“คุณลักษณะ 10 ประการที่ธุรกิจ
ต้องการ ในยุคอุตสาหกรรม 4.0”
ใน

ปัจจุบนั ตลาดแรงงานมีความต้องการจ้างแรงงานทีห่ ลากหลาย
จากที่ได้ท�ำการสอนนักศึกษาเพื่อถ่ายทอดความรู้ในหลายๆ
ด้าน พบว่า นักศึกษาที่จบเข้าตลาดแรงงานที่นายจ้างเข้าสู่อุตสาหกรรมในยุคที่ 4 หรือ Industrial 4.0 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 ที่มีการพลิก
โฉมการผลิตครัง้ ใหญ่โดยการเชือ่ มต่อระบบการผลิตเข้ากับเทคโนโลยี
ดิจิทัล และอินเทอร์เน็ตแบบที่เรียกว่า Cyber-Physical Systems
(CPS) ใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อเครือข่ายในทุกรูปแบบหรือ Internet of Things (IOT) โดยให้กระบวนการผลิตหรือตัวสินค้าเชื่อม
ต่อกับเทคโนโลยีดิจิทัล มีระบบการป้อนข้อมูลให้เครื่องจักรรับค�ำสั่ง
การผลิตออนไลน์จากผู้บริโภคได้โดยตรง ใส่ตัวส่งข้อมูลในเครื่องใช้
ไฟฟ้า ท�ำให้สินค้า และเครื่องจักรคุยกันได้เอง มีการแจ้งกลับโดย
อัตโนมัติไปยังโรงงานเมื่อเกิดปัญหาทางเทคนิคได้รวดเร็ว และ
สามารถผลิตได้เป็นจ�ำนวนมากจากการใช้กระบวนการผลิตทีป่ ระหยัด
และมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบวงจรแบบ Smart
Factory ซึ่งจากเดิมที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมของโลก (Industrial
Revolution) จากยุคที่ 1 หรือ Industrial 1.0 เริม่ ต้นในประเทศอังกฤษ
ราวปี ค.ศ.1784 เป็นยุคที่เริ่มใช้ไอน�้ำ (Steam) และเครื่องจักรกลใน
การผลิต อุตสาหกรรมสิ่งทอหลักในสมัยนั้น ต่อมาก็เป็นการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมในยุคที่ 2 หรือ Industrial 2.0 มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้น�ำ
ในราวปี ค.ศ.1870 เป็นยุคทีม่ กี ารใช้ถา่ นหินทีม่ คี ณ
ุ ภาพความร้อนสูง
ใช้เหล็กกล้ามาสร้างเรือกลไฟ และรถไฟ พัฒนาเครื่องผลิตกระแส
ไฟฟ้า (Electricity) มีการแบ่งกลุ่มหรือสายพานการผลิต เป็นยุคของ
การผลิตสินค้าจ�ำนวนมากเหมือนๆ กันที่เรียกว่า mass production
เป็นยุคเริ่มต้นของอุตสาหกรรมรถยนต์ การปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุค

สมบัติ วรินทรนุวัตร

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ที่ 3 หรือ Industrial 3.0 เริม่ ขึน้ ในราวปี ค.ศ.1969 เป็นยุคอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology - IT)
คอมพิวเตอร์ (Computer) ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ (Automated
production) ผลิตสินค้าสลับซับซ้อน ลดต้นทุนการผลิตเพื่อการ
แข่งขัน ซึง่ ในปัจจุบนั เรามาพิจารณาเตรียมความพร้อมกับคุณสมบัติ
ทีต่ อ้ งการ 10 ประการให้ทันกับอุตสาหกรรม 4.0 และอนาคตกันดังนี้

1. คุณสมบัตดิ า้ น Complex Problem Solving

คุณสมบัติด้าน Complex Problem Solving คือ ทักษะการ
แก้ปญ
ั หาทีม่ คี วามลับซับซ้อน เริม่ จากแนวคิดกระบวนการแก้ปญ
ั หา
ในที่ท�ำงานแบบหลักเหตุผล ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method)
แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ คือ
1.1  การก�ำหนดปัญหา (Problem Definition) หรือสิ่งได้
ไม่เป็นไปตามความต้องการ ด้วยการแยกแยะรายละเอียดของปัญหา
อย่างชัดเจน และชี้ให้เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆ นั้นอยู่ตรงไหน
เป็นอย่างไร โดยการหาข้อมูลของปัญหา เช่น การผลิตจ�ำนวนสินค้า
รวมในรอบเดือนได้จ�ำนวนลดลง ซึ่งต้องพิจารณาต่อมาว่า จ�ำนวน
สินค้าที่ลดลงนั้นมีผลต่อรายได้มากน้อยเพียงใด เพื่อก�ำหนดขนาด
ความส�ำคัญของปัญหาการผลิตที่ลดลงดังกล่าว และพิจารณาถึง
ระยะเวลาที่เกิดขึ้นประกอบเพื่อใช้ก�ำหนดขนาดของปัญหาได้ และ
เริ่มด�ำเนินการก�ำหนดปัญหาให้แล้วเสร็จ โดยให้ความหมายของ
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ปัญหาอย่างกว้างๆ แล้วจึงพยายามลดข้อบังคับ ข้อจ�ำกัดหรือ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ลง และไม่ควรจะให้ความส�ำคัญหรือความสนใจกับ
วิธกี ารทีท่ ำ� อยูใ่ นขณะเวลานัน้ (Present Method) มากจนเกินไป เพือ่
ให้มีอิสระในการสร้างสรรค์วิธีการแก้ไขปัญหา บางครั้งอาจจะแบ่ง
ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาย่อยๆ หลายๆ ส่วน วิธีนี้ท�ำให้ปัญหาหลัก
ที่มีความซับซ้อนนั้น สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขได้โดยง่ายขึ้น
1.2 การวิเคราะห์ปญ
ั หา (Analysis of  the Problem) เป็นการ
หาข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหา ซึ่งการวิเคราะห์ปัญหา
จะประกอบด้วยขั้นตอนที่ส�ำคัญ คือ เริ่มจากการพิจารณาแยก
รายละเอียด ข้อจ�ำกัดหรือเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งอาจหมายถึง ขีดจ�ำกัดใน
ด้านค่าใช้จา่ ยด้วยการ อธิบายวิธกี ารทีก่ ระท�ำอยูใ่ นปัจจุบนั โดยอาจ
จะใช้แผนภูมิกระบวนการผลิต (Process Chart) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่
ใช้บันทึกกระบวนการผลิตหรือวิธีการท�ำงานให้อยู่ในลักษณะที่เห็น
ได้ชัดเจน และเข้าใจได้ง่าย ในแผนภูมินี้จะแสดงถึงขั้นตอนการ
ท�ำงานตั้งแต่ต้นจนจบ บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับวัตถุดิบนั้นไป
เรื่อยๆ ทุกขั้นตอน จะท�ำให้เข้าใจกระบวนการผลิตตั้งแต่รับวัตถุดิบ
เข้ามาถึงโรงงาน การล�ำเลียงวัตถุดิบไปยังห้องเก็บ การตรวจสอบ
ความถูกต้องของวัตถุดิบทั้งขนาด ปริมาณ และคุณสมบัติ ก่อนการ
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แปรรูปโดยเครื่องจักร เพื่อที่จะเป็นชิ้นส่วนหรือน�ำไปประกอบเป็น
ผลิตภัณฑ์
1.3 การหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้ (Search for Possible Solution) หลังจากการวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็เป็นการหาวิธีการ
ทางเลือกต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา โดยหาทางเลือกทีเ่ ป็นไปได้ในการ
แก้ไขปัญหา ในการคิดหาทางเลือกต่างๆ ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้
ผู้คิดจะต้องทราบข้อมูลโดยละเอียด และมีความคิดสร้างสรรค์
ก่อนอืน่ ต้องทราบว่า อะไรคือมูลเหตุพนื้ ฐานทีท่ ำ� ให้เกิดปัญหาขึน้ มา
ถ้าสามารถก�ำจัดมูลเหตุนนั้ ได้ ปัญหาต่างๆ ก็จะหมดไปได้ ในขัน้ ตอน
นีเ้ ป็นเพียงการใช้ความคิดเพือ่ หาวิธกี ารแก้ปญ
ั หาทีเ่ ป็นไปได้ให้มาก
วิธีที่สุด
1.4 การประเมิน และเลือกวิธีการแก้ไขปัญหา (Evaluation
of Alternatives) เมื่อรวบรวมวิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้ทั้งหมด
แล้ว ขัน้ ตอนต่อไปคือการประเมินทางเลือกทีม่ ที งั้ หมด เพือ่ สรรหาทาง
เลือกที่คิดว่าเหมาะสมที่สุด ในการประเมินทางเลือกนี้จะต้องค�ำนึง
ถึงหลายปัจจัยทีเ่ ป็นข้อจ�ำกัด เช่น เวลาในการแก้ไขปัญหา ค่าใช้จา่ ย
ที่ต้องใช้ในแต่ละวิธี เงินลงทุนเริ่มแรก อายุการใช้งาน อัตราการ
คืนทุน และระยะเวลาการคืนทุน
อ่าน ต่อฉบับหน้า

