
 
 

การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 ของสงิคโปร์ 
 

      กนก  หมอกมืด 
     นักวิชาการอุตสาหกรรมช านาญการ 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
  
 ปัจจุบันนี้ สิงคโปร์ได้รับการยอมรับว่า
เป็นจุดศูนย์กลางแห่งอุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง ซึ่งสิงคโปร์ได้พัฒนา
อุตสาหกรรมหลายชนิดได้อย่างตรงจุด  
จนเป็นผู้น าในหลายสาขา เช่น อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมการบิน และอุตสาหกรรม 
ชีวการแพทย์ ยกตัวอย่างเช่น ร้อยละ 10 
ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของโลก ผลิต 
ประกอบและทดสอบที่สิงคโปร์ การผลิต
อุตสาหกรรมยารักษาโรคเป็นอันดับที่ 5 ของโลก 
เกาะจูร่งของสิงคโปร์ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่ง
พลังงานและเคมีภัณฑ์ที่เป็นแหล่งผลิตใหญ่
อันดับที่ 5 ของโลกในการกลั่นน้ ามัน และ
สิงคโปร์อยู่ใน 10 อันดับแรกของโลกในการ
ส่ งออกเคมีภัณฑ์  ซึ่ งมู ลค่าผลผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 20 ของ
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) ของสิงคโปร์  เป็นเสาหลักในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
 ด้วยลักษณะอุตสาหกรรมสิงคโปร์ที่
เป็นวิศวกรรมขั้นสูงและมีความสามารถใน

การพัฒนานวัตกรรมนั้น ส่งผลให้สิงคโปร์อยู่
ในอันดับที่  5 ของโลกในด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมมูลค่าสูงในปี ค.ศ. 2017 และ 
ยังเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับที่ 4 ของโลก
ในการส่งออกสินค้าด้านเทคโนโลยีขั้นสูงรอง
จาก จีน อเมริกา และเยอรมันนีอีกด้วย  
ซึ่งผลศึกษาของบริษัทที่ปรึกษาทางด้าน
เศรษฐกิจคาดการณ์ว่า การเปลี่ยนแปลงไปสู่
ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ของอุตสาหกรรมสิงคโปร์ 
จะท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิมขึ้นอีก 36 พันล้านดอลลาร์
สิงคโปร์ ผลิตภาพของแรงงานเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
30 และสามารถสร้างงานกว่า 22,000 ต าแหน่ง 
ในสิงคโปร์ภายในปี ค.ศ. 2024 ซึ่ งการเข้าสู่
อุตสาหกรรม 4.0 ยังเป็นการเพ่ิมโอกาสของ
สิงคโปร์ในการขยับอันดับความก้าวหน้าของ
อุตสาหกรรมระดับโลกเพ่ิมมาก ซึ่งหากมองปัจจัย
ด้านต่าง ๆ ของสิงคโปร์แล้ว ทั้ งทางด้าน
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม แรงงาน
ที่มีทักษะสูง ส่งผลให้สิงคโปร์อยู่ในหนึ่งของ
ประเทศที่ เป็นที่น่าลงทุนและพัฒนากลยุทธ์ 
ด้านอุตสาหกรรม 4.0 เป็นอย่างยิ่ง 



 
 

 ส าหรับภาครัฐของสิงคโปร์ ที่น าโดย
กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมเป็นส่วนที่
มีหน้าที่หลักในการดูแลภาคอุตสาหกรรม
ของสิงคโปร์ มีวิสัยทัศน์ที่จะน าพาสิงคโปร์ 
ให้เป็นผู้น าในการขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจ 
สร้างผู้ประกอบการระดับโลก โดดเด่นด้าน
นวัตกรรมและสร้าง SMEs ที่มีประสิทธิภาพ 
สิงคโปร์จะสนับสนุนสภาพแวดล้อมที่ดีต่อ
เอ้ือต่อการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการในการ
เข้าถึงโอกาสที่หลากหลาย และสร้างงาน
ให้กับแรงงานในทุกระดับ โดยมีพันธกิจใน
การสร้างงานที่ดีให้กับคนสิงคโปร์จากการ
ขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจในการใช้พ้ืนที่ 
ก าลังแรงงานและพลังงานอย่างยั่งยืน สร้าง
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างการลงทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพของผู้ประกอบการ กระทรวง
การค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์เน้นการ
สนับสนุนผู้ประกอบการใน 2 ด้านหลัก คือ 
การเพ่ิมผลผลิตและการสนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรมที่เป็นไปได้ ซึ่งทุกอย่างนี้ก็เป็น
เพราะความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชาวสิงคโปร์ อีกทั้งกระทรวงฯ ยังยึด
คุณค่า 5 ข้อเป็นหลักในการท างานคือ สร้าง
คุณค่าให้กับประชาชน ให้บริการอย่าง
ซื่อตรง ร่ วมมือกับผู้ เกี่ ยวข้อง ส่ ง เสริม 
การพัฒนานวัตกรรม และมุ่งมั่นเพ่ือความ
เป็นเลิศ 

 ในการส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
ของประเทศสิงคโปร์นั้น มีความน่าสนใจที่จะ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ของไทยด้วยเช่นกัน 
ซึ่งแนวคิดภาครัฐสิงคโปร์ใช้ในการด าเนิน
โครงการต่าง ๆ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
คื อ  Think Big, Start small, Act Fast  
โดยที่  Think Big คือ การคิดใหญ่ คิดรอบด้าน  
ก้าวข้ามปัญหา มองปัญหาในหลากหลายมิติ 
Perspective View หรือ Helicopter View 
เพ่ือให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด และ
มองผลกระทบในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง ส่วน 
Start Small คือ การเริ่มด าเนินการในขอบเขต
เล็ก ๆ โดยมุ่งให้เกิดความส าเร็จ ซึ่งจะส่งผล
ให้เป็นตัวอย่างในการเริ่มในขั้นต่อไป และ 
Act Fast ขั้นตอนการด าเนินการทุกอย่าง
ต้องรวดเร็ว เพราะว่า ปัญหาจะเปลี่ยนแปลง
ไปตลอดเวลา หากช้าจะท าให้สถานการณ์
เปลี่ยน และการพัฒนาไม่ตรงจุด ท าให้การ
ด าเนินการที่ท ามาสูญเปล่า 
 เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนทั้ง 3 อย่าง 
นี้แล้ว ก็จะท าให้การแก้ไขปัญหา หรือการพัฒนา
สามารถส าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะท าให้ 
ประชาชนเกิดความเชื่อม่ัน (Believe) ในการ
ท างานของภาครัฐ ซึ่งจะท าให้เกิดความร่วมมือ 
เป็นอย่างดี เข้าใจถึงเหตุผลในการท างานของ
ราชการ และก็จะส่งผลให้ภาครัฐเกิดความ
มั่นใจ (Confident) ในการท างาน ซึ่งเมื่อ



 
 

สามารถแก้ปัญหา และพัฒนาอย่างนี้มากขึ้น
เรื่อย ๆ ก็จะยิ่งท าให้เกิดความไว้วางใจ (Trust)  
ซึ่งกันและกัน เมื่อรัฐบาลออกมาตรการใด ๆ 
ออกมาก็จะไม่เกิดการต่อต้านจากภาคประชาชน 
เนื่องจากทั้งสองฝ่ายไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
โดยตัวอย่างของความส าเร็จของ Think Big, 
Start small, Act Fast คือ   Biopolis เมือง
แห่งการวิจัยและพัฒนาด้าน Bio-Medical  
(ชีวภาพทางการแพทย์ : ยา, ยาปฏิชีวนะ)  
ที่ประสบความส าเร็จอย่างยิ่งของสิงคโปร์ 
เนื่องจากสิงคโปร์ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติ  
ไม่มีแหล่งต้นน้ า พ้ืนที่น้อย สิ่งที่จะท าให้อยู่
รอดได้ คือ การค้าขาย แต่จะค้าขายอะไร  
ในเมื่อมีข้อจ ากัดมากมาย ดังนั้น รัฐบาล
สิงคโปร์ จึง Think Big ด้วยการที่จะสร้าง
เมืองแห่งการวิจัยทางการแพทย์เพ่ือสร้าง
ความเจริญให้กับทางเศรษฐกิจ เพราะ 
วิทยาศาสตร์ ยา การวิจัยทางสุขภาพ คือสิ่ง
ที่มีคุณค่าสูง (High Value) เพ่ือจ าหน่าย
ผลการวิจัยไปทั่วโลก เกิดการขับเคลื่อน
มูลค่าทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์อย่างรวดเร็ว  
 ซึ่งแต่เดิมสิงคโปร์ได้พัฒนาด้านการ
วิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นทุนเดิมอยู่บ้างแล้ว 
รัฐบาลจึงได้มีแนวคิดในการสร้างเมืองแห่ง
การวิจัยทางด้านการแพทย์ เพ่ือสร้างการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์อีกทั้ง
ยังสร้างงาน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอีกด้วย 
ดังนั้นในปี ค.ศ. 2003 จึงได้จัดตั้ง Biopolis 

anchors the development of the entire  
chain of BMS activities เพ่ื อวิ จั ยและพัฒนา 
ด้านการแพทย์อย่างจริงจั ง โดยในตอน
เริ่มต้นได้ดึงดูดนักวิจัยสถาบันที่มีชื่อเสียง
จากทั่วโลกมาเป็นนักวิจัยของ Biopolis และ
เริ่มวิจัยในขอบเขตที่ส าคัญเพียง 7 ด้าน  
ในการ Start Small คือ NeuroSciecnce, 
Oncology, Diabetes, Clinical Research 
Flagship, Disease, Heart Failure, Othalmology 
ซึ่งจะสังเกตได้ว่า สิงคโปร์ ใช้วิธีดึงนักวิจัยที่
มีชื่อเสียงจากทั่วโลก มาสร้างผลงาน สร้าง
มูลค่าให้กับประเทศ ซึ่งเป็นการลงทุนที่หวัง
ผลส าเร็จอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาอันสั้น 
มากกว่าที่จะส่งนักศึกษาของสิงค โปร์ไป
ศึกษายังต่างประเทศแล้วกลับมาเป็นนักวิจัย 
ซึ่งสิ่งที่ดึงดูดนักวิจัยชั้นน าเหล่านั้นคือ ที่พัก
อาศัยที่สะดวกสบาย การดูแลสมาชิกครอบครัวที่
น ามาด้วยอย่างดี  
 Act Fast หลั งจากที่ วางแผนในปี 
ค.ศ. 2001 นั้น แค่เพียง 2 ปีจากนั้นคือ ปี 
ค.ศ. 2003 สามารถสร้างอาคารสถานที่ 
เครื่องมืออุปกรณ์เสร็จอย่างรวดเร็ว และเปิด
ด าเนินการวิจัยใน Phase แรก ซึ่งประสบ
ความส าเร็จเป็นอย่างมาก สร้างมูลค่าจาก
งานวิจัย ต่อยอดสู่ อุตสาหกรรมการผลิต 
ทั่วโลก และเมื่อปี ค.ศ. 2015 มีมูลค่าการ
ลงทุนของรัฐบาลในการวิจัย 932 ล้านดอลลาร์
สิงคโปร์ มีมูลค่าการลงทุนของธุรกิจในการ



 
 

วิจัย 574 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ เกิดการจ้าง
งานในการวิจัยและพัฒนา 5,427 ต าแหน่ง 
เกิดมูลค่า เพ่ิมในการน างานวิจัยไปพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ 29.4 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์  
คิดเป็น 5.25%ของ GDP และเกิดการจ้างงาน 
ในอุตสาหกรรมการผลิต 15,700 ต าแหน่ง 
 การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 
ของสิงคโปร์ นั้นได้มีการเตรียมการอย่าง
เข้มข้น เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ.2017 ที่มีการศึกษา
และร่วมมือระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี 
พลังงาน และกลุ่มผู้ให้บริการสาธารณูปโภค
ที่ตั้งเป้าหมายจะสามารถเข้าสู่อุตสาหกรรม 
4.0 อย่างเต็มรูปแบบในปี ค.ศ. 2020 ซึ่งบริษัท
เหล่านี้เชื่อว่า อุตสาหกรรม 4.0 จะสามารถ
ผลักดันให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
ผลประกอบการดีขึ้น  แต่อย่างไร ก็ตาม  
การ เข้ ามาของ อุตสาหกรรม  4 . 0  นั้ น  
ด้วยความแตกต่างกันของแต่ละบริษัท  
ทั้งบริษัทในประเทศและบริษัทข้ามชาติ 
ต่างยังสงสัยในแนวคิดของอุตสาหกรรม 4.0 
และคุณค่าที่จะได้รับ ซึ่งบริษัท เหล่านี้ต่าง 
ตั้งค าถามเช่น อุตสาหกรรม 4.0 คืออะไร 
และบริษัทจะได้ประโยชน์อะไร หากจะ
ด าเนินการจะเริ่มต้นจากจุดไหน ขณะนี้
บริษัทอยู่ ในจุดใด และอุตสาหกรรม 4.0  
จะสร้างโอกาสได้อย่างไร ซึ่งค าถามเหล่านี้ยัง
ต้องการค าตอบ 

 ดังนั้น สิงคโปร์จึงจัดท าดัชนีชี้วัดความ
พร้อมอุตสาหกรรม 4.0 (Smart Industry 
Readiness Index) ขึ้นเพ่ือพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งดัชนีนี้ จะเป็นการประเมิน
สถานะรายกิจการของบริษัท ที่จะบ่งบอกถึง
ขั้นตอนในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่ครอบคลุม
ใน 3 ด้านหลักคือ เทคโนโลยี กระบวนการ 
และการบริหารองค์กร และโดยความร่วมมือ
ของภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษา ท าให้
ตัวชี้วัดนี้สามารถใช้วัดระดับความพร้อมใน
อุตสาหกรรม 4.0 ได้ทั่วโลก ไม่จ ากัดขนาด 
ประเภท และระดับความสามารถ ซึ่งจะช่วย
หาจุดที่จะต้องเริ่มต้นในการเริ่มเปลี่ยนแปลง 
สิ่งที่ต้องด าเนินการ และการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
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  แนวคิดและกระบวนการพัฒนา 
 จึงได้น าแนวคิดการจัดท าดัชนีชี้วัด
ความพร้อมอุตสาหกรรม 4.0 (Smart Industry 
Readiness Index) ของสิงคโปร์มาประยุกต์ใช้กับ
การเปลี่ยนแปลง SMEs ไทยสู่อุตสาหกรรม 
4.0 ด้วยโครงการประเมินศักยภาพ SMEs 



 
 

เพ่ือการส่งเสริมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามที่ 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
มีภารกิจส าคัญที่จะต้องน าพา SMEs เข้าสู่
ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยโครงการสนับสนุน 
SMEs ที่ก าลังจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการ
ที่จะพัฒนา SMEs ได้อย่างมีประสิทธิผล 
(Effectiveness)  นั้ น จ า เป็ นจะต้ อง เป็ น 
การ พัฒนาในเรื่ องที่ ตรงหรื อใกล้ เคี ยงกับ 
ศักยภาพของ SMEs ให้มากที่สุด จึงจะเกิด
ประโยชน์กับ SMEs และคุ้มค่ากับงบประมาณ 
ที่ด าเนินการ มาจัดท าเครื่องมือประเมินศักยภาพ
ของ SMEs ก่อนการให้บริการโครงการต่าง ๆ 
เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนา
แก่ SMEs ที่สามารถวางแผนได้ทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาวในการท าให้การพัฒนา SMEs  
เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่ งมีขั้นตอน 
การด าเนินงานดังนี้ 
 ระยะที่ 1 ออกแบบและทดสอบใช้
แบบประเมิน (ระยะเวลา 6 เดือน) เป็นการ
ร่วมกันออกแบบประเมินศักยภาพ SMEs  
ซึ่งประยุกต์จากดัชนีชี้วัดความพร้อมอุตสาหกรรม 
4 .0  (Smart Industry Readiness Index) 
ของสิงคโปร์ ที่ให้เหมาะสมกับการใช้งานใน
การประเมินศักยภาพของ SMEs ไทยที่
ประกอบด้ วย 5 กลุ่ มหั วข้อ คือ Production, 
Inventory, Information, Innovation แ ล ะ 
Readiness for 4.0 และแยกออกเป็น 16 
หัวข้อการประเมิน ซึ่งเกณฑ์การประเมินแต่

ละหัวข้อจะเป็นลักษณะระดับศักยภาพใน
การด าเนินการของแต่ละหัวข้อ ที่เรียงจาก
ระดับต่ า ล้าสมัย มีระบบพ้ืนฐาน น าระบบ
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ จนถึงขั้นใช้ระบบอัตโนมัติ 
และประมวลผลได้แบบ Real-time โดยก าหนด
กลุ่มเป้าหมายเป็น SMEs ภาคการผลิต
จ านวน 100 กิจการ เป็นผู้ทดลองใช้แบบ
ประเมินน าร่องของระยะที่ 1 และศึกษาผล
การประเมินว่า สามารถสะท้อนให้ถึงระดับ
ศักยภาพของ SMEs ในอุตสาหกรรม 4.0 ที่มี
ตัวอย่ างการแสดงผลในรูปแบบ Radar 
Chart ดังภาพ 

 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 1 : ตัวอย่างผลการประเมนิ
ศักยภาพ SMEs ในระดับอตุสาหกรรม 4.0 

 

 ระยะที่ 2 ปรับปรุงแบบประเมินและ
เพ่ิมจ านวนเป้าหมาย (ระยะเวลา 6 เดือน) 
เป็นการปรับปรุงแบบประเมินจากการศึกษา
ในระยะที่ 1 ว่าควรปรับปรุงหัวข้อหรือเกณฑ์
การประเมินในเรื่องใดบ้าง ซึ่งหลังจาการ
ปรับปรุง จึงเริ่มประเมินกับจ านวนเป้าหมาย
ที่เพ่ิมขึ้นเป็น 240 กิจการ ครอบคลุมใน
หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เพ่ือขยายผล



 
 

การด าเนินงาน และรวบรวมข้อมูลทางสถิติ 
เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการ
พัฒนาทั้งในลักษณะเชิงเดี่ยวและเชิงกลุ่ม  
 ระยะที่ 3 และ ระยะที่ 4 (ระยะเวลา 
1 ปี) เป็นการพัฒนาแบบประเมินด้วยดิจิทัล
ทั้งรูปแบบ Website และ Application สร้าง 
ความสะดวกในการใช้งาน และขยายผลใน
การใช้แบบประเมินให้กับ SMEs ทั่วประเทศ  
 โครงการประเมินศักยภาพ SMEs 
เพ่ือการส่งเสริมสู่อุตสาหกรรม 4.0 นี้จะเป็น
รูปแบบที่เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ SMEs 
สามารถที่จะเริ่มต้นประเมิน การเปลี่ยนแปลง 
สู่อุตสาหกรรม 4.0 อย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะอยู่
ในภาคอุตสาหกรรมใด จะช่วยในการจัดการ
ภายในองค์กร และสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่ส่งเสริม ด้วยผลการประเมินที่จะ
ท าให้สร้างโอกาสในการตัดสินใจพัฒนาได้
อย่างถูกเรื่อง ถูกเวลา สามารถพัฒนากิจการ
ให้อยู่ในเส้นทางในยุคของการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนา 


