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          บทที่ 1 
บทนํา 

 
1. ท่ีมา   
   ในสภาวะปัจจุบันการแข่งขันทางเศรษฐกิจโลกที่เช่ือมโยงระหว่างกันภายใต้กรอบความ
ร่วมมือทางการค้า ทําให้ประเทศไทยอยู่ในสนามการค้าโลกที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง ทุกประเทศมี
ความพยายามที่จะเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของตนเองเพ่ือให้มีเศรษฐกิจที่ดีอันจะส่งผลให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้านในกรอบความร่วมมือประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community) ที่หลายประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่สูงและมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้นในทางตรงกันข้าม ประเทศไทยกลับมีอัตรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดลง และมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงอย่างมากในรอบ
หลายปีที่ผ่านมา หากสถานการณ์เช่นน้ียังคงดําเนินอยู่ต่อไปจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนในอนาคต (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2559) 
 รัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ได้ประกาศวิสัยทัศน์ปี 2558-2563 คือ ประเทศไทยจะต้องเป็นประเทศที่
มั่นคงประชาชนมั่งคั่งและย่ังยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาตามกรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และการดําเนินงานรูปแบบประชารัฐ และรัฐบาลได้เร่งรัดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของไทย 
เพ่ือให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง จึงมีความจําเป็นต้องพัฒนา
สมรรถนะทางเศรษฐกิจ สร้างประสิทธิภาพ และคุณภาพสินค้า และบริการต่าง ๆ ตลอดจนกลไกใน
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจที่สําคัญ โดยแผนงานของโครงการนั้นจําเป็นต้องมีการพ่ึงพาจากส่วนภูมภาค 
ส่วนจังหวัดดังน้ันในแต่ละหน่วยงานจําเป็นต้องมีบูรณาการร่วมกันเพ่ือสอดคล้องกับวิสียทัศน์ดังกล่าว  
(สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2559) 
 จังหวัดชลบุรีเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมของประเทศไทย เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่เป้าหมาย
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก มีนิคมอุตสาหกรรมถึง 5 แห่ง ได้แก่ นิคม
อุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี, นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร, นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง, นิคม
อุตสาหกรรมป่ินทอง (แหลมฉบัง) และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อีกทั้งยังเป็นเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยว โดยมีรายได้จากการท่องเที่ยว 76,553.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.42 ของรายได้จาก
การท่องเที่ยวของประเทศ 734,591.46 ล้านบาท พาณิชยกรรมของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มี
เศรษฐกิจช้ันนํา ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยต่อคน ของประชากร เป็นอันดับที่ 5 ของประเทศไทย 
(441,062 บาท) (จังหวัดชลบุรี, 2558) อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการพัฒนาช้ินส่วนรถยนต์ และ
อิเลคทรอนิกส์ เน่ืองจากเป็นจังหวัดที่มีระบบการคมนาคมขนส่งทั่วถึง และสะดวกในทุกด้านทั้งการ
ขนส่งทางบก ทางเรือ และทางอากาศเป็นเมืองท่าการส่งออกช้ันนําของโลกโดยปี 2557 น้ันมีจํานวน
โรงงานกว่า 4,847 โรงงานมีคนงาน จํานวนทั้งสิ้น  277,147 คน เงินลงทุน จํานวนทั้งสิ้น 512,515 
ล้านบาท) กระทรวงอุตสาหกรรม (ก2559) (ตารางที่ 1-1) ซึ่งช้ีให้เห็นว่าจังหวัดชลบุรีน้ันเป็นแหล่ง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ โดยจากข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดชลบุรี ในปี 
2557 พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดชลบุรีน้ันอยู่ในลําดับต้น ๆ ของประเทศไทยโดย
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อุตสาหกรรม และการบริโภคที่สําคัญได้แก่  การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ 
จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน รองลงมาคือการไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 
และธุรกิจการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม (ตารางที่ 1-2) (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, ข
2558)  
 
ตารางที่ 1-1 แสดงจํานวนโรงงานและเงินลงทุนในจังหวัดชลบุรี 
 

รายการ 2553 2554 2555 2556 2557 
จํานวนโรงงาน 3,853 4,030 4,205 4,571 4,847 
เงินทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) 438,166 447,929 452,432 467,534 512,515 
จํานวนคนงาน (คน) 248,569 252,586 259,065 267,530 277,147 

- ชาย 174,292 177,723 183,370 190,405 198,058 
- หญิง 74,277 74,863 75,695 77,125 79,089 

ที่มา: กระทรวงอุตสาหกรรม (ก2559) 
 
 
ตารางที่ 1-2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจําปี จําแนกตามสาขาการผลิต จังหวัดชลบุรี 
พ.ศ. 2553 – 2557 
 

สาขาการผลิต 2553 2554 2555 2556 2557 
ภาคเกษตร 17,785 21,218 17,185 19,171 19,398 
   เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 16,809 20,126 16,063 18,059 18,289 
   การประมง 977 1,091 1,122 1,111 1,109 
ภาคนอกเกษตร - - - - - 
   การทําเหมืองแร่และเหมืองหิน 2,124 2,582 2,610 2,863 3,029 

   อุตสาหกรรม  ####
## 

####
## 

####
## 

####
## ###### 

   การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา  34,472 35,819 42,050 55,805 59,073 
   การก่อสร้าง  14,053 14,995 14,725 20,551 20,741 

 การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยาน
ยนต์    จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและ
ของใช้ในครัวเรือน 65,047 66,572 65,725 68,730 73,706 

   โรงแรมและภัตตาคาร  18,127 20,942 22,913 28,423 27,193 
  การขนส่ง สถานที่เก็บสินคา้ และการคมนาคม 43,607 43,029 49,580 53,281 50,876 
   ตัวกลางทางการเงิน  11,600 13,315 15,469 18,984 22,184 
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สาขาการผลิต 2553 2554 2555 2556 2557 
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และ
บริการทางธุรกิจ  22,168 27,474 32,910 31,536 36,395 
การบริหารราชการแผ่นดินและการป้องกัน
ประเทศ รวมทั้งการประกัน สังคมภาคบังคับ 24,258 24,786 37,162 39,771 36,361 

   การศึกษา  5,708 6,491 7,571 8,038 8,678 
   การบริการด้านสุขภาพและสังคม  6,521 6,767 7,755 8,039 8,145 
   การให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วน
บุคคลอ่ืน ๆ  2,001 2,189 2,727 2,971 3,021 

   ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล  395 261 309 313 573 
ประชากร (1,000 คน)  1,554 1,573 1,592 1,610 1,627 
ที่มา: สํานักงานสถิติแห่งชาติ (ข2558) 
 
 แต่อย่างไรก็ดีน้ันจากการเติบโตทางเศรษฐกิจย่อมมีผลกระทบตามมา จากการที่มี
ผู้ประกอบการและโรงงานจํานวนมาก ทําให้เกิดปัญหาและอุปสรรคของการดําเนินกิจการ
อุตสาหกรรม เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ การส่งออก ปัญหาแรงงาน ปัญหาค่าจ้างและต้นทุนการผลิตที
สูงขึ้น และปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประกอบการน เช่น ปัญหามลภาวะ ปัญหาการจราจร ปัญหาการ
เคลื่อนย้ายประชากร ปัญหาความแออัด รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของภาครัฐ เช่น 
นโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขบ่อย กฎระเบียบหรือข้อบังคับที่ขาดความชัดเจน การดําเนินการที่
ล่าช้าในขั้นตอนการขออนุมัติต่าง ๆ  การทุจริตคอรัปช่ัน รวมถึงการขาดแคลนสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ อาทิ นํ้าและไฟฟ้า เป็นต้น ปัญหาเหล่าน้ีล้วนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
และเศรษฐกิจของจังหวัด รวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีจึงเป็นองค์กรตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมและมีบทบาท
สําคัญในฐานะตัวแทนผู้ประกอบการท่ีจะเข้ามารับฟังรับทราบปัญหา รวมถึงร่วมกันแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามจากสถิติที่ผ่านมาถึงแม้จะมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นจํานวนมากในจังหวัด
ชลบุรี แต่บทบาทและผลงานของสภาอุตสาหกรรมชลบุรียังไม่เด่นชัด จํานวนสมาชิกของสภา
อุตสาหกรรมยังมีน้อยและไม่ครอบคลุมทุกภาคอุตสาหกรรม  ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่สนใจเข้า
ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สมาชิกของสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีส่วนใหญ่มาจากผู้ประกอบการราบย่อยหรือ SMEs เท่าน้ันที่สนใจ  
 แผนยุทธศาสตร์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ระยะเวลา 3 ปี (พศ.2559-2562) ฉบับน้ี
เกิดขึ้นจากเจตจํานงค์อันแน่วแน่ของประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี (ดร.สาโรจน์ วสุวาณิช) 
และความเห็นพ้องกันของคณะกรรมการบริหารที่ ต้องการจะให้การบริหารกิจการของสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี มีทิศทางการทํางานที่ชัดเจนและแผนงานโครงการเชิงประจักษ์ที่ปฏิบัติได้
จริงและเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมและประชาชนในจังหวัดชลบุรี และสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้กับประเทศ รวมถึงการยอมรับในบทบาทหน้าที่ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดในฐานะ
ที่เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี 
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 ในขั้นตอนของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ สภาอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้ดําเนินการในการศึกษาตั้งแต่การสํารวจปัญหาอุปสรรคการ
ดําเนินกิจการของผู้ประกอบการ การศึกษาความต้องการของผู้ประกอบการท่ีมีต่อบทบาทและหน้าที่
ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ศึกษาบริบทของพ้ืนที่และศักยภาพพ้ืนฐานของจังหวัดชลบุรี 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ และสํารวจ วิเคราะห์และจัดทําเป็นยุทธศาตร์ฉบับสมบูรณ์  
จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยมีความสนใจในการจะศึกษาถึงบริบทปัญหาที่แท้จริงและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี จาก
ผู้ประกอบการเพื่อนํามาเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเพ่ือให้เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่อย่างแท้จริง โดยกําหนดเป็นแผนแม่บทการพัฒนาสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ชลบุรีเพ่ือจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้กับจังหวัดชลบุรัต่อไป 
 
 เนื้อหาในแผนยุทธศาสตร ์แผนยุทธศาสตร์ฉบับน้ี ประกอบไปด้วยเน้ือาส่วนสําคัญ 6 ส่วน  
 ส่วนที่ 1 ที่มาของแผนยุทธศาสตร์  ทีม่าของเน้ือหาและการเก็บข้อมูล 
 ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและศักยภาพของจังหวัดชลบุรีในการรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม 
  ส่วนที่ 3  ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการและความต้องการของผู้ประกอบการท่ีมีต่อ

บทบาทหน้าที่ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบรี 
 ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ขอสภาอุตสาหกรรม 
 ส่วนที่ 5 แผนยุทธศาสตร์ของสภาอุตสาหกรรจังหวัดชลบุรี ระยะเวลา 3 ปี (พศ.2559-
2562) 
 ส่วนที่ 6 แผนปฏิบัติการสภาอุตสาหกรรมจงัหวัดชลบุรี ปี 2560 
    
2. แนวคดิวา่ด้วยการวางแผนยุทธศาสตร์ 
  2.1 การวางแผนยุทธศาสตร์   
 การวางแผนยุทธศาสตร์  หรือ  การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เป็นกระบวนการ
ตัดสินใจเพ่ือกําหนดทิศทางในอนาคตขององค์กร  โดยกําหนดสภาพการณ์ในอนาคตทีต้่องบรรลุและ
กําหนดแนวทางในการบรรลุสภาพการณ์ที่กําหนดบนพ้ืนฐานข้อมูลที่รอบด้านอย่างเป็นระบบ  การ
กําหนดแนวทางที่จะบรรลุสภาพการณ์ในอนาคตที่ต้องการให้เกิดจะต้องต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่
รอบด้าน  คือจะต้องคํานึงถึงสภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดศักยภาพหรือขีดความสามารถขององค์กร 
และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม  การเมือง  และสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดแนวทางที่จะบรรลุสภาพการณ์ในอนาคตที่ต้องการให้เกิดจะต้องเป็นระบบ  คือ  แนวทาง
ที่กําหนดขึ้นจะต้องดําเนินไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอน การวางแผนยุทธศาสตร์จะต้องตอบคําถามหลัก  3  
ประการ  คือ   
 1. องค์กรกําลงัจะก้าวไปทางไหน (Where are you going?)   
 2. สภาพแวดลอ้มเป็นอย่างไร (What is the environment?)    
 3. องค์กรจะไปถึงจุดหมายได้อย่างไร (How do you get there?) 
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 2..2 กระบวนการการวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning Processes)  
 ประกอบด้วยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  1) กําหนดวิสัยทัศน์ (Vision) 
  2) กําหนดภารกิจหรือพันธกิจ (Mission) 
  3) กําหนดเป้าประสงค์หรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา (Goal) 
  4) กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์หรือยุทธศาสตร์ (Strategy) 
  5) กําหนดกลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา 
 
  แผนภาพ 1.1 แสดงลําดับขั้นของกระบวนการการวางแผนยุทธศาสตร์ 
 
 นามธรรม                                วิสัยทศัน์ (Vision)        ต้องการเป็น
อะไร 

                                         พันธกิจ (Mission)  ต้องทําอะไร 

     จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  ทําเพ่ืออะไร 

       ยุทธศาสตร์   ทําอย่างไร 

         แนวทางการพัฒนา  ทําโดยวิธีการใด 

 รูปธรรม                                   เป้าหมาย    ทําแค่ไหน/เท่าใด/กับใคร/เมื่อใด 

 

ที่มา : อนุรัตน์ อนันทนาธร (2559) 
 
 2.3 องค์ประกอบและกระบวนการท่ีสําคญัของวางแผนยุทธศาสตร ์
 การวางแผนยุทธศาสตร์ นอกจากจะกําหนดสาระของแผนกลยุทธ์ อันได้แก่ พันธกิจ 
จุดหมายวัตถุประสงค์ นโยบายและกลวิธีหรอืมาตรการ อันเป็นยุทธศาสตร์แล้วการวางแผนยุทธ์
ศาสตร์ จะต้องมีองค์ประกอบและกระบวนการที่สําคัญดังน้ี 
      1 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders Analysis)  
  การวิเคราะห์เรื่องผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders  Analysis)  ที่เก่ียวข้องกับองค์กร
มีส่วนช่วยในการกําหนดวิสัยทัศน์   พันธกิจ   และเป้าประสงค์หลักของหน่วยงานได้ถูกต้อง 
เน่ืองจากหน่วยงานไม่เพียงแต่มีความผูกพันธ์กับกระทรวงเจ้าสังกัดและผู้รับบริการเทา่น้ัน แต่ยังมีผูม้ี
ส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ อีกด้วย  มีส่วนได้เสียต่อองค์กร (Stakeholder   Influence)  ซึง่มีอิทธิพลต่อ
การวางแผนและการดําเนินงานของหน่วยงาน จําแนกได้เป็น 3 ประเภท ดังน้ี 
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  (1) ผู้มีส่วนไดเ้สียภายในองค์กร (Internal Stakeholders) ได้แก่ ผูบ้ริหารทุกระดับ
และ เจ้าหน้าทีร่ะดับปฏิบัติงาน  
   (2) ผู้มีส่วนไดเ้สียโดยตรงในการรับบริการ (Marketplace Stakeholders)  เช่น 
ผู้รับบริการ พันธมิตร ผู้รับจา้ง และขายครุภัณฑ์และวัสดุในการจัดซื้อจดัจ้างตามระเบียบพัสดุ เป็น
ต้น  
   (3) ผู้มีส่วนไดเ้สียในสังคมแต่อยู่นอกองคก์ร (External Stakeholders)  เช่น 
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  คณะกรรมการอาหารและยา  สถาบันการเงิน  สภาหอการค้า สภา
อุตสาหกรรม  องค์กรพัฒนาเอกชน  และสือ่มวลชน  รวมทั้งกลุ่มการเมอืงที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ  ตลอดจนศาลยุติธรรม  และศาลปกครอง  เป็นต้น  ซึ่งทําหน้าที่ในการกํากับดูแล  และ
ป้องกันและแก้ไขข้อขัดแย้ง/ข้อร้องเรียนระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เพ่ือให้เกิดความเป็น
ธรรมทั้งสองฝ่าย  

   2.4 การวิเคราะห์สถานการณท์ั้งภายในและภายนอกองค์การ 
  1) การวิเคราะห์สถานการณ์ภายในองคก์าร   โดยปกติจะใช้หลัก “SWOT”  ในการ
วิเคราะห์   ซึ่งจะเป็นการประเมินจุดเด่นหรือจุดแข็ง (Strengths)  หรือศักยภาพของการดําเนินงานของ
องค์การที่ผ่านมาทั้งในอดีตและปัจจุบันว่าประสบความสําเร็จเพียงใด เช่น ตรวจสอบศักยภาพด้าน
ทรัพยากรในการบริหาร  อาทิ  คน  เงิน  วัสดุอุปกรณ์  สื่อการสอน  เทคโนโลยีสมัยใหม่  วิธีการ
จัดการหลักสูตร   วิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness)  ขององค์การว่ามีปัญหาอะไรบ้าง  ตลอดจนวิเคราะห์
โอกาส (Opportunity)  ที่จะสนับสนุนให้มกีารแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาองค์การให้เติบโต หรือมีความ
เป็นเลิศ และวิเคราะห์ว่ามีอุปสรรค/ข้อจํากัดหรือภาวะคุกคาม (Threat)  อะไรบ้างที่อาจเกิดขึ้นเมื่อ
เราดําเนินโครงการแล้ว  ทั้งน้ีเพ่ือจะได้ใช้ตรวจสอบสภาวะความเสี่ยง (Risks)  และใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจเลือกทางเลือกในการวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนทําให้องค์การมี
ความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานให้สําเร็จลลุ่วงตามจุดหมายที่กําหนดไว้ในที่สุด 
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ควรครอบคลุมประเด็นต่อไปน้ี 
   ความเหมาะสมของโครงสร้างองค์การและความชัดเจนของนโยบายที่หน่วยงาน
กําหนด 
   ประสิทธผิลในระดับผลลัพธ์ (ผลประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย) ในช่วงเวลาที่ผ่านมา
และประสิทธิภาพในระดับผลผลิต (เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพตามมาตรฐานเชิงเวลา และเชิงต้นทุน) 
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา รวมทั้งความคุ้มค่า (B/C Ratio หรือ Cost Effectiveness) ของภารกิจใน
ช่วงเวลาที่ผ่านมา  
   การบริหารบุคคลและการพัฒนาบุคลากร (อัตรากําลัง คุณภาพบุคลากร การ
คัดเลือกบุคลากร   การให้รางวัลและการลงโทษ   ขวัญและกําลังใจ   การฝึกอบรมระหว่างการ
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ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  การฝึกอบรมผู้บรหิารระดับต่างๆ การถ่ายทอดภูมิความรู้ก่อนเกษียณอายุ 
เป็นต้น) 
    ประสิทธิภาพทางการเงนิและการระดมทุน 
    การบริหารพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง ความพร้อมใช้ของครุภัณฑ์ การใช้
ครุภัณฑ์ได้อย่างสมประโยชน์ การบํารุงรักษาครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ การจัดหาวัสดุ
สิ้นเปลือง เป็นต้น) 
    การบริหารจัดการ (การวางแผนปฏิบัติการ การวิจัยและพัฒนา การติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน  การประเมินผล  การจัดทําฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ การ
สื่อสารภายในหน่วยงาน วัฒนธรรมองค์การ และภาวะผูนํ้า เป็นต้น) 
  2) การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกองค์การ เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ   ที่อยู่
ภายนอกองค์การ แต่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงานขององค์การทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น 
สภาพแวดล้อมทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กลุ่มผลประโยชน์ คู่แข่งขัน ความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยี ฯลฯ ปัจจัยต่าง ๆ เหล่าน้ีองค์การควบคุมได้ยาก ดังน้ันในการวางแผนกลยุทธ์ ผู้วางแผน
จะต้องให้ความสําคัญกับการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกองค์การ เพ่ือนํามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนกล
ยุทธ์ให้มีประสทิธิภาพ  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ควรครอบคลุมประเด็นต่อไปน้ี  
     ปัจจัยเอ้ือ/ปัจจัยอุปสรรคด้านสังคมและวัฒนธรรม  
     - ปัจจัยเอ้ือด้านสังคมในประเด็นที่เก่ียวกับความต้องการของประชาชน หรือ
ปัญหาของสังคม หรือข้อเรียกร้องของกลุ่มบุคคลที่มสี่วนได้ส่วนเสีย รวมทัง้เครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ภาคเอกชน ตลอดจนโครงสร้างประชากร 
การศึกษา อนามัย อาชีพ ความรู้ เจตคติ พฤติกรรม แนวคิด อนุรักษ์ กระแสวัฒนธรรมจาก
ต่างประเทศ  ค่านิ ยมความเช่ือ ขนบธรรมเนียม และประเพณ ีเป็นต้น 
     ปัจจัยเอ้ือ/ปัจจัยอุปสรรคด้านเทคโนโลยี (นวัตกรรม และความมีอยู่ของ
เทคโนโลยี เป็นต้น)  
     ปัจจัยเอ้ือ/ปัจจัยอุปสรรคด้านเศรษฐกิจ (ภาวะทางเศรษฐกิจ ภาวะการจ้าง
งาน อัตราดอกเบ้ีย และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เป็นต้น)  
     ปัจจัยเอ้ือ/ปัจจัยอุปสรรคด้านการเมืองและกฎหมายภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ  
     - แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ และกฎกระทรวงเก่ียวกับการ
แบ่งอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานภายในกระทรวง ปี 2545 และพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังหน่วยงาน 
     - นโยบายของรัฐบาล 
     - เป้าประสงค์ที่กําหนดในแผนยุทธศาสตร์กระทรวง 
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     - อุปสรรคเกี่ยวกับการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
     - อุปสรรคหรือข้อจํากัดที่เกิดจากกฎหมายหรือระเบียบ 
     - อุปสรรคหรือข้อจํากัดที่เกิดจากโครงสร้างส่วนราชการ 
     - อุปสรรคหรือข้อจํากัดที่เกิดจากมาตรฐานการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดการ
ยอมรับในระดับนานาประเทศ  
 2.5 การประเมินสถานภาพของหน่วยงาน ควรครอบคลุมประเด็นต่อไปน้ี  
   • ความโน้มเอียงระหว่างจุดแข็งและจุดอ่อน  
   • ความโน้มเอียงระหว่างโอกาสและภัยอุปสรรค  
   • สรุปความเป็นไปได้ที่จะมียุทธศาสตร์เชิงรุก  เชิงรักษาสถานภาพความเช่ียวชาญ เชิง
ปรับปรุงส่วนด้อย และเชิงตัดทอนภารกิจ  เป็นต้น  

 2.6 การจัดวางทิศทางของหน่วยงาน 
   การจัดวางทิศทางเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน  มีข้อความท่ีสําคัญประกอบด้วย 
“วิสัยทัศน์ (Vision)” “พันธกิจ (Mission)” และ “เป้าประสงค์หลักของหน่วยงาน  (Organization’s 
Objective or Goal)”  

 
แผนภาพที่ 1.2 แสดงแผนผงักระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 

6

ผลลพัธ์
เป้าหมาย+KPI

2Q2TP

แผนกลยุทธ์

วสัิยทัศน์
Vision

พนัธกจิ
Mission

เป้าประสงค์หลกัขององค์กร

สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดอ่อน/แข็ง

สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส/อุปสรรค

• กลยุทธ์ระดบัสํานัก/กองผลผลติ
เป้าหมาย+KPI

QQCT

• กลยุทธ์ระดับ ส่วน / ฝ่ายกจิกรรม
เป้าหมาย+KPI

QT

แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี
และประจาํปี

SWOT SWOT

ทศิ
ทาง

ของ
องค์

กร

กลยุทธ์ระดับกรม

1
1

2

3

4

5

1. ภารกจิหลกั 2. ภารกจิหลกั 3. ภารกจิสนับสนุน

1.1 ภารกจิหลกั 1.2 ภารกจิหลกั 1.3 ภารกจิสนับสนุน

1. 1.1กจิกรรมหลกั 1. 1.2 กจิกรรมหลกั 1.1.3 กจิกรรมสนับสนุน
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  จากแผนภาพที่ 1.2 สามารถอธิบายได้ดังน้ี กระบวนการในการวางแผนยุทธศาสตร์ 
ขั้นตอนที่สําคัญ ได้แก่  
     1. วิสัยทัศน์ เป็นข้อความแสดงภาพที่หน่วยงานอยากจะเป็นในช่วง 4-5 ปีข้างหน้าและ
เกิดจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและการวิเคราะห์ศักยภาพของหน่วยงาน  ซึ่งมีข้อมูล
เชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพสนับสนุนการวิเคราะห์ (มิใช่ข้อความท่ีเป็น “คําขวัญ” ของ
หน่วยงาน หรือข้อความท่ีแสดงภาพเพ้อฝันที่ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม) 
   2. พันธกิจ เป็นข้อความระบุหน้าที่ความรับผิดชอบหรือบทบาทซึ่งกําหนดจะทําในช่วง 
4-5 ปีข้างหน้าที่สอดคล้องกับกฎหมายการจัดต้ังหน่วยงาน  
   3. เป้าประสงค์หลักของหนว่ยงาน  เป็นขอ้ความระบุกลุ่มเป้าหมายผู้รบับริการที่
ชัดเจน และผลประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับที่มีความสมัพันธ์กับพันธกิจโดยตรง  
      4. การกําหนดกลยุทธ์ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 ระดับ ได้แก่กลยุทธ์ระดับหน่วยงานเช่น กล
ยุทธ์ของกระทรวง กรม  กลยุทธ์ระดับสํานัก/กอง เช่น สํานักปลัด กองการเจ้าหน้าที่ และกลยุทธ์
ระดับฝ่าย เช่นฝ่ายสารบรรณ ฝ่ายสรรหาและคัดเลือก เป็นต้น ทั้งน้ีกลยุทธ์ในทุกระดับจะต้อง
สอดคล้องกับเป้าประสงค์ พันะกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กรด้วย  

            โดยสรุป การวางแผนยุทธศาสตร์และการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic management)   
เป็นเครื่องมือทางการบริหารที่เน้นการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเร่ิมต้นจากจากวิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหารที่ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก องค์กร 
เพ่ือวางแนวทางการดําเนินงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ และก่อให้เกิดความได้เปรียบ
จากคู่แข่งขันทางธุรกิจ ความสําคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ประกอบไปด้วย    

1.) เป็นการกําหนดกรอบหรือทิศทางการทํางานขององค์กรให้ชัดเจน โดย การ
เขียนวัตถุประสงค์ของ องค์กรไว้อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะทําให้เลือกใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม          

2.) ช่วยให้ผู้บริหารปรับตัวตามสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและสามารถ
ปรับทิศทางการ ดําเนินงานได้สอดคล้องกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

3.) .สร้างความพร้อมให้กับองค์กร การจัดการเชิงกลยุทธ์ทําให้องค์กรมีการ
วิเคราะห์และประเมิน ปัจจัยต่างๆภายในองค์กรอย่างสม่ําเสมอ เป็นการพัฒนา
บุคลากรให้มีความพร้อมในการรับกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่อาจ
เกิดขึ้นได้   

4.) ช่วยสร้างประสิทธิภาพและศักยภาพด้านการแข่งขันให้กับองค์กร เสริมสร้าง
การพัฒนาขีดความสามารถส่งผลให้เกิดความได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน  

5.) ช่วยให้การทํางานสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เน่ืองจากมีการกําหนดกล
ยุทธ์และการควบคุมตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน    
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6.)  ทําให้องค์กรมีมุมมองการบริหารอย่างครอบคลุม เน่ืองจากการบริหารเชิงกล
ยุทธ์ให้ความสําคัญกับปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อการบริหารองค์กรทั้งปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอก      

 การจัดการเชิงกลยุทธ์ถือเป็นเคร่ืองมือสําคัญสําหรับผู้บรหิารหรือผู้ประกอบการ ที่จะ
นําไปสู่การเพ่ิมโอกาสความสําเร็จ เพราะเก่ียวข้องกับการวิเคราะห์และประเมินสภาพการณ์ในระยะ
ยาวขององค์กร เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการดําเนินงานที่สามารถประเมินและปรับเปลี่ยนภายในแต่
กระบวนการ ให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกได้ตลอดเวลา 
  
 
3. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564  
 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564 ฉบับน้ี จัดทําขึน้โดยกระทรวง
อุตสาหกรรมเพ่ือเป็นทิศทางการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและการดําเนินงานของกระทรวง
อุตสาหกรรม โดยกรอบแนวคิดแผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564 น้ี ให้
ความสําคัญต่อความสอดคล้องกับแผนและนโยบายในระดับต่าง ๆ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ประเด็นสําคัญตามมติและข้อสั่งการของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม (นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช) แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 
รวมทั้งให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบรบิทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทัง้ในด้านภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมไทยในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด (Positioning) ซึ่งแสดงถึง
ศักยภาพของพ้ืนที่ที่มีความต้องการในการพัฒนาอุตสาหกรรม เพ่ือก่อให้เกิดการเช่ือมโยงในทิศทาง
เดียวกันอย่างเป็นรูปธรรมและมุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืนอย่างแท้จริง (กระทรวงอุตสาหกรรม, 
2559) 
 กระบวนการการจัดทําแผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564 ได้
ครอบคลุมการพิจารณาและวิเคราะห์บริบทที่เก่ียวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม (SWOT Analysis) 
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factors) จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร การ
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก(External Factors) โอกาสและอุปสรรคในมิติต่าง ๆ ที่มผีลต่อด้าน
อุตสาหกรรม ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งถือเป็นหัวใจสําคญัในการให้บรกิาร และจาก
การวิเคราะห์ดังกล่าวจึงนําไปสู่การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด และ
แนวทางการดําเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม 
 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564 ได้กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี 
 วิสัยทัศน์ 
 กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นองค์กรนําการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ความย่ังยืน 
 พันธกิจ 
 1. กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พร้อมทั้งช้ีนํา 
และเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม ให้ก้าวทันโลก 
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 2. สร้างโอกาสและพัฒนา สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการลงทุนและการประกอบกิจการ 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
วิสาหกิจชุมชน ให้มคีวามเข้มแข็ง และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 
 4. กํากับดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาอย่างสมดุลและย่ังยืน เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และมคีวามรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ชุมชน และสังคม 
 5. บูรณาการและติดตามการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมกบัหน่วยงาน และภาคส่วนที่เก่ียวข้อง เพ่ือผลักดันให้เกิดประสิทธิผล 
 ในการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ัน จําเป็นต้องผลักดันให้ภาคการผลิตมีความสมดุล มั่นคง และ
ย่ังยืนซึ่งการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ โดยการนํา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้ จะก่อให้เกิดการเพ่ิมผลิตภาพ 
มูลค่า และมาตรฐานรวมถึงพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความเข็มแข็ง และแข่งขันได้ในเวที
โลก ซึ่งสามารถทําได้โดยการพัฒนาปัจจัยสนับสนุน ทั้งในด้านกฎหมายและกฎระเบียบ การอํานวย
ความสะดวกในการประกอบกิจการ การรวมกลุ่มคลัสเตอร์ และการบูรณาการนโยบาย/แผนงานกับ
ภาคส่วนที่เก่ียวข้อง จะเอ้ือให้เกิดการลงทุนและลดอุปสรรคในธุรกิจอุตสาหกรรม นอกจากน้ีการ
ส่งเสริมสถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จะอาศัยการกํากับดูแลอย่างทั่วถึง การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อน อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการอย่าง 
ต่อเน่ือง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับโครงสร้างการผลิตเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม 
 เป้าประสงค์เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคลอ้งกับศักยภาพพ้ืนฐานของ
ประเทศ โดยเน้นการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและมาตรฐาน ให้
ภาคอุตสาหกรรมมีความสามารถในการแข่งขันในระดับที่สงูขึ้น โดยมีกลยุทธ์ที่สําคัญ ดังน้ี 
 1. ประยุกต์ใช้ดิจิทัล วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตของภาคอุตสาหกรรม 
 2. เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรมให้มี
ความได้เปรียบในการแข่งขัน 
 3.พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
 4.เสริมสร้างศักยภาพการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
 5.พัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบรับรอง และการควบคุมกํากับดูแลเพ่ือเอ้ือต่อความ 
ปลอดภัยของประชาชนและพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 6. พัฒนาวัตถุดิบต้นนํ้าและอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม 
 เป้าประสงค์เพ่ือสร้างโอกาสและลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม โดยมีกล
ยุทธ์ที่สําคัญ ดังน้ี 
 1.ปรับปรุงกฎหมายที่เอ้ือต่อการลงทุนและการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 
 2.กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจ 
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อุตสาหกรรม เพ่ือบูรณาการการทํางาน และประกอบการตัดสินใจในการลงทุน 
 3.พัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกจิพิเศษเพ่ือส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนา 
อุตสาหกรรม 
 4.แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 เป้าประสงค์เพ่ือลดปัญหาการก่อมลภาวะและสร้างความย่ังยืนให้กับภาคอุตสาหกรรม  

โดยมีกลยุทธ์ทีส่ําคัญ ดังน้ี 
 1. ส่งเสริมสถานประกอบการให้มีการพัฒนากระบวนการผลิตและยกระดับการรับรอง 
อุตสาหกรรมสเีขียว 
 2. พัฒนาปัจจยัแวดล้อมเพ่ือผลักดันและจูงใจใหส้ถานประกอบการมีการปรับปรุงระบบ
เพ่ือเป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม  
 3. บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมครบวงจร 
 4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทีส่ะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5. พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยการมีสว่นร่วมของ
ท้องถิ่นและชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กร 
 เป้าประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบและความสามารถของบุคลากรในการให้บรกิารแก่
ผู้ประกอบการและประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล โดยมีกลยุทธ์ทีส่ําคญั ดังน้ี 
 1. ปรับโครงสร้างองค์กร พัฒนาระบบบริหารจัดการ จัดหาเคร่ืองมือจัดการองค์ความรู้เพ่ือ
ยกระดับศักยภาพการปฏิบัติงาน  
 2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้สามารถผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมอยา่ง
ย่ังยืน 
 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการบริหารและการบริการที่มี 
ประสิทธิภาพ  
 4. ส่งเสริมธรรมาภิบาลและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  เพ่ือต่อต้านการทุจริต
คอรัปช่ัน  
 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564 ไปสูก่ารปฏิบัติ 
จําเป็นต้องอาศัยการมีส่วนรว่มของทุกภาคส่วน ทั้งจากภาครัฐ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวง
อุตสาหกรรม ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือให้สามารถบูรณาการความร่วมมือและดําเนินการ 
โดยยึดแนวทางของแผน ยุทธ์ศาสตร์ฯ แปลงไปสู่แผนปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ เพ่ือก่อให้เกิดการ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการทรัพยากร และ
การติดตามและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนําไปสู่ความสัมฤทธ์ิผลในการพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมของประเทศในอนาคต 
 
 
 



13 
 

4. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย ระยะ 20 ปี 2559-2579  โมเดลประเทศ
ไทย 4.0 
 สุวิทย์ เมษินทรีย์ (2559)  ประธานกรรมาธิการวิสามัญจัดทําวิสัยทัศน์ และออกแบบ
อนาคตประเทศไทย สภาปฏิรูปแห่งชาติได้เสนอ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทย 
ยุทธศาสตร์สําคัญภายใต้การนําของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งได้เน้นในเรื่องการ
พัฒนาสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน” ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” ขับเคล่ือนตาม
ตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไก “ประชารัฐ” “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่าน
กลไก “ประชารัฐ”  
 เป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ของประเทศไทย ก็คือ การพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศในโลกท่ี
หน่ึงภายในปี พ.ศ.2575 การเป็นประเทศในโลกที่หน่ึง ในบริบทของประเทศไทยมีคุณลักษณะ 6 
ประการด้วยกันคือ 1. มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและวัฒนธรรมของตน 2. พัฒนาคนไทยเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ 3. มีสังคมที่มีคุณภาพ 4. มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ 5. มีโครงสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง 
และ 6. การมีบทบาทสําคัญในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก กลไกขับเคลื่อนความมั่งคั่งของ
ประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงมาโดยตลอด จาก “โมเดลประเทศไทย 1.0” ที่เน้นการขับเคล่ือนด้วย
เกษตรกรรม พัฒนาไปสู่ “โมเดลประเทศไทย 2.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และ “โมเดลประเทศไทย 
3.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมหนักตามลําดับ ซึ่งประเทศไทยในศตวรรษท่ี 21 จะต้องเปลี่ยนผ่านจาก
โมเดลประเทศไทย 3.0 เป็น “โมเดลประเทศไทย 4.0” เพ่ือพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศ
ในโลกที่หน่ึง ปรับเปลี่ยนจากประเทศ “รายได้ปานกลาง” เป็นประเทศ “รายได้สูง” ปรับเปลี่ยนจาก
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย “ประสิทธิภาพ” เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย “นวัตกรรม” 
 โมเดลประเทศไทย 4.0 ประกอบด้วย “กลไกการขับเคลื่อน”  ชุดใหม่ (New Growth 
Engine)  3 กลไกสําคัญคือ 1. กลไกขับเคลื่อนผ่านการสร้างและยกระดับผลิตภาพ (Productive 
Growth Engine) 2.กลไกขับเคลื่อนที่คนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive 
Growth Engine) และ 3. กลไกการขับเคล่ือนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน (Green Growth 
Engine) 
  ภายใต้ “โมเดลประเทศไทย 4.0” จําเป็นจะต้องมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ
จากเดิมที่มี “ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ให้มี “ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน” เพ่ือเปล่ียนจาก
โครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “เพ่ิมมูลค่า” ไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “สร้างมูลค่า” 
ซึ่งประกอบด้วย  5 กลุ่มหลัก ๆ  
  1. กลุ่มอุตสาหกรรมทางชีวภาพ  
  2. กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
   3. กลุ่มอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมและการออกแบบ  
  4. กลุ่มอุตสาหกรรมเกี่ยวเน่ืองกับคุณภาพชีวิต และ  
  5. กลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
  ทั้ง 5 กลุ่มอุตสาหกรรมนี้ต้ังอยู่บนฐานของความได้เปรียบเชิง “ธรรมชาติ” และความ
ได้เปรียบเชิง “วัฒนธรรม” ที่ประเทศไทยมีอยู่เดิม และต่อยอดด้วยการบริหารจัดการ องค์ความรู้
สมัยใหม่ เทคโนโลยี มิเพียงเท่าน้ัน ทั้ ง 5 กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ น้ี จะสอดรับกับพลวัตการ
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เปลี่ยนแปลงในประชาคมโลกท่ีกําลังค่อยๆ เปลี่ยนผ่านจากยุคของสังคมที่เน้น “องค์ความรู้” มาสู่ยุค
ของสังคมที่เน้นการยกระดับ “คุณภาพชีวิต” มากขึ้น 
 ในอดีตประเทศไทยมุ่งเน้นการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเป็นสําคัญโดยขาดการพัฒนา
ในมิติอ่ืนให้มคีวามสอดคล้องกัน โมเดลประเทศไทย 4.0 จึงเน้นการ “พัฒนาที่สมดุล” ใน 4 มิติ 
กล่าวคือ “ มีความสมดุลใน ความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ การรักษ์สิง่แวดล้อม การมีสังคมที่อยู่ดีมี
สุข และ การเสริมสร้างภูมิปญัญามนษุย์”  โดยการพัฒนาที่สมดุลต้ังอยู่บนฐานคิดของ “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” หลักการสําคัญของปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมีอยู่ว่า “เมื่อพร่อง ต้องรู้จักเติม 
เมื่อพอ ต้องรู้จักหยุด เมื่อเกิน ต้องรู้จักปัน” ในระดับจุลภาคการรู้จักเติม รู้จักพอ รู้จักปัน จะทําให้
ประชาชนมีหลักประกันในด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม เกิดสังคมที่เก้ือกูลและแบ่งปัน 
ก่อให้เกิดการสร้างเสริมพลังทางสังคมและการสร้างความเป็นปึกแผ่นของคนในสังคมตามมาใน
ระดับมหภาค การรู้จักเติม รูจ้ักพอ รู้จักปัน จะทําให้ประเทศไทยสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
พลวัตโลก เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เกิดการผนึกกําลังของทุก
ภาคส่วน การรู้จักเติม รู้จักพอ รู้จักปัน จึงเป็น “ระบบคุณค่าใหม”่ ที่จะสามารถนําพาประเทศไทย
ไปสู่ความมั่งคั่ง ความมั่นคงและความย่ังยืนในโลกที่หน่ึงได้ในที่สุด 
  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศในโลกท่ีหน่ึงได้น้ัน 
จําเป็นต้องมีความพร้อมในทกุด้าน แต่ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในสภาวการณ์ที่ไม่เป็นปกติและไมม่ี
ความพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นประเทศในโลกที่หน่ึงดังที่คาดหวังไว้ เน่ืองจากยังคงประสบกับปัญหา
ที่สะสมเรื้อรังในหลายด้านโดยเฉพาะอย่างย่ิง ปัญหาความขัดแย้งรุนแรง ปัญหาความเหลื่อมล้ําของ
คนในสังคม และปัญหาการทุจริตคอรัปช่ัน ดังน้ัน ประเทศไทยจึงมภีารกิจที่สําคัญในการขับเคลื่อน
ไปสู่การเป็นประเทศในโลกทีห่น่ึงอยู่ 2 วาระ ได้แก่ 1.วาระการปฏิรูป (Reform Agenda) คือ การ
ปฏิรูปประเทศในประเด็นปัญหาที่สะสมเรื้อรังมานาน เพ่ือทําให้ประเทศกลับเข้าสู่สภาวะปกติ และ 2.
วาระการปรับเปลี่ยน (Transformation Agenda) คือ การปรับเปลี่ยนเพ่ือเตรียมความพร้อมและ
เพ่ิมขีดความสามารถของประเทศไทยในการพัฒนาเป็นประเทศในโลกทีห่น่ึง วาระการปฏิรูปและ
วาระการปรับเปลี่ยน จะมีลักษณะงานที่แตกต่างกัน กล่าวคือ  
 “วาระการปฏิรูป” จะมีลักษณะงานเป็นการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้างและระบบรวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรม ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาสภาปฏิรูปแห่งชาติได้มีการพิจารณาศึกษา 
วิเคราะห์และสังเคราะห์จนได้ข้อเสนอวาระการปฏิรูปจํานวน 37 วาระด้วยกัน อาทิ ระบบ
งบประมาณ กระบวนการยุติธรรม การปฏิรูปที่ดิน การปรับโครงสร้างภาษี การจัดต้ังสมัชชาคุณธรรม 
เป็นต้น ส่วน“วาระการปรบัเปลี่ยน” จะเป็นภารกิจใหม่ที่จะต้องดําเนินการเพ่ือตระเตรียมและเติม
เต็มประเทศใหม้ีขีดความสามารถในการพัฒนาต่อไป เช่น กลไกการขับเคลื่อนประเทศชุดใหม่ การ
ส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ ระบบบริหารจัดการนํ้า การปรับเปลี่ยนสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิตอล 
และการบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เป็นต้น 
  ด้วยสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันยังคงต้องเผชิญกับปัญหารุมเร้าหลายประการ 
ด้วยเหตุน้ีในระยะแรกจําเป็นต้องเน้นการขับเคลื่อนวาระการปฏิรูปเป็นสําคัญโดยมีเป้าหมายให้
ประเทศกลับคนืสู่สภาวะปกติ ซึ่งเมื่อปัญหาสําคัญหลายประการได้รับการแก้ไขจนประเทศกลับเข้าสู่
สภาวะปกติแล้ว จุดเน้นจะเปลี่ยนไปสู่การขับเคลื่อนวาระการปรับเปล่ียน เพ่ือให้ประเทศมีขีด
ความสามารถเพียงพอต่อการพัฒนาเป็นประเทศในโลกทีห่น่ึงต่อไป  



15 
 

 
5. โครงการพัฒนาระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
 5.1 การก่อเกิดของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor Development) 
 โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor 
Development) กําเนิดขึ้นจาก มติคณะรฐัมนตรี ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559  มีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ และมอบหมายให้รอง
นายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับกระทรวงคมนาคม (คค.) กองทัพเรือ และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง พิจารณาจัดทํารายละเอียดโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ให้
แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตร ี(สภาพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ, 
2559) 
  โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เกิดขึ้นด้วยความมีเหตุผลและความ
เหมาะสมหลายประการได้แก่พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทยปัจจุบันเป็นฐานการ
ผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลังงาน และยานยนต์ ซึ่งมี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 5 ของประเทศ มีการจ้างงานและมีแรงงานทีมีทักษะจํานวน
มาก  ประกอบกับรัฐบาลในทุกยุคทุกสมัยมีการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจด้านอ่ืนๆ ทั้งทางถนน รถไฟ ท่าเรือ และนิคมอุตสาหกรรม แหล่งพลังงาน 
อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางเรือของอาเซียน ที่สามารถเช่ือมโยงไปยังท่าเรือนํ้าลึกทวายของ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ท่าเรือสีหนุวิลล์ของราชอาณาจักรกัมพูชา และท่าเรือวังเตาของ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวมทั้งเป็นที่รู้จักของนักลงทุนทั่วโลก จึงเป็นเหตุให้ริเริ่มโครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) ให้เป็นเขต
เศรษฐกิจช้ันนําของอาเซียน เพ่ือส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทยให้เป็นกลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต (New Engine of Growth) 
 5.2 กรอบแนวคิดการพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor Development)       โ ค ร ง ก า ร
พัฒนาระเบียงเศรษบกิจพิเศษเป็นโครงการขนาดใหญ่ (MAGA PROJECT) ของรัฐบาล มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนที่สามจังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และ
จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีความได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์และเป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรมหลักของประเทศ 
ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศาที่รองรับความเจริญเติบโตของภูมิภาคในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก แบ่งออกแป็นเขตอุตสาหกรรม เขตพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน และ เขตพัฒนาเมือง เพ่ือรองรับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558  
ที่เห็นชอบในหลักการส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ให้เป็นกลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต 
(New Engine of Growth) ประกอบด้วย  (1) การต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-
curve) และ (2) อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) โดยส่งเสริมให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว มี
การบูรณาการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบคมนาคมขนส่งให้เช่ือมโยงทั้งระบบและมีประสิทธิภาพ 
การให้สิทธิประโยชน์และการอํานวยความสะดวกแก่นักลงทุน การพัฒนาเมืองและความเป็นอยู่ของ
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ประชาชนในพ้ืนที่ การดําเนินการด้านผังเมือง สิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ การพัฒนา
แหล่งนํ้าให้มีคุณภาพและพอเพียงกับอุตสาหกรรม เกษตร ท่องเที่ยว และอุปโภคบริโภค และ
ประเมินผลกระทบต่อประชาชน โดยให้มีพระราชบัญญัติการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก พ.ศ. .... เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าว 
 1. การพัฒนาเพื่อขยายศักยภาพของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 
 โครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวียออกของไทย หรือ Eastern Seaboard  
เป็นโครงการเดิมที่ริเริ่มต้ังแต่ปี 2524 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ
ไทย พ้ืนที่ เป้าหมายระยะแรก 2 บริเวณ  คือ (1) บริเวณมาบตาพุด จังหวัดระยอง สําหรับ
อุตสาหกรรมหลักที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง และ (2) บริเวณแหลมฉบัง 
จังหวัดชลบุรี สําหรับอุตสาหกรรมเบาและอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออกที่ไม่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม ต่อมา
ในปี 2539 ได้มีการขยายพ้ืนที่เป้าหมายครอบคลุม 8 จังหวัดภาคตะวันออก ปัจจุบันพ้ืนที่บริเวณ
ชายฝ่ังทะเลตะวันออกเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตร
เคมี พลังงาน และยานยนต์เงินลงทุนเอกชนในภาคอุตสาหกรรมมูลค่า 1.9 ล้านล้านบาท ร้อยละ 36 
ของประเทศ การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐมูลค่า 3 แสนล้านบาท มีผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ณ ราคาประจําปี คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 5 ของประเทศ และผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาอุตสาหกรรมคิด
เป็น 1 ใน 3 ของประเทศ หรือร้อยละ 39 มีความพร้อมของระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งทางถนน 
รถไฟ ท่าเรือ และนิคมอุตสาหกรรม โดยมีพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมรองรับอีกประมาณ 30,000 ไร่ อีก
ทั้งยังเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางเรือของอาเซียน สามารถเช่ือมโยงไปยังท่าเรือนํ้าลึกทวายของ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ท่าเรือสีหนุวิลล์ของราชอาณาจักรกัมพูชา และท่าเรือวังเตาของ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และเป็นที่รู้จักของนักลงทุนทั่วโลก จึงยังมีศักยภาพสูงที่จะขยายให้
เป็นแหล่งการลงทุนของประเทศ 
  2.. การลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเพื่อการบูรณาการเช่ือมโยงท้ังระบบ 
  การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือการรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมและการดึงดูด
การลงทุนภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ ประกอบไปได้ด้วยการลงทุนเพ่ือเช่ืมโยง 3 ท่าอากาศ
ยานหลัก ได้แก่  สุวรรณภูม ิดอนเมือง และอู่ตะเภา  โดยเช่ือมโยงการคมนาคมขนส่งทัง้ทางถนน ทาง
ราง ทางเรือ และทางอากาศ เพ่ือลดระยะเวลาในการเดินทาง ลดเวลาในการขนส่งสินคา้ ลดต้นทุนโล
จิสติกส์ และเพ่ิมความปลอดภัยในการเดินทาง พัฒนาท่าเรือโดยเพ่ิมศักยภาพเรื่องการขนส่งสินค้าทั้ง
อุตสาหกรรมและการเกษตร เพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวทางทะเล โดยเฉพาะอย่างย่ิงพัฒนาท่าเรือนํ้า
ลึกจุกเสม็ดให้เป็นจุดจอดเรือยอชท์ เรือข้ามฟาก (Ferry) และเรือสําราญ (Cruise) เน้นการเช่ือมโยง
กับท่าเรือท่องเท่ียวอ่ืน 2 ฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน เพ่ือรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในทุกด้านที่
มีแนวขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมภายในปี 2561 โดยองค์ประกอบ
โครงข่ายคมนาคมที่สําคญั มดัีงน้ี 
   2.1 ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 16,7000 ไร่ เป็น
พ้ืนที่ที่ใช้งานทางทหารฝั่งตะวันตกของทางว่ิง โดยเป็นที่ต้ังหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือประมาณ 
8,000 ไร่ ปัจจบัุนมีการดําเนินงานเป็นท่าอากาศยานนานาชาติภายใต้การบริหารของกองทัพเรือตาม 
พรบ.กองทุนหมุนเวียน ใช้พ้ืนที่สําหรับเป็นอาคารผู้โดยสารและสิ่งอํานวยความสะดวกประมาณ 100 
ไร่ มีการใช้ประโยชน์ตอบสนองภารกิจ 2 ด้าน อย่างสมดุล คือทั้งภารกิจทางทหารเพ่ือความม่ันคง 
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และภารกิจในการเป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์ เพ่ือเป็นการใช้ศักยภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้
หลักการ “การใช้สนามบินร่วม พลเรือน และทหาร” (Joint Use Civil Military Airport) 
  ทั้งน้ี กองทัพเรือมีแผนพัฒนาเพ่ือดําเนินงานในเชิงพาณิชย์ตามนโยบายพัฒนาท่า
อากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาให้เป็นสนามบินเชิงพาณิชย์แห่งที่ 3 เพ่ือรองรับการพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจภาคตะวันออก ประกอบด้วยการจัดเตรียมพ้ืนที่เป็นศูนย์ซ่อมอากาศยาน (MRO) 1,150 ไร่ 
พ้ืนที่สําหรับเป็นศูนย์ขนส่งสนิค้าทางอากาศและระบบโลจิสติกส์ (Air Cargo and Logistics Hub) 
550 ไร่ พ้ืนที่กิจการ General Aviation 130ไร่ พ้ืนที่รองรบัการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารเพ่ิมเติมใน
อนาคต 870 ไร่ จัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมด้านอุตสาหกรรมการบิน 350 ไร่ และประกอบกิจการพาณิชย์
ปลอดอากร (Free Trade Zone) 320 ไร่ ทั้งน้ี กองทัพเรือจะจัดทําผังพ้ืนที่ และจัดหาผู้เช่ียวชาญมา
ออกแบบวางผังสิ่งปลูกสร้าง ในสนามบิน (Airport Layout) โดยละเอียดต่อไป 
   2.2 ศูนย์ซ่อมบํารุงอากาศยาน ปัจจุบันคาดการณ์ว่าประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายด้าน
การซ่อมบํารุงของเครื่องบินพาณิชย์ประมาณ 771.0 ล้านดอลลาร์สหรฐั และคาดว่าจะเพ่ิมขึ้นทุกปี 
ในปี พ.ศ. 2567 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงเกือบร้อยละ 60 สญูเสียให้กับต่างประเทศ เน่ืองจาก
ประเทศไทยขาดผู้ประกอบการซ่อมบํารุงที่มีศักยภาพในการสร้างศูนย์ซอ่ม โดยท่าอากาศยานอู่
ตะเภามีความเหมาะสมเป็นลาํดับแรกที่จะพัฒนาศูนย์ซ่อมบํารุงอากาศยาน ปัจจุบันบริษัท การบิน
ไทย จํากัด (มหาชน) เช่าพ้ืนที่ 150 ไร่ เพ่ือก่อสร้างศูนย์ซอ่มอากาศยาน นอกจากน้ี กระทรวง
คมนาคมและกองทัพเรือได้จัดทําแผนการพัฒนา เพ่ือรองรับการขยายปริมาณผู้โดยสารทางอากาศ
และปริมาณการขนส่งสินค้าทีเ่พ่ิมขึ้น ได้แก่ (1) การพัฒนาสถานีรถไฟเช่ือมต่ออาคารผู้โดยสารหลัง
ใหม่โดยตรง (สถานีอู่ตะเภา) (2) การพัฒนาศูนย์พัฒนาบุคลากร ด้านการบิน (Aviation Training 
Center) และ (3) การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมโดยรอบพ้ืนที่โครงการ 
    2.3 ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ เป็นที่จอดเรือรบและฐานส่งกําลังบํารุง และใช้ประโยชน์
ในภาคอุตสาหกรรมต่อเรือ แท่นขุดเจาะนํ้ามัน และขนส่งผู้โดยสาร โดยมีแผนการพัฒนาท่าเรือนํ้าลึก
จุกเสม็ด ให้เป็นจุดจอดเรือยอชท์ เรือสําราญ (Cruise) และเรือข้ามฟาก (Ferry) เพ่ือเช่ือมต่อการ
เดินทางระหว่าง 2 ฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน พัทยา-จุกเสม็ด-ชะอํา โดยเรือสําราญจะสามารถใช้
เวลาล่องจากสัตหีบไปหัวหินภายใน 1 ช่ัวโมง และเช่ือมต่อระบบรถไฟเพ่ืออํานวยความสะดวกการ
ขนส่ง 
  3. การขยายทา่เรือแหลมฉบงัและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 
        (1) ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นท่าเรือนํ้าลึกหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่มี 
อัตราการเติบโตของการให้บริการขนถ่ายสนิค้าสูง มีความทันสมัยสามารถรองรับเรือบรรทุกตู้สินค้า
ขนาด 80,000 DWT (Post Panamax) มีขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้าได้ 11.1 ล้าน   ทีอียู
ต่อปี ทั้งน้ีเพ่ือลดปัญหาความแออัดของการจราจรหน้าทา่ และขยายขดีความสามารถของท่าเรือ
แหลมฉบังให้เป็นประตูการค้าหลักของประเทศที่มีประสทิธิภาพ รวมถึงอํานวยความสะดวกการขนส่ง
สินค้าของท่าเรือ ปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (STRO) รองรับตู้สินค้า 2 
ล้านทีอียูต่อปี พัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) รองรับตู้สินค้าชายฝั่ง 3 แสนทีอียูต่อปี และ
ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือแก้ไขปัญหาจราจรภายในท่าเรือ รวมทั้งโครงการท่าเรือแหลมฉบัง
ระยะที่ 3 เพ่ือรองรับตู้สินค้าได้สูง 8 ล้านทอีียูต่อปี 
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     (2) ท่าเรือมาบตาพุด เป็นท่าเรืออุตสาหกรรมที่มขีนาดใหญแ่ละทันสมัย มีการ
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร สามารถรองรับเรือบรรทุกขนาด 264,000 DWT เปิดให้บริการ 12 
ท่า (ท่าเรือสาธารณะ 2 ท่า และท่าเรือเฉพาะกิจ 10 ท่า) โดยมีเอกชน 19 ราย เช่าดําเนินการเป็น
ท่าเรือ คลังนํ้ามัน คลังสินค้า และโรงไฟฟ้า ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาตลาด ออกแบบเบ้ืองต้น 
และ EHIA ท่าเทียบเรืออุตสาหกรรมระยะที ่3 เพ่ือให้เป็นท่าเรือช้ันนําที่มีศักยภาพ ขีดความสามารถ 
และสิ่งอํานวยความสะดวกอย่างเพียงพอในการเป็นท่าเรือที่สําคัญในภูมภิาคเอเชีย มีเป้าหมายในการ
รองรับเรือขนส่งสินค้าเหลวและ ก๊าชธรรมชาติ ประกอบด้วย ท่าเรือสินค้าเหลว ท่าเรอืก๊าช ท่าเรือ
บริการ และพ้ืนที่คลังสินค้าและธุรกิจต่อเน่ืองกับก๊าชธรรมชาติ 
  4.  การพัฒนาโครงข่ายขนส่งทางบก พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกมีโครงข่าย
ถนนค่อนข้างสมบูรณ์ครอบคลุมทั่วถึง ทางหลวงสายหลักส่วนใหญ่ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนท่ี
สําคัญได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 3 34 36 304 331 344 361 และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
(มอเตอร์เวย์) หมายเลข 7 กรุงเทพฯ-ชลบุรี ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างส่วนขยายทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด และก่อสร้างเพ่ิมช่องจราจรและบูรณะทางหลวงในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออก ทั้งน้ีมีการพัฒนาโครงข่ายสายรองเพ่ือเช่ือมโยงระบบการขนส่งให้มีความสมบูรณ์ การ
ปรับปรุงโครงข่ายถนนหลักโดยรอบพ้ืนที่ท่าเรือแหลมฉบังเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทางและ
การขนส่ง และพัฒนาโครงข่าย ถนนเช่ือมโยงท่าอากาศยานสําคัญ 3 แห่ง อย่างเป็นระบบ ได้แก่ ท่า
อากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานอู่ตะเภา 
  รวมทั้งการพัฒนาระบบรางเพ่ือให้เป็นโครงข่ายหลักในการขนส่งสินค้าของประเทศ 
เช่ือมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างสถานีบรรจุและแยกกล่อง (ICD) ที่ลาดกระบังและท่าเรือแหลมฉบัง 
แก้ไขปัญหาขาดแคลนรถจักรและแคร่บรรทุกสินค้า เพ่ิมความปลอดภัยในการเดินรถ และเพ่ิม
ศักยภาพการบริการระบบราง ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-
แก่งคอย และมีโครงการสําคัญที่อยู่ในแผนดําเนินการในอนาคต เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 
กรุงเทพฯ-ระยอง โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง แหลมฉบัง-นครราชสีมา 
  3.6 การดึงดูด 10 อุตสาหกรรมเปา้หมาย ให้เป็นกลไกขบัเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต 
(New Engine of Growth) ประกอบด้วย การให้สิทธิประโยชน์แก่ นักลงทุนเพ่ิมขึ้นจากเดิม การ
จัดต้ังกองทุนพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ การจัดต้ังศูนย์บริการเบ็ดเสร็จการ
ลงทุน (One Stop Service) การอํานวยความสะดวกในการอนุมัติเรื่องการดําเนินการด้าน
สิ่งแวดล้อมและผังเมือง ความรวดเร็วในการออกใบอนุญาต การประกาศเป็นเขตปลอดภาษี การ
จัดหาที่ดินและระยะเวลาเช่าที่ดิน ระยะเวลาพํานักและทาํงานของนักลงทุนและผู้เช่ียวชาญ
ต่างประเทศ สิทธิในการทําธุรกรรมทางการเงิน การใช้เงินตราต่างประเทศ การจัดต้ังศูนย์ธุรกรรม
การเงิน และการจัดต้ังกองทุนในพ้ืนที่ร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น” 
    5.3 ความคบืหน้าการขับเคลื่อนโครงการของโครงการ  
 ภายหลังจากที่ ครม.ให้ความเห็นชอบในการดําเนินโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development หรือ EEC) ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด ประกอบ
ไปด้วย ชลบุร-ีระยอง-ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมา พร้อมกับมอบหมายให้ นายสมคดิ 
จาตุศรพีิทักษ์ รองนายกรัฐมนตร ีร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณาจัดทํารายละเอียดโครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยจัดให้มีแผนลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่งทั้ง
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ระบบ แผนดําเนินการด้านผังเมือง การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว และจดัทําแผนงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน 

    คณะกรรมการนโยบายพฒันาพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษ หรือ คนพ. ได้รับมอบหมายให้
เป็นแกนกลางในการจัดทําร่าง พ.ร.บ.พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งถือเป็น “หัวใจ” ของ
การพัฒนาและขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้เกิดขึ้นให้
ได้ เบ้ืองต้นภายใต้ร่าง พ.ร.บ.ฉบับน้ีจะมีการต้ังคณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและรฐัมนตรีที่เก่ียวข้องเป็นกรรมการ ร่วมกับ 3 
สถาบันภาคเอกชน (สภาอุตสาหกรรม-สภาหอการค้า-สมาคมธนาคารไทย) 
          นอกจากน้ียังมีการจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกโดยมีเลขาธิการเป็นหัวหน้าสํานักงานโดยคณะกรรมการนโยบายจะมีหน้าที่ในการกําหนด
นโยบาย/อนุมัติแผนงาน/มาตรการประเมินผลการทํางาน กํากับดูแลสํานักงานคณะกรรมการ และที่
สําคัญที่สุดก็คือ อํานาจในการประกาศให้พ้ืนที่ใดพ้ืนที่หน่ึงในบริเวณ 3 จังหวัดข้างต้นเป็น “เขต
ส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ” 
 

 
โดยอุตสาหกรรมเป้าหมายทีจ่ะอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จะประกอบไปด้วย 

Super Cluster/Cluster ที่ใช้เทคโนโลยีขัน้สูงและเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต พร้อมกับ 
อุตสาหกรรมเป้าหมายอีก 10 ประเภทตามนโยบายของรัฐบาลชุดน้ี 
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ในขณะที่สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจะเป็น
กลไกหลักในการคัดเลือกพ้ืนที่ที่เหมาะสมจะเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการนโยบายฯออกประกาศอีกทีหน่ึงที่สําคัญก็คอื สํานักงานยังมีหน้าที่ในการจัดทํารายงาน
ที่เรียกว่า “รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” หรือเรียกสั้น ๆ ว่า 
รายงาน SEA (Strategic Environmental Assessment) ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ทั้งหมด 
 รายงาน SEA มีความสําคัญเทียบเท่ากับการจัดทํารายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม (EIA) ของคณะกรรมการนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ 
รายงาน SEA จะครอบคลุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภคท่ีจะ
เกิดขึ้นในพ้ืนทีนิ่คมอุตสาหกรรม-เขตอุตสาหกรรม-เขตประกอบการอุตสาหกรรม-สวนอุตสาหกรรม
โรงงานที่ต้ังอยู่ในเขตจนอาจกล่าวได้ว่ารายงาน SEA ที่จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการจะมีผล
เทียบเท่ากับรายงาน EIA หรือถ้าผ่านรายงาน SEA แล้วก็ไม่ต้องจัดทํารายงาน EIA อีก 
 5.4 กองทุนเยียวยาผู้ได้รบัผลกระทบ 
             นอกจากน้ียังมีการจัดต้ังกองทุนพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกภายใต้
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายฯกองทุนน้ีจะมีหน้าที่สําคัญในการเยียวยา/ฟ้ืนฟูพ้ืนที่/ชุมชน/
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกโดยเงินกองทุน
เบ้ืองต้นจะมาจากงบประมาณของรัฐบาลสว่นหน่ึงและมีความเป็นไปได้ว่าผู้ประกอบการท่ีอยู่ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จะเป็นผู้กําหนดต่อไป 
             สําหรับหน้าทีอ่ื่นของสํานักงานเขตเศรษฐกจิพิเศษฯยังมีอํานาจในการจัดสรรที่ดิน การ
ควบคุมการใช้ประโยชน์ของท่ีดิน การร่วมลงทุน/ลงทุนในรูปของการต้ังบริษัท/บริษัทมหาชน ในเขต
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เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก การออกใบอนุญาต/การอนุญาตในการควบคุมอาคาร-การจดทะเบียน
ประกอบกิจการ-การต้ังโรงงาน ซึ่งการอนุญาต-ขออนุญาตเหล่าน้ีเดิมอยู่ในอํานาจตาม พ.ร.บ.ของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องก็ได้ถูกโอนให้มาอยู่ในอํานาจของเลขาธิการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
และยังสามารถที่จะต้ังศูนย์ประสานงานด้านการบริการลงทุนแบบศูนย์บริการร่วมหรือ OneStop 
Service เพ่ืออํานวยความสะดวกให้นักลงทนุที่จะเข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกได้
ด้วย 
 5.5 สิทธิของนักลงทุนต่างด้าว 
            สําหรับผู้ประกอบการต่างด้าวที่จะเข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจะ
ได้รับสิทธิในการถือครองกรรมสิทธ์ิที่ดิน/อสังหาริมทรัพย์เป็นระยะเวลา50ปีซึ่งมากกว่าที่กําหนดไว้ไม่
เกิน 30 ปีในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อสังหาริมทรัพย์ นอกจากน้ียังสามารถนําผู้บริหาร/
ผู้เช่ียวชาญ หรือช่างฝีมือ ที่เป็นต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรได้ตามระยะเวลาที่กําหนดสิทธิใน
การถือครองเงินตราต่างประเทศได้โดยไม่ต้องรีบแลกเป็นเงินบาทและการอนุญาตให้ธนาคาร
ต่างประเทศสามารถเข้ามาเปิดสํานักงานบริการได้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ    
 ด้านสิทธิประโยชน์ในการลงทุนผู้ลงทุนจะได้รับการ”ยกเว้น”หรือ “ลดหย่อน” ภาษีใน 2 
กรณีคือ สิทธิภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุนฉบับใหม่ ภาษีนิติบุคคลจะได้รับการ “ยกเว้น” ไม่เกิน 
13 ปี (จากเดิม 8 ปี) นักลงทุนต่างด้าวสามารถซื้อที่ดินได้ (เช่าที่ราชพัสดุได้ 50+49 ปีภายใต้ พ.ร.บ.
เขตเศรษฐกิจพิเศษ) และได้รับอนุมัติการทํางานได้เป็นระยะเวลา 4 ปี กับ สิทธิภายใต้ พ.ร.บ.กองทุน
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ภาษีนิติบุคคล “ยกเว้น” ไม่เกิน 15 ปี ภาษีบุคคลธรรมดาสําหรับ
ผู้ เช่ียวชาญ ท่ี เข้ามาเป็น  O% หรือ  15%  โดยสิท ธิเหล่าน้ีจะอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ
คณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก    
 เบ้ืองต้นเช่ือว่าจะมีการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก1.5 ล้านล้านบาท ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี  แบ่งเป็น  การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Super Cluster/Cluster/10 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย) จํานวน 500,000 ล้านบาท, การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน 400,000 ล้าน
บาท, การก่อสร้างเมืองใหม่-โรงพยาบาล-โรงเรียน-ที่อยู่อาศัย 400,000 ล้านบาท และการท่องเที่ยว
คุณภาพ/เชิงคุณภาพอีก 200,000 ล้านบาท  (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, สืบค้นเมื่อ 12 ตุลาคม 
2559) 

6. แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 4 ปี (พ.ศ.2558-2561) 
  จังหวัดชลบุรีมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมของประเทศไทย 
เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่เป้าหมายโครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก มีนิคมอุตสาหกรรมถึง 5 
แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี, นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร, นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง, 
นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง (แหลมฉบัง) และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อีกทั้งยังเป็นเป็นศูนย์กลาง
การท่องเที่ยว โดยมีรายได้จากการท่องเที่ยว 76,553.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.42 ของรายได้
จากการท่องเที่ยวของประเทศ 734,591.46 ล้านบาท พาณิชยกรรมของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มี
เศรษฐกิจช้ันนํา ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยต่อคน ของประชากร เป็นอันดับที่ 5 ของประเทศไทย 
(441,062 บาท) (จังหวัดชลบุรี, 2558) อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการพัฒนาช้ินส่วนรถยนต์ และ
อิเลคทรอนิกส ์เน่ืองจากเป็นจังหวัดที่มีระบบการคมนาคมขนส่งทั่วถึง และสะดวกในทกุด้านทั้งการ
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ขนส่งทางบก ทางเรือ และทางอากาศเป็นเมืองท่าการส่งออกช้ันนําของโลกโดยปี 2557 น้ันมีจํานวน
โรงงานกว่า 4,847 โรงงานมีคนงาน จํานวนทั้งสิ้น  277,147 คน เงินลงทุน จํานวนทั้งสิ้น 512,515 
ล้านบาท) กระทรวงอุตสาหกรรม (ก2559) ซึ่งช้ีให้เห็นว่าจังหวัดชลบุรีน้ันเป็นแหล่งขับเคลื่อน
เศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ โดยในแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 4 ปี (พ.ศ.2558-2561) น้ันมี
รายละเอียดดังน้ี 

      วิสัยทัศน ์
“ชลบุรน่ีาอยู่คู่เศรษฐกิจช้ันนํา อุตสาหกรรมสะอาด ท่องเที่ยวนานาชาติ ประตูสู่เศรษฐกิจ

โลกW 
      เป้าประสงค์รวม 

 1. เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ความเสมอภาค เทา่เทียมกันทางสังคม และมีความ
ปลอดภัยเป็นเมืองน่าอยู่ 
 2. เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มมีความอุดมสมบูรณ์และปราศจากมลภาวะ 
 3. เพ่ือให้เศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรม การทอ่งเที่ยว และเกษตรกรรม มคีวามสามารถใน
การแข่งขัน 
      ยุทธศาสตร ์
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสรมิสร้างสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 
คุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยเปน็เมืองน่าอยู่ 
 เป้าประสงค์  
 เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ความเสมอภาค เท่าเทียมกันทางสังคม และมีความ
ปลอดภัยเป็นเมืองน่าอยู่ โดยมีกลยุทธ์ดังน้ี 
 1. พัฒนาประสิทธิภาพระบบการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2. ส่งเสริมชุมชนและสถาบนัครอบครัวมีความเข้มแข็ง และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อมด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดความสมดลุในระบบนเิวศน์และการใชป้ระโยชน ์
 เป้าประสงค์ 
 เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์และปราศจากมลภาวะ โดย
มีกลยุทธ์ดังน้ี 
 1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2. ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistics โครงสร้างพืน้ฐาน และ
แหล่งน้าํ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด 
 เป้าประสงค์ 
 เพ่ือให้ระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งสนับสนุนเศรษฐกิจทุกด้านมีความสามารถในการ
แข่งขัน โดยมีกลยุทธ์ดังน้ี 
 1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ โดยเน้นประโยชน์ของประชาชนและการกระตุ้น
เศรษฐกิจ 
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 2. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งนํ้าต้นทุน เพ่ือการเกษตร และอุปโภค-บริโภค ตลอดจนการ
ป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ําท่วมนํ้าแล้ง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมสถานประกอบการอุตสาหกรรมและลติภัณฑ์
อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 เป้าประสงค์  ยกระดับอุตสาหกรรมทีส่ถานประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐานระดับ
สากล ชลบุรีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์(Eco City)และผูป้ระกอบการ SMEsมีความสามารถในการ
แข่งขัน โดยมีกลยุทธ์ดังน้ี 
 1. ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมที่สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการรับรอง
มาตรฐานระดับสากลโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 2. พัฒนาSMEs โดยวิทยาการสมัยใหม่ ให้มขีีดความสามารถในการแข่งขนั 
 3. ส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ(Eco city) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรบัปรุงและพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว
สินค้าและบริการด้านการทอ่งเท่ียวให้มีความหลากหลายได้มาตรฐานสากล และเป็นที่ประทับใจ
ของนักท่องเท่ียวระดับนานาชาติ 
 โดยมีกลยุทธ์ดังน้ี 
 1. ส่งเสริมระบบการทอ่งเที่ยว โดยเน้นพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรเพ่ือการท่องเที่ยวให้มีความสมบูรณ์ 
 2. พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยว 
 3. พัฒนาบุคลากร/สถานประกอบการ ใหส้ามารถรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆ ได้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนากระบวนการผลิตสนิคา้เกษตรสู่ระบบการผลิต
คุณภาพสูงและพัฒนาเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 เป้าประสงค์ เพ่ือให้ภาคเกษตรสามารถปรับเปลี่ยนสู่ระบบเกษตรคุณภาพและมูลค่าสงู 
และเพ่ือให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแขง็ โดยมีกลยุทธ์ดังน้ี 
 1. พัฒนาระบบการส่งเสริมและปรับเปลี่ยนสู่ระบบเกษตรคุณภาพและมลูค่าสูง 
 2. พัฒนาเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ใหม้ีความเข้มแข็ง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริมการมีส่วนรวมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
 เป้าประสงค์ เพ่ือให้ทุกภาคสว่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีกลยุทธ์คอืเปิด
โอกาสให้มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการของภาครัฐ 
 
7. แผนยุทธศาสตร์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระปี 2557-2559 
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้จัดทํารายงานการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ปี พ.ศ. 
2557 เพ่ือเป็นการรวบรวม และนําเสนอการดําเนินงานจากโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของฝ่าย
และสถาบันที่ได้มีการดําเนินงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสภาอุตสาหกรรมฯ ดังกล่าว ตลอดจน
กิจกรรมอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นการสร้างความเช่ือมั่น และพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้เกิดความเข้มแข็งสามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากลโดยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของไทยให้ย่ังยืน เพ่ือบรรลุ
วิสัยทัศน์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean 
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Economic Community : AEC) ในปี 2558  โดยแผนยุทธศาสตร์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
วาระปี 2557-2559 มีรายละเอียดดังน้ี 
      วิสัยทัศน ์
 “สร้างความเช่ือมั่น และพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้เกิดความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ใน
ระดับสากลโดยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของไทยได้อย่างย่ังยืน” 
 ยุทธศาสตร ์
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเป็นเอกภาพของสมาชิก ส.อ.ท. 
 เป้าประสงค์ เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างจังหวัด และกลุ่มอุตสาหกรรม (5 ภาค และ 
12 คลัสเตอร์) โดยมีกลยุทธ์ดังน้ี 
 1. จัดทํากรอบแนวความคิดและกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ส.อ.ท. วาระปี2557-2559 
 2. สร้างความร่วมมือของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดทั้งในระดับภาคและระดับจังหวัด 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับอุตสาหกรรมและ SMEs ไทยเปน็ศนูย์กลางของภูมิภาค
อาเซียน (AEC Regional Industrial Hub) 
 เป้าประสงค์ เพ่ือพัฒนาเพ่ือยกระดับ SME การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนา 
คลัสเตอร์เพ่ือความเข้มแข็งอุตสาหกรรม  พัฒนาความร่วมมือและเช่ือมดยงไทย สู่อาเซียนและสากล 
และการพัฒนาองค์กรเพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืน (S-Curve) โดยมีกลยุทธ์ดังน้ี 
 1. การผลักดัน SMEs เป็นวาระแห่งชาติ 
 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 3. พัฒนาการค้าชายแดนและโลจิสติกส ์
 4. การเสนอแนะแนวนโยบายด้านแรงงาน 
 5. การเสริมสรา้งความสัมพันธ์กับต่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
 6. การเสริมสรา้งความรู้ และข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 
 ยุทธศาสตร์ที ่3 เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลท่ีดี (Good Governance) 
 เป้าประสงค์ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ ส.อ.ท. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลท่ีดี โดยมีกล
ยุทธ์ดังน้ี 
 1. การต่อต้านคอร์รัปช่ัน 
 2. การจัดงานกาชาด ประจําปี2557 
 3. โครงการห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 4. การบริหารจัดการเพ่ือความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาบุคลากรและปรับโครงสร้าง ส.อ.ท. ให้เข้มแข็ง 
 เป้าประสงค์ เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ืออนาคตอุตสาหกรรมไทย การแก้ไขกฏ
ระเบียบขององค์กร และบูรณาการการสื่อสาร และเช่ือมโยงระบบการทํางานของ ส.อ.ท. ให้มี
ประสิทธิภาพ โดยมีกลยุทธ์ดังน้ี 
 1. การปรับโครงสร้างสภาอุตสาหกรรมให้เขม้แข็ง 
 2. การพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม 
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 แนวคิดและทฤษฎีรวมถึงแผนยุทธศาสตร์ต่างๆท่ีนําเสนอข้างต้น ผู้วิจัยได้มาใช้ประโยชน์
ทางการวิเคราะห์และการสร้างความเช่ือมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ในส่วนต่างๆเพ่ือสร้างเป็นกรอบ
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2560) ดังน้ี 
 
 
 
 
  
 

กระบวนการ 

1.สํารวจปัญหาความ
ต้องการของ ประกอบการ      
2.ระดมสมองสมาชิกปัญหา
ข้อจํากัดการบริหารสภา
อุตสาหกรรม                         
3. สัมมนาจัดทํา SWOT           
4. สร้างกรอบยุทธศาสตร์ 
  

 

แผนยุทธศาสตร์ 

1.ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
อุตสาหกรรม              
2.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี          
3.แผนพัฒนาระเบียงเขต
เศรษบกิตพิเศษภาค
ตะวันออก                     
3. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี      
4. ยุทธศษสตร์สถา
อุตสาหกรรม แห่งประเทศ
ไทย

 

แผนยุทธศาสตร์
สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดชลบุรี ระยะ 
3 ปี (พ.ศ.2559-
2560) 

 

 

 

วิเคราะห์ 

เชื่อมโยง/ 
บูรณาการ

ทบทวน/
ตรวจสอบ
/ตัดสินใจ 

ประกาศใช้ 
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ส่วนที่ 2 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 
 การเสนอในบทน้ี จะประกอบไปด้วยข้อมูลพ้ืนฐานของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และศักยภาพ
ความพร้อมของจังหวัดชลบุรีในการรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนที ่ข้อมูลที่ได้ได้มาจากผลการศึกษาที่
ได้มาจากรวบรวมข้อมูลจากการค้นคว้าหนังสือ บทความ วารสาร เอกสาร รายงานประจําปี  และงานวิจัย
ต่างๆท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้งข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ที่มสี่วนเก่ียวข้อง เพ่ือนํามาเป็น
แนวคิดพ้ืนฐานในการดําเนินการวิจัย  การนําเสนอในบทน้ี จะแบ่งออกเป็นส่วนๆดังน้ี 
 1. ความเป็นมาของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี      
 2. พ้ืนที่และอานาเขตความรับผิดชอบของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี   
 3. โครงสร้างการบริหารสภาอุตสาหกรรมจงัหวัดชลบุรี     
 4. ศักยภาพพ้ืนฐานของจังหวัดชลบุรีในความพร้อมรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม  
 5. การประเมนิสภาพแวดล้อมจังหวัดชลบุรี (SWOT Analysis)   
 
1. ความเป็นมาของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบรุ ี
 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เริ่มก่อต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 28 สงิหาคม 2533 จากมติเห็นชอบในการ
ประชุมร่วมระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี โดยมีคุณชัยยุทธมหิทธ์ิยุทธนา 
อุตสาหกรรมจงัหวัดชลบุรีในขณะนั้นเป็นประธานในที่ประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อต้ังเพ่ือเป็นศูนย์
รวมประสานความร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมและแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมต่างๆในจังหวัดชลบุรี รวมถึง 
สนับสนุนบทบาทการดําเนินงานของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กรอ.) จังหวัดและสร้างความ
เจริญก้าวหน้าให้จังหวัดชลบุรีและมิภาคตะวันออกของประเทศไทย    
 คณะกรรมการชุดแรกของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีมีจํานวน 22 คน โดยมีคุณนิยม จุฬาเสรีกุล
เป็นประธานคณะทํางานและคุณสุทิน ภาศิวะมาศ ได้รับเลือกเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 
คณะกรรมการต่างร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์บทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าของธุรกิจ
อุตสาหกรรม ภายใต้การผนึกกําลังระหว่างภาคเอกชนและองค์กรรัฐบาลอย่างใกล้ชิดและก่อต้ังเป็นลําดับที่ 10 
ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย       
 สมาชิกได้รับการจัดแบ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระจายครอบคลุมทุก
ภูมิภาค โดยมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นแกน เช่ือมโยงกลไกความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
อุตสาหกรรมต่างๆ ผู้ประกอบการด้วยตนเอง รวมไปถึงผู้บริโภคและผู้ประกอบการอ่ืนๆ โดยมีคณะกรรมการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่อยู่ในตําแหน่ง คราวละ 2 ปี มาจากการเลือกต้ังจํานวน 2 ใน 3 ของ
กรรมการทั้งหมด และ 1 ใน 3 เป็นการเลือกต้ัง จากกลุ่มอุตสาหกรรมและ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดต่างๆ 
คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้กํากับนโยบายและบริหารงาน ของสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และประสานกับภาครัฐและต่างประเทศ 
 วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสภาอุตสาหกรรม 
 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี มีสถานะเป็นสาขาของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดังน้ัน
วัตถุประสงค์ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี จึงเป็นไปตามตามวัตถุประสงค์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประ
เทสไทย ที่กําหนดในพระราชบัญญัติอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยดังน้ี    
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 1. เป็นตัวแทนของผู้ประกอบอุตสาหกรรมการภาคเอกชน ในการประสานนโยบายและดําเนินการ
กับรัฐ             
 2  .ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรม      
 3.ศึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรม   
 4.ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม เผยแพร่วิชาการและเทคโนโลยีเก่ียวกับอุตสาหกรรม
 5. ตรวจสอบสินค้า ออกใบรับรองแหล่งกําเนินหรือใบรับรองคุณภาพสินค้า   
 6. ให้คําปรึกษาและเสนอแนะแก่รัฐบาล เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรม  
 7. ส่งเสริมนักอุตสาหกรรมและเป็นแหล่งกลางสําหรับนักอุตสาหกรรมและเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือ
ประโยชน์ต่อวงการอุตสาหกรรม          
 8. ควบคุมดูแลให้สมาชิกปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการประกอบอุตสาหกรรม  
 9. ปฏิบัติกิจการอ่ืนๆ ตามกฎหมายกําหนด 
 
2. พื้นที่และอาณาเขตความรับผิดชอบของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุร ี
 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี มีความรับผดิชอบในการสนับสนุนและสง่เสริมอุตสาหกรรมและ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรีทั่วทุกพ้ืนที่ที่มกีารประกอบกิจการอุตสาหกรรม โดยมีขอบเขต
พ้ืนที่ของจังหวัดชลบุรีเป็นขอบเขตของสภาอุตสาหกรรมจงัหวัดชลบุรีอีกด้วย 
 

3. โครงสร้างการบริหารของสภาอุสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ชุดปัจจุบนั (ปีพ.ศ. 2559-2561) 
 คณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ชุดวาระ ปี พ.ศ. 2559-2561 ดังน้ี 
 
ตารางที่ 2-1 รายช่ือคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ชุดวาระ ปี พ.ศ. 2559-2561 
 

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง  
ดร.สาโรจน์วสุวานิช ประธาน 
นางเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด รองประธานอาวุโส 
นายกิตติวุฒิ ศศิวิมลพันธ์ุ เลขาธิการ 
นายจักรพงศ์ ประภากรสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส 
นายณัฐวุฒิเหล่าพูลกิจ เหรัญญิก 
นางสาวบุษกรชีวะธรรมานนท์ นายทะเบียน 
นายวิศิษฐ์จารุดุล รองประธาน 
นายสมชายเจียมบรรจง รองประธาน 
นายสุรชาติชัยตระกูลทอง รองประธาน 
ดร.สุดาวรรณสมใจ รองประธาน 
นายสมบูรณ์ตรีพรเจริญ รองประธาน 
นายสานิดแขกสะอาด รองประธาน 
นายศิรสิทธ์ิพศวัตร รองประธาน 
นายพีรพลรอดบุญลือ รองประธาน 
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ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง  
นายสมบัติเตมียสถิต กรรมการ 
นายชาญณรงค์เตียววาณิชกุล กรรมการ 
นายจักรพงศ์ประภากรสกุล กรรมการ 
นายวิวัฒน์หล่ายชูไทย กรรมการ 
นายวัยวุฒิวงษ์ปรางค์ กรรมการ 
นางสาวฉัตรรัตน์พรหมมาลา กรรมการ 
นางสาววรดาชํานาญพืช กรรมการ 
นางออมสินพันธ์ุสิน กรรมการ 
นายธนวัฒน์ชยพัฒนกิจ กรรมการ 
นายอนันต์จิตตานนท์ กรรมการ 
นายพยัพแจ้งสวัสด์ิ กรรมการ 
นายณรงค์ศักด์ิภาคภพ กรรมการ 

 
4. ศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดชลบรุีการรองรับการพฒันาอุตสาหกรรม 

 1.ด้านประชากร 
 ประชากรในจังหวัดชลบุรีประชากรและเขตการปกครอง ซึ่งส่วนหน่ึงเป็นผู้โยกย้ายเข้ามาทํางานใน
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ขยายตัวอย่างต่อเน่ือง ทว่าเมื่อพูดถึงประชากรในพื้นถิ่นจริงๆ ของชลบุรีแล้ว จะ
พบว่าคนชลบุรีมีอาชีพผูกพันอยู่กับท้องทะเล นาไร่ ทําปศุสัตว์ และทําเหมืองแร่  แม้ทุกวันน้ีสภาพบ้านเมือง
ของชลบุรีจะเจริญรุดหน้าไปมาก อีกทั้งมีผู้คนต่างถิ่นโยกย้ายเข้ามาอาศัยผสมกลมกลืนกับชนด้ังเดิม ซึ่งจํานวน
ประชากรในจังหวัดหวัดชลบุรีน้ันแยกได้ตามเขตอําเภอและเขตการปกครอง ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 2-2 จํานวนประชากรจําแนกตามเพศ เขตการปกครอง เป็นรายอําเภอ พ.ศ.  2555 - 2557 

อําเภอ / 2556 (2013) 2557 (2014) 
รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 
Total Male Female Total Male Female 

เมืองชลบุรี 308,630 149,243 159,387 316,119 152,931 163,188 
บ้านบึง 100,916 49,421 51,495 102,318 50,093 52,225 
หนองใหญ ่ 23,109 11,705 11,404 23,258 11,736 11,522 
บางละมุง 265,195 122,946 142,249 272,889 126,370 146,519 
พานทอง 58,157 28,512 29,645 60196 29,519 30,677 
พนัสนิคม 121,924 58,967 62,957 122534 59,277 63,257 
ศรีราชา 267,591 130,519 137,072 277291 135,306 141,985 
เกาะสีชัง 4,775 2,362 2,413 4,811 2,389 2,422 
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อําเภอ / 2556 (2013) 2557 (2014) 
รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 
Total Male Female Total Male Female 

สัตหีบ 154,447 84,083 70,364 156,004 84,587 71,417 
บ่อทอง 48,699 24,447 24,252 49,063 24,676 24,387 
เกาะจันทร์ 36,911 19,194 17,717 36,942 19,154 17,788 
รวม 1,390,354 681,399 708,955 1,421,425 696,038 725,387 

         ที่มา: กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย2557      

ปัจจุบันจังหวัดชลบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น 11 อําเภอ 92 ตําบล 687 หมู่บ้าน โดยมีอําเภอต่าง ๆ
ดังน้ี อําเภอเมืองชลบุรี  บ้านบึง บางละมุง พานทอง พนัสนิคม ศรีราชา สัตหีบ หนองใหญ่ บ่อทอง เกาะสีชัง 
และเกาะจันทร์ การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 2 
แห่ง เทศบาลเมือง 10 แห่ง เทศบาลตําบล 35 แห่ง องค์การบริหารส่วนตําบล  50 แห่ง และมีรูปแบบการ
ปกครองพิเศษ 1 แห่ง ได้แก่ เมืองพัทยา  จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร  (ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 
พ.ศ. 2557) รวม  1,421,425คน เป็น ชาย   696,038 คน คิดเป็นร้อยละ 48.99 ของประชากรทั้งหมด และ
หญิง 725,387  คน คิดเป็นร้อยละ 51.00 ของประชากรทั้งหมด มีครัวเรือนทั้งสิ้น 936,171 ครัวเรือน 
จํานวนประชากรแฝง ประมาณ 1,200,000 คน  

 2.สถานประกอบการอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 
 จังหวัดชลบุรี เป็นพ้ืนที่เป้าหมายโครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ่ังทะเลภาคตะวันออกปี 2553มีโรงงาน
อุตสาหกรรม จ้านวนทั้งสิ้น 4,178 แห่ง แบ่งเป็นนอกนิคมอุตสาหกรรมจํานวน 3,102 แห่ง และในนิคม
อุตสาหกรรม 5 แห่ง (นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี , นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร , นิคมอุตสาหกรรมป่ิน
ทอง , นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง) จํานวน1,231 แห่ง คนงาน 
จํานวนทั้งสิ้น 349,264 คน เงินลงทุนจํานวนทั้งสิ้น 896,251 ล้านบาทอุตสาหกรรมที่มีการผลิตมากที่สุด 5 
อันดับ ได้แก่ 

  1) โรงงานที่ประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น การกลึง เจาะ คว้าง กัดไส เจียน ตัด 
พับ ม้วน โลหะ ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ 

  2) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดิน สําหรับใช้ในการก่อสร้าง 
  3) คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย 
  4) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น การนําคอนกรีต คอนกรีตผสม การท้า

ผลิตภัณฑ์ 
  5) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ เช่น เลื่อยใส ซอย เซาะร่อง ทําวงกบประตูหน้าต่าง การ

ท้าไม้ การบด หรือย่อยไม้โรงงานในจังหวัดชลบุรีมีแนวโน้มเป็น CAPITAL INTENSIVE มากกว่า CABOUT 
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INTENSIVE ท้าให้มีสภาพที่มีการหาแรงงานได้ยากข้ึนที่มา http://www.chonburi.go.th สืบค้น เมื่อ 20 
กันยายน 2559 

 3.ด้านแรงงานภาคอุตสาหกรรม 
 จังหวัดชลบรีน้ันเน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ที่มีนิคมอุตสากรรมจํานวนมาก และมีโรงงานอุตสากรรมจํานวน

มาก จึงทําให้มแีรงงานที่ต้องการเข้าไปทํางานภายในพ้ืนที่ชลบุรี ซึ่งแยกได้ตามตารางจํานวนสภาพแรงงาน 
ดังน้ี 

 
ตารางที่ 2-3 แสดงความพร้อมแรงงาน เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2555 – 2557 
 
ปี กําลังแรงงาน ผู้ไม่อยู่ในกําลังแรงงาน ไตรมาส 

 รวม ผู้มีงานทํา ผู้ว่างงาน รวม ทํางานที่
บ้าน 

เรียน
หนังสือ 

อ่ืนๆ 

2555 717,509 714,893 2,616 253,041 79,785 70,459 102,797 Quarter1
720,348 717,148 3,200 252,685 84,329 71,492 96,865 Quarter2
730,049 726,475 3,038 245,478 83,460 68,285 93,732 Quarter3
736,598 735,482 1,116 241,348 80,168 70,218 90,962 Quarter4

2556 697,660 697,660 - 282,818 91,441 70,225 121,151 Quarter1
710,918 705,202 5716 271,913 98,236 65,357 108,319 Quarter2
695,199 692,415 2784 290,022 111,219 69,917 108,885 Quarter3
710,195 707,517 2678 278,421 99,495 65,739 113,187 Quarter4

2557 1,024,305 1,017,967 5,496 381,775 142,003 90,524 149,247 Quarter1
1,020,747 1,010,909 9,838 389,417 147,960 88,00 153,448 Quarter2
1,024,452 1,018,588 5,864 389,823 138,973 99,971 150,878 Quarter3
1,027,735 1,020,233 7,501 390,714 143,032 99,348 148,334 Quarter4

ที่มาสํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี 2557 

 จากตารางแสดงประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จําแนกตามสถานภาพแรงงาน เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 
2555 – 2557  มีผู้อยู่ในกําลังแรงงานในปี 2557 ไตรมาสท่ี 4 น้ัน มีจํานวน 1,027,735คน (สํารวจเฉพาะ
ประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีขึ้นไป) และในจํานวนผู้อยู่ในกําลังแรงงานดังกล่าวเป็นผู้มีงานทําจํานวน1,020,233    
คน ร้อยละ 99.27ของผู้อยู่ในกําลังแรงงาน1,027,735 เป็นผู้ว่างงาน  7,501 คน ร้อยละ 0.73ของผู้อยู่ใน
กําลังแรงงานทั้งหมดแลมีผู้ทีไม่อยู่ในกําลังแรงงานจํานวน 390,714 คนซึ่งแยกเป็นในส่วนของ ทํางานบ้าน
จํานวน143,032 คน เรียนหนังสือจํานวน 99,348 คน  และอ่ืนๆ จํานวน 148,334 คน    
 4.สถาบันการศึกษา 
  สถาบันการศึกษามีความสําคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม เพราะเป็นแหล่งในการผลิตบัณฑิตทั้งใน
ระดับช่างเทคนิค และระดับบริหารเพ่ือป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและเป็นกําลังสําคัญในการผลักดันการ
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พัฒนาความเติบโตของอุตสาหกรรมในจังหวัด และเป็นปัจจัยจูงใจในการตัดสินใจของนักลงทุนที่จะมาลงทุนใน
จังหวัดชลบุรี สถาบันการศึกษาในระดับอาชีวะและมหาวิทยาลัยในจังหวัดชลบุรีมีหลายแห่งดังน้ี 
 
 
 
ตารางที่2-4  แสดงสถาบันการศึกษาระดับอาชีวะและอุดมศึกษาในจังหวัดชลบุรี  
 

อาชีวะ/เตรียมอุคม มหาวิทยาลัย 
1. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกวิทยาเขต
อาชีพบางละมุง   

 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคตะวันออก  
(ต.บางพระ,อ.ศรีราชา) 

2. วิทยาลัยสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  
(ต.บางพระ,อ.ศรีราชา) 

4. มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี  
 

.3. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชลบุรี  
(ต.บ้านสวน,อ.เมืองชลบุรี) 

6. มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  
(ต.ห้วยใหญ,่ .บางละมุง) 

7. สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี  
(ต.หนองไม้แดง,อ.เมืองชลบุรี) 

9. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตศูนย์การศึกษาโรงเรียน
ประภัสสร (ต.ห้วยกะปิ,อ.เมืองชลบุรี) 

8. วิทยาลัยเทคนิคชลบุร ี(ต.หนองชาก,อ.บ้านบึง) 12. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต(ศูนย์อักษรวิทยา พัทยา  
10. วิทยาลัยการอาชีพพานทอง 16. มหาวิทยาลัยบูรพา  
11. วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม  17. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา  
13. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี  
(ต.นาจอมเทียน,อ.บางละมุง) 

18. วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี  
(ต.บางปลาสร้อย,อ.เมืองชลบุรี) 

14. วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 24. วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษาม.ธรรมศาสตร์  
18. วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี   
19. วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี   
21. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรี   
22.วิทยาลัยเทคนคิสัตหีบ   
ที่มา : รวลรวมจากแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี ปี 2559 
 
 5.สถานะการจัดเก็บภาษี 

 จังหวัดชลบุรีน้ันเป็นจังหวัดที่มีการจัดเก็บภาษีรายได้ที่สูง ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นจังหวัดที่มีการประกอบ
กิจการพาณิชย์ทั้งด้านอุตสาหกรรม การลงทุน การประกอบการค้า พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และสถาน
ประกอบการเช่นโรงแรม ร้านอาหาร และสถานบันเทิง จํานวนมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และมีการหมุนเวียนของเม็ดเงินจํานวนมากและเป็นแหล่งสรางงานสร้างรายได้ จึงทําให้มีการใช้จ่าย
สูง ส่งผลให้การจัดเก็บภาษีทําได้มาก จังหวัดชลบุรีมีหน่วยงานในการจัดเก็บภาษีสํานักงานสรรพากรพ้ืนที่
ชลบุรี1  สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่ชลบุรี2  สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่ชลบุรี 3 เหตุที่มีปริมาณในการจัดเก็บภาษี



32 
 

รายได้ที่มากน้ัน เน่ืองจากมี ภาคอุตสาหกรรมภายในพ้ืนที่เป็นจํานวนมากซึ่งภาษีที่จัดเก็บน้ัน เช่นภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีการค้า ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ เป็นต้น 
จากตารางแสดงผลการจัดเก็บภาษีของสํานักงานสรรพากรพ้ืนที่ชลบุรี1 สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่ชลบุรี2  และ
สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่ชลบุรี3 ในปี พ.ศ.2554-2558 เป็นจังหวัดที่มีปริมาณการจัดเก็บภาเงินรายได้ใน
ปริมาณที่สูงเป็นอันดับ2  ซึ่งรองจังหวัดระยองซึ่งมีอัตราการจัดเก็บเงินรายได้ภาษีในปริมาณสูงที่สดุในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบของ สํานักงานสรรพากรภาค 5และการจดัเก็บภาษีเงินได้ มีแนวโน้มในการจัดเก็บภาษี               
ของหน่วยงาน ในอัตราที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองของทุกพ้ืนที่ของสํานักงานสรรพากรภาค 5 

ตารางที่ 2.5  แสดงผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรของจังหวัดชลบุรี ปี 2556-2558 (หน่วย/ล้านบาท) 
 
หน่วยงาน 

 
2556 อัตราเพ่ิม(%) 2557 อัตราเพ่ิม(%) 2558 อัตราเพ่ิม(%)

สท.ชลบุรี 1 31,747.047 18.32 31,333.082 (1.30) 34,146.200 8.98 
สท.ชลบุรี 2 108,924.416 0.73 104,745.694 (3.84) 88,967.960 (15.06) 
สท.ชลบุรี 3 6,450.634 20.71 7,832.720 21.43 6,978.421 (10.91) 
ที่มา: กรมสรรพากร 2559 

 6.โครงขา่ยโครงสร้างพืน้ฐาน 
  6.1การคมนาคมจุดเด่นของจังหวัด คือ เป็นจังหวัดที่มีเส้นทางคมนาคมดีที่สุดจังหวัดหน่ึงของ

ประเทศ  และมีระบบการคมนาคมขนส่งที่ทั่วถึงและสะดวกในทุกด้านทั้งการขนส่งทางบก  ทางเรือและทาง
อากาศ  รวมท้ังมีการขนส่งทางท่อสําหรับสินค้าเหลว ได้แก่ นํ้ามันและสารเคมี  การคมนาคมและขนส่งของ
จังหวัดชลบุรีในปัจจุบันจะอาศัยการขนส่งทางบกเป็นหลัก  นอกจากน้ันยังมีการขนส่งทางเรือและการขนส่ง
ทางอากาศ ซึ่งจะมีศักยภาพสูงมากในอนาคต 
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แผนภาพที่ 2.1  แสดงขอบข่ายถนนในจังหวัดชลบุรี 

 

ที่มา:กรมโยธาธิการและผังเมอืงกระทรวงมหาดไทย2559 
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ภาพรวมแสดงผังโครงข่ายคมนาคมขนส่งในจังหวัดชลบุรี ซึ่งแสดงเส้นทางเดินของการขนส่งทางรถยนต์ การ
ขนส่งทางเรือ และการขนส่งทางอากาศ โครงการพัฒนาโครงข่ายถนนเช่ือมต่อฝั่งตะวันตกและตะวันออก 
แนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมแนวคดิการพัฒนาศูนย์กลางหลักและจุดเปลี่ยนถ่ายระบบขนส่งสาธารณะ  
แนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่เช่ือมต่อพ้ืนที่อุตสาหกรรมกับท่าเรือ แนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่การเช่ือมต่อพ้ืนที่การ
เดินทางระหว่างระบบรางกับสนามบิน  ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 แนวคิดการพัฒนาเส้นทางระบบคมนาคม
ด้าวยระบบราง เป็นต้น     6.2การขนส่งทางรถยนต์   
       การขนส่งทางรถยนต์เป็นการคมนาคมซึ่งเป็นระบบที่สําคัญทีสุ่ด
ของจังหวัดชลบุรีและ  มีบทบาทมากขึ้น โครงข่ายน้ีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จังหวัดชลบุรีมี
ถนนที่สร้างเสร็จแล้วเป็นระยะทาง 745.497 กิโลเมตร ซึ่งเป็นทางหลวงแผ่นดิน คิดเป็นระยะทาง 745.497 
กิโลเมตร ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร =1,191.408 กิโลเมตรทางหลวงแผ่นดินที่เป็นโครงข่ายหลักของจังหวัด 
ได้แก่     
  - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3 (สุขุมวิท) เป็นทางหลวงแผ่นดินสายแรกของภาคตะวันออกโดย
ผ่านอําเภอเมืองชลบุรี อําเภอ    ศรีราชา อําเภอบางละมุง และอําเภอสัตหีบ ไปสู่จังหวัดระยองมีระยะทางใน
จังหวัดชลบุรี  105 กิโลเมตร         
  - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 เป็นเส้นทางแยกจากเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3  ที่
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ที่อําเภอเมืองระยอง ใช้เช่ือมโยง
ระหว่างบริเวณอุตสาหกรรมหลักแหลมฉบัง เมืองพัทยา บริเวณอุตสาหกรรมแหลมฉบัง มาบตาพุด และเมือง
ระยอง มีระยะทางในจังหวัดชลบุรี52 กิโลเมตร     
  - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 315 (สุขประยูร) เริ่มต้นจากอําเภอเมืองชลบุรีไปอําเภอพนัสนิคม
และไปสิ้นสุดทีอํ่าเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความยาวในเขตจังหวัดชลบุรี 22.32 กิโลเมตร  
  - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 (ทางยุทธศาสตร์) ผ่านจังหวัดชลบุรีในเขตอําเภอพนัสนิคม - 
อําเภอบ่อทอง - อําเภอบ้านบึง – อําเภอศรีราชา - อําเภอบางละมุง มาสิ้นสุดอําเภอสัตหีบ รวมระยะทาง 125 
กิโลเมตร            
  - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  332  เริ่มจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ที่อําเภอสัตหีบไปตัด
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 และบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ในอําเภอบ้านฉาง จังหวัด
ระยอง เป็นทางเลี่ยงเมืองของชุมชนสัตหีบ มีความยาว 13.00 กิโลเมตร    
  - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344 เป็นทางที่ตัดขึ้น  เพ่ือลดระยะทางไปสู่จังหวัดระยอง จังหวัด
จันทบุรี และจงัหวัดตราด เริ่มต้นจากอําเภอเมืองชลบุรี ผ่านอําเภอบ้านบึง - อําเภอหนองใหญ่ ไป  สู่อําเภอ
แกลง จังหวัดระยอง มีระยะทาง 102 กิโลเมตร       
  - ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 (Motorway) ผ่านจังหวัดชลบุรีที่อําเภอพานทอง-
อําเภอเมือง-อําเภอศรีราชา-อําเภอบางละมุง รวมระยะทาง 75.27 กม. 
  6.3การขนส่งทางนํ้า 
  จังหวัดชลบุรีมีสภาพภูมิศาสตร์ที่เอ้ืออํานวยต่อการขนส่งทางทะเล กล่าวคือ ด้านตะวันออกของ
จังหวัดเป็นชายฝั่งที่มีแนวยาวเป็นระยะทางหลายร้อยกิโลเมตร โดยบางแห่งเป็นชายหาดที่สวยงาม และบาง
แห่งเหมาะที่จะเป็นท่าเรือ ทําให้ชายฝั่งทะเลของจังหวัดมีท่าเทียบเรือประมงและท่าเทียบเรือสินค้าทั้งที่เป็น
ท่าเทียบเรือของเอกชน และท่าเทียบเรือพาณิชย์สําหรับขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ และขนส่งสินค้าเลียบตาม
ชายฝั่งทะเลตะวันออกเข้าสู่ท่าเรือกรุงเทพฯ  
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แผนภาพที่ 2-2 แผนภาพแสดงท่าเรือที่สําคัญของประเทศไทย 
    

 

ที่มา: แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2554 - 2558 (ฉบับปรับปรุง) 

  ท่าเรือชายฝั่งและท่าเรือระหว่างประเทศที่สําคัญของไทย ได้แก่ ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง
ที่จอดทอดสมอเรือบริเวณเกาะสีชัง ท่าเรือมาบตาพุด ท่าเรือระนอง ท่าเรือสงขลา ท่าเรือภูเก็ต ท่าเรือ
ประจวบและท่าเรือศรีราชาฮาร์เบอร์        
  จังหวัดชลบุรีเป็นที่ต้ังที่ท่าเรือที่สําคัญของประเทศไทยหลายแห่ง และเป็นที่เรือนานาชาติที่ใหญ่
ที่สุดของประเทศไทยในการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ ซึ่งมีทั้งที่เป็นของรับและเอกชน ได้แก่ ท่าเรือแหลม
ฉบัง ท่าเรือศรีราชาฮาร์เบอร์ และที่จอดถอดสมอเรือบริเวณเกาะสีชัง ซึ่งนับว่าเป็นท่าเรือที่สําคัญของประเทศ
ไทย และอยู่ใกล้เขตนิคมอุสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี จึงเป็นช่องทางการคมนาคมที่สะดวก  
  ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นท่าเรือน้ฎาลึกฝั่งตะวันออกของประเทศ ที่สามารถเช่ือมโยงกับทั่วทุก
ภูมิภาครวมทั้งเป็นประตูการค้าหลักที่ให้บริการทางการขนส่งทางทะเล และสนับสนุนระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศต้ังอยู่ที่อําเภอศรีราชา และอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยทําหน้าที่เป็น
องค์กรบริหารท่าเรือโดยรวม ส่วนงานด้านปฏิบัติการ มีนโยบายให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน บริหาร และ
ประกอบการท่าเทียบเรือของท่าเรือแหลมฉบังจากสถิติปี2555 ท่าเรือแหลมฉบัง มีปริมาณสินค้าผ่านท่ารวม 
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64.63 ล้านตัน ประกอบด้วยสินค้าทั่วไป และสินค้าบรรจุตู้แบ่งเป็น สินค้าขาเข้า 25.62 ล้านตัน สินค้าขาออก 
39.01 ล้านตัน และปริมาณตู้สินค้าผ่านท่า 5.83 ล้าน ทีอียู. สินค้าที่สําคัญได้แก่ นํ้ามันสําเร็จรูป แผงวงจร
ไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์  ข้าว ปูนซีเมนต์ นํ้าตาล       
  ท่าเรือศรีราชาฮาร์เบอร์ เป็นท่าเรือที่ก่อต้ังมาต้ังแต่ปี พ.ศ.2532 เป็นท่าเรือนํ้าลึกเอกชนแห่ง
แรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งต้ังอยู่ ณ จุดศูนย์กลางของแหล่งอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสูงต่อระบบ
เศรษฐกิจและ อุตสาหากรรมของประเทศไทยความยาวท่าเทียบเรือรวม 4 ท่า 850 เมตร ระดับความลึกหน้า
ท่า 14.5 เมตรสามารถรองเรือระดับ มากกว่า 100,000 เดทเวทตัน มีพ้ืนที่ในการเก็บสินค้า รวม 19,000 
ตรม. และลานเก็บสินค้าพ้ืนที่รวม 88,888 ตรม. เปิดให้บริการ 24 ชม สินค้าที่สําคัญ  ถ่านหิน ปุ๋ย เหล็ก  ปูน
ซีเมนต 
  6.4 การขนส่งทางอากาศ 
  จังหวัดชลบุรี  มีทําเลที่อยู่จุดก่ึงกลางของสนามบินที่สําคัญสองแห่ง ได้แก่สนามบินนานาชาติ
สุวรรณภูมิ มีระยะทางห่างจากชลบุรีประมาณ 50 กิโลเมตร และมีถนนท่ีสําคัญ 3 เส้นทางที่สามารถใช้
เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิมาจังหวัดชลบุรี ได้แก่ เส้นทางบางนา-ตราด ทายกระดับบูรพาวิถี และทาง
หลวงหมายเลข 7 หรือมอเตอร์เวย์ ทั้ง 3 เส้นทางใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 50 นาที สนามบินแห่ง
ที่ 2 ได้แก่ สนามบินอู่ตะเภา ซึ่งเป็นสนามบินของกองทัพเรือ ต้ังอยู่ในพ้ืนที่อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี อยู่ห่าง
จากตัวเมืองชลบุรีประมาณ 70 กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 7 มอเตอร์เวย์และทาง
หลวงหมายเลข 3 สุขุมวิท ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง และในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ไทยระยะ 20 ปี 2560-2580 ได้บรรจุการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นสนามบินนานาชาติไว้แล้ว  
  6.5การขนส่งทางรถไฟ  

  1) ทางรถไฟสายฉะเชิงเทรา- สัตหีบเป็นเส้นทางรถไฟเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกโดย
เริ่มต้นจากสถานีในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านอําเภอพานทอง อําเภอศรีราชา อําเภอบางละมุง และเข้าสู่
ปลายทางที่ท่าเรือนํ้าลึกสัตหีบ ระยะทางรวมทั้งหมดยาว 134 กิโลเมตร       
   2) ทางรถไฟสายศรีราชา-แหลมฉบัง เป็นเส้นทางรถไฟที่แยก จากรถไฟสายฉะเชิงเทรา - สัต
หีบที่บริเวณอําเภอศรีราชา มุ่งเข้าสู่ท่าเรือ นํ้าลึกและนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง มีระยะทางยาวทั้งหมด  9.3 
กิโลเมตร   

   3) ทางรถไฟสายสัตหีบ-มาบตาพุด เป็นเส้นทางรถไฟที่แยกจากสายฉะเชิงเทรา - สัตหีบ ที่
สถานีเขาชีจรรย์ (ก่อนถึงสถานีรถไฟพลูตาหลวง 4 กิโลเมตร) ผ่านนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และแยกเข้าสู่
ท่าเรือนํ้าลึกมาบตาพุด คิดเป็นระยะทางยาวทั้งหมด 24.07 กิโลเมตร     
   4) รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันโอชา ได้อนุมัติโครงการการสร้างรถไฟรางคู่จากกรุเทพถึง
ระยอง ซึ่งเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะเป็นเส้นทางที่สําคัญในการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าที่สําคัญของประเทศ
ไทย 
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แผนภาพที่ 2-3 แผนภาพเส้นทางรถทางคู่กรุงเมพ-ระยอง 
 
 

 

ที่มา : การรถไฟแห่งประเทศไทยhttp://www.railway.co.th สืบค้นเมือ่ 18 มกราคม 2560 

 ระยะทางรวม 193.5 กิโลเมตร โดยเริ่มต้นจากสถานีลาดกระบังไปจนถึงสถานีระยอง 
 ใช้เขตทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออกของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เป็นหลัก 
 ระบบรางคู่ (Double Track) และมคีวามกว้างรางขนาดมาตรฐาน 1.435 เมตร (Standard Gauge) 
 โครงสร้างทางยกระดับ (Elevated) เกือบทั้งหมด และมอุีโมงค์เด่ียวทางคู่ (Single Large Tunnel 

for Double Track) ความยาว 300 เมตร บริเวณทางเบ่ียงเขาชีจรรย์ 
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 ศูนย์ซ่อมบํารุง (Depot) พ้ืนที่กว่า 400 ไร่ จะต้ังอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 คาดว่าจะเปิดเดินรถได้ในปี 2563 (ข้อมูล วันที่ 12/05/59) 
 ในอนาคตจะมีการพัฒนาส่วนต่อขยายจากสถานีระยองไปยังท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา และ

จังหวัดตราด รวมระยะทางอีก 160 กิโลเมตร 
 เป็นระบบรถไฟความเร็วสูงที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ความเร็ว 250 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง  
 ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1.05 ช่ัวโมง (65 นาที) 
 ขบวนรถมีสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ โดยจําแนกการให้บริการทั้งระดับช้ันวีไอพี (VIP Class) ช้ัน 1 

(First Class) และช้ันธรรมดา (Standard Class) 
 สถานีรถไฟความเร็วสูงทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ ลาดกระบัง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ศรีราชา พัทยา และระยอง 
 ที่ต้ังของสถานีมีความสอดคลอ้งกับข้อกําหนดด้านผังเมืองและแนวคิดในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่

สอดคล้องกับระบบขนส่งมวลชน (Transit Oriented Development: TOD) 
 มีทางเข้า-ออกสถานีที่เช่ือมต่อระหว่างย่านสถานีกับถนนโดยรอบ พร้อมทั้งจัดให้มีพ้ืนที่จอดรับส่ง

ผู้ใช้บริการเพ่ือให้สามารถเปลีย่นถ่ายรูปแบบการขนส่ง (INTER-MODAL PLANNING) ไปยังระบบ
ขนส่งอ่ืนๆ เช่น Airport Link รถไฟความเร็วสูงสายแก่งคอย-ฉะเชิงเทรา ระบบขนสง่มวลชนทางราง
ขนาดเบา (Monorail) ของเมืองพัทยา 

 สถาปัตยกรรมภายในอาคารบ่งบอกเอกลักษณ์ของท้องถิ่น มีความทนทานต่อสภาพอากาศ พร้อมสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็ก ตามมาตรฐานสากล (Universal Design) 
รวมถึงพ้ืนที่สําหรับจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพ่ือส่งเสริมการสร้างอาชีพและกระจายรายได้
สู่ท้องถิ่น  

รัฐบาลมีความคาดหวังว่าเส้นทางรถไฟเส้นน้ีจะเป็นเส้นทางหลักที่นํามาซึ่งความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจทั้งด้านอุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัยและการท่องเที่ยว การจ้างงาน รวมถึงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพ่ือรองรับประเทศไทย 4.0  

 7.ด้านนิคมอุตสาหกรรม 
 ในประเทศไทยที่มีศักยภาพสําหรับการลงทุน (Industrial Estate in Thailand), รวบรวม บริษัทช้ัน

นําทั่วประเทศ ปัจจุบัน มีนิคมอุตสาหกรรมที่เปิดดําเนินการแล้ว 47 นิคม กระจายอยู่ใน 15 จังหวัด 
ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ.ดําเนินการเอง จํานวน 11 นิคม และนิคมอุตสาหกรรมที่ร่วม
ดําเนินงานกับผู้พัฒนา จํานวน 36 นิคม 

 จังหวัดชลบุรี เป็นพ้ืนที่หลักในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่
จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง รัฐบาลในขณะนั้ จังหวัดชลบุรีจึงถือว่าเป็นเมืองหลวงของอุตสาหกรรมแห่ง
ประเศไทยที่มกีารลงทุนด้านอุตสาหกรรมสงูมาก การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี จึงเกิดขึ้หลาย
แห่งเพ่ือรองรับการลงทุนจากนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติ ปัจจุบันจังหวัดชลบุรีมีนิคมอุตสาหกรรมที่
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สําคัญหลักๆอยู่ 5 แห่ง (นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี , นิคม อุตสาหกรรมอมตะนคร , นิคมอุตสาหกรรม
ป่ินทอง , นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง (แหลมฉบัง) และนิคม อุตสาหกรรมแหลมฉบัง)โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
แผนภาพที่ 2-4 แสดงเขตนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย       

 

ที่มา: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 
 

 7.1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี 

แผนภาพที่ 2-5 แสดงเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี 

 

ที่มา: การนิคมอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)2559 

   เป็นนิคมอุตสาหกรรมของเอกชนอยู่ภายใต้การกํากับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เริมก่อต้ังเมื่อปี พ.ศ. 2549 สถานที่ต้ัง (มีพ้ืนที่ครอบคลุม 2 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง) พ้ืนที่
โครงการ เน้ือที่ทั้งหมด 8,634 ไร่ เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 3,857 ไร่ เขตที่พักอาศัย/พาณิชย์ 400 ไร่ ระยะทาง
จากสถานที่ต่างๆ กรุงเทพ 114 กิโลเมตร สนามบินดอนเมือง 142 กิโลเมตร ท่าเรือคลองเตย 122 กิโลเมตร
ท่าเรือมาบตาพุด 48 กิโลเมตร จังหวัดชลบุรี 53 กิโลเมตร พัทยา 36 กิโลเมตร สนามบินสุวรรณภูมิ 99 
กิโลเมตรนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ีสิ่งอํานวยความสะดวกในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซต้ีิ ประกอบด้วย 
  - ระบบนํ้าประปา สามารถจ่ายนํ้าได้ 7 ลูกบาศก์เมตร/ไร่/วัน 
  - ระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภอปลวกแดง มีสถานีไฟฟ้าย่อย ขนาด 100 เมกกะวัตต์  
  - มีระบบสายสง่ 115 กิโลโวลต์ และ 22 กิโลโวลต์ 
  - ระบบโทรศัพท์ ทีโอที และ ทีที แอนด์ ที กสท โทรคมนาคม 
  - ระบบบําบัดนํ้าเสีย สามารถบําบัดได้ 15,600 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
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  - ระบบป้องกันอัคคีภัย ติดต้ังหัวจ่ายดับเพลิงตามแนวถนนทุกระยะ 250 เมตร มีรถดับเพลิง
จํานวน 2 คัน (ขนาด 10,000 ลิตร และขนาด 6,000 ลิตร) 
  7.2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  
 
แผนภาพที่ 2-6 แสดงเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

 ที่มา: การนิคมอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 2559 
 
  ก่อต้ังเมื่อปี พ.ศ. 2532 สถานที่ต้ัง 700/2 หมู่ 1 ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตร ที ่57 ตําบลคลอง
ตําหรุ อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000  เป็นนิคมอุตสาหกรรมทีใ่หญท่ี่สุดพ้ืนที่โครงการเน้ือที่ทั้งหมด 
15,567 ไร่เขตอุตสาหกรรมทัว่ไป 10,035 ไร่เขตที่พักอาศัย/พาณิชย์ 1,394 ไร่พ้ืนที่ระบบสาธารณูปโภคและ
สิ่งอํานวยความสะดวก 1,600 ไร่พ้ืนที่สีเขียว 850 ไร่สิ่งอํานวยความสะดวกประกอบด้วย  
  - ระบบนํ้าประปา ดําเนินการโดย : บริษัท อมตะ ควอลิต้ี วอเตอร์ จํากัด   
  - ระบบไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแรงดันไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์    
  - ระบบบําบัดนํ้าเสียระบบบ่อเติมอากาศสามารถบําบัดได้ 15,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
  - ระบบถนนสายประธาน 48 เมตร, 6 ช่องจราจรสายรองประธาน 32 เมตร , 4 ช่องจราจร 
 - ระบบป้องกันอัคคีภัยติดต้ังหัวจ่ายดับเพลิงตามแนวถนนทุกระยะ 250 เมตร 
  ปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร มีโรงงานจํานวน 514 โรงที่พร้อมจะเปิดดําเนินการ ใน 
จํานวนดังกล่าวมีโรงงาน 484 โรงที่ได้เปิดดําเนินงานและอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ประเภทอุตสาหกรรมใน
โรงงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครยานยนต์ (32.64%) เหล็ก โลหะ พลาสติก (25.52%) เครื่องใช้ไฟฟ้า 
(14.02%) สินค้าอุปโภค บริโภค (10.25%) เคมีภัณฑ์ (9.83%) บริการและสาธารณูปโภค (7.53%) อ่ืนๆ 
(0.21%) 
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  7.3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (โครงการ 2) 
 ก่อต้ังเมื่อปี พ.ศ.2553 ที่ต้ัง บริเวณทางหลวงหมายเลข 3466 (สุขุมวิท-พานทอง) กม.ที่ 5 และ
บริเวณทางหลวงหมายเลข 3122 (บ้านโพธ์ิ-พานทอง) กม.ที่14 พ้ืนที่โครงการ เน้ือที่ทั้งหมด 8,226 ไร ่3 งาน 
84 ตารางวา เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 5,351 ไร่ 42 ตารางวา เขตพาณิชย์กรรม 727 ไร่ 76 ตารางวา ระยะทาง
จากสถานที่ต่างๆ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 50 กิโลเมตร  ท่าเรือนํ้าลึกแหลมฉบัง 40 กิโลเมตรสิ่งอํานวยความ
สะดวก           
  - ระบบนํ้าประปา ระบบผลิตนํ้าประปา 1 แห่ง กําลังการผลิตรวม 33,000 ลบ.ม. / วัน ความ
ต้องการใช้นํ้าประปาของนิคมอุตสาหกรรม ประมาณ 26,000 ลบ.ม. / วัน    
  - ระบบไฟฟ้า ให้บริการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดต้ังสถานีไฟฟ้าย่อยในพ้ืนที่โครงการ 
  - ระบบถนน จัดให้มีทางเข้า - ออกหลัก 2 เส้นทาง ติดต่อกับทางหลวงสายสุขุมวิท-พานทอง 
(3466) และทางหลวงสายบ้านโพธ์ิ-พานทอง (3122) ถนนภายใน มีการออกแบบถนนสายประธาน และสาย
รอง ตามมาตรฐาน ของ กนอ.         
  - ระบบบําบัดนํ้าเสีย มีการออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสียชีวภาพชนิด SBR ขนาด 30,000 ลบ.ม. / 
วันปริมาณนํ้าเสียที่เกิดขึ้น ประมาณ 23,000 ลบ.ม. / วัน      
  - ระบบกําจัดขยะ ขยะมูลฝอย จัดให้มีโรงคดัแยกขยะ และจัดส่งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง / 
หน่วยงานท้องถิ่นไปดําเนินการกากของเสียอุตสาหกรรม กําหนดให้โรงงานที่ก่อให้เกิดของเสียอันตราย
ดําเนินการส่งไปยังศูนย์กําจัดกาก อุตสาหกรรมของ บริษทั บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จํากัด (มหาชน) หรือ GENCO ซึ่งโรงงานต้องส่งใบขนส่งกากของเสียให้โครงการรับทราบทุกคร้ัง  
  - ระบบป้องกันนํ้าท่วม ปรับถมพ้ืนที่ใหสู้งกว่าระดับนํ้าท่วมขังทั่วไป ทําคลองขุดและเสริมเขื่อน
ดินโดยรอบพ้ืนที่ เพ่ือลดผลกระทบนํ้าท่วมที่จะเกิดกับพ้ืนที่โดยรอบระบบระบายนํ้าฝนออกแบบเป็น Gutter 
คอนกรีต รับนํ้าจากถนน แลว้ระบายสู่ลํารางสาธารณะทางทิศเหนือ และทิศใต้ของพ้ืนที่โครงการ 
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  7.4นคิมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี และนคิมอุตสาหกรรมเเหมราชชลบุรี 2 
 
แผนภาพที่ 2-7 แสดงเขตนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมเเหมราชชลบุรี 2 
 

ที่มา:Hemaraj Land And Development Public Company Limited2558 
  เป็นนิคมอุตสาหกรรมของเอกชน มีพ้ืนที่รวมกัน 4,541ไร่ (1,817 เอเคอร์) ต้ังอยู่ที่ตําบล  บ่อวิน 
และตําบลเจ้าพระยาสุรศักด์ิ   อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 110 กิโลเมตร สามารถ
เดินทางโดยทางหลวงหมายเลข 331 และทางหลวงหมายเลข 331ใหม่ ซึ่งเช่ือมไปยังทางหลวงสาย 7 เช่ือมสู่
ท่าเรือนํ้าลึกแหลมฉบัง ส่งผลดีต่อการขนส่งสินค้า และสามารถเดินทางไปตัวอําเภอศรีราชาได้สะดวก เพียง 
25 กิโลเมตร จากนิคม Hemaraj CIE 
  ปัจจุบันนิคมแห่งน้ีมีผู้ประกอบการมากว่า 93 ราย และ 131 สัญญา รวมเป็นเงินลงทุนกว่า 
2,500 ล้านเหรียญสหรฐั ส่วนนิคม Hemaraj CIE2 มีผู้ประกอบการ 7ราย และ 8 สัญญา ซึ่งทั้งสองนิคมน้ัน
ประกอบด้วยอุตสาหกรรมเหล็กขนาดใหญ ่อิเล็กทรอนิกส ์พลังงาน ช้ินส่วนยานยนต์ และอุตสาหกรรมเพื่อ
การส่งออกและยังสะดวกในด้านการคมนาคมที่มีระยะทางถึงจุดรับส่งสินค้าหรือเมืองสําคัญทีใ่กล ้โดยมี
ระยะทางถึงกรุงเทพฯ110 กม ระยะทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ   83 กม. ระยะทางถึงท่าเรือนํ้าลึกแหลมฉบัง
25 กม ระยะทางท่าเรือนํ้าลึกมาบตาพุด 55 กม  ระยะทางถึงศรีราชา 22 กม 
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  7.5นคิมอุสาหกรรมปิ่นทอง 
 
แผนภาพที่ 2-8 แสดงเขตนิคมอุสาหกรรมป่ินทอง

  เป็น 
ที่มา: การนิคมอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 2559 
  นิคมอุตสาหกรรมของเอกชนที่ได้รับอนุมัติให้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรจากการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปัจจุบันได้ขยายพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ต่างในจังหวัดชลบุรี จํานวน 5 
ฌครงการ โดยโครงการแรกก่อต้ังเมื่อ ปี พ.ศ. 2538 ที่ต้ังของสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง 789 หมู ่1 
ถนนสาย    หนองค้อ – แหลมฉบัง ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จงัหวัดชลบุรี 20230 เน้ือที่ทั้งหมด 633 
ไร่ เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 444 ไร่ เขตที่พักอาศัย/พาณิชย์ 9 ไร ่  
  พ้ืนที่สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก 56 ไร ่ กรุงเทพฯ 95 กิโลเมตรสนามบินสุวรรณ
ภูมิ 60 กิโลเมตร ท่าเรือแหลมฉบัง 9 กิโลเมตรระบบนํ้าประปาผลิตนํ้าได้ 20,000 ลูกบาศก์เมตร/วันสามารถ
จ่ายนํ้าได้ 1,500 ลูกบาศก์เมตร/ไร่/วันระบบไฟฟ้าสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ 10 เมกกะโวลต์-แอมแปร์ระบบ
โทรศัพท ์TT&T สายตรง 200 คู่สายระบบถนนสายประธาน :30 เมตร 4 ช่องจราจรสายรองประธาน :24 
เมตร 4 ช่องจราจรมีส่ิงอาํนวยความสะดวก ไดแ้ก่   
  - ระบบนํ้าประปาในเบ้ืองต้นจะผลิตนํ้าประชา ประมาณ 3,600 ลูกบาศก์เมตร/วัน  
 - ระบบไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค       
  - ระบบถนนสายหลัก กว้าง 40 เมตร มผีิวการจราจรกว้าง 14 เมตร สายรอง กว้าง 30 เมตร มี
ผิวการจราจรกว้าง 12 เมตร         
  - ระบบโทรศัพท์  TT&T, TOT, CAT 
  นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง(แหลมฉบัง)ก่อต้ังเมื่อปี พ.ศ.2548 ที่ต้ัง 789 หมู่ 1 ตําบลหนองขาม 
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 17 ไร ่
  นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3)  
  ก่อต้ังเมื่อปี พ.ศ. 2551 ที่ต้ังตําบลหนองขาม ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230  
พ้ืนที่โครงการเน้ือที่ทั้งหมด 1,561 ไร่ เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 1,014 ไร ่เขตที่พักอาศัย/พาณิชย์ 133 ไร่ 
ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ กรุงเทพฯ 132 กิโลเมตร สนามบินสุวรรณภูมิ 102 กิโลเมตร ท่าเรือแหลมฉบัง 22 
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กิโลเมตร สถานีรถไฟศรีราชา 15 กิโลเมตร อําเภอศรีราชา 27 กิโลเมตร พัทยา 42 กิโลเมตร  
  นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 4)  
  ก่อต้ังเมื่อปี พ.ศ. 2557 ที่ต้ัง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 พ้ืนที่โครงการ เน้ือที่ทั้งหมด 
653 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ กรุงเทพฯ 112 กิโลเมตร สนามบินสุวรรณภูมิ 65 
กิโลเมตร ท่าเรอืแหลมฉบัง 12 กิโลเมตร สถานีรถไฟศรีราชา 17 กิโลเมตร  พัทยา 30 กิโลเมตร  
  นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 5)  
  ก่อต้ังเมื่อปี พ.ศ. 2557 ที่ต้ัง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 พ้ืนที่โครงการ เน้ือที่ทั้งหมด 
1,472 ไร ่กรุงเทพฯ 95 กิโลเมตร  สนามบินสุวรรณภูมิ 65 กิโลเมตร ทา่เรือแหลมฉบัง 9 กิโลเมตร สถานี
รถไฟศรีราชา 15 กิโลเมตร อําเภอศรีราชา 10 กิโลเมตร 
 
  7.6นคิมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 
 

แผนภาพที่ 2-9 แสดงเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

  
ที่มา: การนิคมอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 2559 

  เป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทย เกิดขึ้นจากแผนพัฒนาโครงการพัฒนาชายฝัง
ภาคตะวันออก ดําเนินการโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ก่อต้ังเมื่อ ปี พ.ศ. 2525 สถานที่ต้ังของ
สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 49/19 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
20230เน้ือทีท่ัง้หมด 3,556 ไร่  เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 1,824 ไร่  เขตประกอบการเสรี 979 ไร่  พ้ืนที่
สาธารณูปโภคและอ่ืน ๆ 753 ไร่ห่างจากสนามบินดอนเมือง 140 กิโลเมตรและสนามบินสุวรรณภูมิ 120
กิโลเมตร  และห่างจากท่าเรือแหลมฉบัง 1 กิโลเมตรท่าเรอืมาบตาพุด 60 กิโลเมตรจังหวัดชลบุรี 35 กิโลเมตร
   สิ่งอํานวยความสะดวก ประกอบด้วย       
  - ระบบนํ้าประปาโรงผลิตนํ้าประปาของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง กําลังการผลิต 27,000 
ลูกบาศก์เมตร/วันรับนํ้าดิบจากอ่างเก็บนํ้าหนองค้อ จ.ชลบุรี      
  -  ระบบส่งนํ้า Gravity Flow        
 - ระบบไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย 2x40 เมกกะโวลต์ แอมแปร ์โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า พลงังานไอนํ้า 
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ขนาด 100 กิโลโวลต์ ดําเนินงานโดยเอกชน        
 - ระบบโทรศัพท์มีระบบ Teleport บริการ โทรศัพท์ภายในและระหว่างประเทศโครงข่าย สาย
บริการมากกว่า 7,000 เลขหมาย บริการสือ่สารรวมระบบดิจิตอล (ISDN) บริการ CAT Executive Telecard, 
Telex, Thaipak, Video Conference        -  
  - ระบบบําบัดนํ้าเสียเป็นระบบ Activated Sludge ชนิด Extended Aeration ปัจจุบัน นิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง ใช้นํ้าประปาเฉลี่ย 21,800 ลูกบาศก์เมตร/วัน และมีปริมาณนํ้าเสียเฉลี่ย 6,000 
ลูกบาศก์เมตร/วัน มาผลิตเป็นนํ้าเพ่ือการอุตสาหกรรมด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซสิ (Reverse Osmosis,RO) 
ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทําให้นํ้าบริสุทธ์ิกว่าระบบผลิตนํ้าทั่วไป      
  - ระบบถนน ถนนสายหลักกว้าง ประมาณ 20 เมตรถนนผิวจราจร มาตรฐานเข้าถึงโรงงานอย่าง
สะดวกสบายทุกจุดในโครงการ         
  - ระบบป้องกันนํ้าท่วมมีคลองระบายนํ้าฝนสายหลัก 2 สายสามารถรองรับนํ้าจากโรงงาน ไหลลง
สู่คลองระบายนํ้า 
  7.7 นิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง 

ก่อต้ังเมื่อปี พ.ศ.2554 สถานที่ต้ัง บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 3289 (หนองซาก- เนินโมก) 
ตําบลหนองอิรุณ อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีระยะทางจากสถานที่ต่างๆจังหวัดชลบุรี 27 กิโลเมตร ท่า
อาศยานสุวรรณภูมิ 80 กิโลเมตรท่าเรือแหลมฉบัง 58 กิโลเมตรท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 78 กิโลเมตร
พ้ืนที่ว่างในนิคมฯเน้ือที่ทั้งหมด 1,739 ไร่  พ้ืนที่ประกอบอุตสาหกรรม SMEs 332 ไร่ เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 
569 ไร่เขตพาณิชย์ 114 ไร่เขตพักอาศัย 55 ไร่พ้ืนที่สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก 363 ไร่ 
  สิ่งอํานวยความสะดวก        
  - ระบบนํ้าประปา 1) แหล่งนํ้าดิบ จะผันนํ้าดิบจากฝายนําล้นบึงกระโดนมายังพ้ืนที่โครงการ 
และสร้างอ่างเก็บนํ้าภายในพ้ืนที่โครงการประมาณ 154.44 ไร่ เพ่ือให้สามารถจัดเก็บนํ้าดิบในพ้ืนที่ประมาณ 
4.5 ล้าน ลูกบาศก์เมตร 2) ระบบผลิตนํ้าประปา มีความสามารถในการผลิตรวมประมาณ 16,000 ลูกบาศก์
เมตร ต่อวัน เพ่ือรองรับประมาณการใช้นํ้าของโครงการประมาณ 12,180 ลูกบาศก์เมตร ต่อ วัน  
              
  - ระบบไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค       
  - ระบบถนนสายประธาน ผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช่องจราจร ผิวจราจรรวมเขตทาง
กว้าง 40 เมตรสายรองประธาน ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต จํานวน 2 ช่องจราจร ผิวจราจรรวมเขตทางกว้าง 30 
เมตร ถนนสายย่อย พ้ืนผิวแอสฟัลติกคอนกรีตจํานวน 2 ช่องจราจร ผิวจราจรรวมเขตทางกว้าง 18 เมตร 
 - ระบบบําบัดนํ้าเสีย ระบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL) มีความสามารถในการบําบัดนํ้า
เสียโดยรวมประมาณ 13,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อ วัน       - 
ระบบกําจัดขยะใช้บริการของหน่วยงานท้องถิ่นและภาคเอกชนในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีที่ได้รับ อนุญาตจาก
กระทรวงอุตสาหกรรมรับจัดเก็บ รวบรวม และ กําจัดอย่างถูกวิธี  ในอนาคต โครงการฯ มีแนวคิดในการนํา
กากของเสียมาแปรรูปเป็นพลังงาน (Waste Energy) เพ่ือใช้ในโครงการ 

 
6. การประเมินสภาพแวดล้อมจังหวัดชลบุรี (SWOT Analysis)        
  จังหวัดชลบุรี ได้ดําเนินการประเมินสภาพแวดล้อมของจังหวัด  โดยวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนา
ที่เช่ือมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ 4 มิติ โดยใช้ตัวช้ีวัดการพัฒนาระดับจังหวัด : จังหวัดชลบุรี 
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ข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดภาพรวมทั้ง 4 มิติ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. อัตราการเปลี่ยนแปลของพื้นท่ีป่าไม้ในจังหวัด(%) 
2. ปริมาณขยะในจังหวัด (ตัน) 
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
1. สัดส่วนปริมาณการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงเพื่อยานพาหนะต่อ
ประชากร (ลติร/คน) 
2. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟา้ภาคครัวเรือนต่อประชากร 
(กิโลวัตต ์–ช่ัวโมง/คน) 
3. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟา้ในภาคท่ีไม่ใช่ครัวเรอืนต่อ GPP 
(กิโลวัตต ์–ช่ัวโมง/คน) 
4. สัดส่วนปริมาณการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงในภาคอุตสาหกรรมต่อ 
GPP ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/บาท) 

การพัฒนาอย่างท่ัวถึง
Inclusive Growth

การเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพ่ิมขีดความ 
สามารถในการแข่งขัน

Growth & compettitive

การเติบโตทางเศรษฐกิจสี
เขียวGreen Growth

ประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ภาครัฐGovernment Efficiency

ตัวชี้วัดระดับจังหวัดครอบคลุม 4 มิติ 24 ตัวชี้วัด 

จังหวัดชลบุรี ได้คะนน 69.26 (ค่ากลางของประเทศ 27.14 เป็น
อันดับ 2 รองจากจังหวัดปทุมธานีที่คะแนน 72.41 แสดงว่า จังหวัด

ชลบุรี มีการกระจายผลการพัฒนาและโอกาสสู่คนส่วนใหญ่ของสังคมได้
ดีมาก 

ความยากจนความเหล่ือมล้าํ 
1. ร้อยละของประชากรท่ีอยู่ใต้เส้นความยากจน (%) 
2. สัมประสิทธิ์การกระจายรายได ้
โครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม 
1. ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสงัคมต่อกาํลังแรงงาน (%) 
การเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม 
1. อัตราส่วนต่อแพทย์ต่อประชากร (คน/แพทย์) 
2. จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทยอายุ 15-59 ปี 
3. ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ม.3 (คะแนน) 

การเจริญเติมโตทางเศรษฐกจิ 
1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัด (%) 
2. อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (%) 
ความมเีสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
1. อัตราการว่างงาน (%) 
2. อัตราส่วนหน้ีเฉลี่ยต่อรายได้ของครัวเรือน (เท่า) 
3. อัตราส่วนการออมเฉลี่ยตอ่รายได้เฉลี่ยของครัวเรอืน(%) 
ขีดความสามารถในการแข้งขัน 
1. ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน) 

จังหวัดชลบุรี ได้คะนน 31.32 คะแนน เป็นอันดับที่ 30   ของประเทศ 
(ค่ากลางของประเทศ 27.14) แสดงว่า การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

และขีดความสามารถในการแข่งขัน อยู่ในระดับปานกลาง หรือ
เศรษฐกิจชะลอตัว 

จังหวัดชลบุรี ได้คะนน 4.82 (ค่ากลางของประเทศ 22.53 เป็น
อันดับ 75ของประเทศ แสดงวา่ จังหวัดชลบุรี มกีารอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ อยู่ในระดับต่ํา 

ดัชนีภาพรวม ท้ัง 4 มิติ 
จั ง ห วั ด ช ล บุ รี ได้ รั บ
คะแนน  41 .29 (ค่ า
ก ล า ง ข อ ง ป ร ะ เท ศ 
31.27 เป็นอันดับท่ี 6 
ของประเทศรองจาก
จั ง ห วั ด น น ท บุ รี 
สมุทรสงคราม ปทุมธานี 
สมุทรสาคร และภูเก็ต 
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ข้อมูลดัชนีชี้วัดการพัฒนาจังหวัดชลบุรี 4 มิติ 24 ตัวชี้วัด(รายตัวชี้วัด) 
       มีการพัฒนาสูงกว่าค่ากลางของประทศ 
       มีการพัฒนาตํ่ากว่าค่ากลางของประทศ 

ลําดับ ตัวชี้วัด คะแนนดัชนีปี
ปัจจุบัน

ค่ากลางของ
ประเทศ

อันดับ การเปรียบกับค่ากลางของประเทศ
 

มิติการพัฒนาอย่าท่ัวถึง  
1.1  ร้อยละของประชากรท่ี

อยู่ใต้เส้นความยากจน 
0.39 % 10.43 % 72 จังหวัดชลบุรีมีประชากรท่ีอยู่ใต้เส้นความ

ยากจนจํานวนนอ้ยกว่าค่ากลางของประเทศ
1.2 สัมประสิทธ์ิการ

กระจายรายได้ 
0.28 % 0.41 % 75 จังหวัดชลบุรีมีความแตกต่างกันในด้านการ

กระจายรายได้ตํ่ากว่ากลางของประเทศ 
1.3 ร้อยละผู้อยู่ในระบบ

ประกันสังคมต่อกําลัง
แรงงาน 

73.64% 18.76 % 3 จังหวัดชลบุรีมีจํานวนอยู่ในระบบ
ประกันสังคมต่อกําลังแรงงานมากกว่าค่า
กลางของประเทศ 

1.4 อัตราส่วนต่อแพทย์ต่อ
ประชากร (คน/แพทย์) 

1,180คน/
แพทย์ 1 คน

2,980 คน/
แพทย์ 1 คน

75 จังหวัดชลบุรีมีแพทย์ต่อประชากร จํานวน
มากกว่าค่ากลางของประเทศ

1.5 จํานวนปีการศึกษา
เฉลี่ยประชากรไทยอายุ 
15-59 ปี 

10.10 ปี 8.90 ปี 4 จํานวนปีการศึกษาเฉล่ียประชากรไทยอายุ 
15-59 ปีของจังหวัดชลบุรีมากกว่าค่ากลาง
ของประเทศ 

1.6 ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net 
ม.3 (คะแนน) 

37.37คะแนน 34.95คะแนน 8 ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ม.3 ของนักเรียนใน
จังหวัดชลบุรีสูงกว่าค่ากลางของประเทศ

มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจ  
2.1 อัตราการเปลี่ยนแปลงของ

รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน
ในจังหวัด 

-1.96% 1.75% 51 อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือนในจังหวัดชลบุรีตํ่ากว่ากว่าค่ากลาง
ของประเทศ 

2.2 อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
จังหวัด 

-0.14% 2.61% 19 อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
จังหวัดชลบุรีตํ่ากว่าค่ากลางของประเทศ 

2.3 อัตราการว่างงาน 0.88% 0.75 29 จํานวนประชากรจังหวัดชลบุรีว่างงานสูงกว่า
ค่ากลางของประเทศ 

2.4 อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อ
รายได้ของครัวเรือน 

5.47 เท่า 6.67 เท่า 56 อัตราส่วนหน้ีเฉลี่ยต่อรายได้ของครัวเรือนใน
จังหวัดชลบุรีสูงกว่าค่ากลางของประเทศ 

2.5 อัตราส่วนการออมเฉลี่ย
ต่อรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือน 

11.28% 19.97% 64 อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือนในจังหวัดชลบุรีตํ่ากว่าค่ากลางของ
ประเทศ 

2.6 ผลิตภาพแรงงาน 506,568 
บาท/คน

110,895  
บาท/คน

5 ผลิตภาพแรงงานของจังหวัดชลบุรีสูงกว่าค่า
กลางของประเทศ 
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ลําดับ ตัวชี้วัด คะแนนดัชนีปี
ปัจจุบัน 

ค่ากลางของ
ประเทศ 

อันดับ การเปรียบกับค่ากลางของ
ประเทศ 

การเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว  
3.1 อัตราการเปล่ียนแปลง

ของพื้นที่ป่าไม้ใน
จังหวดั 

-3.21 % 0.01 % 61 พื้ นที่ ป่ าไม้ ในจั งหวัดชล บุรีมี
จํานวนลดลง 3.21 % ขณะที่
ภ าพ รวมป ระ เท ศมี พื้ น ที่ ป่ า
เพิ่มขึ้น 0.01% 

3.2 ปริมาณขยะในจังหวดั 907,755 ตัน 247,105 
ตัน 

1 ปริมาณขยะในจังหวัดชลบุรีมี
จํ าน วน สู งก ว่ า ค่ าก ล างข อ ง
ประเทศ 

3.3 สัดส่วนปริมาณการใช้
น้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อ
ยานพาหนะต่อ
ประชากร 

1,867 ลิตร/คน 284 ลิตร/คน 1 สัด ส่วนปริมาณการใช้น้ํ ามั น
เชื้ อ เพ ลิงเพื่ อยานพาหนะต่อ
ประชากรจังหวัดชลบุรีสูงกว่าค่า
กลางของประเทศ 

3.4 สัดส่วนปริมาณการใช้
ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อ
ประชากร 

1,253 กิโลวัตต์ 
-ชั่วโมง/คน 

464 
กิโลวัตต์ – 
ชั่วโมง/คน 

3 สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้ าภาค
ครัวเรือนต่อประชากรจังหวัดชลบุรี
สูงกว่าค่ากลางของประเทศ 

3.5 สัดส่วนปริมาณการใช้
ไฟฟ้าในภาคที่ไม่ใช่
ครัวเรอืนต่อ GPP 

12,154 
กิโลวตัต์ – 

ชั่วโมง/ล้านบาท 

7,289  
กิโลวตัต์ – 

ชั่วโมง/ล้านบาท 

18 สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าใน
ภาคที่ไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP สูง
กว่าค่ากลางของประเทศ 

3.6 สัดส่วนปริมาณการใช้
น้ํ า มั น เชื้ อ เพ ลิ ง ใน
ภาคอุ ตสาหกรรมต่ อ 
GPP ภาคอุตสาหกรรม 

1,864ลิตร/ล้าน
บาท 

178 ลิตร / 
ล้านบาท 

 

4 สั ด ส่ วนปริ มาณการใช้ น้ํ ามั น
เช้ือเพลิงในภาคอุตสาหกรรมต่อ 
GPP ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด
ชลบุรีสูงกว่าค่ากลางของประเทศ

ประสิทธิภาพของภาครัฐ  
4.1 ร้อยละของ

สถานพยาบาลที่ได้การ
รับรองคุณภาพ HA 

45.45% 74.76% 65 ร้อยละของสถานพยาบาลใน
จั งหวัดชลบุรีที่ ได้การรับรอง
คุณภาพ HA ต่ํากว่าค่ากลางของ
ประเทศ 

4.2 ร้อยละของครัวเรือนที่
เข้าถงึน้ําประปา 

36.57% 15.77% 6 ร้อยละของครัวเรือนในจังหวัด
ชลบุรีที่เข้าถงึน้าํประปาสูงกว่าค่า
กลางของประเทศ 

4.3 ร้อยละของครัวเรือนที่
เข้าถงึไฟฟ้า 

71.41% 88.41% 73 ร้อยละของครัวเรือนในจังหวัด
ชลบุรีที่เข้าถงึไฟฟ้าต่ํากว่าค่า
กลางของประเทศ 

4.4 ร้อยละของประชากรที่
เข้าถงึอินเทอร์เน็ต 

56.62% 32.73% 3 ร้อยละของประชากรจั งหวัด
ชลบุรีที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตสูงกว่า
ค่ากลางของประเทศ 

4.5 ร้อยละภาษีทีท่้องถิน่
จัดเก็บได้ตอ่รายได้รวมที่

26.06% 12.19% 2 ร้อยละภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บได้ต่อ
รายได้รวมที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและ
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ลําดับ ตัวชี้วัด คะแนนดัชนีปี
ปัจจุบัน 

ค่ากลางของ
ประเทศ 

อันดับ การเปรียบกับค่ากลางของ
ประเทศ 

ไม่รวมเงนิอุดหนนุและ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

เงิ นอุ ดหนุ น เฉพาะกิ จสู งกว่ า
ค่าเฉล่ียของประเทศ 

4.6 ความสามารถในการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ของจังหวัด 

98.46% 92.11% 9 ความสามารถในการเบิกจ่าย
งบประมาณของจังหวัดชลบุรีสูง
กว่าค่ากลางของประเทศ 

 

 การวิเคราะห์ตัวชี้วัด         
 จังหวัดชลบุรีได้นําตัวช้ีวัดการพัฒนาระดับจังหวัดมาประกอบการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและสภาพการ
พัฒนาของจังหวัดชลบุรี โดยเปรียบเทียบกับระดับค่ากลางของประเทศเพ่ือให้สามารถเช่ือมโยงสู่ประเด็น
สําคัญที่มีผลต่อการพัฒนาจังหวัดชลบุรี และสามารถเช่ือมโยงกับทิศทางการพัฒนาประเทศได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 ผลการประมวลวิเคราะห์ พบว่า มิติการพัฒนาแบบท่ัวถึงดีกว่าค่ากลางมากและมีคะแนนเฉลี่ยสูง
เป็นอันดับสองของประเทศแต่มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียวตํ่ากว่าค่ากลางทุกตัวช้ีวัดมีปัญหาทั้งเรื่องพ้ืนที่
ป่าไม้ปริมาณขยะและการใช้พลังงานของครัวเรือนปรับตัวลดลงนอกจากนี้ยังมีตัวช้ีวัดในมิติอ่ืนๆที่ต้องพัฒนา
ได้แก่รายได้เฉลี่ยและการว่างงานการออมของครัวเรือนมาตรฐานสถานพยาบาลและการเข้าถึงไฟฟ้า 
 ประเด็นที่จังหวัดชลบุรีควรให้ความสําคัญ      
 1) ภาคอุตสาหกรรม         
  (1) ยกระดับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมในพื้นที่ ให้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมสําหรับกิจการที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต       
  (2) ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเพ่ือให้สามารถขนถ่ายสินค้าได้
สะดวก รวดเร็ว มีต้นทุนและระยะเวลาในการส่งมอบสินค้าที่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ โดยเฉพาะการ
ก่อสร้างถนนจากเส้นทางสายหลักไปยังพ้ืนที่อุตสาหกรรมและท่าเรือนํ้าลึกเพ่ือเช่ือมโยงพ้ืนที่อุตสาหกรรมกับ
ท่าเรือได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว         
  (3) เตรียมการป้องกันและควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ยอมรับและเอื้อต่อการพัฒนาเป็น
ศูนย์อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีกระบวนการผลิตได้มาตรฐานสากล ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยการ
ดําเนินการมาตรการต่างๆให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ได้แก่ การกําหนดพ้ืนที่รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม
ที่ชัดเจน การกําหนดหลักเกณฑ์การควบคุมมลภาวะให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมปฏิบัติอย่างจริงจัง 
กําหนดมาตรการป้องกันอุบัติภัยในโรงงาน รวมถึงการเตือนภัยกรณีภัยพิบัติจากโรงงานที่จะมีผลกระทบต่อ
ชุมชนโดยรอบ และการรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ     
  (4) แก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํ้าอย่างเป็นระบบและพอเพียงสําหรับภาคอุตสาหกรรม โดยไม่
ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตร การท่องเที่ยว และประชาชนผู้ใช้นํ้า      
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 2) ภาคเกษตร          
  (1) ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ ให้ผลผลิตมีคุณภาพและได้มาตรฐานความปลอดภัย สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภคท้ังในประเทศและต่างประเทศ       
  (2) พัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ให้คงความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างย่ังยืนต่อไป        
 3) การท่องเท่ียว         
  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติ ให้เป็นฐานการกระจายรายได้ และการสร้างงาน 

 4) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
 บริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการแก้ปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝ่ังการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าการจัดการขยะและรณรงค์ประหยัดพลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน/พลังงานหมุนเวียน 

 ผลการประเมนิสภาพแวดล้อมจังหวัดชลบุรี (SWOT Analysis)    
 จุดแข็ง (Strengths)         
  (1) เป็นศูนย์รวมท่ีต้ังอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศ และมแีนวโน้มที่จะเติบโตเป็น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมสมัยใหม่ของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เน่ืองจากได้มีการลงทุนอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ และเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สําคญัของประเทศ และภูมิภาคอาเซียนในแต่ละพ้ืนที่ ได้แก่ 
อุตสาหกรรมกลั่นนํ้ามัน มีศูนย์กลางอยู่ที่อ่าวอุดม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี อุตสาหกรรมเหล็ก มี
ศูนย์กลางอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมชลบุรี (บ่อวิน) อุตสาหกรรมยานยนต์ เริ่มต้นจากมิตซูบิชิ ต้ังโรงงานอยู่ที่นิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีอุตสาหกรรมอิเล็คโทรนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า มีการลงทุนในนิคม
อุตสาหกรรมบางปะกง อินดัสเทรียล ปาร์ค 2   
  (2) มีแหล่งท่องเท่ียวหลากหลายที่มีช่ือเสียงระดับโลก (World Class Destination) เช่น พัทยา-
บางแสน เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่สําคัญเป็นเมืองท่องเที่ยวที่รู้จักกันในระดับนานาชาติอยู่แล้ว 
และมีการพัฒนาภาพลักษณ์ สภาพแวดล้อม และการตลาดของเมืองพัฒนาเพ่ิมขึ้น ทาํให้กระแสการเดินทาง
ท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมายังเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง และมีอัตราการเติบโตสูงใน
ระยะเวลาที่ผ่านมา          
  (3) มีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่สําคัญ ได้แก่ ยางพารา มันสําปะหลัง ปาล์มนํ้ามัน สบัปะรด 
อ้อย ไก่เน้ือ ไก่ไข่ และสุกร นอกจากน้ีมีพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลท่ีเหมาะแก่การทําประมงนํ้าลึก และการเพาะเลี้ยง
สัตว์นํ้าชายฝั่ง            
  (4) เป็นศูนย์กลางทางค้า การลงทุน และธุรกิจบริการ รวมทั้งมีทีพักโรงแรม   ขนาดใหญ่เหมาะ
แก่การจัดประชุมสัมมนาและให้บริการนักทอ่งเที่ยว        
  (5) มีท่าเรือขนาดใหญ่ที่สําคญั คือ ท่าเรือแหลมฉบัง ระบบโครงข่ายการขนส่งทางถนน และ
รถไฟที่สนับสนุนการเปิดประตูการขนส่งของประเทศเข้าสู่ระบบโครงข่ายการเดินเรือนานาชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ หากมีการเพ่ิมประสิทธิภาพท่าเรือนํ้าลึกที่มีอยู่ พร้อมทั้งประสานโครงข่ายการขนส่งหลักของ
พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับระบบโครงข่ายการขนส่งหลักของกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล ภาคกลางตอนบน และต่างประเทศจะช่วยยกระดับการพัฒนาจากการเป็นแค่ฐานการผลิตและ
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ประตูส่งออกทางทะเลผ่านท่าเรือนํ้าลึกแหลมฉบังและมาบตาพุดในปัจจุบัน เข้าสู่การเป็นประตูเศรษฐกิจ
นานาชาติรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม และเปิดตลาดการค้าไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ของโลก เช่น  สหรฐัอเมริกา 
และยุโรป โดยอาศัยการขนส่งเช่ือมโยงกันในรูปแบบของการขนส่งต่อเน่ืองระหว่าง ถนน รถไฟ และท่าเรือนํ้า
ลึก   
  ดังน้ันจึงควรมีการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงข่ายโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงพ้ืนที่
อุตสาหกรรมเข้ากับท่าเรือนํ้าลึกเพ่ือให้สามารถขนถ่ายสนิค้าได้สะดวก รวดเร็ว มีต้นทุนและระยะเวลาในการ
ส่งมอบสินค้าทีส่ามารถแข่งขนักับต่างประเทศได้ ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขันและดึงดูดการ
ลงทุนเข้าสู่พ้ืนที่ โดยเฉพาะการก่อสร้างถนนจากเส้นทางสายหลักไปยังพ้ืนที่อุตสาหกรรมและท่าเรือนํ้าลึก
แหลมฉบังเพ่ือเช่ือมโยงพ้ืนที่อุตสาหกรรมกับท่าเรือได้อย่างสะดวกและรวดเร็วโดยเฉพาะการเร่งพัฒนาท่าเรือ
แหลมฉบังให้ทนักับความต้องการขนส่งตู้สินค้าในระยะ 5 ปีข้างหน้า     
  (6) มีสภาพภูมศิาสตร์/ภูมิประเทศที่เหมาะสมและปลอดภัย เช่นไม่อยู่ในเขตแผ่นดินไหวรุนแรง 
การเกิดคลื่นสนึามิ รวมท้ังไมม่ีอุทกภัยและดินถล่มรุนแรง      
  (7) มีความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งทรัพยากรป่าไม้/ป่าชายเลน สัตว์ป่า นิเวศบก นิเวศนํ้า 
นิเวศทะเล              
  (8) ประชากรมีการศึกษาสูง และมคีุณภาพ ค่าเฉล่ียคะแนน O-net ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ช้ันปีที่3 สูงกว่าค่าเฉล่ียของประเทศทุกวิชา         
  (9) ประชากรมีค่าเฉล่ียรายได้ต่อหัวสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศรองมาจากจังหวัดระยอง และ
กรุงเทพมหานคร  
 จุดอ่อน (Weaknesses)        
  (1) แหล่งนํ้าสําหรับการพัฒนามีจํากัดในการรองรับการขยายตัวในอนาคต   
  (2) การพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ของภาครัฐและเอกชนบางแห่งเริ่มมีปัญหาเรื่องการบริหาร
จัดการด้านมลพิษที่เกิดขึน้จากกระบวนการผลิต ได้แก่ ปัญหามลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม ปัญหาการ
จัดการกากของเสียอุตสาหกรรม และปัญหาการบําบัดนํ้าเสียและสารโลหะหนักที่ลงไปในแหล่งนํ้าต่างๆ เป็น
ต้น นอกจากน้ีเริ่มเกิดความขัดแย้งเน่ืองจากได้มีการปล่อยมลพิษลงสูแ่หล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และ
เกษตรกรรมของประชาชนอย่างกว้างขวาง        
  การขยายตัวของเมือง แหล่งอุตสาหกรรม และแหล่งท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว ได้ส่งผลให้เกิดความ
ต้องการใช้นํ้าเพ่ือนํามาใช้ในกระบวนการผลิต บริการ และอุปโภคบริโภคปริมาณมาก ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
เรื่องการใช้นํ้า ซึ่งแต่เดิมแหลง่นํ้าจะถูกใช้เพ่ือกิจกรรมการเกษตรและชุมชนเกษตรขนาดเล็กเท่าน้ัน ปัจจุบัน
ต้องแย่งกันใช้นํ้าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม เมือง และบริการแก่นักท่องเที่ยว แม้ว่าจะได้มีการพัฒนา
แหล่งนํ้ารองรับไว้แล้วบางส่วนแต่ด้วยข้อจํากัดของภูมิประเทศ ทําให้ไมส่ามารถก่อสรา้งอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่
ได้ จึงต้องมีการวางท่อส่งนํ้าเช่ือมโยงระหว่างอ่างเก็บนํ้าที่มีอยู่เพ่ือนํานํ้ามาทดแทนในบางพื้นที่ยามขาดแคลน
  การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตมากขึ้นตามลําดับ เน่ืองจากการขยายตัวทางการผลิตทั้ง
ทางด้านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม รวมถึงการขยายตัวของชุมชนเพ่ือธุรกิจ ทําให้มีการใช้และทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งป่าไม้ แหล่งนํ้า ดิน ทรัพยากรทางทะเล สินแร่ และพลังงานไปเป็นจํานวนมาก และ
เกินกว่าศักยภาพของธรรมชาติจะสามารถฟ้ืนฟูสภาพให้เกิดทดแทนกลบัคืนดังเดิมได้โดยเร็ว อาทิ การทําลาย
ทรัพยากรป่าไม้ ได้ส่งผลกระทบไปถึงปัญหาความแปรปรวนของลมฟ้าอากาศ ก่อให้เกิดภาวะฝนแล้งและนํ้า
ท่วมอยู่เสมอ การขยายพ้ืนที่ทําการเกษตรและอุตสาหกรรมไปในพ้ืนที่ทีไ่ม่เหมาะสม ได้ก่อให้เกิดปัญหา
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มลภาวะ ความอุดมสมบูรณข์องดินลดตํ่าลงและมีการชะล้างพังทลายสูง นอกจากน้ียังมีการจับสัตว์นํ้าโดยไม่
ถูกวิธี ทําให้สัตว์นํ้าตามธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็ว รวมท้ังพ้ืนที่ป่าชายเลนลดลงไปจากเดิมมาก เน่ืองจาก
การบุกรุกเพ่ือทํานากุ้ง ซึ่งถึงแม้ว่าจะได้พยายามหาทางแก้ไขอย่างต่อเน่ืองตลอดมา แต่ปัญหาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมยังเป็นปัญหาที่รุนแรงและเรื้อรัง ซึ่งหากมิได้รับการแก้ไขจัดการอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ ก็
จะเป็นข้อจํากัดที่สําคัญย่ิงต่อการพัฒนาที่ย่ังยืน       
  (3) ปัญหาสังคมค่อนข้างสูงจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนจากสังคมเกษตร
เป็นสังคมเมือง โดยเฉพาะปัญหาปัญหายาเสพติด อาชญากรต่างด้าวเพ่ิมมากขึ้น และ ความอ่อนแอของระบบ
ครอบครัว               
  (4) โครงข่ายคมนาคมขนส่งยังไม่สามารถรองรับความต้องการได้มากเพียงพอ จึงทําให้มีปัญหา
การจราจรติดขัดในเมืองใหญ่ และเส้นทางขนส่งสินค้าจากแหล่งอุตสาหกรรม เกษตรกรรมในระดับพ้ืนที่
เช่ือมโยงกับเส้นทางสายหลัก การนําเข้าส่งออกสินค้าทางท่าเรือเส้นทางเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยว ทําให้สูญเสีย
ค่าใช้จ่ายและเวลาในการขนส่งมาก         
  (5) ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม เช่น ป่าชายเลนบริเวณอ่าวชลบุรี และการกัดเซาะชายฝั่ง
บริเวณบางแสน พัทยา บางเสร่ คลองตําหรุ เป็นต้น       
  (6) การผลิตสนิค้าเกษตรในพ้ืนที่เป็นไปในเชิงพาณิชย์ ทําให้มีการใช้สารเคมีในการผลติมาก มี
ผลต่อการส่งออกสินค้าจากมาตรการกีดกันทางการค้า รวมท้ังการเพ่ิมขีดความสามารถใน    การแขง่ขันเมื่อ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน         
  (7) การขยายตัวอย่างรวดเร็วของภาคอุตสาหกรรมทีผ่่านมา ทําให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน 
ส่งผลใหม้ีการโยกย้ายและเปลี่ยนงานกันบ่อย สรุปได้ดังน้ี :-      
  - แรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้าไม่ได้ตอบสนองความต้องการที่แท้จริง เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นแรงงาน
ระดับล่าง ทําให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะฝีมอืสําหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่มีการ
ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีสูงขึ้น         
  - แรงงานที่มีฝมีือจะพยายามเข้าสู่อุตสาหกรรมขนาดใหญท่ี่ได้มาตรฐานและมีความมั่นคงต่อ
อนาคตในการทํางานมากกว่า จึงเกิดปัญหาการโยกย้ายการทํางานอยู่ในอัตราที่สูง   
  - โรงงานที่ประสบปัญหารุนแรงจะเป็นโรงงานขนาดกลาง/เล็กที่ยังมีการบริหารและจัดการแบบครอบครัว 
  - แรงงานในทอ้งถิ่นไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้เพียงพอ   
  (8) ปริมาณขยะ ตํ่ากว่าค่ากลางของประเทศมากอยู่ในระดับที่แก้ต้องแก้ไข และปรมิาณขยะมี
แนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งการใช้พลังงานนํ้ามันเช้ือเพลิง และไฟฟ้าทั้งในระดับเพ่ือธุรกิจ อุตสาหกรรม และ
ระดับครัวเรือนอยู่ในระดับสูงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน 
  (9) คดียาเสพติดยังมีแนวโน้มสูงขึ้นคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์มีแนวโน้มสงูขึ้นเช่นกัน อีนสืบ
เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนอกจากน้ี คดีเก่ียวกับเพศสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองส่งผลกระทบความไม่
ปลอดภัยด้านสังคมโดยเฉพาะสตรีรวมถึงนักท่องเที่ยว ที่จะมีผลต่อภาพลักษณ์ของการเป็นเมืองท่องเที่ยว
นานาชาติ 
 โอกาส (Opportunities)         
  (1) กฎกติกาใหม่ของโลก  ได้แก่ กฎ ระเบียบด้านการค้าการลงทุนที่เน้นสร้าง  ความโปร่งใส 
และนําเง่ือนไขด้านสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขปัญหาโลกร้อนมากีดกันทางการค้า จะเป็นเคร่ืองมือที่ผลกัดันให้
ผู้ประกอบการไทยต้องยกระดับการผลิตใหไ้ด้มาตรฐานที่กําหนดเพ่ือสามารถแข่งขันได้   
  (2) รัฐบาลมีการกําหนดมาตรการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจในพ้ืนที่ อย่างเช่น โครงการพัฒนา   
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ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economics Corridor Development :EEC) และมาตรการเขต
เศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบ Super Cluster และ Cluster ที่ใหส้ิทธิพิเศษทางภาษีและผ่อนปรนกฎระเบียบบาง
ประการ เพ่ือส่งเสริมให้นักลงทุนเข้ามาลงทนุในจังหวัดชลบุรี       
  (3) การรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจและการสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   
  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ โดยกรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับ จีน ญี่ปุ่น และอินเดีย และการเป็น
ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ซึ่งจะมีการลดภาษีตามกรอบการค้าเสรีอาเซียนอย่างสมบูรณ์ และมีการร่วมมือด้าน
การลงทุน การเปิดสาขาบริการ และการจัดทํามาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นต้น จะทําให้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการสําคัญ เน่ืองจากมีห่วงโซ่การผลิตเช่ือมโยงระหว่างประเทศต่างๆ      ในภูมิภาค
อยู่แล้ว เช่น อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมเครื่องประดับ อุตสาหกรรมยานยนต์และ
ช้ินส่วน อุตสาหกรรมช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี รวมทั้งธุรกิจการให้บรกิารโลจิสติกสท์ี่จะเป็น
ตัวเช่ือมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากการลดอุปสรรคในด้านการค้าและการลงทุนต่างๆลงจะทําให้
ผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่ตลาด AEC ได้สะดวกมากขึ้นและเพ่ิมการแข่งขันในตลาดให้สูงขึ้นดังน้ันจึงจําเป็น
อย่างย่ิงที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายๆ ด้าน อาทิ        

    ด้านอุตสาหกรรม จงัหวดัชลบรีุควรจะใช้โอกาสจากการลดอปุสรรคทางการค้าและการลงทนุต่างๆจาก 
AEC ให้เกิดประโยชน์อยา่งเตม็ท่ีโดยเฉพาะในสาขาท่ีมีความพร้อมและมีขีดความสามารถในการแข่งขนัสงูเช่นสาขา
ผลติภณัฑ์อาหาร ผลติภณัฑ์ยานยนต์ผลติภณัฑ์อิเลก็ทรอนิกส์รวมถงึสาขาบริการอาทิ สาขาการทอ่งเท่ียวการบริการ
สาขาสขุภาพในขณะเดียวกนัผู้ประกอบการท่ีไมมี่ความพร้อมหรือมีขีดความสามารถในการแข่งขนัต่ําอาจถกูกดดนัให้ต้อง
ออกจากตลาดไปอาทิอตุสาหกรรมการผลติท่ีใช้แรงงานเป็นหลกั เช่น อตุสาหกรรมสิง่ทอ อาจจะต้องย้ายฐานการผลติไป
ยงัประเทศท่ีมีค่าแรงถกูกวา่เช่น ลาว เวียดนาม เมียนมาร์จงึควรให้ความสําคญักบัการยกระดบัคณุภาพ และ มาตรฐาน
การผลิตสนิค้าอตุสาหกรรม ให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภคในเวที AEC พร้อมทัง้ปรับปรุง และ ขยายระบบ
โครงสร้างพืน้ฐาน และ เตรียมการป้องกนั และ ควบคมุปัญหาสิ่งแวดล้อม ให้เป็นท่ียอมรับ และเอือ้ตอ่การพฒันาเป็นเขต
อตุสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีมีกระบวนการผลติได้มาตรฐานสากล ไม่ก่อให้เกิดมลพิษตอ่สิง่แวดล้อม ซึง่ผู้ประกอบการควรหนั
มาแข่งขนัด้านคณุภาพแทนการแข่งขนัด้านราคา โดยมุง่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม (Creativity & 
Innovation) ในการผลติสนิค้าให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภคและสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
    ด้านเกษตรกรรม จงัหวดัชลบรีุชึง่เป็นแหลง่เกษตรสําคญัท่ีเช่ือมโยงอตุสาหกรรม คือ เช่น อ้อย มนั
สําปะหลงั สบัปะรด และไก่ อาจเสียประโยชน์ในกลุม่สนิค้าท่ีไม่มีศกัยภาพในการแข่งขนั โดยเฉพาะสนิค้าเกษตรท่ีมี
ต้นทนุการผลติสงูกวา่ประเทศสมาชิกในอาเซียน ดงันัน้จงึจําเป็นท่ีจะต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือการแข่งขนัจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน ๆ ด้วยโดยการปรับโครงสร้างการผลิต ปฏิรูปผลติผลทางการเกษตร เพิ่มประสทิธิภาพการผลิต 
พฒันาคณุภาพและแปรรูปสนิค้าเกษตร ตลอดจนการปรับเปล่ียนการผลติจากสินค้าท่ีไมมี่ศกัยภาพสูส่นิค้าท่ีมีศกัยภาพ 
ภาคเกษตรของจงึควรปรับตวัไปสูก่ารสร้างมลูคา่เพิ่มเพ่ือการบริโภคและพลงังานมากขึน้ โดยจะมีการใช้เทคโนโลยีทาง
การเกษตรสมยัใหมเ่พ่ือใช้พืน้ท่ีน้อยลงแตป่ริมาณและผลผลติเพิ่มขึน้ และมีการสง่เสริมมาตรฐานในทกุๆ ด้าน ตัง้แตก่าร
คดัเลือกพนัธุ์ สถานท่ี กระบวนการผลิต ไปจนถึงการเก็บเก่ียวผลผลติ บรรจภุณัฑ์ การขนสง่ การค้นคว้าวิจยั และ
การตลาด โดยกลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกซึง่มีแหลง่ผลติสนิค้าพืชไร่สําคญัจะสามารถเช่ือมโยงกบัทา่เรือแหลมฉบงัได้
โดยสะดวก เน่ืองจากต้องขนสง่ครัง้ละมากๆ และคา่ขนสง่ราคาถกู เพ่ือนําไปแปรรูปเป็นสนิค้าอปุโภคและบริโภค ตอ่ไป 
  จงึควรสนบัสนนุให้มีการปรับปรุงกระบวนการผลติ เพ่ือให้ผลผลติทางการเกษตรมีคณุภาพ และ มลูคา่เพิ่ม
ขึน้ สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภค และ สอดคล้องกบัข้อกําหนดมาตรฐานในเวที AECอาทิ การถ่ายทอดความรู้
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ให้เกษตรกรมีทกัษะท่ีเหมาะสม และ สามารถนําไปปรับปรุงกระบวนการผลติให้ได้ผลผลติท่ีมีคณุภาพ ประเภท และ ราคา
ท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของตลาด AEC  การสนบัสนนุการวิจยั และ พฒันาในการสร้างผลติภณัฑ์ใหม่ และ สร้าง
มลูคา่เพิ่มผลิตภณัฑ์ท่ีมีมากในพืน้ท่ี ทัง้ในด้านการสร้างเอกลกัษณ์ คณุภาพ มลูคา่ การแปรรูป ประสทิธิภาพการผลิต 
และ การตลาด เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายมากขึน้ รวมทัง้การออกแบบ และ 
นวตักรรม เพ่ือยกระดบัคณุภาพ และ รูปแบบผลติภณัฑ์ให้หลากหลาย ได้มาตรฐานสากล และ มีต้นทนุการผลติท่ีสามารถ
แข่งขนัได้ในตลาด AEC       

    เกษตรกรจะต้องเร่งพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัในเวที AEC โดยเฉพาะการเพิ่มผลผลติตอ่ไร่ 
อาทิ การปรับปรุงพนัธุ์พืช การพฒันาระบบชลประทานและการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเพาะปลกูและเก็บเก่ียว 
รวมถงึการแปรรูปวตัถดิุบขัน้ต้นเพ่ือสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัผลติภณัฑ์ทางการเกษตร และเพ่ือให้มัน่ใจวา่ผลผลติมีความ
ปลอดภยัและมีคณุภาพท่ีเหมาะสมสําหรับผู้บริโภค ตลอดจนไมเ่ป็นอนัตรายต่อสิง่แวดล้อม สขุภาพ ความปลอดภยั และ
สวสัดิการของคนงาน               

    จงัหวดัจะต้องให้การสง่เสริมกิจกรรมการเกษตรท่ีรักษาระบบนิเวศ และแก้ไขปัญหาการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เช่น เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม ่ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือให้สนิค้าการเกษตรท่ีผลิตได้มีความปลอดภยัจากสารพิษ มีมลูคา่เพิ่มสงูขึน้ และสามารถแข่งขนัได้ทัง้ใน
ตลาดภายในประเทศและ AEC                 

    ด้าน Logistic จงัหวดัชลบรีุซึง่มีระบบการขนสง่ท่ีหลากหลายรองรับอยูแ่ล้ว ทัง้ระบบขนสง่ทางถนน ระบบ
ราง การขนสง่ทางนํา้ อีกทัง้มีท่ีตัง้อยูใ่กล้กบัทา่อากาศยานสวุรรณภมิู ทําให้มีโอกาสท่ีจะพฒันาเป็นศนูย์กลางการขนสง่
และบรรจภุณัฑ์ของภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ตอ่ไปในอนาคต กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกจงึควรมีการปรับปรุงและ
ขยายระบบโครงข่ายการคมนาคมขนสง่บริเวณท่ีเป็นคอขวดหรือสว่นท่ีขาดหายไปให้สมบรูณ์และเช่ือมโยงกนัอย่างบรูณา
การ ทัง้เครือข่ายภายในกลุม่จงัหวดัและ ประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือลดต้นทนุในการขนสง่สนิค้าและเพิ่มประสทิธิภาพระบบโล
จิสติกส์เพ่ือให้มีโครงข่ายคมนาคมท่ีเหมาะสมในการขนสง่และกระจายสนิค้าได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว สามารถลดต้นทนุ และ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัใน AEC               

    ด้านแรงงานจงัหวดัชลบรีุมีความต้องการแรงงานท่ีมีฝีมือเพิ่มขึน้อีกเป็นจํานวนมากเน่ืองจากการขยายตวั

ของภาคอตุสาหกรรม จงึต้องเร่งรัดการผลติแรงงานฝีมือเพ่ือตอบสนองความต้องการในอนาคต ซึง่การเปิดเสรีด้านการ 
  เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ อาจทําให้แรงงานฝีมือในอาเซียนย้ายจากประเทศท่ีมีคา่ตอบแทนต่ําไปยงั
ประเทศท่ีมีคา่แรงสงูกวา่และมีการใช้ภาษาองักฤษอยา่งแพร่หลาย อาทิ สงิคโปร์ และ มาเลเซียซึง่จะทําให้แรงงานผีมือ
ของไทยในบางสาขาย้ายไปทํางานในมาเลเซียและสงิคโปร์ โดยเฉพาะสาขาการแพทย์ และ วิศวกร สง่ผลให้ในอนาคต
กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกอาจขาดแคลนแรงงานฝีมือท่ีมีสว่นสําคญัในการพฒันากลุม่จงัหวดัในระยะตอ่ไป นอกจากนัน้ 
ในระยะยาวมีความเป็นไปได้วา่แรงงานฝีมือในบางสาขา อาทิ การเงิน การธนาคาร รวมถงึ IT จะเข้ามาแยง่งานบคุลากร
ในจงัหวดัมากขึน้ภาคอตุสาหกรรมอาจจะต้องพยายามลดการใช้แรงงานจํานวนมากลงและหนัไปพฒันาเทคโนโลยีให้
มากขึน้ สว่นอตุสาหกรรมท่ีจําเป็นต้องใช้แรงงานจํานวนมากอาจต้องพิจารณาย้ายฐานการลงทนุไปในประเทศท่ีมี
ศกัยภาพด้านแรงงานรองรับ      

  จงัหวดัชลบรีุจงึจําเป็นต้องพฒันาคนให้เข้าสูต่ลาดแรงงานท่ีตรงสายงาน โดยให้ความสําคญักบัการบริหาร
จดัการกระบวนการเรียนรู้ทัง้ในด้านความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพของประชาชนให้สามารถปรับตวั สามารถ
เผชิญการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสในการพฒันาอาชีพและรายได้โดยมี
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ทกัษะ ความรอบรู้เทา่ทนั และสามารถปรับตวัพร้อมรับการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของสงัคมได้    

                

    การท่องเที่ยวจงัหวดัชลบรีุควรให้ความสําคญักบัการฟืน้ฟแูหลง่ทอ่งเท่ียว ปรับปรุงสิง่อํานวยความ
สะดวก และมาตรฐานการให้บริการในการสนบัสนนุการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ และ  การทอ่งเท่ียวเพ่ือสขุภาพ เน่ืองจากเป็น
ธุรกิจบริการท่ีจะได้รับประโยชน์จากการเปิดเสรีภาคบริการ และได้รับการยอมรับทัง้ในเร่ืองคณุภาพ และราคาท่ีไมส่งู
จนเกินไป          

  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว           

    ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว  ทัง้เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวสัด ุ
และนาโนเทคโนโลยี จะทําให้จงัหวดัมีโอกาสในการปรับกระบวนการผลติสนิค้าให้สอดคล้องกบัความต้องการการของ
ผู้บริโภคท่ีหลากหลาย ทัง้ในด้านคณุภาพ มาตรฐาน และราคาดงันี ้คือ           

    - การพฒันาเทคโนโลยีจะช่วยเพิ่มประสทิธิภาพในการผลิต สง่เสริมกระบวนการการผลติท่ีสะอาด มีสว่นช่วย
ประหยดัการใช้ทรัพยากร และลดปริมาณของเสียและมลพิษได้มากขึน้           

    - การเช่ือมโยงเทคโนโลยีกบัวฒันธรรมและภมิูปัญญาท้องถ่ิน จะสร้างคณุคา่เพิ่มให้กบัสนิค้า สนบัสนนุ
การสร้างนวตักรรม และผลกัดนัให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์         

    - การใช้ประโยชน์จากการเทคโนโลยีอยา่งสร้างสรรค์จะสร้างโอกาสการเรียนรู้ในการเข้าถงึข้อมลูข่าวสาร
และความรู้ได้อยา่วกว้างขวาง สามารถปรับตวัรู้เทา่ทนัการเปล่ียนแปลง         

  โครงสร้างประชากรที่กาํลังเปล่ียนแปลงเป็นสังคมผู้สูงอายุ       

    โครงสร้างประชากรท่ีกําลงัเปล่ียนแปลงเป็นสงัคมผู้สงูอาย ุ ทําให้จงัหวดัได้มีโอกาสในการผลิต พฒันา 
และปรับปรุงสนิค้าและบริการท่ีสอดคล้องกบัความต้องการท่ีเปล่ียนแปลงไป อาทิ การขยายตวัของตลาดอาหารสขุภาพ สมนุไพร 
และการแพทย์พืน้บ้าน สถานท่ีท่องเท่ียวและการพกัผอ่นของผู้สงูอาย ุ    

  นโยบายของรัฐบาลให้ความสําคญัในการพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ท่ี เช่น รถไฟความเร็วปาน
กลาง รถไฟรางคู ่                     

  ความมัน่คงทางอาหารและพลงังานโลก อาจเป็นโอกาสในการพฒันาสนิค้าภาคเกษตรเพ่ือการสง่ออก 
ร้านอาหารไทยในตา่งประเทศ ธุรกิจสปา 

3.2.4 อุปสรรค (Threats)        
  (1) มาตรการกีดกันที่ไม่ใช้ภาษี       
   การขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดโดยเฉพาะอย่างย่ิงด้าน การส่งออกซึ่งกําลังได้รับแรง
กดดันจากการกีดกันทางการค้าเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เช่น มาตรฐานการผลิตสินค้า มาตรฐานการด้านความสะอาด
และสุขอนามัย มาตรฐานแรงงาน มาตรฐานสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานด้านทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้นช่ึง
ได้มีการตั้งกฎเกณฑ์ในการรับซื้อสินค้าจากผู้ผลิตค่อนข้างมาก และมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด 
ดังนั้นเศรษฐกิจของจังหวัดที่พึ่งพาการส่งออกอย่างมาก จึงมีแนวโน้มว่าการส่งออกจะมีอุปสรรคมากขึ้นใน
อนาคต หากผู ้ผลิต/ผู ้ประกอบการไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานเหล่านี้จะสูญเสียโอกาสทาง
การตลาดไป ส่งผลให้ผู้ประกอบการในจังหวัดต้องเร่งปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานและคุณภาพ
สินค้าให้เป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ        
  (2)ระบบคุณค่าที่ดีของสังคมไทยเสื่อมถอยลง เน่ืองจากคนในสังคมไม่สามารถปรับตัวและรู้เท่า
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ทันการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ทําให้พฤติกรรมของคนในสังคมเปลี่ยนไป หันไปนิยมและซึมซับ
วัฒนธรรมต่างชาติที่ไม่พึงประสงค์มากขึ้นโดยหันมาให้ความสําคัญกับวัตถุนิยม เงินตรา จนเกินความพอเพียง
ซึ่งมีสัญญาช้ีให้เห็นถึงแนวโน้มการล่มสลายในครอบครัว วัฒนธรรม และสังคมดังน้ี   
   - เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ขาดการเคารพเชื่อฟังผู้อาวุโส ขาดความ
กตัญญูรู้คุณ ในขณะเดียวกันยังขาดความรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง ไม่สามารถปรับตัวและแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในชีวิตได้ นิยมใช้อารมณ์และความรุนแรงมากกว่าเหตุผล พฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม และการจับ
กลุ่มมั่วสุมกระทําความผิดต่างๆ ในขณะเดียวกันสถาบันครอบครัวอ่อนแอลงเน่ืองจากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ใน
สังคมเปลี่ยนแปลงไปท่ีต้องมุ่งทํางานเพ่ือเลี้ยงชีพ สามีภรรยาต้องออกไปทํางานนอกบ้านทําให้การแบ่งเวลาให้
ครอบครัวมีน้อย ความสัมพันธ์และความช่วยเหลือเก้ือกูลกันภายในครอบครัวลดลงซึ่งเห็นได้จากการอัตราการ
หย่าร้างที่เพ่ิมขึ้น            
  - คนวัยแรงงานต้องรับภาระเพ่ิมขึ้นในการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุข ทํา
ให้กําลังการผลิตลดลงอาจส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงได้    
  - คุณภาพทางการศึกษาลดต่ําลงอย่างต่อเน่ือง ไม่สามารถสร้างคนที่มีความรู้ความสามารถ ที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกได้  
  (3) การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของจังหวัด ดังน้ี            
 - การเพ่ิมสูงขึ้นของระดับนํ้าทะเล และลมมรสุมที่รุนแรงมากข้ึนอาจส่งผลให้ปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝ่ังทวีความรุนแรงย่ิงขึ้น ทําให้เกิดการสูญเสียพ้ืนดินชายหาดและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล และส่งผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ่ังโดยเฉพาะป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งผลิตสัตว์นํ้า เป็นที่วางไข่และที่อยู่อาศัย
ของตัวอ่อนสัตว์นํ้า และเป็นพ้ืนที่กันชนป้องกันแนวชายฝั่งจากการพังทลายจากแรงคลื่นลม เน่ืองจากระบบ
นิเวศป่าชายเลนมีความอ่อนไหวต่อระดับนํ้าทะเลที่เพ่ิมขึ้น โดยความหนาแน่นของพรรณไม้จะลดลงเน่ืองจาก
ระดับนํ้าทะเลท่ีสูงขึ้นจะทําให้พืชตายและถูกแทนที่ด้วยหาดเลนในขณะท่ีปากแม่นํ้าจะจมลงใต้นํ้าทําให้เกิด
การชะล้างพังทลายของพ้ืนที่ลุ่มนํ้า         
 - อุณหภูมินํ้าทะเลและค่าความเป็นกรด/ด่างของน้ําทะเลที่เปลี่ยนแปลงไป อาจส่งผลให้พืชและสัตว์
ทะเลบางชนิดสูญพันธ์ุ เกิดปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาว และแหล่งปะการังถูกทําลายส่งผลกระทบต่อผลผลิต
สัตว์นํ้าโดยรวม ปัจจุบันทรัพยากรประมงชายฝั่ง และประมงทะเลอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมโดยสัตว์นํ้ากร่อย
บริเวณชายฝั่งและสัตว์นํ้าในทะเลมีปริมาณ ชนิด และขนาดลดลงโดยตลอดนอกจากน้ีการรุกล้ําของน้ําเค็มเข้า
สู่ลํานํ้าจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการดํารงชีวิตของพืชสัตว์และพ้ืนที่เกษตรกรรมโดยรอบ  
 อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทําให้ปัญหาการขาดแคลนนํ้าในบางพ้ืนที่จะรุนแรง
ขึ้น เน่ืองจากต้องประสบกับภาวะภัยแล้งเป็นเวลานาน และทําให้ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรนํ้าระหว่างภาค
เกษตร และอุตสาหกรรมจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเคยเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2548 ส่งผลให้
จังหวัดมีปริมาณฝนที่ลดลงและขาดช่วงทําให้แหล่งนํ้าที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดในพ้ืนที่ขาดแคลนไป
ด้วย และนําไปสู่วิกฤตนํ้าและการแย่งชิงทรัพยากรนํ้าระหว่างอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม  นอกจากน้ี
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การขาดแคลนนํ้าจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น นอกจากน้ีการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศจะทําให้ภัยพิบัติและภาวะนํ้าท่วมฉับพลันเกิดบ่อยคร้ังและรุนแรงขึ้นเน่ืองจากกําลังแรงของลมมรสุม
ลักษณะฝนที่ตกหนักในเวลาอันสั้นทําให้ปริมาณนํ้ามีมากเกินความสามารถในการกักเก็บประกอบกับ
ประสิทธิภาพและศักยภาพในการระบายนํ้าลงสู่ทะเลของพ้ืนที่โดยรวมลดลง ทําให้มีแนวโน้มในการเกิดภัยพิบัติ
รุนแรงขึ้น  
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ส่วนที่ 3  
ปัญหาอุปสรรคและความต้องการของผู้ประกอบการท่ีมีต่อบทบาทของ 

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 
 
 เน้ือหาในส่วนน้ี เป็นผลที่ได้จากการทําวิจัยเชิงสํารวจ (Exploratory research) ด้วยการ
ตรวจสอบเอกสารและผลงานการศึกษาที่เก่ียวข้อง (Literature review) และการศึกษาเชิงพรรณนา 
(Descriptive research) โดยใช้วิธีสํารวจ (Survey method) ด้วยการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจาก
กลุ่มผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรีจํานวน333 ตัวอย่าง โดยใช้เทคนิคการเลือก
ตัวอย่างแบบแบบตามสะดวก (Convenience) ซึ่งไม่ใช้ความน่าจะเป็น Non-probability กับกลุ่ม
ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี 
 และระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือเริ่มต้ังแต่ 1 สิงหาคม  พ.ศ.2559 ถึง 30
สิงหาคมพ.ศ. 2559 เป็นระยะเวลา 30 วันเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ที่ได้แบ่ง
เน้ือหาออกเป็น 4 ส่วน ดังน้ีส่วนที่ 1 คําถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนที่ 2 ข้อ
คําถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคต่อการดําเนินกิจการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ส่วนที่ 3 ข้อ
คําถามเกี่ยวกับความต้องการที่ผู้ประกอบการมีต่อต่อบทบาทของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีและ
ส่วนที่ 4 เป็นแบบปลายเปิด ในประเด็นข้อเสนอแนะต่อสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 
 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถติิเชิงพรรณนาและตัวแปรเชิงอนุมาน ประมวลผลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์โดยมีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) ในการทดสอบสมมติฐานใช้การทดสอบค่าที (t-test) ในการทดสอบ
สมมติฐานหาความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่มี 2 กลุม่ กับตัวแปรตาม ใช้ค่าสถิติการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (Oneway - ANOVA) หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาข้อมูลปัจจุบนัของสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ดําเนนิกิจการอยู่ใน
จังหวัดชลบุร ี
 ข้อมูลปัจจุบันของสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ดําเนินกิจการอยู่ในจังหวัดชลบุรีพบว่า 
ผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีตําแหน่งผูจ้ัดการฝ่าย/แผนก/ส่วนคิดเป็นร้อยละ 30.6
กิจการมีลักษณะเป็นบริษัทจํากัดและเป็นประเภทช้ินส่วนยานยนต์คิดเป็นร้อยละ85กับ 29.7 
ตามลําดับ ส่วนใหญม่ีขนาดกิจการ50-100 ล้าน โดยมีจํานวนพนักงาน101-500 คน คดิเป็นร้อยละ 
54.4 และ 33.3  และมสีถานะในสภาอุตสาหกรรมเป็นสมาชิกสามัญคิดเป็นร้อยละ 50.5 
 ผลการศึกษาปัญหาอุปสรรค และความต้องการในการดําเนินการของสถานประการ
อุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี 
 1. ปัญหาและอุปสรรคต่อการดําเนินกิจการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 
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 ปัญหาและอุปสรรคต่อการดําเนินกิจการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี พบว่า
ผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีปัญหาและอุปสรรคต่อการดําเนินกิจการสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ผู้ประกอบการมีปัญหาและอุปสรรคต่อการดําเนินกิจการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีอยู่ในระดับ
มาก 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการขนส่ง และมีรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางอีก 5 ด้านโดย
สามารถเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากไปหาน้อยได้ดังน้ีด้านแรงงานรองลงมาคือด้านแหล่งทุนด้านตลาด การ
ขออนุญาตดําเนินกิจการ และด้านการส่งออกและนําเข้า ตามลําดับ 

 เมื่อพิจารณาระดับปัญหาและอุปสรรคต่อการดําเนินกิจการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
สูงสุดเป็นลําดับแรกของแต่ละด้าน แสดงผลดังตารางที่ 5-1 
 
ตารางที่ 3-1 แสดงลําดับระดับปัญหาและอุปสรรคต่อการดําเนินกิจการสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ชลบุรีลําดับแรกของแต่ละด้าน 
 
ลําดับ
ที่ 

ระดับปญัหาและอุปสรรคต่อการ
ดําเนนิกิจการสภาอุตสาหกรรม

จังหวัดชลบุร ี

ปัจจัยย่อยลาํดับแรก 

1 ด้านการขออนุญาตดําเนินกิจการ หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการขออนุญาตดําเนินกิจการ
อยู่กระจัดกระจายและมีหลายแห่ง เช่น ไฟฟ้า ประปา 
ขออนุญาตก่อสร้าง เป็นต้น 

2 ด้านแรงงาน แรงงานขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
3 ด้านการขนส่ง ถนนและพ้ืนผวิชํารุดทําให้เกิดอุบัติเหตุและล่าช้า 
4 ด้านการส่งออกและนําเข้า เจ้าหน้าที่ไม่อํานวยความสะดวกในวันหยุด 
5 ด้านแหล่งทุน ขั้นตอนการขอสนับสนุนเงินทนุยุ่งยากและซบัซ้อน 
6 ด้านตลาด ต้นทุนด้านการตลาดมีราคาสูง 

 
 แต่เมื่อพิจารณาถึงค่าเฉล่ียของระดับปัญหาและอุปสรรคต่อการดําเนินกิจการสภา
อุตสาหกรรมจงัหวัดชลบุรี10ลําดับแรก แสดงผลดังตารางที่ 3-2 
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ตารางที่ 3-2 แสดงระดับปัญหาและอุปสรรคต่อการดําเนินกิจการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 10 
ลําดับแรก 
 

ปัจจัยย่อย ปัจจัยหลัก ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ) ลําดับที ่

แรงงานขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านแรงงาน 3.95 1 
มาก  

ถนนและพ้ืนผวิชํารุดทําให้เกิดอุบัติเหตุ
และล่าช้าในการขนส่ง 

ด้านการขนส่ง 3.84 2 
มาก  

การจราจรติดขัดทําให้การขนส่งล่าช้า ด้านการขนส่ง 3.56 3 
มาก  

ค่าจ้างแรงงานสูงมาก ด้านแรงงาน 3.58 4 
มาก  

หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการขออนุญาต
ดําเนินกิจการอยู่กระจัดกระจายและมี
หลายแห่ง เช่น ไฟฟ้า ประปา ขออนุญาต
ก่อสร้าง เป็นต้น 

ด้านการขออนุญาต
ดําเนินกิจการ 

3.50 5 
มาก  

การขออนุญาตใช้แรงงานต่างด้าวยุ่งยาก
และซับซ้อน 

ด้านแรงงาน 3.50 6 
มาก  

ขาดแรงงานในระดับเทคนิค ด้านแรงงาน 3.47 7 
มาก  

ต้นทุนด้านการตลาดมีราคาสูง ด้านการตลาด 3.47 8 
มาก  

ข้อบังคับกฎหมายทําให้ค่าใช้จ่ายด้าน
แรงงานสูง 

ด้านแรงงาน 3.46 9 
มาก  

ระยะเวลาในขั้นตอนการอนุญาตนาน
เกินไป 

ด้านการขออนุญาต
ดําเนินกิจการ 

3.44 10 
มาก  

 
 จากตารางที่ 3-2 พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด10ลําดับแรกส่วนใหญ่เป็นปัจจัยหลักด้านแรงงาน (5 

ข้อย่อย) ลําดับรองลงมาเป็นปัจจัยด้านการขนส่งและด้านการขออนุญาตดําเนินกิจการ(มีด้านละ 2 
ข้อย่อย) และด้านการตลาด(1 ข้อย่อย)ดังน้ันจึงเห็นได้ว่ากลุ่มปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยหลักที่
ผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรีมีระดับปัญหาและอุปสรรคต่อการดําเนินกิจการจึงเป็นเรื่องที่
จําเป็นต้องเร่งดําเนินการแก้ไข 
 2. ความต้องการที่ผู้ประกอบการมีต่อบทบาทของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 
 ความต้องการท่ีผู้ประกอบการมีต่อบทบาทของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี พบว่า
ผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการที่ผู้ประกอบการมีต่อบทบาทของสภา
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อุตสาหกรรมจงัหวัดชลบุรีในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ผู้ประกอบการมีความต้องการต่อบทบาทของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน
โดยสามารถเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากไปหาน้อยได้ดังน้ีด้านการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
รองลงมาคือด้านการเป็นตัวแทนในการประสานกับภาครัฐด้านการให้ความรู้และคําปรึกษา และด้าน
ความคิดเห็นต่อการเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมและมีรายด้านที่มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลางอีก 1 
ด้านได้แก่ ด้านการแจ้งข้อมลูข่าวสารจากภาครัฐ 

 เมื่อพิจารณาระดับความต้องการที่ผู้ประกอบการมีต่อบทบาทของสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ชลบุรีสูงสุดเป็นลําดับแรกของแต่ละด้าน แสดงผลดังตารางที่ 3-3 
 
 
ตารางที่ 3-3 แสดงลําดับระดับความต้องการที่ผู้ประกอบการมีต่อบทบาทของสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดชลบุรีลําดับแรกของแต่ละด้าน 
 
ลําดับ
ที่ 

ระดับความตอ้งการท่ี
ผู้ประกอบการมีต่อบทบาทของ
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุร ี

ปัจจัยย่อยลาํดับแรก 

1 ด้านการเป็นตัวแทนในการ
ประสานกับภาครัฐ 

ควรมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่
ชัดเจนเพ่ือให้เห็นถึงเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรม
ในจังหวัดชลบุรี 

2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรม 

สนับสนุนด้านการ วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ใน
ทุกอุตสาหกรรมเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อสมาชิก 

3 ด้านการให้ความรู้และคําปรกึษา สภาฯ ควรจัดให้มีการอบรมสมัมนาเพ่ือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและเพ่ิมพูนความรู้แก่สมาชิก 

4 ด้านการแจ้งข้อมูลข่าวสารจาก
ภาครัฐ 

สภาฯ ควรจัดส่งจดหมาย และประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารจากภาครัฐใหส้าธารณชนทราบอยู่เสมอ 

5 ด้านความคิดเห็นต่อการเป็น
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม 

สภาอุตสาหกรรมมีประโยชน์ต่อธุรกิจของท่าน 

 
 แต่เมื่อพิจารณาถึงค่าเฉล่ียของระดับความต้องการที่ผู้ประกอบการมีต่อบทบาทของสภา
อุตสาหกรรมจงัหวัดชลบุรี10 ลําดับแรก แสดงผลดังตารางที่ 3-4 
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ตารางที่ 3-4 แสดงระดับความต้องการที่ผู้ประกอบการมีต่อบทบาทของสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ชลบุรี 10 ลําดับแรก 
 

ปัจจัยย่อย ปัจจัยหลัก ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ) ลําดับที ่

สนับสนุนด้านการ วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง 
ๆ ในทุกอุตสาหกรรมเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก 

ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรม 

4.11 1 
มาก  

จัดหาผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆคอยให้คําปรึกษากรณี
กิจการประสบปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือ

ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรม 

4.03 2 
มาก  

จัดกิจกรรมให้สมาชิกได้พบกันเพ่ือแลกเปลีย่น
ความรู้และโอกาสในการค้าและความร่วมมือทาง
ธุรกิจ 

ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรม 

4.01 3 

มาก 
 

ให้บริการอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรม 

3.93 4 
มาก  

กําหนดเป้าหมายอุตสาหกรรมให้ชัดเจนเพ่ือเป็น
ทิศทางการดําเนินกิจการของสมาชิกและ
ผู้ประกอบการ 

ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรม 

3.92 5 
มาก  

ควรมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่ชัดเจนเพ่ือให้เห็นถึงเป้าหมายการพัฒนา
อุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี 

ด้านการเป็นตัวแทนใน
การประสานกับภาครัฐ 

3.91 6 
มาก  

ควรรับฟังข้อมูลและปัญหาด้านอุตสาหกรรมจาก
สมาชิกและผู้ประกอบการให้มากขึ้น 

ด้านการเป็นตัวแทนใน
การประสานกับภาครัฐ 

3.91 7 
มาก  

สภาอุตสาหกรรมควรใช้การทํางานแบบมืออาชีพ
มากกว่างานช่ัวคราว 

ด้านการเป็นตัวแทนใน
การประสานกับภาครัฐ 

3.91 8 
มาก  

เพ่ิมช่องทางให้สมาชิกได้เสนอความคิดเห็นเพ่ือ
นําข้อมูลไปส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม 

ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรม 

3.88 9 
มาก  

จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการขายและการตลาด
ของสมาชิกและผู้ประกอบการ 

ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรม 

3.87 10 
มาก  

 
 จากตารางที่ 3-4 พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด 10 ลาํดับแรกส่วนใหญ่เป็นปัจจัยหลักด้านการ

ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม(7 ข้อย่อย) และด้านการเป็นตัวแทนในการประสานกับภาครัฐ(3ข้อ
ย่อย) ดังน้ันจึงเห็นได้ว่ากลุ่มปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยหลักที่ผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรีมีระดับ
ปัญหาและอุปสรรคต่อการดําเนินกิจการจึงเป็นเรื่องที่จําเป็นต้องเร่งดําเนินการแก้ไข 
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 4. ผลการเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคต่อการดําเนินกิจการสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ชลบุรีจําแนกตามข้อมูลปัจจบัุนของสถานประกอบการ 
 พบว่า สถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ดําเนินกิจการอยู่ในจังหวัดชลบุรีที่ตอบ
แบบสอบถามที่มีตําแหน่งงาน  ประเภทโรงงานขนาดกิจการ จํานวนพนักงาน  และสถานะความเป็น
สมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีต่างกันมีปัญหาและอุปสรรคต่อการดําเนินกิจการสภา
อุตสาหกรรมจงัหวัดชลบุรีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 5. ผลการเปรียบเทียบความต้องการที่ผู้ประกอบการมต่ีอบทบาทของสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดชลบุรีจําแนกตามข้อมูลปัจจุบันของสถานประกอบการ 
 พบว่า สถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ดําเนินกิจการอยู่ในจังหวัดชลบุรีที่ตอบ
แบบสอบถามที่มีตําแหน่งงาน  ลักษณะของกิจการประเภทโรงงาน  และจํานวนพนักงาน  ต่างกันมี
ความต้องการต่อบทบาทของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะน้ีเป็นข้อเสนอแนะที่ได้จากการตอบแบบสอบถามท่ีผู้ประกอบการเสนอแนะ
ให้สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเพ่ือปรับปรุงการบริหารกิจการ ดังน้ี 
 1. ด้านการขออนุญาตดําเนินกิจการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีควรมีการช่วยเหลือใน
การประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการลดความซับซ้อนในการขออนุญาตดําเนินกิจการลด
ระยะเวลาในขั้นตอนการอนุญาตโดยการจัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการขออนุญาตดําเนินกิจการ
ให้แก่ผู้ประกอบการสมาชิกเพ่ือเพ่ิมความรู้แก่ผู้ประกอบการ 
 2. ด้านแรงงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีควรมีการสนับสนุนผู้ประกอบการในการเพ่ิม
ศักยภาพเพ่ือให้เกิดความสามารถทางการแข่งขัน การสรรหาแรงงาน และให้ความรู้ทางด้านแรงงาน 
โดยควรมีการประสานกับจังหวัดในการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตกําลังคนทีม่ีความพร้อมและทักษะเข้าสู่
โรงงาน 
 3. ด้านการขนส่งสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีควรทําการประสานกับกรมทางหลวงในการ
แก้ไขปัญหาเกีย่วกับสภาพการจราจรท่ีมีความหนาแน่นในพื้นที่จังหวัดชลบุรีทําให้การขนส่งล่าช้า 
รวมถึงสภาพถนนและพ้ืนผิวชํารุดทําให้เกิดอุบัติเหตุและล่าช้า ให้อยู่ในสภาพดีโดยการกวดขันวินัย
ทางด้านจราจรอย่างเคร่งครัด 
 4. ด้านการส่งออกและนําเข้าสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีควรให้สนับสนุนทางด้านการ
ให้บริการข้อมลูทางด้านการส่งออกและนําเข้าเพ่ือให้ผู้ประกอบการมีความรู้ในขั้นตอนการขอนําเข้า
และส่งออกโดยควรมีการจัดงาน/โครงการ/กิจกรรม ได้แก่จัดให้มีการอบรมเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจ
ระหว่างประเทศกําหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ผลกัดันการส่งออก ร่วมการ
ส่งเสริมการค้าภายในประเทศ 
 5. ด้านแหล่งทนุสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีควรให้สนับสนุนทางด้านขั้นตอนการขอ
สนับสนุนเงินทนุให้ง่ายขึ้น และไม่สลับซับซอ้น รวมถึงการสรรหาแหล่งทนุที่มีอัตราดอกเบ้ียตํ่าในการ
สนับสนุนสมาชิกและผู้ประกอบการในการปรับปรุงการผลิตและขยายตลาด 
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 6. ด้านตลาดสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีควรให้สนับสนุนทางด้านการหาช่องทางในการ
นําเสนอสินค้าเข้าสู่ตลาดเพ่ือเป็นการลดต้นทุนทางด้านกิจกรรมทางการตลาดโดยควรมีการจัดงาน/
โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ให้การสนับสนุนผูป้ระกอบสมาชิกที่ผลิต และจาํหน่ายสินค้าดี ในเพ่ิมช่อง
ทางการจัดหน่ายจัดงานนิทรรศการ/งานสัมมนา เพ่ือการส่งเสริมการจับคูท่างธุรกิจ
ธุรกิจ  (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบที่เป็นสมาชิกและไป Road show ในกลุ่มประเทศ
เศรษฐกิจอาเซยีน 
 7. ด้านการเป็นตัวแทนในการประสานกับภาครัฐสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีควรมีการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ชัดเจนเพ่ือให้เห็นถึงเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมใน
จังหวัดชลบุรีการรับฟังข้อมูลและปัญหาด้านอุตสาหกรรมจากสมาชิกและผู้ประกอบการให้มากขึ้น  
และการพัฒนาการทํางานแบบมืออาชีพมากกว่างานช่ัวคราว 
 8. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีควรให้สนับสนุน
ทางด้านการ วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในทุกอุตสาหกรรมเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อสมาชิกจัดหาผู้เช่ียวชาญก้านต่าง ๆ คอยใหค้าํปรึกษากรณีกิจการประสบปัญหาหรือ
ต้องการความช่วยเหลือรวมทั้งจัดกิจกรรมให้สมาชิกได้พบกันเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และโอกาสใน
การค้าและความร่วมมือทาง 
 9.ด้านการให้ความรู้และคําปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีควรเป็นศูนย์กลาง
ทางด้านความนวัตกรรมความรู้ทางธุรกิจในจังหวัดชลบุรีโดยควรมีการจัดงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ได้แก่จัดทําฐานข้อมูลเก่ียวกับด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 
ให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษาใหกั้บผู้ประกอบการเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงานใน
ภาคอุตสาหกรรมสร้างช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล อาท ิเว็ปไซต์ สื่อสงัคมออนไลน์ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลของสภาอุตสาหกรรมให้ทันสมัยจดัทําฐานข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC ) ด้าน
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และข้อมูลสําคญัต่อภาคอุตสาหกรรม 
 10. ด้านการแจ้งข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีควรเพ่ิมการ
ประชาสัมพันธ์ให้เข้ถึผู้ประกอบการให้มากขึ้น และเปิดช่องการการสื่อสารและสร้างช่องทางในการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นแหล่งข้อมูลหลักอย่างเป็นทางการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของสภาอุตสาหกรรม
ให้ทันสมัย 
 11. ด้านความคิดเห็นต่อการเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ควรสร้างองค์กรสําหรับการเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของทุกธุรกิจในจังหวัดชลบุรี เป็นตัวกลางในการ
แก้ไขปัญหากบัหน่วยงานรัฐโดยควรมีการจัดงาน/โครงการ/กิจกรรม ได้แก่- จัดการประชุมรับฟัง
ปัญหาในการดําเนินการ พร้อมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบการของสมาชิก 
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ส่วนที่ 4  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ 

 
 ผลการศึกษาในบทน้ีเป็นการผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก (SWOT 
Analysis) ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี การเช่ือมโยงผลการศึกษาปัญหาความต้องการของ
ผู้ประกอบการในส่วน 3 และการเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวข้อง ในส่วนที่ 5 
ประกอบไปด้วยแผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม แผนยุทธศาสตร์สภาอุตสาหกรรม แผนพัฒนา
อุตสาหกรรมของจังหวัดชลบุรี และแผนแม่บทยุทธศาสตรืการพัฒนาประเทศไทย ระยะ 20 ปี 
(Thailand 4.0) รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  (Eastern 
Economic Corridors , EEC) การนําเสนอจําเสนอตามลําดับได้แก่การวิเคราะห์ศักยภาพ
สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของสภาอุตสาหกรรมการเช่ือมโยงผลการวิเคราะห์ศักยภาพและ
ภาพแวดล้อม (SWOT Martrix) 
 
1. การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม(SWOT Analysis) ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 
 จากการระดมสมองของกรรมการและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี (ในวันที่ 24  
มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท)เก่ียวกับการวิเคราะห์ศักยภาพ และสภาพแวดล้อม (SWOT 
Analysis) ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีโดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 จุดแข็ง  
 1. สภาอุตสาหกรรมชลบุรีมีประสบการณ์เพราะทํางานร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยมานาน (S1) 
 2. คณะกรรมการบริหารมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (S2) 
 3. คณะกรรมการสามารถประสานงานและได้รับความร่วมมือทุกภาคส่วน (S3) 
 4. ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารมีวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการทาํงาน (S4) 
 5. สํานักงานมทีี่ต้ังชัดเจนและสะดวกในการติดต่อ (S5) 
 6. มีอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการสนับสนุนการทํางาน (S6) 
 7. มีเจ้าหน้าทีป่ระจําสํานักงาน (S7)      
 8. เป็นที่ยอมรับในหน่วยงานทั่วไปทุกภาคส่วน (S8)    
 9. สมาชิกสภาอุตสาหกรรมน้ันมีความมุ่งมั่นในการทํางานเพ่ือสังคมอย่างแท้จริง (S9) 
จุดอ่อน 
 1. จํานวนสมาชิกมีน้อยเมื่อเทียบกับจํานวนอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี (W1) 
 2. ขาดการประชาสัมพันธ์ในการอธิบายถึงข้อมูลต่างๆเก่ียวกับการเช้ามาเป็นสมาชิก 
ข่าวสารที่ทันเหตุการณ์ (W2) 
 3. การบริหารกิจการสภาอุตสาหกรรมยังจาํกัดอยู่ในคนวงแคบ (W3) 
 4. รายได้สภาอุตสาหกรรมมจีํากัดและขาดแผนในการจัดรายได้ที่ชัดเจน (W4) 
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 5. ขาดสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ ่(W5) 
 6. ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารมีกิจการส่วนตัวที่ต้องดูแลทําให้ต้องทํางานสภาแบบ
ไม่เต็มที ่(W6) 
  7. ขาดฐานขอ้มูลอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและช่องทางการเข้าถึงข้อมูลยาก (W7) 
  8. ขาดเจ้าหน้าที่ประจําที่เป็นมืออาชีพ (W8) 
 9. ภารกิจสภาอุตสาหกรรมมมีาก โดยเฉพาะการประชุมกับส่วนราชการ (W9) 
 10. ทศิทางการทํางานที่ยังไม่ชัดเจน (W10) 
 11. ขาดการกลั่นกรองในการจัดระบบการจัดประชุม (W11) 
 12. ขาดการให้ความสําคัญกับสมาชิกสภาอุตสาหกรรม (เช่น จัดประชุมสมาชิก จัดการ
ติดตามผล) (W12) 
 
 โอกาส 
 1. เป็นที่ต้ังของสถานประกอบการท่ีมีศักยภาพหลายแห่ง (O1) 
   2. เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมของประเทศไทย (O2) 
   3. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่ เช่นระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor)  (O3) 
  4. มีบรษิัทต่างชาติเข้ามาสร้างฐานการผลิตโดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์เอ้ือต่อ
อุตสาหกรรมประกอบช้ินส่วนรถยนต์ (O4) 
 5. อยู่ใกลท้่าเรอืแหลมฉบังซึ่งเป็นหน่ึงในท่าเรือที่มีศักยภาพ เอ้ือต่อการส่งออก(O5) 
 6. เป็นศูนย์กลางทาง Logistics การคมนาคมสะดวก ทั้งทางบก ทางอากาศและทางนํ้า 
(O6) 
 7. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีนโยบายยกระดับ (O7) 
 8. สภาอุตสาหกรรมเป็นคณะทํางานที่เก่ียวของและได้รับความร่วมมือในการประชุมกับทุก
ภาคส่วน เช่น ทางราชการ และมีคณะทํางานที่ชัดเจน (O8) 
 9. เป็นแหล่งผลิตพลังงาน นํ้ามัน ก๊าซ และไฟฟ้า (O9) 
  10. มีความหลากหลายของอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ท่องเที่ยว การ
พาณิชย์ (O10) 
  11. ไทยเป็นประเทศรายได้ปานกลางจะดึงดูดแรงงานที่มีฝีมือจากประเทศเพ่ือนบ้านและ
อาเซียน (O11) 
 12. ชลบุรีเป็นที่ต้ังของส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมและแรงงานหลายส่วน 
(O12) 
  13. นักลงทุนญี่ปุ่นจัดให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าลงทุนเป็นอันดับสองของโลก(O13) 
   14. รฐับาลให้ความสนใจกับบทบาทสภาอุตสาหกรรมในฐานะผู้นําด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ (O14) 
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 ข้อจํากัด 
 1. เป็นสาขาของสภาอุตสาหกรรมของประเทศไทยจึงไม่มกีฎหมายรองรับสถานะของ
องค์กร ไม่เป็นนิติบุคคล (T1) 
 2. โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นฐานการผลิตส่วนบริษทัใหญ่ต้ังอยู่ในกรุงเทพ (T2) 
  3. ขาดอํานาจในการสั่งการหรือติดตามข้อเรียกร้องจากภาครัฐ (T3) 
 4. ผู้ประกอบการจํานวนมากไม่รู้จักและไม่เข้าใจบทบาทของสภาอุตสาหกรรม (T4) 
 5. ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ขาดความร่วมมือและความจริงใจต่อกัน (T5) 
 6. ผู้ประกอบการมีจํานวนมากและมีการแขง่ขันกันทางธุรกิจ (T6) 
 7. บริษัทขนาดใหญ่เป็นบริษทัข้ามชาติซึ่งผู้บริหารในระดับพ้ืนที่ไม่มีอํานาจในการตัดสินใจ 
(T7) 
 8. ขาดแคลนโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดีเช่นถนน แหล่งนํ้า และพลังงาน และเกิดการแย่งชิง
ทรัพยากร (T8) 
 6. ผู้ประกอบการมีจํานวนมากและมีการแขง่ขันกันทางธุรกิจ (T6) 
 7. บริษัทขนาดใหญ่เป็นบริษทัข้ามชาติซึ่งผู้บริหารในระดับพ้ืนที่ไม่มีอํานาจในการตัดสินใจ 
(T7) 
 8. ขาดแคลนโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดีเช่นถนน แหล่งนํ้า และพลังงาน และเกิดการแย่งชิง
ทรัพยากร (T8) 
   9. มีความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับอุตสาหกรรม (T9) 
 10. การทํางานยังต้องพ่ึงพาระบบราชการสูงซึ่งมีขั้นตอนมากและล่าช้า (T10) 
 11. กฎระเบียบกฎหมายเปลี่ยนแปลงบ่อย (T11) 
 12. ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะและไร้ทักษะคนไทย (T12) 
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ตารางที่ 4-1 การวิเคราะห์ศักยภาพ และสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดชลบุรี 
 

จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness = W) 
   1. สภาอุตสาหกรรมชลบุรมีีประสบการณ์
เพราะทํางานร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยมานาน (S1) 
   2. คณะกรรมการบริหารมคีวามสัมพันธ์ที่ดี
กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (S2) 
   3. คณะกรรมการสามารถประสานงานและ
ได้รับความร่วมมือทุกภาคสว่น (S3) 
   4. ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารมี
วิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการทํางาน (S4) 
    5. สํานักงานมีที่ต้ังชัดเจนและสะดวกในการ
ติดต่อ (S5) 
6. มีอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการสนับสนุนการ
ทํางาน (S6) 
7. มีเจ้าหน้าทีป่ระจําสํานักงาน (S7) 
   8. เป็นที่ยอมรับในหน่วยงานทั่วไปทุกภาค
ส่วน (S8) 
9. สมาชิกที่เขา้ร่วมสภาอุตสาหกรรมน้ันมีความ
มุ่งมั่นในการทาํงานเพ่ือสังคมอย่างแท้จริง (S9) 

   1. จํานวนสมาชิกมีน้อยเมื่อเทียบกับจํานวน
อุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี (W1) 
   2. ขาดการประชาสัมพันธ์ในการอธิบายถึงข้อมูล
ต่างๆเก่ียวกับการเช้ามาเป็นสมาชิก ข่าวสารที่ทัน
เหตุการณ์ (W2) 
   3. การบริหารกิจการสภาอุตสาหกรรมยงัจํากัดอยู่ใน
คนวงแคบ (W3) 
   4. รายได้สภาอุตสาหกรรมมีจํากัดและขาดแผนใน
การจัดรายได้ที่ชัดเจน (W4) 
   5. ขาดสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ ่(W5) 
6. ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารมีกิจการส่วนตัวที่
ต้องดูแลทําให้ต้องทํางานสภาแบบไม่เต็มที ่(W6) 
   7. ขาดฐานข้อมูลอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและช่อง
ทางการเข้าถึงข้อมูลยาก (W7) 
   8. ขาดเจ้าหน้าที่ประจําที่เป็นมืออาชีพ (W8) 
9. ภารกิจสภาอุตสาหกรรมมมีาก โดยเฉพาะการประชุม
กับส่วนราชการ (W9) 
   10. ทิศทางการทํางานที่ยังไม่ชัดเจน (W10) 
   11. ขาดการกลั่นกรองในการจัดระบบการจัดประชุม 
(W11) 
   12. ขาดการให้ความสําคญักับสมาชิกสภา
อุตสาหกรรม (เช่น จัดประชุมสมาชิก จัดการติดตามผล) 
(W12) 

โอกาส (Opportunities=O) ข้อจํากัด(Threats = T) 
   1. เป็นที่ต้ังของสถานประกอบการท่ีมี
ศักยภาพหลายแห่ง (O1) 
   2. เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทย (O2) 
   3. รฐับาลมนีโยบายส่งเสริมการลงทุนใน

   1. เป็นสาขาของสภาอุตสาหกรรมของประเทศไทยจึง
ไม่มีกฎหมายรองรับสถานะขององค์กร ไม่เป็นนิติบุคคล 
(T1) 
   2. โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นฐานการผลิตส่วน
บริษัทใหญ่ต้ังอยู่ในกรุงเทพมหานคร (T2) 
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พ้ืนที่ เช่นระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor)  
(O3) 
   4. มีบริษทัต่างชาติเข้ามาสร้างฐานการผลิต
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์เอ้ือต่อ
อุตสาหกรรมประกอบช้ินส่วนรถยนต์ (O4) 
5. อยู่ใกลท้่าเรอืแหลมฉบังซึ่งเป็นหน่ึงในท่าเรือ
ที่มีศักยภาพ เอ้ือต่อการส่งออก(O5) 
6. เป็นศูนย์กลางทาง Logistics การคมนาคม
สะดวก ทั้งทางบก ทางอากาศและทางนํ้า (O6) 
   7. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมี
นโยบายยกระดับ (O7) 
   8. สภาอุตสาหกรรมเป็นคณะทํางานที่เก่ียว
ของและได้รับความร่วมมือในการประชุมกับทุก
ภาคส่วน เช่น ทางราชการ และมีคณะทํางานที่
ชัดเจน (O8) 
    9. เป็นแหล่งผลิตพลังงาน นํ้ามัน ก๊าซ และ
ไฟฟ้า (O9) 
   10. มีความหลากหลายของอุตสาหกรรม ทั้ง
อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ท่องเที่ยว การ
พาณิชย์ (O10) 
   11. ไทยเป็นประเทศรายได้ปานกลางจะ
ดึงดูดแรงงานท่ีมีฝีมือจากประเทศเพ่ือนบ้าน
และอาเซียน (O11) 
   12. ชลบุรีเป็นที่ต้ังของส่วนราชการที่
เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมและแรงงานหลาย
ส่วน (O12) 
   13. นักลงทนุญี่ปุ่นจัดให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่น่าลงทุนเป็นอันดับสองของโลก 
(O13) 
   14. รัฐบาลให้ความสนใจกับบทบาทสภา
อุตสาหกรรมในฐานะผู้นําด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ (O14) 

   3. ขาดอํานาจในการสั่งการหรือติดตามข้อเรียกร้อง
จากภาครัฐ (T3) 
   4. ผู้ประกอบการจํานวนมากไม่รู้จักและไม่เข้าใจ
บทบาทของสภาอุตสาหกรรม (T4) 
   5. ผู้ประกอบการส่วนใหญข่าดความร่วมมือและความ
จริงใจต่อกัน (T5) 
6. ผู้ประกอบการมีจํานวนมากและมีการแขง่ขันกันทาง
ธุรกิจ (T6) 
   7. บริษัทขนาดใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติซึ่งผู้บริหารใน
ระดับพ้ืนที่ไม่มีอํานาจในการตัดสินใจ (T7) 
   8. ขาดแคลนโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดีเช่นถนน แหล่งนํ้า 
และพลังงาน และเกิดการแย่งชิงทรัพยากร (T8) 
   6. ผู้ประกอบการมีจํานวนมากและมีการแข่งขันกัน
ทางธุรกิจ (T6) 
   7. บริษัทขนาดใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติซึ่งผู้บริหารใน
ระดับพ้ืนที่ไม่มีอํานาจในการตัดสินใจ (T7) 
   8. ขาดแคลนโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดีเช่นถนน แหล่งนํ้า 
และพลังงาน และเกิดการแย่งชิงทรัพยากร (T8) 
   9. มีความขดัแย้งระหว่างชุมชนกับอุตสาหกรรม (T9) 
   10. การทํางานยังต้องพ่ึงพาระบบราชการสูงซึ่งมี
ขั้นตอนมากและล่าช้า (T10) 
   11. กฎระเบียบกฎหมายเปลี่ยนแปลงบอ่ย (T11) 
   12. ขาดแคลนแรงงานที่มทีักษะและไรท้กัษะคนไทย 
(T12) 
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2. การเชื่อมโยงจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค เพื่อนําไปสู่การวางยุทธศาสตร์ 
 จากการวิเคราะห์ศักยภาพ และสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดชลบุรีน้ันสามารถนํามาวิเคราะห์ TOWS Matrixเพ่ือไปใช้เป็นแนวทางในการกําหนดถึง
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และการดําเนินกลยุทธ์ในลาํดับถัดไป โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 1. กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) 
 เป็นกลยุทธ์ที่ถกูกําหนดในสภาพแวดล้อมที่องค์การมีจุดแข็งและมีโอกาส เป็นกลยุทธ์เชิง
รุกเพ่ือขยายกิจกรรมของสภาอุตสาหกรรมให้เจริญเติบโตและบรรลุเป้าหมาย 
 
ตารางที่ 4-2 การวิเคราะห์ TOWS Matrixทางด้านกลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy)ของสภา
อุตสาหกรรมจงัหวัดชลบุรี 
 
 จุดแข็ง (Strength = S) 

โอกาส 
(Opportunities=O) 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) 
   1. พัฒนามาตรฐานของสภาอุตสาหกรรมชลบุรี ให้ได้รับการยอมรับจาก
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และพัฒนาศักยภาพของสภา
อุตสาหกรรมชลบุรีให้เป็นองค์กรในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการใน
จังหวัดชลบุรีอย่างแท้จริง (O2, O7, O8, S1, S2) 
    2. สร้างสภาอุตสาหกรรมชลบุรีให้เป็นฐานข้อมูลอุตสาหกรรมทีส่ําคญั
ของจังหวัดชลบุรี และประเทศไทย (O2, O10, O13, S4, S6, S9) 
   3. ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือการจัดการ
อุตสาหกรรม (O1, O2, O10, O12, O14, S4, S9) 
   4. ส่งเสริมการเช่ือมโยงภาคอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีสู่อุตสาหกรรม
เศรษฐกิจอาเซยีน และเขตเศรษฐกิจอ่ืน ๆ  
 (O1, O2, O3, O5, O6, O10, S4, S9) 
   5. เสรมิสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีศกัยภาพเพ่ิมขึ้น  
(O1, O2, O3, O4, O13, S4, S9) 
   6.เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานของ
ภาคอุตสาหกรรมให้มคีวามได้เปรียบ ในการแข่งขัน   (O1, O2, O3, O5, 
O6, O10, O13, S4, S9) 

 
 
 
 
 



73 
 

 
 
 
 
 

 2. กลยุทธ์เชิงป้องกัน (WO Strategy) 
 เป็นกลยุทธ์ที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี นําเอาโอกาสที่มีมาปิดจุดอ่อนเพ่ือป้องกัน
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นและอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของการดําเนินกิจการได้ 
 
ตารางที่ 4-3  การวิเคราะห์ TOWS Matrix ทางด้านกลยุทธ์เชิงป้องกัน (WO Strategy) ของสภา
อุตสาหกรรมจงัหวัดชลบุรี 
 
 จุดอ่อน (Weakness=W) 

โอกาส 
(Opportunities=O) 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (WO Strategy) 
   1.ปรับปรุงแก้ไขยุทธศาสตร์โดยมุ่งเน้นการกําหนดทิศทางและเป้าหมาย
การดําเนินงานที่ชัดเจน (O2, O7, W10) 
   2. ปรับปรุง และส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพ และศักยภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานในสภาอุตสาหกรรม ใหม้ีการทํางานอย่างมืออาชีพ เพ่ือแบ่งเบา
ภาระของคณะผู้บริหาร (O1, O2, O3, O7, W6, W8) 
   3.ส่งเสริมทกัษะการทํางานโดยเฉพาะการคิดและการสร้างสรรค์กิจกรรม
เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการ (O1, O2, O14, W1, W3, W5, W8) 
   4. ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจที่เป็นรูปธรรม เห็นภาพชัดเจนในการเข้ามา
เป็นสมาชิก(O1, O2, O14, W1, W3, W5, W8) 
   5. ส่งเสริมการสร้างรายได้เข้าสภาฯ โดยเน้นทําตามกิจกรรมของสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อาทิ การออกใบรับรองต่าง ๆ(O3, O2, O14, 
W1, W3, W5, W8) 
   6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน(O1, O2, O12, O14, W1, W3, 
W5, W8) 
   7. สนับสนุนให้เกิดการส่งเสริมการลงทุนจากนักลงทุนทัง้ใน และ
ต่างประเทศ เพ่ือสร้างความมั่นคง ทางเศรษฐกิจให้แก่จังหวัดและประเทศ 
(O2, O4, O5, O6, O13, W1, W2, W7) 
   8. จัดหาแหล่งเงินทุน เพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการและเช่ือมโยงการใช้
ประโยชน์จากแหล่งเงินทุน (O3, O7, W1, W2, W7) 

 
 
 
 
 
 



74 
 

 
 
 
 
 

 3. กลยุทธ์เชิงแก้ไข (ST Strategy) 
 เป็นกลยุทธ์ที่กําหนดขึ้นเพ่ือใช้จุดแข็ที่มีอยู่มาแก้ไขข้อจํากัดเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการดําเนินกิจการ 
 
ตารางที่ 4-4  การวิเคราะห์ TOWS Matrix ทางด้านกลยุทธ์เชิงแก้ไข (ST Strategy)ของสภา
อุตสาหกรรมจงัหวัดชลบุรี 
 
 จุดแข็ง (Strength = S) 

ข้อจํากัด 
(Threats = T)

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (ST Strategy) 
   1.ปรับปรุงสถานะสภาอุตสาหกรรมชลบุรใีห้ได้รับการรองรับทางด้านกฎหมาย 
ให้เป็นนิติบุคคล ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง (T1,T3, S1, S2, S3, S4, S9) 
   2.สร้างสภาอุตสาหกรรมชลบุรีให้เป็นองค์กรเพ่ือช่วยเหลือทุกองค์กรอย่างเท่า
เทียมกัน (T4, T5, T9, S1, S2, S3, S4, S9) 
   3.สร้างระบบบูรณาการการดําเนินงานกับพันธมิตรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 
(T4, T5, T9, S1, S2, S3, S4, S9) 
   4. ส่งเสริมสถานประกอบการให้มีศักยภาพและสามารถพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
(T4, T5, T6, S4, S8, S9) 
   5. เพ่ิมประสิทธิภาพและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรการบริหารงานช่องทาง
บริการต่าง ๆ (T4, T5, T9, S5, S6, S7, S9) 
   6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการบริหารและการ
บริการที่มีประสิทธิภาพ(T4, T5, T9, S5, S6, S7, S9) 
   7. ผลักดันการจัดต้ังพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับประเภทอุตสาหกรรมและสนับสนุน
โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือการเป็น เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (T8, T9, S4, S9) 
   8. ส่งเสริม สนับสนุนสถานประกอบการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) (T8, T9, S4, S9) 
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 4. กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) 
    เป็นกลยุทธ์ที่สภาอุตสาหกรรมจะใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีทั้งจุด่อนและข้อจํากัด เพ่ือ
ควบคุม แก้ไข หรือยุติการดําเนินการ เพ่ือหาโอกาสในการดําเนิการใหม่อีกคร้ัง 
 
ตารางที่ 4-5  การวิเคราะห์ TOWS Matrix ทางด้านกลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy)ของสภา
อุตสาหกรรมจงัหวัดชลบุรี 
 
 จุดอ่อน (Weakness=W) 

ข้อจํากัด 
(Threats = T) 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) 
1.ยุติการทํางานที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ที่ไม่ได้ทาํให้เกิดประโยชน์ (T10, W8, 
W10) 
2. เร่งรัดการประชาสัมพันธ์ ภาระกิจ บทบาทและผลงานให้กับ
ผู้ประกอบการทราบอย่างต่อเน่ืองและทั่วถึง (T4, T5, T9, W1, W2, W3, 
W5) 
3. เร่งรัด และผลักดันการแก้ไข ปรับปรุง และออกกฎหมายและ
กฎระเบียบ ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม เพ่ือลด อุปสรรคและต้นทุนในการ
ประกอบธุรกิจ และส่งเสริมการยกระดับของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด 
(T1, T3, T11, W1, W3, W5, W10) 
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ส่วนที่ 5 
แผนยุทธศาสตร์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2560-2563) 
   
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสภาอุตสาหกรมจังหวัดชลบุรี เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นจาก
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องดายการระดมสมอง การให้ข้อคิดเห็นจากผู้รู้และผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาต่างๆ แผนยุทธศาสตร์ฉบับน้ีมีวัตถุเพ่ือใช้เป็นแผนแมบ่ทในการดําเนินกิจการของสภา
อุตสาหกรรมจงัหวัดชลบุรี ระยะ 3 ปี (พศ.2560-พ.ศ.2563) ในบทน้ีจะประกอบไปด้วยสาระที่สําคัญ 
5 ส่วน ได้แก่ 
 1. วิสัยทัศน์         
 2. พันธกิจ 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 4. แนวทางการนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติและกระบวนการติดตามผล  
 5. แผนงานและโครงกางตามแผนยุทธศาสตร์ 
 
วิสัยทัศน์   
 “เป็นแกนกลางเสริมสร้างความเข้มแข็ง และผลิตภาพอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี ให้
สามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดและของ
ประเทศไทยให้ย่ังยืน” 
 
พันธกิจ 
 พันธกิจสภาอุตาหกรรมจังหวัดชลบุรี ประกอบไปด้วย 5 พันธกิจ ดังน้ี 
 1. กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาและนําภาคอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ใหก้้าว
ทันโลก  
 2. สร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการลงทุนและการประกอบกิจการในจังหวัด 
 3. สนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และ
ขนาดย่อมในจังหวัดชลบุรี ให้มีความเข้มแข็งรองรับภัยภาวการณ์เปลี่ยนแปลงต่างๆ และสามารถ
แข่งขันได้ในตลาดโลกและตลาดภูมิภาค  
 4. กํากับดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรีให้มีการพัฒนาอย่างสมดุล
และยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ชุมชน และสังคม  
 5. บูรณาการและติดตามการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมกบัหน่วยงาน และภาคส่วนที่เก่ียวข้อง เพ่ือผลักดันให้เกิดประสิทธิผล  
 
ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์หลัก 
6 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
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 ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพ่ือสนองตอบความต้องการของ
ผู้ประกอบการและประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเช่ือมโยงอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ
ปรับโครงสร้างการผลิตอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการประกอบ
ธุรกิจและพัฒนาอุตสาหกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ใน
ตลาดโลก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การส่งเสริมสถานประกอบการสู่องค์กรสุขภาวะและองค์กรแห่งความ 
เท่าเทียม 
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ภาพที่ 5-1 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนแม่บทการพฒันาสภาอุตสาหกรรมจังหวดัชลบุรี 
วสิัยทศัน์“เป็นแกนกลางเสริมสร้างความเขม้แขง็ และผลิตภาพอุตสาหกรรมในจงัหวดัชลบุรี ใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอ้มของ

จงัหวดัและของประเทศไทยใหย้ ัง่ยนื” 

พนัธกจิ 

บูรณาการติดตามการ

ดาํเนินงานตามนโยบาย

และยทุธศาสตร์การ

พฒันาอุตสาหกร

ร่วมกบัหน่วยงาน และ

ภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้ง 

เพื่อใหเ้กิดระสิทธิผล 

กาํหนดนโยบายและ

ยทุธศาสตร์การพฒันา

อุตสาหกรรมจงัหวดั

ชลบุรี พร้อมทั้งชี้นาํ

และเตือนภยั

ภาคอุตสาหกรรมให้

กา้วทนัโลก 

สร้างโอกาสและ

สภาพแวดลอ้มที่เอื้อ

ต่อการลงทุนและการ

ประกอบกิจการใน

จงัหวดั 

 

สนบัสนุนและเสริมสร้าง

ศกัยภาพของผูป้ระกอบการ ทั้ง

ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และ

ขนาดยอ่ม ใหค้วามเขม้แขง็

รองรับภาวการณ์เปลี่ยนแปลง

ต่าง ๆ และสามารถแข่งขนัไดใ้น

ตลาดโลกและตลาดภมูิภาค  

กาํกบัดูแลการประกอบธุรกิจ

อุตสาหกรรมในจงัหวดัชลบุรีให้

มีการพฒันาอยา่งสมดุลและ

ยัง่ยนื เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม 

และมีความรับผิดชอบต่อ

ผูบ้ริโภค ชุมชน สังคม และ 

พนกังาน  

ยุทธศาสตร์ 

ยทุธศาสตร์ที่ 2 
เชื่อมโยงอุตสาหกรรม
จังหวัดชลบุรีสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและปรับ
โครงสร้างการผลติ
อุตสาหกรรมจังหวัด
ชลบุรีสู่อุตสาหกรรม
ฐานความร้ ตาม

ยทุธศาสตร์ที่ 3 
การส่งเสริมการ
ลงทุนและพฒันา
ปัจจยัแวดลอ้มใหเ้อื้อ
ต่อการประกอบ
ธุรกิจและพฒันา
อุตสาหกรรม 

ยทุธศาสตร์ที่ 4 

การเสริมสร้างขีดความ 
สามารถของ
ผูป้ระกอบการให้
สามารถแข่งขนัไดใ้น
ตลาดโลก 

ยทุธศาสตร์ที่ 5 

การส่งเสริมสถาน
ประกอบการสู่
อุตสาหกรรมสีเขียว

และ
อุตสาหกรรมเพื่อ
สงัคม 

ยทุธศาสตร์ที่ 1   
การพฒันา
สมรรถนะองคก์ร
เพื่อสนองตอบ
ความตอ้งการของ
ผูป้ระกอบการและ
ประชาชน 

ยทุธศาสตร์ที่ 6 

การส่งเสริมสถาน
ประกอบการสู่
องคก์รสุขภาวะ 

และองคก์รแห่ง
ความ 

เท่าเทียม 
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4. เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม/การดําเนินการตามยทุธศาสตร ์
 
5. ประเด็นยุทธศาสตร ์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาสมรรถนะองค์กรของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เพือ่สนองตอบ 

ความต้องการของสมาชิกและ ผูป้ระกอบการตลอดจน ชุมชนและสังคม  
  1.1 เป้าประสงค์ คือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีมีความสามารถในการให้บริการแก่
ผู้ประกอบการและประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.2 กลยุทธ์ 
   1.2.1 พัฒนามาตรฐานของสภาอุตสาหกรรมชลบุรี ให้ได้รบัการยอมรับจากสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และพัฒนาศกัยภาพของสภาอุตสาหกรรมชลบุรีให้เป็นองค์กรในการ
พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรีอย่างแท้จริง 
   1.2.2 เสริมสรา้งสภาอุตสาหกรรมชลบุรีให้เป็นฐานข้อมูลอุตสาหกรรมทีส่ําคัญของ
จังหวัดชลบุรี และประเทศไทย 
   1.2.3 ปรับปรุง และส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพ และศกัยภาพของผู้ปฏิบัติงานใน
สภาอุตสาหกรรม ใหม้ีการทํางานอย่างมืออาชีพ  
   1.2.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการบริหารและการ
บริการที่มีประสิทธิภาพ 
   1.2.5 สร้างระบบบูรณาการการดําเนินงานกับพันธมิตรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 
   
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและปรับ

โครงสร้างการผลิตอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีสู่อุตสาหกรรม ฐานความรู้ ตาม
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  Eastern 
Economic Corridor 

  2.1 เปา้ประสงค ์
   2.1.1 พัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรีให้เป็นอุตสาหกรรมช้ันนํา เช่ือมโยงภาค
การผลิตทั้งด้านวัตถุดิบและการตลาด กับประเทศในประชาคมอาเซียน  
   2.1.2 ปรับโครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีสู่อุตสาหกรรม ฐาน 
ความรู้ และอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์  
 
2.2 กลยุทธ ์
   2.2.1 การเช่ือมโยงภาคอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีสู่อุตสาหกรรมเศรษฐกิจอาเซียน 
และเขตเศรษฐกิจอ่ืน ๆ  
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   2.2.2 สนับสนุนอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีให้มีการพัฒนาบนพ้ืนฐานของการผลิตที่
ใช้ฐานความรู้ เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิต และลดการใช้แรงงานภาคอุตสาหกรรม 
   2.2.3 ส่งเสริมสถานประกอบการให้มีศักยภาพและสามารถพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การส่งเสริมการลงทนุและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจและ

พัฒนาอุตสาหกรรม 
 
  3.1 เป้าประสงค์ คือ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรีมีโอกาส ความพร้อม 
และได้รับบริการอย่างทั่วถึงในการลงทุนและประกอบ ธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ 
  3.2 กลยุทธ์ 
   3.2.1 สนับสนุนให้เกิดการส่งเสริมการลงทนุจากนักลงทุนทั้งใน และต่างประเทศ 
เพ่ือสร้างความมั่นคง ทางเศรษฐกิจให้แก่จังหวัดและประเทศ  
   3.2.2 ผลักดันการแก้ไข ปรับปรุง และออกกฎหมายและกฎระเบียบ ที่เก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรม เพ่ือลด อุปสรรคและต้นทุนในการประกอบธุรกิจ และส่งเสริมการยกระดับของ
ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด 
   3.2.3 จัดหาแหล่งเงินทุน เพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการและเช่ือมโยงการใช้ประโยชน์
จากแหล่งงเงินทุน 
   3.2.4 พัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจ เพ่ือเตือนภัยการตัดสินใจการลงทุน
ในอาเซียนและด้านอ่ืน ๆ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเสริมสร้างขีดความ สามารถของผูป้ระกอบการให้สามารถแข่งขันได้ใน

ตลาดโลก 
 
  4.1 เป้าประสงค์ คือใหผู้้ประกอบการ อุตสาหกรรมในจังหวัด และบุคลากร
ภาคอุตสาหกรรม มีศกัยภาพสูงขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ 
  4.2 กลยุทธ์ 
   4.2.1 เสริมสรา้งขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น  
   4.2.2 เสรมิสรา้งประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส ์และโซ่อุปทานของ
ภาคอุตสาหกรรมให้มคีวามได้เปรียบ ในการแข่งขัน  
   4.2.3 พัฒนามาตรฐานระบบและผลิตภัณฑ์ รวมถึงการบังคับใช้ เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อประชาชน และเอ้ือต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 
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  5.1 เป้าประสงค์ คือผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมมีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน โดยมีความรับผิดชอบ ต่อสังคมและเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 
  5.2 กลยุทธ์ 
   5.2.1 ส่งเสริม สนับสนุนสถานประกอบการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม  (CSR) 
   5.2.2 สนับสนุนการสร้างระบบตรวจสอบความปลอดภัยในอุตสาหกรรมสําคัญที่มี
ความเสี่ยง  
   5.2.3 ผลักดันการจัดต้ังพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับประเภทอุตสาหกรรมและสนับสนุน
โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือการเป็น เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
   5.2.4 ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือการจัดการ
อุตสาหกรรม  
    
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การส่งเสริมสถานประกอบการสู่องค์กรแห่งความสุขและองค์กรแหง่ความ 
  เท่าเทียมความเท่าเทียม 
 
  6.1 เป้าประสงค์  
   6.1.1  เพ่ือให้สถานประกอบการเป็นองค์กรแห่ความสุขลดปัญหาความขัดแย้งของ
องค์กร 
      6.1.1  เพ่ือให้สถานประกอบการเป็นสถานประกอบการที่เช่ือมั่นในศกัยภาพและ
ความเท่าเทียมของเพ่ือนมนุษย์ อาทิ คนพิการ และผูสู้งวัย 
 
  6.2 กลยุทธ์ 
         6.2.1 ส่งเสริมให้สถานประกอบการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยนําแนวทางการสร้างสุขภาวะมาเป็นแนวทางในการสร้าง
องค์กรแห่งความสุข 
   6.2.2 สนับสนุนให้สถานประกอบการให้โอกาสกับการทํางานของผู้พิการและผูสู้งวัย
ให้ใด้ทํางานอย่างมีเกียรติและความเท่าเทียม 
 
6.  แนวทางการนาํแผนแม่บทการพฒันาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ระยะ 3 ป ี(พ.ศ.2560 -
2563) ไปสู่การปฏิบัติและกระบวนการติดตามประเมินผล 
  
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เป็นเป็นแผนที่เกิดขึ้นจากการ
มีส่วน่วมขอทกุฝ่ายและผ่านการศึกษาวิเคราะหสภาพแวดล้อม จากการประชุมระดมสมองของ
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กรรมการและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี (ในวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมระยองรี
สอร์ท)  รวมถึงการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ยุทธศาตร์
สภาอุตสาหกรรม  และแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรีเพ่ือนํามาเป็นข้อมูลในการจัดทําแผนแม่บทการ
พัฒนาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2560-2563)  และให้แผนยุทธศาสตร์.เป็นไป
ตามเป้าหมาย จึงได้กําหนดแนวทางการนําแผนยุทะศาสตร์การพัฒนาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 
ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

แนวทางการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพ่ือสนองตอบความต้องการ
ของผู้ประกอบการและประชาชน 
 
ตารางที่ 5-1 แนวทางการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพ่ือสนองตอบ
ความต้องการของผู้ประกอบการและประชาชน 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิด 
ชอบ 2560 2561 2562 

เป้าประสงค์ 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีมี
ความสามารถในการให้บริการแก่
ผู้ประกอบการและประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
- อัตราการเพ่ิมข้ึนของ
ผู้ประกอบการสมาชิก 
- ความเชื่อม่ันของ
ผู้ประกอบการสมาชิกท่ีมี
ต่อสภาฯ 

    

กลยุทธ์ท่ี 1พัฒนามาตรฐานของสภา
อุตสาหกรรมชลบุรี ให้ได้รับการยอมรับ
จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
และพัฒนาศักยภาพของสภา
อุตสาหกรรมชลบุรีให้เป็นองค์กรในการ
พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการใน
จังหวัดชลบุรีอย่างแท้จริง 

     

1. จัดต้ังศูนย์ One Stop Serviceเพ่ือให้
การให้บริการต่าง ๆ ในการรับรองออก
ใบอนุญาตต่าง ๆ  อาทิใบรับรอง
แหล่งกําเนิดสินค้า Certificate of 
Origin (C/O)  การรับรองเอกสารการค้า
ระหว่างประเทศท่ีออกโดยหน่วยงานอ่ืน 
Certificate of Free Sale เป็นต้น 

- จํานวนศูนย์ One Stop 
Service 

1 แห่ง 2 แห่ง 3 แห่ง  

    2. ปรบัโครงสร้างการบริหารของ
สภาอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

- การปรับโครงสร้างการ
บริหารให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

1 
กิจกร
รม 

- -  
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งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิด 
ชอบ 2560 2561 2562 

   3. พัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์
และประสิทธิภาพการส่ือสาร 

- จํานวนช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์            -
จํานวนผู้ติดตามการ
ประชาสัมพันธ์ 

3 ช่อง 
500 
ราย 

- 
700 
ราย 

- 
1,000 
ราย 

 

4. การขยายฐานสมาชิกสภาอุตสาหกรรม - การเพ่ิมข้ึนของจํานวน
สมาชิกทุกระบบจาก
จํานวนรวมสมาชิกท่ีมีอยู่
เดิม 

20 % 30 % 50 %  

กลยุทธ์ท่ี 2 เสริมสร้างสภาอุตสาหกรรม
ชลบุรีให้เป็นฐานข้อมูลอุตสาหกรรมท่ี
สําคัญของจังหวัดชลบุรี และประเทศ
ไทย 

     

    3. จัดทําฐานข้อมูลเกี่ยวกับด้าน
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของ
อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี รองรับ
นโยบาย 4.0 

- ฐานข้อมูลเกี่ยวกับด้าน
เศรษฐกิจ การค้า การ
ลงทุนของอุตสาหกรรม
จังหวัดชลบุรี 

1  - -  

    4. ปรับปรุงระบบสารสนเทของสภา
อุตสาหกรรมให้ทันสมัย 

- ปรับเวปไซค์สภา
อุตสาหกรรมให้ทันสมัย 

   1 
ชุด 

   -    -  

    5. จัดทําฐานข้อมูลประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ( AEC ) ด้านเศรษฐกิจ 
การค้า การลงทุน และข้อมูล สําคัญต่อ
ภาคอุตสาหกรรม  

- ฐานข้อมูลเกี่ยวกับด้าน
เศรษฐกิจ การค้า การ
ลงทุนของอุตสาหกรรม
จังหวัดชลบุรี 

- 1 เล่ม  1 เล่ม  

กลยุทธ์ท่ี 3 ปรับปรุง และส่งเสริมการ
เพ่ิมประสิทธิภาพ และศักยภาพของ
สภาอุตสาหกรรม ให้มีการทํางานอย่าง
มืออาชีพ 

     

6. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าท่ีสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด 

- จํานวนการจัดโครงการ 1 คร้ัง 
 

1 คร้ัง 1 คร้ัง 
 

 

7.ปรับปรุงสํานักงานและจัดหาอุปกรณ์
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้ทันสมัย  

- การปรับปรุงสํานักงาน 1 คร้ัง - -  
 

8.การติดตามประเมินผลการดําเนิน
กิจการของสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ชลบุรี 

- ผลการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนยุทธศาสตร์ 
- ระดับความพึงพอใจของ
สมาชิกท่ีมีต่อการดําเนิน
กิจการของสภุตสาหกรรม 

100  
พอใจ
มาก 

100 
% 

พอใจ
มาก 

100 
% 

พอใจ
มาก
ท่ีสุด 
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งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิด 
ชอบ 2560 2561 2562 

กลยุทธ์ท่ี4 สร้างระบบบูรณาการการ
ดําเนินงานกับพันธมิตรท้ังในภาครัฐ
และภาคเอกชน 

     

 7. ร่วมกับกรมสรรพากรในการจัด
กิจกรรมให้ความรู้และการช่วยเหลือ
เกี่ยวกับธุรกรรมทางด้านภาษี   

-จํานวนคร้ัง 1 1 1  

   8. ร่วมกระทรวงพาณิชย์ในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
ผลักดันการส่งออกและการค้าภายใน 

- จํานวนคร้ัง 1 1 1  
 
 
 

   9. ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดในการ
ขับเคล่ือนอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรีให้
ขยายตัวมากข้ึน 

- จํานวนผู้ประกอบการท่ี
เข้าร่วม 
 

- 100 
ราย 
 

100 
ราย 
 

 

 10. จัดประชุมคณะกรรมการร่วม
ภาคเอกชน 3 สถาบัน ได้แก่ สภา
หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรม
จังหวัด และสมาคมธนาคาร ในเรื่องขีด
ความสามารถในการแข่งขันของจังหวัด
ชลบุรี 

- จํานวนคร้ังในการจัด
ประชุม 
 

1 คร้ัง 
 
 

1 คร้ัง 
 

1 คร้ัง 
 

 

 
 
แนวทางการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและปรับโครงสร้างการผลิตอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีสู่อุตสาหกรรม ฐานความรู้ 
 
ตารางที่  5-2 แนวทางการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและปรับโครงสร้างการผลิตอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีสู่อุตสาหกรรม ฐานความรู้ 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 

เป้าประสงค ์      
   1. พัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัด
ชลบุรีให้เป็นอุตสาหกรรมชั้นนํา 
เชื่อมโยงภาคการผลิตท้ังด้านวัตถุดิบ
และการตลาด กับประเทศในประชาคม
อาเซียน 
   2. ปรับโครงสร้างการผลิตของ

- มีจํานวนผู้ประกอบการท่ี
ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน 
 
- มีจํานวนผู้ประกอบการท่ี
ก้าวไปสู่อุตสาหกรรมเชิง
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งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 

อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีสู่
อุตสาหกรรม ฐานความรู้ และ
อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค ์

สร้างสรรค์มากข้ึน

กลยุทธ์ท่ี 1 การเชื่อมโยง
ภาคอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีสู่
อุตสาหกรรมเศรษฐกิจอาเซียน และ
เขตเศรษฐกิจอื่น ๆ 

- - - - - 
 
 
 

1. นําผู้ประกอบการในจังหวัดได้ไป 
Road show ในกลุ่มประเทศ
เศรษฐกิจอาเซียน 

- จํานวนคร้ังในการจัด 
- จํานวนผู้ประกอบการท่ี
เข้าร่วมโครงการ

1 คร้ัง 
50 
ราย 

1 คร้ัง 
50 ราย 

1 คร้ัง 
50 
ราย 

 

   2. จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการ
ดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ 

- จํานวนคร้ังในการจัด
อบรม 
- จํานวนผู้ประกอบการท่ี
เข้าร่วมโครงการ

1 คร้ัง 
 

100 
ราย 

1 คร้ัง 
 

100 
ราย 

1 คร้ัง 
 

100 
ราย 

 

กลยุทธ์ท่ี 2 สร้างอุตสาหกรรม
จังหวัดชลบุรีให้มีการพัฒนาคุณภาพ
ของการผลิต 

- - - - - 

 3. จัดให้มีการอบรมเก่ียวกับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต โดยผู้
ประกอบท่ีมีประสบการณ ์

- จํานวนคร้ังในการจัด
อบรม 
- จํานวนผู้ประกอบการท่ี
เข้าร่วมโครงการ

1 คร้ัง 
50 
ราย 

1 คร้ัง 
100 
ราย 

1 คร้ัง 
100 
ราย 

 

 4. พัฒนาความเข้มแข็งของ
ผู้ประกอบการ SMEs  ด้านสร้าง
คุณภาพการผลิต การบริหารจัดการ 
และการตลาด   

- จํานวนคร้ังในการจัด
อบรม 
- จํานวนผู้ประกอบการท่ี
เข้าร่วมโครงการ

1 คร้ัง 
100 
ราย 

1 คร้ัง 
100 
ราย 

1 คร้ัง 
100 
ราย 

 

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมสถาน
ประกอบการให้มีศักยภาพและ
สามารถพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน 

- - - - - 
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งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 

 5. จัดงานนิทรรศการ/งานสัมมนา 
เพ่ือการส่งเสริมการจับคู่ทางธุรกจิ
ธุรกิจ  (Business Matching) ระหว่าง
ผู้ประกอบการท่ีเป็นสมาชิก 

- จํานวนคร้ังของกิจกรรม 
- จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ท่ีเป็นผู้ผลิต 
- จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ท่ีเป็นลูกค้า 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมท่ีมีการจับคู่ธุรกิจ 

- 1 คร้ัง 
100 
ราย 
100 
ราย 
ร้อยละ 
20 

1 คร้ัง 
100 
ราย 
100 
ราย 
ร้อย
ละ 30 

 

6. จัดประชุมคณะกรรมการสภา
อุตสาหกรรมภาคสัญจร 

- จํานวนคร้ังในการจัด
ประชุม 

-  1 คร้ัง 1 คร้ัง  

7. โครงการสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
เย่ียมผู้ประกอบการ 

- จํานวนคร้ังในการเย่ียม
อย่างน้อย/ปี 
 

5 
 

5 
 

5 
 

 

 
 แนวทางการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ท่ี 3 การส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อ
ต่อการประกอบธุรกิจและพัฒนาอุตสาหกรรม 
 
ตารางที่  5-3  แนวทางการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ท่ี 3 การส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือ
ต่อการประกอบธุรกิจและพัฒนาอุตสาหกรรม 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 

เป้าประสงค์ 
   ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรีมี
โอกาส ความพร้อม และได้รับบริการอย่างทั่วถึง
ในการลงทุนและประกอบ ธุรกิจอุตสาหกรรมทั้ง
ในและต่างประเทศ 

 
- อัตราการเพิ่มข้ึนของ
การร่วมทุนกับนัก
ลงทุนต่างชาติ 
- อัตราการเพิ่มข้ึนของ
การส่งออกสินค้าไป
ต่างประเทศของ
อุตสาหกรรมในจังหวัด 

    

กลยุทธท์ี ่1 สนับสนุนให้เกิดการสง่เสริมการ
ลงทุนจากนักลงทุนทั้งใน และต่างประเทศ เพ่ือ
สร้างความมั่นคง ทางเศรษฐกิจให้แก่จังหวัด
และประเทศ 

- - - - - 

   1. จัดสัมมนาเชิญชวนนักลงทนุทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลความพร้อมของพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ การค้า อุตสาหกรรม และ

- จํานวนคร้ังในการจัด
สัมมนา 
- จํานวนผู้เข้าร่วม

 1 คร้ัง 
100 
ราย 

1 คร้ัง 
100 
ราย 
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โครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการลงทุนในจังหวัด
(Chonburi  Industry Forum) 

โครงการ 
- ร้อยละของผู้ที่เข้า
ร่วมสัมมนามีความ
สนใจในการลงทนุใน
จังหวัดชลบุรี 

ร้อย
ละ 
75 

ร้อย
ละ 80 

2. จัดทําเอกสารหรือวารสารประชาสัมพนัธ์การ
ลงทุนอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี 

- จํานวนเอกสารหรือ
วารสาร 

- 1 เล่ม 1 เล่ม  

กลยุทธท์ี่ 2 ผลักดันการแก้ไข ปรับปรุง และ
ออกกฎหมายและกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรม เพ่ือลด อุปสรรคและต้นทุนในการ
ประกอบธุรกิจ และส่งเสริมการยกระดับของ
ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด 

- - - - - 

   2. จัดประชุมสมาชิกเพื่อระดมความคิด
เกี่ยวกับปัญหา และข้อจํากัดของทางข้อระเบียบ
ของการดําเนินกจิการของสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดเพื่อเสนอให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทยและรัฐบาลปรับปรุงแก้ไข 

- จํานวนคร้ังในการจัด
สัมมนา 
 

1 
 
- 

   

   3. สัมมนาข้อจาํกัดของกฎหมายที่เป็นอุปสรรค
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี เพื่อ
เสนอต่อสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและ
รัฐบาลแก้ไข 

- จํานวนคร้ังในการจัด
สัมมนา 
 

- 1 คร้ัง 
- 

1 คร้ัง  

   4. การจัดทําคู่มือการบริหารสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดชลบุรี 

- จํานวนคู่มือ  1 เล่ม -  

กลยุทธท์ี่ 3 จัดหาแหลง่เงินทุน เพ่ือสนับสนุน
ผู้ประกอบการและเช่ือมโยงการใช้ประโยชน์
จากแหล่งงเงินทนุ 

- - - - - 

   5. ประสานกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทยให้ช่วยจัดหาแหล่งเงินทนุเพื่อสนับสนนุ
ผู้ประกอบการจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

- จํานวนแหล่งเงินทุนที่
ให้การสนับสนุนเงินทุน 

- 10 
แห่ง 

15 
แห่ง 

 

   6. กิจกรรมมหกรรมการเงินเพื่อผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม  

- จํานวนกิจกรรม 
- จํานวน
ผู้ประกอบการที่เข้า
ร่วมกิจกรรมได้รับการ
สนับสนนุเงินทุน  

1 คร้ัง 
50 
ราย 

1 คร้ัง 
100 
ราย 

1 คร้ัง 
150 
ราย 

 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกเพื่อเตือน
ภัยการตัดสินใจการลงทุนในต่างประเทศ 

- - - - - 

  7. จัดสัมมนาเพือ่ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจ
โลกและการตัดสินใจลงทุน 

- จํานวนกิจกรรม - 1 คร้ัง 1 คร้ัง  

   8. สร้างช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล อาทิ เว็ป
ไซต์ สื่อสังคมออนไลน ์

จํานวนช่องทาง 2 3 5  
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แนวทางการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างขีดความ สามารถของผู้ประกอบการให้สามารถ

แข่งขันได้ในตลาดโลก 
 
ตารางที่  5-4   แนวทางการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ท่ี 4  การเสริมสร้างขีดความ สามารถของผู้ประกอบการ
ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 

เป้าประสงค ์
   ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัด 
และบุคลากรภาคอุตสาหกรรม มี
ศักยภาพสูงข้ึน รวมท้ังการส่งเสริมการ
พัฒนาทุนมนุษย์ 

 
- การเพ่ิมข้ึนของขีด
ความสามารถทางการ
แข่งขัน และผลิตภัณฑ์
มวลรวม ของ
ผู้ประกอบการในจังหวัด 

    

กลยุทธ์ท่ี 1 เสริมสร้างขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการให้มี
ศักยภาพเพ่ิมขึ้น 

     

1. จัดอบรมหรือคลีนิคอุตสาหกรรม
เพ่ือให้ความรู้และเป็นท่ีปรึกษาให้กับ
ผู้ประกอบการ 

- จํานวนคร้ังในการจัด 
- จํานวนผู้ประกอบการ
ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

- 
 

2 คร้ัง 
200 
ราย 

 

2 คร้ัง 
300 
ราย 

 

2. อบรม“นักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่” - จํานวนคร้ังในการจัด 
- จํานวนผู้ประกอบการ
ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

1 คร้ัง 
50 
ราย 

 

1 คร้ัง 
100 
ราย 

 

1 คร้ัง 
150 
ราย 

 

 

  3. หาแหล่งทุนสนับสนุน
ผู้ประกอบการ SMEs ในการดําเนิน
กิจกรรมด้านการตลาดในต่างประเทศ 

- จํานวนสถาบันการเงิน
ท่ีช่วยสนับสนุนเงินทุน
แก่ผู้ประกอบการ 

- 4 แห่ง 5 แห่ง  

   4. จัดการประชุมรับฟังปัญหาในการ
ดําเนินการ พร้อมแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนในการประกอบการของ
สมาชิก 

- จํานวนคร้ังในการจัด
ประชุม 
- จํานวนผู้ประกอบการ
ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

 2 คร้ัง 
100 
ราย 

 

2 คร้ัง 
200 
ราย 

 

 

กลยุทธ์ท่ี 2 เสริมสร้างประสิทธิภาพ
การจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
ของภาคอุตสาหกรรมให้มีความ
ได้เปรียบ ในการแข่งขัน 
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งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 

   5. ประสานกับจังหวัดในการจัด
การศึกษาเพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีความ
พร้อมและทักษะเข้าสู่โรงงาน 

- จํานวน
สถาบันการศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

3 แห่ง 5 แห่ง 7 แห่ง  

   6. การพัฒนาคลัสเตอร์เพ่ือความ
เข้มแข็งอุตสาหกรรม 

- การรวมกลุ่มคลัสเตอร์
ของประเภท
อุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี 

- 7 กลุม่  9 
กลุ่ม 

 

  7. โครงการการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในด้านอุตสาหกรรม
ด้านขนส่งในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถการ
แข่งขันในการก้าวสู่ AEC 

- จํานวนคร้ังในการจัด
อบรม 
- จํานวนผู้ประกอบการ
ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

- 
 

2 คร้ัง 
200 
ราย 

 

2 คร้ัง 
300 
ราย 

 

 

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนามาตรฐานระบบ
และผลิตภัณฑ์ รวมถึงการบังคับใช้ 
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชน 
และเอื้อต่อการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม 

- - - -  

   8. ให้การสนับสนุนเงินทุนผู้ประกอบ
สมาชิกท่ีผลิต และจําหน่ายสินค้าดี ใน
เพ่ิมช่องทางการจัดหน่าย 

- จํานวนการจัดโครงการ 
 

- 2 คร้ัง 3 คร้ัง  

 
 
แนวทางการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ท่ี 5 การส่งเสริมสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 
 
ตารางที่  5-5 แนวทางการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ท่ี 5 การส่งเสริมสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 

เป้าประสงค ์
    ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมมี
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน โดยมีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนความเท่าเทียมของมนุษย์ 

 
- มีจํานวนพ้ืนท่ีสีเขียว
เพ่ิมมากข้ึน 
- ลดการใช้วัตถุดิบท่ี
สร้างมลภาวะ 
-  

    

กลยุทธ์ท่ี 1ส่งเสริม สนับสนุนสถาน
ประกอบการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

     
 
 



90 
 

 
 
 
   
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 

 
1 จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์ความ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเสื่อมถอย  

- จํานวนกิจกรรม 
 

1  2 3   

2. โครงการประกวดโรงงานสีเขียว - จํานวนกิจกรรม 1  1 1  
กลยุทธ์ท่ี 2 สนับสนุนการสร้างระบบ
ตรวจสอบความปลอดภัยใน
อุตสาหกรรมสําคัญท่ีมีความเสี่ยง 

     

   3. โครงการงานกํากับดูแล และส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายใน
โรงงานควบคุม 

- จํานวนการจัด
โครงการ 
 

1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง  

กลยุทธ์ท่ี 3 ผลักดันการจัดต้ังพ้ืนท่ีท่ี
เหมาะสมกับประเภทอุตสาหกรรมและ
สนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือการเป็น 
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

     

   4. ร่วมมือกบัสว่นราชการจดัทแผน
แมบ่ทการพฒันาเมืองอตุสาหกรรมเชิง
นิเวศ (Eco Town) 

‐ จํานวนแผนแมบ่ท  - - 1  

  5. โครงการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Eco 
Factory 

- จํานวนการจัด
โครงการ 
 

- 1 คร้ัง 1 คร้ัง  
 
 
 

กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมให้มีการวิจัยและ
พัฒนา เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือการ
จัดการอุตสาหกรรม

     

   6. ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี
จัดกิจกรรมประกวดความคิดในการ
จัดการอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่
แวดล้อม 

- จํานวน
สถาบันการศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

- 3 แห่ง 4 แห่ง  
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ตารางที่ 5-6 แนวทางการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ที่  6 การส่งเสริมสถานประกอบการสู่องค์กร
สุขาภาวะและเท่าเทียม 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 

เป้าประสงค ์
6.1  เพ่ือให้สถานประกอบการเป็น
องค์กรแห่ความสุข ลดปัญหาความ
ขัดแย้งและข้อพิพาทด้านแรงงาน 
 
6.2 เพ่ือให้สถานประกอบการเป็น
สถานประกอบการที่เช่ือมั่นใน
ศักยภาพและความเท่าเทียมของ
เพ่ือนมนุษย์ อาทิ คนพิการ และผู้สูง
วัย 
 

 
-  ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ช้ีวัดของ
สํานักงานสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส) 
- จํานวนพนักงานที่
พิการเลื่อนตําแหน่ง
ให้สูงขึ้น 
- จํานวนผู้สูงวัยที่ถูก
ว่าจ้างให้มาทํางาน
เพ่ิมขึ้น  

    

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมให้สถาน
ประกอบการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการนําแนวทางการสร้างสุข
ภาวะมาเป็นแนวทางในการสร้างองค์กร
แห่งความสุข 
 

     

1 จัดอบรมแนวทางการสร้างองค์กรสุข
ภาวะ  

- จํานวนคร้ัง 
- จํานวนผู้เข้ารับการ
อบรม 

1 คร้ัง 
100 
คน 

2 คร้ัง 3 คร้ัง  

2. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้สถาน
ประกอบการเข้าร่วมโครการสร้างองค์กร
แห่งความสุข 

- จํานวนโรงงานท่ีเข้า
ร่วม 

10 
แห่ง 

20 
แห่ง  

30 
แห่ง 

 

กลยุทธ์ท่ี 2 สนับสนุนให้สถาน
ประกอบการให้โอกาสกับการทํางานของ
ผู้พิการและผู้สูงวัยให้ใด้ทํางานอย่างมี
เกียรติ 

     

   3. จัดอบรมให้กับพนักงานท่ีพิการ
เพ่ือให้เพ่ิมประสิทธิภาพและมีโอกาส
เลื่อนตําแหน่งท่ีสูงข้ึน   

- จํานวนโครงการ - 
จํานวนผู้เข้าร่มอบรม 

1  
50 คน 

2  
100 
คน 

3  
200 
คน 

 

4.. สงเสริมการปรับปรุงสถาน
ประกอบการเพ่ือผู้พิเศษ  การปรับพ้ืนท่ี

- จํานวนโรงงานท่ีร่วม
กิจกรรม 

-  30 50  
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งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 

ลด การสร้างสุขาเพื่อผู้พิเศษ เป็นต้น  
5. ส่งเสริมให้สถานประกอบการจัดพัฒนา
พนักงานท่ีเตรียมเกษียน  

- จํานวนโรงงานที่
เข้าร่วม 

20 30 50  

 6. รณรงค์การจ้างผู้สูงวัยให้เข้าทํางานท่ี
เหมาะสม 

- จํานวนโรรงานท่ีเข้า
ร่วม   

10 20 30  
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ส่วนที่ 6 
แผนปฏิบัติการ ปี 2560 

 
 แผนปฏิบัติการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ปี 2560 เป็นแผนปฏิบัติการที่มุงให้เกิดการ
ปฏิบัติจริงในโครงการและกจิกรรมต่างๆ เพ่ือให้บรรลุแผนยุทธศาสตร์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 
ระยะ 3 ปี (2559-2563) ดังน้ี 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์
หลัก 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาสมรรถนะองคก์รเพ่ือสนองตอบความต้องการของ
ผู้ประกอบการและประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเช่ือมโยงอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรสีู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ
ปรับโครงสร้างการผลิตอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการประกอบ
ธุรกิจและพัฒนาอุตสาหกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขนัได้ใน
ตลาดโลก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การส่งเสริมสถานประกอบการสู่องค์กรสขุภาวะและองค์กรแห่งความ 
เท่าเทียม 

 
ตารางที่ 6-1   แสดงโครงการและกิจกรรมในแผนปฎิบัติการสภาอุตสาหกรรม ปี 2560 

 
ลําดั
บที่ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะ เวลา
 

งบประม
าณ 

ผู้รับผิด 
ชอบหลัก 

ผลการ
ดําเนิน 
การ 

ยุทธศาส
ตร์ 
ที่ 

1 โครงการปรับโครงสร้างการบริหารของสภา
อุตสาหกรรมจงัหวัดชลบุรี 
 

ตค.59       - ประธาน  เสร็จ
เรียบร้อย 

1 

2. โครงการปรับปรุงสํานักงาน(ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมจงัหวัด) พร้อมจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเคร่ืองใช้ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน  

ตค.59 ******** เลขา เสร็จ
เรียบ 
ร้อย 

1 

3 โครงการให้บริการใบรับรองแหล่งกําเนิดสินค้า 
Certificate of Origin (C/O)  การรับรอง
เอกสารการค้าระหว่างประเทศ Certificate of 

มค. 60     - ประธาน  
 

เสร็จ
เรียบ 
ร้อย 

3 
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ลําดั
บที่ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะ เวลา
 

งบประม
าณ 

ผู้รับผิด 
ชอบหลัก 

ผลการ
ดําเนิน 
การ 

ยุทธศาส
ตร์ 
ที่ 

Free Sale และอ่ืนๆ 
4 โครงการ จัดระบบการบริการร่วม ณ จุด

เดียวกัน  One Stop Service  เพ่ืออํานวย
ความสะดวกผู้ประกอบการในการทําธุรกรรม
กับหน่วยงานรัฐ เพ่ือรองรับนโยบายประเทศ
ไทย 4.0 

กพ. 60 ******** เลขาฯ  
 

ดําเนินก
าร 

3 

5 .โครงการปรับปรุงเวปไซด์สภาอุตสาหกรรมเพ่ือ
การประชาสัมพัธ์เชิงรุก    

มีค. 60 ******** หน.สนง. ดําเนิน 
การ 

1 

6 โครงการจัดทําฐานข้อมูลเก่ียวกับด้านเศรษฐกิจ 
การค้าการลงทุนของอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 

เม.ย. 60 ******** หน.สนง. ดําเนินก
าร 

2 

7 โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของสภา
อุตสาหกรรมให้ทันสมัย ถูกต้อง และง่ายต่อ
การเข้าถึงของสมาชิกและผูท้ีส่นใจ 

เม.ย.60 ******** หน.สนง. ดําเนินก
าร 

1 

8 โครงการประชุมสภาอุตสาหกรรมภาค
ตะวันออก 

เมย.60 ******** ประธาน ดําเนินก
าร 

1 

9 โครงการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่สภา
อุตสาหกรรมจงัหวัดชลบุรี อาทิทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ การจัดทําฐานข้อมูล และความรู้
พ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจและการลงทุน  (จัดอบรม 
หรือส่งไปอบรมตามที่หน่วยงานอ่ืนจัดขึ้น) 

พค. 60 ******** หน.สนง. ดําเนินก
าร 

1 
 
 
 
 

10 โครงการเตรียมความพร้อมของทรัพยากร
บุคคลเพ่ือเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ร่วมกับ
จังหวัดและสถาบันการศึกษาในการพัฒนา
หลักสูตรการเรยีนการสอนเพ่ือผลิตกําลังคนที่มี
ความพร้อมและทักษะที่ตรงกับความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรม 

พค.60  ******* ประธาน ดําเนินก
าร 

3 

11 โครงการเพ่ือนช่วยเพ่ือน  สภาอุตสากหรรมพบ
เพ่ือสมาชิกเพ่ือรับทราบปัญหาและให้ความ
ช่วยเหลือ (เดือนละ 1 ครั้) 

พค.- ธค.  
60 

******** กรรม 
การ  
บริหาร  

ดําเนิน 
การ 

2 

12 โครงการอบรมผู้ประกอบการเพ่ือความรู้ ความ
เข้าใจด้านภาษี โดยร่วมกับสรรพากรจังหวัด 

มิ.ย. .60 ******** หน.สนง. เตรียม 
การ 

1 
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ลําดั
บที่ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะ เวลา
 

งบประม
าณ 

ผู้รับผิด 
ชอบหลัก 

ผลการ
ดําเนิน 
การ 

ยุทธศาส
ตร์ 
ที่ 

13 โครงการอบรมทายาทผู้ประกอบการจาก
ผู้บริหารที่มีประสบการณ์และประสบ
ความสําเร็จ 

มิย.60 ******** ประธาน 
หน.สนง. 

เตรียม 
การ 

4 
 

14. โครงการอบรมเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจระหว่าง
ประเทศ  

กค.. 60 ******** ประธาน
/หน.
สนง. 

เตรียม 
การ 

2 

15 โครงการสัมมนาเพ่ือส่งเสริมการค้าและการ
ส่งออกตลาดต่างประเทศ(ร่วมกับพาณิชย์
จังหวัด) 

สค.. 60 ******** เลขา/
หน.สนง. 

เตรียมกา
ร 

2 

16 โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของ 
SMEs ให้ความรู้ด้านการบริหารและดูงานใน
กิจการที่ประสบผลสําเร็จ 

สค. 60 ******* ประธาน 
/หน.สนง 

เตรียม 
การ 

4 

17 โครงการอบรมสร้างนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม ่      
สําหรับผู้ประกอบการใหม่หรอืผู้สนใจในการ
เป็นักอุตสาหกรรม  อาทิการวางแผนธุรกิจ การ
สร้างแบรนด์ การพัฒนาคุณภาพสินค้า การ
จัดการการเงินและบญชี และการตลาดเป็นต้น 

สค. 60 ******* ประธาน
/หน.
สนง. 

เตรียมกา
ร 

4 

18 ร่วมกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
จังหวัด รณณงค์ให้สถานประกอบการเสริมพลัง
คนพอการสร้างโอกาศและความเท่าเทียม 

สค.60 - เลขา/   
หน.สนง. 

เตรียมกา
ร 

6 

19 โครงการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดห่วงใยคุณ 
โดยคณะกรรมการเย่ียมเยียนพนักงานที่เป็นผู้
พิการตามโรงงานต่างๆ เพ่ือพบปะและรับทราบ
ข้อจํากัดเพ่ือนําเสนอให้เกิดการปรับปรุง
กฏหมาย นโยบาย หรือให้คาํแนะนํา
ผู้ประกอบการ 

สค.60 ******** คณะกรร
มการ 

เตรียมกา
ร 

6 

20 โครงการสัมมนาตลาดนัดเงินทุน ร่วมกับ
สถาบันการเงินภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้การ
สนับสนุนสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่าแกผู้ประกอบการ 

กย. 60 ******** เลขา เตรียม 
การ 

3 
 
 

21 โครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นปัญหา และ
ข้อจํากัดของข้อระเบียบกฎหมายที่เป็น

ตค. 60 ******** เลขา เตรียม 
การ 

3 
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ลําดั
บที่ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะ เวลา
 

งบประม
าณ 

ผู้รับผิด 
ชอบหลัก 

ผลการ
ดําเนิน 
การ 

ยุทธศาส
ตร์ 
ที่ 

อุปสรรคในการดําเนินกิจการของสภา
อุตสาหกรรมจหัวัด เเสนอให้สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยแก้ไข 

22 โครงการโรงงานสีเขียว Green Industry 
    จัดกิจกรรมประกวดโรงงานท่ีมีระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และการประกอบกิจการ
ที่คํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 

ตค. 60 ******** หน.สนง. เตรียมกา
ร 

5 

23 โครงการสภาอุตสาหกรรมอนรุักษ์พลังงาน 
    จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่แนวทางการ
อนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม อาทิ
โปสเตอร์ หรือการเข้าเย่ียมชมโรงงานเพ่ือ
เผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์ 

ตค. 60 ******** หน.สนง. เตรียมกา
ร 

5 

24 โครงการเฝ้าระวังการประกอบกิจการที่สรา้ง
มลพิษโดยร่วมกับส่วนงานภาครัฐในการจัดเจ้า
หน้าเฝ้าระวังการประกอบกิจการที่ไม่
รับผิดชอบ อาทิการปล่อยนํ้าเสียลงในลํานํ้า
สาธารณะ การทิ้งกากของเสียในที่สาธารณะ
หรือการปล่อยฝุ่นละออง  

พย. 60 ******** เลขา เตรียมกา
ร 

5 
 
 
 
 
 

25 จัดอบรมการสร้างองค์กรสุขภาวะสําหรับสถาน
ประกอบการที่เป็นสมาชิก 

ธค. 60  หน.สนง เตรียมกา
ร 

6 

26 จัดกิจกรรมรณรงค์ให้สถานประกอบการเข้า
ร่วมโครงการองค์กรสุขภาวะอาทิ 
ประชาสัมพันธ์ และแจกตราสัญลักษณ ์

ธค.. 60  หน.สนง เตรียมกา
ร 

6 

27 โครงการสร้างโอกาสใหม่ในตลาดต่างประเทศ 
     โดยนําผู้ประกอบการในจังหวัดไปนําเสนอ
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์  Road show ใน
ต่างประเทศ โดยเน้นกลุ่มประเทศเศรษฐกิจ
อาเซียนเป็นเป้าหมายหลัก 

ก,ย 60 ******** รอง.ฯ ที่
ประธาน
มอบหมา
ย 

เตรียมกา
ร 

2 

28 โครงการกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์กับส่วน
ราชการ (กอลฟ์สภาอุตสาหกรรม)  

ธค. 60 ******* ประธาน
สภา/
เลขา 

เตรียมกา
ร 

1 


