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ดร. ค ำนำย อภิปรชัญำสกุล   ที่ปรึกษำกลุ่มเครื่องจกัรกล

พฒันำศกัยภำพของคลสัเตอรเ์ครื่องจกัร

1

โครงกำรจดัท ำแผนพฒันำเครือข่ำย 

(Cluster Roadmap)

2

บทเรียนจำกกำรใหค้ ำปรึกษำในปี 2558

ในกำรพฒันำศกัยภำพของคลสัเตอรเ์คร่ืองจกัร

 ขาดขอ้มลูท่ีทนัสมยั และท่ีถูกตอ้ง เพ่ือน าสู่การพฒันา

 ขาดการวิเคราะหผ์ลกระทบจากภาษีและนโยบายภาครฐัท่ีมีผลการ

น าเขา้และส่งออกกลุ่มเคร่ืองจกัรกล ท่ีเป็นมลูค่า

 ขาดศนูยร์วมงานวิจยัพฒันาดา้นเคร่ืองจกัรกลท่ีครอบคลุม

 การรวมตวัเป็นคลสัเตอรใ์นระยะเร่ิมตน้ ขาดการขบัเคล่ือนท่ีเป็น

รปูธรรม

 ขาดการพฒันาคลสัเตอรอ์ยา่งต่อเน่ือง

 ขาดการสนับสนุนจากภาครฐัอยา่งเต็มรปูแบบ
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ดร. ค ำนำย อภิปรชัญำสกุล  

กำรศึกษำ และประสบกำรณ์
Education
 บธ.บ./น.บ. - มสธ.

 บธ.บ. การจดัการขนสง่ ม. รามค าแหง

 ศ.บ./ศ.ม. มสธ.

 B. Eng.(Civil) มหาวิทยาลยัขอนแก่น

 คพ.ม. จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั

 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.

Prior Experiences
 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

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

3Copyright  By  Development Strategy Consultants Co.,Ltd.
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วำระในกำรน ำเสนอ

1.ภาพรวมอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล

2.แผนภาพเครือข่าย (Cluster Map)

3.การวเิคราะหปั์จจยัภายในและภายนอกของเครือขา่ย 

(SWOT)

4. โครงสรา้งการบริหารของเครือข่ายและผูบ้ริหาร 

5.ผูป้ระสานงาน (CDA) ของเครือข่าย

6.กลยุทธค์ลสัเตอรเ์คร่ืองจกัรกล

7. โครงการน าร่อง และหลกัสตูรอบรม  
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วำระในกำรน ำเสนอ

1. การวิเคราะหปั์จจยั และ การวิเคราะห ์SWOT

2. วิสยัทศัน์  พนัธะกิจ และเป้าหมายเครือขา่ย 

3. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาเครือขา่ย และโครงการน าร่อง

ดร. ค ำนำย อภิปรชัญำสกุล   ที่ปรึกษำกลุ่มเครื่องจกัรกล

6

โครงกำรจดัท ำแผนพฒันำเครือข่ำย 

(Cluster Roadmap)

1.

ภำพรวมอุตสำหกรรมเครื่องจกัรกล
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77

 เครื่องจกัรอตุสำหกรรม (Industrial Machinery) การขายเน้นรวม

งานออกแบบ ท่ีปรึกษา ผลิต ติดตั้งและซ่อมบ ารุงส าหรบั

อุตสาหกรรมต่างๆ 

 เครื่องมือกล (Machine Tools) การขายจะเน้นผลิตช้ืนงาน

สนับสนุนอุตสาหกรรมหลกั

 เครื่องจกัรกลกำรเกษตร (Agricultural machinery) เน้นการขายแก่

กลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ  ตามฤดกูาล มีสถาบนัการเงิน

สนับสนุน

1.1 กลุ่มเคร่ืองจกัรกล

7

8

 ตลาดเคร่ืองจกัรกลโลกปี  2554  $409 

billion หรือ 14.32 ลา้นลา้นบาท

 อตัราเจริญเติบโตเฉล่ียปี 2550-2554:1.3%  

compound annual growth rate (CAGR) 

 การพยากรณม์ลูค่าตลาดปี 2559:$520.2 

billion หรือ 18.21 ลา้นลา้นบาท

 อุปสงคเ์คร่ืองมือกล $121 billion หรือ 4.23

ลา้นลา้นบาท

1.2 ตลำดเคร่ืองจกัรกลโลก
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 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

1.3 สำขำตลำดเคร่ืองจกัรกลโลก

10

พนัลำ้นบำท 2555 2556 2557 CAGR 

มลูค่าการคา้รวม 773 686 733 -1.8%

การน าเขา้ 581 479 487 -5.7% 

การส่งออก 192 207 246 8.5%

ดุลการคา้ -389 -273 -241 -14.7

1.4 มูลค่ำกำรคำ้ อุตสำหกรรมเครื่องจกัรกลปี 2557
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1.5 มูลค่ำกำรน ำเขำ้ปี 2557

12

1.6 ประเทศที่มีกำรน ำเขำ้สูงสุดปี 2557
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1.7 มูลค่ำกำรส่งออกปี 2557

14

1.8 ประเทศที่มีกำรส่งออกสูงสุดปี 2557
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1.9 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของอุตสำหกรรม 

15

1) เคร่ืองจกัรอุตสาหกรรม (Industrial Machinery) 

2) เคร่ืองมือกล (Machine Tools) 

3) เคร่ืองจกัรกลการเกษตร (Agricultural machinery) 

 ปี 2553 มีโรงงานท่ีผลิตเคร่ืองจกัรกลทั้งหมด 3,109 โรงงาน

 เงินทุนรวม 62,317 ลา้นบาท 

 การจา้งงาน 75,051 คน 

 โรงงานตั้งอยูใ่นแถบกรุงเทพและปริมณฑล เช่น จงัหวดัสมุทรปราการ สมุทรสาคร 

ชลบุรี นครปฐมและนนทบุรี ขณะเดียวกนัโรงงานท่ีมีเงินลงทุนสงูจะอยู่ในภาค

ตะวนัออกมากท่ีสุด

1.10 จ  ำนวน/ปริมำณกำรผลิตเคร่ืองจกัรกลกำรเกษตร 

 การบริโภคมีมลูค่า 97,664 ลา้นบาท

 โดยสามารถผลิตได ้ 75,370 ลา้นบาท 

 สามารถส่งออก 8,535 ลา้นบาท 

 มีการน าเขา้ 30,829 ลา้นบาท

16
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1.11 จ  ำนวน/ปริมำณกำรผลิตเคร่ืองจกัรอุตสำหกรรม 

 กำรผลิตจะมีมูลค่ำ 202,985 ลำ้นบำท 

 กำรบริโภคเครื่องจกัรอุตสำหกรรมจะมีมูลค่ำ 334,400 ลำ้นบำท 

 สำมำรถผลิตได ้237,746 ลำ้นบำท 

 สำมำรถส่งออก 203,863 ลำ้นบำท 

 มีกำรน ำเขำ้ 300,516 ลำ้นบำท

17

1.12 จ  ำนวน/ปริมำณกำรผลิตเคร่ืองมือกล 

 จะมีมลูค่า 25,602 ลา้นบาท 

 การบริโภคเคร่ืองมือกลจะมีมลูค่า 84,499 ลา้นบาท  

 โดยสามารถผลิตได ้25,602 ลา้นบาท 

 สามารถส่งออก 14,914 ลา้นบาท 

 มีการน าเขา้ 73,811 ลา้นบาท

18
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ดร. ค ำนำย อภิปรชัญำสกุล   ที่ปรึกษำกลุ่มเครื่องจกัรกล
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โครงกำรจดัท ำแผนพฒันำเครือข่ำย 

(Cluster Roadmap)

2.

แผนภำพเครือข่ำย (Cluster Map)

2.1 กำรวิเครำะหศ์กัยภำพเครือข่ำย(Diamond Model)

20

กลยุทธ/์โครงสรา้ง

และสภาพการแข่งขนั

อุตสาหกรรมท่ี

เกี่ยวเน่ืองและ

สนับสนุนกนั

เง่ือนของปัจจยั 

ของเครือข่าย

เงื่อนไข

อุปสงค์

เหตุสุดวสิยั

รฐับาล

Diamond   Model
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2.2 มิติใหม่ของควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัที่ยัง่ยืน

1. กำรเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั
(Connectivity)

 ก่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนและ

ถ่ายทอดความรู ้ขอ้มลูขา่วสาร

 เป็นการเช่ือมโยง ทั้งแนวตั้งและ

แนวนอน

 การเช่ือมโยงไม่ไดจ้ ากดัอยูเ่พียงผู้

ประกอบการเท่าน้ัน แต่รวมถึงสถาบนั

การศึกษา/วิจยัและพฒันา สถาบนั

การเงิน  องคก์รภาครฐั และสมาคม

เอกชน

2. ควำมรว่มมือ (Collaboration)

 สมาชิกใน Cluster จะร่วมมอืกนั โดย

มกีารก าหนดเป้าหมายร่วมกนั (Core

Objective/Value) รวมทั้งกลยุทธ์

3. กำรแข่งขนั (Competition)

 Cluster มใิช่ระบบผกูขาดทางการคา้ท่ี

มุง่ก าหนดกลไกราคาหรือปริมาณ เพื่อ

ผลประโยชน์ร่วมกนัของสมาชิก

 การรวมกลุ่มแบบ Cluster จะตอ้งอยู่

บนพื้ นฐานของการแข่งขนั

4. ประสิทธิภำพโดยรวม (Collective Efficiency)

 ความร่วมมือท่ามกลางการแข่งขนัประกอบกบัการเชื่อมโยงท่ีเป็นระบบ  การแลก

เปล่ียนขอ้มลู ความรู ้ตลอดจนทรพัยากรต่างๆ จะท าใหเ้กิดประสิทธิภาพโดยรวม

2.3 กำรวิเครำะหปั์จจยั ตำม Diamond Model 

+ มีธุรกิจเกี่ยวเน่ืองมีจ านวนมาก (3 พนัแหง่)

+ มีสถาบนัการศึกษาจ านวนมาก และหลากหลาย

+ สมาคม มีการสรา้งสัมพนัธ์ในหมู่สมาชิกและด าเนินกล

ยุทธ์ระยะสั้นร่วมกนั

- การเชื่อมโยงระหว่างภาคธุรกิจ สถาบนัการศึกษา 

สมาคม กลุ่มอุตสาหกรรม และหน่วยงานภาครฐั

- กลุ่ม ฯ ยงัด าเนินบทบาทท่ีจ ากดั ขาดการวางกลยุทธ์

ร่วมกนัในระยะยาว

+ แรงงานไทยพฒันาทกัษะไดง้่าย

- สภาพของอุตสาหกรรมไม่เอ้ืออ านายต่อการแข่งขนั

- ไม่มีความพรอ้มดา้นพ้ืนท่ีอ านวยความสะดวกในการรวมกลุ่ม 

ฯ และการจดักิจกรรมส่งเสริมการคา้

- ขาดการดูแลกลุ่มอุตสาหกรรม ฯ ท่ีเป็นรปูแบบท่ีถูกตอ้ง

- ขาดแคลนบุคลากรระดบัช่างเทคนิคและความสามารถ

- มีสถาบนัการศึกษาหลากหลายแต่ไม่สามารถผลิตบุคลากร

ตรงตามตอ้งการ

- ไม่มีความพรอ้มดา้นการถ่ายทอดเทคโนโลยี

- ขาดฐานขอ้มลูอุตสาหกรรม และศนูยค์วามรู ้

Strategy, Structure, and Rivalry

Related and Supporting Industries

Factor Conditions Demand Conditions

Government

+ การบริโภคมีมลูค่ารวมมากกว่า 4 แสนลา้นบาท

+ โครงสรา้งตลาดในประเทศมีขนาดเล็กและมี

ก าลังซื้ อต า่กว่า ถึงแมจ้ะมีความพิถีพิถันสูง แต่

ไม่กลา้เรียกรอ้ง จึงไม่ส่งเสริมการพฒันา

คุณภาพสินคา้และบริการ

- ขาดมาตรการช่วยเหลือผูป้ระกอบการทั้งดา้น R&D,EPC, การตลาด การผลิต

- ขาดมาตรการสรา้งความเชื่อมัน่ใจในเครื่องจกัรไทย

- ขาดมาตรการสนับสนุนใหเ้กิดความยัง่ยืนในกลุ่มอุตสาหกรรม 

- มีปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายเน่ืองจากไม่สอดคลอ้งกับความตอ้งการ และการ

แข่งขนัระดบัสากล 

- ขาดเอกภาพการจดัการเน่ืองจากมีหน่วยงานเกี่ยวขอ้งมาก ท าใหเ้กิดขอ้จ ากดั

ดา้นอ านาจหน้าท่ี และงบประมาณ

- การด าเนินงานของภาครฐัส่วนใหญ่เป็นการแกปั้ญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสรา้ง

ความยัง่ยืนระยะยาว

-ขาดกลยุทธ์และเป้าหมายท่ีชดัเจน

- โครงสรา้งคลัสเตอรไ์ม่มีการรวมตวักนัแบบยัง่ยืน

-สภาพการแข่งขนัไม่สามารถแข่งขนักบัประเทศคู่แข่งได้

-ธุรกิจคนไทยส่วนใหญ่ เป็น SME ไม่สามารถแข่งขนัดา้นคุณภาพ และความ

ตอ้งการท่ีหลากหลายของผูป้ระกอบการ

-มีผูป้ระกอบการขนาดเล็กมาก ส่งผลใหแ้ข่งขนัรุนแรงดา้นราคาและละเลยการ

พฒันาปัจจยัการแข่งขนัระยะยาว

-สถาบนัการศึกษาขาดความเชื่อมโยงกบัภาคธุรกิจ ท าใหผ้ลิตบุคลากรไม่ตรงตาม

ความตอ้งการ

-นโยบายกลุ่ม ไม่สนับสนุนและเอ้ือต่อการพฒันาตลาดในประเทศและ

ต่างประเทศ
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2.4 ผูเ้ก่ียวขอ้งในห่วงโซ่อุปทำนของเครื่องจกัรกล

23

24

2.5 แผนภำพคลสัเตอรข์องเครื่องจกัรกล

24
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2.6 ภำพแผนภมิูเครือข่ำย (Cluster Map)

อุตสำหกรรมเก่ียวเน่ือง

อุตสาหกรรมเกษตร

อุตสาหกรรมยานยนต์

อุตสาหกรรมก่อสรา้ง

………

อุตสาหกรรมเกี่ยวกบัการขนส่ง

อุตสาหกรรมอาหาร/เครื่องด่ืม

ธุรกิจหลกั

เครื่องจกัรอุตสาหกรรม (ไฟฟ้า/แปรรปู)

เครื่องจกัรกลการเกษตร

เครื่องมอืกล

เครื่องจกัรกลเคล่ือนยา้ย/บรรจุภณัฑ์

อุตสำหกรรมสนบัสนุน

สถาบนัการเงิน

ประกนัภยั

บริการโลจสิติกส์

อุตสาหกรรมเหล็ก

อุตสาหกรรมระบบควบคุม

ฯลฯ

สถำบนัเฉพำะทำงและสถำบนักำรศึกษำ

สถาบนัไทยเยอรมนั

สถาบนัเหล็ก และศนูยว์เิคราะหข์อ้มลูเชิงลึกอุตสาหกรรม

เครื่องจกัรกล

องคก์รสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนคลสัเตอร์

สสว. สภาอุตสาหกรรม

สภาอุตสาหกรรม สถาบนัวจิยัเกษตรวศิวกรรม

สมาคมเครื่องจกัรกลไทย กรมส่งเสริมการส่งออก 

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงพาณิชย์

หน่วยงานภาครฐั

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงแรงงาน กระทรวงวทิยาศาสตร์

กระทรวงศึกษาธิการส านักนายกรฐัมนตรี

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงอินๆ 

ดร. ค ำนำย อภิปรชัญำสกุล   ที่ปรึกษำกลุ่มเครื่องจกัรกล

26

โครงกำรจดัท ำแผนพฒันำเครือข่ำย 

(Cluster Roadmap)

3.

กำรวิเครำะหปั์จจยัภำยในและภำยนอกของเครอืข่ำย (SWOT)
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3.1 กำรวิเครำะห ์SWOT ของอุตสำหกรรมเครื่องจกัรกล

27

จุดแข็ง

1. มีความตอ้งการทางการตลาดสูง

3. มีเครือขา่ยตลาด REM ภายในประเทศ และมีความรูเ้ก่ียวกบั

อุตสาหกรรมต่อเน่ืองภายในประเทศ

2. มีความสามารถในฐานะบริษัทซ้ือมาขายไป

3.ผูป้ระกอบการเร่ิมมีการรวมกลุ่มในลกัษณะเครือขา่ย (Cluster)

4.มีอุตสาหกรรมสนับสนุนเป็นจ านวนมาก เช่น โรงกลึง โรงงานหล่อ

โลหะ โรงงานผลิตแมพิ่มพ ์เป็นตน้

27

3.2 กำรวิเครำะห ์SWOT ของอุตสำหกรรมเครื่องจกัรกล

28

จุดอ่อน

1. ความสามารถในการแข่งขนัดา้นการวิจยัและพฒันาดอ้ยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ

ประเทศกลุ่ม +3 

2. ขาดการเชื่อมโยงในลกัษณะ Cluster กบัอุตสาหกรรมต่อเน่ืองและเกี่ยวเน่ือง

3. ดอ้ยความสามารถในการแข่งขนัดา้นตน้ทุนเมื่อเปรียบเทียบกบัประเทศจีน

4. ตอ้งพึ่งพาการนาเขา้ชิ้ นส่วนเคร่ืองจกัรกลท่ีมีราคาแพง เน่ืองจากผูป้ระกอบการใน

ประเทศยงัไม่มีศกัยภาพในการผลิตเท่าที่ควร

5. ไม่สามารถสรา้งเคร่ืองจกัรกลท่ีผลิตไดค้รบกระบวนการในสายการผลิต เน่ืองจากการ

ขาดความร่วมมือกนัระหว่างผูป้ระกอบการ

6. การวิจยัและพฒันาไม่ตรงตามความตอ้งการของผูป้ระกอบการ

7. แรงงานขาดความรูแ้ละประสบการณ ์และมีอตัราการเขา้ออกในอุตสาหกรรมสงู

8. ผูป้ระกอบการระดบั SME ขาดทกัษะในการบริหารและขาดสภาพคล่องทางการเงิน

28
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3.3 กำรวิเครำะห ์SWOT ของอุตสำหกรรมเครื่องจกัรกล

29

โอกำส

1. สงัคมไทยยงัตอ้งการการบริการหลงัการขายท่ีดี และตน้ทุนท่ีถูกลง

2. เศรษฐกิจไม่ดี ท าใหค้นส่วนมากหนักลบัมาปรบัปรุงเคร่ืองจกัร

3. มีการพฒันา Cluster เคร่ืองจกัรกลท่ีใชเ้ทคโนโลยสีงู  สามารถเพิ่มการวจิยั

และพฒันาได้

3. มีอุตสาหกรรมรองรบัและมีแนวโนม้การขยายตวั เน่ืองจากรฐับาลใหก้าร

สนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมเกี่ยวเน่ือง

4. มีโครงสรา้งพื้ นฐานเพียงพอในการพฒันากลุ่มอุตสาหกรรม

5.ประเทศเพื่อนบา้นมีความตอ้งการเคร่ืองจกัรกลท่ีผลิตจากประเทศไทยสงู 

เขน่ เคร่ืองจกัรแปรรปูอาหาร เคร่ืองจกัรกลการเกษตร เป็นตน้

29

3.4 กำรวิเครำะห ์SWOT ของอุตสำหกรรมเครื่องจกัรกล

30

อปุสรรค

1. เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ถดถอย

2. สงัคมไทย ขาดความเชื่อมัน่ในเคร่ืองจกัรไทย

3. ระบบการเมือง และรฐับาลไทยยงัไม่เสถียร

4. รฐับาลไทยขาดความเขา้ใจในกลุ่ม ไม่มีมาตรการสนับสนุนดา้นภาษี รฐับาลคุม้ครอง

อุตสาหกรรมตน้น ้า ท าใหไ้ม่มีความสามารถในการแข่งขนัเชิงตน้ทุน

5. ประเทศขาดแนวนโยบายท่ีชดัเจนเกี่ยวกบัอุตสาหกรรมน้ี 

6. ขาดการส่ือสารและร่วมมือกนัระหว่างรฐับาลและเอกชนในดา้นต่างๆ

7. คู่แข่งจากต่างประเทศ มีความไดเ้ปรียบจากนโยบายภาษี และรฐัสนับสนุน

8. เทคโนโลยีเคร่ืองจกัรไทยลา้สมยั ขาดการถ่ายทอดทางเทคโนโลยี

9. ไม่มีมาตรการจงูใจในการซ้ือเคร่ืองจกัรไทย รวมถึงการวิจยัพฒันา

10. ลกูคา้มีทางเลือกในการซ้ือเคร่ืองจกัรในยุคโลกาภิวตัต์

11. การซ้ือขายเคร่ืองจกัร สามารถด าเนินการผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

12. มีความยุ่งยากในการขอจดสิทธิบตัร

13. มีการขยายตวัของอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลในประเทศจีน

14. ผูผ้ลิตจากต่างประเทศมีขอ้ไดเ้ปรียบทางดา้นเทคโนโลยีและตน้ทุนการผลิต

30
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3.5 ภำพรวมปัญหำและอุปสรรค 

31

 การผลิตท่ีใชว้ิธีลอกเลียนแบบเทคโนโลย ีเน้นการใชว้ตัถุดิบคุณภาพดีและ

ดดัแปลงเคร่ืองจกัรใหเ้หมาะกบัค าสัง่ของผูซ้ื้อมากกว่าการเน้นใชเ้คร่ืองจกัรกลท่ี

ทนัสมยัมีคุณภาพสงู ท าใหผู้ป้ระกอบการ ภายในประเทศไม่สามารถผลิตเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชเ้คร่ืองจกัรกลต่างประเทศได้

 ขาดการส่งเสริมใหม้ีระบบการรบังานแบบ EPC(Engineering Procurement 

Construction) หรือการรบังานแบบ Turnkey Project 

 ขาดการรวมกนัซ้ือในระบบ Global Sourcing

 แรงงานขาดความรูแ้ละประสบการณแ์ละมีอตัราการเขา้ออกในอุตสาหกรรมสูง

 ขาดสถาบนัเฉพาะทางท่ีใหก้ารช่วยเหลือสนับสนุนอุตสาหกรรมโดยตรง

 ความไม่ชดัเจนในเร่ืองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายรอ้ยละ 3 กรณีจา้งท าของ เน่ืองจาก

ลกัษณะการผลิตเคร่ืองจกัรกล มีการตีความไดท้ั้งการผลิตเพื่อขาย และผลิตตาม

แบบของลกูคา้ ซ่ึงผูป้ระกอบการยงัไม่เขา้ใจ

31

3.5 ภำพรวมปัญหำและอุปสรรค 

32

 ปัจจุบนัผูผ้ลิตเคร่ืองจกัรกลตอ้งพึ่งพาการน าเขา้ช้ินส่วนเคร่ืองจกัรท่ีมีราคา

แพง เน่ืองจากผูป้ระกอบการในประเทศขาดศกัยภาพการผลิต

 ผูป้ระกอบการไม่สามารถสรา้งเคร่ืองจกัรกลท่ีผลิตไดค้รบกระบวนการใน

สายการผลิต(Production Line) เน่ืองจากการขาดความร่วมมือกนัระหวา่ง

ผูป้ระกอบการในกลุ่ม

 การการส่งเสริมการศึกษางานคลสัเตอรเ์คร่ืองจกัรกลท่ีดี

 การการจดังานแสดงสินคา้เคร่ืองจกัรกลไทย

 ผูบ้ริโภคขาดความเช่ือมัน่ในคุณภาพของเคร่ืองจกัรกลท่ีผลิตขึ้ นไดใ้นประเทศ

 การวิจยัและพฒันาเคร่ืองจกัรกลท่ีผ่านมาไม่ตรงตามความตอ้งการของ

ผูป้ระกอบการ

 ขาดการส่ือสารและร่วมมือกนัระหวา่งรฐับาลและเอกชนในดา้นต่างๆ

32
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ดร. ค ำนำย อภิปรชัญำสกุล   ที่ปรึกษำกลุ่มเครื่องจกัรกล

33

โครงกำรจดัท ำแผนพฒันำเครือข่ำย 

(Cluster Roadmap)

4.

โครงสรำ้งกำรบริหำรของเครือข่ำยและผูบ้ริหำร 

34

4.1 โครงสรำ้งกำรบริหำรของเครือข่ำยและผูบ้ริหำร 

ประธานคณะกรรมการ

รองประธานคณะกรรมการ

ฝ่ายเทคโนโลยีและการผลิต

กรรมการ
ดา้นการถ่ายโอน
เทคโนโลยี

กรรมการ
ดา้นเทคโนโลยกีารผลติ

รองประธานคณะกรรมการ

ฝ่ายสารสนเทศและ

การบริหารจดัการเครือข่าย

กรรมการ

ดา้นการบริหารสารสนเทศ

กรรมการดา้นการบริหารกลุม่

เครือขา่ยและเช่ือมโยง

เครือขา่ย

รองประธานกรรมการ

ฝ่ายการตลาด

และวจิยัพฒันา

กรรมการ

ดา้นการ

ประชาสมัพนัธ์

และการตลาด

กรรมการ
ดา้นการวจิยัและพฒันา

นวตักรรม

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการ
ดา้นงานสารบรรณ

และธุรการ

กรรมการ
ดา้นการเงนิและบญัชี

กรรมการดา้น

กฎหมายและบุคคล

คณะท่ีปรึกษำเทคนิคเฉพำะทำง

1. ผูป้ระสานงานพฒันาเครือขา่ย (CDA)

2. ประธานกลุม่ 3 กลุม่หลกั 

3. ประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวดั

คณะท่ีปรึกษำเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน

1. ท่ีปรึกษาจากโครงการ 

2. CDA จาก สสว.
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35

ท่ี ช่ือ-สกุล ต  ำแหน่ง บริษัท/ หน่วยงำน

1. นายเจน   น าชยัศิริ ท่ีปรึกษา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2. ดร.บุญรตัน์   โล่วงศว์ฒันะ ท่ีปรึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร ์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั

3. น.ส. ศิโรรตัน์   สุภาษา ท่ีปรึกษา สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แหง่ประเทศไทย

4. นายสุธรรม จิตรานุเคราะห์ ท่ีปรึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสรา้งงานเหล็ก

5. ผศ. ดร. พนาฤทธ์ิ เศรษฐกุล ท่ีปรึกษา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ

6. ศ. ดร.สุชชัวีร ์  สุวรรณสวสัด์ิ

พ.ท.ณฐัพร  นุตยะสกุล

ท่ีปรึกษา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

7. นายปวริศ  หาญณรงค์ ท่ีปรึกษา กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ

8. นายสุรจิตร  วนัแพ ท่ีปรึกษา ส านักงานมาตรฐานzลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม

9. นายอุดม วงศว์ิวฒัน์ไชย ท่ีปรึกษา ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

10. นางอมัราพร อชัวงักลู ท่ีปรึกษา กระทรวงพลงังาน

4.2 ทีปรึกษำของเครือข่ำย

36

ท่ี ช่ือ-สกุล ต  ำแหน่ง บริษัท/ หน่วยงำน

1. นายอเนน อึ้ งอภินันท์ ประธาน บจก. ควอลิต้ี แมชชีนทลู

2. นายไสว ชยัชนะกล รองประธาน หจก.ชยัชนะกล

3. นางพชัรินทร์ โพธ์ิศิริสุข รองประธาน บมจ.สามมิตรมอเตอรส์แมนูแฟคเจอริง

4. นายวิรตัน์ ชนะสิทธ์ิ รองประธาน บจก. อิตลัไทย มารีน

5. นายบุญหาญ อู่อุดมยิ่ง กรรมการ บจก.ยเูน่ียนพฒันกิจ

6. นายปกรณ ์วิสนานุศิษย์ กรรมการ บจก.ซนัเอ็นจิเนียร่ิงปกรณ์

7. นายสมบรูณ ์พิทยรงัสฤษฎ์ กรรมการ บจก.ไทยเซ็นทรลั เมคคานิคส์

8. นายวินัย รุ่งฤทธิเดช กรรมการ บจก.รุ่งมณีอินดสัเตรียล

9. นายพฒันศกัย ์ฮุ่นตระกลู กรรมการ บจก.ไทเ้ฮงการช่างและการหล่อ(1959)

10. นายธีระชยั  สากลบรรเจิด กรรมการ บจก. เกษตรอินเตอร ์42 

11. นายณรงค ์นารายพิทกัษ์ กรรมการ บจก.สามคัคีการเกษตร

12. นายสมพงษ์ เมธาสถิตยสุ์ข กรรมการ บมจ. เอ็ม.ซี.เอส. สตีล

13. ดร.ชาญวุฒิ นิติกิจไพบลูย์

นายเกียรติชยั  ธาดาวชิรา

กรรมการ บจก.ซียอูีแอล

4.3.1 ท ำเนียบผบัริหำรของเครือข่ำย
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ท่ี ช่ือ-สกุล ต  ำแหน่ง บริษัท/ หน่วยงำน

14. นายสมภพ โชคไชยกุล กรรมการ บจก.มารซ์นั

15. นาวาตรีเจริญพร เจริญ

ธรรม

กรรมการ บจก.เรือด่วนเจา้พระยา

16. นายช านิ  โมสกุล กรรมการ สถาบนัจดัชั้นเรือ Lloyd’s Register

17. นายวิทวสั สมุทรานนท์ กรรมการและเลขานุการ บจก. ไทยเฮอรริ์ค

18. นางวิภาดา  อารีกุล ผูช้่วยเลขานุการ สภาอุตสาหกรรมฯ

19. นายอ านาจ  พินโทแกว้ สภาอุตสาหกรรมฯ

20. นายอนุสรณ ์สุขสิริพงส์ สภาอุตสาหกรรมฯ

21. นายวริทธ์ิ  คมัภีพนัธ์ สภาอุตสาหกรรมฯ

4.3.2 ท ำเนียบผูบ้ริหำรของเครือข่ำย

ดร. ค ำนำย อภิปรชัญำสกุล   ที่ปรึกษำกลุ่มเครื่องจกัรกล
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โครงกำรจดัท ำแผนพฒันำเครือข่ำย 

(Cluster Roadmap)

5.

ผูป้ระสำนงำน (CDA) ของเครือข่ำย
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 การพฒันาคลสัเตอรจ์ะเก่ียวขอ้งกบักลุ่มคนจ านวนมาก ทั้ง

ผูป้ระกอบการ ตวัแทนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครฐัและเอกชน

ในพ้ืนท่ี ตวัแทนจากหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ 

 ตอ้งมกีลไกท่ีประสานเช่ือมโยงระหวา่งทุกส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง

ภายในคลสัเตอร ์

 ผูท่ี้ท าหนา้ท่ีดงักล่าวคือผูป้ระสานงานคลสัเตอร์ (Cluster 

Development Agent) หรือท่ีเรียกกนัวา่ CDA 

 ควรเป็นผูท่ี้มีความรูใ้นอุตสาหกรรมของกลุ่มพอสมควรและ ไมม่ี

ส่วนไดเ้สียกบัธุรกิจอุตสาหกรรม 

 UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) 

คือหน่วยงานต่างประเทศท่ีมีประสบการณใ์นการพฒันา CDA

5.1 ผูป้ระสำนงำนคลสัเตอร(์CDA)

40

 เขา้ใจในความตอ้งการของสมาชิกคลสัเตอร์

 เสริมสรา้งความสมัพนัธข์องสมาชิกในคลสัเตอร์

 ชกัจงูใหส้มาชิกคลอ้ยตามและผลกัดนัใหเ้กิดวิสยัทศัน์ร่วมของกลุ่ม

 คล่ีคลายปัญหาหรือความขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึนได้

 สนับสนุนการด าเนินงานของคลสัเตอรใ์หเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้

 ชกัจงูใหเ้ครือขา่ยวิสาหกิจเขา้ถึงผูใ้หบ้ริการ (Business 

Development Service) ไดดี้ยิ่งขึ้ น

5.2 บทบำทหนำ้ที่ของ CDA
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 เขา้ใจธุรกิจ เขา้ใจผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะ SMEs

 มีอธัยาศยัไมตรีดี มีศิลปะในการโนม้นา้วใจคน

 มุง่มัน่ กลา้ตดัสินใจ และมีความรบัผิดชอบ

 เปิดกวา้ง ยอมรบัฟังความคิดผูอ่ื้น และกลา้ทดลอง

 เป็นคนในพ้ืนท่ี หรือมีความคุน้เคยกบัพ้ืนท่ี หรือคุน้เคยกบั

อุตสาหกรรม

 ช่วงอายุ 30 – 50 ปี

 มีความรูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมของคลสัเตอรบ์า้ง แต่ไม่

จ าเป็นตอ้งมีความรูใ้นเชิงเทคนิค

5.3 คุณสมบตัิของ CDA

42

 การเสริมสรา้งพลงัอ านาจ (Empowerment)

 พ้ืนฐานการเป็นผูป้ระสานงานคลสัเตอร์

 การส่ือสารและท างานเป็นทีม

 เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

 การต่อรองและการเจรจาธุรกิจ

 กระบวนการวางแผน

 การจดัท าแผนกลยุทธ์

 การเขียนขอ้เสนอโครงการ

 บรูณาการหลกัการสู่การปฎิบติั (ทศันศึกษาดงูาน)

5.4 หลกัสูตรในกำรพฒันำ CDA ของ UNIDO 
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 การปรบัเปล่ียนแนวคิดของผูป้ระกอบการและตวัแทนหน่วยงานเครือขา่ยต่างๆ ท่ี

ยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัรปูแบบใหม่ของการคา้โลก ยงัคงยดึถือแนว

ทางการประกอบธุรกิจแบบเก่า โดยเฉพาะการมองว่าผูอ้ื่นเป็นศตัร ูหรือมีแต่จะ

มาตกัตวงเอาแต่ผลประโยชน์ ใหก้ลายเป็นผูป้ระกอบการท่ีมีทั้งความเช่ียวชาญ

เฉพาะ มีประสบการณจ์ากการแขง่ขนักนั 

 สรา้งการร่วมมือพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั ตระหนักและเห็นถึงความส าคญัของ

การรวมกลุ่มเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจและเกิดเป็นเครือขา่ยท่ีพรอ้มจะสนับสนุนซ่ึง

กนัและกนั หรือเรียกว่า เปล่ียนศตัรสูู่พนัธมิตร เพื่อช่วยขบัเคล่ือนระบบการ

แขง่ขนัของภาคอุตสาหกรรมไทย 

โลกยคุใหม่ กำรคำ้ยคุใหม่ จะมำมวัเป็นศตัรูกนั คงไม่มีใครอยูร่อด กำรพลิก

วิกฤติใหเ้ป็นโอกำส ดว้ยกำรจบัมือกนั รวมหวักนั สูด้ว้ยกนั คงไม่ใช่เป็นเพียง

แค่ทำงเลือก แตอ่ำจเป็นทำงรอดทำงเดียวท่ีเรำไม่มีสิทธิเลือก

5.5 ภำระกิจส ำคญัของ CDA 

ดร. ค ำนำย อภิปรชัญำสกุล   ที่ปรึกษำกลุ่มเครื่องจกัรกล
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โครงกำรจดัท ำแผนพฒันำเครือข่ำย 

(Cluster Roadmap)

6.

กลยุทธค์ลสัเตอรเ์คร่ืองจกัรกล
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 ลดการน าเขา้เคร่ืองจกัรกลและช้ินส่วนประกอบ 

 การผลิตเคร่ืองจกัรกลและช้ินส่วนประกอบในประเทศ

 เพ่ิมการส่งออกเคร่ืองจกัรกลไทย

 การปรบัปรุงผลกระทบจากนโยบายภาครฐั และกฎหมาย 

 การส่งเสริมใหม้ีการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 ส่งเสริมตลาดเคร่ืองจกัรกลของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

6.1 ประเด็นน ำสู่กำรก ำหนดวิสยัทศันค์ลสัเตอร์

46

พฒันาอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย เพื่อเป็นผูน้ า

ในตลาดเคร่ืองจกัรกลในตลาด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

6.2 วิสยัทศันค์ลสัเตอร์
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6.3 พนัธะกิจคลสัเตอร์

1. หาแนวทางลดตน้ทุนวตัถุดิบ และช้ินส่วนประกอบ

2. หามาตรการและแกไ้ขกฎหมายเพื่อความไดเ้ปรียบในการแขง่ขนั

3. พฒันาการรวมกลุ่มของสมาชิกคลสัเตอรอ์ยา่งเป็นรปูธรรม

4. พฒันาศนูยบ์ริการเบ็ดเสร็จของคลสัเตอร์

5. สนับสนุนวิจยัพฒันา และการพฒันาการถ่ายทอดทางเทคโนโลยคีรบวงจร

6. พฒันาช่องทางการตลาดแบบครบวงจร

7. พฒันาบุคลากร และสถาบนัการศึกษาเฉพาะกลุ่มเคร่ืองจกัรกล

8. แสวงหามาตรการสนับจากภาครฐับาลเพื่อส่งเสริมใหใ้ชเ้คร่ืองจกัรจากไทย

9. พฒันานิคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยเีคร่ืองจกัรกล

48

6.4 เป้ำหมำยเครือข่ำย

 เพิ่มการส่งออกเคร่ืองจกัรกลเกษตร 50% ภายในปี 2570

 ลดการน าเขา้เคร่ืองจกัรกลเกษตร 50% ภายในในปี 2570

 เพิ่มการส่งออกส่งออกเคร่ืองจกัรอุตสาหกรรม 25% ภายในในปี 2570

 ลดการน าเขา้เคร่ืองจกัรอุตสาหกรรม 25% ภายในปี 2570

 เพิ่มการส่งออกเคร่ืองมือกล 100% ภายในในปี 2570

 ลดการน าเขา้เคร่ืองมือกล 100% ภายในในปี 2570 

 จดัท าฐานขอ้มลูสมาชิกคลสัเตอรท่ี์ทนัสมยั แลว้เสร็จในปี 2565

 พฒันาศนูยบ์ริการเบ็ดเสร็จของคลสัเตอร์ แลว้เสร็จในปี 2565

 จ าท าวิจยัเพื่อสนับสนุนการพฒันาคลสัเตอร์ แลว้เสร็จในปี 2565

 เร่ิมวิจยัพฒันา และการพฒันาการถ่ายทอดทางเทคโนโลย ีในปี 2560

 สามารถแกไ้ขกฎหมาย และอุปสรรคดา้นภาษี แลว้เสร็จในปี 2560

 แสวงหามาตรการสนับจากภาครฐับาลเพื่อส่งเสริมใหใ้ชเ้คร่ืองจกัรจากไทย 

แลว้เสร็จในปี 2562

 พฒันานิคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยเีคร่ืองจกัรกล 1 แห่งภายในปี 2563
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6.5 Road Map 15 ปี ในกำรพฒันำเครือข่ำย

กรอบแนวคิด Roadmap 15 Years

สนับสนุนแนวทางการ

พฒันาท่ีด าเนินการไป

บางส่วนแลว้

เร่งรดั ผลักดนัแนวทางที่

มคีวามส าคญัต่อ

การพฒันา

คลัสเตอรเ์ครื่องจกัรกล

ส่งเสริมแนวทางที่ควร

ริเริ่มเพิ่มเติม

ขอ้เสนอแนวทำงกำรพฒันำ

บริหารจดัการ

คลสัเตอรใ์หมี้

ความอย่าง

ยัง่ยืน

พฒันาโครงสรา้ง

พ้ืนฐานและ

สาธารณูปโภค

พฒันา

บุคลากร ดา้น

คุณภาพ/

ปริมาณ

ปรบัปรุงกลไก

บริหารจดัการให้

มีเอกภาพ/

ประสิทธิภาพ
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6.6 ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำเครือข่ำย

กลยทุธท์ี่ 1

สรำ้งตลำดรองรบั

กลุม่เครื่องจกัรกล

กลยทุธท์ี่ 2 

พฒันำกำรรวมกลุม่คลสัเตอร์

กลยทุธท์ี่ 3

พฒันำซพัพลำยเชนกลุม่

อุตสำหกรรมเครื่องจกัรกล 

กลยทุธท์ี่ 4

พฒันำคุณภำพและ

ประสิทธิภำพกำรบริหำร 

 พฒันาช่องทางการตลาด

แบบครบวงจร

 สรา้งมลูค่าเพ่ิมจากกลุ่ม

อุตสาหกรรมเครื่องจกัรกล

 แสวงหามาตรการสนับจาก

ภาครฐับาลเพื่อส่งเสริมใหใ้ช้

เครื่องจกัรกลจากไทย

 พฒันาการรวมกลุ่มของ

สมาชิกคลัสเตอรอ์ย่างเป็น

รปูธรรม

 ส่งเสริม และสนับสนุนให้

รายย่อยรวมตวักนั(โรงกลึง)

 พฒันานิคมอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีเครื่องจกัรกล

 สรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ดา้นโลจสิติกสข์องกลุ่ม

 จดัตั้งองคก์รบริหารจดัการ 

ทั้งระบบ (Cluster

Strategic Organization)

 พฒันาศนูยบ์ริการเบ็ดเสร็จ

ของคลัสเตอร์

 พฒันาบุคลากร และ

สถาบนัการศึกษาเฉพาะ

กลุ่มเครื่องจกัรกล

 การปรบัเทคนิคและ

เทคโนโลยีการผลิตให้

สามารถแข่งขนั 

 หาแนวทางลดตน้ทุนวตัถุดิบ 

และช้ินส่วนประกอบ

 หามาตรการและแกไ้ข

กฎหมายเพื่อความไดเ้ปรียบ

ในการแข่งขนั

 การสรา้งมาตรฐานการผลิต

และมาตรฐานบริหารจดัการ

 จดัตั้งศนูยว์จิยัพฒันาและ

การถ่ายทอดทางเทคโนโลยี

ครบวงจร
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6.7 กำรก ำหนดกลยุทธเ์ครือข่ำยวิสำหกิจ

51

1. ก าหนดสินคา้และบริการท่ีอยากจะด าเนินงาน

2. ประเมินทกัษะ และความเช่ียวชาญท่ีมี

3. พิจารณาค าสัง่ซ้ือท่ีมีตลาดใน และขายได้

4. ก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์และคลสัเตอรเ์คร่ืองจกัรกล

ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั  และกำรเพิ่มประสิทธิภำพเครือข่ำย

ตน้ทุน คณุภำพ ควำมยดืหยุน่ ควำมรวดเร็ว

 ก าจดัของเสีย

 ลงทุนปรบัปรุงอาคาร

อุปกรณ ์อบรมคน 

ปรบัปรุงกระบวนการ

 เขา้ใจความตอ้งการ  

ของลกูคา้

 รูต้น้ทุนคุณภาพ

ความหลากหลายของ

สินคา้

มีสินคา้ใหม่ออก

ตลาดดดัแปลงสินคา้

ท่ีตอบสนองความ

ตอ้งการลกูคา้เร็ว

 เคล่ือนยา้ยเร็ว

 ปรบัตวัเร็ว

 เชื่อมต่อเครือข่าย

ผลิต

 ใช ้IT

ดร. ค ำนำย อภิปรชัญำสกุล   ที่ปรึกษำกลุ่มเครื่องจกัรกล
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โครงกำรจดัท ำแผนพฒันำเครือข่ำย 

(Cluster Roadmap)

7.

โครงกำรน ำร่อง และหลกัสูตรอบรม
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7.1 กำรจดัท ำแผนพฒันำเครือข่ำยเคร่ืองจกัรกล

กิจกรรมพฒันาและ

เสริมสรา้งความ

เขม้แข็งเครือข่าย

จดักิจกรรมพฒันา

ศกัยภาพเชิงธุรกิจของ

เครือข่าย

 จดัท าแผนพฒันาเครือข่าย (Cluster Roadmap)

 ศึกษาและรวบรวมขอ้มลูอุตสาหกรรมในเครือข่าย

 รวบรวมรายช่ือสมาชิกเครือข่ายเคร่ืองจกัรและเครือข่ายท่ีเกี่ยวขอ้งในซัพพลายเชน

 ประชุมผูเ้กี่ยวขอ้งเพื่อจดัท าแผนพฒันาเครือข่ายร่วมกนั

 สรุปรายงานผลการจดัท าแผนพฒันาเครือข่าย

 จดักิจกรรมพฒันาและเสริมสรา้งความเขม้แข็งเครือข่าย(150 คน)

 จดัท าแผนอบรมและ Workshop การลดตน้ทุนภายใน

องคก์รดว้ยเทคโนโลยีและนวตักรรม(50 คน)

 อบรมความรูด้า้นการตลาดและจดักิจกรรมส่งเสริมดา้น

การตลาด (60 คน)

1

2

3 บริหารติดตามกิจกรรม 

/ จดัท ารายงานสรุปผล
 จดัท ารายงานสรุปผล

53
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กิจกรรมสมัมนำเพื่อพฒันำเครือข่ำยเครื่องจกัร

ภำยใตโ้ครงกำรสนบัสนุนเครือข่ำย SME ใน 18 กลุ่มจงัหวดั

2 จดักิจกรรมพฒันำศกัยภำพเชิงธุรกิจของเครือข่ำย

2.1 จดัท าแผนอบรมและ Workshop การลดตน้ทุนภายในองคก์รดว้ยเทคโนโลยี

และนวตักรรม (50 คน)

2.2 จดัท าแผนอบรมและ Workshop การลดตน้ทุนภายในองคก์รดว้ยเทคโนโลยี

และนวตักรรม (60 คน)

7.2 โครงกำรน ำร่อง
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7.3 กรอบเวลำในกำรจดัท ำแผนแม่บท

อนัดบัที่ งำน เดือนที่

1 กิจกรรมพฒันาและเสริมสร้างความเข้มแขง็เครือข่าย
1.1 จดัท าแผนพฒันาเครือข่าย (Cluster Roadmap)

1.1.1 ศึกษาและรวบรวมขอ้มลูอุตสาหกรรมในเครือข่าย 1

1.1.2 รวบรวมรายชื่อสมาชิกเครือข่ายเคร่ืองจกัรและเครือข่าย (>150 คน) 2

1.1.3 ประชุมผูเ้กี่ยวขอ้งเพื่อจดัท าแผนพฒันาเครือข่ายร่วมกนั (2 ครั้ง) 3/4

1.1.4 สรุปรายงานผลการจดัท าแผนพฒันาเครือข่าย 4

1.2 จดักิจกรรมพฒันาและเสริมสรา้งความเขม้แข็งเครือข่าย(150 คน) 3/4

2 จดักิจกรรมพฒันำศกัยภำพเชิงธุรกิจของเครือข่ำย

2.1 จดัท าแผนอบรมและ Workshop การลดตน้ทุนภายในองคก์รดว้ย

เทคโนโลยีและนวตักรรม (50 คน)

8

2.2 จดัท าแผนอบรมและ Workshop การลดตน้ทุนภายในองคก์รดว้ย

เทคโนโลยีและนวตักรรม (60 คน)

10

3 บริหำรติดตำมกิจกรรม / จดัท ำรำยงำนสรุปผล 2/4/6/8/1

0
55

7.4 กำรจดักำรเพื่อหำทำงลดตน้ทุนในกิจกำร

• การวิเคราะหข์ีดความสามารถในการแข่งขนั

• การก าหนดกลยุทธ์
กำรก ำหนดกลยุทธ์

• การออกแบบบริการ

• เลือกกระบวนการ และเทคโนโลยี

• ออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวก และเลือกท าเลท่ีตั้ง

• การจดัการโครงการ

• การจดัการคุณภาพ

• การจดัการทรพัยากร และระบบแถวคอย

กำรออกแบบ

ระบบปฏิบตักิำร

• โลจิสติกส ์และการจดัการซพัพลายเชน

• การพยากรณอุ์ปสงค/์การวางแผนความสามารถในการ

ใหบ้ริการ

• การจดัการสินคา้คงคลงั

• การบริการแบบ Lean  และ JIT

• การวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP)/MRP/MPS

กำรจดักำร

ซพัพลำยเชน

56 56© By Logistics Consultant  Co.,Ltd.
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7.5 หลกัสูตรกำรลดตน้ทุนภำยในองคก์รดว้ย

เทคโนโลยีและนวตักรรม 

กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต และพฒันำบุคลำกร1

โลจสิติกส์ และกำรจดักำรซพัพลำยเชน2

กำรพฒันำและกำรจดักำรเทคโนโลยกีำรผลิต 3

กำรจดักำรแผนกลยทุธก์ำรตลำด4

กำรจดักำรแผนกำรเงินและกำรลงทุน 5

57

Thank You
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ดร. ค านาย อภิปรชัญาสกุล

โทร 08-53414299 , Fax : 02-1753499

eMail : kumnai@strategy.co.th

SMI Tel.  02-3451121 

Fax: SMI : 023451109
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