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SMEs ได้มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยมาอย่างยาวนาน SMEs ไดรับการยอมรับว่ามีบทบาทส าคัญ
และเปนกลุมพลังขนาดใหญ่ที่สุดของภาคธุรกิจในการฟนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของชาติใหแข็งแกรงขึ้น โดยที่ผ่านมาภาครัฐได้
ให้ความส าคัญกับ SMEs และได้ออกมาตรการเพ่ือสงเสริมการประกอบธุรกิจ SMEs มาโดยตลอด 

อย่างไรก็ดี ทุกท่านคงทราบกันดีว่า ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยตลอด 
40 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีโครงสร้างเศรษฐกิจแบบ 1.0 คือการเน้นภาคเกษตร และต่อมาได้พัฒนาเป็น 2.0 คือเน้น
อุตสาหกรรมเบา และปัจจุบันเป็นแบบ 3.0 คือการเน้นอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งการด าเนินนโยบายแบบเดิมได้ท าให้ประเทศไทย
ต้องเผชิญกับกับดักรายได้ปานกลางเป็นเวลานาน เพ่ือให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักจนรายได้ปานกลางดังกล่าว ประเทศ
ไทยจึงต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” 
หรือ “ไทยแลนด์ 4.0”  

แนวทางส าคัญในการผลักดันให้ประเทศไทย เป็น ไทยแลนด์ 4.0 ได้จะต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจโดย
มุ่มเน้นการปรับเปลี่ยนใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่  

1. เปลี่ยนจากการผลักดันสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  
2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และ  
3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 
“ไทยแลนด์ 4.0” จึงเป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบส าคัญ คือ 
1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหาร

จัดการและเทคโนโลยี  (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneur) 

2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 
3. เปลี่ยนจาก Traditional Services  ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่ High Value Services  
4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ า ไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 
 

และเพ่ือที่จะผลักดันให้ประเทศไทยสามารถเข้าสู่ ไทยแลนด์ 4.0 โดยเร็ว ภาครัฐได้ก าหนดให้มี โครงการระเบียงเขต
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ต่างประเทศที่จะช่วยดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนใน 
10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ซึ่งคาดว่าจะช่วยดันให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด 

จากบริบทที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไป ท าให้ผู้ประกอบการและภาครัฐต้องปรับตัว ภายใต้วิสัยทัศน์ร่วมกันคือ ไทยแลนด์ 
4.0 การขับเคลื่อนธุรกิจในยุคนี้จะมีหัวใจอยู่ที่การปรับใช้เทคโนโลยี การสร้างสรรค์และสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้เชื่อม
กับภายนอก หรือ “Strength from Within and Connect to the World” ซึ่งผู้ประกอบการต้องปรับตัวในหลายด้าน  

ประกำรแรก ผู้ประกอบการต้องเปิดรับข้อมูลแนวโน้มตลาด (Demand Information) ซึ่งหมายถึงการสังเกตและ
เล็งเห็นความต้องการของตลาด ในยุคนี้ ผู้บริโภคมีความต้องการที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว SMEs ยิ่งจ าเป็นที่
จะต้องรับรู้ข่าวสารตลอดเวลา โดยเพ่ิมช่องทางรับข้อมูลตลาดจากแหล่งต่างๆ อาทิ เครือข่ายธุรกิจ สมาคมธุรกิจ สถาบัน
เฉพาะทาง และสื่อกลางที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของเรา แล้วน ามาปรับใช้ในการปรับผลิตภัณฑ์ให้สนองตอบวิถีชีวิต หรือ lifestyle 
ของคนในหลายๆ กลุ่ม ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ ให้กับธุรกิจ 

ประกำรที่สองคือ การสร้างสรรค์มูลค่า (Value Creation) ผู้ประกอบการในยุคนี้จะแข่งขันกันในเรื่องการแสวงหาสิ่ง
แปลกใหม่หรือนวัตกรรม  SMEs และวิสาหกิจชุมชนต้องปรับกลยุทธ์อย่างไม่หยุดนิ่ง ทั้งนี้ ต้องตั้งอยู่บนฐานของการตอบ
โจทย์ความต้องการของตลาด โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากผู้บริโภคตามช่องทางต่างๆ ดังที่กล่าวไปตอนต้น  

ความได้เปรียบประการหนึ่งของผู้ประกอบการไทยคือ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งสามารถน ามาสอดแทรกไว้
ในสินค้าและบริการได้อย่างน่าสนใจ ยกตัวอย่างเช่น การน าเรื่องราวจากท้องถิ่นมาใช้ในการออกแบบและน าเสนอสินค้าเพ่ือ
สร้างจุดสนใจ รวมถึงการปรับปรุงหีบห่อให้แตกต่าง ซึ่งจะช่วยสร้างเอกลักษณ์และเพ่ิมมูลค่าให้สูงขึ้นได้ไม่ยาก 
 

 
 
 
 
 

SMART Enterprise ในยุค THAILAND 4.0 



 

นอกจากนี้ ไทยยังมีทรัพยากรชีวภาพที่หลากหลาย ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs และวิสาหกิจชุมชนในภาคเกษตร ควรใช้
ประโยชน์จากวัตถุดิบเฉพาะถิ่นมาสร้างจุดเด่นและตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มให้มากขึ้น 
ประการที่สามคือ การพัฒนาระบบบริหารจัดการของธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการ SMEs ต้องพยายามเรียนรู้เกี่ยวกับระบบบริหาร
จัดการสมัยใหม่ๆ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากมาตรการของรัฐที่มีออกมาเป็นระยะ อาทิ กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ การใช้
ประโยชน์จากระบบ IT/ application และบริการทางธุรกิจที่พัฒนาขึ้นมาจาก tech-startup สาขาต่างๆ อาทิ ระบบบัญชี ระบบ
จัดการกระจายสินค้า และ ระบบตลาดกลางดิจิทัล ซึ่งจะท าให้ SMEs พัฒนาต่อเนื่องจาก Traditional / Regular SMEs เป็น 
Smart Enterprise กันมากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการที่ไม่ได้ปรับตัวจะเสียเปรียบมากในยุคนี้ 
ประการที่สี่คือ การยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานการสากล รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ซึ่งมีแนวโน้มจะมีความ
เข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆ จากการเชื่อมโยงกฎระเบียบและมาตรฐานระหว่างประเทศ SMEs จึงต้องตระหนักว่า การแข่งขันในยุคนี้ 
นอกจากความสามารถในการสร้างสรรค์มูลค่าของสินค้าและบริการแล้ว  ยังต้องแข่งขันกันที่คุณค่าทางสังคมอีกด้วย (หรือ 
Value-based Economy) 
ประการสุดท้าย คือ การมีเครือข่ายพันธมิตร ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการไม่ได้แข่งขันกันโดยล าพัง แต่เป็นการแข่งขันระหว่าง
เครือข่ายกับเครือข่าย เราจ าเป็นต้องปรับมุมมองหรือ mindset ว่า SMEs ที่จะอยู่รอดและแข่งขันได้ในสากลนั้น จะต้องมี
พันธมิตรร่วมกับคู่ค้าทั้งรายใหญ่และ และรายย่อย ในลักษณะ Value Chain Alliance ซึ่งข้อมูลแนวโน้มตลาดก็ดี องค์ความรู้
และนวัตกรรมก็ดี รวมถึงการปรับตัวตามมาตรฐานใหม่  ๆที่กล่าวในข้างต้น ล้วนแล้วจะมาจากเครือข่ายที่ใกล้ชิดและเข้มแข็ง 

กล่าวโดยสรุปแล้ว ในการรองรับโอกาสและความท้าทาย ภายใต้บริบทไทยแลนด์ 4.0 นั้น ผู้ประกอบการ 
SMEs ต้องตื่นตัวและปรับกลยุทธ์อย่างไม่หยุดนิ่ง ทั้งในด้าน: 
- การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลตลาด  
- การสร้างสรรค์คุณค่าและความแตกต่าง  
- การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการ  
- การยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานในมิติต่างๆ และ  
- การสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับคู่ค้าในห่วงโซ่มูลค่า ทั้งในและนอกประเทศ  
 

ประจ ำวันที่ 26 กันยำยน 2560 


