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ขอมูลเจาะลึกงานว�จัยโดย

 การศึกษาความเติบโตดานดิจิทัล
ของธุรกิจ SMB ในเอเชียแปซิฟ�กป 2020
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บทสรุปภาพรวม

การแขงขันเพ�่อเปลี่ยนไปสูดิจิทัลยังคงดำเนินไป ธุรกิจและสังคม
กำลังอยูระหวางการเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี
ซึ่งถูกเรงใหรวดเร็วยิ�งข�้นจากผลกระทบของ COVID-19 ซึ่งได
ผลักดันใหตลาดไปสูจ�ดผันแปร ความเร็วของการเปลี่ยนแปลง
การสงมอบ และการดำเนินงาน กำลังแยกผูนำออกจากผูตาม
และไมยกเวนแมแตธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMB)
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ก

เพ�่อใหเขาใจถึงความทาทายและโอกาสที่ SMB ตองเผชิญ
มากยิ�งข�้น ซิสโกจึงไดมอบหมายให IDC ทำการว�จัยเพ�่อ
คนพบสถานะของเสนทางการเปลี่ยนแปลงดานดิจิทัลของ
SMB เปนปที่ 2

ผลลัพธกำลังบอกเราวา SMB สวนใหญ (84%) กำลังดิ�นรน
เพ�่อใหบรรลุเปาหมายการปรับเปลี่ยนเปนดิจิทัลโดยมีมากกวา
คร�่งที่อยูในขั้นที่ 2 หร�อที่ IDC เร�ยกวา "Digital Observers"
(ผูสังเกตการณดิจิทัล)  และเกือบหนึ่งในสาม (31%) ของ SMB
ยังคงตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของตลาดและแทบไมใช
ความพยายามในการแปลงดานดิจิทัล

ประเทศสิงคโปร ญี่ปุน และนิวซีแลนด ยังคงเปนผูนำ ซึ่งไมมี
การเปลี่ยนแปลงในการจัดอันดับเมื่อเทียบกับป 2019
อยางไรก็ตามจีน ไตหวันและไทยไดแซงหนาเกาหลี ฮองกง
และมาเลเซียตามลำดับ ประเทศอินโดนีเซียและเว�ยดนาม
ไดมีความกาวหนาอยางนาทึ่ง

การขาดทักษะดานดิจิทัล  
และเทคโนโลยีเปนความทาทาย 2 อันดับแรก
สำหรับ SMB ทามกลางการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

69 %
ของ SMB ในเอเชียแปซิฟ�กกำลังเรงพัฒนาอัตรา
การใชดิจิทัลของพวกเขาเพ�่อตอสูความทาทาย
ของ COVID-19

3.1 ลานลานเหร�ยญสหรัฐ
สามารถเพ�่มเขาไปในการเติบโตของ GDP 
ของเอเชียแปซิฟ�กภายในป 2024 หากธุรกิจ SMB 
สามารถเปลี่ยนแปลงสูเสนทางดิจิทัลไดมากข�้น

2X
กลุมธุรกิจ SMB ชั้นนำ (อยูในขั้น Digital Natives)
สามารถเพลิดเพลินไปกับผลประโยชนที่เพ�่มข�้นสองเทา
(ทั้งรายไดและผลผลิต) มากกวาพวกธุรกิจที่อยูในขั้นของ
การเติบโตขั้นแรก (Digital Indifferent)

คลาวด
เปนการลงทุนดานเทคโนโลยีที่สำคัญอันดับ 1
ตามดวยระบบรักษาความปลอดภัย

ในป 2019 SMB มีสัดสวนใน GDP ของเอเชียแปซิฟ�กคิดเปน
52% หร�อ 15.2 ลานลานเหร�ยญสหรัฐ การเปลี่ยนแปลงทาง
ดิจิทัลของ SMB อยางตอเนื่องทำใหการเติบโตของ GDP 

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�กเพ�่มข�้นอีก 2.6 - 3.1 ลานลานเหร�ยญ
สหรัฐหร�อเพ�่มข�้น 7.4% ของ GDP ภายในป 2024 การว�จัย
ของ IDC แสดงใหเห็นวา SMB ที่ประสบความสำเร็จในการ
เปลี่ยนแปลงดานดิจิทัล (Digital Challengers) สามารถเพ�่ม
ผลผลิตของคนทำงานและยอดขายไดมากถึง 50% ในขณะที่
ผูนำ SMB (Digital Natives) สามารถเพ�่มผลประโยชนได
มากกวาสองเทา ผูนำ SMB เหลานี้มีความยืดหยุนมากกวา
ผูที่อยูในชวงเติบโตทางดิจิทัลในขั้นกอนหนา

การบรรลุเปาหมายนี้จำเปนตองให SMB ทำการเปลี่ยนแปลง
ที่สำคัญ ตั้งแตการกำหนดกลยุทธที่เหมาะสมไปจนถึงการ
ลงทุนดานเทคโนโลยีที่จำเปน คลาวดซึ่งเปนเสาหลักสำหรับ
การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเปนเทคโนโลยีที่มีความสำคัญ
อันดับ 1 สำหรับ SMB ซึ่งจะทำใหพวกเขาสามารถจัดการ
ดานทรัพยากรไดอยางรวดเร็วในขณะที่ธุรกิจกำลังเติบโต

ในขณะที่เทคโนโลยีดิจิทัลมีใหบร�การอยางกวางขวางมากข�้น
ในปจจ�บันและชวยยกระดับการดำเนินการดานธุรกิจ แตดวย
ขนาดของ SMB ทำใหธุรกิจตองเผชิญกับขอจำกัดหลาย ๆ
ดาน ในการสำรวจลาสุด SMB ระบุวาการขาดแคลนทักษะ
และเทคโนโลยีดิจิทัลเปนความทาทาย 2 อันดับแรกสำหรับ
การเปลี่ยนแปลงดานดิจิดัล ที่จร�ง SMB กำลังอยูภายใต
แรงกดดันที่เพ�่มข�้นเพ�่อใหยังคงสามารถแขงขันได พารทเนอร
ที่เหมาะสมและพรอมดวยเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญจะชวย
ใหธุรกิจเอาชนะขอจำกัดดานทรัพยากรตาง ๆ ได

จิตว�ญญาณการเปนผูประกอบการของ SMB และความกระหาย
ที่เพ�่มข�้นดานเทคโนโลยีที่เปนนวัตกรรม จะชวยใหพวกเขามั่นใจ
ในการสรางตอเนื่องทางธุรกิจในป 2020 น้ีและชวยเรงการเติบโตในปตอ ๆ ไป



3

ผูตอบแบบสอบถาม

ใน 14 ตลาด(ประเทศ):
ออสเตรเลีย
จีน
ฮองกง
อินเดีย
อินโดนีเซีย
ญี่ปุน
เกาหลี
มาเลเซีย
นิวซีแลนด
ฟ�ลิปปนส
สิงคโปร
ไตหวัน
ไทย
เว�ยดนาม

• เพ�่อตรวจสอบและทราบถึงความพรอมของ SMB
   ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�กในเร�่องการนำ DX มาใช

 • เพ�่อทำความเขาใจผลกระทบของ DX
   (Digital Transformation) ในกลุมธุรกิจ SMB
   ที่มีผลกระทบตอการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

• เพ�่อทำความเขาใจเกี่ยวกับความทาทายและโอกาส
  ที่ SMB ตองเผชิญเกี่ยวกับ DX (การเปลี่ยนแปลงดานดิจิทัล)

วัตถุประสงค

ผูมีอำนาจตัดสินใจ
ในการซื้อสินคาไอทีของบร�ษัท

 

บทบาทการทำงาน 

ระดับผูจัดการข�้นไป เชน
เจาของธุรกิจ ซีอีโอ กรรมการ
และหัวหนาหนวยงาน

1,424 

ประเภทอุตสาหกรรม

การกอสราง
บร�การทางการเง�น
การผลิต
สื่อ
ทรัพยากร
คาปลีกและคาสง
บร�การ
โทรคมนาคม
สาธารณูปโภค

ขนาดบร�ษัท

มีจำนวนพนักงาน

50 – 499 คน

เกี่ยวกับการศึกษาความเติบโตดานดิจิทัลของธุรกิจ SMB ในเอเชียแปซิฟ�กป 2020
IDC ใหคำจำกัดความของ SMB Digital Transformation (DX)
เปนการทำใหเปนดิจิทัลของธุรกิจ ซึ่งเปนกลยุทธทางธุรกิจที่มี
ลูกคาเปนศูนยกลาง โดยมีเปาหมายเพ�่อเปลี่ยนการดำเนินงาน
ภายในโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล เชน คลาวด ความคลองตัว
โซเชียล ระบบเสมือนจร�ง Internet of Things (IoT) และ
การว�เคราะหหร�อปญญาประดิษฐ (AI) เพ�่อการมีสวนรวมที่ดีข�้น
กับลูกคา คูคาและพนักงาน

เพ�่อใหเขาใจสถานะหร�อแตละขั้นของการเติบโตดานการเปลี่ยนแปลง
ทางดิจิทัลของธุรกิจ SMB, IDC ไดพัฒนากรอบการทำงาน
เพ�่อชวยให SMB ประเมินความสามารถในปจจ�บันของตนเอง
ไดอยางชัดเจนและกำหนดเปาหมายที่ประสานใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคทางธุรกิจและความตองการดานไอที

มีการสำรวจธุรกิจ SMB มากกวา 1,400 ราย ทั่วทุกอุตสาหกรรมตางๆ
ในชวงตนป 2020 ซ่ึงรวมถึงบร�การดานการเง�น การผลิต โทรคมนาคม
มีเดียหร�อสื่อสารมวลชน การขนสง การกอสราง การคาปลีกและการคาสง
การสำรวจติดตามผลที่ครอบคลุม SMB กวา 400 ราย ไดเสร็จสมบูรณ
ในเดือนพฤษภาคม 2020 เพ�่อใหสามารถทำความเขาใจวา SMB
ไดรับผลกระทบอยางไรจากว�กฤต COVID-19

อิทธิพลดานไอที
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 ดัชนีการเติบโตดานดิจิทัลของ SMB ในเอเชียแปซิฟ�ก: สี่มิติ

ดัชนีการเติบโตดานดิจิทัลของ SMB ประกอบไปดวยสี่มิติ ไดแก กลยุทธดานดิจิทัลและองคกร กระบวนการดานดิจิทัลและการกำกับดูแลเทคโนโลยีดิจิทัล บุคลากรและทักษะดิจิทัล
แตละมิติ กำหนดเปาหมายในแตละดานที่สำคัญของความเชี่ยวชาญดานดิจิทัลและความสามารถซึ่งประเมินไดอยางอิสระตอกัน โดยเปนการวัดความเติบโตซึ่งมีความสัมพันธกัน
กับฟ�งกชันการทำงานและประสิทธิภาพทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง โดยใหเปาหมายตาง ๆ สำหรับ SMB เพ�่อใหพวกเขากำหนดเปาประสงคในเสนทางการเปลี่ยนแปลงดานดิจิทัล

• บร�ษัทกำลังกาวเขาสู
  ระบบดิจิทัลอยางไร?

• กลยุทธการเปลี่ยนแปลง
  สูเปนดิจิทัลของพวกเขาคืออะไร?

• องคกรพรอมที่จะดำเนินการหร�อไม? 

• บร�ษัทมีทักษะและความสามารถ
  ที่เหมาะสมในการจัดหา จัดการ
  และรักษาผูที่มีความสามารถ
  ที่เหมาะสมหร�อไม?

• มีการใชบุคลากรจากแหลงอื่นหร�อไม? 

 
 

 
 

• ระบบอัตโนมัติ มาตรฐานและ
  กระบวนการเปลี่ยนแปลง
  อยูในระดับหร�อขั้นใด?

• กระบวนการใด
  เปนระบบอัตโนมัติมากที่สุด 

 • บร�ษัทมีความเติบโตในระดับใด
  ในการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล
  ที่สำคัญ เพ�่อเพ�่มข�ดความสามารถ
  ในการแขงขัน? 

ดัชนีชี้วัด
ความเติบโต
ดานดิจิทัล
ของ SMB

 

กลยุทธดาน
ดิจิทัลและ
องคกร 

บุคลากรและ
ทักษะดานดิจิทัล 

เทคโนโลยี
ดิจิทัล

กระบวนการ
ดานดิจิทัลและ
การกำกับดูแล
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ดัชนีการเติบโต
ดานดิจิทัลของ SMB 

 

 • บร�ษัทที่มุงเนนไปที่ประสิทธิภาพ
   ไมมีความพยายามดานดิจิทัลเลย
   หร�อยังอยูในขั้นเร�่มตน

 • มีความพยายามดานดิจิทัล
  ที่กำลังดำเนินอยู แตเปนเพ�ยง
  กลยุทธ เพ�่งจะเร�่มตนที่สราง
  แผนงานดานดิจิทัล

 • บร�ษัทมุงเนนไปที่ความคลองตัว
  มีกลยุทธดิจิทัลดานดิจิทัล
  ที่ใชไดจร�ง แตเนนระยะสั้น

 • มีกลยุทธแบบองครวมในการสรางสรรค

  นวัตกรรมแบบดิจิทัล มีแผนการในเชิงรุก

  เพ�อ่เปล่ียนแปลงตลาด และขยายการดำเนินงาน

  และการขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงประสบการณ

  ลูกคา (CX – Customer Experience)

 • กระบวนการทำงานสวนใหญ
   เปนแบบ Manual

 • กระบวนการหลายอยางยังไมเปน
  อัตโนมัติ มุงเนนไปที่การจัดการ
  ความไรประสิทธิภาพ

 • กระบวนการหลักทั้งหมดเปนแบบ
  อัตโนมัติและอัตราการเพ�่มผลผลิต
  ที่ดีข�้น

 • มีกระบวนการอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
  ดวยว�ธีการที่คลองตัว ซึ่งเปนกาว
  สำคัญที่ทำใหเกิดกระบวนการ
  เปลี่ยนแปลง

 • การลงทุนดานกลยุทธ
 • ไมมีระบบคลาวดและสเปรดชีท
    เปนระบบกลาง

 • มีการใชทรัพยากรระบบคลาวด
  บางสวน มีการใชการว�เคราะหที่
  จำกัดมาก มุงเนนไปที่การใช
  เคร�่องมือการทำรายงาน

 • มีแผนงานดานเทคโนโลยีสำหรับ
  การเปลี่ยนแปลงสูดิจิทัล
  บร�ษัทกำลังใชระบบคลาวด
  แบบผสมผสานกันกับระบบเดิม

• ใชคลาวดเปนระบบหลัก และมุงมั่น
  ที่จะใชเทคโนโลยีดิจิทัล
  มีการใชระบบการว�เคราะห
  อยางกวางขวาง

 • ขาดทักษะดานดิจิทัล

 

 • มีการลงทุนเชิงกลยุทธเพ�่อใหไดมา
  ซึ่งทักษะดิจิทัล ไมชอบความเสี่ยง
  ในการเปนผูนำ

 • มีการลงทุนเชิงกลยุทธสำหรับ
  บุคลากรท่ีมีความสามารถเหมาะสม
  โดยเฉพาะทักษะดานดิจิทัล

 • มีทักษะดิจิทัลที่เหมาะสม บุคลากรที่มี
  ความสามารถเปนสิ�งสำคัญสูงสุดและเปน
  ความแตกตางที่วัดการแขงขันในตลาด
  รวมทั้งมีวัฒนธรรมองคกรที่คลองตัว
  และปรับตัวได

ดัชนีจะแบงประเภทของ SMB ในสี่ขั้นของการเติบโตดานดิจิทัล โดยเร�่มจากขั้นแรกสุดคือ ขั้น Digital Indifferent (ผูไมสนใจดานดิจิทัล) ไปจนถึงกลุมที่อยูในขั้นสูงสุด
ซึ่งก็คือขั้น Digital Natives (ผูชำนาญดานดิจิทัล)

ดัชนีการเติบโตดานดิจิทัลของ SMB ในเอเชียแปซิฟ�ก: สี่ขั้น

ขั้นที่ 1
DIGITAL INDIFFERENT 

(ผูไมสนใจดานดิจิทัล)

ขั้นที่ 2
DIGITAL OBSERVER 

(ผูสังเกตุการณดานดิจิทัล)

ขั้นที่ 3
DIGITAL CHALLENGER

(ผูทาทายดานดิจิทัล)

ขั้นที่ 4
DIGITAL NATIVES
(ผูชำนาญดานดิจิทัล)

กลยุทธดาน
ดิจิทัลและองคกร

กระบวนการดานดิจิทัล
และการกำกับดูแล

เทคโนโลยีดิจิทัล

บุคลากรและ
ทักษะดิจิทัล
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จ�ดเดนของแตละภูมิภาคจากงานว�จัย
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Digital Observer
(ผูสังเกตุการณดานดิจิทัล)

Digital Challenger
(ผูทาทายดานดิจิทัล)

Digital Native
(ผูชำนาญดานดิจิทัล)

2020

31% 53% 13%

3%

2019

39% 50% 9%

2%

แมวาเปอรเซ็นตของกลุมสวนใหญที่ลดลงเมื่อเทียบกับป 2019 
แตก็ยังคงตองดิ�นรนเพ�่อกาวสูความตองการในเปลี่ยนแปลงดานดิจิทัลตอไปในอนาคต84% 

SMB ในเอเชียแปซิฟ�กกำลังเปลี่ยนแปลงไปสูดิจิทัลจำนวนมากข�้น
SMB ในเอเชียแปซิฟ�กไดเรงการปรับเปลี่ยนดานดิจิทัล โดยมี 16% ของ SMB ที่สามารถเอาชนะความทาทายตาง ๆ ที่สำคัญ และเขาสูขั้นตอบการเติบโตขั้นสูงของกลุม Digital Challenger
และ Digital Native เทียบกับ 11% ในป 2019 นอกจากนี้ SMB มากกวาคร�่งไดยอมรับการปรับเปลี่ยนระบบดิจิทัลและกลายเปน Digital Observers ในขณะที่ 31% ของ SMB ยังคงมีปฏิกิร�ยา
ตอการเปลี่ยนแปลงของตลาดและแทบจะไมไดใชความพยายามใด ๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงดานดิจิทัล จากผลของ COVID-19 เราคาดหวังวา SMB ในเอเชียแปซิฟ�กจะเปลี่ยนเปนดิจิทัลมากข�้น

Digital Indi�erent
(ผูไมสนใจดานดิจิทัล)
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 ขั้นของการเติบโต

มิต
ิกา

รเ
ปล

ี่ยน
แป

ลง
ดา

นด
ิจิท

ัล

ฟ�ลิปปนส
อินโดนีเซีย
เว�ยดนาม

ลำดับปรับข�้นเทียบปตอป 

ลำดับลดลงเทียบปตอป
ลำดับไมเปลี่ยนแปลงเทียบปตอป

Digital Observer
(ผูสังเกตุการณดานดิจิทัล)

Digital Challenger
(ผูทาทายดานดิจิทัล)

Digital Native
(ผูชำนาญดานดิจิทัล)

สิงคโปร
ญี่ปุน

นิวซีแลนด
ออสเตรเลีย

จีน
เกาหลี
ใตหวัน
ฮองกง

อินเดีย
ไทย
มาเลเซีย

การเติบโตดานดิจิทัลของ SMB ในเอเชียแปซิฟ�ก
โดยรวมแลวตลาดในเอเชียแปซิฟ�กทั้งหมดมีการเติบโตดานดิจิทัลมากข�้น เห็นไดจากความกาวหนาที่โดดเดนของอินโดนีเซียและเว�ยดนาม นอกจากนี้ สิงคโปร ญี่ปุนและนิวซีแลนด
ยังคงเปนผูนำกลุม Digital Observer โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงอันดับเมื่อเทียบกับป 2019 อยางไรก็ตามจีน ไตหวันและไทยไดแซงหนาเกาหลี ฮองกงและมาเลเซียตามลำดับ

Digital Indi�erent
(ผูไมสนใจดานดิจิทัล)

ผูตอบในเอเชียแปซิฟ�ก = 1,424
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COVD-19 สงผลใหบร�ษัทของคุณ
พ�่งพาเทคโนโลยีมากข�้นหร�อไม?

 การที่ธุรกิจไดเปลี่ยนแปลงสูดิจิทัลมีความสำคัญอยางไร
(การมีผลิตภัณฑดิจิทัล ขอเสนอตางๆ การชำระเง�นดิจิทัล อีคอมเมิรซ ฯลฯ )
ในการสรางความยืดหยุนและสามารถปรับตัวไดอยางรวดเร็วตอเหตุการณ

ที่เกิดข�้นโดยไมคาดคิด เชน COVID-19?

ธุรกิจ SMB อาศัยเทคโนโลยีเพ�่อเปลี่ยนแปลงธุรกิจของพวกเขาสูดิจิทัล
และใหความยืดหยุน

14% ไมสำคัญ

31% สำคัญบางสวน

55% สำคัญหร�อสำคัญอยางยิ�ง

 

94%

พ�่งพาเทคโนโลยี
มากข�้น

 

6%

ไมพ�่งพา
เทคโนโลยีมากข�้น 

ธุรกิจ SMB จำนวน 9 ใน 10 แหงในเอเชียแปซิฟ�กพ�่งพาเทคโนโลยีมากข�้นเพ�่อดำรงรักษาธุรกิจของตนเองไวในชวง COVID-19 นอกจากนี้กวา 80% เชื่อวาการปรับเปลี่ยนธุรกิจใหเปนดิจิทัล
จะชวยใหพวกเขามีความยืดหยุนและปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของตลาดหร�อว�กฤตในอนาคตได
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COVID-19 จะเรงใหธุรกิจของคุณเปนดิจิทัลหร�อไม?  

SMB กำลังเรงการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลเนื่องจากสถานการณ COVID-19
โดยคร�่งหนึ่งคาดวา กวา 1 ใน 5 ของธุรกิจของพวกเขา
จะเปลี่ยนเปนดิจิทัลภายในป 2021
เกือบ 70% ของ SMB กำลังเรงปรับเปลี่ยนใหเปนดิจิทัลเพ�่อตอบสนองตอสถานการณ COVID-19 โดยมากกวาคร�่งหนึ่งของธุรกิจ SMB คาดวาธุรกิจของพวกเขามากกวา 1 ใน 5 สวน
จะเปลี่ยนเปนดิจิทัลภายในป 2021

มากกวา
50%

จะเปนดิจิทัล
ภายในป 2021

ระหวาง 
31-50%

จะเปนดิจิทัล
ภายในป 2021

 
 

11%

16%

32%

29%

12%

 

2%

ชะลอการเปลี่ยน
เปนดิจิทัล

69%

เรงการเปลี่ยน
เปนดิจิทัล

29%

ไมเปลี่ยนแปลง

ระหวาง 
21-30%

จะเปนดิจิทัล
ภายในป 2021

ระหวาง 
11-20% 

จะเปนดิจิทัล
ภายในป 2021

อยางนอย
10% 

จะเปนดิจิทัล
ภายในป 2021

COVID-19 จะเรงใหธุรกิจของคุณเปนดิจิทัลมากแคไหน?
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อัตราเปอรเซ็นตของ SMB ใน 4 ขั้นของการเติบโตทางดิจิทัล
(US$T)

Aspirational (ทะยาน/เพ�่ม)
2019
2020

INDIFFERENT OBSERVER CHALLENGER NATIVE
DIGITAL DIGITAL DIGITAL DIGITAL

39

31

10

53

50

30

50

13

9

10

3
2

*Source: National statistics

Aspirational (ทะยาน/เพ�่ม)
ธุรกิจแบบปกติทั่วไป
GDP* รวม

$29.6$29.6

$2.6

$8

26%-32%

GDP
เติบโตมากข�้น
และเพ�่ม GDP
รวมมากข�้น 

 

6.9%-7.4% 

2019 กรณีปกติ กรณีที่ดีที่สุด

$29.6

$3.1

$11.5

การเรงการเปลี่ยนแปลงสูดิจิทัลของธุรกิจ SMB สามารถเพ�่ม GDP
ของเอเชียแปซิฟ�กไดถึง 3.1 ลานลานดอลลาร ภายในป 2024
ในขณะที่ SMB ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�กกำลังกาวไปสูการเติบโตเปนดิจิทัล แตสวนใหญยังคงติดอยูในขั้นที่ 1 (Digital Indifferent) และขั้นที่ 2 (Digital Observer) การเรงให SMB เปนดิจิทัล
โดยการกาวไปสูขั้นที่ 3 (Digital Challenger) และ 4 (Digital Native) อยางมีประสิทธิภาพสามารถเพ�่มคา GDP ของเอเชียแปซิฟ�กไดถึง 2.6 - 3.1 ลานลานดอลลาร ภายในป 2024
ซึ่งจะผลักดันใหเศรษฐกิจฟ��นตัวเร็วข�้น

(ผูสังเกตุการณดานดิจิทัล) (ผูทาทายดานดิจิทัล) (ผูชำนาญดานดิจิทัล)(ผูไมสนใจดานดิจิทัล)

GDP สะสมจากการเปลี่ยน SMB ไปสู Aspirational Curve (เสนโคงที่พ�่งทะยาน)
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เราพยายามที่จะเปลี่ยนแปลง
สูดิจิทัลเพ�่อนำเสนอผลิตภัณฑ

และบร�การใหม ๆ สูตลาด

 

 

 

 
 

 

 
 

2019 2020

การสงมอบผลิตภัณฑและบร�การใหมเปนตัวผลักดันอันดับตน ๆ
สำหรับการเปลี่ยนแปลงดานดิจิทัล
เกือบสองเทาของจำนวน SMB (62%) เมื่อเทียบกับป 2019 (38%) แสวงหาการเปลี่ยนแปลงดานดิจิทัลเพ�่อเปดตัวผลิตภัณฑและบร�การใหม ๆ
การกาวนำหนาคูแขงยังคงเปนปจจัยสำคัญอันดับสองที่ผลักดันใหเกิดความจำเปนดานดิจิทัลสำหรับธุรกิจ SMB

อะไรคือตัวขับเคลื่อนทางธุรกิจ / ชนวน ในการเปล่ียนแปลงสูดิจิทัลของคุณ?

62% 38% 56% 43% 39%

31%

22%

3%

 

เราตระหนักดีวา
การแขงขันของเรากำลังเปลี่ยนแปลง

และตองตามใหทัน

ลูกคาของเราเร�ยกรองใหเรา
เปลี่ยนว�ธีการทำธุรกิจ

ปจจ�บันเราไมเห็นการเปลี่ยนแปลง
ทางดิจิทัลเปนกุญแจสำคัญ

ในธุรกิจของเรา
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การเติบโตและ
การขยายตัวของตลาด

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

18%

16%
15%

15%

13%
13%

10%

การขับเคลื่อน การเติบโตและการปรับปรุงประสบการณของลูกคา
เปนสิ�งสำคัญอันดับตน ๆ ที่ผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนดานดิจิทัล
ดวยสถานการณ COVID-19 และเมื่อเศรษฐกิจเปดกวาง ธุรกิจ SMB จึงมุงเนนไปที่การนำเสนอประสบการณลูกคาที่ดีข�้น (CX) และการเปดตัวผลิตภัณฑและบร�การใหม ๆ 
เพ�่อชวยในการฟ��นตัวทางธุรกิจ พวกเขาตองการใชประโยชนจากเทคโนโลยีมากข�้นเพ�่อตอบสนองความตองการในการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจและสงมอบประสบการณใหมซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของชีว�ตว�ถีใหม (new normal)

ลำดับความสำคัญดานดิจิทัลลำดับตน ๆ

 

มอบประสบการณลูกคา
ที่ดีข�้น / ที่ปรับปรุงข�้น

เปดตัว
ผลิตภัณฑ / บร�การใหม ๆ
หร�อปรับปรุงผลิตภัณฑ

ที่มีอยู

ปรับปรุงการดำเนินงาน
การสงมอบบร�การ

ปรับปรุงความสามารถ
ดานการเง�นและ
ความสามารถ

ในการคาดการณ

ปรับปรุง
การขาย / การตลาด

ปรับปรุงการจัดหา
บุคลากรที่มีความสามารถ / 

การรักษาบุคลากร /
ประสบการณของพนักงาน
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ผูนำดิจิทัลมีรายไดและผลผลิตเพ�่มข�้น 2 เทา

Digital Challenger Digital Native

ธุรกิจที่อยูในขั้น Digital Challenger (ผูทาทายดานดิจิทัล) สามารถสรางยอดขายและมีเติบโตของผลผลิตเพ�่มข�้น 50% ในขณะที่กลุม Digital Natives (ผูชำนาญดานดิจิทัล) 
สามารถเพ�่มรายไดไดเร็วกวาธุรกิจ SMB ที่อยูในกลุมขั้นแรกของการเติบโตทางดิจิทัลไดถึงสองเทา

รายไดและการเติบโตของผลผลิตโดยเฉลี่ยที่เปนผลมาจากการลงทุนดานไอที

8%8%

12%12%
14%

16%

 

การเติบโต
ของรายได

การเติบโต
ของผลผลิต

การเติบโต
ของรายได

การเติบโต
ของผลผลิต

การเติบโต
ของรายได

การเติบโต
ของผลผลิต

(กลุมผูไมสนใจดานดิจิทัล /
ผูสังเกตุการณดานดิจิทัล)

(กลุมผูทาทายดานดิจิทัล) (กลุมผูชำนาญดานดิจิทัล)
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SMB อธิบายความคืบหนาของบร�ษัทในกระบวนการทำงานอัตโนมัติอยางไร

 

 

 

 

 

ทุกกระบวน
การทำงาน

เปนระบบอัตโนมัติ

 

 
Digital Native

(กลุมผูเชี่ยวชาญดานดิจิทัล)

ปรับปรุง
การดำเนินงาน /

การสงมอบบร�การ

 

ระบบอัตโนมัติปลดล็อกใหเกิดผลประโยชนจากการแปลี่ยนแปลงดานดิจิทัล
SMB ที่เติบโตดานดิจิทัลจะเปลี่ยนแปลงธุรกิจและการดำเนินงานของพวกเขาใหทำงานดวยระบบอัตโนมัติมากข�้น เพ�่อใหไดประโยชนสูงสุดในการเปลี่ยนแปลงดานดิจิทัล
โดยเร�่มจากสวนงานหนาบานและการมีสวนรวมกับลูกคา

ปรับปรุง
ยอดขาย /
การตลาด

มอบประสบการณ
ลูกคาที่ดีข�้น /
ปรับปรุงข�้น

ปรับปรุงความสามารถ
ทางการเง�นและ

การคาดการณลวงหนา

เปดตัวผลิตภัณฑ /
บร�การใหม; 

ปรับปรุงผลิตภัณฑ
และบร�การที่มีอยู

ปรับปรุงการจัดหา
บุคลากรท่ีมีความสามารถ /

การรักษาบุคลากร /
ประสบการณ

เปลี่ยนแปลงกระบวน
การทำงานหลัก

ทั้งหมดใหเปนอัตโนมัติ

เร�่มปรับปรุงธุรกิจ
ใหเปนระบบอัตโนมัติ

กระบวนการทำงาน
สวนใหญเปนแบบ

แมนนวลท่ีใชโปรแกรม
การทำงานแยกจากกัน

Digital Indi�erent / Observer
(กลุมผูไมสนใจ / ผูสังเกตุการณดานดิจิทัล)
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SMB ตองการความชวยเหลือในการปรับขนาดเทคโนโลยีดิจิทัล
ใหเหมาะสมมากที่สุดเพ�่อขับเคลื่อนการเติบโต
SMB ยังคงไดคะแนนสูงในเร�่อง "กลยุทธดิจิทัลและองคกร" ในขณะที่การนำ "เทคโนโลยีดิจิทัล" มาใชเปนสิ�งที่มีความกาวหนานอยที่สุด แมวาการขาดบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะ
และขาดทักษะดานดิจิทัลยังคงเปนอุปสรรค แตการคนหาพารทเนอรที่เหมาะสมจะชวยให SMB สามารถรับมือกับความทาทายดานเทคโนโลยีและความทายดานทักษะได

SMB อธิบายความคืบหนาของบร�ษัทในกระบวนการทำงานอัตโนมัติอยางไร

กลยุทธดานดิจิทัล
และองคกร

    

1.73

1.93

1.66

1.87

1.68

1.85

1.69

1.87

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

11.6% 
เพ�่มข�้น
เทียบปตอป

12.7% 10.1% 10.7% 

 

เพ�่มข�้น
เทียบปตอป

เพ�่มข�้น
เทียบปตอป

เพ�่มข�้น
เทียบปตอป

กระบวนการและ
การควบคุมดูแลดานดิจิทัล

เทคโนโลยีดิจิทัล บุคลากรและ
ทักษะดานดิจิทัล



17

การขาดแคลนทักษะและเทคโนโลยีเปนความทาทายอันดับตน ๆ
ของการเปลี่ยนแปลงดานดิจิทัล 

ความทาทายอันดับแรกของคุณในการเปลี่ยนแปลงดานดิจิทัลคืออะไร?

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

การขาดแคลนทักษะและความสามารถดานดิจิทัลยังคงเปนความทาทายที่สำคัญสำหรับ SMB ในเอเชียแปซิฟ�ก ตามมาดวยการขาดเทคโนโลยีที่จำเปนสำหรับการสราง
ความเปลี่ยนแปลงดานดิจิทัล

การขาดแคลนทักษะ
และความสามารถ

ดานดิจิทัล
ภายในบร�ษัท

ขาดเทคโนโลยี
ที่จำเปนที่ใชเพ�่อไปสู

การเปลี่ยนแปลง
ดานดิจิทัล

ขาดความรู
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

และขอมูลลูกคา

ขาดงบประมาณ /
นโยบายที่มุงมั่น
ของฝายบร�หาร

ขาดแนวคิดดิจิทัล /
ความทาทาย

ทางวัฒนธรรม
ในองคกร

ขาดแผนงาน
สำหรับการเปลี่ยนแปลง
ดานดิจิทัลที่เหมาะสม

การตอตาน
การเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรม

การเปลี่ยนแปลง
ไปสูดิจิทัล

นั้นใหญเกินไป
พวกเราไมรูจะเร�่มตน

ที่ไหน

แพงเกินไป /
ไมคุมคา

สำหรับอุตสาหกรรม
ของฉัน
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ความทาทายอันดับตน ๆ แบงตามขั้นของความเติบโตดานดิจิทัล

อะไรคือความทาทายอันดับตน ๆ ของคุณสำหรับการเปลี่ยนแปลงดานดิจิทัล?

 

1

2

3

4

5

 d
fd

Digital Observer Digital Challenger Digital Nativeอันดับ

ขาดทักษะดานดิจิทัลและบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะในบร�ษัท

ขาดเทคโนโลยีที่จำเปนที่
สำหรับการเปลี่ยนแปลงดานดิจิทัล ขาดความรูเกี่ยวกับการดำเนินงานและขอมูลลูกคา

 

 

ขั้นที่ 1

 

การดิ�นรนเพ�่อเติมเต็มชองวางเร�่องความสามารถบุคลากรเปนความทาทายสำหรับธุรกิจ SMB ทั้งหมด โดยไมคำนึงถึงขนาดและขั้นความเติบโตดานดิจิทัล กลุมผูตามดานดิจิทัล SMB
(Digital Indifferent และ Digital Observer) มองวาการขาดเทคโนโลยีที่จำเปน ขาดแนวคิดดานดิจิทัลและขาดความมุงมั่นดานงบประมาณนั้นเปนอุปสรรคสำคัญ
กลุมผูนำดานดิจิทัลก็ไมไดปราศจากความทาทายที่คลายคลึงกันในแงของการเขาถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมและขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินงานและขอมูลลูกคา

ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4

ขาดแนวคิดดานดิจิทัล /
ความทาทายทางวัฒนธรรม
ในองคกร

ขาดงบประมาณ /
นโยบายที่มุงมั่นจากผูบร�หาร ขาดเทคโนโลยีที่จำเปนที่สำหรับการเปลี่ยนแปลงดานดิจิทัล

ขาดความรู
เกี่ยวกับการดำเนินงาน
และขอมูลลูกคา

ขาดแนวคิดดานดิจิทัล /
ความทาทายทางวัฒนธรรม
ในองคกร

ขาดงบประมาณ /
นโยบายที่มุงมั่น
จากผูบร�หาร

ขาดแผนงาน
ในการเปลี่ยนแปลง
ดานดิจิทัลที่เหมาะสม

ขาดงบประมาณ /
ความมุงมั่นของฝายบร�หาร

ขาดความรู
เกี่ยวกับการดำเนินงาน
และขอมูลลูกคา

การตอตานทางวัฒนธรรมตอการเปลี่ยนแปลง
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คลาวดเปนเทคโนโลยีที่มีความสำคัญอันดับตน ๆ สำหรับธุรกิจ SMB

การลงทุนดานเทคโนโลยีอันดับตน ๆ

 

1

2

3

4

5

อันดับ

 

  

 

โซลูชั่นระบบคลาวด 

 

 

ระบบรักษาความปลอดภัย

 

 

 
 

 

ไมวาจะเปนธุรกิจขนาดใด SMB ในเอเชียแปซิฟ�กวางแผนที่จะเพ�่มความเปนดิจิทัลใหกับธุรกิจของพวกเขาโดยการลงทุนครั้งแรกและสำคัญที่สุดคือในระบบคลาวด ตามดวยการอัปเกรด
ระบบรักษาความปลอดภัยและโครงสรางพ�้นฐานดานไอทีใน 18 เดือนขางหนา กลุมผูนำใหความสำคัญสำหรับการลงทุนในแอปพลิเคชั่นขององคกรมากกวา เพ�่อปรับกระบวนการทางธุรกิจ
ใหเปนดิจิทัล ในขณะที่กลุมผูตามมุงเนนไปที่การรักษาความปลอดภัยของระบบไอทีและเคร�อขายของตน จะเห็นไดวา COVID-19 ไดเพ�่มลำดับความสำคัญในการลงทุนดานเทคโนโลยี
ทั้งในดานประสบการณของลูกคา โซลูชั่นการประชุมทางว�ดีโอและ ระบบ AI / การว�เคราะหอัจฉร�ยะ

ผูนำ
ข้ันท่ี 3 & 4

การซื้อ / อัพเกรดซอฟตแวร
โครงสรางพ�้นฐานดานไอที

การซื้อ / อัพเกรดฮารดแวร
โครงสรางพ�้นฐานดานไอที

ระบบ AI / Analytics
(การว�เคราะหอัจฉร�ยะ)

โซลูชั่นระบบคลาวด โซลูชั่นระบบคลาวด โซลูชั่นระบบคลาวด

การซ้ือ / อัพเกรดซอฟตแวร
โครงสรางพ�น้ฐานดานไอที

การซ้ือ / อัพเกรดซอฟตแวร
โครงสรางพ�น้ฐานดานไอที

ระบบรักษาความปลอดภัย

การซื้อ / อัพเกรดฮารดแวร
โครงสรางพ�้นฐานดานไอที

การซื้อ / อัพเกรดฮารดแวร
โครงสรางพ�้นฐานดานไอที

ระบบ AI / Analytics
(การว�เคราะหอัจฉร�ยะ)

ระบบ AI / Analytics
(การว�เคราะหอัจฉร�ยะ)

การซื้อ / อัพเกรด
แอปพลิเคชั่นของธุรกิจ

โซลูชั่นดานประสบการณ
ลูกคา

โซลูชั่นการประชุมทางไกล
(video conference)

ระบบรักษาความปลอดภัย

ระบบ AI / Analytics
(การว�เคราะหอัจฉร�ยะ)

การซื้อ/อัพเกรด
ซอฟตแวรและฮารดแวร
โครงสรางพ�้นฐานดานไอที

ผูตาม
ข้ันท่ี 1 & 2

ภาพรวมท้ังหมด
มกราคม 2020

ภาพรวมท้ังหมด
มิถุนายน 2020
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SMB แสวงหาพารทเนอรที่เหมาะสมสำหรับการเดินทางของพวกเขา
พารทเนอรที่เปนที่นิยมอันดับตน ๆ

53%
 

แหลงขอมูลสำหรับการลงทุน
ดานดิจิทัล 

52% 

ผูจำหนายซอฟตแวรอิสระ (ISV) / 
ผูจำหนายเทคโนโลยี 53%

50%

46%

39%

33%

33%

30% 

 

ของ SMB ในเอเชียแปซิฟ�กเลือกเปน
พารทเนอรกับ ISV เมื่อมองหาโซลูชันดานดิจิทัล
และเกือบคร�่งหนึ่ง (49%) ของ SMB
ชื่นชอบผูใหบร�การ / โทรคมนาคม
และ 46% เลือกผูติดตั้งระบบ

ของ SMB ในเอเชียแปซิฟ�กพ�จารณาคำแนะนำ
จากที่ปร�กษาอุตสาหกรรมและบทว�เคราะห
ซึ่งเปนแหลงที่มาของขอมูลที่ตองการมากที่สุด
สำหรับการลงทุนดานเทคโนโลยี
ตามดวยการเขารวมงานจัดจำหนาย
ดานเทคโนโลยี (50%)

แหลงขอมูลสำหรับการลงทุนดานเทคโนโลยี

ผูใหบร�การ/โทรคมนาคม

ผูติดตั้งหร�อจัดการระบบ

ธุรกิจอีคอมเมิรซ / ออนไลน

พารทเนอร

ผูคาปลีก /ผูคาปลีกที่เพ�่มมูลคา (VAR)

ผูจัดจำหนาย
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ขอสรุปและขอเสนอแนะ

พัฒนาแผนงาน
สามปดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล

จัดลำดับความสำคัญ
ของกระบวนการ
ทางธุรกิจท่ีสำคัญ
ในการเปล่ียนเปน
อัตโนมัติ

 
  

1 2 3 4 5 6 7
เจ็ดขั้นตอนในการกาวมาเปนธุรกิจในกลุม Digital Challenger ของ SMB

เสนทางการเปลี่ยนแปลงไปสูดิจิทัลสำหรับ SMB ถือเปนเร�่องสำคัญและมีการเดิมพันสูง SMB มีสวนใน GDP ของโลกเปนจำนวนถึงคร�่งหนึ่ง และมีจำนวนแรงงานเปนสัดสวนสองในสาม
ของแรงงานทั่วโลก

อยางไรก็ตาม ความสามารถในการแขงขันของ SMB นั้นอยูภายใตแรงกดดันที่เพ�่มข�้นจากสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป โดย 86% ของ SMB
เห็นดวยอยางยิ�งวา “เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม” COVID-19 ไดเนนย้ำถึงความสำคัญของเทคโนโลยี โดยบังคับใหเหลาธุรกิจ SMB ตระหนักวาการใชดิจิทัลไมใชทางเลือกอีกตอไป
แตเปนสิ�งจำเปน และการเรงการปรับเปลี่ยนระบบดิจิทัลกลายเปนกุญแจสำคัญในการสรางความยืดหยุนและรับประกันการเติบโตในอนาคต

คุณไมจำเปนตองเปนผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีเพ�่อเปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุณ  นี่คือเจ็ดขั้นตอนที่จะนำพาคุณตลอดการเดินทางสูการเปน SMB ที่ยืดหยุนแบบดิจิทัล

ประเมินและ
กำหนดขนาดของ
เทคโนโลยี
ที่จะลงทุน

ลงทุนดาน
บุคลากร
และทักษะ

คนหาพารทเนอร
ดานเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมสำหรับ
เสนทางของคุณ

ตามแนวโนม
ของอุตสาหกรรม
และแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีที่สุดใหทัน

ทำใหเร�ยบงาย
เร�่มตนจากเล็ก ๆ
เร�ยนรูและ
ปรับขนาด

เร�ยนรูเพ�่มเติม
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จ�ดเดนของตลาด



4th

11%

16%

11%

14%

16%

11%

23

12%

15%

12%

14%

17%

11%

 18%

16%

15%

ออสเตรเลีย

อัพเกรดฮารดแวรไอที

ระบบคลาวด

ระบบความปลอดภัย

ขาดการนำเทคโนโลยี
ที่มีมาใช

ขาดบุคลากรที่มี
ความสามารถเหมาะสม

ขาดความมุงมั่น

ระบบความปลอดภัย

ระบบคลาวด

อัพเกรดซอฟตแวรไอที

อันดับความเติบโตทางดิจิทัลของ SMB ในเอเชียแปซิฟ�ก: 

การลงทุนดานเทคโนโลยี         ความทาทายดานดิจิทัล  ลำดับความสำคัญดานดิจิทัล

คาเฉลี่ยแนวโนมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ก

การลงทุนดานเทคโนโลยี         ความทาทายดานดิจิทัล  ลำดับความสำคัญดานดิจิทัล

ขาดการนำเทคโนโลยี
ที่มีมาใช

ขาดบุคลากรที่มี
ความสามารถเหมาะสม

ขาดความมุงมั่น

สงมอบประสบการณ
ลูกคาที่ดีข�้นหร�อ
ปรับปรุงข�้น

ปรับปรุงความสามารถ
ดานการเง�นและ
การคาดการณลวงหนา

ปรับปรุงกระบวนการทำงาน
หร�อการสงมอบบร�การ

การเติบโตและ
การขยายตลาด

สงมอบประสบการณ
ลูกคาที่ดีข�้นหร�อ
ปรับปรุงข�้น

เปดตัวผลิตภัณฑและ
บร�การใหม ๆ หร�อ
ปรับปรุงผลิตภัณฑที่มีอยู
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5th

12%

15%

11%

18%

19%

11%  

12%

15%

12%

14%

17%

11%

 18%

16%

15%

จีน

ระบบ AI/Analytics

ระบบคลาวด

อัพเกรดฮารดแวรไอที

ขาดการนำเทคโนโลยี
ที่มีมาใช

ขาดบุคลากรที่มี
ความสามารถเหมาะสม

ขาดความมุงมั่น

ระบบความปลอดภัย

ระบบคลาวด

อัพเกรดซอฟตแวรไอที

อันดับความเติบโตทางดิจิทัลของ SMB ในเอเชียแปซิฟ�ก: 

การลงทุนดานเทคโนโลยี         ความทาทายดานดิจิทัล  ลำดับความสำคัญดานดิจิทัล

คาเฉลี่ยแนวโนมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ก

การลงทุนดานเทคโนโลยี         ความทาทายดานดิจิทัล  ลำดับความสำคัญดานดิจิทัล

ขาดการนำเทคโนโลยี
ที่มีมาใช

ขาดบุคลากรที่มี
ความสามารถเหมาะสม

ขาดความมุงมั่น

เปดตัวผลิตภัณฑและ
บร�การใหม ๆ หร�อ
ปรับปรุงผลิตภัณฑที่มีอยู

สงมอบประสบการณลูกคา
ที่ดีข�้นหร�อปรับปรุงข�้น

การเติบโตและ
การขยายตลาด

การเติบโตและ
การขยายตลาด

สงมอบประสบการณ
ลูกคาที่ดีข�้นหร�อ
ปรับปรุงข�้น

เปดตัวผลิตภัณฑและ
บร�การใหม ๆ หร�อ
ปรับปรุงผลิตภัณฑที่มีอยู



2525

10%

21%

10%

12%

13%

9%

 

8th 

12%

15%

12%

14%

17%

11%

 18%

16%

15%

ฮองกง

ระบบคลาวด

ระบบความปลอดภัย

อัพเกรดฮารดแวรไอที

ขาดการนำเทคโนโลยี
ที่มีมาใช

ขาดบุคลากรที่มี
ความสามารถเหมาะสม

ขาดความมุงมั่น

ระบบความปลอดภัย

ระบบคลาวด

อัพเกรดซอฟตแวรไอที

อันดับความเติบโตทางดิจิทัลของ SMB ในเอเชียแปซิฟ�ก: 

การลงทุนดานเทคโนโลยี         ความทาทายดานดิจิทัล  ลำดับความสำคัญดานดิจิทัล

คาเฉลี่ยแนวโนมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ก

การลงทุนดานเทคโนโลยี         ความทาทายดานดิจิทัล  ลำดับความสำคัญดานดิจิทัล

ขาดการนำเทคโนโลยี
ที่มีมาใช

ขาดบุคลากรที่มี
ความสามารถเหมาะสม

ขาดความมุงมั่น

ปรับปรุงกระบวนการทำงาน
หร�อการสงมอบบร�การ

การเติบโตและ
การขยายตลาด

เปดตัวผลิตภัณฑและ
บร�การใหม ๆ หร�อ
ปรับปรุงผลิตภัณฑที่มีอยู

การเติบโตและ
การขยายตลาด

สงมอบประสบการณ
ลูกคาที่ดีข�้นหร�อ
ปรับปรุงข�้น

เปดตัวผลิตภัณฑและ
บร�การใหม ๆ หร�อ
ปรับปรุงผลิตภัณฑที่มีอยู



2626

2nd

15%

17%

13%

14%

11%

23%

 

 

12%

15%

12%

14%

17%

11%

 18%

16%

15%

ญี่ปุน

ระบบความปลอดภัย

อัพเกรดซอฟตแวรไอที์

ระบบคลาวด

ขาดการนำเทคโนโลยี
ที่มีมาใช

ขาดบุคลากรที่มี
ความสามารถเหมาะสม

ขาดความมุงมั่น

ระบบความปลอดภัย

ระบบคลาวด

อัพเกรดซอฟตแวรไอที

อันดับความเติบโตทางดิจิทัลของ SMB ในเอเชียแปซิฟ�ก: 

การลงทุนดานเทคโนโลยี         ความทาทายดานดิจิทัล  ลำดับความสำคัญดานดิจิทัล

คาเฉลี่ยแนวโนมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ก

การลงทุนดานเทคโนโลยี         ความทาทายดานดิจิทัล  ลำดับความสำคัญดานดิจิทัล

ขาดการนำเทคโนโลยี
ที่มีมาใช

ขาดบุคลากรที่มี
ความสามารถเหมาะสม

ขาดความมุงมั่น

การเติบโตและ
การขยายตลาด

ปรับปรุงกระบวนการทำงาน
หร�อการสงมอบบร�การ

ปรับปรุงยอดขายและ
การตลาด

การเติบโตและ
การขยายตลาด

สงมอบประสบการณ
ลูกคาที่ดีข�้นหร�อ
ปรับปรุงข�้น

เปดตัวผลิตภัณฑและ
บร�การใหม ๆ หร�อ
ปรับปรุงผลิตภัณฑที่มีอยู



2727

9th 

13%

16%

12%

16%

16%

9%

12%

15%

12%

14%

17%

11%

 18%

16%

15%

อินเดีย

ระบบความปลอดภัย

ระบบคลาวด

อัพเกรดฮารดแวรไอที

ขาดการนำเทคโนโลยี
ที่มีมาใช

ขาดบุคลากรที่มี
ความสามารถเหมาะสม

ขาดความมุงมั่น

ระบบความปลอดภัย

ระบบคลาวด

อัพเกรดซอฟตแวรไอที

อันดับความเติบโตทางดิจิทัลของ SMB ในเอเชียแปซิฟ�ก: 

การลงทุนดานเทคโนโลยี         ความทาทายดานดิจิทัล  ลำดับความสำคัญดานดิจิทัล

คาเฉลี่ยแนวโนมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ก

การลงทุนดานเทคโนโลยี         ความทาทายดานดิจิทัล  ลำดับความสำคัญดานดิจิทัล

ขาดการนำเทคโนโลยี
ที่มีมาใช

ขาดบุคลากรที่มี
ความสามารถเหมาะสม

ขาดความมุงมั่น

สงมอบประสบการณ
ลูกคาที่ดีข�้นหร�อ
ปรับปรุงข�้น

ปรับปรุงกระบวนการทำงาน
หร�อการสงมอบบร�การ

ปรับปรุงความสามารถ
ดานการเง�นและ
การคาดการณลวงหนา

การเติบโตและ
การขยายตลาด

สงมอบประสบการณ
ลูกคาที่ดีข�้นหร�อ
ปรับปรุงข�้น

เปดตัวผลิตภัณฑและ
บร�การใหม ๆ หร�อ
ปรับปรุงผลิตภัณฑที่มีอยู



2828

13th 

18%

20%

13%

20%

20%

7%  

12%

15%

12%

14%

17%

11%

 18%

16%

15%

อินโดนีเซีย

ระบบความปลอดภัย

ระบบคลาวด

อัพเกรดซอฟตแวรไอที

ขาดการนำเทคโนโลยี
ที่มีมาใช

ขาดบุคลากรที่มี
ความสามารถเหมาะสม

ขาดความมุงมั่น

ระบบความปลอดภัย

ระบบคลาวด

อัพเกรดซอฟตแวรไอที

อันดับความเติบโตทางดิจิทัลของ SMB ในเอเชียแปซิฟ�ก: 

การลงทุนดานเทคโนโลยี         ความทาทายดานดิจิทัล  ลำดับความสำคัญดานดิจิทัล

คาเฉลี่ยแนวโนมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ก

การลงทุนดานเทคโนโลยี         ความทาทายดานดิจิทัล  ลำดับความสำคัญดานดิจิทัล

ขาดการนำเทคโนโลยี
ที่มีมาใช

ขาดบุคลากรที่มี
ความสามารถเหมาะสม

ขาดความมุงมั่น

สงมอบประสบการณ
ลูกคาที่ดีข�้นหร�อ
ปรับปรุงข�้น

ปรับปรุงกระบวนการทำงาน
หร�อการสงมอบบร�การ

ปรับปรุงยอดขายและ
การตลาด

การเติบโตและ
การขยายตลาด

สงมอบประสบการณ
ลูกคาที่ดีข�้นหร�อ
ปรับปรุงข�้น

เปดตัวผลิตภัณฑและ
บร�การใหม ๆ หร�อ
ปรับปรุงผลิตภัณฑที่มีอยู



2929

11th

15%

18%

11%

11%

21%

16%

 

12%

15%

12%

14%

17%

11%

18%

16%

15%

มาเลเซีย

อัพเกรดซอฟตแวรไอที

อัพเกรดฮารดแวรไอที

ระบบความปลอดภัย

ขาดการนำเทคโนโลยี
ที่มีมาใช

ขาดบุคลากรที่มี
ความสามารถเหมาะสม

ขาดความมุงมั่น

ระบบความปลอดภัย

ระบบคลาวด

อัพเกรดซอฟตแวรไอที

อันดับความเติบโตทางดิจิทัลของ SMB ในเอเชียแปซิฟ�ก: 

การลงทุนดานเทคโนโลยี         ความทาทายดานดิจิทัล  ลำดับความสำคัญดานดิจิทัล

คาเฉลี่ยแนวโนมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ก

การลงทุนดานเทคโนโลยี         ความทาทายดานดิจิทัล  ลำดับความสำคัญดานดิจิทัล

ขาดการนำเทคโนโลยี
ที่มีมาใช

ขาดบุคลากรที่มี
ความสามารถเหมาะสม

ขาดความมุงมั่น

การเติบโตและ
การขยายตลาด

สงมอบประสบการณ
ลูกคาที่ดีข�้นหร�อ
ปรับปรุงข�้น

ปรับปรุงกระบวนการทำงาน
หร�อการสงมอบบร�การ

การเติบโตและ
การขยายตลาด

สงมอบประสบการณ
ลูกคาที่ดีข�้นหร�อ
ปรับปรุงข�้น

เปดตัวผลิตภัณฑและ
บร�การใหม ๆ หร�อ
ปรับปรุงผลิตภัณฑที่มีอยู



3030

3rd

13%

18%

10%

10%

17%

14%  

12%

15%

12%

14%

17%

11%

 18%

16%

15%

นิวซีแลนด

อัพเกรดซอฟตแวรไอที

ระบบคลาวด

โซลูชั่นดานประสบการณ
ลูกคา

ขาดการนำเทคโนโลยี
ที่มีมาใช

ขาดบุคลากรที่มี
ความสามารถเหมาะสม

ขาดความมุงมั่น

ระบบความปลอดภัย

ระบบคลาวด

อัพเกรดซอฟตแวรไอที

อันดับความเติบโตทางดิจิทัลของ SMB ในเอเชียแปซิฟ�ก: 

การลงทุนดานเทคโนโลยี         ความทาทายดานดิจิทัล  ลำดับความสำคัญดานดิจิทัล

คาเฉลี่ยแนวโนมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ก

การลงทุนดานเทคโนโลยี         ความทาทายดานดิจิทัล  ลำดับความสำคัญดานดิจิทัล

ขาดการนำเทคโนโลยี
ที่มีมาใช

ขาดบุคลากรที่มี
ความสามารถเหมาะสม

ขาดความมุงมั่น

สงมอบประสบการณ
ลูกคาที่ดีข�้นหร�อ
ปรับปรุงข�้น

ปรับปรุงความสามารถ
ดานการเง�นและ
การคาดการณลวงหนา

การเติบโตและ
การขยายตลาด

การเติบโตและ
การขยายตลาด

สงมอบประสบการณ
ลูกคาที่ดีข�้นหร�อ
ปรับปรุงข�้น

เปดตัวผลิตภัณฑและ
บร�การใหม ๆ หร�อ
ปรับปรุงผลิตภัณฑที่มีอยู



3131

15%

18%

15%

10%

14%

15%  

12th

12%

15%

12%

14%

17%

11%

 18%

16%

15%

ฟ�ลิปปนส

โซลูชั่นดานประสบการณ
ลูกคา

ระบบ AI / Analytics

อัพเกรดซอฟตแวรไอที

ขาดการนำเทคโนโลยี
ที่มีมาใช

ขาดบุคลากรที่มี
ความสามารถเหมาะสม

ขาดความมุงมั่น

ระบบความปลอดภัย

ระบบคลาวด

อัพเกรดซอฟตแวรไอที

อันดับความเติบโตทางดิจิทัลของ SMB ในเอเชียแปซิฟ�ก: 

การลงทุนดานเทคโนโลยี         ความทาทายดานดิจิทัล  ลำดับความสำคัญดานดิจิทัล

คาเฉลี่ยแนวโนมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ก

การลงทุนดานเทคโนโลยี         ความทาทายดานดิจิทัล  ลำดับความสำคัญดานดิจิทัล

ขาดการนำเทคโนโลยี
ที่มีมาใช

ขาดบุคลากรที่มี
ความสามารถเหมาะสม

ขาดความมุงมั่น

สงมอบประสบการณ
ลูกคาที่ดีข�้นหร�อ
ปรับปรุงข�้น

ปรับปรุงกระบวนการทำงาน
หร�อการสงมอบบร�การ

ปรับปรุงยอดขายและ
การตลาด

การเติบโตและ
การขยายตลาด

สงมอบประสบการณ
ลูกคาที่ดีข�้นหร�อ
ปรับปรุงข�้น

เปดตัวผลิตภัณฑและ
บร�การใหม ๆ หร�อ
ปรับปรุงผลิตภัณฑที่มีอยู



3232

18%

25%

11%

14%

26%

12%

1st

 

12%

15%

12%

14%

17%

11%

 18%

16%

15%

สิงคโปร

อัพเกรดซอฟตแวรไอที

ระบบคลาวด

ระบบความปลอดภัย

ขาดการนำเทคโนโลยี
ที่มีมาใช

ขาดบุคลากรที่มี
ความสามารถเหมาะสม

ขาดความมุงมั่น

ระบบความปลอดภัย

ระบบคลาวด

อัพเกรดซอฟตแวรไอที

อันดับความเติบโตทางดิจิทัลของ SMB ในเอเชียแปซิฟ�ก: 

การลงทุนดานเทคโนโลยี         ความทาทายดานดิจิทัล  ลำดับความสำคัญดานดิจิทัล

คาเฉลี่ยแนวโนมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ก

การลงทุนดานเทคโนโลยี         ความทาทายดานดิจิทัล  ลำดับความสำคัญดานดิจิทัล

ขาดการนำเทคโนโลยี
ที่มีมาใช

ขาดบุคลากรที่มี
ความสามารถเหมาะสม

ขาดความมุงมั่น

ปรับปรุงกระบวนการทำงาน
หร�อการสงมอบบร�การ

การเติบโตและ
การขยายตัวของตลาด

สงมอบประสบการณ
ลูกคาที่ดีข�้นหร�อ
ปรับปรุงข�้น

การเติบโตและ
การขยายตลาด

สงมอบประสบการณ
ลูกคาที่ดีข�้นหร�อ
ปรับปรุงข�้น

เปดตัวผลิตภัณฑและ
บร�การใหม ๆ หร�อ
ปรับปรุงผลิตภัณฑที่มีอยู



3333

12%

16%

11%

11%

18%

11%

6th

12%

15%

12%

14%

17%

11%

 18%

16%

15%

เกาหลีใต

อัพเกรดฮารดแวรไอที

ระบบคลาวด

อัพเกรดซอฟตแวรไอที

ขาดการนำเทคโนโลยี
ที่มีมาใช

ขาดบุคลากรที่มี
ความสามารถเหมาะสม

ขาดความมุงมั่น

ระบบความปลอดภัย

ระบบคลาวด

อัพเกรดซอฟตแวรไอที

อันดับความเติบโตทางดิจิทัลของ SMB ในเอเชียแปซิฟ�ก: 

การลงทุนดานเทคโนโลยี         ความทาทายดานดิจิทัล  ลำดับความสำคัญดานดิจิทัล

คาเฉลี่ยแนวโนมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ก

การลงทุนดานเทคโนโลยี         ความทาทายดานดิจิทัล  ลำดับความสำคัญดานดิจิทัล

ขาดการนำเทคโนโลยี
ที่มีมาใช

ขาดบุคลากรที่มี
ความสามารถเหมาะสม

ขาดความมุงมั่น

สงมอบประสบการณ
ลูกคาที่ดีข�้นหร�อ
ปรับปรุงข�้น

เปดตัวผลิตภัณฑและ
บร�การใหม ๆ หร�อ
ปรับปรุงผลิตภัณฑที่มีอยู

ปรับปรุงความสามารถ
ดานการเง�นและ
การคาดการณลวงหนา

การเติบโตและ
การขยายตลาด

สงมอบประสบการณ
ลูกคาที่ดีข�้นหร�อ
ปรับปรุงข�้น

เปดตัวผลิตภัณฑและ
บร�การใหม ๆ หร�อ
ปรับปรุงผลิตภัณฑที่มีอยู



3434

13%

14%

11%

11%

28%

6%

 

7th

 

12%

15%

12%

14%

17%

11%

 18%

16%

15%

ไตหวัน

ระบบคลาวด

อัพเกรดฮารดแวรไอที

ระบบความปลอดภัย

ขาดการนำเทคโนโลยี
ที่มีมาใช

ขาดบุคลากรที่มี
ความสามารถเหมาะสม

ขาดความมุงมั่น

ระบบความปลอดภัย

ระบบคลาวด

อัพเกรดซอฟตแวรไอที

อันดับความเติบโตทางดิจิทัลของ SMB ในเอเชียแปซิฟ�ก: 

การลงทุนดานเทคโนโลยี         ความทาทายดานดิจิทัล  ลำดับความสำคัญดานดิจิทัล

คาเฉลี่ยแนวโนมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ก

การลงทุนดานเทคโนโลยี         ความทาทายดานดิจิทัล  ลำดับความสำคัญดานดิจิทัล

ขาดการนำเทคโนโลยี
ที่มีมาใช

ขาดบุคลากรที่มี
ความสามารถเหมาะสม

ขาดความมุงมั่น

การเติบโตและ
การขยายตลาด

ปรับปรุงความสามารถ
ดานการเง�นและ
การคาดการณลวงหนา

ปรับปรุงยอดขายและ
การตลาด

การเติบโตและ
การขยายตลาด

สงมอบประสบการณ
ลูกคาที่ดีข�้นหร�อ
ปรับปรุงข�้น

เปดตัวผลิตภัณฑและ
บร�การใหม ๆ หร�อ
ปรับปรุงผลิตภัณฑที่มีอยู



3535

15%

20%

11%

15%

20%

4%

10th

 

12%

15%

12%

14%

17%

11%

 18%

16%

15%

ไทย

อัพเกรดฮารดแวรไอที

อัพเกรดซอฟตแวรไอที

ระบบคลาวด

ขาดการนำเทคโนโลยี
ที่มีมาใช

ขาดบุคลากรที่มี
ความสามารถเหมาะสม

ขาดความมุงมั่น

ระบบความปลอดภัย

ระบบคลาวด

อัพเกรดซอฟตแวรไอที

อันดับความเติบโตทางดิจิทัลของ SMB ในเอเชียแปซิฟ�ก: 

การลงทุนดานเทคโนโลยี         ความทาทายดานดิจิทัล  ลำดับความสำคัญดานดิจิทัล

คาเฉลี่ยแนวโนมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ก

การลงทุนดานเทคโนโลยี         ความทาทายดานดิจิทัล  ลำดับความสำคัญดานดิจิทัล

ขาดการนำเทคโนโลยี
ที่มีมาใช

ขาดบุคลากรที่มี
ความสามารถเหมาะสม

ขาดความมุงมั่น

ปรับปรุงยอดขายและ
การตลาด

การเติบโตและ
การขยายตลาด

ปรับปรุงความสามารถ
ดานการเง�นและ
การคาดการณลวงหนา

การเติบโตและ
การขยายตลาด

สงมอบประสบการณ
ลูกคาที่ดีข�้นหร�อ
ปรับปรุงข�้น

เปดตัวผลิตภัณฑและ
บร�การใหม ๆ หร�อ
ปรับปรุงผลิตภัณฑที่มีอยู



18%

18%

11%

12%

7%

11%

 

14th

 

12%

15%

12%

14%

17%

11%

 18%

16%

15%

เว�ยดนาม

ระบบคลาวด

อัพเกรดฮารดแวรไอที

ระบบความปลอดภัย

ขาดการนำเทคโนโลยี
ที่มีมาใช

ขาดบุคลากรที่มี
ความสามารถเหมาะสม

ขาดความมุงมั่น

ระบบความปลอดภัย

ระบบคลาวด

อัพเกรดซอฟตแวรไอที

อันดับความเติบโตทางดิจิทัลของ SMB ในเอเชียแปซิฟ�ก: 

การลงทุนดานเทคโนโลยี         ความทาทายดานดิจิทัล  ลำดับความสำคัญดานดิจิทัล

คาเฉลี่ยแนวโนมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ก

การลงทุนดานเทคโนโลยี         ความทาทายดานดิจิทัล  ลำดับความสำคัญดานดิจิทัล

ขาดการนำเทคโนโลยี
ที่มีมาใช

ขาดบุคลากรที่มี
ความสามารถเหมาะสม

ขาดความมุงมั่น

การเติบโตและ
การขยายตลาด

ปรับปรุงยอดขายและ
การตลาด

เปดตัวผลิตภัณฑและ
บร�การใหม ๆ หร�อ
ปรับปรุงผลิตภัณฑที่มีอยู

การเติบโตและ
การขยายตลาด

สงมอบประสบการณ
ลูกคาที่ดีข�้นหร�อ
ปรับปรุงข�้น

เปดตัวผลิตภัณฑและ
บร�การใหม ๆ หร�อ
ปรับปรุงผลิตภัณฑที่มีอยู

ซิสโก (NASDAQ - ชื่อบนตลาดหลักทรัพยแนสแด็ก: CSCO) เปนผูนำระดับโลกดานเทคโนโลยีที่สรางอินเทอรเน็ตตั้งแตป 1984 บุคลากร ผลิตภัณฑและพันธมิตรของเราชวยใหในวันนี้สังคมสามารถเชื่อมตอกันอยางปลอดภัยและ
ไดรับโอกาสทางดิจิทัลใหมๆของอนาคต คนหาขอมูลเพ�่มเติมไดที่ www.cisco.com และติดตามเราทาง Twitter ที่ @Cisco  ซิสโกและโลโกซิสโกเปนเคร�่องหมายการคาหร�อเคร�่องหมายการคาจดทะเบียนของซิสโกและ/หร�อบร�ษัทในเคร�อ
ในประเทศสหรัฐอเมร�กาและประเทศอื่น ๆ รายชื่อเคร�่องหมายการคาของซิสโกสามารถดูไดที่ www.cisco.com/go/trademarks


