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จบัตามองวธิปีระเมนิความพร้อมสูอ่ตุสาหกรรม 4.0   
ของเยอรมน-ีสงิคโปร์-ไต้หวนั-ไทย

ประเทศไทยย่อมได้รับผลกระทบจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ครั้งที่ 4 อย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้ ไม่เพยีงผู้ประกอบการภาคอตุสาหกรรม
ที่จะต้องตระหนักถึงความท้าทายและโอกาสการใช้ประโยชน์จาก
อตุสาหกรรม 4.0  แต่รวมถงึผู้นำาประเทศ องค์กรทั้งภาครฐัและเอกชน 
ภาคสังคม การเมือง สถาบันการศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ประชาชน ล้วนมหีน้าที่ร่วมมอืกนัที่จะต้องตระหนกัถงึการเปลี่ยนแปลง
ที่กำาลงัจะเกดิขึ้น มกีารเตรยีมความพร้อมให้สามารถรบัมอืให้ทนัการ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าว เพื่อยงัคงรกัษาขดีความสามารถการแข่งขนักบั
นานาประเทศให้ได้

ในการที่จะเตรยีมความพร้อม SMEs สู่อตุสาหกรรม 4.0 นี้ การ
ประเมนิศกัยภาพอตุสาหกรรมและการรเิริ่มดำาเนนิการเป็นสิ่งที่สำาคญั
และจำาเป็นมากสำาหรบัทกุประเทศ เนื่องจากภาคอตุสาหกรรมล้วนเป็น
ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross 
Domestic Product : GDP)  การไม่สามารถใช้ประโยชน์จากอตุสาหกรรม 
4.0 จะทำาให้ประเทศเสียเปรียบในการแข่งขัน ดังนั้นหน่วยงานภาค
รัฐบาล ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงริเริ่มดำาเนินการ 
ขบัเคลื่อนนโยบายด้านการพฒันาอตุสาหกรรม เพื่อให้เกดิการปฏริปูสู่
อตุสาหกรรมขั้นที่สงูขึ้น  มกีารศกึษาและวเิคราะห์ถงึองค์ประกอบและ
กำาหนดเกณฑ์การประเมิน การสร้างเครื่องมือเพื่อวัดผลและประเมิน
การพัฒนาอุตสาหกรรม เรามีรูปแบบการพัฒนาการประเมินความ
พร้อมสู่อตุสาหกรรม 4.0 ของ 4 ประเทศที่น่าสนใจ ได้แก่ เยอรมน ี
สงิคโปร์ ไต้หวนั และไทย

เยอรมนี
เป็นที่ทราบกนัทั่วไปว่า เยอรมนเีป็นผู้รเิริ่มแนวคดิอตุสาหกรรม 

4.0 เมื่อปี 2554 และรัฐบาลเยอรมนีกำาหนดให้เป็นส่วนหนึ่งในแผน
ยุทธศาสตร์ประเทศ High-Tech Strategy 2020 โดยผ่านกระทรวง
ศกึษาธกิารและการวจิยั (Ministry of Education and Research : BMBF) 
และกระทรวงเศรษฐกจิและพลงังาน (Ministry for Economic Affairs 
and Energy : BMWI) มีจุดมุ่งหมายเพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม
การผลิตแบบดิจิทัลให้มีความก้าวหน้า โดยการเพิ่มระบบดิจิทัลและ 

การเชื่อมต่อกนัระหว่างผลติภณัฑ์ กระบวนการผลติตลอดห่วงโซ่คณุค่า  
และแบบจำาลองทางธรุกจิ นโยบายนี้อยูร่ะหว่างการขบัเคลื่อนให้สำาเรจ็
ภายในระยะเวลา 10 - 15 ปี เนื่องจากเยอรมนเีป็นต้นแบบการพฒันา 
อตุสาหกรรม 4.0 จงึมโีมเดลการประเมนิพฒันาการด้านอตุสาหกรรม 
ที่ได้รับการพัฒนาจากองค์กรชั้นนำาถูกนำาไปใช้และอ้างถึงอย่าง 
แพร่หลาย แต่ในฉบบันี้จะขอกล่าวถงึ 2 โมเดล ได้แก่

1.  Industries 4.0 Readiness ของสมาคมอตุสาหกรรมวศิวกรรม
เครื่องกลของประเทศเยอรมนี (VDMA) ซึ่งเป็นสมาคมอุตสาหกรรม 
เก่าแก่และมีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป ได้แบ่งการประเมินเป็น 6 มิต ิ 
และมีประเด็นย่อยทั้งหมด 18 หัวข้อ มิติการประเมินของ VDMA  
มรีายละเอยีด ดงันี้ 

1) Strategy and Organization การกำาหนดกลยทุธ์ในการพฒันา
โมเดลทางธรุกจิใหม่เพื่อสร้างโอกาสให้แก่องค์กร

2) Smart Factory การมรีะบบการผลติที่บูรณาการระหว่างระบบ
ดจิทิลัและระบบอตัโนมตับินระบบ Cyber Physical Systems (CPS) 

3) Smart Operations การดำาเนนิงานที่ชาญฉลาดของกระบวนการ
และผลิตภัณฑ์ในรูปแบบดิจิทัลและสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ควบคุมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) และอัลกอริทึมในโลก 
เสมอืนจรงิได้

ภายใต้บรบิทของการเปลีย่นผ่านเข้าสูยุ่คการปฏวิติัอตุสาหกรรมครัง้ที ่ 4 (The Fourth Industrial Revolution) หรอืทีเ่รยีกว่า 
“ยคุอตุสาหกรรม 4.0”  (Industry 4.0 : I4.0) ท่ีเป็นการบรูณาการร่วมกันของโลกยุคดจิทัิลของอนิเทอร์เนต็เข้ากับกระบวนการผลิต 
และบริการในระบบเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมภาคการผลิต ด้วยศักยภาพในการสร้างคุณค่าในเครือข่ายอัจฉริยะ การท�างานเชื่อม
ประสานกันระหว่างเทคโนโลยีส่วนปฏิบติัการ (Operation Technology : OT) และเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology : IT)  
ซึง่มีขอบเขตเกินกว่าภาคอตุสาหกรรม และมีผลกระทบต่อทัง้ภาคบรกิารและภาครฐัของทุกประเทศ เน่ืองจากการปฏวิตัอิตุสาหกรรม 
ครัง้ท่ี 4 นี ้ ได้เปล่ียนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) ของภาคอตุสาหกรรม จากระบบการควบคมุโดยส่วนกลาง (Centralized) เป็น 
ระบบการกระจายการควบคุม (Decentralized) ไปท่ีแต่ละหน่วยของระบบการผลิตอัจฉริยะ ด้วยความเป็นยุคเทคโนโลยีดิจิทัล 
มีเครอืข่ายอจัฉรยิะ จงึท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงรวดเรว็แบบทวคีณูมากกว่าการปฏวิติัอตุสาหกรรมในครัง้ท่ี 1-3 ท่ีผ่านมา



4) Smart Products การควบคมุผลติภณัฑ์ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทำาให้สามารถสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ในห่วงโซ่
คณุค่า

5) Data-driven Services การเชื่อมโยงการให้บรกิารและ
ใช้ข้อมูลเพื่อการตลาดให้เกดิการบรูณาการระหว่างผลติภณัฑ์ 
การผลติ และลูกค้า 

6) Employees การมีบุคลากรที่มีทักษะและความ
สามารถที่จำาเป็นในการที่จะพัฒนาองค์กรให้พร้อมสำาหรับ 
การทำางานในยคุอตุสาหกรรม 4.0 

2. Digital Innovation Quotient (DIQ) หรอื The 
Innovation Management Assessment ของ IMP3rove 
Academy สถาบันการจัดการนวัตกรรมยุโรป (European 
Innovation Management Academy) ซึ่งเป็นหน่วยงานไม่
แสวงหาผลกำาไรที่ก่อตั้งเมื่อปี 2549 โดยคณะกรรมาธกิารยโุรป 
(European Commission) เพื่อเพิ่มสมรรถนะการบรหิารจดัการ
นวตักรรมสำาหรบั SMEs ภาคเอกชนและภาครฐัในยโุรปให้ดขีึ้น

Digital Innovation Quotient (DIQ) เป็นเครื่องมอืประเมนิ
สมรรถนะปัจจุบันของบริษัทในด้านดิจิทัลนวัตกรรม โดย
ประเมินใน 5 มิติหลักและมีประเด็นย่อยทั้งหมด 34 หัวข้อ  
ที่ได้รับการสำารวจจากบริษัทชั้นนำามาแล้ว ว่าเป็นปัจจัย
สำาคญัต่อความสำาเรจ็ในการผลกัดนันวตักรรมดจิทิลัของธรุกจิ 
สูเ่ชงิพาณชิย์ โดยรวมถงึในการขบัเคลื่อนให้เกดิแนวความคดิ
ใหม่ๆ ด้านผลติภณัฑ์ดจิทิลั การบรกิาร กระบวนการผลติ และ
โมเดลทางธรุกจิ โดยมติกิารประเมนิดงักล่าว ได้แก่

1) Digital Innovation Strategy การประเมินภาพรวม
และกลยุทธ์ขององค์กรต่อแนวโน้มธุรกิจในด้านการพัฒนา
นวตักรรมดจิทิลั

2) Digital Business Model การประเมนิโมเดลธรุกจิที่
มกีารเชื่อมโยงและวเิคราะห์ข้อมูลระหว่างบรษิทัและลูกค้า

3)  D ig i ta l  Processes การประเมินการพัฒนา
กระบวนการผลติที่สามารถเข้าถงึการใช้ระบบอตัโนมตั ิตลอด
ห่วงโซ่อปุทาน ระยะเวลาที่ผลติภณัฑ์ออกสู่ตลาด รวมถงึการ
ใช้ระบบดจิทิลักบัการขายและการตลาด

4) Digital Ecosystem and Culture การประเมนิความ
สามรถในการสร้างระบบนิเวศและวัฒนธรรมของบริษัท 
ร่วมกบัผู้จดัหาวตัถดุบิ (Supplier) คู่ค้า (Partner) การบ่มเพาะ
และการให้ผลตอบแทนแก่บุคลากรของบริษัทในการพัฒนา
นวตักรรมดจิทิลั

5) Enablers for Digital Innovation การประเมินสิ่ง
ที่เป็นตัวช่วยทำาให้เกิดการพัฒนาในด้านนวัตกรรมดิจิทัล  
ซึ่งครอบคลุมฝ่ายทรัพยากรบุคคล แหล่งเงินทุน ระบบ IT 
ที่มีความยืดหยุ่น มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการ
ตระหนกัถงึความมั่นคงปลอดภยัทางไซเบอร์

Industries 4.0 Readiness ของสมาคมอตุสาหกรรมวศิวกรรม
เครื่องกลของประเทศเยอรมน ี(VDMA)  
ที่มา : IMPULS Foundation of VDMA, Germany

Digital Innovation Quotient (DIQ) หรอื The Innovation Management Assessment
ที่มา: IMP3rove Academy - European Innovation Management Academy, Germany

ผลลพัธ์ภาพรวมการประเมนิในแต่ละมติ ิ
(DIQ – Dimension Overview Radar Diagram)
ที่มา : IMP3rove Academy - European Innovation Management Academy, Germany

การเปรียบเทียบมีขอบเขตของการเปรียบเทียบในอุตสาหกรรม
ประเภทเดยีวกนั (Industry Group) ขนาดของบรษิทัที่อยู่ในระดบัเดยีวกนั 
(Company Size Class) และอายุการก่อตั้งบริษัท (Company Age Class) 
โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmarks) ที่ได้จากฐานข้อมูล
ของบริษัทชั้นนำาต่างๆ ทั่วโลก ที่เป็นทั้งค่าเฉลี่ย (Average) และที่เป็น
ผู้นำาในแต่ละมิติ (Champions) ผลลัพธ์ภาพรวมในแต่ละมิติที่บริษัทจะได้
รับจากการประเมินผล คือ ทำาให้ทราบถึงสมรรถนะของบริษัท จุดอ่อน  
จดุแขง็ ในด้านนวตักรรมดจิทิลั โดยเฉพาะในมติทิี่มคีวามกว้างของช่องว่าง  
(Gap) การแข่งขนัในการที่จะทำาให้บรษิทัประสบความสำาเรจ็ในการพฒันา
นวตักรรมดจิทิลั นอกจากนี้บรษิทัยงัทราบถงึสาเหตขุองปัญหา (Root Cause 
Analysis) และได้รับข้อแนะนำาในการเพิ่มขีดความสามารถด้านนวัตกรรม
ดิจิทัล เพื่อให้ตระหนักถึงศักยภาพของบริษัทในการที่จะพัฒนาให้เติบโต
อย่างมกีำาไรต่อไป
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สงิคโปร์
ในปี 2560 สิงคโปร์มีผู้ประกอบการ SMEs ราว 217,899 ราย  

นบัเป็นร้อยละ 99 ของวสิาหกจิทั้งหมด ก่อให้เกดิการจ้างงานร้อยละ 65 
(จำานวน 2,210,000 คน) ของการจ้างงานทั้งหมดในประเทศ ผลิตภัณฑ์
มวลรวมของประเทศในภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีสัดส่วนร้อยละ 24.8 
ดังนั้น SMEs ของสิงคโปร์จึงมีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
เช่นกนั สงิคโปร์เชื่อว่า Industry 4.0 จะทำาให้เกดิการปฏริูปอตุสาหกรรม 
การผลติ แต่อตุสาหกรรมภาคการผลติของสงิคโปร์ส่วนใหญ่ยงัไม่คุ้นเคย
กับแนวคิด Industry 4.0 และยังขาดความชัดเจนว่าจะริเริ่มการพัฒนา
อย่างไร

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิสงิคโปร์ (Economic Development 
Board : EDB) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลภายใต้กระทรวงการค้าและ
อตุสาหกรรม (Ministry of Trade and Industry: MTI) มหีน้าที่ดำาเนนิกลยทุธ์
เพื่อทำาให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางด้านการทำาธุรกิจ การลงทุนในด้านการ
ผลิตที่มีนวัตกรรมและมีขีดความสามารถระดับโลก ได้มีการพัฒนาดัชนี
ความพร้อมของอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (The Singapore Smart Industry 
Readiness Index) ร่วมกับ TUV SUD ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการทดสอบ  
การตรวจประเมินและให้การรับรอง และบริการด้านความรู้และเทคนิค
อย่างครบวงจรระดับโลก ขึ้นในปี 2560 และทำาการตรวจสอบโดย 
ผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภาคอตุสาหกรรมและสถาบนัการศกึษา การออกแบบ
ดัชนีความพร้อมอุตสาหกรรมนี้ใช้กับทุกอุตสาหกรรมภาคการผลิตและ
ทกุขนาด ทั้งนี้ได้มกีารพฒันาวธิกีารที่เป็นระบบโดยให้เกดิความตระหนกั
ระหว่างทุกภาคส่วนด้วยภาษาที่เข้าใจร่วมกัน (Common Language)  
เพื่อช่วยให้แต่ละบริษัทเข้าใจ Industry 4.0 ชัดเจนมากยิ่งขึ้น สามารถ
ระบุถึงโอกาสและประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมที่ตนจะได้รับจาก Industry 4.0  
ทำาให้บรษิทัทราบสถานภาพของตนว่าอยูใ่นช่วงการพฒันาใดของ Industry  
4.0 Maturity และช่วยให้บริษัทมีจุดเริ่มต้นในการริเริ่มดำาเนินการปฏิรูป
อตุสาหกรรมทลีะขั้นเพื่อบรรลถุงึเป้าหมาย  

สงิคโปร์มกีารออกแบบดชันกีารประเมนิครอบคลมุส่วนประกอบหลกั
ของ Industry 4.0 ใน 3 มติหิลกั และมปีระเดน็ย่อย 8 หวัข้อ ดงันี้ 

1) Technology เทคโนโลยดีจิทิลับนระบบ Cyber Physical Systems 
(CPS) ประกอบด้วยระบบอตัโนมตั ิ (Automation) การเชื่อมต่อการสื่อสาร
และการแลกเปลี่ยนข้อมูลของอปุกรณ์และเครื่องจกัร (Connectivity) และ
ระบบอัจฉริยะในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา และการระบุ
โอกาสที่จะต้องทำาการปรบัปรงุ (Intelligence) 

2) Process กระบวนการผลิตที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีการ
ออกแบบและพัฒนาที่ดี สามารถทำาให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจสูงสุด โดย 
สามารถบูรณาการและเชื่อมต่อกับทุกกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่
คณุค่าของบรษิทั (Supply Chain) การปฏบิตักิาร (Operation) และอายขุอง
ผลติภณัฑ์ (Product Lifecycle) 

3) Organization องค์กรจะต้องมีการปรับโครงสร้าง การวางแผน
กลยุทธ์และการบริหารจัดการ (Structure & Management) รวมถึง 
การเตรียมความพร้อมทักษะที่จำาเป็น (Talent Readiness) ของบุคลากร 
ในการที่จะขบัเคลื่อนและรเิริ่มดำาเนนิการพฒันาองค์กรสู่ Industry 4.0 

จับตามองกลยุทธ์การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ 
Industry 4.0 ของสงิคโปร์ 

กลยทุธก์ารขบัเคลื่อนอตุสาหกรรมของสงิคโปร์ประกอบด้วย 4 สว่น
หลกั ได้แก่ 

1) การสร้างการตระหนักรู้ร่วมกันของทุกภาคส่วนผ่านดัชนีความ
พร้อมของอตุสาหกรรมอจัฉรยิะ 

2) การพัฒนาความสามารถและทักษะที่จำาเป็นในบริษัท โดย 
ร่วมมอืกนัระหว่าง 3 ภาคส่วน ได้แก่ รฐับาล (Government) บรษิทัต่างๆ 
(Companies) และสหภาพต่างๆ (Unions) เพื่อกำาหนดทกัษะที่จำาเป็นใน
การยกระดับแรงงานในอุตสาหกรรมขั้นสูง สนับสนุนให้การศึกษาที่
ต่อเนื่องและทำาให้แรงงานเกดิความผูกพนักบับรษิทัและสหภาพ ด้วย
โอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่ชดัเจน 
3)  การขบัเคลื่อนนวตักรรมแบบเปิด (Open Innovation Platforms) 
เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมให้ง่ายขึ้น  
โดยการสร้างศูนย์ Model Factory เพื่อจำาลองระบบการผลิตจริง  
(Real-life Production Environment) ทั้งยังแก้ปัญหาให้ภาคการผลิต 
โดยการจบัคูก่บักบัผูเ้ชี่ยวชาญด้านเทคนคิจากบรษิทัผูจ้ดัหาเทคโนโลย ี
ร่วมกบัสถาบนัการวจิยัและพฒันาและสถาบนัการศกึษาในการพฒันา
ร่วมกนัต่อไป

4) การสร้างสังคม Industry 4.0 ระดับเอเชีย ด้วยแผนพัฒนา
ประเทศสิงคโปร์ที่ต้องการเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงเช่น
เดยีวกบัเยอรมนแีละอเมรกิา สงิคโปร์จงึเปน็เจ้าภาพจดังาน Hannover 
Messe ซึ่งเป็นงานอตุสาหกรรมที่ใหญ่ที่สดุในโลก มาจดัในเอเชยีเป็น
ครั้งแรก ในชื่องาน Industrial Transformation ASIA-PACIFIC 2018 
ระหว่างวนัที่ 16-18 ตลุาคม 2561 ณ Singapore Expo เพื่อเป็นเวทกีาร
เรยีนรู้ระหว่างทกุภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในภาคการผลติ การแลกเปลี่ยน
กรณีศึกษา การเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้า
ร่วมงานยงัรวมถงึนกัเรยีนนกัศกึษาผู้ซึ่งเป็นอนาคตของสงิคโปร์ต่อไป

สิงคโปร์ยังคงแนวคิดที่ใช้ในการริเริ่มดำาเนินโครงการต่างๆ ให้
เกดิผลอย่างเป็นรูปธรรม นั่นคอื Think Big, Start Small, Act Fast โดย 
คดิการณ์ใหญ่ให้รอบด้านในหลากหลายมติ ิก้าวข้ามปัญหา และมองผล 
กระทบที่เกี่ยวข้อง จากนั้นการเริ่มดำาเนินการจากขอบเขตเล็กๆ ก่อน 
และลงมือดำาเนินการอย่างรวดเร็วตามขั้นตอน โดยมีการแก้ไขปัญหา
และปรับแผนกลยุทธ์ให้ทันเหตุการณ์ ในกระบวนการพัฒนาตัวดัชนี
ประเมนินี้กเ็ช่นกนั คอืมกีารวางแผนและทำางานเป็นขั้นตอนอย่างเป็น
ระบบ การกำาหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน ทั้งยังสามารถบูรณาการ
การทำางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาดัชนีความพร้อมของ
อตุสาหกรรมอจัฉรยิะ หลงัจากดชันผ่ีานการตรวจสอบจากผูเ้ชี่ยวชาญ
แล้ว มีการนำาร่องทดลองประเมินกับ 300 บริษัทในทุกอุตสาหกรรม
และทุกขนาด ทั้งบริษัทข้ามชาติ (Multi-National Corporations) และ 
SMEs พร้อมทั้งมีการออกแบบหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้ประเมินความ
พร้อมอตุสาหกรรมให้มคีณุภาพ และจะเริ่มดำาเนนิการประเมนิผลลพัธ์
บนดจิทิลัแพลตฟอร์มเตม็รูปแบบและเปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์มาตรฐาน 
(Benchmarks) ในต้นปี 2562 พร้อมจัดให้มีแรงจูงใจสิทธิประโยชน์ 
(Incentive) และเครื่องมอืที่จำาเป็นในการขบัเคลื่อน Industry 4.0 

The Singapore Smart Industry Readiness Index 
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ไต้หวัน 
ไต้หวันมีอัตราส่วนมูลค่าเพิ่ม (Value-Added Ratio) ในภาคการ

ผลติที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระหว่างปี 2556-2560 หรอืตลอดระยะเวลา 
5 ปี จากสถติใินปี 2559 จำานวน SMEs ในไต้หวนัมจีำานวน 1,408,311 
ราย คิดเป็นร้อยละ 97.73 ของจำานวนผู้ประกอบการทั้งหมด โดย 
SMEs ที่อยู่ในภาคการผลิตมีจำานวน 143,184 ราย ขณะที่แนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงภาคการผลิตของโลกที่กำาลังเผชิญกับปัญหาการ
ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัญหาค่าแรงที่
สูงขึ้นเร็วกว่าการเพิ่มผลผลิต และการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคอุตสาหกรรม
อัจฉริยะและ Industry 4.0 ไต้หวันได้มีการตระหนักถึงความท้าทาย
และโอกาสที่จะมาพร้อมกบัการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว 

เพื่อให้ไต้หวันได้ประโยชน์ สถาบันเพิ่มผลผลิตของไต้หวัน 
(China Productivity Center) จงึมกีารพฒันาเครื่องมอืการประเมนิความ
พร้อมอตุสาหกรรมในชื่อ Productivity Again Readiness Assessment :  
The i-Bench Assessment ขึ้นในปี 2560 โดยให้ผู้ประกอบการเป็น 
ผู้ประเมนิสมรรถนะบรษิทัของตนเอง โดยแบ่งการประเมนิเป็น 4 มติิ
และมปีระเดน็ย่อยทั้งหมด 16 หวัข้อ ซึ่งมรีายละเอยีด ดงันี้

1) Organization Strategy กลยทุธ์องค์กร ประกอบด้วย วสิยัทศัน์ 
การบริหารงาน (Visionary Management) การวางแผนกลยุทธ์องค์กร 
(Strategic Planning) ระบบการปฏิบัติการที่ช่วยในการตัดสินใจ 
(Operation Management) และฝ่ายทรพัยากรบคุคล (Human Resource) 
ที่เอื้อต่อการพฒันาองค์กรสู่ Industry 4.0 

2) Smart Manufacturing ระบบอตุสาหกรรมอจัฉรยิะที่ประกอบ
ด้วยระบบการผลิตที่เชื่อมต่อกันโดยสมบูรณ์ด้วยระบบอัตโนมัต ิ
อุปกรณ์และเครื่องจักรมีความสามารถในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 
รวมทั้งระบบการควบคมุคณุภาพ ครอบคลมุ 4 หวัข้อ ได้แก่ ระบบการ
จดัการแบบ Lean (Lean Management) ระบบกระบวนการผลติอจัฉรยิะ 
(Smart Production) ระบบการให้บรกิารอจัฉรยิะ (Smart Service) และ
ระบบการประเมนิสมรรถะ (Performance Evaluation) 

3)  Drive for Smart Technology ตวัขบัเคลื่อนเทคโนโลยดีจิทิลัเพื่อให้
เกดิความถกูต้องแม่นยำาและรวดเรว็ในการใช้ข้อมลูสำาหรบัการตดัสนิใจ 
ในการบรหิารจดัการการผลติ การปรบัปรงุและเกดิความล่าน้อยที่สดุ

4) Value Innovation การสร้างนวัตกรรมเชิงคุณค่าเพื่อเพิ่ม 
ขดีความสามารถการแข่งขนัและเพิ่มการเจรญิเตบิโตของธรุกจิ

การประมวลผลลัพธ ์ที่ ได ้จากการประเมินความพร ้อม
อุตสาหกรรมของไต้หวัน จะแสดงผลลัพธ์คล้ายกับผลลัพธ์ของ  
IMP3rove Academy ของเยอรมนี ที่ผลลัพธ์การประเมินของบริษัท
จะเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmarks) ที่เป็นค่าเฉลี่ย 
(Average) และที่เป็นผู้นำาในแต่ละมติิ (Champions) ซึ่งจะช่วยให้บรษิทั
ทราบสถานภาพของตนว่าอยู่ในช่วงการพัฒนาใดของ Industry 4.0 
Maturity รวมถงึทราบสมรรถนะหรอืช่องว่าง (Gap) เพื่อจะได้สามารถ
ระบุปัญหาในการปรับปรุงและพัฒนาในมิตินั้นต่อไป มิติใดเมื่อ 
เปรียบเทียบแล้วเกิดช่องว่างหรือมีระยะห่างกับผู้ที่เป็นผู้นำาในมิติ
ด้านนั้นมาก บ่งบอกถึงความจำาเป็นและลำาดับในการที่ต้องแก้ปัญหา 
ในมิติด้านนั้นก่อน สถาบันเพิ่มผลผลิตของไต้หวันค่อนข้างมีการ
ทำางานเชงิรกุ จึงมีการเสนอทางเลือกเพื่อการปรับปรุงและการพัฒนา 
ให้แก่ SMEs อุตสาหกรรมภาคการผลิตที่มีความสนใจยกระดับ 
กระบวนการผลติของตนให้สูงขึ้น และได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณ
จากภาครฐัด้วยเช่นกนั

การประเมินความพร้อมอุตสาหกรรมนี้ หลายประเทศใช ้
เป็นเครื่องมือหนึ่งในการที่จะริเริ่มดำาเนินการและหาจุดก้าวเดินเพื่อ 
ขบัเคลื่อนอตุสาหกรรมภาคการผลติของประเทศตนให้ไปสู่ Industry 4.0 
จากตัวอย่าง 3 ประเทศที่ได้กล่าวไปข้างต้น ล้วนตระหนักดีว่า การ
พัฒนาอุตสาหกรรมภาคการผลิตสู่ Industry 4.0 ไม่สามารถใช้เวลา
เพียงชั่วข้ามคืนให้สำาเร็จได้ หากต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ให้เข้าใจ
ชดัเจนถงึแนวคดิของ Industry 4.0 สร้างความตระหนกัถงึความท้าทาย
และโอกาสที่จะได้รับจากการเข้าสู่ Industry 4.0 ให้เข้าใจร่วมกันใน 
ทุกภาคส่วนของประเทศ เพื่อจะได้สามารถเตรียมความพร้อมและ 
ก้าวไปได้อย่างสอดคล้องกนั  

จับตามองวิธีการรบัมือกับการเปลีย่นแปลงท่ีก�าลงั 
จะเข้าสูยุ่ค Industry 4.0 

สิ่งสำาคญัคอื จะต้องศกึษาถงึความท้าทาย โอกาส และผลกระทบ 
ที่จะเกิดขึ้น ต้องพัฒนาให้มีการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองตลอดชีวิต  
ไม่จำากดัโอกาสที่จะได้รบัประโยชน์จาก Industry 4.0 เหมอืนคำากล่าว
ของชาร์ลส์ ดาร์วนิ (Charles Darwin) ที่ว่า 

“ผู้ที่จะอยู่รอดได้ ไม่ใช่ผู้ที่แข็งแกร่งหรือฉลาดที่สุด แต่เป็น 
ผูท้ี่สามารถปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดทีี่สดุต่างหาก” ผูป้ระกอบการ 
SMEs มีข้อได้เปรียบด้วยขนาดองค์กร ที่สามารถปรับตัวได้ไวกว่า 
ด้วยการตัดสินใจของผู ้บริหารที่รวดเร็วและคล่องตัวกว่าองค์กร
ขนาดใหญ่ เมื่อเราต่างได้ตระหนักรู ้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่กำาลัง
จะเข ้ามาแล ้ว ก็จะสามารถวางบทบาทหน ้าที่และกำาหนด 
เป้าหมายของเราได้ชดัเจน และลงมอืก้าวเดนิไปพร้อมๆ กนั เพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งในการขบัเคลื่อนและพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ เพื่อรกัษา
ความสามารถในการแข่งขนัในเวทรีะดบัสากลต่อไป

Productivity Again Readiness Assessment Structural Diagram
ที่มา : China Productivity Center, Republic of China

The 4.0 i-Bench Assessment of China Productivity Center 
ที่มา : China Productivity Center (CPC), Republic of China
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ประเทศไทย
จากข้อมูลปี 2559 อุตสาหกรรมไทยประกอบด้วยวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จำานวนมากถึง 3,004,679 ราย   
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.7 ของจำานวนวิสาหกิจทั้งหมดทั่วประเทศ 
มีสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ คิดเป็นร้อยละ 42.20  
(มูลค่า 6,061,143 ล้านบาท) ของ GDP รวมทั้งประเทศ โดยเป็น 
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาคการผลิต จำานวน 1,048,774 ราย 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.8 ของจำานวนวิสาหกิจทั้งหมดทั่วประเทศ 
อตุสาหกรรมภาคการผลติมสีดัส่วนผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
คดิเป็นร้อยละ 27.4 (มูลค่า 3,939,124 ล้านบาท) ของ GDP รวมทั้ง
ประเทศ 

ในปี 2560 กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำานักเศรษฐกิจ
อตุสาหกรรม ร่วมกบัสถาบนัเพิ่มผลผลติแห่งชาต ิได้ดำาเนนิการศกึษา
วจิยัเพื่อประเมนิระดบัการพฒันาและความพร้อมของอตุสาหกรรมไทย
ในการเข้าสู ่Industry 4.0 เพื่อให้ทราบระดบัการพฒันาของอตุสาหกรรม
เป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ และ
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยสุ่มตัวอย่างจาก
สถานประกอบการทั้งขนาดเลก็ ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ครอบคลมุ
พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก จำานวน 210 บริษัท กรอบการ
ประเมินที่ใช้สาหรับการประเมินความพร้อมของกิจการในการเข้าสู่  
Industry 4.0 หรือ Industry 4.0 Readiness Study ประกอบด้วย  
6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเทคโนโลยี 2) ด้านพนักงาน 3) ด้านกลยุทธ์  
4) ด้านกระบวนการ 5) ด้านปัจจยัสนบัสนนุ 6) ด้านสภาพแวดล้อม
สำาหรบัอตุสาหกรรม Industry 4.0 จากผลการสำารวจพบว่าระดบัการ
พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์อยู่ในระดับ 2.08 
และอตุสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์อยู่ในระดบั 1.99 

ในป ี  2561 กรมส ่ง เสริมอุตสาหกรรม ได ้ ร ่ วมมือกับ  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดทำาแบบประเมินศักยภาพ 
สถานประกอบการ (Self-Assessment) โดยได้ศกึษาแนวทางการพฒันา
แบบประเมนิจากต่างประเทศ อาทเิช่น Implus ของ VDMA, The Industry 
4.0 Self-Assessment ของ PwC, Fraunhofer & Vienna University of 
Technology (2016), SIMMI 4.0 ของ Technische Universitat Dresden 
พบว่า มิติของข้อคำาถามและการให้คะแนนสำาหรับการประมวลผล
ใน Self-Assessment ของต่างประเทศ จะใช้กลไกการรับฟังความ

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก
การฝึกอบรม Workshop on Readiness for Industry 4.0 : 
Assessment and Steps for Manufacturing  
ระหว่างวนัที่ 24-29 มถินุายน 2561 ณ เมอืงไทเป ไต้หวนั  
ซึ่งจดัโดย  Asian Productivity Organization (APO), 
China Productivity Center (CPC), Industrial Development Bureau (IDB), 
Ministry of Economic Affairs (MOEA), Republic of China.

สถานภาพการประกอบอตุสาหกรรมของกจิการในปัจจบุนั เทคโนโลยดีจิทิลัที่กจิการนำามาใช้ในการดำาเนนิธรุกจิปัจจบุนั

และความต้องการในการปรบัเปลี่ยนสู่ระบบอตัโนมตัใินอนาคต

การนำาเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการบรหิารจดัการองค์กร และการผลติ การรวบรวมข้อมลูและการเชื่อมโยงข้อมลูกบัลกูค้า ตลอดจนการวเิคราะห์ข้อมูลเชงิลกึได้

ของกจิการ / การวเิคราะห์ข้อมูลการผลติและการนำาไปใช้ประโยชน์ 

ความพร้อมและศกัยภาพของกจิการในการรบัและพฒันาเทคโนโลย ี การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัสนิค้าและบรกิาร / รปูแบบ Business Model ของกจิการ

เพื่อใช้ยกระดบัการผลติสู่ระบบอตัโนมตัิ

ยทุธศาสตร์ของกจิการเพื่อเตรยีมความพร้อมและวางแผนปรบัเปลี่ยน นโยบาย แผนงาน และการบรหิารองค์กร เพื่อเตรยีมความพร้อมสูก่ารเป็น Thailand 4.0

สู่การผลติแบบอตัโนมตั ิ และ Trade & Service 4.0 การวเิคราะห์คู่แข่ง เพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขนั

  ของกจิการ

สำารวจกำาลงัแรงงานของกจิการทั้งเชงิปรมิาณและคณุภาพ  จำานวนบคุลากรของกจิการ ทั้งปัจจบุนั และแนวโน้มความต้องการในอนาคต / 

ทกัษะความเชี่ยวชาญของแรงงานที่กจิการต้องการ แผนการพฒันาทกัษะบคุลากรขององค์กร

การพฒันาผลติภณัฑ์ของกจิการที่สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้า ช่องทางการสื่อสารของกิจการกับลูกค้าที่หลากหลาย มีการเชื่อมโยงข้อมูลได้จาก 

และมมีาตรฐานรบัรองการผลติ หลากหลาย Platform โดยเป็นข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา / การวิเคราะห ์

  พฤตกิรรมผู้บรโิภค และการนำาข้อมลูไปใช้เพื่อส่งเสรมิการตดัสนิใจซื้อของผู้บรโิภค /  

  การบรหิารความสมัพนัธ์ลกูค้า 

1. Smart Operation

ภาคการค้าและบริการ

2. IT System & Data Transaction

3. Technology and Innovation

4. Strategy & Organization

5. Workforce 

6. Market Customer and Standard 

มิติการประเมิน ภาคอุตสาหกรรมการผลิต

การประเมินศักยภาพและเตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติของไทย

คิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรมมากำาหนด ทั้งนี้เพื่อให้
ข้อมูลที่ได้มคีวามน่าเชื่อถอื และสอดคล้องกบับรบิทของการประกอบ
อุตสาหกรรมของไทยมากที่สุด จึงแบ่งออกเป็น 2 ชุดคำาถาม ได้แก่  
ชดุคำาถามที่ 1 สำาหรบัอตุสาหกรรมการผลติ และชดุคำาถามที่ 2 สำาหรบัภาค 
การค้าและบริการ ด้วยแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) โดย 
ใช้การประเมนิ 6 มติ ิ(ตามตารางด้านบน)

ขณะนี้อยู ่ระหว่างนำาร่องดำาเนินการประเมินศักยภาพสถาน
ประกอบการภาคอตุสาหกรรมการผลติ การค้า และการบรกิาร จำานวน 
1,500 ราย หากผู้ประกอบการท่านใดต้องการวัดสมรรถนะสถาน
ประกอบการ สามารถทำาการประเมินด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  
“แบบประเมินศักยภาพและเตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรมระบบ
อัตโนมัติตามแนวทาง INDUSTRY 4.0” ตามลิงค์ด้านล่างนี้ ซึ่งท่าน
จะได้รบัทราบระดบัการประกอบกจิการในปัจจบุนั พร้อมแนวทางการ
ปรบัปรงุได้ทนัทหีลงัเสรจ็การประเมนิ 

• อุตสาหกรรมภาคการผลิต: www.questionpro.com/t/
AOQJkZcOif 

• อุตสาหกรรมการค้าและบริการ: www.questionpro.com/t/
AOQJkZcOqw
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