


บทน�ำ

อุตสาหกรรม 4.0 (Industrie 4.0) เริ่มจากประเทศเยอรมนีได้มีการก�าหนดกรอบมาตรฐาน
อุตสาหกรรม 4.0 และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกต่างเห็นความส�าคัญ เนื่องจากองค์กรต่าง ๆ ต้องเผชิญกับ
ความท้าทายในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้น โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ 
วัยสูงอายุ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ความหมายของอุตสาหกรรม 4.0 
อย่างง่าย คือการเช่ือมโยงข้อมูลองค์กรต่าง ๆ ท้ังในแนวราบ (Horizontal Integration) ตั้งแต ่
ซัพพลายเออร์ องค์กร ลูกค้า และการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานต่าง ๆ  ภายในองค์กรในแนวด่ิง (Vertical 
Integration) ตั้งแต่หน่วยผลิตจนถึงระดับบริหารโดยการเชื่อมโยงเหล่านี้ผ่านทางเทคโนโลยีดิจิทัล 
ซึ่งจะท�าให้ระบบการผลิตและระบบต่าง ๆ เชื่อมโยงกันตลอดห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้อุตสาหกรรม 4.0 
ยังประกอบด้วยเทคโนโลยีส�าคัญอื่น ๆ ท่ีช่วยท�าให้การผลิตมีความแม่นย�า และเกิดผลิตภาพสูง ได้แก่ 
หุ ่นยนต์อัตโนมัติ (Autonomous Robots), การสร้างแบบจ�าลอง (Simulation), การบูรณาการ 
ระบบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน (Horizontal and Vertical System Integration), การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
ของอุปกรณ์ (Internet of Things), การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Cyber Security), การประมวล
และเก็บข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ (The Cloud), การขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเนื้อวัสดุ (Additive Manufacturing), 
เทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality) และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data and Analytics) 
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อย่างไรก็ดี องค์กรที่ต้องการลงทุนด้าน
เทคโนโลยีเพื่อก้าวไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ต้องอาศัย
แผนการด�าเนินการอย่างเป็นระบบ เพราะต้องใช้
ทรพัยากรจ�านวนมาก องค์กรอาจจะไม่ประสบความ
ส�าเรจ็ในการน�าเทคโนโลยมีาใช้ได้อย่างเตม็ประสทิธภิาพ 
หากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  ไม่เอือ้อ�านวย เช่น ขาดบคุลากร 
ที่มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยี การปรับเปลี่ยนระบบ
การผลิตเดิมให้สอดรับกับเทคโนโลยี ลูกค้าหรือ
ซัพพลายเออร์ที่ยังไม่สามารถปรับเปล่ียนองค์กร 
ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี เป็นต้น 

ดัง น้ัน ก ่อน ท่ีองค ์กรจะวางนโยบาย 
ด้านอุตสาหกรรม 4.0 ภายในองค์กร จ�าเป็นต้อง 
ประเมินสถานะและความพร้อมด้านอุตสาหกรรม 4.0 
โดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งท�าให้องค์กรได้รับแนวทางหรือ 
ข ้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงองค ์กรได ้อย ่าง 
เป็นระบบ คู ่มือฉบับนี้จึงมีประโยชน์ต่อองค์กร 
โดยเฉพาะภาคการผลิต เพื่อเป็นข้อมูลให้องค์กร
ทราบแนวทางการประเมินสถานะและความพร้อม
ขององค์กรด้านอุตสาหกรรม 4.0 ซ่ึงจะช่วยองค์กร
เกิดความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องในการวางกลยุทธ์
องค์กรตามแนวทางอุตสาหกรรม 4.0 ต่อไป 

ภำพที่ 1 เทคโนโลยีส�ำคัญของอุตสำหกรรม 4.0
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1. ความรวดเร็ วคล ่องตัวและยืดหยุ ่น 
ในการผลิต ระบบการผลิตอัตโนมัติสามารถใช้
เครื่ องจักรและอุปกรณ ์ ในการผลิตสินค ้าที่ม ี
ความแตกต่างกันทุกชิ้น โดยไม่ต ้องเสียเวลา 
ในการปรับตั้งเครื่องจักรใหม่ ท�าให้เกิดการผลิต
สินค้าท่ีแตกต่างกันตามความต้องการของลูกค้า
แต่ละคนได้อย่างรวดเร็ว (Mass Customization)

2. การลดเวลาหรือรอบในการผลิต เช่น 
การสร้างแบบจ�าลองสถานการณ์ ท�าให้สามารถ 
ลดเวลาปรับตั้งเครื่องจักรจริงได ้ หรือการใช ้
เทคโนโลยี Internet of Things เพื่อให้สินค้าระหว่าง
ผลิตสามารถติดต ่อกันด ้วยการใช ้ เทคโนโลยี 
สมองกลฝังตัว ซ่ึงอุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถติดต่อ
กันผ่านตัวควบคุมส่วนกลาง ท�าให้เกิดการปรับ
กระบวนการผลิตได้แบบอัตโนมัติ

3. การพัฒนาคุณภาพสินค้าจากการใช ้
เทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเนื้อวัสดุ ช่วยให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ขึ้นอย่างรวดเร็วและลดต้นทุน
ของการจัดท�าต้นแบบ หรือการผลิตล็อตเล็ก ๆ  หรือ
แม้แต่การผลิตสินค้าที่มีความซับซ้อน น�้าหนักเบา 
เช่น ชิ้นส่วนอากาศยาน หรือชิ้นส่วนอวัยวะต่าง ๆ 
เป็นต้น 

4. การลดของเสียในกระบวนการผลิต 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งมักจะเป็น 
การใช ้ เซ็นเซอร ์ร ่วมกับระบบผลิตแบบดิจิ ทัล 
ท�าให้สามารถตรวจสอบวัตถุดิบและงานระหว่าง
ท�าได ้ทุกขั้นตอน สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุ 
และป้องกันความผิดพลาดจากข้อมูลที่เก็บไว้ได้ 

5. การเพิ่มประสิทธิภาพของเคร่ืองจักร เช่น 
การใช ้ เทคโนโลยีเซ็นเซอร ์ที่สามารถจับความ 
ผิดปกติของเครื่องจักร เช่น ความร้อน เสียง แล้ว
ส่งข้อมูลเพื่อน�าไปวิเคราะห์ ซ่ึงถือเป็นการบ�ารุง
รักษาเชิงพยากรณ์ (predictive maintenance) 

6. ความยืดหยุ่นในกระบวนการผลิตสูงขึ้น 
เกดิจากความร่วมมือระหว่างผูผ้ลติและซพัพลายเออร์
ในการจัดหาและร่วมมือกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ
ความสามารถในการหาแรงงานทักษะสูงหรือ 
ผู้เชี่ยวชาญผ่านทางเครือข่ายผ่านระบบคลาวด์ 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรม 4.0 ช่วย
ให้เกิดการสร้างนวัตกรรมในกระบวนการผลิตได้
อย่างมากมาย ท�าให้เกิดประสิทธิภาพ คุณภาพ 
ต้นทุนการผลิตต�่าลง รวมไปถึงการผลิตสินค้า 
ตอบสนองความต ้องการของลูกค ้าแต ่ละราย 
ภายในเวลาสั้น นอกจากนี้ องค์กรยังสามารถสร้าง
โมเดลทางธุรกิจดิจิทัลใหม่ ๆ เช่น การให้บริการ
ผ่านผลิตภัณฑ์ที่สามารถติดต่อได้ ซึ่งจะช่วยให้
องค์กรสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า พนักงานมีทักษะ 
สูงขึ้น และองค์กรมีความยั่งยืนในระยะยาว 

ประโยชน์ของอุตสำหกรรม 4.0 ต่อองค์กร

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ช่วยเพิ่มผลิตภาพองค์กรได้ในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 
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หน่วยงานต่าง ๆ  ในหลายประเทศต่างพฒันา 
กรอบแนวทางการประเมินความพร้อมและสมรรถนะ
ด้านอตุสาหกรรม 4.0 เพือ่ประเมนิสถานะความพร้อม
และและสมรรถนะขององค์กรด้านอุตสาหกรรม 4.0 
และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงองค์กรอย่าง
เป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็น Industry 4.0 self-assessment 
ของ PricewaterhouseCoopers (PwC) ประเทศ
อังกฤษ , Industrie 4.0 - CheckUp ของ Fraunhofer 
IFF ประเทศเยอรมน ีหรอื Singapore Smart Industry 
Readiness Index (SSIRI) ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น 
ซึ่งในแต่ละแนวทางก็ให้ความส�าคัญในแต่ละด้าน
แตกต่างกันไป 

แนวทำงกำรด�ำเนินกำรปรับปรุงองค์กรตำมแนวทำงอุตสำหกรรม 4.0

ส�าหรับในคู่มือฉบับน้ีจะเน้นกรอบแนวทาง
การประเมินความพร้อมและสมรรถนะขององค์กร
ของ Fraunhofer IFF ประเทศเยอรมน ีหรอื “Industrie 
4.0 - CheckUp” เพราะเป็นกรอบแนวทางการประเมิน 
ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ เป็นระบบ และมีมาตรฐาน 
ในขณะเดียวกนักส็ามารถปรบัใช้กบัหน่วยงานต่าง ๆ  
ในองค์กรได้

คุณสมบัติขององค์กรที่ต้องกำรประเมินควำมพร้อมและสมรรถนะ 

ด้ำนอุตสำหกรรม 4.0 

เป็นองค์กรท่ีมีการวางวิสัยทัศน์เกี่ยวกับ
อตุสาหกรรม 4.0 หรือต้องการเปลีย่นแปลงองค์กรไป
สูอ่งค์กรดจิทัิล นอกจากนี ้องค์กรจะต้องมทีรพัยากร
เพียงพอที่จะสามารถด�าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
เพื่อการปรับปรุง ส่ิงที่ส�าคัญ องค์กรจ�าเป็นต้อง 
มีหน ่วยงานสารสนเทศภายในองค์กร เพราะ 
การด�าเนินการในเรื่องอุตสาหกรรม 4.0 นั้น จ�าเป็น
ต ้องปรับปรุงกระบวนการจากระบบอนาล็อก 
ไปสู่ระบบดิจิทัลในหลาย ๆ หน่วยงาน ซ่ึงอาจจะ 

ไม ่ มีความยืดหยุ ่น หากองค ์ กรต ้ องว ่ าจ ้ า ง 
จากภายนอก (Outsource) นอกจากนี้องค์กร 
ยังต้องมีกระบวนการท�างานที่ค่อนข้างมีมาตรฐาน 
และชัดเจน สิ่งที่ส�าคัญท่ีสุดคือ องค์กรควรมี 
ความเข้าใจและด�าเนินการเกี่ยวกับเรื่องผลิตภาพ 
เป็นพื้นฐาน มีวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความส�าคัญ 
กับการปรับปรุงงาน จึงจะท�าให้การด�าเนินการ
ปรับปรุงสู่องค์กรดิจิทัลประสบความส�าเร็จได้

คุณสมบัติของผู้ประเมินควำมพร้อมและสมรรถนะด้ำนอุตสำหกรรม 4.0

ในการประเมินความพร้อมและสมรรถนะ
ด้านอุตสาหกรรม 4.0 องค์กรจ�าเป็นต้องมีผู้ประเมิน
ไม่ว่าจะเป็นผู้ประเมินจากภายนอก หรือบุคลากร
ภายในองค์กรก็ตาม ผู ้ประเมินต้องมีคุณสมบัติ 
เพียงพอที่ท�าให้องค์กรมั่นใจว่าผลประเมิน และ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงต่าง ๆ ที่องค์กรได้รับ
มีความชัดเจน เป็นแนวทางที่ถูกต้อง สามารถน�าไป
ปฏิบัติได้ ผู ้ประเมินจ�าเป็นต้องได้รับการอบรม 
Industrie 4.0 – CheckUp มาก่อน และยังจะต้อง
มีคุณสมบัติที่เหมาะสมอื่น ๆ อีก ไม่ว่าจะเป็นมี 

ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรม มีประสบการณ์และ
ความรู้ความเข้าใจองค์กรเป็นอย่างดี มีความรู้ท่ี 
เก่ียวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 มีความรู ้ 
ด้านระบบ IT นอกจากนี้ยังต้องมีความสามารถ 
ในการสื่อสาร ถ่ายทอด น�าเสนอ และมีความ 
น่าเชื่อถือ นอกจากนี้ หากผู้ประเมินมีประสบการณ์
ในการประเมินองค์กรด้านอุตสาหกรรม 4.0 ก็จะ
สามารถน�าประสบการณ์ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้ 
กับองค์กรที่ประเมินได้
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Industrie 4.0 - CheckUp 

เป็นกรอบแนวทางการประเมินความพร้อม
และสมรรถนะด้านอุตสาหกรรม 4.0 ของสถาบัน 
Fraunhofer IFF ประเทศเยอรมนี เป็นการประเมิน
เชิงลึกโดยใช ้วิธีการสัมภาษณ์การท�างานของ
บุคลากรในหน่วยงานส�าคัญต่าง ๆ ภายในองค์กร 
การสัมภาษณ ์ เกี่ ยวกับการติดต ่อสื่ อสารหรือ 
แลกเปลี่ยนข ้อมูลระหว ่างบุคลากรในองค ์กร 
กระบวนการท�างาน และการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ 
เพื่ อ ให ้ ท ราบสถานะของหน ่ วยงานในด ้ าน
อุตสาหกรรม 4.0 นอกจากนี้ ผลการประเมิน 
ยังท�าให้องค์กรได้รับ “ดัชนีการประเมินความพร้อม
และสมรรถนะด้านอุตสาหกรรม 4.0” ที่มีความเป็น
มาตรฐาน สามารถเทียบเคียงองค์กรอื่นได้ 

วิธีกำรประเมิน

ผู้ประเมินจะใช้ผังกระบวนการเพื่อพิจารณา
ความเช่ือมโยงระหว่างข้อมูลและสินค้า ท�าให้ทราบ
ระดับความพร้อมและสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและ
กระบวนการ และความสามารถในการปรับปรุง 
เพ่ิมประสิทธิภาพ คุณภาพ หลังจากนั้น จะได ้
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงโดยการใช้เทคโนโลยี 
หรือวิธีการต่าง ๆ ทั้งระยะสั้นจนถึงระยะยาว 
ให้แก่องค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถน�าแนวทาง 
ไปบรรจุ ในแผนการด� า เนินงานเพื่ อ ให ้บรรลุ 
เป้าหมายด้านอุตสาหกรรม 4.0 ที่ตั้งไว้

องค์ประกอบของ Industrie 4.0 – CheckUp

การประเมินความพร้อมและสมรรถนะด้านอุตสาหกรรม 4.0 ตามแนวทาง Industrie 4.0 – 
CheckUp ประกอบด้วยองค์ประกอบส�าคัญ 5 ส่วน ดังนี้ 

11
2 3 4

52
3

4

5

Target Focusing

Interview Phase

Industry 4.0
Check-up-Tool

Interview
Evaluation

Solutions
Prioritization
Roadmapping

องคประกอบของ
Industrie 4.0-CheckUp

11
2 3 4

52
3

4

5

การรับรูวัตถุประสงค
และความสำคัญ
ของการประเมิน

(Target Focusing)

การเก็บขอมูล
การดำเนินงานขององคกร

(Interview Phase)

เครื่องมือประเมิน
ความพรอมและสมรรถนะ

ขององคกรดาน
อุตสาหกรรม 4.0 เชิงลึก

(Industry 4.0
Check-up-Tool)

ผลการประเมิน
ที่องคกรไดรับ
(Interview
Evaluation)

ขอเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุง

(Solutions)
ลำดับความสำคัญของ

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
(Prioritization)

และเสนทางสูเปาหมาย
(Roadmapping) ******

องคประกอบของ
Industrie 4.0-CheckUp
ภำพที่ 2 องค์ประกอบของ
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1) กำรรับรู้วัตถุประสงค์ และควำมส�ำคัญของกำรประเมิน (Target Focusing)

ผู ้ประเมินจะช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน และสร้างการรับรู ้แก่ผู ้บริหารระดับสูง 
ในองค ์กร ในขั้นตอนนี้ควรเชิญผู ้บริหารจาก 
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายตรวจสอบ
คุณภาพ ฝ่าย IT ฝ่ายบุคคล ฝ่ายบัญชี วัตถุประสงค์
คอื การสร้างความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับวัตถปุระสงค์ 
ของการประเมินองค์กร 

นอกจากการชี้ แจงวัตถุประสงค ์ แล ้ ว 
ผู ้ประเมินยังมีการขอความเห็นจากผู ้บ ริหาร 
ในหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นความท้าทาย ปัญหา 
หรือความยากล�าบากในการด�าเนินธุรกิจขององค์กร 

และผู้ประเมินยังจ�าเป็นต้องทราบความคาดหวัง
ของผู้บริหาร ว่าต้องการให้องค์กรมีการเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ไปถึงจุดใด เพื่อจะได้น�าไป
ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานขององค์กรต่อไป 
ผู ้ประเมินยังอาจจะขอให้ผู ้บริหารเสนอแนวทาง 
ที่ผู ้บริหารเห็นว่าจะสามารถช่วยพัฒนาระบบงาน
ต่าง ๆ  ภายในองค์กรให้ดีขึ้น หรือแม้แต่ข้อค�าถาม
สงสัยอ่ืน ๆ  ในขั้นตอนนี้ จะใช้วิธีการท�า workshop 
ร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ  โดยให้ผู้บริหาร
ระบุความท้าทาย ความคาดหวัง ข้อเสนอแนะ 
รวมถึงค�าถาม เพ่ือเป็นของมูลในการวางแนวทาง
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงให้แก่องค์กรต่อไป

2) กำรเก็บข้อมูลกำรด�ำเนินงำนขององค์กร (Interview Phase)

วัตถุประสงค์ของขั้นตอนนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูล
เกี่ยวกับกระบวนการท�างานของหน่วยงานต่าง ๆ 
และความเชื่อมโยงของข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ภายในองค์กร

 2.1 การสัมภาษณ์หน่วยงานต่าง ๆ

หลังจากที่ผู ้ประเมินได้ทราบความคิดเห็น
ของผู้บริหารในหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว ผู้ประเมิน 
จะสัมภาษณ์บุคลากรที่ท�างานในหน่วยงาน โดยมี
วั ตถุประสงค ์คื อ  เพื่ อ ให ้ ได ้ ข ้ อ มูล เกี่ ย ว กับ
กระบวนการท�างานของหน่วยงานต่าง ๆ และ 
ความเชื่อมโยงของข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 
ภายในองค์กร

ก่อนการสัมภาษณ์ ผู ้ประเมินจะศึกษา
ข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสาร เช่น แผนผังกระบวนการ 
ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม รายการเครื่องจักรสินค้า
คงคลัง แผนภูมิการท�างานต่าง ๆ ตัวชี้วัดต่าง ๆ 
ที่อยู ่ในกระบวนการผลิต เป็นต้น นอกจากนี้ 
ผู ้ประเมินจะวางแผนเกี่ยวกับหน่วยงานที่ต้องให้
ข้อมูล เพื่อให้การเก็บข้อมูลอยู่ในเวลาท่ีก�าหนด 
และมั่นใจได้ว่าจะได้ข้อมูลสถานะของหน่วยงาน

ต่าง ๆ ในองค์กรได้ครบถ้วน ตัวอย่างหน่วยงาน
เก็บข้อมูล เช่น กระบวนการผลิตควรสัมภาษณ์
หน่วยวางแผนผลิต แผนกผลิต และแผนกวิศวกรรม 
เป็นต้น

 2.2 คุณสมบัติของผู้ถูกสัมภาษณ์ 

องค์กรอาจมอบหมายพนกังานจ�านวน 2-3 คน
ต่อหน่วยงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้รับข้อมูลครบถ้วน
และสมบูรณ์ ซึ่งพนักงานที่ถูกสัมภาษณ์ควรมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้

• มีความรู้ในเรื่องแผนงานและกลยุทธ์ของ
หน่วยงานและองค์กรเป็นอย่างดี

• มีความรู ้ในเรื่องการบริหารจัดการใน
หน่วยงาน

• มีความรู ้ในเรื่องกระบวนการในระดับ
ปฏิบัติการ

• มีความน่าเชื่อถือ และเปิดใจในการตอบ
ค�าถาม

• มีประสบการณ์ในการท�างานในหน่วยงาน
หรือในองค์กร

• มีความตระหนักถึงความส�าคัญของ
อุตสาหกรรม 4.0
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 2.3 หวัข้อและลกัษณะค�าถามส�าหรับสัมภาษณ์

ผู้ประเมินจะสัมภาษณ์ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับ
หน้าที่และความรับผิดชอบในหน่วยงานกระบวนการ 
หลักในการท�างาน เคร่ืองมือหรือซอฟท์แวร์ที่ใช้ใน
การท�างาน รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล นอกจากนี้ 
ค�าถามยังครอบคลุมถึงการติดต่อประสานงาน 
กับแผนกอื่น ๆ เช ่น หน่วยงานที่ต ้องติดต่อ 
ประสานงาน รูปแบบวิธีการในการติดต่อสื่อสาร 
หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืน ความถี ่
ในการติดต่อสื่อสาร การน�าข้อมูลที่ได้จากหน่วย
งานอื่นไปใช้ในการท�างาน เป็นต้น นอกจากนี ้
ผู ้ประเมินอาจจะถามถึงโครงการที่ เกี่ ยวข ้อง 
กับอุตสาหกรรม 4.0 ที่วางแผนไว้ ซึ่งเมื่อด�าเนินการ
แล้วจะมีผลกระทบต่อกระบวนการท�างานในหน่วยงาน 

ค�าถามที่ผู ้ประเมินใช้จะอยู ่ในรูปประโยค
และค�าศัพท์ท่ีเข้าใจง่าย กระชับ ไม่คลุมเครือ 
หรือซับซ้อนจนเกินไป เป็นเหตุการณ์จริงท่ีเกิดขึ้น 
ไม่ใช้ค�าถามเหตุการณ์สมมติ นอกจากนี้ ยังเป็น
ค�าถามท่ีผู้ตอบสามารถระบุวัน เวลาได้อย่างชัดเจน 
ผู้ประเมินจะพยายามหลีกเลี่ยงค�าถามน�า แต่จะใช้
ค�าถามปลายเปิดที่ให้ผู ้ตอบมีการอธิบายให้เกิด
ความชัดเจน ในกรณีที่ ได ้ข ้อมูลไม ่ครบถ ้วน 
ผู ้ประเมินจะถามเฉพาะจุดเพ่ือให้ได้ค�าตอบท่ีมี 
ความสมบูรณ์ครบถ้วน 
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3) เครื่องมือประเมินควำมพร้อมและสมรรถนะขององค์กรด้ำนอุตสำหกรรม 4.0 เชิงลึก 

(Industry 4.0 Check-up-Tool)

เป็นหัวใจส�าคัญของ Industrie 4.0 – CheckUp เพราะเป็นเครื่องมือที่ผู้ประเมินใช้ในการให้
คะแนนระดับความพร้อมและสมรรถนะขององคก์ร ว่าอยู่ในระดับใดของอุตสาหกรรม 4.0 คะแนนที่ได้จาก
การใช้เครื่องมือนี้จะท�าให้ทราบว่าหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรมีการด�าเนนิงานด้านอุตสาหกรรม 4.0 อยู่ใน
ระดับใด ซึ่งสามารถน�ามาเปรียบเทียบกันได้เพราะเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกหน่วยงานและทุกองค์กร 
ในการประเมินผู้ประเมินจะให้คะแนนแต่ละหน่วยงานโดยพิจารณาตามหลักการประเมิน 6 ด้าน (6 
principles of Industrie 4.0) ได้แก่

Principle ที่ 1 การจัดเก็บและประมวลผล
ข้อมูล (Data Collection and Processing) เป็นการ
พิจารณารูปแบบการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล
ขององค์กรว่าอยู่ในรูปแบบใด เช่น เก็บข้อมูลด้วย
คนเป็นหลัก หรือข้อมูลถูกสร้างเองจาก Cyber-
Physical Production System ตัวอย่างการให้
คะแนนในด้านนี้ เช่น หากหน่วยงานมีการจัดเก็บ
ข้อมูลด้วยคนเป็นหลัก ไม่มีมาตรฐานในการจัดเก็บ
ข้อมูล จะได้คะแนนอยู่ในระดับต�่า แต่หากองค์กร
มีการจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลผ่าน Cyber-Physical 
Production System ไปจนถึงระดับซัพพลายเชน 
จะได้คะแนนอยู่ในระดับสูง 

Principle ที่ 2 ระบบที่ใช้เพื่อสนับสนุน 
การท�างาน (Assistance Systems) เป็นการพิจารณา
การน�าเทคโนโลยีหรือระบบสนับสนุนอื่น ๆ มาช่วย
ในการท�างาน เพื่อลดความผิดพลาด อุบัติเหตุ หรือ 
ช่วยท�าให้งานมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ไม่ว่าจะเป็น 
การใช้รปูภาพ เสยีง วดีทิศัน์ อปุกรณ์และกลไกต่าง ๆ  
ในการให้คะแนน หากหน่วยงานมกีารท�างานซ�า้ ๆ  ไม่มี 
การใช้เทคโนโลยหีรืออุปกรณ์ใด ๆ  ช่วยในการท�างาน 
จะได้รบัคะแนนอยูใ่นระดบัต�า่ อย่างไรกด็ ีหากหน่วยงาน 
มีการใช้ระบบช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น Augmented 
Reality (AR) และ Virtual Reality (VR) ในการท�างาน
มีมาตรฐานในการท�างานร่วมกัน จะได้คะแนนอยู่ใน
ระดับสูง

Principle ที่ 3 ระบบเครือข่ายและบูรณาการ 
(Networking and Integration) เป็นการพิจารณา
ความเชือ่มโยงระหว่างหน่วยงานภายใน เช่น ระหว่าง
เครื่องจักร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ว่ายังเป็นการ
ตดิต่อสือ่สารระหว่างคน หรอืความสามารถบรูณาการ 
ข้อมูลเครื่องจักรได้อย่างสมบูรณ์ เป้าหมายของ
ระบบเครือข่ายและบูรณาการเป็นการเชื่อมต่อ
เครื่องจักร พนักงาน เข้าสู ่ระบบเป็นเครือข่าย
เดียวกัน ตัวอย่างการให้คะแนน เช่น หากหน่วย
งานมีเครื่องจักรท่ีมีการเชื่อมโยงถึงกัน มีระบบ IT 
ในการสื่อสาร และระบบ IT มีความยืดหยุ่นและ
เชื่อมต่อกันในแต่ละระบบ จะได้คะแนนอยู่ในระดับ
ค่อนข้างต�่า หรือหากหน่วยงานสามารถเชื่อมต่อ
ระบบอย่างมีมาตรฐานด้านความปลอดภัย มีการ
แสดงผลข้อมูลแบบ real-time ผ่านระบบ Cloud 
เครื่องจักรสามารถสั่งงานผ่านระบบเครือข่ายได้
ด้วยตนเอง จะได้คะแนนอยู่ในระดับสูง

Principle ที่ 4 การกระจายอ�านาจและ 
การมุ่งเน้นการให้บริการ (Decentralization and 
Service Orientation) เป็นการพิจารณาเรื่อง 
การรวมศูนย์หรือกระจายศูนย์การปฏิบัติงาน เช่น 
การบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ หรือกระจายอ�านาจ
เพือ่ให้เกดิความยดืหยุน่ในการท�างาน เช่น หน่วยงาน
ไม่มีการให้บริการระหว่างหน่วยงาน จะได้คะแนน
อยู่ในระดับต�่า แต่หากหน่วยงานสามารถให้บริการ
ท่ัวท้ังเครือข ่าย และมีการคิดค ่าใช ้จ ่ายแบบ 
pay-per-use จะได้คะแนนอยู่ในระดับสูง
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Principle ที่ 5 การจัดการตนเองและ 
ความเป็นอสิระ (Self-Organization and Autonomy) 
เป็นการพิจารณาเรื่องระบบ Cyber-Physical 
Systems (CPS) เพื่อช่วยในการควบคุมการท�างาน
และบริหารจัดการ เช่น การควบคุมการท�างานแบบ 
manual จะได้คะแนนอยู ่ในระดับต�่า แต่หากมี
ระบบควบคุมการท�างานแบบอิสระและเป็นแบบ
อัตโนมัติทั้งองค์กร เคร่ืองจักรและอุปกรณ์สามารถ
ปรับเพิ่มประสิทธิภาพของตนเองได้อย่างอิสระ 
จะได้คะแนนอยู่ในระดับสูง

Principle ท่ี 6 คุณสมบัติของพนักงาน 
(Qualification of Employees) เป็นการพิจารณา
ความรู ้ความสามารถของพนักงานโดยค�านึงถึง
อุตสาหกรรม 4.0 รวมถึงทัศนคติของพนักงานว่า 
มีการยอมรับความเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยี
มากน้อยเพียงใด หน่วยงานต้องมีการวางแผน 
ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  
เช่น พนักงานยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม 4.0 จะได้คะแนนอยู่ในระดับต�่า หรือ
องค์กรมีการจัดการความรู้ของพนักงานผ่านระบบ
เน็ตเวิร์คส่วนกลางในองค์กร หรือพนักงานมีทักษะ 
ความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะตัดสินใจ 
ในงานเองได้ ก็จะได้คะแนนอยู่ในระดับสูง

เมื่อองค์กรได้รับการประเมินและทราบคะแนนองค์กรแล้ว จะน�ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ หรือ
ระดับความพร้อมและสมรรถนะ เพื่อให้ทราบว่าองค์กรอยู่ระดับใด Industrie 4.0 – CheckUp สามารถ
จ�าแนกองค์กรตามความพร้อมและสมรรถนะออกเป็น 5 ระดับ ดังภาพที่ 1 ได้แก่ 

ระดับที่ 1 Maturity level 1 หรือเรียกว่า 
Loca l  E f f i c iency องค ์กรที่ อ ยู ่ ในระดับ นี ้
มีการด�าเนินงานเป็นแบบกึ่งอัตโนมัติ องค์กรมีการ
ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการท�างานบ้าง แต่ยังใช้
คนในการท�างานเป็นหลัก รวมถึงการเก็บข้อมูล 
และการส่งข้อมูลระหว่างกัน การใช้ข้อมูลในการ
ท�างานส่วนใหญ่อยู่ที่ตัวบุคคลหรือหน่วยงานนั้น ๆ 
ยังไม่มีการส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงานและยังไม่มี
การน�าข้อมูลของหน่วยงานอ่ืน ๆ  ไปใช้ในการวเิคราะห์ 
หรือใช้ในการประมวลผลต่อ

ระดับที่ 2 Maturity level 2 หรือเรียกว่า 
Transparent Factory (Big Data) องค์กรที่อยู่ใน
ระดับนี้มีการเชื่อมโยงของข้อมูลระหว่างระบบ 
ต่าง ๆ มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล และมี
เทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูล มีการใช้เซ็นเซอร์ 
หรือการดึงสัญญาณจาก PLC รวมถึงมีการน�าข้อมูล
ท่ีจัดเก็บไว้มาใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผล
มากขึน้ เครือ่งจักรและอปุกรณ์ต่าง ๆ มกีารเชือ่มโยง 
ข้อมูลถึงกันเพื่อลดการจัดเก็บข้อมูลที่ซ�้าซ้อน 

ระดับที่ 3 Maturity level 3 หรือเรียกว่า 
Smart Factory (Smart Data) องค์กรที่อยู่ในระดับ
นี้มีการน�าระบบ IT เข้ามาใช้สนับสนุนการท�างาน
ของเครื่องจักร มีการสื่อสารและเชื่อมต่อกันแบบ
อัตโนมัติผ่านเทคโนโลยี Internet of thing รวมถึง
การจัดการข้อมูลเป็นแบบดิจิทัลทั้งหมด เพื่อให้เกิด
ความเชื่อมโยงระหว่างสินค้าและกระบวนการ
ท�างาน มีการแสดงสถานะของการท�างานรวมถึง 
ค่าควบคุมต่าง ๆ  ที่จ�าเป็น นอกจากนี้ยังมีการน�า
เทคโนโลยีต ่าง ๆ มาช่วยสนับสนุนการท�างาน 
ของคน เช่น Autonomous Robots มาเป็นผู้ช่วย
ในการผลิต, AR มาประยุกต์ใช ้ในการท�างาน 
เพื่อลดความผิดพลาดในการท�างาน หรือใช้อบรม
พัฒนาพนักงาน เป็นต้น
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ระดับที่ 4 Maturity level 4 หรือเรียกว่า 
Dark Factory (Fully Automated) องค์กรท่ีอยู ่
ในระดับนี้มกีารออกแบบสินค้า/บริการ กระบวนการ
ท�างาน รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ให้มีการ 
เชือ่มโยงกนัในกระบวนการทกุขัน้ตอนทัง้กระบวนการ 
ท�างานหลกัและกระบวนการท�างานย่อย มกีารท�างาน
แบบอัตโนมัติทั้ งหมดโดยปราศจากคนเข ้าไป
เกี่ยวข้อง เครื่องจักรและอุปกรณ์สามารถเรียนรู ้
และปรับปรุงกระบวนการท�างานได้ด ้วยตัวเอง 
ด้วยหลักการ Artificial Intelligence เครื่องจักร
สามารถดูแลสภาพพื้นฐานและแก ้ไขฟ ังก ์ชั่น 
การท�างานด้วยตนเอง กระบวนการผลิต/การท�างาน
ต่าง ๆ สามารถท�างานได้ด้วยตัวเอง โดยไม่จ�าเป็น
ต้องมีแสงสว่าง (Dark Factory)

ระดับที่ 5 Maturity level 5 หรือ Industrial 
Ecosystem องค์กรท่ีอยูใ่นระดับนีม้กีารบรหิารจดัการ
ระบบซัพพลายเชนอย่างเหมาะสม โดยทุกคน 
ที่เกี่ยวข้องกับระบบซัพพลายเชนนั้น มีการเชื่อมโยง
กันตั้งแต่ซัพพลายเออร์ไปยังลูกค้าทั้งภายนอก 
และภายในโรงงาน มีระบบการจัดการข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพด้านการผลิตเชื่อมโยงกับการขนส่ง 
เป็นแบบอัตโนมัติ เครื่องจักรและอุปกรณ์สามารถ
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพด้วยตนเอง 
อย่างอิสระ

ภำพที่ 4 ระดับควำมพร้อมและสมรรถนะขององค์กร

Industrial Ecosystems Autonomous
supply chain from
customer to customer

Networked automated
production and logistics
systems

Integrated acquisition
of production, quality
and logistics data

Documentation, basis
for analysis, digital
modelling, low cost
automation

Transparent  Factory
(Big Data)

Single actions Semi-automation and
local  solutions

Local  e�ciency

Smart Factory
(Smart Data) Linked product and

process  data

Digital factories, new HMI,
assistance systems,
human-robot
collaboration

Dark Factory
(fully  automated)

Interconnected
product structure,
process structure
and infrastructure

Highly automated
subsystems,
self-learning control
algorithms

Industrie 4.0-CheckUp
Guide to interpretation of the results: Which stage of Industrie 4.0 has the  company reached?

Always keep in mind what the individual
stages of the maturity model mean.

It can not be the goal for each company
to reach stage 4 or 5. This always depends on
the products, the sector and  the general conditions.
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4) ผลกำรประเมินที่องค์กรได้รับ (Interview Evaluation)

4.1 ผลการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนปัญหา
อุปสรรค (SWOT) 

ผู ้ประเมินต้องประเมินในสิ่งท่ีได้รับจาก 
การสัมภาษณ์ที่เป็นสภาพปัจจุบันให้แก่องค์กรไม่ว่า
จะเป็นจุดแข็ง จุดด้อย โอกาส และอุปสรรคต่าง ๆ  
ขององค ์กร เพื่อน�าข ้อมูลส ่วนนี้ ไปร ่วมจัดท�า 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงให้องค์กรสามารถน�า
ไปก�าหนดเป็นกลยุทธ์และแผนงานขององค์กรต่อไป

• จุดแข็ง (Strengths) หรือข้อได้เปรียบ
ภายในที่ส่งเสริมองค์กรให้มุ ่งสู ่อุตสาหกรรม 4.0 
เช่น มีแผนก IT ท่ีสามารถพัฒนาโปรแกรมเองได ้
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ด้านอุตสาหกรรม 4.0 ชัดเจน

• จุดอ่อน (Weaknesses) หรือข้อเสียเปรียบ
ขององค์กรที่สามารถควบคุมหรือปรับปรุงแก้ไขได้ 
เช่น เอกสารสายการผลิตมีจ�านวนมากท�าให้สืบค้น
ยาก การตัดสต็อกวัตถุดิบไม่เป็นแบบ real-time 
ท�าให้การวางแผนการผลิตและแผนสั่งซื้อผิดพลาด

• โอกาส (Opportunities) หรือปัจจัยที่อยู่
ภายนอกที่ เอื้ออ�านวยประโยชน์ต ่อองค์กรด้าน
อุตสาหกรรม 4.0 เช่น รัฐบาลให้การสนับสนุน 
การด�าเนินอุตสาหกรรม 4.0 ความต้องการของ
ลูกค้าที่ต้องการระบบ real-time ในการติดตาม 
สต็อก ท�าให้องค์กรต้องปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการวัตถุดิบ

• ความเสี่ ยง (Th reats ) ภัยคุกคาม, 
ข้อจ�ากัดหรืออุปสรรคต่าง ๆ  ที่มีต่อการด�าเนินการ
ขององค์กรและไม่สามารถควบคุมได้ เช่น คู่แข่ง 
มีการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างรวดเร็ว 
ระบบไฟฟ้าไม่มคีวามเสถยีร และสญัญาอนิเตอร์เนต็
ท่ีไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น

4.2 ข้อมูลสรุปที่ได้จากการสัมภาษณ ์

ผู้ประเมินจะน�าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
แต่ละหน่วยงานมาสรุปในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน 
เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกันได้ระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ  ภายในองค์กร ข้อดขีองการสรปุประเดน็ส�าคัญ 
ที่ ได ้สัมภาษณ์แต ่ละหน่วยงาน ท�าให ้องค ์กร 
เห็นภาพของหน่วยงานว่ามีการด�าเนินงานโดยคน
หรือระบบ รวมถึงเมื่อองค์กรได้ด�าเนินการตาม 
ข้อเสนอแนะแล้ว องค์กรจะสามารถยกระดับ 
ในด้านใดได้บ้าง เช่น ผลิตภาพการไหลของข้อมูล 
หรือคุณภาพของสินค้า โดยผู้ประเมินจะส่งข้อมูล
สรุปนี้ให้องค์กรตรวจสอบหลังจากท่ีได้สัมภาษณ์ 
เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส�าคัญต่าง ๆ ที่ได้รับมีความ
ครบถ้วน และถูกต้องตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด

ตัวอย่างจากภาพที่ 3 จะเห็นว่าฝ่ายผลิต 
มีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันโดยใช้คนเป็นหลัก 
หรือบางส่วนอาจมีการใช้ระบบและคน ทั้งนี้ยังใช้
คนในการเก็บข้อมูลที่ได้จากเครื่องจักรเป็นหลัก 
การเก็บข้อมูลการผลิตใช้คนในการติดตามลงบันทึก
ในกระดาษ การดึงข้อมูลเพื่อการผลิตยังใช้คน 
ในการเลือก ซึ่งท�าให้เกิดความผิดพลาดสูง ถึงแม้
จะมีการแสกน QR code ในการเก็บข้อมูลวัตถุดิบ 
แต่ก็เพ่ือเป็นการยืนยันความถูกต้องในการเลือก
วัตถุดิบโดยใช้แรงงานคน นอกจากนี้ การติดต่อ
สื่อสารยังใช้โทรศัพท์และอีเมลเป็นหลัก ผู้ประเมิน
เห็นว่า ถ้าฝ่ายผลิตได้มีการปรับปรุงเรื่องการรับส่ง
ข้อมูลแล้ว จะท�าให้ผลิตภาพ การไหลของข้อมูล 
และคุณภาพของสินค้าดีขึ้น
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ภำพที่ 5 ตัวอย่ำงข้อมูลสรุปที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์

Procurement

Logistics &
Warehouse

Production
planning

Human
Resource

Information
Technology

Finance &
Accounting

Production

Marketing

Maintenance

Engineering

R&D

Quality control

Visualization of communications

Legend
Mainly sta�

Sta� and system

Mainly system

Productivity

Information 	ow

Quality

Potential

Customer Supplier

Description

ไมมีเทคโนโลยีในการเก็บขอมูลเครื่องจักร ขอมูลในการผลิตใชวิธีการบันทึกลงในกระดาษโดยคน
และนำขอมูลไปบันทึกลงใน Excel สำหรับการวิเคราะหตอไป การเก็บขอมูลไวเพื่อติดตามตรวจสอบ
ยังอยูในรูปแบบกระดาษ
บางเครื่องจักรมีการเก็บขอมูลล็อตการผลิตผานระบบอินทราเน็ต แลวจึงอัพโหลดขอมูลเขาสูระบบ ERP
ภายใน 20-30 นาที
โปรแกรมที่ใชสำหรับเครื่องจักรเก็บไวในฐานขอมูลกลาง เมื่อมีคำสั่งซื้อในรูปกระดาษจะนำไปโหลด
คำสั่งผลิตของแตละสินคาโดยใชคนในการโหลด
ในสายการผลิต A มีการแสกน QR code วัตถุดิบที่ไดรับ เพื่อตรวจสอบ BOM กอนเริ่มการผลิต 
พนักงานในสายการผลิตใชคนชอปปงพารทที่สโตร ที่มีการตรวจสอบสต็อกสินคาโดยการใช QR code
ในสายการผลิต B ใชพนักงานในการนับพารทโดยไมมีใชเครื่องมือชวย
ในการติดตอกับฝายซอมบำรุง วางแผนและวิศวกรรม ใชวิธีการโทรศัพทและอีเมลเปนหลัก
ใชคนในการตรวจสอบแมกกาซีนสำหรับใสพารทสำหรับผลิตในสายการผลิต A โดยไมมีการสแกน QR code

Procurement

Logistics &
Warehouse

Production
planning

Human
Resource

Information
Technology

Finance &
Accounting

Production

Marketing

Maintenance

Engineering

R&D

Quality control

Visualization of communications

Legend
Mainly sta�

Sta� and system

Mainly system

Productivity

Information 	ow

Quality

Potential

Customer Supplier

Description

ไมมีเทคโนโลยีในการเก็บขอมูลเครื่องจักร ขอมูลในการผลิตใชวิธีการบันทึกลงในกระดาษโดยคน
และนำขอมูลไปบันทึกลงใน Excel สำหรับการวิเคราะหตอไป การเก็บขอมูลไวเพื่อติดตามตรวจสอบ
ยังอยูในรูปแบบกระดาษ
บางเครื่องจักรมีการเก็บขอมูลล็อตการผลิตผานระบบอินทราเน็ต แลวจึงอัพโหลดขอมูลเขาสูระบบ ERP
ภายใน 20-30 นาที
โปรแกรมที่ใชสำหรับเครื่องจักรเก็บไวในฐานขอมูลกลาง เมื่อมีคำสั่งซื้อในรูปกระดาษจะนำไปโหลด
คำสั่งผลิตของแตละสินคาโดยใชคนในการโหลด
ในสายการผลิต A มีการแสกน QR code วัตถุดิบที่ไดรับ เพื่อตรวจสอบ BOM กอนเริ่มการผลิต 
พนักงานในสายการผลิตใชคนชอปปงพารทที่สโตร ที่มีการตรวจสอบสต็อกสินคาโดยการใช QR code
ในสายการผลิต B ใชพนักงานในการนับพารทโดยไมมีใชเครื่องมือชวย
ในการติดตอกับฝายซอมบำรุง วางแผนและวิศวกรรม ใชวิธีการโทรศัพทและอีเมลเปนหลัก
ใชคนในการตรวจสอบแมกกาซีนสำหรับใสพารทสำหรับผลิตในสายการผลิต A โดยไมมีการสแกน QR code
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4.3 คะแนนประเมินสถานะปัจจุบัน (As Is) 

Industrial Ecosystems Autonomous
supply chain from
customer to customer

Networked automated
production and logistics
systems

Integrated acquisition
of production, quality
and logistics data

Documentation, basis
for analysis, digital
modelling, low cost
automation

Transparent  Factory
(Big Data)

Single actions Semi-automation and
local  solutions

Local  e�ciency

Smart Factory
(Smart Data) Linked product and

process  data

Digital factories, new HMI,
assistance systems,
human-robot
collaboration

Dark Factory
(fully  automated)

Interconnected
product structure,
process structure
and infrastructure

Highly automated
subsystems,
self-learning control
algorithms

Industrie 4.0-CheckUp
Maturity assessment and de�nition of starting position – Example

Industry 4.0 - Stage model - Barometer
Integration level - Total Overview

Industrial Ecosystems Autonomous
supply chain from
customer to customer

Networked automated
production and logistics
systems

Integrated acquisition
of production, quality
and logistics data

Documentation, basis
for analysis, digital
modelling, low cost
automation

Transparent  Factory
(Big Data)

Single actions Semi-automation and
local  solutions

Local  e�ciency

Smart Factory
(Smart Data) Linked product and

process  data

Digital factories, new HMI,
assistance systems,
human-robot
collaboration

Dark Factory
(fully  automated)

Interconnected
product structure,
process structure
and infrastructure

Highly automated
subsystems,
self-learning control
algorithms

Industrie 4.0-CheckUp
Maturity assessment and de�nition of starting position – Example

Industry 4.0 - Stage model - Barometer
Integration level - Total Overview

ผู้ประเมินจะน�าผลที่ได้จากการสัมภาษณ์
แต่ละหน่วยงานมาค�านวณคะแนนประเมินสถานะ 
ท่ีได้จาก 6 principles of Industrie 4.0 แล้วน�ามา
พลอตเป ็นเรดาร ์ชาร ์ท เพื่อให ้องค ์กรเห็นว ่า 
ในภาพรวมขององค์กรด้านใดที่องค์กรด�าเนินการ
ได้ดี และด้านใดที่องค์กรยังท�าได้ไม่ดี จากภาพ 

จะเห็นว่าองค์กรมีผลการประเมินอยู่ในระดับ 1.1 
หรือมี Maturity level 1 เป็นองค์กรที่ยังมีการน�า 
เทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับคน เป็นการท�างานแบบ 
กึ่งอัตโนมัติ ข้อมูลเก็บไว้อยู ่กับแต่ละบุคคลหรือ 
แต่ละหน่วยงานเป็นส่วนใหญ่ 

ภำพที่ 6 ตัวอย่ำงผลลัพธ์ที่ ได้จำกกำรประเมินตำมแนวทำง Industrie 4.0 – CheckUp
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4.4 คะแนนประเมินสถานะเป ้าหมาย 
ในอนาคต (To Be) 

นอกจากนี้ ผู ้ประเมินจะประมาณการณ์
สถานะเป้าหมายเพื่อให้องค์กรทราบว่า หากได้
ด�าเนินการตามแนวทางที่ผู้ประเมินให้ไว้ ในอนาคต
องค์กรจะสามารถก้าวไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 อยู่ใน
ระดับใด จากภาพที่ 6 ปัจจุบันองค์กรได้รับคะแนน
ประเมินที่ประมาณ 1.1 ซึ่งองค์กรตั้งเป้าหมาย 
เพื่ อป รับคะแนนประเ มินอยู ่ ที่ ประมาณ 2 .0 
หากได้ด�าเนินการกิจกรรมการปรับปรุงต่าง ๆ  ตาม
แนวทาง Industrie 4.0 แล้ว

4.5 ผังการไหลของข้อมูล 

• ผังการไหลของข ้อมูลสภาพป ัจจุ บัน 
(Current Situation) เพ่ือช่วยให้องค์กรเห็นภาพรวม
ของการไหลและการจัดการข้อมูลของทั้งองค์กร 
ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงจุดที่ขาดประสิทธิภาพในการ
จัดการข้อมูลเนื่องจากวิธีการรับส่งท่ียังเป็นแบบ 
manual อาศัยตัวบุคคลมากกว่าระบบ มีการ 
จัดเก็บข ้อมูลหรือสร ้างข ้อมูลประเภทเดียวกัน 
ในฐานข้อมูลหลายแห่ง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ความถูกต้องแม่นย�าของข้อมูลท่ีน�ามาใช้ และ
ประสิทธิภาพในการจัดการข ้อมูล นอกจากนี้ 
ผู ้ประเมินยังระบุลักษณะหรือปัญหาหลักในการ
จัดการข้อมูลของหน่วยงานให้กับองค์กรอีกด้วย 
การระบุลักษณะหรือปัญหาหลักในการจัดการข้อมูล
ของหน่วยงาน จุดประสงค์เพื่อให้สามารถเห็นภาพ
ปัญหาหลักของแต่ละหน่วยงานท่ีสัมภาษณ์ และ
ปัญหาในภาพรวมขององค์กรทั้งหมดโดยเฉพาะ
ส่วนท่ีมีการเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงาน เพ่ือช่วย 
ในการออกแบบผังการไหลของข้อมูลในอนาคต 
และการจัดท�าข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงให้
ครอบคลุมและสอดคล้องกับกระบวนการท�างาน
หรือปัญหาของแต่ละหน่วยงาน 
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ภำพที่ 7 ตัวอย่ำงผังกำรไหลของข้อมูลสภำพปัจจุบัน
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• ผั งการไหลของข ้อมูลสภาพอนาคต 
(Future Situation) ใช้แนวทางการรวมเข้าสู ่
ศูนย์กลาง (Centralize) ส�าหรับการสร้างและ 
จัดเก็บข้อมูลภายใต้ฐานข้อมูลเดียวกัน แทนการ 
จัดเก็บข้อมลูลักษณะเดยีวกนัซ�า้ซ้อนในคอมพวิเตอร์ 
ส่วนตัวหรือฐานข้อมูลแยก เมื่อแต่ละหน่วยงาน 
มีการน�าข้อมูลไปใช้งานในรูปแบบดิจิทัล จะเป็น 
การกระจายออกจากศูนย์กลาง (Decentralize) 
ผ่านแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมแทนการส่งต่อ
ข ้อมูลระหว ่างหน ่วยงานด ้วยวิ ธีการแบบเดิม 
ซึ่งอาศัยตัวบุคคล เช่น อีเมล ไลน์ โทรศัพท์ 
หรือไฟล์แนบในอีเมล  

ตัวอย่างจากภาพที่ 8 จะเห็นว่าทุกหน่วยงาน
จะดึงข้อมูลจาก Data Lake ที่เป็นฐานข้อมูลกลาง
เพื่อน�าไปใช้งานโดยผ่านทางแอปพลิเคชันหรือ
โปรแกรม และเมื่อมีข้อมูล Transaction ที่เกิดขึ้น
จากการท�ากิจกรรมทางธุรกิจของแต่ละหน่วยงาน
ผ่านทางแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม ข้อมูลจะถูก 
จัดเก็บไว้ส่วนกลาง โดยที่หน่วยงานอื่นสามารถ 
น� า ข ้ อมู ล ไป ใช ้ ง านผ ่ า นทา งแอปพลิ เ คชั น 
หรือโปรแกรมในรูปแบบของรายงานอัตโนมัติ 
ซึ่งจะช่วยลดรอบเวลาการผลิตสินค้า และความ 
ผิดพลาดต่าง ๆ ในกระบวนการท�างานได้ 
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Industrie 4.0-CheckUp
Future Situation: Information Flow
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ภำพที่ 8 ตัวอย่ำงผังกำรไหลของข้อมูลสภำพอนำคต
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5) ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุง (Solutions) ล�ำดับควำมส�ำคัญของข้อเสนอแนะ

เพื่อกำรปรับปรุง และเส้นทำงสู่เป้ำหมำย (Prioritization)

5.1 ข้อเสนอแนะเพือ่การปรบัปรงุ (Solutions)  

ผูป้ระเมนิจะน�าข้อมลูทีไ่ด้รบัจากการสัมภาษณ์ 
มาวิเคราะห์ แล้วประมวลความท้าทายหรือปัญหา 
อุปสรรคต่าง ๆ ที่พบจากองค์กร รวมถึงหาสาเหตุ
ของความท้าทายขององค์กรที่เกิดขึ้น แล้วจะน�ามา
สรุปเป็น “ลักษณะในอนาคตที่ต้องการ (Future 
Characteristic)” ของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น 
ต ้ องการ ติดตามสถานะของ เครื่ อ งจั กรแบบ 
real-time และผ่านมือถือ การสั่งซ้ือและยกเลิก 
ค�าสั่งซ้ือทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

• ความท้าทาย (Challenges) เป็นการ
ประมวลข้อมูลที่ได้จากการค้นหา Target Focusing  
กับผู ้บริหารขององค์กร และข้อมูลที่ได้รับจาก 
การสัมภาษณ์ โดยองค์กรให้ข้อมูลแก่ผู ้ประเมิน 
โดยอาจมองถึงความยากล�าบากในการด�าเนินธุรกิจ
ท่ีองค์กรเผชิญอยู ่ เช ่น อัตราการเข้า-ออกสูง 
การผลิตล็อตเล็ก ๆ  การตอบสนองความต้องการ
ลูกค้า เป็นต้น

• สาเหตุ (Reasons/Causes) ของความ
ท้าทาย เกี่ยวกับอะไรเป็นเหตุที่ท�าให้เกิดความ
ท้าทายเหล่านั้น ซ่ึงข้อมูลส่วนนี้ผู้ประเมินจะน�าไป
จัดท�าข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหา 
เช่น ฐานเงินเดือนค่าแรงที่ไม่จูงใจ การโยกย้าย
หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีใช้ทักษะ
แรงงานคนมากกว่าเครื่องจักร งานท่ีมีความซ�้าซาก
จ�าเจ หรืองานที่เสี่ยงอันตราย เป็นสาเหตุของ 
การเจ็บป่วย หรือเผชิญอันตรายในการท�างานท�าให้
มีอัตราการเข้า-ออกสูง ซึ่งขั้นตอนน้ีจ�าเป็นต้องใช้
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงประสบการณ์ของ 
ผู ้ประเมินในการค้นหาสาเหตุ ท่ีแท ้จริงท่ีท�าให ้
องค์กรเกิดปัญหา

หลั งจากที่ ท ราบลั กษณะในอนาคตที่
ต้องการแล้ว ผู้ประเมินจะจัดท�าเป็นข้อเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุง โดยใช้ความรู ้ด ้านเทคโนโลยี 
ท่ีได้รับมาจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ผู้เชี่ยวซาญด้าน
เทคโนโลยี ซัพพลายเออร์ด้านเทคโนโลยี งานแฟร์
ด้านอุตสาหกรรม มาร่วมกับประสบการณ์ของ 
ผู ้ประเมิน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
ที่ เป ็นไปได้และเหมาะสมกับบริบทขององค์กร 
และสามารถตอบสนองลักษณะในอนาคตท่ีองค์กร
ต้องการได้ โดยข้อเสนอแนะนั้นสามารถแบ่งออก 
ได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่

• ข ้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาพรวมองค์กร 
เป็นข้อเสนอแนะท่ีใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ
ภายใน เพื่อสร้างมาตรฐานในการท�างาน เช่น 
การรวมหน่วยงานซ่อมบ�ารุงเพ่ือขึ้นตรงต่อฝ่าย 
ซ่อมบ�ารุงส่วนกลาง การจัดการความรู้ขององค์กร 
(Knowledge Management) โดยใช้เทคโนโลยี 
เข้ามาช่วย เป็นต้น

• ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเทคโนโลยี เช ่น 
การติดตั้งโปรแกรม MES เพื่อควบคุมกระบวนการ
ผลิต การติดตั้ ง GPS เพื่อติดตามรถขนส ่ง 
การติดตั้งโปรแกรมในระบบผลิตเพื่อดูเครื่องจักร
แบบ real-time การใช้เทคโนโลยี AR/VR เพื่อช่วย
ฝึกอบรมพนักงาน

• ข ้อเสนอแนะเกี่ยวกับบุคลากร เช ่น 
การจัดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่พนักงาน
ที่เป็นวิศวกรและช่างเทคนิค การสรรหาพนักงาน 
ที่มีทักษะด ้านการพัฒนาโปรแกรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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Industry 4.0 Check-Up Guideline

ซึ่งในข้อเสนอแนะดังกล่าว ผู้ประเมินจะจัดท�าให้อยู่ในรูปแบบสรุปข้อเสนอแนะ จ�านวน 1 ข้อ 
ต่อหนึ่งหน้ากระดาษ ในแต่ละข้อเสนอแนะจะประกอบด้วยการสรุปแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
ผลประโยชน์ที่องค์กรคาดว่าจะได้รับโดยจะท�าเป็นสัญลักษณ์ว่าดีขึ้นในด้านใด เช่น ผลิตภาพ ต้นทุน 
หรือคุณภาพ ผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ควรเป็นใครที่ท�าหน้าที่ในการขับเคลื่อนให้ข้อเสนอแนะนี้เกิดขึ้น 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมปรับปรุงนี้เป็นใครบ้าง ควรมีภาพประกอบในการอธิบายความหมายหรือ 
วิธีการของข้อเสนอแนะเหล่านั้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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กำรตรวจวินิจฉัยองค์กรตำมแนวทำงอุตสำหกรรม 4.0

Industry 4.0 Check-Up Guideline

ภำพที่ 9 ตัวอย่ำงข้อเสนอแนะด้ำนกำรจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล

Predictive
Analytics

Process Stability
Quality
Transparency

DB

การตรวจติดตามวัตถุดิบและสภาพแวดลอมที่เก็บวัตถุดิบ

ใชเซ็นเซอรในการเก็บขอมูลสภาพแวดลอมที่มีผลตอคุณภาพวัตถุดิบ
เชน อุณหภูมิ ความชื้น เปนตน
เช็คตัวอยางวัตถุดิบระหวางการเก็บวามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม
นำปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอวัตถุดิบมาวิเคราะห โดยการวิเคราะหจาก
ขอมูลในอดีตที่เกี่ยวของ

ทำใหทราบอัตราการเก็บที่เหมาะสม และการปรับตัวแปรตาง ๆ
ในการผลิต
นำขอมูลไปปรับกระบวนการทำงาน และสูตรการผลิตอัตโนมัติ
ใหสอดคลองกับสภาพของวัตถุดิบ

ฝายตรวจสอบคุณภาพสินคา ฝายคลังสินคา , ฝายวางแผนผลิต ,
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

การเก็บรวบรวมขอมูลและการเตรียมขอมูลเพื่อระบบการวิเคราะหตอไป

ขอเสนอแนะ

ขอดี/ ประโยชน

ความทาทาย

ผูรับผิดชอบ ผูเกี่ยวของ

Predictive
Analytics

Process Stability
Quality
Transparency

DB

การตรวจติดตามวัตถุดิบและสภาพแวดลอมที่เก็บวัตถุดิบ

ใชเซ็นเซอรในการเก็บขอมูลสภาพแวดลอมที่มีผลตอคุณภาพวัตถุดิบ
เชน อุณหภูมิ ความชื้น เปนตน
เช็คตัวอยางวัตถุดิบระหวางการเก็บวามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม
นำปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอวัตถุดิบมาวิเคราะห โดยการวิเคราะหจาก
ขอมูลในอดีตที่เกี่ยวของ

ทำใหทราบอัตราการเก็บที่เหมาะสม และการปรับตัวแปรตาง ๆ
ในการผลิต
นำขอมูลไปปรับกระบวนการทำงาน และสูตรการผลิตอัตโนมัติ
ใหสอดคลองกับสภาพของวัตถุดิบ

ฝายตรวจสอบคุณภาพสินคา ฝายคลังสินคา , ฝายวางแผนผลิต ,
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

การเก็บรวบรวมขอมูลและการเตรียมขอมูลเพื่อระบบการวิเคราะหตอไป

ขอเสนอแนะ

ขอดี/ ประโยชน

ความทาทาย

ผูรับผิดชอบ ผูเกี่ยวของ
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กำรตรวจวินิจฉัยองค์กรตำมแนวทำงอุตสำหกรรม 4.0

Industry 4.0 Check-Up Guideline

ภำพที่ 10 ตัวอย่ำงข้อเสนอแนะด้ำนระบบที่ใช้เพื่อสนับสนุนกำรท�ำงำน

Quality of Service
Installation time
Worker motivation

การใชเทคโนโลยี AR เพื่อชวยในการทำงานเชิงเทคนิค

ทำใหพนักงานสามารถเห็นวิธีการติดตั้งรูปแบบ 3 มิติ
โดยใช  AR application ที่สามารถใชกับสมารทโฟน
รวมกับสมารทกลาส
สามารถแสดงวิธีการทำงานใหพนักงานเห็นในขณะที่ติดตั้ง
รวมถึงมีรายละเอียดในจุดที่เปนงานยากดวย

ชวยเพิ่มความสามารถในการทำงานใหกับพนักงานที่เปนชางเทคนิค
เพิ่มความรูในการทำงานของพนักงาน
ชวยทำใหการอบรมพนักงานใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขึ้น

ฝายบริการหลังการขาย ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำเปนตองมีโมเดลดิจิทัลของตัวผลิตภัณฑ
ตองมีการลงทุนในฮารดแวรและซอฟทแวร
ใชเวลาและยากในการติดตั้งระบบ

ขอเสนอแนะ

ขอดี/ ประโยชน

ความทาทาย

ผูรับผิดชอบ ผูเกี่ยวของ
Quality of Service
Installation time
Worker motivation

การใชเทคโนโลยี AR เพื่อชวยในการทำงานเชิงเทคนิค

ทำใหพนักงานสามารถเห็นวิธีการติดตั้งรูปแบบ 3 มิติ
โดยใช  AR application ที่สามารถใชกับสมารทโฟน
รวมกับสมารทกลาส
สามารถแสดงวิธีการทำงานใหพนักงานเห็นในขณะที่ติดตั้ง
รวมถึงมีรายละเอียดในจุดที่เปนงานยากดวย

ชวยเพิ่มความสามารถในการทำงานใหกับพนักงานที่เปนชางเทคนิค
เพิ่มความรูในการทำงานของพนักงาน
ชวยทำใหการอบรมพนักงานใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขึ้น

ฝายบริการหลังการขาย ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำเปนตองมีโมเดลดิจิทัลของตัวผลิตภัณฑ
ตองมีการลงทุนในฮารดแวรและซอฟทแวร
ใชเวลาและยากในการติดตั้งระบบ

ขอเสนอแนะ

ขอดี/ ประโยชน

ความทาทาย

ผูรับผิดชอบ ผูเกี่ยวของ
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Industry 4.0 Check-Up Guideline

ERP

Company
management level

Production
control level

Production
level

Data quality
Stock

MES

Shop �oor

ติดตั้งระบบ MES เพื่อเก็บขอมูลเครื่องจักรและขอมูลการผลิต
ชวยทำใหมีขอมูลการวางแผนการผลิตแบบอัตโนมัติในระบบ ERP
มีระบบมาตรฐานการเชื่อมโยงเครื่องจักรกับหนวยผลิตแตละแหง
สามารถติดตามกระบวนการผลิตเพื่อตรวจสอบได

ใชตรวจสอบยอนกลับขอมูลตาง ๆ ที่มีความนาเชื่อถือขึ้น
ลดเวลาการเคลื่อนชิ้นงานในระบบ

ฝายบริการหลังการขาย ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

หากไมไดติดต้ังท้ังระบบอยางสมบูรณจะสามารถปรับปรุงไดเพียงบางจุด
ตองเลือกระบบ MES ท่ีสามารถเลือกปรับโปรแกรมใหเหมาะสมกับการใชงานได

ขอเสนอแนะ

ขอดี/ ประโยชน

ความทาทาย

ผูรับผิดชอบ ผูเกี่ยวของ

การติดตั้งระบบ MES

Data quality 
Stock                                                

ERP

Company
management level

Production
control level

Production
level

Data quality
Stock

MES

Shop �oor

ติดตั้งระบบ MES เพื่อเก็บขอมูลเครื่องจักรและขอมูลการผลิต
ชวยทำใหมีขอมูลการวางแผนการผลิตแบบอัตโนมัติในระบบ ERP
มีระบบมาตรฐานการเชื่อมโยงเครื่องจักรกับหนวยผลิตแตละแหง
สามารถติดตามกระบวนการผลิตเพื่อตรวจสอบได

ใชตรวจสอบยอนกลับขอมูลตาง ๆ ที่มีความนาเชื่อถือขึ้น
ลดเวลาการเคลื่อนชิ้นงานในระบบ

ฝายบริการหลังการขาย ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

หากไมไดติดต้ังท้ังระบบอยางสมบูรณจะสามารถปรับปรุงไดเพียงบางจุด
ตองเลือกระบบ MES ท่ีสามารถเลือกปรับโปรแกรมใหเหมาะสมกับการใชงานได

ขอเสนอแนะ

ขอดี/ ประโยชน

ความทาทาย

ผูรับผิดชอบ ผูเกี่ยวของ

การติดตั้งระบบ MES

Data quality 
Stock                                                

ภำพที่ 11 ตัวอย่ำงข้อเสนอแนะด้ำนระบบเครือข่ำยและบูรณำกำร
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Industry 4.0 Check-Up Guideline

User A

User B User C

ชวยใหมีการเก็บขอมูลสวนกลางสำหรับการเก็บขอมูล
หลากหลายรูปแบบ เชน ขอมูลการผลิต ขอมูลดานพลังงาน
ขอมูลดานคุณภาพ เปนตน
กำหนดผูใชในการเขาถึงขอมูลที่ตองการตามงานได
ใหผูใชทุกคนสามารถใสขอมูลผานทางเว็บไซต หรือ สมารทโฟน
สามารถสำรองขอมูลในเซิรฟเวอรแยกตางหากได

เปนการปองกันการเก็บขอมูลซ้ำซอนกัน
ทำใหทุกคนสามารถเขาถึงขอมูลที่อยูในรูปแบบเดียวกัน
และใชซอฟทแวรเดียวกัน
มีมาตรฐานดานความปลอดภัยในการใชงาน

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายพัฒนาองคกร / หนวยงานสวนกลาง

มีการรวมขอมูลจากหลายหนวยงานและตามความตองการ
ของแตละผูใชงาน ทำใหหนวยงาน IT ตองใช
ความรูความสามารถในการออกแบบสูง

ขอเสนอแนะ

ขอดี/ ประโยชน

ความทาทาย

ผูรับผิดชอบ ผูเกี่ยวของ

การเก็บขอมูลสวนกลาง โดยกระจายการเชื่อมตอจากจุดตาง ๆ

Data access
Flexibility
Data Mgmt. cost

User A

User B User C

ชวยใหมีการเก็บขอมูลสวนกลางสำหรับการเก็บขอมูล
หลากหลายรูปแบบ เชน ขอมูลการผลิต ขอมูลดานพลังงาน
ขอมูลดานคุณภาพ เปนตน
กำหนดผูใชในการเขาถึงขอมูลที่ตองการตามงานได
ใหผูใชทุกคนสามารถใสขอมูลผานทางเว็บไซต หรือ สมารทโฟน
สามารถสำรองขอมูลในเซิรฟเวอรแยกตางหากได

เปนการปองกันการเก็บขอมูลซ้ำซอนกัน
ทำใหทุกคนสามารถเขาถึงขอมูลที่อยูในรูปแบบเดียวกัน
และใชซอฟทแวรเดียวกัน
มีมาตรฐานดานความปลอดภัยในการใชงาน

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายพัฒนาองคกร / หนวยงานสวนกลาง

มีการรวมขอมูลจากหลายหนวยงานและตามความตองการ
ของแตละผูใชงาน ทำใหหนวยงาน IT ตองใช
ความรูความสามารถในการออกแบบสูง

ขอเสนอแนะ

ขอดี/ ประโยชน

ความทาทาย

ผูรับผิดชอบ ผูเกี่ยวของ

การเก็บขอมูลสวนกลาง โดยกระจายการเชื่อมตอจากจุดตาง ๆ

Data access
Flexibility
Data Mgmt. cost

ภำพที่ 12 ข้อเสนอแนะด้ำนกำรกระจำยอ�ำนำจและกำรมุ่งเน้นกำรให้บริกำร
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กำรตรวจวินิจฉัยองค์กรตำมแนวทำงอุตสำหกรรม 4.0

Industry 4.0 Check-Up Guideline

ERP

Company
management level

Production
control level

Production
level

Data quality
Stock

MES

Shop �oor

ติดตั้งระบบ MES เพื่อเก็บขอมูลเครื่องจักรและขอมูลการผลิต
ชวยทำใหมีขอมูลการวางแผนการผลิตแบบอัตโนมัติในระบบ ERP
มีระบบมาตรฐานการเชื่อมโยงเครื่องจักรกับหนวยผลิตแตละแหง
สามารถติดตามกระบวนการผลิตเพื่อตรวจสอบได

ใชตรวจสอบยอนกลับขอมูลตาง ๆ ที่มีความนาเชื่อถือขึ้น
ลดเวลาการเคลื่อนชิ้นงานในระบบ

ฝายบริการหลังการขาย ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

หากไมไดติดต้ังท้ังระบบอยางสมบูรณจะสามารถปรับปรุงไดเพียงบางจุด
ตองเลือกระบบ MES ท่ีสามารถเลือกปรับโปรแกรมใหเหมาะสมกับการใชงานได

ขอเสนอแนะ

ขอดี/ ประโยชน

ความทาทาย

ผูรับผิดชอบ ผูเกี่ยวของ

การติดตั้งระบบ MES

Data quality 
Stock                                                

ERP

Company
management level

Production
control level

Production
level

Data quality
Stock

MES

Shop �oor

ติดตั้งระบบ MES เพื่อเก็บขอมูลเครื่องจักรและขอมูลการผลิต
ชวยทำใหมีขอมูลการวางแผนการผลิตแบบอัตโนมัติในระบบ ERP
มีระบบมาตรฐานการเชื่อมโยงเครื่องจักรกับหนวยผลิตแตละแหง
สามารถติดตามกระบวนการผลิตเพื่อตรวจสอบได

ใชตรวจสอบยอนกลับขอมูลตาง ๆ ที่มีความนาเชื่อถือขึ้น
ลดเวลาการเคลื่อนชิ้นงานในระบบ

ฝายบริการหลังการขาย ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

หากไมไดติดต้ังท้ังระบบอยางสมบูรณจะสามารถปรับปรุงไดเพียงบางจุด
ตองเลือกระบบ MES ท่ีสามารถเลือกปรับโปรแกรมใหเหมาะสมกับการใชงานได

ขอเสนอแนะ

ขอดี/ ประโยชน

ความทาทาย

ผูรับผิดชอบ ผูเกี่ยวของ

การติดตั้งระบบ MES

Data quality 
Stock                                                

ภำพที่ 13 ข้อเสนอแนะด้ำนระบบเครือข่ำยและบูรณำกำร
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กำรตรวจวินิจฉัยองค์กรตำมแนวทำงอุตสำหกรรม 4.0

Industry 4.0 Check-Up Guideline

Quality
Stability
Disruption

1

2

3

4

Monitor
data for

speci�c time
interval

in control
chart

Identify
point(s) in
time when

special
variation
occurred

Find special
cause(s) by

systematical
analysis of all

conditions at the
point(s) in time

Take measures
to ensure the

special cause(s)
can not e�ect the
process again in

the future

2

การแยกแยะกระบวนการผลิตที่มีความสำคัญดวยตัวแปรสำคัญตาง ๆ
เก็บขอมูลดิจิทัลตาง ๆ ที่ใชในการควบคุมกระบวนการ
ติดตั้ง “การตรวจสอบแบบอัตโนมติ” ในกราฟควบคุมที่ใช
การวิเคราะหสาเหตุที่แทจริง และวิธีการแกไข

ทำใหเกิดคุณภาพในกระบวนการผลิตที่คงที่
ทำใหเกิดความโปรงใสของขอมูลการผลิต ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน
สามารถคำนวณตัวชี้วัดกระบวนการตาง ๆ

Measuring Systems ฝายผลิต และฝายซอมบำรุง

ตองลงทุนดาน IT ในการสรางวิธีในการตรวจสอบ
ตองรวม IT Solutions หลากหลายเขาดวยกัน

ขอเสนอแนะ

ขอดี/ ประโยชน

ความทาทาย

ผูรับผิดชอบ ผูเกี่ยวของ

กระบวนการผลิตมีความคงที่ดวย SPC

Quality
Stability
Disruption

1

2

3

4

Monitor
data for

speci�c time
interval

in control
chart

Identify
point(s) in
time when

special
variation
occurred

Find special
cause(s) by

systematical
analysis of all

conditions at the
point(s) in time

Take measures
to ensure the

special cause(s)
can not e�ect the
process again in

the future

2

การแยกแยะกระบวนการผลิตที่มีความสำคัญดวยตัวแปรสำคัญตาง ๆ
เก็บขอมูลดิจิทัลตาง ๆ ที่ใชในการควบคุมกระบวนการ
ติดตั้ง “การตรวจสอบแบบอัตโนมติ” ในกราฟควบคุมที่ใช
การวิเคราะหสาเหตุที่แทจริง และวิธีการแกไข

ทำใหเกิดคุณภาพในกระบวนการผลิตที่คงที่
ทำใหเกิดความโปรงใสของขอมูลการผลิต ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน
สามารถคำนวณตัวชี้วัดกระบวนการตาง ๆ

Measuring Systems ฝายผลิต และฝายซอมบำรุง

ตองลงทุนดาน IT ในการสรางวิธีในการตรวจสอบ
ตองรวม IT Solutions หลากหลายเขาดวยกัน

ขอเสนอแนะ

ขอดี/ ประโยชน

ความทาทาย

ผูรับผิดชอบ ผูเกี่ยวของ

กระบวนการผลิตมีความคงที่ดวย SPC

ภำพที่ 14 ตัวอย่ำงข้อเสนอแนะด้ำนกำรจัดกำรตนเองและเป็นอิสระ
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กำรตรวจวินิจฉัยองค์กรตำมแนวทำงอุตสำหกรรม 4.0

Industry 4.0 Check-Up Guideline

Productivity
Machine utilization
Production costs

Worker 1

Worker 2

Worker 3

WS
A

WS
B

WS
C

WS
D

Unskilled

Beginner

Advanced

Skilled

Trainer

กำหนดความสามารถของพนักงานที่ตองการในแตละตำแหนงงาน
สามารถประเมินระดับความสามารถของพนักงานท่ีแตกตางกันในแตละเคร่ืองจักร
ใชเปนขอมูลเพื่อฝกอบรมพนักงานในชวง low capacity season ได

เปนขอมูลพื้นฐานใหแก HR
ทำใหองคกรวางแผนเกี่ยวกับบุคลากรไดงายขึ้น
ทำใหทราบทักษะของพนักงานที่ตรงกับความตองการขององคกร

ฝายทรัพยากรบุคคล ทุกหนวยงาน

ใชเวลาในการเก็บขอมูล
ตองพยายามเก็บขอมูลที่เกี่ยวของเพื่ออัพเดทตลอดเวลา
ตองใชในการประเมินจริง

ขอเสนอแนะ

ขอดี/ ประโยชน

ความทาทาย

ผูรับผิดชอบ ผูเกี่ยวของ

การจัดทำ Qualification Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของพนักงานที่ตองการ

Productivity
Machine utilization
Production costs

Worker 1

Worker 2

Worker 3

WS
A

WS
B

WS
C

WS
D

Unskilled

Beginner

Advanced

Skilled

Trainer

กำหนดความสามารถของพนักงานที่ตองการในแตละตำแหนงงาน
สามารถประเมินระดับความสามารถของพนักงานท่ีแตกตางกันในแตละเคร่ืองจักร
ใชเปนขอมูลเพื่อฝกอบรมพนักงานในชวง low capacity season ได

เปนขอมูลพื้นฐานใหแก HR
ทำใหองคกรวางแผนเกี่ยวกับบุคลากรไดงายขึ้น
ทำใหทราบทักษะของพนักงานที่ตรงกับความตองการขององคกร

ฝายทรัพยากรบุคคล ทุกหนวยงาน

ใชเวลาในการเก็บขอมูล
ตองพยายามเก็บขอมูลที่เกี่ยวของเพื่ออัพเดทตลอดเวลา
ตองใชในการประเมินจริง

ขอเสนอแนะ

ขอดี/ ประโยชน

ความทาทาย

ผูรับผิดชอบ ผูเกี่ยวของ

การจัดทำ Qualification Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของพนักงานที่ตองการ

Productivity
Machine utilization
Production costs

Worker 1

Worker 2

Worker 3

WS
A

WS
B

WS
C

WS
D

Unskilled

Beginner

Advanced

Skilled

Trainer

กำหนดความสามารถของพนักงานที่ตองการในแตละตำแหนงงาน
สามารถประเมินระดับความสามารถของพนักงานท่ีแตกตางกันในแตละเคร่ืองจักร
ใชเปนขอมูลเพื่อฝกอบรมพนักงานในชวง low capacity season ได

เปนขอมูลพื้นฐานใหแก HR
ทำใหองคกรวางแผนเกี่ยวกับบุคลากรไดงายขึ้น
ทำใหทราบทักษะของพนักงานที่ตรงกับความตองการขององคกร

ฝายทรัพยากรบุคคล ทุกหนวยงาน

ใชเวลาในการเก็บขอมูล
ตองพยายามเก็บขอมูลที่เกี่ยวของเพื่ออัพเดทตลอดเวลา
ตองใชในการประเมินจริง

ขอเสนอแนะ

ขอดี/ ประโยชน

ความทาทาย

ผูรับผิดชอบ ผูเกี่ยวของ

การจัดทำ Qualification Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของพนักงานที่ตองการ

ภำพที่ 15 ตัวอย่ำงข้อเสนอแนะด้ำนคุณสมบัติของพนักงำน



27

กำรตรวจวินิจฉัยองค์กรตำมแนวทำงอุตสำหกรรม 4.0

Industry 4.0 Check-Up Guideline

5.2 ล�าดับความส�าคัญของข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (Prioritization) 

เม่ือผู้ประเมินได้จัดท�าข้อเสนอแนะต่าง ๆ  
ที่เห็นว่าเหมาะสมกับองค์กรแล้ว ผู้ประเมินจะน�า
ข ้อเสนอแนะเหล่าน้ันมาจัดล�าดับความส�าคัญ 
เพ่ือให้องค์กรสามารถน�าไปวางนโยบายเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม 4.0 ได้ตามเวลาที่ควรจะเป็นและ
สามารถบรรลุคุณลักษณะด้านอุตสาหกรรม 4.0 
ที่วางไว้ในระยะยาว ในการจัดล�าดับความส�าคัญ 
ผู้ประเมินอาจใช้วิธีการหลากหลายวิธี ซึ่งวิธีการ 
ท่ีเป็นที่นิยม ประกอบด้วย

• วิธีการให้คะแนน (Scoring) เป็นวิธีการ 
ท่ีง่าย และเป็นที่นิยมในการจัดล�าดับข้อเสนอแนะ 
เป็นการให้คะแนนโดยค�านึงถึงผลประโยชน์ต่าง ๆ  
ทั้งที่ เป ็นตัวเงินและที่ไม ่เป ็นตัวเงิน ว ่าองค์กร 
ให้ความส�าคัญกับด้านใดบ้าง เช่น การลดต้นทุน
การผลิต การลดเวลาการท�างาน ความยืดหยุ่น 
ในการผลิตสินค้า โดยมีการให้น�้าหนักความส�าคัญ
ในแต่ละด้าน หลังจากนั้น จึงน�าข้อเสนอแนะ 
ต่าง ๆ มาพิจารณาให้คะแนนว่าผลประโยชน์ 
ท่ีเกิดขึ้นในแต่ละด้านเป็นอย่างไร เช่น ข้อเสนอ
โครงการ 1 ได้รับผลประโยชน์ในเรื่องต้นทุน 
การผลิตที่สามารถลดต�่าลงได้บ ้าง ได้คะแนน 
1 คะแนน รอบระยะเวลาลดลง ได้รับผลประโยชน์
ค่อนข้างมาก ได้คะแนน 3 คะแนน ความยืดหยุ่น
ในการผลิตสินค้า ได้รับผลประโยชน์ด้านนี้สูงมาก 
ได้คะแนน 4 คะแนน แล้วน�าคะแนนและน�้าหนัก 
ในแต่ละด้านมารวมกัน แล้วจัดเรียงคะแนนจาก
มากไปน้อย ข้อเสนอแนะที่ได้รับคะแนนมากจะถูก
น�าเสนอให้มีความส�าคัญเป็นอันดับแรก ๆ ท่ีควร
ด�าเนินการก่อน

• วิธีแผนท่ีการกระท�า (Action Map) 
ผู้ประเมินจะใช้วิธีการนี้ในการประเมินโดยพิจารณา
ว่าอะไรควรท�าก่อน-หลังตามความจ�าเป็นของ 
ข้อเสนอแนะ ในการพิจารณาผู้ประเมินจะเสนอให้
องค์กรพิจารณาข้อเสนอแนะที่เป็นโครงการพ้ืนฐาน
ที่มีผลกระทบกับข้อเสนอแนะอื่น ๆ มากที่สุดก่อน 
เช่น ในเรื่องการบ�ารุงรักษา ผู้ประเมินอาจจะแนะน�า
ให้ด�าเนินการในข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดเก็บ
ข้อมูลเครื่องจักรอย่างเป็นระบบก่อนท่ีจะด�าเนินการ
ในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเครื่องจักร เป็นต้น

• วิธีการผลประโยชน ์อย ่างง ่าย (East 
Benefit) เป็นวิธีการที่แพร่หลาย เพราะท�าได้ง่าย
และสามารถแยกแยะข้อเสนอแนะที่ท�าก่อน-หลัง 
ได้ชัดเจน ผู้ประเมินจะแยกข้อเสนอแนะออกเป็น 
เมตริกซ์ทั้งหมด 4 กลุ่ม ได้แก่ ข้อเสนอแนะที ่
ด�าเนินการง่ายและได้ผลประโยชน์สูง ข้อเสนอแนะ
ที่ด�าเนินการง่ายแต่ได้ผลประโยชน์ต�่า ข้อเสนอแนะ
ที่ด�า เนินการยากแต ่ได ้ผลประโยชน ์สูง และ 
ข้อเสนอแนะที่ด�าเนินการยากและได้ผลประโยชน์ต�่า 
จากภาพที่ 16 จะเห็นว่าข้อเสนอแนะที่ด�าเนินการ
ง่ายและได้ผลประโยชน์สูง เป็นข้อเสนอที่ 2 3 
และ 6 ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะที่องค์กรควรเลือก 
ด�าเนินการก่อน เพราะจะสามารถท�าได้อย่างรวดเร็ว 
และองค์กรจะได้รับประโยชน์ในเวลาสั้น 
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5.3 เส้นทางสู่เป้าหมาย (Roadmapping)

หลังจากที่ผู ้ประเมินได้จัดท�าข้อเสนอแนะ
และจัดล�าดับความส�าคัญของข้อเสนอแนะแล้ว 
จะน�าข้อเสนอแนะดังกล่าวมาพิจารณาร่วมกับ
องค์กร ในทางปฏิบัติจะด�าเนินการในรูปแบบ 
workshop ร่วมกบัผูบ้ริหารและพนกังานในหน่วยงาน
ต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัข้อเสนอแนะเพือ่ให้เกดิการยอมรบั 
และมีความเห็นร่วมกันว่าข้อเสนอแนะสามารถ
ด�าเนินการได้จริงหรือยังไม่มีความชัดเจน ต้องการ
ข้อมูลเพิ่มเติม หรือเห็นว่ายังไม่เหมาะสมที่จะ
ด�าเนินการ
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เมื่อองค์กรได้เลือกข้อเสนอแนะที่เห็นว่า
สามารถด�าเนนิการได้แล้ว ผู้ประเมินจะน�าข้อเสนอแนะ 
เหล่านั้นมาบรรจุในเส้นทางสู่เป้าหมาย โดยการ
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างข้อเสนอแนะแต่ละข้อ 
โดยผู้ประเมินจะใช้ลูกศรแบบทางเดียว เพื่อแสดง
ให้เห็นข้อเสนอแนะที่ควรด�าเนินการก่อนไปยัง 
ข้อเสนอแนะที่ควรด�าเนินงานเป็นล�าดับถัด ๆ  ไป 
ดังภาพที่ 17 กล่องข้อความสีเขียวคือข้อเสนอแนะ
ในแต่ละปัญหา ลูกศรสีส้มแสดงความสัมพันธ์ของ
แต่ละข้อเสนอแนะและกล่องข้อความสีเทาคือ 
ข้อเสนอแนะท่ีไม่เกี่ยวข้องกันหรือไม่ได้รับการเลือก
จากองค์กร

ภำพที่ 16 ตัวอย่ำงวิธีกำรผลประโยชน์อย่ำงง่ำย
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ดังนั้น การประเมินสถานะและความพร้อม
ด้านอุตสาหกรรม 4.0 ด้วย Industrie 4.0 - CheckUp 
ท�าให้องค์กรได้รับผลการประเมินที่เป็นมาตรฐาน 
สามารถเปรียบเทียบกันระหว่างหน่วยงานทั้งภายใน
องค์กร และภายนอกองค์กรได้ นอกจากนี้ ยังช่วย
ให้องค์กรสามารถวิเคราะห์ตนเองอย่างเป็นระบบ 

ทราบจุดอ่อนของการด�าเนินงาน และยังได้รับ
แนวทางเพื่อการปรับปรุงที่ควรด�าเนินการก่อน-หลัง
ได้ตามล�าดับความส�าคัญ ซึ่งองค์กรสามารถน�า
แนวทางไปด�าเนินการเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย 
และสามารถจัดสรรทรัพยากร ท่ี มีอยู ่ ให ้ เกิด
ประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดตามที่องค์กรตั้งไว้

ภำพที่ 17 ตัวอย่ำงกำรก�ำหนดเส้นทำงสู่เป้ำหมำย




