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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 
1.1 ควำมส ำคัญและที่มำของกำรวิจัย 

ประเทศไทยมีความสามารถเป็นอันดับต้น ๆ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ จากข้อมูลของสถาบัน
ยานยนต์ ประเทศไทยมีการผลิตยานยนต์ทุกประเภทเป็นอันดับท่ี 13 ของโลก (2.456 ล้านคัน) ในปี 
พ.ศ. 2558 ด้วยเหตุผลนี้อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนจึงถือเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย ในการท่ี
จะส่งเสริมความเข้มแข็งและเป็นตัวจักรกลตัวหนึ่งท่ีจะน าพาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศ
รายได้ปานกลาง [1] 

ความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ส่วนหนึ่งมาจากความเข้มแข็งของห่วงโซ่
อุตสาหกรรมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ท่ีมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องรองรับ
บริษัทผู้ผลิตยานยนต์ (Makers) จากต่างชาตินับต้ังแต่ พ .ศ. 2503 อย่างไรก็ดีด้วยภาวะเศรษฐกิจ
ในช่วง 15 ปีหลัง และการเข้าสู่เขตการค้าเสรีอาเซียน (อาฟต้า) ท าให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อมไทยในห่วงโซ่อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยล าดับ 2 และ 3 (Tier 2, 3) ต้องเกิดแรง
กดดันให้มีการพัฒนายกระดับความสามารถอย่างจริงจัง [1, 2] 

หลังจากท่ีได้มีการเปิดเสรีทางการค้าในขั้นแรก โดยท่ีประเทศสมาชิกเดิม 6 ประเทศ (ไทย 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และบรูไน) ได้ท าการลดภาษีการค้าระหว่างกันเหลือร้อยละ 
0 ไปแล้วต้ังแต่ต้นปี 2553 นั้น จะเห็นว่าอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนของไทยได้รับประโยชน์
ค่อนข้างมากจากการเปิดเสรี ดังกล่าว โดยจะเห็นได้ท้ังจากการส่งออกและการลงทุนในประเทศท่ี
เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก และในอีกช่วง 3 ปีกว่าท่ีจะถึงนี้ หรือในปี 2558 การเปิดเสรีทางการค้าภายใต้
การรวมกลุ่ม เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (Asean Economic Community) ท่ีจะมี
ผลบังคับใช้กับอีก 4 ประเทศอาเซียนท่ีเหลือ หรือกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) ดัง
แสดงในรูปท่ี 1.1 ซึ่งส่งผลท าให้ทิศทางการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนของไทย
ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น จากการท่ีปัจจุบันค่ายรถต่างมองไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์เพื่อ กระจาย
ออกไปยังประเทศอื่นในภูมิภาค ดังนั้นหลังจากท่ีการเปิดเสรีภายใต้กรอบ AEC บรรลุเป้าหมายอย่าง
สมบูรณ์แล้ว จึงมีความเป็นไปได้ว่าผู้ประกอบการไทยน่าจะได้ประโยชน์ อย่างมากจากโอกาส
ดังกล่าว [1]    

 แม้ว่าโดยรวมแล้วจะคาดว่า ผลของการเปิดเสรีดังกล่าวจะเป็นโอกาสส าหรับผู้ประกอบการ
ไทย แต่จากสถานการณ์แรงงานและค่าจ้างแรงงาน ในปัจจุบันของไทย ท าให้ไทยมีโอกาสจะสูญเสีย
ความน่าลงทุนให้กับประเทศท่ีเป็นคู่แข่งของไทยในการเป็นฐานการผลิตรถยนต์ เช่น อินโดนีเซีย ได้ 
โดยเฉพาะเมื่อค่าจ้างแรงงานของอินโดนีเซียอยู่ในระดับท่ีต่ ากว่าไทยค่อนข้างมาก ซึ่งผู้ประกอบการ
เอสเอ็มอีในอุตสาหกรรมช้ินส่วนรถยนต์ควรท่ีจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมท้ังเพื่อให้สามารถได้รับ
ประโยชน์จากการเปิดเสรี รวมถึงพร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตอัน ใกล้
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ตารางท่ี 1.1 แสดงสถานการณ์ปัจจุบันของการเปิดเสรีทางการค้าภายใต้กรอบ AEC ส าหรับกลุ่ม         
ยานยนต์ 

 กรอบเวลำกำรบังคับใช้อัตรำภำษี (%) ภำยใต้กรอบ AEC  
ส ำหรับสินค้ำส่งออกของไทยหมวดรถยนต์ (HS:87) 

 2011 2012 2013 2015 2018 2020 

ASEAN 5 
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: กลุ่มประเทศ ASEAN 5 ประกอบไปด้วย ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ
เวียดนาม และ n.a. คือ ยังอยู่ระหว่างการเจรจา 

ท่ีมา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (ASEAN Secretariat) ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, กำรเปิดเสรี
กำรค้ำภำยใต้กรอบ AEC ในปี 2558 โอกำสส ำหรับเอสเอ็มอีชิ้นส่วนรถยนต์ไทย , เข้าถึงเมื่อ           
4 สิงหาคม 2558 , เข้าถึงได้จาก https://ttmemedia.wordpress.com//2011/09/26/aec-
B8%A/. 
 

โดยสรุป แม้การเปิดเสรีทางการค้าโดยรวมแล้วจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการโดยตรงในแง่ของ
การลดภาษีน าเข้าระหว่างกันของประเทศคู่ค้า และทิศทางการเคล่ือนย้ายการลงทุนไปยังประเทศท่ีมี
ต้นทุนท่ีต่ ากว่าขณะท่ีมีประสิทธิภาพสูงกว่า ซึ่งปัจจุบันไทยอาจจะยังได้เปรียบในข้อนี้ แต่เนื่ องจาก
ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ฝีมือในประเทศปัจจุบัน รวมถึงการท่ีค่าจ้างแรงงานมีแนวโน้มจะเพิ่ม
สูงขึ้นนี้ อาจท าให้ไทยสูญเสียความน่าสนใจในการลงทุนแก่ประเทศท่ีเป็นคู่แข่งของไทยในการเป็น
ฐานการผลิตรถยนต์ เช่น อินโดนีเซีย ซึ่งปัจจุบันมีค่าจ้างแรงงานท่ีต่ ากว่าไทยพอสมควรได้ ดังนั้น
เพื่อท่ีจะคงไว้ซึ่งขีดความสามารถในการแข่งขันท้ังในระยะส้ันและระยะยาวของธุรกิจ ผู้ประกอบการ
ควรต้องพยายามเพิ่ม Productivity ในการผลิตให้ได้มากท่ีสุด เช่น การน าเครื่องจักรการผลิตท่ีมี
เทคโนโลยีระดับสูงเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตมากขึ้น โดยอาจใช้ช่องทางการขอ รับการส่งเสริมการ
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ลงทุนจากบีโอไอ เพื่อลดต้นทุนภาษีการน าเข้าเครื่องจักร โดยเฉพาะการผลิตช้ินส่วนรถยนต์อีโคคาร์
นั้นจะได้รับการยกเว้นภาษีน าเข้าเครื่องจักรส าหรับทุกเขต นอกจากนี้ควรให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นกลุ่มท่ีมีทักษะท่ีหลากหลายและสูงขึ้น แต่ถ้าหากความต้องการใช้แรงงานไร้
ฝีมือในการผลิตอยู่ในสัดส่วนท่ีสูง ผู้ประกอบการอาจจะใช้วิธีการโยกการผลิตในส่วนท่ีต้องใช้แรงงาน
เหล่านี้มากไปยังประเทศเพื่อนบ้านท่ีมีค่าจ้างแรงงานท่ีต่ ากว่า แต่ก็ต้องยอมรับกับความเส่ียงจาก
ปัจจัยลบต่าง ๆ นอกประเทศ ท่ีอาจเกิดขึ้นด้วย [3] 

ด้วยเหตุนี้ โครงการวิจัยนี้จึงมีความมุ่งหมายท่ีจะค้นหาค าตอบจากการวิเคราะห์หาต าแหน่ง
การแข่งขันของผู้ประกอบการช้ินส่วนยานยนต์ไทย เพื่อให้ทราบถึง จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ
อุปสรรค ท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานรวมถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น และแนวโน้มการเปล่ียนแปลงใน
อนาคต รวมถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ีมีต่อธุรกิจของผู้ประกอบการช้ินส่วนยานยนต์ไทย 
อีกท้ังถึงข้อเสนอแนะอื่น ๆ ท่ีมาจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย [2, 4] 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษาปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับบริษัทผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีอยู่ใน Tier 2 
และ Tier 3 ของห่วงโซ่อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย 

1.2.2 เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมของบริษัทผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีอยู่ใน Tier 2 
และ Tier 3 ของห่วงโซ่อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย 

1.2.3 เพื่อศึกษาแนวทางและกลยุทธ์ในการพัฒนาของบริษัทผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดย่อม
ท่ีอยู่ใน Tier 2 และ Tier 3 ของห่วงโซ่อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย 

1.2.4 เพื่อศึกษาต าแหน่งการแข่งขันของบริษัทผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีอยู่ใน             
Tier 2 และ Tier 3 ของห่วงโซ่อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย 
 
1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย 

งานวิจัยเริ่มจากการหาต าแหน่งการแข่งขันทางอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ในกลุ่มประเทศ
อาเซียน (Asean) จากข้อมูลทุติยภูมิ ท่ี ทันสมัยเพื่อค้นหาประเทศคู่แข็งท่ีส าคัญของไทย และ
เปรียบเทียบต าแหน่งในการแข่งขันกับผลการส ารวจบริษัทผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีอยู่ใน 
Tier 2 และ Tier 3 ของห่วงโซ่อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยกับประเทศคู่แข่งท่ีส าคัญ จากนั้น
การก าหนดกลยุทธ์จะใช้เครื่องมือทางการจัดการเชิงกลยุทธ์มาก าหนดแผนปฏิบัติการ เพื่อหาแนว
ทางการด าเนินกลยุทธ์ในการปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย
ต่อไป 
 
1.4 สมมติฐำนกำรวิจัย 

1.4.1 สามารถน าแบบจ าลองแรงผลักดัน  5 ประการ (Five Force Model) มาวิเคราะห์
สภาวะการแข่งขันของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยจากข้อมูลทุติยภูมิได้อย่างเป็น
รูปธรรม 
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1.4.2 สามารถทราบประเทศคู่แข่งท่ีส าคัญของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนได้อย่างแท้จริง 

1.4.3 สามารถใช้เครื่องมือ  SWOT Analysis มาวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมของของ
บริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทยได้อย่างแท้จริง 

1.4.4 สามารถใช้เครื่องมือ TOWS Matrix มาวิเคราะห์แนวทางการก าหนดกลยุทธ์ของ
บริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ขนาดกลางและขนาดย่อมไทยได้ท่ีอยู่ใน Tier 2 และ Tier 3 อย่าง
แท้จริง 

1.4.5 สามารถวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์การบริหารองค์กรของบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วน           
ยานยนต์ไทยในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 
 
1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.5.1 สามารถทราบต าแหน่งการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเมื่อเทียบกับประเทศ
คู่แข่งท่ีส าคัญ 

1.5.2 รู้ถึงมุมมองการแข่งขันของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยกับประเทศคู่แข่งภายใน
กลุ่มประชาคมอาเซียนท่ีส าคัญ 

1.5.3 ผลส ารวจข้อมูลท่ีแท้จริงของผู้ผลิตช้ินส่วนขนาดกลางและขนาดย่อมไทยในห่วงโซ่
อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย 

1.5.4 สามารถทราบได้ว่าบริษัทผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีอยู่ใน Tier 2 และ Tier 3 
ของห่วงโซ่อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยมีศักยภาพมากน้อยเพียงใด โดยพิจารณาจากจุดแข็ง 
(Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ซึ่งจุดแข็งและจุดอ่อนดังกล่าวจะแสดงให้เห็นบริษัทผู้ผลิต
ดังกล่าวมีอะไรบ้างท่ีเป็นจุดแข็งท่ีควรคงไว้ และอะไรบ้างท่ีเป็นจุดอ่อนท่ีควรปรับปรุงให้ดีขึ้น ส่วนการ
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกนั้น ไม่สามารถควบคุมได้โดยพิจารณาจากโอกาส (Opportunities) และ
อุปสรรค (Threat) ก็เพื่อปรับปรุงองค์ให้มีความสอดคล้องกับปัจจัยส่ิงแวดล้อมภายนอก 
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บทที่ 2 
 

ทฤษฎีที่เก่ียวข้องและแนวโน้มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 
 
 งานวิจัยเริ่มจากการศึกษาวรรณกรรมเกี่ยวกับสภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ แนวโน้ม และ
ประเทศท่ีประสบความส าเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ จากนั้นก าหนดคู่แข่งและวิเคราะห์
ต าแหน่งในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยจากการศึกษาข้อมูลในเชิงลึก และประยุกต์
เครื่องมือทางการจัดการงานวิศวกรรมเช่น Five Force Model, SWOT Analysis และ TOWS 
Matrix ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและกลยุทธ์จากค่าถ่วงน้ าหนักของแต่ละปัจจัยท่ีประเมินจาก
แบบสอบถามท่ีใช้ในการส ารวจความคิดเห็นจากบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทยท่ีอยู่ในกลุ่ม tier 2 
และ tier 3 รวมถึงรวบรวมข้อมูลและแนวคิดเพื่อหาแนวทางท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับการ
วิจัยในครั้งนี้ 
 
2.1 เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) 

หลังจากท่ีได้มีการเปิดเสรีทางการค้าในขั้นแรก โดยท่ีประเทศสมาชิกเดิม 6 ประเทศ (ไทย 
อินโดนีเซีย มาเลเซียฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และบรูไน) ได้ท าการลดภาษีการค้าระหว่างกันเหลือร้อยละ 0 
ไปแล้วต้ังแต่ต้นปี 2553 นั้น จะเห็นว่าอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนของไทยได้รับประโยชน์
ค่อนข้างมากจากการเปิดเสรี ดังกล่าว โดยจะเห็นได้ท้ังจากการส่งออกและการลงทุนในประเทศท่ี
เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก และในอีกช่วง 3 ปีกว่าท่ีจะถึงนี้ หรือในปี 2558 การเปิดเสรีทางการค้าภายใต้
การรวมกลุ่ม เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (Asean Economic Community) ท่ีจะมี
ผลบังคับใช้กับอีก 4 ประเทศอาเซียนท่ีเหลือ หรือกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) นั้น 
ย่อมจะส่งผลท าให้ทิศทางการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนของไทยขยายตัวเพิ่ม
สูงขึ้น ดังแสดงในรูปท่ี 2.1 มูลค่าการส่งออกช้ินส่วนยานยนต์ของไทยไปยังประเทศในอาเซียนช่วง 7 
เดือนแรกของปี 2554 ซึ่งปัจจุบันค่ายรถต่างมองไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์เพื่อ กระจาย
ออกไปยังประเทศอื่นในภูมิภาค ดังนั้นหลังจากท่ีการเปิดเสรีภายใต้กรอบ AEC บรรลุเป้าหมายอย่าง
สมบูรณ์แล้ว จึงมีความเป็นไปได้ว่าผู้ประกอบการไทยน่าจะได้ประโยชน์อย่างมากจากโอกาสดังกล่าว 
[2, 4, 5] 
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รูปท่ี 2.1 แสดงมูลค่าการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยไปยังประเทศในอาเซียน 
ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2554 

ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย์ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, การเปิดเสรีการค้าภายใต้กรอบ AEC ในปี 2558 : 
โอกาสส าหรับเอสเอ็มอีชิ้นส่วนรถยนต์ไทย , เข้าถึงเมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 , เข้าถึงได้จาก 
https://ttmemedia.wordpress.com/2011/09/26/aec %E0%B8%A3%E0%B8%84%E0% 
B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83/.  
 

แม้ว่าโดยรวมแล้วจะคาดว่า ผลของการเปิดเสรีดังกล่าวจะเป็นโอกาสส าหรับผู้ประกอบการ
ไทย แต่จากสถานการณ์แรงงานและค่าจ้างแรงงาน ในปัจจุบันของไทย ท าให้ไทยมีโอกาสจะสูญเสีย
ความน่าลงทุนให้กับประเทศท่ีเป็นคู่แข่งของไทยในการเป็นฐานการผลิตรถยนต์ เช่น อินโดนีเซีย ได้ 
โดยเฉพาะเมื่อค่าจ้างแรงงานของอินโดนีเซียอยู่ในระดับท่ีต่ ากว่าไทยค่อนข้างมาก ซึ่งผู้ประกอบการ
เอสเอ็มอีในอุตสาหกรรมช้ินส่วนรถยนต์ควรท่ีจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมท้ังเพื่อให้สามารถได้รับ
ประโยชน์จากการเปิดเสรี  รวมถึงพร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ 

จากท่ีได้กล่าวถึงในเบ้ืองต้น แม้ปัจจุบันประเทศกลุ่ม CLMV จะยังมีก าแพงภาษีอยู่บ้าง แต่
ภายหลังจากท่ีแต่ละประเทศต้องลดภาษีลงเหลือ ร้อยละ 0 ในปี 2558 ภายใต้กรอบความตกลง AEC 
คาดว่าจะส่งผลดีต่อไทยเพิ่มข้ึนอีกมาก โดยเฉพาะจะส่งผลดีต่อภาพรวมการส่งออกของประเทศไทย
ในอนาคต เนื่องจากประเทศในกลุ่มนี้เป็นประเทศเกิดใหม่ท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน
ระดับสูง ความพร้อมและคุณภาพช้ินส่วนในประเทศยังไม่มากนัก ท าให้มีอุปสงค์ท่ียังมีโอกาสในการ
ขยายตัวอีกมาก โดยเฉพาะเวียดนาม ซึ่งเป็นอีกประเทศท่ีมีอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ในประเทศ 
แต่ความพร้อมด้านอุตสาหกรรมช้ินส่วนยังห่างจากไทยอยู่มาก  โดยปัจจุบัน ในเวียดนามมีผู้ผลิต
ช้ินส่วนอุปกรณ์รถยนต์ประมาณมากกว่า 100 ราย และมีอัตราการใช้ช้ินส่วน ส่วนประกอบและ
เครื่องยนต์ใน ประเทศ โดยเฉล่ียเพียงร้อยละ 10 ถึง 20 โดยส่วนประกอบท่ีผลิตในประเทศส่วนใหญ่
เป็นแบบง่าย ๆ รวมถึงมีต้นทุนท่ีสูงกว่าในการผลิต เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในก ลุ่มอาเซียน 
เนื่องจากการขาดแคลนอุตสาหกรรมหล่อโลหะและเครื่องจักรท่ีทันสมัย ท าให้เวียดนามต้องมีการ
น าเข้าช้ินส่วนรถยนต์ชนิด OEM จากไทยค่อนข้างมาก นอกจากนี้การท่ีเวียดนามไม่สามารถผลิต
รถยนต์ได้เพียงพอต่อความต้องการในประเทศและต้องน าเข้ารถยนต์จากต่างประเทศ เช่น ไทย ท าให้
ช้ินส่วน REM ของไทยน่าจะได้รับประโยชน์ดังกล่าวด้วย อนึ่ง กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
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เวียดนาม (Ministry of Industry and Trade: MoIT) ได้มีการคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ของ 
เวียดนามจะเติบโตอย่างมากในทศวรรษหน้า ท้ังนี้เนื่องจากเวียดนามเป็นประเทศท่ีเศรษฐกิจมีโอกาส
ขยายตัวสูงสุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในอาเซียน ส่งผลให้รายได้ประชากรมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นใน
อนาคต ประกอบกับภายในปี 2558 เวียดนามจ าเป็นต้องลดภาษีสินค้าเกือบท้ังหมดในหมวดยานยนต์
ท่ีน าเข้าจากประเทศในอาเซียนลงเหลือร้อยละ 0 ตามข้อผูกพันจากการเปิดเสรีอาเซียน ท าให้ช้ินส่วน
น าเข้า โดยเฉพาะจากไทย มีโอกาสจะเข้ามาในตลาดเวียดนามได้มากขึ้น [3, 4] ดังแสดงในรูปท่ี 2.2 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.2 แสดงยอดขายยานยนต์แยกตามประเภท และการคาดการณ์ตลาดยานยนต์เวียดนาม 
ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย์ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, การเปิดเสรีการค้าภายใต้กรอบ AEC ในปี 2558 : 
โอกาสส าหรับเอสเอ็มอีชิ้นส่วนรถยนต์ไทย , เข้าถึงเมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 , เข้าถึงได้จาก 
https://ttmemedia.wordpress.com/2011/09/26/aec %E0%B8%A3%E0%B8%84%E0% 
B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83/.  
 

ส่วนประเทศอื่น ๆ ในกลุ่ม  CLMV น่าจะเป็นในลักษณะของการน าเข้าช้ินส่วนอะไหล่จาก
ไทย ซึ่งทิศทางในอนาคตคาดว่าผู้ผลิตช้ินส่วนของไทยจะ ได้ประโยชน์จากการส่งออกไปยังกลุ่ม  
CLMV พอสมควร หลังจากท่ีภาษีจะลดลงเหลือร้อยละ 0 ท้ังหมดในปี 2558 ท้ังในส่วนช้ินส่วน
ประกอบรถยนต์และอะไหล่ อย่างไรก็ตามความ ท้าทายของอุตสาหกรรมช้ินส่วนไทยอยู่ท่ีตลาด
อะไหล่รถยนต์ท่ีอาจจะต้องเผชิญกับการแข่งขันจากอะไหล่ราคาถูกจากจีน ซึ่งผู้บริโภคในกลุ่ม
ประเทศเหล่านี้ยังมีรายได้ต่ าท าให้อะไหล่ ราคาถูกจากจีนอาจได้รับความนิยมมากกว่า ส่วนตลาด
ช้ินส่วนประกอบรถยนต์คาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบมากเท่าอะไหล่ เนื่องจากช้ินส่วนท่ีใช้ประกอบ
รถยนต์จ าเป็นท่ีจะต้องรักษาระดับคุณภาพท่ีระดับหนึ่ง ท าให้ช้ินส่วนไทยท่ีได้รับการยอมรับมากกว่า
ในเรื่องคุณภาพยังมีโอกาสในตลาด ประกอบกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นบริษัทจากญี่ปุ่น 
ท่ีมีวัฒนธรรมในการด าเนินธุรกิจท่ีเอื้อประโยชน์ต่อช้ินส่วนจากไทย โดยการซื้อช้ินส่วนจากบริษัท
ญี่ปุ่นด้วยกัน ซึ่งในไทยมีบริษัทผลิตช้ินส่วนท่ีถือหุ้นร่วมกันกับชาวญี่ปุ่นอยู่มากการลงทุนจาก
ต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากผลของการเปิดเสรีทางการค้า AEC [5] 

นอกจากการส่งออกสินค้าช้ินส่วนรถยนต์ท่ีมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นประโยชน์ท่ี
เห็นได้ในเชิงรูปธรรมเป็นอันดับแรก ๆ แล้วการเปิดเสรี ยังส่งผลให้ค่ายรถยนต์จากต่างประเทศเริ่ม
ย้ายฐานการลงทุนผลิตรถยนต์มายังไทยมากขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านภาษีภายใต้เงื่อนไ ข
หลักเกณฑ์ว่าด้วยถิ่นก าเนิด (Rule of Origins: RoOs) ดังแสดงในรูปท่ี 2.3 ซึ่งจะมีการก าหนดว่า 
สินค้าท่ีจะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีนั้นต้องผลิตในประเทศคู่เจรจาอย่างน้อยคิดเป็นมูลค่าเท่ากับร้อย
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ประเทศคู่
เจรจา = 

40%

นอกกลุ่ม
เจรจา = 

60%

หลกัเกณฑว์า่ดว้ย
ถ่ินก าเนิดสินคา้

(RoOs)

ละ 40 ของมูลค่าสินค้า ท้ังนี้เพื่อให้ไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกรถยนต์ในภูมิภาคอาเซียน และ
ออสเตรเลีย ท าให้อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมช้ินส่วนรถยนต์ได้รับประโยชน์ไปด้วย 
โดยเฉพาะ ช้ินส่วน OEM [5] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.3 แสดงหลักการว่าด้วยส่ิงก าเนิด (RoOs) 
ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย์ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, การเปิดเสรีการค้าภายใต้กรอบ AEC ในปี 2558 : 
โอกาสส าหรับเอสเอ็มอีชิ้นส่วนรถยนต์ไทย , เข้าถึงเมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 , เข้าถึงได้จาก 
https://ttmemedia.wordpress.com/2011/09/26/aec %E0%B8%A3%E0%B8%84%E0% 
B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83/.  
 

ซึ่งแนวโน้มการย้ายฐานการผลิตของค่ายรถยนต์มายังประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการย้ายฐานการผลิตออก จากประเทศญี่ปุ่นเพื่อการกระจายความเส่ียงท่ี
สูงขึ้น หลังจากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหวและสึนามิ ในช่วงต้นปีท่ีผ่านมา โดยจากผล
การส ารวจของ JBIC ประเทศไทย เป็นฐานการผลิตท่ีมีความน่าสนใจในการลงทุนเป็นอันดับ 3 รอง
จากจีนและอินเดีย ท าให้แนวโน้มการลงทุนจากญี่ปุ่นท่ีจะเข้ามายังไทยมีโอกาสเพิ่มข้ึนมากในอนาคต
อันใกล้นี้ เพื่อใช้ ไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกโดยเฉพาะไปยังประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน โดยอาศัย
ประโยชน์ทางด้านภาษีจากความตกลงว่าด้วยสิทธิพิเศษทางการค้าภายใต้กรอบ AEC ซึ่งทิศทาง 
ดังกล่าวย่อมท าให้แนวโน้มการผลิตรถยนต์ในไทยเพิ่มสูงขึ้นได้อีกมากโอกาสของผู้ประกอบการในการ
ขยายลงทุนไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน [4, 5] 
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รูปท่ี 2.4 ยอดผลิตและยอดขายรถยนต์ใน 5 ประเทศผู้ผลิตรถยนต์ในอาเซียนในปี 2554 
ท่ีมา: สถาบันยานยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรม, แผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ปี พ.ศ. 2555-
2559 (ม.ป.ท., 2555). 
 

นอกจากนักลงทุนต่างชาติจะเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นมากจากการเปิดเสรีทางการค้าแล้ว 
ในทางตรงกันข้าม การออกไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียนก็อาจเป็น
แนวทางหนึ่งท่ีควรพิจารณา หากผู้ประกอบการไทยมีทุนมากพอ และพร้อมจะรับความเส่ียงท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นในต่างประเทศ ซึ่งการขยายการลงทุนไปยังประเทศท่ีค่าจ้างแรงงานต่ ากว่า จะเป็นการช่วยลด
ต้นทุนรวมถึงเป็นการเพิ่มผลก าไร รวมท้ังบางตลาดมีแนวโน้มท่ีจะขยายตัวได้อีกมากในอนาคต ซึ่ง
ผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิประโยชน์ท้ังในด้านภาษีในการส่งออกสินค้าไปยังประเทศอื่น  ๆ ในกลุ่ม 
รวมถึงสิทธิประโยชน์ในด้านอื่นๆในอนาคตด้วย เช่น การเคล่ือนย้ายแรงงาน เป็นต้น 

จากรูปท่ี 2.4 แสดงให้เห็นได้ว่าไทยเป็นประเทศเดียวท่ีมีการผลิตรถยนต์มากกว่าความ
ต้องการในประเทศ ท้ังนี้เนื่องจากไทยเน้นการผลิตเพื่อส่งออกเป็น หลักด้วยอีกทาง ขณะท่ีประเทศ
อื่น ๆ ยังต้องอาศัยการน าเข้ารถยนต์จากต่างประเทศ เช่น ไทย เพื่อให้สามารถตอบรับกับอุปสงค์ใน
ตลาดได้ อย่างไรก็ตาม ส าหรับผู้ประกอบการท่ีมองหาลู่ทางในการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ
แล้ว หากดูจากโอกาสในการเติบโตของตลาดในอนาคต อินโดนีเซียและเวียดนามนับว่าเป็นตลาดท่ี
น่าสนใจ โดยเฉพาะอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นฐานการผลิตรถยนต์ท่ีใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากไทย 
นอกจากนี้แนวโน้มตลาดรถยนต์ในประเทศของอินโดนีเซียท่ีมีทิศทางเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ี มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและจ านวนการถือครองรถยนต์ต่อประชากรท่ียังอยู่ใน
ระดับต่ า ท าให้การผลิตรถยนต์ในอินโดนีเซียมีโอกาสขยายตัวได้อีกมากในอนาคต 

ส าหรับส่วนแบ่งตลาดรถยนต์ในประเทศของอินโดนีเซีย ดังท่ีแสดงในรูปท่ี 2.5 นั้น รถ
อเนกประสงค์ MPV ถือครองส่วนแบ่งตลาดสูงท่ีสุดถึงร้อยละ 64 ของตลาดรวม ซึ่งรถยนต์ประเภทนี้
ท่ีได้รับความนิยมเป็นหลักคือ รถรุ่น Toyota Avanza และ Toyota Innova ของค่ายโตโยต้า ส่งผล
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ให้โตโยต้าเป็นแบรนด์รถท่ีถือครองส่วนแบ่งการผลิตรถยนต์สูงท่ีสุดในอินโดนีเซียถึงประมาณเกือบ
ร้อยละ 40 และก็คล้าย ๆ กับประเทศไทยท่ีค่ายรถญี่ปุ่นถือครองส่วนแบ่งการตลาดสูงถึงร้อยละ 95 
ท าให้ผู้ประกอบการท่ีผลิตช้ินส่วนส าหรับค่ายรถญี่ปุ่นอยู่แล้ว อาจมีโอกาสในการขยายการลงทุนเข้า
ไปในอินโดนีเซียได้ง่ายขึ้นอาศัยความสัมพันธ์กับค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นในไทย [4, 5, 6] และได้แสดง
สัดส่วนการผลิตรถยนต์ในอินโดนีเซียตามประเภทดังแสดงในรูปท่ี 2.6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.5 แนวโน้มตลาดรถยนต์ในประเทศของอินโดนีเซีย 
ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย์ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, การเปิดเสรีการค้าภายใต้กรอบ AEC ในปี 2558 : 
โอกาสส าหรับเอสเอ็มอีชิ้นส่วนรถยนต์ไทย , เข้าถึงเมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 , เข้าถึงได้จาก 
https://ttmemedia.wordpress.com/2011/09/26/aec %E0%B8%A3%E0%B8%84%E0% 
B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83/.  

 
 

 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.6 แสดงสัดส่วนการผลิตรถยนต์ในอินโดนีเซียตามประเภทในปี 2554 

ท่ีมา: สถาบันยานยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรม, แผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ปี พ.ศ. 2555-
2559 (ม.ป.ท., 2555). 
 
ซึ่งโครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน โครงสร้างของอุตสาหกรรมยานยนต์ประกอบด้วย
ผู้ประกอบการ 2 กลุ่มใหญ่คือ  [3] 
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           2.1.1 กลุ่มกิจกรรมหลัก (Core activities) ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมปลายน้ า ได้แก่ ผู้
ประกอบยานยนต์และผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ ซึ่งผู้ประกอบการยานยนต์ ประกอบด้วย กลุ่มผู้
ประกอบรถยนต์นั่งส่วนบุคคล กลุ่มผู้ประกอบรถจักรยานยนต์ และผู้ประกอบรถเพื่อการพาณิชย์ เป็น
ต้น ท่ีส่วนใหญ่เป็นบริษัทต่างชาติ และบริษัทท่ีร่วมทุนกับต่างชาติ ซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มท่ีส าคัญในการ
ก าหนดบทบาททิศทางในการผลิตของผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ท้ังหมดของไทยดังแสดงในรูปท่ี 2.7 โดย
จ าแนกผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ ตามล าดับช้ันของโครงสร้างการผลิตได้ ดังนี้ 

2.1.1.1 ผู้ผลิตช้ินส่วนล าดับท่ี 1 (First tier, Tier I) คือ ผู้จัดหาหรือผู้ผลิตช้ินส่วน
ประเภท อุปกรณ์และจัดส่งให้แก่โรงงานประกอบยานยนต์โดยตรง เช่น เครื่องยนต์ เบรก ล้อรถยนต์ 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งต้องมีความสามารถทางเทคโนโลยีการผลิตช้ินส่วนท่ีได้มาตรฐาน
ตามท่ีผู้ประกอบรถยนต์ก าหนด  
                2.1.1.2 ผู้ผลิตช้ินส่วนล าดับท่ี 2 (Second tier, Tier II) คือ ผู้จัดหาหรือผู้ผลิตช้ิน
ส่วนย่อย (Individual part) เพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ผลิตช้ินส่วนล าดับท่ี 1 เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกลและ
โลหะการ พลาสติก ยาง เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์ แก้ว และกระจก เป็นต้น ซึ่งอาจได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากผู้ผลิตช้ินส่วนในล าดับท่ี 1  
               2.1.1.3 ผู้ผลิตช้ินส่วนล าดับท่ี 3 (Third tier, Tier III) คือ ผู้จัดหาและผู้ผลิตวัตถุดิบ
เพื่อจัดส่ง ให้แก่ผู้จัดหา  
 
        2.1.2 กลุ่มกิจกรรมสนับสนุน (Support activities) ประกอบด้วย กลุ่มอุตสาหกรรมต้นน้ า 
กลุ่มอุตสาหกรรมการบริการและกลุ่มนโยบายและสนับสนุน โดยมรรายละเอียดดังนี้ 
              2.1.2.1 กลุ่มอุตสาหกรรมต้นน้ า (Upstream industrial) เป็นกลุ่มผู้ผลิตวัตถุดิบ 
เช่น เหล็ก กระจก หนัง พลาสติก เป็นต้น โดยมีการผลิตตามความต้องการของผู้ผลิตช้ินส่วนท้ังใน
ด้านปริมาณ มาตรฐานและคุณภาพ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มของผู้ผลิตเครื่องจักรกล (Machine) แม่พิมพ์ 
(Mould) อุปกรณ์ยึดจับช้ินงาน (Jig and fixture) และเครื่องมือ (Tooling) ต่าง ๆ 
            2.1.2.2 กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (Service industrial) เช่น ผู้ให้บริการกระจาย
สินค้า บริการ ด้านการเงิน การตรวจสอบ และทดสอบการบริการด้านการประกันภัย เป็นต้น 
 
            2.1.3 กลุ่มนโยบายและสนับสนุนประกอบด้วย 3 กลุ่มย่อยได้แก่ 
             2.1.3.1 กลุ่มภาครัฐ ท าหน้าท่ีในการแวงแผนและก าหนดนโยบายระดับชาติ เช่น
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นต้น 
             2.1.3.2 กลุ่มสถาบันยานยนต์และสมาคมผู้ประกอบการท่ีมีบทบาทส าคัญในการ
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน และระหว่างเอกชนด้วยกันเอง เช่น สถาบันยานยนต์
สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สมาคมผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทยเป็นต้น 
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รูปท่ี 2.7 แสดงสัดส่วนโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนไทย 

ท่ีมา: สถาบันยานยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรม, แผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ปี พ.ศ. 2555-
2559 (ม.ป.ท., 2555). 
 
2.2 สภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ 

2.2.1 แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ของโลก 
2.2.1.1 ภาพรวมการส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ของโลก 

รูปท่ี 2.8 แสดงมูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ของโลกและของ
ไทย ระหว่างปี 2544-2554 (2001-2011) จากรูปท่ี 2.9 พบว่าการส่งออกของโลกและของไทยมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี  ยกเว้นปี 2552 (2009) เนื่องมาจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก  ซึ่งการส่งออก
อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ของท้ังโลก จะพบว่าในปี 2554 (2011) มีการส่งออกท้ัง 
1.34 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และในช่วงปี 2554-2554 (2001-2011) อยู่ท่ีร้อยละ 8.67 ในขณะท่ีไทย
มีการส่งออกในปีเดียวกันท่ี 19,961.80 ล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วงปี 2554-2554 (2001-2011) สูงถึง
ร้อยละ 20.24 ซึ่งมีอัตราท่ีสูงกว่าของโลกมาก แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์
และช้ินส่วนยานยนต์ไทย ในส่วนของปี 2554 (2011) ท่ีไทยมียอดส่งออกลดลง เนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัยในประเทศ [6, 7] 
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รูปท่ี 2.8 แสงมูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ของโลกและของไทย  
ช่วงป ี2544-2554 (2001-2011) 

ท่ีมา: ไบรอัน เคฟ (ประเทศไทย), โครงการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าการ
ลงทุน (ม.ป.ท., 2555). 
 

อย่างไรก็ดี ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมาประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกมียอดการผลิตยานยนต์ยนต์และ
ช้ินส่วนยานยนต์ปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปริมาณการผลิตในปี พ.ศ. 2549 มีจ านวน 69.2 
ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2544 ร้อยละ 23 และในปี พ.ศ. 2554 มีจ านวน 80.1 ล้านคัน เพิ่มขึ้น
จากปี พ.ศ. 2549 ร้อยละ 16 แสดงว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ของโลกยังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่า
ในกลุ่มประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ซึ่งอุปทานจะถึงจุดอิ่มตัว แต่ตลาดในประเทศก าลังพัฒนากลับเติบโต
อย่างรวดเร็ว ดังแสดงในรูปท่ี 2.9 เมื่อพิจารณาข้อมูลการผลิตในปี พ.ศ. 2554 พบว่า ประเทศจีน
สามารถเป็นผู้ผลิตยานยนต์ท่ีมีปริมาณมากท่ีสุดในโลก จ านวน 18.4 ล้านคัน รองลงมาคือประเทศ
สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น จ านวน 8.6 และ 8.4 ล้านคัน ตามล าดับ ในขณะท่ีประเทศไทยนั้น ยังเป็น
ผู้ผลิตล าดับท่ี 15 ซึ่งมีปริมาณการผลิตยานยนต์ 1.5 ล้านคัน นอกจากนี้ ยังพบว่าประเทศผู้ผลิตยาน
ยนต์ 20 ล าดับแรกนั้นเป็นผู้ผลิตยานยนต์ จากประเทศในภูมิภาคเอเชีย 7 ประเทศ มีปริมาณการ
ผลิตยานยนต์รวมกันมากกว่าครึ่งของปริมาณการผลิตยานยนต์รวมทั่วโลก [7] ดังแสดงในรูปท่ี 2.10  
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รูปท่ี 2.9 ปริมาณการผลิตยานยนต์ของโลก 
ท่ีมา: สถาบันยานยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรม, แผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ปี พ.ศ. 2555-
2559 (ม.ป.ท., 2555). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.10 ปริมาณการผลิตยานยนต์รวมของประเทศผู้ผลิตยานยนต์ 20 ล าดับแรก ในป ีพ.ศ. 2554 
ท่ีมา: สถาบันยานยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรม, แผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ปี พ.ศ. 2555-
2559 (ม.ป.ท., 2555). 
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ส าหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ของโลก พบว่าบริษัทผู้ผลิตยาน
ยนต์จะย้ายฐานการผลิตไปใกล้ตลาดยานยนต์ไปยังแหล่งท่ีมีต้นทุนการผลิตและต้นทุนการขนส่งต่ า
กว่า โดยตลาดในภูมิภาคเอเชียเป็นตลาดเกิดใหม่ท่ีก าลังเติบโตเนื่องจากประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้น ได้
แสดงดังตารางท่ี 2.1 และมีอัตราการถือครองยานยนต์ยังอยู่ในระดับต่ าท่ีเป็นไปตามตารางท่ี 2.2 
ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่า การผลิตยานยนต์จะย้ายจากฐานการผลิตในภูมิภาคตะวันตก มาต้ังฐาน
การผลิตในภูมิภาคตะวันออกของโลกมากขึ้นนอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มว่าผู้ผลิตยานยนต์และช้ินส่วน
ยานยนต์รายต่าง ๆ จะร่วมมือกันมากขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด (Economy of 
scale) ในเรื่องต่าง  ๆ  เช่น  การผลิต การท าวิ จัยพัฒนา  และเทคโนโลยี  เป็น ต้น  เพื่ อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันร่วมกัน [6, 7] 
 
ตารางท่ี 2.1 จ านวนประชากรชนช้ันกลางของภูมภิาคต่าง ๆ และสัดส่วนประชากรชนช้ันกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา: ไบรอัน เคฟ (ประเทศไทย), โครงการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าการ
ลงทุน (ม.ป.ท., 2555). 
 

2.2.1.2 ภาพรวมความต้องการอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์   
ของโลก 

ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2547 พบว่าปริมาณการจ าหน่ายยานยนต์ท่ัวโลก ได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย
เฉล่ียร้อยละ 5 ต่อปี จนกระท่ังในปี พ.ศ. 2551 ท่ีเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ าท่ัวโลกจากปัญหาหนี้ด้อย
คุณภาพ (Sub-prime) ของสหรัฐอเมริกา ท าให้อัตราการเติบโตของการจ าหน่ายยานยนต์รวมท่ัวโลก
ลดลงร้อยละ 6 จนเมื่อภาวะเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวในปี พ.ศ. 2553 ท าให้อัตราการเติบโตของการ
จ าหน่ายเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 14 ท่ีปริมาณ 69 ล้านคันต่อปี และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2554 
ท่ีปริมาณ 72 ล้านคันต่อป ี[7] ดังแสดงในรูปท่ี 2.11 
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ตารางท่ี 2.2 อัตราการถือครองยานยนต์ของประเทศต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา: สถาบันยานยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรม, แผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ปี พ.ศ. 2555-
2559 (ม.ป.ท., 2555). 
 

เมื่อพิจารณาข้อมูลการจ าหน่ายในปี พ.ศ. 2554 พบว่า ประเทศจีนเป็นประเทศท่ีมีปริมาณ
จ าหน่ายยานยนต์ภายในประเทศมากท่ีสุดถึง 18.5 ล้านคันเมื่อเทีบยกับประเทศผู้ผลิตยานยนต์ของ
โลก รองลงมา คือประเทศสหรัฐอเมริกา จ านวน 13.0  และญี่ปุ่น 4.2 ล้านคัน ในขณะท่ีประเทศไทย
เป็นประเทศท่ีมีการจ าหน่ายยานยนต์ในประเทศล าดับท่ี 19 โดยมีปริมาณการจ าหน่ายอยู่ท่ี 0.79 
ล้านคัน [7] ดังแสดงในรูปท่ี 2.12  
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รูปท่ี 2.11 ปริมาณการจ าหน่ายยานยนต์ของประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก 
ท่ีมา: สถาบันยานยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรม, แผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ปี พ.ศ. 2555-
2559 (ม.ป.ท., 2555). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.12 ปริมาณการจ าหน่ายยานยนต์รวมของประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก 20 ล าดับแรก ในป ี2554 
ท่ีมา: สถาบันยานยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรม, แผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ปี พ.ศ. 2555-
2559 (ม.ป.ท., 2555). 
 

จากรูปท่ี 2.13 FIA Foundation (FIA) คาดการณ์ ในอนาคตจนถึงปี พ.ศ. 2593 ว่าปริมาณ
ยานยนต์ท่ีใช้งานจะเพิ่มมากกว่าปัจจุบันถึง 3 เท่า และเกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างสัดส่วนการใช้
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งานยานยนต์ของประเทศต่างๆ คือ ประเทศเศรษฐกิจเก่า (Mature economies) เช่น สหรัฐอเมริกา 
ยุโรป และญี่ปุ่น จะมีสัดส่วนการใช้ยานยนต์ท่ีน้อยลง ในขณะท่ีประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ (Emerging 
economies) เช่น จีน อินเดีย จะมีสัดส่วนการใช้ยานยนต์มากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ในอนาคตการ
จ าหน่ายยานยนต์ในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่จะมีสัดส่วนมากกว่าประเทศเศรษฐกิจเก่า  ซึ่ง
สอดคล้องกับท่ีได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ยังมีอัตราการถือครองยานยนต์ใน
ระดับต่ า จึงยังมีโอกาสเติบโต และขยายฐานการผลิตออกไปได้อีกมาก [7] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.13 คาดการณ์ปริมาณรถยนต์ท่ีใช้งาน (In use) จนถึงป ีพ.ศ. 2593 
ท่ีมา: สถาบันยานยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรม, แผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ปี พ.ศ. 2555-
2559 (ม.ป.ท., 2555). 
 

2.2.2 แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ของภูมิภาคอาเซียน 
ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน มีลักษณะของการผลิตยานยนต์ และช้ินส่วนยาน

ยนต์ ของภายในประเทศแต่ละประเทศท่ีแตกต่างกันแสดงตามรูปท่ี 2.14 ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม ดังนี้ [7, 8] 

2.2.2.1 กลุ่มประเทศท่ีเป็นฐานการผลิตยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ ท่ีมีอัตราการ
เติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสในการขยายตัวสูง ได้แก่ อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม 

2.2.2.2 กลุ่มประเทศท่ีไม่ได้เป็นฐานการผลิต แต่มีโอกาส และเริ่มมีแนวโน้มการ
พัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตและขยายตัว ได้แก่ กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ 
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รูปท่ี 2.14 ความสัมพันธ์ของการผลิตยานยนต์และตลาดในประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน 
ท่ีมา: สถาบันยานยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรม, แผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ปี พ.ศ. 2555-
2559 (ม.ป.ท., 2555). 
 

2.2.3 แนวโน้มการผลิตและจ าหน่ายยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ของอาเซียน 
ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนท่ีเป็นฐานการผลิตยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ท่ี

ส าคัญ ประกอบด้วย 5 ประเทศ ได้แก ่อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม โดยในช่วง 
5 ปีท่ีผ่านมา พ.ศ. 2550-2554 มีอัตราการขยายตัวของปริมาณการผลิตยานยนต์และช้ินส่วนยาน
ยนต์เฉล่ีย (Compound Annual Growth Rate: CAGR) ร้อยละ 7 โดยประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมี
ปริมาณการผลิตยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ท่ีส าคัญในภูมิภาค และประเทศอินโดนีเซีย มี CAGR 
มากท่ีสุด ร้อยละ 20 ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา ปริมาณการผลิตยานยนต์ รวมของอาเซียน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกระท่ังในปี พ.ศ. 2552 ท่ีปริมาณการผลิตยานยนต์ลดลง เนื่องจากเกิดวิกฤต
ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ัวโลก จนถึงปี พ.ศ. 2553 ปริมาณ
การผลิตยานยนต์ จึงกลับสู่สภาวะปกติอีกครั้ง และในปี พ.ศ. 2554 ประเทศในกลุ่มอาเซียนสามารถ
ผลิตยานยนต์ รวมกัน 3 ล้านคันต่อปี ซึ่งอัตราการผลิตยานยนต์ ลดลงจากปี พ.ศ. 2553 ท่ีปริมาณ 
3.1 ล้านคัน เนื่องจากเกิดสึนามิในประเทศญี่ปุ่น และมหาอุทกภัยในประเทศไทย ท าให้บริษัทผู้ผลิต
ช้ินส่วนยานยนต์จ านวนมาก และส่งผลถึงผู้ผลิตยานยนต์บางรายไม่สามารถท าการผลิตได้ตามปกติ 
ดังนั้นปริมาณการผลิตยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ของประเทศไทยจึงลดลง แม้จะมีบางประเทศ 
เช่น อินโดนีเซีย มีการผลิตยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ เพิ่มข้ึน แต่เนื่องจากประเทศไทยเป็นผู้ผลิต
และช้ินส่วนยานยนต์รายใหญ่ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน จึงส่งผลให้การผลิตยานยนต์และช้ินส่วน
ยานยนต์ของกลุ่มประเทศอาเซียนโดยรวมลดลง [8] ดังแสดงในรูปท่ี 2.15 
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รูปท่ี 2.15 การผลิตยานยนต์ของประเทศสมาชิกอาเซียน ปี พ.ศ. 2550-2554 
ท่ีมา: สถาบันยานยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรม, แผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ปี พ.ศ. 2555-
2559 (ม.ป.ท., 2555). 
 

เมื่อพิจารณาปริมาณการผลิตและจ าหน่ายยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ ของประเทศ
สมาชิกในกลุ่มอาเซียน พบว่า ทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนยกเว้นประเทศไทย มีปริมาณการจ าหน่าย
ภายในประเทศท่ีสูงกว่าปริมาณการผลิต ซึ่งหมายความว่าประเทศเหล่านี้ ยังมีการผลิตยานยนต์และ
ช้ินส่วนยานยนต์ ท่ีไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการภายในประเทศได้อย่างเพียงพอ ต่างจาก
ประเทศไทยท่ีผลิตยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ ส าหรับจ าหน่ายท้ังภายในประเทศและส่งออก [8] 
ดังแสดงในรูปท่ี 2.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.16 ปริมาณการผลิตและจ าหน่ายรถยนต์ของประเทศสมาชิกอาเซียนในปี พ.ศ. 2554 
ท่ีมา: สถาบันยานยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรม, แผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ปี พ.ศ. 2555-
2559 (ม.ป.ท., 2555). 
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2.2.4 แนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ของกลุ่มสมาชิก
อาเซียน 

2.2.4.1 นโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ 
ถึงแม้ว่าประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนจะต้ังอยู่ในภูมิประเทศท่ีใกล้เคียง

กัน แต่สภาวะทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศยังคงมีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็น
ปัจจัยท่ีท าให้อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน ท้ังใน
ด้านอุปสงค์ (demand) ของผู้บริโภคมีรสนิยมท่ีแตกต่างกัน และอุปทาน (supply) ในการผลิตยาน
ยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ ท่ีไม่เท่ากัน ซึ่งส่งผลให้นโยบายเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์และ
ช้ินส่วนยานยนต์ ของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน ดังนี้ [7, 8] 

ประเทศอินโดนีเซีย สภาพทางสังคมมีลักษณะครอบครัวใหญ่ จึงนิยมใช้
รถยนต์นั่งท่ีสามารถบรรทุกสมาชิกภายในครอบครัวท่ีมีจ านวนมากได้ ท าให้รัฐส่งเสริมการผลิตยาน
ยนต์นั่งอเนกประสงค์ (Multi-purpose vehicle: MPV) และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้อุตสาหกรรม
ช้ินส่วนยานยนต์ในประเทศอินโดนีเซีย มีความแข็งแกร่ง ดังนั้น ภาครัฐจึงส่งเสริมอุตสาหกรรมยาน
ยนต์นั่งขนาดเล็กใหม้ีราคาถูก 

 ประเทศมาเลเซีย เป็นประเทศเดียวในกลุ่มประเทศอาเซียนท่ีมีโครงการ
ยานยนต์แห่งชาติ เนื่องจากในปี พ.ศ. 2528 รัฐบาลต้องการให้อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยาน
ยนต์ เป็นสัญลักษณ์การเปล่ียนแปลงประเทศจากประเทศเกษตรกรรมเข้าสู่ยุคประเทศอุตสาหกรรม 
รวมท้ังต้องการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ ภายในประเทศอย่าง
จริงจัง โดยเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2528 ผลิตยานยนต์ตรา “Proton” และต่อมาในปี พ.ศ. 2537 จึงมี
โครงการท่ีสอง ผลิตยานยนต์ขนาดเล็ก ตรา “Perodua” เพื่อให้การเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์
และช้ินส่วนยานยนต์ มีความยั่งยืน ดังนั้น ภาครัฐจึงมีนโยบายส่งเสริมการผลิตยานยนต์และช้ินส่วน
ยานยนต์ ให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ภายใต้โครงการ Green initiative program  

ประเทศฟิลิปปินส์ ด้วยสภาพภูมิประเทศท่ีเกิดภัยธรรมชาติขึ้นบ่อยครั้ง 
อีกท้ังเกิดปัญหาสภาวะเศรษฐกิจ และการเมืองท่ีไม่มีเสถียรภาพ ท าให้ไม่มีการส่งเสริมการผลิตยาน
ยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ จากประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ แต่เป็นฐานการผลิตช้ินส่วนยาน
ยน ต์บางประ เภท  ใน ส่วนฐานการผลิตระบบส่งก าลั ง  (Transmission) ประ เภท  Manual 
transmission ส าหรับปิกอัพ 

ประเทศไทย ในอดีตเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชาชนต้องการพาหนะ
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรจึงก าหนดให้รถปิกอัพเป็นผลิตภัณฑ์เป้าหมาย (Product champion) และใน
ปัจจุบันมีแนวโน้มการใช้ยานยนต์ของภายในประเทศเปล่ียนแปลงไปสู่การใช้ยานยนต์นั่งขนาดกลาง
มากขึ้น ประกอบกับการก าหนดเป้าหมายท่ีจะให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์และช้ินส่วน
ยานยนต์ของภูมิภาคเอเชีย ซึ่งภาครัฐได้ค านึงถึงการส่งเสริมการผลิตรถปิกอัพเพียงอย่างเดียว อาจไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนเป็นสังคมเมืองมากขึ้น จึงก าหนดให้ยานยนต์ท่ี
ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล หรือท่ีเรียกกันส้ัน ๆ ว่า Eco car เป็นผลิตภัณฑ์เป้าหมายตัวที่สอง 
ของอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ไทย 
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ประเทศเวียดนาม ประชาชนในประเทศยังมีรายได้ในระดับท่ีค่อนข้างต่ า 
อีกท้ังยังมีกฎหมายควบคุมความเร็วในการขับขี่รถยนต์ ท าให้ประชาชนนิยมใช้รถจักรยานยนต์
มากกว่ารถยนต์ อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ จึงเน้นการผลิตรถจักรยานยนต์และ
ช้ินส่วนจักรยานยนต์ขนาดเล็ก และราคาถูก เป็นหลัก 

 
2.2.5 ความท้าทายอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ไทย 

เกิดการแข่งขันกันเอง โดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซียมีตลาดใหญ่กว่าประเทศไทย 
ท าให้มีโอกาสท่ีผู้ผลิตยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ ในอินโดนีเซียจะเพิ่มก าลังการผลิตมากขึ้น 
รวมท้ังนักลงทุนอาจย้ายฐานการผลิตจากประเทศไทยไปอินโดนีเซียได้ในส่วนของกรอบความตกลง
ด้านมาตรฐานและการรับรองผลิตภัณฑ์ยานยนต์ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น ประเทศไทย
โดยส านักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและกรมการขนส่งทางบกก าหนดมาตรฐานยานยนต์ท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานแนบท้าย MRA 19 รายการแล้ว นอกจากนี้ ประเทศไทยก าลังเตรียมความ
พร้อมด้านศูนย์ทดสอบ และ Technical service รวมถึงมีคณะท างานท่ีติดตามสถานการณ์ด้าน
มาตรฐานยานยนต์อย่างต่อเนื่อง เพราะศูนย์ทดสอบ และ Technical service เพื่อรองรับ ASEAN 
MRA นั้น จะท าให้ประเทศไทยเพิ่มขีดความสามารถด้านมาตรฐานและการรับรองในอาเซียน ซึ่งเป็น
ปัจจัยประการหนึ่งในการน าพาประเทศไทยไปสู่การเป็นผู้น าในเอเชียรวมถึงระดับโลก [9] 
 
2.3 ปัจจัยในการขับเคลื่อนที่ส าคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ไทย 

อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ไทยได้มีการพัฒนามามากว่า 50 ปี และขยายการ
เติบโตจนกระท่ังเป็นอุตสาหกรรมท่ีส าคัญอุตสาหกรรมหนึ่งของประเทศ ซึ่งในช่วงท่ีผ่านมา ได้มีส่วน
ช่วยเหลือในการพัฒนาประเทศไทย ด้วยการก่อให้เกิดรายได้และการจ้างงานในประเทศไทย อย่างไร
ก็ตาม ในปัจจุบันสภาวะการแข่งขันในโลก และภูมิภาคเอเซียจะมีความรุนแรงมากขึ้น การใช้กลยุทธ์
เช่นในอดีต อาจยังไม่เพียงพอท่ีจะช่วยให้อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ เติบโตได้อย่าง
ยั่งยืน ดังนั้น ในการพิจารณาทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านต่างๆ ในช่วงต่อไปจะต้องให้
ความส าคัญกับปัจจัยส าคัญท่ีจะส่งผลต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันท่ีมีประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศได้อย่างต่อเนื่อง [9] 

 
2.3.1 นโยบายที่เหมาะสมจากภาครัฐ 

ปัจจุบันประเทศไทยประสบความส าเร็จสู่เป้าหมายการเป็นฐานการผลิตท่ีส าคัญของ
ภูมิภาคเอเชีย และมีผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ท่ีมีความสามารถในการแข่งขันเป็นไปตามวิสัยทัศน์แผน
แม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ พ .ศ. 2550 - 2554 โดยเป็นฐานการผลิตรถปิกอัพอันดับ 1 ของโลก 
และยังเป็นฐานการผลิตรถยนต์ส าหรับนั่ง การมีผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ท่ีมีประสบการณ์และการ
พัฒนาในการผลิตมายาวนานกว่า 50 ปี อย่างไรก็ตาม ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา การขยายตัวและพัฒนา
อย่างรวดเร็วของประเทศจีน อินเดีย และ อินโดนีเซีย ตลอดจนนโยบายของหลายประเทศท่ีเน้นการ
ส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไต้หวัน จีน เป็นต้น ประกอบกับ
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ประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาอุทกภัยท่ีส่งผลต่อความเช่ือมั่นในการลงทุน  รวมถึงผลจากความ
ร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจของประเทศกลุ่มอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ดังนั้น การก าหนดนโยบายใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ไทย ให้มีทิศทางท่ีชัดเจน มีความสอดคล้อง
ระหว่างนโยบายของหน่วยงานต่างๆ ส าหรับการเร่งสร้างความเช่ือมั่นในการลงทุนด้วยการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติอย่างเป็นระบบ การสร้างโครงสร้างพื้นฐานท่ีดีเพื่อเตรียมรองรับ
แนวโน้มเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง  สนับสนุน
และส่งเสริมการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันท่ีส าคัญในด้านบุคลากร การบริหารจัดการเพื่อให้
พัฒนาให้เกิดผลิตภาพเพิ่มอย่างต่อเนื่อง การยกระดับความสามารถด้านมาตรฐานของประเทศ 
ท้ังหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นส าคัญท่ีจะช่วยรักษาและขยายการเป็นฐานการผลิตยานยนต์และ
ช้ินส่วนยานยนต์ของประเทศไทยในอนาคตข้างหน้านี้ [9, 10] 

 
2.3.2 การเตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

จากแนวโน้มการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยียานยนต์ท่ีมุ่งส่งเสริมเทคโนโลยีท่ี
สะอาด ประหยัด และปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนมากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้อุตสาหกรรมยานยนต์
และช้ินส่วนยานยนต์ไทย มีการพัฒนาเพื่อสอดคล้องกับความต้องการด้านเทคโนโลยีดังกล่าว การ
สร้างเสริมองค์ความรู้ งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีจะสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของ
อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ไทย จึงเป็นส่ิงส าคัญโดยเฉพาะเทคโนโลยีท่ีช่วยในการ
รักษาส่ิงแวดล้อมและเพิ่มความปลอดภัย เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เช้ือเพลิง การใช้พลังงาน
ทดแทนและพลังงานหมุนเวียน และท่ีส าคัญคือการลดน้ าหนักยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ การ
พัฒนาช้ินส่วนยานยนต์ท่ีมีมาตรฐานความปลอดภัย การพัฒนากระบวนการผลิตท่ีสอดคล้องกับ
เทคโนโลยี จึงเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีแก่
ผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย ไปสู่การ
แข่งขันทางเศรษฐกิจได้ในอนาคต อย่างไรก็ตามการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มี
การสร้างโครงสร้างพื้นฐานส าหรับการรองรับการวิจัย และพัฒนาในเรื่องดังกล่าว ได้แก่ศูนย์ทดสอบ
และวิจัยพัฒนายานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ โดยศูนย์ทดสอบฯ นี้ต้องสามารถรองรับการทดสอบ
ยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ได้ตามมาตรฐานสากล โดยเน้นการรับรองตามกรอบ ASEAN MRA 
เป็นล าดับแรก ซึ่งส่วนท่ีส าคัญอีกส่วนหนึ่งคือต้องรองรับการวิจัยและพัฒนาในเทคโนโลยีเป้าหมาย 
และมีผู้ใช้บริการหลักในส่วนนี้คือผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ และหน่วยงานของรัฐในการใช้เป็นหน่วยงาน
กลางในการก าหนดมาตรฐานของประเทศ [10] 

 
2.3.3 การสร้างมูลค่าให้เกิดในประเทศ 

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ไทย เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรม
หลักท่ีสามารถสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งในปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยสามารถ
สร้างมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ไทย ไปยังประเทศต่างๆ ท่ัวโลก
สูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศมากกว่า 4 แสนล้านบาท มีอัตราการขยายตัวการส่งออกเฉล่ียประมาณ
ร้อยละ 30 ต่อปี และมีห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ยาวและต่อเนื่อง ต้ังแต่วัตถุดิบต้นน้ าของ
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ช้ินส่วนยานยนต์เช่น อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์พลาสติก ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยาง และอุตสาหกรรมสนับสนุน ยกตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 
ส าหรับใช้เป็นส่วนประกอบของการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ และมีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยาน
ยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ในประเทศไทย จ านวนไม่น้อยกว่า 2,000 ราย ในการขับเคล่ือน
อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ไทย ให้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการคาดการณ์
ว่าในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งประเทศไทยได้มีการเปิดตัวสู่การค้าแบบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC) 
ประเทศไทยจะมีการผลิตยานยนต์เพิ่มขึ้นเป็น 3 ล้านคัน อย่างไรก็ตามหากการผลิตยานยนต์เหล่านั้น
เป็นเพียงการน าเข้าช้ินส่วนมาประกอบ ก็จะไม่เป็นการสร้างมูลค่าการผลิตยานยนต์และช้ินส่วนยาน
ยนต์ในประเทศท่ีจะมีผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง ดังนั้นประเด็นส าคัญของอุตสาหกรรม
ยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ไทย คือการมีเทคโนโลยีในการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ท่ีมีความแข็งแกร่ง 
เพื่อเป็นรากฐานความสามารถในการแข่งขันท่ียั่งยืนของประเทศ อย่างไรก็ตามในสภาวะการแข่งขัน
ของโลกท่ีเข้มข้นขึ้น ผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ของประเทศไทยจะต้องมีความสามารถบริหารจัดการ
ต้นทุนการผลิตท่ีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความพร้อมในการเปล่ียนแปลงของอนาคต ต้ังแต่
สภาวะเศรษฐกิจสังคม และส่ิงแวดล้อม รวมถึงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เพื่อเตรียมตัวส าหรับ
การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของประเทศไทยในอนาคตข้างหน้า ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ผลิตภาพ (Productivity) การพัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตท่ีสะอาดเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(Green manufacturing) การร่วมมื อระหว่ างภาครัฐกับภาคเอกชน  ภาคการศึกษา  และ
ผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ไทย ท้ังทางด้าน
ความรู้ความสามารถ สร้างเสริมประสบการณ์ ในการบริหารต้นทุนให้ลดลงเพื่อท าการบุกเบิกตลาดท่ี
มีความหลากหลายของสินค้าร่วมกันและตรงตามความต้องการของลูกค้า ดังนั้นการวิจัยและพัฒนา
ร่วมกันท าให้เกิดนวัตกรรมท่ีมีองค์ความรู้ในการพัฒนาส่ิงใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ท าให้การแข่งขันทาง
การค้าเปิดกว้าง และกระตุ้นให้อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ต้องปรับปรุงประสิทธิภาพ
และคุณภาพของตนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถอยู่รอดและแข่งขันได้ ซึ่งเป็นส่ิงส าคัญท่ีทุกภาคส่วน
ต้องให้ร่วมกันในการเร่งปรับปรุงและพัฒนาให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน
ยานยนต์สามารถเป็นฐานการผลิตยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ของอาเซียนและของโลกต่อไปได้ใน
อนาคต [10, 11] 
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2.4 แนวโน้มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.17 มูลค่าการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศไทย 
ท่ีมา: สถาบันยานยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรม, แผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ปี พ.ศ. 2555-
2559 (ม.ป.ท., 2555). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.18 มูลค่าการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศไทย แบ่งตามประเภทช้ินส่วน 
ท่ีมา: สถาบันยานยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรม, แผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ปี พ.ศ. 2555-
2559 (ม.ป.ท., 2555). 
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นอกจากประเทศไทยจะเป็นผู้ผลิตยานยนต์และรถจักรยานยนต์รายส าคัญของโลกแล้ว 
ประเทศไทยยังเป็นผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์รายส าคัญอีกด้วย ซึ่งมีทิศทางการเติบโตสอดคล้องกับการ
ผลิตยานยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกช้ินส่วนยาน
ยนต์ถึง 4 แสนล้านบาทแบ่งเป็นการส่งออกช้ินส่วนรถยนต์ร้อยละ 68 ช้ินส่วนรถจักรยานยนต์ร้อยละ 
6 และยางส า หรับยานยนต์ร้อยละ 26 ดังแสดงในรูปท่ี 2.17 เมื่อพิจารณาตามประเภทช้ินส่วนยาน
ยนต์ท่ีส่งออก พบว่าประเทศไทยส่งออกเครื่องยนต์และส่วนประกอบ (Engine & Part) มีสัดส่วนมาก
ท่ีสุดร้อยละ 36 [7, 9] ดังแสดงในรูปท่ี 2.18 

อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย มีการขยายฐานการลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต
ช้ินส่วนยานยนต์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนสามารถผลิตช้ินส่วนยานยนต์ท่ีมีความ
หลากหลาย มีคุณภาพและมาตรฐานการผลิตท้ังยานยนต์และจักรยานยนต์ ซึ่งท าให้อุตสาหกรรม
ช้ินส่วนยานยนต์ไทยเป็นท่ียอมรับในระดับโลก ท าให้สามารถส่งออกไปจ าหน่ายยังประเทศต่าง ๆ ได้
เพิ่มมากขึ้นปัจจุบันอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยได้สร้างงานให้กับแรงงานจ านวนกว่า 100,000 
คน โดยมีผู้ประกอบการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ประมาณ 1,657 ราย และโรงงานรวมท้ังยานยนต์และ
จักรยานยนต์ประมาณ 2,237 แห่ง ซึ่งส่วนมากผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ดังกล่าวจะเป็นผู้ผลิตช้ินส่วน
ยานยนต์ท่ีอยู่ในกลุ่ม tier 2 และ tier 3 หรือ SMEs ของไทย ซึ่งโดยท่ัวไปผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ มี
ตลาดในการจัดจ าหน่ายช้ินส่วนยานยนต์อยู่ 2 ตลาดหลัก ๆ ได้แก่ [7] 

1. ตลาดช้ินส่วนเพื่อน าไปใช้ประกอบยานยนต์ (Original Equipment Market: 
OEM) โดยผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ต้องป้อนให้กับผู้ผลิตยานยนต์และจักรยานยนต์รุ่นใหม่ ๆ ส าหรับ
ค่ายยานยนต์และรถจักรยานยนต์ ท่ีเข้ามาต้ังฐานการผลิตในไทยเพื่อประกอบยานยนต์และ
รถจักรยานยนต์เพื่อส่งออกและจ าหน่ายภายในประเทศ ซึ่งความต้องการใช้ช้ินส่วนยานยนต์ขึ้นอยู่กับ
ปริมาณการผลิตยานยนต์และรถจักรยานยนต์ของบริษัทผู้ประกอบยานยนต์  

2. ตลาด ช้ิน ส่วนทดแทนหรืออะ ไห ล่ทดแทน  (Replacement Equipment 
Market: REM) เป็นตลาดช้ินส่วนยานยนต์และอะไหล่ยานยนต์เพื่อการทดแทนช้ินส่วนยานยนต์เดิมท่ี
ช ารุด หรือสึกหรอตาม สภาพการใช้งาน ซึ่งช้ินส่วนยานยนต์แต่ละช้ินจะมีอายุการใช้งานท่ีแตกต่างกัน 
ดังนั้นผู้ผลิตท่ีผลิตเพื่อป้อนสู่ตลาดทดแทนนี้มีท้ังผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม
ไทย ท าให้ช้ินส่วนยานยนต์มีคุณภาพและมาตรฐานในการผลิตท่ีหลากหลาย โดยมีท้ังช้ินส่วนยานยนต์
แท้ ช้ินส่วนยานยนต์เทียม และช้ินส่วนยานยนต์ปลอม ดังนั้นการจ าหน่ายให้กับศูนย์บริการช้ินส่วน
ยานยนต์ของค่ายยานยนต์ต่างๆ ไม่ค่อยท าการจัดเก็บสต็อกช้ินส่วนยานยนต์ทดแทนมากนัก เพราะ
เน้นการจัดเก็บเฉพาะช้ินส่วนยานยนต์ท่ีใช้ในการซ่อมแซมยานยนต์บ่อยครั้งเท่านั้น เพื่อลดต้นทุนใน
การจัดเก็บของช้ินส่วนยานยนต์และอะไหล่ยานยนต์ต่าง ๆ 

 
2.4.1 สถานการณ์ที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย 

จากจากข้อมูลของ ไบรอัน เคฟ (ประเทศไทย) ประมวลจาก International Trade 
Centre ได้กล่าวถึงอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย มีอัตราการขยายตัวของการส่งออกท่ีสูงในระยะ 
10 ปีท่ีผ่านมา ซึ่งอธิบายได้จากปัจจัยต่าง ๆ ภายในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย ได้แก่ศักยภาพ
การผลิตของประเทศไทยท่ีสามารถผลิตช้ินส่วนยานยนต์ และมีต้นทุนไม่สูงมากนัก เมื่อเปรียบเทียบ
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กับประเทศผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์อื่น ๆ นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลกระทบเช่นกัน ซึ่งฝ่าย
ท่ีเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย ท้ังภาครัฐและเอกชน จะต้องเข้าใจและเตรียมตัวเพื่อ
ลดผลกระทบของปัจจัยต่าง ๆ เหล่านั้น โดยเน้นการปรับตัวของผู้ประกอบการซึ่งมีเป้าหมายทาง
ธุรกิจท่ีส าคัญคือ การรักษาอัตราการเติบโตในระยะส้ัน และการรักษาส่วนแบ่งตลาดหรือเพิ่มส่วนแบ่ง
ตลาดในระยะยาว ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของการผลิตช้ินส่วนยาน
ยนต์เพื่อส่งออกของไทย ได้แก่ [4, 7, 8] 

1. สภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีส่งผลกระทบต่ออุปสงค์อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยใน
ตลาดท่ีส าคัญ ๆ และยังส่งผลกระทบต่ออุปทานยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ 

2. สภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบและการเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุในการผลิตยานยนต์และ
ช้ินส่วนยานยนต์ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เหล็กกล้า หนัง และยางพารา 

3. ปัจจัยด้านนโยบายและมาตรการของประเทศคู่ค้า และคู่แข่งขันของไทย เช่น การ
ท าเขตการค้าเสรี หรือนโยบายกีดกันทางการค้าท่ีมิใช่ภาษี (NTMs) เป็นต้น 

4. ปัญหาด้านการปรับตัวของผู้ประกอบการไทยต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ท่ี
มีความประหยัดพลังงาน เป็นต้น 

5. ปัจจัยด้านนโยบายและมาตรการต่าง  ๆ ของรัฐบาลไทยกับผลกระทบต่อขีด
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยเช่น นโยบายส่งเสริมการลงทุนของ
นักลงทุนต่างชาติ หรือความไม่มีเสถียรภาพในการด าเนินนโยบายของภาครัฐ เป็นต้น 

6. ปัจจัยด้านภัยพิบัติของไทยและประเทศคู่ค้าวัตถุดิบท่ีมีอยู่ในประเทศไทย มีผลท าให้
ประเทศไทยต้องลดก าลังการผลิตในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ และส่งผลต่อขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศไทย 
 
2.5 การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) 

เนื่องจากสภาพแวดล้อมมีการเปล่ียนแปลงได้ และ มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานหากผู้บริหาร
หรือผู้ด าเนินการทราบถึงความเปล่ียนแปลงและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับองค์การก็จะสามารถรับมือ
กับการเปล่ียนแปลงนั้นได้  ดังนั้น องค์กรจึงควรมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆท่ีมีผลกระทบต่อ
ธุรกิจ เพื่อเป็นการประเมินหา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค ขององค์การ ผลการวิเคราะห์
มักถูกใช้เป็นรากฐานของการก าหนดกลยุทธ์ เพื่อท่ีจะท าให้บรรลุตาม วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย 
หรือ นโยบายขององค์กร ในการ การวิเคราะห์   SWOT Analysis [11, 16, 17] 

2.5.1 ความหมายของ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพองค์กร หรือหน่วยงานใน
ปัจจุบัน เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือส่ิงท่ีอาจเป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงานสู่สภาพท่ี
ต้องการในอนาคตซึ่งแบ่งไว้คือ SWOT   เป็นตัวย่อท่ีมีความหมายดังนี้  

1. Strengths - จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ  
2. Weaknesses - จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ  
3. Opportunities - โอกาสท่ีจะด าเนินการได้  
4. Threats - อุปสรรค ข้อจ ากัด หรือปัจจัยท่ีคุกคามการด าเนินงานขององค์การ  
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หลักการส าคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ 
สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก  ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็นการ
วิเคราะห์สภาพการณ์  (Situation Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน   เพื่อให้รู้ตนเอง (รู้
เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ท้ัง
ภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น
ภายนอกองค์กร ท้ังส่ิงท่ีได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคต รวมท้ังผลกระทบของ
การเปล่ียนแปลงเหล่านี้ท่ีมีต่อองค์กรธุรกิจ และจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถด้านต่าง ๆ ท่ี
องค์กรมีอยู่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์
และการด าเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรระดับองค์กรท่ีเหมาะสมต่อไป [11] 

2.5.2 ประโยชน์ของการวิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ท้ัง
ภายนอกและภายในองค์กรซึ่งปัจจัยเหล่านี้แต่ละอย่างจะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์กรอย่างไรจุดแข็งขององค์กรจะเป็นความสามารถภายในท่ีถูกใช้ประโยชน์เพื่อการ
บรรลุเป้าหมาย ในขณะท่ีจุดอ่อนขององค์กรจะเป็นคุณลักษณะภายใน ท่ีอาจจะท าลายผลการ
ด าเนินงาน โอกาสทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ท่ีให้โอกาสเพื่อการบรรลุเป้าหมายองค์กร
ในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ท่ีขัดขวางการบรรลุเป้าหมายของ
องค์กร  ผลจากการวิเคราะห์  SWOT นี้จะใช้เป็นแนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์ 
เพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนาไปในทางท่ีเหมาะสม [11]   

2.5.3 ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการท า SWOT Analysisการวิเคราะห์ SWOT จะครอบคลุม
ขอบเขตของปัจจัยท่ีกว้าง ด้วยการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคขององค์กรท าให้มีข้อมูล 
ในการก าหนดทิศทางหรือเป้าหมายท่ีจะถูกสร้างขึ้นมาบนจุดแข็งขององค์กร และแสวงหาประโยชน์
จากโอกาสทางสภาพแวดล้อม และสามารถ ก าหนดกลยุทธ์ท่ีมุ่งเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดล้อม
หรือลดจุดอ่อนขององค์กรให้มีน้อยท่ีสุดได้ ภายใต้การวิเคราะห์ SWOT นั้น จะต้องวิเคราะห์ท้ัง
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก องค์กร โดยมีข้ันตอนดังนี้ [11] 

2.5.4 การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรการประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร จะ
เกี่ยวกับการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากรและความสามารถภายในองค์กร ทุก ๆ ด้าน เพื่อท่ีจะ
ระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรแหล่งท่ีมาเบื้องต้นของข้อมูลเพื่อการประเมินสภาพแวดล้อม
ภายใน คือระบบข้อมูลเพื่อ การบริหารท่ีครอบคลุมทุกด้าน ท้ังในด้านโครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วิธี
ปฏิบัติงาน บรรยากาศในการท างานและทรัพยากรในการบริหารคน เงิน วัสดุ การจัดการ รวมถึงการ
พิจารณาผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาขององค์กรเพื่อท่ีจะเข้าใจสถานการณ์และผลกลยุทธ์ก่อนหน้านี้
ด้วย [11] 

จุดแข็งขององค์กร (S-Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ท่ี
อยู่ภายในองค์กรนั้นเองว่าปัจจัยใดภายในองค์กรท่ีเป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นขององค์กรท่ีองค์กร
ควรน ามาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้ และควรด ารงไว้เพื่อการ เสริมสร้างความเข็มแข็งขององค์กร   

จุดอ่อนขององค์กร (W-Weaknesses) เป็นการวิเคราะห์ ปัจจัยภายในจากมุมมอง
ของผู้ท่ีอยู่ภายในจากมุมมอง ของผู้ท่ีอยู่ภายในองค์กรนั้น ๆ เองว่าปัจจัยภายในองค์กรท่ีเป็นจุดด้อย 
ข้อเสียเปรียบขององค์กรท่ีควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร  
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2.5.5 การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกภายใต้การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์กรนั้นสามารถค้นหาโอกาสและอุปสรรคทางการด าเนินงานขององค์กรท่ีได้รับผลกระทบจาก
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจท้ังในและระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กรเช่น อัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน การงบประมาณ สภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น ระดับ
การศึกษาและอัตรารู้หนังสือของประชาชน การต้ังถิ่นฐานและการอพยพของ ประชาชน ลักษณะ
ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความเช่ือและวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางการเมือง เช่น 
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี และสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี หมายถึง 
กรรมวิธีใหม่ ๆ และพัฒนาการทางด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีจะช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพในการผลิตและ
ให้บริการ โอกาสทางสภาพแวดล้อม (O-Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กร 
ปัจจัยใดท่ีสามารถส่งผล กระทบประโยชน์ ท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อการด าเนินการขององค์กรใน
ระดับมหาภาค และองค์กรสามารถฉกฉวยข้อดีเหล่านี้มาเสริมสร้างให้ หน่วยงานเข็มแข็งขึ้นได้ 
อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (T-Threats) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กรปัจจัยใดท่ี
สามารถส่งผล กระทบในระดับมหภาคในทางท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายท้ังทางตรงและทางอ้อม ซึ่ง
องค์กรจ าต้องหลีกเล่ียง หรือปรับสภาพองค์กรให้มี ความแข็งแกร่งพร้อมท่ีจะเผชิญแรงกระทบ
ดังกล่าวได้ [11, 17] 
  2.5.6 ระบุสถานการณ์จากการประเมินสภาพแวดล้อมเมื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับ จุดแข็ง-จุดอ่อน 
โอกาส-อุปสรรค จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกด้วยการประเมินสภาพ แวดล้อม
ภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกแล้ว ให้น าจุดแข็ง-จุดอ่อนภายในมาเปรียบเทียบกับ โอกาส-
อุปสรรค จากภายนอกเพื่อดูว่าองค์กร ก าลังเผชิญสถานการณ์เช่นใดและภายใต้สถานการณ์ เช่นนั้น 
องค์กรควรจะท าอย่างไร โดยท่ัวไป ในการวิเคราะห์ SWOT ดังกล่าวนี้ องค์กร จะอยู่ในสถานการณ์ 4 
รูปแบบดังนี้ [11, 17, 18] 
       2.5.6.1 สถานการณ์ท่ี 1 (จุดแข็ง-โอกาส) สถานการณ์นี้ เป็นสถานการณ์ท่ีพึ่ ง
ปรารถนาท่ีสุด เนื่องจากองค์กรค่อนข้างจะมีหลายอย่าง ดังนั้น ผู้บริหารขององค์กรควรก าหนดกล
ยุทธ์ในเชิงรุก (Aggressive - Strategy) เพื่อดึงเอาจุดแข็งท่ีมีอยู่มาเสริมสร้างและปรับใช้และฉกฉวย
โอกาสต่าง ๆ ท่ีเปิดมาหาประโยชน์อย่างเต็มท่ี    
       2.5.6.2 สถานการณ์ท่ี 2 (จุดอ่อน-ภัยอุปสรรค) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ท่ี
เลวร้ายท่ีสุด เนื่องจากองค์กรก าลังเผชิญอยู่กับอุปสรรคจากภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อนภายใน
หลาย ประการ ดังนั้น ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดคือกลยุทธ์ การต้ังรับหรือป้องกันตัว (Defensive Strategy) 
เพื่อพยายามลดหรือหลบหลีกภัยอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดจนหามาตรการท่ีจะท าให้
องค์กรเกิดความสูญเสียท่ีน้อยท่ีสุด       
       2.5.6.3 สถานการณ์ท่ี 3 (จุดอ่อน -โอกาส) สถานการณ์องค์กรมีโอกาสเป็นข้อ
ได้เปรียบด้านการแข่งขันอยู่หลายประการ แต่ติดขัดอยู่ตรงท่ีมีปัญหาอุปสรรคท่ีเป็นจุดอ่อนอยู่ หลาย
อย่างเช่นกัน ดังนั้น ทางออกคือกลยุทธ์การพลิกตัว (Turnaround-Oriented Strategy) เพื่อจัดหรือ
แก้ไขจุดอ่อนภายในต่าง ๆ ให้ พร้อมท่ีจะฉกฉวยโอกาสต่างๆท่ีเปิดให้    
       2.5.6.4 สถานการณ์ ท่ี 4 (จุดแข็ง -อุปสรรค) สถานการณ์นี้ เกิดขึ้นจากการท่ี
สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออ านวยต่อการด าเนินงาน แต่ตัวองค์กรมีข้อได้เปรียบท่ีเป็นจุดแข็งหลายประการ 
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ดังนั้นแทนท่ีจะรอจนกระท่ังสภาพแวดล้อมเปล่ียนแปลงไปก็สามารถท่ีจะเลือกกลยุทธ์การแตกตัว 
หรือขยายขอบข่ายกิจการ (Diversification Strategy) เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งท่ีมีสร้างโอกาสใน
ระยะยาวด้านอื่นๆ แทนข้อพิจารณาในการวิเคราะห์ SWOT มีดังนี้ [11, 15, 17]    
         1. ควรวิเคราะห์แยกแยะควรท าอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้ได้ปัจจัยท่ีมีความส าคัญ
จริง ๆ เป็นสาเหตุหลัก ๆ ของปัญหาท่ีแท้จริง กล่าวคือ เป็นปัจจัยท่ีมีประโยชน์ในการน าไปก าหนด
เป็นนโยบาย ตลอดจนสามารถน าไปก าหนดกลยุทธ์ ท่ีจะท าให้องค์การ/ชุมชนบรรลุเป้าหมายท่ีเป็น
ผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย (Result) ได้จริง         
         2. การก าหนดปัจจัยต่าง ๆ ไม่ควรก าหนดของเขตของความหมายของ
ปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น จุดอ่อน (W) หรือ จุดแข็ง (S) หรือ โอกาส (O) หรือ อุปสรรค (T) ให้มี
ความหมายคาบเกี่ยวกัน จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องตัดสินใจ และช้ีชัดว่าปัจจัย ท่ีก าหนดขึ้นมานั้นเป็น
ปัจจัยในกลุ่มใด ท้ังนี้เพราะปัจจัยท่ีอยู่ต่างกลุ่มกัน ก็ต้องสมควรท่ีจะน าไปก าหนดกลยุทธ์ท่ีต่างกัน
ออกไป  
 

ปัจจัยภายใน /ปัจจัย
ภายนอก 

S จุดแข็งภายในองค์กร W จุดอ่อนภายในองค์กร 

O โอกาสภายนอก SO การน าข้อได้เปรียบของจุด
แข็ง ภายในและโอกาส
ภายนอกมาใช้ 

WO การแก้ไขจุดอ่อนภายใน
โดย  พิ จ ารณ าจาก โอ กาส
ภายนอก ท่ีเป็นผลดีต่อองค์กร 

T อุปสรรคภายนอก ST การแก้ไขหรือลดอุปสรรค
ภายนอกโดยน าจุดแข็งภายใน
มาใช้ 

WT การแก้ไขหรือลดความ
เสียหาย ของธุรกิจอันเกิดจาก
จุดอ่อนภายในองค์กรและ
อุปสรรคภายนอก 

 
                 3. ข้อดี – ข้อเสีย ของการท า SWOT Analysis ข้อดี เทคนิคการวิเคราะห์ 
SWOT ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ทางธุรกิจและการบริหารเชิงกล
ยุทธ์ เนื่องจากเป็นเทคนิคท่ีเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน ให้ความสะดวกเป็นอย่างมากส าหรับผู้ท่ีน า SWOT
มาใช้ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ด้านต่างๆ มากมาย เช่น 
                  การตัดสินใจเลือกเมื่อมีทางเลือกหลาย ๆ ทาง - การก าหนดความส าคัญก่อนหลังของ
เหตุการณ์ 
                  การบริหารความเปล่ียนแปลงท่ีต้องการให้เกิดขึ้น - การวิเคราะห์และแก้ปัญหาในการ
ด าเนินการ 
                  การวิเคราะห์โครงการเริ่มใหม่ 
                  การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้สูงขึ้น 
                  การสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหม่ ฯลฯ  
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                 ข้อเสีย ของการใช้ SWOT ก็มีอยู่ไม่น้อยเช่นกัน เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประโยชน์และความหลากหลายในการประยุกต์ใช้งาน เช่น 
                 โอกาสผิดพลาดเกิดจาก คุณภาพของข้อมูลท่ีน ามาใช้วิเคราะห์ ทักษะ ประสบการณ์ 
และความเข้าใจในความรู้พื้นฐานของเทคนิค  SWOT ของผู้วิเคราะห์ 
                 ต้องทบทวน SWOTเป็นระยะ ๆ เพื่อตรวจสอบสภาพว่า เหตุการณ์และปัจจัยต่าง ๆ ท่ี
น ามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน ยังเหมือนเดิมหรือมีการเปล่ียนแปลงไปแล้วหรือไม่       
 
2.6 การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกการแข่งขันในเชิงธุรกิจ              

 การเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อม  ในการวิเคราะห์  SWOT องค์กรควรได้ศึกษา เก็บ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมท้ังภายใน และ ภายนอกกิจการ เพื่อท าให้ทราบถึงความ
เปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อม และ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น การเก็บรวบรวมข้อมูลอาจท าได้หลายวิธี
ร่วมกัน ดังนี้ [8, 11, 14, 15] 
       1. จากข้อมูล จากหน่วยงานเก็บรวบรวมไว้แล้ว 
      2. ข้อมูลจากพนักงานในองค์การ 
       3. หนังสือพิมพ์ วารสารทางธุรกิจต่าง ๆ 
       4. หน่วยงานของรัฐ หรือ เอกชน 
       5. ฐานข้อมูลต่างๆ ท้ังภายใน ภายนอกองค์กร 
       6. ข้อมูลจากลูกค้า และ ผู้จัดส่งวัตถุดิบ 
       7. ข้อมูลจากการวิเคราะห์ของผู้เช่ียวชาญการพยากรณ์การเปล่ียนแปลงของสภาวะ
แวดล้อม 

นอกจากข้อมูลท่ีรวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ แล้ว ธุรกิจอาจต้องพยากรณ์ คาดการณ์ ถึง
สภาพแวดล้อมในอนาคต เช่น การพยากรณ์ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี เพื่อใช้ประกอบใน
การตัดสินใจ ก าหนดกลยุทธ์ ท่ีเหมาะสม กับองค์กรต่อไป การพยากรณ์ ท าได้หลายวิธีด้วยกัน ท้ังใน 
เชิงคุณภาพ และ เชิงปริมาณ ดังนี้  
       1.  การใช้ข้อมูลจากอดีตมาคาดการณ์อนาคต 
       2. ใช้ข้อวิจารณ์ หรือ ความคิดเห็นของบุคคลต่าง ๆ 
       3. ใช้ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
       4. ระดมสมอง 
       5. การคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคต 
       6. จากนักพยากรณ์อนาคต 
       7. ใช้สถิติในการวิเคราะห์  

การถั ว เฉ ล่ีย  การวิ เคราะห์ อนุ ก รม เวลา ก ารวิ เค ราะห์ ปั จ จัย  (Factor Analysis) 
สภาพแวดล้อมของธุรกิจ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายใน 
ซึ่งมีวิธีการวิเคราะห์ดังนี้ 
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            1. สภาพแวดล้อมการด าเนินงาน (Task Environment) เป็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบ
โดยตรง ต่อการด าเนินงานของกิจการ ประกอบไปด้วย ผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร เช่น รัฐบาล ชุมชน คู่
แข่งขัน ลูกค้า ผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ เจ้าหนี้ แรงงาน กลุ่มผลประโยชน์ 
            2. สภาพแวดล้อมโดยท่ัวไป (General Environment) เป็นปัจจัยท่ีไม่กระทบต่อ
การด าเนินงานระยะส้ันขององค์กร แต่มีผลต่อการตัดสินใจในระยะยาว ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี ภูมิศาสตร์ และปัจจัยระหว่างประเทศ 
 

2.6.1 สภาพแวดล้อมการด าเนินงาน (Task Environment)  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการด าเนินงานขององค์กร อาจจะเรียกว่า การวิเคราะห์

อุตสาหกรรม (Industrial Analysis) คือ กลุ่มขององค์กรท่ีมีผลิตผลและบริการคล้ายคลึงกัน หรือ 
กลุ่มธุรกิจท่ีมีลักษณะเดียวกัน สภาพแวดล้อมการด าเนินงานจะประกอบไปด้วยปัจจัยท่ีเฉพาะเจาะจง 
และ กระทบต่อการบริหารงานขององค์กรในทันที  เช่น  คู่แข่งขัน  ลูกค้า  แรงงาน และ ผู้จัด
จ าหน่าย ซึ่งรูปแบบการวิเคราะห์อุตสาหกรรมท่ีนิยมใช้กัน คือ รูปแบบการประเมินสภาพวะการ
แข่งขันภายในอุตสาหกรรม (5-F Model) ของ  Michael E. Porter ดังรูปท่ี 2.19 หรือ Five Force 
Model ประกอบไปด้วย 5 ปัจจัย คือ [8, 11, 13] 
            1. การคุกคามของผู้เข้ามาใหม่ (New Entrants) 
            2. คู่แข่งขันในอุตสาหกรรม (Industry Competitors) 
            3. การคุกคามของผลิตภัณฑ์ทดแทน (Substitutes) 
            4. อ านาจการเจรจาต่อรองของผู้ซื้อ (Bargaining Power OF Buyers) 
            5. อ านาจการต่อรองของผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ (Bargaining Power of Suppliers) 
 
   2.6.1.1 การคุกคามของผู้เข้ามาใหม่ (New Entrants) โดยท่ัวไปผู้เข้ามาใหม่ จะ
เพิ่มก าลังการผลิตใหม่แก่อุตสาหกรรม ความต้องการส่วนแบ่งการตลาด และ ทรัพยากรของผู้มาใหม่ 
จะคุกคามต่อองค์กรท่ีมีอยู่เดิมทันที การคุมคามของผู้เข้ามาใหม่ จะขึ้นอยู่กับอุปสรรคการเข้ามา 
(Entry Barrier) และการตอบโต้จากคู่แข่งขันท่ีมีอยู่เดิม ถ้าเข้ามาในอุตสาหกรรมได้ง่าย ก็มีการ
แข่งขันสูง เป็นอุปสรรคในการท าธุรกิจ อุปสรรคการเข้ามาในอุตสาหกรรมได้แก่ การประหยัดต่อ
ขนาด (Economics of scale) ความแตกต่างของสินค้า เงินลงทุนสูง ต้นทุนการเปล่ียนผู้ขาย 
ความสามารถในการเข้าถึงช่องทางการจัดจ าหน่าย และ นโยบายของรัฐ [8, 13] 
   2.6.1.2 คู่แข่งขันในอุตสาหกรรม (Industry Competitors)  หรือ สภาพการ
แข่งขันระหว่างบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน การด าเนินการของคู่แข่งขันหนึ่งจะมีผลกระทบต่อคู่
แข่งขันอื่น และอาจจะท าให้เกิดการตอบโต้ ความรุนแรงของสภาพการแข่งขันระหว่างองค์กรธุรกิจท่ี
อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ จ านวนคู่แข่งขันในอุตสาหกรรม อัตราการ
เจริญเติบโตของอุตสาหกรรม ถ้าอุตสาหกรรมยังเติบโตสูง การแข่งขันก็ไม่รุนแรง คุณลักษณะของ
สินค้าและบริการ มีความเหมือน หรือ ความต่างกัน มูลค่าของต้นทุนคงท่ี ก าลังการผลิต การออกจาก
อุตสาหกรรม ถ้าการออกไปยาก มีข้อจ ากัด จะท าให้คู่แข่งขันไม่ได้ลดจ านวนลง การแข่งขันจะสูง  
ข้อจ ากัดในการออกจากอุตสาหกรรม เช่น การลงทุนในโรงงานสูง ไม่สามารถน าไปใช้ในกิจการอื่น ไม่
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สามารถขายต่อได้ ต้นทุนการออกจากอุตสาหกรรมสูง เช่น ค่าชดเชยแก่ลูกจ้างความผูกพันท่ีมีต่อ
อุตสาหกรรมการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร/ต้นทุนคงท่ียังไม่ถึงจุดคุ้มทุน ความภาคภูมิใจของผู้บริหาร
กลัวเสียหน้าเมื่อออกจากอุตสาหกรรมแรงผลักดันจากรัฐบาล [8, 13] 
   2.6.1.3 การคุกคามของผลิตภัณฑ์ทดแทน  (Substitutes)  สินค้าทดแทนเป็นสินค้า
หรือบริการ ท่ีสามารถน าไปใช้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค แทนสินค้าหรือบริการอื่นได้
เช่นเดียวกัน หรือ ใกล้เคียงกัน เช่น เครื่องจักรสานพลาสติก แทน เครื่องจักรสานท่ีท าด้วยหวาย การ
ใช้น้ าตาลเทียมแทนน้ าตาลธรรมชาติ การใช้โทรสารแทนการส่งจดหมายถึงลูกค้า เครื่องเล่น VDO/ 
VCD กลายเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนเครื่องฉายภาพยนตร์มากขึ้นธุรกิจในอุตสาหกรรมหนึ่ง จะเป็นคู่
แข่งขันกับธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่น ท่ีผลิตภัณฑ์ทดแทนได้ ท าให้มีข้อจ ากัดในการก าหนดราคา และ 
ความสามารถในการท าก าไร คือ ถ้าต้ังราคาสูง ลูกค้าจะเปล่ียนใจไปซื้อผลิตภัณฑ์ทดแทน เช่น ราคา
เนื้อหมูขึ้นสูงมาก ผู้บริโภคหันไปซื้อเนื้อไก่แทน ดังนั้น ถ้ามีสินค้าทดแทน การแข่งขันจะสูง [11, 12] 
   2.6.1.4 อ านาจการเจรจาต่อรองของผู้ซื้อ (Bargaining Power OF Buyers) ผู้ซื้อ 
หรือ ลูกค้า จะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมด้วย ถ้าลูกค้ามีอ านาจต่อรอง สภาพการแข่งขันจะสูง 
เพราะลูกค้าสามารถท่ีจะกดดันราคาให้ต่ าลง และ คุณภาพของสินค้าและบริการดีขึ้น และสามารถ
เปล่ียนไปใช้สินค้าของคู่แข่งขัน ผู้ซื้อจะมีอ านาจการเจรจาต่อรองสูงเมื่อลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ในสัดส่วน
สูงจากบริษัท ลูกค้ามีโอกาสรวมธุรกิจไปข้างหลัง (Backward Integrated) ไปสู่ธุรกิจท่ีจ าหน่าย
วัตถุดิบให้กับองค์กรเช่นกลุ่มผู้จ าหน่ายรถยนต์ขู่ว่าจะประกอบรถยนต์เองแทนท่ีจะเป็นเพียงตัวแทน
จ าหน่าย มีทางเลือกอื่น ๆ ในการจัดซื้อมากมาย เนื่องจากสินค้าในตลาดไม่แตกต่างกันมาก ลูกค้าจะ
เลือกซื้อจากผู้ค้ารายใดก็ได้ต้นทุนในการเปล่ียนแปลงผู้จ าหน่ายวัตถุดิบต่ า (Lo of switching cost) 
[8, 11] 
   2.6.1.5 อ าน าจการ ต่อ รอ งขอ ง ผู้ จ าห น่ ายวั ตถุ ดิ บ  (Bargaining Power of 
Suppliers) ถ้าผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ หรือ Supplier มีอ านาจต่อรอง การแข่งขันจะสูง เนื่องจาก ผู้
จ าหน่ายวัตถุดิบสามารถกระทบอุตสาหกรรมได้ด้วยการขึ้นราคาหรือลดปริมาณของวัตถุดิบลงผู้
จ าหน่ายวัตถุดิบจะมีอ านาจการเจรจาต่อรองสูงเมื่อมีผู้จ าหน่ายวัตถุดิบน้อยรายแต่จ าหน่ายไปยัง
บริษัทจ านวนมาก [11, 17] 

ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ซื้อเป็นสัดส่วนท่ีน้อยจากผู้จ าหน่ายวัตถุดิบเมื่อเทียบกับ
ลูกค้ารายอื่น ต้นทุนในการเปล่ียนไปใช้วัตถุดิบอื่นสูงเช่น ค่าใช้จ่ายในการปรับเครื่องจักร เปล่ียนจาก
รถยนต์ใช้น้ ามันเบนซิน ไปเป็นใช้ก๊าซ (NGV) ไม่มีผลิตภัณฑ์แทนผู้จ าหน่ายวัตถุดิบสามารถรวมธุรกิจ
ไปข้างหน้า สู่ธุรกิจท่ีเป็นลูกค้าขององค์กร (Foreward Integrated) เช่น กลุ่มผู้กล่ันน้ ามัน จะต้ัง
ปั๊มน้ ามันเอง 
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รูปท่ี 2.19 แบบจ าลองแรงผลักดัน 5 ประการ (Five Force Model) ของ Michael E. Porter 
ท่ีมา: Pachareeya Klayplub, การแข่งขันกันระหว่างคู่แข่งภายในอุตสาหกรรรมเดียวกัน, เข้าถึง
เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://phatchareeyagm301.blogspot.com/. 
 
2.7 การสร้างแบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือวิจัยชนิดหนึ่งท่ีนิยมใช้กันมากในหมู่นักวิจัย 
ท้ังนี้เพราะการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามเป็นวิธีท่ีสะดวกและสามารถใช้วัดได้อย่าง
กว้างขวาง แบบสอบถามส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของค าถามเป็นชุด  ๆ ท่ีได้ถูกรวบรวมไว้อย่างมี
หลักเกณฑ์และเป็นระบบ เพื่อใช้วัดส่ิงท่ีผู้วิจัยต้องการจะวัดจากกลุ่มตัวอย่างหรือประชากรเป้าหมาย
ให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงท้ังในอดีต ปัจจุบันและการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต การเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถามสามารถท าได้ด้วยการสัมภาษณ์หรือให้ผู้ตอบตอบด้วยตนเอง ส าหรับบทความนี้จะ
มุ่งเน้นท่ีการสร้างแบบสอบถามส าหรับให้ผู้ตอบตอบด้วยตนเอง มีการกล่าวถึงโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม และข้อเด่นข้อด้อยของการใช้แบบสอบถามท่ีให้ผู้ตอบ
ตอบด้วยตนเอง เพื่อให้นักวิจัยหรือผู้ท่ีสนใจสามารถสร้างแบบสอบถามท่ีตรงตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยและเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างหรือประชากรเป้าหมาย อันจะน ามาซึ่งผลการวิจัยท่ีความ
ถูกต้องและเช่ือถือได้มากท่ีสุด ดังรายละเอียดต่อไปนี้ [18, 19, 20] 
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2.7.1 โครงสร้างของแบบสอบถาม 
โครงสร้างของแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย 3 ส่วนส าคัญ ดังนี้ 
2.7.1.1 หนังสือน าหรือค าช้ีแจง โดยมากมักจะอยู่ส่วนแรกของแบบสอบถาม อาจมี

จดหมายน าอยู่ด้านหน้าพร้อมค าขอบคุณ โดยค าช้ีแจงมักจะระบุถึงจุดประสงค์ท่ีให้ตอบแบบสอบถาม 
การน าค าตอบท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ ค าอธิบายลักษณะของแบบสอบถาม วิธีการตอบแบบสอบถาม
พร้อมตัวอย่าง พร้อมท้ังจบลงด้วยชื่อและท่ีอยู่ของผู้วิจัย หรืออาจเพิ่มข้อความท่ีระบุว่าผู้วิจัยจะไม่น า
ข้อมูลไปเปิดเผย 

2.7.1.2 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ค าตอบท่ีได้จะเป็นข้อเท็จจริงของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เช่น ค าถามเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ เป็นต้น การท่ีจะถามข้อมูล
ส่วนตัวอะไรบ้างนั้นขึ้นอยู่กับกรอบแนวความคิดในการวิจัย โดยดูว่าตัวแปรท่ีสนใจจะศึกษานั้นมี
อะไรบ้างท่ีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว เพื่อท่ีจะถามเฉพาะข้อมูลส่วนตัวท่ีจ าเป็นในการวิจัยเรื่องนั้น  ๆ 
เท่านั้น 

2.7.1.3 ค าถามเกี่ ยวกับ คุณ ลักษณะหรือประเด็น ท่ีจะวัด เช่น พฤติกรรม 
ปรากฏการณ์หรือความคิดเห็นของผู้ตอบในเรื่องนั้น ๆ เป็นชุดค าถามท่ีให้ผู้ตอบบอกถึงพฤติกรรม 
หรือปรากฏการณ์ หรือให้แสดงความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ 

 
2.7.2 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม  

การสร้างแบบสอบถามประกอบไปด้วยขั้นตอนส าคัญ ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ศึกษาคุณลักษณะท่ีจะวัดผู้วิจัยจะต้องทราบว่าคุณลักษณะหรือประเด็นท่ีจะ

วัดให้มีอะไรบ้าง โดยอาจดูได้จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย กรอบแนวความคิดหรือสมมติฐานการวิจัย 
จากนั้นจึงศึกษาคุณลักษณะหรือประเด็นท่ีจะวัดดังกล่าวให้เข้าใจอย่างละเอียดท้ังเชิงทฤษฎีและนิยาม
เชิงปฏิบัติการ ซึ่งอาจได้จากเอกสาร ต าราหรือผลการวิจัยต่าง ๆ ท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 

 
ขั้นที่ 2 ก าหนดประเภทของข้อค าถาม ผู้วิจัยจะต้องพิจารณาประเภทของข้อค าถาม

ท่ีจะวัดคุณลักษณะท่ีต้องการ ซึ่งข้อค าถามในแบบสอบถามอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 
1. ค าถามปลายเปิด (Open Ended Question) เป็นค าถามท่ีเปิดโอกาส

ให้ผู้ตอบสามารถตอบได้อย่างเต็มท่ี ค าถามปลายเปิดจะนิยมใช้กันมากในกรณีท่ีผู้วิจัยไม่สามารถคาด
เดาได้ล่วงหน้าว่าค าตอบจะเป็นอย่างไร หรือใช้ค าถามปลายเปิดในกรณีท่ีต้องการได้ค าตอบเพื่อน ามา
เป็นแนวทางในการสร้างค าถามปลายปิด ตัวอย่างค าถามปลายเปิด เช่น 
ท่านตัดสินใจประกอบอาชีพค้าขาย เพราะ ................................... 

2. ค าถามปลายปิด (Close Ended Question) เป็นค าถามท่ีผู้วิจัยมีแนว
ค าตอบไว้ให้ผู้ตอบเลือกตอบจากค าตอบท่ีก าหนดไว้เท่านั้น ค าตอบท่ีผู้วิจัยก าหนดไว้ล่วงหน้ามักได้มา
จากการทดลองใช้ค าถามในลักษณะท่ีเป็นค าถามปลายเปิด แล้วน ามาจัดกลุ่มของค าตอบ หรือได้มา
จากการศึกษาผลการวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง หรือจากแนวความคิดของผู้วิจัยเอง และจากข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งข้อ
ค าถามแต่ละประเภทมีข้อเด่นข้อด้อย ดังนี้ 
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ข้อเด่น 
ค าถามปลายเปิด  

1. สามารถสร้างค าถามได้ง่าย 
2. เปิดโอกาสให้ผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็นเต็มท่ี 
3. ค าตอบท่ีได้จะตรงกับความรู้สึกนึกคิดของผู้ตอบ มากกว่าค าถามปลายปิด 

ค าถามปลายปิด 
1. ไม่ต้องเสียเวลาในการสรุปประเด็นค าตอบ 
2. ค าตอบท่ีได้รับจะจ ากัดเฉพาะประเด็นท่ีเราสนใจศึกษาเท่านั้น 
3. ผู้ตอบไม่ต้องเสียเวลาในการคิดหาค าตอบและเขียนเรียบเรียงค าตอบ 
4. ค าตอบปลายปิดช่วยให้ผู้ตอบไม่ค่อยรู้สึก ล าบากใจในการตอบค าถามเกี่ยวกับ

เรื่องท่ีไม่ต้องการจะตอบ เช่น รายได้ 
 

ข้อด้อย 
ค าถามปลายเปิด  

1. ค าตอบท่ีได้จะมีความหลากหลายบางค าตอบก็ไม่อยู่ในประเด็นท่ีผู้วิจัยสนใจ 
2. เสียเวลาในการสรุปประเด็นค าตอบเพื่อน ามาลงรหัส 
3. เสียเวลาในการคิดหาค าตอบ ซึ่งอาจท าให้เกิดความเบื่อหน่ายในการตอบค าถาม 
4. บางค าถามผู้ตอบอาจมีความรู้สึกล าบากใจหรือไม่อยากตอบ เช่น รายได้ เป็นต้น 

ค าถามปลายปิด 
1. ผู้ตอบไม่มีอิสระในการตอบ เพราะถูกจ ากัดให้เลือกตอบเฉพาะค าตอบท่ีมีให้
เลือกเท่านั้น 
2. ผู้วิจัยต้องเสียเวลาในการคิดหาค าตอบไว้ล่วงหน้าว่าผู้ตอบจะตอบอะไรบ้าง ซึ่ง

อาจไม่ตรงกับค าตอบของผู้ตอบ อาจแก้ไขได้โดยการมีค าตอบ “อื่น ๆ โปรดระบ”ุไว้ด้วย 
 
ขั้นที่ 3 การร่างแบบสอบถาม เมื่อผู้วิจัยทราบถึงคุณลักษณะหรือประเด็นท่ีจะวัด 

และก าหนดประเภทของข้อค าถามท่ีจะมีอยู่ในแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจึงลงมือเขียนข้อ
ค าถามให้ครอบคลุมทุกคุณลักษณะหรือประเด็นท่ีจะวัด โดยเขียนตามโครงสร้างของแบบสอบถามท่ี
ได้กล่าวไว้แล้ว และหลักการในการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้ 

1. ต้องมีจุดมุ่งหมายท่ีแน่นอนว่าต้องการจะถามอะไรบ้าง โดยจุดมุ่งหมาย
นั้นจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยท่ีจะท า 

2. ต้องสร้างค าถามให้ตรงตามจุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้ เพื่อป้องกันการมีข้อ
ค าถามนอกประเด็นและมีข้อค าถามจ านวนมาก 

3. ต้องถามให้ครอบคลุมเรื่องท่ีจะวัด โดยมีจ านวนข้อค าถามท่ีพอเหมาะ 
ไม่มากหรือน้อยเกินไป แต่จะมากหรือน้อยเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมท่ีจะวัด ซึ่งตามปกติ
พฤติกรรมหรือเรื่องท่ีจะวัดเรื่องหนึ่ง ๆ นั้นควรมีข้อค าถาม 25-60 ข้อ 
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4. การเรียงล าดับข้อค าถาม ควรเรียงล าดับให้ต่อเนื่องสัมพันธ์กัน และแบ่ง
ตามพฤติกรรมย่อย ๆ ไว้เพื่อให้ผู้ตอบเห็นชัดเจนและง่ายต่อการตอบ นอกจากนั้นต้องเรียงค าถาม     
ง่าย ๆ ไว้เป็นข้อแรก ๆ เพื่อชักจูงให้ผู้ตอบอยากตอบค าถามต่อ ส่วนค าถามส าคัญ ๆ ไม่ควรเรียงไว้
ตอนท้ายของแบบสอบถาม เพราะความสนใจในการตอบของผู้ตอบอาจจะน้อยลง ท าให้ตอบอย่างไม่
ต้ังใจ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อการวิจัยมาก 

5. ลักษณะของข้อความท่ีดี ข้อค าถามท่ีดีของแบบสอบถามนั้น ควรมี
ลักษณะดังนี้ 

5.1 ข้อค าถามไม่ควรยาวจนเกินไป ควรใช้ข้อความส้ัน กะทัดรัด 
ตรงกับวัตถุประสงค์และสองคล้องกับเรื่อง 

5.2 ข้อความ หรือภาษาท่ีใช้ในข้อความต้องชัดเจน เข้าใจง่าย 
5.3 ไม่ใช้ค าถามน าหรือแนะให้ตอบ 
5.4 ไม่ถามเรื่องท่ีเป็นความลับเพราะจะท าให้ได้ค าตอบท่ีไม่ตรง

กับข้อเท็จจริง 
5.5 ไม่ควรใช้ข้อความท่ีมีความหมายก ากวมหรือข้อความท่ีท าให้

ผู้ตอบแต่ละคนเข้าใจความหมายของข้อความไม่เหมือนกัน 
5.6 ไม่ถามในเรื่องท่ีรู้แล้ว หรือถามในส่ิงท่ีวัดได้ด้วยวิธีอื่น 
5.7 ข้อค าถามต้องเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง คือ ต้องค านึงถึง

ระดับการศึกษา ความสนใจ สภาพเศรษฐกิจ ฯลฯ 
5.8 ข้อค าถามหนึ่ง ๆ ควรถามเพียงประเด็นเดียว เพื่อให้ได้

ค าตอบท่ีชัดเจนและตรงจุดซึ่งจะง่ายต่อการน ามาวิเคราะห์ข้อมูล 
5.9 ค าตอบหรือตัวเลือกในข้อค าถามควรมีมากพอ หรือให้

เหมาะสมกับข้อค าถามนั้น แต่ถ้าไม่สามารถระบุได้หมดก็ให้ใช้ว่า อื่นๆ โปรดระบุ ………………. 
5.10 ควรหลีกเล่ียงค าถามท่ีเกี่ยวกับค่านิยมท่ีจะท าให้ผู้ตอบไม่

ตอบตามความเป็นจริงเช่น ท่านมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศหรือไม่ 
5.11 ค าตอบท่ีได้จากแบบสอบถาม ต้องสามารถน ามาแปลง

ออกมาในรูปของปริมาณและใช้สถิติอธิบายข้อเท็จจริงได้ เพราะปัจจุบันนี้นิยมใช้คอมพิวเตอร์ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนั้นแบบสอบถามควรค านึงถึงวิธีการประมวลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย 

 
ขั้นที่ 4 การปรับปรุงแบบสอบถาม หลังจากท่ีสร้างแบบสอบถามเสร็จแล้ว ผู้วิจัย

ควรน าแบบสอบถามนั้นมาพิจารณาทบทวนอีกครั้งเพื่อหาข้อบกพร่องท่ีควรปรับปรุงแก้ไข และควรให้
ผู้เช่ียวชาญได้ตรวจแบบสอบถามนั้นด้วยเพื่อท่ีจะได้น าข้อเสนอแนะและข้อวิพากษ์วิจารณ์ของ
ผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 
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ขั้นที่  5 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้เพื่ อวิ เคราะห์ คุณภาพเป็นการน าเอา
แบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเล็ก ๆ เพื่อน าผลมาตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบสอบถาม ซึ่งการวิเคราะห์หรือตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามท าได้หลายวิธี แต่ท่ีส าคัญ
มี 2 วิธี ได้แก่ 

1. ความเท่ียงตรง (Validity) หมายถึง เครื่องมือท่ีสามารถวัดได้ในส่ิงท่ี
ต้องการวัด โดยแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 

ความ เท่ี ยงตรงตาม เนื้ อ หา  (Content Validity) คื อ  การ ท่ี
แบบสอบถามมีความครอบคลุมวัตถุประสงค์หรือพฤติกรรมท่ีต้องการวัดหรือไม่ ค่าสถิติท่ีใช้ในการหา
คุณภาพ คือ ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ หรือเนื้อหา  (Index of item 
Objective Congruence: IOC) หรือ ดัชนีความเหมาะสม โดยให้ผู้เช่ียวชาญ 3 คนขึ้นไป ประเมิน
เนื้อหาของข้อถามเป็นรายข้อ 

ความเท่ียงตรงตามเกณฑ์ (Criterion-related Validity) หมายถึง 
ความสามารถของแบบวัดท่ีสามารถวัดได้ตรงตามสภาพความเป็นจริง แบ่งออกได้เป็นความเท่ียงตรง
เชิงพยากรณ์และความเท่ียงตรงตามสภาพ สถิติท่ีใช้วัดความเท่ียงตรงตามเกณฑ์ เช่น ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ท้ังของ Pearson และ Spearman และ ค่า t-test เป็นต้น 

ความเท่ียงตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) หมายถึง
ความสามารถของแบบสอบถามท่ีสามารถวัดได้ตรงตามโครงสร้างหรือทฤษฎี ซึ่งมักจะมีในแบบวัด
ทางจิตวิทยาและแบบวัด 
สติปัญญา สถิติท่ีใช้วัดความเท่ียงตรงตามโครงสร้างมีหลายวิธี เช่น การวิเคราะห์องค์ประกอบ 
(FactorAnalysis) การตรวจสอบในเชิงเหตุผล เป็นต้น 

2. ความเช่ือมั่น (Reliability) หมายถึง เครื่องมือท่ีมีความคงเส้นคงวา นั่น
คือ เครื่องมือท่ีสร้างขึ้นให้ผลการวัดท่ีแน่นอนคงท่ีจะวัดกี่ครั้งผลจะได้เหมือนเดิม สถิติท่ีใช้ในการหา
ค่าความเช่ือมั่นมีหลายวิธีแต่นิยมใช้กันคือ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ คอนบาร์ช (Conbach’s 
Alpha Coefficient : α coefficient) ซึ่งจะใช้ส าหรับข้อมูลท่ีมีการแบ่งระดับการวัดแบบประมาณ
ค่า (Likert Scale) 

 
ขั้นที่ 6 ปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์ ผู้วิจัยจะต้องท าการแก้ไขข้อบกพร่องท่ีได้

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพของแบบสอบถาม และตรวจสอบความถูกต้องของถ้อยค าหรือส านวน 
เพื่อให้แบบสอบถามมีความสมบูรณ์และมีคุณภาพผู้ตอบอ่านเข้าใจได้ตรงประเด็นท่ีผู้วิจัยต้องการ ซึ่ง
จะท าให้ผลงานวิจัยเป็นที่น่าเช่ือถือยิ่งขึ้น 

 
ขั้นที่ 7 จัดพิมพ์แบบสอบถาม จัดพิมพ์แบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วเพื่อ

น าไปใช้จริงในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย โดยจ านวนท่ีจัดพิมพ์ควรไม่น้อยกว่าจ านวน
เป้าหมายท่ีต้องการเก็บรวบรวมข้อมูล และควรมีการพิมพ์ส ารองไว้ในกรณีท่ีแบบสอบถามเสียหรือสูญ
หายหรือผู้ตอบไม่ตอบกลับ 
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2.7.3 ข้อเด่นและข้อด้อยของการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
การใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีข้อเด่นและข้อด้อยท่ีต้องพิจารณาประกอบในการ
เลือกใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
ข้อเด่นของการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามมีดังนี้ คือ 

2.7.3.1 ถ้าตัวอย่างมีขนาดใหญ่ วิธีการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จะเป็นวิธีการ
ท่ีสะดวกและประหยัดกว่าวิธีอื่น 

2.7.3.2 ผู้ตอบมีเวลาตอบมากกว่าวิธีการอื่น 
2.7.3.3 ไม่จ าเป็นต้องฝึกอบรมพนักงานเก็บข้อมูลมากเหมือนกับวิธีการสัมภาษณ์

หรือวิธีการสังเกต 
2.7.3.4 ไม่เกิดความล าเอียงอันเนื่องมาจากการสัมภาษณ์หรือการสังเกต เพราะ

ผู้ตอบเป็นผู้ตอบข้อมูลเอง 
2.7.3.5 สามารถส่งแบบสอบถามให้ผู้ตอบทางไปรษณีย์ได้ 
2.7.3.6 ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูล 

 
2.7.4 ข้อด้อยของการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม มีดังนี้คือ 

2.7.4.1 ในกรณีท่ีส่งแบบสอบถามให้ผู้ตอบทางไปรษณีย์ มักจะได้แบบสอบถาม
กลับคืนมาน้อย และต้องเสียเวลาในการติดตาม อาจท าให้ระยะเวลาการเก็บข้อมูลล่าช้ากว่าท่ีก าหนด
ไว้ 

2.7.4.2 การเก็บข้อมูลโดยวิธีการใช้แบบสอบถามจะใช้ได้เฉพาะกับกลุ่มประชากร
เป้าหมายท่ีอ่านและเขียนหนังสือได้เท่านั้น 

2.7.4.3 จะได้ข้อมูลจ ากัดเฉพาะท่ีจ าเป็นจริง ๆ เท่านั้น เพราะการเก็บข้อมูลโดย
วิธีการใช้แบบสอบถามจะต้องมีค าถามจ านวนน้อยข้อท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 

2.7.4.4 การส่งแบบสอบถามไปทางไปรษณีย์ หน่วยตัวอย่างอาจไม่ได้เป็นผู้ตอบ
แบบสอบถามเองก็ได้ ท าให้ค าตอบท่ีได้มีความคลาดเคล่ือนไม่ตรงกับความจริง 

2.7.4.5 ถ้าผู้ตอบไม่เข้าใจค าถามหรือเข้าใจค าถามผิด หรือไม่ตอบค าถามบางข้อ 
หรือไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนท่ีจะตอบค าถาม ก็จะท าให้ข้อมูลมีความคลาดเคล่ือนได้ โดยท่ีผู้วิจัย
ไม่สามารถย้อนกลับไปสอบถามหน่วยตัวอย่างนั้นได้อีก 

2.7.4.6 ผู้ท่ีตอบแบบสอบถามกลับคืนมาทางไปรษณีย์ อาจเป็นกลุ่มท่ีมีลักษณะ
แตกต่างจากกลุ่มผู้ท่ีไม่ตอบแบบสอบถามกลับคืนมา ดังนั้นข้อมูลท่ีน ามาวิเคราะห์จะมีความล าเอียง
อันเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างได้การใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีท้ังข้อเด่นข้อด้อย ดังนั้น
การเลือกใช้จึงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ระยะเวลาและงบประมาณท่ีใช้ในการท าวิจัย 
ประชากรเป้าหมาย ลักษณะข้อมูลท่ีต้องการ และอื่น ๆ ซึ่งผู้วิจัยจะต้องน ามาพิจารณาประกอบกัน 
เพื่อให้ได้แบบสอบถามท่ีมีคุณภาพและน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลและสามารถตอบปัญหาการ
วิจัยได้อย่างถูกต้องและน่าเช่ือถือ 
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บทที่ 3 
 

 วิธีด ำเนินงำนวิจัย 
 

การวิเคราะห์หาต าแหน่งการแข่งขันของผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทยภายใต้ข้อตกลงเขต
การค้าเสรีอาเซียน (AFTA) เป็นการวิจัยในเชิงส ารวจและเชิงวิเคราะห์หาต าแหน่งการแข่งขัน รวมถึง
การก าหนดกลยุทธ์ที่สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการยกระดับขีดความสามารถให้กับผู้ผลิตช้ินส่วน
ยานยนต์ไทยได้อย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียดของการด าเนินงานวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 
3.1 กำรศึกษำกลุ่มประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เป็น การวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) โดยการสร้างแบบสอบถาม 
(questionnaire design) เพื่อใช้สัมภาษณ์ผู้ประกอบการช้ินส่วนยานยนต์ไทยเกี่ยวกับต าแหน่งการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งท่ีส าคัญ  และสามารถน าข้อมูลท่ีได้
ไปวิเคราะห์หาจุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาส ท่ีส่งผลต่อกลุ่มบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์
ขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ในห่วงโซอุปทานของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย ท่ีอยู่ในล าดับ 
tier 2 และ tier 3  
 
3.2 ข้อมูลที่น ำมำศึกษำและวิเครำะห์ในกำรวิจัย 

3.2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ 
  ใช้การส ารวจและรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์บริษัทผู้ผลิตในอุตสาหกรรม
ช้ินส่วนยานยนต์ไทยในล าดับ tier 2 และ tier 3 โดยตรงจากแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นท่ีใช้ส าหรับ
งานวิจัยในครั้งนี้ 

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

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

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

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

 
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 าโดยรอง
ศาสตราจารย์ ดร. พัชราภรณ์ เนียมมณี, รองศาสตราจารย์ ดร. วลัยลักษณ์ อัตรธีรวงศ์, 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA) 

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

เทคนิคการเขียนแบบสอบถามส าหรับการท าวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ โดย วิรัช วิรัชนิภาวรรณ 
 
3.3 วิธีกำรวิจัยและเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

งานวิจัยในครั้งนี้เป็น งานวิจัยเชิงส ารวจ โดยสร้างใช้เครื่องมือแบบสอบถามขึ้นมาจากการ
รวบรวมแนวคิดและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงผลกระทบต่ออุปสรรคในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยาน
ยนต์ไทย และต าแหน่งการแข่งขันของผู้ประกอบการช้ินส่วนยานยนต์ ของบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยาน
ยนต์ไทย ท่ีอยู่ในล าดับ tier 2 และ tier 3 เพื่อก าหนดปัจจัยความเส่ียงภายในและภายนอก รวมถึง
น ามาใช้ในการสร้างแบบสอบถาม โดยการสร้างแบบสอบถามนั้น เป็นแบบผสมซึ่งมีท้ังปลายปิดและ
ปลายเปิด  

ดังนั้นแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์และสามารถน าไปท าการสัมภาษณ์กับกลุ่มบริษัทผู้ผลิต
ช้ินส่วนยานยนต์ได้นั้น จะต้องท าการตรวจสอบมาตรฐานของแบบสอบถามโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้
เกิดความน่าเช่ือถือของตัวแบบสอบถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์บริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ ส าหรับการ
วิจัยในครั้งนี้ รวมถึงใช้ทฤษฎี SWOT มาใช้ในการวิเคราะห์หา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
จากแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

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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ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทผลิตช้ินส่วนยานยนต์ 
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบริษัทผลิตช้ินส่วนยานยนต์ในประเด็นต่าง ๆ 
 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามความต้องการของบริษัทผลิตช้ินส่วนยานยนต์ 
 ส่วนท่ี 5 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
 
3.4 กำรวิเครำะหค์วำมเที่ยงตรงของเคร่ืองมือในกำรวิจัย 
 การวิเคราะห์แบบสอบถามซึ่งเครื่องมือท่ีน ามาใช้ในงานวิจัยนี้ โดยเริ่มต้นจากการตรวจสอบ
และปรับปรุงเนื้อหาของข้อค าถามโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ท้ังหมด 3 ท่านได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.
ประจวบ กล่อมจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จันทร์เพ็ญ อนุรัตนานนท์ และ อาจารย์ ดร.สิทธิชัย แซ่เหล่ม 
นอกจากนี้ยังได้น าแบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุงโดยผู้ทรงคุณวุฒิมาวิเคราะห์การหาดัชนี ความ
เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity Index, CVI) จากบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ขนาดกลาง
และขนาดย่อมไทยอีก 4 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ ท่ีมีความเช่ียวชาญและผลิต
ช้ินส่วนยานยนต์มาเป็นระยะเวลาท่ียาวนาน ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ได้แสดงในตารางท่ี 3.1 
 
ตารางท่ี 3.1 แสดงผลการหาดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาจากบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทย 

ส่วนที่ ข้อที่ 
ระดับควำมคิดเห็นของบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ไทย 

บริษัท 1 บริษัท 2 บริษัท 3 บริษัท 4 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

1    /    /    /    / 
2    /    /    /    / 
3    /    /    /    / 
4    /    /    /    / 
5    /    /    /    / 

2 

1    /    /    /    / 
2   /    /     /    / 
3    /   /     /   /  
4    /   /    /    /  
5    /   /    /    /  
6   /    /    /    /  
7    /   /    /     / 
8   /     /    /   /  
9   /     /    /   /  
10    /    /    /    / 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงผลการหาดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาจากบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทย (ต่อ) 

ส่วนที่ ข้อที่ 
ระดับควำมคิดเห็นของบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ไทย 

บริษัท 1 บริษัท 2 บริษัท 3 บริษัท 4 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

3 

1    /    /    /    / 
2    /    /    /    / 
3    /    /    /    / 
4    /    /    /    / 
5   /     /   /    /  
6   /    /     /   /  
7    /    /    /    / 
8   /    /    /    /  
9    /    /    /    / 
10   /    /     /   /  
11   /     /   /    /  
12  /     /    /    /  
13  /     /    /    /  
14    /   /    /    /  
15    /   /    /    /  
16    /    /    /    / 
17    /    /   /    /  
18    /   /    /     / 
19    /   /    /     / 
20    /   /    /     / 

4 

1    /   /    /     / 
2    /   /    /     / 
3    /   /    /     / 
4    /   /    /     / 
5    /   /    /     / 
6    /   /    /     / 

5 อื่นๆ    /    /    /    / 
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 การก าหนดระดับความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญจากบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทยท่ีมีต่อข้อ
ค าถามแต่ละข้อโดยใช้ระดับความคิดเห็น 4 ระดับ ดังนี้ 
  ระดับ 1 คือ ไม่สอดคล้อง 
  ระดับ 2 คือ สอดคล้อง 
  ระดับ 3 คือ สอดคล้องค่อนข้างมาก 
  ระดับ 4 คือ สอดคล้องมาก 
 

ในการหาดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity Index, CVI) จะแบ่งออกเป็น
สองกรณีคือ การหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหารายข้อ (Item Content Validity Index, I-CVI) และ
การหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาท้ังฉบับ (Content Validity for Scale, S-CVI) อย่างไรก็ตาม
งานวิจัยฉบับนี้ข้อค าถามไม่มีความซับซ้อนมากนัก ดังนั้นสามารถหาดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาใน
กรณีของการหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหารายข้อ (I-CVI) ก็เพียงพอแล้ว ซึ่งหาได้จากจ านวน
ผู้เช่ียวชาญจากบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทยท่ีประเมินข้อค าถามในระดับท่ีสอดคล้อง 3 หรือ 4 
หารด้วยจ านวนบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทยท้ังหมด ค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหารายข้อของ
แบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์จะต้องมีค่ามากกว่า 0.80 และถ้าแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ท่ีสุด
จะมีค่าเท่ากับ 1  
 
ตารางท่ี 3.2 แสดงผลการค านวณค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหารายข้อ (I-CVI) 

ส่วนที่ รำยละเอียดในแต่ละส่วน ค่ำ I-CVI 
1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 1.0 
2 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทผลิตช้ินส่วนยานยนต์ 1.0 
3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบริษัทผลิตช้ินส่วนยานยนต์ในประเด็น

ต่าง ๆ 
0.9 

4 แบบสอบถามความต้องการของบริษัทผลิตช้ินส่วนยานยนต์ 1.0 
5 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 1.0 

 
จากตารางท่ี 3.1 และผลการค านวณค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหารายข้อดังแสดงในตารางท่ี 

3.2 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้เช่ียวชาญทุกท่านมีความคิดเห็นในระดับ 3 หรือ 4 คะแนน ได้แก่ ทุกข้อ
ค าถามซึ่งมีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหารายข้อเท่ากับ 1 ท้ังหมด ซึ่งผ่านเกณฑ์การพิจารณาอยู่แล้ว 
ยกเว้นข้อค าถามท่ี 12 และ 13 ในแบบสอบถามส่วนท่ี 3 ดังนั้น จึงขอคิดค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา
รายข้อ (I-CVI) ในส่วนท่ี 3 ส่วนเดียวได้ดังต่อไปนี้ 
 

  I-CVI =
∑ R3,4

N
 เมื่อ R3, 4 = 18 และ N = 20 

  I-CVI =  
18

20
  

  I-CVI = 0.90 
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 ดังนั้น แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามในส่วนท่ี 3 มีค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหารายข้อเท่ากับ 
0.90 ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเช่นกัน และสามารถสรุปได้ว่า แบบสอบถามท่ีใช้ในงานวิจัยในครั้งนี้มี
ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและเหมาะสมส าหรับการน าไปเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์หาต าแหน่ง
การแข่งขันของผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทยภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนได้เป็นอย่างดี 
 
3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 3.5.1 ใช้แบบจ าลองแรงผลักดัน 5 ประการ (Five Force Model) มาวิเคราะห์ข้อมูลทุติย
ภูมิถึงแรงผลักดันท่ีส่งผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมช้ินส่วน    
ยานยนต์ไทย ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน 
 3 .5 .2  ใช้ โป รแ ก รม  IBM SPSS Statistics Version 23 แ ละ  Microsoft Excel 2013       
ในการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิท้ังหมดของแบบสอบถาม ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลท่ัวไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทผลิตช้ินส่วนยานยนต์ แบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับบริษัทผลิตช้ินส่วนยานยนต์ในประเด็นต่าง ๆ และความต้องการของบริษัทผลิตช้ินส่วน     
ยานยนต์ 
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3.5 แผนผังกำรท ำวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ก าหนดหัวข้อการวิจัย 

ก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย 

วางแผนการวิจัย 

ด าเนินการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม 

สร้างแบบสอบถาม 

 

    ทดสอบแบบสอบถำม 
- ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
- ผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ไทย        
ในกลุ่ม tier 1 และ tier 2 
 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูล 

อภิปรายผลการวิจัย 

สรุปผลการด าเนินงานการวิจัย 

จัดท ำรูปเล่มงำนวิจัย 

 สรุปผลการวิจัยและน าเสนอ 
ต่อคณะกรรมการ 

 

แก้ไขและปรับปรุง 

แก้ไข 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 
 การวิจัยนี้ได้ศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์
ไทยเบ้ืองต้น จากการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ขนาดกลางและขนาดย่อม 
ท่ีอยู่ ใน Tier 2 และ Tier 3 ของห่วงโซ่อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยโดยใช้แบบจ าลอง
แรงผลักดัน 5 ประการ (Five Force Model) และนอกจากนี้ได้ท าการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับจุดแข็ง 
จุดอ่อน และต าแหน่งในการแข่งขันของผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทยภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี
อาเซียน โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการส ารวจข้อมูลของกลุ่มผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์
ขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามของบริษัท
ท้ังหมด 86 บริษัท จากบริษัทท่ีมีการขึ้นทะเบียนกับสมาคมยานยนต์ท้ังส้ิน 432 บริษัท เมื่อน ามา
ค านวณระดับความเช่ือมั่น โดยใช้วิธียามาเน่ (Taro Yamane) พบว่า มีระดับนัยส าคัญทางสถิติ
เท่ากับ 0.10 ดังนั้นกลุ่มประชากรท่ีได้จากการส ารวจอยู่ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 90 จากนั้นข้อมูล
ท่ีได้จากศึกษารวบรวมสามารถน ามาวิเคราะห์ในด้านต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
 

4.1 การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย  
4.2 การวิเคราะห์คุณลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 
4.3 การวิเคราะห์การด าเนินงานของบริษัทผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทย 
4.4 การวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านสภาวะทางการแข่งขันของผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทย 
4.5 การวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านทัศนคติของผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทย 
4.6 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทย 
4.7 การวิเคราะห์ต าแหน่งทางการแข่งขันของผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทย 
4.8 การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
4.9 ตอบสมมติฐานการวิจัย 
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4.1 การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย 
จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์สภาวะการแข่งขันตามแบบจ าลองแรงผลักดัน 

5 ประการ (Five Force Model) ท่ีสามารถสร้างความได้เปรียบให้กับอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์
ไทย ดังแสดงในรูปท่ี 4.1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.1 แรงกดดันท้ัง 5 ประการ ของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย 
 

เมื่อพิจารณารูปท่ี 4.1 สามารถวิเคราะห์แนวโน้ม ภัยคุกคาม และประเมินสภาวะการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย ตามแบบจ าลองแรงผลักดัน 5 ประการ (Five Force Model) 
ได้ดังนี้ 

 
4.1.1 แรงจากอ านาจการต่อรองของผู้จัดส่งวัตถุดิบ (Bargaining Force of Suppliers) 

พบว่าผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทยส่วนใหญ่ท าการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ตามค าส่ังซื้อของบริษัทผู้ผลิต
ยานยนต์จากค่ายต่างๆ ซึ่งเป็นการผลิตหรือการส่งมอบผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนยานยนต์ในเวลาและตาม
จ านวนท่ีต้องการ (Just In Time) นอกจากนี้อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยยังเช่ือมโยงกับ
อุตสาหกรรมท่ีเป็นแหล่งวัตถุดิบอื่น ๆ เช่น อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมโลหะ เป็นต้น ซึ่ง
วัตถุดิบบางชนิดยังต้องน าเข้าจากต่างประเทศโดยตรง ท าให้มีต้นทุนในการจัดซื้อวัตถุดิบท่ีสูง 
ประกอบกับผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทยจ าเป็นต้องท าการส่ังวัตถุดิบต่อครั้งท่ีมีจ านวนไม่มาก เพื่อลด
ต้นทุนการจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าคงคลัง หรือถ้าหากต้องส่ังจ านวนมากก็ต้องแบกรับภาระต้นทุน 
คงคลัง 

 
 

แรงจากการคุกคามของสินค้าทดแทน 

แรงจากอ านาจการต่อรองของลูกค้า 

5. การแข่งขันปัจจุบันของ
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 

ASEAN 5 ได้แก่ ไทย 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย 

ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม

3. คู่แข่งราย
ใหม่ของ

อุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนยาน
ยนต์ไทย

2. ลูกค้า

4. สินค้า
ทดแทน

1. ซัพพลาย
เออร์

แรงจากการคุกคามของคูแ่ขง่รายใหม่ 

แรงจากอ านาจการต่อรองของซัพพลายเออร์ 

แรงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
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4.1.2 แรงจากอ านาจการต่อรองของลูกค้า (Bargaining Force of Buyers) พบว่า
ผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนยานยนต์ไทย มีมาตรฐานหลายระดับ ช้ินส่วนยานยนต์บางประเภทไม่ได้การรับรอง
มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตยานยนต์ จึงไม่สามารถติดตราสินค้า (Brand) ได้ ท าให้ดูคล้ายสินค้าปลอม
ท่ีไม่ได้รับรองมาตรฐาน ประกอบกับการระบหุมายเลขเพื่อเทียบเคียงอะไหล่ช้ินส่วนยานยนต์ในส่วน
ของOriginal equipment manufacturer (OEM)และReplacement Equipment Manufacturers 
(REM) ยังไม่มีความแพร่หลายมากนัก ท าให้ช้ินส่วนอะไหล่ยานยนต์ไม่สะดวกต่อลูกค้าท่ีต้องการซื้อ
อะไหล่ไปซ่อมแซมเอง ส่งผลให้ลูกค้าขาดความเช่ือถือในตัวผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้เมื่อประเทศไทยเข้า
สู่เขตการค้าเสรีอาเซียนในปี 2558 อย่างเต็มรูปแบบ การท่ีลดภาษีน าเข้าระหว่างประเทศในเขต
การค้าเสรีอาเซียน ยังส่งผลให้อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันท่ีทวี
ความรุนแรงมากขึ้นยกตัวอย่างเช่น การลดภาษีน าเข้าช้ินส่วนยานยนต์ในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็น
ศูนย์จะท าให้บริษัทผู้ผลิตยานยนต์มีการน าเข้าช้ินส่วนยานยนต์เพื่อมาประกอบจากประเทศอื่น ๆ ท่ีมี
ราคาต้นทุนต่ ากว่าและมีเทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัยกว่าหรือทัดเทียมประเทศไทย ซึ่งปัญหานี้อาจ
ส่งผลต่อผู้ประกอบการช้ินส่วนยานยนต์ไทยในอนาคตได้เช่นกัน 

4.1.3 แรงจากการคุกคามของคู่แข่งรายใหม่ (Threats of New Entrance) พบว่า    
การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ รวมถึงผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีอยู่ใน Tier 2 
และ Tier 3 ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยบางรายยังสามารถท าได้ยาก เนื่องจากใน
ปัจจุบันและอนาคต ยานยนต์สมัยใหม่เริ่มได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเช่น ยานยนต์ไฮบริด 
(Hybrid-cars) และยานยนต์อีโคคาร์ (Eco-cars) เป็นต้น ท าให้ต้องใช้เงินลงทุนในการผลิตอย่าง
มหาศาล ดังนั้นผู้ประกอบการต้องมีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านนวัตกรรมเป็นอย่างดีและความรู้
ด้านการลงทุนด้านเทคโนโลยีการผลิตท่ีสูงตามไปด้วย ท าให้ผู้ประกอบการน้อยรายท่ีจะสามารถผลิต
ช้ินส่วนยานยนต์ให้ได้มาตรฐานของยานยนต์สมัยใหม่ได้ ยิ่งไปกว่านั้นส่ิงท่ีน่ากลัวที่สุดเมื่อมีการเปิด
การค้าเสรีอาเซียนในปี 2558 อาจท าให้คู่แข่งรายใหม่จากประเทศท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียน
ซึ่งมีก าลังต้ังฐานการผลิตและมีเทคโนโลยีในการผลิตสูงเข้ามาลุงทุนได้ ยกตัวอย่างเช่น ประเทศจีน 
อาจจะเข้ามาต้ังฐานการผลิตในกลุ่มประเทศอาเซียนท่ีสามารถใช้ต้นทุนในการผลิตต่ า รวมไปถึงมี
แหล่งทรัพยากรท่ีสมบูรณ์ และมีความพร้อมทางด้านแรงงานฝีมือได้อย่างเช่น อินโดนีซีย ซึ่งจะท าให้
ไทยนั้นสูญเสียสภาวะความเป็นผู้น าทางด้านอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ได้ 
 4.1.4 แรงจากการคุกคามของสินค้าทดแทน (Threats of Substitute Products) 
พบว่าช้ินส่วนอะไหล่ยานยนต์ท่ีใช้ส าหรับยานยนต์ในอนาคตนั้น ต้องใช้เทคโนโลยีในการผลิตสูง 
ดังนั้นผลกระทบนี้จะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมไทยบางรายท่ีขาดแคลนเงิน
ลงทุนด้านเทคโนโลยีในการผลิตท่ีทันสมัยได้ เช่น ผู้ประกอบการผลิตช้ินส่วนยานยนต์จ าพวกท่อยาง
พลาสติกท่ีใช้ส าหรับหม้อน้ ายานยนต์จะสามารถผลิตและขายได้ในจ านวนท่ีลดลง เมื่อมีการน ายาน
ยนต์ไฟฟ้าท่ีใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เข้ามาทดแทนการใช้เช้ือเพลิงจากปิโตเลียมในการขับเคล่ือน
ระบบของเครื่องยนต์ เป็นต้น  
 4.1.5 แรงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Rivalry Among Existing Firms) 
พบว่าสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์มีความรุนแรงมากขึ้น เมื่อมีการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ท าให้เกิดการแข่งขันระหว่างกันของผู้ประกอบการท้ังในและ



50 

 

 
 

ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม ASEAN 5 ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศท่ีมีฐานการผลิตช้ินส่วนยานยนต์
ภายในประเทศของตนเอง ซึ่งประกอบไปด้วย ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม 
นอกจากนี้ อินโดนีเซีย ยังเป็นประเทศคู่แข่งท่ีน่ากลัวของไทยอย่างมาก เพราะอินโดนีเซียถือว่าเป็น
ประเทศท่ีมีความ พร้อมในด้านวัตถุดิบท่ีสมบูรณ์รวมถึงความพร้อมในด้านแรงงานท่ีมีมาตรฐาน อีก
ท้ังภาครัฐบาลอินโดนีเซียยังให้การสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ ท าให้หลาย ๆ ประเทศให้
ความสนใจท่ีจะลงทุนต้ังฐานการผลิตในอินโดนีเซียมากข้ึน โดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมช้ินส่วนยาน
ยนต์ นอกจากนี้ในปัจจุบันยังพบว่า กลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว สหภาพเมียนมาร์ และ
เวียดนาม ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศท่ีมีสภาวะการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจท่ีดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็น
กลุ่มประทศท่ีต่างชาติเริ่มให้ความสนใจท่ีจะเข้าไปลงทุนต้ังฐานการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ได้เช่นกัน 
เพราะมีความพร้อมทางด้านแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ และแรงงานฝีมือท่ีสมบูรณ์ ดังนั้นปัญหา
เหล่านี้อาจเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยในอนาคตได้ เพราะฉะนั้น หน่วยงานต่างๆ ท้ัง
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา รวมถึงผู้ประกอบการ ควรมีการก าหนดนโยบายใน
การสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด เพื่อให้เกิดการเสริมสร้างขีด
ความสามารถของสภาวะการแข่งของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยต่อไปในอนาคตได้ 
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4.2 การวิเคราะห์คุณลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยในครั้งนี้ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิจากผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 86 ท่าน 
เพศชาย 63 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 73.3 และเพศหญิง 23 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 26.7 ดังแสดงในตาราง
ท่ี 4.1 เนื่องจากเป็นแบบสอบถามท่ีใช้ส ารวจผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ ซึ่งเป็น
กลุ่มประชากรเพศชายมากกว่าเพศหญิง  

เมื่อวิเคราะห์ตามวุฒิการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มประชากรส่วนใหญ่มีการศึกษา
อยู่ในระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 52.3 และปริญญาโทร้อยละ 47.7 ดังแสดงในตารางท่ี 4.2 
ดังนั้นแสดงให้เห็นว่ากลุ่มประชากรท่ีตอบแบบสอบถามมีความรู้และทราบถึงสภาวะท่ีเกิดขึ้นกับ
อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงเพศของกลุ่มประชากร 

เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (ท่าน) ร้อยละ 
เพศชาย 
เพศหญิง 

63 
23 

73.3 
26.7 

รวม 86 100.0 
 
ตารางท่ี 4.2 แสดงวุฒิการศึกษาของกลุ่มประชากร 

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

0 
0 
0 
0 
45 
41 
0 
0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
52.3 
47.7 
0.0 
0.0 

รวม 86 100.0 
 

กลุ่มประชากรท่ีตอบแบบสอบถามมีอายุการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์      
มากท่ีสุดอยู่ระหว่าง 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.6 และรองลงมามีอายุการปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี 
ร้อยละ 23.3 อายุการปฏิบัติงานอยู่ระหว่าง 16-20 ปี ร้อยละ 18.6 อายุการปฏิบัติงานอยู่ระหว่าง   
5-10 ปี ร้อยละ 17.4 และอายุการปฏิบัติงานน้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 15.1 ตามล าดับ ดังแสดงในตาราง 
ท่ี 4.3 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มประชากรท่ีตอบแบบสอบถามมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมช้ินส่วน     
ยานยนต์มากพอสมควรกับการท่ีจะให้ข้อมูลในเชิงลึกได้ 

นอกจากนี้ยังพบว่าต าแหน่งในการปฏิบัติงานของกลุ่มประชากรท่ีด ารงต าแหน่งผู้จัดการคิด
เป็นร้อยละ 43.0 กรรมการผู้จัดการร้อยละ 16.0 ผู้จัดการท่ัวไปร้อยละ 15.0 หัวหน้างานร้อยละ 14.0 
และวิศวกรร้อยละ 12.0 ตามล าดับ ดังแสดงในรูปท่ี 4.2 ดังนั้น กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่ง
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ผู้จัดการ
43%

กรรมการ
ผู้จัดการ
16%

ผู้จัดการท่ัวไป
15%

หัวหน้างาน
14%

วิศวกร
12%

ทางด้านบริหารองค์กร ดังนั้นข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามฉบับนี้มีความเป็นไปได้สูงมากท่ีจะได้ข้อมูล
อย่างแท้จริงเกี่ยวกับสภาวะท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยส าหรับ
การศึกษาในเชิงลึก 
 
ตารางท่ี 4.3 แสดงอายุการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ของกลุ่มประชากร 
อายุการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ จ านวน (ท่าน) ร้อยละ 
น้อยกว่า 5 ปี 13 15.1 
ระหว่าง 5-10 ปี 15 17.4 
ระหว่าง 11-15 ปี 22 25.6 
ระหว่าง 16-20 ปี 16 18.6 
มากกว่า 20 ปี 20 23.3 

รวม 86 100.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.2 แสดงต าแหน่งของกลุ่มประชากรท่ีตอบแบบสอบถาม 
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จากการวิเคราะห์หน้าท่ีความรับผิดชอบของกลุ่มประชากรท่ีตอบแบบสอบถาม พบว่า    
กลุ่มประชากรส่วนใหญ่มีหน้าท่ีรับผิดชอบด้านการตลาดมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 46.5 รองลงมาคือ 
หน้าท่ีด้านบริหารจัดการองค์กรร้อยละ 27.9 ด้านการจัดซื้อจัดจ้างร้อยละ 19.8 ด้านการวิจัยและ
พัฒนาร้อยละ 18.6 หน้าท่ีด้านทรัพยากรมนุษย์ร้อยละ 16.3 หน้าท่ีด้านการควบคุมคุณภาพร้อยละ 
10.5 หน้าท่ีด้านคลังสินค้าและโลจิสติกส์ร้อยละ 5.8 และหน้าท่ีด้านสายการผลิตร้อยละ 4.7 ดังแสดง
ในรูปท่ี 4.3 จากข้อมูลข้างต้นผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีหน้าท่ีรับผิดชอบด้านการตลาด และด้าน
บริหารจัดการองค์กร ดังนั้นการศึกษาข้อมูลเชิงลึกท่ีได้จากแบบสอบถามในการวิจัยนี้สามารถมองเห็น
แนวโน้มถึงความสามารถในการแข่งขันและทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยได้
เป็นอย่างดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.3 แสดงหน้าท่ีความรับผิดชอบหลักของกลุ่มประชากร 
 
  
 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0

หน้าท่ีด้านการตลาด

หน้าท่ีด้านบริหารจัดการองค์กร

หน้าท่ีด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าท่ีด้านการวิจัยและพัฒนา

หน้าท่ีด้านทรัพยากรมนุษย์

หน้าท่ีด้านการควบคุมคุณภาพ

หน้าท่ีด้านคลังสินค้าและโลจิสติกส์

หน้าท่ีด้านสายการผลิต
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4.3 การวิเคราะหก์ารด าเนินงานของบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย 
 จากการวิเคราะห์ปริมาณการผลิตของบริษัท พบว่า บริษัทมีปริมาณการผลิตเมื่อเทียบกับปีท่ี
แล้วลดลงคิดเป็นร้อยละ 46.5 ปริมาณการผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 39.5 และปริมาณการผลิตเท่าเดิมร้อย
ละ 14.0 ดังแสดงในตารางท่ี 4.4 แสดงว่าในปัจจุบันสภาวะของบริษัทผลิตช้ินส่วนยานยนต์ขนาด
กลางและขนาดย่อมไทย มีอุปสรรคบางอย่างเกิดขึ้นท าให้มีปริมาณการผลิตในปี 2557 ไม่ดีเท่าท่ีควร  

นอกจากนี้ยังพบว่าก าไรสุทธิเมื่อเทียบกับปีท่ี 2557 ลดลงคิดเป็นร้อยละ 53.5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 
36.0 และเท่าเดิมร้อยละ 10.5 ดังแสดงในตารางท่ี 4.5 แสดงให้เห็นได้ว่าบริษัทผลิตช้ินส่วนยานยนต์
ไทยมีก าไรสุทธิท่ีลดลง ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับตารางท่ี 4.4 ซึ่งมีความสอดคล้องกับปริมาณการ
ผลิตท่ีลดลง ซึ่งเป็นสาเหตุท่ีท าให้ก าไรสุทธิของสถานประกอบการนั้นลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทผลิต
ช้ินส่วนยานยนต์ขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ยังได้มีการเตรียมงบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนา
บุคลากรคิดเป็นร้อยละ 79.1 แสดงให้เห็นว่าสถานประกอบการได้สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่าง
จริงจัง ดังแสดงในตารางท่ี 4.6 
 
ตารางท่ี 4.4 แสดงปริมาณการผลิตเมื่อเทียบกับปีท่ีแล้วของบริษัท 

ปริมาณการผลิต จ านวน ร้อยละ 
เท่าเดิม 12 14.0 
เพ่ิมข้ึน 34 39.5 
ลดลง 40 46.5 

รวม 86 100.0 
 
ตารางท่ี 4.5 แสดงก าไรสุทธิเมื่อเทียบกับปีท่ีแล้วของบริษัท 

ก าไรสุทธ ิ จ านวน ร้อยละ 
เท่าเดิม 9 10.5 
เพ่ิมข้ึน 31 36.0 
ลดลง 46 53.5 

รวม 86 100.0 
 
ตารางท่ี 4.6 แสดงการจัดสรรงบประมาณท่ีใช้ในการอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัท 

งบประมาณที่ใช้ในการอบรมและพัฒนาบุคลากร จ านวน ร้อยละ 
มี 68 79.1 
ไม่มี 18 20.9 

รวม 86 100.0 
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การวิเคราะห์สภาวะของอุตสากรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยในปัจจุบันยัง พบว่า สถาน
ประกอบการยังขาดแคลนช่างแรงงานฝีมือและมีความไม่เพียงพอคิดเป็นร้อยละ 58.1 ดังแสดงใน
ตารางท่ี 4.7 แสดงให้เห็นว่า บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีอยู่ในกลุ่ม Tier 2 และ Tier 3 ในห่วง
โซ่อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยนั้น ยังขาดแคลนช่างแรงงานฝีมืออย่างมาก  

นอกจากนี้ยังพบว่า สถานประกอบการไม่มีการเสริมสร้างตราผลิตภัณฑ์คิดเป็นร้อยละ 59.3 
ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนยานยนต์ของบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมไทยท่ีอยู่ในกลุ่ม Tier 2 และ 
Tier 3 ยังขาดความเช่ือมั่นในตัวผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนยานยนต์ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์มีการควบคุมคุณภาพ
และได้มาตรฐานการผลิต แต่ยังท าให้ดูคล้ายคลึงกับผลิตภัณฑ์ปลอมท่ีไม่ได้รับรองมาตรฐาน ดังแสดง
ในตารางท่ี 4.8  
 
ตารางท่ี 4.7 แสดงความเพียงพอของช่างแรงงานฝีมือในบริษัท 

ความเพียงพอของช่างแรงงานฝีมือ จ านวน ร้อยละ 
เพียงพอ 36 41.9 
ไม่เพียงพอ 50 58.1 

รวม 86 100.0 
 
ตารางท่ี 4.8 แสดงการเสริมสร้างตราผลิตภัณฑ์ (Brand) ของบริษัท 

การเสริมสร้างตราผลิตภัณฑ์ จ านวน ร้อยละ 
มี 35 40.7 
ไม่มี 51 59.3 

รวม 86 100.0 
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จากการวิเคราะห์การส่งเสริมการตลาด พบว่า สถานประกอบการเน้นการส่งเสริมการตลาด
โดยการเน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์คิดเป็นร้อยละ 80.2 เน้นความแตกต่างทางด้านราคาร้อยละ 53.5 
และเน้นการส่งมอบตรงเวลาร้อยละ 51.2 แสดงให้เห็นว่า บริษัทเน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก 
ดังนั้น จากข้อมูลในแบบสอบถามท าให้ผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนยานยนต์ของบริษัทขนาดกลางและขนาด
ย่อมไทยท่ีอยู่ในกลุ่ม Tier 2 และ Tier 3 มีความน่าเช่ือถือมากยิ่งขึ้น ดังแสดงในรูปท่ี 4.4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.4 แสดงการส่งเสริมการตลาดของบริษัทผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทย 
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การวิเคราะห์ตลาดช้ินส่วนของบริษัทในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย พบว่าตลาด
ช้ินส่วนยานยนต์ภายในประเทศของบริษัทคิดเป็นร้อยละ 96.5 ตะวันออกกลางร้อยละ 33.7 สหภาพ
ยุโรปและกลุ่มประเทศแอฟริการ้อยละ 19.8 ญี่ปุ่นร้อยละ 18.6 และสหรัฐอเมริการ้อยละ 15.1 
ตามล าดับ ดังแสดงในรูปท่ี 4.5 แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนยานยนต์ของบริษัทขนาดกลางและ
ขนาดย่อมไทยท่ีอยู่ในกลุ่ม Tier 2 และ Tier 3 ยังคงเป็นท่ียอมรับท้ังในและต่างประเทศ อย่างไรก็
ตามข้ึนอยู่กับนโยบายทางการตลาดของบริษัทด้วย 

ตลาดช้ินส่วนยานยนต์ภายในประเทศไทยของบริษัทได้แก่ อีซูซุคิดเป็นร้อยละ 79.1 โตโยต้า
ร้อยละ 73.3 นิสสันร้อยละ 67.4 มิตซูบิชิร้อยละ 61.6 ฮอนด้าร้อยละ 55.8 ฟอร์ดร้อยละ 54.7 
มาสด้าร้อยละ 51.2 ซูซูกิร้อยละ 45.3 เซฟโรเลตร้อยละ 40.7 เบนซ์ร้อยละ 12.8 บีเอ็มดับเบิลยูร้อย
ละ 10.5  ฮุนไดร้อยละ 9.3 และทาทาร้อยละ 8.7 ดังแสดงในรูปท่ี 4.6 แสดงให้เห็นว่าบริษัทประกอบ
ยานยนต์จากแบรน (Brand) ต่าง ๆ ยังมีความเช่ือมั่นและส่ังซื้อผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนยานยนต์จากบริษัท
ขนาดกลางและขนาดย่อมภายในประเทศไทยเพื่อน าไปประกอบเป็นยานยนต์ออกจ าหน่ายได้อย่าง
ต่อเนื่อง  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.5 แสดงตลาดช้ินส่วนยานยนต์ของบริษัท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4.6 แสดงตลาดช้ินส่วนยานยนต์ในประเทศของบริษัท 
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นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้วิเคราะห์ถึงตลาดช้ินส่วนยานยนต์ในกลุ่มประเทศอาเซียนของบริษัท
ขนาดกลางและขนาดย่อมไทยอีกด้วย ผลจากการวิเคราะห์พบว่า บริษัทมีตลาดช้ินส่วนยานยนต์ใน
ประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 80.2 มาเลเซียร้อยละ 45.3 อินโดนีเซียร้อยละ 44.2 เวียดนามร้อยละ 
27.9 กัมพูชาร้อยละ 20.9 ลาวร้อยละ 17.4 เมียนมาร์ร้อยละ 16.3 ฟิลิปปินส์ร้อยละ 15.1 บรูไน   
ดารุสซาลามร้อยละ 11.6 และสิงคโปร์ร้อยละ 5.8 ดังแสดงในรูปท่ี 4.7 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มประเทศ
อาเซียนรวมไปถึงกลุ่มประเทศ ASEAN 5 ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศท่ีมีฐานการผลิตช้ินส่วนยานยนต์
ภายในประเทศของตนเอง ประกอบด้วย ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม 
นอกจากนี้กลุ่มประเทศ CLMV ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว สหภาพเมียนมาร์ และเวียดนาม ซึ่งเป็น
กลุ่มประเทศท่ีมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีสูงมาก ณ ปัจจุบันนี้ กล่าวคือประเทศกลุ่มอาเซียน 
กลุ่ม ASEAN 5 และกลุ่ม CLMV มีการยอมรับช้ินส่วนยานยนต์ท่ีผลิตจากไทยและน าเข้าผลิตภัณฑ์
ช้ินส่วนยานยนต์จากบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมภายในประเทศไทย อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 4.7 แสดงตลาดช้ินส่วนยานยนต์ในกลุ่มประเทศอาเซียนของบริษทั 
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จากการวิเคราะห์เกี่ยวกับมาตรฐานท่ีใช้รับรองผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนยานยนต์ของบริษัท พบว่า 
มีบริษัทท่ีใช้มาตรฐาน ISO/IEC คิดเป็นร้อยละ 70.9 TIS ร้อยละ 34.9 SEA ร้อยละ 22.1 JIS ร้อยละ 
23.3 CCC ร้อยละ 18.6 EC/EU ร้อยละ 17.4 และ UN/ECE ร้อยละ 4.7 ดังแสดงในรูปท่ี 4.8 แสดง
ว่าให้เห็น ช้ินส่วนยานยนต์ไทยได้ใช้มาตรฐานท่ีมีการยอมรับในระดับสากล อย่างไรก็ตามการ
วิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ได้มาจากการศึกษาข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามส าหรับการวิจัยในครั้งนี้เท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 4.8 แสดงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนยานยนต์ของบริษัท 
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4.4 การวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านสภาวะทางการแข่งขันของบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย 
 ในส่วนของการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านสภาวะทางการแข่งขันของผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์
ไทยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) และศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ
ในเชิงลึกจากแบบสอบถามท่ีใช้ในการส ารวจบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีอยู่ใน Tier 2 และ 
Tier 3 ของห่วงโซ่อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย โดยอภิปรายผลออกมาในระดับการวัดของข้อมูล
ประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) และการวิจัยนี้ได้ค านวณความกว้างของอันตรภาคช้ันตาม
สูตรการค 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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เมื่อวิเคราะห์สภาวะทางการแข่งขันของผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทย พบว่า บริษัทขนาดกลาง
และขนาดย่อมท่ีอยู่ในกลุ่ม Tier 2 และ Tier 3 ของห่วงโซ่อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยมีการ
ด าเนินธุระกิจมาเป็นระยะเวลาท่ียาวนานแปลผลออกมามีค่ามาก แต่ในทางกลับกันส่วนใหญ่แล้ว
บริษัทมีการขาดแคลนแรงงานฝีมือ ขาดแคลนการเสริมสร้างตราผลิตภัณฑ์จึงไม่เป็นท่ีรู้จักอย่าง
แพร่หลายในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ นอกจากนี้บริษัทส่วนใหญ่ยังขาดแคลนงบประมาณในการ
ขยายฐานการผลิต และไม่มีช่องทางการจัดจ าหน่ายในกลุ่มประเทศอาเซียน และยังรวมถึงผลกระทบ
จากบริษัทต่างชาติท่ีมีความทันสมัยทางเทคโนโลยีเข้ามาลงทุน ผลกระทบจากช้ินส่วนยานยนต์
ทดแทนท่ีมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีใช้ในกระบวนการผลิต อีกท้ังบริษัทผลิตช้ินส่วนยานยนต์
ขนาดกลางและขนาดย่อมไทยไม่ค่อยมีบทบาทในการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อภาครัฐ หรือ
สมาคมท่ีเกี่ยวข้องมากนัก ท าให้ไม่ทราบถึงประเทศคู่ค้าท่ีบริษัทจะสามารถขยายฐานการผลิตและ
ส่งออกผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นโดยภาพรวมแล้วสามารถทราบได้อย่างชัดเจนว่าบริษัทมี
ระยะเวลาในการด าเนินธุระกิจมายาวนานและมีโอกาสท่ีจะขยายฐานการผลิตไปยังแหล่งตลาดใหม่ใน
กลุ่มประเทศอาเซียน แต่ยังขาดข้อมูลทางด้านต าแหน่งทางการแข่งขันหรือประเทศท่ีเป็นพันธมิตร
ทางการค้า รวมท้ังยังขาดนโยบายท่ีสามารถผลักดันอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ท่ีเต็มรูปแบบ ซึ่ง
ข้อมูลนี้สามารถเช่ือถือได้โดยการพิจารณาจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าความแปรปรวนพบว่ามี
การกระจายตัวของข้อมูลน้อย ดังแสดงในตารางท่ี 4.9 
 
ตารางท่ี 4.9 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาวะทางการแข่งขันของผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทย 

ประเด็นของความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ค่าความ
แปรปรวน 

(Variance) 

แปลผล 

1. บริษัทท าการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มาเป็น
ระยะเวลาท่ียาวนาน 

4.16 0.371 0.138 มาก 

2. บริษัทใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐานการผลิตสูง 

3.29 0.611 0.373 ปานกลาง 

3. ลูกค้ามีความเชื่อมันในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 3.38 0.597 0.357 ปานกลาง 
4. แรงงานฝีมือของบริษัทมีความเชี่ยวชาญในการ
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 

2.33 0.676 0.457 น้อย 

5. บริษัทมีการส่งเสริมตราผลิตภัณฑ์ (Brand) อย่าง
ต่อเน่ือง 

2.52 0.891 0.794 น้อย 

6. บริษัทเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในตลาดชิ้นส่วน
ยานยนต์ 

2.44 0.953 0.908 น้อย 

7. บริษัทมีนโยบายการบริหารงานด้านการตลาดที่
ชัดเจน 

3.24 0.932 0.869 ปานกลาง 

8. บริษัทมีการจัดเตรียมงบประมาณท่ีใช้ในการ
ขยายฐานการผลิตไปยังแหล่งตลาดใหม่ 

2.56 0.902 0.814 น้อย 
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ตารางท่ี 4.9 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาวะทางการแข่งขันของผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทย (ต่อ) 
ประเด็นของความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย 

(Mean) 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ค่าความ
แปรปรวน 

(Variance) 

แปลผล 

9. บริษัทมีช่องทางการจ าหน่ายสินค้าใน
ต่างประเทศเมื่อไทยเข้าร่วม AFTA ในปี 2558 
อย่างเต็มรูปแบบ 

2.49 0.732 0.535 น้อย 

10. บริษัทมีโอกาสที่ขยายฐานการลงทุนไป
ต่างประเทศเมื่อไทยเข้าร่วม AFTA ในปี 2558 
อย่างเต็มรูปแบบ 

4.28 0.835 0.698 มากที่สุด 

11. ลูกค้าของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
เมื่อไทยเข้าร่วม AFTA ในปี 2558 อย่างเต็มรูปแบบ 

3.94 0.692 0.479 มาก 

12. บริษัทมีแนวโน้มการขยายตัวเพ่ิมข้ึนตามก าลัง
ซื้อของลูกค้าท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

3.27 0.583 0.339 ปานกลาง 

13. บริษัทมีผลกระทบที่เกิดจากการขอลดราคา
สินค้าของลูกค้า 

4.17 0.636 0.405 มาก 

14. บริษัทมีผลกระทบที่เกิดจากการลดปริมาณการ
ซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้า 

4.28 0.567 0.321 มากท่ีสุด 

15. บริษัทมีความพร้อมในด้านวัตถุดิบที่เพียงพอต่อ
ก าลังการผลิต 

2.48 0.904 0.817 น้อย 

16. บริษัทมีแนวโน้มที่จะข้ึนราคาสินค้าท่ีเป็น
ชิ้นส่วนประกอบหรือวัตถุดิบ 

3.95 0.810 0.657 มาก 

17. วัตถุดิบที่ใช้ในบริษัทของท่านมีผู้ขายน้อยราย 3.76 0.667 0.446 มาก 
18. บริษัทเกิดผลกระทบเมื่อมีการลงทุนต้ังฐานการ
ผลิตในประเทศไทยจากบริษัทต่างชาติ 

4.27 0.583 0.339 มากท่ีสุด 

19. บริษัทเกิดผลกระทบต่อการแข่งขันกับสินค้า
ทดแทน 

3.88 0.622 0.386 มาก 

20. บริษัทมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายกับทางภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.33 0.603 0.363 น้อย 

ผลความคิดเห็นในภาพรวม 3.35 0.708 0.525 ปานกลาง 
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4.5 การวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านทัศนคติของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย 
เมื่อพิจารณาความคิดเห็นด้านทัศนคติของบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ขนาดกลางและขนาด

ย่อมไทย พบว่า มีความต้องการคิดค้นผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนยานยนต์ใหม่ ๆ และต้องการผลิตช้ินส่วน 
ยานยนต์ท่ีมีความแตกต่างกันในตัวผลิตภัณฑ์ และหลีกเล่ียงการลอกเลียนแบบเป็นอย่างมาก แต่ถึง
อย่างไรบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีอยู่ใน Tier 2 และ Tier 3 ของห่วงโซ่อุตสาหกรรมช้ินส่วน
ยานยนต์ไทยยังขาดแคลนเทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิตและลดต้นทุนของกระบวนการผลิตช้ินส่วน    
ยานยนต์เพื่อให้ได้มาตรฐานตามความต้องการได้ นอกจากนี้บริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ยังมีความ
ต้องการพัฒนาทางด้านโลจิสติกส์อย่างเร่งด่วนอีกด้วย ดังแสดงในตารางท่ี 4.10 
 
ตารางท่ี 4.10 แสดงความคิดเห็นด้านทัศนคติของบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทย 

ประเด็นของความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ค่าความ
แปรปรวน 

(Variance) 

แปลผล 

1. บริษัทมีความต้องการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ  3.70 0.959 0.919 มาก 
2. บริษัทใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในการผลิตเพ่ือ
ลดต้นทุนของกระบวนการผลิต 

2.42 0.901 0.811 น้อย 

3. บริษัทมีความต้องการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มี
ความแตกต่างกันเมื่อมีการน าไปใช้งานจริง 

4.14 0.349 0.121 มาก 

4. บริษัทมีความต้องการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่
หลีกเลี่ยงการลอกเลียนแบบ 

3.77 0.777 0.604 มาก 

5. บริษัทต้องการข้อมูลเก่ียวกับต าแหน่งทางการ
แข่งขันของแหล่งตลาดใหม่ ๆ 

4.48 0.715 0.511 มากที่สุด 

6. บริษัทความต้องการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ 
(logistics) 

4.01 0.360 0.129 มาก 

ผลความคิดเห็นในภาพรวม 3.75 0.677 0.516 มาก 
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4.6 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมของบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย 
 ข้อมูลปฐมภูมิท่ีได้จากการส ารวจในเชิงลึกจากบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีอยู่ใน Tier 
2 และ Tier 3 ของห่วงโซ่อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย ส าหรับการวิจัยครั้งนี้สามารถน ามา
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของบริษัทได้โดยการใช้ SWOT Analysis และ TOWS Matrix ดังแสดงใน
หัวข้อต่อไปนี้ 
 

4.6.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยด้วย SWOT 
Analysis 

ในการวิเคราะห์ด้วย SWOT Analysis สามารถแบ่งออกเป็น 4 ปัจจัยหลัก ๆ ได้ดังนี้ 
ปัจจัยภายใน 2 ปัจจัย ได้แก่ จุดแข็ง (Strength) และ จุดอ่อน (Weakness) ปัจจัยภายนอก 
2 ปัจจัย ได้แก่ โอกาส (Opportunity) และ อุปสรรค (Threat)  
 4.6.1.1 จุดแข็ง (Strength) บริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ขนาดกลางและขนาด

ย่อมไทยมีการผลิตช้ินส่วนยานยนต์มาเป็นท่ียาวนาน จึงมีลูกค้าประจ าท่ีให้ความเช่ือมั่นในคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีเครื่องจักรท่ีมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของ
บริษัทประกอบยานยนต์ และมีนโยบายการบริหารงานด้านการตลาดท่ีชัดเจน ดังนั้นเมื่อนวัตกรรม
ของยานยนต์สมัยใหม่มีการพัฒนาเร็วกว่าเทคโนโลยีท่ีบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมไทยใช้ในกระบวนการผลิตอาจท าให้สูญเสียจุดแข็งของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยได้
ในอนาคต 

 4.6.1.2 จุดอ่อน (Weakness) บริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ขนาดกลางและขนาด
ย่อมไทยมีปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือท่ีมีความเช่ียวชาญและต้องการอย่างเร่งด่วนมาก และบริษัท
ส่วนใหญ่ไม่มีการส่งเสริมตราผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง จึงท าให้บริษัทไม่เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลายใน
อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ นอกจากนี้ยังพบว่า บริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ขนาดกลางและขนาด
ย่อมไทยส่วนใหญ่ขาดแคลนงบประมาณในการขยายฐานการผลิตไปยังแหล่งตลาดใหม่ในกลุ่มอาเซียน
ท่ีมีแหล่งทรัพยากรด้านวัตถุดิบท่ีสมบูรณ์กว่าไทย 

 4.6.1.3 โอกาส (Opportunity) เมื่อรัฐบาลมีนโยบายเดินหน้าประเทศไทยเข้าสู่
เขตการค้าเสรีอาเซียนในปี 2558 อย่างเต็มรูปแบบ ท าให้บริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ขนาดกลาง
และขนาดย่อมไทยมีโอกาสท่ีจะจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนยานยนต์และขยายฐานการผลิตไปยัง
แหล่งตลาดใหม่ในประเทศต่าง ๆ ของกลุ่มอาเซียนได้มากขึ้น  

 4.6.1.4 อุปสรรค (Threat) อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นกับบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์
ขนาดกลางและขนาดย่อมไทย พบว่าในปัจจุบันมีบริษัทต่างชาติท่ีมีความทันสมัยทางเทคโนโลยีเข้ามา
ต้ังฐานการผลิตและมีบทบาทในการเสนอนโยบายต่อภาครัฐบาลมากขึ้นท าให้ รัฐบาลไม่ทราบถึงแนว
ทางการพัฒนาท่ีแท้จริงให้กับบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ขนาดกลางและขนาดย่อมไทย นอกจากนี้
ผลกระทบอีกด้านหนึ่งเป็นการขอลดราคาจากลูกค้าเมื่อตลาดช้ินส่วนยานยนต์เปิดกว้างขึ้นท าให้
พฤติกรรมของลูกค้าสามารถเลือกซื้อช้ินส่วนยานยนต์ได้หลากหลายมากขึ้น ดังนั้นการแข่งขัน
ทางด้านราคาถือว่าเป็นอุปสรรคจากปัจจัยภายนอกท่ีส าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมช้ินส่วนยาน
ยนต์เช่นกัน   
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 4.6.2 การประเมินสถานการณข์องบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยจากผลการวิเคราะห์
ด้วย SWOT Analysis  
  4.6.2.1 สถานการณ์ที่ 1 (จุดแข็งและโอกาส) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ท่ีเป็น
ความต้องการอย่างสูงท่ีสุดของบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ขนาดกลางและขนาดย่อมไทย เมื่อไทย
เข้าสู่เขตการค้าเสรีอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี 2558 แล้ว หากว่าบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทย
มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนโยบายด้านการตลาดท่ีดีอย่างต่อเนื่องจะสามารถท่ีจะเพิ่มจุดแข็งร่วมกับ
โอกาสท่ีจะผลักดันให้อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยสู่อาเซียนได้อย่างเต็มรูปแบบ 
  4.6.2.2 สถานการณ์ที่ 2 (จุดอ่อนและอุปสรรค) เป็นสถานการณ์ท่ีเลวร้ายท่ีสุดท่ี
บริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ขนาดกลางและขนาดย่อมไทยไม่อยากให้เกิดขึ้น จากสถานการณ์ของ
การขาดแคลนแรงงานช่างฝีมือท่ีมีความเช่ียวชาญและบริษัทส่วนใหญ่ไม่มีการส่งเสริมตราผลิตภัณฑ์ 
ผนวกกับการลงทุนของต่างชาติท่ีมีเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ท่ีทันสมัยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เป็นผลท าให้
ผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนยานยนต์ท่ีผลิตมาจากบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ขนาดกลางและขนาดย่อมไทย
เกิดการชลอตัวอย่างต่อเนื่องเพราะความเช่ือมั่นของลูกค้าท่ีหันไปส่ังซื้อผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนยานยนต์
จากบริษัทต่างชาติเพราะมีความมั่นใจในมาตรฐานการผลิต 
  4.6.2.3 สถานการณ์ที่ 3 (จุดอ่อนและโอกาส)  เป็นสถานการณ์ท่ีบริษัทผู้ผลิต
ช้ินส่วนยานยนต์ขนาดกลางและขนาดย่อมไทยนั้นมีโอกาสท่ีจะยกระดับขีดความสามารถ แต่ในเรื่อง
ของการท่ีบริษัทส่วนใหญ่ยังขาดแคลนช่างแรงงานฝีมือท่ีเช่ียวชาญและไม่มีการเสริมสร้างตรา
ผลิตภัณฑ์ ประกอบกับโอกาสท่ีรัฐบาลมีนโยบายเข้าสู่เขตการค้าเสรีอย่างเต็มรูปแบบในปี 2558 ท า
ให้บริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ขนาดกลางและขนาดย่อมไทยมีโอกาสในการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ช้ินส่วนยานยนต์ไปยังแหล่งตลาดใหม่ในกลุ่มประเทศอาเซียนได้อย่างมาก 
  4.6.2.4 สถานการณ์ที่ 4 (จุดแข็งและอุปสรรค) สถานการณ์นี้มักจะเกิดขึ้นกับ
สภาพแวดล้อมท่ีไม่เอื้ออ านวยต่อการด าเนินงาน ซึ่งจุดแข็งของบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ขนาด
กลางและขนาดย่อมไทยนั้นมีเครื่องจักรท่ีมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน และมีการผลิตช้ินส่วนยาน
ยนต์มาเป็นท่ียาวนานท าให้มีลูกค้าประจ า รวมถึงมีนโยบายการบริหารงานด้านการตลาดท่ีชัดเจน แต่
ในปัจจุบันเริ่มมีเทคโนโลยีของยานยนต์สมัยใหม่เข้ามาในตลาดยานยนต์เช่น ยานยนต์อีโคคาร์ ยาน
ยนต์ท่ีใช้ไฟฟ้า และยานยนต์ไฮบริด เป็นต้น ท าให้เทคโนโลยีท่ีใช้ในกระบวนการผลิตและเป็น
เทคโนโลยีท่ีใช้มาเป็นระยะเวลายาวนานไม่สามารถรองรับกับยานยนต์สมัยใหม่ได้ ในทางกลับกันท า
ให้ลูกค้าประจ าหันไปส่ังซื้อผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนยานยนต์กับบริษัทต่างชาติท่ีมีเทคโนโลยีในการผลิตท่ี
ทันสมัยได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น 
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 4.6.3 การวิเคราะห์กลยุทธ์ของบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยด้วย TOWS Matrix 
  4.6.3.1 กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) บริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ขนาดกลาง
และขนาดย่อมไทยมีจุดแข็งทางด้านการด าเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลาท่ียาวนานและมีนโยบายการ
บริหารงานด้านการตลาดท่ีชัดเจนท าให้ลูกค้าประจ ามีความเช่ือมั่นในตัวผลิตภัณฑ์สูง อีกท้ังยังมี
เครื่องจักรท่ีมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ในขณะเดียวกันยังมีโอกาสท่ีจะขยายฐานการผลิตและ
จัดจ าหน่ายไปยังประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน เมื่อมีนโยบายของรัฐบาลท่ีจะผลักดัน
ประเทศไทยเข้าร่วมเขตการค้าเสรีอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี 2558  
  4.6.3.2 กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) จากจุดแข็งในหัวข้อท่ีผ่านมายังเกิด
อุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ขนาดกลางและขนาดย่อมไทยนั้นก็คือ 
ในปัจจุบันและอนาคตนั้นบริษัทต่างชาติท่ีมีความทันสมัยทางเทคโนโลยีได้เริ่มเข้ามาต้ังฐานการผลิต
และมีบทบาทในการเสนอนโยบายต่อภาครัฐบาลมากขึ้น ซึ่งบริษัทต่างชาตินั้นมีมาตรฐานในการผลิต
สูงท าให้เป็นข้ออ้างของลูกค้าท่ีจะท าการต่อรองขอลดราคากับบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ขนาด
กลางและขนาดย่อมไทย 
  4.6.3.3 กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ปัญหาทางด้านขาดแคลนแรงงานฝีมือ
ท่ีมีความเช่ียวชาญ การไม่ส่งเสริมตราผลิตภัณฑ์ การขาดแคลนงบประมาณการขยายฐานการผลิต 
และการขาดแคลนแหล่งวัตถุดิบ ปัญหาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นจุดอ่อนบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์
ขนาดกลางและขนาดย่อมไทยท้ังส้ิน แต่อย่างไรก็ตาม ภาครัฐบาลมีนโยบายผลักดันประเทศไทยเข้าสู่
เขตการค้าเสรีอาเซียนในปี 2558 อย่างเต็มรูปแบบ ท าให้บริษัทมีโอกาสท่ีจะจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และ
ขยายฐานการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไปยังตลาดแหล่งใหม่ในกลุ่มประเทศอาเซียนได้  ถ้าหากว่า
บริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ขนาดกลางและขนาดย่อมไทยมีเทคโนโลยีท่ีใช้ในกระบวนการผลิต
ช้ินส่วนยานยนต์มีมาตรฐานพอ 
  4.6.3.4 กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) จากจุดอ่อนของบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยาน
ยนต์ขนาดกลางและขนาดย่อมไทย และยังเกิดอุปสรรคท่ีบริษัทต่างชาติเข้ามาต้ังฐานการผลิตมาขึ้น
ท้ังในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งท าให้บริษัทต่างชาติได้เข้ามามีบทบาทในการเสนอ
นโยบายต่อภาครัฐบาลมากขึ้น ส่งผลให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการเสนอนโยบายหันไปซื้อ
ผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนยานยนต์กับบริษัทต่างชาติเพิ่มขึ้น 
  ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์ของบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทยด้วย TOWS Matrix 
จากข้อมูลปฐมภูมินั้น ได้แสดงดังตารางท่ี 4.11 
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ตารางท่ี 4.11 แสดงแนวทางการก าหนดกลยุทธ์ของบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทย 
ปัจจัยภายใน 

(Internal Environment) 
 
 
 
 
 

ปัจจัยภายนอก 
(External Environment) 

จุดแข็ง (Strength) 
1. บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มาเป็นที่

ยาวนาน 
2. บริษัทมีลูกค้าประจ าที่ให้ความเชื่อมั่น

ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
3. บริษัทมีเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ

และได้มาตรฐาน 
4. บริษัทมีนโยบายการบริหารงานด้าน

การตลาดที่ชัดเจน 

จุดอ่อน (Weakness) 
1. บริษัทส่วนใหญ่ขาดแคลนแรงงาน

ฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญ 
2. บริษัทส่วนใหญ่ไม่มีการส่งเสริมตรา

ผลิตภัณฑ์ 
3. บริษัทส่วนใหญ่ขาดแคลน

งบประมาณการขยายฐานการผลิต 
4. บริษัทส่วนใหญ่ขาดแคลนแหล่ง

วัตถุดิบ 
 

โอกาส (Opportunity) 
1. รัฐบาลมีนโยบายผลักดัน

ประเทศไทยเข้าสู่เขตการค้า
เสรีอาเซียนในปี 2558 อย่าง
เต็มรูปแบบ 

2. บริษัทมีโอกาสที่จะจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์และขยายฐานการ
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไปยัง
ตลาดแหล่งใหมใ่นกลุ่ม
ประเทศอาเซียนได้ 

 

SO: กลยุทธ์เชิงรุก 
S1O1: กระตุ้นความน่าเชื่อถือของบริษัท

ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มประเทศ
อาเซียน 

S2O1: รัฐบาลก าหนดนโยบายที่สามารถ
สร้างความเชื่อมั่นระหว่างลูกค้า
ประจ าและบริษัทผู้ผลิต 

S4O1: ก าหนดนโยบายที่มีความ
สอดคล้องกันทั้งภาครัฐและ
เอกชนเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถ
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
ไทยได้อย่างย่ังยืน 

S3O2: พัฒนาเครื่องจักรเพื่อให้ได้
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์เป็นที่
ยอมรับในกลุ่มประเทศอาเซียน 

 

WO: กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
W1O1: สร้างพัธมิตรระหว่างประเทศใน

ภูมิภาคเพ่ือแบ่งศึกษา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ร่วมกัน 

W2O1: รัฐบาลก าหนดนโยบายในการ
เร่งรัดสนับสนุนให้เสริมสร้าง
ตราผลิตภัณฑ์ 

W3O2: จัดหางบประมาณและแนว
ทางการขยายฐานการผลิตจาก
บริษัทที่ประสบผลส าเร็จ 

W4O2: ขยายฐานการผลิตไปยังแหล่ง
ตลาดใหม่ที่มีความสมบูรณ์
ทางด้านทรัพยากรในการผลิต 

 

อุปสรรค (Threat) 
1. บริษัทต่างชาติที่มคีวาม

ทันสมัยทางเทคโนโลยีเข้ามา
ต้ังฐานการผลิตมาขึ้น 

2. บริษัทต่างชาติมีบทบาทในการ
เสนอนโยบายต่อภาครัฐบาล
มากขึ้น 

3. การขอลดราคาจากลูกค้าเมื่อมี
บริษัทลงทุนต้ังฐานการผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์เพ่ิมขึ้น 

 

ST: กลยุทธ์เชิงป้องกัน 
S1T2: รวมตัวกันเป็นคลัชเตอร์ 

(Cluster) เพ่ือร่วมกันก าหนดเชิง
นโยบายในการผลักดัน
บริษัทผู้ผลิตขนาดกลางและ
ขนาดย่อมไทย 

S3T1: รวมตัวกันเป็นคลัชเตอร์ 
(Cluster) เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชิ้นส่วนยานยนต์ร่วมกันมากขึ้น 

S2T3: เสริมสร้างตรางผลิตภัณฑ์เป็นของ
ตนเองเพื่อให้ลูกค้าเกิดความ
เชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วน
ยานยนต์มากขึ้น 

WT: กลยุทธ์เชิงรับ 
W2T1: สูญเสียลูกค้าให้กับบริษัท

ต่างชาติที่มีเทคโนโลยีการผลิตที่
ทันสมัย 

W3T1: สูญเสียการตลาดให้กับบริษัท
ต่างชาติที่มีงบประมาณในการ
ลงทุนต้ังฐานการผลิต 

W2T3: ยอดขายของบริษัทผู้ผลิตขนาด
กลางและขนาดย่อมไทยลดลง 
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4.7 การวิเคราะห์ต าแหน่งทางการแข่งขันของบริษัทผูผ้ลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย 
 ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและกลยุทธ์ของบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมไทยจากข้อมูลปฐมภูมิโดยใช้ SWOT Analysis และ TOWS Matrix แล้ว ในหัวข้อนี้ผู้วิจัย
ได้น าข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ของประเทศอินโดนีเซีย 
มาเลเซีย [7] ดังแสดงในรูปท่ี 4.9 และกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งประเทศเหล่านี้เป็นประเทศคู่แข่งท่ี
ส าคัญอันดับต้นๆ ของไทย มาท าการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบต าแหน่งทางการแข่งขันของ
บริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทยได้ดังต่อไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.9 แสดงปริมาณการผลิตและจ าหน่ายยานยนต์ของประเทศสมาชิกอาเซียนในปี พ.ศ. 2554 
ท่ีมา: สถาบันยานยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรม, แผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ปี พ.ศ. 2555-
2559 (ม.ป.ท., 2555). 
 

4.7.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิของอินโดนีเซียด้วย SWOT Analysis  
4.7.1.1 จุดแข็ง (Strength) อินโดนีเซียมีทรัพยากรแรงงานสูงมากและมีค่าจ้าง

แรงงานต่ า มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายโดยเฉพาะถ่านหิน น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ และแร่
โลหะต่าง ๆ  ท าให้ภาครัฐบาลอินโดนีเซียมีนโยบายท่ีสนับสนุนการลงทุนต้ังฐานการผลิตจากต่างชาติ
อย่างเต็มรูปแบบ อาทิเช่น การสนับสนุนการลงทุนทางด้านการลดภาษีธุรกิจ ค่าเช่าท่ีดินต่ าและ
ระยะเวลาเช่านาน เป็นต้น ซึ่งท าให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องท าให้ประชากรมีรายได้ต่อหัวมาก
ขึ้นและประชากรของอินนีเซียมีมากถึง 240 ล้านคน หรือเกือบร้อยละ 50 ของประชากรท้ังหมดใน
กลุ่มประเทศอาเซียน ในขณะท่ีประชากรนิยมซื้อยานยนต์เพิ่มขึ้นเพราะระบบขนส่งมวลชนใน
อินโดนีเซียไม่มีการพัฒนาเท่าท่ีควร [2, 8] 
  4.7.1.2 จุดอ่อน (Weakness) ถึงแม้ว่าอินโดนีเซียมีแรงงานท่ีมาก แต่แรงงาน
เหล่านั้นยังไม่มีความเช่ียวชาญและไม่มีทักษะและขาดการใช้เทคโนโลยี รวมถึงผู้บริหารท่ีอยู่ใน
ระดับกลางยังขาดประสบการณ์ในการท างาน และในสภาพภูมิประเทศของอินโดนีเซียเป็นหมู่เกาะ
และกระจายตัวกันท าให้สาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่มีการพัฒนาเท่าท่ีควร [2, 8] 
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  4.7.1.3 โอกาส (Opportunity) รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนให้ต่างชาติเข้า
มาลงทุนต้ังฐานการผลิตช้ินส่วนยานยนต์และผลักดันให้อินโดนีเซียเป็นศูนย์กลางการผลิตช้ินส่วนยาน
ยนต์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้อินโดนีเซียยังเป็นประเทศท่ีมีแหล่งทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณ์เป็นอย่าง
มากซึ่งถือว่าแหล่งวัตถุดิบท่ีส าคัญในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ รวมไปถึงเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย
มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเรียกเก็บภาษีน าเข้าจากในอัตราค่อนข้างต่ า ท าให้สภาพเศรษฐกิจ
คล่องตัวมากขึ้น [2, 8] 
  4.7.1.4 อุปสรรค (Threat) อินโดนีเซียมีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ ยังอยู่
ในระหว่างการเร่งพัฒนาต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานท่ีนานพอสมควรและมาตรการทางการค้า
ในรูปแบบท่ีมิใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers) นอกจากนี้เทคโนโลยีในการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ของ
บริษัทผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดย่อมในอินโดนีเซียนั้นยังไม่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากนัก  
รวมถึงสภาพภูมิประเทศเป็นหมู่เกาะท าให้การขนส่งมีความจ ากัดอยู่ท่ีการแข่งขันทางเรือเป็นหลักจึง
เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่ [2, 8] 
 
 4.7.2 การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิของมาเลเซียด้วย SWOT Analysis 

4.7.2.1 จุดแข็ง (Strength) มาเลเซียเป็นประเทศท่ีมีปริมาณส ารองน้ ามันและ
ก๊าซธรรมชาติมากเป็นอันดับ 3 และ 2 ของเอเซียแปซิฟิก ตามล าดับ รวมถึงแรงงานฝีมือมีความ
เช่ียวชาญ และการจัดการด้านโลจิสติกส์ได้ครบวงจรเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้น าเข้าและ
ส่งออก นอกจากนี้มาเลเซียพยายามลดขั้นตอนการด าเนินการตรวจสอบสินค้าและการก าหนด
คุณภาพเพื่อจูงใจให้นักลงทุนในการใช้บริการโลจิสติกส์ [2, 8] 
  4.7.2.2 จุดอ่อน (Weakness) มาเลเซีย เป็นประเทศท่ีอุดมไปด้วยแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบท่ีใช้ในกระบวนการผลิต แต่มาเลเซียจ าเป็นต้องน าเข้าสินค้าบาง
รายการท่ีไม่พอเพียงต่อปริมาณความต้องการของตลาดช้ินส่วนยานยนต์ภายในประเทศ เช่น 
ยางพารา และผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากโลหะ เป็นต้น นอกจากนี้การลงทุนต้ังฐานการผลิตในมาเลเซีย
ต้องใช้ต้นทุนท่ีสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศท่ีอยู่ในภูมิภาคเดียวกันท าให้ต่างชาตินั้นหันมา
ลงทุนในประเทศท่ีมีต้นทุนต่ าเช่น เวียดนาม ไทย และอินโดนีเซีย เป็นต้น [2, 8] 
  4.7.2.3 โอกาส (Opportunity) รัฐบาลมาเลเซียได้ร่วมมือกับบริษัทเอกชนและ
ต่างชาติในการสร้างนโยบายเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ ในการปรับปรุง ออกแบบและ
พัฒนาโครงสร้างของยานยนต์ยกตัวอย่างเช่น ยี่ห้อ Proton เนื่องจากสภาวะการแข่งขันค่อนข้างสูง
และการขยายตัวที่น้อยลงเพราะมาเลเซียสามารถสร้างตลาดในภูมิภาคท่ีมีประชากรเป็นชาวมุสลิมซึ่ง
มีโอกาสท่ีจะขยายฐานการผลิตไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ท่ีมีชาวมุสลิมได้ [2, 8] 
  4.7.2.4 อุปสรรค (Threat) การแข่งขันของตลาดยานยนต์ของมาเลเซียยี่ห้อ 
Proton และยานยนต์ต่างชาติ ซึ่งมีคุณภาพดีกว่าส่งผลให้ยานยนต์ Proton มียอดขายลดลง อีกท้ัง
รัฐบาลมาเลเซียมีนโยบายกีดกันภาษีการขายท่ีสูง ท าให้ผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนยานยนต์บางรายการไม่
สามารถส่งไปจ าหน่ายท่ีมาเลเซียได้อย่างเต็มท่ี [2, 8] 
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4.7.3 การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิของกลุ่มประเทศ CLMV ด้วย SWOT Analysis 
4.7.3.1 จุดแข็ง (Strength) กลุ่มประเทศ CLMV เป็นกลุ่มประเทศท่ีมีแนวโน้ม

การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสูงกว่าการเติบโตเฉล่ียของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน ซึ่งกลุ่มประเทศ CLMV นั้นมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูณณ์อย่างมาก และยังมี
แรงงานเป็นจ านวนมากและต้นทุนในการจ้างแรงงานไม่สูงมากนัก อย่างไรก็ตามหนึ่งในสมาชิกของ
กลุ่มประเทศ CLMV มีฐานการผลิตยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ภายในประเทศเอง คือ เวียดนาม 
และเวียดนามก็เป็นสมาชิกของกลุ่ม ASEAN 5 อีกด้วย ดังนั้น ต่างชาติจึงให้ความสนใจเข้าไปลงทุนต้ัง
ฐานการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ยังกลุ่มประเทศ CLMV มากขึ้นเช่นกัน [2, 8] 

 4.7.3.2 จุดอ่อน (Weakness) กลุ่มประเทศ CLMV มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ท่ียังไม่มีการพัฒนาเท่าท่ีควร และยังขาดแคลนแรงงานท่ีมีทักษะถึงแม้ว่าจะมีแรงงานท่ีค่อนข้างมากก็
ตาม และพื้นท่ีส่วนใหญ่ยังเป็นท่ีราบสูงและภูเขา การคมนาคมไม่สะดวก  

 4.7.3.3 โอกาส (Opportunity) รัฐบาลของกลุ่มประเทศ CLMV มีนโยบายร่วมกัน
ในการส่งเสริมให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนมากขึ้น โดย ส่วนใหญ่แล้วเป็นนักลงทุนจากประเทศจีน เข้ามา
เช่าพื้นท่ีและน าแรงงานมาปฏิบัติการเอง ท าให้แรงงานท่ีอยู่ในกลุ่มประเทศ CLMV ส่วนใหญ่นั้นเป็น
แค่แรงงานขั้นต่ าและมีความเป็นอยู่ท่ีไม่ดีมากนัก [2, 8] 

 4.7.3.4 อุปสรรค (Threat) โดยส่วนใหญ่แล้วอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดกับกลุ่ม
ประเทศ CLMV จะเป็นทางด้านโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐานท่ียังมีความแตกต่างกัน รวมท้ังการ
อ านวยความสะดวกทางการค้าท่ียังไม่ดีเท่าท่ีควร ท าให้มีต้นทุนการขนส่งระหว่างประเทศสูง และมี
ผู้ประกอบการขนส่งเพียงไม่กี่รายท่ีสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ [2, 8] 
 
 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และกลุ่มประเทศ CLMV  
เมื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบต าแหน่งทางการแข่งขันของบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ขนาดกลาง
และขนาดย่อมไทย พบว่า บริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทยมีการผลิตช้ินส่วนยานยนต์มาเป็น
ระยะเวลาท่ียาวนาน และมีแรงงานช่างฝีมือท่ีมีความเช่ียวชาญ แต่ยังขาดการสร้างเสริมตราผลิตภัณฑ์
และเทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ท่ีทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดแคลนแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ แต่ในอินโดนีเซียนั้น มีแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลายเช่น ถ่านหิน น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ และแร่โลหะต่าง ๆ  ท าให้
ภาครัฐบาลอินโดนีเซียมีนโยบายท่ีสนับสนุนการลงทุนต้ังฐานการผลิตจากนักลงทุนต่างชาติอย่างเต็ม
รูปแบบ อีกท้ังแรงงานในอินโดนีเซียมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและมีค่าจ้างแรงงานต่ าแต่ยังไม่มีความ
เช่ียวชาญ ปัญหาอีกอย่างหนึ่งอินโดนีเซียมีภูมิประเทศท่ีเป็นหมู่เกาะจึงไม่สะดวกต่อการขนส่งมากนัก
ท าให้นักลงทุนยังมีความคลุมเครือในการต้ังฐานการผลิตในอินโดนีเซีย ส่วนมาเลเซียนั้นเป็นประเทศท่ี
ต่างชาติเห็นถึงความส าคัญในการลงทุนต้ังฐานการผลิตไม่มากนักเพราะ ประชากรของมาเลเซียส่วน
ใหญ่เป็นชาวมุสลิมซึ่งมีค่านิยมในทางวัฒนธรรมท่ีสูง และรัฐบาลมาเลเซียยังกีดกันเรื่องภาษีน าเข้า
ตลอดจนมีการเสริมสร้างตราผลิตภัณฑ์ของยานยนต์ยี่ห้อ Proton เป็นของมาเลเซียเองอย่างต่อเนื่อง
มาโดยตลอด แต่ถึงอย่างไรแรงงานในมาเลเซียนั้นยังมีความเช่ียวชาญและมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูง 
ท าให้ท่ีผ่านมาบริษัทต่างชาติยังคงต้ังฐานการผลิตในมาเลเซียมาโดยตลอด แสดงให้เห็นว่าประเทศ
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คู่แข่งท่ีส าคัญของไทยนั้นคงจะเป็นประเทศท่ีมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช้ในการผลิตช้ินส่วนยาน
ยนต์มากกว่าไทยอย่างอินโดนีเซียมากกว่า ซึ่งในปัจจุบันนี้ต่างชาติเริ่มให้ความสนใจท่ีจะลงทุนต้ังฐาน
การผลิตในอินโดนีเซียมากขึ้นเพราะอินโดนีเซียมีความพร้อมในทุกด้าน เว้นแต่สภาพภูมิประเทศและ
ความเช่ียวชาญของแรงงานฝีมือ แต่ในอนาคตปัญหาเหล่านี้อาจไม่ใช่อุปสรรคของนักลงทุนต่างชาติ
เสมอไปถ้าแรงงานในอินโดนีเซียมีการพัฒนาทักษะให้เช่ียวชาญมากขึ้น ส่วนกลุ่มประเทศ CLMV นั้น
มีจุดแข็งท่ีส าคัญท่ีน่าสนใจคือ ทรัพยากรธรรมชาติ เท่านั้น แต่ในทางกลับกันกลุ่มประเทศ CLMV 
เป็นกลุ่มประเทศท่ีเป็นโอกาสท่ีไทย สามมารถขยายฐานการผลิตหรือจัดจ าหน่ายไปยังกลุ่มประเทศ 
CLMV ได้มากขึ้นเมื่อไทยเข้าร่วมเขตการค้าเสรีอย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้นประเทศไทยควรมีนโยบายใน
การพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์อย่างเต็มรูปแบบโดยเริ่มพัฒนาจาก
บริษัทผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีอยู่ใน Tier 2 และ Tier 3 ของห่วงโซ่อุตสาหกรรมช้ินส่วน
ยานยนต์ไทย เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยให้ยังคงขีดความสารมารถทางการ
แข่งขันต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน 
 
4.8 การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 4.8.1 สามารถน าผลการวิเคราะห์ท่ีได้จากการวิจัยครั้งนี้ไปเผยแพร่กับบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วน
ยานยนต์ไทยขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีอยู่ใน Tier 2 และ Tier 3 เพื่อให้ทราบถึงต าแหน่งในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนได้เป็นอย่างดี 
 4.8.2 สามารถน าผลการวิเคราะห์ท่ีได้จากการวิจัยครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมการ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ
ผลักดันให้ประเทศไทยได้ก้าวข้ามวังวนกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap-MIT) ในภาย
ภาคหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.8.3 สามารถน าผลการวิเคราะห์ท่ีได้จากการวิจัยครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการยกระดับขีด
ความสามารถผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทยขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีอยู่ใน Tier 2 และ Tier 3 จาก
การเป็นฐานการผลิตให้กับบริษัทประกอบยานยนต์ภายในประเทศไทยสู่การเป็นฐานการผลิตช้ินส่วน
ยานยนต์ท่ีส าคัญของภูมิภาคเอเชียและของโลกได้อย่างยั่งยืน 
 4.8.4 สามารถน าผลการวิเคราะห์ท่ีได้จากการวิจัยครั้งนี้ไปเช่ือมโยงกับหน่วยงานของภาครัฐ 
เช่น สถานบันการศึกษา สถานบันวิจัย และศูนย์วิจัย เป็นต้น ในการจัดล าดับความส าคัญอย่างแท้จริง
เพื่อใหก้ารช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการ และสามารถลดต้นทุนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ให้กับผู้ผลิต
ช้ินส่วนยานยนต์ไทยขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีอยู่ใน Tier 2 และ Tier 3 ได้อีกด้วย 
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4.9 ตอบสมมติฐานการวิจัย 
 4.9.1 สามารถน าแบบจ าลองแรงผลักดัน 5 ประการ (Five Force Model) มาวิเคราะห์
สภาวะการแข่งขันของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยจากข้อมูลทุติยภูมิได้อย่างเป็น
รูปธรรม 
 จากการศึกษาพบว่า แบบจ าลองแรงผลักดัน 5 ประการ สามารถใช้ในการวิเคราะห์สภาวะ
การแข่งขันได้เป็นอย่างอย่างดี และครอบคลุมถึงสภาวะการแข่งขันให้กับผู้ผลิตในอุตสาหกรรม
ช้ินส่วนยานยนต์ไทยได้อีกด้วย 

4.9.2 สามารถทราบประเทศคู่แข่งท่ีส าคัญของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนได้อย่างแท้จริง 

จาการศึกษาพบว่า อินโดนีเซีย เป็นคู่แข่งท่ีส าคัญของไทย ซึ่งอ้างอิงได้จากแบบจ าลอง
แรงผลักดัน 5 ประการ (Five Force Model) และ SWOT Analysis เนื่องจากอินโดนีเซียมียอดขาย
ท่ีสูงกว่าปริมาณการผลิต และมีแหล่งทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณ์ มีความพร้อมทางด้านแรงงานฝีมือและ
มีต้นทุนการจ้างแรงงานต่ า ดังนั้นหลาย ๆ ประเทศจึงให้ความสนใจท่ีจะลงทุนต้ังฐานการผลิตช้ินส่วน
ยานยนต์ในอินโดนีเซียเพิ่มมากขึ้น 

4.9.3 สามารถใช้เครื่องมือ SWOT Analysis มาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของของบริษัทผู้ผลิต
ช้ินส่วนยานยนต์ไทยได้อย่างแท้จริง 

จากการศึกษาพบว่า สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทย
ได้เป็นอย่างดี และสามารถแบ่งสภาพแวดล้อมทางด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ออกมา
ให้ทราบได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น  
 4.9.4 สามารถใช้เครื่องมือ TOWS Matrix มาวิเคราะห์แนวทางการก าหนดกลยุทธ์ของ
บริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ขนาดกลางและขนาดย่อมไทยได้ท่ีอยู่ใน Tier 2 และ Tier 3 อย่าง
แท้จริง 
 จากการศึกษาพบว่า สามารถก าหนดกลยุทธ์ของบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทยได้เป็น
อย่างดี รวมถึงแนวทางในการผลักดันเพื่อยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์
ไทยได้อีกด้วย ดังแสดงในห้วข้อท่ี 4.6.3 
 4.9.5 สามารถวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์การบริหารองค์กรของบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยาน
ยนต์ไทยในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 
 จากการศึกษา พบว่า ในปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีอยู่ใน 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 
 เนื่องจากรัฐบาลไทยมีนโนบายผลักดันให้ประเทศไทยได้เข้าร่วมเขตการค้าเสรีอาเซียน 
(AFTA) ภายในปี 2558 อย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลให้ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
ต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถเพื่อให้ประเทศไทยยังคงความเป็นผู้น าในกลุ่มประเทศอาเซียนได้อย่าง
ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ และไทยนั้นเป็นสมาชิก
ของกลุ่มประเทศ ASEAN 5 ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศท่ีมีฐานการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ภายในประเทศของ
ตนเอง อย่างไรก็ตามสภาวะการเติบโตของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย ส่งผลให้บริษัทผู้ผลิต
ขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีอยู่ใน Tier 2 และ Tier 3 ของห่วงโซ่อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย ท่ี
ยังขาดแคลนและมีความคลุมเครือของแนวทางในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนยังไม่ทราบต าแหน่งการ
แข่งขันของตนเองมากนัก ดังนั้น ผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทยต้องมีการปรับตัวอย่างเร่งด่วนท่ีสุดเพื่อให้
ไทยยังคงความเป็นผู้น าในการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ในระดับภูมิภาคภาคต่อไป 

ดังนั้น การวิจัยฉบับนี้ จึงได้ท าการศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการวิเคราะห์หาต าแหน่งการ
แข่งขันของผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทยภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน รวมถึงการศึกษากลยุทธ์
และแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย โดยเริ่มจากการใช้แบบจ าลอง
แรงผลักดัน 5 ประการ (Five Force Model) เพื่อวิเคราะห์ข้อเท็จจริงเบื้องต้นจากข้อมูลทุติยภูมิ 
หลังจากนั้นได้ท าการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึกโดยการส ารวจกลุ่ม
บริษัทผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีอยู่ใน Tier 2 และ Tier 3 ของห่วงโซ่อุตสาหกรรมช้ินส่วน
ยานยนต์ไทย เพื่อศึกษาสภาวะการแข่งขันและสภาพแวดล้อมการแข่งขันในปัจจุบัน จากนั้นน าผลการ
ส ารวจข้อมูลเชิงลึกมาเปรียบเทียบกับข้อมูลทุติยภูมิของประเทศคู่แข่ง เพื่อวิเคราะห์หาต าแหน่งการ
แข่งขันท่ีแท้จริงของบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนช้ินส่วนยานยนต์ไทย รวมถึงแนวทางการปฏิบัติและกลยุทธ์
ในการยกระดับขีดความสามารถได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

5.1.1 ปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับบริษัทผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีอยู่ใน Tier 2 และ Tier 3 
ของห่วงโซ่อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยในปัจจุบันนี้คือ บริษัทผู้ผลิตส่วนใหญ่แล้วไม่มีการ
ส่งเสริมตราสินค้า (Brand) และยังขาดแคลนช่างแรงงานฝีมือท่ีมีทักษะเป็นจ านวนมาก ซึ่งส่งผลให้
ปริมาณการผลิตและก าไรสุทธิลดลงเมื่อเทียบกับปี 2557 แต่อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยาน
ยนต์ไทยได้มีการจัดเตรียมงบประมาณท่ีใช้ในการอบรมและพัฒนาบุคลากรไว้เป็นจ านวนมาก แสดง
ว่าสถานประกอบการได้สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร แต่ยังขาดแคลนความพร้อมทางด้างทรัพยากร
บุคลากรและกลยุทธ์ที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท่ีแท้จริง
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5.1.2 สภาพแวดล้อมของบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทย พบว่า จุดแข็งของผู้ผลิตช้ินส่วน
ยานยนต์มีการผลิตช้ินส่วนมาเป็นระยะเวลาท่ียาวนานและมีลูกค้าประจ าค่อนข้ามมาก และจุดอ่อน
ส่วนใหญ่คือไม่ค่อยมีการส่งเสริมตราผลิตภัณฑ์มากนัก และยังขาดแคลนแรงงานฝีมือท่ีมีทักษะ 
รวมถึงยังขาดแคลนงบประมาณในการขยายฐานการผลิตไปยังประเทศต่างๆ อีกด้วย 

5.1.3 แนวทางและกลยุทธ์ในการพัฒนาของบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทย ควรใช้กลยุทธ์
แบบเชิงรุกคือ บริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ควรมีนโยบายการบริหารงานด้านการตลาดท่ีชัดเจน และ
ควรสร้างความเช่ือมั่นในตัวผลิตภัณฑ์กับลูกค้าให้มากขึ้น และกลยุทธ์เชิงแก้ไขคือ ควรมีการจัดการ
ทรัพยากรแรงงานฝีมือให้มีทักษะ และการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมโดย
การขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนขอความร่วมมือจาก
บริษัทผู้ผลิตใน Tier 1 ได้อีกด้วย 

5.1.4 ต าแหน่งการแข่งขันของบริษัทผู้ผลิช้ินส่วนยานยนต์ไทยจากการวิจัยครั้งนี้ยังพบว่า 
อินโดนีเซีย เป็นประเทศคู่แข่งท่ีส าคัญของประเทศไทยอย่างมาก เพราะมีแหล่งทรัพยากรท่ีใช้เป็น
วัตถุดิบในประเทศท่ีอุดมสมบูรณ์ รวมถึงความพร้อมในด้านแรงงานจ านวนมากและมีต้นทุนการจ้าง
แรงงานท่ีต่ า อีกท้ังภาครัฐบาลอินโดนีเซียยังให้การสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ นอกจากนี้
คู่แข่งท่ีส าคัญอีกประเทศคือ มาเลเซียซึ่งรัฐบาลมาเลเซียมีการเสริมสร้างตราผลิตภัณฑ์ของยานยนต์
ยี่ห้อ Proton เป็นของมาเลเซียเองอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด นอกจากนี้ในปัจจุบันยังพบว่า กลุ่ม
ประเทศ CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว สหภาพเมียนมาร์ และเวียดนาม ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศท่ีมีสภาวะ
การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจท่ีดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นกลุ่มประเทศท่ีต่างชาติเริ่มให้ความสนใจท่ี
จะเข้าไปลงทุนต้ังฐานการผลิตช้ินส่วนยานยนต์เช่นกัน เพราะมีความพร้อมทางด้านแหล่งทรัพยากร
ทางธรรมชาติ และแรงงานฝีมือท่ีสมบูรณ์ 
 
5.2 อุปสรรคท่ีพบในการวิจัย 
 5.2.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการท าแบบสอบถาม 
 5.2.2 ผู้ตอบแบบสอบถามยังไม่เห็นผลประโยชน์เพียงพอท่ีจะให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วน     
จึงท าให้ได้รับการปฏิเสธในการตอบแบบสอบถาม 
 5.2.3 แบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจัยนี้ไม่มีการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ 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 ได้แลกเปล่ียนกลยุทธ์ในการพัฒนาขีดความสามารถระหว่างประเทศพันธมิตรได้มาก
ขึน้ ไม่ใช่เป็นการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบคู่แข่งเพียงอย่างเดียว 
 5.3.2 ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาประเด็นความต้องการของการสร้างหรือการจ้าง
ผู้เช่ียวชาญจากประเทศท่ีมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ยกตัวอย่างเช่น ประเทศญี่ปุ่น มาปฏิบัติ
หน้าท่ีในต าแหน่งหัวหน้าวิศวกร หรือหัวหน้านักวิจัย เพื่อศึกษาแนวทางท่ีเป็นไปได้ต่อไป 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง 

การวิเคราะห์หาต าแหน่งการแข่งขันของผู้ประกอบการช้ินส่วนยานยนต์ไทย 
ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน 

 
 
ค าชี้แจง 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถำมไม่ต้องเขียนชื่อลงในแบบสอบถำม โปรดตอบแบบสอบถำมให้ครบทุกข้อและตรง
กับควำมเป็นจริงของท่ำนมำกที่สุด โดยค ำตอบของท่ำน ผู้วิจัยจะเก็บเป็นควำมลับและไม่มีผลเสียหำยใดๆ ต่อท่ำน 
เน่ืองจำกผู้วิจัยจะน ำข้อมูลไปวิเครำะห์สรุปผลในภำพรวมเพ่ือประกอบกำรท ำวิทยำนิพนธ์เท่ำน้ัน 
 2. แบบสอบถำมฉบับน้ีแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย 
  ส่วนที่ 1 แบบสอบถำมข้อมูลส่วนบุคคล 
  ส่วนที่ 2 แบบสอบถำมข้อมูลเก่ียวกับบริษัทผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ 
  ส่วนที่ 3 แบบสอบถำมควำมคิดเห็นเก่ียวกับบริษัทผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ในประเด็นต่ำงๆ 
  ส่วนที่ 4 แบบสอบถำมควำมต้องกำรของบริษัทผลิตชิ้นสว่นยำนยนต์ 
  ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 3. โปรดใส่เครื่องหมำย / ลงใน  หน้ำข้อควำมท่ีตรงตำมควำมเป็นจริงของท่ำนมำกท่ีสุด 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่ำงย่ิงว่ำคงได้รับควำมร่วมมือจำกท่ำนเป็นอย่ำงดี ขอขอบคุณทุกท่ำน  
ไว้ ณ โอกำสน้ีด้วย 
      
 
 
 
    นักศึกษำระดับปริญญำมหำบัณฑิต สำขำกำรจัดกำรงำนวิศวกรรม 
     ภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำรและกำรจัดกำร 

มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. เพศ 
  ชำย    หญิง 

 2. กำรศึกษำ 

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

 ปริญญำเอก   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ........................................................................ 
3. อำยุงำนที่ท่ำนประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมชิ้นส่วนยำนยนต์ 

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

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

5. หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบหลักของท่ำนในบริษัท 
  ด้ำนบริหำรจัดกำรองค์กร  ด้ำนกำรตลำด   ด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ 
  ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง   ด้ำนห้องปฏิบัติกำร   ด้ำนสำยกำรผลิต 
  ด้ำนกำรควบคุมคุณภำพ  ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ   ด้ำนคลังสินค้ำและโลจิสติกส์ 
  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ................................................................................................................................. 
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับบริษัท 
1. ปริมำณกำรผลิตเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว   เท่ำเดิม   เพ่ิมข้ึน (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์)........……… 

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

    ลดลง (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์)……………….. 
3. สถำนประกอบกำรของท่ำนมีกำรจัดสรรงบประมำณซึง่ใช้ในกำรศึกษำอบรมและพัฒนำบุคลำกรหรือไม่

  มี    ไม่ม ี

4. บริษัทของท่ำนมีแรงงำนช่ำงฝีมือเพียงพอหรือไม่  เพียงพอ  ไม่เพียงพอ 
5. บริษัทของท่ำนมีตรำผลิตภัณฑ์เป็นของตนเองหรือไม่  มี   ไม่ม ี
6. ผลิตภัณฑ์ของท่ำนเน้นกำรตลำดทำงด้ำนใด 
     (สำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)  

 เน้นควำมแตกต่ำงทำงด้ำนรำคำ  เน้นคุณภำพผลิตภัณฑ์   
 เน้นกำรส่งมอบตรงเวลำ   อื่นๆ โปรดระบุ.......................................................... 

7. ตลำดชิ้นส่วนยำนยต์ของสถำนประกอบกำรท่ำน (สำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

 ภำยในประเทศ   ญ่ีปุ่น           สหภำพยุโรป 

 สหรัฐอเมริกำ   ตะวันออกกลำง   กลุ่มประเทศแอฟริกำ 

 อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ...................................................................................................................... 
8. บริษัทของท่ำนผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ให้กับลูกค้ำรำยใดบ้ำงในประเทศ 
     (สำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

 Toyota  Honda  Misubishi  Nissan  Mazda 
 Isuzu   Suzuki  Hyundai  Chevrolet  Ford 

  Benz   BMW   Tata    อื่นๆ โปรดระบุ.......................... 
9. บริษัทของท่ำนผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ให้กับลูกค้ำใดบ้ำงในกลุ่มประเทศอำเซียน  
     (สำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
  บรูไน ดำรุสซำลำม  กัมพูชำ  อินโดนีเซีย  ลำว  มำเลเซีย 

 เมียนมำร์   ฟิลิปปินส์  สิงคโปร ์  เวียดนำม    ไทย 
 10. ตลำดชิ้นส่วนยำนยต์ของท่ำน มีข้อก ำหนดด้ำนมำตรฐำนใดบ้ำง  

     (สำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
 SAE   ISO/IEC  EMC   ESA   CISPR   
 CCC   EC/EU UN/ECE  JIS   TIS 

  อื่นๆ โปรดระบุ..........................................................................................................................  
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเด็นต่างๆ 

ประเด็นค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

1. บริษัทท ำกำรผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์มำเป็นระยะเวลำที่ยำวนำน      
2. บริษัทใช้เคร่ืองจักรที่มีประสิทธิภำพและได้มำตรฐำนกำรผลิตสูง      
3. ลูกค้ำมีควำมเชื่อมันในคุณภำพของผลิตภัณฑ์      
4. แรงงำนฝีมือของบริษัทมีควำมเชี่ยวชำญในกำรผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์      
5. บริษัทมีกำรส่งเสริมตรำผลิตภัณฑ์ (Brand) อย่ำงต่อเน่ือง      
6. บริษัทเป็นที่รู้จักอย่ำงแพร่หลำยในตลำดชิ้นส่วนยำนยนต์      
7. บริษัทมีนโยบำยกำรบริหำรงำนด้ำนกำรตลำดที่ชัดเจน      
8. บริษัทมีกำรจัดเตรียมงบประมำณที่ใช้ในกำรขยำยฐำนกำรผลิตไปยัง
แหล่งตลำดใหม ่

     

9. บริษัทมีช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในต่ำงประเทศเมื่อไทยเข้ำร่วม AFTA 
ในปี 2558 อย่ำงเต็มรูปแบบ 

     

10. บริษัทมีโอกำสที่ขยำยฐำนกำรลงทุนไปต่ำงประเทศเมื่อไทยเขำ้ร่วม 
AFTA ในปี 2558 อย่ำงเต็มรูปแบบ 

     

11. ลูกค้ำของบริษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเม่ือไทยเข้ำร่วม AFTA ใน
ปี 2558 อย่ำงเต็มรูปแบบ 

     

12. บริษัทมีแนวโน้มกำรขยำยตัวเพิ่มขึ้นตำมก ำลังซื้อของลูกค้ำที่เพิ่มมำก
ขึ้น 

     

13. บริษัทมีผลกระทบที่เกิดจำกกำรขอลดรำคำสินค้ำของลูกค้ำ      
14. บริษัทมีผลกระทบที่เกิดจำกกำรลดปริมำณกำรซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้ำ      
15. บริษัทมีควำมพร้อมในด้ำนวัตถุดิบที่เพียงพอต่อก ำลังกำรผลิต      
16. บริษัทมีแนวโน้มที่จะขึ้นรำคำสินค้ำที่เป็นชิ้นส่วนประกอบหรือวัตถุดิบ      
17. วัตถุดิบที่ใชใ้นบริษัทของท่ำนมีผูข้ำยน้อยรำย      
18. บริษัทเกิดผลกระทบเมื่อมีกำรลงทุนต้ังฐำนกำรผลิตในประเทศไทยจำก
บริษัทต่ำงชำติ 

     

19. บริษัทเกิดผลกระทบต่อกำรแข่งขันกับสินค้ำทดแทน      
20. บริษัทของทำ่นมีบทบำทในกำรให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยต่อภำครัฐ
และ/หรือสมำคมที่เก่ียวข้อง 
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามความต้องการของบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 

ประเด็นค าถาม 

ระดับความตอ้งการ 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

1. บริษัทของท่ำนต้องกำรคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ      
2. บริษัทใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยีในกำรผลิตเพื่อลดต้นทุนของกระบวนกำร
ผลิต 

     

3. บริษัทมีควำมต้องกำรผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ที่มีควำมแตกต่ำงกันเมื่อมีกำร
น ำไปใชง้ำนจริง 

     

4. บริษัทมีควำมต้องกำรผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ที่หลีกเลี่ยงกำรลอกเลียนแบบ      
5. บริษัทต้องกำรข้อมูลเก่ียวกับต ำแหน่งทำงกำรแข่งขันของแหลง่ตลำดใหม่ ๆ      
6. บริษัทควำมต้องกำรพัฒนำด้ำนโลจิสติกส์ (logistics)      

 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ อะไรบ้ำงที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของท่ำนและของประเทศ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ข 
ผลการตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง 

การวิเคราะห์หาต าแหน่งการแข่งขันของผู้ประกอบการช้ินส่วนยานยนต์ไทย 
ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน 

 
 
ค าชี้แจง 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถำมไม่ต้องเขียนชื่อลงในแบบสอบถำม โปรดตอบแบบสอบถำมให้ครบทุกข้อและตรง
กับควำมเป็นจริงของท่ำนมำกที่สุด โดยค ำตอบของท่ำน ผู้วิจัยจะเก็บเป็นควำมลับและไม่มีผลเสียหำยใดๆ ต่อท่ำน 
เน่ืองจำกผู้วิจัยจะน ำข้อมูลไปวิเครำะห์สรุปผลในภำพรวมเพ่ือประกอบกำรท ำวิทยำนิพนธ์เท่ำน้ัน 
 2. แบบสอบถำมฉบับน้ีแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย 
  ส่วนที่ 1 แบบสอบถำมข้อมูลส่วนบุคคล 
  ส่วนที่ 2 แบบสอบถำมข้อมูลเก่ียวกับบริษัทผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ 
  ส่วนที่ 3 แบบสอบถำมควำมคิดเห็นเก่ียวกับบริษัทผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ในประเด็นต่ำงๆ 
  ส่วนที่ 4 แบบสอบถำมควำมต้องกำรของบริษัทผลิตชิ้นสว่นยำนยนต์ 
  ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 3. โปรดใส่เครื่องหมำย / ลงใน  หน้ำข้อควำมท่ีตรงตำมควำมเป็นจริงของท่ำนมำกท่ีสุด 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่ำงย่ิงว่ำคงได้รับควำมร่วมมือจำกท่ำนเป็นอย่ำงดี ขอขอบคุณทุกท่ำน  
ไว้ ณ โอกำสน้ีด้วย 
      
 
 
 
    นักศึกษำระดับปริญญำมหำบัณฑิต สำขำกำรจัดกำรงำนวิศวกรรม 
     ภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำรและกำรจัดกำร 

มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. เพศ 
 ชำย...63...ท่ำน   หญิง...23...ท่ำน 

 2. กำรศึกษำ 
  ประถมศึกษำ...0...ท่ำน  มัธยมศึกษำตอนต้น...0...ท่ำน  

มัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช...0...ท่ำน อนุปริญญำ/ปวส...0...ท่ำน  
ปริญญำตรี...45...ท่ำน  ปริญญำโท...41...ท่ำน 
ปริญญำเอก...0...ท่ำน  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ............................................................. 

3. อำยุงำนทีท่่ำนประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมชิ้นส่วนยำนยนต์ 
  น้อยกว่ำ 5 ปี...13...ท่ำน ระหว่ำง 5-10 ปี...15...ท่ำน ระหว่ำง 11-15 ปี...22...ท่ำน  

ระหว่ำง 16-20 ปี...16...ท่ำน มำกกว่ำ 20 ปี...20...ท่ำน 
4. ต่ ำแหน่งปัจจุบันของท่ำน 

ประธำนกรรมกำร...0...ท่ำน  ผู้จัดกำรทั่วไป...13...ท่ำน หัวหน้ำงำน...12...ท่ำน 
กรรมกำรผู้จัดกำร...14...ท่ำน  ผู้จัดกำร...37...ท่ำน  วิศวกร...10...ท่ำน 
อื่นๆ (โปรดระบ)ุ............................................................................................................................ 

5. หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบหลักของท่ำนในบริษัท 
  ด้ำนบริหำรจัดกำรองค์กร...24...ท่ำน ด้ำนกำรตลำด...40...ท่ำน  
  ด้ำนทรัพยำกรมนุษย์...14...ท่ำน  ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง...17...ท่ำน 
  ด้ำนห้องปฏิบัติกำร...0...ท่ำน  ด้ำนสำยกำรผลิต...4...ท่ำน 
  ด้ำนกำรควบคุมคุณภำพ...9...ท่ำน ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ...16...ท่ำน  
  ด้ำนคลังสินค้ำและโลจิสติกส์...5...ท่ำน อื่นๆ (โปรดระบ)ุ............................................................. 
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับบริษัท 
1. ปริมำณกำรผลิตเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว  เท่ำเดิม...12...ท่ำน   

เพ่ิมข้ึน...34...ท่ำน (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์)........….......…… 
ลดลง...40...ท่ำน (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์)………………......... 

2. ก ำไรสุทธิเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว  เท่ำเดิม...9...ท่ำน   
เพ่ิมข้ึน...31...ทำ่น (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์)...............……… 
ลดลง...46...ท่ำน (คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์)……….......……….. 

3. สถำนประกอบกำรของท่ำนมีกำรจัดสรรงบประมำณซึง่ใช้ในกำรศึกษำอบรมและพัฒนำบุคลำกรหรือไม่
 ม.ี..68...ท่ำน     ไม่ม.ี..18...ท่ำน   

4. บริษัทของท่ำนมีแรงงำนช่ำงฝีมือเพียงพอหรือไม่ เพียงพอ...36...ท่ำน    ไม่เพียงพอ...50...ท่ำน 
5. บริษัทของท่ำนมีตรำผลิตภัณฑ์เป็นของตนเองหรือไม่ มี...35...ท่ำน     ไม่ม.ี..51...ท่ำน 
6. ผลิตภัณฑ์ของท่ำนเน้นกำรตลำดทำงด้ำนใด 
     (สำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)  

เน้นควำมแตกต่ำงทำงด้ำนรำคำ...46...ท่ำน เน้นคุณภำพผลิตภัณฑ์...69...ท่ำน  
เน้นกำรส่งมอบตรงเวลำ...44...ท่ำน  อื่นๆ โปรดระบุ............................................... 

7. ตลำดชิ้นส่วนยำนยต์ของสถำนประกอบกำรท่ำน (สำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
ภำยในประเทศ...83...ท่ำน ญ่ีปุ่น...16...ท่ำน  สหภำพยุโรป...17...ท่ำน  
สหรัฐอเมริกำ...13...ท่ำน ตะวันออกกลำง...29...ท่ำน 
กลุ่มประเทศแอฟริกำ...17...ท่ำน อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ............................................................ 

8. บริษัทของท่ำนผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ให้กับลูกค้ำรำยใดบ้ำงในประเทศ 
     (สำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

Toyota...63...ท่ำน  Honda...48...ท่ำน  Mitsubishi...53...ท่ำน
 Nissan...58...ท่ำน  Mazda...44...ท่ำน  Isuzu...68...ท่ำน 

Suzuki...39...ท่ำน  Hyundai...8...ท่ำน  Chevrolet...35...ท่ำน 
Ford...47...ท่ำน  Benz...11...ท่ำน  BMW...9...ท่ำน    
Tata...8...ท่ำน   อื่นๆ โปรดระบุ............................................................................... 

9. บริษัทของท่ำนผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ให้กับลูกค้ำใดบ้ำงในกลุ่มประเทศอำเซียน  
     (สำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
 บรูไน ดำรุสซำลำม...10...ท่ำน  กัมพูชำ...18...ท่ำน  อินโดนีเซีย...38...ท่ำน 

ลำว...15...ท่ำน   มำเลเซีย...39...ท่ำน  เมียนมำร์...14...ท่ำน
 ฟิลิปปินส์ ...13...ท่ำน  สิงคโปร์...6...ท่ำน  เวียดนำม...24...ท่ำน
 ไทย...69...ท่ำน 

 10. ตลำดชิ้นส่วนยำนยต์ของท่ำน มีข้อก ำหนดด้ำนมำตรฐำนใดบ้ำง  
     (สำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

SAE...19...ท่ำน   ISO/IEC...61...ท่ำน  EMC...0...ท่ำน
 ESA...0...ท่ำน   CISPR...0...ท่ำน   CCC...16...ท่ำน 

EC/EU...15...ท่ำน   UN/ECE...4...ท่ำน  JIS...20...ท่ำน 
 TIS...30...ท่ำน   อื่นๆ โปรดระบ.ุ.............................................................. 
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 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเด็นต่างๆ 

ประเด็นค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

1. บริษัทท ำกำรผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์มำเป็นระยะเวลำที่ยำวนำน 14 72 0 0 0 
2. บริษัทใช้เคร่ืองจักรที่มีประสิทธิภำพและได้มำตรฐำนกำรผลิตสูง 7 11 68 0 0 
3. ลูกค้ำมีควำมเชื่อมันในคุณภำพของผลิตภัณฑ์ 5 23 58 0 0 
4. แรงงำนฝีมือของบริษัทมีควำมเชี่ยวชำญในกำรผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ 1 7 11 67 0 
5. บริษัทมีกำรส่งเสริมตรำผลิตภัณฑ์ (Brand) อย่ำงต่อเน่ือง 4 11 11 60 0 
6. บริษัทเป็นที่รู้จักอย่ำงแพร่หลำยในตลำดชิ้นส่วนยำนยนต์ 6 10 0 70 0 
7. บริษัทมีนโยบำยกำรบริหำรงำนด้ำนกำรตลำดที่ชัดเจน 11 17 40 18 0 
8. บริษัทมีกำรจัดเตรียมงบประมำณที่ใช้ในกำรขยำยฐำนกำรผลิตไปยัง
แหล่งตลำดใหม ่

6 6 18 56 0 

9. บริษัทมีช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในต่ำงประเทศเมื่อไทยเข้ำร่วม AFTA 
ในปี 2558 อย่ำงเต็มรูปแบบ 

0 12 18 56 0 

10. บริษัทมีโอกำสที่ขยำยฐำนกำรลงทุนไปต่ำงประเทศเมื่อไทยเขำ้ร่วม 
AFTA ในปี 2558 อย่ำงเต็มรูปแบบ 

40 35 6 5 0 

11. ลูกค้ำของบริษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเม่ือไทยเข้ำร่วม AFTA ใน
ปี 2558 อย่ำงเต็มรูปแบบ 

18 45 23 0 0 

12. บริษัทมีแนวโน้มกำรขยำยตัวเพิ่มขึ้นตำมก ำลังซื้อของลูกค้ำที่เพิ่มมำก
ขึ้น 

6 11 69 0 0 

13. บริษัทมีผลกระทบที่เกิดจำกกำรขอลดรำคำสินค้ำของลูกค้ำ 26 49 11 0 0 
14. บริษัทมีผลกระทบที่เกิดจำกกำรลดปริมำณกำรซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้ำ 29 52 5 0 0 
15. บริษัทมีควำมพร้อมในด้ำนวัตถุดิบที่เพียงพอต่อก ำลังกำรผลิต 6 6 11 63 0 
16. บริษัทมีแนวโน้มที่จะขึ้นรำคำสินค้ำที่เป็นชิ้นส่วนประกอบหรือวัตถุดิบ 11 70 0 0 5 
17. วัตถุดิบที่ใชใ้นบริษัทของท่ำนมีผูข้ำยน้อยรำย 6 58 17 5 0 
18. บริษัทเกิดผลกระทบเมื่อมีกำรลงทุนต้ังฐำนกำรผลิตในประเทศไทยจำก
บริษัทต่ำงชำติ 

29 51 6 0 0 

19. บริษัทเกิดผลกระทบต่อกำรแข่งขันกับสินค้ำทดแทน 12 52 22 0 0 
20. บริษัทของทำ่นมีบทบำทในกำรให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยต่อภำครัฐ
และ/หรือสมำคมที่เก่ียวข้อง 

0 6 16 64 0 
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามความต้องการของบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 

ประเด็นค าถาม 

ระดับความตอ้งการ 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

1. บริษัทของท่ำนต้องกำรคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 24 18 38 6 0 
2. บริษัทใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยีในกำรผลิตเพื่อลดต้นทุนของกระบวนกำร
ผลิต 

6 6 6 68 0 

3. บริษัทมีควำมต้องกำรผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ที่มีควำมแตกต่ำงกันเมื่อมีกำร
น ำไปใชง้ำนจริง 

12 74 0 0 0 

4. บริษัทมีควำมต้องกำรผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ที่หลีกเลี่ยงกำรลอกเลียนแบบ 18 30 38 0 0 
5. บริษัทต้องกำรข้อมูลเก่ียวกับต ำแหน่งทำงกำรแข่งขันของแหลง่ตลำดใหม่ ๆ 52 23 11 0 0 
6. บริษัทควำมต้องกำรพัฒนำด้ำนโลจิสติกส์ (logistics) 6 75 5 0 0 

 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ อะไรบ้ำงที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของท่ำนและของประเทศ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ค 
การพัฒนาตนเอง 
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เข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการด าเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี6 
ประจ าปี  2558 (CIOD 2015) จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2558 ณ. โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร  

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร .ธเนส เตชะเสน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.) 
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เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายวิจัยประชาช่ืน  (PRN) ครั้งท่ี3 
วันพฤหัสบดีท่ี 26 พฤษภาคม 2559 ณ. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต พร้อมน าเสนอบทความ 
เรื่อง การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยภายใต้ข้อตกลงเขตการค้า
เสรีอาเซียน 
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ประวัติผู้ท ำวิจัย 
 

ช่ือ-สกุล นายอรรถพล  จันทรวิภาค 
ท่ีอยู่ 271 หมู่ 2 ต าบลริมกก อ าเภอเมืองเชียงราย  

จังหวัดเชียงราย 57000 
  
ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2554 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน ศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
และการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 

 


