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PwC �̧Ê�»¦ �·��́Éª Ã̈��‘Å°�·ª �·�·�° ¨ �ÎÉµ’ แนะไทยเร่งสร้างซีอโีอยุคไซเบอร์

บริษทั PwC Consulting (ประเทศไทย)®�¹É�Ä�Á�¦ º°�nµ¥�¦ ·¬�́�¼oÄ®o�¦ ·�µ¦ �µ��oµ��µ¦ �¦ ª � °��́��̧��¦ ·�µ¦ Ä®o�Îµ�¦ ¹�¬µ
ทางดา้นภาษี และบริการใหค้าํปรึกษาทางธุรกิจรายใหญ่ของโลก เผยผลสาํรวจไอคิวดิจิคอลประจาํปี 2557 (Digital IQ

Survey 2014)

�́Ê��̧Ê�̈ Îµ¦ ª ��¼��́��Îµ�¹Ê�Á�È��¦ Ế��̧É6 ผา่นการสาํรวจซีอีโอและผูบ้ริหารฝ่ายไอทีจาํนวนกวา่ 1,500 รายใน 36 �¦ ³ Á�«�́Éª Ã̈ �
�¦ ³ Â �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°�
ตระหนกัและปรับตวัใหท้นั Á�ºÉ°��µ�° ·�Á�° ¦ rÁ�È�Á�oµ¤µ¤ °̧ ·��·¡ ¨ �n° ¦ ¼�Â���°� ·��oµÂ̈ ³ �¦ ·�µ¦  พฤติกรรมผูบ้ริโภค ¦ ª ¤�́Ê�
�·��¦ ¦ ¤�µ�Á«¦ ¬��·��̧ÉÁ�̈Ȩ́¥�Â�̈�Å� พร้อมแนะเอกชนไทย-เทศเร่งปรับพฤติกรรมองคก์รรับมือเศรษฐกิจยคุดิจิตอล (Digital

Economy)

�̈�µ��µ¦  Îµ¦ ª ��̧É�nµ �Ä��Å�oÂ�n

ระดบัความรู้ ความเขา้ใจของผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รส่วนใหญ่ต่อการนาํเทคโนโลยมีาต่อยอดในการดาํเนินธุรกิจ (Digital

IQ) Ã�¥¦ ª ¤¥�́�ÎÉµ¤µ��Ã�¥¡ �ª nµ�¤�̧̧° Ã̧° �́Éª Ã̈ �Á¡ ¥̧��20% Á�nµ�́Ê��̧É¤Å̧°�·ª �·�·�° ¨ ° ¥¼nÄ�Á���r�̧ÉÂ�È�Â�¦ n��º°�¤�̧ª µ¤Á�oµÄ��¤¸
ความสามารถในการประเมินผล และนาํมาประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจของตนไดอ้ยา่งแทจ้ริง



©  �ª �̈ ·� ·��·Í�2553 บริษทั มีเดีย แอสโซซิเอตเตด็ จาํกดั

�¼o�¦ ·®µ¦ Ä��̈»n¤�»¦ �·�Â̈ ³�¦ ·�µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �́� »�£µ¡ ¤�̧µ¦ �¦ �́�́ª �n°�µ¦ �ÎµÁ��Ã�Ã̈ ¥�̧·�·�° ¨ ¤µÄ�o�́�°��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 »�

�µ¦  ¦ oµ��ª µ¤  ¤́ ¡ �́�r�̧É�̧¦ ³ ®ª nµ��¼o�¦ ·®µ¦ ¦ ³ �́� ¼�Ä�°��r�¦ Ã�¥Á�¡ µ³ ° ¥nµ�¥·É����µ�Â̈ ³ �ª µ¤  Îµ�́��°��¦ ³ �µ�Á�oµ®�oµ�̧É
ฝ่ายสารสนเทศ (Chief Information Officer) Â̈ ³ �¦ ³ �µ�Á�oµ®�oµ�̧É  nµ¥�µ¦ �̈µ�(Chief Marketing Officer) ถือ
Á�È��́��́¥ Îµ�́��̧É�̈�́�́�Ä®o°��r�¦ ª µ��̈¥»��r�oµ��·�·�° ¨ Å�o° ¥nµ�¤�̧¦ ³  ·��·£µ¡  ตอบสนองความตอ้งการของตลาด ช่วยให้
องคก์รรู้เท่าทนัโอกาส Â̈ ³ �¦ ·®µ¦ �́��µ¦ �ª µ¤Á Ȩ́¥��oµ�Á��Ã�Ã̈ ¥Å̧�o° ¥nµ��¼��o°�

 ·É��̧É�nª ¥¥�¦ ³ �́�Å° คิวดิจิตลัขององคก์ร คือ วสิยัทศัน์ของผูน้าํ ในการประยกุตใ์ชดิ้จิตอลในหลากหลายมิติ ไม่วา่จะเป็นการ
เปิดตวัผลิตภณัฑแ์ละบริการใหม่ๆ �µ¦ �¦ �́Á�̈Ȩ́¥�¦ ¼�Â���µ��»¦ �·�หรือการเจาะตลาดใหม่ ผูบ้ริหารถึง 74% ระบุวา่ การกา้ว
ใหท้นัเทคโนโลย ี �º° Á�È��ª µ¤�oµ�µ¥�̧É�»¦ �·��°����Îµ̈ �́Á��·�° ¥¼n แต่กลบัพบวา่ ¤�̧»¦ �·�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° ®µÃ�̈¼�́É� rใหก้บัองคก์รอยา่งแทจ้ริง

ซีอีโอควรเปิดรับไอเดียÂ̈ ³  ·É�Ä®¤nÇ�µ�®¨ µ�®¨ µ¥Â®¨ n��́Ê�£µ¥Ä�Â̈ ³ �°�°��r�¦ Á¡ ºÉ° Á�·��¦ ³ �¼ ¼nÃ̈ ��·�·�° ¨ ° ¥nµ�Â�o�¦ ·� อาทิ 
�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

�¦ ³ Á£��°�Á��Ã�Ã̈ ¥�̧̧É�³ Á�oµ¤µ¤�̧��µ� Îµ�́�¤µ��̧É »�Ä�Ã̈ � 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ เทคโนโลยบีนมือถือ (Mobile

Customer Technology) ระบบคลาวดส่์วนตวั (Private Cloud) การทาํเหมืองขอ้มูลและการวเิคราะห์(Data Mining

and Analysis) โซเชียล มีเดีย (Social Media) และการรักษาความปลอดภยัขอ้มูลสารสนเทศของลูกคา้ 
(Cybersecurity) จะกลายเป็นกลยทุธ์สาํคญัของทุกธุรกิจในอีก 3-5 ปีขา้งหนา้
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