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กลุ่ม 6 : Sixth Sense  
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สมาชิกกลุ่ม 

1. นายวีรยศ ลิมปนชัยพรกุล บริษัท แทค สยาม คอร์ป จ ากัด 
2. นางสาวมุกด์อนัญ ค ามา บริษัท ดิฟ คูล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
3. นายโกเมน โคตรโสภา บริษัท เออีซีดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
4. นายอาดัม เย็นประสิทธิ์ บริษัท เอ็มอีเอ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด 
5. นายก าชัย วงศ์วัฒนเกียรติ บริษัท วัฒนเกียรติ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
6. นางสาวสาวิณี สุราฤทธิ์ บริษัท ท่าซุงสยามคอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
7. นางสาวภัทรา โป้บุญส่ง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไสวเทรดดิ้ง 
8. นางสาวพัชรวัธน์ เจริญธนรัชต์ Water Net Public Company Limited 
9. นางสาวอัจฉรียา ปกรณ์ธรรม บริษัท ซียู ทราฟฟิก เพนท จ ากัด 
10. นายกฤตนัย สัจยากร บริษัท รัชดากร จ ากัด 
11. นายภาษิต ทวีอุดมทรัพย ์ C.J. METALIC CO.,LTD 
12. นายภูมิกรณ์ วิริยะรังรอง บริษัท วิริยะโลหะกิจ จ ากัด 
13. นายเกรียงไกร ชัยศิรินิรันดร์ บริษัท เคเอส อะโกร จ ากัด 
14. นายพรยศ กลั่นกรอง กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
15. นายพันรวี ทรัพย์อุดม ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
16. นางสาวอุบลวรรณ โอสนานนท ์ บริษัท ด.ีเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 
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สรุปส่ิงที่ได้จากการอบรมหลักสูตร 

หมวดหัวข้อ สรุปสิ่งที่ได้รับจากหลักสูตร 
ประเด็นที่สามารถน าไปต่อยอดปรับใช้

ในการพัฒนาธุรกิจต่อไป 

 หมวดที่ 1 [Thailand 4.0] 

นโยบายการส่งเสริม SME สู่ 

Thailand 4.0 ของภาครัฐ 

 

 

 

เป็นโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ “ท า
น้อยได้มาก” 
คือเป็นอุตสาหกรรมท่ีอยู่บนพ้ืนฐานของโลกไซ
เบอร์ท่ีเชื่อมต่อทุกส่วนของการผลิตไม่ว่าจะอยู่ที่
ใดบนโลกนี้ก็ตาม เป็นการเชื่อมโยงทุกส่วนใน
โรงงานเข้าด้วยกันบน cyber platform 
 

-ท าน้อยได้มากเน้นสร้างมูลค่าเพิ่ม 
-นวัตกรรม 
-เปล่ียนวัฒนธรรมและมุมมอง 
-การใช้ Digital เพื่อให้เกิดรูปแบบใหม่ๆ 
-เปลี่ยนจากการเติบโตแบบปักช าเป็นสร้าง
รากแก้ว 
-ระบบ LAEN 
 

 หมวดที่ 2 [Smart SME] การ

เป็นผู้น าองค์กรสู่ความส าเร็จ

อย่างเป็นเลิศ 

 

 

 

 

-การสร้างสัมพันธภาพ 
-PODSCORB 
-6 S 
-การเปลี่ยน MIND SET 
-ตัดสินใจบนพื้นฐานของ Reality 

-การเปลี่ยน MIND SET 
-PODSCORB 
-6S 
-ตัดสินใจบนพื้นฐานของ Reality 
-การสร้าง Connection 
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สรุปส่ิงที่ได้จากการอบรมหลักสูตร 
หมวดหัวข้อ สรุปสิ่งที่ได้รับจากหลักสูตร ประเด็นที่สามารถน าไปต่อยอดปรับใช้ใน

การพัฒนาธุรกิจต่อไป 

 ห ม ว ด ที่  3  [ Innovation 

Driven Entrepreneur : IDE] 

การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรม

มาสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร 

 

 

นวัตกรรม คือ การแปลงความรู้มาเป็นเงิน โดยการน า 
ความรู้ และ ประสบการณ์ + เทคโนโลยี +trend มา
รวมกันเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ ที่คนต้องการ ซึ่งรูปแบบนั้น 
เป็นได้ตั้งแต่การท างานแบบใหม่/ สินค้ารูปแบบใหม่/ 
บริการรูปแบบใหม่ จนไปถึง ธุรกิจแบบใหม่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ 
ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ สิ่งๆนั้นเป็นที่ต้องการ
ของคนส่วนใหญ่ได้  ในขณะเดียวกันยังสามารถ เพิ่มรายได้ 
หรือ ยอดขาย และท าก าไรให้สูงขึ้น และ ลดต้นทุนให้
ต่ าลง 

การที่เราจะพัฒนาต่อไปให้ได้นั้น เราจะต้องสร้าง “ไอเดีย” 
ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นอยู่เสมอ โดยสิ่งที่เกิดใหม่นั้น ต้องสร้าง
ความแตกต่างจากคนอื่น และ ตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มให้ได้ และ ยังต้องเปลี่ยนให้ทันยุคสมัย 
โดยจะต้องเรียนรู้ trend ที่ก าลังจะเกิดขึ่นในอนาคต และ 
เรียนรู้ผู้บริโภคให้ละเอียดขึ้นกว่าเดิม นอกจาก feedback 
จากผู้บริโภคแล้ว เราจะต้องสังเกตุพฤติกรรมความต้องการ
ของผู้บริโภค โดยที่เค้าไม่จ าเป็นต้องบอกเรา นอกจากการ
คิด ไอเดียใหม่ๆ และ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังต้อง
รักษาให้ธุรกิจนั้นมีความยั่งยืนต่อไปด้วย 

 หมวดที่ 4 [Industry 4.0] การ

ปรับองค์กรเข้าสู่ยุค Industry 

4.0 
 
 
 
 
 

ที่ต้องพัฒนาไปสู่ Industry 4.0 เพราะ เราไม่สามารถแข่ง
กับประเทศจีนได้ ในเชิงของการผลิตที่ต้นทุนต่ า ดังนั้น เรา
ต้องเพิ่ม นวัตกรรมไปในสินค้า เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และ 
ความแตกต่างเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ปัจจัยใน
การไปสู่ Industry 4.0 นั้น คือการเชื่อมโยงข้อมูลทุกส่วน
เข้าด้วยกันโดยใช้เทคโนโลยี เป็นตัวขับเคลื่อน เริ่มตั้งแต่ 
การผลิต/การจัดจ าหน่ายไปถึงผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ รวมไป
ถึง การทราบถึงความต้องการผู้บริโภค เพื่อการพัฒนา
สินค้าและบริการได้ทันท่วงที และ ต่อเนื่อง และ สร้าง
รายได้ที่ยังยืน 

การเห็นความส าคัญของการพัฒนา โดยน าเอาหลักการคิด
ยุคใหม่+เทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุก
ส่วนขององค์กร ตั่งแต่การเชื่อมโยงในสายผลิต (CPS) / การ
น าเอาเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้  ส่งผลให้การผลิตมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นและต้นทุนต่ าลง (Smart Factory) /การ
เชื่ อม โยงข้ อมู ลต่ า ง  ทั้ ง ในด้ านการผลิ ต  และ  กา ร
ประสานงานในองค์กร (Integration)/ การเข้าถึง และ 
ตอบสนองผู้บริโภค (Internet of Things and Service / 
จนสามารถตอบสนองความต้องการสู งสุดได้  (Mass 
Customization) 
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สรุปส่ิงที่ได้จากการอบรมหลักสูตร 
หมวดหัวข้อ สรุปสิ่งที่ได้รับจากหลักสูตร ประเด็นที่สามารถน าไปต่อยอดปรับใช้ใน

การพัฒนาธุรกิจต่อไป 

 หมวดที่ 5 [Spring Up] การ

บ ริ ห า ร อ ง ค์ ก ร ใ ห้ มี

ประสิทธิภาพ 

 

 

เข้ า ใจถึงการน า เอาหลักการปฏิบัติต่ าง  ๆ มา
ประยุกต์ใช้กับองค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
บุคลากรหรือการผลิต เช่นการน า Lean มาใช้ใน
องค์กร และการลดของเสียต่าง ๆ ไม่ว่าจะเกิดจาก
เครื่องจักร เวลา หรือพนักงงาน แต่ในการพัฒนาหรือ
บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพนั้นสิ่งส าคัญที่ต้อง
ค านึงถึงคือเรื่องของสิ่ งแวดล้อม การประหยัด
พลังงาน หรือมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยด้วย 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

การน า Lean มาใช้ในองค์กร ซึ่งหัวใจส าคัญของ 
Lean คือ 1. เปลี่ยน mindset ของผู้บริหารระดับสูง
และระดับกลาง เพราะจะเป็นการเปลี่ยนให้พนักงาน
ระดับล่างเปลี่ยนตาม 2. Integration หรือการ
เ ชื่ อ ม โ ย ง ต้ อ ง ล ง ถึ ง ร ะ ดั บ ป ฏิ บั ติ ง า น  3. 
Sustainability หรือความยั่งยืน และการมี
กระบวนการลดของเสียในระบบการผลิตต่าง ๆ 8 
ประการ หรือตัวย่อ DOWNTIME 

 หมวดที่ 6 [Connect to the 

world] เรียนรู้ เทคนิค

การตลาดและเชื่อมโยงการค้า

โลก 

 

ทิศทางของการท าธุรกิจที่จะเกิดข้ึนในอนาคตเมื่อโลก
กลายเป็นdigital world ที่ซ้อนทับกันระหว่าง
reality world และ digital worldเนื่องจากจ านวน
ชั่วโมงของผู้ที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตในการออนไลน์มาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง การช่วยเหลือกันในด้าน และ best 
practice ต่างๆ ด้วยconnection จากการร่วมมือ
แบบพ่ีจูงน้อง 

การเข้าใจถึงความเป็นไปได้ต่างๆที่สามารถจะเกิดขึ้น
ได้ในอนาคต รวมถึงวิธีการน าไปสู่การพัฒนาบริษัท
อย่างยั่งยืนในตลาดสากล 
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สรุปส่ิงที่ได้จากการอบรมหลักสูตร 
หมวดหัวข้อ สรุปสิ่งที่ได้รับจากหลักสูตร ประเด็นที่สามารถน าไปต่อยอดปรับ

ใช้ในการพัฒนาธุรกิจต่อไป 

 หมวดที่ 7 [Ease of Doing 

Business] กฎหมาย/กฎระเบียบ ที่

เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจ 

 

 

 

 

เป้าหมายกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพ่ิมการจัดอันดับ
ความยาก-ง่ายในการเริ่มต้นธุรกิจของประเทศไทยจาก
อันดับที่ 76 จากท้ังหมด 190 ประเทศ เป็นอันดับต้นๆ 
โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันการเงิน 
ภาครัฐ สภาอุตสาหกรรม หอการค้า สมาคมต่างๆ 
ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ผู้ ประกอบธุ รกิ จที่ มี ประสบการณ์
สถาบันการศึกษาและนักวิชาการ เพ่ิมความเร็ว และ
ความสะดวกในการให้บริการ จากเดิม 25.5 วัน เป็น 1 
วัน 

วางแผนในการขยายหรือเปิดธุรกิจใหม่ที่สะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้นจากการลดขั้นตอนในการ
ประสานงานจากภาครัฐบาลด้วย ระบบ Online 
Documentation E-Payment & E-File 
Sharing และการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ 

 หมวดที่ 8 [SME Think Big] MAI 

ค าตอบสู่การเติบโต 
 
 
 
 
 

1.ต้องพัฒนา SME ให้มีแนวคิดแบบ IDE โดยที่ต้อง
ได้รับความร่วมมือจากทั้ง 5 ฝ่าย คือ entrepreneur, 
capital investor, university, government, 
cooperation 
2.ต้องพัฒนาผู้ประกอบการในไทยให้มีความสามารถ
ทางด้าน innovation กับ entrepreneur ให้มากขึ้น 
ดังที่ประเทศต่างๆได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง 

1.กลับมาวางแผนการคลาดโดยที่ควรจะหาความ
ต้องการของตลาดก่อน จึงจะท าสินค้าออกมา 
2.ไม่ควรอยู่เฉยๆ ต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลาทั้ง
ด้านนวัตกรรม และ ความสามารถด้านการ
ประกอบการ 
3.เข้าใจและพัฒนาทีมผู้ประกอบการ เช่น หาคน
ที่เก่งในด้านที่เราไม่เก่งมาช่วยงาน 
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ปัญหาอุปสรรค 
ที่พบในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน 

ปัญหาจากภายนอก 1. .....นโยบายภาครัฐบาลก่อให้เกิดการกีดกันทางการค้า 
2. .....เศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศมีการชะลอตัว 
3. .....แรงงานต่างด้าวก่อให้เกิดปัญหาทางมนุษยธรรม 

ปัญหาภายในองค์กร 1. การบริหารจัดการ: การสื่อสารในแต่ละระดับขาดตความชัดเจน และความแตกต่างทางอายุและ
ทัศนคติ 

2. การตลาดและการขาย: การค้าแบบระบบอุปถัมภ์ เส้นสายและคอนเนคชั่น 

3. ประสิทธิภาพการผลิต: ขาดนวัตกรรม และ ทักษะแรงงาน รวมทั้งทัศนคติในการบริโภคสินค้า
นวัตกรรมของคนไทย 

4. การบริหารการเงินและต้นทุน: การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการขาดแคลนทักษะทางด้านบัญชี
ของกิจการและผู้บริหาร 

5.   บุคลากร: อัตราการเปลี่ยนงานสูง และจบมาท ามาไม่ตรงสาย ขาดคุณภาพ 

6.   เทคโนโลยีและนวัตกรรม: ผู้ประกอบการไม่สามารถเข้าถึงงานวิจัยต่างๆได้โดยง่าย 

7.   สังคมและสิ่งแวดล้อม: ขาดวินัยภายในองค์กร ขาดการค านึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
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ข้อเสนอแนะเชงินโยบายส าหรบัเสนอภาครฐั 



 
 
- การขอรบัรองมาตรฐานต่างๆ เชน่ CE, ISO, etc. ฟรี!! 
- SMEsรายยอ่ยขาดโอกาสการเขา้ถงึงบประมาณการพฒันา
ของรฐั 

 
 
- ชอ่งทางการสื่อสารจากทางรฐับาลขาดการอพัเดต และการ

ตดิตามความคบืหน้า 
- ใชเ้วลาในการจดสทิธบิตัรคอ่นขา้งนาน และ ไมแ่มน่ย า

หรอืคลอบคลุม 

 
 
 
 
 
 
 

- ลดระยะเวลาในการรบัรองมาตรฐานคอ่นขา้งนาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- คอรส์พฒันาศกัยภาพผูบ้รหิารตัง้แต่เดก็ ปลกูฝังคา่นิยม
การมวีนิยั 
 

การเพิ่มขีดความสามารถ (Capacity Building) 

ด้านนวตักรรม (Innovation) 

ผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Transformation Leadership) ด้านมาตรฐานอตุสาหกรรม (Industry Standard) 

ด้านผลิตภาพ (Productivity) 

9 
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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) 
 ประเภทข้อเสนอเชิงนโยบาย  
      2.1 ข้อเสนอใหม่ 
      2.2 ข้อเสนอเดิม (แก้ไข – ปรับปรุงนโยบาย) 
      2.3 ยกเลิกนโยบายเดิมที่เป็นอุปสรรค 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับเสนอภาครัฐ 

ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านผลิตภาพ (Productivity)    
 เรื่อง ..นโยบายการประกอบกิจการ ZERO WASTE 

ที่มาของนโยบาย 
 ปัญหาและขอบเขตของปัญหา 
    ดังน้ี...ในทุกอุตสาหกรรมมีขยะเกิดขึ้น 
 วิเคราะห์ผลกระทบจากปัญหา 
    ดังน้ี...ท าให้เกิดการสูญเสียโดยไม่จ าเป็น 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
 แนวทางของนโยบาย (Policy means) 
      1. ลดภาษี 
      2. ได้รับเงินสนับสนุนที่เก่ียวขอ้งกับการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
      3. ท า benchmarkของแต่ละอุตสาหกรรม 
      4. ช่วยท าให้ทุกโครงการมันต่อเนื่อง 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับเสนอภาครัฐ 

ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านนวัตกรรม (Innovation) 
 เรื่อง ...สร้างแรงจูงใจในการเข้าถึงนวัตกรรม 

ที่มาของนโยบาย 
 ปัญหาและขอบเขตของปัญหา 
    ดังน้ี...ผู้ประกอบการทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรทางนวัตกรรม 
 วิเคราะห์ผลกระทบจากปัญหา 
    ดังน้ี…ขาดโอกาสในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการ 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
 แนวทางของนโยบาย (Policy means) 
      1. ท าให้เกิดการเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวัน เช่น (LINE) 
      2. สนับสนุนแนวคิดที่ให้เกิดการสร้างนวัตกรรม 
      3. ส่งเสริมค่านิยมและทัศนคติการบริโภคสินคา้นวัตกรรมของคนไทย โดยเฉพาะหน่วยงานรัฐบาล 
      4. สนบัสนุนการส่งออกสินค้านวัตกรรม และ support ทั้งนโยบาย และการจดต่างๆ ในตลาดโลก 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับเสนอภาครัฐ 

ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านมาตรฐานอุตสาหกรรม (Industry Standard) 
 เรื่อง ...FREE- ONE STOP SERVICE 

ที่มาของนโยบาย 
 ปัญหาและขอบเขตของปัญหา 
    ดังน้ี..ยังต้องจ้างoutsourceในการท ามาตรฐาน 
 วิเคราะห์ผลกระทบจากปัญหา 
    ดังน้ี..เกิดการกีดกันทางการค้า และสินค้าขาดมาตรฐาน 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
 แนวทางของนโยบาย (Policy means) 
      1. ขอการรับรองครั้งแรกฟรี  
      2. เพิ่มความต่อเนื่องและความน่าเช่ือถอืของผูป้ระกอบการ 
      3. ผู้ตรวจสอบมีจรรยาบรรณ  
      4. ท าให้มาตรฐานของไทยเป็นที่ยอมรับในสากล 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับเสนอภาครัฐ 

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

ที่มาของนโยบาย 
 ปัญหาและขอบเขตของปัญหา 
    ดังน้ี...การเปลี่ยนทัศนคติของคนใช้เวลานาน 
 วิเคราะห์ผลกระทบจากปัญหา 
    ดังน้ี…บุคลากรขาดคุณภาพ 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
 แนวทางของนโยบาย (Policy means) 
      1. เพิ่มเงินเดือน และ คุณภาพของ ครู-อาจารย์ 
      2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยต่อสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
      3. ปรับทัศนคติของบุคลกรในปัจจุบัน 
      4. สปิริตความรับผิดชอบและวินัย 
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ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย 
ส าหรับเสนอภาครัฐ 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย (Policy Proposal) ควรเป็นข้อเสนอใหม่ๆ กระบวนทัศน์ใหม่ท่ีเชื่อว่าหากปฏิบัติ 
แล้วจะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล น าไปสู่อนาคตที่ดีกว่าปัจจุบัน 

ไม่เป็นข้อเสนออย่างเช่นแผยปฏิบัติการหรือประเด็นเล็กน้อย 
ร่างข้อเสนอเชิงนโยบายต้องค านึงถึงความคาดหวังให้เกิดอะไร  จะท าอย่างไร มีเงื่อนไข /กลไก

สนับสนุนอย่างไร 
น าเสนอประเด็นหลักและประเด็นรองที่ที่ขยายความให้เข้าใจถึงแนวปฏิบัติที่เป็นไปได้  น าเสนอง่าย

ต่อความเข้าใจ กระชับ ชัดเจน และไม่วกวน 
 

หมายเหต ุ

KEY WORD 
 
ให้น าเสนอสิ่งท่ีผู้ประกอบการต้องการให้ภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวงอตุสาหกรรม ด าเนินการเพ่ือส่งเสริมและพฒันาผู้ประกอบการให้
สามารถ SPRING ก้าวไปสู่สากลได้อย่างเข้มแข็งและยัง่ยืน 
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กิจกรรมที่สมาชิกกลุ่มจะร่วมกันท า 
หลังจบโครงการ 

 1. Monthly Meeting 
        1daytrip - จัดกิจกรรมพบปะพูดคุยกัน / ท่องเที่ยว / ท าบุญไหว้พระ 9 วัด 
 
 2. ท าบุญที่มูลนิธิเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทย แถวราชวิถี 
 
 3. การพัฒนาธุรกิจเชื่อมโยงคนในกลุ่ม 
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THANK YOU 


