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Snapshot รายงานการวิเคราะห์ ปัญหาเบื้องต้ น โดย ITA
ชื่อบริ ษทั
วันที่เข้าเยีย่ ม
ชื่อเจ้าหน้าที่บริ ษทั
รายชื่อผูเ้ ข้าเยีย่ มบริ ษทั

ชื่อผูว้ ิเคราะห์ (Lead ITA)
ชื่อหัวหน้ากลุ่ม

รหัส First Contact FCรหัสใบสมัคร
A-

/
/

1.
2.
1.
2.
3.
ลายเซ็น
ลายเซ็น

1. สถานภาพของบริ ษทั
1.1 ความเป็ นมา (เช่น สิ นค้าและบริ การ ขนาดของบริ ษทั จํานวนพนักงาน โครงสร้างการเป็ นเจ้าของ
สัดส่ วนการถือหุ น้ ยอดขายต่อปี ปี ที่ก่อตั้ง และประวัติการใช้บริ การ ITAP)

1.2 ลักษณะธุรกิจของบริ ษทั เป็ นอย่างไร ?
 รับจ้างผลิตทัว่ ไป หรื อตลาดในประเทศระดับล่าง
 รับจ้างผลิตให้กบั ผูผ้ ลิตที่มียหี่ อ้ หรื อ ตลาดถูกกําหนดโดยผูว้ า่ จ้าง
 มีการออกแบบการผลิตได้เอง หรื อ ตลาดถูกกําหนดโดยผูว้ า่ จ้าง แต่บริ ษทั มีอาํ นาจต่อรอง
 มีการออกแบบและตราสิ นค้าของตนเอง หรื อมีตลาดของตนเองทั้งในและต่างประเทศ
1.3 จํานวนผูผ้ ลิตที่อยูใ่ นตลาดเป็ นอย่างไร
 มีจาํ นวนมาก
 ค่อนข้างมาก
 จํานวนน้อย
 มีนอ้ ยมาก
1.4 ปัจจัยป้อนเข้าของบริ ษทั เป็ นอย่างไร ?
 เน้นการใช้แรงงาน ไม่มีการจัดโรงงานอย่างเป็ นระบบ
 เน้นการใช้ทกั ษะเข้มข้น เริ่ มมีการจัดการการผลิต มีวิศวกรควบคุมการผลิต
 เน้นการใช้เทคโนโลยีเข้มข้น มีการจัดการอย่างเป็ นระบบ มีวิศวกรที่ทาํ งานวิศวกรรม
 เน้นการทําวิจยั และพัฒนา มีการลงทุน มีนกั วิศวกรหรื อนักวิจยั ที่ทาํ งานด้านวิจยั และพัฒนา
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1.5 ความสามารถทางเทคโนโลยีของบริ ษทั เป็ นอย่างไร ?
 เป็ นผูใ้ ช้เทคโนโลยี
 รู ้จกั เลือกและเข้าใจเทคโนโลยีการผลิตที่มีอยูอ่ ย่างคุม้ ค่า
 สามารถดัดแปลงวิศวกรรมเทคโนโลยีของตนเองเพือ่ ใช้งาน
แต่ยงั ไม่สามารถเปลี่ยนลักษณะหลักของผลิตภัณฑ์
 สามารถออกแบบ วิจยั และพัฒนาวิศวกรรม เปลี่ยนและพัฒนาลักษณะหลักของผลิตภัณฑ์
1.6 สิ่ งที่คาดหวังจะได้รับจากการพัฒนาเทคโนโลยี คืออะไร ?
 เน้นการผลิตที่มีตน้ ทุนตํ่า
 ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิต
 เพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตและคุณภาพ รวมถึงรู ปลักษณ์บางอย่างของผลิตภัณฑ์
 มีผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตใหม่ที่แตกต่างจากเดิม
2. ปัจจัยทีจ่ ําเป็ นในการพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัทในปัจจุบัน
ปั จจัย
1.1. มาตรฐานการจัดการ (Management Standard)
 ISO 9000
 QS 9000
 ISO 14000
 5S
 มอก. 18000  TQM
 GMP
 HACCP
1.2. การตรวจสอบและควบคุมวัตถุดิบ
(Raw Material Inspection & Testing)
1.3. การตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิต
(In Process Testing & Control)
1.4. การตรวจสอบและควบคุมผลิตภัณฑ์
(Product Inspection & Testing)
1.5. การพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development)
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1.6. การใช้ระบบสารสนเทศในการบริ หารจัดการ
(IT for Management)
1.7. การออกแบบ (Design)

















1.8. การทําวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
(Product Research & Development)
1.9. การทําวิจยั และพัฒนากระบวนการผลิต
(Process Research & Development)
1.10. การพัฒนาเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต
(Machine & Equipment Development)
1.11. การร่ วมทําวิจยั และพัฒนากับหน่วยงานอื่นๆ
(R&D link with other Organizations)
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ITA ประเมินว่า ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของบริ ษทั ณ ปัจจุบนั คือ
 ใช้แรงงานเข้มข้น (Labor Intensive)
 ใช้ทกั ษะเข้มข้น (Skill Intensive)
 ใช้เทคโนโลยีเข้มข้น (Technology Intensive)
 วิจยั และพัฒนา (Research and Development)
3. การวิเคราะห์ แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีของบริษทั
3.1. ประเด็นปัญหาและแนวทางการพัฒนา (ควรกําหนดระยะเวลา อาจพิจารณาตามผลิตภัณฑ์ หรื อธุรกิจ)
 ระยะสั้น

 ระยะกลาง

 ระยะยาว

3.2. ข้อเสนอแนะหรื อการดําเนินงานขั้นต่อไป
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