


คํานํา 
 
  รายงานฉบับนี้  จัดทําขึ้นโดยฝายยุทธศาสตร SMEs รายพื้นที่/รายสาขา (รส.) 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)  มีวัตถุประสงคเพื่อรายงาน

สถานการณภาวะทางเศรษฐกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สาขายานยนต 

และชิ้นสวนยานยนต   ซึ่งเปนการนําผลการศึกษาโครงการจัดทํายุทธศาสตรการสงเสริม SMEs 

รายสาขา  และโครงการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs รายสาขา ที่สํานักงานฯ รวมกับ

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศึกษาไวมา

วิเคราะห และประมวลผลเพื่อใหไดขอมูลที่มีความสมบูรณยิ่งขึ้น   
 

  ทั้งนี้  ฝายยุทธศาสตร SMEs รายพื้นที่/รายสาขา หวังเปนอยางยิ่งวารายงาน

ฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูประกอบการ  หนวยงานที่เกี่ยวของ  และผูสนใจในการสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอไป 

 

 

สวนนโยบายและยุทธศาสตรสงเสริม SMEs รายพืน้ที่/รายสาขา 

ฝายยทุธศาสตร SMEs รายพืน้ที/่รายสาขา สสว. 

เมษายน 2552 

 

 
 
 
 



บทนํา 
ภาพรวมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทย 

 

                         วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนับเปนองคประกอบที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจ 

ของประเทศในระดับมหภาค โดยมีจํานวนถึงประมาณรอยละ 99 ของธุรกิจทั้งหมด วิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมจึงมีบทบาทสําคัญในการเปนฐานรากการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนกลไกหลักในการ

ฟนฟูและเสริมสรางความกาวหนาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเปนกลไกในการแกไขปญหาความยากจน 

ขอมูลที่ยืนยันถึงบทบาททางเศรษฐกิจไทยที่สําคัญดังกลาวตัวช้ีวัดที่สําคัญ ไดแก ผลิตภัณฑมวลรวม

ในประเทศของ SMEs การนําเขาและสงออกของ SMEs  การบริโภคภาคเอกชน  การคา การลงทุน

ของ SMEs  และการจางงานของ SMEs  บทบาทในการสรางมูลคาเพิ่มเฉล่ีย ประมาณรอยละ รอยละ 

38.2 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และมีมูลคาการสงออกโดยตรง คิดเปนสัดสวนรอยละ 30.1 

ของมูลคาการสงออกรวม  และการจางงาน รอยละ 76.0 ของการจางงานรวมทั้งหมด 
 

1. นิยามการจําแนกขนาด SMEs  
  การจําแนกขนาดอุตสาหกรรม SMEs  ยึดหลักเกณฑตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม

วาดวยการกําหนดจํานวนการจางงานและมูลคาสินทรัพยถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

พ.ศ. 2545 โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

ขนาดยอม ขนาดกลาง 
ประเภทธุรกจิ จํานวน  

(คน) 
สินทรพัยถาวร 

(ลานบาท) 
จํานวน  
(คน) 

สินทรพัยถาวร 
(ลานบาท) 

กิจการการผลิต ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 51-200 เกินกวา 50-200 

กิจการบริการ ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 51-200 เกินกวา 50-200 

กิจการคาสง ไมเกิน 25 ไมเกิน 50 26-50 เกินกวา 50-100 

กิจการคาปลีก ไมเกิน 15 ไมเกิน 30 16-30   เกนิกวา 30-60 
 

2. โครงสรางของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 
 

ในป 2550 จํานวนวิสาหกิจในประเทศมีจํานวนรวมทั้งส้ิน 2,375,368 ราย โดย

จัดเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) จํานวน 2,366,227 ราย หรือคิดเปนรอยละ 99.6  

ของจํานวนวิสาหกิจทั้งหมด ทั้งนี้ แบง SMEs ตามประเภทธุรกิจไดดังนี้  SMEs ที่อยูภาคการคาและ

ซอมบํารุง จํานวน 973,248 ราย หรือรอยละ 41.1  จํานวนรองลงมาไดแก SMEs ที่อยูในภาคการ

บริการ 708,841 ราย หรือรอยละ 30.0  และที่อยูในภาคการผลิตรวม จํานวน 668,185 ราย หรือ   

รอยละ 28.2 ของจํานวน SMEs ทั้งหมด 

 
 



 -ข- 

ตารางที่ 1 จาํนวนและการจางงานของวิสาหกจิ ป 2547 - 2550 จําแนกตามขนาดและ
ประเภทกลุมธุรกิจ 

 

 
 

ท่ีมา : สํานักงานสถติิแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม  ประมวลโดย : สํานักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 

3. บทบาททางเศรษฐกิจของ SMEs  
 3.1  บทบาทดานการสรางมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม SMEs     

ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศในป 2550 สําหรับ GDP ของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม (SMEs)  มีมูลคา 3,244,974.5 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 38.2 ของ GDP รวมทั้ง

ประเทศ มีอัตราการขยายตัวคิดเปนรอยละ 4.2 ตอป เม่ือพิจารณามูลคา GDP ตามขนาดวิสาหกิจ 

พบวาวิสาหกิจขนาดยอม มีบทบาทดานมูลคา GDP สูงกวาวิสาหกิจขนาดกลางโดยมูลคา GDP ของ

วิสาหกิจขนาดยอม เทากับ 2,175,597.9 ลานบาท ขยายตัวจากปกอนหนา คิดเปนรอยละ 3.9 และ

มูลคา GDP ของ วิสาหกิจขนาดยอม  มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 25.6 ของ GDP รวมดานมูลคา GDP 

ของวิสาหกิจขนาดกลางพบวา ในป 2550 มูลคา GDP ของ วิสาหกิจขนาดกลาง เทากับ 1,069,376.6 

ลานบาทขยายตัวจากปกอนหนารอยละ 4.8 และมีสัดสวนตอ GDP รวมคิดเปนรอยละ 12.6 

   โครงสรางมูลคา GDP ของ SMEs ในป 2550 ยังคงมีลักษณะคลายคลึงกับปกอน

หนาโดยโครงสรางทางเศรษฐกิจของ SMEs มีความเกี่ยวของกับภาคการบริการ ภาคการผลิต และ

ภาคการคาและซอมบํารุงเปนสําคัญ  เชนเดียวกับโครงสราง GDP ของประเทศ โดยภาคการบริการ

เปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความสําคัญสูงสุดมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 32.2 รองลงมาไดแก ภาคการ

ผลิตซึ่งมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 30.7 และ ภาคการคาคิดเปนรอยละ 29.1 

 
 



 -ค- 

ตารางที่ 2 มลูคาผลิตภณัฑมวลรวมภายในประเทศ ป 2546-2550  จําแนกตามขนาดวสิาหกิจ 
 

   
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ประมวลผลโดย  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

     หมายเหตุ : วิสาหกิจอ่ืนๆ คือ การบริหารราชการและการปองกันประเทศ 

 3.2 บทบาทดานการจางงาน   
 

แผนภาพที่ 1 โครงสรางการจางงาน ป 2550 จําแนกตามขนาดและประเภทธุรกิจ 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถติิแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคมประมวลโดย : สํานักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 



 -ง- 

แผนภาพที่ 2 โครงสรางจาํนวน SMEs และการจางงานของ SMEs ป 2550 จําแนกตาม
ประเภทธุรกจิ 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถติิแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม ประมวลโดย : สํานักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
  ในป 2550 จํานวนวิสาหกิจในประเทศรวมทั้งส้ิน 2,375,368 ราย มีการจางงานรวม

ทั้งส้ิน 11,711,334 คนโดยเปนการจางงานในวิสาหกิจขนาดใหญ  2,810,767 คน และเปนการจาง

งานใน SMEs จํานวน 8,900,567 คน  หรือรอยละ 76.0 ของการจางงานรวมทั้งหมด โดยภาคการผลิต

เปนประเภทธุรกิจที่มีการจางงานสูงที่สุดรอยละ 38.9 ของการจางงาน ใน SMEs ทั้งหมด รองลงมา

ไดแก ภาคบริการ รอยละ 33.8  และภาคการคา ที่มีจํานวน SMEs สูงที่สุดนั้นมีการจางงานเพียง   

รอยละ 27.3 ของการจางงานใน SMEs ทั้งหมด 
    

 3.3 บทบาทดานการคาระหวางประเทศของ SMEs  
ตารางที่ 3 สดัสวนการสงออกของ SMEs ตอการสงออกรวม  ป 2550 

 

 
 

   ท่ีมา : กรมศุลกากร    ประมวลผลโดย : สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 



 -จ- 

ในป 2550 มูลคาการคาระหวางประเทศมีจํานวนรวมทั้งส้ิน 10,126,995.0 ลานบาท 

โดยเปนมูลคาการสงออกรวม 5,254,999.3 ลานบาท มูลคาการนําเขารวม 4,871,995.7 ลานบาท   

เมื่อพิจารณาสัดสวนการสงออกโดยรวมของประเทศ  สําหรับ SMEs ในป 2550 มีมูลคาการคา

ระหวางประเทศรวม 3,036,484.9 ลานบาท โดยเปนมูลคาการสงออกของ SMEs จํานวน 

1,583,310.1 ลานบาท  และเปนมูลคาการนําเขาของ SMEs รวม 1,453,174.9 ลานบาท ทั้งนี้การ

สงออกของ  SMEs มีอัตราการขยายตัวถึงรอยละ 10.1 ในขณะที่การนําเขาหดตัวลงกวาปกอนหนาถึง

รอยละ 8.8 
 

4. โครงสรางอุตสาหกรรม SMEs   
 ตามผลการศึกษาโครงการแผนการปรับโครงสราง SMEs รายสาขา ซึ่ง สสว. รวมกับ

มหาวิ ท ย า ลั ย ธ ร รมศาสตร ทํ า ก า ร ศึ กษา   ไ ด จํ า แนก โค ร งส ร า ง อุ ตสาหก ร รม  SMEs  

ในประเทศไทย ออกเปน 3 ภาค  ไดแก 

  1)   ภาคการผลิต  ประกอบดวย 3 กลุม  ดังนี้ 

• อุตสาหกรรมวิศวการ   หมายถึง   อุตสาหกรรมที่ใชเคร่ืองจักรกลหรือเทคโนโลยี

ระดับสูง  (High – technology Industries) ในการผลิต  แตอยางไรก็ตาม ในบางข้ันตอนการผลิต 

เปนเพียงการประกอบชิ้นสวนโดยไมตองอาศัยเทคโนโลยีระดับสูง  จึงมีผูประกอบการ SMEs อยูเปน

จํานวนมาก  โดยแบงออกเปน  6 สาขา ไดแก  เหล็กและโลหะประดิษฐ เคร่ืองจักรกล แมพิมพ  

เคร่ืองใชไฟฟา  อิเล็กทรอนิกส   ยานยนตและช้ินสวน 

• กลุมอุตสาหกรรมเบาที่ใชแรงงานเขมขน หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีสัดสวนแรงงานใน

การผลิตสูง  โดยแบงออกเปน 5  สาขา  ไดแก  ส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม รองเทาและเคร่ืองหนัง  อัญมณี

และเคร่ืองประดับ  ส่ิงพิมพ  บรรจุภัณฑพลาสติก 

• กลุมอุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากรธรรมชาติ  หมายถึง อุตสาหกรรมที่พึ่งพาวัตถุดิบ

ทางการเกษตรเปนหลัก โดยแบงออกเปน  5  สาขา ไดแก  อาหาร ยาและสมุนไพร   เฟอรนิเจอรไม   

ผลิตภัณฑยาง   เซรามิกส 

  2) ภาคการคา  ประกอบดวย  2  สาขา  ไดแก  การคาปลีก  และการคาสง 

  3) ภาคบริการ  ประกอบดวย  9  สาขา  ไดแก  บริการทองเที่ยว  สปาและบริการ

สุขภาพ  รานอาหาร  การกอสราง  บริการขนสงและโลจิสติกส  บริการซอฟแวรและDigit Content  

บริการศึกษา  บริการออกแบบ  บริการที่ปรึกษา   
 
 

5. สถานการณและปจจัยที่มีผลตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย 
สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองโลกในยุคปจจุบันและแนวโนม 

ในอนาคตเปนปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอกระบวนการทําธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม กลาวคือ 



 -ฉ- 

            1.  การรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจ มีการรวมตัวทางเศรษฐกิจทั้งในระดับทวิภาคี 

ภูมิภาค และพหุภาคี  รวมทั้งบทบาทที่เพิ่มข้ึนของประเทศในเอเซีย โดยเฉพาะจีนและอินเดีย  

            2.  การเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินโลก   เกิดวิกฤตทางการเงิน ความไมสมดุล

ของเศรษฐกิจประเทศสหรัฐอเมริกา ที่สงผลกระทบตอคาเงินสกุลตางๆ ในโลก  ตลาดการเงินและ

ตลาดทุนม ีความเชื่อมโยงกันทําใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ   

             3. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  มีการพัฒนาอยางตอเนื่องของ Information 

and Communication Technology (ICT) เปนยุคที่มีการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีหลัก ไดแก 

Biotechnology Material Technology และ Nanotechnology 

             4. การเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม  ปจจุบันทั่วโลกตางหันมาใหความสําคัญกับ

ประเด็นเร่ืองส่ิงแวดลอมมากข้ึน อันเนื่องมาจากความไมสมดลุกลมกลืนระหวางการผลิตกับ

สภาพแวดลอม มีการกลาวถึงเร่ืองของ Global Warming  และหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)  

            5. พฤติกรรมผูบริโภค การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคเปนปจจัยสําคัญที่ชี้

ถึงโอกาสของธุรกิจและความสามารถในการแขงขันของเศรษฐกิจที่ตองปรับตัวใหเสนอสินคาและ

บริการที่เปนที่ตองการของผูบริโภคที่เปล่ียนแปลงไป  

              6. การขาดสภาพคลองทางการเงิน ในกลุม SMEs  เนื่องจากสถาบันการเงินเร่ิม

เขมงวดกับการปลอยสินเชื่อ 

7. ความผันผวนของตนทุนพลังงาน และอัตราการแลกเปล่ียน  

8. เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ 
  

ดังนั้นทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและ SMEs ควรใหความสําคัญของความ

ตอเนื่องของนโยบาย ในอนาคตอุตสาหกรรมจะเกิดการขยายตัวดวยการเพิ่มผลิตภาพการผลิต 

(Productivity)  มุงเนนการพึ่งพาวัตถุดิบในประเทศมากข้ึน ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมปีระสิทธิภาพ

บนพื้นฐานของการผลิตบนฐานความรู  เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม โดยคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
มุงเนนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในดานสุขอนามัย ความปลอดภัย  อนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ประหยัดพลังงาน เพื่อลดขอจํากัดในการกีดกันทางการคาจากประเทศผูนําเขาที่ใชปจจัยดังกลาว

เปนกําแพงทางการคา ตลอดจนสงเสริมใหเกิดและยกระดับเครือขายวิสาหกิจในลักษณะ

เครือขายใหครอบคลุมหวงโซอุปทานทั้งระดับประเทศ ภูมิภาคและโลก  
 

      



อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 

1.  โครงสรางและสถานภาพของอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 
 1.1 ลักษณะทั่วไปของอุตสาหกรรมยานยนตและชิน้สวน 

อุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทยเติบโตอยางรวดเร็วตั้งแตชวงป พ.ศ. 2530 และหลังจากที่

ประสบปญหาวิกฤตการณทางเศรษฐกิจป พ.ศ. 2540 อุตสาหกรรมนี้ก็ไดฟนตัวและไดพัฒนามาจนกระทั่ง

ประเทศไทยไดกลายมาเปนสวนหนึ่งของเครือขายการผลิตระดับโลก (Global production network, GPN) 

ของผูผลิตหลายคาย อุตสาหกรรมรถยนตเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรของประเทศไทย เนื่องจาก

เปนอุตสาหกรรมที่ภาครัฐบาลไดมีการออกนโยบายการพัฒนาที่ชัดเจนมากที่สุดอุตสาหกรรมหนึ่งตลอด

ชวงของการพัฒนามานี้  ซึ่งสงผลใหไมเพียงแตอุตสาหกรรมการประกอบรถยนตเทานั้นที่มีการเติบโตอยาง

รวดเร็วเทานั้น แตรวมถึงการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนและอุตสาหกรรมสนับสนุนตางๆ 

อยางมากอีกดวย ในปพ.ศ. 2549 อุตสาหกรรมนี้มีผูผลิตหลักทั้งสิ้น 14 ราย มีการผลิตถึง 1,176,840 คัน 

(จากกําลังการผลิตรวม 1,576,500 คัน) และ มีการสงออกถึง 539,206 คัน ประเทศไทยไดผานการพัฒนา

มาจนกระทั่งมีผูผลิตชิ้นสวนยานยนตถึงเกือบสองพันราย แมวาผูผลิตชิ้นสวนของไทยสวนใหญจะเปน

ผูผลิตในระดับที่ 2 ก็ตาม มีเพียงจํานวนไมมากนักที่สามารถเปนผูผลิตชิ้นสวนในระดับที่ 1 ได ซึ่งสวนใหญ

แลวจะเปนผูผลิตตางชาติ หรือ บริษัทรวมทุนเพราะตองมีระดับความสามารถทางเทคโนโลยีที่สูง 

โดยเฉพาะความสามารถทางวิศวกรรมและการออกแบบ  สินคาที่ผลิตและสงออกมากคือรถกระบะ รถยนตนั่ง

สวนบุคคลตั้งแต 1200-1800 ซีซี และชิ้นสวนรถยนต เชน ลอรถยนต เข็มขัดนิรภัย หมอน้ํารถยนต  

ชุดพวงมาลัย กันชนและสวนประกอบ คลัชและสวนประกอบ เปนตน 

อุตสาหกรรมยานยนตเปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่สรางรายไดใหกับประเทศเปนจํานวนมาก พบวา 

มูลคาการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนเพิ่มข้ึนนับต้ังแตป พ.ศ.2542 เปนตนมา โดยในป พ.ศ.

2542 มีอัตราการเติบโตสูงถึงรอยละ 110.94 ทั้งนี้เนื่องมาจากปญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่สงผลกระทบตอ

อุตสาหกรรมนี้ทําใหมูลคาการผลิตระหวางป พ.ศ.2540-2541 ลดลงมาก โดยเฉพาะป  พ.ศ.2541 มูลคา

การผลิตมีอัตราการเติบโตลดลงมากที่สุดคือรอยละ -63.12 ภายหลังที่เศรษฐกิจของประเทศฟนตัว 

อุตสาหกรรมนี้ก็มีมูลคาการผลิตเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องมาโดยตลอด โดยป พ.ศ.2549 อุตสาหกรรมนี้ 

มีมูลคาเพิ่ม (ตามราคาคงที่) คือ 161,411 ลานบาท และเพิ่มจากป พ.ศ.2548 รอยละ 7.51 อุตสาหกรรมนี้ 

มีอัตราขยายตัวสูงถึงรอยละ 37 และ รอยละ 22 ในชวงป 2546 – 2547 เนื่องจากผูผลิตไดขยายกําลังการ

ผลิตและนําเสนอผลิตภัณฑใหมในชวงดังกลาว (ตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1 มลูคาเพิ่มและอตัราการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน (ราคาฐานป 2531)  

ป มูลคา (ลานบาท) อัตราการขยายตวั 

2541 20,685 -63.12 

2542 43,633 110.94 

2543 56,510 29.51 

2544 74,305 31.49 

2545 88,125 18.60 

2546 121,590 37.97 

2547 148,391 22.04 

2548 157,573 6.19 

2549 169,411 7.51 

     ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2550 

 

 1.2 จํานวนวสิาหกิจและการจางงาน 
 

ตารางที่ 2 จาํนวนวิสาหกจิจําแนกตามขนาดอุตสาหกรรม ป 2550 

 จํานวนวิสาหกิจ (ราย)   สัดสวน (รอยละ)  ISIC 
Code 

สาขาอุตสาหกรรม 
S M L SMEs Total SMEs L Total 

3410 การผลิตยานยนตและเครื่องยนต 4,097 16 12 4,113 4,125 43.27 0.13 43.39 

3420 การผลิตตัวถังยานยนต  

รวมทั้งการผลิตรถพวงและรถกึ่งรถพวง 

698 9 6 707 713 7.44 0.06 7.50 

3430 การผลิตช้ินสวนและอุปกรณประกอบ 

สําหรับยานยนตและเครื่องยนต 

2,076 177 167 2,253 2,420 23.70 1.76 25.46 

3591 การผลิตรถจักรยานยนต 2,027 18 20 2,045 2,065 21.51 0.21 21.72 

3592 การผลิตจักรยานสองลอและรถสําหรับคน

พิการ 

77 2 1 79 80 0.83 0.01 0.84 

3599 การผลิตอุปกรณการขนสงอื่นๆ  

ซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น 

103 - - 103 103 1.08 0.00 1.08 

รวม 9,078 222 206 9,300 9,506 97.83 2.17 100 

ที่มา: ขอมูลจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ , กรมพัฒนาธุรกิจการคา , สนง.ประกันกันคม , การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย , BOI ,  

สํานักเทศกิจ กทม. , อบจ. 75 จังหวัด  ประมวลผลโดย: ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลย ีสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 

5 กุมภาพันธ 2552 
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ตารางที่ 3 จาํนวนการจางงาน จําแนกตามขนาดอุตสาหกรรม  ป 2550 
 จํานวนการจางงาน (คน)   สัดสวน (รอยละ)  ISIC 

Code 
สาขาอุตสาหกรรม 

S M L SMEs Total SMEs L Total 

3410 การผลิตยานยนตและเครื่องยนต 10,960 2,008 26,137 12,968 39,105 4.67 9.42 14.09 

3420 การผลิตตัวถังยานยนต  

รวมทั้งการผลิตรถพวงและรถกึ่งรถพวง 

5,909 1,120 2,808 7,029 9,837 2.53 1.01 3.55 

3430 การผลิตช้ินสวนและอุปกรณประกอบ 

สําหรับยานยนตและเครื่องยนต 

26,354 32,577 130,537 58,931 189,468 21.24 47.05 68.29 

3591 การผลิตรถจักรยานยนต 10,888 3,997 20,793 14,885 35,678 5.36 7.49 12.86 

3592 การผลิตจักรยานสองลอและรถสําหรับคน

พิการ 

1,051 822 855 1,873 2,728 0.68 0.31 0.98 

3599 การผลิตอุปกรณการขนสงอื่นๆ  

ซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น 

649 - - 649 649 0.23 0.00 0.23 

รวม 55,811 40,524 181,130 96,335 277,465 34.72 65.28 100 

ที่มา: ขอมูลจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ , กรมพัฒนาธุรกิจการคา , สนง.ประกันกันคม , การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย , BOI ,  

สํานักเทศกิจ กทม. , อบจ. 75 จังหวัด  ประมวลผลโดย: ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลย ีสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 

5 กุมภาพันธ 2552 

อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน นับเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ  และ SMEs 

มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน  จากขอมูลของศูนยสารสนเทศ

และเทคโนโลยี สสว. พบวาในป 2550 อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนมีจํานวนผูประกอบการทั้งสิ้น 

9,506 ราย  โดยเปนผูประกอบการ SMEs จํานวน 9,300 ราย หรือคิดเปนรอยละ 97.83  ในสวนของการ

จางงาน SMEs  อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนมีการจางานถึง 96,335 คน  หรือคิดเปนรอยละ 34.72 

ของการจางงานรวมในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 

 1.3 การผลิตภายในประเทศ   
การผลิตในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน  จําแนกตามประเภทการผลิตได 2 ประเภท ไดแก  

การผลิตรถยนต  และการผลิตรถจักรยานยนต   โดยความสามารถในการผลิตรถยนตของไทย  ในชวงป 2548-

2551 สามารถผลิตรถยนตไดเกินกวา 1,000,000 คัน  สวนการผลิตรถจักรยานยนตนับจากป  2543-2551 

ประเทสไทยสามารถผลิตรถจักรยานยนตไดมากกวา 1,000,000 คัน  รายละเอียดตามตาราง 4 และ 5 
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ตารางที่ 4 จาํนวนการผลติรถยนตภายในประเทศ ป 2536-2551 

     หนวย : คัน 

ป 
พ.ศ.  

ยอดรวม
ทั้งหมด 

รถนั่งสวนบุคคล 
รถ

ขับเคล่ือน 
ส่ีลอ 

รถตู
โดยสาร 

รถ
โดยสาร 

รถบรรทุก 

2546 750,512 251,684 8,965 165 90 489,608 

2547 960,371 299,439 4,910   213 655,809 

2548 1,125,316 277,603     412 847,301 

2549 1,193,885 298,819     272 894,794 

2550 1,301,149 329,223     578 971,348 

2551 1,391,728 399,435     376 991,917 

        ที่มา : สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทย , กลุมอุตสาหกรรมยานยนต สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
 

ตารางที่ 5 จาํนวนการผลติรถจักรยานยนต ป 2539-2551 

ป พ.ศ. จํานวนทัง้หมด (คัน)  แบบครอบครัว (คัน)  แบบสปอรต (คัน)  

2542 846,426 810,920 35,506 

2543 1,125,723 1,089,476 36,247 

2544 1,209,995 1,145,001 64,994 

2545 1,961,809 1,903,302 73,842 

2546 2,378,491 2,368,272 56,406 

2547 2,867,295 2,787,136 80,159 

2548 2,358,510 2,265,888 92,622 

2549 2,079,555 2,004,547 75,008 

2550 1,652,773 1,563,434 89,339 

2551 1,923,651 1,767,429 156,222 
       ที่มา : สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทย ,  กลุมอุตสาหกรรมยานยนต สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

     หมายเหตุ : ต้ังแตป 2548 เปนตนไป เปนปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต CBU เทานั้น หากตองการทราบยอดผลิต CKD 

สามารถดูขอมูลไดที่รถจักรยานยนตสงออก  สวนปกอนๆ เปนปริมาณการผลิตรถจักรยานยนตที่รวม CBU และ CKD เขาไวดวยกัน 
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 1.4  ยอดขายยานยนตภายในประเทศ 
 ตั้ งแตป  2548 เปนตนมา   ประเทศไทยสามารถผลิตรถยนตไดมากกวา  1 ลานคัน /ป    

โดยตลาดภายในประเทศ  และตางประเทศ  มีความสําคัญใกลเคียงกัน  กลาวคือ  ในป 2550  ไทยผลิต

รถยนตได 1,301,149  คัน  และมียอดขายภายในประเทศ 631,251  คัน หรือคิดเปนรอยละ 48.51 ในป 

2551 ไทยผลิตรถยนตได 1,391,728 คัน  และมียอดขายภายในประเทศ 614,078  คัน หรือคิดเปนรอยละ 

44.12 

 ในส วนของรถจักรยานยนต  ในป  2550  ไทยผลิตรถจักยานยนต ได  1 ,652 ,773 คัน  

โดยจําหนายในประเทศได  1 ,598 ,613 หรือคิดเปนรอยละ  96.72  และในป  2551 ไทยผลิต 

รถจักยานยนตได 1,923,651 คัน โดยจําหนายในประเทศได 1,703,376 หรือคิดเปนรอยละ 88.55 

 ดั ง นั้ น  จึ ง ส รุ ป ได ว า   กา รผลิ ต ร ถยนต   ตลาดภาย ในประ เทศ  และต า งป ร ะ เ ทศ 

มีความสําคัญใกลเคียงกัน   สวนการผลิตรถจักรยานยนต  ตลาดภายในประเทศความตองการของผูบริโภค

สูงกวาตลาดตางประทศ 
 

ตารางที่ 6 ยอดขายยานยนตภายในประเทศ ป 2536- 2551 

   หนวย : คัน 

ป พ.ศ. รวมทั้งหมด รถนั่งสวนบคุคล รถเพื่อการพาณิชย 

2540 349,033 132,060 216,973 

2541 140,402 44,235 96,167 

2542 218,330 66,858 151,472 

2543 262,189 83,106 179,083 

2544 297,052 104,502 192,550 

2545 409,262 126,253 283,009 

2546 533,176 179,005 354,171 

2547 628,265 209,110 419,155 

2548 703,261 188,211 515,050 

2549 682,163 195,458 486,705 

2550 631,251 182,767 448,484 

2551 614,078 238,990 375,088 
 

      ที่มา : สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทย ,กลุมอุตสาหกรรมยานยนต สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
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ตารางที่ 7 ยอดขายจกัรยานยนต ในประเทศไทย  ป 2536-2551 

 หนวย : คนั 

ป พ.ศ.  ยอดรวมทั้งหมด 

2541 526,845 

2542 604,010 

2543 783,678 

2544 907,100 

2545 1,327,675 

2546 1,766,860 

2547 2,026,841 

2548 2,112,426 

2549 2,054,588 

2550 1,598,613 

2551 1,703,376 
                        ที่มา :  สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทย , กลุมอุตสาหกรรมยานยนต สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
 

1.5  สภาพตลาดและการคาตางประเทศ 
 ประเทศไทยเริ่มสงออกยานยนตและชิ้นสวนในชวงปลายป พ.ศ.2533 เปนตนมา โดยการสงออก

เหลานี้เปนผลมาจากนโยบายของผูผลิตรถยนตตางชาติที่ตัดสินใจตั้งฐานผลิตและสงออกจากประเทศไทย  

ทําใหมูลคาการสงออกเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง  ทั้งนี้  เนื่องจากความสามารถในการผลิตของไทยมีสูงดังกลาว

แลวในขอ  1.3  ทั้งนี้ตั้ งแตป  2544 เปนตนมาไทยมีมูลคาการสงออกรถยนตเกินกวา  

1 แสนลานบาทมาตลอด  โดยในป 2551 มูลคาการสงออกสูงถึง 516,243.89 ลานบาท  จากการสงออก

ประมาณ 7 แสนคัน  

 สวนรถจักรยานต  แมตลาดตางประเทศจะมีความสําคัญนอยกวาตลาดภายในประเทศ   

แตก็สามารถสรางมูลคาการสงออกไดสูง เชน   ในป 2551 มีมูลคาการสงออก 47,076.07 ลานบาท   

จากการสงออกประมาณ 1.25 ลานคัน โดยมีตลาดประเทศเพื่อนบานเปนตลาดสําคัญของการสงออก

รถจักรยานยนตของไทย  
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ตารางที่ 8 การสงออกรถยนต และชิ้นสวน ป 2539-2551 

 

        มูลคา : ลานบาท 
ช้ินสวนสําหรับโรงงาน

ประกอบรถยนต 
(O.E.M)  

รถยนต (CBU) 
อุปกรณยึดจับ 
และแมพิมพ  ป 

พ.ศ. 
มุลคา 
ทั้งหมด 

จํานวน
(คัน) 

มูลคา 

มูลคา
เครื่องยนต 

มูลคา
ช้ินสวน 
และ

อะไหล  
หนวย มูลคา 

มูลคา 
ช้ินสวน
ตัวถัง 

มูลคา 
ช้ินสวน
ประกอบ 

มูลคา
อื่นๆ 

2544 107,110.16 175,299 83,894.70 7,481.38 1,758.56 5 141.19 1,989.49 11,748.57 96.71 

2545 107,729.72 181,471 82,474.66 6,087.28 1,796.41 18 145.26 2,879.77 14,196.28 150.06 

2546 138,161.39 235,122 102,208.06 5,290.96 2,182.00 2 171.53 4,220.41 23,499.89 588.54 

2547 202,079.90 332,053 149,232.80 4,316.05 2,909.43   797.48 5,384.80 36,488.59 920.21 

2548 294,243.90 440,705 203,025.36 7,900.79 4,100.74   683.42 6,462.11 70,328.58 1,742.90 

2549 342,655.95 538,966 240,714.25 8,447.99 5,026.38 135 571.44 6,677.28 80,489.32 729.29 

2550 469,303.35 690,100 325,079.72 21,757.24 8,115.21 730 652.13 39,910.06 72,432.02 1,356.97 

2551 516,243.89 775,652 351,383.58 18,029.30 11,007.91 106 2,051.95 71,493.36 61,320.34 957.45 

ที่มา :   สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทย , กลุมอุตสาหกรรมยานยนต สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
 

ตารางที่ 9 การสงออกรถจักรยานยนต ป 2539-2551 
      

มูลคาการสงออก (ลานบาท) 

ป พ.ศ. มูลคา
ทั้งหมด 

CBU&CKD OEM & Parts  
Spare 
Part 

จํานวน (คัน) 

2544 12,756.38 7,833.36 4,161.58 761.44 272,301 

2545 14,013.69 8,318.58 4,269.81 1,425.30 585,320 

2546 17,587.89 8,732.62 6,634.08 2,221.19 604,995 

2547 29,574.16 14,529.84 11,747.18 3,300.15 831,287 

2548 34,926.77 22,768.99 11,428.22 729.56 1,337,586 

2549 39,140.48 24,797.24 13,652.26 690.98 1,575,393 

2550 42,314.50 27,298.42 14,008.11 1,007.97 1,790,739 

2551 47,076.07 26,414.69 20,022.56 638.82 1,252,584 
ที่มา :  สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทย ,  กลุมอุตสาหกรรมยานยนต สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

หมายเหตุ : CKD หมายถึง รถที่ผลิตภายในประเทศ  ,  CBU. หมายถึง รถนําเขาจากตางประเทศ 
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2.  หวงโซอุปทาน (Supply Chain) อุตสาหกรรมยานยนตและชิน้สวน 
หวงโซ อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนอาจมองไดจากกระบวนการผลิต  

ดังแสดงในแผนภาพที่ 1 ซึ่งชี้ใหเห็นวา การประกอบรถยนตตองใชชิ้นสวนหลากหลายประเภทแตอาจ

แบงอยางหยาบๆไดเปน 3 ประเภท คือ 1) ชิ้นสวนตัวถังและสวนประกอบ 2) ชิ้นสวนและสวนประกอบของ

เครื่องยนตและระบบสงกําลัง และ 3) ชิ้นสวนและสวนประกอบอื่นๆ (เชน ชิ้นสวนกลไกเครื่องยนต 

(mechanical parts) หรือชิ้นสวนอื่นๆ เชน ยางขอบกระจก ยางรถยนต กระจกบังลม เบาะ ระบบเบรค ระบบทอ

ไอเสีย เปนตน) ซึ่งชิ้นสวนทั้งสามกลุมใหญนี้จําเปนตองใชวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมอื่นดวย ในหวงโซ

อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนตนี้ SMEs ของไทยจะมีบทบาทมากในฐานะ ผูผลิตระดับที่สองลงไป คือ 

กลุม Second-tier และ Third-tier supplier ที่เปนผูผลิตหรือทํากระบวนการบางอยางเพื่อสงมอบตอให

ผูผลิตในระดับที่สูงขึ้นไป (เชน ผูผลิตในลําดับสามสงให ผูผลิตระดับสอง และผูผลิตระดับสองสงมอบให

ผูผลิตลําดับหนึ่ง) 
 

แผนภาพที่ 1 โครงสรางอุตสาหกรรมยานยนตและชิน้สวน 

 
จ า กก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ส ภ าพขอ ง อุ ต ส าหก ร ร ม ใ นภ าพ ร วม  (ดู แ ผนภ าพที่  2) พบว า  

ผูผลิตรถยนตเปนผูที่มีบทบาทในการสั่งซื้อช้ินงานและคัดเลือกผูผลิตชิ้นสวนที่มีศักยภาพใหเปน 

ผูผลิตในลําดับที่ 1 หรือ First-tier suppliers ซึ่งผูผลิตชิ้นสวนกลุมนี้มักจะเปนผูผลิตชิ้นสวนรายใหญ  

และมักจะมีการรวมทุนกับตางชาติ เพราะตองอาศัยเทคโนโลยีและการออกแบบรวมกับผูผลิตรถยนต 

ในประเทศแม กอนที่จะโอนการผลิตมายังประเทศไทย ในกลุมนี้มีผูผลิตคนไทยถือหุนใหญอยูจํานวน

หนึ่ง (ประมาณ 350 ราย) แตผูผลิตคนไทยสวนใหญทําการผลิตชิ้นงานประเภทโลหะพลาสติกและชิ้นสวนยาง 

งานที่ตองการความเที่ยงตรงสูงมากๆ มีผูผลิตไทยจํานวนนอยมากที่สามารถทําได เชน บริษัท SW & Sons  

ที่ทํางานกลึงความเที่ยงตรงสูง อยางไรก็ดี ผูผลิตในระดับ First-tier นี้มักจะเปนผูผลิตรายใหญ และจะ

ประกอบดวยผูผลิตตางอุตสาหกรรมดวย เชน อุปกรณไฟฟา, อุปกรณไฟ, เครื่องเสียง, ส่ิงทอ, ยาง ฯลฯ 
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 จากการจําแนกตาก ISIC 4 หลัก การผลิตยานยนตและชิ้นสวนจัดอยูใน ISIC 3410  

ซึ่งครอบคลุมสินคาหลายชนิดและการผลิตหลายขั้นตอนทั้งการประกอบยานยนต เครื่องยนตและ

สวนประกอบ สวนISIC 3420 เปนการผลิตตัวถังยานยนต และISIC 3430 เปนการผลิตสวนประกอบยาน

ยนตหลากหลายประเภท เชน เบรก, เกียร, เพลา, โชคอัพ, ทอไอเสียและพวงมาลัย อุตสาหกรรมยานยนต

ในประเทศไทยประกอบดวย กลุมผูประกอบรถยนต ซึ่งเปนบริษัทขามชาติจากญ่ีปุน ยุโรปและอเมริกา 

ในขณะที่ ผูประกอบการไทยสวนใหญอยูในกลุมผูผลิตชิ้นสวนยานยนต หากพิจารณาวา  SMEs  

มีความสําคัญในสวนใดของหวงโซอุปทานนั้น การพิจารณาจาก ISIC 4 หลักนั้นอาจไมสามารถระบุได

ชัดเจนนัก แตจากการศึกษารายละเอียดของสินคาที่ผลิตโดยโรงงานขนาดตางๆ กันทําใหสามารถกลาวได

วา โรงงานผูประกอบยานยนตจะเปนโรงงานขนาดใหญ ในขณะที่โรงงานขนาดเล็กใน ISIC 3410 เปนผู

ใหบริการอูรถยนตและซอมรถยนตจํานวนมาก ทั้งโรงงานผลิตชิ้นสวนลําดับแรก(First tier supplier) ก็มัก

เปนโรงงานใหญ ในขณะที่ผูผลิตชิ้นสวนซึ่งเปนโรงงานลําดับสอง (Second tier) นั้นก็มีทั้งโรงงานขนาด

ใหญ กลางและเล็ก โดยมีโรงงานขนาดการจางงาน 21-50 คนมากที่สุด สวนโรงงานผูผลิตชิ้นสวนอันดับ

สาม (Third tier) ก็มี SMEs อยูเปนจํานวนมาก ดังนั้น การระบุความสําคัญของ SMEs ในหวงโซอุปทาน  

จึงสามารถกลาวไดวา SMEs จะเปนผูผลิตปอนชิ้นสวนและซอมแซมใหแกผูประกอบรถยนตขนาดใหญ  

แต SMEs จํานวนมากไมไดอยูในเครือขายผูผลิตยานยนต แตถือเปนการผลิตบางขั้นตอนและใหบริการ

เกี่ยวกับการซอมแซมดัดแปลง ซึ่งผูผลิตชิ้นสวนที่เปน SMEs มักเปนผูผลิตลําดับสองและสาม (Second 

and Third tier suppliers)  

แผนภาพที่ 2 โครงสรางอุตสาหกรรมผลติรถยนตและชิ้นสวนในประเทศไทยป พ.ศ. 2546 

 

บ.ตางชาติ

ลวน 

287 ราย. 

บ.ไทยถือหุน

ขางมาก 

68 ราย 

ผูผลติคนไทย (อุตสาหกรรมสนับสนนุ) 

ผูผลติรถยนต  

15 ราย 

ผูผลติชิน้สวนระดับที่ 1 

(709 ราย) 

ผูผลติชิน้สวนระดับที่  2  

และ 3 (1,100  ราย) 

บริษัทขนาดใหญและบริษัท 

SMEs 

SMEs 

บริษัทตางชาต ิ

หรือรวมทุน 

บ.ไทยลวน 

354 ราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 หมายเหตุ: ผูผลิตช้ินสวนในระดับที่หนึ่ง คือบริษัทที่สงช้ินสวนใหผูผลิตรถยนตโดยตรง ในกลุมนี้ 386 รายสงมอบช้ินสวนใหผูผลิต

รถยนต, 201 บริษัทสงใหผูผลิตรถจักรยานยนต และ 122 บริษัทสงใหทั้งสองอุตสาหกรรม 

 ที่มา: สมาคมผูผลิตช้ินสวนยานยนตไทย (Thai Auto – Parts Manufacturers Association: TAPMA), (2002) 
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3.  การวิเคราะห SWOT ของอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน  
จากการทํา SWOT Analysis ในการศึกษาโครงการจัดทําแผนการปรับโครงสรางวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมรายสาขาพบวาอุตสาหกรรมการผลิตรถยนตและชิ้นสวนยานยนตของไทยมีจุดแข็ง 

จุดออน โอกาส และ อุปสรรคดังตอไปนี้ 
จุดแข็ง  
1)  ผูผลิตรถยนตรายใหญของโลกหลายรายมาสรางฐานการผลิตในประเทศไทย 

 2) มีกําลังการผลิตสูง 

3) ภาครัฐมีนโยบายที่ดีในการสนับสนุนอุตสาหกรรม 

4) มีฐานการผลิตชิ้นสวนยานยนตที่แข็งแกรง 

 5) ประเทศไทยไดเปรียบในเรื่องที่ตั้งทางภูมิศาสตร โดยเปนศูนยกลางของภูมิภาคอาเซียน  

อินโดจีน และเชื่อมโยงกับเอเชียใตดวย ทําใหเหมาะจะเปนศูนยกลางการผลิตและการสงออกของภูมิภาคนี้ 

 6) นโยบายในการสงเสริมอุตสาหกรรมของรัฐบาล ที่มีการเปดเสรีทางการคา รวมทั้งมีมาตรการ

สงเสริมการสงออกที่ชัดเจน ดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศไดมาก กอใหเกิดระบบการรวมศูนย (Cluster 

System) มากกวาอุตสาหกรรมอื่นอยางเห็นไดชัด  
จุดออน  
1) หนวยงานตางๆ ของรัฐขาดวิสัยทัศนรวมและเปาหมายในระดับชาติ 

2) ขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะทั้งในดานการผลิตและการออกแบบในอุตสาหกรรมยานยนต 
โดยเฉพาะบุคลากรเทคนิคระดับสูงเชน วิศวกร เกิดการแยงบุคลากรระหวางผูผลิตดวยกันเอง 

3) มูลคาเพิ่มในประเทศของยานยนตและชิ้นสวนยานยนตที่ผลิตในไทยมีสัดสวนต่ํา 

4) ขาดการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรับรองการเติบโตของอุตสาหกรรม 

5) อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนตเปนอุตสาหกรรมที่ใชเงินลงทุนสูง เนื่องจากตองมีการลงทุน
ทั้งทางดานเครื่องจักรและอุปกรณทดสอบ ทําใหผูผลิตรายยอยของไทยตองรวมลงทุนกับตางชาติ  

เพื่อยกระดับความสามารถในการผลิตและทําใหถูกทุนตางชาติเขาครอบครองธุรกิจไป 

6) จากที่มีบริษัทผลิตรถยนตและชิ้นสวนจากตางประเทศเขามาลงทุนในประเทศเพิ่มข้ึนอยาง
รวดเร็ว ทําใหเกิดการ  

7) ปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบพื้นฐาน และวัตถุดิบที่มีคณุภาพไดมาตรฐาน 

8) ผูผลิตชิ้นสวนยานยนตคนไทย สวนมากเปนผูประกอบการขนาดกลางและเล็ก ซึ่งสินคาที่ผลิต

ไดยังเปนสินคาที่มีคุณภาพต่ํา และมุงจําหนายในตลาดทดแทน (Replacement Equipment Market: 

REM) อาจจะประสบปญหาในการตองรองรับคําสั่งซื้อจากบริษัทตางประเทศที่เขามาลงทุน  
โอกาส  
อุตสาหกรรมรถยนตของประเทศมีโอกาสเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในตลาดตางประเทศ

ได อันเนื่องมาจากเหตุผล 7 ประการ คือ 
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1) มีความพรอมและความสามารถมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียนในการประกอบรถยนต และผลิต

ชิ้นสวนรถยนต อีกทั้งมีมาตรการสงเสริมอุตสาหกรรมพื้นฐานที่เปนรากฐานรองรับอุตสาหกรรมยานยนต 

 2) เขตการคาเสรีอาเซียน หรือ AFTA จะทําใหมีตลาดที่กวางขึ้นและมีการขยายตัวในอุตสาหกรรมนี้ 

 3) รัฐบาลมีความพรอมในการใหการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนใหมีความเขมแข็ง

และสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
อุปสรรค 

 1) ขอจํากัดทางเทคโนโลยีของผูผลิตชิ้นสวนยานยนต ทําใหมีการลงทุนจากตางประเทศ ทําให

ผูผลิตชิ้นสวนยานยนตของคนไทยตองปรับตัว 

 2) ผูผลิตที่เปน SMEs สวนใหญไมสามารถจางแรงงานที่มีคุณภาพได เพราะทัศนคติของนักศึกษา

จบใหมไมไดตองการทํางานโรงงานเล็ก จึงตองอบรมพนักงานเพิ่อเพิ่มพูนความสามารถดวยตัวเอง แตก็

ประสบปญหาการยายงาน ทําใหไมมีแรงจูงใจในการฝกอบรม 

 3) สถานการณในอนาคตตองคอยระวังผูผลิตจากประเทศจีนที่มีแนวโนมที่จะเปนคูแขงที่สําคัญ

ของไทยในการสงออกในอนาคต โดยเฉพาะการผลิตชิ้นสวนยานยนตในตลาดทดแทน (Replacement 

market) เนื่องจากจีนเปนตลาดขนาดใหญที่สุดที่ดึงดูดผูผลิตรถยนตระดับโลกเขาไปลงทุนไดเปนจํานวนมาก 
4.  ปญหาของอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 

 ปญหาของ SMEs ในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนพบวาผูผลิตขนาดกลางและเล็กเผชิญกับ

ปญหาหลายประการทั้งจากปจจัยภายในและภายนอกสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 

1. ดานการผลิต โดยเฉพาะผูผลิตชิ้นสวนขนาดกลางและขนาดเล็ก ขาดแหลงเงินทุนในการขยาย

กําลังการผลิตและปรับเปลี่ยนเครื่องจักรที่ทันสมัย  

2. ขาดแคลนศูนยทดสอบและหองปฏิบัติการ โดยเฉพาะเครื่องมือ อุปกรณทดสอบ ซึ่งยังไม

เพียงพอตอความตองการของภาคอุตสาหกรรม 

3. ขาดการพัฒนาบุคลากรในดานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ รวมถึงวิศวกร ชางเทคนิค  

ที่เพียงพอ โดยสวนใหญไมมีความรู การคิดคนวิจัยและพัฒนา หรือแมกระทั่งการผลิตที่มีความสลับซับซอน 

4. โรงงานผลิตชิ้นสวนของไทยเปนโรงงานขนาดเล็ก จึงไมมีโอกาสไดเขารวมเครือขายของ

อุตสาหกรรมยานยนต 

5. ผูประกอบการภายในประเทศไมมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการออกแบบ พัฒนาชิ้นสวนเปนของ

ตน ทําใหตองพึ่งตางประเทศ ทําใหตนทุนการผลิตสูง นอกจากนี้การผลิตชิ้นสวนในอุตสาหกรรมยานยนต

ในบางชิ้นสวนมีการรับชวงการผลิตไปยังผูประกอบการรายเล็กๆ จํานวนมาก ควบคุมมาตรฐานและจํานวน

ชิ้นงานที่เสียไดยาก ในขณะเดียวกันทําใหผูประกอบการรายยอยขาดการเรียนรูและพัฒนาความรูใน

ชิ้นสวนที่ตนผลิต 

6. ผูประกอบการบางรายอาจถูกตางชาติครอบครองธุรกิจ เพราะอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยาน

ยนตลงทุนสูง ในดานเครื่องจักรและอุปกรณทดสอบทําใหตองรวมลงทุนกับตางประเทศ ทายสุดจึงอาจถูก
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ตางชาติครอบครอง หรือการพึ่งพาการลงทุนตางประเทศในระดับสูง ทําใหเสี่ยงตอการยายฐานการผลิตไป

ยังประเทศอื่นๆ 

5. กลุมธุรกิจ SMEs เปาหมายในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน  
5.1 กลุมธุรกจิ SMEs เปาหมาย  
จากการศึกษาโครงสรางอุตสาหกรรมและหวงโซอุปทานจะพบวา ผูผลิตรถยนตสวนใหญเปน

บริษัทตางชาติ และผูผลิตชิ้นสวนในระดับ First-tier สวนมากจะเปนบริษัทตางชาติขนาดใหญ และผลิต

ชิ้นสวนที่สําคัญๆ ของรถยนต บริษัทคนไทยที่เปน First-tier ก็เปนกิจการขนาดใหญเชนกัน ในขณะที่บริษัท

ไทยที่เปน SMEs จะอยูในระดับรองลงไปมากกวาและทําหนาที่สนับสนุนผูผลิตชิ้นสวนในระดับที่หนึ่งอีก

ทอดหนึ่ง จากการพิจารณาความสําคัญในดานจํานวนโรงงาน การจางงาน สัดสวนการสงออก สัดสวนการ

ใชวัตถุดิบในประเทศ รวมถึงการพิจารณาโครงสรางอุตสาหกรรม และบทบาทการแขงขันภายใต Diamond 

model และ SWOT Analysis ที่ไดนําเสนอขางตนพบวา SMEs ที่เปนกลุมเปาหมาย คือ   

- การผลิตชิ้นสวนโลหะ และ พลาสติก 

- การผลิตชิ้นสวนของแมพิมพทุบข้ึนรูปซึ่งเปนกิจกรรมที่คนไทยสามารถทําได และ หากมีความ

เชื่อมโยงระหวางผูผลิตตางๆ ใหมากขึ้นก็จะมีสวนชวยยกระดับความสามารถในการผลิตโดยรวมได 

- กลุมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตและผูที่ทํากิจกรรมสนับสนุน เชน การกลึง การเจียระไน การหลอ

โลหะ การฉีดโลหะ และ การฉีดพลาสติก 

ซึ่งกิจกรรมเหลานี้จัดอยูใน  ISIC 3420 กลุม SMEs เปาหมายในอุตสาหกรรมนี้จะมีลักษณะพิเศษ 

กลาวคือ จะเนนที่บริการบางขั้นตอนในการผลิต เพราะ ผูผลิตรถยนตไมทําธุรกิจกับผูผลิตชิ้นสวนรายเล็ก 

แตจะซื้อและสั่งผลิตจากผูผลิตที่มีขนาดใหญ มีกําลังการผลิตสูง และ ที่สําคัญคือมีเทคโนโลยีการผลิต  

สวนใหญแลวจะเปนผูผลิตตางชาติ ผูผลิตไทยที่มีขนาดใหญและมีทุนมากบางรายยังคงสามารถรักษา

ความสัมพันธทางธุรกิจไวได การสงเสริม SMEs เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตในภาพรวมจึงตองเลือก

อุตสาหกรรมการผลิตที่ผูผลิตไทยมีโอกาสในการผลิต หรือมีความไดเปรียบ เพราะฐานการผลิตรถกระบะ

ขณะนี้อยูในประเทศไทย และมีอัตราการขยายตัวสูง 

นอกจากกิจกรรมดานการผลิตแลว ในอุตสาหกรรมยานยนตนี้ยังมี SMEs จํานวนมากที่ใหบริการ

ซอมบํารุง ดังนั้น กลุม SMEs เปาหมายจึงอาจจะรวมถึงกิจกรรมดานการใหบริการดวย ซึ่งไมจัดอยูใน ISIC 

34 คือ กลุมผูใหบริการหลังการขาย (After Sale Service) เชน การบํารุงรักษาและการซอมแซมยานยนต 

ซึ่งจัดอยูใน ISIC 5020 

5.2 ทิศทางการพัฒนากลุมธุรกิจ SMEs เปาหมาย 
ทิศทางการสงเสริม SMEs เปาหมายคือความพยายามพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ปรับปรุง

คุณภาพ และ ระบบการจัดการ รวมไปถึงความสามารถทางวิศวกรรมที่จําเปนในการพัฒนาการผลิต

ชิ้นสวน นอกจากนี้ควรสงเสริมใหมีการใชเครื่องจักรไดอยางเต็มประสิทธิภาพ และสามารถบํารุงรักษา

เครื่องจักรใหใชงานไดเปนเวลานาน โดยสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งในดาน
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การทําวิจัยและพัฒนายานยนตและชิ้นสวนในกลุมเปาหมาย และศูนยกลางในการใหคําปรึกษาแนะนํา

และถายทอดเทคโนโลยีใหกับผูประกอบการอยางทั่วถึง รวมถึงการใหความชวยเหลือทางการเงิน การกูเงิน

โดยใชเครื่องจักรเปนหลักทรัพยค้ําประกันในการลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม 
6. ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs ในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 

ยุทธศาสตรที่ 1: ยทุธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีและประสิทธิภาพการผลติ 
ยุทธศาสตรนี้ดําเนินงานเพื่อสนับสนุนเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีในที่เกี่ยวของกับการผลิตยาน

ยนตและชิ้นสวน ตั้งแตเทคโนโลยีการออกแบบสําหรับกลุมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตที่มีศักยภาพ อยางไรก็ดี 

ผูผลิตในอุตสาหกรรมนี้ที่เปน SMEs สวนมากจะดําเนินการผลิตบางขั้นตอน และ ไมไดมีสวนเกี่ยวของ 

ในขั้นตอนการออกแบบ ดังนั้นสิ่งที่สําคัญสําหรับ SMEs เหลานี้คือการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต 

ปรับปรุงคุณภาพ และ ระบบการจัดการ รวมไปถึงความสามารถทางวิศวกรรมที่จําเปนในการพัฒนาการ

ผลิตชิ้นสวน นอกจากนี้การผลิตชิ้นสวนบางประเภท เชน ชิ้นงานกลึง เจียระไน และ การทุบข้ึนรูป 

จําเปนตองอาศัยเครื่องจักรที่มีความเที่ยงตรงสูง จึงยังคงจําเปนตองนําเขาจากตางประเทศ ดังนั้นกลยุทธ 

ที่สําคัญจึงจําเปนตองสงเสริมให SMEs สามารถใชเครื่องจักรไดอยางเต็มประสิทธิภาพ และสามารถ

บํารุงรักษาเครื่องจักรใหใชงานไดเปนเวลานาน ความสามารถบํารุงรักษาเครื่องจักรนี้อาจจะตองมีการ

สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งในดานการทําวิจัยและพัฒนายานยนตและ

ชิ้นสวนในกลุมเปาหมาย และศูนยกลางในการใหคําปรึกษาแนะนําและถายทอดเทคโนโลยีใหกับ

ผูประกอบการอยางทั่วถึง  
แผนปฏิบัติการภายใตยุทธศาสตรที ่ 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีและ

ประสิทธิภาพการผลิต 
จุดประสงคของกลยุทธนี้เพื่อสงเสริมให SMEs ในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต การใชเคร่ืองจักร และ สามารถบํารุงรักษาเครื่องจักรใหใชงานไดเปนเวลานาน 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใชเครื่องจักรในการผลิตแมพิมพทุบโลหะขึ้นรูป เครื่องฉีดโลหะ และ เครื่องฉีด

ชิ้นงานพลาสติก เพราะการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนตในอีกสามถึงสี่ปขางหนาที่คาดวาจะมีสูงถึง 

1.8-2 ลานคัน ความตองการชิ้นสวนจะเพิ่มข้ึนเปนเงาตามตัว ผูผลิตรถยนตตองการใหผูผลิตชิ้นสวน

สามารถตอบสนองความตองการทุกดาน คือ Quality, Cost, Delivery, Engineering, Management 

(QCDEM) ในขณะที่ผูผลิตชิ้นสวนจํานวนมากยังมีขอจํากัดดานเงินทุน การขยายการลงทุนอาจทําไดยาก 

ดังนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจึงมีความสําคัญคอนขางมาก และ ในประเด็นนี้ ภาครัฐและสถาบันที่

เกี่ยวของ เชน สถาบันยานยนต สถาบันไทยเยอรมัน สถาบันเพิ่มผลผลิต ควรมีบทบาทในการใหคําแนะนํา 

หรือ  ใหการอบรมดานการบริหารจัดการ  การบํารุงรักษาเครื่องจักร  การปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ในสายการผลิต ฯลฯ แกผูประกอบการไทย ดังนั้นแผนปฏิบัติการจึงควรครอบคลุมกิจกรรมตอไปนี้ การให

ความชวยเหลือทางเทคนิค อบรมและใหคําปรึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต  
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ปญหาสําคัญในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตคือในอดีตผูประกอบการไทยไดรับการคุมครองทาง

ภาษีและมาตรการการบังคับใชชิ้นสวนในประเทศ ทําใหไมไดเตรียมพรอมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลง

ของอุตสาหกรรม ผูผลิตชิ้นสวนไทยสวนใหญไมมีความสามารถดานวิศวกรรมการผลิต โดยเฉพาะดาน

วิศวกรรมผลิตภัณฑ การลงทุนสวนใหญจะลงในเครื่องจักรเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา แตไมได

มีการวางแผนในระยะยาว โดยเฉพาะในดานการออกแบบและวิศวกรรม  และสําหรับกิจการขนาดเล็กยิ่งมี

ขอจํากัดมาก เพราะไมสามารถตอบสนองความตองการของผูผลิตรถยนตได จึงดําเนินธุรกิจในการผลิต

ชิ้นสวนในตลาดทดแทนเทานั้นและยังมีความสามารถในการผลิตที่จํากัด ดังนั้นในระยะสั้นจึงเปนเรื่อง

เรงดวนที่จะตองมีหนวยงานสนับสนุน ใหความรูเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การลดของเสีย 

การใชเครื่องมือและวัสดุที่เหมาะสมตอช้ินงานที่ผลิต รวมถึงการพัฒนาความสามารถในการดูแลรักษา

เครื่องจักรใหมีความเที่ยงตรง ใชงานไดนาน แผนปฏิบัติการจึงควรเนนการใหความรู โดยสงเสริมใหมีความ

เชื่อมโยงระหวางภาคเอกชน และ ภาครัฐบาล หรือ สถานศึกษา โดยควรสงเสริมใหมีศูนยใหคําปรึกษาดาน

เทคนิค วัสดุศาสตร การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องจักร การรับรองคุณภาพแรงงาน เปนตน หนวยงานที่

นาจะมีบทบาทคือ สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน สถาบันไทยเยอรมัน สํานักงานมาตรฐาน

อุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน เปนตน นอกจากนี้ 

ภาครัฐควรมีมาตรการสงเสริมกิจกรรมดานการวิจัยและพัฒนาดวย โดยมาตรการดาน R&D นี้ ควรเปดโอกาสให

ผูประกอบการแสดงความประสงคและภาครัฐอาจดําเนินการเชื่อมโยงกับภาคการศึกษา เชน มหาวิทยาลัย

ที่มีผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ ซึ่งในปจจุบันพบวามีบางบริษัทไดพยายามสรางความเชื่อมโยงนี้ จึงนาจะมี

การสงเสริมเพื่อขยายผลใหกวางขวางตอไป  

การจัดตั้งศูนยทดสอบผลิตภัณฑยานยนตเปนทางเลือกหนึ่งที่ภาครัฐควรสงเสริมเพราะผูผลิต

ชิ้นสวนคนไทยจํานวนมากจะไดประโยชนจากศูนยฯ นี้ โดยศูนยฯ จะทําหนาที่เปนผูนําในการศึกษาถึง

กฎระเบียบ มาตรฐานชิ้นสวนยานยนต และ นํามาเผยแพรแกผูผลิตไทย พรอมทั้งเตรียมความพรอมในการ

ทดสอบและรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทยใหเทียบเทากับมาตรฐานของตางประเทศ หรือ สามารถ

รับรองชิ้นสวนที่จะสงออกไปยังตลาดตางๆ ได เชน มาตรฐาน UNECE ซึ่งศูนยนี้จะตองมีความรวมมือยาง

ใกลชิดกับสํานักมาตรฐานอุตสาหกรรม เพราะเปนหนวยงานหลักในดานมาตรฐานผลิตภัณฑ ศูนยฯ 

อาจจะมีบทบาทในดานการเปนศูนยกลางการวิจัยและพัฒนา หรือ เปนศูนยรวมของผูเชี่ยวชาญในการผลติ

ชิ้นสวนยานยนตดานตางๆ เพื่อใหคําปรึกษา แนะนํา หรือแมแตรวมวิจัยในโครงการบางโครงการที่ผูผลิต

เปนผูริเร่ิม มาตรฐานยานยนตและชิ้นสวนนี้จะมีสวนสงเสริมการสงออกของไทยและปองกันการนําเขา

ชิ้นสวนที่ไมไดคุณภาพตามมาตรฐาน และ คุมครองผูบริโภคในประเทศไดอีกดวย 

ยุทธศาสตรที่ 2: ยทุธศาสตรการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตรการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม มีเปาหมายที่ตองการสนับสนุนกิจกรรมดานการผลิต  

การลงทุนและการเชื่อมโยงขั้นตอนการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนเขาดวยกัน โดยเฉพาะ

ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งสวนใหญทําเพียงบางขั้นตอนการผลิต ซึ่งจัดเปนกิจกรรมใน
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อุตสาหกรรมสนับสนุน ทั้งนี้อาจจําเปนตองเนนการสงเสริมกลุมที่ทําการผลิตยานยนตและชิ้นสวนที่มีตลาด

ในประเทศ เชน ตัวถัง (ISIC 3420) เพราะในกลุมนี้เปนกลุมที่จัดวามีศักยภาพในแงที่มีอุปสงค

ภายในประเทศ และลักษณะของชิ้นงานที่มีขนาดใหญ ผูผลิตรถยนตตองการใชชิ้นสวนภายในประเทศ 

เพื่อประหยัดเวลานําเขา การสงเสริมกิจกรรมการผลิตนี้จะทําใหผูผลิตชิ้นสวนของไทยที่เปน SMEs มี

โอกาสสรางความเชื่อมโยงไปขางหลัง สูกลุมผูผลิตในอุตสาหกรรมสนับสนุนอื่นๆ ไดดวย เนื่องจากการผลิต

ชิ้นงานตางๆ เหลานี้ จะมีความสัมพันธกับอุตสาหกรรมการผลิตแมพิมพสูง ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพ

แมพิมพสําหรับยานยนตเปนสิ่งสําคัญในการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมนี้  

กิจกรรมของยุทธศาสตรนี้จึงมุงเนนการสรางโอกาสในการเขาถึงลูกคาของผูประกอบการ เพื่อให

การขยายฐานลูกคาทั้งในและตางประเทศใหเพิ่มข้ึนและเปนการสรางอัตราการเติบโตของยอดขาย รวมทั้ง

สรางกลุมอุตสาหกรรมใหเกิดการชวยเหลือพึ่งพา  มีสวนรวมในการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรดวยกัน 

พยายามสงเสริมการทําธุรกรรมภายในกลุมเพื่อใหพัฒนาความสัมพันธภายในหวงโซอุปทานของ

อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนใหครบวงจรมากยิ่งขึ้น   

ดังนั้น ภายใตยุทธศาสตรนี้จึงจําเปนตองมีการพัฒนาระบบสารสนเทศอุตสาหกรรมยานยนตและ

ชิ้นสวน  ดวยเหตุที่ อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนมีความเกี่ยวโยงกับหลายอุตสาหกรรมเชน

อุตสาหกรรมการผลิตแมพิมพ และ อุตสาหกรรมสนับสนุนตางๆ ดวย การมีขอมูลพื้นฐานของผูผลิต 

ที่เกี่ยวของจึงมีความสําคัญ ยุทธศาสตรที่จะดําเนินการจัดทําเว็บไซดของอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน

แบบบูรณการ เพื่อพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใหผูประกอบการและผูสนใจมีเวทีแลกเปลี่ยนและคนหา

ขอมูลทั้งขอมูลระดับพื้นฐาน  ขอมูลทางเทคนิคและขอมูลเกี่ยวของอื่นๆ  เพื่อแกปญหาการขาดแคลน

ฐานขอมูลซึ่งเปนหนึ่งในปญหาพื้นฐานของอุตสาหกรรม   เปาหมายสําคัญของ Intelligent Unit คือให

ผูประกอบการรวมถึงผูผลิต ผูใช และผูคาในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ

สามารถใชขอมูลประเมินสถานการณรวมถึงทําธุรกิจรวมกันได  
แผนปฏิบัติการภายใตยุทธศาสตรที ่2 : ยุทธศาสตรการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม 
เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนตเปนอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงไปขางหลัง (backward 

linkage) สูง ดังดูไดจากสัดสวนการใชชิ้นสวนในประเทศของการผลิตรถกระบะที่มีสูงถึงรอยละ 90 ดังนั้น

แผนปฏิบัติการเพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายของยุทธศาสตรการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมนี้จะมุงเนนการสรางกลุม

อุตสาหกรรมใหเกิดการชวยเหลือกันโดยจะเนนความเชื่อมโยงระหวางผูผลิตชิ้นสวนระดับที่หนึ่ง กับ ผูผลิต

ชิ้นสวนในระดับที่สองและสามลงมา โดยกิจกรรมนี้อาจจะนําโดยสถาบันยานยนตรวมกับหนวยงานหรือ

สถาบันอื่นๆ เพื่อผลักดันใหเกิดความรวมมือกันอยางเปนระบบ มีทิศทางที่ชัดเจน ตอเนื่อง โดยเปาหมาย

คือการยกระดับความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม เนนสงเสริมใหผูผลิตชิ้นสวนในขั้นตอนตางๆ

ไดรวมมือกันและทําธุรกรรมระหวางกันเพื่อพัฒนาความสัมพันธภายในหวงโซอุปทานใหเขมแข็งมากขึ้น 

โดยเฉพาะการสรางความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมสนับสนุนในประเทศ เชน การผลิตแมพิมพ 
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นอกจากนี้ การจะเชื่อมโยงผูผลิตในหวงโซอุปทานเขาดวยกันนั้นจําเปนตองมีระบบสารสนเทศ

อุตสาหกรรมที่ทันสมัย รวมถึงระบบสารสนเทศของอุตสาหกรรมอื่นดวย การมีขอมูลพื้นฐานของผูผลิต 

ที่เกี่ยวของจึงมีความสําคัญ กิจกรรมที่ควรสงเสริมคือ การจัดทําเว็บไซดของอุตสาหกรรมยานยนตและ

ชิ้นสวนแบบบูรณการ เพื่อพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใหผูประกอบการและผูสนใจมีเวทีแลกเปลี่ยนและ

คนหาขอมูลทั้งขอมูลระดับพื้นฐาน  ขอมูลทางเทคนิคและขอมูลเกี่ยวของอื่นๆ  เพื่อแกปญหาการขาดแคลน

ฐานขอมูลซึ่งเปนหนึ่งในปญหาพื้นฐานของอุตสาหกรรมทุกอุตสาหกรรม ระบบขอมูล หรือ เว็บไซทที่

เผยแพรกิจกรรมของผูประกอบการตางๆ จะมีสวนชวยใหผูผลิตไทยมีโอกาสไดรับคําสั่งซื้อหรือโอกาสธุรกิจ

ใหมๆ ดวย 

ในป 2550 มีโครงการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจของสถาบันยานยนต ซึ่งเปน

โครงการตนแบบที่ควรจะไดรับการสงเสริมและขยายขอบเขตใหครอบคลุมอุตสาหกรรมตางๆ มากขึ้น 

นอกจากนี้มีโครงการสงเสริม SMEs ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม เชน โครงการพัฒนาตนแบบธุรกิจ 

(Business Model) ผูประกอบการ SMEs เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน   และ โครงการวิจัยและ

พัฒนาระบบขอมูลสนับสนุนธุรกิจ SMEs ทั้งนี้เปนโครงการที่ไมไดเจาะจงสาขา แตเปนการสงเสริม

อุตสาหกรรมโดยรวม เชนเดียวกัน สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ก็ไดมีโครงการพัฒนายกระดับ

ผูประกอบการดานการผลิตและการจัดการตามมาตรฐานสากล โครงการเหลานี้ เปนประโยชนตอ

ผูประกอบการขนาดกลางและเล็กและมีสวนสนับสนุนยุทธศาสตรที่ 1 ไดอีกดวย  

อยางไรก็ดี สถาบันยานยนตนาจะเปนผูรวบรวมขอมูลพื้นฐาน โดยทําหนาที่เชื่อมประสานกับ

สมาคมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย และ หนวยงานอื่นๆ เชน สภาอุตสาหกรรม รวมถึงสํานักงานสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ดวย ที่จะทําหนาที่รวบรวมขอมูลของ SMEs ในอุตสาหกรรมนี้ 

ซึ่งอาจประสานกับสภาอุตสาหกรรม สถาบันไทยเยอรมัน ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ  

สภาอุตสาหกรรม สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (BSID) ทั้งนี้ขอมูลตางๆ ที่รวบรวมนีค้วรมกีารจดัการ

อยางเปนระบบ และ ปรับปรุงใหทันสมัยอยูตลอดเวลา 

ยุทธศาสตรที่ 3: ยทุธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 
วัตถุประสงค เพื่อผลิตบุคลากรในสาขายานยนตและชิ้นสวน  และ  พัฒนาฝมือแรงงาน 

ในอุตสาหกรรมใหมีทักษะความสามารถที่ตลาดตองการ ประเด็นเรื่องเรงดวนที่จะตองชวยเหลือ

ผูประกอบการ SMEs คือ การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ดังนั้นในระยะสั้นนี้ จึงตองเนนกลยุทธ

การฝกอบรมพัฒนาฝมือแรงงาน โดยระดมความคิดจากผูประกอบการ และทําการประสานกับหนวยงาน

หรือสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวของในทักษะสําคัญที่ผูประกอบการตองการเนื่องจากบริษัทขนาดเลก็จะมปีญหาใน

การจางแรงงานที่มีฝมือ นอกจากนี้ ยุทธศาสตรนี้ควรเนนทั้งการเตรียมความพรอมสําหรับบุคลากรใหม 

เพื่อเขาทํางานและการยกระดับฝมือแรงงานของพนักงานในสถานประกอบการไปพรอมๆ  กัน  

เพราะอุตสาหกรรมนี้จะมีการขยายตัวอยางมากในอนาคตอันใกลนี้ ในปจจุบัน ทางสถาบันยานยนตและ

กระทรวงอุตสาหกรรมไดมีความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนตแลว แตปญหาคือ
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การหาผูเขารวมอบรมไดไมมาก ดังนั้น ทาง สสว.ควรทําหนาที่เปนสื่อกลางในเรื่องนี้และใหขอมูลเกี่ยวกับ

การเขารวมโครงการนี้ เพื่อใหโครงการที่ดําเนินอยูนี้มีสวนยกระดับความสามารถของบุคลากรในทุกระดับ  

ในระยะยาว  เปนเรื่องที่ทางกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

และ สถานศึกษาทุกระดับไดวางแนวนโยบายรวมกันเพื่อวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรใหทันตอ

การพัฒนาของประเทศ ความพรอมของทรัพยากรมนุษยจะมีสวนชวยใหประเทศไทยเปนฐานการผลิต 

ในระดับสากลของอุตสาหกรรมเปาหมายตามนโยบายของรัฐบาล   
แผนปฏิบัติการภายใตยุทธศาสตรที่ 3 : ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 
วัตถุประสงค เพื่อผลิตบุคลากรในสาขายานยนตและชิ้นสวน  และ  พัฒนาฝมือแรงงาน 

ในอุตสาหกรรมใหมีทักษะความสามารถที่ตลาดตองการ โดยเนนทั้งการสรางบุคลากรใหมเพื่อเขาทํางาน

และการยกระดับฝมือแรงงานของพนักงานในสถานประกอบการ ทรัพยากรบุคลากรถือเปนปจจัยพื้นฐาน

สําหรับการพัฒนาในทุกอุตสาหกรรม ในขณะที่อุตสาหกรรมยานยนตกําลังขยายตัวอยางมาก จํานวน

วิศวกรและชวงเทคนิคในสาขายานยนตยังมีจํานวนไมเพียงพอ ผูผลิตคนไทยที่เปนบริษัท  SMEs จึงประสบ

กับปญหาขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะที่ตรงกับงานที่ตองการ ในขณะที่วิศวกรมีจํานวนไมเพียงพอ ยังมี

ปญหาคานิยมที่ผูจบในสาขาวิศวกรรมศาสตรไมตองการทํางานในโรงงานเล็กๆ ไมตองการทํางาน 

ในสายการผลิต ดังนั้นผูผลิตชิ้นสวนจึงตองจางผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับที่ต่ําลงมา เชน ในระดับ ปวส. 

หรือ ปวช. และตองทําการพัฒนาทักษะโดยการอบรมในโรงงาน จึงมีคาใชจายมากและเมื่ออบรมแลว 

พนักงานก็อาจจะยายงานไปโรงงานที่ใหญข้ึน ทําใหบริษัทขนาดเล็กไมตองการแบกรับตนทุนในการพัฒนา

ฝมือแรงงาน 

การพัฒนาบุคลากรจึงถือเปนยุทธศาสตรที่สําคัญที่จะชวยใหประเทศไทยสามารถรักษาระดับ

ความสามารถในการแขงขันได โดยเฉพาะอยางยิ่งการที่จะบรรลุถึงเปาหมายการเปนศูนยกลางการพัฒนา

อุตสาหกรรมยานยนตในเอเชียความพรอมของทรัพยากรมนุษยจะมีสวนชวยใหประเทศไทยเปนฐานการ

ผลิตในระดับสากล การขยายการลงทุนของผูผลิตรถยนตจะทําใหเกิดความตึงตัวในตลาดแรงงานขึ้นอยาง

หลีกเลี่ยงไมได แผนปฏิบัติการนี้จึงครอบคลุมสองประเด็นสําคัญคือ แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร 

ในอุตสาหกรรมยานยนต กิจกรรมยอยคือการฝกอบรมและการพัฒนาความสามารถของพนักงานในสาขา

ยานยนต การพัฒนาผูฝกสอนเพื่อถายทอดความรูใหกับบุคลากรในอุตสาหกรรมที่เปนผูผลิตในระดับสอง

และสามลงไป การรับรองมาตรฐานฝมือแรงงาน เปนตน และ  แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาและ

หลักสูตร โดยเนนโครงการที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน โดยเนนการพัฒนาหลักสูตร 

ในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงที่จะรองรับการผลิตในอุตสาหกรรมเปาหมาย เชน การผลิตแมพิมพ  

การผลิตชิ้นสวนโลหะทุบข้ึนรูป หรือ การฉีดพลาสติก เปนตน 

หนวยงานที่เกี่ยวของทางดานการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมประกอบดวย สถาบันยานยนต 

สถาบันไทยเยอรมัน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กรมสงเสริมอุตสาหกรรม และ เอกชนในอุตสาหกรรมชิ้นสวน

ยานยนต นอกจากนี้ อาจอาศัยความรวมมือจากผูผลิตรถยนตที่มีการผลิตในประเทศสูง เชน โตโยตา 



 
 

-18- 

ฮอนดา เดนโซ และ นิสสัน ดังในโครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต (Automotive Human 

Resource Development Project, AHRDP) ซึ่งเปนโครงการความรวมมือระหวางไทยและญี่ปุน ทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชนทํางานรวมกันในการแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะฝมือ ความรวมมือระหวาง

ภาคเอกชนและรัฐบาลนี้สามารถแกปญหาการสงเสริมที่ไมตรงเปาหมายได เพราะภาคเอกชนเปน

ผูดําเนินการอบรมเอง ดังนั้นเขายอมทราบถึงทักษะที่จําเปนตอการพัฒนาอุตสาหกรรม จึงสามารถกําหนด

หลักสูตรการอบรม รวมถึงการรับรองมาตรฐานฝมือแรงงาน ได  ในระยะยาว ควรมีกิจกรรมเสริมคือ

กิจกรรมการแขงขันฝมือแรงงานในแตละดาน (ของทักษะที่มีการอบรม) ระหวางโรงงานตางๆ เพื่อกระตุนให

ผูประกอบการ และแรงงานเห็นความสําคัญของการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางตอเนื่อง และ ในระยะ

ยาวภาครัฐจําเปนตองมีการปรับหลักสูตรการศึกษาใหตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม 

โดยเฉพาะการผลิตวิศวกรและชางเทคนิค รวมถึงนักวิจัยและผูเชี่ยวชาญดานโลหะวิทยาและวัสดุศาสตร 
7.  นโยบายและมาตรการภาครัฐที่สาํคัญ 

• นโยบายรัฐบาล ยานยนตและชิ้นสวนเปนอุตสาหกรรมเปาหมาย ตามนโยบายรัฐบาลซึ่งได

แถลงเมื่อเดือนธันวาคม 2551 ไดกําหนดมาตรการแกไขปญหาของแตละอุตสาหกรรมและพัฒนา

อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในอนาคต เชน อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรภายในประเทศ อุตสาหกรรมยาน

ยนต อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมอัญมณี เปนตน โดยปรับปรุงมาตรการสงเสริมการลงทุนดาน

ภาษีและที่มิใชภาษีใหสามารถจูงใจนักลงทุนได  และสงเสริมการรวมทุนกับบริษัทตางประเทศ 

ในอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีข้ันสูง  

• แผนแมบทอุตสาหกรรมยานยนต (พ.ศ.2550-2554) สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

(สศอ.) ไดดําเนินการจัดทําแผนแมบทสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน  ภายใตกรอบ

ก า ร พั ฒ น า  5  ป  ( พ . ศ . 2 5 5 0 -2 5 5 4 )  ส า ม า ร ถ ศึ ก ษ า ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด ที่  

http://www.oie.go.th/project/motor/exec2550-2554.pdf 
• ระบบขอมูลสารสนเทศยานยนต สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)  

ไดดําเนินการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศยานยนต โดยประกอบดวยขอมูลหลัก 11 ฐานขอมูล ไดแก 

1. ฐานขอมูลผูประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต 
2. ฐานขอมูลการผลิตและจําหนายยานยนต 
3. ฐานขอมูลการสงออกและนําเขายานยนต 
4. ฐานขอมูลการผลิตและจําหนายยานยนตของโลก 

5. ฐานขอมูลมาตรฐานผลิตภัณฑและมาตรฐานการทดสอบดานยานยนตของไทยและ
ตางประเทศ 

6. ฐานขอมูลดานมาตรการทางการคาระหวางประเทศ 

7. ฐานขอมูลดานเทคโนโลยียานยนต 
8. ฐานขอมูลเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนตางๆ กฎระเบียบ และภาษีที่เกี่ยวของของภาครัฐ 

http://www.oie.go.th/project/motor/exec2550-2554.pdf
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9. ฐานขอมูลเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานในประเทศ 

10. ฐานขอมูลดานประสิทธิภาพการผลิต (Productivity)  

11. ฐานขอมูลการจดทะเบียนรถยนตและรถจักรยานยนตของไทย 
 

8.  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ภาวะอุตสาหกรรมรถยนตและรถจักรยานยนตในป 2552 คาดวาจะชะลอตัวเมื่อเปรียบเทียบกับป

ที่ผานมา  ทั้งการผลิต การจําหนายในประเทศ และการสงออก อันเปนผลจากวิกฤตการณทางการเงิน 

ของสหรัฐอเมริกาที่สงผลกระทบรุนแรงไปทั่วโลก ประกอบกับสถานการณทางการเมืองภายในประเทศที่มี

ความเปราะบาง ซึ่งสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นในดานการลงทุน และการบริโภค  ประกอบกับปญหา

พื้นฐาน  เชน ดานการผลิต ศูนยทดสอบและหองปฏิบัติการ บุคลากร และเทคโนโลยี  ควรมีแนวนโยบาย 

ในการพัฒนาและสงเสริม  ดังนี้ 

 1) นโยบายการสงเสริมอุตสาหกรรมยานยนต  สวนใหญมุงเนนการพัฒนาสงเสริมผูผลิต  

และผูรับจางผลิต แตยังมี SMEs อีกกลุมที่มีความสําคัญคือ กลุมผูใหบริการหลังการขาย (After Sale 

Service) เชน การบํารุงรักษาและการซอมแซมยานยนต  ดังนั้น  จึงควรกําหนดกรอบการพัฒนาให

ครอบคลุมถึงกลุมดังกลาว 

 2) ดานการพัฒนาบุคลากรนั้น  ผูประกอบการตองการพัฒนาดานวิศวกรการผลิต  

การออกแบบ การวิจัยและพัฒนา 

9.  ตัวอยางโครงการของอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน  
 โครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต 
 หลักการและเหตุผล 

อุตสาหกรรมยานยนตเปนอุตสาหกรรมที่มีการจางงานในระดับฝมือแรงงานและวิศวกรจํานวนมาก 

จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่มีอยางตอเนื่องและมีการตั้งเปาหมายการผลิตยานยนตในป 2552  

ใหเปน 1.8 ลานคัน ทําใหมีความตองการในการจางแรงงานเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของ

อุตสาหกรรม แตตลาดแรงงานสําหรับอุตสาหกรรมยานยนตไทยยังประสบปญหาที่สําคัญทั้งดานปริมาณ

และคุณภาพ คือ 

1) แรงงานฝมือและหัวหนางานมีแนวโนมที่จะมีปริมาณอุปทานไมเพียงพอในอนาคต 

2) วิศวกรการผลิตและวิศวกรวิจัยและพัฒนาขาดทักษะในการเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเพราะ

สวนใหญเลือกเดินในสายบริหารเพื่อความกาวหนาในอาชีพและรายได นอกจากนี้ยังขาดทักษะในการ

พัฒนาระบบและพัฒนาผลิตภัณฑเพราะมีการเปดหลักสูตรดานนี้นอย ดังนั้น ปญหาเรงดวนที่ตองไดรับ

การแกไขอยางเปนระบบคือ การพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมยานยนตใหมีปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอ

กับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในอนาคต รวมทั้งตองพัฒนาความรูและทักษะที่เปนมาตรฐาน 
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 ระยะเวลา: 5 ป (พ.ศ. 2550-2554) 

 หนวยงานที่รับผิดชอบ: สถาบันยานยนต สภาอุตสาหกรรม และสมาคมผูประกอบการ 

ในอุตสาหกรรมยานยนต 

 อุตสาหกรรมเปาหมาย: ผูประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 
 กิจกรรมและวิธีดําเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดําเนินการ 

กิจกรรมที่  1  สร างหลัก สูตร

ฝกอบรมทั้ งภาคทฤษฎี  และ

ภาคปฏิบัติสําหรับสาขาเฉพาะ 

- ทบทวนและสํารวจความจําเปนของงานที่เฉพาะและจําเปนตอการพัฒนา

อุตสาหกรรมยานยนต รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับกลุมเปาหมายโดยจัดทําการสํารวจ

ความตองการของผูประกอบการเกี่ยวกับจํานวนและทักษะของบุคลากรที่

ตองการในระยะ 5 ป 

- ศึกษาวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสํารวจ และทําการสรุปผลโดยจัดทํา

มาตรฐานในงานที่ มีความสําคัญและจําเปนตออุตสาหกรรมยานยนตให

ครอบคลุมในสาขาและระดับที่กําหนด โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

วิชาการอันประกอบดวยตัวแทนจากภาคการศึกษา ภาครัฐและเอกชน 

- พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมที่สามารถพัฒนาความสามารถของบุคลากรใน

ระดับตางๆ ไดแก ระดับผูบริหาร วิศวกรวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ วิศวกร

ควบคุมการผลิต  หัวหนางาน  แรงงานฝมือ  และวิทยากรใหมีทักษะและ

ความสามารถตามที่ตองการ 

กิจกรรมที่ 2 ทดสอบระบบโดย

การฝกอบรมและทดสอบ 

- ปรับปรุงสถานที่และเครื่องจักรใหพรอมรองรับการฝกอบรม 

 - ทดลองจัดการฝกอบรมครูผูฝกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีการ

ทดสอบประเมินผล เพื่อใหม่ันใจไดวาผูผานการฝกอบรมมีความรูและทักษะ

ตามที่กําหนด 

- ฝกอบรมการขยายผล โดยใหครูผูฝกที่ผานการอบรมทําการฝกอบรม

ผูปฏิบัติงานจริง 

– ติดตามประเมินผลการฝกอบรม 

กิจกรรมที่  3 ขยายผลการใช

หลักสูตรไปยังหนวยงานอื่น 

- ผลักดันใหมาตรฐานงานที่กําหนดเปนที่ยอมรับในระดับชาติ  โดย

ประสานงานกับกรมพัฒนาฝมือแรงงาน นอกจากนี้ มีการสรางเครือขายการ

ฝกอบรมเพื่อการขยายผลในวงกวาง รวมทั้งการพัฒนาสื่อการสอนชุดมาตรฐาน

และระบบ e-learning 

 

 กลุมเปาหมายที่จะไดรับผลประโยชนจากโครงการ 
1. บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนต 

2. ภาคอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนต 

 3. ลูกคาไดรับสินคาที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยสูง   



 
 

ภาคผนวก 



หวงโซอุปทานอตุสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนยานยนต

หมายเหตุ : = SMEs โดยใชเกณฑการจางงาน จํานวนโรงงาน และเงินทุนจดทะเบียน
฿ = คาเงิน   F = พลงังาน   
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