
    
 

 

วางกลยุทธอุตสาหกรรม 4.0 อย่างไรไม่ให้เสีย 
 

 
ปัจจุบัน ผู้ผลิตสินค้าและบริการต่างต้องปรับตัวสู่ระบบการผลิตที่เป็นดิจิทัลกันมากข้ึน เพราะไม่ว่า

ซพัพลายเออร์ และลูกค้าต่างก็ใช้เทคโนโลยีสงูข้ึน หากไม่ปรับปรงุเปลี่ยนแปลง เราก็จะไม่สามารถด าเนินธุรกจิ 
หรือสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างราบรื่นนัก นอกจากนี้ งานวิจัยจ านวนมากก็ยังช้ีให้เห็น
ประโยชน์หรือผลิตภาพที่จะเกิดข้ึนหลังจากการน าระบบดิจิทัลเข้ามาใช้ในการผลิต เพราะก่อให้เกิดคุณค่าเชิง
เศรษฐกิจแก่องค์กรเปน็อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นผลิตภาพการผลิตสงูข้ึนที่เกิดจากความรวดเรว็ ถูกต้อง ประหยดั 
ซึ่งมีผลต่อต้นทุนการผลิตลดลง ก าไรสูงข้ึน ดังนั้น ในอนาคตองค์กรจึงควรให้ความส าคัญกับการวางแนวทางที่
จะน าเครื่องมือเครื่องจักรที่เป็นระบบดิจิทัล หรือการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการผลิต หรือการวางแนวทาง
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 เพิ่มข้ึน  

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันผู้ประกอบการอาจยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 มากนัก การวาง
กลยุทธ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 อันดับแรก ๆ ที่องค์กรมักค านึงถึง จึงมักจะเป็นการลงทุนในเครื่องมือ 
เครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีสูง เช่น แขนกล หุ่นยนต์ หรือ ระบบอัตโนมัติ โดยองค์กรอาจจะยังขาดการพิจารณา
ความพร้อมด้านอื่น ๆ  รองรับ ซึ่งท าให้การวางกลยุทธ์แต่ละด้านไม่มีความสอดคล้องกัน เช่น ในเรื่องความรู้
ของบุคลากรที่จะควบคุมเทคโนโลยี หรือ การออกแบบกระบวนการที่สอดรับกับเทคโนโลยีที่น ามาใช้ ท าให้
องค์กรจ านวนมากลงทุนด้านเทคโนโลยีไปแล้วไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร  

การวางกลยุทธ์อุตสาหกรรม 4.0 อย่างไรไม่ให้เสียในที่นี้ จึงหมายถึง ไม่ให้เสีย “โอกาส” ในแง่ของ
เวลา หรือ เม็ดเงินลงทุนที่ผู้ประกอบการต้องเสียไป แล้วไม่เกิดผลตอบแทนกลับมาได้เท่าที่ควรจะเป็น ดังนั้น 
ก่อนท่ีองค์กรจะลงทุนเพ่ือก้าวไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 อย่างเป็นระบบ องค์กรจึงจ าเป็นต้องประเมินสถานะ
ความพร้อมด้านอุตสาหกรรม 4.0 ของตนเอง โดยอาจจะได้รับการประเมินจากผู้เช่ียวชาญที่มีอยู่ในองค์กร 
หรือผู้เช่ียวชาญจากภายนอก ซึ่งท าให้องค์กรได้รับข้อเสนอ หรือ ขอบเขตแนวทางในการปรับปรุงองค์กรได้
อย่างเป็นระบบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศต่าง ๆ  ไดคิ้ดกรอบการประเมินความพร้อมด้านอุตสาหกรรม 
4.0 เพื่อให้องค์กรทราบสถานะอุตสาหกรรม 4.0 ในปัจจุบัน และแนวทางในการปรับปรุงในอนาคต ไม่ว่าจะ
เป็น Industry 4.0 self-assessment ของ PWC ประเทศอังกฤษ , Industrie 4.0 Maturity Index ของ 
Fraunhofer IFF ประเทศเยอรมนี หรือ Singapore Smart Industry Readiness Index (SSIRI) ของ
สิงคโปร์ 

ในบทความนี้ จะกล่าวถึงกรอบการประเมินสถานะความพร้อมด้านอุตสาหกรรม 4.0 หรือ SSIRI ของ
ประเทศสิงคโปร์ SSIRI ที่ได้รับการพัฒนาโดยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจสิงคโปร์ หรือ Singapore Economic 
Development Board (EDB) ในปี 2017 SSIRI มีความน่าเช่ือถือสูงเพราะถูกพัฒนามาจากกรอบ RAMI 4.0 
ซึ่งเป็นกรอบมาตรฐานอุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศเยอรมนี น ามาปรับปรุงโดยผู้เช่ียวชาญที่มาจากทั้ง
ภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา รวมถึงได้น าไปทดสอบน าร่องกับองค์กรทั้งที่เป็นองค์กรขนาดเล็กและ
องค์กรขนาดใหญ่ในประเทศสิงคโปร์ก่อนน าไปใช้จริง  



    
 

 
โครงสร้างในการประเมินของ SSIRI ประกอบด้วย 3 เสาหลัก (building blocks)  ได้แก่ กระบวนการ 
(process), เทคโนโลยี (technology) และ การจัดการองค์กร (organization) โดยในแต่ละเสาหลักจะ
ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้  

- กระบวนการ ครอบคลุม 3 ประเด็น ได้แก่ การด าเนินงาน (Operations), ห่วงโซ่อุปทาน (Supply 
Chain) และวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) 

- เทคโนโลยี ครอบคลุม 3 ประเด็น ได้แก่ ความเป็นอัตโนมัติ (Automation), การเช่ือมโยงเครือข่าย 
(Connectivity) และ ความเป็นอัจฉริยะ (Intelligence) 

- การจัดการองค์กร ครอบคลุม 2 ประเด็น ได้แก่ ความรู้ความสามารถของพนักงาน (Talent 
Readiness), โครงสร้างและการบริหารจัดการ (Structure and Management)  

 
ส าหรับมิติในการประเมิน (dimensions) ที่ SSIRI ให้ความสนใจ มีทั้งสิ้น 16 มิติ (ภาพที่ 1) ซึ่งล้วน

แต่เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับองค์กรที่ต้องการยกระดับเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ใน    
แต่ละประเด็นที่กล่าวมา  

 
ภาพท่ี 1 กรอบการประเมิน SSIRI 

 
 

ส าหรับประเด็นการด าเนินงาน จะเป็นการพิจารณามิติความเช่ือมโยงในแนวดิ่ง  (vertical 
integration) ตั้งแต่การผลิตจนถึงระดับบริหาร, ประเด็นห่วงโซ่อุปทาน จะเป็นการพิจารณาในมิติความ
เช่ือมโยงในแนวราบ (horizontal integration) ตั้งแต่ซัพพลายเออร์จนถึงลูกค้า, ประเด็นวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 
ควรพิจารณาให้ครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Integrated Product Lifecycle) 



    
 

ในเรื่องเทคโนโลยี ครอบคลุมประเด็น ความเป็นอัตโนมัติ  (automation) ,  ความเ ช่ือมโยง 
(connectivity) หรือความเป็นอัจฉริยะ (intelligence) จะต้องพิจารณาในทั้ง 3 มิติไปพร้อม ๆ กัน คือ ระดับ
พื้นที่ปฏิบัติการ (shopfloor) ระดับองค์กร (enterprise) และระดับที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน   

ในเรื่ององค์กร ต้องค านึงถึงความพร้อมของพนักงานที่จะเรียนรู้และพัฒนา (Workforce Learning & 
Development) ความสามารถด้านการน าองค์กรของผู้บริหาร (Leadership Competency) การมีส่วนร่วม
ของหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกองค์กร (Inter- and Intra- Company Collaboration) รวมถึง 
กลยุทธ์ด้านอุตสาหกรรม 4.0 ขององค์กร (Strategy&Government) 

 
หลังจากที่องค์กรได้ประเมินสถานะตามมิติต่าง ๆ ข้างต้น 16 มิติแล้ว SSIRI ยังสามารถจัดล าดับ

ความส าคัญก่อนหลัง และความจ าเป็นของการด าเนินการ หรือที่เรียกว่า Prioritization matrix ให้กับองค์กร
ได้อีกด้วย โดยค านวณคะแนน Impact value หรือผลประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากการพิจารณาปัจจัย 4 
ตัว (TIER) ได้แก่   

• ปัจจัยตัวท่ี 1 ได้แก่ T (Today’s state) องค์กรต้องมีความเข้าใจสถานะปัจจุบันขององค์กรตนเอง
อย่างละเอียด ต้องทราบว่าตนเองมีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรบ้าง ท าให้สามารถแยกองค์กรตามสถานะ
ความเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ออกเป็นระดับต่าง ๆ ซึ่งข้ันตอนน้ีถือว่ามีความจ าเป็นมาก เพราะองค์กร
จะได้ทราบระดับความเป็นองค์กรดิจิทัลของตนเอง โดยได้รับคะแนนที่เป็นมาตรฐานและสามารถ
น าไปเทียบเคียงกับองค์กรอื่นได้ 

• ปัจจัยตัวท่ี 2 ได้แก่ I (Impact to Bottom line) ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 นั้น 
องค์กรมีสิ่งที่ต้องปรับปรงุด าเนินการหลายเรื่อง องค์กรควรทราบผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทนุ
ว่าคุ้มค่ากับที่ลงทุนไปหรือไม่ ลงทุนไปแล้วใช้ระยะเวลาคืนทุนเท่าใด ซึ่งองค์กรจ าเป็นต้องรู้โครงสรา้ง
ค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ และทราบว่าเมื่อลงทุนแล้วจะมีผลกระทบต่อโครงสร้างค่าใช้จ่ายเหล่านี้อย่างไร 
ซึ่งช่วยให้องค์กรทราบว่าควรลงทุนด้านน้ัน ๆ หรือไม่ อย่างไร 

• ปัจจัยตัวท่ี 3 ได้แก่ E (Essential Business Objectives) เน้นในเรื่ององค์กรให้ความส าคัญกับ
เรื่องอะไรเมื่อต้องการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรม 4.0 เพื่อจะได้บรรลุเป้าหมายที่องค์กรวางไว้ ซึ่ง
เป้าหมายอาจจะไม่ได้จ ากัดแค่ผลลัพธ์ทางการเงินเท่านั้น เช่น องค์กรอาจจะต้องการลดเวลาในการ
น าสินค้าเข้าสู่ตลาด หรือการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งการวางเป้าหมายด้านอุตสาหกรรม 4.0 ที่
ชัดเจนท าให้องค์กรมีขอบเขตในการด าเนินการ และไม่เสียเวลาท าในสิ่งที่ไม่จ าเป็นต่อเป้าหมายของ
องค์กร เครื่องมือที่ใช้ในข้ันตอนนี้ที่ส าคัญ คือ KPIs โดย prioritization matrix ครอบคลุม 10 KPIs 
ที่จ าเป็น ได้แก่ ประสิทธิภาพ คุณภาพ และความรวดเร็ว/ยืดหยุ่นในการผลิตสินค้า/บริการ 

• ปัจจัยตัวท่ี 4 ได้แก่ R (References to the Broader Community) เป็นข้ันตอนส าคัญที่ท าให้
องค์กรทราบว่า องค์กรอื่นในอุตสาหกรรมได้ด าเนินการอย่างไร หรือน าเทคโนโลยีอะไรมาใช้ ซึ่งจะท า
ให้ทราบว่าอะไรคือข้อผิดพลาด หรือข้อดีของเทคโนโลยีเหล่านั้น ที่องค์กรตนเองควรได้น ามาเรียนรู้ 



    
 

ซึ่งจะท าให้ทราบว่า บางเทคโนโลยีที่มีอยู่อาจจะยังไม่เหมาะสม และใช้ได้ในทางปฏิบัตเิสมอไป ดังนั้น
หากมีองค์กรใดได้น าเทคโนโลยีนั้นไปใช้แล้วไม่ประสบผลส าเร็จ ก็จะเป็นกรณีศึกษาให้กับองค์กรที่
ก าลังศึกษาต่อไปได ้

 
เมื่อทราบคะแนนประเมินของปัจจัยน าเข้าทั้ง 4 ตัวแล้ว จะน าคะแนนมาพิจารณาร่วมกันในทุกมิติ 

เพื่อให้ได้คะแนนที่เรียกว่า “Impact value” ในทั้ง 16 มิติ คะแนนนี้จะท าให้องค์กรทราบ “ขอบเขตการ
ปรับปรุง” (area) ที่ควรให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก ซึ่งเมื่อด าเนินการแล้วจะท าให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่
องค์กร โดยองค์กรควรเลือกด าเนินการมิติที่มีคะแนน Impact value สูงที่สุดก่อน หลังจากนี้ องค์กรจึง
สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี หรือเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับขอบเขตปรับปรุงที่
ต้องการ ท าให้องค์กรสามารถวางกลยุทธ์ไปได้ในแนวทางที่ถูกต้อง และเป็นระบบ สามารถจัดสรรทรัพยากรได้
เกิดประสิทธิผลสูงสุด  

จะเห็นได้ว่า การใช้ SSIRI ในการตรวจวินิจฉัยองค์กร ร่วมกับ prioritization matrix เป็นเครื่องมือที่
มีประสิทธิภาพ เพราะจะได้ทราบล าดับก่อนหลังและความจ าเป็นที่จะด าเนินการ ที่ส าคัญเครื่องมือนี้ยัง
สามารถตรวจวินิจฉัยองค์กรได้ทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรมไม่ว่าจะมีลักษณะการด าเนินงานแบบใดก็ตาม 
และยังมีความครอบคลุมและสมบูรณ์  ไม่ได้พิจารณาแค่เพียงการวางเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีในการผลิต
เท่านั้น แต่ยังสามารถประเมินประเด็นอื่น ๆ  เช่น ระบบกระบวนการภายใน หรือ ความรู้ความสามารถของ
พนักงาน ซึ่งต้องมีความสอดคล้องกันในการวางกลยุทธ์ และยังสามารถเปรียบเทียบระดับสถานะความเป็น
ดิจิทัลของตนเองกับสถานะองค์กรอื่น รวมไปถึงทราบจุดอ่อนของการปรับปรุงของตนเองได้อีกด้วย 


