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PwC เผย 3 เทรนด์ดิจิตอลแรงของธุรกจิ ปี 58

วไิลพร ทวลีาภพนัทอง ®»o� nª � µ¥�µ��»¦ �·��̧É�¦ ¹�¬µ บริษทั PwC Consulting (ประเทศไทย) เปิดเผยถึงผลสาํรวจ Three

surprising digital bets for 2015 �̧É�Îµ�µ¦  Îµ¦ ª ��¼o�¦ ·®µ¦ ¦ ³ �́� ¼�Â̈ ³ �¼o�¦ ·®µ¦   nµ¥Å° �̧�Îµ�ª �503 ราย ใน 14 �¦ ³ Á�«�́Éª
โลกวา่ ในปี 2558 เทรนดดิ์จิตอล สาํหรับภาคธุรกิจ จะมีเทคโนโลย ี3 ¦ ¼�Â���̧É�nµ�́��µÂ̈ ³ �ª ¦ �nµÂ�n�µ¦ ¨ ��»�Á¡ ºÉ° Á¡ ·É¤Â�o¤�n°Ä�
การแข่งขนั £µ¥Ä�oÁ«¦ ¬��·�¥»��·�·�° ¨ �̧É�Îµ̈ �́¤µ

1. Enterprise Wearable อุปกรณ์สวมใส่อจัฉริยะสาํหรับพนกังานในขณะปฏิบติังาน



ปัจจุบนักระแสอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์แบบสวมใส่ กาํลงัเป็นเทรนด�์·�·�° ¨ �̧ÉÅ�o¦ �́�ª µ¤�·¥¤�́Éª Ã̈ �Ã�¥Á�¡ µ³ Ä��̈»n¤�¼o�¦ ·Ã£�
สมยัใหม่ �́Ê�Apple Samsung และ Google ต่างพฒันานวตักรรมสมยัใหม่ๆ อาทิ นาฬิกาตรวจจบัการออกกาํลงักาย สายรัดขอ้มือ
Á¡ ºÉ°  »�£µ¡ Â̈ ³ ° ºÉ�ÇÁ¡ ºÉ° Á¡ ·É¤¥°��µ¥Â̈ ³  ¦ oµ��¦ ³  ��µ¦ �r�µ¦ Ä�o�µ��̧É�̧Ä®oÂ�n�̈»n¤ ¨ ¼��oµ

แต่ในระยะตอ่ไป อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์แบบสวมใส่จะเขา้มามีบทบาทไม่จาํกดัเฉพาะสินคา้ผูบ้ริโภค Â�n�̈µ¥¤µÁ�È� nª �®�¹É��°�
° »��¦ �rÄ��µ¦ �Îµ�µ�Á¡ ·É¤¤µ��¹Ê� Ä�o ª ¤Ä n Îµ®¦ �́�µ¦ ��·�́�·�µ��°�¡ �́��µ�Ä�°��r�¦ �́Ê��³�nª ¥Á¡ ·É¤«�́¥£µ¡ Ä��µ¦ �Îµ�µ� Á¡ ·É¤
ผลผลิต Â̈ ³ ¥�¦ ³ �́�¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ �́¬µ�ª µ¤�̈ °�£¥́�oµ��µ¥£µ¡ �°�¡ �́��µ�Å�o° �̧�µ�®�¹É��oª ¥

Áª ¨ µ�̧ÊÁ¦ ·É¤¤�̧¼o�¦ ³ �°��µ¦ Ä�° »� µ®�¦ ¦ ¤�nµ�Ç�Îµ° »��¦ �r° ·Á̈È��¦ °�·� rÂ�� ª ¤Ä n¤µÄ�o�́� �µ��¦ ³ �°��µ¦ เช่น คนงานในกลุ่ม
อุตสาหกรรมการผลิต ใชแ้วน่ตา สายคลอ้งคอ ®¦ º° Á ºÊ°�oµ�̧É  �́Á��Á�° ¦ rÁ¡ ºÉ°�o°��́�° �́�¦ µ¥�̧É° µ�Á�·��¹Ê�¦ ³ ®ª nµ���·�́�·�µ�และยงัช่วย
ลดอุบติัเหตุในสถานประกอบการได ้ หรือ หลายๆองคก์รไดมี้การนาํบตัรพนกังานอจัฉริยะ (Smart badge) Ä�oÁ¡ ºÉ° Á�È��o° ¤¼̈�°�
พนกังาน Â̈ ³ �Îµ�o° ¤ ¼̈Á®¨ nµ�́Ê�¤µª ·Á�¦ µ³ ®rÂ̈ ³ ¡ �́�µ«�́¥£µ¡ �°��µ¦ �Îµ�µ��°�¡ �́��µ�Â�n̈³��Á¡ ºÉ°�n°Ä®oÁ�·��ª µ¤ ¦ nª ¤¤ º° �́�Ä�
ดา้นต่างๆภายในองคก์ร ¦ ª ¤�́Ê�¡ �́�µ�¦ ³  ·��·£µ¡ Ä��µ¦ �Îµ�µ�Ã�¥¦ ª ¤�°�°��r�¦ �oª ¥

อยา่งไรก็ดี องคก์รตอ้งคาํนึงถึง �µ¦ ° °�Â���°�° »��¦ �r�̧É�o°��Îµ�¹��¹��¼oÄ�o�µ�Á�È�®¨ �́(Human-centred Design) และตอ้งใช้
งานร่วมกบัแอพลิÁ��́É�ต่างๆ Å�o° ¥nµ�¦ µ�¦ ºÉ� Á®¤µ³ �́� £µ¡ Âª �̈o° ¤�µ��»¦ �·��́Ê�£µ¥Ä�Â̈ ³ £µ¥�°� รวมถึงมีระบบรักษาความ
ปลอดภยัทางไซเบอร์ การรักษาขอ้มูลความเป็นส่วนตวั Â̈ ³ �ª µ¤  µ¤µ¦ ��°�Â��Á�° ¦ Ȩ́Á¡ ºÉ° Ä®oÄ�o�µ�Å�o�µ�¥·É��¹Ê� ·É�Á®¨ nµ�̧Ê ถือเป็น
Á¦ ºÉ°� Îµ�́��̧É�o°�Ä nÄ�Ä��µ¦ ¡ �́�µ° »��¦ �r° ·Á̈È��¦ °�·� rÂ�� ª ¤Ä nÄ�°��r�¦

2. NoSQL database การจดัการและออกแบบฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ผา่น NoSQL

Á�ºÉ°��µ��µ¦ �Îµ�»¦ �·��nµ�Ã̈ �° °�Å̈ �rÁ�·�Ã��¹Ê�¤µ� ผูใ้ชง้านอินเตอร์เน็ตอุปกรณ์ (Devices) ใหเ้ขาถึงอินเทอร์เน็ตหลากหลาย 
Â̈ ³ Ä�o�µ�Å�o�nµ¥�¹Ê� ประเภทของขอ้มูลมีความหลากหลาย Â̈ ³ �o° ¤ ¼̈�̧É�o°��µ¦ �́�Á�È��È¤¤̧µ��¹Ê�Á¦ ºÉ° ¥Ç (Big Data) ภาคธุรกิจจึง
�ÎµÁ�È��o° �̈��»�¡ �́�µ¦ ³ ��¦ °�¦ �́�µ¦ Á�·�Ã�Á®¨ nµ�̧Ê �¹É�¦ ³���µ��o° ¤¼̈ Îµ®¦ �́�µ��̧É�o°�¦ °�¦ �́�o° ¤ ¼̈��µ�Ä®�n รองรับการ
ขยายระบบไดง่้าย หรือ NoSQL เป็นอีกเทรนด®์�¹É��̧ÉÅ¤n�ª ¦ ¤ °��oµ¤

สาํหรับระบบฐานขอ้มูล ¦ °�¦ �́�o° ¤ ¼̈�̧ÉÁ�·��µ��µ��µ¦ �o°��o° ¤¼̈�nµ�Ç ของผูใ้ชเ้อง (User-generated Data) และจากระบบ
ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Machine-generated Data) Ã�¥¦ ³ ���µ��o° ¤¼̈�̧Ê�³�Îµ®�oµ�̧ÉÄ��µ¦ �́�Á�È��o° ¤¼̈�nµ�Ç Á¡ ºÉ°Ä®o
ผูใ้ชง้านสามารถนาํขอ้มูลดงักล่าวไปวเิคราะห์หาความสมัพนัธ์และขยายผลตอ่ไป เช่น ช่วยใหอ้งคก์รเขา้ใจพฤติกรรมของผูบ้ริโภค
Á¡ ºÉ° Ä®o�¼o�¦ ·®µ¦ Å�o�o° ¤¼̈�̧É¤�̧¦ ³ Ã¥��r¤µ�nª ¥�́� ·�Ä�Ä��µ¦ �¦ ·®µ¦ �»¦ �·�Å�o° ¥nµ�¤�̧¦ ³  ·��·£µ¡ ¤µ��¹Ê�



�¼o�¦ ³ �°��µ¦ �̧ÉÁ�È�ซพัพลายเออร์Ä�° »� µ®�¦ ¦ ¤�µ¦ �̈·��·Ê� nª � µ¤µ¦ ��ÎµÄ�o¦ ³ ���µ��o° ¤¼̈ NoSQL ไปสร้างแอพลิÁ��́É�
สาํหรับจาํหน่ายสินคา้ออนไลน์บนโทรศพัทมื์อถือ Ã�¥�́�Á�È� ·��oµ�̧É�o°��µ¦ �Îµ®�nµ¥Å�o�Îµ�ª�®¨ µ¥¡ �́¦ µ¥�µ¦  และใหร้ายละเอียด
ของสินคา้ รูปภาพ หรือวดีิโอ Â̈ ³ Á�È��o° ¤¼̈�̧É¤�̧µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈�เช่ย �µ¦ Á¡ ·É¤�Îµ�ª � ·��oµ ฐานลูกคา้ ®¦ º°�µ¦ �¦ �́Á�̈Ȩ́¥�¦ ¼�Â���°�
การออกแบบแอพลิÁ��́É�ของบริษทั

3. Business Sensor �µ¦ �·��́Ê�Á��Á�° ¦ r��° »��¦ �rÁ¡ ºÉ° Ä�o�µ�Ä�°��r�¦ �(Business Sensor)

Á��Ã�Ã̈ ¥Á̧��Á�° ¦ r�̧É�·��́Ê�Ä�° »��¦ �r�nµ�Ç®¦ º° Ä�oÁ¡ ºÉ°�µ¦ Á�È��o° ¤¼̈�µ��»¦ �·��³ �̈µ¥Á�È�° �̧®�¹É�Á�รนด�์·�·�° ¨ �̧ÉÅ�o¦ �́�ª µ¤
 �Ä�Ä��µ¦ ¨ ��»�Á�È�° ¥nµ�¤µ�Ä��̧�̧ÊÂ̈ ³ ¦ ³ ¥³ �oµ�®�oµ Ã�¥Á�¡ µ³ ° ¥nµ�¥·É�Ä��»¦ �·��oµ�̈�̧Â̈ ³ �»¦ �·�Ä®o�¦ ·�µ¦ Á�ºÉ°��µ�Á��Á�° ¦ r
�Îµ®�oµ�̧ÉÁ�È��¼o�nª ¥Ä��µ¦ Á�È��o° ¤¼̈�̧ÉÁ�È��¦ ³ Ã¥��r�° �̈¼��oµ ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลดา้นการขาย การขนส่งและจดัส่งสินคา้ การจดั
�Îµ®�nµ¥ ·��oµ�́Ê�Ã�¥�¦ ��µ�¦ oµ��oµÂ̈ ³ �µ¦ �¦ ·�µ¦ �́� n� ·��oµ�¹��̧É

�°��µ��̧Ê ผูป้ระกอบการคา้ปลีกยงัสามารถรับขอ้มูลเชิงลึกของพฤติกรรมผูบ้ริโภค พนกังาน การใหบ้ริการ Á¡ ºÉ°�ÎµÅ�¡ �́�µ�µ¦
สร้างความผกูพนักบัลูกคา้ (Customer Engagement)

�¦ µ���µ¦ �r�̧ÉÁ¦ ¥̧�ª nµ Internet of Things (IoT) ®¦ º°�µ¦ �̧ÉÁ��Ã�Ã̈ ¥°̧ ·�Á�° ¦ rÁ�È�Á�ºÉ° ¤�n° ° »��¦ �rÂ̈ ³ Á�¦ ºÉ°�¤º°�nµ�Ç ไม่วา่
จะเป็น โทรศพัทมื์อถือ รถยนต ์ ตูเ้ยน็ โทรทศัน์ Â̈ ³ ° ºÉ�Ç เขา้ไวด้ว้ยกนั Ã�¥Á�¦ ºÉ°�¤º°�nµ�Ç �³ Á�ºÉ° ¤Ã¥�Â̈ ³  ºÉ°  µ¦ �́�Å�oÃ�¥�nµ�
ระบบอินเตอร์เน็ต �³ ¥·É��ÎµÄ®o¡ §�·�¦ ¦ ¤�°��¼o�¦ ·Ã£��o°�° µ«¥́�ª �́�¦ ¦ ¤Ä®¤nÇ¤µ��¹Ê�

�́Ê��̧ÊÁ��Á�° ¦ r�³�Îµ®�oµ�̧ÉÁ�È��¼o�nª ¥Ä��µ¦ �¦ ª ��́�Â̈ ³ Á�È��o° ¤¼̈�̧ÉÁ�È��¦ ³ Ã¥��r�° �̈¼��oµ ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลดา้นการขาย การ
ขนส่งและจดัส่งสินคา้ �°��µ��̧Êเทคโนโลยเีซนเซอร์ยงัมีราคาไม่แพง Â̈ ³  µ¤µ¦ ��·��́Ê���° »��¦ �r�nµ�Ç Á¡ ºÉ° Á¡ ·É¤�¦ ³  ·��·£µ¡ Ä�
การปฏิบติังานใหแ้ก่องคก์รไดอ้ยา่งง่ายดาย

ผูป้ระกอบการบางรายอุตสาหกรรมคา้ปลีก �·��́Ê�° »��¦ �rÁ��Á�° ¦ rÅª oÄ�Ã��́� ·��oµ�°��� Á¡ ºÉ° Á¡ ·É¤Á¦ ºÉ°��µ¦ ¦ �́¬µ�ª µ¤�̈ °�£¥́
การติดตามสถานะของการจดัส่งสินคา้ Â̈ ³ �¦ ª �Á�È��̈�́ ·��oµÁ¡ ºÉ°�Îµ�µ¦ �́��ºÊ°  ·��oµÁ¡ ·É¤ Á¤ºÉ°  ·��oµÁ�·¤Ä�̈o®¤� ผูผ้ลิตบางรายยงั
Å�o�·��́Ê�Á�¦ ºÉ°��́�¦ ° �́Ã�¤�́·Á¡ ºÉ°�ª ��»¤ ¦ ³ ����·�́�·�µ¦ �́Ê�®¤�£µ¥Ä�°��r�¦ �°���° �̧�oª ¥

© Copyright, 1983 - 2015 ASTV Manager Co., Ltd.


	Slide Number  1
	Slide Number  2
	Slide Number  3

