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บทที่ 5 
สรุปผลกำรวิจัยและขอ้เสนอแนะ 

 
 

วิธีการวิจัยนี้ใช้การวิจัยแบบผสมผสาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) เพ่ือศึกษาความพร้อมของภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย (2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลการรับรู้กรอบยุทธศาสตร์ในการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทยที่มีต่อการเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสู่
อุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย (3) เพ่ือศึกษาเทียบเคียงการเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจอุตสาหรรมใน
กลุ่มประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียนซึ่งมีบริบทใกล้เคียงกับประเทศไทย และประเด็นกลยุทธ์ของประเทศที่
พัฒนาแล้วที่มีการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม 5.0 ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น  และ(4) เพ่ือเสนอแนะกลยุทธ์ในการ
พัฒนาภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของไทยที่จะน าไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 

 

1. สรุปผลกำรวิจัย  
 

1.1 ควำมพร้อมของภำคธุรกิจอุตสำหกรรมสู่อุตสำหกรรม 4.0 ในประเทศไทย  
ผลของข้อมูลเชิงคุณภำพ การขยายตัวทางเศรษฐกิจในส่วนของภาคอุตสาหกรรมนั้นก็คงมีอัตราการ

ขยายตัวสูงขึ้นไม่มาก เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวแต่ยังสามารถขยายตัวได้ในต่างประเทศ การ
เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมจะมีการก าหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 โดยสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยซ่ึงได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน รวมถึงช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆ กับสมาชิก เช่น การ
ใช้ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ รวมถึง
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน เป็นต้น โดยความพร้อมของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย 
ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมมีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง มีข้อจ ากัดเรื่องการขยายตัวทาง เศรษฐกิจมีอัตราการ
ขยายตัวสูงขึ้นไม่มาก เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากสภาพของความไม่มีสเถียรภาพทางการเมือง แต่
อุตสาหกรรมยังสามารถขยายตัวได้ในต่างประเทศการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอาจจะต้องใช้เวลา
เนื่องจากมีโครงสร้างองค์การขนาดใหญ่ ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้น แรงงานมีทักษะ
ฝีมือค่อนข้างต่ า และขาดความเชี่ยวชาญ  

เทคโนโลยีในยุคอุตสาหกรรม 4.0 เป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยให้อุตสาหกรรมอาหารของไทย 
สามารถยกระดับ (Upgrade) จากอุตสาหกรรมที่เน้นแรงงานคน (Labor Intensive) ไปสู่การผลิตกึ่งอัตโนมัติ 
(Semi-Automation) ซึ่งอาจเริ่มจากสายการผลิตที่เป็นข้อจ ากัดในการท างานของคน เช่น สายการผลิตที่มี
ระบบการล าเลียง (Conveyor) สายงานบริหารสินค้าคงคลัง ( Inventory Management) สายการผลิตที่
ต้องการมาตรฐานและความเที่ยงตรงแม่นย าสูง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารที่ต้องค านึงถึง ความสะอาด 
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ปลอดภัย และไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากการสัมผัสโดยตรงกับอาหาร การใช้ระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์เข้า
มาด าเนินงานในกระบวนการผลิต แนวทางดังกล่าวสามารถด าเนินการล่วงหน้าได้ก่อนที่จะขยายการผลิตเป็น
ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ (Fully Automation) เมื่อมีความพร้อม ซึ่งระบบการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมใน
อนาคตจะต้องมีความยืดหยุ่น (Flexible Manufacturing System: FMS) สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีที่ก้าวล้ าน าหน้า เพ่ือรองรับความต้องการสินค้าของผู้บริโภคท่ีหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น 
 ผลของข้อมูลเชิงปริมำณพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.21  ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มากที่สุด ร้อยละ 42.19 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มาจากองค์การที่ระยะเวลาด าเนินกิจการ
มากกว่า 15 ปี ร้อยละ 54.88 ส่วนใหญ่มีต าแหน่งเป็นผู้บริหารระดับต้น ร้อยละ 82.42 เป็นองค์การขนาดใหญ่
มากที่สุด ร้อยละ 49.22  กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ท างานในองค์การปัจจุบันไม่เกิน 5 ปี มากที่สุด ร้อยละ 
40.23   

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย
อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.03)  เมือ่พิจารณาองค์ประกอบย่อยแต่ละด้านพบว่าทั้งห้าด้านอยู่ในระดับมาก ด้าน
กลยุทธ์องค์การ ( X  = 4.13) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านเทคโนโลยี ( X  = 4.05) ด้านทรัพยากรมนุษย์ 
( X  = 4.02) ด้านกระบวนการ ( X  = 4.01)  และน้อยที่สุดคือด้านโครงสร้างองค์การ ( X  = 3.94) รายข้อ
ย่อยของแต่ละด้านมีรายละเอียดดังนี้ 

ด้านกลยุทธ์องค์การข้อย่อยที่มีค่าเฉลี่ยมากสุดคือเรื่องผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในบริบทของ

อุตสาหกรรม 4.0 ระดับมาก ( X  = 4.20)  และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือเรื่องสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

บริษัท เอ้ือต่อการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ระดับมาก ( X = 3.99)   

ด้านเทคโนโลยีข้อย่อยที่มีค่าเฉลี่ยมากสุดคือเรื่องบริษัทใช้เทคโนโลยีช่วยในการบริหารจัดการ เพ่ือให้

เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ( X = 4.10)  และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือเรื่องบริษัทใช้เทคโนโลยี

ช่วยในการออกแบบสินค้า ช่วยให้มีการคิดค้นหรือประดิษฐ์รูปแบบของสินค้าใหม่ๆ ( X = 4.01)   

ด้านทรัพยากรมนุษย์ข้อย่อยที่มีค่าเฉลี่ยมากสุดคือเรื่องผู้บริหารมีความตระหนักว่า การจัดการ

พนักงานเป็นสิ่งส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ( X = 4.10)  และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ

เรื่องบริษัทมีการคาดการณ์และวางแผนด้านก าลังคนเป็นอย่างดี ท าให้ไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนก าลังคน 

หรือปัญหาการทดแทนต าแหน่งที่ว่างลง ( X = 3.91)   

ด้านกระบวนการข้อย่อยที่มีค่าเฉลี่ยมากสุดคือเรื่องบริษัทมีแผนที่จะปรับเปลี่ยนกระบวนการท างาน

ให้ทันสมัย และใช้เทคโนโลยีเพ่ิมขึ้น ท าให้สามารถลดขั้นตอนการท างานได้ ( X = 4.17)  และค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุดคือเรื่องบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ทันสมัย เป็นที่ยอมรับในแวดวงอุตสาหกรรม ( X = 3.93) 
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ด้านโครงสร้างองค์การข้อย่อยที่มีค่าเฉลี่ยมากสุดคือเรื่องบริษัทมีหน่วยงานเฉพาะส าหรับการพัฒนา

เทคโนโลยี   ( X = 3.97)  และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือเรื่องบริษัทมีพนักงานเพียงพอต่อการพัฒนาเทคโนโลยี

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ( X = 3.89)   

 
2) อิทธิพลกำรรับรู้กรอบยุทธศำสตร์ในกำรขับเคลื่อนอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศไทยที่

มีต่อกำรเตรียมควำมพร้อมของภำคธุรกิจอุตสำหกรรมสู่อุตสำหกรรม 4.0 ในประเทศไทย 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ระหว่าง การรับรู้กรอบยุทธศาสตร์

ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทยกับการเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสู่
อุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้ ตัวแปรพยากรณ์ทุกตัวแปรมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับตัว
แปรการเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
เมื่อพิจารณาขนาดความสัมพันธ์จากค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) พบว่า ความสัมพันธ์อยู่ในระดับ
ปานกลางถึงระดับมาก (0.40 ≤ r ≤ 0.52) 

อิทธิพลของการรับรู้กรอบยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทยทั้ง
สามด้าน สามารถร่วมกันอธิบายการเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ภาพรวม 
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 มีความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการท านายเฉลี่ย ร้อยละ 54.1  (R2 = 0.31, 
Adjusted R2 =0.31, SE = 0.541, F(3, 508) = 76.67 , p<0.01) สามารถเรียงล าดับความส าคัญในกา

พยากรณ์ตามขนาดอิทธิพลในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (β) จากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด คือ การรับรู้กรอบ
ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย ด้านการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยกับ
เศรษฐกิจโลก (X3) ด้านการปฏิรูปนิเวศอุตสาหกรรมรองรับอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา (X2) และ
ด้านการปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา (X1)  ตามล าดับ 

 
3) กำรเตรียมควำมพร้อมของภำคธุรกิจอุตสำหรรมในกลุ่มประเทศที่เป็นสมำชิกอำเซียนซึ่งมี

บริบทใกล้เคียงกับประเทศไทย และประเด็นกลยุทธ์ของประเทศที่พัฒนำแล้วที่ มีกำรพัฒนำเป็น
อุตสำหกรรม 5.0 ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น 

ญี่ปุ่นได้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ Industry 4.0 จากการศึกษาการปรับการผลิตให้เป็นเทคโนโลยี

ของตนเองตามความเหมาะสมในแต่ละรูปแบบ และทยอยปรับการผลิตเข้าสู่ Industry 4.0 ตามความปรับที่

แตกต่างกันทีละแผนก (Production Module) เช่น เริ่มจากแผนกจัดซื้อ ตามด้วยแผนกวางแผนการผลิต และ

ปรับสายการผลิต เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงการผลิตระหว่างโรงงานผลิตด้วยการเชื่อมต่อโรงงาน

ตามแนวคิด “Connected Factories” ซึ่งจะท าการเชื่อมต่อแต่ละหน่วยย่อยในกระบวนการผลิตทั้งภายใน

และนอกโรงงานเข้าไว้ด้วยกัน โดยการสร้างมาตรฐานการเชื่อมโยงระหว่างบริษัทโดยการน าเทคโนโลยี ICT 

เข้ามาใช้ก าหนดการเชื่อมโยงในระดับต่างๆ ให้เหมาะสม การพัฒนาอุตสาหกรรมใช้ระบบ Automation ซึ่ง
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เน้นแต่เพียงการลดต้นทุนใน “การผลิต” ให้ความส าคัญกับทรัพยากรมนุษย์โดยการใช้คนเป็นศูนย์กลางของ

การผลิตทั้งกระบวนการตั้งแต่การออกแบบจนถึงการผลิตในแบบ Bottom-up สนับสนุนการสร้าง 

Engineering Chain เพ่ือสร้างระบบการผลิตรูปแบบใหม่ เป็นกระบวนการผลิตที่ตอบสนองความต้องการของ

ผู้ใช้  โดยออกแบบระบบการผลิตและเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดไปยังส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งสมาคม  

Industrial Value Chain Initiative (IVI) เพ่ือร่วมด าเนินการในการปฏิรูป  Value Chain ของกระบวนการ

ผลิตโดยใช้เทคโนโลยี IT โดยการสร้างกรอบด าเนินการเพ่ือน าไปสู่การก าหนดมาตรฐานในอนาคต 

ประเทศไต้หวัน จีน สาธารณรัฐเกาหลี และอินโดนีเซีย ใช้การพัฒนาอุตสาหกรรมตามแบบสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีการสร้างทีมงานศึกษาและปรับการผลิตเข้าสู่ Industry 4.0 เพ่ือการศึกษารูปแบบ
แล้วให้อุตสาหกรรมน าไปปรับการผลิต ด้วยระบบ PDCA (Plan, Do, Check, Action) ต่อไป เริ่มน าเทคโนโลยี
เซนเซอร์มาใช้ร่วมกับ Embedded และ reengineering ซึ่ งรัฐบาลส่งเสริมการศึกษาด้าน Human 
Interface/Interaction เพ่ือให้การท างานร่วมกับระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรให้มากข้ึน  

ซึ่งประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้มีการผลักดันนโยบาย industry 4.0 ด้านกฎระเบียบ 
Single Digital Market ความปลอดภัยของข้อมูล การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน R&D และนวัตกรรม รวมถึง
การบูรณาการองค์ความรู้ การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม 
ผู้ประกอบการ ภาควิชาการและการวิจัย และสหภาพแรงงาน การส่งเสริมผู้ประกอบการแบบ Start up คือ
การกระจายผู้ร่วมกระบวนการผลิต ท าให้เป็นให้มีผู้ผลิตรายเล็ก ๆ สามารถมีส่วนร่วมในสายการผลิตได้ง่ายขึ้น  

สรุปได้ว่าประเทศไทยก าลังด าเนินการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมปรับการผลิตเข้าสู่ Industry 4.0
คล้ายกับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว โดยทยอยปรับการผลิตเข้าสู่ Industry 4.0 ทีละแผนก (Production Module) 
มีการวางแผนเชื่อมโยงการผลิตระหว่างโรงงานผลิตด้วยการเชื่อมต่อโรงงานตามแนวคิด “Connected 
Factories” ซึ่งจะท าการเชื่อมต่อแต่ละหน่วยย่อยในกระบวนการผลิตทั้งภายในและนอกโรงงานเข้าไว้ด้วยกัน 
มีการลงทุนทางเทคโนโลยี ICT เข้ามาใช้ก าหนดการเชื่อมโยงในระดับต่างๆ การพัฒนาอุตสาหกรรมใช้ระบบ 
Automation ปัญญาประดิษย์ หุ่นยนต์ ในการเพ่ิมศักยภาพการผลิต การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน R&D และ
นวัตกรรม ปรับโครงสร้างองค์การ พัฒนาศักยภาพในการท างานของทรัพยากรมนุษย์  
 

1) กลยุทธ์ในกำรพัฒนำภำคธุรกิจอุตสำหกรรมที่จะน ำไปสู่ยุคอุตสำหกรรม 4.0 
ผลการวิจัยพบว่า แนวโน้มการเตรียมความพร้อมส าหรับอุตสาหกรรมไทย เพ่ือก้าวเข้าสู่ยุค

อุตสาหกรรม4.0 ในด้านกลยุทธ์ ควรประกอบด้วย กลยุทธ์ด้านการแข่งขัน และ กลยุทธ์ในภาพรวมของ
องค์การ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างองค์การ ควรมีการปรับโครงสร้างองค์การ แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีในองค์การ ควรประกอบด้วย การใช้เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์ การใช้เทคโนโลยี
ด้านซอฟต์แวร ์เพ่ือสอดรับกับการท างานในยุคอุตสาหกรรม 4.0 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนการใน
องค์การ ควรมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานให้ทันสมัย แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรมนุษย์ 
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ควรประกอบด้วย 2 เรื่องที่หนึ่งคือ สมรรถนะระดับบุคคล ได้แก่  ด้านความรู้ ด้านทักษะและความสามารถ 
ด้านทัศนคติ  เป็นต้น เรื่องที่สองคือ การปรับเปลี่ยนหน้าที่ทรัพยากรมนุษย ์ได้แก่  ด้านการวางแผนอัตราก าลัง 
ด้านค่าตอบแทน ด้านการฝึกอบรม ด้านการสรรหาและคัดเลือก 
 ปัญหาและอุปสรรคของภาคธุรกิจที่จะน าไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 พบว่า อุตสาหกรรมไทยยังคง
ประสบปัญหาหลัก ใน 5 ด้าน ดังนี้ 1) ปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านกลยุทธ์องค์การ ประกอบด้วย ปัญหาและ
อุปสรรค์ด้านกลยุทธ์องค์การจากภาครัฐ เช่น ภาครัฐด าเนินนโยบายล่าช้า ภาครัฐขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ภาครัฐขาดนโยบายที่ชัดเจน  และ ภาคเอกชน  เช่น อุปสรรคจากภายในอุตสาหกรรม 2) ปัญหาและอุปสรรค์
ด้านโครงสร้างองค์การที่มีขนาดใหญ่ 3) ปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย การท างาน
ร่วมกันระหว่างเทคโนโลยีและพนักงาน การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของ
เทคโนโลยี การขาดการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง 4) ปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนการ ประกอบด้วย 
การรักษาสมดุลระหว่างคนท างานและเทคโนโลยี การปรับกระบวนการท างานในซัพพลายเชน การท า ง าน
ภายใต้โครงสร้างที่มีหัวหน้าสองคน 5) ปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย ปัญหาจาก
สถาบันการศึกษา ปัญหาค่าจ้างและแรงงาน ปัญหาการจัดการช่องว่างระหว่างวัย ปัญหาศักยภาพตัวบุคคล 
 

2. อภิปรำยผลกำรวิจัย 
 

การเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทยน ามาอภิปรายได้
ดังนี้ 

1) การขยายตัวทางเศรษฐกิจในส่วนของภาคอุตสาหกรรมนั้นก็คงมีอัตราการขยายตัวสูงขึ้นไม่มาก 
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวแต่ยังสามารถขยายตัวได้ในต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมจะมี
การก าหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยซึ่งได้มีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน รวมถึงช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆ กับสมาชิก เช่น การใช้ระบบการผลิตแบบ
อัตโนมัติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
เป็นต้น โดยความพร้อมของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมมี
ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง มีข้อจ ากัดเรื่องการขยายตัวทางเศรษฐกิจมีอัตราการขยายตัวสูงขึ้นไม่มาก 
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากสภาพของความไม่มีสเถียรภาพทางการเมือง แต่อุตสาหกรรมยัง
สามารถขยายตัวได้ในต่างประเทศการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอาจจะต้องใช้เวลาเนื่องจากมีโครงสร้าง
องค์การขนาดใหญ่ ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้น แรงงานมีทักษะฝีมือค่อนข้างต่ า และ
ขาดความเชี่ยวชาญ ธุรกิจอุตสาหกรรมก าลังด าเนินการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของตนเองตามความเหมาะสมอยู่ 
(Sheehan, 2014)  เช่น กลยุทธ์ขององค์การที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านตามก าหนดยุทธศาสตร์
การขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภายใต้ “โมเดลประเทศไทย 4.0” 
อุตสาหกรรมไทยจ าเป็นจะต้องมีการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม จากเดิมที่มี “ความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ” ไปสู่ “ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน” เพ่ือเปลี่ยนจากโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “เพ่ิม
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มูลค่า” ไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “สร้างมูลค่า” โดยอาศัยความได้เปรียบในมิติของ “แรงงาน” ที่
ประเทศไทยมีอยู่เดิม และการต่อยอดอุตสาหกรรมด้วยการบริหารจัดการองค์ความรู้  นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยอุตสาหกรรมจะต้องมีการปรับโครงสร้างองค์การให้เล็กลงจากการน าเทคโนโลยี
เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการการผลิตและการตลาด เช่น ปัญญาประดิษฐ์ 
หุ่นยนต์ เป็นต้น อุตสาหกรรม 4.0 ที่มีจุดเด่นในการเชื่อมโยงทุกมิติของระบบการผลิตเข้ากับเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร มาพัฒนาอุตสาหกรรม โดยในบทความได้น าเสนอที่มาและหลักการ แนวทางการ
เตรียมความพร้อม และตัวอย่างเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Industry 4.0 เช่น Internet of Things, Cloud 
Computing โรงงานอัจฉริยะ เครื่องจักรอัจฉริยะ หุ่นยนต์ที่ท างานโดยอิสระ พนักงานอัจฉริยะ และวัสดุใหม่ 

เทคโนโลยีในยุคอุตสาหกรรม 4.0 เป็นหนึ่งในทางเลือกท่ีจะช่วยให้อุตสาหกรรมอาหารของไทย สามารถ
ยกระดับ (Upgrade) จากอุตสาหกรรมที่เน้นแรงงานคน (Labor Intensive) ไปสู่การผลิตกึ่งอัตโนมัติ (Semi-
Automation) ซ่ึงอาจเริ่มจากสายการผลิตที่เป็นข้อจ ากัดในการท างานของคน เช่น สายการผลิตที่มีระบบการ
ล าเลียง (Conveyor) สายงานบริหารสินค้าคงคลัง ( Inventory Management) สายการผลิตที่ต้องการ
มาตรฐานและความเที่ยงตรงแม่นย าสูง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารที่ต้องค านึงถึงความสะอาด ปลอดภัย 
และไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากการสัมผัสโดยตรงกับอาหาร การใช้ระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์เข้ามา
ด าเนินงานในกระบวนการผลิต แนวทางดังกล่าวสามารถดาเนินการล่วงหน้าได้ก่อนที่จะขยายการผลิตเป็น
ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ (Fully Automation) เมื่อมีความพร้อม ซึ่งระบบการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมใน
อนาคตจะต้องมีความยืดหยุ่น (Flexible Manufacturing System: FMS) สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีที่ก้าวล้ าน าหน้า เพ่ือรองรับความต้องการสินค้าของผู้บริโภคท่ีหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น 

ปัญหาของอุตสาหกรรมในการเตรียมความพร้อม คือ เรื่องงบประมาณในการลงทุนเนื่องจากต้องมีการ
ลงทุนจ านวนมาก โครงสร้างขององค์การมีขนาดใหญ่ท าให้การเปลี่ยนแปลงจ าเป็นต้องใช้เวลา ปัญหาการขาด
แคลนแรงงาน ความผิดพลาดในการท างานของพนักงาน สมรรถนะของพนักงานยังไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการขององค์การ (Chitlada, M. & Sombat, T., 2015) 

กลุ่มอุตสาหกรรมของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทยมีความพร้อมในการ
เปลี่ยนแปลง และก าลังด าเนินการอยู่ เช่น กลยุทธ์ขององค์การที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านตาม
ก าหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การน าเทคโนโลยี
เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในกระบวนการการผลิตและการตลาด  

ความพร้อมของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย  การศึกษาพบว่าภาคธุรกิจ

อุตสาหกรรมมีความพร้อมของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทยอยู่ในระดับมาก ( X  

= 4.03) เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยแต่ละด้านพบว่า ด้านกลยุทธ์องค์การ ( X  = 4.13) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

และน้อยที่สุดคือด้านโครงสร้างองค์การ ( X  = 3.94) สอดคล้องกับรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
นโยบายมาตรการในสหภาพยุโรปประกอบข้อเสนอแนะนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ของประเทศไทยที่ว่า การน าแนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 ไปปฏิบัติในระดับภูมิภาคยุโรปนั้นมีการก าหนดกลยุทธ์
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และนโยบาย แต่ยังมีช่องว่างซึ่งเกิดขึ้นมาจากการการวางแผนที่ไม่มีการประสานงานที่ดีและยังไม่ครอบคลุม 
และนโยบายต่างๆ ก็ยังท าแบบแยกส่วนกันอันเนื่องมาจากโครงสร้างขององค์การไม่เอ้ืออ านวย (ส านักงานที่
ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงบรัสเซลส์, 2559) นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับวิจัยเรื่องตัวแบบสามขั้นตอนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ือน าไปสู่อุตสาหกรรม 4.0
ที่ว่า การสร้างวิสัยทัศน์และการเตรียมการต่างๆ เพ่ือน าพาองค์การไปสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 โดย
อุตสาหกรรม 4.0 จะช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ขององค์การโดยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ เกิดรูปแบบ
ใหม่ในการร่วมมือกันทางด้านวิศวกรรมและการผลิต (Jaione Ganzarain และ Nekane Errasti, 2016) 

2) อิทธิพลการรับรู้กรอบยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทยที่มีต่อการ
เตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสู่ อุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย การศึ กษาพบว่ามี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับตัวแปรการเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาขนาดความสัมพันธ์จากค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ( r) 
พบว่า ความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางถึงระดับมาก (0.40 ≤ r ≤ 0.52) สอดคล้องกับรายงานผลการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลนโยบายมาตรการในสหภาพยุโรปประกอบข้อเสนอแนะนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมของประเทศไทยที่ว่า การก าหนดยุทธศาสตร์และนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 มักมีจุดเน้นในเชิง
เทคนิค โดยที่ไม่ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ในแง่ของมนุษย์ ทั้งผู้จัดการและพนักงานที่จะเข้า
มาท าให้นโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ส าเร็จผลได้ การเปลี่ยนกระบวนทัศน์นี้จึงจ าเป็นต้องอาศัยผู้จัดการและ
พนักงานในการออกแบบและจัดการบริหารระบบดังกล่าว (ส านักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ าสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงบรัสเซลส์, 2559) 

3) ศึกษาเทียบเคียง (Benchmark) การเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจอุตสาหรรมในกลุ่มประเทศที่
เป็นสมาชิกอาเซียนซึ่งมีบริบทใกล้เคียงกับประเทศไทย และประเด็นกลยุทธ์ของประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีการ
พัฒนาเป็นอุตสาหกรรม 5.0 ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น การศึกษาพบว่าการเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจอุตสา
กรรมส่วนใหญ่จะใช้การพัฒนาโดยการปรับการผลิตทีละแผนก (Production Module) เช่น เริ่มจากแผนก
จัดซื้อ ตามด้วยแผนกวางแผนการผลิต และปรับสายการผลิต เป็นต้น ด้วยระบบ PDCA ต่อไป ระบบการ
พัฒนาอุตสาหกรรมควรใช้ระบบที่พัฒนาประสิทธิภาพการท างาน เช่น ระบบAutomation เทคโนโลยี
เซนเซอร์ ระบบการเชื่อมต่อโรงงานตามแนวคิด “Connected Factories” เชื่อมโยงระหว่างบริษัทโดยการน า
เทคโนโลยี ICT มาใช้ และการสร้าง Engineering Chain ปฏิรูปโซ่อุปทาน (Value Chain) ในอนาคต ให้
ความส าคัญกับการท างานร่วมกับระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรให้มากขึ้น สอดคล้องกับรายงานผลการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลนโยบายมาตรการในสหภาพยุโรปประกอบข้อเสนอแนะนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมของประเทศไทยที่ว่า แนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 ต้องมีการสร้างเครือข่ายคุณค่าที่ซับซ้อนที่
สามารถผลิตและกระจายสินค้าได้อย่างคล่องตัวนั้น นักธุรกิจต้องยอมรับถึงการเปลี่ยนแปลงและต้องร่วมมือ
กับบริษัทอ่ืน ๆ ซึ่งไม่เพียงแต่การร่วมมือกับผู้จัดหาสินค้าหรือผู้จัดจ าหน่ายสินค้าเท่านั้น แต่ต้องร่วมมือกับ
บริษัททางเทคโนโลยีและผู้จัดหาสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่นบริษัทโทรคมนาคม และผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต 
บริษัทอาจต้องร่วมมือกับคู่แข่ง เช่น ในการจัดท ามาตราฐานการส่งผ่านข้อมูลขนาดใหญ่และน าข้อมูลนั้นมาใช้
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ประโยชน์ได้ หรือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแบบเครือข่ายเข้ามาควบคุมกระบวนการผลิต (ส านักงานที่
ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงบรัสเซลส์ , 2559) นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับการปรับองค์การไปสู่องค์การแบบดิจิทัลและโอกาสต่างๆจากการเปลี่ยนไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 
ของบริษัทในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ที่พบว่าองค์การสามารถปรับตัวไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้นั้นจะเกี่ยวข้อง
กับการสร้างเครือข่ายในแนวตั้ง การขยายกิจการในแนวนอน การพัฒนาองค์การทางด้านวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีแบบทวีคูณ (Ralf C. Schlaepfer and Markus Koch, 2014) 

4) กลยุทธ์ในการพัฒนาภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่จะน าไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0  การศึกษาพบว่า 
ประเด็นด้านทรัพยากรมนุษย์ได้ให้ความสนใจมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านเทคโลยี  ด้านกลยุทธ์ ด้าน
กระบวนการ และ ด้านโครงสร้าง ตามล าดับ โดยแยกประเด็นอภิปรายได้ ดังนี้ 

    4.1 ด้านทรัพยากรมนุษย์ 

ด้านทรัพยากรมนุษย์ มีการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0 เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ โดย
การพัฒนากลยุทธ์ในการดึงดูดคนที่มีศักยภาพเข้าท างาน พัฒนาทักษะที่ส าคัญโดยเฉพาะเกี่ยวกับดิจิทัล สร้าง
หน้าที่ใหม่ๆในการท างาน และยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการก าหนดทิศทางในโลกของการท างานที่ก าลัง
เปลี่ยนแปลงในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้ งที่ 4 (Jarawat, S. & Vorapop, T., 2017) ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เรื่องการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ซึ่งเป็นการ
วางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี 
มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสานึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัว
เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว โดยสถาบันการศึกษาต้องท าให้บัณฑิตมีคุณสมบัติตามความ
ต้องการขององค์การ คือ ต้องมีคุณธรรม ใฝ่รู้  และมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Buranadechachai, S., 2015) โดยปรับหลักสูตรให้เหมาะสม ให้มีการเข้าร่วมสหกิจศึกษาให้มากขึ้น เป็นต้น 
ซึ่งช่วยพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงได้  โดยอุตสาหกรรมควรมีแนวทางในการเตรียมความพร้อมด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ ในด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์โดยจะต้องมีการปรับลดจ านวนการใช้ทรัพยากรมนุษย์ 
ก าหนดกรอบสมรรถนะเพ่ิมเติมตามที่องค์การต้องการ เช่น ต้องมีความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริง 
ประสบการณ์ และมีวิสัยทัศน์ มีความสามารถด้านไอที (Soontorn, T., 2016) องค์การต้องให้ความส าคัญใน
เรื่องทางเลือกอ่ืนๆ ของการสรรหา เช่น การจ้างงานภายนอก อาชีพอิสระ หมุนเวียนงาน เป็นต้น การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์โดยมุ่งเน้นเพ่ิมขีดความสามารถของพนักงาน ด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถ และ
คุณลักษณะเฉพาะที่ส าคัญในการปฏิบัติงาน (Thamachaichusak, N., 2015) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควร
ก าหนดสมรรถนะของพนักงานที่ต้องมี คือ การท างานที่มีความหลากหลาย ความรวดเร็วในการท างาน 
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ปลูกฝังทัศนคติในการท างานที่ดี มีวิสัยทัศน์ในการท างาน (Watthanabut, B., 
2517) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควรปรับการฝึกอบรมทางเทคนิคให้ตรงตามความต้องการของบริษัท 
พัฒนาการรับรองในระดับสากลเพ่ือเร่งให้เกิดความคล่องตัว (Manpower Group, 2016) โดยใช้รูปแบบ E-
Learning การฝึกอบรมภายในองค์การ เป็นต้น และด้านการสร้างแรงจูงใจในการท างานได้โดยส่งเสริมทัศนคติ
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ที่ต่องานที่ใช้แรงงานฝืมือ สร้างรูปแบบการท างานท าให้พนักงานเกิดความสนุกในกับการท างาน ความสมดุล
ระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวและบริหารงานเหมือนครอบครัว องค์การควรมีแรงจูงใจโดยการสนับสนุนพนักงาน
ที่มีศักยภาพให้ได้รับทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศโดยเน้นทางด้านไอทีเป็นพิเศษ (Soontorn, T., 2016) 
ท าให้พนักงานเป็นผู้ทันสมัย และเป็นแรงกระตุ้นให้พนักงานทุกคนอยากเปลี่ยนแปลง 

ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล ได้ข้อสรุปว่า แนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย อุตสาหกรรมต้องการผู้ท างานที่มีทักษะสูงและสามารถ
ปฏิบัติงานได้ทันที เนื่องจากสภาพแวดล้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมกลุ่มผู้ท างานขาดทักษะในการ
ท างานในเชิงลึก และมีผู้ให้ข้อมูลจ านวน 5 คน ให้ข้อมูลว่าพนักงานส่วนใหญ่มีความรู้แบบผิวเผินเนื่องมาจาก
ระบบการเรียนการสอนที่ให้มีการเรียนแบบไม่ลงรายละเอียดต้องมีการพัฒนาทั้งในระดับองค์การและ
ระดับประเทศ ส่วนแรงงานที่มีความต้องการคือแรงงานที่จบวิศวะกรรมศาสตร์แต่แรงงานเหล่านี้ไม่มีความ
สนใจท างานภายในอุตสาหกรรม ในการท างานของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับด้านทรัพยากรมนุษย์ถูกควบคุมโดย
หน่วยงานของรัฐ ทั้งในเรื่องระเบียบในการจ้างงาน การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ า ปัญหาส าคัญคือด้านแนวคิด
และทัศนคติพนักงานส่วนมากในปัจจุบันไม่อยากพัฒนาตัวเอง ความรับผิดชอบต่ า ไม่อดทน อยู่กับองค์การไม่
นานก็ลาออก ใช้ความคิดของตนเองเป็นฐานในการตัดสินใจ ไม่มองผลประโยชน์ส่วนรวม 

4.2 ด้านเทคโนโลยี 

แนวโน้มการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทยเพ่ือก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม4.0 
นั้น กลุ่มตัวอย่างอุตสาหกรรมได้เริ่มเตรียมความพร้อมในหลายๆด้าน โดยมีการเตรียมพร้อมด้านเทคโนโลยีใน
อุตสาหกรรมของตน แบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ การใช้เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์ และ การใช้เทคโนโลยีด้าน
ซอฟต์แวร ์ 

 การใช้เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์ในอุตสาหกรรมไทยมีการเตรียมการเกี่ยวกับเทคโนโลยี เครื่องจักร
อัตโนมัติ (Automation) เทคโนโลยีติดตาม (Tracking System) เทคโนโลยี IOT (Internet of Thing) โดยทั้ง 
3 เทคโนโลยีนี้เป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู่ยุค 4.0  

การใช้เทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ ในยอุตสาหกรรมไทยมีการเตรียมการหลายด้าน ได้แก่ การใช้
โปรแกรม SAP การใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การใช้ระบบสารสนเทศด้านการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ (Human Resource information system : HRIS) การใช้ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 
การใช้ระบบ Enterprise Resource Planning(ERP)  การใช้โปรแกรมผ่านเว็บไซต์ในระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต (Web-Based Application) เทคโนโลยี Cloud Computing 

ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสาร “German Standardization Roadmap Industrie 4.0 
Version 3” ในปี 2018 จากหน่วยงานสถาบันมาตรฐานแห่งเยอรมนี (DIN) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก าหนดแผน
แม่บทที่เป็นมาตราฐานอุตสาหกรรม 4.0 ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ผู้วิจัยพบว่าอุตสาหกรรมไทยมีการ
เตรียมพร้อมไปในทิศทางเดียวกันในหลายๆเรื่อง ดังแสดงในตาราง 5.1 
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ตารางที่ 5.1 เทคโนโลยีที่ควรน ามาใช้ส าหรับอุตสาหกรรม4.0 ในประเทศไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
 

ประเทศไทย  สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมน ี

 เทคโนโลยีเคร่ืองจักรอัตโนมัติ 
(Automation) 

 เทคโนโลยีติดตำม (Tracking 
system)  

 เทคโนโลย ีIOT 

 กำรใช้โปรแกรม SAP  

 กำรใช้ฐำนข้อมูลขนำดใหญ่(Big 
Data)  

 กำรใช้ระบบสำรสนเทศด้ำนกำร
จัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ (HRIS)  

 กำรใช้พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-
commerce)  

 กำรใช้ระบบ Enterprise 
Resource Planning(ERP)  กำร
ใช้โปรแกรมผ่ำนเว็บไซต์ในระบบ
เครือข่ำยอินเตอร์เน็ต (Web-
based Application) 

 เทคโนโลยี Cloud Computing 

 

เทคโนโลยีที่มีควำมส ำคัญส ำหรับอุตสำหกรรม 4.0 ตำมข้อแนะน ำหน่วยงำน 
สถำบันมำตรฐำนแห่งเยอรมนี (DIN) ที่ปรำกฏในเอกสำร ”GERMAN 
STANDARDIZATION ROADMAP Industrie 4.0 Version 3” ได้แก่ 
Web technologies, Mobile networks(4G and 5G),Machine learing 
and Artificial Intelligence (AI), Cloud technologies, IOT 
technologies, Wireless Communication, High Data Transfer 
Devices, Ultra wide band (UWB technologies), Big data, 
Automation, QR-code, Barcode,Simulation and Verification 
systems, Time sensitive networking (TSN), Near Field 
Communication (NFC), Distributed ledger technologies (DLT), 
Robot Operating System (ROS), Block Chain, User level devices 
(Smartphone,tablet,etc) เป็นต้น 

ข้อมูลจำกกำรสมัภำษณ์ในงำนวจิัย DIN (2018) 

 
 
อุตสาหกรรม 4.0 ถือเป็นเสาหลักในการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ช่วยผลักดันให้เกิดการผลิตสินค้าท่ี

มีมูลค่าสูง และใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่ามากขึ้น ส าหรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 นั้นจ าเป็นจะต้องมีการ
สร้างแพลทฟอร์มเพ่ือการเปลี่ยนผ่านจากอุตสาหกรรม 3.0 ไปสู่ อุตสาหกรรม 4.0 เมื่อพิจารณาจากเทคโนโลยี
ที่ถูกน ามาใช้หรือมีการเตรียมการในอุตสาหกรรมไทย พบว่ามีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรม 4.0 ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในหลายๆด้าน แต่เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลพบว่ายังมีบาง
เทคโนโลยีที่อุตสาหกรรมไทยยังขาดการเตรียมความพร้อมหรื อยังไม่ได้รับความสนใจ เช่น Wireless 
Communication, High Data Transfer Devices, Ultra wide band (UWB technologies, Block Chain 
ซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่หน่วยงาน DIN ให้ความส าคัญ เนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยให้ระบบการ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นภายในห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั้งหมด (ผู้จัดหาวัตถุดิบ โรงงาน ผู้จัดจ าหน่าย และ 
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สินค้า เป็นต้น) โดยอุตสาหกรรมทั้งหมดจะเชื่อมโยงผ่านระบบดิจิทัลและสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่าง
รวดเร็ว  โดยสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีคาดการณ์ ไว้ว่าเมื่ออุตสาหกรรมทั้งหมดมีการยกระดับการท างาน
เป็นอุตสาหกรรม 4.0  จะเกิดระบบการผลิตที่ประหยัดและคุ้มค่า และ ระบบที่เชื่อมต่อกันกับระบบอ่ืนๆ 
สามารถผลิตสินค้าจ านวนมาก (Mass Production) ที่มีคุณภาพ ยกระดับผลผลิตของอุตสาหกรรม รวมไปถึง
การสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์สูง และ สามารถใช้เวลาในการน าสินค้าเข้าสู่ตลาดได้ในเวลาอันสั้น 
(ส านักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศกรุงเบอร์ลิน, 2559 ; DIN,2018 )  

อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมของไทยยังคงเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคในหลายๆด้าน ที่จะเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตและการท างานให้สูงได้ เช่น การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนั้นๆ 
ควรให้การสนับสนุนและแนะน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้แก่สมาชิกในอุตสาหกรรม และ เพ่ิมพูนความรู้ของ
พนักงานในการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้น นอกจากนี้การสร้างกฏระเบียบต่างๆให้สอดคล้องกับการเป็น
อุตสาหกรรม 4.0 มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยอาจประสานงานรวมกับภาครัฐเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการ
ด าเนินงานและมีทิศทางการท างานที่ชัดเจนมากขึ้น Keidanren (2016) ซึ่งเป็น สหพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่นมองว่า
กฎหมายเป็นก าแพงต่อการพัฒนา ( Wall of the Legal System) โดยระบบกฏหมายนั้นจะเกี่ยวข้องกับ
กฎหมายส่งเสริมการน าข้อมูลมาใช้งาน กฎหมายที่เอ้ือต่อการพัฒนาระบบอัตโนมัติ โดรน หุ่นยนต์  และ 
กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นอุปสรรคที่ส าคัญในการก้าวเข้าสู่  Society 5.0 อุปสรรค
เหล่านี้สามารถก้าวผ่านได้ถ้าได้รับการร่วมมือจากหลายๆภาคส่วน ดังจะเห็นได้จากการด าเนินงานของสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีที่มีหน่วยงาน DIN ที่คอยให้การช่วยเหลือก าหนดมาตราฐานและมีเกณฑ์การส ารวจความ
พร้อมของอุตสาหกรรมต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้อุตสาหกรรมไทยควรตระหนักว่าเทคโนโลยีนั้นมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการที่อุตสาหกรรมจะพึงพาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจากภายนอกประเทศเพียงอย่าง
เดียวนั้นอาจไม่ใช่แนวทางที่ดีส าหรับอนาคตที่จะก้าวไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 แต่อุตสาหกรรมไทยควรพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆภายในอุตสาหกรรมของตน อันจะเป็นการพัฒนาการด าเนินงานอย่างยั่งยืน 

4.3 ด้านกลยุทธ์ ด้านกระบวนการ และ ด้านโครงสร้าง 

 กลยุทธ์ส าหรับอุตสาหกรรมไทยเพ่ือให้ก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 นั้น ควรมุ่งเน้นที่การสร้างความ
แตกต่างในด้านสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของตนเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  กลยุทธ์นี้
ถือได้ว่าเป็นจุดเด่นของอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งจากเดิมทีเ่ป็นการผลิตแบบ Mass Production เปลี่ยนเป็น Mass 
Customization หรือ การผลิตจ านวนมากที่สามารถผลิตแบบตามสั่ง (Modern Manufacturing,2017) ซึ่ง
อาจจะกล่าวได้ว่า โรงงานในยุค 4.0 ของไทยจ าเป็นต้องใช้การผลิตแบบ World Class Manufacturing โดย
จ าเป็นต้องมีเทคนิคในกระบวนการผลิตของตนที่ท าให้เกิดการประหยัดต่อหน่วยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ด้วยการใช้เทคโนโลยีมาช่วยควบคุมการท างาน ท าให้เกิดการผลิตสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคที่มีความแตกต่างกันในแต่ละรายได้ในระยะเวลาอันสั้น เมื่อเทียบกับการผลิตในอุตสาหกรรม 3.0
แบบเดิมที่ผลิตสินค้าได้จ านวนมากแต่สินค้าจะเป็นรูปแบบเดียวกัน ซึ่งจะท าให้อุตสาหกรรมที่ยังไม่ได้เป็น
อุตสาหกรรม 4.0  ไม่สามารถท าการแข่งขันในตลาดได้  
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 กลยุทธ์ทั้งด้านการสร้างความแตกต่างและการควบคุมต้นทุนของอุตสาหกรรมเป็นกลไกที่ส าคัญ
ส าหรับยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่ งเป็นกลยุทธ์ที่นานาประเทศให้การสนับสนุนและผลักดันให้เกิดขึ้นกับ
อุตสาหกรรมต่างๆในประเทศของตน ในประเทศอิตำลี มีโครงการ Fabbrica Del Futuro (ปี ค.ศ. 2011-
2013) เป็นโครงการที่สนับสนุนโครงการวิจัยในด้านการผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย 
สนับสนุนให้โรงงานก าหนดค่าข้อมูลใหม่ในการผลิตได้ตลอดเวลา โครงการนี้มีวัตุประสงค์ในการเพ่ิมคุณภาพ 
ความคล่องตัว และ การผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย ประเทศสหรำชอำณำจักร มีกำร
ก าหนดนโยบายที่ท าให้การผลิตสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น มีความยั่งยืนมากขึ้น 
โครงการที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดคือ ศูนย์การผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูงที่เรียกว่า 'Catapult Centres' ซึ่งช่วยให้
บริษัทต่าง ๆ เข้าถึงข้อมูลการวิจัยและความเชี่ยวชาญในสาขาพิเศษ เพ่ือสนองความต้องการลูกค้าได้ตรงจุด  
ประเทศฝรั่งเศส น าเสนอแผนโรงงานเพ่ืออนาคต เพ่ือสร้างศูนย์แสดงสินค้าและบริการ (Vitrines 
Technologiques) ที่เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยในการสนับสนุน
การผลิตภัณฑ์บางประเภท เช่น รถที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงาน หรือเครื่องบินไฟฟ้า เป็นต้น (ส านักงานที่
ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2559)  ส าหรับธุรกิจที่ยังไม่ได้มีการเตรียมตัวด้านกลยุทธ์เ พ่ือเข้าสู่
อุตสาหกรรม 4.0 จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับโมเดลธุรกิจใหม่ เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ลูกค้าได้มากขึ้น ในปัจจุบันการปรับโมเดลธุรกิจให้เหมาะกับสถานการณ์ เศรษฐกิจโลกนี้เป็นสิ่งส าคัญ เช่น
ประเทศจีนในปัจจุบันมุ่งเน้นการเป็นผู้น าในการผลิตสินค้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่ มีความแตกต่างและโดดเด่น
เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในระดับสากล แทนโมเดลธุรกิจเดิมที่เป็นผู้ผลิตที่มีจุดเด่นในเรื่อง  Lowest–Cost 
Labor Market หรือ ตลาดที่มีแรงงานต้นทุนต่ าสุด ปัจจุบันในหลายประเทศสามารถเป็นผู้ผลิตที่มีต้นทุนต่ าได้ 
เช่น เวียดนาม กัมพูชา และ ลาว (Li, 2017) ส าหรับอุตสาหกรรมไทยก็ควรที่จะต้องด าเนินงานตามนโยบาย
ของรัฐบาลในการเป็นอุตสาหกรรที่มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เน้นนวัตกรรมจากาการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น 
โดยใน 5-10ป ีรัฐบาลคาดหวังว่าจะเกิด สมาร์ทฟาร์มเมอร์ สมาร์ทเอสเอ็มอี ที่สูงขึ้น 
 การจะใช้กลยุทธ์ให้เกิดประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับกระบวนการท างานต่างๆให้มีความ
ยืดหยุ่น  เน้นการกระจายอ านาจการท างานไปยังหน่วยงานต่างภายในองค์การ และ การกระจายการท างานไป
ยังห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกให้มากขึ้น โดยอาศัยการท างานผ่านเทคโนโลยีที่อาศัยดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นตัวกลาง
ในการติดต่อสื่อสาร ความสามารถนี้จะท าให้ธุรกิจกลายเป็นบริษัทข้ามชาติได้ทันที (Multi-National 
Companies) ซึ่งในอนาคตจะกลายเป็นเครื่องมือหนึ่งในการปรับโมเดลธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ  
(Bhattacharya, Khanna, Schweizer, & Bijapurkar, 2017)  ปัจจัยหนึ่งที่ควรด าเนินงานไปพร้อมๆกับการ
ปรับกระบวนการท างานก็คือการปรับโครงสร้างองค์การให้เป็นแบบทีม เพ่ือช่วยให้ธุรกิจในอุตสาหกรรม
สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น  แน่นอนว่าในอนาคตอุตสาหกรรมมีแนวโน้มที่จะท างานแบบ Project-
Based Industries คือ การท างานเป็นโครงการร่วมกันในและระหว่างอุตสาหกรรม เพ่ือร่วมกันสร้างนวัตกรรม
ใหม่ อันจะท าให้การด าเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมนั้นๆเกิดความยั่ง ยืน (Larsson & Larsson,2018) 
นอกจากนี้ อุตสาหกรรมอาจปรับโครงสร้างเป็นแบบโครงสร้างแบบไร้พรมแดน เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงการ
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ท างานให้ครอบคลุมทั่วโลก เป็นองค์การสมัยใหม่ที่สามารถด าเนินงานแบบองค์การข้ามชาติอย่างแท้จริง  
(Johansson et al., 2017). 
 
3. ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวิจัยใช้ประโยชน์ 
 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจอุตสาหรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศ

ไทย มีรายละเอียด ดังนี้  

3.1 กำรเตรียมควำมพร้อม การเตรียมความพร้อมส าหรับอุตสาหกรรมไทย เพ่ือก้าวเข้าสู่ยุค

อุตสาหกรรม 4.0 ในด้านกลยุทธ์ อุตสาหกรรมในประเทศไทยควรใช้กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) องค์การควรมีการ

ปรับโครงสร้างองค์การตามแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีในการด าเนินงานโดยการปรับลดโครงสร้างองค์การ 

ลงทุนเทคโนโลยีในองค์การ ควรประกอบด้วย การใช้เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์ การใช้เทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ 

เพ่ือสอดรับกับการท างานในยุคอุตสาหกรรม 4.0 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนการในองค์การ ควรมี

การปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานให้ทันสมัย แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรมนุษย์  ควร

ประกอบด้วย 2 เรื่อง คือ สมรรถนะระดับบุคคล ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะและความสามารถ ด้านทัศนคติ 

เป็นต้น และ การปรับเปลี่ยนหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ ด้านการวางแผนอัตรากาลัง ด้านค่าตอบแทน ด้าน

การฝึกอบรม ด้านการสรรหาและคัดเลือก ซึ่งจะต้องเริ่มที่การให้ความส าคัญกับพนักงานควบคู่กันทั้งผู้บริหาร

และพนักงานในหน่วยงานโดยการยกระดับความรู้เพ่ือเป็นผู้ขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ พัฒนาพนักงานให้มี

ความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้ที่มีความสามารถ มีทักษะความช านาญเฉพาะด้าน ก่อนจะถูกแทนที่ด้วย

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทุกคนต้องเรียนรู้เพ่ือให้มีความพร้อมไปด้วยกันสามารถปรับตัวเข้าสู่ยุค 4.0 ได้อย่างดี 

การเชื่อมเครือข่ายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันการเปลี่ยนแปลงควรเริ่มแบบค่อยเป็นค่อยไปและควรเริ่มตั้งแต่

ผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงพนักงานระดับล่าง องค์การภาคเอกชน ต้องพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพ่ือปรับตัว

ให้ทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และต้องไม่ลืมปลูกฝังค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรมในการ

ท างานให้กับพนักงานทุกระดับ  

1.1 กำรมีส่วนร่วม  การพัฒนาที่ดีเกิดจากทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกัน ภาครัฐและเอกชนควรมีความ

ร่วมมือระหว่างกันในการขับเคลื่อนสู่อุตสาหกรรม 4.0 ควรมีนโยบายในการสนับสนุนที่ชัดเจน การพัฒนาควร

ท าไปพร้อมๆ กันทั้งองค์การ ผู้บริหารและพนักงานต้องร่วมมือกันบริหารภายในองค์การให้ดี ให้ทุกคนคิดว่า

เราคือส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาบริษัทไปข้างหน้า โดยทุกๆ ระดับควรมีส่วนร่วม มีความเข้าใจ และ เป้าหมาย

ตรงกัน มีการน าพนักงานที่มีอยู่มาสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาภูมิปัญญาดั้งเดิมท าให้ประเทศชาติ

ขับเคลื่อนต่อไปได้ บริษัทสมควรจะรับฟังทุกๆ ค าแนะน าของพนักงานในองค์การ และประเมินขีด
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ความสามารถของพนักงานในองค์การเพ่ือปลูกสร้างให้พนักงานเตรียมตัวพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่จะ

เข้าเพ่ือเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เช่น การร่วมวิจัยต่างๆ ส าหรับการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สามารถ

น ามาใช้ในอุตสาหกรรมได้อย่าจริงจังท าให้ต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศเป็นหลัก เป็นต้น 

1.2 กำรสนับสนุนจำกภำครัฐ หน่วยงำนหรือองค์กำรที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้ข้อมูลให้ความเห็นว่ารัฐ/

องค์การควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาพนักงานมากกว่าเดิม บริษัทควรสนับสนุนการศึกษาต่อของ

พนักงาน เพ่ือการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้ก้าวทันโลกและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือใช้เองเพ่ือ

เกิดประโยชน์ที่ยั่งยืน อยากให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยช่วยแนะแนวทางด้านอุตสาหกรรมให้มาก

ขึ้น และอยากให้ทางรัฐสนับสนุนเรื่องการสร้างนวัตกรรมภาครัฐควรเข้ามามีบทบาทเพ่ือช่วยลดต้นทุน

ภาคเอกชน เช่น รวมถึงด้านกฎหมายและมาตรฐานต่างๆ ที่เอ้ือเฟ้ือต่อการพัฒนาองค์การ นอกจากนั้นภาครัฐ

และภาคประชาชนควรให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันเช่นภาครัฐสนับสนุนการน าเข้าสินค้าที่ราคาถูก เป็นต้น 

 

4. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยคร้ังต่อไป 
 การวิจัยนี้มุ่งศึกษาโดยการส ารวจ ไม่ได้น าตัวเลขเชิงประจักษ์ที่เป็นศักยภาพจากรายงานต่างประเทศ
มาใช้ดังนั้นข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป มีดังนี ้

1. การเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจอุตสาหรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทยนั้นจะมีปัจจัยที่
ส่งผลให้เกิดความส าเร็จหลากหลายด้าน เช่น ด้านเทคโนโลยี วัฒนธรรมองค์การนวัตกรรม ลักษณะผู้น าของ
องค์การ การจัดการเปลี่ยนแปลง ความขัดแย้งในการด าเนินงาน เป็นต้น 

2. อุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทยต้องมีการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมเกี่ยวกับโซ่คุณค่า (Value 
Chain) เนื่องจากเมื่ออุตสาหกรรมได้น าเครื่องจักร เครื่องมือ ปัญญาประดิษฐ์ และระบบในการด าเนินงาน มา
ใช้แล้วท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานในแต่ละส่วนงาน อุตสาหกรรมจะมีวิธียกระดับสามารถใช้
เทคโนโลยีทางการผลิตและการบริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ าได้อย่างไร




