
1. หลักการและเหตุผล 
 

    ประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรด้านการให้ค าปรึกษาแนะน าและเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่นอกจากจะต้องมีความรู้พ้ืนฐานในการเป็นที่ปรึกษา
และพ่ีเลี้ยงธุรกิจที่ดีแล้ว ยังจะต้องมีความรู้ใหม่ และประสบการณ์ท่ีจะให้ค าแนะน าและประยุกต์ใช้ ให้เป็นกลยุทธ์
น าพาธุรกิจสู่ความส าเร็จ ซึ่งจะเป็นตัวปัจจัยสนับสนุนส าคัญมาก ต่อการเปลี่ยนแปลงอนาคตอุตสาหกรรมไทย 

โใรงการ “Train the Coach: Accelerator 4.0” เป็นโครงการที่พัฒนาโค้ชหรือท่ีปรึกษาด้าน
ธุรกิจและด้านเทคโนโลยี เพื่อเข้าไปช่วย SMEs ให้มีความพร้อมและสามารถพัฒนาธุรกิจให้มีการปรับเปลี่ยน 
(Transforming) ธุรกิจให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 ได้ ดังนั้น หาก SMEs ขาดผู้เชี่ยวชาญให้ค าปรึกษา
แนะน า เพ่ือการเปลี่ยนแปลง ธุรกิจก็ยังคงด าเนินไปภายใต้กรอบความคิดเดิม ธุรกิจจะเสียโอกาสจากการ
พัฒนาการใหม่ๆ ที่ช่วยให้ผู้แข่งขันรายเล็กสามารถแข่งขันได้ไม่แพ้รายใหญ่ และกลายเป็นผู้ล้าหลัง ไม่สามารถ
แข่งขันไดใ้นที่สุด โค้ชที่ได้รับการพัฒนาขึ้นจะเป็นตัวช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับเปลี่ยนไปได้ทันกับสภาพแวดล้อม
ทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุค 4.0 
 
 



สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) มีประสบการณ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรม    
ด้วยแนวคิด เครื่องมือ และกระบวนการในหลากหลายธุรกิจ มีองค์ความรู้ที่สามารถจะถ่ายทอดและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรผู้ให้ค าปรึกษาแนะน าธุรกิจ สู่การเป็นที่ปรึกษาทีช่ านาญการ ร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ สนับสนุน
การปรับเปลี่ยนระบบอุตสาหกรรมสู่ Industry 4.0 Transformation ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
 
2. วัตถุประสงใ์ของโใรงการ 

 

2.1 เพ่ือพัฒนาโค้ชที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถท่ีจะช่วยขับเคลื่อนให้ SMEs สามารถแก้ไขปัญหา
ทางธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันและวางรากฐานเพ่ือเปลี่ยนแปลงธุรกิจให้ก้าวทันกับยุค 4.0 ได้ 

2.2 เพ่ือสร้างระบบงานที่เก่ียวข้องกับการให้ค าปรึกษาแนะน าของโค้ช เพื่อให้ได้ข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์
ต่อการปรับปรุงการท างานของโค้ช การให้บริการปรึกษาแก่ SMEs และเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในเชิง
นโยบายเพื่อขับเคลื่อนมาตรการขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 ต่อไป 

2.3 เพ่ือส่งเสริม SMES ได้รับการปรับเปลี่ยนไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 
 

3. กลุ่มเป้าหมาฬและอ้ืนทฝ่ด าเนผนการ 
 

3.1 กลุ่มเป้าหมาย 
3.1.1 ผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นโค้ช สรรหาและคัดเลือกจากท่ีปรึกษาหรือบุคลากรที่ท างานเกี่ยวกับ

การให้ค าปรึกษาแนะน า SMEs ผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้เชี่ยวชาญทั้งในและ
ต่างประเทศ 

3.1.2 ผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งจะคัดเลือกเข้าร่วมกับกิจกรรม “Pilot Transformation Program” 
เพ่ือให้โค้ชที่พัฒนาขึ้นได้ฝึกปฏิบัติ (โดยมีพ่ีเลี้ยงโค้ชดูแล) 
 

3.2 พื้นที่เป้าหมาย  
พ้ืนที่เป้าหมายทั่วประเทศ ได้แก่ พื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของศูนย์ ITC (Industry Transformation Center) 
ศูนย์ให้บริการ SMES ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS) ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ศูนย์สนับสนุน SMEs (SME Support & Rescue Center: SSRC) 
กระทรวงอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา 
ที่ได้รับมอบหมาย หรืออ่ืนๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. วผธฝการด าเนผนงาน 
 

ภาอแนวใผดกระบวนการด าเนผนงาน โใรงการ “Train the Coach: Accelerator 4.0” 
 

 
 

 

4.1 ภายใต้โครงการนี้มีการจัดแบ่งกลุ่มประเภทโค้ช โดยระยะแรกที่จะด าเนินการคือ กลุ่ม Biz Mentor 

Tech expert และ Biz Transformer ส่วนกลุ่ม Biz Game Changer จะด าเนินการในล าดับต่อไป 
โดยมีข้อมูลดังนี้ 
 

4.1.1 Biz Mentor - ที่ปรึกษา/พ่ีเลี้ยงธุรกิจทั่วไป ซึ่งนอกจากจะให้ค าปรึกษาแนะน า 
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงการด าเนินธุรกิจด้านต่างๆ แล้ว ประเด็นส าคัญที่เพ่ิมเติมเข้ามา   
คือ เรื่องการเตรียมความพร้อมหรือการพัฒนาในเบื้องต้นหรือบางเรื่อง เพื่อให้ SMEs ไทย 
ก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างราบรื่น (Smooth Transformation) 

4.1.2 Tech Expert - ผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี/เทคนิคเฉพาะด้าน (Specialist) ที่จะหนุนเสริม 
SMEs ในเรื่องของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้ันตอน/กระบวนการ
ด าเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ในการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 หรือในยุคดิจิทัล (Digital Era) 
อย่างเป็นรูปธรรม 

4.1.3 BIZ Game Changer (Business Disruption) - ผู้เริ่มสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน
เป็นรูปธรรมให้กับ SMEs โดยจะรับช่วงต่อจาก Business Mentor และท างานสอดประสาน
เชื่อมโยงกับทั้ง BIZ Transformer และ Tech Expert ตลอดจนมีความร่วมมือใกล้ชิดกับ
ผู้ประกอบการ SMEs ในขั้นตอนของการเปลี่ยนผ่าน 



4.1.4 BIZ Transformer - ผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) และแรงกระตุ้น (Catalyst)    
ให้ผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการได้เห็นภาพทัศน์/ฉากทัศน์ใหม่ๆ ภายใต้บริบทการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคอุตสาหกรรม 4.0 หรือยุคดิจิทัล จนน าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ 
(Vision) พันธกิจ (Mission) และยุทธศาสตร์ (Main Strategy) ในการเปลี่ยนแปลงองค์กร 
อันจะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจ (Business Model Change) ให้เกิด
ขึ้นกับ SMEs ในท้ายที่สุด 
 

4.2 อบรมหลักสูตรออนไลน์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนธุรกิจสู่ยุค 4.0 จ านวน 16 ชม.         
โดยเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ยุค 4.0 ออกแบบและพัฒนาโครงสร้างหลักสูตรด้วย
เครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม่ เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสู่ยุค 4.0  ค านึงถึงเป้าหมายในเรื่องการ
หนุนเสริมขับเคลื่อน SMES เป็นส าคัญ ดังนี้ 
 

   Module 1: Bridging the Gap มุ่งเน้นให้มีสมรรถนะท่ีจ าเป็น ต่อการเติมเต็มช่องว่าง 
    ส่วนที่ยังขาดหายไปของ SMES เพ่ือยกระดับศักยภาพ ขีดความสามารถและการเตรียม 
   ความพร้อมให้แก่ SMES ไทย ในการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
   เป็นรูปธรรม 

 Module 2: People Skill มุ่งเน้นการพัฒนา เสริมสร้างทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับคน  
  ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะในระดับผู้บริหารและหัวหน้างาน/ส่วนงาน เพ่ือที่จะท าให้เกิด 
   การยอมรับจนน าไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการด าเนินธุรกิจ (Business Process)  
   หรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินธุรกิจ (Business Model Change)  

  Module 3: Business Disruption/Business Transformation มุ่งเน้นที ่
   การพัฒนา เสริมสร้างทักษะและสมรรถนะที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการผลักดัน ขับเคลื่อนให้เกิด 
  การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของขั้นตอน กระบวนการด าเนินธุรกิจ (Business Process)  
  รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินธุรกิจ (Business Model Change) ผ่านการ 
  วิเคราะห์และเรียนรู้จากกรณีศึกษา (Case Study Analysis) เป็นหลักส าคัญ 

หมายเหตุ: หลักสูตร/หัวข้ออบรม ก าลังอยู่ระหว่างการด าเนินการ อาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตาม
ความเหมาะสม 
 

4.3 ฝึกปฎิบัติการปรึกษาแนะน าต่อ SMES โดยจะมีการคัดเลือกโค้ชจ านวนหนึ่งเพ่ือเข้าร่วมในการให้บริการ
ปรึกษาแนะน าแก่ SMES จ านวน 300 กิจการ ในระยะแรก 
 
 
 
 
 



5. ประโฬชน์ทฝ่จะโด้รับส าหรับโใ้ช 
5.1 พัฒนาอบรมความรู้เกี่ยวกับการให้บริการปรึกษาแนะน าเพ่ือการปรับเปลี่ยนสู่ SME 4.0 

5.2 เป็นโค้ช 4.0 ในระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐ ได้แก่ สสว. สถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม 
และหน่วยงานเครือข่ายพัฒนา SMES อ่ืนๆ ซึ่งจะมีความร่วมมือ เพ่ิมเติมในระยะต่อไป  

5.3 เข้าร่วมระบบฐานข้อมูลเพ่ือการจับคู่กับ SMES ได้รวดเร็วขึ้น (แผนงานในระยะต่อไป) 

5.4 ประกาศนียบัตร Train the Coach 4.0 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

6. การตผดต่อเข้าสมัใรและสอบถามข้อมูล  

 สอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 

1. ดร. ธนันธน์ อภิวันทนาพร ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศและการตลาด    

      โทรศัพท ์081-9894564 

2. นายสมชาย รุจิโกไศย   ผู้เชี่ยวชาญแผนงานและงบประมาณ 

    โทรศัพท์ 081-8599170 

3. นางสาวปัทมา ใจเย็น   เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

      โทรศัพท์ 097-2366417 
4. นางสาวชนัญชิดา มาลาทอง เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

    โทรศัพท์ 093-9424929  
 

_________________________________________ 

 

 


