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กะหรีด่าว 4.0 
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สมาชิกกลุ่ม 
ล าด ั

บ 
ชือ่-นามสกุล ชือ่กจิการ 

1 นางสาว ฐติริตัน ์ นราศิรธินานนท ์

 (ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธรุกจิ) 
บรษิทั บางกอก ท.ีเอ็ม.เคร ือ่งดืม่ จ ากดั 

เคร ือ่งดืม่น า้ผลไม ้

2 นางสาวชดิชนก ชยังาม 

ผูจ้ดัการฝ่ายขายและตลาด 
บรษิทั อมิเมจ โลโก ้จ ากดั 

พมิพเ์สือ้ผา้ กระเป๋า และสิง่ทอ 

3 คณุวารณีุ อดเิรก 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ใบโพธิธ์รุกจิและอตุสาหกรรม 

กระดาษ เคร ือ่งเขยีน อปุกรณส์ านักงาน 

4 นายนิธพิจน ์ ช ืน่รมัย ์

กรรมการ 
บรษิทั สนิอดุม พริน้ติง้ จ ากดั 

บรกิารดา้นงานพมิพ ์offset ทกุชนิด 

5 นายชนภทัท ์จนัทรเุบกษา 

กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั รสสยาม จ ากดั 

ผลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑอ์าหารส าเรจ็รปู

พรอ้มทาน ตรารสสยาม 

6 นายพษิณุ แดงประเสรฐิ 
NPD & OEM Director, CEO 

บรษิทั ซดีไีอพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

รบัจา้งผลติยา อาหารเสรมิ 

7 นายนิสรณ ์เงาเบญจกลุ 

กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั วรรณธนาฟาวนด์ร ี ้จ ากดั 

หล่อหลอมโลหะ 

8 นายสธุรีวฒัน ์จริสทิธธิ ารง 

ผูจ้ดัการฝ่ายผลติ 
บรษิทั สยามเเท็ค จ ากดั 

พลาสตกิ 
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สมาชิกกลุ่ม 
ล าด ั

บ 
ชือ่-นามสกุล ชือ่กจิการ 

9 นางสาวพชัรนิทร ์อรรถประสทิธิ ์
General Manager 

บรษิทั เอเชยี เปเปอรแ์บค จ ากดั 

ผลติและจ าหน่ายบรรจภุณัฑด์ว้ยกระดาษ 

10 นางสาวบณัฑติา ใจวสิทุธิห์รรษา 

กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั โอเมกา 3.6.9 แอนด ์ไลโคปีน จ ากดั 

อาหาร 

11 นายกติตชิยั ปรนีอ้ย 
sales & Marketing Manager QMR 

บรษิทั เน็กซเ์ทค สกรนี ซพัพลาย จ ากดั 

การพมิพแ์ฟช ัน่ สิง่ทอ 

12 นางสลลิา  ยรรยงสวสัดิ ์

วศิวกรโลหการช านาญการพเิศษ 
กรมอตุสาหรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร ่

13 นายธนาวฒุ ิ ศรนิีรตัน ์

กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั อนิเตอรเ์ฟส ซสิเทค จ ากดั 

ผลติเคร ือ่งจกัรอตุสาหกรรมอตัโนมตั ิ

14 นางสาวอาภรณี สวนสมุทร 

ผูบ้รหิาร 
dropshoppingthai.com 
E-commerce , ระบบ IT network 

15 นางสาวอทุยัวรรณ แซล่ิม้ 

ผจก. KPI & BI 
บรษิทั จเีทคโอเอชเอ็ม จ ากดั 

วสัดงุานป้ายและสือ่โฆษณา 

16 นายโสภณ ชาลาเรงิพนัธ ์

ผูอ้ านวยการ ฝ่ายบรหิารความสมัพนัธล์กูคา้ 
ผูป้ระกอบการ  

ธนาคารกสกิรไทย 

สถาบนัการเงนิ 1 
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           ปัญหาอุปสรรค 
            ทีพ่บในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 

ปัญหาภายนอก
องค์กร 

1. ปัญหาด้านบุคคลกรท่ีมีความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านไม่เพียงพอ 

2. ความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยังมีหน่วยงานให้บริการเฉพาะด้านน้อยเกินไป 

3. บุคลากรภาครัฐ ในการให้ค าปรึกษาเรื่องเฉพาะด้านยังไม่มากพอ เช่น การให้ความรู้ในการก าหนดการมาตรฐาน
อุตสาหกรรม   

4. ความล่าช้าในการติดต่อประสานงานกับทางหน่วยงานรัฐบาล ท่ีใช้เวลานานเกินไป เช่น   การยื่นขอมาตรฐานต่างๆ    

5.  การแข่งขันด้านระหว่างธุรกิจเดียวกัน ท าให้มีผลต่อโครงสร้างราคาท่ีไม่สามารถควบคุมได้  

6.  ปัจจัยทางด้านการเมือง และสภาวะเศรษฐกิจ ยังไม่มีความเสถียรภาพ  

7. การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี (E-commerce) ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค ไม่ทันการณ์ 
และความรู้ไม่เพียงพอ 
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           ปัญหาอุปสรรค 
            ทีพ่บในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน 

 
 
 
 

ปัญหาภายในองค์กร 

1. การบริหารจัดการ 
- ไม่มี Business Intelligence 
- ไม่มีการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ไม่มีการวางกลยุทธ์ ทั้งในระยะสั้น/กลาง/ยาว 
- ไม่มีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 
- มีระบบ แต่ผู้บริหาร และ บุคคลากรทั่วไปไม่มีระเบียบวินัย 
-  ไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงาน ท าให้ไม่มีข้อมูลในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในอนาคต 

2. การตลาดและการขาย 
- ไม่มีการสร้างแบรนด์ ไม่มีการวางกลยุทธ์การขาย 
- สู้บริษัทใหญ่ไม่ได้ ทั้งในเรื่องของแบรนด์, ราคา และช่องทางการจัดจ าหน่าย 

3. ประสิทธิภาพการผลิต 
- ไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
- ผู้บริหารและพนักงานไม่มีความรู้เรื่อง Automation เพ่ือน ามาใช้ลดต้นทุน 
- ไม่มีการน า 5ส และ KAISEN มาใช้บริหารให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
- ไม่มีการสร้างทีมเพ่ือลด Cycle time, Time & Motion study จากการท างาน (ลดขั้นตอน หรือ Layout) 
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ปัญหาอุปสรรค 
ทีพ่บในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน 

 
 
 
 
 

ปัญหาภายในองค์กร 

4. การบริหารการเงินและต้นทุน 
- มีการท าบัญชี 2 เล่ม 
- ไม่สามารถหาต้นทุนที่แท้จริงได้เนื่องจากผู้บริหารไม่มีความรู้เรื่องบัญชีและการเงิน 
- ปัญหาเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
- การบริหารแบบครอบครัวรวม (กงสี) ท าให้ไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริง บริหารการเงินได้ยาก 
- ไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี (รายงาน) เพ่ือการตัดสินใจหาทางเลือกท่ีดีที่สุดมาใช้บริหาร 

5. บุคลากร 
- ไม่มีความน่าสนใจดึงดูดบุคคลากรที่มีความสามารถมาท างานได้ 
- ค่าแรงที่เพ่ิมข้ึนไม่สอดคล้องกับความสามารถของพนักงาน 
- พนักงานที่จบใหม่จากสถาบันการศึกษายังไม่มีทักษะในการท างาน 
- ไม่มีแผนพัฒนาบุคคลากรและแผนทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุหรือส าคัญในองค์กร 
- ไม่มีการมีการสร้างแรงบันดาลใจ ให้สนุกและแข่งขันท าดีแล้วได้อะไร ท าให้วัฒนธรรมองค์กรเป็นวันๆ 
- ขาดการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ พนักงานไม่ทราบข้อบกพร่อง แต่ได้ขึ้นเงินเดือน 
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ปัญหาอุปสรรค 
ทีพ่บในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน 

 
 
 
 

ปัญหาภายในองค์กร 

6. เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- การใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับกระบวนการท างานและผลิตภัณฑ์ 
- ข้อมูลทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมมีจ ากัด ราคาแพง 
- เครื่องจักร/เทคโนโลยีบางตัวมีต้นทุนสูงและต้องน าเข้าจากต่างประเทศ 
-  ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสารถเฉพาะทาง เช่น การใช้ excel ขั้นเทพช่วยได้ 
-  ขาดการการวางแผนกลยุทธ์น าเทคโนโลยีแทนคน  

 

7. สังคมและสิ่งแวดล้อม 
-  ทั้งผู้บริหารและพนักงานไม่มีความใส่ใจเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
-  ไม่มีความรู้เรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะตามมาในอนาคต 
-  ต้องใช้ทุนสูงขึ้น ก าไรบางเฉียบจึงไม่ลงทุน 
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             ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับเสนอภาครัฐ 

 ข้อเสนอเชิงนโยบาย  มี 4 ประเด็น ดังนี้ 
      1.1 ด้านผลิตภาพ (Productivity) 
      1.2 ด้านนวัตกรรม (Innovation) 
      1.3 ด้านมาตรฐานอุตสาหกรรม (Industry Standard) 
      1.4 ผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformation Leadership) 

 
 ประเภทข้อเสนอเชิงนโยบาย  
      2.1 ข้อเสนอใหม่ 
      2.2 ข้อเสนอเดิม (แก้ไข – ปรับปรุงนโยบาย) 
      2.3 ยกเลิกนโยบายเดิมที่เป็นอุปสรรค 
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          ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับเสนอภาครัฐ 
 
ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านผลิตภาพ (Productivity)    
 

• น าเสนอเร ือ่งการสนับสนุนการใชม้อืหุน่ยนตใ์หฟ้ร ีไม่มี
คา่ใชจ้า่ย ระบบ (Automation) ในระบบอตุสาหกรรมโรงงาน 
เพือ่ใหโ้รงงานทกุโรงงานผลติไดอ้ยา่งรวดเรว็  

• น าเสนอเร ือ่งการจดั package โปรแกรมส าเรจ็รปู อาทเิชน่ 
Ms. Office Adobe Illustrator ส าหรบั SME เพือ่ใชฟ้ร ีเพือ่
ลดคา่ใชจ้า่ยและเพิม่ศกัยภาพการท างานมากขึน้  

• น าเสนอเร ือ่งการผลติบุคลการสายอาชพี หรอื อาชวีะ ใหม้าก

ขึน้ และขอใหเ้ป็นสาย อาชวีะทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ธรุกจิ SME  

• น าเสนอเร ือ่ง infrastructure ระบบไอทใีหค้รอบคลมุทัว่
ประเทศ อาทเิชน่ระบบ Wi-Fi Internet of Thing  
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        ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับเสนอภาครัฐ 

ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านนวัตกรรม (Innovation) 
  

• น าเสนอเร ือ่งการจดัตัง้ fast track สถาบนันวตักรรมแตล่ะ 
clutter  เพือ่แนะน าดา้นความรูแ้ละพรอ้มเป็นทีป่รกึษา หาทาง
สรา้งนวตักรรมใหก้บักลุม่ธรุกจิ  
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           ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับเสนอภาครัฐ 

ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านมาตรฐานอุตสาหกรรม (Industry Standard) 

• น าเสนอการจดัตัง้ One Stop Service เพือ่ท าหนา้ทีเ่ป็น
หน่วยงานกลางทีท่กุ อตุสาหกรรมสามารถมาตรวจเชค็เอกสาร
มาตรฐานตา่งๆ ของอตุสาหกรรมในทีท่ีเ่ดยีว ไม่ตอ้งไปปรกึษา
หลายๆ หน่วยงาน สามารถแกไ้ขปัญหาในที่ๆ  เดยีว ด าเนินการ
เสรจ็สิน้  โดยมนัีกวชิาการ ผูช้ านาญการหลากหลายดา้น และ
สามารถลงความเห็น หรอืเซน็เอกสารรบัรองไดใ้นที่ๆ  เดยีวเสรจ็
สิน้  
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           ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับเสนอภาครัฐ 

ข้อเสนอเชิงนโยบายผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformation Leadership) 
  

• น าเสนอการจดัตัง้ สภา SME  เพือ่ใหเ้ป็นทีท่ีข่อง SME ทุก
อตุสาหกรรม (โดยเฉพาะ SME รายเล็ก)  เพือ่มาชว่ยกนัระดม
ความคดิ ออกกฎ หรอืนโยบายใหเ้กดิการปฏบิตัทิีเ่ทา่เทยีมกนั 

หรอืหารอืรว่มกนั อย่างเป็นประชาธปิไตย และหาทางออกใหแ้ก ่
SME  

• น าเสนอจดัตัง้กองทนุ Spring UP โดยบรหิารงานโดย
คณะกรรมการอสิระ เพือ่ชว่ยเหลอืสนับสนุน SME  

• น าเสนอ งบประมาณการตลาดเพือ่สนับสนุน SME แบบ 70% 
30& เพือ่ให ้SME มาพฒันาแผนการตลาดใหม้ปีระสทิธภิาพ   

 



13 

THANK YOU 


