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ความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก
ที่จะเกิดขึ้นในป 2021 



แบรนดท่ีเนนแขงขันดานคุณคา
จะไดรับการตอนรับจากผูบริโภค
โควิด-19 สงผลใหวิถีชีวิต และพฤติกรรมของผูบริโภคเปล่ียนแปลงไป
ผูบริโภคในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟกท่ีตัดสินใจบนพ้ืนฐานของคุณคา
มากกวาราคามีจํานวนเพ่ิมข้ึน เชน การคํานึงถึงส่ิงแวดลอม
ความเช่ือม่ันตอผูผลิต และการปกปดขอมูลสวนบุคคล โดยจากการ
ศึกษาพบวา ความสัมพันธระหวางความเช่ือม่ัน (Trust) และความ
สัมพันธของผูบริโภคตอแบรนด (Brand’s Relation) น้ันมีผล
สอดคลองไปในทางเดียวกัน ถาสินคามีคุณคาและมีความเปนธรรม
ตอผูบริโภค แบรนดน้ันยอมไดรับการสนับสนุนและใหความเช่ือม่ัน
ในแบรนดมากกวา คาดการณวาบริษัทท่ีใหความสําคัญกับคุณคา
ตอผูบริโภคในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟกจะมีจํานวนเพ่ิมข้ึนรอยละ 25
หรือสูงถึง 500 บริษัทในป 2021
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การตลาดท่ีเนนการสราง
ความผูกพันกับแบรนด
การเกิดข้ึนของโรคระบาดในปน้ี ทําใหการตลาดน้ันถูกตัดขาดจาก
ผูบริโภค ดังน้ันในป 2021 ฝายการตลาดจะตองทํางานอยางหนัก
เพ่ือคืนความเช่ือม่ันใหกับลูกคา และบมเพาะความภักดีตอแบรนด
(Brand Loyalty) ผานโครงการตาง ๆ แทนการสงเสริมการขาย/
ยอดขาย เชน โปรแกรมรางวัลสําหรับลูกคาประจํา การส่ือสาร
เช่ือมตอท่ีมากข้ึนกับสมาชิก เพ่ือคงฐานลูกคาไวใหไดมากท่ีสุด
โดยในป 2021 คาดการณวาบริษัทจะตองใชเงินสําหรับทําการตลาด
เพ่ิมข้ึนรอยละ 30 ในการรักษาความเช่ือม่ันและรักษาฐานลูกคาไว
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การสรางประสบการณใหกับ
ลูกคา จะถูกยกระดับเพ่ือ
ตอบโจทยความเปล่ียนแปลง
ปจจุบันการสรางประสบการณใหกับลูกคา หรือท่ีเรียกวา CX (Customer
Experience) เปนองคประกอบสําคัญของการพัฒนาธุรกิจ ป 2020
ภาคธุรกิจมุงศึกษากลยุทธ CX เพ่ือใชวิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญ
และสนับสนุนใหพนักงานของตนเองสามารถตอบโจทยความพึงพอใจ
และสรางประสบการณท่ีดีใหกับลูกคา ผลจากการใชกลยุทธน้ีทําให
ภาคธุรกิจสามารถลดคาใชจายเก่ียวกับ CX ลงเปนจํานวนมาก และยัง
สามารถเพ่ิมคุณภาพของ CX ไดอีกดวย และในป2021 น้ี เราจะเห็น
การวางกลยุทธเก่ียวกับ CX ท่ีครอบคลุมและทันตอการเปล่ียนแปลง
อยางเชน ภาวะโรคระบาด ไดดีมากย่ิงข้ึน
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CIO จะมีบทบาทนํา
ในการเปล่ียนแปลงองคกร
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ในป 2021 น้ีภาคธุรกิจจะเรงการเติบโตและใชขอมูลอยางตอเน่ือง
ไปกับการสรางฐานขอมูล เครือขาย การจัดความปลอดภัย และ
ความเส่ียงบนคลาวด (Cloud) โดยคาดวางบประมาณสวนน้ีจะเพ่ิมสูง
ถึงรอยละ 30 นอกจากน้ีการสรางความรวมมือระหวางองคกร
ดานธุรกิจ IT (IT-Business Partnership) เพ่ือสรางความนาเช่ือถือ
ก็เปนส่ิงท่ีสําคัญไมแพกัน ซ่ึงท่ีจริงแลว CIO (Chief Information
Officer) ควรเนนไปท่ีการพัฒนาประสบการณของพนักงาน
(Employee Experience) ซ่ึงจะชวยใหภาคธุรกิจยังรักษาพนักงาน
ท่ีมีความสามารถและมอบผลตอบแทนท่ีพอใจในสถานการณปจจุบันได



โควิด-19 จะเขามาเปล่ียน
สังคมในท่ีทํางาน
พนักงานจํานวนมากท่ีตองเผชิญกับสถานการณโรคระบาด ยังคง
ตองมีความระมัดระวังในการใชชีวิตท้ังทางกายภาพ จิตใจ รวมถึง
สถานภาพทางเศรษฐกิจมากข้ึน เพ่ือหลีกเล่ียงความเส่ียงในท่ีทํางาน
สงผลใหผลิตภาพ (Productivity) ของงานท่ีทําน้ันดอยลง เน่ืองจาก
การส่ือสารท่ีถูกจํากัดรูปแบบ นอกจากน้ียังพบวาศักยภาพดาน
นวัตกรรมในภาคธุรกิจน้ันลดลงถึงรอยละ 25 สาเหตุจาก 2 ปจจัย ไดแก
พนักงานท่ีถูกปลดระหวางการแพรระบาดของโควิด-19 ไมสามารถ
กลับเขาสูตลาดแรงงานได และพนักงานใหความสําคัญกับสุขภาพและ
ความปลอดภัยมากกวาผลิตภาพ เพ่ือเปนการกระตุนใหเกิดการสราง
นวัตกรรมและเพ่ิมผลิตภาพ ฝายทรัพยากรบุคคล (HR) จําเปนตอง
สรางความเปล่ียนแปลง สนับสนุนสภาพแวดลอมภายในบริษัท
ใหพนักงานเกิดแรงบันดาลใจ และใชเคร่ืองมือ AI (AI-Enriched Tools)
ในการบริหารพนักงานใหเหมาะสมกับแตละบุคคลเพ่ือผลลัพธท่ีดีข้ึน
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สงครามแพลตฟอรม
กําลังแขงขันกันอยางเขมขน
ภาคธุรกิจเกือบทุกภาคสวนตางเขาสูแพลตฟอรมออนไลนเพ่ือท่ีจะ
อยูรอดในยุคของดิจิทัล โดยเฉพาะอยางย่ิงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก
ท่ีมีการแขงขันกันอยางเขมขน เชน Alibaba และ JD.com ในประเทศจีน
Gojek, Grab และ Shopee ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนกําลังขับเคล่ือน
ท่ีสําคัญในการสรางระบบนิเวศใหกับธุรกิจขนาดเล็กท่ีกําลังเติบโต
ในป 2021 น้ีภาคธุรกิจจะเปล่ียนจากการทดลองหรือสังเกตการณ
เขาสูสนามจริงของการแขงขัน เพ่ือสรางระบบนิเวศของภาคธุรกิจ
ท่ีสมบูรณมากย่ิงข้ึน เชน ธุรกิจการดูแลสุขภาพ สินคาอุปโภคบริโภค
และอุตสาหกรรม สถาบันทางการเงินท่ีใหการสนับสนุนเก่ียวกับ
ภาคธุรกิจจําเปนท่ีจะตองเปล่ียนแปลงบทบาทใหทันตอแพลตฟอรม
ออนไลนดวย ซ่ึงตองมีท้ังความวองไว (Agility) และการประหยัด
ตอขนาด (Economy of Scale)
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การเปล่ียนผานเขาสูยุค
ความปลอดภัยทางไซเบอร
กอนเกิดการระบาดของโควิด-19 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก
เดิมทีมิไดใหความสําคัญกับความปลอดภัยของขอมูลและอินเตอรเน็ต
มากเทาประเทศในทวีปอเมริกา หรือยุโรปท่ีมีการใชกรอบแนวทาง
ความปลอดภัยบนเครือขายแบบ Zero Trust Framework
อยางไรก็ตามภายหลังการระบาดของโควิด-19 มีการกระตุน
ใหประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟกปรับตัวเขาสูยุคดิจิทัลมากข้ึน
สงผลทําใหผูคนหันมาสนใจการปรับปรุงการปกปองขอมูล (Data
Protection) และความเปนสวนตัวของขอมูล (Data Privacy)
โดยรัฐบาลในหลายประเทศไดมีการใช กรอบความปลอดภัย
ทางไซเบอร (Cybersecurity Framework) บางแลว และคาดการณ
วาในปหนาจะมีการบังคับใช Zero Trust Framework
กับเครือขายอ่ืน ๆ ดวย
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ระบบอัตโนมัติและ AI
จะเขามาแทนท่ีมนุษย
การเขามาของระบบอัตโนมัติ (Automation) และปญญาประดิษฐ
(Artificial Intelligence: AI) น้ันไมใชเร่ืองแปลกใหม แตการระบาด
ของโควิด-19 น้ันกลับทําใหการเขามาของระบบดังกลาวมีบทบาท
มากข้ึน กวารอยละ 48 ของบริษัทในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก
ตองปรับใหพนักงานทํางานจากบาน ขอน้ีทําใหบริษัทเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของ AI การเรียนรูของเคร่ืองจักร (Machine Learning)
และการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมและบริการตาง ๆ คาดการณวา
ในป 2021 น้ี 1 ใน 4 ของผูท่ีทํางานระยะไกลหรือทํางานจากบาน
จะมีเทคโนโลยีอัตโนมัติ หรือ AI มาชวยในการทํางานรายวัน
ท้ังทางตรง และทางออม ดังน้ันภาคธุรกิจจึงจําเปนตองสราง
สภาพแวดลอมเพ่ือใหกลุมท่ีคุนชินกับการทํางานออฟฟศปรับตัว
และออกแบบกระบวนการของระบบอัตโนมัติหรือ AI ใหมีมนุษย
อยูในกระบวนการน้ันดวย (Human in the Loop)
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วิถีดิจิทัลจะทําใหธุรกิจ B2B
เขาถึงลูกคาไดมากข้ึน
การระบาดของโควิด-19 กระตุนการเติบโตทางดิจิทัลและการตลาด
ของธุรกิจ B2B ใหเขาสูแพลตฟอรมดิจิทัลไดงายข้ึน ปจจุบัน 1 ใน 3
ของผูซ้ือเทคโนโลยีทาง B2B รูสึกวาชองทางดิจิทัลน้ันมีความสําคัญ
ตอการดําเนินธุรกิจ โดยในปจจุบันธุรกิจแบบ B2B มองเห็นโอกาส
ทางดิจิทัลมากข้ึน เชน การใช AI ในการทําการตลาด ซ่ึงพิสูจนแลววา
สามารถชวยธุรกิจใหสามารถขายสินคาไดในระยะตน (Early Stage)
และระยะทาย (Late Stage) นอกจากน้ีธุรกิจ B2B ประมาณรอยละ 20
ยังนํา AI มาใชเพ่ือใหความชวยเหลือลูกคา รวมถึงการสนทนา
ระหวางลูกคา ซ่ึงแตกตางจากเดิมท่ีธุรกิจ B2B จะเคล่ือนตัวชา
และไมสามารถเขาถึงลูกคาไดโดยตรง เทคโนโลยีจึงเปรียบเสมือน
ตัวเช่ือมผูขายในสวนแรก (First Party) และลูกคาในสวนสุดทาย
(Third Party) ใหมีความใกลชิดกันมากย่ิงข้ึน
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AI เขามาชวยธุรกิจ B2B
ใหสามารถเขาถึงลูกคา
ไดดีย่ิงข้ึน
ในขณะท่ีภาคธุรกิจขยายเวลาใหพนักงานสามารถทํางานท่ีบานได
เน่ืองจากความไมม่ันคงทางดานสุขภาพท่ีเกิดข้ึน เปนโอกาสท่ีทําให
ธุรกิจ B2B สามารถเพ่ิมศักยภาพดวยการใชเคร่ืองมือดิจิทัลมาชวย
ในการเพ่ิมศักยของผลิตภาพ (Productivity) มากกวารอยละ 57
ของการทําธุรกิจแบบ B2B น้ันมีแนวโนมการลงทุนสูงข้ึนในการพัฒนา
เคร่ืองมือ AI ในปหนา เชน การวิเคราะหขอมูลของผูซ้ือและผูขาย
ในระบบลูกคาสัมพันธ (Customer Relation Management) ชวยให
การทําธุรกิจสามารถเขาถึงกลุมลูกคาไดอยางตรงจุดดวยการศึกษา
ขอมูลลูกคาเชิงลึก (Deeper Customer Research) โดย AI ท่ีเขามา
ชวยวิเคราะหน้ันสามารถแนะนําวิธีการขาย เชน รูปแบบ (Pattern)
ส่ิงท่ีตองดําเนินการตอ (Next Action) และชองทางการขายท่ีลูกคา
ช่ืนชอบ (Preferred Channel) เปนตน
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Cloud จะปนศูนยกลางสําคัญ
ในการชวยฟนตัวจากวิกฤต
วิกฤตโควิด-19 ทําใหเราไดเห็นการปรับรูปแบบธุรกิจ (Business Model)
และการเปล่ียนแปลงของหวงโซคุณคา (Global Value Chain) อยาง
รวดเร็ว ซ่ึงมีรากฐานบนการใชระบบ Cloud เพ่ือใหสามารถเขาถึงผาน
ทางออนไลนไดอยางท่ัวถึง ฉะน้ันจะเห็นไดวาระหวางชวงวิกฤตการระบาด
ของโควิด-19 ภาคธุรกิจท่ีลงทุนในการสรางและประยุกตใชระบบ Cloud
จะฟนตัวกลับมาอยางรวดเร็วในป 2021 นอกจากน้ีวิกฤตโควิด-19
ยังสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค โดยผูบริโภค
จะลําดับความสําคัญจากความประหยัด (Saving) และ ประสิทธิภาพ
(Efficiency) เปนลําดับแรก ๆ ในป 2021 น้ีมีการคาดการณวาระบบ
คลาวดสาธารณะ (Public Cloud) จะเติบโตมากถึงรอยละ 35 โดย
Microsoft Azure จะมีมูลคาทางตลาดสูงท่ีสุด
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เครือขาย 5G จะกลายเปน
มาตรฐานใหมของการ
เปล่ียนแปลงทางดิจิทัล
เครือขาย 5G จะเขามาเปล่ียนแปลงรูปแบบการทําธุรกิจท้ังประเภท B2B,
B2C และ C2C ในหลายประเทศกําลังทดสอบและขยายกําลังการพัฒนา
ธุรกิจนวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับ 5G ท้ังฝงผูใหบริการ (Carrier) และฝง
ผูบริโภค (User) เทคโนโลยีท่ีเขามาเสริมประสิทธิภาพกําลังถูกพัฒนา
อาทิ โดรน (Drone) ระบบคลาวด (Cloud) บล็อกเชน (Block Chain)
คอมพิวเตอรข้ันสูง (Edge Computing) และการเติมแตงความจริง
เสมือน (Virtual and Augmented Reality) ซ่ึงชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการพัฒนานวัตกรรมจากเครือขาย 5G มากข้ึน การพัฒนา
เทคโนโลยี 5G ของประเทศจีน ในป 2021 นับวาเปนแรงกระตุนเชิงบวก
ใหภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟกพัฒนานวัตกรรมจากเครือขาย 5G
ในป 2022 อีกดวย
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