
   
 

 

ก้าวให้พ้นกับดักของ Industry 4.0 
 

 
 นับตั้งแต่ปี 2011 ที่ประเทศเยอรมนีได้ประกาศการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ในช่ือ Industry 4.0 ก็
ปฏิเสธไม่ได้ว่า การท า Industry 4.0 กลายเป็นความจ าเป็นในการแข่งขันทุกวันนี้ และท าให้แต่ละองค์กรต่าง
ทุ่มเทงบประมาณและทรัพยากรจ านวนมากเพื่อปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน อย่างไรก็ตาม แม้เวลา
จะผ่านมากว่า 10 ปีแล้ว แตอ่งค์กรที่ประสบความส าเร็จในการท า Industry 4.0 กลับมีจ านวนน้อยจนน่าตกใจ  
 

สถานการณ์ท่ีองค์กรเผชิญ 
ผลการส ารวจของ McKinsey ตั้งแต่ ปี 2017 - 2020 สะท้อนให้เห็นว่า องค์กรมากกว่าครึ่งหนึ่งยังคงติด

อยู่ในวังวนของการท าโครงการน าร่อง โดยเฉพาะในปี 2020 หลังการระบาดของโควิด-19 มีองค์กรที่ประเมินว่า
ตนเองยังไม่ประสบความส าเร็จในการขยายผลมากถึง 74% เท่ากับว่า องค์กรที่ท า Industry 4.0 ทุก ๆ 4 แห่งนั้น
มีถึง 3 แห่งที่ประสบกับความล้มเหลว ซึ่งถือเป็นอัตราที่สูงมาก  

สถานการณ์ที่องค์กรหลายแห่งต้องเผชิญ ได้แก่ ผลลัพธ์ไม่ตรงกับความคาดหวัง งบประมาณบานปลาย 
และความล่าช้า โดยผลส ารวจของ McKinsey ระบุว่า โครงการ IT ขนาดใหญ่สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่องค์กร
ได้เพียง 56% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้เท่านั้น ขณะที่การส ารวจของ IFS พบว่า 28% ใช้งบประมาณสูงกว่าที่ตั้งไว้จน
ท าให้ต้องลดค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นลง และที่ส าคัญ มีถึง 33% ที่ท า Industry 4.0 ล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด ซึ่ง
ประเด็นนี้ส่งผลเสียต่อองค์กรยิ่งกว่างบประมาณบานปลาย เนื่องจากความไม่พร้อมของระบบท าให้องค์กรเสีย
โอกาสในการสร้างรายได้จ านวนมหาศาล ทั้งยังกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้าและภาพลักษณ์องค์กร  
 

ทางสู่ความส าเร็จ 
เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ในข้างต้น องค์กรควรวางแผนปอ้งกันดังนี ้
1. วางแผนเพ่ือเชื่อมโยงกลยุทธ์  
สิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรประสบความส าเรจ็ในการท า Industry 4.0 นั่นคือ การวางกลยุทธ์ โดย         1. 

ศึกษาสภาพการแข่งขันของธุรกิจและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจนเข้าใจอย่างถ่องแท้ 2. ก าหนดภาพสุดท้ายที่
ต้องการให้ชัดเจน โดยตั้งเป้าหมายให้สูง เป้าหมายที่ต่ าเกินไปมักท าให้แผนล้มเหลว เนื่องจากไม่สามารถสร้างแรง
ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง 3. เช่ือมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กร และ 4. จัดล าดับความส าคัญ 
โดยโฟกัสสิ่งที่สร้างประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและสร้างผลลัพธ์ในระยะสั้นได้เป็นล าดับแรก ทั้งนี้ การวางแผนเชิง 
กลยุทธ์ที่ดีต้ังแต่ต้นจะช่วยให้องค์กรสามารถเช่ือมโยงและขยายผลโครงการน าร่องไปยังงานในส่วนอื่น ๆ ได้ ช่วย
ลดปัญหาเรื่องต้นทุนสูงแต่ได้รับผลตอบแทนน้อยในระยะยาว  

 



   
 

2. ตั้งเป้าหมายและวัดผลลัพธ ์
องค์กรทุกแห่งต่างคาดหวังผลลพัธ์จากการท า Industry 4.0 ทั้งการเพิ่มรายได้ การเพิ่มคุณภาพของสินค้า

และบริการ การเพิ่มความสามารถในการตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้า แต่ในทางปฏิบัติ 
องค์กรส่วนใหญ่กลับไม่ทราบผลลัพธ์ที่แท้จริง เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวองค์กรจะต้อง 1. ก าหนดขอบเขตการท า 
Industry 4.0 ที่อิงกับบริบทจริงขององค์กรและก าหนดตัววัดผลลัพธ์ที่จับต้องได้ (Tangible Impact) ในแต่ละ
ระยะ 2. ก าหนดเหตุผลทางธุรกิจ (Business Case) เพื่อรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ผลลัพธ์ที่สามารถสร้างได้ ค่าใช้จ่าย
ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการท างานจริง และ ความยั่งยืนในการปรับปรุง 3. วัดผลลัพธ์อย่างสม่ าเสมอเพื่อใช้เปรียบเทยีบ
กับเป้าหมายที่ตั้งไว้ในตอนแรกและใช้ในการตัดสินใจที่จ าเป็น ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีจะท าให้องค์กรสามารถประเมินความ
คุ้มค่าและผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน รวมถึงคาดการณ์ความเสี่ยงได้ล่วงหน้า ซึ่งช่วยความป้องกันความเสียหายที่จะเกิดข้ึน
แก่องค์กร 

3. เลือกใช้เทคโนโลยีให้ถูกต้อง 
เทคโนโลยีถือเป็นพื้นฐานส าหรับ Industry 4.0 ซึ่งสิ่งส าคัญคือ 1. เลือกใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสม 

หลีกเลี่ยงเครื่องมือและโซลูชันที่ยังไม่สมบูรณ์ มีราคาแพงแต่ผลตอบแทนไม่คุ้มค่า ไม่ยืดหยุ่น ไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนได ้2. เลือกใช้เทคโนโลยีที่สามารถเช่ือมโยงหรือใช้งานร่วมกับระบบงานอื่น ๆ ที่องค์กรมี การเลือกใช้
เทคโนโลยีที่ผิดจะส่งผลให้ Industry 4.0 ที่ท ากลายเป็นเพียงโครงการน าร่องซึ่งไม่สามารถขยายผลและเช่ือมโยง
กับระบบอื่น ๆ ได้ ท าให้องค์กรไดร้ับผลลัพธ์ต่ ากว่าความคาดหวัง และยังต้องลงทุนเพิ่มในเทคโนโลยีอื่น ๆ อย่าง
ไม่มีที่สิ้นสุดในอนาคต  

4. พร้อมส าหรับ Deployment  
องค์กรส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่า Industry 4.0 เป็นเพียงการน าระบบ IT เข้ามาใช้ในการผลิตเท่านั้น ท าให้มัก

ก าหนดขอบเขตการท า Industry 4.0 ที่แคบ เมื่อถึงเวลาด าเนินงานจริงจึงไม่สามารถใช้งานและ Deploy อย่าง
เต็มศักยภาพได้  ดังนั้น เพื่อให้การท า Industry 4.0 เกิดประสิทธิผลสูงที่สุด องค์กรจะต้อง 1. ดึงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดมาร่วมท า ไม่ใช่ท าโดยหน่วยงานใดเพียงหน่วยงานหนึ่งเท่าน้ัน 2. สื่อสารและรับฟังความคิดเห็น
จาก End User ตั้งแต่ต้น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม 3. ปรับเปลี่ยนกระบวนการท างาน รวมถึงปรับโครงสร้างองค์กร 
วัฒนธรรมการท างาน การบริหารห่วงโซ่อุปทาน และพัฒนาทักษะพนักงานที่จ าเป็น ให้เอื้อต่อการท า Industry 
4.0 

  
การท า Industry 4.0 ให้ประสบความส าเร็จ นอกจากจะต้องปฏิวัตเิทคโนโลยีการผลิตแล้ว ยังต้องปฏิวัติ              

กรอบความคิด ทักษะ และกระบวนการท างานด้วย ในโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทุกวินาที การยึดติดกับ
ความส าเร็จในอดีตและไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกลายเป็นกับดักที่คอยฉุดรั้งความส าเร็จขององค์กร เพราะไม่มี
องค์กรใดที่ท าแบบเดิมแล้วยังสามารถอยู่รอดได้ในสนามการแข่งขันน้ี  
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