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สมบัติ วรินทรนุวัตร

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ในปี 
พ.ศ.2561 จะมคี�านยิมเริม่ต้นทีเ่ราเหน็ได้บ่อยมากขึน้ 

คือ ยุคอุตสาหกรรม 4.0 หรือการปฏิวัติอุตสาหกรรม

ครั้งที่ 4 เป็นการเรียกรูปแบบการจัดการอุตสาหกรรม โดยเพิ่ม

สารสนเทศมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย

ประกอบด้วย cyber-physical system, Internet of things และ cloud 

computing โดยยุคอุตสาหกรรม 4.0 เป็นรูปแบบของการท�างาน

อย่างชาญฉลาด (smart) โดยการน�าข้อมลูทีห่ลากหลายมาผสมผสาน

เพือ่ให้เกดิการตดัสนิใจในการท�างานได้อย่างรวดเรว็ ถูกต้อง แม่นย�า 

และทนัเวลา ทัง้ในรปูแบบการจดัการด้วยมนุษย์ และการจดัการด้วย

ระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ลดการใช้แรงงานมนุษย์ 

ชื่อเรียก “ยุค อุตสาหกรรม 4.0” มีที่มีจากโครงการ Industries 4.0 

ของรัฐบาลประเทศเยอรมนีในกลยทุธ์การวางแผนพฒันาอตุสาหกรรม

ทีน่�าระบบดจิทิลัเข้ามาเป็นแกนหลัก ดงันัน้เรามามองแนวโน้มธรุกจิ

ท�ารายได้ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 กันครับ

1. ธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบั Digital Product หรอื Digital Trans-

formation เพราะการเปลี่ยนแปลงของโลกเริ่มต้นจากเทคโนโลยีไร้ 

สาย ทีเ่ร่ิมจาก Internet มคีวามเรว็สงูขึน้เรือ่ยๆ การเข้าถงึผูค้นจ�านวน

มากท้ังค่าบริการที่ถูกลงเข้ากับวิถีชีวิต (Life Style) ผู้คนมากขึ้น 

ดังนั้น Digital Product หรือ Digital Transformation ที่คนรุ่นใหม่ 

ใครๆ ก็ใช้เทคโนโลยีเป็น ธุรกิจที่ก้าวทันโลก อาจไม่ใช่ธุรกิจที่ใช้

เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด แต่ต้องเป็นธุรกิจที่ผู้ที่ใช้ประโยชน์กับ สิ่งที่

ตัวเองมี และเข้าใจได้มากที่สุด ในขณะที่มีผู้คนมากมายสร้างสรรค์

ผลิตภัณฑ์ และบริการที่น่าสนใจมากมาย ความเข้าใจในตัวธุรกิจ 

และการเลอืกน�าไปใช้อย่าง มปีระสิทธิภาพจงึต้องกลายเป็นส่วนหนึง่

ในการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลก โอกาสทางธุรกิจ สินค้า และบริการ

มากมาย ก็เกิดขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง 

ดังนั้น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Digital Product เป็นการเริ่มต้น

ได้ด้วยการเงินลงทุนที่ไม่มาก อาศัยความสามารถในการท�าบนสื่อ 

Internet และ web ที่ประชาชนสนใจบนโลก ONLINE การขยายตัว 

และการผลิตซ�้า ลักษณะการเข้าถึงที่ไม่ยึดติดกับท�าเลที่ตั้ง ดังนั้น 

แนวโน้มธุรกิจท�ารายได้ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่น่าสนใจ มีทั้งการ

ให้บริการด้านที่ปรึกษาการให้ค�าแนะน�ารูปแบบธุรกิจ ดังนี้ การรับ

ท�าสื่อโฆษณา (Advertising) ผู้แทนประชาสัมพันธ์ การแนะน�าบอก

ต่อ (Affiliate Marketing) การผลิตส่ือบทความต่างๆ หรือหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) การถ่ายทอดความรู้ การสอนหนังสือ (e-

Learning) การตลาดออนไลน์ (Market-place) การให้บรกิารทางการ

เงิน กระเป๋าเงินดิจิทัล (e-Wallet) การให้บริการท�าแหล่งข้อมูล คลัง

เก็บข้อมูล สืบค้นหาข้อมูล (Data Storage & Search Engine) การ

ให้บริการสร้างความเพลิดเพลิน ความสนุก (เกมส์ Games เพลง 

Music หนัง) การท�าสื่อสิ่งพิมพ์ รูปภาพ สมุดบันทึก (Photo Diary) 

การถ่ายทอดสด ประสบการณ์เพือ่การน�าไปใช้ และการพฒันาต่อยอด 

(Live Event) การให้บริการต่างๆ ที่อ�านวยความสะดวกบนมือถือ 

(Service Application) การพฒันาซอฟต์แวร์ออนไลน์ (Software as 

a service) และอื่นๆ อีกมากมาย 

4.0แนวโน้มธุรกิจท�ารายได้ในยุคอุตสาหกรรม
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มากไปกว่านั้น แนวคิด Dropship ยังถูกน�าไปใช้ในอุตสาห-

กรรมการให้บริการต่างๆ มากมายหรือที่รู้จักกันในนาม “Outsourc-

ing” Work Less, Work Smart, Get More Productivity คงเป็น

แนวทางของการท�าธุรกิจสมัยนี้ ในการที่เขาจะได้ไม่ต้องขายสินค้า

เอง ธุรกิจช่วยเหลือได้ต้ังแต่การต้ังราคาขาย การแสวงหาราคาที่

เหมาะสม การบริหารสินค้า การจัดส่งสินค้า โดยไม่ต้องเก็บสินค้าที่

ขายไว้ในสต็อก เมื่อมีลูกค้าสั่งซื้อ เราก็จะซื้อสินค้าจากเจ้าของ

สนิค้า และให้ทางเจ้าของสนิค้าจดัส่งสนิค้าให้กบัลกูค้าโดยตรง เช่น 

การสั่งของจากเว็บไซต์ที่หนึ่ง (Supplier) ขายสินค้าไปยังอีกเว็บไซต์

หนึ่ง (Customer) ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความนิยม และแพร่หลายเป็น

อย่างมาก การเริ่มต้นศึกษาวิธีการ และการลงมือท�าจริงก็ไม่ได้ยาก

อย่างทีค่ดิ การซือ้ขายข้ามประเทศ ตดิต่อธรุกจิผ่านอนิเทอร์เนต็ เป็น

เรื่องที่ไม่ได้แปลกใหม่ในโลกยุคปัจจุบันอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม ทุก

ธรุกจิต่างกม็ ีข้อด ีข้อเสยี ศกัยภาพ และข้อจ�ากดั เพยีงเราต้องศกึษา

ข้อมลูให้มาก และหาความรูจ้ากผูม้ปีระสบการณ์จรงิ เราสามารถใช้

แนวทาง “Dropship” ไปประยุกต์ใช้ในการท�างานกันได้ด้วยครับ

3. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Social Commerce หรือ Social 

Enterprise เป็นธุรกิจที่เราสามารถน�า Social มาจับคู่กับค�าว่า com-

merce มีความหมายตรงตัว คือ การค้าขายผ่านช่องทางการสื่อสาร

ไร้สายในสังคมแบบ โซเชียล มีเดียหรือก็คือ การน�า social media 

มาเป็นเครือ่งมอืในการค้าขาย นัน้เอง อย่างทีเ่ราทราบกนัดว่ีา social 

รวมทั้งธุรกิจระบบ ติดตาม GPS Real time ท�าให้ลูกค้ารู้ว่า

สินค้าถูกจัดส่งอยู่ที่ไหน ระบบบัญชีการเงินอัตโนมัติ ที่สามารถ

จัดการโดยใช้บุคคลเพื่อการควบคุมดูแล ระบบคลังสินค้าที่ดีช่วยให้

เกิดการบริหารจัดการปริมาณสินค้าได้ดียิ่งขึ้น ระบบประชุม

ออนไลน์ ต่างสถานท่ีก็ท�างานร่วมกันได้ ลดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพ 

และระบบอ่ืนๆ อีกมากมาย จากเดมิทีม่แีต่บรษิทัขนาดใหญ่ ใช้เพราะ

ต้นทุนที่สูงมากในขณะนั้น แต่ในวันนี้ มีทางเลือก และบริการถูก  

และดีมากมายให้เราเลือกเพื่อท�าให้เราสามารถท�าธุรกิจต่อยอดได้

ง่ายยิ่งขึ้น 

2.  ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Retail Dropship  Business Drop-

ship และ B2B Dropship คือ ธุรกิจเพื่อให้บริการผู้อื่น โดยแนวคิด

ธุรกิจแบบนี้ มีมาเป็นเวลาหลายปี ทั้งในประเทศฮ่องกง สิงคโปร์ 

อาหรับ และประเทศยโุรป เป็นลกัษณะธรุกจิพ่อค้าคนกลางในระดบั

ประเทศ โดยเริ่มจากการสั่งซื้อสินค้าจากประเทศหนึ่ง ให้ส่งไปอีก

ประเทศ ซึง่เดมิเป็นการด�าเนนิของธรุกิจขนาดใหญ่ ซึง่อดตีคงเป็นไป

ไม่ได้ส�าหรบัคนท�าธรุกจิเลก็ๆ แต่ในยคุปัจจบุนั ตัง้แต่ต้น ปี ค.ศ 2010 

เป็นต้นมา การเข้าถึงแหล่งสินค้า และความสามารถในการติดต่อ

สื่อสาร ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการค้าขายในโลกนี้อีกต่อไป ไม่ว่าจะ

เป็นระบบการสัง่ซือ้ การขนส่งทางอากาศ ทางเรอื กรมศลุกากร ภาษี

น�าเข้า ส่งออก ล้วนสามารถหาข้อมูล และใช้บริการได้อย่างทันสมัย 

และทั่วถึง 
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media น้ันเป็นเคร่ืองมือการตลาดที่ได้ผลอย่างมาก ในการสร้าง

ความชอบ impact แก่กลุ่มลูกค้าได้ในวงกว้าง สามารถเข้าถึงกลุ่ม

เป้าหมายมากขึ้น 

ดังนั้น ธุรกิจการขายของออนไลน์นั้น จะต้องมีการท�าควบคู่

ไปกบัการใช้ social media การมส่ีวนร่วมจากลกูค้า (engagement) 

มากขึน้ เป็นโอกาสทีด่ใีนการสร้างกลุม่ลกูค้าหรอืทีเ่รยีกกนัว่า แฟนคลบั 

การสื่อสารเพื่อการสร้างความตระหนักในสินค้า ค่านิยมในสินค้า 

(Brand) ท่ีมีประสทิธิภาพ ท�าให้ผูค้นตดิตามได้รบัข้อมลู และตดิตาม

ข้อมลูข่าวสารอยูเ่ป็นประจ�า ธรุกจิการให้บรกิารในการตดิต่อสือ่สาร

การสร้างตราสนิค้า Brand การให้บรกิารช่องทางการสนทนา กับผู้ซ้ือ

สนิค้าหรือผลติภณัฑ์ และการท�าธรุกจิให้ตดิต่อสือ่สารกบัแบรนด์ได้

ง่ายขึ้น ผ่าน social media ที่คุ้นเคย ท�าให้ customer service มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการตอบค�าถามหรือแก้ไขปัญหา เครื่อง

มือโฆษณา ของ social media  สามารถก�าหนดเป้าหมายได้อย่าง

ชัดเจนแม่นย�า Like Comment Share สามารถสร้าง “digital foot-

print” ท�าให้กับธุรกิจเป็นที่รู้จัก และถูกจดจ�าในโลก digital มากยิ่ง

ขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่ง่ายยิ่งขึ้น 
TPA
news

เราเหน็ได้อย่างชดัเจนว่า social commerce นัน้สามารถสร้าง 

impact ต่อผูบ้รโิภคได้เป็นอย่างด ีช่วยท�าให้ธรุกจิเป็นทีรู่จ้กัในวงกว้าง

ขึ้น และอ�านวยความสะดวกในการสื่อสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่งผลให้ธุรกิจมีก�าไร จากการซื้อขายที่มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการ

ท�าธุรกิจ Social Commerce จะช่วยให้มีผลลัพธ์ทางธุรกิจมากขึ้น 

แต่ค�าว่ามากขึ้นไม่ได้แปลว่าจะยั่งยืนเสมอไป การท�าธุรกิจที่ยั่งยืน 

และส่งผลกระทบที่ดีต่อสังคมในระยะยาวนั้นเรียกว่า Social Enter-

prise ซึ่ง Social Enterprise ในมุมมองของคนทั่วไป อาจหมายถึง

ธุรกิจที่มีจุดมุ่งหมาย ในการแก้ไขปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม แต่

แท้จริงแล้ว Social Enterprise คือ แนวคิดในการด�าเนินธุรกิจ ที่ให้

ความส�าคัญต่อผลกระทบทีดี่ต่อกลุ่มผู้ได้ประโยชน์ทกุๆ คนในสงัคม 

ยกตัวอย่างเช่น การผลิตสินค้าขวดน�้าดื่มย่อยสลายได้ง่าย ย่อมเป็น

ประโยชน์ต่อผูบ้รโิภค และไม่ท�าลายสิง่แวดล้อมหรอืสงัคม การสร้าง

บริการต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น สินค้ากลุ่ม OTOP ที่ท�าให้เกิด

การสร้างอาชีพ และธุรกิจในชุมชน Social Commerce เป็นการใช้ 

impact ของ social media เพื่อสร้างก�าไร ในขณะที่ Social Enter-

prise คือการสร้าง impact ที่ยั่งยืน และผลลัพธ์ของการท�าสิ่งที่ดีให้

แก่สังคมนั้น ก็จะส่งผลกระทบที่ดีแก่ตัวธุรกิจเองอีกด้วย 


