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อุตสาหกรรมยานยนตไทยที่จุดเปลี่ยนแปลงทีส่ําคัญ
• การเปลี่ยนแปลงทีส่ําคัญของอุตสาหกรรมยานยนตโลก

– การพัฒนาและการขยายตัวอยางรวดเร็วของอุตสาหกรรมยานยนตจีนและ
อินเดีย

– การแขงขันในระดับสูงทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาคและในประเทศ
– การเปลี่ยนแปลงในหวงโซมูลคาในระบบการผลิต
– แรงกดดันดานสิ่งแวดลอมและพลังงาน

• การเปลี่ยนแปลงทีส่ําคัญของอุตสาหกรรมยานยนตโลก
– การพัฒนาและการขยายตัวอยางรวดเร็วของอุตสาหกรรมยานยนตจีนและ

อินเดีย
– การแขงขันในระดับสูงทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาคและในประเทศ
– การเปลี่ยนแปลงในหวงโซมูลคาในระบบการผลิต
– แรงกดดันดานสิ่งแวดลอมและพลังงาน

• ผลกระทบตออุตสาหกรรมยานยนตไทยและประเด็นความทาทาย
– การขยายตัวของอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน
– การปรับเปลี่ยนผลกระทบใหเปนผลประโยชนในระยะยาว
– ทิศทางการพัฒนาและกลยุทธการแขงขัน

• ผลกระทบตออุตสาหกรรมยานยนตไทยและประเด็นความทาทาย
– การขยายตัวของอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน
– การปรับเปลี่ยนผลกระทบใหเปนผลประโยชนในระยะยาว
– ทิศทางการพัฒนาและกลยุทธการแขงขัน



ศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนตไทย - การปรับเปลี่ยนโครงสราง
• เปนการเปลี่ยนแปลงที่ตอเนื่องจากชวงหลังวิกฤต

การเงิน
• การขยายการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ – 

กวา 40,000 ลานบาทในป 2549
และเปนการลงทุนเพื่อการสงออกเพิ่มมากขึน้

• การขยายกําลังการผลิตโดยรวมกวา 50% ในชวง 
5 ปที่ผานมา (ปจจุบัน ~1,600,000 คัน/ป และคาดวาจะ
เพิ่มเปน 2,000,000 คัน/ป ในชวงระยะเวลาของแผนแมบท
ฉบับนี้)

• ระบบการผลิตของโรงงานใหมที่เปนแบบอยางที่
ดี (Model plants/ Best Practice) 

• ศูนยกลางการผลิตรถปคอัพขนาด 1 ตัน
• การผลิตผลิตภัณฑที่มีความสลับซับซอนมากขึ้น 

รวมทั้งการผลิต Modules และ Systems

• เปนการเปลี่ยนแปลงที่ตอเนื่องจากชวงหลังวิกฤต
การเงิน

• การขยายการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ – 
กวา 40,000 ลานบาทในป 2549
และเปนการลงทุนเพื่อการสงออกเพิ่มมากขึน้

• การขยายกําลังการผลิตโดยรวมกวา 50% ในชวง 
5 ปที่ผานมา (ปจจุบัน ~1,600,000 คัน/ป และคาดวาจะ
เพิ่มเปน 2,000,000 คัน/ป ในชวงระยะเวลาของแผนแมบท
ฉบับนี้)

• ระบบการผลิตของโรงงานใหมที่เปนแบบอยางที่
ดี (Model plants/ Best Practice) 

• ศูนยกลางการผลิตรถปคอัพขนาด 1 ตัน
• การผลิตผลิตภัณฑที่มีความสลับซับซอนมากขึ้น 

รวมทั้งการผลิต Modules และ Systems

• Global suppliers ชั้นนําสวนใหญ
ดําเนินการผลิตในประเทศไทย

• การสงออกอยูในระดับสูง 
• การจัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนาระดับ

ภูมิภาคในประเทศไทย
• การจัดตั้งศูนยการจัดหาและการกระจาย

ชิ้นสวนในประเทศไทย
• การจัดตั้งบริษัทใหม M&A
• การขยายตัวของกลุมบริษัทไทยขนาดใหญ

และการลงทุนของกลุมบริษัทไทยใน
ตางประเทศ

• ขนาดบริษัทมีผลตอผลการดําเนินการ

• Global suppliers ชั้นนําสวนใหญ
ดําเนินการผลิตในประเทศไทย

• การสงออกอยูในระดับสูง 
• การจัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนาระดับ

ภูมิภาคในประเทศไทย
• การจัดตั้งศูนยการจัดหาและการกระจาย

ชิ้นสวนในประเทศไทย
• การจัดตั้งบริษัทใหม M&A
• การขยายตัวของกลุมบริษัทไทยขนาดใหญ

และการลงทุนของกลุมบริษัทไทยใน
ตางประเทศ

• ขนาดบริษัทมีผลตอผลการดําเนินการ



วิสัยทัศนอุตสาหกรรมยานยนตไทย 2554 

“ประเทศไทยเปนฐานการผลิตยานยนตในเอเชยี 
สามารถสรางมูลคาเพิ่มในประเทศไทย 

โดยมอีตุสาหกรรมชิน้สวนยานยนตที่มีความแข็งแกรง”

“ประเทศไทยเปนฐานการผลิตยานยนตในเอเชยี 
สามารถสรางมูลคาเพิ่มในประเทศไทย 

โดยมอีตุสาหกรรมชิน้สวนยานยนตที่มีความแข็งแกรง”



วัตถุประสงค (Objectives : ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ)
1. ในป 2554 อุตสาหกรรมยานยนตไทยไดเปนที่ยอมรบัวาเปนฐานการผลิตยานยนต

แหลงสําคัญของเอเชียทีม่ีความสามารถในการแขงขันสูง หวงโซอุปทานของ
อุตสาหกรรมยานยนตไทยไดพัฒนาเปน Lean Supply Chain เปนสวนใหญตลอด
ทั้งอุตสาหกรรมทั้งในระบบการผลิตของ OEM และ REM สงผลใหผลิตภัณฑจาก
การผลิตยานยนต และชิ้นสวนมีความไดเปรียบในการแขงขันจากประสิทธิภาพการ
ผลิตตลอดหวงโซ ประเทศเปนแหลงจัดหาชิ้นสวนยานยนตทีส่ําคัญ

2. ประเทศไทยเปนศนูยกลางการวิจัย ออกแบบ และวิศวกรรม ทีส่าํคัญของเอเชีย/
แปซิฟก มีเครือขายศนูยแหงความเปนเลิศ (Centers of Excellence) ในดานที่
สอดคลองกับแผนการพัฒนาเทคโนโลยีตามกรอบของแผนแมบท มีโครงการรวมมือ 
(Collaboration Projects) กับศนูยของเอกชน ทําใหเกดิการพัฒนาเปนประโยชน
ดวยกันทั้งสองฝาย COE จะเปนแหลงสนับสนุนอุตสาหกรรมที่สําคัญทีรวมถึงการ
บริการการทดสอบที่เกี่ยวของ

1. ในป 2554 อุตสาหกรรมยานยนตไทยไดเปนที่ยอมรบัวาเปนฐานการผลิตยานยนต
แหลงสําคัญของเอเชียทีม่ีความสามารถในการแขงขันสูง หวงโซอุปทานของ
อุตสาหกรรมยานยนตไทยไดพัฒนาเปน Lean Supply Chain เปนสวนใหญตลอด
ทั้งอุตสาหกรรมทั้งในระบบการผลิตของ OEM และ REM สงผลใหผลิตภัณฑจาก
การผลิตยานยนต และชิ้นสวนมีความไดเปรียบในการแขงขันจากประสิทธิภาพการ
ผลิตตลอดหวงโซ ประเทศเปนแหลงจัดหาชิ้นสวนยานยนตทีส่ําคัญ

2. ประเทศไทยเปนศนูยกลางการวิจัย ออกแบบ และวิศวกรรม ทีส่าํคัญของเอเชีย/
แปซิฟก มีเครือขายศนูยแหงความเปนเลิศ (Centers of Excellence) ในดานที่
สอดคลองกับแผนการพัฒนาเทคโนโลยีตามกรอบของแผนแมบท มีโครงการรวมมือ 
(Collaboration Projects) กับศนูยของเอกชน ทําใหเกดิการพัฒนาเปนประโยชน
ดวยกันทั้งสองฝาย COE จะเปนแหลงสนับสนุนอุตสาหกรรมที่สําคัญทีรวมถึงการ
บริการการทดสอบที่เกี่ยวของ



วัตถุประสงค (Objectives : ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ)
3. บุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนตมีความสามารถในระดับสากลทั้งในดานการ

บรหิารธุรกิจยานยนตและในการพัฒนาและการผลิต
4. ตลาดอาเซียนไดกลายเปนตลาดรวมที่สาํคัญของประเทศสมาชกิที่มีโครงสราง

การผลิตที่เชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ เปนฐานของตลาดที่สําคัญที่มีมาตรฐาน
ที่สอดคลองกัน นําไปสูความไดเปรียบในระดับกําลังผลิตและความสามารถใน
การสงออกยานยนตและชิ้นสวนไปสูตลาดโล

*****(Lean Supply Chain, Centers of Excellence, HRD-World Class, ASEAN Single Market)

3. บุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนตมีความสามารถในระดับสากลทั้งในดานการ
บรหิารธุรกิจยานยนตและในการพัฒนาและการผลิต

4. ตลาดอาเซียนไดกลายเปนตลาดรวมที่สาํคัญของประเทศสมาชกิที่มีโครงสราง
การผลิตที่เชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ เปนฐานของตลาดที่สําคัญที่มีมาตรฐาน
ที่สอดคลองกัน นําไปสูความไดเปรียบในระดับกําลังผลิตและความสามารถใน
การสงออกยานยนตและชิ้นสวนไปสูตลาดโล

*****(Lean Supply Chain, Centers of Excellence, HRD-World Class, ASEAN Single Market)



กลยุทธการพัฒนา  (1)
• กลยุทธที่ 1 : การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตไทยใหเปน Lean Supply 

Chain ทั้งอุตสาหกรรม (Developing Lean Supply Chain throughout 
the Automotive Industry) 
– แรงขับเคลื่อนดานผลิตภาพ (Productivity Thrust)
– Lean Production system จะไดรับการนําไปปฏิบัติตลอดหวงโซอุปทาน 

พรอมกบัการนําแบบปฏิบัติที่ดีของโลก (Global best practice) มาใช นาํไปสู
การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ตลอดหวงโซอุปทานในระบบการผลิต และ
การเชื่อมโยงอยางมีประสิทธิภาพภายในหวงโซอุปทาน นําสูความสามารถใน
การแขงขันที่แทจริง และเปนฐานการผลิตที่มีความสามารถในการแขงขัน
ระดับสงู

• กลยุทธที่ 1 : การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตไทยใหเปน Lean Supply 
Chain ทั้งอุตสาหกรรม (Developing Lean Supply Chain throughout 
the Automotive Industry) 
– แรงขับเคลื่อนดานผลิตภาพ (Productivity Thrust)
– Lean Production system จะไดรับการนําไปปฏิบัติตลอดหวงโซอุปทาน 

พรอมกบัการนําแบบปฏิบัติที่ดีของโลก (Global best practice) มาใช นาํไปสู
การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ตลอดหวงโซอุปทานในระบบการผลิต และ
การเชื่อมโยงอยางมีประสิทธิภาพภายในหวงโซอุปทาน นําสูความสามารถใน
การแขงขันที่แทจริง และเปนฐานการผลิตที่มีความสามารถในการแขงขัน
ระดับสงู



กลยุทธการพัฒนา (2)

• กลยุทธที่ 2 : การขยายตลาดในประเทศและตลาดอาเซียนที่เปนฐานใน
การขยายตลาดโลก (Expanding Domestic & ASEAN Markets for 
Furthering the Asian and Global Markets)
– แรงขับเคลื่อนดานการขยายการตลาด (Market Expansion Thrust) 
– การขยายตลาดในประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งตลาดรถยนตนั่งสวนบุคคลที่

เปนการเอื้ออํานวยความสะดวกในการเดินทาง (Personal mobility) และการ
ใชตลาดอาเซียนเปนฐานในการขยายตลาดสูตลาดเอเชียและตลาดโลก

• กลยุทธที่ 2 : การขยายตลาดในประเทศและตลาดอาเซียนที่เปนฐานใน
การขยายตลาดโลก (Expanding Domestic & ASEAN Markets for 
Furthering the Asian and Global Markets)
– แรงขับเคลื่อนดานการขยายการตลาด (Market Expansion Thrust) 
– การขยายตลาดในประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งตลาดรถยนตนั่งสวนบุคคลที่

เปนการเอื้ออํานวยความสะดวกในการเดินทาง (Personal mobility) และการ
ใชตลาดอาเซียนเปนฐานในการขยายตลาดสูตลาดเอเชียและตลาดโลก



กลยุทธการพัฒนา (3)
• กลยุทธที่ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีและความสามารถดานวิศวกรรม 

(Developing Technologies and Engineering Capability)
– แรงขับเคลื่อนดานเทคโนโลยีและวิศวกรรม (Technology and Engineering 

Thrust) - แรงขับเคลื่อนดานทรัพยสินปญญา (Intellectual Capital Thrust)
– เทคโนโลยีผลิตภัณฑและเทคโนโลยีการผลิตเปนหัวใจของการพัฒนาและการ

ปรับปรงุผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต ที่เปนรากฐานของการแขงขัน และ
ในการสรางคุณคา (Value Creation) 

– การพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation ) และ
ความสามารถดานวิศวกรรมโดยเฉพาะอยางยิ่งการรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยกับอุตสาหกรรม พรอมกับมโีครงสรางพื้นฐานที่
จําเปนดงัเชน ศนูยทดสอบ  

• กลยุทธที่ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีและความสามารถดานวิศวกรรม 
(Developing Technologies and Engineering Capability)
– แรงขับเคลื่อนดานเทคโนโลยีและวิศวกรรม (Technology and Engineering 

Thrust) - แรงขับเคลื่อนดานทรัพยสินปญญา (Intellectual Capital Thrust)
– เทคโนโลยีผลิตภัณฑและเทคโนโลยีการผลิตเปนหัวใจของการพัฒนาและการ

ปรับปรงุผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต ที่เปนรากฐานของการแขงขัน และ
ในการสรางคุณคา (Value Creation) 

– การพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation ) และ
ความสามารถดานวิศวกรรมโดยเฉพาะอยางยิ่งการรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยกับอุตสาหกรรม พรอมกับมโีครงสรางพื้นฐานที่
จําเปนดงัเชน ศนูยทดสอบ  



กลยุทธการพัฒนา (4)

• กลยุทธที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยทั้งในดานการบริหารและการ
ผลิตทัง้อุตสาหกรรม (Developing Human Resources in 
Management and Production throughout the Industry) 
– แรงขับเคลื่อนดานทรัพยากรมนุษย (Human Resources Thrust) 
– การพัฒนาความสามารถหลัก (Competency) ที่ตองการในแตละระดบัในการ

บรหิารและดําเนินการผลิตเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญทั้งในการรับรู การ
เรียนรู และการปฏิบัติงาน

– การพัฒนาการผลิตบุคลากรที่ตอบสนองตอความตองการของอุตสาหกรรม

• กลยุทธที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยทั้งในดานการบริหารและการ
ผลิตทัง้อุตสาหกรรม (Developing Human Resources in 
Management and Production throughout the Industry) 
– แรงขับเคลื่อนดานทรัพยากรมนุษย (Human Resources Thrust) 
– การพัฒนาความสามารถหลัก (Competency) ที่ตองการในแตละระดบัในการ

บรหิารและดําเนินการผลิตเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญทั้งในการรับรู การ
เรียนรู และการปฏิบัติงาน

– การพัฒนาการผลิตบุคลากรที่ตอบสนองตอความตองการของอุตสาหกรรม



กลยุทธการพัฒนา (5)
• กลยุทธที่ 5 : การสงเสริมและสนับสนุนการลงทุนในตางประเทศ และ

การเชื่อมโยงในระดบันานาชาติ (Promoting Outbound Investment 
and International Linkages)
– แรงขับเคลื่อนดานการสงเสริมการลงทุนการเชือ่มโยง (Investments and 

International Linkages Thrust)  
– การลงทุนในตางประเทศเปนกลยุทธสําคัญในการขยายและเขาถึงตลาด

ตางประเทศทีม่ีศักยภาพและความตองการในระดับสงู สวนการเชื่อมโยงเปน
กลยุทธสําคัญในการจุดหาเทคโนโลยี การเขาถึงตลาด และการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ

• กลยุทธที่ 5 : การสงเสริมและสนับสนุนการลงทุนในตางประเทศ และ
การเชื่อมโยงในระดบันานาชาติ (Promoting Outbound Investment 
and International Linkages)
– แรงขับเคลื่อนดานการสงเสริมการลงทุนการเชือ่มโยง (Investments and 

International Linkages Thrust)  
– การลงทุนในตางประเทศเปนกลยุทธสําคัญในการขยายและเขาถึงตลาด

ตางประเทศทีม่ีศักยภาพและความตองการในระดับสงู สวนการเชื่อมโยงเปน
กลยุทธสําคัญในการจุดหาเทคโนโลยี การเขาถึงตลาด และการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ



แผนการดําเนินการ (1)

• กลยุทธที่ 1 : การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตไทยใหเปน Lean Supply 
Chain ทั้งอุตสาหกรรม (Developing Lean Supply Chain throughout 
the Automotive Industry)
1.  โปรแกรมการพัฒนาผูผลิตชิ้นสวนยานยนต

1.1  Lean Production System
1.2  Lean Supply Chain
1.3  Benchmarking Best Practice

• กลยุทธที่ 1 : การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตไทยใหเปน Lean Supply 
Chain ทั้งอุตสาหกรรม (Developing Lean Supply Chain throughout 
the Automotive Industry)
1.  โปรแกรมการพัฒนาผูผลิตชิ้นสวนยานยนต

1.1  Lean Production System
1.2  Lean Supply Chain
1.3  Benchmarking Best Practice



แผนการดําเนินการ (2)
กลยุทธที่ 2 : การขยายตลาดในประเทศและตลาดอาเซียนที่เปนฐานในการ

ขยายตลาดโลก (Expanding Domestic & ASEAN Markets for 
Furthering the Asian and Global Markets)

1. การปรบัโครงสรางภาษีที่เกี่ยวของ
2. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการขนสง และการพัฒนา Intelligent 

Transport System (ITS)
3. การพัฒนาตลาดผานขอตกลงการคาระหวาง ASEAN และประเทศคูคา
4. ศึกษาผลกระทบหลังจากการลดภาษีนําเขาตามขอตกลงการคาเสรีอาเซียน

เหลือ 0% ภายในป พ.ศ. 2553 (2010)
5. การพัฒนาขยายโครงสรางพื้นฐาน อาทิ ทาเรือน้าํลึกเพื่อการสงออกฝง

ตะวันตก

กลยุทธที่ 2 : การขยายตลาดในประเทศและตลาดอาเซียนที่เปนฐานในการ
ขยายตลาดโลก (Expanding Domestic & ASEAN Markets for 
Furthering the Asian and Global Markets)

1. การปรบัโครงสรางภาษีที่เกี่ยวของ
2. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการขนสง และการพัฒนา Intelligent 

Transport System (ITS)
3. การพัฒนาตลาดผานขอตกลงการคาระหวาง ASEAN และประเทศคูคา
4. ศึกษาผลกระทบหลังจากการลดภาษีนําเขาตามขอตกลงการคาเสรีอาเซียน

เหลือ 0% ภายในป พ.ศ. 2553 (2010)
5. การพัฒนาขยายโครงสรางพื้นฐาน อาทิ ทาเรือน้าํลึกเพื่อการสงออกฝง

ตะวันตก



แผนการดําเนินการ (3)
กลยุทธที่ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีและความสามารถดานวิศวกรรม 

(Developing Technologies and Engineering Capability)
1. การจัดทํา Technology Roadmap
2. การพัฒนา Center of Excellence และการจัดทําโครงการความรวมมอื

ระหวางมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยและศนูยวิจัยภาคเอกชนในการทดสอบ 
วิจัยและพัฒนา

3. การจัดตั้งศูนยทดสอบชิ้นสวนยานยนต
4. การพัฒนาดานมาตรฐาน (ประกาศกําหนดระยะเวลาบังคับใชใหชัดเจน โดย

ให Lead Time แกภาคเอกชน 2 ป)

กลยุทธที่ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีและความสามารถดานวิศวกรรม 
(Developing Technologies and Engineering Capability)

1. การจัดทํา Technology Roadmap
2. การพัฒนา Center of Excellence และการจัดทําโครงการความรวมมอื

ระหวางมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยและศนูยวิจัยภาคเอกชนในการทดสอบ 
วิจัยและพัฒนา

3. การจัดตั้งศูนยทดสอบชิ้นสวนยานยนต
4. การพัฒนาดานมาตรฐาน (ประกาศกําหนดระยะเวลาบังคับใชใหชัดเจน โดย

ให Lead Time แกภาคเอกชน 2 ป)



แผนการดําเนินการ (4)
กลยุทธที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยทั้งในดานการบรหิารและการผลิตทั้ง

อุตสาหกรรม (Developing Human Resources in Management and 
Production throughout the Industry)

1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับผูประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต
ทั้งในระดับบริการและการผลิต

2. การสงเสรมิการผลิตบัณฑิตดานวิศวกรรมยานยนต

กลยุทธที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยทั้งในดานการบรหิารและการผลิตทั้ง
อุตสาหกรรม (Developing Human Resources in Management and 
Production throughout the Industry)

1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับผูประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต
ทั้งในระดับบริการและการผลิต

2. การสงเสรมิการผลิตบัณฑิตดานวิศวกรรมยานยนต



แผนการดําเนินการ (5)

กลยุทธที่ 5 : การสงเสริมและสนับสนุนการลงทุนในตางประเทศ และการ
เชื่อมโยงในระดับนานาชาติ (Promoting Outbound Investment and 
International Linkages)

1. การสนบัสนุนการลงทุนในตางประเทศผานนโยบายการลงทุนและดาน
การเงินและการคลัง

2. การสนบัสนุนการเชื่อมโยงในระดับสากลดานขอมูลและชองทางการ
เชื่อมโยง

กลยุทธที่ 5 : การสงเสริมและสนับสนุนการลงทุนในตางประเทศ และการ
เชื่อมโยงในระดับนานาชาติ (Promoting Outbound Investment and 
International Linkages)

1. การสนบัสนุนการลงทุนในตางประเทศผานนโยบายการลงทุนและดาน
การเงินและการคลัง

2. การสนบัสนุนการเชื่อมโยงในระดับสากลดานขอมูลและชองทางการ
เชื่อมโยง



ปจจัยแหงความสําเร็จ

1. นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตที่
ประสานกันเปนระบบ (systemic/coherent) ที่เสริมซึ่งกันและกัน 
(synergistic) ตอบสนองตอการพัฒนาไดอยางรวดเรว็ (responsive) 
ใหผลในเชิงกลยุทธการพัฒนา (strategic) โปรงใส (transparent) และ
ที่สําคัญนโยบายจะตองมคีวามตอเนื่องในระยะยาว (Consistency in 
Long-Term Plan)

2. ความรวดเร็วในการดําเนินการพัฒนา (Speed of Development)
3. การประสานและความรวมมือรวมใจในการพัฒนาอยางจริงจัง

ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา/วจิัย (Colloboration)

1. นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตที่
ประสานกันเปนระบบ (systemic/coherent) ที่เสริมซึ่งกันและกัน 
(synergistic) ตอบสนองตอการพัฒนาไดอยางรวดเรว็ (responsive) 
ใหผลในเชิงกลยุทธการพัฒนา (strategic) โปรงใส (transparent) และ
ที่สําคัญนโยบายจะตองมคีวามตอเนื่องในระยะยาว (Consistency in 
Long-Term Plan)

2. ความรวดเร็วในการดําเนินการพัฒนา (Speed of Development)
3. การประสานและความรวมมือรวมใจในการพัฒนาอยางจริงจัง

ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา/วจิัย (Colloboration)



การบริหารแผนแมบท

• คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตรวมภาครัฐ-ภาคเอกชน โดย
มีสถาบันยานยนตเปนสํานักงานสนับสนุน

• มีเปาหมายและตัวชี้วดัที่ชัดเจน และการประเมินผลอยางตอเนื่อง

• คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตรวมภาครัฐ-ภาคเอกชน โดย
มีสถาบันยานยนตเปนสํานักงานสนับสนุน

• มีเปาหมายและตัวชี้วดัที่ชัดเจน และการประเมินผลอยางตอเนื่อง


