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PwC เปิดผลส ารวจ “ซีอีโอไอที-ส่ือสาร” มัน่ใจรายได้-ศก.โลกปี’57 โต เล็งจา้งงานเพ่ิม ยุค
เทคโนโลยีหมุนเร็ว 

     บริษทั PwC ประเทศไทย (ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส) เผยผลส ารวจซอีีโอกลุ่มอุตสาหกรรมไอท-ีส่ือสาร-เทคโนโลยีท ัว่
โลกล่าสุด พบว่ามีผูบ้ริหารช ัน้น าทีท่  าการส ารวจมากถึงร้อยละ 90 ที่แสดงความมัน่ใจมากต่อการเติบโตของรายได้ทางธุรกจิ 
(Revenue growth) ในระยะ 12 เดือนขา้งหน้า หลังไดร้ับอานิสงส์จากสญัญาณการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจสหรัฐฯ-ยุโรปช่วย
กระตุน้ก  าลังซือ้และดีมานต์ผูบ้ริโภค แต่ความกงัวลเร่ืองของการขาดแคลนบุคลากรที่มทีกัษะ การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา 
ค่าแรงเพิ่มสูงและภยัคกุคามขอ้มลูสารสนเทศ หรือ ‘ไซเบอร์คราม’ จะยงัคงเป็นปัจจยัเส่ียงหลกัของผูป้ระกอบการในระยะ 3-5 ปี
ขา้งหน้า 

 
          นางสาว วิไลพร ทวลีาภพนัทอง หุ้นส่วนสายงานธุรกิจทีป่รึกษา บริษทั PwC Consulting (ประเทศไทย) กล่าวถึงผล
ส ารวจ Fit for the future 17th Annual Global CEO Survey – Key findings in the technology industry ว่า
ความเชือ่ม ัน่ในหมู่ซอีีโอกลุ่มอุตสาหกรรมไอท-ีส่ือสาร-เทคโนโลยที ัว่โลกเร่ิมฟ้ืนคืนกลับมาในปีน้ี หลังเห็นสญัญาณบวกจาก
แรงผลกัดนัเศรษฐกจิโลกฝ่ังตะวนัตกอย่างสหรัฐอเมริกาและยุโรป เปรียบเทียบกบัภาพรวมทีอ่่อนแอในปีที่ผา่นมา 
 
          เมื่อมองภาพรวมในระยะ 3 ปีขา้งหน้า ผลส ารวจยงัระบุว่า มีซอีีโอถึงรอ้ยละ 91 ที่เชือ่ม ัน่ว่ารายไดท้างธุรกิจของตนจะมี
แนวโน้มเตบิโตไปจนถึงปี 2560 จากผูถู้กส ารวจจ านวนท ั้งส้ิน 117 รายใน 42 ประเทศ 
          



      “ตอ้งยอมรบัว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมไอท-ีส่ือสาร-เทคโนโลยีในปีน้ีดูดีขึ้นมาก เราเห็นได้จากความมัน่ใจของผูบ้ริหาร
และบรรดาซอีีโอที่มีตอ่แนวโน้มผลประกอบการมกีารปรบัตวัดีขึ้นอย่างมีนยัส าคญั แมว้่าการบริโภคในบางประเทศ โดยเฉพาะ
กลุ่มประเทศตลาดเกดิใหม่จะมกีารชะลอตวัอยู่บา้ง” นางสาว วไิลพร กล่าว 

 
          นางสาว วิไลพร กล่าวตอ่ว่าปัจจยัที่สนบัสนุนการฟ้ืนตวัของตลาดพฒันาแล้วอย่างสหรัฐฯในช่วงที่ผา่นมา มีสาเหตุมาจาก
ภาคการบริโภคทีป่รบัตวัดีขึ้น ประกอบกบัสญัญาณบวกของการใชจ่้ายของภาคเอกชน ดีมานต์การซือ้บา้น ตลาดหุ้นที่ปรบัตวั
เพิ่มขึ้น รวมท ั้งปริมาณการใหกู้ย้ ืมจากธนาคารและระบบสถาบนัการเงนิที่มมีากขึ้น ในขณะเดียวกนัทีก่ารลดค่าใชจ่้ายของภาครัฐ
ฯและนโยบายการเก็บภาษีที่ผอ่นคลายลงก็มีส่วนช่วยปรบัสมดุลเศรษฐกิจในกลุ่มสหภาพยโุรป  (อียู) ใหก้ลบัมามทีิศทางที่เป็น
บวกมากขึ้น 
 
          ในส่วนของความเชื่อม ัน่ตอ่การฟ้ืนตวัของสถานะทางเศรษฐกิจโลก (Global economy) ผลส ารวจยงัระบุว่า มีซอีีโอถึง
ร้อยละ 93 ในปีน้ีที่มองว่าเศรษฐกิจโลกจะปรบัตวัดีขึ้นอย่างตอ่เน่ือง เปรียบเทยีบกบัปีกอ่นที่รอ้ยละ 74 และมีซอีีโอเพียงรอ้ยละ 
7 เท่านั้นที่เชื่อว่าเศรษฐกิจโลกจะมกีารปรบัตวัลดลง เปรียบเทยีบกบัปีกอ่นที่รอ้ยละ 23 

           
      “แตถึ่งแมว้่าภาพรวมจะดูสดใสขึ้น เรายงัคงมองว่าเทรนด์ของอุตฯในปีน้ีจะยงัคงมีปัจจยัเส่ียงจากท ั้งภายในและภายนอก 
ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการขาดแคลนลูกจ้างพนกังานที่มทีกัษะ ปัญหาการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ค่าแรงเพิ่มสูง รวมท ั้งภยัมืด
จากการจารกรรมขอ้มลูองคก์รต่างๆ นอกเหนือไปจากการชะลอตวัทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม”่ นางสาว วิไลพร 
กล่าว 

 
          ถึงแมท้ิศทางการขยายตวัของกลุ่มประเทศตลาดเกดิใหม ่(Emerging economies) จะเผชิญกบัความอ่อนแอในปีน้ี 
ประเทศที่ซอีีโอไอท-ีส่ือสาร-เทคโนโลยีท ัว่โลกยงัคงมองเป็นตลาดที่มกีารเตบิโตสูง (High growth markets) 

นอกเหนือไปจากกลุ่มประเทศ BRIC (บราซลิ รัสเซยี อินเดีย และจีน) ในอีก 3-5 ปีขา้งหน้า ได้แก่ แอฟริกาใต,้ เมก็ซโิก และ
อินโดนีเซยี 

 
          “ในส่วนของประเทศไทย แมพ้ายุเศรษฐกจิ-การเมอืง และอตัราการชะลอตวัในกลุ่มประเทศก  าลังพฒันา จะท  าให้ธุรกิจไอ
ท-ีเทคโนโลย-ีส่ือสารประสบกบัความซบเซาอยูบ่า้ง แต่เรายงัเชื่อว่าการขยายตวัของสมาร์ทโฟนและแทบเล็ต รวมไปถึงเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจะยงัท  าให้ตลาดน้ีเติบโตไดใ้นระยะยาว ในส่วนของภาคธุรกิจที่ตอ้งการลงทุนในระบบเทคโนโลยี หรือ
นวตักรรมใหม่ๆ อาจจะยงัชะลอแผนไปกอ่นในช่วงน้ี” นางสาววไิลพร กล่าว 

 
         ท ั้งน้ี ผลส ารวจ Fit for the future 17th Annual Global CEO Survey – Key findings in the 

technology industry ถูกจัดท  าขึ้นระหว่าง เดือน กนัยายน ถึง ธนัวาคม 2556 โดยท  าการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากผูบ้ริหาร
ระดับสูง หรือ ซอีีโอในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยที ัว่โลกในหลากหลายทวปี ประกอบดว้ยแอฟริกา เอเชยี ตะวนัออกกลาง และ
ออสเตรเลีย (39%), ยุโรป (33%), อเมริกา (27%) ครอบคลุม 5 อุตสาหกรรมหลกั ได้แก่ ซอฟแวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 
อิเล็กทรอนิกส์และจดัจ าหน่าย, คอมพวิเตอร์และเครือข่าย, อินเตอร์เน็ต, ชิ้นส่วนและเซมิคอนดักเตอร์ ผา่นการท  าแบบสอบถาม
ออนไลน์ การสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์และแบบตวัตอ่ตวั ท ั้งน้ี บริษทัที่ร่วมท  าการส ารวจส่วนใหญใ่นปีน้ี (รอ้ยละ 37) มีรายได้
รวมอยู่ระหว่าง 101-999 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
 
           



         ส าหรับกลยุทธ์ในการมองหาโอกาสและขยายธุรกิจใหม่ ใๆนตลาดเทคโนโลยปีี  2557 นางสาววิไลพรกล่าวว่า ซอีีโอไอ
ท-ีส่ือสาร-เทคโนโลยที ัว่โลกเกือบคร่ึง (รอ้ยละ 47) มุ่งเป้าไปทีก่ารพฒันาสินคา้และบริการใหม่ๆ (Product and service 

development) รองลงมาคือ การเพิม่ส่วนแบ่งการตลาดที่ตนก  าลังด าเนินธุรกิจอยู่ (Increased share in existing 

markets) ทีร่้อยละ 26 และรอ้ยละ 11 มองการขยายธุรกิจไปยงัตลาดใหม่ๆ (New geographic markets) นอกจากน้ี
ผูบ้ริหารรอ้ยละ 7 มีแผนที่จะขยายกิจการผา่นการควบรวมฯ  (Mergers & acquisitions) และหาธุรกจิร่วมทุนและพนัธมิตร
ทางการคา้ (New joint ventures and/or strategic alliances) 

 
         หากดูเฉพาะในส่วนของเทรนด์การท  า M&A ผลส ารวจยงัระบวุ่า ภูมิภาคที่ซอีีโอต่างมองว่าจะเป็นแหล่งเป้าหมายหลกั
ของการควบรวมฯมากที่สุด 5 อันดบัแรกในปีน้ี ได้แก่ อเมริกาเหนือ (ร้อยละ 31), ยุโรปตะวนัตก (รอ้ยละ 29), เอเชียใต ้(รอ้ยละ 
18), ละตนิอเมริกา (รอ้ยละ 12) และ เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้(ร้อยละ 10) 
 
          ‘ภาวะขาดแคลนมนุษย์ไอที’ 

 
          นางสาววิไลพรกล่าวว่า ในขณะทีก่ระแสของการน ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ประเภท ได้แก่ Social, Mobility, 

Analytics และ Cloud Computing (SMAC) เขา้มามีบทบาทในการด าเนินธุรกิจและขบัเคล่ือนองค์กรท ัว่โลก ภาคธุรกจิ
ไทยจ าเป็นทีจ่ะตอ้งปรับตวัและเสริมองคค์วามรู้เกีย่วกบัการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ  เพือ่เตรียมรบัมอื
กบัความเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผูบ้ริโภคและการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนทีก่  าลงัจะมาถึงในอีกไม่ชา้ 

 
          ผลส ารวจ PwC ระบุว่า ซอีีโอมากถึงรอ้ยละ 90 ต่างมองว่าความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ี(Technological advances) 

จะเป็นปัจจยัที่มีผลตอ่การเปล่ียนแปลงการด าเนินธุรกจิมากที่สุดในอีก 5 ปีขา้งหน้า น าหน้าการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร 
(Demographic shifts) และการเปล่ียนถ่ายข ัว้อ านาจทางเศรษฐกจิ (Shift in global economic power) ท  าให้ผูบ้ริหาร
ฯ ตอ้งมกีารปรบัเปล่ียนกลยทุธ์ท ัง้ในเร่ืองของการหาบุคลากร, การลงทนุในเทคโนโลยี และการขยายฐานลูกคา้ 

 
          นางสาว วิไลพรกล่าวว่า การขาดแคลนบคุลากรที่มทีกัษะ (Limited availability of key skills) เป็นปัญหาทีส่  าคญั
ที่สุดที่พบจากผลส ารวจ โดยซอีีโอในกลุ่มไอท-ีส่ือสาร-เทคโนโลยถึีงร้อยละ 68 เห็นตรงกนัว่า การขาดแคลนแรงงานที่มทีกัษะถือ
เป็นภยัคกุคามที่มีผลตอ่การเตบิโตทางธุรกิจ (Business threats to growth) มากที่สุดเป็นอันดับหน่ึง น าหน้าปัญหาอ่ืน  ๆ
เช่น ค่าแรงที่เพิม่สูงขึ้นในตลาดที่มกีารเติบโตสูง (ร้อยละ 62) การปกป้องทรพัย์สินทางปัญญา (ร้อยละ 57) และการขาดแคลน
ระบบรกัษาความปลอดภยัขอ้มูลองค์กรหรือไซเบอร์คราม (รอ้ยละ 56) 

 
       “ปัญหาช่องว่างทกัษะทางไอทีจะขยายตวัเพิ่มมากขึ้นใน 5-10 ปีขา้งหน้า ส่งผลตอ่ความสามารถด้านการแข่งขนัทางเศรษฐกจิ 
หากไมม่ีการลงทุนพฒันาทกัษะทางด้านไอทอีย่างจริงจัง” นางสาว วไิลพรกล่าว 

 
          ปัจจบุนัความตอ้งการแรงงานไอทีมีสูงกว่าจ านวนที่สถาบนัการศึกษาผลิตได้  เน่ืองจากธุรกิจต่างๆก  าลังขยายการด าเนินงาน
อย่างต่อเน่ืองโดยมกีารเพิ่มและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานไอที อีกท ั้งการเปล่ียนแปลงของนวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่ๆ รวมท ั้ง
ระบบส่ือสารแบบครบวงจรและการบริการด้านคลาวด์ จะช่วยผลกัดนัความส าคญัของเทคโนโลยีส าหรับองค์กรให้มีมากขึ้นใน
อนาคต 
 
          



      ผลส ารวจยงัระบวุ่า จ านวนอุปกรณ์ส่ือสารและเครือข่าย (Networked device) ในโลกคาดจะเพิ่มเป็น 5 หมื่นล้าน
เคร่ืองในปี 2563 จากจ านวน 1.25 หมื่นล้านเคร่ืองในปี 2558 ในขณะที่ประชากรโลกจะเพิ่มเป็น 7.6  พนัล้านคนในปี
เดียวกนั จากคาดการณ์ที่ 7.2 พนัล้านคนในปีหน้า 

 
          “นั่นหมายความว่า อุปกรณ์เคร่ืองมือส่ือสารจะมีมากกว่าจ านวนคนในโลกถึง 7 เท่าในปี 63 เพราะฉะนั้นปัญหาเร่ือง
การขาดแคลนแรงงานทกัษะจะไม่ใชปั่ญหาขององค์กรใดองคก์รหน่ึง หรือประเทศใดประเทศหน่ึงอีกตอ่ไป แต่ก  าลังพฒันา
กลายเป็นปัญหาส าคญัในระดบัโลก หากไมไ่ดร้บัการแกไ้ขอย่างจริงจังจากทุกภาคส่วน ไมว่่าจะเป็นภาครัฐ สถาบนัการศึกษา 
และ ภาคเอกชน” นางสาววไิลพร กล่าว 

 
       ปัญหาความตอ้งการแรงงานไอทียงัส่งผลให้แนวโน้มการจ้างงานของซอีีโอที่ท  าการส ารวจในปีน้ีปรับตวัสูงขึ้น โดย
ผูบ้ริหารกว่ารอ้ยละ 62 กล่าวว่าตนมีแผนทีจ่ะจ้างพนกังานเพิ่มในปีน้ี 


