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ผลส ำรวจ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในภาคอุตสาหกรรม

2563
ฝ่ำยนโยบำยและยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล ได้ท ำกำรศึกษำ Digital Transformation 
ในภำคอุตสำหกรรม เพ่ือเป็นข้อมูลสถำนภำพกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลของภำคอุตสำหกรรมไทย ในปีท่ีผ่ำนมำได้มี
กำรทดลองส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงในพ้ืนท่ีเขตพัฒนำพิเศษภำค
ตะวันออก (EEC) และในปีน้ีได้ขยำยกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงให้
ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ จ ำนวน 5 อุตสำหกรรม  
601 ตัวอย่ำง จำกประชำกร 29,341 โรงงำน เพ่ือให้ข้อมูล
ดังกล่ำวเป็นประโยชน์ต่อกำรส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
ตลอดจนหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคกำรศึกษำท่ี
สนใจท้ังในและต่ำงประเทศ

อุตสาหกรรมที่ส ารวจ

อุตสาหกรรมจ าแนกตามภูมภิาค

ขนาดโรงงาน

15% 15% 27% 15% 28%

601 ตัวอย่าง

กรุงเทพและปริมณฑล

เหนือ

กลางและตะวันตก ตะวันออก

ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้

22% 18% 26%

11% 14% 9%

อุตสาหกรรมจ าแนกตามที่ตัง้โรงงาน

ในนิคมอุตสาหกรรม

70%
นอกนิคมอุตสาหกรรม

30%

ขนาดเล็กS ขนาดกลางS ขนาดใหญ่S
25% 34% 41%
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การใช้ดิจิทัลในส านักงาน

อินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีส ำคัญส ำหรับกำรท ำงำนในส ำนักงำน 
อินเทอร์เน็ตท ำให้สำมำรถเช่ือมโยงระบบงำนภำยในท้ังหมด เพ่ือ
สนับสนุนระบบกำรผลิตให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น ระบบ ERP 
เป็นระบบงำนท่ีถูกน ำมำใช้ อ ำนวยควำมสะดวก และเพ่ิมประสิทธิภำพ
ของอุตสำหกรรม นอกจำกเช่ือมโยระบบงำนภำยในโรงงำนแล้ว ยังมี
กำรเช่ือมโยงต่อไปยังโรงงำน ส ำนักงำน โกดังสินค้ำ ท่ีอยู่ต่ำงสถำนท่ี
กัน เพ่ือให้โรงงำนน้ันๆ  เข้ำถึงข้อมูลระหว่ำงกันได้

จำกกำรส ำรวจ ผู้ประกอบกำรโรงงำนอุตสำหกรรมกว่ำร้อยละ 
90 มีกำรเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต โรงงำนส่วนใหญ่ใช้บริกำรอินเทอร์เน็ต
ควำมเร็วสูง ควำมเร็วท่ี 30-100 เม็กกะบิทต่อว่นำที และ100 Mbit/
วินำที ข้ึนไป  

โดยประเภทของอุตสำหกรรม ไม่มีผลต่อควำมเร็วท่ีของ
อินเทอร์เน็ตท่ีใช้ เน่ืองจำก ผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต มีกำรแข่งขันกัน
ทำงด้ำนรำคำ จึงท ำให้รำคำค่ำบริกำรอินเทอร์เน็ตไม่แพง 
ผู้ประกอบกำรมีควำมสำมำรถในกำรจ่ำย จึงเลือกใช้บริกำร
อินเทอร์เน็ตท่ีมีควำมเร็วค่อนข้ำงสูง เพ่ือให้กำรท ำงำนมีประสิทธิภำพ

Food Textile Electronic Automotive Machinery

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

ไม่มีกำรเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต

3 1.9% 6 6.7% 0 0.0% 1 0.6% 1 1.1%

<2 Mbit/วินำที 1 0.6% 1 1.1% 0 0.0% 2 1.2% 0 0.0%

2 ถึง <10 
Mbit/วินำที

13 8.1% 5 5.6% 4 4.4% 8 4.7% 3 3.3%

10 ถึง <30 
Mbit/วินำที

20 12.5% 9 10.0% 14 15.6% 21 12.3% 15 16.7%

30 ถึง <100 
Mbit/วินำที

51 31.9% 39 43.3% 31 34.4% 52 30.4% 39 43.3%

100 Mbit/
วินำที ขึ้นไป

72 45.0% 30 33.3% 41 45.6% 87 50.9% 32 35.6%

Total 160 100.0% 90 100.0% 90 100.0% 171 100.0% 90 100.0%

ผลส ารวจการใช้อเิทอรเ์น็ตจ าแนกตามความเร็ว
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การใชด้ิจิทัลในกระบวนการผลิต

กำรส ำรวจกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของ
ภำคอุตสำหกรรมปี 2563 ได้ท ำกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำง 
601 ตัวอย่ำง จำกประชำกรในอุตสำหกรรมกว่ำ 29,000
รำย ใน 5 อุตสำหกรรมกำรผลิต ได้แก่
• อุตสำหกรรมอำหำรและเกษตรแปรรูป 
• อุตสำหกรรมส่ิงทอ/เคร่ืองนุ่งห่ม 
• อุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 
• อุตสำหกรรมยำนยนต์ 
• อุตสำหกรรมเคร่ืองจักรกลและส่วนประกอบ 

การใช้เทคโนโลยดีจิิทัลจ าแนกตามประเภทอตุสาหกรรม ปี 2563

ท้ังน้ี เทคโนโลยีดิจิทัล แบ่งเป็น 5 ประเภทตำมกระบวนกำร
ท ำงำน ดังน้ี

• เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีใช้ในกำรติดต่อซัพพลำยเออร์

• เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีใช้ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 

• เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีใช้ในกำรจัดกำรกระบวนกำรผลิต 

• เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีใช้ในกำรสนับสนุนควำมสัมพันธ์กับ
ลูกค้ำ 

• เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีใช้ในกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ 

ผลกำรศึกษำช้ีให้เห็นว่ำ ในปี 2563 กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยังคง
กระจุกตัวอยู่ในระดับอุตสำหกรรม 1.0-2.0 ในทุกภำคอุตสำหกรรม 
โดยเฉพำะอุตสำหกรรมรูปแบบเดิม เช่น อุตสำหกรรมอำหำรและเกษตร
แปรรูป  อุตสำหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มท่ีกว่ำร้อยละ 80 ของ
ผู้ประกอบกำรยังคงใช้เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีไม่ซับซ้อนร่วมกับระบบแอนำ
ล็อค ท้ังในข้ันตอนกำรติดต่อซัพพลำยเออร์ กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
กระบวนกำรผลิต ควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ และกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ 
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ส่วนข้ันตอนท่ีมีแนวโน้มปรับข้ึนมำอยู่ในอุตสำหกรรม 2.0 ในช่วง 5-10 ปีข้ำงหน้ำคือ กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ โดยจะเป็นกำร
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในกำรออกแบบและผลิต (Computer-Aided Manufacturing) หรือซอฟต์แวร์อ่ืนท่ีคล้ำยคลึงกัน รวมถึงกำร
บริหำรจัดกำรธุรกิจด้วยระบบสำรสนเทศแบบบูรณำกำร หรืออำจเป็นกำรใช้ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP)

การใช้เทคโนโลยดีจิิทัลจ าแนกตามประเภทอตุสาหกรรม ปี 2563 และคาดการณ์แนวโนม้ในอกี 5-10 ปีข้างหน้า

โดยแนวโน้มกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในอีก 5-10 ปีข้ำงหน้ำ ผู้ประกอบกำร
ส่วนใหญ่จะยังคงใช้เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีไม่
ซับซ้อนในระดับอุตสำหกรรม 1.0 ไม่ว่ำจะ
เป็นกำรติดต่อซัพพลำยเออร์ท่ียังคงส่ง
ค ำส่ังซ้ือด้วยเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่มี
โครงสร้ำงข้อมูลท่ีเป็นมำตรฐำน หรือ
กำรติดต่อผ่ำนอีเมลหรือเอกสำรแนบใน
รูปแบบไฟล์พีดีเอฟ กระบวนกำรผลิตท่ี
ยังคงใช้เคร่ืองจักรท่ีไม่ใช่ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำท่ียังคงเป็นกำร
ติดต่อในรูปแบบอนำล็อคและแมนนวล
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การใช้ดิจิทัลในอตุสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรปู 

อุตสำหกรรมอำหำรและเกษตรแปรรูป 
กระบวนกำรผลิตโดยส่วนใหญ่ยังคงใช้ดิจิทัล
อย่ำงง่ำย ระดับกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยังคง
กระจุกตัวอยู่ในระดับอุตสำหกรรม 1.0 ท้ัง กำร
ติดต่อซัพพลำยเออร์  กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
กำรจัดกำรกระบวนกำรผลิต  กำรสนับสนุน
ควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ  กำรบริหำรจัดกำร
ธุรกิจ  

โดยแนวโน้มกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอีก 5-10 ปีข้ำงหน้ำ ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมอำหำรและเกษตรแปรรูป มีแนวโน้มจะใช้ 
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ิมมำกข้ึน เช่น กำรใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในกำรออกแบบและกำรผลิต: CAD-CAM (Computer-Aided 
Manufacturing) หรือระบบซอฟต์แวร์รวมอ่ืนท่ีคล้ำยคลึงกันท่ีสนับสนุนกระบวนกำรออกแบบและกำรผลิต  หรือซอฟต์แวร์ ERP ใน
กำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ
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การใช้ดิจิทัลในอตุสาหกรรมสิ่งทอ/เครื่องนุ่งหม่ 

อุตสำหกรรมส่ิงทอ/เคร่ืองนุ่งห่ม 
กระบวนกำรผลิตโดยส่วนใหญ่ยังคงใช้ดิจิทัลท่ี
เรียบง่ำยร่วมกับระบบ manual ระดับกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลยังคงกระจุกตัวอยู่ในระดับ
อุตสำหกรรม 1.0 ท้ัง กำรติดต่อซัพพลำยเออร์  
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ กำรจัดกำรกระบวนกำร
ผลิต  กำรสนับสนุนควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ  
กำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ  

โดยแนวโน้มกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอีก 5-10 ปีข้ำงหน้ำ ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมส่ิงทอ/เครื่องนุ่งห่ม มีแนวโน้มจะใช้ 
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ิมมำกข้ึน เช่น กำรใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในกำรออกแบบและกำรผลิต: CAD-CAM (Computer-Aided 
Manufacturing) หรือระบบซอฟต์แวร์รวมอ่ืนท่ีคล้ำยคลึงกันท่ีสนับสนุนกระบวนกำรออกแบบและกำรผลิต  หรือซอฟต์แวร์ ERP 
ในกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ
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การใช้ดิจิทัลในอตุสาหกรรมไฟฟา้และอเิล็กทรอนกิส์ 

อุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ ใน
ส่วนของกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์มีระดับกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในระดับอุตสำหกรรม 2.0 มี
กำรใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในกำรออกแบบและกำร
ผลิต: CAD-CAM (Computer-Aided 
Manufacturing) หรือระบบซอฟต์แวร์รวมอ่ืนท่ี
คล้ำยคลึงกันท่ีสนับสนุนกระบวนกำรออกแบบ
และกำรผลิต  แต่ในกระบวนกำรผลิตโดยส่วน
ใหญ่ยังคงใช้ดิจิทัลท่ีเรียบง่ำยร่วมกับระบบ 
manual โดยเฉพำะกำรติดต่อซัพพลำยเออร์ 
และควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ

โดยแนวโน้มกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอีก 5-10 ปีข้ำงหน้ำ ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ มีแนวโน้มจะใช้ 
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ิมมำกข้ึน เช่น กำรใช้ระบบกำรจัดกำรข้อมูลผลิตภัณฑ์ โดยใช้ PDM (Product Data Management) และ PLM 
(Product Lifecycle Management) ซ่ึงเป็นระบบส ำหรับจัดกำรกับข้อมูลต่ำงๆ ในกำรออกแบบและสร้ำงผลิตภัณฑ์ใหม่
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การใช้ดิจิทัลในอตุสาหกรรมยานยนต ์

อุตสำหกรรมยำนยนต์ ในส่วนของกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์มีระดับกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในระดับอุตสำหกรรม 2.0 มีกำรใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยในกำรออกแบบและกำรผลิต: CAD-CAM 
(Computer-Aided Manufacturing) มีกำรใช้ 
ERP ในกำรบริหำรจัดกำร มีกำรใช้ CRM ในกำร
สนับสนุนควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ แม้ว่ำ ใน
กระบวนกำรผลิตโดยส่วนใหญ่ยังคงใช้ดิจิทัลท่ี
เรียบง่ำยร่วมกับระบบ manual ก็ตำม

โดยแนวโน้มกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอีก 5-10 ปีข้ำงหน้ำ ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมยำนยนต์ มีแนวโน้มจะใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ิมมำกข้ึนในทุกกระบวนกำรผลิต เช่น กำรใช้ระบบกำรจัดกำรข้อมูลผลิตภัณฑ์ โดยใช้ PDM และ PLM ในกำรออกแบบและสร้ำง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือกำรใช้ระบบประมวลผลกำรผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ ในกำรจัดกำรกระบวนกำรผลิต เป็นต้น
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การใช้ดิจิทัลในอตุสาหกรรมเครือ่งจักรกลและส่วนประกอบ 

อุตสำหกรรมอุตสำหกรรมเคร่ืองจักรกล
และส่วนประกอบ ถือเป็นอุตสำหกรรมท่ีปรับตัว
เข้ำสู่อุตสำหกรรม 4.0 ค่อนข้ำงชัดเจน โดยใน
ส่วนของกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์มีระดับกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในระดับอุตสำหกรรม 2.0 มี
กำรใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในกำรออกแบบและกำร
ผลิต: CAD-CAM (Computer-Aided 
Manufacturing) อย่ำงไรก็ตำมผู้ประกอบกำร
ส่วนใหญ่ยังคงใช้ดิจิทัลท่ีเรียบง่ำยร่วมกับระบบ 
manual ในกำรสนับสนุนควำมสัมพันธ์กับ
ลูกค้ำและกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ

โดยแนวโน้มกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอีก 5-10 ปีข้ำงหน้ำ ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ มีแนวโน้ม
จะใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ิมมำกข้ึนในทุกกระบวนกำรผลิต เช่น กำรใช้ระบบกำรจัดกำรข้อมูลผลิตภัณฑ์ โดยใช้ PDM และ PLM ในกำร
ออกแบบและสร้ำงผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือกำรใช้ระบบประมวลผลกำรผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ ในกำรจัดกำรกระบวนกำรผลิต เป็นต้น
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ทักษะที่จ าเป็นตอ่การจ้างงาน

ส ำหรับกำรจ้ำงพนักงำนใหม่
ผู้ประกอบกำรให้ควำมส ำคัญกับ 
Soft Skill มำกท่ีสุด เช่น  ทักษะใน
กำรท ำงำนเป็นทีม ทักษะในกำร
ส่ือสำรระหว่ำงทีม
เน่ืองจำก ผู้ประกอบกำรเห็นว่ำ 3
ทักษะท่ีเหลือซ่ึงเป็นทักษะทำงอำชีพ
หรือทำงควำมช ำนำญงำนด้ำนใด
ด้ำนหน่ึง เป็นทักษะท่ีสำมำรถเรียนรู้
ได้จำกห้องเรียน มหำวิทยำลัยหรือ
อ่ืน ๆ เพ่ิมเติมภำยหลังได้

ส่วนทักษะด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิตข้ันสูงท่ีจ ำเป็น ผู้ประกอบกำรให้ควำมส ำคัญกับทักษะด้ำนโลจิสติกส์ และกำรจัดกำรสินค้ำคง
คลังมำกท่ีสุด รองลงมำคือทักษะด้ำนกำรปกป้องข้อมูลและควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์ โดยผู้ประกอบกำรเห็นว่ำปัจจุบันข้อมูลและ
ควำมปลอดภัยของข้อมูลมีควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมำก และล ำดับท่ี 3 คือทักษะด้ำน Predictive maintenance, 
อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง(Internet of things) sensor และ Big data analysis, cloud computing ตำมล ำดับ 
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อุปสรรคส าคัญในการประยทุกตใ์ช้เทคโนโลยดีิจิทัลที่ทนัสมยั

แม้ปัจจุบัน ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี
ดิจิทัลจะรุดหน้ำไปมำก กรอปกับรัฐบำลก็ให้
ควำมส ำคัญกับกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำร
พัฒนำอุตสำหกรรมตำมนโยบำยอุตสำหกรรม 
4.0 อย่ำงไรก็ตำม อุปสรรคส ำคัญท่ี
ผู้ประกอบกำรยังไม่ม่ันใจในกำรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัยในกระบวนกำรผลิต 
เน่ืองจำก 
• ผู้ประกอบกำร ร้อยละ 23.50 เห็นว่ำกำร

ลงทุนในเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ใช้เวลำนำน
ในกำรท่ีจะเกิดควำมคุ้มทุน 

• ผู้ประกอบกำร ร้อยละ 22.17 ผู้ประกอบกำร
ไม่มีเงินทุนในกำรซ้ือเทคโนโลยีมำใช้

• ผู้ประกอบกำร ร้อยละ 13.17 ขำดควำม
ตระหนักและควำมรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีดิจิทัลท่ี
จะมำประยุกต์ใช้ในอุตสำหกรรมให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

• ผู้ประกอบกำร ร้อยละ 9.83 ยังขำดทรัพยำกร
บุคคลท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีจะใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่
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บทสรปุ

ผลกำรส ำรวจผลส ำรวจกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภำคอุตสำหกรรม ปี 2563 ช้ีให้เห็นว่ำ กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของ
ภำคอุตสำหกรรมมีแนวโน้มสูงข้ึน บ่งช้ีว่ำ ประเทศไทยก ำลังเร่งขับเคล่ือนไปสู่ยุคอุตสำหกรรม 4.0 และมีกำรเติบโตของ
อุตสำหกรรมดิจิทัลอย่ำงต่อเน่ือง เพรำะดิจิทัลเข้ำมำมีบทบำทส ำคัญในกำรขับเคล่ือนธุรกิจ แต่ในขณะเดียวกัน อุตสำหกรรม
ยังกังวลเรื่องควำมคุ้มทุนในกำรลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ และยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในเทคโนโลยี 4.0 และท่ีส ำคัญประเทศไทย
ยังขำดแคลน ก ำลังคนดิจิทัล ซ่ึงเป็นแรงงำนกลุ่มส ำคัญในกำรสร้ำงควำมได้เปรียบ และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ให้กับอุตสำหกรรมไทย โดยทักษะท่ีต้องกำรอย่ำงมำก ได้แก่ ทักษะด้ำนโลจิสติกส์และกำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง ควำมปลอดภัย
ไซเบอร์ และอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง (Internet of Things: IoT) ดังน้ันจึงต้องมีกำรอัพสกิล หรือรีสกิลก ำลังคนกลุ่มน้ีก่อน
เข้ำสู่ตลำด ซ่ึงผลส ำรวจกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสำหกรรมจึงเป็นเสียงสะท้อนว่ำ ประเทศไทยจะสำมำรถเข้ำใกล้ไทยแลนด์ 
4.0 ได้มำกน้อยเพียงใด ข้ึนอยู่กับภำคแรงงำนและผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมโดยตรง

“องค์ประกอบหลักท่ีขำดหำยไปในโครงสร้ำงภำคอุตสำหกรรมประเทศไทย ท่ีจะยกระดับตนเองสู่ธุรกิจในยุคดิจิทัลและ
พัฒนำไปสู่อุตสำหกรรม 4.0 ประกอบด้วยกำรสร้ำงมูลค่ำและข้อมูลดิจิทัล เครือข่ำยและกำรเช่ือมต่อ รวมถึงกำรจัดกำร
ภำยในองค์กร ในขณะท่ีกำรเปล่ียนแปลงทำงประชำกรและกำรขำดแคลนแรงงำนมีแนวโน้มท่ีจะส่งผลต่อตลำดแรงงำนไทยใน
ภำพรวมและก่อให้เกิดควำมท้ำทำยต่อผู้ก ำหนดนโยบำย ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในระดับมหภำค เกิดปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน
ในภำคอุตสำหกรรมเน่ืองจำกค่ำจ้ำงแรงงำนท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ส่งผลให้ SMEs นิยมจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำว ซ่ึงท ำให้วิกฤตกำร
ว่ำงงำนในประเทศทวีควำมรุนแรงเพ่ิมข้ึน”

ดร.กษิติธร  ภูภรำดัย
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ภาคผนวก นิยามอุตสาหกรรม

1. อาหารและเกษตรแปรรูป (Food) หมำยถึง อุตสำหกรรมที่น ำผลิตผลจำกภำคเกษตร ได้แก่ผลิตผลจำกพืช ปศุสัตว์ และ ประมง มำใช้เป็น
วัตถุดิบหลักในกำรผลิตอำหำร โดยอำศัยเทคโนโลยีกำรแปรรูปอำหำรและกำรถนอมอำหำร ตลอดจนเทคโนโลยีเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนกำร
แปรรูปอำหำร (food processing equipment) บรรจุภัณฑ์อำหำร (packaging) เพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์อำหำรให้ได้ปริมำณมำกๆ มีคุณภำพสม ่ำเสมอ 
ปลอดภัย และสะดวกต่อกำรบริโภค หรือกำรน ำไปใช้ในข้ันตอนต่อไป และเป็นกำรยืดอำยุกำรเก็บรักษำผลิตผลจำก พืช ปศุสัตว์ และประมง

2. สิ่งทอ/เครื่องนุ่งห่ม (Textile) อุตสำหกรรมสิ่งทอต้นน ้ำ หรืออุตสำหกรรมขั้นต้น (Upstream) เป็นอุตสำหกรรมเริ่มแรกในโครงสร้ำง
อุตสำหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โดยเริ่มต้นจำกอุตสำหกรรมเส้นใยธรรมชำติและเส้นใยสังเครำะห์ , อุตสำหกรรมสิ่งทอขั้นกลำง หมำยถึง 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกอุตสำหกรรมน้ีได้แก่ ผ้ำทอและผ้ำถัก, อุตสำหกรรมส่ิงทอปลำยน ้ำ หมำยถึง อุตสำหกรรมกำรผลิตเครื่องนุ่งห่มในลักษณะเส้ือผ้ำ
ส ำเร็จรูป

3. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) อุตสำหกรรมท่ีเก่ียวกับกำรผลิตวัสดุอุปกรณ์ทำงอิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ เช่น อุปกรณ์
ไฟฟ้ำ สำยไฟ มอเตอร์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ อุปกรณ์ไอที วงจรพิมพ์(PCBA) ฮำร์ดดิสไดรฟ์(HDD) วงจรรวม(IC) สำรก่ึงตัวน ำ (Semiconductor)เป็นต้น

4. ยานยนต์ (Automotive) อุตสำหกรรมท่ีเก่ียวกับกำรผลิตยำนยนต์และส่วนประกอบต่ำง ๆ เช่น ช้ินส่วน วัสดุ อะไหล่ ตัวถัง รถยนต์ เป็นต้น

5. เคร่ืองจักรกลและส่วนประกอบ (Machinery) อุตสำหกรรมท่ีเก่ียวกับกำรผลิตเคร่ืองจักรในอุตสำหกรรมต่ำง ๆ และส่วนประกอบต่ำง ๆ 
เช่น ช้ินส่วน วัสดุ อะไหล่ เคร่ืองจักรในกำรผลิต เคร่ืองจักรกำรเกษตร เป็นต้น จ ำแนกเป็นสำขำเคร่ืองจักรอุตสำหกรรม ส ำหรับใช้ในกำรผลิตของ
อุตสำหกรรมต่ำง ๆ และสำขำเคร่ืองมือกล ได้แก่ อุปกรณ์ส ำคัญท่ีใช้ในกำรผลิต เช่น เคร่ืองกลึง (lathe) เคร่ืองเจำะ (drillings machine) เคร่ือง
เจียระไน (grinding   machine) เคร่ืองไส เคร่ืองเช่ือมและเคร่ืองอัดข้ึนรูป (pressing machine) เป็นต้น
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ภาคผนวก ระดับเทคโนโลยแีละนวตักรรมดจิิทัลทีภ่าคอตุสาหกรรมน ามาประยกุต์ใชใ้นกระบวนการผลิต

อุตสำหกรรม 1.0
กำรส่งค ำส่ังซือ้แบบ analog: โดยโทรศัพท ์แฟ็กซ์ หรือ ติดต่อโดยตรงส่วนบคุคล

กำรส่งค ำส่ังซือ้แบบ manual โดยกำรใช้เอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ทีไ่ม่มีโครงสร้ำงข้อมูลทีเ่ปน็มำตรฐำน เช่น e-mail เอกสำรแนบทีเ่ปน็ pdf file

อุตสำหกรรม 2.0
กำรส่งค ำส่ังซือ้แบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำรใช้ระบบกำรแลกเปล่ียนข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ในโซอุ่ปทำน EDI (Electronic  Data  Interchange) ที่มี

โครงสร้ำงข้อมูลทีเ่ปน็มำตรฐำน

อุตสำหกรรม 3.0
กำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง กำรส่ังซื้อและใบแจ้งหน้ีทำงอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ตลำดออนไลน์ แคตตำล็อกออนไลน์ ERP (Enterprise resource 

Planning) หรือระบบสำรสนเทศทีใ่ช้ในกำรจัดกำรและกำรวำงแผนทรัพยำกรภำยในขององค์กร

อุตสำหกรรม 4.0 กำรจัดกำรห่วงโซอุ่ปทำนแบบ real time เช่น กำรเปิดเวปไซทเ์พ่ือรับค ำส่ังซือ้และกำรช ำระเงิน  

เทคโนโลยีดจิทิัลที่ใช้ในการตดิตอ่ซัพพลายเออร์

เทคโนโลยีดจิทิัลที่ใช้ในการพัฒนาผลติภัณฑ์

อุตสำหกรรม 1.0
กำรวำดภำพ 2D/3D ด้วยมือ
กำรออกแบบผลิตภณัฑโ์ดยใช้คอมพิวเตอร์ เช่น CAD (Computer-Aided Design) หรือเป็นกำรน ำคอมพิวเตอร์มำช่วยในกำรวำดภำพ 2D/3D และ
สร้ำงช้ินส่วน

อุตสำหกรรม 2.0
กำรใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในกำรออกแบบและกำรผลิต: CAD-CAM (Computer-Aided Manufacturing) หรือระบบซอฟต์แวร์รวมอ่ืนทีค่ล้ำยคลึงกนัที่
สนับสนุนกระบวนกำรออกแบบและกำรผลิต

อุตสำหกรรม 3.0
ระบบกำรจัดกำรข้อมูลผลิตภณัฑ ์โดยใช้ PDM (Product Data Management) และ PLM (Product Lifecycle Management) ซึ่งเป็นระบบส ำหรับ
จัดกำรกบัข้อมูลต่ำงๆ ในกำรออกแบบและสร้ำงผลิตภณัฑใ์หม่

อุตสำหกรรม 4.0
ระบบกำรผลิตเสมือนจริง เช่น Virtual Reality หรือกำรใช้คอมพิวเตอร์จ ำลองหรือสร้ำงโลกเสมือนข้ึนในรูปแบบสำมมิติ เพ่ือช่วยในกำรออกแบบและ
สร้ำงผลิตภัณฑ ์
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เทคโนโลยีดจิทิัลที่ใช้ในการจัดการกระบวนการผลิต 

อุตสำหกรรม 1.0
กำรใช้เคร่ืองจักรทีไ่ม่ได้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ระบบอัตโนมัติทีเ่รียบง่ำย เช่นกำรใช้เคร่ือง CNC (Computer Numerical Control) หรือเคร่ืองจักรกลแบบอัตโนมัติทีมี่กำรท ำงำนด้วยระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

อุตสำหกรรม 2.0
ระบบอัตโนมัติทัง้หมดหรือบำงส่วน เช่น กำรใช้หุ่นยนต์ หรือ กำรใช้ PLC (Programmable Logic Controller) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ควบคมุกำรท ำงำน
ของเคร่ืองจักรหรือกระบวนกำรผลิต

อุตสำหกรรม 3.0

ระบบประมวลผลกำรผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ เช่น กำรใช้ MES (Manufacturing Execution System) หรือระบบกำรค ำนวณทีใ่ช้ในกำรผลิตซึง่
ท ำงำนในแบบเรียลไทม์เพ่ือทีส่ำมำรถควบคุมองค์ประกอบต่ำงๆในกำรผลิต (อำทิ กำรก ำหนดแหล่งทีม่ำ กำรแปรรูปวัตถุดิบ และกำรจัดส่ง) กำรใช้ 
AGV (Automated Guided Vehicle) หรือรถล ำเลียงสินค้ำอัตโนมัติ และกำรใช้ RFID (Radio Frequency Identification) หรือเทคโนโลยีทีใ่ช้ในกำร
ป้อนข้อมูลเพ่ือยืนยันสถำนะและต ำแหน่ง ของสินค้ำหรือวัตถุดิบแบบเรียลไทม์โดยอำศัยคล่ืนวิทยุซึง่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรกระบวนกำร
ผลิต กำรขนส่ง และกำรกระจำยสินค้ำ

อุตสำหกรรม 4.0 ระบบ M2M หรือเทคโนโลยีทีท่ ำให้เคร่ืองจักรสำมำรถส่ือสำรหรือแลกเปล่ียนข้อมลูระหว่ำงกนัไดโ้ดยใช้ระบบ sensor 
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เทคโนโลยีดจิทิัลที่ใช้ในการสนบัสนนุความสมัพันธก์ับลกูค้า

อุตสำหกรรม 1.0 กำรติดต่อลูกค้ำแบบ analog: โดยโทรศัพท ์แฟ็กซ์ หรือ ติดต่อโดยตรงส่วนบคุคล
กำรติดต่อลูกค้ำแบบ manual โดยกำรใช้เอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ทีไ่ม่มีโครงสร้ำงข้อมูลทีเ่ปน็มำตรฐำน เช่น e-mail เอกสำรแนบทีเ่ปน็ pdf file

อุตสำหกรรม 2.0
ระบบบริหำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ เช่น CRM (Customer Relationship Management) ซึ่งเปน็ระบบทีส่ร้ำงควำมสัมพันธ์กบัลูกค้ำโดยใช้กลยุทธ์
หรือซอฟต์แวร์เพ่ือติดตำมงำนขำยและตรวจสอบงำนบริกำรลูกค้ำ 

อุตสำหกรรม 3.0
ระบบกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึก หรือ Customer data analytics โดยกำรเกบ็ข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้ำ เช่น ข้อมูลกำรเข้ำเว็บไซต์ ข้อมูลผลลัพธ์
กำรโฆษณำ ข้อมูลกำรใช้ social media แล้วสร้ำงเป็น Big Data และน ำมำวิเครำะห์เพ่ือเข้ำใจพฤติกรรมกำรใช้จ่ำยและควำมต้องกำรของลูกค้ำเพ่ือ
ใช้ในกำรผลิตภัณฑ/์บริกำรทีต่รงกบัควำมต้องกำร

อุตสำหกรรม 4.0 ระบบปัญญำประดิษฐ์ในกำรให้บริกำรลูกค้ำ เช่น chatbot และระบบกำรตอบกลับอัตโนมัติไปยังข้อควำมในโซเชียลมีเดีย

เทคโนโลยีดจิทิัลที่ใช้ในการบริหารจดัการธรุกิจ

อุตสำหกรรม 1.0 ระบบ analog: ไม่มีกำรใช้ระบบซอฟต์แวร์ใด ๆ ในกำรบริหำรจัดกำรธุรกจิ
ระบบสำรสนเทศแบบแยกส่วน เช่น ที่ใช้ในบำงแผนก/ฝ่ำย

อุตสำหกรรม 2.0 ระบบสำรสนเทศแบบบรูณำกำร เช่น กำรใช้ระบบ ERP (Enterprise resource Planning)

อุตสำหกรรม 3.0
ระบบสำรสนเทศข้ันสูง เช่น กำรใช้ Business Intelligence Tools หรือซอฟต์แวร์หรือเคร่ืองมือทีเ่กีย่วกบักำรเกบ็รวมรวบข้อมูลทัง้ข้อมูล
สำรสนเทศ ข้อมูลเทคโนโลยี ข้อมูลกำรตลำดและข้อมูลทำงธุรกจิอ่ืนๆเพ่ือน ำมำวิเครำะห์ธุรกจิในแต่ละด้ำนและวำงแผนกำรด ำเนินกำรล่วงหน้ำ

อุตสำหกรรม 4.0
ระบบปัญญำประดิษฐ์ เช่น กำรท ำ Big Data Analytics หรือกำรวิเครำะห์เซ็ตข้อมูลขนำดใหญ่เพ่ือค้นหำรูปแบบควำมสัมพันธ์ของข้อมูลเหล่ำน้ัน 
อำทิ หำเทรนด์ทำงกำรตลำด หำควำมต้องกำรของลูกค้ำ และข้อมูลอ่ืนๆทีเ่ปน็ประโยชน์เพ่ือใช้ในกำรตัดสินใจทำงธุรกจิ 


