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ภำคอุตสำหกรรมเป็นภำคกำรผลิตหลักที่มีบทบำทส ำคัญในกำรขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของไทย 
โดยกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรทำงเศรษฐกิจอุตสำหกรรมมีปัจจัยพ้ืนฐำนส ำคัญจำกทรัพยำกรในระบบ
เศรษฐกิจ ประกอบกับควำมสำมำรถในกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็น
ส่วนส ำคัญที่ก ำหนดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในห่วงโซ่มูลค่ำโลก  ดังนั้น ประสิทธิภำพและควำมสำมำรถ 
ในกำรผลิตของภำคอุตสำหกรรมจะเป็นแหล่งที่มำส ำคัญในกำรเติบโต และส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคงทำง
เศรษฐกิจของประเทศ  ท ำให้กำรติดตำมข้อมูลโครงสร้ำง สมรรถนะในกำรประกอบกิจกำร รวมถึงผลกำร
ด ำเนินธุรกิจในภำคอุตสำหกรรม มีควำมส ำคัญและเป็นประโยชน์อย่ำงมำกที่จะทรำบถึงสถำนภำพและ 
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคอุตสำหกรรมและกำรผลิตของระบบเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นข้อมูล  
เตือนภัยเบื้องต้นหำกภำคกำรผลิตหลักประสบปัญหำ เพ่ือประโยชน์ในกำรก ำหนดนโยบำย มำตรกำร และ  
กำรวำงแผนของกระทรวงอุตสำหกรรม และหน่วยงำนภำครัฐอื่น ๆ รวมทั้งเป็นประโยชน์ในกำรก ำหนดกลยุทธ์
และแผนทำงธุรกิจของภำคเอกชน ซึ่งจะส่งผลให้กำรพัฒนำเศรษฐกิจอุตสำหกรรมของประเทศเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม ท ำกำรส ำรวจข้อมูลและจัดท ำรำยงำน  
ผลิตภำพและผลประกอบกำรอุตสำหกรรมปี 2563 เพ่ือประโยชน์ในกำรวำงนโยบำย มำตรกำร และ 
กำรวำงแผนของภำครัฐ ตลอดจนกำรวำงแผนกำรด ำเนินธุรกิจส ำหรับภำคเอกชน โดยมีกำรส ำรวจจัดเก็บ
ข้อมูลของสถำนประกอบกำรจ ำนวนกว่ำ 2,813 รำย เพ่ือน ำมำวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของเศรษฐกิจ
อุตสำหกรรม จัดท ำตัวชี้ วัด ผลิตภำพกำรผลิตรวม  (Total Factor Productivity:  TFP)  และศึกษำ 
กำรเปลี่ยนแปลงของผลิตภำพกำรผลิตรวม (TFP Growth: TFPG) ในระดับภำคอุตสำหกรรม ระดับสำขำ 
กำรผลิต และระดับนิติบุคคล   

กำรวิเครำะห์ผลิตภำพและผลประกอบกำรของภำคอุตสำหกรรมเป็นกำรติดตำมและประเมินถึง 
ควำมสำมำรถในกำรผลิตสินค้ำและสร้ำงรำยได้ จำกกำรใช้ปัจจัยกำรผลิตต่ำง ๆ โดยพิจำรณำจำกมูลค่ำเพ่ิม 
(Value Added: VA) ซึ่งหมำยถึงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจที่ได้เพ่ิมขึ้นจำกกำรใส่ปัจจัยกำรผลิตเข้ำสู่กระบวนกำร
ผลิตหรือบริกำร จนกระทั่งออกมำเป็นผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูปหรือเสร็จสิ้นกำรบริกำร โดยอำศัยแบบจ ำลองกำร
วิเครำะห์บัญชีกำรเจริญเติบโต (Growth Accounting Model) ในกำรแสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มำของกำร
เจริญเติบโตหรืออัตรำกำรเพ่ิมขึ้นของมูลค่ำเพ่ิม อันเป็นผลมำจำกอัตรำกำรเพ่ิมขึ้นของปริมำณปัจจัยกำรผลิต
หลักท่ีส ำคัญ คือ แรงงำน และปัจจัยทุน รวมถึง อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของผลิตภำพกำรผลิตรวม (TFPG)  

กำรเปลี่ยนแปลงของควำมสำมำรถในกำรผลิตนี้ มำจำกทั้งปัจจัยภำยนอกองค์กร เช่น สภำวะของ
ตลำด หรือสถำนกำรณ์ทำงด้ำนกำรเมืองและสังคม เป็นต้น  รวมถึงปัจจัยภำยในขององค์กร ซึ่งเปรียบเสมือน
ภูมิคุ้มกันที่ส ำคัญในกำรรักษำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของธุรกิจ ไม่ว่ำจะเป็น  
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 คุณภำพของปัจจัยกำรผลิต ทั้งแรงงำน และเครื่องจักรอุปกรณ์ ซึ่งจะช่วยให้ผลิตสินค้ำได้รวดเร็ว 
แม่นย ำ ลดของเสีย รวมทั้งสำมำรถผลิตสินค้ำท่ีมีเทคโนโลยีซับซ้อนและมีมูลค่ำสูงได้  

 กำรบริหำรจัดกำรในด้ำนต่ำง ๆ  เช่น กำรควบคุมต้นทุน กำรบริหำรควำมเสี่ ยง และกำรจัดกำร
ด้ำนกำรเงิน ซึ่งจะท ำให้มีก ำไรและมีเงินลงทุนเพ่ือต่อยอดขยำยธุรกิจ 

 ควำมสำมำรถทำงด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม น ำไปสู่สินค้ำและรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ สร้ำงควำม
ได้เปรียบทำงธุรกิจและผลก ำไรที่สูงขึ้น 

โดยรำยละเอียดผลกำรส ำรวจ และกำรวิ เครำะห์ผลิตภำพกำรผลิตและ ผลประกอบกำร
ภำคอุตสำหกรรมจะแสดงรำยละเอียดในส่วนถัดไป 

ดังนั้น ผลิตภำพกำรผลิตรวม (TFP) จึงเป็นปัจจัยที่ส ำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจอุตสำหกรรมและ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรผลิตของประเทศ เนื่องจำกสำมำรถท ำให้เกิดมูลค่ำทำงเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นได้ 
ในขณะที่ปัจจัยกำรผลิตและทรัพยำกรต่ำง ๆ มีปริมำณจ ำกัด  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งปัจจัยด้ำนแรงงำน   
อย่ำงไรก็ดี กำรพัฒนำและยกระดับ TFP มีควำมท้ำทำย และจ ำเป็นต้องอำศัยควำมร่วมมือของทุกภำคส่วน 
ในระบบเศรษฐกิจ ทั้งกำรส่งเสริมและมำตรกำรด้ำนต่ำง ๆ ของภำครัฐจะก่อให้เกิดระบบนิเวศน์ที่เอ้ือต่อ 
กำรด ำเนินธุรกิจ ร่วมกับกำรด ำเนินธุรกิจของภำคเอกชนที่มีประสิทธิภำพและยั่งยืน ใช้ปัจจัยที่มีคุณภำพ 
รวมถึงกำรลงทุนและน ำเอำองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มำสร้ำงสินค้ำและบริกำรที่มีมูลค่ำสูง 

ทั้งนี้  ผู้ที่สนใจสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ www.oie.go.th ในหัวข้อ ‘รำยงำนผลิตภำพ
อุตสำหกรรม (TFP)’ 

 

1.1 แนวทำงกำรค ำนวณผลิตภำพและตัวชี้วัด 

กำรจัดท ำผลิตภำพกำรผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) มีประโยชน์ส ำหรับกำรวิเครำะห์
กำรสร้ำงผลผลิต (Output : Y) ในรูปแบบของมูลค่ำเพ่ิม (Value Added) โดยใช้ปัจจัยกำรผลิตพ้ืนฐำน คือ 
ปัจจัยแรงงำน (Labor : L) และปัจจัยทุน (Capital : K) ซึ่งปัจจัยกำรผลิตแต่ละชนิดจะมีคุณภำพ (Quality) 
หรือคุณลักษณะที่แตกต่ำงกัน รวมทั้งระดับเทคโนโลยี (State of Technology : A) หรือผลิตภำพกำรผลิตรวม 
ภำยใต้ควำมสัมพันธ์ของฟังก์ชันกำรผลิตแบบ Cobb-Douglas แบบประยุกต์ โดยจะมีรูปแบบควำมสัมพันธ์ คือ 

   

tttttt HLZKAY   (1.1) 

โดยที่  Y คือ มูลค่ำเพ่ิม 
 A คือ ระดับเทคโนโลยี หรือผลิตภำพกำรผลิตรวม ที่ปรับผลของคุณภำพปัจจัยกำรผลิต

แล้ว 
 L คือ จ ำนวนชั่วโมงกำรท ำงำน 
 K คือ อัตรำกำรใช้เครื่องจักร/สินทรัพย์ หรือค่ำเสื่อมรำคำ 
 H คือ คุณภำพของปัจจัยแรงงำน 
 Z คือ คุณภำพของปัจจัยทุน 

ในกรณีที่ผู้ผลิตแสวงหำก ำไรสูงสุดภำยใต้ตลำดของผลผลิต (Output) และตลำดของปัจจัยกำรผลิต 
(Input) แข่งขันสมบูรณ์ (Competitive) จะท ำให้ค่ำพำรำมิเตอร์ (Parameter)  และ สะท้อนถึงสัดส่วน
ผลตอบแทนของปัจจัยกำรผลิต คือ ทุน และแรงงำน ตำมล ำดับ 
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ก ำหนดให้ผลได้ต่อขนำดคงที่ (Constant Return to Scale : CRS) กล่ำวคือ กำรเพ่ิม (ลด) ปัจจัย 
กำรผลิตจะท ำให้ผลผลิตเพ่ิม (ลด) ในสัดส่วนที่เท่ำกัน ท ำให้พำรำมิเตอร์ (Parameter) มีควำมสัมพันธ์ดังนี้ 

1   (1.2) 

ดังนั้น จำกสมกำร (1) และ (2) สำมำรถหำค่ำผลิตภำพกำรผลิตโดยรวม (TFP) ได้จำกสูตรค ำนวณ 
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   (1.3) 

จัดรูปสมกำร (1.3) ใหม่ให้ผลิตภำพกำรผลิตโดยรวมอยู่ในรูปของส่วนประกอบของผลิตภำพทุนและ
ผลิตภำพแรงงำน คือ 
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 (1.4) 

หำกประยุกต์แบบจ ำลองกำรเจริญเติบโตแบบโซโลว์ (Solow Growth Model) เข้ำกับฟังก์ชัน 
กำรผลิตข้ำงต้น โดยกำรหำอนุพันธ์ (Differentiate) เทียบกับเวลำ (t) ของสมกำร (1.1) จะได้ 
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  (1.5) 

แทนค่ำสมกำร (1.2) ใน (1.5) และเขียนใหม่ในรูปอัตรำกำรขยำยตัวเป็น 

    tttttt hlzkay   1  (1.6) 

ดังนั้น สำมำรถหำค่ำของอัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภำพกำรผลิตรวม (TFPG) ได้จำก 

        1 1 1Unadj

t t t t t t t t t t ta a z h y k l y k y l                   (1.7) 

โดยกำรค ำนวณหำ TFPG ด้วยวิธีแบบจ ำลอง Solow Growth นี้ ช่วยให้สำมำรถพิจำรณำที่มำของ
อัตรำกำรขยำยตัว (Contribution of Growth) ของมูลค่ำเพ่ิมได้ว่ำมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของปริมำณปัจจัย
กำรผลิต กำรเปลี่ยนแปลงของคุณภำพของปัจจัยกำรผลิต หรือกำรเปลี่ยนแปลงของผลิตภำพกำรผลิตรวม
อย่ำงไร รวมทั้ง สำมำรถพิจำรณำถึงองค์ประกอบของ TFPG ด้วยว่ำ มีส่วนที่มำจำกกำรขยำยตัวของผลิตภำพ
ทุนและผลิตภำพแรงงำนอย่ำงละเท่ำใด 

จำกสมกำร (1.7) TFPG จะประกอบด้วย กำรเปลี่ยนแปลงของคุณภำพปัจจัยกำรผลิต คือ คุณภำพ
ปัจจัยทุน (z) และคุณภำพแรงงำน (h) และกำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเชิงคุณภำพอ่ืน ๆ หรือ TFPG ส่วนเหลือ
ทีป่รับผลของคุณภำพปัจจัยกำรผลิตแล้ว  รวมถึงยังสำมำรถแสดงในรูปแบบองค์ประกอบของกำรเปลี่ยนแปลง
ของผลิตภำพเฉพำะส่วนของปัจจัยกำรผลิต ได้แก่ ผลิตภำพทุน และผลิตภำพแรงงำน ได้เช่นกัน 

ส ำหรับวิธีกำรหำค่ำพำรำมิเตอร์ α และ β สำมำรถท ำได้ 2 แบบ คือ 1) กำรอำศัยข้อสมมติพื้นฐำน
ทำงเศรษฐศำสตร์ ของลักษณะผู้ผลิตและตลำดที่กล่ำวมำข้ำงต้น จะท ำให้ค่ำพำรำมิเตอร์ α และ β เท่ำกับ
ผลตอบแทนต่อกำรใช้ปัจจัยกำรผลิตขั้นต้น ซึ่งในที่นี้คือ สัดส่วนผลตอบแทนต่อปัจจัยทุนและแรงงำน 
ตำมล ำดับ จึงสำมำรถใช้ข้อมูลโครงสร้ำงต้นทุนกำรใช้ปัจจัยกำรผลิตทุนและแรงงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจ  
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ในกำรก ำหนดค่ำพำรำมิเตอร์ได้ และ 2) กำรใช้วิธีกำรทำงเศรษฐมิติ เป็นกำรประมำณค่ำพำรำมิเตอร์ด้วย
กำรวิเครำะห์สมกำรถดถอยเชิงเส้นตรง (Linear Regression) โดยกำรเขียนสมกำร (3.1) ในรูปแบบลอกำริทึม
ฐำนธรรมชำติ (Natural Logarithm : ln) คือ 

   tttttt HLZKAY lnlnlnlnlnln    (1.8) 

แทนค่ำสมกำร (1.2) ใน (1.8) และจัดรูปใหม่จะได้ 

      tttttttt HLZKAHLY lnlnlnlnlnlnlnln    (1.9) 

จำกสมกำร (1.9) สำมำรถใช้เป็นสมกำรในกำรประมำณหำค่ำพำรำมิเตอร์ α และค่ำพำรำมิเตอร์ 
𝛽 = (1 − 𝛼) โดยวิธีกำรนี้จ ำเป็นต้องใช้ชุดข้อมูลของหน่วยธุรกิจ หรือชุดข้อมูลในกลุ่มตัวอย่ำงในสำขำ 
กำรผลิต ให้สำมำรถเป็นไปตำมข้อสมมติทำงสถิติด้วยเช่นกัน 

ทั้งนี้ ในกำรศึกษำภำยใต้โครงกำรจะใช้วิธีกำรหำสัดส่วนผลตอบแทนต่อปัจจัยทุน หรือค่ำพำรำมิเตอร์ 
α ทั้ง 2 วิธีร่วมกัน โดยค ำนวณจำกโครงสร้ำงต้นทุนค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตอบแทนแรงงำน ประกอบกับ 
กำรน ำเอำค่ำประมำณพำรำมิเตอร์จำกแบบจ ำลองเศรษฐมิติมำควบคุมควำมผันผวนและช่วยแก้ไขปัญหำควำม
ผิดปกติของข้อมูลสัดส่วนผลตอบแทนต่อปัจจัยทุนจำกกลุ่มตัวอย่ำง 

 

1.2 แนวทำงกำรค ำนวณตัวชี้วัดผลประกอบกำรที่ส ำคัญ 
กำรวิเครำะห์ผลิตภำพกำรผลิตโดยรวม จะอำศัยทั้งปัจจัยภำยนอก (External Factors) และปัจจัย

ภำยใน (Internal Factors) จำกตัวชี้วัดผลประกอบกำรด้ำนต่ำง ๆ ในกำรอธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงของผลิตภำพ
กำรผลิตรวมที่เกิดขึ้น ตัวเลขในวงเล็บหลังตัวชี้วัดแสดงถึงข้อค ำถำมในแบบแจ้งข้อมูลกำรประกอบกิจกำร
โรงงำน (รำยปี) ที่มีข้อมูลของตัวชี้วัดนั้น โดยสำมำรถแบ่งกลุ่มตัวชี้วัดเบื้องต้นออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่  

1) ภำวะตลำด เป็นกลุ่มตัวชี้วัดสะท้อนปัจจัยภำยนอกที่ส่งผลโดยตรงกับผลประกอบกำรและควำม 
ผันผวนทำงธุรกิจในระยะสั้น ได้แก่ อัตรำกำรเติบโตของยอดขำย และสัดส่วนมูลค่ำกำรส่งออก 
โดยมีวิธีกำรค ำนวณ คือ 
 อัตราการเติบโตของยอดขาย (2.5.2) บ่งบอกถึงภำวะธุรกิจและรำยได้ของสถำนประกอบกำร  

หำกมีค่ำสูง (ต่ ำ) จะบ่งชี้ถึงภำวะธุรกิจและตลำดที่ดี (แย่) รวมถึงมีรำยได้สูงขึ้น (ลดลง) 
ตัวชี้วัดนี้จึงยิ่งมีค่ำมำกดี 

 สัดส่วนการส่งออก สะท้อนถึงโครงสร้ำงตลำดและภำวะธุรกิจในต่ำงประเทศของสถำน
ประกอบกำร  หำกมีค่ำสูง (ต่ ำ) จะบ่งชี้ถึงควำมสำมำรถด้ำนในกำรแข่งขันด้ำนกำรส่งออก
และเชื่อมโยงกับตลำดโลกสูง (ต่ ำ) ตัวชี้วัดนี้จึงยิ่งมีค่ำมำกดี 

มูลค่ำกำรส่งออก (2.5.3)
รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำร (2.5.2)

× 100 
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2) คุณภำพของปัจจัยกำรผลิต  เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงศักยภำพและควำมสำมำรถในกำร
ด ำเนินงำนของปัจจัยกำรผลิตพ้ืนฐำน คือ ปัจจัยแรงงำน และปัจจัยทุน ตัวอย่ำงเช่น สัดส่วน
แรงงำนวิชำชีพและแรงงำนฝีมือต่อแรงงำนทั้งหมด สัดส่วนแรงงำนที่ได้รับกำรฝึกอบรมต่อ
แรงงำนทั้งหมด สัดส่วนมูลค่ำเครื่องจักรที่มีอำยุไม่เกิน 5 ปี และสัดส่วนมูลค่ำเครื่องจักรที่มี
รูปแบบอัตโนมัติหรือก่ึงอัตโนมัติ เป็นต้น โดยมีวิธีกำรค ำนวณ คือ 
 สัดส่วนแรงงานมีฝีมือต่อแรงงานรวม แสดงถึงคุณภำพของแรงงำนด้ำนทักษะ โดยเป็น

องค์ประกอบของ TFP ทำงด้ำนคุณภำพปัจจัยแรงงำน หำกมีค่ำสูง (ต่ ำ) จะสะท้อนถึงคุณภำพ
ของแรงงำนสูง (ต่ ำ) ตัวชี้วัดนี้จึงยิ่งมีค่ำมำกยิ่งดี 

จ ำนวนแรงงำนบริหำร (2.4.8) + จ ำนวนแรงงำนฝ่ำยผลิตที่มีฝีมือ (2.4.9)
จ ำนวนแรงงำนรวม (2.4.8 + 2.4.9 + 2.4.10)

× 100 

 สัดส่วนการฝึกอบรมแรงงาน บ่งบอกถึง คุณภำพของแรงงำนด้ำนทักษะและควำมรู้ โดยเป็น
องค์ประกอบของ TFP ทำงด้ำนคุณภำพปัจจัยแรงงำน หำกมีค่ำสูง (ต่ ำ) จะบ่งชี้ถึงแรงงำนได้
มีกำรพัฒนำทักษะและควำมรู้สูง (ต่ ำ) ตัวชี้วัดนี้จึงยิ่งมีค่ำมำกยิ่งดี 

จ ำนวนแรงงำนที่ได้รับกำรฝึกอบรม (2.4.7)
จ ำนวนแรงงำนรวม (2.4.8 + 2.4.9 + 2.4.10)

× 100 

 อายุโดยเฉลี่ยของแรงงาน (2.4.6) แสดงถึงคุณภำพของแรงงำนด้ำนประสบกำรณ์ โดยเป็น
องค์ประกอบของ TFP ทำงด้ำนคุณภำพปัจจัยแรงงำน หำกมีค่ำสูง (ต่ ำ) จะบ่งชี้ถึง
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนของแรงงำนสูง (ต่ ำ) ตัวชี้วัดนี้จึงยิ่งมีค่ำมำกยิ่งดี 

 สัดส่วนมูลค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี (2.5.8) บ่งบอกถึง คุณภำพของ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีใหม่และมีสภำพกำรใช้งำนที่อยู่ในสภำพดี โดยเป็น
องค์ประกอบของ TFP ทำงด้ำนคุณภำพปัจจัยทุน หำกมีค่ำสูง (ต่ ำ) จะบ่งชี้ถึงประสิทธิภำพ
ของปัจจัยทุนสูง (ต่ ำ) ตัวชี้วัดนี้จึงยิ่งมีค่ำมำกยิ่งดี 

มูลค่ำเครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีมีอำยุไม่เกิน 5 ปี
มูลค่ำเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งหมด

× 100 

 สัดส่วนมูลค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีรูปแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ  (2.5.9) แสดงถึง 
คุณภำพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีเข้ำมำเกี่ยวข้องในกำรด ำเนินงำนมำก โดย
เป็นองค์ประกอบของ TFP ทำงด้ำนคุณภำพปัจจัยทุน หำกมีค่ำสูง (ต่ ำ) จะบ่งชี้ถึงศักยภำพ
ในกำรด ำเนินงำนของปัจจัยทุนสูง (ต่ ำ) จึงมีค่ำมำกยิ่งดี 

มูลค่ำเครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีมีรูปแบบอัตโนมัติและก่ึงอัตโนมัติ
มูลค่ำเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งหมด

× 100 
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3) กำรบริหำรจัดกำร เป็นกลุ่มตัวชี้วัดที่บ่งชี้ถึงลักษณะและควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
ผลิตและกำรขำย อำทิ สัดส่วนกำรผลิตในรูปแบบ OBM และ ODM สัดส่วนกำรจ ำหน่ำยผ่ำน  
E-Commerce และอัตรำส่วนสินทรัพย์ถำวรต่อแรงงำน โดยมีวิธีกำรค ำนวณ คือ 
 สัดส่วนของยอดขาย OBM และ ODM แสดงถึงควำมสำมำรถในกำรออกแบบและจัดกำร 

แบรนด์สินค้ำของตนเอง หำกมีค่ำสูง (ต่ ำ) สะท้อนว่ำมีควำมสำมำรถในกำรผลิตมำก (น้อย) 
ตัวชี้วัดนี้จึงยิ่งมีค่ำมำกยิ่งดี 

สัดส่วนการผลิตแบบ 𝑂𝐷𝑀 (2.1.2) + สัดส่วนการผลิตแบบ 𝑂𝐵𝑀 (2.1.3) 

 สัดส่วนของยอดขาย E-Commerce (2.2) แสดงถึงกำรน ำเอำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้
ประโยชน์ในกำรขำยและด ำเนินงำน หำกมีค่ำสูง (ต่ ำ) สะท้อนว่ำมีควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศมำก (น้อย) ตัวชี้วัดนี้จึงยิ่งมีค่ำมำกยิ่งดี 

 สัดส่วนปัจจัยทุนต่อแรงงาน บ่งบอกถึงควำมเข้มข้นของจำกกำรใช้ที่ดิน อำคำร เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ โดยเป็นองค์ประกอบของ TFP ทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรในกำรใช้ปัจจัยทุนเมื่อเทียบ
กับปัจจัยแรงงำน หำกมีค่ำสูง (ต่ ำ) แสดงถึง กำรใช้ที่ดิน อำคำร เครื่องจักรและอุปกรณ์ในกำร
ด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรมำก (น้อย) ตัวชี้วัดนี้จึงยิ่งมีค่ำมำกยิ่งดี 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (2.8.4)
จ านวนแรงงานรวม (2.4.8 + 2.4.9 + 2.4.10)

 

รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรสะท้อนจำกควำมสำมำรถในกำรควบคุมต้นทุนและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
เช่น สัดส่วนต้นทุนต่อยอดขำย และสัดส่วนมูลค่ำเพ่ิมต่อยอดขำย เป็นต้น โดยมีวิธีกำรค ำนวณ คือ 

 สัดส่วนต้นทุนวัตถุดิบต่อต้นทุนรวม  

ต้นทุนวัตถุดิบ (2.6.1)

(ต้นทุนกำรผลิตรวม (2.6) + ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรรวม (2.7.1) + ดอกเบี้ยจ่ำย (2.7.2))
× 100 

 สัดส่วนต้นทุนแรงงานต่อต้นทุนรวม  

ค่ำตอบแทนแรงงำนรวม (2.6.6 + 2.7.1.6)

(ต้นทุนกำรผลิตรวม (2.6) + ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรรวม (2.7.1) + ดอกเบี้ยจ่ำย (2.7.2))
 

 สัดส่วนต้นทุนรวมต่อยอดขาย เป็นองค์ประกอบของ TFP ทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
ต้นทุน หำกมีค่ำสูง (ต่ ำ) แสดงถึง มีต้นทุนสูง (ต่ ำ) ตัวชี้วัดนี้จึงยิ่งมีค่ำน้อยยิ่งดี 

(ต้นทุนกำรผลิตรวม (2.6) + ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรรวม (2.7.1) + ดอกเบี้ยจ่ำย (2.7.2))

มูลค่ำกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรรวมต่อปี (2.5.2)
× 100 

 สัดส่วนมูลค่าเพ่ิมต่อยอดขาย เป็นองค์ประกอบของ TFP ทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือ
สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำ หำกมีค่ำสูง (ต่ ำ) แสดงถึง กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมได้มำก (น้อย) 
ตัวชี้วัดนี้จึงยิ่งมีค่ำมำกยิ่งดี 

มูลค่ำเพ่ิม 
มูลค่ำกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรรวมต่อปี (2.5.2)

× 100 
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นอกจำกนี้ กำรบริหำรจัดกำรทำงด้ำนกำรเงินยังสำมำรถสะท้อนถึงสถำนะและควำมเสี่ยงทำง
กำรเงินด้ำนสภำพคล่องและด้ำนกำรก่อหนี้ อำทิ อัตรำส่วนสภำพคล่อง อัตรำส่วนหนี้สิน และ
อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุน โดยมีวิธีกำรค ำนวณดังนี้ 

 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) สะท้อนถึง สถำนะสภำพคล่องของกิจกำร  
โดยเป็นองค์ประกอบของ TFP ทำงด้ำนกำรเงิน หำกมีค่ำสูง (ต่ ำ) จะบ่งชี้ถึงสภำพคล่องที่สูง 
(ต่ ำ) ตัวชี้วัดนี้จึงยิ่งมีค่ำมำกยิ่งดี 

สินทรัพย์หมุนเวียน (2.8.1.1)

หนี้สินหมุนเวียน (2.8.2.1)
 

 อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (Debt Ratio) บ่งบอกถึง ภำวะเสี่ยงของธุรกิจอันมำจำกขนำด
ของกำรก่อหนี้ โดยเป็นองค์ประกอบของ TFP ทำงด้ำนกำรเงิน หำกมีค่ำสูง (ต่ ำ) แสดงถึง 
ควำมเสี่ยงทำงกำรเงินด้ำนหนี้สินมำก (น้อย) ตัวชี้วัดนี้จึงยิ่งมีค่ำน้อยยิ่งดี 

หนี้สินรวม (2.8.2)
สินทรัพย์รวม (2.8.1)

 

 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) แสดงถึง ควำมเสี่ยงจำกกำรพ่ึงพำเงินกู้ยืม 
โดยเป็นองค์ประกอบของ TFP ทำงด้ำนกำรเงิน หำกมีค่ำสูง (ต่ ำ) จะสะท้อนถึงควำมเสี่ยง
ทำงกำรเงินด้ำนหนี้สินมำก (น้อย) ตัวชี้วัดนี้จึงยิ่งมีค่ำน้อยยิ่งดี 

หนี้สินรวม (2.8.2)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (2.8.3)

 

4) นวัตกรรม เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงศักยภำพในกำรด ำเนินกิจกำรด้ำนนวัตกรรมและระดับของ
เทคโนโลยี อำทิ สัดส่วนกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำต่อยอดขำย พิจำรณำถึงกำรให้
ควำมส ำคัญในกำรด ำเนินกำรและควำมสำมำรถทำงด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม หำกตัวชี้วัด
เหล่ำนี้มีค่ำสูง (ต่ ำ) จะบ่งชี้ถึงระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรสร้ำงมูลค่ำให้กับสินค้ำและ
บริกำรที่สูง (ต่ ำ) รวมถึง ศักยภำพในกำรยกระดับรูปแบบกำรด ำเนินงำนและกระบวนกำรผลิตที่
สูง (ต่ ำ) ตัวชี้วัดกลุ่มนี้จึงยิ่งมีค่ำมำกยิ่งดี 
 สัดส่วนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา   

ค่ำใช้จ่ำยในกำรวิจัยและพัฒนำ (2.7.1.3)
มูลค่ำกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรรวมต่อปี (2.5.2)

× 100 
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1.3 แนวทำงกำรทดสอบปัจจัยส ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อ TFP 
ในกำรวิเครำะห์ผู้ประกอบกำรที่มีระดับผลิตภำพกำรผลิตสูงและมีกำรเติบโตที่ดี  จะคัดเลือกกลุ่ม

ตัวอย่ำงที่จะเป็นกลุ่มที่มีศักยภำพสูงจะพิจำรณำจำกระดับผลิตภำพกำรผลิต (TFP) โดยเฉลี่ยในช่วงปี พ.ศ. 
2561-2563 และอัตรำกำรเติบโตของผลิตภำพกำรผลิต (TFPG) โดยเฉลี่ยในช่วงปี พ.ศ. 2561-2563 โดย
คัดเลือกผู ้ประกอบกำรที่มีต ำแหน่งของเปอร์เซ็นต์ไทล์ของทั ้งสองปัจจัยเกินกว่ำร้อยละ 50 กล่ำวคือ 
ผู้ประกอบกำรในกลุ่มนี้จะมีระดับ TFP และ TFPG มำกกว่ำครึ่งหนึ่งของประชำกร  

หลังจำกที่ได้กลุ่มตัวอย่ำงที่ผู้น ำที่มีศักยภำพสูง หรือกลุ่มผู้น ำ (Best Practice) แล้ว จะน ำเอำตัวชี้วัด
ที่ใช้ในกำรอธิบำย TFP ของผู้ประกอบกำรแต่ละรำยในกลุ่มตัวอย่ำงที่ดี มำเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ประกอบกำร
ที่เหลือแต่ละรำย โดยใช้วิธีกำรทดสอบนัยส ำคัญควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่ำงจำกค่ำสถิติ  t โดย
ก ำหนดรูปแบบกำรทดสอบในกรณีไม่ทรำบค่ำพำรำมิเตอร์ของประชำกร ซึ่งมีสูตรกำรค ำนวณดังนี้ 

𝑡 =
(�̅�1 − �̅�2) − (𝜇1 − 𝜇2)

√
𝑠1

2

𝑛1
+

𝑠2
2

𝑛2

 

โดยที่ t คือ ค่ำสถิติ t  �̅� คือ ค่ำเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่ำง  𝜇 คือ ค่ำเฉลี่ยของประชำกร  s คือ ส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำนของกลุ่มตัวอย่ำง  และ n คือ จ ำนวนตัวอย่ำง 

ในกำรทดสอบสมมติฐำนอ้ำงอิงค่ำควำมเชื่อมั่นร้อยละ 95 และมีสมมติฐำนดังนี้ 
𝐻0: 𝜇1 − 𝜇2 = 0 
𝐻1: 𝜇1 − 𝜇2 ≠ 0 
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บทที่ 2 
ผลิตภาพการผลิตรวมและผลประกอบการ 

ของอุตสาหกรรมการผลิตของไทย 
 

 

การส ารวจข้อมูลและจัดท ารายงานผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม ปี 2563 ของส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ท าการวิเคราะห์ผลิตภาพของอุตสาหกรรมการผลิต
ของประเทศไทย ภายใต้การส ารวจกลุ่มตัวอย่างกว่า 2,813 ราย เพื่อศึกษาวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดที่ส าคัญ คือ 
การขยายตัวของ TFP ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับความสามารถของผู้ผลิตในการที่จะสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้สูงขึ้นด้วยปัจจัยเชิงคุณภาพ นอกเหนือจากการเพ่ิมปริมาณการใช้ปัจจัยการผลิตหลัก ได้แก่ ปัจจัย
ทุน (Capital Contribution) และแรงงาน (Labor Contribution) ซึ่งโดยหลักการแล้ว อัตราการเติบโต
ของผลิตภาพการผลิตรวม (TFP Growth : TFPG) นี้ เป็นตัวชี้วัดถึงการขยายตัวของมูลค่าเพ่ิมที่เกิดจาก 
ปัจจัยอ่ืน ๆ อาทิ คุณภาพของปัจจัยการผลิตทั้งคุณภาพของแรงงานและคุณภาพปัจจัยทุน ความสามารถใน
การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ความเสี่ยงด้านการเงิน และการพัฒนาด้านเทคโนโลยี รวมถึงภาวะตลาดและ
ปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าเพ่ิม  

ในโลกยุคปัจจุบัน มีความท้าทายทางธุรกิจที่ผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมต้องเผชิญมากยิ่งขึ้น 
ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่สั งคมผู้สูงอายุ เต็มรูปแบบ ทิศทางการค้าและการลงทุนในตลาดโลกมี 
ความไม่แน่นอนมากยิ่งขึ้นจากความขัดแย้งและการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลง 
ทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด รวมทั้งการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ท าให้เทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาท
มากขึ้น เกิดช่องทางตลาดใหม่ ๆ  ในขณะเดียวกัน ก็มีคู่แข่งรายใหม่เพ่ิมมากขึ้นด้วย ผู้ประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมจึงจ าเป็นต้องปรับตัวให้สามารถแข่งขันได้ในยุค New Normal นี้ โดยความสามารถในการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมไทยมีแนวโน้มชะลอตัวต่ออย่างต่อเนื่อง  การติดตามและศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภาพ รวมถึงปัจจัยและตัวชี้วัดส าคัญ จึงมีความส าคัญกับการก าหนดทิศทางของมาตรการและนโยบายใน
การส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมได้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

ในการวิเคราะห์ผลิตภาพการผลิตและผลประกอบการภาคอุตสาหกรรม จะพิจารณาทั้งในภาพรวม
ของอุตสาหกรรมการผลิต และในระดับสาขาการผลิตส าคัญที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงที่สุด 10 อันดับแรก และสาขาการ
ผลิตอ่ืน ๆ อีก 5 สาขา ที่มีผลการส ารวจครอบคลุมมูลค่ายอดขายของประชากรมากกว่าร้อยละ 50 โดยสาขา
การผลิตที่ท าการวิเคราะห์เชิงลึกทั้งหมด 15 สาขานี้ ครอบคลุมสัดส่วนมูลค่าเพ่ิมถึงร้อยละ 64.4 ของมูลค่าเพ่ิม
ของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ประกอบด้วย 
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 สาขาการผลิตที่ส าคัญ 10 อันดับแรก 
TSIC : 10 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร 
TSIC : 29 การผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถก่ึงพ่วง 
TSIC : 19 การผลิตถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม 
TSIC : 26 การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ท่ีใช้ในทางทัศนศาสตร์ 
TSIC : 22 การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 
TSIC : 20 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 
TSIC : 23 การผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่ท าจากแร่อโลหะ 
TSIC : 11 การผลิตเครื่องดื่ม 
TSIC : 24 การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน 
TSIC : 27 การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า 

 สาขาการผลิตอ่ืน ๆ  
TSIC : 12 การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
TSIC : 17 การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 
TSIC : 25 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่องจักร) 
TSIC : 30 การผลิตอุปกรณ์ขนส่งอ่ืน ๆ 
TSIC : 32 การผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ 
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2.1 สรุปผลการวิเคราะห์ 
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ภาคอุตสาหกรรมการผลิตหดตัวมากขึ้นจากปีก่อน ตามปริมาณปัจจัยการผลิต และความสามารถในการ
ผลิตที่หดตัว โดยในปี พ.ศ. 2562 มูลค่าเพ่ิมหดตัวร้อยละ 2.94 และในปี พ.ศ. 2563 หดตัวเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 
9.49 เป็นผลมาจากปริมาณปัจจัยการผลิตทั้งแรงงานและปัจจัยทุนหดตัวร้อยละ 5.77 และ 1.68 ตามล าดับ 
ส่วนความสามารถในการผลิต หรือผลิตภาพการผลิตรวม (TFP) หดตัวร้อยละ 2.04 ดังแสดงรายละเอียด 
ในแผนภาพที่ 2.1 

แผนภาพที่ 2.1 : การเติบโตของมูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรมและองค์ประกอบ 

 
ที่มา : ผลการส ารวจข้อมูลตามแบบ ร.ง. 9 ปี 2563 ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) รวบรวมและ
ประมวลผลโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) 

ส าหรับความสามารถในการผลิตที่ลดลง (TFPG) ในปี พ.ศ. 2563 เป็นผลมาจากปัจจัยภายนอก 
เป็นหลัก คือ ภาวะตลาดหดตัวถึงร้อยละ 5.02 ตามยอดขายทั้งในและต่างประเทศ  ประกอบกับคุณภาพของ
ปัจจัยแรงงานลดลงร้อยละ 0.15 โดยสัดส่วนแรงงานที่มีทักษะและวิชาชีพ รวมถึงสัดส่วนแรงงานที่ ได้รับการ
ฝึกอบรมลดลง  ในขณะที่ ปัจจัยเชิงคุณภาพภายในของอุตสาหกรรมที่เหลือยังมีพัฒนาการที่ดีขึ้น โดยคุณภาพ
ปัจจัยทุน และปัจจัยเชิงคุณภาพอ่ืน ๆ ขยายตัวร้อยละ 0.65 และ 2.49 ตามล าดับ เนื่องจากสัดส่วนเครื่องจักร
และอุปกรณ์ใหม่และมีรูปแบบการท างานอัตโนมัติมากขึ้น  รวมทั้ง ผู้ประกอบการใช้เครื่องจักรต่อแรงงาน 
มากขึ้น พัฒนารูปแบบการผลิตแบบ ODM และ OBM เพ่ิมขึ้น และมีการใช้ช่องทางการตลาดผ่าน  
E-commerce ประกอบกับมีความเสี่ยงจากการก่อหนี้ลดลง และมีแนวโน้มลงทุนด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมากขึ้น แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงด้านสัดส่วนต้นทุนที่สูงขึ้น ท าให้มูลค่าเพ่ิมต่อยอดขายลดลงด้วย รวมถึง 
การลงทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ยังอยู่ในระดับต่ ามาก  โดยการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเชิงคุณภาพ 
ทั้งภายในและภายนอกทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ส่งผลให้ความสามารถในการผลิตของปัจจัยทุนและแรงานลดลง
ร้อยละ 1.96 และ 0.08 ตามล าดับ  
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เมื่อพิจารณาการเติบโตของมูลค่าเพ่ิมและ  TFPG โดยจ าแนกกลุ่มผู้ประกอบการตามสถานะ 
การเติบโตของตัวชี้วัดทั้งสอง แสดงให้เห็นว่า ผู้ประกอบการเกือบทุกกลุ่มมีมูลค่าเพ่ิมหดตัว และมีเพียง
อุตสาหกรรมยา และเครื่องใช้ไฟฟ้าเท่านั้น ที่อยู่ในสถานะที่ดีมีมูลค่าเพ่ิมและ TFP ขยายตัว  ในขณะที่  
กลุ่มผู้ประกอบการที่มีสถานะแนวโน้มดี หรือมีมูลค่าเพ่ิมหดตัว แต่ TFP ยังขยายตัว จะเป็นผู้ผลิตในสาขา
อุตสาหกรรมอาหาร ยาสูบ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนัง อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกล และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  
ส่วนผู้ประกอบการในกลุ่มอ่ืน ๆ มีมูลค่าเพ่ิมและ TFPG หดตัว  

ตารางท่ี 2.1 : การจ าแนกกลุ่มผู้ผลิตตามการเติบโตของมูลค่าเพิ่มและ TFP ปี พ.ศ. 2563 
กลุ่มแนวโน้มดี : มูลค่าเพ่ิมหดตัว แต่ TFP ขยายตัว กลุ่มดี : มูลค่าเพ่ิมและ TFP ขยายตัว 

 สาขาการผลติ : อาหาร ยาสูบ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนัง 
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกล และผลิตภณัฑ์อื่น ๆ 

 สาขาการผลติ : ยา และเครื่องใช้ไฟฟ้า 

กลุ่มไม่ดี : มูลค่าเพ่ิมและ TFP หดตัว กลุ่มแนวโน้มไม่ดี : มูลค่าเพ่ิมขยายตัว แต่ TFP หดตัว 
 ขนาดกิจการ : ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 
 ภูมิภาค : กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ 

ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และ
ภาคตะวันตก 

 สาขาการผลติ : เครื่องดืม่ สิ่งทอ กระดาษ ปิโตรเลียม 
เคมี ยาง พลาสติก แร่อโลหะ โลหะมูลฐาน โลหะ
ประดิษฐ ์ยานยนต์ ขนส่งอื่น และเฟอร์นิเจอร ์

- 

ที่มา : ผลการส ารวจข้อมูลตามแบบ ร.ง. 9 ปี 2563 ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) รวบรวมและ
ประมวลผลโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.)  

 

2.2 โครงสร้างอุตสาหกรรม 
การส ารวจผลิตภาพการผลิตและผลประกอบการของอุตสาหกรรมการผลิตในปี พ.ศ. 2563 อาศัย

ข้อมูลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างภาคสนามทั้งหมด 2,813 ราย ครอบคลุมมูลค่ายอดขายของประชากร 
นิติบุคคลในภาคอุตสาหกรรมการผลิตจากข้อมูลส ามะโนอุตสาหกรรมร้อยละ 64.4 โดยการส ารวจครอบคลุม
อุตสาหกรรมการผลิตในระดับความละเอียด TSIC 2 หลัก จ านวน 21 สาขา ซึ่งสาขาที่มีจ านวนตัวอย่าง 
มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร (TSIC 10) การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก (TSIC 
22) และการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี (TSIC 20) มีจ านวน 596  305  และ 260 ตัวอย่าง ตามล าดับ  

หากจ าแนกกลุ่มตัวอย่างตามขนาดของจ านวนแรงงานและรายได้ พบว่า กิจการในกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็นกิจการขนาดใหญ่ (Large Enterprise : L) จ านวน 1,365 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 48.5 ของจ านวน
ตัวอย่างทั้งหมด) รองลงมาคือ กิจการขนาดกลาง (Medium Enterprise : M) จ านวน 790 ตัวอย่าง (คิดเป็น
ร้อยละ 28.1 ของจ านวนตัวอย่างทั้งหมด) และกิจการขนาดเล็ก (Small Enterprise : S) จ านวน 658 ตัวอย่าง 
(คิดเป็นร้อยละ 23.4 ของจ านวนตัวอย่างทั้งหมด)  นอกจากนี้ เมื่อพิจารณากลุ่มตัวอย่างในเชิงพ้ืนที่สะท้อนว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มาจากพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีจ านวน 1,614 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 
57.4 ของจ านวนตัวอย่างทั้งหมด) รองลงมาคือ ภาคตะวันออก จ านวน 574 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 20.4 
ของจ านวนตัวอย่างทั้งหมด) และภาคกลาง จ านวน 154 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 5.5 ของจ านวนตัวอย่าง
ทั้งหมด) ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2.2 
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ตารางท่ี 2.2 : โครงสร้างของกลุ่มตัวอย่างจากการส ารวจภาคสนาม 

(ก) จ าแนกตามสาขาการผลิต และขนาด 

TSIC 

สัดส่วนความ
ครอบคลุมของ

ยอดขาย
ประชากร: 

Coverage (%) 

ขนาดของกิจการ (ราย) 

L 
สัดส่วน 
(%) 

M 
สัดส่วน 
(%) 

S 
สัดส่วน 
(%) 

รวม 
สัดส่วน 
(%) 

10 อาหาร 80.0 307 10.9 157 5.6 132 4.7 596 21.2 
22 ยางและพลาสติก 60.4 156 5.5 85 3.0 64 2.3 305 10.8 
20 เคมี 94.5 136 4.8 66 2.3 58 2.1 260 9.2 
23 แร่อโลหะ 90.0 93 3.3 63 2.2 84 3.0 240 8.5 
25 โลหะประดิษฐ ์ 60.8 63 2.2 47 1.7 19 0.7 129 4.6 
17 กระดาษ 80.5 55 2.0 39 1.4 33 1.2 127 4.5 
27 เครื่องใช้ไฟฟ้า 50.4 62 2.2 38 1.4 23 0.8 123 4.4 
29 ยานยนต ์ 51.5 72 2.6 37 1.3 14 0.5 123 4.4 
26 อิเล็กทรอนิกส์ 68.2 73 2.6 25 0.9 10 0.4 108 3.8 
14 เครื่องนุ่งห่ม 31.5 30 1.1 36 1.3 34 1.2 100 3.6 
32 สินค้าอ่ืน 83.5 29 1.0 32 1.1 36 1.3 97 3.4 
11 เครื่องดื่ม 75.0 48 1.7 12 0.4 26 0.9 86 3.1 
24 โลหะมูลฐาน 69.2 65 2.3 12 0.4 9 0.3 86 3.1 
15 เครื่องหนัง 66.4 23 0.8 29 1.0 30 1.1 82 2.9 
13 สิ่งทอ 43.6 32 1.1 27 1.0 19 0.7 78 2.8 
31 เฟอร์นิเจอร์ 46.7 21 0.7 32 1.1 26 0.9 79 2.8 
28 เครื่องจักรกล 48.0 40 1.4 19 0.7 14 0.5 73 2.6 
21 ยา 46.0 24 0.9 16 0.6 5 0.2 45 1.6 
19 ปิโตรเลยีม 55.2 19 0.7 9 0.3 10 0.4 38 1.4 
30 ชิ้นส่วนชนส่งอ่ืน 83.9 12 0.4 8 0.3 10 0.4 30 1.1 
12 ยาสูบ 90.4 5 0.2 1 0.0 2 0.1 8 0.3 

รวม 64.4 1,365 48.5 790 28.1 658 23.4 2,813 100.00 

(ข) จ าแนกตามพื้นที่ 
พื้นที่ จ านวน (ราย) สัดส่วน (%) 

กรุงเทพและปริมณฑล 1,614 57.4 
ตะวันออก 574 20.4 
กลาง 154 5.5 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 153 5.4 
ใต ้ 128 4.6 
เหนือ  109 3.9 
ตะวันตก 81 2.9 

รวม 2,813 100.00 

ที่มา : ผลการส ารวจข้อมูลตามแบบ ร.ง. 9 ปี 2563 ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) รวบรวมและ
ประมวลผลโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.)  
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ภาพรวมโครงสร้างอุตสาหกรรมของไทยมีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มผู้ผลิต การวิเคราะห์จึงได้
จ าแนกผู้ผลิตออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการศึกษาเปรียบเทียบ โดยจ าแนกประเภทของ
กลุ่มผู้ผลิตตามขนาด ได้แก่ กิจการขนาดใหญ่ กิจการขนาดกลาง และกิจการขนาดเล็ก กลุ่มผู้ผลิตตามพ้ืนที่ 
ได้แก่ กรุงเทพและปริมณฑล ตะวันออก กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ ใต้ และตะวันตก รวมทั้ง  
กลุ่มผู้ผลิตตามสาขาการผลิตอ้างอิงรหัสมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทย (TSIC) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.2.1 จ าแนกตามขนาดกิจการ 

กลุ่มกิจการขนาดเล็กมีความอ่อนไหวและได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยมากที่สุด  
อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการ SME มีการปรับตัวและมีสัดส่วนการใช้ช่องทางตลาดออนไลน์ผ่าน E-commerce 
มากกว่ากิจการขนาดใหญ่  ในขณะที่ กิจการขนาดใหญ่ยังคงมีทรัพยากรในการลงทุนด้านเครื่องจักรและ
อุปกรณ ์รวมถึงทรัพยากรมนุษย์มากกว่า สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้สูง และมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา 
มากกว่า SME อีกทั้งยัง สามารถเข้าถึงตลาดต่างประเทศ และเข้าร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลก หรือเครือข่าย
การผลิตในภูมิภาคต่าง ๆ ได้ 

2.2.2 จ าแนกตามภูมิภาค 

ผู้ประกอบการในภาคตะวันออก และกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงภาคกลาง ซึ่งมีกิจการขนาด
ใหญ่จ านวนมาก จึงมีศักยภาพด้านการลงทุนและใช้งานเครื่องจักรและอุปกรณ์สูง โดยผู้ประกอบการในเขต
พื้นที ่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ยังมีการพัฒนาการผลิตในรูปแบบ  ODM และ OBM มากที่สุด  ส าหรับ 
ภาคตะวันออกกมีโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ ที ่มีความพร้อมมาก ช่วยให้ต้นทุนต่ า และมีการพัฒนา
ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาก  ในขณะที่ ภาคตะวันตก และภาคใต้ มีความพร้อมด้านทรัพยากร
มนุษย์ต่ ากว่าภูมิภาคอ่ืน อีกทั้ง ภาคตะวันตกยังมีการสร้างมูลค่าเพ่ิมน้อยที่สุด และภาคใต้มีความเสี่ยงด้าน
หนี้สินสูงที่สุด  

2.2.3 จ าแนกตามสาขาอุตสาหกรรม 

ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดแสดงให้เห็นว่า  เกือบทุกสาขาการผลิตต้องเผชิญกับตลาดหดตัวตาม 
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกับคุณภาพปัจจัยแรงงานชะลอลงจากสัดส่วน 
การฝึกอบรมแรงงาน  อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการมีการปรับตัวพัฒนาการผลิตรูปแบบ ODM และ OBM 
มากขึ้น รวมถึง มีการสัดส่วนการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เพ่ิมขึ้น และคุณภาพของปัจจัยทุนดีขึ้น โดยลงทุน
เครื่องจักรใหม่และเครื่องจักรอัตโนมัติมากขึ้น และมีความระมัดระวังในการบริหารความเสี่ยงทางการเงินดีขึ้น
จากหนี้สินลดลง  

 

2.3 ผลิตภาพการผลิตรวมของภาคอุตสาหกรรมการผลิต 
เศรษฐกิจของไทยในปี พ.ศ. 2563 เข้าสู่สภาวะถดถอย มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross 

Domestic Product: GDP) ณ ราคาปีปัจจุบัน หดตัวถึงร้อยละ 7.10 ซึ่งมีสาเหตุส าคัญจากการระบาดของ
COVID-19 และมาตรการจ ากัดการเดินทางระหว่างประเทศ รวมถึงมาตรการ Lock-down และการเว้น
ระยะห่างทางสังคมภายในประเทศ ส่งผลให้เศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของโลกและไทยหดตัว ทั้งทางด้าน
การบริโภคของภาคเอกชน การลงทุน การน าเข้าและการส่งออก โดยมีเพียงการใช้จ่ายของภาครัฐเท่านั้นที่ยัง
ขยายตัวจากการด าเนินมาตรการบรรเทาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ   
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นอกจากนี้ การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังส่งผลกระทบต่อสาขาธุรกิจต่าง ๆ ในวงกว้าง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบมาจากมาตรการจ ากัดการเดินทางระหว่างประเทศ
ตลอดทั้ งปี   ในภาพรวมกลุ่มธุรกิจหลักมีการหดตัวตามทิศทางของเศรษฐกิจในภาพรวมเช่นกัน  
โดยภาคอุตสาหกรรม (ประกอบด้วยเหมืองแร่ การผลิต ไฟฟ้าและน้ า) มีการหดตัวมากถึงร้อยละ 9.28  
ซึ่งอุตสาหกรรมการผลิตหดตัวถึงร้อยละ 8.52  ในขณะที่ภาคการค้าและการบริการ หดตัวร้อยละ 6.74 และ
ภาคเกษตรหดตัวร้อยละ 1.46  

เศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. 2563 ในภาพรวมมีการหดตัว โดยมีผลมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 
เป็นหลัก ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจในหลายภาคส่วน โดยมาตรการของรัฐในการควบคุมการแพร่ระบาดถือเป็น
ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ นอกจากนี้ ยังมีผลของราคาของผลผลิตเกษตร
และรายได้ของเกษตรกรลดลง รวมถึง อัตราว่างงานที่สูงและตลาดแรงงานเปราะบาง อาจส่งผลต่อก าลังซื้อ
ภายในประเทศ การพัฒนาสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย และการฟื้นตัวและเสถียรภาพเศรษฐกิจในระยะยาว  

ส าหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. 2564 มีกระแสแนวโน้มของปัจจัยที่ส าคัญ คือ ภาวะการแพร่
ระบาดของ COVID-19 และการเข้าถึงและบริหารจัดการการกระจายวัคซีนป้องกัน COVID-19 การจัดการหนี้
สาธารณะที่มีความจ ากัดในการด าเนินมาตรการเพ่ือเยียวยาผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากขึ้น 
การด าเนินการเพ่ือสนับสนุนกรอบแนวทางการพัฒนาตาม BCG Model การจัดเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
ยางรถยนต์ของสหรัฐอเมริกา รวมถึงการแก้ปัญหาเยียวยาและฟ้ืนฟูตลาดแรงงานที่มีความเปราะบาง ประกอบ
กับปัจจัยภายนอกอ่ืน ได้แก่ ราคาน้ ามันที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น และภัยแล้ง ที่จะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตและ
ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น 

แผนภาพที่ 2.2 : บัญชีการเจริญเติบโตและตัวชี้วัดของกิจการในกลุ่มตัวอย่าง 
(หน่วย : %) 

ปี (พ.ศ.) มูลค่าเพิ่ม 
แหล่งที่มาของมลูค่าเพิ่มจาก 

แรงงาน ทุน TFPG 
แหล่งที่มาของ TFPG จาก 

ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภาพทุน 
2562 -2.94  -0.59  -2.47  0.12  -0.91  1.03  
2563 -9.49  -5.77  -1.68  -2.04  -0.08  -1.96  

 

ปี (พ.ศ.) TFPG 
แหล่งที่มาของ TFPG จาก 

คุณภาพแรงงาน คุณภาพทุน ปัจจัยคุณภาพอ่ืน ภาวะตลาด 
2562 0.12  -3.48  0.26  5.44  -2.09 
2563 -2.04  -0.15  0.65  2.48  -5.02 
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ที่มา : ผลการส ารวจข้อมูลตามแบบ ร.ง. 9 ปี พ.ศ. 2563 ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) รวบรวมและ
ประมวลผลโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) 

ในปี พ.ศ. 2563 ภาพรวมของกิจการในอุตสาหกรรมการผลิตมีมูลค่าเพ่ิมหดตัวร้อยละ 9.49 เป็นผล
มาจากการใช้ปัจจัยทุนและจ านวนชั่วโมงการท างานที่หดตัวร้อยละ 1.68 และ 5.77 ตามล าดับ รวมถึง 
ความสามารถในการผลิตของกิจการที่สะท้อนผ่าน TFP หดตัวร้อยละ 2.04 โดยเกิดจากภาวะตลาดที่ 
ซบเซาเป็นส าคัญที่หดตัวถึงร้อยละ 5.02  ในขณะที่ ปัจจัยเชิงคุณภาพยังคงเติบโต คือ คุณภาพปัจจัยทุน 
และปัจจัยเชิงคุณภาพอ่ืน ๆ โดยขยายตัวร้อยละ 0.65 และ 2.49 ตามล าดับ ซึ่งมีตัวชี้วัดผลประกอบการที่
ส่งผลกระทบต่อ TFPG ดังนี้ 

ส าหรับปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลทางลบต่อ TFPG ได้แก่ 

o ภาวะตลาดที่ซบเซา โดยยอดขายและการส่งออกหดตัวมากถึงร้อยละ 7.73 และ 6.82 
ตามล าดับ 

o คุณภาพแรงงานมีแนวโน้มลดลง มีแรงงานทักษะและการฝึกอบรมแรงงานลดลง โดย
สัดส่วนแรงงานที่ได้รับการฝึกอบรมลดลงจากร้อยละ 21.59 เหลือร้อยละ 20.53 รวมถึง 
สัดส่วนแรงงานทักษะและวิชาชีพลดลงเล็กน้อย  

o ต้นทุนสูงข้ึน และสร้างมูลเพิ่มได้ลดลง สะท้อนจากสัดส่วนต้นทุนทั้งหมดต่อยอดขายเพ่ิมขึ้น
จากร้อยละ 92.25 เป็นร้อยละ 92.87 เป็นผลการเพิ่มขึ้นของทั้งต้นทุนการผลิต  ในขณะที่ 
สัดส่วนมูลค่าเพ่ิมต่อยอดขายลดลงจากร้อยละ 25.01 เหลือร้อยละ 24.34  

  

6
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ในขณะที่ ผลประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ส่งสัญญาณดีขึ้นสนับสนุนการขยายตัวของ  TFPG 
ประกอบด้วย 

o คุณภาพปัจจ ัยทุนมีแนวโน้มด ีขึ้น มีการใช้เครื่องจักรใหม่และเครื่องจักรอัตโนมัติ 
มากขึ้น สะท้อนจากสัดส่วนเครื่องจักรใหม่อายุไม่เกิน 5 ปี เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.09 เป็น
ร้อยละ 11.13  ส ัดส่วนของเครื ่องจักรที ่สามารถด าเนินงานด้วยระบบอัตโนมัติหรือ
กึ่งอัตโนมัติเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 25.21 เป็นร้อยละ 27.56   

o รูปแบบการผลิตและขายพัฒนามากขึ้น มีการออกแบบและแบรนด์ของตนเองมากขึ้น 
รวมถึง มีการขายผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น โดยสัดส่วนการผลิตในรูปแบบ ODM และ 
OBM เพิ ่มขึ ้นจากร้อยละ 23.97 เป็นร้อยละ 25.23  ในขณะที ่ ส ัดส่วนยอดขาย  E-
commerce เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย 

o ความเสี่ยงทางด้านหนี้สินลดลง มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงจาก 0.77 เท่า เหลือ 0.52 
เท่า  

o การลงทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น มีสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาต่อยอดขาย
เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 0.006 เป็นร้อยละ 0.013 

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเชิงคุณภาพทั้งภายในและภายนอกท้ังหมดที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้
ความสามารถในการผลิตเฉพาะส่วนของปัจจัยทุนและแรงานลดลงร้อยละ 1.96 และ 0.08 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 2.3 : ตัวช้ีวัดผลประกอบการของภาคอุตสาหกรรมการผลิต 
ตัวชี้วดั 2562 2563 

ภาวะตลาด   
การเติบโตของยอดขาย (ร้อยละ) -3.22 -7.73 
การเติบโตของการส่งออก (ร้อยละ)  -6.82 
คุณภาพปัจจยัการผลิต   
สัดส่วนแรงงานที่มีทักษะ/แรงงานวิชาชพี (ร้อยละ) 47.22 46.98 
สัดส่วนแรงงานที่ได้รับการฝึกอบรม (ร้อยละ) 21.59 20.53 
อายุโดยเฉลี่ยของแรงงาน (ปี) 35.25 35.31 
สัดส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ (ร้อยละ) 10.09 11.13 
สัดส่วนมูลค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มอีายุไม่เกิน 5 ปี (ร้อยละ) 25.21 27.56 
การบริหารจัดการ   
ด้านการผลิตและการขาย   
สัดส่วน E-Commerce (ร้อยละ) 0.96 1.34 
สัดส่วนค่าใช้จ่าย ICT (%) 0.17 0.16 
สัดส่วนการผลิต ODM และ OBM (ร้อยละ) 23.97 25.23 
สัดส่วนปัจจัยทุนตอ่แรงงาน (ล้านบาท/คน) 1.95 2.03 
ด้านต้นทุน   
สัดส่วนต้นทุนทั้งหมดต่อยอดขาย (ร้อยละ) 92.25 92.87 
สัดส่วนต้นทุนการผลิตต่อยอดขาย (ร้อยละ) 81.04 81.81 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารต่อยอดขาย (ร้อยละ) 10.25 10.18 
สัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อยอดขาย (ร้อยละ) 25.01 24.34 
สัดส่วนต้นทุนวัตถุดิบต่อต้นทุนการผลิต (ร้อยละ) 71.22 71.23 
สัดส่วนต้นทุนแรงงานต่อต้นทุนทั้งหมด (ร้อยละ) 5.07 5.18 
ด้านการเงิน   
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.83 1.87 
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ตัวชี้วดั 2562 2563 
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (เท่า) 0.42 0.44 
อัตราส่วนหนี้สินต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.77 0.52 
นวัตกรรม   
สัดส่วนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อยอดขาย (ร้อยละ) 0.006 0.013 

ที่มา : ผลการส ารวจข้อมูลตามแบบ ร.ง. 9 ปี พ.ศ. 2563 ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) รวบรวมและ
ประมวลผลโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) 

 

2.4 ผลิตภาพการผลิตรวมของผู้ผลิตในแต่ละกลุ่ม 
การประเมินสถานะของกิจการในอุตสาหกรรมรายสาขาการผลิตจะใช้เกณฑ์การพิจารณาจาก 

อัตราการขยายตัวของมูลค่าเพ่ิมและผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรม โดยผลการประเมินสถานะของ
ผู้ประกอบการแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

 กลุ่มสถานะดี : มีมูลค่าเพ่ิมและ TFP ขยายตัว 
 กลุ่มสถานะไม่ดี : ทั้งมูลค่าเพ่ิมและ TFP หดตัว  
 กลุ่มแนวโน้มดี : แม้มูลค่าเพ่ิมจะหดตัว แต ่TFP ยังขยายตัว 
 กลุ่มแนวโน้มไม่ดี : แม้มูลค่าเพ่ิมขยายตัว แต ่TFP หดตัว 
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2.4.1 จ าแนกตามขนาดของกิจการ 
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เมื่อเปรียบเทียบผู้ประกอบการที่มีขนาดกิจการต่างกัน พบว่า กิจการในทุกขนาดมีมูลค่าเพ่ิมและ TFP 
หดตัวในปี พ.ศ. 2563 โดยกิจการขนาดใหญ่มีมูลค่าเพ่ิมและ TFP หดตัวน้อยที่สุด  ในขณะที่ กิจการขนาดเล็ก
หดตัวมากที่สุด  

แผนภาพที่ 2.3 : ผลการวิเคราะห์ผลิตภาพและผลประกอบการภาคอุตสาหกรรม 
ในกรณีจ าแนกตามขนาดกิจการ 

 
ที่มา : ผลการส ารวจข้อมูลตามแบบ ร.ง. 9 ปี พ.ศ. 2563 ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) รวบรวมและ
ประมวลผลโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) 

ปัจจัยส าคัญที่สนับสนุน TFPG ของกิจการในแต่ละขนาด คือ การพัฒนาการผลิตในรูปแบบ ODM 
และ OBM มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่ม SME รวมถึง ผู้ประกอบการมีการลงทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มากขึ้น  นอกจากนี้ กิจการขนาดใหญ่และขนาดกลางยังมีการใช้ E-commerce มากขึ้น และสามารถสร้าง
มูลค่าสินค้าได้มากขึ้น  โดยปัจจัยที่แตกต่างกัน ได้แก่ กิจการขนาดใหญ่มีคุณภาพปัจจัยทุนดีขึ้นจากสัดส่วน
เครื่องจักรใหม่ และสัดส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติเพิ่มขึ้น  ในขณะที่ กิจการ SME มีต้นทุนต่อยอดขายลดลง 
และมีความเสี่ยงด้านการเงินลดลง 

ส าหรับปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่มีผลทางลบต่อ TFPG ของกิจการในแต่ละขนาด คือ ภาวะตลาดซบเซา 
ท าให้ยอดขายและการส่งออกหดตัวอย่างมาก ประกอบกับคุณภาพแรงงานลดลงเป็นผลมาจากสัดส่วน 
การฝึกอบรมลดลง  ขณะที่ปัจจัยที่แตกต่างกันของกิจการต่าง ๆ ได้แก่ กิจการขนาดใหญ่มีความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่องมากขึ้น  ส่วนกิจการขนาดเล็กมีความสามารถในการสร้างมูลค่าสินค้าลดลง 

ตารางท่ี 2.4 : ตัวช้ีวัดที่ส าคัญของภาคอุตสาหกรรมในกรณีจ าแนกตามขนาดกิจการ 

ตัวชี้วดั 
ใหญ่ (L) กลาง (M) เล็ก (S) 

2562 2563 2562 2563 2562 2563 
ภาวะตลาด       
การเติบโตของยอดขาย (ร้อยละ) -2.99 -10.02 -5.56 -9.59 -7.61 -12.40 
สัดส่วนการส่งออก (ร้อยละ)  -12.32  -7.38  -15.63 
คุณภาพปัจจยัการผลิต       
สัดส่วนแรงงานที่มีทักษะ/แรงงานวิชาชพี (ร้อยละ) 50.82 51.43 45.17 45.65 38.92 39.76 
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ตัวชี้วดั 
ใหญ่ (L) กลาง (M) เล็ก (S) 

2562 2563 2562 2563 2562 2563 
สัดส่วนแรงงานที่ได้รับการฝึกอบรม (ร้อยละ) 26.60 25.29 13.15 11.63 6.65 6.18 
อายุโดยเฉลี่ยของแรงงาน (ปี) 37.06 37.14 37.72 37.89 38.18 38.12 
สัดส่วนมูลค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มอีายุไม่เกิน 5 ปี 
(ร้อยละ) 

32.30 35.25 16.10 16.37 9.20 8.93 

สัดส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ (ร้อยละ) 30.56 31.81 24.11 23.48 24.38 24.64 
การบริหารจัดการ       
ด้านการผลิตและการขาย       
สัดส่วน E-Commerce (ร้อยละ) 0.53 0.2 0.66 1.86 1.26 1.27 
สัดส่วนการผลิต ODM และ OBM (ร้อยละ) 25.67 26.01 18.22 21.90 22.45 25.81 
สัดส่วนปัจจัยทุนตอ่แรงงาน (ล้านบาท/คน) 2.24 2.34 1.01 1.00 0.44 0.44 
ด้านต้นทุน       
สัดส่วนต้นทุนทั้งหมดต่อยอดขาย (ร้อยละ) 92.10 92.11 98.03 93.53 94.60 89.24 
สัดส่วนต้นทุนการผลิตต่อยอดขาย (ร้อยละ) 76.40 76.17 80.80 78.22 83.90 79.23 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและ  
บริหารต่อยอดขาย (ร้อยละ) 

15.10 15.40 16.00 12.02 10.00 9.16 

สัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อยอดขาย (ร้อยละ) 25.15 25.80 23.03 23.44 18.17 17.54 
สัดส่วนต้นทุนวัตถุดิบต่อต้นทุนการผลิต (%) 68.83 67.83 69.28 67.73 75.63 76.55 
สัดส่วนต้นทุนแรงงานต่อต้นทุนทั้งหมด (%) 4.26 4.38 6.12 6.93 5.13 5.36 
ด้านการเงิน       
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.87 1.66 1.54 1.64 1.66 2.21 
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (เท่า) 0.41 0.43 0.47 0.45 0.50 0.42 
อัตราส่วนหนี้สินต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.69 0.75 0.87 0.80 0.99 0.65 
นวัตกรรม       
สัดส่วนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อยอดขาย 
(ร้อยละ) 

0.005 0.036 0.005 0.026 0.007 0.019 

ที่มา : ผลการส ารวจข้อมูลตามแบบ ร.ง. 9 ปี พ.ศ. 2563 ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) รวบรวมและ
ประมวลผลโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) 
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2.4.2 จ าแนกตามภูมิภาค  
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ส าหรับกลุ่มผู้ประกอบการจ าแนกรายภูมิภาคแสดงให้เห็นว่า ในทุกภูมิภาคมีมูลค่าเพ่ิม และ TFP  
หดตัว โดยภาคตะวันตกมีมูลค่าเพ่ิมและ TFP หดตัวมากที่สุด  ในขณะที่ ภาคตะวันออกถึงแม้จะมีมูลค่าเพ่ิม
หดตัวมาก แต่ม ีTFP หดตัวน้อยที่สุด 

แผนภาพที่ 2.4 : ผลการวิเคราะห์ผลิตภาพและผลประกอบการภาคอุตสาหกรรม 
ในกรณีจ าแนกตามภูมิภาค 

 
ที่มา : ผลการส ารวจข้อมูลตามแบบ ร.ง. 9 ปี พ.ศ. 2563 ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) รวบรวมและ
ประมวลผลโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) 

ส าหรับปัจจัยส าคัญสนับสนุน TFPG ในแต่ละภูมิภาค คือ ผู้ประกอบการในแต่ละภูมิภาคส่วนใหญ่ 
มีคุณภาพปัจจัยทุนดีขึ้นตามสัดส่วนเครื่องจักรใหม่ มีการพัฒนาการผลิตในรูปแบบ  ODM และ OBM รวมถึง 
ใช้ E-commerce มากขึ้น (ยกเว้นภาคตะวันออก และภาคใต้) และมีการพัฒนาทักษะแรงงานมากขึ้นจากสัดส่วน
การฝึกอบรมแรงงาน (ยกเว้นกรุงเทพฯ และปริมณฑล และภาคเหนือ)  นอกจากนี้ ผู้ประกอบการใน 
ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคตะวันตก ยังสามารถสร้างมูลค่าสินค้าได้มากขึ้น  ในขณะที่ ผู้ประกอบการ
ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มีต้นทุนต่อยอดขายลดลง 

ส าหรับปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่ส่งผลทางลบต่อ TFPG ในแต่ละภูมิภาค คือ ภาวะตลาดหดตัวอย่างรุนแรง 
ท าให้ยอดขายและการส่งออกลดลงมาก ประกอบกับผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในภูมิภาคต่าง ๆ มีความสามารถ
ในการสร้างมูลค่าสินค้าชะลอลง  ในขณะที่ ผู้ประกอบการในภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคตะวันตก  
มีต้นทุนสูงขึ้น   
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ตารางท่ี 2.5 : ตัวช้ีวัดที่ส าคัญของภาคอุตสาหกรรมในกรณีจ าแนกตามภูมิภาค 

ตัวชี้วดั 
กรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล 
เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออก 

2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 
ภาวะตลาด         
การเติบโตของยอดขาย (ร้อยละ) -3.19 -8.92 0.32 -6.90 -2.46 -6.56 -0.41 -11.07 
การเติบโตของการส่งออก (ร้อยละ)  -9.15  -26.31  -6.82  -13.53 
คุณภาพปัจจยัการผลิต         
สัดส่วนแรงงานที่มีทักษะ/แรงงาน
วิชาชีพ (ร้อยละ) 

47.60 47.76 55.69 57.11 45.00 43.05 49.10 50.07 

สัดส่วนแรงงานที่ได้รับการฝึกอบรม 
(ร้อยละ) 

21.41 20.47 15.06 13.50 19.61 21.09 24.88 25.09 

อายุโดยเฉลี่ยของแรงงาน (ปี) 37.14 37.33 38.95 38.62 37.93 37.65 36.30 36.46 
สัดส่วนมูลค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
ที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี (ร้อยละ) 

9.05 9.62 2.77 3.03 1.79 1.34 9.84 10.68 

สัดส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติและ
กึ่งอัตโนมัติ (ร้อยละ) 

30.70 34.26 14.10 14.14 6.00 9.21 22.90 25.89 

การบริหารจัดการ         
ด้านการผลิตและการขาย         
สัดส่วน E-Commerce (ร้อยละ) 0.47 0.77 0.02 0.00 0.00 1.47 0.41 0.00 
สัดส่วนการผลิต ODM และ OBM 
(ร้อยละ) 

27.92 28.61 18.83 19.39 10.37 11.43 25.54 25.31 

สัดส่วนปัจจัยทุนตอ่แรงงาน  
(ล้านบาท/คน) 

1.93 2.06 1.32 1.34 0.71 0.76 2.03 2.02 

ด้านต้นทุน         
สัดส่วนต้นทุนทั้งหมดต่อยอดขาย 
(ร้อยละ) 

87.47 87.48 97.00 93.58 88.60 87.78 84.60 85.07 

สัดส่วนต้นทุนการผลิตต่อยอดขาย 
(ร้อยละ) 

70.20 70.13 78.10 74.59 81.90 80.76 74.40 73.82 

สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและ  
บริหารต่อยอดขาย (ร้อยละ) 

16.70 16.86 18.30 15.97 6.30 6.69 9.70 10.74 

สัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อยอดขาย (ร้อย
ละ) 

24.70 24.50 24.86 23.75 24.91 24.44 24.61 24.80 

สัดส่วนต้นทุนวัตถุดิบต่อต้นทุนการ
ผลิต (%) 

66.76 66.44 68.09 66.31 72.62 75.88 69.38 68.50 

สัดส่วนต้นทุนแรงงานต่อต้นทุน
ทั้งหมด (%) 

4.04 4.26 4.71 5.74 4.06 3.92 6.12 5.84 

ด้านการเงิน         
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.61 1.30 1.80 2.27 1.73 1.80 1.87 1.96 
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (เท่า) 0.44 0.47 0.41 0.34 0.42 0.47 0.36 0.37 
อัตราส่วนหนี้สินต่อสว่นของผู้ถือหุ้น 
(เท่า) 

0.80 0.90 0.71 0.54 0.72 0.88 0.57 0.59 

นวัตกรรม         
สัดส่วนการลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนาต่อยอดขาย (ร้อยละ) 

0.003 0.005 0.010 0.011 0.001 0.000 0.016 0.023 
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ตัวชี้วดั 

กลาง ตะวันตก ใต ้
2562 2563 2562 2563 2562 2563 

ภาวะตลาด       
การเติบโตของยอดขาย (ร้อยละ) -1.28 -8.71 -8.45 -15.25 0.80 -9.38 
การเติบโตของการส่งออก (ร้อยละ)  -2.15  -3.17  -18.66 
คุณภาพปัจจยัการผลิต       
สัดส่วนแรงงานที่มีทักษะ/แรงงาน
วิชาชีพ (ร้อยละ) 

49.20 48.77 39.03 40.18 38.20 39.55 

สัดส่วนแรงงานที่ได้รับการฝึกอบรม 
(ร้อยละ) 

30.10 30.34 22.63 24.45 24.17 24.66 

อายุโดยเฉลี่ยของแรงงาน (ปี) 37.20 37.37 38.17 38.14 39.03 39.19 
สัดส่วนมูลค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มี
อายุไม่เกิน 5 ปี (ร้อยละ) 

13.12 15.68 0.85 0.42 3.43 3.13 

สัดส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติและ
กึ่งอัตโนมัติ (ร้อยละ) 

31.30 35.16 12.40 12.47 15.80 16.84 

การบริหารจัดการ       
ด้านการผลิตและการขาย       
สัดส่วน E-Commerce (ร้อยละ) 0.07 2.08 0.00 1.99 0.39 0.00 
สัดส่วนการผลิต ODM และ OBM (ร้อย
ละ) 

21.63 21.91 25.12 25.96 20.09 18.24 

สัดส่วนปัจจัยทุนตอ่แรงงาน  
(ล้านบาท/คน) 

1.37 1.36 1.48 1.57 1.42 1.52 

ด้านต้นทุน       
สัดส่วนต้นทุนทั้งหมดต่อยอดขาย (ร้อย
ละ) 

90.50 92.41 98.10 98.47 98.30 97.52 

สัดส่วนต้นทุนการผลิตต่อยอดขาย (ร้อย
ละ) 

71.00 75.09 90.00 90.83 88.20 86.54 

สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและ  
บริหารต่อยอดขาย (ร้อยละ) 

18.40 16.74 7.10 6.66 9.30 10.26 

สัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อยอดขาย (ร้อยละ) 26.80 26.93 15.56 15.95 23.63 23.45 
สัดส่วนต้นทุนวัตถุดิบต่อต้นทุนการผลิต 
(%) 

61.98 60.78 79.76 82.81 73.15 73.48 

สัดส่วนต้นทุนแรงงานต่อต้นทุนทั้งหมด 
(%) 

4.74 4.97 4.54 4.88 5.73 5.78 

ด้านการเงิน       
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.84 1.88 1.82 1.88 1.21 1.10 
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (เท่า) 0.31 0.30 0.38 0.37 0.60 0.58 
อัตราส่วนหนี้สินต่อสว่นของผู้ถือหุ้น 
(เท่า) 

0.45 0.44 0.62 0.59 1.48 1.39 

นวัตกรรม       
สัดส่วนการลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนาต่อยอดขาย (ร้อยละ) 

0.004 0.002 0.002 0.001 0.003 0.008 

ที่มา : ผลการส ารวจข้อมูลตามแบบ ร.ง. 9 ปี พ.ศ. 2563 ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) รวบรวมและ
ประมวลผลโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) 
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2.4.3 จ าแนกตามสาขาการผลิต  

ในปี พ.ศ. 2563 อุตสาหกรรมการผลิตเกือบทุกสาขามีมูลค่าเพ่ิมหดตัว โดยมีเพียงสาขาการผลิตยา 
และเครื่องใช้ไฟฟ้าเท่านั้น ทีย่ังอยูใ่นสถานะที่ดี หรือมีมูลค่าเพิ่มและ TFP ขยายตัว โดยอุตสาหกรรมที่
มีสถานะไม่ดีและได้รับผลกระทบจากภาวะตลาดหดตัวอย่างมาก ได้แก่ เคมี  ยานยนต์  ขนส่งอ่ืน ๆ  
เครื่องจักรกล  เครื่องดื่ม  สิ่งทอ  กระดาษ  ปิโตรเลียม  ยาง  พลาสติก  แร่อโลหะ  โลหะมูลฐาน  โลหะ
ประดิษฐ์  และเฟอร์นิเจอร์   

ส าหรับการวิเคราะห์ถึงผลิตภาพการผลิตรวมในรายสาขาการผลิตได้น าเอาระดับเทคโนโลยีของสาขา
การผลิตต่าง ๆ มาช่วยในการจัดกลุ่ม เพ่ือให้สามารถเข้าใจถึงความแตกต่างในแต่ละสาขาอุตสาหกรรมได้มาก
ยิ่งขึ้น โดยอาศัยหลักเกณฑ์การแบ่งระดับของเทคโนโลยีในแต่ละสาขาการผลิตของ UNIDO ที่จัดกลุ่มระดับ
เทคโนโลยีโดยพิจารณาความเข้มข้นของการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ต่อมูลค่าการผลิต และ
การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ต่อมูลค่าเพ่ิม 

หากพิจารณาเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์กับการเติบโตของมูลค่าเพิ่ม และ TFP จะสามารถ
แบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมตามสถานะได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1) กลุ่มสถานะดี : สาขาการผลิตที่มูลค่าเพิ่มและ TFP ขยายตัว 
เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีระดับเทคโนโลยีสูง ได้แก่ ยา และเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยมีปัจจัยส าคัญที่
สนับสนุน TFPG ได้แก่ คุณภาพแรงงานดีขึ้นจากสัดส่วนแรงงานทักษะและวิชาชีพเพ่ิมขึ้น  
ประกอบกับมีสัดส่วนการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์มากขึ้น โดยเฉพาะเครื่องจักรอัตโนมัติ และ
สามารถสร้างมูลค่าสินค้าได้สูงขึ้นตามสัดส่วนมูลค่าเพ่ิมต่อยอดขาย  ในขณะที่ ปัจจัยเสี่ยงส าคัญ
ที่ส่งผลทางลบต่อ TFPG คือ ภาวะตลาดหดตัวในกรณีของเครื่องใช้ไฟฟ้า  และการลงทุนด้านการ
วิจัยและพัฒนาที่ชะลอลง 
แผนภาพที่ 2.5 : ผลการวิเคราะห์ผลิตภาพและผลประกอบการภาคอุตสาหกรรม 

ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีสถานะดี 

 
ที่มา : ผลการส ารวจข้อมูลตามแบบ ร.ง. 9 ปี พ.ศ. 2563 ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) รวบรวมและ
ประมวลผลโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) 
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2) กลุ่มแนวโน้มดี : สาขาการผลิตที่มูลค่าเพิ่มหดตัว แต่ TFP ยังมีการขยายตัว 

ประกอบด้วยสาขาการผลิตที่มีระดับเทคโนโลยีสูงและปานกลาง คือ อิเล็กทรอนิกส์ 
เครื่องจักรกล และผลิตภัณฑ์อ่ืน  รวมถึง สาขาที่ที่มีระดับเทคโนโลยีต่ า คือ อาหาร ยาสูบ 
เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง  

ส าหรับปัจจัยสนับสนุน TFPG ที่ส าคัญ ได้แก่ การพัฒนาการผลิตรูปแบบ ODM และ OBM 
มีการใช้ E-commerce และเครื่องจักรและอุปกรณ์มากขึ้น รวมถึงมีเครื่องจักรใหม่เพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสาขาการผลิตที่มีระดับเทคโนโลยีสูงและปานกลาง  นอกจากนี้ 
กลุ่มสาขาเทคโนโลยีสูงและปานกลางยังมีต้นทุนลดลง และสภาพคล่องดีขึ้น  ขณะที่  
กลุ่มสาขาเทคโนโลยีต่ ามีความสามารถในการสร้างมูลค่าสินค้าดีข้ึน   

ในขณะที่ ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลทางลบต่อ TFPG ได้แก่ ภาวะตลาดซบเซาท าให้ยอดขายลดลง 
ประกอบกับคุณภาพแรงงานลดลงจากสัดส่วนการฝึกอบรมลดลง และส าหรับสาขา
เทคโนโลยีสูงและปานกลางมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาละชะลอลง  ส่วนสาขา 
การผลิตเครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง จะมีต้นทุนสูงขึ้น  

แผนภาพที่ 2.6 : ผลการวิเคราะห์ผลิตภาพและผลประกอบการภาคอุตสาหกรรม 
ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีสถานะแนวโน้มดี 

 
ที่มา : ผลการส ารวจข้อมูลตามแบบ ร.ง. 9 ปี พ.ศ. 2563 ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) รวบรวมและ
ประมวลผลโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) 
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3) กลุ่มสถานะไม่ดี : สาขาการผลิตทีมี่มูลค่าเพิ่ม และ TFP หดตัว 

เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ทั้งมูลค่าเพ่ิมการผลิตและประสิทธิภาพการผลิตหดตัวลง ซึ่งอาจต้อง
เผชิญกับความยากล าบากในการปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับอุตสาหกรรมการผลิตนั้น ประกอบด้วยสาขาการผลิต
ที่มีระดับเทคโนโลยสูงและปานกลาง ได้แก่ เคมี ยานยนต์ ขนส่งอื่น ๆ ยาง พลาสติก  
แร่อโลหะ และโลหะมูลฐาน  รวมถึงสาขาที่มีระดับเทคโนโลยต่ า ได้แก่ เครื่องดื่ม สิ่งทอ 
กระดาษ ปิโตรเลียม โลหะประดิษฐ์ และเฟอร์นิเจอร์  

ส าหรับปัจจัยส าคัญที่สนับสนุน TFPG ได้แก่ การพัฒนาการผลิตรูปแบบ ODM และ OBM 
และการใช้เครื่องจักรมากขึ้น มีคุณภาพปัจจัยทุนดีขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มสาขาเทคโนโลยีสูงและ
ปานกลาง รวมถึงการใช้ E-commerce โดยเฉพาะกลุ่มสาขาเทคโนโลยีสูงและปานกลาง  
นอกจากนี้ กลุ่มสาขาเทคโนโลยีสูงและปานกลางยังมีความเสี่ยงทางการเงินลดลง 

ในขณะที่ปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่ส่งผลทางลบต่อ TFPG ได้แก่ ภาวะตลาดซบเซาท าให้ยอดขาย
ลดลง และส่วนใหญ่มีคุณภาพแรงงานลดลงตามสัดส่วนการฝึกอบรมแรงงาน มีต้นทุนต่อ
ยอดขายที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มสาขาเทคโนโลยีสูงและปานกลาง และความสามารถใน
การสร้างมูลค่าสินค้าลดลง   

แผนภาพที่ 2.7 : ผลการวิเคราะห์ผลิตภาพและผลประกอบการภาคอุตสาหกรรม 
ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีสถานะไม่ดี 

 
ที่มา : ผลการส ารวจข้อมูลตามแบบ ร.ง. 9 ปี พ.ศ. 2563 ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) รวบรวมและ
ประมวลผลโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) 
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ตารางท่ี 2.6 : บัญชีการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตรายสาขา 
(หน่วย : %) 

บัญชีการเจริญเติบโต 
(%) 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 

มูลค่าเพ่ิม  

แหล่งทีม่าของมูลค่าเพ่ิมจาก 

มูลค่า 
เพ่ิม 

แหล่งทีม่าของมูลค่าเพ่ิมจาก 

แรงงาน ทุน TFPG 

แหล่งทีม่าของ TFPG 
จาก 

แรงงาน ทุน TFPG 

แหล่งทีม่าของ TFPG 
จาก 

TSIC สาขา 
ผลิตภาพ
แรงงาน 

ผลิต
ภาพทุน 

ผลิตภาพ
แรงงาน 

ผลิต
ภาพทุน 

รวม 
อุตสาหกรรม 
การผลิต 

-2.94 -0.59 -2.47 0.12 -0.91 1.03 -9.49 -5.77 -1.68 -2.04 -0.08 -1.96 

10 อาหาร -2.20 -2.30 -0.40 0.50 0.84 -0.34 -0.16 -7.48 -0.86 8.18 7.37 0.81 
11 เคร่ืองด่ืม 6.18 1.31 3.03 1.84 0.35 1.49 -7.89 -3.99 -3.89 -0.01 -0.23 0.22 
12 ยาสบู -12.47 -3.44 -4.76 -4.27 -2.06 -2.21 -4.16 -15.60 -1.62 13.06 12.43 0.63 
13 สิ่งทอ -6.89 -0.73 -6.26 0.10 -3.37 3.47 -27.13 -1.69 -8.64 -16.80 -15.43 -1.37 
14 เคร่ืองนุง่ห่ม -5.58 1.78 -1.60 -5.76 -6.08 0.32 -18.06 -18.20 -2.07 2.21 4.00 -1.79 
15 เคร่ืองหนัง 2.67 -5.18 -0.52 8.37 7.13 1.24 -23.52 -18.77 -6.72 1.97 1.15 0.82 
17 กระดาษ -4.09 0.97 -0.95 -4.11 -3.35 -0.76 -6.68 -4.27 -0.14 -2.27 0.29 -2.56 
19 ปิโตรเลยีม -8.03 0.38 -2.87 -5.54 -2.00 -3.54 -31.85 -5.15 -2.39 -24.31 -9.61 -14.70 
20 เคม ี -0.84 0.15 -0.52 -0.47 -0.64 0.17 -8.73 0.15 -1.58 -7.30 -5.18 -2.12 
21 ยา 6.95 -1.46 0.25 8.16 5.65 2.51 1.56 -4.90 -0.04 6.50 6.09 0.41 

22 
ยาง และ
พลาสติก 

-4.26 -1.58 -1.14 -1.54 -0.99 -0.55 -6.41 -1.51 -2.06 -2.84 -2.62 -0.22 

23 แร่อโลหะ -0.93 -1.07 -1.27 1.41 0.67 0.74 -6.14 -2.70 0.42 -3.86 -0.91 -2.95 
24 โลหะมูลฐาน -6.37 -0.46 -5.99 0.08 -2.23 2.31 -10.68 0.96 -4.51 -7.13 -6.80 -0.33 
25 โลหะประดิษฐ ์ -5.38 -0.01 -2.00 -3.37 -3.02 -0.35 -3.55 2.60 -0.67 -5.48 -5.01 -0.47 
26 อิเล็กทรอนิกส ์ -2.85 -0.74 -4.22 2.11 -0.51 2.62 -2.46 -7.52 1.02 4.04 6.06 -2.02 
27 เคร่ืองใช้ไฟฟ้า -4.48 -0.45 -4.27 0.24 -1.67 1.91 4.27 -3.79 0.57 7.49 6.70 0.79 
28 เคร่ืองจักรกล 3.60 -1.56 -0.03 5.19 3.74 1.45 -11.40 -8.82 -3.43 0.85 1.76 -0.91 
29 ยานยนต์ -5.06 -0.25 -5.84 1.03 -2.35 3.38 -24.92 -6.21 -7.73 -10.98 -7.45 -3.53 

30 
ช้ินส่วน 
ขนส่งอื่น 

-5.45 -0.81 -0.05 -4.59 -3.49 -1.10 -18.16 -11.53 -6.14 -0.49 0.00 -0.49 

31 เฟอร์นิเจอร์ -1.57 -0.57 -1.79 0.79 -0.51 1.30 -4.36 -1.55 -2.14 -0.67 -1.98 1.31 
32 อื่นๆ -6.54 1.55 -1.89 -6.20 -5.70 -0.50 -2.53 -13.90 -1.24 12.61 12.03 0.58 

ที่มา : ผลการส ารวจข้อมูลตามแบบ ร.ง. 9 ปี พ.ศ. 2563 ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) รวบรวมและ
ประมวลผลโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) 

 

2.5 การวิเคราะห์ลักษณะที่แตกต่างของผู้ประกอบการในกลุ่มผู้น า (Best Practice) 
การวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มผู้น า (Best Practice) โดยเป็นผู้ประกอบการ 

ที่มีระดับผลิตภาพการผลิตสูงและมีการเติบโตที่ดี คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีศักยภาพสูง อ้างอิงจากระดับผลิต
ภาพการผลิต (TFP) และอัตราการเติบโตของผลิตภาพการผลิต (TFPG) โดยเฉลี่ยในช่วงปี พ.ศ. 2561-2563 
สูงกว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มีจ านวน 853 ตัวอย่าง ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงเป็นกิจการในกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล และภาคตะวันออก รวมถึงเป็นกิจการขนาดใหญ่ โดยพ้ืนทีท่ี่กล่าวมาข้างต้นเป็นแหล่งศูนย์รวม
ของคลัสเตอร์และนิคมอุตสาหกรรมส าคัญจ านวนมาก เป็นพ้ืนที่เป้าหมายในการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริม
การลงทุนจากต่างประเทศ และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ท าให้สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจเอ้ือต่อ 
การพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน และมีผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทชั้นน าจากทั้งในและต่างประเทศ  
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการขนาดใหญ่มีความได้เปรียบทางด้านทรัพยากร มีองค์ความรู้ และมีภูมิคุ้มกัน 
ทางธุรกิจสูงกว่า SME  
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ตารางท่ี 2.7 : จ านวนผู้ประกอบการที่เป็นตัวอย่างที่ดีจ าแนกตามมิติต่าง ๆ 

(ก) ภูมิภาค 
ภูมิภาค กลุ่มตัวอย่างท่ีส ารวจ 

(ราย) 
กลุ่มตัวอย่างท่ีดี (ราย) สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างท่ีดี 

ที่อยู่ในพื้นที ่(%) 
กรุงเทพและปริมณฑล 1,614 482 56.5 

ตะวันออก 574 172 20.2 
กลาง 154 62 7.3 
ใต้ 128 41 4.8 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 153 39 4.6 
เหนือ 109 32 3.8 

ตะวันตก 81 25 2.9 

(ข) ขนาดกิจการ 

ขนาดกิจการ 
กลุ่มตัวอย่างท่ีส ารวจ 

(ราย) 
กลุ่มตัวอย่างท่ีดี (ราย) 

สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างท่ีดี 
ที่มีขนาด (%) 

ใหญ่ 1,365 478 56.0 
กลาง 790 218 25.6 
เล็ก 658 157 18.4 

ที่มา : มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) 

ส าหรับตัวชี้วัดของกลุ่มตัวอย่างที่ดีที่แตกต่างจากกลุ่มอ่ืน ๆ อย่างมีนัยส าคัญ คือ ปัจจัยทางด้าน  
การบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและต้นทุน เนื่องจากช่วงเวลาที่ท าการศึกษาเป็นช่วงที่เศรษฐกิจ
ถดถอย การบริหารจัดการจึงเป็นปัจจัยพื้นฐานที ่ส าคัญในการท าให้ธ ุรกิ จอยู ่รอดในระยะสั ้น โดย 
กลุ่มตัวอย่างที่ดีมีค่าเฉลี่ยของปัจจัยทั้งสองกลุ่มข้างต้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มผู ้ประกอบการที่ เหลือ  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 การจัดการด้านการตลาด : กลุ่มตัวอย่างที่ดีมีการเข้าถึงตลาดได้มาก โดยมีสัดส่วน 
การส่งออก และสัดส่วนการใช้ E-commerce โดยเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มอ่ืน ซึ่งมีส่วนช่วยกระจาย
ความเสี่ยง และช่องทางการสร้างรายได้มากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่มีการใช้มาตรการควบคุม
การแพร่ระบาด COVID-19 ที่เข้มงวด  

 การจัดการด้านการผลิต : ผู้ประกอบการที่เป็นตัวอย่างที่ดีจะมีใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
มาช่วยในการผลิตและด าเนินงาน และมีสัดส่วนมูลค่าสินทรัพย์ถาวรต่อแรงงานสูง โดยการ
ใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท าให้การผลิตมีความแม่นย าและมีประสิทธิภาพ รวมถึง
สามารถพัฒนากระบวนการด าเนินงานในรูปแบบดิจิทัลได้มากขึ้น  นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่าง  
ที่ดียังมีการพัฒนารูปแบบการผลิต โดยมีสัดส่วนการผลิตแบบ ODM และ OBM สูงกว่า 
กลุ่มอ่ืน ท าให้สามารถสร้างผลตอบแทนได้มาก 

 การจัดการต้นทุน : กลุ่มตัวอย่างที่ดีจะมีความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนได้ดี  
มีสัดส่วนต้นทุนทั้งหมดต่อยอดขายต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของผู้ประกอบการอ่ืน ๆ รวมทั้งสามารถ
สร้างมูลค่าเพ่ิมได้มาก โดยมีสัดส่วนมูลค่าเพ่ิมต่อยอดขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มอ่ืน  ทั้งนี้ 
การบริหารจัดการด้านต้นทุนถือเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม 
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โดยเฉพาะอยางยิ่งในช่วงเวลาที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ  ในขณะที่การสร้างมูลค่าเ พ่ิม 
บ่งบอกถึงความสามารถในการสร้างก าไรที่เกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยให้สามารถอยู่รอดและแข่งขันได้  

ตารางท่ี 2.8 : ตัวช้ีวัดของผู้ประกอบการในกลุ่มต่าง ๆ ในช่วงปี พ.ศ. 2561-2563 

ปัจจัย 
กลุ่มตัวอย่าง 

ที่ดี 
กลุ่มตัวอย่าง 

อื่น ๆ 
ค่าสถิติ t 

ระดับ TFP (2561=100) 113.19 88.43 
 

TFPG (%) 12.88 -10.98 
 

คุณภาพปัจจัยการผลิต 
   

สัดส่วนแรงงานทักษะและแรงงานวิชาชีพ (%) 39.39 39.64  0.2314 
สัดส่วนแรงงานท่ีไดร้ับการฝึกอบรม (%) 46.82 48.81  0.8860 
สัดส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่อายุไมเ่กิน 5 ปี (%) 12.52 13.85 0.8826 
สัดส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มรีะบบอัตโนมัต/ิ
กึ่งอัตโนมัติ (%) 

27.92 29.80 0.5832 

การบริหารจัดการ 
   

โครงการการผลิตและการขาย 
   

สัดส่วนการส่งออก (%) 21.94 19.40 -1.2910* 
สัดส่วนการใช้ E-commerce (%) 23.19 17.24 -1.3009* 
สัดส่วนการน าเข้าวัตถุดิบ (%) 45.95 43.77 0.3416 
สัดส่วนการผลิตในรูปแบบ ODM และ OBM (%) 61.24 55.90 -1.3691* 
สัดส่วนสินทรัพย์ถาวรต่อแรงงาน (ล้านบาท/คน) 15.88 5.25 -2.5369*** 
ต้นทุน 

   

สัดส่วนมูลคา่เพิ่มต่อยอดขาย (%) 21.43 15.51 -1.3127* 
สัดส่วนต้นทุนท้ังหมดต่อยอดขาย (%) 97.23 100.43 -1.2912* 
นวัตกรรม 

   

สัดส่วนการลงทุนด้านวจิัยและพัฒนาต่อยอดขาย (%) 0.08 0.04 -1.0986 
ที่มา : มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) 
หมายเหตุ : เครื่องหมาย ‘***’  ‘**’  และ ‘*’ หมายถึง ตัวช้ีวัดทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัที่ระดบัความเชื่อมั่น
ร้อยละ 99  95 และ 90 ตามล าดบั  
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 3 
ผลิตภาพการผลิตรวมและผลประกอบการ 

ของอุตสาหกรรมการผลิตรายสาขา 
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3.1 TSIC 10 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร 
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การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร (TSIC 10) เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทการผลิตหารที่อยู่ในรูปของ
อาหารแปรรูปขั้นกลางที่น าไปผลิตต่อเป็นอาหารพร้อมทาน รวมถึงอาหารส าเร็จรูปเพ่ือการบริโภคขั้นสุดท้าย 
ประกอบด้วย การแปรรูปและการถนอมเนื้อสัตว์ สัตว์น้ า ผลไม้และผัก รวมถึงการผลิตน้ ามันและไขมันจากพืช
และสัตว์ นม ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโม่สีธัญพืช สตาร์ชและผลิตภัณฑ์จากสตาร์ช ผลอตภัณฑ์อาหารอ่ืน ๆ  
และอาหารสัตว์ส าเร็จรูป 

ในการส ารวจข้อมูลปี พ.ศ. 2563 จ านวนตัวอย่างสถานประกอบการของการผลิตอาหาร มีจ านวน 
รวมทั้งสิ้น 596 ราย จ าแนกเป็นรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่  307 ราย ขนาดกลาง 157 ราย และขนาดเล็ก  
132 ราย ประเภทของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ส ารวจ เช่น เนื้อสัตว์ปีก สัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าสด
แช่แข็ง อาหารทะเลแช่แข็งและบรรจุกระป๋อง ผลไม้แปรรูปและอบแห้ง อาหารส าเร็จรูปส าหรับเลี้ยงปศุวสัตว์ 
ผลิตภัณฑ์นม ขนมอบน้ าตาลทราย กาแฟ ชา และสมุนไพรผงส าหรับชงเป็นเครื่องดื่ม น้ ามันพืช ซอส 
และเครื่องปรุงรส แป้งมันส าปะหลัง เป็นต้น 

3.1.1 โครงสร้างอุตสาหกรรมและภาวะธุรกิจ 

ตัวชี้วัดที่ส าคัญของอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารในปี พ.ศ. 2563 พบว่า มีภาวะตลาดขะลอ
ตัวในประเทศ โดยมียอดขายหดตัวร้อยละ 0.75 ในขณะที่การส่งออกขยายตัวร้อยละ 0.85  ส าหรับคุณภาพ
ปัจจัยทุนดีขึ้น โดยมีสัดส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์อายุไม่เกิน 5 ปี เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 4.57 เป็นร้อยละ 8.87  
และมีสัดส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์อัตโนมัติเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย  ส่วนคุณภาพแรงงานเพ่ิมขึ้นตามสัดส่วนแรงงาน
ทักษะที่เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 40.42 เป็นร้อยละ 41.65 ขณะที่ สัดส่วนการฝึกอบรมแรงงานลดลงจากร้อยละ 
18.28 เหลือร้อยละ 17.54  ส าหรับการบริหารจัดการด้านการผลิตและการขายมีสัดส่วนการผลิตแบบ ODM 
และ OBM เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 17.91 เป็นร้อยละ 19.03 และมีการใช้ปัจจัยทุนต่อแรงงานมากขึ้น แต่มีสัดส่วน
ยอดขายในช่องทาง E-commerce ลดลงเล็กน้อย  การบริหารด้านต้นทุนและสถานะการเงินดีขึ้น โดยมี
สัดส่วนต้นทุนต่อยอดขายลดลงจากร้อยละ 94.22 เหลือร้อยละ 93.45 จากการลดค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร สัดส่วนมูลค่าเพ่ิมต่อยอดขายเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย และมีอัตราส่วนสภาพคคล่องที่ดีขึ้น รวมถึงหนี้สินต่อทุน
ลดลง 

อุตสาหกรรมการผลิตอาหารของไทยในปี พ.ศ .2563 ได้รับผลกระทบโดยตรงจากภาวะเศรษฐกิจ    
ที่ชะลอตัวจากนโยบายการควบคุมการระบาดของ Covid-19 ซึ่งท าให้เกิดการชะลอตัวของผู้บริโภคทั้งจาก
มาตรการห้ามนักท่องเที่ยวเข้ามาภายในประเทศและการลดปริมาณการบริโภคลงภายในประเทศ         
อย่างไรก็ตาม ยังมีผลิตภัณฑ์บางประเภทที่ยังได้รับอานิสงค์จากสถานการณ์ดังกล่าว เช่น บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป 
น้ ามันพืช เนื้อไก่สดแช่แข็งและแช่เย็น ชา กาแฟ ปลากระป๋อง และน้ ามันปาล์ม โดยดัชนีผลผลิตของ
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเฉลี่ยของปี พ.ศ. 2563 ลดลงประมาณร้อยละ 5 เนื่องจากการลด 
ก าลังการผลิตลงร้อยละ 6 จากปีก่อนหน้า กระทบต่อมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารที่มีมูลค่าโดยประมาณ 
11,083 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ. 2562 กว่าร้อยละ 15 โดยมีปลาทูน่ากระป๋อง น้ าตาลทราย 
และแป้งมันส าปะหลัง เป็นอาหารที่มีมูลค่าการส่งออกสูงที่สุด 3 อันดับแรกในปี พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ มีผลิตภัณฑ์
ที่มีอัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกมากที่สุด ได้แก่ คุกกี้ ซอสถั่วเหลือง ผักและผลไม้แช่แข็ง เครื่องปรุง
รส และนมพร้อมดื่ม ตามล าดับ และมีผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราการหดตัวมากที่สุด ได้แก่ ไอศกรีม น้ าตาลทราย 
ปลาหมึกแช่แข็ง น้ าผลไม้ น้ าปลา ตามล าดับ ทั้งนี้ ตลาดที่ไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารได้มากท่ีสุด คือ
จีนและกลุ่มประเทศ CLMV ที่ก าลังพัฒนา อย่างไรก็ตาม ตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารของไทยที่มีการเติบโต
ได้ในปี พ.ศ. 2563 มีเพียงจีนและสหรัฐเมริกา 
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ส าหรับแนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิตอาหารของไทยในปี พ .ศ .2564-2565 คาดว่าดัชนี 
การผลิตจะมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากสถานการณ์ที่ดีขึ้นของ COVID-19 การผ่อนคลายนโยบายล็อคดาวน์  
จะเป็นส่วนช่วยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับคืนมา ผู้บริโภคเริ่มมีก าลังซื้อ น าไปสู่การเพ่ิมอุปสงค์ของสินค้า
อาหารพ้ืนฐานและอาหารส าเร็จรูปทั้งในและต่างประเทศเชน เนื้อไกแชแข็งและแชเย็น เนื้อไกสุกปรุงรส  
กุงแชแข็ง ผลไม้กระป๋อง แป้งมันส าปะหลัง และอาหารสัตวเลี้ยงส าเร็จรูป 

ตารางท่ี 3.1 : ตัวช้ีวัดของอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร 
ตัวชี้วดั 2561 2562 2563 

ภาวะตลาด     
การเติบโตของยอดขาย (%) 0.71  -2.12  -0.75  
การเติบโตของการส่งออก (%) 

  
0.85  

คุณภาพปัจจยัการผลิต 
  

  
สัดส่วนแรงงานที่มีทักษะ/แรงงานวิชาชพี (%) 43.13  40.42  41.65  
สัดส่วนแรงงานที่ได้รับการฝึกอบรม (%) 19.00  18.28  17.54  
อายุโดยเฉลี่ยของแรงงาน (ปี) 36.20  36.30  36.32  
สัดส่วนมูลค่าเค่ืองจักรและอุปกรณ์ที่มีอายุ < 5 ปี (%) 4.52  4.57  8.87  
สัดส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ/กึ่งอัตโนมัติ (%) 5.90  5.91  6.05  
การบริหารจัดการ 

  
  

ด้านการผลิตและการขาย    
สัดส่วนยอดขาย E-Commerce (%) 0.22  0.19  0.07  
สัดส่วนค่าใช้จ่าย ICT (%)  0.14  0.13  
สัดส่วนการผลิต ODM และ OBM (%) 14.12  17.91  19.03  
สัดส่วนปัจจัยทุนตอ่แรงงาน (ล้านบาท/คน) 1.90  1.93  2.09  
ด้านต้นทุน     
สัดส่วนต้นทุนทั้งหมดต่อยอดขาย (%) 94.34  94.22  93.45  
สัดส่วนต้นทุนการผลิตต่อยอดขาย (%) 82.37  82.41  82.34  
สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารต่อยอดขาย (%) 10.80  10.60  10.11  
สัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อยอดขาย (%) 20.32  20.30  20.63  
สัดส่วนต้นทุนวัตถุดิบต่อต้นทุนการผลิต (%) 76.91  76.44  76.79  
สัดส่วนต้นทุนแรงงานต่อต้นทุนทั้งหมด (%) 7.18  7.15  7.34  
ด้านการเงิน 

  
  

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.57  1.67  1.79  
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (เท่า) 0.45  0.42  0.36  
อัตราส่วนหนี้สินต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.86  0.79  0.62  
นวัตกรรม 

  
  

สัดส่วนการลงทุนและพัฒนาต่อยอดขาย (%) 0.57  0.57  0.57  
ที่มา  :ผลการส ารวจข้อมูลตามแบบ ร.ง . 9 ปี พ.ศ. 2563 ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) รวบรวมและ
ประมวลผลโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) 
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3.1.2 ผลการวิเคราะห์ผลิตภาพการผลิตและตัวชี้วัดที่ส าคัญ  

จากการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ พบว่า ในปี พ.ศ. 2563 อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์
อาหารมีมูลค่าเพ่ิม (Value Added) ลดลงร้อยละ 0.16 จากปีก่อน โดยเกิดจากการลดลงของปริมาณแรงงาน
และทุนร้อยละ 7.48 และ 0.86 ตามล าดับ ขณะที่ ผลิตภาพการผลิตรวม (TFP) ขยายตัวร้อยละ 8.18  ทั้งนี้ 
การขยายตัวของ TFP (TFPG) เป็นผลจากคุณภาพของแรงงาน และปัจจัยทุน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.84 และ 0.71 
ตามล าดับ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากสัดส่วนแรงงานทักษะเพ่ิมขึ้น ประกอบกับสัดส่วนเครื่องจักรใหม่และ
เครื่องจักรอัตโนมัติมากขึ้น แต่มีปัจจัยเสี่ยงจากสัดส่วนการฝึกอบรมแรงงานลดลง  นอกจากนี้ ปัจจัย 
เชิงคุณภาพอ่ืน ๆ ยังขยายตัวร้อยละ 7.14 ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนจากการผลิตรูปแบบ ODM และ OBM รวมถึง
มีการใช้ปัจจัยทุนต่อแรงงานมากขึ้น ท าให้มีสัดส่วนมูลค่าเพ่ิมต่อยอดขายเพ่ิมขึ้น ประกอบกับสัดส่วนต้นทุนต่อ
ยอดขายและความเสี่ยงด้านการเงินลดลง  แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากสัดส่วนการขายผ่าน E-commerce ชะลอลง  
ในขณะที่ ภาวะตลาดหดตัวร้อยละ 0.51 เกิดจากภาวะตลาดในประเทศเป็นส าคัญ  ซึ่งปัจจัยเชิงคุณภาพและ
ปัจจัยภายนอกที่กล่าวมาข้างนี้ต้น ส่งผลให้ผลิตภาพเฉพาะส่วนของแรงงานและปัจจัยทุนยังสามารถขยายตัว
ได้ที่ร้อยละ 7.37 และ 0.81 ตามล าดับ 

แผนภาพที่ 3.1 : อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเพิ่ม และองค์ประกอบ 
ของอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร 

 
ทีม่า  :ประมวลผลจากข้อมลูส ารวจ โดยมลูนิธิสถาบันวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลัง  
  



รายงานผลิตภาพและผลประกอบการอตุสาหกรรม ปี พ.ศ. 2563 
 

ผลิตภาพการผลิตรวมและผลประกอบการของอุตสาหกรรมการผลิตรายสาขา 3-6 

ข้อมูลจากการส ารวจในปี พ.ศ .2563  เมื่อวิเคราะห์อัตราการเติบโตของผลิตภาพการผลิตโดยรวม
(TFPG)ของอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร ลงไป ในหมู่ย่อยระดับ TSIC 4 หลัก พบว่าอุตสาหกรรม
การผลิตน้ ามันพืช (TSIC1041) ซึ่งประกอบด้วย น้ ามันถั่วเหลือ น้ ามันร าข้าว น้ ามันข้าวโพด น้ ามันมะพร้าว 
และน้ ามันพืชชนิดอ่ืน ๆ เป็นอุตสาหกรรมหมู่ย่อยที่อัตราการเติบโตของ TFP มากที่สุด โดยเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ24.28 เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจากการขยายตัวของผลิตภาพแรงงานร้อยละ 19.85 ที่มีสัดส่วน
แรงงานที่ได้รับการอบรมมากขึ้นร้อยละ 1.25 และผลิตภาพของปัจจัยทุนที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.43 ประกอบกับ
ภาวะตลาดของน้ ามันพืชที่ดีข้ึนซึ่งส่งผลให้มูลค่าของยอดขายน้ ามันพืชดีขึ้นตาม  

ในขณะเดียวกัน การผลิตน้ าตาล (TSIC 1072) เป็นอุตสาหกรรมย่อยที่อัตราการเติบโตของ TFP 
หดตัวมากที่สุด โดยหดตัวถึงร้อยล 9.7 ซึ่งหดตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจากปีก่อน โดยเกิดจากการลดลง 
ด้านปัจจัยแรงงานถึงร้อยละ 12.46 แม้ว่าผลิตภาพด้านปัจจัยทุนจะเป็นบวก ประกอบกับนโยบายการจัดเก็บ
ภาษีความหวานที่ก าหนดมาจากปริมาณน้ าตาลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 นั้นท าให้ปัจจัยคุณภาพด้านภาวะตลาด 
แย่ลงกว่าร้อยละ 15.77 ซึ่งท าให้เกิดความกังวลในอุตสาหกรรมการผลิตน้ าตาลที่มีแนวโน้มหดตัวลงในอนาคต
จากการโครงสร้างการจัดเก็บที่มีความเข้มขวดขึ้นในแต่ละระยะ 

กลุ่มที่มีอัตราการเติบโต TFPG เป็นบวก มีปัจจัยบวกที่สนับสนุนให้ TFPG เพ่ิมคือผลิตภาพแรงงาน
เป็นหลัก โดยพบว่าส่วนมากมีอัตราที่เพ่ิมขึ้นมากกว่าผลิตภาพปัจจัยทุน เป็นผลจากการเพ่ิมสัดส่วนแรงงาน  
ที่ได้รับการอบรมและมีการเพ่ิมอัตราการผลิตแบบ ODM และ OBM ที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตไปได้มาก  
โดยกลุ่ม TSIC ย่อยท่ีมีอัตราการเติบโต TFPG เป็นบวก เรียงล าดับจากเพ่ิมข้ึนมากที่สุดไปน้อยที่สุด ได้แก่   

 TSIC 1041 : การผลิตน้ ามันพืช (ยกเว้นน้ ามันปาล์ม) มี TFPG เพ่ิมขึ้นร้อยละ 24.28  
จากปีก่อน   

 TSIC 1012 : การฆ่าสัตว์ปีกและการผลิตเนื้อสัตว์ปีกสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง มี TFPG เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 13.88 จากปีก่อน  

 TSIC 1076 : การผลิตกาแฟ ชา และสมุนไพรผงส าหรับชงเป็นเครื่องดื่ม มี TFPG เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 20.16 จากปีก่อน  

 TSIC 1030 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก มี TFPG เพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.68  
จากปีก่อน  

 TSIC 1074 : การผลิตมะกะโรนี เส้นก๋วยเตี๋ยว และผลิตภัณฑ์อาหารจ าพวกแป้งที่คล้ายกัน     
มี TFPG เพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.14 จากปีก่อน  

 TSIC 1021: การผลิตสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าสด แช่เย็น หรือแช่แข็งมี TFPG เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 14.61 จากปีก่อน  

 TSIC 1022 : การผลิตสัตว์น้ าบรรจุกระป๋อง มี TFPG เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.12 จากปีก่อน 
 TSIC 1050 : การผลิตผลิตภัณฑ์นม มี TFPG เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.01 จากปีก่อน  
 TSIC 1062 : การผลิตสตาร์ช และผลิตภัณฑ์จากสตาร์ช มี TFPG เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.25  

จากปีก่อน  
 TSIC 1029 :  การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าแปรรูปอ่ืน ๆ มี  TFPG เ พ่ิมขึ้นร้อยละ 9.02  

จากปีก่อน  
 TSIC 1077 : การผลิตเครื่องปรุงอาหารประจ าโต๊ะและเครื่องประกอบอาหาร มี TFPG 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.34 จากปีก่อน  
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 TSIC 1080 : การผลิตอาหารสัตว์ส าเร็จรูป มี TFPG เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.51 จากปีก่อน  

กลุ่มที่มีอัตราการเติบโต TFPG ติดลบ มีทั้งสิ้น 4 กลุ่มอุตสาหกรรมย่อยที่อัตราการการเติบโต 
ของ TFPG หดตัวมากที่สุด เป็นผล มาจากผลิตภาพแรงงานที่หดตัว ประกอบกับภาวะตลาดที่แย่ลง โดยกลุ่ม 
TSIC ย่อยท่ีมีอัตราการเติบโต TFPG ติดลบ เรียงล าดับจากหดตัวมากที่สุดไปน้อยที่สุด ได้แก่   

 TSIC 1071 : การผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบ มี TFPG ลดลงร้อยละ 0.86 จากปีก่อน  
 TSIC 1013 : การผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีก มี TFPG ลดลงร้อยละ 9.04     จาก

ปีก่อน  
 TSIC 1072: การผลิตน้ าตาลทราย มี TFPG เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.70 จากปีก่อน  
 TSIC 1042 : การผลิตน้ ามันปาล์ม มี TFPG ลดลงร้อยละ 16.78 จากปีก่อน  

ตารางท่ี 3.2 : บัญชีการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร 
หน่วย (% ต่อปี) 

TSIC 

ปี พ.ศ.2562 ปี พ.ศ.2563 

มูลค่าเพิ่ม 
VA 

แหล่งที่มาของมลูค่าเพิ่ม 
แหล่งที่มาของ

TFPG 
มูลค่าเพิ่ม 

VA 

แหล่งที่มาของมลูค่าเพิ่ม 
แหล่งที่มาของ

TFPG 

แรงงาน ทุน TFPG 
ผลิต
ภาพ

แรงงาน 

ผลิต
ภาพ
ทุน 

แรงงาน ทุน TFPG 
ผลิต
ภาพ

แรงงาน 

ผลิต
ภาพ
ทุน 

10 -2.20  -2.30  -0.40  0.50  0.84  -0.34  -0.16  -7.48  -0.86  8.18  7.37  0.81  
1012 -1.73  -8.58  -0.08  6.93  7.39  -0.46  6.71  -20.09  2.93  23.87  25.22  -1.35  
1013 4.44  2.79  -0.82  2.47  0.34  2.13  -1.51  9.34  -1.81  -9.04  -10.43  1.39  
1021 0.57  -7.52  2.20  5.89  7.91  -2.02  1.26  -13.91  0.55  14.62  14.82  -0.20  
1022 1.18  -0.45  2.69  -1.06  1.23  -2.29  12.62  -5.54  4.04  14.12  14.65  -0.53  
1029 3.54  1.68  2.13  -0.27  0.66  -0.93  4.69  -9.43  5.10  9.02  12.57  -3.55  
1030 -9.91  -1.97  -4.39  -3.55  -4.49  0.94  8.34  -9.37  0.03  17.68  15.38  2.30  
1041 7.27  3.26  -1.73  5.74  1.49  4.25  10.93  -12.66  -0.70  24.29  19.85  4.44  
1042 -1.26  -3.45  -0.10  2.29  2.61  -0.32  -3.18  15.86  -2.26  -16.78  -17.92  1.14  
1050 3.10  -2.11  1.17  4.04  4.10  -0.06  3.83  -5.88  -0.29  10.00  8.16  1.84  
1062 -5.19  -3.18  -1.33  -0.68  -0.18  -0.50  -4.08  -10.92  -2.41  9.25  8.04  1.21  
1071 1.55  6.04  0.65  -5.14  -5.05  -0.09  -0.74  2.15  -2.03  -0.86  -2.61  1.75  
1072 -8.70  -0.44  -3.50  -4.76  -5.15  0.39  -28.80  -4.03  -15.07  -9.70  -12.46  2.76  
1074 5.91  3.29  4.88  -2.26  0.69  -2.95  5.52  -11.68  1.05  16.15  15.67  0.48  
1076 -8.96  -4.73  -4.82  0.59  -1.46  2.05  0.92  -21.18  1.94  20.16  21.84  -1.68  
1077 -0.48  -3.74  -0.33  3.59  3.42  0.17  -5.82  -13.55  -0.61  8.34  9.47  -1.13  
1080 -3.52  -5.26  -1.10  2.84  2.92  -0.08  7.44  1.20  0.73  5.51  3.99  1.52  

ที่มา : โดยมลูนิธิสถาบันวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลังประมวลผลจากข้อมลูส ารวจ  

3.1.3 ปัญหา/อุปสรรค 
ปัญหาและ อุปส ร รคที่ กิ จ ก า ร จ า กกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ที่ พบม า กที่ สุ ด  3 อั น ดั บ แ รก  ไ ด้ แ ก่   

(1) ปัญหาประสิทธิภาพของแรงงาน/บุคลากร (2) อุปสรรคด้านต้นทุน ได้แก่ ต้นทุนเชื้อเพลงและพลังงาน 
ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนแรงงาน รวมถึงต้นทุนทางการเงิน และ (3) ประสิทธิภาพของเครื่องจักร รวมทั้ง
อุปสรรคทางด้านกฎหมาย โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดหาแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างาน เมื่อพิจารณา
ปัญหาที ่ผู ้ประกอบการให้ความส าคัญที ่ส ุดของอุตสาหกรรมที ่เป ็นปัญหาด้านคุณภาพแรงงานนั ้น  
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ท าให้ผู้ประกอบการเน้นการเพิ่มสัดส่วนแรงงานที่มีทักษะอยู่แล้วมาในกิจการซึ่งมีผลท าให้ TFP ของปัจจัย
แรงงานมีเพ่ิมมากขึ้น ท าให้ต้นทุนด้านแรงงานเพ่ิมมากขึ้นด้วย 

3.1.4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ส าหรับอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร จะเห็นได้ว่าการเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องจักรโดยน าเครื่องจักร
สมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิต การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยในการบริหารต้นทุนการผลิต
และช่วยควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารให้ได้มาตรฐานและคงคุณค่าปราศจากการปนเปื้อน และถึงมือ
ผู้บริโภคได้สะดวกรวดเร็ว ดังนั้น ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ควรลงทุนวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากอาหารแปรรูปพ้ืนฐานทั่วไปไปสู่อาหารแปรรูปที่มี
มูลค่าเพ่ิม ที่เป็นที่ต้องการของตลาดโดยเฉพาะอาหารที่มีคุณภาพตามกระแสตลาด การ
คิดค้นพัฒนาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และผลิตเป็นอาหารทางเลือก (Functional Foods and 
Functional Ingredients) เช่น เช่น การผลิตอาหารจากพืชเพ่ือทดแทนเนื้อสัตว์และนมจาก
สัตว์ (Plant-based Foods) ส าหรับผู้บริโภคอาหารมังสวิรัติและผู้แพ้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 
และเป็นส่วนช่วยในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการท าฟาร์มปศุสัตว์ 

2) การน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการจัด
จ าหน่าย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการจัดจ าหน่าย อุตสาหกรรมอาหารที่ยังใช้
แรงงานจ านวนมากท าให้มีผลต่อต้นทุนแรงงานที่เพ่ิมขึ้น รวมถึงการประสบปัญหาขาดแคลน
แรงงาน ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยลดปัญหาดังกล่าว 
การน าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดการพ่ึงพา
แรงงานคน และช่วยในการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานอาหารได้ดี อาทิ AI สามารถใช้ใน
การคัดแยกวัตถุดิบก่อนเข้าสู่กระบวนการแปรรูปโดยอาศัยการเรียนรู้และจดจ า การน า
เทคโนโลยี Robot Tongue และ Robot Nose มาใช้ตรวจสอบคุณภาพ รสชาติอาหารผ่าน
ระบบเซ็นเซอร์ รวมไปถึงการใช้ AI ในการตรวจสอบควบคุมมาตรฐานการผลิต สุขอนามัย 
และความสะอาดภายในโรงงานผลิตอาหาร 

3) กระบวนการผลิตอาหารจะต้องได้มาตรฐานมีความปลอดภัยในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ต้นทาง
จนถึงปลายทาง ข้อมูลการผลิต แหล่งที่มาต้องโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ไปถึงต้นทาง
ของแหล่งวัตถุดิบ ซึ่งจากสถานการณ์ COVID-19 ในปี พ.ศ. 2563 ท าให้เป็นจุดเปลี่ยนที่
ส าคัญ ผู้บริโภคหันมาตื่นตัวและใส่ใจในเรื่องสุขอนามัยในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งพิถีพิถันใน
เรื่องการบริโภคอาหารมากขึ้น กระแสเรื่อง “Food Safety and Transparency” จะทวี
ความส าคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ และเป็นหัวใจส าคัญที่ผู้ประกอบการในธุรกิจอาหารที่ต้องให้
ความส าคัญมากขึ้นเพ่ือที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค  โดยภาครัฐสามารถใช้กลไก 
ของการรับรองคุณภาพอาหารปลอดภัยตามมาตรฐานต่าง ๆ ทั้งของไทยและมาตรฐานสากล 
ซึ่งอีกนัยหนึ่งคือการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เพ่ือ  
ตีตลาดในต่างประเทศได้ 
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4) การพัฒนาช่องทางการจ าหน่ายที่สะดวกรวดเร็วให้ส่งตรงถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น รองรับกับ
พฤติกรรมการบริโภคและการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งระบบอีคอมเมิร์ซ
และแอปพลิเคชันต่าง ๆ ซึ่งสถานการณ์ COVID-19 เป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญท่ีจะท าให้ผู้บริโภค
คุ้นเคยกับช่องทางเหล่านี้ และใช้ช่องทางเหล่านี้มากขึ้นในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้ผู้ผลิต
ในสามารถจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารโดยตรงไม่ต้องผ่านคนกลาง 

5) นอกจากการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์อาหารด้วยการใส่เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ที่ทันสมัยให้เกิดอาหารแนวใหม่แล้ว การสร้างมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมอาหารของไทยอีก
อย่างหนึ่งคือการเติบความคิดสร้างสรรค์ลงไปในตัวอาหารในขั้นตอนต่าง ๆ เพ่ือยกระดับ
อุตสาหกรรมอาหารไทย ซึ่งเป็นรูปแบบเศรษฐกิจแนวใหม่ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเพ่ิม
มูลค่าของสินค้า เช่น การสร้างเรื่องราวให้กับอาหารหนึ่ งประเภทซึ่งประกอบด้วยวัตถุดิบ  
ต่าง ๆ ที่มีคุณค่า และได้คุณภาพจากแหล่งต่าง ๆ ในประเทศ ผ่านกลไกของการสร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม เป็นต้น 

 

  



รายงานผลิตภาพและผลประกอบการอตุสาหกรรม ปี พ.ศ. 2563 
 

ผลิตภาพการผลิตรวมและผลประกอบการของอุตสาหกรรมการผลิตรายสาขา 3-10 

3.2 TSIC 11: การผลิตเคร่ืองดื่ม 
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 ค าจ ากัดความของหมวดย่อยการผลิตเครื่องดื่ม (TSIC 11) ตามมาตรฐานสถิติ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ครอบคลุมการผลิตเครื่องดื่ม เช่น เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์และน้ าแร่ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่ได้จากการ
หมัก (เช่นเบียร์ และไวน์) และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่ได้จากการกลั่น (เช่นสุรากลั่น และสุราผสม) แต่ไม่
รวมน้ าผลไม้และน้ าผัก เครื่องดื่มท่ีมีนมเป็นส่วนประกอบหลัก และผลิตภัณฑ์จากกาแฟ ชา และชาเมเต้ ซึ่งจะ
ถูกจัดอยู่ในหมวดย่อยอ่ืน 

 ในการส ารวจข้อมูลปี พ.ศ. 2563 จ านวนตัวอย่างสถานประกอบการของการผลิตเครื่องดื่มทั้งสิ้นมี
จ านวนรวมทั้งสิ้น 86 ราย จ าแนกเป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่ 48 ราย ขนาดกลาง 12 ราย และขนาดเล็ก 26 ราย 
ครอบคลุมมูลค่ารายได้จากการส ารวจ 234,276 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75 ของ TSIC 11 ทั้งหมด ประเภท
ของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ส ารวจ เช่น น้ าดื่ม น้ าแร่ สุรากลั่นชนิดสุราขาว สุราผสม สุราปรุงพิเศษ และ
สุราพิเศษทุกประเภท สุราแช่ชนิดสุราผลไม้และสุราแช่อ่ืนนอกจากเบียร์ เบียร์ เครื่องดื่มกาแฟ ชาและชาชง
สมุนไพรพร้อมดื่ม น้ าอัดลม และโซดา 

3.2.1 โครงสร้างอุตสาหกรรมและภาวะธุรกิจ 

ตัวชี้วัดที่ส าคัญของอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มในปี พ.ศ. 2563 แสดงให้เห็นว่า ยอดขายของ
เครื่องดื่มลดลงร้อยละ 7.08 และยอดการส่งออกลดลงร้อยละ 9.17 เนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 และรายได้ที่ลดลงของผู้บริโภค ผลจากการส ารวจยังแสดงให้เห็นว่า สัดส่วนแรงงานทักษะ
ต่อแรงงานวิชาชีพลดลงต่อเนื่องเหลือร้อยละ 47.16  ในขณะที่สัดส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีอายุน้อยกว่า 
5 ปี และสัดส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ/กึ่งอัตโนมัติเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นร้อยละ 11.09 และร้อยละ 17.23 
ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมนี้ มีแนวโน้มที่จะใช้แรงงานลดลง และหันมาลงทุนในเครื่องอัตโนมัติ
มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี พ.ศ. 2563 การเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจส าหรับปีนี้คือ อุตสาหกรรมนี้ได้ปรับตัว
มาเป็น ODM และ OBM เพ่ิมขึ้น และมีการเพ่ิมช่องทางการขายผ่าน E-Commerce ที่เติบโตขึ้นอย่างเห็นได้
ชัด 

 ตัวชี้วัดทางด้านต้นทุนของอุตสาหกรรมนี้สอดคล้องกับแนวโน้มการใช้เครื่องจักรทดแทนแรงงานที่
เพ่ิมขึ้น ในภาพรวม อุตสาหกรรมนี้สามารถควบคุมสัดส่วนต้นทุนการผลิตต่อยอดขาย (%) และสัดส่วนต้นทุน
ทั้งหมดต่อยอดขาย (%) ให้ลดลงเล็กน้อยได้ โดยที่มีต้นทุนทางด้านแรงงานลดลง แม้ว่าสัดส่วนต้นทุนวัตถุดิบ
ต่อต้นทุนการผลิต (%) และสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขาย (%) เพ่ิมขึ้ น อย่างไรก็ตาม
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มมีสัดส่วนต้นทุนการขายและบริหารต่อยอดขายเพ่ิมขึ้นสะท้อนถึงความพยายาม
ทางด้านการตลาดที่จะพยายามจะเพ่ิมยอดขาย ในส่วนของสถานะทางการเงิน สภาพคล่องและระดับของ
หนี้สินไม่ได้แตกต่างจากช่วงก่อนเกิดวิกฤตการณ์ COVID-19 ในขณะที่สัดส่วนมูลค่าเพ่ิมต่อยอดขาย (%) ที่
ลดลงเป็นผลมาจากต้นทุนวัตถุดิบที่สูงข้ึน 

ในภาพรวม อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มได้รับผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์ COVID-19 ใน
ปี พ.ศ. 2563 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทั้งสุราและเบียร์ และขนาดของผลกระทบจะ
ขึ้นอยู่มาตรการป้องกันการระบาด COVID-19 เช่น มาตรการไม่ให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือมาตรการ
ไม่ให้เปิดสถานบันเทิง ในขณะนั้น โดยดัชนีผลผลิตด้วยมูลค่าเพ่ิมของการผลิตมอลต์และสุราที่ท าจากข้าว
มอลต์เคยลดลงด้วยอัตราร้อยละ 82 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีการประเมินของ
สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย หรือ TABBA แสดงให้เห็นว่าตลาดรวมของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปี 
พ.ศ. 2563 หดตัวลงกว่า 70,000 ล้านบาท ซึ่งมาตรการป้องกันการระบาดดังกล่าวก็ส่งผลกระทบต่อเครื่องดื่ม
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ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยแต่ขนาดของผลกระทบน้อยกว่า เมื่อมองทิศทางแนวโน้มของปี 64/65 สถานการณ์ของ
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มน่าจะยังขึ้นอยู่กับความสามารถในการอยู่ร่วมกับโรค COVID-19 การฟ้ืนตัวของ
ตลาดโลก และแนวโน้มของการใส่ใจสุขภาพท่ีจะท าให้โอกาสของ Functional Drink จะมีมากขึ้น  

ตารางท่ี 3.3 : ตัวช้ีวัดของอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่ม 
ตัวชี้วดั 2561 2562 2563 

ภาวะตลาด 
   

การเติบโตของยอดขาย (%) -1.67  7.87  -7.08  
การเติบโตของการส่งออก (%)   -9.17  
คุณภาพปัจจยัการผลิต 

   

สัดส่วนแรงงานที่มีทักษะ/แรงงานวิชาชพี (%) 50.56  47.47  47.16  
สัดส่วนแรงงานที่ได้รับการฝึกอบรม (%) 27.22  25.62  27.09  
อายุโดยเฉลี่ยของแรงงาน (ปี) 38.94  39.22  38.92  
สัดส่วนมูลค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มอีาย ุ< 5 ป ี(%) 10.32  10.37  11.09  
สัดส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ/กึ่งอัตโนมัติ (%) 13.35  13.66  17.23  
การบริหารจัดการ    
โครงสร้างการขายและการผลิต    
สัดส่วนยอดขาย E-Commerce (%) 0.04  0.04  0.26  
สัดส่วนค่าใช้จ่าย ICT (%)   0.09  0.10  
สัดส่วนการผลิต ODM และ OBM (%) 23.47  23.10  24.51  
สัดส่วนปัจจัยทุนตอ่แรงงาน (ล้านบาท/คน) 3.64  3.34  3.55  
ด้านต้นทุน    
สัดส่วนต้นทุนทั้งหมดต่อยอดขาย (%) 93.09  92.85  92.57  
สัดส่วนต้นทุนการผลิตต่อยอดขาย (%) 84.10  83.50  82.86  
สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารต่อยอดขาย (%) 8.72  9.11  9.46  
สัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อยอดขาย (%) 44.46  43.95  43.32  
สัดส่วนต้นทุนวัตถุดิบต่อต้นทุนการผลิต (%) 50.75  51.64  52.11  
สัดส่วนต้นทุนแรงงานต่อต้นทุนทั้งหมด (%) 1.51  1.48  1.43  
ด้านการเงิน    
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.96  3.77  3.73  
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (เท่า) 0.28  0.28  0.23  
อัตราส่วนหนี้สินต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.39  0.39  0.30  
นวัตกรรม    
สัดส่วนค่าใช้จ่ายดา้นการลงทุนและพัฒนาต่อยอดขาย (%) 0.10  0.10  0.10  

ที่มา :  ผลการส ารวจข้อมูลตามแบบ ร.ง. 9 ปี พ.ศ. 2563 ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมและ
ประมวลผลโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 

3.2.2 ผลการวิเคราะห์ผลิตภาพการผลิตและตัวชี้วัดที่ส าคัญ  

จากการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ พบว่า ในปี พ.ศ. 2563 มูลค่าเพ่ิม (Value Added) 
ของอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มลดลงถึงร้อยละ 7.89 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นผลมาจากการใช้แรงงาน
ลดลงร้อยละ 3.99 และการใช้ปัจจัยทุนลดลงร้อยละ 3.89 โดยที่ TFPG มีค่าน้อยมาก (ร้อยละ -0.01) เกิดจาก
ภาวะตลาดหดตัวร้อยละ 4.46 ตามการหดตัวของยอดขาย คุณภาพแรงงานลดลงร้อยละ 0.17 เนื่องจาก
สัดส่วนแรงงานทักษะลดลง แต่ยังมีสัดส่วนการฝึกอบรมแรงงานเพ่ิมขึ้น ในขณะที่ คุณภาพปัจจัยทุนเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 1.00 ตามสัดส่วนเครื่องจักรใหม่และเครื่องจักรอัตโนมัติ รวมถึง ปัจจัยเชิงคุณภาพอ่ืน ๆ ขยายตัว 
ร้อยละ 3.62 มีแหล่งที่มาจากการพัฒนาการผลิตแบบ ODM และ OBM มากขึ้น มีการใช้ปัจจัยทุนต่อแรงงาน  
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และใช้ E-commerce มากขึ้น ท าให้มีต้นทุนลดลง แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากสัดส่วนมูลค่าเพ่ิมต่อยอดขายลดลง 
โดยการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกและปัจจัยเชิงคุณภาพต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้ผลิตภาพ
เฉพาะส่วนของแรงงานลดลงร้อยละ 0.23 และผลิตภาพปัจจัยทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.22 

แผนภาพที่ 3.2 : อัตราการเติบโตของมูลค่าเพิ่มและองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่ม 

 
ที่มา : ประมวลผลจากข้อมลูส ารวจ โดยมลูนิธิสถาบันวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลัง 

อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มสามารถแบ่งเป็น 4 หมู่ย่อย (TSIC 4 หลัก) ได้แก่ การต้ม การกลั่นและ
การผสมสุรา (TSIC 1101) การผลิตสุราผลไม้(ไวน์) (TSIC 1102) การผลิตมอลต์และสุราที่ท าจากข้าวมอลต์ 
(TSIC 1103) และ การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ การผลิตน้ าแร่และน้ าดื่ม บรรจุขวดประเภทอ่ืน ๆ 
(TSIC 1104)  

เมื่อพิจารณาข้อมูลในระดับหมู่ย่อย TSIC 4 หลัก ในปี พ.ศ. 2563 พบว่า อุตสาหกรรมการผลิต
เครื่องดื่มท่ีมีมูลค่าเพ่ิมติดลบน้อยที่สุด คือ การผลิตเครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ การผลิตน้ าแร่และน้ าดื่ม บรรจุ
ขวดประเภทอ่ืน ๆ (TSIC 1104)  ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 น้อยที่สุด โดยมูลค่าเพ่ิมของหมู่ย่อยนี้มีการปรับตัวลดลงร้อยละ 5.84 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็น
ผลมาจากการลดก าลังการผลิตซึ่งท าให้มีการใช้แรงงานลดลงร้อยละ 2.59 การใช้ปัจจัยทุนหรือเครื่องจักร
ลดลงร้อยละ 2.75 และมี TFPG อยู่ที่ร้อยละ -0.50 ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวของผลิตภาพแรงงานที่ลดลง
เป็นหลัก ปัจจัยที่จะส่งผลดีต่อ TFP ของหมู่ย่อยนี้ในอนาคตคือ สัดส่วนการผลิต ODM และ OBM สัดส่วน
ปัจจัยทุนต่อแรงงาน สัดส่วนแรงงานที่ได้รับการฝึกอบรม สัดส่วนเครื่องจักรใหม่ และสัดส่วนเครื่องจักร
อัตโนมัติ 
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ในขณะเดียวกัน การต้ม การกลั่นและการผสมสุรา (TSIC 1101) และการผลิตมอลต์และสุราที่ท าจาก
ข้าวมอลต์ (TSIC 1103) ได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19 มากกว่าโดยมีมูลค่าเพ่ิมลดลงร้อยละ 10.93 และ
ร้อยละ 9.19 ตามล าดับ มูลค่าเพ่ิมที่ลดลงของ การต้ม การกลั่นและการผสมสุรา มาจากการใช้แรงงานที่ลดลง
อย่างมากกว่าการใช้เครื่องจักรที่ลดลง แต่ในขณะเดียวกันมีปรับตัวเพ่ิมขึ้นของ TFP ร้อยละ 3.91 ซึ่งมากจาก
การปรับตัวเพ่ิมของผลิตภาพแรงงานเป็นส าคัญ และมีปัจจัยบวกซึ่งมีผลสนับสนุนการเพ่ิมขึ้นของ TFP คือ 
สัดส่วนการผลิตแบบ ODM และ OBM สัดส่วนปัจจัยทุนต่อแรงงาน สัดส่วนแรงงานทักษะ สัดส่วนแรงงาน 
ที่ได้รับการฝึกอบรม สัดส่วนเครื่องจักรใหม่ และสัดส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ 

การผลิตมอลต์และสุราที่ท าจากข้าวมอลต์มีมูลค่าเพ่ิมลดลงโดยมีผลมาจากการใช้แรงงานและ
เครื่องจักรลดลง เช่นเดียวกับในกรณีของการต้ม การกลั่นและการผสมสุรา TFP ของหมู่ย่อยนี้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
2.30 แต่เป็นผลมาจากผลิตภาพทุนเป็นหลัก ปัจจัยบวกท่ีมีส่วนในการส่งเสริมการเพ่ิมข้ึนของ TFP คือ สัดส่วน
ปัจจัยทุนต่อแรงงาน สัดส่วนแรงงานทักษะ สัดส่วนแรงงานที่ได้รับการฝึกอบรม และสัดส่วนเครื่องจักรใหม่ 

กลุ่มที่มีอัตราการเติบโต TFPG เป็นบวก (ไม่มี)  

กลุ่มที่มีอัตราการเติบโต TFPG เป็นลบ เรียงล าดับจากลดลงน้อยสุดไปมากสุดได้แก่  

 TSIC 1104: การผลิตเครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ การผลิตน้ าแร่และน้ าดื่ม บรรจุขวดประเภท
อ่ืน ๆ มี TFPG ลดลงร้อยละ 5.84 จากปีก่อน 

 TSIC 1103: การผลิตมอลต์และสุราที่ท าจากข้าวมอลต์ มี TFPG ลดลงร้อยละ 9.19 จากปี
ก่อน 

 TSIC 1101: การต้ม การกลั่นและการผสมสุรา มี TFPG ลดลงร้อยละ 10.93 จากปีก่อน 

ตารางท่ี 3.4 : บัญชีการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่ม 

TSIC 
ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 

มูลค่าเพ่ิม 
(VA) 

แหล่งท่ีมาของมูลค่าเพ่ิม แหล่งท่ีมาของ TFPG มูลค่าเพ่ิม 
(VA) 

แหล่งท่ีมาของมูลค่าเพ่ิม แหล่งท่ีมาของ TFPG 
แรงงาน ทุน TFPG ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภาพทุน แรงงาน ทุน TFPG ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภาพทุน 

11 6.18  1.31  3.03  1.84  0.35  1.49  -7.89  -3.99  -3.89  -0.01  -0.23  0.22  
1101 7.68  -0.08  20.51  -12.75  1.65  -14.40  -10.93  -10.91  -3.93  3.91  5.51  -1.60  
1103 6.23  1.14  1.29  3.80  0.26  3.54  -9.19  -4.17  -7.32  2.30  -0.96  3.26  
1104 5.58  1.76  0.70  3.12  0.06  3.06  -5.84  -2.59  -2.75  -0.50  -0.52  0.02  

ที่มา : ประมวลผลจากข้อมลูส ารวจ โดยมลูนิธิสถาบันวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลัง 

3.2.3 ปัญหา/อุปสรรค 

ปัญหาและอุปสรรคที่กิจการจากกลุ่มตัวอย่างที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรกของอุตสาหกรรมการผลิต
เครื่องดื่ม ได้แก่ (1) ต้นทุนเชื้อเพลิงและพลังงานที่ใช้ในการผลิต (2) กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับอตุ
สาหกรรม (2) ประสิทธิภาพของแรงงานและบุคลากร  (3) ประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ และ (3) 
ต้นทุนทางการเงิน ผู้ประกอบต้องการให้ภาครัฐจัดหาน้ ามันในราคาที่ถูกลง ในขณะที่ปัญหาด้านกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอตุสาหกรรมจะเกี่ยวกับการไม่รู้กฎหมายท าให้มีข้อเสนอแนะให้มีการส่งอีเมลเพ่ือ
แจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบ และอยากให้ภาคอุตสาหกรรมเข้าไปมีส่วน
ร่วมเป็นคณะท างานในการพัฒนาหรือแก้ไขกฎหมาย/กฎระเบียบต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้น เพ่ือให้เกิดกฎหมาย/
กฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพ 
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จากการส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับแผนการด าเนินงานในระยะ 1 ปีหน้าพบว่า ผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมการผลิต เครื่องดื่ ม ให้ความส าคัญกับเรื่ องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ /บริการ ( Develop 
Product/Service) มากที่สุด ตามด้วยการพัฒนาบุคลากร (Develop Staff) การปรับปรุงกระบวนการท างาน 
(Improve Operating Process)การซื้อเครื่องจักรเพ่ิมเติม (Add Equipment) และการซื้อเครื่องจักรทดแทน 
(Replace Equipment) แผนดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ต้องที่จะเพ่ิมผลิตภาพ
การผลิตจากการพัฒนาบุคลากรและการซื้อเครื่องจักรทดแทน และสร้างมูลค่าเพ่ิมมากขึ้นจากการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์/บริการ และการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการ  

3.2.4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มก าลังถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามลักษณะของสินค้าที่เป็นประโยชน์ต่อ
สุขภาพและกลุ่มที่เป็นโทษต่อสุขภาพ เนื่องมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคไทยที่เปลี่ยนมาใส่ใจในสุขภาพมาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในขณะที่นโยบายภาครัฐยังคงสนับสนุนการลดการบริโภคเครื่องดื่มที่เป็น
โทษต่อสุขภาพ ดังนั้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และมีความหวานจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและจะถูก
มาตรการทางภาษีท าให้มีราคาแพงขึ้น ในขณะที่เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพจะมีโอกาสที่จะเติบโตมากขึ้น นอกจากนี้
กลุ่มเครื่องดื่มให้พลังงานจะยังไม่สามารถเจาะตลาดกลุ่มนี้ได้ท าให้ตลาดภายในประเทศเติบโตน้อยมาก ดังนั้น
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มควรมีการปรับตัวดังนี้ 

1) ผู้ประกอบการในกลุ่มสินค้าหลักในปัจจุบันต้องยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูงขึ้น ปรับเปลี่ยน
ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับมาตรการของภาครัฐ (เช่น ลดปริมาณแอลกอฮอล์ ลดความหวาน 
หรือใช้สารให้ความหวานอ่ืน) หรือย้ายไปสู่ธุรกิจใหม่ที่มีโอกาสเติบโตได้มากกว่าในอนาคต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ท าให้กลุ่มเครื่องดื่มมี
แอลกอฮอล์ต้องเร่งปรับตัวมากขึ้น 

2) ผู้ประกอบการในกลุ่มเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพควรมีการสร้างนวัตกรรม และท าการตลาดมาก
ขึ้นให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงการใส่ใจสุขภาพและรู้จักผลิตภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้น   

3) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มทุกกลุ่มต้องเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
ต้นทุนในการผลิตและการด าเนินธุรกิจเพ่ือเพ่ิมก าไรและมูลค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจ 

4) ผู้ประกอบการในกลุ่มสินค้าหลักในปัจจุบัน (เช่น เบียร์ สุรา น้ าอัดลมและโซดา และเครื่องดื่ม
ให้พลังงาน) ต้องหาตลาดในต่างประเทศมากขึ้นกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการส่งออก
หรือตั้งฐานการผลิตในต่างประเทศ เนื่องจากตลาดโลกเริ่มที่ฟ้ืนตัวแล้วในสหรัฐอเมริการ 
ยุโรป และจีน 
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3.3 TSIC 12 : การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

 
การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ (TSIC 12) เป็นหมวดย่อยของอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภท

การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ ให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมเพ่ือการบริโภคขั้นสุดท้าย ประกอบด้วย การบ่มและการอบ
ใบยาสูบ การผลิตบุหรี่และซิการ์ ตลอดจนการผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบอื่น ๆ (ยกเว้น 
บุหรี่ และซิการ์) 

ในการส ารวจข้อมูลปี พ.ศ. 2563 จ านวนตัวอย่างสถานประกอบการของการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร  
มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 8 ราย ซึ่งเป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่ 5 ราย ขนาดกลาง 1 ราย และ ขนาดเล็ก 2 ราย 
ผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสวนประกอบของใบยาสูบ หรือพืชนิโคเทียนา ทาแบกคัม (Nicotiana 
tabacum) รวมถึงผลิตภัณฑ์อ่ืนที่มีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบบริโภคโดยวิธีสูบ ดูด อม เคี้ยว กิน เป่า หรือ
พ่นเข้าไปในปากหรือจมูก ทา หรือโดยวิธีอ่ืน เพ่ือให้ได้ผลเช่นเดียวกันตามพระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์
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ยาสูบ พ.ศ. 2560 ส าหรับการผลิตบุหรี่และซิการ์นั้น มีเพียงการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.)1 เป็นรัฐวิสาหกิจ
แห่งเดียวที่เป็นผู้ผูกขาดการผลิตยาสูบในประเทศ และจ าหน่ายในประเทศมากกว่าร้อยละ 99 

3.3.1 โครงสร้างอุตสาหกรรมและภาวะธุรกิจ 

ตัวชี้วัดที่ส าคัญของอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบในปี พ.ศ. 2563 พบว่า มีแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น โดยในด้านต้นทุนมีสัดส่วนมูลค่าเพ่ิมต่อยอดขายขยายตัวเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่
ร้อยละ 4.24 ขณะที่สัดส่วนต้นทุนทั้งหมดต่อยอดขายลดลงร้อยละ 1.14  และมีสัดส่วนต้นทุนการผลิตต่อ
ยอดขายลดลงร้อยละ 1.25 เช่นกัน แต่สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายยังคงสูงขึ้นอยู่ที่ร้อย
ละ 82.63  ในด้านคุณภาพปัจจัยการผลิต สัดส่วนปัจจัยทุนต่อแรงงานดีขึ้นร้อยละ 0.52 หรือ 1.20 ล้านบาท
ต่อคน โดยมีสัดส่วนแรงงานทักษะต่อแรงงานวิชาชีพอยู่ที่ร้อยละ 51.53 รวมทั้งมีสัดส่วนมูลค่าเครื่องจักรใหม่
สูงขึ้นที่ร้อยละ 0.89 ในขณะที่สัดส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติต่อกึ่งอัตโนมัตยังมีสัดส่วนเท่าเดิมจากปีก่อนและ
สัดส่วนแรงงานที่ได้รับการฝึกอบรมมีจ านวนลดลง อย่างไรก็ตาม การเติบโตของยอดขายยังหดตัวเพ่ิมขึ้นที่ร้อย
ละ 10.63 จากปีก่อนที่หดตัวร้อยละ 3.29 เช่นเดียวกันกับการบริหารจัดการด้านการเงินที่มีอัตราส่วนสภาพ
คล่องในปีนี้ลดน้อยลง โดยที่มีอัตราหนี้สินต่อสินทรัพย์เพ่ิมขึ้น และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ยัง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ การเติบโตของการส่งออกยังอยู่ในระดับต่ าโดยหดตัวถึงร้อยละ 51.39 และใน
ส่วนของสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนและพัฒนาต่อยอดขาย และสัดส่วนของการผลิต ODM และ OBM ที่
ยังมีการเติบโตเท่าเดิม 

อุตสาหกรรมยาสูบไทยได้รับผลกระทบอย่างมากจาก พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งมีการ
ปรับปรุงวิธีการคิดและอัตราภาษีสรรพสามิตใหม่เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 ส่งผลกระทบ
ให้ราคาบุหรี่ภายในประเทศทุกชนิดปรับตัวสูงขึ้น โดยปัจจุบันจากโครงการอัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ ที่มี 2 
ขั้น คือ 20% และ 40% ท าให้ ยสท. ขายบุหรี่ถูกสุดได้ 60 บาทต่อซอง ซึ่งเหลือก าไรเฉลี่ยซองละ 0.50 บาท 
จากเดิมที่เคยมีก าไรเฉลี่ยที่ 6 บาทต่อซอง ท าให้ ยสท. มีส่วนแบ่งตลาดลดลงเหลือ 56% จากเดิมที่ 79% 
ในขณะที่ราคาบุหรี่น าเข้าจากต่างประเทศบางชนิดมีราคาลดลง ซึ่งเป็นการสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาด
ให้กับบุหรี่น าเข้าจากต่างประเทศอย่างมาก โดยปีพ.ศ. 2563 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงอยู่ที่ร้อยละ 
63.15 อัตราการใช้ก าลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 57.71 ลดลงจากปีก่อนที่ร้อยละ 58.85 นอกจากนี้ ยังเกิด
สถานการณ์ยาเส้นมวนเอง บุหรี่ผิดกฎหมาย และการท าการตลาดของบุหรี่ต่างประเทศที่มีมากขึ้น มีการบริโภค
บุหรี่น าเข้าเพ่ิมขึ้น ปริมาณการผลิตในประเทศที่ลดลงส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกใบยาให้แก่โรงงานยาสูบ
กว่า 20,000 ครัวเรือน บรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการผลิตใบยา กว่า 100,000 ราย และผู้ประกอบการค้า
ยาสูบ ประเภทต่าง ๆ กว่า 500,000 ราย  

ส าหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมยาสูบไทยในปี พ.ศ. 2564 ยสท.มีแนวคิดการออกบุหรี่ใหม่ ภายในปี 
พ.ศ. 2564 มาจ าหน่ายในราคา 50-55 บาท ต่อซอง แต่อย่างไรก็ตามต้องขึ้นอยู่กับโครงสร้างภาษีสรรพสามิต
บุหรี่ใหม่ ที่ ยสท. เสนอให้กรมสรรพสามิต พิจารณาบังคับใช้ในวันที่ 1 ต.ค. พ.ศ. 2564 เห็นชอบซึ่ งหาก
เห็นชอบก็จะสามารถจ าหน่ายบุหรี่ในราคาดังกล่าวได้ ทั้งนี้ยังอาจมีความคืบหน้าในการสนับสนุนเกษตรกร  

                                                           
1 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ให้ยกเลิกโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทหน่วยงาน
ธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของแต่ไม่เป็นนิติบุคคล ท าให้มีข้อจ ากัดบางประการในการด าเนินกิจการ และจัดตั้งการยาสูบแห่งประเทศไทย  
ตามพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ซ่ึงมีสภาพเป็นนิติบุคคล มีผลบังคับใช้ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 โดยรับโอนบรรดา
กิจการเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้ และความรับผิดของกระทรวงการคลังในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง  
มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบุหรี่ซิกาแรตซ่ึงเป็นกิจการผูกขาดของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตและการกระท ากิจการอื่น 
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ผู้ปลูกใบยาให้ปลูกกัญชง-กัญชา จากการหารือกับเกษตรกร 13,500 ครัวเรือน พบว่ากว่า 60-70% มีความ
สนใจปลูก และที่ผ่านมา ยสท.ได้หารือกับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือแก้ไขกฎหมายให้ ยสท.สามา
รถส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรชาวไร่ สามารถปลูก เพ่ือสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ จากเดิมที่ท าได้เฉพาะเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนา รวมทั้งให้ ยสท.มีอ านาจในการรับซื้อ จัดหาเมล็ดพันธุ์ ท าการตลาด ควบคุมกลไกราคา 
รับประกันราคา รับซื้อได้ นอกจากนี้ขณะนี้ภาษีสรรพสามิตบุหรี่โครงสร้างใหม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
กรมสรรพสามิต โดยมีข้อเสนอหลายด้าน เช่น เสนอให้ปรับภาษีเหลือ เพียงขั้นเดียว แต่ต้องก าหนดอัตราที่
เหมาะสมเพ่ือไม่ให้กระทบกับผู้ปลูกใบยา และ รายได้ของ ยสท. หรือ เพ่ิมเป็น 3 ขั้น ให้มีอัตราภาษีต่ ากว่า
โครงสร้างปัจจุบัน เพ่ือให้สามารถขายบุหรี่ได้ถูกลง และ ยสท.ยังมีก าไรต่อไปได้ 

ตารางท่ี 3.5 : ตัวช้ีวัดของอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
ตัวชี้วดั 2561 2562 2563 

ภาวะตลาด    
การเติบโตของยอดขาย (%) n.a. -22.82  -3.30  
การเติบโตของการส่งออก (%)   -51.39 
คุณภาพปัจจยัการผลิต 

   

สัดส่วนแรงงานที่มีทักษะ/แรงงานวิชาชพี (%) 50.10  48.18  51.53  
สัดส่วนแรงงานที่ได้รับการฝึกอบรม (%) 3.31  3.78  1.88  
อายุโดยเฉลี่ยของแรงงาน (ปี) 43.00  43.00  48.00  
สัดส่วนมูลค่าเค่ืองจักรและอุปกรณ์ที่มีอายุ < 5 ปี (%) 0.02  0.01  0.89  
สัดส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ/กึ่งอัตโนมัติ (%) 0.08  0.09  0.09  
การบริหารจัดการ    
ด้านการผลิตและการขาย    
สัดส่วนยอดขาย E-Commerce (%) 0.00  0.00  0.00  
สัดส่วนค่าใช้จ่าย ICT (%)   0.00  
สัดส่วนการผลิต ODM และ OBM (%) 1.09  1.44  1.54  
สัดส่วนปัจจัยทุนตอ่แรงงาน (ล้านบาท/คน) 0.59  0.97  1.09  
ด้านต้นทุน 

   

สัดส่วนต้นทุนทั้งหมดต่อยอดขาย (%) 105.92  107.93  106.79  
สัดส่วนต้นทุนการผลิตต่อยอดขาย (%) 25.91  25.37  24.11  
สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารต่อยอดขาย (%) 79.98  82.52  82.63  
สัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อยอดขาย (%) 4.03  3.65  4.24  
สัดส่วนต้นทุนวัตถุดิบต่อต้นทุนการผลิต (%) 73.34  75.24  78.33  
สัดส่วนต้นทุนแรงงานต่อต้นทุนทั้งหมด (%) 0.88  0.87  0.89  
ด้านการเงิน 

   

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 9.15  9.19  9.05  
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (เท่า) 0.24  0.34  0.35  
อัตราส่วนหนี้สินต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.32  0.53  0.53  
นวัตกรรม 

   

สัดส่วนค่าใช้จ่ายดา้นการลงทุนและพัฒนาต่อยอดขาย (ร้อยละ) 0.27  0.27  0.27  
ที่มา : ผลการส ารวจข้อมูลตามแบบ ร.ง. 9 ปี พ.ศ. 2563 ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมและ
ประมวลผลโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 
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3.3.2 ผลการวิเคราะห์ผลิตภาพการผลิตและตัวชี้วัดที่ส าคัญ  

จากการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ พบว่า ในปี พ.ศ. 2563 อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์
ยาสูบมีมูลค่าเพ่ิม (Value Added) ลดลงร้อยละ 4.16 โดยมีที่มาจากการหดตัวเพ่ิมขึ้นของปริมาณการใช้
ปัจจัยทุนและปริมาณการใช้ปัจจัยแรงงานร้อยละ 1.62 และ 15.60 ตามล าดับ ในขณะที่ TFPG อยู่ที่ร้อยละ 
13.06 โดยการเพิ่มขึ้นของ TFPG เกิดจากคุณภาพแรงงานและคุณภาพปัจจัยทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.55 และ 
0.11 ตามล าดับ มีปัจจัยสนับสนุนจากสัดส่วนแรงงานทักษะเพิ่มขึ้น รวมทั้งสัดส่วนเครื่องจักรใหม่และ
เครื่องจักรอัตโนมัติมากขึ้น แต่มีปัจจัยเสี่ยงจากสัดส่วนการฝึกอบรมแรงงานลดลง  นอกจากนี้ ปัจจัยเชิง
คุณภาพอื่น ๆ ยังขยายตัวร้อยละ 17.11 เกิดจากการใช้ปัจจัยทุนต่อแรงงานมากขึ้น สัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อ
ยอดขายสูงขึ้น  และสัดส่วนต้นทุนต่อยอดขายลดลง  แต่ยังมีปัจจัยลบจากความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่
ลดลง  ในขณะที่ ภาวะตลาดหดตัวร้อยละ 6.71 ตามการหดตัวของยอดขายและการส่งออก   ทั้งนี้ ปัจจัย
ภายนอกและปัจจัยเชิงคุณภาพที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้ผลิตภาพแรงงานและผลิตภาพปัจจัยทุนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 12.43 และ 0.63 ตามล าดับ  

แผนภาพที่ 3.3 : อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเพิ่ม และองค์ประกอบ 
ของอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

 
ที่มา : ประมวลผลจากข้อมลูส ารวจ โดยมลูนิธิสถาบันวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลัง 
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ตารางท่ี 3.6 : บัญชีการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมยาสูบ 

หน่วย (% ต่อปี) 

TSIC 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 

มูลค่าเพิ่ม 
(VA) 

แหล่งที่มาของมลูค่าเพิ่ม 
แหล่งที่มาของ 

TFPG 
มูลค่าเพิ่ม 

(VA) 

แหล่งที่มาของมลูค่าเพิ่ม 
แหล่งที่มาของ 

TFPG 

แรงงาน ทุน TFPG 
ผลิต
ภาพ

แรงงาน 

ผลิต
ภาพ
ทุน 

แรงงาน ทุน TFPG 
ผลิต
ภาพ

แรงงาน 

ผลิต
ภาพ
ทุน 

12 -12.47 -3.44 -4.76 -4.27 -2.06 -2.21 -4.16 -15.60 -1.62 13.06 12.43 0.63  
ที่มา : ประมวลผลจากข้อมลูส ารวจ โดยมลูนิธิสถาบันวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลัง 

3.3.3 ปัญหา/อุปสรรค 
ปัญหาและอุปสรรคที่กิจการจากกลุ่มตัวอย่างที่พบมากที่สุด ได้แก่ การปรับปรุงกระบวนการท างาน 

(Improve Operating Process) การสร้างมาตรฐานกระบวนการท างาน (Standardize Operating Process) 
การซื้อเครื่องจักรเพ่ิมเติม (Add Equipment) การปรับลดจ านวนแรงงาน (Reduce Staff) และ การพัฒนา
บุคลากร (Develop Staff) โดยการยาสูบแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ผูกขาดการผลิตบุหรี่ในประเทศไทยไม่ได้
ตอบแบบสอบถามในส่วนนี้ ดังนั้น ค าตอบจึงเป็นของผู้ผลิตที่ส่งออกใบยาสูบและส่งเสริมการเพาะปลูกและ
การผลิตที่ยั่งยืนจึงค่อนข้างให้ความส าคัญกับกระบวนการท างานภายในค่อนข้างมาก ทั้งด้านแรงงานบุคลากร
และเครื่องจักร 

3.3.4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากผลการวิเคราะห์อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบข้างต้น เห็นได้ว่าการปรับปรุงข้อกฎหมาย
กฎระเบียบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการขยายตลาดให้กว้างขวางขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการท างาน
ในการผลิต เป็นประเด็นส าคัญที่จะท าให้อุตสาหกรรมนี้มีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้นในอนาคต ปัจจุบัน 
อุตสาหกรรมการผลิตยาสูบของไทยได้รับผลกระทบจาก พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ส่งผลให้แนวโน้ม
การผลิตบุหรี่ของ ยสท. ลดลง และส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในห่วงโซ่อุปทาน (Supply 
Chain) ทั้งเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบ โรงบ่มและอบใบยาสูบ ผู้ผลิตก้นกรองบุหรี่ และสินค้าที่เก่ียวเนื่อง อย่างไร
ก็ตาม เนื่องจากยาสูบเป็นสินค้าที่มีโทษต่อสุขภาพของมนุษย์ ท าให้กระแสการต่อต้านและแนวโน้มการรักษา
สุขภาพที่มากขึ้นจะเป็นแรงกดดันหลักที่ท าให้ความต้องการสินค้าชนิดนี้ลดลง และแนวโน้มการจัดเก็บภาษีที่
สูงขึ้นก็จะส่งให้ราคาของสินค้าชนิดนี้เพ่ิมสูงขึ้นในอนาคต ส่งผลให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องมีการปรับตัว
ดังนี้ 

1) เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบอาจพิจารณาลดพ้ืนที่การเพาะปลูกยาสูบ และหันไปปลูกพืชชนิดอ่ืน
เพ่ิมเติม อาทิ กัญชงที่เป็นกลุ่มพืชเศรษฐกิจใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการใบยาสูบ
ของตลาด และยังคงรักษารายได้ไว้ไม่ให้ลดลง 

2) โรงบ่มและอบใบยาสูบอาจจ าเป็นต้องหาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ โดยเฉพาะการส่งออก 
เนื่องจากใบยาสูบของไทยมีคุณภาพดีและเป็นที่ต้องการของตลาดโลก 

3) ปัจจุบัน ยสท. ผลิตบุหรี่เพ่ือการจ าหน่ายภายในประเทศเป็นหลัก มีปริมาณการส่งออก 
น้อยมาก จึงจ าเป็นต้องพิจารณาวางแผนในการขยายตลาดออกไปจ าหน่ายในต่างประเทศ
เพ่ิมมากข้ึน แต่ก็จ าเป็นต้องปรับปรุงประสิทธิภาพเพ่ือให้สามารถแข่งขันกับบริษัทผู้ผลิตบุหรี่
ของต่างประเทศได้ นอกจากนี้ การพัฒนาคุณภาพของบุหรี่ให้มีรสชาติดีขึ้นและเป็นอันตราย
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ต่อสุขภาพน้อยลงเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค อาจช่วยเพ่ิมมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์ของ ยสท. และเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดให้กับ ยสท. ทั้งในและต่างประเทศ 
ได้อีกด้วย ดังนั้น การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาจึงเป็นสิ่งจ าเป็น 

4) ยสท. พิจารณาขยายธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องจากความได้เปรียบในด้านปัจจัยการผลิตและ
ศักยภาพที่มีอยู่ ทั้งคุณภาพแรงงานและเครื่องจักร เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการสร้างรายได้  
ในช่องทางใหม่ ๆ ให้กับองค์กร  

5) รัฐบาลให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการปรับลดโควตาการเพาะปลูก 
ใบยาสูบ 

  



รายงานผลิตภาพและผลประกอบการอตุสาหกรรม ปี พ.ศ. 2563 
 

ผลิตภาพการผลิตรวมและผลประกอบการของอุตสาหกรรมการผลิตรายสาขา 3-22 

3.4 TSIC 17 : การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 
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การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ (TSIC 17) เป็นกิจกรรมเศรษฐกิจประเภทการผลิตกระดาษ
ประเภทต่าง ๆ โครงสร้างของการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ฉบับปรับปรุงปี 2552 ได้ระบุ
กิจกรรมของการผลิตกระดาษ ได้แก่ การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และผลิตภัณฑ์กระดาษแปรรูป โดยมีกลุ่ม
อุตสาหกรรมย่อยตาม TSIC 4 หลัก ทั้งสิ้น 3 หมู่อุตสาหกรรมย่อย ได้แก่ TSIC 1701 การผลิตเยื่อกระดาษ 
กระดาษ และกระดาษแข็ง TSIC 1702 การผลิตกระดาษลอนลูกฟูกและกระดาษแข็งลอนลูกฟูก และการผลิต
บรรจุภัณฑ์ที่ท าจากกระดาษและกระดาษแข็ง และ TSIC 1709 การผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่ท าจากกระดาษและ
กระดาษแข็ง ซึ่งมีข้อแตกต่างของหมู่อุตสาหกรรมย่อยทั้ง 3 คือ หมู่ย่อย 1701 เป็นการผลิตเยื่อกระดาษ  
กระดาษ  และกระดาษแข็งที่ท าในปริมาณมาก ในขณะที่หมู่ย่อยอ่ืนๆ ที่เหลือเป็นกระบวนการของการน ากระดาษ
มาแปรรูปต่อและการผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษ   

ในการส ารวจข้อมูลปี พ.ศ.  2563 ได้มีการส ารวจสถานประกอบการของการผลิตกระดาษจ านวนทั้งสิ้น 
127 ราย แบ่งเป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่ 55 ราย ขนาดกลาง 39 ราย และขนาดเล็ก 33 ราย คิดเป็นสัดส่วนมูลค่า
ของกลุ่มผู้ผลิตกระดาษร้อยละ 91 ครอบคลุมการผลิตกระดาษทุกกลุ่มย่อยการผลิตทั้ง 3 หมู่ย่อย ส่วนใหญ่กว่า
ร้อยละ 60 ประกอบกิจการผลิตกระดาษลอนลูกฟูกและกระดาษแข็งลอนลูกฟูกในหมู่ย่อย TSIC 1702 รองลงมา
เป็นการผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษอ่ืน ๆ และ การผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษ ตามล าดับ 

3.4.1 โครงสร้างอุตสาหกรรมและภาวะธุรกิจ 

ตัวชี้วัดที่ส าคัญของอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษในปี พ.ศ. 2563 คือสัดส่วนยอดขายในช่องทาง  
E-commerce ที่เติบโตกว่าร้อยละ 24.19 สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามา
อ านวยความสะดวกในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ที่เพ่ิมมากข้ึน และช่วยให้การเติบโตของยอดขายหดตัว
น้อยลงได้ประมาณร้อยละ 2.5 นอกจากนี้ในโครงสร้างของอุตสาหกรรมนั้นมีสัดส่วนแรงงานมีทักษะ/แรงงาน
วิชาชีพมีจ านวนร้อยละ 50.50 เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าประมาณร้อยละ 2.23 มีสัดส่วนแรงงานที่ได้รับการ
ฝึกอบรมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.02 มีสัดส่วนของเครื่องจักรใหม่ประมาณร้อยละ 7 และเครื่องจักรอัตโนมัติหรือ
กึ่งอัตโนมัติร้อยละ 5.39 ลดลงจากเดิมร้อยละ 16 และ ร้อยละ 3.43 ตามล าดับ สะท้อนการลดจ านวน
เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีใหม่และมีประสิทธิภาพเข้ามาเพ่ิมในกระบวนการผลิตให้มีความทันสมัยและแทนที่
ด้วยการจ้างแรงงานมีทักษะและแรงงานที่ได้รับการฝึกอบรม มีการใช้จ่ายในการลงทุนเพ่ือพัฒนาต่อยอดขาย
ร้อยละ 0.41 ซึ่งน้อยลงจากปีก่อนหน้าเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมมีสภาพคล่องที่เพ่ิมขึ้นจาก
หนี้สินที่ลดลงกว่าร้อยละ 34 โดยประมาณ แม้ว่าจะต้องเผชิญกับต้นทุนด้านแรงงานและค่าใช้จ่ายในการขาย
และการบริหารที่เพ่ิมขึ้นซึ่งเป็นไปได้ว่าต้นทุนในส่วนดังกล่าวนั้นถูกใช้ไปส าหรับการฝึกอบรมแรงงานให้มี
ความสามารถมากขึ้น  

อุตสาหกรรมการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษของไทยมีการผลิตเพ่ือใช้ในประเทศและเพ่ือ
ส่งออก ในปี พ.ศ. 2563 มีมูลค่าการส่งออกกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษต่าง ๆ รวมทั้งสิ้นประมาณ 822 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณร้อยละ 3 โดยมีกระดาษคราฟต์เป็นสินค้าที่ท ารายได้จากการ
ส่งออกมากที่สุดซึ่งมีมูลค่าประมาณ 382 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมาเป็น กระดาษพิมพ์เขียน เยื่อกระดาษ 
กระดาษแข็ง กระดาษลูกฟูก และกล่องกระดาษลูกฟูก ตามล าดับ จากอุปสงค์ของการใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่
ท ามาจากกระดาษ เนื่องจากมาตรการลดการแพร่เชื้อ COVID-19  ท าให้กระดาษที่ใช้ผลิตภาชนะบรรจุอาหาร
ขยายตัวค่อนข้างมาก นอกจากนี้ การขยายตัวของการค้าออนไลน์ท าให้เกิดการเติบโตของอุปสงค์กล่องบรรจุ
ภัณฑ์ด้วยเช่นกัน จึงท าให้การผลิตกระดาษแข็ง กระดาษลูกฟูก และกระดาษคราฟต์ เกิดการขยายตัว  
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ในขณะที่กลุ่มหนังสือและสิ่งพิมพ์จะยังหดตัวต่อเนื่องจากรูปแบบการอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
แท็บเล็ต และ สมาร์ทโฟนที่เข้ามาแทนที่สื่อสิงพิมพ์รูปแบบเดิม ในด้านการส่งออกพบว่ามีค าสั่งซื้อจากจีนมา
อย่างต่อเนื่อง โดยดัชนีผลผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษในภาพรวมเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง   

ส าหรับแนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษในช่วงปี 2564 – 2565 
ความต้องการใช้ภาชนะบรรจุอาหารยังคงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคอยู่เนื่องจากนิสัยการบริโภคท่ีเปลี่ยนไปใน
ยุค New Normal แต่ความต้องการดังกล่าวอาจลดลงเล็กน้อยจากมาตรการควบคุมโรคที่ผ่อนคลายลงซึ่ง
ประชาชนสามารถรับประทานอาหารในร้านอาหารหรือสามารถใช้ภาชนะส่วนตัวในการซื้ออาหารกลับบ้านได้ 
แต่ความต้องการในการใช้กล่องบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อต่าง ๆ ในการส่งสินค้าจากกิจกรรมการซื้อสินค้าในตลาด
ออนไลน์ที่ขยายตัวขึ้นจากการฟืนฟูของภาวะเศรษฐกิจจะยังคงขยายตัวต่อไป 

ตารางท่ี 3.7 : ตัวช้ีวัดของอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 
ตัวชี้วดั 2561 2562 2563 

ภาวะตลาด    
การเติบโตของยอดขาย (%) 6.12  -5.50  -5.81  
การเติบโตของการส่งออก (%) - - 1.71  
คุณภาพปัจจยัการผลิต     
สัดส่วนแรงงานที่มีทักษะ/แรงงานวิชาชพี (%) 50.97  51.29  50.50  
สัดส่วนแรงงานที่ได้รับการฝึกอบรม (%) 16.32  15.86  17.02  
อายุโดยเฉลี่ยของแรงงาน (ปี) 37.73  38.37  38.31  
สัดส่วนมูลค่าเค่ืองจักรและอุปกรณ์ที่มีอายุ < 5 ปี (%) 8.25  8.24  7.01  
สัดส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ/กึ่งอัตโนมัติ (%) 5.38  5.57  5.39  
การบริหารจัดการ     
โครงสร้างการผลิตและการขาย    
สัดส่วนยอดขาย E-Commerce (%) 1.66  1.68  2.14  
สัดส่วนค่าใช้จ่าย ICT (%)  0.17  0.16  
สัดส่วนการผลิต ODM และ OBM (%) 32.33  32.22  31.50  
สัดส่วนปัจจัยทุนตอ่แรงงาน (ล้านบาท/คน) 4.16  3.92  4.15  
ด้านต้นทุน     
สัดส่วนต้นทุนทั้งหมดต่อยอดขาย (%) 93.80  96.49  95.73  
สัดส่วนต้นทุนการผลิตต่อยอดขาย (%) 78.15  81.85  80.58  
สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารต่อยอดขาย (%) 14.30  13.01  13.51  
สัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อยอดขาย (%) 26.01  26.46  26.35  
สัดส่วนต้นทุนวัตถุดิบต่อต้นทุนการผลิต (%) 72.02  68.68  68.43  
สัดส่วนต้นทุนแรงงานต่อต้นทุนทั้งหมด (%) 7.52  7.80  7.84  
ด้านการเงิน     
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.04  1.27  1.40  
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (เท่า) 0.51  0.53  0.47  
อัตราส่วนหนี้สินต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.11  1.20  0.97  
นวัตกรรม     
สัดส่วนการลงทุนและพัฒนาต่อยอดขาย (%) 0.43  0.42  0.41  

ที่มา : ผลการส ารวจข้อมูลตามแบบ ร.ง. 9 ปี พ.ศ. 2563 ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมและ
ประมวลผล โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 
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3.4.2 ผลการวิเคราะห์ผลิตภาพการผลิตและตัวชี้วัดที่ส าคัญ  

จากการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ พบว่า ในปี พ.ศ. 2563 อุตสาหกรรมการผลิตกระดาษ
และผลิตภัณฑ์กระดาษในภาพรวมของทั้งอุตสาหกรรมมีมูลค่าเพ่ิม (Value Added) หดตัวลงต่อเนื่องจากปี
ก่อนหน้าร้อยละ 6.68 เนื่องจากการลดปริมาณแรงงานและปัจจัยทุนที่ใช้ในการผลิตที่ลดลร้อยละ 4.27 และ 
0.14 รวมถึง TFP หดตัวร้อยละ 2.27 โดยมีแหล่งที่มาจากภาวะตลาดที่หดตัวร้อยละ 3.80 รวมถึงคุณภาพ
ปัจจัยการผลิตลดลงร้อยละ 0.76 เกิดจากสัดส่วนแรงงานทักษะลดลง ประกอบกับสัดส่วนเครื่องจักรใหม่และ
เครื่องจักรอัตโนมัติลดลง แต่ยังมีสัดส่วนการฝึกอบรมแรงงานมากขึ้น  ในขณะที่ ปัจจัยเชิงคุณภาพอ่ืน ๆ 
ขยายตัวร้อยละ 2.29 ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนจากการใช้ปัจจัยทุนต่อแรงงาน และ E-commerce มากขึ้น สัดส่วน
ต้นทุนต่อยอดขายลดลง และมีความเสี่ยงด้านการเงินลดลง  แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากการผลิตรูปแบบ  ODM 
และ OBM ชะลอลง และสัดส่วนมูลค่าเพ่ิมต่อยอดขายลดลง  ทั้งนี้ ปัจจัยภายนอกและปัจจัยเชิงคุณภาพที่
กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้ผลิตภาพการผลิตเฉพาะส่วนเปลี่ยนแปลง คือ ผลิตภาพแรงงานเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.29 
และผลิตปัจจัยทุนลดลง 2.59  

แผนภาพที่ 3.4 : อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเพิ่ม และองค์ประกอบ 
ของอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 

 
ที่มา : ประมวลผลจากข้อมลูส ารวจ โดยมลูนิธิสถาบันวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลัง 
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TFPG และองค์ประกอบ    

แหล่งที่มาจากผลิตภาพแรงงาน แหล่งที่มาจากผลิตภาพปจัจัยทนุ

กลุ่มตัวชี้วัดที่แย่ลง

กลุ่มตัวชี้วัดที่ดีข ้น

• สัดส่วนยอดขายใน E-commerce ที่เพิ่มข ้น
ช่วยให้การเติบโตของยอดขายหดตวันอ้ยลง

• สภาพคล่องดขี ้น
• หนี้สินลดลง

• สัดส่วนแรงงานทีไ่ดร้บัการ  กอบรม

• สัดส่วนปัจจัยทนุตอ่แรงงาน

• ต้นทุนแรงงานสูงข ้น
• สัดส่วนแรงงานวิชาชีพลดลง

• เครื่องจักรอัตโนมัตแิละเครื่องจักรใหมล่ดลง
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จากการวิเคราะห์อัตราการเติบโตของผลิตภาพการผลิต (TFPG) ลงไปในหมู่อุตสาหกรรมย่อยระดับ 
TSIC 4 หลัก โดยใช้ข้อมูลจากการส ารวจในปี  พ.ศ. 2563 พบว่าอุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษและ
กระดาษแข็ง (TSIC 1701) มีการเติบโตของผลิตภาพการผลิตมากที่สุด มีค่าของอัตราการเติบโตของ TFPG อยู่
ที่ร้อยละ 6.25 ซึ่งเป็นผลจากการเติบโตของผลิตภาพแรงงานร้อยละ 6.40 แต่มีอุปสรรคจากการหดตัวของ
ผลิตภาพของปัจจัยทุน ในขณะเดียวกันที่การผลิตกระดาษลอนลูกฟูกและกระดาษแข็งลอนลูกฟูก และการ
ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ท าจากกระดาษและกระดาษแข็ง (TSIC 1702) และการผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่ท าจาก
กระดาษรวมทั้งเครื่องเขียน (TSIC709) พบว่ามีการหดตัวของ TFPG ในทั้งสองอุตสาหกรรม ซึ่งมีอัตราการหด
ตัวของ TFP ใน TSIC1702 และ TSIC 1709 เท่ากับ 2.52 และ 8.69 ตามล าดับ โดยได้รับปัจจัยลบจากปัจจัย
การผลิตทั้ง 2 ประเภท ได้แก่คุณภาพแรงงานที่ไม่ดีพอและเครื่องจักรที่เก่าไม่มีประสิทธิภาพ สะท้อนจาก
ตัวเลขสัดส่วนเครื่องจักรใหม่และเครื่องจักอัตโนมัติ/กึ่งอัตโนมัติที่ลดลง ท าให้ TFPG ของการผลิตในกลุ่มย่อย
ทั้ง 2 นี้ หดตัวลง ซึ่งการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษจ าเป็นต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานที่ได้มีความสวยงามและสมบูรณ์  

ตารางท่ี 3.8 : บัญชีการเขริญเติบโตของอุตสาหกรรมการกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ  

หน่วย (% ต่อปี) 

TSIC 

ปี พ.ศ.2562 ปี พ.ศ.2563 

มูลค่าเพิ่ม 
VA 

แหล่งที่มาของมลูค่าเพิ่ม 
แหล่งที่มาของ

TFPG 
มูลค่าเพิ่ม 

VA 

แหล่งที่มาของมลูค่าเพิ่ม 
แหล่งที่มาของ

TFPG 

แรงงาน ทุน TFPG 
ผลิต
ภาพ

แรงงาน 

ผลิต
ภาพ
ทุน 

แรงงาน ทุน TFPG 
ผลิต
ภาพ

แรงงาน 

ผลิต
ภาพ
ทุน 

17 -4.09  0.97  -0.95  -4.11  -3.35  -0.76  -6.68  -4.27  -0.14  -2.27  0.29  -2.56  
1701 -5.72  -0.33  -3.10  -2.29  -2.73  0.44  2.17  -5.17  1.10  6.24  6.40  -0.16  
1702 1.21  1.89  1.23  -1.91  -1.20  -0.71  -6.64  -3.60  -0.52  -2.52  -0.13  -2.39  
1709 -9.43  -0.23  -0.58  -8.62  -5.78  -2.84  -13.82  -4.02  -1.12  -8.68  -5.07  -3.61  

ที่มา : ประมวลผลจากข้อมลูส ารวจ โดยมลูนิธิสถาบันวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลัง 

3.4.3 ปัญหา/อุปสรรค 

การส ารวจปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการวิสาหกิจการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษซึ่ง
ครอบคลุมวิสาหกิจขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่และหมู่ย่อย TSIC ทั้ง 3 หมู่ย่อยพบว่ามีปัญหาและอุปสรรค์ที่
ค่อนข้างหลากหลาย และสามารถแบ่งกลุ่มเรียงตามล าดับความส าคัญของปัญหา 3 อันดับ คือ อันดับที่ 1 ด้าน
ต้นทุน โดยมีต้นทุนของค่าเชื้อเพลิงและพลังงานที่ใช้ในกระบวนการผลิตเป็นปัญที่ส าคัญที่สุดในด้านต้นทุน 
เนื่องจากกระบวนการผลิตกระดาษเป็นอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องใช้พลังงานความร้อนที่สูง รองลงมาคือใน
ส่วนของต้นทุนทางการเงินส าหรับการเข้าถึงแหล่งเงินทุน อัตราภาษีที่เป็นภาระของผู้ผลิต และต้นทุนของ
วัตถุดิบการผลิต นอกจากนี้ ยังมีต้นทุนในการก าจัดและบ าบัดน้ าเสียจ านวนมากท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต
เยื่อกระดาษ อันดับที่ 2 ด้านการจัดหาปัจจัยในการผลิต มีอุปสรรคในการจัดหาแรงงานในอุตสาหกรรมเป็น
ปัญหาที่ส าคัญที่สุด รองลงมาคือการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และปัญหาในการจัดหาวัตถุดิบ โดยเฉพาะวัตถุดิบใน
การผลิตกระดาษที่ต้องพ่ึงพาต้นไม้ส าหรับการผลิตเยื่อกระดาษซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องใช้เวลาในการ
ปลูกทดแทนเพ่ือใช้หมุนเวียน เชื่อมโยงถึงอุปสรรคในการจัดหาวัตถุดิบหรือไม้ให้ได้คุณภาพในการผลิตใย
กระดาษเพ่ือผลิตกระดาษ ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องใช้เส้นใยสังเคราะห์ด้วยกระบวนการทางเคมีซึ่งจ าเป็นต้อง
ใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงและมีราคาแพง นอกจากนี้ในกระบวนการปั่นเยื่อกระดาษนั้นมี
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ความจ าเป็นต้องใช้น้ าในจ านวนมาก ซึ่งหลายพ้ืนที่มีน้ าไม่เพียงพอหรือมีไม่สม่ าเสมอ และอันดับที่ 3 ด้าน
การตลาดและโลจิสติกส์ จากการส ารวจพบว่าผู้ประกอบการมีความยากล าบากในการท าการตลาดในด้านของ
การสร้างรูปแบบสินค้าให้มีความหลากหลายและมีลักษณะเด่น โดยรูปแบบหรือลักษณะของกระดาษ และ
ผลิตภัณฑ์กระดาษจากผู้ผลิตแต่ละรายมีความแตกต่างกันไม่มากท าให้ผู้บริโภคสามารถเลือกสินค้าได้โดยไม่
ต้องค านึงถึงตราสินค้ามากนัก 

3.4.4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากความต้องการในการใช้กระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษเพ่ิมมากขึ้นในปัจจุบัน ทั้งจากปัจจัย
ของการใช้ชีวิตในยุค NEW NORMAL เพ่ือลดจ านวนการสัมผัส การรณรงค์ใช้กระดาษเพ่ือทดแทนการใช้
ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยาก ความต้องการใช้หีบห่อกระดาษในการขนส่งสินค้าจากการค้าออนไลน์ ท าให้
อุตสาหกรรมการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ โดยเฉพาะผู้ผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษแข็ง       
หรือกระดาษส าหรับท ากล่องบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุอาหาร ได้อานิสงค์แนวโน้มของกระแสดังกล่าว 
อย่างไรก็ตาม ยังมีกลุ่มผู้ผลิตกระดาษโดยเฉพาะการผลิตเพ่ือใช้ในการท าสื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้รับผลกระทบทางด้าน
ลบจากเทรนด์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ นโยบาย Paperless ของหลายหน่วยงานเพ่ือลดการใช้กระดาษ 
แนวโน้มการอ่าน E-book หรือการติดตามข่าวสารทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทนการอ่านหนังสือพิมพ์ ซึ่งทั้ง
สองกลุ่มมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับตัวไปตามกระแสของตลาด อย่างไรก็ตามภาครัฐก็ควรเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย
ในด าเนินงานส่งเสริมให้อุตสาหกรรมกระดาษสามารถเติบโตได้ต่อไปในอนาคต และเมื่อพิจารณาประกอบกับ
การศึกษาปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษ จึงเกิดข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ 

1) ส่งเสริการผลิตโดยใช้วัตถุดิบหมุนเวียน แม้ว่าจะมีการการก าหนดสินคาควบคุมเพ่ิมเติมรวมถึง
เศษกระดาษและกระดาษที่น ากลับมาใชไดอีก ตามประกาศคณะกรรมการกลางวาดวยราคา
สินค้าและบริการ (กกร.) เมื่อตนป 2563 จะสงผลดีตอสิ่งแวดลอมและผูผลิตกระดาษในประเทศ 
แตผูผลิตกระดาษในประเทศบางสวนยังมีความจ าเปนตองน าเขาเศษกระดาษและกระดาษใชแลว 
เนื่องจากราคาที่ถูกกวาและในประเทศยังมีไมเพียงพอตอการใชงาน ซึ่งอาจจะต้องมีการพิจารณา
การอนุญาตน าเข้าเศษกระดาษใช้แล้วมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษรีไซเคิลเพ่ือให้เปิด
ประโยชน์ทั้งในแง่เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy :CE) ตามกรอบการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG อย่างไรก็ตาม
ยังต้องมีการควบคุมในด้านกระบวนการขนส่งและกระบวนการผลิตเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยใน
ผลิตภัณฑ์ที่ถูกผลิตใหม่ด้วยการรีไซเคิล 

2) ในด้านผู้ผลิตจะต้องสามารถใช้แนวคิดเชิงสร้างสรรค์หรือใช้แรงงานที่มีความรู้ความสามารถใน
การคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือให้มีความหลากหลาย มีจุดเด่น และเป็นเอกลักษณ์เพ่ือให้เกิด
โอกาสทางการตลาดและสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าให้มากขึ้น ตลอดจนการผลิตให้ได้ตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรม รวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาชนะบรรจุอาหารที่
ท าจากกระดาษจะต้องไม่ท าให้เกิดสารเคมีปนเปื้อนไปกับอาหาร ซึ่งจะต้องอาศัยหน่วยงาน
ภาครัฐในการดูแลในเรื่องของการก าหนดมาตรฐานดังกล่าว 
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3) สนับสนุนมาตรการส่งเสริมการลงทุนให้กับวิสาหกิจเพ่ือให้สามารถเข้าถึงเงินทุน หรือการส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ าส าหรับการขยายกิจการหรือเพ่ิมก าลัง
การผลิตสินค้าท่ีก าลังเป็นที่ต้องการของตลาด 

4) ส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมหรือส่งเสริมการใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ผลิต น าไปสู่มูลค่าเพ่ิอมและผลิตภาพการผลิตที่เพ่ิมสูงขึ้น 
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3.5 TSIC 19 : การผลิตถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม 

 
การผลิตถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม (TSIC 19) เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ประเภทการผลิตถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม ซึ่งประกอบด้วย 2 หมู่ใหญ่ คือ การผลิต
ถ่านโค้ก และการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม ได้แก่ การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงกลั่น
ปิโตรเลียม การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ และการผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม  

ในการส ารวจข้อมูลปี พ.ศ. 2563 จ านวนตัวอย่างสถานประกอบการของการผลิตถ่านโค้กและ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียมที่สามารถน าข้อมูลมาประมวลผลได้มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 38 ราย เป็น
วิสาหกิจขนาดใหญ่ 19 ราย ขนาดกลาง 9 ราย และขนาดเล็ก 10 ราย ประเภทของผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ส ารวจ ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์ ถ่านโค้ก ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม น้ ามันหล่อลื่น 
เชื้อเพลิงชีวภาพ และผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่ได้จากการกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม เป็นต้น 
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3.5.1 โครงสร้างอุตสาหกรรมและภาวะธุรกิจ 

ตัวชี้วัดที่ส าคัญของอุตสาหกรรมการผลิตถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม ในปี 
พ.ศ. 2563 เมื่อเทียบกับปีก่อน พบว่าในด้านการผลิตและการขาย การเติบโตของยอดขายหดตัวเพ่ิมข้ึนมากถึง
ร้อยละ -25.35 แม้ว่าจะการเพ่ิมสัดส่วนปัจจัยทุนต่อแรงงานและมีสัดส่วนการผลิตแบบ ODM และ OBM 
เพ่ิมข้ึน ทั้งนี้เมื่อดูด้านการบริหารจัดการพบว่ามีการใช้ต้นทุนที่เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน โดยสัดส่วนต้นทุนทั้งหมดต่อ
ยอดขายอยู่ที่ร้อยละ 98.02 โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3.64 สัดส่วนต้นทุนการผลิตต่อยอดขายเพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 2.75 และสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.48 รวมทั้งมีสัดส่วน
มูลค่าเพ่ิมต่อยอดขายลดลงเป็นร้อยละ 16.42 นอกจากนี้ ในด้านการเงิน อัตราส่วนสภาพคล่องยังหดตัวลง
เป็น 2.07 เท่า หรือลดลงร้อยละ 0.02 และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมขึ้นจาก 0.72 เป็น 0.91 
เท่า อย่างไรก็ตาม ส าหรับด้านคุณภาพปัจจัยการผลิตพบว่า แรงงานที่มีทักษะต่อแรงงานวิชาชีพมีสัดส่วนมาก
ขึ้นเป็นร้อยละ 73.91 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.63 จากปีก่อน รวมถึงแรงงานที่ได้รับการฝึกอบรมมีแนวโน้มมาก
ขึ้นเช่นเดียวกัน ส าหรับมูลค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 2.25 รวมทั้ง
สัดส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติต่อกึ่งอัตโนมัติเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 43.01 โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.12 ในปี พ.ศ. 2562  

อุตสาหกรรมการผลิตถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียมของไทยในปี พ.ศ. 2563 
ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของโลกที่ชะลอตัวลง และส่งผลต่อเศรษฐกิจของไทย โดยดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม การผลิตถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียมไทยในปี พ.ศ. 2563 ลดลงอยู่ที่ร้อย
ละ 97.20 จากร้อยละ 104.47 อัตราการใช้ก าลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 81.01 ลดลงจากร้อยละ 83.08 ในปี
ก่อน นอกจากนีผ้ลกระทบจาก โควิด-19 ที่รัฐมีมาตรการล็อกดาวน์ และจ ากัดการบินเข้าออกประเทศ ฉุดยอด
การใช้น้ ามันในประเทศทั้งปี พ.ศ. 2563 ลดลงถึงร้อยละ 12.5 โดยภาพรวมของอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ตลอดทั้งปี พ.ศ. 2563  พบว่าการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อวันของปี 
พ.ศ. 2563 (มกราคม – ธันวาคม) ลดลงมากถึงร้อยละ 12.5 เมื่อเทียบกับปีพ.ศ. 2562  โดยแยกรายละเอียด
เป็นกลุ่มเบนซินลดลงร้อยละ 1.5 กลุ่มดีเซลลดลง  ร้อยละ 2.9 น้ ามันอากาศยานเชิงพาณิชย์ลดลงมากถึงร้อย
ละ  62.3 น้ ามันเตาลดลงร้อยละ 11.2 น้ ามันก๊าดลดลง ร้อยละ 14.4  LPG ลดลงร้อยละ 13.7  ในขณะที่
ราคาน้ ามันดิบดูไบที่ลดลงโดยเฉลี่ยจากปี 2562 ที่เคยอยู่ระดับ 64 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลลดลงมาอยู่ ที่ 
42.2 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ในปี พ.ศ. 2563 ท าให้บริษัทที่มีธุรกิจโรงกลั่นน้ ามัน ทั้ง ไทยออยล์ พีทีที โก
ลบอล เคมิคอล ไออาร์พีซี เอสพีอาร์ซี และบางจากมียอดขายและก าไรที่ลดลงตามกัน  

ส าหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมการผลิตถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียมในปี พ.ศ. 
2564 แม้ว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะยังมีอยู่ แต่เริ่มมีการทยอยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในหลาย
ประเทศ รวมถึงในประเทศไทย ที่รัฐบาลได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติที่จะเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนไทย 
โดยตั้งเป้าหมายจะฉีดวัคซีน 100 ล้านโดสให้ได้ 50 ล้านคน นับเป็นปัจจัยบวกต่อเศรษฐกิจ และหลายบริษัท
คาดการณ์ว่าความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียมจะฟ้ืนตัวขึ้นจากปีก่อน ตามทิศทาง
เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ที่จะเริ่มเห็นการฟ้ืนตัวในช่วงครึ่งหลังของปีพ.ศ. 2564 ซึ่งบางประเทศใน
เอเชียเริ่มผ่อนคลายมาตรการเข้มงวดทางสังคม รวมทั้งประเทศในฝั่งยุโรปมีแผนจะคลายมาตรการล็อกดาวน์ 
ซึ่งส่งผลให้ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียมฟ้ืนตัว โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
(IMF) คาด GDP โลกปีนี้จะเติบโตที่ร้อยละ 6 ส่งผลให้อุปสงค์น้ ามันโลกในช่วงครึ่งหลังของปีมีแนวโน้มขยายตัว 
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ตารางท่ี 3.9 : ตัวช้ีวัดของอุตสาหกรรมการผลิตถ่านโค้ก 
และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม 

ตัวชี้วดั 2561 2562 2563 
ภาวะตลาด    
การเติบโตของยอดขาย (%) 17.37  -7.68  -25.35  
การเติบโตของการส่งออก (%)   -29.82  
คุณภาพปัจจยัการผลิต    

สัดส่วนแรงงานที่มีทักษะ/แรงงานวิชาชพี (%) 33.25 33.27 32.61 
สัดส่วนมูลค่าเค่ืองจักรและอุปกรณ์ที่มีอายุ < 5 ปี (%) 13.09 12.10 11.44 
สัดส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ/กึ่งอัตโนมัติ (%) 11.16 8.41 8.61 
การบริหารจัดการ    

โครงสร้างการผลิตและการขาย    
สัดส่วนยอดขาย E-Commerce (%) 2.80  2.71  2.71  
สัดส่วนค่าใช้จ่าย ICT (%)  0.05  0.05  
สัดส่วนการผลิต ODM และ OBM (%) 55.73  56.14  56.55  
สัดส่วนปัจจัยทุนตอ่แรงงาน (ล้านบาท/คน) 13.17  13.44  13.86  
ด้านต้นทุน    

สัดส่วนต้นทุนทั้งหมดต่อยอดขาย (%) 100.76 101.84 104.61 
สัดส่วนต้นทุนการผลิตต่อยอดขาย (%) 87.07 89.31 89.05 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารต่อยอดขาย (%) 10.63 10.77 13.16 
สัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อยอดขาย (%) 10.81 9.37 9.20 
ด้านการเงิน    

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.32 3.56 3.73 
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (เท่า) 0.33 0.30 0.26 
อัตราส่วนหนี้สินต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.51 0.44 0.30 
นวัตกรรม    

สัดส่วนค่าใช้จ่ายดา้นการลงทุนและพัฒนาต่อยอดขาย (%) 0.15 0.13 0.16 

3.5.2 ผลการวิเคราะห์ผลิตภาพการผลิตและตัวชี้วัดที่ส าคัญ 

จากการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ พบว่า ในปี พ.ศ. 2563 อุตสาหกรรมการผลิตถ่านโค้ก
และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียมมีมูลค่าเพ่ิม (Value Added) หดตัวมากขึ้นอยู่ที่ร้อยละ -31.85  
โดยมีที่มาจากการลดลงของปัจจัยแรงงานและทุนลดลงร้อยละ 5.15 และร้อยละ 2.39   ตามล าดับ รวมถึง 
TFP หดตัวร้อยละ 24.31 ซึ่งเกิดจากภาวะตลาดหดตัวถึงร้อยละ 15.99 ตามการหดตัวของยอดขายและการ
ส่งออก รวมทั้งปัจจัยเชิงคุณภาพอ่ืน ๆ หดตัวร้อยละ 12.40 มีปัจจัยลบ คือ สัดส่วนต้นทุนต่อยอดขายสูงขึ้น 
และสัดส่วนมูลค่าเพ่ิมต่อยอดขายลดลง ประกอบกับมีความเสี่ยงด้านหนี้สินมากขึ้น  แต่ยังมีปัจจัยบวก คือ 
การผลิตรูปแบบ ODM และ OBM มากขึ้น และมีการใช้ปัจจัยทุนต่อแรงงานเพ่ิมข้ึน  ส าหรับคุณถาะปัจจัยการ
ผลิตยังคงขยายตัวร้อยละ 4.08 เกิดจากสัดส่วนแรงงานทักษะและการฝึกอบรมแรงงานมากขึ้น รวมถึงสัดส่วน
เครื่องจักรใหม่และเครื่องจักรอัตโนมัติมากขึ้น   ทั้งนี้ ปัจจัยภายนอกและปัจจัยเชิงคุณภาพที่กล่าวมาข้างต้น
ส่งผลให้ผลิตภาพการผลิตเฉพาะส่วนทั้งแรงงานและปัจจัยทุนลดลงร้อยละ 9.61 และ 14.70 ตามล าดับ 
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แผนภาพที่ 3.5 : อัตราการเติบโตของมูลค่าเพิ่มและองค์ประกอบ 
ของอุตสาหกรรมการผลิตถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม 

 
ที่มา : ประมวลผลจากข้อมลูส ารวจ โดยมลูนิธิสถาบันวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลัง 

ตารางท่ี 3.10 : บัญชีการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์ที่ได้ 
จากการกลั่นปิโตรเลียม 

TSIC 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 

มูลค่าเพิ่
ม 

(VA) 

แหล่งที่มาของมลูค่าเพิ่ม 
แหล่งที่มาของ 

TFPG มูลค่าเพิ่
ม 

(VA) 

แหล่งที่มาของมลูค่าเพิ่ม 
แหล่งที่มาของ 

TFPG 

แรงงา
น 

ทุน TFPG 
ผลิต
ภาพ

แรงงาน 

ผลิต
ภาพ
ทุน 

แรงงา
น 

ทุน TFPG 
ผลิต
ภาพ

แรงงาน 

ผลิต
ภาพ
ทุน 

19 -8.03  0.38  -2.87  -5.54  -2.00  -3.54  -31.85  -5.15  -2.39  -24.31  -9.61  -14.70  

ที่มา : ประมวลผลจากข้อมลูส ารวจ โดยมลูนิธิสถาบันวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลัง 
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3.5.3 ปัญหา/อุปสรรค 

ปัญหาและอุปสรรคท่ีกิจการจากกลุ่มตัวอย่างต้องพบมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) ต้นทุนวัตถุดิบ 
(2) การพัฒนาบุคลากร (Develop Staff) และ (3) ต้นทุนทางการเงิน ตามล าดับ ซึ่งปัญหาที่พบอันดับแรกยัง
เป็นปัญหาหลักเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยจะเห็นว่าผู้ประกอบการในกลุ่มตัวอย่างยังคงเผชิญปัญหาในเรื่อง
ต้นทุนทางตรงที่เป็นต้นทุนวัตถุดิบมากที่สุดเนื่องจากเป็นองค์ประกอบหลักที่ส าคัญของต้นทุนผลิตรวม และ
ปัญหาที่ส าคัญรองลงมาการพัฒนาบุคลากร (Develop Staff) เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตถ่านโค้กและ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียมจ าเป็นต้องใช้แรงงานบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะในด้านพลังงาน การที่
แรงงานไม่ได้รับการพัฒนาทักษะให้เหมาะสมกับสถานประกอบการณ์อาจเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่ท าให้
อุตสาหกรรมไม่สามารถเพ่ิมผลผลิตได้เท่าที่ควร ซึ่งปัญหาการพัฒนาบุคลากรอาจเกิดจากปัญหาด้านต้นทุน
ทางการเงินที่อาจท าให้ไม่สามารถลงทุนให้กับการพัฒนาบุคลากรได้เพียงพอ  

3.5.4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมการผลิตถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียมของไทยได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ ามันดิบ และความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ของ
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น โควิด-19 มาตรการล็อคดาวน์ และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือ
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง อาทิ การใช้พลังงานไฟฟ้าในอุตสาหกรรมยานยนต์ การใช้วัตถุดิบชีวภาพใน
อุตสาหกรรมเคมีและพลาสติก นอกจากนี้ การปรับปรุง พ.ร.บ. กองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 ที่มีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 ซึ่งมีการก าหนดให้ยกเลิกการอุดหนุนน้ ามันเชื้อเพลิงชีวภาพ
ภายใน 3 ปี ท าให้คาดว่าจะมีผลให้อุปสงค์และความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนราคาของเชื้อเพลิง
ชีวภาพลดลง อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรม คือ มาตรการควบคุม
ซัลเฟอร์ในเชื้อเพลิงที่ใช้เดินเรือ (IMO2020) ขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime 
Organization : IMO) ที่ก าหนดมาตรการเพื่อควบคุมการปล่อยซัลเฟอร์ของเชื้อเพลิงที่ใช้ในเรือเดินสมุทร
ให้ไม่เกินร้อยละ 0.5 (จากเดิมที่ก าหนดไว้ร้อยละ 3.5) มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม ปี พ.ศ. 2563 ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดอุปสงค์ต่อน้ ามันดีเซลและน้ ามันเชื้อเพลิงที่มีซัลเฟอร์ต่ าเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือใช้ทดแทนน้ ามันเตาที่มี
ปริมาณซัลเฟอร์สูง ดังนั้น อุตสาหกรรมนี้จึงควรปรับตัวดังนี้ 

1) ผู้ประกอบการควรเพ่ิมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือสร้างการเติบโตของยอดขายใน
สภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง  

2) ผู้ประกอบการควรเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจและการควบคุมต้นทุนต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ต้นทุนวัตถุดิบ รวมถึงต้นทุนทางการเงิน ด้วยการลดต้นทุนหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนให้ดีขึ้น 

3) ปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงกลั่นน้ ามัน เพ่ือให้ค่าการกลั่นรวมเพ่ิมขึ้น และส่งผลให้ 
ผลประกอบการของอุตสาหกรรมดีข้ึน 

4) ผู้ประกอบการควรจัดท าแผนแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่มีการควบคุมต้นทุนโดยมีกิจกรรม
ที่ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมความรู้ความสามารถของบุคลากรเดิม โดยเฉพาะทักษะความรู้ในด้านที่เป็นปัญหา
ส าคัญ เช่น  การพัฒนาบุคลากรด้านการเงินและนักบัญชีให้มีทักษะธุรกิจด้านพลังงานด้วย 
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5)  ผู้ประกอบการเชื้อเพลิงชีวภาพควรเร่งปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้ต้นทุนต่ าลง และ
คุณภาพเชื้อเพลิงดีขึ้น เพ่ือให้สามารถแข่งขันและอยู่รอดได้ ในอนาคต เมื่อมีการยกเลิกการอุดหนุนเชื้อเพลิง
ชีวภาพ ตาม พ.ร.บ. กองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 

6) สนับสนุนผู้ประกอบการให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ที่สามารถน ามาใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้แพร่หลายมากขึ้นกว่าการใช้ในภาคการขนส่ง เช่ น การน าไปใช้
ในอุตสาหกรรมเคมี เครื่องนุ่งห่ม สินค้าอุปโภค เป็นต้น 
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3.6 TSIC 20 : การผลิตเคมีภณัฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 
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การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี (TSIC 20) เป็นหมวดย่อยของอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจประเภทการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี ซึ่งประกอบด้วย 1) การผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน 
ปุ๋ยเคมีและสารประกอบไนโตรเจน พลาสติกและยางสังเคราะห์ขั้นต้น 2) การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอ่ืน ๆ ได้แก่ 
การผลิตยาปราบศัตรูพืชและผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ทางการเกษตร การผลิตสี น้ ามันชักเงาและสารเคลือบที่คล้ายกัน 
หมึกพิมพ์ และน้ ามันทาไม้ การผลิตสบู่และสารซักฟอก ผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในการท าความสะอาดและขัดเงา 
น้ าหอมและเครื่องประทินโฉม การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอ่ืน ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน (เช่น วัตถุระเบิด กาว
และเยลาติน น้ ามนัหอมระเหย ผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในการถ่ายรูป ฯลฯ) และ 3) การผลิตเส้นใยประดิษฐ์ 

ในการส ารวจข้อมูลปี พ.ศ. 2564 จ านวนตัวอย่างสถานประกอบการของการผลิตเคมีภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์เคมีมีจ านวนรวมทั้งสิ้น 260 ราย จ าแนกเป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่ 136 ราย ขนาดกลาง 66 ราย และ
ขนาดเล็ก 58 ราย โดยกลุ่มตัวอย่างที่ส ารวจได้ครอบคลุมสัดส่วนมูลค่าขายผลผลิตประมาณร้อยละ 94.5 ของ 
TSIC 20 ทั้งหมด ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ส ารวจ ได้แก่ เคมีภัณฑ์อินทรีย์ เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ ผลิตภัณฑ์เคมี
อ่ืน ๆ เครื่องส าอาง สบู่ และสารซักฟอก ปุ๋ยเคมี เส้นใยสังเคราะห์ เม็ดพลาสติกและพลาสติกข้ันต้น 

3.6.1 โครงสร้างอุตสาหกรรมและภาวะธุรกิจ 

ตัวชี้วัดที่ส าคัญของอุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมีในปี พ.ศ. 2563 สะท้อนว่า
อุตสาหกรรมประสบภาวะชะลอตัว โดยยอดขายและการส่งออกหดตัวถึงร ้อยละ 11.35 และ  7.92 
ตามล าดับ  ขณะที่ ผู้ประกอบการมีการพัฒนาคุณภาพปัจจัยทุนดีขึ้น โดยมีสัดส่วนเครื่องจักรอายุไม่เกิน 5 
ปี เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8.31 เป็นร้อยละ 9.40 สัดส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 22.99 เป็น
ร้อยละ 24.78 รวมทั้ง มีสัดส่วนแรงงานที่มีทักษะเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 61.62 เป็นร้อยละ 62.66 แต่มีสัดส่วน
การฝึกอบรมแรงงานลดลง  เมื่อพิจารณาการบริหารจัดการพบว่า ด้านการควบคุมต้นทุนดีขึ้น โดยมีสัดส่วน
ต้นทุนต่อยอดขายลดลงจากร้อยละ 97.49 และ 95.94 เป็นผลมาจากต้นทุนการผลิตลดลง  และมี
ความสามารถในการสร้างมูลค่าสินค้าเพ่ิมขึ้นจากสัดส่วนมูลค่าเพ่ิมต่อยอดขายเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 34.74 เป็น
ร้อยละ 35.57  ด้านการผลิตมีการผลิตในรูปแบบ ODM และ OBM และสัดส่วนการใช้เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ลดลงเล็กน้อย  ในส่วนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมีแนวโน้มดีขึ้น 

ภาวะอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี ในปี พ.ศ. 2563 มีแนวโน้มตลาดหดตัว เนื่องจาก
ความต้องการเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมีชะลอลงตามอุตสาหกรรมสืบเนื่องที่ชะลอตัว อาทิ อุตสาหกรรม 
ยานยนต์ และภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจต่างประเทศ โดยอุปสงค์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศหดตัว 
ท าให้ยอดขายสินค้าลดลงร้อยละ 1.80 และมูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 6.60  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง เคมีภัณฑ์อินทรีย์และอนินทรีย์  ในขณะที่ ภาวะด้านการผลิตมีแนวโน้มเติบโตเล็กน้อย 
โดยมีผลผลิตขยายตัวร้อยละ 0.73 เป็นผลมาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี ยาสระผม และผงซักฟอก 

ส าหรับในปี พ.ศ. 2564 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์มีแนวโน้มฟ้ืนตัว ตามความต้องการของอุตสาหกรรม
สืบเนื่อง โดยเฉพาะปัจจัยจากเศรษฐกิจโลกทะยอยฟ้ืนตัวในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ประกอบกับความ
ต้องการผลิตภัณฑ์เคมีที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและการแพทย์มากขึ้น ตามสถานการณ์การแพร่ระบาด  
COVID-19 ที่ยังไม่สิ้นสุด และมีความไม่แน่นอนสูง  นอกจากนี้ รัฐบาลได้มีมาตรการควบคุมรองรับการแพร่
ระบาด COVID-19 มากขึ้น พร้อมทั้งมีแผนในการด าเนินมาตรการฟ้ืนฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาอย่าง
ต่อเนื่อง  
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ตารางท่ี 3.11 : ตัวช้ีวัดของอุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 
ตัวชี้วดั 2561 2562 2563 

ภาวะตลาด 
   

การเติบโตของยอดขาย (ร้อยละ) 4.22  -3.34  -11.35  
การเติบโตของการส่งออก (ร้อยละ)   -7.92  
คุณภาพปัจจยัการผลิต 

   

สัดส่วนแรงงานที่มีทักษะ/แรงงานวิชาชพี (ร้อยละ) 59.72  61.62  62.66  
สัดส่วนแรงงานที่ได้รับการฝึกอบรม (ร้อยละ) 35.85  35.50  34.48  
อายุโดยเฉลี่ยของแรงงาน (ปี) 37.15  37.49  37.51  
สัดส่วนมูลค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มอีายุไม่เกิน 5 ปี (ร้อยละ) 9.03  8.31  9.40  
สัดส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ (ร้อยละ) 23.50  22.99  24.78  
การบริหารจัดการ 

   

ด้านโครงสร้างการผลิตลการขาย    
สัดส่วนยอดขาย E-Commerce (ร้อยละ) 0.01  0.02  0.00  
สัดส่วนค่าใช้จ่าย ICT (ร้อยละ)  0.10  0.12  
สัดส่วนการผลิต ODM และ OBM (ร้อยละ) 25.94  28.79  28.66  
สัดส่วนปัจจัยทุนตอ่แรงงาน (ล้านบาท/คน) 3.73  3.82  3.64  
ด้านต้นทุน 

   

สัดส่วนต้นทุนทั้งหมดต่อยอดขาย (ร้อยละ) 97.12  97.49  95.94  
สัดส่วนต้นทุนการผลิตต่อยอดขาย (ร้อยละ) 84.29  84.05  81.43  
สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารต่อยอดขาย (ร้อยละ) 12.32  12.83  13.92  
สัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อยอดขาย (ร้อยละ) 33.92  34.74  35.57  
สัดส่วนต้นทุนวัตถุดิบต่อต้นทุนการผลิต (ร้อยละ) 61.52  60.56  60.38  
สัดส่วนต้นทุนแรงงานต่อต้นทุนทั้งหมด (ร้อยละ) 5.71  6.37  6.67  
ด้านการเงิน 

   

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.83  2.07  2.01  
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (เท่า) 0.38  0.35  0.36  
อัตราส่วนหนี้สินต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.66  0.58  0.62  
นวัตกรรม 

   

สัดส่วนค่าใช้จ่ายดา้นการลงทุนและพัฒนาต่อยอดขาย (%) 0.54  0.54  0.56  

ที่มา : ผลการส ารวจข้อมูลตามแบบ ร.ง. 9 ปี พ.ศ. 2563 ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) รวบรวมและ
ประมวลผลโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) 

3.6.2 ผลการวิเคราะห์ผลิตภาพการผลิตและตัวชี้วัดที่ส าคัญ  

จากการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ พบว่า ในปี พ.ศ. 2563 อุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์
และผลิตภัณฑ์เคมีมูลค่าเพ่ิมลดลงร้อยละ 8.73 จากปีก่อน เป็นผลมาจากปริมาณปัจจัยทุนหดตัวร้อยละ 1.58 
และ TFPG ลดลงร้อยละ 7.30  ในขณะที่ ปริมาณแรงงานขยายตัวร้อยละ 0.15  ทั้งนี้ การลดลงของ TFPG 
เป็นผลมาจากภาวะตลาดที่หดตัวถึงร้อยละ 7.16 ตามยอดขายและการส่งออกที่หดตัวมาก และปัจจัยเชิง
คุณภาพอ่ืน ๆ หดตัวร้อยละ 1.35 โดยการผลิตในรูปแบบ ODM และ OBM และสัดส่วนการใช้เครื่องจักร
ชะลอลง แต่ยังมีต้นทุนลดลง และสร้างมูลค่าสินค้าได้มากขึ้น  ในขณะที่ คุณภาพของแรงงานและปัจจัยทุน
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.60 และ 0.61 ตามล าดับ เนื่องจากสัดส่วนแรงงานทักษะเพ่ิมขึ้น รวมถึงมีสัดส่วนเครื่องจักร
และอุปกรณ์ใหม่และรูปแบบอัตโนมัติมากขึ้น  ทั้งนี้ ปัจจัยภายนอกและปัจจัยเชิงคุณภาพที่กล่าวมาข้างต้น 
ส่งผลให้ผลิตภาพการผลิตเฉพาะส่วนของแรงงานและปัจจัยทุนลดลงร้อยละ 5.18 และ 2.12 ตามล าดับ 
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แผนภาพที่ 3.6 : อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเพิ่ม และองค์ประกอบของ 
อุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 

 
ที่มา : ประมวลผลจากข้อมลูส ารวจ โดยมลูนิธิสถาบันวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลัง 

ข้อมูลจากการส ารวจในปี พ.ศ. 2563 ในหมู่ย่อยระดับ TSIC 4 หลัก แสดงให้เห็นถึงกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโต TFPG เป็นบวก ได้แก่ เส้นใยประดิษฐ์ (2030) และสบู่และสารซักฟอก 
ผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในการท าความสะอาดและขัดเงา น้ าหอมและเครื่องประทินโฉม (TSIC 2023) ซึ่งกลุ่มผู้ผลิต
สินค้าเหล่านี้ มีการพัฒนารูปแบบการผลิต ODM และ OBM รวมถึง มีสัดส่วนการใช้เครื่องจักรมากขึ้น  

ส าหรับกลุ่มที่มีอัตราการเติบโต TFPG เป็นลบ เรียงล าดับจากลดลงมากที่สุดไปน้อยที่สุด ได้แก่ สี 
น้ ามันชักเงาและสารเคลือบที่คล้ายกัน หมึกพิมพ์ และน้ ามันทาไม้ (TSIC 2022)  เคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน (TSIC 
2011)  ปุ๋ยเคมีและสารประกอบไนโตรเจน (TSIC 2012)  และพลาสติกและยางสังเคราะห์ขั้นต้น (TSIC 2013) 
ซึ่งกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเหล่านี้ มีสัดส่วนการใช้เครื่องจักรลดลง รวมทั้ง มีความเสี่ยงด้านหนี้สินมากขึ้น 

ตารางท่ี 3.12 : บัญชีการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 
หน่วย (% ต่อปี) 

TSIC 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 

แหล่งท่ีมาของมูลค่าเพ่ิม แหล่งท่ีมาของ TFPG แหล่งท่ีมาของมูลค่าเพ่ิม แหล่งท่ีมาของ TFPG 

มูลค่าเพ่ิม แรงงาน ทุน TFPG แรงงาน ทุน มูลค่าเพ่ิม แรงงาน ทุน TFPG แรงงาน ทุน 

20 -0.84  0.15  -0.52  -0.47  -0.64  0.17  -8.73  0.15  -1.58  -7.30  -5.18  -2.12  
2011 4.64  0.10  0.69  3.85  2.47  1.38  -17.72  6.00  -3.45  -20.27  -14.91  -5.36  
2012 -20.89  0.04  -8.53  -12.40  -12.16  -0.24  1.40  12.53  0.55  -11.68  -11.56  -0.12  
2013 0.70  -3.62  -0.45  4.77  4.01  0.76  -8.96  -1.21  -1.22  -6.53  -3.61  -2.92  
2022 0.84  0.07  0.22  0.55  0.45  0.10  -11.14  10.48  -4.02  -17.60  -17.42  -0.18  
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TSIC 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 

แหล่งท่ีมาของมูลค่าเพ่ิม แหล่งท่ีมาของ TFPG แหล่งท่ีมาของมูลค่าเพ่ิม แหล่งท่ีมาของ TFPG 

มูลค่าเพ่ิม แรงงาน ทุน TFPG แรงงาน ทุน มูลค่าเพ่ิม แรงงาน ทุน TFPG แรงงาน ทุน 

2023 0.21  4.51  1.98  -6.28  -4.38  -1.90  -2.88  -5.59  -0.66  3.37  3.70  -0.33  
2030 0.37  -2.83  -0.15  3.35  3.08  0.27  -8.93  -19.32  -2.70  13.09  13.94  -0.85  

ที่มา : ประมวลผลจากข้อมลูส ารวจ โดยมลูนิธิสถาบันวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลัง 

3.6.3 ปัญหา/อุปสรรค 

ปัญหาและอุปสรรคที่กิจการจากกลุ่มตัวอย่างต้องพบมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ต้นทุนเชื้อเพลิง
และพลังงานที่ใช้ในการผลิต ต้นทุนวัตถุดิบ และต้นทุนแรงงาน  นอกจากนี้ ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมได้มีการ
วางแผนที่จะปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น รวมถึงการ พัฒนาบุคลากรให้มี
คุณภาพตามความต้องการ ร่วมกับการผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น 

3.6.4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

อุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมีเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทั้งภาค
เกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ ซึ่งผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยของโลกและไทย มี
ผลต่อเนื่องถึงความต้องการใช้เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมีค่อนข้างมาก ดังนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้อง
มีการปรับตัวดังนี้ 

1) การส่งเสริมการลงทุนบริษัทผู้ผลิตชั้นน าจากต่างประเทศ เพ่ือให้เกิดจากเชื่อมโยงกับห่วงโซ่
มูลค่าโลก พร้อมทั้งสร้างกลไกในการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ ที่
มีมูลค่าสูง รวมถึงกระบวนการผลิตที่เก่ียวข้อง 

2) เรียนรู้และต่อยอดยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เคมีที่มีความมูลค่าสูง รวมถึงสารเคมีที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยการสร้างความเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้เกิดการ
น าเอาองค์ความรู้ ใหม่ ๆ มาต่อยอดเชิงพาณิชย์  โดยเฉพาะวัตถุดิบจากภาคเกษตร
ภายในประเทศ และสามารถรองรับกับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตได้มากขึ้น 

3) ส่งเสริมการพัฒนาบุคคลากรวิชาชีพ เพ่ือรองรับกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีที่มีความ
ซับซ้อนและมีมูลค่าสูง รวมถึงรูปแบบการผลิตสมัยใหม่  โดยสร้างความร่วมมือจากภาครัฐ 
สถาบันการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม และมุ่งเน้นการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมให้
ภาคธุรกิจมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับความต้องการภาคเอกชนมากข้ึน 

4) สนับสนุนการลงทุนน าเทคโนโลยีและเครื่องจักรมาใช้ในการเพ่ิมผลิตภาพของอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี เพ่ือสามารถทดแทนการขาดแคลนแรงงานและ พัฒนาการผลิต
ไปสู่รูปแบบเทคโนโลยีใหม่ได้มากขึ้น  โดยสร้างกลไกที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึง
มาตรการและสิทธิประโยชน์ได้มากข้ึน 
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3.7 TSIC 22 : การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 

การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก (TSIC 22) เป็นหมวดย่อยของอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจประเภทการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก โดยการผลิตผลิตภัณฑ์ยางประกอบด้วย การผลิตยางนอก
และยางใน การหล่อดอกยางและการซ่อมสร้างยาง และการผลิตผลิตภัณฑ์ยางอ่ืน ๆ ได้แก่ การผลิตยางแผ่น 
แท่ง ก้อน และรูปทรงต่าง ๆ การผลิตน้ ายางข้น การผลิตสิ่งของเครื่องใช้ด้านสุขอนามัยหรือเภสัชกรรมที่ท า
จากยาง และการผลิตผลิตภัณฑ์ยางอ่ืน ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ใช้ที่อ่ืน  ส่วนการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก 
ประกอบด้วย การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง/ประกอบอาคารที่ท าจากพลาสติก การผลิตบรรจุภัณฑ์
พลาสติก การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกกึ่งส าเร็จรูปและส าเร็จรูป และการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอ่ืน ๆ ได้แก่ 
การผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ในครัว และในห้องน้ า ที่ท าจากพลาสติก การผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส  
การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอ่ืน ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 
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3.7.1 ผลิตภัณฑ์ยาง 
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ในการส ารวจข้อมูลปี พ.ศ. 2564 จ านวนตัวอย่างสถานประกอบการของการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง 
มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 105 ราย จ าแนกเป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่ 58 ราย ขนาดกลาง 25 ราย และขนาดเล็ก 22 
ราย ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์ คือ ยางนอกและยางใน การหล่อดอกยางและการซ่อมสร้างยาง ผลิตภัณฑ์ยางอ่ืน ๆ 

3.7.1.1 โครงสร้างอุตสาหกรรมและภาวะธุรกิจ 

ตัวชี้วัดที่ส าคัญของอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางในปี พ.ศ. 2563 พบว่า มีภาวะตลาดถดถอย 
ท าให้ยอดขายและการส่งออกหดตัวร้อยละ 5.69 และ 8.17  ส าหรับคุณภาพปัจจัยทุนดีขึ้น โดยมีสัดส่วนมูลค่า
อัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 21.54 เป็นร้อยละ 22.06 และสัดส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มี
อายุไม่เกิน 5 ปี เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย  ส่วนคุณภาพแรงงานเพ่ิมขึ้นตามสัดส่วนแรงงานทักษะที่เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 
58.48 เป็นร้อยละ 59.77 ขณะที่ สัดส่วนการฝึกอบรมแรงงานลดลงเล็กน้อย  ส าหรับการบริหารจัดการด้าน
การผลิตและการขายมีสัดส่วนการใช้ E-commerce ลดลง แต่มีการพัฒนาการผลิตรูปแบบ ODM และ OBM 
เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย  ด้านต้นทุนแย่ลง โดยมีสัดส่วนต้นทุนทั้งหมดต่อยอดขายเพ่ิมขึ้น เกิดจากการค่าใช้จ่ายนการ
ขายและบริการเป็นส าคัญ และมีสัดส่วนมูลค่าเพ่ิมต่อยอดขายลดลงจากร้อยละ 26.55 เหลือร้อยละ 25.85  
ส าหรับสถานะทางการเงินมีความเสี่ยงด้านหนี้สินมากขึ้นเล็กน้อย 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางในภาพรวมปี พ.ศ. 2563 ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัว
ทางเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย โดยปริมาณยอดขายผลิตภัณฑ์ยางในประเทศโดยเฉลี่ยหดตัวร้อยละ 
8.60 จากผลระทบของเศรษฐกิจไทยในภาพรวมและอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ส าคัญที่ชะลอตัว ในขณะที่มูลค่า
การส่งออกผลิตภัณฑ์ยางไปยังต่างประเทศหดตัวร้อยละ 12.62 ตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลกท่ีหดตัว ส าหรับ
ด้านการผลิตมีปริมาณการผลิตลดลงเช่นกัน โดยหดตัวร้อยละ 11.0 อาทิ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอ
ตัว ท าให้อุตสาหกรรมสืบเนื่องต่าง ๆ ซบเซา  อย่างไรก็ดี กลุ่มผลิตภัณฑ์ถุงมือยางมีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง ตามความต้องการทางการแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ 

ส าหรับในปี พ.ศ. 2564 ภาพรวมของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางจะฟ้ืนตัวกลับมาเติบโตอีกครั้ง ตาม
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ทะยอยกลับมาขยายตัวอีกครั้ง 
รวมถึงตามแนวโน้มอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยเฉพาะยานยนต์ และความต้องการสินค้าทางการแพทย์ 
และปริมาณวัตถุดิบยางธรรมชาติที่มีแนวโน้มมากขึ้น ประกอบกับมาตรการเยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของ
ไทยที่ทะยอยออกมาอย่างต่อเนื่อง 

ตารางท่ี 3.13 : ตัวช้ีวัดของอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง 
ตัวชี้วดั 2561 2562 2563 

ภาวะตลาด       
การเติบโตของยอดขาย (ร้อยละ) -6.58 -0.85 -5.69 
การเติบโตของการส่งออก (ร้อยละ)     -8.17 
คุณภาพปัจจยัการผลิต       
สัดส่วนแรงงานที่มีทักษะ/แรงงานวิชาชพี (ร้อยละ) 59.08 58.48 59.77 
สัดส่วนแรงงานที่ได้รับการฝึกอบรม (ร้อยละ) 15.32 15.79 15.57 
อายุโดยเฉลี่ยของแรงงาน (ปี) 38.96 39.03 38.94 
สัดส่วนมูลค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มอีายุไม่เกิน 5 ปี (ร้อยละ) 2.23 2.39 2.58 
สัดส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ (ร้อยละ) 21.38 21.54 22.06 
การบริหารจัดการ       
ด้านการผลิตและการขาย       
สัดส่วนยอดขาย E-Commerce (ร้อยละ) 2.66 2.43 -3.40 
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ตัวชี้วดั 2561 2562 2563 
สัดส่วนการผลิต ODM และ OBM (ร้อยละ) 13.93 13.95 14.39 
สัดส่วนปัจจัยทุนตอ่แรงงาน (ล้านบาท/คน) 2.4 2.39 2.40 
ด้านต้นทุน       
สัดส่วนต้นทุนทั้งหมดต่อยอดขาย (ร้อยละ) 91.91 91.46 91.68 
สัดส่วนต้นทุนการผลิตต่อยอดขาย (ร้อยละ) 82.8 81.66 80.92 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารต่อยอดขาย (ร้อยละ) 7.99 9.04 10.05 
สัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อยอดขาย (ร้อยละ) 27.61 26.55 25.85 
สัดส่วนต้นทุนวัตถุดิบต่อต้นทุนการผลิต (ร้อยละ) 66.66 68.17 68.13 
สัดส่วนต้นทุนแรงงานต่อต้นทุนทั้งหมด (ร้อยละ) 7.15 8.14 8.52 
ด้านการเงิน       
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.78 1.67 1.71 
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (เท่า) 0.42 0.42 0.44 
อัตราส่วนหนี้สินต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.72 0.73 0.81 
นวัตกรรม     
สัดส่วนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อยอดขาย (ร้อยละ) 0.002 0.002 0.002 

ที่มา : ผลการส ารวจข้อมูลตามแบบ ร.ง. 9 ปี พ.ศ. 2563 ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) รวบรวมและ
ประมวลผลโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.)  

3.7.1.2 ผลการวิเคราะห์ผลิตภาพการผลิตและตัวชี้วัดที่ส าคัญ  

จากการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการส ารวจพบว่า ในปี พ.ศ. 2563 อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์
ยางมีมูลค่าเพ่ิม (Value Added) ลดลงร้อยละ 7.72 โดยเกิดจากการลดลงของปริมาณปัจจัยทุนและแรงงาน
ร้อยละ 2.21 และ 4.30 รวมถึง TFPG ลดลงร้อยละ 1.21  ทั้งนี้ TFPG ที่ลดลงเป็นผลมาจากภาวะตลาดที ่
หดตัวร้อยละ 3.95 ตามยอดขายและการส่งออกที่ชะลอตัว  ในขณะที่ ปัจจัยเชิงคุณภาพต่าง ๆ มีการเติบโต 
โดยคุณภาพแรงงานเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.85 จากสัดส่วนแรงงานทักษะที่เพ่ิมขึ้น  คุณภาพปัจจัยทุนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
0.12 ตามสัดส่วนเครื่องจักรใหม่และเครื่องจักรอัตโนมัติ  รวมถึง ปัจจัยเชิงคุณภาพอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.77 
มีแหล่งที่มาจากการพัฒนาการผลิต ODM และ OBM มากขึ้น  แต่ยังปัจจัยเสี่ยงจากการใช้ E-commerce 
และความสามารถในการสร้างมูลค่าสินค้าชะลอลง  ในขณะที่ มีต้นทุนสูงขึ้น และมีความเสี่ยงจากการก่อหน้า
มากขึ้น  ทั้งนี้ ปัจจัยภายนอกและปัจจัยเชิงคุณภาพที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้ผลิตภาพการผลิตเฉพาะส่วน
ของแรงงานและปัจจัยทุนลดลงร้อยละ 0.81 และ 0.40 ตามล าดับ 
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แผนภาพที่ 3.7 : อัตราการเติบโตของมูลค่าเพิ่มและองค์ประกอบ 
ของอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง 

 
ที่มา : ประมวลผลจากข้อมลูส ารวจ โดยมลูนิธิสถาบันวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลัง 

ข้อมูลจากการส ารวจในปี พ.ศ. 2563 ในหมู่ย่อย (TSIC 4 หลัก) แสดงให้เห็นถึง หมู่ย่อยการผลิตยาง
นอกและยางใน การหล่อดอกยางและการซ่อมสร้างยาง (TSIC 2211) และการผลิตผลิตภัณฑ์ยางอ่ืนๆ 
(TSIC 2219) มีมูลค่าเพ่ิมหดตัวร้อยละ 11.76 และ 5.78 ตามล าดับ  อย่างไรก็ดี TFPG ของผลิตภัณฑ์ยาง
อ่ืนๆ (TSIC 2219) ยังขยายตัวร้อยละ 1.05 เนื่องจากผู้ผลิตสินค้าในกล่มนี้ ยังมีการพัฒนารูปแบบการผลิต 
ODM และ OBM ประกอบการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์มากขึ้น รวมถึงพัฒนาคุณภาพของปัจจัยทุนเหล่านี้  
สามารถลดต้นทุนได้ และยังมีสภาพคล่องดีขึ้น  ในขณะที่ กลุ่มผู้ผลิตยางนอกและยางในการหล่อดอกยางและ
การซ่อมสร้างยาง (TSIC 2211) มี TFPG ลดลงร้ยอละ 5.52 เป็นผลมาจากการผลิตในรูปแบบ ODM และ 
OBM รวมถึงสัดส่วนการใช้เครื่องจักรลดลง  ขาดการพัมนาคุณภาพปัจจัยทุน มีต้นทุนสูงขึ้น และสภาพคล่อง
ลดลง 

ตารางท่ี 3.14 : บัญชีการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง 
หน่วย (% ต่อปี) 

TSIC 
ปี 2562 ปี พ.ศ. 2563 

แหล่งที่มาของมลูค่าเพิ่ม แหล่งที่มาของ TFPG แหล่งที่มาของมลูค่าเพิ่ม แหล่งที่มาของ TFPG 
มูลค่าเพิ่ม แรงงาน ทุน TFPG แรงงาน ทุน มูลค่าเพิ่ม แรงงาน ทุน TFPG แรงงาน ทุน 

22 -4.26  -1.58  -1.14  -1.54  -0.99  -0.55  -6.41  -1.51  -2.06  -2.84  -2.62  -0.22  
2211 -4.79  -0.15  2.94  -7.58  -2.51  -5.07  -11.76  -3.48  -2.76  -5.52  -3.07  -2.45  
2219 -5.13  -2.29  -4.29  1.45  -0.94  2.39  -5.78  -4.82  -2.01  1.05  0.71  0.34  

ที่มา : ประมวลผลจากข้อมูลส ารวจ โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 
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3.7.1.3 ปัญหา/อุปสรรค 

ปัญหาและอุปสรรคที่กิจการจากกลุ่มตัวอย่างจัดให้อยู่ใน 3 อันดับแรกมากที่สุด ได้แก่ ต้นทุนวัตถุดิบ  
ประสิทธิภาพของแรงงาน/บุคลากร และต้นทุนเชื้อเพลิงพลังงาน โดยอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์ยาง
ครอบคลุมตั้งแต่ ยางแปรรูปขั้นต้น ถึงยางแปรรูปขั้นปลาย และมีความเกี่ยวข้องกับวัตถุดิบจากยางพารา
โดยตรง ท าให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมให้ความส าคัญกับต้นทุนทางตรง และประสิทธิภาพของแรงงาน
ค่อนข้างมาก  นอกจากนี้ผู้ประกอบการมีแผนในการปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีเพ่ิมประสิทธิภาพ พร้อม
กับการพัฒนาบุคคลากร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท าให้สามารถแข่งขันได้ 

3.7.1.4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

สถานการณ์ของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางมีแนวโน้มชะลอตัว จากผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งเกิดจากการแพร่ระบาด COVID-19 ดังนั้น ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
การผลิตผลิตภัณณ์ยางจ าเป็นต้องมีการติดตามและปรับตัวดังนี้ 

1) ผู้ประกอบการควรพัฒนาเครือข่ายการผลิตและพันธมิตรทางการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ
ภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการต่อยอดและเชื่อมโยงไปสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลกได้มากข้ึน และ
เป็นช่องทางตลาดใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้น รวมถึง กระจายความเสี่ยงจากแหล่งวัตถุดิบที่หลากหลาย 
มากขึ้น 

2) ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญในการพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพของบุคคลากร รวมทั้ง
ความพร้อมของบุคคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และศักยภาพในการเรียนรู้
รูปแบบการผลิตและสินค้าใหม่ ๆ 

3) ผู้ประกอบควรติดตามและศึกษารูปแบบการผลิตและเครื่องจักรอุปกรณ์ใหม่ ๆ ที่สามารถช่วยให้
ยกระดับการผลิตไปสู่ผลิตภัณฑ์แห่งอนาคตได้มากขึ้น 
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3.7.2 การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก 
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ในการส ารวจข้อมูลปี พ.ศ. 2563 จ านวนตัวอย่างสถานประกอบการของการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกมี
จ านวนรวมทั้งสิ้น 200 ราย จ าแนกเป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่ 98 ราย ขนาดกลาง 60 ราย และขนาดเล็ก 42 
ราย ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ส ารวจ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์พลาสติกกึ่งส าเร็จรูปและส าเร็จรูป 
และผลิตภัณฑ์พลาสติกอ่ืน ๆ 

3.7.2.1 โครงสร้างอุตสาหกรรมและภาวะธุรกิจ 
ตัวชี้วัดที่ส าคัญของอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกในปี พ.ศ. 2562 พบว่า มีภาวะตลาด

ถดถอยท าให้ยอดขายหดตัวร้อยละ 1.47  ส าหรับคุณภาพปัจจัยทุนดีขึ้น โดยมีสัดส่วนเครื่องจักรอายุไม่เกิน  
5 ปี เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8.31 เป็นร้อยละ 10.56 และมีสัดส่วนเครื่องจักรที่มีการท างานอัตโนมัติเพ่ิมขึ้นจาก 
ร้อยละ 22.99 เป็นร้อยละ 26.85  ในขณะที่ คุณภาพแรงงานลดลงตามสัดส่วนการฝึกอบรมแรงงานที่ลดลงจาก
ร้อยละ 35.50 เป็นร้อยละ 33.49  ส าหรับด้านการบริหารจัดการด้านการผลิตและการขายมีการพัฒนาการ
ผลิตรูปแบบ ODM และ OBM เ พ่ิมขึ้นจากร้อยละ 28.79 เป็นร้อยละ 30.85 แต่มีสัดส่วนการใช้   
E-commerce และสัดส่วนการใช้เครื่องจักรลดลง  ด้านต้นทุนดีขึ้น มีสัดส่วนต้นทุนทั้งหมดต่อยอดขายยัง
ลดลงจากร้อยละ 97.46 เป็นร้อยละ 96.85 เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของทั้งต้นทุนการผลิต เป็นหลัก แต่มี
ความสามารถในการสร้างมูลค่าสินค้าชะลอลง โดยมีสัดส่วนมูลค่าเพ่ิมต่อยอดขายลดลงจากร้อยละ 34.74 
เหลือร้อยละ 33.79  

ส าหรับสถานการณ์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกภาพรวมในปี พ.ศ. 2563 มีการหดตัวของ
ความต้องการทั้งในและต่างประเทศจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ส าคัญชะลอตัว 
โดยยอดขายของผลิตภัณฑ์พลาสติกภายในประเทศลดลงเฉลี่ยร้อยละ 5.77 และภาวะการส่งออกลดลงร้อยละ 
4.71  ส่วนสถานการณ์ด้านการผลิตเป็นไปตามภาวะความต้องการของตลาดที่ถดถอยอย่างมาก ท าให้ผู้ผลิตมี
ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกลดลงในปี พ.ศ. 2563 โดยหดตัวร้อยละ 3.32  นอกจากนี้ ยังได้รับ
ผลกระทบจากราคาน้ ามันดิบที่มีความผันผวนสูง และกระแสการลดการใช้พลาสติกเพ่ืออนุรักษ์ธรรมชาติในทั้ง
ในและต่างประเทศ 

แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของผลิตภัณฑ์พลาสติกในปี พ.ศ. 2564 จะฟ้ืนตัวตามภาวะ
เศรษฐกิจต่างประเทศ โดยเฉพาะนโยบายทางการค้าของสหรัฐอเมริกาที่ผ่อนคลายมากขึ้น  รวมถึง 
ความต้องการของอุตสาหกรรมสืบเนื่องต่าง ๆ อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานยนต์ และก่อสร้าง ประกอบกับ
ความต้องการของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข เช่น เครื่องมือแพทย์ เป็นต้น  นอกจากนี้ ยังได้รับ
ปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจาก
ภาครัฐที่มีออกมามากขึ้น 

ตารางท่ี 3.15 : ตัวช้ีวัดของอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก 
ตัวชี้วดั 2561 2562 2563 

ภาวะตลาด       
การเติบโตของยอดขาย (ร้อยละ) 4.22 -3.34 -1.47 
การเติบโตของการส่งออก (ร้อยละ)     0.91 
คุณภาพปัจจยัการผลิต       
สัดส่วนแรงงานที่มีทักษะ/แรงงานวิชาชพี (ร้อยละ) 59.72 61.62 61.69 
สัดส่วนแรงงานที่ได้รับการฝึกอบรม (ร้อยละ) 35.85 35.5 33.49 
อายุโดยเฉลี่ยของแรงงาน (ปี) 37.15 37.49 37.66 
สัดส่วนมูลค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มอีายุไม่เกิน 5 ปี (ร้อยละ) 9.03 8.31 10.56 
สัดส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ (ร้อยละ) 23.5 22.99 26.85 



รายงานผลิตภาพและผลประกอบการอตุสาหกรรม ปี พ.ศ. 2563 
 

ผลิตภาพการผลิตรวมและผลประกอบการของอุตสาหกรรมการผลิตรายสาขา 3-48 

ตัวชี้วดั 2561 2562 2563 
การบริหารจัดการ       
ด้านการผลิตและการขาย       
สัดส่วนยอดขาย E-Commerce (ร้อยละ) 0.01 0.02 0.02 
สัดส่วนการผลิต ODM และ OBM (ร้อยละ) 25.94 28.79 30.85 
สัดส่วนปัจจัยทุนตอ่แรงงาน (ล้านบาท/คน) 3.73 3.82 3.61 
ด้านต้นทุน       
สัดส่วนต้นทุนทั้งหมดต่อยอดขาย (ร้อยละ) 97.12 97.49 96.85 
สัดส่วนต้นทุนการผลิตต่อยอดขาย (ร้อยละ) 84.29 84.05 83.52 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารต่อยอดขาย (ร้อยละ) 12.32 12.83 12.85 
สัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อยอดขาย (ร้อยละ) 33.92 34.74 33.79 
สัดส่วนต้นทุนวัตถุดิบต่อต้นทุนการผลิต (ร้อยละ) 61.52 60.56 61.32 
สัดส่วนต้นทุนแรงงานต่อต้นทุนทั้งหมด (ร้อยละ) 5.71 6.37 6.79 
ด้านการเงิน       
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.83 2.07 2.26 
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (เท่า) 0.38 0.35 0.34 
อัตราส่วนหนี้สินต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.66 0.58 0.56 
นวัตกรรม     
สัดส่วนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อยอดขาย (ร้อยละ) 0.015 0.018 0.018 

ที่มา : ผลการส ารวจข้อมูลตามแบบ ร.ง. 9 ปี พ.ศ. 2563 ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) รวบรวมและ
ประมวลผลโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.)  

3.7.2.2 ผลการวิเคราะห์ผลิตภาพการผลิตและตัวชี้วัดที่ส าคัญ  

การประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการส ารวจพบว่า ในปี พ.ศ. 2563 อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์
พลาสติกมีมูลค่าเพ่ิม (Value Added) ลดลงร้อยละ 5.05 จากปีก่อน เป็นผลมาจากการลดลงของปัจจัยทุน
ร้อยละ 1.88 และ TFPG ร้อยละ 4.06  ในขณะที่ ปริมาณแรงงานยังเติบโตร้อยละ 0.89  โดย TFPG มี
แหล่งที่มาจากการหดตัวของภาวะตลาดร้อยละ 1.02 ตามยอดขายที่หดัวมาก รวมถึงปัจจัยเชิงคุณภาพอ่ืน ๆ 
หดตัวร้อยละ 4.23 มีแหล่งที่มาจากการการใช้ E-commerce และสัดส่วนการใช้เครื่องจักรชะลอลง รวมถึง มี
ความสามารถในการสร้างมูลค่าสินค้าลดลง  ถึงแม้จะมีการพัฒนารูปแบบการผลิต และการควบคุมต้นทุนดีขึ้น
บ้าง  ในขณะที่ คุณภาพปัจจัยทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.15 ตามสัดส่วนเรื่องจักรใหม่และเครื่องจักรอัตโนมัติที่
เพ่ิมข้ึน  ทั้งนี้ ปัจจัยภายนอกและปัจจัยเชิงคุณภาพที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้ผลิตภาพการผลิตเฉพาะส่วนของ
แรงงานและปัจจัยทุนลดลงร้อยละ 4.04 และ 0.02 ตามล าดับ 
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แผนภาพที่ 3.8 : อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเพิ่ม และองค์ประกอบจากปัจจัยแรงงาน ทุน  
และ TFP อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก 

 
ที่มา : ประมวลผลจากข้อมลูส ารวจ โดยมลูนิธิสถาบันวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลัง 

ข้อมูลจากการส ารวจในปี พ.ศ. 2563 ในหมู่ย่อย (TSIC 4 หลัก) แสดงให้เห็นถึง กลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุ
ภัณฑ์พลาสติก (TSIC 2222) และผลิตภัณฑ์พลาสติกอ่ืน ๆ (TSIC 2229) มีมูลค่าเพิ่มหดตัวร้อยละ 3.90 
และ 9.90 ตามล าดับ ขณะที่ ผลิตภัณฑ์พลาสติกก ่งส าเร็จรูปและส าเร็จรูป (TSIC 2223) มีมูลค่าเพิ่ม
ขยายตัวร้อยละ 0.51  อย่างไรก็ตาม หมู่ย่อยท้ัง 3 กลุ่ม ต่างก็ม ีTFP ขยายตัวร้อยละ 1.91  3.34  และ 8.45 
ส าหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติก (TSIC 2222) ผลิตภัณฑ์พลาสติกกึ่งส าเร็จรูปและส าเร็จรูป (TSIC 2223) และ
ผลิตภัณฑ์พลาสติกอ่ืน ๆ (TSIC 2229) ตามล าดับ โดยกลุ่มผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์พลาสติกกึ่งส าเร็จรูปและ
ส าเร็จรูปมีการพัฒนาด้านคุณภาพปัจจัยแรงงานมากกว่าสาขาที่เหลือ แต่มีการพัฒนาคุณภาพปัจจัยทุนที่ 
น้อยกว่า  ในขณะที่ กลุ่มผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติกอ่ืน ๆ มีการบริหารต้นทุนที่ดีขึ้น 

  



รายงานผลิตภาพและผลประกอบการอตุสาหกรรม ปี พ.ศ. 2563 
 

ผลิตภาพการผลิตรวมและผลประกอบการของอุตสาหกรรมการผลิตรายสาขา 3-50 

ตารางท่ี 3.16 : บัญชีการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก 
หน่วย (% ต่อปี) 

TSIC 
ปี 2562 ปี พ.ศ. 2563 

แหล่งที่มาของมลูค่าเพิ่ม แหล่งที่มาของ TFPG แหล่งที่มาของมลูค่าเพิ่ม แหล่งที่มาของ TFPG 
มูลค่าเพิ่ม แรงงาน ทุน TFPG แรงงาน ทุน มูลค่าเพิ่ม แรงงาน ทุน TFPG แรงงาน ทุน 

22 -4.26  -1.58  -1.14  -1.54  -0.99  -0.55  -6.41  -1.51  -2.06  -2.84  -2.62  -0.22  
2222 -3.46  -2.23  -1.79  0.56  0.15  0.41  -3.90  0.10  -2.09  -1.91  -2.52  0.61  
2223 -0.56  -1.89  -0.92  2.25  1.56  0.69  0.51  2.98  0.87  -3.34  -2.66  -0.68  
2229 -5.25  -0.89  -2.95  -1.41  -2.25  0.84  -9.90  1.53  -2.98  -8.45  -7.68  -0.77  

ที่มา : ประมวลผลจากข้อมูลส ารวจ โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 

3.7.2.3 ปัญหา/อุปสรรค 

ปัญหาและอุปสรรคที่กิจการจากกลุ่มตัวอย่างจัดให้อยู่ใน 3 อันดับแรกมากที่สุด ได้แก่ ต้นทุนแรงงาน 
การจัดหาแรงงาน และประสิทธิภาพของแรงงาน/บุคลากร โดยจะเห็นว่าผู้ประกอบการในกลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคัญกับต้นทุนแรงงาน รวมถึงการประสบปัญหาข้อจ ากัดด้านแรงงาน  นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังมี
แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการท างาน พัฒนาบุคลากร และพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ เพ่ือลดต้นทุนใน
การผลิต ลดการสูญเสียต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต รวมถึงการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้รับมาตรฐาน ตาม
แนวโน้มความต้องการที่มีความซับซ้อนและค านึงถึงสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

3.7.2.4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

แม้ว่าในสถานการณ์ผลิตภัณฑ์พลาสติกได้รับผลกระทบจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
จากเศรษฐกิจที่ถดถอย รวมถึงภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที่มีกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ซึ่งเป็นปัจจัย
เสี่ยงที่อาจส่งผลให้การตลาดและการจ าหน่ายมีการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้น ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการ
ผลิตผลิตภัณณ์พลาสติกจ าเป็นต้องมีการติดตามและปรับตัวดังนี้ 

1) ผู้ประกอบการพัฒนารูปแบบการผลิตและผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และศึกษาและติดตามมาตรฐานในระดับสากลใหม่ ๆ เพ่ือสามารถเข้าถึงตลาด
ต่างประเทศได้มากขึ้น 

2) ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมควรมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์
ในอนาคต และเพ่ิมทักษะในการผลิตรูปแบบใหม่ ที่รองรับกับผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อน 
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์พลาสติกจากวัตุดิบและกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3) ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมควรศึกษาและวางแผนการลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สามารถ
พัฒนาการผลิตไปสู่ผลิตภัณฑ์ขั้นสูงได้มากข้ึน รวมถึงลดต้นทุนของเสียต่าง ๆ 
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3.8 TSIC 23 : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ท าจากแร่อโลหะ 

 

  

                                            2563

TFPG                                      
                                                
                                            
                                  

•                                                   
                                     

•                                             
                                                   
          

•                                                   
            

                             

•        E-Commerce 
          

•                     
         

•                           
                             

•           

•                      
                    

•                         
         

•              

                                   

              TFPG                        
       

•                                                  
               CLMV                             
                                                    
                         

•                                                  
                                                  
                                                 
                                 

•                                               
                                            
                                              
    

                         

               :                     TFP        

                                            
                                

        :               TFP        

                                  

           :               TFP      

                                   
                                             
                     

                  :                       TFP      

-

Productivity

Growth

Contribute by

Labor Quality

Contribute by

Capital Quality

2562 1.41 0.67 0.74

2563 -3.86 -0.91 -2.95

-5.0

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

                               

                     (%)



รายงานผลิตภาพและผลประกอบการอตุสาหกรรม ปี พ.ศ. 2563 
 

ผลิตภาพการผลิตรวมและผลประกอบการของอุตสาหกรรมการผลิตรายสาขา 3-52 

การผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่ท าจากแร่อโลหะ (TSIC 23) เป็นหมวดย่อยของอุตสาหกรรมตามกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจประเภทการผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่ท าจากแร่อโลหะ ซึ่งได้จากการแปรรูปวัตถุดิบให้อยู่ในรูปของ
ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ประกอบด้วย การผลิตแก้วและผลิตภัณฑ์แก้ว การผลิตวัสดุก่อสร้างที่ท าจากดินเหนียว 
การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกชนิดพอร์ชเลนและผลิตภัณฑ์เซรามิกอ่ืน ๆ การผลิตปูนซีเมนต์ ปูนไลม์ (ปูนขาว) 
และปูนปลาสเตอร์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปูนซีเมนต์ และ ปูนปลาสเตอร์ และการผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ 
ที่ท าจากแร่อโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

ในการส ารวจข้อมูลปี พ.ศ. 2563 จ านวนตัวอย่างสถานประกอบการของการผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่
ท าจากแร่อโลหะ มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 240 ราย จ าแนกเป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่ 93 ราย ขนาดกลาง 63 ราย 
และขนาดเล็ก 84 ราย ครอบคลุมมูลค่ารายได้จากการส ารวจ 393,925 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90 ของ TSIC 
23 ทั้งหมด ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม ได้แก่ การผลิตแก้วและผลิตภัณฑ์แก้ว การผลิตวัสดุก่อสร้างที่ท าจากดิน
เหนียว การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกชนิดพอร์ชเลนและผลิตภัณฑ์เซรามิกอ่ืน ๆ การผลิตปูนซีเมนต์ ปูนไลม์ (ปูน
ขาว) และปูนปลาสเตอร์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปูนซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์ และการผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืน 
ๆ ที่ท าจากแร่อโลหะ 

3.8.1 โครงสร้างอุตสาหกรรมและภาวะธุรกิจ 

ตัวชี้วัดส าคัญของอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่ท าจากแร่อโลหะ ในปี พ.ศ. 2563 ในส่วน
ของโครงสร้างการผลิตและการขาย พบว่าการเติบโตของยอดขายหดตัวลงร้อยละ 6.98 จากปีก่อนหน้า 
สัดส่วนค่าใช้จ่าย ICT ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 0.58 เป็น 0.55 เช่นเดียวกับสัดส่วนการผลิต ODM และ 
OBM ลดลงจากร้อยละ 10.38 เป็น 9.26 ขณะที่สัดส่วนยอดขาย E-Commerce เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 0.15 
เป็น 1.12 นอกจากนี้ยังพบว่าสัดส่วนปัจจัยทุนต่อแรงงานเพ่ิมขึ้นจาก 5.58 เป็น 5.95 ล้านบาทต่อคน ส าหรับ
ด้านคุณภาพปัจจัยการผลิต พบว่า สัดส่วนแรงงานที่มีทักษะต่อแรงงานวิชาชีพลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 52.35 
เป็น 51.98 สัดส่วนมูลค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 2.48 เป็น 5.05 และ
สัดส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติต่อกึ่งอัตโนมัติเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 15.39 เป็น 16.39 เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดด้านการ
บริหารจัดการด้านต้นทุน พบว่าสัดส่วนต้นทุนต่อยอดขายพบว่า แนวโน้มต้นทุนทั้งหมดต่อยาดขายเพ่ิมขึ้นจาก
ร้อยละ 94.54 เป็นร้อยละ 96.10 เช่นเดียวกับสัดส่วนต้นทุนการผลิตต่อยอดขายเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 79.63 
เป็นร้อยละ 80.74 โดยที่มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 12.98 เป็น
ร้อยละ 13.31 ส าหรับสัดส่วนมูลค่าเพ่ิมต่อยอดขายเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 26.74 เป็นร้อยละ 27.15 ขณะที่
สัดส่วนต้นทุนวัตถุดิบต่อต้นทุนการผลิตลดลงจากร้อยละ 62.45 เป็นร้อยละ 58.95 และสัดส่วนต้นทุนแรงงาน
ต่อต้นทุนทั้งหมดลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 4.93 เป็นร้อยละ 4.86 ส าหรับตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการด้าน
การเงิน พบว่าแนวโน้มสภาพคล่องชะลอตัวลง โดยอัตราส่วนสภาพคล่องลดลงจาก 1.02 เป็น 049 เท่า และ
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 1.33 เป็น ติดลบ 1.83 เท่า ขณะที่หนี้สินต่อสินทรัพย์เพ่ิมขึ้น
จาก 0.56 เป็น 1.18 เท่า ในด้านการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา พบว่ามีสัดส่วนการลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนาต่อยอดขายของอุตสาหกรรมนี้ในปี พ.ศ. 2563 เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า จากร้อยละ 0.69 เป็น 
0.72  

สถานการณ์ในภาพรวมของอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2563 พบว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เท่ากับ 
95.37 ลดลงร้อยละ 5.03 อัตราการใช้ก าลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 62.0 ลดลงจากร้อยละ 64.72 จากปีก่อน
หน้าหากพิจารณารายผลิตภัณฑ์พบว่าในอุตสาหกรรมเซรามิก การผลิตในไตรมาสที่ 3/2564 กระเบื้องปูพ้ืน  
บุผนัง มีปริมาณการผลิตลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า ร้อยละ 19.26 และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
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ร้อยละ 18.17 ส าหรับเครื่องสุขภัณฑ์ มีปริมาณการผลิตลดลงจากไตรมาสเดียวกันกับปีก่อน ร้อยละ 8.51 เป็น
ผลจากการยอดค าสั่งซื้อที่ลดลงของตลาดในประเทศ เช่นเดียวกับการจ าหน่ายลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อน ร้อยละ 15.36 และการจ าหน่ายเครื่องสุขภัณฑ์ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 27.20 
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ และการชะลอตัวของตลาดในประเทศ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -
19 รวมทั้งการปิดกิจการ ห้างร้านต่าง ๆ เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาด ส าหรับการส่งออก ในไตรมาสที่ 3/2564 
พบว่าการส่งออกกระเบื้องปูพ้ืน บุผนัง มีมูลค่า 24.92 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสที่ 2/2564ร้อยละ 
7.46 ในขณะที่เครื่องสุขภัณฑ์มีมูลค่า 64.43 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ 2/2564 ร้อยละ 1.07 
และเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 24.60 โดยตลาดหลักในการส่งออกยังคงเป็นประเทศคู่ค่าที่
ส าคัญ ได้แก่สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศ CLMV อุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์ (ไม่รวมปูน
เม็ด) ในไตรมาสที่ 3/2564 ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 12.94 และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อน ร้อยละ 7.20 ส่วนสถานการณ์การจ าหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศ (ไม่รวมปูนเม็ด) พบว่าในไตรมาสที่ 
3/2564 มีจ านวน 9.26 ล้านตัน ซึ่งลดลงจาก ไตรมาสก่อนห้าคิดเป็นร้อยละ 12.27 และลดลงจากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 7.54 เช่นเดียวกับการส่งออกและน าเข้าปูนซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ไตรมาสที่ 
3/2564 พบว่ามีมูลค่าจากการส่งออก ลดลงร้อยละ 35.25 (48.89 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) และลดลงจากไตรมาส
เดียวกันกับปีก่อน ร้อยละ 7.67 เนื่องจากค าสั่งซื้อจากตลาดเมียนมา และกัมพูชาที่ลดลง คิดเป็นร้อยละ41.10 
และ 26.72 ตามล าดับ สถานการณ์ด้านการผลิต และการจ าหน่ายปรับตัวลดลงจากภาวะน้ าท่วมหนักหลาย
พ้ืนที่ ประกอบกับในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา (3/2564) เป็นช่วงฤดูฝน  

ส าหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมในปี พ.ศ. 2564/65 คาดว่าจะเริ่มสามารถขยายตัวได้จากปัจจัยบวก
หลายประการ เช่น หลังหมดฤดูฝน และภาวะน้ าท่วมในพื้นที่ต่าง ๆ ลดลง ประชาชนที่ได้รับผลกระทบต้อง
ท าการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหาย และโครงการก่อสร้างภาครัฐสามารถด าเนินการต่อได้ รวมถึงธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ผ่อนคลายมาตรการ LTV-loan to value ชั่วคราวโดยจากเดิมที่มีเกณฑ์ก าหนด
เพดานปล่อยกู้ได้ร้อยละ 70 ถึง 95 ของราคาซื้อขายในสัญญาเป็นร้อยละ 100 2 ซึ่งถือเป็นตัวช่วยในกระตุ้น
ความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นได้บางส่วน ประกอบกับรัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
และการลงทุนโดยการดึงชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ประเทศไทย 3 อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยลบที่ยังต้อง
เฝ้าระวัง คือ สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน สถานการณทางการเมือง
ในประเทศ และสถานการณเศรษฐกิจโลก ส าหรับการสงออกเซรามิกในภาพรวม คาดวาจะมีแนวโนมขยาย
ตัวเพิ่มขึ้นจากค าสั่งซื้อเครื่องสุขภัณฑ และผลิตภัณฑเซรามิกอื่น ๆ โดยตลาดหลักในการสงออกผลิตภัณฑ
เซรามิกยังคงเปนญี่ปุน สหรัฐอเมริกา จีน และกลุมประเทศ CLMV   

ตารางท่ี 3.17 : ตัวช้ีวัดของอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีท าจากแร่อโลหะ 
ตัวชี้วดั 2561 2562 2563 

ภาวะตลาด 
   

การเติบโตของยอดขาย (%) 1.73  0.04  -6.98  
การเติบโตของการส่งออก (%) 

  
20.18  

คุณภาพปัจจยัการผลิต    

สัดส่วนแรงงานที่มีทักษะ/แรงงานวิชาชพี (%) 54.19  52.35  51.98  
สัดส่วนแรงงานที่ได้รับการฝึกอบรม (%) 23.07  23.89  21.31  

                                                           
2 ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2564 -วันที่ 31 ธันวาคม 2565 
3 ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 14 กันยายน 2564 ก าหนดให้ชาวต่างชาติที่มีศักยภาพเข้ามาลงทุนรวม 3 ส่วน ซ่ึงรวม 
ภาคอสังหาริมทรัพย์ด้วย โดยมุ่งหวังการกระตุ้นก าลังซ้ือภายในประเทศ  
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ตัวชี้วดั 2561 2562 2563 
อายุโดยเฉลี่ยของแรงงาน (ปี) 37.23  37.60  37.53  
สัดส่วนมูลค่าเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่มีอายุ < 5 ป ี(%) 2.60  2.48  5.05  
สัดส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ/กึ่งอัตโนมัติ (%) 15.57  15.39  16.39  
การบริหารจัดการ    

ด้านการผลิตและการขาย    

สัดส่วนยอดขาย E-Commerce (%) 0.14  0.15  1.12  
สัดส่วนค่าใช้จ่าย ICT (%)  0.58  0.55  
สัดส่วนการผลิต ODM และ OBM (%) 8.95  10.38  9.26  
สัดส่วนปัจจัยทุนตอ่แรงงาน (ล้านบาท/คน) 5.51  5.58  5.95  
ด้านต้นทุน    

สัดส่วนต้นทุนทั้งหมดต่อยอดขาย (%) 94.14  94.54  96.10  
สัดส่วนต้นทุนการผลิตต่อยอดขาย (%) 78.99  79.63  80.74  
สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารต่อยอดขาย (%) 13.18  12.98  13.31  
สัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อยอดขาย (%) 26.95  26.74  27.15  
สัดส่วนต้นทุนวัตถุดิบต่อต้นทุนการผลิต (%) 62.80  62.45  58.95  
สัดส่วนต้นทุนแรงงานต่อต้นทุนทั้งหมด (%) 4.79  4.93  4.86  
ด้านการเงิน    

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.99  1.02  0.49  
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (เท่า) 0.58  0.56  1.18  
อัตราส่วนหนี้สินต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.46  1.33  -1.83  
นวัตกรรม    

สัดส่วนการลงทุนและพัฒนาต่อยอดขาย (%) 0.69  0.69  0.72  
ที่มา :  ผลการส ารวจข้อมูลตามแบบ ร.ง. 9 ปี พ.ศ. 2563 ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมและ
ประมวลผลโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 

3.8.2 ผลการวิเคราะห์ผลิตภาพการผลิตและตัวชี้วัดที่ส าคัญ  

จากการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการส ารวจเบื่องต้น พบว่า ในปี พ.ศ. 2563 อุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่ท าจากแร่อโลหะ มีมูลค่าเพ่ิม (Value Added) ลดลงร้อยละ 6.14 จากปีก่อน โดยมีที่มา
จากการลดลงของ TFP ร้อยละ 3.86 เช่นเดียวกับการใช้ปัจจัยแรงงานที่มีมูลค่าเพ่ิมลดลง 2.70 ขณะที่ปัจจัย
ทุนมีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 0.42  

ส าหรับการลดลงของ TFP เป็นผลมาจากภาวะตลาดหดตัวร้อยละ 4.40 ตามการหดตัวของยอดขาย 
คุณภาพปัจจัยแรงงานลดลงร้อยละ 0.22 เกิดจากสัดส่วนแรงงานทักษะและการฝึกอบรมแรงงานลดลง  
ในขณะที่ ปัจจัยเชิงคุณภาพที่เหลือยังขยายตัว โดยคุณภาพปัจจัยทุนขยายตัวร้อยละ 0.73 ตามสัดส่วน
เครื่องจักรใหม่และเครื่องจักรอัตโนมัติ  ส าหรับปัจจัยคุณภาพอ่ืน ๆ ขยายตัวร้อยละ 0.03 มีปัจจัยสนับสนุน
จากการใช้ปัจจัยทุนต่อแรงงาน และการใช้ E-commerce มากขึ้น ประกอบกับสัดส่วนมูลค่าเพ่ิมต่อยอดขาย
เพ่ิมขึ้น  ในขณะที่ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ การผลิตแบบ ODM และ OBM ลดลง  สัดส่วนต้นทุนต่อยอดขายสูงขึ้น 
และมีสภาพคล่องที่ลดลง  ทั้งนี้ ผลจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยเชิงคุณภาพที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผลิตภาพ
แรงงาน และผลิตภาพปัจจัยทุนลดลงร้อยละ 0.91 และ ร้อยละ 2.95 ตามล าดับ 
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แผนภาพที่ 3.9 : อัตราการเติบโตของมูลค่าเพิ่มและองค์ประกอบ 
ของอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีท าจากแร่อโลหะ 

 
ที่มา : ประมวลผลจากข้อมลูส ารวจ โดยมลูนิธิสถาบันวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลัง 

เมื่อวิเคราะห์อัตราการเติบโตของผลิตภาพการผลิตโดยรวม (TFPG) ของอุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่ท าจากแร่อโลหะ ในหมู่ย่อยระดับ TSIC 4 หลัก พบว่า อุตสาหกรรมหมู่ย่อยที่มีอัตราการ
เติบโตของ TFP เป็นบวกมากที่สุด คือ การผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่ท าจากแร่อโลหะ (TSIC 2399) โดย
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.35 จากปีก่อนหน้าที่มีการขยายตัวเพียงร้อยละ 1.19 โดยมีที่มาจากการเพ่ิมขึ้นของผลิต
ภาพปัจจัยแรงงาน เท่ากับร้อยละ21.81 เช่นเดียวกับมูลค่าเพ่ิมขยายตัวตัวร้อยละ 8.22 เนื่องจากปัจจัยทุนที่ข
ยาตัวร้อยละ 12.74 โดยคุณภาพปัจจัยการผลิต ในส่วนของคุณภาพทุนที่มีแนวโน้มเป็นบวก ซึ่งสอดคล้องกับ
ภาพรวมของอุตสาหกรรม ประกอบกับภาวะตลาดมีการปรับตัวในทิศทางท่ีดีขึ้น 

ในทางตรงกันข้าม อุตสาหกรรมหมู่ย่อยที่มีอัตราการเติบโตของ TFP เป็นหดตัวมากที่สุด คือ การ
ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปูนซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์ (TSIC 2395) โดยมีที่มาจากการหดตัวของทั้งผลิต
ภาพแรงงานและปัจจัยทุน เท่ากับร้อยละ 7.37 และ 2.61 ตามล าดับ ท าให้มูลค่าเพ่ิมมีแนวโน้มลดลงเช่นกัน มี
สาเหตุเนื่องจากภาวะตลาดที่ซบเซา  

กลุ่มที่มีอัตราการเติบโต TFPG เป็นบวก มีปัจจัยบวกที่สนับสนุนให้ TFPG เพ่ิมขึ้นมาจากสัดส่วน
แรงงานทักษะและแรงงานที่ได้รับการฝึกอบรมดีขึ้น มีสัดส่วนเครื่องจักรใหม่และสัดส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ
เพ่ิมขึ้น รวมถึงสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนและพัฒนาต่อยอดขาย โดยกลุ่ม TSIC ย่อยที่มีอัตราการเติบโต 
TFPG เป็นบวก เรียงล าดับจากเพ่ิมข้ึนมากที่สุดไปน้อยที่สุด ได้แก่ 

 TSIC 2399 : การผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่ท าจากแร่อโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน มี 
TFPG เพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.36 จากปีก่อน  

 TSIC 2394 : การผลิตปูนซีเมนต์ ปูนไลม์ (ปูนขาว) และปูนปลาสเตอร์ มี TFPG เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
3.80 จากปีก่อน  

 TSIC 2392 : การผลิตวัสดุก่อสร้างที่ท าจากดินเหนียว มี TFPG เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.88 จากปีก่อน  

กลุ่มตัวชี้วัดที่ดีข ้น

• สัดส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ/กึ่งอัตโนมัติ เพิ่มขึ้น
• สัดส่วนมูลค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีอายุ   5 ปี เพิ่มขึ้น
• สัดส่วนยอดขาย E-Commerce เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.12
• สัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อยอดขายเพิ่มขึ้น

-1.07 -2.70 
-1.27 

0.42 1.41 

-3.86 
-0.93 -6.14 
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อัตราการเติบโตของมูลค่าเพิ่ม และองค์ประกอบ ( )

แหล่งที่มาจากปัจจัยแรงงาน แหล่งที่มาจากปัจจัยทุน TFP

กลุ่มตัวชี้วัดที่แย่ลง

• การเติบโตของยอดขาย ลดลงร้อยละ 6.98
• สภาพคล่องมีแนวโน้มลดลง
• สัดส่วนต้นทุนทั้งหมดต่อยอดขายเพิ่มขึ้น
• อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ 1.83

0.67 
-0.91 0.74 

-2.95 

1.41 

-3.86 
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TFPG และองค์ประกอบ (%)

แหล่งที่มาจากปัจจัยแรงงาน แหล่งที่มาจากปัจจัยทุน
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กลุ่มที่มีอัตราการเติบโต TFPG เป็นลบ โดยมีปัจจัยลบส่วนใหญ่ที่ส่งผลให้ TFPG เป็นลบมาจาก
แหล่งที่มาด้านทุน โดยยังมีปัจจัยที่ยังเป็นบวกส่วนใหญ่ คือด้านการบริหารจัดการต้นทุน สามารถเรียงล าดับ
จากลดลงมากที่สุดไปน้อยที่สุด ได้แก่  

 TSIC 2395 : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปูนซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์ มี TFPG ลดลงร้อย
ละ 9.98 จากปีก่อน  

 TSIC 2393 : การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกชนิดพอร์ชเลนและผลิตภัณฑ์เซรามิกอ่ืน ๆ มี TFPG 
ลดลงร้อยละ 6.05 จากปีก่อน  

 TSIC 2310 : การผลิตแก้วและผลิตภัณฑ์แก้ว มี TFPG ลดลงร้อยละ 4.68 จากปีก่อนหน้า   

ตารางท่ี 3.18 : บัญชีการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีท าจากแร่อโลหะ  
หน่วย (% ต่อปี) 

TSIC 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 

มูลค่าเพิ่ม 
(VA) 

แหล่งที่มาของมลูค่าเพิ่ม แหล่งที่มาของ TFPG 
มูลค่าเพิ่ม 

(VA) 

แหล่งที่มาของมลูค่าเพิ่ม แหล่งที่มาของ TFPG 

แรงงาน ทุน TFPG 
ผลิตภาพ
แรงงาน 

ผลิต
ภาพ
ทุน 

แรงงา
น 

ทุน TFPG 
ผลิตภาพ
แรงงาน 

ผลิต
ภาพทุน 

23 -0.93  -1.07  -1.27  1.41  0.67  0.74  -6.14  -2.70  0.42  -3.86  -0.91  -2.95  
2310 -1.74  -0.84  -0.70  -0.20  0.18  -0.38  -9.68  -1.60  -3.40  -4.68  -2.94  -1.74  
2392 1.68  -2.29  0.69  3.28  2.94  0.34  -8.84  -6.62  -4.10  1.88  1.49  0.39  
2393 -5.61  -1.75  -5.36  1.50  -0.65  2.15  -28.52  -12.70  -9.77  -6.05  -6.94  0.89  
2394 1.86  0.54  0.12  1.20  0.22  0.98  -4.85  -7.55  -1.10  3.80  5.07  -1.27  
2395 -1.48  -0.69  -1.95  1.16  0.03  1.13  -2.55  5.75  1.68  -9.98  -7.37  -2.61  
2399 -4.27  -0.30  -5.16  1.19  -1.71  2.90  8.22  -17.88  12.74  13.36  21.81  -8.45  

ที่มา : ประมวลผลจากข้อมลูส ารวจ โดยมลูนิธิสถาบันวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลัง 

3.8.3 ปัญหา/อุปสรรค 

ปัญหาและอุปสรรคที่กิจการจากกลุ่มตัวอย่างต้องพบมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) ปรับปรุง
ก ร ะบวนกา รท า ง าน  ( Improve Operating Process) และ พัฒนาผลิ ตภัณฑ์ / บ ริ ก า ร  ( Develop 
Product/Service) (2) พัฒนาบุคลากร (Develop Staff) โดยจะเห็นว่าผู้ประกอบการในกลุ่มตัวอย่างได้ให้
ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์และกระบวนการท างานในระดับที่เท่ากัน ปัญหาดังกล่าวมีความเกี่ยวโยงกันกับ
กระบวนการการผลิต และการพัฒนาแรงงาน ซึ่งสอดคล้องกับภาพรวมของสัดส่วนแรงงานที่มีทักษะ/แรงงาน
วิชาชีพ ของอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มลดลงจากปีก่อนหน้า กล่าวคือหากมีการแก้ไขปัญหาในเรื่องกระบวนการ
ผลิต และฝีมือแรงงาน จะสามารถช่วยลดปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ ท าให้ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่าง และได้
มาตรฐานมากขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมมียอดขายที่เติบโตขึ้น 

3.8.4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ท าจากแร่อโลหะ ถือเป็นอุตสาหกรรมที่ส าคัญต่อประเทศ
อีกอุตสาหกรรมหนึ่งในปัจจุบัน เนื่องจากปัจจุบันไทยก าลังมีการปรับปรุงพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ภายในประเทศให้มีความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังมีการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ท าให้มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ในประเทศเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลต่อความต้องการต่อผลิตภัณฑ์ในเชิงวัสดุ
ก่อสร้างเพ่ิมขึ้น ประกอบกับความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์จากไทยไปประเทศเพ่ือนบ้านก็มีแนวโน้ม
เพ่ิมสูงขึ้นจากปีก่อนหน้า จึงน าไปสู่เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ดังนี้ 
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1) ตลาดวัสดุก่อสร้างในกลุ่มปูนซีเมนต์และคอนกรีตซึ่งถือเป็นวัตถุดิบหลักในงานก่อสร้าง จะมี
แนวโน้มขยายตัว/หดตัว ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและของโลก และการ
เพ่ิมขึ้นของงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐ ท าให้เกิดการแข่งขันทางด้านราคา
ส าหรับผู้ผลิตในตลาด ดังนั้น ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญในกระบวนการผลิต และ
ค านึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เพ่ือเป็นการสร้างความ
มั่นใจในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

2) ขยายสาขาหรือช่องทางการจัดจ าหน่ายไปยังกลุ่มประเทศโดยเฉพาะประเทศ CLMV เพ่ือ
ขยายฐานลูกค้า เนื่องจากงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านมีการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  

3) ส่งเสริมการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑใหได
มาตรฐาน ในเชิงพ้ืนที่ โดยการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหมีความ
หลากหลายเปนที่ตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศ  

4) การพัฒนากระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้ งการยกระดับศักยภาพ 
ผูประกอบการในการน าความรูไปตอยอดเพ่ือการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑใหม เพ่ือใหเกิด 
การพัฒนาที่ยั่งยืนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
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3.9 TSIC 24 : การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน 

 
การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน (TSIC 24) เป็นหมวดย่อยของอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ประเภทการผลิตโลหะขั้นมูลฐาน อันเกิดจากการถลุงและ/หรือการสกัดเหล็กและโลหะที่ไม่ใช่เหล็กแร่  
แท่งเหล็กถลุง หรือเศษ/ของที่ใช้ไม่ได้ โดยใช้เทคนิคอิเล็กโทรเมทัลเลอจิก รวมถึงการผลิตโลหะผสมและโลหะ
ผสมชนิดพิเศษ โดยการน าธาตุเคมีอ่ืนเจือในโลหะบริสุทธิ์ ผลผลิตที่ได้จากการถลุงและสกัดจะถูกน าไปใช้ 
ในกระบวนการรีด ดึง และอัด เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ในลักษณะแผ่น แถบ ท่อน เส้น ลวด หลอด ท่อ และ 
โพรไฟล์กลวง และถูกน าไปใช้ในกระบวนการหลอมละลายเพ่ือน าไปผลิตโลหะหล่อและผลิตภัณฑ์โลหะขั้นมูล
ฐานอ่ืน ๆ ประกอบด้วย การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน การผลิตโลหะมีค่าและโลหะอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่
เหล็กข้ันมูลฐานและการหล่อโลหะ 
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ในการส ารวจข้อมูลปี พ.ศ. 2563 จ านวนตัวอย่างสถานประกอบการของการผลิตโลหะขั้นมูลฐาน 
มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 86 ราย จ าแนกเป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่ 65 ราย ขนาดกลาง 12 ราย และขนาดเล็ก 9 ราย 
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ส ารวจได้ครอบคลุมมูลค่ารายได้จากการส ารวจ 316,005 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.2 
ของ TSIC 24 ทั้งหมด ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ส ารวจ คือ การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน (TSIC 
2410) 

3.9.1 โครงสร้างอุตสาหกรรมและภาวะธุรกิจ 

ตัวชี้วัดที่ส าคัญของอุตสาหกรรมการผลิตโลหะขั้นมูลฐานในปี พ.ศ. 2563 ด้านภาวะตลาด พบว่ามี
ยอดขายหดตัวร้อยละ 9.06 ด้านคุณภาพปัจจัยทุน มีสัดส่วนมูลค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี 
เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 3.32 เป็นร้อยละ 3.71 และสัดส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 
32.69 เป็นร้อยละ 38.08 ส าหรับคุณภาพแรงงาน มีสัดส่วนแรงงานที่มีทักษะต่อแรงงานวิชาชีพลดลงจากร้อย
ละ 46.60 เป็นร้อยละ 46.24 การบริหารจัดการด้านต้นทุนดีขึ้น โดยมีสัดส่วนต้นทุนทั้งหมดต่อยอดขายลดลง
เล็กน้อยจากร้อยละ 88.86 เป็นร้อยละ 88.84 เกิดจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเป็น
ส าคัญ สัดส่วนมูลค่าเพ่ิมต่อยอดขายลดลงจากร้อยละ 15.98 เป็นร้อยละ 15.71 ด้านสถาะทางการเงินมีความ
เสี่ยงลดลง จากอัตราส่วนสภาพคล่องเพ่ิมขึ้นจาก 1.45 เท่า เป็น 1.58 เท่า อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ลดลง
จาก 0.44 เท่า เป็น 0.39 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 0.80 เท่า เป็น 0.65 เท่า 
แนวโน้มการลงทุนวิจัยลดลง โดยมสีัดส่วนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อยอดขายลดลงจากร้อยละ 0.02 
เป็นร้อยละ 0.01  

ส าหรับสถานการณ์การบริโภคเหล็กส าเร็จรูปของไทยในปี พ.ศ. 2563 หดตัวร้อยละ 11.6 จากปีก่อน 
จากการบริโภคเหล็กเส้นทรงยาวและทรงแบนที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 9.9 และ 12.6 ตามล าดับ ด้านการผลิต
เหล็กดิบขยายตัวร้อยละ 4.4 แต่การผลิตเหล็กส าเร็จรูปลดลงร้อยละ 7.9 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจซบเซา
จากการระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้กิจกรรมก่อสร้างในโครงการของภาคเอกชนชะลอตัวลง รวมถึง
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมลดยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ปรับลดการผลิตลง ด้านการน าเข้าเหล็กรวม 
หดตัวร้อยละ 14.9 ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งส าเร็จรูปและผลิตภัณฑ์เหล็กส าเร็จรูปหดตัวร้อยละ 27.9 และ 14.9 
ตามล าดับ ขณะที่หมวดวัตถุดิบขยายตัวร้อยละ 24.3 ตลาดน าเข้าหลัก คือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และเวียดนาม 
ส าหรับการส่งออกเหล็กรวมหดตัวร้อยละ 16.6 จากปีก่อนหน้า ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งส าเร็จรูปขยายตัวร้อยละ 
60.8 ขณะที่ผลิตภัณฑ์เหล็กส าเร็จรูปและหมวดวัตถุดิบหดตัวร้อยละ 19.7 และ 23.3 ตามล าดับ โดยมีตลาด
ส่งออกหลัก คือ เมียนมา อินโดนิเซีย เวียดนาม และลาว (ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กไทย) 

ส าหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมในปี พ.ศ. 2564/65 คาดการณ์ว่าภาพรวมอุตสาหกรรมการผลิตโลหะขั้น
มูลฐานจะมีปริมาณอุปสงค์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ิมขึ้น รวมถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศเริ่ม
ฟ้ืนตัว เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมรถยนต์ จากสถานการณ์ COVID-19 ที่มีแนวโน้มดีขึ้นจากการ
กระจายวัคซีนเพ่ือป้องกันของภาครัฐ อย่างไรก็ดี ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงจากการระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ใหม่
ที่ส่งผลให้ประสิทธิภาพการป้องกันของวัคซีนลดลง 

ตารางท่ี 3.19 : ตัวช้ีวัดของอุตสาหกรรมการผลิตโลหะขั้นมูลฐาน 
ตัวชี้วดั 2561 2562 2563 

ภาวะตลาด 
   

การเติบโตของยอดขาย (%) 10.82  -6.64  -9.06  
การเติบโตของการส่งออก (%)     -8.11  



รายงานผลิตภาพและผลประกอบการอตุสาหกรรม ปี พ.ศ. 2563 
 

ผลิตภาพการผลิตรวมและผลประกอบการของอุตสาหกรรมการผลิตรายสาขา 3-60 

ตัวชี้วดั 2561 2562 2563 
คุณภาพปัจจยัการผลิต       
สัดส่วนแรงงานที่มีทักษะ/แรงงานวิชาชพี (%) 46.16  46.60  46.24  
สัดส่วนแรงงานที่ได้รับการฝึกอบรม (%) 49.62  48.85  43.81  
อายุโดยเฉลี่ยของแรงงาน (ปี) 36.82  36.92  37.97  
สัดส่วนมูลค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มอีายุ < 5 ป ี(%) 3.55  3.32  3.71  
สัดส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ/กึ่งอัตโนมัติ (%) 31.99  32.69  38.08  
การบริหารจัดการ       
ด้านการผลิตและการขาย    
สัดส่วนยอดขาย E-Commerce (%) 0.82  0.78  0.00  
สัดส่วนค่าใช้จ่าย ICT (%)   0.17  0.10  
สัดส่วนการผลิต ODM และ OBM (%) 51.60  55.49  62.44  
สัดส่วนปัจจัยทุนตอ่แรงงาน (ล้านบาท/คน) 4.80 4.81  4.42  
ด้านต้นทุน       
สัดส่วนต้นทุนทั้งหมดต่อยอดขาย (%) 88.11  88.86  88.84  
สัดส่วนต้นทุนการผลิตต่อยอดขาย (%) 84.73  83.00  84.02  
สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารต่อยอดขาย (%) 2.67  5.25  4.52  
สัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อยอดขาย (%) 15.93  15.98  15.71  
สัดส่วนต้นทุนวัตถุดิบต่อต้นทุนการผลิต (%) 64.26  62.18  61.80  
สัดส่วนต้นทุนแรงงานต่อต้นทุนทั้งหมด (%) 1.73  1.90  2.10  
ด้านการเงิน       
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.24  1.45  1.58  
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (เท่า) 0.49  0.44  0.39  
อัตราส่วนหนี้สินต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.95  0.80  0.65  
นวัตกรรม       
สัดส่วนการลงทุนและพัฒนาต่อยอดขาย (%) 0.02  0.02  0.01  

ที่มา :  ผลการส ารวจข้อมูลตามแบบ ร.ง. 9 ปี พ.ศ. 2563 ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมและ
ประมวลผลโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 

3.9.2 ผลการวิเคราะห์ผลิตภาพการผลิตและตัวชี้วัดที่ส าคัญ  

จากการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการส ารวจเบื้องต้น พบว่า ในปี พ.ศ. 2563 อุตสาหกรรมการผลิต
โลหะขั้นมูลฐาน มีมูลค่าเพ่ิม (Value Added) ลดลงร้อยละ 10.68 จากปีก่อน โดยมีที่มาจากปริมาณการใช้
ปัจจัยทุนลดลงร้อยละ 4.15 ในขณะที่ปริมาณการใช้ปัจจัยแรงงานเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.96 ส าหรับมูลค่าเพิ่มที่เกิด
จาก TFPG ลดลงร้อยละ 7.13 เป็นผลจากภาวะตลาดหดตัวร้อยละ 5.72 ตามยอดขายที่หดตัว ประกอบกับ
ปัจจัยเชิงคุณภาพอ่ืน ๆ ลดลงร้อยละ 2.53 โดยมีปัจจัยเสี่ยงจากการใช้ปัจจัยทุนต่อแรงงาน และการใช้   
E-commerce ลดลง สัดส่วนมูลค่าเพ่ิมต่อยอดขายลดลง  แต่ยังมีปัจจัยบวกอยู่บ้างจากการผลิตแบบ  ODM 
และ OBM มากขึ้น และความเสี่ยงทางการเงินลดลง  ส าหรับคุณภาพแรงงานลดลงร้อยละ 0.19 เนื่องจาก
สัดส่วนแรงงานทักษะและการฝึกอบรมแรงงานลดลง  ในขณะที่ คุณภาพปัจจัยทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.31 เป็นผล
จากสัดส่วนเครื่องจักรใหม่และเครื่องจักรอัตโนมัติที่เพ่ิมข้ึน  ทั้งนี้ ปัจจัยภายนอกและปัจจัยเชิงคุณภาพที่กล่าว
มาข้างต้นนี้ ส่งผลให้ผลิตภาพปัจจัยแรงงานและผลิตภาพปัจจัยทุนลดลงร้อยละ 6.80 และ 0.33 ตามล าดับ 
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แผนภาพที่ 3.10 : อัตราการเติบโตของมูลค่าเพิ่มและองค์ประกอบ  
ของอุตสาหกรรมการผลิตโลหะขั้นมูลฐานในภาพรวม 

 
ที่มา : ประมวลผลจากข้อมูลส ารวจ โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมการผลิตโลหะขั้นมูลฐาน มีหมู่ย่อยในระดับ TSIC 4 หลัก จากการส ารวจเพียงหมู่
ย่อยเดียว คือ TSIC 2410 การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน ดังนั้น การวิเคราะห์อุตสาหกรรมของหมู่
ย่อยนี้จึงเหมือนกับอุตสาหกรรมนี้ในภาพรวม 

ตารางท่ี 3.20 : บัญชีการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตโลหะข้ันมูลฐาน 
หน่วย (% ต่อปี) 

TSIC 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 

มูลค่าเพ่ิม 
(VA) 

แหล่งท่ีมาของมูลค่าเพ่ิม แหล่งท่ีมาของ TFPG 
มูลค่าเพ่ิม 

(VA) 

แหล่งท่ีมาของมูลค่าเพ่ิม แหล่งท่ีมาของ TFPG 

แรงงาน ทุน TFPG 
ผลิตภาพ
แรงงาน 

ผลิตภาพ
ทุน 

แรงงาน ทุน TFPG 
ผลิตภาพ
แรงงาน 

ผลิตภาพ
ทุน 

24 -6.37  -0.46  -5.99  0.08  -2.23  2.31  -10.68  0.96  -4.51  -7.13  -6.80  -0.33  

ที่มา : ประมวลผลจากข้อมลูส ารวจ โดยมลูนิธิสถาบันวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลัง 
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3.9.3 ปัญหา/อุปสรรค 

ปัญหาและอุปสรรคที่กิจการจากกลุ่มตัวอย่างต้องพบมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) การเข้าถึง
แหล่งเงินทุน (2) ต้นทุนวัตถุดิบ และ (3) มาตรการทางภาษีและการส่งเสริมการตลาด โดยผู้ประกอบการใน
กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนในด้านการเข้าถึ งแหล่งเงินทุน คือ ให้ภาครัฐและสถาบัน
การเงินสนับสนุนด้านสินเชื่อและลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ด้านต้นทุนวัตถุดิบ ผู้ประกอบการไม่ได้มีการเสนอ
แนวทางความช่วยเหลือ และสุดท้ายด้านมาตรการทางภาษีและการส่งเสริมการตลาด คือ เร่งรัดกระบวนการ
ขอคืนภาษีจากกรมสรรพากร และปรับลดภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีน าเข้า-ส่งออก 

ด้านแผนการด าเนินงานของผู้ประกอบการในกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความส าคัญมากที่สุด 3 อันดับแรก 
ได้แก่ (1) การพัฒนาบุคลากร (2) การปรับปรุงกระบวนการท างาน และ (3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 
ตามล าดับ เนื่องจากราคาต้นทุนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตโลหะขั้นมูลฐานค่อนข้างผันผวนตามราคา
เหล็กโลก และเผชิญปัญหาการน าเข้าสินค้าเหล็กในลักษณะทุ่มตลาด ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพภายใน
อุตสาหกรรมและคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันได้จึงส าคัญต่อผู้ประกอบการมากท่ีสุด 

3.9.4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมการผลิตโลหะขั้นมูลฐานของไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาเหล็กโลก
ผันผวน ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กภายในประเทศหดตัว นอกจากนี้ สถานการณ์
การระบาดของโรค COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ ที่กระทบต่อประสิทธิภาพของวัคซีนอาจส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจโดยรวมส่งผลให้ความต้องการใช้เหล็กภายในประเทศหดตัว ดังนั้น ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องมีการ
ปรับตัวดังนี้ 

1) ผู้ผลิตเหล็กในขั้นปลายน้ าควรพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล็กให้มีมูลค่าสูงขึ้น พร้อมทั้งตอบสนองตาม
ความต้องการของลูกค้าตามลักษณะงาน (Customized Product) การลงทุนด้านการวิจัย
และพัฒนาจึงเป็นสิ่งส าคัญเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์เกิดการใช้นวัตกรรมและมีคุณภาพสูงขึ้น รวมถึง
ต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมศักยภาพ อาทิ 
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ท่ีมีความต้องการผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีคุณภาพสูง 

2) อาเซียนยังคงเป็นตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีศักยภาพของผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กของ
ไทย แม้ว่าภาพรวมมูลค่าการส่งออกไปยังอาเซียนจะหดตัวในปีที่ผ่านมา โดยการส่งออกไป
ยังเวียดนาม มีแนวโน้มเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง4 

3) ภาครัฐควรส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการผลิตระหว่างกันในอาเซียนเพ่ือลดอุปสรรคในการ
น าเข้าหรือจัดหาวัตถุดิบเหล็ก ซึ่งเวียดนามเป็นพันธมิตรที่น่าสนใจ เนื่องจากอุตสาหกรรม
เหล็กมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการลงทุนและก าลังการผลิต โดยไทยมีการน าเข้า
ผลิตภัณฑ์เหล็กจากเวียดนามมากที่สุดในอาเซียน รวมถึงอินโดนีเซีย มาเลเซีย ที่เป็นแหล่ง
น าเข้าที่ส าคญั 

 

  

                                                           
4 ข้อมูลการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กของไทยไปยังเวียดนามในปี พ.ศ. 2563 ขยายตัวร้อยละ 49.5 ในขณะที่การส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ ในอาเซียน
หดตัว (ข้อมูลการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า (Iron and Steel: HS Code 72) จากฐานข้อมูล Trade Map (ITC, 2019-2020)) 
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3.10 TSIC 25 : การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์) 
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การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์) (TSIC 25) เป็นหมวดย่อยของ
อุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่องจักรและ
อุปกรณ์) เป็นการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะที่ได้จากการประกอบหรือผสมผสานผลิตภัณฑ์โละ (วัสดุชิ้นอ่ืนในบาง
กรณี) ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนที่ท างานร่วมกับส่วนประกอบที่เคลื่อนไหวได้ ไม่รวมผลิตภัณฑ์โลหะ
ชนิดไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือชนิดที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ ประกอบด้วย การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างเป็น
โลหะ การผลิตอาวุธและกระสุน และการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่น ๆ และกิจกรรมการบริการงานโลหะ 

ในการส ารวจข้อมูลปี พ.ศ. 2563 จ านวนตัวอย่างสถานประกอบการของการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ
ประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์) มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 129 ราย จ าแนกเป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่ 63 ราย 
ขนาดกลาง 47 ราย และขนาดเล็ก 19 ราย โดยกลุ่มตัวอย่างที่ส ารวจได้ครอบคลุมมูลค่ารายได้จากการส ารวจ 
123,045 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.8 ของ TSIC 25 ทั้งหมด ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ส ารวจ คือ การผลิต
ถัง กระป๋อง ถังกลมขนาดใหญ่ และภาชนะบรรจุที่คล้ายกันที่ท าจากโลหะ (TSIC 2594) การผลิตของที่ท าจาก
ลวด โซ่ สปริง สลักเกลียว และตะปูควง (TSIC 2595) และการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อ่ืนๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อ่ืน (TSIC 2599) 

3.10.1 โครงสร้างอุตสาหกรรมและภาวะธุรกิจ 

ตัวชี้วัดที่ส าคัญของอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์) ใน
ปี พ.ศ. 2563 ด้านภาวะตลาด พบว่า ยอดขายหดตัวร้อยละ 5.94 ด้านคุณภาพปัจจัยทุน มีสัดส่วนมูลค่า
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 11.96 เป็นร้อยละ 12.06 สัดส่วนเครื่องจักร
อัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 24.76 เป็นร้อยละ 26.87 ส าหรับคุณภาพแรงงาน มีสัดส่วน
แรงงานที่มีทักษะต่อแรงงานวิชาชีพลดลงจากร้อยละ 42.92 เป็นร้อยละ 40.92 รวมถึงแรงงานที่ได้รับการ
ฝึกอบรมลดลงจากร้อยละ 33.15 เป็นร้อยละ 30.06 การบริหารจัดการด้านต้นทุนดีขึ้น โดยมีสัดส่วนต้นทุน
ทั้งหมดต่อยอดขายลดลงจากร้อยละ 85.84 เป็นร้อยละ 83.01 เกิดจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารและต้นทุนการผลิตเป็นส าคัญ สัดส่วนมูลค่าเพ่ิมต่อยอดขายเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 26.13 เป็นร้อยละ 
26.85 ด้านสถาะทางการเงินมีความเสี่ยงลดลง จากอัตราส่วนสภาพคล่องที่เพ่ิมข้ึนจาก 1.91 เท่า เป็น 1.98 
เท่า อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ลดลงจาก 0.39 เท่า เป็น 0.38 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ลดลงจาก 0.66 เท่า เป็น 0.64 เท่า แนวโน้มการลงทุนวิจัยเพ่ิมขึ้น แม้จะมีศักยภาพด้านการลงทุนด้านการ
วิจัยและพัฒนายังอยู่ในระดับต่ า โดยมีสัดส่วนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อยอดขายเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 
0.10 เป็นร้อยละ 0.13  

สถานการณ์ของอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์) ในปี 
พ.ศ. 2563 จะขอกล่าวถึง 2 สาขาการผลิตที่ส าคัญ ได้แก่ 1) การผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะ และ 2) การผลิตโซ่ 
สปริง สลักเกลียวและตะปูควง ส าหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะในปี พ.ศ. 2563 มีปริมาณการผลิตรวม 
437,527 ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.28 จากปีที่ผ่านมา และมีปริมาณจ าหน่ายรวม 402,504 ตัน เพ่ิมขึ้นจากปีที่
ผ่านมาร้อยละ 1.74 ซึ่งมีผลมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปบรรจุกระป๋อง จากความ
ต้องการที่เพ่ิมขึ้นในช่วงการระบาดของ COVID-19 ด้านมูลค่าการน าเข้าปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 18.91 และ
มูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 3.20 จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากกลุ่มประเทศคู่ค้าในภูมิภาคอาเซียนสามารถผลิต
องค์ประกอบชิ้นส่วนกระป๋องโลหะได้เอง และราคาการส่งออกแผ่นเหล็ก กระป๋องโลหะและชิ้นส่วนที่สูงขึ้น 
(ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ สศอ.) ด้านผลิตภัณฑ์ในกลุ่มโซ่ สปริง สลักเกลียวและตะปูควง การ
ผลิตหดตัวร้อยละ 7.35 มีปริมาณการผลิตรวม 144,375 ตัน และมีปริมาณจ าหน่ายรวมหดตัวร้อยละ 7.86 มี
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ปริมาณจ าหน่ายรวม 143,374 ตัน เป็นผลจากการจ าหน่ายภายในประเทศที่หดตัวร้อยละ 10.46 ขณะที่การ
ส่งออกขยายตัวเล็กน้อยจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 0.41 (ข้อมูลสถิติอุตสาหกรรม, สศอ.)  

ส าหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมในปี พ.ศ. 2564/65 ด้านการผลิตและจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์โลหะคาดการณ์
ว่าจะขยายตัวเล็กน้อยจากความต้องการกักตุนอาหารจากการระบาดของ COVID-19 ส าหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มโซ่ 
สปริง สลักเกลียวและตะปูควง จะมีปริมาณอุปสงค์เพ่ิมขึ้น จากการที่ภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศเริ่ม
ฟ้ืนตัว เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมรถยนต์ จากสถานการณ์ COVID-19 ที่มีแนวโน้มดีขึ้นจากการ
กระจายวัคซีนเพ่ือป้องกันของภาครัฐ อย่างไรก็ดี ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงจากการระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ใหม่
ที่ส่งผลให้ประสิทธิภาพการป้องกันของวัคซีนลดลง 

ตารางท่ี 3.21 : ตัวช้ีวัดของอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ 
(ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์) 

ตัวชี้วดั 2561 2562 2563 
โครงสร้างการผลิตและการขาย       
การเติบโตของยอดขาย (%) 2.42  -5.27  -5.94  
การเติบโตของการส่งออก (%)     -15.03  
สัดส่วนยอดขาย E-Commerce (%) 0.15  0.12  0.59  
สัดส่วนค่าใช้จ่าย ICT (%)   0.20  0.15  
สัดส่วนการผลิต ODM และ OBM (%) 23.16  27.86  26.40  
สัดส่วนปัจจัยทุนตอ่แรงงาน (ล้านบาท/คน) 1.79  1.88  1.69  
คุณภาพปัจจยัการผลิต       
สัดส่วนแรงงานที่มีทักษะ/แรงงานวิชาชพี (%) 43.97  42.92  40.92  
สัดส่วนแรงงานที่ได้รับการฝึกอบรม (%) 33.84  33.15  30.06  
อายุโดยเฉลี่ยของแรงงาน (ปี) 35.70  35.33  34.06  
สัดส่วนมูลค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มอีายุ < 5 ป ี(%) 13.95  11.96  12.06  
สัดส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ/กึ่งอัตโนมัติ (%) 24.84  24.76  26.87  
การบริหารจัดการ       
ด้านต้นทุน       
สัดส่วนต้นทุนทั้งหมดต่อยอดขาย (%) 85.26  85.84  83.01  
สัดส่วนต้นทุนการผลิตต่อยอดขาย (%) 75.61  76.96  76.07  
สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารต่อยอดขาย (%) 9.11  8.31  6.46  
สัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อยอดขาย (%) 26.18  26.13  26.85  
สัดส่วนต้นทุนวัตถุดิบต่อต้นทุนการผลิต (%) 68.50  66.76  68.26  
สัดส่วนต้นทุนแรงงานต่อต้นทุนทั้งหมด (%) 6.07  6.20  6.89  
ด้านการเงิน       
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.76  1.91  1.98  
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (เท่า) 0.41  0.39  0.38  
อัตราส่วนหนี้สินต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.73  0.66  0.64  
นวัตกรรม       
สัดส่วนการลงทุนและพัฒนาต่อยอดขาย (%) 0.10  0.10  0.13  

ที่มา :  ผลการส ารวจข้อมูลตามแบบ ร.ง. 9 ปี พ.ศ. 2563 ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมและ
ประมวลผลโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 
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3.10.2 ผลการวิเคราะห์ผลิตภาพการผลิตและตัวชี้วัดที่ส าคัญ  

จากการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ พบว่า ในปี พ.ศ. 2563 อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์
โลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์) มีมูลค่าเพ่ิม (Value Added) ลดลงร้อยละ 3.55 จากปีก่อน 
โดยมีที่มาจากปริมาณการใช้ปัจจัยทุนลดลงร้อยละ 0.67 ในขณะที่ปริมาณการใช้ปัจจัยแรงงานเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
2.60 ส าหรับมูลค่าเพ่ิมที่เกิดจาก TFP ลดลงร้อยละ 5.48 เป็นผลจากภาวะตลาดหดตัวร้อยละ 3.75 ตามการ
หดตัวของยอดขาย  ประกอบกับปัจจัยเชิงคุณภาพอ่ืน ๆ ลดลงร้อยละ 0.73 โดยมีปัจจัยเสี่ยงจากการใช้ปัจจัย
ทุนต่อแรงงานลดลง การการผลิตแบบ ODM และ OBM ลดลง สัดส่วนมูลค่าเพ่ิมต่อยอดขายลดลง  แต่ยังมี
ปัจจัยบวกอยู่บ้างจากการใช้ E-commerce มากขึ้น ต้นทุนต่อยอดขายลดลง และมูลค่าเพ่ิมต่อยอดขาย 
มากขึ้น  ส าหรับคุณภาพแรงงานลดลงร้อยละ 1.36 เนื่องจากสัดส่วนแรงงานทักษะและการฝึกอบรมแรงงาน
ลดลง  ในขณะที่ คุณภาพปัจจัยทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.36 เป็นผลจากสัดส่วนเครื่องจักรใหม่และเครื่องจักร
อัตโนมัติที่เพ่ิมขึ้น  ทั้งนี้ ปัจจัยภายนอกและปัจจัยเชิงคุณภาพที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ส่งผลให้ ผลิตภาพปัจจัย
แรงงานและผลิตภาพปัจจัยทุนลดลงร้อยละ 5.01 และ 0.47 ตามล าดับ 

แผนภาพที่ 3.11 : อัตราการเติบโตของมูลค่าเพิ่มและองค์ประกอบ 
ของอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์) ในภาพรวม 

 
ที่มา : ประมวลผลจากข้อมูลส ารวจ โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 
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ข้อมูลจากการส ารวจในปี พ.ศ. 2563 เมื่อวิเคราะห์อัตราการเติบโตของผลิตภาพการผลิตโดยรวม 
(TFPG) ของอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์) ในหมู่ย่อยระดับ 
TSIC 4 หลัก พบว่า อุตสาหกรรมหมู่ย่อยที่มีมูลค่าเพ่ิมขยายตัวมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมการผลิตถัง 
กระป๋อง ถังกลมขนาดใหญ่ และภาชนะบรรจุที่คล้ายกันที่ท าจากโลหะ (TSIC 2594) โดยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
0.60 มีที่มาจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณปัจจัยแรงงานและปัจจัยทุน ร้อยละ 8.73 และร้อยละ 1.46 ตามล าดับ 
ขณะเดียวกัน TFPG หดตัวร้อยละ 9.60 จากปีก่อนหน้าที่มีการหดตัวร้อยละ 3.37 โดยมีที่มาจากการหดตัว
ของทั้งผลิตภาพแรงงานและปัจจัยทุน ร้อยละ 8.32 และ 1.28 ตามล าดับ โดยมีปัจจัยทางบวกที่ส าคัญ ได้แก่ 
คุณภาพของปัจจัยทุนเพ่ิมขึ้นจากสัดส่วนเครื่องจักรใหม่และเครื่องจักรอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ ต้นทุนการ
ผลิตลดลง และความเสี่ยงทางการเงินลดลง ขณะที่ปัจจัยลบเป็นผลจากการเติบโตของยอดขายที่หดตัว และ
สัดส่วนแรงงงานที่มีทักษะลดลง 

ในทางตรงกันข้าม อุตสาหกรรมหมู่ย่อยที่มีมูลค่าเพ่ิมลดลงมากที่สุด คือ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ
ประดิษฐ์อ่ืนๆ ซ ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน (TSIC 2599) โดยหดตัวร้อยละ 6.88 มีที่มาจากการหดตัวของ
ปริมาณปัจจัยทุน ร้อยละ 6.53 ในขณะที่ปริมาณปัจจัยทุนขยายตัวที่ร้อยละ 7.66 โดย TFPG หดตัวสูงถึงร้อย
ละ 9.99 โดยมีที่มาจากการหดตัวของทั้งผลิตภาพแรงงาน ร้อยละ 12.07 ส่วนผลิตภาพปัจจัยทุนเพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 2.09 โดยมีปัจจัยลบมาจากยอดขายที่หดตัว สัดส่วนแรงงานที่มีทักษะลดลง การลดลงของสัดส่วน
เครื่องจักรใหม่ ต้นทุนการผลิตต่อยอดขายเพิ่มขึ้น ตลอดจนความเสี่ยงทางการเงินที่ 

กลุ่มที่มีอัตราการเติบโต TFPG เป็นบวก มีปัจจัยบวกที่สนับสนุนให้ TFPG เพ่ิมขึ้นมาจากสัดส่วน
เครื่องจักรใหม่เพ่ิมขึ้น สัดส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่อยอดขายลดลง รวมถึงสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน
และพัฒนาต่อยอดขายที่เพ่ิมข้ึน โดยกลุ่ม TSIC ย่อยท่ีมีอัตราการเติบโต TFPG เป็นบวก ได้แก่ 

 TSIC 2595: การผลิตของที่ท าจากลวด โซ่ สปริง สลักเกลียว และตะปูควง มี TFPG เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 2.85 จากปีก่อน  

กลุ่มที่มีอัตราการเติบโต TFPG เป็นลบ โดยมีปัจจัยลบส่วนใหญ่ที่ส่งผลให้ TFPG เป็นลบมาจาก
แหล่งที่มาด้านแรงงาน คือ สัดส่วนแรงงานที่มีทักษะลดลง โดยอุตสาหกรรมดังกล่าวคือ 

 TSIC 2594: การผลิตถัง กระป๋อง ถังกลมขนาดใหญ่ และภาชนะบรรจุที่คล้ายกันที่ท าจาก
โลหะ มี TFPG หดตัวร้อยละ 9.59 จากปีก่อน  

 TSIC 2599: การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อ่ืนๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน มี TFPG 
ลดลงร้อยละ 9.99 จากปีก่อน  

ตารางท่ี 3.22 : บัญชีการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ 
(ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์) 

หน่วย (% ต่อปี) 

TSIC 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 

มูลค่าเพ่ิม 
(VA) 

แหล่งท่ีมาของมูลค่าเพ่ิม แหล่งท่ีมาของ TFPG 
มูลค่าเพ่ิม 

(VA) 

แหล่งท่ีมาของมูลค่าเพ่ิม แหล่งท่ีมาของ TFPG 

แรงงาน ทุน TFPG 
ผลิตภาพ
แรงงาน 

ผลิตภาพ
ทุน 

แรงงาน ทุน TFPG 
ผลิตภาพ
แรงงาน 

ผลิตภาพ
ทุน 

25 -5.38  -0.01  -2.00  -3.37  -3.02  -0.35  -3.55  2.60  -0.67  -5.48  -5.01  -0.47  
2594 -7.84  -1.14  -2.58  -4.12  -3.31  -0.81  0.60  8.73  1.46  -9.59  -8.32  -1.27  
2595 -3.02  0.41  -0.84  -2.59  -2.10  -0.49  -4.99  -6.53  -1.31  2.85  3.06  -0.21  
2599 -5.52  0.24  -2.20  -3.56  -3.35  -0.21  -6.88  7.66  -4.55  -9.99  -12.07  2.08  
ที่มา : ประมวลผลจากข้อมลูส ารวจ โดยมลูนิธิสถาบันวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลัง 
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3.10.3 ปัญหา/อุปสรรค 

ปัญหาและอุปสรรคที่กิจการจากกลุ่มตัวอย่างต้องพบมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) ต้นทุนวัตถุดิบ 
(2) ต้นทุนแรงงาน และ (3) การจัดหาแรงงาน โดยผู้ประกอบการในกลุ่มตัวอย่างมีความต้องการให้ภาครัฐ
สนับสนุนในด้านต้นทุนวัตถุดิบ คือ สนับสนุนการใช้วัตถุดิบภายในประเทศเนื่องจากมีราคาถูกกว่าการน าเข้า 
ด้านต้นทุนแรงงาน คือ ไม่ควรปรับค่าแรงขั้นต่ าเพ่ิมขึ้น และด้านการจัดหาแรงงาน คือ จัดให้มีศูนย์กลาง
ตลาดแรงงานให้มากขึ้นทั่วทุกอ าเภอ ส าหรับด้านแผนการด าเนินงานของผู้ประกอบการในกลุ่มตัวอย่างที่ให้
ความส าคัญมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) การปรับปรุงกระบวนการท างาน (2) การพัฒนาบุคลากร และ 
(3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ ตามล าดับ 

3.10.4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์) ของไทยได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ที่ยังไม่คลี่คลายซึ่งส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องมีการปรับตัวดังนี้ 

1) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์โลหะให้มีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเป็นสิ่งจ าเป็น 
เนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ความต้องการ
ใช้บรรจุภัณฑ์โลหะสูงขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้กลุ่มประเทศคู่ค้าในอาเซียนเริ่มผลิตชิ้นส่วนบรรจุ
ภัณฑ์โลหะเองได้แล้ว โดยผู้ผลิตต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 
อาทิ มาตรฐานอาหารและยา (Food and Drug Administration) ตลอดจนสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
บรรจุภัณฑ์ มีความสวยงามและตรงตามความต้องการใช้งานของลูกค้า 

2) ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มโซ่ ลวดสปริง สลักเกลียวและตะปูควง มีโอกาสเติบโตได้ดีในตลาดต่างประเทศ 
โดยเฉพาะตลาดส่งออกที่ส าคัญในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ อินโดนิเซีย เวียดนาม และ
มาเลเซีย5 ที่มีสัดส่วนการส่งออกมากที่สุด 3 อันดับแรก เป็นการช่วยลดต้นทุนด้านการขนส่งเป็น
ผลให้การบริหารจัดการต้นทุนการผลิตดีขึ้นในช่วงที่ยอดจ าหน่ายลดลงจากสถานการณ์ระบาดของ 
COVID-19 

 

 

  

                                                           
5 สัดส่วนการส่งออกหลักไปยังประเทศอาเซียนในปี พ.ศ. 2563 คือ อินโดนิเซีย (ร้อยละ 9.22) เวียดนาม (ร้อย
ละ 6.83) และมาเลเซีย (ร้อยละ 4.16) ค านวณจาก HS Code: 7315 (โซ่) 7318 (ตะปูควงและสลักเกลียว) และ 7320 
(สปริง) (ฐานข้อมูล Trade Map (ITC, 2020)) 
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3.11 TSIC 26 : การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในทาง
ทัศนศาสตร์ 
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การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ (TSIC 26) 
(อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์) เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทการผลิตคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง 
อุปกรณ์สื่อสาร และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คล้ายกัน รวมถึงส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยที่การ
ออกแบบและการใช้วงจรรวมและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีขนาดเล็กเป็นพิเศษเป็นสิ่งแสดงคุณลักษณะเฉพาะ
ของกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมในหมวดนี้ โดยกิจกรรมการผลิตของอุตสาหกรรมในหมวดนี้  
ประกอบด้วย การผลิตชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง การผลิต
อุปกรณ์สื่อสาร การผลิตเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน การผลิตเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัด 
การทดสอบ การน าร่อง และการควบคุมรวมถึงนาฬิกา การผลิตเครื่องฉายรังสี เครื่องไฟฟ้าทางการแพทย์และ
ทางการยภาพบ าบัด การผลิตอุปกรณ์ท่ีใช้ในทางทัศนศาสตร์และอุปกรณ์ถ่ายภาพ การผลิตสื่อแม่เหล็กและสื่อ
เชิงแสง 

ในการส ารวจข้อมูลปี พ.ศ. 2564 จ านวนตัวอย่างสถานประกอบการของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 154 ราย จ าแนกเป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่ 91 ราย ขนาดกลาง 39 ราย และขนาดเล็ก 24 
ราย ประเภทของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ส ารวจ ได้แก่ การผลิตชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การ
ผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง การผลิตเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน 

3.11.1 โครงสร้างอุตสาหกรรม 

ตัวชี้วัดที่ส าคัญของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในปี พ.ศ. 2563 พบว่า สัดส่วนของเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ใหม่ที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี อยู่ที่ร้อยละ 21.89 เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนที่เท่ากับร้อยละ 21.39 และ
สัดส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยเช่นกันจากร้อยละ 38.96 ในปี พ.ศ. 2562 เป็นร้อย
ละ 46.30 ในปี พ.ศ. 2563 สะท้อนถึงมีการใช้เครื่องจักรใหม่ที่มีคุณภาพมีความทันสมัยในกระบวนการผลิต
เพ่ิมขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ใช้เครื่องจักรที่ตอบสนองต่อเทคโนโลยี
ในอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปมุ่งเน้นการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติมากขึ้นซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการผลิตของ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน และในปี พ.ศ. 2563 ยังมีการเพ่ิมแรงงานที่มีทักษะหรือวิชาชีพมากข้ึน
เป็นสัดส่วนร้อยละ 63.87 เพ่ิมจากปีก่อนที่มีสัดส่วนร้อยละ 63.52 แม้จะเพ่ิมข้ึนแต่กลับมีการฝึกอบรมแรงงาน
ที่ลดลงจากร้อยละ 18.46 ในปีก่อน เป็นร้อยละ 15.11 ส าหรับการบริหารจัดการนั้นอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์นั้นแม้จะสามารถจัดการต้นทุนทั้งหมดต่อยอดขายให้ลดลงจากปีก่อนที่ร้อยละ 85.64 เหลือร้อย
ละ 84.71 รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายลดลงจากร้อยละ 5.53 ในปีก่อน เหลือร้อยละ 
4.56 แต่ยังมีการจัดการต้นทุนการผลิตต่อยอดขายร้อยละ 78.31 เพ่ิมจากปีก่อนที่มีสัดส่วนร้อยละ 77.93 ซึ่ง
เป็นผลมาจากต้นทุนวัตถุดิบที่เพ่ิมขึ้นสะท้อนผ่านต้นทุนวัตถุดิบต่อต้นทุนการผลิตที่เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 77.13 
ในปีก่อนเป็นร้อยละ 77.60 ด้านสภาพคล่องอุตสาหกรรมมีสภาพคล่องเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย แต่มีการก่อหนี้สิน
เพ่ิมข้ึนจากหนี้สินต่อสินทรัพย์และหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพ่ิมข้ึน 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิสก์ของไทยในปี พ.ศ. 2563 ยังคงต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจของโลกที่
ชะลอตัวลง และส่งผลต่อเศรษฐกิจของไทย โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ลดลงร้อยละ 1.04 เมื่อ
เทียบกับปีก่อนหน้า เป็นการลดลงต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 อัตราการใช้ก าลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 
75.37 ลดลงจากร้อยละ 73.80 ในปีก่อน นอกจากนี้มูลค่าการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของไทยในปี พ.ศ. 
2563 เท่ากับ 1,110,840.81 ล้านบาท หรือ 35,495.22 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.05 ในรูปเงิน
บาท แม้จะมีมูลค่าการส่งออกที่ลดลงจากความต้องการสินค้าที่มีมูลค่าส่งออกสูงอย่างส่วนประกอบและ
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อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์และวงจรรวม แต่โดยรวมได้รับอานิสงค์จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่า  
รวมถึงความต้องการใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลกที่เพ่ิมขึ้นในอุตสาหกรรมการแพทย์ โทรคมนาคม
และ IT แม้วงจรรวมจะส่งออกลดลงแต่สินค้าประเภทไดโอด ทรานซิสเตอร์ กลอุปกรณ์กึ่งตัวน า และ
ส่วนประกอบยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ตัวชี้วัดที่ส าคัญในการผลิตและขายนั้น จากการส ารวจพบว่า
ในปี พ.ศ. 2563 ยอดขายและการส่งออกมีการหดตัวร้อยละ 2.28 และ 1.47 ตามล าดับ แต่กลับมีสัดส่วนของ
การขายในช่องทาง E-Commerce ในปี พ.ศ. 2563 ร้อยละ 4.21 เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2562 ที่ร้อยละ 2.53 
รวมทั้งผู้ผลิตยังมีการออกแบบและสร้างตราสินค้าของตนเองมากขึ้นโดยมีสัดส่วนสินค้าที่ผลิตร้อยละ 31.45 
ในปี พ.ศ. 2563 เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2562 ที่มีการผลิตที่ร้อยละ 29.97 

ส าหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิสก์ไทยในปี พ.ศ. 2564 มีแนวโน้มฟ้ืนตัวจากการผ่อนคลาย
มาตรการ COVID-19 ของแต่ละประเทศ รวมถึงความต้องการสินค้าเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีการใช้ชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เช่น ยานยนต์อัจฉริยะ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับเทคโนโลยี 5G รวมทั้งความ
ต้องการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือน าไปใช้งาน Cloud Computing และ Data Center ทั้งนี้ ก็ยังมีความเสี่ยง
จากปัญหาขาดแคลนชิ้นส่วนประเภท Semiconductor ที่ส่งผลกระทบท าให้วัตถุดิบที่น ามาใช้ในการผลิต
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไทยเป็นผู้รับจ้างประกอบชิ้นส่วนจะได้รับผลกระทบจากราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นรวมถึงการ
ได้รับส่งมอบวัตถุดิบจากผู้ผลิตที่ล่าช้า จะท าให้ผลิตและส่งมอบให้ลูกค้าได้ล่าช้าและสินค้าไม่สามารถผลิต
สินค้าให้เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคและส่งผลให้ราคาสินค้าสูงขึ้นตามไปด้วย 

ตารางท่ี 3.23 : ตัวช้ีวัดของอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์  
และอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ 

ตัวชี้วดั 2561 2562 2563 
ภาวะตลาด    
การเติบโตของยอดขาย (%) 6.74  -2.59  -2.28  
การเติบโตของการส่งออก (%)   -1.47  
คุณภาพปัจจยัการผลิต 

   

สัดส่วนแรงงานที่มีทักษะ/แรงงานวิชาชพี (%) 64.24  63.52  63.87  
สัดส่วนแรงงานที่ได้รับการฝึกอบรม (%) 17.20  18.46  15.11  
อายุโดยเฉลี่ยของแรงงาน (ปี) 36.83  36.35  36.69  
สัดส่วนมูลค่าเค่ืองจักรและอุปกรณ์ที่มีอายุ < 5 ปี (%) 17.59  21.39  21.89  
สัดส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ/กึ่งอัตโนมัติ (%) 38.34  38.96  46.30  
การบริหารจัดการ 

   

ด้านการผลิตและการขาย    
สัดส่วนยอดขาย E-Commerce (%) 2.53  2.53  4.21  
สัดส่วนค่าใช้จ่าย ICT (%)  0.06  0.06  
สัดส่วนการผลิต ODM และ OBM (%) 28.57  29.97  31.45  
สัดส่วนปัจจัยทุนตอ่แรงงาน (ล้านบาท/คน) 1.22  1.24  1.37  
ด้านต้นทุน    
สัดส่วนต้นทุนทั้งหมดต่อยอดขาย (%) 84.81  85.64  84.71  
สัดส่วนต้นทุนการผลิตต่อยอดขาย (%) 76.74  77.93  78.31  
สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารต่อยอดขาย (%) 5.85  5.53  4.56  
สัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อยอดขาย (%) 21.25  21.18  21.17  
สัดส่วนต้นทุนวัตถุดิบต่อต้นทุนการผลิต (%) 78.15  77.13  77.60  
สัดส่วนต้นทุนแรงงานต่อต้นทุนทั้งหมด (%) 3.06  3.16  3.27  
ด้านการเงิน 
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ตัวชี้วดั 2561 2562 2563 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.97  2.06  2.09  
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (เท่า) 0.34  0.33  0.34  
อัตราส่วนหนี้สินต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.53  0.48  0.52  
นวัตกรรม 

   

สัดส่วนค่าใช้จ่ายดา้นการลงทุนและพัฒนาต่อยอดขาย (ร้อยละ) 0.37  0.37  0.36  

ที่มา : ผลการส ารวจข้อมูลตามแบบ ร.ง. 9 ปี พ.ศ. 2563 ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมและ
ประมวลผลโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 

3.11.2 ผลการวิเคราะห์ผลิตภาพการผลิตและตัวชี้วัดที่ส าคัญ  

จากการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการส ารวจเบื้องต้น พบว่า ในปี พ.ศ. 2563 อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ มีมูลค่าเพ่ิม (Value Added) ลดลงร้อยละ 2.46 จากปีก่อน โดยมีที่มาจากการลดลงของ
ปริมาณการใช้แรงงานลดลงร้อยละ 7.52  ในขณะที่ ปริมาณการใช้ปัจจัยทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.02 และ TFPG 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.04 ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยเชิงคุณภาพต่าง ๆ โดยคุณภาพปัจจัยการผลิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.80 
มีปัจจัยสนับสนุนมาจากสัดส่วนแรงงานที่มีทักษะ มีการใช้เครื่องจักรใหม่ รวมถึงการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ 
มากขึ้น แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากสัดส่วนการฝึกอบรมแรงงานที่ชะลอลง  ส าหรับปัจจัยเชิงคุณภาพอ่ืน ๆ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3.68 เกิดจากการใช้ปัจจัยทุนต่อแรงงานมากขึ้น มีการใช้ E-coomerce และการผลิตแบบ ODM และ 
OBM เพ่ิมขึ้น ประกอบกับสัดส่วนต้นทุนต่อยอดขายลดลง  ในขณะที่ ภาวะตลาดหัวตัวร้อยละ 1.44 ตาด
ยอดขายและการส่งออกที่หดตัว  ทั้งนี้ ปัจจัยภายนอกและปัจจัยเชิงคุณภาพที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ส่งผลให้ผลิต
ภาพแรงงานเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.06 และผลิตภาพปัจจัยทุนลดลงร้อยละ 2.02 

แผนภาพที่ 3.12 : อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเพิ่ม และองค์ประกอบจาปัจจัยแรงงาน ทุน และ TFP 
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ 

 



รายงานผลิตภาพและผลประกอบการอตุสาหกรรม ปี พ.ศ. 2563 
 

ผลิตภาพการผลิตรวมและผลประกอบการของอุตสาหกรรมการผลิตรายสาขา 3-73 

ที่มา : ประมวลผลจากข้อมลูส ารวจ โดยมลูนิธิสถาบันวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลัง 

ข้อมูลจากการส ารวจในปี พ.ศ. 2563 เมื่อวิเคราะห์อัตราการเติบโตของผลิตภาพการผลิตโดยรวม 
(TFPG) ของอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์
ลงไป ในหมู่ย่อยระดับ TSIC 4 หลัก พบว่าอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
(TSIC 2610) มีมูลค่าเพิ่มลดลงน้อยที่สุด โดยลดลงร้อยละ 1.40 โดยปัจจัยทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.06 และ
ปัจจัยแรงงานลดลงร้อยละ 7.58 ขณะที่ TFPG เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.12 เป็นผลมาจากผลิตภาพแรงงานเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 6.74 แต่ผลิตภาพทุนลดลงร้อยละ 1.62  การผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (TSIC 2620) มี
มูลค่าเพิ่มลดลงมากที่สุด โดยลดลงร้อยละ 5.93 โดยปัจจัยทุนขยายตัวร้อยละ 0.69 และปัจจัยแรงงานหดตัว
ร้อยละ 7.36 ขณะที่ TFPG เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.98 เป็นผลมาจากการผลิตภาพทุนลดลงร้อยละ 3.24 และผลิต
ภาพแรงงานเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.98  

ตารางท่ี 3.24 : บัญชีการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
หน่วย (% ต่อปี) 

TSIC 
ปี 2562 ปี พ.ศ. 2563 

แหล่งท่ีมาของมูลค่าเพ่ิม แหล่งท่ีมาของ TFPG แหล่งท่ีมาของมูลค่าเพ่ิม แหล่งท่ีมาของ TFPG 
มูลค่าเพ่ิม แรงงาน ทุน TFPG แรงงาน ทุน มูลค่าเพ่ิม แรงงาน ทุน TFPG แรงงาน ทุน 

26 -2.85  -0.74  -4.22  2.11  -0.51  2.62  -2.46  -7.52  1.02  4.04  6.06  -2.02  
2610 -2.97  -0.94  -4.84  2.81  -0.35  3.16  -1.40  -7.58  1.06  5.12  6.74  -1.62  
2620 -2.45  0.76  -0.48  -2.73  -1.90  -0.83  -5.93  -7.36  0.69  0.74  3.98  -3.24  

ที่มา : ประมวลผลจากข้อมูลส ารวจ โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 

3.11.3 ปัญหา/อุปสรรค 

ปัญหาและอุปสรรคที่กิจการจากกลุ่มตัวอย่างมีมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) ปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน (2) การพัฒนาบุคลากร และ (3) การซื้อเครื่องจักรเพ่ิม/ทดแทน โดยจะเห็นว่าผู้ประกอบการในกลุ่ม
ตัวอย่างให้ความส าคัญกับกระบวนการท างาน สะท้อนให้เห็นจากการซื้อเครื่องจักรเพ่ิมหรือทดแทนของเก่า
และพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีความส าคัญต่อการผลิตในอุตสาหกรรมเพราะต้องเผชิญกับการแข่งขันจากประเทศ
คู่แข่งที่ส าคัญซึ่งมีเทคโนโลยีการผลิตที่สูงกว่า เช่น จีน ส าหรับปัญหาของผู้ประกอบการที่อยากให้หน่วยงาน
ภาครัฐสนับสนุนมากที่สุด จะเป็นด้านแรงงาน ได้แก่ (1) ประสิทธิภาพของแรงงาน/บุคลากร  (2) ต้นทุน
แรงงาน แสดงให้เห็นว่าในอุตสาหกรรมนี้แรงงานมีความส าคัญอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสิทธิภาพและ
ความพอเพียงของจ านวนแรงงาน รวมถึงผู้ประกอบการยังต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนด้าน  (3) ต้นทุนวัตถุดิบ 
ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์การขาดแคลนชิปส าหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ประกอบการรับจ้าง
ประกอบซึ่งต้องเผชิญกับราคาวัตถุดิบที่สูงข้ึน  

3.11.4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันได้มุ่งเน้นไปที่การผลิตสินค้าอัจฉริยะรวมถึงอุตสาหกรรมอื่น
ที่น าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในการผลิตสินค้า ในช่วงปี พ.ศ. 2563 นั้น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต้อง
เผชิญปัญหาขาดแคลนชิปซึ่งมีสาเหตุมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลต่อการผลิตของโรงงาน
อุตสาหกรรมทั่วโลก โรงงานผลิตชิปวงจรรวมก็ได้รับผลกระทบท าให้ไม่สามารถผลิตได้อย่างเต็มความสามารถ 
แต่ในขณะที่ความต้องการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในช่วงแพร่ระบาดโดยเฉพาะอย่ างยิ่งการที่แต่ละ
ประเทศมีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ท าให้ต้องมีการท างานอยู่ที่บ้าน (Work 
from home) ส่งผลให้ความต้องการก็มีมากขึ้น รวมถึงปัญหาภัยทางธรรมชาติที่ส่งผลต่อโรงงานผลิตที่ได้รับ
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ผลกระทบท าให้เกิดความล่าช้าในการส่งมอบชิป จากปัญหาการขาดแคลนชิปที่ใช้ในการผลิต ท าให้
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีการปรับตัวอย่างมาก นอกจากนี้ ผู้ผลิตไทยก็ยังคงต้องเผชิญกับการแพร่
ระบาดของโรคซึ่งท าให้ต้องมีการปิดโรงงานหากมีการแพร่ระบาดภายในโรงงาน โดยข้อเสนอแนะมีดังนี้ 

1) ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต้องวางแผนการผลิตใหม่ เช่น การด าเนินการจัดซื้อชิปล่วงหน้า 
หรือการรวมตัวเพ่ือจัดซื้อในปริมาณมาก รวมถึงการหาพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ที่สามารถส่ง
มอบชิปได้ และสามารถยืดหยุ่นแหล่งวัตถุดิบเพื่อให้มีทางเลือกของการจัดหาวัตถุดิบ 

2) ภาครัฐสนับสนุนทางด้านการเงินเพ่ือช่วยเหลือผู้ผลิตที่ประสบปัญหาสภาพคล่องจากการส่ง
มอบไม่ได้ตามก าหนด เช่น การให้สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่องที่ปลอดดอกเบี้ยหรือ
ดอกเบี้ยต่ า รวมถึง รวมถึงความช่วยเหลือด้านการเงินกรณีที่ต้องปิดด าเนินการผลิตจากการ
แพร่ระบาดของโรค COVID-19  

3) หากมีการปิดไลน์การผลิตชั่วคราวเพ่ือรอการส่งมอบชิป ผู้ผลิตอาจจะใช้เวลาที่ว่างยกระดับ
เทคโนโลยีของตนเองเพ่ือให้ผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพ่ิมมากขึ้น หรือการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต การฝึกอบรมแรงงานให้มีทักษะใหม่ที่จ าเป็นมากขึ้น เพ่ือรองรับการเข้าสู่อุตสาหกรรมที่
มีมูลค่าเพ่ิมมากขึ้น อย่างยานยนต์ที่มุ่งไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือยานยนต์ที่มีการขับเคลื่อน
อัตโนมัติ 

4) วิจัยและพัฒนาสินค้าที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น รวมถึงการวิจัยแนวโน้มของตลาด เพ่ือตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่มีมากขึ้นใน
ปัจจุบัน 

5) ภาครัฐผลักดันให้ผู้ประกอบการเข้าถึงการสนับสนุนทางด้านการเงินส าหรับการปรับเปลี่ยน
เครื่องจักรไปสู่ระบบอัตโนมัติรวมถึงให้ผู้ประกอบการเล็งเห็นประโยชน์ของการน าระบบ
อัตโนมัติ/กึ่งอัตโนมัติมาใช้ในการผลิตให้มากข้ึน 
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3.12 TSIC 27 : อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า 
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อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า (TSIC 27) เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทการผลิตผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การจ่าย และการใช้กระแสไฟฟ้า รวมถึงการผลิตหลอดไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า  
ให้สัญญาณ และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ประกอบด้วย การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องก าเนิดไฟฟ้ า หม้อ
แปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้า การผลิตแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟ้า การผลิตสายไฟและ
อุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้า การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับให้แสงสว่าง การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน รวมถึง  
การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืน ๆ 

ในการส ารวจข้อมูลปี พ.ศ. 2564 จ านวนตัวอย่างสถานประกอบการของอุตสาหกรรมการผลิต
อุปกรณ์ไฟฟ้า มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 155 ราย จ าแนกเป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่ 70 ราย ขนาดกลาง 44 ราย และ
ขนาดเล็ก 41 ราย ประเภทของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ส ารวจ ได้แก่ การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า การผลิตแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟ้า การผลิตสายไฟและเคเบิลอื่น ๆ ชนิดใช้ในทาง และการผลิต
เครื่องใช้ในครัวเรือน 

3.12.1 โครงสร้างอุตสาหกรรม 

ตัวชี้วัดที่ส าคัญของอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2563 พบว่าส่วนใหญ่แล้วดีขึ้น แต่
ทั้งนี้ตัวชี้วัดที่ส าคัญต่ออุตสาหกรรมอย่างสัดส่วนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่ที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี อยู่ที่ร้อย
ละ 6.70 กลับลดลงจากปีก่อนที่เท่ากับร้อยละ 8.44 และสัดส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติไม่ได้
เปลี่ยนแปลงโดยในปีนี้อยู่ที่ร้อยละ 17.07 เท่ากับปีก่อน สะท้อนให้เห็นว่าในปีนี้ผู้ผลิตยังไม่ได้ให้ความส าคัญ
กับคุณภาพของปัจจัยทุนมากนัก ขณะที่ให้ความส าคัญกับปัจจัยแรงงานสะท้อนโดยตัวชี้วัดการใช้แรงงานที่มี
ทักษะ/แรงงานวิชาชีพมากขึ้นจากร้อยละ 33.83 ในปีก่อนเป็นร้อยละ 34.37 ในปีนี้ รวมถึงเพ่ิมสัดส่วนการ
ฝึกอบรมในปีนี้มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 30.47 เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนที่มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 30.25 ทั้งนี้ยังมีการใช้
ปัจจัยทุนต่อแรงงานที่เพ่ิมขึ้นจาก 1.68 ล้านบาทต่อแรงงาน 1 คนในปีก่อนเป็น 1.75 ล้านบาทต่อแรงงาน 1 
คนในปีนี้ ส าหรับด้านต้นทุนอุตสาหกรรมนี้มีการบริหารจัดการที่ดีขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีต้นทุนการผลิตและ
ค่าใช้จ่ายที่ลดลง โดยตัวชี้วัดที่ส าคัญอย่างสัดส่วนต้นทุนทั้งหมดต่อยอดขายลดลงจากร้อยละ 98.32 ในปีก่อน
เป็นร้อยละ 96.60 ต้นทุนในการผลิตมีสัดส่วนลดลงจาก 80.35 ในปีก่อนเป็นร้อยละ 79.55 และในช่วงปี พ.ศ. 
2563 ที่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต้องประสบปัญหาการขาดแคลนชิปที่เป็นวัตถุดิบหลักขาดแคลนและส่งผล
ให้ราคาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นวัตถุดิบหลักของอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้ามีราคาสูงขึ้นแต่จากผล
ส ารวจผู้ผลิตของไทยสามารถบริหารต้นทุนวัตถุดิบต่อต้นทุนการผลิตมีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 60.01 ในปี
ก่อนเป็นร้อยละ 59.75 รวมถึงการบริหารต้นทุนแรงงานได้ดีขึ้นโดยมีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 1.86 ในปีก่อน
เป็นร้อยละ 1.70 ถึงแม้ยอดขายจะลดลงแต่บริหารสภาพคล่องได้ดีขึ้นรวมถึงการก่อหนี้ที่ลดลง 

อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าของไทยในปี พ.ศ. 2563 แม้จะต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจของ
โลกที่ชะลอตัวลง และส่งผลต่อเศรษฐกิจของไทย แต่การผลิตในอุตสาหกรรมนี้ยังคงขยายตัวโดยดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.45 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่งผลให้มีอัตราการใช้ก าลังการผลิต
อยู่ที่ร้อยละ 62.27 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 62.02 ในปีก่อน ส าหรับมูลค่าการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทยในปี 
พ.ศ. 2563 เท่ากับ 528,382.05 ล้านบาท หรือ 16,883.64 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 1.90 ในรูปเงิน
บาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุดในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเครื่องปรับอากาศมีการส่งออกลดลง
ร้อยละ 3.37 แต่หากพิจารณาสินค้าที่มีความส าคัญในการส่งออกมากเป็นอันดับต่อมาอย่างตู้เย็นกลับมีการ
ส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.04 หรือกล้องถ่ายบันทึกภาพและส่วนประกอบ มีการส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.91 
แสดงให้เห็นว่ายังมีสินค้าบางประเภทที่ยังมีความต้องการในตลาดโลกมากขึ้น ขณะที่มูลค่าการส่งออกอุปกรณ์
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ไฟฟ้าก าลังของไทยในปี พ.ศ. 2563 เท่ากับ 222,552.59 ล้านบาท หรือ 7,111.33 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 7.22 ในรูปเงินบาท โดยสินค้าที่ส่งออกมากที่สุดสองอันดับแรกมีการส่งออกเพ่ิมขึ้น โดยแผงสวิตซ์และ
แผงควบคุมกระแสไฟฟ้า มีการส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.86 เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.24 
ทั้งนี้ จากการส ารวจพบว่ากลุ่มผู้ผลิตมีแนวโน้มของยอดขายและการส่งออกที่ลดลงแต่ผู้ผลิตก็เพ่ิมการจ าหน่าย
ผ่านช่องทาง E-Commerce มากขึ้นจากร้อยละ 1.03 ในปีก่อนเป็นร้อยละ 1.82 ในปีนี้ ซึ่งจากสถานการณ์ 
COVID-19 ที่มีการจ ากัดการเดินทางหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นการท างานอยู่บ้านมากข้ึนก็ท าให้ผู้ผลิต
หันมาจ าหน่ายผ่านช่องทางนี้มากขึ้น 

ส าหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าไทยในปี พ.ศ. 2564 แม้จะมีแนวโน้มฟ้ืนตัวจาก
สถานการณ์ COVID-19 ที่คลี่คลายลงในหลายประเทศ ส่งผลให้ความต้องการสินค้ามากขึ้น รวมถึงความ
ต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์อัจฉริยะ ส่งผลให้การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช้ในการโดยเฉพาะ
แผงวงจรไฟฟ้าที่ผลิตได้ไม่ทันความต้องการท าให้เกิดการขาดแคลนทั้งการน ามาใช้ในการผลิตสินค้า
เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่พอกับความต้องการ รวมทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ที่ต้องใช้แผงวงจรไฟฟ้ามากขึ้น 
ทั้งนี้จากนโยบายกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมให้สามารถส่งออกไป
ยังสหรัฐอเมริกาได้มากขึ้น โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศและตู้เย็น นอกจากนี้เครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่น าระบบ  
IoT มาใช้มีแนวโน้มที่จะมีความต้องการมากขึ้น เป็นโอกาสให้ผู้ผลิตพัฒนาสินค้าเพ่ือรองรับความต้องการ  

ตารางท่ี 3.25 : ตัวช้ีวัดของอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ตัวชี้วดั 2561 2562 2563 

โครงสร้างการผลิตและการขาย    
การเติบโตของยอดขาย (%) -9.66  -4.12  -3.85  
การเติบโตของการส่งออก (%)   -2.05  
คุณภาพปัจจยัการผลิต 

   

สัดส่วนแรงงานที่มีทักษะ/แรงงานวิชาชพี (%) 43.81  33.83  34.37  
สัดส่วนแรงงานที่ได้รับการฝึกอบรม (%) 36.78  30.25  30.47  
อายุโดยเฉลี่ยของแรงงาน (ปี) 38.29  38.46  38.54  
สัดส่วนมูลค่าเค่ืองจักรและอุปกรณ์ที่มีอายุ < 5 ปี (%) 7.87  8.44  6.70  
สัดส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ/กึ่งอัตโนมัติ (%) 17.33  17.07  17.07  
การบริหารจัดการ 

   

ด้านการผลิตและการขาย    

สัดส่วนยอดขาย E-Commerce (%) 1.91  1.03  1.82  
สัดส่วนค่าใช้จ่าย ICT (%)  0.52  0.54  
สัดส่วนการผลิต ODM และ OBM (%) 26.31  28.68  30.09  
สัดส่วนปัจจัยทุนตอ่แรงงาน (ล้านบาท/คน) 1.68  1.68  1.75  
ด้านต้นทุน    
สัดส่วนต้นทุนทั้งหมดต่อยอดขาย (%) 97.10  98.32  96.60  
สัดส่วนต้นทุนการผลิตต่อยอดขาย (%) 82.41  80.35  79.55  
สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารต่อยอดขาย (%) 14.20  17.52  16.66  
สัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อยอดขาย (%) 23.77  23.55  25.36  
สัดส่วนต้นทุนวัตถุดิบต่อต้นทุนการผลิต (%) 58.88  60.01  59.75  
สัดส่วนต้นทุนแรงงานต่อต้นทุนทั้งหมด (%) 1.80  1.86  1.70  
ด้านการเงิน 

   

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.77  1.90  1.92  
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (เท่า) 0.45  0.42  0.42  
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ตัวชี้วดั 2561 2562 2563 
อัตราส่วนหนี้สินต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.88  0.77  0.75  
นวัตกรรม 

   

สัดส่วนค่าใช้จ่ายดา้นการลงทุนและพัฒนาต่อยอดขาย (ร้อยละ) 1.10  1.10  1.10  

ที่มา : ผลการส ารวจข้อมูลตามแบบ ร.ง. 9 ปี พ.ศ. 2563 ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมและ
ประมวลผลโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 

3.12.2 ผลการวิเคราะห์ผลิตภาพการผลิตและตัวชี้วัดที่ส าคัญ  

จากการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการส ารวจเบื้องต้น พบว่า ในปี พ.ศ. 2563 อุตสาหกรรมการผลิต
อุปกรณ์ไฟฟ้า มีมูลค่าเพ่ิม (Value Added) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.27 จากปีก่อน โดยมีที่มาจากการเพ่ิมขึ้นของ
ปริมาณการใช้ปัจจัยทุนร้อยละ 0.57 แต่ปริมาณแรงงานลดลงร้อยละ 3.79 ในขณะที่ TFP เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
7.49 เป็นผลมาจากคุณภาพปัจจัยแรงงานเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.37 ตามสัดส่วนแรงงานทักษะและการฝึกอบรม
แรงงานที่มากขึ้น  ปัจจัยคุณภาพอ่ืน ๆ ขยายตัวร้อยละ 9.83 มีปัจจัยบวกจากการผลิตแบบ ODM และ OBM 
มากขึ้น และการใช้ E-commerceการผลิตแบบ ODM และ OBM มากขึ้น และการใช้ E-commerce เพ่ิมขึ้น 
รวมทั้งต้นทุนต่อยอดขายมีแนวโน้มลดลง ขณะที่มูลค่าเพ่ิมต่อยอดขายเพ่ิมข้ึน และความเสี่ยงทางการเงินดีขึ้น  
แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาชะลอลง  นอกจากนี้ คุณภาพของปัจจัยทุนลดลงจาก
สัดส่วนเครื่องจักรใหม่ที่ลดลง  ประกอบกับภาวะตลาดลดลงร้อยละ 2.43 ตามยอดขายที่ลดลง  ทั้งนี้ ปัจจัย
ภายนอกและปัจจัยเชิงคุณภาพที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ส่งผลให้ผลิตภาพการผลิตเฉพาะส่วนของแรงงานและปัจจัย
ทุนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.70 และ 0.79 ตามล าดับ 

แผนภาพที่ 3.13 : อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเพิ่ม และองค์ประกอบจากปัจจัยแรงงาน ทุน  
และ TFP อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า ในภาพรวม 

 
ที่มา : ประมวลผลจากข้อมลูส ารวจ โดยมลูนิธิสถาบันวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลัง 
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ข้อมูลจากการส ารวจในปี พ.ศ. 2563 เมื่อวิเคราะห์อัตราการเติบโตของผลิตภาพการผลิตโดยรวม 
(TFPG) ของอุตสาหกรรมการผลิตอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าลงไป ในหมู่ย่อยระดับ TSIC 4 หลัก พบว่า 
อุตสาหกรรมการผลิตสายไฟและเคเบิลอ่ืนๆ ชนิดใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า  (TSIC 2732) เป็น
อุตสาหกรรมหมู่ย่อยที่มีมูลค่าเพิ่มเป็นบวกมากที่สุด โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.84 แม้ว่าปริมาณการใช้แรงงานจะ
ลดลงมากถึงร้อยละ 9.41 เมื่อเทียบจากปีก่อน แต่ก็มีการใช้ปัจจัยทุนมากขึ้น และการเติบโตของผลิตภาพการ
ผลิตมากถึงร้อยละ 13.58 โดยมีปัจจัยจากผลิตภาพของแรงงานที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.77 แต่ผลิตภาพปัจจัยทุน
กลับลดลงเท่ากับร้อยละ 1.19 

ในขณะเดียวกัน การผลิตแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟ้า (TSIC 2720) เป็นอุตสาหกรรมย่อยที่ มี
มูลค่าเพิ่มลดลงเพียงสาขาเดียว หากเปรียบเทียบจากปีก่อน (พ.ศ. 2562) กลับเป็นสาขาเดียวที่มีมูลค่าเพ่ิมเป็น
บวก แต่ในปีนี้กลับมีมูลค่าเพ่ิมลดลงเพียงสาขาเดียว โดยหดตัวถึงร้อยละ 4.24 แม้ปริมาณการใช้แรงงานจะ
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 2.23 แต่การหดตัวก็มาจากปัจจัยทุนที่ลดลงร้อยละ 2.36 รวมถึงผลิตภาพการผลิตลดลงมากถึงถึง
ร้อยละ 4.11 ซึ่งเป็นผลจากการลดลงของผลิตภาพแรงงานร้อยละ 4.66 ขณะที่ผลิตภาพปัจจัยทุนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
0.55  

กลุ่มที่มีอัตราการเติบโต TFPG เป็นบวก มีปัจจัยบวกท่ีสนับสนุนให้ TFPG เพ่ิมคือ ผลิตภาพแรงงาน
เป็นหลัก ยกเว้นในอุตสาหกรรมการผลิตสายไฟและเคเบิลอ่ืนๆ ชนิดใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า  (TSIC 
2732) ที่มีผลิตภาพปัจจัยทุนลดลง โดยอุตสาหกรรมย่อยที่มีอัตราการเติบโต TFPG เป็นบวก ได้แก่  

 TSIC : 2750 การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน มี TFPG เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.01 จากปีก่อน 
 TSIC : 2732 การผลิตสายไฟและเคเบิลอ่ืนๆ ชนิดใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า มี TFPG

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.77 จากปีก่อน 

กลุ่มที่มีอัตราการเติบโต TFPG เป็นลบ มีปัจจัยที่ส่งผลให้ TFPG ลด คือ ผลิตภาพแรงงานหดตัวเป็น
หลัก แม้ผลิตภาพทุนจะเพ่ิมขึ้นแต่ก็คิดเป็นสัดส่วนเพียงเล็กน้อย โดยอุตสาหกรรมย่อยที่มีอัตราการเติบโต TFPG 
เป็นลบ ที่ได้แก่  

 TSIC : 2720 การผลิตแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟ้า มี TFPG ลดลงร้อยละ 4.11 จากปีก่อน 
 TSIC : 2710 การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องก าเนิดไฟฟ้า มี TFPG ลดลงร้อยละ 2.80 จากปีก่อน 

ตารางท่ี 3.26 : บัญชีการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า 

หน่วย (% ต่อปี) 

TSIC 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 

มูลค่าเพิ่ม 
(VA) 

แหล่งที่มาของมลูค่าเพิ่ม 
แหล่งที่มาของ 

TFPG 
มูลค่าเพิ่ม 

(VA) 

แหล่งที่มาของมลูค่าเพิ่ม 
แหล่งที่มาของ 

TFPG 

แรงงาน ทุน TFPG 
ผลิต
ภาพ

แรงงาน 

ผลิต
ภาพ
ทุน 

แรงงาน ทุน TFPG 
ผลิต
ภาพ

แรงงาน 

ผลิต
ภาพ
ทุน 

27 -4.48  -0.45  -4.27  0.24  -1.67  1.91  4.27  -3.79  0.57  7.49  6.70  0.79  
2710 -3.18  0.92  -3.98  -0.12  -2.43  2.31  4.27  5.57  1.50  -2.80  -2.80  0.00  
2720 2.46  2.26  0.63  -0.43  -1.05  0.62  -4.24  2.23  -2.36  -4.11  -4.66  0.55  
2732 -7.15  -1.22  -6.26  0.33  -2.28  2.61  7.84  -9.41  3.67  13.58  14.77  -1.19  
2750 -6.07  -2.28  -5.29  1.50  -0.49  1.99  4.75  -8.96  -1.30  15.01  12.45  2.56  

ที่มา : ประมวลผลจากข้อมลูส ารวจ โดยมลูนิธิสถาบันวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลัง 
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3.12.3 ปัญหา/อุปสรรค 
ปัญหาและอุปสรรคที่กิจการจากกลุ่มตัวอย่างมีมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) การพัฒนาบุคลากร 

(2) การซื้อเครื่องจักรเพ่ิม/ทดแทน และ (3) ปรับปรุงกระบวนการท างาน โดยจะเห็นว่าผู้ประกอบการในกลุ่ม
ตัวอย่างให้ความส าคัญกับกระบวนการท างาน สะท้อนให้เห็นจากการซื้อเครื่องจักรเพิ่มหรือทดแทน
ของเก่าและพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีความส าคัญต่อการผลิตใน อุตสาหกรรมเพราะต้องเผชิญกับการแข่งขัน
จากประเทศคู่แข่งที่ส าคัญซึ่งมีเทคโนโลยีการผลิตที่สูงกว่า เช่น จีน ส าหรับปัญหาของผู้ประกอบการที่อยากให้
หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนมากที่สุด จะเป็นด้านต้นทุน ได้แก่ (1) ต้นทุนวัตถุดิบ (2) ต้นทุนแรงงาน และ (3) 
ต้นทุนทางการเงิน นอกจากนี้ ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2563 ผู้ผลิตยังต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนชิป จาก
ความต้องการของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงยานยนต์อัจฉริยะที่เพ่ิมข้ึนแต่โรงงานผลิตไม่สามารถขยาย
การผลิตได้ทันรวมถึงปัญหา COVID-19 ท าให้โรงงานไม่สามารถผลิตได้เต็มความสามารถ ท าให้เกิดปัญหาขาด
แคลนแผงวงจรไฟฟ้า ซึ่งเป็นส่วนชิ้นส่วนส าคัญในการผลิตสินค้าส าหรับอุตสาหกรรมนี้ และยังส่งผลให้ราคา
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมนี้สูงขึ้นซึ่งผู้ประกอบการก็ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ แต่ในช่วงปลายปี พ.ศ. 
2564 จะมีการปรับตัวดีขึ้น เพราะผู้ผลิตก็มีการขยายก าลังการผลิตมากขึ้นรวมถึงสถานการณ์ COVID-19 
หลายประเทศได้มีการผ่อนคลายมากข้ึน  

3.12.4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการวิเคราะห์อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวโดยการน า

เครื่องจักรที่ทันสมัยที่มีอายุน้อยและมีระบบอัตโนมัติ การใช้แรงงานมีทักษะมากขึ้น จะท าให้ผู้ผลิตสามารถ
แข่งขันได้มากขึ้น โดยเฉพาะคู่แข่งอย่างจีนที่มีบทบาทท้ังในตลาดโลกและตลาดในประเทศมากข้ึนซึ่งมีแนวโน้ม
ที่จะผลิตสินค้าอัจฉริยะที่น าระบบ IoT เข้ามา รวมถึงสินค้าราคาถูก ซึ่งจ าเป็นต้องใช้เครื่องจักรที่มีความ
ทันสมัยและมีระบบอัตโนมัติมากขึ้นรวมทั้งต้องใช้ทักษะแรงงานมากขึ้นทั้งการวิจัยและพัฒนา การปรับ
กระบวนการผลิตให้สามารถท างานกับเครื่องจักรที่ทันสมัย รวมถึงปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของผู้ผลิตสินค้า จึงควรที่จะพัฒนาด้านบุคลกากรและเครื่องจักรที่ทันสมัยมากขึ้น 
รวมถึงการพัฒนาด้าน R&D เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสินค้าที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้น รวมถึงการปรับตัวรับกับปัญหา
การขาดแคลนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมมีแนวทางดังนี้ 

1) ผู้ผลิตอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า วิจัยและพัฒนาสินค้าที่จะมีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น  เพ่ือรองรับความ
ต้องการสินค้าประเภทอุปกรณ์อัจฉริยะของตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ รวมถึงการ
เข้าสู่อุตสาหกรรมที่มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ามากข้ึน อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์อัจฉริยะ  

2) ผู้ผลิตจ าเป็นที่จะต้องจัดซื้อในระยะยาวเพ่ือรองรับการขาดแคลนชิ้นส่วน รวมถึงการท าความ
ร่วมมือกับผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในการผลิตชิ้นส่วนตามเพ่ือให้อุตสาหกรรมกลางน้ าอย่าง
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์สามารถวางแผนการจัดหาวัตถุดิบเพ่ือน ามาใช้ในการผลิตชิ้นส่วนเพ่ือ
ส่งมอบให้แก่ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ทันความต้องการในอุตสาหกรรม 

3) การพัฒนาหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะการออกแบบด้าน
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสร้างแรงงานที่พร้อมแก่การพัฒนาสินค้าที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง รวมถึงการ
พัฒนาการฝึกอบรมแรงงานที่ตรงกับความต้องการของผู้ผลิต  

4) การสร้างความตระหนักถึงการใช้เครื่องจักรสมัยใหม่มากขึ้นเพ่ือจูงใจให้ผู้ผลิตน าเครื่องจักร
สมัยใหม่ทั้งระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิตสินค้าเพ่ือให้ลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการ
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าถึงสินเชื่อในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติให้มาก
ขึ้น  
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3.13 TSIC 29 : การผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถก ่งพ่วง 
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TSIC 29 เป็นหมวดหมู่ของอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทการผลิตยานยนต์ รถพ่วง 
และรถกึ่งพ่วง ประกอบด้วย การผลิตเครื่องยนต์แก๊สโซลีน เครื่องยนต์ดีเซล การผลิตรถยนต์ส่วนบุคคล การผลิต
รถกระบะ การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมส าหรับยานยนต์ อาทิ อุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับยานยนต์ ชุดสายไฟ
ส าหรับรถยนต์และจักรยานยนต์ เป็นต้น 

ในการส ารวจข้อมูลปี พ.ศ. 2563 จ านวนตัวอย่างผู้ประกอบการของการผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถ
กึ่งพ่วงมีจ านวนรวมทั้งสิ้น 123 ราย จ าแนกเป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่ 72 ราย ขนาดกลาง 37 ราย และขนาด
เล็ก 14 ราย คลอบคลุมร้อยละ 52 ของรายได้ท้ังหมดของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งพ่วง 
โดยประเภทของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ส ารวจ อาทิ การผลิตยานยนต์ การผลิตเครื่องยนต์ส าหรับยาน
ยนต์ การผลิตตัวถังยานยนต์ การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมส าหรับยานยนต์ เช่น ที่นั่งภายในยานยนต์ 
อุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ ส าหรับยานยนต์ เป็นต้น  

3.13.1 โครงสร้างอุตสาหกรรมและภาวะธุรกิจ 

ตัวชี้วัดที่ส าคัญของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งพ่วงในปี พ.ศ. 2563 พบว่า  

โครงสร้างการผลิตและการขาย การเติบโตของยอดขายหดตัวเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า โดยในปี พ.ศ. 
2563 การเติบโตของยอดขายติดลบร้อยละ 9.52 ส่วนในปี พ.ศ. 2562 ติดลบร้อยละ 6.00 การเติบโตของการ
ส่งออกในปี พ.ศ. 2563 ติดลบร้อยละ 15.50 ในขณะที่ตัวชี้วัดด้านโครงสร้างการผลิตและการขายอื่นๆ เพ่ิมข้ึน
จากปีก่อนหน้า ได้แก่ สัดส่วนยอดขาย E-Commerce ขยายตัว โดยในปี พ.ศ. 2563 อยู่ที่ร้อยละ 3.98 ส่วน
ในปีก่อนหน้าอยู่ที่ร้อยละ 0.88 สัดส่วนค่าใช้จ่าย ICT เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 0.03 ในปี พ.ศ. 2562 เป็นร้อยละ 
0.04 ในปี พ.ศ. 2563 สัดส่วนการผลิต ODM และ OBM เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 14.72 ในปี พ.ศ. 2562 เป็นร้อย
ละ 16.43 ในปี พ.ศ. 2563 สัดส่วนปัจจัยทุนต่อแรงงานจาก 2.13 ล้านบาทต่อคนในปี พ.ศ. 2562 เป็น 2.42 
ล้านบาทต่อคนในปี พ.ศ. 2563 

ด้านคุณภาพปัจจัยการผลิต พบว่า สัดส่วนแรงงานที่มีทักษะ/แรงงานวิชาชีพมีทิศทางลดลงจากร้อย
ละ 51.76 ในปี พ.ศ. 2562 เป็นร้อยละ 48.77 ในปี พ.ศ. 2563 เช่นเดียวกับสัดส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ/
กึ่งอัตโนมัติที่มีทิศทางลดลงจากร้อยละ 30.91 ในปี พ.ศ. 2562 อยู่ที่ร้อยละ 29.06 ในขณะที่สัดส่วนมูลค่า
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี สัดส่วนแรงงานที่ได้รับการฝึกอบรม อายุโดยเฉลี่ยของแรงงานมี
ทิศทางเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2562 จากร้อยละ 8.71, 29.03, 37.94 และร้อยละ 10.50, 31.21, 39.18 
ตามล าดับ  

ด้านการบริหารจัดการต้นทุน พบว่า การจัดการด้านต้นทุนมีประสิทธิภาพลดลง โดย สัดส่วนต้นทุน
ทั้งหมดต่อยอดขายเพ่ิมสูงขึ้นจากร้อยละ 90.65 ในปีก่อนหน้าเป็นร้อยละ 95.76 โดยต้นทุนรวมที่เพ่ิมสูงขึ้น
เกิดข้ึนจากทั้งต้นทุนด้านต่างๆ ที่เพ่ิมสูงขึ้น โดยสัดส่วนต้นทุนการผลิตต่อยอดขายเพ่ิมสูงขึ้นจากร้อยละ 81.33 
เป็นร้อยละ 86.14 และสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 9.04 เป็นร้อย
ละ 9.32 สัดส่วนต้นทุนวัตถุดิบต่อต้นทุนการผลิตเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 78.63 เป็นร้อยละ 79.18 และสัดส่วน
ต้นทุนแรงงานต่อต้นทุนทั้งหมดเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 4.29 เป็นร้อยละ 4.32 ส่วนสัดส่วนมูลค่าเพ่ิมต่อยอดขาย
ในปี พ.ศ. 2563 อยู่ที่ร้อยละ 25.07 ลดลงจากร้อยละ 29.58 ในปี พ.ศ. 2562  
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ด้านการบริหารจัดการการเงิน พบว่า อัตราส่วนสภาพคล่องลดลงจาก 2.25 เท่าในปีก่อนหน้าเป็น 
2.21 เท่าในปี พ.ศ. 2563 ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ปรับตัวดีขึ้นโดยอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ลดลงจาก 0.34 เท่าเป็น 0.33 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 0.52 เท่าเป็น 0.50 เท่า อย่างไรก็ตามจากผลส ารวจด้านนวัตกรรม พบว่า มีการลงทุน
เพ่ือการพัฒนาลดลงเล็กน้อย โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนและพัฒนาต่อยอดขายลดลงจากร้อยละ 
0.337 ในปี พ.ศ. 2562 เป็นร้อยละ 0.336 ในปี พ.ศ. 2563 

อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งพ่วงของไทยในปี พ.ศ. 2563 มีการผลิตรถยนต์
ทั้งสิ้น 1,400,000 คัน ลดลงร้อยละ 30.48 จากปีก่อนหน้า โดยการผลิตประกอบด้วย การผลิตรถยนต์นั่งร้อย
ละ 42 การผลิตรถกระบะ 1 ตันและอนุพันธ์ร้อยละ 56 และการผลิตรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์อ่ืนๆ ร้อยละ 2 
การผลิตรถยนต์ที่ชะลอตัวมีสาเหตุหลักจากความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและตลาดส่งออกที่ลดลง
เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดทั่วโลก อีกทั้งมีการหยุดการผลิตชั่วคราวในช่วงเดือนเมษายนและ
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ตามมาตรการการลดการแพร่ระบาดจากรัฐบาล รวมถึงปัญหาภัยแล้งและเศรษฐกิจ
ภายในประเทศชะลอตัว ในส่วนของการจ าหน่ายรถยนต์ในประเทศปี พ.ศ. 2563 มียอดจ าหน่ายรถยนต์รวม
ทั้งสิ้น 700,000 คัน ลดลงร้อยละ 30.53 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการจ าหน่ายรถยนต์
นั่งที่ร้อยละ 40 รถกระบะ 1 ตันร้อยละ 41 รถ PPV และ SUV ร้อย 14 และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์อ่ืนๆ ร้อย
ละ 5 ในขณะที่การส่งออกรถยนต์มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกัน โดยลดลงร้อยละ 33.59 จากจ านวนการส่งออก 
700,000 คันจาก 1,054,103 คันเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ในส่วนของมูลค่าการส่งออกของ
ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์มีมูลค่าลดลงร้อยละ 15.95 มีมูลค่าทั้งสิ้น 8 ,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ตลาด
ส่งออกท่ีส าคัญของการผลิตส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ ได้แก่ ญี่ปุ่น อินโดนีเชียและมาเลเซีย มูลค่าการ
น าเข้าส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ปี พ.ศ. 2563 มีมูลค่า 9,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 21.79 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยตลาดน าเข้าท่ีส าคัญของส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ ได้แก่ 
ญี่ปุ่น จีนและสหรัฐอเมริกา 

ส าหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งพ่วงไทยในปี พ.ศ. 2564 ยังคงมี
แนวโน้มชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ยังคงชะลอตัวต่อเนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ตาม จากรายงานเศรษฐกิจประจ าปี พ.ศ. 2563 ของส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้คาดการณ์ว่าการผลิตรถยนต์ในปี 2564 จะมีการผลิตอยู่ที่ประมาณ 1 ,800,000 คัน 
เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ 1,400,000 คัน คิดเป็นการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 28.57 จากการผลิตเพ่ือจ าหน่ายใน
ประเทศประมาณร้อยละ 40-45 และการผลิตเพื่อการส่งออกประมาณร้อยละ 55-60 

ตารางท่ี 3.27 : ตัวช้ีวัดของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถก ่งพ่วง 
ตัวชี้วดั 2561 2562 2563 

ภาวะตลาด    
การเติบโตของยอดขาย (ร้อยละ) 9.01 -6.00 -9.52 
การเติบโตของการส่งออก (ร้อยละ) n.a. n.a. -15.50 
คุณภาพปัจจยัการผลิต 

   

สัดส่วนต้นทุนทั้งหมดต่อยอดขาย (ร้อยละ) 89.06  90.65  95.76  
สัดส่วนต้นทุนการผลิตต่อยอดขาย (ร้อยละ) 80.43  81.33  86.14  
สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารต่อยอดขาย (ร้อยละ) 8.39  9.04  9.32  
สัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อยอดขาย (ร้อยละ) 29.22  29.58  25.07  
สัดส่วนต้นทุนวัตถุดิบต่อต้นทุนการผลิต (ร้อยละ) 79.70  78.63  79.18  
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ตัวชี้วดั 2561 2562 2563 
สัดส่วนต้นทุนแรงงานต่อต้นทุนทั้งหมด (ร้อยละ) 4.30  4.29  4.32  
การบริหารจัดการ 

   

ด้านการผลิตและการขาย 
   

สัดส่วนยอดขาย E-Commerce (ร้อยละ) 0.91 0.88 3.98 
สัดส่วนค่าใช้จ่าย ICT (ร้อยละ) n.a. 0.03 0.04 
สัดส่วนการผลิต ODM และ OBM (ร้อยละ) 13.74 14.72 16.43 
สัดส่วนปัจจัยทุนตอ่แรงงาน (ล้านบาท/คน) 2.07 2.13 2.42 
ด้านต้นทุน    
สัดส่วนต้นทุนทั้งหมดต่อยอดขาย (ร้อยละ) 89.06  90.65  95.76  
สัดส่วนต้นทุนการผลิตต่อยอดขาย (ร้อยละ) 80.43  81.33  86.14  
สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารต่อยอดขาย (ร้อยละ) 8.39  9.04  9.32  
สัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อยอดขาย (ร้อยละ) 29.22  29.58  25.07  
สัดส่วนต้นทุนวัตถุดิบต่อต้นทุนการผลิต (ร้อยละ) 79.70  78.63  79.18  
สัดส่วนต้นทุนแรงงานต่อต้นทุนทั้งหมด (ร้อยละ) 4.30  4.29  4.32  
ด้านการเงิน 

   

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.03  2.25  2.21  
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (เท่า) 0.36  0.34  0.33  
อัตราส่วนหนี้สินต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.57  0.52  0.50  
นวัตกรรม 

   

สัดส่วนค่าใช้จ่ายดา้นการลงทุนและพัฒนาต่อยอดขาย (ร้อยละ) 0.34  0.337  0.336  

ที่มา : ผลการส ารวจข้อมูลตามแบบ ร.ง. 9 ปี พ.ศ. 2563 ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมและ
ประมวลผลโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 

3.13.2 ผลการวิเคราะห์ผลิตภาพการผลิตและตัวชี้วัดที่ส าคัญ  

จากการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการส ารวจในปี พ.ศ. 2563 พบว่า อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ 
รถพ่วง และรถกึ่งพ่วงมีมูลค่าเพ่ิม (Value Added) ลดลงร้อยละ 24.92 จากปีก่อนหน้า มีที่มาจากการลดลง
ของปริมาณแรงงานลดลงร้อยละ 6.21 และจากปัจจัยทุนลดลงร้อยละ 7.73 ในส่วนของ TFPG ยังคงมี
แนวโน้มลดลงเช่นเดียวกัน โดย TFPG ลดลงร้อยละ 10.98 โดยมีปัจจัยหลักจากการลดลงของภาวะตลาด 
ร้อยละ 6.00 ตามยอดขายที่หดตัว  คุณภาพปัจจัยการผลิตลดลงร้อยละ 1.65 มีปัจจัยลบจากสัดส่วนแรงงาน
ทักษะลดลง และสัดส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติลดลง แต่ยังมีปัจจัยบวก คือ สัดส่วนการฝึกอบรมแรงงานมากขึ้น 
และสัดส่วนเครื่องจักรใหม่เพ่ิมขึ้น  ส าหรับปัจจัยเชิงคุณภาพอ่ืน ๆ หดตัวร้อยละ 3.33 มีปัจจัยลบจากสัดส่วน
ต้นทุนต่อยอดขายสูงขึ้น ท าให้มูลค่าเพ่ิมต่อยอดขายลดลงเป็นหลัก แต่มีปัจจัยบวก คือ การผลิตแบบ ODM 
และ OBM มากขึ้น มีการใช้ปัจจัยทุนต่อแรงงาน และ E-commerce เพ่ิมขึ้น  ทั้งนี้ ผลจากปัจจัยภายนอก
และปัจจัยเชิงคุณภาพที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้ผลิตภาพการผลิตฉพาะส่วนของแรงงานและปัจจัยทุนลดลง
ร้อยละ 7.45 และ 3.53 ตามล าดับ 
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แผนภาพที่ 3.14 : อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเพิ่ม และองค์ประกอบจากปัจจัยแรงงาน ทุน  
และ TFP อุตสาหกรรมยานยนต์ในภาพรวม 

 
ที่มา : ประมวลผลจากข้อมลูส ารวจ โดยมลูนิธิสถาบันวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลัง 

หากพิจารณาข้อมูลจากการส ารวจในปี พ.ศ. 2563 ในหมู่ย่อยระดับ TSIC 4 หลักของอุตสาหกรรม
การผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งพ่วงลงไปประกอบด้วยหมู่ย่อยการผลิตรถยนต์ส่วนบุคคลและการผลิต
รถกระบะ 1 ตัน (TSIC 2910) และหมู่ย่อยการผลิตชิ้นส่วนไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริมสำหรับยานยนต์ (TSIC 
2930) พบว่ามูลค่าเพ่ิมในหมู่ย่อยทั้งสองมีแนวโน้มลดลง โดยหมู่ย่อยการผลิตรถยนต์ส่วนบุคคลและการผลิต
รถกระบะ 1 ตัน มูลค่าเพ่ิมลดลงร้อยละ 15.67 และหมู่ย่อยการผลิตชิ้นส่วนไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริมสำหรับ
ยานยนต์ มูลค่าเพิ่มลดลงร้อยละ 30.41 การลดลงของมูลค่าเพ่ิมในระดับหมู่ย่อยของการผลิตรถยนต์ส่วน
บุคคลและการผลิตรถกระบะ 1 ตัน มีสาเหตุมาจากปัจจัยทุน ลดลงร้อยละ 2.87 ปัจจัยแรงงาน ลดลงร้อยละ 
6.00 ส่วน TFPG ลดลงร้อยละ 6.80 โดยมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อ TFPG ได้แก่ ผลิตภาพทุน ลดลงร้อยละ 
4.04 และผลิตภาพแรงาน ลดลงร้อยละ 2.75 ปัจจัยอ่ืนๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ คุณภาพแรงงานลดลงร้อยละ 10.09 
ภาวะตลาดซบเซาลดลงร้อยละ 7.59 และคุณภาพปัจจัยทุนลดลงร้อยละ 0.03 ในขณะที่ปัจจัยเชิงคุณภาพ
อ่ืนๆ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.90 

ในส่วนของมูลค่าเพ่ิมในหมู่ย่อยการผลิตชิ้นส่วนไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริมส าหรับยานยนต์ที่ลดลงร้อย
ละ 30.41 มีสาเหตุหลักจาก TFPG ลดลงร้อยละ 14.54 รองลงมาได้แก่ ปัจจัยทุน ลดลงร้อยละ 9.58 และ
ปัจจัยแรงงาน ลดลงร้อยละ 6.29 โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบให้ TFPG ลดลงเกิดจากทั้งผลิตภาพแรงงานและ
ผลิตภาพทุน ลดลงร้อยละ 4.35 และร้อยละ 10.19 ตามล าดับ ในขณะที่ปัจจัยลบอ่ืนๆในหมู่ย่อยนี้ ได้แก่ 

กลุ่มตัวชี้วัดที่แย่ลง

• หน้ีสินลดลง

• สัดส่วนทุนต่อแรงงานเพิ่มข้ึน
• สัดส่วนแรงงานท่ีได้รับการฝึกอบรมเพิ่มข้ึน

• ต้นทุนการผลิตต่อยอดขายเพิ่มข้ึน
• มูลค่าเพิ่มต่อยอดขายลดลง

กลุ่มตัวชี้วัดที่ดีข้ึน

• สัดส่วนแรงงานฝีมือลดลง

• สภาพคล่องลดลง

• สัดส่วนมูลค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีมีอายุ     ปี เพิ่มข้ึน
• สัดส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ กึ่งอัตโนมัติเพิ่มข้ึน

• การเติบโตของยอดขายลดลง

• สัดส่วนบอดขาย E-Commerce เพิ่มข้ึน
-0.25
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การเติบโตของมูลค่าเพ่ิมและองค์ประกอบ (%)

แหล่งที่มาจากปริมาณแรงงาน แหล่งที่มาจากปริมาณปัจจัยทุน TFPG

-2.35
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2562 2563

TFPG และองค์ประกอบ  %)

แหล่งที่มาจากผลิตภาพแรงงาน แหล่งที่มาจากผลิตภาพปัจจัยทุน
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ภาวะตลาดซบเซา คุณภาพทุน และปัจจัยคุณภาพอ่ืนๆ โดยลดลงร้อยละ 4.76, 0.01 และ11.90 ตามล าดับ 
อย่างไรก็ตามยังคงมีปัจจัยบวกในหมู่ย่อยนี้ ได้แก่ คุณภาพปัจจัยแรงงานมีแนวโน้มดีขึ้นร้อยละ 2.13 

ตารางท่ี 3.28 : บัญชีการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถก ่งพ่วง  

หน่วย (% ต่อปี) 

TSIC 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 

มูลค่าเพิ่ม 
(VA) 

แหล่งที่มาของมลูค่าเพิ่ม 
แหล่งที่มาของ 

TFPG 
มูลค่าเพิ่ม 

(VA) 

แหล่งที่มาของมลูค่าเพิ่ม 
แหล่งที่มาของ 

TFPG 

แรงงาน ทุน TFPG 
ผลิต
ภาพ

แรงงาน 

ผลิต
ภาพ
ทุน 

แรงงาน ทุน TFPG 
ผลิต
ภาพ

แรงงาน 

ผลิต
ภาพ
ทุน 

29 -5.06  -0.25  -5.84  1.03  -2.35  3.38  -24.92  -6.21  -7.73  -10.98  -7.45  -3.53  
2910 -3.37  1.74  -4.42  -0.69  -3.57  2.88  -15.67  -6.00  -2.87  -6.80  -2.75  -4.05  
2930 -6.06  -0.52  -6.46  0.92  -2.49  3.41  -30.41  -6.29  -9.58  -14.54  -10.19  -4.35  

ที่มา : ประมวลผลจากข้อมลูส ารวจ โดยมลูนิธิสถาบันวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลัง 

3.13.3 ปัญหา/อุปสรรค 

ปัญหาและอุปสรรคจากกลุ่มตัวอย่างในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งพ่วงที่พบ
มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การปรับปรุงกระบวนการท างาน (Improve Operating Process) ร้อยละ 22 
การพัฒนาบุคลากร (Develop Staff) ร้อยละ 21 และสร้างมาตรฐานกระบวนการท างาน (Standardized 
Operating Process) ร้อยละ 12 จะเห็นได้ว่า ผู้ประกอบการก าลังเผชิญความท้าทายด้านการบริหารจัดการ
โดยเฉพาะการปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือการท างานเห็นได้จากสัดส่วนต้นทุนการผลิตต่อยอดขายที่เพ่ิม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาสามปีที่ผ่านมา ความท้าทายในล าดับที่สองที่ผู้ประกอบการก าลังเผชิญ 
ได้แก่ ความท้าทายด้านแรงงาน โดยแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งพ่ วง มีความ
จ าเป็นต้องมีทักษะระดับสูงเนื่องจากเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม ดังนั้น การฝึกอบรบและการพัฒนาบุคลากรจึง
มีความส าคัญเช่นเดียวกัน ความท้าทายที่มีความส าคัญล าดับที่สามของผู้ประกอบการในกลุ่มตัวอย่างต้อง
เผชิญ ได้แก่ มาตรฐานกระบวนท างานหรือการผลิต มาตรฐานกระบวนการท างานถือว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ
เป็นอย่างยิ่งเพ่ือยกระดับคุณภาพสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งยังคงรักษาความสามารถในการ
แข่งขันในอุตสาหกรรม ควบคู่ไปกับการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถบุคลากรเพ่ือรองรับกับมาตรฐานใหม่ 
ดังนั้น การปรับปรุงกระบวนการท างานให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ควบคู่ไปกับการ
ฝึกอบรมบุคลากรจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งอันจะเพ่ือรักษาความสามารถในการแข่งขันและการอยู่รอดจากการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมนี้ 

3.13.4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ส าหรับอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งพ่วงของไทยที่ยังคงต้องเผชิญกับปัญหา

เศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศชะลอตัวจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ความไม่แน่นอนของ
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสรอบใหม่ซึ่งอาจจะส่งผลให้การผลิตหยุดชะงักได้อีก ความท้าทายจากการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างการผลิตและความต้องการยานยนต์โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่มี
แนวโน้มเพ่ิมสูงอย่างต่อเนื่องจากปีก่อนหน้าจากปัญหาภาวะโลกร้อน มลพิษทางอากาศ  

รวมไปถึงมาตรการแรงจูงใจทางภาษีจากรัฐล่าสุดโดยการลดอัตราภาษีศุลกากรเหลือร้อยละ 40 และ
ลดอัตราภาษีสรรพสามิตอีกร้อยละ 2 รัฐอุดหนุนสูงสุด 1.5 แสนบาทต่อคัน ซึ่งอาจจะ  
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ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงความต้องการจากการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) 
เป็นการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้า (Battery Electric Vehicles: BEV) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อีกทั้ง
ยังมีสมรรถนะการขับขี่ที่ดีกว่า เสียงเงียบกว่า การสั่นสะเทือนน้อย ประหยัดพลังงานและค่าบ ารุงรักษา ส่งผล
ให้ผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมจึงต้องมีการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ผู้ประกอบการ
ไทยจึงมีความจ าเป็นต้องมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1) กลุ่มผู้ประกอบการชิ้นส่วนรถยนต์ (OEM) ที่หายไปของรถยนต์เครื่องยนต์แบบสันดาปจาก
การแทนที่ของรถยนต์ไฟฟ้า ควรมีย้ายไปอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ของภาครัฐ ได้แก่ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 
หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม อุตสาหกรรมระบบราง หรืออุตสาหกรรมอากาศยาน 

2) กลุ่มผู้ประกอบการชิ้นส่วนที่ยังคงมีอยู่ในรถทั้งสองประเภท ควรมีการพัฒนามาตรฐานการ
ผลิตโดยให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือลงทุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูง อาทิ 
เครื่องจักรใหม่ เพ่ือตอบสนองความต้องการในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า โดยการวิจัยควร
มุ่งเน้นด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีน้ าหนักเบา มีความแข็งแรงทนทานมากยิ่งขึ้น การผลิต
ชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กลงเพ่ือลดการให้พลังงานแบตเตอรี่และยืดระยะเวลาการวิ่งและลด
ความถี่ในการชาร์จไฟฟ้าลง 

3) สนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเพ่ือการผลิตชิ้นส่วนในรถยนต์
ไฟฟ้า ได้แก่ แบตเตอรี่ มอเตอร์ ระบบจัดการแบตเตอรี่ ระบบความควบคุมการขับขี่ , On-
board Charger สายชาร์จแบตเตอรี่พร้อมเต้ารับ-เต้าเสียบ, DC Converter, Inverter, 
Portable Electric Vehicle Charger, Electrical Circuit Breaker และระบบ อัดประจุ
ไฟฟ้าอัจฉริยะ (EV Smart Charging System) เป็นต้น 

4) ปัจจัยด้านแรงงาน ผู้ประกอบการควรมีการฝึกอบรมทักษะแรงงาน Upskill/Reskill เพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดในอุตสาหกรรม การฝึกอบรมแรงงานเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานแรงงานให้สูงขึ้นในกลุ่มผู้ผลิตที่ยังคงมีอยู่ในรถทั้งสองประเภทรวมถึงกลุ่มผู้ผลิ ตที่
จะย้ายไปในอุตสาหกรรมใกล้เคียง อาทิ อุตสาหกรรมการบิน เป็นต้น ในส่วนของ
ผู้ประกอบการที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าควรให้ความส าคัญด้านการ Reskill 
แรงงานหรือการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเพ่ิมเติม เป็นต้น 

5) การจัดหาแหล่งเงินทุนหรือจับคู่ผู้ประกอบการกับนักลงทุน เพ่ือระดมทุนในการซื้อเทคโนโลยี
หรือเครื่องจักรใหม่เข้าสู่กระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ปรับปรุง
กระบวนการผลิต เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์รวมไปถึงการลดค่าใช้จ่าย
และของเสียที่ไม่จ าเป็น 
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3.14 TSIC 30 : การผลิตรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์  

 

หมู่ย่อย 3091 การผลิตรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ อยู่ใน TSIC 30 การผลิตอุปกรณ์
ขนส่งอ่ืนๆ ประกอบด้วยกิจกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ การผลิตรถจักรยานยนต์ การจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศ 
การส่งออกรถจักรยานยนต์ (CBU&CKD) ในการส ารวจข้อมูลปี พ.ศ. 2563 จ านวนตัวอย่างสถานประกอบการ
ของการผลิตรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 30 ราย จ าแนกเป็นวิสาหกิจขนาด
ใหญ่ 12 ราย ขนาดกลาง 8 ราย และขนาดเล็ก 10 ราย คลอบคลุมกลุ่มประชากรร้อยละ 69 ของรายได้
ทั้งหมด ประเภทของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ส ารวจ เช่น ผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ การประกอบ
จักรยานยนต์ การผลิตเครื่องยนต์และอุปกรณ์เสริมส าหรับจักรยานยนต์ เป็นต้น 
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3.14.1 โครงสร้างอุตสาหกรรมและภาวะธุรกิจ 

ตัวชี้วัดที่ส าคัญของอุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ ในปี พ.ศ. 2563  

ด้านโครงสร้างการผลิตและการขาย พบว่า การเติบโตของยอดขายลดลงร้อยละ 13.72 (การเติบโต
ของยอดขายในปีก่อนหน้าลดลงเพียงเล็กน้อยร้อยละ 0.10) การเติบโตของการส่งออกขยายตัวร้อยละ 2.09 
สัดส่วนยอดขาย E-Commerce เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.23 สัดส่วนค่าใช้จ่าย ICT ลดลงร้อยละ 0.41 (ปีก่อนหน้า
ร้อยละ 0.42) สัดส่วนการผลิต ODM และ OBM เพ่ิมขึ้นร้อยละ 93.29 (ปีก่อนหน้าร้อยละ 90.92) สัดส่วน
ปัจจัยทุนต่อแรงงานเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าอยู่ที่ 1.18 ล้านบาท/คน (ปีก่อนหน้าอยู่ที่ระดับ 0.97 ล้านบาท/
คน) 

ด้านปัจจัยการผลิต พบว่า สัดส่วนแรงงานที่มีทักษะ/แรงงานวิชาชีพมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นจากปีก่อน
หน้า โดยในปี พ.ศ. 2562 สัดส่วนแรงงานที่มีทักษะ/แรงงานวิชาชีพอยู่ที่ระดับร้อยละ 61.05 ส่วนปี พ.ศ. 
2563 สัดส่วนแรงงานที่มีทักษะ/แรงงานวิชาชีพอยู่ที่ระดับร้อยละ 63.54 สัดส่วนแรงงานที่ได้รับการฝึกอบรมมี
แนวโน้มลดลงจากปีก่อนหน้า โดยในปี พ.ศ. 2563 อยู่ที่ระดับร้อยละ 17.00 ในขณะที่ปี พ.ศ. 2562 สูงถึงร้อย
ละ 25.71 อายุโดยเฉลี่ยของแรงงานในปี พ.ศ. 2563 อยู่ที่ 40.68 เพ่ิมสูงขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า (ร้อยละ 
40.52) สัดส่วนมูลค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปีไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนหน้าอยู่ที่
ระดับร้อยละ 7.18 และสัดส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ/กึ่งอัตโนมัติปรับตัวเพ่ิมขึ้นอยู่ที่ระดับร้อยละ 34.27 ในปี 
พ.ศ. 2563 ส่วนในปี พ.ศ. 2562 อยู่ที่ระดับร้อยละ 32.49  

ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุน พบว่า สัดส่วนต้นทุนทั้งหมดต่อยอดขาย เพ่ิมข้ึนจากร้อย
ละ 92.76 เป็นร้อยละ 94.51 โดยมีสองปัจจัยหลักที่ท าให้ต้นทุนรวมต่อยอดขายเพ่ิมขึ้น ได้แก่ สัดส่วนต้นทุน
การผลิตต่อยอดขาย (จากร้อยละ 87.25 เป็นร้อยละ 88.95) และสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อ
ยอดขาย (จากร้อยละ 5.47 เป็นร้อยละ 5.50) ในขณะที่สัดส่วนต้นทุนแรงงานต่อต้นทุนทั้งหมดและสัดส่วน
ต้นทุนวัตถุดิบต่อต้นทุนการผลิตมีแนวโน้มดีขึ้นจากปีก่อนหน้า โดยในปี พ.ศ. 2563 อยู่ที่ระดับร้อยละ 5.62 
และร้อยละ 74.86 ตามล าดับ (ในปี พ.ศ. 2562 สัดส่วนต้นทุนแรงงานต่อต้นทุนทั้งหมดอยู่ที่ระดับร้อยละ 
5.88 และสัดส่วนต้นทุนวัตถุดิบต่อต้นทุนการผลิตอยู่ที่ระดับร้อยละ 5.62) และสัดส่วนมูลค่าเพ่ิมต่อยอดขาย 
ลดลงจากร้อยละ 21.94 เป็นร้อยละ 20.96  

ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินมีทิศทางดีขึ้น พบว่า อัตราส่วนสภาพคล่องที่เพ่ิมขึ้นจาก 
1.79 เท่าเป็น 1.93 เท่า อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ลดลงจาก 0.49 เท่าเป็น 0.46 เท่าและอัตราส่วนหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 0.96 เท่าเป็น 0.85 เท่า ในส่วนของด้านนวัตกรรมในอุตสาหกรรมปี พ.ศ. 2563 
พบว่า สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนและพัฒนาต่อยอดขายอยู่ที่ระดับร้อยละ 0.071 เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า 
(ในปี พ.ศ. 2562 อยู่ที่ระดับร้อยละ 0.068) 

อุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ของไทยในปี พ.ศ. 2563 มีแนวโน้ม
การผลิตลดลงจากปีก่อนหน้าเช่นเดียวกันกับอุตสาหกรรมยานยนต์เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ
ภายในประเทศที่ชะลอตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการผลิตรถจักรยานยนต์
ในปี พ.ศ. 2563 มีจ านวน 1,650,000 คัน ลดลงจาก 1,948,480 คันเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 
คิดเป็นร้อยละ 15.32  ส าหรับการจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ภายในประเทศลดลงร้อยละ 12.72 จาก 1,870,000 
คันเหลือ 1,500,000 คันเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า การส่งออกรถจักรยานยนต์ (CBU&CKD) ในปี 
พ.ศ. 2563 จ านวน 750,000 คัน แบ่งออกเป็นการส่งออก CBU จ านวน 350,000 คันและ CKD จ านวน 400,000 
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คัน ลดลงร้อยละ 20.96 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่จ านวน 948 ,839 คัน มูลค่าการส่งออก
ส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ในปี พ.ศ. 2563 มีมูลค่าทั้งสิ้น 700 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 16.19 เมื่อ
เทียบกับปีก่อนหน้า โดยตลาดส่งออกท่ีส าคัญของส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซียและ
ญี่ปุ่น ในขณะที่ มูลค่าการน าเข้าส่วนประกอบและอุปกรณ์รถจักรยานยนต์และรถจักรยาน ในปี พ.ศ. 2563 มี
มูลค่าทั้งสิ้น 650 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจาก 659.95 ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นร้อยละ 1.51 จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า โดยตลาดน าเข้าที่ส าคัญของส่วนประกอบและอุปกรณ์รถจักรยนต์ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีนและเวียดนาม 

ส าหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ของไทยในปี พ.ศ. 
2564 ยังคงมีแนวโน้มชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศท่ียังคงชะลอตัวต่อเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ตาม จากรายงานเศรษฐกิจประจ าปี พ.ศ. 2563 
ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พบว่า ในปี พ.ศ. 2564 คาดการณ์แนวโน้มอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์
และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ว่ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยคาดการณ์ว่าการผลิตรถจักรยานยนต์ในปี พ.ศ. 2564 จะอยู่
ที่ประมาณ 2,000,000 คัน แบ่งออกเป็นการผลิตเพ่ือจ าหน่ายในประเทศประมาณร้อยละ 85-90 และการผลิต
เพ่ือส่งออกร้อยละ 10-15  

ตารางท่ี 3.29 : ตัวช้ีวัดของอุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ 
ตัวชี้วดั 2561 2562 2563 

ภาวะตลาด    
การเติบโตของยอดขาย (ร้อยละ) 2.84  -0.10  -13.72  
คุณภาพปัจจยัการผลิต 

   

สัดส่วนแรงงานที่มีทักษะ/แรงงานวิชาชพี (ร้อยละ) 62.36  61.05  63.54  
สัดส่วนแรงงานที่ได้รับการฝึกอบรม (ร้อยละ) 18.01  25.71  17.00  
อายุโดยเฉลี่ยของแรงงาน (ปี) 40.36  40.52  40.68  
สัดส่วนมูลค่าเค่ืองจักรและอุปกรณ์ที่มีอายุ < 5 ปี (ร้อยละ) 7.58  7.18  7.18  
สัดส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ/กึ่งอัตโนมัติ (ร้อยละ) 32.65  32.49  34.27  
การบริหารจัดการ 

   

ด้านการผลิตและการขาย 
   

สัดส่วนยอดขาย E-Commerce (ร้อยละ) 0.00  0.00  1.23  
สัดส่วนค่าใช้จ่าย ICT (ร้อยละ) n.a. 0.42  0.41  
สัดส่วนการผลิต ODM และ OBM (ร้อยละ) 89.50  90.92  93.29  
สัดส่วนปัจจัยทุนตอ่แรงงาน (ล้านบาท/คน) 0.94  0.97  1.18  
ด้านต้นทุน    
สัดส่วนต้นทุนทั้งหมดต่อยอดขาย (ร้อยละ) 93.05  92.76  94.51  
สัดส่วนต้นทุนการผลิตต่อยอดขาย (ร้อยละ) 88.28  87.25  88.96  
สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารต่อยอดขาย (ร้อยละ) 4.73  5.47  5.50  
สัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อยอดขาย (ร้อยละ) 23.18  21.94  20.96  
สัดส่วนต้นทุนวัตถุดิบต่อต้นทุนการผลิต (ร้อยละ) 74.95  75.06  74.86  
สัดส่วนต้นทุนแรงงานต่อต้นทุนทั้งหมด (ร้อยละ) 5.57  5.88  5.62  
ด้านการเงิน 

   

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.93  1.79  1.93  
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (เท่า) 0.44  0.49  0.46  
อัตราส่วนหนี้สินต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.79  0.96  0.85  
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ตัวชี้วดั 2561 2562 2563 
นวัตกรรม 

   

สัดส่วนค่าใช้จ่ายดา้นการลงทุนและพัฒนาต่อยอดขาย (ร้อยละ) 0.067  0.068  0.071  

ที่มา : ผลการส ารวจข้อมูลตามแบบ ร.ง. 9 ปี พ.ศ. 2563 ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมและ
ประมวลผลโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 

3.14.2 ผลการวิเคราะห์ผลิตภาพการผลิตและตัวชี้วัดที่ส าคัญ  

จากการประมวลผลข้อมูลที่ ได้จากการส ารวจ ปี พ.ศ. 2563  พบว่า อุตสาหกรรมการผลิต
รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์มีมูลค่าเพ่ิม (Value Added) ลดลงร้อยละ 18.16 เมื่อเทียบกับปี 
พ.ศ. 2562 เกิดจากปัจจัยหลัก ได้แก่ ปัจจัยแรงงาน ลดลงร้อยละ 11.53 รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยทุน ลดลงร้อย
ละ 6.14 และ TFPG ลดลงร้อยละ 0.49 โดยละเอียดของ TFPG พบว่า ได้รับผลกระทบจากภาวะตลาดหดตัว
ร้อยละ 9.52 ตามยอดขาย  ในขณะที่ ปัจจัยเชิงคุณภาพต่าง ๆ ยังขยายตัวได้ โดยคุณภาพปัจจัยการผลิต
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.90 มีปัจจัยสนับสนุนจากสัดส่วนแรงงานทักษะ และสัดส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติมากขึ้น  ส่วน
ปัจจัยเสี่ยง คือ สัดส่วนการฝึกอบรมแรงงานลดลง  ส าหรับปัจจัยคุณภาพอ่ืน ๆ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.13 มีปัจจัย
สนับสนุนจากการผลิตแบบ ODM และ OBM และการใช้ปัจจัยทุนต่อแรงงานมากขึ้นรวมถึงการใช้  E-
commerce เพ่ิมขึ้น รวมทั้ง มีความเสี่ยงทางการเงินลดลง  แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากสัดส่วนต้นทุนต่อยอดขาย
เพ่ิมขึ้น และสัดส่วนมูลค่าเพ่ิมต่อยอดขายลดลง  ทั้งนี้ ปัจจัยภายนอกและปัจจัยเชิงคุณภาพที่กล่าวมาข้างต้น 
ส่งผลให้ผลิตภาพทุนลดลงร้อยละ 0.49 ส่วนผลิตภาพแรงงานไม่มีการเปลี่ยนแปลง  
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แผนภาพที่ 3.15 : อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเพิ่ม และองค์ประกอบจากปัจจัยแรงงาน ทุน  
และ TFP อุตสาหกรรมชิ้นส่วนขนส่งอ่ืน ๆ ในภาพรวม 

 
ที่มา : ประมวลผลจากข้อมลูส ารวจ โดยมลูนิธิสถาบันวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลัง 

ตารางท่ี 3.30 : บัญชีการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์  
และช้ินส่วนรถจักรยานยนต์ 

หน่วย (% ต่อปี) 

TSIC 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 

มูลค่าเพิ่ม 
(VA) 

แหล่งที่มาของมลูค่าเพิ่ม 
แหล่งที่มาของ 

TFPG 
มูลค่าเพิ่ม 

(VA) 

แหล่งที่มาของมลูค่าเพิ่ม 
แหล่งที่มาของ 

TFPG 

แรงงาน ทุน TFPG 
ผลิต
ภาพ

แรงงาน 

ผลิต
ภาพ
ทุน 

แรงงาน ทุน TFPG 
ผลิต
ภาพ

แรงงาน 

ผลิต
ภาพ
ทุน 

3091 -5.45  -0.81  -0.05  -4.59  -3.49  -1.10  -18.16  -11.53  -6.14  -0.49  -0.00  -0.49  
ที่มา : ประมวลผลจากข้อมลูส ารวจ โดยมลูนิธิสถาบันวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลัง 
  

• สัดส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติเพิม่ขึ้น

• ยอดขายลดลงมาก

กลุ่มตัวช้ีวัดท่ีดีข้ึน

กลุ่มตัวช้ีวัดท่ีแย่ลง

• สภาพคล่องเพิ่มข้ึน

• สัดส่วนแรงงานทักษะ เพิ่มข้ึน

• สัดส่วนต้นทุนต่อยอดขายเพิ่มข้ึน
• สัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อยอดขายลดลง

-0.81

-11.53

-0.05

-6.14

-4.59

-0.49

-5.45

-18.16
2562 2563

การเติบโตของมูลค่าเพ่ิมและองค์ประกอบ (%)

แหล่งที่มาจากปริมาณแรงงาน แหล่งที่มาจากปริมาณปัจจัยทุน TFPG

-3.49

0.00

-1.09

-0.49

-4.59

-0.49

2562 2563

TFPG และองค์ประกอบ  %)

แหล่งที่มาจากผลิตภาพแรงงาน แหล่งที่มาจากผลิตภาพปัจจัยทุน
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3.14.3 ปัญหา/อุปสรรค 

ปัญหาและอุปสรรคจากกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการที่ก าลังเผชิญมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การ
พัฒนาบุคลากร (Develop Staff) (ร้อยละ 20) การปรับปรุงกระบวนการท างาน ( Improve Operating 
Process) (ร้อยละ 17) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ (Develop Product/Service) (ร้อยละ 15) จากผล
การส ารวจจะได้เห็นว่า ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์
ก าลังเผชิญกับความท้าทายด้านแรงงานเป็นล าดับแรกสะท้อนความคาดแคลนด้านแรงงานทักษะสูงใน
อุตสาหกรรม รองลงมา ได้แก่ การปรับปรุงกระบวนการท างานและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สะท้อนความต้องการ
ด้านการพัฒนากระบวนการผลิตเพ่ือยกระดับมาตรฐานไปสู่ระดับสากลและความต้องการด้านการพัฒนาและ
วิจัย ซื่งภาครัฐควรให้ความช่วยเหลือ 

3.14.4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ส าหรับภาพรวมอุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ไทยมีแนวโน้มหด
ตัวลงจากปีก่อนจากแรงกดดันด้านภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทั้งภายนอกและภายในประเทศจากการแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ อุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ไทยยังมีปัจจัย
เสี่ยงด้านตลาดที่พ่ึงพาตลาดในประเทศสูงและมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ใช้แรงงานและเกษตรกรซึ่ งมีก าลังซื้อ
อ่อนไหวตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวมสูง อีกทั้งการผลิตรถจักรยานยนต์ในอุตสาหกรรมนี้ส่วนใหญ่เป็น
จักรยานยนต์แบบขนาดเล็กมีความจุกระบอกสูบ 100-125 cc. เท่านั้น เพ่ือให้อุตสาหกรรมมีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องและลดความเสี่ยงในอุตสาหกรรรม ผู้ประกอบการไทยจึงมีความจ าเป็นต้องมีพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1) การเปิดตลาดใหม่โดยมุ่งเน้นสนับสนุนให้มีการผลิตจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพ่ือการส่งออกเพ่ิม
มากขึ้น โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศใหม่ๆ ที่มีความต้องการจักรยานยนต์สูง อาทิ จีน 
อินโดนีเซีย เวียดนามและอินเดีย 

2) สนับสนุนการจัดหาแหล่งเงินทุนหรือจับคู่ผู้ประกอบการกับนักลงทุน เพ่ือการลงทุนในการ
ผลิตจักรยานยนต์ที่มีแนวโน้มความต้องการมากขึ้นในอนาคต ได้แก่ จักรยานยนต์ไฟฟ้า 
จักรยานยนต์ที่มีความจุกระบอกสูบมากกว่า 250 cc. รวมถึง Big Bike หรือ Cruiser 
Motorcycle 

3) สนับสนุนการพัฒนาและวิจัยเทคโนโลยีและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยเพ่ือการขับขี่ ได้แก่ 
ระบบเบรค Anti-Lock Braking System (ABS), Motorcycle Stability Control (MSC) 
และ Augmented Reality (AR) Helmet เป็นต้น โดย AR Helmet จะช่วยเพ่ิมความ
ปลอดภัยในการขับขี่ อาทิ ระบบ 360-degree road view, navigation instructions และ
การเชื่อมต่อกับผู้ขับขี่คนอ่ืนๆ (Vehicle-to-vehicle technology, V2V) ผ่านการเชื่อมต่อ 
Smartphone ของผู้ขับขี ่

4) ด้านการพัฒนาแรงงาน ควรมีการฝึกอบรมเพ่ิมทักษะแรงงานควบคู่กันไป เพ่ือรองรับการ
พัฒนาดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น อาทิ การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีในจักรยานยนต์ไฟฟ้า การ
อบรมด้านเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยในการขับข่ีต่างๆ เป็นต้น 
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3.15 TSIC 32 : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  
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การผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ (TSIC 32) เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทการผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่ง
มิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน เนื่องจากเป็นหมวดย่อยสุดท้ายของการผลิต ดังนั้น หลักเกณฑ์การจัดประเภทหมู่
ใหญ่ หมู่ย่อยและกิจกรรมในหมวดย่อยนี้ ไม่สามารถพิจารณาจากกระบวนการผลิต วัตถุดิบที่ใช้ และการใช้
ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ได้  

จากข้อมูลส ามะโนอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2563 อุตสาหกรรมหมวดนี้มีจ านวนสถานประกอบการทั่ว
ราชอาณาจักรที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นผู้ผลิตทั้งหมด 97 ราย โดยแบ่งเป็นเป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่ 29 ราย ขนาด
กลาง 32 ราย และขนาดเล็ก 36 ราย ครอบคลุมมูลค่ารายได้จากการส ารวจ 142,454 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 83.5 ของ TSIC 32 ทั้งหมด ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม ได้แก่ การผลิตเครื่องประดับอัญมณีและสิ่งของอ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง การผลิตเครื่องประดับ ที่ท าจากอัญมณีเทียม และสิ่งของที่เกี่ยวข้อง และการผลิตเครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์และทางทันตกรรม 

3.15.1 โครงสร้างอุตสาหกรรมและภาวะธุรกิจ 

ตัวชี้วัดส าคัญของอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ในปี พ.ศ. 2563 พบว่าการเติบโตของ
ยอดขายมีแนวโน้มลดลงร้อยละ 4.8 จากปีก่อนหน้า เช่นเดียวกับการเติบโตของการส่งออก คิดเป็นร้อยละ 
13.59 สัดส่วนค่าใช้จ่าย ICT ลดลงจากร้อยละ 1.27 เป็นร้อยละ 0.93 ขณะที่สัดส่วนการผลิต ODM และ 
OBM เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 46.78 เป็น 52.03 ในส่วนของสัดส่วนปัจจัยทุนต่อแรงงานมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้น
เล็กน้อยจากร้อยละ 0.66 เป็นร้อยละ 0.71 ส่วนด้านคุณภาพปัจจัยการผลิต พบว่าแรงงานที่มีทักษะ/แรงงาน
วิชาชีพ มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 52.13 เป็นร้อยละ 54.50 แต่สัดส่วนแรงงานที่ได้รับการฝึกอบรม ลดลง
จากร้อยละ 28.60 เป็น 25.99 ขณะที่สัดส่วนมูลค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง คิดเป็นร้อยละ 23.21 เท่ากับปีก่อนหน้า และสัดส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ/กึ่งอัตโนมัติ ปรับตัว
เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย จากร้อยละ 9.41 เป็นร้อยละ 9.70 เมื่อพิจารณาสัดส่วนต้นทุนต่อยอดขายพบว่า แนวโน้ม
ต้นทุนการผลิตต่อยอดขายลดลง จากร้อยละ 87.18 เป็นร้อยละ 85.60 สัดส่วนต้นทุนทั้งหมดต่อยอดขาย
ลดลง จากร้อยละ 97.42 เป็นร้อยละ 95.87 ขณะที่สัดส่วนมูลค่าเพ่ิมต่อยอดขายเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 26.71 
เป็นร้อยละ 27.35  

ขณะที่แนวโน้มสภาพคล่องเพ่ิมขึ้น โดยอัตราส่วนสภาพคล่องเพ่ิมขึ้นจาก 2.17 เป็น 2.49 เท่า และ
หนี้สินต่อสินทรัพย์ลดลงเล็กน้อยจาก 0.44 เป็น 0.41 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง
เล็กน้อย จาก 0.85 เป็น 0.84 เท่า และส าหรับด้านการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา พบว่ามีสัดส่วนการ
ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อยอดขายของอุตสาหกรรมนี้ลดลงเล็กน้อย จากร้อยละ 0.17 เป็นร้อยละ 0.16  

สถานการณ์ในภาพรวมของอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2563 พบว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เท่ากับ 
77.13 ลดลงร้อยละ 14.49 อัตราการใช้ก าลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 42.55 ลดลงจากร้อยละ 46.32 จากปีก่อน
หน้าการจ าหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับในไตรมาส 3 ปี 2564 ลดลงร้อยละ 4.45 เมื่อเปรียบเทียบกับ  
ปีก่อนหน้า ลดลงจากเครื่องประดับเพชร พลอยและโลหะมีค่า กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ลดลง คือ สร้อย และจี้ ลดลง
ร้อยละ 20.49 และ 8.99 ตามล าดับ สาเหตุจากจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ยังมีความ
รุนแรง ส่งผลต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภค การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองค า) ไตรมาส 3 ปี 
2564 มีมูลค่ารวม1,527 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 34.40) โดยมีตลาดส่งออกส าคัญ ได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง กัมพูชาและอินเดีย แต่หากพิจารณาการส่งออกอัญมณี และเครื่องประดับในภาพรวม มี
มูลค่ารวม 2,703 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
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อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์มีอัตราการส่งออกเติบโตร้อยละ 22.2 หรือเพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของปี 
พ.ศ. 2563 มูลค่า 24,988 ล้านบาท และคาดการณ์ว่าทั้งปี 2564 อุตสาหกรรมจะเติบโตจากการส่งออกอยู่ที่
ร้อยละ 29.6 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 205,664 ล้านบาท โดยเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ที่ได้เข้ามามีบทบาทในวงการแพทย์ รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้ 
ความต้องการสินค้าและเครื่องมือแพทย์เพ่ิมสูงขึ้น และการที่สังคมไทยได้เข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์แบบ 
หรือ Complete-Aged-Society 

ส าหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมในปี พ.ศ. 2564/65 คาดว่ายังมีทิศทางที ่ปรับตัวลงลด เนื ่องจาก
สถานการณ์ทางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังมีการแพร่ระบาด และยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์
อยู่ เนื่องจากเริ่มมีจ านวนของผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
ส ่งผลต่อการใช้จ ่ายของประชาชน ท าให้ชนประชนบางส่วนลดค่าใช้จ ่ายสินค้าฟุ ่มเฟือยลง ส าหรับ
อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ คาดว่ามูลค่าการจ าหน่ายเครื่องมือแพทย์ในประเทศจะเติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 
6.5 ต่อปี โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก จ านวนผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง การลงทุนของธุรกิจโรงพยาบาลทั้งการ
สร้างใหม่และการขยายพื้นที่ให้บริการ จะท าให้ความต้องการอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เพิ่มขึ้น 
และภาครัฐก าลังผลักดันให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) เพื่อเป็นการสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางด้านสุขภาพของประชาชน รวมถึงยังสนับสนุนให้เกิด Digital 
Healthcare 

ตารางท่ี 3.31 : ตัวช้ีวัดของอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  
ตัวชี้วดั 2561 2562 2563 

ภาวะตลาด 
  

การเติบโตของยอดขาย (%) -0.21  -7.31  -4.80  
การเติบโตของการส่งออก (%) 

 
-13.59  

คุณภาพปัจจยัการผลิต 
   

สัดส่วนแรงงานที่มีทักษะ/แรงงานวิชาชพี (%) 52.13  52.13  54.50  
สัดส่วนแรงงานที่ได้รับการฝึกอบรม (%) 29.18  28.60  25.99  
อายุโดยเฉลี่ยของแรงงาน (ปี) 37.97  37.97  37.90  
สัดส่วนมูลค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มอีายุ < 5 ป ี(%) 23.21  23.21  23.21  
สัดส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ/กึ่งอัตโนมัติ (%) 9.49  9.41  9.70  
การบริหารจัดการ 

   

ด้านการผลิตและการขาย    

สัดส่วนยอดขาย E-Commerce (%) 0.01  0.01  0.00  
สัดส่วนค่าใช้จ่าย ICT (%)  1.27  0.93  
สัดส่วนการผลิต ODM และ OBM (%) 46.78  46.78  52.03  
สัดส่วนปัจจัยทุนตอ่แรงงาน (ล้านบาท/คน) 0.66  0.66  0.71  
ด้านต้นทุน    

สัดส่วนต้นทุนทั้งหมดต่อยอดขาย (%) 95.95  97.42  95.87  
สัดส่วนต้นทุนการผลิตต่อยอดขาย (%) 86.69  87.18  85.60  
สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารต่อยอดขาย (%) 8.88  9.89  9.88  
สัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อยอดขาย (%) 26.28  26.71  27.35  
สัดส่วนต้นทุนวัตถุดิบต่อต้นทุนการผลิต (%) 81.05  80.14  81.68  
สัดส่วนต้นทุนแรงงานต่อต้นทุนทั้งหมด (%) 4.65  4.33  4.36  
ด้านการเงิน 

   

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.22  2.17  2.49  
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (เท่า) 0.46  0.44  0.41  
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ตัวชี้วดั 2561 2562 2563 
อัตราส่วนหนี้สินต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.90  0.85  0.84  
นวัตกรรม 

   

สัดส่วนการลงทุนและพัฒนาต่อยอดขาย (%) 0.17  0.17  0.16  
ที่มา :  ผลการส ารวจข้อมูลตามแบบ ร.ง. 9 ปี พ.ศ. 2563 ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมและ
ประมวลผลโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 

3.15.2 ผลการวิเคราะห์ผลิตภาพการผลิตและตัวชี้วัดที่ส าคัญ  

จากการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการส ารวจเบื่องต้น พบว่า ในปี พ.ศ. 2563 อุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ มีมูลค่าเพ่ิมลดลงร้อยละ 2.53 โดยมีแหล่งที่มาจากการลดลงของปริมาณปัจจัยการผลิตทั้ง
แรงงานและทุนหดตัวร้อยละ 13.90 และ 1.24 ตามล าดับ ส่วน TFP ยังขยายตัวร้อยละ 12.61 เป็นผลมาจาก
ปัจจัยเชิงคุณภาพต่าง ๆ ที่เพ่ิมขึ้น โดยคุณภาพปัจจัยการผลิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.80 ตามสัดส่วนแรงงานที่มี
ทักษะ และสัดส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากสัดส่วนการฝึกอบรมแรงงานที่ลดลง  ส าหรับ
ปัจจัยเชิงคุณภาพอ่ืน ๆ ขยายตัวร้อยละ 13.84 มีปัจจัยสนับสนุนจากการผลิตแบบ ODM และ OBM มากขึ้น 
การเพ่ิมสัดส่วนมูลค่าเพ่ิมต่อยอดขายให้มากขึ้น และสภาพคล่องที่ดีชึ้น  แต่มีปัจจัยเสี่ยงจากสัดส่วนต้นทุนต่อ
ยอดขายที่สูงขึ้น  ทั้งนี้ ปัจจัยภายนอกและปัจจัยเชิงคุณภาพที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้ผลิตภาพการผลิต
เฉพาะส่วนของแรงงานและปัจจัยทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.03 และ 0.58 ตามล าดับ 

แผนภาพที่ 3.16 : อัตราการเติบโตของมูลค่าเพิ่มและองค์ประกอบ 
ของอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  

 

ที่มา : ประมวลผลจากข้อมลูส ารวจ โดยมลูนิธิสถาบันวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลัง 

เมื่อวิเคราะห์อัตราการเติบโตของผลิตภาพการผลิตโดยรวม (TFPG) ของอุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ในหมู่ย่อยระดับ TSIC 4 หลัก พบว่า อุตสาหกรรมหมู่ย่อยที่มีอัตราการเติบโตของ TFP เป็น
บวกมากที่สุด คือ การผลิตเครื่องประดับอัญมณีและสิ่งของอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (TSIC 3211) โดยเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 17.83 จากปีก่อนหน้าที่มีการหดตัวร้อยละ 7.63 โดยผลิตภาพแรงงานและปัจจัยทุนขยายตัวร้อยละ 
14.79 และร้อยละ 3.04 ตามล าดับ เช่นเดียวกับมูลค่าเพ่ิม ที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.42 ขณะที่ปัจจัยแรงงานและ

กลุ่มตัวชี้วัดที่ดีข ้น

• สัดส่วนแรงงานที่มีทักษะ/แรงงานวิชาชีพเพิ่มขึ้น

• สัดส่วนต้นทุนทั้งหมดต่อยอดขายลดลง
• สัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อยอดขายเพิ่มขึ้น
• สภาพคล่องเพิ่มขึ้น

กลุ่มตัวชี้วัดที่แย่ลง

• การเติบโตของยอดขายลดลง 4.80
• ต้นทุนวัตถุดิบต่อต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น

• แรงงานที่ได้รับการฝึกอบรมลดลงเล็กน้อย

1.55 

-13.90 -1.89 
-1.24 

-6.19 

12.62 

-6.54 -2.53 

2562 2563

อัตราการเติบโตของมูลค่าเพิ่ม และองค์ประกอบ ( )

แหล่งที่มาจากปัจจัยแรงงาน แหล่งที่มาจากปัจจัยทุน TFP

-5.70 

12.03 -0.49 

0.59 

-6.19 

12.62 

2562 2563

TFPG และองค์ประกอบ (%)

แหล่งที่มาจากปัจจัยแรงงาน แหล่งที่มาจากปัจจัยทุน
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ทุนที่หดตัวลงร้อยละ 11.38 และ 2.03 ตามล าดับ ในทางตรงกันข้ามอุตสาหกรรมหมู่ย่อยที่มี TFP หดตัวมาก
ที่สุด คือ การผลิตเครื่องประดับ ที่ท าจากอัญมณีเทียม และสิ่งของที่เกี่ยวข้อง (TSIC 3212) โดย TFP 
ลดลงร้อยละ 5.41 จากปีก่อนหน้า มาจากการลดลงของปัจจัยแรงงานและทุนร้อยละ 5.07 และร้อยละ 0.34 
ตามล าดับ เช่นเดียวกับมูลค่าเพ่ิมที่หดตัวลงร้อยละ 27.36 

กลุ่มทีมี่อัตราการเติบโต TFPG เป็นบวก เรียงล าดับจากเพ่ิมข้ึนมากที่สุดไปน้อยที่สุด ได้แก่  

 TSIC 3211 : การผลิตเครื่องประดับอัญมณีและสิ่งของอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง มี TFPG เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 17.83 จากปีก่อน  

 TSIC 3250 : การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และทางทันตกรรม มี TFPG 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.34 จากปีก่อน  

กลุ่มที่มีอัตราการเติบโต TFPG เป็นลบ มีเพียงหมู่ย่อยเดียว ได้แก่  

 TSIC 3212 : การผลิตเครื่องประดับ ที่ท าจากอัญมณีเทียม และสิ่งของที่เกี่ยวข้อง มี TFPG 
ลดลงร้อยละ 5.41 จากปีก่อน  

ตารางท่ี 3.32 : บัญชีการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  
หน่วย (% ต่อปี) 

TSIC 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 
มูลค่าเพิ่

ม 
(VA) 

แหล่งที่มาของมลูค่าเพิ่ม แหล่งที่มาของ TFPG 
มูลค่าเพ่ิม 

(VA) 

แหล่งที่มาของมลูค่าเพิ่ม แหล่งที่มาของ TFPG 

แรงงาน ทุน TFPG 
ผลิตภาพ
แรงงาน 

ผลิต
ภาพทุน 

แรงงาน ทุน TFPG 
ผลิตภาพ
แรงงาน 

ผลิต
ภาพทุน 

32 -6.54  1.55  -1.89  -6.20  -5.70  -0.50  -2.53  -13.90  -1.24  12.61  12.03  0.58  
3211 -10.06  1.01  -3.44  -7.63  -7.37  -0.26  4.42  -11.38  -2.03  17.83  14.79  3.04  
3212 -10.38  7.79  -3.15  -15.02  -14.48  -0.54  -27.36  -16.90  -5.05  -5.41  -5.07  -0.34  
3250 2.16  0.69  -0.50  1.97  0.69  1.28  -5.82  -18.54  0.38  12.34  14.71  -2.37  

ที่มา : ประมวลผลจากข้อมลูส ารวจ โดยมลูนิธิสถาบันวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลั 

3.15.3 ปัญหา/อุปสรรค 

ปัญหาและอุปสรรคที่กิจการจากกลุ่มตัวอย่างต้องพบมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) พัฒนา
บุคลากร (Develop Staff) (2) ปรับปรุงกระบวนการท างาน (Improve Operating Process) และ (3) สร้าง
มาตรฐานกระบวนการ ท างาน (Standardize Operating Process) พัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ (Develop 
Product/Service)และ พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์/ บริการ (Develop Product/Standard) เนื่องจากงาน
ในอุตสาหกรรมเป็นงานที่ต้องอาศัยแรงงานที่มีฝีมือเฉพาะ เพ่ือให้สามารถผลิตให้ได้ตรงตามมาตรฐาน และ
เพ่ือให้สามารถส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศได้ 

3.15.4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ถือเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องอาศัยแรงงานที่มีทักษะเฉพาะใน
การผลิตเครื่องประดับต่าง ๆ ขณะที่กลุ่มเครื่องมือแพทย์ฯ ของไทยในปัจจุบันยังเน้นการผลิตชิ้นส่วน และ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้แล้วทิ้ง เช่น นห้ากากอนามัย ถุงมือยาง และเข็มฉีดยา และในส่วนของการผลิต ทั้ง
อุตสาหกรรมเครื่องประดับและอุปกรณ์ทางการแพทย์ พบว่ายังไม่ได้น าเทคโนโลยี หรือเครื่องจักรที่มีความ
ซับซ้อนมาให้ในกระบวนการผลิต จึงน าไปสู่เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ดังนี้ 
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1) ประเทศไทยความสามารถด้านแรงงานเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก เรื่องความช านาญในการเจียระไน
เครื่องประดับประเภท อัญมณี เพชร และพลอย ดังนั้นจึงควรส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และ
จัดท าโครงการเพ่ือช่วยเพ่ิมจ านวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม เพราะปัจจุบันคนรุ่นใหม่ไม่ให้ความสนใจ
ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมนี้ 

2) ส่งเสริมทักษะความรู้และทักษะในส่วนของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ซับซ้อน ให้แก่
ผู้ประกอบการที่รับจ้างผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพ่ือให้สามารถน าไปต่อยอดในการผลิต
อุปกรณ์ท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมมูลการส่งออกให้แก่อุตสาหกรรม 
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