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วันทีK 1 มิถนุ ายน 2560

การก้ าวผ่ านอุตสาหกรรม 4.0 โอกาสหรื อภัยคุกคาม
ไทยแลนด์ 4.0 เป็ นวาระแห่งชาติ (Thailand 4.0 National Agenda) ประเทศไทยรัฐบาลได้ มีการผลักดัน
เศรษฐกิจภายใต้ อตุ สาหกรรมใหม่ ซึงK ถูกนําไปเชืKอมโยงกับนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” โดยเป็ นส่วนหนึงK ของยุทธศาสตร์
ชาติและโรดแมปทางเดินของประเทศในสองทศวรรษหน้ า ในช่วงทีKผ่านมาเศรษฐกิจไทยส่วนใหญ่ ขับเคลืKอนจาก
อุตสาหกรรมซึงK ใช้ แรงงานเข้ มข้ น ภาคเอสเอ็มอีของไทยมีความอ่อนแอ มากกว่าครึK งยังติดอยู่ในอุตสาหกรรมช่วงทีK 2
อุตสาหกรรมส่งออกส่วนใหญ่ไม่มีแบรดน์และนวัตกรรมของตนเองเป็ นอุตสาหกรรมลักษณะรับจ้ างผลิต (OEM) หรื อ
เป็ นฐานการผลิตให้ กบั เจ้ าของแบรนด์ตา่ งชาติ ซึงK นอกเหนือจากการได้ มลู ค่าเพิKมน้ อยยังเสีKยงต่อการถูกย้ ายฐานการ
ผลิตในอนาคต
การก้ าวผ่านไปสูอ่ ตุ สาหกรรม 4.0 ในส่วนของภาคธุรกิจทังอุ
_ ตสาหกรรมการผลิต, การค้ า, บริ การ และค้ าส่ง-ค้ า
ปลี ก จะต้ องมี ก ารปรั บ กระบวนทั ศ น์ (Paradigm) เพื; อ ให้ ส ามารถสอดคล้ องเกาะเกี; ยวไปกั บ การ
เปลี;ยนแปลงซึ;งกําลังจะมาถึง ภายใต้ อตุ สาหกรรมอัจฉริ ยะซึงK จะมีการนํานวัตกรรมระบบเทคโนโลยีอตั โนมัติและ
หุ่นยนต์เข้ ามาใช้ ในระบบการผลิตและเชืKอมโยงไปสูผ่ ้ บู ริ โภค
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ถื อเป็ นการยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้ เป็ นหัวจักรขับเคลืKอนเศรษฐกิ จใหม่ใ น
ทศวรรษหน้ า ปั จจุบนั จีดีพี (GDP) ของอุตสาหกรรมไทยมีมลู ค่าประมาณร้ อยละ 39.2 หรื อคิดเป็ นมูลค่าประมาณ
5.45 ล้ านล้ านบาท โดยมีแรงงานทีKเกีKยวกับภาคอุตสาหกรรมโดยตรงประมาณ 6.41 ล้ านคน และแรงงานในภาค
บริ การทีK เกีK ยวข้ อ งอี ก 7-8 ล้ านคน กลไกของภาคอุตสาหกรรมการผลิ ตเกีK ย วข้ องกับ อุต สาหกรรมต่อ เนืK องตัง_ แต่
วัตถุดิบ-อุตสาหกรรมต้ นนํ _า-กลางนํา_ และปลายนํ _า ตลอดจนอุตสาหกรรมสนับสนุนต่างๆ เช่น บรรจุภัณฑ์ และภาค
บริ ก ารทีK เ กีK ย วข้ อ ง เช่ น ผู้ใ ห้ บริ ก ารด้ านโลจิ สติ ก ส์ , ด้ านการเงิ น ฯลฯ นอกจากนี ก_ ารผลิ ตของภาคอุต สาหกรรม
เกีKยวข้ องกับการใช้ ทรัพยากรในรู ปแบบต่างๆ เช่น กําลังแรงงาน, วัตถุดิบ, พลังงาน และปั จจัยการผลิตต่างๆ รวมทัง_
ผลผลิตจากเกษตรกรรมและประมง ฯลฯ
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แนวโน้ มภาคการผลิตกําลังปรับเปลีKยนไปสู่บริ บทใหม่ภายใต้ อตุ สาหกรรม 4.0 ซึงK เกีKยวข้ องกับการปฏิวตั ิทาง
เทคโนโลยียคุ ทีK 4 พลวัตใหม่ทําให้ ภาคธุรกิจรายใหญ่หรื อ SMEs ต้ องเร่ งปรับองค์กรให้ สอดคล้ องก้ าวผ่านการเปลีKยนแปลง
ของบริ บทธุรกรรมการค้ าโลกซึงK มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็ นพลังขับเคลืKอน ธุรกิจกลุ่มใดทังภาคการผลิ
_
ตและบริ การ
รวมทัง_ บุคลากรซึKงไม่สามารถยกระดับธุรกิ จและตนเองให้ เชืK อมต่ออุปสงค์ ใหม่ (New Demand) อาจสูญเสียขี ด
ความสามารถในการแข่งขันและมีโอกาสเสีKยงต่อการถูกทิ _งไว้ เบื _องหลัง โลกของเศรษฐกิจใหม่จึงไม่มีช่องว่างสําหรับ
กิจกรรมซึงK ไม่สอดคล้ องกับการเปลีKยนแปลง
แนวโน้ มธุรกรรมการค้ าและการผลิตจากนีจ_ ะขับเคลืKอนด้ วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ เช่น เทคโนโลยี
ดิจิ ทัล , เทคโนโลยี ปั ญ ญาประดิ ษฐ์ (AI), เทคโนโลยี อ อโตเมชัKน , เทคโนโลยี หุ่น ยนต์ , เทคโนโลยี อ วกาศ, นาโน
เทคโนโลยี และเทคโนโลยีพนั ธุกรรมศาสตร์ ใหม่ (Genome Tech) จะเข้ ามาเปลีKยนแปลงนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ทงั _
ด้ านอาหาร,ปศุสตั ว์,การแพทย์ ขณะทีKด้านการสืKอสารจะเกิดสังคมดิจิทลั เข้ าสู่ยุคอินเทอร์ เน็ตสําหรับชีวิตประจําวัน
หรื อ IoT : Internet of Things ทําให้ ผ้ บู ริ โภคสามารถเข้ าถึงสินค้ า-บริ การได้ อย่างไร้ ข้อจํากัด
ประเด็นของไทยจะต้ องเข้ าใจว่าแนวคิดดังกล่าวเกิดขึ _นในประเทศทีKพฒ
ั นาแล้ ว เช่น ประเทศอุตสาหกรรมใน
ยุโรปและสหรัฐอเมริ การวมถึงญีKปุ่นและเกาหลี ซึKงประเทศเหล่านันมี
_ การทํา R&D และพัฒนาเทคโนโลยีชนสู
ั _ งเพืKอ
เตรี ยมเข้ าสูอ่ ตุ สาหกรรม 4.0 มาก่อนหน้ านี _หลายปี สําหรับประเทศไทยและประเทศกําลังพัฒนาทางเลือกคงมีไม่มาก
นัก นอกจากการนําเข้ าและการเลือกใช้ เทคโนโลยีใหม่ทีKเหมาะสมกับธุรกิจและตลาด ขณะทีKอตุ สาหกรรมส่วนใหญ่
ของไทยยัง อยู่ใ นยุค ทีK 2.0-2.5 ซึKง ต้ อ งพึKง พาแรงงานในสัด ส่วนทีK สูง ขณะทีK ภ าคธุ ร กิ จ และบุค ลากรจํ านวนมาก
โดยเฉพาะ SMEs อาจมีข้อจํากัดในการเข้ าถึงเทคโนโลยีใหม่และหรื อเขาเหล่านันจะมี
_
ทางเลือกอะไรทีKจะไม่หลุดขอบ
และสามารถก้ าวผ่านไปสูเ่ ศรษฐกิจยุคทีK 4
เทคโนโลยีอัจฉริยะกับการเปลี;ยนพฤติกรรมผู้บริโภค
ภายใต้ การเปลีKยนแปลงภูมิทัศน์ ธุรกิจครั ง_ สําคัญจําเป็ นต้ องเข้ าใจเกีKยวกับพฤติกรรมผู้บริ โภคยุค Consumer
4.0 ซึงK มาพร้ อมกับสมาร์ ทโฟนบนแพลตฟอร์ มโซเชียลเน็ตเวิร์กเต็มรู ปแบบก่อให้ เกิดช่องว่างช่องทางจําหน่ายออนไลน์ทงั _
อี-คอมเมิร์ซและโซเชียล-คอมเมิร์ซในรู ปแบบทีKหลากหลาย ขณะเดียวกันเป็ นจังหวะเดียวกับหลายประเทศในโลกซึงK กําลัง
เปลีKยนโหมดเศรษฐกิจเพืKอรองรั บคลืKนของการปฏิวัติทางเทคโนโลยียุคทีK 4 เกีKยวข้ องกับการยกระดับระบบปฏิบัติการ
ระหว่างนวัตกรรมโลกดิจิทัลกับธุรกรรมการค้ าและระบบการผลิต รวมทัง_ การปฏิสมั พันธ์ ระหว่างมนุษย์ กับเครืK องจักร
อัจฉริ ยะ ขณะทีKระบบการผลิตดิจิทัล (Cyber Lean Manufacturing) ซึKงเป็ นการปฏิ วัติของภาคการผลิตไปสู่ระบบ
อัตโนมัติในการรับคําสังK ซื _อ-การวางแผนการผลิต และวิเคราะห์ข้อมูลโดยไม่ต้องอาศัยมนุษย์ (Independent Process
Management) ซึงK อุตสาหกรรมใหม่เกีKยวข้ องกับ “First & New S-Curve Manufacturing” มีการเชืKอมโยงกับดิจิทลั และ
เครื อข่ายไซเบอร์ โดยมีการนําอินเทอร์ เน็ตและแอพพลิเคชัKน (IoT : Internet of Things) เข้ ามาเป็ นพื _นฐานทัง_ ในระดับ
อุตสาหกรรมการผลิต-การค้ า-ครัวเรื อน
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ทังนี
_ _อุปสงค์ของผู้บริ โภคในปั จจุบนั และในอนาคตภายใต้ การเข้ าถึงโทรศัพท์มือถืออัจฉริ ยะแบบไร้ ขอบเขต
จํ ากัดทํ าให้ เกิ ด สังคมดิจิทัล (Digital Society) ข้ อมูลข่าวสารและการเข้ าถึงแหล่งจัดจํ าหน่ายผ่ านระบบการค้ า
อิเล็กทรอนิกส์ทัง_ เว็บไซต์ของผู้ขาย, อี-มาร์ เก็ตเพลส และโซเชียลเน็ตเวิร์กซึKงมีอตั ราการเติบโตทีKสูงในอนาคตจะมี
สัดส่วนใกล้ เคียงหรื อมากกว่าการค้ าปลีกแบบ “Shop & Pick” กระแสการเปลีKยนแปลงของพฤติกรรมการบริ โภคผ่าน
สืKอออนไลน์แทนการรับรู้ จากโฆษณาของผู้ผลิตผ่านสืKอกระแสหลัก ทําให้ รูปแบบความต้ องการและช่องทางจําหน่าย
สินค้ าและบริ การมีการเปลีKยนแปลงอย่างรวดเร็ วและยากทีKจะคาดเดา โดยอุปสงค์ใหม่ในลักษณะทีKเฉพาะเจาะจง
(Niche Demand) จะมีบทบาทมากขึน_ ซึงK ระบบการผลิตแลโซ่อปุ ทานจะต้ องออกแบบให้ มีคล่องตัวและยืดหยุ่นสูง
(Agility & Flexibility) อีกทังจะต้
_ องมีระบบโลจิสติกส์ทีKมีประสิทธิภาพในการรองรับความต้ องการแบบแปรปรวนทําให้
โซ่อปุ ทานจะต้ องมีการปฏิรูปไปสูย่ คุ 4.0
ภูมิทศั น์ ใหม่ และการก้ าวผ่ าน
ภายใต้ คลื;นอุตสาหกรรมยุคที; 4
- 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

New Context
Industry 4.0
อุตสาหกรรม
ภายใต้บริบทใหม่

Internal factors area

- 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

4
5
Transforming to
Industry 4.0
2

6

New
Consumers 4.0
การเปลี=ยนแปลงจาก
วาระผู้บริ โภค4.0

1
Internal factors area

Internal factors area

-Unpredict Demand
External factors area
-Social Digital
-Health Care
-High Age Demographic (การเปลียนแปลงสัดส่ วนอายุผูบ้ ริ โภค)
-Human Right & Trafficking
-Transparency & Public Traceability
-Climate & Environment Friendly

New Paradigm
Competitors
กระบวนทั ศน์ใหม่
ของคู่แข่ ง

ทีKมา : ดร.ธนิต[ โสรัตน์ (2016)

www.tanitsorat.com

3/16

การก้ าวผ่านธุรกิจภายใต้ การเปลีKยนแปลงของคลืKนอุตสาหกรรม 4.0 ปั จจัยสําคัญมาจากพลวัตการเปลีKยนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริ โภคส่งผลต่อการเปลีKยนแปลงภูมิทศั น์ของธุรกิจ อีกทังการนํ
_
านวัตกรรมและเทคโนโลยีชนสู
ั _ ง เกีKยวข้ อง
กับเครืK องจักรอัตโนมัติสามารถเชืKอมโยงรับคําสังK ซื _อ การวางแผนการผลิต การวิเคราะห์ได้ โดยไม่ต้องใช้ มนุษย์ อีกทังการ
_
เปลีKยนแปลโครงสร้ างอายุของประชากรโลกไปสู่สงั คมสูงวัยทําให้ กระแสการดูแลสุขภาพเป็ นวาระของผู้บริ โภคระดับโลก
แม้ แต่ในภาคเกษตรกรรมกําลังปรับเปลีKยนไปสู่ยุคเกษตรชีวภาพและเกษตรแปรรู ปทีKใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีไบโอ-จีน
อม (Bio-Genome Based) ซึงK เทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพจะเป็ นพื _นฐานอยู่ใน “เกษตรกรรม 4.0” เกีKยวข้ องกับการแปรรู ป
อาหาร นอกจากนี _วาระโลกร้ อนและการตืKนตัวด้ านสิKงแวดล้ อมจะเป็ นวาระโลกทําให้ ผ้ ูบริ โภคมีการตระหนักถึงอุตสาหกรรม
ทีKเป็ นมิตรกับสิKงแวดล้ อม อีกทังกระแสของผู
_
้ บริ โภคให้ ความสําคัญกับอุตสาหกรรมซึงK มีศีลธรรมและความโปร่ งใส (Moral
& Transparent Manufacturing) ทัง_ ด้ านการค้ ามนุษย์ ด้ านสิทธิ มนุษยชน โดยผู้บริ โภคภายใต้ บริ บทใหม่โดยเฉพาะ
ประเทศทีKพฒ
ั นาแล้ วจะให้ ความสําคัญทัดเทียมกับด้ านคุณภาพของสินค้ า
แนวโน้ มของเทคโนโลยีอจั ฉริ ยะในรู ปแบบต่างๆ โดยเฉพาะโทรศัพท์ มือถือผ่านแอพพลิเคชัKนและโซเชียลมีเดีย
นับวันจะทวีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื _อของผู้บริ โภค (B2C) และธุรกรรมของภาคธุรกิจ (B2B) ผู้ประกอบการโดยเฉพาะเอส
เอ็มอีกําลังเผชิญกับความท้ าทายของขีดความสามารถในการแข่งขันในการอยู่รอดของธุรกิจ ทังจากทรั
_
พยากรธรรมชาติทีK
ลดน้ อยลง ต้ นทุนทีKสูง ข้ อจํากัดด้ านแรงงาน และกฎเกณฑ์ต่างๆซึKงไม่เป็ นมิตรกับการค้ า-อุตสาหกรรม รวมทัง_ มูลค่าของ
การส่งออกส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมซึงK ใช้ แรงงานเข้ มข้ น ในช่วงการเปลีKยนแปลงทางด้ านเทคโนโลยีทําให้ ภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรมอยู่ในช่วงรอยต่อของการปรั บตัวทัง_ ผู้ประกอบการและผู้ใช้ แรงงาน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมทีKใช้ แรงงาน
เป็ นหลักกํ าลังจะผ่านออกจากประเทศไทยและอาจไม่ใช่ทางเดินของประเทศอีกต่อไป สําหรั บภาคธุรกิจจะต้ องมีการ
ประเมินให้ เห็นถึงผลกระทบทีKกําลังจะตามมาซึงK เป็ นได้ ทงโอกาสและอาจเป็
ั_
นภัยคุกคามต่อธุรกิจ
โมเดลธุรกิจรับมือให้ สอดคล้ องกับบริบทใหม่ ของธุรกิจ-อุตสาหกรรม
(New Business Model)
Smart Business การปรับธุรกิจให้ สอดคล้ องกับนวัตกรรม-เทคโนโลยี
New Demand Conform โมเดลธุรกิจใหม่ต้องสอดรับกับพฤติกรรมการ
บริ โภค ทังการเข้
_
าถึงข้ อมูล, รูปแบบสินค้ า-บริ การ และช่องทางจัดจําหน่าย
Upskill & HRD การให้ ได้ มาซึงK ทักษะเกีKยวข้ องกับการเพิKมผลิตภาพแรงงาน
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Cyber Lean Production & Supply Chain Design การออกแบบระบบการ
ผลิตดิจิทลั และโซ่อปุ ทานการผลิตทีKซบั ซ้ อน
Agility – Flexibility – ability การปรับเปลีKยนธุรกิจให้ มีความคล่องตัว, มี
ความยืดหยุน่ และมีความสามารถในการเข้ าถึงโอกาสและการเปลีKยนแปลง
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การก้ าวผ่ านเชื;อมโยงเทคโนโลยีใหม่ (New Technology Opportunity or Disruptive)
การปฏิ วัติ ทางเทคโนโลยี ยุค 4.0 ส่งผลต่อ การเปลีK ยนแปลงภูมิทัศน์ ธุ รกิ จ -อุตสาหกรรม-การค้ า-บริ การ
เทคโนโลยี ในอนาคตมีพลังพลวัตต่อความอยู่รอดของธุรกิจอย่างคาดไม่ถึง เป็ นทัง_ โอกาสของบางธุรกิ จซึKงเข้ าถึง
(Opportunity) แต่อาจเป็ นภัยคุกคาม (Threat) หรื อนํามาซึKงความหายนะของบางธุรกิจ (Disruptive Technology)
พลังกดดันต่อภาคธุรกิจจะมาจากการเปลีKยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริ โภคซึงK สามารถเข้ าถึงนวัตกรรม เทคโนโลยี และ
ข้ อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ อย่างสะดวกและรวดเร็ ว กล่าวได้ ว่าภายใต้ สมาร์ ทโฟนอัจฉริ ยะทําให้ เกิดสังคม
ดิจิทลั (Digital Society) และผู้บริ โภคจะกลายเป็ น “Consumer 4.0”
บริ บ ทของธุ ร กิ จ ซึKง กํ า ลัง ก้ า วผ่ านสู่ไ ทยแลนด์ 4.0 การเข้ า ถึง นวัต กรรมและเทคโนโลยี เ ป็ นกุญ แจแห่ ง
ความสําเร็ จเกีKยวข้ องกับการเตรี ยมพร้ อมองค์กรและบุคลากรให้ สามารถสอดคล้ องและสนองตอบต่อความต้ องการ
ของตลาดในรู ปแบบทีKหลากหลายมีความเฉพาะเจาะจง เปลีKยนแปลงแบบไปไวมาไว มีความต้ องการใหม่ๆ ทัง_ การ
รั บรู้ ข้ อ มูลสิน ค้ า, ตัวสินค้ า, โมเดล, รู ป แบบ ภาพลัก ษณ์ และช่องทางจัด จํ าหน่ ายสิน ค้ าปั จจัยแวดล้ อมธุ รกิ จจะ
เปลีKยนไปจากเดิม เป็ นผลจากพลวัตของเครื อข่ายสังคมออนไลน์ มีผลกระทบโดยตรงต่อธุรกรรมการค้ ายุคใหม่ๆ
การอยู่ร อดของภาคธุร กิ จจากนี ไ_ ปเกีK ย วข้ องกับความสามารถในการก้ าวผ่านการเปลีKย นแปลงด้ วยการ
เชืKอมโยงอุปสงค์ใหม่ของผู้บริ โภคยุค 4.0 ซึงK จะต้ องมีระบบปฏิบตั ิการเชืKอมโยงกับเทคโนโลยีใหม่ (New Technology
Connectivity) ในการออกแบบเทคโนโลยีทีKเหมาะสมกับธุรกิจในอนาคตซึงK ต้ องสามารถเชืKอมโยงหน่วยงานภายใน
และหน่วยธุรกิจในโซ่อปุ ทานการผลิตได้ อย่างลงตัว เกีKยวข้ องกับความสามารถในการดํารงอยู่บนโซ่อปุ ทานการผลิต
ของลูกค้ า หากเป็ นธุรกิจอุตสาหกรรมกลางนํา_ ซึKงถูกบีบอัดทัง_ จากซัพพลายเชนและจากลูกค้ ารวมทัง_ อิทธิ พลของ
ผู้บริ โภคจํ าเป็ นจะต้ องมีร ะบบปฏิ บัติก ารในการเข้ าถึงและสามารถเชืK อมโยงข้ อ มูล และการรั บ-ส่ง สินค้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพ
การก้ าวผ่านยุคแห่งอุตสาหกรรมการค้ าแบบอัจฉริ ยะและชาญฉลาดโดยมีนวัตกรรม-เทคโนโลยีเป็ นพลวัต
ขับเคลืKอนเป็ นองค์ประกอบสําคัญของการออกแบบโซ่อปุ ทานภายใต้ อปุ สงค์ของลูกค้ าและภูมิทศั น์ธุรกิจทีKเปลีKยนไป
ระบบปฏิ บัติ ก ารในการผลิ ต และการรั บ -ส่ง สิ น ค้ าจึง ต้ อ งออกแบบให้ ส อดคล้ อ งเกาะเกีK ย วกับ ธุ ร กรรมการค้ า ทีK
เปลีKยนแปลงเพราะหากไม่สามารถก้ าวทันตามอุปสงค์ของลูกค้ าซึKงเปลีKยนไปไม่เหมือนเดิม โดยระบบปฏิบัติการ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในองค์กรจะต้ องมีการปรับเปลีKยนให้ มีความสอดคล้ องไปในทิศทางเดียวกับลูกค้ าและตลาด
ในอนาคต
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ความสามารถธุรกิจในการก้ าวผ่ านอุปสงค์ ใหม่
ภายใต้ การเปลี;ยนแปลงของเทคโนโลยี
น
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กรณีศึกษา :
ระบบปฏิบัตกิ ารเชื;อมโยงเชื
เชื;อมโยงเทคโนโลยี
มโยง
4.0
1. Digital Innovation & Cyber Link นวัตกรรมดิจิทลั และแอพพลิเคชันK ภายใต้ การเชื
การเชืKอมต่ออินเทอร์ เน็ตซึงK ถูก
ยกระดับไปเป็ น Iot : Internet Of Things หรื ออินเทอร์ เน็ตสําหรับทุกสรรพสิKง นวัตกรรมและเทคโนโลยี
กรรมและ
ดิจิทลั
กลายเป็ นกระแสหลักของธุรกรรมการค้ า - อุตสาหกรรม ธุรกิจ ภาคบริ การ ภาคการเกษตร ภาคการศึกษา
การแพทย์-สาธารณสุข และเข้ ามาถึงในบ้ านและชีวิตประจําวันของผู้คนทุกระดับและทุกวัย
2. Smart Phone for Everythings
verythings จากนี _ไปการรับรู้ ข้อมูลสินค้ ารวมทังช่
_ องทางขาย,
งทางขาย ชําระเงิน, การจัดส่ง
ทังหมดอยู
_
อยู่บนมือถืออัจฉริ ยะ การออกแบบระบบปฏิ
การออ
ระบบปฏิบตั ิการรองรับผู้บริ โภคแห่งศตวรรษทีK 21 เกีKยวข้ อง
กับพฤติกรรมผู้บริ โภคเปลี
เปลีKยนแปลงไปแบบสิ _นเชิงจนอาจเป็ น “Consumers Disruptive”
Disrupt ภายใต้ สมาร์ ท
โฟนอัจฉริ ยะทํทําให้ การเข้ าถึงข้ อมูลสินค้ ามีการเปลี
เปลีKยนแปลงจากเดิมซึงK ผู้ผลิตเป็ นผู้กําหนดผ่
ห านสืKอกระแส
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หลัก เช่น สิKงพิมพ์, โทรทัศน์, วิทยุ แต่ภายใต้ สืKอออนไลน์ผ่านสมาร์ ทโฟนอัจฉริ ยะจะทําให้ ข้อมูลข่าวสาร
เชืKอมต่อกันแบบเรี ยลไทม์ แอพพลิเคชันK ลํ _ายุคทําให้ สมาร์ ทโฟนกลายเป็ นระบบอัจฉริ ยะ ผู้บริ โภคเป็ นผู้
กําหนดวิธีเข้ าถึงข้ อมูลสินค้ าและกํ าหนดรู ปแบบการค้ าผ่านสังคมดิจิทัล สืKอโฆษณากระแสหลักของ
ผู้ผลิตแทบไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื _อของผู้บริ โภคซึงK มีการเปลีKยนทีKรวดเร็ วและคาดเดาไม่ได้
3. E-Commerce Accessibility พฤติกรรมของผู้บริ โภคใหม่หันมาเช็ค-แชร์ -ช้ อป ผ่านสมาร์ ทโฟนจากนี _
แนวโน้ มการค้ าอิเล็กทรอนิกส์หรื ออีคอมเมิร์ซจะไม่ใช่เป็ นของสมัครเล่นอีกต่อไป ปั จจุบนั มีมลู ค่าประมาณ
2.523 ล้ านล้ านบาท มีสดั ส่วนร้ อยละ 40 ของมูลค่าขายสินค้ าและบริ การทังหมด
_
อัตราการขยายตัวคิดเป็ น
ร้ อยละ 12-14 (ปี 2559)
จากการศึกษาพบว่าการสังK ซื _อและส่งมอบสินค้ า online ในลักษณะ B2B เป็ นการสังK ซื _อเชิงพาณิชย์อุตสาหกรรมมีมลู ค่า 343,866.80 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 13.62 ขณะทีKการสังK ซื _อของผู้บริ โภคใน
ลักษณะ B2C ซึKงเป็ นการค้ าปลีก-ค้ าส่งออนไลน์ (Retail Customers) มูลค่า 731,823.33 ล้ านบาท มี
สัดส่วนประมาณร้ อยละ 30.35 และการให้ บริ การด้ านท่องเทีKยวทีKพกั อาศัยมูลค่าประมาณ 643,033.15 ล้ าน
บาทมีสดั ส่วนร้ อยละ 25.50 (จากข้ อมูลของ สนง.พัฒนาธุรกิจอีเล็กทรอนิกส์ หรื อ ETDA)

ปั จจัยที;ทาํ ให้ การซือa ขายออนไลน์ มาแรง
1) คนไทยนิยมใช้ อินเทอร์ เน็ตติดลําดับโลก ประเทศไทย (ปี 2560) ติดลําดับโลกด้ านการใช้ โซเชียล
เน็ตเวิร์กสูง มีผ้ ใู ช้ เฟซบุ๊ค 47 ล้ านคนติดลําดับ 9 ของโลกแซงหน้ าประเทศญีKปนและประเทศชั
ุ่
นนํ
_ าของ
อียู ขณะทีKอินสตาแกรมมีผ้ ูใช้ งาน 11 ล้ านคนติดลําดับทีK 13 ของโลก และทวิตเตอร์ มียอดผู้ใช้ งาน 9
ล้ านคน
2)

การซือa สินค้ าออนไลน์ เป็ นที;นิยม ช่วงทีKผ่านมามีการใช้ ผ่านแพลตฟอร์ มโซเชียลเน็ตเวิร์กเต็มรู ปแบบ
เพราะมีความสะดวกทังแชท-แชร์
_
-คลิก-การชําระเงิน-การจัดส่งแบบ Express

3)

อนาคตการซือa ขายออนไลน์ จะมี สัดส่ วนสูง ทําให้ เจ้ าของสินค้ าหันมาใช้ ด้านประชาสัมพันธ์ บน
โฆษณาออนไลน์และมีเม็ดเงินจํานวนมากขึ _นเพราะเป็ นช่องทางทีKผ้ ูบริ โภคเข้ าถึง กระทบต่อธุรกิจสืKอ
สิKงพิมพ์ตา่ งๆ

4)

การขายบนโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ ใช่ ของมือสมัครเล่ นอีกต่ อไป กลุ่มธุรกิจค้ าปลีกขนาดใหญ่กําลังมี
การลงทุนเปิ ดช่องทางจําหน่ายออนไลน์ และมีการจัดตังศู
_ นย์กระจายสินค้ าและ Express ของตนเอง
การขายออนไลน์มีทงผู
ั _ ้ จําหน่ายในประเทศและข้ ามประเทศ (Cross Border) ซึKงมีแนวโน้ มขยายตัวใน
อนาคตจะกระทบกับรายย่อย
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4. O2O : Online to Offline (E-Group Buying) ไม่ใช่เทคโนโลยีโดยตรงแต่เป็ นรู ปแบบอี-คอมเมิร์ซทีKผสมผสาน
กับโซเชียลมีเดีย ทําให้ เกิดเป็ นรู ปแบบการค้ าปลีกออนไลน์ในอีกรู ปแบบหนึKง เป็ นการแชร์ ส่งต่อข้ อมูลสินค้ า
เพืKอให้ ผ้ คู นในโลกโซเชียลรวมตัวกันในการซื _อสินค้ าเป็ นล๊ อตใหญ่เพืKอได้ ส่วนลดมากๆ ธุรกรรมการค้ าโอทูโอ
(O2O) เป็ นการผสมผสานดิจิทลั เทคโนโลยีโซเชียลมีเดียกับโทรศัพท์มือถืออัจฉริ ยะ (Smart Phone) เป็ นการ
ประยุกต์การทําธุรกิจด้ วยการผสมผสานเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตเชืKอมโยงกับธุรกิจซึงK มีหน้ าร้ านโดยมีระบบ
เชืKอมผู้บริ โภคออนไลน์ จํานวนมากผ่าน Facebook หรื อ Twitter โดยผู้บริ โภคต่างชักชวนกลุ่มในโซเชียล
มีเดียให้ สนใจตัวสินค้ าและร่ วมกันซื _อ (Group Buying) เพืKอรั บส่วนลดร่ วมกันเป็ นการขยายเครื อข่ายการ
ขายโดยผู้บริ โภคผ่าน “Digital Society” ข้ อมูลสินค้ ามีการรับและส่งต่ออย่างรวดเร็ วไปยังกลุ่มเป้าหมายโดย
มีแนวโน้ มว่าจะเป็ นเทรนใหม่ของอี-คอมเมิร์ซ
5. Fintech & Digital Banking นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินของยุค 4.0 เป็ นการผสมผสานธุรกรรม
การเงิ น (Financial) มาประยุกต์ใช้ กับเทคโนโลยี ดิจิทัลไร้ สายหรื อออนไลน์ ช่วยในธุรกรรมการเงินทัง_
สถาบันการ-ธนาคาร-การชํ าระเงิ น/โอนเงิ น ทัง_ ระดับครั วเรื อน-ธุรกิ จ-การชํ าระเงิ นภาษี (E-Tax) และ
อุตสาหกรรมการเงิน เช่น ระบบ VTM : Virtual Teller Machine ทําหน้ าทีKตงแต่
ั _ เปิ ดบัญชี, ออกบัตร
ATM, การขอสินเชืKอ, การรับ-โอนเงิน (CDM)
เทคโนโลยีฟินเทคเป็ นส่วนผสมของระบบธุรกรรมทางการเงินทําให้ เกิดนวัตกรรมการเงินต่างๆ เช่น
บิทคอยน์(Bitcoin) ซึงK เป็ นธนบัตรดิจิทลั ในการฝาก-ถอนเงินในสกุลดิจิทลั ผ่านระบบเทคโนโลยีบล็อกเชน
(Block Chain) ซึKงทําหน้ าทีKเป็ นสมุดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีการกําหนดอัตราแลกเปลีKยนดิจิทัล
เคอร์ เร้ นซีK “Digital Currency” (เช่น 1 BTC = 90,000 บาท) ปั จจุบนั สามารถใช้ บริ การผ่านธนาคาร
พาณิชย์ชนนํ
ั _ าชันเกื
_ อบทุกแห่ง
Fintech เป็ นเทคโนโลยีธุรกรรมการเงินยุค 4.0 ส่งผลการเปลีKยนแปลงของอุตสาหกรรมการเงิน
ครัง_ ใหญ่ทําให้ ขนาดของธนาคารและสถาบันการเงินจะเล็กลง สัดส่วนการใช้ บริ การการเงินออนไลน์จะมี
สัดส่วนสูงจนในทีKสุดการใช้ บริ การผ่านเคาท์เตอร์ เซอร์ วิสของสถาบันการเงินจะมีสดั ส่วนเพียงเล็กน้ อย
อีกทัง_ ระบบ “Crowd Founding” ซึKงเป็ นเครืK องมือในการระดมทุนออนไลน์ ของตลาดหลักทรั พย์ ล้วน
เกีKยวข้ องกับเทคโนโลยีฟินเทคทังสิ
_ _น
6. Automation Technology ระบบเทคโนโลยีออโตเมชันK จะเป็ นพื _นฐานในชีวิตประจําวันตังแต่
_ อตุ สาหกรรมการค้ า-ธุรกรรมการเงินและเครืK องมือเครืK องใช้ ในครัวเรื อน ในด้ านค้ าปลีกการรับคําสังK และการเติมเต็มสินค้ า
ผ่านระบบออนไลน์ซงึK อาจมีการระบบเอไอ (AI) เข้ ามาประมวลข้ อมูลและโต้ ตอบกับคอมพิวเตอร์ ของลูกค้ า
แบบอัตโนมัติ ซึงK ในอนาคตการสืKอสารเช่นนี _จะมีลกั ษณะเป็ น Machine to Machine โดยไม่ต้องอาศัยคน
เกีKยวข้ องกับการเชืKอมโยงแอพพลิเคชันK และโซลูชนัK เพืKอการวิเคราะห์ข้อมูลเพืKอเข้ าสู่ระบบออโตเมชันK และการ
ผลิตดิจิทลั (Digital Manufacturing)
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7. Intelligent Robotic เศรษฐกิจภายใต้ หุ่นยนต์ชาญฉลาดจะเข้ ามาทํางานแทนมนุษย์เป็ นยุคทีKมีการนํา
หุ่นยนต์ (Robotic) เชิงพาณิ ชย์ ซึKงมีการพัฒนาต่อยอดเชืK อมโยงกับดิจิทัลและเทคโนโลยี อินเทอร์ เน็ต
“IoT” ทํ า ให้ เป็ นหุ่ น ยนต์ ช าญฉลาดมี บ ทบาทตั ง_ แต่ ใ นบ้ าน-การค้ า-บริ การและการผลิ ต ใน
ภาคอุตสาหกรรมจะมีการผสมผสานการทํ างานระหว่างเครืK องจักรและหุ่นยนต์ กลายเป็ นเครืK องจัก ร
อั จ ฉริ ยะทีK ส ามารถทํ า งานและแก้ ปั ญหารวมทั ง_ การซ่ อ มบํ า รุ ง ตนเองโดยไม่ ต้ องอาศั ย มนุ ษ ย์
(Mechatronics Production) นอกจากนี _หุ่นยนต์ในรู ปของยานพาหนะไร้ คนขับในรู ปแบบต่างๆ เช่น ใน
10 ปี ข้ างหน้ าจะเป็ นยานยนต์พื _นฐานใช้ ในการสัญจรของประชาชน เช่น รถยนต์ไร้ คนขับ รถบรรทุกใช้ ใน
กิจการโลจิสติกส์-ขนส่ง รวมทังเครื
_ K องบิน, โดรน ในการขนส่งสินค้ า
สําหรั บเทคโนโลยี หุ่นยนต์ ในภาคโลจิ สติกส์ ในศูนย์ กระจายสินค้ าของโมเดิร์นเทรดมีการนํ า
ระบบหุ่นยนต์เข้ ามาใช้ ในการเก็บและแยกประเภทสินค้ าเพืKอส่งให้ เครื อข่ายและร้ านค้ า-ร้ านสะดวกซื _อ
ต่างๆ หุ่นยนต์ ในอนาคตจะมีการพัฒนาไปอย่างมากมายตัง_ แต่ในบ้ าน โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม
โรงพยาบาล ระบบรักษาความปลอดภัย หุ่นยนต์เพืKอการทหาร หุ่นยนต์ในด้ านการแพทย์ และหุ่นยนต์ใน
ภาคการเกษตร ฯลฯ
8. AI : Artificial Intelligent เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เป็ นเทคโนโลยีแห่งอนาคตเป็ นการพัฒนาต่อยอดจาก
ระบบคอมพิวเตอร์ ให้ มีความสามารถในการประมวลผล วิเคราะห์ ข้อมูลและตัดสินใจด้ วยตัวเองสามารถ
ควบคุมคอมพิ วเตอร์ , หุ่นยนต์ (Robotic), เครืK องจักรทํ างานได้ อย่ างอัจฉริ ยะโดยไม่ต้ องมี การควบคุม
ขณะเดียวกันสามารถควบคุมและสังK การเครืK องจักรตัวอืKนหรื อคอมพิวเตอร์ เครืK องอืKนให้ สามารถทํางานได้
เสมือนเป็ นมนุษย์ ในอนาคตอันใกล้ จะนํ ามาใช้ ในการควบคุมอุปกรณ์ ต่างๆทัง_ ในอุตสาหกรรม, ธุรกรรม
การค้ า, ภาคบริ การโลจิสติกส์ และเครืK องใช้ ในครัวเรื อน
เทคโนโลยี AI กํ าลังเข้ ามามี บทบาทสําคัญในการทํ างานทดแทนมนุษย์ เช่ น ระบบ “Chatbot”
สําหรับงานบริ การลูกค้ าทัง_ Customer Services และ Call Center ระบบรถไร้ คนขับจําเป็ นต้ องอาศัยระบบ
เอไอ (AI) สําหรั บวงการแผนมีแนวโน้ มทีKจะใช้ ระบบเอไอในการรักษาผู้ป่วยทางไกลและนําระบบ Robo –
Advisor มาใช้ ในการปรึ กษาทางการแพทย์ งานกฎหมาย งานประชาสัมพันธ์ ซึKงระบบสมองกลอัจฉริ ยะใน
อนาคตจะมีบทบาทต่อภาคเศรษฐกิจและชีวิตประจําวันของมนุษย์
9. Cyber Lean Production Systems (CPS) เทคโนโลยีการผลิตซึงK ทําให้ โรงงานเป็ นโรงงานอัจฉริ ยะ (Smart
Factory) ระบบเศรษฐกิ จแบบเทคโนโลยี ออโตเมชัKน เป็ นการผลิ ตแบบอัตโนมัติ ผสมผสานกั บระบบ
คอมพิวเตอร์ อจั ฉริ ยะ (AI) และหุ่นยนต์ฉลาดคิด (I-Robotics) ซึKงข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการรั บคําสังK ซื _อผลิต-โลจิสติกส์-การส่งมอบสินค้ าถึงผู้บริ โภควางอยู่บนดิจิทัลแพลตฟอร์ ม (Digital Platform) การผลิตได้
ผ่านพ้ นจากระบบ “Lean Production” ซึงK เป็ นระบบการผลิตในยุคอุตสาหกรรม 3.0 สู่ระบบอัตโนมัติลํ _ายุค
“Digital & Cyber Production” เป็ นการประหยัดจากการใช้ เทคโนโลยีอจั ฉริ ยะ-เครืK องจักรอัตโนมัติเข้ ามา

www.tanitsorat.com

9/16

แทนแรงงานมนุษย์ ทําให้ ทงผลิ
ั _ ตภาพการผลิต (Productivity) และผลิตภาพแรงงานสูงเป็ นการลดต้ นทุนการ
ผลิตต่อหน่วยได้ อย่างมีประสิทธิผล
10. Smart Application กล่าวได้ วา่ การสืKอสารหากไม่มีนวัตกรรมแอพ (App.) โทรศัพท์มือถือจะไม่เป็ น ”สมาร์ ท
โฟน” เป็ นผลจากการออกแบบนวัตกรรมแอพอัจฉริ ยะ (App.) ซึKงเป็ นโปรแกรมเออกแบบมาให้ ใช้ กับ
โทรศัพท์ มื อถื อและแท็ บเล็ต เป็ นปฏิ บัติ การในโหลดหน้ าเว็บไซต์ และเข้ าถึงข้ อมูลหรื อเชืK อมต่อกันกับ
ฐานข้ อมูล เช่น App Store สําหรับไอโฟนหรื อระบบปฏิบตั ิการ IOS ฯลฯ
11. เทคโนโลยีการบริหารข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีซงึK ช่วยในการบริ หารข้ อมูลดิจิทลั ซึงK ในอนาคตจะ
มีความซับซ้ อนและมีข้อมูลมหาศาลเกีKยวกับการมีเทคโนโลยีซึKงสามารถประมวลผล, วิเคราะห์ , การเข้ าถึง
และเก็ บรั กษาโดยมี ระบบด้ านความปลอดภัยในการเข้ าถึงทัง_ จากโจรภัยทางอิ เล็กทรอนิ กส์ และไวรั ส
คอมพิวเตอร์ เช่น
1) เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติงa (Cloud Computing) เป็ นการใช้ เทคโนโลยีเซิร์ฟเวอร์ จําลองหรื อ
Virtur Serve ในการเก็บและการบริ หารความปลอดภัยของข้ อมูลเป็ นการใช้ ซอฟต์แวร์ และ
เซิร์ฟเวอร์ ของผู้ให้ บริ การเก็บรั กษาข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยสามารถเชืKอมโยงข้ อมูลจากทีKไหนก็
ได้ ทําให้ มีความสะดวกโดยเฉพาะงานโลจิสติกส์ซึKงมีเครื อข่ายอยู่ในพืน_ ทีKต่างๆสามารถเข้ าถึง
ข้ อมูลได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ รู ปแบบเทคโนโลยี ทีKใช้ เช่น Hyper-V ของไมโครซอฟท์ , Citrix,
VMware ฯลฯ
2) การบริหารข้ อมูล (Big Data Analytics) ในธุรกิจซึงK ต้ องมีการเชืKอมโยงข้ อมูลสินค้ าในเครื อข่าย
โซ่อปุ ทานการผลิตทัง_ รู ปแบบ B2B, B2C, B2G ประกอบด้ วยข้ อมูลจํานวนมากมหาศาลและมี
ความหลากหลายและต้ องมีความรวดเร็ วในการประมวลผล (Big Data Analytics) รวมถึงความ
ปลอดภัย กล่าวได้ ว่าธุ รกิ จทีK จะไปสู่ความเป็ นอัจฉริ ยะเกีK ยวข้ องกับการบริ หารข้ อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ
12. Bio Technology เศรษฐกิจชีวภาพจะมีการพัฒนาจนถึงระดับซึงK สามารถนํามาใช้ งานได้ ทงเชิ
ั _ งอุตสาหกรรม
และพาณิ ชย์ เทคโนโลยีชีวภาพในอนาคตจะมีความก้ าวหน้ าทัง_ ในภาคเกษตร ปศุสตั ว์ ด้ านพลังงาน ทัง_
เอทานอลจากอ้ อย, มันสําปะหลัง, ข้ าว และไบโอดีเซลจากปาล์มนํ _ามัน ฯลฯ ด้ านบรรจุภณ
ั ฑ์ทีKเกีKยวข้ องกับ
อาหารและเป็ นมิตรต่อสิKงแวดล้ อม เช่น Bio-Plastic ในด้ านอุตสาหกรรมไบโอเทคโนโลยีทงด้
ั _ านพลังงานและ
การผลิตวัสดุภณ
ั ฑ์จากพืช เช่นไบโอพลาสติกจะเป็ นแนวโน้ มของโลกในอนาคต
13. Genome Technology ยุคแห่งเทคโนโลยีพนั ธุกรรมทังด้
_ านการผลิตและการปรั บแต่งยีนทังการผลิ
_
ตและ
ทางการแพทย์ จะเป็ นวาระของโลกอนาคต เกีK ยวข้ องกับการปลูกถ่ ายและเพาะอวัยวะในอนาคตจะมี
ความก้ าวหน้ า เช่น เทคโนโลยีจีโนม (Genome) เกีKยวข้ องกับการเปลีKยนแปลงพิมพ์เขียว ดีเอ็นเอของเซลล์
และยี นทัง_ ของมนุษย์ และสัตว์ ทัง_ หมดจะเป็ นปั จจัยให้ เกิ ดอุตสาหกรรมทีK เกีK ยวข้ อง รวมถึงการพัฒนา
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ประเทศไทยให้ เป็ นศูนย์การแพทย์ก้าวหน้ าของภูมิภาคขณะทีKเทคโนโลยีด้านยีนซึงK นํามาใช้ ด้านอาหาร เช่น
ด้ านปศุสตั ว์และพืช ทําให้ สามารถเลือกยีนทีKให้ ผลผลิตสูงและเหมาะสมกับภูมิประเทศทําให้ สามารถผลิต
อาหารได้ มากขึ _น รวมถึงพันธุกรรมดัดแปลง (GMO & GMM) จะเป็ นทางเลือกของผู้บริ โภค
14. Space & Satellite Technology การสํารวจอวกาศและดาวเทียมเชิงพาณิชย์เป็ นความก้ าวหน้ าทางฟิ สิกส์
อวกาศ ในอนาคตจะทําให้ เกิดอุตสาหกรรมต่อเนืKองจากปั จจุบันอยู่ในระดับดาวเทียมเพืKอการสืKอสารและ
พยากรณ์ อากาศในโลก จะมีผ้ ูเล่นใหม่ๆ เช่น จีน อินเดีย ญีK ปุ่นต่างจะเข้ ามาแข่งขันอย่างดุเดือด ปั จจุบัน
ประเทศจีนกําหนดให้ อตุ สาหกรรมอวกาศและอุตสาหกรรม 4.0 เป็ นวาระของประเทศ ขณะทีKสหรัฐอเมริ กา
ยกระดับเป็ นอุตสาหกรรมอวกาศในเชิงพาณิ ชย์ ขณะทีKประเทศสิงคโปร์ กําลังมุ่งไปสู่อุตสาหกรรมอวกาศ
และดาวเทียม สําหรับประเทศไทยมีสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) เป็ น
ผู้รับผิดชอบ
ปั จจุบันอุตสาหกรรมเกีK ยวกับอวกาศมีมูลค่า 2.0 แสนล้ านเหรี ยญสหรั ฐ ในอนาคตนวัตกรรมจาก
อวกาศและ เทคโนโลยีดาวเทียมเชิงพาณิ ชย์ จะมีบทบาทมากขึน_ ทีKเห็นได้ ชัด เช่น เทคโนโลยีการติดตาม
ขนส่งทางไกล เช่น ระบบดาวเทียม, ระบบ GPS และเชืKอมโยงโหมดขนส่งทางไกลต่างๆ เช่น เรื อขนสินค้ า
ข้ ามมหาสมุทรและหรื อขนส่งสิ นค้ าทางอากาศ เทคโนโลยี การสืKอสารต่างๆ เช่ น โทรศัพท์ ไร้ สาย, การ
ถ่ายทอดสัญญาณภาพทางไกล, การทํ าแผนทีK , การสํารวจทรั พยากรธรรมชาติจากดาวเทียม รวมทัง_ การ
พยากรณ์อากาศ ฯลฯ
15. Environment Technology ยุคของพลังงานสะอาดในอนาคต 10-20 ปี ข้ างหน้ าจะเห็นผลกระทบต่อ
สภาวะโลกร้ อนได้ อย่างชัดเจน กระแสการตืKนตัวจะยกระดับไปถึงการปฏิเสธไม่ยอมรับสินค้ าซึงK มีส่วนทัง_
ทางตรงและอ้ อมต่อสภาวะโลกร้ อน เช่น ไบโอพลาสติกในอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ต่างๆ, การใช้ พาเลส
กระดาษ, การใช้ เทคโนโลยีเพืKอลดหรื อเลิกใช้ พลังงานนํา_ มันจากฟอสซิว เช่น รถยนต์ไร้ คนขับ, การใช้
โซลาเซลล์ในโรงงาน สํานักงาน บ้ าน เพืKอลดพลังงานกระแสไฟฟ้า
อุ ต สาหกรรมในอนาคตจึ ง เกีK ย วข้ องกั บ เทคโนโลยี พ ลั ง งานสะอาด ซึK ง ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น
เทคโนโลยีชีวภาพและพลังงานจากพืช เช่น เอทานอล ไบโอดีเซล รวมถึงพลังงานจากแสงแดด ลม นํา_
และพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล-เศษซากต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีในการลดคาร์ บอนด์จากอุตสาหกรรมและ
ยานพาหนะ เกีKยวข้ องกับการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต จะต้ องเป็ นอุตสาหกรรมทีKเป็ นมิตร
ต่อสิKงแวดล้ อมอย่างแท้ จริ ง
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อาชีพที;มีความเสี;ยงจากการถูกทดแทนด้ วยเทคโนโลยี
ลําดับ

อาชีพที;มีความเสี;ยงจากเทคโนโลยี

1

พนักงานขายปลีกหน้ าร้ านในห้ างโมเดิร์นเทรดต่างๆ และพนักงานขายตรง

2

พนักงานโรงแรม, ร้ านอาหาร, รปภ.

3

4

5

6

7
8
9

ภัยคุกคาม
ถูกแทนทีKด้วยอี-คอมเมิร์ซ

ถูกทดแทนด้ วยหุน่ ยนต์และระบบคอมพิวเตอร์ อจั ฉริ ยะในการ
รับจองห้ องพัก-การลงทะเบียนและต้ อนรับ
พนักงานทีKเกีKยวข้ องกับสถาบันทางการเงิน และแรงงานทีKอยูใ่ น
ถูกแทนทีKด้วย Fintech & Digital Banking เช่น ระบบ
อุตสาหกรรมการเงินและประกันภัย
VTM/CDM, EFT (Electronic Fund Transfer), พร้ อมเพย์
(Prompt-Pay) , ระบบORFT : Online Retail Fund
แรงงานและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมใช้ แรงงานเข้ มข้ นยุค 2.0 ซึงK ปรับ ถูกแทนทีKด้วยหุน่ ยนต์อตั โนมัติซงึK ปั จจุบนั มีการพัฒนาทํางานได้
เปลีKยนไปใช้ เครืK องจักรแทนแรงงาน
หลากหลาย เช่น งานพ่นสี, งานประกอบชิ _นส่วนยานยนต์ และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
แรงงานในภาคโลจิสติกส์ เช่น เคลืKอนย้ ายสินค้ า – คัดแยก – บรรจุ –
ถูกแทนทีKด้วย รถยกสินค้ าแบบอัตโนมัติไร้ คนขับ, หุน่ ยนต์คดั
จัดเรี ยงสินค้ าในคลัง, ศูนย์กระจายสินค้ าและเทคโนโลยี
แยก-บรรจุสินค้ า, หุน่ ยนต์จดั เรี ยงสินค้ า และคลังสินค้ า
อัจฉริ ยะใช้ ระบบออโตเมชันK
แรงงานในอุตสาหกรรมทีKถกู ทดแทนด้ วยเทคโนโลยี เช่น อุตสาหกรรมผลิต ถูกแทนทีKด้วยสินค้ าใหม่และนวัตกรรม-เทคโนโลยีใหม่ๆ
เครืK องรับโทรทัศน์, วิทยุ, แรงงานอุตสาหกรรมผลิตหลอดภาพทีวี, โทรศัพท์
บ้ าน, กล้ องถ่ายรูป, วีดีโอ, เทปบันทึกเสียง, อุตสาหกรรมเครืK องนุ่งห่ม,โคม
ไฟประเภทหลอดฟูออเรสเชน (แทนทีKด้วยหลอด LED)
ธุรกิจสืKอ-สิKงพิมพ์และแรงงานทีKเกีKยวข้ องในอุตสาหกรรมการพิมพ์-นิตยสาร ถูกแทนทีKด้วยสืKออิเล็กทรอนิกส์ , มัลติมีเดียผ่านสมาร์ ทโฟน
และแท็บเล็ตต่างๆ
Counter Service ในภาคธุรกิจต่างๆ เช่น สนามบิน แอร์ ไลน์, จองทัวร์ -ทีK
จะถูกแทนทีKด้วย IoT,E-money,คอมพิวเตอร์ อจั ฉริ ยะ (AI),
พัก, ขายตัวƒ ต่างๆ, งานประชาสัมพันธ์ และโอเปอเรเตอร์
Chatbot, Robo - Advisor
แรงงานในอุตสาหกรรมตกยุคซึงK ผลิตภัณฑ์ไม่เป็ นทีKต้องการและถูกทดแทน นวัตกรรมการผลิตสินค้ า-บริ การนํามาซึงK การเปลีKยนแปลง
ด้ วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต
พฤติกรรมผู้บริ โภคและการลดน้ อยถอยลงของกลุม่ ผู้บริ โภคยุค
2.0 ทังกลุ
_ ม่ Gen Y, Gen Z รวมทังสั
_ งคมคนชราล้ วนมีผลต่อ
สินค้ าตกยุค

แนวการก้ าวผ่ านภายใต้ บริบทเศรษฐกิจ 4.0
การเข้ ามาของดิจิทัลอัจฉริ ยะจะทําให้ การแข่งขันมาจากได้ ทุกทิ ศทาง ภาคธุรกิจจะเผชิญกับรู ปแบบการ
แข่งขันทีKแตกต่างกับอดีตอย่างสิ _นเชิงจะมีทงผู
ั _ ้ อยู่รอดและธุรกิจซึงK ต้ องออกจากการแข่งขัน (Winner & Loser) มีธุรกิจ
ใหม่ซงึK มีศกั ยภาพเข้ ามาเป็ นคูแ่ ข่ง (Bandwagon Competitors) จะส่งผลต่อธุรกิจทังการค้
_
า – อุตสาหกรรม-บริ การซึงK
ติดอยู่ในยุค 2.0-2.5 โดยในช่วง 5 ปี ภาพนี _อาจไม่ชดั เจนแต่หลังจากนันจะเห็
_
นการเปลีKยนแปลงทีKชดั เจน การแข่งขัน
ภายใต้ เศรษฐกิจใหม่ไม่ใช่มาจากภายในประเทศเพียงอย่างเดียวเพราะการค้ าเสรี เป็ นปั จจัยให้ ธุรกิจต่างชาติซึKงมี
ศักยภาพเข้ ามาแข่งขัน ซึงK การอยู่รอดด้ วยการเตรี ยมพร้ อมจึงเป็ นหนทางซึงK ไม่อาจมีทางเลือก มิฉะนันอาจหายไปจาก
_
ธุรกิจ (Global Disruptive Technology) แนวทางของธุรกิจซึKงจะอยู่รอดก้ าวผ่านสู่เศรษฐกิจใหม่ เกีKยวข้ องกับการ
ปรับตัวให้ ก้าวผ่านการเปลีKยนแปลงของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีแห่งศตวรรษทีK 21
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ลําดับขันa การปรั บตัวก้ าวผ่ านการเปลี;ยนแปลงยุค 4.0

2. Business Competence Analysis

1.Vision of Entrepreneur 4.0
วิสยั ทัศน์ของผู้ประกอบการ-หุ้นส่วน

ประเมินขีดความสามารถธุรกิจ

ธุรกิจ-ผู้บริ หาร

ผลิตภัณฑ์-ตลาด-แข่งขัน-คน
(อยูใ่ นขอบหรื อตกขอบ)

7. New Business Model
กําหนดรูปแบบธุรกิจซึงK พร้ อมรับมือ
กับการแข่งขันรูปแบบใหม่

3. Target & Direction

6. Reform & Change การเข้ าสู่
กระบวนการเปลีKยนแปลงและปฏิรูป
ทังองค์
_ กร

กําหนดเป้าหมายและทิศทาง

ผู้ประกอบการ –ผู้บริหาร
Business Entreneur

การพัฒนา

4. Business Strategy 4.0 Design
5. People Transform

ออกแบบเป็ นยุทธศาสตร์
ให้ สอดคล้ องกับอุตสาหกรรมใหม่

การเตรี ยมพร้ อมคนเพืKอก้ าวผ่านสู่
เศรษฐกิจแห่งอนาคต

ทีKมา : ดร.ธนิต โสรัตน์ (2017)

ลําดับขันa การปรั บตัวการก้ าวผ่ านการเปลี;ยนแปลงยุค 4.0
1. การเตรี ยมพร้ อมรั บมือการเปลี;ยนแปลง (Threat From Technology & Innovation) จริ งอยู่เป็ น
กระแสของโลกและเป็ นโอกาสของธุรกิจทีKเข้ าถึง แต่ตรงข้ ามกันสําหรับธุรกิจทีKขาดศักยภาพ การเข้ ามา
ของเทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรมอาจจะเป็ นหายนะของบางธุรกิ จ “กระแสเทคโนโลยี และภูมิทัศน์
ธุรกรรมธุรกิจทีKเปลีKยนแปลงจะมีผลกระทบและมีอิทธิพลต่อความอยู่รอดของธุรกิจซึงK อ่อนแออย่างทีKไม่
เคยเป็ นมาก่อน ผู้ทีKไม่สามารถปรับเปลีKยนธุรกิจอาจแข่งขันไม่ได้ และไม่มีทีKยืน”
กระแสเทคโนโลยีใหม่กําลังมีบทบาทต่อธุรกรรมการค้ าโดยเฉพาะการสืKอสารออนไลน์ผ่าน IoT :
Internet of Things นํามาซึงK การเปลีKยนแปลงครัง_ ใหญ่ ไม่สามารถคาดเดาพฤติกรรมของผู้บริ โภคซึงK อยู่
บนตลาดดิจิทลั (Digital Market) ได้ ว่าจะเปลีKยนไปทางใดและจะเกิดขึ _น-รวดเร็ ว มีผลกระทบต่อการ
แข่งขันและธุรกิจมากน้ อยอย่างไร ในภาคธุรกิจจะต้ องเตรี ยมการรั บมือโดยการบริ หารจะต้ องมีความ
ยืดหยุ่นพร้ อมรั บมือกับสิKงทีKจะเปลีKยนไป พร้ อมๆกับการสร้ างความผูกพันกับฐานลูกค้ าทีKจงรักรักภักดี
เพืKอจะได้ เป็ นฐานการขยายธุรกิจเพืKอเพิKมขีดความสามารถในการแข่งขัน
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2. จําลองภาพธุรกิจในอนาคตและจัดทํากลยุทธ์ ให้ สอดคล้ อง ผู้ประกอบการ-ผู้บริ หารในภาคธุรกิจ
ต้ องมีวิสยั ทัศน์เห็นทังโอกาสซึ
_
งK ต้ องหาวิธีให้ เข้ าถึงและเห็นถึงภัยคุกคามกําลังเข้ ามาโดยทีKต้องปิ ดความ
เสีKยง การเปลีKยนแปลงไม่ใช่แค่ชวัK ข้ ามคืน แต่มาแน่-มาแรง-กระทบแรง และยุคทีKสีKจะอยู่อีกนาน ธุรกิจ
เอกชนต้ องเห็นภาพนี _และตีโจทย์ให้ แตก ผู้บริ หารต้ องมองให้ ทะลุเพราะหากช้ าจะปรั บตัวยากและไม่
ทันผู้เล่นในตลาด เศรษฐกิจภายใต้ ห่นุ ยนต์อตุ สาหกรรม (Manufacturing Robotics)
3. ความว่ องไวและยื ด หยุ่ นในการปรั บ ตั ว (Agility Flexibility) เกีK ย วข้ องกั บ การปรั บ ตั ว ของ
ผู้ประกอบการ-ผู้บริ หาร-แรงงานซึงK จะต้ องมีการตระหนักรู้ ในการปรับตัวและยกระดับศักยภาพจะต้ องมี
ความว่องไวและยืดหยุ่น เพราะนวัตกรรมและเทคโนโลยีหากมีความจําเป็ น มีตลาด และเข้ าถึงแหล่ง
ทุนสามารถจัดหาหรื อนําเข้ าได้ การเข้ าสู่เศรษฐกิจใหม่ต้องว่องไวในการปรับธุรกิจให้ มีภูมิต้านทานต่อ
การเปลีKยนแปลง มีความยืดหยุ่นสูงสามารถเชืKอมโยงกับเทคโนโลยีอจั ฉริ ยะ การจัดทํากลยุทธ์ และวาง
ตําแหน่งธุรกิจในอนาคตข้ างหน้ าให้ ชดั เจนอย่าหลุดจากโซ่แห่งคุณค่าของลูกค้ า การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และพัฒนาโซ่คณ
ุ ค่าซัพพลายเชนด้ วยการเชืKอมต่อข้ อมูลดิจิทลั ให้ ค่ขู นานไปกับการพัฒนาธุรกิจ
เพราะหัวใจของอุตสาหกรรม 4.0 คือการมีโซ่อปุ ทานการผลิตซึงK มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
4. ขีด ความสามารถของธุ รกิจไม่ ได้ ลดลงแต่ ค่ ู แข่ งมาแรงกว่ า อุตสาหกรรม 4.0 เป็ นการปฏิ วัติ
ยกระดับเทคโนโลยี แห่งอนาคต หากธุรกิจซึKงเคยประสบความสําเร็ จจากเทคโนโลยี และการจัดการ
แบบเดิ ม ๆ หากไม่พัฒ นายกระดับ เวอร์ ชัKน (Version) ให้ ทัน ต่อ การเปลีKย นแปลงอาจเสี ย ตํ าแหน่ ง
ทางการค้ า ซึKงอุตสาหกรรมในอนาคตอาจไม่ต้องการโรงงานขนาดใหญ่ซึKงใช้ การประหยัดต่อขนาด
เหมือนในอดีต (Economy of Scale) แต่อตุ สาหกรรมใหม่จะเป็ น “Smart & Speed Economy” ซึงK ใช้
พื _นทีKในการผลิตทีKไม่มากแต่ใช้ เทคโนโลยีอจั ฉริ ยะเข้ ามาแทนทีK อีกทังช่
_ องทางการจําหน่ายอาจไม่ต้อง
ผ่านระบบค้ าส่ง-ค้ าปลีก แต่เป็ นการรับคําสังK ซื _อ-การส่งมอบ และจําหน่ายถึงลูกค้ าแบบออนไลน์
5. การเตรี ยมคนให้ พร้ อม (People Transform) คนหรื อแรงงานเป็ นทรั พยากรมนุษย์ ขององค์กรและ
ปั จจุบนั จัดเป็ นทุนมนุษย์และเป็ นกุญแจแห่งความสําเร็ จของภาคเอกชน ในองค์กรธุรกิจ ประกอบด้ วย
บุคลากรซึKงมีวิสยั ทัศน์ -แนวคิด-ทักษะ ทัง_ ข้ อเด่นและข้ อด้ อยทีKแตกต่างกัน การพัฒนาทรั พยากร 4.0
เป็ นเรืK องทีKไม่ใช่เรืK องง่าย ยิKงองค์กรขนาดใหญ่มีคนจํานวนมากและหากเป็ นองค์กรทีKก่อตังมาตั
_ งแต่
_ 10
ปี ขึ น_ ไป อาจมี วั ฒ นธรรมองค์ ก รซึK ง ไม่ เ อื อ_ ยิK ง ทํ า ให้ การพั ฒ นามี ค วามซับ ซ้ อ น การเตรี ย มคนสู่
อุตสาหกรรม 4.0 จึงเกีK ยวข้ องกับการพัฒ นาทรั พยากรมนุษย์ ซึKงจะต้ องมีโปรแกรมแยกแยะคนใน
องค์กรว่าอยู่ในช่วงใดของการพัฒนา เพืKอทีKจะจัดทํารู ปแบบการพัฒนาทีKแตกต่างเหมาะสมกับแต่ละ
กลุม่ เช่น
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1) กลุม่ นําร่ องเพืKอทําหน้ าทีKเป็ นพีKเลี _ยงและโค้ ช (Mentor & Coach)
2) กลุม่ พร้ อมขับเคลืKอน (Startups Group) สําหรับกลุม่ ทีKมีความพร้ อมระดับยุค 3.0
3) กลุ่มเสริ มต่อยอดทักษะ (Skill up) กลุ่มทักษะไม่พร้ อมแต่มีความพร้ อมในการเปลีKยนแปลง
ตนเอง
4) กลุ่มไม่พร้ อมต่อการเปลีKยนแปลง (Re-Development) สําหรับแรงงานกลุ่มซึงK ยังติดเป็ นกลุ่ม
เฉืK อยชาต่อการเปลีKยนแปลง อาจไม่สามารถทีK จะปรั บ ตัวเข้ าสู่เศรษฐกิ จดิจิทัลและอาจจะ
กลายเป็ นปั ญหาองค์กร
6. อุตสาหกรรมและธุรกิจซึ;งอยู่ในกลุ่มเสี;ยง (Disruptive Business) กลุ่มอุตสาหกรรมลําดับแรกๆ ทีK
อาจจะได้ รับผลกระทบอย่างรุ นแรงเมืKอยุคดิจิทัลมาถึง เช่น อุตสาหกรรมสืKอ, อุตสาหกรรมโฆษณา
อุตสาหกรรมการพิ มพ์ , การให้ บริ การทางการเงิ น (ธนาคาร), ค้ าปลีก-ค้ าส่งทีK มีห น้ าร้ านค้ า (Shelf
Space Sell) ซึงK จะถูกแทนทีKด้วยอี-คอมเมิร์ซ (Air Space Sell) กลุ่มทีKใช้ เทคโนโลยีตํKาและไม่มีการ
ตอบสนองต่ อ ธุ ร กรรมการค้ น วัต กรรมเป็ นของตนเอง และกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ซึKง มี ค วามเฉืK อ ยชาต่ อ การ
เปลีKยนแปลง ธุรกิจเหล่านี _จะได้ รับผลกระทบจากการเปลีKยนแปลงเทคโนโลยี
อย่างไรก็ตามทุกธุรกิจ-อุตสาหกรรม-บริ การ ซึงK ไม่สามารถปรับเปลีKยนขีดความสามารถในการ
แข่งขันภายใต้ เศรษฐกิจดิจิทัลต่างล้ วนตกอยู่ในความเสีKยงทัง_ สิ _น มีงานวิจัยและการประชุมในระดับ
นานาชาติ ระบุวา่ ในทศวรรษหน้ าโอกาสธุรกิจทีKอยู่ในกลุม่ เสีKยงมีความเป็ นไปได้ สงู ทีKจะแข่งขันไม่ได้
การเตรี ยมความพร้ อมรั บมือเทคโนโลยี .40
การเตรี ยมพร้ อมก้ าวผ่านสู่ยุคดิจิทัล (Digital Concept Transform) ดังทีKกล่าวในเบือ_ งต้ นโลกธุรกิจและ
อุต สาหกรรมกํ าลังเข้ าสู่ยุค การเปลีK ยนแปลงด้ านเทคโนโลยี สู่ยุคทีK 4.0 ผลทีK ต ามมาทํ าให้ เ กิ ด การเปลีK ย นแปลง
พฤติกรรมของผู้บริ โภคเป็ นพลวัตการกดดันจากด้ านอุปสงค์ “ไม่ปรับตัวก็ไม่รอด” จากนี _ไปเทคโนโลยีดิจิทลั จะเข้ ามา
ในวิถี ชีวิต ของผู้คนและธุ รกรรมการค้ าเหมือ นแม่นํา_ เปลีKยนทิ ศ รู ปแบบธุร กรรมการค้ าแบบเดิมๆ ด้ วยการอาศัย
ความสัมพันธ์สว่ นบุคคลจะหายไปเพราะจะเหลือแค่การสืKอสารผ่านคอมพิวเตอร์ หรื อคนกับเทคโนโลยี หรื อเทคโนโลยี
อัตโนมัติสืKอสารกับกับเทคโนโลยีโดยไม่ต้องอาศัยคน
เกีKยวข้ องกับการเตรี ยมพร้ อมผลักดันองค์กรไม่ว่าจะเป็ นอุตสาหกรรม-บริ การ-ท่องเทีKยว-โรงแรม-ร้ านอาหาร
หรื อกาค้ า ไปสูธ่ ุรกรรมดิจิทลั เพืKอการตอบสนองอุปสงค์ได้ แบบทันเวลาในลักษณะ “Real Use Produce & Delivery”
รวมไปถึงเพิKมสมรรถนะของพนักงาน ยุคดิจิทัลจะทําให้ เกิด “Digital Office” เช่ น การทํางานที;ไหนก็ได้ โดยไม่
ต้ องอยู่โต๊ ะทํางาน ซึงK จะเป็ นการเพิKมประสิทธิภาพและผลิตภาพแรงงานเพราะธุรกิจในอนาคตต้ องมีความยืดหยุ่น
ต่ออุปสงค์เกีKยวข้ องกับการแข่งขันด้ านโลจิสติกส์ในการส่งมอบทังในเชิ
_ งพาณิชย์และในรู ปแบบอี-คอมเมิร์ซ
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สําหรั บหน่วยงานธุรกิจซึKงเป็ นอุตสาหกรรมสนับสนุนการผลิตหรื อผู้ให้ บริ การต่างๆในสายการผลิต เช่น
ด้ านโลจิ ส ติ ก ส์ จํ าเป็ นจะต้ อ งมี ก ารออกแบบโซ่อุป ทานการผลิ ต ให้ มี ค วามคล่อ งตัว และมี ค วามยื ด หยุ่ น ในการ
ปรั บเปลีKยนให้ สอดคล้ องกับความต้ องการในแต่ละช่วงเวลา โซ่อปุ ทานการผลิตในอนาคตจะมีความซับซ้ อนเพราะ
ธุรกรรมการค้ าและรู ปแบบธุรกิจมีการเปลีKยนแปลงทัง_ จากผู้บริ โภคยุค 4.0 และด้ านเทคโนโลยีการผลิต และการ
สืKอสารดิจิทลั อีกทังรู_ ปแบบการรับ-ส่งในช่วงรอยต่อของโซ่อปุ ทานอาจจะสืKอสารกับเทคโนโลยีแทนทีKจะเป็ นคน ความ
ต้ องด้ านบริ การของผู้บริ โภค จะมีความเฉพาะเจาะจงและเปลีKยนแปลงอย่างรวดเร็ ว การออกแบบโซ่อปุ ทานจึงต้ องมี
ความยืดหยุ่นสูง รองรับความผันผวนของอุปสงค์ซงึK คาดเดาแทบไม่ได้ (Niche Demand Responsiveness)
อีกทังการปฏิ
_
สมั พันธ์ของบุคลากรในโซ่อปุ ทานจะเกีKยวข้ องกับผู้คนทีKมีความหลากหลายมาทํางานร่ วมกันทัง_
ยุคเบบี บ_ ูม, ยุคเจนเอ็กซ์ - เจนวาย และเจนแซด กลุ่มคนเหล่านีอ_ ยู่ในรู ปแบบพนักงาน, ลูกค้ า, ซัพพลายเออร์ , ผู้
ให้ บริ การ ซึงK จะต้ องปฏิสมั พันธ์กนั ในโซ่อปุ ทานเดียวกัน ดังนันการสื
_
Kอสารภายใต้ “Mixed Generation” ทีKแตกต่างกัน
ย่อมมีความยุ่งยากการออกแบบโซ่อปุ ทานจึงต้ องมีความยืดหยุ่นให้ สามารถทํางานร่ วมกันได้ ภายใต้ ความแตกต่าง
นอกจากนี _การเปลีKยนแปลงจากภาคอุตสาหกรรมและผู้บริ โภคซึงK ส่งผลกระทบต่อภาคขนส่งและโลจิสติกส์
ในโซ่อุปทานการผลิตจําเป็ นทีKจะต้ องปฏิรูปขีดความสามารถในการแข่งขันให้ สามารถสนองตอบความต้ องการใน
รู ปแบบทีKหลากหลาย เกีKยวข้ องกับการเปลีKยนรู ปแบบการส่งมอบสินค้ าในระบบดิจิทลั ทัง_ B2B และ B2C ซึงK เน้ นการ
ส่งมอบแบบเมืKอใช้ (Just in Use) เกีKยวข้ องกับการใช้ เทคโนโลยีเชืKอมโยงกับภาคการผลิตทีKเป็ นแบบ “Cyber – Lean
Manufacturing”
ข้ อมูลเหล่านี _บ่งบอกถึงแนวโน้ มและทิศทางของธุรกิจในอนาคตทีKผ้ ูประกอบการจะต้ องเร่ งปรับเปลีKยนด้ วย
การนําเทคโนโลยีเข้ ามาในธุรกรรมซึงK เป็ นทังโอกาสซึ
_
งK ผู้ผลิตจะสามารถขายตรงไปยังผู้บริ โภคโดยไม่ต้องผ่านช่องทาง
การค้ าส่ง-ค้ าปลีก เช่น ห้ างสรรพสินค้ า โมเดิร์นเทรด และ Convenience Store ซึงK มีลกั ษณะกึKงผูกขาดโดยรายใหญ่
เพียงไม่กีKราย แต่ขณะเดียวกันอี-คอมเมิร์ซผ่านโทรศัพท์อจั ฉริ ยะอาจเป็ นภัยคุกคามเพราะลูกค้ าสามารถเข้ าถึงข้ อมูล
และแหล่งขายสินค้ าอย่างไม่มีข้อจํากัด ทําให้ การแข่งขันในอนาคตจะเพิKมความรุ นแรงทังด้
_ านคุณภาพ ดีไซน์ ราคา
ความสะดวก ความรวดเร็ วในการส่งมอบสินค้ าและการรับประกัน

หากจะคัดลอกบทความนี _หรื อนําบางส่วนไปใช้ ในงานต่างๆโปรดอ้ างอิงชืKอผู้เขียนบทความ
สามารถ Download PowerPoint ได้ ทีK www.tanitsorat.com
และสามารถติดตามรายงาน-บทความอืKนๆ ได้ ทีK
www.tanitsorat.com และ Facebook/Tanit.Sorat
รวมทังบทสั
_ มภาษณ์ต่างๆ ได้ ทีK Youtube.com โดยใช้ คีย์เวิร์ด ดร.ธนิต โสรัตน์

www.tanitsorat.com
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