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Financial Day ฉบับวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2538

Windows'95
รังสรรค ธนะพรพันธุ
งานเปดตัว Windows'95 เปนไปอยางโอฬาริก ณ บริเวณสํานักงานใหญของ
Microsoft Corp เมือง Seattle ประเทศสหรัฐอเมริกา ทามกลางแขกรับเชิญประมาณ 2,500 คน
บิลล เกตส (Bill Gates) ผูรวมกอตั้งและประธาน Microsoft Corp กําหนดใหวันที่ 24 สิงหาคม
2538 เปน D-Day สําหรับ Windows'95 ภายหลังจากที่ตองเลื่อนกําหนดการจําหนายหลายตอ
หลายครั้ง สวนหนึ่งเกิดจากความขัดของทางเทคนิคของ Windows'95 เอง อีกสวนหนึ่งเกิดจาก
อุปสรรคทางกระบวนยุติธรรม
Microsoft กําหนดยุทธวิธีการตลาดดุจเดียวกับการจัดจําหนายเทปดนตรีและ
Compact Discs ของนักรองและกลุมศิลปนนามอุโฆษ ดังเชน Madonna, Michael Jackson
และ Gun and Roses กลาวคือ จัดใหมีการจําหนาย `พรอมกัน' ทั่วโลกเมื่อยางกาวเขาสูวันใหมที่
เปนวันเปาหมาย ดวยยุทธวิธีดังกลาวนี้ ประเทศที่อยูใกลเสนแบงเขตเวลาระหวางประเทศ
(International Date Line) จะไดซื้อกอนประเทศที่อยูหางไกล การณปรากฏวาประเทศที่ไดซื้อ
Windows'95 เปนประเทศแรก ก็คือ นิวซีแลนด และกวาที่จะมีงานเปดตัว Windows'95 ณ นคร
ซีแอตเติล นิวซีแลนดก็กาวสูยํ่าคํ่า
Microsoft ฝากอนาคตไวกับ Windows'95 อยางมาก ดังจะเห็นไดจากการใชงบ
ทุมโฆษณาถึง 200 ลานดอลลาร ขาวเกี่ยวกับ Windows'95 ปรากฏอยางตอเนื่องในรอบขวบป
ที่ผานมานี้ และปรากฏดวยความถี่สูงยิ่งในชวงสามเดือนสุดทาย ไมเฉพาะแตการโฆษณาในหนา
หนังสือพิมพและโทรทัศน หากยังมีการโฆษณาผานเครือขายบริการขาวสารตามสาย (on-line
service) รวมทั้ง Internet อีกดวย
* Microsoft ขอใชเพลง Start Me Up (จากอัลบัม Tattoo You) ของ The Rolling
Stone ประกอบภาพยนตรโฆษณา ตามปกติแลว The Rolling Stone ไมยอมใหใชเพลงของตนใน
การโฆษณา เวนแตจะเปนการโฆษณาผลงานและกิจกรรมของ The Rolling Stone เอง ผูคนในวง
การบันเทิงประมาณกันวา มิก แจกเกอร (Mick Jagger) และคีธ ริชารดส (Keith Rechards) ผู
แตงเพลงดังกลาวไดรับผลตอบแทน 4-12 ลานดอลลาร
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* Microsoft ขอเชาตึก The Empire State ในนครนิวยอรค เพื่อใชสองไฟสลับสี
ใหมีภาพลักษณของ Windows'95 จุดประสงคเพื่อการโฆษณา
* Microsoft จายเงินเหมาซื้อหนังสือพิมพ The Times แหงลอนดอน ฉบับวันที่
24 สิงหาคม 2538 เพื่อแจกประชาชนในอังกฤษ
ดวยการทุมโฆษณาเชนนี้เอง Microsoft จึงกําหนดเปาหมายในชั้นแรกวา เมื่อถึง
สิ้นป 2538 จะขาย Windows'95 ไดถึง 40 ลานชุด แตเนื่องจากมีอุปสรรคดานกระบวนยุติธรรม
เปาหมายดังกลาวจึงลดลงสูระดับ 20-30 ลานชุด นิตยสาร The Economist (July 8-14, 1995)
สํารวจความเห็นของผูชํานาญการในวงการคอมพิวเตอรเกี่ยวกับยอดขาย Windows'95 พบวา
คําทํานายแตกตางกันมาก กลาวคือ มีตั้งแต 14 ลานชุด (คําทํานายของ Inteco) ไปจนถึง 29 ลาน
ชุด (คําทํานายของ Dataquest)
Microsoft Corp กอตั้งขึ้นในป 2520 โดยพอล อัลเลน (Paul Allen) และวิลเลียม
เฮนรี่ เกตส (William Henry Gates) ตอมานายพอล อัลเลนถอนตัวจากบริษัทอาณาจักร
Microsoft จึงตกอยูในความครอบครองของนายวิลเลี่ยม เฮนรี่ เกตส หรือที่รูจักกันในนามบิลล
เกตส ซึ่งบัดนี้กลายเปนอภิมหาเศรษฐีระดับโลก
นายวิลเลี่ยม เฮนรี่ เกตส เกิดในป 2498 ณ เมืองซีแอตเติล สหรัฐอเมริกา เมื่อ
เปนเด็ก สนใจการทดลองทางวิทยาศาสตร แมเพียงอายุ 15 ป ก็สามารถสรางเครื่องมือควบคุม
แบบแผนการจราจรในเมื อ งซีแอตเติลได ตอมาไดศึกษาตอสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ณ
มหาวิทยาลัยฮารวารด ในระหวางนั้นไดพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร และหารายไดจากการขาย
computer software แตแลวก็ตัดสินใจเลิกเรียนหนังสือในป 2518 ขณะอายุ 20 ป เพื่อทุมเทชีวิต
กับงานพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร
ในป 2518 นั้นเอง บิลล เกตสก็สามารถผลิตโปรแกรม DOS ซึ่งเปนระบบ
การทํางานพื้นฐานของคอมพิวเตอร Microsoft มีรายไดหลักจากการขาย DOS และกาวกระโดด
ครั้งใหญ เมื่อ IBM รับ DOS เขาสูคอมพิวเตอรสวนบุคคล (PC) ที่ IBM ผลิต ในไมชาไมนานนัก
DOS กลายเปนระบบที่ครอบงําอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร
ดวยการเปนพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรกับ IBM Microsoft ไดผลิต MS-DOS ซึ่ง
เปนระบบการทํางานของ PC ขนาด 16 bit และตอมาไดพัฒนาระบบ Windows ขึ้น ซึ่งประกอบ
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรนับสิบโปรแกรม ตั้งแต word processor ไปจนถึง disk utilities
Microsoft เติบใหญจากการขายระบบ Windows ในจํานวน PC 202 ลานเครื่องที่มีผูใชในป 2538
ประมาณ 80% ใชระบบ Windows ความแพรหลายของระบบ Windows ทําให computer
software ระบบอื่นยากที่จะแทรกตัวได แมวาระบบ Macintosh ของ Apple และระบบ OS/2 ของ
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IBM จะมีประสิทธิภาพสูงกวาระบบ Windows แตการเปนผูมาทีหลังมีขอเสียเปรียบในขอที่วา
ตลาดถูกผูมากอนยึดครองไปแลว การชักจูงใหผูใชคอมพิวเตอรเปลี่ยนแปลงระบบคอมพิวเตอร
ซอฟตแวรมิใชเรื่องงาย เพราะผูใชคอมพิวเตอรไมเพียงแตจะมีรายจายเพิ่มขึ้นเทานั้น หากยังตอง
เสียเวลาในการเรียนรูและฝกฝนทักษะการใชระบบการทํางานใหมอีกดวย
Microsoft ทราบแก ใ จดี ว  า อุ ต สาหกรรมคอมพิ ว เตอร เ ป นอุ ต สาหกรรม
ที่เทคโนโลยีรุดหนาอยางรวดเร็ว จึงพยายามพัฒนาระบบ Windows อยูตลอดเวลา ในป 2533
Microsoft ผลิตระบบ Windows 3.0 แตมีปญหาในการใช จนตองผลิตระบบ Windows 3.1 ในอีก
สองปถัดมา
Windows'95 กาวหนาไปจากระบบ Windows อื่นๆ แตผูชํานาญการดาน
คอมพิวเตอรสวนใหญเห็นวา มิไดกาวหนาไปกวาระบบ Macintosh และระบบ OS/2 มากนัก
เมื่อ Microsoft โหมโฆษณา Windows'95 IBM ก็ตองออกมาโฆษณาตอบโตวา 32-bit operating
system นั้นมิใชของใหม หากแตเปนระบบที่มีขายในตลาดอยูแลว ดังเชน OS/2
เดิมที Microsoft กําหนดที่จะปลอย Windows'95 สูตลาดในเดือนเมษายน 2537
แตมีปญหาทางเทคนิคที่ตองปรับใหเขากับโปรแกรมและ hardware devices ที่มีอยูแลว ทั้งนี้เพื่อ
ใหฐานการตลาดกวางขวางที่สุดเทาที่จะเปนไปได นอกจากนี้ Microsoft ยังถูกกระทรวงยุติธรรม
อเมริกันไตสวนในประเด็นที่เกี่ยวกับการรวบอํานาจผูกขาดและการปฏิบัติที่ฝาฝน Anti-trust Law
ทั้งนี้ผูรองเรียนมีทั้งผูผลิตคอมพิวเตอรและผูผลิตซอฟตแวร
การไตสวนของกระทรวงยุติธรรมเกือบทําให Windows'95 ไมสามารถวางตลาด
ได ในเดือนกรกฎาคม 2537 กระทรวงยุติธรรมยินยอมให Microsoft วางตลาด Windows'95 โดย
มีขอแลกเปลี่ยนวา Microsoft จะตองระงับพฤติกรรมอันนาสงสัยวาละเมิด Anti-trust Law เปน
การชั่วคราว จนกวาการไตสวนของกระทรวงยุติธรรมจะแลวเสร็จ แตขอตกลงระหวางกระทรวง
ยุติธรรมกับ Microsoft จักตองไดรับความเห็นชอบจากฝายตุลาการ ในเดือนกุมภาพันธ 2538
ผูพิพากษาสแตนเลย สปอรกิน (Stanley Sporkin) ไมยอมใหความเห็นชอบขอตกลงดังกลาวนี้
และกลาวในคําพิพากษายาว 45 หนาตอนหนึ่งวา หากศาลใหความเห็นชอบขอตกลงระหวาง
กระทรวงยุติธรรมกับ Microsoft ความเห็นชอบที่ใหนี้ก็จะสื่อสารที่สําคัญวา Microsoft เรือง
อํ านาจอย า งล น เหลื อ จนทั้ ง พลั ง ตลาดและรั ฐ บาลมิ อ าจจั ด การปฏิ บั ติ ก ารเชิ ง ผู ก ขาดของ
Microsoft ได อยางไรก็ตาม ศาลอุทธรณยอมใหความเห็นชอบขอตกลงดังกลาวนี้ในเดือน
มิถุนายน 2538 อันนํามาสู D-Day ของ Windows'95 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2538
ผูชํานาญการดานคอมพิวเตอรเชื่อวา ยอดขาย Windows'95 ในปแรกอาจมิได
ไปโลดอยางที่คาด ทั้งนี้เพราะเหตุวา Windows'95 ทําใหผูใชคอมพิวเตอรมีรายจายเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะอยางยิ่งรายจายในการปรับประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร หรือมิฉะนั้นก็ตองซื้อ
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คอมพิวเตอรเครื่องใหมที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น กวา 60% ของ PC ที่มีผูใชอยูในปจจุบันไมเหมาะ
ที่จะใชระบบ Windows'95 เพราะอยางนอยที่สุดตองเปน 486 PC โดยใช memory chip ขนาด
16 megabytes
ป 2538 เปนปที่ยอดขาย PC เพิ่มขึ้นอยางมาก สวนสําคัญเกิดจากความตองการ
รับสื่ออเนกมิติ (multimedia) การที่ Windows'95 ออกสูตลาดในจังหวะนี้ อาจไดประโยชนในดาน
ยอดขาย เพราะผูที่ซื้อ PC ใหมเพื่อรับสื่ออเนกมิติ บางสวนอาจซื้อ Windows'95 ดวย ในขณะที่
ผูซื้อ Windows'95 บางสวน ตองปรับประสิทธิภาพของคอมพิวเตอรดวยการซื้อเครื่องใหม
บรรยากาศในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรจึงคอนของสดใส นอกจากนี้ ยังเปนที่คาดกันวา memory
chip จะมีราคาแพงขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของความตองการซื้อ
การปรากฏตัวสูตลาดของ Windows'95 มิไดใหหลักประกันเกี่ยวกับอนาคตของ
Microsoft หาก Microsoft หยุดยั้งการบุกเบิกเทคโนโลยีใหม และไมสามารถปรับตัวในทามกลาง
กระแสการเปลี่ยแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ยักษใหญอยาง Microsoft อาจแคระแกร็นได
ปรากฏการณที่เกิดแก IBM นับเปนอุทาหรณอันดีสําหรับผูที่อยูในอุตสาหกรรมนี้

