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1.1 วัตถุประสงคGหลักของโครงการ 
1. เพ่ือส�งเสริม Digitalization สําหรับ SMEs ในภาคการบริการ 
2. เพ่ือวิเคราะห�กลยุทธ�ด?าน Digitalization เพ่ือการยกระดับความสามารถในการแข�งขันของ SMEs ในภาคการ

บริการ 
3. เพ่ือแบ�งปDนแนวทางและเครื่องมือดิจิทัลสําหรับ SMEs ในภาคการผลิต 

1.2 เนื้อหา/องคGความรู	ท่ีได	จากกิจกรรมต
าง ๆ 
 การบรรยาย 

Session 1: Measuring SME Digital Readiness 
Speaker: Dr. Halimahton Sadiah Let, Deputy Director Productivity Growth Division, MPC 

Productivity น้ันมีความสําคัญต�อการเพ่ิมความสามารถในการแข�งขัน การสร?างโอกาสในการจ?างงาน การก�อให?เกิด
รายได?ท่ีสูงข้ึน และการปรับปรุงความเป\นอยู�ของประชาชน ซ่ึงประเทศมาเลเซียมุ�งหวังจะให?มีอัตราการเติบโตของผลิตภาพ
การผลิตอยู�ท่ี 3.6% ต�อป_ และมีเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีสามารถเพ่ิมศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิตให?กับบริษัท ท้ังน้ี การส�งเสริม
นวัตกรรมสามารถเพ่ิมผลิตภาพการผลิตได? ฉะน้ันรัฐบาลมาเลเซียจึงได?มีมาตรการการสนับสนุนการทํานวัตกรรมหรือการ
ประยุกต�ใช?เทคโนโลยีของบริษัทอย�างมาก ทําให?ในป_ 2021 มีบริษัทมาเลเซียถึงร?อยละ 83 ของบริษัทท้ังหมด ท่ีมีการปรับตัว
ทางเทคโนโลยี ซ่ึงเส?นทางการผลักดันการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลผ�านนโยบายของภาครัฐ ดังรูปท่ี 1 

 



รูปท่ี 1 Malaysia’s Digital Transformation Journey 

 ซ่ึงจากรูปท่ี 1 จะเห็นได?ว�านโยบายล�าสดุของมาเลเซีย คือ National 4th Industrial Revolution (4IR) Policy หรือ 
The Four Industrial Revolutions ซ่ึงเป\นนโยบายของมาเลเซียเพ่ือสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการเปลี่ยนผ�าน
รูปแบบธุรกิจไปสู�ความเป\นดิจิทัลของภาคการผลิตและบริการ และสามารถขับเคลื่อนธุรกิจโดยคน (People) กระบวนการ 
(Process) และเทคโนโลยี (Technology) ด?วยความมีประสิทธิภาพและแข็งแกร�ง 

Session 2: Key Trends in the Digital Transformation of SMEs in the Service Sector 
Speaker: Eileen Tan Soon Choo, Executive Director, Technology Services Stone Forest IT Pte. Ltd., 
Singapore 

 ในปD จ จุ บัน คือยุ ค  INDUSTRY 4.0 ซ่ึ ง เป\นยุ คสมั ยของ  Cyber Physical System, Internet of things และ 
networks และกําลังมุ�งสู�ยุค INDUSTRY 5.0 ซ่ึงจะเป\นยุคสมัยของ การส�งต�อคุณค�า หรือประสบการณ�ท่ีมีคุณค�าให?กับลูกค?า 
(Value-driven), แนวทางในการออกแบบท่ีคํานึงถึงผู? ใช? งานเป\นศูนย�กลาง (human-centered) และความยั่ งยืน 
(Sustainability) ฉะน้ันจากในอดีตจนถึงปDจจุบันจึงได?เกิดการนําเทคโนโลยีและกลยุทธ�ทางดิจิทัลมากมายเข?ามาใช?ในการ
วางรากฐาน เปvาหมายการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนข้ันตอนการทํางานและวัฒนธรรมขององค�กร หรือท่ีเรียกว�า “Digital 
Transformation” และในองค�กรควรมีการประเมินสถานะปDจจุบันองค�กรในเส?นทางการเปลี่ยนผ�าน ตลอดจนศักยภาพใน
การส�งมอบคุณค�าทางดิจิทัลผ�านสินค?าและบริการ (Digital Maturity) 

 ปDญหาท?าทายท่ีธุรกิจในภาคบริการต?องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงองค�กรเพ่ือการคํานึงถึงลูกค?าเป\นศูนย�กลาง 
(customer-centric) ได?แก� การปvองกันและปกปvองข?อมูลของลูกค?า สิ่งท่ีลูกค?าต?องการไม�สอดคล?องกับวัฒนธรรม ขาด
แพลตฟอร�มเทคโนโลยีในการบริหารจัดการข?อมูล ขากการสนับสนุนในการจัดการปDญหาของลูกค?า ขาดความเช่ียวชาญใน
การวิเคราะห�ข?อมูล และ การท่ีองค�มุ�งเน?นไปท่ียอดขายมากกว�าการสนใจความต?องการของลูกค?าท่ีแท?จริง  

Session 3: Digital Tools and Practices for Service sector SMEs 
Speaker: Maresa Ng Hooi Meng, Chief Executive Officer and Founder Spark Activators Sdn. Bhd., Malaysia 

 ใน Session น้ีเป\นการแสดงตัวอย�างของการทํา Digitalization ในอุตสาหกรรมการบริหารของประเทศมาเลเซีย 
รวมท้ังอธิบายว�าเครื่องมือดิจิทัลสามารถปรับปรุงองค�กรเพ่ือนเพ่ิมผลผลิตและผลกําไรได?อย�างไร จากผลการสํารวจของ
ผู?บรรยายพบว�า SMEs มีความตระหนักถึงความจําเป\นท่ีต?องมุ�งสู�ความเป\นดิจิทัลในองค�กร โดยบริษัทขนาด Micro และ
ขนาดเล็กมีการลงทุนเก่ียวกับดิจิทัลมากข้ึนในด?านการบริการลูกค?า และ Front-End Functions ซ่ึงตรงกันข?ามกับบริษัท
ขนาดกลางท่ีให?ความสําคัญกับการลงทุนเก่ียวกับดิจิทัลด?าน Back-End Operations เพ่ือเน?นเก่ียวกับการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการให?ดีข้ึน ท้ังน้ีจากผลการสํารวจพบว�าปDญหาหลักของ SMES ในการทํา Digitalization ได?แก� การไม�มีสภาพ
คล�องทางการเงิน การขาดเงินทุนสนับสนุน และการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีทักษะด?านดิจิทัล 

 ข้ันตอนในการมุ�งสู�ความเป\น Digital มีอยู� 3 ข้ันตอนด?วยกัน ได?แก� 
1. Systematization มีการจัดเก็บระบบข?อมูลเพ่ือทําให? process การทํางานมีความไหลลื่น  
2. Digitization การปรับเปลี่ยนข?อมูล (Data) ต�างๆท่ีเป\นแบบอนาล็อก (Analog) ไปเป\นดิจิทัล (Digital) เช�น 

การลดการใช?กระดาษหันมาเก็บข?อมูลในคอมพิวเตอร�แทน 
3. Digitalization การนําเอาเทคโนโลยีมาใช?เพ่ือปรับเปลี่ยนรูปแบบการทําธุรกิจ (Business Model) หรือ

กระบวนการทํางาน (Process) ภายในท่ีส�งผลให?เกิดโอกาสสร?างรายได?ผ�านช�องทางใหม�ๆรวมถึงโอกาสในการ
สร?างคุณค�าให?กับธุรกิจ เช�น การส�งอีเมล� การใช? Chatbot หรือการนําช�องทางโซเชียลต�างๆมาใช? เพ่ือให?มี
ความอัตโนมัติและรวดเร็วมากยิ่งข้ึนซ่ึงมีผลกับการใช?ชีวิตของคนในสังคมและรูปแบบทํางาน 



Session 4: The Service Sector and the Platform Economy 
Speaker: Maresa Ng Hooi Meng, Chief Executive Officer and Founder Spark Activators Sdn. Bhd., Malaysia 

 ใน Session น้ีจะกล�าวถึงการทํา Digital Transformation เพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบจากวิกฤตการระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรน�า ของธุรกิจ Claire Organics โดยจากผลกระทบของการระบาดของ COVID-19 ทําให?ธุรกิจ Claire Organics 
สูญเสียยอดขายถึง RM150K และภายในเวลา 4 เดือนทําให?หน?าร?านตามห?างสรรพสินค?าต?องป�ดตัวลงถึง 5 สาขาด?วยกัน ซ่ึง
ในช�วง Pre-pandemic ธุรกิจ Claire Organics มีสัดส�วนการขาย Retail ต�อ Digital eCommerce อยู� ท่ี 80:20% และ
ในช�วง Post-pandemic ก็ได?มีการปรับตัวทางธุรกิจเกิดข้ึนทําให?เกิดการขายช�องทาง Digital eCommerce เป\น 100% โดย
สิ่งท่ีท?าทายท่ีสุดในการปรับตัวเป\นธุรกิจ Digital eCommerce คือ คนทํางาน ท้ังในด?าน eCommerce Marketing, PR & 
Social Media, Retail & Channels และ Production & Logistics อีกท้ังยังต?องมีการบริหารจัดการทีมงานเช�น การจัด 
weekly team meeting, การทํารายงานผลบน Dashboard และการตั้งเปvายอดขาย ข้ันตอนท่ีได?ดําเนินการเพ่ือการผัน
ธุรกิจสู� Digital eCommerce คือ 1. การสร?างระบบ Ecommerce หรือระบบหลังบ?าน 2. สร?างระบบการชําระเงิน 
(payment gateway, iPay88) 3. การหาตลาดออนไลน� (Shopee, Lazada) 4. การหา Logistic partner 5. การหา 
Service provider (Website builder) และ 6. Digitalization Grant (Government initiatives) 

Session 5: Digital Security and Privacy for SMEs 
Speaker: Stefen Cheng, Business Development Director, Dienst Digital Sdn. Bhd., Malaysia 
 ใน Session น้ี เป\นเรื่องของความปลอดภัยและความเป\นส�วนตัวในยุคดิจิทัล โดย Digital Security น้ัน ถือเป\น
แนวทางปฏิบัติท่ีจะช�วยปกปvองทรัพย�สินทางดิจิทัล เช�น คอมพิวเตอร� เซิร�ฟเวอร� อุปกรณ�สื่อสาร ระบบอิเล็กทรอนิกส� 
เครือข�าย และข?อมูล รวมท้ังยังช�วยปกปvองข?อมูลส�วนบุคคลและข?อมูลท่ีเป\นความลับ ท้ังน้ีหากไม�มีการทํา Digital Security 
บริษัท SME น้ัน อาจถูกกลุ�ม Cyber Criminals หรือ อาชญากรรมคอมพิวเตอร� โจมตีได? 4 รูปแบบ คือ 

1. Phishing เป\นการโจรกรรมข?อมูลทางอินเตอร�เน็ตในรูปแบบของการสร?าง  web site เลียนแบบเพ่ือให?เหยื่อ 
login หรือกรอกข?อมูลเพ่ือล�อลวงให?เหยื่อเป�ดเผยข?อมูลส�วนตัว เช�น เอาเลขท่ีบัตรเครดิต และ  user 
name/password 

2. Ransomware เป\น Malware ท่ีแตกต�างกับ Malware ประเภทอ่ืนคือไม�ได?ถูกออกแบบมาเพ่ือขโมยข?อมูลของ
คนอ่ืน แต�จะทําการบล็อกไฟล�ผู?อ่ืนไม�ให?ใช?งานได? ไม�ว�าจะเป\นไฟล� เอกสาร ภาพ วิดีโอ แล?วอาชญากรก็จะส�ง
ข?อความมา “เรียกค�าไถ�” โดยโอนเงินผ�านทาง อินเทอร�เน็ต หรือ Bitcoin เป\นต?น แล?วอาชญากรจะส�งรหัสใน
การปลดล็อกการบล็อคไฟล�คืนมา แต�อย�างไรก็ตามเมื่อโอนเงินแล?วก็ไม�ได?หมายความว�าอาชญากรจะส�งรหัส
การกู?คืนไฟล�กลับมาให? 

3. Malware เป\นการรับโปรแกรมแล?วติดเช้ือมาในเครื่องคอมพิวเตอร�ของเหยื่อ แต�การก�ออาชญากรรมจากผู?อ่ืน
หรืออาชญากรโดยการมุ�งเจาะระบบผ�านระบบรักษาความปลอดภัยเข?ามา ทําลาย หรือขโมยข?อมูล ท่ีเรียกว�า 
Hacker และ Cracker น้ัน ในยุคแรกพวกเขาเพียงแต�ใช?วิธีการคาดเดารหัสผ�าน (Brute Force Attack) คือ 
การพยายามเข?าสู�ระบบด?วยการเดารหัสผ�านของเหยื่อเปvาหมาย ซ่ึงเหยื่อก็มักใช?ช่ือจริง ช่ือเล�น วันเดือนป_เกิด 
ท่ีกลัวตัวเองลืมมาใช?งาน แต�ต�อมาเริ่มมีการเขียนโปรแกรมช�วยในการเดารหัสเจาะระบบมากมาย 

4. DDOS เป\นเทคนิคการโจมตีแบบ Brute Force ระดับสูง ท่ีอาศัย Botnet หรือเครือข�ายของอุปกรณ�
คอมพิวเตอร�ท่ีติดมัลแวร�กลายเป\น Zombie และถูกควบคุมตามคําสั่งของแฮ็คเกอร� โดยปกติแล?วจํานวน 
Botnet อาจมีได?ถึงหลักหมื่นหรือแสนเครื่อง ซ่ึงการถล�มเว็บไซต�ถือว�าเป\นเปvาหมายหลักของการโจมตี DDoS 
Attack 

 



 การเข	าร
วมกิจกรรมกลุ
ม (Group Discussion) 
ส�วนกิจกรรม Group Discussion น้ันเป\นการให?สมาชิกแต�ละคนแบ�งปDนสิ่งท่ีได?รับจากการอบรมในครั้งน้ี และให?
ความเห็นในการสนับสนุน SMEs ให?มุ�งสู� Digital Transformation  
1. Lesson learned จากสมาชิกในกลุ�ม เช�น 

 เล็งเห็นประโยชน�จากการใช?แพลตฟอร�มออนไลน�ในประเทศเป\นการเข?าถึงตลาด 
 ควรมีการคิดนอกกรอบ 
 การบรรยายใน 2 วันน้ี มุ�งเน?นไปท่ีด?านนวัตกรรม ผลิตภาพการผลิต การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล การ

ขับเคลื่อนธุรกิจด?วย IT และข?อมูล การวิเคราะห�ธุรกิจและลูกค?า ภาคบริการและเศรษฐกิจแพลตฟอร�ม
ของมาเลเซีย และวิธีปกปvองธุรกิจจากการโจมตีทางไซเบอร� 

2. ความเห็นในการสนับสนุน SMEs ให?มุ�งสู� Digital Transformation จากสมาชิกในกลุ�ม 
 การช�วยเหลือภาครัฐมีความสําคัญต�อ SMEs โดยเฉพาะในช�วงหลังการระบาดใหญ�ครั้งน้ี เช�น การ

ฝ�กอบรม การให?คําปรึกษา ความช�วยเหลือทางการเงิน และการสร?าง Mind-setting  
 SMEs ควรลงทุนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล รวมท้ังการลงทุนเพ่ือการปกปvองธุรกิจจากการโจมตีทาง

ไซเบอร� 
 ควรท่ีจะพร?อมเรียนรู?สิ่งใหม�ๆตลอดเวลา เน่ืองจากในยุคโลกาภิวัตน�และสังคมออนไลน� ทําให?ทุกอย�างมี

การเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว 
 ควรมีการร�วมมือกับหน�วยงานภาครัฐในการจัดการโปรแกรมการพัฒนาประเทศสู�ดิจิทัล 
 ก�อนท่ีจะเริ่มเปลี่ยนแปลงองค�กรสู�ความเป\นดิจิทัล SME ควรมีการจัดทําแผนการและแนวทางให?ชัดเจน

ก�อน 

ส
วนท่ี 2 ประโยชนGท่ีได	รับและการขยายผลจากการเข	าร
วมโครงการ 

2.1 ประโยชน�ต�อตนเอง 

- ได?รับความรู? ความเข?าใจ และความจําเป\นเก่ียวกับ Digital Transformation ของ SMEs ในภาคบริการมากข้ึน 

- ได?แชร�ไอเดียต�าง ๆ ในการสนับสนุน Digital Transformation ของแต�ละประเทศ  

- ได?เห็นมุมมองใหม�ๆ ในการพัฒนานโยบาย มาตรการ และแนวทางการสนับสนุนต�าง ๆ ท่ีอาจนําไปใช?ในการ
สนับสนุนภาคเอกชน นอกจากภาคบริการ เช�นภาคการผลิต และภาคการเกษตร เป\นต?น 

2.2 ประโยชน�ต�อหน�วยงานต?นสังกัด 

 สามารถสร?างแนวร�วมในการทํางาน โดยนําแนวคิด และความรู?ท่ีได?จากการอบรมไปปรับใช?ในการทํางาน หรือให?
ข?อเสนอแนะในการพัฒนามาตรการแนวทางในการส�งเสริม SME รวมท้ังการแลกเปลี่ยนเรียนรู?ร�วมกัน เพ่ือกระตุก
ต�อมคิดในการพัฒนาองค�กรต�อไป 

2.3 ประโยชน�ต�อสายงานหรือวงการวิชาชีพในหัวข?อน้ัน ๆ 

 จากการอบรมในครั้งน้ี พบว�า หลาย ๆ ประเทศมีการสนับสนุน Digital Transformation กันมาสักพักแล?ว และมี
การสนับสนุนอย�างจริงจรัง อีกท้ังยังเป\นการเปลี่ยนแปลงท่ีจําเป\นอย�างมากในยุคสมัยน้ี ซ่ึงส�วนตัวคิดว�ามาตรการ
ในการสนับสนุน Digital Transformation ในแต�ละประเทศ รวมท้ังประเทศไทยไม�แตกต�างกันมากนัก แต�ควรมี
การพัฒนาเครื่องมือ เกณฑ� หรือแผนงานในการดําเนินงานให?มีความชัดเจนท่ีจะนําไปสู�การพัฒนาอย�างมี
ประสิทธิภาพ ท้ังน้ีจําเป\นต?องหาแนวร�วม คือ ผู?บริหารท่ีพร?อมให?การสนับสนุน มีส�วนร�วม มีหน�วยงานท่ีเข?าใจ 



และพร?อมจะร�วมมือพัฒนามาตรการและสนับสนุนไปด?วยกัน นําไปสู�การหาวิธี/แนวทางการดําเนินงานให?
เหมาะสม 

2.4  ภายในช�วง 60 วันน้ี สิ่งท่ีจะทํา คือ นําความรู?ท่ีได? มาเผยแพร�ให?เพ่ือนร�วมงานทราบ โดยเฉพาะทีมท่ีได?รับ
มอบหมายให?สนับสนุนบริษัท SMEs ถึงแนวทางในการยกระดับประสิทธิภาพการพัฒนาของบริษัทไม�ว�าจะเป\น
ในภาคบริการ หรือภาคการผลิต เพ่ือหาทางประยุกต�ใช?ให?เกิดนโยบายเพ่ือการพัฒนา SME ให?มีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

2.5 ในช�วงระยะเวลา 6 เดือนข?างหน?า คิดว�าจะสามารถจัดทําโครงการการสนับสนุน Digital Transformation เพ่ือ
การสนับสนุน SMEs นําเสนอทีมและผู?บริหารเพ่ืออนุมัติการดําเนินงานโครงการ 

ส
วนท่ี 3 เอกสารแนบ  

 รายช่ือผู?เข?าร�วมโครงการและประเทศท่ีเข?าร�วมโครงการ 
 กําหนดการฉบับล�าสุด (Program) 
 เอกสารประกอบการประชุม/สัมมนา (Training Materials) 
 รายงานก�อนการเดินทางท่ีท�านดําเนินการ (Country Paper-Thailand) 
 เอกสารนําเสนอผลงานหลังจากเข?าร�วมกิจกรรมกลุ�ม (Group Presentation) 

 


