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ส
วนท่ี 1 เนื้อหา/องคIความรู	จากการเข	าร
วมโครงการ  

1.1 ท่ีมาหรือวัตถุประสงค�ของโครงการโดยย&อ 

โครงการ A Workshop on Smart Industrial Applications in SMEs ได�ดําเนินการโดยองค�การเพ่ิม
ผลผลิตแห&งเอเชีย Asian Productivity Organization (APO) ร&วมมือกับ China Productivity Center (CPC) เปGนเจ�าภาพ
ในการจัดการฝKกอบรมเชิงปฏิบัติการ   โดยเน�นถึงการพัฒนากลยุทธ�เพ่ือช&วยเหลือประเทศสมาชิกให�เห็นแนวทางการสนับสนุน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย&อมหรือ SMEs ในการเปลี่ยนผ&านสู&เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช�ในการปรับปรุงและเพ่ิมผลิตภาพ
ให�กับองค�กร   

วัตถุประสงค�ของโครงการ คือ 1) เพ่ือให�ผู�เข�าอบรมได�รับความรู�เก่ียวกับการเปลี่ยนผ&านของเทคโนโลยีดิจิทัล 
อุตสาหกรรม 4.0 และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข�อง   2) เพ่ือระบุถึงเทคโนโลยีและการประยุกต�ใช�ท่ีเหมาะสมกับ SMEs ในการ
ขับเคลื่อนสู&อุตสาหกรรม 4.0   3) เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ�และแนวปฏบัิติท่ีดีจากวิทยากรและผู�เข�าร&วมจากประเทศต&างๆ 
ในการช&วยเหลือ SMEs ด�วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ 

การจัดฝKกอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 5 วันครั้งน้ี ได�พูดถึงความจําเปGนท่ีจะต�องสร�างความเข�าใจถึงการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งท่ี 4 และการเริ่มต�นเปลี่ยนผ&านของเทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือให�เกิดการยกระดับผลิตภาพของ
ภาคอุตสาหกรรม  APO ได�เน�นให�ผู�เข�าอบรมทําความเข�าใจถึงเทคโนโลยีและแอพพลิเคช่ันต&างๆ การประยุกต�ใช�ท่ีเหมาะสม 
และกลยุทธ�การสนับสนุนและให�ความช&วยเหลือ SMEs ซ่ึงถือเปGนภาคส&วนท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของหลาย
ประเทศในเอเชีย 

ก า ร ส& ง เ ส ริ ม ใ ห�  SMEs 
สามารถยกระดับสู&อุตสาหกรรม 4.0 ถือเปGน
เรื่ องยากและมีความท� าทายในหลาย
ประเทศสมาชิก APO เน่ืองจากโดย
ธรรมชาติของ SMEs ท่ีมีข�อจํากัดทางด�าน
เงินทุน และความเช่ียวชาญกับเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย รวมถึงการขาดกลยุทธ� ในการ
ดําเนินธุรกิจ  โครงการน้ีจึงถูกพัฒนาข้ึนโดย
ท่ี APO มีความมุ&งหวังในการนําเอา
เทคโนโลยีดิจิทัล ซ่ึงมีการลงทุนท่ีไม&สูงมาก 
SMEs สามารถเข�าถึงได�ง&าย มาเปGน
จุดเริ่มต�นของการก�าวสู&อุตสาหกรรม 4.0 

ผู�เข�าร&วมการฝKกอบรมเชิงปฏิบัติการจํานวน 21 คน จาก 11 ประเทศ ได�เรียนรู�และแลกเปลี่ยนประสบการณ�
เก่ียวกับการเริ่มต�นของ Digitization การจัดการและวิเคราะห�ข�อมูลด�วยเทคโนโลยีดิจิทัล การเช่ือมโยงระบบข�อมูลท่ีเก่ียวข�อง
กับลักษณะทางธุรกิจ และรู�จักอุปกรณ� เครื่องมือ แนวทางการประยุกต�ใช�เทคโนโลยีต&างๆ สําหรับการพัฒนาและยกระดับ
กระบวนการผลิตให�มีผลิตภาพท่ีดีข้ึน 
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1.2 เน้ือหา/องค�ความรู�ท่ีได�จากกิจกรรมต&างๆ พร�อมแสดงความคิดเห็นหรือยกตัวอย&างประเด็นท่ีสามารถนํามา
ปรับใช�ในองค�กรหรือประเทศไทย 

1.2.1 วิทยากรและเน้ือหาการบรรยาย 

 

วิทยากร ท
านท่ี 1  

Dr. Ananth Seshan 

ตําแหน&ง Managing Director  

บริษัท 5G Technologies Ltd. 
ประเทศ Canada 

หัวข�อการบรรยาย • Industry 4.0 Ecosystem Business Transformations 
• Empowerment of Next Generation Workers in SMEs 
• APO Demonstration Project on Application of Smart Technologies 
• How to Building a Business Case for Industry 4.0  

  

Dr. Ananth Seshan เปGนผู�เช่ียวชาญในด�านอุตสาหกรรมการผลิตและเทคโนโลยีอัจฉริยะ ปpจจุบันท&านดํารง
ตําแหน&ง Managing Director บริษัท 5G Technologies Ltd. (เว็บไซต�  https://fifthgentech.com/Overview.html) 
ประเทศแคนาดา  ในปrน้ีได�ทําโครงการนําร&องร&วมกับ APO ท่ีประเทศอินเดีย ในการใช�เทคโนโลยีอัจฉริยะกับห&วงโซ&อุปทาน
และกระบวนการผลิตช้ินส&วนยานยนต� สําหรับเน้ือหาการบรรยาย มีดังน้ี 

 

Industry 4.0 Ecosystem Business 
Transformations 

การเปล่ียนแปลงระบบนิเวศทางธุรกิจของ
อุตสาหกรรม 4.0 

 

  ไฮไลท� 
� การปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจในปpจจุบัน ถือว&าเปGน

ความสําคัญเร&งด&วน ท่ีช&วยเพ่ิมผลลัพธ�ท่ีดีให�กับ SMEs 
� เราไม&ควรมองแค&การปรับปรุงกระบวนการผลิต แต&ควรมองให�

เห็นการเปลี่ยนแปลงของท้ังระบบนิเวศทางธุรกิจ เพราะทุกคนก็
เปลี่ยนแปลงกันหมด บริบททางธุรกิจจึงเปลี่ยนไป 

� จุดเริ่มต�นของการเปลี่ยนผ&าน คือการปรับเปลี่ยน Business 
Process ต&อด�วยมองหา Smart Solution พิจารณาใช� Smart 
Technology และเพ่ิมศักยภาพคน Empowered Human 

เมื่อกล&าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในปpจจุบัน เทคโนโลยีถือเปGนประเด็นสําคัญท่ีเปGนแรงผลักดันให�ทุกองค�กร
เห็นถึงความจําเปGนเร&งด&วน โดยเฉพาะยุคปpจจุบันท่ีเทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาท่ีรวดเร็วแบบเท&าทวีคูณ จึงเปGนโอกาสท่ี 
SMEs จะศึกษาและประยุกต�ใช�เทคโนโลยีดิจิทัลซ่ึงมีราคาไม&สูงมากแต&สามารถสร�างผลลัพธ�ท่ีดีได� 

แต&การพิจารณาเพียงแค&เทคโนโลยีมาใช�ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตของเราเองอาจจะไม&เพียงพอ ระบบนิเวศ
ของอุตสาหกรรม (Ecosystem) ท่ีธุรกิจของเราเก่ียวข�องก็เปGนสิ่งสําคัญไม&แพ�กันในการพิจารณา เพราะถือเปGนบริบทสําคัญ
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ของการเปลี่ยนแปลง เพราะหากเราไม&ปรับเปลี่ยน แต&ทุกภาคส&วนในระบบนิเวศมีการปรับเปลี่ยน ก็เท&ากับเรากําลังถอยหลัง 
นอกจากน้ีการก�าวสู&อุตสาหกรรม 4.0 จะเปGนการเช่ือมโยงข�อมูลตลอดท้ังช&วงชีวิตของผลิตภัณฑ� (Whole life of product) 
ตั้งแต& Supplier จนถึง Customer ทําให�เราไม&สามารถหลีกเลี่ยงการปรับเปลี่ยน Digital transformation ได�เลย  

Dr. Anant ได�พูดถึงความร&วมมือในด�านต&างๆ กับ Supplier และ 
Customer ตลอดท้ังห&วงโซ&อุปทาน ท้ังในเรื่องของกลยุทธ�ทางธุรกิจ การบริหาร
จัดการกระบวนการผลิต การขนส&ง คุณภาพ รวมถึงข�อกําหนดและกฎหมาย
ต&างๆ โดยลักษณะความร&วมมือ สามารถแบ&งออกเปGน 3 รูปแบบ ดังน้ี 

Co-Creation คือ การท่ีผู�เก่ียวข�องสามารถเข�ามาร&วมออกแบบและบริหาร
จัดการกระบวนการผลิต 

Mass Customization คือ การท่ีผู�ผลิตปรับเปลี่ยนกระบวนการให�มีความ
ยืดหยุ&น สามารถผลิตสินค�าท่ีปรับเปลี่ยนตามความต�องการของลูกค�าได�มากข้ึน 

Servitization คือ การนําเสนอรูปแบบการบริการท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะ ให�กับองค�กรต&างๆ ได�ลดค&าใช�จ&ายใน
การลงทุน เช&น การให�บริการซ&อมบํารุงเครื่องจักร โดยท่ีองค�กรลูกค�าไม&จําเปGนต�องจ�างพนักงานประจํา เปGนต�น  

สําหรับข้ันตอนการเปลี่ยนผ&านสู&อุตสาหกรรม 4.0 จะเริ่มตั้งแต&การปรับเปลี่ยน (Business Process) ต&อด�วยมอง
หากลยุทธ�ท่ีทําให�เปGนจริงได� (Smart Solution) ต&อด�วยการค�นหาและพิจารณาใช�เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม (Smart 
Technology) และพัฒนาคน เพ่ิมศักยภาพของแรงงานให�สามารถทํางานท่ีมีความซับซ�อนและใช�เทคโนโลยีสูงข้ึน 
(Empowered Human) 

 

Empowerment of Next Generation 
Workers in SMEs 

การเพ่ิมขีดความสามารถให	กับแรงงาน
ยุคใหม
ใน SMEs 

  ไฮไลท� 
� จากการปรับเปลี่ยนสู&อุตสาหกรรม 4.0 ท่ีมีเทคโนโลยีทันสมัย

และระบบอัตโนมัติเกิดข้ึน ซ่ึงส&งผลกระทบต&อแรงงานอย&าง
หลีกเลี่ยงไม&ได� 

� ผลกระทบต&อแรงงานท้ังในเรื่องปริมาณและคุณภาพทําให�องค�กร
ต�องเร&งปรับตัวและเตรียมการแต&เน่ินๆ 

� งานลักษณะใหม&ๆ จะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงหลายงานเปGนงานท่ีไม&
เคยมีมาก&อนในประวัติศาสตร� 

เมื่อการปรับเปลี่ยนสู&อุตสาหกรรม 4.0 เกิดข้ึน ระบบการทํางานในองค�กรจะเปลี่ยนไป มีการประสานงานและการ
ใช�ข�อมูลในการทํางานระหว&างผู�เก่ียวข�องในห&วงโซ&อุปทานเพ่ิมมากข้ึน ทําให�มีการใช�ระบบ IT โปรแกรม และการวิเคราะห�
ข�อมูล ทําให�แรงงานยุคใหม&จะต�องปรับเปลี่ยนการทํางาน รวมถึงพัฒนาความรู�และทักษะ ทางด�านดิจิทัลให�มากข้ึน 

จากภาพ จะเห็นว&าลักษณะของงานแบ&งออกเปGน 3 ลักษณะ 
โดยงานงานจะเปGนลักษณะการทําซํ้าบ&อยๆ    (Repetitive) 
ซ่ึงงานในส&วนน้ีมีโอกาสท่ีหุ&นยนต�จะเข�ามาแทนท่ี เน่ืองจาก
เหตุผลทางด�านต�นทุนแรงงานและคุณภาพ รวมถึงราคาของ
หุ&นยนต�ท่ีมีแนวโน�มถูกลง 

     ลั กษณะงานทาง เทค นิค ท่ีมี วั ต ถุประสงค� เ ฉพาะ 
(Objective Inference) เช&น งานตรวจสอบคุณภาพ ก็มี
แนวโน�มท่ีจะมีอุปกรณ�ดิจิทัลและเครื่องจักรอัตโนมัติเข�ามาใช�
มากข้ึน  แต&ด�วยลักษณะการทํางานเฉพาะท่ีต�องการการ
ตัดสินใจแบบน้ียังคงต�องใช�คนอยู& จึงเปGนการทํางานร&วมกัน
ระหว&างคนกับเครื่องจักร หรือ ท่ีเรียกว&า Collaborative  
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ลักษณะงานท่ีเปGนเชิงนามธรรม (Subjective Inference) มีการพิจารณา ตัดสินใจ ประเมินภายใต�สถานการณ�และ
ความเสี่ยงต&างๆ ยังคงมีความจําเปGนท่ีต�องใช�คนในการทํางาน ไม&สามารถใช�เทคโนโลยีมาทดแทนได�อย&างสมบูรณ� แต&สิ่งท่ีต�อง
ทําคือการเพ่ิมความสามารถของคนท่ีต�องใช�ข�อมูลให�เปGนและวิเคราะห�ภายใต�ความซับซ�อนบนโลกท่ีมีความหลากหลาย 
 

APO Demonstration Project on 
Application of Smart Technologies 

โครงการสาธิตการนําเทคโนโลยีอัจฉริยะ
ไปใช	ในอุตสาหกรรม ภายใต	การทํางาน
ของ APO 

  ไฮไลท� 
� APO ร&วมกับ NPC ประเทศอินเดีย ได�ทําโครงการสาธิตในการ

ปรับเปลี่ยนกระบวนการโดยใช� Smart Technology 
� การเริ่มต�นจากการจัดการข�อมูล ถือเปGนบันไดก�าวแรกท่ี

ดําเนินการได�เลย โดยใช�เงินลงทุนไม&สูงนัก และเกิด Quick Win 
ได� 

� หลังจากโครงการเสร็จ โรงงานจะเปGนต�นแบบและเปzดให�ผู�สนใจ
เข�ามาเรียนรู� ตัวอย&างการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึน 

Dr.Anant ได�ดําเนินโครงการร&วมกับ APO และ NPC ประเทศอินเดีย ในการใช�เทคโนโลยีอัจฉริยะกับห&วงโซ&
อุปทานและกระบวนการผลิตช้ินส&วนยานยนต� โดยกรณีศึกษาเปGนโรงงานรับจ�างผลิต(OEM) ท่ีอยู&ในระดับ 2nd Tier โครงการน้ี
ได�มีแผนการดําเนินงานเปGน 4 ช&วง คือ 

ช&วงท่ี 1 การเช่ือมโยงข�อมูลคุณภาพและการไหลของวัสดุ โดยการใช�เทคโนโลยีดิจิทับในการ Track ข�อมูลของวัสดุ
ทําให�สามารถติดตามการไหลของวัสดุเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ สามารถป{อนวัสดุเข�ากระบวนการผลิตได�ตามแผน รวมถึงติดตาม
คุณภาพของผลิตภัณฑ�ท่ีเกิดจากคุณภาพของวัสดุ การดําเนินการน้ีสามารถลดการสูญเสียและสูญหายของวัสดุไปได� 

ช&วงท่ี 2 การเช่ือมโยงข�อมูลในกระบวนการผลิตด�านคุณภาพ เครื่องจักร และการผลิต เปGนการเก็บข�อมูลเครื่องจักร
และค&าควบคุมต&างๆ ในกระบวนการผลิตด�วยเซ็นเซอร� แล�วนําข�อมูลมาวิเคราะห�ความสัมพันธ�เพ่ือการปรับปรุงท้ังด�านคุณภาพ 
และผลิตภาพให�ดียิ่งข้ึน การดําเนินการน้ีจะสามารถลดการเสียของเครื่องจักร และเพ่ิม OEE ได� 

ช&วงท่ี 3 เปGนช&วงท่ีจะดําเนินการในอนาคต คือ มีการเช่ือมโยงข�อมูลการผลิตแบบเรียลไทม� โดยใช�ระบบ IT และ
ซอฟท�แวร� มาช&วยในการวางแผนการผลิตให�มีประสิทธิภาพ สามารถได�ข�อมูลมาสนับสนุนการตัดสินใจและการคาดการณ�ใน
อนาคต เพ่ือให�การบริหารธุรกิจประสบความสําเร็จ 

ช&วงท่ี 4 เปGนช&วงสุดท�ายของโครงการ จะมีการประเมินและสรุปผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึนของโครงการ และขยายผลเปGน
โรงงานตัวอย&างให�กับผู�ประกอบการท่ีสนใจในอินเดียได�เข�ามาดูงาน รวมถึงโครงการน้ีได�สร�างความร&วมมือกับมหาวิทยาลัยใน
อินเดียเพ่ือทําวิจัย ศึกษา และขยายผลต&อไป  

 

How to Building a Business Case 
for Industry 4.0 

วิธีการสร	างตัวอย
างการปรับปรุงทาง
ธุรกิจด	วยอุตสาหกรรม 4.0 

  ไฮไลท� 
� การนําเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม 4.0 สามารถไปใช�ในการ

ปรับปรุงให�การดําเนินธุรกิจดีข้ึนได�ในหลายวัตถุประสงค� 
� สิ่งสําคัญก&อนการปรับปรุงคือ ต�องเข�าใจปpญหาของธุรกิจ เข�าใจ

ความสามารถของเทคโนโลยี และการเลือกใช�เทคโนโลยี ท่ี
เหมาะสมกับการลงทุน 

การประยุกต�เทคโนโลยีในอุตสาหกรรม 4.0 ไปใช�ในการปรับปรุงการดําเนินธุรกิจ สามารถทําได�ในหลายรูปแบบ 
Dr.Anant ได�เล&าประสบการณ�และนําเสนอถึงตัวอย&างการปรับปรุง ดังน้ี 

1) การปรับปรุงประสิทธิภาพและผลิตภาพ ระบบอัตโนมัติต&างๆ สามารถช&วยลดงานท่ีไม&สร�างมูลค&า ทดแทน
การทํางานซํ้าๆ ของพนักงานได� 

2) การลดความผิดพลาดในการทํางาน เทคโนโลยีต&างๆ สามารถช&วยให�ความผิดพลาดของพนักงานลดน�อยลง 
3) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต การนําข�อมูลมาใช�วิเคราะห�สามารถช&วยให�กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ
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ท่ีดีได�ในหลายกรณี เช&น ลดการเสียของเครื่องจักร ช&วยการวางแผนผลิตให�มีเวลารอคอยน�อยลง เปGนต�น 
4) การลดต�นทุนของคุณภาพ Cost of Quality การใช�พวกเซ็นเซอร�และอุปกรณ�ตรวจสอบคุณภาพ จะช&วยให�

สินค�าท่ีไม&ได�คุณภาพหลุดออกไปสู&ลูกค�าน�อยลง 
5) การลดต�นทุนจากความไม&เท่ียงตรงในการผลิต Cost of Reliability เทคโนโลยีช&วยให�กระบวนการผลิตมี

ความเท่ียงตรงมากข้ึน ลดต�นทุนท่ีเกิดข้ึนจากการควบคุมคุณภาพและกระบวนการผลิตท่ีเบ่ียงเบนจาก
มาตรฐาน 

6) ลดเวลาในการหยุดผลิตท่ีไม&ได�วางแผนไว� การใช� Smart Manufacturing จะทําให�การหยุดผลิตจากสาเหตุ
ต&างๆ ลดลง เพราะข�อมูลมีการเช่ือมโยงระหว&างเครื่องจักรได�ดีข้ึน 

7) ลดค&าใช�จ&ายในการซ&อมบํารุง เราสามารถใช�เซ็นเซอร�ต&างๆ เพ่ือบันทึกข�อมูล Condition ของเครื่องจักร แล�ว
นํามาวิเคราะห�เพ่ือช&วยในการคาดการณ�สําหรับการซ&อมบํารุงท่ีเหมาะสม ลดการเสียของเครื่องจักรได� 

8) การใช�พลังงานอย&างคุ�มค&า การใช�พลังงานถือเปGนต�นทุนสําคัญในการผลิต การเก็บข�อมูลและวิเคราะห�
สถานการณ�พลังงาน สามารถทําให�เราวางแผนการใช�พลังงานได�ดีข้ึน 

9) การผลิตมีความคล&องตัวมากข้ึน แนวคิดหลักของอุตสาหกรรม 4.0 คือการท่ีกระบวนการสามารถปรับเปลี่ยน
ได�อย&างรวดเร็ว ด�วยเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีสามารถประมวลผลได�ในเวลาไม&นาน จึงทําให�ความคล&องตัวน้ีเกิดข้ึน
ได�จริง 

10) Smart Manufacturing ช&วยให�เกิดความคุ�มค&าทางเศรษฐกิจในระยะยาว สามารถคืนทุน (Return on 
Assets) ได�เร็ว จากประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมข้ึน  
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Digitalization for SMEs – a brief 
introduction 

แนวทางการประยุกตIใช	เทคโนโลยีดิจิทัล
สําหรับ SMEs 

  ไฮไลท� 
� Digital Transformation เปGนกระบวนการเปลี่ยนผ&านทางด�าน

ข�อมูลจาก Analog สู& Digital และนําประโยชน�เหล&าน้ันมาใช�งาน
ให�เกิดประโยชน�สูงสุด 

� องค�กรมีข�อมูลต&างๆ มากมาย แต&ส&วนมากยังไม&ค&อยนํามา
วิเคราะห�และใช�ประโยชน�ให�ตอบโจทย�ขององค�กร 

ทุกวันนีคนพูดถึงเทคโนโลยีดิจิทัลกันจนเปGนเหมือนแฟช่ันของวงการอุตสาหกรรม แต&การเปลี่ยนจาก Analog ท่ีจด
บันทึกข�อมูลต&างๆ บนกระดาษ มาเปGนข�อมูล Digital ท่ีบันทึกข�อมูลผ&านอุปกรณ� IT ต&างๆ น้ัน อาจจะทําให�คนเข�าใจผิด
เก่ียวกับ Digital Transformation และยังเปGนการลงทุนท่ีไร�ประโยชน�อีกด�วย 

คํา 3 คําท่ีควรทําความเข�าใจถึงนิยามท่ีเก่ียวข�องกับ Digital Transformation มีดังน้ี 
Digitize คือ การทําให�ข�อมูลท่ีเรามีอยู&ในรูปแบบท่ีเปGนดิจิทัล ซ่ึงสามารถนําไปใช�ประโยชน�ต&อได� 
Digitalization คือ การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช�ในการเก็บข�อมูล ควบคุม สั่งการ และเช่ือมโยงข�อมูลต&างๆ ใน

กระบวนการผลิตเข�าด�วยกัน 
Digital Transformation คือ กระบวนการเปลี่ยนผ&านและนําเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต�ใช� เพ่ือตอบ

วัตถุประสงค�ทางธุรกิจขององค�กร ได�อย&างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน�สูงสุด 
ในปpจจุบันองค�กรมีการเก็บข�อมูลต&างๆ มากมาย เช&น ข�อมูลทางการเงิน ข�อมูลทางบัญชี ข�อมูลลูกค�า ข�อมูลการ

ผลิต ข�อมูลพนักงาน ฯลฯ แต&การนําข�อมูลเหล&าน้ีมาใช�ในการวิเคราะห� เพ่ือให�ได�ประโยชน�สูงสุด ตามเป{าหมายขององค�กร 
เปGนเรื่องสําคัญ ซ่ึงจะต�องใช�เทคโนโลยีการจัดการข�อมูลต&างๆ เช&น big data หรือ AI มาช&วย 
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Unleashing the Power of Data 

ปลดปล
อยพลังของข	อมูล 

  ไฮไลท� 
� ข�อมูลจํานวนมหาศาล จําเปGนต�องมีการใช�เครื่องมือในการจัดการ

ให�ได�ผลลัพธ�ตามต�องการ 
� Data Mining เปGนวิชาท่ีมีนานแล�ว แต&สุกงอมในปpจจุบันเพราะ

ความสามารถของเทคโนโลยีดิจิทัล ได�พัฒนามาถึงจุดท่ีนํามาใช�
งานได�ดี ในราคาท่ีเข�าถึงง&าย 

วิชา Data Mining เปGนวิชาท่ีมีมานานแล�ว ใช�สําหรับการจัดการข�อมูลและการวิเคราะห�ทางสถิติ เพ่ือตอบโจทย�
และวัตถุประสงค�ของการวิเคราะห�ได�ดี โดยแบ&งการใช�งานออกเปGน 3 ประเภท คือ  

Descriptive เปGนการวิเคราะห�ข�อมูลในอดีตท่ีเก็บมา โดยใช�หลักการทางสถิติเพ่ือสรุปผล แปลความหมายของ
ข�อมูล ถึงความสัมพันธ�ของข�อมูลและปpจจัยต&างๆ ตัวอย&างโปรแกรมพวกน้ี เช&น Excel SQL และโปรแกรมทางสถิติท่ัวไป 

Predictive เปGนการวิเคราะห�ข�อมูลในอดีต เพ่ือทํานายพฤติกรรมหรือแนวโน�มของข�อมูลในอนาคต ตัวอย&าง
โปรแกรมพวกน้ี เช&น โปรแกรม AI ต&างๆ 

Prescriptive เปGนการวิเคราะห�เพ่ือหาคําตอบเฉพาะ โดยยึดเอาผลลัพธ�ท่ีต�องการเปGนหลัก โปรแกรมเหล&าน้ีจะใช�
หลักการเช่ือมโยงปpจจัยท่ีมีอยู&มากมาย แล�ววิเคราะห�ว&าปpจจัยใดท่ีมีผลกับผลลัพธ�ของข�อมูลท่ีต�องการ จะเปGนเทคนิคของ Big 
Data Neural Network เช&น บริษัทประกันชีวิตสามารถวิเคราะห�และพบว&าอาชีพพนักงานออฟฟzศและผู�หญิงท่ีอายุระหว&าง 
30-35 ปr มีแนวโน�มในการซ้ือประกันมากท่ีสุด 

การทํา Data Analytic จะต�องเริ่มจากการทําความเข�าใจธุรกิจ การตั้งคําถามท่ีเก่ียวข�องกับผลลัพธ�ทางธุรกิจ และ
การเตรียมข�อมูลท่ีเหมาะสม โดยคุณ Irene ได�ให�สัดส&วนความสําคัญของการเตรียมข�อมูลถึง 70% และการใช�โปรแกรม
วิเคราะห�ข�อมูล 30% 

 

Challenges & Opportunities for 
SMEs when Utilizing Data 

โอกาสและความท	าทายของ SMEs ใน
การใช	งานข	อมูล 

  ไฮไลท� 
� SMEs ในประเทศสิงคโปร� ถือเปGนภาคส&วนสําคัญต&อเศรษฐกิจ

ของสิงคโปร� ซ่ึงมีความสามารถในการดําเนินธุรกิจจากการ
รวมกลุ&มกันเปGน Association 

� การนําข�อมูลมาใช�ประโยชน�ประกอบด�วย 3 ข้ันตอน โดยการทํา
ความเข�าใจธุรกิจเปGนข้ันตอนท่ีสําคัญสุด ในการกําหนดเป{าหมาย 

SMEs ถือเปGนเส�นเลือดใหญ&ของเศรษฐกิจในสิงคโปร� เพราะประกอบด�วยแรงงานกว&า 2 ใน 3 ของประเทศ โดย
นิยาม SMEs ของสิงคโปร� คือ มีสัดส&วนผู�ถือหุ�นในประเทศมากกว&า 30%  มีรายได�ไม&เกิน 100 ล�านดอลลาร�สิงคโปร�ต&อปr และ
มีพนักงานไม&เกิน 200 คน 

คุณ Irene ยังมีตําแหน&งในสมาคมของ SMEs ในเขต Central ของสิงคโปร� ซ่ึงมีหน�าท่ีในการช&วยเหลือสมาชิกให�
การประกอบธุรกิจดีข้ึน และพัฒนาบริษัทให�สามารถเติบโตอย&างยั่งยืนและแข&งขันกับธุรกิจใหญ&ๆ ได�  โดยคุณ Irene ได�มีการ
จัดฝKกอบรมและนําเรื่องของ Data Analytic ไปสอนให�กับ 
SMEs และเล&าถึงกรณีตัวอย&างต&างๆ ท่ีได�ไปทําร&วมกับ 
SMEs ซ่ึงกระบวนการท่ีใช�ในการดําเนินโครงการเพ่ือการวิ
เคราห�ข�อมูลมาแก�ปpญหาประกอบด�วย 

ข้ันท่ี 1 Business Understanding การทํา
ความเข�าใจธุรกิจ ซ่ึงเปGนจุดสําคัญในการกําหนดโจทย�และ
ตั้งเป{าหมายการวิเคราะห� โดยมีการใช�แบบประเมินเบ้ืองต�น
เพ่ือดู Gap ของข�อมูลในปpจจุบัน 
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ข้ันท่ี 2 Data Understanding เปGนการทําความเข�าใจท่ีมาและประเภทของข�อมูล การเก็บข�อมูลเบ้ืองต�น และ
พิจารณาคุณภาพของข�อมูล รวมท้ังการค�นหาโปรแกรมท่ีจะนํามาใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล 

ข้ันท่ี 3 Data Preparation เปGนการคัดเลือกและเตรียมข�อมูลท่ีจะใช�ในการวิเคราะห� โดยมีการวางโครงสร�างของ
ข�อมูลและการจัดเก็บข�อมูลในอนาคต รวมท้ังการวางแผนการวิเคราะห�ในรูปแบบท่ีใช� Code และเครื่องมือการวิเคราะห�ท่ี
เหมาะสมกับผลลัพธ�ท่ีต�องการ 

การทํา Data Analytic สามารถใช�ได�กับทุกอุตสาหกรรม เพราะ ทุกองค�กรจะมีเป{าหมายในการดําเนินธุรกิจ มี
ตลาดซ่ึงเปGนแหล&งท่ีมาของข�อมูล รวมท้ังข�อมูลขององค�กรเอง องค�กรท่ีคุณ Irene เคยทํา Data Analytic เช&น ร�านอาหาร 
โรงงานผลิต อุตสาหกรรมสิ่งทอ ร�านขายสินค�าสะดวกซ้ือ ค&ายเครือข&ายมือถือ เปGนต�น 

 

Policy Programs Assisting 
Digitization of SMEs  

นโยบายการช
วยเหลือ SMEs ในการ
เปล่ียนผ
านสู
เทคโนโลยีดิจิทัล 

  ไฮไลท� 
� ประเทศสิงคโปร�มีการสนับสนุน SMEs อย&างเปGนระบบตั้งแต&

ระดับนโยบายของรัฐ หน&วยงานท่ีสนับสนุน และกลไกของ
สมาคมธุรกิจ SMEs ท่ีนําเสนอความต�องการให�กับภาครัฐโดยตรง 

SMEs ของสิงคโปร�จะได�รับความช&วยเหลือและสนับสนุนจาก SPRING (The Standards, Productivity and 
Innovation Board) ซ่ึงปpจจุบันเปลี่ยนช่ือเปGน Enterprise Singapore (เว็บไซต� https://www.enterprisesg.gov.sg/)  
ภายใต�รูปแบบของ Associate ท่ีมีอยู& 5 องค�กร โดยมีกิจกรรม เช&น การจัดประชุมและนิทรรศการประจําปr ซ่ึงจะมี
นายกรัฐมนตรีมากล&าววิสัยทัศน�และให�นโยบาย รวมท้ัง Associate ต&างๆ สามารถนําเสนอปpญหาและความต�องการความ
ช&วยเหลือและสนับสนุนจากรัฐในเรื่องใดบ�าง  

ปpจจุบันสิงคโปร�มีนโยบายในการสนับสนุนภาคเอกชนท่ีสําคัญอยู& 2 โครงการ คือ โครงการ Industrial 
Transformation Maps ท่ีรัฐบาลทุ&มงบกว&า 4,000 ล�านดอลลาร�สิงคโปร� ในการพัฒนา 23 อุตสาหกรรม 6 กลุ&มอุตสาหกรรม 
โดยมีการบูรณาการทํางานร&วมกันของท้ังภาครัฐและเอกชน และโครงการ SME Digital Tech Hub ท่ีช&วยสนับสนุนและให�
คําปรึกษาแนะนํากับ SMEs ในการเปลี่ยนผ&านสู& Digital Transformation 
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Dr.Koh Niak Wu เปGนผู�เช่ียวชาญในด�านการสร�างแบบจําลองและการใช�ข�อมูลในการทํานายสถานการณ�
ต&างๆ เพ่ือใช�ในการตัดสินใจ เช&น การเลือกเส�นทางขนส&งในระบบโลจิสตกิ การจัดการระบบสญัญาณไฟจราจร เปGนต�น ปpจจุบัน
ท&านดํารงตําแหน&ง Founder & Director บริษัท Cosmiqo International Pte. Ltd. (เว็บไซต�  https://cosmiqo.com/ ) 
ประเทศสิงคโปร� สําหรับเน้ือหาการบรรยาย มีดังน้ี 

Introduction to industry 4.0 

ทําความเข	าใจเบ้ืองต	นเก่ียวกับ
อุตสาหกรรม 4.0 และ 
Why I 4.0 is Important? 
ทําไมต	องเปล่ียนสู
อุตสาหกรรม 4.0 

  ไฮไลท� 
� ถ�าหากเรารู�ว&าอนาคตข�างหน�าจะเปGนอย&างไร เราจะตระหนักถึง

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองมากข้ึน 
� ปpจจุบันราคาของเทคโนโลยีท่ีทันสมัยต&างๆ มีแนวโน�มถูกลง เช&น 

เซ็นเซอร�บางประเภทมีราคาเพียง 5 เหรียญจากเดิมท่ีมีราคา 
100 เหรียญเมื่อประมาณ 3 ปrท่ีแล�ว 

อาจกล&าวได�ว&าเราอยู&ในยุคแห&งการเปลี่ยนแปลงแบบเท&าทวีคูณ หรือ exponential ดังจะเห็นได�จากการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมยัใหม& จากภาพด�านซ�าย ถ�าเราอยู&ในจุดท่ีรู�ว&าการเปลี่ยนแปลงข�างหน�ามีความรวดเร็วและรุนแรง
เหมือนภูเขาท่ีสูงชัน เราจะเกิดความตระหนักท่ีจะพัฒนาตัวเอง  แต&ถ�าเราเห็นภาพด�านขวา เราจะไม&ได�ตระหนักกับความ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองให�ทัน ซ่ึงสุดท�ายแล�วเมื่อการเปลี่ยนแปลงมาถึง เราก็จะไม&สามารถแข&งขันกับใครได� 
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เทคโนโลยีท่ีพัฒนาข้ึนมาอย&างรวดเร็วน้ี นํามาซ่ึงการเปลี่ยนแปลงและปฏิวัติในวงการอุตสาหกรรมยุคต&างๆ ดังน้ี 
1st Industry Revolution ท่ีมีการใช�เครื่องจักรไอนํ้ามาเพ่ิมความสามารถในการผลิตแทนการใช�คน จากหัตถกรรม

เปGนอุตสาหกรรม 
2nd Industry Revolution มีการใช�พลังงานไฟฟ{าและระบบสายพรานในการผลิต ทําให�สามารถผลิตเปGนจํานวน

มากได�ในราคาท่ีถูกลง 
3rd Industry Revolution เปGนการพัฒนาเครื่องจักรให�มีศักยภาพมากข้ึนโดยใช�ระบบอิเล็คทรอนิกส� อินเตอร�เน็ต 

และข�อมูลพ้ืนฐาน ทําให�เครื่องจักรสามารถควบคุมการทํางานเปGนอัตโนมัติได� 
4th Industry Revolution เปGนการนํา IT มาใช�ในการเช่ือมโยงกระบวนการผลิตตลอดท้ังห&วงโซ&อุปทาน มีการใช�

ข�อมูลให�เช่ือมโยงถึงกันผ&านเทคโนโลยีอัจฉริยะ เช&น ปpญญาประดิษฐ� ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพให�กับกระบวนการและสามารถสนองตอบความต�องการเฉพาะของลูกค�า
ได� เปGนการผลิตแบบ mass customization 

โอกาสท่ีเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม 4.0 ท่ีเข�ามาทําให�ราคาของอุปกรณ� IT ต&างๆ มีราคาถูกลง เช&น เซ็นเซอร�บาง
ประเภทมีราคาเพียง 5 เหรียญจากเดิมท่ีมีราคา 100 เหรียญเมื่อประมาณ 3 ปrท่ีแล�ว จึงทําให�การปรับปรุงกระบวนการผลิต
ด�วยระบบดิจิทัลเปGนไปได�ง&ายข้ึน  รวมท้ังทําให�เกิดธุรกิจใหม&ๆ ท่ีใช�เงินในการลงทุนไม&สูงมากนักแต&ได�ผลตอบแทนท่ีดีงาม 
เพียงแต&เราต�องหารูปแบบธุรกิจท่ีสร�างสรรค�ให�เจอ ตัวอย&างเช&น Uber บริษัทท่ีให�บริการรถขนส&งผู�โดยสาร ท่ีมีมูลค&าธุรกิจ 
75,000 ล�านเหรียญ แต&ไม&มีรถยนต�เปGนของตัวเอง 
 

A Roadmap and Integration Steps 

แนวทางการปรับเปล่ียนและบูรณาการสู

อุตสาหกรรม 4.0 

  ไฮไลท� 
� การสร�างกลยุทธ�ในการดําเนินธุรกิจสิ่งสําคัญท่ีต�องพิจารณาถึง

ห&วงโซ&อุปทานท่ีเก่ียวข�อง  
� กลยุทธ�ทางธุรกิจจะเปGนตัวกําหนดถึงเทคโนโลยีท่ีมาช&วยให�

องค�กรมีผลิตภาพท่ีดี และนําผลสําเร็จมาให� 

ลักษณะของธุรกิจในปpจจุบันมีการแข&งขันสูงระหว&างบริษัทในภายในและภายนอกประเทศ ภายใต�บริบทของ
โลกาภิวัฒน� จึงมีผู�เล&นในห&วงโซ&อุปทานมากมาก ดังน้ัน ในการกําหนดกลยุทธ�การดําเนินธุรกิจว&าองค�กรของเราจะเก&งในเรื่องใด 
หรือทําในเรื่องใด จึงมีส&วนสําคัญต&อความสําเร็จ 

ห&วงโซ&อุปทานจะเริ่มตั้งแต& Supplier ในแต&ละระดับ รวมถึง Customer ในแต&ละระดับ ท่ีมีการส&งมอบสินค�าและ
บริหารในข้ันตอนต&างๆ โดยปpจจัยท่ีองค�กรควรพิจารณาในการทํากลยุทธ�ของตัวเอง เช&น ใครเปGนผู�เล&นท่ีเก&งในเรื่องน้ันสามารถ
ทําสินค�าออกมาโดยมีราคาท่ีถูก  ลูกค�ามีความต�องการอย&างไรและใครคือลูกค�าท่ีสําคัญ  เราสามารถทําเองหรือแสวงหาความ
ร&วมมือกับผู�เล&นรายอ่ืน 

กลยุทธ�ท่ีสําคัญแบ&งออกเปGน 3 กลยุทธ� คือ 1)Customer Intimacy พิจารณาความต�องการของลูกค�าเปGนสําคัญ
แล�วทําทุกอย&างท่ีลูกค�าต�องการ  2)Operational Excellence พัฒนาความเก&งของกระบวนการผลิตให�มีประสิทธิภาพ 
สามารถทําราคาประหยัดท่ีลูกค�าสามารถซ้ือได�ง&าย  3)Product Leadership วิจัยและพัฒนาสินค�าให�สุดยอดเหนือคู&แข&ง 
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Roadmap ของการปรับเปลี่ยนองค�กรสู&อุตสาหกรรม 4.0 ประกอบไปด�วย 3 ข้ันตอน ดังน้ี 
1) Clear business strategy ทบทวนกลยุทธ�ทางธุรกิจให�ดีเพราะถือเปGนจุดเริ่มต�นของความสําเร็จ โดยคํานึงถึง

ห&วงโซ&อุปทานและกลยุทธ�ขององค�กร 
2) Strategic link of operations to support strategy เช่ือมโยงกลยุทธ�สู&การปฏิบัติ ในข้ันตอนน้ีจะเปGนการ

พิจารณาถึงเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกต�ใช�กับองค�กร 
3) Improve productivity การวิเคราะห�และปรับปรุงกระบวนการอยู&เสมอเพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล จะช&วยให�องค�กรสามารถอยู&รอดได�ในระยะยาว  

 

Good Practices from Singapore  

ทําความเข	าใจเบ้ืองต	นเก่ียวกับ
อุตสาหกรรม 4.0 

  ไฮไลท� 
� การนําเทคโนโลยี AI และการจัดการข�อมูลต&างๆ สามารถช&วย

แก�ปpญหาจํานวนนักท&องเท่ียวท่ีสูงเกิน จนกระทบกับคุณภาพการ
บริการท่ี Sentosa 

� สมาร�ทโฟน ถือเปGนอุปกรณ�สําคัญในยุคดิจิทัลท่ีเราสามารถใช�
ประโยชน�จากข�อมูล และเก็บข�อมูลเหล&าน้ันมาวิเคราะห�เพ่ือตอบ
วัตถุประสงค�ด�านต&างๆ ขององค�กร 

   Dr.Koh ได�เล&าถึงโครงการท่ีได�ไปแก�ไขปpญหาการบริการ
ท่ีไม&ท่ัวถึงจากการท่ีมีนักท&องเท่ียวจํานวนมาก ท่ีแหล&ง
ท&องเท่ียว Sentosa ประเทศสิงคโปร� 

การแก�ไขปpญหาครั้งน้ีเริ่มต�นจากการเก็บข�อมูลปริมาณ
นักท&องเท่ียวและพฤติกรรมของนักท&องเท่ียวในการใช�
บริการท่ี Sentosa ในแต&ละช&วงเวลา จากการ track ข�อมูลจากสมาร�ทโฟนของนักท&องเท่ียว ซ่ึงถือเปGนอุปกรณ�ท่ีทุกคนมี ง&าย
กับการเก็บข�อมูล และเต็มไปด�วยข�อมูลดิจิทัลมหาศาล ท่ีเราสามารถนํามาประยุกต�ใช�กับการเก็บข�อมูลอ่ืนๆ ได�ด�วย 

การเก็บข�อมูลน้ีทําให�เห็นพฤติกรรมนักท&องเท่ียวและสามารถทํานายถึงความหนาแน&นของสถานท่ีต&างๆ ในแต&ละ
ช&วงเวลาได�อย&างแม&นยํา จนทําให�ผู�บริหารของ Sentosa สามารถบริหารจัดการพนักงานและสิ่งอํานวยความสะดวกต&างๆ ใน
การบริการลูกค�าได�อย&างเหมาะสม ถึงแม�ว&าจํานวนนักท&องเท่ียวจะมากเกินกว&าความสามารถของเกาะจะรองรับได�ก็ได� 
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หัวข�อการบรรยาย • The Development and Applications of Smart Manufacturing Transformation 
of SMEs in Taiwan 

  

Dr. Jan Chia-Ming เปGนผู�เช่ียวชาญในด�านการผลิตอัจฉริยะ Smart Manufacturing ปpจจุบันท&านดํารง
ตําแหน&ง วิศวกร ของศูนย�พัฒนาและวิจัยอุตสาหกรรมโลหะ Metal Industries Research and Development Center 
หรือ MIRDC (เว็บไซต� https://www.mirdc.org.tw/English/  ) ประเทศไต�หวัน สําหรับเน้ือหาการบรรยาย มีดังน้ี 

 

The Development and 
Applications of Smart 
Manufacturing Transformation of 
SMEs in Taiwan 

การพัฒนาและประยุกตIกระบวนการผลิต
อัจฉริยะสําหรับ SMEs ในไต	หวัน 

  ไฮไลท� 
� Smart Manufacturing ไม&เหมือนกัน Smart Machine ตรงท่ี

ต�องมีการเช่ือมโยงข�อมูลผ&านระบบอินเตอร�เน็ต 
� การผลักดันอุตสาหกรรม 4.0 ต�องเกิดจากการผลักดันและทํางาน

ร&วมกันอย&างหนักระหว&างภาครัฐ การศึกษา และสมาคมของกลุ&ม
อุตสาหกรรม 

Dr. Jan Chia-Ming ได�มาเล&าถึงประสบการณ�และการทํางานของ MIRDC ซ่ึงมีภารกิจในการสนับสนุนกลุ&ม
อุตสาหกรรมโลหะ ผ&านการทําวิจัยและพัฒนาเครือ่งจักร และการให�คําปรึกษาแนะนํา เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและคุณภาพของสินค�า 
รวมท้ังช&องทางในการค�ากับต&างประเทศ 

MIRDC ตั้งตัวเปGนศูนย�กลางทางด�านเทคโนโลยีในการผลิตโลหะ มีห�องแล็บสําหรับการค�นคว�าวิจัยและทําโครงการ
ท่ีเปGนการส&งผ&านทางด�านเทคโนโลยีสู&ผู�ประกอบการ เปGนการทํางานร&วมกันระหว&างภาครัฐ มหาวิทยาลัยในภูมิภาคต&างๆ ของ
ไต�หวัน และสมาคมของกลุ&มอุตสาหกรรมโลหะ 

เทคโนโลยีท่ีนํามาใช�ในการยกระดับกระบวนการผลติมท้ัีงระบบเซ็นเซอร� อินเตอร�เน็ต โปรแกรมในการควบคุมและ
ติดตามกระบวนการผลิต หุ&นยนต�และระบบอัตโนมัติ ซ่ึงทําให�กระบวนการผลิตเปGนแบบ Smart Manufacturing ท่ีมีการ
เช่ือมโยงกันของข�อมูลเครื่องจักรต&างๆ มาใช�ในการบริหารจัดการผลิตได�อย&างมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมท้ังยังช&วยในการ
ควบคุมคุณภาพสินค�า และการสอบกลับท่ีมาของกระบวนการผลิต(traceability) ได�เปGนอย&างดี ต&างจาก Smart Machine ท่ี
เน�นถึงการพัฒนาความสามารถของเครื่องจักรเพียงอย&างเดียว  
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1.2.2 กรณีศึกษาของประเทศสมาชิก (Country Paper) 

ผู�เข�าร&วมอบรมได�นําเสนอกรณีศึกษาของแต&ละประเทศสมาชิก ซ่ึงการนําเสนอโดยรวมจะเปGนการพูด
ถึงสถานการณ�ของอุตสาหกรรม 4.0 เก่ียวกับบรรยากาศความตื่นตัวของ SMEs และนโยบายสนับสนุนของภาครัฐ ท้ังในเรื่อง
ของการผลักดันให�เกิดการผลิตแบบอัตโนมัติและการใช�เทคโนโลยีดิจิทัล  รวมถึงยกตัวอย&างการประยุกต�ใช�เทคโนโลยีใน
กระบวนการธุรกิจของ SMEs ในการยกระดับผลิตภาพ รวมถึงความท�าทายท่ีต�องเผชิญ  โดยสรุปประเด็นการนําเสนอของแต&
ละประเทศสมาชิก ดังตารางต&อไปน้ี 

 
1. Mr.Heng Sothea จากประเทศกัมพูชา  

   วิสาหกิจส&วนใหญ&ของประเทศกัมพูชาถึง 97% จะเปGน Micro 
Enterprise ท่ีมีจํานวนแรงงานไม&เกิน 10 คน และเปGนธุรกิจดั้งเดิม ทํา
ให�การผลักดันสู& 4.0 เปGนเรื่องยาก รัฐบาลต�องใช�นโยบายการพัฒนา
แรงงาน เพ่ือเตรียมความพร�อมสําหรับการเปลี่ยนแปลง และเริ่มทํา
โครงการนําร&องกับบางธุรกิจท่ีมีความพร�อมกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
เปGนตัวอย&างก&อน 
 

 
2. Mr.Tevita Baleira จากประเทศฟzจิ 

   SMEs ส&วนใหญ&ของฟzจิจะทําเก่ียวกับการท&องเท่ียว ส&วน
ภาคอุตสาหกรรมจะมีความหนาแน&นทางภาคใต� ซ่ึงมีขนาดไม&
ใหญ&มากนัก เน�นการผลิตเพ่ือบริโภคในประเทศมากกว&าการ
ส&งออก จึงยังไม&ค&อยตระหนักถึงอุตสาหกรรม 4.0 มากนัก แต&
National Training and Productivity Centre ก็ผลักดันให�มี
หลักสูตรฝKกอบรมท่ีเก่ียวข�องกับเทคโนโลยีดิจิทัล และมีการใช�
แอพพลิเคช่ันเพ่ือช&วยเพ่ิมประสิทธิภาพการฝKกอบรมด�วย 
 

 
3.Mr.Yadu Kumar Yadav ประเทศอินเดีย 

   จากรายงานของ Google ร&วมกับ KPMG ท่ีสํารวจสถานะของการใช�
งานดิจิทัลในประเทศอินเดีย พบว&ากว&า 68% ของ SMEs ในอินเดียยัง
ใช�งานเปGนระบบ Offline อาจเน่ืองจากสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของ
อินเตอร�เน็ตไม&เพียงพอ National Productivity Council ได�จัดตั้ง
ศูนย�ความเปGนเลิศด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเปGนการทํางานร&วมกัน
ของภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา และ NPC เปGนตัวกลางในการประสาน
ความร&วมมือ 

 
4.Mr.Raj Kumar Sud ประเทศอินเดีย 

   ภาคธุรกิจท้ัง SMEs และธุรกิจขนาดใหญ&ของอินเดียให�ความ
ตื่นตัวกับอุตสาหกรรม 4.0 มาก ท้ังน้ีเน่ืองจากธุรกิจของอินเดีย
มีศักยภาพในการแข&งขันกับต&างประเทศ และนโยบาย Make in 
India ของรัฐบาลได�ผลักดันให�ภาคอุตสาหกรรมของอินเดียมี
ความพร�อมรับการลงทุนจากต&างประเทศ รวมท้ังบุคลากรของ
อินเดียก็มีความสามารถด�านเทคโนโลยีดิจิทัลสูงและทํางานใน
บริษัทไอทีช้ันนําของโลกเปGนจํานวนมาก อินเดียจึงถือว&ามีความ
พร�อมกับอุตสาหกรรม 4.0 มาก 
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5.Ms.Yustina Nita Sulistami จากประเทศอินโดนีเชีย 

   รัฐบาลอินโดนีเซีย ได�จัดทําโครงการ “Let SMEs Sell Online” 
เพ่ือส&งเสริมด�านการตลาดให�กับธุรกิจ SMEs ซ่ึงถือเปGนจุดเริ่มต�นของ
การประยุกต�ใช�เทคโนโลยีของอุตสาหกรรม 4.0  โดยร&วมมือกับเว็บไซต�
ตลาดออนไลน� 6 แห&งจัดทําแอพพลิเคช่ันใช�งานผ&านสมาร�ทโฟน โดย
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 

 
6.Mr.Yousef Hassani จากประเทศอิหร&าน 

   IDRO หรือ Industrial Development and Renovation 
Organization เปGนหน&วยงานสําคัญในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรม 4.0 ของอิหร&าน โดยมีกลยุทธ�สําคัญ 2 เรื่อง คือ
การสร�างแนวทางการเปลี่ยนแปลงสู&อุตสาหกรรม 4.0 (Road 
Map) และการเริ่มต�นดําเนินการกับบางกลุ&มอุตสาหกรรมท่ีมี
ความพร�อมร&วมกับท่ีปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญจากนานาชาติ 

 
7.Mr.Majid Rasouli Disfani และ Mr.Saeed Shirnavard Shirazi 

จากประเทศอิหร&าน 
   อิหร&านเปGนประเทศท่ีส&งออกนํ้ามันเปGนหลกั อุตสาหกรรมหลักจึงเปGน
พวกเหมืองแร&และปzโตรเลียมซ่ึงยังคงใช�กระบวนการผลิตแบบดั้งเดิม 
ทําให�ระดับของเทคโนโลยีอัตโนมัติและดิจิทัล อยู&ในระดับอุตสาหกรรม 
2.0 ถึง 80% ของผู�ประกอบการท้ังหมด นโยบายภาครัฐของอิหร&าน
เก่ียวกับอุตสาหกรรม 4.0 ได�แก& การให�คําปรึกษาแนะนํากับ SMEs 
การฝKกอบรม และการสร�างตลาดเทคโนโลยี 

 
8. Mr.Muhamad Afiq Bin Piramli จากประเทศมาเลเชีย 

   จากการสํารวจระดับสถานะของเทคโนโลยีอัตโนมัติกับ 336 
SMEs ในประเทศ พบว&า 41% มีการตื่นตัวและเริ่มปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตไปบ�างแล�ว ซ่ึงก็พบปpญหาเก่ียวกับการเลิกจ�าง
แรงงานซ่ึงขาดทักษะในการควบคุมเครื่องจักร นอกจากน้ียังพบ
ปpญหาขาดแคลนแรงงานท่ีสามารถใช�งานเทคโนโลยีอัตโนมัติได� 
เพราะขาดโปรแกรมการพัฒนาแรงงานรุ&นใหม&ร& วมกับ
มหาวิทยาลัย 

 

   9. Mr.Chan Chee Tatt จากประเทศมาเลเซีย 
   มาเลเซียถือเปGนประเทศท่ีมีการเติบโตของ GDP อย&าง
ต&อเน่ือง ซ่ึงส&วนใหญ&มาจากความเข�มแข็งของ SMEs ท่ีมีการ
พัฒนาตัวเองอยู& เสมอ ล&าสุดมีการประกาศใช�  Malaysia 
Productivity Blueprint ท่ีมีโครงการมากมายในการส&งเสริม 
SMEs โดยเฉพาะการนําเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม 4.0 ไป
ประยุกต�ในการเพ่ิมผลิตภาพ โดยกลุ&มอุตสาหกรรมเป{าหมาย
ประกอบด�วย 1)เคมี 2)อิเล็กทรอนิกส� และ 3)เครื่องจักร 
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10.Mr.Salvio Jr. Luzon Valenzuela จากประเทศฟzลิปปzนส� 
   ถึงแม�ว&าลักษณะทางภูมิประเทศของฟzลิปปzนส�จะเปGนหมู&เกาะ 
แต&ประชาชนฟzลิปปzนส�ก็มีสถิติการเข�าถึงอินเตอร�เน็ตถึง 63% 
และใช�เวลากับโซเชียลมีเดียมากถึง 4 ช่ัวโมงในแต&ละวัน จึงทํา
ให�ธุรกิจ e-commerce ในฟzลิปปzนส�โตถึง 27% จะเห็นว&า
เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถเติบโตได�ดีสําหรับการใช�งานท่ัวไปใน
ชีวิตประจําวัน แต&ในภาคอุตสาหกรรมแล�วกลับยังไม&มีการ
ปรับเปลี่ยนทางเทคโนโลยีเท&าท่ีควร อันเน่ืองมาจากโรงงาน
ส&วนมากยังตั้งอยู&ในเขตชนบทท่ีสาธารณูปโภคยังไม&ได�มาตรฐาน 

 
11.Ms.Ydah Michelle L. Mendoza จากประเทศฟzลิปปzนส� 

   สัดส&วนของ GDP เกือบ 50% ของฟzลิปปzนส�มาจากภาคบริการ 
SMEs ของฟzลิปปzนส�จึงอยู&ในภาคบริการเปGนส&วนมาก กระทรวงการค�า
และอุตสาหกรรม แห&งภูมิภาคลูซอน ได�ดําเนินนโยบายสนับสนุน 
ส&งเสริม และสร�างความร&วมมือกับชุมชนและภาคเอกชนในการผลักดัน
ให�เกิดนวัตกรรม จนมีโครงการ OTOP Next Gen และได�มีการเริ่มต�น
ใช�ระบบอัตโนมัติกับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารในโรงงานแปรรูป
สาหร&ายทะเล 

 
12.Mr.Lin Hung-Mo จากประเทศไต�หวัน 

   China Productivity Center หรือ CPC มีหน&วยงานท่ี
ช&วยเหลือทางด�านเทคนิค ท่ีเก่ียวข�องกับระบบสารสนเทศใน
การผลิต ระบบ Cloud และให�บริการปรึกษาแนะนําเก่ียวกับ
การจัดทําระบบท่ีบูรณาการข�อมูลในห&วงโซ&อุปทานของกลุ&ม
อุตสาหกรรม  ในปpจจุบันมีโครงการท่ีทํางานร&วมกับ SMEs ใน
การปรับเปลี่ยนสู&เทคโนโลยีดิจิทัล จนเห็นผลอย&างเปGนรูปธรรม 

 
13.Mr.Mai Chao-Chuang จากประเทศไต�หวัน 

   หน&วยงานอย&าง Intelligent Machine Technology Center ถือ
เปGนหน&วยงานสําคัญในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะท่ีใช�ใน
กระบวนการผลิต Smart Manufacturing ซ่ึงมีการใช�เทคโนโลยีดิจิทัล
มาการสื่อสารข�อมูลระหว&างเครื่องจักรและเกิดการทํางานโดยอัตโนมัติ 

 
14. Mr.Peng Cheng-Chieh จากประเทศไต�หวัน 

   Smart Machinery Program เปGนโครงการท่ี CPC ไปวิจัย
และพัฒนาเครื่องจักรโดยการใช�เทคโนโลยีดิจิทัล เช&น IOT Big 
Data Sensor ฯลฯ เพ่ือทําให�เครื่องจักรสามารถเช่ือมโยงข�อมูล
กัน เปGน Cyber Phisical System ท่ีช&วยเปGนตัวอย&างให�การ
เปลี่ยนผ&านสู&อุตสาหกรรม 4.0 เห็นผลอย&างชัดเจน 
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15. Mr.Wang Hsiao-Yu จากประเทศไต�หวัน 

   SMEs ของไต�หวันมีอยู&ประมาณ 1.5 ล�านบริษัท ซ่ึงถือเปGนเสาหลัก
ของประเทศ เน่ืองจากทําให�เกิดการจ�างงานกว&า 11 ล�านตําแหน&ง 
นโยบายท่ีสนับสนุน SMEs จะเน�นไปท่ีเรื่องการสร�างแบรนด�จากเดิมท่ี
เปGนผู�รับจ�างผลิต และการส&งออกเพ่ือไปแข&งขันกับตลาดโลกมากข้ึน 
เปGนการสร�างมูลค&าเพ่ิม  นอกจากน้ี CPC ได�จัดทํา CPC 4.0 iBench 
ซ่ึงเปGนแบบประเมินตนเองถึงระดับผลิตภาพขององค�กรแบบออนไลน� 
โดยส&วนมากองค�กรท่ีมาประเมินจะอยู&ในระดับ 2.01 จาก 4.00 ซ่ึงมี
การใช�ข�อมูลแต&ยังไม&สามารถบูรณาการข�อมูลท่ัวท้ังองค�กรได� 

 
16. Mr.Meegasdeniya Kankanamge Wimalarathna   

จากประเทศศรลีังกา 
   ภาคอุตสาหกรรมในศรีลังกาส&วนใหญ&เปGนการผลิตในรูปแบบ
ดั้ งเดิม คือใช�แรงงานควบคุมการทํางานของเครื่องจักร 
เน่ืองจากขาดโอกาสในการเรียนรู�เพ่ิมเติม และขาดแหล&งเงินทุน
ในการพัฒนา มีเพียงบางธุรกิจเท&าน้ันท่ีดําเนินการธุรกิจแบบ
ดิจิทัล 

 

 
17. ดร.สุรเชษฐ�  เถ่ือนแก�วสิงห� จากประเทศไทย 

   แนวนโยบายของรัฐบาลได�ประกาศถึงวิสัยทัศน� “ประเทศไทย 4.0” 
ซ่ึงเปGนการยกระดับประเทศให�พ�นจากกับดักรายได�ปานกลาง 
โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมได�เน�นผลักดันให�เกิดการยกระดับโดยใช�
นวัตกรรมต&อยอด S-curve กับอุตสาหกรรมเป{าหมาย สําหรับภาค
การศึกษาก็มีโครงการเก่ียวกับ start up และการฝKกอบรมทางด�าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให�กับนักศึกษาก&อนเข�าสู&วัยแรงงาน 

 
18. นายธัชรินทร� วุฒิชาติ (ผู�เขียน) 

   สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห&งชาติ ได�ดําเนินงานตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 โดยการส&งเสริมองค�ความรู� เ ก่ียวกับ
อุตสาหกรรม 4.0 ให�กับองค�กรต&างๆ โดยได�จัดทําแบบประเมิน
ร&วมกับ Fraunhofer ถึงระดับของอุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศ
ไทย พบว&า SMEs มีค&าเฉลี่ย 1.89 ขณะท่ีบริษัทขนาดใหญ&มี
ค&าเฉลี่ย 2.21 ทําให�เห็นว&า SMEs ต�องการความช&วยเหลือมาก 

     

19. Mr.Ha Thanh Thuc และ Mr.Nguyen Van Thinh   จากประเทศเวียดนาม 
   รัฐบาลเวียดนามประการศนโยบายและให�ความสําคัญกับการนําเทคโนโลยีใน
อุตสาหกรรม 4.0 ไปใช�เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม โดยมีแผนแม&บทด�านวิทยาศาสตร�
และเทคโนโลยีในการสร�างนวัตกรรมให�เกิดข้ึน สําหรับการประเมินระดับความ
พร�อมต&ออุตสาหกรรม 4.0 ของ IMPULS พบว&า Smart Product อยู&ในระดับ 3 
จาก 5 เพราะมีการเติบโตของ e-commerce ค&อนข�างสูงถึง 20% แต& smart 
factory อยู&เพียงระดับ 1 เพราะไม&มีการลงทุนมากนัก  ถึงแม�ว&ารัฐบาลจะให�
ความสําคัญกับ 4.0 แต&ยังไม&มีโครงการสนับสนุนท่ีตรงกับความต�องการของ SMEs 
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1.2.3 การศึกษาดูงานแต&ละแห&ง (ถ�ามี) พร�อมแนบภาพประกอบ 

การศึกษาดูงานครั้งน้ี CPC ได�จัดไปดูงานในองค�กร SMEs 1 แห&ง ช่ือบริษัท Henrex Corporation ซ่ึง
อยู&ท่ีเมือง Taoyuan ห&างออกไปจากกรุงไทเปทางทิศตะวันตก เดินทางโดยรถบัสประมาณ 1 ช่ัวโมง ซ่ึงคณะผู�เข�าอบรมได�รับ
การต�อนรับเปGนอย&างดีจากผู�บริหาร Mr.Yu Pi-Li และ Ms.Hsu Jui-Chi และพนักงานของบริษัท  โดยใช�เวลาในการศึกษาดู
งานประมาณ 3 ช่ัวโมง 

Henrex Corporation ก&อตั้งเมื่อปr ค.ศ.1993 ดําเนินธุรกิจผลิตช้ินส&วนพลาสติกท่ีใช�ในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิคส� เช&น Connector, Contact Spring, Flap Wheel, Reflector ด�วยกระบวนการผลิตแบบ Injection Molding 
ท่ีมีความเท่ียงตรงสูง ทําให�ได�รับความเช่ือถือจากลูกค�า ซ่ึงส&วนใหญ&จะเปGนการส&งออกนอกประเทศ โดย 60% ไปท่ีประเทศ
ญี่ปุ�น และ 40% ส&งออกไปยังยุโรปและอเมริกา 

ในปr ค.ศ.2016 Henrex ดําเนินโครงการติดตั้งระบบ Cloud-based management system โดย
ได�รับการสนับสนุนจาก CPC ในการพัฒนาระบบจัดการข�อมูล โดยใช�ซอฟแวร�ท่ีพัฒนาข้ึนมาเองในการบริหารจัดการ
กระบวนการผลิต เปGนเสมือน ERP ท่ีทําให�บริษัทสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และควบคุมคุณภาพได�ดียิ่งข้ึน 

 

ระบบ Henrex Information Management System ใช�บริหารจัดการข�อมูลใน 4 งาน ดังน้ี  
1) งานทางวิศวกรรม ท่ีมีการจัดการข�อมูลของการออกแบบ การวัดและวิคราะห�กระบวนการฉีดข้ึนรูป การเก็บ

ข�อมูลการใช�งานของแม&พิมพ� การคํานวณค&าทางวิศวกรรมต&างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการออกแบบแม&พิมพ� เปGนต�น 
2) งานด�านคุณภาพ ท่ีใช�ระบบในการบันทึกและจัดทํารายงานข�อมูลการตรวจสอบคุณภาพและการสอบกลับ

กระบวนการผลิต เพ่ือหาจุดท่ีกระทบต&อปpญหาคุณภาพของสินค�า 
3) งานบริหารคําสั่งซ้ือ ระบบจะช&วยในการวางแผนการใช�วัตถุดิบหลังจากท่ีได�รับคําสั่งซ้ือแล�ว และยังช&วย

ติดตามกระบวนการผลิตให�สามารถส&งมอบสินค�าได�ตามกําหนดเวลา รวมถึงการควบคุมการจัดเก็บสินค�าใน
คลัง การบรรจุ และการขนส&งสินค�า 

4) งานด�านการผลิต ระบบจะช&วยตั้งแต&การวางแผนผลิต การตรวจสอบและควบคุมการผลิต การกําหนดค&า
ควบคุมของเครื่องจักรต&างๆ ให�เหมาะสมกับแต&ละผลิตภัณฑ�  

กระบวนการผลิตของ Henrex ได�มีการใช�เครื่องจักรท่ีทันสมัย ใช�เทคโนโลยีท่ีเปGนอัตโนมัติ โดย
เครื่องจักรท้ังหมดในโรงงานมีจํานวน 22 เครื่องจักร และมีพนักงานประมาณ 28 คน ซ่ึงพนักงานส&วนใหญ&จะต�องใช�งาน
คอมพิวเตอร�และสามารถโปรแกรมข�อมูลต&างๆ ให�กับเครื่องจักรและระบบ Henrex Information Management System ได� 
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สิ่งสําคัญประการหน่ึงท่ีจะทําให�ระบบมีประสิทธิภาพ คือ คุณภาพของข�อมูลท่ีเข�าสู&ระบบจะต�องมี
ความถูกต�อง แม&นยํา Henrex มีการนําเครื่องมืออย&าง Tablet มาติดตั้งบนรถเข็นท่ีใช�ขนส&งวัสดุและสินค�า เพ่ือช&วยให�
พนักงานสามารถบันทึกข�อมูลได�ถูกต�องและเปGนปpจจุบัน ลดการบันทึกข�อมูลด�วยกระดาษ  นอกจากน้ียังพัฒนาปpญญาประดิษฐ� 
หรือ AI (เปGน passive AI ยังไม&ได�เปGน AI ท่ีสมบูรณ�) เพ่ือช&วยในการคํานวณและวิเคราะห�ข�อมูลให�มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
รวมถึงการใช�ระบบ Cloud (เปGน private cloud) ท่ีใช�ในการเช่ือมโยงข�อมูลและป{องกันการสูญหายได�อีกด�วย 

ผู�บริหารของ Henrex ถือเปGนกุญแจสําคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ&านสู&เทคโนโลยีดิจิทัล ดังจะ
เห็นได�จากการท่ีผู�บริหารลงมาทํางานคลุกคลีกับ CPC ระหว&างดําเนินโครงการ ทําให�ท&านสามารถใช�โปรแกรมและปรับแก�ไข
โปรแกรมได�ด�วยตัวเอง ถือว&าเปGนคนหน่ึงในบริษัทท่ีรู�ลึก รู�จริง เก่ียวกับระบบ Henrex Information Management System 
นอกจากน้ีการสนับสนุนของ CPC ก็มีส&วนสําคัญท่ีทําให� Henrex ได�เห็นแนวทางในการเปลี่ยนผ&านสู&อุตสาหกรรม 4.0 โดยเมื่อ
ได�นําเทคโนโลยีเหล&าน้ีมาใช�แล�ว ทําให�สามารถจัดการข�อมูลได�อย&างมีประสิทธิภาพมากข้ึน ความเร็วของกระบวนการผลิตเพ่ิม
สูงข้ึน จนสามารถลด Lead time ได�ถึง 25% 

ภายหลังจากการศึกษาดูงาน ผู�เข�าอบรมและวิทยากรได�มาสรุปการเรียนรู� โดยมีประเด็นสําคัญให�คิดใน
การเปลี่ยนผ&านสู&เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการผลิต ดังน้ี 

1) ควรพิจารณา Digital Transformation ในแนวทาง Horizontal หรือ Vertical ท่ีจะเน�นการเช่ือมโยงข�อมูล
ระหว&างกระบวนการหรือเน�นการวิเคราะห�ผลเฉพาะกระบวนการเปGนสําคัญ  

2) การทําให�ข�อมูลสามารถมองเห็นเปGนภาพได�ง&ายข้ึน หรือ Visualization จะช&วยให�ผู�ปฏิบัติงานสามารถเข�าใจ
ความหมายของข�อมูลได�ดีข้ึน 

3) การส&งเสริม สนับสนุน ของผู�บริหารเปGนสิ่งสําคัญท่ีจะทําให� Digital Transformation ประสบความสําเร็จ 
4) ลักษณะหรือธรรมชาติของกระบวนการผลิตเปGนสิ่งสําคัญกับการวางแผนการใช�ข�อมูล เช&น ปpจจัยท่ีเก่ียวข�อง

กับการฉีดพลาสติกท่ีสําคัญ คือ ความช้ืนและอุณหภูมิ โปรแกรมควรบันทึกค&าเหล&าน้ีด�วย ดังน้ันก&อนการ
พัฒนาโปรแกรม ควรทําความเข�าใจกระบวนการผลิตให�ดีก&อน 

5) เราควรคํานึงถึงความเหมาะสมของการใช�งานโปรแกรมและอุปกรณ�ต&างๆ กับคุณลักษณะของผู�ใช�งาน การใช� 
Tablet ช&วยทําให�การใช�งานมีความสะดวกสบายมากข้ึน และไม&ยากเกินไปสําหรับให�พนักงานเรียนรู� 

6) Digitization หรือการแปลงข�อมูลมาใช�งานในรูปแบบของดิจิทัล ถือเปGนจุดเริ่มต�นของอุตสาหกรรม 4.0 และ
มีการลงทุนท่ีไม&สูงนัก แต&ให�ผลลัพธ�ท่ีดีในด�านผลิตภาพ เปGนเครื่องมือสําคัญในการช&วยเหลือ SMEs ให�
ยกระดับกระบวนการผลิตได� และยังสามารถประยุกต�ใช�กับกระบวนการอ่ืนๆ เช&น การบริหารคลังสินค�า การ
บริหารพนักงาน ได�อีกด�วย 
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1.2.4 การเข�าร&วมกิจกรรมกลุ&ม (Group Discussion) 

หลังจากการฝKกอบรมและศึกษาดูงานผ&านไปเปGนเวลากว&า 3 วัน ทางผู�จัดได�ให�ผู�เข�าร&วมอบรมดําเนิน
กิจกรรมกลุ&ม โดยแบ&งออกเปGน 4 กลุ&ม ในการสรุปการเรียนรู�ร&วมกับและจัดทําแผนปฏิบัติการส&วนบุคคลหลังจากกลับไปยัง
ประเทศของตนเองแล�ว 6 เดือน เพ่ือเปGนการประมวลความรู�ท่ีได�รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการไปสู&การขยายผลกับสาธารณะ
ต&อไป 

สําหรับกลุ&มท่ีผู�เขียนได�ร&วมกิจกรรมกลุ&ม ประกอบด�วยสมาชิก 5 คน จาก 5 ประเทศ คือ Mr.Cheng-
Chieh, Peng (ROC); Mr.Shirazi, Saeed (Iran); Mr.Sud, Raj Kumar (INDIA); Mr.Valenzuela, Salvio (Philippines) 
และผู�เขียน โดยกลุ&มได�สรุปการเรียนรู� จากคําถามท่ีผู�จัดได�ให�โจทย�ไว� 3 ข�อ ดังน้ี 

1) เทคโนโลยีอัจฉริยะและการประยุกต�ใช�ท่ีได�เรียนรู�มีอะไรบ�าง 
กลุ&มได�เรียนรู�ถึงเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย เช&น การใช�งานสมาร�ทโฟนกับการได�มาซ่ึงข�อมูลต&างๆ การใช�
เทคโนโลยี AI ในการวิเคราะห�ข�อมูลให�เปGน active มากข้ึน การใช�เทคโนโลยี digital twins กับการซ&อม
บํารุง และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข�องกับอุตสาหกรรม 4.0 

2) ปpจจัยสําคัญท่ีจะทําให�การเปลี่ยนผ&านสู&เทคโนโลยีดิจิทัลประสบความสําเร็จคืออะไร 
กลุ&มได�ให�ความเห็นว&า การเปลี่ยนผ&านเปGนเรื่องยากสําหรับหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะปpจจัยเก่ียวกับ
โครงสร�างพ้ืนฐานทางอินเตอร�เน็ตท่ีมีข�อจํากัด เช&น ประเทศฟzลิปปzนส�ท่ีทางภูมิศาสตร�เปGนเกาะจํานวนมาก 
ทําให�ต�องลงทุนโครงสร�างพ้ืนฐานสูง แต&ก็เห็นประโยชน�ของการเปลี่ยนผ&านน้ี โดยมองว&าปpจจัยสําคัญท่ีทําให�
ประสบความสําเร็จ คือ การสนับสนุนและนโยบายจากภาครัฐท่ีจะทําให� SMEs มีความเข�าใจอุตสาหกรรม 
4.0 มากข้ึน และโครงการช&วยเหลือด�านการเงินท่ีทําให�การลงทุนกับ Digital เปGนเรื่องท่ีง&ายข้ึน นอกจากน้ี
ระบบการศึกษาและการทํางานร&วมกันระหว&างภาคธุรกิจกับมหาวิทยาลัยก็เปGนสิ่งท่ีจะทําให�การเปลี่ยนผ&าน
เปGนไปได�อย&างรวดเร็วยิ่งข้ึน 

3) แนวปฏิบัติท่ีดีหรือตัวอย&างท่ีได�รับจากการฝKกอบรมครั้งน้ีคืออะไร 
กลุ&มคิดว&าได�รับแนวคิดและไอเดียท่ีชัดเจนจากวิทยากรและองค�กรตัวอย&างจากการศึกษาดูงาน ซ่ึงทําให�ได�
เห็นตัวอย&างการนําเทคโนโลยีไปใช� เช&น จากบริษัท Henrex และจากกรณีศึกษาท่ี Sentosa  ตัวอย&างการ
สนับสนุนของภาครัฐ เช&น จากโครงการสนับสนุนของ CPC และจากการทํางานร&วมกันของ Associate ใน
ประเทศสิงคโปร�  และตัวอย&างการเปลี่ยนผ&านสู&เทคโนโลยีดิจิทัล ของโครงการท่ีประเทศอินเดียของกลุ&ม
ผู�ผลิตช้ินส&วนยานยนต�ร&วมกับภาคการศึกษา ซ่ึงทําให�เห็นถึงกลยุทธ�ในการสร�างความร&วมมือกับผู�เก่ียวข�องใน
นิเวศของอุตสาหกรรมได�อย&างชัดเจน   
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ส
วนท่ี 2  ประโยชนIท่ีได	รับและการขยายผลจากการเข	าร
วมโครงการ  

� ประโยชน�ต&อตนเอง  
จากการเข�าร&วมโครงการครั้งน้ี ทําให�ผู�เขียนได�เรียนรู�เก่ียวกับความสําคัญและความจําเปGนกับการนํา

เทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการข�อมูลมาใช�ประโยชน�ให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเปGนสิ่งสําคัญในการสร�าง
ความสามารถในการแข&งขันให�กับองค�กรท้ังภาครัฐและเอกชนได�  

การเดินทางไปประเทศไต�หวัน ทําให�เห็นมุมมองของการใช�งานเทคโนโลยีให�มีประสิทธิภาพ กับการ
ใช�ชีวิตประจําวันของสังคมเมือง ตั้งแต&การใช�บัตรแทนเงินสด (ทางผู�จัดได�แจกให�กับผู�เข�าอบรมทุกคน) ในการซ้ือ
สินค�าร�านสะดวกซ้ือ ใช�ในการโดยสารรถประจําทางและรถไฟใต�ดิน ใช�ในการเช&าจักรยาน รวมถึงเทคโนโลยีผ&าน
โทรศัพท�มือถือและแอพพลิเคช่ันต&างๆ ท่ีคนไต�หวันใช�ในการอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน  

นอกจากน้ียังช&วยเติมเต็มองค�ความรู�เก่ียวกับอุตสาหกรรม 4.0 ได�เห็นแนวคิด มุมมอง และตัวอย&าง
การประยุกต�ใช�จริง ซ่ึงจะมีประโยชน�ในสายงานอาชีพของผู�เขียน ในการเผยแพร&ความรู� การให�คําปรึกษาแนะนํา
กับภาคอุตสาหกรรมไทย ต&อไปในอนาคต 

ผู�เขียนขอขอบคุณสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห&งชาติ องค�การเพ่ิมผลผลิตแห&งเอเชีย(APO) China 
Productivity Center วิทยากร ผู�เข�าร&วมอบรมจากประเทศสมาชิก และผู�เก่ียวข�องทุกท&าน ในการจัดโครงการครั้ง
น้ี ถือว&าเปGนประสบการณ�ท่ีดีในชีวิต และการได�เรียนรู�สิ่งต&างๆ มากมาย 

  
� ประโยชน�ต&อหน&วยงานต�นสังกัด 

สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห&งชาติได�ดําเนินโครงการฝKกอบรมและการพัฒนาองค�ความรู�ด�านอุตสาหกรรม 
4.0 มาอย&างต&อเน่ืองกว&า 4 ปr ตั้งแต&สมัยอดีตผู�อํานวยการ ดร.สันติ กนกธนาพร ซ่ึงปpจจุบันท&านไปดํารงตําแหน&ง
เลขาธิการองค�การเพ่ิมผลผลิตแห&งเอเชีย (APO) 

ด�วยบทบาทหน�าท่ีของสถาบันฯ ในการผลักดันให�เกิดการเพ่ิมผลิตภาพและความสามารถในการ
แข&งขันของประเทศ ผ&านการให�คําปรึกษาแนะนําและฝKกอบรม การวิจัย และการรณรงค�ส&งเสริม จึงทําให�การ
ฝKกอบรมในครั้งน้ี มีประโยชน�ต&อการขยายองค�ความรู�เก่ียวกับการประยกุต�ใช�เทคโนโลยีอัจฉรยิะ ท้ังยังเปGนแนวทาง
ให�สถาบันฯ ได�ทราบถึงแนวทางการสนับสนุน SMEs ขององค�การเพ่ิมผลผลิตของประเทศสมาชิก APO เพ่ือได�
จัดทํากลยุทธ�ของสถาบันฯ ต&อไป    

� ประโยชน�ต&อสายงานหรือวงการวิชาชีพในหัวข�อน้ันๆ 
ในวงการอุตสาหกรรมตอนน้ีก็ตื่นตัวกับการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช�ประโยชน�เปGนอย&างมาก แต&

ปpญหาหน่ึงท่ีพบคือ การขาดแคลนแรงงานท่ีมีความรู� ทักษะ และความเช่ียวชาญในด�านน้ี ซ่ึงประเทศไทย
จําเปGนต�องเร&งผลิตบุคลากรทางด�าน Data Science โดยเฉพาะ  

จากการฝKกอบรมครั้งน้ี ทําให�เห็นว&าลักษณะของอาชีพในอนาคตจะไม&ได�แยกสาขาความชํานาญอย&าง
ชัดเจน แต&จะเปGนการบูรณาการศาสตร�ต&างๆ เข�ากับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนไป โดยเฉพาะดิจิทัลท่ีพัฒนาอย&างก�าว
กระโดดและสามารถช&วยเหลือการทํางานในทุกวงการได�เปGนอย&างดี 
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 ดังน้ันในวิชาชีพวิศวกรรมจึงควรนําตัวอย&างเทคโนโลยีสมัยใหม&และแนวคิดของอุตสาหกรรม 4.0 ไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนให�เกิดการบูรณาการมากยิ่งข้ึน รวมถึงการนําตัวอย&างท่ีเกิดข้ึนของภาคธุรกิจจริงไปใช�
เพ่ือให�นิสิตนักศึกษาเกิดความตื่นตัว และทําให�แรงงานท่ีจบการศึกษามีศักยภาพตรงตามความต�องการของภาค
ธุรกิจ 

การฝKกอบรมครั้งน้ียังเปGนประโยชน�ต&อแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 อย&างรอบด�าน ท่ีมองถึง
ห&วงโซ&อุปทานและระบบนิเวศของอุตสาหกรรม รวมท้ังตัวอย&างต&างๆ ท่ีวิทยากรได�นําเสนอ ทําให�เห็นแนวทางใน
การทํางานร&วมกับภาคการศึกษาและการถ&ายทอดองค�ความรู�ให�กับภาคอุตสาหกรรมต&อไป 

� กิจกรรมการขยายผลท่ีได�ดําเนินการภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันสุดท�ายของโครงการ 
หลังจากการฝKกอบรมครั้งน้ี ผู�เขียนได�นําความรู�และประสบการณ�ท่ีได�รับ มาถ&ายทอดให�กับเพ่ือน

พนักงานในสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห&งชาติ ผ&านการประชุมประจําเดือน และยังได�นําเน้ือหาบางส&วนในหลักสูตรไป
ประยุกต�กับการฝKกอบรมท่ีรับผิดชอบอยู& เพ่ือให�ผู�เรียนเข�าใจถึงอุตสาหกรรม 4.0 และการจัดการข�อมูลเพ่ิมมากข้ึน 

นอกจากน้ีผู�เขียนยังได�ทําการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับ Data Science ผ&านการเรียนออนไลน� จาก
หลักสูตรของบริษัทไมโครซอฟท� ทําให�มีความเข�าใจเพ่ิมมากข้ึน 

� กิจกรรมการขยายผลท่ีจะดําเนินการภายใน 6 เดือนหลังเข�าร&วมโครงการ 
ผู�เขียนได�นําเสนอ Action Plan ภายในกรอบระยะเวลา 6 เดือนกับ APO โดยมีรายละเอียดตาม

ตารางด�านล&าง  โดยในเบ้ืองต�นผู�เขียนได�จัดทําบทความเพ่ือเผยแพร&ความรู�และประสบการณ�ท่ีได�รับจากการ
ฝKกอบรมครั้งน้ี ลงในหนังสือพิมพ�กรุงเทพธุรกิจ สําหรับกิจกรรมตามแผนงานใน Action Plan ผู�เขียนจะต�อง
ปรึกษากับผู�บังคับบัญชาเพ่ือให�การสนับสนุนและรายงานความคืบหน�ากับ APO เปGนลําดับต&อไป 

  



การจัดทํารายงานภายหลังการเข�าร�วมโครงการเอพีโอ (ฉบับปรับปรุง เม.ย. 2561) 
ส�วนวิเทศสัมพันธ* สถาบันเพิ่มผลผลิตแห�งชาติ 
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ส
วนท่ี 3 เอกสารแนบ 

 
� รายช่ือผู�เข�าร&วมโครงการและประเทศท่ีเข�าร&วมโครงการ 
� กําหนดการฉบับล&าสุด (Program) 
� เอกสารประกอบการประชุม/สัมมนา (Training Materials) 
� รายงานก&อนการเดินทางท่ีท&านดําเนินการ (Country Paper-Thailand) 
� เอกสารนําเสนอผลงานหลังจากเข�าร&วมกิจกรรมกลุ&ม (Group Presentation) 


