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กองบรรณาธิการ

ในยุคที่ Cloud Computing ก�ำลังเข้ำมำ
เป็นส่วนหนึ่งของโลกธุรกิจ เพื่อน�ำพำ

ให้ธุรกิจก้ำวข้ำมขีดจ�ำกัดด้ำนงบประมำณ 
และกำรลงทุนด้ำนไอทีขององค์กำร วนันีเ้รำจะ
เห็นผลิตภัณฑ์มำกมำยมุ ่งเป้ำที่จะเติมเต็ม
ประสทิธภิำพในกำรใช้งำน โดยอำศยักำรเชือ่ม
ต่อกับระบบ Cloud Computing

หนึ่งในโซลูชั่นที่เกิดขึ้นจำกมันสมอง
ของนักพัฒนำซอฟต์แวร์คนไทยกลุ ่มหนึ่ง 

ประกอบด้วย คุณนกรณ์ พฤกษ์พิพัฒน์เมธ 
คุณชาญชัย ปัญโญ และคุณอภิรัตน์ จัน-
ทนมัฎฐะ บริษัท CT ASIA Robotics จ�ากัด 
จุดประกำยไอเดียโดยผู้บริหำรองค์กำร ให้เล็ง
เห็นถึงโอกำสในกำรใช้ประโยชน์จำก Cloud 
Computing และ Infrastructure ที่มีอยู่ มำ
ท�ำกำรออกแบบและพัฒนำซอฟต์แวร์เพ่ือกำร
ติดต่อสื่อสำรที่มีชื่อเรียกว่ำ “DinsowSpond” 

DinsowSpond เป็นหน่ึงในผลิตผล
จำกมันสมองของคนไทยที่พัฒนำข้ึนมำ เพ่ือ
เป็นนวัตกรรมทำงกำรตลำดท่ีจะท�ำให้ธุรกิจ
ทุกธรุกจิทีม่เีวบ็ไซต์ สำมำรถเพิม่โอกำสทำงกำร
ขำย และเพิม่ศกัยภำพในกำรให้บรกิำรแก่ลกูค้ำ 
ด้วยกำรเพิ่มช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรที่เชื่อม
โยงลูกค้ำกับเจ้ำหน้ำท่ีของธุรกิจเข้ำหำกันได้
สะดวกรวดเร็ว ทุกท่ี ทุกเวลำ ผ่ำนกำรสื่อสำร 
รูปแบบใหม่ท่ีเรียกว่ำ Spond โดยทุก ๆ กำร
เช่ือมต่อน้ัน เจ้ำหน้ำท่ีสำมำรถบันทึกกำรให้
บริกำรผ่ำน Feature ที่เรียกว่ำ Case เพื่อต่อ-
ยอดกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
นอกจำกน้ียงัสำมำรถเรยีกดูสถติกิำรให้บรกิำร
ในแต่ละวันได้อีกด้วย

“สิง่ทีเ่รามองเห็นอยูร่อบ ๆ  ตวั ทกุ ๆ  วันน้ัน ได้ถกูสร้างจากผูค้นทีไ่ม่ได้เก่งกว่าเราเท่า

ไหร่ เราสามารถไปเตมิเตม็ ต่อยอด พฒันาให้มนัดขีึน้ได้ เราสามารถเปลีย่นแปลง

มันได้ ถ้าคุณตระหนกัได้อย่างนีแ้ล้ว คณุจะมมีมุมองชวีติไม่เหมอืนเดมิอกีต่อไป” ความตอน

หน่ึงท่ี Steve Jobs เคยให้สมัภาษณ์ไว้ และถกูถ่ายทอดผ่าน Youtube กระทัง่กลายมาเป็น 

แรงบนัดาลใจให้ 1 ใน 3 นกัพฒันาซอฟต์แวร์ ใน Project DinsowSpond ใช้เป็นแรงผลกัดนัให้

เขาลกุขึน้มาสร้างสรรค์อะไรบางอย่างขึน้มา

Respond to Opportunity Better
DinsowSpond

(จากซ้าย) คุณอภิรัตน์ จันทนมัฎฐะ คุณชาญชัย ปัญโญ และคุณนกรณ์ พฤกษ์พิพัฒน์เมธ
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ปี และได้มีกำรพัฒนำเรื่อยมำกระท่ังปัจจุบัน 
คือ Version 4.0 ภำยใต้ชื่อ InfoCentrix

บรษิทั CT ASIA จ�ำกดั และ บรษิทั CT 
ASIA Robotics จ�ำกัด เป็นบริษัทที่ผู้บริหำรมี
หัวคิดก้ำวหน้ำ ส่งผลให้วันนี้เรำได้เห็นหุ่นยนต ์
“ดนิสอ” และล่ำสดุหุน่ยนต์ “ดนิสอ2” ทีไ่ด้เปดิ
ตัวไปได้ไม่นำน และด้วยอุดมกำรณ์ที่มุ่งสร้ำง
เทคโนโลยีฝีมือคนไทย เพื่อเจำะตลำดงำน
บริกำรผู้สูงอำยุ หุ่นยนต์ดินสอ2 จึงได้ติดตั้ง
นวัตกรรมใหม่ที่มีชื่อว่ำ DinsowSpond 

“แรกเริม่ก่อนทีจ่ะเป็น DinsowSpond 
นัน้ ต้องยกเครดติให้กบั คณุเฉลมิพล ผูบ้รหิาร
ที่มีแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมที่เป็นของคน
ไทย จึงเกิดเป็นบริษัทลูก ชื่อ บริษัท CT ASIA 
Robotics จ�ากดั เป็นบรษิทัของคนไทยรายแรก
ทีท่�าหุน่ยนต์เพือ่การพาณชิย์ แต่โจทย์ทีส่�าคญั 
และท้าทาย คือ เราคนไทยจะสร้างหุ่นยนต์ที่มี
ศกัยภาพสู้กบัญ่ีปุน่ หรอืสหรฐัอเมรกิา ยโุรปได้
อย่างไร จึงเป็นท่ีมาของการหาจุดเด่นให้ตัว 
หุ่นยนต์ สิ่งแรกที่ถูกใส่เข้าไปในหุ่นยนต์ดินสอ 
Version 1 (เปิดตัวเมื่อปี พ.ศ.2552) คือ Emo-
tion อีกจุดเด่นหนึ่งที่ได้ใส่เข้าไปในดินสอ Ver-

sion 2 (เปิดตัว เมื่อต้นปี พ.ศ.2555) คือ  
การติดต่อสื่อสาร จึงเป็นที่มาของเทคโนโลยี 
DinsowSpond โดยความตั้งใจแรกคือ ท�า
อย่างไรให้การสื่อสารมาบรรจบกันพอดีท่ีตัว
ของหุน่ยนต์ดนิสอ2 ระหว่างคนทีต้่องการตดิต่อ 
และผู้ที่รับการติดต่อ เราจึงใช้เทคโนโลยีใหม่นี้ 
ทั้งในตัวหุ่นยนต์ และในระบบคอลเซ็นเตอร์” 
คุณนกรณ ์กล่ำว

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะท�ำระบบ Call 
Center on the Cloud ด้วยเทคโนโลยี Cloud 
Computing ที่ก�ำลังจะเป็นปัจจัยหลักส�ำคัญ
ของโซลชูัน่ด้ำนไอท ีประกอบกบักำรเกดิข้ึนของ
นวตักรรม Mobile Devices ทีส่ำมำรถเข้ำถงึได้
ง่ำย ท�ำให้กำรติดต่อสื่อสำร รับส่งข้อมูล ไร้ขีด
จ�ำกัดทำงด้ำนเวลำและสถำนที่โดย Dinsow-
Spond เองกไ็ด้พฒันำขึน้มำจำกพืน้ฐำนของ 2 
เทคโนโลยีนี้

จากไอเดียผู้บริหารนำาสู่วิถีปฏิบัติ
ของคนในองค์การ

จำกนโยบำยของผู้บริหำร จะน�ำไปสู่
กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนให้ออกมำเป็นรูปธรรม
มิได้ หำกปรำศจำกฝ่ำยปฏิบัติกำรที่มีมุมมอง
แนวคิดในทิศทำงเดียวกัน และพร้อมรับไม้ต่อ
น�ำไปปฏิบัติ 

“ในแง่ของพนักงานผูป้ฏบิตังิานเราจะ
ทราบถงึรายละเอยีดและขัน้ตอนในการปฏบิตัิ
งาน ยกตัวอย่างงานของฝ่ายการตลาด ที่ผม
ดูแลอยู่ เมื่อรับนโยบายจากผู้บริหารมา ฝ่าย
การตลาดมีหน้าท่ี ตั้งแต่ค้นหาว่ามีที่ไหนท�า
แล้วบ้าง ท�าอย่างไร มีข้อดข้ีอด้อยอย่างไร และ
เราจะสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรา
เข้าสูต่ลาดได้อย่างไร ดงันัน้ภารกจิของฝ่ายการ
ตลาดจึงไม่ใช่รอขายอย่างเดียว แต่จะต้องเป็น
หนึง่ในการคดิ ออกแบบ และพฒันาผลติภณัฑ์
ร่วมกับฝ่ายอื่น ๆ ด้วย

จุดเด่นของทีมเรา คือ ผู้บริหารเปิด
โอกาสให้ทีมการตลาดคิดและจินตนาการสิง่ที่
อยากได้ขึ้นมา โดยยังไม่ต้องค�านึงถึงข้อจ�ากัด
ด้านเทคโนโลยมีากนกั เสรจ็แล้วค่อยน�าสิง่ทีค่ดิ

ทั้งนี้ DinsowSpond ได้ใช้เทคโนโลยี
ในด้ำน Infrastructure ผ่ำนเทคโนโลยี Cloud 
Computing ซึง่เป็นเทคโนโลยทีีท่�ำให้ซอฟต์แวร์
ไร้ขดีจ�ำกัดทำงด้ำนเวลำและสถำนที ่โดยธรุกจิ 
(เจ้ำหน้ำที่) สำมำรถให้บริกำรลูกค้ำผ่ำน 
Smartphone ใน Platform ที่ได้รับควำมนิยม
อย่ำง Android และ iOS บน iPhone เพื่อกำร
ให้บริกำรที่ไร้ขีดจ�ำกัดอย่ำงแท้จริง

กว่าจะเป็น...DinsowSpond
เบ้ืองหลังควำมส�ำเร็จในกำรพัฒนำ 

DinsowSpond เกิดจำกทีมนักพัฒนำซอฟต์-
แวร์ 3 คน คือ คุณนกรณ์ พฤกษ์พิพัฒน์เมธ 
Assistant Marketing Manager ดูแลกำร 
ตลำด คุณชาญชัย ปัญโญ Senior Software 
Manager ดูแลกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ และ 
คุณอภิรัตน์ จันทนมัฎฐะ Graphic Design 
Manager ดแูลกำรออกแบบและประสบกำรณ์
ผู้ใช้ในโครงกำร DinsowSpond  ของบริษัท CT 
ASIA Robotics จ�ำกดั ทีร่บันโยบำยและแนวคดิ
จำกผู้บริหำร คือ คุณเฉลิมพล ปุณโณทก มำ
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม 

คุณนกรณ์ ให้ข้อมูลในฐำนะเป็นหนึ่ง
ในทีมพัฒนำโครงกำร DinsowSpond ว่ำ Din-
sowSpond  เป็นเทคโนโลยีด้ำนกำรสื่อสำร ที่
พัฒนำต่อยอดมำจำกเทคโนโลยีที่บริษัทมีมำ
ดั่งเดิม คือ ระบบซอฟต์แวร์ Contact Center 
ซึ่งเป็น Core Business ของบริษัทมำกว่ำ 15 
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ลูกค้าอยู่ที่ร้านกาแฟ ด้วย iPad 
อีกสิ่งหนึ่งที่จะพัฒนาต่อ คือ ระบบ 

การจัดการกับข้อมูล Data Management 
เนื่องจากระบบ Software Solution คือ การวิ่ง
ไปวิ่งมาของข้อมูล สิ่งที่เราจะพัฒนาต่อไป คือ 
ท�าอย่างไรให้การวิ่งไปวิ่งมาของข้อมูลนั้น มี
ความฉลาดขึ้น โดยตัวอย่างของระบบท่ีมีการ
จัดการกับข้อมลูทีด่ ีก็คือ Google, Facebook, 
Amazon ฯลฯ ที่ยิ่งนานวันยิ่งมีการพัฒนาให้ดี
ขึ้น เพราะมีระบบในการเก็บข้อมูล น�ามา
วิเคราะห์ และน�าเสนอ ซึ่งเราก็จะน�ามาใช้กับ
ระบบ Call Center ของเราเช่นกัน” คุณนกรณ ์
กล่ำว

ต่อค�ำถำมท่ีว่ำหำกวันนี้ไม่มีระบบ 
Cloud Computing DinsowSpond จะเกิดขึ้น
ได้หรือไม่ คุณนกรณ์ มองว่ำ เกิดขึ้นได้แต่อำจ
จะไม่สมบรูณ์ และอำจมค่ีำใช้จ่ำย เพรำะจรงิ ๆ 
แล้ว ระบบ Cloud Computing ท�ำให้เทคโนโลยี
ที่มีอยู่มีควำมยืดหยุ่นมำกขึ้น

ท้ำยที่สุดนี้  คุณนกรณ์ฝำกข้อคิด 
เกี่ยวกับกำรสร้ำงบันดำลใจในกำรประดิษฐ์
คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ว่ำ งำนทุกงำนที่เป็นงำนใหม่ 
ทีย่งัไม่มใีครท�ำ เรำถอืเป็นงำนทีท้่ำทำยทัง้หมด 
เหมือนว่ำเรำได้เรยีนรูไ้ปกบัมนั สนกุทีไ่ด้ท�ำ ใน
มุมมองของผม นักกำรตลำดถูกฝึกให้คิดเพียง 
3P คือ Price Place และ Promotion แต่ไม่ได้
คิดถึง P อีก 1 ตัว คือ Product เท่ำไหร่ เพรำะ
เรำท�ำกำรตลำดให้ Product ของบรษิทัต่ำงชำติ
กันเยอะ ซึ่งผมมองว่ำ P: Product เป็นตัวท่ี
ส�ำคญัท่ีสดุกว่็ำได้ ผมอยำกเชญิชวนให้นกักำร
ตลำดรุ่นใหม่สร้ำง Product ที่โดดเด่นเป็นของ
ตนเอง และท�ำกำรตลำดไปต่ำงประเทศ เหมอืน
กบัต่ำงประเทศน�ำ Product มำท�ำกำรตลำดใน
บ้ำนเรำ ซึ่งมันน่ำจะสะใจไม่น้อยเลยทีเดียว

ไปเสนอต่อทมีโปรแกรมเมอร์ บ่อยครัง้ทีท่มีการ
ตลาดกบัทมีโปรแกรมเมอร์จะต้องมา Discuss 
กัน เนือ่งจากส่ิงทีจ่นิตนาการไว้จะถกูความเป็น
จรงิมาก�ากบั แต่ด้วยความมุง่มัน่ บวกกบัความ
ดื้อของทีมการตลาด ทีมโปรแกรมเมอร์จึงต้อง
ท�าอะไรใหม่ ๆ ออกมาให้เห็นอยู่เสมอ แต่ท้าย
ทีส่ดุแลว้ ก่อนที่ลกูคา้จะสามารถใช้งานได้จรงิ
นั้น จะต้องผ่านการ QC ผลิตภัณฑ์ในด้าน
ต่าง ๆ ตลอดจนออกแบบให้มีความน่าใช้มาก
ที่สุด โดยทีมดูแลการออกแบบ เพื่อให้พร้อม
ส�าหรับการใช้งานจริง” คุณนกรณ์ อธิบำยเพิ่ม
เติม และกล่ำวด้วยว่ำ “ที่นี่ถือเป็นแหล่งรวม
คลังสมองของผู ้ที่หลงใหลในการพัฒนา
โปรแกรม และหุ่นยนต์ ส่ิงหนึ่งที่ผมมองคือ 
บริษัทที่จะท�าเรื่องของซอฟต์แวร์ได้ประสบ
ความส�าเร็จนั้น คีย์หลัก คือ คน ที่จะขับเคลื่อน
ให้สิง่เหล่านีเ้กดิขึน้ ทีน่ีเ่ราจงึเชือ่ว่า ได้รวบรวม
บุคลากรช้ันหัวกระทิด้านไอทีไว้แห่งหนึ่งใน
ประเทศไทย”

คุณลักษณะพิเศษ ของ 
DinsowSpond 

คอนเซ็ปต์หลกัในกำรพฒันำ Dinsow-
Spond คอื เป็นเครือ่งมอืส�ำหรบัองค์กำร บรษิทั 
หรือบุคคลทั่วไปที่มีหน้ำเพจของตนเองอยู่บน
โลกออนไลน์ สำมำรถท�ำให้หน้ำเว็บนั้นพูดคุย
กับลูกค้ำได้ แต่ท้ำยที่สุดแล้ว คนที่จะพูดคุย 
หรือให้ข้อมูลกับลูกค้ำได้ คือ เจ้ำหน้ำที่ แต่ 
เจ้ำหน้ำที่ไม่จ�ำเป็นต้องอยู่หน้ำเครื่องคอมพิว-
เตอร์อย่ำงเดียว แต่อำจจะอยู่ที่บ้ำน อยู่ที่ร้ำน
กำแฟก็ได้

ยกตวัอย่ำง บรษิทั ก ท�ำกำรลงทะเบยีน 
และดำวน์โหลดไอคอน DinsowSpond มำติด
ไว้ที่หน้ำเว็บของบริษัท เมื่อลูกค้ำเข้ำมำยัง
เว็บไซต์ แล้วต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
สินค้ำและบริกำร เพียงกดที่ไอคอน Dinsow-
Spond เพื่อฝำกเบอร์โทรศัพท์ และแจ้งเรื่องที่
ต้องกำรให้ตดิต่อกลบั และข้อมลูนีจ้ะถกูส่งขึน้
บนระบบ Cloud และระบบ Cloud จะส่งข้อมลู
มำยัง Devices ของเจ้ำหน้ำที่ เมื่อเจ้ำหน้ำที่
เห็น ก็จะโทรศัพท์กลับมำยังลูกค้ำได้ทันที 

แม้ระบบกำรท�ำงำนจะค่อนข้ำงเรียบ
ง่ำย ไม่ซบัซ้อน แต่ประโยชน์ทีลู่กค้ำจะได้รบันัน้
มหำศำล โดยคุณนกรณ์ ได้ยกตัวอย่ำงสิ่งที่
เปลีย่นแปลงไปในอนำคตข้ำงหน้ำต่อจำกนี ้คอื 
เมื่อ 20-30 ปีที่ผ่ำนมำ องค์กำร ห้ำงร้ำนต่ำง ๆ 

จ�ำเป็นต้องมโีชว์รมูจดัแสดงและจ�ำหน่ำยสนิค้ำ 
ที่ต้องมีค่ำใช้จ่ำยในกำรเช่ำสถำนที่ ค่ำจ้ำง
พนักงำน และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ อีกจิปำถะ แต่
หน้ำร้ำนต่อจำกนี้ไป คือ หน้ำร้ำนบนโลกออน-
ไลน์ หรือ e-Commerce ที่ค่อนข้ำงมีค่ำใช้จ่ำย
ต�่ำ และสิ่งที่ลูกค้ำและเจ้ำของร้ำนต้องกำรคือ 
ระบบกำรตดิต่อสือ่สำรทีส่ำมำรถตอบสนองได้
อย่ำงทนัททีนัใด ซึง่ ระบบ e-Commerce ยงัไม่
สำมำรถตอบสนองให้ได้ แต่ DinsowSpond 
สำมำรถเข้ำไปเติมเต็มให้ได้

ในขณะเดียวกันองค์กำรขนำดใหญ่ท่ี
มีระบบ Call Center ก็สำมำรถใช้ Dinsow-
Spond เป็นระบบเสริมในกรณีที่ระบบคอน-
เซ็นเตอร์หลัก อำจจะท�ำงำนได้ไม่เติมประ- 
สิทธิภำพ ยกตัวอย่ำงเมื่อเกิดภำวะฉุกเฉิน เช่น 
น�้ำท่วม หรือในกรณีที่คู่สำยเต็ม ข้อมูลคิวสำย
ต่ำง ๆ จะถูกส่งต่อไปยัง DinsowSpond และ 
DinsowSpond ก็สำมำรถจะเก็บข้อมูล และ
แจ้งเตอืนพนักงำนให้ตดิต่อกลบัไปหำลกูค้ำได้ 
ในกรณีท่ีองค์กำรขนำดใหญ่มีเจ้ำหน้ำท่ี Call 
Center หลำยคน ผู้บงัคับบญัชำสำมำรถตรวจ-
สอบกำรท�ำงำนของเจ้ำหน้ำท่ีทุกคนได้ ไม่ว่ำ
เจ้ำหน้ำที่คนนั้นจะอยู่ ณ สถำนที่ใดก็ตำม

“ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจาก Infrastructure 
ทีมี่อยูแ่ล้ว เช่น 3G Wi-Fi และ Cloud Compu-
ting ประกอบกับมีต้นทุนในการพัฒนาเทคโน-
โลยีต�่า และ Device ต่าง ๆ ก็เป็นของเจ้าของ
เอง ท�าให้สามารถเปิดให้ผูส้นใจดาวน์โหลดได้
ฟรีที่ www.DinsowSpond.com ทั้งในระบบ
ปฏิบัติการ Android และ iOS ได้แล้ววันนี้

ส�าหรับสิ่งที่จะพัฒนาต่อไป คือ ระบบ 
Chat, Email, Order Taking, Inbound Call, 
Outbound Call เพื่อมุ่งสู่ Call Center on the 
Cloud อย่างเต็มตัวซึ่งในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เรา
จะเห็นเจ้าหน้าที่ Call Center นั่งให้บริการ


