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      จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 
UTCC Academic Day ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ผ่านมา เกี่ยวกับประเด็นการ
ปรับตัวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล สามารถสรุปประเด็นส าคัญได้
ดังนี้ 
          โดยการประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้  มีการ
น าเสนอบทความวิจัย 5 สาขา คือ 

1. สาขาบริหารธุรกิจ  
2. สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์  
3. สาขาสังคมศาสตร์  
4. สาขาวิศวกรรมศาสตร์  
5. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยกระผมสรุปเฉพาะสาขาบริหารธุรกิจ ที่กระผมได้

เข้าร่วม ดังนี้ คือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์  พลวิชัย รอง

อธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย และผู้อ านวยการศูนย์
พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน UTCC Academic Day ประจ าปี
การศึกษา 2559 และได้กล่าวถึงภาวะทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 4.0 สิ่งที่มนุษย์เงินเดือน 
และประชาชนคนรากหญ้า จะต้องปรับตัว คื อ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับกิจการ หรือธุรกิจที่ตนเอง
ก าลังด าเนินการอยู่ เพ่ือท าให้ธุรกิจเติบโตขึ้นจากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมกับกิจการ หรือธุรกิจ ส่งผลดีต่อการ
ต่อยอดธุรกิจ สามารถด าเนินการวางแผนงานในเรื่องอ่ืนๆ ได้
โดยไม่จ าเป็นต้องมากังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล 
สารสนเทศ และองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้จากการด าเนินธุรกิจซึ่ง
โดยส่วนใหญ่แล้วจะได้ข้อมูลต่างๆ จากผู้ใช้บริการของธุรกิจ
เป็นหลัก ไม่ว่านักธุรกิจระดับต้นๆ ของโลก นักธุรกิจไทยระดับ
แถวหน้า นักธุรกิจห้องแถว ท าให้มีข้อมูลที่หลากหลาย ศูนย์
พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึง
พยายามมองเศรษฐกิจให้ทะลุ แต่การมองเศรษฐกิจระดับมห
ภาคไม่ง่าย เพราะเรามีข้อมูลภาครัฐเฉพาะระดับเชิงรุกที่
เปิดเผยต่อสาธารณชน อีกอย่างเวลาสื่อสารออกไป คนเข้าใจ

    การปรับตัวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล สามารถ
สรุปได้ดังนี ้
    โดยการประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ มี
การน าเสนอบทความวิจัย 5 สาขา คือ 

1. สาขาบริหารธุรกิจ  
2. ส า ข า บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ  บั ญ ชี 

เศรษฐศาสตร์  
3. สาขาสังคมศาสตร์  
4. สาขาวิศวกรรมศาสตร์  
5. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

    โดยกระผมสรุปเฉพาะสาขาบริหารธุรกิจ ที่
กระผมได้เข้าร่วม ดังนี้ คือ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์  
พลวิชัย รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและ
งานวิจัย  และผู้อ านวยการศูนย์พยากรณ์
เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ได้ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  UTCC 
Academic Day ประจ าปีการศึกษา 2559 
และได้กล่าวถึงภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 4.0 สิ่งที่มนุษย์
เงินเดือน และประชาชนคนรากหญ้า จะต้อง
ปรับตัว คือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมกับกิจการ หรือธุรกิจที่ตนเองก าลัง
ด าเนินการอยู่ เพื่อท าให้ธุรกิจเติบโตขึ้นจากการ
เก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมกับกิจการ หรือ
ธุรกิจ ส่งผลดีต่อการต่อยอดธุรกิจ สามารถ
ด าเนินการวางแผนงานในเรื่องอื่นๆ ได้โดยไม่
จ าเป็นต้องมากังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม
ข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้
จากการด าเนินธุรกิจซ่ึงโดยส่วนใหญ่แล้วจะได้
ข้อมูลต่างๆ จากผู้ใช้บริการของธุรกิจเป็นหลัก 
ไม่ว่านักธุรกิจระดับต้นๆ ของโลก นักธุรกิจไทย
ระดับแถวหน้า นักธุรกิจห้องแถว ท าให้มีข้อมูล
ที่หลากหลาย ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธรุกจิ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงพยายามมอง
เศรษฐกิจให้ทะลุ แต่การมองเศรษฐกิจระดับมห
ภาคไม่ง่าย เพราะเรามีข้อมูลภาครัฐเฉพาะ
ระดับเชิงรุกที่เปิดเผยต่อสาธารณชน อีกอย่าง
เวลาสื่อสารออกไป คนเข้าใจไม่เหมือนกัน บาง
ทีข้อมูลเดียวกัน แต่เวลาต่างกัน การอธิบายก็
ไม่เหมือนกัน อย่างผมพูดว่าเศรษฐกิจบ้านเรา
จะเติบโตเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ก็จะมีคนไทย
ประมาณ 10-20 เปอร์เซ็นต์เข้าใจ แต่นักข่าว



   
ไม่เหมือนกัน บางทีข้อมูลเดียวกัน แต่เวลาต่างกัน การอธิบาย
ก็ไม่เหมือนกัน อย่างผมพูดว่าเศรษฐกิจบ้านเราจะเติบโตเข้าสู่
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ก็จะมีคนไทยประมาณ 10-20 เปอร์เซ็นต์
เข้าใจ แต่นักข่าวก็จะน าเสนอเฉพาะประเด็นหลักๆ ศูนย์
พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงมี
ความพยายามที่จะน าเอาข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้
ทางเศรษฐกิจลงไว้ในเว็บไซต์ของศูนย์ฯ เพ่ือให้ทุกๆ คน ทุกๆ 
ระดับได้เข้ามาศึกษาเพ่ิมเติมให้ครบรอบด้านจริงๆ  

 
ถ้าถามว่า เศรษฐกิจประเทศเติบโต ในยุคดิจิทัล 

ชาวบ้านจะเข้าใจไหม เศรษฐกิจเติบโตไม่ดี เงินทองหายาก 
ต้องระมัดระวังการใช้เงิน ถ้าเรามีโอกาสเราก็สื่อสารแปร
ความหมายในสื่อต่างๆ แต่การสื่อสารจะต้องเข้าใจง่าย โดยเรา
เพ่ิมช่องทางการรับรู้สภาวะเศรษฐกิจในช่วงต่างๆ ผ่านการให้
สัมภาษณ์ การวิเคราะห์ การอัดรายการทางโทรทัศน์ แล้ว
สื่อสารไปถึงประชาชนอย่างง่ายๆ ว่าจะต้องปรับตัวอย่างไร 
เงินในกระเป๋าเหลือไหม ถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือน เศรษฐกิจ
เติบโตแค่นี้  ก็ ไม่ได้รับผลกระทบ แต่ถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้า 
เศรษฐกิจเติบโตน้อย คนไม่ซื้อของ ก็ต้องระมัดระวังสภาพ
คล่อง ส่วนคนที่ค้าขายกับต่างชาติ มีรายได้มากมาย การ
เติบโตทางเศรษฐกิจแบบนี้ เป็นเรื่องปกติส าหรับเขา ส่วนธุรกิจ
ท่องเที่ยวหรือส่งออก ถ้าเศรษฐกิจเติบโตแบบนี้ พวกเขาไม่
กระทบ  

รัฐบาลปัจจุบันต้องการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านดิจิตอล
และเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารของประเทศเราต้องการ
เติมเขี้ยวเล็บ ด้านโลจิสติกส์ การคมนาคมขนส่ง ท าให้เรา
แข่งขันต่างชาติได้หรือแม้กระทั่งศูนย์กระจายสินค้า อีกส่วน
หนึ่งคือ พลังงานทดแทน คนที่ท าธุรกิจพลังงาน ถ้าสามารถท า
โซล่าฟาร์ม ไบโอก๊าซ     ชีวมวลหรือชีวภาพ ตลอดจนพลังงาน
จากขยะก าไรทุกวัน เช่น การน าเอาแกลบที่เหลือจากการสีข้าว
มา อัดแท่ งส่ งออก หรื อน ามาใช้ เป็นพลั ง ง านทดแทน
ภายในประเทศ  

ส่วนมุมมองทางด้านการศึกษาถึงเป็นปัจจัยในการ
ขับเคลื่อนส าคัญมาก เนื่องจากเราต้องการให้เกิดนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีต่างๆ แทนการใช้แรงงานของมนุษย์นั้น 
การศึกษาที่ดี และเหมาะสมกับคนในประเทศไทยก็มีส่วนที่
จะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กับการด าเนินธุรกิจในทุกระดับ 
อย่างปล่อยให้ประเทศไทยโตแต่หัว แต่ตัวไม่โต แขนขารีบ ไม่มี
แรง ไปสู่ กับประเทศ อ่ืนๆ เนื่ องจาก โรง เรี ยนกวดวิชา 
สถาบันการศึกษา สถานศึกษาในระดับต่างๆ ที่มีศัพยภาพใน
การผลิตบัณฑิตออกมาสู่ภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจขนาด

ก็จะน า เสนอเฉพาะประเด็นหลักๆ ศูนย์
พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย จึงมีความพยายามที่จะน าเอา
ข้อมู ล  สารสน เทศ และอง ค์ความรู้ ท า ง
เศรษฐกิจลงไว้ในเว็บไซต์ของศูนย์ฯ เพื่อให้ทุกๆ 
คน ทุกๆ ระดับได้ เข้ามาศึกษาเพิ่มเติมให้
ครบรอบด้านจริงๆ  

ถ้าถามว่า เศรษฐกิจประเทศเติบโต
ในยุคดิจิทัล ชาวบ้านจะเข้าใจไหม เศรษฐกิจ
เติบโตไม่ดี เงินทองหายาก ต้องระมัดระวังการ
ใช้ เ งิน  ถ้ า เ รามี โ อกาส เ ราก็ สื่ อ ส ารแปร
ความหมายในสื่อต่างๆ แต่การสื่อสารจะต้อง
เข้าใจง่าย โดยเราเพิ่มช่องทางการรับรู้สภาวะ
เศรษฐกิจในช่วงต่างๆ ผ่านการให้สัมภาษณ์ 
การวิเคราะห์ การอัดรายการทางโทรทัศน์ แล้ว
สื่อสารไปถึงประชาชนอย่างง่ายๆ ว่าจะต้อง
ปรับตัวอย่างไร เงินในกระเป๋าเหลือไหม ถ้าเป็น
มนุษย์เงินเดือน เศรษฐกิจเติบโตแค่นี้ ก็ไม่ได้รับ
ผลกระทบ แต่ถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้า เศรษฐกิจ
เติบโตน้อย คนไม่ ซ้ือของ ก็ต้องระมัดระวัง
สภาพคล่อง ส่วนคนที่ ค้าขายกับต่างชาติ มี
รายได้มากมาย การเติบโตทางเศรษฐกิจแบบนี้ 
เป็นเรื่องปกติส าหรับเขา ส่วนธุรกิจท่องเที่ยว
หรือส่งออก ถ้าเศรษฐกิจเติบโตแบบนี้ พวกเขา
ไม่กระทบ  

รั ฐบาลปัจจุบันต้องการพัฒนา
เศรษฐกิ จ  ด้ า นดิ จิ ต อ ลและ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ การส่ือสารของประเทศเราต้องการ
เติมเขี้ยวเล็บ ด้านโลจิสติกส์ การคมนาคมขนส่ง 
ท าให้เราแข่งขันต่างชาติได้หรือแม้กระทั่งศูนย์
กระจายสินค้า อีกส่วนหนึ่งคือ พลังงานทดแทน 
คนที่ท าธุรกิจพลังงาน ถ้าสามารถท าโซล่าฟาร์ม 
ไบโอก๊าซ  ชีวมวลหรือชีวภาพ ตลอดจน
พลังงานจากขยะก าไรทุกวัน เช่น การน าเอา
แกลบที่เหลือจากการสีข้าวมาอัดแท่งส่งออก 
ห รื อ น า ม า ใ ช้ เ ป็ น พ ลั ง ง า น ท ด แ ท น
ภายในประเทศ  

ส่วนมุมมองทางด้านการศึกษาถึง
เป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนส าคัญมาก เนื่องจาก
เราต้องการให้เกิดนวัตกรรม และเทคโนโลยี
ต่า งๆ แทนการใช้แรงงานของมนุษย์นั้ น 
การศึกษาที่ดี และเหมาะสมกับคนในประเทศ
ไทยก็มีส่วนที่จะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กับ
การด าเนินธุรกิจในทุกระดับ อย่างปล่อยให้
ประเทศไทยโตแต่หัว แต่ตัวไม่โต แขนขารีบ ไม่
มีแรงไปสู่กับประเทศอื่นๆ เนื่องจากโรงเรียน
กวดวิชา สถาบันการศึกษา สถานศึกษาใน
ระดับต่างๆ ที่มีศัพยภาพในการผลิตบัณฑิต
ออกมาสู่ภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจขนาด
กลางและขนาดเล็กได้ ผมอยากมองเห็นภาพที่
ทุกหน่วยงานการศึกษาร่วมมือกันเพื่อสร้างคนที่
มีคุณภาพ เพื่อสร้างรายได้หลักของประเทศไทย 
3 ด้าน ที่มองว่ามีศักยภาพสูง คือ  

1. อุตสาหกรรมอาหาร  
2. ท่องเที่ยว 



   
กลางและขนาดเล็กได้ ผมอยากมองเห็นภาพที่ทุกหน่วยงาน
การศึกษาร่วมมือกันเพ่ือสร้างคนที่มีคุณภาพ เพ่ือสร้างรายได้
หลักของประเทศไทย 3 ด้าน ที่มองว่ามีศักยภาพสูง คือ  

1. อุตสาหกรรมอาหาร  
2. ท่องเที่ยว 
3. ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย  
 

3. ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย  

  
 

 


