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โครงกำรจัดทำแผนพัฒนำเครือข่ำย
(Cluster Roadmap)

พัฒนำศักยภำพของคลัสเตอร์เครื่องจักร
ดร. คำนำย อภิปรัชญำสกุล ที่ปรึกษำกลุ่มเครื่องจักรกล
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บทเรียนจำกกำรให้คำปรึกษำในปี 2558
ในกำรพัฒนำศักยภำพของคลัสเตอร์เครื่องจักร
 ขาดข้อมูลที่ทนั สมัย และที่ถูกต้อง เพื่อนาสู่การพัฒนา
 ขาดการวิเคราะห์ผลกระทบจากภาษี และนโยบายภาครัฐที่มีผลการ
นาเข้าและส่งออกกลุ่มเครื่องจักรกล ที่เป็ นมูลค่า
 ขาดศูนย์รวมงานวิจยั พัฒนาด้านเครื่องจักรกลที่ครอบคลุม
 การรวมตัวเป็ นคลัสเตอร์ในระยะเริ่มต้น ขาดการขับเคลื่อนที่เป็ น
รูปธรรม
 ขาดการพัฒนาคลัสเตอร์อย่างต่อเนื่ อง
 ขาดการสนับสนุ นจากภาครัฐอย่างเต็มรูปแบบ
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ดร. คำนำย อภิปรัชญำสกุล
กำรศึกษำ และประสบกำรณ์
Education














บธ.บ./น.บ. - มสธ.
บธ.บ. การจัดการขนส่ง ม. รามคาแหง
ศ.บ./ศ.ม. มสธ.
B. Eng.(Civil) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คพ.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
B.S.(Petrochem Eng.) KFPMU,KSA.
M.S.(Petrochem Eng.) California State U.
M. Sc. in Logistics – Aston University
MBA (Finance/International Business) -EAU
Ph.D. (Engineering Management) -USQ
Ph.D. (Supply Chain Management)- UW
Ed.D. (Management & Leadership) EAU
Etc.















LPI/Engineering Logistics Co.,Ltd. Managing Director 

McDonald’s
Construction Mgr.
Tanayong PCL
Engineering Mgr.
Agip Oil Co.
Middle East Regional Director
American Oil Company. Planning Engineer
Saudi Arabian Oil Co.
Planning Engineer
General Motor Assembly Project Manager
Shimizu Construction Project Engineer
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Business- President & Board of Director
Advance Quality Co.,Ltd.
AC Design- Install-Maintenance
Asia Pacific Software Park Co.,Ltd.
Software Industrial Estate
Bravo Supply Co.,Ltd.
A production outsource
Development Strategy Consultants Co.,Ltd. Strategic Consultants
Ecenter Co.,Ltd.
ERP Software Microsoft
Focus Media and Publishing Co,Ltd.
Journal, Media works,Texts
Ginni System Ltd.,India
ERP Software Oracle
Logistics Consultants Co.,Ltd.
Logistics &SCM Improvement
Storage System Integrator(SSI) Co.,Ltd.
Storage Rack/Equipment Supply
VEF Group Co.,Ltd.
Group Holding Company
VEF Consulting Engineering & Management Co.,Ltd. Engineering Design &
Management
VEF Industry Co.Ltd.
Green Technology Industry
VEF Infotech Co.,Ltd.
Information Technology
VEF Construction Co.,Ltd.
Construction
VEF Palm Oil Co.,Ltd.
Palm Oil Manufacturing

Copyright By Development Strategy Consultants Co.,Ltd.
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วำระในกำรนำเสนอ
1.ภาพรวมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
2.แผนภาพเครือข่าย (Cluster Map)
3.การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกของเครือข่าย
(SWOT)
4.โครงสร้างการบริหารของเครือข่ายและผูบ้ ริหาร
5.ผูป้ ระสานงาน (CDA) ของเครือข่าย
6.กลยุทธ์คลัสเตอร์เครื่องจักรกล
7.โครงการนาร่อง และหลักสูตรอบรม
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วำระในกำรนำเสนอ
1. การวิเคราะห์ปัจจัย และ การวิเคราะห์ SWOT
2. วิสยั ทัศน์ พันธะกิจ และเป้าหมายเครือข่าย
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่าย และโครงการนาร่อง
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โครงกำรจัดทำแผนพัฒนำเครือข่ำย
(Cluster Roadmap)

1.
ภำพรวมอุตสำหกรรมเครื่องจักรกล
ดร. คำนำย อภิปรัชญำสกุล ที่ปรึกษำกลุ่มเครื่องจักรกล
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1.1 กลุ่มเครื่องจักรกล
 เครื่องจักรอุตสำหกรรม (Industrial Machinery) การขายเน้นรวม
งานออกแบบ ที่ปรึกษา ผลิต ติดตั้งและซ่อมบารุงสาหรับ
อุตสาหกรรมต่างๆ
 เครื่องมือกล (Machine Tools) การขายจะเน้นผลิตชื้ นงาน
สนับสนุ นอุตสาหกรรมหลัก
 เครื่องจักรกลกำรเกษตร (Agricultural machinery) เน้นการขายแก่
กลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ ตามฤดูกาล มีสถาบันการเงิน
สนับสนุ น
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1.2 ตลำดเครื่องจักรกลโลก
 ตลาดเครื่องจักรกลโลกปี 2554 $409
billion หรือ 14.32 ล้านล้านบาท
 อัตราเจริญเติบโตเฉลี่ยปี 2550-2554:1.3%
compound annual growth rate (CAGR)
 การพยากรณ์มลู ค่าตลาดปี 2559:$520.2
billion หรือ 18.21 ล้านล้านบาท
 อุปสงค์เครื่องมือกล $121 billion หรือ 4.23
ล้านล้านบาท
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1.3 สำขำตลำดเครื่องจักรกลโลก










Machine tools
Heavy machinery, such as mining and construction equipment
Farm machinery
Packaging machinery
Paper industries machinery
Air conditioning refrigeration and heating machinery
Printing trades machinery
Food products machinery
Textile machinery
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1.4 มูลค่ำกำรค้ำ อุตสำหกรรมเครื่องจักรกลปี 2557
พันล้ำนบำท
มูลค่าการค้ารวม
การนาเข้า
การส่งออก
ดุลการค้า

2555
773
581
192
-389

2556
686
479
207
-273

2557
733
487
246
-241

CAGR
-1.8%
-5.7%
8.5%
-14.7
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1.5 มูลค่ำกำรนำเข้ำปี 2557
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1.6 ประเทศที่มีกำรนำเข้ำสูงสุดปี 2557
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1.7 มูลค่ำกำรส่งออกปี 2557
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1.8 ประเทศที่มีกำรส่งออกสูงสุดปี 2557
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1.9 ข้อมูลเบื้ องต้นของอุตสำหกรรม
1) เครื่องจักรอุตสาหกรรม (Industrial Machinery)
2) เครื่องมือกล (Machine Tools)
3) เครื่องจักรกลการเกษตร (Agricultural machinery)
 ปี 2553 มีโรงงานที่ผลิตเครื่องจักรกลทั้งหมด 3,109 โรงงาน
 เงินทุนรวม 62,317 ล้านบาท
 การจ้างงาน 75,051 คน
 โรงงานตั้งอยูใ่ นแถบกรุงเทพและปริมณฑล เช่น จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร
ชลบุรี นครปฐมและนนทบุรี ขณะเดียวกันโรงงานที่มีเงินลงทุนสูงจะอยู่ในภาค
ตะวันออกมากที่สุด
15

1.10 จำนวน/ปริมำณกำรผลิตเครื่องจักรกลกำรเกษตร





การบริโภคมีมลู ค่า 97,664 ล้านบาท
โดยสามารถผลิตได้ 75,370 ล้านบาท
สามารถส่งออก 8,535 ล้านบาท
มีการนาเข้า 30,829 ล้านบาท
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1.11 จำนวน/ปริมำณกำรผลิตเครื่องจักรอุตสำหกรรม






กำรผลิตจะมีมูลค่ำ 202,985 ล้ำนบำท
กำรบริโภคเครื่องจักรอุตสำหกรรมจะมีมูลค่ำ 334,400 ล้ำนบำท
สำมำรถผลิตได้ 237,746 ล้ำนบำท
สำมำรถส่งออก 203,863 ล้ำนบำท
มีกำรนำเข้ำ 300,516 ล้ำนบำท

17

1.12 จำนวน/ปริมำณกำรผลิตเครื่องมือกล






จะมีมลู ค่า 25,602 ล้านบาท
การบริโภคเครื่องมือกลจะมีมลู ค่า 84,499 ล้านบาท
โดยสามารถผลิตได้ 25,602 ล้านบาท
สามารถส่งออก 14,914 ล้านบาท
มีการนาเข้า 73,811 ล้านบาท

18

9

18/03/59

โครงกำรจัดทำแผนพัฒนำเครือข่ำย
(Cluster Roadmap)

2.
แผนภำพเครือข่ำย (Cluster Map)
ดร. คำนำย อภิปรัชญำสกุล ที่ปรึกษำกลุ่มเครื่องจักรกล
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2.1 กำรวิเครำะห์ศกั ยภำพเครือข่ำย(Diamond Model)
เหตุสุดวิสยั

กลยุทธ์/โครงสร้าง
และสภาพการแข่งขัน

เงื่อนของปั จจัย
ของเครือข่าย

เงื่อนไข
อุปสงค์

อุตสาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่ องและ
สนับสนุ นกัน

รัฐบาล

Diamond Model
20

10

18/03/59

2.2 มิติใหม่ของควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่ยั ่งยืน
1. กำรเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
(Connectivity)
 ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและ
ถ่ายทอดความรู้ ข้อมูลข่าวสาร
 เป็ นการเชื่อมโยง ทั้งแนวตั้งและ
แนวนอน
 การเชื่อมโยงไม่ได้จากัดอยูเ่ พียงผู้
ประกอบการเท่านั้น แต่รวมถึงสถาบัน
การศึกษา/วิจยั และพัฒนา สถาบัน
การเงิน องค์กรภาครัฐ และสมาคม
เอกชน

2. ควำมร่วมมือ (Collaboration)
 สมาชิกใน Cluster จะร่วมมือกัน โดย
มีการกาหนดเป้าหมายร่วมกัน (Core
Objective/Value) รวมทั้งกลยุทธ์

3. กำรแข่งขัน (Competition)
 Cluster มิใช่ระบบผูกขาดทางการค้าที่
มุง่ กาหนดกลไกราคาหรือปริมาณ เพื่อ
ผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก
 การรวมกลุ่มแบบ Cluster จะต้องอยู่
บนพื้ นฐานของการแข่งขัน

4. ประสิทธิภำพโดยรวม (Collective Efficiency)
 ความร่วมมือท่ามกลางการแข่งขันประกอบกับการเชื่อมโยงที่เป็ นระบบ การแลก
เปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ตลอดจนทรัพยากรต่างๆ จะทาให้เกิดประสิทธิภาพโดยรวม

2.3 กำรวิเครำะห์ปัจจัย ตำม Diamond Model
-ขาดกลยุทธ์และเป้าหมายที่ชดั เจน
-โครงสร้างคลัสเตอร์ไม่มีการรวมตัวกันแบบยัง่ ยืน
-สภาพการแข่งขันไม่สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้
-ธุรกิจคนไทยส่วนใหญ่ เป็ น SME ไม่สามารถแข่งขันด้านคุณภาพ และความ
ต้องการที่หลากหลายของผูป้ ระกอบการ
-มีผปู ้ ระกอบการขนาดเล็กมาก ส่งผลให้แข่งขันรุนแรงด้านราคาและละเลยการ
พัฒนาปั จจัยการแข่งขันระยะยาว
-สถาบันการศึกษาขาดความเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ ทาให้ผลิตบุคลากรไม่ตรงตาม
ความต้องการ
-นโยบายกลุ่ม ไม่สนั บสนุ นและเอื้ อต่อการพัฒนาตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ

-

ขาดมาตรการช่วยเหลือผูป้ ระกอบการทั้งด้าน R&D,EPC, การตลาด การผลิต
ขาดมาตรการสร้างความเชื่อมัน่ ใจในเครื่องจักรไทย
ขาดมาตรการสนั บสนุ นให้เกิดความยัง่ ยืนในกลุ่มอุตสาหกรรม
มีปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเนื่ องจากไม่สอดคล้องกับความต้องการ และการ
แข่งขันระดับสากล
- ขาดเอกภาพการจัดการเนื่ องจากมีหน่ วยงานเกี่ยวข้องมาก ทาให้เกิดข้อจากัด
ด้านอานาจหน้าที่ และงบประมาณ
- การดาเนิ นงานของภาครัฐส่วนใหญ่เป็ นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสร้าง
ความยัง่ ยืนระยะยาว

Government

Strategy, Structure, and Rivalry

Demand Conditions

Factor Conditions

+ แรงงานไทยพัฒนาทักษะได้ง่าย
- สภาพของอุตสาหกรรมไม่เอื้ ออานายต่อการแข่งขัน
- ไม่มีความพร้อมด้านพื้ นที่อานวยความสะดวกในการรวมกลุ่ม
ฯ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า
- ขาดการดูแลกลุ่มอุตสาหกรรม ฯ ที่เป็ นรูปแบบที่ถูกต้อง
- ขาดแคลนบุคลากรระดับช่างเทคนิ คและความสามารถ
- มีสถาบันการศึกษาหลากหลายแต่ไม่สามารถผลิตบุคลากร
ตรงตามต้องการ
- ไม่มีความพร้อมด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี
- ขาดฐานข้อมูลอุตสาหกรรม และศูนย์ความรู ้

Related and Supporting Industries
+ มีธุรกิจเกี่ยวเนื่ องมีจานวนมาก (3 พันแห่ง)
+ มีสถาบันการศึกษาจานวนมาก และหลากหลาย
+ สมาคม มีการสร้างสัมพันธ์ในหมู่สมาชิกและดาเนิ นกล
ยุทธ์ระยะสั้นร่วมกัน
- การเชื่อมโยงระหว่างภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา
สมาคม กลุ่มอุตสาหกรรม และหน่ วยงานภาครัฐ
- กลุ่ม ฯ ยังดาเนิ นบทบาทที่จากัด ขาดการวางกลยุทธ์
ร่วมกันในระยะยาว

+
+

การบริโภคมีมลู ค่ารวมมากกว่า 4 แสนล้านบาท
โครงสร้างตลาดในประเทศมีขนาดเล็กและมี
กาลังซื้ อตา่ กว่า ถึงแม้จะมีความพิถีพิถันสูง แต่
ไม่กล้าเรียกร้อง จึงไม่ส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพสินค้าและบริการ
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2.4 ผูเ้ กี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทำนของเครื่องจักรกล

23

2.5 แผนภำพคลัสเตอร์ของเครื่องจักรกล

2424
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2.6 ภำพแผนภูมิเครือข่ำย (Cluster Map)
กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

หน่ วยงานภาครัฐ
สานั กนายกรัฐมนตรี

อุตสำหกรรมเกี่ยวเนื่อง
อุตสาหกรรมเกษตร

กระทรวงวิทยาศาสตร์

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงอินๆ

อุตสำหกรรมสนับสนุน

ธุรกิจหลัก
เครื่องจักรอุตสาหกรรม (ไฟฟ้ า/แปรรูป)

อุตสาหกรรมยานยนต์
อุตสาหกรรมก่อสร้าง
………

เครื่องจักรกลการเกษตร
เครื่องมือกล
เครื่องจักรกลเคลื่อนย้าย/บรรจุภณ
ั ฑ์

สถาบันการเงิน
ประกันภัย
บริการโลจิสติกส์
อุตสาหกรรมเหล็ก

อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการขนส่ง

อุตสาหกรรมระบบควบคุม

อุตสาหกรรมอาหาร/เครื่องดื่ม

ฯลฯ

สถำบันเฉพำะทำงและสถำบันกำรศึกษำ

องค์กรสนับสนุนกำรดำเนินงำนคลัสเตอร์

สถาบันไทยเยอรมัน
สถาบันเหล็ก และศูนย์วเิ คราะห์ขอ้ มูลเชิงลึกอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล

สสว.

สภาอุตสาหกรรม

สภาอุตสาหกรรม

สถาบันวิจยั เกษตรวิศวกรรม

สมาคมเครื่องจักรกลไทย

กรมส่งเสริมการส่งออก
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โครงกำรจัดทำแผนพัฒนำเครือข่ำย
(Cluster Roadmap)

3.
กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในและภำยนอกของเครือข่ำย (SWOT)
ดร. คำนำย อภิปรัชญำสกุล ที่ปรึกษำกลุ่มเครื่องจักรกล
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3.1 กำรวิเครำะห์ SWOT ของอุตสำหกรรมเครื่องจักรกล
จุดแข็ง
1. มีความต้องการทางการตลาดสูง
3. มีเครือข่ายตลาด REM ภายในประเทศ และมีความรูเ้ กี่ยวกับ
อุตสาหกรรมต่อเนื่ องภายในประเทศ
2. มีความสามารถในฐานะบริษัทซื้ อมาขายไป
3.ผูป้ ระกอบการเริ่มมีการรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่าย (Cluster)
4.มีอุตสาหกรรมสนับสนุ นเป็ นจานวนมาก เช่น โรงกลึง โรงงานหล่อ
โลหะ โรงงานผลิตแม่พิมพ์ เป็ นต้น

2727

3.2 กำรวิเครำะห์ SWOT ของอุตสำหกรรมเครื่องจักรกล
จุดอ่อน
1. ความสามารถในการแข่งขันด้านการวิจยั และพัฒนาด้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศกลุ่ม +3
2. ขาดการเชื่อมโยงในลักษณะ Cluster กับอุตสาหกรรมต่อเนื่ องและเกี่ยวเนื่ อง
3. ด้อยความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศจีน
4. ต้องพึ่งพาการนาเข้าชิ้ นส่วนเครื่องจักรกลที่มีราคาแพง เนื่ องจากผูป้ ระกอบการใน
ประเทศยังไม่มีศกั ยภาพในการผลิตเท่าที่ควร
5. ไม่สามารถสร้างเครื่องจักรกลที่ผลิตได้ครบกระบวนการในสายการผลิต เนื่ องจากการ
ขาดความร่วมมือกันระหว่างผูป้ ระกอบการ
6. การวิจยั และพัฒนาไม่ตรงตามความต้องการของผูป้ ระกอบการ
7. แรงงานขาดความรูแ้ ละประสบการณ์ และมีอตั ราการเข้าออกในอุตสาหกรรมสูง
8. ผูป้ ระกอบการระดับ SME ขาดทักษะในการบริหารและขาดสภาพคล่องทางการเงิน

2828
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3.3 กำรวิเครำะห์ SWOT ของอุตสำหกรรมเครื่องจักรกล
โอกำส
1. สังคมไทยยังต้องการการบริการหลังการขายที่ดี และต้นทุนที่ถูกลง
2. เศรษฐกิจไม่ดี ทาให้คนส่วนมากหันกลับมาปรับปรุงเครื่องจักร
3. มีการพัฒนา Cluster เครื่องจักรกลที่ใช้เทคโนโลยีสงู สามารถเพิ่มการวิจยั
และพัฒนาได้
3. มีอุตสาหกรรมรองรับและมีแนวโน้มการขยายตัว เนื่ องจากรัฐบาลให้การ
สนับสนุ นกลุ่มอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่ อง
4. มีโครงสร้างพื้ นฐานเพียงพอในการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม
5. ประเทศเพื่อนบ้านมีความต้องการเครื่องจักรกลที่ผลิตจากประเทศไทยสูง
เข่น เครื่องจักรแปรรูปอาหาร เครื่องจักรกลการเกษตร เป็ นต้น
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3.4 กำรวิเครำะห์ SWOT ของอุตสำหกรรมเครื่องจักรกล
อุปสรรค
1.
2.
3.
4.

เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ถดถอย
สังคมไทย ขาดความเชื่อมัน่ ในเครื่องจักรไทย
ระบบการเมือง และรัฐบาลไทยยังไม่เสถียร
รัฐบาลไทยขาดความเข้าใจในกลุ่ม ไม่มีมาตรการสนับสนุ นด้านภาษี รัฐบาลคุม้ ครอง
อุตสาหกรรมต้นน้ า ทาให้ไม่มีความสามารถในการแข่งขันเชิงต้นทุน
5. ประเทศขาดแนวนโยบายที่ชดั เจนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนี้
6. ขาดการสื่อสารและร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลและเอกชนในด้านต่างๆ
7. คู่แข่งจากต่างประเทศ มีความได้เปรียบจากนโยบายภาษี และรัฐสนับสนุ น
8. เทคโนโลยีเครื่องจักรไทยล้าสมัย ขาดการถ่ายทอดทางเทคโนโลยี
9. ไม่มีมาตรการจูงใจในการซื้ อเครื่องจักรไทย รวมถึงการวิจยั พัฒนา
10. ลูกค้ามีทางเลือกในการซื้ อเครื่องจักรในยุคโลกาภิวตั ต์
11. การซื้ อขายเครื่องจักร สามารถดาเนิ นการผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. มีความยุ่งยากในการขอจดสิทธิบตั ร
13. มีการขยายตัวของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลในประเทศจีน
14. ผูผ้ ลิตจากต่างประเทศมีขอ้ ได้เปรียบทางด้านเทคโนโลยีและต้นทุนการผลิต
3030
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3.5 ภำพรวมปั ญหำและอุปสรรค
 การผลิตที่ใช้วิธีลอกเลียนแบบเทคโนโลยี เน้นการใช้วตั ถุดิบคุณภาพดีและ
ดัดแปลงเครื่องจักรให้เหมาะกับคาสัง่ ของผูซ้ อมากกว่
ื้
าการเน้นใช้เครื่องจักรกลที่
ทันสมัยมีคุณภาพสูง ทาให้ผปู้ ระกอบการ ภายในประเทศไม่สามารถผลิ ตเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้เครื่องจักรกลต่างประเทศได้
 ขาดการส่งเสริมให้มีระบบการรับงานแบบ EPC(Engineering Procurement
Construction) หรือการรับงานแบบ Turnkey Project
 ขาดการรวมกันซื้ อในระบบ Global Sourcing
 แรงงานขาดความรูแ้ ละประสบการณ์และมีอตั ราการเข้าออกในอุตสาหกรรมสูง
 ขาดสถาบันเฉพาะทางที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุ นอุตสาหกรรมโดยตรง
 ความไม่ชดั เจนในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 3 กรณีจา้ งทาของ เนื่ องจาก
ลักษณะการผลิตเครื่องจักรกล มีการตีความได้ท้งั การผลิตเพื่อขาย และผลิตตาม
แบบของลูกค้า ซึ่งผูป้ ระกอบการยังไม่เข้าใจ
31
31

3.5 ภำพรวมปั ญหำและอุปสรรค
 ปั จจุบนั ผูผ้ ลิตเครื่องจักรกลต้องพึ่งพาการนาเข้าชิ้ นส่วนเครื่องจักรที่มีราคา
แพง เนื่ องจากผูป้ ระกอบการในประเทศขาดศักยภาพการผลิต
 ผูป้ ระกอบการไม่สามารถสร้างเครื่องจักรกลที่ผลิตได้ครบกระบวนการใน
สายการผลิต(Production Line) เนื่ องจากการขาดความร่วมมือกันระหว่าง
ผูป้ ระกอบการในกลุ่ม
 การการส่งเสริมการศึกษางานคลัสเตอร์เครื่องจักรกลที่ดี
 การการจัดงานแสดงสินค้าเครื่องจักรกลไทย
 ผูบ้ ริโภคขาดความเชื่อมัน่ ในคุณภาพของเครื่องจักรกลที่ผลิตขึ้ นได้ในประเทศ
 การวิจยั และพัฒนาเครื่องจักรกลที่ผ่านมาไม่ตรงตามความต้องการของ
ผูป้ ระกอบการ
 ขาดการสื่อสารและร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลและเอกชนในด้านต่างๆ
32
32
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โครงกำรจัดทำแผนพัฒนำเครือข่ำย
(Cluster Roadmap)

4.
โครงสร้ำงกำรบริหำรของเครือข่ำยและผูบ้ ริหำร
ดร. คำนำย อภิปรัชญำสกุล ที่ปรึกษำกลุ่มเครื่องจักรกล

33

4.1 โครงสร้ำงกำรบริหำรของเครือข่ำยและผูบ้ ริหำร
ประธานคณะกรรมการ
คณะที่ปรึกษำเทคนิคเฉพำะทำง
1. ผูป้ ระสานงานพัฒนาเครือข่าย (CDA)
2. ประธานกลุม่ 3 กลุม่ หลัก
3. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

รองประธานคณะกรรมการ
ฝ่ ายเทคโนโลยีและการผลิต

คณะที่ปรึกษำเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน
1. ที่ปรึกษาจากโครงการ
2. CDA จาก สสว.

รองประธานคณะกรรมการ
ฝ่ ายสารสนเทศและ
การบริหารจัดการเครือข่าย

กรรมการ
ด้านการถ่ายโอน
เทคโนโลยี

กรรมการ
ด้านการบริหารสารสนเทศ

กรรมการ
ด้านเทคโนโลยีการผลิต

กรรมการด้านการบริหารกลุม่
เครือข่ายและเชื่อมโยง
เครือข่าย

รองประธานกรรมการ
ฝ่ ายการตลาด
และวิจยั พัฒนา
กรรมการ
ด้านการ
ประชาสัมพันธ์
และการตลาด
กรรมการ
ด้านการวิจยั และพัฒนา
นวัตกรรม

กรรมการและเลขานุ การ
กรรมการ
ด้านงานสารบรรณ
และธุรการ
กรรมการ
ด้านการเงินและบัญชี
กรรมการด้าน
กฎหมายและบุคคล

34
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4.2 ทีปรึกษำของเครือข่ำย
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ-สกุล
นายเจน นาชัยศิริ
ดร.บุญรัตน์ โล่วงศ์วฒ
ั นะ
น.ส. ศิโรรัตน์ สุภาษา
นายสุธรรม จิตรานุ เคราะห์
ผศ. ดร. พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล
ศ. ดร.สุชชั วีร์ สุวรรณสวัสดิ์
พ.ท.ณัฐพร นุ ตยะสกุล
7. นายปวริศ หาญณรงค์
8. นายสุรจิตร วันแพ
9. นายอุดม วงศ์วิวฒ
ั น์ไชย
10. นางอัมราพร อัชวังกูล

ตำแหน่ง
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

บริษัท/ หน่วยงำน
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สานักงานมาตรฐานzลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กระทรวงพลังงาน

กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
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4.3.1 ทำเนียบผับริหำรของเครือข่ำย
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
บริษัท/ หน่วยงำน
นายอเนน อึ้ งอภินันท์
ประธาน บจก. ควอลิตี้ แมชชีนทูล
นายไสว ชัยชนะกล
รองประธาน หจก.ชัยชนะกล
์
นางพัชรินทร์ โพธิศิริสุข
รองประธาน บมจ.สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง
นายวิรตั น์ ชนะสิทธิ์
รองประธาน บจก. อิตลั ไทย มารีน
นายบุญหาญ อู่อุดมยิ่ง
กรรมการ บจก.ยูเนี่ ยนพัฒนกิจ
นายปกรณ์ วิสนานุ ศิษย์
กรรมการ บจก.ซันเอ็นจิเนี ยริ่งปกรณ์
นายสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฎ์ กรรมการ บจก.ไทยเซ็นทรัล เมคคานิ คส์
นายวินัย รุ่งฤทธิเดช
กรรมการ บจก.รุ่งมณีอินดัสเตรียล
นายพัฒนศักย์ ฮุ่นตระกูล
กรรมการ บจก.ไท้เฮงการช่างและการหล่อ(1959)
นายธีระชัย สากลบรรเจิด กรรมการ บจก. เกษตรอินเตอร์ 42
นายณรงค์ นารายพิทกั ษ์
กรรมการ บจก.สามัคคีการเกษตร
นายสมพงษ์ เมธาสถิตย์สุข กรรมการ บมจ. เอ็ม.ซี.เอส. สตีล
ดร.ชาญวุฒิ นิ ติกิจไพบูลย์
กรรมการ บจก.ซียอู ีแอล
นายเกียรติชยั ธาดาวชิรา
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4.3.2 ทำเนียบผูบ้ ริหำรของเครือข่ำย
ที่
ชื่อ-สกุล
14. นายสมภพ โชคไชยกุล
15. นาวาตรีเจริญพร เจริญ
ธรรม
16. นายชานิ โมสกุล
17. นายวิทวัส สมุทรานนท์
18. นางวิภาดา อารีกุล
19. นายอานาจ พินโทแก้ว
20. นายอนุ สรณ์ สุขสิริพงส์
21. นายวริทธิ์ คัมภีพนั ธ์

ตำแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการและเลขานุ การ
ผูช้ ่วยเลขานุ การ

บริษัท/ หน่วยงำน
บจก.มาร์ซนั
บจก.เรือด่วนเจ้าพระยา

สถาบันจัดชั้นเรือ Lloyd’s Register

บจก. ไทยเฮอร์ริค
สภาอุตสาหกรรมฯ
สภาอุตสาหกรรมฯ
สภาอุตสาหกรรมฯ
สภาอุตสาหกรรมฯ
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โครงกำรจัดทำแผนพัฒนำเครือข่ำย
(Cluster Roadmap)

5.
ผูป้ ระสำนงำน (CDA) ของเครือข่ำย
ดร. คำนำย อภิปรัชญำสกุล ที่ปรึกษำกลุ่มเครื่องจักรกล

38

19

18/03/59

5.1 ผูป้ ระสำนงำนคลัสเตอร์(CDA)
 การพัฒนาคลัสเตอร์จะเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนจานวนมาก ทั้ง
ผูป้ ระกอบการ ตัวแทนหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
ในพื้ นที่ ตัวแทนจากหน่ วยงานสนับสนุ นต่าง ๆ
 ต้องมีกลไกที่ประสานเชื่อมโยงระหว่างทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
ภายในคลัสเตอร์
 ผูท้ ี่ทาหน้าที่ดงั กล่าวคือผูป้ ระสานงานคลัสเตอร์ (Cluster
Development Agent) หรือที่เรียกกันว่า CDA
 ควรเป็ นผูท้ ี่มีความรูใ้ นอุตสาหกรรมของกลุ่มพอสมควรและ ไม่มี
ส่วนได้เสียกับธุรกิจอุตสาหกรรม
 UNIDO (United Nations Industrial Development Organization)
คือหน่ วยงานต่างประเทศที่มีประสบการณ์ในการพัฒนา CDA
39

5.2 บทบำทหน้ำที่ของ CDA
 เข้าใจในความต้องการของสมาชิกคลัสเตอร์
 เสริมสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกในคลัสเตอร์
 ชักจูงให้สมาชิกคล้อยตามและผลักดันให้เกิดวิสยั ทัศน์ ร่วมของกลุ่ม
 คลี่คลายปั ญหาหรือความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้ นได้
 สนับสนุ นการดาเนิ นงานของคลัสเตอร์ให้เป็ นไปตามแผนที่วางไว้
 ชักจูงให้เครือข่ายวิสาหกิจเข้าถึงผูใ้ ห้บริการ (Business
Development Service) ได้ดียิ่งขึ้ น
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5.3 คุณสมบัติของ CDA
 เข้าใจธุรกิจ เข้าใจผูป้ ระกอบการ โดยเฉพาะ SMEs
 มีอธั ยาศัยไมตรีดี มีศิลปะในการโน้มน้าวใจคน
 มุง่ มัน่ กล้าตัดสินใจ และมีความรับผิดชอบ
 เปิ ดกว้าง ยอมรับฟั งความคิดผูอ้ ื่น และกล้าทดลอง
 เป็ นคนในพื้ นที่ หรือมีความคุน้ เคยกับพื้ นที่ หรือคุน้ เคยกับ
อุตสาหกรรม
 ช่วงอายุ 30 – 50 ปี
 มีความรูท้ ี่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของคลัสเตอร์บา้ ง แต่ไม่
จาเป็ นต้องมีความรูใ้ นเชิงเทคนิ ค

41

5.4 หลักสูตรในกำรพัฒนำ CDA ของ UNIDO
 การเสริมสร้างพลังอานาจ (Empowerment)
 พื้ นฐานการเป็ นผูป้ ระสานงานคลัสเตอร์
 การสื่อสารและทางานเป็ นทีม
 เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
 การต่อรองและการเจรจาธุรกิจ
 กระบวนการวางแผน
 การจัดทาแผนกลยุทธ์
 การเขียนข้อเสนอโครงการ
 บูรณาการหลักการสู่การปฎิบตั ิ (ทัศนศึกษาดูงาน)

42

21

18/03/59

5.5 ภำระกิจสำคัญของ CDA
 การปรับเปลี่ยนแนวคิดของผูป้ ระกอบการและตัวแทนหน่ วยงานเครือข่ายต่างๆ ที่
ยังขาดความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบใหม่ของการค้าโลก ยังคงยึดถื อแนว
ทางการประกอบธุรกิจแบบเก่า โดยเฉพาะการมองว่าผูอ้ ื่นเป็ นศัตรู หรื อมีแต่จะ
มาตักตวงเอาแต่ผลประโยชน์ ให้กลายเป็ นผูป้ ระกอบการที่มีท้งั ความเชี่ ยวชาญ
เฉพาะ มีประสบการณ์จากการแข่งขันกัน
 สร้างการร่วมมือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ตระหนักและเห็นถึงความสาคัญของ
การรวมกลุ่มเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจและเกิดเป็ นเครือข่ายที่พร้อมจะสนับสนุ นซึ่ง
กันและกัน หรือเรียกว่า เปลี่ยนศัตรูส่พู นั ธมิตร เพื่อช่วยขับเคลื่อนระบบการ
แข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย
โลกยุคใหม่ กำรค้ำยุคใหม่ จะมำมัวเป็ นศัตรูกนั คงไม่มีใครอยูร่ อด กำรพลิก
วิกฤติให้เป็ นโอกำส ด้วยกำรจับมือกัน รวมหัวกัน สูด้ ว้ ยกัน คงไม่ใช่เป็ นเพียง
แค่ทำงเลือก แต่อำจเป็ นทำงรอดทำงเดียวที่เรำไม่มีสิทธิเลือก
43

โครงกำรจัดทำแผนพัฒนำเครือข่ำย
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6.
กลยุทธ์คลัสเตอร์เครื่องจักรกล
ดร. คำนำย อภิปรัชญำสกุล ที่ปรึกษำกลุ่มเครื่องจักรกล
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6.1 ประเด็นนำสู่กำรกำหนดวิสยั ทัศน์คลัสเตอร์







ลดการนาเข้าเครื่องจักรกลและชิ้ นส่วนประกอบ
การผลิตเครื่องจักรกลและชิ้ นส่วนประกอบในประเทศ
เพิ่มการส่งออกเครื่องจักรกลไทย
การปรับปรุงผลกระทบจากนโยบายภาครัฐ และกฎหมาย
การส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ส่งเสริมตลาดเครื่องจักรกลของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

45

6.2 วิสยั ทัศน์คลัสเตอร์
พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย เพื่อเป็ นผูน้ า
ในตลาดเครื่องจักรกลในตลาด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

46
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6.3 พันธะกิจคลัสเตอร์
1. หาแนวทางลดต้นทุนวัตถุดิบ และชิ้ นส่วนประกอบ
2. หามาตรการและแก้ไขกฎหมายเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน
3. พัฒนาการรวมกลุ่มของสมาชิกคลัสเตอร์อย่างเป็ นรูปธรรม
4. พัฒนาศูนย์บริการเบ็ดเสร็จของคลัสเตอร์
5. สนับสนุ นวิจยั พัฒนา และการพัฒนาการถ่ายทอดทางเทคโนโลยีครบวงจร
6. พัฒนาช่องทางการตลาดแบบครบวงจร
7. พัฒนาบุคลากร และสถาบันการศึกษาเฉพาะกลุ่มเครื่องจักรกล
8. แสวงหามาตรการสนับจากภาครัฐบาลเพื่อส่งเสริมให้ใช้เครื่องจักรจากไทย
9. พัฒนานิ คมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล

47

6.4 เป้ำหมำยเครือข่ำย













เพิ่มการส่งออกเครื่องจักรกลเกษตร 50% ภายในปี 2570
ลดการนาเข้าเครื่องจักรกลเกษตร 50% ภายในในปี 2570
เพิ่มการส่งออกส่งออกเครื่องจักรอุตสาหกรรม 25% ภายในในปี 2570
ลดการนาเข้าเครื่องจักรอุตสาหกรรม 25% ภายในปี 2570
เพิ่มการส่งออกเครื่องมือกล 100% ภายในในปี 2570
ลดการนาเข้าเครื่องมือกล 100% ภายในในปี 2570
จัดทาฐานข้อมูลสมาชิกคลัสเตอร์ที่ทนั สมัย แล้วเสร็จในปี 2565
พัฒนาศูนย์บริการเบ็ดเสร็จของคลัสเตอร์ แล้วเสร็จในปี 2565
จาทาวิจยั เพื่อสนับสนุ นการพัฒนาคลัสเตอร์ แล้วเสร็จในปี 2565
เริ่มวิจยั พัฒนา และการพัฒนาการถ่ายทอดทางเทคโนโลยี ในปี 2560
สามารถแก้ไขกฎหมาย และอุปสรรคด้านภาษี แล้วเสร็จในปี 2560
แสวงหามาตรการสนับจากภาครัฐบาลเพื่อส่งเสริมให้ใช้เครื่องจักรจากไทย
แล้วเสร็จในปี 2562
 พัฒนานิ คมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล 1 แห่งภายในปี 2563
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6.5 Road Map 15 ปี ในกำรพัฒนำเครือข่ำย
กรอบแนวคิด Roadmap 15 Years

ข้อเสนอแนวทำงกำรพัฒนำ

สนับสนุ นแนวทางการ
พัฒนาที่ดาเนิ นการไป
บางส่วนแล้ว
เร่งรัด ผลักดันแนวทางที่
มีความสาคัญต่อ
การพัฒนา
คลัสเตอร์เครื่องจักรกล

บริหารจัดการ
คลัสเตอร์ให้มี
ความอย่าง
ยัง่ ยืน

พัฒนา
บุคลากร ด้าน
คุณภาพ/
ปริมาณ

ปรับปรุงกลไก
บริหารจัดการให้
มีเอกภาพ/
ประสิทธิภาพ

พัฒนาโครงสร้าง
พื้ นฐานและ
สาธารณูปโภค

ส่งเสริมแนวทางที่ควร
ริเริ่มเพิ่มเติม

6.6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเครือข่ำย
กลยุทธ์ที่ 1
สร้ำงตลำดรองรับ
กลุม่ เครื่องจักรกล

กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนำกำรรวมกลุม่ คลัสเตอร์

 พัฒนาช่องทางการตลาด
 พัฒนาการรวมกลุ่มของ
แบบครบวงจร
สมาชิกคลัสเตอร์อย่างเป็ น
 สร้างมูลค่าเพิ่มจากกลุ่ม
รูปธรรม
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล  ส่งเสริม และสนั บสนุ นให้
 แสวงหามาตรการสนั บจาก
รายย่อยรวมตัวกัน(โรงกลึง)
ภาครัฐบาลเพื่อส่งเสริมให้ใช้  พัฒนานิ คมอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลจากไทย
เทคโนโลยีเครื่องจักรกล
 สร้างโครงสร้างพื้ นฐาน
ด้านโลจิสติกส์ของกลุ่ม

กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนำซัพพลำยเชนกลุม่
อุตสำหกรรมเครื่องจักรกล

กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนำคุณภำพและ
ประสิทธิภำพกำรบริหำร

 จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการ  การสร้างมาตรฐานการผลิต
ทั้งระบบ (Cluster
และมาตรฐานบริหารจัดการ
Strategic Organization)
 จัดตั้งศูนย์วจิ ยั พัฒนาและ
 พัฒนาศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
การถ่ายทอดทางเทคโนโลยี
ของคลัสเตอร์
ครบวงจร
 พัฒนาบุคลากร และ
สถาบันการศึกษาเฉพาะ
กลุ่มเครื่องจักรกล
 การปรับเทคนิ คและ
เทคโนโลยีการผลิตให้
สามารถแข่งขัน
 หาแนวทางลดต้นทุนวัตถุดิบ
และชิ้ นส่วนประกอบ
 หามาตรการและแก้ไข
กฎหมายเพื่อความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน
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6.7 กำรกำหนดกลยุทธ์เครือข่ำยวิสำหกิจ
1.
2.
3.
4.

กาหนดสินค้าและบริการที่อยากจะดาเนิ นงาน
ประเมินทักษะ และความเชี่ยวชาญที่มี
พิจารณาคาสัง่ ซื้ อที่มีตลาดใน และขายได้
กาหนดตาแหน่ งผลิตภัณฑ์ และคลัสเตอร์เครื่องจักรกล

ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และกำรเพิ่มประสิทธิภำพเครือข่ำย
ต้นทุน
คุณภำพ
ควำมยืดหยุน่
ควำมรวดเร็ว
 กาจัดของเสีย
 ลงทุนปรับปรุงอาคาร
อุปกรณ์ อบรมคน
ปรับปรุงกระบวนการ

 เข้าใจความต้องการ  ความหลากหลายของ
ของลูกค้า
สินค้า
 รูต้ น้ ทุนคุณภาพ
 มีสินค้าใหม่ออก
 ตลาดดัดแปลงสินค้า
ที่ตอบสนองความ
ต้องการลูกค้าเร็ว

 เคลื่อนย้ายเร็ว
 ปรับตัวเร็ว
 เชื่อมต่อเครือข่าย
ผลิต
 ใช้ IT
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7.
โครงกำรนำร่อง และหลักสูตรอบรม
ดร. คำนำย อภิปรัชญำสกุล ที่ปรึกษำกลุ่มเครื่องจักรกล
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7.1 กำรจัดทำแผนพัฒนำเครือข่ำยเครื่องจักรกล
3 บริหารติดตามกิจกรรม
/ จัดทารายงานสรุปผล

2

จัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพเชิงธุรกิจของ
เครือข่าย

กิจกรรมพัฒนาและ
1 เสริมสร้างความ
เข้มแข็งเครือข่าย








 จัดทารายงานสรุปผล

 จัดทาแผนอบรมและ Workshop การลดต้นทุนภายใน
องค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม(50 คน)
 อบรมความรูด้ า้ นการตลาดและจัดกิจกรรมส่งเสริมด้าน
การตลาด (60 คน)

จัดทาแผนพัฒนาเครือข่าย (Cluster Roadmap)
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลอุตสาหกรรมในเครือข่าย
รวบรวมรายชื่อสมาชิกเครือข่ายเครื่องจักรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในซัพพลายเชน
ประชุมผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อจัดทาแผนพัฒนาเครือข่ายร่วมกัน
สรุปรายงานผลการจัดทาแผนพัฒนาเครือข่าย
จัดกิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย(150 คน)

53

7.2 โครงกำรนำร่อง
กิจกรรมสัมมนำเพื่อพัฒนำเครือข่ำยเครื่องจักร
ภำยใต้โครงกำรสนับสนุนเครือข่ำย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด

2
2.1
2.2

จัดกิจกรรมพัฒนำศักยภำพเชิงธุรกิจของเครือข่ำย
จัดทาแผนอบรมและ Workshop การลดต้นทุนภายในองค์กรด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม (50 คน)
จัดทาแผนอบรมและ Workshop การลดต้นทุนภายในองค์กรด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม (60 คน)
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7.3 กรอบเวลำในกำรจัดทำแผนแม่บท
อันดับที่
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
2
2.1
2.2
3

งำน

เดือนที่

กิ จกรรมพัฒนาและเสริ มสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย
จัดทาแผนพัฒนาเครือข่าย (Cluster Roadmap)
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลอุตสาหกรรมในเครือข่าย
1
รวบรวมรายชื่อสมาชิกเครือข่ายเครื่องจักรและเครือข่าย (>150 คน)
2
ประชุมผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อจัดทาแผนพัฒนาเครือข่ายร่วมกัน (2 ครั้ง)
3/4
สรุปรายงานผลการจัดทาแผนพัฒนาเครือข่าย
4
จัดกิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย(150 คน)
3/4
จัดกิจกรรมพัฒนำศักยภำพเชิงธุรกิจของเครือข่ำย
จัดทาแผนอบรมและ Workshop การลดต้นทุนภายในองค์กรด้วย
8
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (50 คน)
จัดทาแผนอบรมและ Workshop การลดต้นทุนภายในองค์กรด้วย
10
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (60 คน)
บริหำรติดตำมกิจกรรม / จัดทำรำยงำนสรุปผล
2/4/6/8/1
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7.4 กำรจัดกำรเพื่อหำทำงลดต้นทุนในกิจกำร
กำรกำหนดกลยุทธ์

กำรออกแบบ
ระบบปฏิบตั กิ ำร

กำรจัดกำร
ซัพพลำยเชน
© By Logistics Consultant Co.,Ltd.

• การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขัน
• การกาหนดกลยุทธ์

•
•
•
•
•
•

การออกแบบบริการ
เลือกกระบวนการ และเทคโนโลยี
ออกแบบสิ่งอานวยความสะดวก และเลือกทาเลที่ต้งั
การจัดการโครงการ
การจัดการคุณภาพ
การจัดการทรัพยากร และระบบแถวคอย

• โลจิสติกส์ และการจัดการซัพพลายเชน
• การพยากรณ์อุปสงค์/การวางแผนความสามารถในการ
ให้บริการ
• การจัดการสินค้าคงคลัง
• การบริการแบบ Lean และ JIT
• การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)/MRP/MPS
56
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7.5 หลักสูตรกำรลดต้นทุนภำยในองค์กรด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
1

กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต และพัฒนำบุคลำกร

2

โลจิสติกส์ และกำรจัดกำรซัพพลำยเชน

3

กำรพัฒนำและกำรจัดกำรเทคโนโลยีกำรผลิต

4

กำรจัดกำรแผนกลยุทธ์กำรตลำด

5

กำรจัดกำรแผนกำรเงินและกำรลงทุน
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ถำม-ตอบ
Thank You
ดร. คานาย อภิปรัชญาสกุล
โทร 08-53414299 , Fax : 02-1753499
eMail : kumnai@strategy.co.th
SMI Tel. 02-3451121
Fax: SMI : 023451109
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