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Editor’s Talk

สวัสดีทานผูอาน TrueBusiness Techno Notes ทุกทานครับ ในระยะหลังมาน้ี หลายทาน

อาจไดยินคำเรียกสถานที่ที่เรียกวา Co-Working Space กันอยูบอยครั้ง ธุรกิจการให

บริการสถานที่ดังกลาวนี้ กำลังขยายตัวในบานเรา และไดรับความนิยมมากเลยทีเดียวครับ

เน�องดวยไลฟสไตลการทำงานของเราท่ีเปล่ียนไป สามารถทำงานไดจากขางนอกสถานท่ีได

อยางสะดวกสบายผานเทคโนโลยีการส�อสารรูปแบบไรสายตาง ๆ ประกอบกับการหันไปทำ

อาชีพอิสระกันมากขึ้น ไมตองเขาไปนั่งทำงานตามออฟฟศเหมือนแตกอนแลว ผมจึงขอ

หยิบเอาเร�องของ Co-Working Space มาเลาใหทานผูอานไดติดตามกันในฉบับนี้ครับ

ตามติดมาดวยเร�องของการทำใหการเขาถึงขอมูล และมีเดียของส�อออนไลนของเราทำได

รวดเร็วมากย่ิงข้ึน เพราะปฏิเสธไมไดวาในปจจุบันการเขาถึงขอมูลของลูกคา มักจะใชชองทาง

ออนไลนเปนหลักไปแลว ความประทับใจในการเขาถึงส�อ และเว็บไซตตาง ๆ ของเราจึงถือ

เปนเร�องที่ตองใหความสำคัญอยางมากเลยทีเดียวครับ แลวมันทำไดอยางไรละ? ติดตาม

ไดดานในฉบับเลยครับ นอกจากน้ียังมีเร�องท่ีไมวาจะอยูในรูปแบบธุรกิจไหน ก็ตองขอเกาะ

กระแสไปกับ Pokemon Go ไปดวย เพราะวาไดรับความนิยมมากจริง ๆ ครับ เราสามารถ

ประยุกตมาปรับใชกับธุรกิจตาง ๆ ไดอยางไร เรามีมาฝากทานผูอานกันในฉบับนี้ครับ
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หลายทานคงเคยไดยินคำวา Co-Working Space กันมาบางซักระยะหน่ึงแลว

บางทานอาจเคยไปใชบริการมาบางแลว แตผมเช�อวายังมีอีกหลายทานท่ียังไมเคย

แถมยังสงสัยอีกดวยวา เจา Co-Working Space นี้ มันแตกตางจากการไป

น่ังทำงานตามรานกาแฟอยางไร? เราลองมาดูไปพรอม ๆ กันครับวามันมีรูปแบบ

เปนอยางไร

 

Co-Working Space เกิดขึ้นมาเพ�อตอบรับกับไลฟสไตลการทำงานของคน

ในปจจุบัน ซ่ึงเทคโนโลยีอันทันสมัย สามารถทำใหเราทำงานนอกสถานท่ีไดอยาง

งายดาย แตถานัดรวมตัวกันทำงานท่ีรานกาแฟซัก 4-5 คน แตส่ังเคร�องด�มเพียง

แกวเดียว ก็ดูจะไมเขาทีแลวสั่งเคร�องด�มคนละแกว แตนั่งทำงานกันยาว ๆ ถึง

5-6 ชั่วโมง ก็ดูจะเปนเร�องที่นาเกลียดเกินไป แลวไหนจะมีเร�องคาที่จอดรถที่

ตองเสียเพิ่มไปในแตละชั่วโมงที่เรานั่งทำงานอยู ทำใหรวมคาใชจายในหนึ่งวัน

อาจจะหมดกับคาสถานท่ีไปมากกวาท่ีจำเปน จึงเกิดเปนสถานท่ีทำงานท่ีเราเรียกวา

Co-Working Space ข้ึนมา ซ่ึงนอกจากจะเปนสถานท่ีทำงานท่ีรวมเอาคนชอบ

ทำงานนอกสถานที่ ไวดวยกันแลว ยังถือวาเปนแหลงรวมตัวของคนทำธุรกิจ

ขนาดเล็ก Startup หรือฟรีแลนซท่ีมีความคิดสรางสรรค สามารถขอความชวย

เหลือ แลกเปล่ียนความรูใหคำปรึกษากันไดตลอดเวลาการทำงาน บางคนอาจได

ความคิดริเริ่ม และไอเดียเจง ๆ จากที่นี่ก็เปนไดนะ

 



ส่ิงท่ีทำให Co-Working Space แตกตางจากรานกาแฟ

ทั่ว ๆ ไป คือ อุปกรณที่พรอมสรรพสำหรับการทำงาน

ไมวาจะเปนโตะ เกาอี้ โซฟา กระดานจดขอความ เคร�อง

Fax ปริ้นเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง ปลั๊กไฟ หอง

ประชุม หองเวิรคช็อป รวมไปถึงโตะที ่นั ่งพักผอน

รับประทานอาหารที่มีอุปกรณอำนวยความสะดวกตาง ๆ

ที่เรียกไดวาเสมือนคุณนั่งทำงานในออฟฟศดี ๆ ที่หนึ่ง

เลยทีเดียว น่ียังไมพูดถึงบรรยากาศท่ีผอนคลาย แตแฝง

ไปดวยพลังขับเคล�อนในการทำงานที่ผมเช�อวาจะมีสวน

กระตุนทำใหเรามีสมาธิสรางสรรคงานที่มีประสิทธิภาพ

Co-Working Space เปนสถานที่ที่ทุก ๆ คนสามารถเขา

มาใชบริการได โดยอาจนัดกลุมเพ�อนรวมงาน ลูกคา เพ�อ

มาวางแผน ระดมสมอง ชวยกันทำงาน และนำเสนองาน

ตาง ๆ ไดในเวลาเดียวกัน ซึ่งคุณไมสามารถทำอยางนี้ ได

ตามรานกาแฟทั่ว ๆ ไปไดแนนอนครับ

ออกมาไดจึงไมนาแปลกใจท่ีทำใหนักธุรกิจ หรือใครหลาย ๆ

คน เลือกออกมานั่งทำงานที่ Co-Working Space แทน

การนั่งทำงานที่ออฟฟศหรือรานกาแฟ
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สำหรับบานเรา Co-Working Space เร่ิมมีการขยายตัว

ไปตามยานธุรกิจท่ีสำคัญ ๆ ในกรุงเทพ ซ่ึงแตละท่ีจะมีบุคลิก

และบรรยากาศที่แตกตางกันไป กอนเราจะไปทำงานที่

Co-Working Space เราควรจะพิจารณาอะไร

กอนบาง ลองมาดูกันครับ

สถานที่ตั้ง บริการที่มีให และขอกำหนดตาง ๆ

Co-Working Space แตละท่ี มีการตกแตงสถานท่ี

ที่แตกตางกัน อุปกรณที่มีใหบริการที่แตกตางกัน

หองประชุม โตะ ท่ีน่ัง รวมไปถึงบรรยากาศท่ีแตกตาง

กัน ดังนั้น เราจึงควรพิจารณาใหตรงกับความตอง

การที่จะใชงานของเรา รวมไปถึงขอกำหนดสำหรับ

การใชบริการตาง ๆ เพ�อใหเราไดรับบริการท่ีดี สงผล

ตอเน�องถึงการสรางสรรคผลงานที่มีประสิทธิภาพ

ของเราตอไปครับ

สมาธิไดในระยะเวลาที่ยาวนาน ตั้งแตโตะ เกาอี้ ที่นั่ง

ตางๆ นั่งสบายหรือไม บุคลิกของผูเขามาใชบริการ

ทานอ�น ๆ รสชาติอาหาร เคร�องด�ม สีสันที่ ใชตกแตง

มุมในการพักผอน ระดับเสียงรบกวนภายในราน ไป

จนกระทั่งที่จอดรถ ลวนแลวแตมีความสำคัญตอ

ความรูสึกของเราทั้งนั้น

อัตราคาบริการ

Co-Working Space สวนใหญจะมีอัตราคาบริการ

ใหเราเลือกหลากหลายรูปแบบ มีท้ังแบบเขามาเปนคร้ัง

คราวนับเปนรายช่ัวโมง หรือเปนแบบแพ็คเกจท่ีมีการ

เขามาใชบริการเปนประจำ หรือบางที่อาจมีแบบเปน

กรุปทีมก็มี เพ�อใหคุณสามารถพาทีมงานเขามารวม

ประชุม หรือนั่งทำงานดวยกันได ยังไมนับรวมถึง

อัตราคาบริการในการใชหองประชุม หรืออุปกรณ

บางชนิดท่ีจะมีการคิดคาบริการเพ่ิมเติม ดังน้ันจึงควร

ตรวจสอบกอนเขาไปใชบริการ เพ�อใหไดบริการที่ดี

ในระดับราคาที่เหมาะสมครับ

แลว Co-Working Space ไมเหมาะกับใคร?

  คนที่ตองการความสงบในระหวางการทำงาน

แนนอนวา Co-Working Space เปนสถานท่ีท่ีรวมตัว

กันของคนมาทำงาน จับกลุมปรึกษา และวางแผนงาน

ตาง ๆ ไมมีทางเลยท่ีจะเงียบสงบไดตลอดท้ังวัน จะตอง

มีเสียงผูคน หรือมีคนเดินไปมาอยูตลอดเวลา ดังนั้น

จึงไมเหมาะกับคนที่ชอบทำงานในสถานที่เงียบ ๆ ไม

พลุกพลานครับ

ไอเดียบรรเจิดในหัวอาจไมใชของคุณคนเดียว

ตอเน�องจากขอมูลท่ีเปนความลับ บางทีคุณอาจเผลอ

ไปแชร ไอเดียบางอยางของคุณ หรืออาจหลุดขอมูล

บางอยางออกไป ซ่ึงคุณไมสามารถควบคุมไดเลยหาก

มีใครซักคนที่อยู ใกลตรงที่คุณนั่ง แอบเอาไอเดียดัง

กลาวไปทำกอนคุณ ดังน้ัน ตองระวังในการเก็บความลับ

ตาง ๆ ใหดีครับ

ตองการพูดคุยหรือการประชุมที่เปนความลับ

ดวยความที่ Co-Working Space ถูกสรางดวย

แนวคิดที่วา เปดใหคนทุกคนสามารถมารวมทำงานกัน

ในท่ีเดียวกันได ทำใหในแตละวัน มีผูคนจากหลากหลาย

อาชีพและธุรกิจแวะเวียนกันเขามาใชบริการ ความลับ

ทางการคาท่ีแชร ใหคนอ�น ๆ รับรูไม ได จึงไมเหมาะท่ีจะ

นำเอามาพูดคุยกันที่ Co-Working Space ถึงแมวา

ในบางที่อาจจะมีพื้นที่สวนตัวใหคุณไดเลือกใชบริการ

เพิ่มเติม แตสุดทายแลว อาจมีใครเดินผานไปมาอยูดี

บรรยากาศภายในราน และผูที่เขาใชบริการ

เร�องของบรรยากาศในการทำงาน ถือเปนเร�องหนึ่ง

ที่สำคัญ หากวามีบรรยากาศที่ดี เหมาะสม ก็สามารถ

เปนตัวกระตุนท่ีจะใหเราสามารถผลิตงานดี ๆ มีคุณภาพ

ออกมาได และยังสามารถทำใหเรานั่งทำงานอยางมี



โครงการ True Digital Park

เปนโครงการที่ผสมผสานพื้นที่สำหรับอยูอาศัย ทำงาน

และการพักผอน ตลอดจนทำกิจกรรมทางสังคมเขาไว

ดวยกัน ภายในถูกสรางใหเปนเมืองดิจิทัล ดวยเครือขาย

การส�อสารโทรคมนาคมสุดล้ำ 4G LTE, BroadBand

และ Hi-Speed WiFi บรรยากาศสมบูรณแบบ World-

Class Co-Working Space ที่เปดโลงบนพื้นที่สีเขียว

ทามกลางธรรมชาติ บนคอนเซปต Innovative Office

Park และส่ิงอำนวยความสะดวกตาง ๆ ท่ีเอ้ือประโยชนตอ

การสรางสรรคนวัตกรรม การดำเนินธุรกิจ และไลฟสไตล

ขอบคุณที่มา : www.9tana.com/node/true-digital-park, www.deskmag.com, http://scbsme.scb.co.th, http://thumbsup.in.th

มีความพรอมในการใหบริการทั้ง ศูนย DATA Center,

Cloud, e-Commerce และ e-Payment ท่ีพรอมรอง

รับการเขามาตั้งสำนักงานขององคกรตาง ๆ ไมวาจะเปน

บริษัทขามชาติรายใหญของโลก, กลุม Startup, กลุม

SMEs, มหาวิทยาลัย และกลุม R&D

True Digital Park มุงเปนศูนยกลางดานดิจิทัล

(Digital Hub) ของไทย ผสานความรวมมือจากหนวยงาน

รัฐและองคกรธุรกิจทุกภาคสวน เพ�อมุงพัฒนา และผลัก

ดันเหลา Startup ของไทย โดยจะพรอมเปดใหบริการ

ภายในกลางป 2561

TrueSphere

หากคุณกำลังมองหา Co-Working Space ที่ ใหประสบ

การณแบบ First Class ในบรรยากาศสบาย ๆ กับของวาง

รสชาติเย่ียม พรอมมีคนคอยใหคำปรึกษาหาโซลูช่ันท่ีตรงใจ

เพ�อเสริมสรางใหธุรกิจมุงไปขางหนาแบบ Smart และมอบ

ความรูแบบ Infinite Knowledge Sharing ใหคุณได

ตอยอดธุรกิจคุณตองลองมานั่งทำงานที่ทรูสเฟยรดูครับ

นอกจากความชิวที่จะไดรับแลว ความสะดวกสบายในการ

ทำงานก็มีใหครบครันทั้ง พื้นที่ในการคุยงานและการประชุม

อินเทอรเน็ต WiFi พรอมรับสิทธ์ิในการเขารวมสัมมนาและ

การอบรมที่จะจัดขึ้นเพ�อธุรกิจโดยเฉพาะ

Co-Working Space ถือเปนอีกหน่ึงทางเลือกสำหรับ

ใครที่ ไมอยากต�นไปทำงานที่ออฟฟศตอนเชา ๆ ตองฝา

รถติดเขาไปน่ังทำงานตามเวลาแบบพนักงานออฟฟศท่ัวไป

และยังเหมาะสำหรับกลุมคนที่ทำอาชีพอิสระที่ตองการ

บรรยากาศใหม ๆ พบปะผูคนเพ�อคนหาแรงบันดาลใจ

และไอเดียใหม ๆ เพ�อพัฒนาการทำงานของตนเอง การ

ทำงานนอกสถานที่ในยุคที่เทคโนโลยีการส�อสาร และไอที

ถูกพัฒนามาจนทำใหเราสามารถทำงานไดจากทุกที่ จึงไม

นาแปลกใจท่ีตอนน้ีใคร ๆ ก็หยิบเอาคอมพิวเตอรโนตบุค

ออกไปนั่งทำงานตาม Co-Working Space และราน

กาแฟตาง ๆ กันมากขึ้นเร�อย ๆ ครับ

นัดคุยงานคราวหนาลองแวะมาทรูสเฟยรดูสิครับ สาขาแรก

The Emquartier ชั้น 2 บนถนนสุขุมวิทเพียงโชวบัตร

ทรูแบล็คการดก็เขามาใชบริการพรอมเพ�อเพ�อนอีก 1 คน

พรอมรับ Black Card Welcom Set   รับรองวาคุณ

จะประทับใจและตอยอดธุรกิจคุณไดแบบไมรูจบแลวละครับ
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Product Solution

CDN
สำคัญอยางไรกับ

การเช�อมตอในยุคดิจิตอล

การพัฒนาของระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สงผลให

ผูใชงานสามารถเขาถึงขอมูลที่เพิ่มมากขึ้น ไมวาจะเปน

รูปภาพขนาดใหญ ขอมูลเสียง หรือแมกระท้ังวิดีโอคมชัด

สูงแบบ HD นอกจากน้ีไลฟสไตลการทำธุรกรรมบนระบบ

อินเทอรเน็ต ท้ังการจองต๋ัวภาพยนต ต๋ัวเคร�องบิน ส่ังซ้ือ

สินคาออนไลน รวมไปถึงการทำธุรกรรมทางการเงินตาง ๆ

ก็กำลังไดรับความนิยมมากขึ้น เน�องดวยสามารถตอบ

สนองความตองการของผูใชงานไดอยางสะดวก รวดเร็ว

ผูใชงานสามารถเขาถึงไดตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทุกเวลา

ผานอุปกรณการเช�อมตอทุกรูปแบบ แตเน�องจากปริมาณ

ความตองการในการเขาถึงขอมูลที่มีความหลากหลาย และ

เพิ่มขึ้น จึงทำใหเกิดความลาชาในการใชงาน ซึ่งอาจสราง

ประสบการณท่ีไมดีใหแกผูใชบริการ และพลาดโอกาสสำคัญ

ในการสรางรายไดทางธุรกิจไปอยางมหาศาล ดังนั้น การ

พัฒนาระบบ หรือการหาเคร�องมือใหม ๆ ที่จะสามารถ

สรางประสบการณ และความรูสึกที่ดี พรอมตอบสนอง

ความรวดเร็วในการคนหา และสรางความนาเช�อถือใหแก

ธุรกิจจึงเปนสิ่งที่หลาย ๆ องคกรไมควรมองขาม



หากองคกรของคุณ ตองใชเว็บไซตเพ�อการดำเนินธุรกิจ

แตผูเขาใชงานเกิดความรูสึกวาเว็บไซตของคุณมีความลาชา

ทำใหไมสามารถตอบสนองความตองการไดทันทวงที ระบบ

CDN หรือ Content Delivery Network จะสามารถ

ชวยใหแกปญหาตาง ๆ โดย CDN คือ ระบบเครือขาย

ขนาดใหญของเคร�องเซิรฟเวอรจำนวนมหาศาลท่ีกระจาย

ตัวอยูท่ัวโลก โดยเคร�องเซิรฟเวอรเหลาน้ีจะเช�อมตอกัน

ผานอินเทอรเน็ตเพ�อทำหนาท่ีในการสงขอมูลใหไปถึงผูรับ

ปลายทาง ดวยการเลือกเสนทางที่เร็ว และสั้นที่สุด รวม

ท้ังยังเพ่ิมประสิทธิภาพในการเขาถึงขอมูลเหลาน้ันไดตลอด

เวลา โดยรูปแบบขอมูลหรือ เนื้อหาที่หลากหลายตาง ๆ

CDN เพิ่มประสิทธิภาพ และความรวดเร็วบนเว็บไซต ไดอยางไร

ทั้งขอความ รูปภาพ ไฟลเอกสาร ซอฟตแวร รวมไปถึง

ไฟลมัลติมีเดีย จะถูกคัดลอก (Caching) เพ�อจัดเก็บไว

บนเคร�องเซิรฟเวอรที่กระจายตัวอยูที่เคร�องปลายทาง

เม�อมีการรองขอขอมูลเซิรฟเวอรท่ีอยูใกลท่ีสุดจะตอบรับ

คำรองขอเหลานั้นแทนเคร�องเซิรฟเวอรตนทางที่อยู ไกล

ออกไป ซึ่งทำใหรนระยะเวลาในการสงขอมูลใหเร็วขึ้นกวา

เดิมโดยเฉลี่ยแลวมากกวา 50% เลยทีเดียว จะเห็นไดวา

หากเรามีเคร�องเซิรฟเวอรที่กระจายตัวทั่วโลกมากเทาไร

การเขาถึงขอมูลของผูใชงานก็จะยิ่งมีความรวดเร็วมาก

ยิ่งขึ้นเทานั้น

ประโยชนของ CDN ตอองคกรธุรกิจในแงตาง ๆ

ผูใชบริการเว็บไซต: ระบบ CDN จะชวยใหผูใชบริการ

บนเว็บไซต หรือเว็บแอพพลิเคชั่น ใชเวลาในการโหลด

ขอมูลมาแสดงผล หรือทำธุรกรรมออนไลนตาง ๆ ได

รวดเร็วยิ่งกวา ดวยการคัดลอก (Caching) เพ�อจัด

เก็บไวบนเคร�องเซิรฟเวอรที่กระจายตัวอยูที่เคร�อง

ปลายทางที่ใกลที่สุด

องคกรธุรกิจท่ีใหบริการดานตาง ๆ อาทิ E-commerce,

ผูใหบริการส�อออนไลน, สถาบันทางการเงิน รวมไป

ถึงผูใหบริการระบบคลาวด สามารถสราง Brand

Loyalty อันแข็งแกรงในระยะยาว ในแงของการนำ

เสนอประสบการณการใชบริการอันแสนยอดเย่ียมให

แกลูกคา ไมวาจะเปนการเขาถึงขอมูลที่รวดเร็วมาก

ยิ่งขึ้น ทั้งเนื้อหา รูปภาพ หรือแมการทำ Online

Streaming และ Video on Demand โดยเฉพาะ

กรณีท่ีลูกคาอยูตางประเทศ จะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการเขาถึงขอมูลไดตลอดเวลา และเหมาะสมตอ

อุปกรณท่ีหลากหลายประเภท เชน โนตบุค สมารทโฟน

หรือแท็บเล็ต การันตีความปลอดภัยในการใชงานที่

สามารถปองกันการโจมตีไดทุกรูปแบบอีกดวย



1] Web Performance

บริการที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการสงขอมูล หรือ

เนื้อหาบนเว็บไซต ทั้งขอความ รูปภาพ ซอฟตแวร ไฟล

เอกสาร และอ�น ๆ ไปยังเคร�องปลายทางท่ีกระจายอยูท่ัว

โลกใหมีความรวดเร็วมากย่ิงข้ึน โดยการคัดลอก (Caching)

ขอมูล ท้ังแบบท่ัวไป และแบบไดนามิค พรอมเลือกเสนทาง

ที่สั้น และใชเวลานอยที่สุดในการสงขอมูลไปยังเคร�อง

ปลายทาง นอกจากน้ี Web Performance ยังไดทำการ

ดึงขอมูล หรือเน้ือหาตาง ๆ มาเก็บไวท่ีเซิรฟเวอรลวงหนา

เพ�อเพ่ิมความเร็วในการแสดงบนผลเว็บไซต พรอมทำการ

บีบอัดขอมูล และปรับแตงโปรโตคอล เพ�อใหสามารถสง

ขอมูลไดเร ็วมากยิ ่งขึ ้นอีกดวย โดยบริการ Web

Performance ยังชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเขาถึง

เว็บไซต โดยการันตี Availability ของระบบ CDN ที่

100% ซ่ึงหมายความวา กรณีท่ีเซิรฟเวอรตนทางทำงาน

ไดตามปกติ ผูใชบริการจะเขาถึงเว็บไซต ไดอยางแนนอน
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บริการหลักของระบบ CDN ในประเทศไทย

3] Media Delivery

บริการสำหรับสงวิดีโอไปยังเคร�องปลายทางท้ังแบบ Video

on Demand (VOD) Streaming และ Live Streaming

ซ่ึงสามารถปรับแตงขนาดของวิดีโอใหเหมาะสมกับแบนดวิทด

ของเครือขาย และอุปกรณปลายทางไดโดยอัตโนมัติ รวม

ท้ังชวยจัดการข้ันตอนการดำเนินงานของการเผยแพรวิดีโอ

ใหงายยิ่งขึ้นเพียงแคอัพโหลดไฟลวิดีโอความละเอียดสูงสุด

ขึ ้นบนระบบเทานั ้น ระบบก็จะทำการ Transcode และ

Packaging วีดีโอใหเหมาะสมแบบอัตโนมัติทันที โดยขอมูล

วิดีโอเหลาน้ีจะถูกคัดลอก (Caching) เก็บไวใน CDN เพ�อ

ชวยลดภาระการทำงานของเคร�องเซิฟเวอรหลัก พรอมลด

แบนดวิทด และชวยใหผูใชบริการสามารถโหลดวิดีโอใหแสดง

ผลไดเร็วยิ่งขึ้นอีกดวย

ทรู อินเทอรเน็ต รวมมือกับ Akamai ผูใหบริการระบบ

CDN รายใหญที ่สุดในโลก ซึ่งมีเคร�องเซิรฟเวอรกวา

280,000 เคร�องที่กระจายตัวกวา 100 ประเทศทั่วโลก

พรอมใหบริการระบบ CDN ท้ัง 3 รูปแบบ สอบถามขอมูล

บริการเพิ่มเติมโทร. 02-620-0400 กด 2

ขอบคุณที่มา : www.techtalkthai.com

2] Cloud Security

บริการรักษาความปลอดภัยในรูปแบบ Multi-layered

Web Security ที่จะปกปองเว็บแอพพลิเคชั่นจากภัย

คุกคาม และการโจมตีรูปแบบตาง ๆ บนโลกไซเบอร ท้ังใน

รูปแบบ SQL Injection, Cross-Site Scripting และ

CSRF รวมไปถึงการโจมตีในรูปแบบอ�น ๆ บน OWASP

Top 10 นอกจากนี้ยังสามารถรับมือกับการโจมตีแบบ

DDoS ไดอยางไรกังวล โดยสามารถปองกัน DDoS ท่ีมี

ขนาดใหญกวา 320 Gbps โดยที่ระบบยังคงสามารถ

ทำงานไดอยางปกติ นับวา DDoS Protection เปนหนา

ดานสำคัญในการปกปองเว็บไซตจากการถูกถลมโดยผู ไม

ประสงคดีที่แฝงตัวอยูในโลกไซเบอรอยางแทจริง





   โรงพยาบาลกรุงเทพเปนโรงพยาบาลเอกชนระดับตน ๆ

ของประเทศไทยเลยครับ และเปดใหบริการมามากกวา

40 ปแลว ปจจุบันมีสาขาอยูทั่วประเทศมากกวา 40 กวา

โรงพยาบาลและก็ขยายสาขาไปสูประเทศรอบ ๆ ประเทศไทย

ดวย เราเปดใหบริการครบวงจรทางดานการแพทย ในทุก

ระดับ ปรัชญาของเราก็คือการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา

ใหการบริการ เพ�อใหบริการไดประโยชนกับผูปวยสูงสุดครับ

การนำเทคโนโลยีมาใชในธุรกิจโรงพยาบาล ผมมองวามี

2 เร�องใหญ ๆ อันท่ีหน่ึงคือเทคโนโลยีทางดานการแพทย

อันท่ีสองเทคโนโลยีเร�องการใชขอมูล การนำขอมูลมาใชได

อยางถูกตอง แมนยำ และทันเวลา ทำใหการดูแลผูปวย

ฉุกเฉินมีมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศการเช�อมโยงขอมูล 
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เปลี่ยนมุมคิด เพิ่มโอกาสธุรกิจ

“

”

กวา 40 ปของโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำแหงนี้ ที่เนนการใหบริการผูปวยเปนหัวใจสำคัญ โดยไมหยุดที่

จะคิดคนเทคโนโลยีการแพทยและพัฒนาการส�อสาร จนปจจุบันไดรับการยอมรับในระดับสากล นอกเหนือ

จากน้ีทางทรูบิสิเนสไดรับเกียรติจาก นพ. สมศักด์ิ หวานกิจเจริญ Chief Information Officer

(CIO) โรงพยาบาลกรุงเทพ มาแบงปนเร�องราวของความสำเร็จธุรกิจครับ 

ระหวางกันน้ีเปนหัวใจสำคัญ ในการใหบริการผูปวยในประเทศ

เองหรือผูปวยชาวตางชาติที่เขามารับบริการ โรงพยาบาล

กรุงเทพเลือกใชบริการของทรูบิสิเนส ท่ีจะทำใหการเช�อมโยง

ขอมูลระหวางกันมีความเสถียรและไวใจได เราสามารถที่จะ

ส�อสาร หรือไปท่ีไหนก็ได หรือแมกระท่ังจะสงบุคลากรเขามา

ชวยเหลือในทุก ๆ เร�อง 

สำหรับทรูบิสิเนสเองเราใชบริการมานานมาก ความรูสึก

ตอนนี้เหมือนเราเปน Partnership กัน และก็ถือวาหัวใจ

สำคัญท่ีทำใหประเทศไทยสามารถกาวข้ึนสูการเปน Medical

Hub ระดับโลกนอกจากโรงพยาบาลเราแลว ก็มี Partnership

ที่ดีคือ ทรูบิสิเนสนี่เองครับ

https://youtu.be/BhSSFUCx1Yg



“

”

“ความรับผิดชอบ” ของผม ไมไดหมายถึง

แครับผิดหรือรับชอบ แตมันหมายถึง

การที่คิดอยูเสมอวาตัวเองจะสามารถทำอะไรเกี่ยวกับเร�องนั้นไดบาง

นพ. สมศักดิ์ หวานกิจเจริญ

Chief Information officer (CIO)

โรงพยาบาล กรุงเทพ
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Technology Intrend

Working Hours

Gadget
การนั่งทำงานนอกสถานที่ยอมตองมีอุปกรณ หรือ gadget อ�น ๆ พกพาไปดวย

เพ�อเพิ่มความสะดวกสบายใหกับตัวเราเอง เสมือนเรานั่งทำงานในออฟฟศ และนี่ก็

เปนตัวอยางที่ผมวานาสนใจมาก ๆ เลยทีเดียวละครับ

ในระหวางการทำงาน สิ่งที่มักจะเห็นวางอยูขาง ๆ กันกับ

คอมพิวเตอร นั่นก็คือ แกวกาแฟนั่นเอง และหากเราไม

ทันระมัดระวัง เราอาจปดมือไปโดนแกวทำใหกาแฟ หรือ

น้ำในแกวนั้นหกเลอะเทอะ อาจโชครายกวานั้นหากหกราด

ใสคอมพิวเตอรของเราเอง

Suction Mug

และดวยเหตุนี้ จึงมีคนคิดทำแกวที่มีพื้นที่ยึดเกาะพื้นผิว

ตาง ๆ ได อยาง Suction Mug เปนแกวที่ออกแบบมา

พิเศษที่จะไมมีทางลม ยึดติดไดกับทุกพื้นผิว ทำใหคุณหมด

กังวลวาจะพลาดเอามือปดไปโดนแลวทำใหกาแฟหกเลอะเทอะ

ในระหวางการทำงานครับ



เปนเคร�องพิมพขนาดพกพาที่มีขนาดเล็กอยางไมนาเช�อ

สามารถนำไปพิมพงานไดทุกท่ีท่ีตองการ ใชงานงายโดยการ

วางลงบนกระดาษที่คุณตองการจะพิมพ หมดปญหาเร�อง

ของการหาเคร�องพิมพตามสถานที่ตาง ๆ หรือกระดาษติด

อีกตอไป สั่งงานโดยการเช�อมตออินเทอรเน็ต และสั่งการ

ดวยสมารทโฟน หรือคอมพิวเตอรครับ

ขอบคุณที่มา : www.kawizara.com, www.newszociety.com

ในการทำงานบางครั้งของเรา ก็จำเปนที่จะตองเขียนใส

เศษกระดาษ แตเม�อเราเขียนงานจนเสร็จแลว กลับพบวา

มันยากเสียเหลือเกินที่จะก็อบปไปยังสมารทโฟน หรือ

คอมพิวเตอร นำเอากระดาษไปสแกน บางครั้ง

มันก็ไมชัดเจน ลองใช Smartpen นี้ดูซิครับ

Equil Smartpen 2 จะทำการถายทอดการเขียน

ของคุณทุกอยางบนเศษกระดาษมายังรูปแบบดิจิตอล

ผานทางบลูทูธ หรือหนวยความจำภายในตัวปากกา

นอกจากน้ีคุณสามารถแชรส่ิงท่ีคุณเขียนผานโซเชียลมีเดีย

อยาง Dropbox หรือ Evernote ได โดยซอฟตแวร

จะชวยแกไขขอความในบางสวนเพ�อชวยในการอานสำหรับ

ผูอานทานอ�น ๆ ครับ

Equil Smartpen 2

The Pocket Printer





 Plus
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เกาะกระแสตลาด..

สูประโยชนของธุรกิจ

ในชวงไมก่ีเดือนท่ีผานมา แนนอนวากระแสเกมสบนมือถือ

ที่โดงดังเปนพลุแตกเพียงไมกี่วันนับจากวันเปดตัวอยาง

Pokemon Go กับเทคนิคท่ีสรางความแปลกใหมนอกเหนือ

จากเกมสทั่ว ๆ ไปดวยการนำเทคโนโลยี Augmented

Reality (AR) ผสานกับ Location Based จาก Google

Maps มาใชเพ�อความเสมือนจริง แตนอกจากความสนุก

สนานของผูเลนแลว กระแสของเกมสนี ้ ยังทำใหเกิด

ผลพลอยท่ีสรางรายไดและเปนเคร�องมือทางการตลาดใน

รูปแบบตาง ๆ ใหแก เจาของธุรกิจหรือรานคาตาง ๆ

อีกดวย

จากกระแสเกมสกับพฤติกรรมคนเลนเกมสท่ีหลายคร้ังอาจสราง

ความไมพอใจใหคนรวมทางบนทองถนนหรือสถานท่ีตาง ๆ เชน

วัด สถานท่ีราชการ หรือ โรงพยาบาล เราสามารถพลิกวิกฤติให

เปนโอกาสได อยาง The Service King ธุรกิจใหบริการซอม

บำรุงรถยนต ในอเมริกา ขอสวนกระแสดวยการติดปายบิลบอรด

ใน 20 เมืองใหญ เพ�อเตือนใหผูขับรถอยามัวแตจับโปเกมอน

จนเสี่ยงอุบัติเหตุ เปนไงครับกับไอเดียนี้นอกจากจะเตือนใจ

ผูขับขี่ยังสรางภาพลักษณที่ดีใหกับแบรนดอีกดวย

การตลาดแบบสวนกระแส



ขอบคุณที่มา : www.bodyshopbusiness.com, www.foodbeast.com

สราง Traffic เพิ่มยอดขาย

นอกจากนี้ราน Down-N-Out ที่เมืองซิดนีย ประเทศ

ออสเตรเลีย อาศัยชวงที่เกม Pokemon Go กำลังได

รับความนิยม ทำแฮมเบอรเกอรหนาโปเกมอน 3 ตัว ที่มี

รสชาติตางกันออกไป และที่สรางความต�นเตนมากกวานั้น

คือ ลูกคาไมสามารถเลือกไดวาจะทานเบอรเกอรหนาไหน

ซึ่งถือวาประสบผลสำเร็จอยางมากในการสราง Traffic

และสราง brand awareness ใหกับคนทั่วโลก เพราะ

ไดรับความนิยมจนมีลูกคาตอคิวรอซื้อหลายรอยคนเลย

ทีเดียวครับ

เก็บขอมูลเพ�อทำตลาดในอนาคต

นอกจากการทำการตลาดขางตนแลวเรายังสามารถนำขอมูล

ลูกคามาใชในการทำการตลาดในอนาคตอีกดวย ซึ่งแนนอน

วาหางหลาย ๆ แหงยังไดประโยชนจากนักเลนเกม ที่ตอง

อาศัย WiFi ของทางหางในการจับโปเกมอน ท่ีตองกรอก

ขอมูลสวนตัวเชน อีเมล เบอรโทรศัพทสวนตัว ในการ

ล็อกอิน จนกลายเปนโอกาสสำหรับการเก็บขอมูลทางธุรกิจ

ไปดวย และนอกเหนือจากแคมเปญทางการตลาดท่ีเกิดข้ึนแลว

กระแสแกมสที่มาแรงนี้ยังชวยกระตุนตลาดโทรศัพทมือถือ

หรืออุปกรณตาง ๆ เชน พาวเวอรแบงค หรือแบตโทรศัพท

ไดอีกดวย ซึ่งแนนอนวาในอนาคตอันใกลนี้นอกเหนือจาก

เกมส Pokemon Go เกมสผสมกับโลกเสมือนจริงแลว

คายเกมสตาง ๆ จะตองนำไอเดียมาตอยอดและผสาน

เทคโนโลยีมาพัฒนาตอไปอยางแนนอน 

ดวยความที่รูปแบบของเกมสออกแบบใหผูเลนตองเดิน

ทางไปพ้ืนท่ีตาง ๆ เพ�อตามหาโปเกมอน นักการตลาดท่ีให

ความสนใจ จึงเล็งเห็นโอกาสนี้ ในการเพิ่ม Traffic การ

ใชบริการ จนนำมาสูยอดขายใหสูงขึ้นนั่นเอง หากใครเคย

ไดยินขาวอยางรานฟาสตฟูดช�อดัง McDonald’s ใน

ประเทศญี่ปุนที่มีมากถึง 3,000 สาขา และยังพารทเนอร

         รายแรก ๆ ของเกม Pokemon GO นั้นได

         ประกาศวาตั้งแตเปดตัวเกมยอดขายของราน

         เพิ่มขึ้นมากถึง 27% ผลมาจากเพิ่มตำแหนง

         PokeStops และ Pokemon Gym ทุก ๆ สาขา

         ของราน ซึ่งเปนจุดที่ผูเลนมารวมตัวกัน และ

         แนนอนวายอดขายเพ่ิมจากความตองการอาหาร

         ของเหลาบรรดาผูเลนหรือเทรนเนอร
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กลุมทรู เนรมิตสุดยอดประสบการณเหนือระดับ เผยโฉมบริการรูปแบบใหม ผสานทุกมิติของบริการและเทคโนโลยีล้ำสมัย

ของกลุมทรู เช�อมโยงการใชชีวิตและเติมเต็มไลฟสไตลที่เหนือกวา ตอบโจทยทุกรูปแบบการใชชีวิตยุคดิจิทัลแบบไมรูจบ

เปดตัว “ทรูสเฟยร” (TrueSphere) โค-เวิรคก้ิง สเปซ เฟรสคลาส แหงแรกในประเทศไทย ชูจุดเดนบริการเหนือระดับจาก

ใจถึงใจเพ�อลูกคาคนสำคัญ ทั้งผูถือบัตรทรูแบล็คการด และลูกคาธุรกิจองคกรชั้นนำ โดยเม�อวันที่ 16 สิงหาคม 2559

นับเปนวันฤกษดีเปดตัวอยางเปนทางการ นำโดย ดร.ปพนธ รัตนชัยกานนท ผูชวยบริหารงานประธานคณะผูบริหาร และ

หัวหนาคณะผูบริหาร ดานแบรนดและการส�อสาร บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น เปนประธานเปดงานครั้งนี้

กลุมทรู เปดตัว ‘ทรูสเฟยร’ โค-เวิรคกิ้ง สเปซ เฟรส คลาส แหงแรกในไทย 

พรอมตอกย้ำความเหนือระดับอยางตอเน�อง ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ซึ่งนำโดย คุณทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย

หัวหนาคณะผูบริหารดานธุรกิจองคกร บมจ. ทรู คอรปอเรช่ัน จึงถือโอกาสเรียนเชิญกลุมลูกคาองคกรธุรกิจ จำนวนกวา

50 ทาน รวมสัมผัสประสบการณเหนือระดับดวยตนเอง พรอมท้ังยังสรางความประทับใจเปนอยางย่ิงแกกลุมลูกคาองคกร

ธุรกิจในครั้งนี้  ณ ชั้น 2 อาคารเฮลิกส ศูนยการคา ดิ เอ็มควอเทียร 



กรุงเทพฯ 18 สิงหาคม 2559 - กลุมทรู สนับสนุนนโยบายสานพลังประชารัฐที่จะขับเคล�อนประเทศสู Thailand 4.0

เดินหนาพัฒนาโครงการ “ทรู ดิจิทัล พารค” เพ�อเปนศูนยกลางดานดิจิทัล (Digital Hub) ของไทยและแหงแรกในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีลงทุนโดยภาคเอกชน  เนนจุดเดนบรรยากาศ World-Class Co-Working Space ระบบนิเวศน

สมบูรณแบบครบวงจร  ผสานความรวมมือจากหนวยงานรัฐและองคกรธุรกิจทุกภาคสวน รวมท้ังบริษัทขามชาติระดับโลก

ในรูปแบบ Open Innovation เพ�อหลอมรวมองคความรูที่เอื้อประโยชนตอการสรางสรรคนวัตกรรมดิจิทัลของเหลา

สตารทอัพไทย ท่ีสามารถเสริมสรางประโยชนและคุณคาใหแกสังคมในระดับประเทศและระดับโลก เพ่ิมศักยภาพของประเทศ

ในทุกดาน เพ�อกาวข้ึนเปนศูนยกลางเศรษฐกิจดิจิทัลระดับภูมิภาค โครงการ “ทรู ดิจิทัล พารค” ต้ังอยูบนพ้ืนท่ีใจกลางเมือง

ริมถนนสุขุมวิทติดรถไฟฟาในโครงการวิสซดอม 101 (Whizdom 101) ขณะนี้อยูระหวางการกอสราง คาดวาจะแลว

เสร็จกลางป พ.ศ. 2561

กลุมทรู เปดโครงการ “ทรู ดิจิทัล พารค” มุงเปนศูนยกลางดานดิจิทัล (Digital Hub) ของไทย

ทรูบิสิเนส ตอนรับเหลาคณะผูบริหาร และเจาหนาที่ จากสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ที่เดิน

ทางเขาเยี่ยมชมศูนยปฏิบัติการ Cloud Data Center พรอมดวยการรับฟงการบรรยายในหัวขอ Cloud Computing

& Backup Service และ Digital Marketing Solution โดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญจากทรูที่รวมบรรยายและถายทอด

เทคโนโลยียุคใหมท่ีชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานขององคกรธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ณ อาคารทรู ทาวเวอร

ถ.รัชดาภิเษก เม�อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 ที่ผานมา

ทรูบิสิเนส เปดศูนยปฏิบัติการ Cloud Data Center ตอนรับคณะผูบริหาร สสว.



1. อยานั่งกับเพ�อน

   เวลาไปสัมมนาควรเลือกนั่งกับคนที่ ไมรูจัก เพ�อสรางโอกาสไดเจอคนใหมๆ ในกรณีที่มีการ

   สัมมนาหรือประชุมใหเลือกสรางสัมพันธกับคนรอบขางเพ�อแลกเปรียนความคิดเห็น 

2. ตั้งกลุมเปาหมายในการพบปะ

   ลองเขาไปคุยกับกลุมคนซัก 2-5 คนกอนเพ�อเปนจุดเริ่มตน ตั้งกลุมเปาหมายในการพบปะ โดย

   เลือกเขาหากลุมที่คุยเร�องธุรกิจจริงๆ 

3. อยามัวแตคุยถึงเร�องของตัวเอง

   แตตั้งคำถามใหมากโดยเฉพาะคำถามเปดตั้งคำถามใหมากและตองมั่นใจวาเปนคำถามเปด สามารถ

   พูดคุยตอได 

4. บันทึกที่คุยกันในนามบัตรคนที่เพิ่งพบ

   จดสิ่งที่จะทำธุรกิจกันตอไปและติดตามในวันรุงขึ้น จดจำบุคคลไดงายๆเพียงจดบันทึกสิ่งตางๆ

   ลงบนนามบัตร เพ�อใหจดจำไดถึงลักษณะของแตละบุคคล แทนที่จำจากบัตรบัตรใบเดียว 

4 วิธีสรางความสัมพันธทางธุรกิจ

ที่มา : www.lifehack.org

รวมสนุกตอบคำถามไดที่ truebusiness

รวมกิจกรรมกันงายๆ เพียง

1. กด Like เปนแฟนเพจทรูบิสิเนส Facebook.com/trueforbusiness

2. ตอบคำถามใตภาพกิจกรรม พรอมกด Like และ กด Share ภาพกิจกรรมนี้ของ

   ทรูบิสิเนส (ตั้งคาใหเปนสาธารณะ)

3. แจงช�อและนามสกุล วาได Like&Share ภาพกิจกรรมนี้มาทางกลองขอความ (inbox)

ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแตวันนี้ ถึง 30 กันยายน 2559

ประกาศผลใหทราบทางเฟซบุคทรูบิสิเนสภายใน วันที่ 5 ตุลาคม 2559

โดยคณะกรรมการตัดสินของกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด

รวมแชรคำตอบและความคิดเห็น เพ�อลุนรับของรางวัล

Co-Working Space สถานที่ที่ ใครๆก็สามารถเขามาใชบริการ

ตอบโจทยรูปแบบการทำงานยุคใหมอยางไร ?

เกมเดือน กันยายน 2559





http://truebusiness.truecorp.co.th truebusiness

เคียงขาง สูความสำเร็จไปดวยกัน

ศูนยบริการลูกคาธุรกิจ โทร. 02-900-9100 (จ-ส 08.30-17.30 น.)


