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โครงการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง โครงการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง   
เพ่ือการแขงขันอยางยั่งยืนของอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือไทยเพ่ือการแขงขันอยางยั่งยืนของอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือไทย  ปท่ี ปท่ี 1 1 
((ปงบประมาณ ปงบประมาณ 25532553))  

“โครงการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง (Continual Quality Improvement) เพ่ือการแขงขัน

อยางยั่งยืนของอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือไทย” ปท่ี 1 (ปงบประมาณ 2553) เปนสวนหน่ึงของการ

พัฒนาศักยภาพผูประกอบการในอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือไทยใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและผลิต

ภาพในการดําเนินงาน ยกระดับทักษะความชํานาญของบุคลากรผูปฏิบัติงานเฉพาะทาง และระบบการบริหาร

จัดการ เพื่อลดตนทุนการผลิตและสงเสริมการรวมกลุมสรางเครือขายผูประกอบการอูเรือ เพื่อใหอุตสาหกรรม

ตอเรือและซอมเรือไทยไดมาตรฐานสากล มีความเขมแข็ง เปนที่ยอมรับของนานาประเทศ และสามารถแขงขัน

ไดอยางย่ังยืน 

ผลการดําเนินงาน   
ในการดําเนินโครงการ ปที่ 1 มีวิสาหกิจรวม 27 ราย ในอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือไทย รวมทั้ง

อุตสาหกรรมเกี่ยวเน่ือง (ทั้งที่เปนสมาชิกและไมเปนสมาชิกของสมาคมตอเรือและซอมเรือไทย) เขารวม

กิจกรรมปรับปรุงประสิทธิภาพและผลิตภาพของอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือไทยในดานตางๆ รวม 5 

กิจกรรม ซึ่งสถาบันฯ ไดจัดทํา Best Practice (โครงการปที่ 1) เพื่อเผยแพรการปฏิบัติที่ดีของอูเรือในการ

ปรับปรุงตามสภาพปญหาดานตางๆ ของตนเอง ซึ่งจะเปนแนวทางการปฏิบัติที่ดีใหกับอูเรืออื่นๆ ใน

อุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือไทย      

ผลการดําเนินงานในแตละกิจกรรม ประกอบดวย   

กิจกรรมท่ี 1 : การวินิจฉัยขีดความสามารถของอูเรอื เปนการวิเคราะหเปรียบเทียบสถานภาพและ

ศักยภาพการดําเนินธุรกิจกับคา Benchmark ของอุตสาหกรรมเดียวกันและภาคการผลิตอื่น ซึ่งช้ีใหเห็น 

ความสามารถการจัดการดานตางๆ และปญหาที่พบ ซึ่งหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต และการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของสมาคมตอเรือและ

ซอมเรือไทย 

ผลการวินิจฉัยดวยระบบ BCD™ สามารถชี้ใหเห็นขีดความสามารถของกลุมอุตสาหกรรมตอเรือ

และซอมเรือไทย เมื่อเปรียบเทียบกับภาคการผลิตอ่ืนในประเทศไทย พบวาอุตสาหกรรมน้ีอยูในพื้นทีเ่ปลี่ยน

เพื่อการแขงขัน โดยมีประเด็นปญหาหลักที่ควรแกไขโดยเร็ว ดังน้ี 

 1) การบริหารจัดการและวัฒนธรรมองคกร   

 2) การดําเนินงาน   

 3) การพัฒนาตลาดใหม  
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    วงกลมสีแดงแสดงตําแหนงของแตละกิจการ 

      วงกลมทึบสีฟาแสดงตําแหนงคาเฉล่ียของอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือไทย 

ภาพแสดงขีดความสามารถของกลุมอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือไทย 

 

การวินิจฉัยดวยระบบ BCD™ จึงนับเปนกิจกรรมนํารองที่จะชวยใหผูประกอบการไดรับรูแนวทางใน

การยกระดับความสามารถของตนเอง เพื่อปรับตัวใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวทางการตลาด

อยางทันทวงที ทั้งยังชวยพัฒนาอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือไทยใหเขมแข็งย่ิงข้ึน เปนการเสริมศักยภาพ

การแขงขันสูงสุดใหกับอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือไทยในภาคพื้นอาเซียนในอนาคต  

จากผลดังกลาวทําใหสมาคมตอเรือและซอมเรือไทยใชเปนแนวทางในการกําหนดแผนปฏิบัติการ 

(Action Plan) ในระยะ 10 ป (พ.ศ.2553–2563) 

กิจกรรมท่ี 2 : การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ผลสัมฤทธ์ิที่เกิดข้ึนจากการใชงบประมาณ

ภาครัฐจํานวน 3.5 ลานบาท (เฉพาะกิจกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพและผลิตภาพฯ) เพื่อใหคําปรึกษา

แนะนําเชิงลึกแกอูเรือ 15 อู สงผลใหอูเรือสามารถลดคาใชจายในการดําเนินงานรวมแลวเปนมูลคาประมาณ 

24.827 ลานบาท/ป กลาวคือ ทุก 1 บาทที่ภาครัฐลงทุนในการใหคําปรึกษาแนะนําจะกอใหเกิดกําไรแก

ภาคเอกชนกวา 7.1 บาท/ป ดังน้ัน ในระยะเวลาไมเกิน 2 ป ภาครัฐนาจะไดผลตอบแทนอยางตํ่าในรูปภาษี

อากรที่เก็บไดเพิ่ม (คิดเพียงรอยละ 10 ของมูลคาประโยชนที่เกิดตอภาคเอกชน) ไมนอยกวา 1.46 เทา ของ

งบประมาณที่ใชในครั้งน้ี โดยภาครัฐสามารถคืนทุนภายใน 17.5 เดือน 
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กิจกรรมท่ี 3 : เสริมสรางทักษะและพัฒนาผูบริหารระดับกลางและระดับสูง จํานวนรวม 58 คน ใน

ดานการบริหารจัดการตามแนวทาง Balanced ScoreCard  และแนวทางการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity 

Improvement) ในอูเรือ    

 กิจกรรมน้ีผูบริหารระดับสูงของอูเรือและผูแทนสมาคมฯ ไดรวมกันปรับปรุงโดยการกําหนดวิสัยทัศน/ 

พันธกิจ/ คานิยมรวม การจัดทํา Strategic Planning การกําหนดตัวช้ีวัดตาม BSC รวมทั้งการปรับปรุง

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ใหสอดคลองกับเปาหมายเชิงกลยุทธ 3 ดาน (Marketing Orientation, 

Organization Development, Infrastructure Readiness) ทั้งน้ีแผนปฏิบัติการของสมาคมฯ ถูกแบงเปน 3 

ระยะ ดังน้ี 

 ระยะสั้น (2 ป) เพื่อสรางความรวมมือระหวางอูเรือและผูเกี่ยวของ   

 ระยะกลาง (5 ป) เพื่อสรางตลาดเฉพาะทาง   

 ระยะยาว (10 ป) เพื่อมุงสูตลาดโลก   

ผลการกําหนดยุทธศาสตรของอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือไทยซึ่งช้ีใหเห็นถึงความจําเปนในการ

พัฒนาในระดับสถานประกอบการ (Firm level) อยางตอเน่ือง (Continuous Improvement) และในระดับ

สาขาอุตสาหกรรม (Sector level) เพื่อตอบสนองตอ Niche Market (เชน เรือไฟเบอรกลาส เรือเฉพาะกิจ

ตางๆ-Chemical Tanker, Offshore Supply Vessel และเรือสําราญกีฬา เชน เรือยอรช) รวมทั้งการพัฒนา

อุตสาหกรรมเกี่ยวเน่ือง เพื่อใหเกิดความเขมแข็งของหวงโซอุปทานในระยะยาว 

 กิจกรรมท่ี 4 : ยกระดับบุคลากรระดับชางปฏิบัติงานเฉพาะทาง บุคลากรระดับชางปฏิบัติงาน

เฉพาะทางไดรับการยกระดับผลิตภาพแรงงาน รวมทั้งสิ้น 137 คน กิจกรรมน้ีกอใหเกิดผลสัมฤทธ์ิที่เปน

รูปธรรม เชน สามารถพัฒนายกระดับชางเช่ือมตามมาตรฐานของสถาบันจัดช้ันเรือ (Ship Classification 

Society หรือ Class) ข้ึนมาไดรวม 62 คน โดยผูประกอบการไดรับประโยชนอยางชัดเจน ดังน้ี  

 บริษัท สตาร มารีน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ไดรับประโยชนทันทีจากการที่ชางเช่ือมไดรับการรับรอง

จาก Class ทําใหสามารถรับงานซอมเรือมูลคางานประมาณ 3.5 ลานบาท 

 บริษัท เอส อี เอ ชิพยารด จํากัด หรือ อู SEA จากเดิมไมมีชางที่ผาน Class เมื่อชางเช่ือม 4 คน 

ไดรับการรับรองจาก Class จึงเปนการยกระดับบุคลากรของอู SEA ใหสามารถรับงานในระดับ

สากลไดมากข้ึน ในขณะเดียวกันชางเช่ือมก็ไดรับการปรับคาจางแรงงานข้ึนอีก 1 เทา 

 บริษัท โอคเว็ล คอรปอเรช่ัน ไทยแลนด จํากัด ไดสงพนักงานที่ไมใชชางเช่ือมมาฝกอบรมและได

ผาน Class จึงปรับระดับพนักงานคนน้ันใหเปนชางเช่ือม และปรับคาจางแรงงานจาก 250 บาท/

วัน เปน 400 บาท/วัน 
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 บริษัท อิตัลไทยมารีน จํากัด ไดปรับตําแหนงชางเช่ือมเปนหัวหนางาน 1 คน และปรับคาจาง

แรงงานชางเช่ือมที่ผานการอบรมครั้งน้ี จํานวน 11 คน 

เหลาน้ีถือเปนตัวอยางผลสัมฤทธิ์ท่ีสงผลดานรูปธรรมท่ีชัดเจนและทันทีสําหรับการพัฒนายกระดับ

ชางปฏิบัติงานเฉพาะทางในครั้งน้ี 

กิจกรรมท่ี 5 : กลุมสัมพันธสรางเครือขายธุรกิจ สถาบันฯ ไดจัดสัมมนา 1 ครั้ง ในวันที่ 21 มิถุนายน 

2553 โดยมีผูเขารวมจากภาคสวนตางๆ รวม 84 คน ผลจากการสัมมนาช้ีใหเห็นความคาดหวังของภาคสวน

ตางๆ ซึ่งจะนําไปสูการจัดทํามาตรการสงเสริมอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือไทย โดยจะดําเนินการใน

โครงการตอเน่ืองปที่ 2 (ปงบประมาณ 2554) 


