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คุณสมบัติและทักษะสำ�คัญที่บุคล�กรจำ�เป็นต้องมี 
เพื่อก้�วไปสู่ อุตส�หกรรม 4.0

Internet of Things 
ปัจจัยสู่อุตส�หกรรมใหม่

แห่งอน�คต

	 ในด้านกระบวนการผลิตรวมถึงการมี

ความรู้เชิงเทคนิคเพื่อให้สามารถบำารุงรักษา

เครื่องจักรเพื่อให้การทำางานมีประสิทธิภาพ

บุคลากรควรมีความรู้
การมีความรู้เชิงเทคนิค  How-how 

และเฉพาะทาง Specialized knowledge

	 ไม่ว่าจะเป็นความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับ	

Information						Technology				และความสามารถ

ในการใช้งานคอมพิวเตอร์และเครื่องจักร

อัจฉริยะ	เช่น		Robots	หรือ	แท็บเล็ทรวมทั้ง

ยังจำาเป็นต้องเข้าใจการส่ือสารระหว่างเคร่ืองจักร

กับเคร่ืองจักร(Machine-to-Machine)

และความสำาคัญของการปกป้องความปลอดภัย

ของข้อมูล

 บุคลากรจำาเป็นต้องมีความรู้ในเรื่อง 
Information 

Communication Technology

	 และยังต้องสามารถวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จาก

เครื่องจักรสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็น

พื้นฐานและแน่นอนว่าการมีความรู้พื้นฐาน

ด้านสถิติก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้

บุคลากรต้องมีความสามารถ
ในการจัดการกับข้อมูล

Data

	 ในด้าน		Soft	Side	เพือ่สนบัสนนุให้บคุลากร

ก้าวไปสู่อุตสาหกรรม	4.0	ได้อย่างทันท่วงท	ี

ดังนัน้ในบรบิทโลกท่ีเตม็ไปด้วยความเปล่ียนแปลง

บุคลากรต้องมีทักษะในการปรับตัวพร้อมกับ

ทักษะในการตัดสินใจรวมท้ังต้องมีทักษะ

การสือ่สารและการทำางานเป็นทมีควบคูไ่ปด้วย	

บุคลากรควรมีทักษะ
ในแต่ละบุคคล Personal Skills 
ในด้าน Soft  Side  Data  



Internet of Things 
ปัจจัยสู่อุตส�หกรรมใหม่

แห่งอน�คต

 ในภาพกว้าง	 ความหมายของ	 IoT	 อาจเป็นคำา

ว่า	“เครือข่าย (Networks)” ซึ่งสื่อต่าง	ๆ	ถูกเชื่อมโยงสู่โลก

อินเตอร์เน็ต	 ผ่านเซ็นเซอร์ต่างๆ	 ทำาให้สามารถพูดคุย	 ส่ง	

หรือควบคุมกันได้และวิเคราะห์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้	

เป็นการรวมศูนย์การอำานาจ	 (Centralize)	 	 ในเชิงควบคุม

และเป็นการกระจายอำานาจ	(Decentralize)	 ในเชิงการวิเคราะห์	

เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาได้

อย่างทันที	(Real-Time)

 Internet of Things (IoT) กลายเป็นองค์ประกอบ

สำาคัญที่ช่วยพลิกโฉมการดำาเนินธุรกิจแห่งอนาคต ในหลาก

หลายอุตสาหกรรม	ตั้งแต่ภาคการเกษตร	การขนส่ง	ไปจนถึง

ภาคสาธารณสุข	อีกท้ังกลุ่มผู้บริโภค	ตลอดจนภาครัฐบาล	ยังได้

ประโยชน์มหาศาลจาก	IoT	

หนึ่งในการผลักดันอุตสาหกรรม	4.0	

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	

คือ	การมีทักษะและความรู้ในด้าน	

 Internet of Things (IoT)
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	 ตัวอย่างสำาคัญที่ เห็นได้อย่างชัดเจนดังเช่นใน

อุตสาหกรรมด้านการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure)	

ผู้ออกแบบอาคารและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ	 ล้วนแต่มองหาโอกาส

ท่ีจะนำา	 IoT	 เข้ามาเป็นส่วนประกอบในการจัดการปัญหาอย่างย่ังยืน	

เพ่ือลดต้นทุน	พร้อมท้ังพัฒนาคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ 

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

	 หันมาดูในด้านการเกษตรกันบ้าง	IoT	 เข้ามาช่วยยก

ระดับภาคการเกษตรให้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง	 เกษตรกร

เริ่มนำา	เทคนิคการเกษตรข้ันสูง (High-Tech	Farming	Techniques)	

และเทคโนโลยีต่างๆ	 	 เพื่อสร้างประสิทธิผลได้ตามเป้าหมาย	

และปรับปรุงงานในแต่ละวันให้เกิดผลิตภาพด้วยเช่นกัน

	 บรรดาเกษตรกรที่มองเห็นโอกาสแห่งอนาคตนำา	

“เซ็นเซอร์”	เข้ามาใช้ในไร่นา	เพื่อเก็บผลลัพธ์และข้อมูลต่าง	ๆ	

ท้ังด้านทรัพยากรและภูมิประเทศ	รวมท้ังสังเกตความเปล่ียนแปลง

ด้านอุณหภูมิและความเป็นกรดในดิน	เกษตรกรยังสามารถเข้า

ถึงข้อมูลด้านสภาพภูมิอากาศ	เพ่ือให้สามารถพยากรณ์ล่วงหน้า

และรับมือกับธรรมชาติได้	



สถาบันที่เชี่ยวชาญด้าน	IoT	ในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่าง	“IoT World Today” 

ได้ระบุว่า	ในปัจจุบันองค์กรด้าน	IoT	ล้วนแต่ต้องการพัฒนาให้บุคลากรมีทักษะดังต่อไปนี้
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Data Analysis  Automation

	 อุปกรณ์	IoT	ที่มีประสิทธิภาพสามารถ

ปฏิบัติการด้วยระบบอัตโนมัติ(automatically)

และเช่ือมต่อกับเน็ตเวิร์คและอุปกรณ์อัจฉริยะอ่ืนๆ	

จะสะดวกและมีข้อดีมากกว่าอุปกรณ์ท่ีปฏิบัติการ

โดยไม่ใช้ระบบอัตโนมัติ	(non-automated)	

ดังน้ันบริษัททางด้าน	IoT	 จึงมีแนวโน้มการลงทุนใน

เร่ืองระบบอัตโนมัติ	automation	มากย่ิงข้ึน	ส่งผลให้	

IoT	 Developer	 ท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองระบบ

อัตโนมัติได้รับความสนใจในตลาดแรงงานเป็น

อันดับต้นๆ

	 ข้อมูลหรือท่ีเราเรียกกันว่า	Data	เป็นท่ีจำาเป็น

ในทุกแง่มุมของการพัฒนาอุตสาหกรรมด้วย	IoT	

ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์หรือการซ่อมแซม

เน่ืองจากอุปกรณ์ทาเทคโนโลยีต่างๆ	จะประมวลผล

และส่งกลับมายัง	IoT	Developer	และใน

บางครั้งยังมีความจำาเป็นที่จะต้องวิเคราะห์

ข้อมูลได้อย่างทันที	 (real-time)	 เพื่อนำามา

ปรับปรุงระบบการทำางานของ	IoT	ดังน้ัน	การเข้าใจ

ในเร่ือง	Data	อย่างถ่องแท้	จะเสริมสมรรถภาพ

ให้การใช้งาน	IoT	เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

	 ยิ่งไปกว่านั้น	ในยุคปัจจุบันที่ความต้องการของลูกค้าเป็นเรื่องสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ	ถึงแม้	IoT	จะ

เป็นสิ่งที่	“ใหม่”	สำาหรับผู้บริโภค	แต่เต็มไปด้วยประโยชน์ในการยกระดับขีดความสามารถทางธุรกิจขององค์กร

ได้	องค์กรต่างๆ จึงมุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้าน IoT หรือที่เรียกว่ากลุ่ม “IoT Developer”

IoT Developers 
ผู้ขับเคลื่อนองค์กรด้วยทักษะด้�น IoT 
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อีกหนึ่งสิ่งที่มีความสำาคัญคือInformation	Security		เนื่องจากบรรดา	IoT	developer		มีความจำาเป็น

ที่ต้องสร้างความปลอดภัยของอุปกรณ์และแอพลิเคชั่นต่างๆ	เพิ่มมากขึ้นในอนาคต	

Machine learning 

	 อุปกรณ์	IoT	ส่วนมากจำาเป็นต้องอาศัย

เทคโนโลย	ีAI	(Artificial	Intelligence)	เพือ่ช่วยให้

ทำางานได้อย่างลื่นไหล	 และช่วยให้ขอบเขต

การทำางานของอุปกรณ์	IoT	ขยายออกไปได้กว้างขึน้	

และตอบสนองลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นสร้างมูลค่าเพิ่ม

ทางการตลาดได้อีกด้วย	จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่

บริษัทต่างๆ	 ให้ความสำาคัญกับการสนับสนุนให้

บุคลากรศึกษาเร่ือง	AI	และ	Machine	learning	

เพื่อประโยชน์ในอนาคต

 Interface design 

	 เพือ่ตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้งาน	

หรอืลูกคา้	ให้มคีวามสะดวกสบายและความมัน่ใจ

ในการใช้งานอุปกรณ์	IoT	การคำานงึถงึ	Interface		

Design	 จงึเป็นองค์ประกอบสำาคญัในการพฒันา

เทคโนโลย	ีIoT	ดงันัน้	IoT	Developer	ทีส่ามารถ

สร้างสรรค์แพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์การใช้งาน

อปุกรณ์ได้ถอืเป็นทกัษะทีม่คีณุค่าต่อองค์กรเป็น

อย่างมาก

Information Security 
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นอกจากนี้ IoT India Magazine 
ซึ่งถือเป็นนิตยสารออนไลน์ซึ่งเผย
แพร่ความรู้ด้าน Internet of Things 

ฉบับแรกของประเทศอินเดีย 
ยังได้ให้ข้อมูลท่ีน่าสนใจ

เกี่ยวกับทักษะที่จำาเป็นสำาหรับ 
“IoT Developer”  

เพิ่มเติม ดังเช่น

   Mobile Development
 

	 สำาหรบัแนวคดิเรือ่ง	Internet	of	Things	

นัน้	อปุกรณ์	IoT	 ต่างๆ 	จำาเป็นต้องสามารถ

ควบคมุได้ด้วย	mobile	devices	wearables	

ตลอดจน	tablets	องค์กรจงึต้องการความรู้

ความสามารถเกีย่วกบัแอพลิเคชัน่บนโทรศพัท์

เคลือ่นที	่ท้ังในระบบ	iOS	และ	android	

      Cloud Computing
 

	 Computing	IoT	ต้องการจดัเกบ็ข้อมลู

ทีม่จีำานวนมากให้ได้ประโยชน์สงูสดุ	Cloud	

จงึเป็นอกีทางเลอืกเพือ่จดัการข้อมลูเหล่านัน้	

ดงันัน้	บคุลากรจงึต้องมคีวามรู	้ความสามารถ

เกี่ยวกับเทคโนโลยี	Cloud	Computing	

ในการเกบ็และจดัการข้อมูลต่างๆ

 Embedded Systems IoT
 

	 มีส่วนประกอบต่างๆ	 เป็น

อุปกรณ์อิเลก็ทรอนกิส์ทีส่ามารถวดั	 รบัรู้	

หรอืตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมรอบตวัได้	

โดยส่งสญัญาณเชือ่มระหว่างเซน็เซอร์กบั

เว็บไซต์	เพื่อให้สื่อสารกันเองได้	ดังนั้น	

IoT	Developer	 ต้องมทีกัษะเกีย่วข้องกบั	

Embedded	systems	ซึ่งมีความรู ้

ความสามารถเกีย่วกบัการแปลง	การเคลือ่นไหว	

เป็นข้อมลู	ตลอดจนความรูเ้กีย่วกบัการใช้

เครือ่งจกัรต่างๆ	

            Networking 

	 สญัญาณโครงข่ายมคีวามสำาคัญ

ท่ีจะช่วยเชือ่มต่ออปุกรณ์ต่างๆ	เข้าด้วยกนั

ดังนัน้	 ทักษะและความรูค้วามสามารถ

เกีย่วกบั	Connectivity	Solutions	ตลอดจน	

Sensor	Design	จงึเป็นเรือ่งสำาคญั

 Computer Programming

 

	 IoT	ใช้เซ็นเซอร์ในการสื่อสาร

กับอุปกรณ์ต่างๆและถ่ายโอนข้อมูลได	้

และจะต้องเขียนโปรแกรมป้อนลงไปใน

ซอฟต์แวร์และฝังไปในระบบ	ดังนั้นจงึ

ต้องการความรูค้วามสามารถเพือ่ให้เขยีน	

Embedded	Code	ได้อย่างถกูต้อง

0101
1001



เม่ือเราได้ทราบถึง “ทักษะสำ�คัญ” ท่ีบุคลากรในยุค Internet of Things 

จำาเป็นต้องมีไปแล้ว เราต้องไม่ลืมว่า การวางแผนองค์กรเพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรม

ใหม่แห่งอนาคต ยังมีประเด็นอื่น ๆ ที่ต้องพึงระวังอีกมาก รวมทั้งความท้าทาย

ที่องค์กรต้องเผชิญในอนาคตต่อไปข้างหน้าด้วยเช่นกัน

Reference:   https://www.businessinsider.com/internet-of-things-definition

      http://www.globalskillsummit.com/Whitepaper-Summary.pdf

      www.ioti.com/engineering-and-development/iot-developers-specialized-generalists-please-apply 

      https://www.businessinsider.com/internet-of-things-smart-cities-2016-10 

      https://www.iotindiamag.com/2016/07/top-10-skills-needed-iot-professional/


