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Key Highlights: 

Research
Note

จากการส ารวจผู้ประกอบการ 1,730 รายใน 7 สาขาธุรกิจ พบว่า 
ผู้ประกอบการประมาณ 78% มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ในการ
ด าเนินธุรกิจ อย่างไรก็ดี ธุรกิจมีระดับการใช้เทคโนโลยีฯ ท่ีเข้มข้น
แตกต่างกันตามขนาดธุรกิจ ประเภทธุรกิจ และจังหวดัพ้ืนท่ีต้ัง 

ธุรกิจท่ีใช้เทคโนโลยีฯ จะได้ประโยชน์ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นใน
เรื่องของผลิตภาพแรงงานและประสิทธิภาพในการใช้สินทรพัย์เพ่ือ
สร้างรายได้ เช่น ธุรกิจท่ีใช้เทคโนโลยีฯ มีผลิตภาพแรงงานสูงกว่า
ธุรกิจท่ีไม่ได้ใช้สูงสุดถึง 68%  

การ เข้ า ไม่ ถึงข้ อ มูลการตลาดและการขาดความ เข้ า ใ จ ใน
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การขาดแคลนบุคลากรและทักษะความรู้
ด้าน ICT เป็นอุปสรรคส าคัญต่อการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ขับเคล่ือนธุรกิจของ SMEs ท าให้การต่อยอดธุรกิจด้วยเทคโนโลยีฯ 
เป็นไปได้ยาก

Krungthai COMPASS แนะน าให้ผู้ประกอบการปรบัใช้เทคโนโลยีฯ 
ให้เหมาะกับบริบทของธุรกิจ และด าเนินควบคู่ไปกับการพัฒนา
นวัตกรรม สินค้าและบริการท่ีตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า 
และทักษะแรงงานของบุคลากร เพ่ือธุรกิจได้ประโยชน์สูงสุด
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ท่ามกลางพลวัตธุรกิจและภาวะการแข่งขันท่ีรุนแรงขึ้น
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT)/1 เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีจะเข้า
มาช่วยผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันและเติบโตต่อไปได้
บทวเิคราะห์น้ีมีจุดประสงค์หลักเพ่ือประเมินผลลัพธ์ของการ
ใช้เทคโนโลยีฯ ในบางมิติ โดยใช้ข้อมูลจากการส ารวจการ
ด าเนินงานของผู้ประกอบการไทย 1,730 ราย ใน 7 สาขาธุรกิจ 
ณ Q4/2019 เชน่ การผลิต บรกิาร ก่อสรา้ง อสังหารมิทรพัย์

78% ของผู้ประกอบการ ใช้ Digital 
Technology และ ICT ในการท าธุรกิจ

ธุรกิจส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีฯ ในการด าเนินงาน แต่มีระดับ
ความเข้มข้นของการใช้เทคโนโลยีฯ (Digital Intensity)/2

แตกต่างกันตามขนาดธุรกิจ ท่ีต้ัง และประเภทธุรกิจ 

ภาพรวม: ผู้ประกอบการ 78% มีการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลและ 
ICT ในกระบวนการท างาน โดยในจ านวนน้ี 45% เป็นผู้ท่ีใช้
เทคโนโลยีฯ ในระดับต่า-ปานกลาง ส่วนท่ีเหลืออกี 33% เป็นผู้
ท่ีใช้เทคโนโลยีฯ ในระดับปานกลาง-สูง โดยครอบคลุมไปถึง
ระบบงานด้านต่าง ๆ  และ/หรอืให้บรกิารขายสินค้าและบรกิาร
ออนไลน์

ขนาดธุรกิจ: ธุรกิจขนาดใหญ่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้าน
ต่าง ๆ มากกว่าธุรกิจท่ีมีขนาดเล็กกว่า โดยธุรกิจขนาด
ใหญ่ท่ีใช้เทคโนโลยีฯ เข้มข้นในระดับปานกลาง-สูง มี
สัดส่วนมากกวา่ธุรกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย 
อย่างชัดเจน ซึ่งอาจเป็นเพราะผู้ประกอบการรายใหญ่มี
ความพร้อมท้ังในเรื่องเงินทุนและบุคลากรท่ีมีทักษะด้าน 
ICT มากกวา่กลุ่มอื่น

ท่ีต้ัง: ผู้ประกอบการท่ีอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลส่วน
ใหญ่ปรบัใชเ้ทคโนโลยีฯ ในการท างาน โดยมีประมาณ 47%
ท่ีใช้เทคโนโลยีฯ เข้มข้นในระดับปานกลาง-สูง อย่างไรก็ดี 
ยังมีผู้ประกอบการในภูมิภาคอื่น ๆ อีกจ านวนมากท่ียัง
ไม่ได้ใชเ้ทคโนโลยีฯ

ประเภทธุรกิจ: ผู้ประกอบการท่ียังไม่ได้ใช้เทคโนโลยีฯ น้ัน 
กระจกุตัวอยู่ในธุรกิจพาณิชยกรรม (การค้าปลีกค้าส่ง) มาก
ท่ีสุด ตามด้วยการขนส่งและท่ีพัก การก่อสรา้ง และการผลิต

หมายเหตุ:
/1 ICT = Information and Communication Technology
/2 Digital Intensity หรือตัวชี้วัดระดับความเข้มข้นของการใช้เทคโนโลยีและ

ระบบงานต่าง ๆ ในการท างานซึ่งวดัจากจ านวนรายการเทคโนโลยีที่ใช้ในธุรกิจ 
13 รายการ ประกอบด้วย การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอร์เพ่ือติดต่อ
ธุรกิจ การใช้เว็บไซต์ การใช้ส่ือสังคมออนไลน์และ e-Commerce บรกิารช าระ
เงินออนไลน์ การใช้ระบบงานต่าง ๆ เช่น ระบบงานบริหารการผลิต สินค้าคง
คลัง การขายและกระจายสินค้า บรหิารห่วงโซ่อุปทาน บัญชีแบะการเงนิ บรหิาร
ความสัมพันธ์กับลูกค้า บรหิารทรพัยากรบุคคล และการพ่ึงพาผู้เชี่ยวชาญด้าน 
ICT แต่ยังไม่ครอบคลุมถึงการใชเ้ทคโนโลยีดิจทัิลขัน้สูงอื่น ๆ

/3 จดักลุ่มตามนิยามวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใหม่ ซึง่ประเมินจากรายได้
และการจา้งงาน

**บทความน้ีก าหนดให้ระดับความเข้มข้นของการใช้เทคโนโลยีฯ มีค่า 0-13 โดย
ค่า 0 หมายถึงผู้ประกอบการไม่ใช้เทคโนโลยีใด ๆ ใน 13 รายการท่ีก าหนด ค่า 1-6 
แสดงความเข้มข้นฯ ในระดับต่าถึงปานกลาง และค่า 7-13 ระดับปานกลางถึงสูง
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ธรุกิจขนาดใหญ่และธรุกิจท่ีอยู่ในกรุงเทพฯ/ปรมิณฑล
มรีะดับการใช้ Digital Technology & ICT (Digital 

Intensity) เขม้ขน้มากกวา่กลุ่มอื่น  

ตามระดับ Digital Intensity และขนาดธุรกิจ/3:

ตามระดับ Digital Intensity และภูมิภาค:

ไม่ใช้เทคโนโลยีฯ          ต่า-ปานกลาง          ปานกลาง-สูง

ในบรรดาธรุกิจท่ียังไมไ่ด้ใช้ Digital Technology & 
ICT (22%) ส่วนใหญ่กระจกุตัวในสาขาพาณิชยกรรม

เกษตรกรรม

การเงนิและประกันภัย

อสังหารมิทรพัย์

การผลิต

การก่อสรา้ง

การขนส่ง ที่พักแรม และรา้นอาหาร

พาณิชยกรรม

สัดส่วนผู้ประกอบการ 
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Digital Technology & ICT ช่วยเพ่ิมผลิต
ภาพแรงงาน/1 มากถึง 1.3-1.7 เท่า

จากการวิ เคราะห์ เปรียบเทียบผลิตภาพแรงงานของ
ผู้ประกอบการ (ไม่รวมธุรกิจขนาดใหญ่)/2 ในกลุ่มท่ี “ใช้”
เทคโนโลยีฯ กับท่ี “ไม่ใช”้ เทคโนโลยีฯ ในการท างาน ตามกรอบ
การวิ เคราะ ห์ แบบก่ึงทดลอง (Quasi-Experiment)/3

เราพบว่า Digital Technology & ICT ช่วยเพ่ิมผลิตภาพ
แรงงานของธุรกิจได้มากถึง 1.3-1.7 เท่า

ขนาดธุรกิจ: ในปัจจุบันธุรกิจขนาดย่อย (Micro) มีผลิตภาพ
แรงงานต่ากว่าธุรกิจขนาดกลางและเล็กราว 31 เท่า และ 
23 เท่า ตามล าดับ และการใช้เทคโนโลยีฯ จะช่วยยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานได้ 1.3 เท่า ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง 

ประเภทธุรกิจ: ภาคการผลิตได้ประโยชน์มากท่ีสุดจากการ
ปรับใช้เทคโนโลยีฯ โดยเฉพาะธุรกิจการผลิตท่ีมีขนาดกลาง
และเล็กซึ่งมักอยู่ในเครือข่ายห่วงโซ่การผลิตของธุรกิจ
ขนาดใหญ่ จะเห็นวา่ ผลิตภาพแรงงานของธุรกิจการผลิตท่ีใช้
เทคโนโลยีฯ สูงกวา่ท่ีไม่ได้ใชเ้ทคโนโลยีฯ ถึง 2.4 เท่ารองลงมา
เป็นธุรกิจในกลุ่มพาณิชยกรรม และกลุ่มก่อสร้างและ
อสังหาริมทรัพย์ โดยรวมอาจกล่าวได้ว่า การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลฯ ในกระบวนการท างานเป็นการลงทุนท่ีเพ่ิม
คุณค่าให้กับธุรกิจ

Digital Technology & ICT ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใช้สินทรพัย์/1 มากถึง 
1.2-1.4 เท่า

การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ การติดต่อธุรกิจและการตลาด
ออนไลน์ และการใช้ระบบวางแผนและบริหารองค์กรด้าน
ต่าง ๆ ช่วยเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและศักยภาพในการแข่งขัน 
รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้ดี
ย่ิงขึ้น ไม่วา่จะแยกตามขนาดหรอืประเภทธุรกิจ เช่น ธุรกิจขนาด
กลางท่ีใช้เทคโนโลยีฯ มีประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ฯ สูงกว่า
ถึง 1.3 เท่า ธุรกิจการผลิตท่ีใชเ้ทคโนโลยีฯ มีประสิทธิภาพการใช้
สินทรัพย์ฯ สูงกว่าถึง 1.6 เท่า อน่ึงธุรกิจท่ีไม่ได้ใช้เทคโนโลยีฯ 
อาจใชอ้ตัราหมุนเวยีนของสินทรพัย์รวมของธุรกิจท่ีใช้เทคโนโลยีฯ 
เป็น Benchmark ในการปรบัปรุงธุรกิจ เพราะอตัราส่วนท่ีอยู่ใน
ระดับต่าสะท้อนถึงหลายปัญหา เช่น การจัดการสินค้าคงคลังท่ี
ไม่มีประสิทธิภาพ การผลิตเกินความต้องการของตลาด เป็นต้น
หมายเหต:ุ
/1 “ผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity)” ค านวณจากรายได้รวมหารด้วยจ านวนพนักงานท้ังหมด

ของธุรกิจ ส่วน“อัตราหมุนเวยีนของสินทรพัย์รวม (Total Asset Turnover)” ค านวณจากรายได้รวม
หารด้วยสินทรพัย์รวมของธุรกิจ โดยใช้ข้อมูล Q4:2019

/2 การวเิคราะห์ในส่วนน้ีครอบคลุมผู้ประกอบการท่ีตอบแบบส ารวจทกุราย ยกเวน้ธุรกิจขนาดใหญ่ซึง่มีผู้
ท่ีไม่ใช้ Digital Technology & ICT น้อยมากไม่ถึง 3% ของจ านวนธุรกิจขนาดใหญ่ท้ังหมดในการ
ส ารวจครั้งน้ี ซึ่งอาจมองได้ว่าธุรกิจขนาดใหญ่ให้ความส าคัญกับการใช้เทคโนโลยีฯ เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพธุรกิจอยู่แล้ว ดังน้ัน การวเิคราะห์ในส่วนน้ีจงึเน้นไปท่ีธุรกิจขนาดย่อย (Micro) ขนาดเล็ก 
(Small) และขนาดกลาง (Medium) เพราะยังมีช่องวา่งในการยกระดับศักยภาพอีกมาก

/3 ประเมินผลกระทบเฉล่ียของผู้ท่ีใช้เทคโนโลยีฯ ตามกรอบการวิเคราะห์แบบก่ึงทดลอง (Quasi-
Experiment) โดยการจับคู่ด้วยค่าคะแนนความโน้มเอียง (Propensity Score Matching) ท่ี
ประเมินด้วยแบบจ าลองโลจติ (Logit Model) และใช้คะแนนความโน้มเอียง (Propensity Score) ใน
การจับคู่แบบ Nearest Neighbor Matching (Random Draw) ระหว่างผู้ท่ีใช้เทคโนโลยีฯ กับ
กลุ่มเปรยีบเทียบท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มผู้ใช้เทคโนโลยีฯ มากท่ีสุด ซึ่งจะท าให้แน่ใจได้ว่าความ
แตกต่างของผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนมาจากการใช้เทคโนโลยีฯ อย่างแท้จริง แล้วจึงค านวณหาผลกระทบ
เฉล่ียของการใช้เทคโนโลยีฯ ต่อผลิตภาพแรงงานและประสิทธภิาพการใช้สินทรพัย์

0.29

6.83

9.02

4.06
5.57

ขนาดย่อย (Micro) ขนาดเล็ก (Small) ขนาดกลาง (Medium)

“ผลิตภาพแรงงานสูงกวา่” 
ในธรุกิจท่ีใช้ Digital Technology & ICT (หน่วย: ล้านบาท/คน)

ผลิตภาพแรงงาน แยกตามขนาดธุรกิจ

ธุรกิจท่ีใช้ Digital Technology

ธุรกิจท่ีไม่ใช้ Digital Technology

“ความสามารถในการใช้สินทรพัย์สรา้งรายได้สูงกวา่” 
ในธรุกิจท่ีใช้ Digital Technology & ICT

ท่ีมา: KTBI Survey Q4/2019 
และประเมินด้วยวธิ ีPropensity Score Matching โดย Krungthai COMPASS

หมายเหต:ุ  * แสดงวา่ส่วนต่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 (p<=0.05)

ผลิตภาพแรงงาน แยกตามประเภทธุรกิจ

อตัราหมุนเวยีนของสินทรพัย์รวม แยกตามขนาดธุรกิจ อตัราหมุนเวยีนของสินทรพัย์รวม แยกตามประเภทธุรกิจ

8.01
9.19

4.63

4.53
3.81 3.49

พาณิชยกรรม การผลิต ก่อสรา้งและอสังหารมิทรพัย์

จ านวนเท่าของ Labor 
Productivity เทียบระหวา่ง
ผู้ท่ีใช้กับไม่ใช้เทคโนโลยีฯ

1.3 เท่า*

จ านวนเท่าของ Total Asset 
Turnover เทียบระหวา่ง
ผู้ท่ีใช้กับไม่ใช้เทคโนโลยีฯ

0.49

1.28

1.67

0.34

1.04
1.25

ขนาดย่อย (Micro) ขนาดเล็ก (Small) ขนาดกลาง (Medium)

1.84

0.98

1.85

1.37

0.45

1.14

พาณิชยกรรม บรกิาร การผลิต

1.7 เท่า*

1.6 เท่า*

1.8 เท่า*
2.4 เท่า*

1.3 เท่า*

1.4 เท่า*

1.2 เท่า*

1.3 เท่า* 1.3 เท่า*

2.1 เท่า*

1.6 เท่า*
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ท่ีมา: KTBI Survey Q4/2019
หมายเหต:ุ แถบสีฟา้ในตารางแสดงสัดส่วนของผู้ประกอบการท่ีใช้งานในแต่ละด้าน 

ส่วนเส้นสีในแผนภาพแสดงสัดส่วนของผู้ประกอบการท่ีเผชิญกับอุปสรรคแต่ละด้าน

การใช้ระบบงานต่างๆ ธรุกิจขนาดใหญ่ ธรุกิจ SMEs

 พ่ึงพาผู้ท่ีมีทักษะหรอืความช านาญด้าน ICT และ/

 หรอืระบบคอมพิวเตอร์

 ใช้ระบบคอมพิวเตอร ์เช่น Desktop Laptop ในการท างาน

 อย่างน้อยสัปดาห์ละครัง้

 ใช้อินเตอรเ์น็ตในการติดต่อธุรกิจกับลูกค้าและซัพพลายเออร ์

 เช่น ส่งอีเมล์ รบั-ส่งขอ้มูล

 มีเว็บไซต์ของตนเองเพ่ือเป็นแหล่งขอ้มูลธุรกิจและ

 ประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆ กับลูกค้า

 ใช้ส่ือสังคมออนไลน์ (เช่น LINE Official) และ

 แพลตฟอรม์ e-Commerce เพ่ือขายสินค้าหรอืบรกิาร ฯลฯ

 รบัช าระค่าสินค้า/บรกิาร ผ่านทางอินเตอรเ์น็ตแบงก์ก้ิง 

 โมบายแบงก์ก้ิง หรอืระบบช าระเงินออนไลน์อื่นๆ

 ใช้ระบบงานด้านบรหิารการผลิตในการวางแผนและ

 บรหิารการผลิต

 ใช้ระบบงานด้านบรหิารสินค้าคงคลังเพ่ือบรหิาร

 ปรมิาณสินค้าคงคลัง

 ใช้ระบบงานด้านบรหิารการขายและกระจายสินค้า เช่น 

 การจัดท าใบเสนอราคา การบันทึกการขาย

 ใช้ระบบงานด้านบรหิารห่วงโซ่อุปทานท่ีช่วยในการวางแผน

 บรหิารวัตถุดิบ การขนส่งสินค้า

 ใช้ระบบงานบัญชีและการเงิน 

 (Financial Accounting)

 ใช้ระบบงานด้านบรหิารความสัมพันธ์กับลูกค้าเพ่ือจัดการ

 ขอ้มูลลูกค้าอย่างเป็นระบบ ฯลฯ

 ใช้ระบบงานด้านบรหิารทรพัยากรบุคคลเพ่ือจัดการ

 ขอ้มูลพนักงานและอื่นๆ

0%

10%

20%

30%

40%

การขาดความรูเ้ก่ียวกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

ส่ือสารที่เหมาะสมกับธรุกิจ

การขาดแคลนบุคลากรที่มี

ทักษะ ความรู/้ความ

ช านาญด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ความยากในการเข้าถึง

แหล่งเงนิทุนเพ่ือน ามา

ลงทุนในเทคโนโลยีฯ

การขาดข้อมูลทาง

การตลาดและ

สภาพแวดล้อมทางธรุกิจ

ส าหรบัใช้ในการวางแผน

ธรุกิจ

การเข้าไม่ถึงมาตรการ

ช่วยเหลือต่าง ๆ ของ

หน่วยงานภาครฐั

SMEs ส่วนใหญ่ยังใช้แค่คอมพิวเตอรแ์ละ
อินเตอรเ์น็ตเป็นอุปกรณ์ท างานพ้ืนฐาน

แม้ผลการศึกษาชี้ว่า SMEs จะได้ประโยชน์จากการปรับใช้
เทคโนโลยีฯ ในการด าเนินงาน SMEs ส่วนใหญ่ 66% ใช้
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเพ่ือการติดต่อส่ือสาร
ออนไลน์เป็นอุปกรณ์พ้ืนฐานในการด าเนินธุรกิจเท่านั้น 
ขณะท่ีมีเพียงส่วนน้อยท่ีใชร้ะบบงานหลังบ้านต่าง ๆ หรอื
ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีในการท าธุรกิจ

อย่างไรก็ดี การจะประยุกต์ใช้ระบบงานและเทคโนโลยีอะไร
ภายในองค์กรนั้น ผู้ประกอบการต้องรู้ก่อนว่าธุรกิจของ
ตนเองก าลังประสบปัญหาอะไร ขาดความคล่องตัวใน
เรื่องใด เมื่อเข้าใจถึงปัญหาและ Pain Points ท่ีแท้จรงิใน
แต่ละด้านแล้ว จึงวิเคราะห์ดูว่ามีวิธีการแก้ปัญหาอะไรบ้าง 
ระบบงานและเทคโนโลยีฯ มีความจ าเป็นหรือไม่ ช่วย
แก้ปัญหาอะไร

นอกจากนั้น ผู้ประกอบการต้องค านึงถึงความพร้อมใน
เรื่องเงินทุน ทักษะของผู้ใช้เทคโนโลยีฯ ความต้องสินค้า
และบริการในตลาด เป็นต้น และเลือกใช้ระบบงานและ
เทคโนโลยีฯ ท่ีเหมาะก้บธุรกิจ และเน้นไปท่ีการแก้ปัญหา
ส าคัญเร่งด่วนก่อน เน่ืองจากไม่สามารถปรับใช้ระบบงาน
และเทคโนโลยีฯ ได้อย่างครอบคลุมเหมือนธุรกิจขนาดใหญ่

SMEs มีอุปสรรคหลายด้าน ยากต่อการ
ขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยีและนวตักรรม

SMEs เผชิญกับอปุสรรคหลายด้าน ท าให้การเปล่ียนแปลง
สู่การเป็นองค์กรท่ีขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เกิดขึ้นได้ไม่ง่ายนัก

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มองว่าการขาดข้อมูลการตลาด
และข้อมูลสภาพแวดล้อมทางธุรกิจส าหรับใช้ในการ
วางแผนธุรกิจเป็นอุปสรรคมากท่ีสุด รองลงมาคือการ
ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีทักษะความรู้และความช านาญด้าน 
ICT และความไม่รู้ว่าควรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอะไรให้
เหมาะสมกับธุรกิจ 

อย่างไรก็ดี ในภาวะท่ีการแข่งขันมีความรุนแรงขึ้นและ
เทคโนโลยีต่าง ๆ มีพัฒนาการก้าวหน้า การปรับตัวเป็น
ส่ิงท่ี SMEs ต้องท า ไม่ใช่เลือกจะท าหรือไม่ท า การท างาน
แบบเน้นใชแ้รงงานเป็นหลักมีแนวโน้มท่ีจะถูกทดแทนด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ดังน้ัน จึงเป็น
ความท้าทายของ SMEs อย่างมากวา่จะปรบัตัวอย่างไร ปรับ
เปล่ียนอะไร จะน าเทคโนโลยีอะไรมาใช้ เมื่อไหร่ และอย่างไร 
เพ่ือให้อยู่รอดและสามารถแข่งขันได้ในระยะยาว

ธรุกิจขนาดใหญ่และ SMEs ใช้ระบบงานและ
เทคโนโลยี ICT ด้านต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด

อปุสรรคของ SMEs 
ในการขบัเคล่ือนธรุกิจด้วยเทคโนโลยีฯ

ธุรกิจขนาดใหญ่

ธุรกิจ SMEs
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Our View:
 ธุรกิจท่ีปรับตัวไม่ทันหรือไม่ยอมเปล่ียนแปลงเพ่ือยกระดับศักยภาพการแข่งขันของตนเอง จะ

สูญเสียโอกาสในการท าตลาดและค่อย ๆ สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน จนอาจท าให้ธุรกิจ

ต้องปิดตัวลงในอนาคต เพราะไม่สามารถต้านทานภาวะการแข่งขันท่ีรุนแรงขึ้นจากท้ังผู้ประกอบการ

รายเดิมและรายใหม่ท่ีเข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาด ยังไม่นับรวมเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีอยู่เหนือการควบคุม

แต่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจ เช่น ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศ การเกิด

โรคระบาดท่ีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้บรโิภค รูปแบบธุรกิจ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

อน่ึง สถานการณ์การแพร่ระบาดของ “โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ในปัจจุบัน

เป็นตัวอย่างเหตุการณ์ท่ีอยู่เหนือความคาดหมายและยากต่อการควบคุม ได้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้าน จนท าให้การด าเนินธุรกิจในรูปแบบเดิมจ าต้องหยุดชะงัก เช่น 

ผู้ประกอบการไม่สามารถเดินทางไปพบปะพูดคุยกับลูกค้าได้โดยตรงแบบ Face-to-Face ไม่

สามารถดูแลลูกค้าและให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างใกล้ชิด ขาดแคลนวัตถุดิบจนท าให้ต้องหยุด

สายการผลิต ท าให้ยอดขายลดลงอย่างมากไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด ฯลฯ ขณะท่ีมีอีกหลาย

ประเภทธุรกิจท่ียังคงด าเนินต่อไปด้วยการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ ICT เหตุการณ์เหล่าน้ีเป็น

ความท้าทายส าคัญของผู้ประกอบการในทุกระดับและทุกประเภทธุรกิจท่ีจะต้องใส่ใจกับการท า 

Digital Transformation หรอืการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ ICT อย่างจริงจัง เพ่ือเป็นเครื่องมือใน

การเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการท างานและช่วยขับเคล่ือนธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งและอยู่รอดได้

ในระยะยาว ท้ังน้ี ผู้ประกอบการท่ีปรบัตัวได้เร็วและก่อนผู้อื่น ก็จะได้รับผลกระทบน้อยกว่าและยังอาจ

แปลงวกิฤตเป็นโอกาสทางธุรกิจเหนือคู่แข่ง

 แม้ว่าเทคโนโลยีต่าง ๆ จะเข้ามาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานและคุณภาพบริการในหลายด้าน 

แต่อาจไม่ใช่ยาวิเศษท่ีจะช่วยแก้ปัญหาได้ท้ังหมด ท้ังน้ี ผู้ประกอบการยังต้องให้ความส าคัญกับ

การตอบโจทย์ความต้องการของผู้บรโิภคด้านอื่น ๆ อีก อาทิ การคิดค้นและพัฒนาสินค้าหรือบริการ

ท่ีสามารถมอบคุณค่าและประสบการณ์ท่ีดีให้กับลูกค้าแต่ละกลุ่ม ความรวดเร็วในการตอบสนอง

ความต้องการ เป็นต้น

 ผู้ประกอบการควรพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ ยกระดับทักษะแรงงานและความรู้ด้านต่าง ๆ ของ

บุคลากร เช่น การท าธุรกิจ e-Commerce การใช้ประโยชน์ของส่ือสังคมออนไลนเพ่ือการท า

การตลาด เป็นต้น อน่ึงส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีมีทรัพยากรจ ากัดมากกว่า

รายใหญ่อาจใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ท่ีหน่วยงานรัฐจัดท า

โครงการข้ึน เพราะนอกจากจะได้พัฒนาความรู้ความสามารถแล้ว ยังมีโอกาสในการเข้าถึงเครือข่าย

ธุรกิจท่ีกวา้งขึ้น  

 ผู้ประกอบการควรตระหนักรู้ถึง Mega Trend และแนวทางการปรับตัวเพ่ือรับมือกับความเส่ียง

ด้านต่าง ๆ รวมถึงค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวตักรรม และกระบวนการ

ท างานภายในองค์กร

ผู้ประกอบการสามารถค้นหาช่องทางการช่วยเหลือ
และให้ค าแนะน า SMEs ของภาครฐั และ Tips ต่าง ๆ 

จากบทความเรื่อง “เปิดทางลัด SMEs 
ด้วยตัวช่วยดี ๆ จากภาครฐั”


