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การก้าวผ่านอุตสาหกรรม 4.0 โอกาสหรือภัยคุกคาม 

ไทยแลนด์ 4.0 เป็นวาระแห่งชาติ (Thailand 4.0 National Agenda) ประเทศไทยรัฐบาลได้มีการผลกัดนั

เศรษฐกิจภายใต้อตุสาหกรรมใหม ่ซึKงถกูนําไปเชืKอมโยงกบันโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” โดยเป็นสว่นหนึKงของยทุธศาสตร์

ชาติและโรดแมปทางเดินของประเทศในสองทศวรรษหน้า ในช่วงทีKผ่านมาเศรษฐกิจไทยส่วนใหญ่ขับเคลืKอนจาก

อตุสาหกรรมซึKงใช้แรงงานเข้มข้น ภาคเอสเอม็อีของไทยมีความอ่อนแอ มากกว่าครึKงยงัติดอยู่ในอตุสาหกรรมช่วงทีK 2 

อตุสาหกรรมสง่ออกสว่นใหญ่ไมมี่แบรดน์และนวตักรรมของตนเองเป็นอตุสาหกรรมลกัษณะรับจ้างผลิต (OEM) หรือ

เป็นฐานการผลิตให้กบัเจ้าของแบรนด์ตา่งชาติ ซึKงนอกเหนือจากการได้มลูค่าเพิKมน้อยยงัเสีKยงต่อการถูกย้ายฐานการ

ผลิตในอนาคต 

การก้าวผ่านไปสูอ่ตุสาหกรรม 4.0 ในสว่นของภาคธุรกิจทั _งอตุสาหกรรมการผลิต, การค้า, บริการ และค้าส่ง-ค้า

ปลีก จะต้องมีการปรับกระบวนทัศน์ (Paradigm) เพื; อให้สามารถสอดคล้องเกาะเกี; ยวไปกับการ

เปลี;ยนแปลงซึ;งกําลังจะมาถึง ภายใต้อตุสาหกรรมอจัฉริยะซึKงจะมีการนํานวตักรรมระบบเทคโนโลยีอตัโนมติัและ

หุ่นยนต์เข้ามาใช้ในระบบการผลิตและเชืKอมโยงไปสูผู่้บริโภค  

นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ถือเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้เป็นหัวจักรขับเคลืKอนเศรษฐกิจใหม่ใน

ทศวรรษหน้า ปัจจุบนัจีดีพี (GDP) ของอุตสาหกรรมไทยมีมลูค่าประมาณร้อยละ 39.2 หรือคิดเป็นมลูค่าประมาณ 

5.45 ล้านล้านบาท โดยมีแรงงานทีKเกีKยวกับภาคอุตสาหกรรมโดยตรงประมาณ 6.41 ล้านคน และแรงงานในภาค

บริการทีKเกีKยวข้องอีก 7-8 ล้านคน กลไกของภาคอุตสาหกรรมการผลิตเกีKยวข้องกับอุตสาหกรรมต่อเนืKองตั _งแต่

วตัถุดิบ-อุตสาหกรรมต้นนํ _า-กลางนํ _าและปลายนํ _า ตลอดจนอตุสาหกรรมสนบัสนุนต่างๆ เช่น บรรจุภัณฑ์และภาค

บริการทีKเกีKยวข้อง เช่น ผู้ ให้บริการด้านโลจิสติกส์, ด้านการเงิน ฯลฯ นอกจากนี _การผลิตของภาคอุตสาหกรรม

เกีKยวข้องกบัการใช้ทรัพยากรในรูปแบบต่างๆ เช่น กําลงัแรงงาน, วตัถุดิบ, พลงังาน และปัจจยัการผลิตต่างๆ รวมทั _ง

ผลผลิตจากเกษตรกรรมและประมง ฯลฯ 
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แนวโน้มภาคการผลิตกําลงัปรับเปลีKยนไปสู่บริบทใหม่ภายใต้อตุสาหกรรม 4.0 ซึKงเกีKยวข้องกบัการปฏิวติัทาง

เทคโนโลยียคุทีK 4 พลวตัใหมทํ่าให้ภาคธุรกิจรายใหญ่หรือ SMEs ต้องเร่งปรับองค์กรให้สอดคล้องก้าวผ่านการเปลีKยนแปลง

ของบริบทธุรกรรมการค้าโลกซึKงมีเทคโนโลยีและนวตักรรมเป็นพลงัขบัเคลืKอน ธุรกิจกลุ่มใดทั _งภาคการผลิตและบริการ

รวมทั _งบุคลากรซึKงไม่สามารถยกระดับธุรกิจและตนเองให้เชืKอมต่ออุปสงค์ใหม่ (New Demand) อาจสูญเสียขีด

ความสามารถในการแข่งขนัและมีโอกาสเสีKยงต่อการถูกทิ _งไว้เบื _องหลงั โลกของเศรษฐกิจใหม่จึงไม่มีช่องว่างสําหรับ

กิจกรรมซึKงไมส่อดคล้องกบัการเปลีKยนแปลง 

แนวโน้มธุรกรรมการค้าและการผลิตจากนี _จะขับเคลืKอนด้วยนวตักรรมและเทคโนโลยีใหม่ เช่น เทคโนโลยี

ดิจิทัล, เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI), เทคโนโลยีออโตเมชัKน, เทคโนโลยีหุ่นยนต์, เทคโนโลยีอวกาศ, นาโน

เทคโนโลยี และเทคโนโลยีพนัธุกรรมศาสตร์ใหม ่(Genome Tech) จะเข้ามาเปลีKยนแปลงนวตักรรมของผลิตภณัฑ์ทั _ง

ด้านอาหาร,ปศสุตัว์,การแพทย์ ขณะทีKด้านการสืKอสารจะเกิดสงัคมดิจิทลัเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตสําหรับชีวิตประจําวนั

หรือ IoT : Internet of Things ทําให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถงึสินค้า-บริการได้อย่างไร้ข้อจํากดั 

ประเดน็ของไทยจะต้องเข้าใจวา่แนวคิดดงักลา่วเกิดขึ _นในประเทศทีKพฒันาแล้ว เช่น ประเทศอตุสาหกรรมใน

ยุโรปและสหรัฐอเมริการวมถึงญีKปุ่ นและเกาหลี ซึKงประเทศเหล่านั _นมีการทํา R&D และพัฒนาเทคโนโลยีชั _นสูงเพืKอ

เตรียมเข้าสูอ่ตุสาหกรรม 4.0 มาก่อนหน้านี _หลายปี สําหรับประเทศไทยและประเทศกําลงัพฒันาทางเลือกคงมีไมม่าก

นกั นอกจากการนําเข้าและการเลือกใช้เทคโนโลยีใหม่ทีKเหมาะสมกบัธุรกิจและตลาด ขณะทีKอตุสาหกรรมส่วนใหญ่

ของไทยยังอยู่ในยุคทีK 2.0-2.5 ซึKงต้องพึKงพาแรงงานในสัดส่วนทีKสูง ขณะทีKภาคธุรกิจและบุคลากรจํานวนมาก

โดยเฉพาะ SMEs อาจมีข้อจํากดัในการเข้าถงึเทคโนโลยีใหมแ่ละหรือเขาเหลา่นั _นจะมีทางเลือกอะไรทีKจะไม่หลดุขอบ

และสามารถก้าวผ่านไปสูเ่ศรษฐกิจยคุทีK 4 

เทคโนโลยีอัจฉริยะกับการเปลี;ยนพฤตกิรรมผู้บริโภค 

 ภายใต้การเปลีKยนแปลงภูมิทัศน์ธุรกิจครั _งสําคญัจําเป็นต้องเข้าใจเกีKยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุค Consumer 

4.0 ซึKงมาพร้อมกบัสมาร์ทโฟนบนแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์กเตม็รูปแบบก่อให้เกิดช่องว่างช่องทางจําหน่ายออนไลน์ทั _ง

อี-คอมเมิร์ซและโซเชียล-คอมเมิร์ซในรูปแบบทีKหลากหลาย ขณะเดียวกนัเป็นจงัหวะเดียวกบัหลายประเทศในโลกซึKงกําลงั

เปลีKยนโหมดเศรษฐกิจเพืKอรองรับคลืKนของการปฏิวัติทางเทคโนโลยียุคทีK 4 เกีKยวข้องกับการยกระดับระบบปฏิบัติการ

ระหว่างนวตักรรมโลกดิจิทัลกับธุรกรรมการค้าและระบบการผลิต รวมทั _งการปฏิสมัพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเครืKองจักร

อจัฉริยะ ขณะทีKระบบการผลิตดิจิทัล (Cyber Lean Manufacturing) ซึKงเป็นการปฏิวัติของภาคการผลิตไปสู่ระบบ

อตัโนมติัในการรับคําสัKงซื _อ-การวางแผนการผลิต และวิเคราะห์ข้อมลูโดยไม่ต้องอาศยัมนุษย์ (Independent Process 

Management) ซึKงอตุสาหกรรมใหม่เกีKยวข้องกบั “First & New S-Curve Manufacturing” มีการเชืKอมโยงกบัดิจิทลัและ

เครือข่ายไซเบอร์โดยมีการนําอินเทอร์เน็ตและแอพพลิเคชัKน (IoT : Internet of Things) เข้ามาเป็นพื _นฐานทั _งในระดบั

อตุสาหกรรมการผลิต-การค้า-ครัวเรือน 
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ทั _งนี _อปุสงค์ของผู้บริโภคในปัจจุบนัและในอนาคตภายใต้การเข้าถึงโทรศพัท์มือถืออจัฉริยะแบบไร้ขอบเขต

จํากัดทําให้เกิดสังคมดิจิทัล (Digital Society) ข้อมูลข่าวสารและการเข้าถึงแหล่งจัดจําหน่ายผ่านระบบการค้า

อิเล็กทรอนิกส์ทั _งเว็บไซต์ของผู้ ขาย, อี-มาร์เก็ตเพลส และโซเชียลเน็ตเวิร์กซึKงมีอตัราการเติบโตทีKสูงในอนาคตจะมี

สดัสว่นใกล้เคียงหรือมากกวา่การค้าปลีกแบบ “Shop & Pick” กระแสการเปลีKยนแปลงของพฤติกรรมการบริโภคผ่าน

สืKอออนไลน์แทนการรับรู้จากโฆษณาของผู้ผลิตผ่านสืKอกระแสหลกั ทําให้รูปแบบความต้องการและช่องทางจําหน่าย

สินค้าและบริการมีการเปลีKยนแปลงอย่างรวดเร็วและยากทีKจะคาดเดา โดยอุปสงค์ใหม่ในลกัษณะทีKเฉพาะเจาะจง 

(Niche Demand) จะมีบทบาทมากขึ _น ซึKงระบบการผลิตแลโซ่อปุทานจะต้องออกแบบให้มีคล่องตวัและยืดหยุ่นสูง 

(Agility & Flexibility) อีกทั _งจะต้องมีระบบโลจิสติกส์ทีKมีประสิทธิภาพในการรองรับความต้องการแบบแปรปรวนทําให้

โซอ่ปุทานจะต้องมีการปฏิรูปไปสูย่คุ 4.0   

 

-Unpredict Demand
-Social Digital
-Health Care
-High Age Demographic (การเปลี�ยนแปลงสัดส่วนอายุผูบ้ริโภค)
-Human Right & Trafficking
-Transparency & Public Traceability 
-Climate & Environment Friendly

- New Fresh & Stronger Competitors
-Unadaptive With New Demand
-Products & Services Out Of Date
-Internal Factor Not Support
-Strength Point Disappear
-Threat From Industries 4.0

New Context
Industry 4.0
อุตสาหกรรม

ภายใต้บริบทใหม่

- Innovation & Smart Technology Aging
-Digital Mobility Economy
-Market & Demand Big Change
-New Business Paradigm
-Human & Machine In Joint Value Chain Networks
-Complicated In Supply Chain

Internal factors area

External factors area

Internal factors area Internal factors area
New Paradigm 
Competitors

กระบวนทัศน์ใหม่
ของคู่แข่ง

New
Consumers 4.0

การเปลี=ยนแปลงจาก
วาระผู้บริโภค4.0

Transforming to 
Industry 4.0
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การก้าวผ่านธุรกิจภายใต้การเปลีKยนแปลงของคลืKนอตุสาหกรรม 4.0 ปัจจยัสําคญัมาจากพลวตัการเปลีKยนแปลง

พฤติกรรมของผู้บริโภคส่งผลต่อการเปลีKยนแปลงภูมิทศัน์ของธุรกิจ อีกทั _งการนํานวตักรรมและเทคโนโลยีชั _นสูง เกีKยวข้อง

กบัเครืKองจกัรอตัโนมติัสามารถเชืKอมโยงรับคําสัKงซื _อ การวางแผนการผลิต การวิเคราะห์ได้โดยไม่ต้องใช้มนุษย์ อีกทั _งการ

เปลีKยนแปลโครงสร้างอายุของประชากรโลกไปสู่สงัคมสงูวยัทําให้กระแสการดแูลสุขภาพเป็นวาระของผู้บริโภคระดบัโลก

แม้แต่ในภาคเกษตรกรรมกําลงัปรับเปลีKยนไปสู่ยุคเกษตรชีวภาพและเกษตรแปรรูปทีKใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีไบโอ-จีน

อม (Bio-Genome Based) ซึKงเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพจะเป็นพื _นฐานอยู่ใน “เกษตรกรรม 4.0” เกีKยวข้องกบัการแปรรูป

อาหาร นอกจากนี _วาระโลกร้อนและการตืKนตวัด้านสิKงแวดล้อมจะเป็นวาระโลกทําให้ผู้บริโภคมีการตระหนกัถึงอตุสาหกรรม

ทีKเป็นมิตรกบัสิKงแวดล้อม อีกทั _งกระแสของผู้บริโภคให้ความสําคญักบัอุตสาหกรรมซึKงมีศีลธรรมและความโปร่งใส (Moral 

& Transparent Manufacturing) ทั _งด้านการค้ามนุษย์ ด้านสิทธิมนุษยชน โดยผู้บริโภคภายใต้บริบทใหม่โดยเฉพาะ

ประเทศทีKพฒันาแล้วจะให้ความสําคญัทดัเทียมกบัด้านคณุภาพของสินค้า 

แนวโน้มของเทคโนโลยีอจัฉริยะในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะโทรศพัท์มือถือผ่านแอพพลิเคชัKนและโซเชียลมีเดีย

นบัวนัจะทวีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซื _อของผู้บริโภค (B2C) และธุรกรรมของภาคธุรกิจ (B2B) ผู้ประกอบการโดยเฉพาะเอส

เอ็มอีกําลงัเผชิญกบัความท้าทายของขีดความสามารถในการแข่งขนัในการอยู่รอดของธุรกิจ ทั _งจากทรัพยากรธรรมชาติทีK

ลดน้อยลง ต้นทุนทีKสูง ข้อจํากดัด้านแรงงาน และกฎเกณฑ์ต่างๆซึKงไม่เป็นมิตรกับการค้า-อตุสาหกรรม รวมทั _งมูลค่าของ

การส่งออกส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมซึKงใช้แรงงานเข้มข้น ในช่วงการเปลีKยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีทําให้ภาคธุรกิจ

และอตุสาหกรรมอยู่ในช่วงรอยต่อของการปรับตวัทั _งผู้ประกอบการและผู้ ใช้แรงงาน โดยเฉพาะอตุสาหกรรมทีKใช้แรงงาน

เป็นหลักกําลังจะผ่านออกจากประเทศไทยและอาจไม่ใช่ทางเดินของประเทศอีกต่อไป สําหรับภาคธุรกิจจะต้องมีการ

ประเมินให้เห็นถงึผลกระทบทีKกําลงัจะตามมาซึKงเป็นได้ทั _งโอกาสและอาจเป็นภยัคกุคามตอ่ธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

โมเดลธุรกจิรับมือให้สอดคล้องกับบริบทใหม่ของธุรกิจ-อุตสาหกรรม 

(New Business Model) 

New Demand Conform โมเดลธุรกิจใหมต้่องสอดรับกบัพฤติกรรมการ
บริโภค ทั _งการเข้าถึงข้อมลู, รูปแบบสนิค้า-บริการ และชอ่งทางจดัจําหน่าย 

Upskill & HRD การให้ได้มาซึKงทกัษะเกีKยวข้องกบัการเพิKมผลิตภาพแรงงาน
และการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 

Cyber Lean Production & Supply Chain Design การออกแบบระบบการ
ผลิตดิจิทลัและโซอ่ปุทานการผลิตทีKซบัซ้อน 

 

Agility – Flexibility – ability การปรับเปลีKยนธุรกิจให้มีความคล่องตวั, มี
ความยืดหยุน่และมีความสามารถในการเข้าถึงโอกาสและการเปลีKยนแปลง 

Smart Business การปรับธุรกิจให้สอดคล้องกบันวตักรรม-เทคโนโลยี 
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การก้าวผ่านเชื;อมโยงเทคโนโลยีใหม่ (New Technology Opportunity or Disruptive) 

 การปฏิวัติทางเทคโนโลยียุค 4.0 ส่งผลต่อการเปลีKยนแปลงภูมิทัศน์ธุรกิจ-อุตสาหกรรม-การค้า-บริการ  

เทคโนโลยีในอนาคตมีพลังพลวัตต่อความอยู่รอดของธุรกิจอย่างคาดไม่ถึง เป็นทั _งโอกาสของบางธุรกิจซึKงเข้าถึง 

(Opportunity) แต่อาจเป็นภยัคกุคาม (Threat) หรือนํามาซึKงความหายนะของบางธุรกิจ (Disruptive Technology) 

พลงักดดนัตอ่ภาคธุรกิจจะมาจากการเปลีKยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคซึKงสามารถเข้าถงึนวตักรรม เทคโนโลยี และ

ข้อมลูข่าวสารของผลิตภณัฑ์ใหม่ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว กล่าวได้ว่าภายใต้สมาร์ทโฟนอจัฉริยะทําให้เกิดสงัคม

ดิจิทลั (Digital Society) และผู้บริโภคจะกลายเป็น “Consumer 4.0”  

 บริบทของธุรกิจซึKงกําลังก้าวผ่านสู่ไทยแลนด์ 4.0 การเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นกุญแจแห่ง

ความสําเร็จเกีKยวข้องกบัการเตรียมพร้อมองค์กรและบุคลากรให้สามารถสอดคล้องและสนองตอบต่อความต้องการ

ของตลาดในรูปแบบทีKหลากหลายมีความเฉพาะเจาะจง เปลีKยนแปลงแบบไปไวมาไว มีความต้องการใหม่ๆ ทั _งการ

รับรู้ข้อมูลสินค้า, ตัวสินค้า, โมเดล, รูปแบบ ภาพลักษณ์และช่องทางจัดจําหน่ายสินค้าปัจจัยแวดล้อมธุรกิจจะ

เปลีKยนไปจากเดิม เป็นผลจากพลวตัของเครือข่ายสงัคมออนไลน์ มีผลกระทบโดยตรงตอ่ธุรกรรมการค้ายคุใหม่ๆ  

 การอยู่รอดของภาคธุรกิจจากนี _ไปเกีKยวข้องกับความสามารถในการก้าวผ่านการเปลีKยนแปลงด้วยการ

เชืKอมโยงอปุสงค์ใหมข่องผู้บริโภคยคุ 4.0 ซึKงจะต้องมีระบบปฏิบติัการเชืKอมโยงกบัเทคโนโลยีใหม่ (New Technology 

Connectivity) ในการออกแบบเทคโนโลยีทีKเหมาะสมกับธุรกิจในอนาคตซึKงต้องสามารถเชืKอมโยงหน่วยงานภายใน

และหน่วยธุรกิจในโซอ่ปุทานการผลิตได้อย่างลงตวั เกีKยวข้องกบัความสามารถในการดํารงอยู่บนโซ่อปุทานการผลิต

ของลูกค้า หากเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมกลางนํ _าซึKงถูกบีบอดัทั _งจากซัพพลายเชนและจากลูกค้ารวมทั _งอิทธิพลของ

ผู้บริโภคจําเป็นจะต้องมีระบบปฏิบัติการในการเข้าถึงและสามารถเชืKอมโยงข้อมูล และการรับ-ส่งสินค้าอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

 การก้าวผ่านยุคแห่งอตุสาหกรรมการค้าแบบอจัฉริยะและชาญฉลาดโดยมีนวตักรรม-เทคโนโลยีเป็นพลวตั

ขบัเคลืKอนเป็นองค์ประกอบสําคญัของการออกแบบโซ่อปุทานภายใต้อปุสงค์ของลกูค้าและภูมิทศัน์ธุรกิจทีKเปลีKยนไป 

ระบบปฏิบัติการในการผลิตและการรับ-ส่งสินค้าจึงต้องออกแบบให้สอดคล้องเกาะเกีKยวกับธุรกรรมการค้าทีK

เปลีKยนแปลงเพราะหากไม่สามารถก้าวทันตามอุปสงค์ของลูกค้าซึKงเปลีKยนไปไม่เหมือนเดิม โดยระบบปฏิบัติการ

นวตักรรมและเทคโนโลยีในองค์กรจะต้องมีการปรับเปลีKยนให้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกบัลกูค้าและตลาด

ในอนาคต  

 

 

 

 



 

ความสามารถธุรกจิในการก้าวผ่านอุปสงค์ใหม่
ภายใต้การเปลี;ยน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีศึกษา : 
ระบบปฏบิัตกิารเชื;อมโยงเชื;อมโยง

1. Digital Innovation & Cyber Link

ยกระดบัไปเป็น Iot : Internet

กลายเป็นกระแสหลกัของธุรกรรมการค้า 

การแพทย์-สาธารณสขุ และเข้ามาถงึในบ้านและชีวิตประจําวนัของผู้คนทกุระดบัและทกุวยั

2. Smart Phone for Everythings

ทั _งหมดอยู่บนมือถืออจัฉริยะ การออ

กบัพฤติกรรมผู้บริโภคเปลีKยนแปลงไปแบบสิ _นเชิงจนอาจเป็น 

โฟนอจัฉริยะทําให้การเข้าถงึข้อมลูสินค้า

NaNo-Bio

Genome 

Intelligent (AI) 

&  

Robotics

Cloud & Big 

Data Analytics

Space  

&  

Satellite Tech 

Environment 

Technology
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ความสามารถธุรกจิในการก้าวผ่านอุปสงค์ใหม่ 
ภายใต้การเปลี;ยนแปลงของเทคโนโลยี 

เชื;อมโยงเทคโนโลยี 4.0  

Cyber Link นวตักรรมดิจิทลัและแอพพลิเคชัKน ภายใต้การเชืKอมต่ออินเทอร์เน็ต

Iot : Internet Of Things หรืออินเทอร์เน็ตสําหรับทกุสรรพสิKง นวตักรรมและ

กลายเป็นกระแสหลกัของธุรกรรมการค้า - อุตสาหกรรม ธุรกิจ ภาคบริการ ภาคการเกษตร ภาคการศกึษา 

สาธารณสขุ และเข้ามาถงึในบ้านและชีวิตประจําวนัของผู้คนทกุระดบัและทกุวยั

verythings จากนี _ไปการรับรู้ข้อมลูสินค้ารวมทั _งช่องทางขาย

อยู่บนมือถืออจัฉริยะ การออกแบบระบบปฏิบติัการรองรับผู้บริโภคแห่งศตวรรษทีK 

เปลีKยนแปลงไปแบบสิ _นเชิงจนอาจเป็น “Consumers Disrupt

ทําให้การเข้าถงึข้อมลูสินค้ามีการเปลีKยนแปลงจากเดิมซึKงผู้ผลิตเป็นผู้ กําห

 
Consumer 4.0 

Demand 

Bio-

 
Digital  

Innovation 

Smart Phone 

for  

Everythings 

E-Commerce  

Accessibility 

Logistics 

Technology 

Cyber Lean 

Production 

Systems (CPS)

Automation 

Technology Intelligent (AI) 

 

Robotics 

Cloud & Big 

Data Analytics 

Environment 

Technology 

ทีKมา : ดร
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การเชืKอมต่ออินเทอร์เน็ตซึKงถูก

นวตักรรมและเทคโนโลยีดิจิทลั

อุตสาหกรรม ธุรกิจ ภาคบริการ ภาคการเกษตร ภาคการศกึษา 

สาธารณสขุ และเข้ามาถงึในบ้านและชีวิตประจําวนัของผู้คนทกุระดบัและทกุวยั 

จากนี _ไปการรับรู้ข้อมลูสินค้ารวมทั _งช่องทางขาย, ชําระเงิน, การจดัส่ง

ระบบปฏิบติัการรองรับผู้บริโภคแห่งศตวรรษทีK 21 เกีKยวข้อง

Disruptive” ภายใต้สมาร์ท

เปลีKยนแปลงจากเดิมซึKงผู้ผลิตเป็นผู้ กําหนดผ่านสืKอกระแส

Smart Phone  

 

 

Fintech 

 

Cyber Lean 

Production 

Systems (CPS) 

ดร.ธนิต โสรัตน์ (2017) 
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หลกั เช่น สิKงพิมพ์, โทรทศัน์, วิทย ุแต่ภายใต้สืKอออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนอจัฉริยะจะทําให้ข้อมลูข่าวสาร

เชืKอมตอ่กนัแบบเรียลไทม์ แอพพลิเคชัKนลํ _ายุคทําให้สมาร์ทโฟนกลายเป็นระบบอจัฉริยะ  ผู้บริโภคเป็นผู้

กําหนดวิธีเข้าถึงข้อมูลสินค้าและกําหนดรูปแบบการค้าผ่านสงัคมดิจิทัล สืKอโฆษณากระแสหลักของ

ผู้ผลิตแทบไมมี่อิทธิพลตอ่การตดัสินใจซื _อของผู้บริโภคซึKงมีการเปลีKยนทีKรวดเร็วและคาดเดาไมไ่ด้ 

3. E-Commerce Accessibility พฤติกรรมของผู้บริโภคใหม่หันมาเช็ค-แชร์-ช้อป ผ่านสมาร์ทโฟนจากนี _

แนวโน้มการค้าอิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซจะไม่ใช่เป็นของสมคัรเล่นอีกต่อไป ปัจจุบนัมีมลูค่าประมาณ 

2.523 ล้านล้านบาท มีสดัสว่นร้อยละ 40 ของมลูค่าขายสินค้าและบริการทั _งหมด อตัราการขยายตวัคิดเป็น

ร้อยละ 12-14 (ปี2559)  

จากการศกึษาพบว่าการสัKงซื _อและส่งมอบสินค้า online ในลกัษณะ B2B เป็นการสัKงซื _อเชิงพาณิชย์-

อตุสาหกรรมมีมลูค่า 343,866.80 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 13.62 ขณะทีKการสัKงซื _อของผู้บริโภคใน

ลกัษณะ B2C ซึKงเป็นการค้าปลีก-ค้าส่งออนไลน์ (Retail Customers) มูลค่า 731,823.33 ล้านบาท มี

สดัสว่นประมาณร้อยละ 30.35 และการให้บริการด้านท่องเทีKยวทีKพกัอาศยัมลูคา่ประมาณ 643,033.15 ล้าน

บาทมีสดัสว่นร้อยละ 25.50 (จากข้อมลูของ สนง.พฒันาธุรกิจอีเลก็ทรอนิกส์ หรือ ETDA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยที;ทาํให้การซื aอขายออนไลน์มาแรง 

1) คนไทยนิยมใช้อินเทอร์เน็ตติดลําดับโลก ประเทศไทย (ปี2560) ติดลําดบัโลกด้านการใช้โซเชียล

เน็ตเวร์ิกสงู มีผู้ ใช้เฟซบุ๊ค 47 ล้านคนติดลําดบั 9 ของโลกแซงหน้าประเทศญีKปุ่ นและประเทศชั _นนําของ

อียู ขณะทีKอินสตาแกรมมีผู้ ใช้งาน 11 ล้านคนติดลําดบัทีK 13 ของโลก และทวิตเตอร์มียอดผู้ ใช้งาน 9 

ล้านคน 

2) การซื aอสินค้าออนไลน์เป็นที;นิยม ช่วงทีKผ่านมามีการใช้ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์กเต็มรูปแบบ 

เพราะมีความสะดวกทั _งแชท-แชร์-คลิก-การชําระเงิน-การจดัส่งแบบ Express 

3) อนาคตการซื aอขายออนไลน์จะมีสัดส่วนสูง ทําให้เจ้าของสินค้าหันมาใช้ด้านประชาสัมพันธ์บน

โฆษณาออนไลน์และมีเม็ดเงินจํานวนมากขึ _นเพราะเป็นช่องทางทีKผู้บริโภคเข้าถึง กระทบต่อธุรกิจสืKอ

สิKงพิมพ์ตา่งๆ 

4) การขายบนโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ใช่ของมือสมัครเล่นอีกต่อไป กลุ่มธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่กําลงัมี

การลงทุนเปิดช่องทางจําหน่ายออนไลน์ และมีการจัดตั _งศูนย์กระจายสินค้าและ Express ของตนเอง 

การขายออนไลน์มีทั _งผู้ จําหน่ายในประเทศและข้ามประเทศ (Cross Border) ซึKงมีแนวโน้มขยายตวัใน

อนาคตจะกระทบกบัรายย่อย 
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4. O2O : Online to Offline (E-Group Buying) ไมใ่ช่เทคโนโลยีโดยตรงแตเ่ป็นรูปแบบอี-คอมเมิร์ซทีKผสมผสาน

กบัโซเชียลมีเดีย ทําให้เกิดเป็นรูปแบบการค้าปลีกออนไลน์ในอีกรูปแบบหนึKง เป็นการแชร์ส่งต่อข้อมลูสินค้า

เพืKอให้ผู้คนในโลกโซเชียลรวมตวักนัในการซื _อสินค้าเป็นล๊อตใหญ่เพืKอได้ส่วนลดมากๆ ธุรกรรมการค้าโอทูโอ 

(O2O) เป็นการผสมผสานดิจิทลัเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียกบัโทรศพัท์มือถืออจัฉริยะ (Smart Phone) เป็นการ

ประยุกต์การทําธุรกิจด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเชืKอมโยงกับธุรกิจซึKงมีหน้าร้านโดยมีระบบ

เชืKอมผู้บริโภคออนไลน์จํานวนมากผ่าน Facebook หรือ Twitter โดยผู้บริโภคต่างชกัชวนกลุ่มในโซเชียล

มีเดียให้สนใจตวัสินค้าและร่วมกนัซื _อ (Group Buying) เพืKอรับส่วนลดร่วมกนัเป็นการขยายเครือข่ายการ

ขายโดยผู้บริโภคผ่าน “Digital Society” ข้อมลูสินค้ามีการรับและส่งต่ออย่างรวดเร็วไปยงักลุ่มเป้าหมายโดย

มีแนวโน้มวา่จะเป็นเทรนใหมข่องอี-คอมเมิร์ซ 

5. Fintech & Digital Banking นวตักรรมเทคโนโลยีทางการเงินของยุค 4.0 เป็นการผสมผสานธุรกรรม

การเงิน (Financial) มาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีดิจิทัลไร้สายหรือออนไลน์ช่วยในธุรกรรมการเงินทั _ง

สถาบันการ-ธนาคาร-การชําระเงิน/โอนเงิน ทั _งระดับครัวเรือน-ธุรกิจ-การชําระเงินภาษี (E-Tax) และ

อตุสาหกรรมการเงิน  เช่น ระบบ VTM : Virtual Teller Machine ทําหน้าทีKตั _งแต่เปิดบญัชี, ออกบตัร 

ATM, การขอสินเชืKอ, การรับ-โอนเงิน (CDM) 

เทคโนโลยีฟินเทคเป็นสว่นผสมของระบบธุรกรรมทางการเงินทําให้เกิดนวตักรรมการเงินตา่งๆ เช่น 

บิทคอยน์(Bitcoin) ซึKงเป็นธนบตัรดิจิทลัในการฝาก-ถอนเงินในสกลุดิจิทลัผ่านระบบเทคโนโลยีบล็อกเชน 

(Block Chain) ซึKงทําหน้าทีKเป็นสมุดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีการกําหนดอตัราแลกเปลีKยนดิจิทัล 

เคอร์เร้นซีK “Digital Currency” (เช่น 1 BTC = 90,000 บาท) ปัจจุบนัสามารถใช้บริการผ่านธนาคาร

พาณิชย์ชั _นนําชั _นเกือบทกุแห่ง  

Fintech เป็นเทคโนโลยีธุรกรรมการเงินยุค 4.0 ส่งผลการเปลีKยนแปลงของอตุสาหกรรมการเงิน

ครั _งใหญ่ทําให้ขนาดของธนาคารและสถาบนัการเงินจะเลก็ลง สดัสว่นการใช้บริการการเงินออนไลน์จะมี

สดัส่วนสงูจนในทีKสุดการใช้บริการผ่านเคาท์เตอร์เซอร์วิสของสถาบนัการเงินจะมีสดัส่วนเพียงเล็กน้อย 

อีกทั _งระบบ “Crowd Founding” ซึKงเป็นเครืKองมือในการระดมทุนออนไลน์ของตลาดหลกัทรัพย์ล้วน

เกีKยวข้องกบัเทคโนโลยีฟินเทคทั _งสิ _น 

6. Automation  Technology  ระบบเทคโนโลยีออโตเมชัKนจะเป็นพื _นฐานในชีวิตประจําวนัตั _งแต่อตุสาหกรรม-

การค้า-ธุรกรรมการเงินและเครืKองมือเครืKองใช้ในครัวเรือน ในด้านค้าปลีกการรับคําสัKงและการเติมเต็มสินค้า

ผ่านระบบออนไลน์ซึKงอาจมีการระบบเอไอ (AI) เข้ามาประมวลข้อมลูและโต้ตอบกบัคอมพิวเตอร์ของลกูค้า

แบบอตัโนมติั ซึKงในอนาคตการสืKอสารเช่นนี _จะมีลกัษณะเป็น Machine to Machine โดยไม่ต้องอาศยัคน 

เกีKยวข้องกบัการเชืKอมโยงแอพพลิเคชัKนและโซลชูัKนเพืKอการวิเคราะห์ข้อมลูเพืKอเข้าสู่ระบบออโตเมชัKนและการ

ผลิตดิจิทลั (Digital Manufacturing)  
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7. Intelligent Robotic เศรษฐกิจภายใต้หุ่นยนต์ชาญฉลาดจะเข้ามาทํางานแทนมนุษย์เป็นยุคทีKมีการนํา

หุ่นยนต์ (Robotic) เชิงพาณิชย์ซึKงมีการพัฒนาต่อยอดเชืKอมโยงกับดิจิทัลและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 

“ IoT”  ทําให้เป็นหุ่นยนต์ชาญฉลาดมีบทบาทตั _งแต่ในบ้าน-การค้า-บริการและการผลิต ใน

ภาคอุตสาหกรรมจะมีการผสมผสานการทํางานระหว่างเครืKองจักรและหุ่นยนต์กลายเป็นเครืKองจักร

อัจฉริยะทีKสามารถทํางานและแก้ปัญหารวมทั _งการซ่อมบํารุงตนเองโดยไม่ต้องอาศัยมนุษย์ 

(Mechatronics Production) นอกจากนี _หุ่นยนต์ในรูปของยานพาหนะไร้คนขบัในรูปแบบต่างๆ เช่น ใน 

10 ปีข้างหน้าจะเป็นยานยนต์พื _นฐานใช้ในการสญัจรของประชาชน เช่น รถยนต์ไร้คนขบั รถบรรทุกใช้ใน

กิจการโลจิสติกส์-ขนสง่ รวมทั _งเครืKองบิน, โดรน ในการขนสง่สินค้า  

สําหรับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในภาคโลจิสติกส์ในศูนย์กระจายสินค้าของโมเดิร์นเทรดมีการนํา

ระบบหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในการเก็บและแยกประเภทสินค้าเพืKอส่งให้เครือข่ายและร้านค้า-ร้านสะดวกซื _อ

ต่างๆ หุ่นยนต์ในอนาคตจะมีการพัฒนาไปอย่างมากมายตั _งแต่ในบ้าน โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม 

โรงพยาบาล ระบบรักษาความปลอดภยั หุ่นยนต์เพืKอการทหาร หุ่นยนต์ในด้านการแพทย์ และหุ่นยนต์ใน

ภาคการเกษตร ฯลฯ 

8. AI : Artificial Intelligent เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตเป็นการพฒันาต่อยอดจาก

ระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความสามารถในการประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลและตดัสินใจด้วยตวัเองสามารถ

ควบคุมคอมพิวเตอร์, หุ่นยนต์ (Robotic), เครืKองจักรทํางานได้อย่างอัจฉริยะโดยไม่ต้องมีการควบคุม 

ขณะเดียวกันสามารถควบคุมและสัKงการเครืKองจักรตวัอืKนหรือคอมพิวเตอร์เครืKองอืKนให้สามารถทํางานได้

เสมือนเป็นมนุษย์ ในอนาคตอนัใกล้จะนํามาใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆทั _งในอุตสาหกรรม, ธุรกรรม

การค้า, ภาคบริการโลจิสติกส์ และเครืKองใช้ในครัวเรือน  

เทคโนโลยี AI กําลังเข้ามามีบทบาทสําคัญในการทํางานทดแทนมนุษย์ เช่น ระบบ “Chatbot” 

สําหรับงานบริการลกูค้าทั _ง Customer Services และ Call Center ระบบรถไร้คนขบัจําเป็นต้องอาศยัระบบ

เอไอ (AI) สําหรับวงการแผนมีแนวโน้มทีKจะใช้ระบบเอไอในการรักษาผู้ ป่วยทางไกลและนําระบบ Robo – 

Advisor มาใช้ในการปรึกษาทางการแพทย์ งานกฎหมาย งานประชาสมัพนัธ์ ซึKงระบบสมองกลอจัฉริยะใน

อนาคตจะมีบทบาทตอ่ภาคเศรษฐกิจและชีวิตประจําวนัของมนษุย์  

9. Cyber Lean Production Systems (CPS) เทคโนโลยีการผลิตซึKงทําให้โรงงานเป็นโรงงานอจัฉริยะ (Smart 

Factory) ระบบเศรษฐกิจแบบเทคโนโลยีออโตเมชัKน เป็นการผลิตแบบอัตโนมัติผสมผสานกับระบบ

คอมพิวเตอร์อจัฉริยะ (AI) และหุ่นยนต์ฉลาดคิด (I-Robotics) ซึKงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการรับคําสัKงซื _อ-

ผลิต-โลจิสติกส์-การส่งมอบสินค้าถึงผู้บริโภควางอยู่บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) การผลิตได้

ผ่านพ้นจากระบบ “Lean Production” ซึKงเป็นระบบการผลิตในยุคอตุสาหกรรม 3.0 สู่ระบบอตัโนมติัลํ _ายุค 

“Digital & Cyber Production” เป็นการประหยดัจากการใช้เทคโนโลยีอจัฉริยะ-เครืKองจกัรอตัโนมติัเข้ามา
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แทนแรงงานมนษุย์ ทําให้ทั _งผลิตภาพการผลิต (Productivity) และผลิตภาพแรงงานสงูเป็นการลดต้นทุนการ

ผลิตตอ่หน่วยได้อย่างมีประสิทธิผล 

10. Smart Application กลา่วได้วา่การสืKอสารหากไม่มีนวตักรรมแอพ (App.) โทรศพัท์มือถือจะไม่เป็น ”สมาร์ท

โฟน” เป็นผลจากการออกแบบนวัตกรรมแอพอัจฉริยะ (App.) ซึKงเป็นโปรแกรมเออกแบบมาให้ใช้กับ

โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต เป็นปฏิบัติการในโหลดหน้าเว็บไซต์และเข้าถึงข้อมูลหรือเชืKอมต่อกันกับ

ฐานข้อมลู เช่น App Store สําหรับไอโฟนหรือระบบปฏิบติัการ IOS ฯลฯ  

11. เทคโนโลยีการบริหารข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีซึKงช่วยในการบริหารข้อมลูดิจิทลั ซึKงในอนาคตจะ

มีความซบัซ้อนและมีข้อมลูมหาศาลเกีKยวกบัการมีเทคโนโลยีซึKงสามารถประมวลผล, วิเคราะห์, การเข้าถึง 

และเก็บรักษาโดยมีระบบด้านความปลอดภัยในการเข้าถึงทั _งจากโจรภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ และไวรัส

คอมพิวเตอร์ เช่น 

1) เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพวิติ aง (Cloud Computing) เป็นการใช้เทคโนโลยีเซิร์ฟเวอร์จําลองหรือ 

Virtur Serve ในการเก็บและการบริหารความปลอดภัยของข้อมูลเป็นการใช้ซอฟต์แวร์และ

เซิร์ฟเวอร์ของผู้ ให้บริการเก็บรักษาข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์โดยสามารถเชืKอมโยงข้อมลูจากทีKไหนก็

ได้ ทําให้มีความสะดวกโดยเฉพาะงานโลจิสติกส์ซึKงมีเครือข่ายอยู่ในพื _นทีKต่างๆสามารถเข้าถึง

ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบเทคโนโลยีทีKใช้ เช่น Hyper-V ของไมโครซอฟท์, Citrix, 

VMware ฯลฯ  

2) การบริหารข้อมูล (Big Data Analytics) ในธุรกิจซึKงต้องมีการเชืKอมโยงข้อมลูสินค้าในเครือข่าย

โซ่อปุทานการผลิตทั _งรูปแบบ B2B, B2C, B2G ประกอบด้วยข้อมลูจํานวนมากมหาศาลและมี

ความหลากหลายและต้องมีความรวดเร็วในการประมวลผล (Big Data Analytics) รวมถึงความ

ปลอดภัย กล่าวได้ว่าธุรกิจทีKจะไปสู่ความเป็นอัจฉริยะเกีKยวข้องกับการบริหารข้อมูลอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

12. Bio Technology เศรษฐกิจชีวภาพจะมีการพฒันาจนถงึระดบัซึKงสามารถนํามาใช้งานได้ทั _งเชิงอตุสาหกรรม

และพาณิชย์ เทคโนโลยีชีวภาพในอนาคตจะมีความก้าวหน้าทั _งในภาคเกษตร ปศุสตัว์  ด้านพลงังาน ทั _ง 

เอทานอลจากอ้อย, มนัสําปะหลงั, ข้าว และไบโอดีเซลจากปาล์มนํ _ามนั ฯลฯ ด้านบรรจุภณัฑ์ทีKเกีKยวข้องกบั

อาหารและเป็นมิตรตอ่สิKงแวดล้อม เช่น Bio-Plastic ในด้านอตุสาหกรรมไบโอเทคโนโลยีทั _งด้านพลงังานและ

การผลิตวสัดภุณัฑ์จากพืช เช่นไบโอพลาสติกจะเป็นแนวโน้มของโลกในอนาคต 

13. Genome Technology ยุคแห่งเทคโนโลยีพนัธุกรรมทั _งด้านการผลิตและการปรับแต่งยีนทั _งการผลิตและ

ทางการแพทย์จะเป็นวาระของโลกอนาคต เกีKยวข้องกับการปลูกถ่ายและเพาะอวัยวะในอนาคตจะมี

ความก้าวหน้า เช่น เทคโนโลยีจีโนม (Genome) เกีKยวข้องกบัการเปลีKยนแปลงพิมพ์เขียว ดีเอ็นเอของเซลล์

และยีนทั _งของมนุษย์และสัตว์ ทั _งหมดจะเป็นปัจจัยให้เกิดอุตสาหกรรมทีKเกีKยวข้อง รวมถึงการพัฒนา
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ประเทศไทยให้เป็นศนูย์การแพทย์ก้าวหน้าของภูมิภาคขณะทีKเทคโนโลยีด้านยีนซึKงนํามาใช้ด้านอาหาร เช่น 

ด้านปศุสตัว์และพืช ทําให้สามารถเลือกยีนทีKให้ผลผลิตสูงและเหมาะสมกบัภูมิประเทศทําให้สามารถผลิต

อาหารได้มากขึ _น รวมถงึพนัธุกรรมดดัแปลง (GMO & GMM) จะเป็นทางเลือกของผู้บริโภค  

14. Space & Satellite Technology การสํารวจอวกาศและดาวเทียมเชิงพาณิชย์เป็นความก้าวหน้าทางฟิสิกส์

อวกาศ ในอนาคตจะทําให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนืKองจากปัจจุบันอยู่ในระดบัดาวเทียมเพืKอการสืKอสารและ

พยากรณ์อากาศในโลก จะมีผู้ เล่นใหม่ๆ เช่น จีน อินเดีย ญีKปุ่ นต่างจะเข้ามาแข่งขันอย่างดุเดือด ปัจจุบัน

ประเทศจีนกําหนดให้อตุสาหกรรมอวกาศและอตุสาหกรรม 4.0 เป็นวาระของประเทศ ขณะทีKสหรัฐอเมริกา

ยกระดบัเป็นอุตสาหกรรมอวกาศในเชิงพาณิชย์ ขณะทีKประเทศสิงคโปร์กําลงัมุ่งไปสู่อุตสาหกรรมอวกาศ

และดาวเทียม สําหรับประเทศไทยมีสํานักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) เป็น

ผู้ รับผิดชอบ 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมเกีKยวกับอวกาศมีมูลค่า 2.0 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ในอนาคตนวัตกรรมจาก

อวกาศและ เทคโนโลยีดาวเทียมเชิงพาณิชย์จะมีบทบาทมากขึ _นทีKเห็นได้ชัด เช่น เทคโนโลยีการติดตาม

ขนส่งทางไกล เช่น ระบบดาวเทียม, ระบบ GPS และเชืKอมโยงโหมดขนส่งทางไกลต่างๆ เช่น เรือขนสินค้า

ข้ามมหาสมุทรและหรือขนส่งสินค้าทางอากาศ เทคโนโลยีการสืKอสารต่างๆ เช่น โทรศัพท์ไร้สาย, การ

ถ่ายทอดสญัญาณภาพทางไกล, การทําแผนทีK, การสํารวจทรัพยากรธรรมชาติจากดาวเทียม รวมทั _งการ

พยากรณ์อากาศ ฯลฯ  

15. Environment Technology ยุคของพลงังานสะอาดในอนาคต 10-20 ปีข้างหน้าจะเห็นผลกระทบต่อ

สภาวะโลกร้อนได้อย่างชดัเจน กระแสการตืKนตวัจะยกระดบัไปถึงการปฏิเสธไม่ยอมรับสินค้าซึKงมีส่วนทั _ง

ทางตรงและอ้อมต่อสภาวะโลกร้อน เช่น ไบโอพลาสติกในอตุสาหกรรมบรรจุภณัฑ์ต่างๆ, การใช้พาเลส 

กระดาษ, การใช้เทคโนโลยีเพืKอลดหรือเลิกใช้พลงังานนํ _ามนัจากฟอสซิว เช่น รถยนต์ไร้คนขับ, การใช้

โซลาเซลล์ในโรงงาน สํานกังาน บ้าน เพืKอลดพลงังานกระแสไฟฟ้า   

อุตสาหกรรมในอนาคตจึงเกีKยวข้องกับเทคโนโลยีพลังงานสะอาด ซึKงส่วนใหญ่จะเป็น

เทคโนโลยีชีวภาพและพลงังานจากพืช เช่น เอทานอล ไบโอดีเซล รวมถึงพลงังานจากแสงแดด ลม นํ _า 

และพลงังานไฟฟ้าจากชีวมวล-เศษซากตา่งๆ รวมถงึเทคโนโลยีในการลดคาร์บอนด์จากอตุสาหกรรมและ

ยานพาหนะ เกีKยวข้องกบัการปรับตวัของภาคอตุสาหกรรมในอนาคต จะต้องเป็นอตุสาหกรรมทีKเป็นมิตร

ตอ่สิKงแวดล้อมอย่างแท้จริง 
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อาชีพที;มีความเสี;ยงจากการถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยี 

ลาํดับ อาชีพที;มีความเสี;ยงจากเทคโนโลยี ภัยคุกคาม 

1 พนกังานขายปลีกหน้าร้านในห้างโมเดิร์นเทรดตา่งๆ และพนกังานขายตรง ถกูแทนทีKด้วยอี-คอมเมิร์ซ 

2 พนกังานโรงแรม, ร้านอาหาร, รปภ.  ถกูทดแทนด้วยหุน่ยนต์และระบบคอมพิวเตอร์อจัฉริยะในการ
รับจองห้องพกั-การลงทะเบียนและต้อนรับ  

3 พนกังานทีKเกีKยวข้องกบัสถาบนัทางการเงิน และแรงงานทีKอยูใ่น
อตุสาหกรรมการเงินและประกนัภยั  

ถกูแทนทีKด้วย Fintech & Digital Banking  เชน่ ระบบ 
VTM/CDM, EFT (Electronic Fund Transfer), พร้อมเพย์ 
(Prompt-Pay) , ระบบORFT : Online Retail Fund  

4 แรงงานและผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมใช้แรงงานเข้มข้นยคุ 2.0 ซึKงปรับ
เปลีKยนไปใช้เครืKองจกัรแทนแรงงาน 

ถกูแทนทีKด้วยหุน่ยนต์อตัโนมตัิซึKงปัจจบุนัมีการพฒันาทํางานได้
หลากหลาย เชน่ งานพน่สี, งานประกอบชิ _นสว่นยานยนต์ และ
อปุกรณ์คอมพิวเตอร์  

5 แรงงานในภาคโลจิสติกส์ เชน่ เคลืKอนย้ายสินค้า – คดัแยก – บรรจ ุ– 
จดัเรียงสินค้าในคลงั, ศนูย์กระจายสินค้าและเทคโนโลยี   

ถกูแทนทีKด้วย รถยกสินค้าแบบอตัโนมตัิไร้คนขบั, หุน่ยนต์คดั
แยก-บรรจสุินค้า, หุน่ยนต์จดัเรียงสินค้า และคลงัสินค้า
อจัฉริยะใช้ระบบออโตเมชัKน  

6 แรงงานในอตุสาหกรรมทีKถกูทดแทนด้วยเทคโนโลยี เช่น อตุสาหกรรมผลิต
เครืKองรับโทรทศัน์, วิทย,ุ แรงงานอตุสาหกรรมผลิตหลอดภาพทีวี, โทรศพัท์
บ้าน, กล้องถ่ายรูป, วีดีโอ, เทปบนัทกึเสียง, อตุสาหกรรมเครืKองนุ่งห่ม,โคม
ไฟประเภทหลอดฟอูอเรสเชน (แทนทีKด้วยหลอด LED) 

ถกูแทนทีKด้วยสินค้าใหมแ่ละนวตักรรม-เทคโนโลยีใหม่ๆ  

7 ธุรกิจสืKอ-สิKงพิมพ์และแรงงานทีKเกีKยวข้องในอตุสาหกรรมการพิมพ์-นิตยสาร  ถกูแทนทีKด้วยสืKออิเล็กทรอนิกส์ , มลัติมีเดียผ่านสมาร์ทโฟน
และแท็บเล็ตตา่งๆ  

8 Counter Service ในภาคธุรกิจตา่งๆ เชน่ สนามบิน แอร์ไลน์, จองทวัร์-ทีK
พกั, ขายตั�วตา่งๆ, งานประชาสมัพนัธ์และโอเปอเรเตอร์  

จะถกูแทนทีKด้วย IoT,E-money,คอมพิวเตอร์อจัฉริยะ (AI), 
Chatbot, Robo - Advisor  

9 แรงงานในอตุสาหกรรมตกยคุซึKงผลิตภณัฑ์ไมเ่ป็นทีKต้องการและถกูทดแทน
ด้วยนวตักรรมและเทคโนโลยีแหง่อนาคต 

นวตักรรมการผลติสินค้า-บริการนํามาซึKงการเปลีKยนแปลง
พฤติกรรมผู้บริโภคและการลดน้อยถอยลงของกลุม่ผู้บริโภคยคุ 
2.0 ทั _งกลุม่ Gen Y, Gen Z รวมทั _งสงัคมคนชราล้วนมีผลตอ่
สินค้าตกยคุ 

 

แนวการก้าวผ่านภายใต้บริบทเศรษฐกจิ 4.0 

 การเข้ามาของดิจิทัลอจัฉริยะจะทําให้การแข่งขันมาจากได้ทุกทิศทาง ภาคธุรกิจจะเผชิญกับรูปแบบการ

แข่งขนัทีKแตกตา่งกบัอดีตอย่างสิ _นเชิงจะมีทั _งผู้อยู่รอดและธุรกิจซึKงต้องออกจากการแข่งขนั (Winner & Loser) มีธุรกิจ

ใหมซ่ึKงมีศกัยภาพเข้ามาเป็นคูแ่ข่ง (Bandwagon Competitors) จะสง่ผลตอ่ธุรกิจทั _งการค้า – อตุสาหกรรม-บริการซึKง

ติดอยู่ในยคุ 2.0-2.5 โดยในช่วง 5 ปีภาพนี _อาจไม่ชดัเจนแต่หลงัจากนั _นจะเห็นการเปลีKยนแปลงทีKชดัเจน การแข่งขนั

ภายใต้เศรษฐกิจใหม่ไม่ใช่มาจากภายในประเทศเพียงอย่างเดียวเพราะการค้าเสรีเป็นปัจจัยให้ธุรกิจต่างชาติซึKงมี

ศกัยภาพเข้ามาแข่งขนั ซึKงการอยู่รอดด้วยการเตรียมพร้อมจงึเป็นหนทางซึKงไมอ่าจมีทางเลือก มิฉะนั _นอาจหายไปจาก

ธุรกิจ (Global Disruptive Technology) แนวทางของธุรกิจซึKงจะอยู่รอดก้าวผ่านสู่เศรษฐกิจใหม่ เกีKยวข้องกบัการ

ปรับตวัให้ก้าวผ่านการเปลีKยนแปลงของอตุสาหกรรมและเทคโนโลยีแห่งศตวรรษทีK 21  
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ลําดับขั aนการปรับตัวก้าวผ่านการเปลี;ยนแปลงยุค 4.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับขั aนการปรับตัวการก้าวผ่านการเปลี;ยนแปลงยุค 4.0 

1. การเตรียมพร้อมรับมือการเปลี;ยนแปลง (Threat From Technology & Innovation) จริงอยู่เป็น

กระแสของโลกและเป็นโอกาสของธุรกิจทีKเข้าถงึ แต่ตรงข้ามกนัสําหรับธุรกิจทีKขาดศกัยภาพ การเข้ามา

ของเทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรมอาจจะเป็นหายนะของบางธุรกิจ “กระแสเทคโนโลยีและภูมิทัศน์

ธุรกรรมธุรกิจทีKเปลีKยนแปลงจะมีผลกระทบและมีอิทธิพลตอ่ความอยู่รอดของธุรกิจซึKงอ่อนแออย่างทีKไม่

เคยเป็นมาก่อน ผู้ ทีKไมส่ามารถปรับเปลีKยนธุรกิจอาจแข่งขนัไมไ่ด้และไมมี่ทีKยืน” 

กระแสเทคโนโลยีใหมกํ่าลงัมีบทบาทตอ่ธุรกรรมการค้าโดยเฉพาะการสืKอสารออนไลน์ผ่าน IoT : 

Internet of Things นํามาซึKงการเปลีKยนแปลงครั _งใหญ่ ไมส่ามารถคาดเดาพฤติกรรมของผู้บริโภคซึKงอยู่

บนตลาดดิจิทลั (Digital Market) ได้ว่าจะเปลีKยนไปทางใดและจะเกิดขึ _น-รวดเร็ว มีผลกระทบต่อการ

แข่งขนัและธุรกิจมากน้อยอย่างไร ในภาคธุรกิจจะต้องเตรียมการรับมือโดยการบริหารจะต้องมีความ

ยืดหยุ่นพร้อมรับมือกบัสิKงทีKจะเปลีKยนไป พร้อมๆกบัการสร้างความผูกพันกบัฐานลกูค้าทีKจงรักรักภกัดี 

เพืKอจะได้เป็นฐานการขยายธุรกิจเพืKอเพิKมขีดความสามารถในการแข่งขนั 

ทีKมา : ดร.ธนิต โสรัตน์ (2017) 

 

ผู้ประกอบการ –ผู้บริหาร 

Business Entreneur 

Reform & Change การเข้าสู่
กระบวนการเปลีKยนแปลงและปฏิรูป

ทั _งองค์กร 

6. Business Strategy 4.0 Design 

ออกแบบเป็นยทุธศาสตร์ 

ให้สอดคล้องกบัอตุสาหกรรมใหม ่

4. 

People Transform 

การเตรียมพร้อมคนเพืKอก้าวผ่านสู่

เศรษฐกิจแห่งอนาคต 

 

5. 

Target & Direction 

กําหนดเป้าหมายและทิศทาง 

การพฒันา 

 

3. 

Business Competence Analysis 

ประเมินขีดความสามารถธุรกิจ 

ผลิตภณัฑ์-ตลาด-แขง่ขนั-คน 

(อยูใ่นขอบหรือตกขอบ) 

 

2.  Vision of Entrepreneur 4.0 

วิสยัทศัน์ของผู้ประกอบการ-หุ้นสว่น

ธุรกิจ-ผู้บริหาร 

1. 

New Business Model 

กําหนดรูปแบบธุรกิจซึKงพร้อมรับมือ 

กบัการแข่งขนัรูปแบบใหม่ 

 

7. 
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2. จาํลองภาพธุรกจิในอนาคตและจัดทาํกลยุทธ์ให้สอดคล้อง ผู้ประกอบการ-ผู้บริหารในภาคธุรกิจ

ต้องมีวิสยัทศัน์เห็นทั _งโอกาสซึKงต้องหาวิธีให้เข้าถงึและเห็นถงึภยัคกุคามกําลงัเข้ามาโดยทีKต้องปิดความ

เสีKยง การเปลีKยนแปลงไม่ใช่แค่ชัKวข้ามคืน แต่มาแน่-มาแรง-กระทบแรง และยุคทีKสีKจะอยู่อีกนาน ธุรกิจ

เอกชนต้องเห็นภาพนี _และตีโจทย์ให้แตก ผู้บริหารต้องมองให้ทะลุเพราะหากช้าจะปรับตวัยากและไม่

ทนัผู้ เลน่ในตลาด เศรษฐกิจภายใต้หุ่นยนต์อตุสาหกรรม (Manufacturing Robotics)  

3. ความว่องไวและยืดหยุ่นในการปรับตัว (Agility Flexibility) เกีKยวข้องกับการปรับตัวของ

ผู้ประกอบการ-ผู้บริหาร-แรงงานซึKงจะต้องมีการตระหนกัรู้ในการปรับตวัและยกระดบัศกัยภาพจะต้องมี

ความว่องไวและยืดหยุ่น เพราะนวตักรรมและเทคโนโลยีหากมีความจําเป็น มีตลาด และเข้าถึงแหล่ง

ทนุสามารถจดัหาหรือนําเข้าได้ การเข้าสู่เศรษฐกิจใหม่ต้องว่องไวในการปรับธุรกิจให้มีภูมิต้านทานต่อ

การเปลีKยนแปลง มีความยืดหยุ่นสงูสามารถเชืKอมโยงกบัเทคโนโลยีอจัฉริยะ การจดัทํากลยุทธ์และวาง

ตําแหน่งธุรกิจในอนาคตข้างหน้าให้ชดัเจนอย่าหลดุจากโซ่แห่งคณุค่าของลกูค้า การพฒันาทรัพยากร

มนษุย์และพฒันาโซค่ณุคา่ซพัพลายเชนด้วยการเชืKอมต่อข้อมลูดิจิทลัให้คู่ขนานไปกบัการพฒันาธุรกิจ

เพราะหวัใจของอตุสาหกรรม 4.0 คือการมีโซอ่ปุทานการผลิตซึKงมีขีดความสามารถในการแข่งขนัสงู 

4. ขีดความสามารถของธุรกิจไม่ได้ลดลงแต่คู่แข่งมาแรงกว่า อุตสาหกรรม 4.0 เป็นการปฏิวัติ

ยกระดบัเทคโนโลยีแห่งอนาคต หากธุรกิจซึKงเคยประสบความสําเร็จจากเทคโนโลยีและการจัดการ

แบบเดิมๆ หากไม่พัฒนายกระดับเวอร์ชัKน (Version) ให้ทันต่อการเปลีKยนแปลงอาจเสียตําแหน่ง

ทางการค้า ซึKงอุตสาหกรรมในอนาคตอาจไม่ต้องการโรงงานขนาดใหญ่ซึKงใช้การประหยัดต่อขนาด

เหมือนในอดีต (Economy of Scale) แต่อตุสาหกรรมใหม่จะเป็น “Smart & Speed Economy” ซึKงใช้

พื _นทีKในการผลิตทีKไม่มากแต่ใช้เทคโนโลยีอจัฉริยะเข้ามาแทนทีK อีกทั _งช่องทางการจําหน่ายอาจไม่ต้อง

ผ่านระบบค้าสง่-ค้าปลีก แตเ่ป็นการรับคําสัKงซื _อ-การสง่มอบ และจําหน่ายถงึลกูค้าแบบออนไลน์  

5. การเตรียมคนให้พร้อม (People Transform) คนหรือแรงงานเป็นทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรและ

ปัจจบุนัจดัเป็นทนุมนษุย์และเป็นกุญแจแห่งความสําเร็จของภาคเอกชน ในองค์กรธุรกิจ ประกอบด้วย

บุคลากรซึKงมีวิสยัทัศน์-แนวคิด-ทักษะ ทั _งข้อเด่นและข้อด้อยทีKแตกต่างกัน การพัฒนาทรัพยากร 4.0 

เป็นเรืKองทีKไมใ่ช่เรืKองง่าย ยิKงองค์กรขนาดใหญ่มีคนจํานวนมากและหากเป็นองค์กรทีKก่อตั _งมาตั _งแต่ 10 

ปีขึ _นไป อาจมีวัฒนธรรมองค์กรซึKงไม่เอื _อยิKงทําให้การพัฒนามีความซับซ้อน การเตรียมคนสู่

อุตสาหกรรม 4.0 จึงเกีKยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึKงจะต้องมีโปรแกรมแยกแยะคนใน

องค์กรว่าอยู่ในช่วงใดของการพฒันา เพืKอทีKจะจัดทํารูปแบบการพฒันาทีKแตกต่างเหมาะสมกบัแต่ละ

กลุม่ เช่น  
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1) กลุม่นําร่องเพืKอทําหน้าทีKเป็นพีKเลี _ยงและโค้ช (Mentor & Coach) 

2) กลุม่พร้อมขบัเคลืKอน (Startups Group) สําหรับกลุม่ทีKมีความพร้อมระดบัยคุ 3.0 

3) กลุ่มเสริมต่อยอดทักษะ (Skill up) กลุ่มทกัษะไม่พร้อมแต่มีความพร้อมในการเปลีKยนแปลง

ตนเอง 

4) กลุ่มไม่พร้อมต่อการเปลีKยนแปลง (Re-Development) สําหรับแรงงานกลุ่มซึKงยงัติดเป็นกลุ่ม

เฉืKอยชาต่อการเปลีKยนแปลง อาจไม่สามารถทีKจะปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและอาจจะ

กลายเป็นปัญหาองค์กร 

6. อุตสาหกรรมและธุรกจิซึ;งอยู่ในกลุ่มเสี;ยง (Disruptive Business) กลุ่มอตุสาหกรรมลําดบัแรกๆ ทีK

อาจจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเมืKอยุคดิจิทัลมาถึง เช่น อุตสาหกรรมสืKอ, อุตสาหกรรมโฆษณา

อุตสาหกรรมการพิมพ์, การให้บริการทางการเงิน (ธนาคาร), ค้าปลีก-ค้าส่งทีKมีหน้าร้านค้า (Shelf 

Space Sell) ซึKงจะถูกแทนทีKด้วยอี-คอมเมิร์ซ (Air Space Sell) กลุ่มทีKใช้เทคโนโลยีตํKาและไม่มีการ

ตอบสนองต่อธุรกรรมการค้นวัตกรรมเป็นของตนเอง และกลุ่มธุรกิจซึKงมีความเฉืKอยชาต่อการ

เปลีKยนแปลง ธุรกิจเหลา่นี _จะได้รับผลกระทบจากการเปลีKยนแปลงเทคโนโลยี  

อย่างไรก็ตามทุกธุรกิจ-อุตสาหกรรม-บริการ ซึKงไม่สามารถปรับเปลีKยนขีดความสามารถในการ

แข่งขันภายใต้เศรษฐกิจดิจิทัลต่างล้วนตกอยู่ในความเสีKยงทั _งสิ _น มีงานวิจัยและการประชุมในระดบั

นานาชาติ ระบวุา่ในทศวรรษหน้าโอกาสธุรกิจทีKอยู่ในกลุม่เสีKยงมีความเป็นไปได้สงูทีKจะแข่งขนัไมไ่ด้   

การเตรียมความพร้อมรับมือเทคโนโลยี .40  

การเตรียมพร้อมก้าวผ่านสู่ยุคดิจิทัล (Digital Concept Transform) ดงัทีKกล่าวในเบื _องต้นโลกธุรกิจและ

อุตสาหกรรมกําลังเข้าสู่ยุคการเปลีKยนแปลงด้านเทคโนโลยีสู่ยุคทีK 4.0 ผลทีKตามมาทําให้เกิดการเปลีKยนแปลง

พฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นพลวตัการกดดนัจากด้านอปุสงค์ “ไม่ปรับตวัก็ไม่รอด” จากนี _ไปเทคโนโลยีดิจิทลัจะเข้ามา

ในวิถีชีวิตของผู้ คนและธุรกรรมการค้าเหมือนแม่นํ _าเปลีKยนทิศ รูปแบบธุรกรรมการค้าแบบเดิมๆ ด้วยการอาศัย

ความสมัพนัธ์สว่นบคุคลจะหายไปเพราะจะเหลือแคก่ารสืKอสารผ่านคอมพิวเตอร์หรือคนกบัเทคโนโลยี หรือเทคโนโลยี

อตัโนมติัสืKอสารกบักบัเทคโนโลยีโดยไมต้่องอาศยัคน  

เกีKยวข้องกบัการเตรียมพร้อมผลกัดนัองค์กรไม่ว่าจะเป็นอตุสาหกรรม-บริการ-ท่องเทีKยว-โรงแรม-ร้านอาหาร 

หรือกาค้า ไปสูธุ่รกรรมดิจิทลัเพืKอการตอบสนองอปุสงค์ได้แบบทนัเวลาในลกัษณะ “Real Use Produce & Delivery” 

รวมไปถึงเพิKมสมรรถนะของพนกังาน ยุคดิจิทัลจะทาํให้เกิด “Digital Office” เช่น การทาํงานที;ไหนก็ได้โดยไม่

ต้องอยู่โต๊ะทาํงาน ซึKงจะเป็นการเพิKมประสิทธิภาพและผลิตภาพแรงงานเพราะธุรกิจในอนาคตต้องมีความยืดหยุ่น

ตอ่อปุสงค์เกีKยวข้องกบัการแข่งขนัด้านโลจิสติกส์ในการสง่มอบทั _งในเชิงพาณิชย์และในรูปแบบอี-คอมเมิร์ซ 
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สําหรับหน่วยงานธุรกิจซึKงเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนการผลิตหรือผู้ ให้บริการต่างๆในสายการผลิต เช่น 

ด้านโลจิสติกส์ จําเป็นจะต้องมีการออกแบบโซ่อุปทานการผลิตให้มีความคล่องตัวและมีความยืดหยุ่นในการ

ปรับเปลีKยนให้สอดคล้องกบัความต้องการในแต่ละช่วงเวลา โซ่อปุทานการผลิตในอนาคตจะมีความซบัซ้อนเพราะ

ธุรกรรมการค้าและรูปแบบธุรกิจมีการเปลีKยนแปลงทั _งจากผู้บริโภคยุค 4.0 และด้านเทคโนโลยีการผลิต และการ

สืKอสารดิจิทลั อีกทั _งรูปแบบการรับ-สง่ในช่วงรอยตอ่ของโซอ่ปุทานอาจจะสืKอสารกบัเทคโนโลยีแทนทีKจะเป็นคน ความ

ต้องด้านบริการของผู้บริโภค จะมีความเฉพาะเจาะจงและเปลีKยนแปลงอย่างรวดเร็ว การออกแบบโซ่อปุทานจึงต้องมี

ความยืดหยุ่นสงู รองรับความผนัผวนของอปุสงค์ซึKงคาดเดาแทบไมไ่ด้ (Niche Demand Responsiveness) 

อีกทั _งการปฏิสมัพนัธ์ของบคุลากรในโซอ่ปุทานจะเกีKยวข้องกบัผู้คนทีKมีความหลากหลายมาทํางานร่วมกนัทั _ง

ยุคเบบี _บูม, ยุคเจนเอ็กซ์ - เจนวาย และเจนแซด กลุ่มคนเหล่านี _อยู่ในรูปแบบพนักงาน, ลูกค้า, ซพัพลายเออร์, ผู้

ให้บริการ ซึKงจะต้องปฏิสมัพนัธ์กนัในโซอ่ปุทานเดียวกนั ดงันั _นการสืKอสารภายใต้ “Mixed Generation” ทีKแตกต่างกนั

ย่อมมีความยุ่งยากการออกแบบโซอ่ปุทานจงึต้องมีความยืดหยุ่นให้สามารถทํางานร่วมกนัได้ภายใต้ความแตกตา่ง 

นอกจากนี _การเปลีKยนแปลงจากภาคอตุสาหกรรมและผู้บริโภคซึKงส่งผลกระทบต่อภาคขนส่งและโลจิสติกส์

ในโซ่อุปทานการผลิตจําเป็นทีKจะต้องปฏิรูปขีดความสามารถในการแข่งขันให้สามารถสนองตอบความต้องการใน

รูปแบบทีKหลากหลาย เกีKยวข้องกบัการเปลีKยนรูปแบบการส่งมอบสินค้าในระบบดิจิทลั ทั _ง B2B และ B2C ซึKงเน้นการ

สง่มอบแบบเมืKอใช้ (Just in Use) เกีKยวข้องกบัการใช้เทคโนโลยีเชืKอมโยงกบัภาคการผลิตทีKเป็นแบบ “Cyber – Lean 

Manufacturing”  

ข้อมลูเหล่านี _บ่งบอกถึงแนวโน้มและทิศทางของธุรกิจในอนาคตทีKผู้ประกอบการจะต้องเร่งปรับเปลีKยนด้วย

การนําเทคโนโลยีเข้ามาในธุรกรรมซึKงเป็นทั _งโอกาสซึKงผู้ผลิตจะสามารถขายตรงไปยงัผู้บริโภคโดยไม่ต้องผ่านช่องทาง

การค้าสง่-ค้าปลีก เช่น ห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นเทรด และ Convenience Store ซึKงมีลกัษณะกึKงผูกขาดโดยรายใหญ่

เพียงไมกี่Kราย แตข่ณะเดียวกนัอี-คอมเมิร์ซผ่านโทรศพัท์อจัฉริยะอาจเป็นภยัคกุคามเพราะลกูค้าสามารถเข้าถึงข้อมลู

และแหล่งขายสินค้าอย่างไม่มีข้อจํากดั ทําให้การแข่งขันในอนาคตจะเพิKมความรุนแรงทั _งด้านคุณภาพ ดีไซน์ ราคา 

ความสะดวก ความรวดเร็วในการสง่มอบสินค้าและการรับประกนั 

 

 
 

หากจะคดัลอกบทความนี _หรือนําบางส่วนไปใช้ในงานต่างๆโปรดอ้างอิงชืKอผู้ เขียนบทความ 
สามารถ Download PowerPoint ได้ทีK www.tanitsorat.com 

และสามารถตดิตามรายงาน-บทความอืKนๆ ได้ทีK 
www.tanitsorat.com และ Facebook/Tanit.Sorat 

รวมทั _งบทสมัภาษณ์ต่างๆ ได้ทีK Youtube.com โดยใช้คีย์เวร์ิด ดร.ธนิต โสรัตน์ 


