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การวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก มีผใู้ ห้ขอ้ มูล คือ กรรมการ
สภาอุตสาหกรรม จานวน 1 คน คณะกรรมการแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมทีข่ บั เคลื่อนด้วยนวัตกรรมหรือผู้
บริหารธุร กิจอุตสาหกรรมในแต่ ละกลุ่มอุ ตสาหกรรม จานวน 5 คน และนักวิชาการ จานวน 1 คน
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา จากข้อมูลปฐมภูมิ คือ การสัมภาษณ์ ข้อมูลทุติยภูมิ คือ เอกสาร และ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อให้ได้ประเด็นการเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม
4.0
ผลการวิจยั พบว่า (1) กลุ่มอุตสาหกรรมของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสู่ อุตสาหกรรม 4.0 ใน
ประเทศไทยมีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง และกาลังดาเนินการอยู่ เช่น กลยุทธ์ขององค์การที่
สนับสนุนการเปลีย่ นแปลงในทุกด้านตามกาหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 ของสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่ทนั สมัยมาใช้ในกระบวนการ
การผลิตและการตลาด และ(2) ในด้านแนวทางการเตรียมความพร้อม พบว่า แนวโน้มการเตรียมความ
พร้อมสาหรับอุตสาหกรรมไทย เพื่อก้าวเข้าสูย่ ุคอุตสาหกรรม 4.0 ในด้านกลยุทธ์ ควรประกอบด้วย กล
ยุทธ์ด้านการแข่งขัน และ กลยุทธ์ในภาพรวมขององค์การ แนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้าง
องค์การ ควรมีการปรับโครงสร้างองค์การ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีในองค์การ ควร
ประกอบด้วย การใช้เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์ การใช้เทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ เพื่อสอดรับกับการ
ทางานในยุ ค อุต สาหกรรม 4.0 แนวโน้ ม การเปลี่ย นแปลงด้า นกระบวนการในองค์การ ควรมีก าร
ปรับ เปลี่ย นกระบวนการท างานให้ท ัน สมัย แนวโน้ ม การเปลี่ย นแปลงด้า นทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ควร
ประกอบด้วย 2 เรื่อง คือ สมรรถนะระดับบุคคล ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะและความสามารถ ด้าน
ทัศนคติ เป็ นต้น และ การปรับเปลีย่ นหน้าทีท่ รัพยากรมนุษย์ ได้แก่ ด้านการวางแผนอัตรากาลัง ด้าน
ค่าตอบแทน ด้านการฝึกอบรม ด้านการสรรหาและคัดเลือก
คาสาคัญ: การเตรียมความพร้อม, ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรม 4.0
ABSTRACT
This research aimed at 1) studying the Preparedness Assessment of the industrial
business sector toward Thailand industry 4.0 era and 2) proposing the strategies to develop
the industrial business sector into Thailand industry 4.0 era.
This research was qualitative research conducted by the in depth interview with a
committee of the Federation of Thai Industries and either, the committee of industry group
which are driven by innovation or the executive of the industrial business sector for 5 people.
The secondary data was also collected from documents and related researches toward the
preparation in the industrial business sector into Thailand industry 4.0 era.
The results revealed that 1) the industrial business sectors were ready to change and
progress into Thailand industry 4.0 era. For example, the organization strategies to support the
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transformation in all aspects, according to the federation of Thai Industries’ industry 4.0
strategy, the use of technology and modern information systems in production and marketing
processes and 2) In respect of the guidance on preparation analysis, it was found that the
preparedness strategy trend for the Thai industry to step into the industrial 4.0 era should
include competitive strategy and overall strategy of the organization, the changing trends of the
organizational structure that should be reorganized, the changing trends of the technology in
the organization should contain the technology in both hardware and software to support the
operation in the industrial 4.0 era, the changing trends of the processes in the organization
that should change the working process to up to date, the changing trends in human resources
that should consist of 2 subjects which to individual performance including the knowledge,
skills and ability, attitude and so on, and modify the human resources functions including the
manpower planning, the compensation, the training , the recruitment and selection.
Keywords: The Readiness, Industrial Business Sector, Industrial 4.0

บทนา
ในปจั จุบนั ประเทศไทยรัฐบาลได้กาหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) ทีเ่ ป็ นแผนแม่บทของการพัฒนาประเทศไทย ซึง่ แผนดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 โดยรัฐบาลได้ประกาศยุทธศาสตร์ “ประเทศไทย 4.0” หรือ
“ไทยแลนด์ 4.0” ขึ้น เพื่อให้เ กิด การเปลี่ย นแปลงโครงสร้า งเศรษฐกิจ ขนาดใหญ่ ไปสู่เ ศรษฐกิจ ที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพื่อนาประเทศไปสู่ความมังคั
่ ง่ มันคง
่ และยังยื
่ นอย่างแท้จริง โดยคาดหวังว่า
จะช่วยให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ประเทศที่พฒ
ั นาแล้วใน 20 ปี ขา้ งหน้าได้ จากทีก่ ล่าวถึงเป็ นภาพใหญ่
มากทัง้ ในสังคมไทยและสังคมโลกที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับทุกแง่มุมในการดารงชีวิต ( Ministry of
industry, 2015) จากอดีตจนถึงปจั จุบนั ประเทศไทยมีการปรับโมเดลเศรษฐกิจอยู่หลายครัง้ เริม่ จาก
ประเทศไทย 1.0 เน้นการเกษตรเป็ นหลัก หรือเป็ นสังคมเกษตรกรรม มาสู่ประเทศไทย 2.0 ที่เน้ น
อุ ต สาหกรรมเบาใช้แ รงงานราคาถู ก และใช้ท รัพ ยากรธรรมชาติท่ีมีอ ยู่ ในขณะที่ป ระชากรเริ่ม มี
การศึก ษามากขึ้น จนถึง ยุ คประเทศไทย 3.0 เน้ น อุต สาหกรรมหนักและการส่ง ออก เช่ น รถยนต์
อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ต่างๆ ทีใ่ ช้ต้นทุนและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เป็ นต้น ซึง่ ในช่วงนี้เองที่
ประเทศไทยกาลังเผชิญกับปญั หากับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) ความเหลื่อม
ล้าของการกระจายรายได้หรือปญั หาความไม่เท่าเทียมกัน (Inequality Trap) และปญั หากับดักความไม่
สมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap) อีกทัง้ ยังมีขดี ความสามารถในการแข่งขันต่ า ประเด็นปญั หา
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เหล่านี้จดั เป็ นประเด็นทีท่ ้าทายรัฐบาลในการทีจ่ ะปฏิรู ปโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อก้าวข้ามประเทศไทย
3.0 ไปสู่ ประเทศไทย 4.0 ให้ได้ (Suvit, 2015)
ความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมไทยเป็ นรากฐานสาคัญที่ทาให้เศรษฐกิจของประเทศได้รบั
การพัฒนาอย่างมีเสถียรภาพและมีความมันคง
่ แต่ทงั ้ นี้ดว้ ยภาวะกดดันของเศรษฐกิจโลก การแข่งขัน
กันระหว่างอุตสาหกรรมภายในกับภายนอกประเทศ การปรับตัวให้ทนั ต่อกระยุคโลกาภิวฒ
ั น์ ปญั หา
ภาวะโลกร้อ น และการขาดแคลนประชากรในวัน ท างาน ส่ ง ผลกระทบให้ผู้ผ ลิต และหน่ ว ยงาน
ระดับประเทศทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนต้องรวมพลังปรับกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการผลิตให้สามารถแข่งขันกับทัวโลกได้
่
ดังนัน้ ประเทศจึงควรนาอุตสาหกรรม 4.0
(Industry 4.0) ทีม่ จี ุดเด่นในการเชื่อมโยงทุกมิตขิ องระบบการผลิตเข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสาร มาพัฒนาอุตสาหกรรมโดยในบทความได้นาเสนอทีม่ าและหลักการ แนวทางการเตรียมความ
พร้อม และตัวอย่ างเทคโนโลยีท่เี กี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรม 4.0 เช่น Internet of Things Cloud
Computing โรงงานอัจฉริยะ เครื่องจักรอัจฉริยะ หุ่นยนต์ทท่ี างานโดยอิสระ พนักงานอัจฉริยะ และวัสดุ
ใหม่ (Chitlada and Sombat, 2015) ทาให้กลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ จะต้องมีการเตรียมความพร้อมใน
การทีจ่ ะก้าวไปสูอ่ ุตสาหกรรม 4.0 โดยต้องตระหนักถึงวิสยั ทัศน์ของธุรกิจในระยะยาว เทคโนโลยีใหม่ท่ี
เหมาะสม การปรับโครงสร้างองค์การ และการพัฒนาพนักงาน แต่จากการทบทวนงานวิจยั เดียวกัน
แนวทางในการไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 พบว่าอุตสาหกรรม 4.0 แม้ว่าเป็ นเรื่องที่ได้รบั ความสนใจจาก
หลายองค์การ แต่ อ ย่างไรก็ตามในป จั จุ บนั ยังไม่ มีคาจากัดความที่ได้รบั การยอมรับ ตลอดจนการ
ดาเนินการไปสูก่ ารเป็ นอุตสาหกรรม 4.0 เป็ นไปได้ยาก (Hermann, Pentek and Otto, 2015)
จากที่กล่าวมาทาให้ผู้วจิ ยั สนใจศึกษาเรื่องการเตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ของ
ภาคอุ ต สาหกรรมในประเทศไทยเพื่อ เข้า ใจถึ ง ความจ าเป็ น ศัก ยภาพในการเปลี่ย นแปลงของ
อุตสาหกรรม ตลอดจนสมรรถนะในการทางานของพนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ทีจ่ ะ
ทาให้มุ่งไปสูอ่ ุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การทบทวนวรรณกรรม
อุตสาหกรรม 4.0 กับไทยแลนด์ 4.0 มีความสอดคล้องกันเป็ นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตซึง่ เริม่
จากการผลักดันของประเทศเยอรมนีโดยการประกาศเป็ นนโยบายขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ไว้ใน
แผนพัฒนาประเทศ (ค.ศ.2013-2033) ขณะทีไ่ ทยแลนด์ 4.0 เป็ นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579) เป็ นกรอบและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับการ
เปลีย่ นแปลงของโลกใน 2 ทศวรรษหน้า อย่างไรก็ดภี ายใต้แผนการขับเคลื่อนเข้าสูเ่ ศรษฐกิจใหม่ หลาย
ประเทศได้กาหนดแนวทางต่างกันเริม่ จากการผลักดันนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศเยอรมนี
(2013 - 2033) ประเทศสหรัฐอเมริกากาหนดทิศทางประเทศไปสู่ “NATION OF MAKERS” โดย
ทาเนียบขาวผลักดันนโยบายเป็ นผูน้ าแห่งเทคโนโลยีและโรงงานแห่งอนาคต สาหรับประเทศอังกฤษซึง่
กาลังจะออกจากสหภาพยุโรป ประกาศนโยบาย “ DESIGH OF INNOVATION” ประเทศจีนประกาศ
นโยบายอุตสาหกรรมยุคใหม่ “MADE IN CHINA 2025” ที่จะผลักดันให้จนี เป็ นมหาอานาจทาง
ภาวิน ชินะโชติ, ภูรพิ ฒ
ั น์ ชาญกิจ, สุรเดช หวังทอง, กัลยนุช กิตติพงศ์พทิ ยา และ วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์
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เศรษฐกิ จ อัน ดับ 1 ของโลกในอี ก หนึ่ ง ทศวรรษข้ า งหน้ า อีก ทัง้ ประเทศเกาหลี ใ ต้ ชู น โยบาย
“CREATIVE ECONOMY” อินเดียผลักดันเป็ นโรงงานของโลกด้วยนโยบาย “MADE IN INDIA” และ
ประเทศมาเลเซียประกาศนโยบาย (DEVELOPMENT COUNTRY 2020) มาก่อนหน้านี้หลายปี แล้ว
ั่
ขณะเดียวกันในประเทศไทยมีการปฏิรปู ทางเศรษฐกิจครัง้ ที่ 3 เริม่ ต้นจากโครงการพัฒนาชายฝงทะเล
ภาคตะวันออกและท่าเรือน้ าลึกแหลมฉบังและมาบตาพุด “EASTERN SEABOARD” ทาให้เกิด
อุตสาหกรรมต่อเนื่องเป็ นการเกิดยุคทองของการลงทุนจากต่างประเทศและยุคทองของการส่งออก ใช้
เวลา 25 ปี จาก พ.ศ. 2534 ถึง พ.ศ. 2559 จนเข้าสูย่ ุคการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมส่งออกของไทยเริม่
เสื่อมและถอยตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2550 และเริ่มชัดเจนในช่วง 4 ปี สุดท้าย (พ.ศ. 2556 - 2559) ซึ่งการ
ส่งออกติดลบต่อเนื่องและการเติบโตเศรษฐกิจของไทยอยู่ในอันดับต่ าสุ ดของอาเซียน อย่างไรก็ตาม
สาหรับ ประเทศไทยใน 2 ทศวรรษหน้ า ภาคอุ ต สาหกรรมยัง คงมีบ ทบาทสาคัญ ต่ อ การขับ เคลื่อ น
เศรษฐกิจของประเทศ (Ministry of industry, 2015)
อย่างไรก็ตามภาคธุรกิจควรต้องมีการเตรียมพร้อมเพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรมใหม่ 4.0 ในเรื่อง
ต่างๆ ดังนี้ (Jaruwat and Woraphop, 2017)
1. การเข้า สู่อุ ต สาหกรรมใหม่ เ ป็ น วิสยั ทัศ น์ ธุร กิจ ระยะยาว เกี่ย วข้อ งกับ ผู้ป ระกอบการ ผู้บริหาร ภาคธุ รกิจ -อุต สาหกรรม ทัง้ รายใหญ่ -กลาง-เล็ก ซึ่ง ต้องประเมินขีดความสามารถในการ
แข่งขัน อย่างไรก็ดอี ุตสาหกรรม 4.0 ความคิดเริม่ มาจากชาติตะวันตกและประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว จึงไม่ใช่
เรื่องทีจ่ ะตระหนกจนเกินเหตุ เพราะในแต่ละยุคของการเปลีย่ นแปลงใช้เวลาพอสมควรทาให้การปรับตัว
ของผูป้ ระกอบการและภาคอุตสาหกรรมจะมีช่วงหน่ วงหรือช่วงรอยต่อทาให้สามารถปรับตัว เพื่อวาง
แผนการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับธุรกิจ
2. การนาเข้าเทคโนโลยีใหม่ไม่มสี ตู รสาเร็จ เทคโนโลยีชนั ้ สูงล้วนเริม่ ต้นจากประเทศทีพ่ ฒ
ั นา
แล้วซึง่ เป็ นเจ้าของสิทธิบตั ร ต้องยอมรับความจริงว่าอุตสาหกรรมไทยเป็ นผูใ้ ช้เทคโนโลยีใหม่ ไม่ใช่เป็ น
ผู้พฒ
ั นาและผลิต ดังนัน้ การได้มาของเทคโนโลยีใหม่จึงเป็ นเรื่องของการนาเข้าและหรือบริษัทแม่
ต่างชาติทย่ี งั เห็นประโยชน์ของการลงทุนในประเทศไทยจึงนาเทคโนโลยีใหม่เหล่านี้เข้ามา เพียงแต่ว่า
ต้องรูจ้ กั เลือกนาเข้าเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับลักษณะของอุตสาหกรรมและตลาด เนื่องจากเป็ นการ
ลงทุนทีม่ ตี น้ ทุนสูง
3. การปรับโครงสร้างองค์การให้สอดคล้องกับแต่ล ะช่วงของการเปลี่ยนแปลง อุตสาหกรรม
ใหม่และไทยแลนด์ 4.0 จะเป็ นการพัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าแข่งขันทางธุรกิจทัง้
ภาคอุตสาหกรรมและบริการ ทัง้ นี้การเปลีย่ นแปลงไม่เกิดในชัวข้
่ ามคืน ประเด็นสาคัญเกีย่ วข้องกับการ
ปรับเปลีย่ นโครงสร้างองค์การทัง้ เสริมจุดแข็งและแก้ปญั หาจุดด้อย เพื่อให้ยงั คงมีความสามารถในการ
แข่งขันในแต่ละช่วงเวลาของการเปลีย่ นแปลง
4. เลือกเทคโนโลยีท่เี หมาะสมในเวลาที่เหมาะสม การปรับตัวต่อการก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม
อัจฉริยะและภูมศิ าสตร์ธุรกิจทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงอย่างสิน้ เชิง ภายใต้องค์ประกอบของเศรษฐกิจ โลกในปี
ค.ศ. 2033 เกี่ย วข้องกับการปรับตัวระยะยาวของธุร กิจ -อุต สาหกรรมทัง้ รายใหญ่ -กลาง-เล็ก หรือ
วิสาหกิจประเภทไมโครจะต้องเตรียมพร้อมด้วยการจัดทาแผนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ซึง่ จะต้องแปลงเป็ น “ยุทธศาสตร์เชิงธุรกิจ” และทาการปรับเปลีย่ นเทคโนโลยีใหม่จากอดีตในแต่ละยุค
ปีท่ี 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)

78
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5. การพัฒนาคนคือหัวใจของการก้าวสู่ เศรษฐกิจแห่งอนาคต การปฏิวตั ิอุตสาหกรรมครัง้ ที่
หนึ่ง เมื่อปี ค.ศ. 1784 คือการก้าวผ่านจากการใช้แรงงานคนและสัตว์มาเป็ นเครื่องจักรไอน้ า แต่ใน
ปจั จุบนั คาดว่าโลกจะเปลีย่ นแปลงเข้าสูก่ ารปฏิวตั ทิ างอุตสาหกรรมครัง้ ทีส่ อ่ี ย่างสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2033
กลายเป็ นโลกของเครื่องจักรอัจฉริยะภายใต้การควบคุมของหุ่นยนต์ฉลาดคิด รวมทัง้ สังคมดิจทิ ลั ซึ่ง
เชื่อมโยงด้านระบบอินเทอร์เน็ตสาหรับทุกสรรพสิง่ (INTERNET OF THINGS: IOT) ทัง้ หมดเป็ น
สิง่ ประดิษฐ์จากมนุษย์ ดังนัน้ โลกในอนาคตจึงต้องการคนทัง้ ผูป้ ระกอบการ ผูบ้ ริหาร รวมทัง้ แรงงานที่
เป็ น อัจ ฉริย ะ ทัง้ นี้ การพัฒ นาคนอาจท าเป็ น แบบเหมารวมไม่ ไ ด้ คงต้อ งแบ่ ง กลุ่ ม และช่ วงเวลาให้
เหมาะสม
กล่าวโดยสรุป อุตสาหกรรม 4.0 เป็ นการสร้างระบบห่วงโซ่คุณค่าที่มปี ระสิทธิภาพและความ
ยืดหยุ่นสูง ด้วยการเชื่อมต่ อการสื่อสารของคน เครื่องจักร ชิ้นงาน ระบบโลจิสติกส์ และระบบการ
ทางานก่อให้เกิดเครือข่ายการทางานทีม่ คี วามชาญฉลาดทีค่ วบคุมซึง่ กันและกันอย่างอัตโนมัตติ ลอดทัง้
ห่วงโซ่คุณค่า ซึง่ อุตสาหกรรมนัน้ หัวใจสาคัญของการก้าวเข้าสูย่ ุคอุตสาหกรรม 4.0 คือ เตรียมกลยุทธ์
องค์กร เตรียมปรับเปลีย่ นโครงสร้างองค์กร เตรียมความพร้อมเทคโนโลยี เตรียมคน และเตรียมปรับ
กระบวนการ

ระเบียบวิธีการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ เป้าหมายหลักในการวิจยั ครัง้ นี้คอื ผูบ้ ริหารของธุรกิจ
อุตสาหกรรมทีเ่ ป็ นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมทีก่ าลังเปลีย่ นแปลงอุตสาหกรรมไปสู่อุตสาหกรรม 4.0
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการวิจยั โดยไม่อาศัยหลักความน่ าจะเป็ น วิธกี ารเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มีผใู้ ห้ขอ้ มูลครัง้ นี้ คือ กรรมการของสภาอุตสาหกรรม
จานวน 1 คน คณะกรรมการแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมทีข่ บั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึง่ มีกลุ่มอุตสาหกรรม
แบ่งเป็ น 5 กลุ่มประกอบด้วย (1) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชวี ภาพ (2) กลุ่มสาธารณะสุข
สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (3) กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อจั ฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกล
ที่ ใ ช้ ร ะบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ค วบคุ ม (4) กลุ่ ม ดิ จิ ท ั ล เทคโนโลยี อิ น เตอร์ เ น็ ต เชื่ อ มต่ อ อุ ป กรณ์
ปญั ญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝงั ตัว และ(5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทุนวัฒนธรรมและ
บริการที่มมี ูลค่าสูง ผู้ให้ขอ้ มูลเป็ นกรรมการของแต่ ละกลุ่มอุตสาหกรรมหรือผู้บริหารของบริษัทที่มี
ขนาดใหญ่ทเ่ี ป็ นสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมนัน้ จานวน 5 คน และนักวิชาการ จานวน 1 คน โดยรวมได้
ทาการสัมภาษณ์ผเู้ กีย่ วข้อง 6 ราย ข้อจากัดของการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรมที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมแบ่งเป็ น 5 กลุ่ม คือ การเลือกธุรกิจภายในสมาชิกอุตสาหกรรมต้องเป็ นธุรกิจที่
มีขนาดใหญ่ มีความพร้อม กาลังเปลีย่ นแปลงธุรกิจอุตสาหกรรม กลุ่มผูบ้ ริหารทีย่ นิ ดีให้ขอ้ มูลเนื่องจาก
เกีย่ วข้องกับด้านนโยบายของบริษทั ทาให้ไม่ครอบคลุมในทุกธุรกิจอุตสาหกรรม
เครื่องมือวัดข้อมูลปฐมภูมเิ ชิงคุณภาพ คือ การสัมภาษณ์อาศัยเครื่องมือในการสัมภาษณ์เชิง
ลึก มีรปู แบบการสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการเป็ นการสัมภาษณ์ แบบกึง่ โครงสร้าง (Semi-Structured
Interview) ทีเ่ กีย่ วข้องกับ 5 ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์องค์การ ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านเทคโนโลยี ด้าน
ภาวิน ชินะโชติ, ภูรพิ ฒ
ั น์ ชาญกิจ, สุรเดช หวังทอง, กัลยนุช กิตติพงศ์พทิ ยา และ วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์
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กระบวนการ และด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อหาแนวทางในการเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรม 4.0
ในส่วนแหล่งข้อมูลทุตยิ ภูมิ คือ เอกสาร และวารสารจากสภาอุตสาหกรรม ข้อมูลจากการอภิปราย การ
สัมภาษณ์ ข้อความวิชาการ สือ่ ทางอินเตอร์เน็ต และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เป็ นต้น ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการใน
การขอสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลโดยการยื่นจดหมายขอสัมภาษณ์กบั กลุ่มผูส้ มั ภาษณ์ต่าง ๆ จากนัน้ นา
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ขอ้ มูล จากการนาข้อมูลในการดาเนินงานทีเ่ กิดขึน้ มาวิเคราะห์ถงึ
ประเด็นต่าง ๆ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยใช้การวิเคราะห์สรุปอุปนัย
(Analytic Introduction) โดยนาข้อมูลมาสรุปข้อมูลตามทฤษฎี เพื่อให้ได้ประเด็นต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ พรรณนาความจากเอกสารทางวิชาการ และการทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ
และสรุปผลการวิจยั

ผลการวิจยั
ผลการวิจยั ครัง้ นี้สามารถสรุปตามประเด็นได้ดงั นี้
1. ความพร้อมของภาคธุรกิ จอุตสาหกรรมสู่อตุ สาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย
กลุ่มอุตสาหกรรมทีม่ คี วามพร้อมในการเปลีย่ นแปลงส่วนใหญ่ยงั มีขอ้ จากัดเรื่องการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้มอี ตั ราการขยายตัวไม่สงู มากนัก เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวจากการไม่
มีเ สถียรภาพทางการเมือ ง แต่ อุ ตสาหกรรมยัง คงสามารถขยายสาขาได้ใ นประเทศใกล้เคียง การ
เปลีย่ นแปลงของอุตสาหกรรมอาจจะต้องใช้เวลาเนื่องจากโครงสร้างองค์กรมีขนาดใหญ่ ปญั หาการขาด
แคลนแรงงาน ค่าจ้างแรงงานทีส่ งู ขึน้ แรงงานมีทกั ษะฝีมอื ค่อนข้างต่า และขาดความเชีย่ วชาญ อย่างไร
ก็ตามธุรกิจอุตสาหกรรมกาลังดาเนินการเปลีย่ นแปลงธุรกิจของตนเองตามความเหมาะสมอยู่ เช่น กล
ยุ ท ธ์ข ององค์ก ารที่ส นั บ สนุ น การเปลี่ย นแปลงในทุ ก ด้า นตามก าหนดยุ ท ธศาสตร์ก ารขับ เคลื่อ น
อุ ต สาหกรรม 4.0 ของสภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย ภายใต้ “โมเดลประเทศไทย 4.0”
อุตสาหกรรมไทยจาเป็ นจะต้องมีการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม จากเดิมที่มี “ความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ” ไปสู่ “ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน ” เพื่อเปลี่ยนจากโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
“เพิม่ มูลค่า” ไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “สร้างมูลค่า” โดยอาศัยความได้เปรียบในมิติของ
“แรงงาน” ที่ประเทศไทยมีอยู่เดิม และการต่ อยอดอุตสาหกรรมด้วยการบริห ารจัดการองค์ความรู้
นวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยอุตสาหกรรมจะต้องมีการปรับโครงสร้ างองค์การให้เล็กลงจาก
การนาเทคโนโลยีเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทีท่ นั สมัยมาใช้ในกระบวนการการผลิตและการตลาด
เช่น ปญั ญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ เป็ นต้น อุตสาหกรรม 4.0 ทีม่ จี ุดเด่นในการเชื่อมโยงทุกมิตขิ องระบบการ
ผลิตเข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร มาพัฒนาอุตสาหกรรม โดยในบทความได้นาเสนอ
ทีม่ าและหลักการ แนวทางการเตรียมความพร้อม และตัวอย่างเทคโนโลยีทเ่ี กีย่ วข้องกับ อุตสาหกรรม
4.0 เช่น Internet of Things, Cloud Computing โรงงานอัจฉริยะ เครื่องจักรอัจฉริยะ หุ่นยนต์ทท่ี างาน
โดยอิสระ พนักงานอัจฉริยะ และวัสดุใหม่
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เทคโนโลยีในยุคอุตสาหกรรม 4.0 เป็ นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยให้อุตสาหกรรมอาหารของ
ไทย สามารถยกระดับ (Upgrade) จากอุตสาหกรรมทีใ่ ช้แรงงานคน (Labor Intensive) ไปสู่การผลิต
กึง่ อัตโนมัติ (Semi-Automation) ซึง่ อาจเริม่ จากสายการผลิตทีเ่ ป็ นข้อจากัดในการทางานของคน เช่น
สายการผลิตทีม่ รี ะบบการลาเลียง (Conveyor) สายงานบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management)
สายการผลิตที่ต้องการมาตรฐานและความเที่ยงตรงแม่นยาสูง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารที่ต้อง
คานึงถึงความสะอาด ปลอดภัย และไม่เสีย่ งต่อการปนเปื้ อนจากการสัมผัสโดยตรงกับอาหาร การใช้
ระบบอัตโนมัตหิ รือหุ่นยนต์เข้ามาดาเนินงานในกระบวนการผลิต แนวทางดังกล่าวสามารถดาเนินการ
ล่วงหน้าได้ก่อนทีจ่ ะขยายการผลิตเป็ นระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ (Fully Automation) เมื่อมีความ
พร้อม ซึง่ ระบบการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมในอนาคตจะต้องมีความยืดหยุ่น (Flexible manufacturing
system: FMS) สามารถรองรับการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีทก่ี า้ วล้านาหน้า เพื่อรองรับความต้องการ
สินค้าของผู้บริโภคทีห่ ลากหลายและซับซ้อนมากขึน้ Jaione and Nekane (2016) กล่าวว่าการนา
อุตสาหกรรมไปสูอ่ ุตสาหกรรม 4.0 ควรมีการสร้างวิสยั ทัศน์และการเตรียมการต่างๆ เพื่อนาพาองค์การ
ไปสูก่ ารเป็ นอุตสาหกรรม 4.0 โดยช่วยสนับสนุนวิสยั ทัศน์ขององค์การโดยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้เกิดรูปแบบใหม่ในการร่วมมือกันทางด้านวิศวกรรมและการผลิต
ปญั หาของอุตสาหกรรมในการเตรียมความพร้อม คือ เรื่องงบประมาณในการลงทุนเนื่องจาก
ต้องมีการลงทุนจานวนมาก โครงสร้างขององค์การมีขนาดใหญ่ทาให้การเปลี่ยนแปลงจาเป็ นต้องใช้
เวลา ซึง่ การนาแนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 ไปปฏิบตั ใิ นระดับภูมภิ าคยุโรปนัน้ มีการกาหนดกลยุทธ์และ
นโยบาย แต่ ย ัง มีช่ อ งว่ า งซึ่ง เกิด ขึ้น มาจากการการวางแผนที่ไ ม่ มีก ารประสานงานที่ดีแ ละยัง ไม่
ครอบคลุม และนโยบายต่ าง ๆ ก็ยงั ทาแบบแยกส่ว นกันอันเนื่ องมาจากโครงสร้างขององค์ก ารไม่
เอือ้ อานวย (Office of Science and Technology, 2016) ปญั หาการขาดแคลนแรงงาน ความผิดพลาด
ในการทางานของพนัก งาน สมรรถนะของพนักงานยังไม่ สอดคล้อ งกับ ความต้อ งการขององค์การ
(Chitlada and Sombat, 2015)
2. ผลการวิ จยั จากการสัมภาษณ์ผเู้ กี่ยวข้องและข้อแนะนาเกี่ยวกับกลยุทธ์
ผลจากการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการเตรียมความพร้อม ได้ขอ้ สรุปว่าแนวทางในการ
พัฒนาภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่จะนาไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ควรให้ความสาคัญในด้านต่าง ๆ ตาม
จานวนประเด็นที่มากน้อย ตามลาดับดังนี้ ประเด็นด้านทรัพยากรมนุ ษย์ควรให้ความสนใจมากที่สุด
รองลงมาคือ ด้านเทคโนโลยี ด้านกลยุทธ์ ด้านกระบวนการ และ ด้านโครงสร้าง ตามลาดับ ดังรูปที่ 1

ภาวิน ชินะโชติ, ภูรพิ ฒ
ั น์ ชาญกิจ, สุรเดช หวังทอง, กัลยนุช กิตติพงศ์พทิ ยา และ วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์
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รูปที่ 1: แนวโน้ม และปญั หาในการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ

จากรูปที่ 1 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ให้ขอ้ มูลให้ ความสาคัญในด้านทรัพยากรมนุ ษย์มากที่สุด
เนื่องจากมีประเด็นทีค่ วรระมัดระวังและจับตามองเป็ นจานวนมากทีส่ ุด ไม่ว่าจะเป็ นประเด็นแนวโน้มที่
จะมีการเปลีย่ นแปลงของภาคธุรกิจ รวมไปถึงปญั หาทีเ่ ป็ นอุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ของ
ประเทศไทย รองลงมาคือ ด้านเทคโนโลยีขององค์การ ด้านกลยุทธ์องค์การ ด้านกระบวนการของ
องค์การ และ ด้านโครงสร้างองค์การ ตามลาดับ โดยแนวทางในการพัฒนาภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทีจ่ ะ
นาไปสูย่ ุคอุตสาหกรรม 4.0 จะอธิบายแยกประเด็นอภิปรายได้ ดังนี้
ด้านทรัพยากรมนุษย์
ในการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์พบว่า องค์กรควรมีการเตรียมความพร้อมก้าว
สูย่ ุคประเทศไทย 4.0 เกีย่ วกับทรัพยากรมนุษย์ โดยการพัฒนากลยุทธ์ในการดึงดูดคนทีม่ ศี กั ยภาพเข้า
ท างาน พัฒ นาทัก ษะที่สาคัญ โดยเฉพาะเกี่ย วกับ ดิจิท ัล สร้า งหน้ า ที่ใ หม่ ๆ ในการท างาน และยัง
สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ในการกาหนดทิศทางในโลกของการทางานทีก่ าลังเปลีย่ นแปลงในยุคการปฏิวตั ิ
อุตสาหกรรมครัง้ ที่ 4 (Jarawat and Vorapop, 2017) ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 เรื่องการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุ ษย์ซง่ึ เป็ นการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มี
ความสมบูรณ์ ควบคู่กบั การพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็ นคนดี มีสุขภาวะทีด่ ี มีคุณธรรมจริยธรรม
มีระเบียบวินยั มีจติ สานึกทีด่ ตี ่อสังคมส่วนรวม มีทกั ษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว โดยสถาบันการศึกษาต้องทาให้บณ
ั ฑิตมีคุณสมบัติ ตามความต้องการ
ขององค์ ก าร คื อ ต้ อ งมี คุ ณ ธรรม ใฝ่ รู้ และมี ค วามสามารถทางด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
(Buranadechachai, S., 2015) โดยปรับหลักสูตรให้เหมาะสม ให้มกี ารเข้าร่วมสหกิจศึกษาให้มากขึน้
เป็ นต้น ซึง่ ช่วยพัฒนาทุนมนุษย์ให้มคี ุณภาพสูงได้ โดยอุตสาหกรรมควรมีแนวทางในการเตรียมความ
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พร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ ในด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์โดยจะต้องมีการปรับลดจานวนการใช้
ทรัพยากรมนุ ษย์ กาหนดกรอบสมรรถนะเพิม่ เติมตามทีอ่ งค์การต้องการ เช่น ต้องมีความสามารถใน
การปฏิบ ัติง านได้ จ ริง ประสบการณ์ และมีวิส ัย ทัศ น์ มีค วามสามารถด้า นไอที องค์ ก ารต้ อ งให้
ความสาคัญในเรื่องทางเลือกอื่น ๆ ของการสรรหา เช่น การจ้างงานภายนอก อาชีพอิสระ หมุนเวียน
งาน เป็ นต้น การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์โดยมุ่งเน้นเพิม่ ขีดความสามารถของพนักงาน ด้านความรู้
ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะที่สาคัญในการปฏิบตั ิงาน พัฒนาทรัพยากรมนุ ษ ย์ควร
กาหนดสมรรถนะของพนักงานทีต่ อ้ งมี คือ การทางานทีม่ คี วามหลากหลาย ความรวดเร็วในการทางาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ปลูกฝงั ทัศนคติในการทางานที่ดี มีวสิ ยั ทัศน์ในการทางาน ด้านการ
พัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ค วรปรับ การฝึ ก อบรมทางเทคนิ ค ให้ต รงตามความต้ อ งการของบริษั ท
พัฒนาการรับรองในระดับสากลเพื่อเร่งให้เกิดความคล่องตัว (Manpower Group, 2016) โดยใช้รปู แบบ
E-Learning การฝึ กอบรมภายในองค์การ เป็ นต้น และด้านการสร้างแรงจูงใจในการทางานได้โดย
ส่งเสริมทัศนคติทต่ี ่องานทีใ่ ช้แรงงานฝี มอื สร้างรูปแบบการทางานทาให้พนักงานเกิดความสนุ กในกับ
การทางาน ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวและบริหารงานเหมือนครอบครัว ถ้าพนักงานมี
คุณภาพชีวติ การทางานทีด่ ขี น้ึ จะสามารถสร้างขวัญกาลังใจให้พนักงานสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมี
คุณภาพ และมีความสุขในการทางาน องค์การควรมีแรงจูงใจโดยการสนับสนุนพนักงานทีม่ ศี กั ยภาพให้
ได้รบั ทุนการศึกษาทัง้ ในและต่างประเทศโดยเน้นทางด้านไอทีเป็ นพิเศษ ทาให้พนักงานเป็ นผูท้ นั สมัย
และเป็ นแรงกระตุน้ ให้พนักงานทุกคนอยากเปลีย่ นแปลง
ผลจากการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูล ได้ขอ้ สรุปว่า แนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ของภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย อุตสาหกรรมต้องการผู้ทางานที่มที กั ษะสูงและ
สามารถปฏิบตั งิ านได้ทนั ที เนื่องจากสภาพแวดล้อมด้านทรัพยากรมนุ ษย์ในอุตสาหกรรมกลุ่มผูท้ างาน
ขาดทักษะในการทางานในเชิงลึก และมีผใู้ ห้ขอ้ มูลจานวน 5 คน ให้ขอ้ มูลว่าพนักงานส่วนใหญ่มคี วามรู้
แบบผิวเผินเนื่องมาจากระบบการเรียนการสอนทีใ่ ห้มกี ารเรียนแบบไม่ลงรายละเอียดต้องมีการพัฒนา
ทัง้ ในระดับองค์การและระดับประเทศ ส่วนแรงงานทีม่ คี วามต้องการคือแรงงานทีจ่ บวิศวกรรมศาสตร์แต่
แรงงานเหล่านี้ไม่มคี วามสนใจทางานภายในอุตสาหกรรม ในการทางานของอุตสาหกรรมที่เกีย่ วกับ
ด้านทรัพยากรมนุษย์ถูกควบคุมโดยหน่วยงานของรัฐ ทัง้ ในเรื่องระเบียบในการจ้างงาน การปรับอัตรา
ค่าจ้างขัน้ ต่ า ปญั หาสาคัญคือด้านแนวคิดและทัศนคติพนักงานส่วนมากในปจั จุบนั ไม่อยากพัฒนา
ตัวเอง ความรับผิดชอบต่า ไม่อดทน อยู่กบั องค์การไม่นานก็ลาออก ใช้ความคิดของตนเองเป็ นฐานใน
การตัดสินใจ ไม่มองผลประโยชน์สว่ นรวม
ด้านเทคโนโลยี
ผลการสารวจแนวโน้มการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทยเพื่อก้าวเข้า
สูย่ ุคอุตสาหกรรม4.0 นัน้ กลุ่มตัวอย่างอุตสาหกรรมได้เริม่ เตรียมความพร้อมในหลายๆด้าน โดยมีการ
เตรียมพร้อมด้านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมของตน แบ่งได้เป็ น 2 ส่วน คือ การใช้เทคโนโลยีด้าน
ฮาร์ดแวร์ และ การใช้เทคโนโลยีดา้ นซอฟต์แวร์
ภาวิน ชินะโชติ, ภูรพิ ฒ
ั น์ ชาญกิจ, สุรเดช หวังทอง, กัลยนุช กิตติพงศ์พทิ ยา และ วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์
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การใช้เ ทคโนโลยีด้านฮาร์ด แวร์ใ นอุ ตสาหกรรมไทยมีการเตรียมการเกี่ย วกับเทคโนโลยี
เครื่องจักรอัตโนมัติ (Automation) เทคโนโลยีตดิ ตาม (Tracking system) เทคโนโลยี IOT (Internet of
Thing) โดยทัง้ 3 เทคโนโลยีน้เี ป็ นหัวใจสาคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสูย่ ุค 4.0
การใช้เทคโนโลยีดา้ นซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรมไทยมีการเตรียมการหลายด้าน ได้แก่ การใช้
โปรแกรม SAP การใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การใช้ระบบสารสนเทศด้านการจัดการ
ทรัพยากรมนุ ษย์ (Human resource information system: HRIS) การใช้ พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (Ecommerce) การใช้ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) การใช้โปรแกรมผ่านเว็บไซต์ใน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web-based Application) เทคโนโลยี Cloud Computing
ซึง่ เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสาร “German Standardization Roadmap Industries 4.0
Version 3” ในปี 2018 จากหน่วยงานสถาบันมาตรฐานแห่งเยอรมนี (DIN) ซึง่ เป็ นหน่ วยงานทีก่ าหนด
แผนแม่บททีเ่ ป็ นมาตรฐานอุตสาหกรรม 4.0 ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ผูว้ จิ ยั พบว่าอุตสาหกรรม
ไทยมีการเตรียมพร้อมไปในทิศทางเดียวกันในหลาย ๆ เรื่อง (DIN and DKE, 2018) ดังแสดงในตาราง
ที่ 1
ตารางที่ 1: เทคโนโลยีทค่ี วรนามาใช้สาหรับอุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ประเทศไทย
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ที่มา: ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในงานวิ จยั
ที่มา: DIN and DKE (2018)
เทคโนโลยีทม่ี คี วามสาคัญสาหรับอุตสาหกรรม 4.0 ตามข้อแนะนา
 เทคโนโลยีเครือ่ งจักรอัตโนมัติ
หน่วยงาน สถาบันมาตรฐานแห่งเยอรมนี (DIN) ทีป่ รากฏใน
(Automation)
เอกสาร ”GERMAN STANDARDIZATION ROADMAP Industrie
 เทคโนโลยีตดิ ตาม (Tracking system)
4.0 Version 3” ได้แก่
 เทคโนโลยี IOT
 การใช้โปรแกรม SAP
Web technologies, Mobile networks(4G and 5G),Machine
 การใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่(Big Data)
learing and Artificial Intelligence (AI), Cloud technologies, IOT
 การใช้ระบบสารสนเทศด้านการจัดการ
technologies, Wireless Communication, High Data Transfer
ทรัพยากรมนุษย์ (HRIS)
Devices, Ultra wide band (UWB technologies), Big data,
 การใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
Automation, QR-code, Barcode,Simulation and Verification
(E-commerce)
systems, Time sensitive networking (TSN), Near Field
 การใช้ระบบ Enterprise Resource
Communication (NFC), Distributed ledger technologies (DLT),
Planning(ERP) การใช้โปรแกรมผ่าน
Robot Operating System (ROS), Block Chain, User level
เว็บไซต์ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
devices (Smartphone,tablet,etc) เป็ นต้น
(Web-based Application)
 เทคโนโลยี Cloud Computing

อุตสาหกรรม 4.0 ถือเป็ นเสาหลักในการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ช่วยผลักดันให้เกิดการผลิต
สินค้าทีม่ มี ลู ค่าสูง และใช้ทรัพยากรได้คมุ้ ค่ามากขึน้ สาหรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 นัน้ จาเป็ น
จะต้องมีการสร้างแพลทฟอร์มเพื่อการเปลี่ยนผ่านจากอุตสาหกรรม 3.0 ไปสู่ อุตสาหกรรม 4.0 เมื่อ
ปีท่ี 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)
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การประเมินความพร้อมของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสูอ่ ุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย

พิจารณาจากเทคโนโลยีทถ่ี ูกนามาใช้หรือมีการเตรียมการในอุตสาหกรรมไทย พบว่ามีความสอดคล้อง
กับ แนวทางการพัฒ นาอุ ต สาหกรรม 4.0 ของสหพัน ธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ใ นหลายๆด้า น แต่ เ มื่อ
เปรียบเทียบข้อมูลพบว่ายังมีบางเทคโนโลยีท่อี ุตสาหกรรมไทยยังขาดการเตรียมความพร้อมหรือยัง
ไม่ได้รบั ความสนใจ เช่น Wireless Communication, High Data Transfer Devices, Ultra wide band
(UWB Technologies, Block Chain ซึง่ ถือได้ว่าเป็ นเครื่องมือทีห่ น่ วยงาน DIN ให้ความสาคัญ
เนื่ อ งจากเทคโนโลยีด ัง กล่ า วจะช่ ว ยให้ร ะบบการด าเนิ น งานมีป ระสิท ธิภ าพสู ง ขึ้น ภายในห่ ว งโซ่
อุตสาหกรรมทัง้ หมด (ผู้จดั หาวัตถุดบิ โรงงาน ผู้จดั จาหน่ าย และ สินค้า เป็ นต้น) โดยอุตสาหกรรม
ทัง้ หมดจะเชื่อมโยงผ่านระบบดิจติ อลและสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างรวดเร็ว โดยสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีคาดการณ์ ไว้ว่าเมื่ออุตสาหกรรมทัง้ หมดมีการยกระดับการทางานเป็ นอุตสาหกรรม
4.0 จะเกิดระบบการผลิตทีป่ ระหยัดและคุ้มค่า และ ระบบทีเ่ ชื่อมต่อกันกับระบบอื่น ๆ สามารถผลิต
สินค้าจานวนมาก (Mass production) ที่มคี ุณภาพ ยกระดับผลผลิตของอุตสาหกรรม รวมไปถึงการ
สร้างผลิตภัณฑ์ทม่ี คี วามเป็ นเอกลักษณ์สงู และ สามารถใช้เวลาในการนาสินค้าเข้าสูต่ ลาดได้ในเวลาอัน
สัน้ (Office of Science and Technology, 2016; DIN and DKE, 2018)
อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมของไทยยังคงเผชิญกับปญั หาและอุปสรรคในหลายๆด้าน ที่จะ
เพิ่ม ศัก ยภาพการผลิต และการท างานให้สูง ได้ เช่ น การสนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้ อ งกับ
อุตสาหกรรมนัน้ ๆ ควรให้การสนับสนุ นและแนะนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้แก่สมาชิกในอุตสาหกรรม
และ เพิม่ พูนความรูข้ องพนักงานในการใช้เทคโนโลยีเหล่านัน้ นอกจากนี้การสร้างกฎระเบียบต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับการเป็ นอุตสาหกรรม 4.0 มีความจาเป็ นอย่างยิ่ง โดยอาจประสานงานรวมกั บภาครัฐ
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดาเนินงานและมีทศิ ทางการทางานทีช่ ดั เจนมากขึน้ Keidanren (2016)
ซึง่ เป็ น สหพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่นมองว่ากฎหมายเป็ นกาแพงต่อการพัฒนา (Wall of The Legal System)
โดยระบบกฎหมายนัน้ จะเกี่ยวข้องกับกฎหมายส่งเสริมการนาข้อมูลมาใช้งาน กฎหมายที่เอื้อต่อการ
พัฒนาระบบอัตโนมัติ โดรน หุ่นยนต์ และ กฎหมายทรัพย์สนิ ทางปญั ญา เป็ นต้น ซึ่งถือได้ว่าเป็ น
อุปสรรคทีส่ าคัญในการก้าวเข้าสู่ Society 5.0 อุปสรรคเหล่านี้สามารถก้าวผ่านได้ถ้าได้รบั การร่วมมือ
จากหลายๆภาคส่วน ดังจะเห็นได้จากการดาเนินงานของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีทม่ี หี น่วยงาน DIN
ทีค่ อยให้การช่วยเหลือกาหนดมาตรฐานและมีเกณฑ์การสารวจความพร้อมของอุตสาหกรรมต่างๆอย่าง
เป็ นรูปธรรม นอกจากนี้อุตสาหกรรมไทยควรตระหนักว่าเทคโนโลยีนนั ้ มีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
การทีอ่ ุตสาหกรรมจะพึงพาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจากภายนอกประเทศเพียงอย่างเดียวนัน้ อาจไม่ใช่
แนวทางทีด่ สี าหรับอนาคตทีจ่ ะก้าวไปสูอ่ ุตสาหกรรม 4.0 แต่อุตสาหกรรมไทยควรพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมต่าง ๆ ภายในอุตสาหกรรมของตน อันจะเป็ นการพัฒนาการดาเนินงานอย่างยังยื
่ น
ด้านกลยุทธ์ ด้านกระบวนการ และ ด้านโครงสร้าง
กลยุทธ์สาหรับอุตสาหกรรมไทยเพื่อให้ก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม4.0 นัน้ ควรมุ่งเน้นที่การ
สร้างความแตกต่างในด้านสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของตนเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ทงั ้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ กลยุทธ์น้ถี อื ได้ว่าเป็ นจุดเด่นของอุตสาหกรรม 4.0 ซึง่ จากเดิมทีเ่ ป็ นการผลิตแบบ Mass
Production เปลีย่ นเป็ น Mass Customization หรือ การผลิตจานวนมากทีส่ ามารถผลิตแบบตามสัง่
ภาวิน ชินะโชติ, ภูรพิ ฒ
ั น์ ชาญกิจ, สุรเดช หวังทอง, กัลยนุช กิตติพงศ์พทิ ยา และ วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์
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(Modern Manufacturing, 2017) ซึง่ อาจจะกล่าวได้ว่า โรงงานในยุค 4.0 ของไทยจาเป็ นต้องใช้การ
ผลิตแบบ World class Manufacturing โดยจาเป็ นต้องมีเทคนิคในกระบวนการผลิตของตนทีท่ าให้เกิด
การประหยัดต่อหน่ วยและมีประสิทธิภาพมากขึน้ ด้วยการใช้เทคโนโลยีมาช่วยควบคุมการทางาน ทา
ให้เกิดการผลิตสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีความแตกต่างกันในแต่ ละ
รายได้ในระยะเวลาอันสัน้ เมื่อเทียบกับการผลิตในอุตสาหกรรม 3.0 แบบเดิมที่ผลิตสินค้าได้จานวน
มากแต่ สินค้า จะเป็ น รูปแบบเดีย วกัน ซึ่ง จะทาให้อุต สาหกรรมที่ยงั ไม่ไ ด้เป็ นอุต สาหกรรม 4.0 ไม่
สามารถทาการแข่งขันในตลาดได้
กลยุทธ์ทงั ้ ด้านการสร้างความแตกต่ างและการควบคุมต้นทุนของอุตสาหกรรมเป็ นกลไกที่
สาคัญสาหรับยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเป็ นกลยุทธ์ทน่ี านาประเทศให้การสนับสนุ นและผลักดันให้เกิด
ขึน้ กับอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศของตน ในประเทศอิตาลี มีโครงการ Fabbrica del Futuro (ปี ค.ศ.
2011-2013) เป็ นโครงการทีส่ นับสนุ นโครงการวิจยั ในด้านการผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้า
เฉพาะราย สนับสนุนให้โรงงานกาหนดค่าข้อมูลใหม่ในการผลิตได้ตลอดเวลา โครงการนี้มวี ัตถุประสงค์
ในการเพิ่ม คุ ณภาพ ความคล่ อ งตัว และ การผลิต สิน ค้า ตามความต้อ งการของลู ก ค้า เฉพาะราย
ประเทศสหราชอาณาจักร มีการกาหนดนโยบายทีท่ าให้การผลิตสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าได้ดขี น้ึ มีความยังยื
่ นมากขึน้ โครงการทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั มากทีส่ ุดคือ ศูนย์การผลิตสินค้าทีม่ มี ูลค่า
สูงทีเ่ รียกว่า 'Catapult centres' ซึง่ ช่วยให้บริษทั ต่าง ๆ เข้าถึงข้อมูลการวิจยั และความเชีย่ วชาญใน
สาขาพิเศษ เพื่อสนองความต้องการลูกค้าได้ตรงจุด ประเทศฝรังเศส
่ นาเสนอแผนโรงงานเพื่ออนาคต
เพื่อสร้างศูนย์แสดงสินค้าและบริการ (Vitrines Technologiques) ที่เน้ นการให้ความช่วยเหลือ
ผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยในการสนับสนุ นการผลิตภั ณฑ์บางประเภท เช่น รถที่มี
ประสิทธิภาพด้านพลังงาน หรือเครื่องบินไฟฟ้า เป็ นต้น (Office of Science and Technology, 2016)
สาหรับธุรกิจทีย่ งั ไม่ได้มกี ารเตรียมตัวด้านกลยุทธ์เพื่อเข้าสูอ่ ุตสาหกรรม 4.0 จาเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมี
การปรับโมเดลธุรกิจใหม่ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้มากขึน้ ในปจั จุบนั การปรับ
โมเดลธุรกิจให้เหมาะกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกนี้เป็ นสิง่ สาคัญ เช่นประเทศจีนในปจั จุบนั มุ่งเน้นการ
เป็ นผูน้ าในการผลิตสินค้าทีเ่ ป็ นนวัตกรรมใหม่ มีความแตกต่างและโดดเด่นเป็ นทีต่ ้องการของผูบ้ ริโภค
ในระดับสากล แทนโมเดลธุรกิจเดิมทีเ่ ป็ นผูผ้ ลิตที่มจี ุดเด่นในเรื่อง lowest–cost labor market หรือ
ตลาดที่มีแ รงงานต้ น ทุ น ต่ า สุ ด ป จั จุ บ ัน ในหลายประเทศสามารถเป็ น ผู้ผ ลิต ที่มีต้น ทุ น ต่ า ได้ เช่ น
เวียดนาม กัมพูชา และ ลาว (Li, 2017) สาหรับอุตสาหกรรมไทยก็ควรทีจ่ ะต้องดาเนินงานตามนโยบาย
ของรัฐบาลในการเป็ นอุตสาหกรรมทีม่ กี ารใช้ความคิดสร้างสรรค์ เน้นนวัตกรรมจากการใช้เทคโนโลยี
มากขึน้ โดยใน 5-10 ปี รัฐบาลคาดหวังว่าจะเกิดเกิด สมาร์ทฟาร์มเมอร์ สมาร์ทเอสเอ็มอี สตาร์ท อัพ ที่
สูงขึน้
การจะใช้กลยุทธ์ให้เกิดประสิทธิภาพนัน้ จาเป็ นทีจ่ ะต้องมีการปรับกระบวนการทางานต่าง ๆ
ให้มคี วามยืดหยุ่น เน้นการกระจายอานาจการทางานไปยังหน่ วยงานต่าง ๆ ภายในองค์การ และการ
กระจายการทางานไปยังห่วงโซ่อุปทานทัวโลกให้
่
มากขึน้ โดยอาศัยการทางานผ่านเทคโนโลยีทอ่ี าศัย
ดิจทิ ลั แพลตฟอร์มเป็ นตัวกลางในการติดต่อสื่อสาร ความสามารถนี้จะทาให้ธุรกิ จกลายเป็ นบริษทั ข้าม
ชาติได้ทนั ที (Multi-National Companies) ซึง่ ในอนาคตจะกลายเป็ นเครื่องมือหนึ่งในการปรับโมเดล
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ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ (Bhattacharya, Khanna, Schweizer, and Bijapurkar, 2017) ปจั จัย
หนึ่งทีค่ วรดาเนินงานไปพร้อม ๆ กับการปรับกระบวนการทางานก็คอื การปรับโครงสร้างองค์การให้เป็ น
แบบทีม เพื่อช่วยให้ธุรกิจในอุตสาหกรรมสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้ง่ายขึน้ แน่นอนว่าในอนาคต
อุตสาหกรรมมีแนวโน้มทีจ่ ะทางานแบบ Project-Based Industries คือ การทางานเป็ นโครงการร่วมกัน
ในและระหว่ า งอุ ต สาหกรรม เพื่อ ร่ ว มกัน สร้ า งนวัต กรรมใหม่ อัน จะท าให้ก ารด าเนิ น ธุ ร กิจ ของ
อุตสาหกรรมนัน้ ๆ เกิดความยังยื
่ น (Larsson and Larsson, 2018) นอกจากนี้ อุตสาหกรรมอาจปรับ
โครงสร้างเป็ นแบบโครงสร้างแบบไร้พรมแดน เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงการทางานให้ครอบคลุมทัวโลก
่
เป็ นองค์การสมัยใหม่ทส่ี ามารถดาเนินงานแบบองค์การข้ามชาติอย่างแท้จริง (Johansson et al., 2017)
สาหรับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดทีส่ าคัญคือการสร้างคุณค่าให้กบั ตราสินค้า โดยเน้นให้ผลิตภัณฑ์มี
นวัตกรรมที่แปลกใหม่ การใช้เทคโนโลยีในการจัดจาหน่ าย รวมทัง้ การส่งเสริมการตลาด ส่งผลให้
สามารถเพิ่มราคาให้กบั สินค้าได้ เนื่องจากคุณค่าตราสินค้ามีความสัมพันธ์กบั ปจั จัยการตลาดทัง้ 4
ด้าน (ชื่นสุมล บุนนาค และ รัชนู สมานวิจติ ร, 2560)

อภิปรายและสร ุปผลการวิจยั
จากผลการวิ จ ัย ท าให้ ไ ด้ ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกับ การเตรี ย มความพร้ อ มของภาคธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมสูอ่ ุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
1. การเตรียมความพร้อม การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อก้าวเข้าสูอ่ ุตสาหกรรม 4.0 จะต้องเริม่ ที่
การให้ความสาคัญกับพนักงานควบคู่กนั ทัง้ ผูบ้ ริหารและพนักงานในหน่ วยงานโดยการยกระดับความรู้
เพื่อ เป็ น ผู้ ข ับ เคลื่อ นการเติ บ โตของธุ ร กิจ พัฒ นาพนั ก งานให้ มีค วามคิด สร้ า งสรรค์ เป็ น ผู้ ท่ี มี
ความสามารถ มีทกั ษะความชานาญเฉพาะด้าน ก่อนจะถูกแทนทีด่ ว้ ยปญั ญาประดิษฐ์ (AI) ทุกคนต้อง
เรียนรูเ้ พื่อให้มคี วามพร้อมไปด้วยกันสามารถปรับตัวเข้าสูย่ ุค 4.0 ได้อย่างดี การเชื่อมเครือข่ายธุรกิจที่
เกีย่ วเนื่องกันการเปลีย่ นแปลงควรเริม่ แบบค่อยเป็ นค่อยไปและควรเริม่ ตัง้ แต่ผบู้ ริหารระดับสูงไปจนถึง
พนักงานระดับล่าง องค์การภาคเอกชน ต้องพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อปรับตัวให้ทนั เทคโนโลยี
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว และต้องไม่ลมื ปลูกฝงั ค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรมในการทางานให้กบั
พนักงานทุกระดับ
2. การมีสว่ นร่วม การพัฒนาทีด่ เี กิดจากทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกัน ภาครัฐและเอกชนควรมี
ความร่วมมือระหว่างกัน ในการขับเคลื่อนสู่อุตสาหกรรม 4.0 ควรมีนโยบายในการสนับสนุ นที่ชดั เจน
การพัฒ นาควรท าไปพร้อ ม ๆ กัน ทัง้ องค์ก าร ผู้บริห ารและพนัก งานต้องร่ว มมือกันบริห ารภายใน
องค์การให้ดี ให้ทุกคนคิดว่าเราคือส่วนหนึ่งทีจ่ ะพัฒนาบริษัทไปข้างหน้า โดยทุก ๆ ระดับควรมีส่วน
ร่วม มีความเข้าใจ และ เป้าหมายตรงกัน มีการนาพนักงานทีม่ อี ยู่มาสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อพัฒนา
ภูมิปญั ญาดัง้ เดิมทาให้ประเทศชาติขบั เคลื่อนต่อไปได้ บริษัทสมควรจะรับฟงั ทุก ๆ คาแนะนาของ
พนักงานในองค์การ และประเมินขีดความสามารถของพนักงานในองค์การเพื่อปลูกสร้างให้พนักงาน
เตรียมตัวพร้อมกับการเปลีย่ นแปลงใหม่ทจ่ี ะเข้าเพื่อเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน เช่น การร่วมวิจยั ต่าง ๆ
ภาวิน ชินะโชติ, ภูรพิ ฒ
ั น์ ชาญกิจ, สุรเดช หวังทอง, กัลยนุช กิตติพงศ์พทิ ยา และ วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์
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สาหรับการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่สี ามารถนามาใช้ในอุตสาหกรรมได้อย่าจริงจังทาให้ต้อง
พึง่ พาเทคโนโลยีจากต่างประเทศเป็ นหลัก เป็ นต้น
3. การสนับสนุนจากภาครัฐ หน่ วยงานหรือองค์การทีเ่ กีย่ วข้อง ผูใ้ ห้ขอ้ มูลให้ความเห็นว่ารัฐ/
องค์การ ควรสนับสนุ นงบประมาณในการพัฒนาพนักงานมากกว่าเดิม บริษทั ควรสนับสนุ นการศึกษา
ต่อของพนักงาน เพื่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้กา้ วทันโลกและพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อใช้เองเพื่อเกิดประโยชน์ท่ยี งยื
ั ่ น อยากให้ ภาครัฐและหน่ วยงานที่เกีย่ วข้องคอยช่วยแนะแนวทาง
ด้านอุตสาหกรรมให้มากขึน้ และอยากให้ทางรัฐสนับสนุ นเรื่องการสร้างนวัตกรรมภาครัฐควรเข้ามามี
บทบาทเพื่อช่วยลดต้นทุนภาคเอกชน เช่น รวมถึงด้านกฎหมายและมาตรฐานต่าง ๆ ทีเ่ อือ้ เฟื้ อต่อการ
พัฒนาองค์การ นอกจากนัน้ ภาครัฐและภาคประชาชนควรให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันเช่นภาครัฐ
สนับสนุนการนาเข้าสินค้าทีร่ าคาถูก เป็ นต้น
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