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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
 

1. ควำมส ำคัญของปัญหำกำรวิจัย  
 

ในปัจจุบันประเทศไทยประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น กระแสการ
เปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตและปัญหาเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขัน เป็นต้น รัฐบาล
เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวจึงก าหนดกลยุทธ์เพ่ือรับมือและแนวทางในการแก้ไขปัญหาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่เป็นแผนแม่บทของการพัฒนาประเทศไทย ซึ่งแผน
ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
เศรษฐกิจขนาดใหญ่ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยเน้นการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและ
บริการที่มุ่งสู่คุณภาพ มาตรฐาน และความยั่งยืน รวมถึงการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจศักยภาพสูงบนฐานของ
การเพ่ิมผลิตภาพ รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในทุกมิติ ทั้งด้านความรู้ ทักษะ ทัศนคติ  (ร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2560 – 2579 สืบค้น www.thaigov.go.th) เพ่ือน าประเทศไปสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง 
และยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยคาดหวังว่าจะช่วยให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วใน 20 ปีข้างหน้า
ได ้

จากอดีตจนถึงปัจจุบันประเทศไทยมีการปรับโมเดลเศรษฐกิจอยู่หลายครั้ง เริ่มจากประเทศไทย 1.0 
เน้นการเกษตรเป็นหลัก หรือเป็นสังคมเกษตรกรรม มาสู่ประเทศไทย 2.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมเบาใช้แรงงาน
ราคาถูก และใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ ในขณะที่ประชากรเริ่มมีการศึกษามากขึ้น จนถึงยุคประเทศไทย 
3.0 เน้นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เช่น รถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ต้นทุนและ
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งในช่วงนี้เองที่ประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหากับดักประเทศรายได้
ปานกลาง (Middle Income Trap) ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้หรือปัญหาความไม่เท่าเทียมกัน 
( Inequality Trap) และปัญหากับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา ( Imbalance Trap) อีกทั้งยังมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันต่ า โดยจากผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของสถาบันระหว่าง
ประเทศ เช่น IMD WEF และ World Bank พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการพัฒนาประเทศหลาย
ด้าน อาทิ การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา ศักยภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผลิตภาพและประสิทธิภาพการผลิตของประเทศไทยยังอยู่ในระดับต่ า (ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม
ไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579), น. 3) กับดักเหล่านี้จัดเป็นประเด็นที่ท้าทายรัฐบาลในการที่จะ
ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อก้าวข้ามประเทศไทย 3.0 ไปสู่ ประเทศไทย 4.0 ให้ได้ เพ่ือก้าวไปสู่ประเทศไทย 
4.0 ประเทศจ าเป็นต้องส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรมอัจฉริยะรวมถึงการน า
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ระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์เข้ามาสู่ระบบการผลิต ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มากขึ้น มี
การใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์ และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ ตู้เย็น เป็นต้น 
ที่เรียกว่า Internet of Things: IOT เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลได้ดียิ่งขึ้น 
อย่างไรก็ตามหากภาคอุตสาหกรรมการผลิตขาดการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ขาดการ
ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง ดังนั้น
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆต้องมีการเตรียมความพร้อมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆที่เหมาะสมเพ่ือ
ยกระดับไปสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ มีหลายประเทศในเอเชียก าลัง
ปรับตัวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 เช่น ไต้หวัน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ จีน อินโดนีเซีย ซึ่งส่วนใหญ่จะปรับตาม
รูปแบบของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีประเทศท่ีเป็นแนวหน้าด้าน Industry 4.0 คือประเทศสิงคโปร์ และ
มาเลเซีย ซึ่งสิงคโปร์นั้นไม่มีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีจ านวนเพียงพอ แต่อาจสามารถเป็นต้นแบบให้กับ
โรงงานในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม) ที่ผลิตสินค้าให้แก่สิงคโปร์ต่อไปได้ ส่วน
ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเน้นทางด้านไอทีแต่วัตถุดิบของมาเลเซียยังน้อยกว่าไทย หากไทยสามารถน า Industry 
4.0 ไปพัฒนาก่อนได้อาจจะสามารถขยับด้านการแข่งขันด้วย Industry 4.0 โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นที่ได้ผ่าน
การเปลี่ยนแปลง 4.0 แล้วโดยศึกษาการปรับการผลิตให้เป็นเทคโนโลยีของตนเองตามความเหมาะสมในแต่
ละรูปแบบ และปรับการผลิตเข้าสู่ Industry 4.0 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

แนวคิดไทยแลนด์ 4.0 เป็นการแบ่งยุคการปฏิวัติหรือแบ่งยุคเศรษฐกิจเป็น 4 ยุค เกี่ยวข้องกับการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวจัดแบ่งเป็น 4 ช่วง สอดรับกับแนวคิด 
“อุตสาหกรรม 4.0” ซึ่งเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่โดยคาดการณ์ว่าโลกในอนาคตจะเป็นสังคมดิจิทัล 
(Digital Society) ส าหรับโมเดลประเทศไทยเท่าที่ีปรากฏอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมจะขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอุตสาหกรรมทั้ง 5 ประกอบด้วย 

 (1) อุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพ (Bio-Based Industry Cluster) เช่น กลุ่มอาหาร เกษตร
แผนใหม่ เทคโนโลยีชีวภาพ  

 (2) อุตสาหกรรมใหม่ (Renewable Industry) เช่นเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
เทคโนโลยีสมองกล  

 (3) อุตสาหกรรมวิศวกรรมและการออกแบบ (Engneering & Design Industry) เช่น 
เครื่องจักรอุปกรณ์ไฮเทคอัจฉริยะ และหุ่นยนต์ประเภทโรโบติก  

 (4) อุตสาหกรรมที่ เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ที่ดี  (Wellness Industry Cluster) ทั้ง       
ด้านสุขภาพ สาธารณสุข การท่องเที่ยว และเครื่องทุ่นแรงในบ้าน  

 (5) อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์ทางปัญญา (Wisdom  Creative Economy) 
เช่น การสร้างมูลค่าเพ่ิมงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาชาวบ้าน งานด้านศิลปกรรม วัฒนธรรม 

 อุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคต (Innovation Manufafactuinon Manufacturing)        การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมซ่ึงมีการเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสารแบบเรียลไทม์ อุตสาหกรรมในอนาคต ประกอบด้วย 
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 1) อุตสาหกรรมแบบดิจิทัล (Digital  Demand) การผลิตและการจัดส่งสินค้าจะเป็นแบบ
เรียลไทม์ช่องทางจ าหน่ายผ่านทางสมาร์ทโฟน 

 2) อุตสาหกรรมเชื่อมโยงอวกาศและดาวเทียม (Space & Satellite) อุตสาหกรรมใน
อนาคตจะเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอวกาศเชิงพาณิชย์ การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าดาวเทียมและ
อวกาศจะเข้ามาสู่อุตสาหกรรมมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

 3) อุตสาหกรรมสะอาด (Green Industry) การให้ความส าคัญด้านสิ่งแวดล้อมจะเป็น
ปัจจัยพื้นฐานของสินค้าและอุตสาหกรรม เกี่ยวข้องกับข้อมูล การตรวจสอบย้อนกลับของผู้บริโภค 

 4) โรงงานอัจฉริยะ (Smart  Factory) อุตสาหกรรมในอนาคตจะขับเคลื่อนจากความ
ต้องการแบบเฉพาะเจาะจง (Unique) ท าให้การจัดส่งและโลจิสติกส์มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สมาร์ทโลจิสติกส์ 
ในสายการผลิตภายใต้อุปสงค์แบบยูนิคและการขาดแคลนแรงงานเครื่องจักรจะต้องเป็นเครื่องจักรอัจฉริยะ
แบบอัตโนมัติ (Autonomous) ควบคุมโดยหุ่นยนต์ (Mechatronics & Robotic Industry) รถยนต์ใน
อนาคตจะขับเองมีการน าหุ่นยนต์เข้ามาใช้ทั้งในธุรกิจและบ้าน การรักษาความปลอดภัย เช่น รปภ.และด้าน
การทหารแห่งอนาคต 

 5) อุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio-Technology) โลกแห่งอนาคตมนุษย์จะอายุยืนขึ้น โดย
ผู้บริโภคจะให้ความส าคัญต่ออาหารและสินค้าเพ่ือสุขภาพ ขณะเดียวกันความต้องการสินค้าที่ปลอดสารพิษ
จะก่อให้เกิดอุตสาหกรรมชีวภาพโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ส าหรับประเทศไทย
อุตสาหกรรมไบโอ-พลาสติก (Bio-Plasstic) จะเป็นโอกาสเพราะเป็นแหล่งวัตถุดิบ เช่น อ้อย มันส าปะหลัง 
ข้าว ปาล์มน้ ามัน เป็นต้น 

 6) อุตสาหกรรมย้อนกลับ (Revese Manufacturing) อุตสาหกรรมในอนาคตภายใต้ระบบ
อัตโนมัติ และหุ่นยนต์ รวมทั้งระบบโลจิสติกส์ ซึ่ง มีต้นทุนต่ าจะท าให้ต้นทุนการผลิตสินค้าต่ ากว่าในปัจจุบัน
มากอีกทั้ง เทคโนโลยีเหล่านี้มาจากประเทศพัฒนาแล้วทั้งสิ้น อาจไม่ต้องพ่ึงพาแรงงานจ านวนมาก โอกาส
บางอุตสาหกรรมอาจย้ายฐานการผลิตย้อนกลับไปประเทศพัฒนาแล้ว 

ในสภาพปัจจุบันผลิตภาพการผลิตไปจนถึงปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาด
พลังในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง การส่งเสริม
การผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้นจะช่วยผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อน
ต่อไปได้ท าให้กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการที่จะก้าวไปสู้ อุตสาหกรรม 4.0 
โดยต้องตระหนักถึง วิสัยทัศน์ของธุรกิจในระยะยาว เทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสม การปรับโครงสร้างองค์การ 
และการพัฒนาพนักงาน จากที่กล่าวมาท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเรื่องการเตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 
ของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยเพ่ือเข้าใจถึงความจ าเป็น ศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม 
ตลอดจนสมรรถนะในการท างานของพนักงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ที่จะท าให้มุ่งไปสู่
อุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 

2.1 เพ่ือศึกษาความพร้อมของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย 
2.2 เพ่ือศึกษาอิทธิพลกรอบยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทยที่มีต่อ

การเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย 
2.3 เพ่ือศึกษาเทียบเคียงการเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และประเด็นกลยุทธ์ของ

ประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม 5.0 ได้แก่ ประเทศอาเซียน ญี่ปุ่น และสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมน ี 

2.4 เพ่ือเสนอแนะกลยุทธ์ในการพัฒนาภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของไทยที่จะน าไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 
 

3. ขอบเขตกำรวิจัย  
 
วิธีด าเนินการวิจัยจะประกอบด้วย 3 รูปแบบ คือ การวิจัยเอกสาร (Documentary Research)   

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมี
ขอบเขตการวิจัยดังนี้ 

3.1 ด้ำนเนื้อหำ การวิจัยครั้งนี้จะศึกษาสภาพปัจจุบันของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ตลอดจนปัจจัยที่
ในการเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งจะน าไปประกอบการการเตรียมความพร้อมของภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย 
 3.2 ด้ำนประชำกร การวิจัยนี้เป็นการวิจัยผสมผสานในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้ทั้งเทคนิคเชิง
คุณภาพและวิจัยเชิงปริมาณ รวมถึงการวิจัยเอกสาร กลุ่มประชากรที่ศึกษาจะเป็นไปตามโมเดลประเทศไทย
เท่าที่ีปรากฏอยู่ในอุตสาหกรรม 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมจะ
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  
 การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ที่ให้ข้อมูลหลัก กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย
เชิงคุณภาพมีเป้าหมายหลักในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริหารของธุรกิจอุตสาหกรรมที่เป็นสมาชิกของสภา
อุตสาหกรรมที่ก าลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย 
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) กรรมการของสภาอุตสาหกรรม จ านวน 1 คน คณะกรรมการแต่ละ
กลุ่มอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งมีกลุ่มอุตสาหกรรมแบ่งเป็น 5 กลุ่มประกอบด้วย (1) กลุ่ม
อาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (2) กลุ่มสาธารณะสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (3) กลุ่ม
เครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (4) กลุ่มดิจิทัล 
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่ออุปกรณ์ ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และ(5) กลุ่ม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทุนวัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง ผู้ให้ข้อมูลเป็นกรรมการของแต่ละกลุ่ม
อุตสาหกรรมหรือผู้บริหารของบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่เป็นสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมนั้น  จ านวน 5 คน และ
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นักวิชาการ จ านวน 1 คน (ภาคผนวก ก.) เกณฑ์ในการคัดเลือก คือ เป็นองค์การธุรกิจภายในสมาชิก
อุตสาหกรรมต้องเป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่และก าลังเปลี่ยนแปลงธุรกิจอุตสาหกรรม เป็นผู้บริหารที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ขององค์การและกลุ่มผู้บริหารที่ยินดีให้ข้อมูล ข้อจ ากัดของการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบ่ง
ตามกลุ่มอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมแบ่งเป็น 5 กลุ่ม การเลือกธุรกิจภายในสมาชิกอุตสาหกรรม
ต้องเป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ มีความพร้อมและก าลังเปลี่ยนแปลงธุรกิจอุตสาหกรรม และกลุ่มผู้บริหารที่ยินดี
ให้ข้อมูลเนื่องจากเกี่ยวข้องกับด้านนโยบายของบริษัท ท าให้ไม่ครอบคลุมในทุกธุรกิจอุตสาหกรรม 

การวิจัยเชิงปริมาณใช้เทคนิคการส ารวจ ในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างของ
การวิจัยเชิงปริมาณ คือ บริษัทเอกชนในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรม ซึ่งกระจายอยู่ใน 5 
อุตสาหกรรมหลักดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป้าหมายหลักในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริหารของธุรกิจอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ขององค์การ เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนในการศึกษานี้ จึงค านวณหา
จากสูตร W.G. Cochran (1953) ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีค่าขั้นต่ าเท่ากับ 400 ตัวอย่าง ผู้วิจัยได้เผื่อ
แบบสอบถามไม่สมบูรณ์อีก รวมตัวอย่างท้ังหมด 550 ตัวอย่าง 

 
 

4. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรต้น  

การปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมที่
ขับเคลื่อนด้วยปัญญา (X1) 

ตัวแปรตาม  

การปฏิรูปนิเวศอุตสาหกรรมรองรับ
อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา 

(X2) 

การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยกับ
เศรษฐกิจโลก (X3) 

ความพร้อมของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 4.0 (Y) 

 ด้านกลยุทธ์องค์การ (Y1) 

 ด้านโครงสร้างองค์การ (Y2) 

 ด้านเทคโนโลยี (Y3) 

 ด้านกระบวนการ (Y4) 

 ด้านทรัพยากรมนุษย์ (Y5) 
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5. สมมติฐำนกำรวิจัย 
 
การปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมสู่ อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา (X1) , การปฏิรูปนิ เวศ

อุตสาหกรรมรองรับอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา (X2), การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยกับเศรษฐกิจ
โลก (X3) มีอิทธิพลต่อความพร้อมของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 

 
6. นิยำมศัพท์เฉพำะ/นิยำมปฏิบัติกำร    

6.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอุตสำหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) หมายถึง 
กรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย ในระยะ 20 ปีข้างหน้าโดยวางกรอบ
ยุทธศาสตร์เพ่ือการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ส าคัญ คือ ยุทธศาสตร์ที่  1: ปฏิรูป
ภาคอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญหา ยุทธศาสตร์ที่ 2: ปฏิรูปนิเวศอุตสาหกรรมรองรับ
อุตสาหกรรมทีข่ับเคลื่อนด้วยปัญญา ยุทธศาสตร์ที ่3: เชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยกับเศรษฐกิจโลก 

6.2 ปฏิรูปภำคอุตสำหกรรมไทยสู่อุตสำหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญำ หมายถึง การประยุกต์ใช้
ระบบควบคุมการผลิต การเข้าถึงองค์ความรู้และการปรับใช้มาตรฐานอุตสาหกรรม การมีส่วนร่วมในการวิจัย
ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับภาครัฐ การใช้เทคโนโลยีการรีไซเคิล หรือ การใช้พลังงานทดแทน หรือ
พลังงานทางเลือก การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ เป็นต้น 

6.3 ปฏิรูปนิเวศอุตสำหกรรมรองรับอุตสำหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญำ หมายถึง กฎหมาย 
กฎระเบียบ ขั้นตอนการด าเนินงาน และมาตรการต่างๆ ควรมีความยืดหยุ่น การด าเนินงานตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว โครงสร้างองค์การเอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมบนฐานนวัตกรรม ควรมีการ
เพ่ิมทักษะ และพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นต้น 

6.4 เชื่อมโยงอุตสำหกรรมไทยกับเศรษฐกิจโลก  หมายถึง เป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่คุณค่าของ
อุตสาหกรรมของโลก มีเครือข่ายและพันธมิตรในต่างประเทศ  ใช้ระบบออนไลน์และธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบรักษาความปลอดภัย  

6.5 กำรเตรียมควำมพร้อม หมายถึง สภาพที่เตรียมพร้อมในการปฏิบัติ หรือด าเนินกิจกรรมนั้นๆ 
ให้สามารถส าเร็จ ลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นผลมาจากการเตรียมตัวส าหรับกิจกรรมนั้นๆ เพ่ือมุ่งสู่
อุตสาหกรรม 4.0 โดยพิจารณา 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ด้านกลยุทธ์องค์การ 2) ด้านโครงสร้างองค์การ 
3) ด้านเทคโนโลยี 4) ด้านกระบวนการ และ5) ด้านทรัพยากรมนุษย์ 

6.6 ด้ำนกลยุทธ์องค์กำร หมายถึง ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย และแนวทางใน
การพัฒนาองค์การ เพ่ือมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 เช่น ผู้บริหารมีความเข้าใจในบริบทของอุตสาหกรรม 4.0 
วิสัยทัศน์ที่เอ้ือต่อการมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 เป็นต้น 

6.7 ด้ำนโครงสร้ำงองค์กำร หมายถึง การก าหนดแผนการปรับโครงสร้างองค์การ เพ่ิมการสร้าง
ความร่วมมือกับทุกฝ่าย โดยโครงสร้างองค์การจะแสดงรูปแบบระบบความสัมพันธ์ของงาน ความรับผิดชอบ
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ต่องานและการใช้อ านาจในการปฏิบัติงานขององค์การให้เกิดความส าเร็จ เช่น หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ทางด้านเทคโนโลยี บุคลากรเพียงพอ กฎระเบียบต่างๆ เอ้ือต่อการพัฒนา เป็นต้น  

6.8 ด้ำนเทคโนโลยี หมายถึง การน าความรู้ วิทยาการ และประสบการณ์ต่างๆ ในด้านเทคโนโลยี
สมัยใหม่ มาประยุกต์ใช้เพ่ือช่วยในการผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งการคิดค้นหาวิธีการน าทรัพยากรมาใช้ใน
ด้านใหม่ๆ เพ่ือให้ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย เทคโนโลยีช่วยในการ
ด าเนินการด้านต่างๆ เป็นต้น 

6.9 ด้ำนกระบวนกำร หมายถึง การปรับปรุงกระบวนการท างานให้สามารถเชื่อมโยงและติดตาม 
ตรวจสอบต่อเนื่องได้ทั้งระบบตั้งแต่การติดต่อสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้ขาย ไปจนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า 
เช่น กระบวนการท างานมีความทันสมัย กระบวนการมีการใช้เทคโนโลยี กระบวนการของบริษัทมีความ
ยืดหยุ่น เป็นต้น 

6.10 ด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ หมายถึง แนวทางการพัฒนาพนักงานเพ่ือเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงาน การ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ภาวะผู้น าในการบริหารงานและความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรองรับการท างานในอุตสาหกรรม 
4.0 เช่น ผู้บริหารเห็นถึงความส าคัญของการจัดการบุคลากร มีการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากร 
วางแผนด้านก าลังคน เป็นต้น 

6.11 กำรเทียบเคียงกำรเตรียมควำมพร้อม หมายถึง การเทียบเคียงการเตรียมความพร้อมเพ่ือมุ่งสู่
อุตสาหกรรม4.0 ทั้ง 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ด้านกลยุทธ์องค์การ 2) ด้านโครงสร้างองค์การ 3) ด้าน
เทคโนโลยี 4) ด้านกระบวนการ และ 5) ด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยเทียบเคียบระหว่างภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
ไทยและอุตสาหกรรมในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือพิจารณาข้อมูลการเตรียมความพร้อมที่มีความ
คล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

6.12 อุตสำหกรรม 4.0 หมายถึง โรงงานอัจฉริยะ การผลิตระบบอัจฉริยะ หรือ ระบบอินเตอร์เน็ตที่
เชื่อมโยงสิ่งของต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน (Iot: Internet of Things) มีการใช้โปรแกรมควบคุม หุ่นยนต์ หรือแขน
กลทดแทนแรงงานมนุษย์ เป็นระดับใหม่ของห่วงโซ่วงจรการจัดระเบียบและควบคุม เป็นการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งใหม่โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต มาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

6.13 กลยุทธ์ของประเทศที่พัฒนำแล้วที่มีกำรพัฒนำเป็นอุตสำหกรรม 5.0  หมายถึง ประเทศ
พัฒนาที่มี ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แนวทางปฏิบัติ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศของตนเพ่ือเข้าสู่
อุตสาหกรรม5.0 โดยอุตสาหกรรมนั้นๆจะต้องมีการน าอุปกรณ์ตรวจวัด (Sensors) หุ่นยนต์ และ
ปัญญาประดิษฐ์ เข้ามาท างานแทนมนุษย์ในการผลิตสินค้า หรือ บริการทั้งหมด 

6.14 กรอบยุทธศำสตร์ในกำรขับเคลื่อนอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศไทย หมายถึง กรอบ
ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประกอบไปด้วยการปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมที่
ขับเคลื่อนด้วยปัญญา การปฏิรูปนิเวศอุตสาหกรรมรองรับอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา  และการ
เชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยกับเศรษฐกิจโลก 
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6.15 ควำมพร้อมของภำคธุรกิจอุตสำหกรรม หมายถึง สิ่งที่อุตสาหกรรมต้องเตรียมความพร้อมใน
การเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์องค์การ ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านเทคโนโลยี ด้านกระบวนการ 
และด้านทรัพยากรมนุษย์ 

 

7. ประโยชน์ที่ได้รับ 
7.1 ภาคธุรกิจสามารถน าข้อมูลจากการวิจัยไปประกอบในการจัดท าแผนยกระดับขีดความสามารถ

ของ ภาคธุรกิจอุตสากรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย 
7.2 ได้ข้อมูลเชิงวิชาการเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่จะ

น าไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ในด้านอ่ืนๆ 
7.3 สามารถน าข้อมูลจากการวิจัยไปประกอบในการจัดท าแผนยกระดับขีดความสามารถของ

หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องซึ่งไม่ใช่ภาคธุรกิจ เช่น หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษาที่มีการจัดจัดการเรียน
การสอนและผลิตก าลังคนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมในอนาคต และองค์การที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 




