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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศก าลังพัฒนา เนื่องจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสามารถ
สร้างรายได้ สร้างการจ้างงาน ช่วยให้มีการผลิตสินค้าเพ่ือทดแทนการน าเข้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศช่วยให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้าง
ความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว 

ประเทศไทยมีการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศมาเป็นเวลานานมากกว่าห้าสิบปี  
และมีการปรับปรุงนโยบายส่งเสริมการลงทุนมาอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมให้แก่ประเทศให้มากที่สุด โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีการลงทุน
จากต่างประเทศตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า เริ่มจากมีผู้ผลิตรถยนต์เพียงไม่กี่ราย และเป็นการผลิต  
ที่น าเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศเกือบทั้งสิ้น จนกระทั่งปัจจุบันสามารถใช้ชิ้นส่วนในประเทศได้
มากกว่าร้อยละ 90 ส าหรับการผลิตรถยนต์บางรุ่น โดยส่วนหนึ่งสืบเนื่ องมาจากนโยบายบังคับใช้
ชิ้นส่วนในประเทศของรัฐบาลเพ่ือส่งเสริมให้มีการผลิตชิ้นส่วนในประเทศเพ่ิมขึ้นและยกระดับ
เทคโนโลยีการผลิตของประเทศ และปัจจุบันเราสามารถส่งออกท้ังรถยนต์และชิ้นส่วนเป็นอันดับต้น ๆ 
ของสินค้าส่งออกจากประเทศไทย 

อย่างไรก็ตาม แม้การลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์จากต่างประเทศจะสามารถสร้างงาน 
สร้างรายได้เข้าประเทศ ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานไทย จนกระทั่งผู้ประกอบรถยนต์บางราย  
กล่าวชื่นชมว่าโรงงานในประเทศไทยผลิตรถยนต์ได้คุณภาพดีมากก็ตาม แต่ยังคงมีค าถามอยู่ 
อย่างต่อเนื่องว่า นักลงทุนต่างชาติมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในประเทศซึ่งเป็นเป้าหมายในการส่งเสริม
อุตสาหกรรมนี้หรือไม่ หรือมีมากน้อยเพียงใด เนื่องจากจะเห็นว่าผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยหลายรายสูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการต่างชาติ และไม่สามารถพัฒนาการผลิตและ
เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ การศึกษาฉบับนี้จึงต้องการศึกษาว่า ประเทศไทย
ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศหรือไม่ อย่างไร เพ่ือจะได้ใช้เป็นกรณีศึกษาในการ
ก าหนดนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมนี้หรืออุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ต่อไปให้มีผลต่อการยกระดับเทคโนโลยี
ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น  

ผู้ศึกษาได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโดยตรง  
ทั้งผู้ผลิตรถยนต์ซึ่งเป็นผู้ให้เทคโนโลยี ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ต่างชาติและผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
ซึ่งเป็นผู้รับเทคโนโลยี ขณะเดียวกันได้ท าการศึกษากรณีตัวอย่างของอุตสาหกรรมยานยนต์และ
อุตสาหกรรมผลิตรถไฟฟ้าความเร็วสูงของจีน เพ่ือศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จและความล้มเหลว  
ในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ซึ่งทั้ ง 2 อุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมที่จีน
ตั้งเป้าหมายในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ แต่ปรากฏว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไม่ค่อย
ประสบความส าเร็จมากนัก ในขณะที่อุตสาหกรรมผลิตรถไฟฟ้าความเร็วสูงประสบความส าเร็จสูงสุด 
และได้น ากรณีศึกษาดังกล่าวมาใช้เปรียบเทียบกับกรณีของประเทศไทย  



จ 

การศึกษาพบว่า อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการลงทุนโดยตรง 
จากต่างประเทศในลักษณะการเคลื่อนย้ายโรงงานและเครื่องจักร และน าเทคโนโลยีดังกล่าวมาผลิต 
ในประเทศไทย แต่ยังไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีแก่บุคลากรหรือผู้ประกอบการในประเทศจนสามารถ
พ่ึงพาตนเองด้านเทคโนโลยีได้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี 
ในขบวนการผลิตมากกว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลัก มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ 
ในลักษณะการอบรมที่โรงงานในประเทศไทยและที่บริษัทแม่ในต่างประเทศ ซึ่ งตามปกติแล้ว 
การฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีวิธีนี้ถือเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพตามที่ปฏิบัติกันอยู่ 
ในอุตสาหกรรมนี้ และช่วยให้บุคลากรไทยในโรงงานมีการสั่งสมประสบการณ์และทักษะเพ่ิมขึ้น  
แต่ส าหรับผู้ประกอบการไทยที่เป็นซัพพลายเออร์ ส่วนใหญ่จะไม่ได้รับการช่วยเหลือในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่เป็นรูปธรรม ไม่มีการจัดโปรแกรมการฝึกอบรม มีเพียงการช่วยสอนงานการควบคุมคุณภาพ
การผลิตให้เป็นไปตามที่ลูกค้าก าหนดมากกว่า แต่ด้วยสภาพการแข่งขันท าให้ผู้ประกอบการไทยต้อง
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการเพ่ือรักษาสถานภาพการแข่งขันของตนเอง จนบางราย
สามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและส่งออกได้ตามมาตรฐานสากล 

การศึกษายังพบว่า รัฐบาลและสถาบันการศึกษาซึ่งควรจะมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุน
การถ่ายทอดเทคโนโลยีในประเทศแทบไม่มีส่วนร่วมในขบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไทยเลยในปัจจุบัน ประกอบกับปัญหาการขาดงบประมาณ การขาดผู้เชี่ยวชาญในการ
ถ่ายทอดและสอนงาน การขาดบุคลากรที่มีความสามารถในการรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
รวมทั้งปัญหาด้านภาษา ท าให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์ไม่ประสบผลส าเร็จ
เท่าท่ีควร ดังนั้น เพ่ือให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพมากข้ึน รัฐบาล
ควรต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี และร่วมมือบูรณาการการท างานกับ
สถาบันการศึกษาและหรือสถาบันวิจัย และเอกชนให้มากขึ้นอย่างจริงจัง เพ่ือช่วยกันเตรียมความพร้อม 
ในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีการก าหนดเป้าหมาย วางแผนการด าเนินงาน  ให้ชัดเจน 
ขณะเดียวกันก็ต้องให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องด้านงบประมาณ ผู้เชี่ยวชาญ บุคลากร และอ่ืน ๆ  
ที่เป็นอุปสรรคอยู่ในปัจจุบัน  

ผู้ศึกษาได้เสนอว่า รัฐบาลต้องเตรียมความพร้อมปัจจัยสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เรื่องผู้เชี่ยวชาญเป็นอันดับต้น ๆ เนื่องจากเป็นปัญหาที่แม้แต่ผู้ประกอบรถยนต์บางรายยังเห็นว่าเป็น
อุปสรรคในการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมาก ได้แก่ เริ่มจากการสร้างฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ 
เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการว่าจ้างให้มาช่วยงานผู้ประกอบการในประเทศหรือระดมมาช่วยงาน  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีอ่ืน ๆ การออกมาตรการอ านวยความสะดวกในเรื่องวีซ่าและใบอนุญาตท างาน
ให้ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติเข้ามาท างานในประเทศได้สะดวกขึ้น รวมทั้งการสร้างสิ่งจูงใจให้ผู้เชี่ยวชาญ
ต่างชาติเข้ามาท างานในประเทศมากขึ้นโดยการลดหย่อนภาษีเงินได้ และที่ส าคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่ง  
ที่ลืมไม่ได้ คือ การส่งเสริมการท าวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้เกิดการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ซึ่งสอดคล้องกับผลการประชุมของ
สหประชาชาติ (United Nations) ที่ระบุว่า การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทต่างชาติให้ได้ผลดีต้อง
อาศัยนโยบายสนับสนุนเชิงรุก ประเทศก าลังพัฒนาจะต้องสร้างระบบการสร้างนวัตกรรมของชาติที่มี
ประสิทธิภาพที่สามารถตอบรับกับธุรกิจหรือกิจกรรมของบริษัทต่างชาติ สนับสนุนการพัฒนา
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ความสามารถในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีของบริษัทในประเทศให้สามารถเชื่อมโยงกับบริษัทต่างชาติได้ 
การสร้างกฎระเบียบข้อก าหนด นโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศและนโยบายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะนโยบายด้านนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมีความส าคัญมาก จึงต้องมี  
ความสอดคล้องและสนับสนุนกันอย่างดี 



ช 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 

การศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้จัดท าขึ้นจากการที่มีผู้ เกี่ยวข้องในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ของประเทศตั้งค าถามว่า ประเทศไทยและผู้ประกอบการไทยได้ประโยชน์มากน้อยเพียงใดจาก  
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ โดยเฉพาะเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีในประเทศ ผู้ศึกษาได้ใช้
ความรู้จากการมีส่วนร่วมท างานส่งเสริมอุตสาหกรรมนี้ และศึกษาเพ่ิมเติมจากผู้อยู่ในอุตสาหกรรม 
เพ่ือพยายามหาค าตอบในเรื่องดังกล่าว จึงขอขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่านที่ท าให้การศึกษาฉบับนี้
เสร็จสิ้นสมบูรณ์ และสามารถสร้างภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยได้ ระดับหนึ่ง 

อย่างไรก็ตาม หากไม่มีโอกาสเข้าอบรมหลักสูตรนี้ ผู้ศึกษาอาจไม่มีโอกาสได้หาค าตอบ
เหล่านี้ ดังนั้น จึงขอขอบพระคุณท่านเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่เห็น
ความส าคัญของหลักสูตรนี้ต่อการพัฒนาการท างานและอนุญาตให้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนี้ 

ระหว่างท าการศึกษา ผู้ศึกษาได้รับค าแนะน าและก าลังใจจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 3 ท่าน 
ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทเรก  ศรโชติ ท่านเอกอัครราชทูต ดร. อภิชาติ  ชินวรรโณ และ  
รองศาสตราจารย์ ดร. กฤตินี  ณัฏฐวุฒิสิทธ จึงขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้ง 3 ท่านมา ณ ที่นี้ด้วย 

การศึกษานี้ต้องใช้เวลาในการด าเนินการพอสมควร จึงต้องขอขอบคุณครอบครัวที่ ให้ 
การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังในเรื่องของเวลา ท าให้ผู้ศึกษาใช้เวลาได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งผู้อ านวยการ
และเจ้าหน้าที่ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ และเพ่ือนผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหาร
การทูตรุ่นที่ 10 ทุกท่านที่ให้ก าลังใจกันและกันตลอดเวลา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้การอบรมหลักสูตรนี้
สมบูรณ์มากขึ้น ได้ทั้งความรู้และมิตรภาพระหว่างกัน 

สุดท้ายนี้ หวังว่าการศึกษาฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการลงทุนจากต่างประเทศ และช่วยกันสร้างมาตรฐานการถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นกว่าในปัจจุบัน 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หรือ Foreign Direct Investment มีความส าคัญต่อ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสังคมของประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศก าลังพัฒนา 
ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย การส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทยในแต่ละยุคแต่ละสมัยจะมีเป้าหมาย
แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของประเทศและของโลกในขณะนั้น อุตสาหกรรมที่ส่งเสริม 
ในแต่ละช่วงจึงแตกต่างกันออกไปเช่นกัน เช่น ในช่วงแรกที่เริ่มส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ 
เป็นยุคผลิตเพ่ือทดแทนการน าเข้า ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคและ
อุตสาหกรรมเบา จึงเป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตอย่างง่าย ใช้แรงงานเป็นหลัก และเทคโนโลยีไม่สูงมาก 
ต่อมาในปี 2528 เกิดเหตุการณ์ Plaza Accord เงินเยนของประเทศญี่ปุ่นแข็งค่า ญี่ปุ่นต้องย้าย 
ฐานการผลิตไปต่างประเทศ เพ่ือแสวงหาฐานการผลิตที่มีต้นทุนต่ ากว่า ซึ่งไทยเป็นหนึ่งในประเทศ
เป้าหมาย ในขณะนั้น การลงทุนจากต่างประเทศในประเทศไทยในช่วงนั้นสามารถสร้างรายได้เข้า
ประเทศเพ่ิมขึ้น อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมหลาย
ประเภทมีการเจริญเติบโตและมีการน าเข้าชิ้นส่วนและเครื่องจักรมากขึ้นตามล าดับ ต่อมามีการย้าย
ฐานการผลิตในอุตสาหกรรมต้นน้ าตามมาเพ่ือผลิตวัตถุดิบและชิ้นส่วนป้อนการผลิตสินค้าที่มาลงทุน
ในประเทศไทยแล้ว จนประเทศไทยกลายเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมหลายประเภทในปัจจุบัน 
เช่น อุตสาหกรรม ยานยนต์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

แม้การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศ แต่เป้าหมายที่ส าคัญที่ประเทศคาดหวังจากการลงทุนจากต่างประเทศทุกยุคทุกสมัย คือ  
เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาบุคลากรในประเทศให้มีทักษะ
การผลิตเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นหัวใจส าคัญในการสร้างนวัตกรรม  
ซึ่งเป็นหัวใจ ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าในระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่าน ตั้งแต่มีการลงทุนจากต่างประเทศ 
ยังคงมีค าถามตลอดมาว่า ประเทศไทยประสบความส าเร็จและได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการ
ลงทุนจากต่างประเทศหรือไม่ อย่างไร เพราะแม้จะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในบางอุตสาหกรรม  
ซึ่งเห็นได้จากคุณภาพสินค้าที่ผลิตได้ในประเทศมีคุณภาพเพ่ิมขึ้นจนสามารถผลิตเพ่ือส่งออกได้  
แต่ในบางอุตสาหกรรมก็ยังอาจมีการถ่ายทอดเพียงส่วนน้อยเท่านั้น และไม่ช่วยให้เกิดองค์ความรู้ 
ต่อการผลิตโดยแท้จริง เห็นได้จากการแข่งขันในอุตสาหกรรมนั้น ๆ จะลดลงเมื่อขาดปัจจัยสนับสนุน 
การลงทุน เช่น แรงงานราคาถูก เป็นต้น  

อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีศักยภาพมากของประเทศไทย และเป็น
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศตลอดมารวมถึงปัจจุบันด้วย เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มี



2 

ความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในด้านการผลิต การตลาด การจ้างงาน การพัฒนา
เทคโนโลยี และการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมต่อเนื่องอ่ืน ๆ อีกหลายอุตสาหกรรม ในด้านการลงทุน 
ประเทศไทยเป็นศูนย์รวมของผู้ผลิตยานยนต์จากทั่วโลก ทั้งค่ายญี่ปุ่น ยุโรป และอเมริกาเหนือ  
และเป็นฐานการผลิตรถปิกอัพและรถจักรยานยนต์อันดับต้น ๆ ของโลก 

ประเทศไทยมีนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างต่อเนื่อง เริ่มต้นตั้งแต่ปี 
2504 จากการน าชิ้นส่วนยานยนต์ประเภท Complete Knock Down (CKD) จากยุโรปและญี่ปุ่นเข้ามา
ประกอบเป็นรถยนต์ และในปี พ.ศ.2514 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการผลิตและใช้ชิ้นส่วนที่ผลิต
ภายในประเทศเพ่ือต้องการทดแทนการน าเข้า อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยจึงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
จนกระทั่งมีการส่งเสริมผลิตรถปิคอัพอย่างจริงจังและสามารถใช้ชิ้นส่วนในประเทศได้มากกว่าร้อยละ 
90 ในรถบางรุ่นและกลายเป็น Product Champion ของประเทศไทยในเวลาต่อมาและขยายการผลิต 
และมาตรฐานการผลิตจนสามารถส่งออกไปทั่วโลก ปัจจุบันถือได้ว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต
รถยนต์และจักรยานยนต์ของภูมิภาคอาเซียน โดยไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์อันดับ 1 ของอาเซียน 
และเป็นผู้ส่งออกรถยนต์รายใหญ่ของโลก และมีศักยภาพในการผลิตรถยนต์ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่  
รถปิกอัพ 1 ตัน รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco–Car) และรถยนต์ขนาดเล็ก
คุณภาพสูง รวมทั้งเป็นฐานการผลิตรถจักรยานยนต์อันดับ 3 ในอาเซียน รองจากอินโดนีเซีย  
และเวียดนาม  

ภายใต้การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์จนกระทั่งเป็นฐานการผลิตและส่งออกที่ส าคัญแห่งหนึ่ง
ในภูมิภาคและของโลก สิ่งที่รัฐบาลต้องการ คือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศเช่นเดียวกับ
อุตสาหกรรมอ่ืน เพ่ือน ามาต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมสนับสนุนอ่ืน ๆ 
ของไทย และท่ีส าคัญที่สุด คือ เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในระยะยาว  

อย่างไรก็ตาม แม้อุตสาหกรรมยานยนต์จะเป็นอุตสาหกรรมดาวเด่นของประเทศและ 
มีการพัฒนาและเติบโตค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอ่ืน และน่าจะกล่าวได้ว่า มีการถ่ายทอด
เทคโนโลยีมาเป็นล าดับ แต่ก็ยังคงมีค าถามอยู่เสมอว่า เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในประเทศเป็นของต่างชาติ
อย่างเดียว ผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมนี้มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีหรือได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากต่างประเทศหรือไม่ อย่างไร มากน้อยเพียงใด เรามีการช่วยเหลือผู้ประกอบการไทย
อย่างจริงจังหรือไม่ อย่างไร โดยเฉพาะภายใต้นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลในปัจจุบันที่เน้น
การพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือสร้างการเติบโตและความสามารถในการแข่งขัน 
ที่ยั่งยืน การพัฒนาเทคโนโลยีจึงเป็นหัวใจแห่งการสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างชัดเจน  
เราจึงควรมีการพิจารณาว่าอะไรคือปัจจัยแห่งความส าเร็จหรือล้มเหลวในการถ่ายทอดเทคโนโลยีใน
อุตสาหกรรมนี้ ใครควรเข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้หรือไม่อย่างไร เพ่ือรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการที่มีอยู่จ านวนมากในอุตสาหกรรมต่อไป  
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1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1.2.1  เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ ปัจจัย ปัญหา อุปสรรคในการถ่ายทอดเทคโนโลยีในประเทศไทย

จากการลงทุนจากต่างประเทศของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 
1.2.2  เพ่ือน าเสนอแนวทางด าเนินการสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีใน

อุตสาหกรรมยานยนต์แก่บุคลากรไทยและผู้ประกอบการไทยเพ่ิมขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
1.2.3  เพ่ือน าเสนอแนวทางผลักดันให้มีการจัดท าแผนงานระดับนโยบายเพ่ือก าหนด

มาตรการส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์ แก่บุคลากรไทยและ
ผู้ประกอบการไทยให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นในมิติต่าง ๆ 

 
1.3  ขอบเขตการศึกษา 

รายงานการศึกษานี้จะเป็นการศึกษาการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการลงทุนจากต่างประเทศ
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
และมีการลงทุนจากต่างประเทศเป็นจ านวนมาก ซึ่งมีการพัฒนาในประเทศมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง  
มีการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายในการผลิตทั้งในแง่ของชนิดและระดับของเทคโนโลยี เนื่องจากยานยนต์
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนเป็นจ านวนมาก เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมหลายประเภท และมี
ขั้นตอนการผลิตแตกต่างกันมากตั้งแต่ระดับง่ายมากจนถึงซับซ้อนมาก โดยการศึกษานี้จะศึกษาถึง
ประเภท รูปแบบ กระบวนการ และระดับของการถ่ายทอดเทคโนโลยี ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ปัญหา
และอุปสรรคแห่งความล้มเหลว เพ่ือวิเคราะห์และน าปัจจัยแห่งความส าเร็จมาเป็นตัวอย่างเพ่ือ
เสนอแนะแนวทาง ก าหนดนโยบายและมาตรการสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพในการช่วยสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป 

 
1.4  ระเบียบวิธีการศึกษา 

รายงานการศึกษานี้จะเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) เป็นหลัก โดยการ
รวบรวมข้อมูลจากทฤษฎี เอกสารและข้อมูลทางวิชาการ และผลการศึกษาจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงานราชการ เอกชน และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสัมภาษณ์และสนทนากับกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ 
ทั้งผู้ให้เทคโนโลยี ซึ่งเป็นบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งเป็น
บุคลากรที่ท างานในบริษัทต่างชาติ รวมทั้งผู้ผลิตชิ้นส่วนทั้งไทยและต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย 
และน าข้อมูลที่ได้มาศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ต่อไป 

 
1.5  ค าถามการศึกษา 

อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลให้ความส าคัญในการส่งเสริมการลงทุน 
มาอย่างต่อเนื่องยาวนานหลายสิบปี ไม่ว่านโยบายของรัฐจะมีการเปลี่ยนแปลงไปกี่ครั้ง อุตสาหกรรม
ยานยนต์ยังเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศมาโดยตลอด แต่ยังมีค าถามจากผู้เกี่ยวข้องเสมอมาว่า 
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการลงทุนจากต่างประเทศ แก่ผู้ประกอบการไทย
หรือบุคลากรไทยหรือไม่ อย่างไร  
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1.6  สมมุติฐานการศึกษา 
จากข้อมูลหรือสภาพการผลิตของผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ใน

ปัจจุบันจะเห็นว่า การผลิตชิ้นส่วนบางกลุ่มมีการพัฒนาจนสามารถผลิตเพ่ือการส่งออก และยกระดับ
จากการผลิตตามแบบของผู้ว่าจ้าง จนออกแบบเองได้ ถือได้ว่ามีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในระดับหนึ่ง 
ขณะที่การผลิตชิ้นส่วนบางกลุ่มผู้ประกอบการไทยไม่สามารถยกระดับการผลิตให้สูงขึ้นได้ และในบางกรณี 
ไม่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างประเทศได้ และถูกตัดออกจากการเป็นซัพพลายเออร์ของ 
ผู้ประกอบรถยนต์ ซึ่งชิ้นส่วนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นส่วนที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีระดับสูงขึ้น ในการผลิต 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีอาจต้องมีการวางแผนถ่ายทอดเทคโนโลยี ก าหนดมาตรการสนับสนุนให้ชัดเจน 
โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงานให้มากขึ้น 

 
1.7  ประโยชน์ของการศึกษา 

ดังได้กล่าวแล้วว่า อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญอย่างมาก 
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะตามนโยบายปัจจุบัน ประเทศไทยต้องการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่การผลิตรถยนต์แห่งอนาคต ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่สูงขึ้น และ
แตกต่างจากเทคโนโลยีในปัจจุบัน ดังนั้น พ้ืนฐานเทคโนโลยีในปัจจุบันอาจไม่สามารถตอบสนองต่อ
การพัฒนาต่อไปได้มาก และจ าเป็นต้องพ่ึงพาการถ่ายทอดเทคโนโลยีสาขาใหม่ในการพัฒนาไปสู่
เป้าหมายดังกล่าว  

การศึกษานี้จึงจะเป็นประโยชน์โดยการน าการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งที่ 
ประสบความส าเร็จและล้มเหลวมาเป็นแนวทางเพ่ือวางแผนด าเนินการและก าหนดมาตรการสนับสนุน 
ให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ต่อไปในอนาคตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือน ามาเป็นกรณีศึกษา 
ในการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในระยะยาวต่อไป 

 
 
 

 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

แนวคิดทฤษฎีที่จะน ามาประกอบการวิเคราะห์ในการศึกษานี้ ประกอบด้วย 2 ส่วน 
2.1.1  แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการถ่ายทอดเทคโนโลยีในองค์รวม 

ในการวิเคราะห์การถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยรวม มีทฤษฎีส าคัญที่ต้ องน ามา
ประกอบการวิเคราะห์ เนื่องจากเทคโนโลยีแต่ละอุตสาหกรรมมีความยากง่าย ซับซ้อนต่างกัน จึงต้อง
มีการพิจารณาองค์ประกอบในการถ่ายทอดเทคโนโลยีในองค์รวม เพ่ือน ามาประกอบการวิเคราะห์  
ให้สอดคล้องกับภาวะของแต่ละอุตสาหกรรม แต่ละองค์กร และตามสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน 

2.1.1.1  ความหมายของเทคโนโลยี 
จากการศึกษาพบว่า เทคโนโลยีมีความหมายที่หลากหลาย และนิยาม 

ที่ถูกก าหนดขึ้นจะขึ้นอยู่กับกับทัศนะและการรับรู้ (Perception) ของผู้ให้นิยาม (Subjective)  
ซึ่งอาจแปรเปลี่ยนไปตามสถานที่และเวลาที่เทคโนโลยีนั้นเข้าไปเกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาจึงขอใช้นิยามของ
เทคโนโลยีที่ค่อนข้างกว้างและครอบคลุมเนื้อหาส่วนใหญ่  ดังนี้  “เทคโนโลยี เป็นการน าเอา
แนวความคิด หลักการ เทคนิค ความรู้ ระเบียบวิธี กระบวนการ ตลอดจนผลผลิตทางวิทยาศาสตร์ 
ทั้งในด้านสิ่งประดิษฐ์และวิธีปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในระบบงานเพ่ือช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  
ในการท างานให้ดียิ่งขึ้นและเพ่ือ เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้มีมากยิ่งขึ้น (เสาวนีย์  
สิกขาบัณฑิต, 2528)” 

2.1.1.2  การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี หมายถึง กระบวนการที่น าเอาเทคโนโลยีที่

เกิดขึ้น หรือพัฒนาขึ้นในสถานที่หนึ่งเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างหนึ่ง ไปใช้ในที่ อ่ื นเพ่ือวัตถุประสงค์
เดียวกัน หรือการถ่ายทอดความรู้หรือพัฒนาการจากชนรุ่นหนึ่งไปสู่ชนอีกรุ่นหนึ่ง ท าให้ความรู้เหล่านี้
กระจายไป และเกิดการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ เพ่ือสนองต่อความต้องการของมนุษย์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
(เอกพงศ์  มุกสิขเจริญ, 2554: Facebook) 

2.1.1.3  ประเภทของการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ประเภทของการถ่ายทอดเทคโนโลยี แบ่งเป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย 

(Khalil, 2000) 
1) การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ (International Technology 

Transfer) เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศหนึ่งไปสู่ประเทศหนึ่ง เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากบริษัทข้ามชาติที่เป็นบริษัทแม่ที่เข้ามาตั้งบริษัทลูกในอีกประเทศหนึ่ง และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบการให้คนในประเทศ (Chen & Sun, 2000) 
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2) การถ่ายทอดเทคโนโลยีในประเทศ (National Technology Transfer) 
เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีการพัฒนามากกว่าไปสู่อุตสาหกรรมขนาดเล็ก
ที่มีการพัฒนาต่ ากว่า ซึ่งการถ่ายทอดเทคโนโลยีในลักษณะนี้มักเกิดจากการสนับสนุนของรัฐบาลใน
ลักษณะของความช่วยเหลือทางด้านธุรกิจ และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Collins, 2001) 

3) การถ่ายทอดเทคโนโลยีข้ามประเภทอุตสาหกรรม (Cross–Industry 
or Cross–Sector Technology Transfer) เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างอุตสาหกรรม 
ต่าง ประเภทกัน 

4) การถ่ายทอดเทคโนโลยีภายในองค์กร (Intra–Firm Technology 
Transfer) เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายในบริษัท อาจเป็นจากสาขาหนึ่ งไปอีกสาขาหนึ่ ง  
หรือแผนกหนึ่งไปอีกแผนกหนึ่งที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน 

5) การถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างองค์กร (Inter–Firm Technology 
Transfer) เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากองค์กรหนึ่ งไปสู่ อีกองค์กรด้วยกลไกต่าง ๆ เช่น  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างภาคอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

2.1.1.4  ระดับของการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
เอกพงศ์  มุสิกะเจริญ  (2011) การถ่ายทอดเทคโนโลยี อาจแบ่งได้  

4 ระดับ ดังนี้ 
ระดับที่  1  เป็ นการโยกย้ ายทางภู มิ ศาสตร์ของเทคโน โลยี  เช่น  

การเคลื่อนย้ายโรงงานและเครื่องจักรจากภูมิศาสตร์หนึ่งไปยังอีกภูมิศาสตร์หนึ่ง ความหมายเช่นนี้ 
ผู้ขายเทคโนโลยีและนักวิชาการในประเทศพัฒนาแล้วนิยมใช้กันมาก การถ่ายทอดเทคโนโลยีในระดับนี้ 
ต่อมาเรียกว่า “การน าเข้าเทคโนโลยี”  

ระดับที่ 2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ โดยผู้รับสามารถ
ด าเนินการผลิต บ ารุงรักษา และเปลี่ยนแผนการผลิต โดยมิต้องอาศัยผู้ให้เทคโนโลยีอีกต่อไป 

ระดับที่ 3 เป็นระดับที่เทคโนโลยีซึ่งได้รับจากระดับที่ 2 ส่งผ่านหรือ
กระจาย (Diffuse) ความรู้ดังกล่าวภายในสังคม อาจเป็นการกระจายโดยไม่เจตนาของผู้รับและผู้ให้ก็ได้ 

ระดับที่ 4 การถ่ายทอดในระดับนี้ คือ เมื่อผู้รับเทคโนโลยีทั้งโดยตรงและ
ทางอ้อม สามารถสร้างเทคโนโลยีชนิดหนึ่งขึ้นมาได้ใหม่ โดยไม่ต้องอาศัยผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้ง
สามารถดัดแปลง แก้ไขเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมมากขึ้น 

2.1.1.5  รูปแบบของการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
รูปแบบของการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้  

(สมชาย  รัตนซ่ือสกุล และทิพย์สุรางค์  วาทิตต์พันธุ์, 2552)  
1) การถ่ ายทอดเทคโนโลยี ผ่ าน เครื่ องจั กรหรื อสิ นค้ าขั้ นกลาง 

(Intermediate Goods) การถ่ายทอดเทคโนโลยีในลักษณะนี้จะมาพร้อมกับเครื่องจักรหรือสินค้าขั้นกลาง
ที่น ามาใช้ในกระบวนการผลิต โดยผู้ซื้อเครื่องจักรหรือสินค้าขั้นกลางจะได้รับเทคโนโลยีเกี่ยวกับการใช้
เครื่องจักรหรือการใช้สินค้าขั้นกลางเพ่ือผลิตเป็นสินค้า เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดด้วยรูปแบบนี้มักจะเป็น
เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนมากนัก และอาจเป็นเทคโนโลยีทั่วไปที่ไม่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
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2) การถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านผู้เชีย่วชาญ (Expert) การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ในรูปแบบนี้ พบเห็นได้บ่อยและเป็นที่นิยมเนื่องจากการได้รับการถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง  
จะช่วยให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากลดความผิดพลาด
ที่เกิดจากการเรียนรู้เทคโนโลยีด้วยตนเองของผู้รับการถ่ายทอด 

3) การถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปของการส่งผ่านความรู้ทางเทคนิค หรือ
โนว์ฮาวหรือข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเป็นความรู้ที่ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ก็ได้ 
โดยในกระบวนการนี้อาจไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรหรือสินค้าขั้นกลางหรืออาจไม่จ าเป็นต้องใช้
ผู้เชี่ยวชาญก็ได้ โดยผู้รับการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวอาจน าความรู้นั้นไปปรับใช้หรือพัฒนาต่อไปก็ได้ 

2.1.1.6  กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่อาจแบ่งออกได้เป็น 8 วิธี ดังนี้ 

(สมชาย  รัตนชื่อสกุล และทิพย์สุรางค์  วาทิตต์พันธุ์, 2552) 
1)  การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment) 

รูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่ใช้กันทั่วไปโดยเฉพาะบรรษัทข้ามชาติ โดยการตั้งวิสาหกิจลูก (Subsidiaries) 
หรือเข้าไปท าธุรกิจในประเทศนั้นเองโดยตรง การเข้าไปลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งนั้น จะท าให้
บรรษัทข้ามชาติสามารถรักษาฐานด้านการตลาดของตนในประเทศนั้น สร้างตลาดใหม่สาหรับสินค้า
ของตน ลดปัญหาด้านแรงงาน หรือข้อจ ากัดด้านการน าเข้า หรือเพ่ือให้เข้าถึงวัตถุดิบในการผลิต  
แม้จะมีการน าเทคโนโลยีของตนเข้ามาใช้ในประเทศที่บรรษัทข้ามชาติเข้ามาลงทุนด้วยก็ตาม แต่  
การเข้าไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ โดยทั่วไปแล้วบรรษัทข้ามชาติยังคงควบคุมเทคโนโลยีของตนไว้ได้ 
และมองว่าเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ลดโอกาสการแข่งขันทางการค้าที่อาจเกิดขึ้นหากมีการถ่ายทอด
เทคโนโลยีในการผลิตให้กับผู้อ่ืน 

2)  การท าข้อตกลงแบบเทิร์นคีย์ (Turn–Key Packages) วิธีนี้ ได้รับ
ความนิยมนับตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1970 โดยผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดในการ
จัดหาเครื่องมือ เครื่องจักร อาคารโรงงานสถานที่ ผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการ รวมตลอดถึง
แผนการผลิต ผู้รับเพียงแต่เปิดกุญแจเพ่ือเดินเครื่องจักรในการผลิตสินค้าเท่านั้น ผู้รับการถ่ายทอด 
จะไม่สามารถเลือกหรือคัดกรองเทคโนโลยีเฉพาะที่ตนต้องการได้ 

3)  การท าสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Technology License Agreement) 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยวิธีการท าสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี นับว่าเป็นวิธีที่ได้รับ  
ความนิยมมากวิธีหนึ่ง เนื่องจากคู่สัญญาสามารถเจรจาเพ่ือเลือกระดับหรือประเภทของเทคโนโลยีได้ 
สัญญาอนุญาตให้ใช้เทคโนโลยีอาจแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตร 
(Patent License) สัญญาอนุญาตให้ใช้โนว์ฮาว (Know–How Agreement) และสัญญาให้ความช่วยเหลือ
ทางเทคนิค (Technical Assistance Agreement) 

4)  การร่วมทุน (Joint Ventures) การท าสัญญาร่วมทุนนั้นถือเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ในระยะยาวกับผู้ร่วมทุน เพราะอาจมีการรวมสินทรัพย์บางส่วนเข้าด้วยกัน หรือใช้
สินทรัพย์บางส่วนร่วมกัน อาจมีการบริหารร่วมกัน รวมทั้งแบ่งปันผลก าไรหรือขาดทุน การถ่ายทอด
เทคโนโลยีจะเกิดขึ้นในกระบวนการท างานของกิจการ 



8 

5)  การสั่งซื้อเครื่องจักร (Purchase of Equipment) การสั่งซื้อเครื่องจักร
เป็นวิธีหนึ่งที่จะท าให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เก่ียวกับเครื่องจักรนั้น ๆ ข้อจ ากัดประการหนึ่งของ 
วิธีนี้คือ ผู้ซื้ออาจต้องซื้อเครื่องจักรใหม่เพ่ือให้ได้รับเทคโนโลยีใหม่  ๆ หรืออาจต้องจ่ายค่าปรับปรุง
เครื่องจักร (Upgrade) ให้ทันสมัย 

6)  การท าสัญญาบริหาร (Management Contract) การจ้างผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารจัดการถือเป็นวิธีหนึ่งที่จะเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยเฉพาะการบริหารจัดการ 
ในด้านที่มีความสลับซับซ้อน หรือเป็นเทคโนโลยีที่น าเข้ าหรือพัฒนาจากต่างประเทศ การจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญนี้ยังอาจเกิดขึ้นในกรณีการสั่งซื้อเครื่องจักร และจ้างผู้เชี่ยวชาญให้มาท างานเกี่ยวกับ
เครื่องจักรนั้นก็ได้ การท าสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญนี้มักเป็นกรณีผู้ว่าจ้างต้องการความรู้ ความช านาญ 
หรือโนว์ฮาวของผู้เชี่ยวชาญนั้น 

7)  การช่วยเหลือจากองค์กรระหว่างประเทศ (International Organizations) 
ปัจจุบันมีองค์กรระหว่างประเทศหลายองค์กรที่มีส่วนช่วยเหลือในการถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น 
UNCTAD ที่ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ประการหนึ่งเพ่ือช่วยลดช่องว่างด้านเทคโนโลยีระหว่าง
ประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ  

8)  การช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ (Government Aid) การให้
ความช่วยเหลือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้นยังอาจเกิดขึ้นได้จากความช่วยเหลือของรัฐต่างประเทศ 
โดยเฉพาะประเทศท่ีพัฒนาแล้ว การให้ความช่วยเหลือส่วนใหญ่จะเป็นการช่วยเหลือด้านเทคนิค  

2.1.1.7  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งอาจมีผลต่อความส าเร็จหรือ

ล้มเหลวในการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรค ได้แก่ (สุขุมาภรณ์  อินทนาศักดิ์, 
2553) 

1)  การสื่อสาร การถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้น ไม่ใช่เพียงการแบ่งปันข้อมูล 
แต่รวมไปถึงการสื่อสารและท าความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม (Kaufman & Tebelak, 
1994) การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารเป็นส่วนส าคัญ ผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
ผู้รับควรมีการสื่อสารระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง การสื่อสารที่ดีต้องมีองค์ประกอบ 2 ส่วน ที่จะช่วยให้
การถ่ายทอดเทคโนโลยีประสบความส าเร็จ ได้แก่ (Robert, 1991) 

(1) องค์ประกอบที่เป็นทางการ ได้แก่ ลักษณะขององค์กร ลักษณะ
โครงการ และเอกสาร เป็นต้น 

(2) องค์ประกอบที่ไม่เป็นทางการ ได้แก่ การติดต่อ ความสามารถ 
ความน่าเชื่อถือ และแผนการสื่อสารที่เป็นระบบ เป็นต้น 

2) ภาษา หากผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและผู้รับไม่สามารถสื่อสารด้วย
ภาษาเดียวกันจะท าให้เป็นอุปสรรคใหญ่ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี เกิดความเข้าใจไม่ถ่องแท้  
หรือเข้าใจผิดได ้

3) สภาวะการแข่งขัน การแข่งขันทางธุรกิจท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
และการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะท าให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการแข่งขันที่ไม่มีความแน่นอน 
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ท าให้องค์กรผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีจ าเป็นต้องวางกลยุทธ์ เป้าหมาย ข้อก าหนด ขอบเขตในการถ่ายทอด
เทคโนโลยี (Dietrich & Shipley, 1999) 

4) การขาดแคลนเงินทุน เงินทุนเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเทคโนโลยี 
เนื่องจากการฝึกอบรม การวิจัยเพ่ือคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่จ าเป็นต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง การขาดเงินทุน
สนับสนุนที่เพียงพอจะท าให้ไม่สามารถวิจัยและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Etzkowitz, 2007) 

5)  วัฒนธรรมองค์กร การถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านการลงทุนโดยตรง 
จากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment) ที่มีปัญหาอุปสรรคทางด้านวัฒนธรรมสามารถ 
ลดอุปสรรคได้โดยการเปิดรับความคิด การสร้างมิตรภาพผู้น าของทั้งผู้ให้และผู้รับ (Hussian, 1988) 
ผู้ให้ต้องมีทัศนคติในการแบ่งปันความรู้ ผู้รับต้องก าหนดเทคโนโลยีที่ต้องการถ่ายทอดให้ชัดเจน  
ต้องได้รับการสนับสนุนด้านเครื่องมือที่จ าเป็น เช่น ระบบฐานข้อมูล (Mudambi, 2002) เป็นต้น 

6) นโยบายขององค์กร นโยบายที่ไม่ชัดเจนขององค์กรเป็นอุปสรรค
ส าคัญต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์กรที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจนจะส่งเสริมให้มีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้
มากขึ้น การกระตุ้นจากองค์กรจะส่งผลให้เกิดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Gopalalrishnan, S 
and Santoro, D.M, 2004) 

7) ความสามารถของผู้รับเทคโนโลยี ผู้รับเทคโนโลยีต้องมีความพร้อม
และสามารถรับเอาเทคโนโลยีและน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8)  ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร ความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคงขององค์กร 
มีผลท าให้การถ่ายทอดความรู้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้เกิดนวัตรกรรมต่อไป  

2.1.2  แนวคิดเกี่ยวกับความส าคัญของการลงทุนจากต่างประเทศต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

Layman’s Economics (2016) กล่าวถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและ 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีว่า ก่อนหน้านี้มีหลายประเทศที่ไม่ยินดีต้อนรับการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ เพราะคิดว่าการลงทุนจากต่างประเทศจะมาแย่งใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศ จะเข้ามา
กอบโกยก าไร และจะท าให้อุตสาหกรรมที่มีอยู่ เดิมต้องแข่งขันกับการลงทุนของต่างชาติซึ่งมี
เทคโนโลยีสูงกว่า จนอาจต้องเลิกล้มกิจการไป นอกจากนั้น การควบคุมการด าเนินงานของบริษัท
ต่างประเทศ โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติหรือบรรษัทนานาชาติ (Multinational Corporation) ที่มี
ขนาดใหญ่ มีความยากล าบาก บริษัทนานาชาติมักจะพิจารณาผลตอบแทนหรือก าไรของกิจการที่เขา
เข้าไปลงทุนในประเทศต่าง ๆ โดยไม่ค านึงถึงประโยชน์ของประเทศเจ้าบ้าน และอาจมีพฤติกรรมที่มีส่วน
ท าลายเศรษฐกิจของประเทศเจ้าบ้าน เช่นการตั้งราคาโอนโดยตั้งราคาสินค้าน าเข้าในราคาที่สูงกว่า
ความเป็นจริง และตั้งราคาสินค้าที่ส่งออกต่ ากว่าความเป็นจริง เพ่ือให้เห็นว่าบริษัทที่เข้ามาลงทุนมี 
ผลก าไรไม่มากเพ่ือไม่ต้องเสียภาษีมาก เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม ความคิดที่มีต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศต่าง ๆ 
มีการเปลี่ยนแปลงไปมากในช่วงเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา ในปัจจุบันประเทศต่าง  ๆ ส่วนใหญ่มี
การต้อนรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ เพราะเห็นว่าการลงทุนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศหลายประการ เช่น การสร้างรายได้และการจ้างงาน การผลิตสินค้าเพ่ือทดแทน
การน าเข้าและการส่งออก โดยเฉพาะการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับแรงงานในประเทศ เป็นต้น 
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ประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศก าลังพัฒนาจึงมีการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศโดยการให้
สิ่งจูงใจต่าง ๆ เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในช่วงแรกของการลงทุน การอนุญาตให้ส่งเงิน
ก าไรออกนอกประเทศ การน าผู้บริหารและผู้ช านาญการจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ เป็นต้น  
ในปัจจุบัน เราจึงเห็นประเทศต่าง ๆ แข่งขันกันดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศโดยการให้ 
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 

Borensztein, J–W. Lee (1998) ได้ท าการศึกษาการลงทุนโดยตรงในประเทศ
ก าลังพัฒนาทั้งหมด 69 ประเทศ ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ผลจากการศึกษาพบว่า การลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศเป็นเครื่องจักรส าคัญในการถ่ายทอดเทคโนโลยี และยังช่วยให้เศรษฐกิจเติบโต
มากกว่าการลงทุนจากในประเทศ อย่างไรก็ตาม ผลของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศจะมี
ประสิทธิผลได้มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับประเทศเจ้าบ้านว่าจะมีบุคลากรที่มีความสามารถเพียงพอ
หรือไม่ในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี 

Görg, Holger; Greenaway, David (2003) ได้ท าการศึกษาเพ่ือตอบค าถามว่า 
ผู้ประกอบการในประเทศได้รับประโยชน์จากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศจริงหรือไม่   
ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการพัฒนา 
การเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยบริษัทในประเทศจะได้รับประโยชน์ทางอ้อมในเรื่องของประสิทธิภาพ  
ในการผลิต ผ่านการลอกเลียนแบบ การแสวงหาทักษะความช านาญเพ่ิมขึ้นเพ่ือการแข่งขันและ  
การส่งออกตัวอย่าง เช่น การลอกเลียนแบบจะเกิดขึ้นเมื่อมีการผลิตสินค้าตัวใหม่หรือขบวนการผลิตใหม่ 
หรือการแข่งขันกับบริษัทต่างประเทศ ท าให้บริษัทในประเทศต้องขวนขวายหาทางปรับปรุงการผลิต
หรือเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้น การส่งออกก็เป็นส่วนส าคัญอีกส่วนหนึ่งที่ท าให้
บริษัทในประเทศมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนในด้านต่าง ๆ เพราะสามารถเรียนรู้เรื่องการส่งออกจากบริษัท
ต่างชาติ เช่น การสร้างเครือข่ายกระจายสินค้า การเรียนรู้รสนิยมลูกค้ า เรียนรู้กฎระเบียบชอง
ประเทศที่ส่งสินค้าไป และการขนส่งต่าง ๆ เป็นต้น เพราะบริษัทต่างชาติจะเข้ามาลงทุนพร้อมกับ 
สิ่งเหล่านี้ ดังนั้น การร่วมมือกับบริษัทต่างชาติหรือการเลียนแบบจะท าให้บริษัทในประเทศสามารถ
เข้าถึงตลาดส่งออกและเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจได้ แม้ว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
จะเน้นการใช้แรงงานราคาถูก ไม่ต้องการใช้เทคโนโลยีสูง แต่บริษัทเหล่านั้นต้องมีการลงทุนฝึกอบรม 
เพ่ือให้การผลิตมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนอกจากจะช่วยให้เกิด 
การเติบโตทางเศรษฐกิจแล้ว ยังเป็นการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้แก่บริษัทในประเทศ
ทางอ้อมอีกด้วย 

Agosin & Machado (2007) ได้ท าการศึกษาการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศใน
ประเทศก าลังพัฒนาใน 3 พ้ืนที่ ได้แก่ เอเชีย แอฟริกา และละตินอเมริกา ในช่วง 30 ปี ใน 12 ประเทศ 
โดยศึกษาในประเด็นว่า การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเป็นตัวช่วยให้มีการลงทุนจากในประเทศ
เพ่ิมขึ้นหรือลดลงหรือไม่ อย่างไร การศึกษาพบว่า ในบางประเทศการลงทุนจากต่างประเทศไม่ได้ท าให้
การลงทุนในประเทศเปลี่ยนแปลง แต่ในบางประเทศการลงทุนจากต่างประเทศจะมีความได้เปรียบ 
และเข้ามาแทนที่การลงทุนเดิมในประเทศ เช่น ประเทศแถบละตินอเมริกา ดังนั้น ในกรณีนี้ ต้องมี
นโยบายสนับสนุนจากรัฐบาลในการท าให้การลงทุนจากต่างประเทศช่วยท าให้มีการขยายการการลงทุน
จากในประเทศเพ่ิมขึ้น เพราะนโยบายที่ง่ายเกินไปจะไม่ช่วยดูแลอุตสาหกรรมในประเทศให้เติบโตได้ 
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ดังนั้น รัฐบาลควรพิจารณาก าหนดนโยบายให้รอบคอบเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศให้เติบโต
และได้ประโยชน์จากการลงทุนจากต่างประเทศ 

2.1.3  แนวคิดเกี่ยวกับความส าคัญของสถาบันการศึกษาในการสนับสนุนการถ่ายทอด
เทคโนโลยี  

TRF Policy Brief (2553) ระบุว่า แนวทางในการเข้าถึงความรู้และเทคโนโลยีของ
ภาคอุตสาหกรรมอาจมีหลายแนวทาง เช่น การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาด้วยตัวเอง ( In–House 
R & D) หรือการเชื่อมโยงกับบริษัทต่างชาติที่มีระดับความสามารถทางเทคโนโลยีสูงกว่า การเชื่อมโยง
กับมหาวิทยาลัยก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ท าให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถเข้าถึงความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีต้นทุนที่ค่อนข้างต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับแนวทางอ่ืน  ๆ ตัวอย่างเช่น  
งานศึกษาของ Links and Rees (1991) ชี้ว่า UIL (University–Industry Linkages) เป็นแนวทาง 
ที่สามารถประสานผลประโยชน์ (Win–Win Situation) ระหว่างภาคอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยได้
เป็นอย่างดี โดยภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับมหาวิทยาลัย ฝ่ายแรกสามารถ
ลดต้นทุนและความเสี่ยงจากการสร้าง In–House R & D ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูง สามารถเข้าถึง 
แหล่งทรัพยากรมนุษย์ เช่น อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถและตรงกับ
ความต้องการ เป็นต้น ส่วนฝ่ายหลังก็สามารถใช้ UIL เป็นเครื่องมือในการได้มาซึ่งงบประมาณในการท าวิจัย 
สามารถใช้อุปกรณ์เครื่องมือ (Facility) ของภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น  

การเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสร้างความสามารถทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งรูปแบบของ 
UIL มีหลายรูปแบบ ตั้งแต่การเชื่อมโยงโดยกลไกตลาด ไปจนถึงการเชื่อมโยงในเชิงสถาบัน จากงานวิจัย
เกี่ยวกับ UIL ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่พบว่า การเชื่อมโยงในเชิงสถาบันเป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า 
ในการสร้างและการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี 

จิตรลดา  พิศาลสุพงศ์ และคณะ (2014) ได้ศึกษาสถานการณ์ ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศไทยพบว่า การถ่ายทอดเทคโนโลยีของบริษัทข้ามชาติในประเทศไทยยังอยู่
ในระดับต่ า กล่าวคือ มีบริษัทข้ามชาติจ านวนน้อยที่จัดตั้งหน่วยวิจัยและพัฒนา ในประเทศไทย และ
การวิจัยและพัฒนาในองค์กรดังกล่าวก็เป็นไปอย่างจ ากัด ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาดุลการช าระเงินทาง
เทคโนโลยี ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดที่สะท้อนถึงสถานะของประเทศว่าเป็นผู้รับหรือ ผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี  
โดยเป็นยอดสุทธิที่เกิดจากการเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายที่เกิดจากการท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การค้าขายความรู้ทางเทคนิคหรือการให้บริการทางเทคโนโลยีระหว่างประเทศ เช่น ค่ารอยัลตี้ 
(Loyalty) และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าที่ปรึกษาและการให้บริการทางเทคนิค พบว่า ในปี 2554 
ประเทศไทยมีมูลค่ารายจ่ายทางเทคโนโลยี 236,380 ล้านบาท ส่วนรายรับทางเทคโนโลยีมีเพียง 
74,602 ล้านบาท เท่ากับประเทศไทยขาดทุน 161,778 ล้านบาท และเป็นการขาดดุลที่มีอัตรา
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

รายรับและรายจ่ายทางเทคโนโลยีของประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นด้านค่าที่ปรึกษา
และการให้บริการทางเทคนิค โดยเฉพาะรายจ่ายด้านค่าที่ปรึกษาและบริการทางเทคนิคที่ยังคงมี
สัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่รายรับจากการให้บริการเทคโนโลยียั งค่อนข้างต่ า ทั้งนี้ รายรับ
จากค่ารอยัลตี้และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตมีสัดส่วนสูงและเพ่ิมขึ้นมาก ซึ่ งส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม
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อุตสาหกรรมเครื่องมือสื่อสาร และธุรกิจการจัดจ าหน่าย เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนการขาดดุลช าระเงิน
ทางเทคโนโลยีกับประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย เช่น ไต้หวัน เกาหลีใต้ มาเลเซีย ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ และจีน ตัวเลขของประเทศไทยยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าประเทศดังกล่าว (ขาดดุลประมาณ 
ร้อยละ 1.5 ต่อ GDP) ขณะที่ประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี และญี่ปุ่น  
มีตัวเลขเกินดุลร้อยละ 0.6, 0.3, 0.1, และ 0.1 ต่อ GDP ตามลาดับ 

 
2.2  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

วิชิตวงศ์  ณ ป้อมเพชร (2017) ได้กล่าวไว้ในคอลัมน์ระดมสมอง บนเว็บไซด์ประชาชาติ
ธุรกิจออนไลน์1 ว่า การปฏิรูประบบการผลิตให้สามารถสร้างมูลค่าของผลิตผลและผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น
เป็นหลักการที่ถูกต้อง เพราะเป็นวิธีเดียวที่จะรักษาฐานะ การแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศเอาไว้ได้ 
การปฏิรูประบบการผลิตต้องการสิ่งใหม่ ๆ ที่เรียกว่า “นวัตกรรม” (Innovation) ไม่ว่าจะเป็น
เทคโนโลยีใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ การบริหารจัดการแบบใหม่ หรือการตลาดที่แปลกใหม่ 

“นวัตกรรม” เป็นปรากฏการณ์ที่จะต้องมีองค์ความรู้รองรับ นวัตกรรมจะต้องเกิดขึ้น
ภายในประเทศ เพราะหากจะหวังพ่ึงแต่การน าเข้าจากภายนอกตลอดกาล ฐานะการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจของประเทศก็จะขาดความมั่นคงและยั่งยืน ส าหรับงานวิจัยที่ด าเนินการอยู่มีขอบเขตจ ากัด 
ไม่อยู่ในฐานะที่จะสร้างนวัตกรรมได้ตามความประสงค์ ด้วยเหตุนี้มีทางเดียวก็คือ “การถ่ายทอด
เทคโนโลยี” (Technology Transfer) 

ประเทศไทยมีการกล่าวถึงเรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยี” มาหลายสิบปี โดยเฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ แต่ในทางปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างจริงจัง 
มีน้อยมาก ส่วนใหญ่ก็เป็นการน าเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีส าเร็จรูปที่สอนคนไทย
ให้รู้จักใช้เท่านั้น 

ความเข้าใจที่สับสนในเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีของรัฐบาล นักการเมือง ข้าราชการ 
นักวิชาการ และสื่อมวลชนโดยทั่วไป น่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้การพัฒนาเศรษฐกิจของไทย
เปรียบเสมือนปลูกต้นไม้ล้มลุก คือ ปราศจากรากแก้ว 

ประเทศญี่ปุ่นในสมัยเมจิ ใช้เวลาประมาณครึ่งศตวรรษ ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากโลกตะวันตก 
ทุกรูปแบบ จนกระทั่งผงาดขึ้นมาเป็นมหาอ านาจแถวหน้าของโลก ตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 
สาธารณรัฐประชาชนจีนก็ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 50 ปี นับตั้งแต่เปิดม่านไม้ไผ่เชื่อมเศรษฐกิจโลก บังคับ
ให้ต่างประเทศที่จะมาลงทุนผลิตสินค้าป้อนตลาดขนาดมหึมาของจีน หรือเข้ามาก่อสร้างอะไรในจีน
ต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีให้จีนทั้งหมด ณ วันนี้ จีนก็ยืนอยู่แถวหน้าของชาติมหาอ านาจทางเศรษฐกิจ
ของโลก 

ไพรัช  วงศ์ยุทธไกรม (2015) การได้มาของเทคโนโลยี วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
ความส าเร็จของการถ่ายทอดเทคโนโลยี แบ่งเทคโนโลยีเป็น 2 ระดับ คือ  

                                                 
1 ประชาชาติธุรกิจออนไลน,์ การถ่ายทอด "เทคโนโลยี" จากการลงทุนต่างประเทศ [ออนไลน์], 19 มิถนุายน 2560, 
แหล่งที่มา: https://www.prachachat.net/columns/news–7182. 
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1)  เทคโนโลยีพ้ืนฐาน ได้แก่ เทคโนโลยีการปฏิบัติ เทคโนโลยีการบ ารุงรักษา เทคโนโลยี
การบริหารงาน และเทคโนโลยีการผลิต  

2)  เทคโนโลยีขั้นสูง ได้แก่ เทคโนโลยีการออกแบบ และเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา  
การได้มาของเทคโนโลยีประกอบด้วย ซื้อกระบวนการผลิต บริษัทร่วมลงทุนให้การ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี บริษัทแม่เป็นผู้ให้การถ่ายทอดเทคโนโลยี สัญญาซื้อเครื่องจักร โครงการร่วมมือ
ระหว่างประเทศ จ้างผู้เชี่ยวชาญ  

วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประกอบด้วย การฝึกอบรม การสาธิต การลงมือปฏิบัติ 
สถานการณ์จ าลอง การแสดงบทบาทสมมติ ปฏิบัติตามชุดการสอน การสังเกตหรือดูงานสถานการณ์จริง  

สมชาย  รัตนชื่อสกุล และทิพย์สุรางค์  วาทิตต์พันธุ์ (2552) ได้ท างานวิจัยปัญหาการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ งานวิจัยดังกล่าว ได้กล่าวถึง
เทคโนโลยีว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโต ประเทศก าลังพัฒนา
เห็นความส าคัญดังกล่าว จึงต้องการที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม 
เพ่ือขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้น ๆ และน ามาปรับใช้กับอุตสาหกรรมในประเทศของตน อย่างไรก็ดี 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีมักประสบปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ทั้งนี้ เนื่องมาจากมาตรการทางกฎหมาย 
หรือนโยบายของประเทศที่ก้าวหน้าทางอุตสาหกรรม หรือการขาดความความรู้ความสามารถในการรับ 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีของประเทศก าลังพัฒนา เป็นต้น นอกจากนั้น งานวิจัยยังรวบรวมรูปแบบของ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งจะสามารถน ามาวิเคราะห์  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ว่าเป็นอย่างไร และน าไปสู่ การวิเคราะห์ถึง
ความส าเร็จหรือปัญหาอุปสรรคในการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ 

United Nations Conference on Trade and Development (2010) มีการพิจารณา
เรื่องการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาที่ยั่งยืน ผลการประชุม
สรุปว่า การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทต่างชาติให้ได้ผลดีต้องอาศัยนโยบายสนับสนุนเชิงรุก 
ประเทศก าลังพัฒนาจะต้องสร้างระบบการสร้างนวัตกรรมของชาติที่มีประสิทธิภาพที่สามารถตอบรับ
กับธุรกิจหรือกิจกรรมของบริษัทต่างชาติ สนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการรับถ่ายทอด
เทคโนโลยีของบริษัทในประเทศให้สามารถเชื่อมโยงกับบริษัทต่างชาติได้ การสร้างกฎระเบียบ
ข้อก าหนด รวมถึงการสร้างสมดุลเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนา
ฐานความรู้และความสามารถทางเทคโนโลยี นโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศและนโยบายอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะนโยบายด้านนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมีความส าคัญมากจึงต้องมี
ความสอดคล้องและสนับสนุนกันอย่างดี 

Eddine, Mohammed, Rabeh and Hana, (2017) ได้กล่าวไว้ในบทความใน Journal 
of Economics and Development Studies ว่า การถ่ายทอดเทคโนโลยีมีหลายวิธี แต่การถ่ายทอด
เทคโนโลยีโดยการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเป็นวิธีการถ่ายทอดที่ส าคัญ เพราะบริษัทข้ามชาติ
เป็นแหล่งของการท าวิจัยและพัฒนา โดยรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีก็จะแตกต่างกันไปตาม
รูปแบบการลงทุนว่าเป็นการลงทุนจากต่างชาติทั้งสิ้น หรือร่วมทุน ดังนี้ 

1) การถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านโครงการลงทุนที่ต่างชาติถือหุ้นทั้งสิ้น บริษัทต่างชาติจะ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านบริษัทลูกใน 4 รูปแบบ ได้แก่ 
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–  ผ่านการเชื่อมโยงกับซัพพลายเออร์ แบบ Vertical Links เพ่ือปรับปรุงคุณภาพ
สินค้าที่ผลิตจากซัพพลายเออร์ ซัพพลายเออร์ต้องปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
อย่างต่อเนื่องเพ่ือรักษาฐานการตลาด  

– ผ่านการเชื่อมโยงกับซัพพลายเออร์แบบ Horizontal Links เป็นการเชื่อมโยงใน
ลักษณะการแข่งขันกับบริษัทข้ามชาติในสินค้ากลุ่มเดียวกัน ท าให้ซัพพลายเออร์ต้องสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นให้ทัดเทียมคู่แข่งต่างชาติ (Fant and Mondal, 2010)  

–  การฝึกอบรมให้บริษัทท้องถิ่นท้ังส่งไปฝึกท่ีบริษัทแม่ หรือระหว่างท างาน  
–  การลอกเลียนแบบเทคโนโลยี (Osman and others, 2012) 

2) การถ่ายทอดผ่านโครงการร่วมทุน การถ่ายทอดเทคโนโลยีในลักษณะนี้จะมีการท างาน
ร่วมกันจึงเกิดการเรียนรู้ในด้านการบริหาร การผลิต และยังส่งผลทางอ้อมท าให้กระบวนการถ่ายถอด
เทคโนโลยีง่ายขึ้นจากการเรียนรู้ร่วมกัน  

Abdessalam (2010) กล่าวไว้ว่า ปัจจัยเรื่องกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญามีผลต่อ
การตัดสินใจถ่ายทอดเทคโนโลยีมากกว่าปัจจัยอ่ืน การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศให้ได้ผล  
มีความเกี่ยวพันกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีการศึกษาที่เกี่ยวข้องหลายครั้งแสดงให้เห็นว่า 
การมีกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ท าให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 
มีประสิทธิภาพขึ้น และนักลงทุนต่างชาติมีแนวโน้มต้องการร่วมทุนกับบริษัทท้องถิ่นมากขึ้น 
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งยังมีแนวโน้มในการเพ่ิมเงินลงทุนในการท า
วิจัยและพัฒนามากขึ้น แต่ถ้าไม่มีกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทต่างชาติจะต้องการ
ลงทุนเองท้ังหมด ไม่ร่วมทุน หรือจะถ่ายทอดเฉพาะเทคโนโลยีที่ล้าสมัย (Layla, 2010)  

Tohmoores (2011) ได้ท าการศึกษาพบว่า การถ่ายทอดเทคโนโลยีจะเกิดขึ้นได้ เมื่อ
ประเทศผู้รับเทคโนโลยีมีความสามารถในการรับรู้ เข้าใจ และปรับปรุงพัฒนาตนเอง เพ่ือก้าวให้ทัน
เทคโนโลยี ซึ่งปัจจัยหลัก ๆ ที่ประเทศท่ีรับถ่ายทอดเทคโนโลยีควรมี ได้แก่ 

1) บริษัทท้องถิ่นต้องเพ่ิมความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่บุคลากร
และลงทุนสิ่งจ าเป็นในการถ่ายทอดเทคโนโลยี  

2) ภาครัฐต้องสนับสนุน โดยการก าหนดหรือออกกฎหมาย รวมทั้งการสนับสนุนให้เกิด
ความต้องการสินค้าทีร่ัฐบาลต้องการให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นต้น  

3) สถาบันต่าง ๆ เช่น สถาบันการศึกษามีบทบาทส าคัญมากในการเตรียมความพร้อม
รองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น ส่งเสริมบริษัทให้เพ่ิมพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีผ่านทางสถาบัน 
สร้างโครงการให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้จากของจริง และแก้ปัญหาจริง เป็นต้น 
 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

การศึกษาฉบับนี้ต้องการศึกษาการถ่ายทอดเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยจาก 
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ผู้ศึกษาได้แบ่งการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เป็นดังนี้ 

1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากผลการศึกษาวิจัย และข้อมูลทั้ งปฐมภูมิและทุติยภูมิเกี่ยวกับ
ปัจจัยแห่งความส าเร็จและความล้มเหลวในการถ่ ายทอดเทคโนโลยีจากการลงทุนโดยตรง 
จากต่างประเทศ  

2. ศึกษาการถ่ายทอดเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์และผลิตรถไฟฟ้าความเร็วสูงของ
ประเทศจีนเป็นกรณีตัวอย่างของความส าเร็จและความล้มเหลวในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
จากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ เนื่องจากเป็นประเทศที่มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
ทั้งโดยบริษัทขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่เป็นจ านวนมาก และจากหลายประเทศทั่วโลก  

3. สัมภาษณ์ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเก่ียวข้อง 
ในกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยตรงและโดยอ้อม โดยผู้ศึกษาได้ส่งแบบสอบถาม

ให้แก่ผู้ประกอบการ 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) บริษัทผลิตรถยนต์ (2) บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ต่างชาติ  
(3) บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย โดยผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เป็นผู้ที่มีต าแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เช่น ผู้บริหาร หัวหน้างานที่
ดูแลการผลิตโดยตรง และผู้จัดการหลักสูตรการฝึกอบรมและการสอนงาน  

 
3.1  การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศจีน 

3.1.1  การถ่ายทอดเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์ของจีน 
3.1.1.1  สรุปภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์จีน 

ที่ผ่านมาแม้จะมีการสั่งสมประสบการณ์และเทคโนโลยีมาระยะหนึ่ง  
แต่ผู้ผลิตรถยนต์จีนก็ยังไม่สามารถผลิตรถยนต์ได้คุณภาพ และยังมีเทคโนโลยีล้าหลังกว่าประเทศแถบ
ยุโรป แต่ในปี 1978 เป็นต้นมา ด้วยการใช้นโยบาย “การแลกกับการเข้าถึงตลาดเพ่ือรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี (Trading Market Access for Technology)” รัฐบาลจีนได้น าการส่งเสริมการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) มาเป็นกลยุทธ์ในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ (He and 
Mu, 2011) โดยได้ก าหนดเป็นเงื่อนว่า บริษัทต่างชาติสามารถเข้ามาลงทุนผลิตรถยนต์จ าหน่าย 
ในประเทศจีนได้ แต่ต้องมีการร่วมทุนกับบริษัทจีนและมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้บริษัทจีน  
ซึ่งนโยบายการร่วมทุนของรัฐบาลจีนก็เพ่ือสร้างโอกาสให้ผู้ผลิตรถยนต์จีนสามารถรับเทคโนโลยี 
รวมทั้งความเชี่ยวชาญในการจัดการของบริษัทต่างชาติ ในขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์ต่างชาติก็สามารถ
เข้าถึงตลาดภายในของจีนที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งบริษัทรถยนต์ต่างชาติหลายราย เช่น โตโยต้า เจอเนอรัล
มอเตอร์ (GM) และโฟล์คสวาเก้น เป็นต้น ได้เข้าไปลงทุนร่วมทุนกับบริษัทรถยนต์ของจีน หลังจากนั้น 
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ตลาดรถยนต์ของจีนก็มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันการร่วมค้าร่วมลงทุน 
(Joint Venture) ได้มีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วในตลาดรถยนต์ของประเทศจีน และท าให้บริษัทเหล่านี้มี
ส่วนแบ่งการตลาดของรถยนต์ในประเทศจีนถึงร้อยละ 54 โดยในช่วงปี 2006 ตลาดรถยนต์ของจีนมี
ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก การเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ของจีนเติบโตถึงจุดสูงสุดในช่วงปี 
2008 การผลิตรถยนต์เพ่ิมขึ้นเป็น 18 ล้านคัน ขณะที่การผลิตรถยนต์ของยุโรป สหรัฐอเมริกาและ
ญี่ปุ่นกลับประสบปัญหา ในปี 2009 (OICA, 2009) ผลของการร่วมทุนกับต่างชาติอีกอย่างหนึ่ง คือ 
ผู้ผลิตรถยนต์ของจีนสามารถผลิตรถยนต์ภายใต้แบรนด์ของตนเองได้ในปี 2013 (Qiu, 2013)  

 
ตารางท่ี 1  บริษัทรถยนต์ของจีนที่มีการร่วมทุนกับต่างประเทศ 
 

ผู้ผลิตรถยนต์ของจีน บริษัทที่เป็นการร่วมทุนระหว่างจีนกับต่างประเทศ 
BAIC (Beijing Auto) Beijing Benz, Beijing Hyundai 
Brilliance Auto, Huachen Auto Group BMW Brilliance 
Chang’an Auto (Chana Auto) Chang’an–Ford, Chang’an–Mazda, Chang’an–Suzuki 
Changhe Auto, Chang’an Changhe Suzuki 
Dongfeng Motor Dongfeng Nissan, Zhengzhou Nisan, 

Dongfeng Honda, Dongfeng YuedaKia 
FAW (First Automobile Works) FAW Volkswagen, FAWAudi, FAW  

GM, FAW Mazada, FAW Toyota 
GAC (Guangzhou Automobile Group Co.) GAC–Honda, GAC Toyota, GAC Flat,  

GAC Mitsubishi 
Geely Auto Volvo Cars 
SAIC (Shanghai Automotive Industry Co.) Shanghai GM, Shanghai Volkswagen 
ที่มา: Chinese Association of Automobile Manufactures (CAAM) 

 
3.1.1.2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างบริษัท Volvo Cars จ ากัด ของสวีเดน 

กับบริษัท Geely จ ากัด ของจีน  
Xiaoying (2013) โครงการนี้เป็นการร่วมทุนโดยมีผู้ถือหุ้นจีน 50% และ

สวีเดน 50% ผลจากการศึกษาโดยมีการสัมภาษณ์ผู้บริหารชาวสวีเดนฝั่งของบริษัท Volvo Cars จ ากัด  
ให้ความเห็นว่า บริษัทยุโรปส่วนใหญ่จะไม่ยอมถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ เป็นเทคโนโลยีหลัก (Key 
Technology) แต่การยอมร่วมทุนเพราะต้องการเข้าถึงตลาดและแข่งขันได้ในตลาดของจีน แม้ในบางครั้ง 
เมื่อมีการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ และต้องมีการน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยี
จาก Volvo Cars ก็จะท าแบบจ ากัด มีการควบคุมโดยการใช้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
(Intellectual Property) มาบังคับในการถ่ายทอดเทคโนโลยี  

บริษัทมีการจัดสัมมนาและจัดโปรแกรมฝึกอบรมทั้งที่ Volvo และที่ 
Geely เพ่ือให้วิศวกรหรือช่างเทคนิคของจีนมีทักษะรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้รวดเร็วขึ้น  
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โดยบริษัทตั้งเป้าหมายว่า ในระยะยาววิศวกรเหล่านี้จะสามารถออกแบบ ปรับปรุงการผลิต และ 
การตรวจสอบได้มีประสิทธิภาพขึ้น นอกจากนั้น บริษัทมีการจัดตั้งศูนย์ R & D ที่เซี่ยงไฮ้ ศูนย์นี้จะมี
การฝึกอบรมวิศวกรให้มีความสามารถทางการผลิตจนถึงระดับที่สามารถผลิตรถยนต์ให้มีคุณภาพ
เท่ากับที่ผลิตในสวีเดน 

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหาร Volvo กล่าวว่า จากการร่วมทุนและมีการจัด
ฝึกอบรม ถ่ายเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง พบว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาทักษะและ
ความสามารถให้วิศวกรจีนท าได้ค่อนข้างยาก แม้ผู้ร่วมทุน คือ Geely จะมีมหาวิทยาลัยของตนเอง 
ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทรถยนต์จีนขาดความสามารถในการรองรับเทคโนโลยีใหม่ และไม่มีความพร้อม 
ในการรับเทคโนโลยีใหม่ เนื่องจากการสร้างความสามารถหรือทักษะทางด้านเทคโนโลยีไม่ใช่เพียง  
การเรียนรู้ทางทฤษฎีอย่างเดียว แต่การเรียนรู้จากการปฏิบัติและสั่งสมประสบการณ์เป็นสิ่งส าคัญกว่า 

3.1.1.3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างบริษัท First Automotive Work จ ากัด 
(FAW) ของจีน และ Volkswagen จ ากัด ของเยอรมัน  

Xiaoying (2013) โครงการนี้เป็นการร่วมทุนโดยจีนถือหุ้น 40% และ
เยอรมัน 60% จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ FAW ทั้งชาวจีนและเยอรมันต่างให้ความเห็นตรงกันว่า 
เยอรมันมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเชื่อม (Laser Welding) ตัวถังรถยนต์ให้แก่บุคลากรจีน
โดยเฉพาะ เมื่อมีการเปลี่ยนรุ่นรถยนต์ ซึ่งจะมีการใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างจากรุ่นเดิม และโปรแกรม
การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตรถรุ่นใหม่จะค่อนข้างเข้มงวดและจริงจังมาก แต่ส าหรับกร ณี
ทั่วไป การถ่ายทอดเทคโนโลยีของ Volkswagen จะด าเนินการโดยส่งผู้เชี่ยวชาญมาฝึกอบรมบุคลกร
ในโรงงานที่จีน หรือส่งพนักงานไปอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะ แลกเปลี่ยนความรู้ และเพ่ิมประสบการณ์การผลิต
ที่เยอรมัน ซึ่งการส่งพนักงานไปฝึกอบรมในโรงงานที่ เยอรมันเป็นวิธีการหนึ่งในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาก เพราะพนักงานจะได้รับทักษะ และความรู้ใหม่ ๆ อย่างสม่ าเสมอ  

แต่ผู้บริหารชาวจีนเห็นว่า การร่วมทุนเพ่ือรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก 
ผู้ร่วมทุน มีปัญหาและอุปสรรคพอสมควร เขาพบว่าชาติตะวันตกมีการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต
รถยนต์มาเป็นเวลากว่าร้อยปี ประสบการณ์และความรู้ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานยากท่ีจะลอกเลียนแบบ 
เรียนรู้ และน ามาปฏิบัติให้ได้เหมือนเจ้าของเทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยีในบริษัทจึงประสบ
ความส าเร็จไม่มากพอ 

3.1.1.4  การถ่ายทอดเทคโนโลยีของบริษัทรถยนต์อเมริกา 3 ราย (Kelly Sims 
Gallagher, 2004) ได้แก่ Beijing Jeep, Shanghai GM, and Chang'An Ford พบว่า การลงทุน
โดยตรงของผู้ประกอบรถยนต์สัญชาติอเมริกาในจีนไม่ได้ช่วยให้ความสามารถในการยกระดับ
เทคโนโลยีของจีนเพ่ิมขึ้นมากมาย และมีการถ่ายทอดความรู้เพียงเล็กน้อยในการผลิตเท่านั้น แม้จะมี
การเรียนรู้เกิดขึ้นจริง แต่ส่วนใหญ่เป็นการเรียนรู้ถ่ายทอดเทคนิคในการผลิตชิ้นส่วน ซึ่งผู้ประกอบการ
รายอ่ืน ๆ ในจีนที่ร่วมทุนกับต่างชาติก็น่าจะประสบปัญหาเดียวกันในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
ต่างชาติ  

3.1.1.5  ผลการศึกษาวิจัยอ่ืน ๆ เกี่ยวกับปัญหาการถ่ายทอดเทคโนโลยีในประเทศจีน 
(Göthensten, Persson, 2014) ปัญหาด้านภาษาเป็นปัจจัยส าคัญในการถ่ายทอดเทคโนโลยีส าหรับจีน 
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แม้หนุ่มสาวยุคใหม่จะมีทักษะด้านภาษาดีมากขึ้น แต่ในจังหวัดที่อยู่ด้านในของประเทศยังคงมีปัญหามาก 
และการใช้ล่ามก็อาจท าให้เกิดการเข้าใจผิด หรือถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ไม่เต็มที ่

นอกจากเรื่องภาษาแล้ว วัฒนธรรมที่แตกต่างกันของจีนและประเทศ
ตะวันตก และโครงสร้างขององค์กร ก็เป็นปัญหาการถ่ายทอดเทคโนโลยีในจีน วัฒนธรรมยิ่งแตกต่างมาก
เท่าไร ก็ยิ่งเป็นอุปสรรคในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้มากขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะพ้ืนฐาน
ความคิดของประเทศจีนมีผลต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี  

ส่วนโครงสร้างองค์กร ประเทศตะวันตกและจีนมีความแตกต่างกัน บริษัท
ตะวันตกจะมีโครงสร้างองค์กรแบบแนวราบ ในขณะที่จีนมีโครงสร้างองค์กรแบบซับซ้อน มีการนับถืออายุ
และต าแหน่งเป็นส าคัญ ซึ่งเป็นอุปสรรคในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ดังนั้ น การปรับปรุง
โครงสร้างองค์กรให้มีความยืดหยุ่นจะช่วยให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีเกิดข้ึนได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น  

Zhao, Anand (2009) พบว่า ตามนโยบายการร่วมทุนของรัฐบาลจีนท าให้ 
ในองค์กรมีผู้ตัดสินใจ 2 ส่วน และหากผู้ร่วมทุนมีเป้าหมายแตกต่างกัน การตัดสินใจของอีกฝ่ายหนึ่ง 
อาจกลายเป็นอุปสรรคในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งตัวอย่างที่เห็นชัดคือกรณีของ Shanghai 
Volkswagen and Beijing Jeep Corp ซึ่งพบว่าปัญหาส าคัญ คือ ความสัมพันธ์ของผู้ร่วมทุนทั้ง 2 ฝ่าย 
โดยเฉพาะความคิดในเรื่อง “พวกเรา และ พวกเขา” ตามธรรมเนียมจีนและธรรมเนียมตะวันตก 
กลายเป็นปัญหาความร่วมมือและการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกัน 

จากการศึกษาการถ่ายทอดเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์ของจีน
ภายในบริษัทร่วมทุนกับยุโรป 2 บริษัท คือ FAW และ Volvo Cars และบริษัทร่วมทุนกับอเมริการ 3 ราย 
ได้แก่  Beijing Jeep, Shanghai GM, and Chang'An Ford และการศึกษาของนักวิจัยต่ าง ๆ 
ดังกล่าวข้างต้นพบว่า รัฐบาลจีนมีการก าหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุนโดยให้สิทธิประโยชน์ และมี
เงื่อนไขก าหนดให้บริษัทต่างชาติสามารถขายในประเทศจีนได้ แต่ต้องมีการร่วมทุนกับผู้ประกอบการจีน
และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการจีน ทั้งนี้  เพ่ือให้ผู้ประกอบการจีนมีโอกาสเรียนรู้
เทคโนโลยีจากผู้ร่วมทุนต่างชาติ แต่จากการศึกษาการถ่ายทอดเทคโนโลยีของทั้ง 2 บริษัท ได้แก่ 
Volvo Cars และ Volkswagen พบว่า แม้ผู้ร่วมทุนต่างชาติจะน าทั้งเงินทุนและเทคโนโลยีทุกอย่าง
เข้ามา แต่การถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่บุคลากรจีนกลับไม่มีประสิทธิภาพ ผู้ผลิตรถยนต์จีนไม่สามารถ
เรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีในระดับท่ีต้องการได้ เนื่องจาก 

–  จีนไม่มีความสามารถในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี เพราะขาดการสั่งสม
เทคโนโลยีของตนเอง อันเนื่องมาจากมีการเริ่มท าวิจัยและพัฒนาค่อนข้างล่าช้า ขณะที่ผู้ประกอบการ
ยุโรปมีการท าวิจัยและพัฒนามานานกว่าร้อยปี  

– บุคลากรจีนขาดความพร้อมในการรับรู้เทคโนโลยี และขาดกระบวนการ
เรียนรู้ความรู้ทางเทคโนโลยี  

– ผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่มีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักของ
ตนเองให้ผู้ร่วมทุนฝ่ายจีน (Kim, 1998) จะมีการควบคุมการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยอาศัยกฎหมาย
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญามาควบคุมการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
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–  การร่วมทุนกับต่างชาติ แทนที่จะช่วยพัฒนาเทคโนโลยีให้ผู้ผลิต
รถยนต์จีน แต่กลับท าให้ผู้ผลิตรถยนต์จีนต้องอาศัยเทคโนโลยีของต่างชาติมากเกินไป และไม่เกิด  
การพัฒนาด้วยตนเอง  

–  วัฒนธรรมองค์กร โครงสร้างองค์กร และภาษา เป็นอุปสรรคในการ
ถ่ายทอดและรับถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกัน 

3.1.2  การถ่ายทอดเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมผลิตรถไฟฟ้าความเร็วสูงของจีน 
3.1.2.1  พัฒนาการของเทคโนโลยีรถไฟฟ้าความเร็วสูงของจีน  

Chen and Haynes, 2014 การพัฒนาการของเทคโนโลยีรถไฟฟ้า
ความเร็วสูงของจีนสามารถแบ่งช่วงเวลาของการพัฒนาเป็น 2 ช่วง คือ “ระยะเริ่มต้น” เริ่มต้นในช่วง
ทศวรรษ 1980 มีลักษณะการพัฒนาแบบค่อย ๆ สั่งสมการสร้างนวัตกรรมด้วยตัวเอง (Incremental 
Domestic Innovation) หรือมีการวิจัยพัฒนาด้วยตัวเอง (Local R&D) และ “ระยะก้าวกระโดด” 
เริ่มต้นในปี ค.ศ. 2003 เมื่อหลิวจื้อ จวิน (Liu Zhijun) เข้ารับต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรถไฟ 
และมีแนวคิดยกระดับการพัฒนาจากที่เดิมเน้นแต่การพ่ึงพาเทคโนโลยีของตนเอง ไปสู่การน าเข้า
เทคโนโลยีจากต่างชาติในลักษณะ “ใช้ตลาดในประเทศแลกเทคโนโลยีจากต่างชาติ” (Exchanging 
Market for Technology) แนวทางการพัฒนาถูกก าหนดตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหา (Acquisition) การ
ผสมผสาน (Assimilation) การดัดแปลง (Transformation) และการใช้ประโยชน์ (Exploitation) 
จากเทคโนโลยี 

แม้จีนประสบความส าเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยี Electronic Motor 
Unit (EMU) ของตนเอง ผู้บริหารระดับสูงของคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (The 
National Development and Reform Commission) ก็ยังคงเห็นว่าเทคโนโลยีของจีนยังคงห่างชั้นและ
มีมาตรฐานต่ ากว่าของต่างชาติ และยังต้องน าเช้าชิ้นส่วนจากต่างชาติจ านวนมาก รัฐบาลจีนจึงหันมา
พ่ึงพาเทคโนโลยีจากต่างชาติอีกครั้งหนึ่ง 

3.1.2.2  การรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างชาติ (Foreign Technology Acquisition) 
รัฐบาลจีนได้ก าหนดนโยบายใหม่ที่ เรียกว่า “ยุทธศาสตร์พัฒนาแบบก้าวกระโดด” (Leapfrog 
Development Strategy) ด้วยการเร่งอัตราการพัฒนาจากการเรียนรู้เทคโนโลยีขั้นสูงจากประเทศ 
ที่พัฒนาแล้ว โดยใช้กลยุทธ์ “การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงผ่านการร่วมออกแบบและการผลิต เพ่ือสร้าง
ยี่ห้อของจีนเป็นเป้าหมายสูงสุด” และจะท าให้มีเพียงชิ้นส่วนส าคัญจ านวนไม่กี่รายการเท่านั้นที่จีน
จะต้องน าเข้าจากต่างประเทศ ในขณะที่ชิ้นส่วนอื่น ๆ จะต้องสามารถผลิตให้ได้ภายในประเทศจีน 

ภายใต้โครงการดังกล่าว จีนมีการจัดการพัฒนาโมเดลความร่วมมือในการ
วิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการ (Integrated R&D) ระหว่าง 3 กลุ่ม คือ  

1)  สถาบันวิจัย (Research Institute) เช่น CARS (China Academy 
of Railway Sciences) และ CSR Zhuzhou (Zhuzhou Electric Locomotive Research Institute)  

2)  ภาคอุตสาหกรรม (Manufacturer) เช่น CNR (China North Locomotive 
and Rolling Stock) และ CSR (China South Locomotive & Rolling Stock) เพ่ือท าหน้าที่เป็น
หน่วยงานหลักรับผิดชอบในการวิจัย ออกแบบ และผลิต EMU สายพันธุ์ใหม่  
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3)  สถาบันการศึกษา (University) เช่น BJTU (Beijing Jiaotong University) 
SWJTU (Southwest Jiaotong University) และ Tsinghua เป็นต้น เพ่ือท าหน้าที่รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี (Import) ดูดซับ (Absorption) และพัฒนานวัตกรรมใหม่ (Re–Innovation) 

3.1.2.3  การจัดหา (Acquisition) การผสม (Assimilation) และการดูดซับ 
(Absorption) เทคโนโลยี หลิวจื้อ จวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรถไฟได้มีการจัดประกวดราคาจัดหา
รถไฟฟ้าความเร็วสูง (High Speed EMU) จากต่างประเทศ จ านวน 3 ครั้ง โดยก าหนดเงื่อนไขให้
บริษัทต่างชาติจะต้องท าความร่วมมือกับอุตสาหกรรมท้องถิ่นของจีนเพ่ือยื่นซองประกวดราคา และ
ก าหนดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือน าไปสู่การใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศ มีการก าหนดแนวทาง
ส าคัญไว้ 3 ประการ ได้แก่ 

1) จะต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสู่ประเทศจีน  
2)  ราคาที่เสนอต้องสมเหตุสมผล และ  
3)  EMU ที่ผลิตขึ้นจะต้องท าเป็นยี่ห้อจีน  
ซึ่งในที่สุดนโยบายดังกล่าวนี้ น าไปสู่การได้รับเทคโนโลยีทั้งจากซีเมนส์ 

(Siemens) ของเยอรมัน อัลสตอม (Alstom) ของฝรั่งเศส บอมบาร์ดิ เอร์ (Bombardier) ของ
เยอรมัน และคาวาซากิ (Kawasaki) ของญี่ปุ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้น าเทคโนโลยีผลิตรถไฟฟ้าความเร็วสูง
รายใหญ่ของโลก 

นอกจากนั้น ในการดูดซับเทคโนโลยี มีการก่อตั้งบริษัท (Absorption and 
Incorporation) โดยก าหนดยุทธศาสตร์ในการดูดซับเทคโนโลยีที่ส าคัญหลายประการ เช่น  

1) การก่อสร้างและงานโยธาจะต้องใช้เทคโนโลยีที่จีนพัฒนาเอง  
2) อุปกรณ์สื่อสารและระบบส่งก าลังจะต้องพัฒนาโดยประกอบขึ้นจาก

สินค้านวัตกรรมที่มีอยู่แล้วของจีน 
3)  การเดินรถ ตารางเดินรถ และระบบบริการผู้ โดยสาร จะต้อง

พัฒนาขึ้นจากนวัตกรรมที่จีนผลิตขึ้นเอง 
4) การผลิตตัวรถ (Rolling Stock) จะต้องเกิดจากการผสมผสานและ 

บูรณาการเทคโนโลยีต่างชาติเข้ากับนวัตกรรมของจีน 
5) สัดส่วนการใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศจะใช้เป็นดัชนีชี้วัดสัมฤทธิผลของ

การรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 
6) มีการประเมินสัดส่วนการใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในจีนในผลิตภัณฑ์ที่

ประกอบเสร็จแล้ว 
เพ่ื อท า ให้ เกิ ด ก ระบ วน การผสม ผส าน และดู ด ซั บ เท ค โน โลยี 

กระบวนการวิจัยและพัฒนาตลอดจนการผลิตชิ้นส่วน 9 องค์ประกอบ อันได้แก่ ตัวถัง (Body) โบกี้ 
(Bogies) ระบบควบคุมการขับเคลื่อน (Traction Controls) หม้อแปลงขับเคลื่อน (Traction 
Transformers) ตัวแปลง (Converters) มอเตอร์ขับเคลื่อน (Traction Motors) ระบบเบรค (Braking 
Systems) ระบบควบคุมโครงข่าย (Network Control Systems) และระบบเทคโนโลยีรวม EMU 
(EMU System Integration Technology) ให้มีประสิทธิภาพ ชิ้นส่วนดังกล่าวนี้จึงถูกกระจายแบ่งให้ 
แต่ละหน่วยวิจัยรับผิดชอบ  
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จากประสบการณ์ที่ได้จากความพยายามในการพัฒนาเทคโนโลยีด้วย
ตัวเองของจีน ประกอบกับความพยายามในการรับการถ่ายทอด ดูดซับ และบูรณาการเทคโนโลยี 
ผ่านการจัดโครงสร้างการบริหารโครงการ ในที่สุดก็ได้น ามาสู่การ “ผสมผสานเทคโนโลยีทั้งของญี่ปุ่น 
ฝรั่งเศส และเยอรมนีเข้าด้วยกันจนสามารถสร้างสายพันธุ์ใหม่ของ “EMU แบบจีน” ซึ่งเป็นที่รู้จักใน
ชื่อ “China Railway High Speed” หรือ “CRH” หรือ “Hexie Hao” ซึ่งหมายถึง “Harmony” 
หรือ “ความกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว 

 
3.2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 

3.2.1 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 
ปัจจุบันมีผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศไทย 18 ราย เป็นการลงทุนของต่างชาติเกือบทั้งสิ้น 

และมีผู้ผลิตชิ้นส่วนในระดับ Tier 1, 2 และ 3 หรือต่ ากว่า Tier 3 ประมาณ 2,000 ราย ผู้ประกอบการไทย
ส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในระดับ Tier 3 หรือต่ ากว่า และจะผลิตชิ้นส่วนที่มีขั้นตอนการผลิต
ไม่ซับซ้อน เช่น ชิ้นส่วนพลาสติก ชิ้นส่วนโลหะ ชิ้นส่วนยาง ชิ้นส่วนตกแต่งภายใน เบาะรถยนต์  
แผงประตู ชุดสายไฟ และชิ้นส่วนตัวถัง เป็นต้น มีเพียงผู้ประกอบการรายใหญ่ไม่กี่รายที่สามารถผลิต
ชิ้นส่วนในระดับ Tier 1 และ 2 ได้ เช่น กลุ่มสมบูรณ์กรุ๊ป สามารถผลิตชิ้นส่วนระบบเบรค ชิ้นส่วน
ระบบส่งก าลัง หรือกลุ่มไทยซัมมิท สามารถผลิตชิ้นส่วนตัวถัง กลุ่มซัมมิทสามารถผลิตเบาะและ
ชิ้นส่วนตกแต่งภายใน และกลุ่มพีซีเอส สามารถผลิตชิ้นส่วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูงได้จนสามารถ
เป็นซัพพลายเออร์ให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนระดับ Tier 1 ในกลุ่มชิ้นส่วนส าคัญของรถยนต์ เช่นชิ้นส่วนระบบ
ส่งก าลัง ชิ้นส่วนระบบเบรก เป็นต้น  

ปัจจุบันประเทศไทยมีการผลิตรถยนต์อยู่ในอันดับ 12 ของโลก และสามารถใช้ชิ้นส่วน
ในประเทศได้ถึงมากกว่าร้อยละ 90 ส าหรับการผลิตรถปิคอัพ ส่วนการผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคล  
ในบางรุ่นสามารถใช้ชิ้นส่วนในประเทศได้มากกว่าร้อยละ 70 ซึ่งความสามารถในการใช้ชิ้นส่วนใน
ประเทศของไทย ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการบังคับใช้ชิ้นส่วนในประเทศของรัฐบาลในการส่งเสริมการผลิต
รถยนต์ในประเทศ ท าให้ผู้ประกอบรถยนต์ต้องใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศ นอกจากนั้น การควบคุม
คุณภาพ และการบริหาร ส่งผลให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยทางอ้อม ท าให้ผู้ประกอบการไทย
บางรายสามารถพัฒนาการผลิตจนส่งออกชิ้นส่วนไปต่างประเทศได้ บางรายสามารถขยายการลงทุน
ในต่างประเทศ และบางรายสามารถยกระดับการผลิตสู่การผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 

3.2.2  กลุ่มบริษัทที่ท าการสัมภาษณ์  
ผู้ศึกษาได้ส่งแบบสัมภาษณ์เพ่ือสัมภาษณ์บริษัทในอุตสาหกรรมยานยนต์จ านวน 3 

กลุ่ม จ านวน 16 ราย ได้แก่  
1) ผู้ผลิตรถยนต์ ซึ่งเป็นบริษัทต่างชาติ 100% จ านวน 3 ราย  
2) ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนในระดับ Tier 1 และ Tier 2 และ

เป็นต่างชาติ 100% จ านวน 6 ราย 
3) ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์สัญชาติไทย 100% และเป็นผู้ผลิตในระดับ Tier 1, 2 

หรือ Tier 3 หรือต่ ากว่า จ านวน 7 ราย 
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การเลือกสัมภาษณ์กลุ่มบริษัท 3 กลุ่มนี้ เนื่องจากเห็นว่า มีความแตกต่างทางด้าน
การถือหุ้น น่าจะมีผลให้วัฒนธรรมองค์กรและโครงสร้างองค์กรมีความแตกต่างกัน และน่าจะมีผลต่อ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากรไม่เหมือนกัน นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาปัจจัย
สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอ่ืน ๆ เช่น สถานะการเงิน บุคลากร การบริหารจัดการ เป็นต้น
สถานภาพของแต่ละบริษัทก็น่าจะมีความแตกต่างกันด้วย และจะมีผลต่อการถ่ายทอดและรับ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่มากก็น้อย 

3.2.3  ค าถามในการสัมภาษณ์  
ผู้ศึกษาได้แบ่งค าถามในแบบสัมภาษณ์เป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่  
ส่วนแรก เป็นค าถามเก่ียวกับข้อมูลบริษัทชิ้นส่วนที่ผลิต เพื่อน ามาวิเคราะห์ว่าธุรกิจ

หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีขั้นตอนการผลิตที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีในการผลิตสูงหรือต่ า มีความจ าเป็น 
ในการฝึกอบรมมากน้อยเพียงใด  

ส่วนที่สองเป็นค าถามเกี่ยวกับประวัติการฝึกอบรมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
ความรู้ภายในบริษัท เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าบริษัทมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิต การถ่ายทอด
ความรู้อื่น ๆ และฝึกอบรมเรื่องใด เหมาะสมหรือไม่ และบริษัทมีการสนับสนุนหรือเห็นความส าคัญใน
การฝึกอบรมเพ่ือรับถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้มากน้อยเพียงใด 

ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับการสนับสนุนจากรัฐบาล หรือสถาบันการศึกษา 
รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการถ่ายทอดและรับถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่ามี Missing 
Link ทีจ่ะช่วยปิดช่องว่างในการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือไม่ หน่วยงานไหนควรเข้ามามีบทบาทเพ่ิมเติม
หรือไม่ อย่างไร มีสิ่งใดที่ต้องได้รับการแก้ไข หรือวางแผนในการสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้เป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต 

3.2.4  ผลจากการศึกษาหรือสัมภาษณ์ 
3.2.4.1  กลุ่มที่ 1 ผู้ผลิตรถยนต์ ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์ผู้ประกอบรถยนต์ 3 ราย ดังนี้ 

รายที่ 1 เป็นผู้ประกอบรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถปิคอัพ ซึ่งมีการลงทุน 
ในประเทศไทยมานานกว่า 30 ปี และมีการใช้ชิ้นส่วนในประเทศมากกว่าร้อยละ 70 ซึ่งแสดงว่า 
น่าจะต้องมีการจัดซื้อจัดหาชิ้นส่วนในประเทศ และมีการช่วยสนับสนุนการผลิตของซัพพลายเออร์  
ให้มีคุณภาพตามที่ก าหนด ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้  

1) บริษัทมีการฝึกอบรม วิศวกร ช่างเทคนิค เพ่ือเพ่ิมทักษะ เพ่ิมความรู้
ในการผลิตอย่างสม่ าเสมอ  

2) เป็นการฝึกอบรมโดยเรียนรู้จากทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติจริง 
(Learning by Doing)  

3) มีการฝึกอบรมทั้งในโรงงานในประเทศไทย และศูนย์ฝึกอบรมของ
บริษัท และส่งไปฝึกอบรมที่บริษัทแม่ในต่างประเทศ เป็นเวลาไม่ต่ ากว่า 6 เดือน โดยเฉพาะเมื่อมีการผลิต
รถยนต์รุ่นใหม่  

4)  ผู้ที่ท าการฝึกอบรม คือ ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ และหัวหน้างาน
ที่ได้รับการฝึกอบรมมาก่อนและได้รับการรับรอง  



23 

 

5) นอกจากนั้น ยังมีการเรียนการสอนในการควบคุมคุณภาพแก่
พนักงานทั้งส่วนของการผลิตและส่วนสนับสนุน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทร่วมกัน 

6) รัฐบาลไม่ได้เข้ามามีส่วนช่วยในการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ของบริษัท 

7) บริษัทมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
โดยร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการฝึกอบรมนักศึกษาให้ฝึกปฏิบัติจริงในโรงงาน 

8) มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมของตนเอง เพ่ือฝึกอบรมวิศวกรของตนเอง
และของซัพพลายเออร์  

9)  ในบางกรณี ภาษาจะเป็นอุปสรรคในการเรียน การสอน เพราะไม่สามารถ
สื่อสารได้เต็มท่ี และระดับความสามารถทางภาษาของบุคลากรในบริษัทมีความแตกต่างกัน 

รายที่ 2 เป็นผู้ผลิตรถยนต์ปิคอัพ มีการลงทุนในประเทศไทยมานานกว่า 
30 ปีเช่นกัน มีการใช้ชิ้นส่วนในประเทศมากกว่าร้อยละ 90 ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้ 

1) บริษัทมีการฝึกอบรม วิศวกร ช่างเทคนิค เพ่ือเพ่ิมทักษะ เพ่ิมความรู้
ในการผลิตอย่างสม่ าเสมอ  

2) เป็นการเรียนรู้จากทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติจริง (Learning by Doing)  
3) มีการฝึกอบรมทั้งที่โรงงานในประเทศไทย และส่งไปฝึกอบรมที่

บริษัทแม่ในต่างประเทศ เป็นเวลาไม่ต่ ากว่า 6 เดือน โดยเฉพาะเมื่อมีการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่  
4) ผู้ที่ท าการฝึกอบรม คือ ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ และหัวหน้างาน 

ในบางกรณตี้องใช้ล่ามในการเรียนการสอน  
5)  รัฐบาลและสถาบันการศึกษา ไม่ได้เข้ามามีส่วนช่วยในการสนับสนุน

การถ่ายทอดเทคโนโลยีของบริษัท  
6)  ปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ ภาษา 
รายที่ 3 เป็นผู้ผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถปิคอัพเพ่ือส่งออกเป็น

ส่วนใหญ่ ลงทุนในประเทศไทยมานานกว่า 30 ปี และมีการใช้ชิ้นส่วนในประเทศมากกว่าร้อยละ 70 
ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้ 

1) บริษัทมีการฝึกอบรม วิศวกร ช่างเทคนิค เพ่ือเพ่ิมทักษะ เพ่ิมความรู้
ในการผลิตอย่างสม่ าเสมอ  

2)  เป็นการเรียนรู้จากทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติจริง (Learning by Doing)  
3)  มีการฝึกอบรมทั้งที่โรงงานในประเทศไทย และส่งไปฝึกอบรมที่

บริษัทแม่ในต่างประเทศ เป็นเวลาไม่ต่ ากว่า 6 เดือน โดยเฉพาะเมื่อมีการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่  
4)  ผู้ที่ท าการฝึกอบรมคือ ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ และหัวหน้างาน 
5)  รัฐบาลและสถาบันการศึกษา ไม่ได้เข้ามามีส่วนช่วยในการสนับสนุน

การถ่ายทอดเทคโนโลยีของบริษัท 
6) ปัญหาและอุปสรรค คือ เรื่องภาษา และขาดผู้เชี่ยวชาญ 
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3.2.4.2  กลุ่มที่ 2 เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนต่างประเทศ ในระดับ Tier 2 จ านวน 4 ราย 
และท ากิจการสนับสนุนอ่ืน ๆ เช่น วิจัยพัฒนา และการผลิตแม่พิมพ์ จ านวน 2 ราย ผลการศึกษาสรุปได้ 
ดังนี้  

1) บริษัทมีการฝึกอบรม วิศวกร ช่างเทคนิค เพ่ือเพ่ิมทักษะ เพ่ิมความรู้
ในการผลิตเป็นครั้งคราว  

2) เป็นการฝึกอบรมโดยเรียนรู้จากทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติจริง 
(Learning by Doing)  

3)  มีการฝึกอบรมในโรงงานที่ประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ และส่งไป
ฝึกอบรมที่บริษัทแม่ในต่างประเทศด้วย เป็นเวลาตั้งแต่น้อยกว่า 1 เดือนไปจนถึงมากกว่า 6 เดือน 
ขึ้นอยู่กับความยากง่าย ในขั้นตอนการผลิตและเรื่องที่อบรมถ่ายทอด โดยเฉพาะเมื่อมีการผลิตรถยนต์
รุ่นใหม่  

4) ผู้ที่ท าการฝึกอบรม ส่วนใหญ่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ และ
บางกรณีเป็นหัวหน้างาน ใช้ภาษาต่างประเทศในการอบรมเป็นส่วนใหญ่  

5) รัฐบาลและสถาบันการศึกษา ไม่ได้เข้ามามีส่วนช่วยในการสนับสนุน
การถ่ายทอดเทคโนโลยีของบริษัท 

6) ปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ ภาษา เวลาอบรมน้อยไป และขาด
ผู้เชี่ยวชาญ 

3.2.4.3  กลุ่มที่ 3 เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนไทย ในระดับ Tier 1, 2 และ 3 และต่ ากว่า 
Tier 3 จ านวน 7 ราย เป็นบริษัทขนาดเล็ก 3 ราย ขนาดกลาง 2 ราย และขนาดใหญ่ 2 ราย ผลการศึกษา
สรุปได้ ดังนี้ 

1)  บริษัทมีการฝึกอบรม วิศวกร ช่างเทคนิค เพ่ือเพ่ิมทักษะ เพ่ิมความรู้
ในการผลิต แต่ส่วนใหญ่การฝึกอบรมไม่มีความสม่ าเสมอ  

2) เป็นการฝึกอบรมโดยเรียนรู้จากทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติจริง 
(Learning by Doing)  

3) มีการฝึกอบรมที่ประเทศไทยในโรงงานเป็นส่วนใหญ่ และอบรม
ภายนอกบ้างโดยเข้าร่วมฝึกอบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ เป็นเวลาตั้งแต่น้อยกว่า 1 เดือนไปจนถึง 
1 เดือน แต่เป็นการเรียนรู้ทฤษฎีเป็นส่วนใหญ่ 

4) ผู้ที่ท าการฝึกอบรม เป็นผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย หรือหัวหน้างาน
เป็นส่วนใหญ่ ใช้ภาษาไทยในการอบรมเป็นส่วนใหญ่ และในบางกรณีมีผู้ว่าจ้ างเข้ามาช่วยควบคุม
คุณภาพ จึงมีการสอนงานเฉพาะเป็นเรื่อง ๆ ไม่ได้มีการจัดหลักสูตรหรือโปรแกรมการฝึกอบรมเพ่ือ
ถ่ายทอดความรู้ 

5) รัฐบาลและสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้เข้ามามีส่วนช่วยในการ
สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีของบริษัท ในบางบริษัทมีการจัดอบรมหลักสูตรบางหลักสูตรเพ่ือให้
ความรู้โดยอาจารย์มหาวิทยาลัย 

6) ปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ ขาดงบประมาณเป็นปัญหาหลัก และขาด
ผู้เชี่ยวชาญเป็นปัญหาอันดับถัดมา  



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

การวิเคราะห์ผลการศึกษาการถ่ายทอดเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 
ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลจากบริษัทในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งบริษัท

ต่างชาติและบริษัทไทย และน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์สถานภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นอยู่จริง
ในปัจจุบันของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และวิเคราะห์ถึงระดับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ปัญหา
อุปสรรค รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่สนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
ศึกษากรณีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์ของจีนซึ่งเป็นกรณีที่ไม่ค่อยประสบ
ความส าเร็จมากนัก และอุตสาหกรรมผลิตรถไฟฟ้าความเร็วสูง ซึ่งเป็นกรณีที่ประสบความส าเร็จอย่างมาก 
จนสามารถส่งออกเทคโนโลยีไปต่างประเทศได้ และน ามาวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความล้มเหลวและ
ประสบความส าเร็จโดยน ามาเปรียบเทียบกับกรณีและสถานภาพของประเทศไทย และน าเสนอ
ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและแนวทางการด าเนินการสรุปได้ ดังนี้  

1) อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมีการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการลงทุนจากต่างประเทศ 
เมื่อพิจารณาจากกรอบของการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่หมายถึง “กระบวนการที่น าเอาเทคโนโลยีที่
เกิดขึ้นหรือพัฒนาขึ้นในสถานที่หนึ่งเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างหนึ่ง ไปใช้ในที่อ่ืนเพ่ือวัตถุประสงค์เดียวกัน 
หรือการถ่ายทอดความรู้หรือพัฒนาการจากชนรุ่นหนึ่งไปสู่ชนอีกรุ่นหนึ่ง ท าให้ความรู้เหล่านี้กระจายไป 
และเกิดการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ เพ่ือสนองต่อความต้องการของมนุษย์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น” ดังนั้น 
การน าเทคโนโลยีการผลิตรถยนต์จากบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนผลิตรถยนต์ในประเทศไทยทั้งใน
รูปแบบร่วมทุน หรือลงทุนโดยต่างชาติทั้งสิ้น จึงนับเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามกรอบของ  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีตามความหมายนี้ 

2) การถ่ายทอดเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ 1 ซึ่งเป็น
ระดับต่ าสุด จากทั้งหมด 4 ระดับ คือ เป็นระดับที่มีเพียงการโยกย้ายทางภูมิศาสตร์ของเทคโนโลยี 
เช่น การเคลื่อนย้ายโรงงานและเครื่องจักรจากภูมิศาสตร์หนึ่งไปยังอีกภูมิศาสตร์หนึ่งเป็ นส่วนใหญ่  
แม้บางส่วนจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจนสามารถออกแบบเองได้ แต่ก็เป็นส่วนน้อย ยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างสมบูรณ์แบบจนถึงระดับที่ 2 ที่เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับที่ผู้รับสามารถ
ด าเนินการผลิต บ ารุงรักษา และเปลี่ยนแผนการผลิต โดยมิต้องอาศัยผู้ให้อีกต่อไป หรือระดับที่ 3  
ที่เป็นระดับที่เทคโนโลยีซึ่งได้รับจากระดับที่ 2 ส่งผ่านหรือกระจายภายในสังคม และระดับที่ 4  
เป็นการถ่ายทอดในระดับที่ผู้รับเทคโนโลยีสามารถสร้างเทคโนโลยีชนิดหนึ่ งขึ้นมาได้ใหม่ โดยไม่ต้อง
อาศัยผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งสามารถดัดแปลง แก้ไขเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมมากข้ึน 
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3) รูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นการถ่ายทอดผ่านการใช้เครื่องจักรและสินค้า 
ขั้นกลางที่น ามาใช้ในการผลิต และในบางกรณีเป็นการถ่ายทอดผ่านการจ้างผู้เชี่ยวชาญมาฝึกสอน
อบรม หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญของบริษัท ส าหรับบริษัทไทย โดยเฉพาะรายเล็กจะเป็นการถ่ายทอด
เทคโนโลยีผ่านการใช้เครื่องจักรและสินค้าขั้นกลาง แต่หากเป็นบริษัทประกอบรถยนต์และผู้ผลิต
ชิ้นส่วนรถยนต์รายใหญ่จะมีการถ่ายทอดผ่านผู้เชี่ยวชาญด้วย  

4) กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี มีหลายรูปแบบ ทั้ งแบบที่ เป็นการลงทุนจาก
ต่างประเทศ การซื้อสิทธิบัตร การซื้อเครื่องจักร และการร่วมทุน โดยหากเป็นผู้ผลิตรถยนต์และผู้ผลิต
ชิ้นส่วนต่างชาติระดับ Tier 1 จะเป็นการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือร่วมทุน แต่ส่วนใหญ่
ต่างชาติจะถือหุ้นข้างมาก แต่หากเป็นผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อสิทธิบัตร หรือซื้อ
เครื่องจักร ส่วนการร่วมทุนจะเป็นบริษัทไทยรายใหญ่ 

5) นโยบายส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลไทยช่วยสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ในประเทศกับผู้ประกอบการไทย เนื่ องจากมีการบั งคับใช้ชิ้นส่วนในประเทศจึงส่ งผลให้ 
ผู้ประกอบการไทยมีการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า  
เพ่ือรักษาลูกค้าและแข่งขันกับบริษัทอ่ืนได้ เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการซื้อเครื่องจักร และร่วมทุน 
ซึ่งแตกต่างจากของประเทศจีน ซึ่งมีเง่ือนไขการก าหนดให้ร่วมทุนและมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

6) รัฐบาลไม่ได้เข้ามามีส่วนสนับสนุนในกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็น
งบประมาณ บุคลากร และอุปกรณ์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสนับสนุนกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ที่ส าคัญ และจากกรณีศึกษาของจีนในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่รัฐบาล
เข้ามาสนับสนุนในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การก าหนดทิศทาง เป้าหมาย และวางแผนการถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้เป็นรูปธรรม นอกจากนั้น ยังมีการวางแผนงบประมาณ สร้างบุคลากร เพื่อสนับสนุนและ
รองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าว หรือกรณีอุตสาหกรรมยานยนต์จีน จะเห็นว่าความสามารถ
และความพร้อมของบุคลากรจีนไม่เพียงพอในการตอบรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี รัฐบาลไม่ได้เข้ามา 
มีส่วนร่วมในกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี และปล่อยให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นหน้าที่ของ
เอกชน การถ่ายทอดเทคโนโลยีจึงไม่ค่อยสัมฤทธิ์ผล 

7) สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยของไทย ไม่มีบทบาทในการสนับสนุนหรือร่วมมือกับ
ภาคเอกชนในการถ่ายทอดเทคโนโลยีในประเทศอย่างเหมาะสม ซึ่งแตกต่างจากกรณีศึกษา การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตรถไฟฟ้าความเร็วสูงของจีนที่สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยมีบทบาทอย่างเด่นชัด
ในการช่วยให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาเทคโนโลยีประสบความส าเร็จอย่างมาก 

8) ผู้ผลิตรถยนต์หรือชิ้นส่ วนรถยนต์ต่างชาติ ไม่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้แก่
ผู้ประกอบการไทยซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ ท าให้ผู้ประกอบการไทยต้องหาวิธีการรักษาตลาดและ
ความสามารถในการแข่งขันเอง และประสบปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาและยกระดับเทคโนโลยี
อย่างมาก 

9) จากกรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์จีนพบว่า การที่จีนไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยี
เพ่ิมขึ้นหรือลอกเลียนแบบเทคโนโลยีของบริษัทร่วมทุนได้  ส่วนหนึ่ งเป็นเรื่องของการสั่งสม
ประสบการณ์ และการท าวิจัยและพัฒนาที่ไม่เพียงพอ ซึ่งมีความใกล้เคียงกับกรณีของประเทศไทย  
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ที่ไม่มีการสั่งสมประสบการณ์มากพอจึงไม่มีความพร้อมในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี และการท าวิจัย
และพัฒนาในอุตสาหกรรมยานยนต์อยู่ในระดับต่ ามาก จึงท าให้การพัฒนาเทคโนโลยีไม่ก้าวหน้า 

10) ผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่มีการวางแผนถ่ายทอดเทคโนโลยีให้บุคลากรไทยอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะเห็นได้จากการฝึกอบรมจะเป็นการฝึกอบรมในกระบวนการผลิตตามปกติ และจะมี 
การวางแผนจริงจังเมื่อมีการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่มากกว่าการวางแผนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการ
ยกระดับทักษะในการผลิต ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับกรณีของอุตสาหกรรมยานยนต์จีน ซึ่งไม่ได้รับ 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีหลัก แต่จะถ่ายทอดเฉพาะเทคโนโลยีการผลิตธรรมดา 

11) ปัญหาและอุปสรรคในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่พบจากกลุ่มที่สัมภาษณ์ ได้แก่  
ขาดงบประมาณ ขาดผู้เชี่ยวชาญในการฝึกอบรม และภาษา ซึ่งจะแตกต่างจากกรณีศึกษาของจีนที่มี
ปัญหาด้านวัฒนธรรมองค์กร และโครงสร้างองค์กรมากกว่าเรื่องขาดงบประมาณและผู้เชี่ยวชาญ 

 
4.2  ข้อเสนอแนะ 

4.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
เมื่อพิจารณาจากผลการศึกษา จะเห็นว่า การถ่ายทอดเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม

ยานยนต์ไทยจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศอยู่ในระดับต่ า และเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพ่ือการปฏิบัติงานในขบวนการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานเป็นส าคัญ ยังไม่ใช่การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือ
ยกระดับความสามารถบุคลากรให้เรียนรู้เทคโนโลยีหลัก ๆ มากนัก จึงยังไม่สามารถสร้างบุคลากรที่
สามารถด าเนินการผลิต ปรับเปลี่ยนการผลิตได้เอง โดยไม่ต้องอาศัยเจ้าของเทคโนโลยี และที่ส าคัญ
ที่สุด คือ ผู้มีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ประสบความส าเร็จได้เร็วขึ้น  
ซึ่งเห็นได้จากกรณีของการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตรถไฟฟ้าความเร็วสูงของจีน ได้แก่ รัฐบาล สถาบัน
ศึกษา หรือสถาบันวิจัย ไม่ได้เข้ามามีบทบาทสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม 
ยานยนต์ไทยแต่อย่างใด ซึ่งท าให้เกิด Missing Link ในขบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี ท าให้การถ่ายทอด
เทคโนโลยี ไม่ประสบความส าเร็จและอยู่ในระดับต่ า เมื่อบวกกับความไม่พร้อมเรื่องปัจจัยสนับสนุน
อ่ืน ๆ ไม่ว่า จะเป็นเรื่องงบประมาณ ความพร้อมของบุคลากร การขาดผู้เชี่ยวชาญยิ่งท าให้การรับ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีขาดประสิทธิภาพมากกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างจากกรณีศึกษา
ของจีนที่มีปัญหาเรื่องวัฒนธรรมองค์กร โครงสร้างองค์กร และภาษา แต่ไม่มีปัญหาเรื่ องขาด
งบประมาณ เนื่องจากบริษัทที่เป็นกรณีศึกษาเป็นบริษัทขนาดใหญ่  

ดังนั้น เพ่ือให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีของประเทศไทยมีผลเป็นรูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม สามารถพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้พร้อมขึ้น และลดปัญหาอุปสรรคใน
การถ่ายทอดเทคโนโลยีลง จึงขอเสนอแนะ ดังนี้ 

4.2.1.1  นโยบาย “การบูรณาการการถ่ายทอดเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม
เป้าหมายระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และภาคเอกชน” 

จะเห็นว่า ประสบการณ์การถ่ายทอดเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์
ที่ผ่านมา รัฐบาลไม่ได้มีการก าหนดเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านไหน 
ต้องการเทคโนโลยีระดับไหน และต้องการเทคโนโลยีใด จากประเทศใด และในขบวนการถ่ายทอด
เทคโนโลยี รัฐบาลไม่ได้เข้ามาช่วยสนับสนุนอย่างจริงจัง และปล่อยให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็น
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หน้าที่ของผู้ให้เทคโนโลยีและผู้รับเทคโนโลยี อีกทั้งยังไม่เคยมีการติดตามประเมินผลจากหน่วยงานที่
รับผิดชอบ การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทางด้านเทคโนโลยี หรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ว่า บุคลากรไทย
ได้รับการฝึกฝนอบรมทางด้านเทคโนโลยีหรือไม่ อย่างไรเช่นกัน และปัจจุบันการด าเนินงานของแต่ละ
หน่วยงานมีลักษณะ ต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างท าโครงการของตัวเอง ตามเป้าหมายของตัวเอง ตั้ง
งบประมาณของตัวเอง ซึ่งโครงการดังกล่าว ไม่เคยมีการหารือหรือมีการหารือกันน้อยมากในการ
ท างานร่วมกันภายใต้เป้าหมายเดียวกัน จากกรณีของประเทศจีน โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่
ประสบความส าเร็จอย่างดี คือ โครงการที่รัฐบาลเข้าไปมีส่วนในการก าหนดเป้าหมายและด าเนินการ
สนับสนุนในขบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี และมีการท างานเป็นระบบบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ผู้ศึกษาเห็นว่า การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ประสบความส าเร็จเป็นเรื่องยาก
และซับซ้อนมาก จึงต้องมีการก าหนดนโยบายพร้อมมาตรการและปัจจัยสนับสนุนให้ชัดเจน ซึ่งไม่น่าจะ
เป็นการมอบหมายหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งด าเนินการให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ได้ จึงควรก าหนด
นโยบายบูรณาการการถ่ายทอดเทคโนโลยีเป้าหมายส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย จัดท าเป็นโครงการ
ให้มีการท างานร่วมกันระหว่างรัฐบาล สถาบันศึกษา สถาบันวิจัย และภาคเอกชน มีการก าหนด
เป้าหมายประเภทของเทคโนโลยี แหล่งเทคโนโลยี หน่วยงานรับผิดชอบหลัก จัดสรรงบประมาณ  
และวางแผนการด าเนินงาน 

4.2.1.2  นโยบาย “การส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้เงื่อนไข
การฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยี” 

การส่งเสริมการลงทุนน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นจุดหนึ่ งในการก าหนด
อุตสาหกรรมเป้าหมายและเทคโนโลยีเป้าหมายที่ประเทศต้องการพัฒนาได้ ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนจึงควรก าหนดนโยบายดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าว โดยการให้
สิทธิประโยชน์พิเศษภายใต้กฎหมายส่งเสริมการลงทุน และก าหนดเงื่ อนไขเพ่ิมเติมให้โครงการ
ดังกล่าวต้องร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรม
บุคลากรด้านเทคโนโลยีด้วย 

4.2.1.3  นโยบาย “การสร้างปัจจัยสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี” 
ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ประสบความส าเร็จมีปัจจัยสนับสนุนหลาย

ประการ ซึ่งจากการศึกษาการถ่ายทอดเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยพบว่า ขาดปัจจัย
สนับสนุนด้านงบประมาณ ความพร้อมของบุคลากร โดยเฉพาะขาดผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญ  
ในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่ส าคัญ ดังนั้น รัฐบาลควรมีการสนับสนุนและสร้างปัจจัย
แวดล้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เอ้ือต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้มากที่สุด โดยพิจารณา
จัดล าดับ การสร้างปัจจัยต่าง ๆ ตามความส าคัญและความจ าเป็นของการถ่ายทอดเทคโนโลยีแต่ละ
อุตสาหกรรม  

4.2.2  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
4.2.2.1  ภายใต้นโยบายการบูรณาการ ควรก าหนดโครงการน าร่องบูรณาการ 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ประเทศไทยมีพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีอยู่บ้างแล้ว 
และสามารถน ามาต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยีที่สูงขึ้นได้ง่ายกว่า ผู้ศึกษาเห็นว่า “อุตสาหกรรมผลิต



29 

 

รถยนต์ไฟฟ้า” น่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจที่จะก าหนดเป็นอุตสาหกรรมน าร่องในการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศไทยและบุคลากรในอุตสาหกรรมนี้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
รถยนต์มาระดับหนึ่งแล้ว ผู้ผลิตชิ้นส่วนใน Supply Chain ก็มีความพร้อมด้านการผลิต มีมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับระดับสากลหลายราย และมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  

1) กระทรวงอุตสาหกรรมควรเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการตาม
โครงการ เนื่องจาก มีหน้าที่ในการก าหนดนโยบายพัฒนอุตสาหกรรม เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ 
โดยหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในด าเนินการ เช่น ก าหนดเป้าหมายเทคโนโลยี วางแผน
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ก าหนดกรอบเวลาด าเนินการ ประเมินผล ติดตามแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

2) ก าหนดสถาบันการศึกษาที่มีการสอนในสาขาที่ เกี่ยวข้องเป็น
ผู้รับผิดชอบในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และฝึกอบรมร่วมกับเอกชน 

3) ก าหนดบริษัทที่จะเข้ามาช่วยเรื่องการเตรียมบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม การผลิต หรือเรื่องอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

4.2.2.2  ภายใต้นโยบายส่งเสริมการลงทุน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ควรก าหนดประเภทกิจการที่เป็นเป้าหมายที่จะสร้างเทคโนโลยีเป้าหมายเป็นกิจการที่ให้การส่งเสริม 
และก าหนดเงื่อนไขให้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมบุคลากร
ของบริษัท โดยให้ได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษตามสัดส่วนการฝึกอบรมบุคลากร และมีการตรวจสอบ 
การด าเนินการตามโครงการทุกปี เช่น หากฝึกอบรมพนักงานร้อยละ 10 ของจ านวนพนักงานทั้งหมด
ของบริษัท จะได้รับสิทธิประโยชน์น้อยกว่าการฝึกอบรมพนักงานได้ร้อยละ 20 และในการด าเนินการ
ตามโครงการของบริษัทที่ได้รับส่งเสริม ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนต้องตรวจสอบ  
การด าเนินการของบริษัทให้ได้ตามเงื่อนไขก่อนการใช้สิทธิประโยชน์ในแต่ละปี หากด าเนินการไม่ได้
ตามเงื่อนไขจะไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้ และอยู่ ในข่ายถูกเพิกถอนสิทธิประโยชน์ด้วย  
หากด าเนินการไม่ได้ติดต่อกันตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป เป็นต้น 

4.2.2.3  ภายใต้นโยบายการสร้างปัจจัยสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรณี
ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมีปัญหาและอุปสรรคส าคัญ คือ การขาดผู้ เชี่ยวชาญ ขาดงบประมาณ 
และปัญหาด้านภาษาที่ใช้ในการฝึกอบรมที่ต้องอาศัยล่าม ดังนั้น จึงควรสร้างปัจจัยที่เป็นอุปสรรค
เหล่านี้ ดังนี้ 

1) ออกมาตรการอนุญาตให้ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติในอุตสาหกรรมยานยนต์
หรืออุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายในการยกระดับหรือพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ เข้ามาท างานใน
ประเทศไทยให้ง่ายขึ้น โดยส านักงานตรวจคนเข้าเมืองก าหนดมาตรการเฉพาะในการออกวีซ่าและ
ใบอนุญาตท างานส าหรับผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว และอนุญาตให้เข้ามาท างานได้นานกว่าวีซ่าปกติ 
เนื่องจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีต้องด าเนินการเป็นเวลานานและต่อเนื่อง การอนุญาตให้ผู้เชี่ยวชาญ
ต่างชาติเข้ามาท างานควรมีระยะเวลาที่นานพอเพ่ือความคล่องตัวในการถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้
รายงานตัวในแต่ละปีโดยไม่ต้องมาแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ได้เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ 
นอกจากนั้น ควรสร้างแรงจูงใจให้ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติเข้ามาท างานถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี 
ในประเทศไทยมากขึ้น โดยการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้ผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว  
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2)  ควรให้กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ซึ่งเป็นกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกันจัดท าฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาต่าง ๆ ของทั้งประเทศไทยและต่างชาติ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการจ้างผู้เชี่ยวชาญมาฝึกอบรม
หรือสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการในประเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นต้องได้รับ
การรับรองจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศในเรื่องความสามารถ เมื่อมี
ฐานข้อมูลแล้วควรต้องท าการประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญให้ผู้ประกอบการในประเทศทราบ
เพ่ือใช้บริการต่อไป บริษัทในประเทศไทยที่ต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นบริษัทไทยหรือ
ต่างชาติสามารถขอใช้ฐานข้อมูลเพ่ือให้รัฐบาลจัดหาประสานงานผู้เชี่ยวชาญที่ตนเองต้องการเพ่ือ
ว่าจ้างไปท างานกับบริษัทได้ ผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวอาจจะได้รับการว่าจ้างไปท าหน้าที่ฝึกอบรมหรือช่วย
งานวิจัยก็แล้วแต่ความต้องการของผู้ว่าจ้าง 

3)  รัฐบาลควรจัดตั้งกองทุนส าหรับสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
โดยผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาเทคโนโลยี หรือฝึกอบรมในอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายของ
รัฐบาลสามารถยื่นขอใช้งบประมาณดังกล่าว แต่ให้มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่
สามารถขอใช้งบประมาณให้ชัดเจน 

4)  กระทรวงศึกษาธิการคัดเลือกสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ
และโดดเด่นทางด้านวิศวกรรมแต่ละสาขา เข้าอยู่ในโครงการบูรณาการ และให้ได้รับงบประมาณ
สนับสนุน เพ่ือด าเนินการตามโครงการทุกปี และให้มีการประเมินผลสถาบันที่เข้าอยู่ในโครงการทุกปี 
หากผลการด าเนินงานเป็นที่น่าพอใจ รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมในแต่ละปี เพื่อให้สถาบัน
สามารถสร้างสรรค์ผลงานให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ  

5)  รัฐบาลควรเป็นศูนย์กลางในการจัดหาล่ามที่มีความเชี่ยวชาญ
ภาษาต่างประเทศ ในประเทศเป้าหมาย เช่น ภาษาญี่ปุ่น จีน เยอรมัน เกาหลี เป็นต้น โดยล่ามเหล่านี้
ต้องผ่านการรับรองระดับของภาษา เพ่ือเป็นการประกันความสามารถในการเป็นล่ามในการสนับสนุน
การถ่ายทอดเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะหากให้
ผู้ประกอบการจัดหาเอง อาจไม่ได้คนที่มีความสามารถเพียงพอ ท าให้สื่อสารผิดพลาด และเข้าใจผิดได้ 

6)  ส่งเสริมการท าวิจัยและพัฒนา โดยให้สิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีอากร
ผ่านหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เก็บภาษีอากร หรือมีหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าว โดยให้มีช่องทาง
ลดหย่อนภาษีอากรเพ่ิมขึ้นจากเดิมที่สามารถลดหย่อนผ่านมาตรการของกรมสรรพากร และส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเท่านั้น ควรให้มีการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีผ่านกรมศุลกากร  
และต้องก าหนดขั้นตอนการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีที่ง่ายและยืดหยุ่นมากกว่าปัจจุบัน เพ่ือเป็น  
การกระตุ้นให้มีการท ากิจกรรมวิจัยและพัฒนามากขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในประเทศ 

 
โดยสรุปจากผลการศึกษาจะเห็นว่า บทบาทของรัฐบาลในฐานะหน่วยงานก าหนดนโยบาย

และสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความส าคัญอย่างมากต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวของการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ดังนั้น รัฐบาลไทยจึงควรเข้ามามีบทบาทเพ่ิมขึ้นอย่างมากในการก าหนดนโยบาย 
เป้าหมาย หรือวางแผนการด าเนินการ รวมไปถึงการสร้างปัจจัยที่ส าคัญในการสนับสนุนการถ่ายทอด
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เทคโนโลยี และควรด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ แบบบูรณาการภายใต้โครงการเดียวกัน เพ่ือประเมินผล 
ติดตามแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก 
แบบสัมภาษณ์การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ : 

กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 
เพื่อประกอบการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต 10 

 
1. ชื่อบริษัท  

o ต าแหน่งผู้ให้ข้อมูล  
o ระดับบริหาร 
o บริหารโรงงาน  
o Supervisor 
o อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 

o ระยะเวลาที่ผู้ให้ข้อมูลท างานกับบริษัทนี้ 
o 5–10 ปี 
o มากกว่า 10 ปี 
o มากกว่า 20 ปี 

 
2. การถือหุ้น ไทย % ต่างชาติ % 
 
3. เป็นบริษัท  

o ขนาดเล็ก (มีสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 200 ล้านบาท 
o ขนาดกลาง (มีสินทรัพย์ถาวรเกิน 200 ล้าน แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท) 
o ขนาดใหญ่ (มีสินทรัพย์ถาวรเกิน 500 ล้านบาท)  

 
4. กิจการ ผลิต (ระบุผลิตภัณฑ์)   
   
   
5. ขั้นตอนการผลิตหลักของบริษัท   
   
   
6. ขั้นตอนการผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย และต้องมีการพัฒนา สอนงานหรือฝึกอบรม   
   
   
7. บริษัทมีการพัฒนาการผลิตในข้อ 6 อย่างไร   
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8.บริษัทมีการสอนงาน หรือฝึกอบรมเกี่ยวกับการผลิต เทคนิค เทคโนโลยี หรือไม่  
o ไม่มี 
o มี  

o เป็นการสอนงาน หรืออบรมเกี่ยวกับอะไร  
o ภาษาท่ีใช้ในการสอนงาน หรือฝึกอบรม  
o ใครเป็นผู้ฝึกสอน  

o ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ  
o อาจารย์มหาวิทยาลัย  
o อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) เช่น บริษัทที่ปรึกษา เป็นต้น 

  
o สอนงาน หรือ ฝึกอบรมที่ไหน  

o ในโรงงาน 
o บริษัทแม่ 
o เข้าร่วมสัมมนา 
o อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)   

o ระยะเวลาการสอนงาน หรือฝึกอบรม 
o น้อยกว่า 1 เดือน 
o 1 เดือน 
o 6 เดือน 
o มากกว่า 6 เดือน 
o อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)   

9.บริษัทมีการสอนงาน หรือฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหาร การส่งออก การน าเข้า โลจิสติกส์ หรือไม่  
o ไม่มี 
o มี  

o เป็นการสอนงาน หรืออบรมเกี่ยวกับอะไร  
o ภาษาท่ีใช้ในการสอนงาน หรือฝึกอบรม  
o ใครเป็นผู้ฝึกสอน  

o ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ  
o อาจารย์มหาวิทยาลัย  
o อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) เช่น บริษัทที่ปรึกษา เป็นต้น 

  
o สอนงาน หรือ ฝึกอบรมที่ไหน  

o ในโรงงาน 
o บริษัทแม่ 
o เข้าร่วมสัมมนา 
o อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)   
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o ระยะเวลาการสอนงาน หรือฝึกอบรม 
o น้อยกว่า 1 เดือน 
o 1 เดือน 
o 6 เดือน 
o มากกว่า 6 เดือน 
o อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)   

10. ในการสอนงาน หรือฝึกอบรม บริษัทมีการสนับสนุนด้านใดบ้าง 
o งบประมาณ 
o อุปกรณ์ 
o ผู้เชี่ยวชาญ 
o อ่ืน ๆ  

11. หากท่านเป็น Supplier  
o ท่านได้รับเทคโนโลยีการผลิตจากไหน  
o มีการสอนงาน หรือฝึกอบรมจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ 
o มีการจัดการสอนหรือฝึกอบรมขึ้นเอง  

12. ค าถามสืบเนื่องจากข้อ 11 หากท่านมีการจัดการสอน หรือฝึกอบรมเอง 
o เป็นการสอนงาน หรืออบรมเกี่ยวกับอะไร  
o ภาษาท่ีใช้ในการสอนงาน หรือฝึกอบรม  
o ใครเป็นผู้ฝึกสอน  

o ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ  
o อาจารย์มหาวิทยาลัย  
o อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) เช่น บริษัทที่ปรึกษา เป็นต้น 

  
o สอนงาน หรือ ฝึกอบรมที่ไหน  

o ในโรงงาน 
o บริษัทแม ่
o เข้าร่วมสัมมนา 
o อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)   

o ระยะเวลาการสอนงาน หรือฝึกอบรม 
o น้อยกว่า 1 เดือน 
o 1 เดือน 
o 6 เดือน 
o มากกว่า 6 เดือน 
o อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)   
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13. ภาครัฐมีการสนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับการสอนงาน หรือฝึกอบรมของบริษัทหรือไม่ อย่างไร  
   
   
 
14. สถาบันการศึกษามีการสนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับการสอนงาน หรือฝึกอบรมของบริษัทหรือไม่ 

อย่างไร   
   
   
 
15.ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอน และฝึกอบรม  

o ภาษาท่ีใช้สื่อสาร  
o ขาดงบประมาณ 
o เวลาน้อยไป  
o ขาดผู้เชี่ยวชาญ 
o อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)   
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พ.ศ. 2532 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 ส านักงานเลขานุการกรม 
พ.ศ. 2534 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน 4 กองวิเคราะห์โครงการที่ 1  
พ.ศ. 2535 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน 4 กองวิเคราะห์โครงการที่ 2  
พ.ศ. 2535 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน 4 กองส่งเสริมการลงทุนที่ 4  
พ.ศ. 2538 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน 5 กองส่งเสริมการลงทุนที่ 4  
พ.ศ. 2540 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน 6 กองส่งเสริมการลงทุนที่ 4  
พ.ศ. 2545 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน 6 ว กองบริหารงานสิทธิประโยชน์ 2  
พ.ศ. 2547 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน 7 ว กองบริหารงานสิทธิประโยชน์ 2  
พ.ศ. 2551 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน 7 ว ส านักบริหารการลงทุน 2 
พ.ศ. 2551 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน 8ว ส านักบริหารการลงทุน 2 
พ.ศ. 2551  นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับช านาญการพิเศษ  
 ส านักบริหารการลงทุน 2 
พ.ศ. 2554 นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับช านาญการพิเศษ 
 ประจ าการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น 
พ.ศ. 2557 ผู้อ านวยการ หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและถ่ายทอด

เทคโนโลยี 
พ.ศ. 2560 ผู้อ านวยการบริหาร ส านักการตลาดเพ่ือการลงทุน 
พ.ศ. 2561 ผู้อ านวยการบริหาร กองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ 

 
ต าแหน่งปัจจุบัน ผู้อ านวยการบริหาร กองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ 
 
 


