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ชลบุร ีฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และระยอง      
 

 ภาพรวมของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน  1 
จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก  
ปราจีนบุรี และระยอง    

 การประเมินปจจัยแวดลอมทางธุรกิจของอุตสาหกรรมยานยนต 16 
และชิ้นสวน จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา  
นครนายก  ปราจีนบุรี และระยอง  

 ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key  Success  Factors)  ของการพัฒนา 19 
เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน จังหวัด 
สมุทรปราการ ชลบุร ีฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และระยอง 
 

บทที่ 2  แผนภาพเครือขายวิสาหกิจยานยนตและชิ้นสวน จังหวัดสมุทรปราการ  20-21 
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และระยอง 

 โครงการนํารองของจังหวัดสมุทรปราการ ชลบรุี ฉะเชิงเทรา   38  
นครนายก  ปราจีนบุรี และระยอง       
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บทที่ 1 

เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 

จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุร ีและระยอง 
 
1. ภาพรวมของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี 
ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และระยอง 

อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน เปนภาคอุตสาหกรรมที่มีประวัติศาสตรอันยาวนาน
อุตสาหกรรมหนึ่งของประเทศไทย โดยในอดีต สามารถแบงเหตุการณตามนโยบายของรัฐบาลเปน 
3 ชวงระยะเวลา ไดดังนี้ 

ระยะที่ 1  : ระยะเริ่มตนของอุตสาหกรรมยานยนต (พ.ศ. 2504 – 2532) 
เร่ิมจากนโยบายการนําเขาชิ้นสวน Complete knockdown (CKD) เพื่อประกอบ

รถยนต โดยที่นําเขามาจากสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุนเปนหลัก ซ่ึงปริมาณการประกอบรถยนต
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จนกระทั่งป พ.ศ. 2512 รัฐบาลมุงเนนการสงเสริมการลงทุนกิจการชิ้นสวน
แทนกิจการประกอบรถยนต โดยมีมาตรการตาง ๆ อาทิ มาตรการดานภาษี และการกําหนดชิ้นสวน 
ยานยนตที่ผลิตภายในประเทศ เพื่อสงเสริมใหมีการใชช้ินสวนที่ผลิตภายในประเทศแทนการนําเขา  

ระยะที่ 2  : รัฐบาลสงเสริมอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตภายในประเทศ 
อยางไรก็ดี ตั้งแตป พ.ศ. 2534 เปนตนมา รัฐบาลไดเปดเสรีอุตสาหกรรมรถยนต  

เพื่อสงเสริมการสงออก โดยมีมาตรการตาง ๆ อาทิ การยกเลิกการควบคุมการนําเขา ทั้งที่เปน
รถยนตใหมและที่ใชแลว ลดภาษีช้ินสวน CKD ยกเลิกการหามตั้งโรงงานประกอบรถยนตใหม ซ่ึง
นโยบายการเปดเสรีนี้เองทําใหบริษัทรถยนตคายตะวันตกและญี่ปุนมาตั้งฐานการประกอบใน
ประเทศไทยมากขึ้น  

ระยะที่ 3  : นโยบายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ 
ตอมาในป พ.ศ. 2540 ตลาดภายในประเทศหดตัวเปนอยางมาก เนื่องจากวิกฤติ

เศรษฐกิจและกระแสการคาเสรีทั่วโลก แตตอมาก็ฟนตัวอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง 2 
ปหลัง ยอดขายรถยนตและชิ้นสวนภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจเริ่มฟนตัว และ
จากการที่รัฐบาลไดเปดเสรีทางการคามากขึ้น ทําใหมาตรการในการปกปองอุตสาหกรรมภายในลด
นอยลง ไทยตองเผชิญกับปญหาที่ผูประกอบการรายยอยไมสามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไดเอง 
ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว สงผลใหภาคการสงออกรถยนตของไทยเพิ่มขึ้นเล็กนอย
ในชวง 2 ปที่ผานมา แตในสวนของการสงออกชิ้นสวนยานยนตมีการสงออกเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะ
ผูประกอบการผลิตไดขยายการลงทุนในตลาดสงออก เนื่องจากการชะลอตัวของตลาดในประเทศ 
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อีกทั้งแนวโนมของตนทุนการผลิตชิ้นสวนและการประกอบรถยนตในประเทศต่ํากวาในหลาย
ประเทศและผูซ้ือมีความมั่นใจในเรื่องราคา คุณภาพ และการสงมอบสินคาของไทย  

ปจจุบันผูประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนตซ่ึงเปนบริษัทที่มีช่ือเสียงระดับโลก ทั้ง
จากประเทศญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และยุโรป ไดมีการสรางวิสัยทัศนใหประเทศไทยเปนศูนยกลาง
การผลิตและประกอบรถยนตของโลก จากแนวโนมอันดีนี้เองจะเปนโอกาสทําใหอุตสาหกรรม
ช้ินสวนยานยนต มองเห็นอนาคตที่สดใสมากขึ้น เพราะการผลิตตอไปจะเปนการผลิตเพื่อเนนการ
สงออกในอัตราที่สูงขึ้น ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหตนทุนการผลิตต่ําลง นอกจากนี้ภาครัฐยังได
กําหนดเปนนโยบายเพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหอุตสาหกรรมนี้เปนอุตสาหกรรมหลัก 1 ใน 5 
ของประเทศที่จะตองไดรับการพัฒนาทางดานการบริหาร กระบวนการผลิต เทคโนโลยีและ
ความสามารถในการแขงขันในตลาดโลก โดยมีการจัดทําแผนแมบทเชื่อมโยงกับกติกาการคาของ
โลกอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ  

 
อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนของประเทศไทย แบงเปน 2 ประเภทดังนี ้

1.  อุตสาหกรรมยานยนต ประกอบดวย อุตสาหกรรมรถยนต และอุตสาหกรรม 
รถจักรยานยนต  

2. อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต  ในที่นี้จะขอกลาวถึงรายละเอียดเฉพาะ
อุตสาหกรรมรถยนตและชิ้นสวน 

 
อุตสาหกรรมรถยนต 

จากสถิติการผลิตรถยนต ในป พ.ศ. 2533-2545 พบวายอดการผลิตรถยนตลดลง
ในชวงป พ.ศ. 2540 - 2541 และคอย ๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้นในป พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะในป พ.ศ. 2546 มี
ยอดผลิตสูงกวาป พ.ศ. 2545 ถึง 165,661 คัน ดวยอัตราการเติบโตรอยละ 28.30 และป พ.ศ. 2547 มี
ยอดผลิตถึง 904,000 คัน ทั้งนี้สวนหนึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากการสงออกที่ยังคงมีการขยายตัวอยาง
ตอเนื่อง  
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แหลงที่มาของขอมูล: สถาบันยานยนต 

ภาพที่ 1  ปริมาณการผลิตรถยนต ป พ.ศ. 2533-2547 
 

สําหรับยอดการจําหนายรถยนตของไทยในป พ.ศ. 2539-2546 พบวาปริมาณการ
จําหนายรถยนตในประเทศกอนวิกฤติเศรษฐกิจ มีแนวโนมลดลง โดยชวงวิกฤติเศรษฐกิจ ป พ.ศ. 
2541 มียอดการจําหนายต่ําสุด แตหลังจากป พ.ศ. 2542 เปนตนมา มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
โดยรถกระบะ 1 ตัน มียอดจําหนายมากที่สุด รองลงมา คือ รถยนตนั่ง และรถยนตเพื่อการพาณิชย 
ตามลําดับ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 แหลงที่มาของขอมูล: สถาบันยานยนต 

ภาพที่  2  ยอดจําหนายรถยนตในประเทศไทย ป พ.ศ. 2539-2546 
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สําหรับการสงออกรถยนตของไทยในชวงป พ.ศ. 2538-2546 ถึงแมเปนชวงที่
ประเทศประสบปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ แตปริมาณการสงออกรถยนตยังคงมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง โดยยอดการสงออกรถยนตป พ.ศ. 2546 มีการสงออกทั้งสิ้น 235,022 คัน (+29.51% 
เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2545) มีมูลคา 102,208.06 ลานบาท (+23.40%) โดยประเทศที่เปนตลาดสําคัญ
ของรถยนตนั่ง คือ อินโดนีเซีย ญ่ีปุน และเบลเยียม รถแวนและปกอัพ คือ สหราชอาณาจักร 
ออสเตรเลีย อิตาลี และตลาดรถบัสและรถบรรทุก คือ ออสเตรเลีย สิงคโปร และซาอุดิอาระเบีย  
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แหลงที่มาของขอมูล: สถาบันยานยนต 

ภาพที ่3 มูลคาการสงออกรวมของรถยนตแตละป พ.ศ. 2546 
 
อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต 

ตลาดหลักในการสงออกชิ้นสวนยานยนตที่สําคัญของไทยใน ป พ.ศ. 2546 ไดแก 
ประเทศญี่ปุน รองลงมาคือประเทศสหรัฐอเมริกา มาเลเซีย อินโดนีเซียและออสเตรเลีย ตามลําดับ
สําหรับตลาดสงออกชิ้นสวนยานยนตไทยที่มีศักยภาพสําหรับการขยายตลาดหรือเปดตลาดใหม 
ไดแก ประเทศไตหวัน อินเดีย จีน บราซิล และสิงคโปร เนื่องจากมีอัตราการขยายตัวของการ
สงออกสูงขึ้นในป 2546 โดยเพิ่มขึ้นสูงถึงรอยละ 125.58 , 398.56 , 195.48 , 329.69 และ 91.89 
ตามลําดับ 

จากมูลคาการสงออกรวมของยานยนตและช้ินสวนยานยนตในป พ.ศ. 2539 – 
2546 พบวา มีอัตราการขยายตัวตอเนื่องตลอดมา (ดังภาพที่ 22) ซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
แผนแมบทยานยนตไทยที่มุงผลิตรถยนตไมนอยกวา 1 ลานคันตอป 
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       แหลงที่มาของขอมูล : สถาบันยานยนต 

ภาพที่ 4  มูลคาการสงออกยานยนตและชิน้สวนยานยนต ป พ.ศ.2539-2546 
 

การเคล่ือนยายอุตสาหกรรมยานยนต และชิ้นสวนยานยนตสูภาคตะวันออก 
อุตสาหกรรมประกอบยานยนตในประเทศไทย เร่ิมตนอยางจริงจังเมื่อบริษัท 

ฟอรด มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ไดเขามาประกอบรถยนต ในป พ.ศ. 2504 จากนั้นก็มีคาย
ประกอบรถยนตและรถบรรทุกทั้งยี่หอเบนซ เฟยต แวเลียม ซิมคา ฟารโก และดอดจ ตอมาในป 
พ.ศ. 2505 คายรถยนตของประเทศญี่ปุนไดเขามาลงทุน เร่ิมจากยี่หอ ดัทสัน อีซูซุ โตโยตา มิตซูบิชิ  
และฮีโน ซ่ึงในการประกอบรถยนตยังกระจุกตัวอยูในกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ             

จนเมื่อป พ.ศ. 2537 ผูประกอบรถยนตไดยายฐานการผลิตไปภูมิภาค เชน โตโยตา  
ตั้งโรงงานแหงที่สองที่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ฉะเชิงเทรา ฮอนดายายฐานจากกรุงเทพฯไป 
อุตสาหกรรมโรจนะ  พระนครศรีอยุธยา  มิตซูบิชิตั้งโรงงานผลิตปกอัพแหงที่สองที่นิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี (ดังภาพ ที่  4.23) 
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กรุงเทพ 

หมายเหตุ 
∂ MMC.Sithipol Co., Ltd. (Mitsubishi) :  
        กรุงเทพ ∏ ชลบุรี 
•  Siam Nissan Automobile Co., Ltd. (Nissan) กรุงเทพฯ 

∏ สมุทรปราการ 
÷  Toyota Motor Thailand Co., Ltd. : สมุทรปราการ ∏ 
ฉะเชิงเทรา 
≠  Honda : กรุงเทพฯ ∏อยุธยา 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา:    www.toyota.co.th 

www.asianhonda.com 
www.nissan-th.com 
www.mitsubishimotors.co.th 

 

ภาพที่ 5  การยายฐานการผลิตของโรงงานประกอบรถยนต 
 

จากนั้นคายรถจากสหรัฐอเมริกาก็กลับมาลงทุนในไทยอีกครั้ง อาทิ ออโตอัลลาย
แอนซ (เปนการรวมทุนของฟอรดและมาสดา) ผลิตรถปกอัพที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด 
จังหวัดระยอง และคายจีเอ็ม ในป พ.ศ. 2538 และอีก 2-3 ปตอมา บีเอ็มดับเบิลยูก็ไดเขามาตั้ง
โรงงานในไทยที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง   

ปจจุบัน ประเทศไทยมีผูผลิตรถยนต ไดแก โตโยตา ฮอนดา มิตซูบิชิ นิสสัน (ซ่ึง
บริษัทแมจากญี่ปุนไดเขามาลงทุนเพิ่มและเตรียมการขยายการลงทุน) อีซูซุ ออโตอัลลายแอนด 
กําลังขยายฐานการผลิตมาเพิ่มอีก เจเนอรัลมอเตอร และบีเอ็มดับเบิลยู และกําลังมีเพิ่มอีก 1 ราย คือ 
ออดี้   (ดังภาพที่ 6) 

สําหรับศูนยวิจัยและพัฒนาดานยานยนตในประเทศไทย เปนของโตโยตา และ
ลาสุดคายเบนซไดตัดสินใจที่จะตั้งศูนยวิจัยและพัฒนาในประเทศไทยเชนกัน 
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อยุธยา 
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Toyota Motor Thailand         Isuzu Motors (Thailand) 
Siam Nissan Automobile      Siam V.M.C. Automobile 
Thai Yamaha Motor             Thai Swedish Assembly 
Hino Motors (Thailand)        Thonburi Automotive Assembly 
Thai Auto Work             International Vehicles  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 แหลงที่มาของขอมูล: สถาบันยานยนต 

ภาพที่ 6  ที่ตั้งของโรงงานประกอบรถยนต 
 

โครงสรางของผูประกอบการอุตสาหกรรมยานยนตไทย  
โครงสรางของผูประกอบการอุตสาหกรรมยานยนตไทย แบงเปน 3 กลุมหลัก ๆ 

คือ (1) กลุมประกอบยานยนต (2) กลุมผลิตชิ้นสวนยานยนต ระดับที่ 1 (First-tier) และ (3) กลุม
ผลิตชิ้นสวนยานยนต ระดับที่ 2, 3 และ ต่ํากวา (Second-tier, Third-tier and lower) พบวา กลุม
ประกอบยานยนตเปนบริษัทตางชาติทั้งหมด แบงเปนบริษัทประกอบรถยนต 15 บริษัทและบริษัท
ประกอบรถจักรยานยนต 5 บริษัท สวนกลุมผลิตชิ้นสวนยานยนต First-tier  มีจํานวน709 บริษัท 
แบงเปนบริษัทตางชาติ 287 บริษัท (รอยละ 40.5) บริษัทรวมทุนโดยผูถือหุนหลักเปนคนไทย 68 
บริษัท (รอยละ 9.6) และเปนบริษัทคนไทย 354 บริษัท (รอยละ49.9) (ดังภาพที่  4.25) 

 

Samutprakarn 
 

 

  

 

 

 

Honda Automobile (Th) 

Bangchan General Assembly 
Y.M.C. Assembly 

Thai Honda Manufacturing 

Thai Rung Union Car 

Samutsakorn 

Thai Suzuki 
M

Toyota Motor Thailand 
Isuzu Motors (Thailand)

Chachoengsao 

CHON BURI 

Auto Alliance (Thailand) 
General Motor (Thailand) 

BMW Manufacturing (Thailand) 
Kawasaki Motors Enterprise (Thailand) 

MMC Sittipol 

Rayong 
MMC Sittipol 

Pathumthani 

Bangkok 

Ayudhaya 



 

    

เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน: กลุมพื้นที่ภาคตะวันออก 

- 8 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
             แหลงที่มาของขอมูล: ทําเนียบอุตสาหกรรมยานยนตไทย ป พ.ศ. 2545-2546 

ภาพที่ 7 โครงสรางอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทย 
 

  จากขอมูลการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนตของสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) พบวา สถิติการลงทุนในจังหวัดระยองและในจังหวัดชลบุรี
มีมาก เมื่อเทียบกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และปทุมธานี  
(ดังภาพที่ 8) ทั้งนี้เนื่องจากนโยบายการสงเสริมของ BOI ในแตละเขตสงเสริมการลงทุนตางกัน 
สงผลใหจังหวัดระยองซึ่งอยูในเขตสงเสริมการลงทุน 3 ซ่ึงไดรับยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร 
ขณะที่จังหวัดชลบุรี อยูในเขตสงเสริมการลงทุน 2 ไมไดรับการลดหยอนดังกลาว จึงทําใหมีการ
ลงทุนในจังหวัดระยองมากกวา 
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แหลงที่มาของขอมูล: สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 

ภาพที่  8 จํานวนสถานประกอบการของอุตสาหกรรมยานยนตทีไ่ดจดทะเบียนกับBOI 
 

จากขอมูลของสถาบันยานยนต  พบวามี ผูประกอบชิ้นสวนยานยนตใน
กรุงเทพมหานคร 570 ราย จังหวัดสมุทรปราการ 285 ราย จังหวัดระยอง 62 ราย จังหวัดปทุมธานี 
60 ราย และจังหวัดชลบุรี 77 ราย ซ่ึงแบงเปน Body Parts รอยละ 25  Engine Parts รอยละ 22  
Drive, Transmission & Steering Parts รอยละ 15  Electrical Parts รอยละ 9  Accessories รอยละ 5 
Suspension& Brake Parts รอยละ 4   Mold & Die รอยละ 4 and Other รอยละ 16 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 จํานวนผูผลิตชิ้นสวนยานยนต 
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จากการที่อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน เร่ิมตนมาจากการนําเขาชิ้นสวนเพื่อ
ประกอบ ตอมาพัฒนาเปนอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนรถยนต โดยรัฐบาลไดกําหนดใหบริษัท
ประกอบรถยนตในประเทศตองใชช้ินสวนยานยนตที่ผลิตในประเทศมากขึ้น โดยตองไมต่ํากวา 
รอยละ 25 และไดเพิ่มสัดสวนการใชมากขึ้นหลายตอหลายครั้งในปถัด ๆ มา สงผลใหบริษัท
ประกอบรถยนตตองใหความชวยเหลือทางเทคโนโลยีแกผูผลิตชิ้นสวนในประเทศ และนําไปสูการ
รวมลงทุนระหวางคนไทยและตางชาติในการผลิตชิ้นสวนยานยนตตาง ๆ จนกระทั่งป พ.ศ. 2543 
รัฐบาลไดยกเลิกมาตรการการบังคับใชช้ินสวนยานยนตที่ผลิตในประเทศ ตามขอบังคับของ
องคการการคาโลก (WTO) ซ่ึงเปรียบเสมือนบีบใหผูผลิตชิ้นสวนยานยนตในประเทศตองมีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพทางเทคโนโลยี และผลจากการที่คายรถใหญ ๆ ยายฐานการ
ผลิตมาประเทศไทย ทําใหจํานวนผูผลิตชิ้นสวนยานยนตในไทยมีกวา 1,000 ราย ในจํานวนดังกลาว
มีบริษัทคนไทย ประมาณ 400 ราย สวนอีก 300 ราย เปนผูผลิตชิ้นสวนจากตางประเทศที่ยายฐาน
ตามคายรถยนตใหญ ๆ มา  ที่เหลือเปนบริษัทรวมทุนที่คนไทยถือหุนขางมาก  ทั้งนี้จากวิวัฒนาการ
ของอุตสาหกรรมยานยนต พบวา นโยบายจากรัฐบาลมีผลอยางมากตอทิศทางของอุตสาหกรรม  
นั่นคือ รัฐบาลเปลี่ยนนโยบายจากการปกปองอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศ มาเปนการพัฒนา
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน ประกอบกับการที่รัฐบาลมีการกําหนดนโยบายสนับสนุนสงเสริม
ใหอุตสาหกรรมยานยนตเปน 1 ใน 5 ของอุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดยมีการจัดทําแผนแมบท
ฯ เชื่อมโยงกับกติกาโลกอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ  และหลังจาก BOI เปลี่ยนแปลงนโยบาย
สงเสริมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนในป พ.ศ. 2545 พบวาจังหวัดชลบุรี มีการลงทุนมากเปน
อันดับ 2 รองจากจังหวัดระยอง โดยผูลงทุนหลักจากตางประเทศ คือ ญ่ีปุน รองลงมา คือ ไตหวัน 
สําหรับมูลคาการสงออกรวมของยานยนตและชิ้นสวนยานยนตมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง 
เนื่องจากผูประกอบรถยนตปรับกลยุทธ โดยเนนไปยังตลาดสงออกเพิ่มขึ้น ทําใหจํานวนโรงงาน
ประกอบของผูประกอบการรายใหมเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการขยายการผลิตและการยายฐานการผลิต
ของโรงงานประกอบรถยนตของผูประกอบการเดิมในไทย โดยพบวาในจังหวัดสมุทรปราการ มี
โรงงานประกอบรถยนตมากที่สุด รองลงมา คือ จังหวัดระยอง และเมื่อพิจารณาถึงจํานวนของ 
ผูประกอบชิ้นสวนยานยนต พบวา 3 อันดับแรกที่มีจํานวนผูประกอบชิ้นสวนมากที่สุด คือ 
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ และชลบุรี ตามลําดับ  

อยางไรก็ตาม การที่แนวโนมอุตสาหกรรมยานยนตที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น  ประกอบกับ
ปจจัยส่ิงแวดลอมที่มีศักยภาพสูง เชน การมีโครงสรางพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ การมีตําแหนงเชิง 
ยุทธศาสตรที่เหมาะสม ความเขมแข็งของนโยบายรัฐบาล การลงทุนจากบริษัทประกอบยานยนต 
ที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนนโยบายการผลิตเพื่อมุงเนนการสงออก เปนปจจัยที่ทําใหผูประกอบชิ้นสวน 
ตองคํานึงถึงขอกําหนดจากลูกคาในดานตาง ๆ ทั้งคุณภาพสินคาที่สูงขึ้น ความเปนมาตรฐานของ
ระบบการผลิตที่เพิ่มขึ้น ความสามารถของกําลังการผลิต รวมทั้งขอกําหนดอื่น ๆ ที่ลูกคาตองการ 
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นอกจากนี้แลว ผูประกอบการตองตระหนักถึงภาวะการแขงขันที่เพิ่มขึ้น ภาครัฐจึงไดมีนโยบาย
สนับสนุนใหเกิดการรวมกลุมอุตสาหกรรม แบบที่เรียกวา “เครือขายอุตสาหกรรม” เพื่อเปน
แนวทางในการรวมกันคิดคนพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันใหสามารถดําเนิน
กิจการของกลุมอุตสาหกรรมไดอยางเจริญกาวหนาและมีความยั่งยืน อันจะสงผลใหเกิดความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศตอไป 

 

เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 
อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนเปนอีกหนึ่งอุตสาหกรรมหลักที่สําคัญของไทย 

เพราะในปจจุบันประเทศไทยเปนฐานการผลิตยานยนตที่สําคัญแหงหนึ่งของโลก ดังจะเห็นไดจาก
การที่บริษัทยักษใหญทางดานยานยนต ไมวาจะเปน บริษัทในเครือของ General Motor Toyota 
Isuzu Honda ฯลฯ ยายฐานการผลิตมาตั้งอยูที่ประเทศไทยมากขึ้น และพื้นที่เปาหมายที่สําคัญก็คือ 
ในภูมิภาคตะวันออกนี่เอง  

 ทั้งนี้ ในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนมีกลุมการผลิตแบงเปน 3 ลําดับหลัก ๆ ที่
สําคัญคือ  

ผูผลิตชิ้นสวนลําดับสองและรองลงมา (2nd  & lower tiers) เปนกลุมผูผลิตชิ้นสวนตาง 
ๆ ที่จะนําไปใชประกอบเปนเครื่องยนต หรือสวนประกอบหลักของตัวรถ กอนที่จะนําไปประกอบ
เปนรถทั้งคันอีกตอหนึ่งในลําดับตอไป การผลิตในลําดับนี้มีกระบวนการสําคัญ ดังตอไปนี้  

1. Stamping หรือ การปม โดยการนําเอาแผนงานขนาดใหญ เชน แผนเหล็ก หรือ
แผนพลาสติกมาปมตัดออกเปนชิ้น ๆ ใหมีรูปแบบและขนาดที่เหมือนกัน ช้ินสวนที่ได เชน โครง
รถสวนที่แบน ๆ เรียบ ๆ  

2. Plastics ไดแก การผลิตชิ้นสวนตาง ๆ ที่เปนพลาสติก เชน แผงหนาปดชิ้นสวน
เพื่อประกอบคอนโซลหนารถ ฯลฯ 

3. Rubber คือ ช้ินสวนที่ทํามาจากยางนั่นเอง เชน ยางรถทั้งยางในและยางนอก 
ขอบประตู 

4. Forging คลายกับการปม แตเปนการปมที่ไมใชเพียงตัดออกเปนชิ้นสําเร็จรูป
ธรรมดาเทานั้น แตจะทําใหช้ินงานที่ไดมีรูปราง ๆ ตามตองการดวย เชน ทําใหโคง หรือยุบ ซ่ึง
จะตองใชแทนแมแบบที่จะอัดกระแทกลงมายังวัตถุดิบหรือแผนเหล็ก (Punch) และแทนสําหรับ
รองรับการกระแทก (Die) โดยใหแผนเหล็กอยูตรงกลาง ดังนั้น ขอที่แตกตางจากการ Stamping อีก
ประการหนึ่งก็คือ วัตถุดิบที่จะเอาไปใชตองมีความยืดหยุนสามารถเปลี่ยนรูปตามแรงอัดไดนั่นเอง 
หลังจากนั้นอาจจะตองใชความรอนชวยใหมีการแขงตัวในภายหลัง ช้ินงานที่ไดจากกระบวนการนี้ 
เชน โครงรถสวนที่โคง   
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5. Casting หรือการหลอช้ินงาน โดยนําเอาวัตถุดิบ เชน เหล็ก มาหลอเพื่อข้ึนรูป
เปนชิ้นงานตาง ๆ อาทิ ฝาสูบ เสื้อสูบ เพลาลูกเบี้ยว ฯลฯ  

6. Trimming คือ การตัดใหเปนชิ้นงานตาง ๆ   
7. Machining คือการทําใหช้ินงานดิบที่ผานกระบวนการขางตนนั้นมีความ

เรียบรอย ดวยการกลึง ไส ตัด เจาะ พรอมที่จะเอาไปประกอบกับชิ้นสวนอื่น ๆ ไดลงตัว กอนที่จะ
นําไปประกอบเปนตัวรถทั้งคันอีกตอหนึ่ง 

8. Function ไดแกการผลิตชิ้นสวนอุปกรณเสริมตาง ๆ  
9. Electrical คือ ช้ินสวนอุปกรณไฟฟา เชน แผงวงจรไฟฟา   

ผูประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนของไทย สวนใหญก็เปนผูผลิตใน
ลําดับนี้นี่เอง  ซ่ึงจะผลิตชิ้นสวนยอยตาง ๆ เพื่อปอนเขาสูโรงงานประกอบชิ้นสวนหรือผูผลิต
ช้ินสวนลําดับหนึ่ง (1st tier ) ดังนั้น จึงถือเปนธุรกิจหลักของอุตสาหกรรมนี้ 

ผูผลิตชิ้นสวนลําดับหนึ่ง  หรือ Components and Module Maker(1st tier ) คือ ธุรกิจ
ในลําดับตอมา ซ่ึงจะนําเอาชิ้นสวนยอยตาง ๆ จากผูผลิตลําดับสองมาประกอบเขาดวยกันใหเปน
ช้ินสวนหลักที่พรอมทํางาน ดังตอไปนี้ 

1. Engines คือ การนําเอาชิ้นสวนตาง ๆ เชน ฝาสูบ เสื้อสูบ ฯลฯ มาประกอบเปน
เครื่องยนตที่จะติดตั้งในตัวรถ   

2. Drive Trains คือ  การประกอบชุดขับเคลื่อน  
3. Steering  คือ  การประกอบชุดพวงมาลัย  
4. Suspension คือ ระบบรองรับการกระแทก 
5. Brake คือ ระบบเบรก 
6. Wheel  คือ โครงสรางของลอรถ 
7. Tire คือ ยางรถ ทั้งยางในและยางนอก 
8. Bodyworks คือ ช้ินสวนที่หอหุมรถ เชน กระโปงหนารถ ทายรถ กระบะรถ 
9. Interior  คือ อุปกรณตกแตงภายในรถ 
10. Electronic and Electrical systems คือ ระบบอิเล็กทรอนิกสหรืออุปกรณไฟฟา

ตาง ๆ  
จะเห็นไดวาผูผลิตชิ้นสวนลําดับนี้คือตลาดหรือลูกคาที่สําคัญของธุรกิจหลักใน

อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนนั่นเอง  
ผูประกอบรถยนต ทั้งรถยนตนั่ง รถปกอัพ และรถเพื่อการคา นับเปนลําดับสุดทายของ

กระบวนการผลิตรถยนต กลาวคือ หลังจากที่ผูผลิตชิ้นสวนลําดับหนึ่ง  ไดประกอบชิ้นสวนหลัก
ตาง ๆ อาทิ เครื่องยนต ชุดเบรก ชุดขับเคลื่อน ระบบไฟฟา ฯลฯ เรียบรอยแลวก็จะสงไปยังโรงงาน
ประกอบ เพื่อประกอบทุกชิ้นสวนเขาดวยกันจนกลายเปนรถเต็ม ๆ คัน สามารถวิ่งไดจริง พรอมที่
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จะสงขายตอไป แตผูประกอบการในลําดับนี้เกือบทั้งหมดที่มีในประเทศไทย จะเปนบริษัทตางชาติ 
หรือบริษัทรวมทุน (Joint Venture) ไดแก บริษัทเจาของแบรนดสินคาเอง  เชน โตโยตา อีซูซุ 
ฮอนดา  ฯลฯ  

สําหรับปจจัยการผลิตที่สําคัญของการผลิตชิ้นสวนยานยนตมีมากมาย ไดแก อุปกรณ
ช้ินสวน หรือวัตถุดิบที่จะนํามาใชในการผลิตชิ้นสวนแตละอยาง ดังตอไปนี้ 

1. เหล็ก เปนวัตถุดิบสําคัญอันดับแรก ซ่ึงตองนําเขาจากตางประเทศ โดยเฉพาะ
จีน ไตหวัน เหล็กที่จะนํามาใชนั้นมีทั้งเหล็กกอน (เหล็กดิบ) และเศษเหล็กที่นํามาหลอมผสมลงไป
กับเหล็กดิบ เพื่อเปนการประหยัดตนทุน (เหล็กมีราคาแพงมาก) และยังชวยใหเหล็กมีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับการใชงานมากกวาการใชเหล็กดิบทั้งหมด 

2. พลาสติก ปจจุบันไมจําเปนตองนําเขา เพราะสามารถผลิตไดเอง โดยการใช
เม็ดพลาสติกซึ่งไดมาจากน้ํามัน ดังนั้น ในภาวะที่น้ํามันมีราคาสูงขึ้นมากในขณะนี้จึงสงผลใหราคา
เม็ดพลาสติกสูงขึ้นตามไปดวย 

3. ยาง มี 2 ประเภท คือ ยางธรรมชาติหรือยางพารา และยางสังเคราะห ซ่ึงเปน
ยางที่มีสวนผสมของพลาสติกดวย  

4. แกวและกระจก  ซ่ึงไดมาจากทรายที่นําไปผานกระบวนการทําใหเปนแผน
กระจก กอนที่จะนํามาตัดเปนชิ้นสวนตาง ๆ ของรถยนต  

5. ผาและเครื่องหนัง ใชหุมเบาะรถ เปนวัตถุดิบที่มีในประเทศเชนกัน  

6. อิเล็กทรอนิกส ไดแกสารกึ่งตัวนําชนิดตาง ๆ ที่จะนํามาทําเปนแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส 

อุปกรณท่ีชวยในการผลิต มีทั้งที่เปนอุปกรณช้ินเล็ก ๆ และที่เปนเครื่องจักรขนาดใหญ 
สําหรับอุปกรณทั่ว ๆ ไปนั้นบางอยางสามารถประดิษฐขึ้นมาใชงานเองได เชน อุปกรณจับยึด
ช้ินงาน (Jig and Fixture) หรือแมพิมพ (Die) แตสําหรับเครื่องจักรติดตั้งในโรงงานนั้นตองนําเขา
หรือส่ังทําจากตางประเทศ  ซ่ึงสวนใหญจะซื้อจาก  จีน  ไตหวัน  ญ่ีปุน  เกาหลี  เนื่องจากมี
ประสิทธิภาพพอใชงานไดและราคาไมแพงมากนัก แตหากเปนเครื่องจักรจากเยอรมนี จะมี
ประสิทธิภาพสูงกวาแตราคาก็สูงมากเชนกัน 

ผูประกอบการและแรงงาน  แมวาในภาคอุตสาหกรรมนี้จะมีการใชเครื่องจักรกลขนาด
ใหญที่ทันสมัยสามารถทํางานยาก ๆ ไดในปริมาณมาก แตก็ยังคงตองใชแรงงานมนุษยชวยดวย ซ่ึง
แรงงานในกลุมงานเหลานี้ตองเปนผูมีพละกําลังสูงและตองอดทนอยางมาก เนื่องจากเปนงานที่ตอง
ใชแรงงานหนัก และถูกแวดลอมไปดวยมลพิษอันจะเปนอันตรายตอสุขภาพไดมากมายทั้ง ฝุน ควัน 
ความรอน เสียง แตแรงงานฝายผลิตเหลานี้จะเปนกลุมที่ไมคอยมีความรูทางวิชาการสูงมากนักและ
ใชพลังทางกายเปนหลัก ความเชี่ยวชาญจึงเกิดจากประสบการณจากการทํางานโดยตรง แตสําหรับ
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ตัวผูประกอบการเอง หรือแรงงานในระดับบริหารนั้น นอกจากจะตองมีความสามารถในการ
บริหารจัดการดานตาง ๆ แลว ยังตองมีความรูทางวิศวกรรมเปนพิเศษดวย เพราะตองมีการวางแผน
และสั่งการดานวิศวกรรมอยูตลอดเวลา หากไมมีความรูก็จะควบคุมงานไมได  

นอกจากปจจัยทั้งหมดขางตนแลว เงินทุน ก็เปนปจจัยเบื้องตนของทุกธุรกิจ และ
สําหรับในอุตสาหกรรมนี้ตองใชเงินทุนที่สูงกวาธุรกิจในกลุมอื่น ๆ เพราะวัตถุดิบเกือบทุกชนิดมี
ราคาแพงมากและตองซื้อมาอยางตอเนื่อง รวมทั้งตองจายคาแรงใหกับแรงงานทุกระดับคอนขางสูง
ดวย  

ในเรื่องของตลาดนั้น ดังที่ไดกลาวไปแลวในตอนตนวา เนื่องจากธุรกิจหลักของ
อุตสาหกรรมนี้มี 3 ลําดับดวยกัน แตเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนในภาค
ตะวันออกนี้ สวนใหญมีเพียงลําดับเดียว คือ ผูผลิตชิ้นสวนลําดับสองและรองลงมา (2nd & lower 
tiers) ซ่ึงเปนกลุมผูผลิตชิ้นสวนยอย ดังนั้น ตลาดหลักที่สําคัญของธุรกิจนี้ก็คือ ผูผลิตชิ้นสวนลําดับ
หนึ่ง  หรือ Components and Module Maker(1st tier ) ซ่ึงจะนําเอาชิ้นสวนยอยตาง ๆ จากผูผลิต
ลําดับสองมาประกอบเขาดวยกันใหเปนชิ้นสวนหลักที่พรอมทํางานกอนที่จะถูกสงไปประกอบยัง
โรงงานประกอบรถยนตนั่นเอง  ตลาดในที่นี้จึงยังมิไดหมายรวมถึง ผูประกอบรถยนตแตละ
ประเภท และโชวรูมรถยนตไมวาจะในประเทศหรือตางประเทศก็ตาม 

จากลําดับขั้นการผลิตดังกลาวนั้น จึงถือวา ธุรกิจประกอบรถยนตทั้งการประกอบ
รถยนตนั่ง รถปกอัพ  และรถเพื่อการคา เปนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของหรือธุรกิจเชื่อมโยงที่สําคัญ
ของกลุมวิสาหกิจนี้นั่นเอง นอกจากนี้ยังตองทํางานรวมกับธุรกิจที่บริการการทดสอบดวย กลาวคือ 
หากบริษัทใดไมสามารถทดสอบคุณสมบัติของสินคาไดเองก็จะตองนําไปทดสอบกับสถาบันที่รับ
ทดสอบ ซ่ึงอาจเปนสถาบันของรัฐหรือเอกชนก็ได  ทั้งนี้เพราะชิ้นสวนทุกชนิดจะตองผานการ
ทดสอบและรับรองมาตรฐานจากหนวยงานที่เชื่อถือได อยางไรก็ตาม การดําเนินงานบางอยาง
จะตองอาศัยความรู ความเชี่ยวชาญพิเศษที่มากพอ ดังนั้น หากบริษัทใดไมสามารถวางแผนหรือ
ดําเนินการเองได  ก็จะใชบริการจากบริษัทที่บริการใหคําปรึกษาเฉพาะดานมาชวยในการตัดสินใจ
ดําเนินงานดวย เชน การจางวิศวกรพิเศษมาใหคําปรึกษาบางเรื่อง รวมทั้งบริการอื่น ๆ ตามแตความ
จําเปน และที่เกี่ยวของอยางแนนอน ก็คือ สถาบันการเงิน แหลงสําคัญที่จะใหความชวยเหลือทาง
การเงินไดในยามฉุกเฉิน 

เชนเดียวกับเครือขายวิสาหกิจอื่น ๆ ที่จะพัฒนาหรือเติบโตขึ้นไดนั้น จําเปนตองไดรับ
การสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนกลุม สมาคม หรือองคกรตาง ๆ ที่อยูในกลุม
ธุรกิจเดียวกันหรือเกี่ยวของกัน  เพื่อประสานความรวมมือในดานตาง ๆ อยางเขมแข็ง อาทิ สถาบัน 
ยานยนต สภาอุตสาหกรรม สมาคม AT SMEs ตลอดจนการสนับสนุนสงเสริมความรูทางวิชาการ 
การวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่อยูใน
ภูมิภาค เชน มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และวิทยาลัยเทคนิค ตาง ๆ และที่สําคัญ
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ธุรกิจหลัก  (Core Activities) 

ที่ สุ ด  คื อ  การสนับสนุนจากหน วยงานภาครั ฐ  โดย เฉพาะ  กระทรวงอุ ตสาหกรรม 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และหนวยงานอื่น ๆ อีกมากมาย ดังรายละเอียดในภาพที่ 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การเงิน 

การทดสอบ 

การปรึกษา 
เฉพาะดาน 

บริการอื่น ๆ  

กลุม / สมาคม / ชมรม / องคกร 
-  สถาบันยานยนต 
-  สมาคมสงเสริมผูประกอบการ  
   วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
-  สถาบันไทย-เยอรมัน 
-  JICA 
-  FTI 
-  สภาอุตสาหกรรมแหง 
   ประเทศไทย 
- สภาอตุสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 
- หอการคา จังหวัดชลบุรี 
- บรรษัทประกันสินเชือ่
อุตสาหกรรม ขนาดยอม 

 

สถาบันการศึกษา 
-  มหาวิทยาลัยบูรพา 
-  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
-  โรงเรียนเทคโนโลยภีาคตะวันออก 

 
 

หนวยงานของรัฐบาล 
-  กระทรวงอุตสาหกรรม 
-  จังหวัดและกลุมจังหวัด 
-  ศนูยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 
-  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
-  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา 
   การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
-  ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาค 
   ตะวันออก 
- สถาบนัพัฒนาฝมือแรงงานภาค 3 
- SMES  Bank 

 

 

ผูผลิตชิ้นสวนลาํดับหนึ่ง 
[Components and  Makers 
(1st  tier)] 
Engines , Drive  Train , 
Steering , Suspension , 
Brake , Wheel , Tire , 
Bodywork , Interiors , 
Electronics and Electrical 
System 

อุปกรณชิ้นสวน 
-  เหล็ก 
- พลาสติก 
- ยาง 
- อิเล็กทรอนิกส 
- แกวและกระจก 
- ผาและเครื่องหนัง 

อุปกรณที่ชวย 
ในการผลิต 

- เครื่องจักรกล 
- เครื่องมอืและ
อุปกรณ 
- เครื่องมอืและ
อุปกรณจับยึด
ชิ้นงาน 

ผูประกอบการ 
และแรงงาน 

การบริหารจัดการ 

 
เงินทุน / ขยาย

กิจการ 

 

กระจายสินคา 

การประกอบ 
รถปกอัพและ 
รถเพื่อการคา 

การประกอบ 
รถยนตนั่ง 

ผูผลิตชิ้นสวนลําดับสองและรองลงมา (2nd 
& lower tiers) 

Stamping , Plastics , Rubber , Machining , 
Casting , Forging ,  

Function , Electrical , Trimming 

หนวยงานที่เก่ียวของ 

ตลาด (ปลายน้ํา) 
ปจจัยการผลิต (ตนน้ํา) 

ภาพที่ 10  แผนภาพเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 
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2 .  ก ารประ เมิ นป จจั ย แ วดล อมทา ง ธุ ร กิ จของอุ ตส าหกรรมย านยนต แ ละชิ้ นส วน                              
จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และระยอง 

 
จากการศึกษาวิเคราะหและประเมินปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ โดยใชหลักทฤษฎี 

Diamond Model ตามกรอบแนวความคิดของ Professor Michael E. Porter พบจุดแข็ง และจุดออน
ของอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน ในภาคตะวันออก ซ่ึงเปนประเด็นสําคัญที่จะตองสงเสริม 
หรือ ปรับปรุงเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน ของ
ภูมิภาคตะวันออกอยางตอเนื่อง โดยคํานึงถึงความเชื่อมโยงกันระหวางปจจัยหลักทุกมิติที่เกี่ยวของ 
ซ่ึงกลาวโดยสรุปตามหลักทฤษฎีในแตละปจจัยไดดังนี้ 

เงื่อนไขและปจจัยการผลิต (Factor conditions) อุตสาหกรรมยานยนตระดับโลก
มาตั้งฐานการผลิตที่ภาคตะวันออก ทําใหอุตสาหกรรมมีความพรอมทางดานการเงิน การขนสง และ
มีสาธารณูปโภคที่ดี แตยังมีปญหาการเคลื่อนยายแรงงาน ขาดผูบริหารระดับกลางและวิศวกร 
วิสัยทัศนในการสรางนวัตกรรมยังไมเพียงพอ ทําใหตองพึ่งพาเทคโนโลยีและเครื่องจักรจาก
ตางประเทศ ผูประกอบการไทยยังเปนเพียงผูปอนชิ้นสวนตามลักษณะเฉพาะใหแกผูประกอบ
รถยนตซ่ึงสวนใหญเปนกลุมผูลงทุนจากตางประเทศ 

อุตสาหกรรมที่เก่ียวโยงและสนับสนุน (Related and Supporting Industries) มี
การรวมกลุม/องคกร หรือ สมาคมผูประกอบการอยางเขมแข็งมีโครงสรางและองคประกอบของ
อุตสาหกรรมคอนขางครบวงจร แตการเชื่อมโยงของสถาบันและองคกรตาง ๆ มีการรวมกลุม
วิสาหกิจเครือขายแลว  โดยมีแผนและนโยบายที่ชัดเจน 

เงื่อนไขทางดานอุปสงค (Demand Conditions) ตลาดทั้งในประเทศและ
ตางประเทศมีขนาดใหญ และมีอัตราการเติบโตสูงอยางตอเนื่อง ผูซ้ือมีอํานาจตอรอง และเงื่อนไข
ทางการคามากขึ้น มาตรฐานเปนสิ่งสําคัญที่ลูกคาตองการ และลูกคาบางกลุมตองการชิ้นสวนที่เปน
เอกลักษณ 

บริบทของการแขงขันและกลยุทธทางธุรกิจ (Context for Firm Strategy and 
Rivalry) ผูผลิตชิ้นสวนชาวไทยยังไมมีตราสินคาของตนเอง ขาดการวางแผนธุรกิจในระยะยาวหรือ
สรางทางเลือกใหมใหกับกิจการ ขณะที่มีการเคลื่อนยายเครือขายผูผลิตชิ้นสวนรถยนตจาก
ตางประเทศเขามาในไทยมากขึ้น 

บทบาทรัฐบาล (Government Role) รัฐบาลมีนโยบายและแผนแมบทชัดเจนที่จะ
สงเสริมกลุมอุตสาหกรรมแบบกลุมเครือขายวิสาหกิจ นอกจากนี้ยังมีนโยบายอัตราภาษีสรรพสามิต
ที่เอื้อตอการผลิต ในขณะเดียวกันกระแสนโยบายการคาเสรีจะมีผลใหการแขงขันกับตางประเทศ
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มากยิ่งขึ้น นโยบายคุมครองแรงงาน และการกําหนดคาจางขั้นต่ําที่สูงขึ้นเปนปจจัยหนึ่งที่กระทบ
ตอตนทุนโดยรวม 

 
โดยสรุปแลวกลุมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนในภาคตะวันออกถือวาเปนฐาน

การผลิตใหญที่มีศักยภาพ ในสวนของผูประกอบการไทยเปนการผลิตชิ้นสวนยานยนต เพื่อปอน
ใหกับอุตสาหกรรมการประกอบรถยนตซ่ึงเปนของชาวตางชาติเกือบทั้งหมด ประเด็นที่สําคัญคือ 
ทําอยางไรใหอุตสาหกรรมประกอบรถยนตจากตางชาติยังคงฐานการผลิตและเพิ่มอัตราการผลิตใน
ประเทศไทย และทําอยางไรใหผูประกอบการไทยยังคงครองการเปนผูผลิตชิ้นสวน และมีการ
พัฒนาตอไป ซ่ึงการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตชิ้นสวนเปนแนวทางสําคัญใน
การชวยเหลือผูประกอบการไทยเหลานี้ ดังภาพ ที่ 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ ตลาดใน และตางประเทศมีขนาดใหญ และ
มีอัตราเติบโตสูงและตอเนื่อง 

- ผูซ้ือมีอํานาจตอรอง และมีเงือ่นไขทาง
การคามาก ข้ึน 

- ผูซ้ือมีความตองการสนิคาคุณภาพสงู และ
ไดมาตรฐาน 

- ลูกคาบางกลุมตองการชิ้นสวนที่เปน
เอกลักษณ  

- ผูประกอบการยังตองจัดจําหนายใหกับกลุม
ผลิตชิ้นสวนลาํดับ Tier 1ไมสามารถขยาย
ตลาดได 

+ ภาครัฐมีนโยบายและแผนแมบทชัดเจน 
+ อัตราภาษีสรรพสามติที่เอื้อตอการผลิต 
+ รัฐบาลมนีโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน โดย
สงเสริมการรวมกลุมอตุสาหกรรมแบบ Cluster 

+ มีการจัดตัง้กองทุนวจัิยและพัฒนามากขึ้น 
+ รัฐบาลเริ่มใหความสําคัญตออุตสาหกรรมตนน้ํา 
โดยเฉพาะดานวัตถุดิบ 

 

+ มีความชาํนาญ เฉพาะบุคคลในการผลติ
ชิ้นสวนยานยนต 
+ มีความพรอมทางดานเงินทนุ การขนสง 
+ มีโครงสรางสาธารณปูโภคที่ดี 
- มีปญหาการเคลื่อนยายแรงงาน 
- ขาดผูบริหารระดับกลางและวิศวกร 
- วิสัยทัศนในการสรางนวัตกรรมใหมยัง
ไมเพียงพอ 

- ตองพึ่งพาเทคโนโลยแีละเครื่องจักรจาก
ตางประเทศ 

- ไมมีอุตสาหกรรมตนน้ํา ที่จะเปนแหลง
ปอนวัตถุดิบที่มีคุณภาพในประเทศ 

+ อตุสาหกรรมยานยนตระดับโลกใหความสําคัญ
กับไทย และใชไทยเปนฐานการผลิต 

+ มีการรวมกลุมกันอยางเขมแข็ง 
- มีการเคลื่อนยายเครอืขายผูผลติชิน้สวนจาก
ตางประเทศเขามาในไทยมากขึ้น 

- ผูผลิตชิน้สวนไมมีตราสินคาของตนเอง 
- ขาดการวางแผนธุรกิจในระยะยาว หรือสราง
ทางเลือกใหมๆ  ใหกับกจิการ 

+ มีสถาบัน สมาคม องคกรในทองถิ่นภูมิภาคตะวันออกให 
การสนับสนุนครบวงจร มีการรวมกลุม 

+ มีการรวมกลุมอยางเขมแข็ง เพือ่เปาหมายสูการพัฒนารวมกนั  
- กิจกรรมระหวางองคกรและหนวยงานในกลุมยังไมเพียงพอ 

บทบาทรฐับาล

อุตสาหกรรมที่เก่ียว
โยงและสนับสนุน 

เงื่อนไขดานอุปสงค เง่ือนไขปจจัยการผลิต 

บริบทของการแขงขัน
และกลยุทธทางธรุกิจ 
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ภาพที่ 11  การประเมินปจจัยแวดลอมทางธรุกิจของอุตสาหกรรมยานยนตและชิน้สวน 
ตาม Diamond  Model 

 
ระดับศักยภาพของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมยานยนตและชิน้สวน 
จากการวิเคราะหและประเมินระดับศักยภาพ เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมยานยนตและ

ช้ินสวน จะเห็นวา จากการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิและจากการระดมความคิด (Focus Group) สรุปไดวา 
เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนอยูในกลุม Stars คือมีการรวมตัวของ
ผูประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน และยังเขาถึงแหลงทุนไดดีเปนที่เชื่อถือของสถาบัน
การเงิน มีแรงงานที่มีทักษะและไดรับการพัฒนา สินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐานเปนที่ยอมรับ 
เนื่องจากเปนพื้นที่ที่เปนฐานการผลิตยานยนตและชิ้นสวน ผูบริหารมีความสามารถเชิงธุรกิจ และมี
ความรวมมือระหวางอุตสาหกรรมตางๆ ในหวงโซอุปทานดี  

นอกจากนั้น ในเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนไดมีการสรางสรรค
กระบวนการผลิตใหม ๆ ออกมา และมีนวัตกรรมของสินคาอยูตลอด ธุรกิจในเครือขายดานมี
แนวโนมและโอกาสในการแขงขันในตลาดทั้งในและตางประเทศ ซ่ึงสามารถแสดงรายละเอียดไดดัง
ภาพที่ 12 
 

3. Reorganization 

 

6. Stars 

2. Seeking direction 

 

5. Potential Stars 

1. Fragmented 

 

4. New Wave 

ภาพที่ 12  ระดับศักยภาพของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 
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3. ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key  Success  Factors)  ของการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมยาน
ยนตและชิน้สวนจังหวัดสมทุรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และระยอง 
 

ปจจัยแหงความสําเร็จที่จะชวยใหเครือขายวิสาหกจิยานยนตและชิน้สวนมีศักยภาพใน
ระดับ Stars อยางยั่งยืน หรือพัฒนายิ่งขึ้นตอไป สรุปไดดงันี้ 

1. พัฒนาเครือขายวิสาหกิจยานยนตและชิ้นสวนให มีองคประกอบของสมาชกิใน
ภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น รวมทั้งเชื่อมโยงเครือขายวิสาหกจิฯ นี้กับภูมภิาคอื่น เพื่อสรางความเขมแข็ง
และเพิ่มพนัธมิตรทางการคา 

2. วิจัยและพฒันานวัตกรรมและบริการใหมอยางตอเนื่อง โดยรวมกับ
สถาบันการศึกษาเครือขาย รวมทั้งการพฒันาเทคโนโลยีการผลิตและการบริการเพือ่การแขงขันกบั
ตางประเทศ 

3. การสนับสนุนเชิงนโยบายของรัฐบาลที่เอื้อตอการคงไวซ่ึงธุรกิจในสวนที่
ผูประกอบการไทยดําเนินการไดและการกาํหนดนโยบายการคากับตางประเทศที่ควรคํานึงถึง
ผลกระทบตอกลุมอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนของไทย 
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บทที่ 2   
แผนภาพ เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 

จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุร ีและระยอง 
 

2.1 ภาพรวมกลุมจังหวัด 

 
 
 
 
 
 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน  

เชียงใหมเชียงใหม    เชียงรายเชียงราย    นานนาน    พะเยาพะเยา    
แพรแพร    แมฮองสอนแมฮองสอน    ลําปางลําปาง    ลําพูนลําพูน  

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนลางตอนลาง  

ตากตาก    พิษณุโลกพิษณุโลก    เพชรบูรณเพชรบูรณ    
สุโขทัยสุโขทัย    อุตรดิตถอุตรดิตถ  กําแพงเพชรกําแพงเพชร    
นครสวรรคนครสวรรค    พิจิตรพิจิตร    อทัยธานีอุทัยธานี  

77..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค  

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  

นครราชสีมานครราชสีมา    ชัยภูมิชัยภูมิ    บุรีรัมยบุรีรัมย    สุรินสุรินทรทร  
อุบลราชธานีอุบลราชธานี    ศรีสะเกษศรีสะเกษ    ยโสธรยโสธร    33..กลุมจังหวัดภาคกลางกลุมจังหวัดภาคกลาง  

นนทบุรีนนทบุรี    ปทุมธานีปทุมธานี    อยุธยาอยุธยา    
อางทองอางทอง  ชัยนาทชัยนาท    ลพบุรีลพบุรี    สระบุรีสระบุรี    
สิงหบุรีสิงหบุรี  

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและ

กลางกลาง  

หนองคายหนองคาย    หนองบัวลําภูหนองบัวลําภู    เเลยลย    
อุดรธานีอุดรธานี  กาฬสินธุกาฬสินธุ    นครพนมนครพนม   

44..กลุมจังหวัดตะวันตกกลุมจังหวัดตะวันตก  

กาญจนบุรีกาญจนบุรี    นครปฐมนครปฐม    ราชบุรีราชบุรี    
สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี  ประจวบคีรีขันธประจวบคีรีขันธ    เพชรบุรีเพชรบุรี    
สมุทรสงครามสมุทรสงคราม  สมุทรสาครสมุทรสาคร  

  

55..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามันกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน  

ระนองระนอง  ตรังตรัง  กระบ่ีกระบ่ี    พังงาพังงา    ภูเก็ตภูเก็ต  
สตูลสตูล  

  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกกลุมจังหวัดภาคตะวันออก  

ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา    นครนายกนครนายก    ปราจีนบุรีปราจีนบุรี  
สมุทรปราการสมุทรปราการ  สระแกวสระแกว  

  จันทบุรีจันทบุรี  ชลบุรีชลบุรี  ตราดตราด  ระยองระยอง  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทยกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย  

ชุมพรชุมพร    สุราษฎรธานีสุราษฎรธานี  นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช    
พัทลุงพัทลุง  ปตตานีปตตานี    ยะลายะลา    นราธิวาสนราธิวาส    
สงขลาสงขลา  

    

1010..  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  
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2.2 แผนภาพเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี 
ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และระยอง 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน  

อุตสาหกรรมทองเท่ียวอุตสาหกรรมทองเท่ียว  เกษตรเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  
หัตถกรรมหัตถกรรม  ส่ิงทอและแฟชั่นส่ิงทอและแฟชั่น    IICCTT  

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลางกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง  

การทองเท่ียวการทองเท่ียว  การคาการคาชายแดนชายแดน  ลอลอ
จิสติคสจิสติคส  แปรรูปอาหารแปรรูปอาหาร  ปศุสัตวปศุสัตว  
บริการองคความรูบริการองคความรู   ออยและน้ําตาลออยและน้ําตาล  

ขาวขาว  77..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวัตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางนออกเฉียงเหนือตอนลาง  

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค          

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

44..กลุมจังหวัดตะวันตกกลุมจังหวัดตะวันตก  

เล้ียงสุกรคุณภาพเล้ียงสุกรคุณภาพ  ขาวเกษตรขาวเกษตร

อินทรียอินทรีย    กุงแปรกุงแปรรูปรูป  ทองเท่ียวทองเท่ียว    
สัปปะรดกระปองสัปปะรดกระปอง  

55..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดากลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดา

มันมัน  

ทองเท่ียวเชิงสุขภาพทองเท่ียวเชิงสุขภาพ  อาหารและอาหารและ

ขนมของฝากพื้นเมืองขนมของฝากพื้นเมือง  ผลิตภัณฑผลิตภัณฑ

จากยางพารจากยางพาราา  อูตอเรืออูตอเรือ  ซอมเรือซอมเรือ  
ทองเท่ียวเชิงนิเวศทองเท่ียวเชิงนิเวศ    ของฝากของที่ของฝากของที่

ระลึกระลึก  ทองเท่ียวเชงินิเวศทองเท่ียวเชงินิเวศ  
ยางพารายางพารา  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกกลุมจังหวัดภาคตะวันออก  

ทองเท่ียวทองเท่ียว  อาหารทะเลแปรรูปอาหารทะเลแปรรูป  อัญมณีอัญมณี

และเคร่ืองประดับและเคร่ืองประดับ    ผลไมสดและผลไมผลไมสดและผลไม

แปรรูปแปรรูป  ยานยนตและชิ้นสวนยานยนตและชิ้นสวน  BBIIOO  ppllaassttiicc  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทยกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย  

  แพะแพะ  ยางพารายางพารา  เปาฮื้อเปาฮื้อ  สมุนไพรสมุนไพร  
ผลไมผลไม  ไกไก  อาหารทะเลอาหารทะเล  ปาลมน้ํามันปาลมน้ํามัน  

  สวนสวนผลไมผลไม  ทอทองเท่ียวงเท่ียว  การคาชายแดนการคาชายแดน  

ทองเท่ียวทองเท่ียว    การคาชายแดนการคาชายแดน  ผาฝายผาฝาย  

ยอมครามยอมคราม    ทองเท่ียวเชิงนิเวศนทองเท่ียวเชิงนิเวศน    
ขาวหอมมะลิขาวหอมมะลิ    โลจิสติกสโลจิสติกส      

ส่ิงทอส่ิงทอ  ไหมไหม  แปรรูปแปรรูปสุกรสุกร  ทองเท่ียวทองเท่ียว  
ยานยนตยานยนต  ขาวขาว    

1010..  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  

ธุรกิจนําเท่ียวธุรกิจนําเท่ียว  อาหารอาหาร  
โลจิสติโลจิสติกสกส  
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บทที่ 3 

แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 

จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุร ีและระยอง 

 

3.1 แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน จังหวัด
สมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และระยอง 

จากการวิเคราะหศักยภาพและปจจัยแหงความสําเร็จของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรม
ยานยนตและช้ินสวนนํามาซึ่งการกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค              
กลยุทธ  และแผนงาน/โครงการของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน                      
ดังรายละเอียดในลําดับตอไปนี้ 

 
วิสัยทัศน  

“คลัสเตอรยานยนตและชิ้นสวนยานยนตภาคตะวันออก เปนผูนําหลักในการผลิต
ช้ินสวนยานยนตของไทย ภายในป 2553” 

 
พันธกิจ   

“กาวทันการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนต” 
 
เปาประสงค   

1. เพื่อรวมกันผลักดันใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของกลุมสมาชิกเติบโตอยางยั่งยืน 
สามารถผลิต จําหนาย และสงออกชิ้นสวนยานยนต ไดเพิ่มขึ้นปละ 10% มีมูลคาเพิ่มภายในภูมิภาค 
ไมนอยกวา 30% 

2. เกิดการรวมกลุมวิสาหกิจอุตสาหกรรม (Cluster) ที่ประกอบดวยสมาชิกทั้ง
ภาคเอกชน ภาครัฐ สถาบันการศึกษา และสถาบันการเงิน เพื่อให Cluster มีความเขมแข็ง สามารถ
เกื้อกูลซ่ึงกันและกันไดอยางใกลชิด 
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กลยุทธ  
1. คลัสเตอรยานยนตและชิ้นสวนยานยนตภาคตะวันออก จะมุงเนนและให

ความสําคัญดานการวิจัยและพัฒนา (R&D) ภายในองคกร และพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมถึงการมี
นวัตกรรมใหม ๆ 

2. ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในทิศทางที่สอดคลองกับความตองการ
ของตลาด 

3.  สรางความพึงพอใจใหกับลูกคาดวยผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ 
4. เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจกลุมอุตสาหกรรมยานยนตและ

ช้ินสวนยานยนตภาคตะวันออกอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความเขาใจและจริงใจในการรวมมือใน
ดานตาง ๆ  

5.  เสริมสรางความเขมแข็งของหนวยงานผูใหบริการสนับสนุนธุรกิจ(Business 
Development Service – BDS provider) เพื่อเกื้อกูลใหเครือขายมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น 

 
ประเด็นยุทธศาสตร  

เพิ่มขีดความสามารถในดานตางๆ เพื่อใหความสามารถในการแขงขันของกลุม
อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนตในภาคตะวันออกมีศักยภาพยิ่งขึ้น 
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จังหวัด ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

นครนายก 1. เมืองทองเที่ยว
เชิงนิเวศระดับ
โลก 

1. เปนเมือง
ทองเที่ยวเชิง
นิเวศและผจญภัย 

1.1 การพัฒนาแหลงทองเที่ยว ส่ิงอํานวย
ความสะดวกและสงเสริมกิจกรรมการ
ทองเที่ยวใหมคีวามหลากหลายสู
ระดับชาติและนานาชาติภายใตผังพื้นที่
เฉพาะเพื่อการทองเที่ยว 
1.2 การสงเสริมและสนับสนนุทองเที่ยว
เชิงสุขภาพ (Spa) 
1.3 การสรางจิตสํานึกที่ดี การจัดตั้ง
องคกรเครือขายและพฒันาบคุลากรดาน
การทองเที่ยว 
1.4  การประชาสัมพันธการตลาด 
1.5 การพัฒนาสินคาเพื่อ การทองเที่ยวให
สอดคลองกับกิจกรรมการตลาด 
1.6 การรักษาความปลอดภยัและ
ทรัพยสินของนักทองเที่ยว 

 2. เมืองนาอยู  2.1 พัฒนาปจจัยพื้นฐานใหมีคุณภาพและ
พอเพียง 
2.2  การแกไขปญหาสังคมและความ
เดือดรอนของประชาชน 
2.3  การรักษาและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2.4  การรักษาความสงบเรียบรอยและ
ความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 
2.5 การพัฒนาเมืองใหมและเมืองบริวาร 

 



 

    

เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน: กลุมพื้นที่ภาคตะวันออก 

- 25 - 

ตารางแสดงยทุธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของจังหวัด  

จังหวัด ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

นครนายก 3. การเกษตร
กาวหนาสูสากล 

 3.1 สงเสริมการผลิตดานการเกษตรที่มี
ประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการสงออก 
3.2 สงเสริมและพัฒนาศูนยกลางการผลิต
และจําหนายไมดอกไมประดับระดับ 
ประเทศ 
3.3 สรางความเขมแข็งใหแกเศรษฐกิจ 
รากหญา 
3.4 ปรับปรุงและพัฒนาลุมน้าํเจาพระยา 
บางปะกง ปราจีนบุรี และลําน้ําสาขา 
3.5 พัฒนาระบบฐานขอมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศภาคการเกษตร 

 4. สังคม
ฐานความรู 

 4.1 สงเสริมและพัฒนาความรูเพื่อสราง
โอกาสและรายได 
4.2 สงเสริมและพัฒนาความรูดานไอที
และสื่ออ่ืน ๆ 
4.3 สงเสริมโอกาสใหผูมีความรู
ความสามารถพิเศษ 
4.4 สงเสริมการใชประโยชนจากแหลง
เรียนรูและภูมปิญญาทองถ่ิน 

สมุทรปราการ 1.ศูนยกลาง 
ลอจิสติกส  
(Logistics 
Center) ของ
ภูมิภาคเอเชยี
ตะวนัออกเฉียง
ใต 

1. เปนศูนยกลาง
ลอจิสติกสเพื่อ
การสงออกสินคา
เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม 

1.1 พัฒนาระบบ Logistics ครบวงจร 
สําหรับสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม
เพื่อเชื่อมโยงกบัภาคการคาระหวาง
ประเทศ 
1.2 พัฒนาบุคลากรดาน Logistics  
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ตารางแสดงยทุธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของจังหวัด  

จังหวัด ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

สมุทรปราการ 2. ศูนยกลาง
อุตสาหกรรม
ตอเนื่องและ
เชื่อมโยง 
(Industrial 
Cluster) สู
ตลาดโลก 

2. เปนศูนยกลาง
อุตสาหกรรม
ตอเนื่องและ
เชี่อมโยง 
(Industrial 
Cluster) ดานยาน
ยนต ช้ินสวนยาน
ยนต ไฟฟา 
อิเล็กทรอนิกส 
ส่ิงทอ เครื่อง
หนังและอาหาร
แปรรูป 

2.1 สงเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D) 
โดยมุงเนนอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) 
2.2 ยกระดับคณุภาพผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรมใหไดมาตรฐานสากล  
2.3 พัฒนาไปสูอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐาน 
โดยใชเทคโนโลยีสะอาด (Clean 
Technology) 
2.4 พัฒนาฝมือแรงงานใหตรงตามความ
ตองการของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม 

 3. แหลงรองรับ
การขยายตวัของ
สนามบินสุวรรณ
ภูม ิ

3. เปนแหลง
รองรับการ
ขยายตวัของ
สนามบินสุวรรณ
ภูมิ ทั้งทางดาน
พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม
และการบริการ
อยางครบวงจร
และมีการบริหาร
การจัดการ
บานเมืองที่ด ี

3.1 วางและจัดทําผังเมืองเฉพาะในพื้นที่
พัฒนาพิเศษ 
3.2 การบริหารจัดการบานเมืองและสังคม
ที่ดีในพืน้ที่พฒันาพิเศษ 
3.3 สงเสริมและสนับสนุนความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
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จังหวัด ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

สมุทรปราการ 4. รองรับ
ยุทธศาสตรการ
พัฒนากลุม
จังหวดัภาคกลาง
ตอนลาง  

4.1 เปนแหลง
ทองเที่ยวเชิง
นิเวศทีใ่กลเมอืง
หลวง 
4.2 เปนแหลง
ผลิตสมุนไพร
และบริการดาน
แพทยแผนไทยที่
มีประสิทธิภาพ   
ปลอดภัย  และ
ไดรับการยอมรับ
จากประชาชน 
4.3 เปนแหลง
ผลิตสินคาเกษตร
ที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานเปนที่
ตองการของ
ตลาด  

4.1 พัฒนาแหลงทองเที่ยว ส่ิงอํานวย
ความสะดวก  และสงเสรมิกจิกรรมการ
ทองเที่ยวใหมคีวามหลากหลาย 
4.2 สงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพ 
4.3 การสรางจิตสํานึก การจดัตั้งองคกร
เครือขายและพัฒนาบุคลากรทองเที่ยว 
4.4 ขยายชองทางการบริการการแพทย
แผนไทยและจําหนายผลิตภณัฑสมุนไพร 
ในสถานพยาบาลของรัฐ 
4.5 การคุมครองผูบริโภคใหปลอดภัยจาก
การบริการการแพทยแผนไทยและ 
สมุนไพรที่ไมไดมาตรฐาน 
4.6 ยกระดับคณุภาพสนิคาเกษตรใหได
มาตรฐานสากล 
4.7 การปรับเปลี่ยนการผลิตสินคาเกษตร
แบบดั้งเดมิไปสูสินคาแบบใหมที่
มูลคาเพิ่มสูงขึ้น 
4.8 การบริหารจัดการทรัพยากรดินเพื่อ
การเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ 
4.9 การพัฒนาระบบฐานขอมูล
สารสนเทศ ภาคการเกษตร 
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ตารางแสดงยทุธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของจังหวัด  

จังหวัด ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

สมุทรปราการ 5. การแกไข
ปญหาความ
ยากจนและการ
กระจายรายได 

5. ประชาชนมี
การเพิ่มและ
กระจายรายได 

5.1 การเพิ่มและกระจายรายไดเพื่อยก
ฐานะผูมีรายไดต่ํา 

6. การอนุรักษ
ทรัพยากร-
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

6. บานเมือง
สะอาด เปน
ระเบียบเรยีบรอย 
มีการจัดการ
ส่ิงแวดลอมทีด่ี 

6.1 การจัดการสิ่งแวดลอมทีด่ีและมี
ประสิทธิภาพ  
6.2 การฟนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ฉะเชิงเทรา 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.วางผังเมือง
รองรับการ
ขยายตวัของเมอืง
หลวง  และ
สนามบินสุวรรณ
ภูมิอยางมี
ศักยภาพ 

1. เพื่อใหเมือง
เติบโตอยางมี
ดุลยภาพ เพื่อ
คุณภาพชวีิตทีด่ี
ทั้งดานความ
ปลอดภัย และ
ไดรับบริการจาก
ภาครัฐที่มี
คุณภาพ 

1.1 พัฒนาผังเมืองและโครงสรางพื้นฐาน
ใหครอบคลุมและสอดคลองกับกลุม
จังหวดั  
1.2 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมี
ความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยสิน 
1.3 สงเสริมและสนับสนุนใหองคกร 
ชุมชน และประชาชน มีสวนรวมในการ
พัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อสรางสุข
ภาวะที่ดี  
1.4 พัฒนาบริการภาครัฐใหมีคุณภาพ 

2.สงเสริมแหลง
ทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติและ
วัฒนธรรม 

2. เพื่อใหแหลง
ทองเที่ยว ทาง
ธรรมชาติและ
วัฒนธรรมมี
คุณภาพ 

2.1 พัฒนาแหลงทองเที่ยว ส่ิงอํานวย
ความสะดวก สินคาและกิจกรรมการ
ทองเที่ยว 
2.2 การสรางจิตสํานึก จัดตั้งองคกร 
เครือขาย และพัฒนาบุคลากรการ
ทองเที่ยว 
2.3 สงเสริมการประชาสัมพันธและ
การตลาด 
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จังหวัด ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

ฉะเชิงเทรา 
 

3. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การอนุรักษ
ทรัพยากรและ 
ส่ิงแวดลอม 

3. ฟนฟูระบบ
นิเวศลุมน้ําบาง
ปะกง-ปราจีนบุรี 

3.1 การบริหารจัดการลุมน้ําบางปะกง-
ปราจีนบุรีอยางยั่งยืน 
3.2 การสรางจิตสํานึก จัดตั้งเครือขายรักษ
แมน้ําบางปะกง 
3.3 พัฒนาพื้นที่ปาชายเลน 

4. สงเสริมการ
ผลิตสินคาเกษตร
และอุตสาหกรรม
ปลอดภัยจาก
สารพิษและ 
อุตสาหกรรมสู
ตลาดโลก 

4. เพื่อเปนแหลง
ผลิตสินคาเกษตร
และเกษตรแปรรูป 
ปลอดสารพิษ  
และอุตสาหกรรม
ตอเนื่องที่มี
คุณภาพได
มาตรฐาน 

4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรดนิและน้ํา 
4.2 พัฒนาสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูป
ใหไดมาตรฐาน 
4.3 สนับสนุนการเกษตรปลอดสารพิษ 

5. เพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแขงขันและ
กระจายสินคาสู
ตลาดโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. พัฒนาทุนทาง
สังคมและ
เสนทางคมนาคม
เพื่อรองรับการ
แขงขันของ 
ตลาดโลก 
 
 
 

5.1 ยกระดับการศึกษาและพฒันาบุคลากร
ดานเกษตรกรรมและพัฒนา
เทคโนโลยีการเกษตร 
5.2 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาให
สอดคลองกับตลาดโลก โดยมุงเนน
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม 
5.3 พัฒนาฝมือแรงงานใหตรงตามความ
ตองการของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมในจังหวัด 
5.4  พัฒนาผลิตภัณฑและสถาน
ประกอบการใหไดมาตรฐานและ
เทคโนโลยีสะอาด 
5.5 เสริมสรางศักยภาพ  การผลิต การตลาด 
และการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจชุมชน 
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ฉะเชิงเทรา 
 

5. เพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแขงขันและ
กระจายสินคาสู
ตลาดโลก 

5. พัฒนาทุนทาง
สังคมและ
เสนทางคมนาคม
เพื่อรองรับการ
แขงขันของ 
ตลาดโลก 

5.6 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและภูมิปญญา
ทองถ่ินใหเขมแข็ง 
5.7 พัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของกระแสโลกดานเศรษฐกจิ สังคมและ
เทคโนโลยี 
5.8 ยกระดับการศึกษาและพฒันาบุคลากร 
5.9 พัฒนาเสนทางคมนาคมรองรับการ
ขยายตวัของการขนสงสินคา และLogistics 
สูตลาดโลก 
5.10 พัฒนาโครงขายคมนาคมเชื่อมโยง
การขนสงสินคากลุมจังหวดัสูตลาดคา
ชายแดน ทาเรอืแหลมฉบัง และสนามบิน 
สุวรรณภูม ิ

ปราจีนบุรี 
 
 
 

1. เมืองนาอยู  
 
 
 
 

1. ดานความ
ปลอดภัยและการ 
ไดรับบริการจาก
ภาครัฐที่มี
คุณภาพ 
 
 
 
 

1.1 การบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดลอม 
ที่ดี โดยจดัใหมีสาธารณูปโภคและบริการ
สาธารณะครบครัน มีระบบการคมนาคม
ที่ดี  
1.2 การแกไขปญหาความยากจนและ
เสริมรายไดโดยสงเสริมใหประชาชนมี
งานทํา มีรายไดมั่นคงเพยีงพอตอการ
ดํารงชีพ คาครองชีพไมสูง มีที่อยูอาศัย
อยางพอเพยีง 
1.3 การพัฒนาคนเพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง 
โดยพัฒนาคนใหมีศักยภาพ  มีโอกาส
ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง มุงเนนใหเปน
คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินยั มี
สุขภาพด ี
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ตารางแสดงยทุธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของจังหวัด  

จังหวัด ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

ปราจีนบุรี 
 

1. เมืองนาอยู  
 
 
 
 

1. ดานความ
ปลอดภัยและการ 
ไดรับบริการจาก
ภาครัฐที่มี
คุณภาพ 

1.4 การรักษาความมั่นคง ความสงบ
เรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน การแกไขปญหายาเสพติด 
อุบัติภัย การจดัระเบียบสังคม และอํานวย
ความยุติธรรม 
1.5 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

 2. การทองเที่ยว
เชิงนิเวศ  
 

2. เปนแหลง
ทองเที่ยวที่มีความ
สมบูรณและสิง่
อํานวยความ
สะดวกครบครัน 
มีกิจกรรมและ
สินคาเพื่อการ
ทองเที่ยว
หลากหลาย 
สามารถเพิ่ม
รายไดและจํานวน
นักทองเที่ยวให
เพิ่มมากขึ้น  

2.1 การบริหารจัดการทองเที่ยวที่ดี โดย
ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของควบคุมการ
พัฒนาแหลงทองเที่ยวในทิศทางที่ยั่งยืน มี
ความปลอดภัยและใหกําหนดมาตรฐาน
คุณภาพการบริการทางการทองเที่ยวดาน
ที่พัก รานอาหาร หองน้ํา 
2.2 การพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว 
รวมถึง ยกระดับในดานภาษาและมารยาท
การใหบริการใหไดมาตรฐาน 
2.3 พัฒนาสินคา OTOP ใหเปนของที่
ระลึก พัฒนาการตลาด ขอมูลขาวสาร  
และการประชาสัมพันธใหทนัสมัย 
รวดเร็ว 
2.4 การอนุรักษ ฟนฟู พฒันาแหลง
ทองเที่ยว และสิ่งอํานวยความสะดวก 
และสงเสริมกจิกรรมการทองเที่ยวใหมี
ความหลากหลาย และหากิจกรรม
นําเสนอแหลงทองเที่ยวคณุภาพใหม 
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ตารางแสดงยทุธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของจังหวัด  

จังหวัด ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

ปราจีนบุรี 
 

3. เกษตรกาวหนา  
 

3. เปนแหลงผลิต
สินคาเกษตร 
เกษตรแปรรูปที่มี
คุณภาพ ปลอดภัย 
โดยสรางมูลคา 
เพิ่ม เพื่อเชื่อมโยง
ไปสูเชิงพาณิชย
และการสงออก 
โดยการเพิ่ม
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพการ
ผลิต การแปรรูป 
รายได และ
งานวิจยัและ
พัฒนา 

3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและขีด
ความสามารถในการแขงขนั โดย
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตสินคา
การเกษตรไปสูมาตรฐานเพิม่มูลคาใน
ดานความปลอดภัย เกษตรปลอดสารพิษ
ในพืชผัก ผลไม ประมง ปศุสัตว พัฒนา
และจัดระบบการควบคุม ตรวจสอบ 
รับรองคุณภาพสินคาเกษตรและอาหาร 
รวมทั้ง ใหมกีารบริหารจัดการน้ําในลุม
น้ําและแหลงน้ําใหมีประสิทธิภาพ  
สรางระบบเตือนภัยการปองกันน้ําทวม 
และแกไขปญหาน้ําเนาเสีย 
3.2 สรางมูลคาเพิ่มจากโซการผลิต โดย
พัฒนากระบวนการผลิต  การแปรรูป 
การตลาด ใหใชประโยชนอยางคุมคา 
รวมทั้งสงเสริม และสนับสนุนใหเกดิการ
พัฒนาอตุสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร 
3.3 สรางความเขมแข็งใหแกเศรษฐกิจ
ฐานราก โดยสรางโอกาสใหเกษตรกรได
อบรมพัฒนาความรู และเขาถึงแหลง
เงินทุน การแปลงสินทรัพยเปนทุน และ
การบริการของรัฐอยางทั่วถึงและรวดเร็ว 
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ตารางแสดงยทุธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของจังหวัด  

จังหวัด ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

ปราจีนบุรี 
 

3. เกษตรกาวหนา  
 

3. เปนแหลงผลิต
สินคาเกษตรฯ 

3.4 สงเสริมงานวิจยั พัฒนาสิ่งประดิษฐ
ดานการเกษตร และพัฒนาความรูให
เกษตรกร โดยการสงเสริมใหนักวิชาการ
ทั้งภาครัฐและเอกชน เกษตรกร เขามามี
สวนรวมในงานวิจยัและพัฒนาดาน
การเกษตรรวมทั้งการประดษิฐเครื่องมือ 
การเกษตร และใหการบริการคลินิก
เคลื่อนที่ ใหคาํปรึกษาใหกับเกษตรกร
เปนรายบุคคล 

4. อุตสาหกรรม
กาวหนา  
 
 
 

4. เปนแหลงผลิต
สินคา
อุตสาหกรรม
ตอเนื่องและ
สงออก โดยการ
พัฒนาคนดาน
ทักษะ 
เทคโนโลยี           
โดยการสราง
แรงจูงใจ ใหเกิด
การลงทุน การ
แขงขันเพิ่มขึน้ 
พัฒนาคุณภาพ
สินคา ทักษะ
ฝมือแรงงาน 
กํากับดแูล
ส่ิงแวดลอม 
ความปลอดภยั
ใหไดมาตรฐาน 

4.1 สรางแรงจูงใจใหเกดิการลงทุนดาน
อุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมเขา
สูมาตรฐาน ISO 9000 ISO 14000  
ISO 18000 HACCP พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานใหสามารถ
รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม 
รวมทั้ง ใหมีระบบขอมูลที่ทันสมัย และ
ระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จ (one stop 
service) และสงเสริมใหมีการรวมกลุม 
(industrial cluster) ของอุตสาหกรรม
ตอเนื่องและเชือ่มโยง 
4.2 กํากับดแูลสิ่งแวดลอม ระบบน้ําทิ้ง 
วัตถุอันตราย ใหเปนไปตามมาตรฐาน 
รวมทั้งกํากับดแูล ความปลอดภัยจากการ
ประกอบกิจการ สงเสริมชีวอนามัยและ
การใชเทคโนโลยีสะอาด (CLEAN 
TECHNOLOGY) 
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ตารางแสดงยทุธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของจังหวัด  

จังหวัด ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

ปราจีนบุรี 
 

4. อุตสาหกรรม
กาวหนา  
 

4. เปนแหลงผลิต
สินคาฯ 

4.3 กํากับ สงเสริม สนับสนุน พัฒนา 
ทักษะและคณุภาพชีวติแรงงาน ยกระดับ
คุณภาพแรงงาน สรางโอกาสทางการศึกษา 
ฝกทักษะฝมือแรงงาน รวมกบัสถาบัน 
การศึกษาและสถานประกอบการ ใน
ลักษณะทวภิาคี เพื่อใหไดมาตรฐาน
สอดคลองกับความตองการ 
4.4 การพัฒนาและสรางความเขมแข็งของ
ผูประกอบการวิสาหกจิขนาดกลาง ขนาด
ยอม วิสาหกิจชุมชน ในโครงการ OTOP 
เขาสูมาตรฐานสากลตามความตองการ
ของตลาด รวมทั้งใหไดรับการถายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภณัฑอยาง
ตอเนื่อง 

5. ภูมิปญญา
แพทย แผนไทย  
 

5. เปนศูนยกลาง
การแพทยแผน
ไทยที่มีช่ือเสียง 
เปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ พัฒนา
ผลิตภัณฑ
สมุนไพรไทย 
และบริการ
การแพทยแผน
ไทยใหเปนความ
ภาคภูมใิจของ
ประเทศชาติ  
 

5.1 พัฒนากระบวนการผลิต ขยาย
เครือขายการปลูกสมุนไพร จดัระบบ
ควบคุม ตรวจสอบ รับรองคุณภาพ
สมุนไพรและผลิตผลิตภัณฑสมุนไพร 
ใหมีคุณภาพมาตรฐานครบวงจร  
5.2 ขยายชองทางการจําหนายผลิตภัณฑ
สมุนไพรและการบริการแพทยแผนไทย 
ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
5.3 สงเสริมการประชาสัมพันธและ
การตลาดเชิงรุก 
5.4 พัฒนาบุคลากรดานการแพทยแผน
ไทยใหมีช่ือเสยีงระดับสากล  
5.5 สงเสริมการวิจัย ผลิตภณัฑ และการ
บริการแพทยแผนไทยอยางตอเนื่อง 
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จังหวัด ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

ชลบุรี 
 
 
 
 
 
 

1. เสริมสราง
ความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจของ
จังหวดัและของ
ประเทศ 
 

1.2 สงเสริมเปน
ศูนยกลางการ
ลงทุนดาน
อุตสาหกรรม
และพลังงาน 

1.2.1 พัฒนาปจจัยสนับสนนุการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขนัของ
อุตสาหกรรม และพลังงาน  
1.2.2  สงเสริมการลงทุนดานพลังงาน  
อุตสาหกรรมยานยนต/ช้ินสวนยานยนต
และอิเลคทรอนิกส 
1.2.3 พัฒนาและสรางความเขมแข็งของ
วิสาหกจิชุมชน 
1.2.4 สงเสริมการสรางเครือขาย
อุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจในภมูิภาค 

 

  1.3 เปนศูนยกลาง  
การทองเที่ยว
นานาชาติ        
ครบวงจรที่ได
คุณภาพ มี
มาตรฐาน 

1.3.1 สงเสริมใหเปนดินแดนแหงความ
หลากหลายของการทองเที่ยวแบบครบ
วงจรและเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยว
กลุมจังหวัดและภูมิภาค 
1.3.2 พัฒนาอนุรักษแหลงทองเที่ยว 
วัฒนธรรม และประเพณีทองถ่ิน 
1.3.3 สงเสริมพัฒนาบุคลากรดานการ
ทองเที่ยวใหมคีวามรูความชาํนาญเฉพาะ
ดานอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

  1.4 สงเสริม
พัฒนาศักยภาพ
และการเพิ่ม
มูลคาสินคา
เกษตร 

1.4.1 กระบวนการผลิตไดรับการรับรอง
มาตรฐาน 
1.4.2 สินคาเกษตรผานการรับรอง
มาตรฐานการสงออก 
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จังหวัด ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

 3. พัฒนาระบบ
การใหบริการ
ประชาชนแบบ
ครบวงจรที่มี
คุณภาพ
มาตรฐาน 

3.1 ประชาชน
ไดรับการบริการ
ที่มีคุณภาพ 
มาตรฐาน และ
ผูรับบริการพึง
พอใจ 

3.1.1 จัดตั้งศูนยบริการรวม(One Stop 
Service) และสงเสริมใหมีศูนยบริการรวม
ทุกหนวยงาน 
3.1.2 การพัฒนาระบบการใหบริการใน
การลดรอบระยะเวลา ของขั้นตอน   การ
ปฏิบัติราชการของ สวนราชการ 

ระยอง 1. พัฒนาสูการเปน
ศูนยกลางดาน
อุตสาหกรรมและ
พลังงานของ
ภูมิภาค ควบคูไป
กับ การพัฒนา 
ชุมชน สังคมและ
ส่ิงแวดลอม อยาง
ยั่งยืน 

1. เปนผูนําดาน
อุตสาหกรรมที่มี
มาตรฐานของ
ภูมิภาค  
 
 
 
 
 

1.1 พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหได
มาตรฐาน และสงเสริมการใชเทคโนโลยี
สะอาด (Clean Technology) 
1.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคอยาง
พอเพียงเพื่อรองรับการขยายตัวดาน
อุตสาหกรรม 
1.3 พัฒนาคุณภาพชีวติและความเปนอยู
ของประชาชนทุกระดับ 
1.4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางยืน 

 

ชลบุรี 
 

2. สงเสริม
คุณภาพชวีิตของ
ประชาชนควบคู
กับการฟนฟู
อนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมให
เอื้อตอการพัฒนา
จังหวดั 

2.1 พัฒนา
จังหวดัใหเปน
เมืองนาอยู 
ประชาชนมี
คุณภาพชวีิตและ
ส่ิงแวดลอมทีด่ี 

2.1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี มีสังคม
ที่เอื้ออาทร ชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมี
ความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยสิน 
2.1.2 จัดระบบผังเมือง การใชประโยชน
ที่ดิน และสภาพภูมิทัศนของเมือง 
2.1.3 การพัฒนา  อนุรักษ  สงวน ฟนฟู 
ปองกันทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
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ตารางแสดงยทุธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของจังหวัด  

จังหวัด ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

 

ระยอง 2. สงเสริมและ
พัฒนามูลคาเพิ่ม
ใหกับสินคา
เกษตร และ
ผลิตภัณฑเกษตร
แปรรูป 

2. เปนศูนยกลาง
ดานเกษตรกรรม
ที่ปลอดภัย และ
ไดมาตรฐาน 

 

2.1 พัฒนาและเพิ่มมูลคาผลผลิตให
ปลอดภัยและไดมาตรฐาน 
2.2 สรางและขยายเครือขายการตลาด 

3. พัฒนาเพื่อ
เชื่อมโยงแหลง
ทองเที่ยวหลักกับ
แหลงทองเที่ยวที่
มีศักยภาพเชิง
พาณิชย  
 

3. เปนศูนยกลาง
ดานการ
ทองเที่ยวทีไ่ด
มาตรฐานสากล 

 

3.1 พัฒนาและสงเสริมสินคาและบริการ
ดาน การทองเที่ยวใหมีคณุภาพและ
มาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขัน 
3.2 พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยว
หลักที่มีศักยภาพของจังหวัดใหเชื่อมโยง
กับกลุมจังหวดัภาคตะวันออก 
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3.2 โครงการนํารองของจังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และระยอง 
 

คณะที่ป รึกษาไดพิจารณาคัด เลือกโครงการสําคัญที่ ไดจากการประชุม                       
เชิงปฏิบัติการ (Workshop) และบรรจุไวในรางกรอบแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมกลุมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน ดังตอไปนี้ 

 
1. โครงการที่สนับสนุนพันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตรดานการพัฒนา

ผูประกอบการและบุคลากรที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน ไดแก  โครงการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีคุณภาพมากขึ้น 

 
2. โครงการที่สนับสนุนพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตรดานการพัฒนาผลิตภัณฑ

ยานยนตและชิ้นสวนใหไดมาตรฐาน  และตรงตามความตองการของตลาด 
2.1 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 
2.2 โครงการสรางระบบการบริหารการผลิต 
2.3 โครงการปรับปรุงระบบการควบคุมคุณภาพอยางตอเนื่อง 
 

3. โครงการที่สนับสนุนพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตรดานการพัฒนาความ
เขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน  

3.1 โครงการสรางสมาคมวิศวกรรมยานยนตในภาคตะวันออก 
3.2 โครงการกระตุนใหเกิดเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนความ

รวมมือ 
3.3 โครงการความรวมมือในการผลิต โดยรับคําสั่งซื้อรวมกัน 
3.4 โครงการสรางผูใหการสนับสนุนผูประสานงานกลางในการสรางเครือขาย

วิสาหกิจกลุมอุตสาหกรรม 
3.5 โครงการสนับสนุนและกระตุนการเกิดหนวยงานผูใหบริการสนับสนุน

ธุรกิจ (BDS Provider) ใหม และการสรางความกระตือรือรนแกผูประสานงานกลางที่มีอยูเดิม 
3.6 โครงการสงเสริมการรวมวิจัยระหวางสมาชิกกลุมอุตสาหกรรมยานยนต

และชิ้นสวน และสถาบันการศึกษา  
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โครงการสําคัญในการพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน จังหวัดสมุทรปราการ ชลบรุี 

ฉะเชิงเทรา นครนายก  ปราจีนบุรี และระยอง 
 

โครงการสงเสริมการรวมวิจัยระหวางสมาชิกกลุมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน และ
สถาบันการศึกษา 

หลักการและเหตุผล 
การสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหแกกลุมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนนั้น 

จําเปนอยางยิ่งจะตองกระตุนใหผูประกอบการในกลุมมีความตระหนักและเห็นความสําคัญในการ
ศึกษาวิจัย ตลอดจนคิดคนการพัฒนาในดานตาง ๆ เพื่อใหขบวนการผลิตมีประสิทธภิาพ สามารถนํา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชเพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน รวมทั้งเกิดผลิตภัณฑใหม ๆ 
ที่จะสามารถพัฒนาในเชิงพาณิชยใหแกกลุมอุตสาหกรรม ทั้งในสวนผูผลิตชิ้นสวนเพื่อสงใหผู
ประกอบรถยนต (OEM) และสวนของผูผลิตชิ้นสวนอะไหลตาง ๆ (REM) อันจะสงผลใหสามารถ
ครองสวนแบงการตลาด ตลอดจนชวยในการขยายตลาดใหแกกลุมไดทางหนึ่ง 

โครงการสงเสริมการรวมมือระหวางสมาชิกกลุมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน  
และสถาบันการศึกษานี้ จะเปนโครงการที่มุงสงเสริมใหภาคเอกชน  โดยความรวมมือของ
สถาบันการศึกษาตาง ๆ ใหความสําคัญและเห็นประโยชนในการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง โดย
เร่ิมตั้งแตการปูพื้นฐานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาสําหรับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) การสรางระบบขอมูลเกี่ยวกับนักวิจัย ตลอดจนระบบการเชื่อมโยงความ
รวมมือแบบสากล เพื่อใหเกิดประโยชนในการนําผลงานวิจัยไปใชอยางแทจริง 

วัตถุประสงค 
1. สรางความตระหนักและกระตุนใหผูประกอบการของกลุมเห็นความสําคัญในการ

พัฒนาและวิจัย ขบวนการผลิต ตลอดจนสรางนวัตกรรม ผลิตภัณฑใหมๆ เพื่อตอบสนองความ
ตองการของตลาด 

2. สรางระบบการเชื่อมโยงความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนาระหวางผูประกอบการ
และสถาบันการศึกษา เพื่อกอใหเกิดการรวมกันคิดคนและผลักดันผลงานวิจัยเขาสูระบบพาณิชย 

3. สรางและพัฒนาระบบฐานขอมูลนักวิจัย ตลอดหนวยงานวิจัย เพื่อใหการสนับสนุนกลุม
อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนตอไป 
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เปาหมาย 
ผูประกอบการในกลุมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน สถาบันการศึกษา หนวยงานวิจัย

รวมกันศึกษาวิจัยอยางนอยปละ 1-2 เร่ือง 
 
วิธีดําเนินการ 

1. สัมมนากระตุนใหกลุมสมาชิกเห็นความสําคัญในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ พรอม
ใหความรูเกี่ยวกับหนวยงานตางๆ ที่สนับสนุนงานวิจัย 

2. จัดระบบเก็บรวบรวมขอมูลและผลงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยานยนต
และ      ช้ินสวน 

3. สรางระบบเชื่อมโยงการรวมมือวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ระหวางผูประกอบการ และ
สถาบันการศึกษา เพื่อประโยชนเชิงพาณิชย 

4. จัดทําฐานขอมูลหนวยงานและผูเชี่ยวชาญสนับสนุนการวิจัย และพัฒนา เพื่อเปนขอมูล
ประกอบการตัดสินใจดานวิจัยและพัฒนา 

5. สรางตนแบบการยกระดับมาตรฐานการวิจัยและพัฒนา(R&D) ของกลุมอุตสาหกรรม 
เพื่อเปนแนวทางในการขยายความรวมมือทางการวิจัยตอไป 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
สถาบันยานยนต สถาบันวิจัยตาง ๆ มหาวิทยาลัย โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก  

(E-Tech) วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
 5 ป (พ.ศ.2549-2553) 

งบประมาณ  
 ปละ 10 ลานบาท (รวม 5 ป 50 ลานบาท) 

ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ผูประกอบการ SME ในกลุมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน มีความเขาใจ เห็น

ความสําคัญและสามารถเริ่มการศึกษา วิจัยและพัฒนาไดมากขึ้น 
2. หนวยงานวิจัยสถาบันการศึกษา ไดรับความรวมมือจากภาคเอกชนในการวิจัย สามารถ

นําผลงานไปขยายผลเชิงพาณิชย 
3. เกิดนวัตกรรมใหม ๆ ใหแกกลุมและชวยใหเกิดการขยายตลาดของกลุมไดมากยิ่งขึ้น 
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โครงการสรางระบบการบริหารการผลิต 

หลักการและเหตุผล 
การเติบโตของตลาดยานยนตและชิ้นสวนอยางตอเนื่องตลอด 3-4 ปที่ผานมานั้น เปน

โอกาสที่ดีแกกลุมผูประกอบการ SMEs ที่เกี่ยวของที่จะสามารถปรับขบวนการผลิต รวมทั้งการ
บริหารจัดการดานตางๆ เพื่อใหการผลิตสินคาสามารถตอบสนองการขยายตัวทางตลาดไดมากขึ้น 
แตในขณะเดียวกันเมื่อตลาดเติบโต การแขงขันก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นเชนกัน ดังนั้น เพื่อให 
SMEs ในกลุมสามารถปรับตัวและกาวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจําเปนตองสงเสริมและ
สนับสนุน ดําเนินการปรับระบบการบริหารการผลิต (Productivity) ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
สามารถแขงขันและรักษาสวนแบงทางการตลาดไดอยางตอเนื่อง 

โครงการสรางระบบการบริหารการผลิต เปนโครงการที่มุงเนนให SMEs ดําเนินงาน
ปรับปรุงระบบการผลิต การบริการจัดการ รวมทั้งการใหความสําคัญตอการนําขอมูลแนวโนมตลาด
มาใชประโยชน เพื่อชวยการวางแผนกําลังการผลิตและการลงทุนในระยะยาว รวมท้ัง การควบคุม
ตนทุนการผลิตใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดตอไป 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อสนับสนุนในการสรางระบบการบริหารการผลิตแก SMEs ในกลุมอุตสาหกรรม

ยานยนตและชิ้นสวนใหสามารถวางแผนการผลิตและการลงทุนไดสอดคลองกับภาวะตลาด 
2. ปรับปรุงใหเกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Productivity) แก SMEs ในกลุมอยาง

ตอเนื่อง ทั้งในดานการลดของเสียและความสูญเปลาในการผลิต รวมทั้งพัฒนาการสงมอบใหทัน
กับความตองการของลูกคา 

เปาหมาย 
ผูประกอบการ (SMEs) ในกลุมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนไดรับการพัฒนา 

Productive ปละ 20 ราย 

วิธีดําเนินการ 
1. จัดหาที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญดาน Productivity ศึกษาและวิเคราะห ตลอดจนให

คําปรึกษาแนะนําแกผูประกอบการ SMEs ของกลุม 
2. การใหบริการขอมูลแนวโนมของตลาดยานยนตโดยสถาบันยานยนต มีความแข็งแกรง

ขึ้นเพื่อใหไดรับขอมูลในระดับขอมูลยานยนตรายวันของประเทศญี่ปุน หรือขอมูลยานยนตราย
สัปดาหของอเมริกาและยุโรป (Automotive News ASEAN) เพื่อใหผูประกอบการ SMEs ในกลุม
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เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมสามารถนําขอมูลแนวโนมตลาดซึ่งรวบรวมโดยสถาบันยานยนต มา
ใชในการวางแผนกําลังการผลิตและการลงทุนในระยะยาว 

3. การจัดทําแผนภูมิการควบคุมกระบวนการเบื้องตน (Basic process control charts and 
procedures) ใหกับผูประกอบการ SMEs เพื่อเปนสวนหนึ่งของระบบการจัดการการผลิตในระยะ
กลางและระยะสั้น 

4. กําจัดความสูญเปลาของการผลิตมากเกินไป การสงมอบลาชา การผลิตไมเพียงพอ หรือ
การวางของเครื่องจักรและพนักงานที่เกิดขึ้นในผูประกอบการ SMEs ลดลงทุกป 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
สถาบันยานยนต 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
5 ป (2549-2553) 

งบประมาณ  
 งบประมาณสนับสนุนใหการจัดจางที่ปรึกษาใหคําปรึกษาแนะนําดาน Productivity แก
ผูประกอบการ SMEs ปละ 20 ราย วงเงิน 8 ลานบาท (รวม 5 ป 40 ลานบาท) 

ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. เกิดการพัฒนาดานระบบบริหารผลิตอยางตอเนื่อง ซ่ึงจะทําใหขีดความสามารถในการ

แขงขันของผูประกอบการ SMEs ในกลุมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนมีศักยภาพยิ่งขึ้น 
สามารถรักษาสวนแบงการตลาดใหได 

2. SMEs ในกลุมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน สามารถตอบสนองความตองการของ
ลูกคาไดดียิ่งขึ้น ทั้งในดานการควบคุมตนทุน การลดของเสียและการสงมอบ โดยที่ผลิตภัณฑมี
คุณภาพและไดมาตรฐาน 
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โครงการพฒันาเทคโนโลยกีารผลิต 

หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตในกจิการของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม (SMEs) ในกลุมอุตสาหกรรมยานยนตและชิน้สวน มีความจําเปนเรงดวน เนื่องจากปจจุบนั
อุตสาหกรรมสาขานี้ มีการพัฒนาเทคโนโลยีคอนขางเร็ว และมกีารนําเทคโนโลยขีั้นสูงเขามาใชใน
ระบบการผลิตมากขึ้น สงผลใหกลุม Supplier โดยเฉพาะผูผลิตชิ้นสวนที่เปนผูประกอบการ SMEs 
จําเปนตองปรบัเทคโนโลยีของตนใหสามารถผลิตชิ้นสวนอุปกรณตอบสนองขบวนการผลิตของผู
ประกอบรถยนตซ่ึงใชเทคโนโลยีขั้นสูงไดอยางตอเนื่อง เพื่อมิใหเกิดการสูญเสียทางการตลาด 

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเปนโครงการที่จะชวยใหผูประกอบการ SMEs ของ
กลุมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน ไดรับความรูดานเทคโนโลยีการผลิตลาสุด การนําอุปกรณ
การผลิตที่มีคุณภาพไปใชในกิจการ ตลอดจนการยกระดับฝมือ ความรูของบุคลากรมีความรูและ
สามารถใชเทคโนโลยีใหม ๆ ไดอยางชํานาญ และเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น ซ่ึงจะสงผลใหขบวนการผลิตมี
ประสิทธิภาพ สามารถรองรับความตองการของกลุมลูกคา 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตของ SMEs ในกลุมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน ให

สามารถรองรับและตอบสนองเทคโนโลยีของกลุมผูประกอบรถยนตได 
2. ยกระดับความรูความเขาใจดานเทคโนโลยีลาสุดแกวิศวกรและพนักงานของ SMEs  

ใหสามารถใชเทคโนโลยีที่สอดคลองกับเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมรถยนต 
3. สงเสริมการใชเครื่องมือและอุปกรณที่ไดมาตรฐานของอุตสาหกรรมยานยนต เพื่อให

ขบวนการผลิต สามารถผลิตผลิตภัณฑไดมาตรฐานตามที่กําหนด 

เปาหมาย 
1. เสริมสรางความรูดานเทคโนโลยีการผลิตลาสุดใหแกผูประกอบการ SMEs เพื่อให

สามารถปรับขบวนการผลิตใหทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป 
2. พัฒนาและยกระดับวิศวกรและพนักงานของ SMEs ใหสามารถปฏิบัติงานโดยใชเทคโนโลยี

สมัยใหมได 
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วิธีการดําเนินการ 
1. จัดอบรมผูประกอบการ SMEs ใหไดรับความรูดานเทคโนโลยีการผลิตลาสุดจาก

ผูเชี่ยวชาญ   
2. การจัดทัศนศึกษาโรงงานและผูผลิตเครื่องจักร 
3. สงเสริมการใชอุปกรณการผลิตซึ่งรวมถึง Jigs และ Tools ของ SMEs สามารถไปถึง

ระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตไทย 
4. สนับสนุนพนักงานผูผลิตของ SMEs เขารวมในการฝกอบรมและทดสอบทักษะเพื่อรับ

ใบประกาศนียบัตรการเปนชางเทคนิคยานยนต 
5. สนับสนุนพนักงานผูผลิตของ SMEs พัฒนาฝมือที่เปนมาตรฐานเพียงพอท่ีจะดูแลและ

รักษาอุปกรณการผลิต 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
5 ป (2549-2553) 

งบประมาณ  
 งบประมาณดานการฝกอบรมผูประกอบการ ปละ     600,000 บาท (3 คร้ัง) 
 งบประมาณดานการฝกอบรมพนักงาน ปละ  1,000,000 บาท (4 คร้ัง คร้ังละ50 คน) 
 การจัดศึกษาดูงานใน/ตางประเทศ ปละ  4,000,000 บาท (2 คร้ัง คร้ังละ30 คน) 
 การทดสอบมาตรฐานฝมือพนักงาน ปละ   1,000,000 บาท  (1 ค ร้ั ง  ค ร้ั งละ 100
คน) 
  รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5 ป (6,600,000 x 5) = 33,000,000 บาท  

ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ผูประกอบการ SMEs มีความรู ความเขาใจ และสามารถนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา

ประยุกตใชในกิจการของตนเองไดเพื่อใหเกิดการปรับปรุงขบวนการผลิตที่สอดคลองกับ
เทคโนโลยีของอุตสาหกรรม 

2. พนักงาน/บุคลากรของ SMEs มีทักษะและฝมือไดมาตรฐานสามารถดูแลและใชอุปกรณ
ตาง ๆ ไดอยางเชี่ยวชาญ 

3. เกิดการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในกลุม SMEs อยางตอเนื่องซึ่งจะชวยเสริมสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันของกลุมอุตสาหกรรมยานยนต 
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โครงการปรบัปรุงระบบการควบคุมคุณภาพอยางตอเนื่อง 

หลักการและเหตุผล  
การตอบสนองใหทันกับความตองการของลูกคานับเปนหัวใจสําคัญที่จะทําให SMEs  

ของกลุมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน ที่มุงเนนเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑไดตามมาตรฐานที่
ลูกคาตองการ รวมทั้งการสงมอบที่รวดเร็ว ดังนั้น การผลิตที่มีระบบควบคุมคุณภาพอยางตอเนื่อง 
จะชวยใหการตอบสนองความตองการของลูกคาดังกลาวไดเปนอยางดี 

โครงการปรับปรุงระบบการควบคุมคุณภาพนี้ จะมุงเนนการสงเสริมใหผูประกอบการ 
SMEs ของกลุม นําระบบคุณภาพ ISO และ TS หรือระบบคุณภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวของมาใชเพื่อควบคุม
ในขบวนการผลิตใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง สงผลใหผลิตภัณฑมีคุณภาพไดมาตรฐาน สรางความ
พึงพอใจแกลูกคา 

วัตถุประสงค 
เพื่อสงเสริมการปรับปรุงระบบคุณภาพของ SMEs ช้ินสวนในกลุมอยางตอเนื่อง 

เปาหมาย 
ผูประกอบการ SMEs ในกลุมไดนําระบบ ISO  ระบบTS หรือระบบคุณภาพตาง ๆ ที่

เกี่ยวของมาใชอยางนอย ปละ 20 ราย 

วิธีการดําเนินงาน 
1. สํารวจความตองการดานการจัดการคุณภาพของลูกคาโดย SMEs  
2. การจัดตั้งคณะทํางาน (Project Team) ที่ SMEs เพื่อรับทราบความตองการมาตรฐานการ

จัดการคุณภาพ 
3. จัดหาที่ปรึกษาเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําแกผูประกอบการ SMEs ไดรับมาตรฐานการ

จัดการคุณภาพ เชน ISO/QS  
4. SMEs สํารวจเกณฑที่เกี่ยวของในระบบการประเมินผลผูผลิตของลูกคา (Customers’ 

annual supplier evaluation system) และวิเคราะหผลการประเมินลาสุดวาปจจัยใดเปนปจจัยหลักที่
ทําใหไดคะแนนลดลง ตลอดจน ปรับปรุงคะแนนดานคุณภาพตามผลการประเมินผูผลิตของลูกคา
ใหดีขึ้นทุกป 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9  สถาบันยานยนต 
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ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
 5 ป (พ.ศ.2549-2553) 

งบประมาณ  
งบประมาณสําหรับการจัดจางที่ปรึกษาใหคําปรึกษาแก SMEs ปละ 20 ราย รายละ 500,000 

บาท วงเงิน 10 ลานบาท (รวม 5 ป 50 ลานบาท) 

ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. SMEs ในกลุมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน สามารถปรับปรุงระบบการผลิตอยาง

ตอเนื่องและไดรับมาตรฐานการผลิต ปละ 20 ราย 
2. ลูกคาของกลุมมีความพึงพอใจ และ SMEs สามารถขยายตลาดไดกวางขวางยิ่งขึ้น 
3. มูลคาของผลิตภัณฑของกลุมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
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โครงการพฒันาทรัพยากรบุคคลใหมีคุณภาพมากขึ้น 

หลักการและเหตุผล  
ทรัพยากรบุคคลนับเปนหัวใจของกิจการตางๆ ที่จะชวยผลักดันใหเกิดความเจริญกาวหนา

ใหแกธุรกิจ ในกลุมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนก็เชนกัน ทรัพยากรบุคคลเปนปจจัยสวน
หนึ่งที่สําคัญที่จะทําใหธุรกิจสามารถเติบโตไดอยางยั่งยืน สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงดาน
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไดทันทวงที  สงผลใหขบวนการผลิตดําเนินไปอยางมี
คุณภาพ สามารถผลิตผลิตภัณฑที่สรางความพึงพอใจใหแกลูกคามากขึ้น 

โครงการพัฒนาทรัพยากรบคุลากรใหมีคณุภาพมากขึ้น เปนโครงการที่สนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรของผูประกอบการ SMEs ในกลุมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน เพื่อใหมีทกัษะ
การผลิต เกิดความเชี่ยวชาญและเขาใจเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย รวมทั้งสงเสริมการมีสวนรวม
ในการดําเนินงาน การทํางานเปนทีม และรักในองคกรซึ่งจะเปนกําลังสําคัญใหแก SMEs ในการ
พัฒนาการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง 

วัตถุประสงค 
เพื่อพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคลของ SMEs ยานยนตและชิ้นสวนยานยนตใหดีขึ้น 

เปาหมาย 
1. ผูประกอบการ SMEs ในกลุมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 
2. วิศวกรและพนกังานของ SMEs ในกลุมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 

วิธีการดําเนินงาน 
1. สนับสนุนใหวิศวกรของกลุม เขารวมกับ สมาคมวิศวกรรมยานยนต (Society of 

Automobile Engineers Thailand : TSAE) สมาคมวิศวกรรมยานยนตญ่ีปุน (Society of Automotive 
Engineers Japan : JSAE) หรือ สมาคมวิศวกรรมยานยนต  ระหวางประเทศ (Society of Automotive 
Engineers International : SAE) เพื่อใหกลุมไดรับขอมูลวิศวกรรมยานยนตที่เปนปจจุบันและ
นําไปใชไดจาก TSAE   JSAE หรือ SAE 

2. สนับสนุนวิศวกรของกลุม เขารวมในนิทรรศการและการประชุมทางวิศวกรรมซึ่งจัด
โดย JSAE หรือ SAE 

3. ฝกอบรมพนักงานระดับหัวหนาชาง และชางฝมือไดรับการพัฒนาฝมือและทักษะอยาง
เปนระบบในระดับตาง ๆ 
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หนวยงานที่รับผิดชอบ 
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 สมาคมวิศวกรรมยานยนต สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน

ภาค3 สถาบันยานยนต 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
5 ป (พ.ศ.2549-2553) 

งบประมาณ  
สําหรับกิจกรรม : 

จัดอบรม 
  - ผูประกอบการ 2 คร้ัง คร้ังละ 30 คน      400,000 บาท 
  - วิศวกร 3 คร้ัง คร้ังละ 50 คน      600,000 บาท 
  - พนักงาน 10 คร้ัง คร้ังละ 50 คน  5,000,000 บาท 
   รวมปละ  6,000000 บาท 

-  ศึกษา/ดูงาน/ประชุม ทั้งในและตางประเทศ ปละ 3 คร้ัง คร้ังละ 30 คน 
1,500,000 บาท 

รวมท้ังโครงการ เปนเงินท้ังสิ้น 37.5 ลานบาท 

ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ทรัพยากรบุคคลของ SMEs ในกลุมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนไดรับการพฒันา

ดานตาง ๆ อยางตอเนื่อง สามารถพัฒนาฝมือทั้งดานการจัดการ การผลิต และการใชเทคโนโลยี 
ตลอดจนมีความชํานาญในการดูแลซอมบํารุงรักษาอุปกรณตางๆ ไดเปนอยางด ี

2. เกิดการพัฒนาดานบุคลากรอยางเปนระบบ ซ่ึงจะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ใหแกกิจการ SMEs ของกลุมแบบยั่งยืน 

3. เสริมสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาอยางตอเนื่อง อันเนื่องจากบุคลากรในกลุม
อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น 
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โครงการกระตุนใหเกิดเครือขายอุตสาหกรรม (Cluster) เพื่อขับเคล่ือนความรวมมือ 

หลักการและเหตุผล 
ตามแนวคิดของศาสตราจารยไมเคิล อี พอรเตอร การสรางขีดความสามารถในการแขงขัน

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) นั้น เครือขายอุตสาหกรรม (Industrial Cluster)            
จะชวยใหเกิดการรวมมือกันพัฒนาอุตสาหกรรมนั้นไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการใช
ทรัพยากรตาง ๆ ไดมากกวาที่ผูผลิตจะตางคนตางดําเนินงาน เครือขายอุตสาหกรรม เปนเครื่องมือที่
กระตุนใหเกิดความรวมมือในการคิดคน พัฒนาวิจัย รวมทั้งกระตุนใหเกิดความพรอมทั้งในดาน
การจัดหาวัตถุดิบ การปรับปรุงกระบวนการผลิต ตลอดจนเกิดความรวมมือในการผลิต การใช
เครื่องมืออุปกรณ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดของทรัพยากร  เกิดความคุมคาและทําใหตนทุนการ
ผลิตลดลง  สงผลใหกิจการในกลุมสามารถรวมมือแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การสรางเครือขายอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน จะเปนพลังขับเคลื่อนใหเกิดความ
รวมมือตาง ๆ ดังกลาวขางตน โดยผานความรวมมือโครงการตาง ๆ ที่จะจัดขึ้นเพื่อใหเกิดการมีสวน
รวมในการพัฒนาอยางเปนระบบ และไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
สถาบันการศึกษา และสถาบันการเงิน เพื่อสรางความเขมแข็งใหแกกลุมอุตสาหกรรมยานยนต และ
ช้ินสวน 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหเกิดเครือขายอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนขับเคลื่อนความรวมมือผาน

โครงการความรวมมือตาง ๆ ใหเกิดการพัฒนาขีดความสามารถของกลุม 
2. สรางมูลคาเพิ่มของกลุมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนอยางตอเนื่อง 

เปาหมาย 
1. สรางเครือขายอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน ซ่ึงประกอบดวย 
2. ผูประกอบการ SMEs ที่เปนLocal Suppliers ในกลุม Tier 2, 3 และ Lower ซ่ึงเปน Core 

Activity  
3. ผูประกอบการ SMEs ที่เปนกลุมตนน้ํา (ผูผลิต  ปจจัยการผลิต  อุปกรณตาง ๆ)  
4. สถาบันการศึกษาและสถาบันการเงินในพื้นที่ 
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วิธีดําเนินงาน 
1. การจัดตั้งผูใหบริการสนับสนุน BDS Providers (BDS Facilitator) พรอมกับผูนําที่มี

ความกระตือรือรนเปนเสมือนสถาบันหลักสําหรับการสรางเครือขาย 
2. สรางเครือขายของบริษัทเอกชนและหนวยงานผูใหบริการสนับสนุน (BDS) 
3. จัดทําแผนเครือขายและดําเนินโครงการความรวมมือ ซ่ึงรวมถึงการสรางความตอเนื่อง

ของโครงการนํารอง (Pilot Project) 
4. โครงการความรวมมือตาง ๆ ไดรับการนํามาปฏิบัติภายใตการดูแลของ BDS Facilitator 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (IPCR9) สมาคมผูประกอบการ SMEs จังหวัดชลบุรี 

มหาวิทยาลัย/วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ/โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก (E-Tech) ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย สาขาชลบุรี (SME Bank) สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดชลบุรี 

ระยะเวลา 
5 ป (พ.ศ.2549 – 2553) 
งบประมาณ  :  สําหรับบริหารและสงเสริมการสราง/พัฒนาเครือขายใหเติบโตอยาง

ตอเนื่อง 
ป  2549 วงเงิน        750,000 บาท 
ป  2550 วงเงิน   1,500,000 บาท 
ป  2551 วงเงิน   2,500,000 บาท 
ป  2552 วงเงิน   3,000,000 บาท 
ป  2553 วงเงิน   3,000,000 บาท 

รวมเงิน                  10,750,000 บาท 

ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. เกิดเครือขายอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน ซ่ึงประกอบดวย ผูประกอบการ SMEs 

หนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน 
2. เกิดความรวมมือในการพัฒนาเครือขายใหมีการเติบโต โดยผานความรวมมือในดาน

ตาง ๆ 
3. เกิดโครงการความรวมมือซ่ึงจะชวยผลักดันใหเกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการ

แขงขันรวมกัน 
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โครงการความรวมมือในการผลิต โดยรับคาํสั่งซื้อรวมกัน 

หลักการและเหตุผล 
ความรวมมือในการผลิตเพื่อรับคําสั่งซื้อรวมกันของกลุมอุตสาหกรรมยานยนตและ

ช้ินสวน นับเปนเปาหมายสําคัญที่เครือขายอุตสาหกรรมตองการใหเกิดขึ้นเพื่อประโยชนในการ
ขยายตลาด พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน การใชทรัพยากรของผูประกอบการ SMEsใน
กลุมอยางคุมคา เกิดความประหยัดในเรื่องตนทุนรวมกัน รวมทั้งเกิดความรวมมือกันระหวาง
สมาชิกของเครือขาย ที่จะรวมกันพัฒนา ทั้งดานเทคโนโลยี ขบวนการผลิต รวมทั้งทรัพยากรบุคคล
ของเครือขาย เพื่อใหไดประโยชนซ่ึงกันและกัน อันจะสงผลใหมูลคาเพิ่มของกลุมสูงขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ซ่ึงจะสงผลใหกลุมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน มีความเจริญเติบโต สรางความเจริญ
ใหกับเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของรัฐบาลที่กําหนดไว 

การสรางความรวมมือในการผลิต เพื่อรับคําสั่งซื้อ จะเปนโครงการที่สรางระบบ การรับ
คําสั่งผลิต  ชิ้นสวน และสวนประกอบตางๆ ที่เกี่ยวของ ชวยให SMEs สามารถผลิตรวมกัน รองรับ
คําสั่งซื้อที่มีปริมาณมากเกินกวากําลังผลิตของแตละรายได ทําใหเกิดประโยชนแกผูประกอบการที่
เปนสมาชิกไมพลาดโอกาสทางการตลาด 

วัตถุประสงค 
เพื่อสรางรูปแบบธุรกิจที่มีความรวมมือดานการผลิต เพื่อรับคําสั่งซื้อของลูกคา 

เปาหมาย 
ผูประกอบการที่เปนสมาชิกเครือขายอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 

วิธีดําเนินงาน 
1. การสนับสนุนใหมีการจัดตั้งกลุมเพื่อรับคําสั่งซื้อผลิตภัณฑที่มีความซับซอน (Hybrid 

Products) เชน ช้ินสวนยานยนตและสวนประกอบ 
2. การสรางระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-commerce & E-Shopping) เพื่อใหเกิดความ

รวมมือในการรับคําสั่งซื้อ 
3. การรวมมือในการผลิตสําหรับผลิตภัณฑที่มีความซับซอนและบริษัทไมสามารถผลิตได

ดวยตนเองทั้งหมด 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9  สถาบันยานยนต  
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ระยะเวลาดําเนินงาน 
5 ป (พ.ศ.2549-2553) 

งบประมาณ 
งบบริหารโครงการ  ปละ 500,000 บาท  รวม 5 ป  2,500,000 บาท 

ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. เกิดความรวมมือในการผลิต เพื่อรับคําสั่งซื้อช้ินสวนยานยนตและอุปกรณประกอบตาง 

ๆ โดยมีระบบการรับคําสั่งซื้อผานอิเล็กทรอนิกส 
2. มูลคาการตลาดของเครือขายอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน เพิ่มขึ้นรวม 30% ภายใน   

5 ป 
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โครงการสรางผูใหการสนับสนุน BDS Provider ในการสรางเครือขายกลุมอุตสาหกรรม 

หลักการและเหตุผล 
ในการสรางเครือขายอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน นั้น จําเปนตองมีหนวยงานหรือ 

ผูประสานงาน ที่จะปฏิบัติหนาที่ในการสรางความเขาใจเกี่ยวกับเครือขายอุตสาหกรรมวามี
ความสําคัญเชนใด มีประโยชนอยางไรตอผูที่เกี่ยวของ รวมทั้ง มีรูปแบบการบริหารจัดการเครือขาย
ในลักษณะใดที่จะทําใหเครือขายที่เกิดขึ้นสามารถดําเนินงานและพัฒนากาวหนาตอไปอยางยั่งยืน 

ผูใหการสนับสนุน BDS Provider จะทําหนาที่เปนผูประสานงานกลาง (Facilitator) ในการ
สรางความรวมมือจากผูที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ เอกชน องคกรตาง ๆ สถาบันการศึกษา และสถาบัน
การเงิน เขารวมเปนเครือขาย เพื่อผลักดันใหเครือขายสามารถพัฒนาสรางขีดความสามารถใหแก
กลุมอุตสาหกรรม โดยไดรับความรวมมือจากผูที่เกี่ยวของดังกลาวขางตนอยางใกลชิด 

วัตถุประสงค 
เพื่อสรางหนวยงานที่จะทําหนาที่เปน Facilitator ทําหนาที่กระตุนใหเกิดความรวมมือของ

หนวยงานตาง ๆ ที่ใหบริการสนับสนุนธุรกิจ รวมมือกันผลักดันใหเกดิเครือขายอตุสาหกรรมยาน
ยนตและชิ้นสวนใน พื้นที ่

เปาหมาย 
ผูประกอบการ SMEs ในกลุมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนและชิ้นสวน (ทั้งกลุม 

Core Activities และผูประกอบการที่เกี่ยวของทั้งตนน้ําและปลายน้ํา) หนวยงานภาครัฐ องคกร
เอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันการเงิน  

วิธีดําเนินการ 
1. สรรหาผูเขารวมในการเคลื่อนไหวของกลุมอุตสาหกรรม 
2. จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อน 
3. ตั้งสวนงานเพื่อการพัฒนากลุมอุตสาหกรรมในหนวยงานเปาหมาย (Facilitator) 
4. ฝกอบรมพนักงานในสวนงานใหม 
5. จัดเตรียมเคาโครงและเนื้อหาการสัมมนา 
6. คัดเลือกผูเขารวมและดําเนินการสัมมนา 
7. ออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่มีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมในหนวยงานเปาหมาย 
8. กําหนดกระบวนการการรวบรวมขอมูลและดําเนินการ 
9. จัดทํา Web site เพื่อใหขอมูลขาวสาร 



 

    

เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน: กลุมพื้นที่ภาคตะวันออก 

- 54 - 

10. สรางความแข็งแกรงในบริการหองสมุดของหนวยงานเปาหมาย 
11. สรางคณะกรรมการสนับสนุนโครงงานรวมภายใตการสนับสนุนของหนวยงาน

เปาหมายเลือกประเด็นสําคัญ (Theme) ของโครงงานรวมโดยคณะกรรมการสนับสนุน และนําไป
ปฏิบัติ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 

ระยะเวลา 
5 ป (พ.ศ.2549 – 2553) 

งบประมาณ 
งบบริหารทั่วไป และงบดานจัดสัมมนาสรางความเขาใจเกี่ยวกับเครือขายอุตสาหกรรมและ 

การสรางความสัมพันธในกลุมคลัสเตอร ปละ 500,000.- บาท รวม 5 ป เปนเงิน 2,500,000.- บาท 

ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. การจัดตั้งกลุมเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการรวมกลุมอุตสาหกรรม

ใหเกิดขึ้นในภูมิภาค 
2. เกิดหนวยประสานงานกลาง (Facilitator) ไดรับการดําเนินงานใหเปนผูสนับสนุน 

คลัสเตอรยานยนตและชิ้นสวน 
3. การจัดหลักสูตรฝกอบรมของกลุม และผูประกอบการรุนใหมของกลุม เพื่อสรางใหเห็น

ประโยชนของเครือขายอุตสาหกรรมในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของกลุม 
4. โครงการรวมระหวางวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และภาครัฐ หยั่งรากในภูมิภาค 
 



 

    

เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน: กลุมพื้นที่ภาคตะวันออก 

- 55 - 

โครงการสรางสมาคมวิศวกรรมยานยนตในภาคตะวันออก 

หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาเครือขายอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน จะดําเนินงานไปอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น 

หากมีการสนับสนุนจากหนวยงานที่เปนศูนยรวมของนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญในสาขายานยนต 
สามารถใหการสนับสนุนขอมูลทางวิชาการ คําปรึกษาแนะนําในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม 
ตลอดจนแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นในดานตาง ๆ ยังประโยชนแกอุตสาหกรรม SMEs ในกลุม
อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน ในการสรางเสริมความรูและประสบการณไดเปนอยางดี 

การตั้งสาขาของหนวยงานที่มีบทบาทดังกลาวขางตน อันไดแก สถาบันยานยนตและ
สมาคมวิศวกรรมยานยนต ในพื้นที่ภูมิภาคตะวันออก จะเปนศูนยใหคําปรึกษาแนะนําตลอดจนการสืบสานตอ

ยอดความรูดานวิศวกรรมยานยนตพื้นฐาน เกิดโอกาสในการขยายเครือขายผูใชบริการสนับสนุน 
กลุมอุตสาหกรรมไดทางหนึ่ง 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหเกิดการสรางเครือขายวิศวกรรมในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนภาค

ตะวันออก 

เปาหมาย 
1. สถาบันยานยนต (TAI) และสมาคมวิศวกรรมยานยนต (TSAE) 
2. บุคลากรโดยเฉพาะวิศวกรรมของเครือขายอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนในภาค

ตะวันออก 

วิธีดําเนินการ 
1. การตั้งสาขาของสถาบันยานยนต  และสมาคมวิศวกรรมยานยนต ในภาคตะวันออก 
2. สาขาของสมาคมวิศวกรรมยานยนต (TSAE) มีการรวมมือกับสมาคมวิศวกรรมยาน

ยนตญ่ีปุน (JSAE) เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลดานวิศวกรรมระหวางกัน 
3. สาขาที่จัดตั้ งขึ้นของสถาบันยานยนต  และสมาคมวิศวกรรมยานยนตรวมกับ

มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกจัดกิจกรรมการทัศนศึกษาโรงงาน การจัด Workshop ดานวิศวกรรม 
การสอนความรูดานวิศวกรรมยานยนตพื้นฐาน และการสรางโอกาสอื่นเพื่อใหเกิดเครือขาย 

4. การตีพิมพบทความที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมยานยนตโดยวิศวกรในภาคตะวันออก 
เผยแพรแกวิศวกรทั้งหมดของประเทศ 
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หนวยงานสนับสนุน 
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 สถาบันยานยนต และสมาคมวิศวกรรมยานยนต  

ระยะเวลาดําเนินงาน 
2 ป (พ.ศ.2549 – 2550) 

งบประมาณ 
งบประมาณสําหรับการจัดตั้ง สาขาของสถาบันยานยนต และสมาคมวิศวกรรมยานยนต  

หนวยงานละ  3 ลานบาท    รวม 6 ลานบาท (2 ป) 

ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. เกิดเครือขายความรวมมือของหนวยงานที่มีบทบาทในการสนับสนุนอุตสาหกรรมยาน

ยนตในพื้นที่ภาคตะวันออก 
2. SMEs ในกลุมเครือขายอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน ไดรับการสนับสนุนดาน

วิศวกรรมอยางใกลชิด 
3. เกิดการพัฒนาดานขอมูลขาวสารตลอดจนเปดโอกาสใหเกิดสังคมของบุคลากรในกลุม

อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน ที่จะแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นทางเทคโนโลยีและความรวมมืออ่ืน ๆ 
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โครงการสนับสนุนและกระตุนการเกิดหนวยงานผูใหบรกิารสนับสนุนธุรกิจ (BDS Provider) ใหม 
และการสรางความกระตือรือรนแก BDS ท่ีมีอยูเดิม 

หลักการและเหตุผล 
ในการพัฒนาเครือขายอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน ใหสามารถดําเนินงานไดอยาง

ยั่งยืน  มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อชวย
ใหการจัด กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถของกลุมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
การเสริมสรางและกระตุนใหเกิดหนวยงาน BDS Provider ที่มีบทบาทในการสรางปจจัย
ส่ิงแวดลอมที่เอื้อในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการในกลุมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 
มากขึ้น จะทําใหการสนับสนุนและพัฒนาเปนไปอยางมีระบบ เกิดความคุมคาในการใชจาย
งบประมาณของแตละหนวยงาน โดยที่การใหการสนับสนุนที่มีเปาหมายรวมกันอยางชัดเจน 

โครงการสนับสนุนและกระตุนการเกิดหนวยงานผูใหบริการสนับสนุนธุรกิจ จะเปน
โครงการที่เสริมสรางใหเกิดการบูรณาความรวมมือของหนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน องคกรตาง ๆ ที่
มีอยูแลว และที่ยังไมไดเขามารวมกับเครือขายอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน รวมกันปฏิบัติ
หนาที่ในการสนับสนุนกลุมผูประกอบการในทิศทางเดียวกัน และมุงเนนที่กลุมเปาหมาย เพื่อใหเกิด
ผลลัพธในการดําเนินการอยางเต็มที่ 

วัตถุประสงค 
เพื่อสนับสนุนและกระตุนการเกิดหนวยงานผูใหบริการสนับสนุนธุรกิจ (BDS Provider) 

ใหม และสรางความกระตือรือรนแก BDS Provider ที่มีอยูเดิม 

เปาหมาย 
หนวยงานราชการ  องคกรเอกชน  สถาบันการศึกษา  สถาบันการเงิน  หนวยงานวิจัย 

ตลอดจนเครือขายที่ปรึกษา ใน 9 จังหวัดภาคตะวันออก 

วิธีการดําเนินงาน 
1. การจัดหมวดหมูตามหนาที่งาน (Mapping by category of functions) ของหนวยงานผู

ใหบริการสนับสนุนธุรกิจ (BDS Providers) ใหสามารถใหบริการไดเปนอยางดี 
2. ผูใหการสนับสนุน BDS Providers (BDS Facilitator) ใหคําแนะนําแกผูใหบริการเพื่อ

สรางบริการใหม ๆ  
3. จัดสัมมนาหนวยงานสนับสนุน BDS Providers ในการแลกเปลี่ยนความคิดในการ

ใหบริการที่ดี และสรางเครือขาย BDS  
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หนวยงานที่รับผิดชอบ 
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 รวมกับ BDS Providers ในภาคตะวันออก 

ระยะเวลาดําเนินงาน 
5 ป (พ.ศ.2549 - 2553) 

งบประมาณ 
งบประมาณสําหรับการจัดประชุมพัฒนาความรวมมือในการกําหนดแผนงานและกิจกรรม

ใหบริการเครือขายอุตสาหกรรม ปละ 2 คร้ัง คร้ังละ 250,000 บาท รวม 5 ป (10 คร้ัง) วงเงิน 
2,500,000 บาท 

ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. เกิดความรวมมือระหวาง BDS ในภาคตะวันออก เพื่อใหการสนับสนุนเครือขาย

อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 
2. เกิดแผนปฏิบัติรวมกันของหนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน องคกรตางๆ สถาบันการศึกษา 

และสถาบันการเงิน ในการสงเสริมเครือขายอุตสาหกรรม 
3. การเชื่อมโยงความรวมมือในดานตางๆ  โดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมที่

สถาบันการศึกษา จะพัฒนาจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับความตองการของภาคเอกชน 
ภายใตการสนับสนุนของหนวยงานที่เกี่ยวของตาง ๆ 
 


