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คํานํา 
 

ด้วยเหตุที่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) มีเป็นจํานวนมาก ครอบคลุมภาคเกษตร ภาค
ผลิต ภาคการค้า และภาคบริการ และเป็นส่วนขับเคลื่อนสําคัญ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ทั้งน้ี ท่ามกลาง
กระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมพลิกโลก สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดทํายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมของประเทศ จึงได้รับมอบหมายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ในการกําหนด
นโยบายและมาตรการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสําหรับอุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ ภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งหน่ึงในอุตสาหกรรมดังกล่าว คือ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
อัจฉริยะ 

การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ
ของรายงานฉบับน้ี ฉายภาพให้เห็นถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ ซึ่ง
ภาครัฐได้ส่งเสริมและจัดเป็นอุตสาหกรรมหลักที่จะขับเคล่ือนความก้าวหน้าของภาคเศรษฐกิจอ่ืน ๆ เพ่ือก้าวสู่
ยุค 4.0 โดยอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะเป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีประสิทธิภาพ 
(First S-curve) มีการส่งเสริมภาคอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะและวางรากฐานของอิเล็กทรอนิกส์/
เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะทําให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและ
สามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ เน้ือหาของรายงานฉบับน้ีมี 4 บทด้วยกัน โดย บทที่ 1 บทนํา เพ่ืออธิบายถึง
ความสําคัญของปัญหาและวัตถุประสงค์ของการศึกษา บทที่ 2 ข้อมูลสถานการณ์อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะของไทย รวมถึงการทบทวนวรรณกรรมจากกรณีศึกษาของ
ต่างประเทศ บทที่ 3 วิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ เพ่ือนํามา
กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการ SME และ บทที่ 4 ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
อัจฉริยะ เพ่ือกําหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการดําเนินการระยะ 5 ปี 

สํานักงานฯ ขอขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สําหรับข้อมูล ความคิดเห็น 
รวมถึงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทํายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมในคร้ังน้ี  
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อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองและมีมูลค่าสูงเมื่อ
เทียบกับอุตสาหกรรมสาขาอ่ืนๆ ในโลก ในปัจจุบันการผลิตและส่งออกได้เคลื่อนมาสู่เอเชียตะวันออกมากขึ้น 
โดยประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีมูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง สําหรับประเทศไทย อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมที่มีพัฒนาการมาหลายทศวรรษ บรรษัทข้ามชาติมี
บทบาทสําคัญในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการตลาด ทําให้ประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศผู้
ส่งออกหลักในอุตสาหกรรมน้ี โดยสินค้าในหมวดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สร้างรายได้เป็นอันดับ 1 ให้กับ
ประเทศไทยติดต่อกันหลายปี คิดเป็นกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการส่งออกรวม มีการจ้างแรงงานทั้ง
อุตสาหกรรมมากกว่า 7 แสนคน  

นอกจากน้ี อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมที่มีพลวัตสูง ซึ่งเป็นผลจากลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์เองที่อิงอยู่บนฐานการพัฒนาของเทคโนโลยี แต่พลวัตน้ี ส่วนหน่ึงทําให้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มน้ีมีวงจร
ชีวิตผลิตภัณฑ์สั้นลงจากเดิม ในขณะที่ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ดีขึ้น มีแนวโน้มปรับตัวเข้าสู่รูปแบบการ
ทํางานที่ฉลาดขึ้น หรือที่เรียกกันในปัจจุบันว่า "อัจฉริยะ - Smart" น่ันเอง แต่อีกส่วนหน่ึงน้ัน ส่งผลให้ราคา
ขายปลีกผลิตภัณฑ์ในกลุ่มน้ีมีแนวโน้มลดตํ่าลง สะท้อนให้เห็นถึงระดับการแข่งขันของอุตสาหกรรมที่รุนแรง
มากขึ้น  

ดังน้ัน การพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถยกระดับความสามารถในการแข่งขัน มีความพร้อมในการ
เปลี่ยนผ่าน เพ่ือก้าวไปสู่การผลิตสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะจึงเป็นสิ่งที่
สําคัญ เน่ืองจากแต่เดิมอุตสาหกรรมน้ีเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและสามารถพัฒนาต่อยอดเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิต ประกอบกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะเป็นฐาน
การพัฒนาและเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ดังน้ัน การยกระดับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะจึงเป็นรากฐานสําคัญเพ่ือยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ใหม่แห่งอนาคตของประเทศไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมในกลุ่ม S-Curve และ New S-Curve ทั้ง 10 
อุตสาหกรรม 

สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนา
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เคร่ืองใช้ไฟฟ้าสู่ความเป็นอัจฉริยะ จึงดําเนินงานจัดทํายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ
ขึ้น เพ่ือให้ได้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/
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เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและทิศทางการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยต่อไป 

นิยามของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะเป็นอุตสาหกรรมที่ พัฒนาต่อยอดมาจาก
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าด้ังเดิม สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมน้ีจึงมีการพัฒนาโดยใช้
เทคโนโลยีและการออกแบบเพ่ือเพ่ิม “ฟังก์ช่ัน” ในการใช้งานให้สูงขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ในยุคปัจจุบันที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ดังน้ัน นิยามของ “อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ” จึง
หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมคุณสมบัติที่สําคัญสองประการ คือ ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความ 
“Smart” และ “Intelligent” ซึ่งสามารถเก็บข้อมูล วิเคราะห์และประมวลผล เช่ือมต่อกับอุปกรณ์อ่ืน ๆ ได้ 
รวมท้ังมีการออกแบบที่เหมาะสมกับฟังก์ช่ันการใช้งานและมีระบบจัดการพลังงานท่ีเหมาะสมหรือประหยัด
พลังงาน (รูปที่ 1) 

รูปที่ 1 นิยามของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนกิส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, 2562 

 

ผลิตภัณฑ์เป้าหมายหรือผลิตภัณฑ์ศักยภาพในอนาคตที่ประเทศไทยมีโอกาสในการพัฒนา คือ 
ผลิตภัณฑ์ที่ เ ก่ียวข้องกับ Internet of Thing (IoT), Smart Home Appliances, Electronic Controlling 
Devices, RFID, Sensors และอุปกรณ์โทรคมนาคม เช่น (1) Gateway Routers (2) Switching Equipment 
(3) อุปกรณ์ Emission/Transmission/Reception (4) อุปกรณ์ Network และ (5) ระบบไร้สาย (Wireless) 
เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เหล่าน้ีอาจเก่ียวข้องกับพ้ืนที่การใช้งานในกลุ่มสินค้าที่เป็น Smart Electronics 
ทั้ง 6 กลุ่ม คือ (1) Smart Home (2) Smart Office (3) Smart Factory and Automation (4) Smart 

“เฉลียว” คือ เปิดหรือปิด และจัด
การพลังงานของตัวเองได้       

Energy-autonomous 
“มีสังคม” คือ สามารถเชื่อมต่อกับสิ่งอ่ืนหรือ

อุปกรณ์อ่ืนได้ 

Ubiquitously Connected

“ดูดี” คือ มีการออกแบบท่ี
เหมาะสม กะทัดรัด

Miniature“ฉลาด” คือ มีการรับรู้หรือ
ตรวจจับและประมวลผลเองได้ 

Intelligent 

Smart 
Electronics 
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Farm (5) Smart Hospital and Health และ (6) Smart City and Community ซึ่งสินค้าในกลุ่มดังกล่าว
เป็นสินค้าที่น่าจับตามองเพราะมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองตามแนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคต 

สถานการณ์ปัจจุบันของโลกในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ 

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีการพัฒนาที่เก่ียวข้องกันอย่างมาก โดยเฉพาะช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งพัฒนาอย่างรวดเร็วตามเทคโนโลยีสารก่ึงตัวนํา โดยมีปัจจัยผลักดันที่สําคัญ คือ ความต้องการ
สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีความฉลาด (Smart & Intelligent) และมีขนาดที่เล็กลง (Small Footprint) สินค้าที่
เห็นได้ชัด คือ กลุ่มเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (Consumer Electronics) 

การเติบโตที่เพ่ิมขึ้นของสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันอาศัยการขับเคลื่อนทาง
การตลาดของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์สื่อสาร โดยปัจจัยสําคัญที่ผลักดันตลาดเกิดจากความ
ต้องการสื่อสารในรูปแบบสังคมออนไลน์ อีกทั้งเทคโนโลยีสามารถเช่ือมโยงระบบสื่อสารต่าง ๆ เข้าด้วยกันด้วย
ระบบไร้สายต่าง ๆ ทั้งเครือข่ายโทรศัพท์มือถือยุคที่ 3 (3G) และยุคที่ 4 (4G) ที่สามารถเช่ือมต่อเข้ากับ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว ทําให้ผู้บริโภคเข้าถึงสื่อหรือเน้ือหาต่าง ๆ ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ง่าย
ขึ้น นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาโดยอาศัยเทคโนโลยี
ดิจิทัล โดยมีสัดส่วนในผลิตภัณฑ์ถึงร้อยละ 35 – 40 การพัฒนาในเคร่ืองใช้ไฟฟ้าก็มีแนวโน้มไปในทิศทาง
เดียวกัน จึงทําให้อายุในตลาดของผลิตภัณฑ์สั้นลงอย่างมาก เจ้าของแบรนด์สินค้าจึงต้องใช้กลยุทธ์ในการ
นําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีนวัตกรรมใหม่เข้าสู่ตลาดโดยเร็ว (Time to Market) เพ่ือทําราคาขายในช่วงแนะนํา
สินค้า เมื่อคู่แข่งเริ่มผลิตสินค้าแบบเดียวกันสู่ตลาด ราคาขายจะตกลงอย่างรวดเร็วจนเข้าสู่ภาวะถดถอยใน
ที่สุด  

แนวโน้มของโลกในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ 

การพัฒนาในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีมีทิศทางการสร้างนวัตกรรม 
การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีที่มุ่งให้ความสําคัญกับการพัฒนาสินค้าและบริการเพ่ือรองรับการเข้าสู่ยุค
ดิจิทัล (Digitalization) ซึ่งมีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต โดยมุ่งเน้นไปสู่การพัฒนา
ระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronic System) เพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์ในอนาคตที่สามารถทํางานได้
หลากหลายฟังก์ช่ันมากย่ิงขึ้น สามารถเช่ือมโยงกับอุปกรณ์อ่ืน ๆ ได้ เคลื่อนย้ายสะดวก มีขนาดเล็ก นํ้าหนัก
เบา ประสิทธิภาพการทํางานสูง ยืดหยุ่นในการใช้งาน ประหยัดพลังงานและมีการพัฒนานวัตกรรมของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้สามารถใช้พลังงานได้น้อยลงและเหมาะสม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่มาจากบริษัท
รายใหญ่ผู้ผลิตอุปกรณ์สารก่ึงตัวนําของประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้  

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะยังเป็นฐาน (Fundamental) และหัวใจหลักของ
การยกระดับอุตสาหกรรมไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเป็นระบบท่ีรวบรวม
ฟังก์ช่ันการทํางานต่าง ๆ ไว้ในระบบเดียว  
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นอกจากน้ี ปัจจัยที่สําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ คือ 
แนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีที่สําคัญในโลกอนาคต (Mega-trend of Related Technologies) เช่น 1) 
การนําหุ่นยนต์ขั้นสูง (Advanced Robotics) มาใช้ในการทํางานเพ่ิมมากขึ้น 2) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence) ถูกนํามาใช้ในกระบวนการตัดสินใจและการปฏิบัติงานมากขึ้น 3) Internet of Things (IoT) 
เป็นเคร่ืองมือเช่ือมต่อในการพัฒนานวัตกรรมและสร้างผลกําไร 4) Cloud Computing ช่วยตอบสนองความ
ต้องการในการวิเคราะห์ข้อมูล 5) Big Data Analytics เป็นเคร่ืองมือที่ช่วยจัดการข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาล
อันจะนําไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพในการตัดสินใจและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 6) การพิมพ์สามมิติ 
(Three-dimensional Printing) เป็นเทคโนโลยีที่มีส่วนช่วยพัฒนานวัตกรรมและสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ์
ตามความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วช่วยลดต้นทุนค่าวัสดุทําให้สามารถสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ได้
อย่างรวดเร็วและช่วยบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้สั้นลง และ 7) Energy Scarcity and Price Evolution 
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมรูปแบบใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน/ประหยัดพลังงาน จะ
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าได้เพ่ิมมากย่ิงขึ้น 

สถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า 

ประเทศไทยเป็นหน่ึงในฐานการผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของโลก โดยได้รับการลงทุนจาก
ต่างประเทศต้ังแต่ปี พ.ศ. 2515 จากนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพ่ือเอ้ืออํานวยให้เกิดการลงทุนจากต่างประเทศ 
โดยผู้ประกอบการในกลุ่มน้ีเป็นบริษัทข้ามชาติเกือบทั้งหมด ผลิตภัณฑ์หลัก ๆ ประกอบด้วยกลุ่มการประกอบ
วงจรรวม (IC packaging) การประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD) การประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCB 
Assembly) 

หากพิจารณาลักษณะการลงทุนที่ผ่านมา ประเทศไทยยังคงไม่มีการประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
ขั้นสุดท้าย เช่น ผลิตภัณฑ์สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งบริษัทต่างชาติได้เข้า
มาต้ังฐานการผลิตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กระจายไปทั้งประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ
ไทย โดยมองประเทศในกลุ่มน้ีเป็นภูมิภาคเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ของประเทศไทยยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง 

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2561 มีมูลค่าส่งออกรวมท้ังสิ้น 62,109 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์มีการเติบโตต่อเน่ือง ในขณะที่มูลค่าการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีการเติบโตเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อย โดยตลาดสินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในปี พ.ศ. 2561 เป็นตลาดอาเซียน รองลงมาเป็นสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ตามลําดับ 
เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายผลิตภัณฑ์ พบว่า ตลาดสินค้าส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ของไทยมากที่สุดคือ 
สหรัฐอเมริกา อาเซียน และสหภาพยุโรป ตามลําดับ ในขณะที่ผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้ารวมสินค้าไฟฟ้ากําลังมี
ตลาดส่งออกที่สําคัญคือ ตลาดอาเซียน ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป ตามลําดับ โดยมูลค่าส่งออกสินค้าสําคัญ 3 
อันดับแรก คือ อุปกรณ์และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ รองลงมาเป็น วงจรรวม และเครื่องปรับอากาศ 
ตามลําดับ 
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วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า 

SME กลุ่มเป้าหมาย 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีความสําคัญในการเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นช้ินส่วน
สําคัญในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องมือทางการแพทย์และสุขภาพ ยานยนต์ อากาศยานและอวกาศ อาวุธ
และยุทโธปกรณ์ เป็นต้น หรือเป็นแกนกลางในการเช่ือมโยงกับการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงไฟฟ้ากําลัง    
(รูปที่ 2) 

รูปที่ 2 ความเชื่อมโยงของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์กับเครื่องใช้ไฟฟ้าและไฟฟ้ากําลัง 

 
ท่ีมา: โครงการศึกษาการกําหนด Positioning และการสร้างเครือข่ายพันธมิตรอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ไทยกับ AEC และภูมิภาคอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญ, 2557. 

 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ากําลังเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ดังน้ัน ภายใต้ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เคร่ืองใช้ไฟฟ้า
อัจฉริยะ จึงเน้นให้ความสําคัญเฉพาะ 2 สาขาอุตสาหกรรม คือ 1) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ 2) 
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า  

แม้ว่าในสองอุตสาหกรรมน้ีจะมีผู้ประกอบการขนาดใหญ่เป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญ แต่ก็มีผู้ประกอบการ 
SME เป็นผู้ผลิตช้ินส่วนที่สนับสนุนการผลิตของผู้ประกอบการรายใหญ่ รวมถึงมีโอกาสเติบโตจากการพัฒนา
ต่อยอดไปสู่การผลิตช้ินส่วนที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่มีความอัจฉริยะเพ่ิมขึ้นได้ 
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โครงสร้างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า 

โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยประกอบด้วยสถานประกอบการขนาด
ย่อมจํานวน 1,003 ราย สถานประกอบการขนาดกลางจํานวน 369 ราย และสถานประกอบการขนาดใหญ่
จํานวน 302 ราย สถานประกอบการขนาดย่อมส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของผู้ประกอบการสัญชาติไทย โดย
สัดส่วนของผู้ประกอบการ SME มีมากกว่าร้อยละ 80 ของผู้ประกอบการท้ังหมด และมีการจ้างงานคิดเป็น
ร้อยละ 33.05 ของแรงงานทั้งหมดในอุตสาหกรรมน้ี1 ซึ่งผู้ประกอบการ SME มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุน
การผลิตช้ินส่วนหรือส่วนประกอบต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ในขณะที่สถานประกอบการขนาด
ใหญ่ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีการลงทุนจากต่างชาติเป็นส่วนใหญ่และมีการจ้างงานใน
อุตสาหกรรมค่อนข้างสูงคิดเป็นร้อยละ 66.95 ของแรงงานทั้งหมดในอุตสาหกรรมน้ี ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  

การส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า 

ผู้ประกอบการ SME เริ่มมีบทบาทในการส่งออกเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเน่ืองนับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็น
ต้นมา ถึงแม้สัดส่วนมูลค่าการส่งออกจะไม่สูงนักเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ แต่ก็มีความสําคัญต่อ
อุตสาหกรรมน้ีในฐานะส่วนหน่ึงของห่วงโซ่อุปทานที่ผลิตช้ินส่วนให้กับผู้ประกอบการรายใหญ่และบริษัทแม่ใน
ต่างประเทศ 

ในปี พ.ศ. 2560 ผู้ประกอบการขนาดใหญ่มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกมากถึงร้อยละ 93 ในขณะที่
ผู้ประกอบการกลุ่ม SME มีการส่งออกเพียงร้อยละ 7 ตลาดส่งออกสําคัญของผู้ประกอบการกลุ่ม SME คือ 
ประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยส่วนใหญ่ คือ ประเทศเวียดนามและมาเลเซีย รวมทั้งประเทศจีน สหภาพยุโรป 
ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ตามลําดับ  

สินค้าส่งออกในตลาดหลักของผู้ประกอบการ SME ในปี พ.ศ. 2560 คือ ไดโอด ทรานซิสเตอร์        
เซมิคอนดักเตอร์ ส่วนประกอบเคร่ืองปรับอากาศ แผงสวิตช์ และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า เป็นต้น  ซึ่งต่างจาก
ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่เน้นส่งออกสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทข้ามชาติมาต้ังฐานการผลิตในประเทศไทย 
คือ อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit) เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น 

  

                                                            
1 ข้อมูลจํานวนผู้ประกอบการและแรงงานท้ังหมด ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
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การวิเคราะห์ จุดแข็ง-จุดอ่อน-โอกาส-อุปสรรค ของ SME ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า 

จุดแข็ง-โอกาส 

ผู้ประกอบการ SME มีความสามารถในการผลิตและมีความคล่องตัวในการผลิตเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว นอกจากน้ี SME มีความเข้มแข็งในการให้บริการแบบ Outsource หรือ 
Support Service เป็นการให้บริการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง เข้ามาช่วยทํางาน หรือการ
จัดหาวัตถุดิบแบบซื้อมา-ขายไป ซึ่งไม่ใช่การผลิตในปริมาณมาก 

ส่วนโอกาสสําหรับ SME ในอุตสาหกรรมน้ี คือ 1) ประเทศไทยมีผู้ผลิตรายใหญ่ที่เป็นบริษัทข้ามชาติต้ัง
ฐานผลิตในประเทศที่พร้อมจะถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการ SME ของไทยได้ 2) มี
สถาบันการศึกษาที่มีความรู้เก่ียวกับกระบวนการผลิต การวิจัยที่พร้อมจะสนับสนุนและส่งเสริม SME ในการ
ดําเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3) มีอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจํานวนมาก ที่จะช่วยสร้างโอกาสและการขยาย
การผลิตให้ SME รวมถึงแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีที่สําคัญในโลกอนาคต (Mega-trend of Related 
Technologies) ซึ่งจะส่งผลต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะด้วย และ 4) นโยบาย 
Thailand 4.0 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือเป็นกลไกใน
การขับเคลื่อนประเทศ รวมถึง การที่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะยังอยู่ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) นอกจากน้ี ยังมีอุตสาหกรรมเกี่ยวเน่ืองที่
เป็นอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ที่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะจะเป็นฐานที่
สําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้อีกด้วย 

จุดอ่อน – อุปสรรค 

ผู้ประกอบการ SME มีต้นทุนการผลิตสูงจึงไม่สามารถแข่งขันได้ กําลังการผลิตของผู้ประกอบการ SME 
ไม่เพียงพอในกรณีที่มีคําสั่งซื้อสินค้าในปริมาณมาก หรือการที่สินค้าบางชนิดจะมีคําสั่งซื้อตามฤดูกาล บาง
ฤดูกาลอาจไม่มีคําสั่งซื้อ ทําให้ SME ไม่สามารถผลิตได้ทุกช้ินส่วนและไม่สามารถปรับการผลิตให้สามารถผลิต
สินค้าตามคําสั่งซื้อได้ นอกจากน้ัน ส่วนใหญ่ของผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมเป็นผู้รับจ้างการผลิต จึง
มีการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาไม่มาก ขณะเดียวกัน การที่เป็นผู้ประกอบการ SME ที่มีขนาดไม่ใหญ่ จึง
ไม่สามารถลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาได้ รวมถึงไม่สามารถซื้อซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธ์ิได้ เน่ืองจากมีราคา
ค่อนข้างสูง อีกทั้ง ขาดแคลนบุคลากรด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Design and 
Product Development) และขาดการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ของ SME  

ส่วนอุปสรรคที่สําคัญสําหรับ SME ในอุตสาหกรรมน้ี คือ 1) เน่ืองจากห่วงโซ่ของอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ของไทยยังไม่ครบวงจร ทําให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นเพียงผู้รับจ้างผลิตหรือประกอบ 
(OEM) จึงทําให้ต้องนําเข้าวัตถุจากประเทศจีน ซึ่งทําให้ต้นทุนการผลิตเพ่ิมสูงขึ้น รวมถึงการแข่งขันค่อนข้าง
รุนแรง โดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคาเพ่ือรักษาส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศ 2) มาตรการด้านภาษีที่ไม่เอ้ือ
ต่อ SME เน่ืองจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องนําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศจึงต้องแบกรับค่าใช้จ่ายด้านภาษี
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ค่อนข้างสูง 3) สินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ใช้เทคโนโลยีการผลิตสูงและมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ทําให้วงจร
ชีวิตผลิตภัณฑ์สั้นลง พลวัตของสินค้าจึงเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว โดยมีผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก และ 4) การจัดซื้อภาครัฐยังไม่สนับสนุนผู้ประกอบการ SME ไทยเท่าที่ควร โดย
โครงการจัดซื้อจัดจ้างส่วนใหญ่ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้ามักตกเป็นของ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ 

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/
เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ 

1) การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
อัจฉริยะควรเน้นการสร้างมาตรฐานให้ผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ
ผู้ประกอบการ ในเบ้ืองต้น ภาครัฐควรเริ่มต้นด้วยการออกใบรับรองผลิตภัณฑ์ (Certified Quality) 
ให้กับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานเพ่ือเพ่ิมน่าเช่ือถือให้กับผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการช่วยเพ่ิมโอกาสให้
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถในแข่งขันในตลาดในประเทศได้ หลังจากน้ันจึง
ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการได้รับมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับต่อไป 

2) การเปลี่ยนแนวคิด (Paradigm Shift) จากการประกอบธุรกิจแบบด้ังเดิมไปสู่ อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์/เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะจําเป็นต้องนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ SME ไปสู่ SMART Innovative Electronics Solutions เป็นรากฐาน
ในการยกระดับภาคอุตสาหกรรมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม S-curve และ New S-
curve ของประเทศ ภาครัฐควรเป็นผู้สนับสนุนและอํานวยความสะดวกด้านระบบนิเวศให้
อุตสาหกรรมและเงินทุนที่เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของ SME ไปสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/
เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ 

3) การพัฒนาและสร้างบุคลากรในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะให้มีความรู้
ความสามารถในด้านการออกแบบและพัฒนาสินค้าที่หลากหลายเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าให้
สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งการส่งเสริมความรู้ในการดําเนินธุรกิจ เช่น การทําบัญชี การตลาด การ
เจรจาการค้ากับต่างประเทศ เป็นสิ่งสําคัญในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
เน่ืองจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีข้อจํากัดในด้านต่าง ๆ เหล่าน้ี 

4) การทบทวนกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และสิทธิประโยชน์ของหน่วยงานภาครัฐจะช่วยเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันและการลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ 
เน่ืองจากอุตสาหกรรมน้ีส่วนใหญ่ยังต้องพ่ึงพิงการลงทุนและเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการรายใหญ่ที่
อยู่ในห่วงโซ่อุปทานระดับโลก ดังน้ัน การผลักดันให้เกิดกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และสิทธิ
ประโยชน์ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการลงทุนเป็นสิ่งสําคัญ โดยกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และสิทธิ
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ประโยชน์เหล่าน้ันต้องเอ้ือประโยชน์ให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถแข่งขันและเติบโต
ได้ด้วย 

5) การพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/
เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะควรกระจายโอกาสไปยังภูมิภาค เน่ืองจากในปัจจุบันผู้ประกอบการ SME ที่มี
ศักยภาพต้ังบริษัทอยู่ในภูมิภาคและยังอยู่นอกเขตพ้ืนที่ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ดังน้ัน การ
พัฒนาและการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐที่ครอบคลุมพ้ืนที่ในภูมิภาคจะมีส่วนช่วยยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการในภูมิภาคมากขึ้น รวมทั้งควรส่งเสริมให้เกิดการบูรณา
การหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องในอุตสาหกรรมน้ี เน่ืองจากในปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง
เป็นจํานวนมาก การบูรณาการความร่วมมือกันจะทําให้ทิศทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม
น้ีมีความชัดเจน ไม่ซ้ําซ้อน ซึ่งจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิพลในการดําเนินนโยบาย 
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ยุทธศาสตร์และแผนปฏบิัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ 

วิสัยทัศน ์

“สร้าง Paradigm Shift เพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถของ SME ไปสู่  
SMART Innovative Electronics Solutions” 

เป้าหมายระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) 

1. เ พ่ิม จํานวน  SME ที่ ปรับ ตัว เข้ าสู่ การผลิตสินค้ า ในกลุ่ ม  SMART Innovative Electronics
Solutions ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า2

2. ส่งเสริมให้ SME สามารถส่งออกช้ินส่วน สินค้า และระบบในกลุ่ม SMART Innovative Electronics
Solutions โดยมีมูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใน
กลุ่มน้ีโดยรวม3

มุ่งเน้นการเปลี่ยนแนวคิด (Paradigm Shift) จากการประกอบธุรกิจแบบด้ังเดิมไปสู่อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์/เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
ผู้ประกอบการ SME ไปสู่ SMART Innovative Electronics Solutions เพ่ือยกระดับภาคอุตสาหกรรมนี้ ซึ่ง
เป็นอุตสาหกรรมที่เช่ือมโยงสนับสนุนอุตสาหกรรม S-curve และ New S-curve ของประเทศอีกทางหนึ่งด้วย 
รวมถึงเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เคร่ืองใช้ไฟฟ้าให้สามารถ
แข่งขันได้ทั้งภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ  

จากแนวทางที่กล่าวข้างต้น นํามาสู่ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ พ.ศ. 2563-2567 (รูปที่ 3) รายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

2 ผู้ประกอบการ SME ท่ีสามารถก้าวไปสู่ SMART Innovative Electronics Solutions คือ SME ท่ีสามารถผลิตชิ้นส่วน 
สินค้า และระบบ (System Integration) ท่ีใช้ Smart Electronics ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการเปลี่ยนรูปแบบ
จาก OEM เป็น ODM และการสร้าง Solution ในชิ้นงานท่ีเกี่ยวข้องกับ Smart Electronics 

3 การกําหนดมูลค่าการส่งออกของ SME ในกลุ่ม Smart ไว้ร้อยละ 10 นั้นมาจากข้อมูลมูลค่าการส่งออกของ SME ในปี พ.ศ. 
2560 มีเพียงร้อยละ 7 ดังนั้น การต้ังเป้าหมายไว้ท่ีร้อยละ 10 จึงเป็นการท้าทายการพัฒนา Smart Electronics ของ SME 
ไทย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบนิเวศเพื่อให้ผู้ประกอบการ SME สามารถก้าวไปสู่การผลิตสินค้ากลุ่ม 
SMART Innovative Electronics Solutions 

มุ่งเน้นการเสริมสร้างระบบนิเวศ โดยเฉพาะโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ SME สามารถ
พัฒนาตนเองให้เติบโตและเข้มแข็งในการผลิตสินค้ากลุ่ม SMART Innovative Electronics Solutions ได้ 
ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ดังน้ี 

กลยุทธ์ที่ 1.1 สนับสนุนผู้ประกอบการ SME และ Startup ให้เข้าถึงเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี
ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่ม SMART Innovative Electronics Solutions ด้วยการ
ยกระดับศูนย์ส่งเสริมต่าง ๆ ของภาครัฐ โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค สู่การเป็นศูนย์นวัตกรรม (Innovation 
Lab) ที่มีเครื่องมือ อุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการอย่างตรงความต้องการ ให้สามารถก้าวเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะได้ รวมถึงการจัดให้มีศูนย์ทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์
เพ่ิมขึ้น เพ่ือการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เก่ียวกับ Smart Electronics ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ โดยภาครัฐสนับสนุนซอฟต์แวร์ส่วนกลางที่ถูกลิขสิทธ์ิ เพ่ือให้บริการแก่ SME  

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลส่วนกลางสําหรับผู้ประกอบการ SME เพ่ือให้ผู้ประกอบการ SME 
เข้าถึงข้อมูลความรู้ สิทธิประโยชน์ และการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะในด้านต่างๆ ได้อย่างสะดวก ด้วยการ 
บูรณาการหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูลไว้เป็นระบบฐานข้อมูลส่วนกลาง ซึ่งจะช่วย
ประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูลของผู้ประกอบการและทําให้ผู้ประกอบการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย
มากย่ิงข้ึน รวมถึงการพัฒนาระบบ E-Learning ที่รวบรวมหลักสูตรการฝึกอบรมสําหรับพัฒนาบุคลากรของ 
SME โดยเฉพาะหลักสูตรพ้ืนฐานต่างๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้ให้ผู้ประกอบการสามารถเรียนรู้ในช่วงเวลาที่
ตนเองสะดวก และยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการขนาดย่อมในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ตลอดจนการจัดทํา Online Directory ของ SME ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะซึ่ง
เป็นระบบฐานข้อมูลที่สําคัญโดยดําเนินการขึ้นทะเบียนสมาชิกเพ่ือรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลของ
ผู้ประกอบการ ศักยภาพการผลิต และผลิตภัณฑ์ของ SME เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการ SME ใน
การเช่ือมโยงกระบวนการผลิตในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม  

กลยุทธ์ที่ 1.3 สร้าง Collaborative Platform ความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
เพ่ือให้เกิดความเช่ือมโยงกัน ด้วยการสร้างแพลตฟอร์มกลางของผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมที่
สามารถร่วมมือกัน เพ่ือให้เกิดการเช่ือมโยงผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เคร่ืองใช้ไฟฟ้า
อัจฉริยะ ให้มีพ้ืนที่ในการพบปะและดําเนินกิจกรรมร่วมกัน โดยการประสานงานผ่านสมาคมต่าง ๆ เพ่ือ
ขับเคลื่อนการทํางานและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่ 
SME เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรม  

กลยุทธ์ที่ 1.4 ทบทวน ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมถึงสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน และ
มาตรการทางด้านภาษี โดยเฉพาะภาษีนําเข้า ที่เอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจของ SME อย่างแท้จริง ตลอดจนการ
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สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพ่ือส่งเสริมให้ SME ลงทุนในการเปลี่ยนผ่านสู่ SMART Innovative 
Electronics Solutions  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับนวัตกรรมการผลิตของผู้ประกอบการ SME เพื่อสร้าง Value Creation และ 
Value Added 

มุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตของผู้ประกอบการ SME ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ให้มีความรู้และทักษะในการออกแบบและพัฒนาสินค้าเพ่ือสร้างมูลค่าสินคา้ในสามารถแข่งขันได้ ประกอบด้วย 
4 กลยุทธ์ ดังน้ี 

กลยุทธ์ที่ 2.1 ยกระดับกระบวนการผลิตของ SME ให้มีนวัตกรรม ด้วยการสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือทําให้
เกิด Paradigm Shift ในกลุ่ม SME ด้ังเดิม เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่การ
เป็น SMART Innovative Electronics Solutions รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่โดยต่อยอดจากฐานการผลิตเดิมที่มีอยู่ด้วยนวัตกรรมเพ่ือก้าวไปสู่กระบวนการผลิตสินค้าในกลุ่ม 
SMART ได้มากขึ้น โดยเฉพาะการทํา SMART Innovative Electronics Solutions ด้วยการให้สิทธิประโยชน์
การลดหย่อนภาษีให้กับ SME ที่ปรับมาทํากิจกรรม/เพ่ิมกิจกรรมการออกแบบสินค้า SMART ในสินค้าเดิมที่
ผลิตอยู่ ตลอดจนการยกระดับศูนย์บ่มเพาะและสร้างความร่วมมือระหว่างศูนย์บ่มเพาะต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้ 
SME มีองค์ความรู้และทักษะที่จําเป็นในการเปลี่ยนผ่านสู่กลุ่ม SMART อีกทั้ง การพัฒนาระบบพ่ีเลี้ยงหรือ 
Mentor ให้มีมาตรฐานที่น่าเช่ือถือ เพ่ือสามารถนําความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการดูแลผู้ประกอบการ 
SME ได้อย่างต่อเน่ือง  

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ SME ให้ได้มาตรฐาน ด้วยการจัดทําและเผยแพร่ข้อแนะนํา (Guide 
Line) เก่ียวกับมาตรฐานที่จําเป็นสําหรับ SME ในกลุ่ม SMART Innovative Electronics Solutions อีกทั้ง 
การให้บริการให้คําปรึกษาเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ SME ให้มีมาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิต 
รวมถึงการพัฒนาระบบในการตรวจรับรองมาตรฐานให้ดําเนินการอย่างรวดเร็ว ด้วยค่าใช้จ่ายที่ SME สามารถ
จ่ายได้โดยไม่เป็นภาระมากนัก ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน เพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการเข้าถึงตลาด 

กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมการทํา R&D ในเชิงพาณิชย์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของ SME ด้วยการส่งเสริม
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและสมาคมต่าง ๆ เพ่ือการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของ SME และสร้างแรงจูงใจในการวิจัยและพัฒนาให้ 
SME จากการกําหนดสิทธิประโยชน์หรือมาตรการสนับสนุนทางการเงิน ภาษี อีกทั้ง การจัดทําฐานข้อมูลกลาง
ด้านงานวิจัยและพัฒนา รวมทั้งความเช่ียวชาญของหน่วยงาน สถาบันการศึกษา สมาคมต่างๆ และนักวิจัย-
ผู้เช่ียวชาญเพ่ือเผยแพร่แก่ SME ให้สามารถเข้าถึงหน่วยงานต่าง ๆ ในการทํา R&D เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
รวมถึงการส่งเสริมด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะการบริการด้านการให้คําปรึกษาและข้อมูลที่สําคัญ และ
การสร้างแรงจูงใจให ้SME ให้ความสําคัญกับทรัพย์สินทางปัญญา 
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กลยุทธ์ที่ 2.4 ส่งเสริมการรวมกลุ่มคลัสเตอร์และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจของผู้ประกอบการ SME ด้วย
การส่ง เสริมเครือข่ายกลุ่มคลัสเตอร์ของ  SME ในกลุ่ม  SMART Innovative Electronics Solutions 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการแข่งขัน เช่น เขตพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
และเขตพ้ืนที่ในภูมิภาค เช่น ภาคเหนือตอนบน ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง เป็นต้น เพ่ือสร้าง
โอกาสและเช่ือมโยงผู้ประกอบการ SME ในการร่วมมือกันเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้ 
เทคโนโลยี และระบบบริหารจัดการ รวมทั้งการต่อยอดธุรกิจไปสู่ความร่วมมือในกลุ่ม 6 Domains4  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ SME ทั้งตลาดในประเทศและตลาด
ต่างประเทศ 

มุ่งเน้นการพัฒนาโอกาสความร่วมมือทางการค้าทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศให้กับ
ผู้ประกอบการ SME รวมทั้งผลักดันสินค้าของผู้ประกอบการ SME ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ 
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ดังน้ี 

กล ยุทธ์ ที่  3.1 สร้ า ง โ อกาสและส่ ง เ ส ริ มตลาด  SMART Innovative Electronics Solutions 
ภายในประเทศให้ SME ด้วยการจัดให้มีพ้ืนที่ในการแสดงผลงานของ SME ที่เก่ียวกับ SMART Innovative 
Electronics Solutions ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงการเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยการ
สนับสนุนให้ภาครัฐใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าหรือระบบ (System Integration) ในกลุ่ม SMART Innovative 
Electronics Solutions ตลอดจนการสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการจัดกิจกรรมส่งเส
ริม หรือ ประกวดการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่การจับคู่ธุรกิจ เก่ียวกับการพัฒนา SMART Innovative Electronics 
Solutions กับคู่ค้าในประเทศ  

กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างตลาดและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME สามารถเข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ SMART 
Innovative Electronics Solutions ในตลาดต่างประเทศ ด้วยการสนับสนุน SME เข้าร่วมการแสดงผลงาน
หรือผลิตภัณฑ์ SMART Innovative Electronics Solutions ในเวทีระดับนานาชาติที่มีคุณภาพและน่าเช่ือถือ 
รวมถึงการส่งเสริมการเปิดช่องทางตลาดใหม่ของผลิตภัณฑ์ SMART Innovative Electronics Solutions ใน
กลุ่ม Smart Domain โดยเฉพาะในกลุ่มตลาดอาเซียน รวมท้ังประเทศจีน ตลอดจนการให้การสนับสนุนผ่าน
มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม หรือ การจับคู่ธุรกิจ เก่ียวกับการพัฒนา SMART 
Innovative Electronics Solutions กับคู่ค้าต่างประเทศ โดยเริ่มต้นจากประเทศในกลุ่ม CLMV  

                                                            
4 (1) Smart Home (2) Smart Office (3) Smart Factory and Automation (4) Smart Farm (5) Smart Hospital and 
Health และ (6) Smart City and Community 
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 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉรยิะ 

บทท่ี 1 บทนํา 
 

1.1 ความสําคัญ 

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตและมูลค่าสูงเมื่อเทียบกับ
อุตสาหกรรมสาขาอ่ืน ๆ ในโลก แรงขับเคลื่อนที่สําคัญมาจากปัจจัยทางด้านการตลาด โดยเฉพาะความ
ต้องการผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปและส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ เพ่ือนําไปใช้ในกระบวนการผลิตของ
อุตสาหกรรมต่อเน่ือง เช่น อุตสาหกรรมโทรคมนาคม อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เป็น
ต้น ซึ่งการผลิตสินค้าเหล่าน้ีต้องใช้ช้ินส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จํานวนมากเป็นส่วนประกอบ ทําให้
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของโลกมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเน่ืองประกอบกับการขยายตัวของ
เศรษฐกิจโลกเพ่ิมข้ึนด้วย โดยในระยะ 5 ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงของผู้เล่นที่เป็นผู้ส่งออกและผู้นําเข้า
หลักของสินค้ากลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สําคัญคือ การผลิตและส่งออกมีการเคลื่อนย้ายการลงทุนมาสู่
เอเชียตะวันออกเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีนและกลุ่มประเทศในเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ ญี่ปุ่น
และประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่มีการเพ่ิมมูลค่าการผลิตอย่างต่อเน่ือง ในขณะที่กลุ่มสหภาพยุโรปและอเมริกา
เหนือมีมูลค่าลดลง นอกจากน้ี สถานการณ์ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศจีนและสหรัฐอเมริกาที่มี
แนวโน้มรุนแรงเพ่ิมมากขึ้นประกอบกับการปรับเพ่ิมค่าแรงที่สูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองของประเทศจีนเองมีส่วน
สําคัญที่ทําให้อนาคตอันใกล้อาจมีการโยกย้ายฐานการผลิตจากประเทศจีนไปยังประเทศต่าง ๆ ที่มีค่าจ้าง
แรงงานตํ่ากว่าโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน 

สําหรับประเทศไทย อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมที่มี
พัฒนาการหลายทศวรรษ บทบาทของบริษัทข้ามชาติในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการตลาดมี
ส่วนทําให้ฐานการผลิตในประเทศไทยเติบโตและกลายมาเป็นหน่ึงในประเทศผู้ส่งออกหลักในอุตสาหกรรมน้ี 
สินค้าในหมวดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้สร้างรายได้เป็นอันดับ 1 ให้กับประเทศไทยติดต่อกันมาหลายปีคิด
เป็นกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการส่งออกรวม มีการจ้างแรงงานทั้งอุตสาหกรรมมากกว่า 7 แสนคน 
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมน้ีประกอบด้วยผู้ประกอบการจากต่างประเทศที่มาลงทุนสร้างฐานการผลิตและ
ผู้ประกอบการไทยที่ลงทุนด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมน้ีเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง 
เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตสูง จึงทําให้ผู้ประกอบการจําเป็นต้องปรับตัวทั้งจากแรง
กดดันทางธุรกิจ ตลาด ผู้บริโภคและแรงกดดันจากการวางฐานการผลิตในภูมิภาคโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ
อาเซียน โอกาสในการย้ายฐานการผลิตจากประเทศไทยไปประเทศอ่ืนมีแนวโน้มความเป็นไปได้เพ่ิมมากย่ิงขึ้น
เพราะปัจจัยกดดันจากเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลา (กรณี Hard Disk Drive) ปัจจัยด้านค่าจ้าง
แรงงานที่เพ่ิมสูงขึ้น และปัจจัยของอุตสาหกรรมสนับสนุนด้านออโตเมช่ัน เป็นต้น 
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อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นอุตสาหกรรมที่มีพลวัตสูง ซึ่งเป็นผลจากลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์เองที่อิงอยู่บนฐานการพัฒนาของเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารก่ึงตัวนําและนาโนเทคโนโลยี
ซึ่งมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว พลวัตน้ีจึงทําให้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์มีวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์สั้นลงจาก
เดิมอย่างมาก ในขณะที่ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ดีขึ้นแต่ราคาขายปลีกกลับมีแนวโน้มลดตํ่าลง สะท้อนให้
เห็นระดับการแข่งขันของอุตสาหกรรมที่รุนแรงมากขึ้น ดังน้ันการพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันได้ กล่าวคือ ให้มีความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านเพ่ือก้าวไปสู่การผลิตสินค้าในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะจึงเป็นสิ่งที่สําคัญ เน่ืองจากแต่เดิมอุตสาหกรรมน้ีเป็น
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและสามารถพัฒนาต่อยอดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิต ประกอบกับ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะเป็นฐานการพัฒนาและเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 
ดังน้ัน การยกระดับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
อัจฉริยะจึงเป็นรากฐานสําคัญเพ่ือยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคตของประเทศไทย โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรม New S-curve ได้แก่ ยานยนต์สมัยใหม่ การแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมดิจิทัล การบินและ  
โลจิสติกส์ หุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม เช้ือเพลิงและเคมีชีวภาพ  

เน่ืองจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เคร่ืองใช้ไฟฟ้าต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีสูงซึ่งผู้ประกอบการไทยยัง
ขาดความเช่ียวชาญ จึงทําให้สถานะของอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยในห่วงโซ่มูลค่า
อุปทานระดับโลกมีบทบาทเป็นผู้รับจ้างผลิต (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2559)  โดยผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมน้ีมากกว่าร้อยละ 50 เป็นบรรษัทข้ามชาติ (Multinational Corporation: MNCs) 
ในขณะที่สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นผู้ผลิตช้ินส่วนสนับสนุนให้แก่ผู้ประกอบการรายใหญ่ 
ดังน้ันการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมแบบด้ังเดิมไปสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะย่อม
ส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของผู้ประกอบการในกลุ่ม SME ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเหล่าน้ีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการผลิตและลงทุนของ
ผู้ประกอบการ ทําให้ผู้ประกอบการจําเป็นต้องหาจุดสมดุลและจุดคุ้มทุนในการผลิตและการตลาด รวมถึงการ
ปรับตัวให้เข้าไปอยู่ในจุดที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงและผลักดันกิจกรรมที่มีมูลค่าเพ่ิมตํ่าไปสู่คู่ค้าหรือผู้รับจ้างเหมาในช่วง
การผลิตต่อไป  

จากความสําคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่กล่าวข้างต้น สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จึงได้ทําการศึกษาข้อมูลสถานการณ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะเพ่ือให้ได้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและ
ทิศทางการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทย และแผนปฏิบัติการอันประกอบด้วยตัวอย่างโครงการที่มี
ความเหมาะสม สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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1.2 นิยามศัพท์ 
เน่ืองจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะเป็นอุตสาหกรรมที่พัฒนาต่อยอดมาจาก

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าด้ังเดิม สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมน้ีจึงมีการพัฒนาโดยใช้
เทคโนโลยีและการออกแบบเพ่ือเพ่ิม “ฟังก์ช่ัน” ในการใช้งานให้สงูขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคใน
ยุคปัจจุบันที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ดังน้ัน คําว่า “อัจฉริยะ” ที่เพ่ิมขึ้นในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
อัจฉริยะจึงมีการตีความที่หลากหลายและเป็นเรื่องยากที่จะระบุกรอบของผลิตภัณฑ์ให้มีความชัดเจน อย่างไรก็
ตาม จากการศึกษาของนักวิชาการ ผู้เช่ียวชาญจากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และผู้เช่ียวชาญใน
ภาคอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องได้ให้นิยามของ “อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ” ว่าเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมคุณสมบัติที่สําคัญสองประการ คือ ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความ “Smart” 
และ “Intelligent” ซึ่งสามารถเก็บข้อมูล วิเคราะห์และประมวลผล เช่ือมต่อกับอุปกรณ์อ่ืน ๆ ได้ รวมทั้งมีการ
ออกแบบที่เหมาะสมกับฟังก์ช่ันการใช้งานและมีระบบจัดการพลังงานที่เหมาะสมหรือประหยัดพลังงาน            
ดังรูปที่ 1.1 

รูปที่ 1.1 นิยามของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉรยิะ 

ท่ีมา: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, 2562 

ผลิตภัณฑ์เป้าหมายหรือผลิตภัณฑ์ศักยภาพในอนาคตที่ประเทศไทยมีโอกาสในการพัฒนา (สถาบัน
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, 2560) คือ ผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับ Internet of Things (IoT), Smart Home 
Appliances, Electronic Controlling Devices, RFID, Sensors และ อุปกร ณ์ โทรคมนาคม  เ ช่ น  ( 1 ) 
Gateway Routers (2 )  Switching Equipment (3 )  อุปกร ณ์  Emission/Transmission/Reception (4 ) 
อุปกรณ์ Network และ (5) ระบบไร้สาย (Wireless) เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เหล่าน้ีอาจเก่ียวข้องกับพ้ืนที่
การใช้งานในกลุ่มสินค้าที่เป็น Smart Electronics ทั้ง 6 กลุ่ม คือ (1) Smart Home (2) Smart Office (3) 
Smart Factory and Automation (4) Smart Farm (5) Smart Hospital and Health และ (6) Smart 

“เฉลียว” คือ เปดิหรือปดิ และจัด
การพลังงานของตวัเองได ้     

Energy-autonomous 
“มีสังคม” คือ สามารถเช่ือมต่อกับสิ่งอื่นหรือ

อุปกรณอ์ื่นได ้

Ubiquitously Connected

“ดูดี” คือ มีการออกแบบท่ี
เหมาะสม กะทัดรดั

Miniature “ฉลาด” คือ มกีารรับรู้หรือ
ตรวจจับและประมวลผลเองได้

Intelligent 

Smart 
Electronic
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City and Community (สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, 2560) ซึ่งสินค้าในกลุ่มดังกล่าวเป็นสินค้าที่น่าจับ
ตามองเพราะมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองตามแนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคต 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไม่เพียงแต่เป็นแกนกลางในการเช่ือมโยงกับการผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ

ไฟฟ้ากําลังเท่าน้ัน แต่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยังเป็นช้ินส่วนสําคัญในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อีกมาก เช่น 
อุตสาหกรรม ยานยนต์ อากาศยานและอวกาศ อาวุธและยุทโธปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์และสุขภาพ อีก
ทั้งยังเป็นอุปกรณ์ที่แทรกเข้าไปในอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์ เช่น เกษตรกรรม เครื่องจักรกลการผลิต เป็นต้น 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์จึงมีความสําคัญสูงในส่วนที่เป็นอุตสาหกรรมกลางนํ้าที่สามารถเช่ือมโยงเข้าไปใน
ผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายและทําให้ผลิตภัณฑ์น้ัน ๆ มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น ดังน้ันอาจกล่าวได้ว่าอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญอันดับหน่ึงของโลกในด้านการผลิต เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่มี
ผลิตภาพสูง ทั้งยังสร้างนวัตกรรมให้กับอุตสาหกรรมอ่ืน นอกจากน้ี อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยังมี
ความสําคัญต่อเศรษฐกิจ คือ สร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างมูลค่าได้มากกว่าภาคการผลิตอ่ืน ๆ อุตสาหกรรม
น้ีจึงเป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์สําคัญของประเทศที่พัฒนาแล้วในการสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ 
(GDP) เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รวมถึงจีนและไต้หวัน 

ในขณะที่พัฒนาการด้านเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเน้นไปในระบบควบคุม อุตสาหกรรมไฟฟ้ากําลังก็ถือว่าเป็น
อุตสาหกรรมที่เริ่มมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์มากข้ึนเช่นกัน แม้ว่าที่ผ่านมาอุตสาหกรรมไฟฟ้า
กําลังเป็นอุตสาหกรรมที่ถือว่ามีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ช้ามาก จากการศึกษาพบว่าความต้องการใช้ไฟฟ้า
ที่เพ่ิมขึ้นทําให้เกิดการพัฒนากระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนต่าง ๆ มากขึ้น ระบบการผลิตโดยใช้
พลังงานทดแทนทําให้จําเป็นต้องมีการพัฒนาระบบจ่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) เพ่ือให้ทราบการผลิต 
การจ่ายพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ระบบอย่างต่อเน่ือง Smart Grid จึงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสําคัญในอุตสาหกรรม
ไฟฟ้ากําลังที่กําลังเกิดการพัฒนาอย่างรีบเร่ง ซึ่งบริษัทต่างชาติด้านไฟฟ้ากําลังได้มีการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์
สารสนเทศเพ่ือใช้กับ Smart Grid มาเป็นระยะเวลาหน่ึงแล้ว และแนวโน้มการพัฒนาระบบจ่ายไฟฟ้าด้ังเดิมให้
เป็น Smart Grid จะเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งน้ีเพ่ือผลในการตรวจสอบ การสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ในระบบจ่ายไฟฟ้า 
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รูปที่ 1.2 ความเช่ือมโยงของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์กับเครื่องใช้ไฟฟ้าและไฟฟา้กําลัง 

 
ท่ีมา: โครงการศึกษาการกําหนด Positioning และการสร้างเครือข่ายพันธมิตรอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยกับ 
AEC และภูมิภาคอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญ, 2557. 

ในการจัดทํายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะในครั้งน้ีเน้นกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้ประกอบการ SME ใน
กลุ่มที่ครอบคลุมกิจกรรมการผลิต 2 สาขา คือ 1) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมการผลิตอุปกรณ์
เซ็นเซอร์และเครื่องกลจุลภาค อุปกรณ์ในระบบจัดการพลังงานฉลาด เช่น อินเวอร์เตอร์ เพาเวอร์ซัพพลายที่
ทํางานควบคู่กับเซ็นเซอร์ต่าง ๆ และอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในยานยนต์ และ 2) เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ครอบคลุมการ
ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้านที่ควบคุมด้วยอินเวอร์เตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวที่มีระบบโปรแกรมการทํางาน 
เครื่องเล่นภาพและเสียงมีจอภาพแสดงผลที่เปลี่ยนไป อุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์ไอที ซึ่งในสองสาขาน้ีแม้ว่า
จะมีผู้ประกอบการขนาดใหญ่ เป็นผู้เล่นที่สําคัญ แต่ก็มีผู้ประกอบการ SME เป็นผู้ผลิตช้ินส่วนที่มีโอกาสเติบโต
และสนับสนุนการผลิตที่จะทําให้เกิดการพัฒนาต่อยอดไปสู่การผลิตช้ินส่วนที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่มีความ
อัจฉริยะเพ่ิมขึ้นได้ 

อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ ไม่ศึกษาในกลุ่มผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ากําลัง เ น่ืองจากกลุ่มดังกล่าวเป็น
ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ในขณะที่ผู้ประกอบการ SME เป็นผู้ผลิตช้ินส่วนที่อยู่ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การผลิตช้ินส่วนที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ากําลัง 

โดยกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่กําหนดไว้ตามร่างกฎกระทรวงการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ดังน้ี วิสาหกิจขนาดย่อม คือ กิจการที่มีลักษณะ 1) 
กิจการผลิตสินค้าที่มีจํานวนการจ้างงานไม่เกิน 50 คน หรือมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 100 ล้านบาท และ 2) กิจการ
ให้บริการและการค้าที่มีจํานวนการจ้างงานไม่เกิน 30 คน หรือมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 50 ล้านบาท นอกจากน้ียัง
รวมถึงวิสาหกิจรายย่อยที่เป็นกิจการผลิตสินค้า กิจการให้บริการ หรือกิจการค้าที่มีจํานวนการจ้างงานไม่เกิน
ห้าคน หรือรายได้ต่อปีไม่เกิน 1.8 ล้านบาท ในขณะที่ วิสาหกิจขนาดกลาง คือ กิจการที่มีลักษณะ 1) กิจการ
ผลิตสินค้าที่มีจํานวนการจ้างงานมากกว่า 50 คนแต่ไม่เกิน 200 คน หรือมีรายได้ต่อปีมากกว่า 100 ล้านบาท
แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท และ 2) กิจการให้บริการและการค้าที่มีจํานวนการจ้างงานมากกว่า 30 คน แต่ไม่เกิน 
100 คน หรือมีรายได้ต่อปีมากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาท  
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บทท่ี 2 ข้อมูลสถานการณ์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ                         
และกรณีศึกษาจากต่างประเทศ 

 

ในส่วนน้ีเป็นการนําเสนอสถานการณ์และแนวโน้มของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
อัจฉริยะ นโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะของไทย และกรณีศึกษา
ต่างประเทศในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 

2.1 สถานการณ์และแนวโน้มของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ 

2.1.1 สถานการณ์ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ 
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีการพัฒนาที่เก่ียวข้องกันอย่างมาก โดยเฉพาะช้ินส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งพัฒนาตามเทคโนโลยีสารก่ึงตัวนําอย่างรวดเร็ว โดยมีปัจจัยผลักดันที่สําคัญคือความต้องการ
สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีความฉลาด (Smart & Intelligent) และมีขนาดที่เล็กลง (Small Footprint) สินค้าที่
เห็นได้ชัดคือกลุ่มเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (Consumer Electronics) ได้แก่ โทรทัศน์สี เครื่องเล่น
ภาพและเสียงแบบพกพา และกลุ่มอุปกรณ์โทรคมนาคมโดยเฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone) ซึ่ง
ได้รับการพัฒนาให้เป็นโทรศัพท์ฉลาด (Smart Phone) ในขณะที่เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านก็ได้รับอิทธิพลของ
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เช่นกัน มีการนําเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือควบคุมการทํางานของกลไกใน
เครื่องใช้ไฟฟ้าเพ่ือควบคุมการใช้พลังงานและฟังก์ช่ันต่าง ๆ โดยเฉพาะอุปกรณ์หลักคือ มอเตอร์ ระบบควบคุม
ความร้อน เป็นต้น อุปกรณ์เหล่าน้ีถูกควบคุมด้วยกลไกง่าย ๆ แบบด้ังเดิม เช่น การเปิดปิดโดยสวิตซ์รีเลย์ 
(Mechanical Switch & Relay) การควบคุมโดยใช้เทอร์โมสตัท (Thermostat) ซึ่งขาดความแม่นยําทําให้
สิ้นเปลืองพลังงาน เมื่อนําเอาอิเล็กทรอนิกส์มาควบคุมทําให้เกิดมูลค่าเพ่ิมขึ้นในตัวผลิตภัณฑ์อย่างมาก 
โดยเฉพาะการควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์แบบใช้อินเวอร์เตอร์และระบบทําความร้อนแบบเหน่ียวนํา 
(Induction Heat) 

การเติบโตที่เพ่ิมขึ้นของสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันอาศัยการขับเคลื่อนทาง
การตลาดของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์สื่อสาร โดยปัจจัยสําคัญที่ผลักดันตลาดเกิดจากความ
ต้องการสื่อสารในรูปแบบสังคมออนไลน์ อีกทั้งเทคโนโลยีสามารถเช่ือมโยงระบบสื่อสารต่าง ๆ เข้าด้วยกันด้วย
ระบบไร้สายต่าง ๆ ทั้งเครือข่ายโทรศัพท์มือถือยุคที่ 3 (3G) และยุคที่ 4 (4G) ที่สามารถเช่ือมต่อเข้ากับ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วทําให้ผู้บริโภคเข้าถึงสื่อหรือเน้ือหาต่าง ๆ ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ง่าย
ขึ้น นอกจากสินค้าเหล่าน้ีแล้ว อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ก็เป็น
สินค้าที่มีอัตราเติบโตที่โดดเด่นและยังมีโอกาสในการขยายตัวอีกมากในอนาคตด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การ
พัฒนาของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แต่ละช่วงผลิตภัณฑ์จะเป็นไปตามกลไกตลาดของอายุ
ผลิตภัณฑ์ โดยนับต้ังแต่ปีพ.ศ. 2543 เป็นต้นมาผลิตภัณฑ์เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาเป็น
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เทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีสัดส่วนในผลิตภัณฑ์ถึงร้อยละ 35 – 40 การพัฒนาในเคร่ืองใช้ไฟฟ้าก็มีแนวโน้มไปใน
ทิศทางเดียวกัน จึงทําให้อายุในตลาดของผลิตภัณฑ์สั้นลงอย่างมาก เจ้าของแบรนด์สินค้าจึงต้องใช้กลยุทธ์ใน
การนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีนวัตกรรมใหม่เข้าสู่ตลาดโดยเร็ว (Time to Market) เพ่ือทําราคาขายในช่วง
แนะนําสินค้า เมื่อคู่แข่งเริ่มผลิตสินค้าแบบเดียวกันสู่ตลาดราคาขายจะตกลงอย่างรวดเร็วจนเข้าสู่ภาวะถดถอย
ในที่สุด ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าจึงเป็นกลุ่มสินค้าสําหรับผู้ซื้อส่วนบุคคล ในขณะที่
กลุ่มผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ากําลังมีสถานภาพในตลาดค่อนข้างน่ิง เน่ืองจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่อ่ิมตัวในเชิงเทคโนโลยีแล้ว 
และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ซื้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับองค์กรไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของผู้ซื้อบุคคลทั่ว ๆ ไป 

2.1.1.1 สถานภาพอุตสาหกรรมและโครงสร้างการผลิตของไทย 
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่า อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีลักษณะที่สําคัญคือ เป็นอุตสาหกรรม

เครือข่ายการผลิตระดับโลก ฐานการประกอบและผลิตถูกกําหนดโดยเจ้าของแบรนด์สินค้าไว้แล้ว โดยมี
กิจกรรมด้านการประกอบอิเล็กทรอนิกส์เป็นกิจกรรมหลักในการขับเคล่ือนการผลิตสินค้าและช้ินส่วนในรูป
ของโมดูล ทั้งน้ีต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงโดยเฉพาะอย่างย่ิงเคร่ืองจักรการผลิต ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ใช้เงินลงทุนจํานวนมากและต้องแข่งขันกับคู่แข่งทั่วโลก อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมที่มีพลวัต
เร็วมาก ด้วยเหตุน้ีบริษัทส่วนใหญ่จึงต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและมักเป็นการลงทุนของบริษัทข้าม
ชาติ ซึ่งส่งผลให้โครงสร้าง การเจริญเติบโต และการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ีในไทยไม่ได้ถูกกําหนดจากปัจจัย
ภายในประเทศ  

ในภาพรวมของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยเป็นหน่ึงในฐานการผลิตของอุตสาหกรรมน้ี
ของโลก โดยได้รับการลงทุนจากต่างประเทศต้ังแต่ปี พ.ศ. 2515 จากนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพ่ือเอ้ืออํานวย
ให้เกิดการลงทุนจากต่างประเทศ โดยผู้ประกอบการในกลุ่มน้ีเป็นบริษัทข้ามชาติเกือบทั้งหมด ผลิตภัณฑ์หลัก ๆ 
ประกอบด้วยกลุ่มการประกอบวงจรรวม (IC Packaging) การประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD) การประกอบ
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCB Assembly) ขณะที่หากมองลักษณะการลงทุนที่ผ่านมา อุตสาหกรรมน้ีของ
ประเทศไทยยังคงไม่มีการประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสุดท้าย เช่น ผลิตภัณฑ์สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 
เครื่องเล่นอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น บริษัทต่างชาติได้เข้ามาต้ังฐานการผลิตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กระจายไปทั้งประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์และไทย โดยมองประเทศในกลุ่มน้ีเป็นภูมิภาคเดียวกัน 
อย่างไรก็ตามในภาพรวมของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทยยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง 

โครงสร้างอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของโลกส่วนใหญ่มีการแบ่งแยกการผลิต โดยปัจจัยสําคัญที่ทํา
ให้บริษัทในอุตสาหกรรมน้ีต้องแบ่งการผลิตออกไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก คือ 1) กลยุทธ์การลดต้นทุนการ
ผลิตโดยเลือกประเทศที่มีค่าแรงตํ่าเป็นฐานการผลิต 2) การลดการลงทุนในการก่อสร้างโรงงานผลิตและ
ประกอบ โดยเฉพาะอย่างย่ิงโรงงานผลิตแผ่นเวเฟอร์วงจรรวมจุลภาค (Wafer Fab) และ 3) การผลิตประกอบ
อิเล็กทรอนิกส์ในเขตที่ใกล้กับการประกอบผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายเพ่ือลดระยะเวลาส่งมอบและต้นทุนโลจิสติกส์ 
ห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 2.1 
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รูปที่ 2.1 ห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของโลก 

 

 
ท่ีมา: โครงการศึกษาการกําหนด Positioning และการสร้างเครือข่ายพันธมิตรอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยกับ 
AEC และภูมิภาคอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญ, 2557. 

 
จากรูปห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์น้ัน สามารถแบ่งส่วนผลิตภัณฑ์

เป็นต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า ได้ดังน้ี 
1) ผลิตภัณฑ์ต้นนํ้า  

เป็นการผลิตสารก่ึงตัวนําหรือเซมิคอนดักเตอร์ สามารถแบ่งเป็นการผลิตวัตถุดิบสารก่ึงตัวนําและการ
ผลิตเคร่ืองจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตและเจือสาร เครื่องจักรเหล่าน้ีเป็นเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีช้ันสูงและ
ราคาแพง มีการผลิตในประเทศที่มีเทคโนโลยีด้านนี้ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่นเท่าน้ัน เครื่องจักรสําคัญ
ประกอบด้วย เครื่องเจือสารและกัดแบบพิมพ์โดยพลาสมา (Plasma Etching) เครื่องโฟโต้ลิโธกราฟฟี (Photo 
Lithography) สําหรับพิมพ์ลายวงจรรวมลงในแผ่นเวเฟอร์ เครื่องเจือสารแบบยิงประจุไอออน (Ion 
Implantation) เครื่องสร้างปฏิกิริยาทางเคมีและการกระจายก๊าซต่าง ๆ (Diffusion & Chemical Vapor 
Deposition) อีกทั้งเคร่ืองจักรเหล่าน้ีมีขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีที่ผลิตได้ หากมีการเปลี่ยนเทคโนโลยีก็
จําเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ให้ทันสมัยมากขึ้น 
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2) ผลิตภัณฑ์กลางนํ้า  
กระบวนการข้ันกลางในอุตสาหกรรมสารก่ึงตัวนําเป็นหัวใจการผลิตวงจรรวม สําหรับกระบวนการ

ออกแบบในปัจจุบันจําเป็นต้องสร้างวงจรในซอฟต์แวร์ EDA ที่มีราคาแพงและผูกติดกับสิทธิบัตรการออกแบบ
โมดูลไว้ สิทธิบัตรเหล่าน้ีมีราคาสูงและผู้ออกแบบต้องจ่ายค่าสิทธิบัตรการใช้งานซึ่งเป็นต้นทุนในการออกแบบ 
โมดูลเหล่าน้ีช่วยลดระยะเวลาในการออกแบบวงจรรวมให้รวดเร็วย่ิงขึ้นและทําให้การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
ออกสู่ตลาดได้ในระยะเวลาที่สั้นลง จากน้ันเป็นกระบวนการผลิตวงจรรวมในแผ่นเวเฟอร์ หรือ Wafer 
Fabrication ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีความสลับซับซ้อนทางเทคโนโลยีอย่างมาก มีกระบวนการ (Process 
Step) ในแต่ละขั้นตอนตามลําดับ โดยการสร้างวงจรมีความแตกต่างตามผลิตภัณฑ์ที่ได้ เช่น อนาล็อก ดิจิทัล 
หรือหน่วยความจํา จากน้ันจึงเป็นการนําดาย (Die) ที่ได้ไปทําการบรรจุในแพ็คเกจเพ่ือให้สามารถประกอบลง
ในแผงวงจรไฟฟ้าได้ ก่อนที่จะนําแผงหรือโมดูลไปประกอบในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ต่อไป  

ปัจจุบันกลุ่มสินค้าดิจิทัลประกอบด้วยหน่วยประมวลผลกลาง หรือ CPU และ MPU ที่มีการผลิตโดย
บริษัทช้ันนํา เช่น Intel, AMD, Microchip, Texas Instrument, ST Microelectronics เป็นต้น บริษัทเหล่าน้ี
ต่างก็มีการออกแบบเป็นของตนเอง แต่อาจจะออกแบบโดยใช้แพลตฟอร์มมาตรฐาน เช่น ARM เพ่ือให้สามารถ
เข้ากันได้กับซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการต่าง ๆ กลุ่มชิพหน่วยความจํา ได้แก่ Samsung Hynix Micron Elpida 
Spansion ซึ่งมีความต้องการสูงในสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ เช่น สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต Solid State 
Drive สําหรับกลุ่มอนาล็อกได้แก่ ชิพขยายสัญญาณ แอมพลิฟายเออร์ และอุปกรณ์ที่เป็นที่นิยมในตลาดมาก
ขึ้น คือ กลุ่มสินค้าเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ (Power Electronics) ที่เป็นส่วนประกอบสําคัญในการควบคุม
มอเตอร์ สินค้าในกลุ่มน้ีมีความต้องการจากตลาดจํานวนมาก การผลิตไม่ต้องใช้เทคโนโลยีขนาดเล็กมาก
เท่ากับการผลิต CPU แต่ต้องสามารถออกแบบให้ผลิตภัณฑ์ทํางานได้ที่กระแสสูง ๆ เพ่ือควบคุมการสวิตซ์ที่
ความถี่สูงได้ เช่น อินเวอร์เตอร์ เป็นต้น 
3) ผลิตภัณฑ์ปลายนํ้า  

สําหรับการประกอบผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือปลายนํ้า จะประกอบด้วย
สินค้าในกลุ่มสื่อสารและโทรคมนาคม เครื่องจักรอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประมวลผลด้าน
สารสนเทศ เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล และผลิตภัณฑ์ด้านการทหาร  

สําหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยนั้นกิจกรรมด้านต้นนํ้าแทบไม่มีเลย เช่น การ
ออกแบบวงจรรวม การผลิตวงจรรวม เป็นกระบวนการที่มีอยู่ในประเทศน้อยมาก  โดยเฉพาะการผลิตวงจร
รวมเชิงพาณิชย์ไม่มีในประเทศไทยแต่มีเพียง Wafer Fab ในระดับ Lab Scale ของศูนย์เทคโนโลยีไมโคร
อิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (TMEC) ทั้งน้ีเน่ืองจากผู้ประกอบการต่างชาติจะดําเนินการออกแบบใน
ประเทศตนเองเป็นหลัก (Front End Process) ส่วนประเทศไทยหรือในอาเซียนส่วนมากเป็นฐานการประกอบ 
(Back End Operation) ในขณะที่ผู้ประกอบการไทยมักจะเป็นบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งเน้นการผลติ
ผลิตภัณฑ์และช้ินส่วนซึ่งมีมูลค่าตํ่าทางปลายห่วงโซ่มูลค่า  
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รูปที่ 2.2 โซ่อุปทาน (Supply Chain) ของการประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย 

 
 

ท่ีมา: โครงการศึกษาการกําหนด Positioning และการสร้างเครือข่ายพันธมิตรอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยกับ 
AEC และภูมิภาคอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญ, 2557. 

 
กรณีห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย ไม่มีการผลิตในส่วนของผลิตภัณฑ์ต้นนํ้าใน

ประเทศ ส่วนการประกอบขั้นกลางยังคงมีอยู่โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ที่สําคัญคือ Hard 
Disk Drive และการประกอบวงจรรวม (IC Assembly) จะเห็นว่านอกเหนือจากช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็น
ที่มาของเทคโนโลยีและมูลค่าส่วนใหญ่แล้ว ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ยังประกอบด้วยช้ินส่วนไฟฟ้า-กล และ
ช้ินส่วนทางกล ตัวอย่างของช้ินส่วนไฟฟ้า-กล ได้แก่ สวิตช์ หัวต่อ สายไฟ ฟิวส์ รีเลย์ ฯลฯ ตัวอย่างของช้ินส่วน
ทางกล ได้แก่ โครง ตัวถัง ฝา ปุ่มกด สกรู โดยช้ินส่วนทางกลอาจทํามาจากโลหะ พลาสติก เซรามิก หรือยาง 
ช้ินส่วนทั้งสองประเภทน้ีสามารถผลิตในประเทศได้ค่อนข้างมาก แต่ช้ินส่วนวงจรรวมและสารเคมี วัตถุดิบทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่าสูง ส่วนมากต้องนําเข้าจากกลุ่มประเทศอาเซียนหรือจากประเทศอ่ืน ๆ ถึงแม้ว่า
ช้ินส่วนบางช้ินอาจมีการผลิตในประเทศไทย เช่น หน่วยความจํา วงจรรวม ก็จะถูกส่งออกไปยังสิงคโปร์หรือ
ฮ่องกง ซึ่งเป็นฐานการกระจายสินค้าของผู้จําหน่าย (Distributors) ก่อน แล้วนําเข้ามาใหม่เพ่ือการประกอบ
ขั้นสุดท้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และวงจรรวม การประกอบโมดูลอิเล็กทรอนิกส์ใน
ประเทศจึงต้องใช้ช้ินส่วนนําเข้าจํานวนมาก 

อย่างไรก็ตามลักษณะการดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยจะเป็นการเข้าไปเป็นผู้รับจ้างผลิตช่วง
หรือผู้ผลิตช้ินส่วนสําคัญในช่วงต่อของช้ินส่วนหรือโมดูลย่อย ซึ่งมักจะมีมูลค่าเพ่ิมไม่สูงมากนักและ
ผู้ประกอบการจําเป็นต้องแสดงโครงสร้างต้นทุนของการดําเนินงานให้กับบริษัทผู้ซื้อทราบ ทําให้ถูกควบคุม
อัตรากําไรไว้ซึ่งเป็นระบบที่ผู้ซื้อควบคุมต้นทุนสินค้าที่มีพลวัตในการแข่งขันสูง กรณีของไทยและอาเซียน 
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(ยกเว้นสิงคโปร์) อุตสาหกรรมน้ีจึงถูกวางตําแหน่งไว้เป็นเพียงการประกอบขั้นกลางและขั้นสุดท้ายเพ่ือลด
ต้นทุนในการดําเนินการเท่าน้ัน 

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่มีแนวโน้มการเติบโตของตลาดสูงซึ่งจะพัฒนาต่อเน่ืองไปสู่การผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านด้วยในระยะเวลาอันใกล้น้ี ประกอบด้วย 

1) อุปกรณ์เซ็นเซอร์ และเคร่ืองกลจุลภาค (MEMS: Micro Electro Mechanical System) ซึ่งเป็น
ส่วนประกอบสําคัญในการจับการเคลื่อนไหวเชิงกลใด ๆ การพลิกจอภาพแสดงผลตามทิศทางที่
วางอุปกรณ์น้ัน ๆ อุปกรณ์เหล่าน้ีเติบโตตามเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล เครื่องเล่นเกมส์
และโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

2) ระบบจัดการพลังงานฉลาด (Smart Power) อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการจัดการพลังงานใน
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด เช่น อินเวอร์เตอร์ เพาเวอร์ซัพพลาย ซึ่งต้องทํางานควบคู่กับเซ็นเซอร์ 

3) อิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ ความต้องการเติบโตจากการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีขับเคล่ือนเชิงกล 
จากเคร่ืองยนต์สันดาปภายในเป็นระบบมอเตอร์ไฟฟ้า รวมทั้งอุปกรณ์ข้างเคียงต่าง ๆ 

4) ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นหัวใจของระบบฉลาดที่ใช้โปรแกรมควบคุม เสมือนเป็นคอมพิวเตอร์
ขนาดเล็ก 

5) ระบบควบคุมเฉพาะงาน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบดิจิทัล เป็นส่วนที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้
เฉพาะงานที่ต้องการโดยสามารถโปรแกรมเฉพาะงานที่ต้องการได้ เช่น การแปรสัญญาณภาพ
และเสียง (Digital Signal Processor)  

เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มีอยู่อย่างต่อเน่ืองและตลอดเวลาจึงส่งผลกระทบ
ต่อผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล การนําอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใส่ใน
สินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้ามีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง แต่สินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่ควบคุมโดยไร้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ยังคงมีอยู่ในตลาด เน่ืองจากสินค้าถูกกําหนดไว้ด้วยระดับราคา เมื่อใส่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทําให้มีราคาสูงขึ้น 
สมรรถนะดีขึ้นก็จริงแต่เป็นการแบ่งแยกตลาดออกอย่างชัดเจน คือ ผลิตภัณฑ์ในตลาดระดับบนจะสามารถใส่
ฟังก์ช่ันการควบคุมได้มากและขายได้ราคาสูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถูกกําหนดไว้ในตลาดล่าง 
จะเห็นได้ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้รับการคาดหวังจากผู้บริโภคมากนักในด้านการใช้งาน สินค้าเหล่าน้ีส่วนใหญ่จะ
ต้ังอยู่ในบ้านและการใช้งานไม่ได้ติดตัวผู้บริโภคไปในสถานที่ต่าง ๆ  

ในขณะที่ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลในกลุ่มผลิตภัณฑ์สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น 
คอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นภาพและเสียง โทรศัพท์มือถือ ที่พัฒนาโดยเช่ือมโยงกับอิเล็กทรอนิกส์ทําให้เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์มีผลอย่างมากต่อฟังก์ช่ันและราคา ระดับราคาจึงถูกปรับให้สูงกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะต้องใส่
เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ มากมายเพ่ือจูงใจและเป็นจุดขายของสินค้า ขณะที่ผู้บริโภคก็คาดหวัง
นวัตกรรม เทคโนโลยีในผลิตภัณฑ์เหล่าน้ีด้วย จะเห็นได้ว่าความสามารถในการพกพา (Mobility) ของ
ผลิตภัณฑ์มีผลต่อผู้บริโภคอย่างมาก อีกทั้งความสามารถในการเช่ือมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็ผลักดันให้
ขีดความสามารถของผลิตภัณฑ์เหล่าน้ีก้าวไปได้ไกลมากขึ้น 
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ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มการเติบโตของตลาดสูงอันเน่ืองมาจากการการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 

1) เครื่องใช้ในบ้านควบคุมด้วยอินเวอร์เตอร์ เช่น ตู้เย็น เคร่ืองปรับอากาศ เครื่องซักผ้า เครื่องดูด

ฝุ่น พัดลมไฟฟ้า 

2) เครื่องใช้ในครวัที่มีระบบโปรแกรมการทํางาน เช่น หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกนํ้าร้อน เครื่องทํานํ้า

ร้อน เตาไมโครเวฟ 

3) เครื่องเล่นภาพและเสียง มีจอภาพแสดงผลท่ีเปลี่ยนไป เช่น โทรทัศน์แบบ LCD, LED, PDP  

4) กล้องถ่ายภาพและวิดีโอแบบดิจิทัล 

5) อุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์ไอที เช่น สมารท์โฟน คอมพิวเตอร์โน้ตบุก แทปเลตพีซ ี

ถึงแม้ว่าการศึกษานี้ไม่ศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ากําลัง เน่ืองจากเป็นกลุ่มที่มีผู้ประกอบการขนาดใหญ่ 
ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ากําลังไม่มีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์การผลิตและจ่ายไฟฟ้ามีความเสถียร
มากเพราะพัฒนามาเป็นระยะเวลานาน แต่แนวโน้มของการพัฒนาในกลุ่มน้ี คือ การพัฒนาระบบจ่ายไฟฟ้า
แบบฉลาด (Smart Grid) ซึ่งต้องพ่ึงพาการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ ในขณะที่ผู้ประกอบการ 
SME เป็นผู้ผลิตช้ินส่วนที่อยู่ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การผลิต
ช้ินส่วนที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ากําลังได้ โดยผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ากําลังที่มีแนวโน้มการเติบโตของตลาดสูงใน
ระยะเวลาอันใกล้น้ี ได้แก่  

1) อุปกรณ์จ่ายพลังงาน (Power Supply) เป็นส่วนสําคัญในการจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์เหล่าน้ีต้องใช้ในแหล่งที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้ากระแสตรง 
ต้ังแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ รวมถึงระบบจ่ายพลังงานให้กับรถยนต์ไฟฟ้า ระบบสํารอง
พลังงานกรณีไฟฟ้าดับ (UPS)  

2) ระบบควบคุมความเร็วมอเตอร์ (Motor Drive) อุปกรณ์ที่ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ เช่น 
อินเวอร์เตอร์ เน่ืองจากเก่ียวข้องกับการจัดการพลังงานในผลิตภัณฑ์ที่มีมอเตอร์ขับเคลื่อน เช่น 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า พัดลม เป็นต้น 

3) ระบบเซลล์สุริยะ เพ่ือแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า รวมถึงแบตเตอร์รี่ที่
จําเป็นต้องใช้กักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วย 

4) ระบบกังหันลมไฟฟ้า เพ่ือสร้างกระแสไฟฟ้าโดยใช้พลังงานลม 
5) ระบบควบคุมระบบจ่ายไฟฟ้า (Grid Energy T&D) พัฒนาไปเป็นระบบสมาร์ทกริดหรือระบบ

จ่ายไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อสามารถควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้าและพ้ืนที่ที่ต้องการได้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
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ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่าส่งออกไปทั่วโลกค่อนข้างสูง อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยที่ผ่านมามีการผลิตและส่งออกสินค้าขยายตัวอย่างต่อเน่ืองจนถึงปี 
พ.ศ. 2561 มีมูลค่าส่งออกรวมท้ังสิ้น 62,109 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าในกลุ่ม
อิเล็กทรอนิกส์มีการเติบโตต่อเน่ือง ในขณะที่มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีการเติบโตเพิ่มขึ้น
เพียงเล็กน้อย โดยตลาดสินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในปี พ.ศ. 2561 เป็นตลาดอาเซียน รองลงมา
เป็นสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ตามลําดับ เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายผลิตภัณฑ์ พบว่าตลาดสินค้าส่งออก
อิเล็กทรอนิกส์ของไทยมากที่สุดคือ สหรัฐอเมริกา อาเซียน และสหภาพยุโรป ตามลําดับ ในขณะที่ผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้ารวมสินค้าไฟฟ้ากําลังมีตลาดส่งออกที่สําคัญคือ ตลาดอาเซียน ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป 
ตามลําดับ โดยมูลค่าส่งออกสินค้าสําคัญ 3 อันดับแรก คือ อุปกรณ์และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ รองลงมา
เป็น วงจรรวม และเคร่ืองปรับอากาศ ตามลําดับ 

รูปที่ 2.3 มูลคา่การสง่ออกเครื่องใช้ไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์ ปี พ.ศ. 2556-2561 

(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ) 

 
ท่ีมา: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, 2562. 
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รูปที่ 2.4 สัดสว่นการสง่ออกอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 

 
ท่ีมา: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, 2562. 

รูปที่ 2.5 มูลคา่ส่งออกสนิค้าสําคัญ 10 อันดับแรกของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560-2561 

(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ) 
 

 
ที่มา: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, 2562. 

2.1.1.2 บทบาทของกิจการ SME ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ 
ในปัจจุบันการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เคร่ืองใช้ไฟฟ้าต้องพ่ึงพาการพัฒนาของเทคโนโลยีที่

เพ่ิมสูงขึ้น ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เน้นการนําอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ มาติดต้ังระบบสมองกลฝังตัวและการ
พัฒนาการสร้าง Solution ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือให้มีคุณสมบัติใหม่ สามารถเช่ือมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ได้และสื่อสารระหว่างกันอย่างอิสระผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (IoT) รวมทั้งมีการบริหารจัดการใช้พลังงานได้

2561 2560 
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อย่างเหมาะสมหรือประหยัดพลังงาน ดังน้ัน การพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันให้มีความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านเพ่ือก้าวไปสู่การผลิตสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/
เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะจึงเป็นสิ่งที่สําคัญ เน่ืองจากแต่เดิมอุตสาหกรรมน้ีเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและ
สามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิต ประกอบกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/
เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะเป็นฐานการพัฒนาและเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคตของประเทศไทย 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรม New S-curve ได้แก่ ยานยนต์สมัยใหม่ การแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมดิจิทัล การ
บินและโลจิสติกส์ หุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม เช้ือเพลิงและเคมีชีวภาพ การเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมแบบ
ด้ังเดิมไปสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะย่อมส่งผลต่อผู้ประกอบการในกลุ่ม SME ที่อยู่
ในอุตสาหกรรมน้ี นอกจากจะกระทบต่อความอยู่รอดของบริษัทเหล่าน้ันแล้วยังกระทบต่อกระบวนการผลิต
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตและ
กระทบต่อการลงทุนขององค์กร ทําให้ผู้ประกอบการจําเป็นต้องหาจุดสมดุลและจุดคุ้มทุนในการผลิตและ
การตลาด รวมถึงการปรับตัวให้เข้าไปอยู่ในจุดที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงต่อไป ดังน้ัน เพ่ือให้เห็นภาพการเปลี่ยนผ่านของ
อุตสาหกรรมแบบด้ังเดิมไปสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะของกลุ่มผู้ประกอบการ SME 
จึงจําเป็นต้องใช้ข้อมูลในภาพรวมของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าด้ังเดิม เช่น จํานวน
ผู้ประกอบการและการจ้างงานในอุตสาหกรรม และมูลค่าการส่งออกของผู้ประกอบการ SME มาประกอบการ
อธิบายเพ่ือให้เห็นความสําคัญของผู้ประกอบการ SME ในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ี 

โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยประกอบด้วยสถานประกอบการขนาด
ย่อมจํานวน 1,003 ราย สถานประกอบการขนาดกลางจํานวน 369 ราย และสถานประกอบการขนาดใหญ่
จํานวน 302 ราย (ดูตาราง 2.1)  โดยสถานประกอบการขนาดย่อมส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของผู้ประกอบการ
สัญชาติไทย โดยสัดส่วนของผู้ประกอบการที่เป็น SME มีจํานวนมากกว่าร้อยละ 80 ของผู้ประกอบการท้ังหมด 
และมีการจ้างงานคิดเป็นร้อยละ 33.05 ของแรงงานในอุตสาหกรรมน้ีทั้งหมด ซึ่งผู้ประกอบการกลุ่ม SME มี
บทบาทสําคัญในการสนับสนุนการผลิตช้ินส่วนหรือส่วนประกอบต่าง ๆ ให้กับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ 
ในขณะที่สถานประกอบการขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีการลงทุนจากต่างชาติเป็น
ส่วนใหญ่และมีการจ้างงานในอุตสาหกรรมค่อนข้างสูง โดยคิดเป็นร้อยละ 66.95 ของแรงงานในอุตสาหกรรมน้ี
ทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
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ตารางที่ 2.1 ภาพรวมจํานวนผู้ประกอบการและแรงงานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใชไ้ฟฟ้าใน
ประเทศไทย 

ประเภท 
จํานวนผู้ประกอบการ จํานวนแรงงาน (คน) 

ย่อม กลาง ใหญ ่ รวม ย่อม กลาง ใหญ ่ รวม 
เครื่องใช้ไฟฟ้า 298 78 59 435 20,156  18,808  57,637  96,601  

ช้ินส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า 424 162 87 673 45,552  51,312  88,972  185,836  

อิเล็กทรอนิกส์ 281 129 156 566 28,063  51,783  290,346  370,192  

รวม 1,003 369 302 1,674 93,771  121,903  436,955  652,629  
ท่ีมา: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ข้อมูลจํานวนผู้ประกอบการและแรงงานทั้งหมดจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

 

รูปที่ 2.6 สัดสว่นจํานวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปี พ.ศ. 2558-2561 

ท่ีมา: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (รายงานระจําปี), 2562 
 

จากข้อมูลของสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ผู้ประกอบการ SME เริ่มมีบทบาทในการ
ส่งออกเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเน่ืองนับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา ถึงแม้สัดส่วนมูลค่าการส่งออกจะไม่สูงนัก
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ โดยในปี พ.ศ. 2560 ผู้ประกอบการขนาดใหญ่มีสัดส่วนมูลค่าการ
ส่งออกมากถึงร้อยละ 93 ในขณะที่ผู้ประกอบการกลุ่ม SME มีการส่งออกเพียงร้อยละ 7 โดยตลาดส่งออก
สําคัญของผู้ประกอบการกลุ่ม SME คือ ประเทศในกลุ่มอาเซียนส่วนใหญ่ คือ ประเทศเวียดนามและมาเลเซีย 
รวมทั้งประเทศจีน สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ตามลําดับ อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการกลุ่ม SME มี
ความสําคัญต่ออุตสาหกรรมนี้ในฐานะส่วนหน่ึงของห่วงโซ่อุปทานที่ผลิตช้ินส่วนให้กับผู้ประกอบการรายใหญ่
และบริษัทแม่ในต่างประเทศ 
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ตารางที่ 2.2 มูลค่าการสง่ออกและอัตราการเปลี่ยนแปลงของสนิคา้อิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟา้ปี        
พ.ศ. 2561 

                                                                          (หน่วย: ลา้นเหรียญสหรฐั) 
ตลาดส่งออกหลัก ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 % เปลี่ยนแปลง 

อาเซียน 10,888.38 11,474.36 5.38 
สหภาพยุโรป 8,266.93 8,981.58 8.64 
จีน 5,638.22 5,610.80 -0.49 
สหรัฐอเมริกา 11,372.98 11,110.94 -2.30 
ญี่ปุ่น 6,365.59 7,141.35 12.19 
อ่ืน ๆ  17,676.68 17,789.51 0.64 
รวม 60,208.78 62,108.53 3.16 

ท่ีมา: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (รายงานประจําปี พ.ศ. 2561) 
 

ตารางที่ 2.3 มูลค่าและสัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟา้ 5 อันดับแรกของไทย 
ปี พ.ศ. 2560 

                                                                 (หน่วย: ล้านเหรียญสหรฐั, ร้อยละ) 
ผลิตภัณฑ์ 5 อันดับแรก บริษัทขนาดใหญ่ SME รวม 

1) อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 13,257.29 (96.81) 437.29 (3.19) 13,694.58 (100) 
2) วงจรรวม 7,239.04 (88.38) 951.91 (11.62) 8,190.95 (100) 
3) เครื่องปรับอากาศ 3,958.36 (98.07) 77.94 (1.93) 4,036.30 (100) 
4) เครื่องพิมพ์ เครื่องทําสําเนา 2,523.56 (98.97) 26.33 (1.03) 2,549.89 (100) 
5) เครื่องโทรศัพท์ 1,538.76 (97.25) 43.46 (2.75) 1,582.22 (100) 

ท่ีมา: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 

สินค้าที่ผลิตเพ่ือการส่งอออกในตลาดหลักของผู้ประกอบการ SME ในปี พ.ศ. 2560 คือ ไดโอด 
ทรานซิสเตอร์ เซมิคอนดักเตอร์ ส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศ แผงสวิตช์ และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า 
(ตารางที่ 2.4) เป็นต้น  ซึ่งต่างจากผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่เน้นส่งออกสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทข้าม
ชาติมาต้ังฐานการผลิตในประเทศไทย คือ อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี 
(Integrated Circuit) เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น 
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ตารางที่ 2.4 ผลิตภัณฑ์ทีผู่ป้ระกอบการกลุ่ม SME ไทยส่งออกไปยังตลาดสําคัญ 
ผลิตภัณฑ์ทีผู่ป้ระกอบการกลุ่ม SME ส่งออกไป 5 ตลาดแรก ปี พ.ศ. 2560 

อาเซียน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น 
ไดโอด

ทรานซิสเตอร ์
เทปแม่เหล็กและ
จานแม่เหล็ก 

เทปแม่เหล็กและ
จานแม่เหล็ก 

ไดโอด
ทรานซิสเตอร ์

ส่วนประกอบ
เคร่ืองปรับอากาศ 

เครื่องปรับอากาศ 
อุปกรณ์ประกอบ

ของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 

แผงสวิตช์และแผง
ควบคุม

กระแสไฟฟ้า 

เครื่องอุปกรณ์
สําหรับป้องกัน
วงจรไฟฟ้า 

สายไฟฟ้า  
ชุดสายไฟ 

สายไฟฟ้า  
ชุดสายไฟ 

ไดโอด
ทรานซิสเตอร์ 

เครื่องอุปกรณ์
สําหรับป้องกัน
วงจรไฟฟ้า 

ส่วนประกอบ
เครื่องปรับอากาศ 

ไดโอด
ทรานซิสเตอร ์

แผงสวิตช์และแผง
ควบคุม

กระแสไฟฟ้า 

เครื่องพิมพ์เครื่อง
ทําสําเนา 

ตู้แช่ ตู้แช่แข็ง 
หม้อแปลงไฟฟ้า 

ขนาดเล็ก 

เครื่องอุปกรณ์
สําหรับป้องกัน
วงจรไฟฟ้า 

เครื่องอุปกรณ์
สําหรับป้องกัน
วงจรไฟฟ้า 

เครื่องอุปกรณ์
สําหรับป้องกัน
วงจรไฟฟ้า 

ส่วนประกอบของ
เครื่องส่ง 

ตัวเก็บประจุไฟฟ้า 
(Capacitor) 

เทปแม่เหล็กและ
จานแม่เหล็ก 

ท่ีมา: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 

2.1.2 แนวโน้มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ 
การพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีในประเทศไทยและต่างประเทศมี

ทิศทางการสร้างนวัตกรรมการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีที่มุ่งให้ความสําคัญกับการพัฒนาสินค้าและบริการ
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ยุค Digitalization ซึ่งมีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต โดยมุ่งเน้น
ไปสู่การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronic System) เพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์ในอนาคตที่
สามารถทํางานได้หลากหลายฟังก์ช่ันมากย่ิงขึ้น สามารถเช่ือมโยงกับอุปกรณ์อ่ืน ๆ เคลื่อนย้ายสะดวก มีขนาด
เล็ก นํ้าหนักเบา ประสิทธิภาพการทํางานสูง ยืดหยุ่นในการใช้งาน ประหยัดพลังงานและมีการพัฒนานวัตกรรม
ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้สามารถใช้พลังงานได้น้อยลงและเหมาะสม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่
มาจากบริษัทรายใหญ่ผู้ผลิตอุปกรณ์สารก่ึงตัวนําของประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้  

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะยังเป็นฐาน (Fundamental) และหัวใจหลักของ
การยกระดับอุตสาหกรรมไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เป็นระบบที่รวบรวม
ฟังก์ช่ันการทํางานต่าง ๆ ที่สามารถรวมไว้ในระบบเดียว เช่น การตรวจวัด การควบคุมการทํางาน และการ
วิเคราะห์ประมวลผลโครงสร้างของระบบประกอบด้วย Harvesting Device, Energy Storage, Power 
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Management, Sensors, Analog Front/Back End, Low Power Digital Processing, Wireless 
Transmission, Power Actuators และ Internet of Things (IoT) ในขณะที่แนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะของประเทศไทยก็ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเป็นระบบพ้ืนฐานใน
การประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนากลุ่มประเภทสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) ในอนาคตด้วย
เช่นกัน คือ (1) Smart Home (2) Smart Office (3) Smart Factory and Automation (4) Smart Farm 
(5) Smart Hospital and Health และ (6) Smart City and Communication  

นอกจากน้ีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีที่สําคัญในโลกอนาคตที่เก่ียวกับ Mega-trend of 
Related Technologies ก็มีความเก่ียวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ
ของไทย โดยเฉพาะเทคโนโลยีดังต่อไปน้ี 

1) การนําหุ่นยนต์ขั้นสูง (Advanced Robotics) มาใช้ในการทํางานเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะหุ่นยนต์ที่
ได้รับการพัฒนาให้มีความซับซ้อน ยืดหยุ่น ชาญฉลาดและมีความคล่องแคล่วมากขึ้น ซึ่งสามารถทํางาน
ทดแทนและทํางานร่วมกับแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน ดังน้ัน แนวโน้มความก้าวหน้าของระบบ
อัตโนมัติและการใช้หุ่นยนต์จึงส่งผลกระทบต่อการจ้างงานและการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ในการทํางานของกําลัง
แรงงาน 

2) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ถูกนํามาใช้ในกระบวนการตัดสินใจและการปฏิบัติงาน
มากขึ้น ซึ่งเป็นความสามารถของเครื่องจักรในการเลียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ ทั้งในการปฏิบัติงาน และ
การเรียนรู้ โดยทํางานควบคู่กับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) การประมวลผลแบบ
คลาวด์ (Cloud Computing) การสื่อสารแบบเคร่ืองต่อเคร่ือง (Machine-to-Machine-M2M) และ IoT เพ่ือ
ใช้งานและการเรียนรู้ ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน AI ยังถูกจํากัดให้ทํางานที่มีความจําเพาะเจาะจง หรือเป็นเทคนิคขั้น
สูง แต่ในอนาคต AI จะมีความสําคัญเพ่ิมมากขึ้น โดยจะพัฒนารวมเป็นส่วนหน่ึงของผลิตภัณฑ์และบริการที่
หลากหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการในยุค Digitalization 

3) Internet of Things (IoT) เป็นเคร่ืองมือเช่ือมต่อในการพัฒนานวัตกรรมและสร้างผลกําไร IoT 
เก่ียวข้องกับการขยายขอบเขตการเช่ือมต่อระหว่างบุคคลและองค์กรกับวัตถุและอุปกรณ์ โดยส่งผ่านข้อมูล
แบบไร้สายเพ่ือช่วยให้อุปกรณ์ระยะไกลสามารถเช่ือมต่อกับระบบขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดายด้วยการจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างต่อเน่ืองแบบเรียลไทม์จากแหล่งต่าง ๆ และในหลาย ๆ จุด ข้อมูลจํานวนมากจะถูกจัดเก็บและ
ส่งไปเก็บรักษาเพ่ือประมวลผลในระบบคลาวด์ การลงทุน IoT ในภาคการผลิตสามารถช่วยลดต้นทุน เพ่ิม
ประสิทธิภาพ และช่วยบริหารความเสี่ยงให้ดีขึ้น มีระบบการระบุตําแหน่งทั่วโลก (Global Positioning 
System-GPS) ที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต การจัดส่ง และการกระจายสินค้า ต้ังแต่ต้นทาง
ไปยังปลายทางตลอดห่วงโซ่อุปทาน นอกจากน้ียังสามารถใช้บริหารจัดการอิทธิพลที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมได้
อย่างถูกต้องและแม่นยํา ดังน้ัน เทคโนโลยี IoT และข้อมูลที่ได้จากการใช้งาน IoT สามารถทําให้เกิดการพัฒนา
ความรู้ด้านนวัตกรรมและสามารถสร้างผลกําไรใหม่ ๆ ได้ หากมีการใช้งานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
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4) Cloud Computing ช่วยตอบสนองความต้องการในการวิเคราะห์ข้อมูล แต่อาจสร้างความกังวลใจ
ในเรื่องความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว การเคลื่อนย้ายข้อมูล สิทธิในการเป็นเจ้าของข้อมูล และปัญหาการ
ครอบงําตลาดขององค์กรที่เป็นเจ้าของข้อมูลจํานวนมาก Cloud Computing เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
โทรคมนาคม ธุรกิจและสังคมที่เป็นผลมาจากการเพ่ิมขึ้นอย่างมหาศาลของความสามารถในการประมวลผล 
จัดเก็บข้อมูล และการรับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วย่ิงขึ้น พร้อมกับราคาที่ลดลงอย่างรวดเร็ว ทําให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการและความจําเป็นของผู้ใช้งาน ระบบคลาวด์ทําให้ข้อมูลถูกนํามารวมและวิเคราะห์ได้ใน
ปริมาณมหาศาล ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนสําหรับธุรกิจขนาดเล็กในการเข้าถึงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ด้านไอทีโดย
ไม่จําเป็นต้องพัฒนาทักษะด้านไอทีของพนักงานภายในองค์กรด้วยตัวเอง โซลูช่ันของระบบคลาวด์ช่วยให้เกิด
การบูรณาการการดําเนินงานและการจัดการของบริษัทให้เข้ากับแอปพลิเคชันที่มีอยู่ในเว็บไซต์ต่าง ๆ และ
อุปกรณ์ ICT ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย ซึ่งจะช่วยเพ่ิมความสะดวกและรวดเร็วในการทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5) Big Data Analytics เป็นเคร่ืองมือที่ช่วยจัดการข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาลอันจะนําไปสู่การเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการตัดสินใจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน การเข้าถึง การรวมกันของข้อมูลจํานวนมาก
ในระบบคลาวด์ที่มาจากแหล่งต่าง ๆ และวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการแข่งขันและการขยายตัวของ
บริษัทเพ่ือเข้าใจพลวัตทางธุรกิจและสังคม ต้ังแต่การดําเนินการผลิต การจัดส่งและโลจิสติกส์ การกระจาย
สินค้าปลีก และด้านการเงิน Big Data จึงเป็นทรัพยากรใหม่ที่สามารถสร้างโอกาสและมูลค่าให้กับบริษัทต่าง ๆ  

6) การพิมพ์สามมิติ (Three-dimensional Printing) เป็นเทคโนโลยีที่มีส่วนช่วยพัฒนานวัตกรรมและ
สนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ควบคุม
กระบวนการพิมพ์ การออกแบบ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (3D) จึงมีส่วนช่วยใน
การเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการค้าอย่างมีนัยสําคัญ เน่ืองจากเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการลดต้นทุน
ค่าวัสดุทําให้สามารถสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็วและช่วยบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้สั้นลง  

7) Energy Scarcity and Price Evolution เน่ืองจากระดับราคาของเช้ือเพลิงและนํ้ามันที่เพ่ิมสูงขึ้น 
ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคให้เปลี่ยนแปลงไป โดยผู้บริโภคจะหันมาเลือกบริโภคสินค้าที่ถูกออกแบบมาให้
มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานที่ดีขึ้นหรือประหยัดเช้ือเพลิงได้มากขึ้น ดังน้ัน การพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมรูปแบบใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน/ประหยัดพลังงาน จะสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับสินค้าได้เพ่ิมมากย่ิงขึ้น 

  



ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส/์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ 
 

2-16 
 

2.2 นโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะของประเทศไทย 
ในส่วนของนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะของประเทศไทย

น้ันมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศโดยสถาบันไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558 เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาในอุตสาหกรรม โดยกรอบแนวยุทธศาสตร์
ฉบับน้ีมุ่งเน้นเป้าหมายและทิศทางที่แตกต่างกันใน 4 ทิศทาง คือ 

1) Move Out: Outward FDI มุ่งสู่การออกไปลงทุนในต่างประเทศ รวมท้ังประเทศในกลุ่ม CLMV 
เพ่ือยกระดับและรักษาศักยภาพทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย หน่วยงานภาครัฐได้ให้การสนับสนุนด้าน
การลงทุนต่างประเทศแก่ผู้ประกอบการด้วยการออกแบบนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนต่าง ๆ 
รวมถึงการให้ข้อมูลเชิงลึกรายอุตสาหกรรมอีกด้วย  

2) Move Down: Down to Markets มุ่งสู่การรักษาและขยายส่วนแบ่งตลาดที่มีอยู่เดิมและเปิด
ตลาดใหม่ ทั้งตลาดโลก ตลาดภูมิภาคและตลาดในประเทศ โดยเน้นการสนับสนุนทั้งการประชาสัมพันธ์ การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการลดต้นทุน  

ตลาดในประเทศ: สนับสนุนให้ใช้สินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตโดยผู้ประกอบการไทย โดยการ
สร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้บริโภคจากการสร้างมาตรฐานสินค้า รวมถึงต้องสนับสนุนการจัดซื้อจากภาครัฐ เพ่ือ
กระตุ้นให้เกิดการใช้งานอย่างแพร่หลาย 

ตลาดภูมิภาค: พัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค เพ่ือ
ขยายการผลิตและการค้าให้ครอบคลุมมากขึ้น 

ตลาดโลก: ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเป็นส่วนหน่ึงของห่วงโซ่อุปทานโลก (Global Supply Chain 
: GSC) โดยเฉพาะในฐานะของผู้รับจ้างผลิต ซึ่งมีความเช่ียวชาญในการผลิตเฉพาะช้ินส่วน รวมถึงการประกอบ
สินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สําเร็จรูป 

3) Move In: In Product Champions มุ่ งสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ศักยภาพในอนาคตผ่านการ
สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตามแนวทางของอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคต จากผลสํารวจ
ผลิตภัณฑ์ศักยภาพในอนาคต (Product Champions) พบว่า ผลิตภัณฑ์ศักยภาพในอนาคตที่ประเทศไทยมี
โอกาสพัฒนาไ ด้อ ย่าง ดี  ประกอบด้วย  Internet of Things, Smart Home Appliances, Electronic 
Controlling Devices, RFID, Sensors และอุปกรณ์โทรคมนาคม ซึ่งผลิตภัณฑ์ศักยภาพในอนาคตเหล่าน้ีมี
ความสอดคล้องกับแนวโน้มหลักของโลกและทิศทางอุตสาหกรรมแห่งอนาคต  นอกจากน้ีงานวิจัยของสถาบัน
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยังได้แบ่งประเภทกลุ่มสินค้าที่ Smart Electronics เข้าไปเก่ียวข้องตามพ้ืนที่การใช้
งานต่าง ๆ ได้แก่ (1) Smart Home (2) Smart Office (3) Smart Factory and Automation (4) Smart 
Farm (5) Smart Hospital and Health และ (6) Smart City and Community ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่น่าจับ
ตามองอย่างมากเช่นกัน เน่ืองจากมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองตามแนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคต 

4) Move Up: Upgrade Technology มุ่งสู่การยกระดับทางเทคโนโลยี ทั้งทางด้านการผลิตและ
การใช้งานของผู้บริโภค ด้วยการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม การออกแบบ และการวิจัย เพ่ือให้อุตสาหกรรม
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ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยก้าวสู่การเป็น Industry 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ ตัวอย่างการยกระดับเทคโนโลยี 
เช่น การนําระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
ผลิต เป็นต้น โดยปัจจุบันภาครัฐได้มีมาตรการสนับสนุนนําเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการผลิต รวมถึง
มาตรการสนับสนุนการออกแบบ การพัฒนา และนวัตกรรม เช่น มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นต้น 

จากแผนยุทธศาสตร์เดิมที่มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์น้ันเมื่อต้องปรับเป็น
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะน้ันผู้ประกอบการไทยเดิมต้องมีการปรับตัวให้พร้อมสู่การ
เป็น Smart Electronics ในทุกกลุ่ม โดยจากการศึกษาของสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พบว่า 1) กลุ่ม 
Internet of Things มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นปีละ 75% แม้ว่ามูลค่าจะยังไม่มาก แต่ผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่เห็นว่ามีศักยภาพสูง เช่น Sensor และ Wi-Fi 2) ในกลุ่มของ Audio/Video มีอัตราการเติบโตลดลงเฉลี่ย
ปีละ 10% โดยมีมูลค่าการส่งออกไม่สูง แต่มีศักยภาพต่อยอดจากฐานเดิมได้ เช่น Sound และ LED 3) กลุ่ม 
Cloud and Storage มีมูลค่าการส่งออกสูง แม้ว่าอัตราการเติบโตเฉล่ียจะลดลงปีละ 6% แต่แนวโน้มของ
ราคาส่งออกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น HDD และ SSD และ 4) กลุ่ม Mobile Components มูลค่าการส่งออก
สูง เติบโตเฉลี่ยปีละ 3% แต่ยังมีมูลค่าน้อยเมื่อเทียบกับความต้องการในตลาดโลกและยังขยายได้อีกมาก เช่น 
Receiver และ Touch Point เป็นต้น 

นอกจากน้ีอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กําลังเผชิญกับความท้าทายที่สําคัญ 4 เรื่อง คือ  

1. มูลค่าการส่งออกค่อนข้างคงที่อยู่ที่ 5.5 – 6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ต้ังแต่ปี 2556 เป็นต้นมา ทั้งที่
ตลาดโลกเติบโตอย่างต่อเน่ือง 

2. SME มีมูลค่าการผลิตค่อนข้างสูง แต่ยังเป็นการผลิตในลักษณะ OEM และมีมูลค่าเพ่ิมตํ่า โดย 
SME ส่วนใหญ่มีปัญหาเร่ืองการวิจัยและพัฒนา และไม่มีเงินทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมท้ังไม่มีความรู้ใน
เรื่องของมาตรฐาน นอกจากน้ียังประสบปัญหาเรื่องคลัสเตอร์ไม่สามารถรวมกลุ่มกันได้ 

3. การผลิตเน้นป้อนบริษัทใหญ่ และขาดความเช่ือมโยงระหว่างผู้ประกอบการไทยด้วยกันเอง 
4. มูลค่าการนําเข้าเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองทุกปี ในขณะที่มูลค่าเพ่ิมที่เกิดในประเทศไทยตํ่าลง 

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จึงได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ของอุตสาหกรรมใหม่ โดยอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยยุทธศาสตร์ใหม่ที่สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เสนอนั้นเป็นแผนยุทธศาสตร์
สําหรับการพัฒนา Smart Electronics ของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ที่สําคัญ 3 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem) (Center of Smart Electronics Excellence: 
CoSEE) ผลลัพธ์คือ เช่ือมโยงการผลิตเพ่ืออนาคตเพ่ือยกระดับมูลค่าเพ่ิมในการส่งออก โดยเน้นการสร้าง      
(1) สร้าง Collaborative Platform (2) สร้าง Innovation Lab  และ (3) Data Infrastructure 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการผลิตและเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทาน โดยเน้น กลยุทธ์ที่ 1 การยกระดับ
ผู้ประกอบการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่ผู้ประกอบการ SMART โดยการเพ่ิมกิจกรรมการออกแบบและ
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พัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Design & Product Development) กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการลงทุนสําหรับ
ผู้ประกอบการรายใหม่ใน Smart Industry และกลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาผู้ประกอบการและสร้างบุคลากรด้าน 
Smart Industry 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างโอกาสทางการค้าทั้งตลาดในและต่างประเทศ โดยเน้น กลยุทธ์ที่ 1 การสร้าง
และการส่งเสริมตลาด SMART Electronics ภายในประเทศ กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างและการส่งเสริมตลาด 
Smart Electronics ในต่างประเทศ และกลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับสู่การเป็นโชว์รูม (Showroom) ของ Smart 
Domain ของภูมิภาค 

 

2.3 กรณีศึกษาต่างประเทศของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ 

ในส่วนน้ีเป็นการศึกษารวบรวมนโยบายกรณีตัวอย่าง (Case Study) ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/
เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะในต่างประเทศ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/
เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะของประเทศไทย โดยศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ีในประเทศต่าง ๆ ที่
ประสบความสําเร็จทั้งหมด 6 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศเกาหลีใต้ จีน ไต้หวัน สิงคโปร์ มาเลเซีย และ
เวียดนาม โดยเหตุผลที่เลือกประเทศต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นกรณีศึกษา คือ 

1) ประเทศเกาหลีใต้ เป็นประเทศที่มีห่วงโซ่อุปทานแบบครบวงจร สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะภายใต้ตราสินค้าของตนเอง เกาหลีใต้มี
บริบทของการพัฒนาที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยที่ในยุคเริ่มต้นการพัฒนาอุตสาหกรรมช่วง
ทศวรรษ 1960 เป็นประเทศกําลังพัฒนาที่มีอุตสาหกรรมเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศด้วยการเปลี่ยนผ่านจากอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะด้วยระยะเวลาไม่นานและสามารถยกฐานะ
ทางเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ระดับของประเทศที่พัฒนาแล้ว จึงเป็นกรณีศึกษาที่สําคัญสําหรับ
ประเทศไทยที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ี  

2) ประเทศจีนเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีการกําหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สอดคล้องกับ
อุตสาหกรรม S-curve และ New S-curve ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคตของไทย ซึ่ง
ถ้าหากประเทศไทยสามารถผนวกเข้าเป็นส่วนหน่ึงของห่วงโซ่อุปทานของจีนก็ช่วยยกระดับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เคร่ืองใช้ไฟฟ้าของไทยได้มาก  

3) ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และไต้หวัน ซึ่งทั้ง 3 ประเทศน้ีเป็นประเทศท่ีพัฒนาอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะภายหลังและมีบริบทที่ใกล้เคียงกับประเทศไทย 
นอกจากน้ียังเป็นประเทศที่สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมน้ีประสบความสําเร็จ  
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4) ประเทศเวียดนามเป็นประเทศคู่แข่งที่สําคัญของไทย ในปัจจุบันเวียดนามสามารถส่งออกสินค้า
ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เป็นอันดับ 3 ของอาเซียนรองจากสิงคโปร์และมาเลเซียโดยใช้ระยะเวลา
การพัฒนาอุตสาหกรรมน้ีเพียงไม่ก่ีปี จึงเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาที่น่าสนใจเช่นเดียวกัน  

อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้ไม่ได้เลือกการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ีของประเทศญี่ปุ่นมาเป็นกรณีศึกษา 
เพราะบริบทของประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างแตกต่างจากประเทศไทย เน่ืองจากประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่พัฒนา
แล้วและมีประวัติการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ีมาอย่างยาวนาน มีผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของตนเองท่ี
หลากหลาย ในขณะที่ประเทศไทยเป็นเพียงฐานการผลิตที่มีสายการผลิตแบบ Original Equipment 
Manufacturing (OEM) ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนการวางรากฐานเชิงโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพและโครงสร้าง
ทางกฎระเบียบต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ฟ้าอัจฉริยะในประเทศ โดยแนวทางการ
พัฒนาของประเทศต่าง ๆ สามารถสรุปได้ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

2.3.1 ประเทศเกาหลีใต้ 

ประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีบทบาทสําคัญของอุตสาหกรรมการผลิตโลก โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ประสบความสําเร็จ
ประเทศหน่ึงโดยเน้นการส่งเสริมอุตสาหกรรมในกลุ่มแชโบล (Chaebols) หรือกลุ่มธุรกิจครอบครัวขนาดยักษ์
ใหญ่ที่ทรงอิทธิพลและสร้างความรุ่งเรืองให้เศรษฐกิจของประเทศเกาหลีใต้ เช่น Samsung, LG, Hyundai, SK 
และ Lotte ถึงแม้กลุ่มแชโบลจะเป็นเสาหลักที่สร้างความมั่งคั่งให้กับเศรษฐกิจของประเทศมาอย่างยาวนาน 
แต่ประเทศ  เกาหลีใต้ก็ต้องเผชิญกับความท้าทายภายในประเทศหลายด้าน เช่น เศรษฐกิจชะลอตัว ประชากร
สูงวัยที่เพ่ิมขึ้น ต้นทุนผลิตภัณฑ์และค่าจ้างแรงงานที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง และการขาดแคลนแรงงานใน
สายการผลิต ซึ่งปัญหาเหล่าน้ีหากไม่ได้รับการแก้ไขจะกลายเป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศได้ จึงเป็นเหตุให้ประเทศเกาหลีใต้ต้องปรับตัวโดยการสร้างนวัตกรรมและการปรับปรุงผลิตภาพให้กับ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ซึ่งมีมากกว่าร้อยละ 90 และจะกลายเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศ  

แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเกาหลีใต้ในช่วงสิบปีที่
ผ่านมาคือ การดําเนินนโยบายเชิงรุกด้วยการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ให้
เป็นวาระแห่งชาติ โดยเริ่มประกาศใช้นโยบายระดับชาติภายใต้ช่ือ Manufacturing Innovation 3.0 (นโยบาย
น้ีได้พัฒนามาจากแนวคิดเร่ือง Industry 4.0 ของประเทศเยอรมนี) ในปี พ.ศ. 2547 โดยกระทรวงการค้า 
อุตสาหกรรม และพลังงานซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจของประเทศ นโยบาย 
Manufacturing Innovation 3.0 ของเกาหลีใต้เน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยการบูรณาการ
เทคโนโลยีด้าน Online และ Offline โดยมีเป้าหมายหลักคือ การสร้างอุตสาหกรรมใหม่ที่เกิดจากการบูรณา
การอุตสาหกรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และปรับปรุงกระบวนการผลิตของเอกชนโดยเฉพาะ SME ให้มีผลิตภาพ
มากที่สุด โดยกําหนดยุทธศาสตร์สําคัญที่ใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรม 3 ยุทธศาสตร์และ 6 ภารกิจสําคัญ ดังน้ี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการเพ่ือสร้างอุตสาหกรรมใหม่ โดยเน้น 2 ภารกิจหลักที่สําคัญ คือ 1) สร้าง
นวัตกรรมในกระบวนการผลิตด้วยระบบ IT และ ซอฟต์แวร์ และ 2) สร้างกลไกการขับเคลื่อนเชิงบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างสมรรถนะหลักที่เป็นจุดแข็งของอุตสาหกรรมสําคัญ โดยเน้น 2 ภารกิจ
สําคัญ คือ 1) สร้างความมั่นคงทางด้านวัสดุและช้ินส่วนประกอบ และ 2) เพ่ิม Soft Power1 ให้แก่
อุตสาหกรรมการผลิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 วางโครงสร้างสําหรับ Advanced Manufacturing โดยเน้น 2 ภารกิจสําคัญ คือ 1) 
สร้างแรงงานให้ตรงกับความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ และ 2) สร้างศูนย์กลาง R&D ของเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ 

ภายหลังที่เกาหลีใต้ดําเนินนโยบาย Manufacturing Innovation 3.0 ได้ระยะเวลาหน่ึง ผลปรากฎ
ว่าบริษัทขนาดใหญ่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT หรือ Cloud Computing ในการพัฒนาโรงงาน
อัจฉริยะสําเร็จได้ด้วยตนเอง ในขณะที่ SME กลับประสบปัญหาด้านค่าใช้จ่ายในการลงทุนและการขาดแคลน
แรงงานที่มีศักยภาพ ทําให้รัฐบาลเกาหลีใต้ผลักดันโครงการ Industrial Innovation Movement 3.0 เพ่ือ
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนหลักภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 โดยต้ังเป้าให้มีการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตของ 
SME จํานวน 10,000 แห่งให้เป็นโรงงานอัจฉริยะภายในปี พ.ศ. 2563 โดยมีกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม 
และพลังงานเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ อีกทั้งมีหอการค้าและอุตสาหกรรมเกาหลี (Korea Chamber of 
Commerce and Industry) เ ป็ น ผู้ ดํ า เ นิ น ก า ร ผ่ า นมู ล นิ ธิ  Large & Small Business Cooperation 
Foundation 

โครงการ Industrial Innovation Movement 3.0 ใช้กลยุทธ์ที่สําคัญในการดําเนินงาน คือ Win – 
Win Growth Model เพ่ือสร้างผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัทขนาดใหญ่และ SME โดยบริษัทขนาดใหญ่
จะให้การสนับสนุนด้านเงินทุน ที่ปรึกษา และผู้เช่ียวชาญจากภายนอกเพ่ือสร้างนวัตกรรมในกระบวนการผลิต
และการบริหารจัดการ รวมท้ังระบบมีระบบการติดตามผลท่ีชัดเจน โดยในช่วงระยะแรกของการเร่ิมต้น
โครงการจะมุ่งเน้นการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ที่อยู่ในกลุ่ม 1st Tier Suppliers แล้วจึงขยายแผนการ
ดําเนินการไปยังกลุ่ม 2nd Tier Suppliers และ 3rd Tier Suppliers ตามลําดับ ซึ่งบริษัทขนาดใหญ่ก็จะได้รับ
ประโยชน์จากการเพ่ิมผลิตภาพของ SME ด้วยเช่นกัน ตลอดระยะเวลาของการเริ่มโครงการน้ีจนถึงปี พ.ศ. 
2560 มีบริษัทขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมโครงการ 84 แห่ง โดยร่วมลงทุนเป็นเงิน 5.3 
พันล้านบาท และสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการ SME ได้จํานวน 8,000 แห่ง และสร้าง Smart Factory 
System ให้ SME ได้จํานวน 1,192 แห่ง นอกจากน้ี ผลการสํารวจการประเมินผลโครงการ พบว่า บริษัทส่วน
ใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น เช่น สามารถลดอัตราของเสียลงเฉล่ียร้อยละ 73.1 คิดเป็น

                                                            
1 Soft Power คือ การครอบงําสังคมและประชาชนในประเทศอ่ืน ๆ ผ่านทางวัฒนธรรม ค่านิยม และนโยบายต่างประเทศของเกาหลีใต้ โดยไม่ให้
ประเทศต่าง ๆ เหล่านั้นรู้สึกว่าถูกบีบบังคับ 
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มูลค่า 4.54 พันล้านบาทต่อปี ประมาณ 3.54 ล้านบาทต่อปีต่อบริษัท เกิดการจ้างงานใหม่จํานวน 2,272 คน 
ในบริษัท 691 แห่ง และมีปริมาณการลงทุนใหม่ 1 พันล้านบาท ในบริษัท 938 แห่ง จากผลสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการดังกล่าว รัฐบาลเกาหลีใต้ได้กําหนดเป้าหมายของโครงการเพ่ิมขึ้น โดยมุ่งเน้นการสร้างโรงงาน
อัจฉริยะจํานวน 30,000 แห่ง ภายในปี พ.ศ. 2568 พร้อมกับเร่งดําเนินการฝึกอบรมแรงงานให้มีทักษะที่พร้อม
ต่อการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 จํานวน 40,000 คน รวมทั้งเพ่ิมงบประมาณจํานวน 6.34 พันล้านบาท เพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาการทํา R&D ในโรงงานอัจฉริยะ การสร้างศูนย์ทดสอบ (Testbeds) และการปรับปรุง
เทคโนโลยีด้านเซ็นเซอร์ Big Data และ Cyber Physical System เพ่ือการขยาย Smart Technology ให้
ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมในประเทศ 

ในปี พ.ศ. 2561 รัฐบาลเกาหลีใต้วางแผนการพัฒนาโดยมุ่งเน้นประเด็นหลัก 3 ประการ คือ 1) การ
เผยแพร่และขยายผล Smart Factory Systems ในกลุ่มผู้ประกอบการ SME 2) ขยายการสนับสนุน
กระบวนการผลิตที่หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น เช่น Process Innovation, Special Production Technology 
และ Environmental Safety และ 3) พัฒนาระบบที่ปรึกษา/ผู้เช่ียวชาญเพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการ
ดําเนินการ 

2.3.2 ประเทศจีน 
ในปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา รัฐบาลจีนได้เห็นชอบและอนุมัติประกาศยุทธศาสตร์ Made in China 

2025 ซึ่งเป็นแนวคิดที่จะปฏิรูปอุตสาหกรรมการผลิตภายในประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพรูปแบบ
การผลิตไปสู่การผลิตอุตสาหกรรม 4.0 ที่นําเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาใช้ในระบบอุตสาหกรรมอย่างเต็มรูปแบบ
เพ่ือสร้างความแข็งแกร่ง พัฒนาอุตสาหกรรม ปรับปรุงห่วงโซ่อุตสาหกรรมและการผลิตให้มีความสมดุล รวมถึง
เพ่ิมประสิทธิภาพของภาคการผลิตจีนให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ 

แผนยุทธศาสตร์ Made in China 2025 ได้แบ่งช่วงเวลาการปฏิรูปด้านการผลิตและอุตสาหกรรม 
ของประเทศออกเป็น 3 ขั้น ดังต่อไปน้ี 

ขั้นที่ 1 ระยะเวลาดําเนินการต้ังแต่ปี พ.ศ. 2559-2568 เน้นการปรับปรุงคุณภาพด้านการผลิตและ
ยกระดับศักยภาพของแรงงานในภาคอุตสาหกรรม พัฒนาขีดความสามารถในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือ
เสริมความแข็งแกร่งให้กับด้านการผลิต มีการนําเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาช่วยลดต้นทุนการผลิตและลดอัตราการ
ปล่อยของเสียร้อยละ 50 นอกจากน้ี รัฐบาลจีนยังได้มีการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีการวิจัยและพัฒนา
สินค้าเป็น   แบรนด์ของตัวเอง  

ขั้นที่ 2 ระยะเวลาดําเนินการต้ังแต่ปี พ.ศ. 2569-2578 มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการสร้าง 
นวัตกรรมขั้นสูง เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมด้านการผลิตของจีนให้มีศักยภาพในการแข่งขันเทียบเท่าประเทศ 
มหาอํานาจของโลก 

ขั้นที่ 3 ระยะเวลาดําเนินการต้ังแต่ปี พ.ศ. 2579-2592 มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพและสร้าง ความ
แข็งแกร่งของอุตสาหกรรมการผลิตของจีนให้เป็นผู้นําด้านการผลิตของโลกในปี พ.ศ. 2592 (ครบรอบ 100 ปี 
ในการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน) 
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การดําเนินงานเพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ Made in China 2025 ตาม
เป้าหมายที่ต้ังไว้จะต้องมีการดําเนินการเชิงกลยุทธ์ที่เน้นความสําคัญในด้านต่าง ๆ ต่อไปน้ี  

1. การพัฒนานวัตกรรมทางด้านการผลิตไปสู่การผลิตอัจฉริยะ  

2. การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

3. การสร้างความเข้มแข็งให้กับคุณภาพสินค้าและแบรนด์จีน รวมถึงการสนับสนุน 10 อุตสาหกรรม

เป้าหมาย ซึ่งมุ่งเน้นอุตสาหกรรมไฮเทคมากข้ึน  

4. มีโครงการสําคัญ 5 โครงการ ได้แก่ โครงการศูนย์นวัตกรรมด้านการผลิต โครงการ Smart 

Manufacturing โครงการสร้างรากฐานที่มั่นคงเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม โครงการการผลิตที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์นวัตกรรมขั้นสูง  

5. มีกลยุทธ์สนับสนุน เช่น การปฏิรูปโครงสร้างพ้ืนฐาน การสร้างสภาพแวดล้อมในการแข่งขันที่

เป็นธรรม การให้การสนับสนุนด้านการเงินและภาษี รวมถึงการพัฒนา และยกระดับบุคลากร 

นอกจากน้ี จีนยังต้องการท่ีจะลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีจากต่างชาติและต้องการพัฒนาการผลิต
อัจฉริยะด้วยตนเองโดยการนํานวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ รวมถึงการบูรณาการขับเคลื่อนการผลิตใน 10 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งจีนได้ต้ังเป้าหมายหลักว่าจะเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดในประเทศของผลิตภัณฑ์และ
ช้ินส่วนจีนเป็น ร้อยละ 40 ในปี พ.ศ. 2563 และร้อยละ 70 ในปี พ.ศ. 2568 เช่น อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ต้ังเป้า
ไว้ที่ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2563 และร้อยละ 70 ในปี พ.ศ. 2568 และชิปสําหรับโทรศัพท์มือถือที่ต้ังเป้าไว้ที่
ร้อยละ 40 ในปี พ.ศ. 2568 เป็นต้น  
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รูปที่ 2.7 เป้าหมายเชงิกลยุทธ์ โครงการสาํคัญ อุตสาหกรรมเป้าหมาย และกลยุทธส์นับสนุน ภายใต้
ยุทธศาสตร์ Made in China 2025 

ท่ีมา :https://www.hitachi.com/rev/archive/2018/r2018_02/gir/index.html?WT.mc_id=ksearch_251 

โดย 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคตของจีนภายใต้นโยบาย Made in China 2025 ได้แก่  
1. อุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่  (New Energy and Energy-Saving Vehicles)  

2. อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์พลังงาน  (Energy Equipment)  

3. อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร (Agricultural Equipment)  

4. อุตสาหกรรมการผลิตวัสดุชนิดใหม่  (New Materials)  

5. อุตสาหกรรมยาและอุปกรณ์การแพทย์ (Biopharma and Hi-Tech Medical Devices)  

6. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์  (Robotics)  

7. อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  (New Generation Information Technology)   

8. อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อากาศยานและอวกาศ  (Aviation and Aerospace 

Equipment)  

9. อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองมือด้านวิศวกรรมทางทะเลและเรือที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 

(Maritime Equipment and Hi-Tech Ships) 

10. อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ขนส่งทางรถไฟ (Railway Transport) 

จาก 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคตของจีนดังกล่าวน้ันมีความสอดคล้องกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ภายใต้นโยบายกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคตของไทย (NEW Engine of Growth: S-Curve and New 
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S-Curve) ซึ่งหากพิจารณาถึงการค้าระหว่างไทยและจีนที่ผ่านมา พบว่า ทั้งไทยและจีนต่างก็มีศักยภาพในการ
ผลิตสินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงยังเป็นผู้ผลิตสําคัญของตลาดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์โลก จีนจึงเป็นทั้งคู่ค้าและคู่แข่งของไทย อีกทั้งไทยยังเป็นส่วนหน่ึงของห่วงโซ่อุปทานการผลิต
สินค้า เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของจีนอีกด้วย ดังน้ัน เมื่อไทยและจีนมีอุตสาหกรรมเป้าหมายที่
คล้ายคลึงกัน จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยที่จะเพ่ิมมูลค่าในห่วงโซ่การผลิต
สําหรับสินค้าเคร่ืองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ รวมถึงเพ่ิมมูลค่าในห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมอ่ืน 
ๆ ที่เก่ียวข้องภายใต้ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของจีนได้ โดยการผลิตและส่งออกช้ินส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ตรงตามความต้องการของจีนมากขึ้น เช่น ช้ินส่วนคอมพิวเตอร์ และวงจรรวม ซึ่งเป็นช้ินส่วนที่
ไทยส่งออกไปจีน และเป็นช้ินส่วนที่จีนส่งออกภายใต้ยุทธศาสตร์ Made in China 2025 แต่เน่ืองจาก
ยุทธศาสตร์ Made in China 2025 จะมุ่งเน้นเรื่องของการพ่ึงพาตนเอง หรือการใช้วัตถุดิบจากผู้ผลิตใน
ประเทศมากขึ้น จึงอาจเกิดผลกระทบต่อประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตสินค้าไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ของจีน ผู้ประกอบการไทยจึงจําเป็นต้องยกระดับการผลิตสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้
มีศักยภาพในการแข่งขันมากย่ิงขึ้น 

2.3.3 ประเทศสิงคโปร์ 
ประเทศสิงคโปร์เป็นศูนย์นวัตกรรมสําหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเป็นผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ราย

ใหญ่ของโลก โดยมีโรงงานผลิตแผ่นซิลิกอนเวเฟอร์ (Silicon IC Wafer) จํานวน 14 โรงงาน มีโรงงานประกอบ
และทดสอบ 19 โรงงาน และศูนย์ออกแบบอีก 40 แห่ง ด้วยค่าแรงในประเทศสิงคโปร์ที่อยู่ในระดับสูงมากทํา
ให้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ถูกพัฒนาเพ่ือเช่ือมต่อในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเน่ืองของสิงคโปร์ เช่น การ
ลงทุนในระบบหุ่นยนต์ (Robotics) และระบบออโตเมช่ันเพ่ิมมากขึ้น ผู้ประกอบการในสิงคโปร์จะให้
ความสําคัญกับคุณภาพของการผลิตที่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (เซมิคอนดักเตอร์ 
และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์) ซึ่งมีความจําเป็นที่ต้องใช้ในระบบหุ่นยนต์ ดังน้ัน รัฐบาลจึงให้ความสําคัญ
กับการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มากเน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐานที่ใช้ในการสนับสนุน
อุตสาหกรรมใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยรัฐบาลสิงคโปร์ได้จัดต้ังหน่วยงานภาครัฐที่สําคัญเพ่ือดําเนินการขับเคล่ือน
นโยบายและส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะที่สําคัญต่อไปน้ี 

 Singapore Economic Development Board (EDB) เป็นหน่วยงานที่รัฐบาลสิงคโปร์จัดต้ังขึ้น
เพ่ือส่งเสริมธุรกิจและกิจการต่าง ๆ ในประเทศสิงคโปร์ให้เกิดการพัฒนาทางด้านนวัตกรรมและ
สร้างความโดดเด่นให้ผลิตภัณฑ์จากสิงคโปร์ โดยอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นหน่ึงใน
อุตสาหกรรมในความดูแลของ EDB โดยส่งเสริมอุตสาหกรรมในกลุ่ม ผลิตภัณฑ์สารก่ึงตัวนํา 
ผลิตภัณฑ์หน่วยความจําคอมพิวเตอร์ (Data Storage) ผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ ผลิตภัณฑ์
แบตเตอร่ี และผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวกับจอภาพ ทั้งน้ี EDB ได้วางวิสัยทัศน์เก่ียวกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยมุ่งเน้นสร้างความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมผลิตสารก่ึงตัวนํา 
และอุตสาหกรรมหน่วยความจําคอมพิวเตอร์ โดยต้ังเป้าเพ่ือการเป็นผู้นําในการคิดค้นเทคโนโลยี 
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ผลิตภัณฑ์ และซอฟต์แวร์ชนิดใหม่ ๆ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของโลกที่มีความเช่ือมโยง
กันมากขึ้น 

 Singapore Manufacturing Federation (SMF) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรที่ถูกจัดต้ังขึ้น
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างเจ้าของกิจการต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือพัฒนาความสามารถ
ในการแข่งขันและการเติบโตอย่างย่ังยืนของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศสิงคโปร์ และให้
คําปรึกษาแก่อุตสาหกรรมต่าง ๆ ในการเสริมสร้างทักษะของบุคลากรและการนําเทคโนโลยีใหม่ 
เข้ามาใช้ในการผลิต ทั้งน้ี SMF ได้ดําเนินการจัดการพบปะระหว่างเจ้าของธุรกิจต่าง ๆ ใน
อุตสาหกรรมทุก ๆ ไตรมาสเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรม รวมถึงประเด็นเรื่องมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการส่งเสริมการสร้าง
พันธมิตรทางธุรกิจ 

 The Association of Electronic Industries in Singapore (AEIS) หรือสมาคมผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์สิงคโปร์ ต้ังขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการจัดต้ังธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่าง ๆ ระหว่าง
อุตสาหกรรมภายในประเทศด้วยกันหรือในต่างประเทศ ศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต 
และการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการอ่ืน ๆ ในภูมิภาค 

 The Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) เป็นหน่วยงานที่ดําเนินการ
ภายใต้โครงการหลักเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีการส่งเสริมขีดความสามารถในการใช้งานระบบ
หุ่นยนต์เพ่ือรับมือกับต้นทุนค่าแรงที่สูงขึ้นและเพ่ือทดแทนแรงงานที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

 โครงการ Industry Transformation Maps (ITMs) มีแผนมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับภาคการผลิต คือ นําพาอุตสาหกรรมวิศวกรรมความเที่ยงตรงไปสู่ความเป็นดิจิทัล
ให้มากขึ้น ผ่านการใช้งานเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ หุ่นยนต์ IoT เลเซอร์ และการใช้วัตถุดิบขั้น
สูงในการผลิต ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านโลจิกส์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพในการผลิตและการพัฒนาแรงงาน รวมท้ังส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและการวิจัย
และพัฒนาในอุตสาหกรรมผ่านการสร้างคลัสเตอร์การวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมระดับผลิตภาพ
ผ่านกระบวนการออโตเมชัน 

นอกจากน้ีในระยะยาว นโยบายหลักที่สําคัญของสิงคโปร์ คือ Smart Nation 2020 หรือประเทศ
อัจฉริยะแห่งแรกของโลก โดยมีเป้าหมายสําคัญคือ การส่งเสริมให้ประชาชนสิงคโปร์มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดย
อาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจึงได้มีการจัดต้ังสํานักงาน Smart Nation Programme Office ที่ขึ้นตรง
ต่อสํานักนายกรัฐมนตรีเพ่ือทําหน้าที่ประสานงานและกํากับดูแลองค์กรที่สังกัดกระทรวงต่าง ๆ เข้าด้วยกันโดย
การเช่ือมโยงเข้าสู่ระบบ Internet of Things (IoT) มาปรับใช้ในการพัฒนาเมืองควบคู่ไปกับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยมุ่งเน้นในส่วนของการพัฒนาประเทศเพ่ือก้าวเข้าสู่ Smart City ในสิงคโปร์น้ันมีหน่วยงาน 
Infocomm Development Authority of Singapore (IDA) ซึ่ ง เ ป็นหน่วยงานด้าน  IT และการสื่อสาร
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โทรคมนาคมแห่งสิงคโปร์ได้นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชากร 4 
ด้านคือ  

1) Smart Transportation บริการด้านคมนาคมด้วยการนําเทคโนโลยีมาปรับปรุงการจราจรให้ดี
ย่ิงขึ้น เช่น การติดต้ังระบบ Electronic Road Pricing (ERP) เพ่ือบริหารจัดการความแออัด
สําหรับช่วยลดปริมาณการจราจรและช่วยให้ใช้เส้นทางบนท้องถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ทั่วทั้งเกาะ และยังมีการพัฒนาแอพพลิเคช่ัน Beeline ซึ่งเป็นบริการให้ข้อมูลเก่ียวกับรถโดยสาร
สาธารณะเพ่ือให้ชาวสิงคโปร์เดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยใช้ Data Analytics ในการ
คํานวณเส้นทาง การจองและชําระค่าโดยสารผ่านระบบสมาร์ทโฟน รวมทั้งการติดตามตําแหน่ง
ของรถโดยสารผ่านระบบ GPS  

2) Smart Healthcare บริการด้านสาธารณสุขเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจให้ผู้ป่วยโดยการนําเทคโนโลยี
มาใช้ เช่น การนํา Sensor ขนาดเล็กมาติดไว้ที่ผิวหนังเพ่ือตรวจวัดชีพจร อุณหภูมิ ความช้ืนของ
ร่างกายและส่งข้อมูลกลับไปที่โรงพยาบาลเพ่ือให้ทีมแพทย์ดูแลเฝ้าระวังเก่ียวกับปัญหาสุขภาพ 
และมีระบบ Healthcare Kiosk เพ่ือตรวจร่างกายของผู้ป่วยก่อนไปพบแพทย์ เช่น เจาะเลือด วัด
อุณหภูมิ ความดัน เป็นต้น รวมท้ังระบบการดูแลสุขภาพระยะไกล (Telehealth) ที่ช่วยให้ผู้ป่วย
สามารถตรวจวัดสุขภาพของตนเองและนําส่งข้อมูลให้แก่แพทย์ผ่านระบบวีดีโอคอล  

3) Smart Urban เป็นการนําเทคโนโลยีด้าน IT มาช่วยทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเมือง
มีความน่าอยู่ซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็น Smart Community เช่น โครงการนําร่อง Smart Yuhua ที่มี
การนําระบบ Smart Home, Smart Lightning, Smart Dustbin เข้ามาใช้ในเขตจูรงของสิงคโปร์
เพ่ือช่วยให้ประชากรในเขตดังกล่าวมีชีวิตที่สะดวกสบายมากย่ิงขึ้น มีระบบเฝ้าระวังผู้สูงอายุหากมี
เหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น มีการพัฒนาแอพพลิเคช่ัน My Responder สําหรับช่วยชีวิตประชากรใน
เมืองหากประสบอุบัติเหตุ เช่น พบคนหกล้มสามารถกดแอพพลิเคช่ันดังกล่าวเพ่ือเรียกหน่วยกู้ชีพ
ได้ภายใน 10 นาที เป็นต้น 

4) Smart Nation Platform มีการเก็บรวบรวมข้อมูลดิจิทัลทั่วทั้งเกาะ เพ่ือนําไปวิเคราะห์และใช้
พัฒนาแอพพลิเคชัน หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของชาวสิงคโปร์ 
นอกจากน้ี รัฐบาลเองก็มีการจัดโปรแกรมเพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนชาวสิงคโปร์เรียนรู้เทคโนโลยี
ด้าน IT ต้ังแต่เด็ก เช่น IDA Hive and Technology Associates Program โดยสอนเน้ือหาต้ังแต่
การพัฒนาซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ เพ่ือให้แนวคิด 
Smart City และ Smart Nation กลายเป็นจริงได้ในอนาคต 

ในปีพ .ศ .  2561 สิงคโปร์ ยังไ ด้ประกาศเ ร่ิมดําเนินงานโครงการ AI.SG ส่ง เสริมการพัฒนา
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เพ่ือนํามาปรับใช้ในภาคการเงิน การบริการด้านสุขภาพ และ
การบริหารจัดการเมือง โดยวางแผนจะลงทุนสูงถึง 107 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในช่วง 5 ปีถัดจากน้ี สําหรับ
โครงการดังกล่าวรัฐบาลสิงคโปร์ยังได้จัดต้ังคณะทํางานเพ่ือเศรษฐกิจสิงคโปร์ในอนาคต (Committee of 
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Future Economy: CFE) ซึ่งได้นําเสนอยุทธศาสตร์ไปใช้ในการสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนของประเทศเพ่ือนํา
ประเทศก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคงท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก  

2.3.4 ประเทศมาเลเซีย   

ประเทศมาเลเซีย เป็นประเทศท่ีอยู่ในอาเซียนที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ โดยเริ่มจากแผนปฏิรูปอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าของมาเลเซียโดยใช้เวลา
เพียง 4 ปี ในการยกระดับจากการผลิตที่มีมูลค่าเพ่ิมตํ่าไปสู่การผลิตที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงและเป็นหน่ึงในผู้นําการ
ส่งออกสินค้าที่มีความต้องการในตลาดโลกท่ามกลางภาวะการแข่งขันในตลาดโลกที่มีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น 
นโยบายปฏิรูปอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าของมาเลเซียประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลักที่
สําคัญ (วริษฐา ประจงการ, 2557) คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การกําหนดและคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Strategic Industry) โดยคัดเลือก
อุตสาหกรรมที่มีลักษณะสําคัญ คือ (1) เป็นอุตสาหกรรมที่มาเลเซียมีพ้ืนฐานความรู้และสามารถพัฒนาต่อยอด
ไปสู่การผลิตสินค้าที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นได้ (2) เป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเติบโตในตลาดที่กําลังขยายตัวหรือ
ที่เรียกว่า Sunrise Industry (3) สินค้าที่ผลิตต้องมีวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle) ที่ยาวและเป็น
ผลิตภัณฑ์ต้นนํ้าสําหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอ่ืน ๆ เพ่ือลดความเสี่ยงในด้านการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี โดยได้คัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมาย 4 อุตสาหกรรมคือ (1) อุตสาหกรรม             เซ
มิคอนดักเตอร์ (Semiconductors) (2) อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) (3) อุตสาหกรรม
ไดโอดเปล่งแสง (Light Emitting Diode: LED) และ (4) อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าสําหรับภาคอุตสาหกรรม
และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าครัวเรือน (Industrial Electronics and Home Appliances) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กําหนดตําแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) ที่ชัดเจนให้มาเลเซียเป็นผู้
ตามในตลาดที่กําลังเติบโต Sunrise Industry และพยายามหลีกเลี่ยงการแข่งขันโดยตรงกับจีนซึ่งเป็นผู้นํา
ตลาด เน่ืองจากการแข่งขันโดยตรงในระยะแรกของการพัฒนาไม่สามารถทําได้ แต่หากสามารถผนวก
สายการผลิตสินค้าเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงในห่วงโซ่การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงของจีนแทนการเข้าไป
แข่งขันเพ่ือแย่งส่วนแบ่งในตลาดสินค้าขั้นสุดท้ายจะเป็นโอกาสสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าของมาเลเซีย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากระบวนการผลิตให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น โดยเปลี่ยนจากสายการผลิตแบบ 
Original Equipment Manufacturing (OEM) ที่เป็นการรับจ้างผลิตสินค้าตามแบบที่กําหนดให้จากบริษัทแม่
มาเป็น ระบบการผลิตแบบ Original Design Manufacturing (ODM) ที่เป็นการผลิตแบบครบวงจรที่มีทั้งการ
ทําวิจัยและพัฒนา (R&D) การออกแบบผลิตภัณฑ์ และศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ และพัฒนาต่อไปเป็นการผลิต
แบบ Original Brand Manufacturing (OBM) ที่มีการให้บริการหลังการขายหรือเป็น Solution Provider 
โดยรัฐบาลมาเลเซียกําหนดให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Ministry of Science 
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Technology and Innovation) เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดําเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการผลิต และจัดฝึกอบรมเผยแพร่ให้กับผู้ประกอบการมาเลเซีย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมเครือข่าย (Cluster) เพ่ือยกระดับเทคโนโลยีการผลิตของ
ผู้ผลิตช้ินส่วนต่าง ๆ ให้มีความทัดเทียมและสามารถผลิตสินค้าเพ่ือตอบสนองกับความต้องการท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปของอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยกําหนดให้สถาบันวิศวกรรมนาโนอิเล็กทรอนิกส์ (Institution of Nano-
electronic Engineering) ทําการวิจัยและให้การสนับสนุนด้านเทคนิคกับผู้ประกอบการท่ีอยู่ในคลัสเตอร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การดําเนินการแก้ปัญหาคอขวดที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา และยกระดับเทคโนโลยี
การผลิตแบบบูรณาการ ซึ่งจะเป็นตัวแปรสําคัญที่เอ้ือให้เกิดการปฏิรูปอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าของมาเลเซียให้ประสบความสําเร็จภายใน 4 ปี ทั้งน้ีก่อนเริ่มดําเนินการ 6 เดือน รัฐบาล
มาเลเซียได้ดําเนินการปรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เหมาะสมต่อการดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศ เช่น 
การสร้างระบบขนส่งระหว่างเขตอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพ่ือลดต้นทุนด้านขนส่ง ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ด้านภาษี
ให้กับอุตสาหกรรมและภาคเศรษฐกิจเป้าหมายมากกว่าอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ อีกทั้งยังลดการสนับสนุนและการ
ปกป้องอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศเพ่ือให้เกิดการแข่งขันในตลาดที่โปร่งใสและเป็นธรรม นอกจากน้ี 
รัฐบาลมาเลเซียยังตระหนักว่าการแก้ปัญหาและลดข้อจํากัดต่าง ๆ ในการยกระดับและพัฒนากลุ่ม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าของมาเลเซียน้ันเก่ียวโยงกับภาคเศรษฐกิจอ่ืน ๆ และหน่วยงาน
หลายฝ่ายจึงมีความจําเป็นต้องปฏิรูปภาคเศรษฐกิจ  อ่ืน ๆ เช่น การดําเนินการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน
ที่มีทักษะและคุณภาพให้ตรงกับความต้องการของบริษัทข้ามชาติ โดยกําหนดเป้าหมายของแผนปฏิรูป
การศึกษา (Malaysia Education Blueprint 2013-2025) ให้มีการเพ่ิมจํานวนนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และ
วิศวกรจาก 58 คนต่อประชากร 10,000 คน ในปี พ.ศ. 2556 ให้เพ่ิมขึ้นเป็น 70 คนต่อประชากร 10,000 คน 
ในปี พ.ศ. 2563 นอกจากน้ียังมีการลดอุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ โดยทบทวนนโยบายเกี่ยวกับเงินทุน
เคลื่อนย้ายให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ซึ่งจะดําเนินการปฏิรูปด้านการเงินภายใต้แผนแม่บทพัฒนาและปฏิรูป
ทางด้านการเงิน (Financial Sector Blueprint 2011-2020) เป็นต้น 

นอกจากน้ี รัฐบาลมาเลเซียยังมีนโยบาย Industry4WRD ที่เริ่มพัฒนามาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2560 โดยมี
วัตถุประสงค์ที่ให้ความสําคัญด้านอุตสาหกรรม 4.0 ของมาเลเซีย เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ 2020 ของมาเลเซีย ใน
การก้าวสู่ประเทศพัฒนาแล้วของมาเลเซีย และตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรมที่เน้นการนํา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตเพ่ิมมากขึ้น โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต สร้างงาน สร้าง
แรงงานฝีมือ และส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ภายใต้นโยบายน้ีได้มีการ
ต้ังเป้าหมายหรือตัวช้ีวัดที่เป็นรูปธรรม คือ (1) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 30 ต่อ
คน จากเดิมที่มีประสิทธิภาพการผลิตในภาคอุตสาหกรรมมูลค่า 106,647 ริงกิตต่อคน (2) เพ่ิมการสร้างรายได้
ในภาคอุตสาหกรรมจากมูลค่า 254 พันล้านริงกิตเป็น 392 พันล้านริงกิต (3) เพ่ิมอันดับดัชนีนวัตกรรมโลกจาก
อันดับที่ 35 เป็น 30 และ (4) เพ่ิมจํานวนแรงงานฝีมือในภาคอุตสาหกรรมจากร้อยละ 18 เป็นร้อยละ 35 
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ภายใต้นโยบายดังกล่าว รัฐบาลมาเลเซียจะสนับสนุนผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและภาค
บริการที่เก่ียวข้อง รวมทั้งผู้ประกอบการ SME ในด้านต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ “F.I.R.S.T.” คือ (1) Funding 
โดยการให้เงินทุนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ (2) Infrastructure การสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานและสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสม (3) Regulatory การกําหนดกรอบนโยบายที่เก่ียวข้อง (4) Skill การสร้างแรงงานฝีมือ และ (5) 
Technology การสนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยีอัจฉริยะในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
อุตสาหกรรมเครื่องจักรและส่วนประกอบ อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมการบิน อวกาศ และอุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์ นอกจากน้ีรัฐบาลมาเลเซียยังจัดต้ังสภา “Industry4WRD” ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐ 
ภาคอุตสาหกรรม นักวิชาการ เพ่ือกํากับและติดตามความคืบหน้าการดําเนินการตามแผนของนโยบายดังกล่าว 
รวมทั้งกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและกระทรวงอุตสาหกรรมของมาเลเซียยังได้จัดทํา “Industry4WRD 
Readiness Assessment Guidelines” สําหรับภาคธุรกิจในการประเมินความพร้อมของบริษัท และแนวทาง
ในการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ของมาเลเซีย 

2.3.5 ไต้หวัน  

ไต้หวันเป็นตัวอย่างของความสําเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยมี
แนวทางเริ่มต้นของการพัฒนากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม 4.0 ว่าเป็นกลยุทธ์สําคัญในการยกระดับผลิต
ภาพในการพัฒนาด้วยบริบทใหม่ เน่ืองจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม 4.0 มีความชาญฉลาดและมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นอย่างมาก ซึ่งจะช่วยให้สามารถผลิตสินค้าและบริการที่มีความหลากหลายแตกต่างกันตาม
ความต้องการของลูกค้าเฉพาะรายโดยใช้แรงงานคนน้อยลงในการผลิตซึ่งสอดคล้องกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ของประเทศ  

อุตสาหกรรม 4.0 ของไต้หวันจึงถูกเรียกว่าผลิตภาพ 4.0 (Productivity 4.0) โดยเริ่มในปี พ.ศ. 2558 
ด้วยงบประมาณ 36,000 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (ประมาณ 38,000 ล้านบาท) โปรแกรมผลิตภาพ 4.0 ของ
รัฐบาลไต้หวันในการยกระดับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่ที่อยู่ในอุตสาหกรรมระดับ 2.0 
(Mass Product) ขึ้นมาอยู่ในระดับ อุตสาหกรรม 4.0 (Mass Customization-CPS) น้ัน รัฐบาลไต้หวันได้
ประกาศนโยบาย Productivity 4.0 Development Program ซึ่งเป็นแผนระยะ 10 ปี โดยมีเป้าหมาย คือ 
การปรับจากระบบผลิตอัตโนมัติ (Automatic Product) ไปสู่ระบบการผลิตที่ชาญฉลาด (Intelligent 
Production) และการปรับจากเศรษฐกิจที่ผลักดันด้วยประสิทธิภาพ (Efficiency-driven Economy) ไปสู่
เศรษฐกิจที่ผลักดันด้วยนวัตกรรม (Innovation-driven Economy) นอกจากน้ี สภาบริหารยังได้กําหนด
วิสัยทัศน์ใน 3 ด้าน คือ (1) ด้านอุตสาหกรรม เน้นการสร้างนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม (2) 
ด้านเทคนิค เน้นการสร้างเทคโนโลยีของตนเอง ไม่พ่ึงพิงประเทศอ่ืน และ (3) ด้านบุคลากร เน้นการสร้าง
ผู้ เ ช่ียวชาญในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ โดยมีการกําหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน Productivity 4.0 
Development Program ที่สําคัญ 6 กลยุทธ์ คือ 

1) การพัฒนา Smart Supply Chain Ecosystem สําหรับอุตสาหกรรม (Optimizing the 
Pilot Industry Smart Chain Ecosystem) ที่ ให้ ความสํ าคัญ กับ อุตสาหกรรมหลักที่
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สนับสนุนการสร้างระบบนิเวศของการพัฒนาอุตสาหกรรม  4.0 เ ช่น  Electronic 
Information Manufacturing, Metal Transport Equipment Manufacturing, 
Machinery Manufacturing 

2) การสร้างธุรกิจใหม่ (Create New Business Strategy) เช่น ผู้ผลิตอุปกรณ์ CPS อุปกรณ์
และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม 4.0 

3) การสนับสนุนสินค้าและบริการในโปรแกรมผลิตภาพ 4.0 ที่ผลิตในประเทศ (Promote the 
Localization of Products and Services) เช่น การอํานวยความสะดวกในการนําเข้า
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

4) การพัฒนาความสามารถในการสร้างเทคโนโลยีของตนเอง (Master Key Technology 
Autonomy) 

5) การบ่มเพาะแรงงานทักษะสูง (Cultivate Practical Talents) 
6) การใช้เคร่ืองมือด้านนโยบายและการให้ผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือจูงใจ (Note Industry 

Policy Tools) เช่น การร่วมลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ (Mergers and Acquisitions, Venture 
Capital) การสร้างกลไกในการเป็นพ่ีเลี้ยงและรับประกันเครดิตทางการเงิน (SME 
Counseling System and Credit Guarantee Mechanism) การสนับสนุนเคร่ืองมือใน
การยกระดับอุตสาหกรรม (Industrial Upgrading Tools) 

โดยเริ่มนําร่องใน 7 อุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ 1) สารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ 2) Mental Health 
Transportation 3) เครื่องจักร 4) แปรรูปอาหาร 5) เครื่องนุ่งห่ม 6) บริการค้าปลีก และ 7) โลจิสติกส์ รัฐบาล
ต้ังเป้าหมายในการช่วยธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กประมาณ 100,000 แห่ง หรือประมาณ 10,000 แห่งต่อ
ปี ภายใต้งบประมาณ 4 พันล้านบาทต่อปี โดยแนวทางหลักเน้นการเข้าไปช่วยภาคธุรกิจให้สามารถเปลี่ยนผ่าน
ด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีที่เก่ียวกับ Intelligent Machinery, Internet of Things Technology และ Big 
Data Application นอกจากน้ี รัฐบาลยังปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างนวัตกรรมและ
ผู้ประกอบการ มีการปรับข้อกําหนดในการระดมทุนเพ่ือจูงใจนักลงทุนต่างประเทศ ประกาศ Third Party 
Payment Act โดยให้ใบอนุญาตบริษัทเพ่ือเป็นคนกลางในการทําธุรกรรมการเงิน เช่น allPay Third-Party 
Payment Co., Ltd., Pay2go Co., Ltd., Gash Plus และจัด ต้ั ง  R.O.C. Rapid Innovation Prototyping 
League for Enterprises (TRIPLE) เพ่ือเปลี่ยนจากความคิดสร้างสรรค์ของประชาชนหรือผู้ประกอบการไปสู่
การผลิตจริง โดยมีแพลตฟอร์ม ที่ เ ปิดรับแนวคิดจากผู้คนทั่วโลก และมี Taiwan Innovation and 
Entrepreneurship Center เป็นหน่วยงานสนับสนุนและช่วยเหลือในการสร้างฝันให้เป็นจริง 

นอกจากน้ีในรัฐบาลไต้หวันยังดําเนินนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม 5+2 (5+2 Industrial Innovation 
Plan) ของรัฐบาล และอุตสาหกรรมจําพวกอิเล็กทรอนิกส์ (รวมถึงอุตสาหกรรม Internet of Things (IoT) 
อุตสาหกรรม AI อุตสาหกรรม Cloud Computing) และอุตสาหกรรมผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม ซึ่ง
สอดคล้องกับการดําเนินนโยบายพลังงานสีเขียวของรัฐบาล โดยนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม 5+2 
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ประกอบด้วย 5 อุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไต้หวัน ได้แก่ (1) เทคโนโลยีชีวภาพ (2) อุตสาหกรรมเทคโนโลยี
เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (3) อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอัจฉริยะ (4) อุตสาหกรรมอวกาศและกลาโหม (5) 
อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับ Internet of Things (IoT) เพ่ือการพัฒนาให้ไต้หวันมีความล้ําหน้าทางด้าน
อิเล็กทรอนิกส์เสมือน Silicon Valley แห่งเอเชีย และพ่วงอีก 2 แนวทาง ได้แก่ เกษตรกรรมแผนใหม่ (New 
Agriculture) และแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่กําลังจะก้าวเข้ามามีบทบาทในระบบ
อุตสาหกรรมและภาคการผลิตนับจากน้ี โดยสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการส่งออก 3 ประการ คือ (1) ส่งเสริม
ให้ลงทุนในไต้หวัน เพ่ิมการผลิตเพ่ือการส่งออก (2) แก้ปัญหาภาษีศุลกากร เข้าร่วมองค์กรเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาค เช่น CPTPP (3) เสริมสร้างเสถียรภาพให้แก่ค่าเงิน นอกจากน้ียังมีนโยบายกระตุ้นอุปสงค์ภายใน 5 
ประการ คือ (1) ผลักดันแผนพัฒนาระบบธนาคาร (2) จัดทํางบประมาณในปี พ.ศ. 2562 เกินกว่า 2 ล้านล้าน
ดอลลาร์ไต้หวันเป็นครั้งแรก (3) ผลักดันการปฏิรูปผังเมือง (4) ปฏิรูปพลังงาน และ (5) ผลักดันระบบ การดูแล
ผู้สูงวัยระยะยาว 2.0 นอกจากน้ียังมีแผนการส่งเสริมศักยภาพความสามารถในการแข่งขันของไต้หวันว่า 
รัฐบาลจะเร่งผลักดันให้มีการศึกษาภาษาอังกฤษต้ังแต่ระดับประถมศึกษา เพ่ือบรรลุถึงเป้าหมายการพัฒนา
ไต้หวันให้กลายเป็นประเทศที่มีภาษาทางการ 2 ภาษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

2.3.6 ประเทศเวียดนาม  
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของเวียดนามเร่ิมมีบทบาทในภูมิภาคอาเซียนเพ่ิมมากขึ้นนับต้ังแต่ปี พ.ศ. 

2557 เป็นต้นมาเน่ืองจากเวียดนามกลายเป็นประเทศที่สามารถส่งออกสินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อันดับ 3 
ของอาเซียนรองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย ซึ่งเป็นปริมาณการส่งออกที่มากกว่าประเทศไทย สาเหตุการเติบโต
ในช่วงที่ผ่านมาของเวียดนามคือ อุปสงค์ของสินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศคู่ค้าและตลาดโลกมี
แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ Smart Phone และ Tablet นอกจากน้ีการย้ายฐานการผลิตของ
นักลงทุนต่างชาติก็เป็นตัวแปรที่สําคัญ ซึ่งสะท้อนผ่านปริมาณเงินลงทุนจากต่างชาติ (FDI) ที่เข้ามาลงทุนใน
ปริมาณสูง  

เวียดนามมีข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ โครงสร้างประชากร และนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนการลงทุน
ของบริษัทต่างชาติซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการช่วยเสริมสร้างความมั่นใจของนักลงทุนต่างชาติ โดยเวียดนามมี
แผนแม่บทว่าด้วยยุทธศาสตร์และการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ปี พ.ศ. 2573 โดยเน้นการ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรมหลัก 3 สาขา ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม อุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ และ
อุตสาหกรรมพลังงานใหม่ ๆ แต่เมื่อบริบทของเศรษฐกิจในโลกยุคปัจจุบันได้เปลี่ยนไปสู่การใช้เทคโนโลยีและ
อินเทอร์เน็ตมาสนับสนุนการสร้างอุตสาหกรรมสมัยใหม่หรือ “อุตสาหกรรม 4.0” ทําให้ต้องเร่งก้าวข้ามการ
ผลิตแบบใช้แรงงานเข้มข้นมาใช้ระบบอัตโนมัติเพ่ิมขึ้น ย่ิงต้องพยายามขยับขึ้นไปเป็นอุตสาหกรรมอัจฉริยะใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการผลิต เช่น การพิมพ์ 3 มิติ การวิเคราะห์ Big data การใช้ Cloud เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีเฉพาะเจาะจง  

รัฐบาลเวียดนามปรับตัวเข้าสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 โดยมีการออกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี
ที่ 16/CT-TTG เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560  โดยกําหนดให้หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคท่ัวประเทศ
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มีมาตรการเตรียมความพร้อมทั้งด้านทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็น จึงมีการวาง
บทบาทให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นศูนย์กลางในการทําแผน โดยกําหนดให้จังหวัดบ๊ักนินห์ 
(Bac Ninh) ที่อยู่ตอนเหนือเป็นจังหวัดนําร่องในการพัฒนา “โมเดลเมืองอัจฉริยะ” ที่เน้นด้านเกษตรกรรม
ไฮเทค การประยุกต์ใช้โทรศัพท์มือถือมาควบคุมพ้ืนที่ทางการเกษตร ส่วนจังหวัดฮานาม (Ha Nam) เป็นพ้ืนที่
นําร่องเกษตรกรรมไฮเทคท่ีปลูกพืชให้ผลผลิตสูง นอกจากน้ันรัฐบาลเวียดนามได้วางหลักการเพ่ือนโยบาย
อุตสาหกรรม 4.0 ได้แก่ 

1) พัฒนาโครงการพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบดิจิทัล การพัฒนาแอพพลิเคช่ันและ
ทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการสร้างความปลอดภัยของระบบเครือข่าย 

2) ส่งเสริมมาตรการในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ พัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
รวมท้ังการแก้ไขระบบกฎหมาย ระบบภาษีศุลกากร และลดขั้นตอนด้านเอกสารเพ่ือยกระดับ
สภาพแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจให้มีความโปร่งใสและสร้างความเช่ือมั่นให้กับนักลงทุน 

3) เสนอแผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล เกษตรอัจฉริยะ การท่องเที่ยวและเมือง
อัจฉริยะ 

4) ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ สตาร์ทอัพ โดยวางนโยบายและกลไกท่ีเหมาะสมเพ่ืออํานวยความ
สะดวกและสนับสนุนธุรกิจที่ลงทุนด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

5) ปฏิรูปการศึกษาและการฝึกอบรมเพ่ือสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบ
ใหม่ ๆ 

จากกรณีศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น เห็นได้ว่า การพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพ้ืนฐานสําหรับ
อุตสาหกรรมมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ฟ้าอัจฉริยะ นอกจากน้ี 
การส่งเสริมการพัฒนาด้านเทคโนโลยี การวิจัยและการพัฒนาก็เป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการพัฒนา
กระบวนการผลิต ใ ห้มีมู ลค่ า เ พ่ิมสู งขึ้ น  โดยเปลี่ ยนจากสายการผลิตแบบ  Original Equipment 
Manufacturing (OEM) ที่เป็นการรับจ้างผลิตสินค้าตามแบบท่ีกําหนดให้จากบริษัทแม่มาเป็น ระบบการผลิต
แบบ Original Design Manufacturing (ODM) ที่เป็นการผลิตแบบครบวงจรท่ีมีทั้งการทําวิจัยและพัฒนา 
(R&D) การออกแบบผลิตภัณฑ์ และศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ นอกจากน้ีการรวมกลุ่มกันเป็นคลัสเตอร์ของ
ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ฟ้าอัจฉริยะมีส่วนช่วยสําคัญในการส่งเสริม
ผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ อีกทั้งเพ่ือให้นโยบายในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้ประสบความสําเร็จ
ตามเป้าหมายที่ต้ังได้ และกําหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐให้ชัดเจนเพ่ือช่วยยกระดับการพัฒนาใน
อุตสาหกรรม 
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บทท่ี 3 การวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ 
 

ในส่วนน้ีเป็นการวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะด้วยแบบจําลอง 
Diamond Model ตามด้วยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) ของ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ จากน้ันจะเป็นการวิเคราะห์ TOWS Matrix เพ่ือกําหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
อัจฉริยะ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

3.1 การวิเคราะห์อุตสาหกรรมด้วยแบบจําลอง Diamond Model 
จากการวิเคราะห์แบบจําลอง Diamond Model ของผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้ามีข้อค้นพบเบ้ืองต้นดังน้ี  

(1) ปัจจัยด้านการผลิต (Factor Condition) ของผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทยเป็นหน่ึงในเครือข่ายฐานประกอบและการผลิตโดยเจ้าของแบรนด์
สินค้าระดับโลก กิจกรรมด้านการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นกิจกรรมหลักในการขับเคลื่อนการผลิต
สินค้าและช้ินส่วนในรูปของโมดูล อีกทั้งยังต้องใช้เครื่องจักรที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทส่วนใหญ่ต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและการลงทุนของบริษัทข้าม
ชาติเป็นหลัก จึงเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เงินลงทุนจํานวนมากและต้องแข่งขันกับคู่แข่งทั่วโลก อุตสาหกรรมน้ีจึงมี
พลวัตของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาในอุตสาหกรรมน้ีของประเทศไทยไม่ได้ถูกกําหนดจาก
ปัจจัยภายในประเทศแต่เป็นปัจจัยภายนอกที่มาจากผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทข้ามชาติเกือบทั้งหมด 
ผลิตภัณฑ์หลักที่ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขัน คือ การประกอบวงจรรวม (IC packaging) การ
ประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD) การประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCB Assembly) ในขณะที่ประเทศไทย
ยังไม่มีการประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสุดท้าย เช่น ผลิตภัณฑ์สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ เครื่องเล่น
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น อย่างไรก็ตามในภาพรวมของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทยยังคงมีการขยายตัว
อย่างต่อเน่ือง 

ศักยภาพของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยในด้านปัจจัยการผลิต คือ มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง มีผู้ประกอบการรายใหญ่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมที่พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการ
การผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการบริหารจัดการบริษัท เช่น ด้านทรัพยากรมนุษย์ พบว่า 
มีจํานวนสถานประกอบการขนาดย่อมและขนาดกลาง รวมทั้งจํานวนแรงงานที่เพ่ิมขึ้น โดยทักษะของแรงงาน
มีทักษะความเช่ียวชาญเป็นแรงงานมีฝีมือที่สามารถเพ่ิมขีดความสามารถได้ ด้านทรัพยากรความรู้ มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตลอดจนมีแหล่งความรู้จากสถาบันการศึกษาในประเทศที่สามารถสนับสนุนด้านการ
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมน้ี ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานหรือระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ของ
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ประเทศไทยมีศักยภาพและเอ้ือประโยชน์ต่อการแข่งขัน เช่น ระบบการขนส่ง การสื่อสาร และโทรคมนาคมที่
ทันสมัย ตําแหน่งที่ต้ังของประเทศที่เหมาะสมที่ได้เปรียบในบริบทการค้าในภูมิภาคอาเซียน และมีศักยภาพ
เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค รวมท้ังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน มีแนวนโยบายที่เอ้ือต่อการลงทุน 

อย่างไรก็ตาม ด้านการผลิตของผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
อัจฉริยะมีความสามารถในการผลิตและมีความคล่องตัวในการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อย่างรวดเร็วและมีความเข้มแข็งในการให้บริการแบบ Outsource หรือ Support Service  แต่ยังต้องมีการ
พัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเน่ืองทั้งด้านเทคโนโลยีขั้นสูง มาตรฐานสินค้า ทรัพยากรมนุษย์ ต้นทุนการ
ผลิต โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยส่วนใหญ่มีลักษณะการนําวัตถุดิบมาผลิตเป็น
ช้ินส่วนหรือผลิตเป็นสินค้าสําเร็จรูป ทําให้ต้องมีการนําเข้าวัตถุดิบและสินค้าทุนจําพวกเคร่ืองจักร และ
เทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในกระบวนการผลิต ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการ SME สูงกว่า
ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ หากต้องการเทคโนโลยีใกล้เคียงกัน ในส่วนของกําลังคนน้ัน เน่ืองจากเป็นโรงงาน
ขนาดเล็กจึงมีแรงงานจํานวนน้อย หากเมื่อคู่ค้าต้องการสั่งสินค้าในปริมาณมาก ๆ จะทําให้เสียโอกาสในการ
แข่งขันเน่ืองจากไม่สามารถผลิตสินค้าจํานวนมากได้ ประกอบกับผู้ประกอบการ SME ขาดแคลนบุคลากรด้าน
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Design and Product Development) และขาดความรู้ความ
เข้าใจเร่ืองมาตรฐานและการทําบัญชี รวมท้ังงบประมาณในการวิจัยและพัฒนา นอกจากน้ีในบางคร้ัง
ผู้ประกอบการ SME ก็ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอหากมีคําสั่งซื้อในปริมาณมาก เน่ืองจากต้องนําเข้าวัตถุดิบ
ที่เป็นช้ินส่วนจากต่างประเทศทําให้ความสามารถในการแข่งขันกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่มีน้อย 

(2) ปัจจัยด้านความต้องการหรือการตลาด (Demand Condition) ของผู้ประกอบการ SME ใน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า 

ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่าส่งออกไปทั่วโลกค่อนข้างสูง ในช่วงปี พ.ศ. 
2556-2561 ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยมีการผลิตและส่งออกสินค้า
ขยายตัวอย่างต่อเน่ือง โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์มีการเติบโตต่อเน่ืองมากกว่ามูลค่าการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งมีการเติบโตเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อย ตลาดสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในปี พ.ศ. 2561 เป็นตลาดอาเซียน รองลงมาเป็นสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ตามลําดับ 
มูลค่าส่งออกสินค้าสําคัญ 3 อันดับแรก คือ อุปกรณ์และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ รองลงมาเป็น วงจรรวม 
และเคร่ืองปรับอากาศ ตามลําดับ 

 ศักยภาพและโอกาสการขยายตัวของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย
ยังมีอีกมากตามแนวโน้มของการขยายตัวของอุตสาหกรรมน้ีในตลาดโลก ดังน้ัน การส่งออกสินค้าใน
อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยจึงมีแนวโน้มจะขยายตัวต่อไปตามการขยายตัว
ด้านอุปสงค์ (Demand) ของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะในอนาคตที่จะเอ้ือประโยชน์ให้
อุตสาหกรรมในประเทศสามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งในตลาดโลกได้ 
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 (3) ปัจจัยด้านอุตสาหกรรมต่อเนื่อง/สนับสนุน (Related and Supporting Industries) ของ
ผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า 

แม้ว่าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยมีความได้เปรียบในการตอบสนองต่อความต้องของ 
Supplier แต่ยังมีข้อจํากัดในด้านการพ่ึงพาการนําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นจากการขาดหายของห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรม (Supply Chain) กล่าวคือ ประเทศไทยไม่มี
การผลิตผลิตภัณฑ์ต้นนํ้า ส่วนการประกอบขั้นกลางน้ันก็มีเฉพาะผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่สําคัญคือ 
Hard Disk Drive และการประกอบวงจรรวม (IC Assembly) รวมท้ังยังไม่มีการประกอบผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสุดท้าย จึงทําให้อุตสาหกรรมสนับสนุนเป็นเพียงการผลิตช้ินส่วนไฟฟ้า-กล และช้ินส่วนทาง
กลที่ทํามาจากโลหะ พลาสติก เซรามิก หรือยาง ซึ่งสามารถผลิตได้ในประเทศไทยค่อนข้างมาก ในขณะที่
ช้ินส่วนวงจรรวมและสารเคมี วัตถุดิบทางอิเล็กทรอนิกส์และช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นที่มาของเทคโนโลยี
และมูลค่าส่วนใหญ่ต้องนําเข้าจากกลุ่มประเทศอาเซียนหรือจากประเทศอ่ืน ๆ ถึงแม้ว่าช้ินส่วนบางช้ินอาจมี
การผลิตในประเทศไทย เช่น หน่วยความจํา วงจรรวม ถูกส่งออกไปยังสิงคโปร์หรือฮ่องกง ซึ่งเป็นฐานการ
กระจายสินค้าของผู้จําหน่าย (Distributors) ก่อน แล้วนําเข้ามาใหม่เพ่ือการประกอบขั้นสุดท้าย โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงผลิตภัณฑ์ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และวงจรรวม การประกอบโมดูลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศจึงต้องใช้ช้ินส่วน
นําเข้าจํานวนมาก 

การที่ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทยยังไม่ครบวงจรส่งผลให้ภาพลักษณ์ของ
อุตสาหกรรมถูกมองว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์จะ
มีอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องมากมาย เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ เป็นต้น 
เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยด้านน้ีกับประเทศจีนจะพบว่า อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของจีนมีการพัฒนาและได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องและอุตสาหกรรมสนับสนุนอย่างชัดเจน ปัจจุบันจีนมีโรงงาน
ช้ินส่วนควบคู่กับโรงงานประกอบสินค้าสําเร็จรูป ทําให้ความเก่ียวเน่ืองของระบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม
ครบวงจรสร้างความได้เปรียบในเรื่องต้นทุนการผลิต และศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีของ
ประเทศจีนเป็นอันมาก 

แม้ภาครัฐจะมีนโยบายสนับสนุนการจัดต้ังคลัสเตอร์ในอุตสาหกรรมเป็นระยะ ๆ แต่การรวมกลุ่ม
ผู้ประกอบการเป็นคลัสเตอร์ของไทยในปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจน ขาดการประยุกต์แนวคิดให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมและลักษณะวัฒนธรรมไทย จึงขาดความร่วมมือประสานงานกันอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง 

(4) ปัจจัยด้านยุทธศาสตร์ โครงสร้าง และสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจของผู้ประกอบการ 
SME ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า (Firm Strategy, Structure, and Rivalry) 

โดยทั่วไปอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยยังมีความสามารถในการแข่งขัน
พอสมควร แต่การแข่งขันการค้าระหว่างประเทศในสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีความรุนแรง
เพ่ิมมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะประเทศคู่แข่งที่สําคัญ เช่น จีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน มาเลเซีย และเวียดนาม เป็นต้น  
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ผู้ส่งออกของไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์เศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ทั้งในด้านการเปิดเสรีทางการค้า การรวมกลุ่มทางการค้า รวมท้ังการปรับตัวให้สอดคล้องกับ
กฎระเบียบและกติกาทางการค้าโลกที่มีความยุ่งยากซับซ้อนเพ่ิมมากขึ้นในปัจจุบัน ในขณะที่ประเทศไทยมี
ผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นบริษัทข้ามชาติหลากหลายบริษัท เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และบริษัทของคนไทย 
ทําให้ปริมาณการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้านมีจํานวนมากเกินความต้องการซื้อ
ภายในประเทศค่อนข้างมาก ทําให้การแข่งขันย่ิงทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคา
เพ่ือรักษาส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศ จากเดิมที่ผู้ผลิตเน้นการผลิตเพ่ือทดแทนการนําเข้าโดยเน้นการ
จําหน่ายภายในประเทศก็ต้องปรับกลยุทธ์โดยเน้นการขยายตลาดเพ่ือการส่งออกเพ่ิมมากข้ึน นอกจากน้ี
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังขาดการลงทุนในการพัฒนานวัตกรรมเพราะส่วนใหญ่เน้นแต่การรับจ้างการผลิต/
ประกอบทําให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง ประกอบกับค่าจ้างแรงงานท่ีปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น ทําให้ต้นทุน
การผลิตของบริษัทข้ามชาติเพ่ิมสูงตามไปด้วย ทําให้เกิดการย้ายฐานการผลิตไปสู่ประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาค
อาเซียน เช่น ประเทศเวียดนาม เน่ืองจากค่าแรงที่ตํ่ากว่าซึ่งทําให้บริษัทข้ามชาติมีต้นทุนในการผลิตที่ลดลง 

 (5) บทบาทของรัฐบาล (The Role of Government) ที่มีต่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/
เครื่องใช้ไฟฟ้า 

รัฐบาลไทยให้ความสําคัญต่ออุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยเพราะเป็น
อุตสาหกรรมกรรมพ้ืนฐานที่สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมที่เก่ียวเน่ืองได้ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ภาครัฐยังคงให้ความสําคัญกับอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดยกําหนดให้เป็นอุตสาหกรรมต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First 
S-Curve) คือ อุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพความเช่ียวชาญในการผลิต และเป็นอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าการค้าเป็นจํานวนมาก แต่หากขาดการพัฒนาต่อยอดด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ อุตสาหกรรมกลุ่มน้ีจะถึงจุดอ่ิมตัว และมีความสามารถในการเติบโตตํ่า จึงจําเป็นต้องใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาช่วยพัฒนาให้กลุ่มอุตสาหกรรมน้ีเติบโตต่อไปได้ 

(6) บทบาทของโอกาส (Chance) ที่มีต่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะมีโอกาสจากการเติบโตของการปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางดิจิทัลภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยมีการพัฒนาการเช่ือมต่อของสิ่งต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต 
และมาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูลเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับบ้านอัจฉริยะ (Smart Home) และเมือง
อัจฉริยะ (Smart City) การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการทดแทนแรงงานมนุษย์ มาตรฐานด้านความปลอดภัยของ
ข้อมูล เป็นโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SME ไทย ในการดําเนินธุรกิจ ขณะเดียวกัน คู่แข่งระดับโลก เช่น จีน 
ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ มีการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมไปได้ก้าวหน้าอย่างมาก 
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ประเทศไทยมีความได้เปรียบในด้านทําเลที่ต้ังและอยู่ในกลุ่มประเทศที่กําลังมีการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ ประเทศไทยต้ังอยู่กลางคาบสมุทรอินโดจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีโอกาสในการได้รับ
ประโยชน์จากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในปี 
พ.ศ. 2560 เฉลี่ยถึงร้อยละ 4.8 รวมทั้งรายได้ต่อหัว และรายได้ขั้นตํ่าของแรงงานในแต่ละประเทศได้มีการ
ปรับตัวสูง ข้ึนอย่างต่อเ น่ือง ทําให้ผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์/เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะของไทยมีโอกาสขยายตัวไปยังประเทศเหล่าน้ี 
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3.2 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ 

การวิเคราะห์ จุดแข็ง (Strengths) - จุดอ่อน (Weaknesses) และโอกาส (Opportunities) - อุปสรรค 
(Threats) ของผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ พบประเด็นสําคัญ 
(ตารางที่ 3.1) ดังน้ี 

จุดแข็ง (Strengths) 

S1 SME มีความสามารถในการผลิตและมีความคลอ่งตัวในการผลติเพื่อตอบสนองความต้องการของลกูคา้
ได้อย่างรวดเร็ว เช่น Package, อุปกรณ์เซ็นเซอร์ (Sensor) เช่น อุปกรณ์ตรวจวัดแรงดัน ความร้อน อุณหภูมิ 
แรงลมต่าง ๆ และการเขียนหรือการสร้างคําสั่งให้คอมพิวเตอร์ทํางานให้ได้ตามท่ีต้องการ (Programming) 
นอกจากน้ี SME มีความเข้มแข็งในการให้บริการแบบ Outsource หรือ Support Service เป็นการ
ให้บริการบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง เข้ามาช่วยทํางาน หรือการจัดหาวัตถุดิบแบบซื้อมา-ขาย
ไป ซึ่งไม่ใช่การผลิตในปริมาณมาก 

จุดอ่อน (Weaknesses)  

W1 ต้นทุนการผลิตสูง SME ไม่สามารถแข่งขันได้ กําลังการผลิตของผู้ประกอบการ SME ไม่เพียงพอในกรณี
ที่มีคําสั่งซื้อสินค้าในปริมาณมาก นอกจากสินค้าบางชนิดมีคําสั่งซื้อตามฤดูกาล บางฤดูกาลอาจไม่มีคําสั่งซื้อ 
ทําให้ SME ไม่สามารถผลิตได้ทุกช้ินส่วนและไม่สามารถปรับการผลิตให้สามารถผลิตสินค้าตามคําสั่งซื้อได้ 

W2 ขาดงบประมาณในการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการ SME ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับจ้าง
การผลิต ทําให้ผู้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในการ R&D ในปริมาณน้อย นอกจากนี้ อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะยังถูกครอบงําโดยผู้ประกอบการขนาดใหญ่และบริษัทต่างชาติที่มีส่วน
แบ่งตลาดสูง เน่ืองจากมีความได้เปรียบในด้านความประหยัดต่อขนาดและการมีเทคโนโลยีเป็นของตัวเอง การ
ขาดแคลนบุคลากร ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิต ภัณฑ์  (Product Design and Product 
Development) SME มีความสามารถในด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับเร่ิมต้นและยัง
ขาดความสามารถในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ (Creative Design) ที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคสุดท้าย รวมทั้งยังไม่สามารถซื้อซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธ์ิได้เพราะมีราคา
ค่อนข้างสูง รวมท้ังการขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรฐานและการทําบัญชี โดยเฉพาะมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์และการทําบัญชีที่ถูกต้อง ทําให้ผู้ประกอบการไม่ผ่านการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ รวมท้ังมี
ต้นทุนที่สูงในการทดสอบ นอกจากการทําบัญชีที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นระบบทําให้ผู้ประกอบการ SME ไม่
สามารถเข้าร่วมกระบวนการผลิตกับบริษัทขนาดใหญ่ได้  
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W3 ขาดการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ของ SME ในอุตสาหกรรมน้ียังขาดหน่วยงานหรือศูนย์กลางเพ่ือดําเนินการ
รวมกลุ่มคลัสเตอร์ของ SME อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง โดยเฉพาะพ้ืนที่ในส่วนภูมิภาคทําให้ผู้ประกอบการ
รายใหญ่ไม่รู้จัก SME จึงไม่มีเครือข่ายในการผลิตระหว่างกัน 

โอกาส (Opportunities) 

O1 มีผู้ผลิตรายใหญ่ที่เป็นบริษัทข้ามชาติต้ังฐานผลิตในประเทศที่พร้อมจะถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือ
พัฒนาผู้ประกอบการ SME ของไทย 

O2 มีสถาบันการศึกษาท่ีมีความรู้เก่ียวกับกระบวนการผลิต การวิจัยที่พร้อมจะสนับสนุนและสง่เสริม SME 
เน่ืองจากสถาบันการศึกษามีบุคลากรที่มีความรู้เก่ียวกับกระบวนการผลิต เทคนิคต่าง การบริหารจัดการ และ
การบัญชี เป็นต้น ซึ่งจะช่วยผู้ประกอบการ SME ในการดําเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

O3 มีอุตสาหกรรมต่อเนื่องจํานวนมากที่จะช่วยสร้างโอกาสและการขยายการผลิตให้ SME คือ (1) Smart 
Home (2) Smart Office (3) Smart Factory and Automation (4) Smart Farm (5) Smart Hospital 
and Health และ (6) Smart City and Communication เน่ืองจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีความ
เช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมในข้างต้น รวมท้ัง Mega-trend of Related Technologies ที่มีแนวโน้มการใช้
หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ Internet of Things, Cloud Computing, Big Data Analytics, การพิมพ์สามมิติ
และการประหยัดพลังงานหรือใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ  ล้วนส่งผลต่อการเติบโตของอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะด้วย  

O4 นโยบาย Thailand 4.0 ทําให้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะในประเทศเติบโต 
ภายใต้นโยบายขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 เพ่ือพัฒนาประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและย่ังยืนก้าวพ้น
ประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง โดยต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจจากเดิมที่ขับเคลื่อนด้วยการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตภาคอุตสาหกรรมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม (Innovation Driven Economy) โดยนโยบายดังกล่าวได้มีการมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม
ใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อน โดยอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/
เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) ซึ่งเป็น
อุตสาหกรรมที่ไทยมีความเช่ียวชาญในการผลิตแต่ขาดการต่อยอดด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ นอกจากน้ียังมี
อุตสาหกรรมเกี่ยวเน่ืองที่ เ ป็นอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ที่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/
เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะจะเป็นฐานที่สําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่จะเกิดขึ้น คือ อุตสาหกรรม
หุ่นยนต์ การบินและ  โลจิสติกส์ เช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ดิจิทัล และการแพทย์ครบวงจร 
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อุปสรรค (Threats)  

T1 การแข่งขันที่รุนแรงด้านราคา การนําเข้าชิ้นส่วนราคาถูกจากจีน เน่ืองจากห่วงโซ่ของอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ของไทยยังไม่ครบวงจรทําให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นเพียงผู้รับจ้างผลิตหรือประกอบ (OEM) 
จึงทําให้ต้องนําเข้าวัตถุจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศจีน ซึ่งทําให้ต้นทุนการผลิตเพ่ิมสูงขึ้น 
นอกจากน้ีสินค้าในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มในการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น 
เน่ืองจากในอุตสาหกรรมน้ีเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการไทยบริษัทต่างชาติ เช่น จีน ญี่ปุ่น 
เกาหลีใต้ และไต้หวัน เป็นต้น ซึ่งปริมาณการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านมีจํานวนมาก
เกินกว่าปริมาณการจําหน่ายภายในประเทศค่อนข้างมาก ทําให้มีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรง โดยเฉพาะการ
แข่งขันด้านราคาเพ่ือรักษาส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศ 

T2 มาตรการทางด้านภาษีไม่เอ้ือประโยชน์ให้กับ SME เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องนําเข้าวัตถุดิบ
จากต่างประเทศจึงต้องแบกรับค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีค่อนข้างสูง โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ที่อยู่นอกเขต
พ้ืนที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม  

T3 สินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ใช้เทคโนโลยีการผลิตสูงและมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ทําให้วงจรชีวิต
ผลิตภัณฑ์สั้นลง มีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ มาแทนที่ทําให้สินค้าที่มีอยู่ล้าสมัย เน่ืองจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบอย่างสูง จากพลวัตที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว โดยมีผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ผู้ผลิตสินค้าเจ้าของแบรนด์ เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป 
ญี่ปุ่น จึงต้องทําการแบ่งแยกการผลิต การย้ายฐานการผลิตที่มีการใช้แรงงานเข้มข้น (Labor intensive) ไปยัง
กลุ่มประเทศค่าแรงตํ่าจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ กรณีเช่นน้ีทําให้โซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมการผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามกลไกการแบ่งแยก โดยเจ้าของแบรนด์หรือเทคโนโลยีจําเป็นต้อง
ดําเนินกิจกรรมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงไว้ในส่วนกิจกรรมธุรกิจของตนเอง เช่น การวิจัยพัฒนา การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ขั้นสุดท้าย การตลาด การสร้างแบรนด์ และนําเอากิจกรรมที่มีมูลค่าเพ่ิมน้อย (Low-value-added) ไปไว้ใน
ประเทศที่มีค่าแรงตํ่ากว่าเพ่ือลดต้นทุนลง 

T4 การจัดซ้ือภาครัฐยังไม่สนับสนุนผู้ประกอบการไทยเท่าที่ควร โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ เน่ืองจาก
การใช้งบประมาณใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐมีจํานวนโครงการและมูลค่าต่อปีในปริมาณ
ที่สูง ซึ่งโครงการจัดซื้อจัดจ้างส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าจะตกเป็นของ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ ในขณะที่ผู้ประกอบการกลุ่ม SME มักไม่ผ่านการประมูลโครงการภาครัฐ ซึ่งหากมี
กระบวนการแจ้งเหตุผลที่ไม่ผ่านกับผู้ประกอบการ SME จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการอย่างมากเพ่ือเป็น
ข้อมูลนําไปใช้ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือการย่ืนประมูลโครงการต่อไป นอกจากนี้หากภาครัฐส่งเสริมให้มีการใช้สินค้าที่
มีการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SME อย่างน้อย 10% ของมูลค่าโครงการทั้งหมดก็จะเป็นการช่วย
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมน้ีมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น 
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ตารางที่ 3.1 การวิเคราะห์ จุดแข็ง-จุดอ่อน-โอกาส-อุปสรรค ของผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส/์เครื่องใช้ไฟฟา้อัจฉริยะ 

จุดแข็ง (Strengths) โอกาส (Opportunities) 
S1 SME มคีวามสามารถในการผลิตและมคีวามคล่องตัวใน
การผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็ว เช่น Package, อุปกรณ์เซ็นเซอร ์(Sensor) เช่น 
อุปกรณ์ตรวจวัดแรงดัน ความร้อน อุณหภูมิ แรงลมต่าง ๆ 
และการเขียนหรือการสร้างคําสั่งให้คอมพิวเตอร์ทํางานให้
ได้ตามท่ีต้องการ (Programming) รวมทั้งมีความเข้มแขง็
ในการให้บริการแบบ Outsource หรือ Support Service 
เป็นการให้บริการบุคลากรทีม่ีความรู้ความสามารถเฉพาะ
ทาง เข้ามาช่วยทํางาน หรือการจดัหาวัตถุดิบแบบซื้อมา-
ขายไป ซึ่งไม่ใช่การผลิตในปริมาณมาก 

O1 มีผู้ผลิตรายใหญท่ี่เป็นบริษัทข้ามชาติต้ังฐานผลิตใน
ประเทศที่พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ  
O2 มีสถาบันการศึกษาที่มีความรู้เก่ียวกับกระบวนการ
ผลิต การวิจัยที่พร้อมสนับสนุนและส่งเสริม SME  
O3 มีอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจํานวนมากที่ช่วยสร้าง
โอกาสและการขยายการผลิตให้ SME เช่น ยานยนต์
ไฟฟ้า อุปกรณ์การแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์การเกษตร 
O4 นโยบาย Thailand 4.0 ทําให้อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส/์เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะในประเทศ
เติบโต 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) อุปสรรค (Threats) 
W1 ต้นทุนการผลิตสูง SME ไม่สามารถแข่งขันได้ กําลัง
การผลิตที่ไม่เพียงพอ เน่ืองจากในอุตสาหกรรมมักมคีําสั่ง
ผลิตสินค้าแบบเป็นฤดูกาล SME ไมส่ามารถผลิตได้ทุก
ช้ินส่วนตามคําสั่งซื้อ 
W2 SME ขาดงบประมาณในการวิจัยและพัฒนา ขาด
แคลนบุคลากรด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
(Product Design and Product Development) 
รวมทั้งขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรฐานและการทํา
บัญชี 
W3 ขาดหน่วยงานหรือศูนย์กลางที่ดําเนินการเพ่ือการ
รวมกลุ่มของ SME โดยเฉพาะพ้ืนที่ในส่วนภูมิภาคทําให้
ผู้ประกอบการรายใหญ่ไมรู่้จกั SME จึงไมม่เีครือข่ายใน
การผลิตระหว่างกัน 

T1 การแข่งขนัที่รุนแรงด้านราคา การนําเข้าช้ินส่วน
ราคาถูกจากจีน 
T2 มาตรการทางด้านภาษีไม่เอ้ือประโยชน์ให้กับ SME 
T3 สินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ใช้เทคโนโลยีการผลิตสูง
และมีการเปลีย่นแปลงรวดเร็ว ทําให้วงจรชีวิต
ผลิตภัณฑ์สั้นลง มีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ มาแทนที่ทําให้
สินค้าที่มีอยู่ล้าสมัย 
T4 การจัดซื้อภาครัฐยังไม่สนับสนุนผู้ประกอบการ 
SME ไทยเท่าที่ควร โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ 
(ควรมีการกําหนด Local Content) 
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3.3 การวิเคราะห์ TOWS Matrix 

ผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix ในบทน้ีเป็นการวิเคราะห์ต่อเน่ืองจากวิเคราะห์ภายใน (จุดอ่อนและ
จุดแข็ง) และ การวิเคราะห์ภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) โดยการนําประเด็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรคที่ได้มาทําการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างกันเพ่ือจัดระดับความเข้มข้นของความสัมพันธ์ ระหว่าง 
จุดแข็ง-โอกาส จุดอ่อน-โอกาส จุดแข็ง-อุปสรรค และจุดอ่อน-อุปสรรค พบว่า 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะมีอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจํานวนมาก คือ (1) Smart 
Home (2) Smart Office (3) Smart Factory and Automation (4) Smart Farm (5) Smart Hospital 
band Health และ (6) Smart City and Communication ซึ่งอุตสาหกรรมต่อเน่ืองเหล่าน้ีมีส่วนช่วยสร้าง
โอกาสและขยายการผลิตให้ผู้ประกอบการ SME สามารถเติบโตได้มากย่ิงขึ้น ดังน้ัน ถ้าอุตสาหกรรมข้างต้น
เติบโตก็จะส่งผลต่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะด้วย แต่อย่างไรก็ตาม สินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ใช้
เทคโนโลยีการผลิตสูงและมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วจึงทําให้วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์สั้นลง ทําให้ผู้ประกอบการ 
SME มีความสามารถในการแข่งขันตํ่าจําเป็นต้องมีการรวมกลุ่มคลัสเตอร์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนา
อุตสาหกรรม และแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ผ่านแพลตฟอร์มกลางสําหรับผู้ประกอบการซึ่งช่วยเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ SME ไทยเพ่ิมมากขึ้น  

เน่ืองจากผู้ประกอบการ SME ไทยมีความเข้มแข็งและคล่องตัวในด้านในการผลิตเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เช่น Package อุปกรณ์เซ็นเซอร์ (Sensor) อุปกรณ์ตรวจวัดแรงดัน ความ
ร้อน อุณหภูมิ แรงลมต่าง ๆ และการเขียนหรือการสร้างคําสั่งให้คอมพิวเตอร์ทํางานให้ได้ตามที่ต้องการ 
(Programming) การให้บริการแบบ Outsource หรือ Support Service ซึ่งเป็นการให้บริการโดยบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเข้ามาช่วยทํางาน หรือจัดหาวัตถุดิบแบบซื้อมา-ขายไปท่ีไม่ใช่การผลิตใน
ปริมาณมาก  จึงเป็นข้อได้เปรียบของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม นอกจากน้ี การมีผู้ผลิตรายใหญ่ที่เป็น
บริษัทข้ามชาติเข้ามาต้ังฐานผลิตในประเทศไทยเป็นจํานวนมากจึงเปิดโอกาสในการช่วยพัฒนาจุดอ่อนของ
ผู้ประกอบการ SME ในด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคในการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด
ให้ดีขึ้น โดยการส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจขนาดใหญ่จากต่างประเทศกับ SME ไทย ในขณะที่การแข่งขันที่รุนแรง
ในด้านราคา การนําเข้าช้ินส่วนราคาถูกจากจีน มาตรการทางด้านภาษีที่ไม่เอ้ือประโยชน์กับ SME เป็น
อุปสรรคภายนอกท่ีสําคัญของอุตสาหกรรมน้ี 

ก่อนจะนําไปกําหนดแนวทางการพัฒนาเป็น 4 ฉากทัศน์ โดยใช้ TOWS Matrix และมีแนวทางการ
พัฒนาในแต่ละฉากทัศน์ (ตารางที่ 3.2) ประกอบด้วย  
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ตารางที่ 3.2 TOWS Matrix ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใชไ้ฟฟ้าอัจฉริยะ 

การวิเคราะห์ TOWS Matrix อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส/์เครื่องใช้ไฟฟา้อัจฉริยะ 

โอกาส-อุปสรรค 
O1 มีผู้ผลิตรายใหญ่ที่เป็นบริษัทข้ามชาติต้ังฐาน
ผลิตในประเทศท่ีพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ  
O2 มีสถา บันการศึ กษาที่ มี ความ รู้ เ ก่ี ยว กับ
กระบวนการผลิต การวิจัยที่พร้อมสนับสนุนและ
ส่งเสริม SME  
O3 มีอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจํานวนมากท่ีช่วยสร้าง
โอกาสและการขยายการผลิตให้ SME เช่น ยาน
ยนต์ไฟฟ้า อุปกรณ์การแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์
การเกษตร 
O4 นโยบาย Thailand 4.0 ทําให้อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะในประเทศ
เติบโต 
T1 การแข่งขันที่รุนแรงด้านราคา การนําเข้า
ช้ินส่วนราคาถูกจากจีน 
T2 มาตรการทางด้านภาษีไม่เอ้ือประโยชน์ให้กับ 
SME 
T3 สินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ใช้เทคโนโลยีการ
ผลิตสูงและมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ทําให้วงจร
ชีวิตผลิตภัณฑ์สั้นลง มีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ มาแทนที่
ทําให้สินค้าที่มีอยู่ล้าสมัย 
T4 การจัดซื้อภาครัฐยังไม่สนับสนุนผู้ประกอบการ 
SME ไทยเท่าที่ควร โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ 
(ควรมีการกําหนด Local Content) 
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ตารางที่ 3.2 TOWS Matrix ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใชไ้ฟฟ้าอัจฉริยะ (ต่อ) 

จุดแข็ง-จุดอ่อน 
S1 SME มีความสามารถในการผลิตและมีความ
คล่องตัวในการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เช่น Package, อุปกรณ์
เซ็นเซอร์ (Sensor) เช่น อุปกรณ์ตรวจวัดแรงดัน 
ความร้อน อุณหภูมิ แรงลมต่าง ๆ และการเขียน
หรือการสร้างคําสั่งให้คอมพิวเตอร์ทํางานให้ได้
ตามท่ีต้องการ (Programming) รวมท้ังมีความ
เข้มแข็งในการให้บริการแบบ Outsource หรือ 
Support Service เป็นการให้บริการบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง เข้ามาช่วยทํางาน 
หรือการจัดหาวัตถุดิบแบบซื้อมา-ขายไป ซึ่งไม่ใช่
การผลิตในปริมาณมาก 
W1 ต้นทุนการผลิตสูง SME ไม่สามารถแข่งขันได้ 
กํ า ลั ง ก า ร ผ ลิ ตที่ ไ ม่ เ พี ย งพอ  เ น่ื อ ง จ าก ใน
อุตสาหกรรมมักมีคําสั่งผลิตสินค้าแบบเป็นฤดูกาล 
SME ไม่สามารถผลิตได้ทุกช้ินส่วนตามคําสั่งซื้อ 
W2 SME ขาดงบประมาณในการวิจัยและพัฒนา 
ขาดแคลนบุคลากรด้านการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ รวมท้ังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่อง
มาตรฐานและการทําบัญชี 
W3 ขาดหน่วยงานหรือศูนย์กลางที่ดําเนินการเพ่ือ
การรวมกลุ่มของ SME โดยเฉพาะพ้ืนที่ในส่วน
ภูมิภาคทําให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ไม่รู้จัก SME 
จึงไม่มีเครือข่ายในการผลิตระหว่างกัน 

ฉากทัศน์ที่ 1: พัฒนาจุดแข็งที่สอดคล้องกับ
โอกาส 

- เปิดโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ SME 
ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ (S1 
O1 และ S1 O3) 

ฉากทัศน์ที่ 2: พัฒนาแก้ไขจุดอ่อนเพื่อเก็บเก่ียว
โอกาส 

- พัฒนาผลิตภัณฑ์ SME ให้ได้มาตรฐาน (W1 O1) 
- ยกระดับกระบวนการผลิตของ  SME ให้มี
นวัตกรรม (W2 O3) 

- ส่งเสริมการทํา R&D ในเชิงพาณิชย์ที่ตอบโจทย์
ความต้องการของ SME (W2 O2) 

- ส่ ง เส ริมการรวมกลุ่ มคลัส เตอร์ และส ร้ าง
เครือข่ายทางธุรกิจของผู้ประกอบการ SME (W3 
O4) 

ฉากทัศน์ที่ 3: ใช้จุดแข็งเพื่อแก้ไขอุปสรรค 
- พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือให้ผู้ประกอบการ SME 
สามารถก้าวไปสู่การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์/
เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ (S1 T1)  
 

ฉากทัศน์ที่ 4: พัฒนาจุดอ่อนให้สัมพันธ์ กับ
อุปสรรค 
- ทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบ และสิทธิประโยชน์
ต่าง ๆ แก่ SME (W2 T2) รวมท้ังการทบทวน
การต้ังข้อกําหนดเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (W3 
T4) 
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ฉากทัศน์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาจากจุดเด่นภายในที่สอดคล้องกับโอกาสภายนอก ได้แก่ เปิด
โอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ SME ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ (S1 O1 และ S1 O3) 
การเปิดพ้ืนที่และเวทีการแสดงผลงานของ SME เ พ่ือส่งเสริมให้ เ กิด Business Matching ระหว่าง
ผู้ประกอบการ SME ที่เป็น Maker กับ Supplier ในประเทศหรือผู้ประกอบการรายใหญ่ และการสร้างตลาด
และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME สามารถเข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ SMART Electronics ในตลาด
ต่างประเทศ รวมทั้งการผลักดันให้ภาครัฐใช้อุปกรณ์ช้ินส่วนหรือระบบ Smart Electronics ของผู้ประกอบการ 
SME ไทย โดยผ่านการจัดซื้อจัดจ้างโครงการของภาครัฐ รวมท้ังผลักดันให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ต้องใช้ 
Smart Component ที่ผลิตในประเทศอย่างน้อย 10% 

ฉากทัศน์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาจากจุดอ่อนภายในท่ีสัมพันธ์กับโอกาสภายนอก ได้แก่ การ
ยกระดับนวัตกรรมการผลิตของผู้ประกอบการ SME เพ่ือสร้าง Value Creation และ Value Added ให้
ผู้ประกอบการ SME โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ SME ให้ได้มาตรฐาน (W1 O1) การยกระดับกระบวนการผลิต
ของ SME ให้มีนวัตกรรม (W2 O3) การส่งเสริมการทํา R&D ในเชิงพาณิชย์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของ 
SME (W2 O2) และการส่งเสริมการรวมกลุ่มคลัสเตอร์และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจของผู้ประกอบการ SME 
(W3 O4) 

ฉากทัศน์ที่ 3 แนวทางการพัฒนาจากจุดเด่นภายในที่จับคู่กับอุปสรรคจากภายนอก ได้แก่ การ

พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือให้ผู้ประกอบการ SME สามารถก้าวไปสู่การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า

อัจฉริยะ (S1 T1) โดยการพัฒนาและจัดให้มีศูนย์นวัตกรรม (Innovation Lab) เพ่ือยกระดับผู้ประกอบการ 

SME และกลุ่ม สตาร์ทอัพ ไปสู่ SMART Electronics ให้มีความรู้ความสามารถในการออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย ซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธ์ิ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลส่วนกลางสําหรับผู้ประกอบการ SME 

เพ่ือให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SME ในด้านต่าง ๆ เช่น ระบบฐานข้อมูล 

ศักยภาพการผลิต และผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ SME การวิเคราะห์วิจัยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ

ผู้ประกอบการ SME ทั้งข้อมูลด้านแหล่งเงินทุน การตลาด เทคโนโลโลยีการผลิต การบริหารจัดการ รวมทั้ง

ระบบ e-learning Online ที่รวบรวมหลักสูตรการฝึกอบรมสําหรับพัฒนาบุคลากร SME 

ฉากทัศน์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาจากจุดอ่อนภายในที่สัมพันธ์กับอุปสรรคจากภายนอก ได้แก่ การ
ทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่ SME (W2 T2) ซึ่งรวมถึงการทบทวนการต้ัง
ข้อกําหนดเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (W3 T4) 
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3.4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ 
1) การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ

ควรเน้นการสร้างมาตรฐานให้ผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ 
ในเบ้ืองต้น ภาครัฐควรเริ่มต้นด้วยการออกใบรับรองผลิตภัณฑ์ (Certified Quality) ให้กับผลิตภัณฑ์
ที่ได้มาตรฐานเพ่ือเพ่ิมน่าเช่ือถือให้กับผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการช่วยเพ่ิมโอกาสให้ผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาย่อมสามารถในแข่งขันในตลาดในประเทศได้ หลังจากน้ันจึงผลักดันให้ผลิตภัณฑ์
ของผู้ประกอบการได้รับมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับต่อไป 

2) การเปลี่ยนแนวคิด (Paradigm Shift) จากการประกอบธุรกิจแบบด้ังเดิมไปสู่ อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะต้องนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในหน่วยงานเพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ SME ไปสู่ SMART Innovative Electronics Solutions เป็นรากฐาน
ในการยกระดับภาคอุตสาหกรรมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม S-curve และ New S-curve 
ของประเทศ ภาครัฐควรเป็นผู้สนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้อุตสาหกรรมทางด้านระบบระบบ
นิเวศและเงินทุนที่เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของ SME ไปสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/
เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ 

3) การพัฒนาและสร้างบุคลากรในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะให้มีความรู้
ความสามารถในด้านการออกแบบและพัฒนาสินค้าที่หลากหลายเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าให้
สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งการส่งเสริมความรู้ในการดําเนินธุรกิจ เช่น การทําบัญชี การตลาด การ
เจรจาการค้ากับต่างประเทศ เป็นสิ่งสําคัญในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เน่ืองจาก
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีข้อจํากัดในด้านต่าง ๆ เหล่าน้ี 

4) การทบทวนกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และสิทธิประโยชน์ของหน่วยงานภาครัฐจะช่วยเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันและการลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ 
เน่ืองจากอุตสาหกรรมน้ีส่วนใหญ่ยังต้องพ่ึงพิงการลงทุนและเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการรายใหญ่ที่
อยู่ในห่วงโซ่อุปทานระดับโลก ดังน้ัน การผลักดันให้เกิดกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และสิทธิ
ประโยชน์ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการลงทุนเป็นสิ่งสําคัญ โดยกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และสิทธิ
ประโยชน์เหล่าน้ันต้องเอ้ือประโยชน์ให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถแข่งขันและเติบโต
ได้ด้วย 

  



ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส/์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ 
 

3-16 
 

5) การพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/
เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะควรกระจายโอกาสไปยังภูมิภาค เน่ืองจากในปัจจุบันผู้ประกอบการ SME ที่มี
ศักยภาพต้ังบริษัทอยู่ในภูมิภาคและยังอยู่นอกเขตพ้ืนที่ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ดังน้ัน การพัฒนา
และการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐที่ครอบคลุมพ้ืนที่ในภูมิภาคจะมีส่วนช่วยยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการในภูมิภาคมากขึ้น รวมทั้งควรส่งเสริมให้เกิดการบูรณา
การหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องในอุตสาหกรรมน้ีเน่ืองจากในปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง
เป็นจํานวนมาก การบูรณาการความร่วมกันจะทําให้ทิศทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ีมี
ความชัดเจนไม่ซ้ําซ้อนกัน ซึ่งจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิพลในการดําเนินนโยบาย 
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บทท่ี 4 ยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบตัิการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉรยิะ 

การส่งเสริม SME ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-
2567) จะมุ่งเน้นการเปลี่ยนแนวคิด (Paradigm Shift) จากการประกอบธุรกิจในแบบด้ังเดิมไปสู่อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์/เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะโดยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในหน่วยงานเพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ SME ไปสู่ SMART Innovative Electronics Solutions ซึ่งช่วยยกระดับ
ภาคอุตสาหกรรมในการสนับสนุนอุตสาหกรรม S-curve และ New S-curve ของประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดภายในประเทศและตลาด
ต่างประเทศ ซึ่ง SME ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะจะเป็นพลังสําคัญในการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม S-curve และ New S-curve ของประเทศต่อไปในอนาคต 

รูปที่ 4.1 การพัฒนา Smart Electronics ของประเทศไทย 



รูป
ที่ 

4.2
 ย

ุทธ
ศา

สต
ร์แ

ละ
แผ

นป
ฏิบ

ัติก
าร

สง่
เส

ริม
วิส

าห
กิจ

ขน
าด

กล
าง

แล
ะข

นา
ดย

่อม
 

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส/์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ 

4-2 



ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส/์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ 

4-3 

วิสัยทัศน ์

“สร้าง Paradigm Shift เพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถของ SME ไปสู่  
SMART Innovative Electronics Solutions” 

พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบนิเวศให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของ SME ไปสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ

2. ส่งเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของ SME เพ่ือสร้างมูลค่า
และก้าวไปสู ่SMART Innovative Electronics Solutions

เป้าหมาย 

เป้าหมายระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) 

1. เ พ่ิมจํานวน SME ที่ปรับตัวเข้าสู่การผลิตสินค้าในกลุ่ม SMART Innovative Electronics
Solutions จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และเครื่องใช้ไฟฟ้า2

2. ส่งเสริมให้ SME สามารถส่งออกช้ินส่วน สินค้า และระบบในกลุ่ม SMART Innovative
Electronics Solutions โดยมีมูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ของมูลค่าการส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรมในกลุ่มน้ีโดยรวม3

ยุทธศาสตร์การส่งเสริม SME ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใชไ้ฟฟ้าอัจฉริยะ  

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) 

ในการที่บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่กําหนดไว้จึงจําเป็นต้องมีแผนการส่งเสริม SME ในช่วง
ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) จึงควรมีการกําหนดยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ไว้ 3 
ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 

2 ผู้ประกอบการ SME ที่สามารถก้าวไปสู่ SMART Innovative Electronics Solutions คือ SME ที่สามารถผลิตชิ้นส่วน สินค้า และระบบ 
(System Integration) ที่ใช้ Smart Electronics ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการเปล่ียนรูปแบบจาก OEM เป็น ODM และ การสร้าง 
Solution ในชิ้นงานที่เก่ียวข้องกับ Smart Electronics 
3 การกําหนดมูลค่าการส่งออกของ SME ในกลุ่ม Smart ไว้ร้อยละ 10 นั้นมาจากข้อมูลมูลค่าการส่งออกของ SME ในปี พ.ศ. 2560 มีเพียงร้อยละ 
7 ดังนั้น การต้ังเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 10 จึงเป็นการท้าทายการพัฒนา Smart Electronics ของ SME ไทย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบนิเวศเพื่อให้ผู้ประกอบการ SME สามารถก้าวไปสู่การผลิตสินค้ากลุ่ม 
SMART Innovative Electronics Solutions 

ยุทธศาสตร์น้ีเพ่ือเสริมสร้างปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานของอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนา SME ให้สามารถ
ปรับตัวไปสู่การผลิตในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ ทั้งในส่วนของการพัฒนาระบบ
นิเวศหรือปัจจัยสิ่งแวดล้อมสนับสนุนให้ SME สามารถพัฒนาตนเองให้เติบโตและเข้มแข็งในการผลิตสินค้า
กลุ่ม SMART Innovative Electronics Solutions ได้ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ดังน้ี 

กลยุทธ์ที่ 1.1:  สนับสนุนผู้ประกอบการ SME และ Startup ให้เข้าถึงเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่ม SMART Innovative 
Electronics Solutions 

กลยุทธ์ที่ 1.2:  พัฒนาระบบฐานข้อมูลส่วนกลางสําหรับผู้ประกอบการ SME  

กลยุทธ์ที่ 1.3:  สร้าง Collaborative Platform ความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
เพ่ือให้เกิดความเช่ือมโยงกัน 

กลยุทธ์ที่ 1.4:  ทบทวนและปรับปรุงสิทธิประโยชน์ในด้านการลงทุนและมาตรการทางด้านภาษีเพ่ือ
ส่งเสริมให้ SME ลงทุนใน SMART Innovative Electronics Solutions 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับนวัตกรรมการผลิตของผู้ประกอบการ SME เพื่อสร้าง Value Creation และ 
Value Added 

ยุทธศาสตร์น้ีเป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตของผู้ประกอบการ SME ด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมให้มีความรู้และทักษะในการออกแบบและพัฒนาสินค้าเพ่ือสร้างมูลค่าสินค้าในสามารถแข่งขัน
ได้ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ดังน้ี 

กลยุทธ์ที่ 2.1: ยกระดับกระบวนการผลิตของ SME ให้มีนวัตกรรม  

กลยุทธ์ที่ 2.2: พัฒนาผลิตภัณฑ์ SME ให้ได้มาตรฐาน  

กลยุทธ์ที่ 2.3: ส่งเสริมการทํา R&D ในเชิงพาณิชย์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของ SME 

กลยุทธ์ที่ 2.4: ส่งเสริมการรวมกลุ่มคลัสเตอร์และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจของผู้ประกอบการ SME 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ SME ทั้งตลาดในประเทศและตลาด
ต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์น้ีเป็นการพัฒนาโอกาสความร่วมมือทางการค้าทั้งตลาดภายในประเทศและตลาด
ต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการ SME รวมท้ังผลักดันสินค้าของผู้ประกอบการ SME ให้สามารถแข่งขันได้ทุก
ตลาด ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ดังน้ี 
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กลยุทธ์ที่ 3.1:  สร้ า ง โ อก าสและส่ ง เ ส ริ มตลาด  SMART Innovative Electronics Solutions 
ภายในประเทศให้ SME 

กลยุทธ์ที่ 3.2: สร้างตลาดและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME สามารถเข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ 
SMART Innovative Electronics Solutions ในตลาดต่างประเทศ 

 

จากแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/
เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะในข้างต้นสามารถสรุปตัวช้ีวัดที่ใช้ในการประเมินผลการดําเนินการในแต่ละยุทธศาสตร์
ดังแสดงในตารางที่ 4.1 
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ตารางที่ 4.1 กรอบระยะเวลาดําเนนิงานของยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนกิส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ (พ.ศ. 2563-2567) 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์
ปี 

ตัวชี้วัด/คา่เปา้หมาย 
63 64 65 66 67 

ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาระบบนิเวศเพื่อใหผู้้ประกอบการ SME สามารถก้าวไปสู่การผลิตสินค้ากลุม่ 
SMART Innovative Electronics Solutions 
กลยุทธ์ที่ 1.1: สนับสนุนผู้ประกอบการ 
SME และ Startup ให้เข้าถึงเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่ม SMART 
Innovative Electronics Solutions  

     SME สามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบในกลุ่ม 

Smart Electronics 
Solutions ด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของศูนย์
นวัตกรรม (Innovation 
Lab) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

10 

กลยุทธ์ที่ 1.2: พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ส่วนกลางสําหรับผู้ประกอบการ SME  

     

กลยุทธ์ที่ 1.3: สร้าง Collaborative 
Platform ความร่วมมือระหว่าง
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเพ่ือให้เกิด
ความเช่ือมโยงกัน 

     

กลยุทธ์ที่ 1.4: ทบทวนและปรับปรุงสิทธิ
ประโยชน์ในด้านการลงทุนและมาตรการ
ทางด้านภาษีเพ่ือส่งเสริมให้ SME ลงทุนใน 
SMART Innovative Electronics 
Solutions 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับนวัตกรรมการผลิตของผู้ประกอบการ SME เพื่อสร้าง Value Creation และ 
Value Added 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์
ปี 

ตัวชี้วัด/คา่เปา้หมาย 
63 64 65 66 67 

กลยุทธ์ที่ 2.1: ยกระดับกระบวนการผลิต
ของ SME ใหม้นีวัตกรรม  

     จํานวน SME ที่ปรับตัวเข้า
สู่การผลิตสินคา้ในกลุ่ม 
SMART Innovative 

Electronics Solutions 
จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
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กลยุทธ์ที่ 2.2: พัฒนาผลิตภัณฑ์ SME ให้ได้
มาตรฐาน  

     

กลยุทธ์ที่ 2.3: ส่งเสริมการทํา R&D ในเชิง
พาณิชย์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของ SME 

     

กลยุทธ์ที่ 2.4: ส่งเสริมการรวมกลุ่มคลัส
เตอร์และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจของ
ผู้ประกอบการ SME 

     

ยุทธศาสตร์ที ่3 สร้างโอกาสทางการค้าใหกั้บผู้ประกอบการ SME ทั้งตลาดในประเทศและตลาด
ต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 3.1: สร้างโอกาสและส่งเสริม
ตลาด SMART Innovative Electronics 
Solutions ภายในประเทศให้ SME 

     SME สามารถส่งออก
ช้ินส่วน สินค้า และระบบ

ในกลุ่ม SMART 
Innovative Electronics 
Solutions โดยมีมูลค่าการ
ส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 
ของมูลค่าการส่งออกสินค้า

อุตสาหกรรมในกลุ่มน้ี
โดยรวม 

กลยุทธ์ที่ 3.2: สร้างตลาดและส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการ SME สามารถเข้าร่วมแสดง
ผลิตภัณฑ์ SMART Innovative 
Electronics Solutions ในตลาด
ต่างประเทศ 

     

 

 โดยแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะมีรายละเอียดของแต่ละยุทธศาสตร์ดังต่อไปน้ี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบนิเวศเพื่อให้ผู้ประกอบการ SME สามารถก้าวไปสู่การผลิตสินค้ากลุ่ม 
SMART Innovative Electronics Solutions 

     กลยุทธ์ที่ 1.1  สนับสนุนผู้ประกอบการ SME และ Startup ให้เข้าถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยี ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่ม  SMART Innovative Electronics 
Solutions 

 การพัฒนาระบบนิเวศหรือโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเป็นปัจจัยแวดล้อมในการสนับสนุนอุตสาหกรรม
เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งมีความสําคัญต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ 
SME ที่อยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบด้ังเดิมเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ โดยการสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือพ้ืนฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของตนเองเพ่ือเพ่ิมขีดความสามรถของผู้ประกอบการ SME และกลุ่มสตาร์ทอัพก้าวไปสู่การผลิตสินค้า 
SMART Innovative Electronics Solutions ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์: ผู้ประกอบการ SME และกลุ่มสตาร์ทอัพสามารถเข้าถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีใน
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่ม SMART Innovative Electronics Solutions โดยกลยุทธ์
ที่ 1.1 มีแนวทางการดําเนินงานดังน้ี 

 พัฒนาและจัดให้มีศูนย์นวัตกรรมในระดับภูมิภาคเพ่ือให้ผู้ประกอบการ SME และ Startup มี
เครื่องมือและอุปกรณ์ในด้านการออกแบบและการสร้าง Smart System เพ่ือก้าวไปสู่การผลิต
สินค้าในกลุ่ม SMART Innovative Electronics Solutions โดยการสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดซื้ออุปกรณ์และเคร่ืองมือผ่านศูนย์ SME Industry Transformation Center (SME ITC) ของ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กนอ. ศูนย์ SME Support & Rescue Center และ
ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต Industry Transformation Center (ITC) เพ่ือสนับสนุนตาม
ความต้องการของ SME สามารถก้าวเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
อัจฉริยะได้  

 สร้างศูนย์ทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้นเพ่ือการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เก่ียวกับ Smart 
Electronics เน่ืองจากในปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการทดสอบของภาครัฐที่ได้รับการขึ้นทะเบียน 3 
แห่ง คือ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ศทอ.) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
(สฟอ.) และงานพัฒนามาตรฐานและทดสอบ (รคอ.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ ในขณะที่ห้องปฏิบัติการของภาคเอกชนมีราคาสูง 

 ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยภาครัฐสนับสนุนซอฟต์แวร์ส่วนกลางที่ถูกลิขสิทธ์ิ เพ่ือให้บริการ 
SME เน่ืองจากการลงทุนด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ SME ต้องใช้
งบประมาณสูงในการซื้อซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธ์ิและได้มาตรฐาน โดยภาครัฐร่วมสนับสนุนเงิน
ลงทุนเพ่ือใช้ในการซื้อซอฟต์แวร์สนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการ SME โดยมีสัดส่วนของการ
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สนับสนุนของภาครัฐต่อกลุ่มผู้ประกอบการคิดเป็นร้อยละ 75 : 25 (ต้นทุนที่ใช้ต่อ 1 License ที่
ถู กลิ ขสิท ธ์ิ ต้องใ ช้ งบประมาณ  300,000 – 500,000 บาท )  ซึ่ ง ก่อ ให้ เ กิดประโยชน์ กับ
ผู้ประกอบการ SME ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมาก ในส่วนของการดูแล
ซอฟต์แวร์ที่เป็นส่วนกลางบริหารจัดการโดย สสว. ศูนย์นวัตกรรม หรือ สมาคมต่าง ๆ 
 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลส่วนกลางสําหรับผู้ประกอบการ SME  

ระบบฐานข้อมูลสําหรับผู้ประกอบการ SME เป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมี
ความรู้และสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SME ในด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูล
เก่ียวกับเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการบริหารจัดการของ
ผู้ประกอบการ SME  การวิเคราะห์วิจัยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SME ทั้งข้อมูลด้านแหล่ง
เงินทุน การตลาด เทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ กฎระเบียบและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  รวมท้ังระบบ 
e-Learning Online ที่รวบรวมหลักสูตรการฝึกอบรมสําหรับพัฒนาบุคลากร SME เน่ืองจาก SME ส่วนใหญ่มี
พนักงานไม่มาก การบริหารจัดการต่าง ๆ จึงเน้นในเร่ืองของกระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมยอดขายของบริษัท การ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะจึงเป็นประเด็นที่ได้รับความสําคัญในลําดับรองลงมา การส่งพนักงานเข้า
ร่วมฝึกอบรมความรู้หรือทักษะเหมือนเป็นการสูญเสียแรงงานในการผลิตไป จึงทําให้ไม่ส่งบุคคลากรเข้าร่วม
การฝึกอบรมโดยเฉพาะผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาค นอกจากน้ี ผู้ประกอบการ SME ยังประสบปัญหา
เก่ียวกับการรับข้อมูล การสนับสนุน สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของภาครัฐที่ไม่ต่อเน่ืองและไม่ทันสมัย จึงทําให้
ผู้ประกอบการหลายรายไม่สามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของภาครัฐได้ ดังน้ัน หากมีระบบฐานข้อมูลกลาง
สามารถเอ้ือประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SME ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์และทันสมัย 

เป้าประสงค์: เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME สามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ สิทธิประโยชน์ และการฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มทักษะในด้านต่าง ๆ เช่น กระบวนการผลิต การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาตลาด 
เทคโนโลยี การบริหารจัดการด้านการเงินและการพัฒนาบุคลากร โดยกลยุทธ์ที่ 1.2 มีแนวทางการดําเนินงาน
ดังน้ี 

 จัดทํา Online Directory ของ SME ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะซึ่ง
เป็นระบบฐานข้อมูลที่สําคัญโดยดําเนินการขึ้นทะเบียนสมาชิกเพ่ือรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับข้อมูล
ของผู้ประกอบการ ศักยภาพการผลิต และผลิตภัณฑ์ของ SME เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจให้
ผู้ประกอบการ SME ในการเช่ือมโยงกระบวนการผลิตในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม  

 จัดทําระบบฐานข้อมูลส่วนกลางเพ่ือให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ SME ทั้ง
ข้อมูลด้านแหล่งเงินทุน การตลาด เทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ สิทธิประโยชน์   เป็น
ต้น โดยบูรณาการหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูลไว้เป็นระบบฐานข้อมูล
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ส่วนกลาง ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูลของผู้ประกอบการและทําให้ผู้ประกอบการ
ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยมากย่ิงขึ้น 

 พัฒนาระบบ E-Learning โดยบูรณาการหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องและสมาคมต่าง ๆ เพ่ือ
รวบรวมหลักสูตรการฝึกอบรมสําหรับพัฒนาบุคลากร SME โดยเฉพาะหลักสูตรพ้ืนฐานต่าง ๆ
ช่วยเสริมสร้างความรู้ให้ผู้ประกอบการสามารถเรียนรู้ในช่วงเวลาที่ตนเองสะดวก และยังช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็กในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

 

กลยุทธ์ที่  1.3 สร้ าง  Collaborative Platform ความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกัน 

Collaborative Platform เ ป็นแพลตฟอร์มกลางของผู้ประกอบการ  SME ในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ ซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการขนาดใหญ่ และผู้ประกอบการ SME ซึ่ง
ประกอบด้วยกลุ่ม Assembly, Project, Gadget (System Integration), OBM และ Solution (รูปที่ 4.2) มี
พ้ืนที่ในการแสดงความคิดเห็นและดําเนินกิจกรรมร่วมกันโดยผ่านการประสานงานของสมาคมต่าง ๆ ก่อให้เกิด
การร่วมมือกันในการเช่ือมโยงผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะเพ่ือ
ขับเคลื่อนการทํางานและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ 

เป้าประสงค์: การมี Collaborative Platform เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมเพื่อ
ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน โดยกลยุทธ์ที่ 1.3 มีแนวทางการดําเนินงาน 
คือ  

 สร้างแพลตฟอร์มกลางของผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมที่สามารถร่วมมือกันเพ่ือให้เกิด
การเช่ือมโยงผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ โดยการ
ขับเคลื่อนผ่านหน่วยงานภาครัฐและสมาคมต่าง ๆ โดยสมาชิกขึ้นทะเบียนสมาชิกในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะแต่ละกลุ่มผ่านเครือข่ายของสมาคมเพ่ือจัดกิจกรรม โดย
สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 สามารถรับสิทธิประโยชน์หรือบริการต่าง ๆ จาก
หน่วยงานภาครัฐและสมาคมต่าง ๆ เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

กลยุทธ์ที่ 1.4 ทบทวนและปรับปรุงสิทธิประโยชน์ในด้านการลงทุนและมาตรการทางด้านภาษีเพือ่
ส่งเสริมให้ SME ลงทุนใน SMART Innovative Electronics Solutions 

 กฎหมาย กฎระเบียบหลายอย่างถูกใช้มาเป็นเวลานานโดยไม่มีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบันจึงกลายเป็นอุปสรรคที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจและส่งผลกระทบต่อการเติบโตทาง
ธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ SME จึงควรมีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือประโยชน์และเพ่ือเป็นการส่งเสริม
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ผู้ประกอบการ SME ให้สามารถสร้างโอกาสในการดําเนินธุรกิจและสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่
ได้ และเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการสร้างกลไกการแข่งขันที่เป็นธรรม อํานวยความสะดวก ลดความเหลื่อมล้ํา 
รวมท้ังเป็นเครื่องมือจูงใจให้ผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น การออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การทํา R&D การสร้างนวัตกรรม การขยายตลาด ซึ่งภาครัฐสามารถใช้มาตรการทางด้านสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ มาส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ให้เติบโตอย่างเข้มแข็งได้ 

เป้าประสงค์: การทบทวนกฎ ระเบียบ สิทธิประโยชน์เพื่อผลักดันให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขเพื่อเอ้ือ
ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SME ได้อย่างสะดวกเพ่ิมมากขึ้น โดยกลยุทธ์ที่ 1.4 มี
แนวทางการดําเนินงานดังน้ี 

 ส่งเสริมให้ SME เปลี่ยนผ่านสู่การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะด้วยสิทธิ
ประโยชน์และมาตรการทางด้านภาษี เช่น การจัดทํามาตรการและสิทธิประโยชน์สําหรับ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อก้าวสู่การผลิตสินค้า SMART Innovative 
Electronics Solutions รวมทั้งกฎระเบียบและมามาตรการที่เก่ียวกับภาษีนําเข้า เน่ืองจากท่ี
ผ่านมาสิทธิประโยชน์และมาตรการส่งเสริมที่ภาครัฐสนับสนุนให้กับผู้ประกอบการ SME น้ันส่วน
ใหญ่ SME ได้ประโยชน์ที่ยังไม่เพียงพอเพราะเง่ือนไขของการขอรับการสนับสนุนไม่เอ้ือต่อ
ผู้ประกอบการ SME อย่างแท้จริง เช่น สิทธิประโยชน์ของการนําเข้าและกฎระเบียบการนําเข้า
วัตถุดิบและเครื่องจักรอุปกรณ์เป็นอุปสรรคท่ีสําคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการ SME เพราะ
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ขาดความรู้ในเรื่องน้ีจึงต้องแบกรับต้นทุนวัตถุดิบที่มีการนําเข้าในปริมาณ
ที่สูง ซึ่งเป็นอุปสรรคสําคัญในด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการ SME 

 การให้คําปรึกษาและข้อมูลเก่ียวกับแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือสนับสนุน SME ดําเนินการเปลี่ยน
ผ่าน ถึงแม้ว่าในปัจจุบันมีเงินทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ SME มากมายและหลากหลาย
วัตถุประสงค์ แต่ผู้ประกอบการยังมีความรู้เก่ียวกับข้อมูลแหล่งเงินทุนสนับสนุนค่อนข้างจํากัด
และไม่ทันสมัย รวมทั้งหลายครั้งที่ผู้ประกอบการ SME ย่ืนเรื่องขอเงินสนับสนุนมักไม่ผ่านเง่ือนไข
ที่กําหนดไว้ จึงมีความจําเป็นที่ต้องมีหน่วยงานสนับสนุนเพ่ือให้ข้อมูลและคําแนะนําแก่ SME ใน
การเปลี่ยนผ่านจากผู้ประกอบการท่ีดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ด้ังเดิมไปสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับนวัตกรรมการผลิตของผู้ประกอบการ SME เพื่อสร้าง Value Creation และ 
Value Added   

กลยุทธ์ที่ 2.1 ยกระดับกระบวนการผลิตของ SME เดิมด้วยนวัตกรรมไปสู่ผู้ประกอบการ SME ใน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ 

 ปัจจุบันการแข่งขันในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าเพ่ิมสูงขึ้น ทําให้ผู้ประกอบการ
ไทยต้องเร่ิมปรับตัวเมื่อต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้านที่เกิดขึ้น ทั้งปัญหาการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่
ลดลง การย้ายฐานการผลิตของบริษัทข้ามชาติ โครงสร้างของกําลังแรงงานที่เปลี่ยนไปสู่สังคมของผู้สูงอายุที่มี
จํานวนเพ่ิมมากขึ้น และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพและระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SME ที่อยู่ในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าด้ังเดิม ดังน้ัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันผู้ประกอบการ SME ที่อยู่ในอุตสาหกรรมน้ีจึงจําเป็นต้องปรับตัวโดยใช้นวัตกรรมใหม่เพ่ือเป็นกลไก
สําคัญในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้า โดยเฉพาะการพัฒนาสินค้าในกลุ่ม Smart Electronics Solutions ที่เป็น
กลไกสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐานใน
การพัฒนาอุตสาหกรรม S-curve และ New S-curve ของประเทศในอนาคต 

เป้าประสงค์ที่ 1: ดําเนินการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SME ด้ังเดิมเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของ 
SMART Innovative Electronics Solutions เพื่อนําไปสู่การเปลี่ยนผ่านกระบวนการผลิต โดยมีแนว
ทางการดําเนินงานดังน้ี 

 สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือทําให้เกิด Paradigm Shift ในกลุ่ม SME ด้ังเดิมเพ่ือสร้างความตระหนัก
ถึงความสําคัญของ SMART Innovative Electronics Solutions เช่น การจัดงาน Exhibition 
หรือการเสวนา การจัดกิจกรรมหรือประกวดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สมาร์ท การจุดประกาย
ความคิดด้วยการเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้และบริษัทที่ประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนผ่านมาเป็น
ตัวอย่างในเชิงรูปธรรม รวมท้ังการนําตัวอย่างของผู้ประกอบการ SME ที่เผชิญกับความล้มเหลว
ในการปรับตัวและดําเนินธุรกิจก็สร้างประโยชน์ในด้านการเป็นตัวอย่างให้กับผู้ประกอบการ SME 
ด้วยเช่นเดียวกัน 

 การรับฟังความคิดเห็นจากที่ประชุมกลุ่มย่อยผ่านกลุ่มสมาคมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือกระตุ้นให้ 
ผู้ประกอบการ SME ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่การเปลี่ยนผ่าน 
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เป้าประสงค์ที่ 2: การยกระดับด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้ผู้ประกอบการ SME โดยมีแนวทางการดําเนินงานคือ  

 การส่งเสริมกิจกรรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยต่อยอดจากฐานการผลิตเดิมที่มี
อยู่ด้วยนวัตกรรมเพ่ือก้าวไปสู่กระบวนการผลิตสินค้าในกลุ่ม Smart ได้มากขึ้น โดยเฉพาะการทํา 
SMART Innovative Electronics Solutions ด้วยการให้สิทธิประโยชน์การลดหย่อนภาษีให้กับ 
SME ที่ปรับมาทํากิจกรรม/เพ่ิมกิจกรรมการออกแบบสินค้า Smart ในสินค้าเดิมที่ผลิตอยู่ 

เป้าประสงค์ที่ 3: การพัฒนาหน่วยงานให้คําปรึกษาแก่ SME ในด้านการยกระดับความสามารถในการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการจัดการด้านการเงินและการบัญชี ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการเป็นที่ปรึกษาเพื่อสร้างความไว้วางใจให้ SME โดยมีแนวทางการดําเนินงานดังน้ี 

 ยกระดับศูนย์บ่มเพาะและสร้างความร่วมมือระหว่างศูนย์บ่มเพาะต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมให้ SME มี
องค์ความรู้และทักษะที่จําเป็นที่ต้องใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ 
เช่น นักออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ นัก Application Marketing นักพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Smart System Developer) รวมท้ังการจัดการด้านการเ งินและการบัญชี ซึ่ ง เ ป็นสิ่ งที่
ผู้ประกอบการ SME ยังขาดองค์ความรู้และมีข้อจํากัดในการพัฒนาธุรกิจของตนเอง ดังน้ัน ศูนย์
บ่มเพาะยังมีความสําคัญต่อผู้ประกอบการ SME เพราะจะช่วยยกระดับผู้ประกอบการให้มี
ศักยภาพเพ่ิมมากขึ้น 

 พัฒนาระบบพ่ีเลี้ยงหรือ Mentor ให้มีมาตรฐานที่ น่าเช่ือถือ เพ่ือสามารถนําความรู้และ
ประสบการณ์ไปใช้ในการดูแลผู้ประกอบการ SME ได้อย่างต่อเน่ือง โดยการขึ้นทะเบียน พ่ีเลี้ยง
หรือ Mentor การตรวจสอบคุณสมบัติความเช่ียวชาญ มีการสร้างระบบการติดตามและประเมิน
ที่เป็นมาตรฐาน ระบบพ่ีเลี้ยงเป็นกลไกสําคัญในการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของ SME แต่ที่
ผ่านจากข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ SME พบว่า ระบบพ่ีเลี้ยงยังมีข้อจํากัดอยู่หลาย
ประการโดยเฉพาะในเรื่องคุณภาพ ความเช่ียวชาญและการให้บริการที่ไม่มีมาตรฐาน ดังน้ัน จึง
ควรมีการพัฒนาระบบพี่เลี้ยงให้ได้มาตรฐานและน่าเช่ือถือเพ่ือให้ผู้ประกอบการ SME ที่มีความ
จําเป็นต้องพ่ึงพาระบบดังกล่าวมีความเช่ือใจและมั่นใจในประสิทธิภาพของระบบดังกล่าว  

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ SME ให้ได้มาตรฐาน  

 คุณภาพและมาตรฐานสินค้าเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างความน่าเช่ือถือให้กับสินค้าในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ และส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคและ Suppliers ใน
อุตสาหกรรมที่เก่ียวเน่ืองที่เก่ียวข้องกับการนํา SMART Innovative Electronics Solutions ไปใช้ ได้แก่ (1) 
Smart Home (2) Smart Office (3) Smart Factory and Automation (4) Smart Farm (5) Smart 
Hospital band Health และ  (6) Smart City and Communication ซึ่ งถ้ าหากสินค้าในกลุ่ม  SMART 
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Innovative Electronics Solutions มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้ผู้ประกอบการ SME 

เป้าประสงค์ที่ 1: ส่งเสริมให้ SME มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดทํามาตรฐานสินค้าและมาตรฐาน
การผลิต เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ โดยมีแนวทางการดําเนินงานดังน้ี 

 จัดทํา Guide Line เ ก่ียวกับมาตรฐานที่จําเป็นสําหรับ SME ในกลุ่ม SMART Innovative 
Electronics Solutions เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มเพ่ือให้ผู้ประกอบการ SME ผลิตสินค้าให้ได้
มาตรฐาน เพราะผู้ประกอบการ SME ยังขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเร่ืองมาตรฐาน ซึ่งเป็น
อุปสรรคสําคัญในการพัฒนาสินค้า  

 จัดให้มีหน่วยงานให้คําปรึกษาเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ SME ให้มีมาตรฐานสินค้าและมาตรฐาน
การผลิต เน่ืองจากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นหน่วยงานหลักที่ทําหน้าที่ตรวจสอบ
มาตรฐานสินค้าในกลุ่มเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่เหมาะสมในเชิงความรับผิดชอบที่
จะให้คําแนะนําหรือคําปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SME เก่ียวกับการตรวจสอบมาตรฐาน จึงควรมี
หน่วยงานอ่ืนที่ทําหน้าที่ในการให้คําปรึกษาแทน ซึ่งสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเช่ือในการตรวจสอบ
มาตรฐานสินค้าของสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถดําเนินการผ่านสมาคมต่าง ๆ 
ซึ่งมีบุคคลากรท่ีมีความรู้เก่ียวกับมาตรฐานและเข้าใจข้อจํากัด อุปสรรคของผู้ประกอบการ SME 
เป็นอย่างดี 

เป้าประสงค์ที่ 2: ส่งเสริมให้ SME ส่งผลิตภัณฑ์เพื่อทดสอบมาตรฐานและได้รับการรับรองมาตรฐานอย่าง
รวดเร็วและเป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศ โดยมีแนวทางการดําเนินงานดังน้ี 

 พัฒนาการกําหนดและการทดสอบมาตรฐานให้รวดเร็ว ทันสมัยและได้รับการยอมรับจาก
ต่างประเทศ เน่ืองจากระยะเวลาที่ผู้ประกอบการ SME ย่ืนเรื่องขอการรับรองมาตรฐานต้องใช้
เวลานานซึ่งสร้างต้นทุนให้ผู้ประกอบการ SME ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีไปด้วย หาก
กระบวนตรวจสอบใช้เวลาไม่นาน รวดเร็ว และเป็นที่ยอมรับร่วมกันกับมาตรฐานต่างประเทศช่วย
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ SME ได้ 

 รับสมัคร/ขึ้นทะเบียนเพ่ือรับรองผลิตภัณฑ์ SME ในกลุ่ม SMART Innovative Electronics 
Solutions เพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SME ในการแข่งขันและการเข้าถึง
ตลาด 

 ตรวจสอบความสามารถ สมรรถนะ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยสมาคมผู้ประกอบการและ
ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้องกับการดูแลเรื่องมาตรฐาน โดยให้ 
Certificate เพ่ือรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านแพลตฟอร์ม 
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 ผลักดันให้ผู้ประกอบการส่งผลิตภัณฑ์เพ่ือทดสอบมาตรฐาน โดยให้เงินสนับสนุนรายละ 50,000 
บาท ซึ่งผู้ประกอบการ SME ต้องมีรายช่ืออยู่ใน Online Directory และมีการทํากิจกรรมกับ
สมาคมอย่างต่อเน่ือง 

กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมการทํา R&D ในเชิงพาณิชย์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของ SME 

 การพัฒนาผู้ประกอบการ SME ให้มีศักยภาพส่วนหน่ึงมาจากการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME ทํา 
R&D เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่ใช้ในกระบวนการผลิต โดยอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะสถาบันการศึกษานับว่าเป็นแหล่งความรู้ที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงง่าย 
นอกจากน้ีสถาบันการศึกษายังมีศักยภาพในด้านบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่สามารถต่อยอดหรือ
พัฒนาสินค้าเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของ SME ในเชิงพาณิชย์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการ 
SME 

เป้าประสงค์ที่ 1: การสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาให้ตอบโจทย์ความต้องการ
ของ SME โดยมีแนวทางการดําเนินงานดังน้ี 

 ส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและสมาคมต่าง ๆ เพ่ือการวิจัยและพัฒนาด้วย
นวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของ SME และ
กําหนดสัดส่วนงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาให้ชัดเจน โดยให้การสนับสนุนผ่านมาตรการ
ช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการวิจัยร่วมกันระหว่างภาครัฐ สถานบันศึกษาหรือสมาคมต่าง ๆ และ
ผู้ประกอบการ SME โดยส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์จากมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
สําหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมท้ังให้สิทธิประโยชน์ที่
เพ่ิมขึ้นหากการวิจัยน้ันสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

 จัดทําฐานข้อมูลกลางด้านงานวิจัยและพัฒนา รวมท้ังความเ ช่ียวชาญของหน่วยงาน 
สถาบันการศึกษา สมาคมต่าง ๆ และนักวิจัย-ผู้เช่ียวชาญเพ่ือเผยแพร่แก่ SME ให้สามารถเข้าถึง
หน่วยงานต่าง ๆ ในการทํา R&D เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

เป้าประสงค์ที่ 2: ส่งเสริมให้ SME มีความรู้เก่ียวกับกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการจดแจ้ง
ทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือสนับสนุน SME ที่คิดค้นนวัตกรรม โดยมีแนวทางการดําเนินงานดังน้ี 

 ให้คําปรึกษาและข้อมูลเก่ียวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการให้ความช่วยเหลือหรือ
การอุดหนุนการจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญาในผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวกับ SME เพ่ือสร้างแรงจูงใจและ
สนับสนุน SME ให้มีการจดสิทธิบัตรในประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมหรือการเสวนา
เพ่ือให้ข้อมูลความรู้ทางด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
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กลยุทธ์ที่ 2.4 ส่งเสริมการรวมกลุ่มคลัสเตอร์และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจของผู้ประกอบการ SME 

 แนวทางสําคัญที่มีส่วนช่วยในการเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SME คือ การส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการ SME มีการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายความร่วมมือและพันธมิตรทางธุรกิจเพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะหรือการรวมกลุ่ม
ภายในห่วงโซ่อุปทานเดียวกัน ซึ่งการรวมกลุ่มคลัสเตอร์และการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจช่วยให้ผู้ประกอบการ 
SME มีความเช่ือมโยงทางธุรกิจที่เก้ือหนุนระหว่างกัน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ในการ
ทําธุรกิจ นอกจากน้ี หากการรวมกลุ่มคลัสเตอร์และการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจมีความเข้มแข็งสามารถเพ่ิม
อํานาจต่อรองให้ผู้ประกอบการ SME เพ่ิมมากขึ้น เช่น การสั่งซื้อวัตถุดิบและการต่อรองราคา ในปัจจุบันมี
นโยบายเพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มคลัสเตอร์และการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะพ้ืนที่ทาง
เศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการแข่งขัน เช่น เขตพ้ืนที่ EEC และเขตพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน แต่รูปแบบของการ
ดําเนินการยังไม่ประสบความสําเร็จในเชิงรูปธรรม โดยภาครัฐเข้าไปกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SME ในกลุ่มมี
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เน้นเฉพาะภายใน
อุตสาหกรรมเท่าน้ันแต่เช่ือมโยงไปยังอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องเพ่ิมขึ้นด้วย 

เป้าประสงค์: ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ SME เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกันเพื่อเอ้ือ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในเชิงพื้นที่และภูมิภาคของประเทศ โดยมีแนวทางการดําเนินงาน คือ 

 ส่งเสริมเครือข่ายกลุ่มคลัสเตอร์ของ SME ในกลุ่ม SMART Innovative Electronics Solutions 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการแข่งขัน เช่น เขตพ้ืนที่ EEC และเขตพ้ืนที่ใน
ภูมิภาค เช่น ภาคเหนือตอนบน ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง เป็นต้น เพ่ือสร้าง
โอกาสและเช่ือมโยงผู้ประกอบการ SME ในการร่วมมือกันเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนถ่ายทอด
ความรู้ เทคโนโลยี และระบบบริหารจัดการ รวมท้ังการต่อยอดธุรกิจไปสู่ความร่วมมือในกลุ่ม 6 
Domains เช่น มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพ้ืนที่ต่าง ๆ โดยโครงการที่ให้การสนับสนุนคลัส
เตอร์ในปัจจุบัน คือ Super Cluster ซึ่งเป็นคลัสเตอร์สําหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและ
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยครอบคลุมอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์
โทรคมนาคม (7 จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 
นครราชสีมา) และการส่งเสริมคลัสเตอร์ในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ รวมท้ังการส่งเสริมให้เกิด
กิจกรรมเพ่ือการสร้างเครือข่ายผ่านสมาคมต่าง ๆ  

 



ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส/์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ 
 

 

4-17 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ SME ทั้งตลาดในประเทศและตลาด
ต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างโอกาสและส่งเสริมตลาด SMART Innovative Electronics Solutions 
ภายในประเทศให้ SME 

 การเข้าถึงตลาดของผู้ประกอบการ SME ในกลุ่มสินค้า SMART Innovative Electronics Solutions 
ยังมี อุปสรรคในการเข้าถึงตลาดอยู่ค่อนข้างมาก หน่ึงในอุปสรรคที่สําคัญคือ การเช่ือมโยงกันใน
ภาคอุตสาหกรรมซึ่งไม่ได้มีเฉพาะผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ
เท่าน้ันยังประกอบด้วยผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve และ New S-curve ในอนาคต 
รวมทั้งผู้ประกอบการในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าต่อเน่ืองทั้ง 6 Domains ที่เป็นอุตสาหกรรมที่สามารถนํา Smart 
Electronics Solutions ไ ป ใ ช้  ไ ด้ แ ก่  (1) Smart Home (2) Smart Office (3) Smart Factory and 
Automation (4) Smart Farm (5) Smart Hospital band Health แ ล ะ  (6) Smart City and 
Communication จากข้อมูลการประชุมกลุ่มย่อย พบว่า  ผู้ประกอบการ SME ในกลุ่ม SMART Innovative 
Electronics Solutions สามารถออกแบบและพัฒนาสินค้าที่เช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ได้แต่ยังขาด
พ้ืนที่สร้างโอกาสในการขายหรือสร้างความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรม ทั้งน้ีเพราะผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมอ่ืนยังไม่ทราบว่าผู้ประกอบการ ในกลุ่ม SMART Innovative Electronics Solutions สามารถ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ ดังน้ัน การสร้างโอกาสและส่งเสริมตลาดภายในประเทศจึงเป็นสิ่งที่สําคัญเพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิด Business Matching ระหว่างผู้ประกอบการ SME ที่เป็น Maker กับ Supplier ในประเทศ
หรือผู้ประกอบการรายใหญ่ภายในอุตสาหกรรมและข้ามอุตสาหกรรมซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่เก่ียวเน่ืองต่อไปใน
อนาคต 

เป้าประสงค:์ การสนับสนุนสนิคา้ในกลุ่ม SMART Innovative Electronics Solutions ของ SME เข้าถึง
ผู้ซ้ือในตลาดในประเทศ โดยมีแนวทางการดําเนินงานดังน้ี 

 เปิดพ้ืนที่และเวทีการแสดงผลงานของ SME ที่ เ ก่ียวกับ SMART Innovative Electronics 
Solutions รวมท้ัง E-market ทรัพย์สินทางปัญญาและบัญชีนวัตกรรมเพ่ือสร้างช่องทางการ
แสดงและจําหน่ายสินค้านวัตกรรมที่ผู้ประกอบการ SME คิดค้น 

 สนับสนุนให้ภาครัฐใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าหรือระบบ (System Integration) ในกลุ่ม SMART 
Innovative Electronics Solutions แทนการสั่งซื้อเป็นช้ิน ๆ จากผู้ประกอบการ SME เพ่ิมขึ้น
จากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เน่ืองจากการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นตลาดภายในประเทศที่มี
มูลค่าสูง แต่ผู้ประกอบการ SME มีข้อจํากัดในการเข้าถึงตลาดดังกล่าวเพราะไม่สามารถแข่งขัน
กับธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ได้ โดยเฉพาะการแข่งขันในเร่ืองราคา ดังน้ัน ควรมีแนวทางในการ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ให้สามารถเข้าถึงตลาดภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
โดยแก้ไขกฎ ระเบียบ เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME สามารถแข่งขันในตลาดภาครัฐ
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ได้มากขึ้น เช่น การกําหนดโครงการท่ีต้องดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SME 
เท่าน้ัน นอกจากโครงการใดที่ผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมการประมูลโครงการแล้วไม่ผ่านการ
คัดเลือก ควรมีการให้เหตุผลเก่ียวกับสาเหตุที่ไม่ผ่านเพ่ือให้ผู้ประกอบการ SME สามารถปรับปรุง
แก้ไขหากมีการประมูลโครงการในลักษณะที่มีความใกล้เคียงกันต่อไป 

 ให้การสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม หรือ ประกวด
การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่การจับคู่ธุรกิจ เก่ียวกับการพัฒนา SMART Innovative Electronics 
Solutions กับคู่ค้าในประเทศ เช่น กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสร้างเครือข่ายและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ  

กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างตลาดและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME สามารถเข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ 
Smart Electronics Solutions ในตลาดต่างประเทศ 

 การเสริมสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SME ในกลุ่มสินค้า SMART Innovative Electronics 
Solutions ได้ขยายโอกาสไปสู่ตลาดต่างประเทศเป็นเรื่องสําคัญที่ภาครัฐควรให้ความช่วยเหลือและส่งเสริม
สนับสนุน เน่ืองจากการขยายตลาดต่างประเทศเป็นกิจกรรมที่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายสูง มีขั้นตอนในการดําเนินที่
ยุ่งยาก และมีการแข่งขันค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ ส่งผลให้ผู้ประกอบการ SME ไม่
สามารถดําเนินการได้เองโดยไม่ได้รับคําแนะนําหรือความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะความ
ช่วยเหลือในด้านข้อมูลตลาดเชิงลึกที่ถูกต้องและครบถ้วนครอบคลุมข้อมูลทางด้านสถิติการค้า กฎหมาย 
กฎระเบียบ โอกาสทางการตลาด วิธีการเข้าสู่ตลาดของตลาดต่างประเทศที่สําคัญ และจากข้อมูลการประชุม
กลุ่มย่อย พบว่า ผู้ประกอบการ SME มีข้อมูลต่าง ๆ ที่กล่าวมาน้อยมากจึงเป็นอุปสรรคที่สําคัญในการเปิด
ตลาดต่างประเทศของผู้ประกอบการ SME 

เป้าประสงค์: การส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ในการทํากิจกรรมการตลาดในต่างประเทศ เช่น การเข้าร่วม
การแสดงสินค้าและนวัตกรรม และสนับสนุนกิจกรรมการจับคู่ ธุรกิจเพ่ือสร้างเครือข่ายและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน รวมท้ังเป็นการสร้างช่องทางในการนําเสนอสินค้าในกลุ่ม SMART Innovative 
Electronics Solutions ของ SME โดยมีแนวทางการดําเนินงานดังน้ี 

 ให้เงินอุดหนุนเพ่ือสนับสนุน SME เข้าร่วมการแสดงผลงานหรือผลิตภัณฑ์ SMART Innovative 
Electronics Solutions ในเวทีระดับนานาชาติที่มีคุณภาพและน่าเช่ือถือ เช่น งาน Thailand 
Industry Expo Subcon Thailand เป็นต้น 

 ส่งเสริมการเปิดช่องทางตลาดใหม่ของผลิตภัณฑ์ SMART Innovative Electronics Solutions 
ในกลุ่ม Smart Domain โดยเฉพาะในกลุ่มตลาดอาเซียนรวมทั้ งประเทศจีน ถึงแม้ ว่า
ผู้ประกอบการ SME ไทยไม่สามารถแข่งขันด้านต้นทุนการผลิตกับผู้ประกอบการในประเทศจีนได้ 
แต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ SMART Innovative Electronics Solutions เป็นพ้ืนฐานสําคัญในการ
พัฒนาอุตสาหกรรม S-curve และ New S-curve ในอนาคตซึ่ งสอดคล้องกับการพัฒนา
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อุตสาหกรรมในอนาคต 10 อุตสาหกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ Made in China 2025 ของ
ประเทศจีนที่กําหนดไว้ ซึ่งถ้าหากผู้ประกอบการ SME ไทยสามารถสร้างโอกาสในการร่วมเป็น
ส่วนหน่ึงของห่วงโซ่การผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์อนาคตของจีนที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงได้ช่วยเพ่ิม
ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ SME มากย่ิงขึ้น 

 ให้การสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม หรือ การจับคู่
ธุรกิจ เก่ียวกับการพัฒนา SMART Innovative Electronics Solutions กับคู่ค้าต่างประเทศ 
โดยเริ่มต้นจากประเทศในกลุ่ม CLMV เช่น โครงการของหน่วย BUILD กิจกรรมการร่วมพูดคุย
กันระหว่างบริษัทไทยกับนักลงทุนต่างชาติในลักษณะกิจกรรมแบบ One-on-One 

จากรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะในข้างต้นสามารถสรุปรายละเอียดต่าง ๆ และหน่วยงาน
ขับเคลื่อน ดังตารางที่ 4.2  
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ตารางที่ 4.2 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส/์เครื่องใช้ไฟฟา้อัจฉริยะ รวมทั้งหน่วยงานขับเคลื่อน (พ.ศ. 2563-2567) 

ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาระบบนิเวศเพื่อใหผู้้ประกอบการ SME สามารถก้าวไปสู่การผลิตสินค้ากลุม่ SMART 
Innovative Electronics Solutions 

กลยุทธ์ที่ 1.1  สนับสนุนผู้ประกอบการ SME และ Startup ให้เข้าถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่ม SMART Innovative Electronics Solutions 

เป้าประสงค ์ แผนงาน กลไกและแนวทาง หน่วยงานขับเคลื่อน 
ผู้ประกอบการ SME 
และกลุ่มสตาร์ทอัพ
สามารถเข้าถึง
เครื่องมือ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีในการ
ออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหมใ่นกลุ่ม 
SMART Innovative 
Electronics 
Solutions 

พัฒนาและสนับสนุน
ปัจจัยพ้ืนฐานและปัจจัย
สนับสนุนที่เอ้ือต่อการ
ออกแบบ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์สินคา้กลุ่ม 
SMART Innovative 
Electronics Solutions 
ให้มีมาตรฐานสินค้าและ
กระบวนการผลิต 

สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาและ
จัดให้มีศูนย์นวัตกรรมในระดับภูมิภาค
เพ่ือให้ผู้ประกอบการ SME และสตาร์ท
อัพมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในด้านการ
ออกแบบและการสร้าง Smart System 
เพ่ือก้าวไปสู่การผลิตสินค้าในกลุ่ม 
SMART Innovative Electronics 
Solutions 

สวทช. สมอ. สฟอ. 
กนอ. 

สร้างศูนย์ทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์
เพ่ิมขึ้นเพ่ือการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์เก่ียวกับ Smart Electronics 

สมอ. สฟอ. สวทช. 

ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยภาครัฐ
สนับสนุนซอฟต์แวร์ส่วนกลางที่ถูก
ลิขสิทธ์ิ เพ่ือใหบ้ริการ SME 

สวทช. สสว. 
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กลยุทธ์ที ่1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลส่วนกลางสําหรบัผูป้ระกอบการ SME  
เป้าประสงค ์ แผนงาน กลไกและแนวทาง หน่วยงานขับเคลื่อน 

ผู้ประกอบการ SME 
สามารถเข้าถึงข้อมูล
ความรู้ สิทธิประโยชน์ 
และการฝึกอบรมเพ่ือ
เพ่ิมทักษะในด้านต่าง ๆ 
เช่น กระบวนการผลิต 
การวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การพัฒนา
ตลาด เทคโนโลยี การ
บริหารจัดการด้าน
การเงินและการพัฒนา
บุคลากร 

พัฒนาระบบฐานข้อมูล
กลางและระบบ E-
Learning เพ่ือเป็น
แหล่งข้อมูลความรู้ 
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อ SME  
 

จัดทํา Online Directory ของ SME 
โดยการขึ้นทะเบียนสมาชิก SME เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลของ
ผู้ประกอบการ ศักยภาพการผลิต และ
ผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและ
เช่ือมโยงกระบวนการผลิตในห่วงโซ่
อุปทาน 

สสว. สฟอ. และ
สมาคมต่าง ๆ 

จัดทําระบบฐานข้อมูลส่วนกลางเพ่ือให้
ความรู้และข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อ SME ทั้งข้อมลูด้านแหล่ง
เงินทุน การตลาด เทคโนโลยีการผลิต 
การบริหารจัดการ สิทธิประโยชน์  ต่าง 
ๆ เป็นต้น โดยบูรณาการหน่วยงาน
ภาครัฐที่เก่ียวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 

สสว. กสอ. สนช. 
สศอ. DEPA สฟอ. 
BOI EXIM Bank, 
SME Development 
Bank และสมาคมต่าง 
ๆ 
 

พัฒนาระบบ E-Learning โดยบูรณา
การหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องและ
สมาคมต่าง ๆ เพ่ือรวบรวมหลักสูตรการ
ฝึกอบรมสําหรบัพัฒนาบุคลากร SME 

สสว. สฟอ. กสอ. สศอ. 
และสมาคมต่าง ๆ 
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กลยุทธ์ที่ 1.3 สร้าง Collaborative Platform ความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิด
ความเช่ือมโยงกัน 

เป้าประสงค ์ แผนงาน กลไกและแนวทาง หน่วยงานขับเคลื่อน 
การมี Collaborative 
Platform เพ่ือเช่ือมโยง
ผู้ประกอบการ SME ใน
อุตสาหกรรมเพ่ือ
ก่อให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างกันในการ
พัฒนาห่วงโซ่อุปทาน 

สร้างแพลตฟอร์มของ
ผู้ประกอบการ SME 
เพ่ือให้เกิดการเช่ือมโยง
ผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมทัง้ที่เป็น 
Solutions, OBM, 
Gadget (System 
Integration), Project, 
และ Assembly เกิด
ความร่วมมือในการ
พัฒนาต่อยอดทางธุรกิจ
ระหว่างกัน 

สร้าง Collaborative Platform โดย
การขับเคลื่อนผ่านหน่วยงานภาครัฐและ
สมาคมต่าง ๆ โดยสมาชิกขึ้นทะเบียน
สมาชิกในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/
เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะแต่ละกลุ่มผ่าน
เครือข่ายของสมาคมเพ่ือจัดกิจกรรม 
โดยสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 สามารถรับสิทธิประโยชน์
หรือบริการต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ
และสมาคมต่าง ๆ เพ่ือเป็นการสร้าง
แรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

สสว. กสอ. สศอ. 
สฟอ.และสมาคม  

 

กลยุทธ์ที่ 1.4 ทบทวนและปรับปรุงสิทธิประโยชน์ในด้านการลงทุนและมาตรการทางด้านภาษีเพื่อส่งเสริมให้ 
SME ลงทุนใน SMART Innovative Electronics Solutions 

เป้าประสงค ์ แผนงาน กลไกและแนวทาง หน่วยงานขับเคลื่อน 
การทบทวนกฎ 
ระเบียบ สิทธิ
ประโยชน์เพ่ือผลักดัน
ให้เกิดการปรับปรุง
แก้ไขเพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์ในการ
ดําเนินธุรกิจของ
ผู้ประกอบการ SME 
ได้อย่างสะดวกเพ่ิม
มากขึ้น 

ส่งเสริมให ้SME เปลี่ยน
ผ่านสู่การผลิตสินค้า
อิเล็กทรอนิกส/์
เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ
ด้วยสิทธิประโยชน์และ
มาตรการทางด้านภาษี 

การจัดทํามาตรการและสทิธิประโยชน์
สําหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเพ่ือก้าวสู่การผลิตสินค้า 
SMART Innovative Electronics 
Solutions รวมท้ังกฎระเบียบและ
มาตรการท่ีเก่ียวกับภาษีนําเข้าวัตถุดิบและ
เครื่องจักรอุปกรณ์ 

BOI กรมศุลการกร 
กระทรวง
อุตสาหกรรม 
กระทรวงการคลัง 
สสว. 
 

การให้คําปรึกษาและข้อมูลเก่ียวกับแหล่ง
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือสนับสนุน SME 
ดําเนินการเปลี่ยนผ่าน 
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ยุทธศาสตร์ที ่2 ยกระดับนวัตกรรมการผลติของผู้ประกอบการ SME เพื่อสร้าง Value Creation และ Value 
Added 

กลยุทธ์ที ่2.1: ยกระดับกระบวนการผลิตของ SME ใหมี้นวัตกรรม 
เป้าประสงค ์ แผนงาน กลไกและแนวทาง หน่วยงานขับเคลื่อน 

การกระตุ้นให้
ผู้ประกอบการ SME 
ด้ังเดิมเกิดความ
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของ SMART 
Innovative 
Electronics 
Solutions เพ่ือนําไปสู่
การเปลี่ยนผ่าน
กระบวนการผลิต 

กระตุ้นให้ผู้ประกอบการ 
SME ด้ังเดิมเกิดความ
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของ SMART 
Innovative 
Electronics Solutions 
เพ่ือนําไปสู่การเปลี่ยน
ผ่านกระบวนการผลิต 
 

สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือทําให้เกิด 
Paradigm Shift ในกลุ่ม SME ด้ังเดิม
เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความสําคัญ
ของ SMART Innovative Electronics 
Solutions เช่น การจัดงาน Exhibition 
หรือการเสวนา การจัดกิจกรรมหรือ
ประกวดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สมาร์ท 
การจุดประกายความคิดด้วยการเชิญ
วิทยากรที่มีความรู้และบริษัทที่ประสบ
ความสําเร็จในการเปลี่ยนผ่านมาเป็น
ตัวอย่างในเชิงรูปธรรม รวมทัง้การนํา
ตัวอย่างของ SME ที่เผชิญกับความ
ล้มเหลวในการปรับตัวและดําเนินธุรกิจ
สร้างประโยชน์ในด้านการเป็นตัวอย่าง
ให้กับผู้ประกอบการ SME ด้วย
เช่นเดียวกัน 

สสว. กสอ. สฟอ. 
 

การรับฟังความคิดเห็นจากทีป่ระชุม
กลุ่มย่อมผ่านกลุ่มสมาคมต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องเพ่ือกระตุ้นให้ ผู้ประกอบการ 
SME ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและมี
ส่วนร่วมในการทํากิจกรรมเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่การเปลี่ยนผ่าน 

ยกระดับด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใน
กระบวนการผลิตและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
ผู้ประกอบการ SME 

ส่งเสริมให ้SME ได้รับ
การยกระดับด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในกระบวนการผลิตและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 

การส่งเสริมกิจกรรมการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยต่อยอดจาก
ฐานการผลิตเดิมที่มีอยู่ด้วยนวัตกรรม
เพ่ือก้าวไปสู่กระบวนการผลิตสินค้าใน
กลุ่ม SMART Innovative Electronics 
Solutions ด้วยการให้สิทธิประโยชน์
การลดหย่อนภาษีแก่ SME  

กสอ. สสว. สฟอ. BOI 
NECTEC 
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เป้าประสงค ์ แผนงาน กลไกและแนวทาง หน่วยงานขับเคลื่อน 
พัฒนาหน่วยงานให้
คําปรึกษาแก่ SME ใน
ด้านการยกระดับ
ความสามารถในการ
ออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการ
จัดการด้านการเงินและ
การบัญชี ตลอดจนการ
พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการเป็นที่
ปรึกษาเพ่ือสร้างความ
ไว้วางใจให้ SME 

พัฒนาหน่วยงานให้
คําปรึกษาแก่ SME ใหม้ี
คุณภาพและมาตรฐาน
การเป็นที่ปรึกษาเพ่ือ
สร้างความไว้วางใจให้ 
SME 
 
 

ยกระดับศูนย์บ่มเพาะและสร้างความ
ร่วมมือระหว่างศูนย์บ่มเพาะต่าง ๆ เพ่ือ
ส่งเสริมให้ SME มีองค์ความรู้และทักษะ
ที่จําเป็นที่ต้องใช้ในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส/์เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ 
เช่น นักออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ นัก 
Application Marketing นักพัฒนา
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Smart System 
Developer) รวมท้ังการจัดการด้าน
การเงินและการบัญชี  

กสอ. สสว. สฟอ. กนอ. 
 

  พัฒนาระบบพ่ีเลี้ยงหรือ Mentor ให้มี
มาตรฐานที่น่าเช่ือถือ เพ่ือสามารถนํา
ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการ
ดูแลผู้ประกอบการ SME ได้อย่าง
ต่อเน่ือง โดยการขึ้นทะเบียน พ่ีเลี้ยง
หรือ Mentor การตรวจสอบคุณสมบัติ
ความเช่ียวชาญ มีการสร้างระบบการ
ติดตามและประเมินที่เป็นมาตรฐาน 
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กลยุทธ์ที ่2.2: พัฒนาผลิตภัณฑ์ SME ให้ได้มาตรฐาน 
เป้าประสงค ์ แผนงาน กลไกและแนวทาง หน่วยงานขับเคลื่อน 

ส่งเสริมให ้SME มี
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการจัดทํา
มาตรฐานสินคา้และ
มาตรฐานการผลิต เพ่ือ
ลดค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการ 

การสร้างองค์ความรู้แก่ 
SME เก่ียวกับการจัดทํา
มาตรฐานสินคา้และ
มาตรฐานการผลิต  

จัดทํา Guide Line เก่ียวกับมาตรฐานที่
จําเป็นสําหรับ SME ในกลุ่ม SMART 
Innovative Electronics Solutions 
เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มเพ่ือให้
ผู้ประกอบการ SME ผลิตสินค้าให้ได้
มาตรฐาน  

สสว. สมอ. สฟอ. และ
สมาคมต่าง ๆ 
 

จัดให้มีหน่วยงานให้คําปรึกษาเพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของ SME ให้มี
มาตรฐานสินคา้และมาตรฐานการผลิต  

ส่งเสริมให ้SME ส่ง
ผลิตภัณฑ์เพ่ือทดสอบ
มาตรฐานและได้รับการ
รับรองมาตรฐานอย่าง
รวดเร็วและเป็นที่
ยอมรับจากต่างประเทศ 

การผลักดันให้ผลิตภัณฑ์
ของ SME ได้รบัการ
รับรองมาตรฐานอย่าง
รวดเร็วและเป็นที่
ยอมรับจากต่างประเทศ 

พัฒนาการกําหนดและการทดสอบ
มาตรฐานให้รวดเร็ว ทันสมัยและได้รับ
การยอมรับจากต่างประเทศ 

สสว. สมอ. สฟอ. และ
สมาคมต่าง ๆ 
 

รับสมัคร/ขึ้นทะเบียนเพ่ือรับรอง
ผลิตภัณฑ์ SME ในกลุ่ม SMART 
Innovative Electronics Solutions 
ตรวจสอบความสามารถ สมรรถนะ และ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยสมาคม
ผู้ประกอบการและได้รับการรับรองโดย
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้อง
กับการดูแลเรือ่งมาตรฐาน โดยให้ 
Certificate เพ่ือรับรองคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์โดยเผยแพร่ข้อมลูผา่น
แพลตฟอร์ม 
ผลักดันให้ผู้ประกอบการส่งผลิตภัณฑ์
เพ่ือทดสอบมาตรฐาน โดยให้เงิน
สนับสนุนรายละ 50,000 บาท ซึ่ง
ผู้ประกอบการ SME ต้องมีรายช่ืออยู่ใน 
Directory Online และมีการทํา
กิจกรรมกับสมาคมอย่างต่อเน่ือง 
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กลยุทธ์ที ่2.3 ส่งเสริมการทาํ R&D ในเชิงพาณิชย์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของ SME 
เป้าประสงค ์ แผนงาน กลไกและแนวทาง หน่วยงานขับเคลื่อน 

การสร้างความร่วมมือ
ในการขับเคลือ่น
งานวิจัยและพัฒนาให้
ตอบโจทย์ความ
ต้องการของ SME 

ส่งเสริมความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาและ
สมาคมต่าง ๆ เพ่ือการ
วิจัยและพัฒนาด้วย
นวัตกรรมที่สามารถ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบโจทย์
ความต้องการของ SME 

การกําหนดสัดส่วนงบประมาณในการวิจัย
และพัฒนาใหชั้ดเจน โดยให้การสนับสนุน
ผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน
การวิจัยร่วมกันระหว่างภาครัฐ สถานบัน
ศึกษาหรือสมาคมต่าง ๆ และ
ผู้ประกอบการ SME โดยส่งเสริมการใช้
สิทธิประโยชน์จากมาตรการยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล สําหรับค่าใช้จ่ายด้านการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
รวมทั้งให้สิทธิประโยชน์ที่เพ่ิมขึ้นหากการ
วิจัยน้ันสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ 

สถาบันการศึกษา 
สมาคมต่าง ๆ กสอ. 
สสว.  
 

จัดทําฐานข้อมลูกลางด้านงานวิจัยและ
พัฒนา รวมทั้งความเช่ียวชาญของ
หน่วยงาน สถาบันการศึกษา สมาคม และ
นักวิจัย-ผู้เช่ียวชาญเพ่ือเผยแพร่แก่ SME 
ให้สามารถเข้าถึงหน่วยงานต่าง ๆ ในการ
ทํา R&D เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

SME มีความรู้เก่ียวกับ
การคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการจด
แจ้งทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

ส่งเสริมให ้SME มี
ความรู้เก่ียวกับกับการ
คุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการจดแจ้ง
ทรัพย์สินทางปัญญา 

การจัดกิจกรรมหรือการเสวนาเพ่ือให้
คําปรึกษาและข้อมูลเก่ียวกับการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาและการให้ความ
ช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการจดแจ้ง
ทรัพย์สินทางปัญญาในผลิตภัณฑ์ที่
เก่ียวกับ SME เพ่ือสร้างแรงจูงใจและ
สนับสนุน SME ใหม้ีการจดสทิธิบัตรใน
ประเทศเพ่ิมมากขึ้น  

สสว. กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา 
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กลยุทธ์ที ่2.4 ส่งเสริมการรวมกลุ่มคลัสเตอร์และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจของผู้ประกอบการ SME 
เป้าประสงค ์ แผนงาน กลไกและแนวทาง หน่วยงานขับเคลื่อน 

การรวมกลุ่ม
ผู้ประกอบการ SME 
เพ่ือสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่าง
กันเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรม
ในเชิงพ้ืนที่และภูมิภาค
ของประเทศ 

ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือการ
พัฒนากลุ่มคลสัเตอร์ให้
มีความร่วมมือกันภายใน
กลุ่ม SME ในพ้ืนที่
ศักยภาพและภูมิภาค
ของประเทศ 
 

ส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเครือข่ายผ่าน
สมาคมต่าง ๆ ของ SME ในกลุ่ม SMART 
Innovative Electronics Solutions 
โดยเฉพาะพ้ืนเศรษฐกิจที่มีศกัยภาพใน
การแข่งขัน เช่น เขตพ้ืนที่ EEC และเขต
พ้ืนที่ในภูมิภาค  

กสอ. สฟอ. สสว. 
BOI 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 สร้างโอกาสทางการค้าใหกั้บผู้ประกอบการ SME ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที ่3.1: สร้างโอกาสและส่งเสริมตลาด SMART Innovative Electronics Solutions ภายในประเทศให้ 

SME 
เป้าประสงค ์ แผนงาน กลไกและแนวทาง หน่วยงาน

ขับเคลื่อน 
สนับสนุนสินคา้ใน
กลุ่ม SMART 
Innovative 
Electronics 
Solutions ของ 
SME เข้าถึงผู้ซือ้ใน
ตลาดในประเทศ 

สนับสนุนสินคา้ในกลุ่ม 
SMART Innovative 
Electronics 
Solutions ของ SME 
เข้าถึงผู้ซื้อในตลาดใน
ประเทศ 

เปิดพ้ืนที่และเวทีการแสดงผลงานของ SME ที่
เ ก่ี ย ว กั บ  SMART Innovative Electronics 
Solutions รวมทั้ง E-market ทรัพย์สินทางปัญญา
และบัญชีนวัตกรรมเพ่ือสร้างช่องทางแสดงและ
จําหน่ายสินค้านวัตกรรมของ SME 

กสอ. สสว. สฟอ. 
กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา กระทรวง
พาณิชย์ 

สนับสนุนให้ภาครัฐใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าหรือระบบ 
ใ น ก ลุ่ ม  SMART Innovative Electronics 
Solutions แ ท น ก า ร สั่ ง ซื้ อ เ ป็ น ช้ิ น  จ า ก
ผู้ประกอบการ SME เพ่ิมขึ้นจากเดิมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 เน่ืองจาก SME ไม่สามารถแข่งขันด้าน
ราคากับธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ได้ จึงจําเป็นต้องมีการ
แก้ไขกฎ ระเบียบ เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ 
SME สามารถแข่งขันในตลาดภาครัฐได้มากขึ้น 
เช่น การกําหนดโครงการที่ต้องดําเนินการจัดซื้อจัด
จ้างจากผู้ประกอบการ SME เท่าน้ัน หากโครงการ
ใดที่ผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมการประมูล
โครงการแล้วไม่ผ่าน ควรมีการให้เหตุผลเกี่ยวกับ
สาเหตุที่ไม่ผ่านเพ่ือให้ผู้ประกอบการ SME สามารถ
ปรับปรุงแก้ไขหากมีการประมูลโครงการใน
ลักษณะที่มีความใกล้เคียงกันต่อไป 

กระทรวงการคลัง 
กรมบัญชีกลาง 
กระทรวง
อุตสาหกรรม 

สนับสนุนมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการ
จัดกิจกรรมส ่ง เสริม หรือ ประกวดการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ การจับคู่ธุรกิจ เก่ียวกับการพัฒนา 
SMART Innovative Electronics Solutions กับ
คู่ค้าในประเทศ เช่น กิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพ่ือสร้างเครือข่ายและเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในประเทศใน
ภูมิภาคต่าง ๆ  

สสว. กสอ. BOI 
กระทรวงพาณิชย์ 
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กลยุทธ์ที่ 3.2: สร้างตลาดและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME สามารถเข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ Smart 
Electronics Solutions ในตลาดต่างประเทศ 

เป้าประสงค ์ แผนงาน กลไกและแนวทาง หน่วยงานขับเคลื่อน 
การส่งเสริม
ผู้ประกอบการ SME ใน
การทํากิจกรรม
การตลาดใน
ต่างประเทศ 

ส่งเสริมผู้ประกอบการ 
SME ในการทาํกิจกรรม
การตลาดในต่างประเทศ 
เช่น การเข้าร่วมการ
แสดงสินค้าและ
นวัตกรรม และสนับสนุน
กิจกรรมการจบัคู่ธุรกิจ
เพ่ือสร้างเครือข่ายและ
เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขัน รวมทั้งเป็น
การสร้างช่องทางในการ
นําเสนอสินค้าในกลุ่ม 
SMART Innovative 
Electronics Solutions 
ของ SME  

ให้เงินอุดหนุนเพ่ือสนับสนุน SME เข้า
ร่วมการแสดงผลงานหรือผลิตภัณฑ์ 
SMART Innovative Electronics 
Solutions ในเวทีระดับนานาชาติที่มี
คุณภาพและน่าเช่ือถือ 

กสอ. สสว. สฟอ.  
กระทรวงพาณิชย์ BOI 
 

ส่งเสริมการเปิดช่องทางตลาดใหม่ของ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  SMART Innovative 
Electronics Solutions ในกลุ่ม Smart 
Domain โ ด ย เ ฉพาะ ในกลุ่ ม ต ล าด
อาเซียนรวมทั้งประเทศจีน  

กสอ. สสว. สฟอ.  
กระทรวงพาณิชย์ BOI 
 

ให้การสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือ
หรือการอุดหนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม 
หรือ การจับคู่ธุรกิจ เก่ียวกับการพัฒนา 
SMART Innovative Electronics 
Solutions กับคู่ค้าต่างประเทศ โดย
เริ่มต้นจากประเทศในกลุ่ม CLMV เช่น 
โครางการของหน่วย Build, กิจกรรม
การร่วมพูดคุยกันระหว่างบริษัทไทยกับ
นักลงทุนต่างชาติในลักษณะกิจกรรม
แบบ One-on-One 

สสว. กสอ. กระทรวง
พาณิชย์ BOI  
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ชื่อย่อหน่วยงาน 

กนอ.  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

กสอ.   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

สนช.   สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

สฟอ.  สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

สมอ.   สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

สวทช.   สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

สศอ.  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

สสว.   สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

BOI  สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

EXIM Bank ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย 

NECTEC ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาติ 

SME Bank ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) 

 

จากรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะในข้างต้นมีตัวอย่างโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังตารางที่ 
4.3 
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ตารางที่ 4.3 ตัวอย่างโครงการสําคัญเก่ียวกับการดําเนนิงานของยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการสง่เสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส/์เครือ่งใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ               

(พ.ศ. 2563-2567) 

ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาระบบนิเวศเพื่อใหผู้้ประกอบการ SME สามารถก้าวไปสู่การผลิตสินค้ากลุม่ 
SMART Innovative Electronics Solutions 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์ ตัวอย่างโครงการสําคัญ 
กลยุทธ์ที่ 1.1: สนับสนุนผู้ประกอบการ SME 
และ Startup ให้เข้าถึงเคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
และเทคโนโลยีในการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหมใ่นกลุ่ม SMART Innovative 
Electronics Solutions 

โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรม (Innovation Lab) และ
จัดให้มีอุปกรณ์และเคร่ืองมอืที่เพียงพอสําหรับพัฒนา
ผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ 

กลยุทธ์ที่ 1.2: พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ส่วนกลางสําหรับผู้ประกอบการ SME  

การจัดทํา e-directory ฐานข้อมูลส่วนกลางของ
ผู้ประกอบการ SME  

กลยุทธ์ที่ 1.3: สร้าง Collaborative 
Platform ความร่วมมือระหว่าง
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเพ่ือให้เกิด
ความเช่ือมโยงกัน 

การสร้าง Collaborative Platform เพ่ือการเช่ือมโยง
ผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม 

กลยุทธ์ที่ 1.4: ทบทวนและปรับปรุงสิทธิ
ประโยชน์ในด้านการลงทุนและมาตรการ
ทางด้านภาษีเพ่ือส่งเสริมให้ SME ลงทุนใน 
SMART Innovative Electronics 
Solutions 

การจัดประชุมหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
สมาคมต่าง ๆ และผู้ประกอบการ SME เพ่ือทบทวน
สิทธิประโยชน์ในการลงทุนและมาตรการทางด้านภาษี
เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐที่เก่ียวข้อง 
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ยุทธศาสตร์ที ่2 ยกระดับนวัตกรรมการผลติของผู้ประกอบการ SME เพื่อสร้าง Value Creation 
และ Value Added 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์ ตัวอย่างโครงการสําคัญ 
กลยุทธ์ที่ 2.1: ยกระดับกระบวนการผลิตของ 
SME ใหม้ีนวัตกรรม  

โครงการเปลี่ยนผ่าน SME จากอุตสาหกรรมด้ังเดิมสู่
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ/
โครงการพัฒนาที่ปรึกษาแก่ SME ทีม่ีศักยภาพเพ่ือเสริม
ทักษะด้านการบริหารจัดการทางการเงินและการเจรจา
กับคู่ค้าต่างชาติ 

กลยุทธ์ที่ 2.2: พัฒนาผลิตภัณฑ์ SME ให้ได้
มาตรฐาน  

โครงการจัดทํา Guide Line หรือคู่มือในการขอการ
รับรองมาตรฐานสินค้าและโครงการข้ึนทะเบียนและ
รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม SMART Innovative 
Electronics Solutions 

กลยุทธ์ที่ 2.3: ส่งเสริมการทํา R&D ในเชิง
พาณิชย์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของ SME 

โครงการสร้างความร่วมมือในการทํา R&D ในเชิง
พาณิชย์ระหว่างผู้ประกอบการ SME และสถาบันศึกษา
หรือสมาคมต่าง ๆ 

กลยุทธ์ที่ 2.4: ส่งเสริมการรวมกลุ่มคลัสเตอร์
และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจของ
ผู้ประกอบการ SME 

การจัดกิจกรรมโดยสมาคมต่าง ๆ เพ่ือให้สมาชิกในกลุ่ม
ได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองเพ่ือนําไปสู่การ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสมาชิก 

ยุทธศาสตร์ที ่3 สร้างโอกาสทางการค้าใหกั้บผู้ประกอบการ SME ทั้งตลาดในประเทศและตลาด
ต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 3.1: สร้างโอกาสและส่งเสริมตลาด 
SMART Innovative Electronics 
Solutions ภายในประเทศให้ SME 

จัดหาพ้ืนที่และเวทีการแสดงผลงานของ SME ที่
เก่ียวกับ SMART Innovative Electronics Solutions 
รวมทั้งการแสดงผลิตภัณฑ์ผ่าน E-market 

กลยุทธ์ที่ 3.2: สร้างตลาดและส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการ SME สามารถเข้าร่วมแสดง
ผลิตภัณฑ์ SMART Innovative 
Electronics Solutions ในตลาด
ต่างประเทศ 

ส่งเสริมและสนับสนุน SME เข้าร่วมการแสดงผลงาน
หรือผลิตภัณฑ์ SMART Innovative Electronics 
Solutions ในเวทีระดับนานาชาติ 
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ตัวอย่างโครงการสําคัญ 

โครงการ Certified Quality & Practice Platform for SME 

หลักการและเหตุผล 

 เน่ืองจากผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะยังประสบปัญหา
เรื่องมาตรฐานของสินค้าที่ผลิตแล้วไม่ได้รับการรับรอง โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องมาตรฐานสินค้า ประกอบกับการส่งผลิตภัณฑ์เพ่ือขอการรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าต้องใช้เวลานาน
ในการตรวจสอบ รวมทั้งมีต้นทุนในการดําเนินการที่สูง จึงเป็นอุปสรรคสําคัญต่อผู้ประกอบการ SME ทําให้ไม่
สามารถแข่งขันในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศได้ ดังน้ัน จึงมีความจําเป็นที่ต้องมีการพัฒนาการ
รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม SMART Innovative Electronics Solutions ของผู้ประกอบการ SME ใน
เบ้ืองต้นจากหน่วยงานสมาคมผู้ประกอบการก่อน เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SME ใน
การแข่งขันและการเข้าถึงตลาดด้วยการมีผลิตภัณฑ์ที่ถูกรับรองคุณภาพเบ้ืองต้น ซึ่งช่วยสร้างความน่าเช่ือถือ
ให้กับผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ SME ในสายตาของผู้บริโภคและเปิดโอกาสการเข้าถึงตลาดที่เป็นหน่วยงาน
ภาครัฐเพราะมีการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์เบ้ืองต้น ก่อนที่ผู้ประกอบการขอการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าในลําดับต่อไป ซึ่งการดําเนินการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม SMART Innovative 
Electronics Solutions โดยหน่วยงานสมาคมผู้ประกอบการน้ีเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญที่ทําให้ผู้ประกอบการ 
SME ตระหนักถึงความสําคัญของการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานและสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดโดยเฉพาะ
ตลาดภายในประเทศ 

วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือขึ้นทะเบียนและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ในกลุม่ SMART Innovative Electronics 
Solutions เพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SME ในการแข่งขันและการเข้าถึง
ตลาด 

2) เพ่ือให้ผู้ประกอบการ SME สามารถเข้าถึงการทดสอบและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
3) เพ่ือสร้างความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและสมาคมต่าง ๆ ในการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์

ของผู้ประกอบการ SME 

กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้ประกอบการขนาดย่อมและขนาดกลางที่อยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ
ทั้งประเทศจํานวน 120 ราย (ภูมิภาคละ 30 ราย) 

วิธีการดําเนนิงาน 

1) การเปิดรับสมัคร/ขึ้นทะเบียนเพ่ือรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ SME โดยสมาคมในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ 
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2) การตรวจสอบความสามารถ สมรรถนะ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยสมาคมผู้ประกอบการ 
เมื่อผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ SME สามารถผ่านข้อกําหนดเบ้ืองต้นเก่ียวกับคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์แล้ว จะได้รับการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์เบ้ืองต้น (Certificate) หลังจากน้ันจะมี
การเผยแพร่ข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มกลางในลักษณะ e-directory ซึ่งจะเก็บข้อมูลทั่วไป 
ผลิตภัณฑ์ ความสามารถในการผลิตของผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการรับรองคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์เบ้ืองต้น เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในแพลตฟอร์มกลางของอุตสาหกรรม และเผยแพร่เพ่ือ
สร้างโอกาสในการพัฒนาผู้ประกอบการและเช่ือมโยงผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน 

3) การสนับสนุนทุนจากภาครัฐเพ่ือสร้างแพลตฟอร์มกลางของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์/เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ 
SME ย่ืนของการรับรองมาตรฐานที่เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับ สนับสนุนไม่เกินรายละ 50,000 
บาท/รายนอกจากน้ียังมีทุนสนับสนุนสมาคมเพ่ือทําหน้าที่ในการตรวจสอบความสามารถ 
สมรรถนะ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพ่ือขึ้นทะเบียนรับรองผลิตภัณฑ์ SME ไม่เกินร้อย 50 
ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของผู้ประกอบการที่ย่ืนขอขึ้นทะเบียน โดยรายได้ส่วนน้ีเป็นทุนที่สมาคม
สามารถนําไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพ่ือก่อให้เกิดการรวมตัวของผู้ประกอบการ SME 

กรอบระยะเวลาในการดําเนินการ  

 ในเบ้ืองต้นเป็นโครงการนําร่องเพื่อพัฒนามาตรฐานสินค้าให้ผู้ประกอบการ SME  โดยใช้ระยะเวลาใน
การดําเนินงาน 12 เดือน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ผู้ประกอบ SME ในกลุ่ม SMART Innovative Electronics Solutions ได้รับรองคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์เบ้ืองต้นซึ่งช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและการเข้าถึงตลาด 

2) ผู้ประกอบ SME สามารถเข้าถึงการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับสากล และลด
ต้นทุนและระยะเวลาในการดําเนินในการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับสากล 

3) เกิดการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและสมาคมต่าง ๆ ในการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ของ
ผู้ประกอบการ SME และเป็นจุดเริ่มต้นของการทํากิจกรรมร่วมกันเพ่ือพัฒนาไปสู่การสร้าง
เครือข่ายทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ SME และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ 
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