
 



สารบัญ 
    หนา 

  
บทที่ 1   เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมจักรยานยนตและชิ้นสวน    1-11 
   จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี  
   และระยอง 
 

 อุตสาหกรรมจักรยานยนตและชิ้นสวน     1  
 ภาพรวมของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมจักรยานยนตและชิ้นสวน  3 
จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก  
ปราจีนบุรี และระยอง    

 การประเมินปจจัยแวดลอมทางธุรกิจของอุตสาหกรรมจักรยานยนต 8 
และชิ้นสวนจังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก   
ปราจีนบุรี และระยอง  

 ระดับศักยภาพของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมจักรยานยนต  10 
 และชิ้นสวน จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก  
 ปราจีนบุรี และระยอง 
 ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success  Factors)  ของการพัฒนา  11 
เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมจักรยานยนตและชิ้นสวน  
จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และระยอง 
 

บทที่ 2  แผนภาพเครือขายวิสาหกจิอุตสาหกรรมจักรยานยนตและชิ้นสวน   12-13 
จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก  ปราจีนบุรี และระยอง   

 

บทที่ 3  แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมจักรยานยนตและชิ้นสวน 14-38 
จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก  ปราจีนบุรี และระยอง 
 

 แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมจักรยานยนตและ 14 
ชิ้นสวน จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก  ปราจีนบุรี  
และระยอง 

 โครงการนํารอง จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก 31 
ปราจีนบุรี และระยอง        
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บทที่ 1 

เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมจักรยานยนตและชิ้นสวน 

จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุร ีและระยอง 
 
อุตสาหกรรมจักรยานยนตและชิ้นสวน 
 

พื้นฐานเศรษฐกิจของพื้นที่กลุมภาคตะวันออกของประเทศไทย  ซ่ึงประกอบดวย          
9 จังหวัด ไดแก  สมุทรปราการ  ฉะเชิงเทรา  นครนายก   ชลบุรี  ปราจีนบุรี  ระยอง  สระแกว  จันทบุรี 
และตราด  นั้น  มีรายไดหลักมาจากการทําเกษตรกรรม   ประมง    อุตสาหกรรมการผลิต  และ          
การทองเที่ยว  โดยมียานยนตและชิ้นสวนยานยนตเปนหนึ่งในแหลงที่มาของรายไดหลักใหแก
ภูมิภาคนี้   โดยเมื่อพิจารณาลงในรายละเอียดของอุตสาหกรรมนี้  พบวา  ประกอบดวยรถยนตและ
รถจักรยานยนตซ่ึงรถยนตและรถจักรยานยนตนั้น  ประเทศไทยนับเปนฐานการผลิตที่สําคัญแหง
หนึ่งของโลก  กลาวคือ  ในป  พ.ศ.  2547 ประเทศไทยผลิตรถยนตมากอยูใน  20 อันดับแรกของโลก 
(928, 081   คัน)  และผลิตรถจักรยานยนตมากอยูใน  5 อันดับแรกของโลก (2 ,8 67,295   คัน) แตทั้งนี้   
ในสวนของรถยนตนั้นเปนอุตสาหกรรมระดับโลก  ที่มีผูผลิตยักษใหญจากประเทศอเมริกา  และ
ญ่ีปุนเปนผูนํา  มีการใชเทคโนโลยีระดับสูงในการออกแบบและการผลิต   การประกอบกิจการตอง
อาศัยความไดเปรียบดานจํานวนการผลิต  (Economies of Scale) จากการวางกลยุทธดานแหลงผลิต 
และตลาดเปนเครือขายระดับโลก   จึงยากนักที่วิสาหกิจของไทย  จะสามารถเขาไปมีบทบาทและ
สวนรวมในอุตสาหกรรมนี้ได    รถจักรยานยนตนับเปนอุตสาหกรรมที่มีระดับการพัฒนา  และการ
ใชเทคโนโลยีที่ไมสูงมากนัก  อีกทั้งวิสาหกิจของไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะเขาไปมีบทบาทและ
สวนรวมในการประกอบธุรกิจนี้ได  โดยในป  พ .ศ . 2547 ประเทศไทยสามารถผลิตชิ้นสวน
รถจักรยานยนตไดเองในสัดสวนมากกวา  รอยละ  90 จะเห็นไดชัดเจนจากการที่ผูประกอบการราย
หนึ่ง  ซ่ึงมีโรงงานประกอบรถจักรยานยนตตั้งอยูในพื้นที่ภาคตะวันออก (จังหวัดสมุทรปราการ) 
สามารถออกแบบ  และผลิตรถจักรยานยนตยี่หอหนึ่ง  ออกจําหนายไดทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ  เมื่อพิจารณาโครงสรางของอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตในประเทศสวนที่  เปนวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม พบวา มีความเชื่อมโยง  ตอเนื่องกันจากภาคการผลิต  ภาคการคา  และภาค
บริการหลังการขายอยางเปนวงจรชัดเจน  โดยที่ในภาคการผลิตนั้น  จากขอมูลของสถาบันยานยนต
พบวา           มีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ผลิตชิ้นสวนรถจักรยานยนตอยูมากกวา  300 ราย
ทั่วประเทศ   และในจํานวนนี้กวา  รอยละ  60 หรือ  กวา  180 รายประกอบกิจการอยูในพื้นที่ภาค
ตะวันออกของประเทศไทย   โดยเฉพาะในเขต 6 จังหวัด ไดแก สมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา 
นครนายก  ปราจีนบุ รี  และระยอง  ซ่ึง เปนบริ เวณพื้นที่ที่มีโรงงานประกอบรถยนตและ
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รถจักรยานยนต รวมถึงโรงงานผลิตชิ้นสวนขนาดใหญที่เปนผูผลิตลําดับที่ 1 (1st Tier) ตั้งอยู (ขอมูล
ในรายละเอียดจะตอง    มีการศึกษา และลงมือสํารวจขอมูลอยางเปนระบบ และควรจะมีการ
ดําเนินการเปนลําดับแรก)     

อีกทั้งมีอุตสาหกรรมตนน้ําที่เปนวัตถุดิบหลักของการผลิตชิ้นสวน อันไดแก เหล็ก 
และพลาสติก ตั้งอยูในบริเวณภาคตะวันออกนี้ ประกอบกับ การที่มีกลุม SMEs ผลิตชิ้นสวนยาน
ยนตมารวมกลุมกัน  และเปนแกนนําในการเชื่อมโยงประสานพลัง และรวมมือกันกับหนวยงาน
ภายนอกตาง  ๆ  ที่ เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  เพื่อวัตถุประสงคในการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขัน ซ่ึงสอดคลองกับการแนวทางของการพัฒนาแบบคลัสเตอร ซ่ึงเปน
หนึ่งในเครื่องมือที่ใชสําหรับการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ SMEs ไทย     

โดยมีมูลคาทางเศรษฐกิจโดยรวมทั้งประเทศในรูปของยอดขายตอปกวา  20,000  ลาน
บาท  มีการจางแรงงานกวา  15,000  คน  อีกทั้งกอใหเกิดผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่
เปนอุตสาหกรรมสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องรวมกันมากกวา 600 ราย 
 
อุตสาหกรรมรถจักรยานยนตในประเทศไทยในป พ.ศ . 2547 สรุปไดดังนี้ 

2.1 รถจักรยานยนตสําเร็จรูป 
2.1.1  ยอดปริมาณการผลิต  มีจํานวน 2,867,295 คัน  เมื่อเปรียบเทียบกับการ

ผลิตของป  พ .ศ . 2546 ซ่ึงผลิตได   2,424,678  คันแลว   เพิ่มขึ้น  442,617 คัน  หรือคิดเปนอัตราการ
เพิ่มขึ้นรอยละ 18.25  

2.1.2   ยอดปริมาณการขาย  มีจํานวน   2,020,176  คัน )มูลคาตลาดกวา  60,000 
ลานบาทเมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายของป  พ.ศ. 2546 ซ่ึงมีจํานวน  1,766,860  คันแลว  เพิ่มขึ้น 
253,854 คัน หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้น รอยละ  14.33  

2.1.3  ยอดปริมาณการสงออก  มีจํานวน    831,287  คัน  ซ่ึงเปรียบเทียบกับการ
สงออกของป พ.ศ. 2546   ซ่ึงมีจํานวน  604,995  คันแลว  เพิ่มขึ้น  226,292 คัน  หรือคิดเปนอัตราการ
เพิ่มขึ้น รอยละ   37.40  

2.1.4  ยอดการนําเขา  มีมูลคา   1,492.04  ลานบาท  ซ่ึงเปรียบเทียบกับการนําเขา
ของป  พ.ศ. 2546   ซ่ึงมีมูลคา  1,347.60 ลานบาทแลว  เพิ่มขึ้น   144.44  ลานบาทหรือคิดเปนอัตราการ
เพิ่มขึ้น รอยละ   14.76  
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2.2 ชิ้นสวนอะไหลรถจักรยานยนต 
2.2.1 คาดวามีมูลคาของตลาดกวา 20,000 ลานบาท  มูลคาตลาดรวมเติบโตขึ้น 

ประมาณ รอยละ 8 
2.2.2  ยอดปริมาณการสงออก  มีมูลคา  19,121.70 ลานบาท  ซ่ึงเปรียบเทียบกับ

การสงออกของป  พ.ศ. 2546  ซ่ึงมีจํานวน  12,873  ลานบาทแลว  เพิ่มขึ้น  6,248.70 ลานบาท  หรือคิด
เปนอัตราการเพิ่มขึ้น รอยละ 48.54 

2.2.3  ยอดปริมาณการนําเขา  มีมูลคา   3,703.31  ลานบาท   ซ่ึงเปรียบเทียบกับ
การสงออกของป พ.ศ. 2546   ซ่ึงมีจํานวน  3,227.41  ลานบาทแลว  เพิ่มขึ้น   475.9  ลานบาท  หรือคิด
เปนอัตราการเพิ่มขึ้น รอยละ 14.76 
 
1. ภาพรวมของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมจักรยานยนตและชิ้นสวน จังหวัดสมุทรปราการ 
ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และระยอง 

สําหรับอุตสาหกรรมจักรยานยนตและชิ้นสวนเปนอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่สําคัญของ
ไทยเชนเดียวกับอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน   ในปจจุบันประเทศไทยเปนฐานการผลิต
จักรยานยนตยี่หอตาง  ๆ  ทั้ง  ฮอนดา  ยามาฮา  ซูซุกิ  ลวนมีโรงงานตั้งอยูในไทยทั้งสิ้น  ที่สําคัญ
ปจจุบันไดมีการผลิตรถจักรยานยนตยี่หอใหมของไทยขึ้นมาเองดวย  

 อยางไรก็ตามในอุตสาหกรรมจักรยานยนตและชิ้นสวน  มีกลุมการผลิตลําดับหลัก  ๆ    
ที่คลายคลึงกับอุตสาหกรรมยานยนต   ฯ   คือมี ผูผลิตชิ้นสวนลําดับตาง   ๆ   และผูประกอบ
รถจักรยานยนตรวมทั้งกระบวนการผลิตก็คลายกันดวย  แตส่ิงที่ตางกัน  คือ  ในอุตสาหกรรมนี้มี
ธุรกิจหลักมากกวา  มิไดมีเพียงผูผลิตชิ้นสวนลําดับสองเหมือนดังอุตสาหกรรมยานยนตฯ  แตจะมี
ตั้งแต  

ผูผลิตชิ้นสวนและชิ้นสวนอะไหล (OEM&REM) เปนกลุมผูผลิตชิ้นสวนตาง  ๆ  ที่จะ
นําไปใชประกอบเปนรถจักรยานยนต  และสําหรับสํารองไวเปนอะไหลใชซอมในภายหลัง   โดยมี
วิธีการผลิตเชนเดียวกับรถยนต แตมีรูปราง รายละเอียดของชิ้นสวนที่ไดตางกัน  ดังตอไปนี้  

1.  tamping หรือ  การปม  โดยการนําเอาแผนงานขนาดใหญ  เชน  แผนเหล็ก 
อลูมิเนียม หรือแผนพลาสติกมาปมตัดออกเปนชิ้น ๆ ใหมีรูปแบบและขนาดที่เหมือนกัน  

2.  Plastics ไดแก การผลิตชิ้นสวนตาง  ๆ  ที่เปนพลาสติก  เชน  แผงหนาปด  บัง
โคลนรถ  ฯลฯ 

3.   Rubber คือ  ช้ินสวนที่ทํามาจากยางนั่นเอง  เชน  ยางรถทั้งยางในและยางนอก 
ปลอกแฮนด 
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4.  Forging คลายกับการปม  แตเปนการปมที่ไมใชเพียงตัดออกเปนชิ้นสําเร็จรูป
ธรรมดาเทานั้น  แตจะทําใหช้ินงานที่ไดมีรูปราง  ๆ  ตามตองการดวย  เชน  ทําใหโคง  หรือยุบ  ซ่ึง
จะตองใชแทนแมแบบที่จะอัดกระแทกลงมายังวัตถุดิบหรือแผนเหล็ก (Punch)   และแทนสําหรับ
รองรับการกระแทก (Die)  โดยใหแผนเหล็กอยูตรงกลาง ดังนั้น  ขอที่แตกตางจากการ Stamping  อีก
ประการหนึ่งก็คือ  วัตถุดิบที่จะเอาไปใชตองมีความยืดหยุนสามารถเปลี่ยนรูปตามแรงอัดไดนั่นเอง 
หลังจากนั้นก็อาจตองใชความรอนชวยใหมีการแข็งตัวในภายหลัง  ช้ินงานที่ไดจากกระบวนการนี้ 
เชน สวนประกอบภายในเครื่องยนตบางชิ้น 

5. Casting  หรือการหลอช้ินงาน  โดยนําเอาวัตถุดิบ  เชน  เหล็ก  มาหลอเพื่อขึ้นรูป
เปนชิ้นงานตาง ๆ เพื่อเอาไปประกอบเปนอะไหล 

6.  Trimming คือ การตัด  
7. Machining คือการทําใหช้ินงานดิบที่ผานกระบวนการขางตนนั้นมีความ

เรียบรอย  ดวยการกลึง  ไส  ตัด  เจาะ  พรอมที่จะเอาไปประกอบกับชิ้นสวนอื่น  ๆ  ไดอยางลงตัว 
กอนที่จะนําไปประกอบเปนตัวรถทั้งคันอีกตอหนึ่ง  

8.  Electrical  คือ ช้ินสวนอุปกรณไฟฟา เชน แผงวงจรไฟฟา   
ผูผลิตในกลุมนี้จะผลิตชิ้นสวนยอยเองตั้งแตตนจนถึงการประกอบเปนชิ้นสวนอะไหล 

กอนที่จะสงไปประกอบยังโรงงานประกอบในภายหลัง  นอกจากนี้ก็ยังมีผูผลิตรับจางชวงลําดับ   1 
ซ่ึงจะรับชิ้นสวนยอยมาประกอบเทานั้น  และมีผูผลิตรับจางชวงลําดับ   2  ซ่ึงจะผลิตชิ้นสวนยอย  ๆ  ที่
ยังไมไดประกอบ   ดังนั้นจะเห็นวาในอุตสาหกรรมจักรยานยนตมีธุรกิจหลักทั้ง   3  ลําดับและยังมี
ธุรกิจหลักอีกอยางหนึ่ง  คือ  ผูประกอบการศูนยบริการรากหญาและศูนยอะไหล   ซ่ึงก็คืออูซอมรถ
หรือศูนยบริการทั่วไปนั่นเอง  

สําหรับปจจัยการผลิตที่สําคัญของอุตสาหกรรมนี้มีมากมาย  ไดแก อุปกรณช้ินสวน 
หรือวัตถุดิบที่จะนํามาใชในการผลิตชิ้นสวนแตละอยาง  ดังตอไปนี้ 

1. เหล็ก  เปนวัตถุดิบสําคัญอันดับแรก  ซ่ึงตองนําเขาจากตางประเทศ  โดยเฉพาะ
จีน และไตหวัน   เหล็กที่จะนํามาใชนั้นมีทั้งเหล็กกอน (เหล็กดิบ)  และเศษเหล็กที่นํามาหลอมผสม
ลงไปกับเหล็กดิบ  เพื่อเปนการประหยัดตนทุน (เหล็กมีราคาแพงมาก)และยังชวยใหเหล็กมี
คุณสมบัติเหมาะสมกับการใชงานมากกวาการใชเหล็กดิบทั้งหมด 

2. พลาสติก  ปจจุบันไมจําเปนตองนําเขา  เพราะสามารถผลิตไดเอง  โดยการใช
เม็ดพลาสติกซ่ึงไดมาจากน้ํามัน  ดังนั้น  ในภาวะที่น้ํามันมีราคาสูงขึ้นมากในขณะนี้จึงสงผลใหราคา
เม็ดพลาสติกสูงขึ้นตามไปดวย 

3. ยาง  มี   2  ประเภท  คือ  ยางธรรมชาติหรือยางพารา  และยางสังเคราะห  ซ่ึงเปน
ยางที่มีสวนผสมของพลาสติกดวย  
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4. แกวและกระจก   ซ่ึงไดมาจากทรายที่นําไปผานกระบวนการทําใหเปนแผน
กระจก กอนที่จะนํามาตัดเปนชิ้นสวนตาง ๆ เชน  กระจกสองทั้งสองขาง 

5. ผาและเครื่องหนัง เปนวัตถุดิบที่นําไปใชหุมเบาะรถ มีในประเทศเชนกัน  

6. อิเล็กทรอนิกส  ไดแกสารกึ่งตัวนําชนิดตาง  ๆ  ที่จะนํามาทําเปนแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส 

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

ผูประกอบการและแรงงาน  แมวาในภาคอุตสาหกรรมนี้จะมีการใชเครื่องจักรกลขนาด
ใหญที่ทันสมัยสามารถทํางานยาก  ๆ  ไดในปริมาณมาก  แตก็ยังคงตองใชแรงงานมนุษยชวย  
ซ่ึงแรงงานในกลุมนี้ตองเปนผูมีพละกําลังสูงและตองอดทนอยางมาก  เนื่องจากเปนงานที่ตองใช
แรงงานหนัก  และถูกแวดลอมไปดวยมลพิษอันจะเปนอันตรายตอสุขภาพไดมากมายทั้ง  ฝุน  ควัน 
ความรอน  เสียง  แตแรงงานฝายผลิตเหลานี้จะเปนกลุมที่ไมคอยมีความรูทางวิชาการสูงมากนักและ
ใชพลังทางกายเปนหลัก  ความเชี่ยวชาญจึงเกิดจากประสบการณจากการทํางานโดยตรง  แตสําหรับ
ตัวผูประกอบการเอง  หรือแรงงานในระดับบริหารนั้น  นอกจากจะตองมีความสามารถในการ
บริหารจัดการดานตาง  ๆ  แลว ยังตองมีความรูทางวิศวกรรมเปนพิเศษดวย  เพราะตองมีการวางแผน
และสั่งการดานวิศวกรรมอยูตลอดเวลา หากไมมีความรูก็จะไมสามารถควบคุมงานได  

นอกจากปจจัยทั้งหมดขางตนแลว  เงินทุน  ก็เปนปจจัยเบื้องตนของทุกธุรกิจ  และ
สําหรับในอุตสาหกรรมนี้ตองใชเงินทุนสูง   เพราะวัตถุดิบเกือบทุกชนิดมีราคาแพงมากและตองซื้อ
มาอยางตอเนื่อง รวมทั้งตองจายคาแรงใหกับแรงงานทุกระดับคอนขางสูงดวย  

ในเรื่องของตลาดนั้น  แบงเปน   3  กลุมใหญไลเรียงตามลําดับของธุรกิจหลัก  กลาวคือ 
ตลาดของธุรกิจผูผลิตชิ้นสวนและช้ินสวนอะไหล (OEM&REM) ซ่ึงเปนกลุมผูผลิตชิ้นสวนตาง  ๆ 
ที่จะนําไปใชประกอบเปนรถจักรยานยนตนั้น  มีตลาดก็คือผูประกอบรถจักรยานยนต  หลังจาก
ประกอบเปนตัวรถทั้งคัน  พรอมที่จะใชงานจริงแลวจึงจะสงไปขายยังรานขายรถจักรยานยนต  เพื่อ
ขายตอใหกับผูใชรถจักรยานยนตเปนลําดับสุดทายนั่นเอง  ซ่ึงนอกจากจะขายภายในประเทศแลวยัง
มีการสงออกไปจําหนายยังตางประเทศอีกดวย โดยกลุมลูกคานั้นก็มีทั้งประเทศในเอเชีย  ตะวันออก
กลาง ยุโรป รวมทั้งอเมริกาดวย  สวนตลาดของผูผลิตรับจางชวงลําดับ  2 คือ ผูผลิตรับจางชวงลําดับ 
1  เพื่อประกอบเปนอะไหลพรอมใช  แลวผูผลิตรับจางชวงลําดับ 1  จึงจะสงไปยังผูประกอบ
รถจักรยานยนตเพื่อประกอบเปนรถทั้งคัน จากนั้นจึงขายตอไปตามลําดับดังที่กลาวไปแลวนั้น 
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ทั้งนี้การสงรถจักรยานยนตไปจําหนาย  อาจสงจากโรงงานถึงรานจําหนายเองโดยตรง 
หรืออาจสงผานตัวแทนจําหนายหรือธุรกิจกระจายสินคา  ซ่ึงจะขนสงสินคาไปยังศูนยใหญ  แลวจึง
สงตอไปยังรานจําหนายยอย ๆ อีกทอดหนึ่งก็ได ดังนั้น  การกระจายสินคา  จึงถือเปนอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวของอยางหนึ่ง   นอกจากนี้ช้ินสวนตาง  ๆ  ก็ตองผานการทดสอบดวยเชนเดียวกับชิ้นสวน
รถยนต  ฉะนั้น  หากบริษัทใดไมสามารถทดสอบคุณสมบัติของสินคาไดเองก็จะตองนําไปทดสอบ
กับสถาบันที่รับทดสอบ  ซ่ึงอาจเปนสถาบันของรัฐหรือเอกชนก็ได   อยางไรก็ตาม  การดําเนินงาน
บางอยางจะตองอาศัยความรู  ความเชี่ยวชาญพิเศษที่มากพอ  ดังนั้น  หากบริษัทใด  ไมสามารถ
วางแผนหรือดําเนินการเองได   ก็จะใชบริการจากบริษัทที่บริการใหคําปรึกษาเฉพาะดานมาชวยใน
การตัดสินใจดําเนินงานดวย เชน การจางวิศวกรพิเศษมาใหคําปรึกษาบางเรื่อง  รวมทั้งบริการอื่น  ๆ 
ตามแตความจําเปน  และที่เกี่ยวของอยางแนนอน  ก็คือ  สถาบันการเงิน  แหลงสําคัญที่จะใหความ
ชวยเหลือทางการเงินไดในยามฉุกเฉิน 

เชนเดียวกับเครือขายวิสาหกิจอื่น  ๆ  ที่จะพัฒนาหรือเติบโตขึ้นไดนั้น  จําเปนตองไดรับ
การสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ  ไมวาจะเปนกลุม  สมาคม  หรือองคกรตาง  ๆ  ที่อยูในกลุม
ธุรกิจเดียวกันหรือเกี่ยวของกัน   เพื่อประสานความรวมมือในดานตาง  ๆ  อยางเขมแข็ง  อาทิ  สถาบัน
ยานยนต  สภาอุตสาหกรรม   สมาคมสงเสริมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย  
(  AT SMEs) ตลอดจนการสนับสนุนสงเสริมความรูทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยี
จากสถาบันการศึกษาตาง  ๆ  โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่อยูในภูมิภาค  เชน  มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  และวิทยาลัยเทคนิค  ตาง  ๆ  และท่ีสําคัญที่สุด  คือ  การสนับสนุนจาก
หนวยงานภาครัฐ  โดยเฉพาะ  กระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และ
หนวยงานอื่น ๆ อีกมากมาย   ดังรายละเอียดในภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1  แผนภาพเครือขายวิสาหกจิอุตสาหกรรมจักรยานยนตและชิ้นสวน 
 

 

   

อุปกรณชิ้นสวน 
- เหล็ก 
- พลาสติก 
- ยาง 
- อิเล็กทรอนิกส 

อุปกรณที่ชวยในการผลิต 
- เครื่องจักรและอุปกรณ 
- อุปกรณจับยึดชิ้นงาน 
- แมพิมพ 

การกระจายสินคา 

การเงิน 

การทดสอบ 

การปรึกษา 
เฉพาะดาน 

บริการอื่น ๆ  

อุตสาหกรรมที่เก่ียวของ 

กลุม / สมาคม / ชมรม / 
องคกร 
-  สถาบันยานยนต 
-  สมาคม AT SMES 
-  JICA 
-  FTI 
-  สภาอุตสาหกรรมแหง 
   ประเทศไทย 
 

สถาบันการศึกษา 
-  มหาวิทยาลัยบูรพา 
-  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
-  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
 

หนวยงานของรัฐบาล 
-  กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  
-  กระทรวงวิทยาศาสตร 
   และเทคโนโลย ี
-  สํานักงานคณะกรรมการ  
   พัฒนาการเศรษฐกิจและ 
   สังคมแหงชาต ิ
-  BOI 
 

ตลาดภายในประเทศ 
- ผูประกอบรถจักรยานยนต 
- รานขายจักรยานยนต 
- ผูใชรถจักรยานยนต ผูผลิตชิ้นสวนและชิ้นสวนอะไหล 

(OEM&REM) 

ผูประกอบการ 
และแรงงาน 

การบริหารจัดการ 
 

เงินทุน / ขยายกิจการ 
 

ตลาดภายนอกประเทศ 
- เอเซีย 
- ตะวันออกกลาง 
- ยุโรป / อเมริกา 

หนวยงานที่เก่ียวของ 

ผูผลิตรับจางชวงลําดับ 1 

ผูผลิตรับจางชวงลําดับ 2 

ผูประกอบการศูนยบริการรากหญา
และศูนยอะไหล 

ปจจัยการผลิต (ตนน้ํา) ตลาด (ปลายน้ํา) ธุรกิจหลัก  (Core  Activities) 
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2. การประเมินปจจัยแวดลอมทางธุรกิจของอุตสาหกรรมจักรยานยนตและชิ้นสวน จังหวัด
สมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และระยอง 
 

จากการศึกษาวิเคราะหและประเมินปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ โดยใชหลักทฤษฎี 
Diamond Model ตามกรอบแนวความคิดของ Professor Michael E. Porter พบจุดแข็ง และจุดออน
ของอุตสาหกรรมจักรยานยนตและชิ้นสวน ในภาคตะวันออก ซ่ึงเปนประเด็นสําคัญที่จะตอง
สงเสริม หรือ ปรับปรุงเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมจักรยานยนตและ
ช้ินสวน ของภูมิภาคตะวันออกอยางตอเนื่อง โดยคํานึงถึงความเชื่อมโยงกันระหวางทุกปจจัยหลักที่
เกี่ยวของ ซ่ึงกลาวโดยสรุปตามหลักทฤษฎีในแตละปจจัยไดดังนี้ 

เงื่อนไขและปจจัยการผลิต (Factor Conditions) พบวาภาคตะวันออกเปนฐาน   
การผลิตรถจักรยานยนต และชิ้นสวน มีชางฝมือแรงงานที่มีทักษะทั้งภาคการผลิต และบริการ แตยัง
ตองพึ่งพาเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตจากตางประเทศ และเคยชินกับการรับจางผลิตตาม
คําสั่ง 

อุตสาหกรรมที่เก่ียวโยงและสนับสนุน (Related and Supporting Industries)              
จุดแข็งของอุตสาหกรรมจักรยานยนตและชิ้นสวนในภาคตะวันออก คือ มีการรวมกลุมองคกรอยาง
เหนียวแนน พรอมรับการขยายตัว ขาดเพียงการประสานงานรวมมือกับหนวยงานราชการ และการ
พัฒนาในดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

เงื่อนไขทางดานอุปสงค (Demand Conditions) ตลาดในประเทศมีขนาดใหญ             
มีผูบริโภคเฉพาะกลุมหลากหลาย เชนกลุมรถจักรยานยนตตกแตง กลุมรถจักรยานยนตสําหรับ           
การแขงขันและมีความตองการมากพอตอการลงทุน แตอยางไรก็ตามผูบริโภคคนไทยยังมีคานิยม
ในการใชสินคาตางประเทศ 

บริบทของการแขงขันและกลยุทธทางธุรกิจ (Context for Firm Strategy and 
Rivalry) ถึงแมผูประกอบการผลิตชิ้นสวนรถจักรยานยนตไทยจะมีโครงสรางและองคประกอบที่
แข็งแรงเปนจุดแข็ง แตการจะเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันเพิ่มขึ้นนั้นผูผลิตชิ้นสวนชาวไทย
ยังไมมีตราสินคาของตนเอง การประกอบธุรกิจประกอบรถจักรยานยนตยังอยูในการครอบครอง
ของตางชาติ 

บทบาทรัฐบาล (Government Role) รัฐบาลมีนโยบายใหอุตสาหกรรมยานยนต
เปนอุตสาหกรรมยุทธศาสตร และยังมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 

กลาวโดยสรุปแลวกลุมอุตสาหกรรมจักรยานยนตและชิ้นสวนมีจุดแข็งคือ 
ผูประกอบการสวนใหญมีการรวมกลุมระหวางผูประกอบธุรกิจกันเองอยางเหนียวแนน โดยมีผูนํา
กลุมที่เขมแข็งและมีทิศทางที่ชัดเจน มีความสามารถในการผลิตชิ้นสวนและสามารถพัฒนาไปสู
การผลิตตัวรถไดเอง มีตลาดขนาดใหญและมีการขยายตัวตอเนื่องทั้งในและตางประเทศ ส่ิงที่ควร
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สนับสนุนไดแกการพัฒนาใหกลุมที่มีอยูแลวเขมแข็งและครบองคประกอบยิ่งขึ้นตั้งแตการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตโดยเฉพาะการผลิตตัวรถจักรยานยนต เพื่อสรางตราสินคาไทยสูตลาดทั้ง
ในประเทศ และ ตางประเทศ รวมทั้งการสรางและพัฒนาเครือขายตั้งแตการผลิตไปจนถึงการ
บริการใหมีมาตรฐานและครบวงจร ดังรายละเอียดในภาพที่ 2 

 

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  การประเมินปจจัยแวดลอมทางธรุกิจของอุตสาหกรรมจักรยานยนตและชิ้นสวน                       
ตาม Diamond Model 

+ เปนฐานการผลิตรถจักรยานยนตและชิน้สวน 
+ แรงงานชางฝมือมีทักษะ ความชาํนาญทัง้ภาค 
การผลิต และภาคบริการ(ชางซอม) 

+โครงสรางพืน้ฐานพรอมขยายตัวของอุตสาหกรรม 
-  เคยชินกับการรับจางผลิตตามคําส่ัง  
-  ยังขาดความรู ความเขาใจในการบริหารจัดการ 

 และการตลาด 
- ไมมีอุตสาหกรรมตนน้ําเปนแหลงปอนวัตถดุิบ 
ที่มีคุณภาพและศักยภาพ 

- เครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิต ยังตองพึง่พา
ตางประเทศ 

- ขาดการสนับสนุนดานการวิจัยและพัฒนาสินคา 
- คุณภาพการผลิตยังต่ํา ระดับคุณภาพไมสม่ําเสมอ 

 ตนทุนตอหนวยสูง 

 

+ ผูประกอบการผลติชิน้สวนรถจักรยานยนตไทยมี
โครงสรางและองคประกอบที่แข็งแรง  มีชนดิของ
ชิ้นสวนหลากหลาย คอนขางครบถวน  

- มีตราสนิคา (Brand ) ของตนเองนอย 
- การแขงขันดานราคารุนแรง 
-  มีขอจํากดัดานภาษาในการรับการถายทอดเทคโนโลยี 
และการตดิตอส่ือสาร หรือการนาํเสนอ  

- ขาดการวางแผนทางธรุกิจ การนาํระบบการบริหาร  
จัดการสมัยใหมและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชปรับปรุง 
 และพัฒนาองคกร 

+ มีการรวมกลุมอยางเขมแข็ง และมีทิศทางทีช่ัดเจน 
+ โครงสรางและองคประกอบสนับสนุนครบวงจรและแข็งแกรง 
+ มีอุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวเนือ่ง อยูในเขตพื้นที่ใกลเคียงกนั  
- ขาดการพัฒนาในดานการวิจัยพัฒนา และการทํานวัตกรรม 
- ขาดการประสานงานและรวมมือกันของหนวยงานราชการ  

+ มีผูบริโภคเฉพาะกลุมหลากหลายและม ี
ความตองการมากพอตอการลงทุน  

- ผูบริโภคคนไทยนิยมใชสินคาตางประเทศ  
- ผูบริโภคนิยมของราคาถูกมากกวามาตรฐาน
สินคา 

บทบาทรัฐบาล 

+ นโยบายการคาเสรี ( Free Trade Area : FTA)  ของรัฐบาล 
สรางโอกาสและความมั่นใจใหแกผูลงทุน 

+ เปนหนึง่ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร 
+ นโยบายการกระจายการพัฒนาและบริหารจัดการจาก
สวนกลางไปสูจังหวัด 

+  มีการจดัตั้งกองทนุเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมตาง ๆ ของรัฐ
โดยใหภาคเอกชนมีสวนรวม 

 

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวโยง
และสนับสนุน 

เงื่อนไขดานอุปสงค เงื่อนไขปจจัยการผลิต 

บริบทของการแขงขัน
และกลยุทธทางธรุกิจ 
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3. ระดับศักยภาพของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมจักรยานยนตและชิ้นสวน จังหวัดสมุทรปราการ 
ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และระยอง 
 

จากการวิ เคราะหและประเมินระดับศักยภาพ  เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรม
จักรยานยนตและชิ้นสวน จะเห็นวา จากการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิและจากการระดมความคิด 
(Focus Group) สรุปไดวา เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมจักรยานยนตและชิ้นสวนอยูในกลุม Stars 
คือมีการรวมตัวของผูประกอบการอยางเขมแข็ง สามารถเขาถึงแหลงทุนไดดี มีแกนนํากลุมและ
สมาชิกที่เขาใจถึงประโยชนของการรวมเครือขายวิสาหกิจ มีแรงงานที่มีทักษะอยูมาก มีความ
รวมมอืระหวางอุตสาหกรรมตาง ๆ ในหวงโซอุปทานดี  

นอกจากนั้น ในเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมจักรยานยนตและช้ินสวน ไดมีการ
สรางสรรคกระบวนการผลิตใหม ๆ ออกมา และมีนวัตกรรมของสินคาอยูตลอด ธุรกิจในเครือขายนี้
มีแนวโนมและโอกาสในการแขงขันในตลาดทั้งในและตางประเทศมาก โดยเฉพาะดานคุณภาพที่
เปนที่ยอมรับ จากการที่เปนพื้นที่การลงทุนดานชิ้นสวนยานยนต มีโอกาสในการสรางตราสินคา
เปนของตนเองไดอีกดวย ซ่ึงสามารถแสดงรายละเอียดไดดังภาพที่ 3 
 
 

3. Reorganization 6. Stars 

2. Seeking direction 5. Potential Stars 

1. Fragmented 4. New Wave 
 

ภาพที่ 3 ระดับศักยภาพของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมจักรยานยนตและชิ้นสวน 
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4. ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success  Factors)  ของการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรม
จักรยานยนตและชิ้นสวน จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และ
ระยอง 
 

แมวาเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมจักรยานยนตและชิ้นสวน  จะมีศักยภาพสูงใน
กลุม  Stars  ก็ตาม  แตก็ยังมีปจจัยแหงความสําเร็จที่จะชวยใหเครือขายวิสาหกิจนี้มีความเขมแข็งได
อยางยั่งยืนและมีการพัฒนายิ่งขึ้นตอไป  ดังนี้ 

1.   การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและบริการใหมอยางตอเนื่องโดยรวมกับสถาบัน 
การศึกษาเครือขาย  การพัฒนาเครื่องยนตและตัวรถจักรยานยนตโดยมีตราสินคาไทยยังเปนสิ่งที่ทา
ทาย  รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการบริการที่ครบวงจรเพื่อการแขงขันที่ยั่งยืนก็เปนประเด็นที่ทิ้ง
ไมได 

2. การสนับสนุนเชิงนโยบายจากรัฐบาลในการใหโอกาสทางธุรกิจแก
ผูประกอบการไทย  และการกําหนดนโยบายการคาระหวางประเทศที่คํานึงถึงผลกระทบอันอาจจะ
เกิดขึ้นกับ  กลุมอุตสาหกรรมจักรยานยนตและชิ้นสวน 

3. การขยายองคประกอบของสมาชิกและเชื่อมโยงเครือขายวิสาหกิจฯ  ให
ครอบคลุมธุรกิจ ทุกระดับ  ทั่วประเทศเพื่อสรางความเขมแข็งและความภาคภูมิใจในความเปน
ธุรกิจของคนไทย 
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บทที่ 2   
แผนภาพ เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมจักรยานยนตและชิ้นสวน  

จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุร ีและระยอง 
 

2.1 ภาพรวมกลุมจังหวัด 

 
 
 
 
 
 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน  

เชียงใหมเชียงใหม    เชียงรายเชียงราย    นานนาน    พะเยาพะเยา    
แพรแพร    แมฮองสอนแมฮองสอน    ลําปางลําปาง    ลําพูนลําพูน  

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนลางตอนลาง  

ตากตาก    พิษณุโลกพิษณุโลก    เพชรบูรณเพชรบูรณ    
สุโขทัยสุโขทัย    อุตรดิตถอุตรดิตถ  กําแพงเพชรกําแพงเพชร    
นครสวรรคนครสวรรค    พิจิตรพิจิตร    อทัยธานีอุทัยธานี  

77..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค  

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  

นครราชสีมานครราชสีมา    ชัยภูมิชัยภูมิ    บุรีรัมยบุรีรัมย    สุรินทรสุรินทร  
อุบลราชธานีอุบลราชธานี    ศรีสะเศรีสะเกษกษ    ยโสธรยโสธร    33..กลุมจังหวัดภาคกลางกลุมจังหวัดภาคกลาง  

นนทบุรีนนทบุรี    ปทุมธานีปทุมธานี    อยุธยาอยุธยา    
อางทองอางทอง  ชัยนาทชัยนาท    ลพบุรีลพบุรี    สระบุรีสระบุรี    
สิงหบุรีสิงหบุรี  

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและ

กลางกลาง  

หนองคายหนองคาย    หนองบัวลําภูหนองบัวลําภู    เลยเลย    
อุดรธานีอุดรธานี  กาฬสินธุกาฬสินธุ    นครพนมนครพนม   

44..กลุมจังหวัดตะวันตกกลุมจังหวัดตะวันตก  

กาญจนบุรีกาญจนบุรี    นครปฐมนครปฐม    ราชบุรีราชบุรี    
สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี  ประจวบคีรีขันธประจวบคีรีขันธ    เพชรบุรีเพชรบุรี    
สมุทรสงครามสมุทรสงคราม  สมุทรสาครสมุทรสาคร  

  

55..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามันอันดามัน  

ระนองระนอง  ตรังตรัง  กระบ่ีกระบ่ี    พังงาพังงา    ภูเก็ตภูเก็ต  
สตูลสตูล  

  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกกลุมจังหวัดภาคตะวันออก  

ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา    นครนายกนครนายก    ปราจีนบุรีปราจีนบุรี  
สมุทรปรากาสมุทรปราการร  สระแกวสระแกว  

  จันทบุรีจันทบุรี  ชลบุรีชลบุรี  ตราดตราด  ระยองระยอง  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทยกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย  

ชุมพรชุมพร    สุราษฎรธานีสุราษฎรธานี  นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช    
พัทลุงพัทลุง  ปตตานีปตตานี    ยะลายะลา    นราธิวาสนราธิวาส    
สงขลาสงขลา  

    

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

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน  

อุตสาหกรรมทองเท่ียวอุตสาหกรรมทองเท่ียว  เกษตรเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  
หัตถกรรมหัตถกรรม  ส่ิงทอและแฟชั่นส่ิงทอและแฟชั่น    IICCTT  

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลางกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง  

การทองเท่ียวการทองเท่ียว  การคาการคาชายแดนชายแดน  ลอลอ
จิสติคสจิสติคส  แปรรูปอาหารแปรรูปอาหาร  ปศุสัตวปศุสัตว  
บริการองคความรูบริการองคความรู   ออยและน้ําตาลออยและน้ําตาล  

ขาวขาว  77..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค          

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

44..กลุมจังหวัดตะวันตกกลุมจังหวัดตะวันตก  

เล้ียงสุกรคุณภาพเล้ียงสุกรคุณภาพ  ขาวเกษตรขาวเกษตร

อินทรียอินทรีย    กุงแปรกุงแปรรูปรูป  ทองเท่ียวทองเท่ียว    
สัปปะรดกระปองสัปปะรดกระปอง  

55..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดากลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดา

มันมัน  

ทองเท่ียวเชิงสุขภาพทองเท่ียวเชิงสุขภาพ  อาหารและอาหารและ

ขนมของฝากพื้นเมืองขนมของฝากพื้นเมือง  ผลิตภัณฑผลิตภัณฑ

จากยางพาราจากยางพารา  อูตอเรืออูตอเรือ  ซอมเรือซอมเรือ  
ททองเท่ียวเชิงนิเวศองเท่ียวเชิงนิเวศ    ของฝากของที่ของฝากของที่

ระลึกระลึก  ทองเท่ียวเชงินิเวศทองเท่ียวเชงินิเวศ  
ยางพารายางพารา  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกกลุมจังหวัดภาคตะวันออก  

ทองเท่ียวทองเท่ียว  อาหารทะเลแปรรูปอาหารทะเลแปรรูป  อัญมณีอัญมณี

และเคร่ืองประดับและเคร่ืองประดับ    ผลไมสดและผลไมผลไมสดและผลไม

แปรรูปแปรรูป  ยานยนตและชิ้นสวนยานยนตและชิ้นสวน  BBIIOO  ppllaassttiicc  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทยกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย  

  แพะแพะ  ยางพารายางพารา  เปาฮื้อเปาฮื้อ  สมุนไพรสมุนไพร  
ผลไมผลไม  ไกไก  อาหารทะเลอาหารทะเล  ปาลมน้ํามันปาลมน้ํามัน  

  สวนสวนผลไมผลไม  ทองเท่ียวทองเท่ียว  การคาชายแดนการคาชายแดน  

ทองเท่ียวทองเท่ียว    การคาชายแดนการคาชายแดน  ผาฝายผาฝาย  

ยอมครามยอมคราม    ทองเท่ียวเชิงนิเวศนทองเท่ียวเชิงนิเวศน    
ขาวหอมมะลิขาวหอมมะลิ    โลจิสติกสโลจิสติกส      

ส่ิงทอส่ิงทอ  ไหมไหม  แปรรูปแปรรูปสุกรสุกร  ทองเท่ียวทองเท่ียว  
ยานยนตยานยนต  ขาวขาว    

1010..  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  

ธุรกิจนําเท่ียวธุรกิจนําเท่ียว  อาหารอาหาร  
โลจิสติกสโลจิสติกส  
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บทที่ 3 

แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมจักรยานยนตและชิ้นสวน 
จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุร ีและระยอง 

 

3.1 แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมจักรยานยนตและชิ้นสวน จังหวัด
สมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และระยอง 

จากการวิ เคราะหศักยภาพและปจจัยแหงความสําเร็จของเครือขายวิสาหกิจ
อุตสาหกรรมจักรยานยนตและชิ้นสวน  นํามาซึ่งการกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร 
เปาประสงค กลยุทธ และแผนงาน/โครงการของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมจักรยานยนตและ
ช้ินสวน  ดังรายละเอียดในลําดับตอไปนี้ 

 
วิสัยทัศน 

“SMEs 007 plus จะเปนกลุมพันธมิตรรถจักรยานยนตและช้ินสวนชั้นนําของ
ประเทศภายในป 2553  ดวยการบริหารเครือขายแบบคลัสเตอร” 

 
พันธกิจ 

1.  การสรางองคประกอบทางธุรกิจที่ครบวงจร  ตั้งแตกระบวนการวิจัยและพัฒนา 
การผลิต การจัดจําหนาย และการใหบริการ  

2. การสรางองคประกอบที่แสดงถึงการเปนกลุมพันธมิตรที่มีการรวมกลุม
แบบคลัสเตอร ในรูปแบบตาง ๆ ดังนี้ 

2.1 มีการเชื่อมโยงเครือขายกับหนวยงานสนับสนุนภายนอกที่ไมใชกลุม 
ผูประกอบในรูปแบบของการทํากิจกรรมรวมกันในดานตาง ๆ อยางมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะกิจกรรม
ที่เปนการพัฒนาทรัพยากร หรือโครงสรางพื้นฐานของการประกอบการ 

2.2 มีธุรกิจใหมเกิดขึ้น จากการสรางโอกาสทางธุรกิจรวมกันของสมาชิก 
ในกลุม ฯ  

2.3 มีการพัฒนานวัตกรรมสินคาและบริการใหมที่อยูนอกอุตสาหกรรมหลัก 
ของกลุม 

3.  การสรางประโยชนจากชื่อกลุมในดานการควบคุมคุณภาพหรือการกําหนด
มาตรฐานสินคา หรือบริการรวมถึงการสรางชื่อตราสินคาของกลุม ที่เปนการสรางมูลคาเพิ่มใหแก
สินคา หรือบริการ 
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4.  การสรางกิจกรรมทางธุรกิจที่เปนการผสานพลังและคุณคาของมวลสมาชิก 
ในหวงโซคุณคาอยางมีกลยุทธที่ชัดเจน เพื่อสรางสรรคประโยชนที่ยั่งยืนแกสมาชิกทุกระดับ  
จากรากหญาของอุตสาหกรรมสูรากหญาของประเทศอยางเปนรูปธรรม  

 
เปาประสงค 

1. มีสมาชิกแกนหลักในภาคการผลิตที่เขมแข็งครบถวนไมนอยกวา 100 กิจการ
ภายในป  พ.ศ. 2549 และมีสมาชิกแกนหลักในภาคการคาและบริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
ภายในป พ.ศ. 2549 ไมนอยกวา 500  กิจการ ป พ.ศ. 2550 ไมนอยกวา 1,000 กิจการ และ ป พ.ศ. 
2551 ไมนอยกวา 1,500 กิจการ   

2. มีการสรางองคประกอบที่แสดงถึงการเปนกลุมพันธมิตรที่มีการรวมกลุม
แบบคลัสเตอร ในรูปแบบตาง ๆ ดังนี้ 

2.1 มีกิจกรรมที่เปนการพัฒนาทรัพยากร หรือโครงสรางพื้นฐานของการ
ประกอบธุรกิจ ที่เชื่อมโยงเครือขายกับหนวยงานสนับสนุนภายนอกที่ไมใชกลุมผูประกอบการ  
ไมนอยกวา 10 กิจกรรม  ภายในป พ.ศ. 2549 

2.2  มีธุรกิจใหมเกิดขึ้น จากการสรางโอกาสทางธุรกิจรวมกันของสมาชิกใน
กลุม มีจํานวนไมนอยกวา 2 กิจการ ภายในป พ.ศ. 2549 โดยมีบริษัทรวมธุรกิจ (Holding Company) 
ของกลุมเขาไปถือหุนในทุกกิจการ 

2.3 มีการพัฒนานวัตกรรมสินคาและบริการใหม ที่อยูนอกอุตสาหกรรมหลัก
ของกลุมเกิดขึ้นอยางนอย 2 รายการ ภายในป พ.ศ. 2549 

3. การสรางกิจกรรมทางธุรกิจที่เปนการผสานพลังและคุณคาของมวลสมาชิกใน
หวงโซคุณคาอยางมีกลยุทธ  สามารถแสดงดวยตัวเลขดัชนีช้ีวัดเมื่อส้ินสุดป พ.ศ. 2553 เปรียบเทียบ
กับป พ.ศ. 2548 ดังตอไปนี้ 

3.1  มูลคายอดขายของกลุมตอป เพิ่มขึ้นมากกวารอยละ 20 
3.2  มูลคายอดสงออกของสมาชิกในกลุมตอป เพิ่มขึ้นมากกวารอยละ 20 
3.3 ตัวเลขการทําธุรกรรมภายในหวงโซคุณคาของกลุมมีมูลคาทางเศรษฐกิจตอ

ปมากกวา 20,000 ลานบาท ภายในป พ.ศ. 2549 
3.4  มีผลิตภัณฑ หรือบริการภายใตช่ือตราของตนเอง ภายในป พ.ศ. 2549 
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กลยุทธ  
การประสาน เชื่อมโยง ใหเกิดการเรียนรู การพัฒนารวมกัน เพื่อให  SMEs 007 

plus  มีองคประกอบตาง ๆ ดังนี้ 
1. องคประกอบดานกระบวนการทางธุรกิจที่ตองมีครบถวน หรือมากพอที่จะ

สรางความไดเปรียบในการแขงขันใหแกเครือขาย (Completed Business Function/Operation) 
“เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ดวยความครบวงจรของหวงโซคุณคา 

(จาก R&D, PRODUCTION , SALES, สู AFTER SALES SERVICE)” 
2. องคประกอบดานโครงสรางขององคกร หรือ หนวยงานสมาชิก ที่เปน

เครือขายวิสาหกิจ (คลัสเตอร) ที่สมบูรณ  ( Cluster Mapping )  
“เพื่อใหเกิดความครบถวนสมบูรณของโครงสรางสมาชิกที่ประกอบดวยกลุม

วิสาหกิจ  หนวยงานสนับสนุน และหนวยงานที่เปน CDA” 
3. องคประกอบสมาชิกที่มีเชื่อมโยงเครือขายของธุรกิจทุกระดับ ทั่วประเทศ 

จาก “รากหญาของอุตสาหกรรม สูรากหญาของประเทศ” 
  “ใชความไดเปรียบที่แตกตางจากความเขมขนของความเปนไทยสูการสราง

ความเขมแข็งใหแกกลุม” 
4. องคประกอบของคณะแกนนํากลุม ที่มีความเชื่อมั่นในแนวทางการพัฒนา

แบบคลัสเตอร  มีความเขาใจซึ่งกันและกัน  สามารถทํางานรวมกันเปนทีมได 
   “สรางรากฐานวัฒนธรรมองคกร มั่นใจ วางใจและภูมิใจ (สามใจผสานใจ...)” 
5. องคประกอบของการคนหาโอกาสทางธุรกิจใหม แลวผสานศักยภาพและ

ความไดเปรียบของการเปนคลัสเตอร ในการแปลงโอกาสนั้นไปสูการจัดตั้งธุรกิจรวมของกลุมฯ ซ่ึง
จะเปนเสมือนหัวรถจักรที่จะใชในการขับเคลื่อนที่จะนําพาสมาชิกที่อยูในหวงโซคุณคาไปสู
จุดหมายตามที่กําหนดเปนวิสัยทัศนไว  

“รวมกันคิด และ รวมกันทําอยางมีกลยุทธ เพื่อประโยชนสุขรวมกันอยาง
ยั่งยืน” 

 
ประเด็นยุทธศาสตร 
เพิ่มขีดความสามารถในดานตางๆ เพื่อการแขงขันของกลุมอุตสาหกรรมจักรยานยนต

และชิ้นสวนในภาคตะวันออกใหมีศักยภาพยิ่งขึ้น 
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ตารางแสดงยทุธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของจังหวัด  

จังหวัด ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

นครนายก 1. เมืองทองเที่ยว
เชิงนิเวศระดับ
โลก 

1. เปนเมือง
ทองเที่ยวเชิง
นิเวศและผจญภัย 

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

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

 



 

    

เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมจักรยานยนตและชิ้นสวน: กลุมพื้นที่ภาคตะวันออก 

- 18 - 

ตารางแสดงยทุธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของจังหวัด  

จังหวัด ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

นครนายก 3. การเกษตร
กาวหนาสูสากล 

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

 4. สังคม
ฐานความรู 

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

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

1. เปนศูนยกลาง
ลอจิสติกสเพื่อ
การสงออกสินคา
เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม 

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

จังหวัด ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

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

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

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

 3. แหลงรองรับ
การขยายตวัของ
สนามบินสุวรรณ
ภูม ิ

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

3.1 วางและจัดทําผังเมืองเฉพาะในพื้นที่
พัฒนาพิเศษ 
3.2 การบริหารจัดการบานเมืองและสังคม
ที่ดีในพืน้ที่พฒันาพิเศษ 
3.3 สงเสริมและสนับสนุนความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
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ตารางแสดงยทุธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของจังหวัด  

จังหวัด ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

สมุทรปราการ 4. รองรับ
ยุทธศาสตรการ
พัฒนากลุม
จังหวดัภาคกลาง
ตอนลาง  

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

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

จังหวัด ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

สมุทรปราการ 5. การแกไข
ปญหาความ
ยากจนและการ
กระจายรายได 

5. ประชาชนมี
การเพิ่มและ
กระจายรายได 

5.1 การเพิ่มและกระจายรายไดเพื่อยก
ฐานะผูมีรายไดต่ํา 

6. การอนุรักษ
ทรัพยากร-
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

6. บานเมือง
สะอาด เปน
ระเบียบเรยีบรอย 
มีการจัดการ
ส่ิงแวดลอมทีด่ี 

6.1 การจัดการสิ่งแวดลอมทีด่ีและมี
ประสิทธิภาพ  
6.2 การฟนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ฉะเชิงเทรา 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.วางผังเมือง
รองรับการ
ขยายตวัของเมอืง
หลวง  และ
สนามบินสุวรรณ
ภูมิอยางมี
ศักยภาพ 

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

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

2.สงเสริมแหลง
ทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติและ
วัฒนธรรม 

2. เพื่อใหแหลง
ทองเที่ยว ทาง
ธรรมชาติและ
วัฒนธรรมมี
คุณภาพ 

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

ฉะเชิงเทรา 
 

3. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การอนุรักษ
ทรัพยากรและ 
ส่ิงแวดลอม 

3. ฟนฟูระบบ
นิเวศลุมน้ําบาง
ปะกง-ปราจีนบุรี 

3.1 การบริหารจัดการลุมน้ําบางปะกง-
ปราจีนบุรีอยางยั่งยืน 
3.2 การสรางจิตสํานึก จัดตั้งเครือขายรักษ
แมน้ําบางปะกง 
3.3 พัฒนาพื้นที่ปาชายเลน 

4. สงเสริมการ
ผลิตสินคาเกษตร
และอุตสาหกรรม
ปลอดภัยจาก
สารพิษและ 
อุตสาหกรรมสู
ตลาดโลก 

4. เพื่อเปนแหลง
ผลิตสินคาเกษตร
และเกษตรแปรรูป 
ปลอดสารพิษ  
และอุตสาหกรรม
ตอเนื่องที่มี
คุณภาพได
มาตรฐาน 

4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรดนิและน้ํา 
4.2 พัฒนาสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูป
ใหไดมาตรฐาน 
4.3 สนับสนุนการเกษตรปลอดสารพิษ 

5. เพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแขงขันและ
กระจายสินคาสู
ตลาดโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. พัฒนาทุนทาง
สังคมและ
เสนทางคมนาคม
เพื่อรองรับการ
แขงขันของ 
ตลาดโลก 
 
 
 

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

ฉะเชิงเทรา 
 

5. เพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแขงขันและ
กระจายสินคาสู
ตลาดโลก 

5. พัฒนาทุนทาง
สังคมและ
เสนทางคมนาคม
เพื่อรองรับการ
แขงขันของ 
ตลาดโลก 

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

ปราจีนบุรี 
 
 
 

1. เมืองนาอยู  
 
 
 
 

1. ดานความ
ปลอดภัยและการ 
ไดรับบริการจาก
ภาครัฐที่มี
คุณภาพ 
 
 
 
 

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

จังหวัด ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

ปราจีนบุรี 
 

1. เมืองนาอยู  
 
 
 
 

1. ดานความ
ปลอดภัยและการ 
ไดรับบริการจาก
ภาครัฐที่มี
คุณภาพ 

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

 2. การทองเที่ยว
เชิงนิเวศ  
 

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

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

จังหวัด ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

ปราจีนบุรี 
 

3. เกษตรกาวหนา  
 

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

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

จังหวัด ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

ปราจีนบุรี 
 

3. เกษตรกาวหนา  
 

3. เปนแหลงผลิต
สินคาเกษตรฯ 

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

4. อุตสาหกรรม
กาวหนา  
 
 
 

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

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

ปราจีนบุรี 
 

4. อุตสาหกรรม
กาวหนา  
 

4. เปนแหลงผลิต
สินคาฯ 

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

5. ภูมิปญญา
แพทย แผนไทย  
 

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

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

ชลบุรี 
 
 
 
 
 
 

1. เสริมสราง
ความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจของ
จังหวดัและของ
ประเทศ 
 

1.2 สงเสริมเปน
ศูนยกลางการ
ลงทุนดาน
อุตสาหกรรม
และพลังงาน 

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

 

  1.3 เปนศูนยกลาง  
การทองเที่ยว
นานาชาติ        
ครบวงจรที่ได
คุณภาพ มี
มาตรฐาน 

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

  1.4 สงเสริม
พัฒนาศักยภาพ
และการเพิ่ม
มูลคาสินคา
เกษตร 

1.4.1 กระบวนการผลิตไดรับการรับรอง
มาตรฐาน 
1.4.2 สินคาเกษตรผานการรับรอง
มาตรฐานการสงออก 
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 ตารางแสดงยทุธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของจังหวัด  

จังหวัด ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

 3. พัฒนาระบบ
การใหบริการ
ประชาชนแบบ
ครบวงจรที่มี
คุณภาพ
มาตรฐาน 

3.1 ประชาชน
ไดรับการบริการ
ที่มีคุณภาพ 
มาตรฐาน และ
ผูรับบริการพึง
พอใจ 

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

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

1. เปนผูนําดาน
อุตสาหกรรมที่มี
มาตรฐานของ
ภูมิภาค  
 
 
 
 
 

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

 

ชลบุรี 
 

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

2.1 พัฒนา
จังหวดัใหเปน
เมืองนาอยู 
ประชาชนมี
คุณภาพชวีิตและ
ส่ิงแวดลอมทีด่ี 

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

จังหวัด ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

 
 

ระยอง 2. สงเสริมและ
พัฒนามูลคาเพิ่ม
ใหกับสินคา
เกษตร และ
ผลิตภัณฑเกษตร
แปรรูป 

2. เปนศูนยกลาง
ดานเกษตรกรรม
ที่ปลอดภัย และ
ไดมาตรฐาน 

 

2.1 พัฒนาและเพิ่มมูลคาผลผลิตให
ปลอดภัยและไดมาตรฐาน 
2.2 สรางและขยายเครือขายการตลาด 

3. พัฒนาเพื่อ
เชื่อมโยงแหลง
ทองเที่ยวหลักกับ
แหลงทองเที่ยวที่
มีศักยภาพเชิง
พาณิชย  
 

3. เปนศูนยกลาง
ดานการ
ทองเที่ยวทีไ่ด
มาตรฐานสากล 

 

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

1. โครงการที่เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมจักรยานยนตและชิ้นสวน (SMEs 007 
plus) ไดรวมกันจัดทํา และกําลังดําเนินการ โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหลงตาง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ดังนี้  

1.1 Technology Road Map สําหรับรถจักรยานยนตและชิ้นสวนในพื้นที่
รับผิดชอบของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 

1.2 โครงการพัฒนาคลัสเตอร 007 plus 
1.3 โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ดานการพัฒนาบุคคลากร 

(HRD P/J) ดานคุณภาพผลิตภัณฑและดานพัฒนากระบวนการ 
1.4 โครงการกอตั้งและพัฒนากลุมงานวิจัยและพัฒนา ดานการตลาด ผลิตภัณฑ 

และออกแบบสายการผลิตใหสอดคลองกับความตองการลูกคา 
1.5 โครงการชางเครือขายในลักษณะแฟรนไชส (Mopro Mechanical Mopro 

Shop) และเสริมสรางผูประกอบการเกาในแบบใหม 
1.6  โครงการสัมมนาลูทางการพัฒนาความรวมมือและการลงทุนกับ

ตางประเทศ 
1.7 โครงการจัดนิทรรศการพบชางสัญจรทั่วประเทศ และแสดงสินคาของ

สมาชิกในกลุม 
1.8  โครงการทัศนศึกษาตางประเทศ สําหรับทีมบริหารและสมาชิก 
1.9  โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ เพื่อเพิ่มมูลคา สําหรับผูประกอบการ 
1.10 โครงการความรวมมือในการพัฒนารถจักรยานยนตของกลุม 007 plus 

 2. โครงการที่เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมจักรยานยนตและชิ้นสวนที่เขารวม
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสนอใหบรรจุไวในรางกรอบแผนปฏิบัติการฯ คร้ังนี้ ประกอบดวย 2 
โครงการ ซ่ึงมุงพัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการ  ดังตอไปนี้ 

2.1  โครงการนํารองการพัฒนาผูประกอบการผลิตชิ้นสวนสูการเพิ่มมูลคา
สินคา (Value Creation) ดวยแนวทางของคลัสเตอร 

2.2  โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนากลุม SMEs ผูผลิตรถจักรยานยนตและ
ช้ินสวนของประเทศไทยสูการเพิ่มมูลคาสินคา (Value Creation) ดวยเครือขายวิสาหกิจระดับ
ภูมิภาคเอเชีย 
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โครงการสําคัญในการพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมจักรยานยนตและชิ้นสวน 

 
โครงการการศกึษาเพื่อพัฒนากลุม SMEs ผูผลิตรถจักรยานยนตและชิ้นสวนของประเทศไทยสูการ

เพิ่มมูลคาสินคา (Value Creation) ดวยเครือขายวิสาหกจิระดับภูมิภาคเอเชีย 
 

หลักการและเหตุผล 
ภายใตสภาวการณของการแขงขันในธุรกิจอุตสาหกรรมของตลาดโลกที่รุนแรง ไรขอบเขต 

และรวดเร็วอยางในปจจุบัน ยอมจะปฏิเสธไมไดวาผูประกอบการอุตสาหกรรมจากประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะจากประเทศจีนนั้น มีความไดเปรียบในเรื่องของตนทุนการผลิตที่ต่ํากวา 
สงผลใหสินคาอุตสาหกรรมจากประเทศนี้ ไปแยงชิงสวนแบงทางการตลาดไดอยางเบ็ดเสร็จใน
หลาย ๆ สาขาอุตสาหกรรม สงผลกระทบในวงกวางตอผูประกอบการอุตสาหกรรมในประเทศ
ตาง ๆ ทําใหตองปด หรือลมเลิกกิจการ หรือไมก็ตองทําการปรับปรุง พัฒนาขนานใหญ  ซึ่ง
โอกาสของความอยูรอดของ SMEs นั้น มีระยะเวลาที่ใหดําเนินการเหลืออยูไมมาก และที่สําคัญ
แนวคิด หรือทิศทางการดําเนินการเพื่อความอยูรอดนั้น มิใชการตอสูในลักษณะการประจันหนา
โดยตรง แตเปนการรูจักใชประโยชนจากสิ่งที่คูแขงดังกลาว มีมากกวา เหนือกวา มาแปรเปลี่ยนเปน
พลังเสริมใหแกตนเองในการยกระดับองคกรโดยรวมใหสามารถดําเนินการเพิ่มมูลคาสินคา ดวยฐาน
ของความรูทั้งทางดานเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ และดวยแนวทางการเชื่อมโยงเครือขายกัน
เปนพันธมิตรทางธุรกิจ 

อุตสาหกรรมรถจักรยานยนตและชิ้นสวนของประเทศไทย  เปนองคประกอบที่สําคัญของ
อุตสาหกรรมยานยนต ซ่ึงไดรับการจัดใหเปนอุตสาหกรรมยุทธศาสตรหนึ่งของประเทศนั้น ก็กําลัง
ประสบปญหาจากสินคาดอยคุณภาพราคาถูกจากตางประเทศตีตลาดอยางหนัก กอใหเกิดการลด
กําลังการผลิต  หรือบางรายก็จําเปนตองลมเลิกการดําเนินกิจการไปก็มี ซ่ึงหากทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของ ไมรีบมารวมกันดําเนินการแกไขอยางทันทวงทีแลว ก็มีแนวโนมวา อุตสาหกรรมผลิต
รถจักรยานยนตและชิ้นสวนของประเทศไทย ที่ไดรับการยอมรับวาเปนอุตสาหกรรมชั้นนํา 
และมีความแข็งแกรง และเคยสรางรายไดเขาประเทศเปนอันดันตนๆ ของประเทศนั้น  จะตอง
ลดขนาดลง กลายเปนอุตสาหกรรมที่สรางรายไดเขาประเทศในลําดับทายๆ  ซ่ึงการดําเนินการแกไข
นั้น จําเปนตองดําเนินการบนพื้นฐานของขอมูลที่ถูกตอง ทันสมัย และครอบคลุมพื้นที่เปาหมาย
อยางเพียงพอ  
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ดังนั้น โครงการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนา SMEs ในอุตสาหกรรมผลิต
รถจักรยานยนตและชิ้นสวนของประเทศไทย สูการเพิ่มมูลคาสินคาดวยเครือขายวิสาหกิจระดับภูมิภาค
เอเชีย จึงนับวามีความสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการ และมีความจําเปนอยางยิ่ง  ทั้งนี้
เพราะสิ่งที่จะไดมานั้น คือขอมูลของโครงสราง และสภาพการประกอบธุรกิจของ SMEs และ
แผนภาพธุรกิจ (Business Road Map ) ของ SMEs ในอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตและชิ้นสวนที่อยู
ในพื้นที่จังหวัด CEO9ซ่ึงจะทําใหสามารถสรางโอกาสการเปนผูนําหรือศูนยกลางเครือขายวิสาหกิจ
ระดับภูมิภาคเอเซียไดโดยการกําหนดแนวทางวางกลยุทธ และวิธีการ บนพื้นฐานของขอมูลที่
เชื่อถือได ทั้งที่เปนขอมูลโครงสราง รวมถึงสภาพการประกอบการของอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต
และชิ้นสวนยานยนตในประเทศ และตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่เปนคูคาที่เปนเพื่อนบานของ
ประเทศไทย 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหทราบถึงโครงสราง และสภาพการประกอบธุรกิจของ SMEs ในอุตสาหกรรม

รถจักรยานยนตและชิ้นสวนของประเทศไทยที่อยูในพื้นที่จังหวัด CEO9 
2. เพื่อใหทราบถึงแผนที่เสนทางธุรกิจ (Business Road Map) ของ SMEs ในอุตสาหกรรม

รถจักรยานยนตและชิ้นสวนของประเทศไทยที่อยูในพื้นที่จังหวัด CEO9 
3. เพื่อใหทราบถึงแผนภาพของเครือขายวิสาหกิจ (Cluster Map) ที่มีความเปนไปไดของ

อุตสาหกรรมรถจักรยานยนตและชิ้นสวนของประเทศไทยที่อยูในพื้นที่จังหวัด CEO9 
4. เพื่อใหทราบถึงโครงสราง และสภาพการประกอบธุรกิจของ SMEs ในอุตสาหกรรม

รถจักรยานยนตและชิ้นสวนที่อยูในประเทศเพื่อนบานของไทย 
5. เพื่อวิเคราะหความเปนไปไดในการยกระดับอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตและชิ้นสวน

ของประเทศไทยที่อยูในพื้นที่จังหวัด CEO9ใหผูนําหรือศูนยกลางเครือขายวิสาหกิจระดับภูมิภาค
เอเชีย 

เปาหมาย 
1. ทําการศึกษาโครงสราง ศักยภาพ และสภาพการประกอบธุรกิจของ SMEs ในอุตสาหกรรม

รถจักรยานยนตและชิ้นสวนของประเทศไทยที่อยูในพื้นที่จังหวัด CEO9 
2. ทาํการศึกษา และนําเสนอ Model ของแผนที่เสนทางธุรกิจ (Business Road Map) ของ 

SMEs  ในอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตและชิ้นสวนของประเทศไทยที่อยูในพื้นที่จังหวัด CEO9 
3. ทําการศึกษาและเสนอแนะแผนภาพของเครือขายวิสาหกิจ (Cluster Map)ที่มีความ

เปนไปไดของอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตและช้ินสวนของประเทศไทย ที่อยูในพื้นที่จังหวัด 
CEO9 



 

    

เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมจักรยานยนตและชิ้นสวน: กลุมพื้นที่ภาคตะวันออก 

- 34 - 

4. ทําการศึกษาโครงสราง และสภาพการประกอบธุรกิจของ SMEs ในอุตสาหกรรม
รถจักรยานยนตและชิ้นสวนยานยนตที่อยูในประเทศเพื่อนบานของไทย 

วิธีการดําเนินงาน 
1. การรวบรวมขอมูล การลงพื้นที่สํารวจโครงสราง องคประกอบ รวมถึงศักยภาพ และ

สภาพการประกอบธุรกิจของ SMEs ในอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตและชิ้นสวนของประเทศ
ไทย ที่อยูในพื้นที่จังหวัด CEO9 และของประเทศเพื่อนบานของไทย 

2. การศึกษา วิเคราะหสวนที่เกี่ยวของกับ แผนที่เสนทางธุรกิจ( Business Road Map ) และ  
แผนภาพของเครือขายวิสาหกิจ (Cluster Map) ของ SMEs ในอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตและ
ช้ินสวนของประเทศไทย ที่อยูในพื้นที่จังหวัด CEO9 

3. การจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น และใหขอเสนอแนะราง Model ของแผนที่เสนทาง
ธุรกิจ(Business Road Map) และแผนภาพของเครือขายวิสาหกิจ (Cluster Map) ของ SMEs ใน
อุตสาหกรรมรถจักรยานยนตและชิ้นสวนของประเทศไทย ที่อยูในพื้นที่จังหวัด CEO9 

4. การจัดทําขอเสนอแนะ Model ของแผนที่เสนทางธุรกิจ (Business Road Map) และ
แผนภาพของเครือขายวิสาหกิจ (Cluster Map) ของ SMEs ในอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตและ
ช้ินสวนของประเทศไทย ที่อยูในพื้นที่จังหวัด CEO9 

5. การจัดทําขอเสนอโครงการการพัฒนา SMEs ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนตของ
กลุมจังหวัด CEO9 สูการเพิ่มมูลคาสินคาดวยเครือขายวิสาหกิจระดับภูมิภาคเอเชีย พรอมการรวม
ประชุมหรือการสัมมนากับเพื่อนบานผาน ASEAN COMMITTEE เพื่อนําไปสูการปฏิบัติในระยะ
ตอไป 

ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 เร่ิมดําเนินการในปลายป 2548 รวม 9 เดือน 

งบประมาณ 
                  งบประมาณในการศึกษาในรูปของการรวบรวมขอมูล การลงพื้นที่สํารวจ รวมถึงการจัด
ประชุม สัมมนาเพื่อระดมขอเสนอแนะ การแลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็นระหวางทีมที่
ทําการศึกษา และผูประกอบการ รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งสิ้น 3 ลานบาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สสว.  ม. บูรพา  ม.เกษตร  SMEs007plus cluster working group และกลุมจังหวัด CEO9 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 การไดมาซึ่งขอมูล และขอเสนอแนะที่จะใชประกอบการจัดทําโครงการการพัฒนา SMEs ใน
อุตสาหกรรมรถจักรยานยนตและชิ้นสวนของประเทศไทยของกลุมจังหวัด CEO9 สูการเพิ่มมูลคา
สินคาและโอกาสการเปนผูนําหรือศูนยกลางเครือขายวิสาหกิจระดับภูมิภาคเอเชีย อยางมีแผนกล
ยุทธ และสอดคลองกับสภาพความตองการ ศักยภาพความพรอมของผูประกอบการและหนวยงาน
ที่จะมาประกอบกันเปนเครือขายวิสาหกิจ อันนําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

โดยรวมใหแกอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตและชิ้นสวนของประเทศไทยในระดับภูมิภาค     
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โครงการนาํรองการพัฒนาผูประกอบการผลิตชิ้นสวนสูการเพิ่มมูลคาสินคา (Value Creation) ดวย
แนวทางของคลัสเตอร 

หลักการและเหตุผล 
ผูประกอบการผลิตชิ้นสวน ซ่ึงสวนใหญเปนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs) จัดเปนอุตสาหกรรมสนับสนุนที่สําคัญยิ่ง ของอุตสาหกรรมหลักทางยุทธศาสตรของ
ประเทศ ไมวาจะเปนอุตสาหกรรมยานยนต  อุตสาหกรรมไฟฟาและอีเล ็คทรอนิกส หรือ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลทางเกษตร ดังนั้นการพัฒนา  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ใหแกอุตสาหกรรมหลักดังกลาว จึงตองดําเนินการควบคูไปกับการพัฒนาผู ประกอบการผลิต
ช้ินสวน โดยควรที่จะตองมีการดําเนินการอยางจริงจัง   มียุทธศาสตร  เปนระบบและตอเนื่อง  เปน
การสรางจุดแข็งดานโครงสรางอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศ ทั้งดานจํานวนผูประกอบการ ความ
หลากหลายของชิ้นสวน รวมถึงคุณภาพ (Quality) ตนทุน (Cost) และการสงมอบ (Delivery) อันนําไปสู
การสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันใหแกอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศ 

โครงการพัฒนาผูประกอบการผลิตชิ้นสวนสูการเพิ่มมูลคาสินคา นับวาเปนแนวทางการ
ดําเนินการเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน ทั้งนี้ เพราะแนวคิด หลักการ และวิธีการ
ดําเนินงานที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของการพัฒนาเพื่อสรางและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันแก
ผูประกอบการ ที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของความรู เสริมดวยความเปนไทย โดยใชเครื่องมือของการ
รวมกลุมผูประกอบการ และหนวยงานสนับสนุน เพื่อสรางเปนเครือขายวิสาหกิจ หรือคลัสเตอร อัน
สอดคลองยิ่งกับนโยบายดานการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหสมดุลและแขงขันไดของรัฐบาล 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อพัฒนาผูประกอบการ ใหสามารถประกอบกิจการปจจุบัน บนฐานความรูของ

เทคโนโลยี และการบริหารจัดการที่ถูกตอง เพียงพอ และนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

2. เพื่อพัฒนาผูประกอบการใหสามารถยกระดับความสามารถองคการทั้งทางดานของ
บุคลากร ระบบงาน เทคโนโลยี และแหลงทุน ไปสูการเพิ่มมูลคาสินคา (Value Creation) เพื่อทดแทน 
หรือเพิ่มเติมจากการรับจางผลิตอยางที่ผานมา 

3. เพื่อพัฒนาผูประกอบการใหตระหนัก และเล็งเห็นประโยชนของการรวมกลุมกัน เพื่อ
ผสานคุณคาและพลังที่แตกตาง หลากหลายใหรวมกันเปนหนึ่ง เพื่อใหการสรางหรือเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันเกิดขึ้นอยางมีแผนกลยุทธ สอดคลองกับสถานการณ และศักยภาพของ
กลุมผูประกอบการ 

4. เพื่อพัฒนากลุมผูประกอบการที่มารวมกลุมเปนเครือขายวิสาหกิจ ไดรับประโยชนจาก
คุณคาของการเปนเครือขาย ทั้งจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากภายในกลุม  การสรางโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้น
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จากคุณคาของสายใยแหงความเปนไทย และของคนไทย  ในดานการเชื่อมโยงความรวมมือ การ
ชวยเหลือ พึ่งพา เกื้อกูลกัน  และจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเขามาเชื่อมโยงเครือขายของหนวยงาน
สนับสนุนภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ที่จะมาใหการสงเสริมสนับสนุนในรูปแบบตาง ๆ เชน 
ขอมูล ขาวสาร ความรูทางวิชาการ การตลาด ชองทางการจัดจําหนาย  หรือเงินทุน เปนตน  

เปาหมาย 
1. ใหบริการปรึกษาแนะนํา รวมถึงการฝกอบรม ทางดานการประกอบธุรกิจปจจุบัน  

ของ SMEs ในจังหวัด CEO9 จํานวน 9 รุน รุน 10 กิจการ รวม 90 กิจการ 
2. ใหบริการปรึกษา  แนะนํารวม  ถึงการฝกอบรมที่ เปนการตอยอด  เพื่อยกระดับ

ผูประกอบการที่อยูในกลุม SMEs ในขอ 1) ใหมีความสามารถในการเพิ่มมูลคาสินคา จํานวน 10 
กิจการ 

3. ใหบริการปรึกษาแนะนํา รวมถึงการฝกอบรม เพื่อสรางความตระหนัก และเล็งเห็น
ความจําเปนที่ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมของไทยตองมีการรวมกลุมกันและมีการ
เชื่อมโยงเครือขายกับหนวยงานสนับสนุนภายนอก เพื่อพัฒนาไปสูการเปนคลัสเตอรอุตสาหกรรม
ในระยะตอไป 

วิธีการดําเนินงาน 
1. ศึกษาสภาพปจจุบัน ในดานความตองการ ปญหา อุปสรรคของการประกอบกิจการของ

ผูประกอบการผลิตชิ้นสวนตามพื้นที่เปาหมาย โดยอาจนํารองเปนรายจังหวัดของภาคตะวันออก 
เพื่อใชเปนขอมูลในการเสนอแนะ สําหรับการเลือกพื้นที่ และกลุมผูประกอบการ เพื่อเขารวม
โครงการ 

2. จัดสัมมนา ประชาสัมพันธ เผยแพรโครงการ 
3. ทําการพัฒนาแนวทางและรูปแบบของการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของ

ผูประกอบการ และเปนไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของรัฐ 
4. ทําการรับสมัคร และคัดเลือกผูประกอบการ ควบคูไปกับการสรรหาที่ปรึกษาและ

วิทยากรมาเสริม 
5. ดําเนินการใหบริการปรึกษาแนะนํา รวมถึงการฝกอบรม 
6. จัดการสัมมนาเพื่อรายงานความกาวหนาของโครงการ เพื่อสื่อสาร ในการกระตุน 

สงเสริมการดําเนินงานในภาพกวาง 
7. ติดตาม ประเมินผลการดําเนินการ 
8. ดําเนินการคัดเลือกผูประกอบการที่มีศักยภาพ เพื่อทําการตอยอดการพัฒนาไปสูระดับที่

สามารถสราง หรือเพิ่มมูลคาสินคาไดอยางเปนรูปธรรม 
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9. ประเมินผลการดําเนินงาน และพัฒนาผูประกอบการที่ดีเดนใหเปนตนแบบของการพัฒนา
อุตสาหกรรมตอไป 

ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 เร่ิมดําเนินการในปลายป 2548 เปนระยะเวลา 2 ป  
 
งบประมาณ 
          รวมทั้งสิ้น  32 ลานบาท 
 ปที่ 1 จํานวน 27,000,000 ลานบาท (90 กิจการ x 300,000 บาท / กิจการ)  
 ปที่ 2 จํานวน    5,000,000 ลานบาท (10 กิจการ x 500,000 บาท / กิจการ) 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ม. บูรพา  ม.เกษตร  สสว.  SMEs 007plus cluster working group และกลุมจังหวัด CEO9 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
กอใหเกิดการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันแกผูประกอบการผลิตชิ้นสวนที่

ตั้งอยูในกลุมจังหวัด CEO9 อยางมีแผนกลยุทธ เปนระบบ และตอเนื่อง โดยมีการทํางานรวมมือกัน
อยางบูรณาการในระหวางผูประกอบการและระหวางกลุมผูประกอบการกับหนวยงานเครือขายที่
เขามาสงเสริมสนับสนุน และมีผลงานที่เปนผูประกอบการนํารองที่มีการเพิ่มมูลคาสินคาสินคาดวย
ฐานความรู ความเปนไทยและการรวมกลุมกันเปนเครือขายวิสาหกิจหรือคลัสเตอร ที่สามารถเปน
ตนแบบของการพัฒนาอุตสาหกรรมตอไป    


