
SMEsไทยกบัการสร้างนวตักรรมในอุตสหกรรม
ช้ินส่วนยานยนต์

งานแสดงเทคโนโลยีชิน้สว่นยานยนต์ประจ าปี 2558

ณ อทุยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทมุธานี
28 พฤษภาคม 2558

โดย

บริษัท วิเชียรไดนามิคอินดสัตรี จ ากดั



ตัวอย่างนวัตกรรมของ วเิชียรไดนามคิอนิดสัตรี ทีป่ระสบความส าเร็จ



ตัวอย่างนวัตกรรมของ วเิชียรไดนามคิอนิดสัตรี ทีป่ระสบความส าเร็จ



DRL Trailblazer DRL ColoradoDRL Sonic

DRL Captiva

ตัวอย่างนวัตกรรมของ วเิชียรไดนามคิอนิดสัตรี ทีป่ระสบความส าเร็จ



ตัวอย่างนวัตกรรมของ วเิชียรไดนามคิอนิดสัตรี ทีป่ระสบความส าเร็จ



ตัวอย่างนวัตกรรมของ วเิชียรไดนามคิอนิดสัตรี ทีป่ระสบความส าเร็จ



ตัวอย่างนวัตกรรมของ วเิชียรไดนามคิอนิดสัตรี ทีไ่ม่ประสบความส าเร็จ



ปัจจัยในการขับเคล่ือนให้เกดินวตักรรมในองค์กร

Design & 
Technology

Aspiration

ความทะเยอทะยาน

Competitors

คูแ่ขง่ขนั

Law & 
Regulation

กฎหมายและ
ข้อก าหนดตา่งๆ

Customer’s 
requirement

ความต้องการลกูค้า

- เปา้หมายองค์กร
- ต้องการประสบความส าเร็จทางธุรกิจ
- ต้องการอยู่รอด
- ต้องการเป็นท่ียอมรับในสงัคม
- ต้องการท าให้เป็นแบบอย่าง

- คิดว่าท าได้ดีกว่า/ เก่งกว่า/ 
ถกูกว่า

- อยากประสบความส าเร็จ
เหมือนเค้าบ้าง

- อยากโชว์ว่าท าได้
- ศกึษาสินค้าของคู่แข่ง

- ความปลอดภยัของคน
- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- บ่งบอกถึงความมีอารยธรรมของประเทศ
- ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ

- ลกูค้าต้องการสินค้าท่ีดีกว่า/ ถกูกว่า/ 
แปลกใหม่/ มีคณุค่า อยู่เสมอ

- สร้างสรรค์Design ใหม่ๆอยู่เสมอ
- เรียนรู้Technologyใหม่ๆอยู่เสมอ



อุปสรรคในการขับเคล่ือนนวัตกรรมในองค์กร

งบประมาณมีจ ากดั

ขาดการสร้างบคุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน

ขาดการสนบัสนนุจากภาครัฐ

• การพฒันาผลิตภณัฑ์

• ศนูย์ทดสอบ

• สง่เสริมการตลาด

การสง่เสริมตลาด และสง่เสริมการขาย

การสร้าง Brand

แสวงหาคูค้่าที่ดี ท่ีให้โอกาส



การช่วยเหลือจากหน่วยงานสนับสนุนภายนอกของบริษัทที่ผ่านมา

เชิญผู้ เชียวชาญในด้านตา่งๆทัง้ในประเทศและตา่งประเทศมาเป็นท่ีปรึกษา

ท าโครงการร่วมกนักบัหน่วยงานภายนอกเพ่ือพฒันาผลิตภณัฑ์

• ศนูย์ทดสอบผลิตภณัฑ์ไฟฟา้และอิเลคทรอนิกส์, สวทช.

• ศนูย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม, สวทช.

• สถาบนัยานยนต์

• สถาบนัไทย-เยอรมนั

• สถาบนัการศกึษาตา่งๆ



ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานสนับสนุน

ก าหนดทิศทางการพฒันาอตุสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วน ที่มุง่เน้นด้านเทคโนโลยี                                    
สร้าง Value added มากกวา่เชิงปริมาณ

สร้างศนูย์ทดสอบชิน้ส่วนยานยนต์ที่มีความพร้อมรองรับSMEs ไทย และในอาเซียน โดยอาศยัความได้เปรียบ
ในความพร้อมด้านอตุสาหกรรมยานยนต์ที่มีมากกว่าประเทศอื่นในอาเซียน 

มีแผนพฒันาบคุคลากรเพ่ือสง่เสริมอตุสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วนที่เป็นรูปธรรม ทนัตอ่การเติบโตของ
อตุสาหกรรมในภมูิภาคนี ้

ช่วยเหลือด้านการตลาดและต้นทนุการผลิต ส าหรับSMEsที่มีนวตักรรมหรือแบรนด์เป็นของต้นเอง เพ่ือให้เกิด
การกระตุ้นการขายทัง้ในประเทสและต่างประเทศ

หน่วยงานสนบัสนนุต้องมีบคุคลากรท่ีมีความพร้อม และเพียงพอ ในการให้บริการกบัภาคอตุสาหกรรม และไม่
มุง่เน้นให้บริการเฉพาะด้านเทคโนโลยีเท่านัน้ ควรมุง่เน้นในเชิงธุรกิจควบคูไ่ปด้วย (รวดเร็ว/ ต้นทนุต ่า/ ขายได้)



อนาคตอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์

คูแ่ขง่มีความพร้อมมากขึน้ ทัง้คูแ่ขง่เดิมจาก จีน อินเดีย ไตหวนั และคูแ่ขง่ใหมใ่นกลุม่ ASEAN ท่ี
จะมีมากขึน้หลงัการเปิด AEC

มีการกีดกนัทางการค้าในรูปแบบใหม่ๆ  นอกจากด้านภาษี เชน่ ด้านมาตรฐานคณุภาพและ
ข้อบงัคบัภายในของแตล่ะประเทศ

ปัญหาการคลาดแคลนแรงงานท่ีมีทกัษะและฝีมือ

เข้าสูย่คุเทคโนโลยีสีเขียว เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม และประหยดัพลงังานมากขึน้

การยกระดบัมาตรฐานคณุภาพของชิน้สว่นยานยนต์ ในประเทศและในภมูิภาคนี ้



การปรับตัวของ SMEs

ต้องปรับตวัจากผู้ผลิต OEM มาสร้างInnovation เป็นของตนเอง

สร้างValue added และ Sale Point ให้กบัผลิตภณัฑ์ของตนเอง เพื่อก าหนด Production Position

ให้เหมาะสม

สร้างแบรนด์เป็นของตวัเอง พร้อมการวางแผนการตลาดและสง่เสริมการตลาดให้เหมาะสม

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีตา่งๆที่เก่ียวข้อง และเพื่อทดแทนการใช้แรงงาน

เน่ืองจากจะมีการแข่งขนัด้านคณุภาพมากขึน้ดงันัน้ใครมีเทคโนโลยี และนวตักรรมก็จะได้เปรียมในการแข่งขนั

ให้ความส าคญักบัการจดัการความรู้ขององค์กร(KM) เพื่อการสะสมความรู้ประสบการณ์ในด้านเทคโลโนยีที่มีมา
นานให้เป็นรูปธรรม สามารถน าไปใช้ประโยคในอนาคต ทัง้ในด้านการพฒันาบคุคลากรและผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ



ข้อเสนอแนะ

อย่าหยดุคิด อย่าหยดุท า อย่าหยดุเรียนรู้ ไมน้่อยกว่า 14-16ชม./วนั

คบคนเก่ง หาPartner ท่ีมีความสามารถช่วยเราได้ทัง้ในเร่ืองการออกแบบ/ เทคโนโลยี/ การผลติ/ การตลาด

ไมอ่ายที่จะCopy แต่ต้อง Copy & Development และไมผ่ิดลขิสทิธ์ิ ไมผ่ิดกฎหมาย

ต้องจดสทิธิบตัรการออกแบบทกุครัง้

ในกระบวนการท าDesign Review ต้องเปิดโอกาสให้ทกุคนท่ีเก่ียวข้องต้องมีสว่นร่วมในการเสนอความคดิเหน็

ไมว่่าจะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวต้อง เก็บสะสมประสบการณ์ท่ีสามารถถ่ายทอดให้กบัคนรุ่นหลงัได้

ยอมรับในกฎ 80:20 คือล้มเหลว 80% ประสบความส าเร็จ 20%

เตรียมใจพร้อมรับความผิดหวงัและล้มเหลว และใช้ธรรมะเข้าช่วยเมื่อพบกบัความผิดหวงั หรือล้มเหลว  เพ่ือเป็นก าลงัใจในการลกุขึน้มาตอ่สู้ใหม่



ประวติัวิทยากร

• นายสานนท์ พานิช
• ประวตัิการท างานท่ี บริษัท วิเชียรไดนามิคอินดสัตรี จ ากดั

– 2539-2547 วิศวกรพฒันาผลิตภณัฑ์
– 2547-2551 ผู้จดัการฝ่ายวิศวกรรม
– 2551-2555 รองผู้จดัการใหญ่สายการผลิตและวิศวกรรม
– 2555-ปัจจบุนั รองผู้จดัการใหญ่สายการขายและตลาด

• ประวตัิการศกึษา
– 2535-2539 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
– 2544-2546 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง


