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

PwC Á�¥£µ��»¦ �·��́Éª Ã̈ �¥�́¤�̧ª µ¤ ¦ ¼o®¦ º° Å°�·ª �oµ��·�·�° ¨ (Digital IQ) ° ¥¼nÄ�¦ ³ �́��ÎÉµ หลงัพบผูบ้ริหารขาดโนฮาวในการ
�¦ ³ ¥»��rÄ�oÁ��Ã�Ã̈ ¥Ä̧��µ¦ �¦ ³ �°��»¦ �·�Â̈ ³  ¦ oµ�¤¼̈�nµÁ¡ ·É¤ ° �̧�́Ê��́�̈���̈��»��oµ�Å° �̧Â̈ ³ �µ¦ Ä�o�ª �́�¦ ¦ ¤Ä®¤nÇ สวน
�µ��́�¡ §�·�¦ ¦ ¤�¼o�¦ ·Ã£��̧É¤»n� ¼n�·�·�° ¨ ¤µ��¹Ê��̧Ê¤�̧¼o�¼� Îµ¦ ª �Á¡ ¥̧�20% Á�nµ�́Ê��̧É¤Å̧°�·ª �·�·�° ¨ ° ¥¼nÄ�¦ ³ �́�Â�È�Â�¦ n� นาํโดย
อุตฯดา้นสุขภาพและยานยนต ์แนะเอกชนไทย-เทศเร่งปรับพฤติกรรมองคก์รรับมือเศรษฐกิจยคุดิจิตอล (Digital Economy)

นางสาว วไิลพร 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 �ª nµ กระแส
�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� บทบาทและความสาํคญัของประธาน
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��̈¥»��r�oµ��·�·�° ¨ Å�o° ¥nµ�¤�̧¦ ³  ·��·£µ¡  ตอบสนอง
ความตอ้งการของตลาด 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 ความเขา้ใจของผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รส่วนใหญ่ตอ่การนาํเทคโนโลยมีาต่อยอดในการดาํเนิน
�»¦ �·�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°�·ª �·�·�° ¨ ° ¥¼nÄ�Á���r�̧ÉÂ�È�Â�¦ n�
คือ มีความเขา้ใจ มีความสามารถในการประเมินผล และนาํมาประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจของตนไดอ้ยา่งแทจ้ริง” นางสาว วิไลพร กล่าว

“° ·�Á�° ¦ rÁ�È�Å�oÁ�oµ¤µÁ�̈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�
ดา้นไอที Â̈ ³ ¤�̧µ¦ �¦ ·®µ¦ �́��µ¦ �̧É¤�̧¦ ³  ·��·£µ¡ �̈°����¦ �́�́ª �n° ª ·�̧�µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈�Â̈ ³ ¡ §�·�¦ ¦ ¤�°��¼o�¦ ·Ã£�Å�o�n°�
¥n° ¤Å�oÁ�¦ ¥̧��́Ê�Ä�Â�n�°��̈�¦ ³ �°��µ¦ และการเป็นผูน้าํในการใชน้วตักรรมใหม่ๆ ไม่วา่ท่านจะอยูใ่นธุรกิจ หรือ อุตสาหกรรม
ประเภทใด Á¡ ¦ µ³ ª �́�̧Ê����»� µ¥ª ·É�Å� ¼n�·�·�° ¨ Ä�¦ �̧É�µ�ª · ¥́�́«�r®¦ º° ¤°��oµ¤�µ¦ ¨ ��»�Ä�Á��Ã�Ã̈ ¥Ä̧®¤nÇ¥n° ¤Á ¥̧Ã°�µ ”

นางสาว วไิลพร กล่าว

�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 »�
ในอีก 5 ปีขา้งหนา้ �°��µ��̧Ê สาํนกัวจิยั Gartner ¥�́�µ�ª nµÂ�ª Ã�o¤�µ¦ Ä�o�nµ¥�oµ�Å° �̧�́Éª Ã̈ �Ä��̧�̧Êจะมีมูลค่าสูงถึง 3.8 ลา้น
ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือโต 3.2% จากปีก่อน สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ ซีอีโอจะตอ้งเร่งพฒันาไอคิวดิจิตอลของตน Á¡ ºÉ°�ª ¥Ã°�µ �µ�
ธุรกิจ 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°�·ª �·�·�° ¨ �°�°��r�¦  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° ®µÃ�̈¼�́É� rใหก้บัองคก์รอยา่งแทจ้ริง”

เธอกล่าว

�̈ Îµ¦ ª �¡ �ª nµ��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%) กลบัเป็น
° »� µ®�¦ ¦ ¤�̧É¤�̧Îµ�ª ��¼o�¦ ·®µ¦ �̧É¤ Å̧° เดีย หรือเป็นผูน้าํทางความคิดในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ี(Digital champions)

�o° ¥�̧É »�

กญุแจสู่เศรษฐกิจดิจิตอล

�°��µ��̧Êความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งผูน้าํภายในองคก์รไม่วา่จะเป็น �¦ 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�
เขา้ยคุเศรษฐกิจดิจิตอล หรือ �µ¦ �́�Á�̈ºÉ°�Á«¦ ¬��·��°��¦ ³ Á�« Ã�¥�ÎµÁ° µÁ��Ã�Ã̈ ¥�̧·�·�° ¨ ¤µÄ�oÁ¡ ºÉ° Á¡ ·É¤�¦ ³  ·��·£µ¡  และ
¤ ¼̈�nµÁ¡ ·É¤Ä®o�́��̈�̈·�¤ª ¨ ¦ ª ¤�°��¦ ³ Á�«  ตามนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบนั

นางสาววไิลพร กล่าวต่อวา่ ดว้ยกระแสการทาํตลาดบนโลกออนไลน์ หรือ ดิจิตอล¤µ¦ rÁ�È��·Ê�เขา้มามีอิทธิพลต่อการทาํธุรกิจมาก
�¹Ê�����µ��®�oµ�̧É�Â̈ ³ �ª µ¤  ¤́ ¡ �́�r�°��µ¦ �Îµ�µ�¦ nª ¤�́�¦ ³ ®ª nµ��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 �¦ ·�µ¦ Ä®¤nÇ¦ nª ¤�́�Á¡ ºÉ°�°�Ã��¥r�ª µ¤�o°��µ¦ �°��̈µ���µ¦ �Îµ®�����¦ ³ ¤µ��
¦ ª ¤�́Ê��µ¦ ¤ ̧ nª �¦ nª ¤Ä��µ¦ ª µ��̈¥»��r�°��¦ ·¬�́Å�¡ ¦ o° ¤Ç�́��¼o�¦ ·®µ¦ ¦ ³ �́� ¼��nµ�° ºÉ�Ç
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“ผลสาํรวจพบวา่ �¦ ·¬�́�̧ÉÁ�È�Top Performer หรือมีผลประกอบการแขง็แกร่งถึง 70% มีซีไอโอและซีเอม็Ã° �̧É�Îµ�µ�Ä�̈o�·�
Â̈ ³ ¤�̧ª µ¤  ¤́ ¡ �́�r�̧ÉÂ�È�Â�¦ n� เปรียบเทียบกบั 45% �°��̈»n¤�̧ÉÁ�È� Non-top performer” เธอ กล่าว

นางสาว วิไลพร กล่าวต่อวา่ �µ¦ �oµª Å� ¼nÁ«¦ ¬��·��·�·�° ¨ ¥�́�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° ไอเดียÄ®¤nÇÁ�·��¹Ê�Å¤nÁ¡ ¥̧�Â�n£µ¥Ä�
องคก์ร 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 หรือ
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 ¼nÃ̈ ��·�·�° ¨ ° ¥nµ�Â�o�¦ ·�

“บริษทัÄ��̧É�ÎµÂ�ª�·��̧ÉÁ¦ ¥̧�ª nµ��µ�£µ¥�°� ¼n£µ¥Ä��Outside-in Approach หรือ การเปิดรับไอเดียและความคิดเห็นของสงัคม
£µ¥�°�°��r�¦ �¤µª ·Á�¦ µ³ ®r�o° ¤ ¼̈�ª µ¤�o°��µ¦ �° �̈¼��oµª nµÂ�o�¦ ·��o°��µ¦ ° ³ Å¦ ��µ��́Ê���Îµ¤µ�¦ �́�¦ »��µ¦ �¦ ·®µ¦ �́��µ¦ °��r�¦
Â̈ ³ ¥o°��̈�́Å��°� �°��ª µ¤�o°��µ¦ �° �̈¼��oµ��³�ÎµÄ®o�µ¦ ¨ ��»�Ä��ª �́�¦ ¦ ¤Ä®¤nÇÁ�·��̈�°�Â���̧ÉÁ®¤µ³  ¤��»o¤�nµ�Â̈ ³ �̧É
สาํคญั ตอบโจทยค์วามตอ้งการไดอ้ยา่งตรงจุด” นางสาว วไิลพร กล่าว

ลงทุนÅ° �̧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 นางวไิลพร กล่าววา่ เทคโนโลยบีนมือถือ 
(Mobile Customer Technology) ระบบคลาวดส่์วนตวั (Private Cloud) การทาํเหมืองขอ้มูลและการวเิคราะห์ (Data

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

 Îµ®¦ �́�¦ ³ Á�«Å�¥�́Ê���µ¦ ¨ ��»��oµ�Å° �̧Â¡ ¨ �¢ ° ¦ r¤ Â̈ ³ Á��Ã�Ã̈ ¥�̧·�·�° ¨ ¥�́° ¥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®¨ µ¥°��r�¦ �È�µ¤

° ¥nµ�Å¦ �È�̧�¤�̧¦ ·¬�́�Îµ�ª �Å¤n�o° ¥�̧É�¦ ³ ®�́��¹��µ¦ Á¡ ·É¤�̧��ª µ¤  µ¤µ¦ ��µ��oµ��·�·�° ¨ �(Digital Capability) องคก์รหลายแห่ง
¤�̧µ¦  n�Á ¦ ·¤Ä®o¡ �́��µ�¤�̧́�¬³�µ��oµ��·�·�° ¨ �̧É ¼��¹Ê��Å¤nÁ�¡ µ³ ¡ �́��µ�  nµ¥�µ¥®¦ º°   nµ¥¡ �́�µ�̈·�£�́�r�Á¡ ºÉ°�oµª Å� ¼n°��r�¦
ดิจิตอล (Digital Enterprise)

“�µ¦ �̧É£µ�¦ �́�o°��µ¦ �̈�́�́�Ä®oÅ�¥¤»n�Å� ¼nÁ«¦ ¬��·��·�·�° ¨ �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�Å� ¼n�·�·�° ¨ ¤µ��¹Ê�ดว้ย” นางสาว วไิลพร กล่าวสรุป

“ปัจจุบนับา้นเรามีการผนวกกิจกรรมเศรษฐกิจเขา้กบัไอที จนอาจเรียกไดว้า่เราเป็น Digital Economy Ä�¦ ³ �́�®�¹É��¤®̧�nª ¥�µ�
�̧É�Îµ®�oµ�̧É n�Á ¦ ·¤�µ¦ Ä�oÅ° �̧�°��µ�£µ�¦ �́�Á�n�Á�̧¥ª �́�°��r�¦ �̧É �́� �»��µ¦ �̈·��° ¢�rÂª ¦ r�Â̈ ³ �µ¦ Ä�oÅ° �̧Ä��µ¦ �̈·�Â̈ ³
Ä®o�¦ ·�µ¦ �Ä�¦ ³ �́�Á°����Á¦ µÁ®È�¡ �́�µ�µ¦ �̧É�̧�µ¤�̧É�̈nµª Å��oµ��o��Â�n®µ�ภาคธุ�·��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�¤Á«¦ ¬��·�° µÁ�̧¥��®¦ º°�Á° ° �̧̧�Ä��̈µ¥�̧®�oµ�
�¼o�¦ ³ �°��µ¦ �ÎµÁ�È��o°�®�́¤µÄ®o�ª µ¤  Îµ�́�Ä�Á¦ ºÉ°��̧Ê�́Ê�Â�nÁ�·É�Ç”
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