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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 
1.1 ควำมส ำคัญและที่มำของกำรวิจัย 

ปัจจุบันภาวะการแข่งขันทางเศรษฐกิจโลกมีการขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่ัวท้ังทวีปยุโรป 
อเมริกา และเอเชีย โดยเฉพาะการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ ท าให้ปี พ.ศ. 2558 ประเทศ
ไทยได้เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) และเขต
การค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area) หรือเรียกอีกอย่างว่า “AFTA”  ซึ่งข้อตกลงเขต
การค้าเสรีของไทย มีผลบังคับใช้เมื่อปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา โดยข้อตกลงเขตการค้าเสรีหมายถึง 
การลดอุปสรรคทางการค้าทางด้านภาษีและไม่ใช่ภาษีระหว่างประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน ท าให้
การแข่งขันการน าเข้าวัตถุดิบในราคาต้นทุนต่ า การขยายตลาดตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ี
ได้รับจากการลงทุนจากต่างประเทศ การเสริมสร้างการแข่งขันการส่งออกของอาเซียนในเวทีการค้า
ระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น [1, 2] 

อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ เป็นอุตสาหกรรมท่ีค่อนข้างโดดเด่น และเป็น
หนึ่งในข้อตกลงทางการค้าและการบริการในกลุ่มประชาคมอาเซียนเช่นกัน โดยปี พ.ศ. 2556 พบว่า
กลุ่มประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ท่ีอยู่ในกลุ่มเขตการค้าเสรีอาเซียน มีอยู่ 5 ประเทศ หรือเรียกอีก
อย่างว่า ASEAN 5 ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม เป็นกลุ่ม
ประเทศท่ีมีความสามารถและมีฐานการผลิตในประเทศของตนเอง มีบทบาทและความสามารถเป็น
ฐานการผลิตยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ท่ีส าคัญของกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งมีปริมาณการผลิต
ยานยนต์ช่วงปี พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2555 ดังแสดงในรูปท่ี 1.1 พบว่า สภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์
และช้ินส่วนยานยนต์ไทยมีการเติบโตและก้าวหน้าขึ้นเป็นอย่างมาก จนเป็นประเทศท่ีมีฐานการผลิต
ยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ท่ีส าคัญภายในกลุ่มประเทศอาเซียน และเขตการค้าเสรีอาเซียน 
(AFTA) ในฐานะท่ีประเทศไทยเป็นฐานการผลิตท่ีส าคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยาน
ยนต์ ท าให้ประเทศไทยต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศภายในกลุ่มการค้าเสรี
อาเซียน ท่ีมีฐานการผลิตขนาดใหญ่ เพื่อท าให้ประเทศไทยด ารงความเป็นผู้น าทางด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ของกลุ่มประเทศอาเซียนต่อไป [3] 

นอกจากนี้อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ไทยได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องใน
ห่วงโซ่อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ไทย ต้ังแต่ต้นน้ ายังปลายน้ า เมื่อพิจารณารูปท่ี 1.2 
แสดงให้เห็นว่า กลุ่มผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ล าดับท่ี 1 (Tier 1) คือ ผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์เพื่อจัดส่ง
ให้กับโรงงานประกอบยานยนต์โดยตรง ยกตัวอย่างเช่น เครื่องยนต์ เบรก ล้อรถยนต์ ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งมีความสามารถทางเทคโนโลยีในการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ ท่ีได้มาตรฐาน
ตามความต้องการของตลาดเพื่อน าไปประกอบยานยนต์ (Original Equipment Market: OEM)
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ก าหนด ในขณะท่ีบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ล าดับท่ี 
2 (Tier 2) และกลุ่มผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ล าดับท่ี 3 (Tier 3) คือ ผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ย่อย 
(Individual part) เพื่อจัดส่งให้แก่ ผู้ผลิตช้ิน ส่วนยานยนต์ล าดับท่ี 1 (Tier 1) ยกตัวอย่างเช่น 
ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกล โลหะการ พลาสติก ยาง เหล็ก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และกระจก เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 1.1 แสดงปริมาณการผลิตยานยนต์ของ 5 ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

ท่ีมา: ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ), 
โครงกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถภำคอุตสำหกรรม ภำยใต้นโยบำยเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศของ
ไทย (ม.ป.ท., 2557), 200. 
 

 

  

 

 

 

 

 
รูปท่ี 1.2 แสดงห่วงโซ่อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ไทย 

ท่ีมา: เทพกร ภักดีชุมพล, ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำก ำลังแรงงำนในอุตสำหกรรมยำนยนต์และช้ินส่วน
อะไหล่ยำนยนต์ (ม.ป.ท., 2557), บทท่ี 2, 9. 
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ซึ่งเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการผลิตอาจได้รับการถ่ายทอดมาจากผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ล าดับ  
ท่ี 1 (Tier 1) และอาจจะขาดแคลนเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมท่ีใช้ในการผลิตช้ินส่วนยานยนต์
เพื่อให้เกิดความมาตรฐานของช้ินส่วนยานยนต์อีกด้วย อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์
ไทยมีแนวโน้มท่ีจะขยายตัวมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทผู้ผลิตยานยนต์ต้องขยายอุปสงค์ (demand) ของ
ช้ินส่วนยานยนต์เพิ่มมากขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทยใน Tier 2 และ    
Tier 3 ท่ีไม่ใช่กลุ่มหรือเครือข่ายของบริษัทประกอบยานยนต์และผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ใน Tier 1 
เพราะเหตุนี้แนวโน้มการลงทุนในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยในอนาคตยังไม่มีความชัดเจนมาก
นัก ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทผู้ผลิตยานยนต์เป็นหลักว่า เมื่อท าการผลิตยานยนต์เต็ม
ก าลังของฐานการผลิตในปัจจุบันแล้ว จะมีความต้องการขยายฐานการผลิตออกไปอีกหรือไม่  ถ้าหาก
ไม่มีความต้องการขยายฐานการผลิต ก็อาจไม่มีการขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์
ไทย [3, 4] 

ดังนั้น ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงได้ร่วมมือกับสถาบันยานยนต์ 
วางแผนการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรม 5 ด้านท่ีใช้ในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ได้แก่ 
พลาสติกวิศวกรรม การขึ้นรูปเหล็กกล้าก าลังสูง การขึ้นรูปช้ินส่วนอลูมิเนียม วิศวกรรมแม่พิมพ์ และ 
วิศวกรรมดิจิทัล CAD/CAM/CAE/Automation เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ ของ
ผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทยท่ีอยู่ในกลุ่ม Tier 2 และ Tier 3 ให้ก้าวข้ามอุปสรรคนี้ได้ และสามารถ
ขยายฐานการลงทุนทางด้านช้ินส่วนยานยนต์ออกไปได้ในอนาคต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
บริษัทผู้ผลิตยานยนต์ และผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ล าดับท่ี 1 (Tier 1) ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมยานยนต์
และช้ินส่วนยานยนต์ไทยได้ [5] 

การวิจัยนี้จึงได้ท าการศึกษาความต้องการด้านวิศวกรรมของผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทย
ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน โดยเริ่มจากการใช้แบบจ าลองเพชร (Diamond Model) มา
วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้องการทางด้านวิศวกรรม 
หลังจากนั้ น ได้ท าการส ารวจ (Survey Research) ผู้ผลิตช้ิน ส่วนยานยนต์ไทยในการศึกษา        
ความต้องการในเชิงลึก เพื่อจัดล าดับความส าคัญทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมท่ีแท้จริง จากนั้นน า
ผลการวิจัยท่ีได้ไปเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ในการเข้าไปให้    
ความช่วยเหลือ ผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทยท่ีอยู่ในกลุ่ม Tier 2 และ Tier 3 เพื่อยกระดับขีด
ความสามารถทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม ให้เป็นท่ียอมรับในอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยาน
ยนต์ของกลุ่มประเทศอาเซียนและของโลกต่อไปได้ในอนาคต 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษาสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันของผู้ผลิตขนาดกลางและขนาด
ย่อมท่ีอยู่ใน Tier 2 และ Tier 3 ของห่วงโซ่อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย 

1.2.2 เพื่อศึกษาความต้องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ พลาสติก
วิศวกรรม การขึ้นรูปเหล็กกล้าก าลังสูง การขึ้นรูปช้ินส่วนอลูมิเนียม วิศวกรรมแม่พิมพ์ และ วิศวกรรม
ดิจิทัล CAD/CAM/CAE/Automation เพื่อจัดล าดับความส าคัญและความต้องการอย่างแท้จริง  
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1.2.3 เพื่อศึกษาความต้องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมของกลุ่มผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์
ไทยในสามองค์ประกอบได้แก่ กลุ่มระบบห้ามล้อและกันสะเทือน กลุ่มตกแต่งภายใน และกลุ่มตกแต่ง
ภายนอก เพื่อจัดล าดับให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปช่วยเหลือในการพัฒนาขีด
ความสามารถทางด้านวิศวกรรมให้กับผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทยได้อย่างแท้จริง  

1.2.4 เพื่อศึกษาประเทศคู่ค้าท่ีส าคัญของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย เมื่อไทยเข้าร่วม
เขตการค้าเสรีอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2558  
 
1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย 

การวิจัยนี้ได้แสดงขอบเขตดังรูปท่ี 1.3 เป็นแนวทางในการศึกษาถึงผลความต้องการทางด้าน
วิศวกรรมท่ีเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน ซึ่ง
ประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเขตการค้าเสรีอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 
2558 ดังนั้นอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยต้องปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรม 5 
ด้าน ประกอบไปด้วย พลาสติกวิศวกรรม การขึ้นรูปเหล็กกล้าก าลังสูง การขึ้นรูปช้ินส่วนอลูมิเนียม 
วิศวกรรมแม่พิมพ์ และวิศวกรรมดิจิทัล CAD/CAM/CAE/Automation ซึ่งเป็นการพัฒนาเทคโนโลยี
ด้านวิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ท้ังหมด ได้แก่ ช้ินส่วนยานยนต์นั่งส่วน
บุคคล ช้ินส่วนยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ และครอบคลุมไปถึง ช้ินส่วนรถจักรยานยนต์อีกด้วย 
นอกจากนี้การวิจัยในครั้งนี้ได้ศึกษาโดยการเจาะจงกลุ่มผู้ผลิตสามองค์ประกอบหลักท่ีมีผู้ผลิตขนาด
กลางและขนาดย่อมท่ีอยู่ใน Tier 2 และ Tier 3 ของห่วงโซ่อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย และมี
ผู้ผลิตเป็นชาวไทยมากท่ีสุด และเป็นกลุ่มท่ีเกิดผลกระทบโดยตรงถ้าหากมีการแข่งขันของสภาวะ
อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ท่ีทวีความรุนแรงมากขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.3 แสดงขอบเขตของการวิจัย 
 
 
 

ตัวแปรต้น 

การสุ่มกลุ่มตัวอย่างเจาะจง 

- SMEs ของไทย 

- ผู้ผลิตชิ้นส่วนยาน
ยนต์ในล าดับ 2 และ 
3 ตามห่วงโซ่
อุตสาหกรรม 

- กลุ่มผู้ผลิตในสาม
องค์ประกอบหลัก 

ตัวแปรกลำง 

การสุ่มกลุ่มตัวอย่างอิสระ 

- ขนาดของบริษัท 

- เทคโนโลยีของ
บริษัท 

- เทคโนโลยีทาง
วิศวกรรมห้าด้านที่
ใช้ในบริษัท 

- ท าเลที่ต้ัง 

ตัวแปรตำม 

- แนวทางในการ
สนับสนุนเพ่ือการ
ยกระดับ 

- รูปแบบและ
ลักษณะของการ
สนับสนุน 

- หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
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1.4 สมมติฐำนกำรวิจัย 
 1.4.1 สามารถน าแบบจ าลองเพชร (Diamond Model) มาวิเคราะห์ความสามารถใน     
การแข่งขันของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยจากข้อมูลทุติยภูมิได้อย่างเป็นรูปธรรม 

1.4.2 สามารถทราบประเทศคู่ค้าท่ีส าคัญของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนได้อย่างแท้จริง 
 1.4.3 สามารถทราบแนวโน้มในภาพรวมของความต้องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมของ
กลุ่มผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทยในสามองค์ประกอบได้อย่างแท้จริง 
 1.4.4 สามารถทราบแนวโน้มในภาพรวมท่ีกลุ่มผู้ผลิตช้ิน ส่วนยานยนต์ไทยในสาม
องค์ประกอบจะขยายฐานการผลิตไปยังแหล่งตลาดใหม่ เมื่อประเทศไทยเข้าร่วมเขตการค้าเสรี
อาเซียน (AFTA) ในป ีพ.ศ. 2558 ย่างเต็มรูปแบบ  
 1.4.5 สามารถจัดล าดับความส าคัญและความต้องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมท้ัง 5 ด้าน 
ของผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ขนาดกลางและขนาดย่อมไทยท่ีอยู่ใน Tier 2 และ Tier 3 ได้อย่างแท้จริง 

1.4.6 สามารถวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์การบริหารองค์กรของผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์
ไทยในปัจจุบันได้อย่างแท้จริง 
 
1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย 

1.5.1 สามารถทราบถึงปัญหาและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย    
ให้ประสบความส าเร็จ และสามารถก้าวข้ามอุปสรรคทางการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อประเทศ
ไทยเข้าสู่เศรษฐกิจเขตการค้าเสรีอาเซียน 

1.5.2 สามารถทราบถึงมุมมองการแข่งขันของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยกับประเทศ    
คู่ค้าท่ีส าคัญภายในกลุ่มประชาคมอาเซียนได้เป็นอย่างดี 

1.5.3 สามารถทราบถึงแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวิศวกรรมท้ัง 5 
ด้าน ส าหรับการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ ตามท่ีได้ศึกษาความต้องการของบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์
ไทย ในกลุ่ม Tier 2 และ Tier 3 ของห่วงโซ่อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย ได้เป็นอย่างดี 

1.5.4 สามารถทราบถึงแนวทางการเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในการจัดล าดับความส าคัญอย่างแท้จริงเพื่อให้การช่วยเหลือ และสามารถลดต้นทุนทางด้านการวิจัย
และพัฒนาให้กับผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทยขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีอยู่ใน Tier 2 และ Tier 3 ได้
เป็นอย่างดี 
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บทที่ 2 
 

แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 

การวิจัยในครั้งนี้ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับเขตการค้าเสรีอาเซียน และแนวโน้ม
อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์  รวมถึงการวิเคราะห์ศักยภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์
และช้ินส่วนยานยนต์ไทย  นอกจากนี้ศึกษาปัจจัยในการขับเคล่ือนท่ีส าคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์
และช้ินส่วนยานยนต์ไทย  แนวโน้มอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย  แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย  อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยยังได้ศึกษาแนวคิดในการ
วิเคราะห์ปัจจัยท่ีสามารถยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยโดยใช้
แบบจ าลองเพชร (Diamond Model)  รวมไปถึงการศึกษาการสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire 
Design) ท่ีใช้ส าหรับงานวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการท าวิจัยต่อไป  

จากการศึกษาข้อมูลตามท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจะน าข้อมูลไปประยุกต์ใช้กับเครื่องมือ
ทางด้านการจัดการงานวิศวกรรมในการออกแบบสอบถาม เพื่อส ารวจความต้องการทางวิศวกรรม  
ท้ัง 5 ด้าน ของผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทยท่ีอยู่ในกลุ่ม Tier 2 และ Tier 3 รวมถึงผู้ผลิตช้ินส่วน       
ยานยนต์ไทยในสามองค์ประกอบหลักอีกด้วย 
 
2.1 เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) 

เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทาง
การค้าในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ให้เป็นฐานการผลิตท่ีส าคัญ เพื่อป้อนสินค้าสู่ตลาดโลก โดยท า
การเปิดการค้าเสรีและการลดภาษี รวมถึงปรับเปล่ียนโครงสร้างภาษีศุลกากรให้มีความคล่องตัวต่อ
การค้าเสรีอีกด้วย 

กลไกการลดภาษีท่ีส าคัญของ AFTA คือระบบ Common Effective Preferential Tariff 
Scheme (CEPT) ซึ่งก าหนดให้ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร
แก่กัน คือการได้รับสิทธิประโยชน์จากการลดภาษีจากประเทศในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่ง
ประเทศสมาชิกอาเซียนนั้นต้องประกาศลดภาษีส าหรับสินค้าชนิดเดียวกัน นอกจากนี้ CEPT ได้
ก าหนดให้สินค้าท่ีได้รับประโยชน์จากการลดภาษีจะต้องมีสัดส่วนมูลค่าท่ีเกิดขึ้นในอาเซียน (Asean 
Local Content) อย่างน้ อยร้อยละ 40 และสามารถค านวณวัตถุ ดิบในอาเซียนแบบสะสม 
(Cumulative Rules of Origin) โดยก าหนดอัตราขั้นต่ าของวัตถุดิบเท่ากับร้อยละ 20 [1] 
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2.1.1 การยกเลิกมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี 
นอกเหนือจากการก าหนดเพื่อลดภาษีแล้ว AFTA ยังก าหนดให้ประเทศสมาชิกใน

กลุ่มอาเซียนยกเลิกมาตรการจ ากัดปริมาณ (Quantitative Restriction) ทันทีเมื่อสินค้าได้น าเข้า
แผนการลดภาษีแล้ว และได้รับประโยชน์จากการลดภาษีของอาเซียนอื่นแล้ว และยกเลิกมาตรการท่ี
มิใช่ภาษี (Non-tariff Barrier: NTB) ภายใน 5 ปี หลังจากได้รับประโยชน์จากการลดภาษีของ
อาเซียนอื่น ขณะท่ีอาเซียนนี้ก าลังด าเนินการอย่างจริงจัง เพื่อยกเลิกอุปสรรคทางการค้าท่ีมิใช่ภาษีใน
อาเซียน โดยให้มีกระบวนการแจ้งข้ามประเทศ (cross-notification) ซึ่งประเทศสมาชิกและ
ภาคเอกชนสามารถแจ้งมาตรการท่ีมิใช่ภาษีท่ีประเทศอื่น ๆ ซึ่งประเทศสมาชิกและภาคเอกชน
สามารถแจ้งมาตรการท่ีมิใช่ภาษีท่ีประเทศอื่น  ๆ ใช้อยู่ต่อส านักเลขาธิการอาเซียน เพื่อรวบรวม 
ตรวจสอบ แล้วให้ประเทศสมาชิกท่ีถูกแจ้งนั้นช้ีแจงและด าเนินการยกเลิกต่อไปหากพบว่าเป็น
อุปสรรคทางการค้าและไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของความตกลง CEPT [1] 
 

2.1.2 การค้าระหว่างอาเซียนกับประเทศไทย 
ข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศได้เปิดเผยว่า นับต้ังแต่การจัดต้ัง AFTA การค้า

ระหว่างไทยและอาเซียนขยายตัวเพิ่มข้ึนอย่างมากโดยเพิ่มขึ้นจาก 10,031.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 
พ.ศ. 2535 อันเป็นปีก่อนเริ่มก่อต้ัง AFTA เป็น 28,946 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งในปี พ.ศ. 2546 ประเทศ
ไทยได้ดุลการค้ากับอาเซียนในภาพรวมมูลค่าการส่งออก 16,537.4 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึน ร้อยละ 
21.9  โดยมีสินค้าส่งออกท่ีเพิ่มขึ้น ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ 
แผงวงจรไฟฟ้า ยานยนต์ อุปกรณ์และช้ินส่วนยานยนต์ เคมีภัณฑ์ เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 
ส่วนการน าเข้านั้น มูลค่าการน าเข้าประมาณ 12,490.4 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.5 เป็น
ผลจากการเพิ่มขึ้นของการน าเข้าสินค้าส าคัญได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ แผงวงจรไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรใช้ใน
อุตสาหกรรม และหลอดภาพโทรทัศน์ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม สินค้าของประเทศไทยท่ีได้รับผลกระทบจากการจัดต้ัง AFTA ส่วน
ใหญ่คือ สินค้าท่ีไม่มีศักยภาพในการปรับตัว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสินค้าท่ีใช้
เวลาในการปรับตัวนาน เช่น เหล็ก ส่ิงทอ และสินค้าประเภทท่ีมีการลดภาษีใน AFTA อยู่ก่อนหน้านี้
แล้ว แต่ยังคงเป็นสินค้าท่ีต้องใช้วัตถุดิบน าเข้าจากนอกกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่ งไทยมีอัตราภาษี
ศุลกากรอยู่ในระดับสูง เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น [1, 2] 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

2.2 แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ 

2.2.1 แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ของโลก 

2.2.1.1 ภาพรวมการส่งออกยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ของโลก 
  รูปท่ี 2.1 แสดงมูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน            
ยานยนต์ของโลกและของไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2001 ถึง ค.ศ. 2011) เมื่อ
พิจารณาตามรูปท่ี 2.1 พบว่า การส่งออกของโลกและของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ยกเว้นปี พ.ศ. 
2552 (ค.ศ. 2009) เนื่องมาจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกตกต่ า จะเห็นว่าการส่งออกอุตสาหกรรมยานยนต์
และช้ินส่วนยานยนต์ของท้ังโลก ในป ีพ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) มีการส่งออกถึง 1.34 ล้านล้านเหรียญ
สหรัฐ และในช่วงปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2001 ถึง ค.ศ. 2011) มีการส่งออกอยู่ท่ีร้อยละ 
8.67 ในขณะท่ีไทยมีการส่งออกในปีเดียวกันท่ี 19,961.80 ล้านเหรียญสหรัฐ และในช่วงปี พ.ศ. 
2554 ถึง พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2001 ถึง ค.ศ. 2011) มีการส่งออกสูงถึงร้อยละ 20.24 ซึ่งมีอัตรา      
การส่งออกท่ี สูงกว่าของโลกมาก  แต่ปี  พ .ศ. 2554 (ค.ศ. 2001) ไทยมียอดการส่งออกของ
อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ไทยลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน
ประเทศ [6] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.1 แสดงมูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ของโลกและของไทย  
ในช่วงป ีพ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2001 ถึง ค.ศ. 2011) 

ท่ีมา: ไบรอัน เคฟ (ประเทศไทย), โครงการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าการ
ลงทุน (ม.ป.ท., 2555), บทท่ี 7, 12. 
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อย่างไรก็ตามในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา ประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกมียอดการผลิต
ยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ในปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปริมาณการผลิตในปี พ.ศ. 2549  
มีจ านวน 69.2 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2544 ร้อยละ 23 และในปี พ.ศ. 2554 มีจ านวน 80.1 
ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2549 ร้อยละ 16 แสดงให้เห็นว่า อุตสาหกรรมยานยนต์ของโลกคงยัง
เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าในกลุ่มประเทศท่ีพัฒนาแล้วซึ่งอุปทานจะถึงจุดอิ่มตัวแล้วก็ตาม แต่
ตลาดในประเทศก าลังพัฒนากลับเติบโตอย่างรวดเร็ว ดังแสดงในรูปท่ี 2.2 และเมื่อพิจารณารูปท่ี 2.3 
ซึ่งเป็นข้อมูลการผลิตในปี พ.ศ. 2554 พบว่า ประเทศจีนสามารถเป็นผู้ผลิตยานยนต์ท่ีมีปริมาณมาก
ท่ีสุดในโลกจ านวน 18.4 ล้านคัน รองลงมาคือประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นสามารถผลิตได้ จ านวน 
8.6 และ 8.4 ล้านคัน ตามล าดับ ในขณะท่ีประเทศไทยนั้นยังเป็นผู้ผลิตล าดับท่ี 15 ซึ่งมีปริมาณ   
การผลิตยานยนต์ 1.5 ล้านคัน นอกจากนี้ยังพบว่าประเทศผู้ผลิตยานยนต์ 20 ล าดับแรกนั้น เป็น
ผู้ผลิตยานยนต์ในภูมิภาคเอเชีย 7 ประเทศ มีปริมาณการผลิตยานยนต์รวมกันมากกว่าครึ่งของ
ปริมาณการผลิตยานยนต์รวมทั่วโลก [6] 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.2 แสดงปริมาณการผลิตยานยนต์ของโลก 
ท่ีมา: สถาบันยานยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรม, แผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ปี พ.ศ. 2555-
2559 (ม.ป.ท., 2555), บทท่ี 2, 3. 
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รูปท่ี 2.3 แสดงปริมาณการผลิตยานยนต์ของประเทศผู้ผลิตยานยนต์ 20 ล าดับแรก ในป ีพ.ศ. 2554 
ท่ีมา: สถาบันยานยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรม , แผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ปี พ.ศ. 2555-
2559 (ม.ป.ท., 2555), บทท่ี 2, 3. 
 

ส าหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ของโลก พบว่า
บริษัทผู้ผลิตยานยนต์จะย้ายฐานการผลิตไปอยู่ใกล้ตลาดยานยนต์ท่ีมีแหล่งต้นทุนการผลิตและต้นทุน
การขนส่งต่ ากว่า โดยตลาดในภูมิภาคเอเชียเป็นตลาดเกิดใหม่ท่ีก าลังเติบโต เนื่องจากประชากรมี
รายได้เพิ่มขึ้น ได้แสดงให้เห็นในตารางท่ี 2.1 และมีอัตราการถือครองยานยนต์ยังอยู่ในระดับต่ า 
เป็นไปตามตารางท่ี  2.2 ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่าการผลิตยานยนต์จะย้ายจากฐานการผลิตใน
ภูมิภาคตะวันตกมาต้ังฐานการผลิตในภูมิภาคตะวันออกของโลกมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มว่า
ผู้ผลิตยานยน ต์และ ช้ิน ส่วนยานยน ต์รายต่าง  ๆ  จะร่วมมื อกันมากขึ้น  เพื่ อ ใช้ประโยชน์               
จากการประหยัดต่อขนาด (Economy of scale) ในเรื่องต่าง ๆ เช่น การผลิต การท าวิจัยพัฒนา 
และเทคโนโลยี เป็นต้น เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันร่วมกัน [6] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

 

ตารางท่ี 2.1 แสดงจ านวนประชากรและสัดส่วนชนช้ันกลางของภูมิภาคต่าง ๆ  

ภูมิภาค 

ปี พ.ศ. 2552 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2573 

จ านวน 
(ล้านคน) 

สัดส่วน 
ชนชั้นกลาง 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ล้านคน) 

สัดส่วน 
ชนชั้นกลาง 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ล้านคน) 

สัดส่วน 
ชนชั้นกลาง 
(ร้อยละ) 

อเมริกาเหนือ 338 18 333 10 322 7 
อเมริกากลาง

และใต ้
181 10 251 8 313 6 

ยุโรป 664 36 703 22 680 14 
เอเซียแปซิฟิก 525 28 1,740 54 3,228 66 

แอฟริกา 137 8 222 7 341 7 
รวมทั่วโลก 1,845 100 3,249 100 4,884 100 

ท่ีมา: สถาบันยานยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรม , แผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ปี พ.ศ. 2555-
2559 (ม.ป.ท., 2555), บทท่ี 2, 4. 
 
ตารางท่ี 2.2 แสดงอัตราการถือครองยานยนต์ของประเทศต่าง ๆ 

ประเทศ 
อัตราการถือครอง 
(คนต่อรถ 1 คัน) 

ประเทศ 
อัตราการถือครอง 
(คนต่อรถ 1 คัน) 

สหรัฐอเมริกา 1.3 เกาหลีใต้ 2.8 
ออสเตรเลีย 1.5 รัสเซีย 3.4 
อิตาล ี 1.5 เม็กซิโก 3.7 
แคนาดา 1.6 อาร์เจนติน่า 4.0 
ออสเตรีย 1.7 บราซิล 6.1 
ฝรั่งเศส 1.7 แอฟริกาใต ้ 6.3 
ญี่ปุ่น 1.7 ไทย 6.5 
สเปน 1.7 ตุรกี 6.5 
เยอรมนี 1.8 อินโดนีเซีย 12.7 
เนเธอร์แลนด์ 1.8 จีน 17.1 
อังกฤษ 1.8 อินเดีย 58.9 
สวีเดน 1.9 เฉลี่ยทั่วโลก 6.8 

ท่ีมา: สถาบันยานยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรม, แผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ปี พ.ศ. 2555-
2559 (ม.ป.ท., 2555), บทท่ี 2, 5. 
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2.2.1.2 ภาพรวมความต้องการอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์โลก 
ปริมาณการจ าหน่ายยานยนต์ท่ัวโลกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ได้เติบโตขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง โดยเฉล่ียร้อยละ  5 ต่อปี จนกระท่ังในปี พ .ศ. 2551 เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ าท่ัวโลก       
อันเนื่องจากปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพ (Sub-prime) ของสหรัฐอเมริกา ท าให้อัตราการเติบโตของ    
การจ าหน่ายยานยนต์รวมท่ัวโลกลดลงร้อยละ 6 เมื่อภาวะเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวขึ้นในป ีพ.ศ. 2553 
จึงท าให้อัตราการเติบโตของการจ าหน่ายเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 14 คิดเป็นปริมาณการจ าหน่าย 69 ล้าน
คันต่อปี และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2554 มีปริมาณการจ าหน่าย จ านวน 72 ล้านคันต่อปี      
ดังแสดงในรูปท่ี 2.4 [6] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.4 แสดงปริมาณการจ าหน่ายยานยนต์ของประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก 
ท่ีมา: สถาบันยานยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรม , แผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ปี พ.ศ. 2555-
2559 (ม.ป.ท., 2555), บทท่ี 2, 6. 
 

เมื่อพิจารณาข้อมูลการจ าหน่ายในปี พ.ศ. 2554 พบว่า ประเทศจีนเป็น
ประเทศท่ีมีปริมาณจ าหน่ายยานยนต์ภายในประเทศมากท่ีสุดถึง 18.5 ล้านคัน เมื่อเทียบกับประเทศ
ผู้ผลิตยานยนต์ของโลก รองลงมาคือประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น มีปริมาณจ าหน่ายยานยนต์ 
จ านวน 13.0 ล้านคัน และ 4.2 ล้านคัน ตามล าดับ ในขณะท่ีประเทศไทยมีการจ าหน่ายยานยนต์ใน
ประเทศเป็นล าดับท่ี 19 โดยมีปริมาณการจ าหน่ายอยู่ท่ี 0.79 ล้านคัน ดังแสดงในรูปท่ี 2.5 [6] 

FIA Foundation (FIA) ได้คาดการณ์ว่าในอนาคตจนถึงปี พ.ศ. 2593 ว่า
ปริมาณยานยนต์ท่ีใช้งานจะเพิ่มมากกว่าปัจจุบันถึง 3 เท่า และเกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างสัดส่วน
การใช้งานยานยนต์ของประเทศต่าง ๆ คือประเทศเศรษฐกิจเก่า (Mature economies) เช่น 
สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น จะมีสัดส่วนการใช้ยานยนต์ท่ีน้อยลง ในขณะท่ีประเทศเศรษฐกิจเกิด
ใหม่ (Emerging economies) เช่น จีน อินเดีย จะมีสัดส่วนการใช้ยานยนต์มากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
ในอนาคตการจ าหน่ายยานยนต์ในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ จะมีสัดส่วนมากกว่าประเทศเศรษฐกิจ
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เก่าซึ่งสอดคล้องกับท่ีได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่า ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ การถือครองยานยนต์ใน
ระดับต่ า จึงยังมีโอกาสเติบโตและขยายฐานการผลิตออกไปได้อีกมาก ดังแสดงในรูท่ี 2.6 [6] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.5 แสดงปริมาณการจ าหน่ายยานยนต์ในประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก 20 ล าดับแรก ใน พ.ศ. 2554 
ท่ีมา: สถาบันยานยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรม, แผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ปี พ.ศ. 2555-
2559 (ม.ป.ท., 2555), บทท่ี 2, 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.6 แสดงการคาดการณ์ปริมาณยานยนต์ท่ีใช้งาน (In use) จนถึงปี พ.ศ. 2593 
ท่ีมา: สถาบันยานยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรม, แผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ปี พ.ศ. 2555-
2559 (ม.ป.ท., 2555), บทท่ี 2, 8. 
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2.2.2 แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ของภูมิภาคอาเซียน 
การเปิดเขตเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) ท าให้ประเทศไทยมี

โอกาสสูญเสียความน่าลงทุนในการท่ีจะขยายฐานการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน
ยานยนต์ ให้กับประเทศท่ีเป็นคู่แข่งทางการค้าของประเทศไทย อย่างเช่น ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่ง
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนรถยนต์ไทย ควรท่ีจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม ท้ังนี้
เพื่อให้สามารถได้รับประโยชน์จากการเปิดเสรีและพร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นใน
อนาคตอันใกล้ ดังแสดงในตารางท่ี 2.3 เป็นตารางแสดงเวลาการบังคับใช้ภาษีในอัตราร้อยละ ส าหรับ
สินค้าส่งออกของไทยหมวดยานยนต์ (HS:87) ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน [6] 
 
ตารางท่ี 2.3 แสดงเวลาการบังคับใช้ภาษีในอัตราร้อยละส าหรับสินค้าส่งออกของไทยหมวดยานยนต์ 

(HS:87) ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน 

ASEAN-5* 
2011 2012 2013 2015 2018 2020 

0 ทุก
รายการ 

0 ทุก
รายการ 

0 ทุก
รายการ 

0 ทุก
รายการ 

0 ทุก
รายการ 

0 ทุก
รายการ 

CLMV 

Cambodia 0-5 0-5 0-5 
0 ทุก

รายการ 
0 ทุก

รายการ 
0 ทุก

รายการ 

Laos 0-30 0-20 0-10 
0 ทุก

รายการ 
0 ทุก

รายการ 
0 ทุก

รายการ 

Myanmar 0-5 0-5 0-5 
0 ทุก

รายการ 
0 ทุก

รายการ 
0 ทุก

รายการ 

Vietnam 

0,5 และ 
70 (ส่วน
ใหญ่ของ
HS:8703) 

0,5 และ 
70 (ส่วน
ใหญ่ของ
HS:8703) 

0,5 และ 
60 (ส่วน
ใหญ่ของ
HS:8703) 

0 และ 60 
(ส่วนใหญ่

ของ
HS:8703) 

0 ทุก
รายการ 

n.a.* (ส่วน
ใหญ่ของ
HS:8703) 

0 ทุก
รายการ 

n.a.* (ส่วน
ใหญ่ของ
HS:8703) 

หมายเหตุ: n.a. คือ ยังอยู่ระหว่างการเจรจา  
ท่ีมา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (ASEAN Secretariat) ศูนย์วิจัยกสิกรไทย , การเปิดเสรี
การค้าภายใต้กรอบ AEC ในปี 2558 โอกาสส าหรับเอสเอ็มอีชิ้นส่วนรถยนต์ไทย , เข้าถึงเมื่อ           
4 สิงหาคม 2558 , เข้ าถึ งไ ด้จาก  https://ttmemedia.wordpress.com//2011/09/26/aec-
B8%A/. 
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รูปท่ี 2.7 แสดงความสัมพันธ์ของการผลิตยานยนต์กับความต้องการของตลาดภายใน 
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

ท่ีมา: สถาบันยานยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรม, แผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ปี พ.ศ. 2555-
2559 (ม.ป.ท., 2555), บทท่ี 2, 14. 
 

ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนมีลักษณะของการผลิตยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ 
ของภายในประเทศแต่ละประเทศท่ีแตกต่างกัน ดังแสดงตามรูปท่ี 2.7 ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มแรกเป็นกลุ่มประเทศท่ีเป็นฐานการผลิตยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ ท่ีมีอัตรา
การเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง  และมีโอกาสในการขยายตัวสูง ได้แก่ อินโดนีเซีย ไทย 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม 

กลุ่มท่ีสองเป็นกลุ่มประเทศท่ีไม่ได้เป็นฐานการผลิต แต่มีโอกาสและเริ่มมีแนวโน้ม
การพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตและขยายตัว ได้แก่ กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ 
 

2.2.3 แนวโน้มการผลิตและจ าหน่ายยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ของอาเซียน 
ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนท่ีเป็นฐานการผลิตยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ ท่ี

ส าคัญ ประกอบด้วย 5 ประเทศ ได้แก ่อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม โดยในช่วง 
5 ปีท่ีผ่านมา นับต้ังแต่ พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2554 มีอัตราการขยายตัวของปริมาณการผลิตยานยนต์
และช้ินส่วนยานยนต์เฉล่ีย (Compound Annual Growth Rate: CAGR) ร้อยละ 7 โดยประเทศไทย
เป็นประเทศท่ีมีปริมาณการผลิตยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ท่ีส าคัญในภูมิภาค และประเทศ
อินโดนีเซีย มี CAGR มากท่ีสุดร้อยละ 20 ท้ังนี้ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา มีปริมาณการผลิต  
ยานยนต์รวมของอาเซียนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง จนกระท่ังในปี พ.ศ. 2552 ปริมาณการผลิตยานยนต์
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ลดลง เนื่องจากเกิดวิกฤตทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ัวโลก          
แต่ในปี พ.ศ. 2553 ปริมาณการผลิตยานยนต์จึงกลับสู่สภาวะปกติอีกครั้ง  และในปี พ.ศ. 2554 
ประเทศในกลุ่มอาเซียนสามารถผลิตยานยนต์รวมกัน 3 ล้านคันต่อปี ซึ่งอัตราการผลิตยานยนต์ ลดลง
จากปี พ.ศ. 2553 ท่ีปริมาณ 3.1 ล้านคัน เนื่องจากเกิดสึนามิในประเทศญี่ปุ่นและมหาอุทกภัยใน
ประเทศไทย ท าให้บริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์จ านวนมากและส่งผลถึงผู้ผลิตยานยนต์บางรายไม่
สามารถท าการผลิตได้ตามปกติ ดังนั้นปริมาณการผลิตยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ของประเทศไทย
จึงลดลงด้วย แม้จะมีบางประเทศ เช่น อินโดนีเซีย มีการผลิตยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์เพิ่มขึ้น 
แต่เนื่องจากประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและช้ินส่วนยานยนต์รายใหญ่ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน  จึง
ส่งผลให้การผลิตยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ของกลุ่มประเทศอาเซียนโดยรวมลดลงด้วย ดังแสดง
ในรูปท่ี 2.8 [6] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.8 แสดงปริมาณการผลิตยานยนต์ของประเทศสมาชิกอาเซียนในช่วงปี  
พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2554 

ท่ีมา: สถาบันยานยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรม, แผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ปี พ.ศ. 2555-
2559 (ม.ป.ท., 2555), บทท่ี 2, 15. 
 

เมื่อพิจารณาปริมาณการผลิต การจ าหน่ายยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ ของ
ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนพบว่า ทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนยกเว้นประเทศไทย  มีปริมาณ     
การจ าหน่ายภายในประเทศท่ีสูงกว่าปริมาณการผลิต แสดงว่าประเทศเหล่านี้ยังมีการผลิตยานยนต์
และช้ินส่วนยานยนต์ท่ีไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการภายในประเทศได้อย่างเพียงพอ ซึ่งต่าง
จากประเทศไทยท่ีสามารถผลิตยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ ส าหรับจ าหน่ายท้ังภายในประเทศและ
ส่งออกได้ ดังแสดงในรูปท่ี 2.9 [6] 
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รูปท่ี 2.9 แสดงปริมาณการผลิตและจ าหน่ายยานยนต์ของประเทศสมาชิกอาเซียนในปี พ.ศ. 2554 
ท่ีมา: สถาบันยานยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรม, แผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ปี พ.ศ. 2555-
2559 (ม.ป.ท., 2555), บทท่ี 2, 16. 
 

2.2.4 แนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ของกลุ่มอาเซียน 
 

2.2.4.1 นโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ 
ถึงแม้ว่าประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนจะต้ังอยู่ในภูมิประเทศท่ีใกล้เคียง

กัน แต่สภาวะทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศยังคงมีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็น
ปัจจัยท่ีท าให้อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันท้ังใน
ด้านอุปสงค์ (demand) ของผู้บริโภคมีรสนิยมท่ีแตกต่างกัน  และอุปทาน (supply) ในการผลิต   
ยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ท่ีไม่เท่ากัน ซึ่งส่งผลให้นโยบายเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์และ
ช้ินส่วนยานยนต์ของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันดังนี้ [6, 8] 

ประเทศอินโดนีเซีย สภาพทางสังคมมีลักษณะครอบครัวใหญ่ จึงนิยมใช้
รถยนต์นั่งท่ีสามารถบรรทุกสมาชิกภายในครอบครัวท่ีมีจ านวนมากได้  ท าให้รัฐส่งเสริมการผลิต    
ยานยนต์นั่งอเนกประสงค์ (Multi-purpose vehicle: MPV) และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้อุตสาหกรรม
ช้ินส่วนยานยนต์ในประเทศอินโดนีเซียมีความแข็งแกร่ง ดังนั้นภาครัฐจึงส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์
นั่งขนาดเล็กให้มีราคาถูก 

 ประเทศมาเลเซีย เป็นประเทศเดียวในกลุ่มประเทศอาเซียนท่ีมีโครงการ
ยานยนต์แห่งชาติ เนื่องจากในปี พ.ศ. 2528 รัฐบาลต้องการให้อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน 
ยานยนต์ เป็นสัญลักษณ์การเปล่ียนแปลงประเทศ จากประเทศเกษตรกรรมเข้าสู่ยุคประเทศ
อุตสาหกรรม รวมท้ังต้องการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ 
ภายในประเทศอย่างจริงจัง โดยเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2528 ผลิตยานยนต์ตรา “Proton” และต่อมาในปี 
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พ.ศ. 2537 จึงมีโครงการท่ีสอง ผลิตยานยนต์ขนาดเล็กตรา “Perodua” เพื่อให้การเติบโตของ
อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์มีความยั่งยืน ดังนั้นภาครัฐจึงมีนโยบายส่งเสริมการผลิต
ยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ ให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมภายใต้โครงการ Green initiative program  

ประเทศฟิลิปปินส์ ด้วยสภาพภูมิประเทศท่ีเกิดภัยธรรมชาติขึ้นบ่อยครั้ง 
อีกท้ังเกิดปัญหาสภาวะเศรษฐกิจและการเมืองท่ีไม่มีเสถียรภาพ ท าให้ไม่มีการส่งเสริมการผลิต    
ยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ  แต่เป็นฐานการผลิตช้ินส่วน      
ยานยนต์บางประเภท  ซึ่งเป็นฐานการผลิตระบบส่งก าลัง  (Transmission) ประเภท Manual 
transmission ส าหรับรถปิกอัพ 

ประเทศไทย ในอดีตเป็นประเทศเกษตรกรรมประชาชนต้องการพาหนะ
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร จึงก าหนดให้รถปิกอัพเป็นผลิตภัณฑ์เป้าหมาย (Product champion) และใน
ปัจจุบันมีแนวโน้มการใช้ยานยนต์ของภายในประเทศเปล่ียนแปลงไปสู่การใช้ยานยนต์นั่งขนาดกลาง
มากขึ้น ประกอบกับการก าหนดเป้าหมายท่ีจะให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์และช้ินส่วน
ยานยนต์ของภูมิภาคเอเชีย ซึ่งภาครัฐได้ค านึงถึงการส่งเสริมการผลิตรถปิกอัพเพียงอย่างเดียว อาจไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนเป็นสังคมเมืองมากขึ้น จึงก าหนดให้ยานยนต์ท่ี
ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลหรือท่ีเรียกกันส้ัน ๆ ว่า “Eco car” เป็นผลิตภัณฑ์เป้าหมายตัวท่ี
สองของอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ไทย 

ประเทศเวียดนาม ประชาชนในประเทศยังมีรายได้ในระดับท่ีค่อนข้างต่ า 
อีกท้ังยังมีกฎหมายควบคุมความเร็วในการขับขี่รถยนต์ ท าให้ประชาชนนิยมใช้รถจักรยานยนต์
มากกว่ารถยนต์ อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ จึงเน้นการผลิตรถจักรยานยนต์และ
ช้ินส่วนจักรยานยนต์ขนาดเล็กและราคาถูกเป็นหลัก 
 

2.2.4.2 มาตรฐานข้อตกลงและการรับรองผลิตภัณฑ์และช้ินส่วนยานยนต์ 
ในปัจจุบันกลุ่มประเทศอาเซียน ได้ท าข้อตกลงด้านมาตรฐานระหว่างกัน 

(Standard harmonization) ในส่วนของมาตรฐานด้านยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์มากขึ้น  ซึ่ง
องค์การสหประชาชาติได้จัดต้ังคณะท างานด้านมาตรฐานท่ีเกี่ยวกับยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ขึ้น 
เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย  เรียกว่า คณะท างานคณะท่ี 29 
(Working Party on the Construction of Vehicles 29: WP29) ด าเนินการก าหนดมาตรฐาน 
ยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์โดยมีข้อตกลงส าคัญ 2 ฉบับได้แก่ [6, 7, 8] 

ฉบับแรกเป็นข้อตกลง 1958 Agreement ซึ่งสมาชิก WP29 ประเทศใดลง
นามข้อตกลงในมาตรฐานใดสามารถยอมรับผลการทดสอบระหว่างประเทศท่ีลงนามข้อตกลงใน
มาตรฐานเดียวกัน ได้ด าเนินการก าหนดมาตรฐานด้านยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ท่ีเรียกว่า
มาตรฐาน UN ECE ปัจจุบันมีประเทศท่ีเป็นสมาชิกไม่ใช่เฉพาะในกลุ่มประเทศยุโรป แต่ยังครอบคลุม
ในอีกหลายประเทศท่ัวโลกรวมถึงประเทศญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกท้ังหมด 48 ประเทศ โดยประเทศ
ไทยได้ลงนามเป็นสมาชิกในข้อตกลงนี้ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 และใช้รหัส E53 แต่ยังไม่มีผล
เนื่องจากประเทศไทยยังไม่ได้ลงนามในข้อตกลงมาตรฐานใด 
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ฉบับ ท่ีสองเป็น ข้อตกลง  1998 Agreement เป็ นข้ อตกลงเกี่ ย วกับ
ข้อก าหนดทางด้านเทคนิค โดยสมาชิกในภาคี WP29 ประเทศใดลงนามข้อตกลง 1998 Agreement 
ในมาตรฐานตัวใดจะสามารถเข้าไปร่วมร่างแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานนั้น  ๆ ได้ โดยมาตรฐานท่ีใช้เป็น
มาตรฐาน  Global Technical Regulation (GTR) ซึ่ งปัจจุบันมีสมาชิก  31 ประเทศ ในขณะท่ี     
การด าเนินการร่างกรอบความตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangement: MRA) ด้าน
มาตรฐานและการรับรองยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ท่ีส าคัญ ในปัจจุบันคือ กรอบ ASEAN MRA 
ท้ังนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นฐานเศรษฐกิจเดียว (Single market) ของกลุ่มประเทศ ASEAN ตาม
กรอบความตกลง ความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN Economic Community: 
AEC) ท่ีมีเป้าหมายในปี พ.ศ. 2558 เพื่อให้เป็นการอ านวยความสะดวกด้านการค้ารวมถึงลดขั้นตอน
และขจัดอุปสรรคด้านมาตรการท่ีมิใช่ภาษี  ซึ่ งผู้ ท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าวคือ คณะกรรมการท่ีปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (ASEAN 
Consultative Committee for Standards and Quality: ACCSQ) โดยคณะกรรมการ ACCSQ มี
มติจัดต้ังคณะท างานด้านผลิตภัณฑ์ยานยนต์ (Automotive Product Working Group: APWG) ซึ่ง
มีวัตถุประสงค์เพื่อ ด าเนินการตามมาตรการ ด้านมาตรฐานและการรับรอง รวมท้ังขจัดอุปสรรคทาง
เทคนิคต่อการค้า ส าหรับผลิตภัณฑ์ยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ ในปัจจุบัน APWG เริ่มด าเนินการ
ปรับมาตรฐานและกฎระเบียบทางเทคนิคให้สอดคล้องกัน โดยใช้มาตรฐานของ UNECE เป็นพื้นฐาน
และจัดท า MRA ในเรื่องผลการทดสอบ โดยใช้แนวทางของ UNECE ซึ่งในระยะแรกก าหนด จ านวน 
19 รายการ ภายในป ีพ.ศ. 2558 
 

2.2.4.3 การลงทุนจากต่างประเทศ 
มูลค่าการลงทุนโดยตรงในหมวดอุตสาหกรรมยานยนต์ (Foreign Direct 

Investment: FDI) จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศท่ีมีการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์และ
ช้ินส่วนยานยนต์ในภูมิภาคอาเซียนมากท่ีสุด จากตารางท่ี 2.4 แสดงให้เห็นว่า แต่ละปีประเทศญี่ปุ่น 
มาขยายฐานการลงทุนในประเทศไทยมากท่ีสุด  รองลงมาคืออินโดนีเซีย และเมื่อพิจารณามูลค่า    
การลงทุนรวมต้ังแต่ปี พ .ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2553 พบว่า การขยายฐานการลงทุนใน ประเทศ
ฟิลิปปินส์ และเวียดนามมีมูลค่าใกล้เคียงกันประมาณสองหมื่นล้านเยน  ในขณะท่ีการขยายฐาน    
การลงทุนในประเทศมาเลเซีย มีมูลค่าน้อยท่ีสุด 
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ตารางท่ี 2.4 แสดงมูลค่าการลงทุนโดยตรงในหมวดอุตสาหกรรมยานยนต์ (FDI) จากประเทศญี่ปุ่นสู่
ประเทศสมาชิกอาเซียน (หน่วยต่อล้านเยน) 

ประเทศ ปี พ.ศ. 2549 ปี พ.ศ. 2550 ปี พ.ศ. 2551 ปี พ.ศ. 2553 รวม 
อินโดนีเซีย 34,271 40,731 24,008 16,638 115,648 
มาเลเซีย 7,537 2,376 816 5,645 16,374 
ฟิลิปปินส์ 3,096 8,653 13,562 87,155 362,744 
ไทย 90,945 114,343 70,301 87,155 362,744 
เวียดนาม 3,824 5,738 10,589 1,264 21,415 

หมายเหตุ: ปี พ.ศ. 2552 ไม่ปรากฏข้อมูล 
ท่ีมา: สถาบันยานยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรม, แผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ปี พ.ศ. 2555-
2559 (ม.ป.ท., 2555), บทท่ี 2, 20. 
 

นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ผลิตรถยนต์รายต่าง ๆ มีการขยายฐานการผลิตใน
ประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียนมากขึ้น เช่น Suzuki Motor เพิ่มโรงงานการผลิตในประเทศไทยด้วย
ก าลังการผลิต 50,000 คันต่อปี รวมท้ังมีการย้ายฐานการผลิตภายในประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน
ด้วยกันเอง โดยภายในปี พ.ศ. 2555 บริษัท Ford Motor จะย้ายฐานการผลิตจากประเทศฟิลิปปินส์ 
มาต้ังฐานการผลิตยังประเทศไทยท้ังหมด เนื่องจากอุปสงค์ในประเทศฟิลิปปินส์อยู่ในระดับต่ า และ
ประเทศไทยมีความพร้อมด้านการผลิตมากกว่า ซึ่งท าให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ 
Ford แห่งเดียวในภูมิภาคอาเซียน [6, 7] 
 

2.2.5 แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ไทย 
 

2.2.5.1 สถานการณ์การผลิตและจ าหน่ายยานยนต์ของไทย 
เมื่ อพิจารณาตารางท่ี  2.5 ถึงยอดจ าหน่ายยานยนต์ท้ังภายในและ

ต่างประเทศของปี พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2557 พบว่า ปี พ.ศ. 2554 เป็นปีท่ีเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ใน
ประเทศไทยและเกิดสึนามิท่ีประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้ช้ินส่วนยานยนต์ท่ีประกอบในไทยล่าช้า อีกท้ัง
ภาครัฐมีนโยบายในการส่งเสริมการลงทุนให้ SMEs ของญี่ปุ่นเข้ามาขยายฐานการลงทุนในไทยมากขึ้น 
ท าให้มีผู้ประกอบการ SMEs ของญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในไทย และบริษัทใหญ่ ๆ ของญี่ปุ่นได้สนับสนุน
ช้ินส่วนยานยนต์ต่าง ๆ จากผู้ประกอบการ SMEs ของญี่ปุ่นในไทยท้ังหมด โดยเฉพาะผู้ประกอบการ
ช้ินส่วนยานยนต์ในกลุ่ม Tier 1 และ Tier 2 บางบริษัทให้มีมูลค่าเพิ่มสูง ๆ เพื่อส่งช้ินส่วนยานยนต์ไป
ให้บริษัทผู้ประกอบยานยนต์โดยตรง ส่งผลให้ SMEs ของไทยจ าเป็นต้องผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทยใน
กลุ่ม Tier 2 และ Tier 3 ส่งไปให้ผู้ประกอบการ SMEs ของญี่ปุ่นแทน ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มไม่สูงมากนัก
และได้ราคาต่ า [6, 7, 8, 9] 
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ตารางท่ี 2.5 แสดงยอดจ าหน่ายยานยนต์ท้ังในและต่างประเทศในปี พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2557 

ปี  
(พ.ศ.) 

ยอดจ าหน่าย 
ยานยนต์ในประเทศ  

(คัน) 

อัตราการเติบโต 
ยานยนต์ในประเทศ  

(%) 

ยอดจ าหน่าย 
ยานยนต์ต่างประเทศ 

(คัน) 

อัตราการเติบโต 
ยานยนต์ใต่างประเทศ 

(%) 
2553 786,096 43.2% 896,065 67.3% 
2554 796,123 1.3% 735,627 -17.9% 
2555 1,436,144 80.4% 1,020,059 38.7% 
2556 1,330,680 -7.3% 1,106,634 8.5% 
2557 881,883 -33.7% 1,126,081 1.8% 

ท่ีมา: สถาบันยานยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรม, สรุปสถานการณ์อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ของ 
SMEs ไทย, เข้าถึงเมื่อ 8 กันยายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.sme.go.th/th/images/data 
/SR/download/2015/บทความ/สรุปสถานการณ์อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ของ%20SMEs%20
ไทย.pdf. 
 

1. ยานยนต์ ภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศไทยของปี พ.ศ. 2541 
ประเทศไทยมีปริมาณการผลิตยานยนต์เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2548 เป็นปีแรกที่ประเทศ
ไทยผลิตยานยนต์ได้ 1 ล้านคัน จากนั้นอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเติบโตเรื่อย ๆ จนกระท่ังในปี พ.ศ. 
2552 ซึ่งมีปริมาณการผลิตลดลง อันเนื่องมาจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจการเงินสหรัฐอเมริกาตกต่ า  
แต่ในปีถัดมา อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสามารถฟื้นตัวได้อีกครั้ง แต่ต้องประสบกับปัญหาอีกเมื่อเกิด
มหาอุทกภัยในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2554 ท าให้บริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์จ านวนมาก และ
ผู้ผลิตยานยนต์บางรายไม่สามารถด าเนินการผลิตได้ตามปกติ ปริมาณการผลิตของประเทศไทยจึงต้อง
ลดลง จากปริมาณการผลิต 1.6 ล้านคันในปี พ.ศ. 2553 เป็น 1.45 ล้านคันใน และในปี พ.ศ. 2555 
คาดการณ์ว่า ประเทศไทยจะสามารถผลิตยานยนต์ได้รวม 2.2 ล้านคัน ซึ่งเป็นปริมาณมากท่ีสุดต้ังแต่
มีการผลิตยานยนต์ในประเทศไทย ส าหรับโครงสร้างการผลิตพบว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 
2549 การผลิตยานยนต์ของประเทศไทยเป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศมากกว่า การ
ส่งออกโดยมีสัดส่วนการผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศต่อการส่งออกร้อยละ  65:45 แต่หลังจากนั้น 
ต้ังแต่ป ีพ.ศ. 2550 เป็นต้นมา สัดส่วนการผลิตเพื่อการส่งออกมีสัดส่วนมากขึ้นเป็นร้อยละ 50:50 ซึ่ง
เห็นได้ว่าประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ท่ีส าคัญรายหนึ่งของโลก ดังแสดงในรูปท่ี 2.10 
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รูปท่ี 2.10 แสดงปริมาณการผลิตยานยนต์เพื่อส่งออกและจ าหน่ายในประเทศไทย 
ท่ีมา: สถาบันยานยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรม, แผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ปี พ.ศ. 2555-
2559 (ม.ป.ท., 2555), บทท่ี 2, 21. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.11 แสดงปริมาณการผลิตจักรยานยนต์เพื่อส่งออกและจ าหน่ายในประเทศไทย 

ท่ีมา: สถาบันยานยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรม, แผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ปี พ.ศ. 2555-
2559 (ม.ป.ท., 2555), บทท่ี 2, 22. 

 
2. จักรยานยนต์ การผลิตจักรยานยนต์ของประเทศไทยมีทิศทางการ

เติบโต เช่นเดียวกับการผลิตยานยนต์ ซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่องภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจเป็นต้นมา โดย
ในปี พ.ศ. 2547 มีปริมาณการผลิตมากท่ีสุดจ านวน 2.9 ล้านคัน อย่างไรก็ดี ในป ีพ.ศ. 2548 ปริมาณ
การผลิตจักรยานยนต์ของประเทศไทยลดลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากในช่วงเวลานี้ ประเทศท่ีเคย
น าเข้าจักรยานยนต์จากประเทศไทย อาทิเช่น ประเทศเวียดนามเริ่มมีฐานการผลิตรถจักรยานยนต์
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เป็นของตัวเอง จึงลดการน าเข้าจักรยานยนต์ส าเร็จรูป (CBU) จากประเทศไทย แต่เปล่ียนเป็นการ
น าเข้าช้ินส่วนจักรยานยนต์ครบชุดส าเร็จรูป (CKD) แทน ท าให้ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมาปริมาณ
การผลิตของประเทศไทยทรงตัวที่ปริมาณ 2.0 ล้านคัน โดยผลิตเพื่อจ าหน่ายภายในประเทศซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นการซื้อเพื่อทดแทนยานพาหนะคันเดิมท่ีหมดสภาพการใช้งานแล้ว ดังแสดงในรูปท่ี 2.11 
 
2.3 การวิเคราะห์ศักยภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ไทย 
 

2.3.1 แนวโน้มบริบทโลก 
แนวโน้มยานยนต์ในอนาคตจะเน้นยานยนต์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยจะต้อง

สะอาด ประหยัดพลังงาน และมีความปลอดภัย ใน 3 เรื่องหลัก ดังนี้  
ประเด็นแรก การผลิตยานยนต์สะอาด ขณะนี้ประเทศไทยได้มีการบังคับใช้

มาตรฐานการปล่อยมลพิษตามข้อก าหนด EURO 4 ส าหรับยานยนต์ท่ีใช้เครื่องยนต์ดีเซลและ      
ยานยนต์ท่ีใช้เบนซิน ส่วนรถบรรทุกขนาดใหญ่ท่ีใช้ดีเซลและรถจักรยานยนต์เป็นไปตามข้อก าหนด 
EURO 3 ซึ่งมีความก้าวหน้ามากกว่าประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการก าหนดคุณสมบัติ
ของยานยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco car) ท่ีต้องปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
ได้ไม่เกิน 120 กรัมต่อกิโลเมตร และต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน EURO 4 อีกด้วย 

ประเด็นที่สอง การผลิตยานยนต์ประหยัดพลังงานหรือยานยนต์ท่ีใช้พลังงาน
ทดแทนโดยมีแนวคิดในเรื่องการประหยัดพลังงานท่ีชัดเจน คือการสนับสนุนยานยนต์ประหยัด
พลังงานมาตรฐานสากล (Eco car) ท่ีมีขนาดเล็ก น้ าหนักเบา รวมถึงมีอัตราการส้ินเปลืองพลังงานไม่
เกิน  20 กิโลเมตรต่อลิตร ตาม National Economic Development Council (NEDC) Driving 
Mode ซึ่งประเทศไทยได้สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน อาทิเช่น การใช้พลังงานเอทานอลและ   
ไบโอดีเซล โดยปัจจุบันรถยนต์นั่งท่ีผลิตในประเทศไทยสามารถใช้แก๊สโซฮอล์ E20 ได้เกือบทุกคัน 
และน้ ามันดีเซลต้องมีไบโอดีเซลผสมอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 4.5 ถึง 5 นอกจากนี้การใช้ก๊าซ
ิรรมชาติอัด (CNG) ในยานยนต์ส าหรับโดยสารและรถบรรทุกขนาดใหญ่ ก็มีแนวโน้มในการใช้งาน
มากขึ้นเช่นเดียวกัน 

ประเด็นที่สาม การผลิตยานยนต์ท่ีมีมาตรฐานความปลอดภัย หน่วยงานภาครัฐใน
ประเทศไทย ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและกรมการขนส่งทางบก  มีแนวโน้มใน   
การน ามาตรฐานความปลอดภัยตามข้อก าหนด UNECE มาบังคับใช้ และมีแนวโน้มในการด าเนินการ
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานตาม ASEAN MRA ตามข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 
พ.ศ. 2558 จ านวน 19 รายการ รวมท้ังการสนับสนุนศูนย์ระบบข้อมูลและส่ือสารส าหรับยานยนต์ 
เพื่อการจราจรท่ีคล่องตัวและปลอดภัยขึ้น  และเพื่อสนับสนุนระบบขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent 
Transportation System: ITS) ให้สมบูรณ์ขึ้น 
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2.3.2 แนวโน้มบริบทอาเซียน 
การรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม

ยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ไทยดังนี้ 
2.3.2.1 จ านวนประชากรมีมากขึ้นท าให้เศรษฐกิจมีขนาดใหญ่ขึ้น 
2.3.2.2 เพื่ อ เป็น โอกาสการปรับปรุงการผลิตจากอุตสาหกรรมต้น ทุนต่ า สู่

อุตสาหกรรมท่ีใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ (Automation) มากขึ้น 
2.3.2.3 เพื่อใช้ประโยชน์จากการท าวิจัยและพัฒนา (R&D) ในประเทศไทยส่งต่อไป

ยังประเทศสมาชิกอาเซียนรายอื่น 
2.3.2.4 เพื่อเป็นศูนย์กลางการขนส่ง (Logistic) ของภูมิภาคก่อให้เกิดอุปสงค์ต่อ

รถบรรทุกขนาดใหญ่ 
 

2.3.3 ความท้าทายอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ไทย 
เมื่อเกิดการแข่งขันกันเอง โดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซียมีตลาดใหญ่กว่าประเทศ

ไทย ท าให้มีโอกาสท่ีผู้ผลิตยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ ในอินโดนีเซียจะเพิ่มก าลังการผลิตมากขึ้น 
รวมท้ังนักลงทุนอาจย้ายฐานการผลิตจากประเทศไทยไปอินโดนีเซียได้ ในส่วนของกรอบความตกลง
ด้านมาตรฐานและการรับรองผลิตภัณฑ์ยานยนต์ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น ประเทศไทย
โดยส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและกรมการขนส่งทางบกก าหนดมาตรฐานยานยนต์ท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานแนบท้าย MRA 19 รายการแล้ว นอกจากนี้ประเทศไทยก าลังเตรียมความ
พร้อมด้านศูนย์ทดสอบและ  Technical service และมีคณะท างานท่ีติดตามสถานการณ์ด้าน
มาตรฐานยานยนต์อย่างต่อเนื่อง  เพื่อรองรับ ASEAN MRA นั้น  จะท าให้ประเทศไทยเพิ่มขีด
ความสามารถด้านมาตรฐานและการรับรองในอาเซียนมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการน าพาประเทศ
ไทยไปสู่การเป็นผู้น าในเอเชียและในระดับโลก [8, 9] 
 
2.4 ปัจจัยในการขับเคลื่อนที่ส าคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ไทย 

อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ไทยได้มีการพัฒนามามากว่า 50 ปี และขยาย 
การเติบโตจนกระท่ังเป็นอุตสาหกรรมท่ีส าคัญอุตสาหกรรมหนึ่งของประเทศ ซึ่งในช่วงท่ีผ่านมาได้มี
ส่วนช่วยเหลือในการพัฒนาประเทศไทย ด้วยการก่อให้เกิดรายได้และการจ้างงานในประเทศไทย  
อย่างไรก็ตามในปัจจุบันสภาวะการแข่งขันในโลกและภูมิภาคเอเซียมีความรุนแรงมากขึ้น การใช้กล
ยุทธ์เช่นในอดีตอาจยังไม่เพียงพอท่ีจะช่วยให้อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ เติบโตได้
อย่างยั่งยืน ดังนั้นในการพิจารณาทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านต่าง ๆ ในช่วงต่อไปจะต้องให้
ความส าคัญกับปัจจัยส าคัญท่ีจะส่งผลต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  ท่ีมีประโยชน์ต่อ 
การพัฒนาประเทศได้อย่างต่อเนื่อง [9] 
 

2.4.1 นโยบายที่เหมาะสมจากภาครัฐ 
ปัจจุบันประเทศไทยประสบความส าเร็จสู่เป้าหมายการเป็นฐานการผลิตท่ีส าคัญของ

ภูมิภาคเอเชีย และมีผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ท่ีมีความสามารถในการแข่งขันเป็นไปตามวิสัยทัศน์แผน
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แม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2554 โดยเป็นฐานการผลิตรถปิกอัพอันดับ 1 ของ
โลก และยังเป็นฐานการผลิตรถยนต์ส าหรับนั่ง เพราะมีผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ท่ีมีประสบการณ์และ
การพัฒนาในการผลิตมายาวนานกว่า 50 ปี อย่างไรก็ตามในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาการขยายตัวและพัฒนา
อย่างรวดเร็วของประเทศจีน อินเดียและอินโดนีเซีย ตลอดจนนโยบายของหลายประเทศท่ีเน้น     
การส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไต้หวัน จีน เป็นต้น ประกอบ
กับประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาอุทกภัยท่ีส่งผลต่อความเช่ือมั่นในการลงทุน  รวมถึงผลจาก 
ความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจของประเทศกลุ่มอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ดังนั้นการก าหนดนโยบาย
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ไทย ให้มีทิศทางท่ีชัดเจนมีความสอดคล้อง
ระหว่างนโยบายของหน่วยงานต่าง ๆ ส าหรับการเร่งสร้างความเช่ือมั่นในการลงทุน ด้วยการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติอย่างเป็นระบบ การสร้างโครงสร้างพื้นฐานท่ีดี เพื่อเตรียมรองรับ
แนวโน้มเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง  สนับสนุน
และส่งเสริมการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันท่ีส าคัญในด้านบุคลากร การบริหารจัดการเพื่อให้
พัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มอย่างต่อเนื่อง การยกระดับความสามารถด้านมาตรฐานของประเทศ 
ท้ังหมดนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นส าคัญท่ีจะช่วยรักษาและขยายการเป็นฐานการผลิตยานยนต์และ
ช้ินส่วนยานยนต์ของประเทศไทยในอนาคตข้างหน้านี้ [6] 
 

2.4.2 การเตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
จากแนวโน้มการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยียานยนต์ ท่ีมุ่งส่งเสริมเทคโนโลยีท่ี

สะอาด ประหยัดและปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนมากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้อุตสาหกรรมยานยนต์
และช้ินส่วนยานยนต์ไทยมีการพัฒนา เพื่อสอดคล้องกับความต้องการด้านเทคโนโลยีดังกล่าว      
การสร้างเสริมองค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีจะสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถ
ของอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ไทย จึงเป็นส่ิงส าคัญ โดยเฉพาะเทคโนโลยีท่ีช่วยใน
การรักษาส่ิงแวดล้อมและเพิ่มความปลอดภัย  เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เช้ือเพลิง การใช้
พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียน และท่ีส าคัญคือการลดน้ าหนักยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ 
การพัฒนาช้ินส่วนยานยนต์ท่ีมีมาตรฐานความปลอดภัย การพัฒนากระบวนการผลิตท่ีสอดคล้องกับ
เทคโนโลยี จึงเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีแก่
ผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยไปสู่         
การแข่งขันทางเศรษฐกิจได้ในอนาคต อย่างไรก็ตามการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้า
ไม่มีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานส าหรับการรองรับการวิจัยและพัฒนาในเรื่องดังกล่าว  ได้แก่        
ศูนย์ทดสอบและวิจัยพัฒนายานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ โดยศูนย์ทดสอบฯ นี้ต้องสามารถรองรับ
การทดสอบยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ได้ตามมาตรฐานสากล โดยเน้นการรับรองตามกรอบ 
ASEAN MRA เป็นล าดับแรกซึ่งส่วนท่ีส าคัญอีกส่วนหนึ่งคือต้องรองรับการวิจัยและพัฒนาใน
เทคโนโลยี เป้าหมาย และมีผู้ใช้บริการหลักในส่วนนี้คือ ผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์และหน่วยงานของรัฐ
ในการใช้เป็นหน่วยงานกลางในการก าหนดมาตรฐานของประเทศ [6, 8, 10] 
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2.4.3 การสร้างมูลค่าให้เกิดในประเทศ 
ปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ไทยเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลัก

ท่ีสามารถสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งในปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยสามารถสร้าง
มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ไทย ไปยังประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกสูง
เป็นอันดับหนึ่งของประเทศมากกว่า 4 แสนล้านบาท มีอัตราการขยายตัวการส่งออกเฉล่ียประมาณ
ร้อยละ 30 ต่อปี และมีห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ยาวและต่อเนื่องต้ังแต่วัตถุดิบต้นน้ าของ
ช้ินส่วนยานยนต์ เช่น อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า ปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์พลาสติก ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยาง และอุตสาหกรรมสนับสนุน ยกตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 
ส าหรับใช้เป็นส่วนประกอบของการผลิตช้ินส่วนยานยนต์  และมีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม     
ยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ในประเทศไทย จ านวนไม่น้อยกว่า 2,000 ราย ในการขับเคล่ือน
อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการคาดการณ์
ว่าในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้มีการเปิดตัวสู่การค้าแบบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC) มี 
การผลิตยานยนต์เพิ่มข้ึนเป็น 3 ล้านคัน หากการผลิตยานยนต์เหล่านั้นเป็นเพียงการน าเข้าช้ินส่วนมา
ประกอบ ก็จะไม่เป็นการสร้างมูลค่าการผลิตยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ในประเทศท่ีจะมีผลต่อ 
การพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง ดังนั้นประเด็นส าคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์
ไทยคือ การมีเทคโนโลยีในการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ท่ีมีความแข็งแกร่ง เพื่อเป็นรากฐานความสามารถ
ในการแข่งขันท่ียั่งยืนของประเทศ อย่างไรก็ตามในสภาวะการแข่งขันของโลกท่ีเข้มข้นขึ้น  ผู้ผลิต
ช้ินส่วนยานยนต์ของประเทศไทยจะต้องมีความสามารถบริหารจัดการต้นทุนการผลิตท่ีเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง และมีความพร้อมในการเปล่ียนแปลงของอนาคต ต้ังแต่สภาวะเศรษฐกิจสังคม และ
ส่ิงแวดล้อม รวมถึงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เพื่อเตรียมตัวส าหรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ของประเทศไทยในอนาคตด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ  (Productivity) การพัฒนา
เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตท่ีสะอาดเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green manufacturing) การร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ภาคการศึกษา และผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม
ยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ไทยท้ังทางด้านความรู้ความสามารถ  สร้างเสริมประสบการณ์ใน     
การบริหารต้นทุนให้ลดลง เพื่อท าการบุกเบิกตลาดท่ีมีความหลากหลายของสินค้าร่วมกัน และตรง
ตามความต้องการของลูกค้า ดังนั้นการวิจัยและพัฒนาร่วมกันท าให้เกิดนวัตกรรมท่ีมีองค์ความรู้ใน
การพัฒนาส่ิงใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ท าให้การแข่งขันทางการค้าเปิดกว้าง กระตุ้นให้อุตสาหกรรม  
ยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ต้องปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของตนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
สามารถอยู่รอดและแข่งขันได้ ซึ่งเป็นส่ิงส าคัญท่ีทุกภาคส่วนต้องให้ร่วมกันในการเร่งปรับปรุงและ
พัฒนาให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ สามารถเป็นฐานการผลิต   
ยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ของอาเซียนและของโลกต่อไปได้ในอนาคต [6, 9] 
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2.4.4 การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวและการพัฒนาของ
อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ในอนาคต 

อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ไทย มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและ
ปัจจัยหนึ่งท่ีช่วยให้อุตสาหกรรมเติบโตขึ้นได้คือ ประเทศไทยมีแรงงานท่ีได้รับการยอมรับว่ามีทักษะ
ฝีมือสูง เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน อย่างไรก็ตามการท่ีจะขยายตัวไปอย่างต่อเนื่องในอนาคต
จะต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานมากขึ้น เพราะโครงสร้างประชากรของประเทศไทยเริ่ม
ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ดังแสดงในรูปท่ี 2.12 ดังนั้นเมื่อเกิดความต้องการทางด้านบุคลากรในทุก
ระดับเพิ่มขึ้นอย่างมาก จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีการพัฒนาบุคลากรใหม่ ให้มีความพร้อมท่ีจะเข้าสู่
อุตสาหกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรเดิมให้เพิ่มมากขึ้น  ด้วยการพัฒนาทักษะ
ความสามารถและผลิตภาพ ซึ่งไม่เพียงแต่บุคลากรในระดับปฏิบัติงานเท่านั้น แต่จะต้องพัฒนา
บุคลากรในระดับช่างฝีมือและผู้ช านาญการ เช่น วิศวกร นักวิจัย เป็นต้น ตลอดจนรวมถึงผู้บริหารท่ี
จะต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการในระดับสากล จึงสามารถช่วยขับเคล่ือนให้ประเทศไทย
เป็นฐานการผลิตยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ของภูมิภาคเอเชียและก้าวสู่การแข่งขันในระดับโลกได้
อย่างเข้มแข็ง [4, 6] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.12 แสดงโครงสร้างประชากรไทยในปี พ.ศ. 2543 2548 2558 และ 2568 
ท่ีมา: สถาบันยานยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรม, แผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ปี พ.ศ. 2555-
2559 (ม.ป.ท., 2555), บทท่ี 2, 31. 
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2.5 แนวโน้มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย 
นอกจากประเทศไทยจะเป็นผู้ผลิตยานยนต์และรถจักรยานยนต์รายส าคัญของโลกแล้ว 

ประเทศไทยยังเป็นผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์รายส าคัญ ท่ีมีทิศทางการเติบโตสอดคล้องกับการผลิต  
ยานยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยในป ีพ.ศ. 2554 ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ถึง 
4 แสนล้านบาท แบ่งเป็นการส่งออกช้ินส่วนยานยนต์ร้อยละ 68 ช้ินส่วนรถจักรยานยนต์ร้อยละ 6 
และยางส าหรับยานยนต์ร้อยละ 26 ดังแสดงในรูปท่ี 2.13 เมื่อพิจารณาตามประเภทช้ินส่วนยานยนต์
ท่ีส่งออก พบว่า ประเทศไทยส่งออกเครื่องยนต์และส่วนประกอบ (Engine & part) มีสัดส่วนมาก
ท่ีสุดร้อยละ 36 ดังแสดงในรูปท่ี 2.14 [6] 

อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยมีการขยายฐานการลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต
ช้ินส่วนยานยนต์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  จนสามารถผลิตช้ินส่วนยานยนต์ท่ีมี       
ความหลากหลาย มี คุณภาพและมาตรฐานการผลิตท้ังยานยนต์และจักรยานยนต์  ซึ่ งท าให้
อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยเป็นท่ียอมรับในระดับโลก  ท าให้สามารถส่งออกไปจ าหน่ายยัง
ประเทศต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยได้สร้างงานให้กับแรงงาน
จ านวนกว่า 100,000 คน โดยมีผู้ประกอบการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ประมาณ 1,657 ราย และโรงงาน
รวมทั้งยานยนต์และจักรยานยนต์ประมาณ 2,237 แห่ง ซึ่งส่วนมากผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ดังกล่าวจะ
เป็นผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ท่ีอยู่ในกลุ่ม Tier 2 และ Tier 3 หรือ SMEs ของไทย ซึ่งโดยท่ัวไปผู้ผลิต
ช้ินส่วนยานยนต์มีตลาดในการจัดจ าหน่ายช้ินส่วนยานยนต์อยู่ 2 ตลาดหลัก ๆ ได้แก่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.13 มูลค่าการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศไทย 

ท่ีมา: สถาบันยานยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรม, แผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ปี พ.ศ. 2555-
2559 (ม.ป.ท., 2555), บทท่ี 2, 23. 
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ตลาดแรกคือ ตลาดชิ้นส่วนเพื่อน าไปใช้ประกอบยานยนต์ (Original Equipment 
Market: OEM) โดย ผู้ผลิตช้ิน ส่วนยานยนต์ต้องป้อนให้กับบริษัท ผู้ประกอบยานยนต์และ
จักรยานยนต์รุ่นใหม่ ๆ ส าหรับค่ายยานยนต์และรถจักรยานยนต์ท่ีเข้ามาต้ังฐานการผลิตในไทย เพื่อ
ประกอบยานยนต์และรถจักรยานยนต์เพื่อส่งออกและจ าหน่ายภายในประเทศ ซึ่งความต้องการใช้
ช้ินส่วนยานยนต์ขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิตยานยนต์และรถจักรยานยนต์ของบริษัทผู้ประกอบยานยนต์  

ตลาดที่สองคือ ตลาดชิ้นส่วนทดแทนหรืออะไหล่ทดแทน (Replacement Equipment 
Market: REM) เป็นตลาดช้ินส่วนยานยนต์และอะไหล่ยานยนต์ เพื่อการทดแทนช้ินส่วนยานยนต์เดิม
ท่ีช ารุด หรือสึกหรอตามสภาพการใช้งาน ซึ่งช้ินส่วนยานยนต์แต่ละช้ินจะมีอายุการใช้งานท่ีแตกต่าง
กัน ดังนั้นผู้ผลิตท่ีผลิตเพื่อป้อนสู่ตลาดทดแทนนี้ มีท้ังผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาด
ย่อมไทย ท าให้ช้ินส่วนยานยนต์มีคุณภาพและมาตรฐานในการผลิตท่ีหลากหลาย โดยมีท้ังช้ินส่วน 
ยานยนต์แท้ ช้ินส่วนยานยนต์เทียมและช้ินส่วนยานยนต์ปลอม ดังนั้นการจ าหน่ายให้กับศูนย์บริการ
ช้ินส่วนยานยนต์ของค่ายยานยนต์ต่าง ๆ จึงไม่ค่อยท าการจัดเก็บสต็อกช้ินส่วนยานยนต์ทดแทนมาก
นัก เพราะเน้นการจัดเก็บเฉพาะช้ินส่วนยานยนต์ท่ีใช้ในการซ่อมแซมยานยนต์บ่อยครั้งเท่านั้น เพื่อลด
ต้นทุนในการจัดเก็บของช้ินส่วนยานยนต์และอะไหล่ยานยนต์ต่าง ๆ [9] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.14 แสดงมูลค่าการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศไทยแบ่งตามประเภทของช้ินส่วน 

ท่ีมา: สถาบันยานยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรม, แผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ปี พ.ศ. 2555-
2559 (ม.ป.ท., 2555), บทท่ี 2, 24. 
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2.5.1 โครงสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย 
โดยท่ัวไปยานยนต์ 1 คัน ประกอบด้วยช้ินส่วนยานยนต์ จ านวน 20,000 ถึง 

30,000 ช้ิน แม้บริษัทผู้ผลิตยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ขนาดใหญ่ก็ไม่สามารถผลิตทุกช้ินส่วนได้
ด้วยตนเอง การแบ่งงานกันท าและการจ้างผลิตจึงเป็นรูปแบบปกติท่ีเกิดขึ้น ช้ินส่วนยานยนต์รวมถึง
วัสดุอุปกรณ์หลักท่ีใช้ในการประกอบยานยนต์แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลักคือ ช้ินส่วนท่ีเป็นเหล็ก (Cast 
Iron Engine Parts) เช่น cylinder blocks ช้ินส่วนท่ีเป็นเหล็กกล้า เช่น Chassis Frames Wheel 
Parts และช้ินส่วนท่ีเป็นโลหะพิเศษ โดยเหล็กและเหล็กกล้าซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักท่ีส าคัญในการผลิต
ช้ินส่วนยานยนต์คือ เหล็กท่ีมีรูปทรงแบน เช่น เหล็กแผ่นรีดร้อน เหล็กแผ่นรีดเย็นและเหล็กแผ่น
เคลือบ เป็นต้น และในส่วนของยางล้อยานยนต์ซึ่งเป็นช้ินส่วนท่ีส าคัญอีกส่วนหนึ่งของยานยนต์นั้น 
แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ ยางท่ีท าจากยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ ซึ่งหากเป็นกรณี หลังจะมี      
ความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีด้วย โดยท่ัวไปจะแบ่งห่วงโซ่อุตสาหกรรมช้ินส่วน      
ยานยนต์ออกเป็น 3 อันดับหลัก ๆ ได้แก่ 

2.5.1.1 ผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ล าดับ 1 (Tier 1) เป็นผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์
ประเภทอุปกรณ์ป้อนโรงงานประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยตรง ซึ่งบริษัทจะต้องมี
ความสามารถทางเทคโนโลยีในการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ให้ได้มาตรฐาน ตามท่ีผู้ประกอบยานยนต์
และจักรยานยนต์ก าหนด 

2.5.1.2 ผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ล าดับ 2 (Tier 2) เป็นผู้ผลิตช้ินส่วนย่อยหรือผู้จัดหา
วัตถุดิบเพื่อป้อนให้กับผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ในล าดับ 1 

2.5.1.3 ผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ล าดับ 3 (Tier 3) เป็นผู้ผลิตหรือจัดหาวัตถุดิบป้อน
ให้กับผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ล าดับ 1 หรือ 2 

 
อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ยังมีแนวโน้มเติบโตสูงกว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ 

เนื่องจากปัจจุบันผู้ใช้ยานยนต์มีแนวโน้มท่ีจะตกแต่งยานยนต์ของตนมากขึ้น และเนื่องจากยานยนต์
ต่าง ๆ มีราคาสูง ผู้บริโภคจึงหันมาให้ความสนใจกับการตกแต่งซ่อมแซมยานยนต์ท่ีใช้แล้วมากกว่าซื้อ
รถใหม่  

ส่ิงส าคัญท่ีมีผลต่อยอดขายส าหรับผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์นั้นคือ อายุการใช้งานของ
ยานยนต์ท่ีใช้ช้ินส่วนยานยนต์นั้น ๆ เนื่องจากอะไหล่ยานยนต์เป็นสินค้าท่ีใช้ร่วมกับยานยนต์ 
(Complement Product) เมื่อยานยนต์มีอายุการใช้งานมากจะยิ่งมีความจ าเป็นต้องเปล่ียนอะไหล่
ทดแทนช้ินส่วนยานยนต์ท่ีเส่ือมอายุการใช้งานไป อย่างไรก็ตาม วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีท าให้อายุ
การใช้งานของอะไหล่ยานยนต์ยืนยาวขึ้น ส่งผลให้อุปสงค์อะไหล่ยานยนต์เพื่อการทดแทนมีน้อยลง 
นอกจากนี้ยังมีตลาดยานยนต์ยุโรปท่ีเป็นผู้ผลิตส าคัญเรียกว่า “Big Three” ประกอบด้วย  

1. General Motors เป็น ผู้ผ ลิตรถยน ต์ภายใต้ เครื่ อ งหมายการค้ า 
Chevrolet Pontiac Oldsmobile Buick และ Cadillac 

2. Daimler Chrysler เป็น ผู้ผลิตรถยน ต์ภายใต้ เครื่อ งหมายการค้า 
Chrysler Mercedes Jeep และ Dodge 
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3. Ford Motor Co. เป็นผู้ผลิตรถยนต์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Ford 
Lincoln Volvo และ Jaguar 
 

ในส่วนของผู้ผลิตเอเชียนั้น ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ เป็นผู้ผลิตท่ีส าคัญใน
ตลาดโลก โดยมีบริษัทผลิตยานยนต์ เช่น Toyota Honda Nissan Isuzu Mazda และ Hyundai 
เป็นต้น 

จากข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรมยานยนต์และสถาบันยานยนต์ ได้เปิดเผยว่าใน
ปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2556 รัฐบาลมีนโยบายรถคันแรกส่งผลให้เกิดอุปสงค์ (demand) มากผิดปกติ
คือ มียอดจ าหน่ายยานยนต์สูงขึ้นถึงร้อยละ 94.1 ในปี พ.ศ. 2555 โดยนโยบายนี้ครอบคลุมถึง 2 ปี 
ท าให้ในปี พ.ศ. 2557 ส่งผลกระทบท าให้เศรษฐกิจโลกท่ีซบเซา เศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นตัวเต็มท่ี
ประกอบกับหนี้ ครั วเรือนสูงและราคาสินค้าเกษตรตกต่ า  ส่งผลให้ยอดจ าหน่ายยานยนต์
ภายในประเทศลดลง แต่การส่งออกยังคงขยายตัวอยู่ โดยป ีพ.ศ. 2557 มียอดการจ าหน่ายยานยนต์ 
ท้ังในและต่างประเทศ จ านวน 1,126,081 คัน สูงกว่าในปี พ.ศ. 2553 จ านวน 325,803 คัน ขยายตัว
ร้อยละ 19.37 แสดงว่า การใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภคของภาคเอกชนดีขึ้น  จากการจ าหน่ายใน
ต่างประเทศเป็น ส่วน ใหญ่  ส่วนภายในประเทศก็สามารถขยายตัวได้ตามปก ติถือว่าเกิ ด               
การเปล่ียนแปลงมากนัก 
 
ตารางท่ี 2.6 แสดงรายได้รวมของ SMEs ในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยในช่วงปี พ.ศ. 2554 ถึง 

พ.ศ. 2556 

รายละเอียด 
2554  

(ล้านบาท) 
Growth 

(%) 
2555 

 (ล้านบาท) 
Growth 

(%) 
2556  

(ล้านบาท) 
Growth 

(%) 
การผลติท่ีนั่งภายในยานยนต์ 4,030.70 -1.00% 2,830.35 -29.78% 3,631.63 28.31% 

การผลติอุปกรณ์ไฟฟ้า
ส าหรับยานยนต์ 792.59 5.54% 1,076.39 35.81% 1,702.59 58.18% 

การผลติชิ้นส่วนและ
อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ส าหรับ

ยานยนต์ 
81,249.83 -18.11% 84,381.84 3.85% 111,169.79 31.75% 

การผลติเครื่องยนต ์ชิ้นส่วน
และอุปกรณ์เสริมส าหรับ

จักรยานยนต ์
7,374.73 35.30% 9,007.91 22.15% 9,278.68 3.01% 

การผลติอุปกรณก์ารขนส่ง
อื่น ๆ 

1,093.49 14.72% 921.27 -15.75% 1,226.43 33.12% 

ท่ีมา: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมปี 2557 , เข้าถึงเมื่อ 8 กันยายน 2558 , เข้าถึงได้จาก http://www.sme.go.th/ 
th/images/data/SR/download/2014/08aug/SMEs_ all_ORcode.pdf.  
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จากตารางท่ี 2.6 พบว่า รายได้รวมของ SMEs ในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยายนยต์ไทย 
ในปี พ.ศ. 2556 มีการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยรายได้รวมส่วนใหญ่จะมาจาก   
การผลิตช้ินส่วนยานยนต์และอุปกรณ์เสริมอื่น  ๆ ส าหรับยานยนต์ซึ่ งมีรายได้รวมสูงสุดคือ 
111,169.79 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 31.75 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.53 ต่อรายได้รวมของ SMEs 
ไทยท้ังหมด ส่วนการผลิตเครื่องยนต์ ช้ินส่วนและอุปกรณ์เสริมส าหรับจักรยานยนต์มีรายได้รวมมูลค่า 
9,278.68 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3.01 

เมื่อพิจารณาตามตารางท่ี 2.6 พบว่า การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับยานยนต์        
มีการขยายตัวสูงสุดถึงร้อยละ 58.18 ในป ีพ.ศ. 2557 ท าให้ SMEs ของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์
ไทย สามารถสร้าง GDP ท่ีมีมูลค่า 27,302.0 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 0.82 และมีมูลค่าการส่งออก 
44,363.54 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 8.75 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.48 ต่อการส่งออกอุตสาหกรรม
ช้ินส่วนยานยนต์รวมท้ังประเทศ ซึ่งสินค้าท่ีมีมูลค่าการส่งออกสูงสุดคือ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ 
ยานยนต์ร้อยละ 89.63 รองลงมาคือ ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถจักรยานยนต์ร้อยละ 9.47 ตัวถัง
ยานยนต์ร้อยละ 0.83 และแชสซีส์ท่ีมีเครื่องยนต์ติดต้ังร้อยละ 0.03 ตามล าดับ [7, 9, 11] 
 

2.5.2 สถานการณ์ที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย 
จากข้อมูลของ ไบรอัน เคฟ (ประเทศไทย) ประมวลจาก International Trade 

Centre ได้กล่าวถึง อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยว่ามีอัตราการขยายตัวของการส่งออกท่ีสูงใน
ระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา อันเนื่องมาจากปัจจัยต่าง ๆ ภายในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย ได้แก่
ศักยภาพการผลิตของประเทศไทยท่ีสามารถผลิตช้ินส่วนยานยนต์และมีต้นทุนไม่สูงมากนัก  เมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์อื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลกระทบ
เช่นกัน ซึ่งฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยท้ังภาครัฐและเอกชนจะต้องเข้าใจและ
เตรียมตัว เพื่อลดผลกระทบของปัจจัยต่าง ๆ เหล่านั้น โดยเน้นการปรับตัวของผู้ประกอบการ        
ซึ่งมีเป้าหมายทางธุรกิจท่ีส าคัญคือ การรักษาอัตราการเติบโตในระยะส้ันและการรักษาส่วนแบ่งตลาด
หรือเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในระยะยาว ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของ  
การผลิตช้ินส่วนยานยนต์เพื่อส่งออกของไทยได้แก่ [10] 

2.5.2.1 สภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีส่งผลกระทบต่ออุปสงค์อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์
ไทยในตลาดท่ีส าคัญและยังส่งผลกระทบต่ออุปทานยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ 

2.5.2.2 สภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบและการเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุในการผลิต   
ยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล็กกล้า หนังและยางพารา 

2.5.2.3 ปัจจัยด้านนโยบายและมาตรการของประเทศคู่ค้าและคู่แข่งขันของไทย 
เช่น การท าเขตการค้าเสรีหรือนโยบายกีดกันทางการค้าท่ีมิใช่ภาษี (NTMs) เป็นต้น 

2.5.2.4 ปัญหาด้านการปรับตัวของผู้ประกอบการไทยต่อขีดความสามารถใน     
การแข่งขันของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านยานยนต์และ
ช้ินส่วนยานยนต์ท่ีมีความประหยัดพลังงาน เป็นต้น 
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2.5.2.5 ปัจจัยด้านนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลไทยกับผลกระทบต่อขีด
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย เช่น นโยบายส่งเสริมการลงทุนของ
นักลงทุนต่างชาติ หรือความไม่มีเสถียรภาพในการด าเนินนโยบายของภาครัฐ เป็นต้น 

2.5.2.6 ปัจจัยด้านภัยพิบัติของไทยและประเทศคู่ค้าวัตถุดิบท่ีมีอยู่ในประเทศไทย  
มีผลท าให้ประเทศไทยต้องลดก าลังการผลิตในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์และส่งผลต่อ            
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย 
 
2.6 แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ร่วมมือกับสถาบันยานยนต์ในการ
วางแผนการพัฒนาเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม 5 ด้าน เพื่อผลักดันขีดความสามารถของอุตสาหกรรม
ช้ินส่วนยานยนต์ไทยได้แก่ พลาสติกวิศวกรรม การขึ้นรูปเหล็กกล้าความเค้นสูง การขึ้นรูปช้ินส่วน
อลูมิเนียม วิศวกรรมแม่พิมพ์ และวิศวกรรมดิจิทัล CAD/CAM/CAE/Automation ซึ่งสามารถอธิบาย
ได้ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 

2.6.1 พลาสติกวิศวกรรม 
ปัจจุบันมีวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีด้านพลาสติกวิศวกรรมได้มีความก้าวหน้าอย่าง

รวดเร็ว ท่ามกลางแนวโน้มการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมท่ีทวีความรุนแรงขึ้นเป็นล าดับ ท าให้เกิด
การปรับตัวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขึ้น โดยน าเทคโนโลยีด้านพลาสติกวิศวกรรมท่ีทันสมัยมา
ใช้ในกระบวนการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ รวมถึงความต้องการช้ินส่วน
ยานยนต์ท่ีมีสมบัติเชิงกลท่ีดี และการทดแทนช้ินส่วนโลหะด้วยพลาสติกวิศวกรรมนั้นมีคุณสมบัติ
พิเศษมาใช้พัฒนากระบวนการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ให้ได้ช้ินส่วนยานยนต์ท่ีมีน้ าหนักเบาขึ้นเพื่อลด
น้ าหนักของยานยนต์ นอกจากช้ินส่วนพลาสติกท่ีใช้ในยานยนต์จะต้องเป็นพลาสติกท่ีมีคุณสมบัติ
พิเศษ และแตกต่างจากพลาสติกท่ัว ๆ ไป เช่น ความยืดหยุ่นสูงกว่าความทนทานต่อการเปล่ียนแปลง
อุณหภูมิได้สูงกว่า สามารถทดต่อความร้อนสูงและมีอัตราการคายความร้อนท่ีเร็วกว่าพลาสติกท่ัวไป 
ความทนทานต่อการกัดกร่อน ความทนทานต่อแรงอัด แรงกระแทก และแรงเสียดทานได้มากกว่า 
เป็นต้น พลาสติกท่ีมีคุณสมบัติเชิงกลพิเศษดังกล่าวนี้ ศัพท์ทางเทคนิคเรียกว่า “พลาสติกวิศวกรรม” 
(Engineering Plastics) ซึ่งอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์มีความต้องการพลาสติกวิศวกรรม ท่ีมี
คุณสมบัติเชิงกลท่ีพิเศษเพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดน้ าหนักของช้ินส่วนยานยนต์ และเพิ่มความ
ได้เปรียบในการแข่งขันทั้งด้านผลิตภัณฑ์และราคา  

เทคโนโลยีการผลิตช้ินส่วนพลาสติกในอุตสาหกรรมช้ินส่านยานยนต์ แบ่งออกเป็น                     
4 กระบวนการหลัก ๆ ได้แก่  

1. กระบวนการ Injection เป็นกระบวนการฉีดพลาสติกซึ่งได้มาจากการหลอมเม็ด
พลาสติกแล้วฉีดเข้าสู่แม่พิมพ์โดยใช้ความดันท่ีคงท่ีจนพลาสติกเกิดการแข็งตัว ส่วนใหญ่แล้ว
กระบวนการ Injection จะใช้ในการผลิตช้ินส่วนประเภท แผงหน้าปัด ปุ่มล๊อกประตู กรอบ        
ดวงไฟ กรอบกระจก หน้าหม้อน้ า พลาสติกปิดเสา เป็นต้น  
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2. กระบวนการ Extrusion เป็นกระบวนการอัดรีดพลาสติกโดยใช้ความร้อน
หลอมเหลวแล้วเข้าไปสู่แม่พิมพ์กระบวนการนี้มักจะใช้ในการผลิตช้ินส่วนประเภท ท่อพลาสติก     
ท่อร้อยสายไฟ เป็นต้น   

3. กระบวนการ Blow Molding กระบวนการนี้มักจะใช้กับผลิตภัณฑ์ท่ีมีลักษณะ
กลวง ซึ่งกระบวนการ Blow Molding จะใช้การเป่าหรืออัดอากาศเข้าไปในแม่พิมพ์ท่ีมีพลาสติก
หลอมเหลวอยู่ให้เกิดเป็นรูปทรงต่าง ๆ กระบวนการนี้มักจะใช้ในการผลิตช้ินส่วนประเภท หม้อพักน้ า 
กระบอกน้ ามันเครื่อง เป็นต้น 

4. กระบวนการ Sheet Forming เป็นกระบวนการท่ีใช้แผ่นพลาสติกมาเผาจนอ่อน
ตัวลงจนมาสัมผัสกับแม่พิมพ์ด้วยระบบสูญญากาศ โดยท่ัวไปแล่วกระบวนการ Sheet Forming จะใช้
ในการผลิตช้ินส่วนประเภท ถังน้ ามัน บังโคลนรถ Panel Trim เป็นต้น 
 

ส าหรับเครื่องจักรหลักท่ีใช้ในการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ท่ีเป็นพลาสติก ได้แก่ 
Injection Machine, Extrusion Machine, Blow Molding Machine, Sheet Forming 
Machine, CNC Machine, Grinding Machine, Lathe Machine, Mixing Machine, Painting 
Machine  และ  Cutting Machine เป็นต้น ซึ่งเงินลงทุนและอุปกรณ์เริ่มต้นจะอยู่ในช่วงราคา
ระหว่าง 2 ถึง 200 ล้านบาท รวมถึงมีเงินลงทุนส าหรับท่ีดิน อาคาร เครื่องจักร ยานพาหนะ และ
เงินทุนหมุนเวียนด้วย [12] 

จากตารางท่ี 2.7 และ 2.8 ได้แสดงตัวอย่างชนิดและเทคโนโลยีการขึ้นรูปของ
พลาสติกวิศวกรรมท่ีใช้ในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ ตามล าดับ อย่างไรก็ตามกรรมวิธีในการผลิต
พลาสติกวิศวกรรมส าหรับอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ จะแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของ
ช้ินส่วนยานยนต์พลาสติก ท่ีต้องการ ซึ่งสามารถจ าแนกได้ 5 ประเภท คือ [13] 

1. การหล่อพลาสติกเม็ดและผง โดยใช้ความร้อนและแรงอัดในแม่พิมพ์แบบปิด 
(Molding) ได้แก่ แบบอัด (Compression Molding) แบบอัดส่ง (Transfer) แบบฉีด (Injection) 
แบบรีด (Extrusion) แบบเป่า (Blow) แบบลูกกล้ิง (Cylindering) แบบอัดแผ่น (Laminating) และ
แบบอัดเย็น (Cold) 

2. การหล่อพลาสติกเหลว (Casting) ได้แก่ แบบหล่อเย็น (Simple) และแบบหล่อ
ร้อน (Plastisol) 

3. การอัดขึ้นรูปพลาสติกแผ่น (Thermoforming) ได้แก่ แบบอัดด้วยแม่แบบ 
(Mechanical) แบบสูญญากาศ (Vacuum) และแบบลมอัด (Blow) 

4. การหล่อพลาสติกเหลวกับวัสดุเสริมก าลัง (Reinforcing) ได้แก่ แบบใช้มือทา 
(Hand Lay-Up) แบบใช้เครื่องพ่น (Spray-up) แบบใช้แม่แบบอัด (Matched Molding) แบบอัด
เหลว (Premix Molding) แบบถุงอัดอากาศ (Pressure-Bag Molding) และแบบถุงสูญญากาศ 
(Vacuum-Bag Molding) 

5. การหล่อโฟม (Foaming) ได้แก่ แบบหล่อพลาสติกเม็ด (Molding Expandable 
Polystyrene) และแบบหล่อพลาสติกเหลว (Casting Rigid & Flexible Polyurethane Foam) 
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ตารางท่ี 2.7 แสดงชนิดของพลาสติกวิศวกรรมท่ีใช้ในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ 
ชนิดของพลาสติก ตัวอย่างการใช้งาน 
ABS หน้ากากช่องแอร์ กรอบกระจก แผงหน้าปัด หน้าหม้อน้ า ปุ่มล็อคประตู 
PA ท่อต่าง ๆ เช่น ท่อแอร์ ท่อเบรก แบริ่ง 
PBT ท่อต่าง ๆ เช่น ท่อแอร์ ท่อเบรก 
PC เลนส์ไฟ 
PMMA เลนส์ไฟ 
SAN เลนส์ไฟ 
PBT ชิ้นส่วนในหน้ากากช่องแอร์ 
PE มือจับต่าง ๆ กระปุกเกียร์ ฝาปิดถังน้ ามัน ปุ่มล็อคประตู 
PP กันชน หน้าปัด หน้ากากช่องแอร์ พรม พลาสติกปิดเสา กรอบดวงไฟ 
PU โฟมที่เป็นไส้ในของเบาะ หน้าปัด ด้านในของกันชน ประตูรถ 
PVC หนังเทียมหุ้มเบาะ หลังคา แผงหน้าปัด ประตูรถ 
Phenolic Resin แผงประตู 
PPO แผงหน้าปัด 

 
ตารางท่ี 2.8 แสดงตัวอย่างเทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิตช้ินส่วนพลาสติก 
เทคโนโลยีการขึ้นรูป ตัวอย่างชิ้นส่วนยานยนต์ที่เป็นพลาสติก 
Injection แผงหน้าปัด ปุ่มล็อคประตู กรอบดวงไฟ กรอบกระจก หน้าหม้อน้ า พลาสติกเสา  
Extrusion ท่อพลาสติก ท่อร้อยสายไฟ 
Blow Molding หม้อพักน้ า กระบอกน้ ามันเครื่อง 
Sheet Forming ถังน้ ามัน บังโคลนรถ Panel Trim 

 
 ในการทดแทนช้ินส่วนยานยนต์ท่ีเป็นโลหะด้วยพลาสติกวิศวกรรมสามารถแบ่ง

ออกเป็น 4 ข้ันตอนหลัก ๆ ได้แก่ การเลือกชนิดของพลาสติกวิศวกรรม การออกแบบช้ินส่วนยานยนต์
ท่ีเป็นพลาสติกวิศวกรรม การสร้างแบบจ าลองการขึ้นรูปช้ินส่วนยานยนต์ และการทดสอบมาตรฐาน
ของช้ินส่วนยานยนต์ท่ีเป็นพลาสติกวิศวกรรม ซึ่งสามารถอธิบายข้ันตอนต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้ 

 1. การเลือกชนิดของพลาสติกวิศวกรรม พลาสติกแต่ละชนิดมีคุณสมบัติท่ีเหมาะกับ
การน าใช้งานท่ีแต่กต่างกันออกไป ดังนั้นควรต้องค านึงถึงข้อจ ากัดของท่ีสามารถน าพลาสติกไป
ทดแทนช้ินส่วนยานยนต์ในส่วนไหนได้บ้าง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการน าไปใช้งาน รวมถึงยัง
ต้องค านึงถึงอายุการใช้งานของพลาสติกอีกด้วย 

 2. การออกแบบช้ินส่วนยานยนต์ท่ีเป็นพลาสติกวิศวกรรม ก่อนท่ีจะท าการขึ้นรูป
พลาสติกนั้นต้องเข้าใจถึงความแตกต่างกันของช้ินส่วนยานยนต์ท่ีจะน าพลาสติกไปใช้งานทดแทน 
ยกตัวอย่างเช่น การใช้โปรแกรมจ าลองทางวิศวกรรม CAD/CAM/CAE/Automation มาช่วยใน   
การสร้างแบบจ าลองก่อน ดังแสดงในรูปท่ี 2.15 เพื่อให้เกิดความเป็นมาตรฐานการค านวณตาม
หลักการทางวิศวกรรม และเพื่อความปลอดภัยในการน าช้ินส่วนยานยนต์ไปใช้งานจริง 
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3. การสร้างแบบจ าลองการขึ้นรูปช้ินส่วนยานยนต์ท่ีเป็นพลาสติกวิศวกรรม       
การสร้างแบบจ าลองการขึ้นรูปช้ินส่วนยานยนต์ เพื่อให้เข้าใจถึงความสามารถและปัญหาท่ีจะ       
เกิดขึ้นกับกระบวนการขึ้นรูปช้ินส่วนยานยนต์ ซึ่งการออกแบบจ าลองก่อนนั้นท าให้สามารถทราบถึง
ข้อจ ากัดและสมบัติเชิงกลในการขึ้นรูปอีกด้วย ในปัจจุบันเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D Printing) 
ดังแสดงในรูปท่ี 2.16 ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น เนื่องจากสามารถขึ้นรูปช้ินส่วนพลาสติกท่ีมี     
ความซับซ้อนได้และใกล้เคียงกับช้ินส่วนจริงมากท่ีสุด 

4. การทดสอบมาตรฐานช้ินส่วนยานยนต์ท่ีเป็นพลาสติกวิศวกรรม ขั้นตอน       
การทดสอบมาตรฐานถือว่าเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญท่ีสุดของกระบวนการขึ้นรูปพลาสติก เพราะเป็น
ขั้นตอนสุดท้ายท่ีจะน าช้ินส่วนยานยนต์ไปใช้งานจริง ดังนั้นต้องท าการทดสอบการใช้งานท่ีเสมือนกับ
การใช้งานจริง ซึ่งผลของการทดสอบนั้นสามารถท าให้ทราบถึงข้อบกพร่องท่ีจะน ากลับไปท า       
การปรับปรุงได้อย่างแท้จริงและตรงจุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชนิดพลาสติกวิศวกรรมท่ีน ามาใช้ท า
รูปทรงของช้ินส่วนยานยนต์ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 2.15 การใช้โปรแกรมด้านวิศวกรรมดิจิทัลมาช่วยในการออกแบบจ าลองช้ินส่วนยานยนต์ 
ท่ีมา: Conceptsnrec, Flow field contours superimposed on a CFD computational 
mesh for an axial compressor, เข้าถึงเมื่อ 19 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www 
.conceptsnrec.com/Resources/Photo-Gallery/CAE-Software.aspx. 
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รูปท่ี 2.16 การใช้เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D Printing) ในการขึ้นรูปช้ินส่วนยานยนต์ 

ท่ีมา: Techradar, 3D printing, เข้าถึงเมื่อ 19 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.techra 
dar.com/news/world-of-tech/future-tech/future-tech/why-2014-is-poised-to-be-a-brea 
kout-year-for-3d-printing-1206560. 
 

2.6.2 การข้ึนรูปเหล็กกล้าความเค้นสูง 
เหล็กกล้าความเค้นสูง (High Strength Steel) เป็นวัตถุดิบท่ีส าคัญต่ออุตสาหกรรม

ช้ินส่วนยานยนต์ ซึ่งเหล็กกล้าความเค้นสูงเป็นวัสดุท่ีตอบโจทย์ได้ดีท้ังความแข็งแรง ความปลอดภัย 
และการประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ เหล็กกล้าความเค้นสูงเป็นเหล็กกล้าท่ีถูก
พัฒนาให้มีความแข็งแกร่งสูงกว่าเหล็กกล้าผสมคาร์บอนท่ัวไป 2 ถึง 6 เท่า ซึ่งเหล็กกล้าความเค้นสูงมี
แนวโน้มท่ีจะน ามาใช้ผลิตเป็นช้ินส่วนยานยนต์ในส่วนของโครงสร้างเสริมความแข็งแรงให้กับยานยนต์
และเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับข่ีมากขึ้น นอกจากนี้อุตสาหกรรมยานยนต์มีทิศทางท่ีชัดเจนในการ
ออกแบบยานยนต์ท่ีประหยัดพลังงาน โดยมีการใช้เช้ือเพลิงท่ีน้อยลงและปล่อยมลพิษในปริมาณต่ า 
ดังนั้นผู้ผลิตยานยนต์ทุกค่ายพยายามท าให้ตัวถังของยานยนต์มีน้ าหนักน้อยท่ีสุด เพื่อช่วยประหยัด
เช้ือเพลิง จึงท าให้เหล็กกล้าความเค้นสูงเข้ามามีบทบาทสูงมากในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ และ
ช่วยท าให้น้ าหนักของยานยนต์ลดลง ในขณะท่ีรถมีความปลอดภัยสูงขึ้น ท้ังนี้จากภาวะเศรษฐกิจ
ช้ินส่วนยานยนต์โดยภาพรวมของประเทศไทยมีการฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้ความต้องการใช้
เหล็กกล้าความเค้นสูงและเทคโนโลยีการขึ้นรูปเหล็กกล้าความเค้นสูงในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 
ซึ่งการขึ้นรูปเหล็กกล้าความเค้นสูงส าหรับการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ส่วนใหญ่นั้น เป็นเหล็กกล้าความ
เค้นสูงท่ีได้มาจากอุตสาหกรรมเหล็กทรงแบน ซึ่งผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมเหล็กทรงแบน
ประกอบด้วย เหล็กแผ่นรีดร้อน เหล็กแผ่นรีดเย็น เหล็กแผ่นรีดเย็นไร้สนิม และเหล็กแผ่นเคลือบ  
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รูปท่ี 2.17 แสดงตัวอย่างช้ินส่วนยานยนต์ท่ีมีความหนาต่างกันท าการเช่ือมด้วย  
      Laser-Beam welding (LBW) แล้วท าการขึ้นรูปลึก 

ท่ีมา: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย, มาตฐานและสมบัติของเหล็กกล้าที่ใช้ในงาน
อุตสาหกรรม (ม.ป.ท., 2554), 98. 
 

ช้ินส่วนยานยนต์ท่ีมีส่วนประกอบเป็นเหล็กกล้าความเค้นสูงได้แก่ ลวดเหล็กเสริม
ยางรถยนต์ (Tire cord) ตัวถังยานยนต์ เกียร์ อุปกรณ์ส่งก าลัง ระบบกันสะเทือนของรถ ล้อและเพลา 
เป็นต้น โดยคุณสมบัติของเหล็กกล้าความเค้นสูงสูงท่ีจะน ามาขึ้นรูปนั้น ต้องมีความสามารถในการขึ้น
รูปได้ดี มีความแข็งแรง มีความสามารถในการเช่ือมติดกันได้ดี มีความต้านทานการกัดกร่อนและความ
ต้านทานการล้า อย่างไรก็ตามกระบวนการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ส่วนใหญ่ คือ กระบวนการ Tailor 
Welded Blank (TWB) ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ โดยน าเหล็กแผ่นท่ีมีความหนา
แตกต่างกัน รวมไปถึงเหล็กท่ีมีคุณสมบัติหรือช้ันเคลือบท่ีต่างกันมาเช่ือมต่อ ให้เป็นเหล็กแผ่นช้ิน
เดียวกัน ก่อนท่ีจะน าไปท าการขึ้นรูป  

แนวคิดในการรวมเหล็กประเภทต่าง ๆ เข้ามาเป็นแผ่นเดียวกันด้วยการเช่ือม       
ถูกพัฒนาเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรม โดยน าเหล็กท่ีมีคุณสมบัติแตกต่างกันมาต่อให้อยู่ในบริเวณ
ท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพื่อผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณสมบัติดีท่ีสุด วิธีนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยลดน้ าหนักของ
ช้ินส่วนให้ลดลง แต่ยังช่วยให้สามารถผลิตช้ินส่วนได้โดยลดการใช้อุปกรณ์ยึดต่าง ๆ ด้วยกระบวนการ
นี้ถูกน าไปใช้และพัฒนาอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยมีแรงผลักดันมาจากข้อบังคับ
ทางด้านส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัยและการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งต้องการให้ออกแบบยานยนต์ท่ีมี
น้ าหนักเบา เพื่อประหยัดพลังงาน และก่อให้เกิดมลภาวะน้อยลง พร้อมกับการปรับปรุงโครงสร้างของ
ตัวรถให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น ตัวอย่างช้ินส่วนท่ีผลิตมาจาก TWB ได้แก่ body side frames, door 
inner panels, motor compartment rails, center pillar inner panels แ ล ะ  windshield 
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frame เป็นต้น ดังแสดงในรูปท่ี 2.17 ซึ่งเป็นตัวอย่างช้ินส่วนยานยนต์ท่ีมีความหนาต่างกันท าการ
เช่ือมด้วย Laser-Beam welding (LBW) แล้วท าการขึ้นรูปลึกจนได้ช้ินงานตามต้องการ [14, 15] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.18 แสดงการเปรียบเทียบขีดจ ากัดในการดึงขึ้นรูประหว่างเหล็กกล้าความเค้นสูง  
    (S-series HSS) กับเหล็กกล้าชนิด mild steel (EDDQ mild steel) 

ท่ีมา: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย, ชนิดของเหล็กแผ่นที่ใช้ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วน 
(ม.ป.ท., 2558), บทท่ี 3, 6.  
 

ดังนั้นการเพิ่มความแข็งแรงสูงและความสามารถในการขึ้นรูปลดลง จึงเป็นเรื่องยาก
ท่ีจะได้เหล็กล้าความเค้นสูงและมีความสามารถในการขึ้นรูปสูงในเวลาเดียวกัน เมื่อพิจารณาจากรูปท่ี 
2.18 แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการขึ้นรูปของ S-series HSS ดีกว่า EDDQ mild steel และ
สามารถลดความหนาของผนังได้มากกว่า เพราะ S-series HSS มีค่าอัตราส่วนความเครียดสูง ท าให้
เกิดพฤติกรรมการขึ้นรูปแบบดึงขึ้นรูปได้ดี ดังนั้นเหล็กกล้าความเค้นสูงจึงเหมาะกับการน ามาผลิตเป็น
ช้ินส่วนยานยนต์บางประเภทท่ีมีความซับซ้อน และช้ินส่วนยานยนต์ท่ีต้องการรับแรงสูง ๆ ได้ดี 
ยกตัวอย่างโครงสร้างตัวถังของยานยนต์ยี่ห้อ Volvo V. 60 ท่ีขึ้นรูปจากเหล็กกล้าความเค้นสูงชนิด
ต่าง ๆ ซึ่งมีระดับของความแข็งของโครงสร้าง ดังแสดงในรูปท่ี 2.19 
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รูปท่ี 2.19 แสดงโครงสร้างของตัวถังยานยนต์ของ Volvo V. 60 
ท่ีมา: Headlight, โครงสร้างของตัวถังยานยนต์ของ Volvo V., เข้าถึงเมื่อ 12 มกราคม 2559 , 
เข้าถึงได้จาก http://www.headlightmag.com/%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A5%E 
0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A-volvo-3837/. 
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2.6.3 การข้ึนรูปชิ้นส่วนอลูมิเนียม 
การขึ้นรูปช้ินส่วนอลูมิเนียมนั้น ท าได้โดยกรรมวิธีต่าง ๆ ได้แก่ การรีดขึ้นรูปแบบ

ร้อน (hot rolling) การรีดขึ้นรูปแบบเย็น (cold rolling) การหล่อขึ้นรูป (die casting) การหล่อ
แม่พิมพ์ทราย (sand mold casting) การกระแทกขึ้นรูป (impacting)  การทุบข้ึนรูป (forging) และ
การดันขึ้นรูป (extrusion) เมื่อพิจารณารูปท่ี 2.20 อลูมิเนียม (aluminium) ผลิตจากอุตสาหกรรม
ต้นน้ าในเหมืองแร่ผลิตแร่บอกไซด์ มีลักษณะเป็นก้อนแข็ง อัดตัวแน่น มีสีเหลืองออกน้ าตาลแดง                  
มาถลุงจนได้อลูมิน่าบริสุทธิ์ หลังจากนั้นน าอลูมิน่าเข้าหลอม เพื่อแยกอลูมิน่าออกจากอลูมิเนียม                   
ด้วยกระบวนการถลุงด้วยไฟฟ้าในเตาหลอม โดยโลหะอลูมิเนียมบริสุทธิ์จะแยกตัวออกจากอลูมิน่า          
ลงสู่ด้านล่างของเตาหลอม และไหลออกจากเตาหลอม จากนั้นให้อลูมิเนียมเย็นตัวจนได้แท่ง
อลูมิเนียมบริสุทธิ์เรียกว่า “อินกอต” (ingot) เก็บไว้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.20 แสดงอุตสาหกรรมการผลิตอลูมิเนียมตั้งแต่ต้นน้ ายังปลายน้ า 
ท่ีมา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม, ภาพรวมอุตสาหกรรมหลอมหล่ออลูมิเนียมและเศษอลูมิเนียม , 
เข้าถึงเมื่อ 20 ตุลาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://www2.diw.go.th/I_Standard/Web/pane_fil 
es/Industry27.asp. 
 

อลูมิเนียมเป็นวัสดุท่ีใช้มากเป็นอันดับ 2 ในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ ซึ่งอยู่ใน
รูปของระบบกันสะเทือน แชสซี กระบอกสูบ และส่วนประกอบอื่น ๆ อีกมากมาย โดยช้ินส่วนยาน
ยนต์ท่ีเป็นอลูมิเนียมน้ าหนัก 1 กิโลกรัม สามารถเข้าทดแทนช้ินส่วนยานยนต์ท่ีผลิตมาจากเหล็กกล้าท่ี
มีรูปแบบเดียวกันท่ีหนัก 2 กิโลกรัมได้ สภาอุตสาหกรรมท้ังยังมีการค านวณว่า ถ้าหากมียานยนต์
น้ าหนักเบาสัก 65 ล้านตัน จะสามารถลดปริมาณไอเสียได้ถึง 140 ล้านตัน และลดการใช้น้ ามันได้ถึง 
60,000 ล้านลิตร ต่ออายุการใช้งานของยานยนต์ เมื่อเทียบกับการยานยนต์ท่ีใช้เหล็กกล้าแบบเดิม 

อลูมิเนียมมีจุดหลอมเหลวท่ี 660 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นโลหะท่ีมีความหนาแน่น
น้อย น้ าหนักเบา สามารถข้ึนรูปได้ง่าย ไม่เส่ียงต่อรอยร้าว ทนต่อการแตกหัก ไม่เป็นสนิม ทนต่อการ
กัดกร่อน และไม่เป็นพิษต่อมนุษย์ โดยเฉพาะการน าอลูมิเนียมผสมกับโลหะชนิดอื่น ๆ เช่น ทองแดง 
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แมกนีเซียม แมงกานีส โครเมียม ซิลิกอน นิเกิล ดีบุกและสังกะสี เป็นต้น ซึ่งเรียกว่า “อลูมิเนียมผสม
หรืออลูมิเนียมอัลลอย” (aluminium alloys) เพื่อเพิ่มสมบัติเชิงกลบางอย่างให้ดีขึ้น ดังนั้นช้ินส่วน
ยานยน ต์บางชนิดจึงได้ผลิตหรือขึ้น รูปมาจากอลูมิ เนียมอัลลอย เช่น  บ ล็อกเครื่ องยน ต์ 
(Cylinder Blocks) หัวสูบ (Cylinder Heads) และห้องจุดระเบิด (Crankcases) เป็นต้น ดังแสดง
ตัวอย่างในรูปท่ี 2.21 เนื่องจากอลูมิเนียมอัลลอยมีความทนทานต่อการงอท่ีอุณหภูมิสูง ทนทานต่อ
การแตกหัก ทนทานต่อการกัดกร่อนและมีน้ าหนักเบา 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.21 แสดงตัวอย่างช้ินส่วนยานยนต์ท่ีท าการขึ้นรูปมาจากอลูมิเนียมอัลลอย 
ท่ีมา : MAX STEEL CO. LTD., Machinery and Tool Steel Specialist, เข้าถึงเมื่อ 20 ตุลาคม 
2558, เข้าถึงได้จาก http://www.metalworkingworldmagazine.com/new-control-strategie 
s-in-smart-factories/.  
 

โดยท่ัวไปการออกแบบโลหะท่ีแข็งและเบา สามารถเกิดขึ้นได้กับอลูมิเนียมอัลลอย
มากกว่าการเกิดขึ้นกับเหล็กกล้า เช่น การดัดท่อผนังท่ีบาง ความเครียดจะลดลงส าหรับช้ินส่วนท่ี
ขนาดใหญ่ขึ้น ท้ังนี้การเพิ่มสัดส่วนและความหนาของผนังจะเป็นการเพิ่มความหนาและน้ าหนัก โดย
ร้อยละ 26 เพื่อสามารถลดความเครียดของผนัง ด้วยเหตุนี้ช้ินส่วนยานยนต์ท่ีขึ้นรูปจากอลูมิเนียม  
อัลลอยจึงมีความหนากว่าช้ินส่วนยานยนต์ขึ้นรูปจากเป็นเหล็กกล้า เพื่อให้ได้ความเหนียวและ   
ความแข็งแรงในมาตรฐานวิศวกรรมยานยนต์ ส าหรับยานยนต์ท่ีขึ้นรูปจากอลูมิเนียมอัลลอย ท่ีผ่าน
การบีบอัดโครงสร้างเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง ซึ่งได้เปล่ียนแปลงวิธีการออกแบบช้ินส่วนยานยนต์ท่ีใช้
เหล็กกล้าท่ีขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของตัวถังท่ีถูกออกแบบใหเ้ป็นช้ินเดียว  

เนื่องจากอลูมิเนียมอัลลอยถูกตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับความทนทานต่อการงอท่ีอุณหภูมิ
สูง ท าให้ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์มีความเสถียรภาพ ดังนั้นส่ิงส าคัญทางเทคโนโลยี   
การผลิตช้ินส่วนยานยนต์และความก้าวหน้าทางด้านโลหะ ถูกน าออกมาใช้และประสบความส าเร็จ
อย่างสูงในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ ไม่ว่าจะเป็นหัวสูบ (Cylinder Heads) และห้องจุดระเบิด 
(Crankcases) แต่ก็มีข้อจ ากัดทางโครงสร้างท่ีส าคัญของอลูมิเนียมอัลลอยคือ ความทนทานต่อการล้า
ต่ าเมื่อเทียบกับเหล็กกล้า ในการทดสอบภายใต้สภาวะห้องปฏิบัติการควบคุมเหล็กกล้า เพื่อท าการลด
อาการล้าท่ีเกิดขึ้น ซึ่งเป็นระดับความเครียดต่ านั้น ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น ดังนั้นอลูมิเนียมอัลลอย
จึงถูกน ามาใช้อย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะในช้ินส่วนยานยนต์ท่ีจ าเป็นต้องมีความแข็งแรงสูง และ
ทนทานต่อการล้าได้อย่างแน่นอน [14, 15] ยกตัวอย่างเช่น โครงสร้างตัวถังยานยนต์ท่ีขึ้นรูปมาจาก
อลูมิเนียมเป็นส่วนใหญ่ของยานยนต์ยี่ห้อ Merecedes-Benz SLK200 Kompressor ดังแสดงในรูป
ท่ี 2.22 
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รูปท่ี 2.22 แสดงโครงสร้างของตัวถังยานยนต์ของ Merecedes-Benz SLK200 Kompressor 
ท่ีมา: Headlight, โครงสร้างของตัวถังยานยนต์ของ Merecedes-Benz SLK200 Kompressor, 
เข้าถึงเมื่อ 12 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.headlightmag.com/%E0%B8%97%E 
0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A-merece887/. 
 

2.6.4 วิศวกรรมแม่พิมพ์ 
สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิ มพ์ ไทย (Thai Tool & Die Industry Association: 

TDIA) ได้เปิดเผยว่า นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2557 สถิติการน าเข้าและการส่งออกแม่พิมพ์
ของประเทศไทย ในช่วงสามปีแรก พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2552  มีการน าเข้าในแต่ละปีประมาณ 2 
หมื่นล้านบาท และน าเข้ามากท่ีสุดในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งมากถึง 39,092 ล้านบาท และลดต่ าลงในปี 
พ.ศ. 2556 ส าหรับปีนี้จากข้อมูลครึ่งปีแรก (ม.ค. ถึง มิ.ย.) สามารถท าให้คาดการณ์ได้ว่าไม่น่าจะเกิน
ยอดของปีท่ีผ่านมา ส่วนการส่งออกสูงสุดได้แก่ ปี พ.ศ. 2554 เท่ากับ 12,109 ล้านบาท ซึ่งท้ังก่อน
หน้าและหลังจากนั้นไม่เคยเกินกว่านี้ ท้ังแม่พิมพ์ท่ีน าเข้าและส่งออกในสัดส่วนท่ีมากท่ีสุดใช้ใน
อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ ประมาณร้อยละ 35 ของยอดการน าเข้าแม่พิมพ์ท้ังหมด 

นโยบายในการพัฒนาทักษะบุคลากรตลอดจนกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ท่ีครอบคลุม
ไปถึงการผลิตแม่พิมพ์ชนิดต่าง ๆ นอกเหนือจากด้านแม่พิมพ์โลหะ (Metal Die) และแม่พิมพ์
พลาสติก (Plastic Mold) ยังครอบคลุมถึงแม่พิมพ์ Die Casting Mold และ Rubber Mold ด้วย 
นอกจากนี้ ยังมีนโยบายการจัดท ามาตรฐานท่ีมุ่งให้เกิดระบบมาตรฐานในการพัฒนาทักษะบุคลากร
โดยตรง เฉพาะทางด้านการผลิตแม่พิมพ์และนโยบายการยกระดับขีดความสามารถด้านแม่พิมพ์ของ
ผู้ประกอบการแม่พิมพ์ โดยการออกแบบและการสร้างแม่พิมพ์จากโครงการจัดท าแผนแม่บท
อุตสาหกรรมสาขาแม่พิมพ์ และได้ค านึงถึง รูปทรง ขนาด น้ าหนัก ตามท่ีผู้ออกแบบก าหนดไว้       
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ซึ่งลักษณะของกรรมวิิีการผลิตท่ีแตกต่างกันจะส่งผลโดยตรงมาจากแม่พิมพ์ท่ีน ามาใช้งาน ดังนั้น 
การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์จึงเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งต้องยึดหลักการท่ีว่า 

1. แม่พิมพ์ท่ีมีคุณภาพดี ผลผลิตท่ีดีย่อมเกิดขึ้น 
2. แม่พิมพ์ผลิตช้ินงานออกมาเร็ว ผลตอบแทนจากการลงทุนจะคืนกลับมาโดยเร็ว 
3. แม่พิมพ์มีราคาท่ีเหมาะสม ย่อมส่งผลให้ได้เปรียบทางิุรกิจ 
 
ดังนั้นการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ต้องค านึงถึง คุณภาพ การส่งมอบ และราคา  

ท่ีเหมาะสม ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของอุตสาหกรรมนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท้ัง 3 ประการข้างต้น          
ในการออกแบบแม่พิมพ์ท่ีดีจึงควรพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ [16] 

1. เลือกใช้ช้ินส่วนมาตรฐานท่ีเหมาะสม เพื่อช่วยลดเวลาในการออกแบบ 
2. สามารถน าแม่พิมพ์ไปใช้ในการผลิตได้โดย ไม่มีอุปสรรคใด ๆ เกิดข้ึน 
3. มาตรฐานการออกแบบ ซึ่งในการออกแบบแต่ละครั้ง จ าเป็นต้องมีมาตรฐานท่ีดี

โดยการก าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ นั้น สามารถกระท าได้ โดยผู้ผลิตแม่พิมพ์เอง หรือเป็นมาตรฐานท่ี
ลูกค้าก าหนดให้ 

4. เลือกวัสดุท่ีใช้ท าแม่พิมพ์ได้อย่างเหมาะสมกับปริมาณการผลิต เพื่อลดต้นทุนใน
การท าแม่พิมพ์ 

5. ลดความสลับซับซ้อน ในการท างานของแม่พิมพ์ เพื่อให้เกิดความสะดวกและ
รวดเร็วในการซ่อมบ ารุง เมื่อเกิดความเสียหายระหว่างกระบวนการผลิต 

 
ในปัจจุบันการออกแบบแม่พิมพ์ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องโดยมีการน า

คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยให้การออกแบบมีความแม่นย าและถูกต้องมากยิ่ งขึ้น เนื่ องจากใน
หน่วยความจ าของระบบคอมพิวเตอร์ได้เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบและ 
การวิเคราะห์ความถูกต้องของการออกแบบไว้อย่างมากมาย ท าให้ลดระยะเวลาการท างานขั้นตอนนี้
เป็นอย่างมาก แต่การออกแบบจะให้สมบูรณ์ได้นั้น บุคลากรท่ีท างานด้านนี้ต้องมีประสบการณ์ใน  
การท างานท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแม่พิมพ์มาก่อน เพื่อน าประสบการณ์มาใช้ให้เกิ ดประโยชน์ใน
ระหว่างการออกแบบแม่พิมพ์ต่อไป [16, 17] อย่างไรก็ตาม ในการออกแบบแม่พิมพ์ท่ีดีส าหรับข้ึนรูป
ช้ินส่วนยานยนต์นั้น ควรค านึงถึงเทคโนโลยีท่ีมีช่ือเรียกว่า “ไทรโบโลยี” หรือ (Tribology of Die) ดัง
แสดงในรูปท่ี 2.23 ซึ่งไทรโบโลยีเป็นการออกแบบแม่พิมพ์โดยค านึงหลักการทางวิศวกรรมศาสตร์ด้าน
ปฏิสัมพันิ์ระหว่างผิวในการเคล่ือนไหวเชิงสัมพัทิ์ รวมไปถึงการศึกษาและประยุกต์ใช้หลักการใน
การควบคุมกลไกการเสียดทาน (Friction) การหล่อล่ืน (Lubrication) และการสึกหรอ (Wear) มาใช้
ในงานแม่พิมพ์ท าให้สามารถเข้าใจลักษณะของการเส่ือมสภาพ (Degradation) เพื่อการแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดขึ้นและพัฒนาแม่พิมพ์ได้อย่างตรงจุด 
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รูปท่ี 2.23 แสดงหลักการด้านไทรโบโลยีของวิศวกรรมแม่พิมพ์ 

ท่ี ม า : สมาคม การสึก ห รอและการห ล่อ ล่ืน ไทย , Die Life Extension Using Tribology 
Technology, เข้าถึงเมื่อ 12 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://tta.or.th/wp-content/uploa 
ds/TTA-E-Magazine-1st-Issue-April-2015.pdf. 
 

2.6.5 วิศวกรรมดิจิทัล CAD/CAM/CAE/Automation ส าหรับช่วยในการออกแบบ 
ในปัจจุบันความต้องการวิศวกรรมดิจิทัล ได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเทคโนโลยี

และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการน าเทคโนโลยี ด้าน
วิศวกรรมดิจิทัลมาช่วยในการออกแบบ (CAD) ผลิต (CAM) วิศวกกรรม (CAE) และระบบอัตโนมัติ 
(Automation) เมื่อพิจารณารูปท่ี 2.24 แสดงให้เห็นถึงความส าคัญด้านวิศวกรรมดิจิทัล ซึ่งเป็นปัจจัย
หลัก ส าหรับใช้ในกระบวนการวิศวกรรมพลาสติก การขึ้นรูปโลหะความเค้นสูง และการขึ้นรูปช้ินส่วน
อลูมิเนียม โดยท่ัวไปโครงสร้างการใช้เทคโนโลยีในการผลิตจะเริ่มต้ังแต่กระบวนการออกแบบซึ่งใน
ปัจจุบันมักจะใช้โปรแกรมช่วยในการออกแบบ CAD/CAM/CAE และ Automation มาออกแบบ
ช้ินส่วน เพื่อให้สัมพันธ์กับเทคโนโลยีในการผลิตช้ินส่วนโดยตรง ท าให้สามารถน าโมเดลในการผลิต
ช้ินส่วนยานยนต์ท่ีได้ออกแบบขึ้นไปใช้ในการผลิตช้ินส่วนผ่านเครื่องจักรได้โดยตรง เพราะท าให้ข้อมูล
มีความสมบูรณ์และได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับโมเดลท่ีออกแบบไว้ ด้วยความก้าวหน้าในการพัฒนาทาง
เทคโนโลยี กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ ก็มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกระบวนการ
ผลิตท่ีต้องการความละเอียดความถูกต้อง ความเท่ียงตรงของช้ินงาน ความน่าเช่ือถือและความ
ยืดหยุ่นในกระบวนการสูง ดังนั้นความต้องการเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมดิจิทัล จึงเข้ามามีบทบาท
อย่างมากในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย เพื่อท าการจ าลองและออกแบบในการผลิตช้ินส่วน                      
ยานยนต์ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภคและก้าวสู่มาตรฐานสากลได้เป็นอย่างดี [18, 19] 

Die 
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Considerations 
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รูปท่ี 2.24 แสดงแผนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย 
 
2.7 ทฤษฎีแบบจ าลองเพชร (Daimond Model) 
 แบบจ าลองเพชร (Daimond Model) แสดงถึ ง ตัวแบบจ าลองท่ีสามารถวิ เคราะห์
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศหนึ่งท่ีมีสภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่าอีกประเทศ
หนึ่ง รวมถึงการวิเคราะห์ความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมของประเทศใดประเทศหนึ่ง 
โดยท่ัวไปแล้วแบบจ าลองเพชรสามารถแบ่งออกเป็น 6 ปัจจัยหลัก ๆ ซึ่งสามารถปรับเปล่ียนสภาวะ
แวดล้อมทางการแข่งขันเพื่อก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันทางอุตสาหกรรมได้ นอกจากนี้ยัง
พบว่าจาก 6 ปัจจัยหลัก ๆ ประกอบด้วยปัจจัยภายใน 4 ปัยจัย และปัจจัยภายนอก 2 ปัจจัย ท่ีส่งผล
ต่อการพัฒนาขีดความสามารถและสร้างข้อได้เปรียบได้อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.25 แสดงตัวต้นแบบจ าลองเพชร (Diamond Model) 
ท่ีมา: Porter M.E., The competitive advantage of nations, (New York: Free Press, 
1990). 
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จากรูปท่ี 2.25 แสดงตัวต้นแบบจ าลองเพชร (Diamond Model) ของศาสตราจารย์ ไมเคิล 
อี พอร์เตอร์ (Prof. Michael E. Poter) ซึ่งใช้ในการประเมินสภาวะของความสามารถในการแข่งขัน
ของแ ต่ละประ เทศ (The Competitive Advantage of Nation) ซึ่ งแบ่ งออก เป็ น  6  ปั จ จัย 
ดังต่อไปนี้ [20, 21] 
 
 2.7.1 ปัจจัย ด้านการผลิต  (Factor Conditions) คือ ความสามารถของประเทศ          
ในการเปล่ียนทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน    
ทางอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ปัจจัยทางการผลิตประกอบด้วยปัจจัย ด้านพื้นฐานและปัจจัย      
ด้านความก้าวหน้า ซึ่งปัจจัยด้านพื้นฐานเป็นปัจจัยท่ีสามารถสร้างขึ้นได้เองตามธรรมชาติโดยไม่ต้องใช้
ความพยายามหรือลงทุนมากนัก ยกตัวอย่างเช่น ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ 
ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ท าเลท่ีต้ัง แรงงานพื้นฐาน ส่วนปัจจัยด้านความก้าวหน้านั้น เป็นปัจจัยท่ีมี
ความส าคัญกว่า การท่ีจะสร้างขึ้นมาได้ต้องอาศัยความพยายาม และต้องมี การลงทุนท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถานประกอบการ และผู้ผลิต ยกตัวอย่างเช่น แรงงานฝีมือ สถาปนิก วิศวกร นักวิจัย 
เทคโนโลยีในการผลิต องค์ความรู้ เงินทุน ข้อมูล โครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น 
 2.7.2 ปัจจัยด้านความต้องการ (Demand Conditions) คือ สภาวะตลาดในประเทศ ซึ่ง
เกี่ยวกับปริมาณและระดับความต้องการของผู้บริโภคในประเทศต่อสินค้าท่ีอุตสาหกรรมมีการผลิตได้ 
ในการสร้างความได้เปรียบส าหรับการแข่งขันนั้นให้กับผู้ผลิตในประเทศเพื่อมุ่งสู่ตลาดต่างประเทศ 
และลักษณะท่ีส าคัญของสภาวะความต้องการในประเทศประกอบด้วย 3 ส่วน คือ องค์ประกอบของ
ตลาด (Segment or Composition of Market) แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจ และความนิยมใน
ประเทศท่ีมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ 
 2.7.3 ปัจจัยด้านอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องและสนับสนุน (Related and Supporting 
Industries) คือ คุณภาพหรือความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องและให้การสนับสนุน ว่ามี
คุณภาพ สามารถผลิตวัตถุดิบ อุปกรณ์เครื่องจักร สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึงมีการเช่ือมโยง
อุตสาหกรรมเพื่อท าให้เกิดมูลค่าเพิ่มในสายการผลิตแล้ว สามารถท าให้เกิดการได้เปรียบและมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดได้ 
 2.7.4 กลยุทธ์ โครงสร้างของบริษัทและการแข่งขัน (Firm Strategy, Structure and 
Rivalry) คือ กลยุทธ์และแนวทางในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการแต่ละรายในอุตสาหกรรม ซึ่ง
มีความส าคัญและส่งผลในเชิงบวกหรือเชิงลบต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมโดยรวม
ในประเทศ และเป็นเงื่อนไขทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศท่ีแตกต่างกันออกไปด้วย โดยกลยุทธ์
และแนวทางในการด าเนินธุรกิจขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ภายในองค์กร ยกตัวอย่างเช่น ความต้ังใจใน
การด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง องค์กรมีจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจน และการท่ีพนักงานมีความทุ่มเท
มากน้อยเพียงใด รวมท้ังยังขึ้นอยู่กับสภาวะของอุตสาหกรรมและสถานการณ์การแข่งขันของ
อุตสาหกรรมในปัจจุบันของประเทศ อย่างไรก็ตามสภาวะการแข่งขันในประเทศนั้นมีส่วนช่วยให้เกิด
การพัฒนารูปแบบลคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ช่วยลดต้นทุนในการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถ       
ในการด าเนินธุรกิจ  
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 2.7.5 โอกาส (Chance) คือ ปัจจัยภายนอกท่ีมีความส าคัญอีกประการหนึ่งท่ีมีผลต่อ 4 
ปัจจัยหลักของต้นแบบจ าลองเพชรแต่ไม่ได้เป็ นองค์ประกอบท่ีสามารถสร้างความได้เปรียบ           
ในการแข่งขันของบริษัทได้โดยตรง เพราะโอกาสในการพัฒนามาจากนอกระบบ หรืออยู่
นอกเหนือจากการควบคุมของบริษัท ยกตัวอย่างเช่น เทคโนโลยี การพัฒนาไม่มีความต่อเนื่อง      
การขาดแคลนน้ ามัน ภัยพิบัติ สงคราม การก่อการร้าย การเมือง และความต้องการของตลาด
ต่างประเทศท่ีเปล่ียนไปมาก เป็นต้น ดังนั้น โอกาสจึงมีความส าคัญเนื่องจากสามารถก าหนดได้ว่า
โครงสร้างทางอุตสาหกรรมจะคงท่ีหรือเปล่ียนแปลงไปในทิศทางอย่างไร 
 2.7.6 บทบาทของรัฐบาล (Government) คือ รัฐบาลในทุกระดับของประเทศท่ีสามารถ
พัฒนาหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศได้ ถึงแม้ว่าภาครัฐไม่ใช่องค์ประกอบ
หลักท่ีสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน แต่นโยบาย มาตรการ กฎหมาย และพิธีการต่าง ๆ 
ท่ีก าหนดโดยภาครัฐบาลสามารถส่งผลกระทบกับปัจจัยภายในท้ัง 4 ปัจจัย ของตัวแบบจ าลองเพชร
ซึ่งส่งผลต่อการแข่งขันของออุตสาหกรรมต่อไปได้ ยกตัวอย่างเช่น กฎระเบียบและนโยบายป้องกัน
การผูกขาดอาจมีผลต่อการแข่งขันในประเทศได้ ซึ่งอาจท าให้เงื่อนไขทางอุปสงค์ในประเทศ
เปล่ียนแปลงไป หรือการลงทุนของภาครัฐบาลในการศึกษาก็สามารถเปล่ียนเงื่อนไขด้านปัจจัย     
การผลิตได้ รวมท้ังการใช้จ่ายของภาครัฐบาลก็สามารถกระตุ้นหรือมีผลต่ออุตสาหกรรมสนับสนุนและ
เกี่ยวเนื่องกันได้ ดังนั้น การท่ีภาครัฐบาลจะก าหนดนโยบายต่าง ๆ ต้องค านึงถึงอิทธิพลเหล่านี้ท่ีอาจ
ส่งผลในทางบวกหรือทางลบต่อปัจจัยภายในท้ัง 4 ปัจจัย ของตัวแบบจ าลองเพชร อย่างไรก็ตาม 
ปัจจัยท้ังหมด 6 ปัจจัยหลัก ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกันสามารถปรับเปล่ียนสภาวะการแข่งขันให้ เกิด           
ขีดความสามารถท่ีสูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2.8 แนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม 

การสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire Design) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยนั้น 
ผู้ท าการวิจัยได้สร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถามขึ้นเอง เพื่อท าการส ารวจและสอบถามข้อมูล          
ท่ีต้องการอยากทราบในการวิจัย หรืออาจจะน าข้อมูลจากแบบสอบถามอื่น  ๆ มาประกอบ          
เพื่ อประยุกต์ใช้ในการสร้างแบบสอบถามของการวิจัย  ดังนั้นแบบสอบถามท่ีดีจะต้องผ่าน           
การตรวจสอบคุณภาพและได้รับการยอมรับจากผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัย 
เชิงส ารวจ (Survey Research) เนื่องจากแบบสอบถามท่ีไม่ดีสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพของ
ข้อมูลและการวิจัยโดยตรง ดังนั้น ต้องท าความเข้าใจลักษณะของการสร้างแบบสอบถามท่ีดีก่อน    
ว่าควรท่ีจะสร้างแบบสอบถามออกมาให้มีลักษณะเป็นอย่างไร 
 

2.8.1 ลักษณะของแบบสอบถามที่มีคุณภาพ 
แบบสอบถามท่ีดีมีคุณภาพจะช่วยให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องแม่นย าตรงกับความเป็นจริง 

ท่ีต้องการ และตรงกับส่ิงท่ีต้องการวัดผลในการวิจัย แบบสอบถามท่ีดีควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
2.8.1.1 แบบสอบถามต้องเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา และให้ข้อมูลท่ีแม่นย า     

กับเรื่องท่ีต้องการศึกษาในการวิจัย 



49 

 

2.8.1.2 แบบสอบถามต้องมีความกะทัดรัด ได้ใจความ แต่สามารถได้ข้อมูลและ
ค าตอบ ครอบคลุมครบถ้วนตามท่ีต้องการในการวิจัย 

2.8.1.3 ค าถามท่ีเขียนในแบบสอบถามต้องมีความชัดเจนและถูกต้องตามหลัก   
การเขียนค าถาม 

2.8.1.4 แบบสอบถามควรมีรายละเอียดค าแนะน าในการตอบแบบสอบถามท่ีชัดเจน 
2.8.1.5 แบบสอบถามควรจัดเรียงข้อค าถามและรูปแบบ อย่างเป็นระเบียบชัดเจน 

เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2.8.1.6 ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามต้องมีการประมวลผลท่ีสะดวกและง่ายต่อ   

การบันทึก 
 

2.8.2 หลักการพิจารณาในการสร้างแบบสอบถามเพื่อให้ตอบสนองต่อลักษณะของ    
การวิจัย        

2.8.2.1 การสร้างแบบสอบถามควรพิจารณาให้ทราบถึง วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
และจุดมุ่งหมายของการวิจัยดังกล่าวว่า คือต้องการวิจัยอะไร ต้องการข้อมูลแบบไหน ต้องการค าตอบ
อย่างไร ดังนั้น การต้ังค าถามท่ีต้องใช้ถามควรต้ังตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ไม่ควรถามค าถามออกนอก
เรื่อง เพื่อป้องกันการเขียนข้อค าถามท่ีไม่เกี่ยวข้องในการวิจัย ซึ่งในการสร้างแบบสอบถามอาจเขียน
ร่างประเด็นค าถามท่ีต้องการส ารวจข้อมูลไว้ แล้วใช้พิจารณาในการเขียนข้อค าถามในแต่ละประเด็น 
อีกท้ังยังเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง ในประเด็นท่ีต้องการส ารวจข้อมูลได้อีกด้วย 

2.8.2.2 การสร้างแบบสอบถามควรต้องเขียนแบบสอบถามท่ีมีจ านวนข้อท่ีเหมาะสม
ขึ้นอยู่กับเรื่องท่ีต้องการวิจัยไม่มากหรือน้อยเกินไป และควรเขียนข้อค าถามเฉพาะเรื่องท่ีจ าเป็นต้อง
ในการวิจัยเท่านั้น เพราะแบบสอบถามท่ียาวและมีหลายข้อจนเกินไป ท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามเกิด
ความเบ่ือหน่าย ไม่ต้ังใจตอบค าถาม ท าให้ข้อมูลท่ีได้บิดเบือนไม่ตรงกับความเป็นจริง และเกิดความ
สูญเปล่า เสียเวลาไม่เกิดประโยชน์ 

2.8.2.3 การเขียนข้อค าถามของการสร้างแบบสอบถามในแต่ละข้อ ต้องพิจารณาถึง
ส่ิงต่อไปนี้ 

 1. ต้องใช้ค า ข้อความ ภาษาท่ีเข้าใจง่าย ชัดเจน ไม่คลุมเครือ ถูกต้องตรง
ตามวัตถุประสงค์การวิจัย และไม่ใช้ค าท่ีเข้าใจยาก เพื่อท าให้ผู้ตอบค าถามอ่านแล้วสามารถตีความไป
ในทิศทางเดียวกันเช่น ค าศัพท์เฉพาะ ค าศัพท์วิชาการและค าย่อท่ีรู้กั นเฉพาะกลุ่ม ค าศัพท์ท่ีมี
ความหมายได้หลายความหมาย และการใช้ประโยคท่ีมีความซับซ้อน เป็นต้น 

 2. ควรเริ่มต้นด้วยค าถามท่ีน่าสนใจ ดึงดูดความสนใจให้ผู้ตอบค าถามอยาก
ตอบ ไม่ใช้ค าถามท่ีรุนแรง หรือกระทบต่อองค์กรของผู้ตอบค าถาม เช่น ค าถามท่ีเขียนว่า “เพื่อน
ร่วมงานของคุณรู้สึกอย่างไรต่อการบริหารจัดการองค์กร” ดีกว่าท่ีจะเขียนค าถามว่า “คุณรู้สึกอย่างไร
ต่อการบริหารจัดการขององค์กร” 

  3. ควรสร้างแบบสอบถามท่ีไม่ควรเขียนช้ีน าค าตอบให้ผู้ตอบค าถาม เพราะ
จะท าให้ความคิดเห็น หรือความรู้สึกของผู้ตอบค าถาม ท าให้ข้อมูลท่ีได้ไม่ตรงกับความเป็นจริง เช่น 
ท่านอ่านวารสารการจัดการทางด้านวิศวกรรมเป็นประจ าหรือไม่ เป็นต้น 
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  4. ควรหลีกเล่ียงการเขียนค าถามปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ เนื่องจากจะท าให้
ผู้ตอบอ่านแล้วเกิดความสับสน ตีความไปได้หลายความหมาย แล้วยังเข้าใจยากอีกด้วย เช่น ท่านไม่
เช่ือว่าถ้าท่ีประเทศไทยไม่เข้าร่วมเขตการค้าเสรีอาเซียนประเทศไทยจะไม่มีการพัฒนาอุตสาหกรรม
ช้ินส่วนยานยนต์ หรือ เราควรห้ามไม่ให้เกิดการผลิตท่ีไม่มีคุณภาพ เป็นต้น 

 5. ควรจัดเรียงค าถามให้เป็นล าดับและต่อเนื่องกัน เรียงจากค าถามท่ัวไป
แล้วตามด้วยค าถามเฉพาะ ค าถามท่ีมีความง่ายก่อน และค าถามท่ียากควรไว้ช่วงท้าย เรียงค าถาม
ตามล าดับเหตุการณ์จากอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 

 6. ค าถามข้อหนึ่งควรเขียนถามเพียงปัญหาเดียว หรือเรื่องเดียว เนื่องจาก 
หากมีหลายค าถาม หรือเป็นค าถามซ้อนในประโยคเดียวกัน จะท าให้สับสนในการตอบค าถาม และ
สรุปผลข้อมูล เช่น ท่านเคยดูรายการอาเซียนโฟกัสและรายการอายุน้อยร้อยล้านหรือไม่ ค าถามแบบ
นี้ ถ้าผู้ตอบตอบว่า เคยดู ก็ไม่ทราบว่าเคยดูท้ัง 2 รายการ หรือเคยดูเพียงรายการเดียว เป็นต้น 

 7. ต้องมีค าตอบหรือตัวเลือกในค าถามท่ีมากพอ หรือเหมาะสมกับค าถาม
ข้อนั้น แต่ถ้าไม่สามารถระบุได้หมด อาจให้ผู้ตอบค าถามระบุได้เอง โดยเว้นช่องว่างให้ผู้ตอบค าถาม
เขียนได้ เช่น อื่น ๆ (โปรดระบุ)........................... รวมท้ังค าตอบหรือตัวเลือกนั้นจะต้องไม่ยาว
จนเกินไป 

 8. หลีกเล่ียงการใช้ค าถามท่ีให้ ผู้ตอบค าถามต้องนึกย้อนหลังไปเป็น
เวลานาน ๆ 

 9. ควรใช้ข้อค าถามปลายปิดมากกว่าข้อค าถามปลายเปิด เนื่องจากข้อ
ค าถามปลายปิดสามารถก าหนดค าตอบให้ผู้ตอบค าถามได้ตัดสินใจ ซึ่งจะได้ค าตอบท่ีชัดเจนมากขึ้น 
และตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีต้องการวิจัย 

 10. ควรหลีกเล่ียงการเขียนค าถามท่ีผู้ตอบค าถามไม่มีสิทธิ์เลือกตอบค าถาม 
หรือมีค าตอบอยู่ในค าถามนั้นอยู่แล้ว เช่น คุณเคยอบรมพนักงานในบริษัทของคุณใช่หรือไม่ 

2.8.2.4 ควรท าอย่างไรจึงจะช่วยให้ ผู้ตอบค าถามมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ 
จุดมุ่งหมายในการตอบค าถาม และตรงกับความต้องการของผู้วิจัย โดยต้องเขียนค าแนะน าไว้ใน   
การตอบแบบสอบถามให้เริ่มต้ังแต่วัตถุประสงค์ในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ รวมถึงรายละเอียด
ของแบบสอบถาม ว่ามีกี่ตอน กี่ข้อ และวิธีการตอบ ตอบอย่างไร ควรอธิบายความหมายของค าศัพท์
เฉพาะบางค าท่ีอาจท าให้ ผู้อ่านเข้าใจไม่ตรงกันได้ ซึ่งอาจท าให้ ผู้ตอบค าถามเกิดความเข้าใจ
ความหมายผิดไปได้ 

2.8.2.5 การสร้างแบบสอบถามจะต้องจัดเรียงค าถามให้เป็นหมวดหมู่ในเรื่อง
เดียวกัน ซึ่งแบบสอบถามท่ัวไปจะเรียงค าถามเป็นส่วน ๆ ส่วนแรกจะเป็นค าถามเกี่ยวกับตัวแปรอิสระ 
และข้อมูลพื้นฐาน เช่น เพศ อายุ รายได้ ฯลฯ ของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนท่ีสองจึงเป็นค าถามท่ีเกี่ยวกับตัว
แปรตาม และควรจัดเรียงค าถามไว้เป็นตอน ๆ ไม่กระจัดกระจาย เว้นวรรคตอนให้เห็นชัดเจน ไม่
เขียนค าถามซ้ าไปซ้ ามาท าให้ผู้ตอบเกิดความสับสน และอาจท าให้ผู้ตอบค าถามรู้สึกไม่อยากท า    
การตอบค าถามได้ 
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2.8.2.6 รูปแบบของแบบสอบถามบางส่วนท่ีมีจ านวนหลาย ๆ ข้อท่ีมีรูปแบบในการ
ตอบเหมือนกัน เช่น ข้อค าถามท่ีมีลักษณะแบบมาตรประมาณค่า (rating scale) ผู้สร้างแบบสอบถาม
สามารถเขียนค าถามดังกล่าวให้อยู่ในรูปของตารางได้ เป็นต้น [22, 23] 
 

ดังนั้น การสร้างแบบสอบถามท่ีดีจ าป็นท่ีจะต้องได้ข้อมูลท่ีสามารถน ามาใช้วิเคราะห์
ในการท าวิจัยอย่างครบถ้วน ข้อมูลท่ีได้มาต้องสมบูรณ์ สามารถน ามาวิเคราะห์ได้ การสร้าง
แบบสอบถามควรปฏิบัติตามขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม และค านึงถึงการเขียนค าถามเป็น
ส าคัญ เพื่อให้ผู้ตอบค าถามเข้าใจในค าถามได้อย่างชัดเจน และสามารถตอบค าถามได้ตรงกับส่ิงท่ี
ผู้วิจัยต้องการศึกษาวิจัย ดังแสดงไว้ในรูปท่ี 2.26 องค์ประกอบของการเขียนค าถามของแต่ละข้อของ
การสร้างแบบสอบถาม ซึ่งหากผู้วิจัยสามารถสร้างแบบสอบถามได้ถูกต้องตามหลักการ ตามขั้นตอน
ในการสร้างแบบสอบถาม และผ่านการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามจากผู้เช่ียวชาญแล้ว 
ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมมาก็จะมีความถูกต้องแม่นย า ตรงตามสภาพความเป็นจริงกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
และมีความน่าเช่ือถือ ส่งผลให้ทราบถึงผลสะท้อนของการวิจัย และปัญหาท่ีเกิดขึ้นทางด้านต่าง  ๆ 
ตามค าถามท่ีเขียนไว้เพื่อท่ีจะได้น าข้อมูลมาท าการวิจัยอย่างแท้จริง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.26 แสดงองค์ประกอบของการเขียนค าถามในแต่ละข้อ 
ท่ีมา: วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, เทคนิคการเขียนแบบสอบถามส าหรับการท าวิจัยหรือวิทยานิพนธ์         
(ม.ป.ท., 2554), 3. 
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บทที่ 3 
 

 วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

การศึกษาความต้องการด้านวิศวกรรมของผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทยภายใต้ข้อตกลงเขต
การค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) เป็นการวิจัยในเชิงส ารวจและเชิงวิเคราะห์
โดยมีรายละเอียดของการด าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 
3.1 กำรศึกษำกลุ่มประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย 

การวิ จัยในครั้ งนี้ เป็น  การวิ จัย เชิงส ารวจ (Survey Research) ซึ่ ง ใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) ในการสัมภาษณ์ผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทยเกี่ยวกับความต้องการทางด้าน
วิศวกรรม 5 ด้าน และสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยในปัจจุบัน โดย
เจาะจงไปท่ีกลุ่มผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีอยู่ในกลุ่ม Tier 2 และ Tier 3 ของห่วงโซ่
อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย นอกจากนี้ยังเจาะจงไปท่ีกลุ่มผู้ผลิตในสามองค์ประกอบหลักได้แก่ 
กลุ่มระบบห้ามล้อและกันสะเทือน กลุ่มตกแต่งภายใน และกลุ่มตกแต่งภายนอก ท่ีมีชาวไทยเป็นผู้ถือ
คลองและเป็นสถานประกอบการท่ีได้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมยานยนต์ไทย จ าแนกแล้วได้ท้ังหมด   
186 แห่ง 
 
3.2 ข้อมูลที่น ำมำศึกษำและวิเครำะห์ในกำรวิจัย 
 

3.2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ 
  ส ารวจและเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามในการสัมภาษณ์ผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์
ขนาดกลางและขนาดย่อมไทยในสามองค์ประกอบหลัก ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย        
ท่ีอยู่ในกลุ่ม Tier 2 และ Tier 3 โดยตรงจากแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้น 
 

3.2.2 ข้อมูลทุติยภูม ิ
  3.2.2.1 ข้อมูลที่ได้จำกกำรค้นคว้ำทำงอินเตอร์เน็ต 
www.dft.go.th (ส านักสิทธิประโยชน์ทางการค้า, กรมการค้าต่างประเทศ, กันยายน 2554) 

ข้อมูล: การใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน 
www2.moc.go.th (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)  

ข้อมูล: ไทยกับการจัดท าเขตการค้าเสรี  
www.fti.or.th (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) 

ข้อมูล: โครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ 
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www.thaiauto.or.th (สถาบันยานยนต์, กระทรวงอุตสาหกรรม)  
  ข้อมูล: สรุปสถานการณ์อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ของ SMEs ไทย 
tpso.moc.go.th (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้า; ก.ค. 2555) 

ข้อมูล: ยุทธการช่วงชิงความเป็นหนึ่งในตลาดรถยนต์ AEC   
www.dbd.go.th (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , กระทรวงพาณิชย์) ประมวลโดย; ส านักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ข้อมูล: สรุปสถานการณ์อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ของ SMEs ไทย 

Bryan Cave (Thailand) Co., Ltd; Bryan Cave International Consulting LLC; Bryan Cave 
LLP 
ข้อมูล: อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน 

www.ptit.org สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
ข้อมูล: สถานการณ์และแนวโน้มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย  

www.thaiplastics.org (สถาบันพลาสติกแห่งประเทศไทย) 
ข้อมูล: ภาพรวมอุตสาหกรรมพลาสติก 

www.isit.or.th (สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย; ก.ย. 2554) 
 ข้อมูล: มาตรฐานและสมบัติของเหล็กกล้าท่ีใช้งานในงานอุตสาหกรรม 
www.tdia.or.th (สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย; ปี พ.ศ. 2557) 
 ข้อมูล: สถานการณ์อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย 
สาขาวิศวกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น 

ข้อมูล: เทคโนโลยี CAD/CAM/CAE for Automotive Industry  
สมนึก บุญพาไสว, CAD/CAM/CAE/CNC กับอุตสาหกรรมการผลิต 

ข้อมูล: รายละเอียดเกี่ยวกกับการใช้เทคโนโลยี CAD/CAM/CAE/CNC ในอุตสาหกรรม 
 

3.2.2.2 ข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำงำนวิจัย 
ทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในอนาคต (จัดท าโดย ดร.ยศพงษ์ ลออนวล, ผู้เช่ียวชาญพิเศษ 

สถาบันยานยนต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี) 

แผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ ปี พ.ศ. 2555 ถึง 2559 (จัดท าโดย สถาบันยานยนต์, กระทรวง
อุตสาหกรรม; ธ.ค. 2555) 

การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความเส่ียงของโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมยานยนต์  (จัดท าโดย              
รองศาสตราจารย์ ดร. พัชราภรณ์ เนียมมณี, รองศาสตราจารย์ ดร. วลัยลักษณ์ อัตรธีรวงศ์, 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA) 

โครงการจัดท าแผนท่ีน าทางการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ (เสนอต่อ คลัสเตอร์          
ยานยนต์และการจราจร, ส านักบริหารจัดการคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย, ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสถาบันยานยนต์; มิ.ย. 2553) 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.nida.ac.th%2F&ei=mJtBVYPjAcqJuwTlhYGIDA&usg=AFQjCNEniU4ijnHhqrp0hOLZ8AOpBgbAow&sig2=Yy83Tw0LHWORK68VNHUhyg&bvm=bv.92189499,d.c2E
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โลหะกับการพัฒนาประเทศ (จัดท าโดย กิตติพันธุ์  บางยี่ขัน , ส านักอุตสาหกรรมพื้นฐาน ,                                    
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) 

ภาพรวมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย (จัดท าโดย ฝ่ายวิจัยนโยบาย, ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ; มิ.ย. 2556) 

จุฬาวลัย สุระอารีย์. กองสถิติและวิจัย โรงเรียนนายเรือ . (พ.ศ. 2551). “การสร้างแบบสอบถาม : 
สร้างอย่างไรจึงจะได้แบบสอบถามท่ีดี” 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. “เทคนิคการเขียนแบบสอบถามส าหรับการท าวิจัยหรือวิทยานิพนธ์” 
 
3.3 วิธีกำรวิจัยและเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เป็น การวิจัยเชิงส ารวจ โดยการสร้างแบบสอบถามขึ้นมาจากการรวบรวม
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงแนวโน้มท่ีส่งผลกระทบต่ออุปสรรคในอุตสาหกรรมช้ินส่วน   
ยานยนต์ไทย และความต้องการด้านวิศวกรรมท้ัง 5 ด้าน ในการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับการผลิต
ช้ินส่วนยานยนต์ ของผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ท่ีอยู่ในกลุ่ม Tier 2 และ 
Tier 3 เพื่อก าหนดประเด็นและจัดกลุ่มของข้อค าถาม ในการสร้างแบบสอบถาม โดยการสร้าง
แบบสอบถาม นั้น จะเป็นแบบผสมมีท้ังปลายปิดและปลายเปิด  

ดังนั้น  แบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์และสามารถน าไปใช้ในการสัมภาษณ์กับกลุ่ม
ผู้ประกอบการได้นั้น จะต้องท าการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ท่ีมีความเช่ียวชาญในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยเป็นอย่างดี 
เพื่อให้เกิดความน่าเช่ือถือของตัวแบบสอบถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทย 
ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ ตามท่ีได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ซึ่งสามารถได้แบบสอบถามท่ีประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของสถานประกอบการ 
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับเทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ของสถาน

ประกอบการ 
ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและทัศนคติของสถานประกอบการ 
ส่วนท่ี 5 ความคิดเห็นอื่น ๆ 
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3.4 กำรวิเครำะห์เคร่ืองมือในกำรวิจัย 
 การวิเคราะห์เครื่องมือแบบสอบถามท่ีน ามาใช้ในการส ารวจในการวิจัยนี้ ได้ใช้การตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิท้ังหมด 3 ท่าน ซึ่งมีความเช่ียวชาญ
ของอุตสาหกรรมช้ิน ส่วนยานยนต์ไทยเป็นอย่างดี ซึ่ งการตรวจสอบนั้นจะใช้วิธีหาค่าดัชนี            
ความสอดคล้อง (Index of Congruence: IOC) ในการพิจารณาค าถามสามารถก าหนดค่าได้ดังนี้ 

ให้คะแนน +1 เมื่อข้อค าถามมีความเท่ียงตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการวัดผล 
ให้คะแนน 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามมีความเท่ียงตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการวัดผล 

 ใหค้ะแนน -1 เมื่อข้อค าถามไม่มีความเท่ียงตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการวัดผล 
จากนั้นน าผลคะแนนท่ีได้จากผู้ทรงคุณวุฒิมาท าการค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(Index of Congruence: IOC) ตามสูตรดังต่อไปนี้  
 

IOC =
∑R

N
=

ผลรวมของคะแนนผู้ทรงคุณวุฒิ

จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิท้ังหมด
 

 
ก าหนดการแปลผลของค่าดัชนีความสอดคล้องดังนี้ 
 ข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ระหว่าง 0.50 ถึง 1.00 มีความเท่ียงตรงใช้ได้ 

ข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ต่ ากว่า 0.50 ต้องปรับปรุง ยังใช้ไม่ได้ 
ผลการตรวจสอบแบบสอบถามจากผู้ทรงคุณวุฒิท้ัง 3 ท่าน ได้แสดงดังตารางท่ี 3.1 
 
ตารางท่ี 3.1 แสดงผลการประเมินการตรวจสอบแบบสอบถามจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

ส่วนที ่ ข้อค ำถำมที ่
คะแนนของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 

คะแนนรวม ค่ำ IOC สรุปผล 
1 2 3 

1 

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
2 +1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
3 0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

2 

1 0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
3 +1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
4 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
7 +1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
8 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
9 +1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
10 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
11 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงผลการประเมินการตรวจสอบแบบสอบถามจากผู้ทรงคุณวุฒิ (ต่อ) 

ส่วนที ่ ข้อค ำถำมที ่
คะแนนของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 

คะแนนรวม ค่ำ IOC สรุปผล 
1 2 3 

2 
12 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
13 0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
3 0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
5 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
8 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
9 0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
10 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
11 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
12 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
13 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
14 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
15 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

4 

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
2 0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
4 +1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
5 0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
6 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

5 อื่น ๆ +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
  

เมื่อพิจารณาตารางท่ี 3.1 พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ (1) ดร. เจนกฤษณ์ คณาธารณา 
ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (2) ดร. ทนงศักด์ิ เทพสนธิ ภาควิชาวิศวกรรม                      
อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (3) ดร. ชูศักด์ิ พรสิงห์ ภาควิชาวิศวกรรม                
อุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ได้ให้คะแนนเฉล่ียแล้วอยู่ในเกณฑ์ท่ีใช้ได้ ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เกิน 0.50 ดังนั้นข้อ
ค าถามทุกข้อท่ีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินสามารถใช้ในการส ารวจผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีอยู่ใน 
Tier 2 และ Tier 3 ของห่วงโซ่อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย 
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3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 3.5.1 ใช้แบบจ าลองเพรชร (Diamond Model) มาวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิด้านปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย ภายใต้
ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน 
 3 .5 .2  ใช้ โป รแ ก รม  IBM SPSS Statistics Version 23 แ ละ  Microsoft Excel 2013       
รวมถึงการทดสอบสมมติฐานทางสถิติเช่น ANOVA  Post-hoc comparison และ T-test เป็นต้น 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถามท้ังหมด ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลท่ัวไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลของสถานประกอบการ เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมท่ีใช้ในการผลิต
ช้ินส่วนยานยนต์ และทัศนคติของผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทย 
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3.6 แผนผังขั้นตอนกำรท ำวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ก าหนดหัวข้อการวิจัย 

ก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย 

วางแผนการวิจัย 

ด าเนินการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม 

สร้างแบบสอบถาม 

 

    ทดสอบแบบสอบถำม 
- ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
- ผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ไทย        
ในกลุ่ม Tier 2 และ Tier 3  
- กลุ่มผู้ผลิตในสามองค์ประกอบ 
 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูล 

อภิปรายผลการวิจัย 

สรุปผลการด าเนินงานในการวิจัย 

จัดท ำรูปเล่ม 

 สรุปผลการวิจัยและน าเสนอ 
ต่อคณะกรรมการ 

 

แก้ไขและปรับปรุง 

แก้ไข 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 
 การวิจัยในครั้งนี้ได้ศึกษาข้อเท็จจริงเบื้องต้นโดยใช้แบบจ าลองเพชร (Diamond model) 
เพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน (Competitive) จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิของผู้ผลิต
ช้ินส่วนยานยนต์ขนาดกลางและขนากย่อม ท่ีอยู่ใน Tier 2 และ Tier 3 ของห่วงโซ่อุตสาหกรรม
ช้ินส่วนยานยนต์ไทย และนอกจากนี้ได้ท าการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการด้านวิศวกรรมของ
ผู้ผลิต ช้ินส่วนยานยนต์ไทยภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน  โดยใช้แบบสอบถาม                                
(Questionnaire) ในการส ารวจข้อมูลของผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ขนาดกลางและขนาดย่อมไทยใน 
เชิงลึก ส าหรับกลุ่มผู้ผลิตใน 3 องค์ประกอบหลักท่ีมีฐานการผลิตในประเทศไทยและเป็นกลุ่มท่ีมี
ผู้ประกอบการเป็นชาวไทยมากท่ีสุด [5] ได้แก่ ระบบห้ามล้อและกันสะเทือน การตกแต่งภายใน และ
การตกแต่งภายนอก ซึ่งได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามของสถานประกอบการท้ังส้ิน 69 
แห่ง จากสถานประกอบการท้ังหมดท่ีมีการขึ้นทะเบียนกับสมาคมผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทย 186 
แห่ง เมื่อน ามาค านวณระดับความเช่ือมั่นตามวิธีของ ยามาเน่ (Taro Yamane) พบว่ามีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.10 ดังนั้นจึงได้ระดับความเช่ือมั่นท่ีร้อยละ 90 จากนั้นข้อมูลท่ีศึกษา
รวบรวมสามารถน ามาวิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
 

4.1 การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยโดยใช้
แบบจ าลองเพชร 

4.2 การวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง 
4.3 การวิเคราะห์คุณลักษณะของสถานประกอบการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทย 
4.4 การวิเคราะห์ความคิดเห็นทางด้านเทคโนโลยีของผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทย 
4.5 การวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านทัศนคติและวิสัยทัศน์ของผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทย 
4.6 การวิเคราะห์ผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทยในเชิงลึก 
4.7 การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
4.8 ตอบสมมติฐานการวิจัย 
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4.1 การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทยโดยใช้ 
แบบจ าลองเพชร (Diamond Model) 

การวิเคราะห์ตามองค์ประกอบของแบบจ าลองเพชร (Diamond Model) จากการศึกษา
ข้อมูลทุติยภูมิ สามารถวิเคราะห์ได้ 6 ปัจจัยหลัก ๆ โดยสามารถแบ่งออกเป็นปัจจัยภายใน 4 ปัจจัย 
และมีปัจจัยภายนอกอีก 2 ปัจจัย ท่ีสามารถสร้างความได้เปรียบและความสามารถในการแข่งขันให้กับ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย เป็นไปตามรูปท่ี 4.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.1 แบบจ าลองเพชรของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย 
 
เมื่อพิจารณารูปท่ี 2 สามารถวิเคราะห์จากข้อมูลทุติยภูมิถึงปัจจัยความได้เปรียบในการแข่งขัน

ตามแบบจ าลองเพชร (Diamond Model) ได้ดังนี้  
 

4.1.1 สภาวะทางด้านปัจจัยการผลิตในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ (Factor conditions of 
Thai auto-part Industries) พบว่า ผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทยยังขาดแคลนความทันสมัยของ
เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมท่ีใช้ในการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ เพื่อรองรับกับยานยนต์ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
และขาดแคลนแรงงานฝีมือท่ีมีคุณภาพ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานมีแนวโน้มท่ีเพิ่มสูงขึ้น ท าให้
ในอนาคตประเทศไทยอาจสูญเสียความน่าสนใจในการลงทุนส าหรับต้ังฐานการผลิตช้ินส่วนยานยนต์
ให้กับประเทศท่ีเป็นคู่ค้าท่ีมีต้นทุนในการจ้างแรงงานต่ ากว่าอย่างเช่น อินโดนีเซีย และกลุ่มประเทศ 
CLMV เป็นต้น ซึ่งยังพบอีกว่าอินโดนีเซียนั้นยังมีสัดส่วนการถือครองยานยนต์ถึง 12.7 คน ต่อยานยนต์ 
1 คัน เมื่อเทียบกับไทยกลับพบว่า ไทยมีการถือครองยานยนต์เพียงแค่ 6.5 คน ต่อยานยนต์ 1 คัน 
นอกจากนี้การลดภาษีน าเข้าระหว่างประเทศในเขตการค้าเสรีอาเซียนยังส่งผลให้อุตสาหกรรมช้ินส่วน
ยานยนต์ไทยต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น อาทิเช่น เมื่อภาษีน าเข้าระหว่าง
กลุ่มประเทศอาเซียนเป็นศูนย์จะท าให้บริษัทผู้ผลิตยานยนต์มีการน าเข้าช้ินส่วนยานยนต์เพื่อมา
ประกอบจากประเทศอื่น ๆ ท่ีมีราคาต้นทุนต่ ากว่าและมีเทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัยกว่าหรือทัดเทียม
ประเทศไทย ซึ่งปัญหานี้อาจส่งผลต่อผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทยในอนาคตได้ 

โอกาสในการพัฒนา
อุตสาหกรรมชิ้นส่วน

ยานยนต์ไทย 

ความร่วมมือใน
การสนับสนุนจาก

ภาครัฐบาล 

4. การแข่งขันและการด าเนินกลยุทธ์
ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย 

1. สภาวะของปัจจัยการผลิตใน
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย 

3. อุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย 

2. สภาวะด้านความต้องการของ
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย 
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4.1.2 สภาวะด้านความต้องการของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย (Demand conditions 
of Thai auto-part Industries) เนื่องจากในปัจจุบันและอนาคตยานยนต์สมัยใหม่ได้รับความนิยมเป็น
อย่างมากเช่น ยานยนต์ไฮบริด (Hybrid-cars) และยานยนต์อีโคคาร์ (Eco-cars) เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้
เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย นอกจากนี้ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ร่วมมือกับสถาบันยานยนต์ (สืบค้นเมื่อ สิงหาคม 2558) ในการวางแผน          
การพัฒนาเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม 5 ด้าน เพื่อผลักดันขีดความสามารถของอุตสาหกรรมช้ินส่วน  
ยานยนต์ไทยได้แก่ พลาสติกวิศวกรรม  การขึ้นรูปเหล็กกล้าความเค้นสูง  การขึ้นรูปช้ินส่วนอลูมิเนียม  
วิศวกรรมแม่พิมพ์ และวิศวกรรมดิจิทัล CAD/CAM/CAE/Automation  จากเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม
ด้านต่าง ๆ ท้ัง 5 ด้านนี้ พบว่า วิศวกรรมแม่พิมพ์ และวิศวกรรมดิจิทัล เป็นท่ีต้องการอย่างมากส าหรับ
ผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทยท่ีอยู่ใน Tier 2 และ Tier 3 เพราะเป็นฐานเทคโนโลยีเฉพาะทางท่ีใช้ใน
การสนันสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอื่น ๆ ให้มีขีดความสามารถเพิ่มมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น              
การน าวิศวกรรมดิจิทัลมาออกแบบจ าลองการขึ้นรูปช้ินส่วนอลูมิเนียม เป็นต้น 

4.1.3 อุตสาหกรรมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย (Supporting and 
Related Industries of Thai auto-part Industries) พบว่าอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยนั้นยัง
เช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ ท่ีเป็นแหล่งวัตถุดิบยกตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมพลาสติก และ
อุตสาหกรรมโลหะ เป็นต้น ซึ่งวัตถุดิบบางชนิดยังต้องน าเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
วัตถุดิบท่ีเป็นโลหะ นอกจากนี้ผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ยังขาดแคลนการสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงาน
ภาคต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงเกิดอุปสรรคต่อการพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมช้ินส่วน
ยานยนต์ไทย 

4.1.4 การแข่งขันและการด าเนินกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย (Strategy 
and rivalry of Thai auto-part Industries) พบว่าผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ขนาดกลางและขนาดย่อม
ท่ีอยู่ใน Tier 2 และ Tier 3 ของห่วงโซ่อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย ส่วนใหญ่ใช้กลยุทธ์แบบ   
เชิงรับ คือไม่มีการสร้างตราสินค้า (Brand) และไม่มีการวางแผนการตลาดเป็นของตนเอง  

4.1.5 โอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย (Chance of Thai auto-part 
Industries Development) เมื่อประเทศไทยเข้าร่วมการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) อย่างเต็มรูปแบบท า
ให้อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทย 
สามารถสร้างกลยุทธ์แบบเชิงรุกได้ถ้ามีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมท่ีทันสมัยและได้มาตรฐาน
ในระดับสากล แต่ปัญหานั้นยังเกิดขึ้นกับผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีอยู่ใน   
Tier 2 และ Tier 3 ของห่วงโซ่อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย บางรายท่ียังขาดแคลนเทคโนโลยี
ด้านวิศวกรรมท าให้ไม่สามารถพัฒนากลยุทธ์แบบเชิงรุกได้  

4.1.6 การสนับสนุนจากภาครัฐบาล (Supporting of Government) ซึ่งการก าหนดนโยบาย
ต่าง ๆ ของทางภาครัฐบาลมีผลกระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย ดังนั้น
ภาครัฐบาลควรมีการก าหนดนโยบายในการสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้เกิดการเสริมสร้าง     
ขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยต่อไป 
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4.2 การวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง 
 จากการศึกษาข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจ พบว่า ต าแหน่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับผู้จัดการขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการท างานท่ีสามารถระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริงใน
อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ ท าให้ข้อมูลท่ีรวบรวมในการวิจัยนี้เป็นท่ียอมรับได้ และพบว่าผู้ผลิต
ช้ินส่วนยานยนต์ไทยต้องการทราบระดับความต้องการด้านวิศวกรรมท่ีแท้จริงในการผลิตช้ินส่วน   
ยานยนต์ และสามารถน าข้อมูลไปศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น เมื่อเกิดสภาวะการแข่งขัน
กันอย่างรุนแรงมากขึ้นของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ ในปี พ.ศ. 2558 เมื่อไทยเข้าสู่เขตการค้าเสรี
อาเซียน (AFTA) อย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้นท าให้สามารถวิเคราะห์ตามสมมติฐานในการวิจัยครั้งนี้ได้
ถูกต้อง โดยผลจากการตอบแบบสอบถามในส่วนของคุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถามมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 จากผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดพบว่ามีเพศชายคิดเป็นร้อยละ 75.4 และเพศหญิงร้อยละ 
24.6 ดังแสดงในตารางท่ี 4.1 เนื่องจากเป็นแบบสอบถามท่ีใช้ส ารวจผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ช้ินส่วนยานยนต์ โดยท่ัวไปแล้วมักจะเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง  

เมื่อวิเคราะห์ตามวุฒิการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรีคิดเป็น
ร้อยละ 55.1 ปริญญาโทร้อยละ 42.0 และมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 2.9 ตามล าดับ ดังแสดงใน
ตารางท่ี 4.2 ดังนั้นแสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามการวิจัยในครั้งนี้เป็นผู้มีความรู้และทราบถึง
สถานการท่ีเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ท าให้ เกิด              
ความเท่ียงตรงของข้อมูลจากแบบสอบถามเพิ่มมากขึ้น  
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (ท่าน) ร้อยละ 
เพศชาย 
เพศหญิง 

52 
17 

75.4 
24.6 

รวม 69 100.0 
 
ตารางท่ี 4.2 แสดงวุฒิการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

วุฒิการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (ท่าน) ร้อยละ 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
อนุปริญญา/ปวส. 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 
อื่น ๆ 

0 
2 
0 
0 
38 
29 
0 
0 

0.0 
2.9 
0.0 
0.0 
55.1 
42.0 
0.0 
0.0 

รวม 69 100.0 
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อย่างไรก็ตามผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์     
มากท่ีสุดอยู่ระหว่าง 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.1 และรองลงมามีอายุการปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี 
ร้อยละ 23.2 และอายุการปฏิบัติงานอยู่ระหว่าง 16-20 ปี ร้อยละ 18.8 ตามล าดับ ดังแสดงในตาราง 
ท่ี 4.3 แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม ช้ินส่วน     
ยานยนต์มากพอ และมีความรู้เป็นอย่างดีส าหรับการให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถามในการวิจัยนี้  

นอกจากนี้ยังพบว่าต าแหน่งในการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีด ารงต าแหน่งผู้จัดการ
คิดเป็นร้อยละ 40.6 กรรมการผู้จัดการคิดเป็นร้อยละ 17.4 ผู้จัดการท่ัวไปและหัวหน้างานร้อยละ 14.5 
วิศวกรร้อยละ 5.8 และต าแหน่งอื่น ๆ ร้อยละ 7.2 ซึ่งต าแหน่งอื่น ๆ มีผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ 5 ท่าน 
ได้แก่ ต าแหน่งพนักงาน 3 ท่าน ผู้ประสานงาน 1 ท่าน และนิติกร 1 ท่าน ดังแสดงในรูปท่ี 4.2 ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเฉพาะทางมีส่วนท่ีน้อย ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีต าแหน่งทางด้านงานบริหารองค์กรซึ่งอาจจะมีความรู้แบบกว้าง  ๆ อย่างไรก็ตามผู้ท่ีมี
ต าแหน่งทางด้านบริหารองค์กรบางท่านได้ก้าวมาจากต าแหน่งทางด้านเทคโนโลยีเฉพาะทาง ดังนั้นมี
ความเป็นไปได้สูงมากท่ีจะได้ข้อมูลอย่างแท้จริงในศึกษาเชิงลึกจากแบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจัยฉบับนี้ 

 
ตารางท่ี 4.3 แสดงอายุการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
อายุการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ จ านวน (ท่าน) ร้อยละ 
น้อยกว่า 5 ปี 10 14.5 
ระหว่าง 5-10 ปี 12 17.4 
ระหว่าง 11-15 ปี 18 26.1 
ระหว่าง 16-20 ปี 13 18.8 
มากกว่า 20 ปี 16 23.2 

รวม 69 100.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รูปท่ี 4.2 แสดงต าแหน่งในการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้จัดการ
40.6 %

กรรมการผู้จัดการ
17.4 %

ผู้จัดการทั่วไป
14.5 %

หัวหน้างาน
14.5 %

อื่นๆ
7.2 %

วิศวกร
5.8 %
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 จากการวิเคราะห์หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
หน้าท่ีรับผิดชอบด้านการตลาดมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 47.8 รองลงมาคือ หน้าท่ีด้านบริหารจัดการ
องค์กรร้อยละ 29.0 ซึ่งหน้าท่ีด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการวิจัยและพัฒนามี
ค่าเฉล่ียเท่ากันร้อยละ 17.4 หน้าท่ีด้านการควบคุมคุณภาพ ร้อยละ 10.1 หน้าท่ีด้านสายการผลิตร้อย
ละ 5.8 และหน้าท่ีด้านคลังสินค้าและโลจิสติกส์ร้อยละ 1.4 นอกจากนี้ยังมีหน้าท่ีรับผิดชอบด้านอื่น ๆ 
ร้อยละ 5.8 ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบด้านต าแหน่งพนักงาน 3 ท่าน ผู้ประสานงาน 1 ท่าน และนิติกร 1 
ท่าน จากผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 69 ท่าน ดังแสดงในรูปท่ี 4.3 จากข้อมูลข้างต้นผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีหน้าท่ีรับผิดชอบด้านการตลาด และด้านบริหารจัดการองค์กร ดังนั้น
การศึกษาข้อมูลเชิงลึกท่ีได้จากแบบสอบถามในการวิจัยนี้สามารถมองเห็นแนวโน้มถึงความสามารถใน
การแข่งขันและทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยได้เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4.3 แสดงหน้าท่ีความรับผิดชอบหลักของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
 
 

0 10 20 30 40 50

หน้าท่ีด้านการตลาด

หน้าท่ีด้านบริหารจัดการองค์กร

หน้าท่ีด้านทรัพยากรมนุษย์

หน้าท่ีด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าท่ีด้านการวิจัยและพัฒนา

หน้าท่ีด้านการควบคุมคุณภาพ

หน้าท่ีด้านสายการผลิต

หน้าท่ีด้านอื่นๆ

หน้าท่ีด้านคลังสินค้าและโลจิสติกส์

หน้าท่ีด้านห้องปฏิบัติการ

47.8 %

29.0 %

17.4 %

17.4 %

17.4 %

10.1 %

5.8 %

5.8 %

1.4 %

0.0 %
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4.3 การวิเคราะห์คุณลักษณะของสถานประกอบการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย 
 ในการวิเคราะห์ความส าคัญและความต้องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมท้ัง 5 ด้าน ได้แก่  
พลาสติกวิศวกรรม  การขึ้นรูปเหล็กกล้าความเค้นสูง  การขึ้นรูปช้ินส่วนอลูมิเนียม  วิศวกรรมแม่พิมพ์ 
และวิศวกรรมดิจิทัล CAD/CAM/CAE/Automation ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ สามารถแบ่งความส าคัญและ
ความต้องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมออกเป็นสองกลุ่มหลัก ๆ ดังนี้ กลุ่มแรกคือกลุ่มเทคโนโลยี
ด้านวิศวกรรมท่ีมีความส าคัญและมีความต้องการอย่างเร่งด่วนต่อสถานประกอบการผลิตช้ินส่วนยาน
ยนต์ได้แก่ วิศวกรรมแม่พิมพ์คิดเป็นร้อยละ 56.5 และวิศวกรรมดิจิทัลCAD/CAM/CAE/Automation 
ร้อยละ 53.6 ตามล าดับ กลุ่มท่ีสองคือกลุ่มเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมท่ีมีความส าคัญและมีความต้องการ
อย่างไม่เร่งด่วนได้แก่ การขึ้นรูปเหล็กกล้าความเค้นสูงร้อยละ 34.8 การขึ้นรูปช้ินส่วนอลูมิเนียมร้อยละ 
30.4 และพลาสติกวิศวกรรมร้อยละ 27.5 ตามล าดับ ดังแสดงในรูปท่ี 4.4 แสดงให้เห็นว่าผู้ผลิตช้ินส่วน
ยานยนต์ไทยได้ให้ความส าคัญกับฐานเทคโนโลยีท่ีสามารถน าไปเช่ือมโยงกับเทคโนโลยีด้านอื่น  ๆ 
เพื่อให้เกิดขีดความสามารถในกระบวนการผลิตช้ินส่วนยานยนต์เพิ่มมากขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.4 แสดงผลการวิเคราะห์เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม 5 ด้าน  
    ท่ีมีความส าคัญและมีความต้องการต่อสถานประกอบการ 
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วิศวกรรมแม่พิมพ์ วิศวกรรมดิจิทัล CAD/CAM/CAE/Automation

การขึ้นรูปเหล็กกล้าความเค้นสูง การขึ้นรูปชิ้นส่วนอลูมิเนียม

พลาสติกวิศวกรรม
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จากการวิเคราะห์ปริมาณการผลิตของสถานประกอบการ ผู้วิจัยได้พบว่าปริมาณการผลิตเมื่อ
เทียบกับปีท่ีแล้วลดลงคิดเป็นร้อยละ 44.9 ปริมาณการผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 39.1 และปริมาณการผลิต
เท่าเดิมร้อยละ 15.9 ตามล าดับ ดังแสดงในตารางท่ี 4.4 แสดงว่าในปัจจุบันยังเกิดอุปสรรคบางอย่าง
ขึ้นกับสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีอยู่ในกลุ่ม Tier 2 และ Tier 3 ของห่วงโซ่
อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยท าให้มีปริมาณการผลิตไม่ดีเท่าท่ีควร  

นอกจากนี้ยังพบว่าก าไรสุทธิเมื่อเทียบกับปีท่ีแล้วลดลงคิดเป็นร้อยละ 52.2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 
36.2 และเท่าเดิมร้อยละ 11.6 ตามล าดับ ดังแสดงในตารางท่ี 4.5 แสดงให้เห็นได้ว่าสถานประกอบการ
มีก าไรสุทธิท่ีลดลง ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับตารางท่ี 4.4 ซึ่งมีความสอดคล้องกับปริมาณการผลิตท่ี
ลดลง ซึ่งเป็นสาเหตุท่ีท าให้ก าไรสุทธิของสถานประกอบการนั้นลดลง ดังนั้นข้อมูลของปริมาณการผลิต
และก าไรสุทธิ ท่ีได้จากแบบสอบถามในการวิจัยนี้มีการแปรผันตามกั น อย่างไรก็ตาม สถาน
ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมไทยยังได้มีการจัดสรรงบประมาณท่ีใช้ในการอบรมและพัฒนา
บุคลากรคิดเป็นร้อยละ 76.8 แสดงให้เห็นว่าสถานประกอบการได้สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่าง
จริงจัง ดังแสดงในตารางท่ี 4.6 
 
ตารางท่ี 4.4 แสดงปริมาณการผลิตเมื่อเทียบกับปีท่ีแล้วของสถานประกอบการ 

ปริมาณการผลิต จ านวน ร้อยละ 
เท่าเดิม 11 15.9 
เพ่ิมข้ึน 27 39.1 
ลดลง 31 44.9 

รวม 69 100.0 
 
ตารางท่ี 4.5 แสดงก าไรสุทธิเมื่อเทียบกับปีท่ีแล้วของสถานประกอบการ 

ก าไรสุทธ ิ จ านวน ร้อยละ 
เท่าเดิม 8 11.6 
เพ่ิมข้ึน 25 36.2 
ลดลง 36 52.2 

รวม 69 100.0 
 
ตารางท่ี 4.6 แสดงการจัดสรรงบประมาณท่ีใช้ในการอบรมและพัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการ 

งบประมาณที่ใช้ในการอบรมและพัฒนาบุคลากร จ านวน ร้อยละ 
มี 53 76.8 
ไม่มี 16 23.2 

รวม 69 100.0 
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การวิเคราะห์สภาวะของอุตสากรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยในปัจจุบันยังพบว่า สถาน
ประกอบการยังขาดแคลนช่างแรงงานฝีมือและมีความไม่เพียงพอคิดเป็นร้อยละ 62.3 และมี         
ความพอเพียงร้อยละ 37.7 ดังแสดงในตารางท่ี 4.7 แสดงให้เห็นว่า สถานประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อมท่ีอยู่ในกลุ่ม Tier 2 และ Tier 3 ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยนั้นยังขาดแคลน
ช่างแรงงานฝีมืออย่างมาก และยังมีความต้องการอย่างเร่งด่วนเช่นกัน   

ประเด็นส าคัญอีกประการหนึ่ง พบว่า สถานประกอบการไม่มีการเสริมสร้างตราผลิตภัณฑ์คิด
เป็นร้อยละ 65.2 และมีการเสริมสร้างตราผลิตภัณฑ์ร้อยละ 34.8 ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนยานยนต์
ของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมไทยท่ีอยู่ในกลุ่ม Tier 2 และ Tier 3 ยังขาด           
ความเช่ือมั่นในตัวผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนยานยนต์ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์มีการควบคุมคุณภาพและได้มาตรฐาน
การผลิต แต่ก็ยังท าให้ดูคล้ายกับผลิตภัณฑ์ปลอมท่ีไม่ได้รับรองมาตรฐาน ดังแสดงในตารางท่ี 4.8  
 
ตารางท่ี 4.7 แสดงความเพียงพอของช่างแรงงานฝีมือในสถานประกอบการ 

ความเพียงพอของช่างแรงงานฝีมือ จ านวน ร้อยละ 
เพียงพอ 26 37.7 
ไม่เพียงพอ 43 62.3 

รวม 69 100.0 
 
ตารางท่ี 4.8 แสดงการเสริมสร้างตราผลิตภัณฑ์ (Brand) ของสถานประกอบการ 

การเสริมสร้างตราผลิตภัณฑ์ จ านวน ร้อยละ 
มี 24 34.8 
ไม่มี 45 65.2 

รวม 69 100.0 
 
 ในการวิจัยนี้จะยกตัวอย่างการเสริมสร้างตราผลิตภัณฑ์ (Brand) ของบริษัท  เด็นโซ่ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด (Thai DENSO Group) เริ่มแรก เด็นโซ่นั้นได้ก่อต้ังขึ้นในประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี 2492 ด้วย
ความมุ่งมั่นท่ีจะผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนยานยนต์เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้ดีท่ีสุด ตลอดจน
เด็นโซ่ได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง จนสามารถเติบโตขึ้นเป็นบริษัทช้ันน าระดับโลกท่ีมี
สาขาครอบคลุมท่ัวท้ังทวีปเอเชีย โอเชียเนีย ยุโรป อเมริกา รวมถึงประเทศไทยเพื่อให้บริการท่ี
ครอบคลุมและเข้าถึงลูกค้าของเด็นโซ่ใหม้ากท่ีสุด  

ส าหรับในประเทศไทยนั้น เด็นโซ่ได้ก่อต้ังขึ้นเมื่อปี 2515 โดยเป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัท
ท้องถิ่นภายใต้นโยบายการสนับสนุนการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ภายในประเทศไทย ซึ่งในช่วงนั้น
อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยยังพัฒนาไม่มากนัก และบริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด ถือเป็น
ผู้ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนยานยนต์รายแรกของไทย ซึ่งท าหน้าท่ีผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าในยานยนต์ 
รวมถึงผลิตหัวเทียนและระบบปรับอากาศในยานยนต์ โดยการผลิตส่วนใหญ่จะเป็นการประกอบชุด
ส าเร็จรูปท่ีเรียกว่า "Knock-down" หรือช้ินส่วนเบื้องต้นท่ีน าเข้าจากบริษัท เด็นโซ่ คอร์ปอเรช่ัน 
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในปัจจุบันนี้บริษัทยานยนต์ช้ันน าจากค่ายต่าง ๆ ในประเทศไทยเช่น โตโยต้า ฮอนด้า 
อีซูซุ เป็นต้น ได้ใช้ช้ินส่วนยานยนต์ของเด็นโซ่เกือบทุกช้ินส่วนเลยก็ว่าได้ ดังแสดงในรูปท่ี 4.5 
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อย่างไรก็ตามกรณีศึกษาของบริษัท เด็นโซ่ นี้ เป็นเพียงตัวอย่างแนวทางการเสริมสร้าง       
ตราผลิตภัณฑ์ ให้กับสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีอยู่ใน Tier 2 และ Tier 3 ของ 
ห่วงโซ่อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย จากท่ีเด็นโซ่เป็นเพียงแค่บริษัทผลิตช้ินส่วนยานยนต์ใน
ประเทศญี่ปุ่น แล้วเด็นโซ่ได้มีการเสริมสร้างตราผลิตภัณฑ์จนกลายเป็นท่ียอมรับของบริษัทยานยนต์  
ช้ันน าจากค่ายต่าง ๆ ท่ัวโลก ดังนั้นถ้าหากสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมไทยมี        
การเสริมสร้างตราผลิตภัณฑ์เป็นของตนเองท าให้สามารถเกิดความเช่ือมั่นในตัวผลิตภัณฑ์และมีโอกาส
ท่ีจะประสบความส าเร็จในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ได้อย่างยั่งยืน  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.5 แสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทเด็นโซ่ 
ท่ีมา: DENSO Group, Detailed product information, เข้าถึงเมื่อ 27 มกราคม 2558, เข้าถึงได้
จาก http://www.denso-careers.com/en/data/product.html. 
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จากการวิเคราะห์การส่งเสริมการตลาด พบว่า สถานประกอบการเน้นการส่งเสริมการตลาด
โดยการเน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์คิดเป็นร้อยละ 78.3 เน้นความแตกต่างทางด้านราคาร้อยละ 55.1 
และเน้นการส่งมอบตรงเวลาร้อยละ 50.7 ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่า สถานประกอบการยัง เน้น
คุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก ดังนั้นจากข้อมูลในแบบสอบถามในการวิจัยนี้ท าให้ผลิตภัณฑ์ช้ินส่วน
ยานยนต์ของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมไทยท่ีอยู่ในกลุ่ม Tier 2 และ Tier 3 มี 
ความน่าเช่ือถือมากยิ่งขึ้น ดังแสดงในรูปท่ี 4.6 และตารางท่ี 4.9  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.6 แสดงการส่งเสริมการตลาดของสถานประกอบการช้ินส่วนยานยนต์ไทย 
 
ตารางท่ี 4.9 แสดงการเน้นการส่งเสริมการตลาดของสถานประกอบการในด้านต่าง ๆ  

     (สถานประกอบการบางแห่งมีการเน้นการส่งเสริมการตลาดมากกว่าหนึ่งด้าน) 
การส่งเสริมการตลาด จ านวน ร้อยละ 

1. เน้นความแตกต่างทางด้านราคา 
ใช่ 38 55.1 
ไม่ใช่ 31 44.9 

รวม 69 100.0 
2. เน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์   
ใช่ 54 78.3 
ไม่ใช่ 15 21.7 

รวม 69 100.0 
3. เน้นการส่งมอบตรงเวลา   
ใช่ 35 50.7 
ไม่ใช่ 34 49.3 

รวม 69 100.0 
4. เน้นการตลาดด้านอื่น ๆ   
ใช่ 0 0 
ไม่ใช่ 69 100.0 

รวม 69 100.0 
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ภายในประเทศ ตะวันออกกลาง สหภาพยุโรป ญ่ีปุ่น กลุ่มประเทศแอฟริกา สหรัฐอเมริกา

การวิเคราะห์ตลาดช้ินส่วนของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย พบว่า
ตลาดช้ินส่วนยานยนต์ภายในประเทศของสถานประกอบการคิดเป็นร้อยละ 97.1 ตะวันออกกลาง  
ร้อยละ 33.3 สหภาพยุโรปร้อยละ 21.7 ญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศแอฟริการ้อยละ 20.3 และ
สหรัฐอเมริการ้อยละ 17.4 ตามล าดับ ดังแสดงในรูปท่ี 4.7 แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนยานยนต์
ของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมไทยท่ีอยู่ในกลุ่ม Tier 2 และ Tier 3 ยังคงเป็นท่ี
ยอมรับท้ังในและต่างประเทศ อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับนโยบายทางการตลาดของสถานประกอบการ   
แต่ละแห่งด้วย และตลาดช้ินส่วนยานยนต์ภายในประเทศไทยของสถานประกอบการได้แก่ อีซูซุคิดเป็น
ร้อยละ 79.7 โตโยต้าร้อยละ 72.5 นิสสันร้อยละ 68.1 มิตซูบิชิร้อยละ 62.3 ฟอร์ดร้อยละ 56.5 
ฮอนด้าร้อยละ 55.1 มาสด้าร้อยละ 52.2 ซูซูกิร้อยละ 44.9 เซฟโรเลตร้อยละ 43.5 เบนซ์และ     
บีเอ็มดับเบิลยูร้อยละ 11.6 ฮุนไดร้อยละ 10.1 และทาทาร้อยละ 8.7 ตามล าดับ ดังแสดงในรูปท่ี 4.8 
แสดงให้เห็นว่าบริษัทประกอบยานยนต์จากแบรน (Brand) ต่าง ๆ ยังมีความเช่ือมั่นและส่ังซื้อ
ผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนยานยนต์จากสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมภายในประเทศไทยเพื่อ
น าไปประกอบเป็นยานยนต์ออกจ าหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.7 แสดงตลาดช้ินส่วนยานยนต์ของสถานประกอบการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4.8 แสดงตลาดช้ินส่วนยานยนต์ในประเทศของสถานประกอบการ 
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นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้วิเคราะห์ถึงตลาดช้ินส่วนยานยนต์ในกลุ่มประเทศอาเซียนของสถาน

ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมไทยอีกด้วย ผลจากการวิเคราะห์พบว่า สถานประกอบการมี
ตลาดช้ินส่วนยานยนต์ในประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 79.7 มาเลเซียร้อยละ 46.4 อินโดนีเซียร้อยละ 
43.5 เวียดนามร้อยละ 27.5 กัมพูชาร้อยละ 23.2 ลาวร้อยละ 17.4 เมียนมาร์ร้อยละ 14.5 ฟิลิปปินส์
ร้อยละ 13.0 บรูไน ดารุสซาลามร้อยละ 11.6 และสิงคโปร์ร้อยละ 5.8 ตามล าดับ ดังแสดงในรูปท่ี 4.9 
แสดงให้เห็นว่ากลุ่มประเทศอาเซียนรวมไปถึงกลุ่มประเทศ ASEAN 5 ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศท่ีมีฐาน   
การผลิตช้ินส่วนยานยนต์ภายในประเทศของตนเอง ประกอบด้วย ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 
และเวียดนาม นอกจากนี้กลุ่มประเทศ CLMV ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว สหภาพเมียนมาร์ และ
เวียดนาม ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศท่ีมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีสูงมาก ณ ปัจจุบันนี้ กล่าวคือ
ประเทศกลุ่มอาเซียน กลุ่ม ASEAN 5 และกลุ่ม CLMV มีการยอมรับช้ินส่วนยานยนต์ท่ีผลิตจากไทย
และน าเข้าผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนยานยนต์จากผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมภายในประเทศไทย 
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 4.9 แสดงตลาดช้ินส่วนยานยนต์ในกลุ่มประเทศอาเซียนของสถานประกอบการ 
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จากการวิเคราะห์เกี่ยวกับมาตรฐานท่ีใช้รับรองผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนยานยนต์ของสถาน

ประกอบการพบว่า สถานประกอบการใช้มาตรฐาน ISO/IEC คิดเป็นร้อยละ 69.6 TIS ร้อยละ 37.7 
SEA ร้อยละ 23.2 JIS และ CCC ร้อยละ 21.7 EC/EU ร้อยละ 15.9 และ UN/ECE ร้อยละ 5.8 
ตามล าดับ ดังแสดงในรูปท่ี 4.10 แสดงว่าให้เห็น ช้ินส่วนยานยนต์ไทยได้ใช้มาตรฐานท่ีมีการยอมรับใน
ระดับสากล นอกจากนี้ยังพบว่ามาตรฐาน Electromagnetic Compatibility (EMC) คือความเข้ากัน
ได้ทาง แม่เหล็กไฟฟ้า มาตรฐาน Enthusiast System Architecture (ESA) คือมาตรฐานการส่ือสาร
ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยกันเอง และ มาตรฐาน International Special Committee 
on Radio Interference (CISPR) คือมาตรฐานการควบคุมสัญญาณรบกวนท่ีเกี่ยวข้องกับบริภัณฑ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวคือ มาตรฐาน EMC ESA และ CISPR ไม่มีการรับรองส าหรับช้ินส่วน    
ยานยนต์ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมภายในประเทศไทย เพราะยังไม่มีเทคโลยีท่ี
สามารถผลิตช้ินส่วนให้เหมาะสมและผ่านการรับรองมาตรฐานในระดับนี้ได้ อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์
ข้อมูลนี้ได้มาจากการศึกษาในเชิงลึกตามข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามส าหรับการวิจัยในครั้งนี้เท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 4.10 แสดงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนยานยนต์ของสถานประกอบการ 
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4.4 การวิเคราะห์ความคิดเห็นทางด้านเทคโนโลยีของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย 
 ในส่วนของการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นทางเทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิตช้ินส่วนยานยนต์   
ซึ่งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) และศึกษาข้อมูลในเชิงลึก
จากแบบสอบถามท่ีใช้ในการส ารวจสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีอยู่ใน Tier 2 และ 
Tier 3 ของห่วงโซ่อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย โดยอภิปรายผลออกมาในระดับการวัดของข้อมูล
ประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) และการวิจัยนี้ได้ค านวณความกว้างของอันตรภาคช้ันตามสูตร
การค านวณได้ดังต่อนี้ 
 

ความกว้างของอันตรภาคช้ัน =  
คะแนนสูงสุด − คะแนนต่ าสุด

จ านวนช้ัน
 

 

 =  
5 − 1

5
= 0.8 

 
จากการค าควณข้างต้นสามารถสรุปเกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนได้ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 
4.21-5.00 มากท่ีสุด 
3.41-4.20 มาก 
2.61-3.40 ปานกลาง 
1.81-2.60 น้อย 
1.00-1.80 น้อยท่ีสุด 
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เมื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับเทคโนโลยีท่ีใช้ในสถานประกอบการ พบว่า สถานประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อมท่ีอยู่ในกลุ่ม Tier 2 และ Tier 3 ของห่วงโซ่อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยมี
การด าเนินธุระกิจมาเป็นระยะเวลาท่ียาวนานแปลผลออกมามีค่ามาก ซึ่งข้อมูลนี้สามารถเช่ือถือได้โดย
การพิจารณาจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าความแปรปรวนพบว่ามีการกระจายตัวของข้อมูลน้อย 
อย่างไรก็ตามสถานประกอบการบางแห่งมีเทคโนโลยีการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ท่ียังไม่รองรับกับ     
ยานยนต์สมัยใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนของบริษัทประกอบยานยนต์โดยอ้างอิงจากการแปลผลจากข้อมูลปฐมภูมิ
ท่ีได้ ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นของการมีเทคโนโลยีท่ีท้ันสมัยสามารถลดเวลาในการผลิตได้ ซึ่งแปลผล
ออกมาได้ค่าน้อย เทคโนโลยีท่ีใช้ส าหรับการลดต้นทุนในการผลิตซึ่งแปลผลออกมาได้ค่าปานกลาง และ
การใช้กระบวนการทางซอฟต์แวร์มาช่วยในการผลิตซึ่งแปลผลออกมาเฉล่ียแล้วได้ค่าน้อยถึงปานกลาง 
เป็นต้น นอกจากนี้สถานประกอบการเหล่านี้ยังมีความต้องการทางเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐานสูงแปลผลออกมามีค่ามาก ดังนั้นโดยภาพรวมแล้วสามารถทราบได้อย่างชัดเจนว่าสถาน
ประกอบการมีระยะเวลาในการด าเนินธุระกิจมายาวนาน แต่ยังขาดการน าเทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิต
มาใช้เพื่อให้ได้มาตรฐานของบริษัทประกอบยานยนต์ และสถานประกอบการยังมีความต้องการ
เทคโนโลยีการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ท่ีทันสมัยอย่างเร่งด่วน ดังแสดงในตารางท่ี 4.10 
 
ตารางท่ี 4.10 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ของสถาน

ประกอบการ 
ประเด็นของความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย 

(Mean) 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ค่าความ
แปรปรวน 

(Variance) 

แปลผล 

1. สถานประกอบการมีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มา
เป็นระยะเวลาท่ียาวนาน 

3.93 0.828 0.686 มาก 

2. สถานประกอบการมีเทคโนโลยีที่ทั้นสมัยสามารถ
ลดเวลาในการผลิตได้ 

2.57 0.866 0.749 น้อย 

3. สถานประกอบการต้องการเครื่องจักรที่มี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสูง 

3.64 0.822 0.676 มาก 

4. สถานประกอบการมีเทคโนโลยีที่ใช้ส าหรับการลด
ต้นทุนในการผลิต 

3.01 0.993 0.985 ปานกลาง 

5. สถานประกอบการเน้นผลิตภัทฑ์ที่มีน้ าหนักเบา 3.14 0.896 0.802 ปานกลาง 
6. สถานประกอบการเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีความ
แข็งแรงทนทาน 

3.77 0.689 0.475 มาก 

7. สถานประกอบการมีเทคโนโลยีที่ใช้ส าหรับการ
ข้ึนรูปชิ้นส่วนที่ทันสมัย 

2.77 0.926 0.857 ปานกลาง 

8. สถานประกอบการมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ในการผลิตชิ้นส่วนทดแทน 

2.26 0.902 0.813 น้อย 

9. สถานประกอบการมีความต้องการเทคโนโลยีที่
ทันสมัยสามารถตอบโจทย์ตามการสั่งซื้อของลูกค้า
ได้เป็นอย่างดี 

3.62 0.806 0.650 มาก 
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ตารางท่ี 4.10 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ของสถาน
ประกอบการ (ต่อ) 

ประเด็นของความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ค่าความ
แปรปรวน 

(Variance) 

แปลผล 

10. สถานประกอบการมีความต้องการเทคโนโลยี
การข้ึนรูปที่สามารถข้ึนรูปชิ้นส่วนได้ทุกรูปแบบ 

3.52 0.655 0.430 มาก 

11. สถานประกอบการมีความต้องการใช้เทคโนโลยี
ในการผลิตทีมีความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน 
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3.71 0.769 0.591 มาก 

12. สถานประกอบการมีการควบคุมเวลา และ
อุณหภูมิที่ใช้ในการข้ึนรูปผลิตภัณฑ์ 

3.13 0.938 0.880 ปานกลาง 

13. สถานประกอบการใช้กระบวนการทาง
ซอฟต์แวร์ เช่น CAD/CAM/CAE/ 
Automation มาช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

2.72 0.938 0.879 ปานกลาง 

14. สถานประกอบการใช้กระบวนการทาง
ซอฟต์แวร์ เช่น CAD/CAM/CAE/ 
Automation มาช่วยในการข้ึนรูปผลิตภัณฑ์ 

2.51 0.994 0.989 น้อย 

15. สถานประกอบการใช้กระบวนการทาง
ซอฟต์แวร์ เช่น CAD/CAM/CAE/ 
Automation มาช่วยในการทดสอบมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ 

2.65 0.997 0.995 ปานกลาง 

ผลความคิดเห็นในภาพรวม 3.13 0.868 0.764 ปานกลาง 
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4.5 การวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านทัศนคติและวิสัยทัศน์ของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย 
เมื่อพิจารณาความคิดเห็นด้านทัศนคติและวิสัยทัศน์ของผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทยในภาพรวม

แปลผลออกมามีค่ามาก แสดงให้เห็นว่าผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ขนาดกลางและขนาดย่อมไทยมี      
ความต้องการคิดค้นผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนยานยนต์ใหม่ ๆ ซึ่งแปลผลออกมามากท่ีสุด ต้องการลดต้นทุนใน
การผลิตซึ่งแปลผลออกมามากท่ีสุด ต้องการหลีกเล่ียงการลอกเลียนแบบในตัวผลิตภัณฑ์ช้ินส่วน    
ยานยนต์ซึ่งแปลผลออกมามีค่ามาก และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตระหว่างสถานประกอบการ
แปลผลออกมาปานกลาง นอกจากนี้เมื่อประเทศไทยเข้าร่วมเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ในปี 2558 
อย่างเต็มรูปแบบ ผู้ผลิตยังมีแนวโน้มท่ีจะขยายฐานการผลิตไปยังแหล่งตลาดใหม่ ๆ ในกลุ่มประเทศ
อาเซียนมากยิ่งขึ้น ดังแสดงในตารางท่ี 4.11 
 
ตารางท่ี 4.11 แสดงความคิดเห็นด้านทัศนคติและวิสัยทัศน์ของผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทย 

ประเด็นของความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ค่าความ
แปรปรวน 

(Variance) 

แปลผล 

1. ผู้ผลิตมีความต้องการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 4.35 0.807 0.651 มากท่ีสุด 
2. ผู้ผลิตต้องการลงทุนส าหรับเทคโนโลยี 
ในการผลิต 

4.35 0.620 0.384 มากท่ีสุด 

3. ผู้ผลิตต้องการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่หลีกเลี่ยง
การลอกเลียนแบบ 

4.06 0.822 0.675 มาก 

4. ผู้ผลิตมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตระหว่าง
สถานประกอบการอื่น ๆ 

3.30 0.928 0.862 ปานกลาง 

5. ผู้ผลิตมีแนวโน้มที่จะขยายตลาดไปยังประเทศ
อื่น ๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน (AEC) และ 
เขตการค้าเสรีอาซียน (AFTA) 

4.05 0.771 0.595 มาก 

6. ผู้ผลิตมีแนวโน้มการจ าหน่ายสินค้า 
ในต่างประเทศมากข้ึนเมื่อไทยเข้าร่วมเขตการค้า
เสรีอาเซียน (AFTA) ในปี 2558 อย่างเต็มรูปแบบ 

3.91 0.825 0.681 มาก 

ผลความคิดเห็นในภาพรวม 4.00 0.793 0.636 มาก 
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4.6 การวิเคราะห์ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยในเชิงลึก 
4.6.1 การวิเคราะห์เก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมในปัจจุบันของผู้ผลิตชิ้นส่วน

ยานยนต์ไทย 
  การวิเคราะห์แนวโน้มในภาพรวมเกี่ยวกับเทคโนโลยีท่ีใช้ในสถานประกอบการ 
ยกตัวอย่างเช่น สถานประกอบการใช้เทคโนโลยี ท่ี ทันสมัยสามารถช่วยลดเวลาในการผลิต                 
มีการควบคุมเวลาและอุณหภูมิ ในการขึ้นรูป  รวมถึงการน ากระบวนการทางซอฟต์แวร์   
CAD/CAM/CAE/Automation มาใช้ในการออกแบบและทดสอบมาตรฐานของตัวผลิตภัณฑ์ช้ินส่วน
ยานยนต์ เป็นต้น ซึ่งสามารถท าการวิเคราะห์แบบสอบถามท่ีได้จากการส ารวจ กลุ่มผู้ผลิตในสาม
องค์ประกอบได้แก่ กลุ่มแรกระบบห้ามล้อและกันสะเทือน กลุ่มสองการตกแต่งภายใน และกลุ่มสาม
การตกแต่งภายนอก  ซึ่งสามารถต้ังสมมติฐานและทดสอบสมมติฐานได้ดังต่อไปนี้ 

 
1.  ต้ังสมมติฐาน คือ กลุ่มผู้ผลิตท้ังสามกลุ่มมีแนวโน้มในการใช้เทคโนโลยี             

ด้านวิศวกรรมท่ีทันสมัยในสถานประกอบการแตกต่างกันหรือไม่ 
สมมติฐานหลัก คือ กลุ่มผู้ผลิตท้ังสามกลุ่มมีแนวโน้มในการใช้เทคโนโลยี   

ด้านวิศวกรรมท่ีทันสมัยในสถานประกอบการไม่แตกต่างกัน  
𝐻0: 𝜇กลุ่มที่ 1 = 𝜇กลุ่มที่ 2 =  𝜇กลุ่มที่ 3 

   สมมติฐานอื่น ๆ คือ กลุ่มผู้ผลิตท้ังสามกลุ่มมีแนวโน้มในการใช้เทคโนโลยี                        
ด้านวิศวกรรมท่ีทันสมัยในสถานประกอบการแตกต่างกันอย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม 

𝐻1: 𝜇กลุ่มที่ 𝑖 ≠ 𝜇กลุ่มที่ 𝑗  

โดยท่ี ∀กลุ่มที่ i∈ {1, 2, 3} และ ∀กลุ่มที่ 𝑗∈ {1, 2, 3} 
2. ทดสอบสมมติฐานท่ีระดับนัยส าคัญ (Significant level) 5 % (α=0.05) 

 
ดังนั้นผลการวิเคราะห์แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมท่ีทันสมัยในสถาน

ประกอบการ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ดังแสดงในตารางท่ี 4.12 
 
ตารางท่ี 4.12 แสดงผลการวิเคราะห์แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมท่ีทันสมัยในสถาน

ประกอบการ 

แหล่งที่มา 
(Source of Variation) 

ผลบวก
ก าลังสอง 
(SS) 

องศาเสร ี
(df) 

ค่าเฉลี่ยผลบวก
ก าลังสอง 
(MS) 

F0 P-value 
ค่าวิกฤต 

(F critical) 

กลุ่มผู้ผลิต 1.190 2 0.595 2.141 0.126 3.136 
ค่าความผิดพลาด 18.344 66 0.278    
       
ทั้งหมด 19.534 68     
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เมื่อพิจารณาตารางท่ี 4.12 พบว่าค่า P-value มีค่าสูงกว่า 0.05 และค่า F0 มีค่า
เท่ากับ 2.141 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าวิกฤต F0>F critical (=3.136) ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก          
[H0: µกลุ่มที่1=µกลุ่มที่2=µกลุ่มที่3] ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 และสรุปได้ว่ากลุ่มผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทยท้ัง
สามกลุ่มมีแนวโน้มในการใช้เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมท่ีทันสมัยในสถานประกอบการไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีอยู่ใน Tier 2 และ Tier 3 
ของห่วงโซ่อุตสาหกรรมช้ินส่วยยานยนต์ไทย ยังมีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ท่ีมี
ความทัดเทียมกัน 

 
4.6.2 การวิเคราะห์ความต้องการทางเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมของผู้ผลิตชิ้นส่วน          

ยานยนต์ไทย 
 การวิเคราะห์แนวโน้มในภาพรวมเกี่ยวกับความต้องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม

ของผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทย ในประเด็นความต้องการเทคโนโลยีท่ีเพิ่มขีดความสามารถใน         
การพัฒนาอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย รวมไปถึงความต้องการเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ
สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด มีมาตรฐานในระดับสากล มีความปลอดภัย ประหยัด
พลังงาน และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ในการวิจัยนี้ได้ท าการวิเคราะห์แบบสอบถามท่ีได้จากการส ารวจ 
กลุ่มผู้ผลิตในสามองค์ประกอบได้แก่ กลุ่มแรกระบบห้ามล้อและกันสะเทือน กลุ่มสองการตกแต่ง
ภายใน และกลุ่มสามการตกแต่งภายนอก ซึ่งสามารถต้ังสมมติฐานและทดสอบสมมติฐานได้ดังต่อไปนี้ 

 
1. ต้ังสมมติฐาน คือ กลุ่มผู้ผลิตท้ังสามกลุ่มมีความต้องการทางเทคโนโลยี                

ด้านวิศวกรรมท่ีแตกต่างกันหรือไม่ 
สมมติฐานหลัก คือ กลุ่มผู้ผลิตท้ังสามกลุ่มมีความต้องการทางเทคโนโลยี

ด้านวิศวกรรมท่ีไม่แตกต่างกัน  
𝐻0: 𝜇กลุ่มที่ 1 = 𝜇กลุ่มที่ 2 =  𝜇กลุ่มที่ 3  

  สมมติฐานอื่น ๆ คือ กลุ่มผู้ผลิตท้ังสามกลุ่มมีความต้องการทางเทคโนโลยี
ด้านวิศวกรรมท่ีแตกต่างกันอย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม 

𝐻1: 𝜇กลุ่มที่ 𝑖 ≠ 𝜇กลุ่มที่ 𝑗  
โดยท่ี ∀กลุ่มที่ 𝑖∈ {1, 2, 3} และ ∀กลุ่มที่ 𝑗∈ {1, 2, 3} 

2. ทดสอบสมมติฐานท่ีระดับนัยส าคัญ (Significant level) 5 % (α=0.05) 
 

ดังนั้นผลการวิ เคราะห์ ค่าความแตกต่างของความต้องการทาง เทคโนโลยี              
ด้านวิศวกรรม ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ดังแสดงในตารางท่ี 4.13  
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ตารางท่ี 4.13 แสดงผลการวิเคราะห์ความต้องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมของกลุ่มผู้ผลิตช้ินส่วน
ยานยนต์ไทยในสามองค์ประกอบ 

แหล่งที่มา 
(Source of Variation) 

ผลบวก
ก าลังสอง 
(SS) 

องศาเสร ี
(df) 

ค่าเฉลี่ยผลบวก
ก าลังสอง 
(MS) 

F0 P-value 
ค่าวิกฤต 

(F critical) 

กลุ่มผู้ผลิต 1.825 2 0.913 3.921 0.025 3.136 
ค่าความผิดพลาด 15.360 66 0.233    
       
ทั้งหมด 17.185 68     

 
เมื่อพิจารณาตางรางท่ี 4.13 พบว่าค่า P-value มีค่าต่ ากว่า 0.05 และค่า F0 มีค่า

เท่ากับ 3.921 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่าวิกฤต F0>F critical (=3.136) ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก              
[H0: µกลุ่มที่1=µกลุ่มที่2=µกลุ่มที่3] ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 และสรุปได้ว่ากลุ่มผู้ผลิตสามกลุ่มมีความต้องการ
ทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญอย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม  

เนื่องจากมีความต้องการของผู้ผลิตท้ังสามกลุ่มแตกต่างกัน ผู้วิจัยได้จึงได้วิเคราะห์
ทางสถิติโดยใช้ (Post-hoc Comparison) ในการทดสอบค่าหาข้อเท็จจริงโดยจับกลุ่มทดสอบกันเป็นคู่ 
เพื่อทดสอบสมมุติฐานว่าค่าเฉล่ียของกลุ่มผู้ผลิตกลุ่มใดท่ีมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 
0.05 ต่อไป 
 

4.6.2.1 การวิเคราะห์ความต้องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมระหว่างกลุ่ม
ระบบห้ามล้อและกันสะเทือน และกลุ่มการตกแต่งภายใน 

 การวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมระหว่าง
กลุ่มท่ีหนึ่งคือผู้ผลิตระบบห้ามล้อและกันสะเทือน และกลุ่มท่ีสองคือการตกแต่งภานใน ซึ่งสามารถ
ต้ังสมมติฐานและทดสอบสมมติฐานได้ดังนี้ 
 

1. พารามิเตอร์ท่ีสนใจ คือ ค่าความแตกต่างของความต้องการทางเทคโนโลยี
ด้านวิศวกรรมระหว่างผู้ผลิตในกลุ่มท่ีหนึ่งและกลุ่มท่ีสอง 

(𝜇กลุ่มที่ 1 − 𝜇กลุ่มที่ 2) หรือ ∆0= 0 
สมมติฐานหลัก คือ ผู้ผลิตกลุ่มท่ีหนึ่งและกลุ่มท่ีสองมีความต้องการ

ทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมท่ีไม่แตกต่างกัน  
𝐻0: 𝜇กลุ่มที่ 1 − 𝜇กลุ่มที่ 2 = 0 หรือ 𝜇กลุ่มที่ 1 = 𝜇กลุ่มที่ 2  

สมมติฐานอื่น ๆ คือ ผู้ผลิตกลุ่มท่ีหนึ่งและกลุ่มท่ีสองมีความต้องการ
ทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมท่ีแตกต่างกัน 

𝐻1: 𝜇กลุ่มที่ 1 − 𝜇กลุ่มที่ 2 ≠ 0 หรือ 𝜇กลุ่มที่ 1 ≠ 𝜇กลุ่มที่ 2 

2. ทดสอบสมมติฐานท่ีระดับนัยส าคัญ (Significant level) 5 % (α=0.05) 
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ดังนั้นผลการวิเคราะห์ค่าความแตกต่างของความต้องการทางเทคโนโลยีด้าน
วิศวกรรมระหว่างผู้ผลิตในกลุ่มท่ีหนึ่งและกลุ่มท่ีสอง ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ดังแสดงในตารางท่ี 4.14  
 
ตารางท่ี 4.14 แสดงผลการวิเคราะห์ความต้องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมระหว่างกลุ่มผู้ผลิต

ระบบห้ามล้อและกันสะเทือน และกลุ่มการตกแต่งภายใน 
  ระบบห้ามล้อและกันสะเทือน  การตกแต่งภายใน 

Mean 3.319 3.148 

Variance 0.227 0.314 

Observations 18 27 

Pooled Variance 0.279  

Hypothesized Mean Difference 0  

df 43  

t Stat 1.065  

P(T<=t) two-tail 0.293  

t Critical two-tail 2.017   

 
เมื่อพิจารณาตารางท่ี 4.14 พบว่าค่า P-value [P(T<=t) two-tail] เท่ากับ 

0.293 มีค่ามากกว่า 0.05 หรือพิจารณาจากค่า t Stat เท่ากับ 1.065 ซึ่งน้อยกว่าค่า t Critical two-
tail เท่ากับ 2.017 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก [H0: µ1=µ2] ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 และสรุปได้ว่า
กลุ่มระบบห้ามล้อและกันสะเทือน และกลุ่มการตกแต่งภายใน มีความต้องการทางเทคโนโลยี        
ด้านวิศวกรรมท่ีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
 

4.6.2.2 การวิเคราะห์ความต้องการทางเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมระหว่าง       
กลุ่มระบบห้ามล้อและกันสะเทือน และกลุ่มการตกแต่งภายนอก 

 การวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมระหว่าง
กลุ่มท่ีหนึ่งคือกลุ่มระบบห้ามล้อและกันสะเทือน และกลุ่มท่ีสองคือการตกแต่งภายนอก ซึ่งสามารถ
ต้ังสมมติฐานและทดสอบสมมติฐานได้ดังนี้ 
 

1. พารามิเตอร์ท่ีสนใจ คือ ค่าความแตกต่างของความต้องการทางเทคโนโลยี
ด้านวิศวกรรมระหว่างผู้ผลิตในกลุ่มท่ีหนึ่งและกลุ่มท่ีสาม 

(𝜇กลุ่มที่ 1 − 𝜇กลุ่มที่ 3) หรือ ∆0= 0 
สมมติฐานหลัก คือ ผู้ผลิตกลุ่มท่ีหนึ่งและกลุ่มท่ีสามมีความต้องการ

ทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมท่ีไม่แตกต่างกัน  
𝐻0: 𝜇กลุ่มที่ 1 − 𝜇กลุ่มที่ 3 = 0 หรือ 𝜇กลุ่มที่ 1 = 𝜇กลุ่มที่ 3  
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สมมติฐานอื่น ๆ คือ ผู้ผลิตกลุ่มหนึ่งและกลุ่มท่ีสามมีความต้องการ
ทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมท่ีแตกต่างกัน 

𝐻1: 𝜇กลุ่มที่ 1 − 𝜇กลุ่มที่ 3 ≠ 0 หรือ 𝜇กลุ่มที่ 1 ≠ 𝜇กลุ่มที่ 3 
2. ทดสอบสมมติฐานท่ีระดับนัยส าคัญ (Significant level) 5 % (α=0.05) 

 
ดังนั้นผลการวิเคราะห์ค่าความแตกต่างของความต้องการทางเทคโนโลยีด้าน

วิศวกรรมระหว่างผู้ผลิตในกลุ่มหนึ่งและกลุ่มท่ีสาม ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ดังแสดงในตารางท่ี 4.15  
 
ตารางท่ี 4.15 แสดงผลการวิเคราะห์ความต้องการทางเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมระหว่างกลุ่มระบบ    

ห้ามล้อและกันสะเทือน และกลุ่มการตกแต่งภายนอก 
  ระบบห้ามล้อและกันสะเทือน  การตกแต่งภายนอก 

Mean 3.319 2.906 

Variance 0.227 0.146 

Observations 18 24 

Pooled Variance 0.180  

Hypothesized Mean Difference 0  

df 40  

t Stat 3.123  

P(T<=t) two-tail 0.003  

t Critical two-tail 2.021   

 
เมื่อพิจารณาตารางท่ี 4.15 พบว่าค่า P-value [P(T<=t) two-tail] เท่ากับ 

0.003 มีค่าน้อยกว่า 0.05 หรือพิจารณาจากค่า t Stat เท่ากับ 3.123 ซึ่งมากกว่าค่า t Critical two-
tail เท่ากับ 2.021 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก [H0: µ1=µ2] ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 และสรุปได้ว่า
กลุ่มผู้ผลิตระบบห้ามล้อและกันสะเทือน และกลุ่มการตกแต่งภายนอกมีความต้องการทางเทคโนโลยี
ด้านวิศวกรรมท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
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4.6.2.3 การวิเคราะห์ความต้องการทางเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมระหว่าง       
กลุ่มการตกแต่งภายใน และกลุ่มการตกแต่งภายนอก 

 การวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมระหว่าง
กลุ่มท่ีสองคือกลุ่มการตกแต่งภายใน และกลุ่มท่ีสองคือการตกแต่งภานนอก ซึ่งสามารถต้ังสมมติฐาน
และทดสอบสมมติฐานได้ดังนี้ 
 

1. พารามิเตอร์ท่ีสนใจ คือ ค่าความแตกต่างของความต้องการทางเทคโนโลยี
ด้านวิศวกรรมระหว่างผู้ผลิตในกลุ่มท่ีสองและกลุ่มท่ีสาม 

(𝜇กลุ่มที่ 2 − 𝜇กลุ่มที่ 3) หรือ ∆0= 0 
สมมติฐานหลัก คือ ผู้ผลิตกลุ่มท่ีสองและกลุ่มท่ีสามมีความต้องการ

ทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมท่ีไม่แตกต่างกัน  
𝐻0: 𝜇กลุ่มที่ 2 − 𝜇กลุ่มที่ 3 = 0 หรือ 𝜇กลุ่มที่ 2 = 𝜇กลุ่มที่ 3  

สมมติฐานอื่น ๆ คือ ผู้ผลิตกลุ่มสองและกลุ่มท่ีสามมีความต้องการ
ทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมท่ีแตกต่างกัน 

𝐻1: 𝜇กลุ่มที่ 2 − 𝜇กลุ่มที่ 3 ≠ 0 หรือ 𝜇กลุ่มที่ 2 ≠ 𝜇กลุ่มที่ 3 

2. ทดสอบสมมติฐานท่ีระดับนัยส าคัญ (Significant level) 5 % (α=0.05) 
 

ดังนั้นผลการวิเคราะห์ค่าความแตกต่างของความต้องการทางเทคโนโลยีด้าน
วิศวกรรมระหว่างผู้ผลิตในกลุ่มสองและกลุ่มท่ีสาม ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ดังแสดงในตารางท่ี 4.16  
 
ตารางท่ี 4.16 แสดงผลการวิเคราะห์ความต้องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมระหว่างกลุ่มตกแต่ง

ภายใน และกลุ่มการตกแต่งภายนอก 
  การตกแต่งภายใน  การตกแต่งภายนอก 

Mean 3.148 2.906 

Variance 0.314 0.146 

Observations 27 24 

Pooled Variance 0.235  

Hypothesized Mean Difference 0  

df 49  

t Stat 1.779  

P(T<=t) two-tail 0.081  

t Critical two-tail 2.010   
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เมื่อพิจารณาตารางท่ี 4.16 พบว่าค่า P-value [P(T<=t) two-tail] เท่ากับ 
0.081 มีค่ามากกว่า 0.05 หรือพิจารณาจากค่า t Stat เท่ากับ 1.779 ซึ่งน้อยกว่าค่า t Critical two-
tail เท่ากับ 2.010 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก [H0: µ1=µ2] ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 และสรุปได้ว่า
กลุ่มตกแต่งภายใน และกลุ่มการตกแต่งภายนอก มีความต้องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 

ดังนั้นสรุปได้ว่าผู้ผลิตกลุ่มระบบห้ามล้อและกันสะเทือน และกลุ่มตกแต่ง
ภายใน มีความต้องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมท่ีใช้ในการผลิตช้ินส่วนยานยนต์มากกว่ากลุ่ม
ตกแต่งภายนอก อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05 ซึ่งพิจารณาจากค่าเฉล่ียของความต้องการพบว่า กลุ่มระบบ
ห้ามล้อและกันสะเทือนมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.319 กลุ่มตกแต่งภายในเฉล่ียอยู่ท่ี 3.148 และกลุ่มตกแต่ง
ภายนอกเฉล่ียแล้วอยู่ ท่ี 2.906 ดังแสดงในรูปท่ี 4.11 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตกแต่งภายนอกยังไม่มี 
ความต้องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมมากนัก เป็นเพราะช้ินส่วนยานยนต์ภายนอกยังสามารถใช้
เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตและการขึ้นรูปแบบเดิมได้ และช้ินส่วนยานยนต์ภายนอกไม่มี         
ความซับซ้อนมากนักจึงไม่จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต แต่ในทาง
กลับกันพบว่า กลุ่มระบบห้ามล้อและกันสะเทือน และกลุ่มตกแต่งภายใน มีความต้องการทาง
เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมท่ีใช้ในการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ท่ีสูงมากและมีความต้องการอย่างเร่งด่วน 
ยกตัวอย่างเช่น การใช้วิศวกรรมดิจิทัลมาช่วยในการออกแบบจ าลองทดสอบระบบการใช้งานของ   
ช่วงล่างยานยนต์ และการใช้วิศวกรรมแม่พิมพ์ร่วมกับวิศวกรรมดิจิทัลในการออกแบบและทดสอบ
แม่พิมพ์ก่อนท่ีจะน าไปใช้ในกระบวนการขึ้นรูปจริง นอกจากนี้วิศวกรรมแม่พิมพ์ยังให้ความส าคัญกับ
เทคโนโลยีท่ีเรียกว่า “ไทรโบโลย ี(Tribology)” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีท่ีมีการศึกษาและประยุกต์ใช้หลักการ
ของแรงเสียดทาน (Friction) การหล่อล่ืน (Lubrication) และการสึกหรอ (Wear) มาใช้ในงานแม่พิมพ์
เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะของการเส่ือมสภาพ (Degradation) และหาสาเหตุเพื่อท าการแก้ไขปรับปรุง
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.11 แสดงค่าความต้องการเฉล่ียทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมของกลุ่มผู้ผลิตในสามองค์ประกอบ 
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4.6.3 การวิเคราะห์ความต้องการท่ีผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยจะขยายฐานการผลิตไปยัง
แหล่งตลาดใหม่ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

 การวิเคราะห์แนวโน้มในภาพรวมเกี่ยวกับความต้องการท่ีผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทย
จะขยายฐานการผลิตไปยังแหล่งตลาดใหม่ในกลุ่มประเทศอาเซียน ยกตัวอย่างเช่น ประเทศท่ีมีแหล่ง
ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ ต้นทุนค่าจ้างแรงงานต่ า และสามารถใช้ต้นทุนในการผลิตต่ ากว่าประเทศไทย 
เป็นต้น ซึ่งสามารถท าการวิเคราะห์จากแบบสอบถามท่ีได้จากการส ารวจ กลุ่มผู้ผลิตในสาม
องค์ประกอบได้แก่ กลุ่มแรกระบบห้ามล้อและกันสะเทือน กลุ่มสองการตกแต่งภายใน และกลุ่มสาม
การตกแต่งภายนอก ซึ่งสามารถต้ังสมมติฐานและทดสอบสมมติฐานได้ดังต่อไปนี้ 

 
1. ต้ังสมมติฐาน คือ กลุ่มผู้ผลิตท้ังสามกลุ่มมีความต้องการขยายฐานการผลิตไปยัง

แหล่งตลาดใหม่แตกต่างกันหรือไม่ 
สมมติฐานหลัก คือ กลุ่มผู้ผลิตท้ังสามกลุ่มมีความต้องการขยายฐานการผลิต

ไปยังแหล่งตลาดใหม่ท่ีไม่แตกต่างกัน  
𝐻0: 𝜇กลุ่มที่ 1 = 𝜇กลุ่มที่ 2 =  𝜇กลุ่มที่ 3  

สมมติฐานอื่น ๆ คือ กลุ่มผู้ผลิตท้ังสามกลุ่มมีความต้องการขยายฐาน      
การผลิตไปยังแหล่งตลาดใหม่ท่ีแตกต่างกันอย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม 

𝐻1: 𝜇กลุ่มที่ 𝑖 ≠ 𝜇กลุ่มที่ 𝑗  

โดยท่ี ∀กลุ่มที่ 𝑖∈ {1, 2, 3} และ ∀กลุ่มที่ 𝑗∈ {1, 2, 3} 
2. ทดสอบสมมติฐานท่ีระดับนัยส าคัญ (Significant level) 5 % (α=0.05) 

 
ดังนั้นผลการวิเคราะห์ค่าความต้องการขยายฐานการผลิตไปยังแหล่งตลาดใหม่    

ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ดังแสดงในตารางท่ี 4.17 
 
ตารางท่ี 4.17 แสดงผลการวิเคราะห์ความต้องการท่ีผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทยจะขยายฐานการผลิตไป

ยังแหล่งตลาดใหม่ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

แหล่งที่มา 
(Source of Variation) 

ผลบวก
ก าลังสอง 
(SS) 

องศาเสร ี
(df) 

ค่าเฉลี่ยผลบวก
ก าลังสอง 
(MS) 

F0 P-value 
ค่าวิกฤต 

(F critical) 

กลุ่มผู้ผลิต 0.257 2 0.128 0.412 0.664 3.136 
ค่าความผิดพลาด 20.551 66 0.311    
       
ทั้งหมด 20.808 68     

 
เมื่อพิจารณาตารางท่ี 4.17 พบว่าค่า P-value มีค่าสูงกว่า 0.05 และค่า F0 มีค่า

เท่ากับ 0.412 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าวิกฤต F0>F critical (=3.136) ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก           
[H0: µกลุ่มที่1=µกลุ่มที่2=µกลุ่มที่3] ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 และสรุปได้ว่ากลุ่มผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทย    
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ท้ังสามกลุ่มมีความต้องการท่ีจะขยายฐานการผลิตไปยังแหล่งตลาดใหม่ในกลุ่มประเทศอาเซียนท่ีไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ แสดงให้เห็นว่าเมื่อไทยเข้าสู่เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ในปี 2558 
อย่างเต็มรูปแบบ กลุ่มผู้ผลิตท้ังสามองค์ประกอบมีแนวโน้มท่ีจะขยายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศ 
สูงมาก แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีอยู่ใน Tier 2 และ Tier 3 ของห่วงโซ่
อุตสาหกรรมช้ินส่วยยานยนต์ไทย มีวิ สัยทัศน์และนโยบายท่ีจะพัฒนาขีดความสามารถของ
อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยให้ก้าวไกลไปสู่ระดับภูมิภาคและระดับโลกอีกด้วย 
 
4.7 การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 4.7.1 สามารถน าผลการวิเคราะห์ท่ีได้จากการวิจัยครั้งนี้ไปเผยแพร่กับผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์
ไทยขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีอยู่ใน Tier 2 และ Tier 3 เพื่อให้ทราบถึงสภาวะของอุตสาหกรรม
ช้ินส่วนยานยนต์ไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนได้เป็นอย่างดี 
 4.7.2 สามารถน าผลการวิเคราะห์ท่ีได้จากการวิจัยครั้งนี้ ไปจัดล าดับความต้องการทาง
เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเพื่อให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์และ
แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 
 4.7.3 สามารถน าผลการวิเคราะห์ท่ีได้จากการวิจัยครั้งนี้ ไปเป็นแนวทางในการส่งเสริม
เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมและวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมช้ินส่วน    
ยานยนต์ไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ประเทศไทยได้ก้าวข้ามวังวนกับดักรายได้ปานกลาง 
(Middle Income Trap-MIT) ในภายภาคหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.7.4 สามารถน าผลการวิเคราะห์ท่ีได้จากการวิจัยครั้งนี้ ไปเป็นแนวทางในการยกระดับขีด
ความสามารถผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทยขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีอยู่ใน Tier 2 และ Tier 3 จาก
การเป็นฐานการผลิตให้กับบริษัทประกอบยานยนต์ภายในประเทศไทยสู่การเป็นฐานการผลิตช้ินส่วน
ยานยนต์ท่ีส าคัญของภูมิภาคเอเชียและของโลกได้อย่างยั่งยืน 
 4.7.5 สามารถน าผลการวิเคราะห์ท่ีได้จากการวิจัยครั้งนี้ไปเช่ือมโยงกับหน่วยงานของภาครัฐ 
เช่น สถานบันการศึกษา สถานบันวิจัย และศูนย์วิจัย เป็นต้น ในการจัดล าดับความส าคัญอย่างแท้จริง
เพื่อให้การช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการ และสามารถลดต้นทุนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ให้กับผู้ผลิต
ช้ินส่วนยานยนต์ไทยขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีอยู่ใน Tier 2 และ Tier 3 ได้อีกด้วย 
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4.8 ตอบสมมติฐานการวิจัย 
 4.8.1 สามารถน าแบบจ าลองเพชร (Diamond Model) มาวิเคราะห์ความสามารถใน       
การแข่งขันของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยจากข้อมูลทุติยภูมิได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 จากการศึกษาพบว่า แบบจ าลองเพชรสามารถใช้ในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน
ได้เป็นอย่างอย่างดี และครอบคลุมถึงความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ผลิตในอุตสาหกรรมช้ินส่วน
ยานยนต์ไทยได้อีกด้วย ดังอธิบายในหัวข้อท่ี 4.1 

4.8.2 สามารถทราบประเทศคู่ค้าท่ีส าคัญของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนได้อย่างแท้จริง 

จาการศึกษาพบว่า อินโดนีเซีย และกลุ่มประเทศ CLMV เป็นคู่ค้าท่ีส าคัญของไทย ซึ่งอ้างอิง
ได้จากแบบจ าลองเพชร (Diamond Model) เนื่องจากอินโดนีเซียมียอดขายท่ีสูงกว่าปริมาณการผลิต 
โดยมีสัดส่วนการถือคลองยานยนต์ 12.7 คน ต่อยานยนต์ 1 คัน และนอกจากนี้ยังมีแหล่งทรัพยากรท่ี
อุดมสมบูรณ์ มีความพร้อมทางด้านแรงงานฝีมือและมีต้นทุนการจ้างแรงงานต่ า ดังนั้นหลาย ๆ 
ประเทศจึงให้ความสนใจท่ีจะลงทุนต้ังฐานการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ในอินโดนีเซียเพิ่มมากขึ้น 
 4.8.3 สามารถทราบแนวโน้มในภาพรวมของความต้องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมของ
กลุ่มผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทยในสามองค์ประกอบได้อย่างแท้จริง 
 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ผลิตในสามองค์ประกอบได้แก่ กลุ่มระบบห้ามล้อและกันสะเทือน 
กลุ่มตกแต่งภานใน และกลุ่มตกแต่งภายนอก โดยท่ีสองกลุ่มแรกนั้นมีความต้องการทางเทคโนโลยีสูง 
และ กลุ่มตกแต่งภายนอกมีความต้องการทางเทคโนโลยีค่อนข้างต่ า ซึ่งอ้างอิงได้จากรูปท่ี 4.11 
 4.8.4 สามารถทราบแนวโน้มในภาพรวมท่ีกลุ่มผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทยในสามองค์ประกอบ
จะขยายฐานการผลิตไปยังแหล่งตลาดใหม่ เมื่อประเทศไทยเข้าร่วมเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)    
ในปี 2558 ย่างเต็มรูปแบบ  
 จาการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ผลิตท้ังสามองค์ประกอบมีความต้องการขยายฐานการผลิตไปยัง
แหล่งตลาดใหม่ เมื่อประเทศไทยเข้าร่วมเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ในปี พ.ศ. 2558 ย่างเต็ม
รูปแบบ อ้างอิงจากตารางท่ี 4.16 
 4.8.5 สามารถจัดล าดับความส าคัญและความต้องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมท้ัง 5 ด้าน 
ของผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ขนาดกลางและขนาดย่อมไทยท่ีอยู่ใน Tier 2 และ Tier 3 ได้อย่างแท้จริง 
 จากการศึกษาพบว่า สามารถจัดล าดับความต้องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมจากต้องการ
มากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุดได้ดังนี้ วิศวกกรรมแม่พิมพ์ วิศวกรรมดิจิทัล การขึ้นรูปเหล็กกล้าความเค้นสูง
การขึ้นรูปช้ินส่วนอะลูมิเนียม และพลาสติกวิศวกรรม ตามล าดับ ดังท่ีแสดงไว้ในรูปท่ี 4.4 
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4.8.6 สามารถวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์การบริหารองค์กรของผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทย
ในปัจจุบันได้อย่างแท้จริง 
 จากการศึกษาพบว่า ในปัจจุบันผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีอยู่ใน Tier 2 และ Tier 3 
ของห่วงโซ่อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย มียอดขายลดลงเป็นส่วนใหญ่เมื่อเทียบกับปี 2557 
อย่างไรก็ตาม ส่งผลให้ปริมาณการผลิตลดลงเช่นกัน และพบว่าจุดอ่อนของอุตสาหกรรมช้ินส่วน                                                       
ยานยนต์ไทยคือไม่มีการส่งเสริมสร้างตราผลิตภัณฑ์ (Brand) เป็นของตนเอง และปัญหาขาดแคลน
แรงงานฝีมือท่ีมีความเช่ียวชาญ แต่ถึงอย่างไรผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทยส่วนใหญ่ยังมีการจัดสรร
งบประมาณท่ีใช้ในการอบรมและพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างมาก และผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทยบาง
รายได้เน้นการส่งเสริมการตลาดทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก จึงท าให้ผู้ผลิตช้ินส่วน                  
ยานยนต์ขนาดกลางและขนาดย่อมไทยบางรายยังสามารถจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนยานยนต์ไปยัง
บริษัทประกอบยานยนต์ค่ายต่าง ๆ รวมไปถึงภูมิภาคเอเซียและภูมิภาคอื่น ๆ ได้อีกด้วย 
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 เนื่องจากในปี พ.ศ. 2558 รัฐบาลได้มีนโนบายการขับเคล่ือนให้ประเทศไทยได้เข้าร่วมเขต
การค้าเสรีอาเซียน (AFTA) อย่างเต็มรูปแบบ ท าให้เศรษฐกิจของประเทศไทยต้องปรับตัวเป็นอย่าง
มากเช่น การลดภาษีน าเข้าระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนให้เป็นศูนย์ เป็นต้น ส่งผลให้ท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และอุตสาหกรรมต่าง ๆ ต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถเพื่อให้ประเทศไทยยังคงความ
เป็นผู้น าในกลุ่มประเทศอาเซียนได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
ช้ินส่วนยานยนต์ และในปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้น าหนึ่งในห้าของกลุ่มประเทศ ASEAN 5 ซึ่งเป็น
กลุ่มประเทศท่ีมีฐานการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ภายในประเทศของตนเอง อย่างไรก็ตามสภาวะการ
เติบโตของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย ส่งผลให้ผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีอยู่ใน Tier 2 
และ Tier 3 ของห่วงโซ่อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยท่ียังขาดแคลนเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม รวม
ไปถึงขาดแคลนงบประมาณในการวิจัยและพัฒนา ต้องมีการปรับตัวอย่างเร่งด่วนท่ีสุดเพื่อให้ประเทศ
ไทยยังคงความเป็นผู้น าในการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ของภูมิภาคอาเซียนและของโลกได้อีกด้วย  

ดังนั้น การวิจัยฉบับนี้ ได้ท าการศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความต้องการทางเทคโนโลยีด้าน
วิศวกรรมของผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทยภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน รวมถึงการศึกษา
แนวโน้มเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย โดยเริ่มจากการใช้
แบบจ าลองเพชร (Diamond Model) เพื่อวิเคราะห์ข้อเท็จจริงเบื้องต้นจากข้อมูลทุติยภูมิ หลังจาก
นั้นผู้วิจัยได้ท าการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ในการศึกษาข้อมูลเชิงลึกโดยการส ารวจกลุ่ม
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีอยู่ใน Tier 2 และ Tier 3 ของห่วงโซ่อุตสาหกรรมช้ินส่วน
ยานยนต์ไทย และกลุ่มผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทยในสามองค์ประกอบได้แก่ กลุ่มระบบห้ามล้อและกัน
สะเทือน กลุ่มตกแต่งภายใน และกลุ่มตกแต่งภายนอก เพื่อศึกษาสภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน และ
ความต้องการทางด้านเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมท้ัง 5 ด้าน ได้แก่  พลาสติกวิศวกรรม  การขึ้นรูป
เหล็กกล้าความเค้นสูง  การขึ้นรูปช้ินส่วนอลูมิเนียม  วิศวกรรมแม่พิมพ์ และวิศวกรรมดิจิทัล  จากนั้น
ผลการส ารวจข้อมูลในเชิงลึกจะน ามาวิเคราะห์หาความต้องการท่ีแท้จริง รวมถึงแนวทางการปฏิบัติใน
การยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัย
ได้ดังนี้ 

5.1.1 ปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยในปัจจุบันนี้คือ ผู้ผลิตช้ินส่วน 
ยานยนต์ขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ส่วนใหญ่แล้วไม่มีการส่งเสริมตราสินค้า (Brand) และยังขาด
แคลนช่างแรงงานฝีมือเป็นจ านวนมาก ซึ่งส่งผลให้ปริมาณการผลิตและก าไรสุทธิลดลงเมื่อเทียบกับปี 
พ.ศ. 2557 แต่อย่างไรก็ตามสถานประกอบการช้ินส่วนยานยนต์ไทยได้มีการจัดเตรียมงบประมาณท่ี
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ใช้ในการอบรมและพัฒนาบุคลากรไว้เป็นจ านวนมาก แสดงว่าสถานประกอบการได้สนับสนุน              
การพัฒนาบุคลากร แต่ยังขาดแคลนความพร้อมทางด้างบุคลากรและทิศทางในการพัฒนาท่ีแท้จริง 

5.1.2 ความต้องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมท้ัง 5 ด้าน ซึ่งมีความส าคัญในการยกระดับ
ขีดความสามารถให้กับผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทย และผู้วิ จัยได้จัดล า ดับจากความต้องการ         
อย่างเร่งด่วนมากท่ีสุดไปหาความต้องการท่ีน้อยสุดได้ดังนี้ วิศวกรรมแม่พิมพ์ วิศวกรรมดิจิทัล      
การขึ้นรูปเหล็กกล้าความเค้นสูง การขึ้นรูปช้ินส่วนอลูมิเนียม และพลาสติกวิศวกรรม ตามล าดับ 

5.1.3 ความต้องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมของกลุ่มผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทยในสาม
องค์ประกอบ พบว่า กลุ่มระบบห้ามล้อและกันสะเทือน และกลุ่มตกแต่งภายใน มีความต้องการทาง
เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมท่ีใช้ในการผลิตช้ินส่วนยานยนต์เป็นอย่างเร่งด่วน และกลุ่มตกแต่งภายนอกมี
ความต้องการทางด้านวิศวกรรมอย่างไม่เร่งด่วน 

5.1.4 จากการวิจัยครั้งนี้ยังพบว่า อินโดนีเซีย เป็นประเทศคู่ค้าท่ีส าคัญของประเทศไทยอย่าง
มาก เพราะมีอัตราส่วนระหว่างยอดขายต่อปริมาณการผลิตท่ีสูงกว่าประเทศไทย และยังมีแหล่ง
ทรัพยากรท่ีใช้เป็นวัตถุดิบในประเทศท่ีอุดมสมบูรณ์ รวมถึงความพร้อมในด้านแรงงานฝีมือท่ีมี
มาตรฐานและมีต้นทุนการจ้างแรงงานท่ีต่ า อีกท้ังภาครัฐบาลอินโดนีเซียยังให้การสนับสนุนการลงทุน
จากต่างประเทศ ท าให้หลาย ๆ ประเทศ ให้ความสนใจท่ีจะลงทุนต้ังฐานการผลิตในอินโดนีเซียมาก
ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการต้ังฐานการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ นอกจากนี้ในปัจจุบันยังพบว่า กลุ่ม
ประเทศ CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว สหภาพเมียนมาร์ และเวียดนาม ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศท่ีมีสภาวะ
การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจท่ีดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นกลุ่มประเทศท่ีต่างชาติเริ่มให้ความสนใจท่ี
จะเข้าไปลงทุนต้ังฐานการผลิตช้ินส่วนยานยนต์เช่นกัน เพราะมีความพร้อมทางด้านแหล่งทรัพยากร
ทางธรรมชาติ และแรงงานฝีมือท่ีสมบูรณ์ 
 
5.2 อุปสรรคท่ีพบในการวิจัย 
 5.2.1 ผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการท าแบบสอบถาม 
 5.2.2 ผู้ตอบแบบสอบถามยังไม่เห็นผลประโยชน์เพียงพอท่ีจะให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วน     
จึงท าให้ได้รับการปฏิเสธในการตอบแบบสอบถาม 
 5.2.3 แบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจัยนี้ไม่มีการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สถาบัน  
ยานยนต์ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นต้น ท าให้สถานประกอบการ   
บางแห่งไม่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 5.2.4 ขาดแคลนทุนงบประมาณในการท าวิจัย เพราะในการท าวิจัยเชิงส ารวจจ าเป็นต้องใช้
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูง ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตนเองท้ังหมด  

5.2.5 ผู้วิจัยขาดแคลนงบประมาณในส่วนของการจัดงานประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมไทย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ร่วมปรับปรุงผลท่ีได้จาก   
การวิจัยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องท่ีสุด 
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5.3 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 5.3.1 ในการวิจัยต่อไปควรศึกษาเกี่ยวกับการสร้างพันธมิตรเครือข่ายในกลุ่มประเทศอาเซียน 
เพื่อท าให้ผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีอยู่ใน Tier 2 และ Tier 3 ของห่วงโซ่อุตสาหกรรมช้ินส่วน
ยานยนต์ไทยนั้น ได้แลกเปล่ียนขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและทรัพยากรท่ีเป็นวัตถุดิบระหว่าง
ประเทศพันธมิตรได้มากขึ้น ไม่ใช่เป็นการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบคู่ค้าเพียงอย่างเดียว 
 5.3.2 ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาประเด็นของการสร้างหรือการจ้างผู้เช่ียวชาญจาก
ประเทศท่ีมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ยกตัวอย่างเช่น ประเทศญี่ปุ่น มาปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง
หัวหน้าวิศวกร หรือหัวหน้านักวิจัย เพื่อศึกษาแนวทางท่ีเป็นไปได้ต่อไป 
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แบบสอบถามโครงการศึกษาวิจัย 
เร่ือง การศึกษาความต้องการด้านวิศวกรรมของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย 

ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน 
 
 
ค าช้ีแจง 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถำมไม่ต้องเขียนช่ือลงในแบบสอบถำม โปรดตอบแบบสอบถำมให้ครบทุก
ข้อและตรงกับควำมเป็นจริงของท่ำนมำกท่ีสุด โดยค ำตอบของท่ำน ผู้วิจัยจะเก็บเป็นควำมลับและไม่มี
ผลเสียหำยใด ๆ ต่อท่ำนแลสถำนประกอบกำรของท่ำน เนื่องจำกผู้วิจัยจะน ำข้อมูลไปวิเครำะห์
สรุปผลในภำพรวมเพื่อประกอบกำรท ำวิทยำนิพนธ์เท่ำนั้น 
 2. แบบสอบถำมฉบับนี้แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย 
  ส่วนท่ี 1 แบบสอบถำมข้อมูลส่วนบุคคลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
  ส่วนท่ี 2 แบบสอบถำมเกี่ยวกับข้อมูลของสถำนประกอบกำร 
  ส่วนท่ี 3 แบบสอบถำมเกี่ยวกับเทคโนโลยีท่ีใช้ในกำรผลิตช้ินส่วนยำนยนต์ของสถำน
ประกอบกำร 
  ส่วนท่ี 4 แบบสอบถำมเกี่ยวกับควำมคิดเห็นและทัศนคติของสถำนประกอบกำร 
  ส่วนท่ี 5 ควำมคิดเห็นอื่น ๆ 
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคงได้รับควำมร่วมมือจำกท่ำนเป็นอย่ำงดี ขอขอบคุณทุกท่ำนไว้ ณ 
โอกำสนี้ด้วย 
      
 
 
 
    นักศึกษำปริญญำมหำบัณฑิต สำขำกำรจัดกำรงำนวิศวกรรม 
     ภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำรและกำรจัดกำร 

        คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
  ชำย    หญิง 

 2. กำรศึกษำ 
   ประถมศึกษำ   มัธยมศึกษำตอนต้น  มัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช. 
   อนุปริญญำ/ปวส.  ปริญญำตรี   ปริญญำโท 

 ปริญญำเอก   อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ...................................................................... 
3. อำยุงำนที่ท่ำนประกอบธุรกิจหรือท ำงำนที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมชิ้นส่วนยำนยนต์ 

   น้อยกว่ำ 5 ปี    ระหว่ำง 5-10 ปี   ระหว่ำง 11-15 ปี  
 ระหว่ำง 16-20 ป ี  ระหว่ำง 16-20 ปี  มำกกว่ำ 20 ปี 

4. ต่ ำแหน่งปัจจุบันของท่ำน 
 ประธำนกรรมกำร  ผู้จัดกำรทั่วไป   หัวหน้ำงำน 
 กรรมกำรผูจ้ัดกำร  ผู้จัดกำร   วิศวกร  
 อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ...................................................................................................................... 

5. หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบหลักของท่ำนในสถำนประกอบกำร  
(สำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)  
   ด้ำนบริหำรจัดกำรองค์กร  ด้ำนกำรตลำด   ด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ 
   ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ด้ำนห้องปฏิบัติกำร   ด้ำนสำยกำรผลิต 
   ด้ำนกำรควบคุมคุณภำพ  ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ  
   ด้ำนคลังสินค้ำและโลจิสติกส ์  อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ.............................................................. 
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลของสถานประกอบการ 
1. สถำนประกอบกำรของท่ำนมีแรงงำนและบุคลำกรประจ ำอยู่ประมำณเท่ำไร 

 ไม่เกิน 50 คน   ระหว่ำง 51-200 คน  มำกกว่ำ 200 คน 
2. ยอดขำยเฉลี่ยต่อปีของสถำนประกอบกำร (โดยประมำณ) 

 น้อยกว่ำ 50 ล้ำนบำท  50-100 ล้ำนบำท  101-200 ล้ำนบำท 
 มำกกว่ำ 200 ล้ำนบำท  อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ...................................................................... 

3. เทคโนโลยีในกำรผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ด้ำนใดทีม่ีควำมส ำคัญต่อสถำนประกอบกำรของท่ำนมำกท่ีสุด 
 พลำสติกวิศวกรรม        กำรข้ึนรูปเหล็กกล้ำก ำลังสงู  
 กำรข้ึนรูปชิ้นส่วนอลูมิเนียม      วิศวกรรมดิจิทัล CAD/CAM/CAE/Automation 

  วิศวกรรมแม่พิมพ์        อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ.............................................................. 
4. ปริมำณกำรผลิตเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว   เท่ำเดิม         เพ่ิมข้ึน (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์.........) 

                                                                                             ลดลง (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์............) 
5. ก ำไรสุทธิเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว   เท่ำเดิม         เพ่ิมข้ึน (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์…......) 

          ลดลง (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์...........) 
6. สถำนประกอบกำรของท่ำนมีกำรจัดสรรงบประมำณซึง่ใช้ในกำรศึกษำอบรมและพัฒนำบุคลำกรหรือไม่

  มี    ไม่ม ี
7. สถำนประกอบกำรของท่ำนมีแรงงำนช่ำงฝีมือเพียงพอหรือไม่  เพียงพอ  ไม่เพียงพอ 
8. สถำนประกอบกำรของท่ำนมีตรำผลิตภัณฑ์เป็นของตนเองหรือไม ่  มี   ไม่ม ี
9. ผลิตภัณฑ์ของท่ำนเน้นกำรตลำดทำงด้ำนใด (สำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)  

 เน้นควำมแตกต่ำงทำงด้ำนรำคำ   เน้นคุณภำพผลิตภัณฑ์   
 เน้นกำรส่งมอบตรงเวลำ    อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ....................................... 

10. ตลำดชิ้นส่วนยำนยต์ของสถำนประกอบกำรท่ำน (สำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
 ภำยในประเทศ   ต่ำงประเทศ   ญ่ีปุ่น            สหภำพยุโรป 
 สหรัฐอเมริกำ   ตะวันออกกลำง   กลุ่มประเทศแอฟริกำ 
 อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ...................................................................................................................... 

 11. ตลำดชิ้นส่วนยำนยต์ในประเทศของสถำนประกอบกำรท่ำน (สำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
 Toyota  Honda  Misubishi  Nissan  Mazda 
 Isuzu   Suzuki  Hyundai  Chevrolet  Ford 

  Benz   BMW   Tata    อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ....................... 
12. ตลำดชิ้นส่วนยำนยต์ในกลุ่มประเทศอำเซียนของสถำนประกอบกำรท่ำน  
(สำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
  บรูไน ดำรุสซำลำม  กัมพูชำ  อินโดนีเซีย  ลำว      มำเลเซีย 

 เมียนมำร์   ฟิลิปปินส์  สิงคโปร ์  เวียดนำม  ไทย 
 13. ตลำดชิ้นส่วนยำนยต์ของท่ำน มีข้อก ำหนดด้ำนมำตรฐำนใดบ้ำง (สำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

        SAE          ISO/IEC     EMC        ESA   CISPR         CCC 
        EC/EU         UN/ECE     JIS          TIS   อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ..................... 
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของสถานประกอบการ 

ประเด็นค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. สถำนประกอบกำรมีกำรผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์มำเป็น
ระยะเวลำท่ียำวนำน 

     

2. สถำนประกอบกำรมีเทคโนโลยีที่ทั้นสมัยสำมำรถลดเวลำ
ในกำรผลิตได้ 

     

3. สถำนประกอบกำรต้องกำรเครื่องจักรที่มีประสิทธิภำพ
และได้มำตรฐำนสูง 

     

4. สถำนประกอบกำรมีเทคโนโลยีที่ใช้ส ำหรับกำรลดต้นทุน
ในกำรผลิต 

     

5. สถำนประกอบกำรเน้นผลิตภัทฑ์ที่มีน้ ำหนักเบำ      
6. สถำนประกอบกำรเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีควำมแข็งแรง
ทนทำน 

     

7. สถำนประกอบกำรมีเทคโนโลยีที่ใช้ส ำหรับกำรข้ึนรูป
ชิ้นส่วนที่ทันสมัย 

     

8. สถำนประกอบกำรมีกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในกำร
ผลิตชิ้นส่วนทดแทน 

     

9. สถำนประกอบกำรมีควำมต้องกำรเทคโนโลยีที่ทันสมัย
สำมำรถตอบโจทย์ตำมกำรสั่งซื้อของลูกค้ำได้เป็นอย่ำงดี 

     

10. สถำนประกอบกำรมคีวำมต้องกำรเทคโนโลยีกำรข้ึนรูป
ที่สำมำรถข้ึนรูปชิ้นส่วนได้ทุกรูปแบบ 

     

11. สถำนประกอบกำรมคีวำมต้องกำรใช้เทคโนโลยีในกำร
ผลิตทีมีควำมปลอดภัย ประหยัดพลังงำน และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

     

12. สถำนประกอบกำรมีกำรควบคุมเวลำ และอุณหภูมิที่ใช้
ในกำรข้ึนรูปผลิตภัณฑ์ 

     

13. สถำนประกอบกำรใช้กระบวนกำรทำงซอฟต์แวร์ เช่น 
CAD/CAM/CAE/ 
Automation มำช่วยในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ 

     

14. สถำนประกอบกำรใช้กระบวนกำรทำงซอฟต์แวร์ เช่น 
CAD/CAM/CAE/ 
Automation มำช่วยในกำรข้ึนรูปผลิตภัณฑ์ 

     

15. สถำนประกอบกำรใช้กระบวนกำรทำงซอฟต์แวร์ เช่น 
CAD/CAM/CAE/ 
Automation มำช่วยในกำรทดสอบมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์ 
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นและทัศนคติของสถานประกอบการ 

ประเด็นค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. ผู้ผลิตมีควำมต้องกำรคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ      
2. ผู้ผลิตต้องกำรลงทุนส ำหรับเทคโนโลยีในกำรผลิต      
3. ผู้ผลิตต้องกำรผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ที่หลีกเลี่ยงกำร
ลอกเลียนแบบ 

     

4. ผู้ผลิตมีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตระหว่ำงสถำน
ประกอบกำรอื่น ๆ 

     

5. ผู้ผลิตมีแนวโน้มที่จะขยำยตลำดไปยังประเทศอื่น ๆ ในกลุ่ม
ประเทศอำเซียน (AEC) และเขตกำรค้ำเสรีอำซียน (AFTA) 

     

6. ผู้ผลิตมีแนวโน้มกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในต่ำงประเทศมำกข้ึนเมื่อ
ไทยเข้ำร่วมเขตกำรค้ำเสรีอำเซียน (AFTA) ในปี 2558 อย่ำงเต็ม
รูปแบบ 

     

 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ และควำมคิดเห็นส ำหรับเทคโนโลยีทีส่่งผลกระทบต่อสถำนกำรณ์ด ำเนินธุรกิจของท่ำน
ในปัจจุบัน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ผลการตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามโครงการศึกษาวิจัย 
เร่ือง การศึกษาความต้องการด้านวิศวกรรมของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย 

ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน 
 
 
ค าช้ีแจง 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถำมไม่ต้องเขียนช่ือลงในแบบสอบถำม โปรดตอบแบบสอบถำมให้ครบทุก
ข้อและตรงกับควำมเป็นจริงของท่ำนมำกท่ีสุด โดยค ำตอบของท่ำน ผู้วิจัยจะเก็บเป็นควำมลับและไม่มี
ผลเสียหำยใด ๆ ต่อท่ำนแลสถำนประกอบกำรของท่ำน เนื่องจำกผู้วิจัยจะน ำข้อมูลไปวิเครำะห์
สรุปผลในภำพรวมเพื่อประกอบกำรท ำวิทยำนิพนธ์เท่ำนั้น 
 2. แบบสอบถำมฉบับนี้แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย 
  ส่วนท่ี 1 แบบสอบถำมข้อมูลส่วนบุคคลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
  ส่วนท่ี 2 แบบสอบถำมเกี่ยวกับข้อมูลของสถำนประกอบกำร 
  ส่วนท่ี 3 แบบสอบถำมเกี่ยวกับเทคโนโลยีท่ีใช้ในกำรผลิตช้ินส่วนยำนยนต์ของสถำน
ประกอบกำร 
  ส่วนท่ี 4 แบบสอบถำมเกี่ยวกับควำมคิดเห็นและทัศนคติของสถำนประกอบกำร 
  ส่วนท่ี 5 ควำมคิดเห็นอื่น ๆ 
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคงได้รับควำมร่วมมือจำกท่ำนเป็นอย่ำงดี ขอขอบคุณทุกท่ำนไว้ ณ 
โอกำสนี้ด้วย 
      
 
 
 
    นักศึกษำปริญญำมหำบัณฑิต สำขำกำรจัดกำรงำนวิศวกรรม 
     ภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำรและกำรจัดกำร 

        คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
 ชำย 52 ท่ำน  หญิง 17 ท่ำน 

 2. กำรศึกษำ 
  ประถมศึกษำ 0 ท่ำน มัธยมศึกษำตอนต้น  2 ท่ำน มัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช. 0 ท่ำน 
  อนุปริญญำ/ปวส. 0 ท่ำน ปริญญำตรี 38 ท่ำน          ปริญญำโท 29 ท่ำน 

ปริญญำเอก 0 ท่ำน  อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ........................................................................... 
3. อำยุงำนที่ท่ำนประกอบธุรกิจหรือท ำงำนที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมชิ้นส่วนยำนยนต์ 

  น้อยกว่ำ 5 ปี 10 ท่ำน ระหว่ำง 5-10 ปี 12 ท่ำน ระหว่ำง 11-15 ปี 18 ท่ำน  
ระหว่ำง 16-20 ปี 13 ท่ำน มำกกว่ำ 20 ปี 16 ท่ำน 

4. ต่ ำแหน่งปัจจุบันของท่ำน 
ประธำนกรรมกำร 0 ท่ำน ผู้จัดกำรทั่วไป 10 ท่ำน หัวหน้ำงำน 10 ท่ำน 
กรรมกำรผู้จัดกำร 12 ท่ำน ผู้จัดกำร 28 ท่ำน  วิศวกร 4 ท่ำน  
อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ.....................5..ท่ำน........................................................................................... 

5. หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบหลักของท่ำนในสถำนประกอบกำร  
(สำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)  
  ด้ำนบริหำรจัดกำรองค์กร 20 ท่ำน   ด้ำนกำรตลำด 33 ท่ำน       ด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ 12 ท่ำน 
  ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 12 ท่ำน   ด้ำนห้องปฏิบัติกำร 0 ท่ำน  ด้ำนสำยกำรผลิต 4 ท่ำน 
  ด้ำนกำรควบคุมคุณภำพ 7 ท่ำน   ด้ำนกำรวิจัยพัฒนำ 12 ท่ำน   
  ด้ำนคลังสินค้ำโลจิสติกส์ 1 ท่ำน 
  อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ.......................4..ท่ำน......................................................................................... 
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลของสถานประกอบการ 
1. สถำนประกอบกำรของท่ำนมีแรงงำนและบุคลำกรประจ ำอยู่ประมำณเท่ำไร 

ไม่เกิน 50 คน 42 ท่ำน  ระหว่ำง 51-200 คน 27 ท่ำน   
มำกกว่ำ 200 คน 0 ท่ำน 

2. ยอดขำยเฉลี่ยต่อปีของสถำนประกอบกำร (โดยประมำณ) 
น้อยกว่ำ 50 ล้ำนบำท 39 ท่ำน 50-100 ล้ำนบำท 18 ท่ำน  
101-200 ล้ำนบำท 12 ท่ำน  มำกกว่ำ 200 ล้ำนบำท 0 ท่ำน  

3. เทคโนโลยีในกำรผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ด้ำนใดทีม่ีควำมส ำคัญต่อสถำนประกอบกำร  
(สำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

พลำสติกวิศวกรรม 19 ท่ำน    
กำรข้ึนรูปเหล็กกล้ำก ำลังสงู 24 ท่ำน  
กำรข้ึนรูปชิ้นส่วนอลูมิเนียม 21 ท่ำน 
วิศวกรรมดิจิทัล CAD/CAM/CAE/Automation 39 ท่ำน  
วิศวกรรมแม่พิมพ์ 37 ท่ำน        
อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ........................................................................................................................... 

4. ปริมำณกำรผลิตเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว  เท่ำเดิม 11 ท่ำน เพ่ิมข้ึน 27 ท่ำน (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์……......) 
   ลดลง 31 ท่ำน (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์...................) 

5. ก ำไรสุทธิเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว    เท่ำเดิม 8 ท่ำน เพ่ิมข้ึน 25 ท่ำน (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์…...........) 
                                                               ลดลง 36 ท่ำน (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์...................) 

6. สถำนประกอบกำรของท่ำนมีกำรจัดสรรงบประมำณซึง่ใช้ในกำรศึกษำอบรมและพัฒนำบุคลำกรหรือไม่
  ม ี53 ท่ำน ไม่ม ี16 ท่ำน 

7. สถำนประกอบกำรของท่ำนมีแรงงำนช่ำงฝีมือเพียงพอหรือไม่    
เพียงพอ 26 ท่ำน ไม่เพียงพอ 43 ท่ำน 

8. สถำนประกอบกำรของท่ำนมีตรำผลิตภัณฑ์เป็นของตนเองหรือไม ่    มี 24 ท่ำน      ไม่ม ี45 ท่ำน 
9. ผลิตภัณฑ์ของท่ำนเน้นกำรตลำดทำงด้ำนใด (สำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)  

เน้นควำมแตกต่ำงทำงด้ำนรำคำ 38 ท่ำน  
เน้นคุณภำพผลิตภัณฑ์ 54 ท่ำน   
เน้นกำรส่งมอบตรงเวลำ 35 ท่ำน   
อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ.................................................................................................................... ....... 

10. ตลำดชิ้นส่วนยำนยต์ของสถำนประกอบกำรท่ำน (สำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
ภำยในประเทศ 67 ท่ำน ญ่ีปุ่น 14 ท่ำน  สหภำพยุโรป 15 ท่ำน 
สหรัฐอเมริกำ 12 ท่ำน ตะวันออกกลำง 23 ท่ำน กลุ่มประเทศแอฟริกำ 14 ท่ำน 
อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ........................................................................................................................... 

 11. ตลำดชิ้นส่วนยำนยต์ในประเทศของสถำนประกอบกำรท่ำน (สำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
Toyota 50 ท่ำน   Honda 38 ท่ำน Mitsubishi 43 ท่ำน   Nissan 47 ท่ำน    
Mazda 36 ท่ำน   Isuzu 55 ท่ำน Suzuki 31 ท่ำน     Hyundai 7 ท่ำน     
Chevrolet 30 ท่ำน  Ford 39 ท่ำน Benz 8 ท่ำน     BMW 8 ท่ำน  
Tata 6 ท่ำน     อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ....................................................................................... 
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12. ตลำดชิ้นส่วนยำนยต์ในกลุ่มประเทศอำเซียนของสถำนประกอบกำรท่ำน  
(สำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
 บรูไน ดำรุสซำลำม 8 ท่ำน  กัมพูชำ 16 ท่ำน    อินโดนีเซีย 30 ท่ำน ลำว 12 ท่ำน   

มำเลเซีย 32 ท่ำน   เมียนมำร์ 10 ท่ำน    ฟิลิปปินส์ 9 ท่ำน  สิงคโปร์ 4 
ท่ำน เวียดนำม 19 ท่ำน  ไทย 55 ท่ำน 

 13. ตลำดชิ้นส่วนยำนยต์ของท่ำน มีข้อก ำหนดด้ำนมำตรฐำนใดบ้ำง  
(สำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
       SAE 16 ท่ำน ISO/IEC 48 ท่ำน EMC 0 ท่ำน ESA 0 ท่ำน CISPR 0 ท่ำน

 CCC 15 ท่ำน  EC/EU 11 ท่ำน UN/ECE 4 ท่ำน JIS 15 ท่ำน TIS 26 ท่ำน
 อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ...........................................................................................................................  
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของสถานประกอบการ 

ประเด็นค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

(ท่าน) 
มาก 

(ท่าน) 

ปาน
กลาง 
(ท่าน) 

น้อย 
(ท่าน) 

น้อย
ที่สุด 

(ท่าน) 
1. สถำนประกอบกำรมีกำรผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์มำเป็น
ระยะเวลำท่ียำวนำน 

15 38 14 0 2 

2. สถำนประกอบกำรมีเทคโนโลยีที่ทั้นสมัยสำมำรถลดเวลำ
ในกำรผลิตได้ 

2 9 17 39 2 

3. สถำนประกอบกำรต้องกำรเครื่องจักรที่มีประสิทธิภำพ
และได้มำตรฐำนสูง 

13 20 34 2 0 

4. สถำนประกอบกำรมีเทคโนโลยีที่ใช้ส ำหรับกำรลดต้นทุน
ในกำรผลิต 

6 14 26 21 2 

5. สถำนประกอบกำรเน้นผลิตภัทฑ์ที่มีน้ ำหนักเบำ 4 19 31 13 2 
6. สถำนประกอบกำรเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีควำมแข็งแรง
ทนทำน 

10 33 26 0 0 

7. สถำนประกอบกำรมีเทคโนโลยีที่ใช้ส ำหรับกำรข้ึนรูป
ชิ้นส่วนที่ทันสมัย 

4 11 19 35 0 

8. สถำนประกอบกำรมีกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในกำร
ผลิตชิ้นส่วนทดแทน 

1 7 12 38 11 

9. สถำนประกอบกำรมีควำมต้องกำรเทคโนโลยีที่ทันสมัย
สำมำรถตอบโจทย์ตำมกำรสั่งซื้อของลูกค้ำได้เป็นอย่ำงดี 

8 33 22 6 0 

10. สถำนประกอบกำรมีควำมต้องกำรเทคโนโลยีกำรข้ึนรูป
ที่สำมำรถข้ึนรูปชิ้นส่วนได้ทุกรูปแบบ 

2 36 27 4 0 

11. สถำนประกอบกำรมีควำมต้องกำรใช้เทคโนโลยีในกำร
ผลิตทีมีควำมปลอดภัย ประหยัดพลังงำน และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

11 29 27 2 0 

12. สถำนประกอบกำรมีกำรควบคุมเวลำ และอุณหภูมิที่ใช้
ในกำรข้ึนรูปผลิตภัณฑ์ 

5 15 38 6 5 

13. สถำนประกอบกำรใช้กระบวนกำรทำงซอฟต์แวร์ เช่น 
CAD/CAM/CAE/ 
Automation มำช่วยในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ 

3 10 25 27 4 

14. สถำนประกอบกำรใช้กระบวนกำรทำงซอฟต์แวร์ เช่น 
CAD/CAM/CAE/ 
Automation มำช่วยในกำรข้ึนรูปผลิตภัณฑ์ 

5 8 6 48 2 

15. สถำนประกอบกำรใช้กระบวนกำรทำงซอฟต์แวร์ เช่น 
CAD/CAM/CAE/ 
Automation มำช่วยในกำรทดสอบมำตรฐำนของ
ผลิตภัณฑ์ 

4 35 14 13 3 
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นและทัศนคติของสถานประกอบการ 

ประเด็นค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

(ท่าน) 
มาก 

(ท่าน) 

ปาน
กลาง 
(ท่าน) 

น้อย 
(ท่าน) 

น้อย
ที่สุด 

(ท่าน) 
1. ผู้ผลิตมีควำมต้องกำรคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 28 30 2 9 0 
2. ผู้ผลิตต้องกำรลงทุนส ำหรับเทคโนโลยีในกำรผลิต 27 33 9 0 0 
3. ผู้ผลิตต้องกำรผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ที่หลีกเลี่ยงกำร
ลอกเลียนแบบ 

23 27 14 5 0 

4. ผู้ผลิตมีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตระหว่ำงสถำน
ประกอบกำรอื่น ๆ 

6 20 33 8 2 

5. ผู้ผลิตมีแนวโน้มที่จะขยำยตลำดไปยังประเทศอื่น ๆ ใน
กลุ่มประเทศอำเซียน (AEC) และเขตกำรค้ำเสรีอำซียน 
(AFTA) 

13 49 5 0 2 

6. ผู้ผลิตมีแนวโน้มกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในต่ำงประเทศมำกข้ึน
เมื่อไทยเข้ำร่วมเขตกำรค้ำเสรีอำเซียน (AFTA) ในปี 2558 
อย่ำงเต็มรูปแบบ 

12 40 15 0 2 

 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ และควำมคิดเห็นส ำหรับเทคโนโลยีทีส่่งผลกระทบต่อสถำนกำรณ์ด ำเนินธุรกิจของท่ำน
ในปัจจุบัน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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การพัฒนาตนเอง
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เข้ำร่วมงำนประชุมวิชำกำรด้ำนกำรวิจัยด ำเนินงำนแห่งชำติ ประจ ำปี 2558 (OR-Net 2015) 
จัดท ำโดย คณะวิศวกรรมศำสตร์ศรีรำชำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตศรีรำชำ ต ำบลทุ่งสุข
ลำ  อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี ระหว่ำงวันท่ี 26 – 27 มีนำคม 2558 ณ โรงแรมพินนำเคิล แกรนด์ 
จอมเทียน รีสอร์ท แอนด์ สปำ ผู้น ำเสนอผลงำน นำยเกียรติศักดิ์ กำมำด  
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 เข้ำร่วมน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร กำรประชุมวิชำกำรข่ำยงำนวิศวกรรมอุตสำหกำร 
ป ร ะ จ ำ ปี  2 5 5 8  (IE Network 2015) ภ ำย ใ ต้ หั ว ข้ อ  "Academics - Industrial Research 
Collaborations in order to be Excellence in ASEAN"  จัดท ำโดย ภำควิชำวิศวกรรมอุตสำ
หกำรและกำรจัดกำร คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำ
เขตพระรำชวังสนำมจันทร์ ต ำบลพระปฐมเจดีย์ อ ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ระหว่ำงวันท่ี 6-7 
สิงหำคม 2558 ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ 
 ประธำนในท่ีประชุม (Chairman) อำจำรย์ ดร.ชูศักด์ิ พรสิงห์ ภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร
และกำรจัดกำร คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
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 เข้ำร่วมน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึงวิจัย 
ครั้งท่ี 4 “สร้ำงองค์ควำมรู้ สู่กำรพัฒนำ น ำพำสังคม” จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง 
วันอังคำรท่ี 1 มีนำคม 2559 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง อ ำเภอจอมบึง จังหวัดรำชบุรี 
 ประธำนในท่ีประชุม (Chairman) อำจำรย์ ดร.นพดล อ่ ำดี และ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.         
วีรพล นำมบุญเรือง คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง 
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ประวัติผู้ท ำวิจัย 
 

ช่ือ-สกุล นายภัทรเวช ธาราเวชรักษ์ 
ท่ีอยู่ 118 หมู่ 4 ต าบลบ้านต๋อม  

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000  
โทร: 0 5445 8272 มือถือ: 06 1695 1952 

Email: Tharawetcharak_p@silpakorn.edu 
  
ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2556 ระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี  
ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 

พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาโท  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม  
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 

 




