
 

 

News release 

 

For immediate release  
รัตนา ภูศรี 
Brand, Marketing and Communications, Consulting 
+66 8907 76050 
Rattana.Phusri@th.ey.com 

ดวงแกว้ ทองทวีผล 

Brand, Marketing and Communications 
+66 8409 62085 
Duangkaew.Thongtawepol@th.ey.com 

 
องค์กรธุรกจิเผชิญกบัความท้าทายในการรับมือกบัการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ถึงแม้ว่าจะมีข้อมูล
มากมายอยู่ในมือ 
 ผลส ารวจระบุว่า บริษัทมองหาเทคโนโลยีท่ีช่วยเร่งและขับเคล่ือนการเปลีย่นแปลงขององค์กร เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว 
 บริษัทจ านวนมากมุ่งเน้นเพิ่มทักษะให้พนักงาน เน่ืองจากการขาดแคลนทักษะเป็นอุปสรรคต่อการพฒันา

และการเปลี่ยนแปลงที่ขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี 
 
กรุงเทพฯ, 10 ตุลาคม 2565  ผูบ้ริโภคปรับตวัใชเ้ทคโนโลยมีากขึ้น ตั้งแต่การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 
บริษทัต่างๆ จึงสามารถจดัเก็บขอ้มูลการใชบ้ริการไดเ้ป็นจ านวนมากเพื่อใหเ้ขา้ใจถึงความตอ้งการ และสามารถ
พฒันาสินคา้และบริการใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค รายงานผลการศึกษาของอีวาย Tech 
Horizon 2022 พบวา่ การตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดคือความทา้ทาย
ส าคญัของบริษทัในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก (APAC) เพื่อสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้แก่ลูกคา้ 
 
รายงานผลการศึกษา Tech Horizon 2022 เป็นการส ารวจความคิดเห็นผูบ้ริหารระดบัสูง 1,668 รายทัว่โลก ใน
หลากหลายอุตสาหกรรม (โดยมี 394 รายจากกลุ่ม APAC และ 80 รายจากสิงคโปร์และประเทศไทย) 
 
จากรายงานผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประมาณ 50% (ขณะท่ี APAC, สิงคโปร์ และไทย 46%) 
ยอมรับวา่ความตอ้งการของลูกคา้ในปัจจุบนั เปล่ียนแปลงเร็วมากและยากต่อการประเมิน ซ่ึงส่งผลต่อ
ความสามารถขององคก์รในการด าเนินธุรกิจโดยใหลู้กคา้เป็นศูนยก์ลาง นอกจากน้ี ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน
นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ (ขณะท่ี APAC 16%, สิงคโปร์และไทย 19%) ระบุวา่ บริษทัก าลงัยกระดบัการใชข้อ้มูลให้
เป็นประโยชน์เพื่อคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ สร้างนวตักรรม และพฒันาธุรกิจในทุกดา้นอยา่งต่อเน่ือง 

https://www.ey.com/en_sg/consulting/tech-horizon-survey
https://www.ey.com/en_sg/consulting/tech-horizon-survey
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เหตุผลหลกัท่ีผลกัดนัใหบ้ริษทัลงทุนใชเ้ทคโนโลยใีนการสร้างการเปลี่ยนแปลง คือการตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง (APAC 40%, สิงคโปร์และไทย 37%) 
 

เจสัน แปง หุ้นส่วนสายงานบริการท่ีปรึกษาธุรกิจ เอินส์ท แอนด ์ยงั แอดไวซอรี ไพรเวท ลิมิเตด็ กล่าววา่ 
“ในหลายๆ บริษทั ขอ้มูลท่ีมีอยูข่าดความเช่ือมโยงกนั ขอ้มูลผูบ้ริโภคจ านวนมากในช่วงโควิด - 19 อาจไม่
สามารถน ามาใชป้ระโยชนไ์ด ้หากบริษทัไม่มีเทคโนโลยแีละพนกังานท่ีสามารถจดัเก็บและวิเคราะห์ขอ้มูลให้
เป็นขอ้มูลเชิงลึกท่ีเป็นประโยชน์ได ้การเปล่ียนแปลงองคก์รท่ีสามารถสร้างคุณค่าในระยะยาวใหป้ระสบ
ความส าเร็จ บริษทัและผูน้ าองคก์รตอ้งเตรียมความพร้อมของธุรกิจให้รอบดา้น ลงทุนในเทคโนโลยท่ีี
เหมาะสม วางแผนกลยทุธ์ดา้นขอ้มูลใหส้อดคลอ้ง จดัล าดบัความส าคญัการใชง้าน และท่ีส าคญั ทรัพยากร
บุคคลและการบริหารการเปล่ียนแปลงคือปัจจยัส าคญัของการขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลง” 
 
4 เทคโนโลยีพื้นฐานเพ่ือสร้างคุณค่าในระยะยาว 
จากรายงานผลส ารวจของอีวาย ผูต้อบแบบสอบถามระบุว่า มีความตอ้งการท่ีจะลงทุนในเทคโนโลยดิีจิทลัเพื่อ
สร้างคุณค่าในระยะยาว โดยมองวา่ 4 เทคโนโลย ีคือ Data and Analytics, เทคโนโลยีคลาวด ์(Cloud), Internet 
of Things (IoT) และ Artificial Intelligence (AI) กบั Machine Learning (ML) คือเทคโนโลยดิีจิทลัพื้นฐานท่ีจะ
ช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงองคก์รใหส้ าเร็จ ซ่ึงมีการคาดการณ์วา่ องคก์รต่างๆ จะลงทุนใน 4 เทคโนโลยดีว้ย
สัดส่วนสูงสุดเม่ือเทียบกบัเทคโนโลยอ่ืีนๆ และจะสร้างมูลค่าไดม้ากสุดในอีกสองปีขา้งหนา้ 
 

ผูต้อบแบบสอบถามจ านวนมากกวา่ 50% (ขณะท่ี APAC, สิงคโปร์ และไทย 57%) ระบุวา่ Data and Analytics 
คือเทคโนโลยอีนัดบัแรกในการลงทุน ตามมาดว้ยเทคโนโลยคีลาวด ์(APAC 49%, สิงคโปร์และไทย 43%), 
Internet of Things (APAC 44%,  สิงคโปร์และไทย 43%) และ AI (APAC 35%, สิงคโปร์และไทย 30%) 
 

กอราฟ โมดิ หวัหนา้สายงานบริการท่ีปรึกษาธุรกิจ อีวาย อาเซียนและสิงคโปร์ กล่าวว่า 
“องคก์รใหค้วามส าคญักบัเทคโนโลยีแบบผสมผสาน โดยเลือกลงทุนในเทคโนโลยท่ีีสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย
ขององคก์ร มากกวา่เลือกลงทุนในเทคโนโลยหีรือแพลตฟอร์มใดเพียงอยา่งเดียว แมก้ารลงทุนในเทคโนโลยี
พื้นฐานก าลงักลายเป็นมาตรฐานของการลงทุนดา้นเทคโนโลย ีแต่การผสานเทคโนโลยีใหเ้หมาะสมนั้นขึ้นอยู่
กบัอุตสาหกรรมท่ีบริษทันั้นๆ ด าเนินธุรกิจอยูด่ว้ย” 
 
นริศรา พตันพบูิล หวัหนา้สายงานบริการท่ีปรึกษาธุรกิจ อีวาย (EY) ประเทศไทย กล่าวเสริม 
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“การปรับเปล่ียนองคก์รไปสู่องคก์รดิจิทลัใหป้ระสบความส าเร็จขึ้นอยูก่บัการสนบัสนุนจากฝ่ายบริหาร โดย
ความเป็นผูน้ าและความมุ่งมัน่จากผูบ้ริหารจะช่วยใหก้ารเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทลัส าเร็จอย่างรวดเร็ว และส่งมอบ
คุณค่าทางธุรกิจไดอ้ยา่งแทจ้ริง” 
 
การขาดทักษะของพนักงานคือความท้าทายของการมุ่งสู่องค์กรท่ีขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ในขณะท่ีก าลงัมุ่งสู่การเป็นองคก์รท่ีขบัเคล่ือนดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั ผูต้อบแบบสอบถามต่างเผชิญกบัปัญหา
พนกังานขาดทกัษะในการจดัการและวิเคราะห์ขอ้มูล (APAC 63%, สิงคโปร์และไทย 76%) โดยผูต้อบ
แบบสอบถามยงัระบุดว้ยวา่ ทกัษะการวิเคราะห์ขอ้มูลคือทกัษะท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับการเปลี่ยนแปลงองคก์รสู่
ดิจิทลั (APAC 42%, สิงคโปร์และไทย 35%) 
 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (APAC 70%, สิงคโปร์และไทย 80%) เห็นตรงกนัวา่ ปรากฏการณ์ "การลาออก
คร้ังใหญ่" (Great Resignation) ท าใหก้ารจา้งงานพนกังานท่ีมีทกัษะยากล าบากขึ้น บริษทัจึงมุ่งสร้างทกัษะ
ใหก้บัพนกังานในองคก์รแทน (APAC 70%, สิงคโปร์และไทย 72%) ดงันั้น วิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการเพิ่ม
ทกัษะหรือการรักษาพนกังานใหอ้ยูก่บัองคก์รจึงเป็นความทา้ทายส าคญัต่อแผนการสร้างบุคลากรในองคก์ร 
(APAC 46%, สิงคโปร์และไทย 49%) 
 
กอราฟ กล่าววา่ 
“บริษทัตอ้งมีแผนกลยทุธ์ท่ีหลากหลาย โดยบริหารการเปล่ียนแปลงเชิงรุก ออกแบบการสร้างประสบการณ์ท่ีดี
ใหก้บัพนกังาน (Employee Experience) พร้อมๆ กบัการเสริมสร้างทกัษะดิจิทลัรอบดา้น เพื่อรักษาพนกังานให้
อยูก่บัองคก์ร และดึงดูดผูเ้ช่ียวชาญเขา้มา เพื่อแกปั้ญหาการขาดแคลนบุคลากร นอกจากน้ี การเขา้ร่วมระบบ
นิเวศดิจิทลั (Digital Ecosystem) เพื่อใหเ้ขา้ถึงกลุ่มทกัษะท่ีตอ้งการ และการเป็นพนัธมิตรกบัคู่คา้ทางธุรกิจก็
ช่วยใหส้ามารถเขา้ถึงพนกังานท่ีมีความสามารถตรงตามความตอ้งการได ้
 
“องคก์รท่ีขบัเคล่ือนดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัสามารถสร้างและส่งมอบคุณค่าท่ีแตกต่างได ้ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็น
ส าหรับองคก์ร นอกจากการมีกลยทุธ์ทางธุรกิจ เทคโนโลย ีและกลยทุธ์ดา้นขอ้มูลท่ีเหมาะสม มนุษยค์ือ
ศูนยก์ลางในการขบัเคล่ือนการเปลี่ยนแปลงใหป้ระสบความส าเร็จ ทั้งน้ี รวมถึงการมีผูน้ าท่ีมุ่งมัน่และพนกังาน
ท่ีมีศกัยภาพ จะช่วยสร้างองคก์รใหเ้ติบโตและส่งมอบคุณค่าไดใ้นระยะยาว” 
 
นริศรา สรุปปิดทา้ย 
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“กลยทุธ์ดา้นขอ้มูลจะสร้างการเติบโตใหอ้งคก์รแบบกา้วกระโดด แต่พนกังานคือผูข้บัเคล่ือนเพื่อมุ่งสู่การ
เปล่ียนแปลงใหส้ าเร็จ องคก์รท่ีสามารถสร้างความสมดุลระหวา่งการน าดิจิทลัมาปรับใชแ้ละสร้าง
ประสบการณ์การท างานใหก้บัพนกังาน ดว้ยการส่งเสริมทกัษะและความรู้เก่ียวกบัการใชข้อ้มูลใหก้บัทุกฝ่าย
ในองคก์ร จะประสบความส าเร็จในการเป็นองคก์รท่ีมีขอ้มูลเป็นศูนยก์ลาง” 

-จบ- 

 

ข้อความถึงบรรณาธิการ 
อ่านรายงานผลการศึกษา EY Tech Horizon 2022ไดท่ี้น่ี 

About EY 
 
EY exists to build a better working world, helping create long-term value for clients, people and society and build 
trust in the capital markets. 

Enabled by data and technology, diverse EY teams in over 150 countries provide trust through assurance and help 
clients grow, transform and operate. 

Working across assurance, consulting, law, strategy, tax and transactions, EY teams ask better questions to find 
new answers for the complex issues facing our world today. 

EY refers to the global organization, and may refer to one or more, of the member firms of Ernst & Young Global 
Limited, each of which is a separate legal entity. For more information about our organization, please visit ey.com. 

About EY Consulting Services 

In Consulting, we are building a better working world by transforming businesses through the power of people, 
technology, and innovation. It's our ambition to become the world's leading transformation consultants. The diversity 
and skills of 70,000+ people will help clients realize transformation by putting humans at the center, delivering 
technology at speed and leveraging innovation at scale. These core drivers of “Transformation Realized” will create 
long-term value for people, clients and society. 

For more information about our Consulting organization, please visit ey.com/consulting 

This news release has been issued by EY Corporate Services Limited, a member of the global EY organization 
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