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วัตถุประสงค์

	 เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่บุคคลทั่วไป และส่งเสริมให้อาจารย์ประจ�าและผู้ทรงคุณวุฒิใน 

สาขาต่างๆ	 ได้เสนอผลงานทางวิชาการ	 :	บทความปริทัศน์	 (Review	Article)	นี้อยู่ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร	์

บริหารธุรกิจ	และการจัดการ/สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เจ้าของ :	 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ที่ปรึกษา :	 รองศาสตราจารย	์ดร.อุไรพรรณ		เจนวาณิชยานนท์		

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	พรรณราย		แสงวิเชียร

บรรณาธิการบริหารและวิชาการ :	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	จรรยา	ยอดนิล

ที่ปรึกษาประจ�ากองบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชุติระ		ระบอบ	

	 ดร.วิชุตา		อยู่ยงค์

หัวหน้ากองบรรณาธิการ :		ผู้ช่วยศาสตราจารย	์สถาพร		ปิ่นเจริญ

กองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์	ดร.พนารัตน์	ปานมณี		 บริษัทกันกุลเอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)

รองศาสตราจารย	์ดร.มนูญ	โต๊ะยามา		 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์	กตัญญู	หิรัญญสมบูรณ์	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธันยมัย	เจียรกุล	 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธีระพล	เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พรชัย	ศักดานุวัฒน์วงศ์	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สมยศ	อวเกียรติ	 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เสนีย์	พวงยาณี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	

ดร.ฉัตรฤดี	จองสุรีย์ภาส	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดร.ธีรภัทร	ศรีนรคุตร	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	(วว.)		

	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.ภัคกร	รักราชการ	 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

ดร.รัชนีภรณ	์งดงามวงศ์	 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

ดร.ลัดดา	ปินตา	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	เชียงใหม่

ดร.สุดาสวรรค	์งามมงคลวงศ์	 วิทยาลัยเซาท์อีสท์บางกอก

อาจารย	์ลักขณา		ศรีผุดผ่อง	 ข้าราชการช�านาญ	ส�านักงานศาลปกครอง	กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชัชราวรรณ	มีทรัพย์ทอง	 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	รุ่งฤด	ีรัตนวิไล	 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ดร.นุช	สัทธาฉัตรมงคล	 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ดร.พวงชมพู	โจนส์	 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ดร.พิมสิริ	ภู่ตระกูล	 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ดร.ลั่นทม	จอนจวบทรง	 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ข้อความที่ปรากฏในบทความแตละเรื่องในวารสารวิชาการเลมนี้

เปนความคิดเห็นสวนตัวของผู้เขียนแตละทาน

ไมเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และคณาจารย์ทานอื่นๆ

ในมหาวิทยาลัยฯ แตอยางใด

ความรับผิดชอบองค์ประกอบทั้งหมดของบทความแตละเรื่องเปนของผู้เขียนแตละทาน

หากมีความผิดพลาดใด ๆ ผู้เขียนแตละทานจะรับผิดชอบบทความของตนเองแตผู้เดียว

คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	 มีความยินดีรับบทความวิจัย 

บทความวิชาการ	 บทวิจารณ์หนังสือ	 (book	 review)	 ที่อยู ่ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	 บริหารธุรกิจ	

และการจัดการ/สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 และยังไม่เคยเผยแพร่ในเอกสารใดๆ	

โดยส่งบทความมาได้ท่ี	 https://www.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/index	มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ	 เลขท่ี	 18/18	ถนนเทพรัตน	 (บางนา-ตราด)	กม.ที่	 18	ต�าบลบางโฉลง	อ�าเภอบางพลี	

จังหวัดสมุทรปราการ	10540 หรือติดต่อที่	 email:	 ba.hcu.journals@gmail.com,	หรือ	 rungrudee.article

@gmail.com	โทรศัพท์	02	312	-	6300	ต่อ	1484	,	1507	,	1653	

ทางฝ่ายจัดการและเลขานุการกองบรรณาธิการ วารสารธุรกิจปริทัศน์ คณะบริหารธุรกิจ	

มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต	ิจะส่งบทความให้แก่ผู้ทรงคณุวฒุทิางวชิาการ	2	 ท่าน	 เพือ่ประเมิน

คณุภาพบทความว่าเหมาะสมส�าหรบัการตพีมิพ์หรอืไม่	หากท่านสนใจกรณุาดรูายละเอยีดรปูแบบการส่ง

ต้นฉบับที่วารสารธุรกิจปริทัศน์	หรือ	https://www.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/index

ฝายพิสูจน์อักษร
ดร.พัชรา	โพชะนิกร	ดร.อัญชลี		สมบูรณ์		อาจารย์ธีร์รัฐ		รัฐรวีฐากรณ์		อาจารย์ประนอม		ลอองนวล		

อาจารย์มธุรพจน์		ศรีโพนทอง	และ	อาจารย์	Jing	Yan	Zhao		

ฝายจัดการและเลขานุการกองบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งฤดี	รัตนวิไล		ดร.นุช		สัทธาฉัตรมงคล		อาจารย์รพี		อุดมทรัพย์		และ	อาจารย์ศักชัย		อรุณรัศมีเรือง		

ฝายการเงิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา	ยอดนิล		และนางสาวจุฑารัตน์		รัตนถาวร	

ก�าหนดเผยแพร : ปละ	2	ฉบับ		ฉบับที่	1	มกราคม	–	มิถุนายน	และฉบับที่	2	กรกฎาคม	–	ธันวาคม

สถานท่ีออกแบบและจดัพมิพ์ :	มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต	ิเลขที	่18/18	ถนนเทพรตัน	(บางนา-ตราด)	
กม.ที่	18	ต.บางโฉลง	อ.บางพลี	จ.สมุทรปราการ	10540	โทรศัพท์	0-2312-6300	โทรสาร	0-2312-6237
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความภายนอก (Off - campus Peer Review)

ศาสตราจารย์	ดร.ธเนศ		รัตนวิไล	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองศาสตราจารย์	ดร.ก�าพล		เชื้อแถว	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รองศาสตราจารย์	ดร.กุลกัญญา		ณ	ป้อมเพ็ชร์	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย์	ดร.พงศ์		หรดาล	 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
รองศาสตราจารย์	ดร.พนารัตน์		ปานมณี	 บริษัทกันกุลเอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)
รองศาสตราจารย์	ดร.พรพรรณ			จันทโรนานนท์			 มหาวิทยาลัย	เกริก	
รองศาสตราจารย์	ดร.มนูญ		โต๊ะยามา	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์	ดร.วรัทยา		ธรรมกิตติภพ	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์	ดร.วลัยลักษณ์		อัตธีรวงศ์	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย์	ดร.วินัย		ปญจขจรศักดิ์	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย์	ดร.ศรีวรรณ		ยอดนิล	 ข้าราชการบ�านาญ		มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์	ดร.สุทธินันทน์		พรหมสุวรรณ	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รองศาสตราจารย์	ดร.สุวรรณี		อัศวกุลชัย	 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รองศาสตราจารย์	กตัญญู		หิรัญญสมบูรณ์	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย์	ณรงศ์ศักดิ์		บุญเลิศ																 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์	สมเกียรติ		จงประสิทธิ์พร	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จารุพร		มีทรัพย์ทอง	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เจริญศักดิ์		แสงฉัตรสุวรรณ	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ทรงพร		หาญสันติ	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เทอดศักดิ์		สรีสุรพล	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธันยมัย		เจียรกุล	 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธีระพล		เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา					 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธีราลักษณ์		สัจจะวาที	 มหาวิทยาลัยพายัพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นิธิศ		ปุณธนกรภัทร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พรชัย		ศักดานุวัฒน์วงส์									 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.มณฑล		สรไกรกิติกูล	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ศุภเชษฐ์		อินทรเนตร	 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สมยศ		อวเกียรติ																 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สิทธิชัย		ธรรมเสน่ห์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุรีย์		เข็มทอง	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เสนีย์		พวงยาณี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อรสา		เตติวัฒน์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เอก		ชุณหชัชราชัย	 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	กานต์ธีรา		โพธิ์ปาน	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	เชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ชลิตพันธ์		บุญมีสุวรรณ	 อาจารย์พิเศษ	มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ดร.กฤช		เอี่ยมฐานนท์	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดร.กฤษฏิพัทธ์		พิชญะเดชอนันต์	 มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.กาญจนา		ทวินันท์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	เชียงใหม่
ดร.จุฑาธิปต์		จันทร์เอียด	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดร.ฉัตรฤดี		จองสุรีย์ภาส	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการประยุกต์ ผลลัพธ์ และปัจจัยความสำเร็จของการใช้

ข้อมูลขนาดใหญจ่ากโรงงานที่ดำเนินการพัฒนาเป็นโรงงานอัจฉริยะในประเทศไทย เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพใช้
วิธีวิทยาแบบกรณีศึกษา ผู้ให้ข้อมูลหลักคือโรงงานที่มีการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่จำนวน 4 แห่ง ผล
การศึกษาพบว่าการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในโรงงานผลิตมี 7 รูปแบบ ได้แก่ การติดตามกระบวนการ 
การปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ การปรับปรุงคุณภาพ การบำรุงรักษาเชิงทรัพยากร การติดตามวัตถุดิบ การจัด
การพลังงาน และการจัดการการตอบรับลูกค้า ผลการประยุกต์ข้อมูลขนาดใหญ่นำไปสู่การปรับปรุงตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพโรงงาน 3 ด้าน ด้านต้นทุน ได้แก่ ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร การลดความสูญเสีย 
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ด้านคุณภาพ ได้แก่ อัตราของเสียในกระบวนการ และข้อร้องเรียนของลูกค้า ด้าน
เวลา คือ อัตราการส่งมอบตรงเวลา ปัจจัยที่สนับสนุนความสำเร็จการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ ได้แก่ ปัจจัย
มุ ่งเน้นด้านองค์กร ด้านระบบ ด้านทรัพยากร และด้านข้อมูล ซึ ่งเน้นการพัฒนาข้อมูลขนาดใหญ่กับ
กระบวนการคอขวดที่มีความจำเป็นต้องปรับปรุงความสามารถการผลิต

คำสำคัญ : ข้อมูลขนาดใหญ่ โรงงานอัจฉริยะ อุตสาหกรรม 4.0 การพัฒนา ปัจจัยความสำเร็จ

Abstract
An objective of this research is to study big data applications, results and success 

factors from manufacturers that being developed to smart factory in Thailand. This is 
qualitative research with case study research method.  The key informants are 4-manufacturers 
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that applied big data.  The finding reveals 7 categories of big data application such as process 
monitoring, parameter optimization, quality improvement, predictive maintenance, material 
tracking, energy management and employee tracking. Big data results in improvement of 
performance matric in 3-categories: cost such as overall equipment efficiency, loss reduction 
and energy efficiency, quality such as defect rate and customer complaint and time for on-
time delivery rate. Success factors of big data are organization-oriented factor, system-
oriented factor, resource-oriented factor and data-oriented factor which big data development
is focused on bottleneck processes that required to improve their performance.

Keywords : Big Data, Smart Factory, Industrial 4.0, Development, Success Factor

บทนำ
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยอุตสาหกรรมหนักและการส่งออกเป็นหลัก ส่งผลให้

รายได้ของประเทศไทยในภาวะกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) จึงต้องเร่งพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง โดยใช้นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม (Value-based Economy) (สุรัชพงศ์ สิกขาบัณฑิต, 2560) เน้นการใช้เทคโนโลยี
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เข้ามาช่วยพัฒนา เช่น การสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
โดยการเปลี่ยนภาคการเกษตรดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ การเปลี่ยนวิสากิจขนาดย่อมขนาดกลาง (Small 
Medium Enterprise) เป็นวิสาหกิจอัจฉริยะ (Smart Enterprise) การเปลี ่ยนบริการแบบดั้งเดิมไปเป็น
บริการที่มีคุณค่าสูง (High Value Service) (วิชาญ ทรายอ่อน, 2559)

ด้านอุตสาหกรรมไทยมีขนาดหนึ่งในสามของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ มีการจ้างงานหนึ่งในสี่ของ
จำนวนแรงงาน และมูลค่าการส่งออกมากกว่าร้อยละ 80 ของการส่งออกรวม อย่างไรก็ดีการเติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรมไทยตั ้งแต่ปี 2554 อยู ่ที ่ร ้อยละ 1 ต่อปี น้อยกว่าประเทศอื ่นในภูมิภาค จึงต้องการ
อุตสาหกรรมใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพ (ชุติกา เกียรติเรืองไกร และคณะ, 2563) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทยได้คัดเลือก 6 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ ได้แก่ 
ชิ้นส่วนยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกลการเกษตร อาหารแปรรูป เครื่องจักรกล และปิโตร
เคมี มีความจำเป็นในการยกระดับอุตสาหกรรมสู่ยุค 4.0 เพื่อต่อยอดสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (S-Curve)
ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยบริหารการผลิต (คณะกรรมการอุตสาหกรรม 4.0, 2559)

ตั้งแต่เริ่มการปฏิวัติอุตสาหกรรม สามารถแบ่งยุคอุตสาหกรรมได้ดังนี้ อุตสาหกรรมยุค 1.0 คือ ยุค
การผลิตด้วยเครื่องจักรกลไอน้ำทุ่นแรงงานคนและสัตว์ อุตสาหกรรมยุค 2.0 คือ ยุคการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าและ
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พลังงานไฟฟ้าทดแทนเครื ่องจักรกลไอน้ำ เพื ่อผลิตสินค้าเร็วขึ ้น เกิดการผลิตแบบเน้นปริมาณ (Mass 
Production) อุตสาหกรรมยุค 3.0 คือ ยุคการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ในกระบวนการ
ผลิตที่ทำงานซ้ำกัน ทดแทนแรงงานมนุษย์ อุตสาหกรรมยุค 4.0 คือ การนำเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามา
เชื่อมโยงข้อมูลการผลิตจากเครื่องจักร และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลควบคุมการ ทำให้สามารถสื่อสารข้อมูลกัน
ระหว่างเครื่องจักร (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ , 2558) มีเป้าหมายในการสร้าง
เครือข่ายสินค้าและบริการ ตั้งแต่การผลิต ร้านค้า ระบบการขนส่งไว้ด้วยกัน เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการ
ของผู้บริโภคในปริมาณมาก (Customized Mass Production) (สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม, 2558)

การพัฒนาสู่อุตสาหกรรม 4.0 อาศัยเทคโนโลยีในการทำงานได้แก่ ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data),
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ ่ง ( Internet of Things) ระบบไซเบอร์-กายภาพ (Cyber-Physical System) การ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) และการทำงานร่วมกัน (Interoperability) (Haseeb และ
คณะ, 2019) โรงงานผลิตในยุคอุตสาหกรรม 4.0 เรียกว่า โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) คือ โรงงานที่มี
การพัฒนาทางข้อมูลแบบใหม่ เรียกว่า ข้อมูลอัจฉริยะ (Smart Data) อุปกรณ์และเครื่องจักรการผลิตเชื่อมต่อ
สู่ระบบเครือข่าย เน้นการผลิตตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย สินค้าเป็นผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ (Smart 
Product) ใช้พลังงานไฟฟ้าจากโครงข่ายอัจฉริยะ (Smart Grid) ดังนั้นข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) จึงเป็น
เทคโนโลยีสำคัญที่ถูกนำมาใช้ในการจัดการข้อมูล (Stock และ Seliger, 2016) ช่วยการติดตามและปรับปรุง
กระบวนการ การลดต้นทุน และการว ิเคราะห์กระบวนการผลิตเพ ื ่อเพิ ่มประสิทธ ิภาพทางธ ุรกิจ
(Gunasekaran, 2017)

จากการประเมินศักยภาพอุตสาหกรรมภาคการผลิต จำนวน 1 ,500 โรงงาน การค้าและบริการ โดย
สถาบันวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมเพื ่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พบว่าโรงงาน
อุตสาหกรรมยุค 1.0 ถึง 3.0 มีสัดส่วนร้อยละ 98 และโรงงานอัจฉริยะในอุตสาหกรรมยุค 4.0 มีสัดส่วนเพียง
ร้อยละ 2 อุปสรรคในการขับเคลื่อนสู่โรงงานอัจฉริยะที่สำคัญ คือ การขาดตัวอย่างด้านการประยุกต์ใช้ของ
องค์กรที่ประสบความสำเร็จ (สุพันธุ์ มงคลสุธี, 2561) ซึ่งยังไม่มีงานวิจัยที่ศึกษาประเด็นการประยุกต์ใช้ข้อมูล
ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญ เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนโรงงานอัจฉริยะ ทำให้ผู้วิจัยสนใจศึกษา
รูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กรที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทย เพื่อหา
โมเดลปัจจัยสู่ความสำเร็จการพัฒนาข้อมูลขนาดใหญ่ เป็นต้นแบบในการพัฒนาสู่โรงงานอัจฉริยะต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพ่ือศึกษารูปแบบการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ของโรงงานอัจฉริยะในประเทศไทย
2. เพ่ือศึกษาผลการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ต่อประสิทธิภาพโรงงานอัจฉริยะ
3. เพ่ือศึกษาปัจจัยความสำเร็จในการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ของโรงงานอัจฉริยะ
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ทบทวนวรรณกรรม
โรงงานอัจฉริยะ
โรงงานอัจฉริยะเป็นวิวัฒนาการด้านข้อมูลของโรงงานที่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์และเข้ากับระบบ

เครือข่ายเพื่อปฏิบัติงาน ข้อมูลการสั่งซื ้อสามารถส่งตรงมายังโรงงาน ณ เวลาจริง (Real Time) ส่งผลให้
สามารถสั่งวัตถุดิบจากผู้ขายและเริ่มการผลิตทันที เครื่องจักรสามารถปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วตามลักษณะ
สินค้าจากความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย การพัฒนาระบบติดตามการผลิตและสถานะของเครื่องจักรผ่าน
ศูนย์ควบคุมเป็นสิ่งสำคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กระบวนการผลิต (สถาบันไทย-เยอรมัน, 2562)

ภาพที่ 1 โรงงานอัจฉริยะ
ที่มา : สถาบันไทย-เยอรมัน. (2562). คู่มือการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสู่ความเป็นโรงงานอัจฉริยะ (Smart 

Factory). กรุงเทพฯ:TGI Thai-German Institute : 1-3

เทคโนโลยีที ่สำคัญในโรงงานอัจฉริยะ ได้แก่ การวิเคราะห์ขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) ใช้
วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมหาศาลที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Autonomous Robots) ที่มี
ความฉลาดสามารถปรับสภาพการทำงานด้วยตนเอง การประมวลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) คือ
การใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ผ่านผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things) คือ
การตดิตั้งเซ็นเซอร์ให้กับอุปกรณเ์พ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านทางเครือข่าย (บัญชา ธนบุญสมบัติ, 2560)

ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพโรงงานอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดการดำเนินงานทางธุรกิจนิยมใช้การวัดผลทางดุลยภาพ (Balance Scorecard) ได้แก่ มุมมอง

ด้านการเงิน ด้านการเรียนรู้ ด้านลูกค้า และด้านกระบวนการภายใน อย่างไรก็ตามการวัดผลทางดุลภาพเป็น
ผลรวมที่มีส่วนขึ้นกับปัจจัยภายนอก ทำให้ไม่สามารถประเมินความสามารถของโรงงานโดยตรง การวัด

ศนุยค์วบคมุ (Operation Center)

ลกูคา้ (Customer)

ผูข้าย (Supplier)

ศนูยก์ระจายสนิคา้
(Distribution Center)

โครงขา่ยอัจฉรยิะ (Smart Grid)

โรงงานอัจรยิะ (Smart Factory)
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ประสิทธิภาพโรงงานอุตสาหกรรมจึงนิยมใช้ตัวชี ้ว ัดประสิทธิภาพ (Performance Metric) ของโรงงาน
อุตสาหกรรม (Neely และคณะ, 2005) ที่กล่าวถึงขีดความสามารถของบริษัทด้านการผลิต 4 ด้าน ดังนี้

1. ด้านต้นทุน (Cost) ได้แก่ ต้นทุนการผลิต (Manufacturing Cost) คือ ค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตที่
ใช้ในกระบวนการผลิต ราคาขาย (Selling Price) คือ ราคาสินค้าที่จำหน่าย การสูญเสีย (Loss) หมายถึง การ
สูญเสียทรัพยากรในกระบวนการผลิต ผลผลิต (Yield) คือ จำนวนผลผลิตที่ได้ต่อร้อยหน่วย ประสิทธิผล
โดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Efficiency) คือ ประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องจักรในการผลิต

2. ด้านคุณภาพ (Quality) ได้แก่ ประสิทธิภาพ (Performance) คือ สมรรถนะผลิตภัณฑ์ เช่น 
ความเร็ว การใช้พลังงานการใช้พลังงานการใช้ ความเชื่อถือ (Reliability) คือ โอกาสที่สินค้าจะทำงานได้โดยไม่เสื่อมในระยะเวลาที่
กำหนด อัตราของเสีย (Defect Rate) คือ อัตราที่ของเสียออกจากกระบวนการผลิตส่งถึงลูกค้า การร้องเรียน
ของลูกค้า (Customer Complaint) คือ จำนวนข้อร้องเรียนถึงความไม่พอใจของลูกค้าต่อสินค้าหรือบริการ

3. ด้านเวลา (Time) ได้แก่ระยะเวลาการผลิต (Manufacturing Lead Time) คือ ระยะเวลาที่
โรงงานใช้ในการผลิต ระยะเวลาการจัดส่ง (Delivery Lead Time) คือ ระยะเวลาในการขนส่งสินค้า อัตรา
การจัดส่งสินค้าตรงเวลา (On-time Delivery Rate) คือ ร้อยละสินค้าท่ีจัดส่งถึงลูกค้าตามเวลาที่นัดหมาย

4. ด้านความยืดหยุ่น (Flexibility) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product) คือ สินค้าแบบใหม่ที่ใช้
รูปแบบการผลิตแตกต่างจากเดิม ผลิตภัณฑ์แก้ไข (Modify Product) คือ สินค้าที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงมาจาก
ผลิตภัณฑ์เดิมที่มีขายในตลาด ปริมาณการผลิตผันแปร (Volume Variance) คือ ผลต่างปริมาณการผลิตจริง
ต่อแผนการผลิต ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) คือ จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของกิจการที่มีอยู่

ตารางท่ี 1 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพโรงงานอุตสาหกรรม

ด้านต้นทุน (Cost) ด้านคุณภาพ Quality) ด้านเวลา (Time) ความยืดหยุ่น (Flexibility)

ต้นทุนการผลิต ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่
ราคาขาย ความเชื่อถือ ระยะเวลาการจัดส่ง ผลิตภัณฑ์แก้ไข
ผลผลิต ความทนทาน อัตราการจัดส่งสินค้า

ตรงเวลา
ปริมาณการผลิตผันแปร

ประสิทธิผลโดยรวม
ของเครื่องจักร

อัตราของเสีย ส่วนประสมของผลิตภัณฑ์
การร้องเรียนของลูกค้า

ที่มา : Neely, A., Gregory, M., & Platts, K. (2005). Performance measurement system design. 
International Journal of Operations & Production Management, 25(12) : 1228-1263.

ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่หมายถึงเทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมใหม่ที่ออกแบบให้ดึงคุณค่า (Value) 

จากข้อมูลที่หลายหลาย (Variety) และมีขนาดใหญ่ (Large volume) โดยค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
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ความเร็วสูง (High velocity) ลักษณะของข้อมูลขนาดใหญ่ 5 อย่าง ได้แก่ 1) ปริมาณข้อมูล (Volume) คือ
ขนาดข้อมูลที่ตั้งแต่ขนาดเมกะไบต์ (Megabytes) จนถึงขนาดเอซาไบต์ (Exabytes) 2) อัตราเร็ว (Velocity)
คือ ความเร็วที่ข้อมูลเกิดขึ้นและส่งข้อมูลมาถึงผู้ใช้ เน้นการเข้าถึงข้อมูล ณ เวลาจริง (Real-time) 3) ความ
หลากหลาย (Variety) คือประเภทข้อมูลที่รูปแบบแตกต่างกันจากต้นกำเนิด (Source) ที่แตกต่างกัน 4) ความ
ถูกต้อง (Veracity) คือ ความเชื่อมั่นของข้อมูล เมื่อมูลมีขนาดใหญ่ขึ้นอาจเกิดความผิดปกติที่มีผลต่อความ
เชื่อมั่น (Trustworthiness) ในข้อมูล 5) คุณค่า (Value) คือ การพิจารณาความจำเป็นของข้อมูลขนาดใหญ่ใน
การวิเคราะห์โดยอาศัยมุมมองด้านต้นทุน (Cost) เป็นหลัก (Narasimhan และ Bhuvaneshwari, 2014)

ภาพที่ 2 องค์ประกอบข้อมูลขนาดใหญ่
ที่มา : Narasimhan, R., & Bhuvaneshwari, T. (2014). Big Data – A Brief Study. International 

Journal of Scientific & Engineering Research, 5 (90) : 1-2

การประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อมูลขนาดใหญ่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการผลิตในหลายด้านโดยมีจุดประสงค์เพ่ือช่วยการ

วิเคราะห์ที่แม่นยำและสนับสนุนการตัดสินใจ รูปแบบการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ ได้แก่
1. การติดตามกระบวนการ (Process Monitoring) กระบวนการผลิตประกอบด้วยหลายปัจจัย มี

ตัวแปร (Parameter) มากมายที่ส่งผลถึงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตัวแปรในกระบวนการ
ผลิตจากเครื่องจักรจะถูกรวมรวมหรือติดตามผ่านเซ็นเซอร์และอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Mourtzis
และคณะ, 2016) ณ เวลาจริง และนำข้อมูลมาวิเคราะหเ์พ่ือบ่งชี้ความผิดปกติเพ่ือบ่งชี้ความผิดปกติเพ่ือบ่งชี้ (Yu-Chien และ Fujita, 2019)

2. การปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ (Parameter Optimization) โดยนำค่าตัวแปรการผลิตที่เก็บ
รวบรวมไว้มาทำการวิเคราะห์เพื่อเพิ่มผลิตผล (Yield) และลดของเสีย (Auschitzky และคณะ, 2014) รวมถึง
การลดรอบเวลา (Cycle time) การผลิตโดยการวิเคราะห์หาจุดที่เป็นคอขวด (Bottleneck) ของกระบวนการ
(Dhawan และคณะ, 2014)

3. การติดตามวัตถุดิบ (Material Tracking) คือการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น อาร์เอฟไอดี (RFID) 
ในการติดตามวัตถุดิบ เพ่ือตรวจสอบปริมาณวัตถุดิบว่ามีเพียงพอในการผลิต และการติดตามคุณภาพวัตถุดิบ
ว่ามีปัญหาทีส่่งผลให้เกิดสิ่งแปลกปลอมในกระบวนการผลิตเพ่ือทำการแก้ไข (Tao และคณะ, 2018: 164)
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4. การจัดการพลังงาน (Energy Management) คือการเก็บค่าการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต
และนำมาสร้างอนุกรมการใช้พลังงานเชิงเวลา (Time-consuming Series) เพื่อวิเคราะห์การใช้พลังงาน
รายวัน รายเดือน หรือรายปีและสร้างโมเดลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Tao และคณะ, 2018: 167)

5. การวางแผนการดำเนินงาน (Operation Planning) โดยการสร้างโมเดลเพื่อคำนวณจำนวนการ
ผลิต (Lot Size) และตัดสินใจในการคัดเลือกผู้ขายคัดเลือกผู้ขายคั (Supplier) ที่เหมาะสม (Lamba และคณะ, 2019) การ
รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแบบจำลองการบริหารการผลิต ช่วยตัดสินใจการผลิตและตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อน หลากหลายและไม่แน่นอนในยุคปัจจุบัน (Kozjek และคณะ, 2018)

6. การปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement) ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลข้อร้องเรียนจากลูกค้า
และนำไปวิเคราะห์รูปแบบของปัญหาเพื่อหาทางแก้ไขแก้ไขแก้ กระบวนการผลิตหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อลด
ค่าชดเชยจากปัญหาของสินค้าในระยะเวลารับประกัน (Alkahtani และคณะ, 2019)

7. การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance) คือการทำนายหรือคาดการณ์อายุการ
ใช้งานคงเหลือของเครื่องจักร อุปกรณ์ โดยการเก็บข้อมูลสถานะ (Health State) ของอุปกรณ์ และนำไป
วิเคราะห์รูปแบบที่จะเกิดปัญหาและหาอายุการใช้งานเครื่องจักรจากข้อมูลที่ได้ ทั้งนี้เพ่ือยืดอายุการใช้งานของ
อุปกรณ์ และลดต้นทุนการผลิตทางอ้อม (Kumar และคณะ, 2019)

ตารางท่ี 2 รูปแบบการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีได้จากการวิจัย

รูปแบบการประยุกต์ การประยุกต์ใช้ในงานวิจัย ความถี่

การติดตามกระบวนการ √ √ √ 3
การปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ √ √ 2
การซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์ √ √ √ 3
การติดตามวัตถุดิบ √ 1
การจัดการพลังงาน √ 1
การวางแผนการดำเนินงาน √ √ 2
การปรับปรุงคุณภาพ √ 1
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ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในโรงงานอุตสาหกรรม
การประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจมีความถูกต้อง รวดเร็ว 

กระบวนการผลิตจึงมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพได้รับการปรับปรุงใน 4 ด้าน ได้แก่
1. ผลลัพธ์ด้านต้นทุน (Cost) การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่วิเคราะห์เชิงสถิติขั้นสูงเพื่อพิจารณาตัวแปร

การผลิตที่มีผลต่อผลผลิต (Yield) และหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิต (Auschitzky และคณะ, 
2014) และการวิเคราะห์ข้อมูลราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงตามสภาพเศรษฐกิจ เพื่อลดต้นทุนวัตถุดิบโดยการ
จัดซื้อในช่วงเวลาที่เหมาะสม (Dhawan และคณะ, 2014)

2. ผลลัพธ์ด้านคุณภาพ (Quality) การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เก็บข้อมูลกระบวนการและสร้างโมเดลหา
ข้อบ่งชี้ความผิดปกติที่ส่งผลด้านคุณภาพ เพื่อแก้ไขได้ทันท่วงที (Yu-Chien และ Fujita, 2019) นอกจากนี้มี
การเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาของผลิตภัณฑ์จากลูกค้า เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไขปัญหา
นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการและลดข้อร้องเรียน (Alkahtani และคณะ, 2019)

3. ผลลัพธ์ด้านเวลา (Time) การใช้มูลขนาดใหญ่รวมกับหลักการบริหารจัดการแบบลีน (Lean) 
เพ่ือหาจุดคอขวดในกระบวนการ และนำมาปรับปรุงเพ่ือลดเวลาการผลิต (Dhawan และคณะ, 2014) รวมถึง
การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่วิเคราะห์ความต้องการลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป และจัดสรรกำลังการผลิตเมื่อความ
ต้องการเพิ่มขึ้น เพ่ือลดเวลาในการตอบสนองคำสั่งซื้อ (Wantao และคณะ, 2018)

4. ผลลัพธ์ด้านความยืดหยุ่น (Flexibility) การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เป็นเครื่องมือจัดการกระบวนการ
ผลิตที่ต้องการความคล่องตัวสูง (Agile) ใช้การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานทั้งด้านผู้ซื้อ ผู้ขาย และลูกค้า เพื่อให้
เกิดการผลิตแบบอัตโนมัติที่มีความฉลาด (Intelligent Automation) สามารถตอบสนองความต้องการของ
ตลาดและลูกค้าท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว (Gunasekaran และคณะ, 2017)

ตารางท่ี 3 ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีได้จากการวิจัย

ผลลัพธ์ข้อมูลขนาดใหญ่ ผลลัพธ์ในงานวิจัย ความถี่

ด้านต้นทุน √ √ 2

ด้านเวลา √ √ 2

ด้านคุณภาพ √ √ 2

ความยืดหยุ่น √ 1
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ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาโครงการข้อมูลขนาดใหญ่
จากการศึกษา พบอุปสรรคของการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ ดังนี้  (Moktadira และคณะ, 2019)
1. อุปสรรคด้านเทคโนโลยี (Technology-related barrier) ได้แก่ การขาดโครงสร้างพื้นฐานทาง

เทคโนโลยี (Technology Infrastructure) การขาดเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล (Big Data Analytic Tool)
2. อุปสรรคด้านความเชี่ยวชาญและการลงทุน (Expertise- and Investment-related barrier)

ได้แก่ การขาดบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความต้องการงบประมาณที่สูง การขาดแหล่งเงินทุน
3. อุปสรรคด้านข้อมูล (Data-related barrier) ได้แก่ ความซับซ้อนในการเชื่อมโยงข้อมูล คุณภาพ

ของข้อมูล ความปลอดภัยของข้อมูล
4. อุปสรรคด้านองค์กร (Organization-related barrier) ได้แก่ การขาดการแบ่งปันข้อมูลระหว่าง

องค์กร การมทีรัพยากรบุคคลและเวลาในการทำงานไม่เพียงพอ และการขาดเครื่องมือในการฝึกอบรม

กรอบแนวคิดการวิจัย

        
ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดการวิจัย

ปัจจัยข้อมูลขนาดใหญ่

- ด้านเทคโนโลยี

- ด้านความเชียวชาญและ
การลงทุน

- ด้านข้อมูล

- ด้านองค์กร

รูปแบบการประยุกต์ข้อมูลขนาดใหญ่

  - การติดตามกระบวนการ
  - การปรับแต่งค่าพารามิเตอร์
  - การติดตามวัตถุดิบ
  - การจัดการพลังงาน
  - การวางแผนการดำเนินงาน
- การปรับปรุงคุณภาพ

  - การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์

ประสิทธิภาพโรงงาน

  - ด้านคุณภาพ

  - ด้านเวลาการผลิต

  - ด้านต้นทุน

  - ด้านความยืดหยุ่น

วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีกรณีศึกษา (Case 

Study) ศึกษารูปแบบการประยุกต์ข้อมูลขนาดใหญ่ โดยการคัดเลือกโรงงานแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จำนวน 4 แห่ง ในกลุ ่มอ ุตสาหกรรมเป้าหมาย ได ้แก่ อาหารแปรร ูป ช ิ ้นส ่วนยานยนต์ 
อิเล็กทรอนิกส์ และปิโตรเคมี เป็นบริษัทสัญชาติไทยชั้นนำที่มีรายได้ 5 อันดับแรกของอุตสาหกรรมในประเทศ 
จำนวน 2 แห่ง และบริษัทข้ามชาติชั้นนำที่มีรายได้ 10 อันดับแรกของอุตสาหกรรมโลก จำนวน 2 แห่ง โรงงาน
มีประสบการณก์ารผลิตมากกว่า 10 ปี มีนโยบายพัฒนาโรงงานอัจฉริยะ และดำเนินโครงการข้อมูลขนาดใหญ่
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ตารางที่ 4 ข้อมูลบริษัทท่ีใช้ในการวิจัย

กลุ่มอุตสาหกรรม
อาหาร
แปรรูป

ชิ้นส่วน
ยานยนต์

ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์

ปิโตรเคมี

บริษัท อาหารและ ชิ้นส่วน วงจรรวม น้ำมัน
สัญชาติ ไทย ไทย เยอรมัน สหรัฐอเมริกา

อันดับในอุตสาหกรรม 3 (ไทย)3 (ไทย)3 ( 4 (ไทย)4 (ไทย)4 ( 8 (โลก)8 (โลก)8 ( 2 (โลก)2 (โลก)2 (
รายได้ (พันล้านบาท) 120 8 281 8,478

กำไรสุทธิ (พันล้านบาท) 4 0.9 46 472
ที่ตั้งโรงงาน นครปฐม สมุทรปราการ นนทบุรี ชลบุรี

ปีที่ก่อตั้งโรงงาน 2550 2505 2532 2510
จำนวนพนักงานผลิต 770 900 810 440

ที่มา : Infineon Technologies AG. (2020), Annual Report. Parsdorf: G Peschke Druckerei GmbH :
3-5

แนวทางการวิจัยเริ่มจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีการนำมาใช้ในประเทศไทย 
ศึกษารูปแบบการผลิตของโรงงานอัจฉริยะและตัวชี้วัดความสำเร็จของโรงงาน และศึกษารูปแบบการประยุกต์
ข้อมูลขนาดใหญ่ของโรงงานอุตสาหกรรมในต่างประเทศ จากนั้นจัดทำแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เป็น
คำถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลที่มีแนวคิดและประสบการณ์แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่แสดงความคิดเห็น กำหนดไว้ พร้อม
ทั้งเปิดโอกาสให้อธิบายรายละเอียดโครงการข้อมูลขนาดใหญ่ตามมุมมองของผู้ให้ข้อมูล การเก็บข้อมูลใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้บริหารโครงการข้อมูลขนาดและผู ้บริหารด้านการผลิตที่
เกี่ยวข้อง ระดับผู้จัดการขึ้นไป จำนวน 8 ท่าน พร้อมทั้งทำการบันทึกเสียง จากนั้นทำการถอดบทความ และ
การแตกข้อมูล (Segmenting) เพ่ือแบ่งข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลเป็นหน่วยย่อย ร่วมกับการให้รหัสข้อมูล (Coding) 
เพื ่อระบุเนื ้อหาที ่สอดคล้องกับประเด็นงานวิจัย และใช้การตีความแบบนัยนิยม ( Interpretivism) เพ่ือ
พิจารณาเหตุผลและแนวทางในการจัดทำโครงการข้อมูลขนาดใหญ่ของผู้ให้ข้อมูลแต่ละคนโดยเปรียบเทียบกับ
เงือ่นไขแวดล้อม จากนั้นนำทำการสรุปข้อมูลโดยเปรียบเทียบความสอดคล้องของข้อมูล ระหว่างผู้ให้ข้อมูลแต่
ละท่าน เพื่อกำหนดเป็นแบบจำลอง พร้อมทั้งหาประเด็นใหม่ยังที่ไม่มีการศึกษาในงานวิจัยก่อนหน้า จาก
ขั้นตอนในแผนภาพดังต่อไปนี้
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ภาพที่ 4 ขั้นตอนในการดำเนินการวิจัยโครงการข้อมูลขนาดใหญ่

ศึกษารูปแบบการประยุกต์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ในโรงงานอุตสาหกรรม
ภาคการผลิตในต่างประเทศ

ศึกษาทฤษฎีการผลิต รูปแบบการ
ผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมอัจฉริยะ
และตัวชี้วัดความส าเร็จของโรงงาน

ศึกษาทฤษฎีข้อมูลขนาดใหญ่และ
รูปแบบการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาด
ใหญ่ในประเทศไทย

จัดท าแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง

สัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือเก็บข้อมูลการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในโรงงานอุตสาหกรรมอัจฉริยะ

สรุปรูปแบบการใช้ข้อมูลขนาดใหญเชื่อมโยงกับรูปแบบความส าเร็จในโรงงานอุตสาหกรรมอัจฉริยะ

ถอดบทความ แตกข้อมูลและให้รหัสข้อมูลเพ่ือจัดหมวดหมู่และหาความสอดคล้องกับประด็นหลัก

วิเคราะห์สรุปอุปนัยจากข้อมูลที่ได้รับและตีความแบบนัยนิยมพร้อมทั้งพิจารณาเงื่อนไขแวดล้อม

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาโครงการข้อมูลขนาดใหญ่ ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารจากโรงงานอุตสาหกรรมทั้ง 

4 แห่งในประเทศไทย เป็นบริษัทสัญชาติไทยจำนวน 2 บริษัท สัญชาติเยอรมันจำนวน 1 บริษัท และสัญชาติ
สหรัฐอเมริกาจำนวน 1 บริษัท สามารถนำมาสรุปประเด็นได้ดังนี้

1. รูปแบบการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย
ผลการสังเคราะห์ประเด็นการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถสรุปรูปแบบตามตารางที่ 5 ดังนี้

ตารางท่ี 5 รูปแบบการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ตามกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทย
รูปแบบการประยุกต์ การประยุกต์ใช้ในโรงงานผลิต ความถี่

การติดตามกระบวนการ √ √ √ √ 4
การปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ √ √ √ √ 4
การซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์ √ √ √ 3
การปรับปรุงคุณภาพ √ √ √ 3
การติดตามวัตถุดิบ √ √ 2
การจัดการพลังงาน √ √ 2
การจัดการการตอบรับลูกค้า √ 1

กลุ่มอุตสาหกรรม (Industry)
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1.1 การติดตามกระบวนการ (Process Monitoring)
การพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่เริ่มจากการติดตามกระบวนการ ใช้การดึงข้อมูลจากอุปกรณ์พีแอลซี 

(PLC) ทีค่วบคุมการทำงานของเครื่องจักร หรือสกาดา (SCADA) ที่ใช้ติดตามและตรวจสอบกระบวนการผลิต
เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล หากมีปัญหาระบบสามารถแจ้งเตือนและระบุสาเหตุของปัญหาเพ่ือการแก้ไขที่รวดเร็ว

1.2 การปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ (Parameter Optimization)
พบว่ามีการเก็บข้อมูลพารามิเตอร์การผลิตเพ่ือนำไปวิเคราะห์และปรับปรุง เช่น การเปลี่ยน

ค่าพารามิเตอร์เครื่องจักรเกิดอาการล้าจากการใช้งานในระยะเวลายาวนาน นอกจากนี้มีการใช้การเรียนรู้ของ
เครื่อง (Machine Learning) เพ่ือปรับค่าพารามิเตอร์เครื่องจักร หลังจากตรวจพบปัญหาด้านคุณภาพชิ้นงาน

1.3 การซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance)
พบการเก็บข้อมูลของเครื่องจักรเพื่อซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์ มีการทำนายการเสียของเครื่องจักรจาก

ข้อมูลในอดีตและการวัด เน้นการบำรุงรักษาในกระบวนที่มีผลกระทบการผลิต เช่น การเก็บข้อมูลอุณหภูมิของ
มอเตอร์หลักในกระบวนการผลิต เพ่ือพิจารณาความน่าจะเป็นถึงการเสื่อมอันเป็นผลให้ต้องหยุดกระบวนการ

1.4 การปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement)
พบว่ามีการเก็บข้อมูลจากจุดตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการเพื่อนำไปวิเคราะห์หาสาเหตุของ

ปัญหา เช่น การเก็บข้อมูลขวดแก้วในกระบวนการบรรจุขวดว่ามีรอยแตกร้าวหรือมีคราบที่ขวดเพื่อนำไป
วิเคราะห์ การใช้กล้องตรวจสอบชิ้นงานและตัดสินใจด้านคุณภาพผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

1.5 การจัดการพลังงาน (Energy Management)
พบว่ามีการเก็บข้อมูลการใช้ทรัพยากรในการผลิตและนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือลดการใช้พลังงาน เช่น

การเก็บข้อมูลการจ่ายไฟฟ้าในการต้มน้ำในการผลิตเบียร์เพื่อหาเวลาการเริ่มต้มที่เหมาะสม พบว่าบางโรงงาน
มีการร่วมมือกับผู้จำหน่ายไฟฟ้าเพ่ือติดตั้งระบบจ่ายไฟและนำข้อมูลไปปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

1.6 การติดตามวัตถุดิบ (Material Tracking)
พบการเก็บข้อมูลวัตถุดิบในคลังสินค้า (Warehouse) ทั้งด้านปริมาณว่าเพียงพอกับแผนการผลิต และ

ด้านคุณภาพเพื่อนำไปแก้ไขปัญหากับผู้จำหน่ายวัตถุดิบ เช่น การประกอบวงจรรวม (Integrated Circuit) นำ
ข้อมูลของเสียจากชิปซิลิกอน (Silicon Chip) ตรวจสอบไปยังโรงงานผลิตแผ่นเวเฟอร์ (Wafer Fabrication)

1.7 การจัดการการตอบรับลูกค้า (Customer Feedback Management)
พบการติดตามความเห็นที่สะท้อนจากลูกค้า (Customer Feedback) เช่น ความชอบใจ ชื่นชม ไม่พึง

พอใจ หรือคำร้องเรียนของลูกค้า ตลอดการเดินทางของลูกค้า (Customer Journey) ผ่านช่องทางการสื่อสาร
ต่างๆ ได้แก่ข้อความตัวอักษรผ่านอีเมล์ หรือข้อความเสียงผ่านโทรศัพท์ การตอบรับจากลูกค้าถูกนำมา
วิเคราะห์เพื่อให้เห็นปัญหาที่เกิดข้ึนอย่างใกล้ชิดและนำข้อมูลมาปรับปรุงกระบวนการ
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2. ผลการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ต่อประสิทธิภาพโรงงานอัจฉริยะในประเทศไทย
ผลการสังเคราะห์ประเด็นในการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ต่อตัวชี้วัดประสิทธิภาพ ตามตารางท่ี 6

ตารางท่ี 6 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการปรับปรุงจากการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่
ประสิทธิภาพโรงงาน ตัวช้ีวัด
ด้านต้นทุน ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Efficiency) 

ความสูญเสีย (Loss)
การใช้พลังงาน (Energy Efficiency)

ด้านคุณภาพ อัตราของเสีย (Defect Rate) 
การร้องเรียนของลูกค้า (Customer Complaint)

ด้านเวลา อัตราการส่งมอบตรงเวลา (On-time Delivery Rate)

2.1 การปรับปรุงตัวชี้วัดด้านต้นทุน
จากการเก็บข้อมูลพบว่าผู้บริหารให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) เน้นการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้เครื่องจักรในประสิทธิภาพการใช้เครื่องจักรในประสิทธิภาพการใช้เครื่องจักร กระบวนการที่เป็นคอขวดแทนการขยายกำลังการผลิตซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง
1. การเพิ ่มประสิทธิผลโดยรวมของเครื ่องจักร (Overall Equipment Efficiency) ติดตามการ

ทำงานของเครื่องจักร เมื่อมีปัญหาระบบจะแจ้งเตือนและเสนอแนวทางแก้ไข ส่งผลให้ระยะเวลาเฉลี่ยในการ
ซ่อมบำรุง (Mean Time to Repair) คือ ระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแต่เกิดการเสียหายจนใช้งานได้ลดลง นอกจากนี้
การติดตามผ่านระบบเครือข่ายมีความแม่นยำกว่าการใช้คนบันทึกเวลา การจัดการจึงมีประสิทธิภาพกว่า

2. การลดความสูญเสีย (Loss) คือ การเก็บข้อมูลกระบวนการและวิเคราะห์เพื่อลดความสูญเสียที่
เกิดขึ้น เช่น กระบวนการทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์เกิดความสูญเสียจากการทดสอบซ้ำ (Retest) เนื่องจาก
ปัญหาของเครื่องจักรหรือโปรแกรมทดสอบ จึงวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือลดการทดสอบซ้ำ หรือในกระบวนการขนส่ง
น้ำมันใช้เซ็นเซอร์ตรวจเช็คปริมาน้ำมันใช้เซ็นเซอร์ตรวจเช็คปริมาน้ำมัน ณน้ำมันเป็นระยะ และนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาการรั่วไหลเพ่ือลดความสูญเสีย

3. การเพิ ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Efficiency) กระบวนการผลิตอาจไม่ได้ผลิต
ตลอดเวลาแต่เครื่องจักรทำงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สิ้นเปลืองพลังงาน จึงมีการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานของ
เครื่องจักรวิเคราะห์ และทำการหยุดเครื่องจักรเมื่อไม่มีการใช้งาน เพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

2.2 การปรับปรุงตัวชี้วัดด้านคุณภาพ
จากการเก็บข้อมูลการวิจัยพบว่า  ตัวชี้วัดด้านคุณภาพ เป็นอีกด้านที่ผู้บริหารการผลิตให้ความสำคัญ

และพบว่ามีการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพดังนี้
1. การลดอัตราของเสียในกระบวนการ (Defect Rate) กระบวนการผลิตจะมีจุดตรวจสอบของเสีย

(Defect) ในกระบวนการเป็นระยะ การเก็บข้อมูลจากจุดตรวจสอบในกระบวนการส่งผลให้ตรวจพบ
ข้อบกพร่องและสาแหตุของปัญหา และนำไปการปรับปรุงคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องจึงมีจำนวนลดลง
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2. การปรับปรุงคุณภาพจากข้อร้องเร ียนของลูกค้า (Customer Complaint) มีการติดตาม
ผลิตภัณฑ์และความผิดปกติในกระบวนการ เมื่อลูกค้าร้องเรียนผู้ผลิตสามารถนำข้อมูลผลิตภัณฑ์มาตรวจสอบ
ความผิดปกตใินกระบวนการผลิตเพ่ือแก้ไข ส่งผลให้จำนวนของเสียและข้อร้องเรียนจากลูกค้าลดลง

2.3 การปรับปรุงตัวชี้วัดด้านเวลา
กระบวนการผลิตมีการกำหนดระยะเวลาการผลิตและเป้าหมายการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าภายใน

ระยะเวลาที่กำหนด บางกรณีการจัดส่งมีความล่าช้าเนื่องจากมีปัญหาด้านคุณภาพของวัตถุดิบ จึงมีการติดตาม
และสร้างแบบจำลองทำนายความผิดปกติของวัตถุดิบ เพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้วัตถุดิบที่มีความเสี่ยงจะเกิดปัญหา
ส่งผลให้กระบวนการผลิตมีความต่อเนื่อง และมีอัตราการส่งมอบตรงเวลา (On-time Delivery) สูงขึ้น

3. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำเร็จในการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ 
ผลการสังเคราะห์ประเด็นและตีความการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก

ผู้บริหารทั้ง 4 โรงงาน สามารถสรุปปัจจัยความสำเร็จการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ของโรงงานอัจฉริยะ ดังนี้
3.1 ปัจจัยมุ่งเน้นด้านองค์กร (Organizational Oriented Factor)
องค์กรมีส่วนสำคัญมากในการพัฒนาข้อมูลขนาดใหญ่เพราะการดำเนินโครงการต้องอาศัยบุคลากรใน

องค์กร จากการสัมภาษณ์และตีความหมายสามารถสรุปปัจจัยด้านองค์กร ดังนี้
1. การสนับสนุนจากผู้นำ (Leader Support) การริเริ่มโครงการข้อมูลขนาดใหญ่ที่แนวคิดใหม่ต้อง

อาศัยฝ่ายบริหารผลักดัน พบว่าโครงการทั้ง 4 โรงงานได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร โรงงานบริษัทไทย
ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานใหญ่ในขณะที่บริษัทข้ามชาติได้รับการสนับสนุนจากบริษัทแม่ในต่างประเทศ

2. การมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee Coordination) บุคคลากรที่ดำเนินโครงการมีส่วน
สำคัญ ต้องมีความสนใจในโครงการและมีประสบการณ์ที่เหมาะสม การริเริ ่มโครงการข้อมูลขนาดใหญ่มี
อุปสรรคเชิงเทคนิคอย่างมาก พนักงานที่ดำเนินโครงการจึงต้องมีความพยายาม และไม่ท้อถอยกับปัญหา

3. การให้ความสำคัญกับโครงการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Project Prioritization) ต้องให้ลำดับ
ความสำคัญ (Priority) โครงการข้อมูลขนาดใหญ่อย่างเหมาะสม พบว่าในบางหน่วยงานให้ความสำคัญกับงาน
ประจำมากกว่าโครงการใหม่การใหม่การ ทำให้โครงการติดขัด จึงต้องกำหนดบทบาทของบุคลากรอย่างชัดเจน

3.2 ปัจจัยท่ีมุ่งเน้นด้านระบบ (System Oriented Factor)
การจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่จำเป็นต้องมีปัจจัยด้านระบบรองรับ เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อและดึงข้อมูล

ไปยังไปยังไปยั ฐานข้อมูล ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถสรุปปัจจัยด้านระบบได้ดังนี้
1. เครื่องจักรอุปกรณ์มีความพร้อมในการเชื่อมต่อ (Connected Machine Readiness) เครื่องจักร

ต้องมีความสามารถในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายเพื่อดึงข้อมูลไปจัดเก็บในระบบข้อมูล จึงนิยมพัฒนาโครงการ
ข้อมูลขนาดใหญใ่นข้อมูลขนาดใหญใ่นข้อมูลขนาดใหญ่ กระบวนการที่ใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ สามารถดึงข้อมูลจากพีแอลซีไปเก็บในระบบข้อมูลได้
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2. การมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับ (Infrastructure Support) ระบบข้อมูลขนาดใหญ่จำเป็นต้องมี
โครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม ได้แก่ เครือข่าย (Network) อุปกรณ์เก็บข้อมูล (Storage) และระบบความ
ปลอดภัย (Security) มีการประเมินโครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเป็นก่อนพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่

3. การจัดทำระบบให้มีความเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน (User-friendly) ซอฟต์แวร์ที่จัดทำขึ้นควรใช้งาน
ง่าย ผู้ใช้สามารถใช้ระบบได้โดยไม่ต้องมีความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง พบว่าในบางกรณีเกิดปัญหาในการ
ย้าย (Migration) ไปสู่ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ เนื่องจากผู้ใช้ไม่ต้องการใช้ระบบที่มีความยุ่งยากกว่าเดิม

3.3 ปัจจัยท่ีมุ่งเน้นด้านข้อมูล (Data Oriented Factor)
ข้อมูลมีความสำคัญในระบบข้อมูลขนาดใหญ่ ข้อมูลที่มีคุณภาพส่งผลให้การวิเคราะห์เป็นไปด้วยความ

สะดวกรวดเร็ว พบว่าปัจจัยด้านข้อมูลที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ประยุกต์ ดังนี้
1. คุณภาพข้อมูล (Data Quality) ข้อมูลที่จะนำเข้าไปสู่ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ต้องเป็นข้อมูลที่ 

สามารถนำไปวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม ควรมีการวางรูปแบบการดึงข้อมูลตั้งแต่เริ่มแรก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
สะอาดสามารถนำไปใช้วิเคราะห์สะอาดสามารถนำไปใช้วิเคราะห์สะอาดสามารถนำไปใช้ ได้วิเคราะห์ได้วิเคราะห์ เพ่ือลดการทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing) ซ่ึงมีความยุ่งยาก

2. การวางมาตรฐานข้อมูล (Data Standardization) การมีแหล่งข้อมูลที่มีความหลากหลาย (Data 
Source Variety) จำนวนมากส่งผลให้เกิดความยุ่งยากในการดึงข้อมูลที่ต้องใช้วิธีและรูปแบบที่แตกต่างกัน จึง
จำเป็นต้องมีการกำหนดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน เพ่ือลดความยุ่งยากที่ส่งผลให้สิ้นเปลืองทรัพยากร

3. ความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) การรั่วไหลของข้อมูลส่งผลเสียหายกับธุรกิจ บริษัทจึง
ต้องการระบบที่มีความปลอดภัย พบว่าในโรงงานที่มีสูตรการผลิตของตนเองมีความกังวลเรื่องความปลอดภัย
ข้อมูล จึงไม่นิยมใช้การเก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆสาธารณะ (Public Cloud) ที่ข้อมูลอยู่กับผู้ให้บริการนอกองค์กร

3.4 ปัจจัยท่ีมุ่งเน้นด้านทรัพยากร (Resource Oriented Factor)
การจัดทำโครงการข้อมูลขนาดใหญ่จำเป็นต้องอาศัยทรัพยากรในการดำเนินโครงการ ทั้งด้านกำลังคน การจัดทำโครงการข้อมูลขนาดใหญ่จำเป็นต้องอาศัยทรัพยากรในการดำเนินโครงการ ทั้งด้านกำลังคน การจัดทำโครงการข้อมูลขนาดใหญ่จ

ด้านงบประมาณและด้านความเชี่ยวชาญโดยมีปัจจัยดังนี้
1. การจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ (Sufficient Budget) โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณใน

การดำเนินโครงการทั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ แรงงาน พบว่าการริเริ่มโครงการข้อมูลขนาดใหญ่ใน
กระบวนการที่มีกำลังการผลิตสูงสามารถจัดสรรงบประมาณได้มากกว่า เนื่องจากผลตอบแทนการลงทุนสูงกว่า

2. การจัดสรรด้านกำลังคนที่เหมาะสม (Proper Human Resource) โครงการข้อมูลขนาดใหญ่ต้อง
มีบุคลากรในการดำเนินโครงการ มีการคิดชั่วโมง-แรงงาน (Man-Hour) เพื่อการวางกำลังคน พบว่าบางกรณี
พนักงานได้รับมอบหมายงานพนักงานได้รับมอบหมายงานพนักงาน หลายโครงการ ทำให้ไม่มีเวลาทำงานโครงการข้อมูลขนาดใหญ่อย่างพอเพียงทำงานโครงการข้อมูลขนาดใหญ่อย่างพอเพียงทำงาน

3. การสนับสนุนด้านความเชี่ยวชาญ (Expertise Support) การพัฒนาโครงการข้อมูลขนาดใหญ่
ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ในบางโรงงานที่ขาดแคลนบุคลากรอาจใช้การจัดจ้างภายนอก 
(Outsource) เช่น การจัดจ้างบริษัทวิทยาศาสตร์ข้อมูลมาพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ในกระบวนการผลิตวิทยาศาสตร์ข้อมูลมาพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ในกระบวนการผลิตวิทยาศาสตร์ข้อมูลมาพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์
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สรุปผลการวิจัย
การประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ที่พบในประเทศไทยมี 7 ประเภทได้แก่การติดตามกระบวนการ การ

ปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ การปรับปรุงคุณภาพ การบำรุงรักษาเชิงทรัพยากร การติดตามวัตถุดิบการ จัด
การพลังงาน และการจัดการการตอบรับลูกค้า โดยการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพโรงงาน 3 ด้านคือ ด้านต้นทุน ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของการใช้เครื่องจักร การลด
ความสูญเสียและการลดการใช้พลังงาน ด้านคุณภาพ ได้แก่ การลดของเสียในกระบวนการและการปรับปรุง
คุณภาพจากข้อร้องเรียนของลูกค้า ด้านเวลา คือ การจัดส่งสินค้าตามเวลาที่กำหนด

การพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ให้ประสบความสำเร็จต้องเริ่มจากองค์กรที่ผู้บริหารให้การสนับสนุน
และบุคลากรให้ความใส่ใจในโครงการ ทรัพยากรที่ใช้พัฒนาโครงการต้องมีอย่างเพียงพอทั้งด้านการเงิน ด้าน
กำลังคนและด้านความเชี่ยวชาญ โรงงานที่มีโครงสร้างพื้นฐานเหมาะสมและเครื่องจักรมีความพร้อมในการ
เชื่อมต่อ มีความต้องการในการลงทุนที่น้อยกว่า จึงพร้อมในการใช้พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ได้มากกว่า
โรงงานแบบดั้งเดิม ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ที่จัดทำขึ้นควรเป็นระบบที่ใช้งานง่าย เพื่อสนับสนุนผู้ใช้งานให้เข้า
มาใช้ระบบ นอกจากนี้ข้อมูลที่นำเข้ามาในระบบข้อมูลขนาดใหญ่ควรได้รับการวางแผนให้มีความสะอาดพร้อม
นำไปวิเคราะห์ และควรคำนึงในความปลอดภัยของข้อมูลควบคู่กัน

อภิปรายผล
จากการศึกษารูปแบบการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในโรงงานอัจฉริยะ พบว่าการประยุกต์ใช้ข้อมูล

ขนาดใหญ่มีลักษณะสอดคล้องกับงานวิจัยในต่างประเทศ ด้านการติดตามประบวนการที่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Mourtzis (2016) ด้านการปรับแต่งพารามิเตอร์ที่สอดคล้องกับงานวิจัยของ Auschitzky (2014) ด้าน
การติดตามวัตถุดิบ การซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์ และการจัดการพลังงานที่สอดคล้องกับงานวิจัยของ Tao
(2018) และด้านการปรับปรุงคุณภาพสอดคล้องกับงานวิจัยของ Alkahtani (2019) อย่างไรก็ตามพบการ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ที่แตกต่างจากงานวิจัย ได้แก่ การจัดการการตอบรับลูกค้า ที่ติดตามเสียงสะท้อน
ของลูกค้าถึงสินค้าและบริการผ่านโทรศัพท์ อีเมลและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงาน
และไม่พบการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในไม่พบการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในไม่พบการประยุกต์ใช้ การวางแผนการดำเนินงานตามงานวิจัยของ Kozjek (2018) ทีใ่ช้
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงกระบวนการที่มีความซับซ้อน ทำให้มีความจำเป็นต้องวางแผนการผลิตโดย
การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่การ

การศึกษาผลการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ปรับปรุงประสิทธิภาพโรงงานอัจฉริยะ พบว่ามีการเน้นการ
ปรับปรุงด้านต้นทุนที่มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Dhawan (2014) ที่มีการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการ
แก้ปัญหาคอขวดในกระบวนการ โดยงานวิจัยนี้พบตัวชี้วัดที่มีผลกับการแก้ปัญหาคอขวด ได้แก่ ประสิทธิภาพ
โดยรวมของการใช้เครื่องจักร การปรับปรุงด้านคุณภาพตามงานวิจัยของวิจัยของ Alkahtani (2019) ที่พบ
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ตัวชี้วัดจำนวนข้อร้องเรียนของลูกค้า ตัวชี้วัดจำนวนข้อร้องเรียนของลูกค้า ตัวชี้ การปรับปรุงด้านเวลาตามงานวิจัยของ Waller (2013) ทีพ่บตัวชี้วัดโดยพบตัวชี้วัดโดยพบตัวชี้
ใช้อัตราการส่งมอบตรงเวลา แต่ไม่มีการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ปรับปรุงตัวชี้วัดโรงงานด้านความยืดหยุ่นตาม
งานวิจัยของ Gunasekaran (2017) อันเป็นผลมาจากการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการวางแผนดำเนินงาน

ผลการศึกษาปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่พบความสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Moktadira (2019) ของปัจจัยความสำเร็จมุ่งเน้นด้านองค์กร ด้านทรัพยากร และด้านข้อมูล แต่แตกต่าง
กันในด้านเทคโนโลยี ซึ่งโรงงานจากงานวิจัยในประเทศบังกลาเทศประสบปัญหาไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี
ข้อมูลขนาดใหญ่ ขณะที่โรงงานในประเทศไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ได้ แต่การพัฒนา
ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ต้องทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้พบความแตกต่างกันในแนวทางโครงการ
ข้อมูลขนาดใหญ่ระหว่างโรงงานบริษัทไทยกับบริษัทข้ามชาติ โรงงานบริษัทไทยเน้นการเก็บข้อมูลกระบวนการ
โดยวางแผนการประยุกต์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มการประสิทธิภาพของการใช้ระบบอัตโนมัติ (Automation) 
ในขณะที่บริษัทข้ามชาติจะเน้นการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่ไม่สามารถวิเคราะห์ได้
ด้วยวิธีรูปแบบเดิม

เมื่อพิจารณาผลการศึกษาปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่เชื่อมโยงกับรูปแบบ
การประยุกต์ใช้ข้อมูลและประสิทธิภาพโรงงานอัจฉริยะสามารถนำมาสังเคราะห์เป็นรูปแบบความสำเร็จ ดังนี้
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ข้อเสนอแนะ
จากสรุปผลการศึกษาพบว่าโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีความพร้อมและความสามารถในการ

พัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญ่ แต่ยังต้องการการผลักดันและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ข้อเสนอระดับหน่วยงานหรือองค์กร
1. องค์กรควรมีการติดตามและปรับปรุงตัวชี้วัดประสิทธิภาพ เพื่อเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงที่

ไดจ้ากการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือพิจารณาความคุ้มค่าจากการลงทุน
2. องค์กรควรมีการแบ่งปันความรู ้การพัฒนาข้อมูลขนาดใหญ่ระหว่างองค์กร เปิดโอกาสให้

บุคคลภายนอกหรือองค์กรที่มีความสนใจเข้าไปดูงานเพ่ือเป็นตัวอย่างในการพัฒนาโรงงานอัจฉริยะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและปฏิบัติ
1. ควรมีมาตรการสนับสนุนด้านความเชี่ยวชาญด้านข้อมูลขนาดใหญ่ให้กับภาคธุรกิจ มีการจัดทำ

แหล่งข้อมูลหรือให้คำปรึกษาด้านข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือสนับสนุนให้มีการพัฒนาโรงงานอัจฉริยะ
2. ควรมีการสนับสนุนทางภาษีหรือค่าใช้จ่ายจากอุปกรณ์ที่จำเป็นในการพัฒนาข้อมูลขนาดใหญ่

หรือโรงงานอัจฉริยะ เช่น อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครื่องจักรสมัยใหม่ที่มีความสามารถในการ
เชื่อมต่อ เพ่ือลดค่าใช้จ่าย และกระตุ้นให้ภาคธุรกิจสนใจการปรับปรุงระบบการผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั ้งต่อไปควรมีการศึกษาเชิงปริมาณถึงปัจจัย และความสำเร็จในการ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ เปรียบเทียบกับประสิทธิภาพโรงงานอัจฉริยะ และเปรียบเทียบความแตกต่างของ
บริษัทไทยกับบริษัทข้ามชาติ
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