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อีวาย ประเทศไทยช้ี องค์กรที่ใช้ Data Centricity จะแข็งแกร่งในยุคดิจิทัล 
 53% ของผู้บริหารระดับสูงระบุว่า Data and analytics คือเทคโนโลยีอันดับต้นๆ ที่จะลงทุนในอีก 2 ปีข้างหน้า 
 เงินลงทุนสูงและการขาดแคลนพนักงานที่มีทักษะคือความท้าทายอันดับต้นๆ ที่เป็นอุปสรรคในการด าเนินงานตามแผน 
 เทคโนโลยีคือพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลง แต่คนคือศูนย์กลางในการขับเคล่ือนการเปลี่ยนแปลงให้ส าเร็จ 

กรุงเทพฯ 23 มิถุนายน 2565 ผูน้ าองคก์รลงทุนในเทคโนโลยีที่ขบัเคลื่อนดว้ยขอ้มูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในดา้นการตดัสินใจ
ใหอ้งคก์รไดป้ระโยชน์สูงสุด เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการท างาน และสร้างการมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพนัธ์อย่างไร้
รอยต่อ เพื่อเตรียมองคก์รให้พร้อมกบัยุคกลยุทธด์า้นขอ้มูล 
 
การลงทุนในเทคโนโลยีดงักล่าวสอดคลอ้งกบัรายงานผลการศึกษาของอีวาย EY Tech Horizon 2022 ทีส่ ารวจความเห็น
ผูบ้ริหารระดบัสูงทัว่โลกมากกว่า 1,600 ราย ในเจ็ดกลุ่มอุตสาหกรรม เกี่ยวกบัการปรับเปลี่ยนองคก์รโดยใชเ้ทคโนโลยี ซ่ึง 
53% ของผูบ้ริหารเปิดเผยว่า Data and analytics คือเทคโนโลยีอนัดบัแรกที่จะน ามาใชใ้นองคก์รในช่วง 2 ปีขา้งหน้า 
นอกจากนั้น ผูบ้ริหารระบุว่า โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์  (49%), Internet of things: IoT (42%) และ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence: AI) (35%) คือเทคโนโลยีพื้นฐานทีผู่บ้ริหารก าลงัใชว้างรากฐานดิจิทลัซ่ึงจะสรา้งความคุม้ค่าต่อการลงทุนดา้น
เทคโนโลยี 
 
นริศรา พัตนพิบลู หัวหน้าสายงานบริการที่ปรึกษาธุรกิจ อวีาย (EY) ประเทศไทย กล่าวว่า 
“ในประเทศไทย เราเห็นการลงทุนในเทคโนโลยีขั้นสูงเพิ่มข้ึนมาก หลายบริษทัลงทุนในเทคโนโลยีที่เกี่ยวขอ้งกบัการใชข้อ้มูล
เป็นศูนยก์ลางเพื่อสร้างความแตกต่างและสร้างความไดเ้ปรียบให้กับองคก์ร” 
 
“องคก์รที่มีขอ้มูลเป็นศูนยก์ลางในการขบัเคลื่อนจะช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถตดัสินใจไดดี้ข้ึน สามารถวดัผลการปฏิบติังานและ
การมีส่วนร่วมของพนกังานไดช้ดัเจนข้ึน และท่ีส าคญั ช่วยให้เขา้ใจพฤติกรรมของลูกคา้และสร้างประสบการณ์ทีดี่ให้ลูกคา้ได้
ตรงตามความตอ้งการมากข้ึน บริษทัท่ีใชข้อ้มูลเป็นพื้นฐานเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างรวดเร็ว” 
 
ในขณะที่ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ทีต่อ้งการเปลี่ยนแปลงองคก์ร แต่ตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายหลายประการ จากรายงานผล
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การศึกษา EY Tech Horizon 2022 ความทา้ทายห้าอนัดบัแรกประกอบดว้ย โครงสร้างพื้นฐานดา้นเทคโนโลยีมีตน้ทุนสูง 
(35%) กฎเกณฑ์ดา้นความปลอดภยัและความเป็นส่วนตวัที่ซับซ้อน (27%) ความซับซ้อนของการเช่ือมต่อหลายระบบให้
ท างานประสานกนั (25%) ความยากในการยกระดบัโครงสร้างพื้นฐานเดิม (24%) และความซับซ้อนในการจดัการระบบนิเวศ
ทางดิจิทลั (21%) 
 
“ความทา้ทายหลกัของการมุ่งสู่การเป็นองคก์รที่มีขอ้มูลเป็นศูนยก์ลาง คือความซับซ้อนของการเช่ือมต่อระบบขอ้มูลต่างๆ 
มากมายเขา้ดว้ยกนั ผูน้ าองคก์รเขา้ใจถึงอุปสรรคน้ีดี แตม่นัคุม้ค่าทีจ่ะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง มากกว่ารอเวลาใหก้ลายเป็น
องคก์รทีล่า้สมยัและลา้หลงัคู่แข่ง” นริศรา กล่าวเพิ่มเติม 
 
ทรัพยากรบุคคล คือกุญแจขับเคล่ือนการเปลี่ยนแปลงให้ประสบความส าเร็จ 
 
ในขณะที่ขอ้มูลเป็นหัวใจส าคญัที่ช่วยสนบัสนุนการตดัสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ทรัพยากรบุคคลคือผูข้บัเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงทางดิจิทลัใหป้ระสบความส าเร็จ เน่ืองจากการน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาใชใ้นองคก์รเป็นงานที่เกี่ยวขอ้งกบัทุกฝ่าย 
องคก์รจึงจ าเป็นตอ้งมีพนกังานที่มีทกัษะทางเทคโนโลยีและมีประสิทธิภาพสูงเพื่อการเปลี่ยนแปลงท่ีราบร่ืน จากรายงานผล
การศึกษา EY Tech Horizon 2022 การขาดแคลนพนกังานที่มีทกัษะเป็นขอ้จ ากดัหลกัของธุรกิจที่ตอ้งการมุ่งสู่การเป็นองคก์รที่
มีขอ้มูลเป็นศูนยก์ลาง 
 
รายงานยงัระบตุ่อว่า ความทา้ทายอนัดบัตน้ๆ ของการสรา้งและรักษาพนกังานที่มีทกัษะทางเทคโนโลยีคือ โปรแกรมฝึกอบรม
เพิ่มทกัษะทีข่าดประสิทธิภาพ (30%) การรักษาพนกังานที่มีทกัษะขององคก์ร (29%) และค่าตอบแทนและส่ิงจูงใจที่ไม่เพียงพอ 
(26%) เม่ือพิจารณาถึงความทา้ทายดงักล่าว ผูบ้ริหาร 70% เปิดเผยวา่ พวกเขามุ่งเน้นไปที่การเพิ่มทกัษะพนกังานของตนมากว่า
ที่จะดึงพนกังานมาจากองคก์รอื่น 
 
“ทกัษะและความสามารถของพนกังานที่มีอยู่ ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการในการเปลี่ยนแปลงได ้หากตอ้งการเป็น
องคก์รที่มีขอ้มูลเป็นศูนยก์ลาง องคก์รจ าเป็นตอ้งสร้างพนกังานที่มีทกัษะเกี่ยวขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยีขอ้มูล การเพิ่มทกัษะ
ให้พนกังานและการรักษาพนกังานไวจ้ะเป็นกลยุทธ์หลกัทีใ่ชส้ร้างการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม ไม่มีรูปแบบ
ส าเร็จรูปส าหรับทุกองคก์ร การเร่ิมตน้ควรเร่ิมจากการสร้างทกัษะให้พนกังานจาการใชง้านจริง โดยการสรา้งทีมที่ผสมผสาน
ความรู้ทางธุรกิจและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกบัการใชง้านขอ้มูล จากนั้น ก าหนดเป้าหมายให้ทีม และผูบ้ริหารตอ้งให้การสนบัสนุน 
พนกังานจะไดร้ับประสบการณ์ตรง เรียนรู้ทกัษะต่างๆ จากการท างานจริง ท าใหมี้ความรู้ทางดา้นดิจิทลัมากข้ึน ท างานไดอ้ย่าง
มีคุณค่าและมีกลยุทธ์มากข้ึน” นริศรา กล่าว 
 
การมุ่งสู่การเป็นองคก์รที่มีขอ้มูลเป็นศูนยก์ลางตอ้งมีกลยุทธ์ทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม นอกจากนั้น การ
บริหารจดัการทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการสนบัสนุนจากผูน้ าทีส่่งเสริมให้องคก์รมีวฒันธรรมที่ขบัเคลื่อนดว้ยขอ้มูล 
ก็มีความส าคญัเช่นเดียวกนั 
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นริศรา สรุปปิดทา้ยว่า “กลยุทธ์ดา้นขอ้มูลจะสร้างการเติบโตให้องคก์รแบบกา้วกระโดด แตพ่นกังานคือผูข้บัเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่
การเปลี่ยนแปลงอย่างแทจ้ริง องคก์รที่สามารถสร้างความสมดุลระหว่างการน าดิจิทลัมาปรับใชแ้ละสร้างประสบการณ์การใช้
งานให้กบัพนกังาน ดว้ยการส่งเสริมทกัษะและความรู้เกี่ยวกบัการใชข้อ้มูลให้กบัพนกังานทุกฝ่ายในองคก์ร จะประสบ
ความส าเร็จในการเป็นองคก์รทีมี่ขอ้มูลเป็นศูนยก์ลาง” 

-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 
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