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ชื่อกลุ่ม 4 : Whole Brain 4.0 
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  สมาชิกกลุ่ม 4 : Whole Brain 4.0 
บริษัท เพอร์เฟคพริ้นท์ แอนด์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จ ากัด    คุณชนินทร เตชะธาดา 
บริษัท เทคโนกรีน จ ากัด    คุณศกรภพน์  บรรเลงจิตร์ 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ้งจรัสแสงยนต์    คุณรัชพร  อุ่นพิพัฒน์ 
บริษัท เอสเธติค พลัส จ ากัด    คุณสุนันท์  เอกภาพสกุลวงศ ์
บริษัท เฮลธ์เมดิค จ ากัด    คุณวิทยา ชาญชัย 
บริษัท จีเทคโปรดักส์ จ ากัด    คุณจเรศักดิ์ ทรงวุฒิวิชัย 
บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จ ากัด    คุณกัลยรัตน์ ยิบยินธรรม 
บริษัท อิศราอ๊อกซิเจน จ ากัด    คุณอดิสรณ์ ตั้งสัจจธรรม 
บริษัท บี เอ็น ซุพพีเรีย มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด    คุณหัตถชัย สนติเจริญเลิศ  
บริษัท ยูเนี่ยน เจ.พลัส (ไทยแลนด์) จ ากัด    คุณกุลนาถ สิริผาติ 
บริษัท วินด์ชิลล์ จ ากัด    คุณเผชิญ แสงบุษราคัม 

บริษัท ไทย ไชโยเนดะ จ ากัด    คุณอนุภาพ  ไชยคุณ 
บริษัท คอมพรินท์ ซัพพลาย จ ากัด    คุณสุวิสาข์ จักกะพาก 
ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม    คุณณัฐวดี  สุทธิสุนทรวงศ์ 

บริษัท สุทธิลักษณ์ อินโนฟู้ด จ ากัด    คุณภาคภูมิ  หอมสุวรรณ 
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ข้อเสนอแนะเชงินโยบายส าหรบัเสนอภาครฐั 

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

  

ที่มาของนโยบาย 

 ปัญหาและขอบเขตของปัญหา 

  การปรับตัวเข้าสู่ Industry 4.0 บริษัทต้องมีความพร้อมในหลายด้าน ซึ่งบางองค์กรยังขาดความรู้และประสบการณ์ 

พนักงานในองค์การบังไม่มีความรู้เพียงพอในการเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงาน 

การบริหารจัดการแบบเก่าๆ ไม่สามารถน าข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ตามแนวคิดของ Lean ตลอดจะระบบการบริหาร Logistic มาใช้ได้ 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

 แนวทางของนโยบาย (Policy means) 

      1. ภาครัฐให้ผู้ประกอบการสามารถทดลองใช้เทคโนโลยีในช่วงแรก เช่น การให้เช่าใช้เครื่องจักรใหม่ มีส่วนลดภาษี แทนการลงทุนในเทคโนโลยีด้วยองค์กรเอง เพ่ือจูงใจ

ให้ผู้ประกอบการน านวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่มาใช้ในองค์กร 

      2. ขอให้ BOI มีการสนับสนุนองค์กรธุรกิจ SME เช่นเดียวกับการสนับสนุนองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ 

      3. ขอให้ภาครัฐลดภาษีการน าเข้า ส่งออก แก่ผู้ประกอบการ SME หรือให้อัตราภาษีลดที่มากกว่าผู้ประกอบการขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ 

      4. ขอให้ภาครัฐให้ทุนสนับสนุนที่เพียงพอแก่ SME เน้นการให้แก่องค์กรจ านวนไม่มาก ไม่ใช่ทั้งหมด มีการคัดเลือกที่โปร่งใส และให้องค์กรที่ประสบความส าเร็จ

สนับสนุนเงินทุนกลับมาสู่กองทุนกลาง 

      5. ภาครัฐจัดให้มีที่ปรึกษาเฉพาะทาง ตามกลุ่มธุรกิจ 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับเสนอภาครัฐ 

ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านนวัตกรรม (Innovation) 

 เรื่อง ................................................... 

ที่มาของนโยบาย 

 ปัญหาและขอบเขตของปัญหา 

ขาดประสบการณ์ การออกไปเห็นอะไรใหม่ๆ ขาดการคิดเชิงนวัตกรรม  

การท า Innovation ต้องใช้งบประมาณ ใช้เวลา ใช้ความพยายาม และต้องสื่อสารให้คนในองค์กรตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือ และเมื่อ

พัฒนาสินค้าออกมาแล้วอาจจะไม่เป็นที่ต้องการของตลาด 

ความรู้ของบุคลากรภายในองค์กร ทั้งในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยี เรื่องการออกแบบดีไซน์เพ่ือตอบรับกับลูกค้ายังขาดอยู่ 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

 แนวทางของนโยบาย (Policy means) 

      1. หน่วยงานที่สนับสนุนผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมปรับกระบวนการท างาน ให้รวดเร็วขึ้น เช่น การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ อาจจะติดกับข้อกฎหมาย มีกระบวนการใน

การน าเสนอนวัตกรรมใหม่ท่ีล่าช้า ควรลดขั้นตอนหรือระยะเวลาเหล่านี้ลง 

      2. จัดกิจกรรม sharing best practices ขององค์กรที่มีนวัตกรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่แก่องค์กรที่ขนาดใกล้เคียงกัน อยู่ในอุตฯ ที่ใกล้เคียงกัน ที่มีความต้องการ 

      3. เร่งรัดกระบวนการพิจารณาความร่วมมือระหว่าง Industry และ Academic ให้มีความรวดเร็ว ลดขั้นตอน มีกรอบเวลาที่ชัดเจนส าหรับการ matching ระหว่าง

ภาครัฐและหน่วยงานวิจัย 

      4. ปรับพรบ.ด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้คุ้มครองผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน ไม่ให้มีการลอกเลียนแบบความคิดได้ง่าย 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับเสนอภาครัฐ 

ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านมาตรฐานอุตสาหกรรม (Industry Standard) 
 เรื่อง ................................................... 

ที่มาของนโยบาย 
 ปัญหาและขอบเขตของปัญหา 
 ความแตกต่างของมาตรฐานขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง 
ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้สึกว่าการขอมาตรฐานฃยุ่งยาก ไม่คล่องตัว และมีค่าใช้จ่ายสูง 
บุคลากรในองค์กรยังไม่เห็นความจ าเป็นที่ต้องท า 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
 แนวทางของนโยบาย (Policy means) 
      1. สร้างมอก ส าหรับนวัตกรรมโดยเฉพาะ ที่ไม่ใช้หมวดที่ระบุไว้เดิมเป็นที่ข้อจ ากัด เป็นมาตรฐานพื้นฐานเพื่อให้น าไปขายสินคา้ได้
ก่อนการขอมาตฐานจริง ซึ่งอาจใช้ระยะเวลานานกว่า 
      2. สมอ เพิ่มความยืดหยุ่นในการก าหนดข้อก าหนดต่างๆ เช่น การก าหนดส่วนประสมในแหนม ควรระบุเป็นปริมาณโปรตีน แทน
ปริมาณหมู เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลาย 
      3. ให้ภาครัฐเพิ่มเติมมาตรฐานต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม ให้ครอบคลุมในทุกอุตฯ 
      4. พัฒนาบุคลากรผู้ตรวจสอบมาตรฐานให้มากขึ้น และพัฒนาสถาบันภายในประเทศที่สามารถให้ certificate มาตรฐานต่างๆ ให้
ครอบคลุมมากข้ึน 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับเสนอภาครัฐ 

ข้อเสนอเชิงนโยบายผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformation Leadership) 
 เรื่อง ................................................... 

ท่ีมาของนโยบาย 
 ปัญหาและขอบเขตของปัญหา 
พนักงานยังไม่มีกระบวนการคิดที่สามารถคืดได้เอง บุคลากรภายในองค์กรขาดศักยภาพ 
การเปลี่ยนทัศนคติของเด็กรุ่นใหม่ท าได้ยาก 
ด้านการสื่อสาร การประสานงาน ท าให้เกิดปัญหา 
ผู้น าองค์กรหลักเป็นคนรุ่นเก่า และ คนท่ีเข้ามาท างานในองค์กร ไม่มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง 
องค์กรประกอบด้วยบุคลากรหลากหลาย Gen 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
 แนวทางของนโยบาย (Policy means) 
      1. หลักสูตรของสถาบันการศึกษาควรเพิ่มการพัฒนา soft skills เช่น การน าเสนอ การเป็นผู้น า 
      2. ให้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ โดยมีเจ้าของธุรกิจท่ีเป็น Key champion เข้ามามีส่วนร่วม เช่น แบ่งปัน best practices หรือช่วยองค์กร
อื่นให้ประสบความส าเร็จ โดยเจ้าของธุรกิจจะได้รับผลตอบแทนจากภาครัฐกลับไป เช่น ได้ผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือทุนสนับสนุนบางอย่าง 
      3. จัดกิจกรรมการเวียนการให้ค าปรึกษาให้กลุ่มผู้ประกอบการ SME Spring up รวมกลุ่ม และสลับกันไป company visit ช่วยกันให้ค าปรึกษาแก่
องค์กร แชร์มุมมองโดยเฉพาะจากองค์กรท่ีประสบความส าเร็จ 
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กิจกรรมที่สมาชิกกลุ่มจะร่วมกันท า 
หลังจบโครงการ 



• ควรน ากรณีศึกษาประสบการณ์แต่ละท่านที่ได้ประสบมาแล้วมาแลกเปลี่ยนกัน เช่น 
การพัฒนาบุคลากร 

• จัดท าการร่วมกันคิดและประยุกต์น าเทคนิคไปใช้เพื่อพัฒนาองค์กร 
• แชร์ปัญหาที่พบของแต่ละธุรกิจแล้วให้เพ่ือนๆ เสนอไอเดียหรือมุมมองใหม่ๆ 
• จัดท าสมุด Idea น าเสนอสินค้าแปลกๆที่ควรจะมีในอนาคต 
• ระดมสมอง idea การท า lean, ธุรกิจอะไรที่ไม่จ าเป็นหรือจ าเป็นที่ต้องมุ่งสู่ 

industry 4.0 
• กิจกรรม "Spring Up" Business Network for CSR 
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กิจกรรมที่สมาชิกกลุ่มจะร่วมกันท า 
หลังจบโครงการ 
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THANK YOU 


