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รายงานการเข้าร่วมโครงการเอพีโอ 
18-IN-73-GE-WSP-A  Workshop on Smart Industrial Applications in SMEs 

ระหว่างวันที่ 20-24 สิงหาคม 2561 
ณ ไต้หวนั ประเทศจนี 

จัดท าโดย สุรเชษฐ์ เถื่อนแก้วสิงห์ 
อาจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 
 

ส่วนที่ 1 เนื้อหา/องค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ  
(ควรมีความยาวเพียงพอกับเน้ือหาสาระ องค์ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับ โดยเฉพาะใจความส าคัญจากการบรรยาย 
เอกสารประกอบการบรรยาย และการศึกษาดูงาน) 

1.1 ที่มาหรือวัตถุประสงค์ของโครงการโดยย่อ (สรุปจากเอกสาร Project Notification หรือสไลด์การบรรยาย) 
โครงการน้ีถูกจัดขึ้นโดย Asian Productivity Organisation (APO) เพื่อที่จะส่งเสริมให้มีการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ โดย
จะพยายามกระตุ้นในทุกภาคส่วนให้หันมาสนใจอุตสาหกรรม 4.0 โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs เพื่อที่จะ
ขับเคลื่อนและยกระดับธุรกิจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในแต่ละประเทศโดยเน้นเรื่องการ
เพิ่มผลิตภาพ อย่างไรก็ตามการเข้าถึงอุตสาหกรรม 4.0 ของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ยังคงมีข้อจ ากัดใน
เรื่องของเงินทุน เทคโนโลยีที่ทันสมัย และขาดความรู้ความเข้าใจในที่ถูกต้องเก่ียวกับกลยุทธ์ของ
อุตสาหกรรม 4.0 ดังน้ันการที่จะท าให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจถึงอุตสาหกรรม 4.0 ทางโครงการจึง
มุ่งเน้นถึงพื้นฐานขั้นต้นให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ในเรื่อง พื้นฐานในการเปลี่ยนข้อมูลแบบอนาล็อคให้เป็น
แบบดิจิทัล การเก็บรวบรวมข้อมูล การเชื่อมต่อระบบเข้าด้วยกัน ซ่ึงจะเป็นการวางพื้นฐานการเข้าสู่
อุตสาหกรรม 4.0 ที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีได้ง่ายและเหมาะสม 

โครงการน้ีมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โอกาสสมาชิก APO ที่มี
ความสนใจเข้าสมัครเพื่อที่จะช่วยเริ่มต้นขับเคลื่อนธุรกิจ SMEs ให้มุ่งไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ทั้งน้ีได้มีการ
ส่งเสริมในส่วนของการพัฒนาให้มีการตระหนักรู้ มีความสร้างสรรค์ มีความสามารถ และมีการวางกลยุทธ์
ในการด าเนินธุรกิจใหม่ๆ โครงการที่จัดขึ้นมาน้ีจะยังคงมีการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองเพื่อที่จะช่วยให้
สมาชิก APO สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการด าเนินการขับเคลื่อนเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 

1.2  เน้ือหา/องค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมต่างๆ พร้อมแสดงความคิดเห็นหรือยกตัวอย่างประเด็นที่สามารถน ามา
ปรับใช้ในองค์กรหรือประเทศไทย (สามารถจ าแนกตามหัวข้อและระบุชื่อวิทยากรบรรยาย) ได้แก่ 
 การบรรยาย 

วิทยากร จ านวน 4 คน 
1) Dr. Koh Niak Wu: Founder & Director of Cosmiqo International Pte. Ltd., Singapore 
2) Dr. Ananth Seshan: Managing Director of 5G Group, Canada 
3) Ms. Irene Boey: Consulting Director of Integral Solutions (Asia) Pte. Ltd., Singapore 
4) Dr. Jan Chia-Ming: Engineering of Metal Industries Research & Development Centre, 

ROC 
โดยมีหัวข้อในการบรรยายที่น่าสนใจ ดังน้ี 
1) Introduction to Industry 4.0 & Why Industry 4.0 is important ซ่ึงมีประเด็นที่น่าสนใจ

ดังน้ี 
เทคโนโลยีในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่

จ าเป็นต้องน าเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยในการผลิต จากอดีตจนถึงปัจจุบันรูปแบบการผลิตใน
อุตสาหกรรมได้เปลี่ยนแปลงจากยุคที่ 1 มาสู่ยุคที่ 4 ซ่ึงมีชื่อว่า อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 
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4.0) โดยมีความหมายว่า การน าเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการผลิตสินค้า 
สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายตามความต้องการเฉพาะของผู้บริโภคแต่ละราย เป็นการผลิต
ที่ เครื่องจักรสามารถสื่อสารกันเองหรือส่งข้อมูลระหว่างกันได้  ซ่ึงจะท าให้การผลิต มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นโดยใช้แรงงานน้อยลง แต่ใช้อุปกรณ์-เครื่องจักรต่างๆ ที่มีความแม่นย า
มากขึ้น ซ่ึงตัวที่ผลักดันให้เกิด อุตสาหกรรม 4.0 คือ อินเทอร์เน็ต และต่อไปในอนาคต
เทคโนโลยีที่จะมีบทบาทส าคัญต่อระบบอุตสาหกรรมคือ หุ่นยนต์, Iot, Big Data และ AI ซ่ึงจะ
มีส่วนช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไปสู่การตัดสินใจ 
 

 
 

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นจะ
เป็นส่วนส าคัญในการผลักดันให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงมาสู่อุตสาหกรรม 
4.0 ได้เร็วขึ้น อีกทั้งจ าเป็นต้อง
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี 
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้
อย่า งเหมาะสม และควรมีการ
ประยุกต์ใช้ IoT เพื่อน ามาสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์
เดิมที่ มีหรือสร้างเป็นธุร กิจหรือ
ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้าซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น และต่อไปในอนาคตจะ
เข้าสู่ยุคของเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีการใช้ข้อมูลต่างๆ เข้าเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เกิดงานใหม่ที่
เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานเดิมที่มีในปัจจุบันจะหายไป อินเทอร์เน็ตจะเป็น
เครื่องมือการเชื่อมต่อที่ส าคัญที่สุด และรูปแบบธุรกรรมทางการเงินหรือการจับจ่ายใช้สอยจะ
กลายไปเป็นแบบออนไลน์ 

ในการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ควรจะต้องเริ่มจาก ศึกษาความ
เป็นไปได้ของสิ่งที่จะท าการปรับปรุง และประเมินทรัพยากรและความสามารถที่มีในปัจจุบัน 
จากน้ันเริ่มต้นทดลองปรับปรุงโดยต้องมีใจเปิดกว้างต่อการเรียนรู้ และปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานด้านไอที ท าการเก็บข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่เก่ียวข้องกับตลาด ลูกค้า 
และกระบวนการทางธุรกิจ แล้วจึงจัดหาเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่นที่เหมาะสมมาใช้งานต่อไป 

2) Industry 4.0 Ecosystem Business Transformations and Empowerment of Next 
Generation Workers in SMEs ซ่ึงมีประเด็นที่น่าสนใจดังน้ี 

การเปลี่ยนแปลงทางธุร กิจให้กลายเป็นระบบนิเวศการผลิต อัจฉริยะ  (Smart 
Manufacturing Ecosystem) จ าเป็นที่จะต้องท าการเปลี่ยนแปลง 3 สิ่ง ประกอบด้วย 
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 จากกระบวนการแบบไซโล (Silos) เปลี่ยนเป็นกระบวนการท างานร่วมกัน 
(Collaboration) ตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

 จากกระบวนแบบ Reactive เปลี่ยนเป็นการตัดสินใจแบบ Proactive 
 จากเดิมที่ส่วนของบริหาร (Enterprise) และการผลิต (Plant) จะท างานแยกกัน 

เปลี่ยนเป็นการรวมโครงสร้างพื้นฐานในการด าเนินงานของทั้งสองส่วนเข้าด้วยกัน 

 
 จากรูปแบบการด าเนินงานแบบเดิมที่ต่างคนต่างท างาน ซ่ึงจะก่อให้เกิดความ
หลากหลายไม่เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน เป็นมาเป็นรูปแบบใหม่ที่ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้อง
ปฏิบัติตามนโยบายและมีแนวทางในการปฏิบัติที่เป็นหน่ึงเดียวกัน ทั้งการจัดซ้ือ การผลิต การ
ขนส่ง และการบ ารุ งรักษา เป็นต้น  ซ่ึงจะก่อให้ เ กิดกระบวนการทางธุร กิจแบบใหม่ 
ประกอบด้วย Co-creation, Mass Customization และ Servitization 

                       

 
 
 โดยทั่วไปองค์กรขนาดใหญ่ที่เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 จะท าการควบรวมการด าเนินงาน
ของฝั่งการจัดการและฝั่งการผลิตเข้าด้วยกัน ซ่ึงหมายถึงการด าเนินงานในฝั่งการจัดการและฝั่ง
การผลิตจะต้องมีการแชร์ข้อมูลกันอยู่ตลอดเวลาแบบเรียลไทม์ (Real time) หรือใกล้เคียงให้
มากที่สุด เช่น จากข้อมูลค าสั่งซ้ือเปลี่ยนมาเป็นข้อมูลการสั่งผลิต แล้วเปลี่ยนไปเป็นข้อมูลการ
จัดตารางการผลิต และเปลี่ยนเป็นข้อมูลการผลิต หรือจากแผนการบ ารุงรักษาเชิงรุก มาเป็น
แผนบ ารุงรักษาเชิงพยากรณ์ และเป็นการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน เป็นต้น 
 โรงงานอุตสาหกรรม
โดยทั่วไปจะใช้แรงงานเป็นส่วน
ใหญ่ แต่เม่ือโรงงานเหล่าน้ีได้
เปลี่ยนรูปแบบการผลิตให้เป็น
ระบบอัจฉริยะ งานประเภทที่
ต้องท าซ้ าๆ (Repetitive) จะ
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ถูกด าเนินการโดยเครื่องจักร ส่วนงานที่จ าเป็นจะต้องตัดสินใจแบบง่ายๆ โดยการอนุมาน หรือ
ตัดสินใจแบบไม่มีความคลุมเครือ (Objective Inference) เช่น การตรวจสอบ งานประกอบ
ชิ้นส่วนบางประเภท จะถูกด าเนินการด้วยมนุษย์และเครื่องจักรอัตโนมัติหรืออุปกรณ์ดิจิตัล 
ส่วนงานที่จ าเป็นจะต้องตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน (Subjective Inference) เช่น การ
ตัดสินใจโดยใช้สัญชาตญาณหรือประสบการณ์ จะถูกกระท าโดยมนุษย์ 

เม่ือการด าเนินการมีการเปลี่ยนรูปแบบก็จะก่อให้เกิดรูปแบบของงานประเภทใหม่ๆ 
ตามมา ทั้งในส่วนของการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ การออกแบบกระบวนการผลิต
แบบใหม่และการควบคุมกระบวนการผลิต การออกแบบการบริการที่เป็นเลิศ การพัฒนาและ
การด าเนินการการให้บริการที่เป็นเลิศ การพัฒนารูปแบบเสมือนของการกระบวนการผลิต การ
พัฒนาแพลตฟอร์มในการวิเคราะห์เพื่อท าให้ลูกค้าได้รับความส าเร็จ และการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานแบบอัจฉริยะหรือการประดิษฐ์เทคโนโลยีอัจฉริยะ โดยรูปแบบงานใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น
น้ันจะต้องการความสามารถที่เก่ียวข้องกับ AI, Vision System, Robotics และ IoT 

 
3) Digitalization for SMEs ซ่ึงมีประเด็นที่น่าสนใจดังน้ี 

 Digitization คือ การแปลงสัญญาณจากอนาล็อกไปเป็นดิจิทัล (เช่น การแปลง
ข้อมูลเป็นดิจิทัล) โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ 

 Digitalization คือ กระบวนการในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจ 

 Digital Transformation คือ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยมีการสร้างกระบวนการ
ใหม่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  

 Data คือ ข้อมูลดิบ ตัวเลข หรือรูปภาพที่ยังไม่ได้มีการจัดการใดๆ 
 Information คือ ข้อมูลที่มีการจัดการ ท าการย่อให้มีเน้ือหาที่เหมาะสมกับหัวข้อ

ธุรกิจน้ันๆ 
 Knowledge คือ การมีความรู้ความเข้าใจในข้อมูลอย่างลึกซ้ึง โดยปกติการได้มา

ซ่ึงข้อมูลเหล่าน้ีต้องอาศัยประสบการณ์ในการหาข้อมูลและการประยุกต์ใช้ 
 Insight คือ การขจัดข้อมูลรบกวนหรือข้อมูลที่ไม่เก่ียวข้องจะท าให้ได้แนวคิดหรือ

วิธีการใหม่ โดยข้อมูลเชิงลึกเหล่าน้ีจะน าไปสู่การเข้าใจสิ่งต่างๆ หรือน าไปสู่การเกิดธุรกิจใหม่ๆ 
แต่ทั้งน้ีทั้งน้ันจ าเป็นจะต้องมีกลยุทธ์ในการแปลงข้อมูลให้ถูกต้อง 

ท้ายที่สุด เพื่อท าให้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าได้ดี จ าเป็นต้องมีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากส่วนต่างๆ ให้ได้มากที่สุด และต้องเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ 

4) A roadmap and integration steps ซ่ึงมีประเด็นที่น่าสนใจดังน้ี 
การเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 อาจจะแบ่งเป็นช่วง 4 ช่วงประกอบด้วย 
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 Beginners สามารถค านวณด้วยคอมพิวเตอร์และมีการเชื่อมต่อ 
 Conservatives ข้อมูลมีความชัดเจนและโปรงใส 
 Fashionistas มีความสามารถในการพยากรณ์ 
 Digital Masters มีความสามารถในการปรับตัวและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 
ในปัจจุบัน โรงงานอุตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับ Beginners ซ่ึงจ าเป็น

จะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ระบบหุ่นยนต์, IoT, AI และ 
Big Data เป็นต้น เพื่อจะได้ยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 

 
ขั้นตอนในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงควรพิจารณาประเด็นต่างๆ ต่อไปน้ี 
 ก่อนจะด าเนินการปรับปรุงอะไร จ าเป็นต้องศึกษาภาพรวมของโครงสร้างธุรกิจ

ก่อน และก าหนดว่าภาคธุรกิจอะไรหรือธุรกิจในส่วนไหนที่จ าเป็นจะต้องปรับปรุงก่อน 
 ท าการศึกษากระบวนการเพื่อหาปัญหา และหาวิธีการจัดการปัญหาน้ัน 
 พยายามปรับปรุงกระบวนการให้เป็น Zero Operation ซ่ึงหมายความว่า ท าให้

สามารถใช้งานได้ง่ายที่สุด ไม่จ าเป็นต้องมีคู่มือก็สามารถใช้งานได้ 
 ควรเลือกใช้วิธีการแบบข้างนอกมาข้างใน (Outside-in) โดยการน าเอาปัจจัย

ภายนอกมาพิจารณาในการวางแผน แล้วปรับปัจจัยภายในให้สอดคล้องกับข้างนอก 
5) Unleashing the power of Data ซ่ึงมีประเด็นที่น่าสนใจดังน้ี 

Business Analytics เก่ียวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการวิเคราะห์
ข้อมูลส าหรับการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงสามารถแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
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 Descriptive เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบพื้นฐานที่สุด โดยจะอธิบายว่าเกิดอะไร

ขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา และอาจจะสามารถอธิบายได้ว่าท าไมถึงเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น รายงาน
สรุปต่างๆ ผลวิเคราะห์ทางสถิติ Dashboard หรือระบบ Business Intelligence: BI 

 
 Predictive เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนขึ้น โดยจะพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคตจากการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตด้วยเทคนิคทางสถิติหรือโมเดลทางคณิตศาสตร์ หรือ
อาจจะใช้เทคนิคชั้นสูง เช่น Neural Network, Clustering หรือ Rule Induction เป็นต้น  
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 Prescriptive เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนที่สุด เพราะสามารถให้ค าแนะน า
ของทางเลือกที่มี และระบุผลที่จะเกิดขึ้นของแต่ละทางเลือก อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนผล
การวิเคราะห์ได้หากมีข้อมูลเพิ่มมากขึ้น อาจจะใช้เทคนิคพวก Big Data หรือ Data Mining 

การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) คือกระบวนการที่กระท ากับข้อมูลจ านวนมากเพื่อ
ค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลน้ัน การท าเหมืองข้อมูลสามารถน าไป
ประยุกต์ได้กับงานหลากหลายประเภท และสามารถน ามาช่วยในการตัดสินใจได้  โดยการท า
เหมืองข้อมูลจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 

 
 Passive Data Mining ต้องใช้มนุษย์เป็นผู้วิเคราะห์ ยกตัวอย่างเช่น การท า

รายงาน การสรุปข้อมูล การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล การวิเคราะห์ทางสถิติ เป็นต้น หรือ
แม้กระทั่งระบบ Business Intelligence ก็จัดอยู่ในกลุ่มน้ี หลักการท างานโดยทั่วไปของ 
Passive Data Mining เราจะต้องท าการระบุปัจจัย กฎเกณฑ์ หรือต้องระบุค าถามให้ชัดเจน
เพื่อที่จะให้ระบบช่วยหาความสัมพันธ์หรือค าตอบที่ต้องการ 

 Active Data Mining จะใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: 
AI) มาช่วยในการค้นหาความสัมพันธ์และรูปแบบของข้อมูลแบบอัตโนมัติ เช่น การจัดกลุ่มของ
ข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายกัน การเรียนและตรวจสอบรูปแบบหรือแนวโน้มของข้อมูล เป็นต้น โดย
ที่มนุษย์ไม่จ าเป็นต้องระบุปัจจัย กฎเกณฑ์ หรือตั้งค าถามใด ระบบก็สามารถหาความสัมพันธ์
หรือค าตอบที่ต้องการได้ 

ข้อมูลที่มีอยู่สามารถน ามาวิเคราะห์เพื่อหารูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูล จากน้ันเรา
สามารถน าผลลัพธ์ที่ได้มาวางแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อองค์กรได้  
ยกตัวอย่างเช่น หากสามารถคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าได้ ก็สามารถเพิ่มอัตราการ
รักษาฐานลูกค้าเอาไว้ได้ หรือสามารถขายผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมให้กับลูกค้าที่สนใจในเวลาที่
ก าลังต้องการ เป็นต้น 

6) APO Demonstration Project on Application of Smart Technologies @ SmallCo 
Automotive Pvt. Ltd. ซ่ึงมีประเด็นที่น่าสนใจดังน้ี 

ยกตัวอย่างโครงการที่ก าลังด าเนินการ ซ่ึงประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเชื่อมเข้ากับระบบการ
ผลิต และพัฒนาแอพพลิเคชั่นขึ้นมาใช้ในการบริหารจัดการให้กับโรงงานแห่งหน่ึงที่เก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศอินเดีย โดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประกอบด้วย ลด
การสูญหายของวัสดุ ตรวจสอบคุณภาพการผลิตแบบเรียลไทม์ ตรวจสอบผลผลิต  ผลิตภาพ 
และความพร้อมใช้งานที่มีอยู่แบบเรียลไทม์ ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการตัดสินใจ และฝึกอบรมบุคลากรในการใช้อุปกรณ์อัจฉริยะในกระบวนการ
ผลิต โดยแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นจะประกอบไปด้วยระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบตรวจสอบการ
ผลิต ระบบติดตามความต้องการวัสดุ ระบบติดตามการสูญหายของวัสดุ ระบบติดตามคุณภาพ 
และระบบช่วยในการวางแผนการผลิต 
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7) Challenges & Opportunities for SMEs when utilizing Data ซ่ึงมีประเด็นที่น่าสนใจดังน้ี 
 ความท้าทายในการท าธุรกิจ SMEs ของประเทศสิงค์โปร์เก่ียวข้องกับปัจจัย

ดังต่อไปน้ี 1. ต้นทุนในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย ค่าจ้าง ค่าเช่า การผ่อนและการ
ควบคุมของรัฐบาล การแข่งขัน 2. ก าไร ซ่ึงจะขึ้นอยู่ กับปัจจัยดังต่อไปน้ี  ข้อจ ากัดของ
แหล่งข้อมูล การเพิกเฉยเก่ียวกับข้อมูล ความต้องการแรงจูงใจและความรู้ที่จะกระตุ้นการท า
ธุรกิจ SMEs 

 แนวคิดในการท าธุรกิจ SMEs ในสิงค์โปร์คาดว่าต้นทุนที่สูงจะน าไปสู่การจ ากัด
ของงบประมาณ ดังน้ัน จะต้องหาโอกาสมากกว่าที่จะท าการวางแผนอย่างเดียว ทั้งน้ีสิงค์โปร์
ยังขาดความรู้ในการใช้ประโยชน์จากการหาข้อมูล และการเข้าถึงกระบวนการได้มาซ่ึงผลลัพธ์
และความเข้าใจอย่างลึกซ้ึง ยังขาดแนวคิดที่ท้าทายซ่ึงความคิดเหล่าน้ีสามารถแก้ไขปัญหาได้
ด้วยการใช้ AI & Data Analytics จากข้อมูลดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า การท าธุรกิจ SMEs ยัง
ไม่ได้รับประโยชน์จากแนวคิดใหม่ๆ ในการหาข้อมูล จึงท าให้การค้นหาไม่มีคุณค่าที่จะน ามา
ปรับกลยุทธ์ทางด้านข้อมูล 

 การใช ้AI สามารถเพิ่มผลก าไรของผู้ประกอบการได้ในหลายภาคส่วน 

 

 การท างานที่เก่ียวข้องกับ AI & Big Data ก่อนที่จะเริ่มท าธุรกิจ SMEs สามารถ
ให้ประโยชน์ได้ จากการศึกษาพบว่าเทคนิค CRISP-DM ยังคงเป็นเทคนิคอันดับต้นๆ ที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล (Analytics) การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) และข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์ (Data Science Projects) 
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8) Good practices from Singapore ซ่ึงมีประเด็นที่น่าสนใจดังน้ี 

ได้น าเสนอตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีเพื่อน ามาบริหารจัดการฝูงชนที่เข้ามาเที่ยว
เกาะ Sentosa ในประเทศสิงคโปร์ โดยการเก็บข้อมูลการเข้ามาของฝูงชนทั้งจากเซ็นเซอร์
ต่างๆ ข้อมูลการซ้ือตั๋ว และข้อมูลการเชื่อมต่อ Wifi แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และพยากรณ์
ปริมาณฝูงชนที่จะไปใช้บริการในแต่ละส่วนของเกาะ  

 
จากน้ันท าการประเมินเวลาการรอคิวและปริมาณผู้มาใช้บริการที่จะเกิดขึ้นในแต่ละ

ช่วงเวลา ซ่ึงข้อมูลเหล่าน้ีสามารถน ามาใช้ในการจัดหาก าลังคนเพื่อมาคอยบริการและสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ผู้มาใช้บริการได้ 
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9) Policy Programs assisting digitization of SMEs ซ่ึงมีประเด็นที่น่าสนใจดังน้ี 

 ธุรกิจ SMEs ในสิงค์โปร์มีความส าคัญในการผลักดันเศรษฐกิจให้เจริญเติบโต จาก
การส ารวจพบว่ามีอัตราการจ้างงาน 70% จากการประกอบธุรกิจ SMEs และการประกอบ
ธุรกิจ SMEs ในสิงค์โปร์ 180,000 แห่งส่งผลให้ GDP ของประเทศมากถึง 50% 

 สิงค์โปร์มีการจัดตั้ง SMEs Centers ชื่อว่า SPRING Singapore มีการท างาน
ร่วมกับองค์กรการค้าอีก 5 แห่ง จะให้บริการเก่ียวกับการบริการให้ค าแนะน าทางการเงิน 
ผลผลิต ทรัพยากรบุคลจากการบริการเบ็ดเสร็จ  ณ จุดเดียว (one-to-one business 
diagnosis and advisory services) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และโปรเจคที่ทันสมัยส าหรับ
การท าธุรกิจ โดยบทบาทของ SMEs Centers แสดงไว้ดังรูปต่อไปน้ี 
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 สิงค์โปร์ด าเนินการตาม roadmaps เพื่อที่จะปฏิรูปอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
(Industry Transformation Maps) ใน 23 ภาคอุตสาหกรรมจาก 6 กลุ่ม เพื่อที่จะสร้าง
แผนพัฒนาและการแข่งขันทางธุรกิจ รวมถึงการสร้างจุดยืนใน 4 ด้าน คือ ผลผลิต งานและ
ทักษะ นวตกรรม การค้าและสากลวิวัตน์ 

 
 สิงค์โปร์ยังมี SME Digital Tech Hub เพื่อบริการให้ค าปรึกษาทางด้าน

เทคโนโลยีดิจิตอล เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ความปลอดภัยในเทคโนโลยี 
(Cybersecurity) สอดคล้องกับนโยบายที่ประกาศในปี 2017 ที่จะสนับสนุนให้ธุรกิจ SMEs 
ไปสู่โปรแกรมดิจิตอลโดยคาดหวังว่าจะช่วยให้การประกอบธุรกิจมีการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล 
สร้างความสามารถทางระบบดิจิตอลให้เข้มแข็ง เพื่อจะได้มีส่วนร่วมในภาคเศรษฐกิจดิจิตอล 

 การใช้ Smart Industry Readiness Index จะช่วยให้เข้าใจถึงการด าเนินธุรกิจ
ไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 จะเป็นตัวชี้วัดว่าสภาวะธุรกิจของประเทศ ณ ขณะน้ันว่าเป็นอย่างไรเพื่อ
จะได้วางแผนการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขด้านอ่ืนๆได้ในอนาคต ซ่ึงในการประเมินจะมี 16 
ด้านตามที่แสดงไว้ในรูปด้านล่าง 

 
 เพื่อที่จะกระตุ้นให้การท าธุรกิจ SMEs ได้รับประโยชน์จาการปฏิรูปข้อมูลทาง

ธุรกิจ ได้มีหลักด าเนินการประกอบด้วย  3 ส่วนประกอบด้วย Practical education, 
Appropriate government assistance programs และ Cycle of adoption: Incentivise 
local successes: Create local success stories 

10) Some Examples from North America & Building a Business Case ซ่ึงมีประเด็นที่
น่าสนใจดังน้ี 

ยกตัวอย่างการน ารูปแบบการผลิตแบบอัจฉริยะไปใช้กับอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อท าให้ประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ้น ช่วยลดต้นทุน ช่วยบริหารจัดการ
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ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต และบริหารจัดการประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน 
โดยมีตัวอย่างดังน้ี  

 Asset Intelligence & Digital Twins เป็นการลดเวลาการหยุดการท างานที่
ไม่ได้วางแผนเอาไว้ โดยประยุกต์ใช้วิธีการบ ารุงรักษาเชิงรุก และท าให้ได้ผลตอบแทนกลับคืน
มามากที่สุด ซ่ึงจะประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของสถานะปัจจุบันของเครื่องจักร 
และน ามาวิเคราะห์เพื่อน าไปวางแผนการซ่อมบ ารุง รวมทั้งการใช้เซนเซอร์เพื่อตรวจสอบการ
ท างานของเครื่องจักรว่ามีการท างานที่ผิดปกติหรือไม่ รวมทั้งการใช้ระบบรูปแบบเสมือนของ
การกระบวนการผลิต (Digital Twins) มาช่วยในการป้องกันการหยุดการท างาน 

 Energy Intelligence ลดต้นทุนทางด้านพลังงาน โดยใช้พลังงานให้คุ้มค่าที่สุด 
โดยใช้เซนเซอร์เพื่อมาวัดการใช้พลังงานในอุปกรณ์หรือเครื่องจักรต่าง และพัฒนาเป็น
แอพพลิเคชั่นที่แสดงผลการใช้พลังงานได้อย่างเรียลไทม์ 

 Production Performance Management เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การผลิตแบบเรียลไทม์ โดยการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมให้กับเครื่องจักรรุ่นเก่า เพื่อจะได้
ตรวจสอบประสิทธิภาพในการท างานได้ 

 Operator Performance Management เป็นการปรับปรุงรูปแบบการท างาน
เพื่อท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานที่ซับซ้อนได้ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก โดยการสวมใส่
อุปกรณ์ช่วยในการท างาน เช่น อุปกรณ์ที่ท าให้เห็นภาพเสมือนจริง โดยจะช่วยแนะน าให้
พนักงานทราบถึงขั้นตอนในการท างานที่ถูกต้อง 

นอกจากน้ียังได้แนะน าการธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบการผลิต
แบบอัจฉริยะ ซ่ึงประกอบไปด้วยธุรกิจ 10 ประเภท ได้แก่ การปรับปรุงผลิตภาพ การลดความ
ผิดพลาดของแรงงาน การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การปรับปรุงต้นทุนด้านคุณภาพ การ
เพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนความน่าเชื่อถือ การลดต้นทุนการหยุดท างานที่ไม่คาดคิด การติดตาม
ผลการบ ารุงรักษาเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าสินทรัพย์ทดแทน การเพิ่มประสิทธิภาพ
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน การปรับปรุงความว่องไว และการบรรลุผลตอบแทนที่ดีขึ้นจากสินทรัพย์  

 กรณีศึกษาของประเทศสมาชิก (Country Paper) (ถ้ามี) อาจจ าแนกตามรายชื่อประเทศ หรือใช้
รปูแบบตาราง 

ผู้เข้าร่วมอบรมได้น าเสนอกรณีศึกษาของแต่ละประเทศ โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปน้ี 
ประเทศ รายละเอียด 

กัมพูชา สรุปสถานการณ์ปัจจุบันของ SMEs ในประเทศกัมพูชา กฎหมาย นโยบายและ
กฎระเบียบต่างๆ ที่จะสนับสนุนการใช้งานระบบออโตเมชั่นและการปรับ
กระบวนการท างานเข้าสู่ระบบดิจิทัลของ SMEs รวมทั้งทิศทางที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต 

ฟิจิ อธิบายถึงอุตสาหกรรมที่มีในประเทศ โดยระบุสัดส่วนของอุตสาหกรรมที่มีการ
ประยุกต์ใช้ระบบออโตเมชั่นในการผลิต และได้อธิบายถึงความท้าทายในการ
ปรับเปลี่ยนระบบการผลิต รวมทั้งได้ยกตัวอย่างการใช้งานแอพพลิเคชั่นในการ
เพิ่มผลิตภาพ 

อินเดีย อธิบายถึงนิยามของวิสาหกิจในแต่ละขนาดและสรุปสถานการณ์ปัจจุบันของ 
MSME ที่มีภายในประเทศ อีกทั้งได้แสดงให้เห็นถึงการตระหนักในการใช้งาน
ระบบออโตเมชั่นและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยท าการประเมินระดับปัจจุบั น
ของการแปลงเป็นดิจิทัลของวิสาหกิจในอินเดีย ซ่ึงพบว่ามีเกือบ 70% ที่ยังท างาน
ในรูปแบบดั้งเดิมโดยไม่มีการใช้งานเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการด าเนินงาน ซ่ึงใน
ปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายหรือโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้วิสาหการเริ่มต้น
เปลี่ยนแปลงไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 เช่น Make in India, Smart Cities Mission, 
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ประเทศ รายละเอียด 
Digital India Programme และ National Manufacturing Competitiveness 
Programme เป็นต้น อีกทั้งได้แสดงให้เห็นถึงความท้าทายในส่วนต่างๆ ในการ
ปรับเปลี่ยนไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 

อินเดีย อธิบายถึงการเติบโตของธุรกิจ SMEsในประเทศอินเดียที่มีผลต่อระบบเศรษฐิกิจ
ในหลายภาคส่วน ทั้งน้ีอินเดียก็ได้มีการสนับสนุนภาคธุรกิจไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 
โดยค านึงถึงจุดเด่นของประเทศว่าเป็นผู้น าทางด้านสินค้า วัตถุดิบ และเครื่องมือ 
ราคาของตลาดโลกมีผลต่อสินค้าเหล่าน้ี เช่น มีช่วงภาวะราคาสินค้าตกต่ า
เน่ืองจากประเทศคู่แข่ง ท าให้อินเดียต้องใช้วิธีแก้ปัญหาแบบ smart solution 
เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ในการส่งออกสินค้าของประเทศ การแก้ปัญหาดังกล่าว
น้ีสามารถท าได้ตามหลักแนวทางอุตสาหกรรม 4.0 นอกจากน้ีอินเดียยังมองไปถึง
อนาคตข้างหน้าของอุตสาหกรรม 4.0 โดยแบ่งเป็น 4 ส่วนคือ Industry 
Convergence:  IT-OT-Telecom, Services 2.0, Supply Chain Evolution, 
The Industry 4.0 Business Ecosystem อินเดียได้พัฒนาภาคส่วนของการผลิต
ให้ ส อดคล้อง กับ อุตสาหกร รม  4 . 0  โ ดย มุ่ ง เ น้นต่ อสามปั จ จั ยหลั กคื อ 
Technological adoptions, Operations  impacted, Segments  impacted 
และคาดหวังว่าเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงของระบบดังกล่าวจะส่งผลให้มีการ
เปลี่ยนแปลงในปี 2025 ดังต่อไปน้ี GDP ของภาคการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 25%, 
สัดส่วนการน าเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเพิ่มขึ้นเป็น 5:4, สัดส่วนของ
ผลผลิตที่ผลิตขึ้นทั่วโลกในส่วนที่ประเทศอินเดียผลิตได้มีค่ามากกว่า 4% 

อินโดนีเซีย รัฐบาลอินโดนีเซียได้ค านึงถึงความส าคัญในการส่งเสริมธุรกิจ SMEs ให้ขับเคลื่อน
ไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ดังจะเห็นได้จากหลายภาคส่วนของรัฐบาลร่วมกับตลาด
ออนไลน์ 6 แห่ง ได้จัดตั้งโครงการ  “Let SMEs Sell Online” เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการในการขยายตลาดสินค้าออนไลน์ภายในประเทศ อีกทั้งยังได้มีการ
ใช้แอพพลิเคชั่นจากการช่วยเหลือของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อช่วยให้ธุรกิจสินค้าออนไลน์เข้าถึงตลาดได้ง่ายขึ้น 

อิหร่าน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศอิหร่านได้คาดว่าจะมีการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็น 8% ในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนา 
ระบบเหมืองแร่ เทคโนโลยีสารสนเทศ พลังงาน การท่องเที่ยว การเกษตรและการ
ขนส่ง การเพิ่มผลผลิต และเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับธุรกิจ SMEs ได้มีการ
แบ่งระดับของการใช้งานระบบอัตโนมัติและระบบดิจิทัลเป็น 3 ส่วน คือ 2nd 
industrial revolution (80%), 3rd industrial revolution (15%), 4th 
industrial revolution (5%) นอกจากน้ีรัฐบาลยังได้สนับสนุนภาคธุรกิจ SMEs 
ให้เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยมีการวางแผนเพื่อที่จะฝึกผู้ประกอบการให้มีความรู้
มากขึ้น กระตุ้นในภาคส่วนที่เก่ียวข้องกับการใช้เทคโนโลยี มีการให้ค าปรึกษา
เก่ียวกับ เครือข่ายที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม เวบไซต์ที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม 
และมีการจัดตั้งโมเดลการพัฒนาคลัสเตอร์ทางธุรกิจ 

อิหร่าน รัฐบาลอิหร่านได้มีการน าพาธุรกิจ SMEs สู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยได้มีการวางแผน
งานสร้าง Industry 4.0  road map และจัดตั้งกลุ่มผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วม
โครงการ ซ่ึงได้จัดท าการให้ความรู้ตั้งแต่ให้ผู้ประกอบการได้มีการเรียนรู้ศึกษา
โมเดลจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ มีการประเมินระดับธุรกิจ SMEs มีการฝึกและ
ตระหนักถึงการจัดการเก่ียวกับอุตสาหกรรม 4.0 รวมถึงมีการติดต่อประสานงาน
ร่วมกันกับต่างประเทศ จากแผนการดังกล่าวได้มีกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs 
บางกลุ่มได้ประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อเพิ่มผลผลิต เช่น มีการประดิษฐ์ Smart 
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ประเทศ รายละเอียด 
water treatment คือการบ าบัดน้ าเสียเป็นน้ าดื่ม 

มาเลเซีย มาเลเซียได้ตั้งเป้าว่าจะเพิ่มผลผลิตมวลรวมของประเทศให้ได้ 3.7% ภายในปี 
2020 โดยจะเริ่มในส่วนที่มีความส าคัญที่เป็นตัวเพิ่ม GDPหลักๆกับประเทศถึง 
30% และส่งผลให้มีการจ้างงานเพิ่มเป็น 40% คือ การค้าปลีกและเครื่องดื่ม 
อุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การท่องเที่ยว 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เครื่องจักรกล ระบบบริการสุขภาพเอกชน 
ทางรัฐบาลก็ได้มีการน าพาธุรกิจ SMEs เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ซ่ึงปัจจุบันประเทศ
มาเลเซียได้อยู่ในระดับ 2.5  

มาเลเซีย ประเทศมาเลเซียได้กล่าวถึงภาพรวมระดับอุตสาหกรรมในช่วงต่างๆ ของประเทศ 
ดังน้ี Industry 2.0 (58%), Industry 3.0 (41%), Industry 4.0 (1%) โดยรัฐบาล
มีการวางแนวทางเพื่อเพิ่มผลผลิตไว้ 5 กลยุทธ์ คือ Building Workforce of the 
Future, Driving Digitalization and Innovation, Making Industry 
Accountable for Productivity, Forging a Robust Ecosystem, Securing a 
Strong Implementation Mechanism ปัจจุบันมาเลเซียได้จัดท าแอพพลิเคชั่น
เพื่อให้สอดคลองกับอุตสาหกรรม 4.0 โดยการสร้างแอพพลิเคชั่นใช้งานผ่านทาง
โทรศัพท์มือถือชื่อ MPC ที่สามารถใช้ได้หลายช่องทาง เช่น ใช้งานผ่าน website, 
youtube, facebook, Instagram และ twitter เป็นต้น 

ฟิลิปปินส ์ ประเทศฟิลิปปินส์มีการใช้เวลาไปกับสื่อออนไลน์เป็นอันดับ 1 ในปี 2018 จาก
รายงานของ  Global digital report คิดเป็น 3 ชั่วโมง 57 นาทีต่อวัน และจาก
การส ารวจอัตราการเติบโตทางดิจิตอลของประเทศฟิลิปปินส์ในปี 2018 พบว่ามี
การใช้งานระบบอินเตอร์เนทเพิ่มขึ้น 12% สื่อออนไลน์เพิ่มขึ้น 12% การใช้
โทรศัพท์เพิ่มขึ้น 4% การใช้สื่อออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการ
ตอบสนองนโยบายในการน าพาประเทศไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 รัฐบาลจึงวาง
แผนการด าเนินการให้สอดคล้องกับข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น โดยแบ่งการวางแผน
งานที่จะพัฒนาเป็น 10 ด้าน ประกอบด้วย 1. Cybersecurity 2. Cloud 
computing 3. Mobile technologies 4. Machine to machine 5. 3D 
printing 6. Advanced robotics 7. Big Data/Analytics 8. IoT 9. RFID 
technologies 10. Cognitive computing โดยผู้ประกอบการ SMEs จะได้รับ
การสนับสนุนในการเข้าถึงระบบบิการจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ฟิลิปปินส ์ เมืองมินโดโร (Mindoro) มีผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ขนาดกลาง 12.29% 
ธุรกิจ MSMEs แบบดิจิตอล 20% การประกอบธุรกิจ MSMEs ยังเป็นแบบการ
ผลิตด้วยมือเน่ืองจากขาดแหล่งเงินทุนสนับสนุน เพื่อที่จะน าพาประเทศไปสู่
อุตสาหกรรม 4.0 มินโดโรจึงได้จัดอบรมให้ความรู้ไปสู่ภูมิภาค เช่น โครงการ  
Regional Integrated Product Development Assistance (RIPDA) 
Program โดยมีการหาผู้ที่มีความรู้ไปช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องในการประกอบธุรกิจ 

ศรีลังกา ภาคการผลิตในประเทศศรีลังกาส่วนใหญ่เป็นการผลิตในรูปแบบดั้งเดิม คือใช้
แรงงานควบคุมการท างานของเครื่องจักร เน่ืองจากขาดโอกาสในการเรียนรู้
เพิ่มเติม และขาดแหล่งเงินทุนในการพัฒนา มีเพียงบางธุรกิจเท่าน้ันที่ด าเนินการ
ธุรกิจแบบดิจิตอล 

ไทย รัฐบาลได้มีนโยบายที่จะน าพาประเทศไทยไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยจะมุ่งเน้น
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ประเทศ รายละเอียด 
การใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจใน
ปัจจุบัน โดยเริ่มแรกจะเน้นกับกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ โดยแบ่งเป็นสอง
กลุ่ม ได้ แ ก่ กลุ่ มธรกิจ S-curve เดิม  ประกอบด้วย Next-generation 
automotive, smart electronics, medical and wellness tourism, 
agriculture and biotechnology และ food for future และอีกกลุ่มคือ New 
S-curve ได้แก่ Robotics, aviation and logistics, biofuels and 
biomedicals, medical hub และ digital ปัจจุบันประเทศไทยมีการประเมิน
ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ อุตสาหกรรม 4.0 จากตัวชี้ วัด 6 ด้าน 
ประกอบด้วย technology, human resources, leadership strategy, 
process management, support factors, industrial 4.0 ecosystem จาก
การศึกษาพบว่ามีค่าเฉลี่ยโดยรวม (AVG Readiness Score) 2.08  จ าแนกเป็น 
SMEs (1.89) และ Les (2.21) 

เวียดนาม รัฐบาลเวียดนามมีความสนใจที่จะสนับสนุนให้ประเทศไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ใน
ภาพรวมของการประกอบธุรกิจของประเทศ ธุรกิจขนาด  LEs คิดเป็น 74%  
SMEs คิดเป็น 24.1% ในส่สนธุรกิจขนาดเล็กยังไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาลเท่าที่ควร จากการส ารวจภายในประเทศพบว่าการท าธุรกิจ SMEs เพื่อ
พัฒนาไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ยังขาดความรู้ การเตรียมพร้อมและแหล่งเงินทุน 
ดังน้ันรัฐบาลจึงเริ่มที่จะท าการส ารวจและศึกษาหาข้อมูลที่มีความส าคัญในการ
ประกอบธุรกิจ SMEs เพื่อที่จะได้วางแผนและก าหนดนโยบายในการด าเนินการ
ต่อไป 

 
 การศึกษาดูงานแต่ละแห่ง (ถ้ามี) พร้อมแนบภาพประกอบ 

การศึกษาดูงานในการอบรมครั้งน้ีได้ไปยังบริษัท Henrex Corp. เป็น SMEs ที่รับจ้างฉีดชิ้นงาน
พลาสติก โดยบริษัทน้ีได้ท าการปรับปรุงรูปแบบการท างานในหลายๆ ส่วน เช่น การประยุกต์ใช้ระบบ
ออโตเมชั่นในการผลิต การพัฒนาระบบการจัดการแบบคลาวด์ และในปัจจุบันอยู่ในระหว่างการ
พัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพการผลิตแบบอัตโนมัติ รวมทั้งการตรวจสอบชิ้นส่วนงานด้วย
ระบบ AI จากการศึกษาดูงานครั้งน้ีพบว่า บริษัทในระดับ SMEs ก็มีความสามารถที่จะยกระดับไปสู่
ไปอุตสาหกรรม 4.0 ได้ แต่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เน่ืองจาก
ขาดองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องและงบประมาณในการลงทุนในการเปลี่ยนแปลงระบบ นอกจากน้ี ปัจจัยที่
จะท าให้การเปลี่ยนไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ประสบความส าเร็จได้คือเจ้าของหรือผู้บริหารจะต้องให้การ
สนับสนุนอย่างจริงจัง 
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 การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (Group Discussion) 
ผลที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุปประเด็นที่ส าคัญซ่ึงได้

จากการอบรมในครั้ง ประกอบด้วย ความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงและการขับเคลื่อน SMEs ไปสู่
อุตสาหกรรม 4.0 ยุทธศาสตร์ในการเปลี่ยนแปลงทั้งส่วนของภาครัฐและ SMEs บทบาทและหน้าที่
ของแต่ละภาคส่วน และปัจจัยที่ส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ โดยรายละเอียดสามารถดูได้จาก
เอกสารแนบ 3.5 

ส่วนที่ 2  ประโยชน์ที่ได้รับและการขยายผลจากการเข้าร่วมโครงการ  
 โปรดระบุประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ โดยแบ่งเป็น 

 ประโยชน์ต่อตนเอง  
ท าให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับอุตสาหกรรม 4.0 เพิ่มมากขึ้น และทราบถึงแนวทางในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อท าให้ SMEs มุ่งไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้ นอกจากน้ียังสามารถถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้กับ SMEs หน่วยงานต่างๆ หรือผู้ที่สนใจได้ 

 ประโยชน์ต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
สามารถพัฒนาเป็นรายวิชาหรือหลักสูตรใหม่ได้ รวมทั้งการพัฒนางานวิจัยที่เก่ียวข้อง หรือการ
ให้บริการวิชาการในการยกระดับ SMEs ให้เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 

 ประโยชน์ต่อสายงานหรือวงการวิชาชีพในหัวข้อน้ันๆ 
น าความรู้และแนวคิดที่ได้จากการอบรมมาปรับใช้ในการท างาน และขยายผลโดยเริ่มจากการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา การปรับปรุงเน้ือหาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนไปของ
เทคโนโลยี รวมทั้งการต่อยอดเป็นงานวิจัยและบริการวิชาการ  

 กิจกรรมการขยายผลที่ได้ด าเนินการภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันสุดท้ายของโครงการ  
(กิจกรรม เช่น การฝึกอบรมภายในหน่วยงาน การบรรยายให้กับทีมงาน บทความที่ลงจดหมายข่าวใน
หน่วยงาน เป็นต้น โดยสรุปรายละเอียดกิจกรรม พร้อมภาพประกอบ และใบลงชื่อผู้ร่วมกิจกรรม)  
- 

 กิจกรรมการขยายผลที่จะด าเนินการภายใน 6 เดือนหลังเข้าร่วมโครงการ  
(กิจกรรมขยายผล เช่น แผนงานกิจกรรมที่จะด าเนินการ เป็นต้น โดยส่งเอกสารสรุปรายละเอียด
กิจกรรม พร้อมภาพประกอบ เม่ือเสร็จสิ้นกิจกรรมให้ส่วนวิเทศสัมพันธ์)  
การจัดสัมมนาเก่ียวกับการสร้างชั้นเรียนแบบสมาร์ท 

ส่วนที่ 3 เอกสารแนบ  
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 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการและประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 
เอกสารแนบ 3.1 

 ก าหนดการฉบับล่าสุด (Program) 
เอกสารแนบ 3.2 

 เอกสารประกอบการประชุม/สัมมนา (Training Materials) 
เอกสารแนบ 3.3 

 รายงานก่อนการเดินทางที่ท่านด าเนินการ (Country Paper-Thailand) 
เอกสารแนบ 3.4 

 เอกสารน าเสนอผลงานหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (Group Presentation) 
เอกสารแนบ 3.5 
 

_______________________________________ 


