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ส่วนที่ 1 เนื้อหา/องค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ  
 
1.1 ที่มาหรือวัตถุประสงค์ของโครงการโดยย่อ  
 
      ที่มาของโครงการ 
 
 โครงการ 22-CL-02-GE-OSM-A : Multicountry  Observational  Study  Mission  on  Enhancing Service 
SMEs' Competitiveness through Digitalization ขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย จัดขึ้นระหว่างวันที่  7-8 กันยายน 
2565 รวม 2 วัน โดยเป็นการประชุมถ่ายทอดสัญญาณดิจิทัลผ่านโปรแกรมซูม จากประเทศมาเลเซีย มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น
กว่า 29 ท่าน จาก 10 ประเทศ เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการพันธกิจศึกษาจากหลายประเทศเก่ียวกับการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs ผ่านระบบดิจิทัล ซ่ึงผู้เข้าร่วมโครงการน้ีเป็นผู้ที่มีความเก่ียวข้องด้านการก าหนด
นโยบายผลิตภาพภาคบริการ ที่ปรึกษา เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ  รวมทั้ง นักการตลาด นักวิจัย นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
จัดการอุตสาหกรรม สถานประกอบการในภาคบริการ เป็นต้น 
 
        วัตถุประสงค์ของโครงการโดยย่อ 

1. เพื่อส่งเสริมระบบดิจิทัล ส าหรับ SMEs ในภาคบริการ 
2. ตรวจสอบกลยุทธ์ Digitalization เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคบริการ SMEs 
3. เพื่อแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของเครื่องมือดิจิทัลและกรอบการท างาน ส าหรับธุรกิจ SMEs 

 
1.2 เนื้อหา/องค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ จ าแนกตามหัวข้อและชื่อวิทยากรบรรยาย ดังนี้ 
 

▪ การบรรยาย 
หัวข้อ   Measuring SME Digital Readiness  
บรรยายโดย  Dr. Halimahton Sadiah Let Deputy Director Productivity Growth Division MPC 
 

 
 

หัวข้อน้ี Dr. Halimahton ได้พูดถึง นโยบายแห่งชาติด้านอุตสาหกรรม 4.0 หรือนโยบาย Industry 4WRD ของ
ประเทศมาเลเซีย ที่ได้ด าเนินการและให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในการเร่งสร้าง Digitalization ซ่ึงจะเป็นแรงผลักดัน
ส าคัญของการเติบโตของผลผลิตส าหรับ ภาคธุรกิจ SMEs ไม่ว่าจะเป็น  
(1) ให้เงินทุนและสิทธิประโยชน์  Funding  
(2) สร้างโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม Infrastructure  
(3) ก าหนดกรอบนโยบายที่เก่ียวข้อง  Regulatory  
(4) สร้างแรงงานฝีมือ Skill  
(5) สนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยีTechnology  

โดยเน้นอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องจักรและส่วนประกอบ เคมี การบินและอวกาศ รวมถึง 
เครื่องมือทางการแพทย์ นอกจากน้ียังเน้นสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้ใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
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เพื่อที่จะสามารถแข่งขันได้ นโยบาย Industry4WRD จะสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและบริการที่เก่ียวข้องให้สามารถใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีเป้าหมายผลักดันให้มาเลเซียเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับภาคอุตสาหกรรม
อัจฉริยะและภาคบริการที่เก่ียวข้องในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นประเทศปลายทางที่ดึงดูดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงพร้อม
เป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี โดยหวังว่า นโยบาย Industry4WRD จะช่วยให้มาเลเซียบรรลุวิสัยทัศน์ VISION 2020 ก้าวไปสู่
ประเทศพัฒนาแล้วภายในปี 2025  

นอกจากน้ี Dr. Halimahton ยังได้พูดถึง วิธีการวัดความพร้อมด้านดิจิทัลของ SMEs ที่ใช้ในการประเมินความพร้อม
ของบริษัทฯ และแนวทางในการปรับตัวต่อการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 

  
 

  
 

  
 
 
หัวข้อ   Key Trends in the Digital Transformation of SMEs in the Service Sector 
บรรยายโดย  Eileen Tan Soon Choo  
                       Executive Director Technology Services Stone Forest IT Pte. Ltd. Singapore 
 



การจัดท ารายงานภายหลังการเข้าร่วมโครงการเอพีโอ (ฉบับปรับปรุง ต.ค. 2562) 
ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาต ิ

หน้า 4 ของ 15  

 
 

หัวข้อน้ี ได้พูดถึงแนวโน้มล่าสุดของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในภาคบริการ SMEs และความท้าทายที่ SMEs อาจ
ต้องเผชิญ ยกตัวอย่างเช่น ผู้บริโภคยุคใหม่(ยุคดิจิทัล) ที่ชื่นชอบการบริการที่สะดวกรวดเร็ว ซ่ึงการน าเทคโนโลยีมาใช้เป็น
เครื่องมือจะท าให้เกิดการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น ซ่ึงถือเป็นความท้ายทายของผู้ประกอบการที่ต้องยึดลูกค้าเป็ น
ศูนย์กลาง (Customer Centric) ด้วยการท าความเข้าใจว่า ลูกค้าต้องการสินค้าหรือบริการแบบไหน ทั้งน้ีเพื่อเปลี่ยนแปลงไป
ตามความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด นอกจากน้ียังได้พูดถึงการเติบโตของตลาดอีคอมเมิร์ซ (อาลีบาบา ลาซาด้า, หรือ โช
ปี้) ในภูมิภาคเอเชียแปซฟิกที่มีอัตราการเติบโตขึ้นทุกปี จากการส ารวจ Trends ชี้ให้เห็นว่า 60% ผู้บริโภคยังคงแสดงเจตนาที่
จะด าเนินการต่อไปผ่านช่องทางดิจิทัล ทั้งหมดน้ีถือเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการธุรกิจอาจจ าเป็นที่จะต้องลงทุนในเทคโนโลยี
ดิจิทัล รวมถึงช่องทางการขายและแพลตฟอร์มส่งเสริมการขาย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป 
และเพื่อสร้างทักษะแรงงานความสามารถด้านดิจิทัลมากขึ้น  
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หัวข้อ   Digital Tools and Practices for Service sector SMEs 
บรรยายโดย  Maresa Ng Hooi Meng Chief Executive Officer and  

Founder Spark Activators Sdn. Bhd. Malaysia 
 

 
 
 

หัวข้อน้ี  Ms.Maresa พูดถึง การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลของอุตสาหกรรมบริการในประเทศมาเลเซีย และอธิบายว่า
เครื่องมือดิจิทัลสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถในการท าก าไรขององค์กรได้อย่างไร ซ่ึงหัวข้อน้ีชี้ให้เห็นว่าการ
ที่องค์กรจะเปลี่ยนแปลงดิจิทัลจะต้องมีการประเมินความพร้อมขององค์กรเสียก่อน โดยมีปัจจัยหลัก 3 ส่วน ประกอบด้วย 1.) 
คน 2.) กระบวนการ/ผลผลิต 3.) เทคโนโลยีดิจัลที่น ามาใช้ในธุรกิจ  ซ่ึงประเทศมาเลเซีย 98.5% ของ 920,624 บริษัทขนาด
กลางและขนาดย่อม พบว่าหลายบริษัทยังคงชะลอการใช้ดิจิทัลตามธนาคารโลกมาเลเซีย  

นอกจากน้ียังได้พูดถึงวิธีจัดการเส้นทางเดินของลูกค้า Customer Journey ซ่ึงถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
ช่วยให้รู้ถึงความต้องการของลูกค้า ได้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าลูกค้ารู้จักแบรนด์เราจากไหน  ค้นหาเราจากช่องทางใด อะไรท าให้
ตัดสินใจซ้ือและกลับมาซ้ืออีกครั้ง ไปจนถึงการจงรักภักดีต่อแบรนด์ ขณะเดียวกันแบรนด์ก็จะรู้จักลูกค้ามากยิ่งขึ้น  
 อย่างไรก็ดี การก้าวสู่ดิจิทัลได้น้ัน จ าเป็นต้องมี 

 1.) Systematization การจัดระบบ จะช่วยให้นักการตลาดสามารถอัปเดตข้อมูลได้ง่ายขึ้น เห็นภาพชัด เข้าใจง่าย 
ในรูปแบบของ Visual Display อย่างเช่นกราฟ ตารางภาพ หรือสถิติตัวเลข โดยเป็นการรวบรวม Report หรือข้อมูลของทุก 
Marketing Channel ไว้ในที่ เดียว เพื่อให้สามารถน าไปใช้งานในเชิงการตลาดต่อได้อย่างรวดเร็ว  และยังเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานของแต่ละแผนกได้  

2.) Digitization คือระบบที่จะน าสิ่งที่เป็น Analog เปลี่ยนแปลงเป็นระบบ Digital ทั้งหมด เช่น การเปลี่ยนภาพถ่าย
ให้เป็นไฟล์ภาพ, การเปลี่ยนจากเอกสารให้เป็นไฟล์ Docs/PDF/exe หรือการเปลี่ยนหนังสือให้เป็น E-book เป็นต้น 

3.) Digitalization จะเป็นการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในองค์กรเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ รวมถึง
กระบวนการท างาน ซ่ึงสามารถเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ผ่านช่องทางใหม่ ๆ และสร้างคุณค่าให้ธุรกิจ เช่น การใช้ระบบ 
Document & Data Management เพื่อดูแลการจัดเก็บเอกสารและควบคุม Workflow การท างาน และ Chatbot เพื่อตอบ
โจทย์ความรวดเร็วการให้บริการลูกค้า  
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หัวข้อ   The Service Sector and the Platform Economy 
บรรยายโดย  Maresa Ng Hooi Meng Chief Executive Officer and  

Founder Spark Activators Sdn. Bhd. Malaysia 
 

  
 
หัวข้อน้ี Ms.Maresa พูดถึงภาพรวมของดิจิทัลอีคอมเมิร์ซ ในประเทศมาเลเซีย โดยเฉพาะการลงทุนอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น 
83% และ แนวโน้ม Trends ที่ใช้ในการท าตลาด เช่น 

1. Social Media Influencers  เป็นที่นิยมอย่างมากในการท าตลาดออนไลน์ในยุคปัจจุบัน เพราะ Influencers มี
อิทธิพลต่อความคิดและการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมาย และ มีผลต่อการสื่อสารการตลาด ทั้งการสร้างการรับรู้ สร้าง
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ความสนใจ สร้างความเชื่อม่ัน  และน าไปสู่การซ้ือสินค้า ท าให้ Influencer Marketing กลายเป็นกลยุทธ์การตลาดที่
ไม่อาจมองข้าม ซ่ึงจะเป็นกุญแจส าคัญในการสร้างฐานลูกค้าใหม่ของแบรนด์ได้  

2. Omni Channel Shopping Preferences เป็นอีกรูปแบบการท าการตลาดที่ร้านค้า ภาคธุรกิจบริการต่างๆ ได้
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป พูดง่ายๆ คือการ รวมทุกช่องทางการติดต่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์
ให้เป็นหน่ึงเดียว ช่วยให้เก็บข้อมูลผู้บริโภคแต่ละคนได้อย่างครบถ้วน เพื่อสนองความต้องการและมอบประสบการณ์
การซ้ือสินค้าและบริการอย่างครบวงจรให้กับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. Supporting Customer’s Post Purchase Transactions การบริการหลังการขายเป็นอีกหน่ึงสิ่งส าคัญ ที่
หลังจากลูกค้าซ้ือสินค้าหรือบริการเสร็จลงแล้ว การคาดหวังในการตอบรับอย่างรวดเร็วเม่ือเกิดปัญหาแบบ
ทันทีทันใดเป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้  

   
 

 
 นอกจากน้ียัง ได้เชิญ Ms. Louise Chu ผู้ก่อตั้ง คแลร์ ออร์แกนิคส์ มาแบ่งปันประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการ
ด าเนินธุรกิจจนประสบความส าเร็จ โดยจะเห็นได้ว่า Ms. Louise Chu ใช้ช่องทางการท าตลาดเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ผ่าน
ทุกช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์  ในรูปแบบที่แตกต่างไป ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง Content Marketing การจัด Event การ
วางขาย Market Place การขายผ่านตัวแทนจ าหน่าย เป็นต้น  
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หัวข้อ    Digital Security and Privacy for SMEs 
บรรยายโดย  Stefen Cheng Business Development Director Dienst Digital Sdn. Bhd. Malaysia 
 

 
 

หัวข้อน้ี Mr. Stefen ได้อธิบายถึง ความส าคัญของระบบความปลอดภัยในโลกดิจิทัลที่องค์กรควรมี ซ่ึงจะเห็นได้ว่าใน
ยุคน้ี หลายองค์กรหันมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ด าเนินกิจกรรมต่างๆภายในองค์กร โดยเฉพาะธุรกิจออนไลน์ รวมทั้งอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ และ SMEs ซ่ึงในโลกดิจิทัลน้ีอาจจะเกิดภัยคุกคามต่างๆ อย่างที่เราเห็นกันในข่าว เช่น การถูกแฮกบัญชี การถูก
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การถูกโจรกรรมทรัพย์สิน หรือการติดไวรัส การโจมตีเฟิร์มแวร์ น าพาให้องค์กรหรือธุรกิจเกิดความ
เสียหายได้ 

ดังน้ัน เราจะท าอย่างไรให้องค์กร หรือ ธุรกิจ ของเราสามารถสร้างระบบความปลอดภัยเข้มแข็งในการป้องกันไม่ให้
ข้อมูลถูกโจรกรรม รวมถึงสร้างความเป็นส่วนตัวได้ ซ่ึงทาง Mr. Stefen ได้อธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับการน าระบบ Cloud ซ่ึงเป็น
ระบบที่สามารถรักษาความปลอดภัยในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องอาศัยปัจจัยที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น บุคลากรใน
องค์กรจะต้องมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญใน Security สูง รวมถึงการเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ดิจิทัล และ ซอฟแวร์ ที
ทันสมัยเป็นที่ยอมรับว่าสามารถป้องกันการโจมตีเฟริ์มแวร์ได้ เป็นต้น อย่างไรก็ดี Mr. Stefen ได้ทิ้งท้ายเก่ียวกับวิธีป้องกัน
ธุรกิจจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ ไว้ดังน้ี 

1.) การบังคับใช้แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง 
2.) การส ารองข้อมูลการตรวจสอบ 
3.) ใช้ซอฟแวร์ป้องกันไวรัส 
4.) ให้ความรู้แก่พนักงานเก่ียวกับความปลอดภัยดิจิทัล 
5.) แบบจ าลองรักษาความปลอดภัยภายในเครือข่ายขององค์กร เช่น การยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน เป็นต้น 
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▪ การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม Group Discussion 
 

ส าหรับการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มย่อย ดิฉันได้เสนอไปว่า สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอบรมครั้งน้ี คือ การใช้เครื่องมือดิจิทัล
อย่างเช่นแพลตฟอร์มอีคอมเมริซ์ซ่ึงมีอิทธิพลในการเข้าถึงลูกค้ามากขึ้น โดยเฉพาะ Success quest ของ Ms. Louise Chu ที่
ในช่วงการระบาด Covid 19 เขากล้าจะเปลี่ยนแปลงมาใช้ช่องทางดิจิทัลในการเข้าหาลูกค้า ผ่านช่องทาง Social Media และ 
ใช้ Influencers ในการท าตลาดอีคอมเมริซ์ จนประสบความเสร็จ ขณะที่ผู้ร่วมอบรมท่านอ่ืนๆ ได้ เรียนรู้ เทคโนโลยีเพื่อ
สนับสนุนอุตสาหกรรม 4.0 , สิ่งจูงใจเพื่อกระตุ้นในการใช้เทคโนโลยีเพื่อผลผลิต , นโยบายส าคัญต่อการน าระบบดิจิทัลมาใช้จน
ประสบความส าเร็จ , เรียนรู้ความท้าทายและความเสี่ยงโดยเฉพาะความปลอดภัยทางไซเบอร์ซ่ึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับองค์กร 
เป็นต้น 
 นอกจากน้ี กลุ่มของเรายังได้ให้ค าแนะน า ว่าการสนับสนุนการแปลงดิจัลส าหรับ SMEs ควรที่จะมีการจัดฝึกอบรม
และสร้างความตระหนักเร่งด่วนให้กับ CEO หรือ ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อที่จะเข้าใจถึงวิธีในการประเมินความพร้อมในการ
แปลงดิจิทัล รวมถึง รัฐบาลแต่ละประเทศควรสนับสนุนทางการเงิน เช่น สินเชื่อส าหรับ SMEs ที่พร้อมจะก้าวสู่การ
เปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล 
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ส่วนที่ 2  ประโยชน์ที่ได้รับและการขยายผลจากการเข้าร่วมโครงการ  
 
ประโยชน์ต่อตนเอง  

จากการเข้าร่วมโครงการ Multicountry Observational Study Mission on Enhancing Service SMEs’  
Competitiveness through Digitalization มีประโยชน์ดังน้ี 

1. ได้ทราบถึงกระบวนการ เครื่องมือดิ จิทัลและแนวทางปฏิบัติที่ดีส าหรับภาคธุรกิจ  SMEs ผ่านกรณีศึกษา 
บริษัทเอกชนในประแทศมาเลเซียที่ประสบความส าเร็จในการน าแพลตฟอร์มและเครื่องมือดิจิทัลมาใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจ 

2. ได้รับความรู้พื้นฐานเบื้องต้น เก่ียวกับระบบการจัดการและความปลอดภัยด้านดิจิทัล รวมถึง ความเป็นส่วนตัว
ส าหรับธุรกิจ SMEs 
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ประโยชน์ต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
1. น าองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแพลตฟอร์มดจิิทัล  เพื่อรองรับการบริการลูกค้าทั้งภายในและภายนอก

องค์กร ทั้งน้ีเพื่อการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกรวดเร็ว และบริการที่ดีขึ้น  
2. การน าระบบดิจิทัล มาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร จะสามารถช่วยลดการใช้กระดาษ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ติดตามงานลูกค้าในพื้นที่ต่างๆได้ โดยเปลี่ยนมาเป็นการประชุมทางไกล หรือ Conference Room เป็นต้น 
 
ประโยชน์ต่อสายงานหรือวงการวิชาชีพ 
  

ทักษะความรู้ด้านดิจิทัลเป็นปัจจัยส าคัญที่บ่งชี้ ถึงศักยภาพในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซ่ึงการได้อบรมในครั้งน้ีท าให้เห็นถึงความส าคัญใน
การเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ที่สร้างโอกาสในการเติบโตและเปลี่ยนแปลงกระบวนการในการประกอบธุรกิจอย่าง
สิ้นเชิง โดยเฉพาะในฐานะที่ท างานสายงานการพัฒนาธุรกิจ ซ่ึงต้องท าการพัฒนา ปรับปรุงสินค้า บริการ นวัตกรรม รวมถึงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อให้เกิดประสิทธิผลทั้งต่อลูกค้าและองค์กร  
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▪ ก าหนดการฉบับล่าสุด (Program) 
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