
 
 

 
 

  
 

  
 

               กิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของวิสาหกิจและพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
จังหวัดระยอง 

ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของเศรษฐกิจไทย  
โดยมีจ านวน SMEs จ านวนกว่า 3 ล้านราย มีการจ้างงานในกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ถึง 10.7 ล้านคน หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 80.4 ของการจ้างงานทั้งหมด ปัจจัยต่างๆที่เข้ามากระทบไม่ว่าจะเป็น การปรับขึ้นค่าจ้างแรงงาน 
ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันย่อมส่งผลกระทบต่อต้นทุนของผู้ประกอบการ SMEs ผนวกกับความผันผวน 
จากทิศทางของค่าเงิน การปรับเพ่ิมสูงขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบ การขยับขึ้นของราคาน้ ามัน อัตราเงินเฟ้อและ 
อัตราดอกเบี้ย รวมถึงการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างภาคอุตสาหกรรมโดยมีแรงจูงใจจากผลต่างค่าจ้าง  และ
สวัสดิการที่แรงงานได้รับ ท าให้ผู้ประกอบการ SMEs โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปซึ่งมีสัดส่วน 85,000 ราย 
ในปัจจุบันต้องเผชิญกับความท้าทายในการด าเนินธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง 

 วิธีหนึ่งที่ผู้ประกอบการ SMEs สามารถน ามาใช้เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การผลิตและบริหารธุรกิจ โดยการลดระยะเวลาและต้นทุนการผลิต ลดภาระการพึ่งพิงก าลังแรงงาน ขณะเดียวกัน
สามารถเพ่ิมก าลังการผลิตให้สูงขึ้นตาม ซึ่งเป็นการมองภาพรวมของระบบการผลิตทั้งหมดตั้งแต่กระบวนการผลิต
สินค้า กระบวนการขนส่งและกระจายสินค้า รวมถึงการปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมทักษะฝีมือทรัพยากรแรงงานให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ ซึ่งผู้ประกอบการอาจคิดหาวิธีตัดลดขั้นตอนการท า งานที่ซ้ าซ้อนลง 
เช่น การปรับเปลี่ยนสถานที่วางเครื่องจักร เพ่ือลดเวลาการประกอบ และขนถ่ายสินค้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เป็นต้น  

แนวทางการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ให้มีศักยภาพและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน สามารถด าเนินการได้หลายวิธีการ ได้แก่ ปรับปรุงกระบวนการผลิต
ให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพด้วยต้นทุนที่ต่ าที่สุด โดยการน าเทคโนโลยีหรือระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ในการผลิต 
หรือใช้เทคนิค Productivity Improvement Tools (เครื่องมือการปรับปรุงการเพ่ิมผลิตภาพเชิงบูรณาการ) เช่น 
Lean-Kaizen เพ่ือลดต้นทุนจากความสูญเปล่า TPM – Total Productive Maintenance เพ่ือลดความสูญเสีย 
ที่เครื่องจักร TQM – Problem Solving Techniques เพ่ือลดความสูญเสียจากของเสียในกระบวนการผลิต เป็นต้น 
นอกจากนี้ ในการบริหารจัดการธุรกิจสามารถน าระบบอัตโนมัติและระบบดิจิทัลมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในแต่ละ
ขั้นตอนของการด าเนินการ เพ่ือเตรียมความพร้อมองค์กรเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 
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จากเหตุผลดังกล่าวศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
จึงเล็งเห็นถึงความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs  
ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพ่ือช่วยให้ SMEs มีการบริหารจัดการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ มีขีดความสามารถใน
การแข่งขันสูงขึน้ และสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การลดความ  

สูญเปล่า การลดต้นทุน ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 
 2. เพื่อเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการและบุคลากรในสถานประกอบการ SMEs ให้มีขีดความสามารถ

ในการด าเนินธุรกิจ 

3. กลุ่มเป้าหมาย  

3.1 ประเภทกลุ่มเป้าหมาย 
1. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรม 

ที่เก่ียวเนื่องหรือต่อยอดเป็นซับพลายเชนและอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง จ านวน 45 กิจการ โดยเป็น 
 วิสาหกิจทั่วไป จ านวน 30 กิจการ 
 วิสาหกิจที่มีศักยภาพสูง จ านวน 15 กิจการ  

2. ผู้ประกอบการและบุคลากรในภาคธุรกิจ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการถ่ายทอด
ความรู้ตามแนวคิดการเพ่ิมผลิตภาพเชิงบูรณาการ จ านวน 90 คน 

3.2 คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย 
   3.2.1 วิสาหกิจทั่วไป มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

     1. เป็นวิสาหกิจที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือมีการจดทะเบียนพาณิชย์ในสาขาอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่อง หรือต่อยอดเป็นซัพพลายเชนและอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง  

2. มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย ร้อยละ 51 ขึ้นไป 
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

 4. ไม่เป็นธุรกิจที่ขัดต่อศีลธรรม 
    3.2.2 กลุ่มวิสาหกิจที่มีศักยภาพสูง มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

   1. เป็นวิสาหกิจที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือมีการจดทะเบียนพาณิชย์ในสาขาอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่อง หรือต่อยอดเป็นซัพพลายเชนและอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง  

 2. มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย ร้อยละ 51 ขึ้นไป 
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 4. ไม่เป็นธุรกิจที่ขัดต่อศีลธรรม 
 5. เป็นวิสาหกิจที่มีศักยภาพสูง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติจ านวน 3 ข้อ จาก 11 ข้อ ดังต่อไปนี้    
    1) มียอดขายเพ่ิมข้ึนต่อเนื่องติดต่อกัน 2 ปี 

     2) มีฐานลูกค้าเพ่ิมข้ึนในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา  
             3) มีการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ 
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   4) มีการขยายสาขา หรือมีแผนที่จะขยายสาขาของกิจการ 

     5) ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลต่างๆ 
   6) ได้รับรางวัลการประกวดต่างๆที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจ 

     7) มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ 
     8) มีการเชื่อมโยงระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิต 
     9) มีแผนการพัฒนาการผลิตโดยใช้ระบบอัตโนมัติ 
     10) มีการน าเทคโนโลยี ดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 
     11) มีการจัดท าแผนธุรกิจ หรือแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจนเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ 

4. สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและปศุสัตว์ 

อุตสาหกรรมสิ่งทอที่ท าจากเส้นใยธรรมชาติ อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ อุตสาหกรรมหนังและฟอกหนัง 
อุตสาหกรรมน้ ายางและแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์จากไม้และกระดาษ 
อุตสาหกรรมพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ อุตสาหกรรมปาล์มและแปรรูปผลิตภัณฑ์ปาล์ม อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
การเกษตร เป็นต้น  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 จังหวัดระยอง 

6. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 ระยะเวลาด าเนินการภายใน 4 เดือน (มิถุนายน - กันยายน)  

ด าเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและบริหารจัดการของวิสาหกิจ เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

 

ขั้นตอน 
กลุ่มเป้าหมาย 

วิสาหกิจทั่วไป วิสาหกิจศักยภาพสูง 

1) การ
วินิจฉัย  
และประเมิน
ศักยภาพ
ของสถาน-
ประกอบการ 

 ด าเนินการส ารวจและประเมินสถานประกอบการ 
(Assessment) เพ่ือให้เจ้าของวิสาหกิจทราบถึง
ปัญหา และจัดท าข้อเสนอโครงการ (Proposal) 
รายกิจการ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้บริหารของวิสาหกิจ โดยข้อเสนอโครงการ
ต้องระบุสภาพปัญหาแนวทาง/แผนงาน และ
ตัวชี้วัดในการ เพ่ิมผลิตภาพ และการลดความ
สูญเปล่าด้วยเครื่องมือการปรับปรุงการ เพ่ิม
ผลิ ตภ าพ เชิ งบู รณ าการ  ห รื อการ เพ่ิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจ จ านวน 
1 Man-Day หรือ 8 Man-Hour ต่อกิจการ 

 ด าเนินการส ารวจและประเมินสถานประกอบการ 
(Assessment) เพ่ือให้เจ้าของวิสาหกิจทราบถึง
ปัญหา และจัดท าข้อเสนอโครงการ (Proposal) 
รายกิจการ ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้บริหารของวิสาหกิจ โดยข้อเสนอโครงการต้อง
ระบุสภาพปัญหา แนวทาง/แผนงาน และ
ตัวชี้วัดในการเพ่ิมผลิตภาพ และการลดความ
สูญเปล่าด้วยเครื่องมือการปรับปรุงการเพ่ิมผลิต
ภาพเชิงบูรณาการ หรือการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการธุรกิจ จ านวน 1 Man-Day 
หรือ 8 Man-Hour ต่อกิจการ 
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ขั้นตอน 
กลุ่มเป้าหมาย 

วิสาหกิจทั่วไป วิสาหกิจศักยภาพสูง 

2) ฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ 

 ด าเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ 
บุคลากรในสถานประกอบการในลักษณะ  
In – House Training ห รื อ  Group Training 
(หลายกิจการมาอบรมร่วมกัน) ในหัวข้อ 
ที่เกี่ยวข้องกับการเพ่ิมผลิตภาพและประสิทธิภาพ 
การบริหารธุรกิจผ่านเครื่องมือการปรับปรุง
การเพ่ิมผลิตภาพ การบริหารจัดการธุรกิจ
ด้านต่างๆ การเชื่อมโยง กับระบบอัตโนมัติ 
หรือระบบดิจิทัล จ านวน 1 Man-Day หรือ 
8 Man-Hour ต่อกิจการ 

 ด าเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก ่
บุคลากรในสถานประกอบการ ในลักษณะ  
In – House Training หรือ Group Training 
(หลายกิจการมาอบรมร่วมกัน ) ในหั วข้อ 
ที่เกี่ยวข้องกับการเพ่ิมผลิตภาพและประสิทธิภาพ 
การบริหารธุรกิจผ่านเครื่องมือการปรับปรุง 
การเพ่ิมผลิตภาพ การบริหารจัดการธุรกิจด้าน
ต่างๆ การเชื่อมโยง กับระบบอัตโนมัติ หรือ
ระบบดิจิทัล จ านวน 1 Man-Day หรือ 8 
Man-Hour ต่อกิจการ 

3) เชื่อมโยง
ธุรกิจ หรือ
ยกระดับ
เทคโนโลยี
และ
นวัตกรรม
โดยใช้ระบบ
อัตโนมัติ
หรือดิจิทัล 

 ด าเนินกิจกรรมเชื่อมโยงเพ่ือสร้างโอกาส ใน
ด้านการค้า การลงทุน  การเจรจา  และ
เชื่อมโยงทางธุรกิจ หรือการพัฒนานวัตกรรม 
อาทิ การเชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดใหญ่  
(Big Brother)  หรือยกระดับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผ่าน  Industry Transformation 
Center (ITC) สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา
การเชื่อมโยงลักษณะซัพพลายเชน (ต้นน้ า - 
ปลายน้ า) เป็นต้น จ านวน 1 Man-Day หรือ 
8 Man-Hour ต่อกิจการ 

 .ด าเนินกิจกรรมเชื่อมโยงเพ่ือ สร้างโอกาสใน
ด้านการค้า การลงทุน การเจรจาและเชื่อมโยง
ทางธุรกิจหรือการพัฒนานวัตกรรม อาทิ การ
เชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดใหญ่ (Big Brother) 
หรือยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่าน 
Industry Transformation Center ( ITC)  
สถาบันวิจัย  สถาบันการศึกษา การเชื่อมโยง
ลักษณะซัพพลายเชน (ต้นน้ า - ปลายน้ า)  
เป็ น ต้ น  จ าน วน  2  Man-Day ห รื อ  1 6   
Man-Hour ต่อกิจการ 

4) การให้
ค าปรึกษา
แนะน าเชิง
ลึกใน สถาน
ประกอบการ 

 ด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกใน
สถานประกอบการ ในการเพ่ิมผลิตภาพและ
ประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจผ่านเครื่องมือ
การเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) การบริหาร
จัดการ หรือการเชื่อมโยง กับระบบอัตโนมัติ 
หรือระบบดิจิทัล โดยด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ตามแผนในข้อเสนอโครงการ (Proposal) 
เพ่ือให้ เกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์และ
ตัวชี้วัดความส าเร็จของงาน  จ านวนรวม  
5 Man-day หรือ 40 Man-Hour ต่อกิจการ  

 ด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน าเชิ งลึกใน 
สถานประกอบการ ในการเพ่ิมผลิตภาพและ
ประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจผ่านเครื่องมือ 
การเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) การบริหาร
จัดการ หรือการเชื่อมโยงกับระบบอัตโนมัติ 
หรือระบบดิจิท ัล  โดยด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ตามแผนในข้อ เสนอโครงการ  (Proposal) 
เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด
ความส าเร็จของงาน จ านวนรวม 8 Man-day หรือ 
64 Man-Hour ต่อกิจการ  

 รวมทั้งสิ้น 8 Man-day หรือ 64 Man-Hour 
ต่อกิจการ 

รวมทั้งสิ้น 12 Man-day หรือ 96 Man-Hour 
ต่อกิจการ 

 


