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โครงการศึกษาการก าหนด Positioning และการสร้างเครือข่ายพนัธมิตร 
อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกสไ์ทย กบั AEC และภมิูภาคท่ีส าคญั 
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เกี่ยวกับโครงการ 
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วตัถปุระสงคข์องโครงการ 

1. เพือ่ “ก าหนด Positioning” อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสไ์ทยใน AEC และภมูภิาคอื่นๆ 
ทีส่ าคญั 

2. เพือ่ใหม้แีนวทางและกลยุทธใ์น “การสรา้งเครอืขา่ยพนัธมติร” อุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอนิกสไ์ทยกบั AEC และภมูภิาคอื่นๆ ทีส่ าคญั 

3. เพือ่ใหม้ ีนโยบายและมาตรการ ในการด าเนินการทีจ่ะพฒันาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอนิกสใ์หไ้ดต้าม Positioning ทีก่ าหนดไว ้

เป้าหมายของโครงการ 

1. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสข์องไทยม ี“Positioning” และแนวทาง “การสรา้งเครอืขา่ย” 
ทัง้ในระดบั AEC และภมูภิาคอื่น ๆ ทีส่ าคญั 

2. การพฒันาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสม์ทีศิทางและเป้าหมายทีช่ดัเจนทัง้ใน “เชงิรกุ” 
และ “เชงิรบั” และ การสรา้งความรว่มมอืระหวา่ง AEC และภมูภิาคอื่นๆทีส่ าคญั 

 



ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
3 

• สบืคน้ขอ้มลูจากองคก์รวจิยัระดบัโลกและภมูภิาค 
ศึกษารปูแบบการด าเนินธรุกิจ

อตุสาหกรรมระดบัโลกและภมิูภาค 

• ขอ้มลูจากรายงานวจิยั 
• ขอ้มลูจากประชุมระดมสมองครัง้ที ่1 (28 มนีาคม) 

ศึกษาเครือข่ายธรุกิจในภมิูภาค 
ASEAN 

• ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์เชงิลกึผูป้ระกอบการ 
• ขอ้มลูจากประชุมระดมสมองครัง้ที ่2 (25 เม.ย.) 

วิเคราะหศ์กัยภาพในการ
แข่งขนัของอตุสาหกรรม 

• ขอ้มลูจากการวเิคราะหข์องทมีวจิยั  
• ขอ้มลูจากประชุมครัง้ที ่3 (30 พ.ค.) ครัง้ที ่4 (19 ม.ิย.) 

วิเคราะหแ์ละก าหนด 
positioning ของอตุสาหกรรม 

• ขอ้มลูจากประชุมระดมสมองครัง้ที ่5 (25 ก.ค.) 
• ขอ้มลูจากผลการสมัมนาผูเ้กีย่วขอ้ง ครัง้ที ่2 (ส.ค.) 

จดัท านโยบายและมาตรการ
เชิงกลยทุธใ์นการพฒันา

อตุสาหกรรม 



ผลการสมัมนาแนะน าโครงการศึกษา Positioning (30 ม.ค. 2556) 
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 ต าแหน่งการแขง่ขนัของไทย ควรเป็น Mass Customization Manufacturing  ไทยควรเป็นฐาน
การผลติหลกั (OEM/ODM) ของสนิคา้ทีใ่ชเ้ทคโนโลยรีะดบักลางทีม่คีุณภาพสงูของโลก (และAEC) 

 แนวทางการพฒันา ผูผ้ลิตท่ีอยู่ต้นน ้า (Upstream) ควรเน้นผลติภณัฑส์ าหรบั คนรุน่ใหม ่ควร
เน้นทีก่ารเป็น ODM เพราะมปีระเทศเขา้มาเป็นฐานการผลติ OEM มากขึน้ในขณะที ่การเป็น 
OBM เป็นเรือ่งยากในปจัจบุนั และเพือ่ใหไ้ทยเป็น ODM ระดบัโลก ส าหรบัผลติภณัฑก์ลุ่มใหมน่ี้ 
ควรเน้นพฒันาเทคโนโลยดีา้น “Small Order Manufacturing” และ “Design” 

 ผูผ้ลิตท่ีอยู่กลางน ้า (Middle Stream) ไมค่วรแขง่ดา้นตน้ทุนคา่แรง เราตอ้งเน้น Niche Market 
เป็น ODM ฐานการผลติแบบ Mass Customization ทีม่รีะบบ Supply Chain ทีม่ปีระสทิธภิาพมี
ความยดืหยุน่สงู สามารถท า CNC ไดอ้ยา่งช านาญและสามารถผลติสนิคา้ทีม่คีุณภาพด ี

 ผูผ้ลิตท่ีอยู่ปลายน ้า (Downstream) ควรเน้นผลติสนิคา้และท าการตลาดบุกตลาด CLMV โดย
ตอ้งเขา้ใจถงึความตอ้งการของลกูคา้ในประเทศนัน้ๆ 

 



ผลการวิเคราะหแ์บบสอบถาม การสมัมนาแนะน าโครงการ (65 ชุด) 
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 กจิการมองวา่ตวัเองม ีจดุแขง็ มากกวา่จดุอ่อน ยกเวน้เรือ่ง ความสามารถในการทดสอบ R&D 
และขดีความสามารถของสถาบนัการศกึษา นโยบายและมาตรการสนบัสนุนของภาครฐัของไทย 

 กจิการมองเหน็ โอกาส มากกวา่อุปสรรค แต่ประเดน็เรือ่งผลกระทบจากการเตบิโตของตลาดจนี
และอนิเดยี และ การลงทุนจากจนีและอนิเดยี มายงัประเทศไทย เป็นเรือ่งทีไ่มแ่น่ใจ 

 นโยบายทีร่ฐับาลควรเรง่ด าเนินการ คอื เรือ่ง พฒันาด้านมาตรฐานผลิตภณัฑแ์ละการ
ทดสอบผลิตภณัฑ ์และ สรา้งความเขม้แขง็ดา้น supply chain สว่นเรือ่ง สง่เสรมิใหเ้กดิ
อุตสาหกรรมฯใหม ่และ สง่เสรมิการลงทุนในประเทศใหม ่ยงัเป็นเรือ่งทีส่ าคญัน้อย 

 กจิการสว่นใหญ่มองวา่ตวัเองเป็น กลุ่มท่ีมีศกัยภาพสงู 

 เราสามารถก าหนดนโยบายทีส่อดคลอ้งกบัต าแหน่งทางแขง่ขนั เชน่ คนเน้นกลยุทธก์ารป้องกนั
ต าแหน่ง ตอ้งการเรือ่ง พฒันาดา้นมาตรฐานและการทดสอบผลติภณัฑ ์และพฒันาดา้นบุคลาการ 

 เครื่องใช้ไฟฟ้า ตอ้งการใหร้ฐัสนบัสนุน NPD  อิเลก็ทรอนิกส ์ตอ้งการดา้น supply chain  
ผลิตภณัฑไ์ฟฟ้าก าลงั เน้นการพฒันาดา้นมาตรฐาน การทดสอบผลติภณัฑแ์ละดา้นบุคลาการ 

 



ผลท่ีได้รบัจากการสมัภาษณ์กิจการ 
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 ฐานการผลติในประเทศไทย มคีวามช านาญเรือ่งการผลติปรมิาณน้อย Small lot production 
สามารถปรบัสนิคา้ตามความตอ้งการของลกูคา้ หรอื Customization by order Position ของ
ผูผ้ลติไทยน่าจะเป็น “Professional Maker” เป็นสว่นทีไ่ด ้Hi-margin เน้นทีค่วามสามารถในการ
สนิคา้หลายแบบ Mixed Models / Small Lot เน้นตลาด Niche  

 เทคโนโลยสี าคญัไมใ่ชเ่รือ่ง product technology แต่เป็น process technology เชน่ Small Lot 
manufacturing วศิวกรดา้น Production Planning ตอ้งมทีกัษะในการพลกิแพลง สรา้งความ
ยดืหยุน่ (flexible) ใหส้ายการผลติในการผลติสนิคา้หลากหลายในสายการผลติเดยีว 

 ตอนนี้ Japanese OEM เริม่มกีารปรบัปรงุขดีความสามารถในประเทศไทยมากขึน้ เริม่เขา้ไปมี
สว่นรว่มในเรือ่ง product design มากขึน้ รบัผดิชอบในเรือ่งผลติมากกวา่ 

 รฐับาลตอ้งชว่ยฐานการผลติในประเทศไทย ดงึ Missing Link เชน่ เทคโนโลยชีิน้สว่น 
Embedded electronics ; RFID; MEMS ฯลฯ 

 ควรมกีารชว่ยเหลอืจากรฐัเพราะการม ีCluster ท าใหอุ้ตสาหกรรมไทยเขม้แขง็ 

 



 สืบ ค้น ข้อมู ลจากองค์ก ร วิ จัย ระดับ โลกและภู มิ ภาค  

 ข้ อมู ลจากรายงาน วิจัย  

 ข้ อมู ลจากการสัมมนา เ ปิด โครงการ  (  3 0  มกราคม )  
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I. ผลการศึกษารปูแบบการด าเนินธรุกิจ
อตุสาหกรรมระดบัโลกและภมิูภาค 



 สืบ ค้นข้อมูลจากองค์กร วิจัยระดับ โลกและภูมิภาค  

 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เ ชิง ลึกผู้ประกอบการ  

 ข้อมูลจากประชุมระดมสมองครัง้ ท่ี  1  ( 2 8  มีนาคม )  

 ข้อมูลจากประชุมระดมสมองครัง้ ท่ี  2  ( 2 5  เม .ย . )  
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II. ผลการศึกษาเครือข่ายธรุกิจในภมิูภาค AEC  
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Asian Electronics Production as 
a Percentage of Global 
Production 2010 

ภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิค 
มคีวามส าคญักบัอุตสาหกรรมไฟฟ้า
และอเิลก็ทรอนิกสโ์ลกมากขึน้ 

Asian Electronics  
Production 2010 
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ประเทศจนีและ ASEAN มบีทบาทมากขึน้ในการ
ผลติสนิคา้เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสไ์ปยงั
ตลาดโลก ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่
การผลติ การขยบัขึน้ของฐานการผลติในประเทศ
ไทยในห่วงโซ่การผลติเป็นหวัใจส าคญัของความ
อยูร่อดของอุตสาหกรรม 
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โครงสร้างการผลิตของประเทศในอาเซียน 

อุปกรณ์ส านกังาน 

ระบบควบคุมและเครื่องมอืวดั 

อุปกรณ์การแพทยแ์ละอุตสาหกรรม 

โทรคมนาคม 

อเิลก็ทรอนิกสใ์นครวัเรอืน 

เครื่องมอืสื่อสารและเรดาร ์

การประมวลผลขอ้มลูแบบอเิลก็ทรอนิกส ์

ส่วนประกอบต่างๆ 

การน าเขา้สนิคา้ในกลุ่มเครือ่งใชไ้ฟฟ้า
และอเิลก็ทรอนิกสข์องไทยจากกลุ่ม

ประเทศอาเซยีนเพิม่ขึน้ 
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ภาคส่วน การผลิต ตลาด 

เครือ่งประเมนิผลอเิลก็ทรอนิกส ์ 6 (3.2%) 21 (0.9%) 
อุปกรณ์ส านกังาน 15 (0.8%) 25 (0.7%) 
อุปกรณ์ตรวจวดัและควบคมุ 32 (0.3%) 16 (1.4%) 
การแพทยแ์ละอุตสาหกรรม 33 (0.2%) 21 (0.8%) 
สือ่สารวทิย ุ 23 (0.3%) 17 (1.0%) 
โทรคมนาคม 19 (1.7%) 19 (1.0%) 
Consumer Electronics 8 (2.4%) 19 (0.9%) 
สว่นประกอบ 9 (2.0%) 13 (1.5%) 

ทัง้หมด 11 (1.9%) 18 (1.1%) 
ทีม่า: Yearbook of World Electronics 
Data 2012 Volume 2  
 
หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเลบ็ คอื สว่นแบ่ง
การผลติเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์
ของประเทศไทยในตลาดโลก 

ล าดบัความส าคญัของฐานการผลติ
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสข์อง
ประเทศไทยในตลาดโลกในปี พ.ศ. 2553 

มลูคา่การผลติสนิคา้เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอนิกสใ์นอาเซยีน 
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ตลาดสง่ออกเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอนิกสข์องกลุ่มอาเซยีน 

 
 

ทีม่า: International Trade Center 
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การคาดการณ์อตัราการสง่ออกสนิคา้อเิลก็ทรอนิกสข์องประเทศต่างๆในภมูภิาคเอเชยี ปี พ.ศ. 2556 

ทีม่า: CREDIT SUISSE SECURITIES 
RESEARCH & ANALYTICS (2013). 
Electronic exports: Identifying Asia’s winners 
and losers 22 January  

การเปลีย่นแปลงอตัราการสง่ออกสนิคา้อเิลก็ทรอนิกส์
ของประเทศต่างๆในภมูภิาคเอเชยี 
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ผลการประชมุระดมความคิดเหน็ผูเ้ช่ียวชาญครัง้ท่ี 1 (28 ม.ีค. 2556) 
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 การขยายการผลติสนิคา้เดมิเพือ่ตลาด AEC ขยบัไปผลติกลุ่มสนิคา้ทีม่มีลูคา่สงูขึน้ มุง่สูก่จิกรรม
การใหบ้รกิาร (solution) มากขึน้ เป็นทีส่ ิง่ทีท่ ามาตลอดอยูแ่ลว้เพราะการแขง่ขนัในอุตสาหกรรม
นี้ในภมูภิาคนี้รนุแรงมาก ยงัไมเ่หน็แนวโน้มวา่จะมกีารลดทอนก าลงัการผลติใน ASEAN เพราะ 
supply chain ของฐานการผลติในไทยยงัมคีวามเขม้แขง็กวา่ประเทศอื่นๆในอาเซยีน  

 กจิการสว่นใหญ่จะเน้นการเตบิโตและขยายฐานการผลติในประเทศมากกวา่ต่างประเทศ ตลาด
ลาว กมัพชูา มขีนาดเลก็ พมา่และเวยีดนาม infrastructure ยงัไมพ่รอ้ม เวยีดนามใกลจ้นีเกนิไป 
CLMV มที าเลอยูต่ดิชายแดน สามารถสง่ออกสนิคา้ไปไดไ้มจ่ าเป็นตอ้งตัง้ฐานการผลติ และแม้
คา่แรงในประเทศเหล่าน้ีถกูกวา่แต่คา่แรงคดิเป็นตน้ทุนสว่นน้อย แต่ปจัจยัความส าเรจ็ทีส่ าคญั
กวา่คอื ประสทิธภิาพของ Supply chain ของชิน้สว่นทีเ่ขม้แขง็ในประเทศ  

 ประเทศทีน่่าสนใจ คอื อนิโดนีเซยี จนีและอนิเดยี ยงัเป็นการลงทุนทีเ่สีย่งและไมคุ่ม้คา่  

 สว่นความรว่มมอืระหวา่ง ASEAN นัน้ น่าจะเริม่ตน้จากความรว่มของภาครฐัก่อน ทีจ่ะขยายตวั
ไปยงัการปรบัตวัของภาคเอกชน 

 



 สืบ ค้นข้อมูลจากองค์กร วิจัยระดับ โลกและภูมิภาค  

 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เ ชิง ลึกผู้ประกอบการ  

 ข้อมูลจากประชุมระดมสมองครัง้ ท่ี  3  ( 3 0  พ .ค . )  
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III. ผลการวิเคราะหศ์กัยภาพในการแข่งขนั 
ของอตุสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าฯ 
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ประเทศผูส้ง่ออกส าคญัในกลุ่มอุตสาหกรรม
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสใ์นตลาดโลก 
 
 

ทีม่า: International Trade Center 



การส่งออกผลิตภณัฑใ์นอตุสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าฯไปยงัประเทศต่างๆ  
19 



การวิเคราะหต์ลาดศกัยภาพของสินค้าในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าฯของไทย 
20 

ประเทศผูน้ าเขา้ 
สว่นแบ่งการ
น าเขา้ของ

ตลาดโลก (%) 

อตัราการ
ขยายตวัของ
การน าเขา้ (%) 

สว่นแบ่งตลาดของ
ไทยในแต่ละ
ประเทศ (%) 

อตัราการขยายตวั
สว่นแบง่ตลาดของ

ไทย (%) 
จนี 14.00 16.26 3.98 -9.06 
สหรฐัอเมรกิา 13.87 11.10 2.49 1.46 
ฮอ่งกง 8.23 15.53 2.56 -3.26 
เยอรมนั 5.80 7.46 1.21 1.10 
ญีปุ่น่ 4.09 14.06 4.92 -4.62 
สงิคโปร ์ 3.61 11.30 3.37 -16.05 
เมก็ซโิก 3.05 13.08 2.76 7.84 
เกาหลใีต ้ 2.87 10.02 1.84 -7.83 

เนเธอรแ์ลนด ์ 2.84 7.44 2.27 -14.76 

สหราชอาณาจกัร 2.60 4.50 0.83 -0.98 
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ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมกบัต าแหน่งการแข่งขนั เชิงรกุ เชิงรบั อตุสาหกรรม ทิศทางการตลาด ทิศทางด้านเทคโนโลยี Missing Link 

ผลติภณัฑ์
เครือ่งใชไ้ฟฟ้า 

•ASEAN 
•Middle East 
•East ASIA 

•Energy saving 
•Embedded system 
• R32 (Refrigerant) 
• LED application 

•Motor control and inverter  
•เหลก็เคลอืบ PCM 
•Product designers 
•Electronic circuit design 
•Light diffuser design 

ผลติภณัฑ์
อเิลก็ทรอนิกส ์

•ASEAN 
•East ASIA 
•US 
•South America 
•Africa 

•Power electronics 
•Sophisticate 
Manufacturing machine 
•MEMS , RFID 

•Circuit Design 
•Wafer fabrication 
•Electronics part testing 
•Packaging material IC 

ผลติภณัฑ์
ไฟฟ้าก าลงั 

•ASEAN 
• South ASIA 
• Middle East 
• Africa 

•Smart Grid 
• Advance Solar PV  
• System Integrator 

• หอ้งทดสอบ 
• Monitoring devices for 
smart grid  
• Switch Gear 
•Buss duct   

22 



 ข้อมูลจากการ วิ เคราะห์ของทีม วิจัย :  TRADE MAP  

 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เ ชิง ลึกผู้ประกอบการ  

 ข้อมูลจากประชุมระดมความคิดเห็นครัง้ ท่ี  4  ( 1 9  มิ .ย . )  
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IV. ผลการวิเคราะหแ์ละก าหนดต าแหน่งการ
แข่งขนัของอตุสาหกรรม  
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ความน่าสนใจของตลาด 
สงู กลาง ต า่ 

คว
าม

สา
มา

รถ
ใน
กา
รแ
ขง่
ขนั

 สงู Protect Position 

กลยทุธก์ารป้องกนั
ต าแหน่ง 

Invest to Build 

กลยทุธก์ารเลือกสรรการลงทนุ 

Build Selectively 

กลยทุธก์ารป้องกนัและมุง่
เฉพาะสว่น 

กลาง Build Selectively 

กลยทุธก์ารลงทนุเพ่ือ
ขยายตวั 

Selectively Manage For Earning 

กลยทุธก์ารเลอืกสรรการลงทนุการ
รกัษาระดบัเดมิ 

Limited Expansion 

กลยทุธก์ารบริหารเพ่ือ
รกัษาสภาพเดิม 

ต า่ Refocus 

กลยทุธก์ารเลอืกสรร
การลงทนุ 

Manage for Earnings 

กลยทุธก์ารขยายตวัในขอบเขต
จ ากดั 

Divest 

กลยทุธก์ารถอนตวั 

กลยทุธก์ารแข่งขนั และ ต าแหน่งทางการแข่งขนั 
 ขอ้มลูจากประชุมระดมความคดิเหน็ครัง้ที ่4 (19 ม.ิย.) 

นโยบาย
เชิงรกุ 

นโยบาย
เชิงรบั 



ต าแหน่งทางการแข่งขนั 
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Annual Increase of Thailand Share in World Export  

between 2008-2012 (%) 
ต ่า สงู 

สงู 
ผูต้ามในตลาดท่ีก าลงัเติบโต 

(Losers in growing sectors) 

ผูน้ าในตลาดท่ีก าลงัเติบโต 

(Winners in growing sectors) 

ต ่า 
ผูต้ามในตลาดท่ีก าลงัถดถอย 

(Losers in declining sectors) 

ผูน้ าในตลาดท่ีก าลงัถดถอย 

(Winners in declining sectors) 
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 ข้อมูลจากการ วิ เคราะห์ของทีม วิจัย  

 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เ ชิง ลึกผู้ประกอบการ  

 ข้อมูลจากประชุมครัง้ ท่ี  5  ( 2 5  ก .ค . )  
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V. การจดัท านโยบายและมาตรการเชิงกล
ยทุธใ์นการพฒันาอตุสาหกรรม  



ภาครฐัควรสนับสนุนการด าเนินกลยทุธเ์ชิงรกุ-เชิงรบั 
29 

กลยทุธเ์ชิงรกุ  

• รฐับาลควรช่วยเหลอื
ผูป้ระกอบการในการลงทนุ
พฒันาในเทคโนโลยศีกัยภาพ
ใหมท่ีเ่ป็นจดุแขง็ของ
อุตสาหกรรมฯไทย และเน้น
ขยายตวัไปยงัผลติภณัฑแ์ละ
ตลาดใหมท่ีม่ศีกัยภาพ 
ขณะเดยีวกนั สนบัสนุน
เทคโนโลยกีารผลติเพือ่การ
รกัษาขดีความสามารถในการ
ผลติอยา่งต่อเน่ือง  

กลยทุธร์กัษาต าแหน่ง 

• รฐับาลควรช่วยเหลอื
ผูป้ระกอบการทีต่อ้งการ
ขยายตวัทีเ่น้น (focus) ที่
เทคโนโลยเีฉพาะ เช่น Small-
lot production, Embedded 
circuit และตลาดเฉพาะ (Niche 
market) เช่น ในประเทศ 
CLMV และช่วยเหลอื ให้
ผูป้ระกอบการสามารถปรบัตวั/
ถอนตวั จากผลติภณัฑท์ีม่ ี
ปญัหาได ้

กลยทุธเ์ชิงรบั 

• รฐับาลควรช่วย
ผูป้ระกอบการหารายได้
จากกจิกรรมทีค่วามเสีย่ง
ต ่าเช่น ขายผลติภณัฑเ์ดมิ
ในตลาดใหมท่ีม่ศีกัยภาพ 
เช่น ตลาด ASEAN เน้น
การพฒันาเทคโนโลยกีาร
ผลติเพือ่ลดตน้ทนุ เพือ่ยดื
อายขุองธรุกจิ และรบัมอื
กบัคูแ่ขง่ใหม่ๆ ทีเ่ขา้มา 



ผลการประชมุระดมความคิด ครัง้ท่ี 5 
30 

 กลุ่มผลิตภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส ์

 เราจ าเป็นตอ้งหา Product Champion ตวัใหม ่เชน่ RFID: MEMS; Auto-Electronics 

 การสนบัสนุนควรท าเป็น Package ม ีRoadmap เหมอืน HDD Cluster 

 ชว่ยเหลอืผูผ้ลติชิน้สว่นในรปูแบบของ Cluster และเน้นการยกระดบัเป็น Solution Provider 

 กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในบา้น 

 เชือ่มโยงความกา้วหน้าของอเิลก็ทรอนิกสเ์พิม่คุณคา่ของเครือ่งใชไ้ฟฟ้าในบา้น Embedded electronics 

 รกัษาชือ่เสยีงในการผลติสนิคา้ทีม่มีาตรฐานในราคาทีแ่ขง่ขนักนัได ้ ยกขดีความสามารถดา้นการออกแบบ
และผลติทีม่ปีระสทิธภิาพและมคีวามยดืหยุน่สงู เป็น Mass Customization Producer 

 กลุ่มผลิตภณัฑไ์ฟฟ้าก าลงั 

 เน้นการรว่มกลุม่ สรา้งอ านาจต่อรองและสรา้งความเขา้ใจทีถ่กูตอ้งกบัผูก้ าหนดนโยบาย 

 สรา้งความพรอ้มดา้นเทคโนโลย ีวศิวกรและชา่งฝีมอื  ศนูยท์ดสอบผลติภณัฑ ์การจดัซือ้ภาครฐั 

 เน้นการสรา้งและเผยแพรม่าตรฐานผลติภณัฑ ์มาตรฐานการตดิตัง้ผลติภณัฑ ์ไปยงัประเทศเพือ่นบา้น 
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ผูต้ามในตลาดท่ีก าลงัเติบโต 

(Losers in growing sectors) 
 สง่เสริมกิจกรรมทางการตลาดและการขยายตวัไปยงั

ตลาดใหมท่ี่น่าสนใจ เพ่ือเพิ่มสว่นแบง่ตลาด 

 สง่เสริมการสร้างคณุค่าเพิ่ม ทัง้การให้บริการ การ
ออกแบบ โดยมุง่เน้นตลาดเฉพาะ (Niche Market) เน้นการ
พฒันาเทคโนโลยีด้าน “Small order manufacturing” และ
การออกแบบ (Design) 

 สง่เสริมการพฒันาความสามารถในการสร้างก าไร โดย
เพิ่มประสทิธิภาพในการผลติ 

ผูน้ าในตลาดท่ีก าลงัเติบโต 

(Winners in growing sectors) 
 สนบัสนนุการลงทนุเพ่ือความเจริญเตบิโตในอตัราสงู พยายาม

เพ่ือรักษาจดุแข็งเอาไว้  
 สง่เสริมการลงทนุ FDI จากผู้ประกอบการรายใหมท่ี่เป็นเจ้าของ

เทคโนโลยีและผลติภณัฑ์ท่ีมีศกัยภาพเป้าหมาย 

 สง่เสริมโครงสร้างพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเอือ้
ต่อผลติภณัฑ์ท่ีมีศกัยภาพเป้าหมาย 

 นโยบายการจดัซือ้ของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือกระตุ้นให้เกิด
ความต้องการในผลติภณัฑ์ท่ีมีศกัยภาพ 

ผูต้ามในตลาดท่ีก าลงัถดถอย 

(Losers in declining sectors) 
 สง่เสริมการออกไปลงทนุต่างประเทศ   
การถอนตวัในผลติภณัฑท์ีม่ปีญัหา รวมทัง้ชว่ยเหลอื

กจิการในการขายกจิการเพือ่ใหไ้ดคุ้ณคา่สงู  
 สนบัสนนุทางเทคโนโลยีเพ่ือช่วยลดต้นทนุ โดย

หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ 

ผูน้ าในตลาดท่ีก าลงัถดถอย 

(Winners in declining sectors) 
 สง่เสริมการลงทนุขยายตวัไปยงัตลาดใหมท่ี่น่าสนใจ เพ่ือใช้

ประโยชน์จากจดุแข็งท่ีมีอยู่  
 สง่เสริมการลงทนุเพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจใหมโ่ดยพฒันาต่อ

ยอดจากจดุแข็งท่ีมีอยู่  
 สง่เสริมการพฒันาความสามารถในการสร้างก าไร โดยเพิ่ม

ประสทิธิภาพในการผลติ การพฒันาเทคโนโลยีการผลติ  
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อตุสาหกรรม มาตรการเชิงรกุ 
(ผูป้ระกอบการไทยขนาดใหญ่ และ 
กจิการสาขาของบรรษทัขา้มชาต)ิ 

มาตรการเชิงรบั 
(ผูป้ระกอบการไทย SMEs และ  

ผูผ้ลติชิน้สว่น) 

อุตสาหกรรม
อิเลก็ทรอนิกส ์ 

 นโยบายสง่เสรมิการลงทุนทีด่งึดดู 
FDI ในอุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกสใ์หมท่ีม่ ี
ศกัยภาพสงู เชน่ MEMS RFID  

 พฒันาแรงงานฝีมอื บุคลากร โครงสรา้ง
พืน้ฐานดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพือ่
รองรบัการพฒันาเทคโนโลยใีหมท่ีม่ ี
ศกัยภาพ  

 สนบัสนุนเพิม่ผลติภาพการผลติดว้ย
เทคโนโลย ีAutomationเพือ่แขง่ขนักบัคูแ่ขง่
ทีม่ตีน้ทุนดา้นแรงงานต ่ากวา่ 

 สง่เสรมิความรว่มมอืและยกระดบั
ความสามารถของคลสัเตอรผ์ูผ้ลติชิน้สว่น 

 สนบัสนุนผูป้ระกอบการ OEM หนัมา
ปรบักลยุทธท์างธุรกจิมาเป็นผูใ้หบ้รกิาร 
EMS 

 สนบัสนุนเพิม่ผลติภาพการผลติดว้ย
เทคโนโลย ีAutomationเพือ่แขง่ขนักบั
คูแ่ขง่ทีม่ตีน้ทุนดา้นแรงงานต ่ากวา่ 
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อตุสาหกรรม มาตรการเชิงรกุ 
(ผูป้ระกอบการไทยขนาดใหญ่ และ 
กจิการสาขาของบรรษทัขา้มชาต)ิ 

มาตรการเชิงรบั 
(ผูป้ระกอบการไทย SMEs และ  

ผูผ้ลติชิน้สว่น) 
อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้า
ในบา้น 

นโยบายสง่เสรมิการลงทุนทีด่งึดดู FDI 
ในอุตสาหกรรมเครือ่งใชไ้ฟฟ้าในบา้นรุน่ใหม่
ทีม่ศีกัยภาพสงู เชน่ อุปกรณ์เครือ่งใชไ้ฟฟ้า
ทีป่ระหยดัพลงังาน เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

 พฒันาแรงงานฝีมอื บุคลากร โครงสรา้ง
พืน้ฐานดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพือ่
รองรบัการพฒันาเทคโนโลยใีหมท่ีม่ ี
ศกัยภาพ เชน่ ระบบสมองกลฝงัตวั  

 สนบัสนุนการรกุตลาดอาเซยีนดว้ย
ต าแหน่งการแขง่ขนัสนิคา้คุณภาพสงู 

พฒันามาตรฐานสนิคา้อุตสาหกรรม
ป้องกนัสนิคา้คุณภาพต ่าจากต่างประเทศ 

 สง่เสรมิความรว่มมอืและยกระดบั
ความสามารถของคลสัเตอรผ์ูผ้ลติชิน้สว่น 

 สนบัสนุนเพิม่ผลติภาพการผลติดว้ย
เทคโนโลย ีAutomationเพือ่แขง่ขนักบั
คูแ่ขง่ทีม่ตีน้ทุนดา้นแรงงานต ่ากวา่ 

 สนบัสนุน OEM หนัมาปรบักลยุทธม์า
เป็นผูผ้ลติ ODM / OBM 

 พฒันาผลติภณัฑใ์หต้รงกบัความ
ตอ้งการของตลาด ใช ้R&D การออกแบบ
ผลติภณัฑ ์รกัษาระดบัคุณภาพผลติภณัฑ ์
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อตุสาหกรรม มาตรการเชิงรกุ 
(ผูป้ระกอบการไทยขนาดใหญ่ และ 
กจิการสาขาของบรรษทัขา้มชาต)ิ 

มาตรการเชิงรบั 
(ผูป้ระกอบการไทย SMEs และ  

ผูผ้ลติชิน้สว่น) 
อุตสาหกรรม
ไฟฟ้าก าลงั 

 สง่เสรมิความรว่มมอืและยกระดบั
ความสามารถของคลสัเตอรผ์ูผ้ลติผลติภณัฑ์
ไฟฟ้าก าลงั ในการสรา้งมาตรฐานการตดิตัง้ที่
มมีาตรฐาน และการยกระดบัเป็นผูใ้หบ้รกิาร 
(Solution Provider) เพือ่รกุตลาด ASEAN 

 ใชน้โยบายการจดัซือ้ของหน่วยงาน
ภาครฐัเพือ่กระตุน้ใหเ้กดิความตอ้งการใน
ผลติภณัฑท์ีม่ศีกัยภาพ 

 พฒันาแรงงานฝีมอื บุคลากร โครงสรา้ง
พืน้ฐานดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพือ่
รองรบัการพฒันาเทคโนโลยใีหมท่ีม่ศีกัยภาพ   

 พฒันามาตรฐานสนิคา้อุตสาหกรรม
เพือ่ป้องกนัสนิคา้คุณภาพต ่าจาก
ต่างประเทศ 

 สนบัสนุนผูป้ระกอบการ OEM หนัมา
ปรบักลยุทธท์างธุรกจิมาเป็นผูผ้ลติ ODM 
/ OBM โดยอาจใชช้ิน้สว่นน าเขา้จาก
ต่างประเทศแต่ควบคุมคุณภาพของ
ผลติภณัฑใ์หเ้ป็นทีย่อมรบั 
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สงู 
System Integrator)  

/(Designer) 
( กลยทุธ ์A2 ) 

ผูผ้ลติมอือาชพี (Professional Maker) 
( กลยทุธ ์A1 ) 

Solution Provider)  
เจา้ของ Brand 
( กลยทุธ ์A3 ) 

กลาง 

 

ประเทศไทย 
(ผูผ้ลติสนิคา้คุณภาพด)ี 

 

ต า่ 

( กลยทุธ ์A4 ) 
รบัมอืกบั ผูผ้ลติในประเทศทีม่คีวาม

ไดเ้ปรยีบดา้นตน้ทุน CLMV 

คณุภาพ 
สินค้า 

ODM 
(R&D & Design) 

OEM 
(Manufacturing) 

OBM 
(Marketing& Service) 

กิจกรรมในห่วงโซ่การผลิต 

ต าแหน่งทางการแข่งขนัของอตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าฯของไทยในอาเซียน 



ภาพในอนาคตของอตุสาหกรรม (vision) 
36 

 
“เป็นผูน้ าของอาเซยีนและอนัดบัตน้ของเอเชยีในการผลติและสง่ออกเครือ่งใชไ้ฟฟ้า ดว้ย
การสรา้งนวตักรรมและการออกแบบผลติภณัฑเ์พือ่สิง่แวดลอ้มและอนุรกัษ์พลงังาน” 

 
“เป็นผูน้ าดา้นผลติและสง่ออก Auto-electronics, HDD และ EMS ในอาเซยีนและ
สรา้งคุณคา่ใหแ้ก่อุตสาหกรรม เพือ่น าไปสูผ่ลติภณัฑท์ีม่ศีกัยภาพในอนาคต” 

 
“เป็นผูน้ าอุตสาหกรรมไฟฟ้าก าลงัของอาเซยีน ทีม่ขีดีความสามารถในการผลติและ
การแขง่ขนัอยา่งยัง่ยนื โดยรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม” 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

อิเลก็ทรอนิกส ์

ไฟฟ้าก าลงั 
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SWOT อตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าฯไทย 
Strength  

เป็นฐานการผลติทีม่ศีกัยภาพมายาวนาน สนิคา้ทีผ่ลติใน
ไทยมคีุณภาพ มาตรฐานระดบัโลกดว้ยราคาเหมาะสม เป็นที่
ยอมรบัในตลาดสง่ออก 

มอุีตสาหกรรมสนบัสนุนจ านวนมาก แรงงานฝีมอืมทีกัษะ
ดเีมือ่เทยีบกบัประเทศคูแ่ขง่ 

Opportunities 
ผูผ้ลติต่างชาต ิเพิม่การลงทุนในไทยอยา่งต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะเมือ่ฐานการผลติในจนีเริม่มปีญัหา 
มคีวามตอ้งการสนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม การ
อนุรกัษ์พลงังาน  ดา้นสขุภาพ สนิคา้ทีม่ดีไีซน์ 
การเปิดเสรทีางการคา้กรอบ ASEAN+3 และASEAN+6 
ความตอ้งการเครือ่งใชไ้ฟฟ้าเพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่องท าใหไ้ทย
เป็นศนูยก์ลางการผลติเครือ่งใชไ้ฟฟ้าของอาเซยีน 

Weakness 
Supporting Industries ยงัขาดการเชือ่มโยง 
ตน้ทุนดา้น Logistics สงูและขาดประสทิธภิาพ 

มาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมยงัไมค่รอบคลุม
ผลติภณัฑท์ุกประเภทและออกมาตรฐานบงัคบัคอ่นขา้งลา่ชา้ 
มแีนวโน้มขาดแคลนแรงงานฝีมอืและบคุลากรเพ่ือรองรับ
การพฒันาเทคโนโลยีและผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  

Threat 
การแขง่ขนัทีร่นุแรงจากสนิคา้ราคาถูกและคุณภาพต ่าจาก
จนี และเวยีดนาม 

การโยกยา้ยฐานการผลติและการลงทุนไปยงั CLMV 

และ อนิโดนีเซยี 

การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยอียา่งรวดเรว็และพึง่พา
เทคโนโลยจีากต่างประเทศ 

นโยบายสง่เสรมิการลงทุนไมส่นบัสนุนผูป้ระกอบการเดมิ 
ขายนโยบายทีส่ง่เสรมิความตอ้งการนวตักรรมใหม่ 



เชิงรกุ รกัษาต าแหน่ง เชิงรบั 
กลยทุธก์ารป้องกนัต าแหน่ง 
การลงทุนเพือ่ความเจรญิเตบิโตใน
อตัราสงู 
มุง่ใชค้วามพยายามเพือ่รกัษาจุดแขง็
เอาไว ้

กลยทุธก์ารป้องกนัและการมุ่ง
เฉพาะส่วน 
การบรหิารเพือ่รกัษาสภาพเดมิ 
การมุง่ทีส่ว่นตลาดทีน่่าสนใจ 
การดแูลรกัษาป้องกนัจุดแขง็ 

กลยทุธก์ารบริหารเพ่ือรกัษา
สภาพเดิม 
การบรหิารเพือ่รกัษาสภาพเดมิ 
การยกระดบัสายผลติภณัฑ ์
การลงทุนใหต้ ่าทีส่ดุ 

กลยทุธก์ารลงทนุเพ่ือขยายตวั 
ความพยายามสูค่วามเป็นผูน้ า 
การสรา้งจุดแขง็โดยเลอืกสรรจุดแขง็
ทีม่อียู ่
การเสรมิแรงขอบเขตทีอ่่อนแอ 

กลยทุธก์ารเลือกสรรการลงทุน 
การดแูลรกัษาป้องกนัโปรแกรมใน
ปจัจุบนั 
การมุง่ทีก่ารลงทุนในสว่นตลาดที่
สามารถท าก าไรไดด้แีละมคีวามเสีย่งต ่า 

กลยทุธเ์กบ็เก่ียวผลประโยชน์ 
ขยายกจิการทีไ่มม่คีวามเสีย่ง 
การลงทุนใหต้ ่าทีส่ดุ และการ
ด าเนินงานทีม่เีหตุผล 

กลยทุธก์ารเลือกสรรการลงทนุ 
การลงทุนในสว่นตลาดทีน่่าสนใจ 
การสรา้งจุดแขง็โดยเลอืกสรรจุดแขง็
ทีม่อียู ่
การมุง่ทีค่วามสามารถในการสรา้ง
ก าไร โดยเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติ 

กลยทุธก์ารเลือกสรรการลงทนุ    
ใชค้วามเชีย่วชาญจากจุดแขง็ทีม่ ี
จ ากดั 
หาวธิกีารทีจ่ะชนะจุดอ่อน 
การถอนตวัในผลติภณัฑท์ีม่ปีญัหา 
 

กลยทุธก์ารถอนตวั 
ขายกจิการเพือ่ใหไ้ดคุ้ณคา่สงู 
ลดตน้ทุนคงที ่และหลกีเลีย่ง
คา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้ 

กลยทุธก์ารแข่งขนั & ต าแหน่งทางการแข่งขนั 

38 
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Position อิเลก็ทรอนิกส ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบา้น ผลิตภณัฑไ์ฟฟ้าก าลงั 

ผูต้ามใน
ตลาดที่

ก าลงัเตบิโต 

(Losers in 
growing 
sectors) 

ตวัเกบ็ประจุไฟฟ้า ( 8532) 
วงจรพมิพ ์( 8534) 
เซลปฐมภมู ิแบตเตอรีป่ฐมภมู ิ

และหมอ้สะสมไฟฟ้า 
เครือ่งประมวลผลขอ้มลู

อตัโนมตั ิ( 8471) 
วงจรรวมทีใ่ชใ้นทาง

อเิลก็ทรอนิกส ์( 8542) 

ทอ่น เสน้ และโพรไฟล ์ทาดว้ย
ทองแดง ( 7407) 

หมอ้แปลงไฟฟ้า เครือ่งเปลีย่น
ไฟฟ้าชนิดอยูค่งที ่และตวั
เหนี่ยวน า ( 8504) 

ผูน้ าใน
ตลาดที่

ก าลงัเตบิโต 

(Winners 
in growing 
sectors) 

เครือ่งโทรศพัท ์และ
เครือ่งโทรศพัทส์ าหรบั
เครอืขา่ยไรส้ายอื่นๆ 
(8517) 

บอลลแ์บริง่หรอืโรลเลอรแ์บริง่ ( 
8482) 

เครือ่งจกัรไฟฟ้าและเครือ่งอุปกรณ์ไฟฟ้า  
เครือ่งโทรศพัท ์และเครือ่งโทรศพัทส์ าหรบั

เครอืขา่ยไรส้ายอื่นๆ ( 8517) 
เครือ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรบัใหแ้สงสวา่งหรอื

ใหส้ญัญาณ เครือ่งปดัน ้าฝน เครือ่ง
ละลายน ้าแขง็ และเครือ่งก าจดัฝ้า ชนิด
ทีใ่ชก้บัรถจกัรยานหรอืยานยนต ์(8512) 

เครือ่งปรบัอากาศ ( 8415) 
เครือ่งสบูลมหรอืสบูสญุญากาศ เครือ่งอดัลม

หรอือดัก๊าซอื่นๆ และพดัลม ( 8414) 

แป้น แผง คอนโซล โต๊ะ ตู ้และ
ฐานรองรบัอื่นๆ ทีต่ดิตัง้ดว้ย
เครือ่งอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า
หรอืเพือ่จา่ยกระแสไฟฟ้า  

ไดโอด ทรานซสิเตอร ์และกล
อุปกรณ์กึง่ตวัน า ( 8541) 

ลวดและเคเบลิทีหุ่ม้ฉนวน และ
ตวัน าไฟฟ้าอื่นๆ ทีหุ่ม้
ฉนวน เคเบลิใยน าแสง  
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Position อิเลก็ทรอนิกส ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบา้น ผลิตภณัฑไ์ฟฟ้าก าลงั 
ผูต้ามใน

ตลาดทีก่ าลงั
ถดถอย 

เครือ่งเรดาร ์เครือ่งวทิยชุว่ย
การเดนิเรอื เดนิอากาศ 
และเครือ่งวทิยคุวบคุม
ระยะไกล ( 8526) 

จานบนัทกึ เทป อุปกรณ์หน่วยเกบ็ความจ า 
ส าหรบัการบนัทกึเสยีง ( 8523) 

หมอ้แปลงไฟฟ้า เครือ่งเปลีย่น
ไฟฟ้าชนิดอยูค่งที ่(สแต
ตกิคอนเวอรเ์ตอร)์ และ
ตวัเหนี่ยวน า ( 8504) 

ผูน้ าในตลาด
ทีก่ าลงั
ถดถอย 

(Winners in 
declining 
sectors) 

เครือ่งพมิพ ์เครือ่งจกัรท า
ส าเนา และเครือ่งโทรสาร 
(8443) 

เครือ่งสง่ส าหรบั
วทิยกุระจายเสยีงหรอืวทิยุ
โทรทศัน์ ( 8525) 

เครือ่งรบัส าหรบั
วทิยกุระจายเสยีง ( 8527) 

มอนิเตอรแ์ละโปรเจกเตอร ์
(8528) 

สว่นประกอบทีส่ าหรบัเครือ่ง
วทิย ุโทรทศัน์ มอนิเตอร์
และโปรเจกเตอร ์( 8529) 

ตวัตา้นทานไฟฟ้า ( 8533) 

เครือ่งซกัผา้ชนิดทีใ่ชต้ามบา้นเรอืนหรอืใชใ้น
กจิการซกัรดี8450) 

ตูเ้ยน็ ตูแ้ชแ่ขง็ และเครือ่งอุปกรณ์อื่นๆ 
ส าหรบัท าความเยน็ ( 8418) 

สว่นประกอบทีส่ าหรบัเครือ่งวทิย ุโทรทศัน์ 
มอนิเตอรแ์ละโปรเจกเตอร ์( 8529) 

มอนิเตอรแ์ละโปรเจกเตอร ์( 8528) 
เครือ่งจกัรอื่นๆ ส าหรบัยก ขนยา้ย บรรทุก 

หรอืขนถ่าย ( 8428) 
เครือ่งลา้งจาน และเครือ่งจกัรท าความสะอาด

ขวดหรอืภาชนะบรรจุอื่นๆ ( 8522) 
เครือ่งผอ่นแรงทีใ่ชล้กูรอกและเครือ่งชกัรอก

นอกจากเครือ่งชกัรอกแบบสกปิ เครือ่ง
กวา้นแบบนอนและแบบตัง้ แมแ่รง 
(8525) 

เครือ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรบัตดั
ต่อหรอืป้องกนัวงจรไฟฟ้า 
ส าหรบัแรงดนัไฟฟ้าเกนิ 
1,000 โวลต์ ( 8535) 

เครือ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรบัตดั
ต่อหรอืป้องกนัวงจรไฟฟ้า 
ส าหรบัแรงดนัไฟฟ้าไม่
เกนิ 1,000 โวลต์ ( 8536) 
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( กลยทุธ ์A1 )  
การสง่เสรมิการ
ยกระดบัเป็นผูผ้ลติ
มอือาชพี 
(Professional 
Maker) 

 ส่งเสรมิการลงทุนเพื่อให้ไทยเป็นผูน้ าดา้นการผลติเครื่องใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสใ์น
อาเซียน โดยสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ประหยัดพลังงานรองรับกระแสอนุรักษ์
สิง่แวดลอ้ม และใหม้กีลไกอจัฉรยิะมากขึน้ 
 พฒันาขดีความสามารถทางดา้นเทคโนโลยกีารผลติ “Small Order Manufacturing” และ 

“Design” เพือ่ใหป้ระเทศไทยกลายเป็นฐานการผลติแบบ Mass Customization ของสนิคา้ทีใ่ช้
เทคโนโลยรีะดบักลางทีม่คีุณภาพสงูของโลกและ ASEAN 

 ( กลยทุธ ์A2 )  
การสง่เสรมิการ
ยกระดบัเป็น
ผูจ้ดัการระบบ 
(System 
Integrator) และ 
ผูอ้อกแบบ 
(Designer) 

 พฒันามาตรฐานสนิคา้อุตสาหกรรมระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซยีน AHEER เพื่อยกระดบั
การก าหนดมาตรฐานทัง้ในไทยและอาเซยีน 

 ผลกัดนัการผลติสนิคา้ใหม้มีลูค่าเพิม่มากขึน้ การออกแบบ เพื่อหลกีเลีย่งการแข่งขนัดา้น
ราคา สนบัสนุนโครงสรา้งพืน้ฐานในการออกแบบและพฒันา ตัง้ศนูยก์ลางการออกแบบ  
 ส่งเสรมิใหฐ้านการผลติให้มรีะบบ Supply Chain ที่มปีระสทิธภิาพมคีวามยดืหยุ่นสูง 

สง่เสรมิการพฒันาดา้น Material Technology สนับสนุนเครื่องมอืในการท า Prototype ที่
ทนัสมยัและมตีน้ทุนต ่า สามารถท า CNC ไดอ้ยา่งช านาญและสามารถผลติสนิคา้ทีม่คีุณภาพด ี
 สง่เสรมิความรว่มมอืและยกระดบัความสามารถของ คลสัเตอร์ (cluster) ผูผ้ลติชิน้สว่นเพื่อ

เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ รวมทัง้สนับสนุนผูป้ระกอบการ SME ใหม้มีาตรฐานการผลติทีม่ ี
คุณภาพเพือ่เชือ่มโยงกบัการผลติสนิคา้ส าเรจ็รปูในประเทศ 
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 ( กลยทุธ ์A3 )  
การสง่เสรมิการ
ยกระดบัเป็นผูใ้ห้
บรกิาร (Solution 
Provider) และ 
เจา้ของตราสนิคา้ 
(Brand) 

 สง่เสรมิกจิกรรมการตลาดบุกตลาด ASEAN โดยใชช้ื่อเสยีงดา้นคุณภาพ ราคาสมเหตุผล 
ยกระดบัคุณภาพ และสรา้งความแตกต่างของผลติภณัฑ ์ 

 พฒันาองค์ความรูเ้กี่ยวกบัประเทศคู่คา้ทัง้ในกลุ่มประเทศอาเซยีน เพื่อใหผู้ป้ระกอบการ
ผลติสนิคา้ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 
ผลกัดนัใหม้ศีนูยก์ระจายสนิคา้ระดบัภมูภิาค สรา้งความเขม้แขง็ของหว่งโซ่อุปทาน 
ยกระดบัขดีความสามารถในการเป็น Solution Provider ยกระดบัมาตรฐานการใหบ้รกิาร 

มาตรฐานการตดิตัง้  

( กลยทุธ ์A4 )  
การเตรยีมกบั
รบัมอืและแสวง
โอกาสกบั ผูผ้ลติที่
มคีวามไดเ้ปรยีบ
ดา้นตน้ทุน กลุม่ 
CLMV และจนี 

 ส่งเสริมการลงทุนย้ายฐานการผลติที่ใช้แรงงานสูงไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านที่มคีวาม
ไดเ้ปรยีบเรือ่งคา่แรง แกไ้ขปญัหาการขาดแคลนแรงงานฝีมอื 

 สง่เสรมิการเพิม่ผลติภาพการผลติดว้ยเทคโนโลย ีAutomation เพื่อลดแรงกดดนัจากการ
คูแ่ขง่ทีม่ตีน้ทุนดา้นแรงงานต ่ากวา่ 

 ยกระดบัมาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรมใหค้รอบคลุมและออกมาตรฐานบงัคบัรวดเรว็เพื่อ
ป้องกนัการรุกรานจากสนิคา้ราคาถกูและคุณภาพต ่าจากจนี 
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มาตรการ 
ตล

าด
 

ตลาดในประเทศ 
 ใชน้โยบายการจดัซือ้ของหน่วยงานภาครฐัเพือ่กระตุน้ใหเ้กดิความตอ้งการในผลติภณัฑน์วตักรรมทีม่ศีกัยภาพ   
 สรา้งทศันคตทิีด่แีละสง่เสรมิความตอ้งการผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพ ปลอดภยั ประหยดัพลงังานและเป็นมติรต่อ

สิง่แวดลอ้ม 

ตลาดต่างประเทศ 
 สง่เสรมิกจิกรรมการตลาดบุกตลาดสง่ออก ASEAN โดยใช้ช่ือเสียงด้านการผลติสนิค้าท่ีมีคณุภาพ ราคาสมเหตผุล 

ยกระดบัคณุภาพ และสร้างความแตกต่างของผลติภณัฑ์  
 พฒันาองคค์วามรูเ้กีย่วกบัประเทศคูค่า้ทัง้ในและนอกกลุม่อาเซยีน เพือ่ใหส้ามารถผลติสนิคา้ใหส้อดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการ 
 ผลกัดนัใหม้ศีนูยก์ระจายสนิคา้ระดบัภมูภิาค สรา้งความเขม้แขง็ของหว่งโซ่อุปทาน และสง่เสรมิการเพิม่

ประสทิธภิาพดา้นโลจสิตกิสข์องอุตสาหกรรมฯ 

 ใหค้วามรูแ้กผู่ป้ระกอบการเกีย่วกบัอาเซยีนจดัท าฐานขอ้มลูเชงิลกึของอุตสาหกรรมเพือ่รกัษาตลาดเดมิและรกุตลาด
ใหม ่

สง่เสรมิการสรา้งเครอืขา่ยพนัธมติรทัง้ธุรกจิไทยและต่างประเทศเพือ่เพิม่โอกาสในการรว่มทุนในการผลติและการ
สง่ออกเป็นพนัธมติรรว่มกบัผูป้ระกอบการในอาเซยีน 
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นว

ตัก
รร
ม 

นวตักรรมผลิตภณัฑ ์
 สง่เสรมิการสรา้งนวตักรรมและการออกแบบผลติภณัฑ ์สรา้งมลูคา่เพิม่  
 สนบัสนุนโครงสรา้งพืน้ฐานในการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ ์การจดัตัง้ศนูยก์ลางการออกแบบ  
 สง่เสรมิการพฒันาทางดา้น Material Technology สนบัสนุนเครือ่งมอืท า Prototype  ดแีละถูกท า CNC ได ้
 สนบัสนุนการพฒันาผลติภณัฑใ์หป้ระหยดัพลงังานรองรบักระแสอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม และใหม้กีลไกอจัฉรยิะมากขึน้ 

นวตักรรมกระบวนการ 
 พฒันาการลดตน้ทุนการผลติดว้ยการบรหิารจดัการตน้ทุนอยา่งมปีระสทิธภิาพ เชน่ automation 
 สง่เสรมิพฒันาขดีความสามารถทางเทคโนโลยดีา้น “Small Order Manufacturing” และ factory-less product 
 สง่เสรมิใหฐ้านการผลติใหม้รีะบบ Supply Chain ทีม่ปีระสทิธภิาพมคีวามยดืหยุน่สงู 
 พฒันาการผลติทีส่รา้งความช านาญดา้นความเทีย่งตรงเพือ่รองรบัการขยายฐานการผลติผลติภณัฑใ์นอนาคต 
 สง่เสรมิความรว่มมอืและยกระดบัความสามารถของ คลสัเตอรผ์ูผ้ลติชิน้สว่นเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ สนบัสนุน

ผูป้ระกอบการ SME ใหม้มีาตรฐานการผลติทีม่คีุณภาพเพือ่เชือ่มโยงกบัการผลติสนิคา้ส าเรจ็รปูในประเทศ 

นวตักรรมต าแหน่ง 
 พฒันาขดีความสามารถทางดา้นเทคโนโลยกีารผลติ ดา้น “Small Order Manufacturing” และ “Design” เพือ่ใหไ้ทย

กลายเป็นฐานการผลติแบบ Mass Customization ของสนิคา้ทีใ่ชเ้ทคโนโลยรีะดบักลางทีม่คีณุภาพสงูของโลก /ASEAN 
 ยกระดบัขดีความสามารถในการผูใ้หบ้รกิาร (Solution Provider) ยกระดบัมาตรการการใหบ้รกิาร มาตรฐานการตดิตัง้  
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มาตรการ 
ทร

พัย
าก

รบ
คุค

ล 

หลกัสตูร การเรียนรู้ 
 พฒันาแรงงานฝีมอืและบุคลากรใหม้ทีกัษะตรงตามความตอ้งการ เพือ่รองรบัการพฒันา

เทคโนโลยแีละผลติภณัฑใ์หมท่ีม่ศีกัยภาพสงู โดยสรา้งความรว่มมอืระหวา่งภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคการศกึษา 

 ผลกัดนัใหเ้กดิการถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยจีากบรษิทัขา้มชาตทิีม่าตัง้ฐานการผลติใน
ประเทศไทย 

อาชีพ 

 เสรมิสรา้งขดีความสามารถของบุคลากรดา้น R&D การทดสอบ  
 เสรมิสรา้งขดีความสามารถของบุคลากรดา้นการออกแบบ 

 สนบัสนุนการพฒันาและฝึกฝนบุคลากรอยา่งเป็นต่อเนื่องเป็นระบบส าหรบัแรงงาน นอกระบบ
การศกึษา 
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ปัจ

จยั
สนั

บส
นุน

แล
ะก

ฎร
ะเ
บีย

บ 

นโยบายส่งเสริมการลงทนุ 

 สรา้งมาตรการจงูใจทางดา้นการใหส้ทิธพิเิศษดา้นภาษใีนระยะยาวและมกีารเตรยีมความพรอ้มทางดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐานในการผลติสนบัสนุนใหเ้กดิการลงทุนในการผลติชิน้สว่นตน้น ้า ชิน้สว่น Core Part 
สนบัสนนุการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ประหยดัพลงังานรองรับกระแสอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม มีกลไกอจัฉริยะมากขึน้  
 สง่เสรมิการลงทุนของผูป้ระกอบการไทยโดยเฉพาะผูท้ีใ่ชแ้รงงานสงู ใหย้า้ยฐานการผลติและการลงทุนไป

ยงั CLMV หรือ อินโดนีเซีย เพ่ือลดต้นทนุการผลิต 

มาตรฐานผลิตภณัฑ ์

 ปรบัปรุงการออกกฎระเบยีบและมาตรฐานต่างๆใหม้คีวามรวดเรว็ 
 จดัตัง้ศนูยท์ดสอบผลติภณัฑใ์หไ้ดม้าตรฐานและผลกัดนัใหเ้กดิมาตรฐานกลางส าหรบั ASEAN 

อ่ืนๆ 

 ปฏริปูระบบภาษ ี พกิดัภาษตี่างๆ ใหเ้กดิความชดัเจนกฎหมายแรงงานและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งให้
สามารถแขง่ขนัได ้   
 พฒันาสิง่อ านวยความสะดวกดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเพือ่รองรบัการพฒันาเทคโนโลยแีละ

ผลติภณัฑใ์หมท่ีม่ศีกัยภาพสงู 


