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PwC �̧Ê�»¦ �·��́Éª Ã̈��“ไอคิวดิจิทลั�ÎÉµ” ไทยเร่งสร้างซีอโีอยุคไซเบอร์

นางสาววไิลพร ทวลีาภพนัทอง ®»o� nª � µ¥�µ��»¦ �·��̧É�¦ ¹�¬µ บริษทั PwC Consulting (ประเทศไทย) เปิดเผยถึงผลสาํรวจ 
Digital IQ Survey �¦ Ế��̧É6 �¹É��Îµ�µ¦  Îµ¦ ª ��̧° Ã̧° Â̈ ³ �¼o�¦ ·®µ¦   nµ¥Å° �̧�ª nµ 1,500 รายใน 36 �¦ ³ Á�«�́Éª Ã̈ �วา่กระแส
�µ¦ �ÎµÁ��Ã�Ã̈ ¥¤̧µÄ�oÁ¡ ºÉ° Á¡ ·É¤�¦ ³  ·��·£µ¡ Â̈ ³  ¦ oµ�¤¼̈�nµÁ¡ ·É¤Ä®oÂ�n°��r�¦ �º° Á�È��́��́¥ Îµ�́��̧É�¦ ¦ �µ�¼o�¦ ·®µ¦ �o°��¦ ³ ®�́�
และปรับตวัใหท้นั Á�ºÉ°��µ�° ·�Á�° ¦ rÁ�È�Á�oµ¤µ¤ °̧ ·��·¡ ¨ �n° ¦ ¼�Â���°� ·��oµÂ̈ ³ �¦ ·�µ¦  พฤติกรรมผูบ้ริโภค ¦ ª ¤�́Ê��·��¦ ¦ ¤�µ�
Á«¦ ¬��·��̧ÉÁ�̈Ȩ́¥�Â�̈�Å�

�°��µ��̧Ê �µ¦  ¦ oµ��ª µ¤  ¤́ ¡ �́�r�̧É�̧¦ ³ ®ª nµ��¼o�¦ ·®µ¦ ¦ ³ �́� ¼�Ä�°��r�¦ Ã�¥Á�¡ µ³ ° ¥nµ�¥·É� บทบาทและความสาํคญัของ
�¦ ³ �µ�Á�oµ®�oµ�̧É�¦ ·®µ¦   nµ¥ µ¦  �Á�« (Chief Information Officer) Â̈ ³ �¦ ³ �µ�Á�oµ®�oµ�̧É�¦ ·®µ¦   nµ¥�µ¦ �̈µ�
(Chief Marketing Officer) ¥�́�º° Á�È��́��́¥ Îµ�́��̧É�̈�́�́�Ä®o°��r�¦ ª µ��̈¥»��rดา้นดิจิทลัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองความตอ้งการของตลาด ช่วยใหรู้้เท่าทนัโอกาส Â̈ ³ �¦ ·®µ¦ �́��µ¦ �ª µ¤Á Ȩ́¥��oµ�Á��Ã�Ã̈ ¥Å̧�o° ¥nµ��¼��o°�

“Á�È��̧É�nµ�́�ª ¨ ª nµ ความรู้ ความเขา้ใจ ของผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รส่วนใหญ่ตอ่การนาํเทคโนโลยมีาต่อยอดในการดาํเนิน
�»¦ �·�Ã�¥¦ ª ¤¥�́�ÎÉµ¤µ�Á®È�Å�o�µ��̈ Îµ¦ ª ��̧ÉÁ¦ µ¡ �ª nµ ¤�̧̧° Ã̧° �́Éª Ã̈ �Á¡ ¥̧�20% Á�nµ�́Ê��̧É¤Å̧° คิวดิจิทลั° ¥¼nÄ�Á���r�̧ÉÂ�È�Â�¦ n�
คือ มีความเขา้ใจ มีความสามารถ ในการประเมินผลและนาํมาประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจของตนไดอ้ยา่งแทจ้ริง อินเทอร์เน็ตไดเ้ขา้มา
Á�̈Ȩ́¥�ª ·�̧�µ¦ �oµ�µ¥° ¥nµ���·��̧ÉÃ̈ �Å¤nÁ�¥Á®È�¤µ�n°� �³ �́Ê� �¼o�¦ ·®µ¦ ¦ µ¥Ä��̧ÉÁ�oµÄ��¹�Ã�¦ � ¦ oµ�¡ ºÊ��µ��oµ�Å° �̧ และมีการ
�¦ ·®µ¦ �́��µ¦ �̧É¤�̧¦ ³  ·��·£µ¡ �̈°����¦ �́�́ª �n° ª ·�̧�µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈�Â̈ ³ ¡ §�·�¦ ¦ ¤�°��¼o�¦ ·Ã£�Å�o�n°� ¥n° ¤Å�oÁ�¦ ¥̧��́Ê�Ä�
แง่ของผลประกอบการ และการเป็นผูน้าํในการใชน้วตักรรมใหม่ๆ ไม่วา่ท่านจะอยูใ่นธุรกิจหรืออุตสาหกรรมประเภทใด เพราะ
ª �́�̧Ê����»� µ¥ª ·É�ไปสู่ดิจิทลั Ä�¦ �̧É�µ�ª · ¥́�́«�r®¦ º° ¤ °��oµ¤�µ¦ ¨ ��»�Ä�Á��Ã�Ã̈ ¥Ä̧®¤nÇ ยอ่มเสียโอกาส”



�n°�®�oµ�̧Ê ผลสาํรวจประจาํปี PwC’s Global CEO Survey ยงัคาดการณ์วา่ ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี
(Technological Breakthrough) จะเป็น 1 ใน 5 เมกะเทรนด ์ �̧É¤ °̧ ·��·¡ ¨ Â̈ ³  n��̈�¦ ³���n°�µ¦ �Îµ�»¦ �·�Ä�Ã̈ �¤µ�
�̧É »�Ä�° �̧5 ปีขา้งหนา้ �°��µ��̧Ê สาํนกัวจิยั Gartner ¥�́�µ�ª nµÂ�ª Ã�o¤�µ¦ Ä�o�nµ¥�oµ�Å° �̧�́Éª Ã̈ �Ä��̧�̧Êจะมีมูลค่าสูงถึง
3.8 ลา้นลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ หรือโต 3.2% จากปีก่อน สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ ซีอีโอจะตอ้งเร่งพฒันาไอคิวดิจิทลัของตน Á¡ ºÉ°�ª ¥
โอกาสทางธุรกิจ Â̈ ³ Ä®o�́��́�£µª ³ Á«¦ ¬��·�Ã̈ ��̧ÉÁ¦ ·É¤Á®È� �́�µ�¢ºÊ��́ª  n��̈Ä®o�ª µ¤�o°��µ¦ Â̈ ³ �Îµ̈ �́�ºÊ°�°��¼o�¦ ·Ã£�
Á¡ ·É¤¤µ��¹Ê�

“ ·É� Îµ�́��̧É�³�nª ¥Ä��µ¦ ¥�¦ ³ �́�Å° คิวดิจิทลัขององคก์ร คือ วสิยัทศัน์ของผูน้าํ ในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนหลากหลายมิติ 
ไม่วา่จะเป็นการเปิดตวัสินคา้และบริการใหม่ๆ �µ¦ �¦ �́Á�̈Ȩ́¥�¦ ¼�Â���µ��»¦ �·�หรือการเจาะตลาดใหม่ ผูบ้ริหารถึง 74% บอก
เราวา่ การกา้วใหท้นัเทคโนโลยี �º° Á�È��ª µ¤�oµ�µ¥�̧É�»¦ �·��°����Îµ̈ �́Á��·�° ¥¼nแต่กลบัพบวา่ ¤�̧»¦ �·�Á¡ ¥̧� nª ��o° ¥Á�nµ�́Ê��̧É¤¸
�µ¦ ®¥·�¥��¦ ³ Á�È��̧ÊÁ�oµ¤µÁ�È� nª �®�¹É��°�Â��®¦ º° �̈¥»��rÁ¡ ºÉ° ®µÂ�ª�µ�¦ �́¤º° ®¦ º° ®µโซลูชนัใหก้บัองคก์รอยา่งแทจ้ริง”

�°��µ��̧Ê�̈ Îµ¦ ª �¡ �ª nµ �¼o�¦ ·®µ¦ Ä��̈»n¤�»¦ �·�Â̈ ³�¦ ·�µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �́� »�£µ¡ มีการปรับตวัต่อการนาํเทคโนโลยดิีจิทลัมาใชก้บั
°��r�¦ ¤µ��̧É »�(82%) รองมาคือ ธุรกิจยานยนต์ (80%) และ พลงังานและเหมืองแร่ (78%)Ä���³ �̧É�»¦ �·��oµ�̈�̧(59%)

�̈�́Á�È�° »� µ®�¦ ¦ ¤�̧É¤�̧Îµ�ª ��¼o�¦ ·®µ¦ �̧É¤ Å̧° เดีย หรือเป็นผูน้าํทางความคิดในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ี (digital

champions) �o° ¥�̧É »�

กญุแจสู่เศรษฐกจิดจิทิลั

�°��µ��̧Êความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งผูน้าํภายในองคก์ร Å¤nª nµ�³ Á�È��¦ ³ �µ�Á�oµ®�oµ�̧É�¦ ·®µ¦ (Chief Executive Officer:

CEO) �¦ ³ �µ�Á�oµ®�oµ�̧É�¦ ·®µ¦   nµ¥Á��Ã�Ã̈ ¥̧ µ¦  �Á�« �¦ ³ �µ�Á�oµ®�oµ�̧É�¦ ·®µ¦   nµ¥�µ¦ Á�·� (Chief Financial

Officer: CFO) Â̈ ³ �¦ ³ �µ�Á�oµ®�oµ�̧É�¦ ·®µ¦   nµ¥�µ¦ �̈µ� ¨ oª �Á�È��́ª Â�¦  Îµ�́��̧É�³�nª ¥�̈�́�́�Ä®o°��r�¦ Á�·�®�oµÅ� ¼n
�µ¦ Á�̈Ȩ́¥��nµ�Á�oµ¥»�เศรษฐกิจดิจิทลั ®¦ º°�µ¦ �́�Á�̈ºÉ°�Á«¦ ¬��·��°��¦ ³ Á�«  โดยนาํเอาเทคโนโลยดิีจิทลั¤µÄ�oÁ¡ ºÉ° Á¡ ·É¤
ประสิทธิภาพ Â̈ ³ ¤ ¼̈�nµÁ¡ ·É¤Ä®o�́��̈�̈·�¤ª ¨ ¦ ª ¤�°��¦ ³ Á�«  ตามนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบนั



นางสาววไิลพรกล่าวต่อวา่ ดว้ยกระแสการทาํตลาดบนโลกออนไลน์ หรือดิ�·�̈́¤µ¦ rÁ�È��·Ê�เขา้มามีอิทธิพลต่อการทาํธุรกิจมาก
�¹Ê� บทบาท ®�oµ�̧É และความสมัพนัธ์ของการทาํงานร่วมกนัระหวา่งซีไอโอและซีเอม็Ã° ¥·É��o°�¤¤̧µ��¹Ê� ไม่วา่จะเป็นการ
ª ·Á�¦ µ³ ®r�ª µ¤Á Ȩ́¥�Â̈ ³ Ã°�µ Ä��µ¦ ¡ �́�µ ·��oµÂ̈ ³ �¦ ·�µ¦ Ä®¤nÇ ¦ nª ¤�́�Á¡ ºÉ°�°�Ã��¥r�ª µ¤�o°��µ¦ �°��̈µ�การกาํหนด
งบประมาณ ¦ ª ¤�́Ê��µ¦ ¤ ̧ nª �¦ nª ¤Ä��µ¦ ª µ��̈¥»��r�°��¦ ·¬�́Å�¡ ¦ o° ¤Ç �́��¼o�¦ ·®µ¦ ¦ ³ �́� ¼��nµ�° ºÉ�Ç

“ผลสาํรวจพบวา่ �¦ ·¬�́�̧ÉÁ�È� Top Performer หรือมีผลประกอบการแขง็แกร่งถึง 70% มีซีไอโอและซีเอม็Ã° �̧É�Îµ�µ�
ใกลชิ้ด Â̈ ³ ¤�̧ª µ¤  ¤́ ¡ �́�r�̧ÉÂ�È�Â�¦ n�เปรียบเทียบกบั 45% �°��̈»n¤�̧ÉÁ�È�Non-top performer”

นางสาววไิลพรกล่าวต่อวา่ การกา้วไปสู่เศรษฐกิจดิจิทลั¥�́�ÎµÅ� ¼n�o��»�Ä��µ¦ �ÎµÁ�·��µ��̧É̈�̈�ไม่วา่ในดา้นการผลิตและดา้น
การขาย ° �̧�́Ê��µ¦ �¥µ¥�́ª ° ¥nµ��ª oµ��ª µ��°�E-commerce ¥·É��ÎµÄ®o�ª µ¤�·�¦ ·Á¦ ·É¤®¦ º° ไอเดียใหม่ๆ Á�·��¹Ê�Å¤nÁ¡ ¥̧�Â�n
ภายในองคก์ร Â�n¦ ª ¤�¹�Â®¨ n�° ºÉ�Ç Å¤nª nµ�³ ¤µ�µ��¼o¦ ¼o®¦ º°�¼oÁ�̧É¥ª �µ�Ä�ª��µ¦ ®¦ º° ° »� µ®�¦ ¦ ¤�́Ê�Ç เช่น นกัวเิคราะห์ ผูข้าย 
®¦ º° Â¤ o�¦ ³ �́É�¤®µª ·�¥µ̈ ¥́ และหอ้งปฏิบติัการ �́��́Ê� ซีอีโอควรเปิดรับไอเดียÂ̈ ³  ·É�Ä®¤nÇ�µ�®¨ µ�®¨ µ¥Â®¨ n��́Ê�£µ¥Ä�Â̈ ³
�°�°��r�¦ Á¡ ºÉ° Á�·��¦ ³�¼ ¼nโลกดิจิทลัอยา่งแทจ้ริง

“�¦ ·¬�́Ä��̧É�ÎµÂ�ª�·��̧ÉÁ¦ ¥̧�ª nµ�µ�£µ¥�°� ¼nภายใน (Outside-in Approach) หรือ การเปิดรับไอเดียและความคิดเห็น
ของสงัคมภายนอกองคก์ร มาวเิคราะห์ขอ้มูลความตอ้งการของลูกคา้วา่แทจ้ริงตอ้งการอะไร �µ��́Ê� นาํมาปรับปรุงการบริหาร
จดัการองคก์รและยอ้นกลบัไปตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ จะทาํใหก้ารลงทุนในนวตักรรมใหม่ๆ Á�·��̈�°�Â���̧É
เหมาะสม คุม้ค่า Â̈ ³ �̧É Îµ�́�ตอบโจทยค์วามตอ้งการไดอ้ยา่งตรงจุด”

¨ ��»�Å° �̧Â¡ ¨ �¢ ° ¦ r¤Á¡ ºÉ° °�µ��

Á¤ºÉ°�µ¤�¹��¦ ³ Á£��°�Á��Ã�Ã̈ ¥�̧̧É�³ Á�oµ¤µ¤�̧��µ� Îµ�́�¤µ��̧É »�Ä�Ã̈ �5 อนัดบัแรก นางวไิลพรกล่าววา่ เทคโนโลยบีน
มือถือ (Mobile Customer Technology) ระบบคลาวดส่์วนตวั (Private Cloud) การทาํเหมืองขอ้มูลและการ
วเิคราะห์ (Data Mining and Analysis) โซเชียลมีเดีย (Social Media) และการรักษาความปลอดภยัขอ้มูลสารสนเทศ
ของลูกคา้ (Cyber-security) จะกลายเป็นกลยทุธ์สาํคญัของทุกธุรกิจในอีก 3-5 ปีขา้งหนา้

 Îµ®¦ �́�¦ ³ Á�«Å�¥�́Ê���µ¦ ¨ ��»��oµ�Å° �̧Â¡ ¨ �¢ ° ¦ r¤ Â̈ ³ เทคโนโลยดิีจิทลั¥�́° ¥¼nÄ�¦ ³ �́��n°��oµ��ÎÉµ�Á�ºÉ°��µ��¼o�¦ ³ �°��µ¦
¥�́�µ��ª µ¤ ¡ ¦ o° ¤Ä��µ¦ �ÎµÁ�·��»¦ �·��̧ÉÄ�oÁ��Ã�Ã̈ ¥�̧́��̈nµª �¤µÄ�oÁ¡ ºÉ° Á¡ ·É¤�¦ ³  ·��·£µ¡ �Â¤ o�µ¦ Á�oµ�¹�° ·�Á�° ¦ rÁ�È�Â̈ ³
Á�¦ º°�nµ¥ �́�¤° °�Å̈ �r�nµ�Á�¦ ºÉ°�¤º°  ºÉ°  µ¦ Á�̈ºÉ°��̧É�nµ�Ç�¤°̧ �́¦ µ�̧É ¼��¹Ê��Â̈ ³ Á�È��n°��µ� Îµ�́�Ä��µ¦  ¦ oµ�¥°��µ¥Ä®oÂ�n
หลายองคก์รก็ตาม

° ¥nµ�Å¦ �È�̧�¤�̧¦ ·¬�́�Îµ�ª �Å¤n�o° ¥�̧É�¦ ³ ®�́��¹��µ¦ Á¡ ·É¤�̧��ª µ¤  µ¤µ¦ �ทางดา้นดิจิทลั (Digital Capability) องคก์รหลาย
แห่งมีการส่งเสริมใหพ้นกังานมีทกัษะทางดา้นดิจิทลั�̧É ¼��¹Ê��Å¤nÁ�¡ µ³ ¡ �́��µ�  nµ¥�µ¥®¦ º°   nµ¥¡ �́�µ�̈·�£�́�r�Á¡ ºÉ°�oµª Å� ¼n
องคก์รดิจิทลั (Digital Enterprise)

“�µ¦ �̧É£µ�¦ �́�o°��µ¦ �̈�́�́�Ä®oÅ�¥¤»n�Å� ¼nเศรษฐกิจดิจิทลั�³�nª ¥ª µ�¦ µ��µ�Ä®o¦ ³ ��Ã�¦ � ¦ oµ�¡ ºÊ��µ��oµ�Ã�¦ �¤�µ�¤¤¸
�µ¦ ¡ �́�µ° ¥nµ��n° Á�ºÉ°�Á¡ ¦ µ³ �³�ÎµÄ®o�·��¦ ¦ ¤�µ�Á«¦ ¬��·��°�£µ� nª ��nµ�Ç ¤ ¤̧ ¼̈�nµ ¼��¹Ê���³ �̧ÉÁ°���Á°��È�o°�Á¦ ·É¤
ª µ�Â���̈¥»��r¦ ª ¤�́Ê�̈��»��oµ�Å° �̧Á¡ ºÉ° ¦ °�¦ �́�·��¦ ¦ ¤�µ�Á«¦ ¬��·��̧É�³ ¤»n�ไปสู่ดิจิทลั¤µ��¹Ê��oª ¥” นางสาววไิลพรกล่าว



“ปัจจุบนับา้นเรามีการผนวกกิจกรรมเศรษฐกิจเขา้กบัไอที จนอาจเรียกไดว้า่เราเป็น Digital Economy Ä�¦ ³ �́�®�¹É� มี
®�nª ¥�µ��̧É�Îµ®�oµ�̧É n�Á ¦ ·¤�µ¦ Ä�oÅ° �̧�°��µ�£µ�¦ �́Á�n�Á�̧¥ª �́�°��r�¦ �̧É �́� �»��µ¦ �̈·��° ¢�rÂª ¦ r และการใชไ้อทีใน
การผลิตและใหบ้ริการ ในระดบัเอกชน Á¦ µÁ®È�¡ �́�µ�µ¦ �̧É�̧�µ¤�̧É�̈nµª Å��oµ��o� แตห่ากภาคธุ�·��o°��µ¦ Á¡ ·É¤�̧�
�ª µ¤  µ¤µ¦ �Ä��µ¦ Â�n��́��́�Á¡ ºÉ°��oµ�° ¥nµ� ·��Ã�¦ rÂ̈ ³ ¤µÁ̈Á�̧¥ Ã�¥Á�¡ µ³ ° ¥nµ�¥·É�®¨ �́Å�¥Á�oµ ¼n�µ¦ Á�·��¦ ³ �µ�¤
เศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี ในปลายปีหนา้ �¼o�¦ ³ �°��µ¦ �ÎµÁ�È��o°�®�́¤µÄ®o�ª µ¤  Îµ�́�Ä�Á¦ ºÉ°��̧Ê�́Ê�Â�nÁ�·É�Ç”

 �ª �̈ ·� ·��·Í��µ¦ ° °�Â���© 2014 เจน เจนเซ่น - ° �̧̧É�บร๊านเชส ถูกตอ้งตามกฏหมาย 

http://www.janjansen.asia/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-jan-jansen.html
http://www.easybranches.com/
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