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สรุปย่อการเสวนาไทยแลนด์ 4.0 

การจ้างงานและการปรับตัวก้าวผ่านสู่การเปลี!ยนแปลง 

ในวนัพฤหสับดีที� 27 เมษายน 2560 ณ ห้องฟาเรนไฮ ชั -น 3 โรงแรมฮิป  

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 

โดย ดร.ธนิต โสรัตน์ 

........................................................... 
 

สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอตุสาหกรรมไทยหรืออีคอนไทยจดัตั -งขึ -นตาม พ.ร.บ. แรงงาน

สมัพนัธ์เป็นองค์กรที�ได้รับคดัเลือกเป็นองค์กรไตรภาคี ได้ตระหนกัถึงความสําคญัของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ�ง

รัฐบาลได้ขบัเคลื�อนอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ ที�ผ่านมาได้มีการติดตามประเมินผลกระทบในด้านต่างๆ รวมทั -งการ

สนบัสนนุสง่เสริมให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเพื�อการปรับตวัสู่การเปลี�ยนแปลงทางด้านธุรกรรมการค้า

และนวตักรรม-เทคโนโลยีของศตวรรษที� 21  

 นโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีความสอดคล้องกับเศรษฐกิจแห่งอนาคตในทศวรรษหน้า เป็นการปฏิรูปแนว

ทางการพฒันาประเทศไปสูก่ารยกระดบัอตุสาหกรรมที�ใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีเป็นกลไกหลกัในการขบัเคลื�อน

เศรษฐกิจ (New Engine Industries) ซึ�งจะส่งผลต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทั -งของ

อตุสาหกรรม – การค้า และบริการของประเทศให้สามารถขบัเคลื�อนรับการเปลี�ยนแปลง   

ในช่วง 30 ปีที�ผ่านมาเศรษฐกิจไทยสว่นใหญ่ขบัเคลื�อนจากอตุสาหกรรมสง่ออกซึ�งใช้แรงงานเข้มข้น ภาค

เอสเอ็มอีของไทยมีความอ่อนแอโดยมากกว่า 3/4 ยังติดอยู่ในอุตสาหกรรมช่วงที� 2.0 และ 2.5 อุตสาหกรรม

สง่ออกสว่นใหญ่ไม่มีแบรนด์และนวตักรรมของตนเอง เป็นอตุสาหกรรมลกัษณะรับจ้างผลิต (OEM) หรือเป็นฐาน

การผลิตให้กับเจ้าของแบรนด์ต่างชาติ ซึ�งนอกเหนือจากได้มลูค่าเพิ�มน้อยยงัเสี�ยงต่อการถกูเปลี�ยนย้ายฐานการ

ผลติในอนาคต 

ที�ผ่านมารายได้เฉลี�ยของคนไทย (ปี2559) ติดกับดกัอยู่ในระดับรายได้ปานกลางระดับสงูและมีรายได้

ประชาชาติต่อคนต่อปี (GNI) เป็นอนัดบั 28 ของโลก ประมาณ 5,924.20 เหรียญสหรัฐ หรือ 207,643 บาท/คน 

โดยรัฐบาลคาดหวงัว่าหลงัจากสิ -นสดุปีพ.ศ.2564 รายได้ของประชากรต่อปีจะเป็น 8,200 เหรียญสหรัฐ และในปี 

2579 รายได้ของคนไทยจะเป็น 12,735 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี หรือใน 20 ปีข้างหน้ารายได้ของคนไทยจะ

เพิ�มขึ -นจากปัจจบุนั 2.14 เท่า โดยอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจจะต้องเฉลี�ยร้อยละ 5-6 ต่อปีจึงเป็นความท้า

ทายค่อนข้างสงู 
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สถานภาพของผู้ประกอบการไทย 

นิติบคุคลไทย ณ ปัจจบุนั (เมษายน 2560) มีนิติบุคคลจดทะเบียนประมาณ 6.59 แสนรายในจํานวนนี -

ส่วนใหญ่ร้อยละ 72.4 เป็นบริษัทจํากัดและมีบริษัทมหาชนเพียง 1,165 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.0176 แสดงให้เห็น

ถึงโครงสร้างธุรกิจของประเทศไทยกระจุกตัวอยู่บริษัทขนาดใหญ่เพียงน้อยนิด เป็นประเด็นที�จะต้องนํามา

พิจารณาภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 มิฉะนั -นการไปถึงเป้าหมายประเทศที�มีรายได้สงูแต่รายได้เกือบทั -งหมดไป

กระจกุตวัอยู่ในกลุม่ธรุกิจไม่ถึงร้อยละ 1.0 จะยิ�งเป็นการเพิ�มช่องว่างของความเหลื�อมลํ -า 

สอดคล้องกับการศึกษาอย่างไม่เป็นทางการพบว่าอตุสาหกรรมส่งออกไทยส่วนใหญ่อยู่ในยคุ 2.0-2.5 

คิดเป็นสดัสว่นสงูถึงร้อยละ 80 ในเชิงมลูค่าคิดเป็นร้อยละ 63.33 ของอตุสาหกรรมส่งออกทั -งหมด มีการประเมิน

ว่าอตุสาหกรรมเหลา่นี -มีแรงงานประมาณ 4.2 ล้านคน สถานภาพของอตุสาหกรรมเหล่านี -ส่วนใหญ่เป็นเอสเอ็มอี 

ถึงแม้ว่าไตรมาสแรกของปี 2560 การส่งออกกลบัมาขยายตวัหลงัจากถดถอยมา 3 ปี แต่ยงัพบว่าอตุสาหกรรม

กลุ่มนี -ยังมีถึง 1/4 ที�มูลค่าส่งออกในเชิงเงินบาทยังคงถดถอยต่อเนื�องติดต่อ 2-3 ปี แสดงถึงศักยภาพขีด

ความสามารถในการแข่งขนัที�ลดน้อยถอยลง 

จากงานวิจยัของประเทศเยอรมนีระบวุ่าอตุสาหกรรมซึ�งติดอยู่กบัยคุนี -โอกาสการปรับเข้าสูอ่ตุสาหกรรม 

4.0 เป็นสิ�งที�ท้าทาย สําหรับประเทศเยอรมนีอตุสาหกรรมซึ�งพฒันาไปสูย่คุอตุสาหกรรม 4.0 มีเพียงร้อยละ 14 แต่

โลกในศตวรรษที�กําลงัมาถึงจะเข้าสู่ยคุการปฏิวตัิของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยียคุที� 4 เป็นปรากฏการณ์ของ

โลก ซึ�งการขบัเคลื�อนมาจากเศรษฐกิจใหม่ภายใต้สงัคมดิจิทลัและมาจากนวตักรรม, ปัญญาประดิษฐ์, เทคโนโลยี

ชั -นสงู, ไบโอ-นาโน-ยีน รวมทั -งหุ่นยนต์อัจฉริยะ เป็นทั -งโอกาสแต่ในอีกด้านอาจเป็นภัยคกุคามต่อภาคส่วนธุรกิจ

และแรงงานซึ�งถกูกนัไว้อยู่ขอบนอก 

สถานภาพของอุตสาหกรรมส่งออกไทย (ปี2559) 

ยุคของอุตสาหกรรม 

จาํนวนเชิงปริมาณ มูลค่า เฉลี!ยมูลค่า
ต่อคลัสเตอร์ 
(ล้านบาท) 

ฐานคุณค่า 
(Value Base) คลัสเตอร์ 

คิดเป็น
สัดส่วน % 

ล้านบาท 
คิดเป็น

สัดส่วน % 

ไม่สามารถระบุยุค - - 145,907.14   2.20 -  - 

อุตสาหกรรม 2.0-2.5 83 79.82 4,195,737.41 63.33 50,559.0  ตํ�ากวา่ระดบั3.0 = 1.4 เทา่ 

อุตสาหกรรม 3.0 16 15.38 1,136,388.88 17.14 71,024.25  ตํ�ากวา่ระดบั3.5 = 5.2 เทา่ 

อุตสาหกรรม 3.5   3   2.88 1,115,227.85 16.82 371,742.60  สงู 

อุตสาหกรรม 4.0   2   1.92 35,757.78   0.54 17,878.50  - 

รวม 104  6,629,019.09    

 
ที�มา :  ดร.ธนิต โสรัตน์ 

    จากข้อมลูปฐมภมูกิระทรวงพาณิชย์ 
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อนาคตของภาคอุตสาหกรรมไทย 

 ภาคการผลิตและการสง่ออกซึ�งเป็นจดุแข็งของประเทศไทยกําลงัเผชิญกบัความท้าทายของขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน ทั -งจากทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยลง ต้นทุนที�สงู ข้อจํากดัด้านแรงงาน และกฎเกณฑ์ต่างๆซึ�งไม่เป็น

มิตรกับการค้า-อุตสาหกรรม รวมทั -งมูลค่าของภาคส่งออกประมาณร้อยละ 63 มาจากอุตสาหกรรมซึ�งใช้แรงงาน

เข้มข้น (2.0-2.5) ในช่วงการเปลี�ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีแห่งอนาคตอตุสาหกรรมไทยปัจจุบนัจึงอยู่ในช่วงรอยต่อ

ของการปรับตวัของผู้ประกอบการและแรงงาน โดยเฉพาะอตุสาหกรรมที�ใช้แรงงานเป็นหลกักําลงัจะผ่านออกจาก

ประเทศไทยและอาจไมใ่ช่ทางเดินอีกตอ่ไป สําหรับผู้ประกอบการจะต้องมีการประเมินให้เห็นถึงผลกระทบที�กําลงัจะ

ตามมาซึ�งเป็นได้ทั -งโอกาสและอาจเป็นภยัคกุคามตอ่ธุรกิจ 

 

แนวโน้มการจ้างงานภายใต้บริบทไทยแลนด์ 4.0  

จากการเสวนา “Thailand 4.0 and The Future of Work :  A Nation Dialogue” จดัโดยองค์กรแรงงาน

ระหวา่งประเทศ(ILO) เมื�อวนัที� 29 มีนาคม 2560 ณ กรุงเทพมหานคร กลา่ววา่ในทศวรรษหน้าเทคโนโลยีใหม่อาจจะ

มีผลกระทบต่อการจ้างงานลดลงถึงร้อยละ 44 จึงเป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศนอกเหนือจากกระบวนการขบัเคลื�อน

ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมซึ�งใช้เทคโนโลยีขั -นสูง รวมทั -งการเปิดพื -นที�ใหม่เพื�อรับการลงทุนขนาดใหญ่ เช่น 

ระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก (EEC) แตใ่นอีกด้านรัฐบาลและหน่วยงานซึ�งเกี�ยวข้องจะต้องมี การประเมินถึงผลกระทบ

ของโครงสร้างแรงงานจํานวน 37.46 ล้านคน ซึ�งอาจได้รับผลกระทบจากการถกูแทนที�ด้วยเครื�องจกัร  

การก้าวผ่านไทยแลนด์ 4.0 

เกี�ยวข้องทั -งผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่หรือเป็นเอสเอ็มอีจะต้องมีการปฏิรูปเปลี�ยนแปลงองค์กร

ให้สอดคล้องกับบริบทใหม่ ขณะเดียวกันภาคแรงงานจะต้องเห็นภาพในอนาคตการขับเคลื�อนแรงงานต้อง

ขบัเคลื�อนพร้อมกนัทั -งโครงสร้าง 
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เนื�องจากแรงงานของไทยกระจายตัวไม่ได้อยู่แต่เฉพาะภาคอุตสาหกรรมซึ�งมีสดัส่วนการจ้างงานเพียง

ร้อยละ 17.05 ตัวเลขนี -ใกล้เคียงกับภาคค้าปลีก-ค้าส่ง แรงงานไทยยังกระจายตัวไปอยู่ในภาคท่องเที�ยว ภาค

บริการอื�นๆ ภาคโลจิสติกส์ และผู้ประกอบการอิสระ โดยเฉพาะแรงงานในภาคเกษตรซึ�งมีจํานวนถึง 11.2 ล้านคน 

คิดเป็นร้อยละ 30 ของแรงงานทั -งระบบ ดังนั -นการที�รัฐทุ่มเททรัพยากรทั -งหมดไปสู่ภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก

อาจจะต้องมีการทบทวนยทุธศาสตร์ มิฉะนั -นภาคแรงงานที�อยู่ขอบนอกซึ�งมีจํานวนมากจะกลายเป็นปัญหาของ

ประเทศในอนาคต 

ความเสี!ยงและปัญหาของภาคแรงงานไทย 

1. แรงงานไทยส่วนใหญ่มีการศึกษาน้อย อยู่ในระดบัประถมและตํ�ากว่ามีสดัส่วนถึงร้อยละ 46 

หรือประมาณ 17.2 ล้านคนจะเป็นกลุ่มที�มีความท้าทายต่อการปรับตวัและมีโอกาสสงูที�จะถูก

กักอยู่ในแรงงานระดับล่าง เพราะไม่สามารถก้าวไปสู่ตําแหน่งที�สงูขึ -นเนื�องจากข้อจํากัดด้าน

เทคโนโลยี 

2. โครงสร้างอายุแรงงานไทยส่วนใหญ่เป็นแรงงานสูงอายุ คือแรงงานไทยอายมุากกว่า 40 ปี

ขึ -นไป มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 50.5 ซึ�งส่วนใหญ่เป็นแรงงานการศึกษาตํ�าและเป็นแรงงานไร้

ทกัษะ จงึมีความเสี�ยงค่อนข้างสงูต่อการปรับตวั 

3. แรงงานส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมยุค 2.0-2.5 จะต้องมีการประเมินว่าใน 10 ปีข้างหน้า

อตุสาหกรรมเหลา่นี -จะอยู่ตรงไหน การปรับใช้เทคโนโลยีมีสดัสว่นเทา่ใด โอกาสการย้ายฐานการ

ผลติจะมีความเข้มข้นเพียงใด 

4. การประเมินกลุ่มอาชีพเสี!ยงจากเทคโนโลยี 4.0 

ลาํดับ อาชีพ ภัยคุกคาม 

1 พนกังานขายปลีกหน้าร้าน, ในห้างโมเดิร์นเทรดตา่งๆ และพนกังานขายตรง จะถกูแทนที�ด้วยอี-คอมเมิร์ซ 

2 
พนกังานโรงแรม จะถกูทดแทนด้วยระบบคอมพิวเตอร์อจัฉริยะในการรับจองห้องพกั-

การลงทะเบียนและต้อนรับ 

3 
พนกังานที�เกี�ยวข้องกบัสถาบนัทางการเงิน จะถกูแทนที�ด้วย ระบบ ATM และกําลงัเข้าสู ่E-Banking และพร้อม

เพย์ (Prompt-Pay) 

4 

แรงงานในอตุสาหกรรม จะถกูแทนที�ด้วยหุน่ยนต์อตัโนมตัิซึ�งปัจจบุนัมีการพฒันาทํางานได้
หลากหลาย เชน่ งานทาส,ี งานประกอบชิ -นสว่นยานยนต์ และ
อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 

5 
แรงงานในภาคโลจิสติกส์ จะถกูแทนที�ด้วย รถยกสนิค้าแบบอตัโนมตัิไร้คนขบั, หุน่ยนต์คดั

แยก-บรรจสุินค้า, หุน่ยนต์จดัเรียงสินค้า 

6 บรุุษพยาบาลดแูลคนสงูวยัหรือผู้ ป่วย จะถกูหุน่ยนต์หุน่ยนต์เข้ามาแทนที� 

7 คนขบัรถทั -งรถยนต์และรถบรรทกุ จะเป็นเชิงพาณิชย์จะถกูแทนที�ด้วยรถยนต์ไร้คนขบั 

8 Counter Service ในภาคธุรกิจตา่งๆ เชน่ สนามบิน แอร์ไลน์ ขายตัzวตา่งๆ จะถกูแทนที�ด้วย IoT  และ E-money 
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ข้อเสนอแนะ 

แรงงานไทยกับการก้าวผ่านสู่ศตวรรษที! 21 

 ประเทศไทยมีการพฒันาแรงงานมาเกือบครึ�งศตวรรษ แต่ดเูหมือนว่าการพฒันาในเชิงประสิทธิภาพกลบั

ไม่ก้าวหน้าเมื�อเทียบกับทรัพยากรของชาติที�ใช้ไป ซึ�งต้องยอมรับว่าผลิตภาพแรงงานของเราค่อนข้างตํ�ากว่า

ศกัยภาพที�ควรจะเป็น จําเป็นจะต้องมีการปฏิรูปภาคแรงงานให้ก้าวผ่านไปสูเ่ศรษฐกิจซึ�งการแข่งขนัจะรุนแรงมาก

ยิ�งขึ -น สว่นจะทําได้มากน้อยเพียงใดก็คงเป็นอีกเรื�องหนึ�ง 

 ประการแรก การปฏิรูปสถาบนัการศกึษาตั -งแต่ระดบัโรงเรียนจนถึงระดบัมหาวิทยาลยั โดยปรับเปลี�ยน

ตั -งแต่ระบบการศกึษาและหลกัสตูรโดยต้องเลกิเสียทีเอาอาจารย์ผู้สอนเป็นศนูย์กลาง สอนให้เด็กท่องจําเพื�อที�จะ

สอบผ่าน ในระดบัมหาวิทยาลยัต้องผลิตเด็กให้เลือกสาขาที�ตรงกับความถนดัและตลาดแรงงานมีความต้องการ 

เพื�อให้เด็กสามารถเลือกแนวทางการเรียนในระดบัมหาวิทยาลยัได้แต่เนิ�นๆ ที�สําคญัต้องส่งเสริมสร้างค่านิยมสาย

อาชีวะเพราะเป็นที�ต้องการของตลาดและจะเป็นแรงงานสําคญัเมื�อไปสูย่คุอตุสาหกรรม 4.0 

 ประการที!สอง ภาคแรงงานของไทยครึ�งหนึ�งมีอายุมาก-การศึกษาน้อย-ทักษะตํ�าเป็นปัญหาเชิง

โครงสร้างของประเทศ ปัจจุบันแรงงานอาย ุ40 ขึ -นไปมีสดัส่วนอยู่ในระบบแรงงานถึงร้อยละ 46 อีกทั -งพบว่า

สดัส่วนแรงงานในระบบร้อยละ 50.5 เป็นแรงงานที�มีการศึกษาตํ�าไม่เกินระดับประถมในจํานวนนี -มีแรงงาน 1.2 

ล้านคนไม่มีการศึกษา ประเด็นนี -รัฐบาลต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษเพราะการเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ�งใช้

นวตักรรมและเทคโนโลยีชั -นสงูต้องการแรงงานทกัษะ ขณะที�แรงงานครึ�งหนึ�งของประเทศทั -งอายมุาก การศึกษา

น้อย และทกัษะตํ�า จะเป็นปัญหาของประเทศและแรงงานกลุม่นี -จะถกูดนัออกไปอยู่ขอบนอกจะพฒันาอย่างไร จะ

ไปวางไว้ตรงไหนคงต้องรีบวางแผนไว้แต่เนิ�นๆ 

 ประการที!สาม ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ใส่ใจการพฒันายกระดบัแรงงาน ผู้ประกอบการของไทยเป็น

เอสเอ็มอีไม่ค่อยให้ความสําคญัต่อการพฒันา เสริมความรู้ หรือเพิ�มทกัษะให้กบัแรงงานของตน เพราะมองว่าเป็น

การสิ -นเปลือง คนงานอาจอยู่ไม่นานหากออกไปก็เป็นการเสียเงินเปล่า ถึงแม้จะมีกฎหมายของกระทรวงแรงงาน

บังคับให้นายจ้างต้องจัดให้มีการอบรมแรงงานของตนเองอย่างน้อยครึ�งหนึ�งของแรงงานที�จ้าง ซึ�งส่วนใหญ่

ผู้ประกอบการก็อบรมแบบผ่านๆเพียงเพื�อไม่ให้ต้องเสียค่าปรับตามสดัสว่นที�กรมพฒันาฝีมือแรงงานกําหนด 

 ประการที!สี!  องค์กรแรงงานส่วนใหญ่ยังติดอยู่กับยุคอุตสาหกรรม 1.5 ยังวนเวียนอยู่กับภาพเดิมๆ

เหมือนเมื�อ 30-40 ปีที�ผ่านมา คือยงัคงบทบาทเรื�องนายจ้างเอาเปรียบ ค่าจ้างไม่พอกิน สวสัดิการน้อย โบนสัตํ�า 

โดยไม่เข้าใจว่ายคุนี -เป็นยคุที�ลกูจ้างเป็นคนเลือกนายจ้าง เป็นยคุที�เกือบทกุคนมีโทรศพัท์มือถืออจัฉริยะ แรงงาน

สามารถแลกเปลี�ยนข้อมลูการจ้างงานในโลกโซเซี�ยล ในทศวรรษที�กําลงัจะมาถึงแรงงานจะต้องปรับตวัให้มีทกัษะ

และศกัยภาพแบบก้าวกระโดด องค์กรที�เกี�ยวกับแรงงานจะต้องปฏิรูปบทบาทในการยกระดบัพฒันาแรงงานให้

สามารถช่วยตนเอง รวมถึงการพฒันาทกัษะเพิ�มหรือเปลี�ยนทกัษะใหม่ให้สอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0 และสงัคม

แรงงานสงูอาย ุ
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 ประการที!ห้า ปฏิรูปกระทรวงแรงงานไปสู่ยคุ 4.0 กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคมเป็นหน่วยงานที�

รับผิดชอบแรงงานของประเทศมีการก่อตั -งมาเกือบ 25 ปี แต่ก่อนหน้านั -นมีกรมแรงงานสงักัดกระทรวงมหาดไทย

มาตั -งแต่ปี 2508 ความสําเร็จของไทยแลนด์4.0ในศตวรรษหน้า จะต้องเริ�มต้นด้วยการปรับเปลี�ยนยกเครื�อง

กระทรวงแหง่นี - เพราะหากยงัติดยดึกบัพนัธกิจแบบเดิมๆ เช่น กํากับ ตรวจสอบ ควบคมุหากยงัวนเวียนอย่างนี -คง

ไม่ไปถึงไหน  

บทบาทของภาครัฐในยคุ 4.0 ต้องเป็นหน่วยงานสง่เสริม สนบัสนนุ พฒันาทั -งนายจ้างและแรงงานในการ

ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน แรงงานเป็นทรัพยากรที�สําคัญของชาติหากยังติดอยู่กับการเป็น 

“กระทรวงสงัคม” ดูแลด้านความมั�นคงและสวัสดิการซึ�งคงต้องทําไป แต่ต้องปรับตัวเป็นเชิงรุกเป็น “กระทรวง

เศรษฐกิจ” เคียงคู่กบักระทรวงพาณิชย์, อตุสาหกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร ฯลฯ ที�ต้องทําก่อนคือ

เปลี�ยนชื�อเป็น “กระทรวงพัฒนาทรัพยากรมนษุย์” หรือชื�ออะไรก็แล้วแต่ให้ดูทันสมัยเพื�อก้าวผ่านไปสู่ยุคไทย

แลนด์ 4.0 

  

 

 

หากจะคดัลอกบทความนี -หรือนําบางสว่นไปใช้ในงานตา่งๆโปรดอ้างอิงชื�อผู้ เขยีนบทความ 
สามารถ Download PowerPoint ได้ที� www.tanitsorat.com 

และสามารถติดตามรายงาน-บทความอื�นๆ ได้ที� 
www.tanitsorat.com และ Facebook/Tanit.Sorat 

รวมทั -งบทสมัภาษณ์ตา่งๆ ได้ที� Youtube.com โดยใช้คย์ีเวิร์ด ดร.ธนิต โสรัตน์ 



  
ไทยแลนด์ 4.0…การปรับตวัก้าวสู่การเปลี�ยนแปลง 

 

 ณ ห้อง ฟาเรนไฮ ชั$น 3 โรงแรมฮิป ถนนรัชดาภิเษก
วนัพฤหัสบดทีี� 27 เมษายน 2560 

โดย ดร.ธนิต โสรัตน์
รองประธานสภาองคก์ารนายจา้งผูป้ระกอบการคา้

และอุตสาหกรรมไทย



เปรียบเทยีบยุคการเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกจิของไทย
กบัการปฏิวตัทิางเทคโนโลยขีองโลก  (1)

ยุค ปี ยุคการปฏิวตัเิทคโนโลยขีองโลก ปี
ยุคการเปลี�ยนแปลงนโยบาย
ทางเศรษฐกจิของประเทศ

1 1780-1869 Steam-Hydro Power - Taylorism 1932-1941 Agriculture & Primary Good Value 
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1 1780-1869 Steam-Hydro Power - Taylorism 
Economy เศรษฐกิจยคุการใช้
เครื1องจกัรกลไอนํ4 าและนํ4 าใน
อุตสาหกรรมทาํใหเ้กิดการผลิตแบบ
สายพาน  และการคมนาคมขนส่งทางไกล
ขา้มทวีป (Taylorism Production)

1932-1941 Agriculture & Primary Good Value 
Base เศรษฐกิจขบัเคลื1อนจากสินคา้
เกษตรกรรมและการผลิตสินคา้ขั4นตน้ 
(หลงัเปลี1ยนแปลงการปกครองถึงเริ1ม
สงครามโลกครั4 งที1 2)  



เปรียบเทยีบยุคการเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกจิของไทย
กบัการปฏิวตัทิางเทคโนโลยขีองโลก  (2)

ยุค ปี ยุคการปฏิวตัเิทคโนโลยขีองโลก ปี
ยุคการเปลี�ยนแปลงนโยบาย
ทางเศรษฐกจิของประเทศ
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2 1870-1969 Fossil-Electric-Cable Power เศรษฐกิจ
ยคุพลงังานฟอสซิลและพลงังานไฟฟ้าใน
อุตสาหกรรมแบบประหยดัจากขนาด –
การผลิตเพื1อการส่งออก และการสื1อสาร
ดว้ยสาย  (Mass Production)

1945-1982  Light Industries & Export Oriented 
Start up ยคุอุตสาหกรรมเบาและเริ1มตน้
เป็นประเทศส่งออก ต่างชาติเริ1มใช้
ประเทศไทยเป็นฐานการผลิต เริ1มใช้
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ
ฉบบัที1 1 (2504-2509)



เปรียบเทยีบยุคการเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกจิของไทย
กบัการปฏิวตัทิางเทคโนโลยขีองโลก  (3)

ยุค ปี ยุคการปฏิวตัเิทคโนโลยขีองโลก ปี
ยุคการเปลี�ยนแปลงนโยบาย
ทางเศรษฐกจิของประเทศ

3 1970-2015 Computerize-Information Technology-
Smart Phone Power เศรษฐกิจยคุการใช้

1983-2016 Regional Export Base ยคุส่งออก
ขบัเคลื1อนเศรษฐกิจดว้ยอานิสงส์จาก 
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Smart Phone Power เศรษฐกิจยคุการใช้
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต-เทคโนโลยี
สารสนเทศ และโทรศพัทอ์จัฉริยะ ทั4งดา้น
อุตสาหกรรม การคา้และชีวิตประจาํวนั 
(Lean Production)

ขบัเคลื1อนเศรษฐกิจดว้ยอานิสงส์จาก 
“Eastern Seaboard” (ปี 2526 ภายใตแ้ผน

ศสช.ฉบบัที1 5 ปี 2525-2529) ลงทุนใน
อุตสาหกรรมตน้นํ4 า และเป็นจุดหมาย
ปลายทางของการลงทุน (FDI) ของ
ภูมิภาค เป็นประเทศส่งออกในลาํดบัที1 
21 ของโลก (2558) แต่ในช่วงทศวรรษ
สุดทา้ยขีดความสามารถในการแข่งขนั
ลดลง



เปรียบเทยีบยุคการเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกจิของไทย
กบัการปฏิวตัทิางเทคโนโลยขีองโลก  (4)

ยุค ปี ยุคการปฏิวตัเิทคโนโลยขีองโลก ปี
ยุคการเปลี�ยนแปลงนโยบาย
ทางเศรษฐกจิของประเทศ

4 2015 -2036 Digital–Nano/Bio Technology –
Automation Power เศรษฐกิจยคุดิจิทลั 

2017-2037 Thailand 4.0 National Agenda การ
ขบัเคลื1อนยทุธศาสตร์ชาติดว้ย
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Automation Power เศรษฐกิจยคุดิจิทลั 
นาโน/ไบโอเทคและระบบปฏิบตัิการ
อตัโนมตัิในภาคอุตสาหกรรม-ธุรกรรม
การคา้ สงัคมดิจิทลัเป็นผูก้าํหนดอุปสงค์
ใหม่ (Cyber – Autonomous Production)

ขบัเคลื1อนยทุธศาสตร์ชาติดว้ย
อุตสาหกรรมซึ1งมีคุณค่าและนวตักรรม
ขบัเคลื1อนเศรษฐกิจเพื1อยกระดบัเป็น
ประเทศมีรายไดสู้ง (ในปี 2579)



อุตสาหกรรมแห่งอนาคต : New Engine Industries (1)

� อุตสาหกรรมซึ�งยงัคงมีศักยภาพพฒันาไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ (First S-curve Industries) เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที1มีอยู่

แลว้และสามารถเพิ1มเทคโนโลยแีละศกัยภาพ ประกอบดว้ย

1
• อุตสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่ (Next – Generation Automotive) 

2
• อุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์อจัฉริยะ (Smart Electronics)

2
• อุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์อจัฉริยะ (Smart Electronics)

3
• อุตสาหกรรมการท่องเที1ยวกลุ่มรายไดด้ีและการท่องเที1ยวเชิงสุขภาพ   

  (Affluent, Medical and Wellness Tourism) 

4
• เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economic) 

5
• อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารสาํหรับอนาคต (Food for the Future)
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อุตสาหกรรมแห่งอนาคต : New Engine Industries (2)

� อุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคต (New S-curve Industries) เป็นอุตสาหกรรมที1ประเทศไทยมีนโยบายขบัเคลื1อนเป็น
อุตสาหกรรมซึ1งมีมูลค่าเพิ1มใชพ้ื4นที1ไม่มากเป็นอุตสาหกรรมใชทุ้นเขม้ขน้ (Capital Intensive) ใชแ้รงงานไม่
มาก ประกอบดว้ย

1
• อุตสาหกรรมหุ่นยนต ์(Robotics Industries)

• อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) 
2

• อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) 

3
• อุตสาหกรรมเชื4อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals)

4
• อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital Industries)

5
• อุตสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร (Medical Industries)
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เศรษฐกจิไทย 2560

ประชากร (31 ธ.ค. 2559 กรมการปกครอง)

มูลค่าเศรษฐกจิ (ปี2016 : IMF)

รายได้เฉลี�ยต่อประชากร / GNI
GDP  ขยายตัวปี 2560

 65.931 ล้านคน
390,542 ล้านเหรียญสหรัฐ

             (13.690 ล้านล้านบาท)
5,924.2  เหรียญสหรัฐ/คน
3.4-4.0%
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นิติบุคคลจดทะเบยีน (ม.ีค. 60)
-บริษทัจาํกดั
- หจก. / หสน.
-บริษทัมหาชน

6.59    แสนราย
4.77    แสนราย (72.4%)
1.8      แสนราย (27.32%)
1.165  ราย (0.0176%)

แรงงานมีงานทาํ (มี.ค. 60)
อตัราการวา่งงาน

37.46   ลา้นคน
1.3%



สถานภาพของอุตสาหกรรมส่งออกไทย (ปี2559)
อุตสาหกรรม 2.0 – 2.5 มสีัดส่วนร้อยละ 80

ยุคของอตุสาหกรรม

จํานวนเชิงปริมาณ มูลค่า เฉลี�ยมูลค่า

ต่อคลสัเตอร์

(ล้านบาท)

ฐานคุณค่า

(Value Base)คลสัเตอร์ คดิเป็นสัดส่วน % ล้านบาท คดิเป็นสัดส่วน %

ไม่สามารถระบุยคุ - - 145,907.14   2.20 - -
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อุตสาหกรรม 2.0-2.5 83 79.82 4,195,737.41 63.33 50,559.0 ตํ1ากวา่ระดบั3.0 = 1.4 เท่า

อุตสาหกรรม 3.0 16 15.38 1,136,388.88 17.14 71,024.25 ตํ1ากวา่ระดบั3.5 = 5.2 เท่า

อุตสาหกรรม 3.5   3   2.88 1,115,227.85 16.82 371,742.60 สูง

อุตสาหกรรม 4.0  2   1.92 35,757.78   0.54 17,878.50 -

รวม    104 6,629,019.09
ที1มา :  ดร.ธนิต โสรัตน์

            จากขอ้มูลปฐมภูมิกระทรวงพาณิชย์



โครงสร้างแรงงานของประเทศไทย (มีนาคม 2560)
(ผู้มีงานทํา 37.46 ล้านคน) 

ภาคอุตสาหกรรม
จาํนวน 6.398 ลา้นคน

สัดส่วน 17.05%

ภาคท่องเที1ยว-
โรงแรม-ภตัตาคาร
จาํนวน 2.7 ลา้นคน

7.2%
ภาคก่อสร้าง

จาํนวน 2.6 ลา้นคน

ภาคบริการอื1นๆ
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ภาคเกษตรจาํนวน 11.2 ลา้นคน
สัดส่วน 29.90%

ภาคคา้ปลีก-คา้ส่ง 
จาํนวน 6.4 ลา้นคน

สัดส่วน 17.08% 

ภาคบริการอื1นๆ
จาํนวน 2.547 ลา้นคน

บริหารราชการ
จาํนวน 1.6 ลา้นคน

โลจิสติกส์-ขนส่ง
จาํนวน 1.3 ลา้นคน

อาชีพอื1นๆ
จาํนวน 1.327 ลา้นคน

ผูป้ระกอบการรายเล็กราย
ใหญ่ จํานวน 1.138 ลา้น



โครงสร้างอายุแรงงาน
อายุระหว่าง 40 ปีขึ$นไปมีสัดส่วน 50.5% มีความเสี�ยงต่อการปรับตวั

กลุ่ม อายุ ความเสี�ยง สัดส่วนร้อยละ จํานวน (ประมาณ)

1 20-29 ปี นอ้ย 21.1% 7.9 ลา้นคน

2 30-39 ปี ตอ้งปรับตวั 25.4% 9.51ลา้นคน
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2 30-39 ปี ตอ้งปรับตวั 25.4% 9.51ลา้นคน

3 40-49 ปี เสี1ยง 25.1% 9.40 ลา้นคน

4 50-59 ปี เสี1ยงมาก 17.7% 6.63 ลา้นคน

5 60 ปีขึ4นไป เสี1ยงมาก 7.7% 2.88 ลา้นคน

ที1มา :  ดร.ธนิต โสรัตน์

            จากขอ้มูลปฐมภูมิสถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์



โครงสร้างแรงงานไทยการศึกษาน้อย ระดบัประถมศึกษาและตํ�ากว่า สัดส่วน 46.0% 
การเขา้สู่ยคุ 4.0 เป็นความทา้ทายต่อการปรับตวั

ระดบัการศึกษา
จาํนวน (ล้าน

คน)
สัดส่วน % ระดบัการศึกษา

จาํนวน 
(ล้านคน)

สัดส่วน %

ไม่มีการศึกษา 1.171  3.13% อุดมศึกษา

ตาํกว่าประถมศึกษา 7.596 20.31% สายวชิาการ 5.105   13.66%

www.tanitsorat.com

ตาํกว่าประถมศึกษา 7.596 20.31% สายวชิาการ 5.105   13.66%

ประถมศึกษา 8.421 22.56% สายวชิาชีพ 2.019 5.40%

มัธยมต้น 5.993 16.02% สายการศึกษา 0.742 1.98%

มัธยมปลาย สามัญ 4.692 12.54% การศึกษาอื�นๆ 0.094 0.25%

มัธยมปลาย อาชีวะ 1.375 3.67% ไม่ทราบ 0.180 0.48%

มัธยมปลาย การศึกษา 0.005 -  8.140   21.77%

ที1มา : สาํนกังานสถิติแห่งชาติหมายเหตุจาํนวนผูม้ีงานทาํ 37.393 ลา้นคน ไตรมาส 2/2560



โจทย์แรงงานบริบทใหม่ของเทคโนโลย ี4.0

1. อุตสาหกรรมที�ใช้แรงงานเข้มข้นจะอยู่ตรงไหนและการจ้างงานจะเป็นอย่างไร
2. การย้ายฐานการผลติจะมีความเข้มข้นเพยีงใด
3. เทคโนโลยชีาญฉลาดและอจัฉริยะจะมีผลต่อการลดจํานวนแรงงานหรือไม่  
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3. เทคโนโลยชีาญฉลาดและอจัฉริยะจะมีผลต่อการลดจํานวนแรงงานหรือไม่  
4. แบบจําลองการใช้เทคโนโลยขีองประเทศที�พฒันาแล้วผลกระทบต่อการจ้าง

งาน
- การยา้ยฐานการผลิตประเทศที1พฒันาแลว้
- กรณีศึกษาการลงทุนในต่างประเทศของญี1ปุ่น 
- อตัราการวา่งงานของประเทศพฒันาแลว้ 



อตัราการว่างงานของประเทศซึ�งมีรายได้สูง
รายงานของ ILO (2017) ระบุว่าเทคโนโลยจีะสามารถทดแทนคนได้ร้อยละ 44

ประเทศ อตัราการว่างงาน %
ประเทศพฒันาแลว้ (เฉลี1ย) 6.3
ประเทศกลุ่มเอเชียแปซิฟิก (เฉลี1ย) 4.2
สหรัฐอเมริกา (ก.พ. 60) 4.7
องักฤษ 4.7 - 4.8
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องักฤษ 4.7 - 4.8
ออสเตรเลีย 5.9
เยอรมนี 6.2-6.3
ฝรั1งเศส  10.0
ญี1ปุ่น 3.1 - 3.4
เกาหลีใต้ 4.1
ไตห้วนั 3.95
สิงคโปร์ 3.4



อนาคตของภาคอุตสาหกรรมไทยจะไปทางไหน

1) ภาคการผลติและการส่งออก ซึ1งเคยเป็นจุดแขง็ของประเทศกาํลงัเผชิญกบัการลดนอ้ยถอยลงของขีด
ความสามารถในการแข่งขนัทั4งจากทรัพยากรธรรมชาติที1ลดนอ้ย, ขอ้จาํกดัดา้นแรงงาน

2) การเข้ามาของการเข้าสู่อุตสาหกรรมยุคที� 4 เกี1ยวขอ้งกบัการเปลี1ยนแปลงทั4งดา้นเทคโนโลยีแห่งอนาคตและ
รูปแบบธุรกรรมการคา้ใหม่ที1ต่างไปจากอดีตซึ1งสอดคลอ้งภายใตน้โยบาย “ไทยแลนด ์4.0”

3) อุตสาหกรรมไทยอยู่ในช่วงรอยต่อ ของขอ้จาํกดัของศกัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนัที1ลดนอ้ย3) อุตสาหกรรมไทยอยู่ในช่วงรอยต่อ ของขอ้จาํกดัของศกัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนัที1ลดนอ้ย
ถอยลง

4) New Business Model การแข่งขนัดว้ยค่าจา้งที1ต ํ1าและการผลิตที1เป็น “Mass Production” และกาํลงัจะผา่น
ออกไปจากประเทศไทยและอาจไม่ใช่ทางเดินอีกต่อไป

5) เทคโนโลยแีละนวตักรรมซึ�งเป็นแนวโน้มของทศวรรษหน้า จะมีผลอยา่งไรต่อการแข่งขนั โดยธุรกรรม
การคา้ในรูปแบบเดิมๆกาํลงัจะเปลี1ยนไปผลที1ตามมามี 2 ทางเลือก คือ

• ประการแรก : ใชว้ิกฤตใหเ้ป็นโอกาส 

• ประการที1สอง : การเปลี1ยนแปลงที1จะมาเป็นภยัคุกคาม 
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การก้าวผ่านสู่ไทยแลนด์ 4.0

1. การปรับเปลี�ยนช่วงรอยต่อควรมีการประเมินถงึผลกระทบ 

2. มาตรการของภาครัฐในการรองรับผลกระทบจากเทคโนโลยใีหม่ 

3. การส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่ที�อยู่ใน Super Cluster หรือ New Engine 
Industries อาจไม่ใช่ทางเลอืกเดยีว
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4. อุตสาหกรรมใหม่ต้องขบัเคลื�อนทุกภาคส่วน อุตสาหกรรม – การค้า - บริการ 

5. กลุ่มเอสเอม็อมีีข้อจาํกดัในการเข้าถงึโอกาส 

6. อุตสาหกรรมใช้แรงงานเข้มข้นจะอยู่ตรงไหน

7.ไทยแลนด์ 4.0 ต้องส่งเสริมทุกภาคส่วน ราชการ – ธุรกจิ – แรงงาน – การศึกษา - สังคม



แรงงานกลุ่มเสี�ยงจากเทคโนโลย ี4.0  
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1.ธุรกิจซึ1 งมีศกัยภาพ
ตํ1าและไม่สามารถ
เขา้ถึงโอกาสการ

เปลี1ยนแปลง

2. กลุ่มอุตสาหกรรม
ซึ1งใชแ้รงงานเป็นหลกั

ขาดนวตักรรมและ
เทคโนโลย ีอาจ
แข่งขนัไดย้าก

3. กลุ่มอุตสาหกรรม
ซึ1งมีแนวโนม้

ยา้ยฐานการผลิต

4. กลุ่มแรงงานไร้
ทกัษะการศึกษาคํ1า

5. กลุ่มแรงงาน
สูงอายุ



อาชีพกลุ่มเสี�ยงจากเทคโนโลย ี4.0  

ลาํดับ อาชีพ ภัยคุกคาม

1 พนกังานขายปลีกหนา้ร้าน, ในหา้งโมเดิร์นเทรด
ต่างๆ และพนกังานขายตรง

จะถูกแทนที1ดว้ยอี-คอมเมิร์ซ

2 งานบริการกลุ่มเสี1ยง เช่น พนกังานโรงแรม, 
ร้านอาหาร, รปภ., ช่างกลึง-ช่างเชื1อมโลหะ

จะถูกทดแทนดว้ยหุ่นยนตแ์ละระบบคอมพิวเตอร์อจัฉริยะ
ในการรับจองหอ้งพกั-การลงทะเบียนและตอ้นรับ

3 พนกังานที1เกี1ยวขอ้งกบัสถาบนัทางการเงิน จะถูกแทนที1ดว้ย ระบบ ATM และกาํลงัเขา้สู่ E-Banking –
Fintech และพร้อมเพย ์(Prompt-Pay)
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4 แรงงานในอุตสาหกรรมใชแ้รงงานเขม้ขน้ยคุ 
2.0-2.5 และไม่สามารถแข่งขนัได้

จะถูกแทนที1ดว้ยหุ่นยนตอ์ตัโนมตัิซึ1งปัจจุบนัมีการพฒันา
ทาํงานไดห้ลากหลาย เช่น งานพ่นสี, งานประกอบชิ4นส่วน
ยานยนต ์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

5 แรงงานในภาคโลจิสติกส์ จะถูกแทนที1ดว้ย รถยกสินคา้แบบอตัโนมตัิไร้คนขบั, 
หุ่นยนตค์ดัแยก-บรรจุสินคา้, หุ่นยนตจ์ดัเรียงสินคา้

6 ธุรกิจสื1อ-สิ1งพิมพ์ สื1ออิเลก็ทรอนิกส์ / Social Media

7 คนขบัรถทั4งรถยนตแ์ละรถบรรทุก จะเป็นเชิงพาณิชยจ์ะถูกแทนที1ดว้ยรถยนตไ์ร้คนขบั

8 Counter Service ในภาคธุรกิจต่างๆ เช่น 
สนามบิน แอร์ไลน ์ขายตั|วต่างๆ 

จะถูกแทนที1ดว้ย IoT และ E-money



HRD. 4.0 ในภาคธุรกจิ
การแยกแยะกลุ่มคนออกเป็นกลุ่มเพื�อการพฒันา 

Mentor & Coach กลุ่มคนที1มีศกัยภาพเป็น HR 3.0 หรือระดบั 3.5 ซึ1 งพร้อมจะ
เดินหนา้ร่วมกบัฝ่ายจดัการ อาจมีไดไ้ม่เกินร้อยละ 4-5 ของพนกังานในองคก์ร

Up Skill / Attitude Plus กลุ่มคนซึ1งมีทศันะคติทางบวกจดัอยูใ่นกลุ่มคนประเภท 
HR 2.0-3.0 พร้อมใหค้วามร่วมมือแต่ยงัขาดศกัยภาพ เป็นกลุ่มทรัพยากรมนุษยท์ี1
สาํคญัอาจเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 12-15 ของคนในองคก์ร
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สาํคญัอาจเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 12-15 ของคนในองคก์ร

Refresh Skill กลุ่มคนที1ตอ้งเสริมทกัษะเป็นกลุ่มที1ไม่ต่อตา้นการเปลี1ยนแปลงของ
ธุรกิจแต่ขาดศกัยภาพจดัเป็นกลุ่มคนประเภท 2.0-2.5 อาจเป็นแรงงานไดใ้นทุกระดบั 
ส่วนใหญ่เป็นคนที1ทาํงานมานานไม่ใช่คนใฝ่รู้ 

Low Productivity & Inactive Group เป็นกลุ่มแรงงานที1ไม่พร้อม ผลิตภาพแรงงาน
ตํ1าเป็นพวกเฉื1อยชาต่อการเปลี1ยนแปลง แยกออกเป็น 2 กลุ่มคือ 
- กลุ่ม Retraining 

- กลุ่ม Retreat 



โมเดลธุรกจิรับมือกบัการแข่งขันรูปแบบใหม่ (New Business Model) 

Smart organization การยกระดบัองคก์รอจัฉริยะ เชื1อมโยงเทคโนโลยชีั4นสูง11

กระบวนการเขา้ถึงนวตักรรมและเทคโนโลยีใหม่ (Innovation & Technology 
Access) 

22
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การพฒันาเพื1อใหไ้ดม้าซึ1 งทกัษะ (Skill Acquisition & Skill Set) เกี1ยวขอ้งกบัการ
เพิ1มผลิตภาพแรงงาน

33

การออกแบบโซ่อุปทาน 4.0 รองรับการผลิตที1ซบัซอ้น (Cyber Lean Production)44

New Demand 4.0 โมเดลธุรกิจใหม่ตอ้งสอดรับกบัพฤติกรรมการบริโภคที1
เปลี1ยนไปภายในสงัคมดิจิทลั

55



องค์ประกอบของการปรับตวัของผู้ประกอบการ
การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์4.0 ในภาคธุรกิจ

องค์ประกอบ
Target & Direction3.

Business Competence Analysis
ประเมินขีดความสามารถธุรกิจ
ผลิตภณัฑ-์ตลาด-แข่งขนั-คน

(อยูใ่นขอบหรือตกขอบ)

2.Vision of Entrepreneur 4.0
วสิัยทศัน์ของผูป้ระกอบการ-

หุน้ส่วนธุรกิจ-ผูบ้ริหาร

1.

New Business Model
กาํหนดรูปแบบธุรกิจซึ1 งพร้อมรับมือ
7.
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องค์ประกอบ
การพฒันาธุรกจิ

สู่อุตสาหกรรม 4.0 

Reform & Change การเขา้สู่
กระบวนการเปลี1ยนแปลงและ

ปฏิรูปทั4งองคก์ร

6. Business Strategy 4.0 Design
ออกแบบเป็นยทุธศาสตร์

ใหส้อดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมใหม่

4.

People Transform
การเตรียมพร้อมคนเพื1อกา้วผา่น

สู่เศรษฐกิจแห่งอนาคต

5.

Target & Direction
กาํหนดเป้าหมายและทิศทาง

การพฒันา

3.
กาํหนดรูปแบบธุรกิจซึ1 งพร้อมรับมือ

กบัการแข่งขนัรูปแบบใหม่
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