
บทที่ 7
ทิศทางเศรษฐกิจตามวิถี 
Next Normal

สหรัฐอเมริกา

อุตสาหกรรมที่เติบโตเร็ว อุตสาหกรรมที่ทรุดตัวเร็ว
สาธารณรัฐประชาชนจีน

•	การผลิตซอฟต์แวร์	

•	การบริการข้อมูลอื่นๆ	 
 (Other information services)*

•	การขุดเจาะน�้ามันและก๊าซ	

•	การออกแบบระบบคอมพิิวเตอร์ 
	 และบริการท่่ี่เก่่ยวข้อง

•	ศูนย์บริการสุขภาพิผู้ป่วยนอก

• การแพิที่ย์	

• ประกันภัย	

• สินค้าฟุ่มเฟือย	

• สื่อสารโที่รคมนาคม	

• การค้าปล่กออนไลน์	 
	 และพิาณิิชย์อิเล็กที่รอนิกส์	

• จ�าหน่ายเสื้อผ้าแบบม่หน้าร้าน	

• ผลิตช้อนส้อมและเครื่องครัว

• จ�าหน่ายกล้องแบบม่หน้าร้าน	

• จ�าหน่ายรองเที่้าแบบม่หน้าร้าน	

• ผลิตชิ้นส่วนพิลาสติก

•	การผลิตยาสูบ	

•	การผลิตและแปรรูปอะลูมินา 
	 และอะลูมิเน่ยม

•	บริการไปรษณิ่ย์

•	โรงผลิตสิ่งที่อและผลิตภัณิฑ์สิ่งที่อ

•	การบริโภคสินที่รัพิย์ถาวร 
	 ในการป้องกันประเที่ศ

SPOTLIGHT

อุตสาหกรรมที่เติบโตเร็ว อุตสาหกรรมที่ทรุดตัวเร็ว

อุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตและทรุดตัวใน 6 ประเทศ ที่มี 
ความโดดเด่นทางเศรษฐกิจ
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สาธารณรัฐอินเดีย

สาธารณรัฐไอร์แลนด์

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

สาธารณรัฐจีน

•	เที่คโนโลย่สารสนเที่ศ 
	 และการสื่อสาร	
•	เคม่ภัณิฑ์
•	ยานยนต์	
•	อิเล็กที่รอนิกส์	
•	สุขภาพิ

•	ผลิตภัณิฑ์อิเลกที่รอนิกส์	คอมพิิวเตอร์ 
	 และส่วนประกอบโที่รศัพิที่์	
•	การค้าปล่กออนไลน์	 
	 และพิาณิิชยอิเล็กที่รอนิกส์
•	การแพิที่ย์
•	สื่อสารโที่รคมนาคม	
•	เครื่องจักรและอุปกรณิ์

• เที่คโนโลย่ที่างการแพิที่ย์	
• เครื่องมือแพิที่ย์	
• ยาช่วเภสัชภัณิฑ์	 
	 และเคม่ภัณิฑ์
• เที่คโนโลย	่ICT	และดจิทัิี่ล	
• บรกิารที่างการเงนิและเที่คโนโลยท่ี่างการเงนิ

• เกษตรกรรม
• เหมืองแร่
• การบริการ	
• การผลิต

•	การเกษตร
•	โรงแรมและร้านอาหาร
•	อสังหาริมที่รัพิย์	
•	ผลิตภัณิฑ์ถ่านโค้ก	ผลิตภัณิฑ์ที่่่ได้จาก 
	 การกลั่นน�้ามันปิโตรเล่ยม	และเชื้อเพิลิง 
	 ปรมาณิู	
•	การที่�าเหมืองแร่	เหมืองหิน

•	เหมืองแร่และเหมืองหิน	
•	การค้าปล่กและค้าส่งแบบดั�งเดิม	
•	ยานยนต์
•	น�้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ	
•	ถ่านหิน

• ร้านค้าปล่กแบบดั้งเดิม
• สื่อสิ่งพิิมพิ์
• เครื่องใช้อิเล็กที่รอนิกส์	ยกเว้นอุปกรณิ์ 
	 คอมพิิวเตอร์และซอฟต์แวร์
• การธนาคารเพิื่อธุรกิจรายย่อย	 
	 และการจัดการการลงทีุ่น	

• การขนส่ง
• การก่อสร้าง	
• การบริหารราชการ	
• สาธารณิูปโภค

อุตสาหกรรมที่เติบโตเร็ว อุตสาหกรรมที่ทรุดตัวเร็ว

อุตสาหกรรมที่เติบโตเร็ว อุตสาหกรรมที่ทรุดตัวเร็ว

อุตสาหกรรมที่เติบโตเร็ว อุตสาหกรรมที่ทรุดตัวเร็ว

อุตสาหกรรมที่เติบโตเร็ว อุตสาหกรรมที่ทรุดตัวเร็ว

รายงานสถานการณ์์วิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีี 2564 7-01



ทิศทางเศรษฐกิจตามวิถี Next Normal

	 การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (โควิด	 19)	 ที่ทั่วโลกก�าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน	 ก่อให้เกิดผลกระทบ
รอบด้านทัง้การเมอืง	เศรษฐกจิและวถิกีารด�ารงชวีติของคนในสังคมท่ีเปล่ียนไปอย่างมาก	ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับชวีอนามยั
และความปลอดภัยของบุคคล	 และการพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลในการด�าเนินชีวิตท่ีมากข้ึน	 อย่างไรก็ดี	 การด�าเนินชีวิต 
ของคนในสังคมโลกหลังวิกฤตคร้ังนี้จะเปลี่ยนไปในทิศทางใด	 บรรทัดฐานจะต่างไปจากวิถีความปกติใหม่มากน้อยเพียงใด	 
การคาดการณ์์ก้าวต่อไปของวิถีความปกติใหม่	หรือ	Next	Normal	น้ีจะช่วยสะท้อนถึงสถานการณ์์ทางเศรษฐกิจและสังคม 
ท่ีเปล่ียนไป	 ซ่ึึ่งมีผลต่อการประกอบธุุรกิจของผู้ประกอบการและโอกาสทางธุุรกิจท่ีจะเกิดข้ึน	 อีกท้ังจะเป็นแนวทาง 
การจัดท�านโยบายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการที่ภาครัฐจะต้องจับทิศทางเพื่อรับมือกับบริบทที่ปรับเปลี่ยนไป

ขอบเขตและนิยามของ Next Normal

	 แนวคิด	Next	Normal	เกิดข้ึนคร้ังแรกในปี	2552	ในช่วงวิกฤตการณ์์การเงิน	(Financial	crisis)	ของสหรัฐอเมริกา	 
โดยบริษัท	 McKinsey	 &	 Company	 และได้กลับมาเป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลายอีกคร้ังหลังการระบาดของโรคติดเช้ือ 
ไวรัสโคโรนา	 2019	 (โควิด	 19)	 ในปี	 2563	 โดยได้ให้ค�าจ�ากัดความของ	 Next	 Normal	 ว่าหมายถึง	 “ความปกติใหม่	 
(New	 Normal)	 ท่ีธุุรกิจต้องปรับตัวในยุคหลังการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด	 19	 ใน	 5	 ด้าน	 ได้แก่	 1)	 การแก้ไขปัญหา 
เฉพาะหน้า	(Resolve)	2)	การปรับธุุรกิจให้มีความยืดหยุ่นทันต่อสถานการณ์์	(Resilience)	3)	การกลับไปด�าเนินธุุรกิจตาม 
ปกติอีกคร้ัง	 (Return)	 4)	 การคิดใหม่	 (Reimagination)	 และ	 5)	 การปฏิิรูปเพ่ือก้าวสู่อนาคตท่ีดีกว่า	 (Reform)” ในช่วง 
ระยะเวลาท่ีผ่านมา	 แนวคิด	 Next	 Normal	 ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางท้ังในกลุ่มนักวิชาการและนักธุุรกิจ	 แต่ยัง 
ไม่มีนิยาม	 ความหมาย	 หรือค�าจ�ากัดความท่ีชัดเจน	 ท�าให้แนวคิด	 Next	 Normal	 ถูกเรียกในหลากหลายช่ือ	 ได้แก่	 
New	Normal,	Never	Normal	และ	The	Post-pandemic	New	Normal	ดังแสดงในตารางท่ี	7.1
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ตารางที่ 7.1 ความหมายของ	Next	Normal

นักวิจัย ความหมาย ค�าพ้องความหมาย

McKinsey	&	Company	
(2020)

ความปกติใหม่	 (New	Normal)	 ท่ีธุุรกิจต้องปรับตัวในยุคหลัง 
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 (โควิด	 19)	 
ใน	 5	 ด้าน	 ได้แก่	 1)	 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า	 (Resolve)	 
2)	 การปรับธุุรกิจให ้มีความยืดหยุ ่นทันต ่อสถานการณ์์	 
(Resilience)	 3)	 การกลับไปด�าเนินธุุรกิจตามปกติอีกครั้ง	 
(Return)	4)	การคิดใหม่	(Reimagination)	และ	5)	การปฏิิรูป 
เพื่อก้าวสู่อนาคตที่ดีกว่า	(Reform)

Next	Normal

ธุนาคารแห่งประเทศไทย	
(2563)

พฤติกรรม	 ทัศนคติ	 และรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนท่ัวโลก 
ท่ีเปล่ียนไปหลังวิกฤตสถานการณ์์โควิด	19

Next	Normal

Deloitte	(2021) การเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของผู ้คน	 และการด�าเนินงาน 
ขององค์กรใน	 4	 มิติ	 ภายหลังการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา	 2019	 (โควิด	 19)	 ได้แก่	 มิติด้านสังคม	 (Society)	 
มิติด้านธุุรกิจ	 (Business)	มิติด้านเศรษฐกิจ	 (Economy)	และ 
มิติด้านการเมือง	(Politics)

Next	Normal

Alraouf	(2021) การเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลก	เนื่องจากผลกระทบ 
ของสถานการณ์์โควิด	19

New	Normal

Putsanra	(2020)	และ	
Winata	et	al.	(2020)

การปรับเปล่ียนนิสัยหรือพฤติกรรมเพ่ือให้สามารถท�ากิจกรรม 
ต่างๆ	 ได้เป็นปกติ	 โดยมีการปรับใช้ข้อปฏิิบัติด้านสุขภาพ	 
เพือ่ป้องกนัการแพร่กระจายของเชือ้ไวรสั	เช่น	การรกัษาระยะห่าง	 
การสวมหน้ากากอนามัย	 การล้างมืออย่างสม�่าเสมอ	 และ 
การหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีความแออัดของฝูงชน	

New	Normal

Accenture	(2020) การเปลี่ยนวิธีุการด�าเนินงานขององค์กรธุุรกิจในด้านการวิจัย
และพัฒนา	 (Research	 &	 development)	 เพื่อรับมือต่อ 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนภายหลังการระบาดของโรคติดเช้ือ 
ไวรัสโคโรนา	 2019	 (โควิด	 19)	 โดยค�านึงถึง	 3	 เรื่อง	 ได้แก	่ 
1)	Stretch	หมายถงึ	การปรบัตวัให้ทันต่อการเปลีย่นแปลงท่ีเกิดข้ึน 
อย่างรวดเร็ว	 ทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลงของตลาดอุปสงค์และ 
ขดีความสามารถขององค์กร	2)	Speed	หมายถงึ	การตอบสนอง 
ต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว	 และ	 3)	 Scale	 
หมายถงึ	การเพิม่ประสทิธุภิาพการผลติ	ด้วยมโีครงสร้างพืน้ฐาน	 
เทคโนโลยีและทรัพยากรที่เหมาะสม

Never	Normal

Krungsri	Research	(2020) การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู ้บริโภคและความสามารถ 
ในการแข่งขันทางธุุรกิจ	

The	Post-pandemic	
New	Normal

แหล่งที่่่มา	:	รวบรวมโดยที่่มที่่่ปรึกษามูลนิธิค่นันแห่งเอเซ่ย	(2564)

รายงานสถานการณ์์วิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีี 2564 7-03



	 จากตารางท่ี	 7.1	 แสดงให้เห็นว่ามีผู้ให้ค�านิยามค�าว่า	 Next	 Normal	 ไว้หลากหลาย	 ซ่ึึ่งสามารถสรุปคุณ์ลักษณ์ะ 
ท่ีส�าคัญของ	Next	Normal	ได้	ดังน้ี	

•	 เป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติ	นิสัย	พฤติกรรม	หรือรูปแบบการด�าเนินชีวิตหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา	2019	(โควิด	19)	

•	 เป็นการปรับเปลี่ยนวิธุีการด�าเนินงานขององค์กร	 เพ่ือรับมือต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายหลังการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(โควิด	19)

•	 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องในหลายมิติ	 เช่น	 มิติด้านสังคม	 มิติด้านธุุรกิจ	 มิติด้านเศรษฐกิจและมิต ิ
ด้านการเมือง

	 ดังน้ันขอบเขตและนิยามของ	 Next	 Normal	 ในการศึกษาน้ีจึงหมายถึง	 “การปรับเปล่ียนทัศนคติ	 พฤติกรรม 
รูปแบบการด�าเนินชีวิต	 หรือวิธุีการด�าเนินงานขององค์กร	 เพ่ือรับมือต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนท้ังทางด้านสังคม 
ด้านธุุรกิจ	 ด้านเศรษฐกิจและด้านการเมือง	 ภายหลังการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 (โควิด	 19)” โดยยก 
กรณี์ศึกษาจากประเทศท่ีมีความโดดเด่นทางเศรษฐกิจจ�านวน	 6	 ประเทศ	 ได้แก่	 สหรัฐอเมริกา	 สาธุารณ์รัฐประชาชนจีน	 
สาธุารณ์รัฐอินเดีย	สาธุารณ์รัฐไอร์แลนด์ สาธุารณ์รัฐสังคมนิยมเวียดนาม	สาธุารณ์รัฐจีน	

สหรัฐอเมริกา

	 สหรัฐอเมริกาถือเป็นประเทศท่ีทรงอิทธิุพลมากท่ีสุดในโลก	 ท้ังยังเป็นประเทศท่ีมีมูลค่าการค้าและมูลค่าการลงทุน 
จากต่างประเทศสูงท่ีสุดในโลก	 มีขนาดเศรษฐกิจท่ีใหญ่เป็นอันดับสองของโลกและมีความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัล 
ท่ีสูงท่ีสุดในโลกอีกด้วย	 อย่างไรก็ดี	 แม้สหรัฐฯ	 จะมีศักยภาพทางการเมือง	 เศรษฐกิจ	 และเทคโนโลยีท่ีสูง	 แต่ก็มีปัญหา 
ในด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมอยู่ไม่น้อย	อน่ึง	สหรัฐฯ	 เป็นประเทศท่ีปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกมากท่ีสุดเป็นอันดับสองของโลก	 
มีปัญหาเก่ียวกับการเข้าถึงบริการสุขภาพ	 อัตราอาชญากรรม	 และความเหล่ือมล�้าทางสังคม	 ยิ่งไปกว่าน้ัน	 ประชากร	 
330	ล้านคนของสหรัฐฯ	ประกอบไปด้วยกลุ่มชนหลากหลายชาติพันธ์ุุและเช้ือชาติ	และสหรัฐฯ	ยงัคงมีปัญหาด้านการเหยยีดผิว 
เชิงโครงสร้าง	 (Structural	 racism)	 โดยชาวอเมริกันผิวขาว	 ซ่ึึ่งเป็นชนกลุ่มใหญ่ทางชาติพันธ์ุุ	 มีโอกาสทางเศรษฐกิจ 
และสังคมมากกว่าชาวอเมริกันกลุ่มอ่ืนๆ	ท่ีเป็นชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธ์ุุ	ท้ังน้ีความเหล่ือมล�้าทางชาติพันธ์ุุดังกล่าวยงัพบเห็น 
ได้ในกลุ่มธุุรกิจขนาดย่อมอีกด้วย	

สถานการณ์ Next Normal ในระดับมหภาค (Macro Analysis)

โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีดิจิทัล 
	 สถานการณ์์โควิด	 19	 ได้กระตุ้นให้รัฐบาลสหรัฐฯ	 เล็งเห็นความจ�าเป็นในการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 
ของประเทศ	พร้อมทัง้ส่งเสรมิการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยดิีจทิลัมากย่ิงขึน้	เนือ่งจากเทคโนโลยดีจิทัิลมคีวามส�าคญัอย่างมาก 
ส�าหรับการปรับตัวในยุคสถานการณ์์โควิด	 19	 ซ่ึึ่งมีประชากรจ�านวนมากท่ีต้องท�างานและท�าการเรียนการสอนทางไกล	 
ซ่ึึ่งในแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน	 American	 Jobs	 Plan	 ท่ีประธุานาธิุบดีโจ	 ไบเดน	 เสนอ	 ได้มีแผนท่ีจะลงทุน	 
1	 แสนล้านเหรียญสหรัฐเพื่อติดตั้งบรอดแบนด์ความเร็วสูงทั่วประเทศเพื่อให้ครอบคลุมประชากรทุกคน	 เนื่องจากยังมี 
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ชาวอเมริกันกว่า	 30	 ล้านคนท่ียังเข้าไม่ถึงโครงสร้างบรอดแบนด์ความเร็วสูง	 นอกจากนี้	 ยังมีแผนที่จะลงทุน	 5	 หมื่นล้าน 
เหรียญสหรัฐเพื่อก่อตั้งคณ์ะกรรมการเทคโนโลยีส�าหรับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ส�าคัญต่างๆ	 เช่น	 เซึ่มิคอนดักเตอร์	 
เทคโนโลยีการสื่อสารขั้นสูง	 และจะลงทุนอีก	 5	 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐในการวิจัยและผลิตเซึ่มิคอนดักเตอร์โดยเฉพาะ	 
ซึ่ึ่งการลงทุนเหล่านี้ล้วนแต่จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในสหรัฐฯ	อย่างรวดเร็วขึ้น

ดิจิทัลดอลลาร์ (Digital dollar)
	 สหรฐัฯ	ก�าลงัพจิารณ์าความเป็นไปได้ทีจ่ะให้ธุนาคารกลางของประเทศใช้	“ดิจิทัลดอลลาร์”	ในอนาคต	ซ่ึึ่งการรบัมอื 
กับสถานการณ์์โควิด	 19	 ได้ก่อให้เกิดความตระหนักว่า	 การใช้ดิจิทัลดอลลาร์จะช่วยให้รัฐบาลกระจายเงินช่วยเหลือ 
แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิุภาพกว่าเดิมมาก	 ซ่ึึ่งนอกจากจะช่วยให้ส่งรับเงินได้อย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยง 
การสัมผัสแล้ว	 ดิจิทัลดอลลาร์ยังจะช่วยลดความเหลื่อมล�้าทางสังคมได้อีกด้วย	 เนื่องจากจะช่วยให้ผู้ที่ไม่มีบัญชีธุนาคาร 
สามารถรับและจ่ายเงินผ่านระบบดิจิทัลได้	ทั้งนี้	องค์กรต่างๆ	รวมทั้ง	Digital	Dollar	Foundation	และ	Federal	Reserve	 
Bank	 of	 Boston	 ท่ีก�าลังวิจัย	 พัฒนา	 และทดลองใช้ดิจิทัลดอลลาร์ของธุนาคารกลางสหรัฐฯ	 อยู่	 ณ์	 ขณ์ะนี้	 ซ่ึึ่งแม้ว่า 
การใช้งานจริงของดิจิทัลดอลลาร์น่าจะยังต้องใช้เวลาอีกนานหลายปี	แต่การเปล่ียนแปลงดังกล่าวก็มีแนวโน้มท่ีจะส่งผลกระทบ 
ต่อเศรษฐกิจโลกอย่างมาก	เน่ืองจากดอลลาร์สหรัฐยังคงเป็นสกุลเงินหลักของโลกท่ีใช้เป็นทุนส�ารองระหว่างประเทศ

สงครามไซเบอร์ 
	 เมื่อการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว	 และข้อมูลกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามหาศาล	 ความกังวล 
ด้านสงครามไซึ่เบอร์	(cyber	warfare)	และความปลอดภยัในโลกไซึ่เบอร์	(cybersecurity)	กท็วคีณู์ตามไปด้วย	ซ่ึึ่งในปัจจบุนั 
สหรัฐฯ	ก็ก�าลังรับมือกับวิกฤตความปลอดภัยในโลกไซึ่เบอร์อยู่หลายเหตุการณ์์	เช่น	กรณ์ีแฮกข้อมูล	SolarWinds	และกรณ์ี 
แฮกระบบท่อส่งน�า้มนัของ	Colonial	Pipeline	และก่อนหน้านีก้ระทรวงยติุธุรรมได้ฟ้องร้องคดีขโมยข้อมลูคร้ังใหญ่ทีม่ข้ีอมลู 
เกี่ยวกับการวิจัยวัคซึ่ีนส�าหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(โควิด	19)	ทั้งนี้รัฐบาลในปัจจุบันก�าลังพยายามที่จะเสริมสร้าง 
ความแข็งแกร่งของความปลอดภัยในโลกไซึ่เบอร์อย่างจริงจัง	 โดยมีการสนับสนุนกองทุน	 Technology	Modernization	 
เพื่อปรับปรุงระบบไอทีของรัฐบาลอีกด้วย	

การเปลี่ยนแปลงของเมือง 
	 เทรนด์การท�างานทางไกลท่ีเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์์โควิด	19	ได้ส่งผลกระทบต่อการโยกย้ายถ่ินฐาน	อัตราค่าเช่า	 
และการพัฒนาเมืองในสหรัฐฯ	 ท้ังน้ี	 ในปี	 2563	 พ้ืนท่ีเมืองขนาดใหญ่	 เช่น	 มหานครนิวยอร์ก	 บริเวณ์ซึ่านฟรานซิึ่สโกเบย์	 
วอชิงตัน	 ดี.ซีึ่.	 และบอสตัน	 มีอัตราส่วนการย้ายเข้า-ออกของผู้อยู่อาศัยลดต�่าสุดในประเทศ	 ในขณ์ะท่ีเมืองขนาดเล็ก	 เช่น	 
แมดิสัน	 แจ็กสันวิลล์	 และซึ่อลต์เลกซิึ่ตีท่ีมีการเติบโตสูงสุด	 นอกจากน้ี	 ค่าเช่าท่ีอยู่อาศัยในเมืองใหญ่ก็ลดต�่าลง	 ในขณ์ะท่ี 
ค่าเช่าในเมืองเล็กเพ่ิมสูงข้ึน	 อีกท้ังอัตราค่าเช่าออฟฟิศในสหรัฐฯ	 ก็ได้หดตัวลงร้อยละ	 10.4	 โดยเฉล่ีย	 ในปี	 2563	 
โดยค่าเช่าออฟฟิศในเมืองใหญ่หดตัวลงอย่างมากเป็นพิเศษ	 ซ่ึึ่งการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีท�าให้เกิดผลกระทบอีกทอดหน่ึง 
ต่อการจัดเก็บภาษีท้องถ่ิน	 บริการขนส่งสาธุารณ์ะ	 และธุุรกิจต่างๆ	 ในพ้ืนท่ีเมือง	 เช่น	 ร้านอาหาร	 ร้านค้า	 และธุุรกิจอ่ืนๆ	 
ท่ีให้บริการพนักงานออฟฟิศเป็นหลัก	ซ่ึึ่งสถิติการจ้างงานในภาพรวมได้ช้ีให้เห็นว่า	MSME	ท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีเมืองได้รับผลกระทบ 
จากสถานการณ์์โควิด	19	ท่ีรุนแรงกว่า	MSME	ท่ีอยู่นอกพ้ืนท่ีเมือง	แม้ขณ์ะน้ีจะยังไม่เป็นท่ีแน่ชัดว่าการหดตัวของเมืองใหญ่ 
และการเติบโตของเมืองเล็กจะเป็นการเปล่ียนแปลงอย่างถาวร	 แต่ก็เป็นท่ีประจักษ์ว่าชุมชนเมืองในสหรัฐฯ	 มีความเป็นไปได้ 
ท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยส�าคัญ

รายงานสถานการณ์์วิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีี 2564 7-05



เศรษฐกิจใส่ใจ (Care economy)
	 สถานการณ์์โควิด	19	ได้ท�าให้ภาครฐัและภาคประชาชนของสหรัฐฯ	เล็งเหน็ถงึความส�าคญัในการพัฒนาระบบบรกิาร 
ทางด้านสุขภาพของประเทศให้ดีขึ้น	 ซึ่ึ่งรัฐบาลในปัจจุบันได้ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาภาคบริการการดูแลเป็นพิเศษ	 
ทั้งนี้ก่อนที่จะสถานการณ์์โควิด	 19	 จะเกิดข้ึน	 สหรัฐฯ	 เองได้เผชิญวิกฤตในภาคบริการการดูแลในระดับหนึ่ง	 เนื่องจาก 
ประชากรจ�านวนมากยังเข้าไม่ถึงบริการที่ดีแม้จะอยู่ในระบบประกันสุขภาพ	(Medicaid)	อีกทั้งผู้ประกอบอาชีพให้การดูแล	 
(caregivers)	 ในสหรัฐฯ	 ซึ่ึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสตรีชนกลุ่มน้อยท่ีได้รับค่าตอบแทนท่ีต�่ามาก	 ดังนั้น	 American	 Jobs	 Plan	 
จึงมีแผนที่จะลงทุน	4	แสนล้านเหรียญสหรัฐในโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจใส่ใจ	(care	economy)	เพื่อขยายการเข้าถึง 
บริการให้การดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการที่บ้านและในชุมชน	 และบริการการดูแลระยะยาวภายใต้ระบบประกันสุขภาพ	 
อีกทั้งจะเพิ่มอัตราค่าจ้างและสวัสดิการให้แก่ผู้ประกอบอาชีพให้การดูแลอีกด้วย จึงมีแนวโน้มที่อุตสาหกรรมดังกล่าว 
จะเติบโตขึ้นอย่างมากในอนาคต

พลังงานสะอาด 
	 ในฐานะประเทศที่ปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกในระดับสูง	 สหรัฐฯ	 ได้เล็งเห็นศักยภาพในการพลิกวิกฤตสถานการณ์์ 
โควิด	 19	 ให้เป็นโอกาส	 โดยมีนโยบาย	 “Build	 Back	 Better”	 เพ่ือฟ้ืนฟูประเทศให้มีความยั่งยืน	 ท้ังน้ีรัฐบาลได้ประกาศ 
เป้าหมายท่ีจะลดการปล่อยคาร์บอนจากภาคพลังงานเป็นศูนย์	 ภายในปี	 2578	 และลดการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกสุทธิุ 
จนเป็นศูนย์	 (net	zero	emissions)	ภายในปี	2593	 อีกท้ัง	American	Jobs	Plan	 มีแผนท่ีจะลงทุน	1	แสนล้านเหรียญสหรัฐ 
ในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้เปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาด	 ลงทุน	 3.5	 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐในการ 
อุดหนุนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาด	และลงทุนถึง	1.74	แสนล้านเหรียญสหรัฐในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า	(EV)	เพื่อให้ 
อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าของสหรัฐฯ	 แข่งขันกับต่างชาติได้	 นอกจากน้ีประธุานาธุิบดีไบเดนยังได้เสนอแผนปฏิิรูปภาษี	 
Made	 in	 America	 Tax	 Plan	 ท่ีจ�ากัดสิทธิุพิเศษทางภาษีของอุตสาหกรรมเช้ือเพลิงฟอสซิึ่ลท้ังหมด	 และเสนอให้ธุุรกิจ 
ท่ีสร้างมลพิษต้องจ่ายภาษีเข้ากองทุนของส�านักงานปกป้องส่ิงแวดล้อม	เพ่ือช่วยออกค่าใช้จ่ายในการขจัดมลพิษ	และในด้าน 
การค้ากับต่างประเทศ	 สหรัฐฯ	 มีนโยบายท่ีจะบังคับใช้มาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมเพ่ือให้ประเทศคู่ค้าส่งเสริมการใช้ 
ทรัพยากรธุรรมชาติอย่างยั่งยืนและร่วมกันแก้ไขปัญหาการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศอีกด้วย

ทุนนิยมเพื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
	 สถานการณ์์โควิด	19	ท�าให้รัฐบาลและประชากรสหรัฐฯ	มีความตื่นตัวมากขึ้นในการผลักดันให้ประเทศเปลี่ยนผ่าน 
จากระบบ	 “ทุนนิยมที่ค�านึงถึงผู้ถือหุ้น”	 เป็นระบบ	 “ทุนนิยมที่ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในระบบเศรษฐกิจ”  
(Stakeholder	capitalism)	ซึ่ึ่งส�านักงานคณ์ะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ได้ประกาศแผนที่จะอัพเดท 
แนวทางปฏิิบัติส�าหรับบริษัทในสหรัฐฯ	 ในการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	 ซ่ึึ่งผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้ให้ความเห็นว่า 
สหรฐัฯ	มโีอกาสทีจ่ะปรบัเข้าสูร่ะบบ	“ทนุนยิมทีค่�านงึถงึผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในระบบเศรษฐกจิ”	ได้รวดเร็วขึน้ภายใต้ 
การบริหารของประธุานาธุิบดีไบเดน	อย่างไรก็ดี	ผู้เชี่ยวชาญบางท่านได้โต้แย้งว่านโยบายดังกล่าวยังไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยน 
สหรัฐฯ	 แบบเต็มตัวได้	 เนื่องจากเป็นนโยบายที่เน้นให้ภาคธุุรกิจเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และธุรรมาภิบาล	 (ESG)	 
เท่านั้น	แต่มิได้มีการปฏิิรูปกฎหมายเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล	

กระแสชาตินิยม 
	 กระแสชาตินิยม	(Nationalism)	ในสหรัฐฯ	ได้ก่อตัวรุนแรงข้ึนภายใต้สถานการณ์์โควิด	19	และการบริหารประเทศ 
ของอดีตประธุานาธุิบดีโดนัลด์	 ทรัมป์	 ซ่ึึ่งแม้ทรัมป์จะลงจากต�าแหน่งผู้น�าประเทศแล้ว	 แต่นโยบายของรัฐบาลในปัจจุบัน 
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ก็ยังมีการสนับสนุนกระแสชาตินิยมอยู่	 ท้ังน้ี	 รัฐบาลของประธุานาธิุบดีไบเดนได้ประกาศความต้ังใจท่ีจะให้ความส�าคัญ 
กับนโยบายทางการค้าท่ีเอ้ือประโยชน์ให้คนอเมริกันเป็นหลัก	ยิง่ไปกว่าน้ัน	American	Jobs	Plan	และ	Made	in	America	 
Tax	Plan	ก็มีการผนวกแนวคิดแบบชาตินิยมอยู่ด้วย	ซ่ึึ่งท้ังสองแผนเน้นการรักษาประโยชน์ของชาวอเมริกันและการพัฒนา 
ศักยภาพของสหรัฐฯ	ในการแข่งขันกับประเทศจีน	โดยมีแผนท่ีจะลงทุนเพ่ือปรับปรุงและฟ้ืนฟูอุตสาหกรรมการผลิตภายใน 
ประเทศ	มกีารเสนอใหส้ภาเพ่ิมบทบญัญัติ	Buy	American	(ซ้ืึ่อของอเมริกัน)	และ	Ship	American	(ส่งโดยอเมรกัิน)	ส�าหรับ 
การลงทุนของรัฐบาลกลาง	 และมีการเสนอให้ปฏิิรูปภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศ	 ผ่านมาตรการต่างๆ	 เช่น	 
เพ่ิมภาษีนิติบุคคลข้ันต�่าเป็นร้อยละ	 21	 เก็บภาษีส่วนเพ่ิมจากก�าไรในต่างประเทศ	 เพ่ิมสิทธิุประโยชน์ในการลงทุนภายใน 
ประเทศ	 และยกเลิกกฎยกเว้นภาษีรายได้ร้อยละ	 10	 แรกท่ีเกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ	 ท้ังยังมีนโยบายท่ีจะเจรจา 
ต่อรองให้ประเทศอ่ืนๆ	 หันมาก�าหนดภาษีนิติบุคคลข้ันต�่าในระดับท่ีสูงเท่าๆ	 กัน	 เพ่ือป้องกันมิให้บริษัทข้ามชาติเล่ียงภาษี 
โดยการลงทุนในต่างแดน	 ซ่ึึ่งนโยบายท่ีส่งเสริมการผลิตและการจ้างงานภายในประเทศเหล่าน้ีก็มีโอกาสท่ีจะท�าให้เกิด 
ความเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญต่อห่วงโซ่ึ่อุปทานระดับโลก

สถานการณ์ Next Normal ในระดับจุลภาค (Micro Analysis) 

1) แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค 

การซื้อสินค้าและบริการออนไลน์	

	 แม้พาณ์ิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะไม่ใช่เร่ืองใหม่	 แต่สถานการณ์์โควิด	 19	 ก็ได้ท�าให้พฤติกรรมการซึ่ื้อขายผ่านช่องทาง 
ออนไลน์ปรับตัวสูงข้ึนอย่างก้าวกระโดด	 ซ่ึึ่งอัตราการซ้ืึ่อของออนไลน์ในสหรัฐฯ	 ได้ปรับตัวสูงข้ึนในหมวดการค้าปลีก 
ทุกประเภทในปี	 2563	 โดยมูลค่าการซ้ืึ่อขายผ่านพาณิ์ชย์อิเล็กทรอนิกส์ตลอดปีอยู่ท่ี	 7.9	 แสนล้านเหรียญสหรัฐ	 
เติบโตข้ึนร้อยละ	 32.4	 จากปี	 2562	 และคิดเป็นร้อยละ	 14	 ของมูลค่าการขายปลีกท้ังหมด	 เป็นท่ีน่าสังเกตว่าพฤติกรรม 
การซึ่ื้อขายออนไลน์ในสหรัฐฯ	 มีแนวโน้มที่จะกลายเป็น	 Next	 Normal	 มากกว่าในประเทศแถบยุโรป	 เนื่องจากสหรัฐฯ	 
มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการส่งสินค้าที่ดีกว่า	โดยผลการส�ารวจความคิดเห็นผู้บริโภคจากทั้ง	McKinsey	&	Company	และ	 
The	Economist	Intelligence	Unit	ต่างพบว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่ตั้งใจที่จะด�าเนินพฤติกรรมการซึ่ื้อของออนไลน์ต่อไป 
แม้สถานการณ์์โควิด	19	จะจบลง	โดยพฤติกรรมที่มีแนวโน้มจะด�าเนินต่อในระดับสูง	ได้แก่	การซึ่ื้อเสื้อผ้า	หนังสือ	เครื่องใช้ 
ไฟฟ้า	และอปุกรณ์์ส�าหรบัสตัว์เลีย้ง	ผ่านช่องทางออนไลน์	และการรบัอาหารกลบับ้านหลงัสัง่ผ่านระบบออนไลน์	โดยผูบ้รโิภค 
ในกลุ่ม	Millennial	มีแนวโน้มสูงสุดที่จะใช้จ่ายออนไลน์ต่อไปเมื่อเทียบกับกลุ่มอายุอื่น	

การดูแลสุขภาพิจากบ้าน	

	 สถานการณ์์โควิด	19	ท�าให้ชาวอเมริกันหันมาสนใจการดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น	พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
การใช้บริการด้านสุขภาพไปจากเดิม	ซ่ึึ่งเทรนด์ด้านสุขภาพท่ีโดดเด่นเป็นพิเศษ	คือ	การพบแพทย์และเภสัชกรผ่านช่องทาง 
ออนไลน์	โดยมีอัตราเติบโตข้ึนถึง	2	-	3	เท่าในช่วงสถานการณ์์โควิด	19	ท้ังน้ี	บริษัท	PwC	รายงานว่าร้อยละ	88	ของผู้บริโภค 
ในสหรัฐฯ	 ที่ได้ลองใช้บริการสุขภาพทางไกลเต็มใจจะใช้บริการดังกล่าวต่อไปในอนาคต	 และร้อยละ	 53	 ของผู้ท่ียังไม่เคย 
ใช้บริการมาก่อนก็เต็มใจท่ีจะลองใช้บริการในอนาคตเช่นเดียวกัน	 ขณ์ะท่ี	McKinsey	 &	 Company	 รายงานว่ามีผู้บริโภค 
ประมาณ์ร้อยละ	40	-	60	ท่ีต้ังใจจะใช้บริการด้านสุขภาพผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปหลังสถานการณ์์โควิด	19	จบลง	 
นอกจากน้ี	 บริการด้านสุขภาพจิตทางไกล	 (mental	 telehealth)	 ได้เป็นหน่ึงในบริการสุขภาพออนไลน์ท่ีเป็นท่ีนิยม 
อย่างมาก	โดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริโภคอายุ	18	-	24	ปี	 ซ่ึึ่งมีแนวโน้มท่ีจะใช้เคร่ืองมือออนไลน์เพ่ือส่งเสริมสุขภาพจิตของตน 
มากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ	โดยเฉลี่ยถึงสามเท่า	

รายงานสถานการณ์์วิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีี 2564 7-07



	 นอกจากการพบแพทย์และเภสัชกรทางไกลแล้ว	 การใช้แอปพลิเคชันมือถือที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพก็กลายเป็น 
ที่นิยมมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะด�าเนินต่อไปหลังสถานการณ์์โควิด	 19	 เช่นเดียวกัน	 ยิ่งไปกว่านั้น	 การส�ารวจโดย	 
Global	Consumer	Trends	พบว่ามีผู้บริโภคชาวอเมริกันประมาณ์ร้อยละ	38	ยินดีจะซ้ืึ่อเทคโนโลยีท่ีสวมใส่ได้ในราคาสูง	 
หากเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถตรวจจับปัญหาทางสุขภาพของตนได้	

	 ความเปล่ียนแปลงด้านสุขภาพอีกประการหน่ึง	 คือ	 การให้บุคลากรทางการแพทย์มาพบผู้ป่วยท่ีบ้าน	 ซ่ึึ่งแม้ว่า 
พฤติกรรมดังกล่าวจะเป็นเทรนด์เกิดใหม่ท่ียังไม่แพร่หลายนัก	 (ณ์	 ไตรมาสท่ีสามของปี	 2563	 มีผู้บริโภคเพียงร้อยละ	 4	 
ในสหรัฐฯ	 ท่ีเคยให้บุคลากรทางการแพทย์มาพบท่ีบ้าน)	 แต่ได้มีผู้บริโภคถึงสามในส่ีคนท่ีระบุว่าตนสนใจจะรับบริการ 
ในรูปแบบดังกล่าวในอนาคต 

การสั่นคลอนของความภักด่ต่อแบรนด์	

	 หน่ึงในผลข้างเคียงของเทรนด์การอุปโภคบริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ท่ีสูงข้ึน	 คือ	 เทรนด์ความภักดีต่อแบรนด์ 
ท่ีลดลง	เน่ืองจากผู้บริโภคสามารถค้นหาสินค้าและบริการได้ง่ายข้ึน	และสามารถเข้าถึงแบรนด์ไหม่ๆ	และเปรียบเทียบแบรนด์ 
ต่างๆ	ได้อย่างรวดเร็ว	ทั้งนี้การส�ารวจโดย	PwC	พบว่ามีผู้บริโภคในสหรัฐฯ	ถึงร้อยละ	50	ที่ทดลองซึ่ื้อแบรนด์หรือสินค้าใหม่ 
ที่ไม่เคยซึ่ื้อมาก่อนในช่วงสถานการณ์์โควิด	 19	 ในขณ์ะที่การส�ารวจโดย	McKinsey	 &	 Company	 พบว่าร้อยละ	 39	 
ของชาวอเมริกันท่ีเปล่ียนพฤติกรรมการซ้ืึ่อของในช่วงสถานการณ์์โควิด	 19	 ได้เปล่ียนแบรนด์ท่ีตนซ้ืึ่อเป็นประจ�า	 ซ่ึึ่งอัตรา 
การเปล่ียนแบรนด์ในปี	 2563	 ได้เพ่ิมข้ึนเป็นสองเท่าเม่ือเทียบกับปี	 2562	 โดยผู้บริโภคในกลุ่ม  Gen	Z	 และ	Millennial	 
(ร้อยละ	44)	มีสัดส่วนท่ีได้ลองซ้ืึ่อจากแบรนด์ใหม่ๆ	มากกว่าผู้บริโภคในรุ่นอายุมากกว่า	

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	

	 สิ่งที่ผู้บริโภคให้ความส�าคัญในการเลือกสินค้าและแบรนด์เปลี่ยนไปเช่นกัน	 เนื่องจากสถานการณ์์โควิด	 19	 ท�าให้ 
ผูบ้รโิภคตระหนกัถงึความส�าคญัของความรบัผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมมากขึน้	ทัง้นี	้ร้อยละ	43	ของผู้บริโภคอเมรกัิน 
ท่ีเปลี่ยนแบรนด์ในช่วงสถานการณ์์โควิด	 19	 ได้ระบุสาเหตุการเปลี่ยนแบรนด์ที่เกี่ยวกับเป้าหมายหรือความรับผิดชอบ 
ทางสังคมขององค์กร	(purpose	driven)	โดยผู้บริโภคกลุ่ม	Gen	Z	และ	Millennial	(ร้อยละ	42)	มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยน 
แบรนด์ด้วยสาเหตุนี้มากกว่ากลุ่มอายุที่มากกว่า	

	 ท้ังน้ี	การเลือกซ้ืึ่อรถยนต์พลังงานไฟฟ้า	(Electric	Vehicle:	EV)	ได้เป็นหน่ึงในพฤติกรรมท่ีมีแนวโน้มจะเติบโตข้ึน 
ในสหรัฐฯ	 ภายใต้ความรับผิดชอบทางสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีสูงข้ึน	 ซ่ึึ่งรายงานการส�ารวจผู้บริโภคท่ัวโลกในปี	 2563	 
พบว่า  ร้อยละ	 65	 ของผู้บริโภคในทวีปอเมริกาเหนือมีความสนใจจะซ้ืึ่อ	 EV	 เพิ่มมากขึ้นหลังเกิดสถานการณ์์โควิด	 19	 
โดยสาเหตุหลักของความสนใจดังกล่าวมาจากความกังวลด้านความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมและคุณ์ภาพอากาศท่ีดีขึ้น	 
อีกทั้งผู้บริโภคส่วนใหญ่ในทวีปอเมริกาเหนือที่สนใจจะซึ่ื้อ	EV	ยังระบุว่า	กระบวนการผลิตที่มีอัตราปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจก 
ในระดับต�่า	(ร้อยละ	62)	และการใช้วัสดุในการผลิตที่ยั่งยืน	(ร้อยละ	50)	เป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญในการเลือกซึ่ื้อ	

2) แนวโน้มธุรกิจ 

การเร่งกระบวนการเปล่่ยนแปลงที่างดิจิที่ัล	

	 สถานการณ์์โควิด	 19	 ได้ท�าให้ธุุรกิจตระหนักถึงความส�าคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลมากยิ่งขึ้น	 จึงมีธุุรกิจมากมาย 
ที่ตัดสินใจลงทุนเพื่อเร่งกระบวนการเปล่ียนแปลงทางดิจิทัล	 ซ่ึึ่งการส�ารวจของ	 KPMG	พบว่ามีบริษัทในสหรัฐฯ	 ประมาณ์ 
ร้อยละ	75	ทีเ่ร่งการสร้างประสบการณ์์ไร้รอยต่อให้ลกูค้าด้วยเทคโนโลยดีจิิทลั	ร้อยละ	74	เร่งการเปลีย่นระบบการด�าเนนิงาน 
เป็นระบบดิจิทัล	ร้อยละ	70	เร่งการสร้างโมเดลธุุรกิจและรูปแบบการสร้างรายได้แบบดิจิทัล	และร้อยละ	66	เร่งการสร้าง 
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โมเดลแรงงานใหม่โดยมีการใช้ระบบอัตโนมตัแิละปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วย	นอกจากนี	้การส�ารวจของ	PwC	ยงัพบว่าผู้บรหิาร 
ระดับสูงร้อยละ	78	ในสหรัฐฯ	วางแผนจะเพิ่มงบประมาณ์การลงทุนในด้านความปลอดภัยในโลกไซึ่เบอร์ในปีนี้อีกด้วย

	 การเปล่ียนแปลงทางดิจิทัลเหล่าน้ีได้น�าไปสู่เทรนด์ย่อยๆ	 มากมายในแต่ละภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ	 ตัวอย่าง 
เช่น	ในภาคการค้าปลีก	การรับช�าระเงินแบบไร้สัมผัสท่ีแพร่หลายมากข้ึน	การขายและการตลาดในรูปแบบ	omni-channel	 
ท่ีผสมผสานช่องทางออฟไลน์กับออนไลน์มากข้ึน	 การเปล่ียนไปใช้โมเดลธุุรกิจรูปแบบท่ีเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง	 
(Direct-to-consumer:	 D2C)	 มากข้ึน	 และมีแนวโน้มท่ีธุุรกิจจะปิดหน้าร้านลงเร่ือยๆ	 เพ่ือไปเน้นการขายผ่านช่องทาง 
ออนไลน์แทน	ส่วนในภาคการบริการสุขภาพก็ได้สะท้อนเทรนด์การให้บริการทางไกลท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างชัดเจน	ซ่ึึ่งมีศูนย์บริการ 
สุขภาพถึงร้อยละ	95	ท่ีให้บริการสุขภาพทางไกลในปี	2563	จากเดิมท่ีมีอยู่เพียงร้อยละ	43	ในปี	2562	

	 ทั้งนี้	การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลต่างๆ	ในภาคธุุรกิจจะมีผลกระทบต่อประเด็นด้านแรงงานที่ตามมา	เช่น	การแทน 
ที่คนงานด้วยระบบอัตโนมัติ	และความจ�าเป็นในการปรับเปลี่ยนทักษะแรงงาน	ซึ่ึ่งแรงงานในกลุ่มรายได้ต�่า	กลุ่มสตรี	และ 
ชนกลุ่มน้อยล้วนมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบที่รุนแรงกว่ากลุ่มอื่นๆ	

การที่�างานแบบผสม	(Hybrid	Work)	

	 สถานการณ์์โควิด	19	และการเปลีย่นแปลงทางดิจทิลัในภาคธุรุกจิท�าให้มปีระชาชนทีท่�างานจากทีบ้่านมากขึน้อย่าง 
เห็นได้ชัด	 ซึ่ึ่งในกลุ่มคนท�างานในสหรัฐฯ	 ซึ่ึ่งประกอบอาชีพที่สามารถปฏิิบัติงานจากบ้านได้	 มีสัดส่วนผู้ที่ท�างานจากบ้าน 
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	 20	 ในช่วงก่อนสถานการณ์์โควิด	 19	 เป็นร้อยละ	 71	 ในช่วงสถานการณ์์โควิด	 19	 และร้อยละ	 54	 
ของคนกลุ่มน้ีก็ระบุว่าตนต้องการจะท�างานจากบ้านต่อไปแม้ว่าสถานการณ์์โควิด	 19	 จะคล่ีคลายลง	 ท้ังน้ี	 Upwork	 
ได้คาดการณ์์ไว้ว่าจะมีคนอเมริกันจ�านวน	 36.2	 ล้านคนท่ีท�างานทางไกลแบบเต็มตัว	 ภายในปี	 2568	 เติบโตจาก	 
16.8	 ล้านคนในช่วงก่อนสถานการณ์์โควิด	 19	 อย่างไรก็ดี	 ศักยภาพในการท�างานทางไกลจะแตกต่างกันออกไป 
ในแต่ละสายอาชีพและรูปแบบการท�างาน	 ซ่ึึ่งคนท�างานส่วนใหญ่ในสหรัฐฯ	 (ร้อยละ	 61)	 ไม่สามารถท�างานจากที่บ้านได	้ 
โดยมีช่องว่างทางชนชั้นและระดับการศึกษาอย่างชัดเจนระหว่างผู้ที่สามารถและผู้ที่ไม่สามารถท�างานทางไกลได้	

	 เนื่องจากธุุรกิจส่วนมากมีส่วนท่ีสามารถให้พนักงานท�างานจากบ้านได้และส่วนที่ท�าไม่ได้	 บริษัทส่วนใหญ่จึงมี 
แนวโน้มท่ีจะใช้ระบบการท�างานแบบไฮบริด	 ซ่ึึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างการท�างานทางไกลและการท�างานในสถานท่ี 
ท�างาน	 ท้ังน้ีการส�ารวจของ	McKinsey	 &	 Company	 ในเดือนสิงหาคม	 2563	 พบว่า	 ร้อยละ	 72	 ของผู้บริหารธุุรกิจ 
ในสหรัฐฯ	 ได้เร่ิมใช้ระบบการท�างานทางไกลกับพนักงานบางส่วนอย่างถาวรแล้ว	 ดังนั้นเทรนด์ในการท�างานแบบไฮบริด 
จึงมีแนวโน้มสูงที่จะด�าเนินต่อไปแม้สถานการณ์์โควิด	19	จะทุเลาลง

การขยายตัวของเศรษฐกิจแพิลตฟอร์ม	

	 สถานการณ์์โควิด	 19	 ได้ท�าให้ธุุรกิจแพลตฟอร์มบางประเภทเติบโตข้ึนอย่างก้าวกระโดด	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
แพลตฟอร์มส�าหรับการสั่งอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคไปส่งที่บ้าน	 ทั้งนี้แพลตฟอร์มเป็นตลาดออนไลน์แบบครบวงจร	 
บริษัทแพลตฟอร์มจึงได้เปรียบอย่างมากเมื่อผู้บริโภคหันมาใช้ช่องทางออนไลน์มากขึ้น	นอกจากนี้	ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัล 
กลายเป็นปัจจัยส�าคญัในการด�าเนนิธุรุกจิ	ผูป้ระกอบการทีไ่ม่มกี�าลงัทรพัย์ส�าหรบัลงทนุในเทคโนโลยมีากนกัสามารถเปลีย่น 
มาใช้แพลตฟอร์มเป็นช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าได้	 ในขณ์ะเดียวกันคนงานท่ีได้รับผลกระทบทางลบจากสถานการณ์์ 
โควิด	19	ได้เริ่มไปท�างานแบบฟรีแลนซึ่์	(gig	work)	ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นจ�านวนมาก	และมีการพึ่งงานแพลตฟอร์ม 
เป็นรายได้หลกั/รายได้ส�าคญัมากข้ึน	ท้ังน้ี	การเตบิโตของเศรษฐกจิแพลตฟอร์มมแีนวโน้มทีจ่ะส่งผลให้แรงงานออกจากระบบ 
การจ้างงานแบบดัง้เดมิไปอยูใ่นระบบการจ้างงานแบบ	gig	หรือฟรีแลนซ์ึ่	ผ่านแพลตฟอร์มมากขึน้	ผลการศกึษา	Freelance	 
Forwards	 Trends	 Report	 พบว่าร้อยละ	 36	 ของแรงงานอเมริกันเป็นบุคคลที่ท�างานฟรีแลนซึ่์	 และร้อยละ	 36	 ของ 
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คนท�างานฟรแีลนซ์ึ่กท็�างานฟรีแลนซ์ึ่แบบเตม็เวลา	ดงันัน้	ประเดน็ด้านสวสัดกิาร	ระบบบ�านาญ	และการพฒันาความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพ	จะเป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณ์าหากแรงงานไปท�างานนอกระบบมากขึ้นเรื่อยๆ

การปรับเปล่่ยนห่วงโซ่อุปที่าน	

	 มาตรการปิดเมืองในช่วงสถานการณ์์โควิด	 19	 ได้ท�าให้ธุุรกิจจ�านวนมากตระหนักถึงความเปราะบางของห่วงโซ่ึ่ 
อุปทานของตน	ซ่ึึ่ง	8	ใน	10	บริษัทในภาคค้าปลีก	และ	9	ใน	10	บริษัทในภาคอุปโภคบริโภคมีแผนท่ีจะลงทุนเพ่ือเสริมสร้าง 
ศักยภาพและความยืดหยุ่นของโซ่ึ่อุปทานในปี	 2564	 โดยหน่ึงในกลยุทธ์ุท่ีบริษัทข้ามชาติเลือกใช้เพ่ือเสริมสร้าง 
ความยืดหยุ่นของโซ่ึ่อุปทาน	 คือ	 การเปล่ียนมาผลิตและใช้ซัึ่พพลายเออร์ภายในประเทศมากยิ่งข้ึน	 ซ่ึึ่งแม้ว่ามิใช่ทุกบริษัท 
ข้ามชาติจะเลือกใช้กลยุทธ์ุดังกล่าว	 แต่ก็มีแนวโน้มท่ีห่วงโซ่ึ่อุปทานโลกจะเปล่ียนแปลงไปในระยะยาว	 โดยเฉพาะเม่ือ 
ค�านึงถึงกระแสชาตินิยมและการส่งเสริมการลงทุนและการผลิตภายในประเทศของรัฐบาลในปัจจุบัน

การให้ความส�าคัญกับสิ�งแวดล้อม	สังคม	และธรรมาภิบาล

	 สถานการณ์์โควิด	19	และนโยบายของภาครัฐในปัจจุบันได้ตอกย�้าให้ธุุรกิจในสหรัฐฯ	 เปล่ียนมาให้ความส�าคัญกับ 
ส่ิงแวดล้อม	 สังคมและธุรรมาภิบาล	 (Environmental,	 Social,	 and	 Governance	 Prioritization:	 ESG)	 มากข้ึน	 
ซ่ึึ่งการส�ารวจความคิดเห็น	 ในปี	 2563	 พบว่านักลงทุนร้อยละ	 88	 เช่ือว่าบริษัทท่ีให้ความส�าคัญกับ	 ESG	 มีโอกาสจะ 
ได้ผลก�าไรในระยะยาวท่ีดีกว่าบริษัทท่ีไม่สนใจ	ESG	อีกท้ังผู้น�าธุุรกิจในภาคอุปโภคบริโภคประมาณ์	3	ใน	5	คนอยู่ในระหว่าง 
ลงทุนเพ่ือปรับเปล่ียนกลยทุธ์ุทางธุุรกิจของตนให้มีความรับผิดชอบทางสังคมมากข้ึน	ท้ังน้ี	ในช่วงหน่ึงปีท่ีผา่นมาหลายบริษัท 
ท่ีมีช่ือเสียงได้แสดงเจตนารมณ์์ในการใส่ใจต่อ	 ESG	 เช่น	 Walmart	 ประกาศในเดือนพฤศจิกายน	 ปี	 2563	 ว่าจะ 
เปล่ียนแปลงตัวเองให้เป็นธุุรกิจท่ีช่วยฟ้ืนฟูโลก	(regenerative	business)	โดยต้ังเป้าลดการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกเป็นศูนย์ 
ภายในปี	2583	และ	Elon	Musk	ประกาศในเดือนพฤษภาคม	2564	 ว่าบริษัท	Tesla	จะยกเลิกการรับ	Bitcoin	 โดยให้ 
เหตุผลว่า	Bitcoin	เป็นภัยต่อส่ิงแวดล้อม	

สหรัฐอเมริกา

สถานการณ์ระดับมหภาค สถานการณ์ระดับจุลภาค

• โครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยีดิจิทัล	
• ดิจิทัลดอลลาร์
• สงครามไซึ่เบอร์	
• การเปล่ียนแปลงของเมือง
• เศรษฐกิจใส่ใจ	
• พลังงานสะอาด
• ทุนนิยมเพ่ือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
• กระแสชาตินิยม	

แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค 
• การซ้ืึ่อสินค้าและบริการออนไลน์	
• การดูแลสุขภาพจากบ้าน	
• การขาดความภักดีต่อแบรนด์	
• ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม	

แนวโน้มธุรกิจและอุตสาหกรรม 
• การเร่งกระบวนการเปล่ียนแปลงทางดิจิทัล	
• การท�างานแบบผสม	
• การขยายตัวของเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม	
• การปรับเปล่ียนห่วงโซ่ึ่อุปทาน	
• ส่ิงแวดล้อม	สังคม	และธุรรมาภิบาล	
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อุตสาหกรรมท่่ี่ม่แนวโน้มเติบโต/ที่รุดตัว

	 ส�านักงานสถิติแรงงานของสหรัฐฯ	 (US	 Bureau	 of	 Labor	 Statistics)	 คาดการณ์์อัตราการเติบโตโดยเฉล่ีย 
ของแต่ละอุตสาหกรรมในสหรัฐฯ	 ในระยะเวลา	 10	 ปี	 จากปี	 2562	 -	 2572	 ซ่ึึ่งเป็นการคาดการณ์์ก่อนการเสนอ	 
American	 Jobs	 Plan	 และเป้าหมายลดก๊าซึ่เรือนกระจกของรัฐบาลประธุานาธิุบดีไบเดน	 จึงอาจมีการเปล่ียนแปลง 
ของตัวเลขในภาคอุตสาหกรรมบางประเภท	 เช่น	 ภาคพลังงงาน	 ฯลฯ	 แต่กระน้ัน	 ผลของการคาดการณ์์น้ีแสดงให้เห็นว่า	 
ภาคอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มท่ีจะเติบโตรวดเร็วท่ีสุด	เม่ือพิจารณ์าจากมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ในช่วง	 10	 ปีข้างหน้า	 อุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตรวดเร็วท่ีสุดเม่ือพิจารณ์าจากการจ้างงาน	 
ในขณ์ะท่ีภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีแนวโน้มจะทรุดตัวอย่างรวดเร็ว	 ท้ังในด้านมูลค่าทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน	 
ท้ังน้ี	 เศรษฐกิจของสหรัฐฯ	 เป็นเศรษฐกิจท่ีพ่ึงพาภาคการบริการมากกว่าภาคการผลิตเป็นอย่างมาก	 โดยมูลค่าผลิตภัณ์ฑ์์ 
มวลรวมในประเทศจากการบริการในภาคเอกชนคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ	70	ของผลิตภัณ์ฑ์์มวลรวมในประเทศท้ังหมด	

ตารางที่ 7.2	อุตสาหกรรมท่่ี่ม่แนวโน้มเติบโต/ที่รุดตัวในสหรัฐอเมริกา

อุตสาหกรรมที่เติบโตเร็ว อุตสาหกรรมที่ทรุดตัวเร็ว

• การผลิตซึ่อฟต์แวร์	
• การบริการข้อมูลอ่ืนๆ	(Other	information	services)*

• การขุดเจาะน�้ามันและก๊าซึ่	
• การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ 
และบริการที่เกี่ยวข้อง	

• ศูนย์บริการสุขภาพผู้ป่วยนอก 

• การผลิตยาสูบ	
• การผลิตและแปรรูปอะลูมินา 
และอะลูมิเนียม	

• บริการไปรษณี์ย์	
• โรงผลิตส่ิงทอและผลิตภัณ์ฑ์์ส่ิงทอ	
• การบริโภคสินทรัพย์ถาวรในการป้องกันประเทศ

แหล่งที่่่มา	:	BLS,	2020a

*อุตสาหกรรมการบริการข้อมูลอื่นๆ	 (Other	 information	 services)	 ประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมที่่่เก่่ยวข้องกับการให้ข้อมูล	 การจัดเก็บและจัดหาการเข้าถึงข้อมูล	 

การค้นหาและเร่ยกคืนข้อมูล	และการด�าเนินการเว็บไซต์ที่่่ใช้โปรแกรมค้นหาข้อมูล	หรือการต่พิิมพิ์และเผยแพิร่ข้อมูลบนอินเที่อร์เน็ต

สาธารณรัฐประชาชนจีน

	 สาธุารณ์รัฐประชาชนจีนถือเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ	2	ของโลก	เมื่อพิจารณ์าจากขนาด 
ผลิตภัณ์ฑ์์มวลรวมในประเทศ	 หรือประมาณ์	 14.72	 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ	 คิดเป็นร้อยละ	 17	 ของเศรษฐกิจโลก	 ในช่วง 
ระยะเวลากว่า	 30	 ปีท่ีผ่านมา	 จีนมีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและเป็นพลังขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจ 
ในระดับภูมิภาคและระดับโลกด้วยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉล่ียเพ่ิมข้ึนร้อยละ	 10	 ต่อปีจนถึงปี	 2558	 แม้ว่า 
หลังจากน้ันจีนจะมีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดลง	 อันเน่ืองมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและสงคราม 
การค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ แต่จีนยังคงเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้ารายใหญ่ท่ีสุดของโลก	 โดยได้รับการขนานนามว่า	 
“โรงงานของโลก”	และเป็นผู้น�าเข้าสินค้ารายใหญ่เป็นอันดับท่ีสอง	รวมถึงเป็นประเทศท่ีมีอัตราการเติบโตของตลาดผู้บริโภค 
สูงท่ีสุดในโลก	ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมารัฐบาลกลางของจีนได้พยายามออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างเสถียรภาพ 
ทางการค้า	 รวมถึงการลงทุนจากต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง	 ท�าให้ในปี	 2564	 จีนประสบความส�าเร็จก้าวข้ึนมาเป็น 

รายงานสถานการณ์์วิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีี 2564 7-11



ประเทศท่ีมีปริมาณ์การลงทุนจากต่างประเทศมากเป็นอันดับหน่ึงของโลก	ท�าให้ในปีเดียวกันจีนได้กลายเป็นประเทศเศรษฐกิจ 
ใหญ่เพียงรายเดียวท่ีมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีเป็นบวกในอัตราร้อยละ	2.3	ในขณ์ะท่ีเศรษฐกิจโลกมีอัตราการหดตัว 
อยู่ท่ีร้อยละ	 4.5	 นอกจากน้ี	 กองทุนการเงินระหว่างประเทศยังได้คาดการณ์์ว่า	 ในส้ินปี	 2564	 เศรษฐกิจของจีนจะมี 
การขยายตัวสูงถึงร้อยละ	8.2	แม้ว่าจะต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างหนักจากสถานการณ์์โควิด	19

สถานการณ์ Next Normal ในระดับมหภาค (Macro Analysis)

โครงสร้างพ้�นฐานด้านดิจิทัล  

	 การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนในอดีตมีพื้นฐานมาจากการผลิตและส่งออกสินค้าท่ีมีต้นทุนการผลิตต�า่	 ที่เน้นการ 
น�าปัจจัยทุนผสมผสานกับแรงงานคนจ�านวนมาก	 ขณ์ะที่ปัจจุบันจีนก�าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	 มีอัตราการเกิดของประชากร 
ทีล่ดลง	และอตัราค่าแรงงานท่ีเพิม่สงูข้ึน	ประกอบกบัการผลติในภาคอตุสาหกรรมก่อให้เกดิมลภาวะทีเ่ป็นพษิต่อสิง่แวดล้อม	 
ตลอดจนมกีารใช้ทรพัยากรอย่างสิน้เปลอืง	ดงันัน้	รฐับาลจีนจึงได้ประกาศยทุธุศาสตร์	“Made	in	China	2025”	ทีมุ่ง่ปฏิริปู 
ภาคการผลติ	โดยเปลีย่นรูปแบบการผลติจากการเน้นปรมิาณ์สูก่ารเน้นคณุ์ภาพทีใ่ช้เทคโนโลยชีัน้สงูในการผลติ	เพือ่มุง่พฒันา 
ประเทศจีนให้ก้าวสู่การเป็นผู้น�าด้านการผลิตท่ีแข็งแกร่งของโลก	 ซ่ึึ่งในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว	 รัฐบาลจีนได้มุ่งเน้น 
การลงทุนเเละพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล	 ได้แก่	 เทคโนโลยี	 5G	 เทคโนโลยี	 Internet	 of	 Things	 (IoT)	 ระบบ 
อินเทอร์เน็ตดาวเทียม	เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	ระบบ	Cloud	Computing	และ	Blockchain	รวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านศูนย์ประมวลผลข้อมูล	เช่น	Big	Data	Center	ซ่ึึ่งการเกิดข้ึนของสถานการณ์์โควิด	19	ได้กลายมาเป็นแรงกระตุ้นส�าคัญ 
ท่ีท�าให้รัฐบาลเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดจิิทัลร่วมกับภาคเอกชนเพ่ือรับมือกับภาวะวกิฤตท่ีเกิดข้ึน	 เช่น	 การร่วมมือ 
กับ	Alibaba	ในการใช้งานระบบประมวลผล	AI	เพ่ือวินิจฉัยการติดเช้ือโควิด	19	การคัดกรองโปรตีน	และการพัฒนายารักษาโรค	 
การร่วมมือกับ	WeChat	สร้างคิวอาร์โค้ดต่อต้านไวรัส	โดยใช้แสดงค่าความเส่ียงในการติดเช้ือโควิด	19	ของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ 
เวลาเดินทางไปพ้ืนท่ีสาธุารณ์ะ	การร่วมมือกับ	Tencent	เพ่ือใช้งานระบบ	Supercomputing	ให้นักวิจัยสามารถคิดค้นวิธีุ 
การรักษาโรค	 ตลอดจนการพัฒนาแพลตฟอร์ม	 “Shanzong”	 โดยใช้เทคโนโลยี	 Blockchain	 สร้างช่องทางให้บุคลากร 
ทางการแพทย์ได้รับบริจาคหน้ากากอนามัย	 เคร่ืองมือทางการแพทย์และเงินบริจาคเพ่ือน�าไปใช้ในการด�าเนินงานต่อสู้กับ 
ไวรัสโคโรนา	2019	ผลจากการมุ่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นดิจิทัลในอดีต	ประกอบกับการเร่งพัฒนาเทคโนโลยใีหม่ๆ	เพ่ือ 
ใช้รับมือกับสถานการณ์์โควิด	 19	 ได้กลายเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีช่วยเร่งการเปล่ียนถ่ายสังคมของจีนให้ก้าวสู่สังคมดิจิทัลได้ 
อย่างรวดเร็ว	

เศรษฐกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม 

	 จากการเผชิญกับปัญหามลภาวะที่เป็นพิษ	 รวมถึงปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมจากการใช้ทรัพยากรอย่างส้ินเปลือง 
มาอย่างต่อเนือ่ง	ท�าให้จนีกลายเป็นประเทศท่ีมกีารปล่อยก๊าซึ่เรอืนกระจกมากทีส่ดุของโลก	ประกอบกบัการแข่งขันระหว่าง 
ประเทศเพ่ือพิชิตเป้าหมาย	 “Net-zero	 Carbon	 Emission”	 โดยจีนต้องการลดการปล่อยก๊าซึ่คาร์บอนไดออกไซึ่ด์ให้ได้ 
ร้อยละ	 65	 ภายในปี	 2573	 และเป็นประเทศปลอดคาร์บอนภายในปี	 2603	 รวมถึงต้องการผลักดันเป้าหมายใหม่ 
ในการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้ภายในประเทศให้ได้ในระยะยาว	 เพื่อลดปัญหาโลกร้อนตามข้อตกลงปารีส	 รัฐบาลจีน 
จึงได้ออกนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียวภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ	5	ปี	ฉบับที่	14	(China’s	14th	

Five-Year	Plan	2021-2025)	โดยมุ่งส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน	ได้แก่	 

MSME WHITE PAPER 20217-12



พลังงานลม	 พลังงานน�้า	 และพลังงานแสงอาทิตย์	 ซ่ึึ่งอุตสาหกรรมดังกล่าวเคยมีสถานะเป็นเพียงพลังงานส�ารองในอดีต	 
แต่ปัจจุบันก�าลังกลายเป็นพลังงานหลักท่ีจะเข้ามาทดแทนพลังงานฟอสซิึ่ลแบบด้ังเดิมท่ีไม่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม	 และจะ 
กลายเป็นอุตสาหกรรมส�าคัญท่ีช่วยขับเคล่ือนเศรษฐกิจของจีนในอนาคต	

	 โดยจากรายงานของส�านักงานสถิติแห่งชาติจีน	(National	Bureau	of	Statistics	of	China)	และ	JP	Morgan	ระบุว่า	 
สัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดของจีนเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ	 13.4	 ในปี	 2554	 เป็นร้อยละ	 23.4	 ในปี	 2562	 จากน้ัน 
เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ	 24.3	 ในปี	 2563	 ท�าให้ในปีเดียวกันน้ันจีนได้ก้าวข้ึนมาเป็นผู้น�าด้านอุตสาหกรรมพลังงานลม 
ของโลก	 โดยมีสัดส่วนก�าลังการผลิตสูงท่ีสุด	 จ�านวน	 52	 กิกะวัตต์	 เพ่ิมข้ึนเป็นสองเท่าจากปี	 2563	 และมากกว่าก�าลัง 
การผลิตของยุโรป	 แอฟริกา	 ตะวันออกกลาง	 และละตินอเมริการวมกัน	 นอกจากน้ีผลกระทบจากสถานการณ์์โควิด	 19	 
ท่ีจ�ากัดการเดินทางของคนในสังคมยังท�าให้รูปแบบการใช้พลังงานเปล่ียนไป	 โดยการใช้เช้ือเพลิงน�้ามันจากฟอสซิึ่ล 
ในภาคขนส่งท้ังทางบกและทางอากาศมีแนวโน้มลดลง	 และถูกทดแทนด้วยการใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีมีแนวโน้ม 
เพ่ิมข้ึน	 ดังน้ันกิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนหลังจากสถานการณ์์โควิด	 19	 จะอยู่บนพ้ืนฐานของการค�านึงถึงส่ิงแวดล้อม 
มากขึ้นทั้งภาคการผลิตและการด�าเนินชีวิตของผู้คน

การส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ 

	 เศรษฐกิจจีนเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงจากหลายปัจจัยทั้งปัญหาเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว	 สงครามการค้า 
และความตึงเครียดจากการแข่งขันด้านเทคโนโลยีกับสหรัฐฯ	ประกอบกับผลกระทบจากวิกฤตสถานการณ์์โควิด	19	ที่เป็น 
ปัจจยัเน้นย�า้ให้เหน็ว่าภาคการส่งออกของจนีก�าลงัตกต�า่ลง	ท�าให้รัฐบาลจีนเร่งด�าเนนินโยบายปฏิิรูปเศรษฐกจิผ่านยทุธุศาสตร์ 
วงจรคู่ขนาน	(Dual	Circulation)	ซึ่ึ่งถือเป็นนโยบายการเติบโตทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่	(New	Growth	Model)	ที่ลดการ 
พึ่งพาการส่งออกและเทคโนโลยีของต่างชาติ	 ไปสู่การพึ่งพาตนเองโดยมุ่งส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ	 ผ่านนโยบาย 
การเพิ่มรายได้และสวัสดิการทางสังคม	 การยกระดับความเป็นสังคมเมือง	 และการยกระดับคุณ์ภาพของสินค้าและบริการ 
ในประเทศให้เป็นทางเลือกของผู้บริโภคชาวจีนมากยิ่งข้ึน	 เพ่ือแข่งขันกับแบรนด์สินค้าจากต่างชาติ	 โดยเฉพาะกลุ่มสินค้า 
ฟุ่มเฟือย	 ดังน้ันการเติบโตของเศรษฐกิจจีนในระยะถัดไปหลังการระบาดของโควิด	 19	 มีแนวโน้มถูกขับเคล่ือนจากปัจจัย 
ภายในประเทศมากข้ึน ซ่ึึ่งแนวโน้มดังกล่าวจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ึ่ต่อประเทศอ่ืนๆ	 ท่ัวโลก	 เน่ืองจากจีนมีบทบาทส�าคัญ 
ในระบบเศรษฐกิจของโลก

การขยายตัวของสังคมเมือง 

	 ภายหลังการประกาศนโยบายการด�าเนินงานในปี	 2557	 ของอดีตนายกรัฐมนตรีหล่ี	 เค่อเฉียง	 มาตรการ 
ความเป็นเมืองผ่านการปฏิิรูประบบทะเบียนบ้านหรือหูโขว่	 (Hukou)	 ได้กลายมาเป็นหน่ึงในนโยบายส�าคัญของรัฐบาลท่ีมุ่ง 
ส่งเสริมให้เกิดการกระจายตัวของสังคมเมืองในประเทศจีน	เพ่ือกระตุ้นการลงทุนทางเศรษฐกิจ	น�าไปสู่การจ้างงานท่ีเพ่ิมข้ึน 
ตามแรงจูงใจของค่าจ้างท่ีมากกว่าในชนบท	ซ่ึึ่งจะช่วยเพ่ิมรายได้ต่อหัวของประชากร	ลดความเหล่ือมล�้าทางสังคม	และเป็น 
ส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยสนับสนุนการบริโภคได้อีกทางหน่ึง	 โดยระบบหูโขว่ในอดีตใช้ในการจ�าแนกประชากรของจีนออกเป็น 
กลุ่มชนบทและไม่ใช่ชนบท	 การปฏิิรูปคร้ังน้ีได้ผลักดันให้เกิดระบบลงทะเบียนผู้อยู่อาศัยเป็นระบบเดียวกันท้ังประเทศ	 
โดยการยดึถือตามท่ีอยูจ่ริงแทนการยึดถือตามเมืองท่ีเกิดของบุคคล	ผลจากการปฏิิรูปประกอบกับการเติบโตของชนช้ันกลาง 
และความพยายามของทางการจีนในการพัฒนาหัวเมืองตอนกลางและทางตะวันตกของประเทศผ่านนโยบาย	 “Go	West	 
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Policy”	ท�าให้อัตราการขยายตัวของสังคมเมืองในจีนเพ่ิมสูงข้ึน	โดยจากสถิติของ	World	Bank	(2019)	พบว่า	จีนมีอัตรา 
การขยายตัวของสังคมเมืองอย่างต่อเน่ืองจากร้อยละ	 16.7	 ในปี	 2504	 เป็นร้อยละ	 60.3	 ในปี	 2562	 อย่างไรก็ดี	 
การขยายตัวดังกล่าวยังถือว่าเป็นระดับท่ีต�่ากว่าประเทศเศรษฐกิจหลักอ่ืนๆ	เช่น	สหรัฐฯ	ญ่ีปุ่น	เกาหลีใต้	และสหภาพยุโรป	 
ซ่ึึ่งสะท้อนถึงโอกาสในการพัฒนาได้อีกมากในอนาคต	 นอกจากน้ีในปี	 2563	 การระบาดของโควิด	 19	 ได้กลายมาเป็น 
ตัวเร่งส�าคัญท่ีท�าให้เกิดการขยายตัวของเมืองในชนบทของจีนเพ่ิมข้ึน	 เน่ืองจากผู้คนต้องการใช้ชีวิตการท�างานท่ีหลีกเล่ียง 
ความแออัดในสังคมเมือง	 นอกจากน้ียังมีการคาดการณ์์ไว้ว่าเม่ือสถานการณ์์โควิด	 19	 ผ่านพ้นไป	 จะมีผู้คนย้ายออกจาก 
เมืองใหญ่สู่ชนบทเพ่ิมข้ึนในอนาคต

การเข้าสู่สังคมไร้เงินสด 

	 ผลจากการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลท�าให้จีนเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ	 ซ่ึึ่งการเกิดข้ึนของ 
สถานการณ์์โควิด	 19	 นับเป็นปัจจัยเร่งท่ีท�าให้ผู้คนลดการใช้เงินสดลงเน่ืองจากเป็นแหล่งแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส	 อีกท้ัง 
จากมาตรการปิดเมืองและกระแส	“Work-From-Home”	ท่ีผู้คนหันมานิยมซ้ืึ่อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์จากท่ีบ้าน	ท�าให้ 
การช�าระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เติบโตข้ึนอย่างก้าวกระโดด	 ประกอบกับสมาคมด้านการช�าระเงินและหักบัญชีจีน	 
(Payment	and	Clearing	Association	of	China)	ได้ออกนโยบายกระตุ้นให้ประชาชนใช้จ่ายผ่าน	Online	Payment,	 
Mobile	Payment	และ	QR	Payment	ในช่วงสถานการณ์์โควิด	19	เพื่อเลี่ยงการสัมผัสกับเชื้อโรค	ซึ่ึ่งเป็นผลให้จีนก�าลัง 
จะกลายเป็นประเทศแรกในโลกท่ีเข้าสู่สังคมไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบ	 จากภาพท่ี	 7.1	 จะเห็นว่า	 จ�านวนผู้ใช้งาน	Online	 
Payment	ในประเทศจีนเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ืองจากราว	94	ล้านคนในปี	2552	เป็นราว	854	ล้านคนในปี	2563	

ภาพที่ 7.1 จ�านวนผู้ใช้งาน	Online	Payment	ในประเที่ศจ่น

แหล่งที่่่มา	:	Statista	(2021)
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สถานการณ์ Next Normal ในระดับจุลภาค (Micro Analysis) 

1) แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค 

การเติบโตของกลุ่มผู้บริโภคชนชั้นกลาง	

	 การขยายตวัของสงัคมเมอืงส่งผลให้ชนช้ันกลางของจนีมอีตัราเพิม่สงูขึน้	ซ่ึึ่งเป็นพลงัหลกัส�าคญัทีข่บัเคลือ่นเศรษฐกจิ 
ของจีนท้ังในปัจจุบันและอนาคต	 รายงานของ	 Alibaba	 ระบุว่าจ�านวนครัวเรือนชนช้ันกลางมีอัตราเพ่ิมข้ึนถึง	 10	 เท่า 
ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา	โดยเพ่ิมเป็น	180	ล้านครัวเรือนในปี	2562	และจากรายงานของ	The	Economist	Intelligence	 
Unit	 (2016)	 ได้คาดการณ์์ว่า	 ในปี	 2573	 กลุ่มผู้บริโภคชนช้ันกลางในจีนจะมีแนวโน้มเติบโตอย่างเน่ือง	 โดยมีสัดส่วนสูง 
ถึง	 1	 ใน	 3	 ของประชากรท้ังหมดในประเทศ	 ท้ังน้ี	 การเพ่ิมข้ึนของชนช้ันกลางดังกล่าวน�ามาสู่พฤติกรรมผู้บริโภค 
ท่ีมีความซัึ่บซ้ึ่อนมากยิ่งข้ึน	 โดยผู้บริโภคกลุ่มน้ีจะให้ความส�าคัญกับสินค้าและบริการท่ีมีคุณ์ภาพสูงและประสบการณ์์ท่ี 
แปลกใหม่	 อีกท้ังจากการระบาดของโควิด	 19	 ท�าให้ผู้บริโภคกลุ่มน้ีหันมาให้ความส�าคัญกับเร่ืองของสุขภาพและ 
ความปลอดภัยมากยิง่ข้ึน	

การดูแลสุขภาพิแบบองค์รวม	

	 การระบาดของโควิด	 19	 ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและค่านิยมของผู้บริโภคในประเทศจีนที่หันมาใส่ใจ 
เร่ืองสุขภาพแบบองค์รวมมากยิ่งข้ึน	 โดยจากผลการส�ารวจของ	 GlobalData	 พบว่า	 ผู้บริโภคชาวจีนมากกว่าร้อยละ	 61	 
เริม่ให้ความสนใจในผลติภณั์ฑ์์ทีส่่งผลต่อสขุภาพและความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน	และชาวจีนมากกว่าร้อยละ	40	หนัมาซ้ืึ่อสินค้าประเภท 
อาหารเสริมและวิตามินมากข้ึนกว่าทุกคร้ัง	 สอดคล้องกับผลส�ารวจพฤติกรรมผู้บริโภคของชาวจีนในช่วงเทศกาลซ้ืึ่อสินค้า 
ออนไลน์เดือนมิถุนายน	 ปี	 2563	 ซ่ึึ่งพบว่า	 สินค้าหมวดท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดคือ	 กลุ่มสินค้าหมวดสุขภาพ	 เช่น	 
อาหารเสริม	 วิตามิน	 โดยมียอดขายเพ่ิมมากข้ึนถึงร้อยละ	 128	 เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน	 นอกจากน้ี 
ยอดขายบริการด้านสุขภาพยังมีอัตราท่ีเพ่ิมสูงข้ึนตามไปด้วย	 เช่น	 แพคเกจด้านบริการสุขภาพ	 มีอัตราเพ่ิมข้ึนร้อยละ	 126	 
บริการผดุงครรภ์	อาหารเสริม	และวิตามิน	มีอัตราเพ่ิมข้ึนร้อยละ	135	

การซื้อสินค้าและบริการออนไลน์	

	 การระบาดของโควิด	19	ช่วยเร่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวจีนให้น�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในชีวิต 
ประจ�าวนัมากยิง่ขึน้	เช่น	การเปลีย่นพฤตกิรรมจากการซ้ืึ่อสนิค้าออฟไลน์มาสูอ่อนไลน์ในช่วงลอ็กดาวน์	โดยจากรายงานของ	 
World	Economic	Forum	(2020)	ระบุว่า	แม้ว่ายอดค้าปลีกในสินค้าโภคภัณ์ฑ์์จะหดตัวลงเหลือร้อยละ	16.2	ใน	4	เดือน 
แรกของปี	 2563	 แต่ยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์กลับเติบโตข้ึนร้อยละ	 8.6	 เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน	 
หรือแม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจของจีนจะเร่ิมเติบโตช้าลง	แต่ก�าลังซ้ืึ่อของผู้บริโภคในช่วงหลังสถานกาณ์์โควิด	19	ผ่านช่องทาง 
ออนไลนก์ลับฟ้ืนตัวอยา่งรวดเร็ว	โดยอ้างอิงจากขอ้มูลการซ้ืึ่อสินค้าออนไลนใ์นเทศกาลลดสนิค้าคร้ังใหญก่ลางปขีองเว็บไซึ่ต์	 
JD.com	 ท่ีพบว่าปริมาณ์ค�าส่ังซ้ืึ่อสินค้าออนไลน์ในวันแรกเติบโตสูงกว่าปี	 2562	 ถึงร้อยละ	 74	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
สินค้าประเภทอาหารสดท่ีผู้บริโภคมีปริมาณ์ค�าส่ังซ้ืึ่อในหลายเมืองของจีนรวมกันสูงกว่าปีท่ีแล้วถึง	1	เท่าตัว	หลังสถานการณ์์ 
โควิด	 19	 ผู้บริโภคชาวจีนเร่ิมมีความคุ้นเคยในการซ้ืึ่อสินค้าและบริการออนไลน์	 พฤติกรรมผู้บริโภคดังกล่าวจึงได้กลายมา 
เป็นความปกติใหม่ของชาวจีนท่ีมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ืองแม้ผ่านพ้นช่วงสถานการณ์์โควิด	19	ไปแล้ว
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2) แนวโน้มธุรกิจ (Industrial Trends) 

การน�าเที่คโนโลย่ดิจิที่ัลมาปรับใช้ในธุรกิจ	

	 แม้ว่าก่อนการระบาดของโควดิ	19	จนีจะได้ขึน้ชือ่ว่าเป็นผูน้�าอนัดบัสองของโลกด้านเศรษฐกจิดิจทิลั	แต่การระบาด 
ที่รุนแรงของโควิด	 19	 ได้ส่งผลกระทบต่อภาคธุุรกิจของจีนอย่างรุนแรง	 โดยเป็นตัวเร่งปฏิิกิริยาให้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบ 
การด�าเนินงานธุุรกิจใหม่โดยน�าเทคโนโลยีดิจิทัลด้านต่างๆ	 (Digital	 Transformation)	 เช่น	 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ	์ 
อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง	 (Internet	 of	 Things:	 IoT)	 ข้อมูลขนาดใหญ่	 (Big	 Data)	 เทคโนโลยีมาผสานระหว่างโลก 
แห่งความเป็นจริงและความเสมือนจริงเข้าด้วยกัน	 (Augmented	 Reality:	 AR)	 และการจ�าลองภาพให้เสมือนจริงแบบ	 
360	องศา	 (Virtual	Reality:	VR)	มาปรับปรุงการด�าเนินงานของธุุรกิจให้มีประสิทธิุภาพและทันต่อสถานการณ์์มากยิง่ข้ึน	 
โดยธุุรกิจที่มีการเปลี่ยนรูปแบบเป็นดิจิทัลมากที่สุด	คือ	 ธุุรกิจที่มีลักษณ์ะเป็น	Business-to-consumer	 (B2C)	 โดยได้น�า
เทคโนโลยดีจิทิลัมาปรบัใช้ในหลายส่วน	เช่น	การขายสนิค้าผ่านช่องทางออนไลน์	การท�าการตลาดผ่านแอปพลเิคชนั	WeChat	
การท�า	Live-streaming	บนแอปพลเิคชนั	TikTok	และ	Alibaba’s	Tmall	การท�าโชว์รูมเสมอืนจริง	(Virtual	Showrooms)	 
ของธุุรกิจอสังหาริมทรัพย	์การพฒันาแพลตฟอรม์เพ่ือใหค้�าปรกึษาทางการแพทยแ์บบออนไลน	์นอกจากน้ีจากผลการส�ารวจ 
ของ	 GlobalData	 (2020b)	 ยังพบว่า	 ในช่วงการระบาดของโควิด	 19	 ในปี	 2563	 องค์กรธุุรกิจในจีนมีแผนการน�า 
งบประมาณ์การใช้จ่ายด้าน	 ICT	 ร้อยละ	 37	 มาใช้ในการท�า	 Digital	 Transformation	 ซ่ึึ่งเป็นสัดส่วนท่ีสูงข้ึนกว่า 
ปี	 2562	 ร้อยละ	 6	 โดยเทคโนโลยีท่ีภาคธุุรกิจจีนสนใจจะลงทุนมากท่ีสุด	 คือ	 เทคโนโลยี	 AI	 และ	Machine	 Learning	 
(ดังแสดงในภาพท่ี	 7.2)	 จะเห็นว่าเทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทอย่างมากต่อการด�าเนินธุุรกิจในยุคปัจจุบันของจีน	 โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งในภาวะวิกฤต	และคาดว่าจะมีบทบาทและมีความส�าคัญมากข้ึนอีกในอนาคต	

ภาพที่ 7.2 แผนการน�างบประมาณิด้าน	ICT	มาลงทีุ่นใน	Digital	Transformation	

Enterprises	in	Chain	set	to	increase	ICT	budget	on	digital	transformation

แหล่งที่่่มา	:	GlobalData	(2020b)
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การปรับเปล่่ยนของห่วงโซ่อุปที่าน	
	 ปัญหาการหยุดชะงักของการผลิต	 (Supply	Disruption)	จากการปิดโรงงานในช่วงสถานการณ์์โควิด	19	ของจีน	 
ส่งผลให้ห่วงโซ่ึ่อปุทานโลกทีม่ส่ีวนการผลติในประเทศจีนหยดุชะงักตาม	โดยเฉพาะอย่างยิง่อตุสาหกรรมฮาร์ดแวร์เนือ่งจาก 
โรงงานหลกัทีผ่ลติชิน้ส่วนส�าคญัตัง้อยูใ่นเมอืงทีม่กีารระบาด	โดยเฉพาะเมอืงอู่ฮัน่ทีเ่ป็นฐานการผลติของฮาร์ดแวร์หลายส่วน	 
ซ่ึึ่งมีการคาดการณ์์ว่าหลังจากสถานการณ์์โควดิ	19	ส้ินสุดลง	ผู้ผลิตและซึ่พัพลายเออร์ต่างชาตมีิแนวโน้มจะลดการพ่ึงพาจากจนี	 
โดยย้ายฐานการผลิตกระจายความเส่ียงไปยังประเทศของตนหรือประเทศอ่ืน	 เช่น	 อินเดีย	 หรือประเทศในแถบเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้	เพิ่มขึ้น	ทั้งนี้	จากผลการวิจัยของ	Bank	of	America	ระบุว่า	แนวโน้มการย้ายฐานการผลิตออกจากจีน 
ดงักล่าวเกิดขึน้มาอย่างต่อเนือ่ง	จากปัญหาข้อพพิาททางการค้ากบัสหรฐัฯ	ตลอดจนความกงัวลเร่ืองความมัน่คงของประเทศ	 
การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ	และการเติบโตของระบบอัตโนมัติ	อย่างไรก็ตาม	 เม่ือเกิดการระบาด	ท�าให้ภาคส่วน 
ต่างๆ	ของโลกประมาณ์ร้อยละ	80	ได้รับผลกระทบและความเสียหายจากการหยุดชะงักของการผลิต	ซ่ึึ่งเป็นตัวเร่งให้บริษัท 
ต่างๆ	มากกว่าร้อยละ	75	ต้องย้ายฐานการผลิตกลับประเทศ	

การเติบโตของธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า	
	 จากนโยบายส่งเสริมเศรษฐกจิสเีขียวภายใต้แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตริะยะ	5	ปี	ฉบบัที	่14	ทีมุ่่งส่งเสรมิ 
เรือ่งพลงังานสะอาดและพลงังานหมนุเวยีนท�าให้อตุสาหกรรมพลงังานลม	พลงังานน�า้	และพลงังานแสงอาทิตย์กลายมาเป็น 
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตของจีน	 โดยธุุรกิจที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากนโยบายดังกล่าวและมีแนวโน้มเติบโตมากที่สุด 
ท้ังก่อนและหลงัการระบาดของโควดิ	19	คอื	ธุุรกจิยานยนต์ไฟฟ้า	โดยมปัีจจัยสนบัสนนุ	ได้แก่	1)	ผู้บริโภคเร่ิมให้ความส�าคัญ 
กับส่ิงแวดล้อมมากข้ึน	โดยเฉพาะกลุ่ม	Gen	Y	และ	Gen	Z	 ท่ีมีค่านิยมด้านการดูแลส่ิงแวดล้อม	2)	การพัฒนาเทคโนโลยี 
แบตเตอร่ีท่ีคืบหน้าไปอย่างรวดเร็ว	3)	มาตรการให้เงินอุดหนุนส�าหรับซ้ืึ่อรถยนต์ไฟฟ้า	(Electric	Vehicle:	EV)	ของรัฐบาลจีน	 
4)	 อุตสาหกรรมผลิต	 EV	 ได้อานิสงส์จากสถานการณ์์โควิด	 19	 เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีจีนอยู่ในระหว่างการหาจุดขายใหม่ 
ท่ีจะช่วยสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ	 และ	 5)	 ประเทศจีนเป็นแหล่งผลิตช้ินส่วนท่ีส�าคัญของรถยนต์ไฟฟ้าท่ีครอบคลุมห่วงโซ่ึ่ 
อุปทานต้ังแต่ต้นน�้าไปจนถึงปลายน�้า	 โดยยอดจ�าหน่าย	 EV	 ของจีนในปีท่ีผ่านมามีจ�านวนท้ังส้ิน	 1.3	 ล้านคัน	 ซ่ึึ่งคิดเป็น 
สัดส่วนร้อยละ	 40	 ของยอดจ�าหน่าย EV	 ท้ังโลก	 และมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเน่ือง	 โดยในปี	 2568	 คาดการณ์์ว่า 
ยอดจ�าหน่าย	 EV	 จะเพ่ิมข้ึนเป็น	 1	 ใน	 3	 ของยอดจ�าหน่ายรถยนต์ท้ังหมดในประเทศจีน	 ดังแสดงในภาพท่ี	 7.3	 
นับเป็นสัญญาณ์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ท่ีน่าจับตามอง	

ภาพที่ 7.3 แนวโน้มสัดส่วนยอดจ�าหน่าย	EV	ของประเที่ศจีนต่อยอดจ�าหน่าย	EV	รวมทัี่�งโลก

China	passenger	car	sales*

รายงานสถานการณ์์วิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีี 2564 7-17



การเติบโตของธุรกิจพิาณิิชย์อิเล็กที่รอนิกส์
	 แม้ว่าการระบาดของโควิด	19	จะส่งผลกระทบต่อหลายอุตสาหกรรม	แต่สวนทางกับธุุรกิจพาณ์ิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ท่ีมีอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดด	 เน่ืองจากจีนมีโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลท่ีแข็งแกร่งและผู้บริโภคชาวจีนหันมาซ้ืึ่อสินค้า 
ผ่านช่องทางออนไลน์มากข้ึน	 ส่งผลให้มูลค่าตลาดพาณิ์ชย์อิเล็กทรอนิกส์ของจีนเติบโตอย่างต่อเน่ือง	 โดยในปี	 2563 
ยอดค้าปลีกสินค้าออนไลน์มีมูลค่ากว่า	 9.8	 ล้านล้านหยวน	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 14.8	 จากปีก่อนหน้า	 ท�าให้จีนยังคงต�าแหน่ง 
ตลาดค้าปลีกสินค้าออนไลน์ใหญ่ท่ีสุดของโลกต่อเนื่องกันเป็นปีที่	 8	 และมีการคาดการณ์์ว่าตลาดพาณิ์ชย์อิเล็กทรอนิกส ์
ของจีนจะยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะผ่านพ้นสถานการณ์์โควิด	19	ไปแล้ว

สาธารณรัฐประชาชนจีน

สถานการณ์ระดับมหภาค สถานการณ์ระดับจุลภาค

• โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล
• เศรษฐกิจสีเขียว
• การส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ	
• การขยายตัวของสังคมเมือง	
• สังคมไร้เงินสด	

แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค 
• การเติบโตของผู้บริโภคชนช้ันกลาง	
• การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม	
• การซ้ืึ่อสินค้าและบริการออนไลน์		

แนวโน้มธุรกิจและอุตสาหกรรม 
• การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในธุุรกิจ
• การปรับเปล่ียนของห่วงโซ่ึ่อุปทาน	
• การเติบโตของธุุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า
• พาณิ์ชย์อิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรมท่่ี่ม่แนวโน้มเติบโต/ที่รุดตัว
 ตารางท่ี	 7.3	 แสดงอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโน้มจะเติบโต/ทรุดตัวเร็วท่ีสุดในประเทศจีน	 โดยอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโน้ม 
เติบโตเป็นอุตสาหกรรมท่ีได้รับประโยชน์จากยุทธุศาสตร์คู่ขนาน	 (Dual	 Circulation)	 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติระยะ	 5	 ปี	 ฉบับท่ี	 14	 รวมถึงเป็นอุตสาหกรรมท่ีรองรับต่อการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคท้ังก่อน 
และหลังการระบาดของโควิด	 19	 ในส่วนของอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโน้มทรุดตัวเร็ว	 พิจารณ์าจากอัตราการเติบโตของรายได้ 
ท่ีเร่ิมถดถอยลงอย่างต่อเน่ือง

ตารางที่ 7.3	อุตสาหกรรมท่่ี่ม่แนวโน้มเติบโต/ที่รุดตัวในประเที่ศจีน

อุตสาหกรรมที่เติบโตเร็ว อุตสาหกรรมที่ทรุดตัวเร็ว

• การแพทย์	
• ประกันภัย	
• สินค้าฟุ่มเฟือย	
• ส่ือสารโทรคมนาคม	
• การค้าปลีกออนไลน์	และพาณิ์ชย์อิเล็กทรอนิกส์	

• จ�าหน่ายเส้ือผ้าแบบมีหน้าร้าน	
• ผลิตช้อนส้อมและเคร่ืองครัว	
• จ�าหน่ายกล้องแบบมีหน้าร้าน	
• จ�าหน่ายรองเท้าแบบมีหน้าร้าน	
• ผลิตช้ินส่วนพลาสติก	

แหล่งท่่ี่มา	:	IBISWorld	(2021)	และวิเคราะห์โดยท่ี่มท่่ี่ปรึกษามูลนิธิค่นันแห่งเอเซีย	(2564)
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สาธารณรัฐอินเดีย
	 สาธุารณ์รฐัอินเดียนับเป็นตลาดเกดิใหม่	(Emerging	market)	ท่ีมกีารขยายตัวของประชากรและเมอืงอยา่งต่อเน่ือง	 
ประเทศอินเดียได้รับผลกระทบอย่างมากในช่วงสถานการณ์์โควิด	 19	 ส่งผลให้มูลค่าผลิตภัณ์ฑ์์มวลรวมในประเทศของ 
อินเดียทรุดลงร้อยละ	 8	 ในปีงบประมาณ์	 2563	 และหลังจากท่ีมีการประกาศล็อกดาวน์ในช่วงเดือนมีนาคม	 2563	 
อัตราการว่างงานปรับตัวข้ึนไปอยู่ท่ีร้อยละ	23.52	ในเดือนเมษายน	2563	อย่างไรก็ตาม	แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจ	 
และความเช่ือม่ันของผู้บริโภคยังคงแสดงปัจจัยเชิงบวกของการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจหลังสถานการณ์์โควิด	 19	 ศักยภาพ 
ของประเทศอินเดียท่ีมีแนวโน้มการขยายตัวของขนาดเศรษฐกิจมากข้ึนหลังสถานการณ์์โควิด	 19	 จนมีมูลค่าคาดการณ์์ 
สูงถึง	 5	 ล้านล้านเหรียญสหรัฐภายในปี	 2568	 รวมถึงการมีโครงสร้างประชากรท่ีมีประชากรวัยท�างานค่อนข้างมาก	 
และการพ่ึงพิงของวัยสูงอายุต่อวัยท�างานอยู่ในระดับต�่า	 กอปรกับการท่ีประเทศอินเดียมุ่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ	 
เพ่ือหนุนการส่งออก	และลดการพ่ึงพิงการน�าเข้าจากจีน	ท�าให้ประเทศอินเดียเป็นประเทศท่ีน่าจับตามอง	

สถานการณ์ Next Normal ในระดับมหภาค (Macro Analysis)

การลงทุนในโครงสร้างพ้�นฐาน 
	 เพ่ือกระตุ้นการลงทุนในภาคเอกชนให้ฟ้ืนฟูจากสถานการณ์์โควิด	 19	 รัฐบาลอินเดียได้มุ่งความสนใจไปยังแผน 
การลงทุน	 111	 ล้านล้านรูปี	 ในโครงสร้างพ้ืนฐานภายใต้โครงการ	 National	 Infrastructure	 Pipeline	 (NIP)	 ส�าหรับ 
ปี	 2563	 -	 2568	 ซ่ึึ่งคณ์ะกรรมการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน	 (Public	 Private	 Partnership	 
Appraisal	Committee:	PPPAC)	ได้ให้การอนุมัติโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานภายใต้	NIP	แล้ว	7	โครงการ	ส�าหรับ 
ปี	 2563	 -	 2564	 ประกอบด้วยการพัฒนาโครงสร้างโทรคมนาคม	 การพัฒนาระบบราง	 การผลิตและวิศวกรรม	 และการ
พัฒนาการท่า	 ท้ังน้ีรัฐบาลอินเดียคาดการณ์์ว่าเศรษฐกิจของประเทศอินเดียจะขยายตัวจนมีมูลค่าถึง	 5	 ล้านล้านเหรียญ 
สหรัฐภายในปี	 2568	 และคาดว่าการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน	 รวมท้ังในภาคพลังงาน	 โครงข่ายถนน	 โครงสร้างเมือง	 
และระบบรางรถไฟ	จะเป็นหัวใจส�าคัญในการพลิกโฉมเศรษฐกิจของประเทศ	

การเร่งกระบวนการปรับตัวทางดิจิทัล 
	 สถานการณ์์โควิด	19	ได้เร่งให้เกิดการปรับตัวทางดิจิทัลในประเทศอินเดียอยา่งเห็นได้ชัด	โดยมีการเติบโตของจ�านวน 
ประชากรท่ีติดต่อรัฐบาลผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ิมมากข้ึน	 และรัฐบาลส่วนท้องถ่ินก็มีการใช้เคร่ืองมือทางดิจิทัล	 เช่น	 
video	 conferencing	 ระบบร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์อย่างแพร่หลายกว่าเดิม	 อีกท้ังยังมีประชากรท่ีใช้	 Aadhar	 
(เลขประจ�าตัวดิจิทัลส�าหรับการรับสวัสดิการจากภาครัฐ)	และพ่วง	Aadhar	กับบัญชีธุนาคารและโทรศัพท์มือถือมากยิ่งข้ึน	 
ท้ังน้ีมีการประเมินว่า	 การเปล่ียนไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแจกจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนแทนการจ่ายแบบออฟไลน์ 
ได้ช่วยให้รัฐบาลรักษาเงินเอาไว้ได้ถึง	23,000	ล้านเหรียญสหรัฐ	จากการช่วยป้องกันการแจกจ่ายท่ีผิดพลาดและล่าช้า	

	 การเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีได้อานิสงส์มาจากการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานก่อนการเกิดสถานการณ์์โควิด	 19	 
ซ่ึึ่งมูลค่าการลงทุนในการพัฒนาการโทรคมนาคมในช่วงปี	 2558	 -	 2563	 มีการเติบโตถึงร้อยละ	 200	 โดยการพัฒนา 
การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตและโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นส่วนหน่ึงของแผน	 “Digital	 India”	 ท่ีต้ังเป้าให้ทุกครัวเรือนสามารถ 
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้	 อย่างไรก็ดี	 ในปี	 2563	 ยังมีครัวเรือนเพียงร้อยละ	 20.4	 ในอินเดียเท่าน้ันท่ีสามารถเข้าถึง 
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บรอดแบนด์ได้	และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในสังคมชนบทยังมีความจ�ากัดมาก	แม้กระน้ัน	อินเดียก็มีจ�านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 
มากเป็นอันดับสองของโลกรองจากจีน	 และคาดว่าภายในปี	 2575	ประเทศอินเดียจะมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตถึง	 1,210	 ล้านคน	 
โดยคิดเป็นร้อยละ	83	ของประชากรทั้งหมด	

การขยายตัวของเมือง 
	 ประเทศอินเดียมีแนวโน้มท่ีจะกลายเป็นประเทศท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในโลกภายในปี	 2569	 ซ่ึึ่งท่ามกลาง 
การเติบโตของประชากรดังกล่าวก็จะมีการขยายตัวของเมืองเกิดข้ึนตามไปด้วย	 ท้ังน้ีเป็นท่ีน่าสังเกตว่า	 สถานการณ์์ 
โควิด	 19	 ได้ท�าให้เกิดเทรนด์การย้ายออกจากเมืองในหลายประเทศ	 แต่ในประเทศอินเดียน้ัน	 สถานการณ์์โควิด	 19	 
ไม่ได้ท�าให้เทรนด์การย้ายถ่ินฐานจากชนบทเข้าไปในเมืองหยุดลงแต่อย่างใด	 เน่ืองจากการเติบโตของงานส่วนใหญ่ยังคง 
กระจุกตัวอยูใ่นพ้ืนท่ีเมือง	 และมีแรงงานประมาณ์ร้อยละ	 79	 ท่ีไม่สามารถท�างานทางไกลได้	 อน่ึงร้อยละ	 55	 ของแรงงาน 
ชาวอินเดียท�าอาชีพท่ีมีลักษณ์ะการท�างานกลางแจ้ง	 เช่น	 งานก่อสร้าง	 เกษตรกรรม	 ฯลฯ	 แต่คาดว่าโอกาสทาง 
ด้านการจ้างงานจะท�าให้มีการขยายตัวข้ึนเร่ือยๆ	 ในช่วงปี	 2562	 -	 2583	 ดังแผนภาพท่ี	 7.4	 ท่ีแสดงการคาดการณ์์ 
การเติบโตของประชากรในพ้ืนท่ีเมืองและพ้ืนท่ีชนบท

ภาพที่ 7.4	การเติบโตของประชากรในพ้ิ�นท่่ี่เมืองและพ้ิ�นท่่ี่ชนบที่	ปี	2562	-	2583

Growth	Index	of	Urban	and	Rural	Population:	2019	-	2040

แหล่งที่่่มา	:	Euromonitor	International	(2020)

	 อย่างไรก็ดี	 การขยายของสังคมเมืองจะท�าให้ความต้องการทางด้านสาธุารณ์สุขและการศึกษาเพ่ิมข้ึน	 อีกท้ัง 
อาจท�าให้เกิดชุมชนแออัดเพ่ิมข้ึน	 ทางรัฐบาลจึงมีโครงการ	 “Pradhan	Mantri	 Awas	 Yojana”	 ท่ีเร่ิมมาต้ังแต่ปี	 2558	 
เพ่ือหาบ้านให้คนอินเดียกว่า	10	 ล้านยูนิตภายในปี	2565	ในขณ์ะเดียวกัน	โครงการพัฒนา	“Smart	City	2.0	Mission”	 
ก็เป็นอีกหน่ึงปัจจัยท่ีจะช่วยรองรับการเติบโตของชุมชนเมือง	 ซ่ึึ่งทางรัฐบาลมีแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือท�า 
เมืองอัจฉริยะ	 (Smart	 City)	 กว่า	 4,000	 ชุมชนในเมือง	 ภายในปี	 2566	 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพเมืองให้สามารถรองรับบริษัท 
เกี่ยวกับเทคโนโลยีได้	และโครงข่าย	5G	ก็เป็นหนึ่งในแผนของโครงการนี้	
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การส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต 
	 อีกหน่ึงความพยายามของรฐับาลในการกระตุ้นเศรษฐกจิภายใตส้ถานการณ์์โควดิ	19	คือ	การรเิร่ิมและขยายโครงการ	 
Production	 Linked	 Incentive	 (PLI)	 ในปี	 2563	 โดยพุ่งเป้าท่ีจะกระตุ้นการผลิตในประเทศส�าหรับ	 10	 อุตสาหกรรม	 
ซ่ึึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์จะได้รับประโยชน์สูงสุด	 (ราว	 5.7	 แสนล้านรูปี)	 ตามมาด้วยอุตสาหกรรม 
โทรศัพท์มือถือ	 (ราว	 4.1	 แสนล้านรูปี)	 นอกจากน้ี	 อุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนๆ	 ได้แก่	 เซึ่ลล์ไฟฟ้าเคมี	 สินค้าเทคโนโลยี 
อิเล็กทรอนิกส์	 ยา	 โครงข่ายโทรคมนาคม	 ส่ิงทอ	 อาหาร	 แผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	 สินค้าครัวเรือน	 และเหล็ก 
ชนิดพิเศษ	 จะได้รับประโยชน์จากโครงการน้ีเช่นกัน	 ท้ังน้ี	 โครงการดังกล่าวได้ถูกพัฒนาข้ึนมาเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการผลิต 
ในประเทศ	 การจ้างงานท่ีเพ่ิมข้ึน	 และลดการพ่ึงพิงการน�าเข้าจากประเทศจีน	 ในขณ์ะเดียวกันประเทศอินเดียได้มุ่งท่ีจะ 
พัฒนาตัวเลขการส่งออกโดยการพัฒนาการขนส่ง	กฎข้อบังคับ	และโครงสร้างพ้ืนฐานให้เอ้ือต่อการส่งออกมากข้ึน	

วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

	 ภายใต้สถานการณ์์โควิด	19	ซ่ึึ่งต้องหลีกเล่ียงการสัมผัสระหว่างมนุษย์	รัฐบาลระดับรัฐในอินเดียได้พ่ึงพาวิทยาการ 
หุ่นยนต์	(robotics)	และระบบอัตโนมัติ	(automation)	เพ่ิมข้ึนอย่างมาก	ซ่ึึ่งรวมถึงการใช้ในการฆ่่าเช้ือ	ดูแลผู้ป่วย	ส�ารวจพ้ืนท่ี	 
ออกประกาศสาธุารณ์ะ	 และท�าความสะอาดท่อระบายน�้า	 นอกจากน้ีหน่วยงานรัฐจ�านวนหน่ึงอยู่ในระหว่างการหารือเพ่ือ 
ปรับเปล่ียนนโยบายการใช้วิทยาการหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์	 เพ่ือส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเหล่าน้ี	 ท่ีผ่านมาอัตราการ 
ยอมรับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในประเทศอินเดียถือว่าเติบโตค่อนข้างช้า	 เน่ืองจากยังไม่ได้มีการสร้างมาตรฐานส�าหรับ 
กระบวนการในบรษัิท	มีภาษีน�าเข้าเทคโนโลยสูีง	และมีความกังวลว่าจะเป็นการแย่งงานของมนุษย์	แต่กระน้ันการใช้หุ่นยนต์ 
และระบบอัตโนมัติก็มีแนวโน้มท่ีจะเติบโตข้ึนเร่ือยๆ	ภายหลังสถานการณ์์โควิด	19	ท้ังน้ี	สถานการณ์์โควิด	19	ได้เร่งให้เกิด 
การใช้ระบบอัตโนมัติมากข้ึน	 ตัวเลขคาดการณ์์จ�านวนคนงานในอินเดียท่ีจะถูกแทนท่ีด้วยระบบอัตโนมัติภายในปี	 2573	 
จึงปรับตัวข้ึนจาก	48.3	ล้านคน	เป็น	51.5	ล้านคน	

สถานการณ์ Next Normal ในระดับจุลภาค (Micro Analysis)

แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค 

ธุรกรรมดิจิที่ัล	

	 สถานการณ์์โควิด	 19	 ประกอบกับการเปล่ียนแปลงทางดิจิทัลในระดับมหภาคได้ส่งผลให้ผู้บริโภคในอินเดียมีการ 
ท�าธุุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัลเพ่ิมมากข้ึน	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	การท�าธุุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์	ท้ังน้ี	ยอดการช�าระเงิน 
ผ่านระบบออนไลน์	 Unified	 Payments	 Interface	 (UPI)	 ของอินเดีย	 เติบโตข้ึนร้อยละ	 102	 ระหว่างเดือนมีนาคม 
ถึงเดือนธัุนวาคม	 2563	 Reserve	 Bank	 of	 India	 (RBI)	 คาดว่า	 การช�าระเงินผ่านช่องทางดิจิทัล	 (รวมธุุรกรรมผ่าน 
บัตรเครดิตและเดบิต)	 จะเติบโตข้ึนไปอยู่ท่ีอัตรา	 1,500	 ล้านธุุรกรรมต่อวัน	 ซ่ึึ่งคิดเป็นมูลค่า	 15	 ล้านล้านรูปี	 ภายใน 
ปี	2568	จากปัจจุบันท่ีมียอดธุุรกรรมดิจิทัลเฉล่ียวันละ	100	ล้านคร้ัง	โดยคิดเป็นมูลค่า	5	ล้านล้านรูปี	

บริการส่งอาหารและของช�าผ่านช่องที่างออนไลน์	

	 ส่วนหนึ่งของการเติบโตของธุุรกรรมดิจิทัลเกิดขึ้นจากการใช้บริการส่งอาหารและของช�าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 
ท่ีเพ่ิมมากข้ึน	โดยยอดผู้ใช้งานธุุรกิจส่งอาหาร	Zomato	ในอินเดียเติบโตข้ึนถึง	13.2	เท่าในปีงบประมาณ์	2563	เม่ือเทียบ 
กับปีงบประมาณ์	 2561	 และร้อยละ	 99.3	 ของการส่ังอาหารในเดือนเมษายนถึงธัุนวาคม	 2563	 เป็นการส่ังผ่าน 
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แอปพลิเคชันมือถือ	ในขณ์ะท่ีคู่แข่ง	Swiggy	รายงานว่า	มูลค่าการส่ังอาหารต่อยอดเพ่ิมข้ึนร้อยละ	30-40	ในช่วงเดือนมีนาคม 
ถึงเดือนกันยายน	 2563	 ขณ์ะท่ียอดผู้ใช้งานเฉล่ียต่อวันของร้านขายของช�าออนไลน์	 BigBasket	 เพ่ิมข้ึนร้อยละ	 44	 
ระหว่างไตรมาสท่ีหน่ึงกับไตรมาสท่ีสอง	 ปี	 2563	 โดยกลุ่มอายุท่ีมีการส่ังอาหารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มากท่ีสุดคือ 

กลุ่มอายุ	18	-	34	ปี	

ความสนใจด้านสุขภาพิและการใช้บริการสุขภาพิที่างไกล	

	 สถานการณ์์โควิด	 19	 ได้กระตุ้นให้ประชากรสนใจการดูแลสุขภาพเพ่ิมข้ึน	 รวมท้ังเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการรับ 
บริการด้านสุขภาพ	 ท้ังน้ีงานวิจัยของ	 Indian	Consumer	2021	 ในปี	 2563	พบว่า	 เป้าหมายส�าคัญในช่วง	3	 ปีข้างหน้า 
ท่ีผู้บริโภคอินเดียสนใจมากท่ีสุด	 (ร้อยละ	 81)	 คือการดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีข้ึน	 (healthier	 lifestyle)	 นอกจากน้ียังมี 
การใช้บริการสุขภาพทางไกล	 (telehealth)	 มากข้ึน	 ท้ังน้ี	 การพบแพทย์ผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มของบริษัท	 
Practo	ซ่ึึ่งให้บริการสุขภาพทางไกล	เติบโตข้ึนถึง	10	เท่าระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายนในปี	2563	และมีการ 
ใช้แอปพลิเคชันมือถือ	เช่น	แอปพลิเคชันส�าหรับการออกก�าลังกายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพมากข้ึน	

การให้ความส�าคัญแก่คุณิค่า	(Value	Prioritization)	

	 สถานการณ์์โควิด	19	ท�าให้ก�าลังซึ่ื้อของผู้บริโภคลดลงอย่างมาก	ในระยะยาวผู้บริโภคในอินเดียจะเน้นการจับจ่าย 
ท่ีช่วยท�าให้เกิดความรู้สึกท่ีเติมเต็มมากยิง่ข้ึน	โดยผู้บริโภคจะให้ความส�าคัญกับคุณ์ค่า	(value)	ของสินค้าและบริการมากข้ึน	 
กล่าวคือ	ให้ความส�าคัญไปยังผลประโยชน์ท่ีจับต้องได้ท่ีจะได้มาจากการลงทุน	รวมท้ังการยกระดับสินค้า	(premiumization)	 
ความสะดวกสบาย	และคุณ์ภาพ	

แนวโน้มธุรกิจ (Industrial Trends)

การเคลื่อนย้ายของแรงงานออกจากภาคเกษตรกรรม	

	 ความเปลีย่นแปลงต่างๆ	ในระดับมหภาค	รวมทัง้การลงทนุในโครงสร้างพ้ืนฐาน	การขยายตัวของเมอืง	และโครงการ	 
Production	 Linked	 Incentive	 (PLI)	 ของรัฐบาล	 เป็นปัจจัยส�าคัญที่จะส่งผลให้แรงงานในอินเดียเคลื่อนย้ายจาก 
ภาคเกษตรกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการมากข้ึนเร่ือยๆ	โดยคาดว่าแรงงานกว่า	20	ล้านคนจะย้ายออกจาก 
ภาคเกษตรกรรมในช่วงปี	 2564	 -	 2573	 อีกท้ังเทรนด์ดังกล่าวจะท�าให้อินเดียมีการเติบโตของงานในกลุ่มรายได้ปานกลาง	 
อย่างไรก็ดีอินเดียยังคงมีแนวโน้มที่จะเห็นการเติบโตของงานในกลุ่มรายได้สูง	 โดยคาดว่าจะมีการเติบโตของการจ้างงาน 
ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกว่า	5	ล้านงานในช่วงสิบปีข้างหน้า	อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

การเร่งการเปล่่ยนแปลงที่างดิจิที่ัล	

	 ภาคเอกชนได้ให้ความสนใจกับการลงทุนในโครงสร้างดิจิทัลของอินเดียเป็นอย่างมาก	 เน่ืองจากอินเดียเป็นตลาดใหญ่ 
ท่ียงัมีศักยภาพในการเติบโตสูง	และประชากรอินเดียมีการอุปโภคบริโภคผ่านช่องทางดิจิทัลมากข้ึนภายใต้สภานการณ์์โควิด	19	 
โดยบริษัท	 Google	 ได้ประกาศในปี	 2563	 ว่ามีแผนท่ีจะลงทนุ	 1	 หม่ืนล้านเหรียญสหรัฐในอินเดียในระยะเวลา	 5	 -	 7	 ปี 
ข้างหน้า	 เพ่ือเร่งการใช้บริการทางดิจิทัลให้เร็วยิ่งข้ึน	 โดยเน้นการลงทุนเพ่ือ	 1)	 ขยายการเข้าถึงข้อมูลในภาษาท้องถ่ิน	 
2)	 สร้างผลิตภัณ์ฑ์์และบริการดิจิทัลใหม่ๆ	 ท่ีตอบสนองความต้องการในประเทศ	 3)	 เสริมความแข็งแกร่งให้แก่ธุุรกิจ 
ในกระบวนการเปล่ียนแปลงทางดิจิทัล	และ	4)	ใช้เทคโนโลยีเพ่ือสินค้าสังคม	เช่น	บริการสุขภาพ	การศึกษา	และการเกษตร	

	 นอกจากน้ี	 ความร่วมมือของบริษัทส่ือสารมวลชนขนาดใหญ่ของอินเดีย	 Reliance	 Jio	 กับบริษัท	 Facebook	 
ในเดือนเมษายน	 ปี	 2563	 จะช่วยเร่งการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานส�าหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของชาวอินเดีย	 
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โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่ม	MSME	กว่า	 60	 ล้านกิจการ	 ชาวนากว่า	 120	 ล้านคน	 และผู้ค้ารายย่อยอีก	 30	 ล้านราย	 ซึ่ึ่งรวมถึง 
ผู้ค้ารายย่อยที่อยู่นอกระบบอีกด้วย	

อุตสาหกรรมพิาณิิชย์อิเล็กที่รอนิกส์	

	 การเติบโตข้ึนของธุุรกรรมดิจิทัลและการใช้จ่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพ่ิมข้ึนในช่วงสถานการณ์์โควิด	19	ท�าให้ 
พาณิ์ชย์อิเล็กทรอนิกส์เติบโตข้ึน	 โดยในปี	 2563	 มูลค่าพาณิ์ชย์อิเล็กทรอนิกส์ในภาคค้าปลีกของอินเดียเติบโตข้ึน	 
ร้อยละ	2.1	ซ่ึึ่งถือว่าสถานการณ์์โควดิ	19	ได้เร่งการเตบิโตข้ึนอยา่งมาก	เน่ืองจากการเตบิโตเฉล่ียต่อปีในช่วงปี	2558	-	2562	 
อยู่ท่ีร้อยละ	 0.7	 เท่าน้ัน	 ท้ังน้ี	 มูลค่าตลาดพาณิ์ชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอินเดียในปีงบประมาณ์	 2563	 อยู่ท่ี	 25,700	 ล้าน 
เหรียญสหรัฐ	 และคาดว่าจะเติบโตถึง	 99,000	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 ภายในปี	 2567	 โดยสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ 
เป็นสินค้ากลุ่มหน่ึงท่ีแสดงการเติบโตในการซ้ืึ่อขายออนไลน์อย่างชัดเจน	 ถึงแม้ว่าขณ์ะน้ีการซ้ืึ่อขายเฟอร์นิเจอร์เพียง 
ร้อยละ	3	 เป็นการซ้ืึ่อขายออนไลน์	 แต่การเติบโตของการซ้ืึ่อขายน้ีในช่วงห้าปีท่ีผ่านมาได้ปรับตัวสูงข้ึนถึงร้อยละ	30	 -	 40	 
ต่อปี	นอกจากน้ีผู้เล่นรายหลักในตลาดยังมีการลงทุนหรือเปิดแพลตฟอร์มออนไลน์เพ่ือเตรียมพร้อมการขยายฐานการซ้ืึ่อขาย 
เฟอร์นิเจอร์ออนไลน์	และยังมีการขายท่ีล�้าสมัยข้ึนโดยใช้เคร่ืองมือต่างๆ	เช่น	แอปพลิเคชัน	เทคโนโลยีมาผสานระหว่างโลก 
แห่งความเป็นจริงกับความเสมือนจริงเข้าด้วยกัน	 (Augmented	 reality:	 AR)	 และการจ�าลองภาพให้เสมือนจริงแบบ	 
360	องศา	(Virtual	reality:	VR)	เพ่ือให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์์ของการจับจ่ายเสมือนจริง	

การด�าเนินธุรกิจแบบเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง	

	 ธุุรกิจ	 แบรนด์สินค้าและบริการต่างๆ	 หันมาใช้โมเดลการค้าขายแบบเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง	 (Direct-to- 
consumer:	 D2C)	 มากข้ึน	 ซ่ึึ่งการด�าเนินธุุรกิจแบบ	 D2C	 มีแนวโน้มในการพลิกโฉมห่วงโซ่ึ่อุปทาน	 โดยการเติบโตของ 
แพลตฟอร์ม	 พาณิ์ชย์อิเล็กทรอนิกส์การซ้ืึ่อขายออนไลน์	 และระบบขนส่งภายใต้สถานการณ์์โควิด	 19	 ล้วนมีส่วนในการ 
กระตุ้นการใช้โมเดลธุุรกิจดังกล่าว	เน่ืองจากเป็นปัจจัยท่ีท�าให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ	และท�ายอดขาย 
ได้อย่างก้าวกระโดดเม่ือเทียบกับแบรนด์ใหญ่ๆ	ท่ีไม่ได้เน้นกลยุทธ์ุน้ี	

เศรษฐกิจแบบ	Gig	(Gig	economy)

	 สถานการณ์์โควิด	19	ได้เร่งการเติบโตของเศรษฐกิจแบบ	Gig	(Gig	economy)	เน่ืองจากบริษัทต่างๆ	ได้จ้างคนงาน 
แบบ	Gig	 เพ่ิมมากข้ึนเพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างงาน	 และในขณ์ะเดียวกัน	 การสูญเสียงานหรือการหดตัวของรายได้ 
ในสถานการณ์์โควิด	19	ได้ท�าให้คนท�างานต้องพ่ึงพางานแบบ	Gig	เพ่ิมข้ึนด้วยเช่นกัน	โดยคาดว่า	Gig	economy	ของอินเดีย 
จะเติบโตข้ึนถึงสามเท่าภายในระยะเวลา	3	-	4	ปีข้างหน้า	โดยจะมีจ�านวนงานประเภท	Gig	 ท่ีไม่ได้อยู่ในภาคเกษตรกรรม 
ราว	24	ล้านงานในอินเดีย	ท้ังยังมีแนวโน้มจะเติบโตข้ึนเป็น	90	ล้านงานภายในสิบปีอีกด้วย	

	 ท้ังน้ี	 การเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจแพลตฟอร์มมีความสัมพันธ์ุโดยตรงกับการเปล่ียนแปลงของ	 Gig	 economy	 
เน่ืองจากการท�างานประเภท	Gig	ในปัจจุบันเป็นการท�างานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในสัดส่วนท่ีสูง	ท้ังน้ี	สถานการณ์์โควิด	19	 
กม็ผีลกระทบทัง้แง่บวกและแง่ลบต่อเศรษฐกจิแพลตฟอร์ม	ดงัทีก่ล่าวมาข้างต้น	สถานการณ์์โควดิ	19	ท�าให้ผูบ้ริโภคใช้บรกิาร 
แพลตฟอร์มส่งอาหารและของช�ามากขึ้น	ซึ่ึ่งท�าให้ธุุรกิจแพลตฟอร์มมีรายได้เพิ่มด้วยเช่นกัน	แต่ในช่วงที่ยอดผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้น 
สูงและรัฐบาลใช้มาตรการปิดเมือง	 รายได้ของธุุรกิจแพลตฟอร์มก็ลดลงตามไปด้วย	 และเม่ือรายได้ของบริษัทแพลตฟอร์ม 
ตกต�่าลง	 หลายบริษัท	 อาทิ	 Zomato,	 Swiggy,	 Ola,	 Uber	 และ	 Airbnb	 ได้ปลดคนท�างานบนแพลตฟอร์มลง 
ร้อยละ	13	 -	25	ของจ�านวนคนท�างาน	 ซ่ึึ่งแน่นอนว่าลักษณ์ะการท�างานแบบ	Gig	ท�าให้การลดจ�านวนคนท�างานสามารถ 
ท�าได้อย่างรวดเร็ว	เน่ืองจากเป็นการท�างานท่ีไม่มีกฎหมายด้านการจ้างงานและสวัสดิการคุ้มครองอย่างชัดเจน	
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บที่บาที่ของสตาร์ที่อัพิ	

	 สตาร์ทอัพมีบทบาทท่ีส�าคัญข้ึนเป็นอย่างมากในสังคมอินเดียภายใต้สถานการณ์์โควิด	 19	 เน่ืองจากภาครัฐเอง 
มีศักยภาพจ�ากัดในการรับมือกับการระบาด	 สตาร์ทอัพจึงมีส่วนช่วยในการจัดหานวัตกรรมและเครื่องมือเพื่อต่อสู้กับ 
สถานการณ์์การแพร่เชือ้	ทัง้นี	้นอกจากสตาร์ทอพัในกลุ่มเทคโนโลยด้ีานสุขภาพจะช่วยสนบัสนนุนวตักรรมส�าหรับให้บรกิาร 
ด้านสุขภาพแล้ว	สตาร์ทอัพกลุ่มอื่นๆ	ก็เข้ามาช่วยในด้านการระดมทุนและการล�าเลียงขนส่งอุปกรณ์์ที่จ�าเป็นต่างๆ	อีกด้วย	

อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร	

	 อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารเป็นอีกหน่ึงอุตสาหกรรมท่ีน่าจับตามอง	 เพราะมีแนวโน้มเติบโตโดยเฉพาะช่วง 
หลังจากสถานการณ์์โควิด	19	โดยคาดว่ามูลค่าตลาดอาหารแปรรูปจะเติบโตจาก	2.63	แสนล้านเหรียญสหรัฐ	ในปี	2563	 
เป็น	5.35	แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ	ภายในปี	2568	เน่ืองจากค่านิยมเร่ืองการระมัดระวังในความสะอาด	และการพัฒนาของ 
เทคโนโลยใีนอุตสาหกรรมการแปรรปูอาหารท่ีเพ่ิมข้ึน	โดยเฉพาะสนิค้านวัตกรรมท่ีเน้นเร่ืองชวิีตท่ีมีสุขภาพดแีละอาหารเสรมิ 
จะขยายตัวอย่างมากในตลาดภายในประเทศ	นอกจากน้ียงัมีแนวโน้มท่ีประเทศอนิเดียจะเป็นผู้ส่งออกอาหารแปรรูปรายใหญ่ 
ระดับโลกได้ด้วย	 โดยสตาร์ทอัพในกลุ่มเทคโนโลยีเร่ิมเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมน้ีมากข้ึน	 เช่น	 บริษัท	 Our	 Food	 
ได้ท�าบันทึกความเข้าใจกับรัฐบาลเพ่ือท�าให้เคร่ืองมือในการแปรรูปอาหารเข้าถึงได้โดยผู้ประกอบการในชนบท	 ซ่ึึ่งนอกจาก 
จะเป็นการช่วยผู้ประกอบการในชนบทและชาวนาแล้ว	ยังเป็นการเพ่ิมการจ้างงานให้คนในพ้ืนท่ีด้วย	

สาธารณรัฐอินเดีย

สถานการณ์ระดับมหภาค สถานการณ์ระดับจุลภาค

• การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน	
• การเร่งกระบวนการปรับตัวทางดิจิทัล	
• การขยายตัวของเมือง	
• การส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต	
• วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	

แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค 
• ธุุรกรรมดิจิทัล	
• บริการส่งอาหารและของช�าผ่านช่องทางออนไลน์	
• ความสนใจด้านสุขภาพและการใช้บริการ 
สุขภาพทางไกล	

• การให้ความส�าคัญแก่คุณ์ค่า	

แนวโน้มธุรกิจและอุตสาหกรรม 
• การเคล่ือนย้ายของแรงงานออกจากภาคเกษตร	
• การเร่งเคร่ืองการเปล่ียนแปลงทางดิจิทัล	
• พาณิ์ชย์อิเล็กทรอนิกส์	
• การด�าเนินธุุรกิจแบบเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง
• Gig	economy
• บทบาทของสตาร์ทอัพ	
• อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร	
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อุตสาหกรรมท่่ี่ม่แนวโน้มเติบโต/ที่รุดตัวในประเที่ศอินเด่ย

	 ตารางท่ี	 7.4	 แสดงรายช่ืออุตสาหกรรมในอินเดียท่ีมีแนวโน้มจะเติบโต/ทรุดตัวอย่างรวดเร็วในอนาคต 
โดยการประมวลข้อมูลจากการวิเคราะห์และคาดการณ์์อุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มจะเติบโตโดย	 India	 in	 2025	 ข้อมูลของ	 
McKinsey	 Global	 Institute	 และซีึ่อีโอของสถาบันคลังสมองของรัฐบาลอินเดีย	 (NITI	 Aayog)	 ซ่ึึ่งพบว่า	 อุตสาหกรรม 
ท่ีเติบโตเร็วคือ	อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยแีละการส่ือสาร	เคมีภัณ์ฑ์์	ยานยนต์	อิเล็กทรอนิกส์	และอุตสาหกรรมเพ่ือสุขภาพ	 
ในขณ์ะที่รายชื่ออตุสาหกรรมทีม่ีแนวโน้มในการทรดุตัวเป็นผลของการประเมินสถิติอตัราการเติบโตของแต่ละอตุสาหกรรม 
ในอดีตควบคู่กับการพิจารณ์าโครงการ	 Production	 Linked	 Incentive	 (PLI)	 ของรัฐบาลในปัจจุบัน	 และการวิเคราะห ์
ของข้อมูลจาก	India	in	2025	ข้อมูลของ	McKinsey	Global	Institute	เช่นกัน	ผลการวิเคราะห์พบว่า	อุตสาหกรรมที่มี 
แนวโน้มทรุดตัว	 คือ	 อุตสาหกรรมด้านการเกษตร	 โรงแรมและร้านอาหาร	 อสังหาริมทรัพย์	 ผลิตภัณ์ฑ์์ถ่าน	 ปิโตรเลียม 
และเชื้อเพลิง	รวมทั้งอุตสาหกรรมการท�าเหมืองแร่และหิน	

ตารางที่ 7.4	อุตสาหกรรมท่่ี่ม่แนวโน้มเติบโต/ที่รุดตัวในประเที่ศอินเด่ย

อุตสาหกรรมที่เติบโตเร็ว อุตสาหกรรมที่ทรุดตัวเร็ว

• เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร	
• เคมีภัณ์ฑ์์	
• ยานยนต์	
• อิเล็กทรอนิกส์	
• สุขภาพ	

• การเกษตร	
• โรงแรมและร้านอาหาร	
• อสังหาริมทรัพย์	
• ผลิตภัณ์ฑ์์ถ่านโค้ก	ผลิตภัณ์ฑ์์ท่ีได้จากการกล่ันน�้ามัน
ปิโตรเลียม	และเชื้อเพลิงปรมาณ์ู	

• การท�าเหมืองแร่	เหมืองหิน	

แหล่งที่มา : รวบรวมและวิเคราะห์โดยที่่มที่่่ปรึกษามูลนิธิค่นันแห่งเอเซ่ย	(2564)

สาธารณรัฐไอร์แลนด์

	 ไอร์แลนด์ถูกจัดล�าดับเป็นประเทศท่ีมีเสรีทางการค้าการลงทุนสูงท่ีสุดอันดับ	 5	 ของโลก	 เศรษฐกิจของไอร์แลนด์ 
เปิดกว้างต่อการลงทุนจากต่างประเทศ	 โดยในปี	 2562	 มีมูลค่าการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ	 ในล�าดับ	 5	 ของโลก	 
และถือเป็นหนึ่งในประเทศท่ีสามารถดึงดูดการลงทุนมูลค่าสูงได้มาก	 (High-value	 FDI)	 มีการประเมินว่ากว่าร้อยละ	 20	 
ของการจ้างงานภาคเอกชนเป็นผลมาจากการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ	การทีไ่อร์แลนด์มอีตัราภาษนีติิบคุคลทีน่่าดงึดดู	 
และมีแรงงานที่มีการศึกษาสูงท�าให้สามารถดึงดูดบริษัทชั้นน�าและสตาร์ทอัพทางด้านเทคโนโลยีให้มาลงทุนในไอร์แลนด ์
ได้เป็นจ�านวนมาก	โดย	9	ใน	10	บรษิทัซึ่อฟต์แวร์ชัน้น�าของโลก	9	ใน	10	บรษิทัเทคโนโลยีช้ันน�าของสหรฐัฯ	และทัง้	10	บรษัิท 
ช้ันน�าทีเ่ตบิโตจากผลของอนิเทอร์เนต็	เลอืกทีจ่ะตัง้ฐานทีม่ัน่ในไอร์แลนด์	โดยกรุงดบัลนิ	เมอืงหลวงของไอร์แลนด์เป็น	1	ใน	40	 
เมอืงชัน้น�าของโลกทีมี่สภาพแวดล้อมท่ีส่งเสรมิสตาร์ทอพั	อาจกล่าวได้ว่าไอร์แลนด์ก�าลังก้าวสู่การเป็นเมอืงเทคโนโลยแีห่งยโุรป	 
(Silicon	Valley	of	Europe)	ทั้งนี้โดยรวมแล้วไอร์แลนด์เป็นประเทศเศรษฐกิจฐานความรู้	ที่มีความโดดเด่นในภาคบริการ 
เทคโนโลยี	วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	และการบริการภาคการเงิน	
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สถานการณ์ Next Normal ในระดับมหภาค (Macro Analysis)

เทคโนโลยีและการใช้ดิจิทัล 

	 ไอร์แลนด์ได้ด�าเนินแผนยุทธุศาสตร์	 Project	 Ireland	 2040	 มาต้ังแต่ปี	 2561	 โดยมีกรอบการด�าเนินงาน 
ที่มุ่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อธุุรกิจโดยเฉพาะ	 แผนพัฒนาแห่งชาติภายใต้	 Project	 Ireland	 2040	 
มีการจัดสรรกองทุน	 เพ่ือให้ทุนด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีสร้างการเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตและธุุรกิจในระดับสูง	 เช่น	 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร	สุขภาพ	อาหาร	พลังงาน	การสร้างความยัง่ยนืของสภาพภูมิอากาศ	และธุุรกิจภาคบริการ	 
โดยมีสาขาหลักท่ีให้ความส�าคัญเป็นอันดับต้น	คือ	หุ่นยนต์	ปัญญาประดิษฐ์	ระบบการผลิตอัจฉริยะ	(Smart	manufacturing)	 
และกระบวนการผลิตอาหารอัจฉริยะและยัง่ยืน	นอกจากน้ีไอร์แลนด์มียุทธุศาสตร์ด้านดิจิทัลซ่ึึ่งด�าเนินการมาต้ังแต่ปี	2556	
และก�าลังเข้าสู่ระยะท่ี	2	ซ่ึึ่งรัฐบาลได้ทบทวนแผนเพ่ือพิจารณ์าจากบริบทของสถานการณ์์โควิด	19

	 อย่างไรก็ตาม	ไอร์แลนด์มีการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลในกลุ่มธุุรกิจ	MSME	ไม่สูงนักเมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่เป็น 
สมาชิกสหภาพยุโรป	 รัฐบาลจึงมีการผลักดันการใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านโครงการต่างๆ	 มาตลอด	 
โดยตัวอย่างโครงการท่ีเก่ียวเน่ืองจากสถานการณ์์โควิด	19	เช่น	โครงการ	Trading	Online	Voucher	ท่ีได้รับการขยายต่อ 
และจัดสรรงบประมาณ์เพิ่มอีก	3.3	ล้านยูโร	เพื่อเป็นทุนพัฒนาและอบรม	MSME	ให้เข้าสู่ตลาดออนไลน์ได้	

การทำางานจากระยะไกล (Remote Work)

	 ไอร์แลนด์มีความต้องการแรงงานทักษะสูงจ�านวนมาก	 และหนึ่งในกลยุทธุ์ที่รัฐบาลใช้ดึงดูดแรงงานเหล่านี้	 คือ	 
การให้ความยืดหยุ่นในการท�างาน	รวมไปถึงการท�างานจากสถานที่ใดก็ได้	ซึ่ึ่งนอกจากคาดหวังว่าจะดึงดูดแรงงานทักษะสูง	 
ยังช่วยสนับสนุนแนวทางสร้างผลกระทบด้านความยั่งยืน	 ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม	 และเพิ่มการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ 
ในกลุม่สตร	ีผูส้งูอาย	ุและผูพ้กิารได้อกีด้วย	ทัง้นีจ้ากการส�ารวจของส�านกังานสถิติ	เทรนด์การท�างานจากระยะไกลในประเทศ 
อยู่แล้วโดยเฉพาะในภาคเอกชน	 ซ่ึึ่งมีการท�างานจากระยะไกลเป็นประจ�าทุกสัปดาห์สูงถึงร้อยละ	 64.6	 ในกลุ่มผู้ท�างาน 
ในภาคการเงิน	ประกนัภัย	และอสงัหารมิทรพัย์	ส่วนผูท้ีท่�างานระยะไกลทกุวนั	มถีงึร้อยละ	60	ในกลุม่วชิาชพีไอท	ีและอาชีพ 
ด้านงานเทคนิคและวิทยาศาสตร์	

	 สถานการณ์์โควิด	 19	 น้ันท�าให้การท�างานระยะไกลเกิดขึ้นได้เร็วและกว้างขึ้น	 รัฐบาลได้ด�าเนินการเพื่อผลักดัน 
ความเปลีย่นแปลงนีต่้อไปโดยผลกัดนัแผนยทุธุศาสตร์การท�างานระยะไกลแห่งชาต	ิ‘Making	Remote	Work’	is	Ireland’s	 
National	 Remote	Work	 Strategy	 แผนฉบับนี้ให้แนวทางที่ลูกจ้างสามารถยื่นขอท�างานจากระยะไกลได้	 และสามารถ 
เข้าขั้นตอนอุทธุรณ์์ได้หากถูกปฏิิเสธุ	 ซ่ึึ่งนโยบายส�าคัญที่จะออกมาในไตรมาสแรกนี้คือ	 หลักจริยธุรรมในด้านสิทธิุ 
ที่จะไม่ติดต่อ	 (Code	of	practice	on	 the	 right	 to	disconnect)	 รวมทั้งนโยบายเร่งรัดโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์	 
(National	Broadband	Plan)	

การลดการปล่อยคาร์บอน 

	 การลดการปล่อยก๊าซึ่คาร์บอนไดออกไซึ่ด์เป็นหนึง่ในนโยบายด้านความยัง่ยนืและสิง่แวดล้อมที	่Project	Ireland	2040	 
ให้ความส�าคัญ	 โดยมีแผน	 National	 Climate	 Policy	 Position	 ที่มีเป้าประสงค์เพื่อเปลี่ยนไอร์แลนด์เป็นประเทศท่ีม ี
ความสามารถในการแข่งขัน	 มีความยั่งยืนด้านส่ิงแวดล้อม	 เป็นประเทศท่ีปล่อยคาร์บอนต�่าและสามารถรับมือผลกระทบ 
จากการเปล่ียนแปลงทางด้านภูมิอากาศภายในปี	2593	
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	 จากสถานการณ์์โควิด	19	ท�าให้ไอร์แลนด์ลดการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกได้ร้อยละ	6	 ซ่ึึ่งเป็นอัตราต�่าท่ีสุดนับต้ังแต่ 
คร้ังวิกฤตเศรษฐกิจโลกในปี	 2551	 โดยเฉพาะภาคการขนส่ง	 (ลดลงร้อยละ	 17)	 และภาคพลังงาน	 (ลดลงร้อยละ	 14)	 
โดยนักวิชาการและภาคประชาสังคมแสดงความหวังว่ารัฐบาลจะใช้โอกาสนี้ออกมาตรการทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อรักษาอัตราการปล่อยคาร์บอนให้ต�่าต่อไป

สถานการณ์ Next Normal ในระดับจุลภาค (Micro Analysis) 

1) แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค 

การซื้อขายและช�าระเงินออนไลน์	

	 ในระหว่างการระบาดของโควิด	 19	 และการท่ีรัฐบาลใช้มาตรการจ�ากัดการเคล่ือนย้ายประชากรและปิดร้านค้า 
บางส่วน	 ท�าให้ผู้บริโภคต้องหันมาซ้ืึ่อสินค้าจ�าเป็นผ่านอินเทอร์เน็ต	 เมื่อมีการประกาศมาตรการฉุกเฉินในช่วงต้นเดือน 
มีนาคม	 2563	 พบว่าการซ้ืึ่อออนไลน์ในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มีสูงข้ึน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ผูบ้รโิภคร้อยละ	13	สัง่ซึ่ือ้อาหารและเครือ่งดืม่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์	(เพิม่ขึน้จากร้อยละ	6	ในไตรมาสก่อน)	และผูบ้รโิภค 
ร้อยละ	10	ส่ังสินค้าเพ่ือการดูแลรักษาสุขอนามัยและความสะอาด	(เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ	5)	ในขณ์ะท่ีการซ้ืึ่อเส้ือผ้าออนไลน์ 
กลับลดลงจากร้อยละ	 52	 เป็นร้อยละ	 38	 ดังในภาพท่ี	 7.5	 การซ้ืึ่อของออนไลน์ในไอร์แลนด์เติบโตได้ไม่เร็วมากนัก 
ก่อนสถานการณ์์โควิด	 19	 เพราะเหตุผลหลายประการรวมถึงความไม่ม่ันใจ	 แต่ยอดค้าปลีกออนไลน์ในช่วง	 6	 เดือนแรก 
ของการระบาดน้ัน	มากเป็นสองเท่าของยอดรวมตลอด	20	ปี	

ภาพที่ 7.5 ร้อยละของผู้ใช้อินเที่อร์เน็ตจ�าแนกตามประเภที่สินค้าที่่่ซื้อภายใน	3	เดือน

แหล่งที่่่มา	:	Central	Statistics	Office	(2020)

รายงานสถานการณ์์วิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีี 2564 7-27



	 ผู้บริโภคมีแนวโน้มว่าม่ันใจในการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์มากข้ึน	 โดยกว่าร้อยละ	 85	 ของผู้บริโภคมีความม่ันใจ 
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	 โดยเฉพาะผู้ที่มีฐานะทางสังคมและผู้ที่อาศัยในเขตเมือง	 ผู้บริโภคเกือบครึ่งบอกว่าจะลด 
การใช้เงินสดและยังคงใช้การช�าระเงินออนไลน์ต่อไป	 และผู้บริโภคกลุ่ม	 Young	millennials	 ระบุว่าจะใช้การช�าระเงิน 
ออนไลน์แต่เพียงอย่างเดียว	 ตามมาด้วยกลุ่มท่ีมีอายุ	 66	 ปีขึ้นไป	 ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าปริมาณ์การใช้เทคโนโลยีเพื่อ 
การซ้ืึ่อขายออนไลน์มีแนวโน้มไม่ต่างจากกลุ่มที่อายุน้อยกว่า	 โดยการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการซ้ืึ่อสินค้านี้มีแนวโน้ม 
จะด�าเนินต่อไปในระยะยาวหลังสถานการณ์์โควิด	19

การใส่ใจสุขภาพิและความเป็นอยู่ที่่่ด่	

	 การระบาดของโควิด	19	ท�าให้ผู้บริโภคเพ่ิมความสนใจในการรักษาสุขอนามัย	การมีสุขภาพ	และความเป็นอยู่ท่ีดี 
ท้ังทางร่างกายและจิตใจ	 โดยมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการรักษาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี	 โดยใช้บริการ 
แพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง	(Streaming	services)	แพลตฟอร์มตรวจเช็คสุขภาพ	(Fitness	tracking)	และแพลตฟอร์มสุขภาพจิต	 
(Mental	 health)	 เพิ่มข้ึนอย่างสูง	 ผู้บริโภคมีความกังวลด้านสุขภาพและต้ังใจเปล่ียนพฤติกรรมบางอย่างที่ช่วยรักษา 
สุขอนามัยและลดการระบาด	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ผู้บริโภคถึงร้อยละ	93	จะใส่ใจกับการล้างมือแม้เมื่อสถานการณ์์โควิด	19	 
ผ่านไปแล้ว	และกว่าร้อยละ	88	ใส่ใจกับความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้น	

ช่วิตม่เป้าหมายเพิื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	

	 ความใส่ใจชุมชน	สังคม	และส่ิงแวดล้อม	เป็นเทรนด์ท่ีมีมาก่อนการระบาด	แต่สถานการณ์์โควิด	19	ได้ช่วยกระตุ้น 
ให้ผู ้บริโภครับรู้ประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน	 ท�าให้เทรนด์นี้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน	 ท้ังนี้จากการส�ารวจโดย	 
Irish	Examiner	(2020)	พบว่า	ผู้บริโภคจะค้นหาข้อมูลออนไลน์เพ่ือประเมินแบรนด์ด้านความยัง่ยืน	ผู้บริโภคจะไม่ซ้ืึ่อสินค้า 
จากแบรนด์แฟช่ันท่ีบรรจุภัณ์ฑ์์ไม่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม	 และผู้บริโภคจะซ้ืึ่อซึ่�้าแบรนด์ท่ีได้การรับรองด้านความยั่งยืน	 
ในกลุ่มคนรุ่นใหม่น้ัน	 สถานการณ์์โควิด	 19	ท�าให้พวกเขาเห็นความหมายของชีวิตมากข้ึน	 รู้สึกใกล้ชิดกันในชุมชน	 รวมท้ัง 
มีพฤตกิรรมทีค่�านงึถึงสิง่แวดล้อมมากข้ึน	การเลอืกซ้ืึ่อสนิค้าจากธุุรกจิในชมุชนเป็นเทรนด์ทีผู่บ้ริโภคให้ความส�าคญัอย่างมาก	 
โดยผู้บริโภคกว่าร้อยละ	60	มีแนวโน้มจะเลือกซึ่ื้อสินค้าที่ผลิตในประเทศหรือในภูมิภาคที่ตัวเองอาศัย	

	 นอกจากน้ี	การส�ารวจเทรนด์ผู้บริโภคของบริษัทท่ีปรึกษา	KPMG	รายงานว่า	 ผู้บริโภคร้อยละ	86	ให้ความส�าคัญ 
กบัความโปร่งใสและความจรงิใจของบรษิทั	ซึ่ึง่ตอกย�า้แนวโน้มทีม่มีาก่อนหน้านีว่้าผูบ้รโิภคมองหาผูป้ระกอบการทีม่จีรยิธุรรม 
และแบรนด์ทีคื่นก�าไรสูส่งัคม	อาจกล่าวได้ว่าผูบ้รโิภคไม่ได้ต้องการเพยีงการบรกิารทีด่แีละความใส่ใจในตวัลกูค้าจากแบรนด์ 
เท่านัน้	แต่ต้องใส่ใจในโลกด้วย	ซ่ึึ่งผูบ้รโิภคคาดหวงัให้ความโปร่งใสของธุุรกจิและความยัง่ยนื	มาพร้อมกบัความสะดวกสบาย 
ในประสบการณ์์การซึ่ื้อขาย	

ออมเงินเพิื่ออนาคต	

	 ถึงแม้ผู ้บริโภคชาวไอริชส่วนใหญ่จะไม่ได้รับผลกระทบมากนักจากสถานการณ์์โควิด	 19	 เน่ืองจากได้รับ 
ความช่วยเหลือจากมาตรการของรัฐที่มีปริมาณ์มากและครอบคลุมในวงกว้าง	 และมีถึงร้อยละ	 30	 ที่รายงานว่าไม่มี 
ความล�าบากด้านการเงินเลย	 แต่ความไม่แน่นอนด้านรายได้ก็ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค	 โดยเฉพาะในกลุ่ม 
วัยท�างานอายุระหว่าง	 25	 –	 34	 ปี	 ท่ีรับรู้ถึงผลกระทบด้านการเงินมากกว่าผู้บริโภควัยเกษียณ์	 ในช่วงปิดเมืองพบว่า 
ปริมาณ์เงินฝากครัวเรือนเพ่ิมสูงจากปีก่อนอย่างมาก	 อันเป็นผลจากการใช้จ่ายท่ีน้อยลง	 อย่างไรก็ดี	 ในระยะยาวผู้บริโภค 
มีแนวโน้มระมัดระวังการใช้จ่าย	โดยเริ่มเก็บออมในระหว่างปิดเมือง	และให้ความส�าคัญกับการเงินในอนาคตมากขึ้น	
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2) แนวโน้มธุรกิจและอุตสาหกรรม 

การเปล่่ยนผ่านสู่ดิจิที่ัล	

	 การเปล่ียนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัลถูกผลักดันผ่านแผนยุทธุศาสตร์	National	Digital	Strategy	ซ่ึึ่งมุ่งผลักดันให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมและใช้ประโยชน์จากดิจิทัลมากข้ึน	 รวมถึงองค์กรธุุรกิจในการค้าออนไลน์มากข้ึนมาต้ังแต่ปี	 2556	 อย่างไรก็ดี 
ความทา้ทายด้านการใช้ดิจิทัลในการท�าธุุรกจิยงัคงมีอยู	่เน่ืองจากการน�าดจิิทัลมาใช้น้ันไมส่ามารถเปน็ไปไดใ้นทุกกระบวนการ 
ของธุุรกิจ	หากแต่มักมุ่งเน้นท่ีส่วนงาน	 โดยร้อยละ	 74	 ขององค์กรในไอร์แลนด์มีการเปล่ียนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัลในงานด้าน	 IT	 
และ	Cybersecurity	ร้อยละ	59	ในงานด้านการเงินและบัญชี	และร้อยละ	56	ในงานด้านการผลิตและห่วงโซ่ึ่อุปทาน	นอกจากน้ี	 
กลุ่ม	MSME	 มีการลงทุนด้านดิจิทัลท่ีน้อยกว่าบริษัทขนาดใหญ่	 และน้อยกว่าประเทศอ่ืนในสหภาพยุโรปอย่างมีนัยส�าคัญ	 
ด้วยอุปสรรคด้านเงินทุน	ซึ่ัพพลายเออร์ที่ให้บริการ	การเชื่อมต่อเข้ากับระบบเดิม	และทักษะดิจิทัลขององค์กร	

	 ด้วยสภาพปัจจุบันที่ยังมีช่องว่างด้านดิจิทัลดังกล่าว	การด�าเนินธุุรกิจในระยะหลังสถานการณ์์โควิด	19	มีแนวโน้ม 
ท่ีผูน้�าองค์กรจะเร่งการเปลีย่นผ่านองค์กรสูด่จิทิลั	 โดยองค์กรทีม่กีารลงทนุในดิจิทลัแล้วกม็กีารลงทนุในเทคโนโลยเีพ่ิมมากขึน้ 
อีกกว่าเท่าตัว	 ในขณ์ะท่ีองค์กรอ่ืนท่ียังขาดการลงทุนในเทคโนโลยีต้องเร่งด�าเนินการ	 เพ่ือให้องค์กรสามารถประกอบธุุรกิจ 
ได้อย่างคล่องแคล่วและยืดหยุ่นต่อสถานการณ์์	 (Agile	 and	 resilient)	 หรือมองถึงการปรับเปล่ียนรูปแบบธุุรกิจเพ่ือให้ 
ยังสามารถตอบสนองต่อตลาดได้	

การปรับปรุงห่วงโซ่อุปที่าน	

	 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในระดับมหภาคส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและบริษัทในหลายมิติ	 โดยห่วงโซึ่่อุปทาน 
ของธุุรกิจไอร์แลนด์เป็นส่วนท่ีได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง	 เช่น	 การเพิ่มขึ้นของความชาตินิยมทางเศรษฐกิจ	 
ความสมัพนัธ์ุกบัจนี	ประเด็นความกังวลด้านความยัง่ยนืและสิง่แวดล้อม	ความไม่เท่าเทียมในสงัคม	การออกจากสหภาพยโุรป 
ของสหราชอาณ์าจักร	 และที่ส�าคัญผลกระทบของโรคระบาดโควิด	 19	 ต่อเศรษฐกิจในประเทศและต่อเศรษฐกิจโลก	 
ถึงแม้ไอร์แลนด์และคู่ค้าในหลายประเทศจะเร่ิมฟ้ืนตัว	แต่ในหลายอุตสาหกรรมไดมี้การเปล่ียนแปลงรูปแบบของการท�าธุุรกจิ	 
เช่น	การเปล่ียนมาใช้รูปแบบ	D2C	(Direct-to-consumer)	ของหลายธุุรกิจในอุตสาหกรรมอาหาร	บริษัทต่างๆ	จ�าเป็นต้อง 
ประเมินรูปแบบธุุรกิจและอุปสงค์อุปทานเพ่ือการวางแผนห่วงโซ่ึ่อุปทานท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป	 
ท้ังน้ีแนวโน้มด้านการปรับปรุงห่วงโซ่ึ่อุปทานของบริษัทจะไปในทางเดียวกันกับการเติบโตของการเปล่ียนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัล 
ท่ีสามารถวางแผนห่วงโซ่ึ่อุปทานท่ีมีประสิทธิุภาพมากกว่า	

การเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิที่ัลและการแพิที่ย์	

	 แผนการดงึดดูการลงทนุจากต่างประเทศของไอร์แลนด์ในช่วง	10	ปีหลังท�าให้ภาคอตุสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เติบโตเป็นอย่างมาก	 โดยไอร์แลนด์เป็นประเทศท่ีดึงดูดบริษัทไอทีและอินเทอร์เน็ตช้ันน�าของโลก	 ซ่ึึ่งไอร์แลนด์ถือเป็น 
ฐานของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในยุโรปท่ีมีการจ้างงานกว่า	 37,000	 คน	 และสร้างรายได้ในการส่งออกกว่า	 
3,500	ล้านยูโรต่อปี	

	 ไอร์แลนด์ยังได้เติบโตเป็นฐานการผลิตวัตถุดิบของอุตสาหกรรมยาชีวเภสัชภัณ์ฑ์์	 เคมีภัณ์ฑ์์	 และมีความแข็งแกร่ง 
ในการผลิตและพัฒนาระดับโมเลกุล	 และยังเป็นหน่ึงในห้าศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ของโลกเน่ืองจาก 
สภาพแวดล้อมท่ีสามารถสร้างความร่วมมือระหว่างบริษัทเทคโนโลยีการแพทย์กับเภสัชภัณ์ฑ์์ขนาดใหญ่	 สตาร์ทอัพท่ีมี 
นวัตกรรม	และ	MSME

รายงานสถานการณ์์วิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีี 2564 7-29



สาธารณรัฐไอร์แลนด์

สถานการณ์ระดับมหภาค สถานการณ์ระดับจุลภาค

• เทคโนโลยีและการใช้ดิจิทัล	
• การท�างานจากระยะไกล	
• การลดการปล่อยคาร์บอน	

แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค 
• การซ้ืึ่อขายและช�าระเงินออนไลน์เติบโต
• สุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี	
• ชีวิตมีเป้าหมายเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อม	
• การออมเงินเพ่ืออนาคต	

แนวโน้มธุรกิจและอุตสาหกรรม 
• การเปล่ียนผ่านสู่ดิจิทัล	
• การปรับปรุงห่วงโซ่ึ่อุปทาน	
• การเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลและการแพทย์	

อุตสาหกรรมท่่ี่ม่แนวโน้มเติบโต/ที่รุดตัว

	 ตารางท่ี	 7.5	 แสดงรายช่ืออุตสาหกรรมในไอร์แลนด์ท่ีมีแนวโน้มจะเติบโต/ทรุดตัวอย่างรวดเร็วในอนาคต 
โดยภาพรวมอุตสาหกรรมอนาคตของไอร์แลนด์คือ	 กลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลและส่ือสาร	 การแพทย์	 และบริการทางการเงิน	 
ในขณ์ะท่ีธุุรกิจท่ีมีแนวโน้มถดถอยส่วนใหญ่คือ	ธุุรกิจด้ังเดิมท่ีเร่ิมได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี

ตารางที่  7.5อุตสาหกรรมท่ี่่ม่แนวโน้มจะเติบโต/ที่รุดตัวในประเที่ศไอร์แลนด์

อุตสาหกรรมที่เติบโตเร็ว อุตสาหกรรมที่ทรุดตัวเร็ว

• เทคโนโลยีทางการแพทย์	
• เคร่ืองมือแพทย์	
• ยาชีวเภสัชภัณ์ฑ์์	และเคมีภัณ์ฑ์์	
• เทคโนโลยี	ICT	และดิจิทัล	
• บริการทางการเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน	

• ร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิม	
• ส่ือส่ิงพิมพ์	
• เคร่ืองใช้อิเล็กทรอนิกส์	ยกเว้นอุปกรณ์์คอมพิวเตอร์
และซึ่อฟต์แวร์	

• การธุนาคารเพ่ือธุุรกิจรายย่อย	 
และการจัดการการลงทุน	

แหล่งที่่่มา	:	รวบรวมและวิเคราะห์โดยที่่มที่่่ปรึกษามูลนิธิค่นันแห่งเอเซ่ย	(2564)
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สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

	 สาธุารณ์รัฐสังคมนิยมเวียดนามนับเป็นตลาดเกิดใหม	่ (Emerging	market)	 ที่จัดอยู่ในกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและมีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงในระดับภูมิภาค	 ส่งผลให้เวียดนาม 
เป็นประเทศเป้าหมายของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ	 การปฏิิรูปทางเศรษฐกิจคร้ังใหญ่จากการเร่ิมใช้นโยบาย	 
“โด๋ยเม้ย”	 (Đổi	 Mới)	 ในปี	 2529	 น้ีส่งผลให้มีการพัฒนาประเทศ	 การปฏิิรูปทางเศรษฐกิจ	 และการบริหารจัดการ 
เชงิบูรณ์าการอย่างเหน็ได้ชดั	การปฏิรูิปนีม้ส่ีวนช่วยลดการผูกขาดของภาครัฐ	เพ่ิมประสิทธิุภาพการจัดเก็บภาษ	ีการบรหิาร
รายจ่ายของภาครฐั	นอกจากนีเ้วยีดนามได้ท�าการตกลงเขตการค้าเสรีในหลายกรอบความร่วมมอื	อาท	ิการเข้าร่วมข้อตกลง 
ความครอบคลุมและความก้าวหน้าเพื่อหุ้นส่วนทางการค้าภาคพื้นเอเชียแปซิึ่ฟิก	 (Comprehensive	 and	 Progressive	 
Agreement	 for	 Trans-Pacific	 Partnership	 -	 CPTPP)	 และข้อตกลงทางการค้าเสรีระหว่างเวียดนามกับสหภาพยุโรป	 
(EU-Vietnam	FTA	 -	 EUVFTA)	ที่นับเป็นข้อได้เปรียบกว่าหลายๆ	ประเทศในภูมิภาคเดียวกัน	 อีกทั้งมีนโยบายสนับสนุน 
การลงทุนเพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติในหลายๆ	 ด้าน	 ทั้งการผ่อนคลายกฎระเบียบ	 การให้สิทธิุประโยชน์ทางภาษ	ี 
การท�าข้อตกลงเพ่ือปรับลดภาษี	 และการยกเว้นภาษีซึ่้อน	 โดยรายงานผลการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุุรกิจ 
ในปี	2563	จัดให้เวียดนามอยู่ในอันดับท่ี	70	จาก	190	ประเทศท่ัวโลก	

สถานการณ์ Next Normal ในระดับมหภาค (Macro Analysis) 

โครงสร้างพ้�นฐานและการปรับเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล

	 กระทรวงการวางแผนและการลงทุนของเวียดนาม	(Ministry	of	Planning	and	Investment	–	MPI)	ได้ประกาศ 
ความร่วมมือเพ่ือเสริมศักยภาพให้	 MSME	 เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน	 โดยการร่างยุทธุศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาสังคม 
และเศรษฐกิจส�าหรับปี	 2564	 -	 2573	 และแผนการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ	 ระยะห้าปี	 โดยเน้นด้านการหาแนวทาง 
และปรับนโยบายให้สอดคล้องกับการปรับตัวในสถานการณ์์โควิด	 19	 ตามสถานการณ์์ปัจจุบันและอนาคต	 ผ่านการอบรม 
ด้านการส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลและการให้ความรู้ด้านการปรับโอกาสทางการแข่งขันให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง 
สู่ยุคดิจิทัล	รวมไปถึงการเสริมสร้างทักษะท่ีส�าคัญให้แก่ผู้ประกอบการและแรงงานในอุตสาหกรรมต่างๆ	

ความเป็นเมืองและเทคโนโลยีนวัตกรรม 

	 การขยายตวัของความเป็นเมอืงและการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยนีวตักรรม	ถือเป็นแรงผลักดันหลักในการพฒันา 
เศรษฐศาสตร์มหภาคของเวียดนาม	 โดยรัฐบาลได้ตระหนักถึงการส่งเสริมนโยบายที่ให้ความส�าคัญกับพลังงานในอนาคต	 
เน้นการลงทุนจากต่างประเทศท่ีน�าการใช้ความรู	้เทคโนโลย	ีและนวตักรรม	เข้ามาปรบัโฉมรปูแบบการใช้พลงังาน	การบรหิาร 
จดัการการผลิต	และการให้ความรูแ้ก่	MSME	ในด้านการสร้างความมัน่คงเชงิพลงังานจากพลังงานทดแทน	การปรบัโครงสร้าง 
ระบบอุตสาหกรรม	 การขยายเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ	 การเพิ่มประสิทธุิภาพพลังงานโดยเน้นการใช้พลังงานอย่างสมดุล 
และการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	ขณ์ะนี้เวียดนามอยู่ในระยะที่	2	ตามแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ	(Smart	City	Plan	 
2021	–	2025)	ซึ่ึ่งมีมูลค่าการลงทุนประมาณ์	116	ล้านเหรียญสหรัฐ	

รายงานสถานการณ์์วิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีี 2564 7-31



เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมแห่งอนาคต 

	 การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตท่ีเพ่ิมข้ึนของประชากรชาวเวียดนาม	 ถือเป็นการเปล่ียนแปลงคร้ังส�าคัญต่อการเข้าถึงสินค้า 
ของผู้บริโภคจ�านวนมาก	 ในปี	 2555	 มีประชากรเวียดนามเพียงร้อยละ	 37	 ท่ีสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต	 และเพ่ิมข้ึน 
เป็นร้อยละ	 68.7	 ในปี	 2562	 รายงาน	 Vietnam	 Digital	 Readiness	 Report	 เผยผลส�ารวจความพร้อมด้านดิจิทัล 
ของชาวเวียดนามประจ�าปี	 2564	 พบว่า	 เวียดนามยังคงประสบปัญหาท่ีต้องเร่งพัฒนาช่องว่างของทักษะดิจิทัล	 
โดยร้อยละ	 84	 ระบุถึงความจ�าเป็นในการสร้างกรอบทักษะการพัฒนาความสามารถเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ 
อุตสาหกรรม	4.0	ตามนโยบายของรัฐบาล	นอกจากน้ี	ร้อยละ	90	คิดว่าเทคโนโลยจีะส่งผลกระทบต่อการท�างานในระยะกลาง	 
(6-10	 ปี)	 ขณ์ะท่ีร้อยละ	83	 คิดว่าเทคโนโลยีจะส่งผลกระทบต่อการท�างานในระยะส้ัน	 (3	 -	 5	 ปี)	 และร้อยละ	89	 คิดว่า 
การน�าระบบอัตโนมัติหรือเทคโนโลยีอัตโนมัติเข้ามาใช้จะช่วยสร้างโอกาสมากกว่าความเสี่ยง	 ผลส�ารวจนี้ชี้ให้เห็นถึง 
การสนับสนุนให้ธุุรกิจน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการระบบโครงสร้างการท�างาน	 เช่น	 ระบบการบริหารทรัพยากร 
ขององค์กร	(Enterprise	Resource	Planning)	การน�ากระบวนการท�างานแบบอตัโนมติัมาใช้เพือ่เสรมิสร้างผลติภาพแรงงาน	 
การสร้างสมดุลระหว่างการวางระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 และการปรับนโยบายให้	 MSME	 สามารถเข้าถึงสิทธุิ์ 
ด้านการช่วยเหลือและสนับสนุนภายใต้มาตรการการเพ่ิมประสิทธุิภาพการผลิตและการเสริมสร้างทักษะทางดิจิทัล	 
ที่เน้นการลดปัญหาช่องว่างของทักษะ	(Skill	gap)	และการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นแรงงานแห่งอนาคต	โดยมีนโยบาย 
ท่ีส�าคัญ	อาทิ	นโยบายการปฏิิวัติอุตสาหกรรมคร้ังท่ี	4	(National	Strategy	on	Industry	4.0:	Revolution	Toward	the	 
Year	2030)	การพัฒนาระบบ	E-government	การน�าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือปรับกระบวนการท�างานขององค์กร	(National	 
Programme	for	Digital	Transformation	by	2025)	เป็นต้น	

การปฏิิรูปสำาคัญ 3Es (Priority reforms: E-learning, E-payment and E-government)

	 กระทรวงวางแผนและการลงทุนของเวียดนามได้ร่างแผนยุทธุศาสตร์แห่งชาติด้านอุตสาหกรรม	 4.0	 เพื่อก�าหนด 
นโยบายการปฏิิวัติอุตสาหกรรมสู่อนาคต	โดยเน้นการด�าเนินการขยายเครือข่าย	5G	ให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ	การส่งเสริม 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจ	 การท�าธุุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ	 E-payment	 การสร้างระบบ	 
E-government	 ให้อยู่ในอันดับ	 1	 ใน	 3	 ของอาเซีึ่ยน	 เพ่ิมความปลอดภัยด้านไซึ่เบอร์	 และพัฒนาผลิตภาพแรงงาน	 
ให้สูงข้ึนร้อยละ	 7.5	 ต่อปี	 รัฐบาลเวียดนามต้ังเป้าว่ายุทธุศาสตร์น้ีจะช่วยเร่งพัฒนาระบบการท�างานในองค์กรในอนาคต	 
สนับสนุนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไปสู่การเป็นอุตสาหกรรม	4.0	และการรองรับนโยบายท่ียั่งยืนสู่การท�างานในอนาคต	 
ซ่ึึ่งจะส่งผลให้มีการเช่ือมโยงสู่โลกแห่งเทคโนโลยีในทุกด้าน	เพ่ิมประสิทธิุภาพการท�างานด้วยไอโอที	ปฏิิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม	พร้อมกับสร้างความม่ันใจให้แก่แรงงานในด้านความม่ันคงในงาน	

การจัดตั้งอุทยานนวัตกรรม 

	 ด้วยเหตทุีร่ะบบเศรษฐกจิของเวยีดนามมกีารพฒันาและเตบิโตอย่างรวดเรว็	รฐับาลเวยีดนามจงึหันมาให้ความส�าคญั 
ต่อการจัดตั้งอุทยานและศูนย์นวัตกรรมในหลายพื้นที่	 เช่น	 ศูนย์นวัตกรรมในไซึ่่ง่อน	 (Saigon	 Hi-Tech	 Park	 -	 SHTP)	 
อุทยานนวัตกรรมแห่งเวียดนาม	 (Vietnam	 Innovation	 Parks	 -	 VNIP)	 และเขตอุตสาหกรรมเวียดนาม-สิงคโปร์	 
(Vietnam-Singapore	 Industrial	 Park	 -	 VSIP)	 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทุนทางปัญญาและโอกาสทางเทคโนโลยี	 
โดยตั้งเป้าให้เขตอุตสาหกรรมเหล่านี้เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนนวัตกรรมแห่งชาติและการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนวัตกรรมในเขตอุตสาหกรรมของเวียดนามในอนาคต	
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สภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ 

	 การเพิ่มขึ้นของจ�านวนประชากรเวียดนาม	 การเติบโตทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมและก่อสร้าง	 รวมทั้ง 
การพัฒนาเมืองและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างรวดเร็วและต่อเน่ืองนับเป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้เวียดนามประสบปัญหา 
การขาดแคลนสาธุารณู์ปโภคท่ีส�าคัญ	 เช่น	 ไฟฟ้าและโทรคมนาคม	 ระบบประปา	 และคุณ์ภาพของน�้า	 ฯลฯ	 ถึงแม้ว่า 
เวียดนามจะสามารถยกระดับการเข้าถึงไฟฟ้าของประชากรได้อย่างมีประสิทธิุภาพ	 โดยมีก�าลังการผลิตไฟฟ้าติดต้ังเพ่ิมข้ึน 
จาก	5	กิกะวัตต์	ในปี	2543	เป็น	58	กิกะวัตต์	ในปี	2563	ทว่า	ก�าลังผลิตไฟฟ้าในปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
ท่ีเพ่ิมข้ึน	

การปรับเข้าสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนและพลังงานสะอาด 

	 จากปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า	 ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน	 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ	 
และปัญหาทรัพยากรธุรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ท�าให้รัฐบาลเวียดนามหันมาให้ความส�าคัญกับการปรับนโยบายตามแนวคิด 
เศรษฐกิจหมุนเวียนและเพ่ิมสัดส่วนของพลังงาน	เช่น	พลังงานน�้า	พลังงานลม	และพลังแสงอาทิตย์	เพ่ือขยายโครงข่ายไฟฟ้า 
ของประเทศและตอบสนองความต้องการพลังงานไฟฟ้าท่ีเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือยๆ	 ประเด็นเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการท่ีรัฐบาล 
เวียดนามออกมาตรการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเร่ิมใช้แผนส่งเสริมเศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมอย่างจริงจัง	 
ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับมาตรฐานในการท�าธุุรกิจท่ีต้องค�านึงถึงส่ิงแวดล้อม	 หรือการก�าหนดนโยบายท่ีให้ความส�าคัญ 
แก่ความยั่งยืน	 ภายใต้เป้าหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืนแห่งปี	 2564	 (Sustainable	 Development	 2021)	 ซ่ึึ่งได้ก�าหนด 
แนวทางของโครงการการจัดการส่ิงแวดล้อมและบูรณ์าการทรัพยากรธุรรมชาติหลายโครงการ	 โดยมุ่งเน้นท่ีการเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถ	การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและการเงิน	และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน	

การผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน 

	 โครงการเหล่านีมุ้ง่เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างรูค้ณุ์ค่า	 โดยเร่ิมจากการปลกูจติส�านกึในสงัคม	 เพือ่เพิม่ความรบัผิดชอบ 
ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว	 และการก�าหนดประเภทกิจกรรมที่ให้ความส�าคัญแก่การผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน	 
โดยเวียดนามได้รับการสนับสนุนจากธุนาคารโลกหลายโครงการ	 โดยเฉพาะโครงการพลังงานสะอาดที่น�านวัตกรรมช้ันสูง 
มาใช้ในการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธุิภาพตามแนวปฏิิบัติที่ดีระดับโลก	 อาทิ	 โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้า	 
(Trung	 Son	 Hydropower)	 โครงการการจัดการมลพิษและปัญหาการบ�าบัดน�้าท้ิงจากอุตสาหกรรม	 (The	 Vietnam	 
industrial	Pollution	Management)	เป็นต้น	

สถานการณ์ Next Normal ในระดับจุลภาค (Micro Analysis) 

การปรับตัวของธุรกิจและผู้บริโภค

	 หากมองในส่วนของพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นหลังการระบาดของโควิด	 19	 ทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
จากมาตรการทางสาธุารณ์สุขเพือ่ป้องกนัและควบคมุโรคระบาด	และการเปลีย่นแปลงด้านการด�าเนนิธุรุกจิของผูป้ระกอบการ 
ที่ส่งผลต่อผู้บริโภค	 เช่น	 ผลกระทบจากการปิดเมือง	 มาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม	 รวมถึงมาตรการสร้างแรงจูงใจ	 
(Incentive	 schemes)	 แผนกระตุ้นเศรษฐกิจ	 (Economic	 stimulus	measures)	 และการลดหย่อนภาษีต่างๆ	 ส่งผล 

รายงานสถานการณ์์วิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีี 2564 7-33



ให้มีการพัฒนาช่องทางการค้าใหม่ๆ	 รวมไปถึงช่องทางการเข้าสู่ตลาดท่ีสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคตามวิถีชีวิต 
ที่ก�าลังเข้าสู่ความปกติใหม่	เช่น	การเข้าถึงสินค้าและบริการผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต	การเพิ่มอ�านาจต่อรอง	การท่องเที่ยว 
รูปแบบใหม่	 รวมท้ังการท�างานและเรียนรู้แบบใหม่	 เป็นต้น	 รัฐบาลเวียดนามได้ออกมาตรการส่งเสริมด้านตลาดใหม ่
ผ่านนโยบายและกลยุทธุ์ทางการตลาด	 เพ่ือส่งเสริมให้	 MSME	 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการท�างาน	 การเข้าถึงตลาดใหม่	 
และการสร้างช่องทางทางการขายและให้บริการ	 ตัวอย่างกลยุทธุ์ท่ีส�าคัญ	 ได้แก่	 การปรับโครงสร้างทางธุุรกิจ	 การมองหา 
ตลาดใหม่โดยเน้นการให้บริการที่คล้ายคลึงกับธุุรกิจแขนงเดิม	 การเพิ่มศักยภาพทางการตลาด	 การปรับวิธีุการท�างาน 
และเสรมิสร้างทกัษะใหม่แก่พนกังาน	และการใช้แอปพลิเคชนัและพัฒนาโปรแกรมประยกุต์ส�าหรับอปุกรณ์์ส่ือสารเคลือ่นที	่ 
โดยเน้นท้ังการให้บริการของภาครัฐและเอกชน	 เช่น	 NCOVI	 app	 และ	 Bluezone	 app	 ส�าหรับการติดตามผู้สัมผัส	 
(Contact	tracing)	

บทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา

	 กระทรวงศึกษาธิุการและการฝึกอบรม	 (Ministry	 of	 Education	 and	 Training	 –	MOET)	 ได้ออกแนวทาง 
การเรียนการสอนแบบออนไลน์และอินเทอร์เน็ต	 ส่งผลให้ท้ังภาครัฐและเอกชนเข้าสู่ตลาดใหม่จากการเพ่ิมบทบาท 
ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการศึกษา	 เช่น	 การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ	 VNPT	 E-Learning	 
ของบริษัท	 VNPT	 ซ่ึึ่งมีผู้เข้าใช้งานเพ่ิมข้ึน	 4	 เท่า	 การเปิดฐานข้อมูลทางการศึกษาช่ือ	 ViettelStudy	 ของบริษัท	 Viettel	 
ส่งผลให้มีผู้เข้าใช้งานในตลาดใหม่มากถึง	 41	 ล้านคน	 นอกจากการเรียนการสอนออนไลน์ท่ัวไปแล้ว	 การสอนท�าอาหาร 
ออนไลน์และการสร้างสังคมออนไลน์เก่ียวกับการท�าอาหารท่ีบ้านเป็นท่ีนิยมมากในสังคมเวียดนาม	 เช่น	 กลุ่ม	 Facebook	 
ช่ือ	“Yeu	bep”	และ	“Ghet	bep,	khong	nghien	nha”	ท่ีมีสมาชิกเข้าร่วมจ�านวนมากในช่วงสถานการณ์์โควิด	19

การซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ 

	 แม้ว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวเวียดนามในด้านการซึ่ื้อสินค้าและบริการออนไลน์จะเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่ก่อน 
สถานการณ์์โควิด	19	ผลส�ารวจพบว่า	ผู้บริโภคกว่าร้อยละ	50	ลดการออกไปซึ่ื้อสินค้าตามร้านค้าทั่วไปในช่วงการระบาด	 
ร้อยละ	80	หันมาท�ากิจกรรมที่บ้านมากขึ้น	และร้อยละ	39	ซึ่ื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์บ่อยขึ้น	พฤติกรรมที่มีแนวโน้ม 
ท่ีจะคงอยู่ต่อไป	 ได้แก่	การซ้ืึ่อหนังสือออนไลน์	 สินค้าอิเล็กทรอนิกส์	 โทรศัพท์มือถือท่ีรองรับระบบ	5G	และการส่ังอาหาร 
มาส่งท่ีบ้าน	 การเปล่ียนแปลงของรายจ่ายเพ่ือการบริโภคในเวียดนามในช่วงสถานการณ์์โควิด	 19	 ในปี	 2563	 พบว่า 
ผู้บริโภคซ้ืึ่อสินค้าบนระบบออนไลน์	 และใช้บริการการจัดส่งของและอาหารมากข้ึนถึงร้อยละ	 20	 เม่ือเทียบกับ 
ปี	 2562	 ด้านพฤติกรรมการซ้ืึ่ออาหารของชาวเวียดนามพบว่า	 ยอดขายของอาหารสะดวกซ้ืึ่อและอุปกรณ์์ท�าอาหาร	 
(Convenience	foods	and	cooking	aids)	เพิ่มขึ้นมาก	โดยเฉพาะอาหารแช่แข็ง	อาหารกระป๋อง	และบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป	 
เนือ่งด้วยพฤตกิรรมการรบัประทานอาหารทีเ่ปลีย่นไปในสถานการณ์์โควดิ	19	จากการแวะซ้ืึ่อมาเป็นการรบัประทานอาหาร 
ที่บ้านเพ่ือความปลอดภัย	 (“On-the-go”	 to	 “Safe-in-home”	 consumption)	 ในภาคธุุรกิจ	 Shopee	 รายงานว่า 
ชาวเวียดนามซึ่ื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นร้อยละ	 25	 ในช่วงสถานการณ์์โควิด	 19	 ขณ์ะท่ี	 Grab	 ได้สร้างระบบ 
ร้านขายของช�าผ่านแพลตฟอร์มพาณิ์ชย์อิเล็กทรอนิกส์	 ชื่อ	 GrabMart	 ในช่วงเร่ิมต้นของสถานการณ์์โควิด	 19	 ส่งผลให ้
มีการเข้าใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ	91	ภายในหนึ่งสัปดาห์	
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การใช้นวัตกรรมทางการเงิน

	 จากการที่ รัฐบาลเวียดนามได้ปฏิิรูปโครงสร้างการท�างานของภาครัฐ	 ออกแผนการสนับสนุน	 MSME	 
ด้านการขยายธุุรกิจและสร้างฐานลูกค้าเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์์โควิด	 19	 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล 
และส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของเวียดนาม	ส่งผลให้ภาคเอกชนและผู้ประกอบการ	MSME	หันมาใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ	มากข้ึน
และปรับกระบวนการท�างานสู่ระบบดิจิทัล	 ผู้ประกอบการ	 MSME	 หันมาจัดระเบียบเทคโนโลยีข้ันพ้ืนฐานใหม่ 
เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือในสถานการณ์์โควิด	 19	 ท่ีอาจรุนแรงข้ึน	 ธุุรกิจและผู้บริโภคท�าธุุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทาง 
ออนไลน์มากข้ึนและมแีนวโน้มท่ีจะเป็นความปกตใิหม่ในอนาคต	 โดยเฉพาะในส่วนของการใช้ระบบการท�าธุุรกรรมทางการเงนิ 
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์	การจัดโครงสร้างพ้ืนฐานในห่วงโซ่ึ่คุณ์ค่าของระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล	และการให้บริการเทคโนโลยี 
ทางการเงินผ่านระบบ	FinTech	ท้ังในส่วนของภาครัฐและเอกชนเพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ด้านการเงิน	

แนวโน้มธุรกิจและอุตสาหกรรม 

	 การเปลี่ยนแปลงจากการระบาดของโควิด	 19	 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง	 ภาคอุตสาหกรรมหันมาเพิ่มการผลิต 
ในอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในช่วงสถานการณ์์โควิด	 19	 ท้ังในส่วนของตลาดเป้าหมาย	 ความต้องการ 
ของผลิตภัณ์ฑ์์	 และการส่งเสริมการตลาด	 เช่น	 อุตสาหกรรมการแพทย์	 การผลิตถุงมือยาง	 เภสัชภัณ์ฑ์์	 และเคมีภัณ์ฑ์	์ 
การให้บรกิารด้านการแพทย์ผ่านระบบดจิทิลั	อตุสาหกรรมดิจิทัล	ธุรุกจิพัฒนาซึ่อฟต์แวร์	การป้องกนัอนัตรายในโลกออนไลน์	 
และการบริการเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล	(Cloud	computing)

	 เวียดนามเป็นประเทศหนึ่งที่ก�าลังมุ่งมั่นปรับแผนยุทธุศาสตร์ทางสังคมและเศรษฐกิจเพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่ 
ความปกติใหม่	 รัฐบาลเวียดนามได้ออกนโยบายการส่งเสริมนวัตกรรมและการน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในภาคการผลิต 
ของอุตสาหกรรมท่ีส�าคัญต่างๆ	 เช่น	 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์	 อุตสาหกรรมอาหาร	 อุตสาหกรรมยานยนต์	 รวมไปถึง 
อุตสาหกรรมในระดับตติยภูมิ	 (Tertiary	 industry)	 ผู้ประกอบการจึงจ�าเป็นต้องปรับโครงสร้างห่วงโซึ่่มูลค่าการผลิต 
และเน้นอุตสาหกรรมสนับสนุนเป็นหลัก	ส่งผลให้มีการผลิตในประเทศที่เพิ่มมากขึ้นแทนการน�าเข้าวัตถุดิบส�าหรับการผลิต 
และการบริโภค	 ผู ้ให้บริการระบบขนส่งโลจิสติกส์เน้นการปรับระบบการขนส่งให้มีประสิทธุิภาพเพื่อลดต้นทุนรวม 
และเข้าถึงกลุ่มธุุรกิจท่ีท�าหน้าท่ีกระจายตัวสินค้า	 โดยมีการน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนาการขนส่งเพิ่มมากขึ้น	 
และมกีารพฒันาการจดัระเบียบสนิค้าและบรกิารรปูแบบใหม่	รวมไปถงึการกระจายสินค้า	และการจ�าแนกแจกจ่ายผลติภณั์ฑ์์ 
สู่ผู้บริโภค	
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สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

สถานการณ์ระดับมหภาค สถานการณ์ระดับจุลภาค

• โครงสร้างพ้ืนฐานและการปรับเข้าสู่ 
ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล

• ความเป็นเมืองและเทคโนโลยีนวัตกรรม	 
เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมแห่งอนาคต	

• การปฏิิรูปส�าคัญ	3Es	(Priority	reforms:	 
E-learning,	E-payment	and	E-government)

• ศูนย์นวัตกรรม	
• การรักษาส่ิงแวดล้อม	
• การปรับเข้าสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน 
และพลังงานสะอาด	

• การผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน	

แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค 
• สภาวะแวดล้อมของผู้บริโภค	
• การปรับตัวของธุุรกิจและผู้บริโภค
• บทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการศึกษา
• การซ้ืึ่อสินค้าและบริการออนไลน์
• การใช้นวัตกรรมด้านการเงิน

แนวโน้มธุรกิจและอุตสาหกรรม 
• นวัตกรรมและการน�าเทคโนโลยี 
ในการผลิตและโลจิสติกส์	

อุตสาหกรรมท่ีมีแนวโน้มเติบโต/ทรุดตัว

	 อุตสาหกรรมท่ีมีแนวโน้มเติบโตเป็นอุตสาหกรรมท่ีได้อานิสงส์จากนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐ	 ได้แก่	 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ระยะ	 5	 ปี	 (2021	 -	 2025)	 แผนยุทธุศาสตร์แห่งชาติด้านอุตสาหกรรม	 4.0	 
เพ่ือก้าวสู่ปี	 2030	 (National	 Strategy	 on	 Fourth	 Industrial	 Revolution	 toward	 the	 Year	 2030)	 และ 
แผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ	ระยะ	5	ปี	(2021	-	2025)	รวมถึงเป็นอุตสาหกรรมท่ีรองรับกับการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรม 
ผู้บริโภคท้ังก่อนและหลังการระบาดของโควิด	 19	 โดยมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเน่ืองจากท้ังข้อมูลในอดีตและแนวโน้ม 
การเติบโตในอนาคต	 ในส่วนของอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโน้มทรุดตัวเร็วท่ีสุดน้ัน พิจารณ์าจากอุตสาหกรรมท่ีได้รับผลกระทบ 
จากการเปล่ียนนโยบายของภาครัฐ	 รวมถึงมีอัตราการเติบโตท่ีเร่ิมถดถอยลงอย่างต่อเน่ืองท้ังก่อนและหลังการระบาด 
ของโควิด	 19	 โดยมีรายละเอียดตามตารางท่ี	 7.6	 ซ่ึึ่งแสดงรายช่ืออุตสาหกรรมท่ีมีแนวโน้มจะเติบโต/ทรุดตัวเร็วท่ีสุด 
ในสาธุารณ์รัฐสังคมนิยมเวียดนาม	

ตารางที่ 7.6	อุตสาหกรรมท่่ี่ม่แนวโน้มเติบโต/ที่รุดตัวในประเที่ศเวียดนาม

อุตสาหกรรมที่เติบโตเร็ว อุตสาหกรรมที่ทรุดตัวเร็ว

• ผลิตภัณ์ฑ์์อิเลกทรอนิกส์	คอมพิวเตอร์ 
และส่วนประกอบโทรศัพท์	

• การค้าปลีกออนไลน์	และพาณิ์ชย์อิเล็กทรอนิกส์	
• การแพทย์	
• ส่ือสารโทรคมนาคม	
• เคร่ืองจักรและอุปกรณ์์

• เหมืองแร่และเหมืองหิน	
• การค้าปลีกและค้าส่งแบบด้ังเดิม	
• ยานยนต์	
• น�้ามันดิบและก๊าซึ่ธุรรมชาติ	
• ถ่านหิน	

แหล่งที่่่มา	:	รวบรวมและวิเคราะห์โดยที่่มที่่่ปรึกษามูลนิธิค่นันแห่งเอเช่ย	(2564)
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สาธารณรัฐจีน

	 สาธุารณ์รัฐจีน	 (Republic	 of	 China)	 หรือจีนไทเป	 (Chinese	 Taipei)	 มีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นอุตสาหกรรมหลักที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ	 โดยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อันดับที่	 4	 ของโลก	 และเป็นผู้จ�าหน่าย	 
Semiconductor	 รายใหญ่ท่ีสุดในโลก	 ระบบเศรษฐกิจถูกขับเคล่ือนด้วยการส่งออกและระบบอุตสาหกรรม	อย่างไรก็ตาม	 
ต้ังแต่ปี	 2553	 จีนไทเปต้องเผชิญกับกับสภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจมาโดยตลอด	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งความผันผวน 
ในธุุรกิจท่ีมีการด�าเนินกิจการในประเทศจีนอันเน่ืองมาจากกฎระเบียบในการด�าเนินธุุรกิจและข้อก�าหนดด้านการจ้างแรงงาน 
ท่ีเปล่ียนแปลงไป	 และในปี	 2562	 จีนไทเปต้องเผชิญกับภาวะผันผวนท่ีส�าคัญอีกคร้ัง	 เน่ืองจากปัญหาสงครามการค้า 
ก่อให้เกิดความตึงเครียดทางเศรษฐกิจระหว่างอเมริกากับจีนท่ีเป็นประเทศคู่ค้าท่ีส�าคัญ	 โดยท�าให้อัตราการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจลดลงร้อยละ	 3	 อย่างไรก็ตาม	 เม่ือเกิดสถานการณ์์โควิด	 19	 ในปี	 2563	 ซ่ึึ่งมีการคาดการณ์์ว่า 
จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทางเศรษฐกิจจีนไทเป	 กลับพบว่า	 เศรษฐกิจมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในทิศทางตรงกันข้าม	 
โดยพบว่ามีอัตราการเติบโตของ	 GDP	 ร้อยละ	 2.98	 ซ่ึึ่งสูงกว่าประเทศจีนในรอบ	 30	 ปี	 ในขณ์ะท่ีอัตราการเติบโตของ	 
GDP	 ของจีนเท่ากับร้อยละ	 2.33	 ซ่ึึ่งอุตสาหกรรมส�าคัญท่ีมีมูลค่าการเติบโตสูงสุดได้แก่	 อุตสาหกรรม	 Semiconductor	 
โดยสถานการณ์์โควิด	 19	 ก่อให้เกิดความต้องการสินค้าในกลุ่มน้ีมากข้ึนในขณ์ะท่ีมีข้อจ�ากัดในการขนส่งและความสามารถ 
ในการผลิต	 จึงท�าให้เกิดการขาดแคลนสินค้าในระดับโลก	 เหตุการณ์์ดังกล่าวส่งผลให้ราคาสินค้าสูงข้ึน	 ยังผลให้จีนไทเป 
ซ่ึึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยตรง	

สถานการณ์ Next Normal ในระดับมหภาค (Macro Analysis)

การเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นดิจิทัล 

	 แม้ว่าจีนไทเปจะเป็นประเทศผู้ผลิตอุปกรณ์์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่	และมีเทคโนโลยีก้าวหน้า	อีกทั้งความสามารถ 
ในการรับมือกับสถานการณ์์โควิด	 19	 อย่างมีประสิทธิุภาพ	 ท�าให้ชาวจีนไทเปไม่เห็นความส�าคัญหรือความเร่งด่วน 
ในการปรับเปล่ียนการใช้ชีวิตและการด�าเนินกิจการต่างๆ	 สู่การเป็นดิจิทัล	 แต่ในขณ์ะท่ีสถานการณ์์โควิด	 19	 ยังไม่ส้ินสุด	 
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรุนแรงและจ�านวนผู้ป่วยท่ีเพ่ิมข้ึนในปี	 2564	 จึงปฏิิเสธุไม่ได้ว่าจีนไทเปจะต้องก�าหนดให้ 
การปรับเปลี่ยนประเทศสู่การเป็นสังคมดิจิทัลเป็นประเด็นเร่งด่วนอีกประเด็นหนึ่ง	 โดยรัฐบาลได้ประกาศแผนปฏิิบัติการ 
ส�าหรับการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นดิจิทัลจ�านวน	15	แผนงาน	เพื่อการเป็นอุตสาหกรรมดิจิทัลและการก่อสร้างเมอืงอัจฉริยะ	 
โดยประกอบด้วย	5	ประเดน็	ได้แก่	ระบบโครงสร้างพืน้ฐานแบบดจิทิลั	การพัฒนาผูเ้ช่ียวชาญด้านดจิทิลั	ระบบการช่วยเหลอื 
เพื่อการเปลี่ยนผ่านธุุรกิจสู่ดิจิทัล	การพัฒนาระบบเศรษฐกิจแบบอยู่กับบ้าน	(Stay-at-home	economy)	และการบริการ 
แบบไร้สัมผัส	

สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง 

	 สภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็วอันเน่ืองมาจากการข้ึนลงของน�้าทะเล	 และอุณ์หภูมิท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ	 
เป็นความท้าทายที่ส�าคัญของจีนไทเปซึ่ึ่งมีภูมิประเทศเป็นเกาะ	 ปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน�้าในจีนไทเปมีแนวโน้ม 
ที่จะทวีความรุนแรงมากข้ึน	 ซ่ึึ่งส่งผลโดยตรงต่ออุตสาหกรรม	 Semiconductor	 เนื่องจากกิจกรรมการผลิตและการขนส่ง 
ของจีนไทเปต้องพ่ึงพาระบบน�้าและการขนส่งทางน�้า	 และยังส่งผลต่อการด�าเนินชีวิตของประชาชนอีกด้วย	 นอกจากน้ี	 
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จีนไทเปเป็นประเทศท่ีมีการผลิตก๊าซึ่เรือนกระจกสู่ช้ันบรรยากาศโลกกว่าร้อยละ	0.8	ซ่ึึ่งเป็นสาเหตุหน่ึงของปัญหาโลกร้อน	 
แม้ว่าทีผ่่านมาจีนไทเปจะไม่ได้มกีฎระเบยีบควบคมุอย่างจรงิจรงิเกีย่วกบัการจดัการในเรือ่งนี	้นอกจากนี	้กรนีพซีึ่ได้เรยีกร้อง 
ให้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีของจีนไทเปให้ความส�าคัญกับการมีมาตรการด้านสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงอย่างจริงจัง	 
โดยรัฐบาลได้ประกาศและปรับใช้มาตรการเพ่ือลดการผลิตก๊าซึ่เรือนกระจกสู่ปริมาณ์ศูนย์	(Set	Zero)	ภายในปี	ค.ศ.	2050	 
ตัวอย่างมาตรการประกอบด้วย	 การรับมือและการป้องกันผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ	 และการปรับตัว 
ของภาคอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวเพ่ือลดการผลิตก๊าซึ่เรือนกระจก	เป็นต้น

ส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศ 

	 เศรษฐกิจของจีนไทเปเป็นเศรษฐกิจท่ีเน้นการส่งออกเป็นหลักท�าให้เศรษฐกิจของประเทศได้รับผลกระทบโดยตรง 
เม่ือเกิดสถานการณ์์โควิด	 19	 ซ่ึึ่งการขนส่งและการเดินทางถูกระงับหรือชะลอตัวลงจากสถานการณ์์ปิดเมืองท่ัวโลก	 
อีกท้ังการมีฐานการผลิตส่วนใหญ่อยู่ในประเทศจีน	 และการชะลอตัวเพราะได้รับผลกระทบโดยตรงจากสงครามการค้าของ 
จีนกับอเมรกิา	ตลอดจนความผนัผวนในดา้นกฎระเบยีบการคา้การลงทนุในจนี	ส่งผลใหเ้กิดความไมส่มดุลของความตอ้งการ 
สินค้าและความสามารถในการผลิต	การส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศจึงเป็นแนวทางการวางระบบเศรษฐกิจของจีนไทเป 
ต่อจากน้ี	 โดยมุ่งสร้างนิเวศธุุรกิจและห่วงโซ่ึ่เชิงนวัตกรรมภายในประเทศ	 เพ่ือลดความเส่ียงจากการพ่ึงพาประเทศใด 
ประเทศหน่ึงมากเกินไป	 และประกอบไปด้วยองค์ประกอบอย่างครอบคลุมในระบบห่วงโซ่ึ่อุปทาน	 เพ่ือป้องกันปัญหา 
การขาดสมดุละระหว่างความสามารถในการผลิตกับความต้องการสินค้า	 โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัว 
เช่ือมโยงหน่วยธุุรกิจท่ีอยู่ในห่วงโซ่ึ่ท้ังหมด	

สถานการณ์ Next Normal ในระดับจุลภาค (Micro Analysis)

1) แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค 

	 การระบาดของโควดิ	19	ส่งผลให้ดชันกีารอปุโภคบริโภคภาคเอกชน	(Private	Consumption	Index)	ของจนีไทเป 
ลดลงร้อยละ	 1.15	 โดยดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนต่างประเทศลดลงมากถึงร้อยละ	 93.35	 ในไตรมาสท่ี	 3	 
ของปี	 2563	 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า	 เน่ืองจากมีการก�าหนดมาตรการควบคุมบริเวณ์ชายแดนท�าให้อัตราการซ้ืึ่อขาย 
ในบรเิวณ์ดงักล่าวลดลงเป็นอย่างมาก	แม้ว่ารฐับาลจะออกนโยบายกระตุน้ให้เกดิการซึ่ือ้ขายภายในประเทศในสาขาค้าปลกี 
และธุุรกจิบริการอาหารกต็าม	อย่างไรกต็าม	การท่ีประชาชนไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้	ได้ส่งผลให้ดัชนกีารอปุโภค 
บริโภคภาคเอกชนภายในประเทศเพ่ิมข้ึนร้อยละ	 5.09	 ในช่วงเวลาเดียวกัน	 ด้านดัชนีความเช่ือม่ันของผู้บริโภคน้ัน	 
หลังจากมีการปรับลดลงในช่วงปีแรกของการระบาด	พบว่าในปี	 2564	 ดัชนีความเช่ือม่ันของผู้บริโภคในจีนไทเปเพ่ิมสูงข้ึน 
อย่างต่อเน่ืองต้ังแต่เดือนมกราคม	 2564	 โดยเพ่ิมสูงข้ึนถึงร้อยละ	 77.28	 ในเดือนเมษายน	 ซ่ึึ่งเป็นค่าดัชนีท่ีสูงสุด 
ต้ังแต่เดือนมีนาคม	2563	นอกจากน้ี	วิกฤตการณ์์ระบาดของโควิด	19	ยังได้ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค	ดังน้ี

การซื้อสินค้าออนไลน์	

	 แม้สถานการณ์์โควิด	 19	 ในจีนไทเปจะไม่ได้มีความรุนแรงนักเม่ือเทียบกับท่ัวโลก	 แต่ประชาชนก็ให้ความส�าคัญ 
กับการหลีกเล่ียงการสัมผัสซ่ึึ่งเป็นสาเหตุหลักของการติดเช้ือ	 ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการซ้ืึ่อของออนไลน์มากข้ึน	 
ประชาชนจีนไทเปหันมาใช้ระบบดิจิทัลซ้ืึ่อสินค้าออนไลน์มากข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญ	 นอกจากน้ี	 ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มยังได้ 
พัฒนาฟังก์ช่ันต่างๆ	 เพ่ิมเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์ม	 อาทิ	 การจ่ายเงินออนไลน์	 โปรโมช่ันและข้อเสนอพิเศษ	 เกมส์	 
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ระบบข้อความอัตโนมัติ	 วิดีโอสั้น	 และการถ่ายทอดสดของผู้ท่ีมีชื่อเสียง	 ส่วนการจ่ายเงินออนไลน์ก็เป็นอีกพฤติกรรม 
ที่ผู้บริโภคนิยมใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสเงินสด	 ท�าให้เกิดการแข่งขันกันในกลุ่มผู้บริการแอปพลิเคชันเพื่อพัฒนาระบบ 
การจ่ายเงินออนไลน์ของตนเอง	 เช่น	 LINE	 Pay	 และ	 PX	 Pay	 เพ่ือสร้างประสบการณ์์ท่ีดีให้แก่ลูกค้า	 ทางฝ่ายรัฐบาล 
ได้มีการส่งเสริมการใช้จ่ายออนไลน์นับต้ังแต่ปี	2561	โดยกระทรวงการคลังจีนไทเปได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน“Taiwan	Pay”	 
ส�าหรับการจ่ายเงินผ่านสมาร์ทโฟน	 และต้ังเป้าให้ประชาชนเปล่ียนไปใช้การจ่ายเงินออนไลน์ผ่านระบบดังกล่าวมากถึง 
ร้อยละ	90	ภายในปี	2567	นอกจากน้ี	ในช่วงปีแรกของการระบาดของโควิด	19	รัฐบาลโดยได้เปิดใช้ระบบส่ือสารไร้สาย	5G	 
ซ่ึึ่งเป็นการเพ่ิมความสะดวกให้กับวิถีชีวิตดิจิทัลของประชาชนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย	

การบริโภคแบบใส่ใจสุขภาพิ	

	 กระแสความนิยมในการดูแลสุขภาพและความพิถีพิถันในการบริโภคอาหารและเครื่องด่ืมที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 
ของผู้บริโภคมีส่วนส�าคัญในการเติบโตสูงข้ึนของตลาดค้าปลีกจีนไทเป	 โดยผู้บริโภคชาวจีนไทเปยอมจ่ายเงินให้กับสินค้า 
ท้ังในประเทศและต่างประเทศท่ีมีประโยชน์	 คุณ์ภาพดี	 และสอดคล้องกับวิถีชีวิต	 ซ่ึึ่งรวมถึงการลดอาหารท่ีมีรสหวานหรือ 
ปรุงรสหวานดว้ยสารแทนความหวาน	นอกจากน้ี	แนวคดิและความเช่ือส่วนบุคคลยงัส่งผลต่อเทรนดก์ารบรโิภคท่ีหลากหลาย	 
รวมถงึการบริโภคอาหารมงัสวิรัติ	 การเลอืกบริโภคเน้ือสัตว์บางชนดิ	หรือการบริโภคอาหารจากธุรรมชาตท่ีิมีกระบวนการผลติ 
ท่ีใส่ใจส่ิงแวดล้อม	 ค่านิยมการบริโภคดังกล่าวยังคงอยู่เม่ือเกิดสถานการณ์์โควิด	 19	 และคาดการณ์์ว่าจะยังคงอยู ่
แม้สถานการณ์์ของโรคคล่ีคลายลง	 เน่ืองจากประชาชนตระหนักถึงความรุนแรงของการติดโควิด	 19	 ในกลุ่มคนท่ีมี 
โรคประจ�าตัว	 จึงให้ความส�าคัญกับการบริโภคอาหารท่ีลดความเส่ียงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคดังกล่าว	ขณ์ะเดียวกันก็ได้เพ่ิม 
ความพิถีพิถันในการเลือกบริโภคสินค้าท่ีมีการบรรจุในหีบห่อท่ีมีความปลอดภัยและมีลูกเล่นสอดคล้องกับวิถีชีวิตด้วย	

2) แนวโน้มธุรกิจและอุตสาหกรรม 

ธุรกิจท่่ี่ม่ความสามารถในการรับมือและฟื�นตัวจากภาวะวิกฤต	

	 สถานการณ์์โควิด	19	ท�าให้ทราบว่า	กว่าร้อยละ	60	ของ	MSME	ในจีนไทเปมีทักษะการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ไม่ดีนัก	ท�าให้ไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์์ท่ีไม่แน่นอนหรือวิกฤตในการด�าเนินธุุรกิจได้อย่างมีประสิทธิุภาพ	ซ่ึึ่งส่ิงท่ีส�าคัญ 
ต่อการรับมือกับภาวะดังกล่าวคือ	 การวางแผนธุุรกิจท่ีมีความยืดหยุ่น	 โดยมีการวางแผนการรับมือในกรณี์ท่ีเกิดปัญหา 
ทางธุุรกิจ	 รวมถึงแนวทางการปรับตัวและฟื้นฟูธุุรกิจให้กลับสู่ภาวะปกติ	 ดังน้ันการเรียนรู้ทักษะดังกล่าวเพ่ือให้สามารถ 
ด�าเนนิธุรุกจิในยคุหลงัสถานการณ์์โควดิ	19	ต่อไปได้	จะเป็นเทรนด์ในอนาคตของการประกอบธุรุกจิของ	MSME	ในประเทศ	

ธุรกิจที่่่ขับเคลื่อนด้วยดิจิที่ัล	

	 ความพร้อมด้านเทคโนโลยีท่ีเชี่ยวชาญและก้าวหน้าท�าให้จีนไทเปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการติดตามการเดินทาง 
และการจัดการข้อมูล	 Big	 data	 ในการควบคุมการระบาดของโควิด	 19	 ในปีแรกได้อย่างมีประสิทธุิภาพ	 อย่างไรก็ดี	 
ความปกตใิหม่ทีเ่กดิข้ึนจากการระบาดของโควดิ	19	การถูกจ�ากดัด้านการคมนาคม	และการขาดแคลนอุปทานในห่วงโซ่ึ่คุณ์ค่า	 
ท�าให้ธุุรกิจของผู้ประกอบการไม่ว่ารายใหญ่หรือรายย่อยขาดความต่อเน่ืองในการด�าเนินงาน	การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา 
ปรับใช้ในการสร้างความเช่ือมโยงและต่อเน่ืองของห่วงโซ่ึ่คุณ์ค่าจะเป็นแนวทางการรับมือและฟ้ืนตัวจากภาวะวิกฤตได้	 
นอกจากนี	้แนวคดิการปรบัธุุรกจิให้เป็น	“Agile	organization”	หรอืองค์กรท่ีมคีวามคล่องตวักบัการเปลีย่นแปลงทีจ่ะช่วยให้ 
สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเพ่ือปรับเปล่ียนการท�างานให้ทันกับเทรนด์การเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยี	 เพ่ือให้การด�าเนินงาน 
ประสบความส�าเร็จ	 รัฐบาลจะต้องส่งเสริมให้มีการขับเคล่ือนในทิศทางดังกล่าวอย่างครอบคลุมท้ังในธุุรกิจขนาดใหญ่ 
และกลุ่ม	MSME	นอกจากนี้ยังต้องสร้างความเชื่อมั่นในสังคมเกี่ยวกับศักยภาพและความปลอดภัยของระบบดิจิทัลอีกด้วย	

รายงานสถานการณ์์วิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีี 2564 7-39
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ค้าปล่กออนไลน์	
	 พฤติกรรมการซ้ืึ่อสินค้าออนไลน์ท่ีสูงข้ึนของผู้บริโภคส่งผลให้ธุุรกิจค้าปลีกออนไลน์เติบโตข้ึน	มูลค่าของการคา้ปลีก 
ออนไลน์ในจีนไทเป	ระหว่างปี	2561	-	2562	มีมูลค่าประมาณ์	6,300	และ	6,900	ล้านเหรียญสหรัฐตามล�าดับ	และมีมูลค่า 
เพ่ิมข้ึนถึง	 8,300	 ล้านเหรียญสหรัฐในปี	 2563	 ซ่ึึ่งเป็นช่วงท่ีเกิดสถานการณ์์โควิด	 19	 โดยสินค้าท่ีมีการซ้ืึ่อผ่านระบบ 
ออนไลน์มากท่ีสุด	 3	 อันดับ	 ได้แก่	 เส้ือผ้าและรองเท้า	 เคร่ืองใช้อิเล็กทรอนิกส์	 ผลิตภัณ์ฑ์์เสริมความงามและดูแลสุขภาพ	 
ขณ์ะเดียวกันกลุ่มสินค้าอาหารและเคร่ืองด่ืมมีการเติบโตข้ึนอย่างรวดเร็วในช่วงสถานการณ์์โควิด	 19	 โดยผู้บริโภค 
เกือบคร่ึงหน่ึงมีการซ้ืึ่ออาหารและเคร่ืองด่ืมเป็นประจ�าทุกเดือน	 ธุุรกิจท่ีหนัมาท�าการค้าปลีกออนไลน์ประกอบด้วยผู้ประกอบการ	 
MSME	 และร้านค้าท่ีมีแพลตฟอร์มพาณ์ิชย์อิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้ว	 ท่ีน�าสินค้ามาลดราคาเพ่ือให้แพลตฟอร์มยังคงมีการ 
เคล่ือนไหว	อย่างไรก็ตาม	กลุ่มร้านค้าขนาดเล็กยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายในด้านการขนส่ง	เน่ืองจากมีการจัดการขนส่งเอง	 
ซ่ึึ่งท�าให้มีความสามารถในการแข่งขันน้อยกว่าผู้ลงทุนรายใหญ่ท่ีได้มีการลงทุนสร้างระบบห่วงโซ่ึ่การค้าปลีกออนไลน์ 
อย่างครบวงจร	

ธุรกิจที่่่ให้ความส�าคัญกับสิ่งแวดล้อม	สังคมและธรรมาภิบาล	
	 สืบเนื่องจากการหันมาให้ความส�าคัญในการจัดการสภาพการเปล่ียนแปลงทางภูมิอากาศจากปัญหาส่ิงแวดล้อม 
และสภาพอากาศที่แปรปรวนทั่วโลกนั้น	 ธุุรกิจภายในจีนไทเปเองก็ได้เร่ิมให้ความส�าคัญกับการท�าธุุรกิจเชิงยั่งยืน	 
และโดยให้ความส�าคัญกับสิ่งแวดล้อม	สังคมและธุรรมาภิบาล	หรือ	ESG มากขึ้น	แม้ว่าเมื่อเทียบกับการลงทุนแบบดั้งเดิม	 
สัดส่วนของการลงทุนใน	ESG	ในประเทศจะมีเพียงร้อยละ	2	เท่าน้ัน	แต่เม่ือพิจารณ์าสัดส่วนกับประเทศในภูมิภาคเดียวกัน 
จะพบว่าในเดือนกันยายน	 2563	 จีนไทเปมีสัดส่วนการลงทุนใน	 ESG	 สูงท่ีสุดในภูมิภาคเอเชีย	 (ภาพท่ี	 7.6)	 โดย 
จากการส�ารวจพบว่าผู้บริหารบริษัทในจีนไทเปร้อยละ	 90	 ได้เร่ิมหรือมีแผนท่ีจะเร่ิมปรับธุุรกิจให้มีรูปแบบความยั่งยืน 
ของ	 ESG	 โดยเช่ือม่ันว่าจะเป็นส่ิงท่ีช่วยดึงดูดการลงทุนและเพ่ิมอ�านาจการแข่งขันให้แก่ธุุรกิจ	 เน่ืองจากเป็นประเด็น 
ท่ีได้รับความสนใจจากนักลงทุนท่ัวโลก	นอกจากน้ี	 รัฐบาลโดยคณ์ะกรรมการก�ากับดูแลทางการเงินได้เสนอแผนการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน	 (Three-Year	 “Corporate	 Governance	 3.0	 -	 Sustainable	 Development	 Roadmap”)	 เพ่ือส่งเสริม 
ให้เกิดการเร่งพัฒนาธุุรกิจในประเทศท่ีมีการด�าเนินกิจการเชิงยั่งยืนตามแนวทาง	 ESG	 ให้หน่วยธุุรกิจมีความพร้อม 
และแผนการรับมือและการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจในภาวะวิกฤตในปี	2563	อีกด้วย	

ภาพที่ 7.6 สัดส่วนการลงทีุ่นใน	ESG	ในภูมิภาคเอเช่ย

ที่่่มา:	Fitch	Ratings,	Lipper	for	Investment	Management	(2020)
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สาธารณรัฐจีน

สถานการณ์ระดับมหภาค สถานการณ์ระดับจุลภาค

• การเปล่ียนผ่านสู่ความเป็นดิจิทัล	
• สภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลง	
• ส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศ	

แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค 
• การซ้ืึ่อสินค้าออนไลน์	
• การบริโภคแบบใส่ใจสุขภาพ	

แนวโน้มธุรกิจและอุตสาหกรรม 
• ธุุรกิจท่ีมีความสามารถในการรับมือและฟ้ืนตัว 
จากภาวะวิกฤต	

• ธุุรกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยดิจิทัล
• การค้าปลีกออนไลน์	
• ส่ิงแวดล้อม	สังคมและธุรรมาภิบาล

อุตสาหกรรมท่่ี่ม่แนวโน้มเติบโต/ที่รุดตัว

	 เม่ือพิจารณ์าจากอัตราการเติบโตของธุุรกิจรายสาขา	 ในปี	 2563	พบว่า	สาขาเกษตรกรรม	 เหมืองแร่	 การบริการ 
มีแนวโน้มเติบโตข้ึน	 และการผลิต	 โดยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนร้อยละ	 0.27,	 0.24,	 0.09	 และ	 0.01	 ตามล�าดับ	 
ในขณ์ะท่ีสาขาการขนส่ง	 การก่อสร้าง	 การบริหารราชการ	 และสาธุารณ์ูปโภค	 มีมูลค่าทางเศรษฐกิจลดลงร้อยละ	 0.88,	 
0.14,	0.06	และ	0.04	ตามล�าดับ	อยา่งไรก็ตาม	อุตสาหกรรมท่ีมีภาวะถดถอยส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมด้ังเดิมท่ีไม่เก่ียวข้อง 
กับเทคโนโลยี	 ไม่ว่าจะเป็นสาขาการผลิตเหล็กและผลิตภัณ์ฑ์์จากเหล็ก	 พลาสติกและยาง	 เคร่ืองจักรกล	 สาขาปิโตรเคมี	 
ส่ิงทอ	 และสาขาบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริการโรงแรมและอาหาร	 โดยแม้ว่าจะมีระดับอัตราการจ้างงานสูงข้ึน 
เป็นร้อยละ	 3.77	 ก็ไม่ได้สะท้อนถึงทิศทางการเติบโตท่ีดีข้ึน	 เน่ืองจากแรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานในอุตสาหกรรม 
ด้ังเดิมเหล่าน้ี	และมีแรงงานจ�านวนมากท่ีถูกพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างน่ันเอง	จากข้อมูลดังกล่าว	สามารถสรุปอุตสาหกรรม 
ท่ีมีแนวโน้มจะเติบโต/ทรุดตัวเร็วท่ีสุดเม่ือพิจารณ์าจากมูลค่าทางเศรษฐกิจได้	ดังแสดงในตารางท่ี	7.7

ตารางที่ 7.7	อุตสาหกรรมท่่ี่ม่แนวโน้มเติบโต/ที่รุดตัวในจีนไที่เป

อุตสาหกรรมที่เติบโตเร็ว อุตสาหกรรมที่ทรุดตัวเร็ว

• เกษตรกรรม	
• เหมืองแร่	
• การบริการ	
• การผลิต	

• การขนส่ง	
• การก่อสร้าง	
• การบริหารราชการ	
• สาธุารณู์ปโภค	

แหล่งที่่่มา	:	รวบรวมและวิเคราะห์โดยที่่มที่่่ปรึกษามูลนิธิค่นันแห่งเอเซ่ย	(2564)
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