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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [ /] TQM-Best Practices  (ต้องจัดทำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และการทดลองนำเสนอผลงาน) 

[  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดทำ Abstract, Presentation Slide  
     และการทดลองนำเสนอผลงาน) 

ประเภทองค์กร [ /] หน่วยงานธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ        [  ] หน่วยงานด้านการศึกษา   
[  ] หน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ      [  ] หนว่ยงานทางด้านสาธารณสุข 

ชื่อเรื่องนำเสนอ การเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีโครงสร้างน้ำหนักเบาเพ่ือการผลิตยานพาหนะสมัยใหม่ของ
ประเทศไทย 
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. การนำองค์กร     [  ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการนโยบาย  
[  ] 3. การเอาใจใส่ลูกค้าและตลาด   [  ] 4. การวัด การวิเคราะห ์และ การจัดการความรู้  
[  ] 5. การเอาใจใส่ทรัพยากรบุคคล   [ /] 6. การจัดการกระบวนการ  
[  ] 7. การประยุกต์ระบบมาตรฐานต่างๆเข้ากับการบริหารจัดการ  

ชื่อหน่วยงาน ………บริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด..................................................……..…….…………………  
ที่อยู่ ………………….…52/10 ม. 2 ต.ตะค่า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150……………………………..……………………  
โทรศัพท์ ……035-964006……..…….. โทรสาร ……035-964010……….  เว็บไซต์ ……www.sakunc.com……………… 
ชื่อผู้เขียน (ผู้นำเสนอ) ………นางสาวชนันยา  คมขำ…......………….……..  ตำแหน่ง ……ตัวแทนฝ่ายบริหาร………….……  
โทรศัพท ์…..…035-964006…………………..……..……………………….…  โทรสาร ……..…035-964010…….…………………  
มือถือ …………094-9833222………………………    อีเมล ………dc@sakunc.com…….…….……………………………………. 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) การพัฒนาเทคโนโลยีต้นน้ำ เพ่ือสร้าง Core Competitive Advantage, Cost, Differentiate และการพัฒนา
กระบวนการ R&D แบบเต็มรูปแบบ 
2) การสร้างผลิตภัณฑ์แบรนด์ไทยที่มีความสามารถในการแข่งขันในการผลิตและประกอบยานพานหะสมัยใหม่โดยใช้
เทคโนโลยีโครงสร้างน้ำหนักเบา  
3) การสร้างนวัตกรรมการผลิตยานพาหนะสมัยใหม่ที่สามารถแข่งขันในระดับสากลได้ 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) การพัฒนากระบวนการ R&D เต็มรูปแบบ สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการ R&D ไปพัฒนาต่อยอดในเชิงอุตสาหกรรม
ได้  
2) การพัฒนาเทคโนโลยีต้นน้ำ เพ่ือสร้าง Core Competitive Advantage, Cost, Differentiate, การพัฒนา
กระบวนการ R&D แบบเต็มรูปแบบ และสร้างผลิตภัณฑ์แบรนด์ไทยที่มีความสามารถในการแข่งขันในการผลิตและ
ประกอบยานพานหะสมัยใหม่โดยใช้เทคโนโลยีโครงสร้างน้ำหนักเบา เกิดเป็นนวัตกรรมการผลิตยานพาหนะสมัยใหม่ที่
สามารถแข่งขันในระดับสากลได้ 
 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [ /] อนุญาต   [  ] ไมอ่นุญาต 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่นำเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [ /] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
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บทคัดย่อ 
 
ชื่อเรื่อง :  การเพ่ิมขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีโครงสร้างน้ำหนักเบาเพ่ือการผลิตยานพาหนะสมัยใหม่ของ
ประเทศไทย 
 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

กลุ่มบริษัทโชคนำชัย (CNC) ก่อตั้งตั้งแต่ปี 1998  โดยมีคุณนำชัย สกุลฎ์โชคนำชัย เปน็ผู้ก่อตั้งและประธาน
บริษัทจนถึงปัจจุบัน เป็นบริษัทสัญชาติไทย 100% โดยเริ่มจากเงินทุนเพียง 1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจด้านยานยนต์ 
ได้แก่ 1. แม่พิมพ์รถยนต์ส่งตรงให้กับค่ายรถยนต์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ 2. ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ส่งให้กับลูกค้าใน
กลุ่ม First Tier ของค่ายรถยนต์ในประเทศ  

Core Technology ของบริษัทอยู่ที่ความสามารถในการออกแบบ-ผลิตแม่พิมพ์ได้ทุกประเภท (Single die, 
Progressive die, Transfer die) และทุกชิ้นส่วนของรถยนต์, สามารถขึ้นรูป Material ได้ทุกประเภท รวมถึงเหล็ก 
Super Steel และ Advanced Material รวมถึงเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่ใช้ในการผลิตตัวถังน้ำหนักเบา เช่น การข้ึนรูป 
Super Steel ที่มีค่า tensile 270-980 mpa., Advanced High Strength Steel (AHSS) ที่มีค่า tensile มากกว่า 
1000 mpa., High Strength Aluminum forming 5083 H116, Aluminum Extrusion Series 6, Bending 
Extruded Aluminum การดัดอลูมิเนียมที่มีการขึ้นรูป, Aluminum Welding เทคนิคการเชื่อมแบบต่าง ๆ , Advance 
Adhesive for Body Part การใช้กาวสมัยใหม่ สำหรับตัวถัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบท่ี 1 ตัวอย่างช้ินงานท่ีบริษัทสามารถผลิต และตัวอย่างการใช้โปรแกรมในการออกแบบ 

 
 นอกจากนี้เรายังมีบุคลากรที่มีความรู้ และประสบการณ์ด้านการออกแบบกว่า 30 คน มีเครื่องจักรขนาดใหญ่ 
และทันสมัย เช่น เครื่อง CNC Machine 5 แกน, เครื่องพับชิ้นงานไร้รอยต่อขนาด 12 เมตร, เครื่อง Uncoil ที่คลี่แม
ทได้กว้างที่สุด ขนาด 2.5 เมตร, เครื่องปั๊มขนาด 2,700 ตัน  เป็นต้น   

ธุรกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี ทำให้มีความคิดริเริ่มที่จะจัดทำโครงการเพ่ือคืนกำไรให้กับสังคม โดยการ
เปิดศูนย์ฝึกอบรมด้านแม่พิมพ์ระยะสั้น 4 ปี เปิดสอนเด็กที่มีฐานะยากจนให้สามารถออกแบบ 3D และเรียนรู้
กระบวนการผลิตแม่พิมพ์ชั้นสูงให้มีคุณภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์กว่า 130 คน 

บริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด อยู่ในกลุ่มบริษัทโชคนำชัย จ.สุพรรณบุรี ก่อตั้งเมื่อปี 2006 ผันตัว
จากโรงผลิตชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์ชั้นนำมาสร้างสรรค์งานนวัตกรรม เรืออลูมิเนียม รถอลูมิเนียมให้กับแบรนด์ 
SakunC ออกสู่ตลาด และมีการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ เช่น ยานพาหนะไฟฟ้า อุตสาหกรรมระบบราง รวมถึง
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ด้วยความพร้อมของ Technology ชั้นสูง สามารถนำมาสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างมี
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มาตรฐาน มีความพร้อมด้านเครื่องมือ เครื่องจักรที่ทันสมัย โรงประกอบที่สามารถผลิต รถ ราง เรือ ได้ในที่เดียวซึ่งเป็น
ทีแ่รกของประเทศ 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กร คือ  

การดำเนินชีวิตและการทำงานนั้นจะต้องมีฝันและการทำฝันให้เป็นจริง จะต้องตั้งเป้าหมายไว้ให้สูง และไม่ยึด
ติดกับอดีตอีกท้ังต้องให้ความเคารพต่อผู้อื่น กล้าที่จะท้าทายการแข่งขัน ด้วยความกล้าหาญ ไม่เกรงกลัวต่ออุปสรรค
ใดๆ เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ”  

 [จะนำมาซึ่งความสำเร็จ และความสุขของพนักงาน จากการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า รวมถึงการ
สนองตอบความคาดหวังจากสังคม ลูกค้าและ ผู้ถือหุ้น] 

 
พันธกิจ (Mission) ขององค์กร คือ 

“เราจะสร้างผลิตภัณฑ์ไทย ที่เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากไทย ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล 
ให้คนไทยได้ใช้ ในราคาท่ีเหมาะสม”                        

“บริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด มุ่งมั่นที่จะบริการ การต่อเรือและซ่อมทำเรือ ให้ได้คุณภาพ ส่งมอบ
ตามกำหนด พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพ่ิมความพึงพอใจให้กับลูกค้าถึงระดับสูงสุด” 

เราจะพัฒนานวัตกรรมและทักษะในการผลิตเรือ รถมินิบัส อลูมเนียมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรักษาคุณภาพ (Q) 
และควบคุมราคาให้เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมผลกำไรจากการเป็นหนึ่งเดียว (Unique) ในการชำนาญการด้านผลิตเรือ และรถ
อลูมิเนียม พร้อมกับก้าวไปเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั่วโลกโดยการกำหนดเป้าหมายให้ทุกคนมุ่งไปสู่
ความสำเร็จ 

“บริษัทผลิตเรือ และรถมินิบัส อลูมิเนียม อันดับหนึ่งในประเทศไทยและต้องเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก” 

 

 

 

 

นโยบาย 
1. เสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่พนักงาน โดยมุ่งเน้นให้พนักงานคิดบวกในทุกๆ เรื่องเป็นหลัก 
2. ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของพนักงาน และสิ่งแวดล้อม 

พัฒนากลยุทธ์ให้พนักงานทำงานอย่างปลอดภัยภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีดี 
3. มุ่งเน้นด้านคุณภาพ ความตรงต่อเวลาในการส่งมอบและส่งเสริมประสิทธิภาพ ด้านการผลิตโดยการให้

ความรู้แก่บุคลากร โดยให้ความสำคัญกับการเพ่ิมศักยภาพการทำงาน ความรู้ ความสามารถให้กับพนักงาน
ระดับบุคคล ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพตามข้อกำหนดมาตรฐานระดับสากล 

4. มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและบริการ โดยให้ความสำคัญกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานคุณภาพในระดับที่ลูกค้าต้องการ ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ 

5. การดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับสังคม โดยสนับสนุนการคืนกำไรให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง 
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ค่านิยม (Core Value) ขององค์กร คือ 

  C = Center of New Evolution 
  N = Number One 
  C = Cost Control Appropriate 

CNC ศูนย์รวมแห่งความทันสมัย เพ่ือการเป็นหนึ่งทางธุรกิจ โดยมีราคาท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม 
THE CENTER OF TECHNOLOGICAL EVOLUTION TO BE NUMBER ONE AND COST CONTROL 

APPROPRIATE 
 

• ขั้นตอนที่สำคัญและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนที่สำคัญเหล่านั้น ที่ได้ออกแบบ-พัฒนา-นำไปปฏิบัติ แล้วนำไปสู่การ
ป้องกันไม่ใหป้ัญหาเกิดซ้ำ ยกระดับคุณค่าของผลการทำงานที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า หรือ สามารถสนองตอบความ
คาดหวังของลูกค้าได้ดีขึ้น 

 
การที่จะสามารถผลิตรถยนต์ หรือยานพาหนะอ่ืน ๆ ทั้งคัน แบบที่ค่ายรถยนต์มีได้นั้น จำเป็นต้องประกอบด้วย 
1. การออกแบบบภาพรวมของรถ เพ่ือให้ดูสวยงาม ให้สามารถดึงดูดลูกค้า  
2. การคัดเลือก /สรรหาวัสดุให้มีสเปคท่ีเหมาะสม และมีคุณภาพ  (Advance Material : เทคโนโลยีแมททิเรียล

สมัยใหม่, Advance Material Join : เทคโนโลยีการเชื่อมแมททิเรียลระหว่างกัน, Light weight Structure : 
เทคโนโลยีโครงสร้างน้ำหนักเบา) 

3. การออกแบบชิ้นงานและการประกอบชิ้นงานต่าง ๆ  ให้ได้มาซึ่ง DWG.  เพ่ือนำไปสื่อสารกับ Supplier ให้
สามารถผลิตชิ้นส่วนเพื่อประกอบรถทั้งคัน (Design& Engineering/ Advance CAD/ CAM/ CAE : 
เทคโนโลยีการออกแบบเชิงวิศวกรรม) 

4. การออกแบบแม่พิมพ์ ที่จะนำมาใช้ในการผลิตชิ้นงานเพ่ือนำไปประกอบเป็นตัวรถทั้งคัน  
5. ทำการผลิตแม่พิมพ์ตามที่ได้ออกแบบไว้ ตั้งแต่การทำโฟม การส่งหล่อ การแมชชีน การประกอบอุปกรณ์ การ

ทดลองปั๊มชิ้นงาน โดยมีการตรวจสอบคุณภาพแต่ละข้ันตอน จนกระท่ังได้แม่พิมพ์ที่เสร็จสมบูรณ์  
6. การทดลองปั๊มและประกอบเป็นชิ้นส่วนเพื่อทำไปทดลองประกอบเป็นรถทั้งคันซึ่งรวมถึงการนำระบบหุ่นยนต์

อัตโนมัติ (Robot)  มาช่วยในการผลิต 
7. การประกอบรถยนต์ทั้งคัน  ซึ่งต้องมีลงทุนสูง  

a. โรงงานประกอบที่ได้มาตรฐาน  
b. มีความพร้อมด้านเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต  
c. มีการบริหารจัดการ Supply chain ที่เก่ียวข้องกับสายการผลิต  
d. มีข้ันตอนการผลิตที่เป็นสากล  
e. มีการตรวจสอบคุณภาพในแต่ละข้ันตอน จนถึงการก่อนส่งมอบงาน 

8. การบริการหลังการขาย  

โดยองค์ประกอบที่มีความสำคัญและถือได้ว่าเป็นหัวใจในการผลิตรถยนต์ และยานพาหนะอ่ืนๆ คือการ
ดำเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่ง DWG. (แบบ) ซึ่งจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีในการออกแบบ CAD / CAM / CAE  (CAD : 
Computer Aided Design คือ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและเขียนแบบและเกีย่วข้องกับงานวิศวกรรม / 
CAM : Computer Aided Manufacturing  คือ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต ซึ่งจะใช้ซอฟต์แวร์เพ่ือควบคุม
เครื่องจักร ให้สามารถสร้างชิ้นงานได้ตามที่ได้ออกแบบไว้แล้ว / CAE : Computer Aided Engineering คือ การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม) ซึ่งการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว นอกจากจะใช้โปรแกรมช่วยในการดำเนินงานแล้ว 
ผู้ออกแบบจำเป็นต้องมีทักษะ ความชำนาญ และประสบการณ์ด้านการผลิตชิ้นส่วน และแม่พิมพ์สูง เพ่ือให้สามารถ
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วิเคราะห์ และแยกแยะ ออกแบบชิ้นส่วนต่าง ๆ จนสามารถประกอบร่วมกันจนเป็นรถยนต์ทั้งคันได้ ซึ่งจากท่ีกล่าวมา
ทั้งหมดบริษัทมีความพร้อมและสามารถทำได้ 
 

การสร้างนวัตกรรมในการผลิตยานพาหนะ 
 

รายการ การผลิตยานพาหนะในปัจจุบนั เทคโนโลยีทีน่ำมาประยุกต์ใช้ 
การออกแบบ คัดลอกแบบมาจากของต่างประเทศ และ

ใช้สายตาคาดคะเนและปรับแต่งรปูทรงให้
เหมือนตามแบบ ทำให้การทรงตัว รวมไป
ถึงความแข็งแรง ความสมดลุของเรือน้ันไม่
เป็นไปตามมาตรฐานและอาจไม่เหมาะสม
กับการใช้งานหรือสภาพแวดล้อมได้ 

ใช้โปรแกรมออกแบบ 3D โดยวิศวกรที่มี
ความชำนาญในการออกแบบแม่พมิพ์, 
กระบวนการผลติ, การประกอบ  

การ Simulation ไม่ม ี จำลองโครงสร้างรถ และทดสอบความ
แข็งแรงโดยใช้ระเบยีบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์  

ตัวโครงสร้าง -ไม่เคยมีการใช้อลูมเินียมมาผลิตเป็นบอดี้
รถโดยสารทั้งคัน 
-ใช้แผ่นเหล็กมาเชื่อมต่อกันเป็นโครงสร้าง 

-ใช้อลูมิเนียมมาผลติเป็นบอดีร้ถโดยสารทั้ง
คัน 
-ใช้แม่พิมพ์ป๊ัมและฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน 
-หลังคาช้ินเดียวไร้รอยต่อ ป้องกันน้ำรั่วซึม 
-เสริมความแข็งแรงบรเิวณมุนหลังคา, 
ด้านข้างผู้โดยสารเพื่อเพิ่มความปลอดภัย 
 

รายการ เทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบนั เทคโนโลยีที่ใช้ในเรืออลูมิเนียมแบบขึ้นรูป 
การประกอบ -ใช้ความชำนาญของช่างในการประกอบ 

ซึ่งข้ึนอยู่กับประสบการณ์ของช่างแต่ละ
คน 
-ผลิตโดยใช้แรงงานคน ทำให้ได้ปริมาณ
น้อย 

-มีการออกแบบขั้นตอนการผลติชิ้นงาน 
และประกอบโครงสร้างแตล่ะส่วนชัดเจน 
-ใช้ Jig Assembly ในการประกอบ ทำให้
ช้ินงานทุกช้ินประกอบได้ตามมาตรฐาน 
และมีคณุภาพเท่ากันทุกคัน 
-ใช้ Robot ในการประกอบ ทำใหคุ้ณภาพ
ในการเช่ือมดียิ่งขึ้น 
-ผลิตไดร้วดเร็ว ถึงวันละ 12 คัน/วัน หรือ 
2,880 คัน/ปี  

การตรวจสอบ -ใช้ความชำนาญของช่างในการตรวจสอบ  -มีการวางระบบการตรวจสอบในแต่ละ
ขั้นตอนเหมือนการผลติรถยนต์ขนาดเล็ก 

การทดสอบ -มีการวิ่งทดสอบหลังจากประกอบเสร็จ -มีการวางระบบการทดสอบหลังจาก
ประกอบเสร็จ 
-ตัว prototype มีการทดสอบการเทสเอยีง
, พลิกคว่ำ, การชน, consumption, 
สมรรถนะต่าง ๆ ท้ังที่มาตรฐานไมม่ีการ
กำหนดไว้ แตเ่พื่อเป็นการทดสอบคุณภาพ
ของ Mat’l ที่ผสมขึ้นมาใหม่, การเชื่อม
วัสดุสมัยใหม่, ความแข็งแรงของโครงสร้าง, 
จุดเช่ือมยึดติดตา่ง ๆ  

 
รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 
 
1. การพัฒนาเทคโนโลยีต้นน้ำ เพื่อสร้าง Core Competitive Advantage, Cost และDifferentiate 
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ในการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถใช้ในการผลิตรถยนต์ได้ทั้งคันจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนที่สูงมาก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงการลงทุน และเทคโนโลยีที่จำเป็นต้องใช้ในการผลิตรถยนต์ 1 คัน 
 
 

จะเห็นว่าในการผลิตรถยนต์ 1 รุ่น จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนมากกว่า 15,000 ล้านบาท โดยเริ่มตั้งแต่ การ
ออกแบบการออกแบบบภาพรวมของรถเพ่ือให้ดูสวยงาม, การคัดเลือก /สรรหาวัสดุให้มีสเปคที่เหมาะสม และมี
คุณภาพ, การออกแบบชิ้นงานและการประกอบชิ้นงานต่าง ๆ  ให้ได้มาซึ่ง DWG.  เพ่ือนำไปสื่อสารกับ Supplier ให้
สามารถผลิตชิ้นส่วนเพื่อประกอบรถทั้งคัน, การทำแม่พิมพ์ที่จะนำมาใช้ในการผลิตชิ้นงานเพื่, การทดลองปั๊มและ
ประกอบเป็นชิ้นส่วนเพื่อทำไปทดลองประกอบเป็นรถทั้งคัน, การทำโรงประกอบที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการนำระบบ
หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Robot) มาช่วยในการผลิตเพ่ือให้สามารถผลิตงานได้รวดเร็ว ทันต่อความต้องการลูกค้า  ซึ่งในแต่
ขั้นตอนที่กล่าวมาล้วนแต่ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้สามารถดำเนินการสำร็จได้ และถ้าไม่นับบริษัทในค่าย
รถยนต์แล้ว ผู้ประกอบการไทยที่มีความสามารถและความพร้อมด้านเทคโนโลยีตามท่ีกล่าวมานั้นหาได้ยาก แต่บริษัทฯ
เราเป็น 1 ในบริษัทที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยเีพียงพอท่ีจะน ำไปพฒันำต่อยอดใหเ้กิดเป็นรถยนตท์ั้งคนัได ้ 
อาทิเช่น 

▪ เทคโนโลยีการพัฒนาวัสดุอลูมิเนียมน้ำหนักเบาสูตรใหม่ ที่มีน้ำหนักเบาลงและมีความแข็งแรงมากข้ึน 
▪ เทคโนโลยีการออกแบบโครงสร้างยานพาหนะสมัยใหม่โดยใช้เทคโนโลยีผสมผสาน จากอลูมิเนียม 

เหล็กกล้าความแข็งแรงสูง และเทคโนโลยีการเชื่อมวัสดุที่แตกต่าง 
▪ เทคโนโลยีการเชื่อมวัสดุที่แตกต่าง (Multi-Material joint)  
▪ เทคโนโลยีการข้ึนรูปวัสดุอลูมิเนียมนำหนักเบาสูตรใหม่  
▪ เทคโนโลยีการออกแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงกว่า 1500 Mpa 
▪ เทคโนโลยีการประกอบรถทั้งคัน 
▪ เทคโนโลยีการใช้หุ่นยนต์อันโนมัติในการประกอบ 
▪ การบริหารจัดการ Supply chain  

นอกจากนี้เรายังมีความร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ partner ที่มีจุด
แข็งด้านต่าง ๆ  ในการร่วมพัฒนาเทคโนโลยีที่จะต่อยอดเทคโนโลยีต้นน้ำ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศในอีก 
10 ปีข้างหน้า และนำไปขยายผลโดยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในต้นทุนที่แข่งขันได้ในตลาดโลก 
 เมื่อสามารถพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งถือเป็นต้นน้ำในการพัฒนาได้แล้วนั้น จะนำมาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
นวัตกรรมต่อได้ ซึ่งการที่จะผลิตนวัตกรรมจะสมบูรณ์และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในเชิงพานิชย์ได้ จำเป็นต้องมี
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กระบวนการวิจัยและพัฒนาแบบเต็มรูปแบบ โดยไม่ต้องพ่ึงพิงการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ทั้งนี้เพ่ือให้ได ้
DWG. เพ่ือใช้เป็นต้นแบบในการสื่อสารต่อยอดให้กับผู้ประกอบการอ่ืนที่อยู่ในกลุ่ม Supply chain 
 
2. การพัฒนากระบวนการ R&D แบบเต็มรูปแบบ 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 4 แสดงกระบวนการวิจัยและพัฒนา 
 
 จะเห็นว่าปัจจุบันประเทศไทยเป็นเพียงผู้รับจ้างผลิตแต่เพียงอย่างเดียว (กล่องสีฟ้า ) ทำให้การทำ R&D ไม่
เพียงพอที่จะสร้างและพัฒนาให้เกิดเป็นรถยนต์ และยานพาหนะอ่ืน ๆ ทั้งคันได้ 

สิ่งที่บริษัททำคือการเติมเต็มการให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์แบบเต็มรูปแบบ และสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการ 
R&D ไปพัฒนาต่อยอดในเชิงอุตสาหกรรมได้ โดยเริ่มจากการนำความต้องการของตลาดมาเป็นตัวตั้ง ผสมผสานกับ
เทคโนโลยีต้นน้ำที่ได้ทำการปรับปรุงในข้อแรก สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Sakun C เพ่ือเป็นโมเดลธุรกิจ ที่จะ
นำไปต้นแบบในการทำข้อมูลในการขาย การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารกับลูกค้า รวมถึงการพัฒนาการจัดซื้อใน
รูปแบบ Supply chain เหมือนที่ค่ายรถยนต์ชั้นนำมี จนสามารถนำมาพัฒนาจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขัน
กับสากลได้ทั้งด้านราคา ความเร็วในการผลิต และคุณภาพ 
 
3. การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการตลาด และการสร้างแบรนด์ เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการการผลิต
แบบ Supply chain รวมไปถึงการสร้างองค์ความรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการทำการตลาด เราจึงได้มีการสร้างแบรนด์ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า Sakun C (สกุลฎ์ซี)
สำหรับใช้เป็นโมเดลทางธุรกิจในการศึกษาเรื่องของการตลาดและการทำแบรนด์ทั้งหมด โดยเริ่มตั้งแต่ 

- การกำหนดเป้าหมาย พันธกิจของแบรนด์ 
- การออกแบบบุคลิกภาพของแบรนด์/ โลโก้ 
- กลุ่มลูกค้า 
- ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ 
- การสร้างสิ่งที่ทำให้แตกต่างจากคู่แข่ง 
- การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
- การประชาสัมพันธ์ /การขาย /การบริการหลังการขาย 

ซึ่งในการบริหาร supply chain นี้ เมื่อเราพัฒนาเทคโนโลยี และกระบวนการ RD เต็มรูปแบบจนได้ DWG. 
และสามารถนำไปต่อยอดในการทำผลิตภัณฑ์ได้แล้ว ประกอบกับบริษัทมีความเข้าใจ และประสบการณ์ในการผลิต
แบบ OEM มากกว่า 20 ปี ซึ่งทำให้สามารถนำข้อมูลไปสื่อสาร กระจายการทำงานต่อไปยัง Supplier ต่าง ๆ ไดอ้ย่าง
เป็นระบบ และเป็นมาตรฐานสากล โดยจะจัดทำ/คัดเลือก Supplier/ Partner ที่มีเทคโนโลยีจริง สามารถผลิตหรอื
พัฒนาตนเองให้ผลิตแบบ mass production  ได้ และจัดลำดับ Tier เหมือนอุตสาหกรรมรถยนต์  
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