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บทคัดย่อ 

 สภาวะการแข่งขนัทางเศรษฐกิจสูงมากในปั จจุบนัไดส่้งผลใหป้ระเทศต่าง  ๆ ปรับตวัเพื่อแสวงหา
โอกาสทางธุรกิจและความอยูร่อดจากการแข่งขนัเสรีในระบบทุนนิยม ประเทศในอาเซียนสามารถเป็นได้
ทั้งพนัธมิตรและคู่แข่งทางการคา้ของไทย ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย  และเวยีดนาม มีการพัฒนาศกัยภาพ
ในดา้นต่าง  ๆ อยา่งรวดเร็ว อุตสาหกรรมต่าง  ๆ ของไทยจึงจ าเป็นตอ้งมีการปรับตวัเพื่อใหท้นักบั
สถานการณ์ปัจจุบนั  
  

ส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลการเกษตร เป้าหมายและประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้จากการเข้า
ร่วมการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ประกอบด้วยเป้าหมา ยหลัก 3 ด้าน ได้แก่  การเป็นศูนย์กลางการ

ผลิตเคร่ืองจักรกลการเกษตรในอาเซียน จากความเช่ือถอื ในมาตรฐานและคุณภาพของไทย  การท าตลาดใน
ประเทศอาเซียนโดยเฉพาะประเทศ CLMV และอินโดนีเซีย  รวมทัง้การร่วมลงทุนกบัประเทศในอาเซียน

เพือ่โอกาสในการพฒันานวัตกรรมใหม่ ๆ 
 

การใหไ้ดม้า ซ่ึงเป้าหมายขา้งตน้จะตอ้งมีการ บริหารจดัการ ตน้ทุนการผลิตสามารถแข่งขนัได้ /มี
แรงงานมีคุณภาพ และเพียงพอกบัความตอ้งการ /การทบทวน แกไ้ข กฎ และระเบียบ เช่น  มาตรฐานต่าง  ๆ 
ส าหรับสินคา้ส่งออก เพื่อใหผ้ลิตสินคา้เกรดรองเพื่อแข่งขนักบัสินคา้จีนและตอบสนองก าลงัซ้ือระดบัต ่าล ง/
การสนบัสนุนจากภาครัฐอยา่งจริงจงั  เช่น ลดภาษีน าเขา้วตัถุดิบ ให้ความช่วยเหลือพิเศษแก่ผูป้ระกอบการ
เร่ืองการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาในต่างประเทศ ฯลฯ  
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อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลการเกษตร 

เคร่ืองจกัรกลการเกษตร (Agricultural Machinery) หมายถึง เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้น ภาคเกษตรกรรม
เก่ียวกบัพืชและสัตว ์ทั้งท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการทุ่นแรง การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การเพิ่มคุณภาพ การ
แปรสภาพผลผลิตเกษตร และการสนบัสนุนระบบการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรม ซ่ึงมีบทบาทดา้น
การใชง้านในภาคเกษตรกรรมของประเทศเป็นส าคญัอุตสาหกรรมเคร่ืองจกั รกลการเกษตร เป็น
อุตสาหกรรมสนบัสนุน (Supporting Industry) ท่ีผลิตปัจจยัการผลิตหรือบริการใหก้บัอุตสาหกรรมเกษตร มี
ความส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยรวมของอุตสาหกรรมใหสู้งข้ึน โดย
อุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลการเกษตรสนบัสนุนอุตสาหกรรมปลายน ้า  เช่น การผลิตและแปรรูปอุตสาหกรม
เกษตร อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมออ้ยและน ้าตาล อุตสาหกรรมไมแ้ละเคร่ืองเรือน ฯลฯ และสร้าง
มูลค่าใหก้บัอุตสาหกรรมตน้น ้า เช่น การหล่อโลหะ การตีข้ึนรูป การชุบเคลือบผวิ ฯลฯ รวมทั้งเช่ือมโยงการ
ใหบ้ริการทางการเกษตร และอุตสาหกรรมปลายน ้า อ่ืน ๆ เขา้ดว้ยกนั  โครงสร้างของอุตสาหกรรมฯ จาก
รายงานของส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ดงัน้ี 

 
1. การผลติเคร่ืองจักรกลการเกษตร 
1.1 ผูป้ระกอบการ อุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลการเกษตร ตามประเภทการประกอบกิจการโรงงาน

อุตสาหกรรมล าดบัท่ี 66-70 ท่ีด าเนินกิจกา รเก่ียวกบัเคร่ือง จกัรกลการเกษตร มีจ านวนสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลการเกษตร ท่ีจดทะเบียนไวก้บั กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ประมาณ 2,370 ราย เงินทุนจดทะเบียน 18,691.464 ลา้นบาท ใชแ้รงงานในอุตสาหกรรมจ านวน 29,375 คน 
ส่วนมากเป็นผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่มมีลกัษณะการผลิตสินคา้มากกวา่  1 ประเภทผลิตภณัฑ ์
ท าใหไ้ม่สามารถทราบก าลงัการผลิตเคร่ืองจกัรกลการเกษตรท่ีแทจ้ริงได้1 

1.2 เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการผลิตสามารถแบ่งออกได ้3 ระดบั คือ 
1) ระดบั High-End Technology มีการใชเ้ทคโนโลยกีารผลิตท่ีทนัสมยั ใชเ้คร่ืองจกัรกลท่ีมีความ

ละเอียดสูง ส่วนมากเป็นบริษทัร่ว มทุนกบัต่างประเทศ มีการลงทุนสูง และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก
รัฐบาล 

2) ระดบั Middle-End Technology เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิตมีความแม่นย  าพอสมควร ส่วนมาก
เป็นผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่ม ซ่ึงรับจา้งผลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ละรับช่วงการผลิต 

                                                           
1 ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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 3) Low-End Technology เคร่ืองจกัรท่ีใชมี้ความแม่นย  าหรือความเท่ียงตรงนอ้ย ท าใหมี้
ความสามารถเพียงผลิตช้ินส่วนทัว่ไปหรือช้ินงานท่ีมีราคาต ่า ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัรกล
การเกษตร และรับจา้งผลิตช้ินส่วนทัว่ ๆ ไปหรือเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการเกษตร 

1.3 โครงสร้างตน้ทุนการผลิต ประกอบดว้ย ตน้ทุนดา้นวตัถุดิบหรือช้ินส่วน ซ่ึงใชเ้หล็ก กลา้
คาร์บอนเป็นส่วนประกอบหลกัร้อยละ 79.29 (วตัถุดิบภายในประเทศร้อยละ 35.78 วตัถุดิบต่างประเทศร้อย
ละ 43.51) และตน้ทุนดา้นแรงงาน ร้อยละ 4.55 ตน้ทุนดา้นพลงังาน ร้อยละ 3.82 และตน้ทุนอ่ืน  ๆ ร้อยละ 
12.34 ตามล าดบั 

 
การน าเข้าและส่งออก2 

อุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลการเกษตรเป็นอุตสาหกรรมท่ีตอ้งพึ่งพาการน าเขา้จากต่างประเทศ และมี
การผลิตภายในประเทศเพื่อทดแทนการน าเขา้ โดยขอ้มูลการผลิตและการบริโภคเคร่ืองจกัรกลการเกษตร 
ไทยไม่เคยมีการส ารวจและ ไม่มีรายงานการศึกษา จึงจ าเป็นตอ้งประมาณการจากขอ้มูลต่าง  ๆ ซ่ึงผลจาก
การศึกษาท าใหท้ราบวา่ ในปี พ .ศ. 2550-2553 ประเทศไทยผลิตเคร่ืองจกัรกลการเกษตรเพิ่มข้ึนเฉล่ียต่อปี 
ร้อยละ 16.68 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 25,300 ลา้นบาท ในปีพ.ศ. 2553 และบริโภคเพิ่มข้ึนเฉล่ียต่อปี ร้ อยละ 
13.22 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 46,700 ลา้นบาท ในปีพ.ศ. 2553 

การคา้เคร่ืองจกัรกลการเกษตรของไทยในปี  พ.ศ. 2553 มีมูลค่าประมาณ  42,400 ลา้นบาท  แยกเป็น
การน าเขา้ประมาณ  31,900 ลา้นบาทผลิตภณัฑน์ าเขา้ท่ีส าคญั  ไดแ้ก่ แทรกเตอร์เพื่อการเกษตร  รองลงมา 
ไดแ้ก่ เคร่ืองสูบน ้าแบบหมุนเหวีย่ง  รถเก่ียวนวดขา้ว  เคร่ืองฉีดพน่ทางการเกษตร  และเคร่ืองคดัแยกขนาด  
เป็นตน้ และการส่งออกประมาณ  10,500 ลา้นบาท ผลิตภณัฑส่์งออกท่ีส าคญั  ไดแ้ก่ แทรกเตอร์เดินตาม  
รองลงมาไดแ้ก่  เคร่ืองสีและขดัธญัพืช  แทรกเตอร์เพื่อการเกษตร  เคร่ืองสูบน ้า  และเคร่ืองเก่ีย วนวดขา้ว      
เป็นตน้  

การน าเขา้ส่วนใหญ่จะเป็นเคร่ืองจกัรท่ีมีเทคโนโลยสูีง  (High-End Technology) จากประเทศท่ี
พฒันาแลว้  ไดแ้ก่ ประเทศญ่ีปุ่น  จีน สหรัฐอเมริกา  องักฤษ และอิตาลี  เป็นตน้ โดยน าเขา้แทรกเตอร์เพื่อ
การเกษตรประมาณ 11,000 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของมูลค่าการน าเขา้ทั้งหมดจากประเทศญ่ีปุ่นและ
จีนคิดเป็นร้อยละ  62 ของการน าเขา้ทั้งหมด  และเป็นท่ีน่าสังเกตวา่  แนวโนม้การน าเขา้จากประเทศจีนจะ
เพิ่มข้ึนในอนาคต  เน่ืองจากมีสัดส่วนการน าเขา้ระหวา่งปี  พ.ศ. 2552-2553 เพิ่มข้ึนจากร้อยละ  19.30 เป็น 
ร้อยละ 26.25  

                                                           
2 ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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การส่งออ กส่วนใหญ่จะส่งออกเคร่ืองจกัรส าหรับท าการเกษตรประเภทท่ีกลุ่มประเทศอาเซียน
ตอ้งการใชเ้พื่อการท านาและท าไร่ธญัพืช  โดยส่งออกไปยงักลุ่มประเทศอาเซียนคิดเป็นร้อยละ  57.11 
ส่วนมากส่งออกไปยงัประเทศกมัพชูาและสปป .ลาว สินคา้ท่ีส่งออกส าคญัคือ  แทรกเตอร์เดินตามและ
แทรกเตอร์เพื่อการเกษตรขนาดเล็ก รองลงมาส่งออกไปยงัประเทศพม่าและอินเดีย  ซ่ึงเป็นท่ีน่าสังเกตุวา่การ
ส่งออกรถเก่ียวนวดขา้วมีอตัราการส่งออกเพิ่มสูงข้ึนและการส่งออกไปประเทศอินเดียเป็นตลาดท่ีควรไดรั้บ
ความสนใจมากข้ึนในประเภทสินคา้ เคร่ืองสีและขดัธญัพืช และเคร่ืองเก่ียวนวด เน่ืองจากมีอตัราการส่งออก
เพิ่มข้ึนค่อนขา้งสูง โดยท่ีประเทศอินเดียเป็นประเทศท่ีมีพื้นท่ีการเกษตรท่ีใหญ่กวา่ไทยหลายเท่า 

จากการศึกษาในภาพรวมแสดงใหเ้ห็นวา่ปีพ .ศ.2552 เป็นปีท่ีการคา้เคร่ืองจกัรกลการเกษตรอยูใ่น
ภาวะซบเซา  การน าเขา้และการส่งออกของแต่ละประเทศส่วนใหญ่ล ดลง เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจตกต ่าใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและในยโุรป แต่จุดเด่นของการคา้เคร่ืองจกัรกลการเกษตรคือ  แนวโนม้ความตอ้งการ
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรยงัคงอยูใ่นระดบัสูง  ท าใหร้ะหวา่งปีพ .ศ. 2550-2553 การส่งออกและการน าเขา้  
ระหวา่งปีพ .ศ. 2550-2553 มีปริมาณส่งออกเพิ่ มข้ึนเฉล่ียต่อปี  ร้อยละ  26.25 ส่วนมูลค่าลดลงเฉล่ียต่อปี  
ร้อยละ 0.31 แสดงใหเ้ห็นวา่ไทยมีศกัยภาพในการผลิตเคร่ืองจกัรกลการเกษตรเพื่อส่งออกมีปริมาณเพิ่มข้ึน  
ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ แทรกเตอร์เดินตาม  แทรกเตอร์เพื่อการเกษตรขนาดเล็ก  เคร่ืองสูบน ้า  เคร่ืองสีและขดัธญัพืช  
และเคร่ืองเก่ียวนวดขา้ว  ส่วนการน าเขา้มีปริมาณเคร่ืองจกัรน าเขา้ค่อนขา้งคงท่ีแต่มูลค่าการน าเขา้เพิ่มข้ึน
เฉล่ียต่อปี  ร้อยละ 5.90 โดยน าเขา้เคร่ืองจกัรกลประเภทท่ีมีเทคโนโลยรีะดบั  High-End Technology และยงั
ไม่มีการผลิตในประเทศ  เน่ืองจากการแขง็ค่าของเงินบาทในช่วงปี พ.ศ.2553 ซ่ึงสถานะการณ์ดงักล่าว
ช้ีใหเ้ห็นวา่  แมค้วามตอ้งการใชเ้คร่ืองจกัรภายในประเทศจะคงท่ี  แต่ประเทศไทยยงัมีศกัยภาพในการผลิต
เพื่อส่งออกเพิ่มข้ึน  เพื่อรองรับความตอ้งการใชเ้คร่ืองจกัรกลการเกษตรโดยเฉพาะในตลาดกลุ่มประเทศ
อาเซียนท่ีจะยงัคงมีความตอ้งการสูงข้ึน 

เม่ือพิจารณาประเภทของเคร่ืองจกัรกลการเกษตร  พบวา่ แทรกเตอร์  รถเก่ียวนวดขา้ว  เคร่ืองสูบน ้า  
เคร่ืองสีและขดัธญัพืช  เคร่ืองฉีดพน่ทางการเกษตรมีแนวโนม้ท่ีจะสูงข้ึนต่อไป  โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือ  
ประเทศก าลงัพฒันาท่ีมีพื้นฐานทางเกษตรไดเ้ห็นความส าคญัของการปรับปรุงวธีิกา รผลิตสินคา้เกษตรโดย
ใชเ้คร่ืองจกัรกลการเกษตรเพื่อใหเ้กิดการสูญเสียผลผลิตนอ้ยท่ีสุด  ประกอบกบับทบาทของภาคการเกษตร  
ซ่ึงจะเป็นแหล่งผลิตทั้งอาหารและเช้ือเพลิงทดแทนน ้ามนั  การผลิตสินคา้เกษตรจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
เพิ่มทั้งปริมาณและขนาดพื้นท่ี เพื่อรองรับความตอ้งการทั้งพลงังานและความมัน่คงทางอาหารเคร่ืองจกัรกล
การเกษตรจึงมีลู่ทางการคา้ท่ีค่อนขา้งดีในอนาคต 

ภาคเกษตรของไทยไดก้า้วหนา้ไปมากและมีแนวโนม้ชดัเจนวา่เกษตรกรจะประกอบการโดยอาศยั
เทคโนโลยเีพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ไดมี้การใชเ้คร่ือง จกัรกล
การเกษตรท าการเกษตรมากข้ึน  ซ่ึงผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลการเกษตรก็เห็นแนวโนม้น้ี  
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และไดผ้ลิตเพื่อสนองความตอ้งการทั้งภายในและภายนอกประเทศ  อีกทั้งยงัมีการคาดการณ์วา่จะมีการผลิต
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรในปีพ .ศ. 2554-2555 คิดเป็นมูลค่าประมาณ  29,000 ลา้นบาท และ 34,000 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 
 
องค์ประกอบส าคัญของ AEC Blueprint  

การเป็นตลาดเดียว  
ฐานการผลติร่วมกนั 

ส่งเสริมขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

การพฒันาเศรษฐกจิอย่าง
เสมอภาค 

การบูรณาการเข้ากบั
เศรษฐกจิโลก 

 เปิดเสรีการคา้สินค้ า 
(AFTA) 

 เปิดเสรีการคา้บริก าร 
(AFAS) 

 เปิดเสรีการลงทุน  
(AIA) 

 เคล่ือนยา้ยเงินทุน 
ระหวา่งกนัไดดี้ข้ึน 

 เปิดเสรีการเคล่ือนยา้ย 
แรงงานมีฝีมือ 

 รวมกลุ่มสาขาส าคญั 

 ส่งเสริมการสร้าง
ความสามารถในดา้น
ต่าง ๆ  
- นโยบายการแข่งขนั 
- การคุม้ครองผูบ้ริโภค 
- ทรัพยสิ์นทางปัญญา 
- กฎ ระเบียบภาษีอากร 
- การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน เช่น การเงิน 
การขนส่ง และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจของ
สมาชิกและลดช่องวา่ง
ของระดบัการพฒันา
ระหวา่งสมาชิกเก่าและ
ใหม่ เช่น  
- การพฒันา SMEs 
- แผนงานการริเร่ิมการ
รวมตวัอาเซียน 
(Initiative for ASEAN 
Integration: IAI) 

 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
เขา้กบัประชาคมโลก
โดยเนน้การปรับ
ประสานนโยบาย
เศรษฐกิจของ
อาเซียนกบัประเทศ
ภายนอกภูมิภาค เช่น  
- การจดัท าเขต
การคา้เสรี  

- การสร้างเครือข่าย
ในดา้นการผลิต /
จ าหน่าย เป็นตน้ 

ท่ีมา: กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ 
 

AEC Blueprint ประกอบด้วย 4 ส่วนหลกั ซ่ึงอ้างองิมาจากเป้าหมายการรว มกลุ่มทางเศรษฐกจิ
ของอาเซียนตามแถลงการณ์บาหล ีฉบับที ่2 (Bali Concord II) 

(1) การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกนั (Single Market and Production Base) โดยใหมี้การ
เคล่ือนยา้ ยสินคา้ บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ  และการเคล่ือนยา้ยเงินทุนอยา่งเสรีมากข้ึน ไดแ้ก่ การ
ยกเลิกภาษีศุลกากร การยกเลิกอุปสรรคทางการคา้ท่ีมิใช่ภาษี (NTBs) ก าหนดมาตรฐานอาเซียน การ
ปรับปรุงกฎวา่ดว้ยแหล่งก าเนิดสินคา้ การอ านวยความสะดวกทางการคา้ การปรับประสานพิธีการศุลกากร 
การจดัตั้ง ASEAN Single Window ปรับประสานมาตรฐานและลดอุปสรรคทางเทคนิคต่อการคา้ และ การ
เปิดเสรีภาคบริการ และการลงทุน 
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(2) การพฒันาไปสู่ภูมิภาคท่ีมีความสา มารถในการแข่งขนัสูง (Highly Competitive Economic 
Region) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของอาเซียน ซ่ึงจะใหค้วามส าคญักบัประเด็น
ดา้นนโยบายอ่ืน  ๆ ท่ีจะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มทาง เศรษฐกิจ เช่น การมี กฎหมายสิทธิในทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาและการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน (การเงิน การขนส่ง และเทคโนโลยสีารสนเทศ ) และความร่วมมือ
ดา้นพลงังาน มาตรการภาษีท่ีเหมาะสม (Taxation) การส่งเสริมพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

(3) การพฒันาเศรษฐกิจอยา่งเสมอภาค มีความเท่าเทีย มกนัในแต่ละประเทศ (Equitable Economic 
Development) สนบัสนุนและพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) การลดช่องวา่งระดบัการ
พฒันาระหวา่งประเทศสมาชิกใหม่และสมาชิกเก่า ผา่นโครงการต่าง  ๆ เช่น โครงการ Initiative for ASEAN 
Integration (IAI) และ ASEAN-help-ASEAN Programs เป็นตน้ 

(4) การบูรณาการเขา้กบัเศรษฐกิจโลก (Integration into Global Economy) เนน้การปรับประสาน
นโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกบัประเทศภายนอกภูมิภาค เช่น การจดัท าเขตการคา้เสรี การใหสิ้ทธิพิเศษ
ดา้นการลงทุนภายใตเ้ขตการลงทุนอาเซียน (AIA) กบันกัลงทุนภายนอกอาเซี ยน และการสร้างเครือข่ายใน
ดา้นการผลิต จ าหน่าย เป็นตน้ 
 ประเทศในอาเซียนมีความหลากหลายและความพร้อมทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนัไป มีทั้งกลุ่มท่ีมี
ความช านาญในดา้นเทคโนโลย ีกลุ่มท่ีเป็นฐานการผลิต และกลุ่มท่ีมีทรัพยากรและแรงงานส าหรับการผลิต 
ดงันั้น ไทยจึงจ าเป็นตอ้งพิ จารณาเลือกใชป้ระโยชน์จากจุดแขง็ท่ีมีอยูข่องแต่ละประเทศใหเ้หมาะสม 
นอกจากน้ี ยงัมีโอกาสการเป็นฐานการผลิตใหอุ้ตสาหกรรมไทย ซ่ึงอาจจ าเป็นตอ้งพิจารณาเร่ืองการยา้ยฐาน
การผลิตของบางอุตสาหกรรมออกไปยงัประเทศเพื่อนบา้นเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขั น
โดยเฉพาะอุตสาห กรรมท่ีใชแ้รงงาน และแรงงานก่ึงฝีมือ เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ส่ิงทอ 
เฟอร์นิเจอร์ แปรรูปผลิตภณัฑไ์ม ้หรือการร่วมลงทุนกบัประเทศเพื่อนบา้น 
 ดงันั้น ทั้งภาครัฐและเอกชนไทยคว รใหค้วามส าคญักบั AEC เร่งปรับตวั ซ่ึงใชโ้อกาสจากการลด
อุปสรรคทางการคา้และการลงทุนต่าง ๆ ใหเ้กิดประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี โดยเฉพาะในสาขาท่ีไทยมีความพร้อม
และมีขีดความสามารถในการแข่งขนัสูงในหลาย  ๆ สาขา อาทิเช่น สาขาผลิตภณัฑอ์าหาร ยานยนต ์
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ 
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ส่วนที ่1   สรุปประเด็นส าคัญทีร่วบรวมจากอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลการเกษตร 

1. ผลกระทบของผู้ประกอบการ 
  1.1 ด้านลบ 

 วตัถุดิบ การผลิต ตน้ทุนการผลิต และมาตรฐาน 
- เทคโนโลยกีารผลิตและมาตรฐานของไทยอยูใ่นระดบัแนวหนา้ของอาเซียน  
- ตน้ทุนการผลิตอยูใ่นระดบัสูง เน่ืองจากตน้ทุนท่ีเกิดจากทางภาครัฐ เช่น ภาษี ค่าแรงขั้นต ่า 
- ตน้ทุนการผลิตมี สัดส่วนสูงกวา่ตน้ทุน ดา้นอ่ืน เน่ืองจากมีการใชเ้หล็กภายในประเทศ  ซ่ึง

อุตสาหกรรมเหล็กในไทย มีการแข่งขนันอ้ย และรัฐบาลใหก้ารสนบัสนุน  ส่งผลให้ตน้ทุน
การผลิต เคร่ืองจกัรกลฯ สูง ส่งผลต่อเกษตรกร ผูซ้ื้อ  หากตน้ทุน ท่ีผลิตเคร่ืองจกัรกลจาก
ต่างประเทศต ่ากวา่ ไทยจะเสียโอกาสในการแข่งขนั 

- วตัถุดิบของไทยมีราคาแพงกวา่ประเทศเพื่อนบา้น   
- มาตรฐานของประเทศไทยสูงมาก ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งผลิต ตามมาตรฐานในประเทศ 

ท าใหต้น้ทุนสูง  ท าใหไ้ม่สามารถแข่งขนักบัสินคา้จีนท่ีน าเขา้มาจ าหน่ายในประเทศเพื่อน
บา้นดว้ยราคาและคุณภาพท่ีต ่ากวา่ได ้

 แรงงานภายในประเทศและการเคล่ือนยา้ยแรงงานวชิาชีพ 
-  SMEs ไทยยงัไม่สามารถขยาย การผลิตได ้เน่ืองจากไม่มีแรงงาน ซ่ึงในปัจจุบนัก็ตอ้งท า

การเปิดโรงเรียนสอนวศิวกรเอง เน่ืองจากการศึกษาวศิวะในปัจจุบนัยงัไม่สามารถสร้าง
เคร่ืองจกัรไดเ้อง 

- ทศันคติของแรงงานในการท างานกบั อุตสาหกรรมน้ีไม่มีความน่าสนใจหรือทดัเทียมกั บ
อุตสาหกรรมอ่ืน 

- มีการรวมตวักนัในคลสัเตอร์เพื่อร่วมกนัแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ 
- มีการขาดแรงงานท่ีมีฝีมือ ส่วนใหญ่ใชเ้วลานานในการฝึกแรงงานต่างดา้ว ท าใหมี้ตน้ทุน

การผลิตท่ีมากข้ึนเช่นกนั เพราะ แรงงานท่ีจบระดบัปริญญา ตรีจะไม่ นิยม เขา้ม าท าใน
อุตสาหกรรมน้ี 

- ค่านิยมแรงงานในการท างานในบริษทัท่ีมัน่คง เช่น วศิวกรอยากไปท างานในบริษทัใหญ่  ๆ 
ทางรัฐบาลควรมีการส่งเสริมและ ประชาสัมพนัธ์ ในการเปล่ียนค่านิยมของวศิวกรไทยให้
เปล่ียนความคิดในเร่ืองของการท างานดว้ยความทา้ทายใหม้ากข้ึน 

- แรงงานท่ีมีทกัษะก็อาจจะถูกดึงตวัและยา้ยไปท างานท่ีต่างประเทศ 
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 ตลาดสินคา้ และลูกคา้ 
- ผูป้ระกอบการจะแข่งขนัไดต้อ้งเนน้ในเร่ืองของการบริการหลงัการขาย   

 อตัราภาษี ระเบียบพิธีการศุลกากร 
- ภาษีน าเขา้วตัถุดิบรวมแลว้สูงกวา่การน าเขา้เคร่ืองจกัรส าเร็จจากต่างประเทศ  

 อ่ืน ๆ  
- ประเทศเพื่อนบา้น เช่น ประเทศเวยีดนามมีแรงงานท่ีมีความสามารถเ ทียบเท่ากบัประเทศ

ไทย แต่วศิวกรของไทยไม่ชอบเขา้มาท างานท่ีเป็น SMEs  
- มีการจดัตั้งสถาบนัปวส. และ ปวช. เพื่อสนบัสนุนอุตสาหกรรม 

 
2. ความท้าทาย/โอกาส 
 2.1 เชิงรุก/เชิงรับ 

- การท าตลาดในประเทศเพื่อนบา้น 
    
3. ส่ิงทีต้่องการความช่วยเหลอืจากภาครัฐ 

- ส่งเสริมขอ้มูลท่ีย ังเขา้ไม่ถึงผูป้ระกอบการในเร่ืองของนโยบายท่ีจะส่งเสริม SMEs ส่งเสริมสินเช่ือ
ส าหรับผูใ้ชเ้คร่ืองจกัรกลการเกษตรตอ้งมีการส่ือสารเพิ่มมากข้ึน 

- มีปัญหาในเร่ืองของแรงงานดา้นภาษาหลาย ๆ ภาษา  
- ตน้ทุนท่ีสูงเน่ื องมาจากเหล็กท่ีเกิดจากการน าเขา้ท่ีอยากใหภ้าครัฐช่วยเหลือ และหากมีการตั้ง Hub 

ต่างประเทศไดก้็จะเป็นการช่วยธุรกิจในอุตสาหกรรมเหล่าน้ีดว้ย อีกทั้งเร่ืองเงินทุนสินเช่ือยงัมี
ความขาดแคลน ส าหรับเร่ืองของ R&D จากทางภาครัฐยงัไม่เพียงพอ แรงงานวชิาชีพท่ีเป็นปวส . 
หรือ ปวช.ยงัขาดอยู ่แต่ส่วนท่ีส่งผลต่อการศึกษาทั้งระบบคือ มาตรฐ านการวดัผลการศึกษาในการ
วดัศกัยภาพหรือขีดความสามารถ ท าใหบุ้คลากรสมยัใหม่ไม่อยากท างานท่ีตอ้งใชค้วามทา้ทายมาก
เท่าท่ีควร อีกทั้งยงัมีความตอ้งการขอ้มูลส าหรับการเจาะตลาดใหม่ยงัมีนอ้ย 

- การส่งเสริมในการขยายตลาด ต่างประเทศมีนอ้ย  ทั้งท่ีเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตรมีโอกาส ในการ
ขยายไปสู่ต่างประเทศไดม้าก เน่ืองจากเคร่ืองจกัรทางการเกษตรของไทยถือวา่เป็นอนัดบัตน้ ๆ ของ
ประเทศอาเซียน ในปัจจุบนัมีการใชเ้คร่ืองจกัรจากทางประเทศญ่ีปุ่น (มีราคาแพงมาก ) จีน (ใชแ้ลว้
ทิ้ง) แต่ของประเทศไทยมีช่ือเสียงท่ีดี แต่ยงัขาดเร่ืองของการสนบัสนุนจากทาง ภาครัฐ SMEs จะไม่
รู้ขั้นตอนในการด าเนินการในต่างประเทศ 
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- แกปั้ญหาภาษีน าเขา้ จากการน าเขา้ ช้ินส่วนและอะไหล่มาประกอบเอง ในประเทศ ซ่ึงตอ้งมีการเสีย
ภาษีมากกวา่การซ้ือเคร่ืองจกัรส าเร็จจากต่างประเทศซ่ึงเสียภาษีร้อยละ 5 แต่หากน าเขา้จาก ASEAN 
จะไม่มีภาษี  

- การสนบัสนุน เกษตรกรจากทาง ภาครัฐให้มากข้ึน เน่ืองจากลูกคา้ส่วนใหญ่คือ  เกษตรกร มีความ
ตอ้งการเงินทุนในการซ้ือเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร  โดยปัจจุบนัเกษตรกรส่วนใหญ่กูเ้งิน โดยเสีย
ดอกเบ้ียสูง  

- การสนบัสนุนในเร่ืองของเงินทุนใน SMEs ขนาดเล็กและกลางเพื่อท่ีจะสามารถขยายการผลิตได ้
- แกปั้ญหาแรงงานขาดแคลน ตอ้งการวชิาชีพทางดา้นเคร่ืองจกัรกลเหล่าน้ี 
- การยกเวน้ภาษีน าเขา้วตัถุดิบ ปัจจุบนัการ น าเขา้ วตัถุดิบ ตอ้งเสีย ภาษีน าเขา้ สูงและไม่มีการจดั

หมวดหมู่ท่ีชดัเจน 
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ส่วนที ่2 การวเิคราะห์ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน 

 ปัจจัยของ AEC ทีส่่งผลต่ออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลการเกษตร 
การเปิด AEC ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมน้ีเป็นอยา่งยิง่ เน่ืองจากการผลิตและเทคโนโลยดีา้น

เคร่ืองจกัรกลการเกษตรของไทยอยูใ่นอบัดบัตน้  ๆ ของอาเซียน กอรปกบัราคาพืช ผลเกษตรกรรมของ
ตลาดโลกสูงข้ึนมาก จากภยัธรรมชาติและภาวะอากาศเปล่ียนแปลง  ในปัจจุบนั การส่งออกเคร่ืองจกัรกล
การเกษตรจะส่งออกเคร่ืองจกัรประเภทท่ีกลุ่มประเทศอาเซียนตอ้งการใชเ้พื่อการท านาและท าไร่ธญัพืช โดย
ส่งออกไปยงักลุ่มประเทศอาเซียน ร้อยละ 57.11 ไดแ้ก่ ประเทศกมัพชูาและ สปป.ลาว สินคา้ท่ีส่งออก ส่วน
ใหญ่ คือ แทรกเตอร์เดินตาม และแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร ขนาดเล็ก รองลง มา ไดแ้ก่ ประเทศพม่า และ
อินเดีย ซ่ึงเป็นท่ีน่าสังเกตวา่ การส่งออกรถเก่ียวนวดขา้วมีอตัราการส่งออกเพิ่มสูงมาก และอิน โดนีเซียเป็น
ตลาดท่ีไดรั้บความสนใจมากข้ึนในระยะหลงั เน่ืองจากมีพื้นท่ีการเกษตรท่ีใหญ่กวา่ไทยหลายเท่า    

อินโดนีเซีย เป็นอีกหน่ึงตล าดท่ีน่าสนใจของไทยจากจ านวน ประชากรของอินโดนีเซีย มีมากเป็น
อนัดบัหา้ของโลก รองลงมาจาก จีน อินเดีย  รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา ตามล าดบั  และมีอาณาเขตพื้นท่ี
กวา้งขวางมากเป็นล าดบัตน้  ๆ ของโลก  เพราะเป็น ประเทศหมู่เกาะท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก จากการ
วเิคราะห์ของ BOI พบวา่3 

ปัจจุบนั อุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลการเกษตรของไทยมี ความกา้วหนา้กวา่อินโดนีเซียมาก และ
อินโดนีเซียเองก็มีความตอ้งการใชเ้คร่ืองจกัรกลการเกษตรของไทย ซ่ึงมีคุณสมบติัเด่นเร่ืองความแขง็แรง
ทนทาน เคร่ืองจกัรกลการเ กษตรของไทยท่ีอินโดนีเซียตอ้งการ เป็นเคร่ืองจกัรกลการเกษต รท่ีไทยใช้ ใน
สมยัก่อน  อาทิ รถไถเดินตาม เ คร่ืองเก่ียวขา้ว เคร่ืองนวดขา้ว ซ่ึงไทยเลิกใชแ้ลว้ ส่วนหน่ึงเป็นเพราะ
เคร่ืองจกัรเหล่าน้ีใหผ้ลผลิตต ่ากวา่ เคร่ืองจกัรรุ่นใหม่  ๆ ท่ีก าลงัออกสู่ตลาด ดงันั้นตลาดเคร่ืองจกัรกล
การเกษตรในอินโดนีเซีย จึงเหมาะอยา่งยิง่ส าหรับเคร่ืองจกัรกลแบบช่วยผอ่นแรง  (Hand Tools) มากกวา่ไป
ลงทุนเคร่ืองจกัรกลแบบใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ 

ท่ีส าคญัในปี 2553 อินโดนีเซียมีการน าเขา้เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 39 ส่วนหน่ึงเป็น
เพราะแผน พฒันาเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย ท่ีก าหนดวา่ตอ้งแลว้เสร็จใหไ้ดภ้ายในปี  2557 คือ การเพิ่ม
ผลผลิตภาคเกษตรรวมทั้งการพฒันาเทคโนโลยใีนประเทศ 

ขณะน้ี รัฐบาลอินโดนีเซียไดเ้ปิดกวา้งใหน้กัลงทุนต่างชาติเขา้ไปลงทุนอยา่งเสรี โดยใหค้วามส าคญั
กบัการลงทุนในกลุ่มท่ีใชแ้รงงานเป็นหลกั และยงัช่วยเหลือเกษตรกรสนบัสนุนดอกเบ้ียเงินกูใ้นการซ้ือ
เคร่ืองจกัรถึงร้อยละ 8 จากดอกเบ้ียปกติร้อยละ 14 นอกจากน้ี ยงัมีความตกลงทางการคา้ระหวา่งไทยกบั
อินโดนีเซียท่ีจะช่วยขยายฐานการคา้ในกลุ่มต่าง ๆ รวมถึงเคร่ืองจกัรกลการเกษตรของไทยอีกทางหน่ึง 
                                                           
3 http://www.boi.go.th/thai/download/publication_economy_extra/329/Indo-Thai.pdf 
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ส าหรับสถิติการน าเขา้เคร่ืองจกัรกลของไทยไปอินโดนีเซีย ในปี 2553 อนัดบั 1 คือ เคร่ืองอดัชนิดใช้
ในเคร่ืองท าความเยน็ มีมูลค่า 145.6 ลา้น เหรียญ สหรัฐ ฯ เพิ่มข้ึนจากปี 2552 ร้อยละ 14.6 อนัดบั 2 คือ 
ส่วนประกอบป้ันจัน่ เคร่ืองเกรด เคร่ืองบดถนน และเคร่ืองผอ่นแรงอ่ืน  ๆ มีมูลค่าการน าเขา้ 40.5 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนจากปี 2552 ร้อยละ 3 อนัดบั 3 คือ เคร่ืองตกั ขดุ และตกัยา้ยแบบหมุนไดมี้มูลค่าการ
น าเขา้จากไทย 31 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 63.7 

ส่วนเคร่ืองจกัรกลการเกษตรท่ีมีความตอ้งการอยา่งมากในอินโดนีเซียและมีอตัราการขยายตวัในการ
น าเขา้เพิ่มข้ึนทุก  ๆ ปี ไดแ้ก่ เคร่ืองสูบนา้แบบหมุนเหวีย่ง  ส่วนประกอบเคร่ืองฉีดพน่ในการเกษตร  เคร่ือง
ฉีดพน่ และเคร่ืองยกแบบสายพาน 

หากสรุปโอกาสทองของอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลการเกษตรไทยในอินโดนีเซียอยา่งสั้น  ๆ จะเห็น
วา่อินโดนีเซียมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกวา่ประเทศอ่ืน  ๆ ในอาเซียนเป็นตลาดใหญ่ท่ีมีศกัยภาพสูง  
โครงสร้างพื้นฐานดีและอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรใกลเ้คียงกบัไทย  ท่ีส าคญัทั้งสองประเทศอาจเช่ือมโยง
เป็นเครือข่ายในดา้นการผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์และการประกอบเป็นสินคา้ส าเร็จรูปเพื่อส่งออกไปยงั
ตลาดโลก ผูป้ระกอบการไทยจึงไม่ควรมองขา้มอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลการเกษตรและแปรรูปเกษตรใน
อินโดนีเซีย เช่ือวา่จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจไดแ้น่  เพราะเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เป็นสินคา้น าเขา้ส าคญั
อนัดบัตน้ ๆ ของอินโดนีเซียในปัจจุบนั 

 
 ศักยภาพอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลการเกษตร 

การคาดการณ์ว่าจะมีการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรในระหว่างปีพ.ศ. 2554–2555 คิดเป็นมูลค่าอยู่
ที่ประมาณ 29,000 ล้านบาท และ 34,000 ล้านบาท ตามล าดับ นอกจากนี้ การส่งออกและการน าเข้าระหว่าง
ปีพ.ศ. 2550-2553 มีปริมาณส่งออกเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 26.25 ต่อปี ส่วนมูลค่าลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.31 ต่อปี4 
แสดงให้เห็นว่า  ไทยมีศักยภาพการผลิตเครื่องจักรกลเพื่อส่ง ออกมีปริมาณเพ่ิมข้ึน  ที่ส าคัญ ได้แก่ แทรกเตอร์
เดินตาม แทรกเตอร์เพื่อการเกษตรขนาดเล็ก  เครื่องสูบน้ า  เครื่องสีและขัดธัญพืช  และเครื่องเกี่ยวนวดข้าว  
ส่วนการน าเข้ามีปริมาณเครื่องจักรน าเข้าค่อนข้างคงที่เฉลี่ยร้อยละ 0.37 ต่อปี แต่มูลค่าการน าเข้าเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย
ร้อยละ 5.90 ต่อปี โดยน าเข้าเครื่องจักรประเภทที่มีเทคโนโลยีระดับ  High-End Technology และยังไม่มีการ
ผลิตในประเทศ  

ปัญหาส าคัญของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรคือ  คุณภาพ มาตรฐานการผลิต  ความร่วมมือ
ระหว่างผู้ผลิต  การสนับสนุนจากภาครัฐ  การพัฒนาที่เป็นไปอย่างไม่มีระบ บและขาดประสิทธิภาพ  การขาด
ความเชื่อถือในสายตาของผู้ใช้ภายในประเทศ  จึงท าให้ต้นทุนการผลิตสูงกว่าที่ควรและหากอยู่ภายใต้สภาวะ
ข้อตกลงเสรีทางการค้าระหว่างประเทศ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรจะมีศักยภาพในการแข่งขันด้าน
การตลาดที่ต่ าลงเรื่อย ๆ และอาจจะประสบปัญหาในอนาคต 

                                                           
4 ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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ปัญหาของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรคือ  ยังมีความจ าเป็นต้องน าเข้า
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานเทคโนโลยี  (High-End Technology) ไม่มีการผลิตในประเทศ  และในเวลา
เดียวกันต้องแข่งขันกับเครื่องจักรส าเร็จรูปจากต่างประเทศ  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะ ต้องมีแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรที่ชัดเจน  เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพด้านการผลิตและเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน รวมทั้งยกระดับเทคโนโลยีการผลิตให้สูงขึ้น เพ่ือสนองตอบความต้องการทั้งภายในและต่างประเทศ 

 
 ปัจจัยแห่งความส าเร็จของอุตสาหกรรม (Critical Success Factor Analysis: CSF)  
  CSF เป็นเสมือนเคร่ืองมือหรือวธีิการใหฝึ้กการแยกแยะและวเิคราะห์ปัจจยัส าคญัท่ีจะเร่งด าเนินการ
ใหดี้ท่ีสุด เพื่อการบรรลุเป้าหมายการประกอบการท่ีเหนือกวา่ในกลุ่มอุตสาหกรรมนั้น ๆ  
  แมคคินซ่ีย ์ (Mckinsey) ไดแ้นวคิดการใช ้CSF ซ่ึงเป็นหลกัการท าสงครามของทหาร แมคคินซ่ียไ์ด้
วเิคราะห์การเติบโตของการวางแผนธุรกิจ (Business Planning) ในช่วงปลายทศวรรษ 1990's และเห็นวา่ 
CSF เป็นเคร่ืองมืออนัหน่ึงของผูบ้ริหารในการจดัล าดบัความส าคญัของการจดัการและการด าเนินธุรกิจ ซ่ึง
นอกเหนือจากการเรียงล าดบัความส าคญั ยงัเป็นเคร่ืองมือตรวจสอบความแขง็แกร่งขององคก์รในการบรรลุ
เป้าประสงคท่ี์ส าคญัคือ ดา้นการตลาด  
  ยทุธศาสตร์การตลาดท่ี ดี โรนลั ดาเนียล 5 ใช ้CSF เป็นเคร่ืองมือในการจดัการดา้นธุรกิจภายใต้
วกิฤติและไดร่้วมกนัเขียนบทความวจิยัการตลาดทางดา้นน้ีไวใ้นวารสาร "Harvard Business Review" ฉบบั
เดือนกนัยายน 1961 ซ่ึงการวเิคราะห์ธุรกิจไดช้ี้วา่ การมีข่าวสารขอ้มูลมากเกินไปโดยปราศจากการเนน้
ปัจจยัส าคญัท าใหฝ่้ายจดัการเสียเวลาในการวเิคราะห์และผลท่ีไดย้งัน าไปสู่ขอ้สรุปทางการตลาดท่ีผดิพลาด
อีกดว้ย น าไปสู่การลดขีดความสามารถข ององคก์รในการแข่งขนั การลดภาระจากการรวบรวม วเิคราะห์ 
และตดัสินใจทางธุรกิจบนขอ้มูลต่าง ๆ ท าใหด้าเนียลไดก้ าหนดปัจจยัส าคญัท่ีจ  าเป็นเพื่อมาก าหนดวา่ปัจจยั
ท่ีท าไดส้ าเร็จ (Success Factor) ในธุรกิจใดบา้งท่ีอยูใ่นการควบคุมขององคก์รและปัจจยัใดเป็นปัจจยั
ภายนอก ซ่ึงจ า เป็นท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (ภาครัฐ) และการร่วมมือระหวา่งสมาชิกของธุรกิจในการแกไ้ข
ปัญหาใหลุ้ล่วงไปได ้
 การวเิคราะห์ปัจจยัก าหนดแห่งความส าเร็จ (CSF) เป็นส่ิงท่ีองคก์รใหค้วามส าคญั เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การยกระดบัผลประกอบการใหสู้งข้ึน (High Performance) จดัเป็นประสิทธิภาพติดตามผลการด าเนินการ 
(Monitoring System) ปัจจยัก าหนดแห่งความส าเร็จ (CSF) จึงเป็นเสมือนเคร่ืองมือหรือวธีิการในการ
แยกแยะ และวเิคราะห์ปัจจยัส าคญัท่ีจะเร่งด าเนินการใหดี้ท่ีสุด เพื่อการบรรลุเป้าหมายการประกอบการท่ี
เหนือกวา่ในกลุ่มอุตสาหกรรมนั้น ๆ ซ่ึงปัจจยัแห่งความส าเร็จ (CSF) ของอุตสาหกรรมน้ี ประกอบดว้ย 

1) ตน้ทุนและเทคโนโลยกีารผลิต 

                                                           
5 Daniel, D. Ronald, "Management Information Crisis," Harvard Business Review, Sept.-Oct., 1961. 
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2) คุณภาพ มาตรฐานและการบริการหลงัการขาย   
3) การออกแบบและการสร้างตราสินคา้เอง 
4) การสนบัสนุนจากภาครัฐและการยกเวน้ภาษีอะไหล่วตัถุดิบน าเขา้ 

 
 การวเิคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT)6 
1. จุดแข็ง Strength   

1. เคร่ืองจกัรกลการเกษตรของไทยไดรั้บการยอมรับดา้นคุณภาพ  เป็นท่ีนิยม และมีตราสินคา้เป็นท่ี
รู้จกัของประเทศเพื่อนบา้น  

2. ไทยตั้งอยูก่ลาง แหลมอินโดจีน ซ่ึงเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก อีกทั้ง
ประเทศเพื่อนบา้นยงัมีการพฒันาดา้นเคร่ืองจกัรกลการเกษตรท่ีนอ้ยกวา่และชา้กวา่ประเทศไทย 
 

2. จุดอ่อน Weakness 
1. ตน้ทุนและราคาสูงกวา่สินคา้จากประเทศอ่ืนโดยเฉพาะจีน 
2. มีการพึ่งพาวตัถุดิบจากต่างประเทศ โดยน าเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศ ท าใหต้น้ทุนสูง  
3. ขาดการเช่ือมโยงเครือข่ายการผลิต  ผูป้ระกอบ การไทยยงัด าเนินการการผลิตในลกัษณะผลิต

ช้ินส่วนเคร่ืองจกัรเพื่อประกอบใชเ้ฉพาะมากกวา่การหาจากแหล่งอ่ืนหรือรับช่วงการผลิต 
4. ขาดการเช่ือมโยงนวตักรรมสู่อุตสาหกรรม (Business Matching) อุตสาหกรรม 
5. เคร่ือง จกัรกลการเกษตรไทย ยงัขาดแคลนเทคโนโลยรีะดบั High-End Technology และขาด

สมรรถนะในการดูดซบัเทคโนโลยจีากอุตสาหกรรมของต่างประเทศท่ีเขา้มาลงทุนในประเทศ 
ประกอบกบัความสามารถในการออกแบบและการสร้างสรรคน์วตักรรมค่อนขา้งจ ากดั ตอ้ง
เช่ือมโยงแหล่งวจิยัพฒันา การสรรหาเทคโนโลยจีากต่างประเทศ (Technology Sourcing) และการ
ลงทุนสร้างเทคโนโลยี เพื่อใชป้ระโยชน์ร่วมกนั (Shared Technology) เพื่อแกไ้ขปัญหาความ
ตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม 
 

3. โอกาส Opportunity 
1. ตลาดในประเทศเพื่อนบา้นและอาเซียนจากเคร่ืองจกัรกลการเกษตรของไทย ไดรั้บความเช่ือถือจาก

ภายนอกประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงมีความตอ้งการ ใชเ้ค ร่ืองจกัรกล
การเกษตรเป็นจ านวนมากและเช่ือถือในคุณภาพสินคา้ท่ีผลิตจากประเทศไทย  

                                                           
6
 ค าอธิบายเพ่ิมเติม SWOT / GAP analysis / TOWS ในภาคผนวก 
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4. อุปสรรค Threat 

1. ก าลงัซ้ือในประเทศเพื่อนบา้นมีจ ากดั  
2. การลอกเลียนแบบผลิตภณัฑจ์ากประเทศผูซ้ื้อ 
3. กฎ ระเบียบ และมาตรฐานการผลิตของไทยสูงมาก 
4. การส่งเสริมการลงทุน ใหเ้ฉพาะกบัผูป้ระกอ บการท่ีมีหลกัฐานทางการเงินตามมาตรฐานสากล ซ่ึง

ส่วนใหญ่มิใช่เป็นผูป้ระกอบการภายในประเทศ 
 
 
การวเิคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขัน  

 Gap Analysis 
 เป้าหมาย สถานภาพปัจจุบัน 

วตัถุดิบ การผลิต 
แรงงานตน้ทุน และ
มาตรฐาน 

 ตน้ทุนการผลิต
สามารถแข่งขนัได ้ 

 ตน้ทุนวตัถุดิบสูง เช่น เหล็ก  
 ตน้ทุนสูงในการผลิตสินคา้ใหไ้ดม้าตรฐาน 

แรงงาน  แรงงานเพียงพอกบั
ความตอ้งการและมี
คุณภาพ 

 ตน้ทุนแรงงานสูงและขาดแคลนแรงงาน 
 ทศันคติของแรงงานท่ีตอ้งการท างานใน
องคก์รใหญ่มากกวา่ SMEs  

อตัราภาษี ระเบียบ
พิธีการศุลกากร 

 ไม่มีภาษีน าเขา้วตัถุดิบ  ภาษีน าเขา้ว ัตถุดิบรวมแลว้สูงกวา่การน าเขา้
เคร่ืองจกัรส าเร็จจากต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 

 TOWS Matrix  
 จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส  การท าตลาดในประเทศ  การรวมกลุ่มเป็น Cluster เพื่อแลกเปล่ียนความรู้และ
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อาเซียนโดยเฉพาะประเทศ 
CLMV และอินโดนีเซีย   
(S+O) 

เทคโนโลยใีนการผลิต  (W) รวมถึงการท าตลา ด
ต่างประเทศร่วมกนั (O) 

อุปสรรค  การร่วมลงทุนกบัประเทศ
ในอาเซียน  (S) เพื่อโอกาส
ในการพฒันานวตักรรม
ใหม่ ๆ (T) 

 ทบทวน แกไ้ข กฎ และระเบียบ เช่น  มาตรฐานต่าง  ๆ 
ส าหรับสินคา้ส่งออก เพื่อใหผ้ลิตสินคา้เกรดรองเพื่อ
แข่งขนักบัสินคา้จีนและตอบสนองก าลงัซ้ือระดบั
ต ่าลง(W+T)  

 การสนบัสนุนจากภาครัฐอยา่งจริงจงัเช่น ลดภาษีน าเขา้
วตัถุดิบ ความช่วยเหลือเร่ืองการคุม้ครองทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาในต่างประเทศ  ฯลฯ (T) เพื่อใหส้ามารถแข่งขนั
ดา้นราคาได ้(W) 

 
หมายเหตุ : ข้อมลูได้ผ่านการรับรองจาก ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลการเกษตร 

     สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 
 
แนวทางการเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลการเกษตรเพือ่รองรับ AEC 
การปรับตัวของผู้ประกอบการ 

1. การเสริมสร้างศกัยภาพดา้นการผลิต 
 การลดตน้ทุนการผลิต ดว้ยการบริหารจดัการตน้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ มีการน า

เคร่ืองจกัรและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเขา้มาใชใ้นกระบวนการผลิต ผลกัดนัการผลิตสินคา้ให้
มีมูลค่าเพิ่มมากข้ึน เพื่อท่ีจะหลีกเล่ียงการแข่งขนัทางดา้นราคา 

 
 
 

2. การสร้างความเขม้แขง็ดา้น Supply Chain Management 
 การแกปั้ญหากลุ่มอุตสาหกรรมโดยรวมกลุ่ม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยแีละองคค์วามรู้ซ่ึงกนั

และกนัในกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น การน าเอาการปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด (Best Practice) ของแต่ละ
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โรงงานมาใชเ้พื่อลดตน้ทุน แกไ้ขเร่ืองค่าแรงสูงแต่ไม่มีประสิทธิภาพ และร่วมกนับุกตลาด
ต่างประเทศ 

3. การแสวงหาตลาดใหม่ท่ีมีศกัยภาพ 
  ผูป้ระกอบการรับจา้งผลิต  (OEM) ควรหนัมาท าการตลาดเชิงรุกมากข้ึน โ ดยการปรับ  

กลยทุธ์ทางธุรกิจ จากเดิมท่ีใชก้ลยทุธ์การตลาดแบบตั้งรับ โดยร อรับค าสั่งซ้ือจากผูว้า่จา้ง
ผลิตมาเป็นการออกแบบและมีตราสินคา้ของตวัเอง 

  การลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน จากการท่ีผูว้า่จา้งผลิตรายใดรายหน่ึงท่ีอาจจะลดค าสั่งซ้ือ 
โดยการกระจายค าสั่งซ้ือจากแหล่งอ่ื น ๆ เพิ่มมากข้ึน และการสร้างเครือข่ายพนัธมิตรทั้ง
ภาคธุรกิจไทยและต่างประเทศใหก้วา้งขวาง เพื่อเพิ่มโอกาสในการร่วมทุนในการผลิตและ
การส่งออก 

  ผูป้ระกอบการท่ีเร่ิมมีตราสินคา้เป็นของตนเอง ควรท าการศึกษาพฤติกรรมตลาดในเชิง
พาณิชยอ์ยูเ่สมอ เพื่อท่ีจะผลิตสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด  
 

นโยบายและการสนับสนุนโดยภาครัฐ 
รัฐบาล 

- ส่งเสริมขอ้มูลท่ียงัเขา้ไม่ถึงผูป้ระกอบการในเร่ืองของนโยบายท่ีจะส่งเสริม SMEs ส่งเสริม
สินเช่ือส าหรับผูใ้ชเ้คร่ืองจกัรกลการเกษตรตอ้งมีการส่ือสารเพิ่มมากข้ึน 

- มีปัญหาในเร่ืองของแรงงาน ดา้นภาษาหลาย ๆ ภาษา  
- ตน้ทุนท่ีสูงเน่ื องมาจากเหล็กท่ีเกิดจากการน าเขา้ท่ีอยากใหภ้าครัฐช่วยเหลือ และหากมีการตั้ง 

Hub ต่างประเทศไดก้็จะเป็นการช่วยธุรกิจในอุตสาหกรรมเหล่าน้ีดว้ย อีกทั้งเร่ืองเงินทุนสินเช่ือ
ยงัมีความขาดแคลน ส าหรับเร่ืองของ R&D จากทางภาครัฐยงัไม่เพียง พอ แรงงานวชิาชีพท่ีเป็น
ปวส . หรือ  ปวช .ยงัขาดอยู ่แต่ส่วนท่ีส่งผลต่อการศึกษาทั้งระบบคือ มาตรฐานการวดัผล
การศึกษาในการวดัศกัยภาพหรือขีดความสามารถ ท าใหบุ้คลากรสมยัใหม่ไม่อยากท างานท่ีตอ้ง
ใชค้วามทา้ทายมากเท่าท่ีควร อีกทั้งยงัมีความตอ้งการขอ้มูลส าหรับการเจาะตลาดใหม่ยงัมีนอ้ย 

- การส่งเสริมในการขยายตลาด ต่างประเทศมีนอ้ย  ทั้งท่ีเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตรมีโอกาสใน
การขยายไปสู่ต่างประเทศได้ มาก เน่ืองจากเคร่ืองจกัรทางการเกษตรของไทยถือวา่เป็นอนัดบั
ตน้ ๆ ของประเทศอาเซียน ในปัจจุบนัมีการใชเ้คร่ืองจกัรจากทางประเทศญ่ีปุ่น (มีราคาแพง
มาก) จีน (ใชแ้ลว้ทิ้ง ) แต่ของประเทศไทยมีช่ือเสียงท่ีดี แต่ยงัขาดเร่ืองของการสนบัสนุนจาก
ทางภาครัฐ SMEs จะไม่รู้ขั้นตอนในการด าเนินการในต่างประเทศ 
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- แกปั้ญหาภาษีน าเขา้ จากการน าเขา้ ช้ินส่วนและอะไหล่มาประกอบเอง ในประเทศ ซ่ึงตอ้งมีการ
เสียภาษีมากกวา่การซ้ือเคร่ืองจกัรส าเร็จจากต่างประเทศซ่ึง เสียภาษีร้อยละ 5 แต่หากน าเขา้จาก 
ASEAN จะไม่มีภาษี  

- การสนบัสนุนเกษตรกรจากทางภาครัฐใหม้ากข้ึน เน่ืองจากลูกคา้ส่วนใหญ่คือ  เกษตรกรมีความ
ตอ้งการเงินทุนในการซ้ือเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร โดยปัจจุบนัเกษตรกรส่วนใหญ่กูเ้งินโดย
เสียดอกเบ้ียสูง 

- การสนบัสนุนในเร่ืองของเงินทุนใน SMEs ขนาดเล็กและกลางเพื่อท่ีจะ สามารถขยายการผลิต
ได ้

- แกปั้ญหาแรงงานขาดแคลนตอ้งการวชิาชีพทางดา้นเคร่ืองจกัรกลเหล่าน้ี 
- การยกเวน้ภาษีน าเขา้วตัถุดิบ ปัจจุบนัการน าเขา้วตัถุดิบตอ้งเสีย ภาษีน าเขา้ สูงและไม่มีการจดั
หมวดหมู่ท่ีชดัเจน 
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ทฤษฎคีวามได้เปรียบโดยเปรียบเทยีบ (Comparative Advantage) 

 ทฤษฎีความไดเ้ปรียบโดยสมบูรณ์  (The Principle of Absolute Advantage) ของ Adam Smith ได้
กล่าวไวว้า่ การคา้ระหวา่งประเทศจะช่วยใหป้ระเทศคู่คา้ทั้งสองไดป้ระโยช น์มากข้ึนทั้งสองฝ่ายก็ต่อเม่ือแต่
ละประเทศมุ่งผลิตเฉพาะสินคา้ท่ีตนมีความเช่ียวชาญเฉพาะ  (Specialization) แลว้น ามาแลกเปล่ียนกนั แต่ก็
เกิดค าถามข้ึนวา่ ถา้ประเทศหน่ึงไม่มีความไดเ้ปรียบอยา่งสมบูรณ์ในการผลิตสินคา้ชนิดใดเลยเม่ือเทียบกบั
อีกประเทศหน่ึงจะสามารถท าการคา้ระหวา่งประเทศไดห้รือไม่ 

 การคา้ระหวา่งประเทศและการจดัสรรทรัพยากรธรรมชาติภายในระบบเศรษฐกิจจะเป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพก็ต่อเม่ือการผลิตและการคา้ระหวา่งประเทศตั้งอยูบ่นพื้นฐานความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ
ของระบบเศรษฐกิจนั้น ๆ ซ่ึงความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ หมายถึง ความสามารถของประเทศใดประเทศ
หน่ึงในการผลิตสินคา้และบริการดว้ยตน้ทุนท่ีต ่ากวา่ประเทศอ่ืน ๆ 

 BelaBalassa (1997) ไดเ้สนอค่าดชันีวดัความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฎ  (Revealed 
Comparative Advantage: RCA) มาใชว้เิคราะห์แทนการใชต้น้ทุน บนแนวคิดวา่มูลค่ าสินคา้นั้นจะสะทอ้น
ตน้ทุนโดยเปรียบเทียบไดดี้เพราะเป็นการสะทอ้นถึงตน้ทุนจากปัจจยัท่ีไม่ใช่ตวัเงินดว้ย โดยมีสมมติฐาน
ของรสนิยมท่ีเหมือนกนัและภาษีท่ีเท่ากนัในทุก ๆ อุตสาหกรรมในแต่ละประเทศ ซ่ึงหลกัการคือ การ
เปรียบเทียบส่วนแบ่งการส่งออกของสินคา้ชนิดหน่ึงจากการส่ งออกทั้งหมดของประเทศนั้นกบัส่วนแบ่ง
ของการส่งออกสินคา้ชนิดดงักล่าวจากการส่งออกทั้งหมดของโลกโดยมีสูตรในการค านวณดงัน้ี  
(BalassaBela, 1977) 

 

สูตรการค านวณค่า RCA 

   
XwXiw

XjXij
RCAij

/

/
  

โดย  

RCAij =  ดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของสินคา้ i จากประเทศ j  
Xij =  มูลค่าการส่งออกสินคา้ i ของประเทศ j 
Xj =  มูลค่าการส่งออกสินคา้ทั้งหมดของประเทศ j 
Xiw =  มูลค่าการส่งออกสินคา้ i จากทัว่โลก 
Xw =  มูลค่าการส่งออกสินคา้ทั้งหมดจากทัว่โลก 
i =  ประเภทของสินคา้ 
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j         =  ประเทศท่ีส่งออก 
w =  โลก 

 
การอธิบายค่า 

ijRCA > 1 แสดงวา่ประเทศ  j อยูใ่นฐานะท่ีไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกสินคา้ i ใน
ตลาด w  

ijRCA < 1 แสดงวา่ประเทศ j อยูใ่นฐานะท่ีเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกสินคา้  i ใน
ตลาด w  

ijRCA = 1 แสดงวา่ประเทศ j อยูใ่นฐานะท่ีไม่ไดเ้ปรียบและไม่เสียเปรียบในการส่งออกสินคา้ i ใน
ตลาด w 
 
ตารางที ่1 ดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบสินคา้ส่งออกของอุตสาหกรรม 

กลุ่มอุตสาหกรรม 
RCA ค่าเฉลีย่ 

RCA 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

เคร่ืองจกัรกล 1.11 1.05 1.06 1.11 1.22 1.30 1.40 1.34 1.30 1.31 1.22 
ท่ีมา : Global Trade Atlas, กรมส่งเสริมการส่งออก, 2554 
 

ทฤษฎทีีใ่ช้ในการวเิคราะห์ศักยภาพ และขีดความสามารถ 
1. ทฤษฎกีารวเิคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรค (SWOT  Analysis) 

ความหมายของ SWOT Analysis เป็นการวเิคราะห์สภาพอุต สาหกรรมหรือหน่วยงานในปัจจุบนั 
เพื่อคน้หาจุดแขง็ จุดเด่น จุดดอ้ย หรือส่ิงท่ีอาจเป็นปัญหาส าคญัในการด าเนินงานสู่สภาพท่ีตอ้งการใน
อนาคต  

ทฤษฎีน้ีคิดคน้ข้ึน7โดย อลัเบิร์ต ฮมัฟรี (Albert Humphrey) ไดน้ าเทคนิคน้ีมาแสดงในงานสัมมนาท่ี
มหาวทิยาลยัสแตนฟอร์ด ในช่วงปีคริสตศ์กัราช 1960s and 1970s  

SWOT เป็นตวัยอ่ท่ีมีความหมายดงัน้ี 
 Strengths-จุดแขง็หรือขอ้ไดเ้ปรียบ 
 Weaknesses-จุดอ่อนหรือขอ้เสียเปรียบ 
 Opportunities-โอกาสท่ีจะด าเนินการได ้

                                                           
7 http://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis 
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 Threats-อุปสรรค ขอ้จ ากดั หรือปัจจยัท่ีคุกคามการด าเนินงานของอุตสาหกรรม 
หลกัการส าคญัของ SWOT ก็คือการวเิคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ดา้น คือ 

สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดงันั้นการวเิคราะห์ SWOT จึงเรียกไดว้า่เป็นการวเิคราะห์
สภาพการณ์ (Situation Analysis) ซ่ึงเป็นการวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน เพื่อใหรู้้ตนเอง (รู้เรา ) รู้จกั
สภาพแวดลอ้ม (รู้เขา ) ชดัเจน และวเิคราะห์โอกาส- อุปสรรค การวเิคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ ทั้งภายนอกและ
ภายในอุตสาหกรรม ซ่ึงจะช่วยใหผู้บ้ริหารในอุตสาหกรรมนั้น ทราบถึงการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
ภายนอกอุตสาหกรรม ทั้งส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึนแลว้และแนวโนม้การเปล่ียนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของ
การเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีท่ีมีต่อธุรกิจและจุดแขง็ จุดอ่อน และความสามารถดา้นต่าง ๆ ท่ีองคก์รมีอยู ่ซ่ึง
ขอ้มูลเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์อยา่งมากต่อการก าหนดวสิัยทศัน์ การก าหนดกลยทุธ์และการด าเนินตามกล
ยทุธ์ของอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสมต่อไป  

ประโยชน์ของการวเิคราะห์ SWOT 
วเิคราะห์ SWOT เป็นการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในอุตสาหกรรม ซ่ึง

ปัจจยัเหล่าน้ีแต่ละอยา่งจะช่วยใหเ้ขา้ใจไดว้า่มีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมอยา่งไร จุดแขง็ของอุตสาหกรรมจะ
เป็นความสามารถภายในท่ีถูกใชป้ระโยชน์เพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในขณะท่ีจุดอ่ อนของอุตสาหกรรมจะ
เป็นคุณลกัษณะภายในท่ีอาจจะท าลายผลการด าเนินงาน โอกาสทางสภาพแวดลอ้มจะเป็นสถานการณ์ท่ีให้
โอกาสเพื่อการบรรลุเป้าหมายอุตสาหกรรม ในทางกลบักนัอุปสรรคทางสภาพแวดลอ้มจะเป็นสถานการณ์ท่ี
ขดัขวางการบรรลุเป้าหมายของอุตสาหกรรม ผลจากการวเิคราะห์  SWOT น้ีจะใชเ้ป็นแนวทางในการ
ก าหนดวสิัยทศัน์และการก าหนดกลยทุธ์ เพื่อใหอุ้ตสาหกรรมพฒันาไปในทางท่ีเหมาะสม  

ขั้นตอน/วธีิการด าเนินการท า  SWOT Analysis 
การวเิคราะห์ SWOT จะครอบคลุมขอบเขตของปัจจยัท่ีกวา้งดว้ยการระบุจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส

และอุปสรรคของอุตสาหกรรม ท าใหมี้ขอ้มู ล ในการก าหนดทิศทางหรือเป้าหมายท่ีจะถูกสร้างข้ึนมาบนจุด
แขง็ของอุตสาหกรรม แสวงหาประโยชน์จากโอกาสทางสภาพแวดลอ้ม และสามารถก าหนดกลยทุธ์ท่ีมุ่ง
เอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดลอ้มหรือลดจุดอ่อนของอุตสาหกรรมใหมี้นอ้ยท่ีสุดได ้ภายใตก้ารวเิคราะห์ 
SWOT นั้น จะตอ้งวเิคราะห์ทั้งสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกอุตสาหกรรม โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

การประเมินสภาพแวดล้อมภายในอุตสาหกรรม 
การประเมินสภาพแวดลอ้มภายในอุตสาหกรรมจะเก่ียวกบัการวเิคราะห์และพิจารณาทรัพยากรและ

ความสามารถภายในอุตสาหกรรมทุกๆ ดา้น เพื่อท่ีจะระบุจุดแขง็และจุดอ่อนของอุตสาหกรรมแหล่ งท่ีมา
เบ้ืองตน้ของขอ้มูลเพื่อการประเมินสภาพแวดลอ้มภายในคือ  ระบบขอ้มูลเพื่อการบริหารท่ีครอบคลุมทุก
ดา้นทั้งในดา้นโครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วธีิปฎิบติังาน บรรยากาศในการท างาน  และทรัพยากรในการ
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บริหาร (คน เงิน วสัดุ การจดัการ รวมถึงการพิจารณาผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาข องอุตสาหกรรมเพื่อท่ีจะ
เขา้ใจสถานการณ์และผลกลยทุธ์ก่อนหนา้น้ีดว้ย 

- จุดแขง็ของอุตสาหกรรม (S-Strengths) เป็นการวเิคราะห์ปัจจยัภายในจากมุมมองของผูท่ี้
อยูภ่ายในอุตสาหกรรมนั้นเองวา่ปัจจยัใดภายในอุตสาหกรรมท่ีเป็นขอ้ไดเ้ปรียบหรือจุดเด่นของ
อุตสาหกรรมท่ีควรน ามาใชใ้ นการพฒันาไดแ้ละควรด ารงไวเ้พื่อการเสริมสร้างความเขม็แขง็ของ
อุตสาหกรรม 

- จุดอ่อนของอุตสาหกรรม (W-Weaknesses) เป็นการวเิคราะห์ปัจจยัภายในจากมุมมอง
ของผูท่ี้อยูภ่ายในจากมุมมองของผูท่ี้อยูภ่ายในอุตสาหกรรมนั้น ๆ เองวา่ปัจจยัภายในอุตสาหกรรมท่ี
เป็นจุดดอ้ย ขอ้เสียเป รียบของอุตสาหกรรมท่ีควรปรับปรุงใหดี้ข้ึนหรือขจดัใหห้มดไป อนัจะเป็น
ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม 
การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก 
ภายใตก้ารประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอกอุตสาหกรรมนั้น สามารถคน้หาโอกาส  และอุปสรรค

ทางการด าเนินงานของอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มทางเศรษ ฐกิจทั้งในและระหวา่ง
ประเทศท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของอุตสาหกรรม เช่น อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน 
การงบประมาณ สภาพแวดลอ้มทางสังคม เช่น ระดบัการศึกษาและอตัรารู้หนงัสือของประชาชน การตั้งถ่ิน
ฐานและการอพยพของ ประชาชน ลกัษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี  ค่านิยม ความเช่ือ  และ
วฒันธรรม สภาพแวดลอ้มทางการเมือง เช่น พระราชบญัญติั พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี และ
สภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลย ีหมายถึง กรรมวธีิใหม่  ๆ และพฒันาการทางดา้นเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ท่ีจะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและใหบ้ริการ 

- โอกาสทางสภาพแวดล้ อม (O-Opportunities) เป็นการวเิคราะห์วา่ปัจจยัภายนอก
อุตสาหกรรมปัจจยัใดท่ีสามารถส่งผล กระทบประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้มต่อการด าเนินการ
ของอุตสาหกรรมในระดบัมหาภาค และสามารถน าขอ้ดีเหล่าน้ีมาเสริมสร้างใหอุ้ตสาหกรรมเขม็
แขง็ข้ึนได ้

- อุปสรรคทางสภาพแวดลอ้ม (T-Threats) เป็นการวเิคราะห์วา่ปัจจยัภายนอกอุตสาหกรรม
ปัจจยัใดท่ีสามารถส่งผลกระทบในระดบัมหภาคในทางท่ีจะก่อใหเ้กิดความเสียหายทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม ซ่ึงอุตสาหกรรมจ าตอ้งหลีกเล่ียง หรือปรับสภาพอุตสาหกรรมใหมี้ความแขง็แกร่งพร้อมท่ี
จะเผชิญแรงกระทบดงักล่าวได ้
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2. การวเิคราะห์ช่องว่างการด าเนินงาน (Gap Analysis)8 
หลงัจากไดมี้การทบทวนสถานการณ์ภายในและภายนอกของอุตสาหกรรมแลว้ การจะขบัเคล่ือน

องคก์รผา่นอุปสรรคและโอกาสไปสู่จุดหมายท่ีตั้งไว ้จะตอ้งพิจารณาถึงความเป็นไปไดต่้าง ๆ เคร่ืองมือหน่ึง
ซ่ึงใชก้นัมากในธุรกิจและทางเศรษฐศาสตร์คือ การวเิคราะห์ช่องวา่ง (Gap Analysis)  เป็นการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั AEC ณ ปัจจุบนักบัส่ิงท่ีตอ้งการหรือท่ีควรจะเป็นเพื่อให้
สามารถแข่งขนัหรือไดป้ระโยชน์จาก AEC มากท่ีสุด โดยใชก้ารประเมินแบบ 3 มิติ ไดแ้ก่ 

1)  ความเก่ียวเน่ือง (Relevancy) โดยการพิจารณาวา่ประเด็นนั้น ๆ มีความเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรม
หรือไม่ ทั้งดา้นบวกและดา้นลบ 

2)  ความสามารถในการแข่งขนั (Competency) โดยการพิจารณาขีดความสามารถของอุตสาหกรรม  
3)  แนวโนม้ความตอ้งการ (Growth of Needs) โดยการพิจารณาปัจจยัความตอ้งการต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบั AEC  
 

3. TOWS Matrix 
หลงัจากท่ีมีการประเมินสภาพแวดลอ้มโดยการวเิคราะห์ใหเ้ห็นถึงจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และ

ขอ้จ ากดัแลว้ ก็จะน ามาขอ้มูลทั้งหมดมาวเิคราะห์ในรูปแบบความสัมพนัธ์แบบแมตริกซ์โดยใชต้ารางท่ี
เรียกวา่ TOWS Matrix โดย TOWS Matrix เป็นตารางการวเิคราะห์ท่ีน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์จุดแขง็ 
จุดอ่อน โอกาส และขอ้จ ากดัมาวเิคราะห์ เพื่อก าหนดออกมาเป็นยทุธศาสตร์หรือกยทุธ์ประเภทต่าง ๆ  

ในการน าเทคนิคท่ีเรียกวา่ TOWS Matrix มาใชใ้นการวเิคราะห์ เพื่อก าหนดยทุธศาสตร์และกลยทุธ์
นั้น จะมีขั้นตอนการด าเนินการท่ีส าคญั 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การระบุจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และขอ้จ ากดั โดยท่ีการประเมินสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นการระบุให้
เห็นถึงจุดแขง็และจุดอ่อนจะเป็นการประเมินภายในอุตสาหกรรม ส่วนการประเมินสภาพแวดลอ้มท่ีเป็น
โอกาสและขอ้จ ากดัจะเป็นการประเมินภายนอกอุตสาหกรรม กล่าวได้ วา่ ประสิทธิผลของการก าหนด       
กลยทุธ์ท่ีใชเ้ทคนิค TOWS Matrix น้ีจะข้ึนอยูก่บัความสามารถในการวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และ
ขอ้จ ากดั ท่ีละเอียดในทุกแง่มุม เพราะถา้วเิคราะห์ไม่ละเอียดหรือมองไม่ทุกแง่มุม จะส่งผลท าใหก้ารก าหนด
กลยทุธ์ท่ีออกมาจะขาดความแหลมคม 

2. การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งจุดแขง็กบัโอกาส จุดแขง็กบัขอ้จ ากดั จุดอ่อนกบัโอกาส และ
จุดอ่อนกบัขอ้จ ากดั ซ่ึงผลของการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ในขอ้มูลแต่ละคู่ดงักล่าว ท าใหเ้กิดยทุธ์ศาสตร์
หรือกลยทุธ์สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ 

                                                           
8 http://en.wikipedia.org/wiki/Gap_analysis 
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1) กลยทุธ์เชิงรุก (SO Strategy) ไดม้าจากการน าขอ้มูลการประเมินสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจุด
แขง็และโอกาสมาพิจารณาร่วมกนั เพื่อท่ีจะน ามาก าหนดเป็นยทุธ์ศาสตร์หรือกลยทุธ์ในเชิงรุก 
ตวัอยา่งเช่น กรมธนารักษมี์จุดแขง็คือ ความสามารถในการผลิตเหรียญและมีโรงกษาปณ์ท่ีทนัสมยั 
มีโอกาสคือ สามารถหารายไดจ้ ากการผลิตเหรียญได ้ทั้งหมดสามารถน ามาก าหนดยทุธศาสตร์ใน
เชิงรุกคือ ยทุธศาสตร์การรับจา้งผลิตเหรียญทุกประเภททั้งในและต่างประเทศ 

2) กลยทุธ์เชิงป้องกนั (ST Strategy) ไดม้าจากการน าขอ้มูลการประเมินสภาพแวดลอ้มท่ี
เป็นจุดแขง็และขอ้จ ากดัมาพิจารณาร่วมกนั เพื่อท่ีจะน ามาก า หนดเป็นยทุธ์ศาสตร์หรือกลยทุธ์ใน
เชิงป้องกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากอุตสาหกรรมมีจุดแขง็ ขณะเดียวกนัอุตสาหกรรมก็เจอกบัสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเป็นขอ้จ ากดัจากภายนอกท่ีอุตสาหกรรมควบคุมไม่ได ้แต่อุตสาหกรรมสามารถใชจุ้ดแขง็ท่ีมีอยู่
ในการป้องกนัขอ้จ ากดัท่ีมาจากภายนอกได ้ตวัอยา่งเช่ น มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมีจุดแขง็ 
คือ เป็นมหาวทิยาลยัท่ีเปิดโอกาสการศึกษาใหแ้ก่ประชาชนทัว่ประเทศ ขณะเดียวกนัมีขอ้จ ากดัคือ 
งบประมาณท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐมีไม่เพียงพอท่ีจะสามารถจดัตั้งหน่วยงานของตนเอง
อยูทุ่กจงัหวดัทัว่ประเทศได ้ทั้งหมดสามารถน าม าก าหนดยทุธศาสตร์เชิงป้องกนัคือ ยทุธศาสตร์
การสร้างความร่วมมือกบัโรงเรียนในพื้นท่ีทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ 

3) กลยทุธ์เชิงแกไ้ข (WO Strategy) ไดม้าจากการน าขอ้มูลการประเมินสภาพแวดลอ้มท่ี
เป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกนั เพื่อท่ีจะน ามาก าหนดเป็นยทุธ์ศาสตร์หรือกลยุ ทธ์ในเชิง
แกไ้ข ทั้งน้ีเน่ืองจากอุตสาหกรรมมีโอกาสท่ีจะน าแนวคิดหรือวธีิใหม่ ๆ มาใชใ้นการแกไ้ขจุดอ่อน
ท่ีอุตสาหกรรมมีอยูไ่ด ้ตวัอยา่งเช่น ระบบราชการมกัมีจุดอ่อนคือ มีขั้นตอนการท างานท่ียาว ใช้
เวลามาก ขณะเดียวกนัก็มีโอกาสคือ โอกาสของการน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ื อสารมาใช ้
ทั้งหมดสามารถน ามาก าหนดยทุธศาสตร์เชิงแกไ้ขคือ ยทุธศาสตร์การส่งเสริมใหมี้การน า
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมาใชใ้นการบริหารจดัการและในกระบวนการท างานของ
ราชการใหม้ากข้ึน (e-Administration) 

4) กลยทุธ์เชิงรับ (WT Strategy) ไดม้าจากการน าขอ้มูลการประเมินสภาพแวดลอ้มท่ีเป็น
จุดอ่อนและขอ้จ ากดัมาพิจารณาร่วมกนั เพื่อท่ีจะน ามาก าหนดเป็นยทุธ์ศาสตร์หรือกลยทุธ์ในเชิงรับ 
ทั้งน้ีเน่ืองจากอุตสาหกรรมเผชิญกบัทั้งจุดอ่อนและขอ้จ ากดัภายนอกท่ีอุตสาหกรรมไม่สามารถ
ควบคุมได ้ยกตวัอยา่งเช่น ประเทศไทยมีจุดอ่อนคือ ตอ้งน าเขา้น ้ามันดิบจากต่างประเทศ ประกอบ
กบัพบขอ้จ ากดัคือ ราคาน ้ามนัในตลาดโลกเพิ่มข้ึนอยา่งมาก ทั้งหมดน ามาก าหนดยทุธศาสตร์ใน
เชิงรับคือ ยทุธศาสตร์การรณรงคป์ระหยดัพลงังานทัว่ประเทศอยา่งจริงจงัและยทุธศาสตร์การหา
พลงังานทดแทนท่ีน าทรัพยากรธรรมชาติในประเทศท่ีมีอยูม่าใชม้ากข้ึน 
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แผนท่ีการตลาดประเทศลาวของกลุ่มเคร่ืองจกัรกลการเกษตร 
 

 
ท่ีมา: โครงการจดัท าแผนท่ีการตลาดส าหรับ SMEs สู่ตลาดอาเซียน ส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
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ภาพการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) 

  ส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลการเกษตร  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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รายช่ือคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ SMEs ภาคการผลติ เพือ่รองรับการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 
 

1. นายวศิษิฎ ์ ลิม้ประนะ  รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทีป่รกึษา 
2. นายเจน  น าชยัศริ ิ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทีป่รกึษา 
3. นายมานะผล  ภู่สมบุญ  รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทีป่รกึษา 
4. นายวลัลภ  วตินากร  รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทีป่รกึษา 
5. นายอรินทร ์ จิรา  รองเลขาธกิารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธาน 
6. นายอศิเรศ  รตันดลิก ณ ภเูกต็ รองเลขาธกิารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รองประธาน 
7. ดร.ปิยะนุช  มาลากุล ณ อยธุยา รองเลขาธกิารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  รองประธาน 
8. นายสมปอง  ผลเจรญิจติ  รองเลขาธกิารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  รองประธาน 
9. นายกรกฎ  ผดุงจติต ์ รองเลขาธกิารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ 
10. นายพฒันศกัย ์ ฮุ่นตระกูล กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ 
11. นายทศพล  วงัศลิาบตัร  กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ 
12. นายชาญ สารเลศิโสภณ  ผูอ้ านวยการใหญ่    กรรมการ 
13. นายมนตช์ยั  รตันะ  รองผูอ้ านวยการใหญ่    กรรมการ 
14. นายเอนก  สริวิชิช ์ ทีป่รกึษาส านกังานสภาอุตสาหกรรมฯ  กรรมการ 
15. นางองัศนา  ชวีะดุษฎี  ผูอ้ านวยการฝา่ยส่งเสรมิและสนบัสนุนอุตสาหกรรม กรรมการ  
16. นายภาคภมู ิ ตรีะนนัทน์  ผูอ้ านวยการฝา่ยองคก์รระหว่างประเทศ    กรรมการ 
17. นายสรินิทร ์ ปิยพฤทธิ ์ ผูอ้ านวยการสถาบนั SMI      กรรมการแเละเลขานุการ 
18. นางสาวพชัรยีา เจตสรณ์  เจา้หน้าทีบ่รหิารสถาบนั SMI       ผูช้่วยเลขานุการ 
19. นางสาวมลฤด ีพฤทธโิรจน์ถาวร เจา้หน้าทีฝ่า่ยองคก์รระหว่างประเทศ      ผูช้่วยเลขานุการ 
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รายช่ือคณะทีป่รึกษาวชิาการ จากสถาบันเทคโนโลยนีานาชาติสิรินธร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

   
1 ผศ.ดร.วริีศ อมัระปาล  

2 ผศ.ดร. สุธาทิพย ์สวนมะลิ  

3 ดร. ณฎัฐริกา ฤทธิทิพยพ์นัธ์  

4 ดร. บุญญรัตน์ สัมพนัธ์วฒันชยั  

5 ดร. ประกาศ  จนัจะนะ  

6 ดร. ช านาญ งามมณีอุดม  

7 คุณนพเกา้ จนัทร์สุขสวสัด์ิ  

8 นายสุพจน์   ลาภปรารถนา  

9 นายอิทธิศกัด์ิ  ลือจรัสไชย  

10 คุณลดัดาวลัย ์ ราชุรัชต  

11 ดร. นิโลบล  นาคะเลิศกว ี  

12 นายบุญชาต    ชยัปาริฉตัร์  
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