นทั้งหมดของคุณและออกแบบสมาร์ตบิซิเนสส์ในอุตสาหกรรมต่างๆ 

เสียใหม่ สมาร์ตบิซิเนสส์อย่างอาลีบาบาใช้เทคโนโลยีเพื่อเช่ือมกิจกรรม

ทางธุรกิจของฝ่ายต่างๆ ซึ่งเกี่ยวพันกันไปมาได้อย่างไม่จ�ากัด การจะ

ท�าให้ความเกีย่วพนัทีซ่บัซ้อนและยุง่เหยงิเช่นนัน้เวร์ิกได้ บรษิทัต้องท�าให้

การตดัสนิใจและการกระท�าต่างๆ เป็นไปโดยอตัโนมตั ิและในการท�าเช่น

นั้น การเรียนรู้แบบสมองกลซึ่งเราจะอธิบายในเชิงลึกไว้ในบทที่ 3 ได้ใช้ 

อัลกอรทึิมเพือ่กระตุน้ให้คอมพวิเตอร์ “เรยีนรู”้ จากข้อมลูดบิเรยีลไทม์ของ

ลูกค้าและคู่ค้า โดยท�างานสอดประสานกับมันอย่างอัตโนมัติ 

ขมุทรพัย์ในวันคนโสดเป็นตวัอย่างท่ีดขีองสมาร์ตบซิเินสส์ มบีรษิทั

หลายพันที่เข้ามาร่วมวงเพื่อจัดหาสินค้าและบริการให้ลูกค้าหลายล้าน

คนในเวลาอันรวดเร็วด้วยความราบรื่น ดูเหมือนวันคนโสดจะเติบโตต่อ

ไปได้ไร้ขีดจ�ากัด และจุดนี้เองคือบทเรียนส�าคัญจากหนังสือเล่มนี้ กล่าว

คอื สเกลทีค่าดไม่ถงึจะเกดิขึน้ได้กต่็อเมือ่ธรุกจิมคีวามฉลาดรอบรู้เท่านัน้

อาลีบาบาใช่ว่าจะลงตัวไปเสียทุกอย่าง ไม่ใช่เลย แต่กลยุทธ์และ

ตัวองค์กรได้เปลี่ยนผ่านจากโมเดลดั้งเดิมจนสามารถสร้างการเติบโตใน

เลเวลท่ียากจะจินตนาการถึง ผมเขียนหนังสือเล่มน้ีขึ้นมาก็เพ่ือสรุปบท

เรียนที่เราสามารถเรียนรู้จากอาลีบาบาเพ่ือน�าธุรกิจทั่วโลกให้ก้าวเข้าสู่

ภูมิทัศน์ทางกลยุทธ์ใหม่แห่งความเป็นสมาร์ตบิซิเนสส์ให้จงได้


