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บทคัดย่อ 

 

การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 1) เพื่อศึกษาการใชก้ลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของ

บริษทัส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทย 2) เพื่อเปรียบเทียบการใชก้ลยุทธ์ส่วน

ประสมทางการตลาดของบริษทัส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทย จาํแนกตาม 

ลกัษณะขององค์การ และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทาง

การตลาด กบั ผลการดาํเนินงานทางการตลาดของบริษทัส่งออกรถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบ

ของไทย ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ บริษทัส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทย 

จาํนวน 227 บริษทั เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ทาํการวิเคราะห์

ขอ้มูล โดยใชค้่าสถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชส้ถิติการ

วเิคราะห์ความแปรปรวนแบบจาํแนกทางเดียวในการทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษา พบวา่   

1)  บริษัทส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทยมีการใช้กลยุทธ์ส่วน

ประสมทางการตลาดในระดบัมาก โดยบริษทันิยมใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่อง

ทางการจดัจาํหน่ายมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ตามลาํดบั 

2)  บริษทัท่ีมีขนาดองคก์าร ประเภทของธุรกิจ ประเทศท่ีส่งออกและอายุการดาํเนินงาน

แตกต่างกนั มีการใชก้ลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดในระดบัท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั  

3)  การใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัผลการดาํเนินงานทาง

การตลาดในด้านยอดการส่งออกและด้านการเพิ่มข้ึนของส่วนแบ่งการตลาดของบริษทัส่งออก

รถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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ABSTRACT 

 

The objectives of this study are 1) to study Marketing Mix Strategy utilized by Thai 

motor vehicles and parts exporters, 2) to compare the level of utilization of Marketing Mix 

Strategy of Thai motor vehicles and parts exporters classified by organizational characteristics, 

and 3) to study the relationship between the level of utilization of Marketing Mix Strategy and 

Marketing Performance of Thai motor vehicles and parts exporters. The samples of this study 

were 227 Thai motor vehicles and parts exporters. The questionnaires were used to collect the 

data. Descriptive statistics including percentage, mean and standard deviation were used to 

analyze the data. Research hypothesis were tested using One-way ANOVA. The results of this 

study are as follows:   

1)  Thai motor vehicles and parts exporters have a high level of utilization of 

Marketing Mix Strategy which are the Distribution Strategy, Product Strategy, Pricing Strategy 

and Promotion Strategy, respectively.       

2)  Thai motor vehicles and parts exporters which have differences of organizational 

size, business types, exporting countries, and operation time are significantly differences in the 

level of utilization of Marketing Mix Strategy. 

3) There are relationships between Marketing Mix Strategy and Marketing 

Performance which are the export value and increasing of market share of Thai motor vehicles 

and parts exporters. 
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วิทยานิพนธ์เล่มน้ีสําเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยความอนุเคราะห์ และความช่วยเหลืออยา่งดียิ่ง

จากผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. จรัญญา ปานเจริญ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีไดก้รุณาสละเวลา

คอยใหค้าํปรึกษาและช้ีแนะแนวทางท่ีเป็นประโยชน์สําหรับงานวิจยั สนบัสนุนส่งเสริมจนงานวิจยั
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พงศ์ยี่หลา้ รองศาสตราจารย ์วิรัช สงวนวงศ์วาน และ ดร.เยาวลกัษณ์ ราชแพทยาคม ท่ีกรุณาให้

คาํแนะนําและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผูว้ิจ ัย ขอขอบพระคุณผูอ้าํนวยการ

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิวะนนัท ์ศิวพิทกัษ์ และคณะอาจารยท่ี์

ใหค้าํแนะนาํในการทาํวจิยัรวมถึงเจา้หนา้ท่ีภาควชิาบริหารธุรกิจ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต

ทุกท่านท่ีให้คาํแนะนําและความรู้ทางด้านวิชาการ ตลอดจนอาํนวยความสะดวกในด้านการ

จดัเตรียมเอกสาร อนัเป็นประโยชน์และช่วยใหก้ารทาํวจิยัในคร้ังน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

สุดทา้ยน้ีขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อสถิตยแ์ละคุณแม่บรรจง โปร่งจิตร์ ท่ีคอยให้การ

สนบัสนุนดา้นการเรียน และคอยเป็นกาํลงัใจให้กบัผูว้ิจยัตลอดมา ขอขอบคุณทุกคนในครอบครัว 

ตลอดจนเพื่อนๆ พี่ๆ นกัศึกษาปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจรหสั 52 สําหรับกาํลงัใจและคาํแนะนาํ

ท่ีดีท่ีมีใหก้บัผูว้จิยัเสมอ หากงานวจิยัน้ีมีขอ้บกพร่องประการใดผูว้จิยัขออภยัมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

จากความร่วมมือกนัของอาเซียน ซ่ึงประเทศสมาชิกจะตอ้งรวมกนัเป็นตลาดและฐาน

การผลิตเดียว โดยการเปิดเสรีดา้นสินคา้บริการและการลงทุน และจากการไดว้างรากฐานของการ

รวมตวักนัทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดว้ยการจดัตั้งเขตการคา้เสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area) 

และสร้างความตกลงกนัทางเศรษฐกิจในดา้นอ่ืนๆ เพื่อให้เกิดการเปิดกวา้งทางเศรษฐกิจ ช่วยส่ง 

เสริมขีดความสามารถทางดา้นการแข่งขนั และทาํให้อาเซียนสามารถเขา้ไปแข่งขนัในตลาดโลกได้

โดยไม่อยูใ่นภาวะท่ีเสียเปรียบ (5ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

, 2556) ความร่วมมือกนัของอาเซียนสร้างประโยชน์และความไดเ้ปรียบให้กบัประเทศไทยใน

หลายๆ ดา้น เช่น ความแข็งแกร่งในอาํนาจการต่อรอง การขยายขนาดของตลาด การขยายตวัดา้น

การคา้และการลงทุน ยกระดบัความเป็นอยู่ของชุมชน เป็นตน้ (5ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรม

อาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, 2556) อนัเน่ืองมาจาก ความร่วมมือกนัของอาเซียนท่ีทาํให้

ภูมิภาคเกิดความมัน่คงและมีเสถียรภาพ โดยประเทศไทยจะสามารถส่งออกไปยงัประเทศอาเซียน

ไดม้ากข้ึนและมีความคล่องตวัในการดาํเนินงาน 

อุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วนของไทยนบัเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมหลกัท่ีมีความ

แข็งแรงและสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กบัประเทศไดอ้ยา่งมหาศาลโดยประเทศไทยเป็น 

Automotive Hub ชั้นนาํในภูมิภาคอาเซียน ไม่ว่าจะในดา้นการผลิตการขายและการส่งออกไปยงั

ตลาดต่างประเทศ สืบเน่ืองจากความพร้อมดา้นวตัถุดิบ ดา้นโครงสร้างพื้นฐานความรู้ความสามารถ

ของแรงงาน และการไดรั้บการสนบัสนุนจากทางภาครัฐอยา่งต่อเน่ือง (Insight AEC - Maximizing 

ASEAN Prosperity, 2556) ดงันั้น ประเทศไทยจึงกลายเป็นฐานการผลิตรถยนตแ์ละส่งออกช้ินส่วน

ยานยนต์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียนกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน ประกอบด้วย

อุตสาหกรรมต้นนํ้ า ซ่ึงได้แก่ อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมยาง 

อุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์ และ 

อุตสาหกรรมปลายนํ้ า ได้แก่ อุตสาหกรรมประกอบยานยนต์ซ่ึงแบ่งย่อยเป็น การประกอบ

รถจกัรยานยนต์ การประกอบรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และการประกอบยานยนต์เพื่อการพาณิชย ์
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อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองทั้งในแง่การผลิตและการจาํหน่ายใน

ประเทศและต่างประเทศ เน่ืองจากนโยบายการส่งเสริมใหมี้การขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมยาน

ยนตข์องภาครัฐดว้ยมาตรฐานการจูงใจต่างๆ ซ่ึงส่งผลให้การผลิตรถยนตใ์นประเทศมีปริมาณเพิ่ม

สูงข้ึนอยา่งมากโดยมีอตัราการเติบโตเฉล่ีย (Compound annual growth rate - CAGR) ในช่วงปี พ.ศ. 

2545 – 2549 สูงถึงร้อยละ 21 (ภาพท่ี 1.1 ) เพราะเป็นช่วงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจหลงัเกิดวิกฤติการเงิน

ในประเทศไทย ต่อมาการผลิตรถยนต์มีการเติบโตข้ึนแต่เป็นไปในอตัราท่ีช้าลงระหว่างปี พ.ศ. 

2550 – 2554 เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีเกิดวิกฤติหลายต่อหลายคร้ัง ไม่วา่จะเป็นวิกฤติการเงินในประเทศ

สหรัฐอเมริกาท่ีส่งผลกระทบทัว่โลกในปี 2553 และ เหตุการณ์สึนามิในญ่ีปุ่นและอุทกภยัคร้ังใหญ่

ในประเทศไทยเม่ือปี พ.ศ. 2554 เหล่าน้ีส่งผลให้เกิดการขาดแคลนของช้ินส่วนยานยนตท์ัว่โลก แต่

สถานการณ์ก็เร่ิมเป็นไปในทางท่ีดี โดยมีการฟ้ืนตวัอยา่งรวดเร็วในปี พ.ศ. 2555 (สถาบนัยานยนต,์ 

2555) ซ่ึงคาดวา่จะมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

 

 
 

ภาพที ่1.1  การผลิต การจาํหน่ายรถยนตใ์นประเทศ และการส่งออกของไทย 

 

ทีม่า:  สถาบนัยานยนต ์(2555) 
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สินคา้ยานยนตแ์ละช้ินส่วนถือเป็นสินคา้ส่งออกท่ีมีมูลค่าการส่งออกมากเป็นอนัดบัท่ี 1 

จากอนัดบัการส่งออกท่ีสาคญัของไทยเรียงตามมูลค่า 10 อนัดบัแรกโดยมีปริมาณการส่งออกในปี 

2556 อยู่ท่ี 618,041.1 ลา้นบาท (ตารางท่ี 1.1) และ เป็นสินคา้ส่งออกอนัดบัท่ี 2 จากอนัดบัสินคา้ 

ออกสําคญั 10 อนัดบัแรกของไทยกบั อาเซียน โดยมีปริมาณการส่งออกในปี 2556 อยูท่ี่ 165,406.4 

ล้านบาท (ตารางท่ี 1.2) และ มีแนวโน้มการเติบโตท่ีสูงข้ึนในปีต่อไป สืบเน่ืองจากได้ผ่านพน้

เหตุการณ์วิกฤตทางการเงินในสหรัฐอเมริกาในปี 2553 และภยัพิบติัทางธรรมชาติทั้งในประเทศ

ญ่ีปุ่นและประเทศไทยในปี 2554 ประกอบกบัอุตสาหกรรมน้ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนทั้งจาก

ภาครัฐและเอกชนภายใตเ้ป้าหมายของการเป็นศูนยก์ลางการผลิตและการส่งออกยานยนต์และ

ช้ินส่วน และความเช่ือมโยงกบัอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เช่น อุตสาหกรรมยางรถยนตอุ์ตสาหกรรมเหล็ก

อุตสาหกรรมพลาสติกซ่ึงจะเป็นอุปสงคสื์บเน่ืองไปสู่อุตสาหกรรมอ่ืนภายในประเทศต่อไป 

ผูว้ิจยัไดเ้ห็นถึงบทบาทสําคญัของอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วนในตลาดโลกและ

ตลาดอาเซียน ซ่ึงสร้างมูลค่าการส่งออกท่ีสูงมากแก่ประเทศไทย และมีแนวโน้มการเติบโตอย่าง

ชดัเจน ดงันั้น จึงสนใจท่ีจะศึกษากลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดของการส่งออกรถยนต ์อุปกรณ์

และส่วนประกอบของไทยเพื่อหาความไดเ้ปรียบทางธุรกิจ และเพื่อใหท้ราบถึงทิศทางการปรับปรุง

และพฒันาศกัยภาพในการส่งออก โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีสามารถนาํไปเป็นแนวทางใน

การพฒันาดา้นกลยทุธ์การส่งออก ดา้นศกัยภาพของแรงงาน ดา้นการผลิตและจาํหน่าย เป็นตน้ และ

อาจมีส่วนช่วยใหบ้ริษทัในประเทศไทยนาํไปประยกุตใ์ชเ้ป็นกลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจ ตลอดจนเป็น

แนวทางใหก้บับริษทัของไทยรายใหม่ๆ ในการทาํธุรกิจต่อไปในอนาคต 
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ตารางที ่ 1.1  มูลค่า อตัราขยายตวั และสัดส่วนของสินคา้ส่งออกสาํคญั 10 รายการแรกของไทยระหวา่งปี พ.ศ. 2553 – 2556 

 

ช่ือสินค้า 

มูลค่า: ล้านบาท อตัราขยายตัว (%) สัดส่วน (%) 

2553 2554 2555 
2555 

(ม.ค.-ต.ค.) 

2556 

(ม.ค.-ต.ค.) 
2553 2554 2555 

2555 

(ม.ค.-ต.ค.) 

2556 

(ม.ค.-ต.ค.) 
2553 2554 2555 

2555 

(ม.ค.-ต.ค.) 

2556 

(ม.ค.-ต.ค.) 

1 รถยนตอุ์ปกรณ์และส่วนประกอบ 561,108.8 511,503.6 707,712.2 574,395.2 618,041.1 48.30 -8.84 38.36 24.69 7.60 9.18 7.63 9.99 9.68 10.73 

2 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ

ส่วนประกอบ 
596,677.7 513,710.1 588,398.7 497,456.8 443,513.3 9.39 -13.90 14.54 7.77 -10.84 9.76 7.66 8.31 8.38 7.70 

3 นํ้ามนัสาํเร็จรูป 245,996.2 303,794.8 397,858.7 334,240.9 310,281.9 14.86 23.50 30.96 32.56 -7.17 4.02 4.53 5.62 5.63 5.39 

4 อญัมณีและเคร่ืองประดบั 366,818.3 371,239.3 408,040.2 367,235.4 265,277.9 9.92 1.21 9.91 13.78 -27.76 6.00 5.53 5.76 6.19 4.61 

5 เคมีภณัฑ ์  182,464.7  250,053.8  263,027.9 219,268.8  230,686.5 19.88 37.04 5.19 5.11  5.21 2.98 3.73 3.71 3.69  4.01 

6 เมด็พลาสติก 200,326.0 265,381.6 263,587.2 220,505.1 226,685.8 31.81 32.47 -0.68 -0.93 2.80 3.28 3.96 3.72 3.72 3.94 

7 ผลิตภณัฑย์าง 203,428.1 253,054.9 259.768.0 216,665.8 213,547.3 33.13 24.40 2.65 3.69 -1.44 3.33 3.77 3.67 3.65 3.71 

8 ยางพารา 249,262.5 382,903.5 270,153.8 227,584.0 198,807.7 70.51 53.61 -29.45 -30.13 -12.64 4.08 5.71 3.81 3.83 3.45 

9 แผงวงจรไฟฟ้า 255,322.1 238,173.4 206,462.1 169,926.8 179,553.9 16.32 -6.72 -13.31 -20.09 5.67 4.18 3.55 2.92 2.86 3.12 

10 
เคร่ืองจกัรกลและส่วนประกอบ

ของเคร่ืองจกัรกล 
154,486.5 184.492.1 192,682.7 159,645.9 170,799.3 36.31 19.42 4.44 7.91 6.99 2.53 2.75 2.72 2.69 2.97 

รวม 10 รายการ 3,015,891.0 3,274,307.0 3,557,691.4 2,986.924.7 2,857,195.0 25.26 8.57 8.65 5.78 -4.34 49.33 48.81 50.23 50.33 49.62 

อ่ืนๆ 3,097,444.6 3,433,682.5 3,524,799.6 2,948,248.3 2,901,232.0 11.14 10.86 2.65 0.93 -1.59 50.67 51.19 49.77 49.67 50.38 

รวมทั้งส้ิน 6,113,335.5 6,707,989.5 7,082,491.0 5,935,173.0 5,758,427.0 17.69 9.73 5.58 3.32 -2.98 100.0 100.0 100.0 100.00 100.00 

 

ทีม่า:  ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารสาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์(2556) 

4 
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ตารางที ่ 1.2  มูลค่า อตัราขยายตวั และสัดส่วนของสินคา้ส่งออก 10 อนัดบัแรกของไทยกบั อาเซียนระหวา่งปี พ.ศ. 2553 - 2556 

 

ช่ือสินค้า 

มูลค่า: ล้านบาท อตัราขยายตัว (%) สัดส่วน (%) 

2553 2554 2555 
2555 

(ม.ค.-ต.ค.) 

2556 

(ม.ค.-ต.ค.) 
2553 2554 2555 

2555 

(ม.ค.-ต.ค.) 

2556 

(ม.ค.-ต.ค.) 
2553 2554 2555 

2555 

(ม.ค.-ต.ค.) 

2556 

(ม.ค.-ต.ค.) 

1 นํ้ามนัสาํเร็จรูป 182,195.9 238,411.9 287,922.6 241,552.5 225,121.9 41.32 30.85 20.77 22.70 -6.80 12.99 14.64 16.50 16.56 15.02 

2 
รถยนต ์อุปกรณ์และ

ส่วนประกอบ 
149,942.8 144,130.6 203,120.2 159,628.7 165,406.4 42.56 -3.88 40.93 24.36 3.62 10.69 8.85 11.64 10.94 11.04 

3 เคมีภณัฑ ์ 54,924.9 69,212.1 75,483.7 64,400.8 72,785.4 22.89 26.01 9.06 7.19 13.02 3.91 4.25 4.33 4.41 4.86 

4 
เคร่ืองจกัรและส่วนประกอบของ

เคร่ืองจกัรกล 
55,580.2 74,433.0 79,104.8 65,095.1 64,034.0 43.11 33.92 6.28 11.16 -1.63 3.96 4.57 4.53 4.46 4.27 

5 เมด็พลาสติก 45,283.8 61,373.5 59,786.8 50,439.0 55,243.4 36.85 35.53 -2.59 -2.44 9.53 3.23 3.77 3.43 3.46 3.69 

6 เหล็ก เหล็กกลา้และผลิตภณัฑ ์ 49,341.4 55,541.0 59,877.1 48,167.2 54,725.1 14.93 12.56 7.81 4.37 13.61 3.52 3.41 3.43 3.30 3.65 

7 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ

ส่วนประกอบ 
77,797.7 68,855.9 62,072.8 52,414.5 51,840.3 14.83 -11.49 -9.85 -13.49 -1.10 5.54 4.23 3.56 3.59 3.46 

8 แผงวงจรไฟฟ้า 59,089.9 57,057.6 45,159.5 38,237.9 39,914.6 11.76 -3.44 -20.85 -24.98 4.38 4.21 3.50 2.59 2.62 2.66 

9 นํ้าตาลทราย 40,301.7 48,751.5 56,596.3 52,468.6 37,714.4 73.26 20.97 16.09 22.29 -28.12 2.87 2.99 3.24 3.60 2.52 

10 อญัมณีและเคร่ืองประกอบ 3,723.7 7,123.1 9,365.9 8,790.6 35,900.7 48.56 91.29 31.49 36.48 308.40 0.27 0.44 0.54 0.60 2.40 

รวม 10 รายการ 718,181.8 824,890.3 938,489.7 781,194.8 802,686.3 32.98 14.86 13.77 11.18 2.75 51.19 50.64 53.78 53.55 53.55 

อ่ืนๆ 684,923.6 803,912.2 802,508.4 677,587.8 696,227.7 20.92 17.37 0.32 0.05 2.75 48.81 49.36 46.22 46.45 46.45 

รวมทั้งส้ิน 1,403,105.4 1,628,802.5 1,744,998.1 1,458,782.7 1,498,913.9 26.81 16.09 7.13 5.72 2.75 100.0 100.0 100.0 100.00 100.00 

 

ทีม่า:  ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารสาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์(2556) 5 
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1.2  คําถามการวจัิย 

การศึกษาน้ีมีการกาํหนดคาํถามการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 

1.  บริษทัส่งออกรถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทยมีการใชก้ลยุทธ์ส่วนประสมทาง

การตลาดอยา่งไร 

2.  บริษทัส่งออกรถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทย ท่ีมีลกัษณะองคก์ารท่ีแตกต่างกนั

มีการใชก้ลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัหรือไม่ 

3.  การใชก้ลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัผลของการดาํเนินงานทางการ 

ตลาดของบริษทัส่งออกรถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทยหรือไม่ 

 

1.3  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

จากคาํถามการวจิยัสามารถนาํมากาํหนดเป็นวตัถุประสงคก์ารวจิยัไดด้งัน้ี 

1. เพื่อศึกษาการใชก้ลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของบริษทัส่งออกรถยนต ์ อุปกรณ์และ

ส่วน ประกอบของไทย 

2. เพื่อเปรียบเทียบการใชก้ลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดของบริษทัส่งออกรถยนต ์อุปกรณ์

และส่วนประกอบของไทย จาํแนกตามลกัษณะขององคก์าร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการใชก้ลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดกบัผลการดาํเนิน 

ทางการตลาดของบริษทัส่งออกรถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทย 

 

1.4  สมมติฐานในการวจัิย 

การศึกษาน้ีมีการตั้งสมมติฐานในการวจิยั ดงัต่อไปน้ี  

สมมติฐานท่ี 1 บริษทัส่งออกรถยนตอุ์ปกรณ์และส่วนประกอบของไทยในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนท่ีมีลกัษณะขององค์การแตกต่างกนัมีการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 

ท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัผลการดาํเนินงาน

ทางการตลาดของบริษทัส่งออกรถยนตอุ์ปกรณ์และส่วนประกอบของไทยในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 
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1.5  ขอบเขตของการวจัิย 

1.  ขอบเขตดา้นประชากรและพื้นท่ี 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือบริษทัส่งออกรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ 

ของไทยซ่ึงมีจาํนวนทั้งส้ิน 521 รายในประเทศไทยตามขอ้มูลของ Thailand‘s Exporters Directory 

(กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย,์ 2557) 

 

2.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

การศึกษาน้ีมุ่งศึกษาประเด็นดงัต่อไปน้ี 

2.1   ลกัษณะขององคก์ารไดแ้ก่ ขนาดขององคก์าร ประเภทของธุรกิจ ประเภทของสินคา้

ประเทศท่ีส่งออก และอายุของการดาํเนินงานของผูส่้งออกรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ 

ของไทยในอาเซียน 

2.2  กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดตามแนวคิดของ Philip Kotler (2546) ได้แก่ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจาํหน่ายและดา้นการส่งเสริมการตลาด 

2.3  ผลการดาํเนินงานทางการตลาดอนัไดแ้ก่ ยอดการส่งออก และ การเพิ่มข้ึนของส่วน

แบ่งการตลาด (Market Share) 

3.  ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

ใช้เวลาการวิจยัในช่วงระหว่าง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ถึง เดือนกรกฎาคม  

พ.ศ. 2557 

 

1.6  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บมีดงัต่อไปน้ี 

1.  ผูป้ระกอบการธุรกิจส่งออกรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้าก

การวจิยัน้ีไปกาํหนดทิศทางการปรับปรุงและพฒันาศกัยภาพในการส่งออกโดยใหมี้ความสอดคลอ้ง

กนักบัลกัษณะขององคก์าร 

2.  ผู ้ประกอบการสามารถนําผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้เป็นกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจ 

ในดา้นการตลาด ได ้

3.  ผูป้ระกอบการรายใหม่สามารถนําผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นและแนวทาง 

ในการทาํธุรกิจต่อไปในอนาคต 
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1.7  นิยามศัพท์เฉพาะ 

อุตสาหกรรมส่งออกรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ หมายถึง อุตสาหกรรม 

ท่ีผลิตและส่งออกรถยนตแ์ละ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ดงัน้ีรถยนต ์ไดแ้ก่ รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล 

และ รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ หรือ รถกะบะอุปกรณ์และส่วนประกอบ ได้แก่ ช้ินส่วนเพื่อใช ้

ในการผลิตรถยนต ์ช้ินส่วนอะไหล่เพื่อการทดแทนอุปกรณ์เสริมและตกแต่ง ยางรถยนต์ อุปกรณ์

พลาสติกและกระจกรถยนต ์เป็นตน้ 

รถยนต์ (Car หรือ Automobile) หมายถึง รถท่ีมีลอ้ตั้งแต่สามลอ้ข้ึนไปและเดินดว้ย

เคร่ืองยนต์ กาํลงัไฟฟ้า หรือพลงังานอ่ืน แต่ไม่รวมถึงรถท่ีเดินบนราง รถจกัรยานยนต์มีพ่วงขา้ง 

ไม่เกินหน่ึงลอ้และรถยนตท่ี์รัฐมนตรีประกาศกาํหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ผู้ ส่งออก หมายถึง ผูส่้งออกรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทยไปยงัตลาด

อาเซียน 

อาเซียน หมายถึง กลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย พม่า มาเลเซีย 

อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวยีดนาม ลาว กมัพชูา และ บรูไน 

องค์การ หมายถึง บุคคลกลุ่มหน่ึงท่ีมารวมตวักันโดยมีวตัถุประสงค์หรือเป้าหมาย 

อยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งร่วมกนั  

ขนาดขององค์การ หมายถึง ขนาดขององค์การโดยแบ่งตามจาํนวนของพนักงาน  

ซ่ึงได้แก่ ขนาดเล็กหมายถึงมีพนักงานไม่เกิน 50 คน ขนาดกลาง หมายถึงมีจาํนวนพนักงาน 

ตั้งแต่ 50 – 200 คน และ ขนาดใหญ่ หมายถึงมีพนกังานมากกวา่ 200 คน 

กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีธุรกิจนาํมาใช้

เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างการตลาดซ่ึงประกอบดว้ย 

ด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง0 ผลิตภณัฑ์0รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบท่ีนาํเสนอต่อ

ลูกค้าโดยมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มี คุณภาพ มีเทคโนโลยี ท่ีสมัย และ รูปแบบ 

ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

ด้านราคา หมายถึง ราคาท่ีสร้างคุณค่าให้กบัตวัผลิตภณัฑ์โดยอยูใ่นรูปของจาํนวนเงิน 

ท่ีใชใ้นการแลกเปล่ียนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลิตภณัฑร์ถยนตอุ์ปกรณ์และส่วนประกอบ 

ด้านช่องทางการจัดหน่าย หมายถึง ช่องทางการจดัจาํหน่าย การกระจายสินคา้ หรือ 

การเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์ไปสู่ลูกคา้ในตลาดโดยอาศยักิจกรรมทางด้านการขนส่ง สินคา้คงคลงั  

การสร้างพนัธมิตรหรือตวัแทนจาํหน่ายรายยอ่ย เป็นตน้ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด หมายถึง การทาํกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่ือสารให้ลูกคา้รับรู้ถึง

ลักษณะผลิตภัณฑ์และสร้างทัศนคติท่ีดีต่อผูส่้งออกไทยโดยมีเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสาร 

DPU
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ท่ีเรียกว่า “Promotion Mix” เช่นการประชาสัมพนัธ์การบริการหลังการขายการโฆษณา 

ผา่นส่ืออินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 

ผลการดําเนินงานทางการตลาด หมายถึง ผลงานท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมอนัเก่ียวขอ้งกบั

การใชก้ลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงประกอบดว้ยการเจริญเติบโตของ 

ยอดการส่งออก หมายถึง การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของจาํนวนยอดการส่งออกในตลาด

ต่างประเทศ 

การเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งการตลาด หมายถึง การเพิ่มข้ึนของส่วนแบ่งการตลาด หรือ  

Market Share ในตลาดต่างประเทศ DPU



 

 

บทที ่2 

แนวคดิทฤษฎ ีงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของผูส่้งออก

รถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้

แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสาร วารสาร ตาราต่าง ๆ โดยมีสาระสาคญัดงัน้ี 

2.1  ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัอุตสาหกรรมยานยนตอุ์ปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศ

ไทย 

2.2  ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัแนวคิดและทฤษฎีการคา้ระหวา่งประเทศ  

2.3  ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียน การส่ง 

ออกและสภาพทางการแข่งขนัของไทยในอาเซียน 

2.4  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักลยทุธ์ส่วนประสมการตลาด (4P’s)  

2.5  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1  ข้อมูลเกีย่วกบัอุตสาหกรรมยานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทย 

2.1.1  ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรม 

ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ มี

ดงัต่อไปน้ี 

อุตสาหกรรมตน้นํ้ า ไดแ้ก่ การวิจยัและพฒันา การออกแบบผลิตภณัฑ์ และการผลิต

ช้ินส่วนขั้นพื้นฐาน 

อุตสาหกรรมกลางนํ้ า ไดแ้ก่ การผลิตช้ินส่วนย่อยหรือระบบยอ่ย การผลิตช้ินส่วน

ระบบหลกัเพื่อป้อนโรงงานประกอบรถยนต ์และการประกอบ 

อุตสาหกรรมปลายนํ้า ไดแ้ก่ การจาํหน่าย (คา้ปลีก) และส่งออก 

2.1.1.1  อุตสาหกรรมตน้นํ้า 

สาํหรับการวจิยัและพฒันาและการออกแบบผลิตภณัฑน์ั้น กิจกรรมน้ีจะเกิดข้ึนท่ีบริษทั

แม่ท่ีเป็นเจา้ของเทคโนโลยซ่ึีงเป็นผูท้าํการวจิยัและพฒันา ตลอดจนออกแบบยานยนต ์โดยไทยไม่มี

DPU
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บทบาทในขั้นตอนน้ี แต่มีแนวโนม้ท่ีไทยจะเขา้ไปมีส่วนในดา้นการวิจยัและพฒันาเน่ืองจากบริษทั

ประกอบรถยนตแ์ละบริษทัผลิตช้ินส่วน เร่ิมมีการตั้งศูนยว์จิยัและพฒันาข้ึนในไทย ในส่วนของการ

ผลิตช้ินส่วนขั้นพื้นฐาน ไทยไม่มีแหล่งวตัถุดิบขั้นพื้นฐานในประเทศ เช่น เหล็ก หนงั ส่ิงทอสํา 

หรับทาํพรม เป็นตน้ ทาํให้ไทยตอ้งนาํเขา้วตัถุดิบขั้นพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ ผูผ้ลิตวตัถุดิบขั้นพื้น 

ฐาน คือ ผูผ้ลิตช้ินส่วนขั้นท่ี 3 หรือ Third-Tier ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนประเภท REM (Replace-ment 

Equipment Manufacturer) และเป็นกลุ่มท่ีจดัหาวตัถุดิบให้กบัผูผ้ลิต First-Tier หรือ เป็นผูผ้ลิต

ช้ินส่วนท่ีจาํหน่ายในตลาดอะไหล่ทดแทน หรือ ผูผ้ลิตท่ีสนบัสนุนดา้นการผลิต ผูผ้ลิตในกลุ่มน้ีอาจ

ถูกจดัให้อยูใ่น First-Tier ไดใ้นบางผลิตภณัฑ์ ผูผ้ลิตช้ินส่วนขั้นน้ีส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการชาว

ไทยท่ีมีขนาดเล็กและขนาดกลางเป็นหลกั โดยลกัษณะการดาํเนินงานจะเป็นการนาํเขา้วตัถุดิบขั้น

พื้นฐานจากต่างประเทศ มาแปรรูปเป็นช้ินส่วนพื้นฐานหรือช้ินส่วนขนาดเล็กทัว่ไปสําหรับการ

ประกอบยานยนต ์และส่งต่อไปใหก้บัผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมกลางนํ้ าเพื่อนาํไปใชเ้ป็นส่วน 

ประกอบการผลิตช้ินส่วนหรือส่วนประกอบท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน และมีความซบัซอ้นมากข้ึนต่อไป กิจ 

กรรมสนบัสนุนของอุตสาหกรรมตน้นํ้ า ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมกระจก อุตสาห 

กรรมยาง อุตสาหกรรมเคร่ืองหนงั อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรม

เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร และอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 

2.1.1.2  อุตสาหกรรมกลางนํ้า 

อุตสาหกรรมกลางนํ้ าเป็นการนาํช้ินส่วนขั้นพื้นฐานมาประกอบเป็นช้ินส่วนยอ่ย หรือ 

ระบบยอ่ยของช้ินส่วนยานยนต ์ (ช้ินส่วนขั้นท่ี 2) หรือเป็นระบบหลกัของช้ินส่วนยานยนต ์ (ช้ิน 

ส่วนขั้นท่ี 2) โดยถา้เป็นช้ินส่วนท่ีไม่ไดอ้าศยัเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต จะเป็นช้ินส่วนท่ีผลิตได้

ในไทย แต่ถา้เป็นช้ินส่วนท่ีตอ้งอาศยัเทคโนโลยีท่ีมีความซบัซ้อนหรือเป็นช้ินส่วนท่ีตอ้งใชร้ะบบอิ 

เล็กทรอนิกส์เขา้มาเก่ียวขอ้ง เช่น ใชร้ะบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบควบคุม จะเป็นช้ินส่วนท่ีตอ้งนาํ 

เขา้จากต่างประเทศ การผลิตช้ินส่วนของอุตสาหกรรมกลางนํ้ าน้ี ลกัษณะและมาตรฐานจะถูกกาํ 

หนดโดยบริษทัประกอบรถยนต ์ ซ่ึงทาํให้ผูป้ระกอบการชาวไทยไม่มีบทบาทมากนกั เพราะขอ้จาํ 

กดัทางดา้นเทคโนโลยแีละความเช่ือมัน่ในการผลิตสินคา้ให้ไดต้ามมาตรฐาน ทาํให้ผู ้ประกอบการ

ท่ีเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตข์ั้นท่ี 1 (First-Tier) และขั้นท่ี 2 (Second-Tier) ส่วนใหญ่เป็นผูป้ระ 

กอบการจากบรรษทัขา้มชาติหรือเป็นบริษทัขา้มชาติท่ีมีการร่วมทุนกบัคนไทย จะมีบริษทัท่ีคนไทย

เป็นเจา้ของเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น จุดท่ีน่าสนใจในอุตสาหกรรมกลางนํ้ าน้ีคือ ในบางช้ินส่วนท่ีบริษทั

แม่ท่ีเป็นบรรษทัขา้มชาติ จะเปิดโอกาสให้บริษทัผูผ้ลิตในประเทศ เป็นผูร่้วมออกแบบและพฒันา

ช้ินส่วนตามลกัษณะ และคุณสมบติัท่ีบริษทัแม่เป็นผูก้าํหนด โดยบริษทัประกอบรถยนตจ์ะเลือกซ้ือ

DPU
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ช้ินส่วนจากผูผ้ลิตท่ีมีตน้ทุนการผลิตท่ีตํ่าท่ีสุด และมีความสามารถในการผลิตช้ินส่วนตามคุณสม 

บติัท่ีกาํหนดให ้

สําหรับการประกอบรถยนตน์ั้น เป็นการอาศยัช้ินส่วนขั้นท่ี 1 และ 2 จากอุตสาหกรรม

กลางนํ้ ามาประกอบเป็นรถยนต ์ เพื่อจาํหน่ายในประเทศและเพื่อการส่งออก ผูป้ระกอบการในอุต 

สาหกรรมกลางนํ้ าท่ีเป็นผูป้ระกอบรถยนต์นั้นเป็นบรรษทัขา้มชาติทั้งส้ิน กิจกรรมสนบัสนุนสํา 

หรับอุตสาหกรรมกลางนํ้า ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เป็นตน้ 

2.1.1.3  อุตสาหกรรมปลายนํ้า 

อุตสาหกรรมปลายนํ้ า ไดแ้ก่ การจาํหน่ายรถยนตท่ี์ประกอบเสร็จแลว้ให้กบัผูบ้ริโภค

ผา่นทางตวัแทนจาํหน่าย และการบริการหลงัการขายท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ การซ่อมบาํรุง อะไหล่ เป็น

ตน้ โดยกิจกรรมสนบัสนุนของอุตสาหกรรมปลายนํ้ า ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมประกนัภยั สถาบนัการ 

เงิน การซ่อมบาํรุง อะไหล่ เป็นตน้ DPU
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ภาพที ่2.1  ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วน 

ทีม่า:  บริษทั ไบรอนั เคฟ (ประเทศไทย) จาํกดั (2555) 

 

13 
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2.1.2  การผลิตรถยนต ์และช้ินส่วนประกอบ 

ประเทศไทยเร่ิมมีการนาํรถยนตเ์ขา้มาใชต้ั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 5 (สารานุกรมไทยสําหรับ

เยาวชนโดยพระราชประสงคใ์นพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั, เล่มท่ี 24, 2556) รถยนตท่ี์นาํเขา้มา

ใชใ้นระยะแรกตอ้งบรรทุกเรือเดินสมุทรจากต่างประเทศ ซ่ึงส่วนมากจะมาจากทวีปยุโรป การผลิต

รถยนต์ในประเทศไทยได้เร่ิมข้ึนเม่ือประมาณปี พ.ศ. 2505 และ ไดมี้การพฒันาอย่างต่อเน่ืองจน

สามารถผลิตเพื่อการส่งออกไดใ้นปัจจุบนั โดยอุตสาหกรรมการผลิตรถยนตเ์ป็นอุตสาหกรรมขนาด

ใหญ่ ประกอบดว้ย 3 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ ส่วนของโรงงานผูผ้ลิตช้ินส่วน ส่วนของโรงงานประกอบ

รถยนต ์และ ส่วนของการจดัจาํหน่ายและบริการ 

รถยนตส์ามารถแบ่งส่วนประกอบออกเป็นส่วนต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

1)  ตวัถงั เช่น หวัเก๋ง ประตู ฝากระโปร่ง โครงหลงัคา กระบะ ฝาทา้ย กนัชน เป็นตน้ 

ซ่ึงจะทาํหน้าท่ีในการห่อหุ้ม และ ป้องกนัส่ิงแปลกปลอมจากภายนอกท่ีจะเขา้มารบกวน สร้าง

ความเสียหายใหแ้ก่บุคคลและทรัพยสิ์นท่ีอยูภ่ายในรถยนต ์รวมถึงเป็นส่วนสําคญัในการสร้างความ

ภาคภูมิใจใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของดว้ย 

2)  แชสซีส์ และช่วงล่าง เช่น แชสซีส์ แหนบ สปริง โชก้อพั ปีกนก คนับงัคบั คนัเร่ง 

เบรก เป็นต้น มีหน้าท่ีหลักในการรองรับส่วนประกอบทั้ งหมดของรถยนต์ และช่วยลดความ

สั่นสะเทือนท่ีจะไปกระทบต่อผูข้บัข่ี ผูโ้ดยสาร รวมถึงสัมภาระต่าง ๆ ดว้ย 

3)  เคร่ืองยนต์ และระบบส่งกาํลงั เช่น เคร่ืองยนต์ เพลากลาง เพลาขบั เฟืองทา้ย ลอ้ 

เป็นตน้ มีหนา้ท่ีในการแปลงพลงังานเช้ือเพลิง อยา่งเช่น นํ้ามนั ให้เป็นพลงังานกล และถ่ายทอดไป

ขบัเคล่ือนรถยนต ์

4)   อุปกรณ์ภายใน เช่น เบาะนัง่ แผงประตู เข็มขดันิรภยั พรมหลงัคม พรมพื้นรถ หนา้ 

ปัด แอร์ วิทยุ เป็นต้น มีหน้าท่ีในการอาํนวยความสะดวกสบาย และช่วยในการรักษา ความ

ปลอดภยัใหแ้ก่ผูข้บัข่ี และผูโ้ดยสาร 

โดยทัว่ไปแล้ว การผลิตรถยนต์ และช้ินส่วนประกอบจะมีขั้นตอนต่าง ๆ ตามลาํดบั 

(สารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชนฯ, เล่มท่ี 24, 2556, น. 14-26) ดงัต่อไปน้ี 

1)   ขั้นตอนการออกแบบและวจิยั  ขั้นตอนน้ีประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละส่วนของ

รถยนต ์และตอ้งมีเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั จึงจาํเป็นตอ้งใชบุ้คลากรท่ีมีความสามารถสูงเป็นจาํนวนมาก 

รวมทั้งเงินลงทุนจาํนวนมหาศาล ดงันั้น โดยส่วนใหญ่แลว้ แต่ละบริษทัมกัจะมีศูนยว์ิจยัใหญ่อยู่ท่ี

บริษัทแม่ แล้วรับข้อมูลความต้องการของลูกค้าในแต่ละประเทศมาออกแบบ และ ปรับปรุง

ผลิตภณัฑ์ของตนมากกวา่ท่ีจะตั้งเป็นศูนยว์ิจยัในแต่ละประเทศโดยตรง แต่ถา้หากประเทศนั้นเป็น

ฐานในการผลิตช้ินส่วนท่ีสาํคญั เช่น ประเทศไทย ก็มีความเป็นไปไดท่ี้จะมีฝ่ายวิจยัสําหรับช้ินส่วน
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นั้น ๆ โดยมีผูเ้ช่ียวชาญจากบริษทัแม่มาเป็นผูดู้แล และ ประสานงาน เพื่อให้ไดช้ิ้นส่วนท่ีมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานท่ีตอ้งการ สามารถทาํงานในหนา้ท่ีของช้ินส่วนนั้น ๆ ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ มีค่าใชจ่้ายใน

การผลิตต่อหน่วยท่ีเหมาะสม และ ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ ขั้นตอนในการออกแบบ

ช้ินส่วนเร่ิมตั้งแต่การสํารวจขอ้มูลความตอ้งการของลูกคา้ การเขียนแบบ การทาํแบบพิมพ ์การทาํ

ช้ินส่วนตวัอยา่ง และ การประกอบเพื่อการทดสอบ 

2)  ขั้นตอนการควบคุมสูตรการผลิต  รถยนตแ์ต่ละคนัจะประกอบไปดว้ยช้ินส่วนต่างๆ 

จาํนวนมาก โดยช้ินส่วนของรถยนตจ์ะมีทั้งช้ินส่วนท่ีใชรู้ปแบบเดียวกนัในรถยนตห์ลาย ๆ รุ่น และ 

ช้ินส่วนท่ีใชแ้ตกต่างกนัไปในแต่ละรุ่น ดงันั้น หลกัเกณฑ์การผลิตช้ินส่วนท่ีใชใ้นการประกอบข้ึน

เป็นรถยนต์แต่ละรุ่นจะเรียกว่า สูตรการผลิต การผลิตรถรุ่นหน่ึงออกมาขายเป็นระยะเวลานาน

จะตอ้งมีการพฒันาและปรับปรุงแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาท่ีผลิตรถยนต์

ออกสู่ตลาด ซ่ึงทาํให้มีการเปล่ียนแปลงช้ินส่วนท่ีใช ้จึงจาํเป็นตอ้งมีการเปล่ียนแปลงสูตรการผลิต

อยู่ตลอดเวลา ตลาดรถยนตใ์นแต่ละประเทศจะมีรถรุ่นต่าง ๆ ให้เลือกในแต่ละยี่ห้อ มากบา้งน้อย

บา้งหลายสิบรุ่น ดงันั้น ในการผลิต ก็อาจจะผลิตเป็นล็อต (Lot) ล็อตละ 30 คนับา้ง ล็อตละ 60 คนั

บา้ง ทั้งน้ีจะข้ึนอยูก่บัขนาดความตอ้งการของตลาด โดยความหมายของคาํวา่ “ล็อต” ซ่ึงก็คือจาํนวน

อยา่งตํ่าของรถรุ่นเดียวกนัท่ีจะผลิตในแต่ละคร้ังอยา่งต่อเน่ืองกนัของสายการผลิต ส่วนคาํวา่ “รุ่น” 

กห้มายความวา่ รูปร่าง และ ช้ินส่วนทุกอยา่งของรถยนตใ์นรถรุ่นเดียวกนั ซ่ึงจะเหมือนกนัทั้งหมด 

ไม่มีความแตกต่างกันเลย ยกเวน้เฉพาะสีท่ีพ่นเท่านั้นท่ีอาจมีได้หลาย ๆ สี และไม่นับรวมถึง 

“อุปกรณ์เพิ่มเติม (Options)” ท่ีผูใ้ช้จะเป็นผูซ้ื้อหรือสั่งให้ติดตั้ง ภายหลงัจากท่ีรถยนต์ไดถู้กผลิต

ออกจากสายการผลิตแล้ว แต่ในบางประเทศอุปกรณ์เพิ่มเติมน้ีสามารถระบุให้มีการติดตั้งใน

สายการผลิตเลยตามการสั่งซ้ือล่วงหนา้ 

ปัจจุบนัประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ท่ีสําคญัของโลกประเทศหน่ึง และมี

แนวโนม้ท่ีจะผลิตเพื่อการส่งออกจาํนวนมากข้ึนเร่ือย ๆ ดงันั้น ในการผลิตรถยนต์เพื่อการส่งออก

นั้น จาํเป็นจะตอ้งผลิตให้ไดร้ถยนต์แบบต่าง ๆ กนันบัเป็นร้อย ๆ รุ่นตามความตอ้งการท่ีแตกต่าง

กนัในแต่ละประเทศ ทาํใหต้อ้งใชร้ะบบคอมพิวเตอร์มาช่วยคาํนวณสูตรการผลิตของรถแต่ละคนัวา่

จะตอ้งใชช้ิ้นส่วนอะไรบา้ง จึงจาํเป็นตอ้งเปล่ียนระบบการผลิตแบบเป็นล็อตมาเป็นการผลิตแบบ

เป็นคนัแทน เพราะถ้าหากยงัใช้ระบบการผลิตแบบเป็นลอ้ตเหมือนเดิม จะตอ้งมีสต็อกรถท่ีผลิต

สาํเร็จรูปแลว้จาํนวนมาก ซ่ึงเป็นการเส่ียงและตอ้งลงทุนสูง การเก็บขอ้มูลสูตรการผลิตจะแบ่งตาม

กลุ่มของส่วนของรถยนต์ เช่น เบรกหน้า เบรกหลงั เบาะ กนัชน เป็นตน้ แลว้ค่อยแยกเป็นส่วย

ประกอบยอ่ย ๆ เช่น เบาะหน้า ประกอบดว้ย หัวหมอน ผา้เบาะ ปุ่มปรับระยะ รางยึดเบาะ เป็นตน้ 
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โดยช้ินส่วนแต่ละช้ินจะมีหลายเลขช้ินส่วนท่ีแตกต่างกนัไป ดงันั้น เม่ือมีการเปล่ียนแบบแต่ละคร้ัง 

หมายเลขช้ินส่วนก็จะเปล่ียนตามไปดว้ย 

3)  ขั้นตอนการพฒันาช้ินส่วนในประเทศ  เน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบายสนบัสนุนการใช้

ช้ินส่วนรถยนตท่ี์ผลิตภายในประเทศ ดงันั้นจึงไดก้าํหนดอตัราส่วนวา่รถท่ีประกอบภายในประเทศ

แต่ละคนัจะตอ้งมีช้ินส่วนท่ีผลิตในประเทศร้อยละเท่าไหร่ ซ่ึงเป็นเร่ืองของการเตรียมการ การ

วางแผนงานเก่ียวกับรถยนต์ท่ีจะผลิตในรุ่นต่าง ๆ และการผลิตช้ินส่วนในประเทศเพื่อให้ได้

เปอร์เซนต์ตามท่ีสํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกาํหนด โดยขอ้กาํหนดน้ีข้ึนอยู่กบันโยบายของ

รัฐบาลในแต่ละสมยั ซ่ึงอาจแตกต่างกนัได ้อาทิเช่น ในปัจจุบนั ทางรัฐบาลกาํหนดให้มีช้ินส่วนท่ี

ผลิตในประเทศร้อยละ 55 สําหรับรถยนตน์ัง่ และ ร้อยละ 55 สําหรับรถบรรทุก ส่วนรถกระบะจะ

แบ่งเป็นช้ินส่วนเคร่ืองยนตร้์อยละ50 และ ช้ินส่วนตวัรถร้อยละ 50 ส่วนท่ีเหลือจึงจะสามารถสั่ง

เป็นช้ินส่วนนาํเขา้จากต่างประเทศได ้

ส่วนขั้นตอนในการดาํเนินงานนั้น เพื่อให้การผลิตช้ินส่วนและการจดัเตรียมอตัราส่วน

ของช้ินส่วนมีความเพียงพอตามขอ้กาํหนด มีลาํดบัการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

3.1)  ศึกษาราคาของช้ินส่วนท่ีจาํจดัทาํ และ พิจารณาความเป็นไปได ้

3.2)  เลือกช้ินส่วนท่ีจะจดัทาํอีกคร้ัง และ แจง้ให้บริษทัแม่ทราบว่าจะทาํการผลิต

ช้ินส่วนดงักล่าวน้ี 

3.3)  ติตต่อขอสั่งแบบของช้ินส่วน ช้ินส่วนตวัอยา่ง และ รายละเอียดต่างๆ จากบริ-

ษทัแม่เพื่อนาํมาเป็นตวัอยา่งใหก้บัผูผ้ลิตช้ินส่วนในประเทศ 

3.4)  เม่ือไดรั้บช้ินส่วนตวัอยา่งแลว้ ก็จะติดต่อกบัผูผ้ลิตช้ินส่วนภายในประเทศเพื่อ

ศึกษาความเป็นไปไดข้องรายละเอียดทางดา้นต่าง ๆ เช่น วสัดุ หากตอ้งใช้เหล็กชนิดเกรดเอ แต่

ปรากฎวา่ไม่มี จะสามารถเปล่ียนแปลงไดห้รือไม่ นอกจากน้ียงัศึกษาเก่ียวกบัตน้ทุนต่อหน่วย เวลา

ท่ีตอ้งใช้ในการทาํรายละเอียดทางเทคนิคต่าง ๆ แบบของช้ินส่วน และ การควบคุมคุณภาพของ

ช้ินส่วน เป็นตน้ 

3.5)  ติดต่อผูผ้ลิตช้ินส่วนเพื่อศึกษาความสามารถและกาํลังการผลิตของผูผ้ลิต

ช้ินส่วน 

3.6)  ส่วนช้ินส่วนตวัอยา่ง แบบ และ รายละเอียดของช้ินส่วนให้กบัผูผ้ลิตช้ินส่วน

เพื่อเสนอราคา 

3.7)  ไดรั้บใบเสนอราคาจากผูผ้ลิตช้ินส่วนแต่ละราย และนาํมาเปรียบเทียบกบัราคา

ของช้ินส่วนท่ีนาํเขา้ 
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3.8)   ยนืยนัคุณภาพและราคากบัผูผ้ลิตช้ินส่วนวา่ไดคุ้ณภาพและราคา ตามท่ีบริษทั

แม่กาํหนดไวห้รือไม่ โดยจะตรวจสอบกบัรายละเอียดและแบบของช้ินส่วน รวมทั้งการตรวจสอบ

คุณภาพของช้ินส่วนนั้น ๆ ดว้ย 

3.9)   ตดัสินใจเลือกผูผ้ลิตช้ินส่วนภายในประเทศ 

3.10) ตดัสินใจขั้นสุดทา้ย โดยยืนยนักับบริษทัแม่ว่าต้องการให้ช้ินส่วนใดเป็น

ช้ินส่วนท่ีผลิตในประเทศเพื่อใหบ้ริษทัแม่ไดเ้ตรียมการ และ จดัการในส่วนของช้ินส่วนท่ีจะตอ้งสั่ง

นาํเขา้ 

3.11) เสนอแจง้ใหส้าํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพิจารณา 

3.12) แจง้ให้แผนกต่าง ๆ ภายในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งทราบ โดยออกเป็นเอกสารใบ

คาํสั่งวศิวกรรม 

หลงัจากท่ีไดรั้บขอ้มูลต่าง ๆ จากแผนกวางแผนพฒันาช้ินส่วนท่ีผลิตในประเทศแลว้ ก็

จะทาํการติดตามช้ินส่วนนั้น ๆ จากผูผ้ลิตช้ินส่วน แลว้พิจารณาวา่สามารถผลิตไดต้ามรายละเอียด

หรือไม่ ถา้ไดก้็จะทาํการรับรองโดยแบ่งช้ินส่วนเป็นหมวดต่าง ๆ ไดแ้ก่ เคร่ืองยนต์ ตวัถงั ระบบ

ไฟฟ้า ระบบช่วงล่าง ช้ินส่วนประกอบภายใน เป็นตน้ เป้าหมายท่ีสําคญัอีกประการหน่ึงของความ

พยายามในการพฒันาช้ินส่วนในประเทศ คือ เพื่อลดปริมาณการสั่งนาํเขา้ช้ินส่วน ซ่ึงจะช่วยลดการ

ขาดดุลของประเทศ และในขณะเดียวกัน ก็จะเป็นการเพิ่มศกัยภาพของอุตสาหกรรมการผลิต

ช้ินส่วนรถยนตข์องประเทศไทยดว้ย นอกจากน้ี ยงัทาํให้ตน้ทุนการผลิตลดลง หมายความวา่เราจะ

ไดใ้ชร้ถยนตท่ี์มีคุณภาพสูง ในราคาตํ่าลง 

4)  ขั้นตอนทางวิศวกรรมการผลิต ขั้นตอนน้ีเป็นการเตรียมเอกสารเก่ียวกบัเอกสารซ่ึง

แจง้รายละเอียดต่าง ๆ เม่ือจะมีการผลิตรถรุ่นใหม่ รายละเอียดเหล่านั้น ได้แก่ รายละเอียดของ

รถยนตแ์ต่ละรุ่น ซ่ึงการท่ีจะผลิตในแต่ละรุ่นนั้น ทางโรงงานจะไดรั้บการแจง้ล่วงหนา้ประมาณ 2 ปี 

โดยจะไดรั้บขอ้มูลจากฝ่ายการตลาดของบริษทัมาวางแผนเพื่อเตรียมการผลิตในกรณีท่ีมีรถรุ่นใหม่

เกิดข้ึน อีกทั้ งจะต้องได้รับการอนุมัติแบบการประกอบ ซ่ึงระบุเก่ียวกับอตัราช้ินส่วนผลิตใน

ประเทศและช้ินส่วนสั่งนําเข้าจากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อจะได้สามารถเสียภาษีนาํเข้าใน

ลกัษณะของช้ินส่วนซีเคดี (CKD = Complete Knock Down) และเม่ือใดมีการเปล่ียนแปลงแบบการ

ประกอบ หรือ เปล่ียนแปลงรายการช้ินส่วน ก็จะต้องแจ้งทุกคร้ัง โดยงานท่ีทาํมักจะเป็นการ

ประสานงานกบัฝ่ายพฒันาช้ินส่วนในประเทศเป็นส่วนใหญ่ นอกจากน้ี ยงัจะตอ้งจดัเตรียมเอกสาร

ต่าง ๆ เช่น รายการโครงสร้างผลิตภณัฑ์ ซ่ึงเป็นเอกสารแสดงรายละเอียดของรถยนต์แต่ละรุ่น 

อยา่งเช่น พวงมาลยัเป็นแบบทดกาํลงัหรือไม่ พวงมาลยัซ้ายหรือขวา โดยรายละเอียดดงักล่าวน้ีจะ

ไดม้าจากการตกลงกนัระหวา่งบริษทัแม่ ฝ่ายการตลาด และฝ่ายโรงงาน 
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4.1)  รายการทัว่ไป เป็นเอกสารท่ีแยกยอ่ยมาจากรายการโครงสร้างผลิตภณัฑ์ ซ่ึง

จะบอกวา่รถหน่ึงคนัประกอบดว้ยกลุ่มของช้ินส่วนอะไรบา้ง 

4.2)  รายการช้ินส่วนทางวิศวกรรม เป็นเอกสารบอกโครงสร้างของรถหน่ึงคนั

อยา่งละเอียด 

4.3)  ขั้นตอนการประกอบ เป็นเอกสารท่ีบอกขั้นตอนการประกอบรถหน่ึงคนั 

4.4)  คาํสั่งวศิวกรรม เป็นเอกสารแจง้การเปล่ียนแปลงทางวศิวกรรมต่าง ๆ 

5)  ขั้นตอนการวางแผนและควบคุมการผลิต การวางแผนการผลิตและควบคุมการรับ 

ส่งช้ินส่วนใหมี้ปริมาณท่ีพอดีกบัการใชง้านของขั้นตอนการผลิต แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

5.1)  การวางแผนการผลิต แผนกวางแผนของโรงงานจะไดรั้บขอ้มูลความตอ้งการ

จาํนวนรถยนต์ของลูกคา้โดยผ่านการประชุมร่วมกบัฝ่ายขาย แล้วนาํมาวางแผนการผลิต ซ่ึงจะ

คาํนึงถึงความสามารถในการผลิต หากความตอ้งการมีมากกวา่กาํลงัการผลิต ก็ตอ้งประชุมกบัฝ่าย

ผลิตและผูผ้ลิตช้ินส่วนว่าสามารถท่ีจะผลิตได้ตามเป้าหมายท่ีเพิ่มข้ึนน้ีหรือไม่ โดยอาจจะมีการ

ทาํงานล่วงเวลา หรือการทาํงานในวนัหยุด แต่ถา้หากความตอ้งการนอ้ยกวา่กาํลงัการผลิต ก็จะตอ้ง

ปรับให้การผลิตในแต่ละวนัเท่ากนั และ ตอ้งวางแผนการผลิตให้ไดจ้าํนวนและรุ่นของรถยนตต์รง

กบัความตอ้งการ ทั้งยงัตอ้งผลิตให้ทนักบักาํหนดส่งมอบดว้ย แผนการผลิตแบ่งเป็นระยะ คือ แผน

เดือน แผนสามเดือน และแผนปี โดยแผนเดือนจะเป็นการยืนยนักาํหนดท่ีแน่นอนวา่ในเดือนนั้น ๆ 

จะผลิตรถยนตใ์นแต่ละรุ่นจาํนวนเท่าไหร่ และ ในวนัใด ส่วนแผนสามเดือนจะมีประโยชน์สําหรับ

ผูผ้ลิตช้ินส่วนในการวางแผนว่าจะตอ้งสั่งวตัถุดิบจาํนวนเท่าไหร่ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งวตัถุดิบท่ีตอ้ง

นาํเขา้มาจากต่างประเทศ แผนปีจะบอกถึงแนวโน้มความตอ้งการรถยนต์ในปีนั้น ๆ ซ่ึงจะใช้เพื่อ

วางแผนกาํลงัคนและเคร่ืองจกัรวา่จะตอ้งมีการเพิ่มหรือลดอยา่งไร การวางแผนจะตอ้งคาํนึงถึงเวลา

ในแต่ละช่วงการผลิต ตั้งแต่การสั่งซ้ือวตัถุดิบ กาํหนดการส่งมอบ ระยะเวลาในกระบวนการผลิต 

ไปถึงสายการเช่ือม สายการพ่นสี สายการประกอบ การทดสอบต่าง ๆ จนกระทัง่สําเร็จสมบูรณ์ 

ประกอบเป็นรถยนตท่ี์เรียบร้อยเพื่อการส่งมอบ 

5.2)  การส่งมอบช้ินส่วน กาํหนดการส่งมอบช้ินส่วนจะแยกตามผูผ้ลิตช้ินส่วนแต่

ละราย ในปัจจุบนั ระบบการส่งมอบแบบทนัเวลา (Just-in-Time) ถูกนาํมาใชใ้นการกาํหนดเวลา

การส่งมอบช้ินส่วน โดยมีแนวคิดจากหลกัการท่ีว่าทุกกระบวนการผลิตจะตอ้งมีความไวใ้จกัน 

ดงันั้น จะไม่มีการเก็บสต็อกช้ินส่วนในแต่ละกระบวนการผลิต เพื่อท่ีจะลดปริมาณช้ินส่วนใน

สายการผลิตรวม โดยในการผลิตแต่ละวนัหรือแต่ละสัปดาห์จะมีกาํหนดการส่งมอบเพื่อให้มี

ปริมาณช้ินส่วนท่ีเพียงพอต่อการผลิตตามกาํหนดเท่านั้น ซ่ึงนอกจากจะเป็นการลดวตัถุดิบในการ

ผลิตแล้ว ยงัทาํให้วตัถุดิบเสียหายน้อยลงด้วย เม่ือได้รับคาํสั่งซ้ือในแต่ละเดือนนั้นแล้ว ผูผ้ลิต
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ช้ินส่วนแต่ละรายจะนาํไปวางแผนการผลิตต่อไป เพื่อใหไ้ดช้ิ้นส่วนทนัการส่งมอบตามท่ีกาํหนดไว้

ในใบสั่งซ้ือ ซ่ึงในปัจจุบนัน้ี การผลิตช้ินส่วนล่วงหน้าของผุผ้ลิตช้ินส่วนแต่ละรายจะมีปริมาณตํ่า 

โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ ดงันั้น หากมีผูผ้ลิตช้ินส่วนรายใดท่ีไม่สามารถทาํตาม

แผนกาํหนดการส่งมอบได ้ก็ย่อมจะกระทบต่อสายการผลิตหลกั รวมถึงผูผ้ลิตช้ินส่วนรายอ่ืน  ๆ 

ทั้งหมด เม่ือเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวข้ึน เช่น เคร่ืองจกัรเสีย จึงจาํเป็นตอ้งมีการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน จะ

เห็นไดว้่าระบบการผลิตดงักล่าวตอ้งอาศยักระบวนการทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพของผูผ้ลิตทั้ง

ระบบ ดงันั้น จึงตอ้งมีการเตรียมการท่ีดี มิฉะนั้นแลว้ ก็จะไม่สามารถทาํการผลิตได ้

5.3)  การจดัส่งช้ินส่วนเขา้สู่การผลิต ช้ินส่วนนาํเขา้จากต่างประเทศ จะถูกบรรจุไว้

ในตูค้อนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ และ ขนส่งมาทางเรือ หลงัจากผ่านกระบวนการทางศุลกากรแล้ว 

ช้ินส่วนจะถูกขนออกมาจากตูค้อนเทนเนอร์โดยใช้รถยกมาเก็บไวใ้นโกดงัเพื่อรอการผลิตต่อไป 

เม่ือถึงกาํหนดการผลิต ช้ินส่วนท่ีตอ้งใช้จะถูกนาํออกจากโกดงัไปไวย้งัพื้นท่ีจดัช้ินส่วน จากนั้น 

ช้ินส่วนจะถูกจดัใส่ตะกร้าพลาสติกและจดัวางบนรถ หรือ อาจจะจดัวางในรถลากพิเศษ สําหรับ

ช้ินส่วนนั้ น ๆ โดยเฉพาะ โดยท่ีช้ินส่วนเหล่าน้ีจะถูกคดัแยกเพื่อจดัส่งไปตามจุดประกอบใน

สายพานการผลิตต่อไป ช้ินส่วนขนาดเล็ก ๆ เช่น นอต สกรู คลิบ จะถูกแยกจดัและส่งด้วยวิธีท่ี

แตกต่างออกไป เน่ืองจากมีจาํนวนมากและเป็นช้ินส่วนท่ีมีการใช้ทัว่ ๆ ไป การแบ่งช้ินส่วน

ประเภทน้ีจึงไม่นิยมแบ่งด้วยการนับ แต่จะใช้วิธีการชั่ง โดยมีรายการบนัทึกไวก่้อนว่าช้ินส่วน

หมายเลขใด ใช้ปริมาณเท่าไหร่ต่อคร้ัง และมีนํ้ าหนกัเท่าไหร่ การชัง่สามารถให้ความเท่ียงตรงได้

พอเพียงภายในระยะเวลาท่ีสั้นลง โดยทัว่ไปแลว้ ช้ินส่วนนาํเขา้จากต่างประเทศจะมีปริมาณสํารอง

ไวเ้พื่อการประกอบในระยะเวลา 10 วนัหรือมากกวา่ ข้ึนอยูก่บัประเทศผูผ้ลิตช้ินส่วนนั้น  ๆ มีระยะ

ทางไกลจากประเทศไทยเท่าใดและจะตอ้งใชเ้วลาเดินทางโดยทางเรือก่ีวนั เช่น จากประเทศญ่ีปุ่น

จะใชเ้วลาเดินทางโดยทางเรือ 9 วนั เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัตอ้งคาํนวณเผื่อเวลาในการสั่งซ้ือ รวมทั้ง

เวลาในการดาํเนินพิธีการทางศุลกากรด้วย ช้ินส่วนท่ีผลิตภายในประเทศจะมีปริมาณเพียงพอ

สาํหรับการผลิตในโรงงานวนัต่อวนัเท่านั้น จะไม่มีการเก็บสาํรองไวม้าก ยกเวน้วา่ช้ินส่วนนั้น  ๆ มี

ขนาดเล็กและมีปริมาณการผลิตต่อคร้ังมาก เช่น สติกเกอร์ (sticker) นอต (knot) สกรู (screw) เป็น

ตน้ ระยะทางระหวา่งโรงงานผลิตช้ินส่วนกบัโรงงานผลิตรถยนตก์็เป็นปัจจยัสําคญัในการพิจารณา

ปริมาณสต็อกดว้ย ชั้นเก็บช้ินส่วนภายในโรงงานจะถูกแยกตามประเภทของช้ินส่วนหรือแยกตาม

สายการผลิตยอ่ยเพื่อให้สะดวกในการจดัและควบคุม ช้ินส่วนท่ีเป็นตวัถงัจะเป็นช้ินส่วนท่ีทาํดว้ย

เหล็กจึงตอ้งมีการชุบนํ้ามนักนัสนิมจากโรงงานผลิตช้ินส่วน เพราะประเทศไทยมีความช้ืนสูง ทาํให้

ช้ินส่วนท่ีทาํดว้ยเหล็กเกิดสนิมไดง่้าย แมว้่าจะเก็บไวเ้พียงวนัเดียวหรือสองวนัก็ตาม ส่ิงท่ีจะตอ้ง

ระมดัระวงัในการจดัช้ินส่วนพวกน้ีก็คือตอ้งสวมถุงมือหนงัในการยกช้ินส่วน มิฉะนั้นแลว้ จะเกิด
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อุบัติเหตุได้ง่าย เน่ืองจากช้ินส่วนจาํพวกน้ีมีความคมและต้องระวงัไม่ให้มีการตกหล่น หรือ

กระแทก เพราะจะทาํใหเ้กิดรอยบุบได ้ดงันั้น ช้ินส่วนท่ีมีขนาดปานกลางจะถูกบรรทุกมาในรถลาก

พิเศษเฉพาะช้ินส่วนนั้น ๆ และพยายามให้มีการยกน้อยคร้ังท่ีสุด หลงัจากท่ีผลิตเป็นช้ินส่วนแลว้ 

จนกระทัง่ไปจนถึงขั้นตอนการประกอบตวัถงั 

6)  ขั้นตอนการผลิต ในการผลิตรถยนตแ์ต่ละโรงงานนั้น จะประกอบไปดว้ยการนาํช้ิน

ส่วนยอ่ย ๆ ซ่ึงสั่งซ้ือจากผูผ้ลิตรายยอ่ยต่าง ๆ หรือบางแห่งก็มีการผลิตช้ินส่วนเองดว้ย แลว้นาํมา

ประกอบให้สมบูรณ์เป็นรถยนต์เพื่อส่งมอบให้ตวัแทนฝ่ายขายของบริษทัเตรียมท่ีจะจาํหน่ายให้

ลูกคา้ต่อไป ดงันั้น ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงวธีิการหลกั ๆ ในการนาํช้ินส่วนยอ่ย ๆ มาประกอบเป็นรถยนต์

สําเร็จรูปเท่านั้น สําหรับกระบวนการผลิตหรือการประกอบนั้นจะประกอบไปดว้ยขั้นตอนหลกั 3 

ขั้นตอน ดงัน้ี 

 6.1)  กระบวนการเช่ือมประกอบตวัถงั ในกระบวนการน้ี จะนาํช้ินส่วนท่ีเป็นโลหะ

ซ่ึงไดผ้่านกระบวนการข้ึนรูปมาแล้วมาเช่ือมประกอบให้เป็นตวัถงัรถ โลหะท่ีใช้นั้นมีความหนา

แตกต่างกนัไปตามความจาํเป็นและการออกแบบ ส่วนใหญ่จะหนาประมาณ 0.7 – 1.9 มิลลิเมตร ซ่ึง

ถา้พิจารณาดูจากความหนาแล้วอาจเห็นว่าไม่น่าจะมีความแข็งแรงเพียงพอท่ีจะนาํมาวิ่งบนทอ้ง

ถนนดว้ยความเร็วสูง ๆ ในอตัรา 100-150 กิโลเมตรต่อชัว่โมงได ้แต่ในความเป็นจริงแลว้ เหล็กท่ีมี

ความหนาไม่มากจะถูกนาํมาข้ึนรูปให้เป็นสัญนูนโดยเทคนิคทางวิศวกรรม ก็จะทาํให้ไดค้่าความ

แขง็แรงมากข้ึน การเช่ือมประกอบให้ไดต้วัถงัรถท่ีมีขนาดเท่า ๆ กนัทุกคนจะตอ้งมีอุปกรณ์ช่วยใน

การประกอบ ซ่ึงอุปกรณ์นั้นเรียกวา่ “จ๊ิก (JIG)” จ๊ิกจะมีลกัษณะเป็นแท่นท่ีมีส่วนยึดจบัช้ินส่วนเขา้

ดว้ยกนัโดยจุดยึดจบัแต่ละตวัจะช่วยในการบงัคบัไม่ให้ช้ินส่วนเกิดการขยบัเขยื้อนไป หรือบิดงอ

จากการเช่ือม ขณะท่ีทาํการเช่ือม ถา้ช้ินส่วนมีขนาดหรือรูปร่างท่ีแตกต่างกนั ตวัยึดจบัน้ีก็จะตอ้ง

ออกแบบให้แตกต่างกนัดว้ย เหตุผลสําคญัท่ีจะตอ้งมีจ๊ิกในกระบวนการเช่ือมช้ินส่วนตวัถงัรถ ก็

เน่ืองจากว่ามีจุดท่ีจะตอ้งเช่ือมจาํนวนมาก ถา้หากมีการเช่ือมผิดตาํแหน่งท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐาน

แล้ว ก็จะทาํให้ช้ินส่วนทั้งหมดเสียหาย ไม่สามารถท่ีจะแก้ไขด้วยการซ่อมได้และข้อจาํกัดอีก

ประการหน่ึงของจ๊ิก คือ มีราคาสูง แต่การใช้จ๊ิกจะช่วยให้เราสามารถควบคุมคุณภาพของรถยนต์

ช่วยลดปัญหาของเสียหายท่ีเกิดจากการผลิตและทาํให้ประสิทธิภาพการผลิตสูงข้ึน จ๊ิกท่ีใชใ้นการ

ประกอบนั้นจะมีมากมายหลากหลายแบบ แต่ละแบบจะไดรั้บการออกแบบให้เหมาะสมกบัการใช้

งานในขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการประกอบย่อม จนถึงขั้นตอนการประกอบหลัก ถ้าใน

สายการผลิตนั้นจะตอ้งผลิตรถยนตห์ลาย ๆรุ่น ก็จะตอ้งมีการออกแบบจ๊ิก ให้จ๊ิกตวัเดียวกนัสามารถ

ใช้ในการเช่ือมประกอบตวัถงัรถไดห้ลายรุ่น ส่วนท่ีจะกล่าวต่อไปคือ วิธีการและอุปกรณ์ท่ีใช้ใน

การเช่ือม โดยทัว่ไปวธีิการเช่ือมมีดว้ยกนั 2 วธีิ ไดแ้ก่ สปอต เวลดิง (Spot Welding) และ มิก เวลดิง 
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(Mig Welding) สาํหรับการเช่ือมแบบสปอต เวลดิงจะอาศยักระแสไฟฟ้าให้ไหลผา่นช้ินส่วนท่ีเป็น

โลหะดว้ย ขนาดกระแสท่ีสูงประมาณ 8,000 ถึง 10,000 แอมแปร์จะทาํให้เกิดความร้อนท่ีสูงมาก 

จนทาํใหโ้ลหะสองแผน่นั้นหลอมละลายติดกนัเป็นจุดกลม ๆ โดยมีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 

8 ถึง 10 มิลลิเมตร ในตวัถงัรถหน่ึงคนันั้นจะประกอบดว้ยจุดเช่ือมนบัพนัจุดทีเดียว ในส่วนท่ีไม่

สามารถเช่ือมดว้ยวธีิการสปอต เวลดิงได ้ก็จะใชว้ิธีการแบบมิก เวลดิง โดยอาศยัลวดเช่ือมและก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ป้องกันไม่ใช่ก๊าซออกซิเจนเข้าไปในบริเวณเช่ือมและบริเวณรอยต่อท่ีอยู่

ภายนอกและจะใชมิ้ก เบรซซิง (Mig Brazing) เช่ือมปิดรอยต่อเพื่อความสวยงาม หลงัจากการเช่ือม

ประกอบเป็นรูปตวัถงัรถแล้ว ก็จะตอ้งมีการใส่ช้ินส่วนอ่ืน ๆ เช่น บงัโคลนหน้า ประตู ฝาหน้า 

จากนั้นจะเป็นการขดัแต่งเพื่อให้จุดเช่ือมและรอยต่อต่าง ๆ มีความเรียบร้อย สวยงาม ก็จะไดต้วัถงั

รถท่ีสมบูรณ์เพื่อนาํส่งไปยงักระบวนการต่อไป 

6.2)  กระบวนการทาํสี หลงัจากท่ีไดต้วัถงัรถจากการเช่ือมประกอบแลว้ ตวัถงัท่ีเป็น

โลหะนั้นจะตอ้งนาํมาพ่นสีเพื่อความสวยงามและป้องกนัการเกิดสนิม กระบวนการทาํสีค่อนขา้งมี

ความซบัซอ้ย ในท่ีน้ีจะสรุปเป็นขั้นตอนหลกั ๆ 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 

6.2.1)  ขั้นตอนการลา้งและเตรียมผิวเหล็ก ในขั้นตอนน้ี เป็นการนาํตวัถงัเขา้

ลา้งคราบไขมนัและส่ิงสกปรกต่าง ๆ ท่ีติดอยูท่ี่ตวัถงัให้สะอาด และจึงนาํเขา้สู่กระบวนการเตรียม

ผวิ โดยสร้างใหเ้กิดปฏิกิริยาทางเคมีเพื่อเพิ่มคุณภาพในการยึดเกาะของสีให้ดีท่ีสุดและป้องกนัสนิม 

ในกระบวนการน้ีจะใชส้ารเคมีชนิดต่าง ๆ ดงันั้น จึงตอ้งมีการควบคุมค่าต่าง ๆ ให้อยูใ่นมาตรฐานท่ี

กาํหนดไวต้ลอดเวลา 

6.2.2)  ขั้นตอนของการชุบสีดว้ยกระแสไฟฟ้า หรือ อีดีพี (Electro Deposition 

Paint) ตวัถงัรถท่ีผ่านการล้างและเตรียมผิวแล้ว ก็จะนาํมาชุบสีด้วยกระแสไฟฟ้าเพื่อให้เน้ือสี

สามารถเขา้ไปเกาะติดท่ีตวัถงัรถไดทุ้กซอกทุกมุม ในการชุบนั้น จะนาํตวัถงัรถทั้งคนัจุ่มลงในบ่อสี 

แลว้จ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านตวันาํไฟฟ้าไปท่ีตวัถงัรถ กระแสไฟฟ้าจะทาํหน้าท่ีพาเน้ือสีท่ีเป็นตวันาํ

ไฟฟ้าเช่นกนัใหเ้ขา้ไปเกาะท่ีตวัถงัรถทุก ๆ จุดในปริมาณเน้ือสีท่ีใกลเ้คียง หลงัจากนั้นก็จะนาํเขา้อบ

สีใหแ้หง้โดยใชอุ้ณหภูมิประมาณ 165 องศาเซลเซียสเป็นเวลานานประมาณ 30 นาที 

6.2.3)  ขั้นตอนการหยอดกาว ในขั้นตอนน้ีจะอุดแนวต่อต่าง ๆ ของช้ินส่วนแต่

ละช้ิน โดยเฉพาะส่วนท่ีเป็นพื้นรถเพื่อป้องกนันํ้ าท่ีจะร่ัวเขา้มาในห้องโดยสาร ถา้ตอ้งนาํรถไปใช้

งานในขณะฝนตก กาวท่ีใช้จะเป็นประเภทพีวีซี (PVC) ซ่ึงจะต้องใช้ความร้อนในการอบแห้ง

เช่นกนั 

6.2.4)  ขั้นตอนการพ่นสีพื้น ในขั้นตอนน้ี จะนาํตวัถงัท่ีผา่นการหยอดกาวแลว้ 

มาพน่สีพื้น สาํหรับการพน่สีพื้น จะเป็นการเตรียมเฉดของสีใหใ้กลเ้คียงกบัสีจริง เพื่อความสามารถ
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ในการยึดเกาะและความเงาของสี ส่วนใหญ่ลกัษณะของโทนสีพื้นจะเป็นสีอ่อน เช่น สีขาว หรือสี

เทา เป็นตน้ เม่ือทาํการพ่นสี เสร็จแลว้ ก็จะถูกสายพานลาํเลียงเขา้สู่ห้องอบสี โดยจะใชอุ้ณหภูมิใน

การอบประมาณ 155 องศาเซลเซียส และใชเ้วลาในการอบประมาณ 30 นาที 

6.2.5)  ขั้นตอนการขดันํ้ า ในขั้นตอนน้ี จะนาํตวัถงัท่ีผา่นการ พ่นสีพื้นแลว้ มา

ขดัแต่งดว้ยกระดาษทรายเน้ือละเอียด เพื่อให้บริเวณท่ีไม่เรียบ หรือมีรอยต่าง ๆ เรียบยิ่งข้ึน การขดั

นํ้าเป็นการใชน้ํ้าช่วยชาํระลา้งฝุ่ นผงต่าง ๆ ออกมา และยงัช่วยป้องกนัการเกิดรอยในขณะขดัแต่งผิว

ดว้ย 

6.2.6)  ขั้นตอนการพ่นสีจริง หลงัจากผา่นขั้นตอนการขดันํ้ าแลว้ ก็จะเขา้สู้ขั้น 

ตอนการพน่สีจริง ในขั้นตอนน้ี จะมีการนาํเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซ่ึงเป็นระบบอตัโนมติั มาช่วยทาํงาน

ในการพน่สี โดยการใชหุ่้นยนตพ์น่สี ทั้งสีพื้น และสีจริง จะทาํใหก้ารพน่สีมีประสิทธิภาพ สีมีความ

เงางาม และสมํ่าเสมอ เพิ่มความสวยงาม และคุณภาพของสีตวัถงัรถ สีจริง หรือสีชั้นบนสุด น้ีจะ

เป็นสีท่ีคงทนต่อการขีดข่วน ความร้อน แรงกระแทก และสารเคมีบางชนิดไดเ้ป็นอยา่งดี ตลอดจน

มีความสวยงาม และง่ายต่อการบาํรุงรักษาอีกดว้ย โดยปกติแลว้ จะมีสีอยู่ 2 ประเภท คือ สีโซลิด 

(Solid) ซ่ึงดูเรียบดา้นเหมือนสีนํ้ าทัว่ไป และสีเมทลัลิก (Metallic) ซ่ึงดูแวววาว มากกว่า และมี

เคลียร์ (Clear) เคลือบทบัอีกชั้นหน่ึง ขั้นตอนในการพ่นสีจริงนั้น สําหรับ สีโซลิดจะมีเพียงชั้นเดียว 

ส่วนสีเมทลัลิคจะมีอยู่ 2 ชั้น คือ ชั้นท่ี 1 จะเป็นชั้นสี ชั้นท่ี 2 จะเป็นชั้นสารเคลือบเงาใน ประเภท

แลคเกอร์ หรือเคลียร์ 

หลงัจากพ่นสีแล้ว จะนาํเขา้ห้องอบสี ซ่ึงจะใช้สายพานลาํเลียงส่งเขา้ไป และลาํเลียง

ออกมาดว้ยระยะเวลาท่ีเท่า ๆ กนัทุกคนั โดยแต่ละคนัใช้อุณหภูมิในการอบสีประมาณ 155 องศา

เซลเซียส ในระยะเวลาประมาณ 30 นาที หลงัจากผา่นกระบวนการทาํสีแลว้ ตวัถงัก็จะมีสีต่าง ๆ ท่ี

ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ แต่กระบวนการผลิตก็ยงัไม่เสร็จส้ิน ยงัตอ้งส่งตวัถงั ท่ีพ่นสีเสร็จ

เรียบร้อยแลว้ ต่อไปยงัแผนกประกอบ เพื่อทาํการประกอบช้ินส่วนอ่ืน ๆ ต่อไป  

6.3)  กระบวนการประกอบ เม่ือมีตวัถงัซ่ึงทาํสีแลว้ ก็จะตอ้งมีการประกอบช้ินส่วน

ต่างๆ เช่น เคร่ืองยนต ์ยาง พวงมาลยั เบาะ ฯลฯ ในส่วนของการประกอบ มีกระบวนการหลกั ๆ อยู่

ดงัน้ี 

6.3.1)  การประกอบโครงรถ (แชสซีส์: Chassis) ส่วนของแชสซีส์ คือ ส่วนท่ี

เป็นฐาน ของรถยนต์ ซ่ึงเป็นท่ียึดประกอบของช้ินส่วนสําคญั ๆ เช่น เคร่ืองยนต์ ระบบรองรับ

นํ้ าหนัก ล้อหน้า ล้อหลงั ระบบบงัคบัเล้ียว ระบบ ขบัเคล่ือน เป็นตน้ รถยนต์ท่ีใช้บรรทุก และ

รถยนตน์ัง่ จะมีขอ้แตกต่างกนั ในส่วนท่ีเป็นแชสซีส์น้ีคือ ถา้เป็นรถท่ีใชบ้รรทุก ก็จะมีโครงแชสซีส์

ท่ีชดัเจน และสามารถแยกออกมา เพื่อประกอบช้ินส่วนต่าง ๆ ได้ แต่ถ้าเป็นรถยนต์นั่ง ส่วนของ
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แชสซีส์นั้น จะเช่ือมยึดกบัส่วนของตวัถงัดว้ย และไม่สามารถแยกออกมาได ้ก่อนท่ีจะมาประกอบ

เป็นโครงแชสซีส์นั้น จะมีกระบวนการประกอบยอ่ย ๆ เพื่อจดัเตรียมใหพ้ร้อม ก่อนท่ีจะมาประกอบ

บนสายการผลิตหลกั ซ่ึงกระบวนการประกอบยอ่ยต่าง ๆ นั้น มีดงัน้ี  

6.3.1.1)  กระบวนการประกอบเคร่ืองยนต์ ช้ินส่วนเคร่ืองยนต์จาํนวน

หลายร้อยรายการ จะถูกจดัเข้าสายการผลิตตามขั้นตอน ท่ีจะต้องประกอบ เช่น ฝาสูบ เส้ือสูบ 

ลูกสูบ ป๊ัมนํ้ ามันเช้ือเพลิง เป็นต้น การประกอบเคร่ืองยนต์เร่ิมข้ึนบนสายการผลิตนั้ น จนถึง

กระบวนการสุดทา้ย ก็จะไดเ้คร่ืองยนตท่ี์สําเร็จรูป ก่อนนาํส่งต่อไปยงัสายการผลิตอ่ืน จะตอ้งมีการ

ทดสอบ ใหเ้คร่ืองยนตท์าํงาน และปรับตั้งค่าต่าง ๆ ให้อยูใ่นมาตรฐาน ท่ีกาํหนด พร้อมทั้งตรวจวดั

ประสิทธิภาพต่าง ๆ บันทึกไว้ ซ่ึงจะเป็นประวติั ท่ีสามารถตรวจสอบกลับมาได้ ในกรณีท่ี

เคร่ืองยนตเ์คร่ืองนั้นมีปัญหา หลงัจากเคร่ืองยนตผ์า่นการทดสอบเรียบร้อยแลว้ ก็จะถูกเก็บเขา้โรง

เก็บ เพื่อรอลาํดบัการผลิตจากสายการผลิตหลกั หากไดรั้บขอ้มูลยืนยนัจากสายการผลิตหลกัมาว่า 

ตอ้งการเคร่ืองยนต์ในรุ่นใด จาํนวนเท่าไร เคร่ืองยนต์ ในรุ่นนั้นก็จะถูกนาํออกจากโรงเก็บ เพื่อ

ประกอบ เขา้กบัชุดระบบส่งกาํลงั หรือท่ีเราเรียกกนัวา่ ระเบบเกียร์นัน่เอง หลงัจากท่ีประกอบเสร็จ

แลว้ ก็จะนาํเขา้ยงัจุดส่งเคร่ืองยนตข์า้งสายการผลิตหลกั 

6.3.1.2)  กระบวนการประกอบชุดส่งกาํลงัล้อหลงั ในชุดส่งกาํลงัล้อ

หลงั จะประกอบไปดว้ยช้ินส่วนหลกั ๆ คือ ชุดเพลา เส้ือเพลา ชุด ห้ามลอ้หรือชุดเบรก ชุดเฟืองส่ง

กาํลงั เป็นตน้ ในกระบวนการน้ีจะตอ้งมีความพิถีพิถนัในการ ตรวจวดัระยะการสวมต่าง ๆ ให้อยู่

ในพิกดัมาตรฐาน ท่ีกาํหนด ตลอดจนการเติมสารหล่อล่ืนต่าง ๆ ในชุดส่งกาํลงัน้ี เช่น นํ้ ามนั จาระบี 

เป็นตน้ 

6.3.1.3)  กระบวนการประกอบชุดรอบรับนํ้ าหนกัลอ้หลงั หลงัการประ 

กอบชุดส่งกาํลงัล้อหลงัเรียบร้อยแล้ว ชุดส่งกาํลงัล้อหลงันั้น จะถูกนาํมาประกอบกบัชุดรองรับ

นํ้ าหนกัลอ้หลงั ซ่ึงจะเป็น ลกัษณะแผ่นเหล็กสปริง หรือท่ีเรียกวา่ ชุดแหนบ นัน่เอง ในขั้นตอนน้ี 

ค่าแรงขดัแน่นของนอตยดึต่าง ๆ จะตอ้งไดต้ามค่ามาตรฐานท่ีกาํหนด 

6.3.1.4)  กระบวนการประกอบยาง ยาง และกระทะลอ้ จะถูกส่งมาจาก

ผูผ้ลิตช้ินส่วนย่อย ดงันั้น จะตอ้งมีการประกอบกระทะลอ้น้ีกบัยาง พร้อมทั้งเติมลมในปริมาณท่ี

ถูกตอ้ง หลงัจากนั้น จะตอ้งมีการถ่วงสมดุลลอ้ โดยใช้นํ้ าหนกัท่ีเป็นก้อนตะกัว่ติดท่ีขอบดา้นใน 

และดา้นนอกของกระทะลอ้ หลงัจากนั้น จึงนาํ ส่งเขา้สู่สายการผลิตหลงัต่อไป ช้ินส่วนหลกั ๆ จาก

กระบวนการผลิต ยอ่ยท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ จะถูกจดัส่งเขา้ตามตาํแหน่ง บนสายพานการผลิตหลกั

ของการประกอบ แชสซีส์ และจะถูกนาํมาประกอบใหส้มบูรณ์เป็น แชสซีส์อีกคร้ัง  
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6.3.2)  การประกอบส่วนของตวัถงัหรือหวัเก๋ง ส่วนของตวัถงั หรือหวัเก๋ง หรือ

ในห้องโดยสารนั้น จะประกอบด้วยอุปกรณ์อาํนวยความสะดวก เช่น เบาะ พวงมาลัย อุปกรณ์ 

บงัคบัเล้ียว อุปกรณ์ควบคุมการส่งกาํลัง (เกียร์) เป็นต้น ซ่ึงในการประกอบจะมีกระบวนการ

ประกอบย่อย ๆ เพื่อจดัส่งต่อให้กบัสายการผลิตหลกัน้ี โดยในกระบวนการประกอบย่อยนั้นจะ

ประกอบดว้ย 

6.3.2.1)  กระบวนการประกอบหนา้ปัด หนา้ปัดท่ีอยูด่า้นหนา้คนขบันั้น 

จะมีช้ินส่วนอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ชุดทาํความเยน็ ชุดควบคุมแสงสวา่ง ชุดวิทยุ เป็นตน้ 

ซ่ึงจะถูกประกอบรวมกนัในกระบวนการน้ี 

6.3.2.2)  กระบวนการประกอบกระจกประตู และกระจกหนา้ ชุดกระ 

จกประตู จะมีอุปกรณ์ประกอบร่วมย่อย ๆ หลายช้ิน จึงจาํเป็นตอ้งแยกมาประกอบช้ินส่วนย่อย

ดงักล่าวใหเ้รียบร้อย ก่อนส่งเขา้ในสายการผลิตหลกัต่อไป  

6.3.3)  การประกอบขั้นตอนสุดทา้ย ในทาํนองเดียวกนั ในกระบวนการประ 

กอบขั้นตอนสุดท้ายน้ี จะเป็นการประกอบแชสซีส์กับส่วนของตวัถังเข้าด้วยกัน ตวัรถเร่ิมจะ

สมบูรณ์เป็นรูปร่างมากข้ึน ในกระบวนการหลกั จะมีกระบวนการยอ่ย ๆ ดงัน้ี  

6.3.3.1)  กระบวนการประกอบกนัชนหนา้ เป็นการประกอบชุดกนัชน

หนา้ใหเ้ป็นชุด  

6.3.3.2)  กระบวนการประกอบหมอ้นํ้ าหล่อเยน็ ในชุดหมอ้นํ้ าหล่อเยน็

น้ี จะมีอุปกรณ์ประกอบ เช่น ใบพดัลม ชุดรังผึ้ง ท่อนํ้าเขา้ออก เป็นตน้  

6.3.3.3)  กระบวนการประกอบถงัใส่นํ้ ามนัเช้ือเพลิง หลงัจากไดป้ระ 

กอบช้ินส่วนหลกั ๆ จนครบแลว้ ในกระบวนการประกอบขั้นตอนสุดทา้ยน้ี ก็จะมีการเติมนํ้ ามนั

เช้ือเพลิง นํ้าหล่อเยน็ ใส่แบตเตอร่ี เติมนํ้ ามนัเบรก เติมนํ้ ามนัอ่ืน ๆ แลว้จึงจะสามารถติดเคร่ืองยนต ์

และขบัเคล่ือนได้ ต่อมาจะผ่านเขา้สู่การปรับตั้งไฟหน้า ปรับตั้งศูนย ์ล้อหน้า เติมนํ้ ายาเคร่ืองทาํ

ความเยน็ เป็นตน้ แลว้จึงเขา้สู่ขั้นตอนในการตรวจสอบ เพื่อตรวจ สอบความสมบูรณ์ต่าง ๆ จาก

ขั้นตอนการประกอบ ท่ีผา่นมา รวมทั้งมีการทดสอบการร่ัวของนํ้าท่ีจะ ร่ัวเขา้มาในห้องโดยสารดว้ย

วา่ มีการร่ัวหรือไม่ ในบางคร้ัง ถา้ตรวจสอบพบขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึน ก็จาํเป็นจะตอ้งมีการซ่อมแซม 

ให้อยู่ในสภาพท่ีได้มาตรฐานตามท่ีกาํหนดไวด้้วย หลงัจากท่ีได้ประกอบจนเสร็จสมบูรณ์ เป็น

รถยนต ์และผา่นการตรวจสอบครบถว้นแลว้ ก็จะไดร้ถยนตท่ี์มีคุณภาพ เพื่อท่ีจะส่งมอบให้แก่ฝ่าย

ขายต่อไป 

7)  ขั้นการตรวจสอบคุณภาพ การตรวจสอบในระบบผลิตรถยนต ์แบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน 

ไดแ้ก่ 
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7.1)  การตรวจสอบช้ินส่วนท่ีมาประกอบเป็นรถยนต ์ เป็นการตรวจสอบ เพื่อควบ 

คุมคุณภาพของช้ินส่วนท่ีผูผ้ลิตช้ินส่วนไดผ้ลิตข้ึน วา่ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ 

โดยมีลกัษณะท่ีจะตอ้งควบคุมโดยทัว่ไป ๆ ไปคือ ขนาด รูปร่าง นํ้ าหนัก ความแข็งแรงของวสัดุ 

ความทนทานต่อสภาพต่าง ๆ เช่น กรด ด่าง เกลือ ทนทานต่อรังสีเหนือม่วง (อลัตราไวโอเลต) 

ทนทานต่อการเกิดลุกเป็นไฟ ขนาดกาํลงัไฟฟ้า อยา่งไรก็ตาม ลกัษณะท่ีตอ้งควบคุมดงัท่ีกล่าวมาน้ี 

มิไดห้มายถึงวา่ ช้ินส่วนทุกช้ินส่วนจะตอ้งถูกตรวจสอบตามลกัษณะท่ีตอ้งควบคุมทั้งหมด ช้ินส่วน

บางช้ิน อาจจะมีเพียงไม่ก่ีลกัษณะ ท่ีจะตอ้งมีการตรวจสอบ ช้ินส่วนท่ีไม่ไดม้าตรฐานแมเ้พียงช้ิน

เดียว ก็จะทาํใหร้ถยนตท์ั้งคนั ไม่ไดม้าตรฐานไปดว้ย ดงันั้นการควบคุมคุณภาพในการผลิต จะตอ้ง

กระทาํตั้งแต่ตอนท่ียงัเป็นช้ินส่วน เพื่อไม่ใหมี้ของเสียในกระบวนการผลิตเลย 

7.2)  การตรวจสอบเม่ือเป็นรถสําเร็จรูป โดยทัว่ไปจะมีหวัขอ้ในการตรวจสอบตาม 

สายงาน ลกัษณะภายใน และระบบการทาํงาน ของอุปกรณ์ 

7.2.1)  ความสวยงามและลกัษณะภายนอก 

7.2.1.1) การตรวจสอบสีของรถยนตว์า่ มีรอยขีดข่วน รอยแตกบวมของ

สี สีเรียบหรือไม่ มีรอยบุบรอยนูนของตวัถงัหรือไม่ 

7.2.1.2) การตรวจสอบช่องไฟและความเรียบเสมอกนัของตวัถงั เป็น

การตรวจสอบช่องไฟ รอยต่อของช้ินส่วนตวัถงัรถยนต ์เพื่อใหมี้ความสวยงาม 

7.2.1.3) การตรวจสอบการประกอบช้ินส่วนในรถยนต ์เพื่อตรวจดูช่อง 

ไฟ รอยต่อ ความเรียบเสมอของผวิ และความเรียบร้อยในการประกอบ 

7.2.2)  ระบบการทาํงานของอุปกรณ์ 

7.2.2.1) การตรวจสอบการใชง้านของอุปกรณ์รถยนต ์เช่น เคร่ืองเล่น

เทป วทิย ุเคร่ืองปรับอากาศ วา่มีการทาํงานตามขั้นตอนท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ 

7.2.2.2) การตรวจสอบอุปกรณ์ เพื่อความปลอดภยั เช่น ระบบเบรค ไฟ

ฉุกเฉิน ไฟหนา้ เป็นตน้ 

7.2.2.3) การทดสอบการร่ัวซึมของนํ้า ไม่ใหเ้ขา้มาภายในรถยนตไ์ด ้

7.2.2.4) การทดสอบวิ่ง เพื่อตรวจสอบการทาํงานของช้ินส่วน ช่วงล่าง

ของรถยนต ์และการประกอบ 

7.2.2.5) การทดสอบเคร่ืองยนต ์เช่น แรงมา้ ปริมาณก๊าซไอเสีย ท่ีออก 

มาจากเคร่ืองยนต ์โดยการเผาไหมน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิง โดยเฉพาะเร่ืองของก๊าซไอเสีย เป็นเร่ืองท่ีทุกคน

จะตอ้งใส่ใจ เพราะมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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8)  ขั้นตอนการรับประกนัคุณภาพ ซ่ึงฝ่ายรับประกนัคุณภาพจะเป็นผูก้าํหนดและตรวจ 

สอบ ปัญหาของรถยนต ์เม่ือไดรั้บการแจง้ปัญหาจากลูกคา้ โดยขั้นตอนแรก จะวิเคราะห์วา่ สาเหตุ

ของปัญหาเกิดจากอะไร ขั้นตอนใด ท่ีทาํให้เกิดปัญหานั้น ๆ ถา้เกิดจากกระบวนการผลิต ก็จะแจง้

ต่อฝ่ายควบคุมคุณภาพ เพื่อให้ทาํการแก้ไขต่อไป ในกรณีดงักล่าว ศูนยบ์ริการในเครือข่ายของ

บริษทันั้น จะดาํเนินการแกไ้ขปัญหาให้ลูกคา้ทนัที เพื่อให้ลูกคา้พอใจ เช่น ถา้ช้ินส่วนมีปัญหา จะ

เปล่ียนช้ินส่วนใหม่ให้ หรือซ่อมแซมให้สามารถใชไ้ด ้ ในบางกรณี ถา้พบวา่ ปัญหาท่ีเกิดข้ึน จะมี

ผลกระทบต่อความปลอดภยัของลูกคา้ หรือเป็นปัญหาใหญ่ ทางบริษทัก็จะแจง้วิธีการแก้ไขให้

ศูนยบ์ริการทราบ เพื่อจะไดด้าํเนินการแกไ้ขใหก้บัลูกคา้ต่อไป หรืออาจจะตอ้งมีการเรียกคืนรถยนต์

จากลูกคา้ เพื่อทาํการแกไ้ขให้ ฝ่ายรับประกนัคุณภาพจึงมีบทบาทสําคญัในการคุม้ครองลูกคา้ และ

เป็นผูรั้กษาคาํมัน่สัญญาท่ีไดใ้หไ้วก้บัลูกคา้วา่ บริษทัจะผลิตรถยนตท่ี์ทาํให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ

อย่างสูงสุด ปัญหาบางอย่าง อาจจะไม่เก่ียวกบัเร่ืองคุณภาพ แต่เป็นเพราะลูกคา้ไม่ชอบใจ หรือ

รําคาญ ก็จะรวบรวมปัญหา แล้วเสนอแนะไปยงัฝ่ายออกแบบ หรือผูผ้ลิตช้ินส่วน เพื่อให้ทาํการ

ปรับปรุง โดยกระบวนการปรับปรุงคุณภาพของรถยนต์ จะเกิดข้ึนทุกขณะในการผลิตรถยนต ์

นอกจากน้ี ฝ่ายรับประกนัคุณภาพ ยงัมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการทดสอบการใช้งานจริงของรถยนต ์

ในสภาวะต่าง ๆ เช่น วิง่บนถนนเรียบ วิง่บนถนนขรุขระ การวิง่ดว้ยความเร็วสูง การ เขา้โคง้ การวิ่ง

ข้ึนลงในทางชัน การวิ่งในสภาพ ฝนตกหรือถนนล่ืน การบรรทุกของหนัก เป็นต้น เพื่อค้นหา

ขอ้บกพร่องท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยไม่ คาดฝัน และจะไดแ้กไ้ขปรับปรุงใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน ลูกคา้ก็จะเกิด

ความมัน่ใจ และไวว้างใจในการใชง้านรถยนต ์
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2.1.3  ความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย 

2.1.3.1  สภาวะปัจจยัการผลิตในประเทศ 

การศึกษาสภาวะปัจจยัการผลิตรถยนตน์ั้น ประกอบไปดว้ย ปัจจยัดา้นส่ิงอาํนวยความ

สะดวก ปัจจยัดา้นเงินทุน ปัจจยัดา้นแรงงาน ปัจจยัดา้นวตัถุดิบ ปัจจยัดา้นกระบวนการผลิตและ

เทคโนโลย ี(สถาบนัยานยนต,์ 2554) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1)  ปัจจยัดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ประเทศไทยไดเ้ปรียบดา้นยุทธศาสตร์

ท่ีตั้งซ่ึงมีท่ีตั้งเปรียบเป็นประตูสู่ใจกลางเอเชีย -ศูนยก์ลางตลาดทางเศรษฐกิจท่ีมีอตัราการเติบโตสูง

ท่ีสุดในปัจจุบนั ไทยยงัเป็นเส้นทางการคา้ขายท่ีสะดวกกบัจีน อินเดีย และประเทศสมาชิกสมาคม

ประชา ชาติแห่งเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ (อาเซียน) และเส้นทางเปิดกวา้งสู่อนุภูมิภาคลุ่มนํ้ าโขง ซ่ึง

เป็นตลาดใหม่ท่ีมีศกัยภาพทางธุรกิจสูง ตะวนัออก-ตะวนัตก ซ่ึงเช่ือมต่อประเทศพม่า ไทย ลาว และ

เวียดนาม แนวพื้นท่ีเศรษฐกิจเหนือ-ใต ้ ซ่ึงเร่ิมจากจีนตอนใต ้ผา่น ประเทศลาว พม่าและไทย และ

แนวพื้นท่ีเศรษฐกิจชายฝ่ังตอนใต ้ซ่ึง เช่ือมต่อประเทศไทย กมัพชูา และเวยีดนาม 

ประเทศไทยมีท่าเรือประเภทต่าง ๆ ซ่ึงให้บริการเรือขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ 122 

ท่า รวมถึงท่าเรือนํ้าลึกระหวา่งประเทศ 8 ท่า ท่าเรือเหล่าน้ีตั้งอยูท่ี่กรุงเทพมหานคร แหลมฉบงัและ

มาบตาพุดในเขตพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก และสงขลา สตูล นราธิวาส ภูเก็ต และระนองใน

ภาคใต ้โดยรวมสามารถรองรับสินคา้ได ้8.5 ลา้นทีอีย ูตวัเลขดงักล่าวคาดวา่จะเพิ่มเป็นสองเท่าเม่ือ

โครงการขยายท่าเรือเสร็จสมบูรณ์ ท่าเรือแหลมฉบงัประกอบกาํลงัพฒันาท่าบริการตูสิ้นคา้ 6 ท่า

โดยใชอุ้ปกรณ์ทนัสมยัท่ีจะช่วยรองรับเรือสินคา้รุ่นใหม่ล่าสุดได ้บริการท่าเรือแหลมฉบงัประกอบ 

ดว้ยการบรรทุกขนถ่ายและกระจายสินคา้ และดว้ยความร่วมมือของการท่าเรือแห่งประเทศไทยและ

กรมศุลกากร สินคา้นาํเขา้และส่งออกสามารถผา่นพิธีการศุลกากรภายใน 1 วนั 

ประเทศไทยพฒันาเครือข่ายการขนส่งทางอากาศท่ีกวา้งขวางประกอบดว้ยสนามบิน

พาณิชย ์ 28 แห่ง ซ่ึงทาํให้การเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยงัภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทยใช้

เวลาประมาณ 1 ชัว่โมง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ซ่ึงรองรับผูโ้ดยสารได ้45 ลา้นคนต่อปี 

และสินคา้ 3 ลา้นตนัและเท่ียวบิน 76 เท่ียวบินต่อชัว่โมง เป็นสนามบินหลกัของไทย ปัจจุบนักาํลงั

ดาํเนินโครงการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) เพื่อเพิ่มศกัยภาพท่า

อากาศยานให้รองรับผูโ้ดยสารไดเ้พิ่มข้ึนจาก 45 ลา้นคน เป็น 60 ลา้นคนต่อปี ท่าอากาศยานดอน

เมืองในกรุงเทพมหานครเปิดให้บริการอีกคร้ังสําหรับการเดินทางภายในประเทศโดยยงัคงรักษา

มาตรฐานระดบันานาชาติเช่นเดิม ดอนเมืองสามารถรองรับเท่ียวบิน 60เท่ียวบินต่อชัว่โมง ผูโ้ดย 

สาร 18.5 ลา้นคนต่อปี และ สินคา้ในประเทศ 12,490 ตนัต่อปี ท่าอากาศยานภูเก็ตไดรั้บการอนุมติั

งบประมาณ 5.8 พนัลา้นบาท (175 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) จากรัฐบาลเม่ือเดือนธนัวาคม 2009 เพื่อ
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ปรับปรุงให้สามารถรองรับผูโ้ดยสารได ้ 12.5 ลา้นคนภายในปี 2018 ต่อจากการก่อสร้างอาคาร

ผูโ้ดยสารหลังท่ีสองท่ีเสร็จส้ินไปเม่ือไม่นานมาน้ีส่งผลให้ท่าอากาศยานภูเก็ตสามารถรองรับ

ผูโ้ดยสารได ้ 6.5 ลา้นคนต่อปี และ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ดาํเนินการขยายมูลค่า 2 พนัลา้นบาท

เสร็จส้ินแลว้ ซ่ึงขณะน้ีสามารถรองรับผูโ้ดยสารได ้ 8 ลา้นคนต่อปี นอกจากน้ี ยงัมีท่าอากาศยาน

นานาชาติแห่งอ่ืน ๆ อีกไดแ้ก่ หาดใหญ่ เชียงราย และเกาะสมุย 

ระบบขนส่งทางรถไฟของประเทศไทย ครอบคลุมระยะทาง 4,044 กิโลเมตรใน 3 

เส้นทาง ซ่ึงมาตดักนัท่ีกรุงเทพมหานคร ระบบรถไฟให้บริการขนส่งในราคายอ่มเยาจากพรมแดน

ประเทศมาเลเซียไปจนถึงจงัหวดัตอนเหนือสุดของประเทศ และกาญจนบุรีในภาคตะวนัตก และ

เช่ือมต่อกบัระบบขนส่งทางรถไฟของประเทศมาเลเซีย ทาํให้สามารถเช่ือมต่อไปถึงประเทศ

สิงคโปร์ ในปัจจุบนั เส้นทางรถไฟขา้มแม่นํ้าโขงท่ีจงัหวดัหนองคายกาํลงัอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 

2)  ปัจจยัดา้นเงินทุน ปัจจุบนั ประเทศไทยถือเป็นศูนยก์ลางการลงทุนใน

อุตสาหกรรมยานยนตข์องภูมิภาคอาเซียน โดยในปี 2010 ท่ีผา่นมา มีโครงการขนาดใหญ่ (เงิน

ลงทุนตั้งแต่ 1,000 ลา้นบาทข้ึนไป) ท่ีไดรั้บอนุมติัส่งเสริมการลงทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรม

ยานยนตด์งัน้ี 

 

ตารางที่ 2.1  จาํนวนโครงการลงทุนขนาดใหญ่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมยานยนต์ท่ีไดรั้บอนุมติั

จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ปี 2554 

 

ลาํดบั โครงการ 
เงนิลงทุน 

(ล้านบาท) 
ประเภทกจิการ 

1 MR.JIANG MINSHENG (ไทย,จีน) 4,612 ผลิตช้ินส่วนยานพาหนะ 

2 ยางมิชลิน จาํกดั (สวสิ) 3,052 ผลิต Radial Tire 

3 ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั (ญ่ีปุ่น) 2,684 ผลิต Radial Tire 

4 ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั (ญ่ีปุ่น) 1,741 ผลิต Radial Tire 

5 สยามกลการและนิสสนั จาํกดั (ไทย,ญ่ีปุ่น) 1,430 ผลิต Metal Parts for Eco Car 

6 สมาร์ทแทรค เทคโนโลย ีจาํกดั (เนเธอร์แลนด)์ 1,238 ผลิตTransponder Device 

7 นิว ไทย วลี เมนูแฟคเจอร่ิง จาํกดั (จีน) 1,076 ผลิตช้ินส่วนยานพาหนะ  

(Aluminum Alloy Wheel) 

8 ไอเอชไอ เทอร์โบ (ประเทศไทย) จาํกดั (ญ่ีปุ่น) 1,000 ผลิต Automotive Turbo Charger 

รวม   8    โครงการ 16,833  

 

ทีม่า:  ศกัยภาพสินคา้ยานยนตไ์ทยภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สถาบนัยานยนต ์(2554) 
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นอกจากน้ี โครงการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนตข์องไทยในช่วง 2-3 ปีท่ีผา่นมา ท่ีมี

ความสําคญัต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย คือ โครงการรถยนตป์ระหยดัพลงังาน

มาตรฐานสากล โดยโครงการน้ี มีจาํนวนผูป้ระกอบรถยนตท่ี์ไดรั้บอนุมติัโครงการจาํนวน 5 ราย 

มูลค่าลงทุนกวา่ 36,000 ลา้นบาท และจะทาํให้อุตสาหกรรมยานยนตไ์ทยมีกาํลงัการผลิตรถยนต์

เพิ่มข้ึน 600,000 คนัต่อปี ในปี 2015 ดงัน้ี 

 

ตารางที ่2.2  โครงการลงทุนรถยนตป์ระหยดัพลงังานมาตรฐานสากลในประเทศไทยจาํแนกตาม

บริษทั 

 

บริษัท 
มูลค่าลงทุน 

(ล้านบาท) 

กาํลงัการผลติ 

(คนั/ปี) 

สัดส่วน 

ขายในประเทศ : ส่งออก 

Honda 6,700 120,000 50 : 50 

Suzuki 9,500 138,000 19 : 81 

Nissan 5,550 120,000 20 : 80 

Toyota 6,642 100,000 50 : 50 

Mitsubishi 7,731 107,000 12 : 88 

รวม 36,123 585,000  

 

ทีม่า:  ศกัยภาพสินคา้ยานยนตไ์ทยภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สถาบนัยานยนต ์(2554) 

 

3)  ปัจจยัดา้นแรงงาน ปัจจุบนั ปัจจยัดา้นแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนตข์อง

ประเทศไทย ถือเป็นปัจจยัท่ีกาํลงัอยูใ่นภาวะท่ีขาดความสมดุล ขอ้มูลจากกลุ่มช้ินส่วนและอะไหล่

ยานยนต ์ สภาอุตสาหกรรม พบวา่ ในปี 2011 อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตไ์ทยมีความตอ้งการ

แรงงาน 472,200 คน และจะเพิ่มข้ึนเป็น 552,600 คน ในปี 2556 ในขณะท่ีขอ้มูลจากการสํารวจ

สัดส่วนการจา้งงานจาํแนกตามตาํแหน่งงาน และลกัษณะงานท่ีสําคญั พบวา่ ในการจา้งงานของ

ผูป้ระกอบการช้ินส่วนยานยนตร์ะดบั ระดบั Tier 1 มีการจา้งแรงงานรวมกวา่ 246,840 คน โดยมี

สัดส่วนการจา้งงาน ระหวา่งฝ่ายผลิตและฝ่ายสํานกังาน เทียบเป็นร้อยละ 90 : 10 และสัดส่วนการ

จา้งงานในฝ่ายผลิตของอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต ์จาํแนกตามตาํแหน่งงานเป็นดงัน้ี 

พนกังานระดบัปฏิบติัการ  ร้อยละ 74 

ช่างเทคนิค    ร้อยละ 7 

หวัหนา้งาน    ร้อยละ 7 
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ผูช้าํนาญการ    ร้อยละ 5 

วศิวกร    ร้อยละ 4 

ผูบ้ริหาร    ร้อยละ 3 

นอกจากน้ี ในด้านของคุณภาพฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย พบว่า

แรงงานไทยยงัขาดทกัษะด้านภาษาองักฤษและความสามารถในการแก้ปัญหา แต่อย่างไรก็ดี 
แรงงานไทยยงัมีสมรรถนะในดา้นความขยนัและอดทน และความมีระเบียบวนิยัในการทาํงาน  

 

ตารางที ่2.3  ความตอ้งการแรงงานในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตปี์ 2554 - 2556  

 

จาํนวนกาํลงัคน 2011 2012 2013 

รวม 472,200 513,500 552,600 

จาํนวนกาํลงัคนส่วนเพิม่ในแต่ละปี 15,200 41,500 39,100 

จาํแนกตามทกัษะสาขา    

- สายการผลิต 7,600 21,000 19,600 

- ช่างกลโรงงาน 4,000 10,800 10,200 

- ช่างยนต ์ 1,120 3,050 2,900 

- ไฟฟ้า 500 1,300 1,200 

- อิเลก็ทรอนิกส์ 1,120 3,050 2,900 

- บญัชี/ธุรการ 710 1,900 1,910 

- อ่ืน ๆ 150 400 390 

จาํแนกตามระดบัการศึกษา    

- มธัยมศึกษาตอนตน้-ตอนปลาย 7,600 20,750 19,550 

- ปวช. 2,280 6,225 5,865 

- ปวส. 3,800 10,375 9,775 

- ปริญญาตรี 1,520 4,150 3,910 

 

ทีม่า:  ศกัยภาพสินคา้ยานยนตไ์ทยภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สถาบนัยานยนต ์(2554) 
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ตารางที ่2.4  ความระดบัสมรรถนะของแรงงานในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตไ์ทย 
 

ความชํานาญ /ความเช่ียวชาญ ระดบัสมรรถนะทีม่ใีนปัจจุบัน ระดบัสมรรถนะทีต้่องการ 

ความรู้พ้ืนฐานในตาํแหน่งงาน ปานกลาง มาก 

ทกัษะฝีมือแรงงาน ปานกลาง มาก 

ความรู้ดา้นภาษาต่างประเทศ ค่อนขา้งนอ้ย มาก 

ความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์ ปานกลาง มาก 

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ ปานกลาง มาก 

ความขยนัและอดทน ค่อนขา้งมาก มาก 

ความสามารถในการแกปั้ญหา ปานกลาง มาก 

ความมีระเบียบวนิยัในการทาํงาน ค่อนขา้งมาก มาก 

 

ทีม่า:  ศกัยภาพสินคา้ยานยนตไ์ทยภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สถาบนัยานยนต ์(2554) 

 

 
 

ภาพที ่2.3  จาํนวนแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนตข์องไทยปี ค.ศ. 2010-2015 

 

ทีม่า:  ศกัยภาพสินคา้ยานยนตไ์ทยภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สถาบนัยานยนต ์(2554) 
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4)  ปัจจยัดา้นวตัถุดิบ วตัถุดิบท่ีสําคญัท่ีใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต ์ไดแ้ก่ 

เหล็ก พลาสติก และยางพารา โดยสัดส่วนของการใช้วตัถุดิบ 3 ประเภท ดงักล่าว คือ เหล็ก  

ร้อยละ 70 พลาสติก ร้อยละ 20 และยาง ร้อยละ 10 ซ่ึงประเทศไทยมีเพียงยางพาราเท่านั้น ซ่ึงเป็น

วตัถุในประเทศท่ีไทยสามารถผลิตไดต้ั้งแต่วตัถุดิบขั้นตน้ ไปจนถึงวตัถุดิบขั้นปลาย ส่วนเหล็ก และ

พลาสติกนั้น ปัจจุบนั ยงัคงมีการนาํเขา้ในสัดส่วนท่ีสูง 

5)  ปัจจยัดา้นกระบวนการผลิต ปัจจุบนั ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมมีการ

ใช้ระบบ Lean Manufacturing ซ่ึงเป็นระบบบริหารจดัการด้านการผลิตให้สอดคล้องกับ 

ความตอ้งการของลูกคา้แบบทนัที โดยเนน้สร้างประสิทธิผลสูงสุด และลดการสูญเสียในวงจรการ

ผลิตนอ้ยท่ีระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) คือ ระบบการผลิตท่ีมุ่งเน้น 

ในเร่ืองการไหล (Flow) ของงานเป็นหลกั โดยทาํการกาํจดัความสูญเปล่า (Waste) ต่าง ๆ ของงาน 

และ เพิ่มคุณค่า (Value) ให้กบัตวัสินคา้อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุด  

(Customer Satisfaction) นอกจากน้ี ในดา้นของประสิทธิภาพการดาํเนินงานของผูผ้ลิตช้ินส่วน 

ยานยนต์ ยงัมีการกาํหนดตวัช้ีวดัคุณภาพการดาํเนินงานในด้านต่าง ๆ สําหรับผูผ้ลิตช้ินส่วน 

ท่ีเป็น 1-tier โดยจากขอ้มูลของบริษทั General Motor ไดใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัตวัช้ีวดัของบริษทัผูผ้ลิต

ช้ินส่วน1-tier ดงัตารางต่อไปน้ี 

 

ตารางที ่2.5  ตวัช้ีวดัประสิทธิภาพการดาํเนินงานของผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตร์ะดบั Tier-1 

 

ตวัช้ีวดั Tier-1 Suppliers 

1. ยอดขาย 10-60 ลา้นเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ 

2. โครงสร้าง/จาํนวนโรงงาน 3- 5 โรงงานข้ึนไป 

3. การบริหารระดบัสูง ธุรกิจครอบครัว, ผูป้ระกอบการ, บริษทัขา้มชาติ, กิจการร่วมคา้ 

4. ระดบัผูบ้ริหาร ปริญญาโท, MBA 

5. กาํลงัแรงงาน 85% มธัยมศึกษาตอนปลาย, อาชีวศึกษา 

6. การบาํรุงรักษา/ทกัษะดา้นการคา้ อนุปริญญาหรือประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

7. คุณภาพ <100 ppm (สาํหรับ top tier-1 suppliers) 

8. การส่งมอบ ระบบ Just in time 

9. ตน้ทุน แข่งขนัดา้นตน้ทุนอุตสาหกรรม 

10. สินคา้คงเหลือ สูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน 

11. ระบบประกนัคุณภาพ มีการดาํเนินการดา้น IMS, TQM/TPM, Six Sigma 

 

ทีม่า:  ศกัยภาพสินคา้ยานยนตไ์ทยภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สถาบนัยานยนต ์(2554) 
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2.1.3.2  อุตสาหกรรมสนบัสนุนและเก่ียวเน่ืองในประเทศ 

การศึกษาศกัยภาพอุตสาหกรรมสนบัสนุนและเก่ียวเน่ืองนั้น เป็นการศึกษาศกัยภาพ

ของอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจยัดา้นความแข็งแกร่งของผูผ้ลิตวตัถุดิบ และความร่วมมือกนั

ระหว่างบริษทัผูใ้ช้กบับริษทัผูผ้ลิตวตัถุดิบ ซ่ึงจากการศึกษาศกัยภาพการแข่งขนัของกลุ่มอุตสา 

หกรรมสนับสนุนและเก่ียวเน่ืองของไทยนั้น เม่ือพิจารณากลุ่มอุตสาหกรรมท่ีสนับสนุนและ

เก่ียวเน่ืองจาํแนกตามระดับความสามารถในการแข่งขนัแลว้พบว่ามีดงัน้ี กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมี

ศกัยภาพในการแข่งขนัระดบัโลก ไดแ้ก่ กลุ่มอุตสาหกรรมประกอบรถกระบะ กลุ่มอุตสาหกรรมท่ี

มีศกัยภาพในการแข่งขนัระดบัภูมิภาค ไดแ้ก่ กลุ่มอุตสาหกรรมประกอบรถจกัรยานยนต ์กลุ่มผูผ้ลิต

ช้ินส่วนยานยนต ์Tier-1 ในช้ินส่วนประเภท เคร่ืองยนต ์ระบบขบัเคล่ือน พวงมาลยั ระบบช่วงล่าง 

เบรก ลอ้ ยางรถยนต ์ตวัถงั อุปกรณ์ภายในระบบไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ อุตสาหกรรมเหล็ก อุต 

สาหกรรมยางและลอ้รถยนต ์อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์ อุตสาหกรรมกระจก ผูจ้ดัจาํหน่าย ระบบ

การเงิน กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพในการแข่งขนัระดบัชาติ ไดแ้ก่ กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนตน์ัง่ 

กลุ่มผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต์ Tier-2, Tier-3 ในช้ินส่วนประเภท ช้ินส่วนป้ัมข้ึนรูปพลาสติก ยาง 

เคร่ืองจกัร การหล่อ การหลอม การสร้างรูปทรงช้ินงาน อุปกรณ์ไฟฟ้า การตดัแต่งช้ินงานโลหะ 

รัฐบาล สถาบนัการศึกษาและวิทยาลยัเทคนิค และสมาคมท่ีเก่ียวขอ้ง อุตสาหกรรมแม่พิมพแ์ละ

ช้ินส่วน การทดสอบ การบริการ กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีไม่มีความสําคัญในระดับชาติ ได้แก่

อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมหนังและเส้นใย เคร่ืองจกัร เคร่ืองมืออุปกรณ์ เคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ยดึจบัช้ินงาน ท่ีปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ (สถาบนัยานยนต,์ 2554) 

2.1.3.4  โครงสร้างภาษีและนโยบายการส่งเสริมการลงทุน 

ปัจจุบนั สินคา้ยานยนตมี์การเก็บภาษีในส่วนของภาษีสรรพสามิต และภาษีสินคา้นาํเขา้

โดยสําหรับภาษีสินคา้นาํเขา้นั้น มีการลดอตัราภาษีเหลือ 0% ตั้งแต่ปี 2010 ในส่วนของเขตการคา้

เสรีอาเซียน ส่วนเขตการคา้เสรีอ่ืน ๆ มีแนวโนม้ท่ีจะลดเหลือ 0% ในอนาคตเช่นกนั ทั้งน้ีเพื่อเป็น 

ไปตามความตกลงทัว่ไปวา่ดว้ยภาษีศุลกากรและการคา้ (General Agreement on Tariffs and Trade: 

GATT) ซ่ึงมีเป้าหมายเพื่อเพื่อใหเ้กิดการคา้เสรีโดยการลดภาษีศุลกากรระหวา่งชาติ ส่วนโครงสร้าง

ภาษีสรรพสามิตสําหรับสินคา้ยานยนตข์องไทยนั้น มีหลกัการกาํหนดโครงสร้างคือ ให้สิทธิพิเศษ

กบัรถยนตท่ี์ประหยดัพลงังาน รถยนตท่ี์ใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูง และรถยนตท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

ส่วนในด้านนโยบายการส่งเสริมการลงทุนนั้น เพื่อบรรเทาภาระด้านการคลังของ

รัฐบาล และเพื่อให้สอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคต คณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุนจึงไดก้าํหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคุม้ค่าใน

การใชสิ้ทธิและประโยชน์ภาษีอากร โดยให้สิทธิและประโยชน์แก่โครงการท่ีมีผลประโยชน์ต่อ
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เศรษฐกิจอยา่งแทจ้ริง ใชห้ลกัการบริหารและการจดัการองคก์รท่ีดี (Good Governance) ในการให้

สิทธิและประโยชน์ด้านภาษีอากร และสนับสนุนให้อุตสาหกรรมพฒันาระบบคุณภาพ และ

มาตรฐานการผลิตเพื่อแข่งขนัในตลาดโลก โดยกาํหนดให้ผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการลงทุนทุกรายท่ีมี

โครงการลงทุนตั้งแต่ 10 ลา้นบาทข้ึนไป (ไม่รวมค่าท่ีดินหรือทุนหมุนเวียน) ตอ้งดาํเนินการให้

ไดรั้บใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐานสากลอ่ืนท่ี

เทียบเท่า อีกทั้งยงัมีการปรับมาตรการส่งเสริมการลงทุนให้สอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงดา้นการคา้ และ

การลงทุนระหว่างประเทศโดยการยกเลิกเง่ือนไขการส่งออกและการใช้ช้ินส่วนในประเทศ และ  

ให้ความสําคญักบัการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดยอ่ม โดยกาํหนดเง่ือนไขเงินลง 

ทุนขั้นตํ่าของโครงการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเพียง 500,000 บาท (สถาบนัยานยนต,์ 2554)  

 

2.2  ข้อมูลเบือ้งต้นเกีย่วกบัแนวคิด และทฤษฎกีารค้าระหว่างประเทศ 

การคา้ระหวา่งประเทศ (International Trade) มีบทบาทและความคญัอยา่งมาก เน่ือง 

จากสามารถทาํรายไดเ้ขา้สู่ประเทศ และทาํให้ประเทศไดรั้บเงินตราจากต่างประเทศ การทาํธุรกิจ

ระหว่างประเทศทาํให้ปัจจยัการผลิตของประเทศถูกใชใ้นการผลิตท่ีตนไดเ้ปรียบ ทรัพยากรถูกใช้

อยา่งมีประสิทธิภาพจนก่อให้เกิดความชาํนาญเฉพาะอยา่ง ช่วยยกระดบัรายไดข้องประชากร และ

เกิดการกระจายรายได้ไปยงัสาขาต่าง  ๆ ระบบเศรษฐกิจมีการขยายตวั รัฐบาลมีรายได้จากการ

จดัเก็บภาษี สามารถนาํไปใชใ้นการพฒันาประเทศต่อไปได ้อีกทั้งยงัสามารถลดอตัราการวา่งงาน 

เกิดความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยแีละส่ิงประดิษฐใ์หม่  ๆ ทาํใหสิ้นคา้และบริการมีความหลากหลาย 

ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นวตัถุประสงคข์องการคา้ระหวา่งประเทศท่ีแต่ละประเทศตอ้งการให้เกิดข้ึน ส่วน

ใหญ่จะเร่ิมจากการคา้ขายในประเทศจนมีความพร้อมในระดบัหน่ึง แลว้ธุรกิจนั้นจึงจะกา้วไปสู่

การคา้ระหวา่งประเทศ การคา้ระหวา่งประเทศมีแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

2.2.1  ทฤษฎีบาํรุงเศรษฐกิจของชาติ หรือลทัธิพานิชยนิ์ยม (Mercantilism)  

ทฤษฎีน้ีเกิดข้ึนในช่วง ค.ศ. 1500 ท่ีมีการล่าอาณานิคมของประเทศมหาอาํนาจในยุโรป 

เช่น องักฤษ ฝร่ังเศส สเปน ท่ีได้พยายามขยายอาณานิคมการปกครองโดยการล่าเมืองข้ึนเพื่อ

แสวงหาทรัพยากรจากประเทศเหล่าน้ีมาเสริมความมั่งคั่งให้กับตัวเอง โดยตามทฤษฎีน้ีมี

จุดประสงคห์ลกัในการบาํรุงเศรษฐกิจของชาติและรัฐบาลดว้ยการสะสมโลหะท่ีมีค่า เช่น ทองคาํ

แร่เงิน ในดา้นการคา้ระหว่างประเทศของยุคลทัธิพาณิชยนิ์ยม (Mercantilism) สามารถสรุปไดว้่า 

การบาํรุงเศรษฐกิจของชาติเป็นแนวคิดท่ีว่าการไดเ้ปรียบดุลการคา้ คือการท่ีประเทศนั้นสามารถ

ส่งออกไดม้ากกวา่การนาํเขา้ และการเสียเปรียบดุลการคา้ เป็นส่ิงท่ีไม่พึงปรารถนา (Kahal, 1994, 

อา้งถึงในธญัญรัศม ์คาํม่วง, 2553, น. 28) 
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2.2.2  ทฤษฎีความไดเ้ปรียบอยา่งสมบูรณ์ (Absolute Advantage)   

ทฤษฎีน้ีเป็นทฤษฎีการคา้ระหวา่งประเทศยุคแรก ๆ โดย Adam Smith (Adam Smith, 

1976 อา้งถึงในธญัญรัศม ์คาํม่วง, 2553, น. 28) ไดเ้ขียนไวใ้นหนงัสือช่ือดงั The Wealth of Nations 

(1976) ซ่ึงแยกการวิเคราะห์เป็น 2 ประเด็นหลกั คือ Absolute Advantage และ Division of Labor 

โดยในส่วนของ Absolute Advantage กล่าววา่ ถา้ประเทศใดมีความไดเ้ปรียบในการผลิตสินคา้ใด

สินคา้หน่ึงอยา่งมีประสิทธิภาพเหนือกวา่ประเทศอ่ืน ก็ควรให้ประเทศนั้นผลิตสินคา้นั้น แลว้ส่งไป

คา้ขายแลกเปล่ียนกบัประเทศอ่ืนเพื่อให้เกิดผลลพัธ์ของประสิทธิภาพรวมท่ีสูงท่ีสุดของโลก และ

ส่วนของ Division of Labor ไดเ้ขา้มาเสริมทฤษฏี Absolute Advantage วา่แต่ละประเทศควรใช้

ทรัพยากรของตนให้แก่สินคา้ท่ีสามารถผลิตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพท่ีสุดจนเกิดการไดเ้ปรียบใน

การแข่งขนักบัผูอ่ื้น ซ่ึงความเช่ียวชาญเฉพาะท่ีเกิดข้ึนมีสาเหตุจาก 

1)  แรงงานเกิดความชาํนาญในการทาํงานนั้นซํ้ า ๆ อยูเ่ป็นประจาํ 

2)  แรงงานเกิดความชาํนาญโดยการทาํงานนั้นไปอีกงานหน่ึง 

3)  การผลิตอยา่งต่อเน่ืองยาวนานจะเป็นแรงจูงใจให้เกิดการพฒันาหาวิธีการทาํงานท่ีมี

ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

จากความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบ (Advantage) ซ่ึงสามารถจาํแนก

ไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ความไดเ้ปรียบโดยธรรมชาติ (Natural Advantage) เป็นประโยชน์ท่ีเกิด

จากสภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติหรือแรงงานท่ีมีอยูอ่ยา่งลน้เหลือ และความไดเ้ปรียบจาก

การเรียนรู้ 

นอกจากน้ีทฤษฎีความไดเ้ปรียบ ยงักล่าวถึง ขนาดของประเทศหน่ึงซ่ึงมีผลต่อชนิดและ

ปริมาณของสินคา้ท่ีจะทาํการคา้ขายกนั ขนาดของประเทศท่ี แตกต่างกนัจะมีผลต่อปัจจยั (Adam 

Smith, 1976 อา้งถึงในธญัญรัศม ์คาํม่วง, 2553, น. 28) ดงัต่อไปน้ี 

1)  ความหลากหลายของทรัพยากร ประเทศใหญ่ๆ มกัมีทรัพยากรหลายชนิดกระจายอยู่

ตามภาคต่าง ๆ ในประเทศจนแทบสามารถพึ่งพาตนเองไดห้มด 

2)  ค่าขนส่ง ประเทศใหญ่และประเทศเล็กไดรั้บผลกระทบจากการขนส่งแตกต่างกนั

โดยทัว่ไปแลว้ค่าขนส่งจะแปรตามระยะทาง ประเทศใหญ่มกัจะทาํการคา้ขายกบัแหล่งตลาดท่ีอยู่

ใกลจึ้งทาํใหค้่าขนส่งตํ่าราคาสินคา้ก็ต ํ่าไปดว้ย 

3)  ขนาดของเศรษฐกิจ ขนาดของประเทศมิไดบ้อกถึงความมัง่คัง่ของประเทศ ความร่ํา 

รวยของประเทศวดัไดจ้ากขนาดเศรษฐกิจและรายได้ประชาชาติท่ีค่อนขา้งสูง จึงควรมีการผลิต

สินคา้ในปริมาณมากอยา่งต่อเน่ืองดว้ยเทคโนโลยีท่ีกา้วหนา้ เพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค

ภายในประเทศและทาํการส่งออกดว้ย  
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2.2.3  ทฤษฎีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) 

ในปี ค.ศ. 1819 David Ricardo เขียนหนงัสือช่ือ On the Principles of Political and 

Taxation โดยพื้นฐานแนวคิดของ Adam Smith มาพฒันาต่อเน่ืองออกไปวา่ถา้ประเทศใดประเทศ

หน่ึงมีความได้เปรียบในการผลิตสินคา้ 2 ชนิดข้ึนไป ประเทศนั้นควรจะผลิตสินค่าท่ีตนผลิตได้

อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด แล้วส่ิงท่ีตนไม่ได้ผลิตจากประเทศอ่ืน ทฤษฎี Comparative 

Advantage จะมีประสิทธิผลเต็มท่ีภายใต้ขอ้สมมุติฐานของการใช้ความชาํนาญเฉพาะ (David 

Ricardo, 1819 อา้งถึงในธญัญรัศม ์คาํม่วง, 2553, น. 29) ดงัต่อไปน้ี 

1)  การวา่จา้งแรงงานเตม็ท่ีไม่มีการวา่งงาน ซ่ึงแสดงถึงการใชท้รัพยากรเต็มท่ี ถา้มีการ

วา่งงานเกิดข้ึน ก็จะมีการลดการนาํเขา้ลง เพื่อใหแ้รงงานท่ีวา่งงานอยูไ่ดรั้บการวา่จา้งให้ทาํการผลิต

สินค่าทดแทนการนาํเขา้ 

2)  การมุ่งวตัถุประสงคข์องประเทศ สืบเน่ืองจากบางคร้ังประเทศไม่ไดมี้วตัถุประสงค์

เชิงเศรษฐศาสตร์หรือต้องการกาํไรสูงสุดเสมอไป นอกจากนั้นรัฐบาลได้เล็งเห็นว่า การเป็น

ผูเ้ช่ียวชาญพิเศษในสินคา้เฉพาะอย่างเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและการข้ึนลงของ

ราคาสินคา้นั้น ๆ ดว้ยเหตุน้ีจึงควรผลิตสินคา้ท่ีตนไม่ไดเ้ปรียบดว้ยเพื่อกระจายความเส่ียงท่ีอาจจะ

เกิดข้ึน 

3)  การคิดค่าขนส่งไม่มีทฤษฎีใดคาํนึงถึงค่าขนส่ง ซ่ึงตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัระยะทาง

ท่ีเคล่ือนยา้ยสินคา้ระหว่างประเทศ ปัญหาจะเกิดข้ึนถา้ค่าขนส่งรวมกบัสินคา้แลว้สูงกวา่ตน้ทุนท่ี 

ประเทศผูซ้ื้อผลิตเอง เพราะจะทาํให้การค้าระหว่างประเทศไม่เกิดข้ึนความชํานาญและการ 

ไดเ้ปรียบเฉพาะสินคา้จะหมดความหมายไปในท่ีสุด 

ทฤษฎี Comparative Advantage แตกต่างจากทฤษฎี Absolute Advantage ตรงท่ี 

Absolute Advantage กล่าววา่ประเทศใดสามารถใชท้รัพยากรท่ีผลิตส้ินคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

มากกวา่ประเทศอ่ืนก็ควรผลิตสินคา้เพื่อจาํหน่ายแก่ประเทศอ่ืน แต่ทฤษฎี Comparative Advantage 

แสดงการวิเคราะห์ท่ีซบัซ้อนข้ึนไปอีกโดยกล่าวถึงประเทศท่ีเกิดความไดเ้ปรียบในการผลิตสินคา้

ทั้งสองชนิดเหนือกว่าอีกประเทศหน่ึง ควรทาํการผลิตโดยใช้ความไดเ้ปรียบในส่ิงท่ีตนสามารถ

ผลิตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเหนือกว่าเป็นอย่างมาก และให้อีกประเทศหน่ึงผลิตสินคา้ท่ีประเทศ

แรกผลิตแลว้ จะมีประสิทธิภาพเหนือกว่าเป็นส่วนนอ้ย แลว้ทั้งสองประเทศจะไดผ้ลผลิตมากกว่า

การผลิตโดยปราศจากการคา้ระหวา่งประเทศ 
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2.2.4  ทฤษฎีปัจจยัสัดส่วนการผลิต (Factor Proportion)  

ในปี ค.ศ. 1950 นกัเศรษฐศาสตร์ชาวสวีเดน 2 คน คือ Hecksher and Ohlin ไดส้ร้าง

ทฤษฎี Factor Proportion โดยเนน้ไปท่ีปัจจยัการผลิต คือ ท่ีดิน แรงงานและทุน โดยกล่าววา่ แต่ละ

ประเทศมีปัจจยัการผลิตท่ีแตกต่างกนัไป ประเทศใดก็ตามท่ีมีแรงงานมากเม่ือเทียบกบัท่ีดินและ

แรงงาน ก็จะส่งผลให้ตน้ทุนดา้นแรงงานถูกลง ทางตรงกนัขา้มตน้ทุนดา้นและทุนก็จะสูง ดงันั้น 

แต่ละประเทศก็ควรผลิตสินคา้ท่ีใชปั้จจยัการผลิตในประเทศท่ีมีอยูม่าก หาไดง่้ายและตน้ทุนไม่สูง 

ผลิตสินคา้ส่งออกไปจาํหน่ายต่างประเทศ (Hecksher and Ohlin, 1950, อา้งถึงในธญัญรัศม ์คาํม่วง, 

2553, น. 30) 

2.2.5  ทฤษฎีวงจรชีวติผลิตภณัฑร์ะหวา่งประเทศ (International Product Life Cycle Theory) 

ทฤษฎีน้ีไม่คาํนึงถึงความไดเ้ปรียบในการผลิตสินคา้หรือปัจจยัการผลิต แต่มุ่งเนน้ถึงตวั

สินคา้มากกวา่ประเทศหรือเทคโนโลยีใด  ๆ หรือปัจจยัการผลิต โดยกล่าวถึงการเลือกทาํเลท่ีตั้งใน

การผลิตสินคา้ต่าง ๆ จะยา้ยจากประเทศหน่ึงไปสู่อีกประเทศหน่ึง ตามขั้นตอนหรือช่วงเวลาใน

วงจรชีวิตของผลิตภณัฑ์ และเพิ่มขอ้อา้งอิงทางเทคโนโลยีเพิ่มเติมอีก 2 ขอ้ (Raymond Vernon, 

1966, อา้งถึงในธญัญรัศม ์คาํม่วง, 2553, น. 31) ดงัน้ี 

1)  นวตักรรมทางเทคนิคในการสร้างผลิตภณัฑ์ใหม่ให้ประสบความสําเร็จไดก้าํไรเป็น

ท่ีน่าพอใจจะตอ้งอาศยัเงินทุนเป็นจาํนวนมาก และใช้แรงงานท่ีมีความชาํนาญเป็นอยา่งสูงในช่วง

แนะนาํ ซ่ึงปัจจยัการผลิตเช่นน้ีจะมีไดใ้นประเทศอุตสาหกรรมท่ีมีเงินทุนมาก 

2)  ในช่วงต่อมาของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ทั้ งสามช่วง ผลิตภัณฑ์จะถูกผลิตในเชิง 

พาณิชยเ์ป็นปริมาณสูงมีมาตรฐานมากข้ึน ใชแ้รงงานฝีมือนอ้ยลง และจะมีการยา้ยฐานการผลิตจาก 

ประเทศหน่ึงไปสู่ต่างประเทศ 

2.2.6  ทฤษฎีความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนั (The Theory of Competitive Advantage)  

Michael E. Porter ไดก้ล่าววา่ แต่ละประเทศแต่ละชนชาติมีลกัษณะของธรรมชาติ เช่น

ภูมิอากาศ คุณสมบัติเฉพาะคน และความสามารถในการคิดสร้างสรรค์แตกต่างกันออกไป  

ซ่ึงก่อใหเ้กิดการคา้ระหวา่งประเทศและการแข่งขนัในตลาดโลก ดงันั้น Michael E. Porter จึงแสดง

ให้เห็นว่าการดาํเนินธุรกิจไม่ได้พิจารณาในส่วนของผลิตภณัฑ์หรืออุตสาหกรรมเท่านั้น การคา้

ระหว่างประเทศเป็นการมองภาพรวมตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับรัฐบาล ตลอดจนระดับธุรกิจ

เอกชนร่วมกนั ดงันั้น ความไดเ้ปรียบของการแข่งขนัเชิงบริษทัในการดาํเนินธุรกิจระหวา่งประเทศ 

จึงข้ึนอยู่กบัสถานะของบริษทัในดา้นต่าง  ๆ และความสัมพนัธ์ระหว่างสถานะเหล่านั้น ปัจจยัท่ี

กาํหนดความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัทั้ง 4 สถานะ (Michael E. Porter,1990 อา้งถึงในธัญญรัศม ์ 

คาํม่วง, 2553, น. 31) ไดแ้ก่ 
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1)  สถานะปัจจยัดา้นการผลิต (Factor Condition) ปัจจยัการผลิตท่ีมีความสําคญัโดดเด่น 

คือ ความสามารถในเชิงสร้างสรรค์ ยกระดบัและเพิ่มปัจจยัการผลิตท่ีมีอยูใ่ห้กา้วหน้าพฒันาต่อไป 

แรงงานชาํนาญงาน เงินทุน เทคโนโลย ีและอุปกรณ์ต่าง ๆ  

2)  สถานะดา้นอุปสงค ์(Demand Condition) เป็นความสามารถท่ีจะแข่งขนัและประสบ

ความสาํเร็จในตลาดภายในประเทศและมีโอกาสท่ีจะประสบความสาํเร็จในตลาดต่างประเทศสูง 

3)  อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและเก้ือหนุนกนั (Relate and Supporting Industries) ธุรกิจ

ใดมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัการขายวตัถุดิบ หรือบริษทัขนส่งท่ีให้ประโยชน์ดา้นตน้ทุน ค่าขนส่งจะ

เกิดความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัสูงและสามรถดาํเนินธุรกิจระหวา่งประเทศไดดี้  

4)  กลยุทธ์ โครงสร้าง การแข่งขนัของธุรกิจ (Firm Strategy, Structure and Rivalry) 

เป็นลกัษณะเด่นของธุรกิจท่ีจะสร้างสรรคแ์ละดาํเนินธุรกิจระหวา่งประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

โดยข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมและความยดืหยุน่ของแต่ละองคก์รท่ีมีต่อธุรกิจประเภทนั้นเอง  

นอกจากปัจจยัทั้ง 4 ดา้นท่ีกล่าวมาแลว้ ยงัมีปัจจยัภายนอกอีก 2 ปัจจยั ท่ีมีความสําคญั

ต่อความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนั (Michael E. Porter,1990 อา้งถึงในธญัญรัศม ์คาํม่วง, 2553, น. 31) คือ 

1)  รัฐบาล ภาครัฐบาลถือไดว้า่เป็นปัจจยัท่ีมีความสําคญัต่ออุตสาหกรรมอยา่งยิ่ง หาก

รัฐบาลใหก้ารส่งเสริม เช่น การส่งเสริมการวิจยัและพฒันา ให้การสนบัสนุนอุตสาหกรรม ให้สิทธิ

พิเศษต่าง ๆ เช่น ลดภาษี วตัถุดิบ ก็จะทาํใหอุ้ตสาหกรรมมีตน้ทุนท่ีตํ่าลงได ้

2)  เหตุสุดวิสัย เป็นปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนั ซ่ึงผูผ้ลิตในอุต 

สาหกรรมไม่สามารถทาํการควบคุมได้ ตวัอย่างเช่น ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ การเปล่ียนแปลงทาง

เทคโนโลยคีร้ังสาํคญั การเปล่ียนแปลงราคาปัจจยัการผลิตคร้ังสาํคญั การเปล่ียนแปลงตลาดเงินของ

โลก หรืออตัราแลกเปล่ียนคร้ังสําคญั การตดัสินใจทางการเมืองโดยรัฐบาลประเทศอ่ืน ๆ และ

สงคราม เหตุสุดวิสัยจะเป็นตวัก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างอุตสาหกรรม เหตุสุดวิสัย

อาจลบลา้งขอ้ไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนัของผูแ้ข่งขนัรายเดิม เกิดช่องวา่งท่ีผูแ้ข่งขนัจากประเทศอ่ืน 

สามารถเขา้มาเอาชนะผูแ้ข่งขนัรายเดิมได้ ขณะเดียวกนั ประเทศอาจไดรั้บผลประโยชน์จากการ

เปล่ียนแปลงไดเ้ช่นเดียวกนั และทาํใหเ้กิดความสามารถในการแข่งขนัไดปั้จจยัท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ี 

เม่ือมีการผสมผสานกนั เพื่อประกอบการพิจารณา ถึงความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของประเทศ  

ดงันั้น ทฤษฎีความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนัจึงเป็นทฤษฎีท่ีมีมุมมองกวา้งข้ึนไม่ไดพ้ิจารณาเฉพาะ

ตน้ทุน หรือปัจจยัการผลิตเพียงอย่างเดียว แต่มีการพิจารณาถึงสภาวะของอุปสงค์ การแข่งขนั 

อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง บทบาทของภาครัฐ รวมถึงเหตุสุดวสิัยดว้ย  
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2.3  ข้อมูลเบือ้งต้นเกี่ยวกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  ประเทศสมาชิกอาเซียน  การส่งออก  และ

สภาพทางการแข่งขันของไทยในอาเซียน 

2.3.1  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พฒันามาจากการเป็นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้(The Association of South East Asian Nations : ASEAN) ก่อตั้งข้ึนตามปฏิญญา

กรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) เม่ือ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีประเทศผูก่้อตั้งแรกเร่ิม 5 ประเทศ คือ 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปี 2527 บรูไน ก็ไดเ้ขา้เป็นสมาชิก ตาม

ดว้ย 2538 เวียดนาม ก็เขา้ร่วมเป็นสมาชิก ต่อมา 2540 ลาวและพม่า เขา้ร่วม และปี 2542 กมัพูชา ก็

ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกลาํดบัท่ี 10 ทาํให้ปัจจุบนัอาเซียนเป็นกลุ่มเศรษฐกิจภูมิภาคขนาดใหญ่ มีประ 

ชากร รวมกนัเกือบ 500 ลา้นคน จากนั้นในการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังท่ี 9 ท่ีอินโดนีเซีย เม่ือ 7 

ตุลาคม 2546 ผูน้ําประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตกลงกนัท่ีจะจดัตั้ งประชาคมอาเซียน (ASEAN 

Community) ซ่ึงประกอบดว้ย 3 เสาหลกั (ศูนยข์อ้มูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, 2555) คือ 

1)  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 

2)  ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน (Socio-Cultural Pillar) 

3)  ประชาคมความมัน่คงอาเซียน (Political and Security Pillar) 

คาํขวญัของอาเซียน คือ “One Vision, One Identity, One Community.” ซ่ึงหมายถึง 

หน่ึงวสิัยทศัน์ หน่ึงอตัลกัษณ์ หน่ึงประชาคม 

เดิมกาํหนดเป้าหมายท่ีจะตั้งข้ึนในปี 2563 แต่ต่อมาไดต้กลงกนัเล่ือนกาํหนดให้เร็วข้ึน

เป็นปี 2558 และกา้วสําคญัต่อมาคือการจดัทาํปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Charter) ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบั

แลว้ตั้งแต่เดือนธนัวาคม ปี 2552 นบัเป็นการยกระดบัความร่วมมือของอาเซียนเขา้สู่มิติใหม่ในการ

สร้างประชาคม โดยมีพื้นฐานท่ีแข็งแกร่งทางกฎหมายและมีองค์กรรองรับการดาํเนินการเขา้สู่

เป้าหมายดงักล่าวภายในปี 2558ปัจจุบนัประเทศสมาชิกอาเซียน รวม 10 ประเทศไดแ้ก่ ไทย พม่า 

มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว กมัพูชา บรูไน สําหรับเสาหลกัการจดัตั้ง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC ) ภายในปี 2558 เพื่อให้

อาเซียนมีการเคล่ือนยา้ยสินคา้ บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ อยา่งเสรี และเงินทุนท่ีเสรีข้ึนต่อมา

ในปี 2550 อาเซียนไดจ้ดัทาํพิมพเ์ขียวเพื่อจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) เป็น

แผนบูรณาการงานดา้นเศรษฐกิจให้เห็นภาพรวมในการมุ่งไปสู่ AEC ซ่ึงประกอบไปดว้ยแผนงาน

เศรษฐกิจในด้าน ต่าง ๆ พร้อมกรอบระยะเวลาท่ีชัดเจนในการดาํเนินมาตรการต่าง ๆ จนบรรลุ

เป้าหมายในปี 2558 รวมทั้งการให้ความยืดหยุน่ตามท่ีประเทศสมาชิกไดต้กลงกนัล่วงหนา้ ในอนา 

คต AEC จะเป็นอาเซียน+3 โดยจะเพิ่มประเทศ จีน เกาหลีใต ้และญ่ีปุ่น เขา้มาอยูด่ว้ย และต่อไปก็
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จะมีการเจรจาอาเซียน+6 จะมีประเทศ จีน เกาหลีใต ้ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดียต่อ 

ไป (ศูนยข์อ้มูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, 2555) 

ในปัจจุบนัความตกลงดา้นมาตรฐานและการรับรองผลิตภณัฑ์ยานยนตข์องอาเซียนได้

มีการทาํความสอดคล้องด้านมาตรฐานระหว่างกัน (Standard Harmonization) ในส่วนของ

มาตรฐานด้านยานยนต์มากข้ึน ซ่ึงองค์การสหประชาชาติ ได้จดัตั้ งคณะทาํงานด้านมาตรฐานท่ี

เก่ียวกบัยานยนต ์เน่ืองจากเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยั ท่ีเรียกวา่คณะทาํงาน

คณะท่ี 29 (Working Party on the Construction of Vehicles 29 – WP29) ดาํเนินการกาํหนด

มาตรฐานยานยนต์โดยมีขอ้ตกลงสําคญั 2 ฉบบั (สถาบนัยานยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรม, 2555) 

ไดแ้ก่ 

1)  ขอ้ตกลง 1958 Agreement ซ่ึงสมาชิก WP29 ประเทศใดลงนามขอ้ตกลงในมาตร 

ฐานใดสามารถยอมรับผลการทดสอบระหว่างประเทศท่ีลงนามขอ้ตกลงในมาตรฐานเดียวกนั ได้

ดาํเนินการกาํหนดมาตรฐานดา้นยานยนต์ท่ีเรียกว่ามาตรฐาน UN ECE ปัจจุบนัมีประเทศท่ีเป็น

สมาชิกไม่เฉพาะในกลุ่มประเทศยุโรป แต่ยงัครอบคลุมในอีกหลายประเทศทัว่โลกรวมทั้งญ่ีปุ่น 

ปัจจุบนัมีสมาชิกทั้งหมด 48 ประเทศ โดยประเทศไทยไดล้งนามเป็นสมาชิกในขอ้ตกลงน้ีในเดือน

พฤษภาคม 2549 และใชร้หสั E53 แต่ยงัไม่มีผลเน่ืองจากประเทศไทยยงัไม่ไดล้งนามในขอ้ตกลง

มาตรฐานใด 

2)  ขอ้ตกลง 1998 Agreement เป็นขอ้ตกลงเก่ียวกบัขอ้กาํหนดทางดา้นเทคนิคโดยสมา 

ชิกในภาคี WP29 ประเทศใดลงนามขอ้ตกลง 1998 Agreement ในมาตรฐานตวัใดจะสามารถเขา้ไป

ร่วมร่างแก้ไข เพิ่มเติมมาตรฐานนั้น ๆ ได้ โดยมาตรฐานท่ีใช้เป็นมาตรฐาน Global Technical 

Regulation (GTR) ปัจจุบนัมีสมาชิก 31 ประเทศ 

ในขณะท่ีการดาํเนินการร่างกรอบความตกลงยอมรับร่วม (MRA - Mutual Recognition 

Arrangement) ดา้นมาตรฐานและการรับรองยานยนตท่ี์สําคญัในปัจจุบนัคือกรอบ ASEAN MRA 

ทั้งน้ีเพื่อให้สอดรับกบัการเป็นตลาดเดียว (Single Market) ของกลุ่มประเทศ ASEAN ตามกรอบ

ความตกลงความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) ท่ีมี

เป้าหมายในปี พ.ศ. 2558 (2015) ทั้งน้ีเพื่อให้เป็นการอาํนวยความสะดวกดา้นการคา้ รวมถึงลดขั้น 

ตอนและขจดัอุปสรรคดา้นมาตรการท่ีมิใช่ภาษี ทั้งน้ีผูท่ี้รับผิดชอบในการดาํเนินการเพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงคด์งักล่าว คือ คณะกรรมการท่ีปรึกษาดา้นมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (ASEAN 

Consultative Committee for Standards and Quality - ACCSQ) โดยคณะกรรมการ ACCSQ มีมติ

จดัตั้งคณะทาํงานดา้นผลิตภณัฑ์ยานยนต ์(Automotive Product Working Group - APWG) ซ่ึงมีวตั 

ถุประสงค์เพื่อดาํเนินการตามมาตรการด้านมาตรฐานและการรับรอง รวมทั้งขจดัอุปสรรคทาง
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เทคนิคต่อการคา้สําหรับผลิตภณัฑ์ยานยนต์ ปัจจุบนั APWG เร่ิมดาํเนินการปรับมาตรฐานและ

กฎระเบียบทางเทคนิคให้สอดคลอ้งกนั โดยใช้มาตรฐานของ UN ECE เป็นพื้นฐาน และจดัทาํ 

MRA ในเร่ืองผลการทดสอบ โดยใช้แนวทางของ UN ECE ซ่ึงในระยะแรกกาํหนดจาํนวน 19 

รายการ ภายในปี พ.ศ. 2558 

2.3.2  ประเทศสมาชิกอาเซียน  

ในปัจจุบนัประเทศสมาชิกอาเซียน มีทั้งหมด 10 ประเทศ ซ่ึงจากขอ้มูลของกรมอาเซียน 

กระทรวงการต่างประเทศ (2556) และศูนยข์อ้มูลความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (2555) โดย

สามารถนาํมาสรุปเป็นขอ้มูลของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศไดด้งัน้ี 

1)  ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) 

 

 

 

ภาพที ่2.4  ธงชาติประเทศบรูไน ดารุสซาลาม 

 

เมืองหลวงของประเทศบรูไนมีช่ือวา่บนัดาร์ เสรี เบกาวนั ภาษาท่ีใช ้คือ ภาษามาเลย ์ซ่ึง

ใช้เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นองักฤษและจีน ประชากรมีจาํนวนทั้งหมด 414,000 คนโดย

ประกอบดว้ย มาเลย ์66% จีน 11% อ่ืน ๆ 23% ในดา้นการศึกษา ประชากร 92.7% สามารถอ่านออก

เขียนได ้ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม คิดเป็น 67% พุทธ 13% และ คริสต ์10% ระบบ

การปกครองของประเทศบรูไนเป็นแบบระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์ หน่วยเงินตรา คือ บรูไน

ดอลล่าร์ ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศมีประมาณ 16.6 พนัล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ มีรายได้

ประชาชาติต่อหวัประมาณ 48,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ และ มีการขยายตวัทางเศรษฐกิจร้อยละ 1.6  สิน 

คา้นาํเขา้สาํคญั ไดแ้ก่ เคร่ืองจกัรอุตสาหกรรม รถยนต ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และ สินคา้เกษตร ส่วนสินคา้

ส่งออกสาํคญั ไดแ้ก่ นํ้ามนัดิบ และก๊าซธรรมชาติ  

จุดแข็งของประเทศบรูไน คือ การเมืองค่อนขา้งมีความมัน่คง รายไดเ้ฉล่ียต่อคนจดัอยู่

ในอนัดบั 2 ของอาเซียน และ อนัดบั 26 ของโลก อีกทั้งยงัเป็นผูส่้งออกและมีปริมาณสํารองนํ้ ามนั
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อนัดบั 4 ในอาเซียน แต่มีจุดอ่อน คือ ตลาดขนาดเล็ก เน่ืองจากมีประชากรเพียง 4 แสนคน  โดย 

ประมาณ และ มีความขาดแคลนแรงงาน 

2)  ประเทศกมัพชูา (Cambodia) 

 

 
 

ภาพที ่2.5  ธงชาติประเทศกมัพชูา 

 

เมืองหลวงของประเทศกมัพูชามีช่ือวา่กรุงพนมเปญ ภาษาทางราชการ คือ ภาษาเขมร 

ส่วนภาษาท่ีใชโ้ดยทัว่ไป ไดแ้ก่ องักฤษ ฝร่ังเศส เวยีดนามและจีน ประชากรมีจาํนวนทั้งหมด 14.14 

ลา้นคน ประกอบดว้ย ชาวเขมร 94% จีน 4% และอ่ืน ๆ 2% ประชากรส่วนใหญ่นบัถือพุทธนิกาย

เถรวาท ระบบการปกครองของประเทศกัมพูชาเป็นแบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยมีพระ

มหากษัตย์เ ป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ  หน่วยเ งินตรา  คือ  เ รียล ผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศมีประมาณ 13.16 พนัล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ มีรายได้ประชาชาติต่อหัวประมาณ 

911.73 ดอลล่าร์สหรัฐฯ และ มีการขยายตวัทางเศรษฐกิจร้อยละ 6.7 สินคา้นาํเขา้สําคญัไดแ้ก่ ผลิต 

ภณัฑ์ปิโตรเลียม บุหร่ี ทองคาํ วสัดุก่อสร้าง เคร่ืองจกัร ยานพาหนะ และยา ส่วนสินค้าส่งออก

สาํคญัไดแ้ก่ เส้ือผา้ ส่ิงทอ ไม ้ยางพารา ขา้ว ปลา ยาสูบ และรองเทา้ 

จุดแขง็ของประเทศกมัพูชา คือ มีค่าจา้งแรงงานตํ่าท่ีสุดในอาเซียน  มีความหลากหลาย

และความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะนํ้ า ป่าไม ้และแร่ชนิดต่าง ๆ แต่มีจุดอ่อน คือ 

ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยงัไม่พฒันาเท่าท่ีควร ตน้ทุนสาธารณูปโภค เช่น นํ้ า ไฟฟ้า และการ

ส่ือสาร ค่อนขา้งสูง และขาดแคลนแรงงานมีทกัษะ 
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3)  ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia) 

 

 
 

ภาพที ่2.6  ธงชาติประเทศอินโดนีเซีย 

 

เมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียมีช่ือวา่กรุงจาการ์ตา ภาษาท่ีใชใ้นทางราชการและ

โดยทัว่ไป คือ ภาษาอินโดนีเซีย ประชากรมีจาํนวนทั้งหมด 248 ลา้นคน  ซ่ึงประกอบดว้ยชนพื้น 

เมืองหลายกลุ่ม มีภาษามากกวา่ 583 ภาษา และ ร้อยละ 61 อาศยัอยูบ่นเกาะชวา ประชากรส่วนใหญ่

นับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็น 87% และ มี 10% ท่ีนับถือศาสนาคริสต์ ระบบการปกครองของ

ประเทศอินโดนีเซีย เป็นแบบประชาธิปไตยท่ีมีประธานาธิปดีเป็นประมุข และหัวหนา้ฝ่ายบริหาร 

หน่วยเงินตรา คือ รูเปียห์ ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศมีประมาณ 928.3 พนัลา้นดอลลาร์ 

สหรัฐฯ มีรายไดป้ระชาชาติต่อหวั 4,944 ดอลลาร์สหรัฐฯและ มีการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 

6.3 สินคา้นาํเขา้สาํคญัไดแ้ก่ เคร่ืองจกัร เคมีภณัฑ์ นํ้ ามนัเช้ือเพลิง และผลิตภณัฑ์อาหาร ส่วนสินคา้

ส่งออกสาํคญัไดแ้ก่ ก๊าซธรรมชาติ นํ้ามนั เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ไมแ้ละ เส้ือผา้ 

จุดแขง็ของประเทศอินโดนีเซีย คือ มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใต ้จาํนวนประชากรมีมากท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและ 

จาํ นวนมาก โดยเฉพาะถ่านหิน นํ้ ามนั ก๊าซธรรมชาติ โลหะต่าง ๆ และระบบธนาคารค่อนขา้งแข็ง 

แกร่ง แต่มีจุดอ่อน คือ ท่ีตั้งของประเทศเป็นเกาะและกระจายตวั สาธารณูปโภคพื้นฐานยงัไม่พฒันา

เท่าท่ีควร โดยเฉพาะการคมนาคม และการเช่ือมโยงระหวา่งประเทศ 
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4)  ประเทศลาว (Laos) 

 

 
 

ภาพที ่2.7  ธงชาติประเทศลาว 

 

เมืองหลวงของประเทศลาวมีช่ือว่านครหลวงเวียงจนัทร์ ภาษาท่ีใช้ในทางราชการ คือ 

ภาษาลาว ประชากรมีจาํนวนทั้งหมด 6.6 ลา้นคน ซ่ึงประกอบดว้ย ชาวลาวลุ่ม 68% ลาวเทิง 22% 

ลาวสูง 9% รวมประชากรประมาณ 68 ชนเผา่ ประชากร 75% นบัถือศาสนาพุทธ ส่วนอีก 16%  

นบัถือผ ีระบบการปกครองของประเทศลาวเป็นแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต ์ หน่วยเงินตรา คือ กีบ 

ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศมีประมาณ 9.299 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ มีรายไดป้ระชาชาติต่อ

หัว 1,399 ดอลลาร์สหรัฐฯ และ มีการขยายตวัทางเศรษฐกิจร้อยละ 6.2 สินคา้นาํเขา้สําคญั ไดแ้ก่  

รถ จกัรยานยนต์และส่วนประกอบ เคร่ืองจกัรกล และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ส่วนสินคา้ส่งออกสําคญั

ไดแ้ก่ เส้ือผา้สาํเร็จรูป ไมซุ้ง และผลิตภณัฑไ์ม ้

จุดแข็งของประเทศลาว คือ มีค่าจา้งแรงงานตํ่าอนัดบั 2 ในอาเซียน และ การเมืองมี

เสถียรภาพ แต่มีจุดอ่อน คือ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยงัไม่พฒันาเท่าท่ีควร พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็น

ท่ีราบสูงและภูเขา การคมนาคมไม่สะดวก และไม่มีทางออกสู่ทะเล 
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5)  ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) 

 

 
 

ภาพที ่2.8  ธงชาติประเทศมาเลเซีย 

 

เมืองหลวงของประเทศมาเลเซียมีช่ือวา่กรุงกวัลาลมัเปอร์ ภาษาท่ีใชใ้นทางราชการ คือ 

ภาษามาเลย ์รองลงมาคือองักฤษและจีน ประชากรมีจาํนวนทั้งหมด 30 ลา้นคน ซ่ึงประกอบดว้ย 

มาเลย  ์40% จีน 33% อินเดีย 10% ชนพื้นเมืองเกาะบอร์เนียว 10% ประชากร 60% นับถือศาสนา 

อิส ลาม ส่วนพุทธ 19% และ คริสต์ 11% ระบบการปกครองของประเทศมาเลเซียเป็นแบบ

ประชาธิป ไตยในระบบรัฐสภา หน่วยเงินตรา คือริงกิต ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมี

ประมาณ 555.912 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ มีรายไดป้ระชาชาติต่อหวั 18,509 ดอลลาร์สหรัฐฯ และ 

มีการขยายตวัทางเศรษฐกิจร้อยละ 4.5 สินคา้นาํเขา้สําคญัไดแ้ก่ อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ เคร่ืองจกัร 

ผลิตภณัฑ์ปิโตร เลียม เป็นต้น ส่วนสินค้าส่งออกสําคญัได้แก่ อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ การผลิต

ปิโตรเลียมและก๊าซเหลว 

จุดแข็งของประเทศมาเลเซีย คือ มีปริมาณสํารองนํ้ ามนัมากเป็นอนัดบั 3 ในเอเชีย 

แปซิฟิคและมีปริมาณก๊าซธรรมชาติมากเป็นอนัดบั 2 ในเอเชียแปซิฟิค ระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ครบวงจรและแรงงานมีทกัษะ แต่มีจุดอ่อน คือ จาํนวนประชากรค่อนขา้งน้อย ทาํให้ขาดแคลน

แรงงาน โดยเฉพาะระดบัล่าง 
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6)  ประเทศเมียนมาร์ หรือ พม่า (Myanmar) 

 

 

 

ภาพที ่ 2.9  ธงชาติประเทศพม่า 

 

เมืองหลวงของประเทศพม่ามีช่ือว่าเนปีดอ ภาษาท่ีใช้ในทางราชการ คือ ภาษาพม่า  

ประ ชากรมีจาํนวนทั้งหมด 58.38 ลา้นคน ซ่ึงประกอบดว้ย 135 เผา่พนัธ์ุ โดยมี 8 เช้ือชาติหลกั ๆ  

8 กลุ่ม ไดแ้ก่ พม่า 68%ไทยใหญ่ 8% กระเหร่ียง 7% ยะไข่ 4% จีน 3% มอญ 2% และอินเดีย 2% 

ประชากรส่วนใหญ่ 90% นับถือศาสนาพุทธ ส่วน 5% นับถือศาสนาคริสต์ และ อิสลาม 3.8% 

 ระบบการปกครองของประเทศพม่าเป็นแบบรัฐสภาท่ีสมาชิกมาจากการเลือกตั้ ง  โดยมี

ประธานาธิบดีเป็นประมุขประเทศและหัวหน้ารัฐบาล หน่วยเงินตรา คือ จัต๊ผลิตภณัฑ์มวลรวม

ภายในประเทศมีประมาณ 31.7 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ มีรายไดป้ระชาชาติต่อหวั 2,858 ดอลลาร์

สหรัฐฯ และ มีการขยายตวัทางเศรษฐกิจร้อยละ 3.3 สินคา้นาํเขา้สําคญัได้แก่ เคร่ืองจกัรกล  

ใยสังเคราะห์ และนํ้ ามนัสําเร็จรูป  ส่วนสินคา้ส่งออกสําคญัไดแ้ก่ ก๊าซธรรมชาติ ไม ้เมล็ดพืช และ

ถัว่ 

จุดแข็งของประเทศพม่า  คือ มีพรมแดนเช่ือมต่อกบัจีน และอินเดีย ค่าจา้งแรงงานตํ่า

เป็นอนัดบั 3 ในอาเซียน และ มีปริมาณก๊าซธรรมชาติเป็นจาํนวนมาก แต่มีจุดอ่อน คือ ระบบ 

สาธารณูปโภคพื้นฐานยงัไม่พฒันาเท่าท่ีควร และ มีความไม่แน่นอนทางการเมือง และนโยบาย 
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7)  ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines) 

 

 
 

ภาพที ่2.10  ธงชาติประเทศฟิลิปปินส์ 

 

เมืองหลวงของประเทศฟิลิปปินส์มีช่ือวา่กรุงมะนิลา ภาษาท่ีใชใ้นทางราชการ คือ ภาษา 

ฟิลิปิโน และภาษาองักฤษ รองลงมาเป็น สเปน จีนฮกเก้ียน จีนแตจ๋ิ้ว ส่วนภาษาประจาํชาติของฟิลิป 

ปินส์ คือ ภาษาตากาล็อก ประชากรมีจาํนวนทั้งหมด 98 ลา้นคน ซ่ึงประกอบดว้ยชนพื้นเมืองฟิลิป 

ปินส์ท่ีเรียกวา่ “ชาวมาเลย”์ ร้อยละ 95  รองลงมาคือ ชาวจีนและลูกคร่ึงชาวจีน ประมาณร้อยละ 1 

ลูกคร่ึงอ่ืน ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ลูกคร่ึงสเปน และลูกคร่ึงอเมริกนั อีกร้อยละ 1  ส่วนท่ีเหลืออีก

ประมาณร้อยละ 3 เป็นชาวเขาและชนกลุ่มน้อยกว่า 100 เผ่า ประชากรร้อยละ 83 นบัถือศาสนา

คริสต์ นิกายโรมนัคาธอลิก ร้อยละ 9 นบัถือศาสนาคริสต์ นิกายโปรเตสแตนท์ และอีกร้อยละ 5  

นบัถือศาสนาอิสลาม ส่วนท่ีเหลือนบัถือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิตามความเช่ือต่าง  ๆ ระบบการปกครองของ 

ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประชาธิปไตยแบบประธานาธิปดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร  

หน่วยเงิน ตรา คือ เปโซ ผลิตภนัฑ์มวลรวมในประเทศมีประมาณ 250.3 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ  

มีรายไดป้ระชาชาติต่อหัว 4,096 ดอลลาร์สหรัฐฯ และ มีการขยายตวัทางเศรษฐกิจร้อยละ 6.6  

สินคา้นาํเขา้สํา คญัไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า แร่เช้ือเพลิง เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การขนส่ง 

ส่วนสินคา้ส่ง ออกสําคญัไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์สารก่ึงตวันาํ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์การขนส่ง เส้ือผา้

สาํเร็จรูป เป็นตน้ 

จุดแข็งของประเทศฟิลิปปินส์ คือ แรงงานทัว่ไปมีความรู้และสามารถส่ือสารภาษา 

องักฤษได ้แต่มีจุดอ่อน คือ ท่ีตั้งห่างไกลจากประเทศสมาชิกอาเซียน และ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน

และสวสัดิภาพทางสังคมยงัไม่พฒันาเท่าท่ีควร 
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8)  ประเทศสิงคโปร์ (Singapore) 

 

 
 

ภาพที ่2.11  ธงชาติประเทศสิงคโปร์ 

 

เมืองหลวงของประเทศ คือ สิงคโปร์ ภาษาท่ีใชใ้นทางราชการ คือ ภาษามาเลยร์องลงมา

คือ จีนกลาง ประเทศสิงคโปร์ส่งเสริมใหป้ระชากรพดูได ้2 ภาษา คือ จีนกลาง และ องักฤษ สําหรับ

การติดต่อธุรกิจการงานและชีวิตประจาํวนั ประชากรมีจาํนวนทั้งหมด 5.31 ลา้นคน ซ่ึงประ กอบ

ดว้ยชาวจีน 76.5% มาเลย ์13.8% อินเดีย 8.1% ประชากร 42.5% นบัถือศาสนาพุทธ ส่วนอิสลาม 

14.9% คริสต ์14.5% ฮินดู 4% และ อีก 25% ไม่นบัถือศาสนา ระบบการปกครองของประเทศสิงค 

โปร์ มีลกัษณะเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว โดยมีประธานาธิปดีเป็น

ประมุขและนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร หน่วยเงินตรา คือ ดอลลาร์สิงคโปร์ ผลิตภณัฑ์

มวลรวมภายในประเทศมีประมาณ 259.8 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ มีรายได้ประชาชาติต่อหัว 

50,123 ดอลลาร์สหรัฐฯ และ มีการขยายตวัทางเศรษฐกิจร้อยละ 4.9 สินคา้นาํเขา้สําคญัไดแ้ก่ เคร่ือง 

จกัรกล ช้ินส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า นํ้ ามนัดิบ เคมีภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์อาหาร ส่วนสินคา้ส่งออก ได้แก่ 

เคร่ืองจกัรกล เคร่ืองไฟฟ้า เคมีภณัฑ ์เส้ือผา้ 

จุดแข็งของประเทศสิงคโปร์ คือ มีรายได้เฉล่ียต่อคนเป็นอนัดบั 1 ในอาเซียน และ

อนัดบั 15 ของโลก แรงงานมีทกัษะสูงและมีความชาํนาญดา้นการจดัการทรัพยากรบุคคล และธุรกิจ 

และมีท่ีตั้งท่ีเอ้ือต่อการเป็นศูนยก์ลางเดินเรือ แต่มีจุดอ่อน คือ พึ่งพาการนาํเขา้วตัถุดิบ ขาดแคลน

แรงงานระดบัล่าง และ มีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินธุรกิจท่ีสูง 
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9)  ประเทศเวยีดนาม (Vietnam) 

 

 
 

ภาพที ่2.12  ธงชาติประเทศเวยีดนาม 

 

เมืองหลวงของประเทศเวียดนามมีช่ือวา่กรุงฮานอย ภาษาท่ีใชใ้นทางราชการ คือ ภาษา

เวียดนาม ประชากรมีจาํนวนทั้งหมด 91.5 ลา้นคน ซ่ึงประกอบดว้ยชาวเวียดนาม 80% และ เขมร 

10% ประชากร 70% นบัถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน และ อีก 15% นบัถือศาสนาคริสต ์ระบบการ

ปกครองของประเทศเวยีดนามเป็นระบบสังคมนิยม โดยพรรคคอมมิวนิสตเ์ป็นพรรคการเมืองเดียว  

หน่วยเงินตรา คือ ด่ง ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศมีประมาณ 136 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ  

มีรายไดป้ระชาชาติต่อหวั 1,486.34 ดอลลาร์สหรัฐฯ และ มีการขยายตวัทางเศรษฐกิจร้อยละ 5.03 

 สิน คา้นาํเขา้สําคญัไดแ้ก่ นํ้ามนั ปุ๋ย รถยนต ์รถจกัรยานยนต ์ส่วนสินคา้ส่งออก ไดแ้ก่ ส่ิงทอและ

เส้ือผา้ โทรศพัทมื์อถือ นํ้ามนัดิบ รองเทา้ เป็นตน้ 

จุดแข็งของประเทศเวียดนาม  คือ มีปริมาณสํารองนํ้ ามนัดิบมากเป็นอนัดบั 2 ในเอเชีย

แปซิฟิค การเมืองมีเสถียรภาพ และค่าจา้งแรงงานเกือบตํ่าสุดในอาเซียน แต่มีจุดอ่อน คือ ระบบ 

สา ธารณูปโภคพื้นฐานยงัไม่ได้รับการพฒันาเท่าท่ีควร และต้นทุนท่ีดินและค่าเช่าสํานักงาน

ค่อนขา้งสูง 

10)  ประเทศไทย (Thailand) 
 

 

 

ภาพที ่2.13  ธงชาติประเทศไทย 

DPU



51 

เมืองหลวงของประเทศไทยมีช่ือว่ากรุงเทพมหานคร ภาษาท่ีใช้ในทางราชการ คือ  

ภา ษาไทย ประชากรมีจาํนวนทั้งหมด 67.09 ล้านคน ซ่ึงประกอบด้วยชาวไทยเป็นส่วนใหญ่ 

ประชากรส่วนใหญ่ 95% นบัถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท และ  4% นบัถือศาสนาอิสลาม ประเทศ

ไทยมีระบบการปกครองแบบระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น

ประมุข หน่วยเงินตรา คือ บาท ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศมีประมาณ 366 พนัลา้นดอลลาร์

สหรัฐฯ มีราย ไดป้ระชาชาติต่อหวั 5,390 ดอลลาร์สหรัฐฯ และ มีการขยายตวัทางเศรษฐกิจร้อยละ 

6.5 สินคา้นาํ เขา้สําคญัได้แก่ นํ้ ามนัดิบ เคร่ืองจกัรกลและส่วนประกอบ เคร่ืองจกัรไฟฟ้าและ

ส่วนประกอบ ส่วนสินคา้ส่งออก ไดแ้ก่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อญัมณี และ

เคร่ืองประดบั รถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบ 

จุดแข็งของประเทศไทย คือ เป็นศูนยก์ลางเช่ือมโยงคมนาคมด้านต่าง ๆ ในภูมิภาค

อาเซียน สาธารณูปโภคพื้นฐานทัว่ถึง ระบบธนาคารค่อนขา้งเขม้แข็ง มีแรงงานจาํนวนมากและมี

แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและวฒันธรรมท่ีมีช่ือเสียง แต่มีจุดอ่อน คือ แรงงานส่วนใหญ่ยงัขาด

ทกัษะ และเทคโนโลยกีารผลิตส่วนใหญ่ยงัเป็นขั้นกลาง 

2.3.3  การส่งออกและสภาพทางการแข่งขนัของไทยในอาเซียน 

สถานภาพและแนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศสมาชิกอาเซียน (ยกเวน้ 

ประ เทศสิงคโปร์และบรูไน เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีไม่มีฐานการผลิตยานยนตใ์นประเทศ และมี

ตลาดในประเทศขนาดเล็กมากเพียงร้อยละ 1 ของปริมาณจาํหน่ายรถยนตร์วมของอาเซียน ซ่ึงถือวา่

ไม่มีนยั สําคญั จึงมิไดน้าํมาพิจารณา) มีลกัษณะของการผลิตยานยนต ์ และตลาดในประเทศท่ี

แตกต่างกนั ซ่ึงสามารถจดักลุ่มไดเ้ป็น 2 กลุ่ม (สถาบนัยานยนต ์กระทรวงอุตสาหกรรม, 2555) ดงัน้ี 

1)  กลุ่มประเทศท่ีเป็นฐานการผลิต ตลาดมีอตัราการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและมีโอกาส

ขยายตวัไดแ้ก่ อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวยีดนาม 

2)  กลุ่มประเทศท่ีไม่ไดเ้ป็นฐานการผลิต แต่มีโอกาสและเร่ิมมีแนวโนม้การพฒันาและ

ขยายตวั ไดแ้ก่กมัพชูา ลาว และ พม่า 
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ภาพที ่2.14 มูลค่าสินคา้ส่งออก สินคา้เขา้และดุลการคา้ของไทยกบัอาเซียน 2557 (มูลค่า: ลา้นบาท) 

 

 ทีม่า:  กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย ์(2557) 

 

เม่ือพิจารณาในแง่ของสถานการณ์การผลิตและจาํหน่ายยานยนต์ของอาเซียนแล้ว 

พบว่าประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีเป็นประเทศผูผ้ลิตยานยนต์ประกอบด้วย 5 ประเทศ ได้แก่ 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม โดยในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา (พ.ศ. 2550-2554) มี

อตัราการเติบโตของปริมาณการผลิตเฉล่ีย (Compound Annual Growth Rate - CAGR) ร้อยละ 7 

โดยประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีปริมาณการผลิตมากท่ีสุดในภูมิภาค และประเทศอินโดนีเซีย มี 

CAGR มากท่ีสุด ร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นตน้มา ปริมาณการผลิตรวมของอาเซียนเพิ่มข้ึน

อยา่งต่อเน่ือง จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2552 ท่ีปริมาณการผลิตลดลง เน่ืองจากเกิดวกิฤตการเงินในประเทศ

สหรัฐอเมริกาท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทัว่โลก จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2553 ปริมาณการผลิตจึงกลบัสู่

สภาวะปกติอีกคร้ัง และในปี พ.ศ. 2554 อาเซียนผลิตรถยนตร์วมกนั 3 ลา้นคนั ซ่ึงลดลงจากปี พ.ศ. 

2553 ท่ีปริมาณ 3.1 ลา้นคนั (สถาบนัยานยนต ์กระทรวงอุตสาหกรรม, 2555)  เน่ืองจากเกิดสึนามิ 

ในประเทศญ่ีปุ่น และมหาอุทกภยัในประเทศไทย ทาํให้บริษทัผูผ้ลิตช้ินส่วนรถยนต์จาํนวนมาก 

และผูผ้ลิตรถยนตบ์างรายไม่สามารถดาํเนินการผลิตไดต้ามปกติ ปริมาณการผลิตของประเทศไทย

จึงลดลง แมจ้ะมีบางประเทศ เช่นอินโดนีเซียมีการผลิตเพิ่มข้ึน แต่เน่ืองจากประเทศไทยเป็นผูผ้ลิต

รายใหญ่ของภูมิภาค จึงส่งผลใหก้ารผลิตของอาเซียนโดยรวมลดลง นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาปริมาณ

การผลิตและจาํหน่ายรถยนตข์องประเทศสมาชิกอาเซียนในปีท่ีผา่นมา ก็พบวา่ ทุกประเทศยกเวน้

ประเทศไทย มีปริมาณการจาํหน่ายในประเทศสูงกวา่ปริมาณการผลิต ซ่ึงหมายความว่า ประเทศ
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เหล่าน้ี ยงัมีการผลิตรถยนตท่ี์ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการในประเทศไดอ้ยา่งเพียงพอ ต่าง

จากประเทศไทยท่ีผลิตเพื่อทั้งจาํหน่ายในประเทศและส่งออก 

 

 
 

ภาพที ่2.15  การผลิตยานยนตข์องประเทศสมาชิกอาเซียน โดยไม่รวมกมัพูชา ลาว และพม่า ปี พ.ศ. 

2550-2554 

 

ทีม่า:  สถาบนัยานยนต ์กระทรวงอุตสาหกรรม (2555) 

 

 
 

ภาพที ่2.16  ยอดผลิตและยอดจาํหน่ายยานยนตภ์ายในประเทศของแต่ละประเทศในอาเซียน ปี 2555 

 

ทีม่า:  ASEAN Automotive Federation โดยศูนยว์จิยักสิกรไทย (2555) 
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ภาพที ่2.17  สัดส่วนรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลและรถยนตเ์พื่อการพาณิชยท่ี์จาํหน่ายในประเทศอาเซียน 

ปี 2552 และ ปี 2555 

 

ทีม่า:  ASEAN Automotive Federation โดยศูนยว์จิยักสิกรไทย (2555) 

 

 
 

ภาพที ่2.18  สัดส่วนการส่งออกยานยนตแ์ละช้ินส่วนรถยนตข์องโลก ปี 2555 

 

ทีม่า:  Global Trade Atlas โดยศูนยว์จิยักสิกรไทย (2555) 
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ภาพที ่2.19  อนัดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศต่าง ๆ ในกลุ่ม AEC: ดา้นปัจจยัของ

ความเช่ียวชาญและความซบัซอ้นในการดาํเนินธุรกิจ  

 

ทีม่า:  ประเทศไทยกบัขีดความสามารถในการแข่งขนั มุมมองธุรกิจไทย (2556) 

 

ตารางที ่2.6  อนัดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศต่างๆ ในกลุ่ม AEC: ดา้นนวตักรรม

และปัจจยัของความเช่ียวชาญ และความซบัซอ้นในการดาํเนินธุรกิจ (Innovation and Sophistication 

Factors) 

 

Innovation and sophistication factors 

Country 
2013-2014 2012-2013 

Rank AEC Rank Score Rank AEC Rank Score 

Singapore 1 13      5.14 1 11 5.27 

Malaysia 2 23      4.70 2 23 4.70 

Indonesia 3 33      4.13 3 40 3.96 

Thailand 4 52      3.83 4 55 3.72 

Brunei 5 54      3.81 5 62 3.64 

Philippines 6 58      3.75 6 64 3.6 
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ตาราง 2.6  (ต่อ) 

 

Innovation and sophistication factors 

Country 
2013-2014 2012-2013 

Rank AEC Rank Score Rank AEC Rank Score 

Lao PDR 7 74      3.54 na.   

Cambodia 8 83      3.44 7 72 3.53 

Vietnam 9 85      3.41 8 90 3.32 

Myanmar 10 146      2.55 na.   

 

ทีม่า:  ประเทศไทยกบัขีดความสามารถในการแข่งขนั มุมมองธุรกิจไทย (2556) 

 

จากการประเมินผลดา้นนวตักรรมและปัจจยัของความเช่ียวชาญและความซับซ้อนใน

การดาํเนินธุรกิจ (Innovation and Sophistication Factors) โดยพิจารณปัจจยัของความเช่ียวชาญและ

ความซบัซ้อนในการดาํเนินธุรกิจ (Business Sophistication) และ ปัจจยัดา้นนวตักรรมและการวจิยั

พฒันา (R&D Innovation) สามารถจดัอนัดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศต่าง ๆ ใน

กลุ่ม AEC (ประเทศไทยกบัขีดความสามารถในการแข่งขนั, มุมมองธุรกิจไทย, 2556) ไดด้งัน้ี 

1)  ประเทศสิงคโปร์สามารถครองอนัดบัท่ี 1 สําหรับประเทศท่ีมีขีดความสามารถใน

การแข่งขนัมากท่ีสุดของกลุ่ม AEC ในดา้นนวตักรรมและปัจจยัของความเช่ียวชาญและความ

ซับซ้อนในการดาํเนินธุรกิจ โดยครองตาํแหน่งน้ีมาอย่างต่อเน่ืองและยงัสามารถครองตาํแหน่ง

ประเทศท่ีมีสภาพแวดลอ้มเอ้ืออาํนวยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขนัเป็นอนัดบัท่ี 13 ของโลก 

ซ่ึงจากคะแนนประเมินเต็ม 7.00 ประเทศสิงคโปร์ไดค้ะแนนประเมินจาก WEF (World Economic 

Forum) ท่ี 5.14 

2)  ประเทศมาเลเซียสามารถครองอนัดบัท่ี 2 สําหรับประเทศท่ีมีขีดความสามารถใน

การแข่งขนัมากท่ีสุดของกลุ่ม AEC ในดา้นนวตักรรมและปัจจยัของความเช่ียวชาญและความ

ซับซ้อนในการดาํเนินธุรกิจ โดยครองตาํแหน่งน้ีมาอย่างต่อเน่ืองและยงัสามารถครองตาํแหน่ง

ประเทศท่ีมีสภาพแวดลอ้มเอ้ืออาํนวยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขนัเป็นอนัดบัท่ี 23 ของ ซ่ึง

จากคะแนนประเมินเตม็ 7.00 ประเทศมาเลเซียไดค้ะแนนประเมินจาก WEF ท่ี 4.70 

3)    ประเทศอินโดนีเซียสามารถครองอนัดบัท่ี 3 สําหรับประเทศท่ีมีขีดความสามารถ

ในการแข่งขนัมากท่ีสุดของกลุ่ม AEC ในดา้นนวตักรรมและปัจจยัของความเช่ียวชาญและความ

ซับซ้อนในการดาํเนินธุรกิจ โดยครองตาํแหน่งน้ีมาอย่างต่อเน่ืองและยงัสามารถครองตาํแหน่ง
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ประเทศท่ีมีสภาพแวดลอ้มเอ้ืออาํนวยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขนัเป็นอนัดบัท่ี 33 ของโลก 

ซ่ึงจากคะแนนประเมินเตม็ 7.00 ประเทศอินโดนเซียไดค้ะแนนประเมินจาก WEF ท่ี 4.13 

4)  ประเทศไทยสามารถครองอนัดบัท่ี 4 สําหรับประเทศท่ีมีขีดความสามารถในการท่ี

แข่งขนัมากท่ีสุดของกลุ่ม AEC ในดา้นนวตักรรมและปัจจยัของความเช่ียวชาญและความซบัซ้อน

ในการดาํเนินธุรกิจ โดยครองตาํแหน่งน้ีมาอย่างต่อเน่ืองและยงัสามารถครองตาํแหน่งประเทศท่ีมี

สภาพแวดล้อมเอ้ืออาํนวยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขนัเป็นอนัดบัท่ี 52 ของโลก ซ่ึงจาก

คะแนนประเมินเตม็ 7.00 ประเทศไทยไดค้ะแนนประเมินจาก WEF ท่ี 3.83 

5)  ประเทศบรูไนสามารถครองอนัดบัท่ี 5 สําหรับประเทศท่ีมีขีดความสามารถในการ

แข่งขนัมากท่ีสุดของกลุ่ม AEC ในดา้นนวตักรรมและปัจจยัของความเช่ียวชาญและความซบัซ้อน

ในการดาํเนินธุรกิจ โดยครองตาํแหน่งน้ีมาอย่างต่อเน่ืองและยงัสามารถครองตาํแหน่งประเทศท่ีมี

สภาพแวดล้อมเอ้ืออาํนวยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขนัเป็นอนัดบัท่ี 54 ของโลก ซ่ึงจาก

คะแนนประเมินเตม็ 7.00 ประเทศบรูไนไดค้ะแนนประเมินจาก WEF ท่ี 3.81 

6)  ประเทศฟิลิปปินส์สามารถครองอนัดบัท่ี 6 สําหรับประเทศท่ีมีขีดความสามารถใน

การแข่งขนัมากท่ีสุดของกลุ่ม AEC ในดา้นนวตักรรมและปัจจยัของความเช่ียวชาญและความ

ซับซ้อนในการดาํเนินธุรกิจ โดยครองตาํแหน่งน้ีมาอย่างต่อเน่ืองและยงัสามารถครองตาํแหน่ง

ประเทศท่ีมีสภาพแวดลอ้มเอ้ืออาํนวยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขนัเป็นอนัดบัท่ี 58 ของโลก 

ซ่ึงจากคะแนนประเมินเตม็ 7.00 ประเทศฟิลิปปินส์ไดค้ะแนนประเมินจาก WEF ท่ี 3.75 

7)  ประเทศสาธาณรัฐประชาธิไตยประชาชนลาวสามารถครองอนัดบัท่ี 7 สําหรับประ 

เทศท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขนัของกลุ่ม AEC ในด้านนวตักรรมและปัจจยัของความ

เช่ียวชาญและความซับซ้อนในการดาํเนินธุรกิจ และครองตาํแหน่งประเทศท่ีมีสภาพแวดล้อม

เอ้ืออาํนวยใหมี้ขีดความสามารถในการแข่งขนัเป็นอนัดบัท่ี 74 ของโลก ซ่ึงจากคะแนนประเมินเต็ม 

7.00 ประเทศสาธาณรัฐประชาธิไตยประชาชนลาวไดค้ะแนนประเมินจาก WEF ท่ี 3.54 

8)  ประเทศกมัพชูาสามารถครองอนัดบัท่ี 8 สาํหรับประเทศท่ีมีขีดความสามารถในการ

แข่งขนัของกลุ่ม AEC ในดา้นนวตักรรมและปัจจยัของความเช่ียวชาญและความซับซ้อนในการ

ดาํเนินธุรกิจ โดยครองตาํแหน่งประเทศท่ีมีสภาพแวดลอ้มเอ้ืออาํนวยให้มีขีดความสามารถในการ

แข่งขนัเป็นอนัดับท่ี 83 ของโลก ซ่ึงจากคะแนนประเมินเต็ม 7.00 ประเทศกัมพูชาได้คะแนน

ประเมินจาก WEF ท่ี 3.44 

9)  ประเทศเวียดนามสามารถครองอนัดบัท่ี 9 สําหรับประเทศท่ีมีขีดความสามารถใน

การแข่งขนัดของกลุ่ม AEC ในดา้นนวตักรรมและปัจจยัของความเช่ียวชาญและความซบัซ้อนใน

การดาํเนินธุรกิจ โดยครองตาํแหน่งประเทศท่ีมีสภาพแวดลอ้มเอ้ืออาํนวยให้มีขีดความสามารถใน
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การแข่งขนัเป็นอนัดบัท่ี 85 ของ ซ่ึงจากคะแนนประเมินเต็ม 7.00 ประเทศเวียดนามได้คะแนน

ประเมินจาก WEF ท่ี 3.41 

10)  ประเทศพม่าสามารถครองอนัดบัท่ี 10 สําหรับประเทศท่ีมีขีดความสามารถในการ

แข่งขนัของกลุ่ม AEC ในดา้นนวตักรรมและปัจจยัของความเช่ียวชาญและความซับซ้อนในการ

ดาํเนินธุรกิจ โดยครองตาํแหน่งประเทศท่ีมีสภาพแวดลอ้มเอ้ืออาํนวยให้มีขีดความสามารถในการ

แข่งขนัเป็นอนัดบัท่ี 146 ของโลก ซ่ึงจากคะแนนประเมินเต็ม 7.00 ประเทศพม่าไดค้ะแนนประเมิน

จาก WEF ท่ี 2.55 

แมว้า่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะตั้งอยูใ่นภูมิประเทศท่ีใกลเ้คียงกนั แต่สภาพเศรษฐกิจ 

สังคมและวฒันธรรมของแต่ละประเทศยงัคงมีความแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีทาํให้อุตสาหกรรม

ยานยนต์ในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกนั ทั้งในดา้นอุปสงค ์ ท่ีผูบ้ริโภคมีรสนิยมแตกต่างกนั 

และอุปทานท่ีความสามารถในการผลิตยานยนต์มีไม่เท่ากนั ซ่ึงส่งผลต่อเน่ืองทาํให้นโยบายเพื่อ

ส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ของแต่ละประเทศแตกต่างกัน (สถาบันยานยนต์ กระทรวง

อุตสาหกรรม, 2555) ดงัน้ี 

ประเทศอินโดนีเซีย สภาพสังคมมีลกัษณะครอบครัวใหญ่ จึงนิยมใช้รถยนต์นั่งท่ี

สามารถบรรทุกสมาชิกครอบครัวท่ีมีจาํนวนมากได้ ทาํให้รัฐส่งเสริมการผลิตรถยนต์นัง่อเนก 

ประสงค ์ (Multi-Purpose Vehicle -MPV) และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมช้ินส่วนยาน

ยนตใ์นประเทศมีความแขง็แกร่ง ภาครัฐจึงส่งเสริมการผลิตรถยนตน์ัง่ขนาดเล็กท่ีมีราคาถูก 

ประเทศมาเลเซีย เป็นประเทศเดียวในอาเซียนท่ีมีโครงการรถยนตแ์ห่งชาติ เน่ืองจากใน

ปีพ.ศ. 2528 รัฐบาลตอ้งการให้อุตสาหกรรมยานยนตเ์ป็นสัญลกัษณ์การเปล่ียนแปลงประเทศจาก

เกษตรกรรมเขา้สู่ยุคอุตสาหกรรม รวมทั้งตอ้งการส่งเสริมการพฒันาอุตสาหกรรมยานยนต์และ

ช้ินส่วนในประเทศอยา่งจริงจงั โดยโครงการแรกเร่ิมตน้ในปี พ.ศ. 2528 ผลิตรถยนตต์รา “Proton” 

และต่อมาในปี พ.ศ. 2537 จึงมีโครงการท่ีสอง ผลิตรถยนตข์นาดเล็ก ตรา “Perodua” และเพื่อให้

การเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนตมี์ความย ัง่ยืน ในปัจจุบนัภาครัฐจึงมีนโยบายส่งเสริมการผลิต

รถยนตท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ภายใตโ้ครงการ “Green Initiative Program” 

ประเทศฟิลิปปินส์ ดว้ยสภาพภูมิประเทศท่ีเกิดภยัธรรมชาติอยูบ่่อยคร้ัง อีกทั้งสภาวะ

เศรษฐกิจและการเมืองท่ีไม่มีเสถียรภาพ ทาํให้ไม่มีการส่งเสริมการผลิตรถยนตป์ระเภทใดประเภท

หน่ึงโดยเฉพาะ แต่เป็นฐานการผลิตช้ินส่วนยานยนต์บางประเภท คือ เป็นฐานการผลิตระบบส่ง

กาํลงั (Transmission) ประเภท Manual Transmission สาํหรับรถปิกอพั (รถกระบะขนาด 1 ตนั) 

ประเทศไทย ในอดีตเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชาชนตอ้งการพาหนะเพื่อขนส่ง

สินคา้เกษตรจึงกาํหนดให้รถปิกอพัเป็นผลิตภณัฑ์เป้าหมาย (Product Champion) และในเวลาต่อมา
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แนวโนม้การใชร้ถยนตข์องผูบ้ริโภคในประเทศเปล่ียนแปลงไปสู่การใชร้ถยนตน์ัง่ขนาดกลางมาก

ข้ึน ประกอบกบัการตั้งเป้าหมายท่ีจะให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนตข์องภูมิภาคเอเชีย ซ่ึง

ภาครัฐตระหนกัวา่ การส่งเสริมการผลิตรถปิกอพัเพียงอยา่งเดียว อาจไม่สามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนเป็นสังคมเมืองมากข้ึน จึงกาํหนดให้รถประหยดัพลงังานมาตรฐาน 

สากล หรือท่ีเรียกกนัสั้น ๆ วา่ Eco Car เป็นผลิตภณัฑเ์ป้าหมายตวัท่ีสอง 

ประเทศเวียดนาม ประชาชนยงัมีรายไดใ้นระดบัตํ่า อีกทั้งกฎหมายควบคุมความเร็วใน

การขบัข่ีรถยนต ์ ทาํให้ประชาชนนิยมใชร้ถจกัรยานยนตม์ากกวา่รถยนต ์ อุตสาหกรรมยานยนตจึ์ง

เนน้การผลิตรถจกัรยานยนตข์นาดเล็ก ราคาถูก 

2.3.4  ศกัยภาพการแข่งขนัของไทยในอาเซียน 

อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนของไทย ถือเป็นอุตสาหกรรมสําคญัอุตสาหกรรม

หน่ึงของประเทศ สามารถผลิตสินคา้ส่งออกไดคิ้ดเป็นมูลค่าประมาณ 2 หม่ืนลา้นเหรียญสหรัฐในปี 

2554 และส่งออกไดคิ้ดเป็นมูลค่าสูงเป็นอนัดบัท่ี 18 ของโลก (บริษทั ไบรอนั เคฟ (ประเทศไทย) 

จาํกดั, 2555) แต่เน่ืองดว้ยการรวมตวักนัเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดงันั้น จึงอาจส่งผลกระทบ

ต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในหลาย ๆ ด้าน เม่ือพิจารณาสถานการณ์ทางการแข่งขนัโดยการ

วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ก็สามารถจาํแนก 

(บริษทั ไบรอนั เคฟ (ประเทศไทย) จาํกดั, 2555) ไดด้งัน้ี 

1)  จุดแข็ง ไทยเป็นฐานการผลิตของบริษทัผลิตรถยนตร์ายใหญ่ของโลกหลายบริษทั 

เช่น Toyota, Honda, Ford และ GM เป็นตน้ มีการรวมตวัของกลุ่มผูผ้ลิตช้ินส่วน ซ่ึงเป็นอุตสาห 

กรรมตน้นํ้ า เพื่อส่งมาขายให้กบัโรงงานประกอบรถยนต ์ท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมกลางนํ้ า นอกจากน้ี 

การตั้งโรงงานประกอบรถยนต์ยงัก่อให้เกิดอุตสาหกรรมปลายนํ้ า คือ การจดัจาํหน่าย และบริการ

หลงัการขาย สามารถกล่าวไดว้า่ อุตสาหกรรมยานยนตข์องไทย เป็นอุตสาหกรรมท่ีครบวงจรตั้งแต่

การผลิตและจดัจาํหน่าย 

นโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิพิเศษใน

การลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เช่น การยกเวน้ภาษีนาํเขา้เคร่ืองจกัร การยก 

เวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล สําหรับผูม้าตั้งโรงงานในไทย เป็นตน้ นอกจากน้ี BOI ยงัให้สิทธิพิเศษสํา 

หรับผูผ้ลิตรถยนตเ์ป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (Eco Car) อีกดว้ย การท่ีไทยมีนโยบายส่งเสริมการลงทุน

ในอุตสาหกรรมน้ี ก็มีส่วนช่วยให้มีนกัลงทุนเขา้มาลงทุนในอุตสาหกรรมน้ีมากข้ึน และยงัทาํให้

อุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วนของไทยขยายตวัเพิ่มข้ึน 

คนไทยนิยมซ้ือรถยนตท่ี์ผลิตในประเทศเป็นหลกั เน่ืองจากรถยนต์นาํเขา้ตอ้งเสียภาษี

นาํเขา้ในอตัราสูงมาก ทาํให้รถยนต์ท่ีผลิตข้ึนในประเทศมีตลาดผูบ้ริโภครองรับผูผ้ลิตรถยนต์จาก
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ต่างประเทศจึงสนใจมาลงทุนผลิตรถยนตเ์พื่อจาํหน่ายในประเทศนอกจากน้ี รถยนตบ์างประเภทยงั

มีความตอ้งการในประเทศสูงมาก เช่น รถกระบะ 1 ตนั ทาํให้ไทยเป็นฐานการผลิตท่ีสําคญัของ

รถยนตป์ระเภทดงักล่าว 

ท่ีตั้งของประเทศไทยเป็นตาํแหน่งท่ีเหมาะสม สามารถส่งออกสินคา้ไปยงัประเทศอ่ืนๆ 

ทั้งในเอเชีย โอเชียเนีย ยุโรป และแอฟริกา ได้ในระยะทางไม่ไกลนัก ทาํให้ผูผ้ลิตรถยนต์จาก

หลายๆ ประเทศเลือกไทยเป็นฐานการผลิต 

2)  จุดอ่อน อุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วนของไทย ตอ้งอาศยัเทคโนโลยีจากต่าง 

ประเทศ ทาํให้มีต้นทุนการนําเข้าเทคโนโลยีค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม ถ้าหากบริษทัแม่ใน

ต่างประเทศไม่ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับไทย อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอาจไม่มีการพฒันา

ทางดา้นเทคโนโลยใีหท้นัสมยัเทียบเท่ากบัต่างประเทศได ้

วตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตรถยนตใ์นไทย เช่น เหล็กกลา้ เคร่ืองยนต์ เป็นตน้ จาํเป็นตอ้ง

นาํเขา้จากต่างประเทศเป็นหลกั เพราะไม่สามารถผลิตเองไดใ้นไทย ทาํให้ตน้ทุนการผลิตรถยนต์

ผนัผวนไปตามราคาของตลาดโลก 

3)  โอกาส ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กาํลงัจะมีผลในปี 2558 (2015) ทาํให้สมาชิกอา 

เซียน ไดแ้ก่ ไทย มาเลเซีย พม่า ลาว กมัพูชา เวียดนาม สิงคโปร์ บรูไน ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย 

สามารถส่งออก และนาํเขา้สินคา้ได้อย่างเสรี ซ่ึงมีส่วนช่วยให้ไทยสามารถส่งออกรถยนต์ไปยงั

ประเทศสมาชิกไดโ้ดยไม่เสียภาษี ส่งผลให้อุตสาหกรรมยานยนตไ์ทยขยายตวั โดยการเพิ่มปริมาณ

การผลิตรถยนต ์เพื่อรองรับปริมาณความตอ้งการดงักล่าว 

รถยนตป์ระหยดัพลงังาน (Eco Car) มีแนวโนม้ไดรั้บความตอ้งการเพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจาก

การเพิ่มข้ึนของราคานํ้ามนั โดยบริษทัผลิตรถยนตไ์ดเ้ลือกไทยให้เป็นฐานการผลิตรถยนตป์ระหยดั

พลงังานเพื่อขายในประเทศและส่งออกไปยงัต่างประเทศเช่น Nissan Suzuki Mitsubishi เป็นตน้ 

ส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมยานยนตไ์ทยมีแนวโนม้ขยายตวัไดใ้นอนาคต 

4)  อุปสรรค อินโดนีเซียมีเป้าหมายท่ีจะแข่งขนัอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วนกบั

ไทยในอนาคต โดยให้สิทธิพิเศษสําหรับนักลงทุนในอุตสาหกรรมน้ี เช่น ยกเวน้ภาษีนําเข้า

เคร่ืองจกัร เป็นตน้ แมว้า่ในปัจจุบนัอินโดนีเซียจะเป็นคู่คา้กบัไทย แต่ในอนาคตอินโดนีเซียอาจเป็น

คู่แข่งกบัไทยในอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วน  

ภาวะเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบอย่างมากต่อความต้องการใช้รถยนต์ ถ้าหากเกิด

สภาวะเศรษฐกิจถดถอย ยอ่มทาํให้มีความตอ้งการรถยนต์ลดลงดว้ย เม่ือตลาดโลกมีความตอ้งการ

รถยนตน์อ้ยลง ไทยซ่ึงเป็นฐานการผลิตทั้งรถยนตแ์ละช้ินส่วนยอ่มมีการผลิตลดลงดว้ย ถา้หากเกิด
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ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเป็นเวลานาน อาจทาํให้อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนของไทยหดตวั 

หรือบางส่วนอาจตอ้งปิดกิจการ 

ราคานํ้ ามนัมีแนวโน้มสูงข้ึนในอนาคต ทาํให้มีความตอ้งการรถยนต์ขนาดใหญ่ และ

ส้ินเปลืองพลังงานลดลง ดังนั้น แนวทางในการผลิตรถยนต์ในอนาคตจะเน้นรถยนต์ประหยดั

พลงังาน เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม ซ่ึงไทยตอ้งมีมาตรการดา้นพลงังานและภาษีรถยนต์ไปในทาง

เดียวกนัท่ีชดัเจน ไม่งั้นอาจเป็นอุปสรรคต่อการตดัสินใจลงทุนของนกัลงทุนต่างชาติ 

 

2.4  แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบักลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด (4P’s)  

ฟิลลิป คอตเลอร์ (2546) กล่าววา่ ส่วนประสม ทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง 

เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีให้สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด 

ประกอบด้วยทุกส่ิงทุกอย่างท่ีกิจการใช้เพื่อให้มีอิทธิพลโน้มน้าวความต้องการผลิตภณัฑ์ของ

กิจการ ส่วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได ้4 กลุ่ม ดงัท่ีรู้จกักนัว่าคือ “ 4 Ps ” อนัไดแ้ก่ 

ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) การจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

เสรี วงษม์ณฑา (2542) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง 

การมีสินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ขายในราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับได ้

และผูบ้ริโภคยินดีจ่ายเพราะเห็นว่าคุ้ม รวมถึงมีการจดัจาํหน่ายกระจายสินคา้ให้สอดคล้องกับ

พฤติกรรมการซ้ือหาเพื่อความสะดวกแก่ลูกคา้ ดว้ยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินคา้

และเกิดพฤติกรรมอยา่งถูกตอ้ง 

กลยุทธ์การตลาดถูกออกแบบข้ึนโดยการรวมความพยายามทั้งหมดเพื่อมุ่งเน้นการ

นาํไปสู่ผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคท์างการตลาด ซ่ึงประกอบดว้ยการเลือกเป้าหมายตลาดหน่ึงหรือ

หลายตลาด จากนั้นจึงพฒันาส่วนประสมการตลาด (4 P's) เพื่อให้สอดคลอ้งกบัตลาดเป้าหมายนั้น 

โดยทาํใหค้วามตอ้งการของลูกคา้ในตลาดนั้นไดรั้บการตอบสนอง ทาํใหไ้ดรั้บความพึงพอใจ แมว้า่

กลยุทธ์การตลาดท่ีจดัทาํข้ึนจะเก่ียวขอ้งกบัการเลือกตลาดเป้าหมาย และการพฒันาส่วนประสม

การตลาด แต่การดาํเนินงานทั้งสองอยา่งจะตอ้งยดึหลกัสาํคญั 3 ประการ คือ 

1) จะตอ้งสอดคลอ้งตามความตอ้งการและความมุ่งหมายของตลาดเป้าหมาย 

2) สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง โดยคํานึงถึงทรัพยากรท่ีมีอยู่  และ

สภาพแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น และ 

3) จะตอ้งสอดคลอ้งกบัพนัธกิจ (Mission) เป้าหมาย (Goals) และ วตัถุประสงค ์(Ob- 

jectives) ของบริษทัอีกดว้ย 
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ส่วนประกอบของกลยทุธ์ส่วนประสมการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ , 2552) มี

ดงัต่อไปน้ี 

กลยทุธ์ผลิตภณัฑ ์(Product Strategy) 

ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายสู่ตลาดเพื่อความสนใจ การจดัหา การใช้

หรือการบริโภคท่ีสามารถทาํใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจประกอบดว้ยส่ิงท่ีสัมผสัไดแ้ละสัมผสัไม่ได ้

เช่น บรรจุภณัฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริการและช่ือเสียงของผูข้าย ผลิตภณัฑ์อาจจะเป็น

สินคา้ บริการ สถานท่ี บุคคล หรือความคิด ผลิตภณัฑท่ี์เสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้

ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลทาํให้

ผลิตภณัฑส์ามารถขายได ้การกาํหนดกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑต์อ้งพยายามคาํนึงถึงปัจจยัต่อไปน้ี 

1)  ความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ (Product Differentiation) หรือความแตกต่างทางการ

แข่งขนั (Competitive Differentiation) 

2)  องค์ประกอบ (คุณสมบติั) ของผลิตภณัฑ์ (Product Component) เช่น ประโยชน์

พื้นฐาน รูปร่างลกัษณะ คุณภาพ การบรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้ เป็นตน้ 

3)  การกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ์ (Product Positioning) เป็นการออกแบบผลิตภณัฑ์

ของบริษทัเพื่อแสดงตาํแหน่งท่ีแตกต่าง และมีคุณค่าในจิตใจของลูกคา้เป้าหมาย 

4)  การพฒันาผลิตภณัฑ์ (Product Development) เพื่อให้ผลิตภณัฑ์ มีลกัษณะใหม่และ

ปรับปรุงให้ดีข้ึน (New and Improved) ซ่ึงตอ้งคาํนึงถึงความสามารถในการตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ยิง่ข้ึน 

5)  กลยุทธ์เก่ียวกบัส่วนประสมผลิตภณัฑ์ (Product Mix) และสายผลิตภณัฑ์ (Product 

Line) 

กลยทุธ์ราคา (Price Strategy) 

ราคา (Price) หมายถึง จาํนวนท่ีตอ้งจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภณัฑ์/บริการ หรือเป็นคุณค่า

ทั้งหมดท่ีลูกคา้รับรู้เพื่อให้ไดผ้ลประโยชน์จากการใช้ผลิตภณัฑ์/บริการคุม้กบัเงินท่ีจ่ายไป หรือ

หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ราคาเป็น P ตวัท่ีสองท่ีเกิดข้ึน ถดัจาก Product ราคาเป็น

ต้นทุน  (Cost) ของลูกค้า ผู ้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า  (Value) ของผลิตภัณฑ์กับ

ราคา (Price) ของผลิตภณัฑ์นั้น ถา้คุณค่าสูงกว่าราคาผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น ผูก้าํหนดกล

ยทุธ์ดา้นราคาตอ้งคาํนึงถึงคุณค่าท่ีรับรู้ในสายตาของลูกคา้ ซ่ึงตอ้งพิจารณาการยอมรับของลูกคา้ใน

คุณค่าของผลิภณัฑ์วา่สูงกวา่ผลิตภณัฑ์นั้น ตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง การแข่งขนั และ 

ปัจจยัอ่ืนๆ 
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กลยทุธ์ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place Strategy) 

การจัดจําหน่าย  (Place หรือ  Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึง

ประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรมใช ้เพื่อเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการจากองคก์รไปยงัตลาด สถาน

บนัท่ีนาํผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายคือสถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตวั

สินคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั การจดัจาํหน่ายจึง

ประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี 

1)  ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Channel Distribution) หมายถึง กลุ่มของบุคคลหรือธุรกิจ

ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์หรือบริการสําหรับการใชห้รือบริโภค หรือหมายถึง 

เส้นทางท่ีผลิตภณัฑ์ และกรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภณัฑ์ถูกเปล่ียนมือไปยงัตลาด ในระบบช่องทางการจดั

จาํหน่ายจึงประกอบด้วย ผูผ้ลิต คนกลาง ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรม ซ่ึงอาจจะใช้ช่อง

ทางตรง (Direct Channel) จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม และใชช่้องทางออ้ม

จากผูผ้ลิต ผา่นคนกลางไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม 

2) การกระจายตวัสินคา้ หรือการสนับสนุนการกระจายตวัสินคา้ สู่ตลาด (Physical 

Distribution หรือ Market Logistics) หมายถึง งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผน การปฏิบติัการตาม

แผน และการควบคุมการเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบ ปัจจยัการผลิต และสินคา้สําเร็จรูป จากจุดเร่ิมตน้ไปยงั

จุดสุดท้ายในการบริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้โดยมุ่งหวงักาํไร หรือหมายถึง 

กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการเคล่ือนย้ายตัวผลิตภัณฑ์ จากผู ้ผลิตไปย ังผู ้บริโภคหรือผู ้ใช้ทาง

อุตสาหกรรม การกระจายตวัสินคา้ท่ีสําคญัมีดงัน้ี การขนส่ง การเก็บรักษาสินคา้และการคลงัสิน 

คา้ และการบริหารสินคา้คงเหลือ 

กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความพอใจต่อ

ตราสินคา้หรือบริการ หรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใชจู้งใจให้เกิดความตอ้งการหรือเพื่อเตือน

ความทรงจาํ (Remind) ในผลิตภณัฑ ์โดยคาดวา่จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรม

การซ้ือ หรือเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกับข้อมูลระหว่างผูข้ายกับผูซ้ื้อ เพื่อสร้างทศันคติและ

พฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) ทาํการขาย และการติด 

ต่อส่ือสารโดยไม่ใช้คน (Non Personal Selling) เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประการ 

องค์การอาจเลือกใช้หน่ึงหรือหลายเคร่ืองมือซ่ึงต้องใช้หลักการเลือกใช้เคร่ืองมือการส่ือสาร

การตลาดแบบประสมประสานกนั:  Integrated Marketing Communication (IMC) โดยพิจารณาถึง

ความเหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑ์คู่แข่งขนัโดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้เคร่ืองมือการส่งเสริม

การตลาดท่ีสาํคญั มีดงัน้ี 
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1)  การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเก่ียวกบัองคก์ร และส่ง 

เสริมการตลาดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ บริการ หรือ ความคิด ท่ีตอ้งมีการจ่ายเงินโดยผูอุ้ปถมัภ์รายการ 

กลยุทธ์ในการโฆษณาจะเก่ียวขอ้งกบั กลยุทธ์การสร้างสรรคง์านโฆษณา (Create Strategy) และ

ยทุธวธีิการโฆษณา (Advertising Tactics) และ กลยทุธ์ส่ือ (Media Strategy) 

2)  การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) เป็นการส่ือสารระหวา่งบุคคลกบับุค 

คลเพื่อพยายามจูงใจผู ้ซ้ือท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายให้ซ้ือผลิตภัณฑ์หรือบริการด้วยการขายแบบ

เผชิญหน้าโดยตรงหรือใช้โทรศพัท์ หรือเป็นการเสนอขายโดยหน่วยงานขายเพื่อให้เกิดการขาย 

และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ งานในขอ้น้ีจะเก่ียวขอ้งกบักลยุทธ์การขายโดยใช้พนกังาน

ขาย (Personal Selling Strategy) และ การบริหารหน่วยงานขาย (Sales Force Management) 

3)  การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง เป็นส่ิงจูงใจระยะสั้นท่ีกระตุน้ให้

เกิดการซ้ือหรือขายผลิตภณัฑ์หรือบริการเป็นเคร่ืองมือกระตุน้ความตอ้งการซ้ือท่ีใชส้นบัสนุนการ

โฆษณา และการขายโดยใชพ้นกังานขาย ซ่ึงสามารถกระตุน้ความสนใจ การทดลองใช ้หรือการซ้ือ

โดยลูกคา้คนสุดทา้ย หรือบุคคลอ่ืนในช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการขาย มี 3 รูปแบบ คือ  

3.1)  การกระตุน้ผูบ้ริโภค เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผูบ้ริโภค (Consumer 

Promotion) 

3.2)  การกระตุน้คนกลาง เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งไปสู่คนกลาง (Trade pro-

motion)  

3.3)  การกระตุน้พนกังานขาย เรียกวา่การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่พนกังานขาย (Sales 

force Promotion) 

4)  การใหข้่าวและประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relations) มีความหมายดงัน้ี  

4.1)  การใหข้่าวเป็นการเสนอความคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการ หรือตราสินคา้

หรือบริษทัท่ีไม่ตอ้งมีการจ่ายเงิน (ในทางปฏิบติัจริงอาจตอ้งมีการจ่ายเงิน) โดยผ่านการกระจาย

เสียงหรือส่ือส่ิงพิมพ ์ 

4.2)  ประชาสัมพนัธ์ (Public Relations) หมายถึง ความพยายามในการส่ือสารท่ีมี

การวางแผนโดยองคก์รหน่ึงเพื่อสร้างทศันคติท่ีดีต่อองคก์าร ต่อผลิตภณัฑ์ หรือต่อนโยบายให้เกิด

กบักลุ่มใดกลุ่มหน่ึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมหรือป้องกนัภาพพจน์หรือผลิตภณัฑข์องบริษทั 

5)  การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing) การโฆษณา

เพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct Response Advertising) และการตลาดเช่ือมตรงหรือการ

โฆษณาเช่ือมตรง (Online Advertising) มีความหมายต่างกนัดงัน้ี  
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5.1)  การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing) เป็น

การติดต่อส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง หรือหมายถึง วิธีการต่าง ๆ ท่ี

นกัการตลาดใชส่้งเสริมผลิตภณัฑ์โดยตรงกบัผู ้ซ้ือและ ทาํให้เกิดการตอบสนองในทนัที ทั้งน้ีตอ้ง

อาศยัฐานขอ้มูลลูกคา้และใชส่ื้อต่าง ๆ เพื่อส่ือสารโดยตรงกบัลูกคา้ เช่น ใชส่ื้อโฆษณาและแคตตา

ล็อค  

5.2)  การโฆษณาเพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct Response Advertis-

ing) เป็นข่าวสารการโฆษณาซ่ึงถามผูอ่้าน ผูรั้บฟัง หรือผูช้ม ให้เกิดการตอบสนองกลบัโดยตรงไป

ยงัผูส่้งข่าวสาร หรือป้ายโฆษณา  

5.3)  การตลาดเช่ือมตรงหรือการโฆษณาเช่ือมตรง (Online Advertising) หรือ

การตลาดผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Marketing หรือ E-Marketing) เป็นการโฆษณาผ่าน

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ต เพื่อส่ือสาร ส่งเสริม และขายผลิตภณัฑ์หรือบริการ

โดยมุ่งหวงัผลกาํไรและการคา้ เคร่ืองมือท่ีสําคญัในขอ้น้ีประกอบดว้ย การขายทางโทรศพัท์ การ

ขายโดยใชจ้ดหมายตรง การขายโดยใชแ้คตตาล็อค การขายทางโทรศพัท ์วทิย ุหรือหนงัสือพิมพ ์ซ่ึง

จูงใจใหลู้กคา้มีกิจกรรมการตอบสนอง 

 

2.5  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

จากงานวิจัยเก่ียวกับแนวโน้มการส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของ

ประเทศไทย (2554) ท่ีศึกษาโดยนัจ ธนาภทัรกลุธร และการวิเคราะห์การคา้ภายในอุตสาหกรรม

เดียวกนัและความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของประเทศไทยกบักลุ่มประเทศอาเซียน (2550) ท่ีศึกษา

โดยแววตา ศรีผ่องใส พบว่าโครงสร้างการผลิตรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบรถยนตข์อง

ประเทศไทยมีดว้ยกนัสองส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ีสามารถผลิตไดเ้องในประเทศกบัส่วนท่ีมีการนาํเขา้

จากต่างประเทศ ซ่ึงแหล่งนาํเขา้ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนตท่ี์สําคญัของประเทศไทย ไดแ้ก่ 

ญ่ีปุ่น อินโดนีเซีย จีน เกาหลีใตแ้ละไตห้วนั และ จากการศึกษายงัพบว่าประเทศไทยเป็นผูผ้ลิต

รถยนตร์ายใหญ่ในกลุ่มประเทศอาเซียน และเป็นฐานการผลิตรถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบ

ไปสู่ตลาดโลก นอกจากน้ีผลจากการวิเคราะห์ภาพรวมของการค้าและความได้เปรียบทางการ

แข่งขันระหว่างไทยกลุ่มประเทศในอาเซียน ซ่ึงประกอบด้วยกลุ่มประเทศสมาชิกเดิมได้แก่ 

มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน และ กลุ่มประเทศสมาชิกใหม่ ไดแ้ก่ เวียดนาม ลาว 

พม่า และกมัพูชา พบวา่กลุ่มประเทศสมาชิกเดิมมีจาํนวนอุตสาหกรรมหรือกลุ่มสินคา้ท่ีมีรูปแบบ

การค้าท่ีเป็นการค้าภายในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีค่าดัชนีการค้าภายในภาคอุตสาหกรรม

เดียวกนัท่ีมากกว่ากลุ่มประเทศสมาชิกใหม่ นัน่คือ ประเทศคู่คา้หลกัในอาเซียนท่ีสําคญัของไทย
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ยงัคงเป็นกลุ่มประเทศสมาชิกเดิม และมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนโดยตลอด ส่วนผลการศึกษาความ

ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัก็พบวา่ในกรณีของกลุ่มประเทศสมาชิกเดิมนั้น ประเทศไทยมีจาํนวนกลุ่ม

อุตสาหกรรมหรือกลุ่มสินคา้ท่ีมีความได้เปรียบในการแข่งขนักบัประเทศอินโดนีเซียมากท่ีสุด 

รองลงมา คือ มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และบรูไน ส่วนในกลุ่มประเทศสมาชิกใหม่ ประเทศ

ไทยมีจาํนวนกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มสินค้าท่ีมีความได้เปรียบในการแข่งขันกับประเทศ

เวียดนามมากท่ีสุด รองลงมา คือ ลาว พม่า และกัมพูชา ตามลําดับ ด้วยเหตุน้ี จึงส่งผลให้

อุตสาหกรรมการส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบเป็นสินคา้ส่งออกสําคญัของไทย และ 

ยงัได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในด้านความช่วยเหลือและการพัฒนาเทคโนโลยีโดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อการผลิตสาํหรับการส่งออก 

จากงานวิจยัเก่ียวกับการวิเคราะห์ศกัยภาพในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมช้ินส่วน

รถยนต์ของไทย (2540) ท่ีศึกษาโดยประวิตร พานชูวงศ์ ซ่ึงไดศึ้กษาถึงการคา้และการผลิตของ

อุตสาหกรรมช้ินส่วนรถยนต์ของไทยและในตลาดโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งศึกษาถึงความสามารถ

หรือศกัยภาพในการแข่งขนัในตลาดต่างประเทศของช้ินส่วนรถยนตข์องไทย โดยพิจารณาจากส่วน

แบ่งตลาดและความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ ตลอดจนปัญหาทางดา้นการผลิตและการส่งออก

ช้ินส่วนรถยนต์ พบว่าช้ินส่วนรถยนต์ประเภทยางรถยนต์ใหม่สําหรับรถโดยสารหรือรถบรรทุก

ของไทยมีศกัยภาพในการแข่งขนัในตลาดฟิลิปปินส์ สืบเน่ืองจาก ส่วนแบ่งตลาดของไทยในตลาด

ฟิลิปปินส์มีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนทุกปี ดงันั้นตลาดฟิลิปปินส์จึงน่าจะเป็นตลาดท่ีควรผลกัดนัให้มีการ

ส่งออกยางรถยนต์ใหม่สําหรับรถโดยสารหรือรถบรรทุกเพิ่มมากข้ึน นอกจากน้ี ผลการศึกษายงั

พบว่าตลาดส่งออกอุปกรณ์ไฟฟ้าของรถยนต์ของไทยมีศกัยภาพในการแข่งขนัในตลาดมาเลเซีย

เน่ืองจากมูลค่าการส่งออกของไทยมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนทุกปี อยา่งไรก็ตาม ปัญหาดา้นการผลิตและ

การส่งออกช้ินส่วนในอนาคตในตลาดส่งออกช้ินส่วนรถยนต์ของไทยจะประสบกบัปัญหาด้าน

ราคา และดา้นคุณภาพของช้ินส่วนท่ีไม่สามารถแข่งขนัไดใ้นตลาด ดงันั้นภาครัฐจึงควรเร่งแกไ้ข

โดยเร่งรัดการลดภาษีนาํเขา้วตัถุดิบ ร่วมกบัการเขา้ไปช่วยเหลือให้คาํแนะนาํและหาแหล่งเงินทุน 

เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ตน้ทุนการผลิตก็จะตํ่าลงจนสามารถ

แข่งขนัไดใ้นตลาด และปรับปรุงมาตรฐานช้ินส่วนใหมี้คุณภาพและไดร้ะดบัมาตรฐานสากล 

จากงานวิจยัเก่ียวกบัผลกระทบของการดาํเนินงานท่ีมุ่งเนน้การตลาดและนวตักรรมท่ีมี

ต่อผลการดาํเนินงานของธุรกิจส่งออกยานยนต์ในประเทศไทย (2549) ท่ีศึกษาโดยแคทลียา ชาปะ

วงั และ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการส่งออกของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มใน

เขตกรุงเทพมหานคร (2549) ท่ีศึกษาโดยญาณัญฎา ศิรภทัร์ธาดา พบวา่การดาํเนินงานท่ีมุ่งเนน้ดา้น

การตลาด และท่ีมุ่งเนน้ดา้นลูกคา้มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัผลการดาํเนินงานท่ีเป็น
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ตวัเงิน รวมถึงดา้นอตัราการเจริญเติบโตของกาํไรและดา้นการบรรลุวตัถุประสงค์ของธุรกิจ ส่วน

การดาํเนินงานท่ีมุ่งเนน้ดา้นการตลาดและท่ีมุ่งเนน้ดา้นคู่แข่งขนัก็มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิง

บวกกับผลการดาํเนินงานท่ีไม่เป็นตวัเงิน กล่าวคือ การดาํเนินงานท่ีมุ่งเน้นด้านการตลาดและ

นวตักรรมมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของธุรกิจส่งออกยานยนตใ์นประเทศไทย นอกจากน้ี 

เม่ือพิจารณาถึงปัจจยัทางดา้นสถานการณ์ภายนอก หรือ ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ อย่างเช่น ปัจจยั

ทางดา้นค่าเงินบาท และ ปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ ก็พบว่าปัจจยัดงักล่าวมีอิทธิพลต่อการส่งออก

ของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในขณะท่ีปัจจยัทางดา้นการตลาด คือ ตวั

ผลิตภณัฑ์ ไม่วา่จะเป็นคุณภาพของสินคา้ การรักษาคุณภาพ มาตรฐานของตวัผลิตภณัฑ์ หรือการ

สร้างความแตกต่างของผลิตภณัฑ์อนัเน่ืองจากเป็นสินคา้หรือส่ิงของท่ีมีมูลค่าเพิ่มในการส่งออก 

พบวา่มีอิทธิพลต่อการส่งออกของผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ส่วนปัจจยัดา้น

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและสร้างผลกระทบต่อธุรกิจส่งออก ไดแ้ก่ เทคโนโลยีการผลิต สถานการณ์การ

แข่งขนั การจูงใจในการส่งออก ระเบียบพิธีการการส่งออก การเปิดเสรีทางการคา้ และ การเมือง

ปัจจุบนั ดงันั้น ภาครัฐควรให้ความรู้และการสนบัสนุนเก่ียวกบัการส่งออกในดา้นภาษีการส่งออก 

มาตรฐานการนําเขา้สินคา้ การส่งออกสินค้า การให้ข้อมูลเก่ียวกับการเงินในการลงทุน ข้อมูล

เก่ียวกบัการส่งออกต่าง  ๆ เป็นตน้ เพื่อใหก้ารส่งออกดาํเนินไปอยา่งราบร่ืนและมีประสิทธิภาพมาก

ท่ีสุด 
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บทที ่3 

วธีิการดาํเนินการศึกษาวจิยั 

 

จากการศึกษากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของการส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และ

ส่วนประกอบของไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดจ้ดัลาํดบัขั้นตอนการศึกษา ดงัน้ี 
3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
3.2  ประชากรและตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.3  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.4  การวดัคุณภาพเคร่ืองมือ 
3.5  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.6  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.7  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.8  การกาํหนดช่วงคะแนนเฉล่ีย 

 

3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

กรอบแนวคิดในการวิจยัไดก้าํหนดตวัแปรอิสระและตวัแปรตามท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

กรอบแนวคิดดงัน้ี 

3.1.1  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) เป็นปัจจยัซ่ึงเป็นคุณลกัษณะของธุรกิจในอุตสาห 

กรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วน ไดแ้ก่ ขนาดขององคก์าร ประเภทของธุรกิจ ประเภทของสินคา้ ประเทศ

ท่ีส่งออก และอายขุองการดาํเนินงาน 

3.1.2  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) เป็นปัจจยักลยทุธ์ทางการตลาดหรือ ส่วนประสมทาง

การตลาด (4P’s) คือ 

กลยทุธ์ผลิตภณัฑ ์(Product Strategy) 

กลยทุธ์ราคา (Price Strategy) 

กลยทุธ์ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place Strategy) 

กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) 
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กรอบแนวคิดการวจิยัสามารถแสดงไดด้งัแผนภาพต่อไปน้ี 

 

ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

3.2  ประชากรและตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริหารธุรกิจส่งออกไทยในอุตสาหกรรมยาน

ยนตอุ์ปกรณ์และส่วนประกอบ ซ่ึงมีจาํนวนทั้งส้ิน 521 รายในประเทศไทย (Thailand‘s Exporters 

Directory กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย,์ ปี 2557) ทาํการกาํหนดขนาดตวั 

อยา่งจากการคาํนวณตามสูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane,1973) โดยกาํหนดระดบัความเช่ือ 

มัน่ท่ี 95% และความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดไ้ม่เกิน 5% สามารถคาํนวณไดต้ามสมการดงัต่อไปน้ี 

 

    n = 
N

1+N(𝑒)2
 

 

 

กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด (4Ps)  

(โดย Philip Kotler) 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 

2. ดา้นราคา (Price) 

3. ดา้นสถานท่ี (Place) 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด(Promotion) 

ผลการดําเนินงานทางการตลาด 

- ยอดการส่งออก 

- การเพิ่มข้ึนของส่วนแบ่งการตลาด 

 (Market Share) 

ลกัษณะขององค์การ 

- ขนาดขององคก์าร 

- ประเภทของธุรกิจ 

- ประเภทของสินคา้ 

- ประเทศท่ีส่งออก 

- อายขุองการดาํเนินงาน DPU



70 

เม่ือ   n = ขนาดตวัอยา่ง 

N = ขนาดประชากร 

e = ความคลาดเคล่ือนการประมาณค่าสัดส่วนประชากร 

เม่ือแทนค่าในสูตรจะได ้

N    = 
521

1+521(0.05)2 

      = 226.27 หรือประมาณ227 

 

จากการคาํนวณไดข้นาดตวัอยา่งไม่นอ้ยกว่า 227 ตวัอยา่ง อยา่งไรก็ตาม เพื่อเป็นการ

ป้องกนัการไม่ตอบกลบัของกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยัจึงทาํการแจกแบบสอบถามทั้งส้ิน 260 ฉบบั โดยจะ

ทาํการสุ่มตวัอยา่งจากรายนามช่ือบริษทัส่งออกในThailand‘s Exporters Directoryของกรมส่งเสริม

การคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์(2557) ดว้ยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเป็นระบบ (Systematic 

Sampling) ทุกลาํดบัท่ี 2 จากรายนามช่ือบริษทัส่งออก 

 

3.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ชนิดของ

คาํถามเป็นคาํถามปลายปิด (Close End) โดยกาํหนดคาํตอบไวเ้ป็นแบบเลือกคาํตอบ (Multiple 

Choices and Check List) และแบบลาํดบั (Rating Scale) เพื่อให้ทราบถึงการให้ความสําคญัต่อกล

ยทุธ์การตลาดของผูส่้งออกไทยในอุตสาหกรรมยานยนตอุ์ปกรณ์และส่วนประกอบ โดยคาํถามแบ่ง

ออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจของผูส่้งออกฯ 

ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบักลยทุธ์การตลาดของผูส่้งออกฯ 

ตอนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานทางการตลาดของผูส่้งออกฯ 

ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม / ความคิดเห็นเพิ่มเติมในดา้นกลยุทธ์การตลาดของผูส่้ง 

ออกฯ 

3.3.1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจของผูส่้งออกฯ 

เป็นขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจของผูส่้งออกฯโดยเป็นการสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะของ

องคก์าร ไดแ้ก่ ขนาดขององคก์าร ประเภทของธุรกิจ ประเภทของสินคา้ ประเทศท่ีส่งออก และอายุ

ของการดาํเนินธุรกิจโดยมีลกัษณะคาํถามเป็นลกัษณะนามบญัญติั (Nominal Scale) เป็นการวดัขอ้ 

มูลเพื่อจดัแบ่งขอ้มูลออกเป็นกลุ่มๆตามคุณสมบติัท่ีกาํหนดซ่ึงมีคาํตอบให้เลือกหลายคาํตอบขอ้มูล
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ท่ีวดัไดใ้นระดบัน้ีใชส้ถิติอยา่งง่ายในการคาํนวณ ไดแ้ก่จาํนวนสัดส่วนหรือร้อยละค่าเฉล่ียโดยขอ้ 

มูลในตอนท่ี 1 น้ี ประกอบดว้ยจาํนวนคาํถามทั้งส้ิน 6 ขอ้ 

3.3.2  ขอ้มูลเก่ียวกบักลยทุธ์การตลาดของผูส่้งออกฯ 

เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัการใชก้ลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดของผูส่้งออกขอ้มูลท่ีวดัไดใ้น

ระดับน้ีใช้สถิติอย่างง่ายในการคาํนวณเช่นจาํนวนสัดส่วนหรือร้อยละค่าเฉล่ียแยกเป็นคาํถาม

จาํนวน 4 หวัขอ้แต่ละหวัขอ้แบ่งเป็นคาํถามขอ้ยอ่ย 5 – 6 หวัขอ้รวมทั้งส้ิน 21 ขอ้โดยใชห้ลกัสากล

ตามมาตรฐานคือการวดัความสําคญัแบบ Rating Scale ซ่ึงจะมีการวดัระดบัความสําคญัของกลยุทธ์

การตลาดของผลิตภณัฑร์ถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทยโดยเกณฑก์ารใหค้ะแนนไดแ้บ่ง

ออกเป็น 5 ระดบัดงัน้ี 

ระดบัคะแนน  ความหมาย 

5 คะแนน   ใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด 

4 คะแนน   ใหค้วามสาํคญัมาก 

3 คะแนน   ใหค้วามสาํคญัปานกลาง 

2 คะแนน   ใหค้วามสาํคญันอ้ย 

1 คะแนน   ใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุด 

3.3.3  ขอ้มูลเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานทางการตลาดของผูส่้งออกฯ 

เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานทางการตลาดของผูส่้งออกฯ โดยสอบถามเก่ียวกบั

ยอดการส่งออกและการเพิ่มข้ึนของส่วนแบ่งทางการตลาด ขอ้มูลท่ีวดัไดใ้นระดบัน้ีใชส้ถิติอยา่งง่าย

ในการคาํนวณ ได้แก่ จาํนวน สัดส่วนหรือร้อยละ ค่าเฉล่ีย ขอ้มูลในส่วนน้ีประกอบด้วยจาํนวน

คาํถามทั้งส้ิน 2 ขอ้คาํถามในแต่ละขอ้มีลกัษณะการให้คะแนนแบบ 5 ระดบั โดยผลการดาํเนินงาน

ลดลงเม่ือเทียบกบัเป้าหมายมีคะแนนเท่ากบั 1 และ ผลการดาํเนินงานเพิ่มข้ึนมากมีคะแนนเท่ากบั 5 

3.3.4  ขอ้เสนอแนะ / ความคิดเห็นเพิ่มเติมในดา้นกลยทุธ์การตลาดของผูส่้งออกฯ 

เป็นคาํถามปลายเปิดเพื่อใหแ้สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในดา้นกลยุทธ์

การตลาดของผูส่้งออกฯ 
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3.4  การวดัคุณภาพเคร่ืองมือ 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดมี้การวดัคุณภาพของเคร่ืองมือ หรือการทดสอบความเท่ียงตรง 

(Validity) และความเช่ือมัน่ (Reliability) ดงัน้ี 

3.4.1  ความเท่ียงตรง (Validity) ผูว้จิยันาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษางาน 

วจิยัในฐานะผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งความเหมาะสมของเน้ือหาและภาษาท่ีใชโ้ดยให้

ครอบคลุมตามวตัถุประสงค ์

3.4.2  ความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้จิยัไดน้าํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนและปรับปรุงแกไ้ขแลว้มา

ทาํทดสอบเพื่อตรวจสอบวา่คาํถามส่ือความหมายตรงตามความตอ้งการตลอดจนมีความเหมาะสม

หรือไม่มีความยากง่ายเพียงใดจากนั้นจึงนาํมาทดสอบความเช่ือมัน่โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

PC Windows Version 11.5 ในการหาความเช่ือมัน่โดยใชสู้ตรหาค่าสัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha 

และ ใชเ้กณฑ์สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามท่ี Jum, 1978 ไดเ้สนอแนะเป็นเกณฑ์

การยอมรับไวด้งัน้ี (Jump, N. 1978. Psychometric Theory. 2nd. Ed., New York: McGraw Hill.) 

ค่า α มากกวา่และเท่ากบั 0.7 สาํหรับงานวจิยัเชิงสาํรวจ (Exploratory Research)  

ค่า α มากกวา่และเท่ากบั 0.8 สาํหรับงานวจิยัพื้นฐาน (Basic Research)  

ค่า α มากกวา่และเท่ากบั 0.9 สาํหรับการตดัสินใจ (Important Research)  

จึงจะสรุปไดว้า่แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ 

 

ตารางที ่ 3.1  การวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 

 

กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด Cronbach’s alpha 

1.  ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.761 

2.  ดา้นราคา 0.747 

3.  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 0.748 

4.  ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.733 
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3.5  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

แหล่งขอ้มูลการวิจยัเป็นวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) ซ่ึงมีการเก็บรวบรวมขอ้มูล

ดงัน้ี  

ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลตวัอยา่งธุรกิจส่ง 

ออกไทยในอุตสาหกรรมยานยนตอุ์ปกรณ์และส่วนประกอบจาํนวนทั้งหมด 260 ราย และนาํมาใช้

ในการวจิยัจาํนวน 227 รายโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

3.5.1  ขอหนงัสือแนะนาํตวัจากบณัฑิตวทิยาลยัมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยเ์พื่อขอความร่วมมือ

กลุ่มธุรกิจส่งออกไทยในอุตสาหกรรมยานยนตอุ์ปกรณ์และส่วนประกอบในการเก็บขอ้มูล 

3.5.2  ผูว้จิยั ประสานงานโดยตรง กบัธุรกิจส่งออกไทย ในธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต ์อุปกรณ์

และส่วนประกอบเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามโดยการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวม

ขอ้มูล 

3.5.3  เม่ือผูว้จิยัรวบรวมแบบสอบถามไดท้ั้งหมดแลว้จึงทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์

ของแบบสอบถามเพื่อทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอนต่อไป 

 

3.6  การวเิคราะห์ข้อมูล 

หลงัจากทาํการรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดจากผูต้อบแบบสอบถามแลว้ ผูว้ิจยัไดน้าํ

แบบสอบถามทั้งหมดมาดาํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

3.6.1  การตรวจสอบขอ้มูล (Editing) ผูว้ิจยัตรวจความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามและ

แยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก 

3.6.2  การลงรหสั (Coding) คือ การท่ีนาํแบบสอบถามท่ีถูกตอ้ง สมบูรณ์ มาลงรหสัตามท่ีไดท้าํ

การกาํหนดไวล่้วงหนา้ 

3.6.3  การประมวลผลขอ้มูล (Processing) คือ การนาํขอ้มูลท่ีไดล้งรหสัแลว้มาลงบนัทึกในคอม 

พิวเตอร์เพื่อประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํหรับประมวลผลทางดา้นสถิติ 

3.6.4  การวเิคราะห์ขอ้มูล จะเป็นการเสนอผลการวิเคราะห์ ดว้ยการอธิบาย และตีความขอ้มูลท่ี

ได ้จากผูต้อบแบบสอบถามตามวิธีการทางสถิติและนาํขอ้มูลท่ีได้มาวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์

ระหวา่งปัจจยัตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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3.7  สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

3.7.1  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชเ้พื่อบรรยาย ลกัษณะขอ้มูล ท่ีเก็บมาไดโ้ดย

ใชค้่าสถิติในการวิเคราะห์ไดแ้ก่การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) การ

หาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

3.7.2  สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) เป็นการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) 

ซ่ึงจะวิเคราะห์ปัจจยัความแตกต่างของการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของผูส่้งออกรถ 

ยนตอุ์ปกรณ์และส่วนประกอบของไทยโดยใช ้Analysis of Variances หรือ ANOVA ซ่ึงเป็นการว ิ

เคราะห์ความแปรปรวนแบบจาํแนกทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั

แปร 2 ประเภทคือตวัแปรตามและตวัแปรอิสระวา่ในแต่ละกลุ่มท่ีแตกต่างกนันั้นจะทาํให้ค่าเฉล่ีย

ของตวัแปรตามแตกต่างกนัหรือไม่โดยนาํเสนอขอ้มูลดว้ยตารางทดสอบสมมติฐาน 

3.7.3  การนาํเสนอขอ้มูล หลงัจากการประมวลผลเสร็จแลว้จะเป็นการเสนอในรูปแบบของขอ้ 

ความตารางและเปรียบเทียบระดบัของการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดโดยจาํแนกตาม

ลกัษณะขององคก์าร 

 

3.8  การกาํหนดช่วงคะแนนเฉลีย่ 

วธีิการแปลผลไดค้่าเฉล่ีย และ ส่วนเบ่ียงเบน (SD) เป็นดชันีในการแบ่งระดบัการ

ประเมินซ่ึงกาํหนดเป็น 5 ระดบัและในแต่ละระดบัมีค่าพิสัยท่ีไดจ้ากการคาํนวณจากสูตรดงัน้ี 

 

  พิสัย  = 
คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 

จาํนวนชั้น
 

    =  
5−1
5

 

    = 0.80 

 

นาํช่วงคะแนนท่ีไดน้ี้ไปบวกเพิ่มจากค่าตํ่าสูงซ่ึงจะไดแ้ต่ละช่วงคะแนนดงัน้ี 

ระดบัมากท่ีสุด คือ  ค่าเฉล่ียคะแนนตั้งแต่ 4.21 – 5.00 

ระดบัมาก  คือ ค่าเฉล่ียคะแนนตั้งแต่ 3.41 – 4.20 

ระดบัปานกลาง คือ ค่าเฉล่ียคะแนนตั้งแต่ 2.61 – 3.40 

ระดบันอ้ย  คือ  ค่าเฉล่ียคะแนนตั้งแต่ 1.81 – 2.60 

ระดบันอ้ยท่ีสุด คือ ค่าเฉล่ียคะแนนตั้งแต่1.00 – 1.80 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจยัน้ีได้ทาํการศึกษา “กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของผูส่้งออกรถยนต ์

อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี  

1)  เพื่อศึกษาการใชก้ลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดของบริษทัส่งออกรถยนตอุ์ปกรณ์

และส่วนประกอบของไทย  ซ่ึงประกอบดว้ย 4P’s ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้นราคา (Price) 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

2) เพื่อเปรียบเทียบการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของบริษทัส่งออกรถยนต ์

อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทย จาํแนกตามลกัษณะขององคก์าร และ 

3)  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการใชก้ลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดกบั ผลการ

ดาํเนินงานทางการตลาดของบริษทัส่งออกรถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทย  

การวจิยัในคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดร้วบรวมแบบสอบถามทั้งหมดจาํนวน 227 ฉบบั โดยในการ

วเิคราะห์ขอ้มูลและการแปรผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

4.1  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะทางธุรกิจของผูต้อบแบบสอบถาม 

4.2  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัการให้ความสําคญัต่อกลยุทธ์ส่วนประสมทาง

การตลาด (4P’s) ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นผูส่้งออก 

4.3  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

โดยเป็นผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระท่ีประกอบดว้ย ขนาดของ

องค์การ ประเภทของธุรกิจ ประเภทของสินคา้ ประเทศท่ีส่งออก และอายุของการดาํเนินงาน กบั 

การใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของผูส่้งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทย

ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด กบั ผล

การดาํเนินงานทางการตลาด ท่ีประกอบด้วยยอดการส่งออกและการเพิ่มข้ึนของส่วนแบ่งทาง

การตลาด 
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สาํหรับสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการนาํเสนอผลการวเิคราะห์ในบทน้ี มีความหมายดงัต่อไปน้ี 

 หมายถึง   ค่าเฉล่ียเลขคณิตของขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง 

SD  หมายถึง   ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 

n  หมายถึง   จาํนวนของตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ 

 

4.1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัลกัษณะทางธุรกจิของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล ก่ียวกับลักษณะทางธุรกิจของผู ้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึง

ประกอบดว้ย ขนาดขององค์การ ประเภทขององค์การ ประเภทของสินคา้ ประเทศท่ีส่งออก และ

อายขุองการดาํเนินธุรกิจ ปรากฏดงัตารางท่ี 4.1 

 

ตารางที่ 4.1  จาํนวนและร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะทางธุรกิจของผูส่้งออกรถยนต ์

อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทย 

 

ลกัษณะทางธุรกจิของผู้ส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์ 

และส่วนประกอบ 

จํานวน ร้อยละ 

1. ขนาดขององคก์าร   

ขนาดเล็ก (จาํนวนพนกังานไม่เกิน 50 คน) 74 32.6 

ขนาดกลาง (จาํนวนพนกังานตั้งแต่ 50-200 คน) 93 41.0 

ขนาดใหญ่ (จาํนวนพนกังานมากกวา่ 200 คน) 60 26.4 

2. ประเภทของธุรกิจหลกั   

ซ้ือมาขายไปผลิตภณัฑร์ถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบ 70 30.8 

โรงงานรับจา้งประกอบรถยนต ์ 9 4.0 

โรงงานรับจา้งผลิตอุปกรณ์และส่วนประกอบรถยนต ์ 102 44.9 

โรงงานผลิตผลิตภณัฑภ์ายใตแ้บรนดข์องธุรกิจ 46 20.3 

3. ประเภทสินคา้หลกั   

รถยนตแ์ละส่วนประกอบรถยนต ์ 27 11.9 

อุปกรณ์และส่วนประกอบรถยนต ์ 87 38.3 

ส่วนประกอบเคร่ืองยนต ์  40 17.6 

อะไหล่และสินคา้ประดบัยนต ์ 73 32.2 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 

 

ลกัษณะทางธุรกจิของผู้ส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์ 

และส่วนประกอบ 

จํานวน ร้อยละ 

4. ธุรกิจส่งออกสินคา้ไปขายในประเทศใดบา้งในอาเซียน               

(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

  

ประเทศสิงคโปร์ 90 39.6 

ประเทศมาเลเซีย 145 63.9 

ประเทศอินโดนีเซีย 123 54.2 

ประเทศเวยีดนาม 115 50.7 

ประเทศฟิลิปปินส์ 87 38.3 

ประเทศบรูไน 13 5.7 

ประเทศพม่า 79 34.8 

ประเทศกมัพชูา  74 32.6 

ประเทศลาว 77 33.9 

5. ธุรกิจท่ีส่งออกสินคา้ไปขายในประเทศใดในอาเซียนมาก

ท่ีสุด (ตอบได ้1 ขอ้) 

  

ประเทศสิงคโปร์ 26 11.4 

ประเทศมาเลเซีย 56 24.6 

ประเทศอินโดนีเซีย 41 18.1 

ประเทศเวยีดนาม 22 9.7 

ประเทศฟิลิปปินส์ 26 11.5 

ประเทศบรูไน 4 1.8 

ประเทศพม่า 8 3.5 

ประเทศกมัพชูา  12 5.3 

ประเทศลาว 32 14.1 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 

 

ลกัษณะทางธุรกจิของผู้ส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์ 

และส่วนประกอบ 

จํานวน ร้อยละ 

6. อายขุองการดาํเนินงาน   

ไม่เกิน 5 ปี 8 3.5 

6-10 ปี 47 20.7 

11-15 ปี 46 20.3 

16-20 ปี 48 21.1 

มากกวา่ 20 ปี 78 34.4 

รวม 227 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะทางธุรกิจของผูส่้งออกรถยนต ์ อุปกรณ์

และส่วนประกอบของไทย  ผลจากการวเิคราะห์ตวัอยา่งทั้งหมด 227 บริษทั พบวา่ 

1. ขนาดขององคก์าร  มากท่ีสุด คือ มีขนาดกลาง (จาํนวนพนกังานตั้งแต่ 50-200 คน) 

โดยมีจาํนวน 93 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 41 รองลงมาคือ ขนาดเล็ก (จาํนวนพนกังานไม่เกิน 50 คน) 

มีจาํนวน 74 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 32.6 และ ขนาดใหญ่ (จาํนวนพนักงานมากกว่า 200 คน) มี

จาํนวน 60 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 26.4 ตามลาํดบั 

2. ประเภทของธุรกิจหลกั  มากท่ีสุด คือ โรงงานรับจา้งผลิตอุปกรณ์และส่วนประกอบ

รถยนต ์โดยมีจาํนวน 102 บริษทั คิดเป็นร้อยละ  44.9 รองลงมา คือ ซ้ือมาขายไปผลิตภณัฑ์รถยนต ์

อุปกรณ์และส่วนประกอบ มีจาํนวน 70 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 30.8 โรงงานผลิตผลิตภณัฑ์ภายใตแ้บ

รนด์ของธุรกิจ มีจาํนวน 46 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 20.3 และ โรงงานรับจา้งประกอบรถยนต์ มี

จาํนวน 9 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 4.0 ตามลาํดบั 

3. ประเภทสินคา้หลกั  มากท่ีสุด คือ อุปกรณ์และส่วนประกอบรถยนต ์ โดยมีจาํนวน 

87 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 38.3 รองลงมา คือ อะไหล่และสินคา้ประดบัยนต ์มีจาํนวน 73 บริษทั คิด

เป็นร้อยละ 32.2 ส่วนประกอบเคร่ืองยนต ์มีจาํนวน 40 บริษทั คิดเป็นร้อยละ  17.6 และ รถยนต์

และส่วนประกอบรถยนต ์มีจาํนวน 27 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 11.9 ตามลาํดบั 

4. ธุรกิจส่งออกสินคา้ไปขายในประเทศใดบา้งในอาเซียน  จากตวัอย่างทั้งหมด 227 

บริษทั มีการตอบทั้งหมด 803 คร้ัง พบวา่มีการส่งออกไปยงัประเทศมาเลเซียมากท่ีสุด คิดดเป็นร้อย

ละ 63.9 รองลงมาคือ ประเทศอินโดนีเซีย คิดเป็นร้อยละ 54.2 ประเทศเวียดนาม คิดเป็นร้อยละ 
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50.7 ประเทศสิงคโปร์ คิดเป็นร้อยละ 39.6 ประเทศฟิลิปปินส์ คิดเป็นร้อยละ 38.3 ประเทศพม่า คิด

เป็นร้อยละ 34.8 ประเทศลาว คิดเป็นร้อยละ 33.9 ประเทศกมัพชูา คิดเป็นร้อยละ 32.6 และ ประเทศ

บรูไน คิดเป็นร้อยละ 5.7 ตามลาํดบั 

5. ธุรกิจท่ีส่งออกสินค้าไปขายในประเทศใดในอาเซียนมากท่ีสุด  มากท่ีสุด คือ 

ประเทศมาเลเซีย โดยมีจาํนวน 56 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 24.6 รองลงมาคือ ประเทศอินโดนีเซีย มี

จาํนวน 41 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 18.1 ประเทศลาว มีจาํนวน 32 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 14.1 ประเทศ

สิงคโปร์และประเทศฟิลิปปินส์มีจาํนวนเท่ากนั คือ 26 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 11.4 ประเทศเวียดนาม 

อินโดนีเซีย มีจาํนวน 22 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 9.7 ประเทศกมัพูชา มีจาํนวน 12 บริษทั คิดเป็นร้อย

ละ 5.3 ประเทศพม่า มีจาํนวน 8 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 3.5 และ นอ้ยท่ีสุด คือ ประเทศบรูไน มี

จาํนวน 4 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 1.8  

6. อายขุองการดาํเนินงาน  มากท่ีสุด คือ มากกวา่ 20 ปี โดยมีจาํนวน 78 บริษทั คิดเป็น

ร้อยละ 34.4 รองลงมาคือ 16-20 ปี มีจาํนวน 48 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 21.1 อายุการทาํงาน 6-10 ปี มี

จาํนวน 47 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 20.7 อายุการทาํงาน 11-15 ปี มีจาํนวน 46 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 

20.3 และ อายกุารทาํงานไม่เกิน 5 ปี มีจาํนวน 8 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 3.5 ตามลาํดบั 

 

4.2  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัระดับการให้ความสําคัญต่อกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 

(4P’s)   

 

ตารางที่ 4.2  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัความสําคญัเก่ียวกบักลยุทธ์ส่วนประสมทาง

การตลาดของบริษทัส่งออกรถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทย 

 

กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด  S.D ระดับความสําคัญ 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.26 0.43 มากท่ีสุด 

2. ดา้นราคา 4.21 0.52 มากท่ีสุด 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 4.30 0.51 มากท่ีสุด 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.99 0.58 มาก 

รวม 4.19 0.41 มาก 
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จากตารางท่ี 4.2  ผลการศึกษาพบวา่ บริษทัให้ความสําคญักบักลยุทธ์ส่วนประสมทาง

การตลาด   ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  โดยบริษทัให้ความสําคญักบัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านผลิตภณัฑ์ และ ด้านราคา ส่วนในด้านการส่งเสริมการตลาด บริษทัให้

ความสาํคญันอ้ยท่ีสุด  
 

ตารางที่ 4.3  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความสําคญัของกลยุทธ์ส่วนประสมทาง

การตลาดในดา้นผลิตภณัฑ ์

 

ด้านผลติภัณฑ์  S.D ระดับความสําคัญ 

1.  รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์และ ความทนัสมยั 4.19 0.70 มาก 

2.  สีสัน 3.59 0.85 มาก 

3.  ความแขง็แรง และ ความทนทาน  4.62 0.62 มากท่ีสุด 

4.  อายกุารใชง้าน 4.51 0.59 มากท่ีสุด 

5.  ความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์ 4.21 0.75 มากท่ีสุด 

6. การรับรองมาตรฐานของผลิตภณัฑ ์ 4.47 0.64 มากท่ีสุด 

รวม 4.26 0.43 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4.3  ผลการศึกษาพบวา่ บริษทัให้ความสําคญักบักลยุทธ์ส่วนประสมทาง

การตลาดในด้านผลิตภณัฑ์   ภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  โดยบริษทัให้ความสําคญักบัความ

แข็งแรง และความทนทานมากท่ีสุด คือ รองลงมาคือ อายุการใช้งาน การรับรองมาตรฐานของ

ผลิตภณัฑ์ และความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ ตามลาํดบั ส่วนเร่ืองท่ีบริษทัให้ความสําคญัน้อย

ท่ีสุด คือ สีสัน 
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ตารางที่ 4.4  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความสําคญัของกลยุทธ์ส่วนประสมทาง

การตลาดในดา้นราคา 

 

ด้านราคา  S.D ระดับความสําคัญ 

1.  ราคาเหมาะกบัคุณภาพ 4.38 0.63 มากท่ีสุด 

2.  ราคาเหมาะกบัราคาในตลาด 4.30 0.66 มากท่ีสุด 

3.  ราคาเหมาะกบัคุณค่าของผลิตภณัฑ์ 4.53 0.58 มากท่ีสุด 

4.  ระยะเวลาท่ีใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้  3.92 0.77 มาก 

5.  ความสามารถในการต่อรองราคา 3.90 0.76 มาก 

รวม 4.21 0.52 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 4.4  ผลการศึกษาพบว่า บริษทัให้ความสําคญักบักลยุทธ์ส่วนประสมทาง

การตลาดในดา้นราคา  ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  โดยบริษทัให้ความสําคญักบัคือราคาเหมาะ

กบัคุณค่าของผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด รองลงมาคือ ราคาเหมาะกบัคุณภาพ และ ราคาเหมาะกบัราคาใน

ตลาด  และเร่ืองท่ีบริษทัใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุด คือ ความสามารถในการต่อรองราคา  

 

ตารางที่ 4.5  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความสําคญัของกลยุทธ์ส่วนประสมทาง

การตลาดในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  S.D ระดับความสําคัญ 

1.  ความสะดวกในการเลือกซ้ือ 4.22 0.78 มากท่ีสุด 

2.  ความน่าเช่ือถือของตวัแทนจาํหน่าย 4.40 0.66 มากท่ีสุด 

3.  ความรวดเร็วในการขนส่งผลิตภณัฑ์ 4.46 0.64 มากท่ีสุด 

4.  การเขา้ถึงของแหล่งจาํหน่าย 4.16 0.70 มาก 

5.  ความถูกตอ้งในการใหข้อ้มูลของพนกังานขาย 4.24 0.68 มากท่ีสุด 

รวม 4.30 0.51 มากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 4.5  ผลการศึกษาพบวา่ บริษทัให้ความสําคญักบักลยุทธ์ส่วนประสมทาง

การตลาดในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย   ภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  

พบว่า  ขอ้ท่ีบริษทัให้ความสําคญัมากท่ีสุด คือ ความรวดเร็วในการขนส่งผลิตภณัฑ์  รองลงมาคือ 

ความน่าเช่ือถือของตวัแทนจาํหน่าย  และเร่ืองท่ีบริษทัให้ความสําคญัน้อยท่ีสุด คือ การเขา้ถึงของ

แหล่งจาํหน่าย 

 

ตารางที่ 4.6  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความสําคญัของกลยุทธ์ส่วนประสมทาง

การตลาดในดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  S.D ระดับความสําคัญ 

1.  คุณภาพการบริการหลงัการขาย  4.28 0.71 มากท่ีสุด 

2.  การรับประกนัผลิตภณัฑ์ 4.47 0.61 มากท่ีสุด 

3.  ความครบวงจรของศูนยบ์ริการ 3.95 0.76 มาก 

4.  โปรโมชัน่ ส่วนลดและของแถม 3.55 0.90 มาก 

5.  โปรแกรมการส่งเสริมการขายต่าง ๆ 3.70 0.84 มาก 

รวม 3.99 0.58 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.6 ผลการศึกษาพบว่า บริษทัให้ความสําคญักบักลยุทธ์ส่วนประสมทาง

การตลาดในดา้นการส่งเสริมการตลาด  ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  โดยบริษทัให้ความสําคญักบัการ

รับประกนัผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด รองลงมาคือ คุณภาพการบริการหลงัการขาย  และเร่ืองท่ีบริษทัให้

ความสาํคญันอ้ยท่ีสุด คือ โปรโมชัน่ ส่วนลดและของแถม 

 

4.3  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 บริษทัส่งออกรถยนต ์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทยในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนท่ีมีลกัษณะขององคก์ารแตกต่างกนัมีการใชก้ลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดท่ี

แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.7  เปรียบเทียบระดบัความสําคญัของการใชก้ลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของบริษทั

ท่ีมีขนาดองคก์ารแตกต่างกนั 
 

ขนาดองค์การ 

ขนาดเลก็  

(n=74) 

ขนาดกลาง

(n=93) 

ขนาดใหญ่ 

(n=60) Sig 

 
S.D 

 
S.D 

 
S.D 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.11 0.47 4.33 0.37 4.35 0.44   0.00* 

2. ดา้นราคา 4.20 0.49 4.14 0.51 4.31 0.55 0.14 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 4.22 0.49 4.31 0.49 4.37 0.56 0.27 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.82 0.57 4.02 0.50 4.15 0.64   0.00* 

รวม 4.09 0.39 4.20 0.39 4.29 0.44   0.01* 
 

หมายเหตุ.  *แตกต่างท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.7  ผลการศึกษาพบวา่ บริษทัท่ีมีขนาดองคก์ารแตกต่างกนัให้ความสําคญั

กบัการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด แตกต่างกนัในภาพรวม  และเม่ือพิจารณารายด้าน  

พบวา่ แตกต่างกนั 2  ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ์  และดา้นการส่งเสริมการตลาด ผลการวิเคราะห์ความ

แตกต่างรายคู่ปรากฏดงัตารางท่ี  4.8 - 4.10 

 

ตารางที ่4.8  ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ขนาดองคก์ารกบัดา้นผลิตภณัฑ ์

 

ขนาดองค์การ  
ด้านผลติภัณฑ์ 

ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

1.  ขนาดเล็ก 4.11 0.00*   0.00* 

2.  ขนาดกลาง 4.33  0.83 

3.  ขนาดใหญ่ 4.35   

 

หมายเหตุ.  *แตกต่างท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
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จากตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ดา้นผลิตภณัฑ์ พบวา่ มีความแตก 

ต่าง 2 คู่ คือ องคก์ารขนาดเล็กกบัขนาดกลาง และองคก์ารขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยองคก์ารท่ีมี

ขนาดเล็กใหค้วามสาํคญักบัการใชก้ลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดดา้นน้ีมากท่ีสุด 

 

ตารางที ่4.9  ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ขนาดองคก์ารกบัดา้นส่งเสริมการตลาด 

 

ขนาดองค์การ  
ด้านส่งเสริมการตลาด 

ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

1.  ขนาดเล็ก 3.82 0.21 0.00* 

2.  ขนาดกลาง 4.02  0.17 

3.  ขนาดใหญ่ 4.15   

 

หมายเหตุ.  *แตกต่างท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ด้านส่งเสริมการตลาด พบว่ามี

ความแตกต่าง 1 คู่ คือ องค์การขนาดเล็กกบัองคก์ารขนาดใหญ่ โดยองค์การท่ีมีขนาดเล็กให้ความ 

สาํคญักบัการใชก้ลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดดา้นน้ีมากท่ีสุด 

 

ตารางที ่4.10  ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ขนาดองคก์ารกบัดา้นรวม 

 

ขนาดองค์การ  
ด้านรวม 

ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

1.  ขนาดเล็ก 4.09 0.07 0.00* 

2.  ขนาดกลาง 4.20  0.17 

3.  ขนาดใหญ่ 4.29   

 

หมายเหตุ.  *แตกต่างท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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จากตารางท่ี 4.10 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ดา้นภาพรวม พบวา่ มีความแตก 

ต่าง 1 คู่ คือ องคก์ารขนาดเล็กกบัองคก์ารขนาดใหญ่  โดยองคก์ารท่ีมีขนาดเล็กให้ความสําคญักบั

การใชก้ลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดมากท่ีสุด 

 

ตารางที่ 4.11  เปรียบเทียบระดบัความสําคญัของการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ของ

บริษทัท่ีมีประเภทของธุรกิจหลกัแตกต่างกนั 
 

ประเภทของธุรกจิหลกั 

ซื้อมาขายไป

ผลติภัณฑ์

รถยนต์ 

อุปกรณ์และ

ส่วนประกอบ

(n=70) 

โรงงานรับจ้าง

ประกอบ

รถยนต์ 

(n=9) 

โรงงานรับจ้าง

ผลติอุปกรณ์

และ

ส่วนประกอบ

รถยนต์ 

(n=102) 

โรงงานผลติ

ผลติภัณฑ์

ภายใต้แบรนด์

ของธุรกจิ

(n=46) 

Sig 

 S.D  S.D  S.D  S.D 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.29 0.42 4.12 0.30 4.29 0.46 4.19 0.42 0.42 

2. ดา้นราคา 4.20 0.45 4.04 0.40 4.24 0.54 4.17 0.57 0.64 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 4.33 0.50 4.26 0.50 4.30 0.49 4.25 0.57 0.85 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.00 0.57 4.28 0.53 3.96 0.54 3.99 0.65 0.46 

รวม 4.21 0.40 4.18 0.35 4.20 0.40 4.15 0.45 0.89 
 

หมายเหตุ.  *แตกต่างท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.11  ผลการศึกษาพบวา่ บริษทัท่ีมีประเภทของธุรกิจหลกัแตกต่างกนัให้

ความสาํคญักบัการใชก้ลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด  ไม่แตกต่างกนัทั้งในภาพรวมและรายดา้น 
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ตารางที่ 4.12 เปรียบเทียบระดบัความสําคญั ของการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ของ

บริษทัท่ีมีลกัษณะประเภทสินคา้หลกัแตกต่างกนั 
 

 

ประเภทสินค้าหลกั 

รถยนต์และ

ส่วนประกอบ

รถยนต์ 

(n=27) 

อุปกรณ์และ

ส่วนประกอบ

รถยนต์ 

(n=87) 

ส่วนประกอบ

เคร่ืองยนต์

(n=40) 

อะไหล่และ

สินค้าประดับ

ยนต์ 

(n=73) 

 

Sig 

 S.D  S.D  S.D  S.D 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.24 0.38 4.36 0.45 4.34 0.35 4.11 0.44 0.00* 

2. ดา้นราคา 4.14 0.53 4.26 0.56 4.21 0.38 4.17 0.52 0.62 

3. ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย 

4.25 0.45 4.33 0.55 4.36 0.41 4.23 0.53 0.50 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.24 0.41 4.04 0.62 4.06 0.43 3.81 0.59 0.00* 

รวม 4.22 0.37 4.25 0.45 4.24 0.29 4.08 0.40 0.05 
 

หมายเหตุ.  *แตกต่างท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.12  ผลการศึกษาพบว่า บริษทัท่ีมีสินคา้หลกัแตกต่างกนัให้ความสําคญั

กบัการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด แตกต่างกนัในภาพรวม  และเม่ือพิจารณารายด้าน  

พบวา่แตกต่างกนั 2  ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ์  และดา้นการส่งเสริมการตลาด ผลการวิเคราะห์ความ

แตกต่างรายคู่ปรากฏดงัตารางท่ี  4.13 - 4.14 
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ตารางที ่4.13  ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ลกัษณะประเภทสินคา้หลกักบัดา้นผลิตภณัฑ ์

 

ลกัษณะประเภทสินค้าหลกั  

ด้านผลติภัณฑ์ 

อุปกรณ์และ

ส่วนประกอบ

รถยนต์ 

ส่วนประกอบ

เคร่ืองยนต์ 

อะไหล่และ

สินค้าประดับ

ยนต์ 

1. รถยนตแ์ละส่วนประกอบ

รถยนต ์

4.24 0.20 0.35 0.17 

2. อุปกรณ์และส่วนประกอบ

รถยนต ์

4.36  0.80 0.00* 

3. ส่วนประกอบเคร่ืองยนต ์ 4.34   0.00* 

4. อะไหล่และสินคา้ประดบั

ยนต ์

4.11    

 

หมายเหตุ.  *แตกต่างท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.13 ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างรายคู่ดา้นผลิตภณัฑ์ พบวา่ มีความแตก 

ต่าง 2 คู่ คือ ธุรกิจประเภทอุปกรณ์และส่วนประกอบรถยนตก์บัธุรกิจอะไหล่และสินคา้ประดบัยนต ์

และธุรกิจประเภทส่วนประกอบเคร่ืองยนต์กบัธุรกิจประเภทอะไหล่และสินคา้ประดบัยนต์ โดย

ธุรกิจประเภทอุปกรณ์และส่วนประกอบรถยนต์ให้ความสําคญักบัการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด 
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ตารางที่ 4.14  ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ลกัษณะประเภทสินคา้หลกักบัดา้นการส่ง 

เสริมการตลาด 

 

  

ลกัษณะประเภทสินค้าหลกั 

 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

อุปกรณ์และ

ส่วนประกอบ

รถยนต์ 

ส่วนประกอบ

เคร่ืองยนต์ 

อะไหล่และ

สินค้าประดับ

ยนต์ 

1. รถยนตแ์ละส่วนประกอบ

รถยนต ์

4.24 0.10 0.19 0.00* 

2. อุปกรณ์และส่วนประกอบ

รถยนต ์

4.04  0.86 0.01* 

3. ส่วนประกอบเคร่ืองยนต ์ 4.06   0.02* 

4. อะไหล่และสินคา้ประดบั

ยนต ์

3.81    

 

หมายเหตุ.  *แตกต่างท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.14 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ดา้นผลิตภณัฑ์ พบวา่ มีความแตก 

ต่าง 2 คู่ คือ ธุรกิจประเภทอุปกรณ์และส่วนประกอบรถยนตก์บัธุรกิจอะไหล่และสินคา้ประดบัยนต ์

และธุรกิจประเภทส่วนประกอบเคร่ืองยนต์กบัธุรกิจประเภทอะไหล่และสินคา้ประดบัยนต์ โดย

ธุรกิจประเภทอุปกรณ์และส่วนประกอบรถยนต์ให้ความสําคญักบัการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด 
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ตารางที่ 4.15  เปรียบเทียบระดบัความสําคญั ของการใชก้ลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ของ

บริษทัท่ีมีอายขุองการดาํเนินงานแตกต่างกนั 

 

ายุของการ

ดําเนินงาน 

ไม่เกนิ 5 ปี 

(n=8) 

6-10 ปี 

(n=47) 

11-15 ปี 

(n=46) 

16-20 ปี 

(n=48) 

มากกว่า 20 

ปี (n=78) Sig 

 
S.D 

 
S.D 

 
S.D 

 
S.D 

 
S.D 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.35 0.45 4.37 0.34 4.26 0.41 4.19 0.42 4.23 0.49 0.27 

2. ดา้นราคา 4.12 0.67 4.27 0.54 4.22 0.48 4.07 0.49 4.26 0.52 0.29 

3. ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย 

3.97 0.58 4.46 0.42 4.26 0.45 4.19 0.56 4.32 0.53   0.03* 

4. ดา้นการ

ส่งเสริม

การตลาด 

3.95 0.48 4.12 0.56 3.96 0.65 3.87 0.58 4.01 0.54 0.30 

รวม 4.10 0.46 4.31 0.39 4.18 0.37 4.08 0.42 4.20 0.41 0.09 

 

หมายเหตุ.  *แตกต่างท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.15  ผลการศึกษาพบวา่ บริษทัท่ีมีอายุของการดาํเนินงานแตกต่างกนัให้

ความสาํคญักบัการใชก้ลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกนัในภาพรวม โดยแตกต่างในดา้น

ผลิตภณัฑ์  และดา้นการส่งเสริมการตลาด  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ปรากฏดงัตารางท่ี  

4.16 
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ตารางที่ 4.16  ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  อายุของการดาํเนินงานกบัดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย 

 

อายุของการ

ดําเนินงาน 
 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

6-10 ปี 11-15 ปี 16-20 ปี มากกว่า 20 ปี 

ไม่เกิน 5 ปี 3.97 0.01* 0.13 0.25 0.06 

6-10 ปี  4.46  0.06 0.01* 0.12 

11-15 ปี  4.26   0.48 0.58 

16-20 ปี 4.19    0.18 

มากกวา่ 20 ปี 4.32     

 

หมายเหตุ.  *แตกต่างท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.16 ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างรายคู่ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย พบวา่

แตกต่างกนั 2 คู่ คือ  อายุของการดาํเนินงานไม่เกิน 5 ปีกบัอายุของการดาํเนินงาน 6-10 ปี  และอายุ

ของการดาํเนินงาน 6-10 ปีกบั 16-20 ปี  โดยบริษทัท่ีมีอายุของการดาํเนินงานไม่เกิน 5 ปีให้

ความสาํคญักบัการใชก้ลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดมากท่ีสุด 

สมมติฐานที่ 2 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัผลการดาํเนินงาน

ทางการตลาดของบริษทัส่งออกรถยนต ์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทยในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 
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ตารางที่ 4.17  จาํนวนและร้อยละของขอ้มูลเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานทางการตลาดของผูส่้งออก

รถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทย 

 

ผลการดําเนินงานทางการตลาดของบริษัทส่งออกรถยนต์ 

อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทย 

จํานวน ร้อยละ 

1. ธุรกิจของท่านมียอดการส่งออกเฉล่ีย 3 ปีท่ีผา่นมาอยา่งไร

เม่ือเปรียบเทียบกบัเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

  

เพิ่มข้ึนมาก (10% ข้ึนไป) 31 13.7 

เพิ่มข้ึนปานกลาง (5-10%) 87 38.3 

เพิ่มข้ึนนอ้ย (1-4%) 68 30 

เท่าเดิม (0%) 32 14.1 

ลดลง (ตํ่ากวา่ 0%) 9 4 

2. ธุรกิจของท่านมีการเพิ่มข้ึนของส่วนแบ่งการตลาดเฉล่ีย 3 ปี

ท่ีผา่นมาอยา่งไรเม่ือเปรียบเทียบกบัเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

  

เพิ่มข้ึนมาก (10% ข้ึนไป) 14 6.2 

เพิ่มข้ึนปานกลาง (5-10%) 78 34.4 

เพิ่มข้ึนนอ้ย (1-4%) 72 31.7 

เท่าเดิม (0%) 47 20.7 

ลดลง (ตํ่ากวา่ 0%) 16 7 

รวม 227 100 
 

จากตารางท่ี  4.17  ผลการดาํเนินงานทางการตลาดของบริษทัส่งออกรถยนต ์ อุปกรณ์

และส่วนประกอบของไทย  พบวา่ 

1. ยอดการส่งออกเฉล่ีย 3 ปีท่ีผา่นมาเม่ือเปรียบเทียบกบัเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ มากท่ีสุด คือ 

เพิ่มข้ึนปานกลาง (5-10%)  ร้อยละ 38.3  รองลงมา คือ เพิ่มข้ึนนอ้ย (1-4%)  ร้อยละ 30 

2. การเพิ่มข้ึนของส่วนแบ่งการตลาดเฉล่ีย 3 ปีท่ีผ่านมาเม่ือเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย

ท่ีตั้งไว ้ มากท่ีสุด คือ เพิ่มข้ึนปานกลาง (5-10%)  ร้อยละ 34.4 รองลงมา คือ  เพิ่มข้ึนนอ้ย (1-4%)  

ร้อยละ 31.7 
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ตารางที ่4.18   กลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัผลการดาํเนินงานทางการตลาด

ของบริษทัส่งออกรถยนต ์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดา้น

ยอดการส่งออกเฉล่ีย 3 ปีท่ีผา่นมาเม่ือเปรียบเทียบกบัเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

 

กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ค่า R Sig ระดับความสัมพนัธ์ 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ -0.09 0.14 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

2. ดา้นราคา -0.11 0.07 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย -0.04 0.53 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด -0.24   0.00* มีความสัมพนัธ์ 

รวม -0.16   0.01* มีความสัมพนัธ์ 

 

จากตารางท่ี  4.18 ผลการศึกษาพบวา่ กลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์

กบัผลการดาํเนินงานทางการตลาดของบริษทัส่งออกรถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทยใน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ดา้นยอดการส่งออกเฉล่ีย 3 ปีท่ีผ่านมาเม่ือเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย

ท่ีตั้งไว ้ ในภาพรวม  และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  มีความสัมพนัธ์ในด้านการส่งเสริม

การตลาด 

 

ตารางที ่4.19   กลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัผลการดาํเนินงานทางการตลาด

ของบริษทัส่งออกรถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ดา้น

การเพิ่มข้ึนของส่วนแบ่งการตลาดเฉล่ีย 3 ปีเม่ือเปรียบเทียบกบัเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

 

กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ค่า R Sig ระดับความสัมพนัธ์ 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ -0.16 0.01 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

2. ดา้นราคา -0.13   0.04* มีความสัมพนัธ์ 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย -0.05 0.40 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด -0.26   0.00* มีความสัมพนัธ์ 

รวม -0.19   0.00* มีความสัมพนัธ์ 
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จากตารางท่ี  4.19 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับผลการ

ดาํเนินงานทางการตลาดของบริษทัส่งออกรถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทยในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ดา้นการเพิ่มข้ึนของส่วนแบ่งการตลาดเฉล่ีย 3 ปีเม่ือเปรียบเทียบกบัเป้าหมายท่ีตั้ง

ไว ้ในภาพรวม โดยมีความสัมพนัธ์ในดา้นราคาและดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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บทที ่5 

สรุป  อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ศึกษาการใชก้ลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดของบริษทัส่งออกรถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบ

ของไทย ซ่ึงประกอบดว้ย 4P’s ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย (Place) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  เพื่อเปรียบเทียบการใชก้ลยุทธ์ส่วน

ประสมทางการตลาดของบริษทัส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทย จาํแนกตาม

ลกัษณะขององคก์ารท่ีประกอบดว้ย ขนาดขององคก์าร ประเภทของธุรกิจหลกั ประเภทของสินคา้

ประเทศท่ีส่งออก และอายุของการดาํเนินงาน และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการใช้กลยุทธ์

ส่วนประสมทางการตลาด กบั ผลการดาํเนินงานทางการตลาดของบริษทัส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์

และส่วนประกอบของไทย ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ บริษทัส่งออกรถยนต ์อุปกรณ์และ

ส่วนประกอบของไทย ซ่ึงมีจาํนวนทั้งส้ิน 521 ราย การหาขนาดของตวัอยา่งโดยใชสู้ตร Yamane 

ไดข้นาดตวัอย่างจาํนวน 227 ราย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามซ่ึงใน

แบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจของผูส่้งออกฯ ไดแ้ก่ ขนาดขององค์การ ประเภท

ของธุรกิจ ประเภทของสินคา้ ประเทศท่ีส่งออก และอายุของการดาํเนินงาน โดยมีลกัษณะคาํถาม

เป็นแบบเลือกตอบ 

ตอนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับกลยุทธ์การตลาดของผู ้ส่งออกฯ โดยใช้หลักสากลตาม

มาตรฐาน คือ การวดัความสําคญัแบบ Rating Scale ซ่ึงจะมีการวดัระดบัความสําคญัของกลยุทธ์

ส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภณัฑร์ถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทย 

ตอนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานทางการตลาดของผูส่้งออกฯ ซ่ึงประกอบดว้ย

ยอดการส่งออกและการเพิ่มข้ึนของส่วนแบ่งทางการตลาด โดยพิจารณาจากอตัราเฉล่ีย 3 ปีท่ีผา่นมา 

ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติมในดา้นกลยุทธ์การตลาดของผูส่้งออกฯ ซ่ึง

มีลกัษณะเป็นคาํถามปลายเปิดเพื่อให้แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในดา้นกลยุทธ์

การตลาดของผูส่้งออก 
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จากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามไดท้ั้งหมด 227 ฉบบั แลว้นาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป (SPSS) โดยใชค้่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย ( x ) และ ค่าความ

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ทาํการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหวา่งกลุ่มตวัอย่างดว้ยค่าสถิติ  One Way 

ANOVA และหาค่าความสัมพนัธ์ดว้ยวธีิ Pearson  Correlation สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

 

5.1 สรุปผลการวจัิย 

5.1.1 ข้อมูลทัว่ไปเก่ียวกับลักษณะทางธุรกิจของผูต้อบแบบสอบถามจาํนวนทั้งส้ิน 227 

บริษทั โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. ขนาดขององค์การของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีมากท่ีสุด คือ ขนาดกลาง (จาํนวน

พนกังานตั้งแต่ 50-200 คน) โดยมีจาํนวน 93 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 41 รองลงมาคือ ขนาดเล็ก 

(จาํนวนพนกังานไม่เกิน 50 คน) มีจาํนวน 74 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 32.6 และ ขนาดใหญ่ (จาํนวน

พนกังานมากกวา่ 200 คน) มีจาํนวน 60 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 26.4 ตามลาํดบั 

2. ประเภทของธุรกิจหลกัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีมากท่ีสุด คือ โรงงานรับจา้งผลิต

อุปกรณ์และส่วนประกอบรถยนต ์โดยมีจาํนวน 102 บริษทั คิดเป็นร้อยละ  44.9 รองลงมา คือ ซ้ือ

มาขายไปผลิตภณัฑ์รถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบ มีจาํนวน 70 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 30.8 

โรงงานผลิตผลิตภณัฑ์ภายใตแ้บรนด์ของธุรกิจ มีจาํนวน 46 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 20.3 และ 

โรงงานรับจา้งประกอบรถยนต ์มีจาํนวน 9 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 4.0 ตามลาํดบั 

3. ผูต้อบแบบสอบถามมีประเภทสินคา้หลกัมากท่ีสุด คือ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

รถยนต ์โดยมีจาํนวน 87 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 38.3 รองลงมา คือ อะไหล่และสินคา้ประดบัยนต ์มี

จาํนวน 73 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 32.2 ส่วนประกอบเคร่ืองยนต ์มีจาํนวน 40 บริษทั คิดเป็นร้อยละ

17.6 และ รถยนตแ์ละส่วนประกอบรถยนต ์มีจาํนวน 27 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 11.9 ตามลาํดบั 

4. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการตอบทั้งหมด 803 คร้ัง พบวา่ผูส่้งออกฯ มีการส่งออกไป

ยงัประเทศมาเลเซียมากท่ีสุด ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 63.9 รองลงมาคือ ประเทศอินโดนีเซีย คิดเป็นร้อย

ละ 54.2 ประเทศเวียดนาม คิดเป็นร้อยละ 50.7 ประเทศสิงคโปร์ คิดเป็นร้อยละ 39.6 ประเทศ

ฟิลิปปินส์ คิดเป็นร้อยละ 38.3 ประเทศพม่า คิดเป็นร้อยละ 34.8 ประเทศลาว คิดเป็นร้อยละ 33.9 

ประเทศกมัพชูา คิดเป็นร้อยละ 32.6 และ ประเทศบรูไน คิดเป็นร้อยละ 5.7 ตามลาํดบั 

5. ผูต้อบแบบสอบถามมีการส่งออกสินคา้ไปขายในประเทศมาเลเซียมากท่ีสุด คือ

จาํนวน 56 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 24.6 รองลงมาคือ ประเทศอินโดนีเซีย มีจาํนวน 41 บริษทั คิดเป็น

ร้อยละ 18.1 ประเทศลาว มีจาํนวน 32 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 14.1 ประเทศสิงคโปร์และประเทศ
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ฟิลิปปินส์มีจาํนวนเท่ากนั คือ 26 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 11.4 ประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย มี

จาํนวน 22 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 9.7 ประเทศกมัพูชา มีจาํนวน 12 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 5.3 

ประเทศพม่า มีจาํนวน 8 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 3.5 และ นอ้ยท่ีสุด คือ ประเทศบรูไน มีจาํนวน 4 

บริษทั คิดเป็นร้อยละ 1.8  

6. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุการดาํเนินงานมานานมากกว่า 20 ปี โดยมี

จาํนวน 78 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 34.4 รองลงมาคือ 16-20 ปี มีจาํนวน 48 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 21.1 

อายกุารทาํงาน 6-10 ปี มีจาํนวน 47 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 20.7 อายุการทาํงาน 11-15 ปี มีจาํนวน 46 

บริษทั คิดเป็นร้อยละ 20.3 และ อายุการทาํงานไม่เกิน 5 ปี มีจาํนวน 8 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 3.5 

ตามลาํดบั 

5.1.2 ผลการวเิคราะห์เก่ียวกบัระดบัความสําคญัของกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) 

ของผูต้อบแบบสอบถามจาํนวนทั้งส้ิน 227 บริษทั โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ผูส่้งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทยให้ความสําคญักบักลยุทธ์ส่วน

ประสมทางการตลาดภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงระดบัความสําคญัจากมากไปหานอ้ย พบวา่ 

ผูส่้งออกไทยไปยงักลุ่มอาเซียนใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  

ด้านผลิตภณัฑ์  และด้านราคา  ตามลาํดบั และ ให้ความสําคญักบัด้านการส่งเสริมการตลาดใน

ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในด้านผลิตภณัฑ์ ผูส่้งออกให้ความสําคญักบัความ

แข็งแรง และความทนทานมากท่ีสุด รองลงมาคือ อายุการใช้งาน โดยผูส่้งออกให้ความสําคญักบั

สีสันน้อยท่ีสุด ในด้านราคา ผูส่้งออกให้ความสําคญัมากท่ีสุดต่อราคาท่ีเหมาะกับคุณค่าของ

ผลิตภณัฑ ์รองลงมาคือ ราคาเหมาะกบัคุณภาพ โดยผูส่้งออกใหค้วามสาํคญักบัความสามารถในการ

ต่อรองราคาน้อยท่ีสุด ในด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูส่้งออกให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัความ

รวดเร็วในการขนส่งผลิตภณัฑ์ รองลงมาคือ ความน่าเช่ือถือของตวัแทนจาํหน่าย โดยผูส่้งออกให้

ความสําคญักบัการเขา้ถึงของแหล่งจาํหน่ายน้อยท่ีสุด และในดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูส่้งออก

ให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัการรับประกนัผลิตภณัฑ์ รองลงมาคือ คุณภาพการบริการหลงัการขาย 

โดยผูส่้งออกใหค้วามสาํคญักบัโปรโมชัน่ ส่วนลดและของแถมนอ้ยท่ีสุด 

ผลการดาํเนินงานทางการตลาดของผูส่้งออกรถยนต ์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของ

ไทย  จากการศึกษาพบวา่ 

1) ยอดการส่งออกเฉล่ีย 3 ปีท่ีผ่านมาเม่ือเปรียบเทียบกบัเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ ส่วนใหญ่

เพิ่มข้ึนปานกลาง (5-10%) คิดเป็นร้อยละ 38.3 รองลงมา คือ เพิ่มข้ึนนอ้ย (1-4%) คิดเป็นร้อยละ 30 
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2) การเพิ่มข้ึนของส่วนแบ่งการตลาดเฉล่ีย 3 ปีท่ีผ่านมาเม่ือเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย

ท่ีตั้งไว ้ส่วนใหญ่เพิ่มข้ึนปานกลาง (5-10%)  คิดเป็นร้อยละ 34.4  รองลงมาคือ เพิ่มข้ึนนอ้ย (1-4%)  

คิดเป็นร้อยละ 31.7 

5.1.3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานในการวจิยั มีดงัต่อไปน้ี 

สมมติฐานที่ 1 บริษทัส่งออกรถยนต ์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทยในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนท่ีมีลกัษณะขององคก์ารแตกต่างกนัมีการใชก้ลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดท่ี

แตกต่างกนั ผลการทดสอบ พบวา่ 

1. บริษทัท่ีมีขนาดองค์การแตกต่างกัน มีการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด

แตกต่างกนัในภาพรวม โดยแตกต่างกนัในดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นการส่งเสริมการตลาด 

2. บริษัทท่ีมีประเภทของธุรกิจหลักแตกต่างกัน มีการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทาง

การตลาดไม่แตกต่างกนัทั้งในภาพรวมและรายดา้น 

3. บริษัทท่ีมีประเภทของสินค้าหลักแตกต่างกัน มีการใช้กลยุทธ์ส่วนประสม 

ทางการตลาดแตกต่างกันในภาพรวม โดยแตกต่างกันในด้านผลิตภณัฑ์ และด้านการส่งเสริม

การตลาด 

4. บริษทัท่ีมีอายุการดาํเนินงานแตกต่างกนัมีการใชก้ลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด

แตกต่างกนัในภาพรวม โดยแตกต่างในดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นการส่งเสริมการตลาด 

สมมติฐานที่ 2 การใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กับผลการ

ดาํเนินงานทางการตลาดของบริษทัส่งออกรถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทยในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

1. การใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัผลการดาํเนินงานทาง

การตลาดของบริษทัส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทยในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ดา้นยอดการส่งออกเฉล่ีย 3 ปีท่ีผา่นมาเม่ือเปรียบเทียบกบัเป้าหมายท่ีตั้งไวใ้นภาพรวม โดย

มีความสัมพนัธ์ในดา้นการส่งเสริมการตลาด 

2. การใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัผลการดาํเนินงานทาง

การตลาดของบริษทัส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทยในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ด้านการเพิ่มข้ึนของส่วนแบ่งการตลาดเฉล่ีย 3 ปีเม่ือเปรียบเทียบกบัเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ 

ในภาพรวม โดยมีความสัมพนัธ์ในดา้นราคาและดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มผูส่้งออกรถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบท่ีส่งออกไปยงั

ประเทศในอาเซียนมีการใช้กลยุทธ์การตลาดอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านช่องทางการจัด

จาํหน่ายท่ีมีการใชม้ากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของโยษิตา เจนจิรวฒันา (2554) ท่ีพบวา่ปัจจยั

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออยา่งมาก  โดยเฉพาะอยา่งการส่ง

มอบท่ีมีความถูกตอ้งและตรงต่อเวลา การศึกษาในคร้ังน้ีผูว้จิยัทาํการศึกษาเก่ียวกบัความคิดเห็นของ

ผูส่้งออกรถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทยในอาเซียน โดยนาํปัจจยัลกัษณะของธุรกิจ คือ 

ขนาดขององคก์าร ประเภทของธุรกิจหลกั ประเภทของสินคา้หลกั ประเทศท่ีส่งออก และอายุของ

การดาํเนินงานเปรียบเทียบกบักลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงในภาพรวม พบว่า บริษทัผู ้

ส่งออกฯส่วนใหญ่มีการใชก้ลยุทธ์การตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 

และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลาํดับ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก บริษทัคาํนึงถึงช่องทางการจดั

จาํหน่ายมากกวา่ดา้นอ่ืนๆ ซ่ึงจะเป็นตวักระตุน้และอาํนวยความสะดวกในการซ้ือสินคา้ของลูกคา้

ได้ โดยมีความสะดวกในการเลือกซ้ือ ความน่าเช่ือถือของตวัแทนจาํหน่าย ความรวดเร็วในการ

ขนส่งผลิตภณัฑ ์การเขา้ถึงของแหล่งจาํหน่าย และมีความถูกตอ้งในการให้ขอ้มูลของพนกังานขาย 

มาก เพราะยิ่งความสะดวกของช่องทางการจดัจาํหน่ายมีมากเท่าไร โอกาสท่ีลูกคา้จะซ้ือก็ยิ่งมาก

เท่านั้น ส่วนในดา้นผลิตภณัฑ์ บริษทัคาํนึงถึงความแข็งแรง และความทนทาน อายุการใชง้าน และ

การรับรองมาตรฐานของผลิตภณัฑ์ ซ่ึงอาจสืบเน่ืองมาจากเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งใชใ้นชีวิตประจาํวนั

อย่างต่อเน่ืองและเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัของลูกคา้ ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ ธัญญา ชีพ

อาชีพ และปรียานนัท ์หอมสุด (2547) ท่ีพบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์

ตกแต่งรถยนต ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ืองของความแขง็แรงคงทน  

ส่วนดา้นราคา บริษทัคาํนึงถึงคุณค่าของผลิตภณัฑ์ คุณภาพของผลิตภณัฑ์และราคาใน

ตลาดท่ีเป็นสินคา้เดียวกนัหรือคลา้ยกนัใช้แทนกนัได ้มาเป็นส่วนหน่ึงในการกาํหนดกลยุทธ์ดา้น

ราคา  และดา้นการส่งเสริมการตลาด บริษทัคาํนึงถึงความรวดเร็วในการขนส่งผลิตภณัฑ์และความ

น่าเช่ือถือของตวัแทนจาํหน่ายเพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บความสะดวกมากท่ีสุดและถูกตอ้งท่ีสุด   

จากผลการศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของผูส่้งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทยในประชมคมเศรษฐกิจอาเซียน พบวา่บริษทัท่ีมีขนาด
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องคก์าร ประเภทของธุรกิจ ประเทศท่ีส่งออก และอายขุองการดาํเนินงานแตกต่างกนัมีความเห็นต่อ

กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกัน โดยบริษัทท่ีส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และ

ส่วนประกอบส่วนใหญ่ท่ีมีขนาดองค์การใหญ่ ประเภทธุรกิจหลัก คือ ซ้ือมาขายไปผลิตภณัฑ์

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ โรงงานรับจ้างผลิตอุปกรณ์และส่วนประกอบรถยนต์ และ

โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของธุรกิจ  และประเภทสินค้าหลัก คือ รถยนต์และ

ส่วนประกอบรถยนต ์ส่วนประกอบเคร่ืองยนต ์อะไหล่และสินคา้ประดบัยนต ์และมีอายุการทาํงาน

ของธุรกิจมากกวา่ 20 ปี ให้ความสําคญัต่อกลยุทธ์การตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายมากท่ีสุด 

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูส่้งออกส่วนใหญ่ท่ีมีอายุการดาํเนินธุรกิจมายาวนานมีความเขา้ใจและรับรู้ถึง

ความตอ้งการของลูกคา้เป็นอยา่งดี โดยมีความตอ้งการรักษาฐานลูกคา้เดิมท่ีมีอยูแ่ละเพิ่มฐานลูกคา้

ใหม่ รวมถึงการขยายส่วนแบ่งทางการตลาด ผ่านทางการผลิตตามความตอ้งการของลูกคา้ และ

ตลาดท่ีขาย ดงันั้นจึงเน้นการสร้างความสะดวกให้กบัลูกคา้ในการเลือกซ้ือ ทั้งในเร่ืองของความ

รวดเร็วในการขนส่ง การเข้าถึงของแหล่งจาํหน่าย และสร้างเครือข่ายในระบบการจดัส่งให้มี

ระยะเวลาท่ีแน่นอน มีความถูกตอ้ง และมีความน่าเช่ือถือทั้งของผลิตภณัฑ์และตวัแทนการจาํหน่าย 

รวมไปถึงการทาํให้สินคา้มีความครอบคลุมพื้นท่ีมากท่ีสุดเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้

ให้ได้มากท่ีสุด ในขณะท่ีบริษัทส่งออกฯท่ีมีขนาดองค์การกลาง และประเภทสินค้าหลัก คือ 

โรงงานรับจา้งประกอบรถยนต์ และมีอายุของการดาํเนินงานมากกว่า 6-10 ปี มีการใช้กลยุทธ์

การตลาดดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูส่้งออกเร่ิมมองเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจ

และรูปแบบของสินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งการ ประกอบกบัความตอ้งการนาํเสนอผลิตภณัฑ์ให้เป็นท่ีรู้จกั

และเป็นท่ีตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นจึงเน้นกลยุทธ์การตลาดในด้านผลิตภณัฑ์ โดยเน้น

รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์และความทนัสมยั มีความแขง็แรง และความทนทาน อายุการใชง้านท่ียาวนาน 

ผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย รวมไปถึงการรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความ

ไวว้างใจมากยิง่ข้ึน 

จากผลการศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งการใชก้ลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด

กบัผลการดาํเนินงานทางการตลาดของบริษทัส่งออกรถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทยใน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบวา่ การใชก้ลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัผล

การดาํเนินงานทางการตลาดของบริษัทส่งออกในด้านยอดการส่งออกเฉล่ีย 3 ปีท่ีผ่านมาเม่ือ
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เปรียบเทียบกบัเป้าหมายท่ีตั้งไว ้โดยมีความสัมพนัธ์ในด้านการส่งเสริมการตลาด ทั้งน้ีอาจเป็น

เพราะการท่ีผูส่้งออกมุ่งเนน้การส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุน้ยอดขาย ดงันั้นการส่งเสริมการตลาด

จึงมีผลต่อการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของยอดการส่งออก นอกจากน้ี การใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทาง

การตลาดยงัมีความสัมพนัธ์กบัผลการดาํเนินงานทางการตลาดของบริษทัส่งออกรถยนตใ์นดา้นการ

เพิ่มข้ึนของส่วนแบ่งการตลาดเฉล่ีย 3 ปีเม่ือเปรียบเทียบกบัเป้าหมายท่ีตั้งไว ้โดยมีความสัมพนัธ์ใน

ดา้นราคาและดา้นการส่งเสริมการตลาด  

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั 

จากผลการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี  ผู ้วิจ ัยขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินการในเร่ือง

ดงัต่อไปน้ี 

1. จากผลการศึกษาเก่ียวกบัการใช้กลยุทธ์การตลาดด้านผลิตภณัฑ์ พบ ว่า บริษทัท่ี

ส่งออกรถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบมีความเห็นวา่ สินคา้ท่ีมีความแข็งแรงและความทนทาน 

อายุการใชง้านยาวนานและมีการรับรองมาตรฐานของผลิตภณัฑ์มีความสําคญัมากท่ีสุด อนัจะช่วย

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัและดึงดูดลูกคา้ในตลาดได ้ดงันั้นบริษทัจึงควรมีการพฒันาและ

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพอยู่เสมอ และเน้นความมีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อให้

สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตลาดท่ีส่งออกได้และเพื่อสร้างความมัน่ใจใน

ผลิตภณัฑใ์หแ้ก่ลูกคา้ดว้ย 

2. จากผลการศึกษาเก่ียวกบั การใชก้ลยุทธ์การตลาดดา้นราคา พบวา่ บริษทัท่ีส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบมีความเห็นว่า คุณค่าและคุณภาพของผลิตภณัฑ์เป็นส่ิงสําคญั

ท่ีสุด ซ่ึงมีผลต่อการกาํหนดราคา สินคา้ท่ีมีคุณค่าและคุณภาพสูง ราคาก็จะสูงดว้ย ดงันั้นบริษทัส่วน

ใหญ่จึงควรพิจารณาการตั้งราคาตามคุณค่าและคุณภาพของผลิตภณัฑ์ และควรพิจารณาถึงราคา

ผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะสมกบัราคาในตลาดดว้ย เพื่อให้ลูกคา้เกิดการยอมรับและเพื่อให้บริษทัสามารถ

แข่งขนัในตลาดได ้ 

3. จากผลการศึกษาเก่ียวกบัการใชก้ลยุทธ์การตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย พบวา่ 

บริษทัท่ีส่งออกรถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบมีความเห็นว่า ความรวดเร็วในการขนส่ง ความ
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น่าเช่ือถือของตวัแทนจาํหน่าย และความถูกตอ้งในการใหข้อ้มูลของพนกังานขายมีความสําคญัมาก

ท่ีสุด ซ่ึงเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือและความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ลูกคา้ อีกทั้งยงัช่วยอาํนวยความสะดวก

ในการเลือกซ้ือสินคา้ของลูกคา้อีกดว้ย ดงันั้นบริษทัส่วนใหญ่จึงควรมีการจดัการระบบการขนส่ง

ให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นความรวดเร็ว ความสามารถตรวจสอบได ้และความถูกตอ้งแม่นยาํ 

นอกจากน้ี ควรให้การสนับสนุนและเพิ่มความน่าเช่ือถือของตวัแทนจาํหน่ายให้มากข้ึนเพื่อให้

ลูกคา้ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและมีความไวว้างใจท่ีจะช้ือสินคา้ อีกทั้งยงัช่วยกระจายสินคา้ให้มีความ

ครอบคลุมมากยิง่ข้ึนดว้ย 

4. จากผลการศึกษาเก่ียวกบัการใช้กลยุทธ์การตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า 

บริษทัท่ีส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบมีความเห็นว่า การรับประกนัผลิตภณัฑ์ และ

คุณภาพการบริการหลงัการขายมีความสําคญัมากท่ีสุด ซ่ึงบริษทัส่วนใหญ่มีการส่งเสริมการตลาด

ในหลากหลายรูปแบบแตกต่างกนัออกไป แต่เน่ืองดว้ยผลิตภณัฑ์ประเภทรถยนต์ อุปกรณ์และ

ส่วนประกอบมีความเก่ียวข้องกับความปลอดภัยในการเดินทาง ความคล่องตัวและความ

สะดวกสบายของผูใ้ช้ ดงันั้น การรับประกันผลิตภณัฑ์จึงช่วยเพิ่มความมัน่ใจให้กบัลูกค้า และ

คุณภาพการบริการหลงัการขายสามารถกระตุน้การตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ได ้ทั้งในเร่ืองของความ

รวดเร็วในการให้บริการและความพร้อมใช้ของช้ินส่วนและอุปกรณ์ทดแทนต่าง ๆ ดงันั้น บริษทั

ควรนาํเสนอการรับประกนัผลิตภณัฑ์ให้แก่ลูกคา้  พร้อมทั้งมีการพฒันาปรับปรุงการบริการหลงั

การขายใหมี้ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ เพื่อรองรับความตอ้งการของลูกคา้และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขนัในตลาดได ้ 

5.3.2 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาวจิยัคร้ังต่อไป 

จากผลการศึกษาในคร้ังน้ี สามารถนาํมาเสนอเป็นแนวทางในการทาํวิจยัคร้ังต่อไป

ดงัน้ี 

1. การวิจยัคร้ังต่อไป ควรทาํการวิจยัแบบสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูจ้ดัการบริษทัหรือ

ผูจ้ดัการฝ่ายขายเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและชดัเจน และเพื่อให้ทราบถึงมุมมองดา้นการตลาดจาก

ฝ่ายบริหารและทราบถึงแนวโนม้การส่งออกในอนาคต 

2. การวิจยัคร้ังต่อไป ควรทาํการศึกษาเชิงลึกในด้านกฎหมายระหว่างประเทศและ 

กฎ หมายของประเทศท่ีส่งออก เพื่อให้ทราบถึงกฎระเบียบและขอ้ปฏิบติัของแต่ละประเทศ และ 
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พิธีการเก่ียวกับการส่งออก เพื่อนําไปสู่การปรับปรุงและวางแผนเก่ียวกับการส่งผลิตภณัฑ์ไป

จาํหน่ายต่อไป 

3. การวจิยัคร้ังต่อไป ควรทาํการศึกษาแบบมุ่งเนน้เฉพาะกลุ่มผลิตภณัฑ์ อยา่งเช่น ผลิต 

ภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนช่วยลดปัญหามลภาวะทางอากาศ หรือช่วยลด

ผลกระทบของปัญหามลภาวะทางอากาศท่ีมีต่อผูบ้ริโภค หรือ ผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนช่วยประหยดั

พลงังานท่ีเรียกวา่ ECO Car ซ่ึงกาํลงัไดรั้บความนิยมในปัจจุบนัน้ี เพื่อให้ทราบถึงแนวโนม้ความ

ต้องการผลิตภณัฑ์ประเภทดังกล่าวและเพื่อนําไปสู่การพฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑ์ให้สามารถ

ตอบสนองต่อกลุ่มลูกคา้ท่ีต่อตา้นผลิตภณัฑท่ี์ทาํลายส่ิงแวดลอ้มได ้

4. การวิจยัคร้ังต่อไป ควรทาํการศึกษาปัจจยัหรือตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อ 

กลยุทธ์การตลาด เช่น ภาษีระหวา่งประเทศ ทาํเลท่ีตั้ง การรวมตวัทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน 

การสนบัสนุนจากภาครัฐบาล นวตักรรมและเทคโนโลยีใหม่ ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เป็นตน้ 

เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดม้าพฒันาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งออกของผูป้ระกอบการต่อไป 

5. การวิจยัคร้ังต่อไป ควรทาํการศึกษาแบบมุ่งเนน้เฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม อย่างเช่น 

กลุ่มอุตสาหกรรมตน้นํ้ า กลุ่มอุตสาหกรรมกลางนํ้ า กลุ่มอุตสาหกรรมปลายนํ้ า เป็นตน้ เพื่อให้ได้

ข้อมูลท่ีชัดเจนและมีความจาํเพาะเจาะจงในอุตสาหกรรมนั้ นๆ เพื่อสามารถนําข้อมูลท่ีได้มา

วางแผน พฒันาปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพของกลยุทธ์การตลาดให้มีความสอดคล้องกบั 

กลุ่มอุตสาหกรรมได ้
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แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถามเร่ือง “กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของผู้ส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทยในประชา 

คมเศรษฐกจิอาเซียน” 

การวิจยัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธุรกิจ

บณัฑิตย ์โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัการให้ความสําคญัต่อกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของผูส่้งออกรถยนต ์

อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ผูว้ิจยัจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามทุกขอ้ตามความเป็นจริง ผลการวิจยัจะ

นาํไปใชเ้พ่ือเกิดประโยชน์ในเชิงวชิาการเท่านั้น คาํตอบของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลบั และจะไม่มีการใชข้อ้มูลใด 

ๆ เก่ียวกบัช่ือหรือสถานภาพของบริษทัของท่านในการรายงานผลการวิจยั หรือขอ้มูลท่ีใชด้งักล่าวร่วมกบับุคคลภายนอก

อ่ืนใดทั้งส้ินผูว้จิยัขอขอบคุณท่านท่ีเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามฉบบัน้ี  

นางสาวนงลกัษณ์ โปร่งจิตร์ 

                                          ผูว้จิยั 

ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปเกีย่วกบัลกัษณะทางธุรกจิของผู้ส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทย 

               โปรดตอบแบบสอบถามโดยใหท้าํเคร่ืองหมาย √ ในช่อง  ท่ีตรงกบัท่านมากท่ีสุด 
 

ธุรกิจของท่านมีขนาดขององคก์าร  

 ขนาดเลก็ (จาํนวนพนกังานไม่เกิน 50 คน)  ขนาดกลาง (จาํนวนพนกังานตั้งแต่ 50-200 คน)  

 ขนาดใหญ่ (จาํนวนพนกังานมากกวา่ 200 คน) 

ธุรกิจของท่านมีประเภทของธุรกิจหลกั 

 ซ้ือมาขายไปผลิตภณัฑร์ถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบ   โรงงานรับจา้งประกอบรถยนต ์ 

 โรงงานรับจา้งผลิตอุปกรณ์และส่วนประกอบรถยนต ์  โรงงานผลิตผลิตภณัฑภ์ายใตแ้บรนดข์อง

ธุรกิจ  

 อ่ืน ๆ ระบุ.............................................. 

ธุรกิจของท่านมีประเภทสินคา้หลกั 

 รถยนตแ์ละส่วนประกอบรถยนต ์   อุปกรณ์และส่วนประกอบรถยนต ์

 ส่วนประกอบเคร่ืองยนต ์    อะไหล่และสินคา้ประดบัยนต ์

 อ่ืน ๆ ระบุ.............................................. 

ธุรกิจของท่านส่งออกสินคา้ไปขายในประเทศใดบา้งในอาเซียน (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  

  ประเทศสิงคโปร์   ประเทศมาเลเซีย    ประเทศอินโดนีเซีย 

  ประเทศเวยีดนาม   ประเทศฟิลิปปินส์   ประเทศบรูไน 

  ประเทศพม่า   ประเทศกมัพชูา    ประเทศลาว 

ธุรกิจของท่านส่งออกสินคา้ไปขายในประเทศใดในอาเซียนมากท่ีสุด (ตอบได ้1 ขอ้)  

 ประเทศสิงคโปร์   ประเทศมาเลเซีย    ประเทศอินโดนีเซีย 

  ประเทศเวยีดนาม   ประเทศฟิลิปปินส์   ประเทศบรูไน 

  ประเทศพม่า   ประเทศกมัพชูา    ประเทศลาว 
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ธุรกิจของท่านมีอายกุารทาํงาน 

 ไม่เกิน 5 ปี     6-10 ปี    11-15 ปี   

  16-20 ปี     มากกวา่ 20 ปี 

 

ตอนที ่2  ข้อมูลเกีย่วกบักลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของผู้ส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทย 

                  โปรดขีดเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องท่ีตรงกบัการให้ความสาํคญัของท่าน โดยมีหลกัเกณฑก์ารให้คะแนน ดงัน้ี 

5 หมายความว่า ความสาํคญัมากท่ีสุด   4 หมายความว่า ความสาํคญัมาก  

3 หมายความว่า ความสาํคญัปานกลาง   2 หมายความว่า ความสาํคญัน้อย  

1 หมายความว่า ความสาํคญัน้อยท่ีสุด 

กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่ท่านให้ความสําคญั 
ระดบัความสําคญั 

1 2 3 4 5 

1. ด้านผลติภัณฑ์  

1.1 รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์และ ความทนัสมยั      

1.2 สีสนั      

1.3 ความแขง็แรง และ ความทนทาน       

1.4 อายกุารใชง้าน      

1.5 ความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์      

1.6 การรับรองมาตรฐานของผลิตภณัฑ ์      

2. ด้านราคา 

2.1 ราคาเหมาะกบัคุณภาพ      

2.2 ราคาเหมาะกบัราคาในตลาด      

2.3 ราคาเหมาะกบัคุณค่าของผลิตภณัฑ ์      

2.4 ระยะเวลาท่ีให้สินเช่ือแก่ลูกคา้       

2.5 ความสามารถในการต่อรองราคา      

3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

3.1 ความสะดวกในการเลือกซ้ือ      

3.2 ความน่าเช่ือถือของตวัแทนจาํหน่าย      

3.3 ความรวดเร็วในการขนส่งผลิตภณัฑ ์      

3.4 การเขา้ถึงของแหล่งจาํหน่าย      

3.5 ความถูกตอ้งในการให้ขอ้มูลของพนกังานขาย      

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 

4.1 คุณภาพการบริการหลงัการขาย       

4.2 การรับประกนัผลิตภณัฑ ์      

4.3 ความครบวงจรของศูนยบ์ริการ      

4.4 โปรโมชัน่ ส่วนลดและของแถม      

4.5 โปรแกรมการส่งเสริมการขายต่าง ๆ      
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ตอนท่ี 3  ข้อมูลเกีย่วกบัผลการดาํเนินงานทางการตลาดของผู้ส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทย 

โปรดขีดเคร่ืองหมาย √ ในช่อง  ท่ีตรงกบัท่านมากท่ีสุด 

 

ธุรกิจของท่านมียอดการส่งออกเฉล่ีย 3 ปีท่ีผา่นมาอยา่งไรเม่ือเปรียบเทียบกบัเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

  เพ่ิมข้ึนมาก (10% ข้ึนไป) 

  เพ่ิมข้ึนปานกลาง (5-10%) 

  เพ่ิมข้ึนนอ้ย (1-4%) 

  เท่าเดิม (0%) 

  ลดลง (ตํ่ากวา่ 0%) 

ธุรกิจของท่านมีการเพ่ิมข้ึนของส่วนแบ่งการตลาดเฉล่ีย 3 ปีท่ีผา่นมาอยา่งไรเม่ือเปรียบเทียบกบัเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

  เพ่ิมข้ึนมาก (10% ข้ึนไป) 

  เพ่ิมข้ึนปานกลาง (5-10%) 

  เพ่ิมข้ึนนอ้ย (1-4%) 

  เท่าเดิม (0%) 

  ลดลง (ตํ่ากวา่ 0%) 

 

ตอนท่ี 4  ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม/ความคิดเห็นเพ่ิมเติมในดา้นกลยทุธ์การตลาดของผูส่้งออกไทยในอุตสาหกรรมรถยนต ์

อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทย 

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบพระคุณอยา่งยิง่ท่ีกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามฉบบัน้ี 
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ประวตัิผู้เขียน 

 

ช่ือ-นามสกุล  นางสาวนงลกัษณ์ โปร่งจิตร์ 

ประวติัการศึกษา  พ.ศ. 2551 สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

  สาขาการท่องเท่ียวและการโรงแรม  

  คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

  มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

สถานท่ีทาํงานปัจจุบนั  ประกอบธุรกิจส่วนตวั 

ทุนการศึกษา   ระดบับณัฑิตศึกษา  

  จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัภ ์

  ระดบัมหาบณัฑิต 

  จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัภ ์
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