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อ
ยู่่างท่่�หลายู่ ๆ ท่่านท่ราบัด้่ว่าปีัจจุบัันเราก่ำลังอยู่่่ในยูุ่คุ Next normal อยู่่าง

เปีน็ท่างก่ารเรยู่่บัรอ้ยู่แลว้ บัท่บัาท่ของเท่คุโนโลยู่ส่ารสนเท่ศหรอื IT ท่่�เปีล่�ยู่น

ม่าเปี็นปีัจจัยู่หลัก่ในก่ารขับัเคุลื�อนองคุ์ก่าร เพื�อก่ารด้ำรงอยู่่่อยู่่างม่ั�นคุง และม่่ศัก่ยู่ภาพ

เพ่ยู่งพอต้่อก่ารแข่งขันในอนาคุต้ หลายู่องคุ์ก่าร ธีุรก่ิจม่่ก่ารปีรับัต้ัวท่่�เร่ยู่ก่ว่า Digital 

Transformation โด้ยู่เฉพาะภาคุก่ารบัริก่ารท่่�ต้้องเข้าถืึงผ่่้บัริโภคุ ด้้วยู่ชิ่องท่าง และ User 

Interface ท่่�เปีล่�ยู่นไปีโด้ยู่ปีริยู่ายู่ ผ่่านก่ารใช้ิเท่คุโนโลยู่่ท่่�ผ่่้คุนส่วนใหญ่เริ�ม่คุุ้นชิิน และ 

ไว้วางใจในก่ารด้ำเนินก่ิจก่รรม่ และธีุรก่รรม่ต้่าง ๆ ท่่�เก่่�ยู่วข้อง

 จาก่ท่่�ก่ล่าวม่าข้างต้้น และท่่�ผ่ม่เคุยู่ก่ล่าวถืึงในหลายู่ ๆ บัท่คุวาม่ ซึ�ง Digital 

Transformation ท่่�เรามั่ก่พบัเห็นอยู่่างเปี็นร่ปีธีรรม่ โด้ยู่ส่วนใหญ่จะสัม่ผั่สได้้จาก่ภาคุ 

ก่ารบัรกิ่าร ซึ�งอาจก่ลา่วได้ว้า่เปีน็สว่นของปีลายู่น�ำท่่�ม่ ่Impact คุอ่นข้างสง่ เพราะสมั่ผั่สก่บัั 

ผ่่้บัริโภคุโด้ยู่ต้รง แต่้ส่วนท่่�สำคัุญไม่่แพ้กั่นนั�นคืุอ ส่วนของต้้นน�ำ หรือภาคุอุต้สาหก่รรม่

ก่ารผ่ลิต้ ต้ลาด้วัต้ถืุด้ิบั รวม่ถืึงห่วงโซ่อุปีท่าน (Supply chain) 

 ก่ารท่ำ Digital Transformation ในภาคุอุต้สาหก่รรม่ท่่�ม่่ก่ารลงทุ่นคุ่อนข้างส่ง 

นั�น ม่ัก่จะหม่ายู่ถืึงก่ารท่่�องคุ์ก่ารท่ำก่ารปีระเมิ่นศัก่ยู่ภาพ ก่ำหนด้ Position ของต้น 

และม่องหาเท่คุโนโลยู่่ท่่�ท่ันสมั่ยู่พร้อม่ต้ั�งคุำถืาม่ว่า องค์ุก่ารจะใช้ิเท่คุโนโลยู่่เหล่านั�น 

ใหเ้กิ่ด้ปีระโยู่ชิน์สง่สุด้ได้อ้ยู่่างไร โด้ยู่เฉพาะอยู่่างยู่ิ�งกั่บัก่ระบัวนก่ารผ่ลิต้ท่่�เป็ีนดั้�งหัวใจหลัก่ 

ซึ�งในคุวาม่เป็ีนจริงแล้วเมื่�อองค์ุก่ารเริ�ม่ท่ำ Digital Transformation สิ�งท่่�เกิ่ด้ขึ�น

วิิชญ์์ศุุทธ์์ เมาระพงษ์์
ที่่�ปรึึกษาโครึงการึสารึสนเที่ศของหน่วยงานภาครึัฐ

สังกัดสถาบัันวิจััยและให้คำปรึึกษา

แห่งมหาวิที่ยาลัยธรึรึมศาสตรึ์

IT+OE สู่่� OT Digital

Transformation

ในภาคอุุตสู่าหกรรม
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ก่ลับัเปี็นก่ารมุ่่งเน้นไปีท่่�ก่ารเปีล่�ยู่นแปีลง 

ก่ระบัวนก่ารม่าก่ก่ว่าก่ารให้คุวาม่สำคุัญ

ก่ับัเท่คุโนโลยู่่ ท่่�นำม่าปีระยูุ่ก่ต้์ใชิ้เพื�อ 

ให้เก่ิด้คุวาม่สาม่ารถืในก่ารแข่งขันได้้ใน

อนาคุต้ 

ถ้ืาเช่ินนั�นจึงเกิ่ด้เป็ีนคุำถืาม่ขึ�นม่าว่า 

แล้วองคุ์ก่ารต้้องก่ารท่่�จะเปีล่�ยู่นแปีลง

ในส่วนใด้บั้าง จะเปี็นในส่วนของวิธี่ก่าร

ปีฏิิบัตั้งิาน วฒันธีรรม่องคุก์่าร ก่ระบัวนก่าร

ท่ำงาน รป่ีแบับัของก่ารด้ำเนินธีรุกิ่จ หว่งโซ-่ 

อปุีท่าน (Supply chain) หรอืแม่ก้่ระท่ั�งก่าร

เปีล่�ยู่นแปีลงท่่�ต้ัวผ่ลิต้ภัณฑ์์ และองค์ุก่าร

จะต้้องนำเอา IT ม่าใชิ้อยู่่างไรบั้าง เพื�อให้

บัรรลุเปี้าหม่ายู่ต้าม่ท่่�วางไว้ 

ในภาคุอุต้สาหก่รรม่เราอาจจะร่จั้ก่

บัท่บัาท่ และคุวาม่สาม่ารถืของ IT หรือ

เท่คุโนโลยู่ส่ารสนเท่ศ ก่นัม่าพอสม่คุวรแล้ว  

อ่ก่องคุ์ปีระก่อบัหนึ�งท่่�สำคุัญต้่อก่ารท่ำ 

Digital Transformation ในภาคุอุต้สาห-

ก่รรม่ นั�นคุือ OE (Operational Excel-

lence) หรอืคุวาม่เปีน็เลิศในก่ารปีฏิบิัติั้งาน 

ท่ั�งในแง่ของท่่ม่บัุคุลาก่รท่่�ม่่คุวาม่ชิำนาญ 

และในแง่ของก่ระบัวนก่าร

OE (Operational Excellence) 

หม่ายู่คุวาม่ถึืง ก่ารท่่�องค์ุก่ารท่ำก่าร

ปีระเมิ่นศัก่ยู่ภาพ และพบัว่าในก่ารท่ำ 

Digital Transformation ท่่�ม่่ก่ารนำเอา IT 

การทำา	Digital	Transformation	

สิ�งท่� เกิดขุ่�นกล็ับเปั็นการมุ�งเน�น 

ไปัท่�การเปัล่็�ย์นแปัล็งกระบวนการ

มากกว� าการให�ความสำาคัญกับ

เทคโนโล็ย์่	

ม่าปีระยูุ่ก่ต้์ใชิ้นั�น จำเปี็นต้้องสร้างร่ปีแบับั

ก่ารปีฏิิบััต้ิงานท่่�เหม่าะสม่ และท่่ม่งานท่่�

เหม่าะสม่ขึ�นม่าเพื�อรองรับัก่ระบัวนก่าร

ร่ปีแบับัใหม่่ ๆ ท่่�ม่่ปีระสิท่ธีิภาพส่งขึ�น 

เช่ินเด้่ยู่วก่ับัท่่�เคุยู่ม่่ก่ารเปีล่�ยู่นร่ปีแบับั 

ก่ารผ่ลิต้จาก่รป่ีแบับัเดิ้ม่ม่าเป็ีนระบับั Lean 

เหม่ือนในคุรั�งอด้่ต้ ซึ�งสำหรับัในยูุ่คุ Next 

normal แล้ว อัต้ราเร่งของคุวาม่ต้้องก่ารท่่�

เปีล่�ยู่นแปีลงไปีของผ่่้บัริโภคุม่่คุ่อนข้างส่ง 

และม่่คุวาม่เฉพาะต้ัวม่าก่ขึ�น ในก่ารสนอง

ต้อบัต้่อคุวาม่ต้้องก่ารลัก่ษณะน่� จำเปี็น

ต้้องม่่ก่ารปีรับัเปีล่�ยู่น หรือสร้างร่ปีแบับั

ปีฏิิบััต้ิงานขึ�นม่าใหม่่ให้ม่่คุวาม่เหม่าะสม่ 

ซึ�งก่็ไม่่ใชิ่เรื�องง่ายู่ เพราะด้้วยู่ข้อจำก่ัด้

หลายู่ปีระก่าร อาทิ่ เงื�อนไข และข้อจำกั่ด้ท่่�

เก่่�ยู่วข้องก่ับั supplier เงื�อนไขของแนวคุิด้

เพื�อสร้างคุวาม่ยัู่�งยืู่นขององคุ์ก่าร โด้ยู่ 

ก่ารใช้ิปีจัจยัู่ก่ารผ่ลติ้ต้า่ง ๆ  ในท่อ้งถืิ�นม่าก่

ขึ�น ก่ารผ่ลิต้ท่่�ต้้องปีรับัปีริม่าณก่ารผ่ลิต้

เพื�อใหส้อด้คุลอ้งก่บััก่ำลงัก่ารผ่ลติ้ท่่�ม่เ่รื�อง

เหลา่น่�ม่คุ่วาม่ซับัซอ้น สง่ผ่ลต่้อก่ารเปีล่�ยู่น

ร่ปีแบับัก่ารปีฏิิบััติ้งาน รวม่ถึืงม่่คุวาม่

เก่่�ยู่วเนื�องในม่ิต้ิท่างเศรษฐก่ิจ สังคุม่ และ 

ข้อจำก่ัด้ของต้ลาด้ 

ด้งันั�น ก่ารท่่�องค์ุก่ารจะท่ำให้เกิ่ด้ OE 

ได้้นั�น ต้้องเริ�ม่ท่่�วสิยัู่ท่ศัน์ และแนวท่างใน

ก่ารเปีล่�ยู่นแปีลงท่่�ชิัด้เจนของฝ่่ายู่บัริหาร 

เนื�องจาก่เปี็นผ้่่ท่่�ก่ำหนด้เงื�อนไข ซึ�งส่งผ่ล

โด้ยู่ต้รงต้่อก่ารเปีล่�ยู่นแปีลง และสร้างให้

เก่ิด้ value stream หรือก่ระแสก่ารสร้าง

ม่ล่คุา่ของก่ารปีฏิบิัตั้งิาน ก่ระบัวนก่าร ก่าร

เคุลื�อนไหวของวัต้ถุืดิ้บั ระบับัก่ารท่ำงาน

ปีระสานก่บัั IT และระบับัก่ารบัรหิารจดั้ก่าร 

เปี็นก่ารให้นโยู่บัายู่ และร่วม่ปีฏิิบััติ้จาก่

บันลงล่าง เพื�อให้เกิ่ด้คุวาม่ขัด้แยู้่งน้อยู่

ท่่�สุด้ จาก่นั�นให้จัด้เร่ยู่งลำด้ับัคุวาม่สำคุัญ 

จัด้ก่ารปัีญหาอุปีสรรคุ โด้ยู่ใช้ิก่รณ่ศึก่ษา 

สร้างแผ่นก่ารด้ำเนินงานระยู่ะสั�น ระยู่ะ

ก่ลาง และระยู่ะยู่าว สร้างเปี้าหม่ายู่ และ

นำไปีส่่ก่ารสร้าง KPI ในก่ารปีฏิิบััต้ิงาน 

ซึ�งก่ารวางแนวท่างในก่ารด้ำเนินงานให้ 

ชิัด้เจนนั�น ถืือเปี็นสิ�งท่่� ม่่คุวาม่สำคุัญ 

อยู่่างม่าก่ และต้้องท่ำต้ั�งแต้่เริ�ม่ต้้น 

สิ�งส�าคุัญอ่ก่ปีระก่ารของก่ารท่ำ 

OE ก่็คุือ ก่ารปีระสานก่ารท่ำงานร่วม่

ก่ันของหลาก่หลายู่สายู่งาน ม่่ต้ัวแท่น 

ก่ารปีฏิบิัติั้งานท่่�ม่คุ่วาม่หลาก่หลายู่ ก่ารริเริ�ม่ 

สิ�งใหม่่ ๆ จะเก่ิด้ขึ�นได้้จริงเม่ื�อม่่บัุคุลาก่รท่่�

ปีฏิิบััติ้งานในก่ระบัวนก่ารผ่ลิต้ได้้เข้าม่าม่่

ส่วนร่วม่ เนื�องจาก่บุัคุลาก่รท่่�อยู่่่หน้างาน

ม่กั่จะม่แ่นวคุดิ้ และขอ้ม่ล่เชิิงลกึ่ท่่�สาม่ารถื 

ชิ่วยู่ให้คุ้นพบัวิธี่ก่าร รวม่ถืึงก่ารเลือก่ใชิ้

เท่คุโนโลยู่่ท่่�เหม่าะสม่กั่บัก่ารปีฏิิบััติ้งาน
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การริเริ�มสิ�งใหม�	 ๆ	 จะเกิดขุ่�นได�

จริงเม่อม่บุคล็ากรท่�ปัฏิิบัติงาน

ในกระบวนการผู้ล็ิตได� เขุ� ามาม่ 

ส�วนร�วม

จริง เพราะหลังจาก่นั�นบัุคุลาก่รเหล่าน่� 

จะก่ลายู่เปี็นผ่่้ ใชิ้ เท่คุโนโลยู่่ด้ังก่ล่าว 

ในก่ารปีฏิิบััต้ิงาน จึงถืือเปี็นเรื�องส�าคุัญ

ท่่�ต้ัวเท่คุโนโลยู่่จะต้้องต้อบัสนองคุวาม่

ต้อ้งก่ารของผ่่ป้ีฏิบิัตั้งิานได้เ้ป็ีนอยู่่างด้ ่รวม่

ท่ั�งได้้รับัก่ารยู่อม่รับัจาก่ผ่่้ใชิ้งาน ซึ�งถืือว่า

เป็ีนเรื�องท่่�ส�าคุญัเปีน็อยู่า่งม่าก่ เพราะหาก่

เก่ิด้ผ่ลในท่างต้รงก่ันข้าม่ ม่ันจะก่ลายู่เปี็น

อุปีสรรคุอยู่่างยิู่�งต้่อก่ารเปีล่�ยู่นแปีลง เก่ิด้

แรงต้้าน และนำไปีส่่คุวาม่ล้ม่เหลวในก่าร

ท่ำ Digital Transformation ในท่่�สุด้ ด้ังนั�น

หัวใจสำคุัญคุือ ก่ารสื�อสาร ก่ารม่่ส่วนร่วม่ 

และก่ารคุ้นหาคุวาม่ต้้องก่ารท่่�แท่้จริงจาก่

ผ่่ป้ีฏิิบัตั้งิานท่่�เปีน็แก่นหลกั่ในก่ระบัวนก่าร

 ถืึงต้รงน่� หาก่องคุ์ก่ารด้ำเนินก่าร 

ได้้อยู่่างเป็ีนระบับั เป็ีนไปีในทิ่ศท่าง

เด้ยู่่วกั่น บันพื�นฐานของคุวาม่ชัิด้เจน เข้าใจ 

และก่ารม่่ส่วนร่วม่ ท่ำให้ IT (Information 

Technology) รวม่กั่บั OE (Operational 

Excellence) ก่ลายู่เปี็น OT (Operational 

technology) ท่่�ม่่ร่ปีแบับัเฉพาะตั้วของ

องคุก์่าร ม่ศ่กั่ยู่ภาพเพยู่่งพอต้อ่ก่ารแขง่ขนั

ในอนาคุต้ พร้อม่ก่้าวผ่่าน Digital Trans-

formation ไปีส่่ต้ลาด้ในยูุ่คุ Next normal 

นอก่จาก่น่�ยู่ังม่่เท่คุโนโลยู่่อื�น ๆ ท่่�เก่่�ยู่วข้อง

ซึ�งสาม่ารถืนำม่าปีระยู่กุ่ต้ใ์ชิเ้พื�อเสรมิ่คุวาม่

สาม่ารถื ในก่ารแข่งขัน อาท่ิ 

• Industrial edge ท่่�เข้าม่าม่่

บัท่บัาท่ในส่วนของ manufacturing en-

vironments เพื�อคุวบัคุุม่ และปีระสาน

ก่ารท่ำงานร่วม่ก่ันทั่�งในก่ารปีฏิิบััต้ิงาน 

ก่ารคุวาม่คุมุ่ ก่ารใหบ้ัรกิ่าร และเคุรื�องจกั่ร

ท่่�ใชิ้ในก่ระบัวนก่ารผ่ลิต้ 

• IIoT (Industrial Internet of 

Things) ก่ารใชิ้ sensor, อุปีก่รณ์ IoT 

และเคุรื�องจัก่รเชิื�อม่ต่้อข้อม่่ลก่ารท่ำงาน

ระหว่างกั่น และนำม่าใช้ิปีระโยู่ชิน์ใน 

ก่ารระบัแุนวโน้ม่ต่้าง ๆ  ท่ำให้ได้้รบััข้อม่ล่เชิงิลกึ่ 

เก่่�ยู่วก่บััก่ระบัวนก่ารผ่ลติ้ และเปีน็ขอ้ม่ล่ท่่�

ชิ่วยู่ในต้ัด้สินใจวางแผ่นก่ารผ่ลิต้

• Cloud solution สำหรับัก่าร 

จัด้เก็่บัและปีระม่วลผ่ลข้อม่่ลท่่�ม่่คุวาม่

ยู่ืด้หยุู่่นส่ง ทั่�งแบับั edge devices, 

on-premises hardware หรือ cloud 

services

• Cyber security ม่่บัท่บัาท่ และ

คุวาม่สำคัุญเนื�องจาก่ ก่ารโจม่ต้ท่่าง cyber 

ม่่แนวโน้ม่เพิ�ม่ม่าก่ขึ�นแบับัก้่าวก่ระโด้ด้ 

ซึ� ง เก่ิด้ขึ�นก่ับัองคุ์ก่ารท่างธีุรก่ิจเก่ือบั 

ท่กุ่ปีระเภท่ รวม่ถืงึในอตุ้สาหก่รรม่ก่ารผ่ลิต้ 
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