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 Îµ¦ ª �¡ ��¼o�¦ ·®µ¦ �́Éª Ã̈ ��‘ไอควิดิจิทลั�ÎÉµ’

PwC Á�¥�»¦ �·��́Éª Ã̈�¤�̧¼o�¦ ·®µ¦ ¦ ³ �́� ¼�Â�n�20% Á�nµ�́Ê��̧É�Digital IQ Â�¦ n��Â¥�¦ µ¥�»¦ �·�¡ ��¼o�¦ ·®µ¦ �oµ�̈�̧¦ Ế��oµ¥�Â�³ Á¦ n��¦ �́�́ª ¦ �́�
Digital Economy กระตุ้นธุรกจิไทยรีบวางแผน IT Â�nÁ�·É�Ç��n°�Á�oµ¥»��¦ ³�µ�¤ ²

วไิลพร ทวลีาภพนัทอง ®»o� nª � µ¥�µ��»¦ �·��̧É�¦ ¹�¬µ PwC Consulting (ประเทศไทย) เปิดเผยผลสาํรวจ Digital IQ

Survey �¦ Ế��̧É 6 �¹É�Á�È��o° ¤¼̈�µ��̧° Ã̧° Â̈ ³ �¼o�¦ ·®µ¦   nµ¥Å° �̧�ª nµ 1,500 รายใน 36 �¦ ³ Á�«�́Éª Ã̈ � พบวา่ การสร้าง
�ª µ¤ ¤́ ¡ �́�r�̧É�̧¦ ³ ®ª nµ��¼o�¦ ·®µ¦ ¦ ³ �́� ¼�Ä�°��r�¦ Ã�¥Á�¡ µ³ ° ¥nµ�¥·É� ���µ��°��¦ 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) เป็นปัจจยัสาํคญั
ผลกัดนัใหอ้งคก์รวางกลยทุธ์ดา้นดิจิทลัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตอ้งการของตลาด ช่วยใหรู้้เท่าทนัโอกาส และ
�¦ ·®µ¦ �́��µ¦ �ª µ¤Á Ȩ́¥��oµ�Á��Ã�Ã̈ ¥Å̧�o° ¥nµ��¼��o°�

“น่ากงัวลวา่ความรู้ความเขา้ใจของผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รส่วนใหญ่ Ä��µ¦ �ÎµÁ��Ã�Ã̈ ¥¤̧µ�n° ¥°��»¦ �·�Ã�¥¦ ª ¤¥�́�ÎÉµ¤µ�
จากผลสาํรวจพบวา่ ¤ �̧̧° Ã̧° �́Éª Ã̈ �Á¡ ¥̧� 20% Á�nµ�́Ê��̧É¤Å̧° คิวดิจิทลั�̧ÉÂ�È�Â�¦ n� คือ มีความเขา้ใจ มีความสามารถในการ
ประเมินผล และนาํมาประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจของตนไดอ้ยา่งแทจ้ริง”



�́��́Ê�Â̈ oª �Á�° ¥ÎÊµª nµ� ·É� Îµ�́�Ä��µ¦ ¥�¦ ³ �́�Å° คิวดิจิทลัขององคก์รคือวสิยัทศัน์ของผูน้าํ ในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนหลากมิติ ไม่
ª nµ�³�µ¦ Á�·��́ª  ·��oµÂ̈ ³ �¦ ·�µ¦ Ä®¤nÇ��µ¦ �¦ �́Á�̈Ȩ́¥�¦ ¼�Â���µ��»¦ �·��®¦ º°�µ¦ Á�µ³ �̈µ�Ä®¤n��¼o�¦ ·®µ¦ �¹��74% บอกเราวา่ การกา้ว
Ä®o�́�Á��Ã�Ã̈ ¥�̧º° Á�È��ª µ¤�oµ�µ¥�µ��»¦ �·��°����Â�n�̈�́¡ �ª nµ�»¦ �·�Á¡ ¥̧� nª ��o° ¥Á�nµ�́Ê��̧É¤�̧µ¦ ®¥·�¥��¦ ³ Á�È��̧Ê�Á�oµ¤µÁ�È�
 nª �®�¹É��°�Â��®¦ º° �̈¥»��rÁ¡ ºÉ° ®µÂ�ª�µ�¦ �́¤º° ®¦ º° ®µÃ�̈¼�́É�Ä®o�́�°��r�¦ ° ¥nµ�Â�o�¦ ·�

หนทางกา้วเขา้สู่เศรษฐกิจดิจิทลัก็ความสมัพนัธ์อนัดีของผูน้าํระดบัสูงในองคก์ร 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 �̈�́�́�Ä®o°��r�¦ Á�oµ¥»�
เศรษฐกิจดิจิทลั ®¦ º°�µ¦ �́�Á�̈ºÉ°�Á«¦ ¬��·��°��¦ ³ Á�«  โดยนาํเอาเทคโนโลยดิีจิทลั¤µÄ�oÁ¡ ºÉ° Á¡ ·É¤�¦ ³  ·��·£µ¡ Â̈ ³ ¤ ¼̈�nµÁ¡ ·É¤Ä®o�́�
ผลผลิตมวลรวมของประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบนั

ในยคุการทาํตลาดออนไลน์หรือ digital marketing �Îµ̈ �́¤ °̧ ·��·¡ ¨ �n°�»¦ �·�¤µ��¹Ê��́Ê� วไิลพรกล่าววา่ ���µ�®�oµ�̧ÉÂ̈ ³ �µ¦
ทาํงานร่วมกนัระหวา่ง CIO และ CMO ¥·É��o°�¤¤̧µ��¹Ê� Å¤nª nµ�³ Á�È��µ¦ ª ·Á�¦ µ³ ®r�ª µ¤Á Ȩ́¥�Â̈ ³ Ã°�µ Ä��µ¦ ¡ �́�µ ·��oµÂ̈ ³
บริการใหม่ๆ ¦ nª ¤�́�Á¡ ºÉ°  ตอบโจทยค์วามตอ้งการของตลาด การกาํหนดงบประมาณ ¦ ª ¤�́Ê��µ¦ ¤ ̧ nª �¦ nª ¤Ä��µ¦ ª µ��̈¥»��r�°��¦ ·¬�́
ไปพร้อมๆ �́��¼o�¦ ·®µ¦ ¦ ³ �́� ¼��nµ�° ºÉ�Ç

“ผล Îµ¦ ª �¡ �ª nµ��¦ ·¬�́�̧ÉÁ�È��top performer หรือมีผลประกอบการแขง็แกร่งถึง 70% มี CIO และ CMO �̧É�Îµ�µ�Ä�̈o�·��Â̈ ³ ¤¸
�ª µ¤  ¤́ ¡ �́�r�̧ÉÂ�È�Â�¦ n��Á�¦ ¥̧�Á�̧¥��́��45% �°��̈»n¤�̧ÉÁ�È��non-top performer”

�n°�®�oµ�̧Ê ผลสาํรวจประจาํปี PwC’s Global CEO Survey คาดการณ์วา่ 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 ¥�́�¦ ³ Á¤ ·�Â�ª Ã�o¤�µ¦ Ä�o�nµ¥�oµ�Å° �̧�́Éª Ã̈ �Ä��̧�̧Êวา่มีมูลคา่สูงถึง 3.8 ลา้นลา้นเหรียญ หรือ
Á¡ ·É¤�¹Ê�3.2% จากปีก่อน สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ ซีอีโอจะตอ้งเร่งพฒันาไอคิวดิจิทลัของตน Á¡ ºÉ°�ª ¥Ã°�µ �µ��»¦ �·�และใหเ้ท่าทนัภาวะ
เศรษฐกิจโลก �̧ÉÁ¦ ·É¤Á®È� �́�µ�¢ºÊ��́ª  n��̈Ä®o�ª µ¤�o°��µ¦ Â̈ ³ �Îµ̈ �́�ºÊ°�°��¼o�¦ ·Ã£�Á¡ ·É¤¤µ��¹Ê�

ผลสาํรวจพบอีกวา่ �¼o�¦ ·®µ¦ Ä��̈»n¤�»¦ �·�Â̈ ³�¦ ·�µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �́� »�£µ¡ �¦ �́�́ª �n° เทคโนโลยดิีจิทลั¤µÄ�°��r�¦ ¤µ��̧É »�(82%) รอง
มาคือธุรกิจยานยนต์ (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 »�



 nª �Á��Ã�Ã̈ ¥�̧̧É�³ ¤�̧��µ� Îµ�́�¤µ��̧É »�Ä�Ã̈ � 5 ประเภทแรก ไดแ้ก่ เทคโนโลยบีนมือถือ (Mobile Customer

Technology) ระบบคลาวดส่์วนตวั (Private Cloud) การทาํเหมืองขอ้มูลและการวเิคราะห์ (Data Mining and Analysis)
โซเชียลมีเดีย (Social Media) และการรักษาความปลอดภยัขอ้มูลสารสนเทศของลูกคา้ (Cybersecurity) �́Ê�®¤��̧Ê�³ �̈µ¥Á�È�
กลยทุธ์หลกัของทุกธุรกิจในอีก 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��Ã�Ã̈ ¥Á̧®¨ nµ�̧Ê�¤µÄ�oÁ¡ ºÉ° Á¡ ·É¤�¦ ³  ·��·£µ¡ �Â¤ oª nµ�µ¦ Á�oµ�¹�° ·�Á�° ¦ rÁ�È�Â̈ ³ Á�¦ º°�nµ¥ �́�¤° °�Å̈ �r�nµ�
Á�¦ ºÉ°�¤º°  ºÉ°  µ¦ �nµ�Ç��³ Á�·�Ã� ¼��¹Ê��Â̈ ³ ¥�́Á�È��n°��µ� ¦ oµ�¥°��µ¥Ä®o�́�®¨ µ¥°��r�¦ �È�µ¤

Á¤ºÉ° £µ�¦ �́�̈�́�́�Ä®oÅ�¥¤»n�®�oµ ¼nเศรษฐกิจดิจิทลั�³ Á�È��µ¦ �nª ¥ª µ�¦ µ��µ�Ä®o¦ ³ ��Ã�¦ � ¦ oµ�¡ ºÊ��µ��oµ�Ã�¦ �¤�µ�¤�¡ �́�µ
° ¥nµ��n° Á�ºÉ°���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 ¥

“ปัจจุบนั บา้นเรามีการผนวกกิจกรรมเศรษฐกิจเขา้กบัไอที จนอาจเรียกไดว้า่เราเป็น Digital Economy Ä�¦ ³ �́�®�¹É�มีหน่วยงาน
�̧É�Îµ®�oµ�̧É n�Á ¦ ·¤�µ¦ Ä�oÅ° �̧�°��µ�£µ�¦ �́ nª �Ä�£µ��»¦ �·��̧É�o°��µ¦ Á¡ ·É¤�̧��ª µ¤  µ¤µ¦ ��̧É�³ Â�n��́��́�Á¡ ºÉ°��oµ�° ¥nµ� ·��Ã�¦ r
และมาเลเซีย Ã�¥Á�¡ µ³ ° ¥nµ�¥·É�®¨ �́Å�¥Á�oµ ¼n�µ¦ Á�·��¦ ³�µ�¤Á«¦ ¬��·�° µÁ�̧¥�Ä��̈µ¥�̧®�oµ ผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งหนัมาให้
�ª µ¤ Îµ�́�Ä�Á¦ ºÉ°��̧Ê�́Ê�Â�nÁ�·É�Ç”
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