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บทนํา  

ปัจจุบัน โลกกําลังเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังที่ ๔ (The Fourth Industrial Revolution) ซึ่ง
เป็นการปฏิวัติที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล แตกต่าง
จากการปฏิวัติทั้ง ๓ ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป อุตสาหกรรม ๑.๐ เป็น
อุตสาหกรรมที่พ่ึงพาระบบเคร่ืองจักรกลและกลจักรไอนํ้าในการขับเคลื่อนการผลิต  อุตสาหกรรม ๒.๐ เป็น
อุตสาหกรรมที่เป็นการผลิตในรูปแบบสายงานการผลิต สายงานประกอบ ผลิตสินค้าที่เป็นมาตรฐานแบบ
เดียวกันในปริมาณมาก ๆ (mass production) แต่ยังต้องพ่ึงพาแรงงานคนเป็นส่วนใหญ่  อุตสาหกรรม ๓.๐ 
เป็นช่วงของอุตสาหกรรมที่เริ่มมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology) และคอมพิวเตอร์
มาช่วยในการผลิต และเริ่มเปลี่ยนไปสู่ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติมากขึ้น  แต่ในขณะปัจจุบัน อุตสาหกรรม
การผลิตกําลังก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ ซึ่งระบบอุตสาหกรรมที่อยู่บนฐานของเทคโนโลยีดิจิทัล การ
เช่ือมต่อกันผ่านระบบอินเตอร์เน็ตประสานสรรพส่ิง (internet of things)  การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (artificial 
intelligent) มาช่วยในการผลิต (Gooneratne et al., 2020) 

การยกระดับของอุตสาหกรรมไทยเพ่ือเข้าสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ เพ่ือให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีจึงมีความสําคัญต่อศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และเพ่ือให้การปรับเปลี่ยนยกระดับ
อุตสาหกรรมของประเทศไทย (ราชอาณาจักรไทย) เกิดประสิทธิภาพสูงสุดคุ้มค่าต่อการลงทุนในการ
ปรับเปลี่ยน การดําเนินการจึงต้องทําอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน ซึ่งสามารถแบ่งการดําเนินการ ได้เป็น ๓ 
ขั้นตอน คือ ๑) ขั้นเริ่มต้น (initiation) เป็นการวิเคราะห์และประเมินสถานภาพปัจจุบันของผู้ประกอบการ 
เพ่ือให้เข้าใจสภาพปัญหาและรับทราบความพร้อมของตนเองในปัจจุบัน  ๒) ขั้นระบุเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
(solutioning) เป็นการวางแผนที่นําทาง (roadmap) การยกระดับความพร้อม และการจัดหาเทคโนโลยีที่
ตอบโจทย์ปัญหาของผู้ประกอบการ และ ๓) ขั้นลงมือปฏิบัติและประยุกต์ใช้ (implementation and 
operation) เป็นการติดต้ังและประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพ่ือใช้งานจริงในสถานประกอบการ ทําให้เกิดการ
ยกระดับความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเป็นระบบ กระบวนการยกระดับความพร้อมน้ี จําเป็นต้อง
อาศัยเคร่ืองมือที่เป็นมาตรฐาน และมีความเหมาะสมกับบริบทของ อุตสาหกรรมอย่างแท้จริง หลายประเทศ
ทั่วโลกมีการพัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้ช้ีวัดความพร้อมซึ่งอาจเรียกว่า readiness index หรือ maturity Index 
ยกตัวอย่าง เ ช่น  Smart Industry Readiness Index (SIRI) ของสาธารณรัฐสิ งคโปร์ , Industries ๔ .๐



๕๒ 
 

Readiness Check ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี , Maturity Measurement of Productivity Again 
(iBench 4.0) ของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน), Industry 4 WRD Readiness Assessment ของประเทศมาเลเซีย 
(ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้จาก Anbumozhi et al., 2020) แต่เน่ืองจากบริบททางสังคมและ
อุตสาหกรรมของแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกัน ดังน้ัน ประเทศไทยจึงจําเป็นต้องมีดัชนีช้ีวัดระดับความ
พร้อมของอุตสาหกรรมเป็นของตนเองเพ่ือความสอดคล้องเหมาะสมต่อการทํางานในระบบอุตสาหกรรมไทย 
และมีความเหมาะสมกับบริบทประเทศและสังคมไทยมากที่สุด นอกจากน้ี การมีดัชนีช้ีวัดของไทยยังเป็นการ
สร้างองค์ความรู้ ผู้เช่ียวชาญภายในประเทศ ลดการพ่ึงพิงระบบการประเมินของต่างประเทศ ช่วยลดความ
เสี่ยงของข้อมูลรั่วไหล เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจภายในประเทศ จากการเพ่ิมอัตราการจ้างงาน
ภายในประเทศโดยมีการสร้างอาชีพที่ปรึกษา (consultant) และผู้รับเหมาระบบ (system integrator: SI) ให้
เกิดขึ้นในราชอาณาจักรไทย ดังน้ัน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงได้ร่วมมือ
กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม พร้อมด้วยพันธมิตรจากหลายหน่วยงานในภาคอุตสาหกรรม พัฒนาดัชนีช้ีวัดระดับความพร้อมของ
อุตสาหกรรมไทย หรือเรียกว่า Thailand i4.0 Index ขึ้นเพ่ือดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

Lin et al. (2019) ได้เลือกใช้ SIRI ที่พัฒนาขึ้นโดย Economic Development Board (EDB) ของ
สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความพร้อมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นจาก Reference Architectural Model 
Industries 4.0 (RAMI 4.0) ที่พัฒนาโดยสมาคมผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี และ Industries 4.0 Maturity Index สิ่งที่ SIRI ได้รับการยอมรับคือ การพัฒนาเครื่องมือที่ช่ือว่า 
prioritization matrix ที่สามารถบ่งช้ีช่องว่าง (gap) และประเด็นสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือการ
ปรับปรุงสู่ความเป็นอุตสาหกรรม ๔.๐ ได้ งานวิจัยน้ีได้แสดงการประเมินสี่เสาหลักซึ่งประกอบไปด้วย การ
ดําเนินงาน (operations) อัตโนมัติ (automation) การเช่ือมต่อ (connectivity) และความชาญฉลาด 
(intelligence) โดยอาศัยตารางการวัดระดับเพ่ือสร้างคําถามสําหรับการสัมภาษณ์และการสํารวจสําหรับ
พนักงานระดับผู้จัดการ วิศวกร ช่างเทคนิค และผู้ปฏิบัติงานของอุตสาหกรรมแห่งหน่ึง งานวิจัยน้ียังแสดงให้
เห็นถึงความยืดหยุ่นของการนําดัชนีช้ีวัดดังกล่าวไปประยุกต์และยังสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการในการเข้าถึง
ข้อมูล เพ่ือการตัดสินใจวัดระดับอุตสาหกรรมได้อีกหลากหลายทาง เช่น การประชุมกลุ่มย่อย การออกแบบ
สอบถาม การสนทนา Lazanyi & Lambovska (2020) ได้ประเมินดัชนีความพร้อมอุตสาหกรรม ๔.๐ ของ
กลุ่มประเทศกลุ่มวิแชกราด ๔  (Visegrad 4) ได้แก่ สาธารณรัฐเชค ประเทศฮังการี สาธารณรัฐโปแลนด์ และ
สาธารณรัฐสโลวัก (สโลวาเกีย) โดยได้เลือกใช้ Digital Economy and Society Index (DESI) ที่อาศัยข้อมูล
ทุติยภูมิในการประเมิน โดยดัชนี DESI มีประเด็นหลักที่พิจารณาอยู่ ๕ มิติด้วยกัน คือ ทุนมนุษย์ (human 
capital) การใช้อินเทอร์เน็ต (use of internet) การเช่ือมต่อ (connectivity) การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล 
(integration of digital technology) และบริการสาธารณะดิจิทัล (digital public service) ทั้งน้ี ดัชนี DESI 
นับว่าเป็นดัชนีที่อาศัยข้อมูลทุติยภูมิของประเทศท่ีทําการประเมิน และไม่สามารถนํามาประเมินอุตสาหกรรม
เป็นรายอุตสาหกรรมหรือเป็นรายบริษัทได้ อย่างไรก็ดี ในระดับนโยบายถือว่ามีประโยชน์อย่างย่ิงในการทํา
ความเข้าใจสถานะปัจจุบันของประเทศ การเทียบเคียงกับต่างประเทศ และการกําหนดทิศทางหรือนโยบาย
ระดับมหภาคของประเทศในการพัฒนาประเทศไปสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ ที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นแกนกลาง 
ผลการวิจัยน้ีแสดงให้เห็นว่า สามารถนําข้อมูลทุติยภูมิระดับมหาภาคมาประเมินและเทียบเคียงความสามารถ
และบ่งช้ีอุปสรรคและข้อจํากัดที่ต้องจัดการเพ่ือการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ ได้ 
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Ramanathan & Samaranayake (2022) ไ ด้ นํ า เ สนอ  Industry 4.0 Readiness Assessment 
Framework (I4.0RAF) สําหรับอุตสาหกรรมการผลิต โดยได้ออกแบบการประเมินไว้ ๘ ตัวกําหนดด้วยกัน คือ 
กลยุทธ์และองค์กร (strategy and organization) โรงงานและอุปกรณ์ (plant and equipment) การจัดการ
ระบบสารสนเทศและข้อมูล (IT systems and data management) ทรัพยากรมนุษย์ (human resources) 
นิยามการผลิต (production definition) การจัดการพลังงาน (energy consumption management) การ
จัดการคุณภาพ (quality management) การจัดการโซ่ อุทาน (supply chain management) แต่ละ
ตัวกําหนดน้ีมีเกณฑ์การประเมินแตกต่างกันพร้อมกับการกําหนดรายละเอียดและคําอธิบายของแต่ละระดับใน
เกณฑ์ประเมินน้ัน ๆ เช่น ตัวกําหนดโรงงานและอุปกรณ์ ประกอบไปด้วย ๔ เกณฑ์ประเมินคือ โรงงานและ
อุปกรณ์สําหรับอุตสาหกรรม ๔ .๐ (plant and equipment for Industry 4.0) เครื่องจักรและระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน (machine and system infrastructure) นําร่องช้ินงานอัตโนมัติ (autonomously 
guided workpieces) การซ่อมบํารุงโรงงานและอุปกรณ์ (maintenance of plant and equipment) และ
แต่ละเกณฑ์ประเมินก็แบ่งออกเป็น ๕ ระดับด้วยกัน แต่ทั้งน้ี ผู้วิจัยได้ทดลองใช้ดัชนีความพร้อมอุตสาหกรรม 
๔.๐ น้ีกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แห่งหน่ึงโดยดําเนินการในลักษณะการประเมินตนเองของโรงงานตาม
แนวทางที่ดัชนีได้กําหนดไว้ให้ การวิจัยน้ีบ่งช้ีว่า I4.0RAF สามารถใช้ในการประเมินความพร้อมอุตสาหกรรม 
๔.๐ ได้ดี เน่ืองจากสามารถทําความเข้าใจได้ง่าย สามารถทําการประเมินด้วยตนเองผ่านการประชุมระดม
ความคิดของผู้ที่เก่ียวข้องในบริษัทได้ อย่างไรก็ดีผู้วิจัยได้ให้ความเห็นถึงข้อจํากัดของ I4.0RAF ที่พัฒนาขึ้นจาก
ดัชนีความพร้อมอ่ืน ๆ ที่มีอยู่แล้วและจากรายงานของที่ปรึกษาหรือรายงานการวิจัยที่เก่ียวข้องซึ่งขาดข้อมูล
ตรงจากอุตสาหกรรม ดังน้ันอาจมีการปรับปรุงโดยรับข้อเสนอแนะหลังจากผู้นําดัชนีน้ีไปปฏิบัติในอนาคต  

Castelo-Branco et al. (2022) ได้พัฒนากรอบการทํางาน (framework) ในการวัดความพร้อมของ
อุตสาหกรรมในการปรับตัวสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ และได้ออกแบบให้สามารถในไปใช้ได้ทั้งอุตสาหกรรมการผลิต
และอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับการบริการ ผู้วิจัยได้นําเสนอตัวช้ีวัด ๓๘ ตัว ใน ๕ กลุ่มด้วยกัน ตัวช้ีวัดเหล่าน้ี
ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เช่ียวชาญด้านอุตสาหกรรม ๔.๐ กรอบการ
ทํางานน้ีได้ถูกนําไปใช้วัดระดับความพร้อมของอุตสาหกรรมในประเทศโปรตุเกส ซึ่งเป็นบริษัทขนาดกลางและ
ขนาดย่อมจํานวน ๒๗๗ บริษัท และบริษัทขนาดใหญ่จํานวน ๔๖ บริษัท ซึ่งประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมผลิต 
อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมเกษตร โรงแรมและร้านอาหาร อุตสาหกรรมการค้า และอุตสาหกรรม
บริการอ่ืน ๆ ผลพบว่า กรอบการทํางานที่นําเสนอสามารถวัดความพร้อมของอุตสาหกรรมได้ดี ทั้งยังสามารถ
ใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างบริษัทและระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามในหลาย ๆ ตัวช้ีวัด 
ยังเป็นลักษณะเชิงคุณภาพที่ต้องใช้ประสบการณ์และความเข้าใจของผู้ประเมินและตัดสินใจ  

จากความต่ืนตัวในการสร้างองค์ความรู้ด้านดัชนีวัดระดับความพร้อมอุตสาหกรรม ๔.๐ ของแต่ละประเทศ 
การสร้างดัชนีวัดระดับความพร้อมอุตสาหกรรม ๔.๐ สําหรับประเทศไทย (Thailand i4.0 Index) จึงมีผลอย่างมาก
ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) และเป็นการ
ยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมไทย โดยจะเข้าไปช่วยทําให้โรงงานอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการมีองค์ความรู้
เรื่องการปรับปรุงองค์กรให้เป็นมาตรฐานเพ่ิมขึ้น ทราบว่าจะต้องปรับปรุงองค์กรของตนในด้านใด และควรเริ่ม
ปรับปรุงด้านใดก่อนเพ่ือให้ก้าวไปสู่องค์กรแห่งยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ ได้อย่างมีกลยุทธ์สูงสุด  

บทความน้ีได้แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ประกอบด้วย (๑) การอธิบายถึงมิติต่าง ๆ และรายละเอียดของชุด
ดัชนีช้ีวัดความพร้อมอุตสาหกรรม ๔.๐ สําหรับประเทศไทย (Thailand i4.0 Readiness Index)  (๒) ผลการ
นําไปใช้ประเมินเบ้ืองต้นในอุตสาหกรรมตัวอย่าง (๓) การวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบที่สําคัญที่อุตสาหกรรมของ
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ประเทศไทยจะได้ต้องได้รับการพัฒนา และ (๔) ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาเชิงนโยบายของภาครัฐ 
การสนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้อุตสาหกรรมไทยได้ก้าวสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ ได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ     

เครื่องมือชุดดัชนีชี้วัดความพร้อมอุตสาหกรรม ๔.๐ สาํหรับประเทศไทย 

เครื่องมือชุดดัชนีช้ีวัดความพร้อมอุตสาหกรรม ๔.๐ สําหรับราชอาณาจักรไทย ได้แบ่งระดับความ
พร้อมของอุตสาหกรรมออกเป็น ๖ มิ ติหลัก (dimensions) ประกอบด้วย (๑ )  มิ ติ ด้านเทคโนโลยี  
(technology) คือ ความพร้อมของระบบการผลิต ระบบบริหารและธุรการขององค์กร และระบบการจัดการ
สิ่งอํานวยความสะดวก (facility) ที่เป็นแบบอัตโนมัติ (automation) และมีโครงข่ายสารสนเทศ (network) ที่
เช่ือมต่อกันแบบไร้รอยต่อ ยังแบ่งออกเป็น ๖ มิติย่อย  (๒) มิติด้านการปฏิบัติการแบบชาญฉลาด (smart 
operation) คือ ความสามารถของระบบการผลิต ระบบบริหารและธุรการขององค์กร และระบบการจัดการสิ่ง
อํานวยความสะดวก (facility) ที่เป็นแบบชาญฉลาดและการบริหารจัดการที่ปรับเปลี่ยนในตัวระบบเอง  ในมิติ
น้ียังแบ่งออกได้อีก ๓ มิติย่อย (๓) มิติด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่งถ่ายข้อมูล (IT system & 
data transaction) คือ การบูรณาการระบบและการจัดการภายในองค์กรและระหว่างองค์กรที่อยู่ในห่วงโซ่
อุปทาน ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ มิติย่อย  (๔) มิติด้านการตลาดและลูกค้า (market & customer) คือ การบริหาร
และจัดการที่เก่ียวข้องความต้องการของตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการตลอดช่วงอายุของ
ผลิตภัณฑ์ แบ่งออกเป็น ๒ มิติย่อย (๕) มิติด้านกลยุทธ์และองค์กร (strategy & organization) คือ การ
บริหารจัดการทางกลยุทธ์และโคร้างสร้างการบริหารงานขององค์กร ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ มิติย่อย และมิติที่ (๖) 
มิติด้านทุนมนุษย์ (human capital) คือ การบริหารและจัดการทางทรัพยากรบุคคลขององค์กร ประกอบด้วย 
๑ มิติย่อย  ทั้งน้ี แบ่งจาก ๖ มิติหลักเป็น ๑๗ มิติย่อย ดังแสดงในตารางที่ ๑ และภาพที่ ๑ ทั้งน้ี เพ่ือให้การวัด
ระดับความพร้อมของโรงงานและบริษัทมีความชัดเจนเพียงพอในการพิจารณา และแต่ละมิติย่อยมีการกําหนด
ระดับความพร้อมออกเป็น ๖ ระดับ (๖ band) เรียงจากคุณลักษณะของอุตสาหกรรม ๑.๐-๔.๐ ในแต่ละ
บริบทของมิติย่อย โดยให้ระดับความพร้อมของอุตสาหกรรมอยู่ระหว่าง band ๑ หมายถึง อุตสาหกรรมน้ันอยู่
ในระดับอุตสาหกรรม ๑.๐ ส่วน band ๒ หมายถึง อุตสาหกรรมน้ันอยู่ในระดับอุตสาหกรรม ๒.๐ ระหว่าง 
band ๓ กับ ๔ หมายถึง อุตสาหกรรมน้ันอยู่ในระดับอุตสาหกรรม ๓.๐ และต้ังแต่ band ๕ ขึ้นไป หมายถึง 
อุตสาหกรรมน้ันอยู่ในระดับอุตสาหกรรม ๔.๐ ตัวอย่างคุณลักษณะของการจัดแบ่ง band ของมิติด้าน
เทคโนโลยี มิติย่อยด้านการผลิตอัตโนมัติ (production automation) แสดงในตารางที่ ๒ 

ตารางที่ ๑ มติิในการประเมินความพร้อมของอุตสาหกรรม ๔.๐ 

 มิติหลัก มิติย่อย คําอธิบาย 

๑ ด้านเทคโนโลยี 
(Technology) 

๑.๑ การผลิตอัตโนมัติ  
(Production 
Automation) 

พิจารณาท่ีเทคโนโลยีท่ีใช้ในการควบคุมการทํางาน หรือเฝ้า
ติดตามสภาวะของเคร่ืองจักร/อุปกรณ์/เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
กระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับตัวผลิตภัณฑ์ 

  ๑.๒ การบริหารและธุรการ
อัตโนมัติ (Enterprise 
Automation)  

พิจารณาท่ีเทคโนโลยีหรือโปรแกรมและอุปกรณ์ ท่ีใช้
ดําเนินงานและช่วยอํานวยความสะดวกในกระบวนการด้าน
งานบริหารและธุรการ ซ่ึงได้แก่ การตลาด การขาย การ
วางแผนการผลิตและวัตถุดิบ การจัดซ้ือ การจัดการคลัง 
การเงินและบัญชี การจัดการทรัพยากรบุคคล  
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  ๑.๓ สิ่งอํานวยความสะดวก
อัตโนมัติ 
(Facility Automation) 

พิจารณาท่ีเทคโนโลยีท่ีใช้ในการควบคุมหรือเฝ้าติดตามการ
ทํางานของระบบ/เคร่ืองจักร/อุปกรณ์ ท่ีดูแลสถานท่ี/
อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของ
องค์กร เทคโนโลยีในกลุ่มนี้ เช่น ระบบการจัดการ HVAC, 
ระบบปรับอากาศ, ระบบดูแลความปลอดภัยของอาคาร 
ระบบสาธารณูปโภค (น้ํา ไฟ ความร้อน) ระบบแสงสว่าง
และระบบจัดการน้ําเสีย  

  ๑.๔ โครงข่ายสารสนเทศท่ีใช้
ในการผลิต 
(Production Network) 

พิจารณาท่ีความสามารถในการส่ือสารแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างเคร่ืองจักร/อุปกรณ์/เคร่ืองมือ กับโครงข่ายท่ีใช้ใน
กระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์ 

  ๑.๕ โครงข่ายสารสนเทศท่ีใช้
ในการบริหารและธุรการ  
(enterprise network) 

พิจารณาท่ีความสามารถในการส่ือสารแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ระบบคอมพิวเตอร์ กับโครงข่าย
ท่ีใช้ในกระบวนการด้านงานบริหารและธุรการ 

  ๑.๖ โครงข่ายสารสนเทศท่ีใช้
ในการจัดการสิ่งอํานวย
ความสะดวกต่าง ๆ 
(facility network) 

พิจารณาท่ีความสามารถในการส่ือสารแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างอุปกรณ์ เคร่ืองจักร ระบบคอมพิวเตอร์ กับโครงข่าย
ท่ีใช้ในกระบวนการดูแลสถานท่ี อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ท่ี
เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจขององค์กร 

๒ ด้านการปฏิบัติการ
แบบชาญฉลาด 
(smart 
operation) 

๒.๑ การผลิตแบบชาญฉลาด  
(smart production) 

พิจารณากระบวนการการใช้ประโยชน์จากข้อมูลท่ีได้จาก
เคร่ืองจักร อุปกรณ์ เคร่ืองมือในกระบวนการผลิตและ
กระบวนการสนับสนุนการผลิต เพ่ือนําไปเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการดําเนินธุรกิจ 

  ๒.๒ การบริหารและธุรการ 
 (smart enterprise) 

พิจารณากระบวนการใช้ประโยชน์ของข้อมูลจากอุปกรณ์ 
เค ร่ืองมือ  ระบบคอมพิวเตอร์  และโครงข่ายท่ี ใช้ ใน
กระบวนการด้านงานบริหารและธุรการ เพ่ือนําไปเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการดําเนินธุรกิจ 

  ๒.๓ สิ่งอํานวยความสะดวก 
 (smart facility) 

พิจารณากระบวนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลท่ีได้จาก
อุปกรณ์ เคร่ือง จักร ระบบคอมพิวเตอร์ และโครงข่ายท่ีใช้
ในกระบวนการดูแลสถานท่ี อาคารและสิ่งปลูกสร้าง เพ่ือ
นําไปเพ่ิมประสิทธิภาพของการดําเนินธุรกิจ 

๓ ด้านระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การส่งถ่ายข้อมูล  
(IT System & 
Data 
Transaction) 

๓.๑ การบูรณาการภายใน
องค์กร (internal 
integration) 

พิจารณาการบูรณาการใช้และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
ลําดับชั้นภายในองค์กรกับการเชื่อมต่อกันในโครงข่าย ซ่ึงทํา
ให้การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ และการประมวลผลของ
ข้อมูลมีประสิทธิภาพ การดําเนินการตัดสินใจมีความ
ยืดหยุ่นและอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลจริงท่ีเป็นปัจจุบัน 
สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ท่ีอาจส่ง 
ผลกระทบต่อการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

  ๓.๒ การบูรณาการภายนอก
องค์กร (internal 
integration) 

พิจารณาการบูรณาการใช้และการแลกเปล่ียนข้อมูลในระดับ
องค์กรกับองค์กรในห่วงโซ่อุปทาน กระบวนการระดับ
องค์กร หมายรวมถึง การรับคําสั่งซ้ือ การวางแผนการผลิต 
การจัดซ้ือ การจัดหาและโลจิสติกส์ และบริการหลังการขาย 
ในขณะที่องค์กรในห่วงโซ่อุปทานนั้นหมายรวมถึงซัพพลาย
เออร์และลูกค้า 
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๔ ด้านการตลาดและ
ลูกค้า (market & 
customer) 

๔.๑ การวิเคราะห์การตลาด  
(market analysis) 

พิจารณากระบวนการการรวบรวมข้อมูลของตลาดและกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย เช่น ใคร (อายุ เพศ อาชีพ ความชอบ ฯลฯ) 
ขนาดตลาด ความสามารถในการซ้ือ ลักษณะการใช้จ่าย 
เป็นต้น เพ่ือนํามาใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจและเป็น
ปัจจัยหลักในการรักษาความ สามารถในการแข่งขันของ
องค์กร  

  ๔.๒ วงจรชีวิตของผลติภัณฑ์ 
 (product life cycle) 

พิจารณากระบวนการการดูแล จัดการ การเข้าถึงและการ
ป้องกันข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และการผลิต
ครอบคลุมข้ันตอนต้ังแต่การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
การสร้างต้นแบบทางวิศวกรรม การออกแบบกระบวนการ
ผลิต  การทดลองผลิต  การเ ร่ิมการผลิต  การส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า การบริการหลังการขาย ตลอดจน
การยุติการผลิตและการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ 

๕ ด้านกลยุทธ์และ
องค์กร (strategy 
& organization) 

๕.๑ การจัดการแบบบนลง
ล่าง  
(top-down 
management) 

การพิจารณาความพร้อมของคณะผู้บริหารองค์กรทุกระดับ 
ในความ เข้ า ใจและความสามารถ ในการประ ยุก ต์
แนวความคิดอุตสาหกรรม ๔.๐ มาเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันขององค์กร เพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมายของ
การยกระดับความพร้อมสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ ได้ผลสําเร็จ 

  ๕.๒ กลยุทธ์อุตสาหกรรม 
๔.๐  
(i4.0 strategy) 

การพิจารณาการวางแผนและดําเนินการตามแผนเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายระยะเวลาขององค์กรในการปรับตัวสู่
อุตสาหกรรม ๔ .๐ ซ่ึงอาจหมายรวมถึงการจัดลํา ดับ
ความสําคัญในด้านท่ีจําเป็นต้องเร่งดําเนินการ การจัดทํา
แผนท่ีนําทางสําหรับการยกระดับความพร้อมขององค์กร 
การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการภายในองค์กร 
กระบวนการและการดําเนินการต่าง ๆ ท่ีจะทําให้วิสัยทัศน์
ขององค์กรเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์ทางธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม 

  ๕.๓ ความร่วมมือระหว่าง
บริษัท (inter-company 
collaboration) 

การพิจารณากระบวนการทํางานร่วมกับพันธมิตรภายนอก
อย่างสร้าง สรรค์เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์
ร่วมกัน นวัตกรรมจากความร่วมมือกันถือเป็นกลไกของ
องค์กรท่ีมีความทันสมัย คล่องตัว ช่วยสร้างความสามารถ
ขององค์กรในการบุกเบิกความคิดใหม่ ๆ ท่ีมีความสุดข้ัวได้ 
และยังเป็นกลไกท่ีช่วยให้องค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทานได้มี
ส่วนร่วมในการทําให้เกิดโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ 

๖ ด้านทุนมนุษย์ 
(human capital) 

๖.๑ การเรียนรู้ของกําลังคน 
(workforce learning) 

การพิจารณากระบวนการของวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
ทักษะ ขีดความ สามารถของบุคลากร เพ่ือให้องค์กรมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ 
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ภาพท่ี ๑ กรอบการประเมินตามดัชนีช้ีวัดความพร้อมอุตสาหกรรม ๔.๐ สําหรับประเทศไทย ๖ มิติ ๑๗ มิติย่อย 

ตารางที่ ๒ ตัวอย่างคุณลักษณะของการจัดแบ่ง band ของมิติด้านเทคโนโลยี มิติย่อยด้านการผลิตอัตโนมัติ 

ระดับความ
พร้อม (band) 

ความเป็นอัตโนมัติ 
(automation) 

โครงข่ายสารสนเทศ 
(network) 

ความชาญฉลาด  (smart) การบูรณาการ
(integration) 

๖ อัตโนมัติท่ัวท้ังบริษัท 
(company-wide 
automation) 

ปรับเปลี่ยนและทําซํ้าได้
ง่าย (easy change 
and duplication) 

ระบบท่ีสามารถพยากรณ์และ
ปรับเปลี่ยนล่วงหน้า 
(forecastable and 
adaptable system) 

การทําให้เหมาะสม
ท่ีสุด 
(optimisation) 

๕ อัตโนมัติแบบยืดหยุ่น 
(flexible 
automation) 

โครงข่าย ฯ มีความ
ปลอดภัย (secured 
network) 

ระบบป้องกันความเสียหาย
ล่วงหน้า (precaution 
enabled system) 

บูรณาการการ
วางแผนและการลง
มือปฏิบัติ  
(integrated 
planning and 
implementation) 

๔ สายการผลิตอัตโนมัติ 
(automation line) 

การสื่อสารในเวลาจริง 
(real-time 
communication) 

ระบบวิเคราะห์  
(analytical system) 

มีการแบ่งปัน  
(sharing) 

๓ อัตโนมัติเป็นฐาน 
(automation 
oriented) 

เครื่องจักรกับเคร่ืองจักร
สื่อสารกันเอง 
(machine-machine 
communication) 

ระบบแจ้งเตือน 
 (notifiable system) 

ซอฟต์แวร์
สารสนเทศแบบแยก
ส่วน (separated IT 
software) 

๒ อัตโนมัติบางส่วน 
(partial 
automation) 

เครื่องจักรสื่อสารผ่าน
ระบบโครงข่าย ฯ 
(machine-network 
communication) 

ระบบโปรแกรมล่วงหน้า  
(pre-programming 
system) 

มีข้ันตอนการทํางาน
เป็นทางการ  
(formal 
procedure) 

๑ แรงงานเป็นฐาน 
(labor oriented) 

เครื่องจักรต่างไม่
เชื่อมต่อกัน (stand-
alone machines) 

อนาล็อกเป็นฐาน 
(analog oriented) 

การทํางานแบบโดด
เด่ียว (individual 
oriented) 
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 ๓. ผลการประเมินอุตสาหกรรมไทย 

ได้นําเคร่ืองมือชุดดัชนีช้ีวัดความพร้อมอุตสาหกรรม ๔.๐ สําหรับประเทศไทย (Thailand i4.0 
Readiness Index) ที่ได้พัฒนาขึ้นน้ีไปทดลองการประเมินอุตสาหกรรมไทย ๑๐๐ บริษัท โดยแบ่งเป็นกลุ่ม
อุตสาหกรรม ๔ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน ๔๐ กิจการ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องด่ืม ๒๑ กิจการ กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ๑๘ กิจการ และกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ๒๑ 
กิจการ หากแบ่งตามขนาดของอุตสาหกรรม ได้อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ๑๓ กิจการ อุตสาหกรรมขนาดกลาง 
๒๙ กิจการ และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ๕๘ กิจการ อุตสาหกรรมส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศ
คิดเป็นประมาณ ๖๓ กิจการ ผลการประเมินทั้ง ๑๐๐ กิจการ (ภาพที่ ๒) พบว่า ค่าเฉล่ียของระดับความพร้อม
อยู่ที่ระดับ ๒.๘๕ ซึ่งหมายความว่า อุตสาหกรรมในประเทศไทยโดยเฉลี่ยยังอยู่ในระดับอุตสาหกรรม ๒.๐ ที่
มุ่งเน้นการผลิตแบบสายงานการผลิต สายงานประกอบ ผลิตสินค้าที่เป็นมาตรฐานแบบเดียวกันในปริมาณมาก 
ๆ (mass production) และยังต้องพ่ึงพาแรงงานคนเป็นส่วนใหญ่ มิติหลักด้านทุนมนุษย์ (human capital) 
และด้านกลยุทธ์และองค์กร (strategy & organization) เป็นมิติหลักที่อุตสาหกรรมมีความพร้อมสูงสุด มี
คะแนนความพร้อมในทุกมิติย่อยมากกว่า ๒.๕ ในขณะที่มิติหลักด้านการปฏิบัติการแบบชาญฉลาด (smart 
operation) มีระดับความพร้อมตํ่าสุด เมื่อพิจารณาในมิติย่อย ดัชนีที่มีคะแนนสูงสุดคือ ด้านโครงข่าย
สารสนเทศการบริหารจัดการ (enterprise network) มีค่าคะแนนที่ ๔.๐๓ ในขณะที่ดัชนีที่มีคะแนนตํ่าสุดคือ 
ด้านโครงข่ายสารสนเทศสิ่งอํานวยความสะดวก (facility network) มีค่าคะแนนเพียง ๑.๔๑ ทั้งน้ีสามารถแยก
วิเคราะห์รายกลุ่มอุตสาหกรรมในลักษณะแผนภูมิเรดาร์ดังแสดงในภาพที่ ๓ ในรูปที่ ๓ (ก) เป็นผลการประเมิน
ของกลุ่มยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์จํานวน ๔๐ บริษัท สีม่วงเข้มคือ ค่าเฉล่ียของทั้งกลุ่ม ในขณะที่สีฟ้าคือ 
ค่าดีที่สุดของกลุ่ม เช่น มิติย่อยสิ่งอํานวยความสะดวกอัตโนมัติ (facility automation) มีค่าเฉล่ียที่ ๑.๘ 
ในขณะที่ค่าที่ดีที่สุดของกลุ่มอยู่ที่ ๓.๐ แผนภูมิเรดาร์ทั้งสี่แผนภูมิแสดงให้เห็นถึงทิศทางที่สมควรได้รับการ
พัฒนา เพ่ือให้อุตสาหกรรมของประเทศไทยเข้าสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ ได้อย่างสมบูรณ์ 

 

 

ภาพท่ี ๒ ค่าดัชนีระดับความพร้อมของอุตสาหกรรมจํานวน ๑๐๐ บริษัท 
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(ก) กลุ่มช้ินส่วนยานยนต์ ๔๐ บริษัท 

 
(ข) กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม ๒๑ บรษิัท 

 
(ค) กลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ๑๘ บริษทั 

 
(ง) กลุม่อ่ืน ๆ ๒๑ บริษทั 

ภาพท่ี ๓ แผนภูมิเรดาร์ค่าดัชนีระดับความพร้อมของอุตสาหกรรมแยกกลุ่ม 

บทสรุป  

การเข้าถึงระดับความพร้อมของอุตสาหกรรมด้านการวางแผนในการยกระดับอุตสาหกรรมเพ่ือเข้าสู่
อุตสาหกรรม ๔.๐ ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนน้ัน จําเป็นต้องมีเครื่องมือสําหรับการช้ีวัดพร้อม
ทั้งขั้นตอนในการยกระดับอย่างเป็นระบบ ความจริงราชอาณาจักรไทยได้มีนโยบายในการยกระดับ
อุตสาหกรรมเพ่ือเข้าสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ อย่างชัดเจนในทุกมิติ จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีการพัฒนา
เครื่องมือหรือดัชนีช้ีวัดความพร้อมของอุตสาหกรรมที่เหมาะกับบริบทของประเทศ ด้วยการสนับสนุนจาก
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้มีความ
ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดต้ังคณะทํางานเฉพาะกิจจากทั้งภาคเอกชน ภาคการศึกษา 
และภาครัฐ ในการพัฒนาดัชนีช้ีวัดความพร้อมอุตสาหกรรม ๔.๐ สําหรับประเทศไทย (Thailand i4.0 
Readiness Index) และได้ดําเนินการนําร่องในการตรวจวัดระดับความพร้อม ๑๐๐ บริษัท ทําให้ได้ภาพรวม
ระดับมหภาคด้านความพร้อมในการเข้าสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ ของประเทศ ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมที่ได้รับยัง
สามารถแยกเป็นรายอุตสาหกรรมในมิติต่าง ๆ ที่ภาครัฐสนใจ เพ่ือการวางแผนเชิงนโยบายขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมของประเทศที่อยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูล (data-driven policy) ได้ ยังสามารถนําข้อมูลการวัด
ระดับความพร้อมไปใช้ในการเปรียบเทียบ (benchmarking) สถานะของบริษัทกับกลุ่มบริษัทในอุตสาหกรรม
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เดียวกันได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม เพ่ือการเทียบเคียงระดับความพร้อมในระดับภูมิภาคและระดับ
นานาชาติ ควรมีการเทียบเคียงดัชนีช้ีวัดและการวัดระดับต่าง ๆ รวมถึงคุณลักษณะและเทียบเคียงกับดัชนีช้ีวัด
อุตสาหกรรม ๔.๐ อ่ืน ๆ เช่น SIRI, iBench 4.0 หรือ IMPULS  
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