
 
 

รางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ 
กับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสูอนาคต 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 
 

ความเปนมาของรางวัลอุตสาหกรรมดีเดน  
กระทรวงอุตสาหกรรมไดริเริ่มดําเนินการคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเดน เพื่อประกาศเกียรติคุณและเขารับ

โลรางวัลจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม 
ในวันท่ี 5 พฤษภาคม ของทุกป มาตั้งแตป พ.ศ. 2524–2535  และตอมา ในป 2536 บทบาทของภาคอุตสาหกรรม
มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจและสังคมมากข้ึน กระทรวงอุตสาหกรรมจึงไดเล็งเห็นความสําคัญดังกลาว และพัฒนา
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการคัดเลือกและการมอบรางวัล โดยจัดเปนงาน “อุตสาหกรรมดีเดน” ข้ึนเปนครั้งแรกเม่ือวันท่ี 
29 พฤศจิกายน 2536 โดยนายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานมอบรางวัลอุตสาหกรรมดีเดน (Prime Minister’s 
Industry Award)  ซ่ึงไดดําเนินการจัดข้ึนอยางตอเนื่องเปนประจําทุกปจนถึงปจจุบัน 
 กระทรวงอุตสาหกรรมไดมอบรางวัลอุตสาหกรรมดีเดน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเชิดชูเกียรติ ผลักดัน
อุตสาหกรรมไทยใหกาวข้ึนสูความเปนเลิศและกระตุนจูงใจใหสถานประกอบการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและ 
เปนแบบอยางท่ีดีใหกับรายอ่ืนๆ และไดเพ่ิมเติมประเภทรางวัลในการคัดเลอืกสถานประกอบการ
เพื ่อรับมอบรางวัลมาอยางตอเนื ่อง จนในป พ.ศ. 2562 นี ้ กระทรวงอุตสาหกรรม 
ไดกําหนดรางวัลอุตสาหกรรมดีเดน รวม 8 ประเภท ไดแก (1) ประเภทการเพ่ิมผลผลิต  
(2) การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 3) การบริหารความปลอดภัย 4) การบริหารงานคุณภาพ 
(5) การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน (6) อุตสาหกรรมศักยภาพ (7) ความรับผิดชอบตอสังคม 
(8) การจัดการพลังงาน และอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมดีเดน รวม 4 ประเภท 
ไดแก (1) การบริหารจัดการ (2) การพัฒนาผลิตภัณฑเชิงสรางสรรค  (3) การจัดการ
เทคโนโลยเีชิงนวัตกรรม (4) การบริหารธุรกิจสูสากล 

รางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพคืออะไร 
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีคณะทํางานพิจารณาคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเดน 

ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ ตั้งแตป พ.ศ. 2561 จนถึงปจจุบัน เพื่อกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก 
และดําเนินการคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเดน ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ โดยมีผูแทนจากสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม หนวยงานจากภาครัฐ และภาคเอกชน รวมเปนคณะทํางานพิจารณาคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเดน 
ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ โดยมีจุดประสงคเพ่ือมุงเนนการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมดวยการเพ่ิมผลิตภาพ
การผลิต บนพ้ืนฐานของการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลักดันใหประเทศไทยเปลี่ยนผานไปสูอุตสาหกรรม 4.0 
และสรางแรงผลักดันอุตสาหกรรมไทยไปสูอุตสาหกรรมศักยภาพตามเปาหมายการพัฒนาอุตสาหกรรม S-Curve 
ซ่ึงเปนอุตสาหกรรมท่ีมีการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสามารถสรางมูลคาเพ่ิม นําไปสูการสรางรายไดใหกับ
ประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใหเติบโตไดอยางยั่งยืน โดยแบงเปน 3 กลุมอุตสาหกรรม ประกอบดวย 

1) อุตสาหกรรมตอยอดอุตสาหกรรมเดิมท่ีมีศักยภาพ (First S-Curve) เปนอุตสาหกรรมท่ีไทยมีความเชี่ยวชาญ
เปนทุนเดิมแตตองการพัฒนาตอยอดดวยเทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม ไดแก (1) อุตสาหกรรม
ยานยนตสมัยใหม (2) อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (3) เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (4) การแปรรูปอาหาร 

รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม  

และรางวัลอุตสาหกรรมดีเดน 
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อุตสาหกรรม S-Curve เปาหมาย 

2) อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) เปนกลุมอุตสาหกรรมใหมท่ีมีการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
อยางเขมขนและมีความสามารถในการเติบโตในอนาคตสูง  ไดแก (1) หุนยนตและระบบอัตโนมัติ (2) การบิน
แ ล ะ โล จิ ส ติ ก ส  (3 ) เชื้ อ เพ ลิ งชี ว ภ าพ แ ล ะ เค มี ชี ว ภ าพ  
(4) ดิจิทัล (5) การแพทยครบวงจร 

3) อุตสาหกรรมท่ีควรปฏิรูป (Second Wave S-Curve) 
เปนกลุมอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีแบบเดิม มีความสามารถใน
การเติบโตจํากัด จําเปนตองมีการปฏิรูปใหมเพ่ือใหสามารถสราง
รายไดและมีการเติบโตอยางยั่งยืน ไดแก (1) สิ่งทอและแฟชั่น     
(2) วัสดุ (3) ปโตรเคมี และพลาสติกสะอาดหรือพลาสติกเขียว
หรือพลาสติกชีวภาพ 
 
เกณฑการขอรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ ประจําป พ.ศ. 2562 

เกณฑการพิจารณารางวัลอุตสาหกรรมศักยภาพ แบงออกเปน 6 หมวด 16 ตัวชี้วัด และคะแนนในแตละ
ตัวชี้วัดแบงเปน 5 ระดับ รวมคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน ดังนี ้ 

หมวดท่ี 1 นโยบายและการวางแผนธุรกิจ (200 คะแนน) เปนหมวดพ้ืนฐานท่ีจะทําใหเห็นถึงความเปนผูนํา 
การวางแผนธุรกิจที่ชัดเจน มีการติดตามความคืบหนาและผลลัพธการดําเนินงาน นอกจากนี้ ยังตองแสดงถึง
ความใสใจผูรับบริการและผูมีสวนเก่ียวของ และมีการจัดทํากลยุทธใหเหมาะสมกับความตองการของตลาดและ
กลุมลูกคา เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใหเติบโตอยางยั่งยืน 

หมวดท่ี 2 นวัตกรรม (250 คะแนน) เนนระดับความใหมของนวัตกรรมและเทคโนโลยี การมีสวนรวม
ในการสรางนวัตกรรม และการพัฒนานวัตกรรมอยางตอเนื่อง ท่ีสามารถพัฒนาใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจนนําไปสู
การเกิดกระบวนการผลิตใหมหรอืผลิตภัณฑใหม ใหมีประสิทธิภาพ สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใหสูงข้ึน 
รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมศักยภาพท่ีมีมูลคาสูง เพ่ือใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจ  

หมวดท่ี 3 มาตรฐาน (100 คะแนน) เนนมิติดานการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานอยางตอเนื่อง และ
การใหความสําคัญดานความปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ือใหเกิดการยอมรับจากบุคคลภายนอก 

หมวดท่ี 4 การเพ่ิมผลิตภาพ (100 คะแนน) จะคํานึงถึงการเพ่ิมผลิตภาพโดยมุงเนนการนําเทคโนโลยี
นวัตกรรมสมัยใหมมาใชในกระบวนการผลิต จนนําไปสูการเพ่ิมผลิตภาพ เกิดมูลคาเชิงพาณิชย และยกระดับผลิตภาพ
แรงงานใหมีทักษะท่ีสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง เพ่ือลดตนทุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

หมวดท่ี 5 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (150 คะแนน) มุงเนนการจําหนายสินคาไดท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ ทําใหเกิดการเติบโตทางการคาและการลงทุนเพ่ิมข้ึนในอุตสาหกรรม เกิดการกระจายรายได สรางงาน 
พัฒนายกระดับฝมือแรงงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและนวัตกรรม เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมตอระบบเศรษฐกิจ 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาบุคลากรและองคความรูทางเทคโนโลยี (200 คะแนน) จะคํานึงถึงการพัฒนาองคความรู
เพ่ือพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง การรวบรวมองคความรูดวยวิธีตาง ๆ เพ่ือนําแนวทางวิธีปฏิบัติไปตอยอดการ
ทํางานใหดีข้ึน และพัฒนายกระดับศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่อง  

ประโยชนของสถานประกอบการท่ีไดรับรางวัล 
รางวัลอุตสาหกรรมดีเดนเปนรางวัลที่ไดรับเกียรติจากนายกรัฐมนตรีเปนประธานมอบรางวัลในงาน

พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลอุตสาหกรรมอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป ดังนั้น สถานประกอบการท่ีไดรับ
รางวัลสามารถนําผลของการรับรางวัลมาเปนเครื่องหมายเชิดชูเกียรติไปใชในการประชาสัมพันธกิจการของตนเอง 
ซ่ึงเปนเครื่องหมายแสดงถึงการยอมรับวาเปนองคกรท่ีมีศักยภาพระดับประเทศ สามารถเปนตนแบบท่ีดี (Best Practice) 
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ใหกับสถานประกอบการรายอ่ืนได ทําใหเกิดภาพลักษณท่ีดี เกิดความนาเชื่อถือขององคกร ซ่ึงอาจสงผลตอชื่อเสียง
และยอดขายที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากภาพลักษณดังกลาว นอกจากนี้ ระหวางการประเมิน ณ สถานประกอบการ
เพ่ือพิจารณาของคณะทํางานนั้น องคกรจะไดรับคําแนะนําจากคณะทํางานผูทรงคุณวุฒิ ท่ีมีความเชี่ยวชาญและ
มุมมองท่ีแตกตางกัน ซ่ึงจะเปรียบเสมือนเปนขอสังเกตใหเกิดการพัฒนาตอยอดในจุดตางๆ ขององคกร และเปน
การสรางเครือขายสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมตอไป 

รางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพกับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 
การขอรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเดนนั้น นับเปนการสรางแรงบันดาลใจเริ่มตนใหกับสถานประกอบการใหมี

ความคิดริเริ่มและความวิริยะอุตสาหะในการสรรสรางสิ่งท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาองคกรตนเอง จนสามารถ
ยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของตนใหสูงข้ึน สามารถแขงขันได จนประสบความสําเร็จในธุรกิจท้ังใน
ประเทศและ/หรือตางประเทศ จนมีความเหมาะสมกับเกณฑการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประเภท
อุตสาหกรรมศักยภาพท่ีมีความครอบคลุมหลากหลายมิติ ซ่ึงนอกจากจะตองพัฒนาศักยภาพอยางรอบดานภายใน
องคกรของผูขอรับรางวัลแลว ผูสมัครยังตองคํานึงถึงการชวยเหลือ สนับสนุน สรางความรวมมือกับ Supply Chain 
ซ่ึงจะเปนแรงผลักดันใหเกิดการพัฒนาท้ังองคกรตนเองและเกิดการขยายผลไปสู Supply Chain ทําใหเกิดการพัฒนา
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจอยางยั่งยืนไปพรอมกันอีกดวย 

ไมเพียงเทานั้น นอกจากสถานประกอบการท่ีไดรับรางวัลจะไดรับประโยชนโดยตรงจากขอแนะนําของ
คณะทํางานผูทรงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายสาขาวิชาชีพระหวางการเขาประเมินสถานประกอบการแลว 
สถานประกอบการท่ีไดรับรางวัล ยังไดสรางคุณประโยชนใหกับเพ่ือนรวมอุตสาหกรรมไดนําไปใชเปนแนวคิดหรือ
วิธีการท่ี เปนแบบอยางท่ีดี ในการพัฒนาตนเองให มี ศักยภาพทัดเทียมจนสามารถแขงขันไดในอนาคต  
โดย สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไดจัดทําคูมือแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ของสถานประกอบการท่ีได
รางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ ประจําป พ.ศ. 2561 – 2562 เพ่ือนํามาเปนแรงบันดาลใจ
ในการปรับปรุงหรือประยุกตใชในสวนตาง ๆ ขององคกร เพื่อลดจุดออนและพัฒนาตอยอดแนวปฏิบัติที่ดีให
สถานประกอบการสามารถเพิ่มศักยภาพ จนยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันไดสูงขึ้น และเมื่อ
สถานประกอบการอ่ืน ๆ เริ่มเห็นความสําคัญและนําตนแบบท่ีดีไปปฏิบัติและพัฒนาตอยอด การขยายผลจาก
สถานประกอบการหนึ่งไปยังสถานประกอบการรายอ่ืนเปนวงกวาง จะนําไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
ในภาพรวมใหสูงข้ึน รองรับบริบทโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และการเติบโตของยุคอุตสาหกรรม 4.0 
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในปจจุบัน 

************************************ 

เขียนโดย นางสาวพชรวรรณ สนธิมุล 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 
กันยายน 2562 

แหลงขอมูลอางอิง : 
1. หนังสือ The Prime Minister’s Industry Award 2018 กระทรวงอุตสาหกรรม 
2. หนังสือ 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) กระทรวงอุตสาหกรรม 
4. คูมือจัดทําขอเสนอของบโปรแกรมบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร สํานักงานการวิจัยแหงชาติ  

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 


