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บทคดัย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศกึษาความต้องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมส าหรับผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทยภายใต้ข้อตกลงเขต
การค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) โดยการส ารวจกลุ่มผู้ประกอบการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ขนาดกลางและขนาด
ย่อมที่อยู่ในล าดับที่ 2 และล าดับที่ 3 ของห่วงโซ่อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย และเป็นกลุ่มผู้ผลิตในสามองค์ประกอบได้แก่ กลุ่ม
ระบบห้ามล้อและกันสะเทอืน กลุ่มการตกแต่งภายใน และกลุ่มการตกแต่งภายนอก รวมทั้งสิ้น 186 แห่ง การวิจัยคร้ังนี้ เร่ิมจากศึกษา
สภาวะการแข่งขันในปัจจุบันของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย และน าองค์ความรู้มาสร้างแบบสอบถามเพ่ือท าการวิจัยเชิงส ารวจใน
การเกบ็รวบรวมข้อมูลเชิงลึก และแบบสอบถามถูกประเมินโดยผู้เช่ียวชาญทางด้านอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ ผลการวิจัยพบว่า สถาน
ประกอบการที่ให้การตอบแบบสอบถามกลับมาทั้งหมด 69 แห่ง ซ่ึงให้ค่าความเช่ือมั่นในระดับร้อยละ 90 และพบว่าต าแหน่งการ
ปฏบิัติงานของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในระดับผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไปและกรรมการผู้จัดการ รวมกันถึงร้อยละ 72.5 โดยส่วน
ใหญ่แล้วสถานประกอบการประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือมากถึงร้อยละ 62.3 และสถานประกอบการส่วนใหญ่ร้อยละ 65.2 
ไม่มีการเสริมสร้างตราผลิตภณัฑเ์ป็นของตนเอง นอกจากนั้นยังพบว่า กลุ่มระบบห้ามล้อและกันสะเทอืน และกลุ่มตกแต่งภายใน มีความ
ต้องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมที่เร่งด่วนอย่างมีนัยส าคัญ และกลุ่มตกแต่งภายนอกมีความต้องการทางด้านวิศวกรรมที่ไม่เร่งด่วน
อย่างมีนัยส าคัญ โดยล าดับความต้องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมสามารถแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ วิศวกรรมแม่พิมพ์ร้อยละ 
56.5 วิศวกรรมดิจิทลัร้อยละ 53.6 การขึ้นรปูเหลก็กล้าความเค้นสงูร้อยละ 34.8 การขึ้นรปูช้ินส่วนอลูมิเนียมร้อนละ 30.4 และพลาสติก
วิศวกรรมร้อยละ 27.5 นอกจากน้ัน ผลการวิจัยคร้ังนี้ ยังได้เสนอแนะการบูรณาการความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคการศึกษา และ
ภาคเอกชน เพื่อจัดล าดับในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทยต่อไป 
 
ค าส าคญั: ความต้องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม ผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทย ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เขตการค้า 
 เสรีอาเซียน 
 

Abstract 
This research aimed to study the engineering technology needs for Thai auto-part manufacturers under ASEAN Free Trade 

Area (AFTA) agreement.  We surveyed the small and medium enterprises (SMEs) in tier 2 and tier 3 in Thai auto-part 
industrial chain which fell into 3 main groups (break/suspension system, internal decoration, external decoration), 186 
companies.  Then, we established a questionnaire based on what we found in the first step.  The questionnaire was evaluated by 
experts in Thai auto-part industry.  The results of the study showed that questionnaire was sent back by 69 companies. The 
majority of manufacturers do not have their own brands, up to 65.2 %, and do lacking of skilled workforce, up to 62.3 %.  
Moreover, we found that the group of break/suspension system and internal decoration are needed to improve hastily; whilst the 
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external decoration group is not.  In addition, the researcher found that the 5 core technologies that Thai auto-part manufactures 
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บทน า 

 
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มประชาคม

เศรฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: 
AEC) ซ่ึงเป็นกลุ่มเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่มีฐานการผลิต
รวมกนั และมีการเคลื่อนย้ายปัจจัยทางการผลิตระหว่าง
กนัได้อย่างเสรี (Withayathamthat, 2007; Department 
of Foreign Trade, Ministry of Commerce, 2012) 
โดยมสีมาชิกอยู่ทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมียนมาร์ มาเลเซีย 
สงิคโปร์ บรไูน ฟิลิปปินส ์และอนิโดนีเซีย นอกจากนี้ ใน
ปี 2558 รัฐบาลไทยมนีโยบายในการผลักดันให้ประเทศ
ไทยเข้าร่วมเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade 
Area: AFTA) อย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลให้หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ต้องมี
การปรับตวักนัอย่างเร่งด่วน เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถใน
การแข่งขันและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้ น าทาง
เศรษฐกิจของกลุ่ มประชาคมเศรษฐกิจอา เซี ยน 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ที่
เป็นอุตสาหกรรมหลัก และประกอบกับประเทศไทยได้

เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่ม ASEAN 5 ซึ่งเป็นกลุ่ม
ประเทศที่มฐีานการผลิตยานยนตแ์ละชิ้นส่วนยานยนตใ์น
ประเทศของตนเอง (Thailand Automotive Institute, 
Ministry of Industry Thailand, 2015) ได้แก่ ประเทศ
ไทย อนิโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์และเวียดนาม เมื่อ
พิจารณารปูที่ 1 พบว่า สภาวะอตุสาหกรรมยานยนต์ไทย
มีการเติบโตขึ้ น เ ป็นอย่างมาก และรองลงมาคือ
อินโดนีเซีย แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยนั้นยังมีความ
เป็นผู้น าทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยาน
ยนต์ในอาเซียนมาโดยตลอด อย่างไรกต็าม สภาวะการ
แข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตนั้น 
ท าให้เกดิความไม่แน่นอนต่อการเพ่ิมขดีความสามารถได้
อย่างแท้จริง รวมถงึหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสยียังไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างเตม็
ก าลัง ทั้งนี้ ถ้าประเทศไทยร่วมมือกันเพ่ือแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวมาข้างต้น อาจท าให้ประเทศไทยนั้นยังสามารถ
ด ารงความเป็นผู้น าทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์และ
ช้ินส่วนยานยนต์ของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ต่อไปในอนาคตได้อย่างย่ังยืน ((Thailand Automotive 
Institute, Ministry of Industry Thailand, 2015)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 1 ปริมาณการผลิตยานยนต์ของกลุ่มประเทศ ASEAN 5 
 ท่ีมา: Thailand Development Research Institute, TDRI. (2014) 
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จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิของส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Cluster and 
Program Management Office, National Science and 
Technology Development Agency, and Thailand 
Automotive Institute, 2010) พบว่า อุตสาหกรรม
ชิ้ นส่วนยานยนต์ไทยได้สร้างงานให้กับแรงงานจ านวน
กว่า 100,000 คน โดยมผีู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนยาน
ยนต์ประมาณ 1,657 ราย และโรงงานผลิตยานยนต์
ประมาณ 2,237 แห่ง ที่รวมกนัเป็นห่วงโซ่อุตสาหกรรม 
(Niammanee & Uttaterawrong, 2013) ซึ่ ง
ประกอบด้วยกลุ่มผู้ ผลิตชิ้ นส่วนยานยนต์ล าดับที่  1 
(Tier 1) คือผู้ผลิตชิ้ นส่วนยานยนต์เพ่ือจัดส่งให้กับ
โรงงานประกอบยานยนต์โดยตรงและมีความสามารถ
ทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่
ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาดผลิตยานยนต ์
(Original Equipment Market: OEM) เช่น เครื่องยนต ์
เบรก ล้อ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และกลุ่ม
ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ล าดับที่ 2 (Tier 2) และล าดับที่ 
3 (Tier 3) คือผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ย่อย (Individual 
part) เพ่ือจัดส่งให้กบั Tier 1 เช่น ขึ้นรปูโลหะ พลาสติก 
ยาง เหลก็ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และกระจก เป็นต้น 
ส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ประกอบการผลิตชิ้ นส่วนยานยนต์
ขนาดกลางและขนาดย่อมไทยจะอยู่ใน Tier 2 และ Tier 
3 และยังขาดแคลนเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมที่ใช้ใน
กระบวนการผลิต เมื่ อวิเคราะห์ตามเทคโนโลยีด้าน
วิศวกรรมแล้ว พบว่า การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประกอบ
ไปด้วย 6 องค์ประกอบหลักดังนี้  (1) เครื่องยนต์ (2) 
ระบบขับเคลื่อน (3) ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
(4) ระบบห้ามล้อและกันสะเทือน (5) การตกแต่ง
ภายใน และ (6) การตกแต่งภายนอก ในการศึกษา
ข้อมูลทุตยิภมูิครั้งนี้ ยังพบได้อกีว่า องค์ประกอบที่ 1 ถึง 
3 เป็นผู้ประกอบการผลิตชิ้ นส่วนยานยนต์ต่างชาติเป็น
หลัก และองค์ประกอบที่ 4 ถึง 6 เป็นผู้ประกอบการ
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยเป็นหลัก นอกจากนี้ ส  านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ร่วมมือ
กบัสถาบนัยานยนตใ์นวางแผนการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน
วิศวกรรม 5 ด้าน ได้แก่ พลาสติกวิศวกรรม การขึ้นรูป
เหล็กกล้าความเค้นสูง การขึ้ นรูปชิ้ นส่วนอลูมิเนียม 
วิ ศ ว ก ร ร ม แ ม่ พิ ม พ์  แ ล ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ดิ จิ ทั ล 
(CAD/CAM/CAE/Automation) เพ่ือเตรียมไว้เป็น

แนวทางหลักในการพัฒนาขีดความสามารถของ
อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย อย่างไรกต็ามแนว
ทางการพัฒนานั้นยังมคีวามคลุมเครือของข้อมูลเชิงลึกที่
เกี่ยวกับการจัดล าดับความส าคัญของเทคโนโลยีด้าน
วิศวกรรมท าให้ไม่สามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีเข้าไปช่วยเหลือได้อย่าง
แท้จริง 

ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้ จึงมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษา
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการผลิตชิ้ นส่วนยาน
ยนต์ไทยในปัจจุบัน และศึกษาแนวโน้มความต้องการ
ทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมของกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยาน
ยนต์ไทยในสามองค์ประกอบที่มีผู้ประกอบการผลิต
ช้ินส่วนยานยนต์ไทยเป็นหลักได้แก่ กลุ่มระบบห้ามล้อ
และกันสะเทือน กลุ่มการตกแต่งภายใน และกลุ่ มการ
ตกแต่งภายนอก รวมถึงศึกษาความต้องการทาง
เ ทค โ น โ ล ยี ด้ า น วิ ศ ว ก ร รมทั้ ง  5  ด้ า น  ส า ห รั บ
ผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนยานยนตข์นาดกลางและขนาด
ย่อมที่อยู่ใน Tier 2 และ Tier 3 ของห่วงโซ่อตุสาหกรรม
ชิ้ นส่วนยานยนต์ไทยภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี
อาเซียน แล้วน าผลการวิจัยที่ได้มาสรุปผลการจัดล าดับ
ความต้องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมอย่างเป็น
รปูธรรม 
 

เคร่ืองมือและวิธีการวิจยั 
 

การวิจัยในครั้งนี้ เริ่มจากการศึกษาข้อมุลทุติยภูมิ
เกี่ยวกบัความสามารถในการแข่งขัน (Grants, 1991; J. 
Manuel & Debrand, 2013) ของผู้ผลิตชิ้ นส่วนยาน
ยนต์ ไ ท ย  จ า กนั้ น น า อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ที่ ไ ด้ ม า ส ร้ า ง
แบบสอบถาม ซึ่งเป็นเครื่องมือเพ่ือใช้ในการวิจัยเชิง
ส ารวจส าหรับการเกบ็รวบรวมข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ โดยกลุ่มประชากรที่ศึกษาในคร้ังนี้ คือ 
ผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนยานยนตข์นาดกลางและขนาด
ย่อมที่อยู่ใน Tier 2 และ Tier 3 ของห่วงโซ่อตุสาหกรรม
ชิ้ นส่วนยานยนต์ไทย และ เป็นกลุ่ มผู้ ผลิตในสาม
องค์ประกอบได้แก่ กลุ่มระบบห้ามล้อและกันสะเทือน 
กลุ่มการตกแต่งภายใน และกลุ่มการตกแต่งภายนอก ซึ่ง
การวิจัยครั้งนี้ ได้รับการตอบแบบสอบถามกลับมาจาก
สถานประกอบการทั้งสิ้น 69 แห่ง และผู้วิจัยได้ค านวณ
ขนาดของกลุ่มประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างจากสูตรการ
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จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิของส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Cluster and 
Program Management Office, National Science and 
Technology Development Agency, and Thailand 
Automotive Institute, 2010) พบว่า อุตสาหกรรม
ช้ินส่วนยานยนต์ไทยได้สร้างงานให้กับแรงงานจ านวน
กว่า 100,000 คน โดยมผีู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนยาน
ยนต์ประมาณ 1,657 ราย และโรงงานผลิตยานยนต์
ประมาณ 2,237 แห่ง ที่รวมกนัเป็นห่วงโซ่อุตสาหกรรม 
(Niammanee & Uttaterawrong, 2013) ซึ่ ง
ประกอบด้วยกลุ่มผู้ ผลิตชิ้ นส่วนยานยนต์ล าดับที่  1 
(Tier 1) คือผู้ผลิตชิ้ นส่วนยานยนต์เพ่ือจัดส่งให้กับ
โรงงานประกอบยานยนต์โดยตรงและมีความสามารถ
ทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่
ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาดผลิตยานยนต ์
(Original Equipment Market: OEM) เช่น เครื่องยนต ์
เบรก ล้อ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และกลุ่ม
ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ล าดับที่ 2 (Tier 2) และล าดับที่ 
3 (Tier 3) คือผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ย่อย (Individual 
part) เพ่ือจัดส่งให้กบั Tier 1 เช่น ขึ้นรปูโลหะ พลาสติก 
ยาง เหลก็ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และกระจก เป็นต้น 
ส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ประกอบการผลิตชิ้ นส่วนยานยนต์
ขนาดกลางและขนาดย่อมไทยจะอยู่ใน Tier 2 และ Tier 
3 และยังขาดแคลนเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมที่ใช้ใน
กระบวนการผลิต เมื่ อวิเคราะห์ตามเทคโนโลยีด้าน
วิศวกรรมแล้ว พบว่า การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประกอบ
ไปด้วย 6 องค์ประกอบหลักดังนี้  (1) เครื่องยนต์ (2) 
ระบบขับเคลื่อน (3) ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
(4) ระบบห้ามล้อและกันสะเทือน (5) การตกแต่ง
ภายใน และ (6) การตกแต่งภายนอก ในการศึกษา
ข้อมูลทุตยิภมูิครั้งนี้ ยังพบได้อกีว่า องค์ประกอบที่ 1 ถึง 
3 เป็นผู้ประกอบการผลิตชิ้ นส่วนยานยนต์ต่างชาติเป็น
หลัก และองค์ประกอบที่ 4 ถึง 6 เป็นผู้ประกอบการ
ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทยเป็นหลัก นอกจากนี้ ส  านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ร่วมมือ
กบัสถาบนัยานยนตใ์นวางแผนการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน
วิศวกรรม 5 ด้าน ได้แก่ พลาสติกวิศวกรรม การขึ้นรูป
เหล็กกล้าความเค้นสูง การขึ้ นรูปชิ้ นส่วนอลูมิเนียม 
วิ ศ ว ก ร ร ม แ ม่ พิ ม พ์  แ ล ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ดิ จิ ทั ล 
(CAD/CAM/CAE/Automation) เพ่ือเตรียมไว้เป็น

แนวทางหลักในการพัฒนาขีดความสามารถของ
อุตสาหกรรมชิ้ นส่วนยานยนต์ไทย อย่างไรกต็ามแนว
ทางการพัฒนานั้นยังมคีวามคลุมเครือของข้อมูลเชิงลึกที่
เกี่ยวกับการจัดล าดับความส าคัญของเทคโนโลยีด้าน
วิศวกรรมท าให้ไม่สามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีเข้าไปช่วยเหลือได้อย่าง
แท้จริง 

ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้ จึงมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษา
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการผลิตชิ้ นส่วนยาน
ยนต์ไทยในปัจจุบัน และศึกษาแนวโน้มความต้องการ
ทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมของกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยาน
ยนต์ไทยในสามองค์ประกอบที่มีผู้ประกอบการผลิต
ช้ินส่วนยานยนต์ไทยเป็นหลักได้แก่ กลุ่มระบบห้ามล้อ
และกันสะเทือน กลุ่มการตกแต่งภายใน และกลุ่ มการ
ตกแต่งภายนอก รวมถึงศึกษาความต้องการทาง
เ ทค โ น โ ล ยี ด้ า น วิ ศ ว ก ร รมทั้ ง  5  ด้ า น  ส า ห รั บ
ผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนยานยนตข์นาดกลางและขนาด
ย่อมที่อยู่ใน Tier 2 และ Tier 3 ของห่วงโซ่อตุสาหกรรม
ชิ้ นส่วนยานยนต์ไทยภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี
อาเซียน แล้วน าผลการวิจัยที่ได้มาสรุปผลการจัดล าดับ
ความต้องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมอย่างเป็น
รปูธรรม 
 

เคร่ืองมือและวิธีการวิจยั 
 

การวิจัยในครั้งนี้ เริ่มจากการศึกษาข้อมุลทุติยภูมิ
เกี่ยวกบัความสามารถในการแข่งขัน (Grants, 1991; J. 
Manuel & Debrand, 2013) ของผู้ผลิตชิ้ นส่วนยาน
ยนต์ ไ ท ย  จ า กนั้ น น า อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ที่ ไ ด้ ม า ส ร้ า ง
แบบสอบถาม ซึ่งเป็นเครื่องมือเพ่ือใช้ในการวิจัยเชิง
ส ารวจส าหรับการเกบ็รวบรวมข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ โดยกลุ่มประชากรที่ศึกษาในคร้ังนี้ คือ 
ผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนยานยนตข์นาดกลางและขนาด
ย่อมที่อยู่ใน Tier 2 และ Tier 3 ของห่วงโซ่อตุสาหกรรม
ชิ้ นส่วนยานยนต์ไทย และ เป็นกลุ่ มผู้ ผลิตในสาม
องค์ประกอบได้แก่ กลุ่มระบบห้ามล้อและกันสะเทือน 
กลุ่มการตกแต่งภายใน และกลุ่มการตกแต่งภายนอก ซ่ึง
การวิจัยครั้งนี้ ได้รับการตอบแบบสอบถามกลับมาจาก
สถานประกอบการทั้งสิ้น 69 แห่ง และผู้วิจัยได้ค านวณ
ขนาดของกลุ่มประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างจากสูตรการ

ค านวณของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1967) และ
พบ ว่ า ร ะ ดั บค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น อ ยู่ ที่ ร้ อ ย ล ะ  9 0  ซึ่ ง
แบบสอบถามส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย 4 
ส่วนได้แก่ (1) คุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม (2) 
คุณลักษณะของสถานประกอบการ (3) แนวโน้มความ
ต้องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมที่แท้จริง (4) 
ทัศนคติและวิสัยทัศน์ของผู้ ประกอบการ (5) ความ
คดิเหน็ด้านอื่น ๆ ของผู้ประกอบการ 
 เคร่ืองมอืแบบสอบถามที่ใช้ในการเกบ็รวบรวม
ข้อมูลของการวิจัยในคร้ังนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ 
(Gaiyawan, 2007) ด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Congruence: IOC) โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 3 ท่าน และได้ค่า IOC ของข้อ
ค าถามมากกว่า 0.60 ทุกข้อ ดังนั้ นแบบสอบถาม
สามารถน าไปใช้ในการส ารวจเพ่ือเกบ็รวบรวมข้อมูลเพ่ือ
การวิจัยในครั้งนี้ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ผู้ วิจัยได้ใช้
สถติใินการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ร้อย
ละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานทาง
สถิติด้วยวิธี F-test รวมถึงทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
ด้วยวิธี Post-hoc Comparison โดยใช้โปรแกรม IBM 
SPSS Statistic Version 23 และ Microsoft Excel 
2013 ส าหรับวิ เคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิที่ ไ ด้จาก
แบบสอบถามทั้งหมด อย่างไรกต็ามผู้ วิจัยจะแสดงผล
การวิเคราะห์ในส่วนที่ 1 ถึง 3 เท่านั้น และเป็นข้อมูล
ส่วนส าคญัต่อการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการ

แข่งขนัที่ย่ังยืนให้กบัผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ไทยได้เป็นอย่างดี 
 

ผลและวิจารณผ์ลการวิจยั 
 

 คุณลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถาม 
 การศึกษาและเกบ็รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเพศ วุฒิ
การศึกษา อายุงาน ต าแหน่งในการปฏิบัติการ เพ่ือ
วิเคราะห์ความเหมาะสมของข้อมูลที่เกบ็รวบรวมมาได้
นั้นมีความเชื่อถือและมีความเที่ยงตรงต่อสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมชิ้ นส่วนยานยนต์ไทยในปัจจุบัน
มากน้อยเพียงใด ดังนั้นผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นเพศชายร้อยละ 75.4 และเพศหญิง
ร้อยละ 24.6 ซึ่งมีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 55.1 42.0 
และ 2.9 ตามล าดับ และยังมีอายุงานที่มากกว่า 10 ขึ้น
ไปรวมกันถึงร้อยละ 68.1 นอกจากนี้ ยังพบว่าต าแหน่ง
ในการปฏบิตักิารของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับผู้จัดการร้อยละ 40.6 กรรมการผู้จัดการร้อยละ 
17.4 และผู้จัดการทั่วไปร้อยละ 14.5 ซึ่ งรวมกนัถึงร้อย
ละ 72.5 ดงัแสดงในรปูที่ 2 ดงันั้นเมื่อพิจารณาภาพรวม
ด้านคุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถามแล้วแสดงให้
เห็น ว่า ข้อมูลที่ ไ ด้จากแบบสอบถามฉบับนี้ มีความ
น่าเช่ือถือและมีความเที่ยงตรงต่อสถานการณ์ที่ เกิด
ขึ้นกับอุตสาหกรรมชิ้ นส่วนยานยนต์ไทยในปัจจุบัน ได้
เป็นอย่างยิ่ง 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 2 ต าแหน่งในการปฏบิัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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คุณลกัษณะของสถานประกอบการ 
การศึกษาและเกบ็รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกบัปัญหาและ

ผลกระทบที่เกิดขึ้ นในปัจจุบันของสถานประกอบการ
ผลิตชิ้ นส่วนยานยนต์ขนาดกลางและขนาดย่อมที่อยู่ใน 
Tier 2 และ Tier 3 ของห่วงโซ่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยาน
ยนต์ไทย และกลุ่ มผู้ ผลิตชิ้ นส่วนยานยนต์ในสาม
องค์ประกอบได้แก่ กลุ่มระบบห้ามล้อและกันสะเทือน 
กลุ่มการตกแต่งภายใน และกลุ่มการตกแต่งภายนอก 
ดงันั้นผลการวิเคราะห์พบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่
ไม่มีการเสริมสร้างตราผลิตภัณฑ์ (Brand) เป็นของ

ตนเองมากถึงร้อยละ 65.2 และประสบปัญหาการขาด
แคลนแรงงานฝีมือถึงร้อยละ 62.3 ซึ่งเป็นเหตุท าให้
ก าไรสทุธลิดลงมากถงึร้อยละ 52.2 และปริมาณการผลิต
ลดลงถงึร้อยละ 44.9 ในปี 2558 เมื่อเที่ยบกบัปี 2557 
แต่ในทางกลับกนัสถานประกอบการเหล่านี้ ได้จัดเตรียม
งบประมาณที่ใช้ในการอบรมและพัฒนาบุคลากรไว้เป็น
จ านวนมากถึงร้อยละ 76.8 แสดงให้เห็นว่าสถาน
ประกอบการส่วนใหญ่ได้สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดดงัแสดงในตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1 ผลของสถานการณ์ในการด าเนินธุรกจิของสถานประกอบการ 
การเสริมสรา้งตราผลิตภณัฑ ์ จ านวน รอ้ยละ 

มี 
ไม่มี 
รวม 

24 
45 
69 

34.8 
65.2 
100.0 

ความเพียงพอของช่างแรงงานฝีมือ จ านวน รอ้ยละ 
มี 
ไม่มี 
รวม 

26 
43 
69 

37.7 
62.3 
100.0 

งบประมาณที่ใชใ้นการอบรมและพฒันาบุคลากร จ านวน รอ้ยละ 
มี 
ไม่มี 
รวม 

53 
16 
69 

76.8 
23.2 
100.0 

 
แนวโน้มความต้องการทางเทคโนโลยีด้าน

วิศวกรรมท่ีแทจ้ริง 
การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความ

ต้องการเทคโนโลยีที่สามารถน ามาใช้ในปัจจุบันได้อย่าง
แท้จริงเช่น เทคโนโลยีที่สามารถลดต้นทุนในการผลิต 
เทคโนโลยีที่ใช้ส าหรับขึ้นรูปชิ้ นส่วนยานยนต์สมัยใหม่ 
เทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยในการใช้งาน เทคโนโลยีที่
สะอาดและเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีด้านดจิิทลั 
เป็นต้น แล้วน าข้อมูลที่ได้ไปทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
เพ่ือหาแนวโน้มความต้องการทางเทคโนโลยีในภาพรวม
ที่แท้จริง ซึ่งผลการวิเคราะห์ความต้องการทางเทคโนโลยี
ที่แท้จริงของผู้ประกอบการผลิตชิ้ นส่วนยานยนต์ขนาด

กลางและขนาดย่อมที่อยู่ใน Tier 2 และ Tier 3 ของห่วง
โซ่อุตสาหกรรมชิ้ นส่วนยานยนต์ไทย และกลุ่มผู้ผลิต
ชิ้นส่วนยานยนตใ์นสามองคป์ระกอบ (กลุ่มระบบห้ามล้อ
และกันสะเทือน กลุ่มการตกแต่งภายใน และกลุ่มการ
ตกแต่งภายนอก) โดยใช้สถิติทดสอบ F-test สถิติ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทิศทางเดียว  One-way 
ANOVA พบว่า P-value<0.05 และค่า F0>F critical 
(=3.136) ดังแสดงตามตารางที่ 2 ดังนั้น กลุ่มผู้ผลิต
ชิ้ นส่วนยานยนต์ทั้งสามกลุ่มจึงมีความต้องการทาง
เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
อย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม  
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ผลกระทบที่เกิดขึ้ นในปัจจุบันของสถานประกอบการ
ผลิตชิ้ นส่วนยานยนต์ขนาดกลางและขนาดย่อมที่อยู่ใน 
Tier 2 และ Tier 3 ของห่วงโซ่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยาน
ยนต์ไทย และกลุ่ มผู้ ผลิตชิ้ นส่วนยานยนต์ในสาม
องค์ประกอบได้แก่ กลุ่มระบบห้ามล้อและกันสะเทือน 
กลุ่มการตกแต่งภายใน และกลุ่มการตกแต่งภายนอก 
ดงันั้นผลการวิเคราะห์พบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่
ไม่มีการเสริมสร้างตราผลิตภัณฑ์ (Brand) เป็นของ

ตนเองมากถึงร้อยละ 65.2 และประสบปัญหาการขาด
แคลนแรงงานฝีมือถึงร้อยละ 62.3 ซึ่งเป็นเหตุท าให้
ก าไรสทุธลิดลงมากถงึร้อยละ 52.2 และปริมาณการผลิต
ลดลงถงึร้อยละ 44.9 ในปี 2558 เมื่อเที่ยบกบัปี 2557 
แต่ในทางกลับกนัสถานประกอบการเหล่านี้ ได้จัดเตรียม
งบประมาณที่ใช้ในการอบรมและพัฒนาบุคลากรไว้เป็น
จ านวนมากถึงร้อยละ 76.8 แสดงให้เห็นว่าสถาน
ประกอบการส่วนใหญ่ได้สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดดงัแสดงในตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1 ผลของสถานการณ์ในการด าเนินธุรกจิของสถานประกอบการ 
การเสริมสรา้งตราผลิตภณัฑ ์ จ านวน รอ้ยละ 

มี 
ไม่มี 
รวม 

24 
45 
69 

34.8 
65.2 
100.0 

ความเพียงพอของช่างแรงงานฝีมือ จ านวน รอ้ยละ 
มี 
ไม่มี 
รวม 

26 
43 
69 

37.7 
62.3 
100.0 

งบประมาณที่ใชใ้นการอบรมและพฒันาบุคลากร จ านวน รอ้ยละ 
มี 
ไม่มี 
รวม 

53 
16 
69 

76.8 
23.2 
100.0 

 
แนวโน้มความต้องการทางเทคโนโลยีด้าน

วิศวกรรมท่ีแทจ้ริง 
การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความ

ต้องการเทคโนโลยีที่สามารถน ามาใช้ในปัจจุบันได้อย่าง
แท้จริงเช่น เทคโนโลยีที่สามารถลดต้นทุนในการผลิต 
เทคโนโลยีที่ใช้ส าหรับขึ้นรูปชิ้ นส่วนยานยนต์สมัยใหม่ 
เทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยในการใช้งาน เทคโนโลยีที่
สะอาดและเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีด้านดจิิทลั 
เป็นต้น แล้วน าข้อมูลที่ได้ไปทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
เพ่ือหาแนวโน้มความต้องการทางเทคโนโลยีในภาพรวม
ที่แท้จริง ซึ่งผลการวิเคราะห์ความต้องการทางเทคโนโลยี
ที่แท้จริงของผู้ประกอบการผลิตชิ้ นส่วนยานยนต์ขนาด

กลางและขนาดย่อมที่อยู่ใน Tier 2 และ Tier 3 ของห่วง
โซ่อุตสาหกรรมชิ้ นส่วนยานยนต์ไทย และกลุ่มผู้ผลิต
ชิ้นส่วนยานยนตใ์นสามองคป์ระกอบ (กลุ่มระบบห้ามล้อ
และกันสะเทือน กลุ่มการตกแต่งภายใน และกลุ่มการ
ตกแต่งภายนอก) โดยใช้สถิติทดสอบ F-test สถิติ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทิศทางเดียว  One-way 
ANOVA พบว่า P-value<0.05 และค่า F0>F critical 
(=3.136) ดังแสดงตามตารางที่ 2 ดังนั้น กลุ่มผู้ผลิต
ชิ้ นส่วนยานยนต์ทั้งสามกลุ่มจึงมีความต้องการทาง
เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
อย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม  

 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความต้องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม 

แหล่งท่ีมาของความแปรปรวน 
(Source of Variation) 

ผลบวกก าลงั
สอง 
(SS) 

องศา
เสรี 
(df) 

ค่าเฉลีย่ผลบวก
ก าลงัสอง 
(MS) 

F0 P-value 
ค่าวิกฤต 

(F 
critical) 

กลุ่มผูผ้ลิตในสามองคป์ระกอบ 1.825 2 0.913 3.921 0.025 3.136 
ค่าความผิดพลาด 15.360 66 0.233 

   
       ทั้งหมด 17.185 68 

    
 

เนื่องจากความต้องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม
ของผู้ผลิตชิ้ นส่วนยานยนต์ทั้งสามกลุ่มแตกต่างกัน ผู้วิจัย
ได้จึงได้วิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้ Post-hoc Comparison ใน
การทดสอบค่าหาข้อเทจ็จริงโดยจับกลุ่มทดสอบกันเป็นคู่ 
เพ่ือทดสอบสมมุติฐานว่าค่าเฉล่ียของกลุ่มผู้ผลิตชิ้ นส่วน
ยานยนตก์ลุ่มใดที่มคีวามแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 ดังแสดงในรูปที่ 3 ถึงรูปที่ 5 เมื่อพิจารณารูปที่ 3 
พบว่า P-value เท่ากบั 0.293 มีค่ามากกว่า 0.05 และค่า t 
Stat เท่ากับ 1.065 ซึ่งน้อยกว่าค่า t Critical two-tail 
เท่ากับ 2.017 ดังนั้น กลุ่มระบบห้ามล้อและกันสะเทือน 
และกลุ่มการตกแต่งภายใน มีความต้องการทางเทคโนโลยี
ด้านวิศวกรรมที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ และเมื่อ
พิจารณารูปที่ 4 พบว่า P-value เท่ากับ 0.003 มีค่าน้อย
กว่า 0.05 และค่า t Stat เท่ากับ 3.123 ซึ่งมากกว่าค่า t 
Critical two-tail เท่ากบั 2.021 ดังนั้น กลุ่มผู้ผลิตระบบ

ห้ามล้อและกันสะเทือน และกลุ่มการตกแต่งภายนอกมี
ความต้องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมที่แตกต่างกัน
อย่างมนีัยส าคญัที่ 0.05 

เมื่อพิจารณารูปที่ 5 พบว่า P-value เท่ากับ 0.081 มี
ค่ามากกว่า 0.05 และค่า t Stat เท่ากบั 1.779 ซึ่งน้อยกว่า
ค่า t Critical two-tail เท่ากบั 2.010 ดังนั้น กลุ่มตกแต่ง
ภายใน และกลุ่มการตกแต่งภายนอก มีความต้องการทาง
เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
เพราะฉะนั้น ผู้ผลิตกลุ่มระบบห้ามล้อและกนัสะเทอืน และ
กลุ่มตกแต่งภายใน มีความต้องการทางเทคโนโลยีด้าน
วิศวกรรมที่ใช้ในการผลิตชิ้ นส่วนยานยนต์มากกว่ากลุ่ม
ตกแต่งภายนอก อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 และแสดง
ค่าเฉล่ียของความต้องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมได้
ดงัรปูที่ 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 ความต้องการทางเทคโนโลยด้านวิศวกรรมระหว่างกลุ่มผู้ผลิตระบบห้ามล้อและกนัสะเทอืน และกลุ่มการตกแต่งภายใน 
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รูปท่ี 4 ความต้องการทางเทคโนโลยด้านวิศวกรรมระหว่างกลุ่มระบบห้ามล้อและกนัสะเทอืน และกลุ่มการตกแต่งภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5 ความต้องการทางเทคโนโลยด้านวิศวกรรมระหว่างกลุ่มตกแต่งภายใน และกลุ่มการตกแต่งภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 6 แนวโน้มความต้องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมของผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทยในสามองค์ประกอบ 
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รูปท่ี 4 ความต้องการทางเทคโนโลยด้านวิศวกรรมระหว่างกลุ่มระบบห้ามล้อและกนัสะเทอืน และกลุ่มการตกแต่งภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5 ความต้องการทางเทคโนโลยด้านวิศวกรรมระหว่างกลุ่มตกแต่งภายใน และกลุ่มการตกแต่งภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 6 แนวโน้มความต้องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมของผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทยในสามองค์ประกอบ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 7 ล าดับความต้องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม 5 ด้าน 

 
แนวโน้มความต้องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม

ของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยทั้งสามกลุ่มองค์ประกอบ 
ได้แสดงดังรูปที่ 6 และเมื่อพิจารณาแล้วพบว่า กลุ่ม
ระบบห้ามล้อและกนัสะเทอืนมค่ีาเฉล่ียอยู่ที่ 3.319 กลุ่ม
ตกแต่งภายในเฉล่ียอยู่ที่  3 .148 และกลุ่มตกแต่ง
ภายนอกเฉล่ียแล้วอยู่ที่ 2.906 และแสดงให้เหน็ว่า กลุ่ม
ตกแต่งภายนอกยังมีความต้องการทางเทคโนโลยีด้าน
วิศวกรรมในระดับปานกลาง เนื่องจากชิ้ นส่วนยานยนต์
ภายนอกยังสามารถใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิต
และการขึ้นรปูแบบเดมิได้ และชิ้นส่วนยานยนต์ภายนอก
ไม่มคีวามซับซ้อนมากนักจึงไม่จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่
ทนัสมยัเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต แต่ในทางกลับกนั 
กลุ่มระบบห้ามล้อและกันสะเทือน และกลุ่มตกแต่ง
ภายใน มคีวามต้องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมที่ใช้
ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนตท์ี่สงูมากและมีความต้องการ
อย่างเร่งด่วน อาทเิช่น การใช้วิศวกรรมดิจิทัลมาช่วยใน
การออกแบบจ าลองทดสอบระบบการใช้งานของช่วงล่าง
ยานยนต ์และการใช้วิศวกรรมแม่พิมพ์ร่วมกบัวิศวกรรม
ดิจิทัลในการออกแบบและทดสอบแม่พิมพ์ก่อนที่จะ
น าไปใช้ในกระบวนการขึ้ นรูปจริง นอกจากนี้  (Policy 
Research, National Science and Technology 
Development Agency,  2013) วิศวกรรมแม่พิมพ์
ยังให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีที่เรียกว่า “ไทรโบโลยี 
(Tribology)” ซึ่ ง เ ป็นเทคโนโลยีที่มีการศึกษาและ
ประยุกต์ใช้หลักการของแรงเสียดทาน (Friction) การ
หล่อลื่น (Lubrication) และการสึกหรอ (Wear) มาใช้

ในงานแม่พิมพ์ เ พ่ือใ ห้ เ ข้า ใจถึ งลักษณะของการ
เสื่อมสภาพ (Degradation) และหาสาเหตุเพ่ือท าการ
แก้ไขปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ้ นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยังพบว่าความต้องการทางเทคโนโลยีด้าน
วิศวกรรมทั้ง 5 ด้าน ที่มีความส าคัญต่อผู้ผลิตชิ้ นส่วน
ยานยนต์ไทยสามารถเรียงล าดับความต้องการได้ดังนี้  
วิศวกรรมแม่พิมพ์ร้อยละ 56.5 วิศวกรรมดิจิทลัร้อยละ 
53.6 การขึ้นรปูเหลก็กล้าความเค้นสงูร้อยละ 34.8 การ
ขึ้ นรูปช้ินส่วนอลูมิเนียมร้อนละ 30.4 และพลาสติก
วิศวกรรมร้อยละ 27.5 ดงัแสดงในรปูที่ 7 

 
สรุปผลการศึกษา 

 
 การศึกษาความต้องการด้านวิศวกรรมของผู้ผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ไทยสามารถทราบถึงปัญหาที่เกดิขึ้นใน
ปัจจุบัน โดยพบว่าผู้ประกอบการผลิตช้ินส่วนยานยนต์
ขนาดกลางและขนาดย่อมไทยส่วนใหญ่แล้วไม่มีการ
ส่ง เสริมตราสินค้า (Brand) และยังขาดแคลนช่าง
แรงงานฝีมอืเป็นจ านวนมาก ท าให้ปริมาณการผลิตลดลง
เนื่องจากขาดแคลนแรงงานในกระบวนการผลิตช้ินส่วน
ยานยนต์และส่งผลลุกลามจนเป็นเหตุให้ก าไรสทุธิลดลง
อกีด้วย แต่อย่างไรกต็ามสถานประกอบการผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ไทยได้มีการจัดเตรียมงบประมาณที่ใช้ในการ
อบรมและพัฒนาบุคลากรไว้เป็นจ านวนมาก แสดงถึง
สถานประกอบการได้สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร แต่
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ยังขาดแคลนความพร้อมทางด้านบุคลากรและทศิทางใน
การพัฒนาที่แท้จริง 
 ความต้องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมของกลุ่ม
ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยในสามองค์ประกอบสามารถ
สรุปได้ว่า กลุ่มระบบห้ามล้อและกันสะเทือน และกลุ่ม
ตกแต่งภายใน มีความต้องการทางเทคโนโลยีด้าน
วิศวกรรมที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อย่างเร่งด่วน 
และกลุ่มตกแต่งภายนอกมีความต้องการทางด้าน
วิศวกรรมอย่างไม่เร่งด่วน 

ความต้องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมทั้ง 5 
ด้าน ส าหรับการยกระดับขีดความสามารถให้กับ
ผู้ประกอบการผลิตชิ้ นส่วนยานยนต์ไทย ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้
สรุปผลการศึกษาและจัดล าดับจากความต้องการทาง
เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมที่มีความต้องการอย่างเร่งด่วน
ส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่อยู่ใน 
Tier 2 และ Tier 3 ของห่วงโซ่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยาน
ยนต์ไทยออกเป็นสองกลุ่มหลัก ๆ ดังนี้  กลุ่มที่มีความ
ต้องการอย่างเร่งด่วนมากที่สดุได้แก่ วิศวกรรมแม่พิมพ์
และวิศวกรรมดิจิทลั และกลุ่มที่มีความต้องการอย่างไม่
เร่งด่วนได้แก่ การขึ้นรูปเหลก็กล้าความเค้นสูง การขึ้ น
รปูชิ้นส่วนอลูมเินี่ยมและพลาสตกิวิศวกรรม 

ดังนั้น เมื่อไทยเข้าร่วมเขตการค้าเสรีอาเซียนอยาง
เตม็รปูแบบในปี 2558  ผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนยาน
ยนต์ไทยควรพยายามเพ่ิมมาตรฐานในตัวผลิตภัณฑ์
ชิ้ นส่วนยานยนต์ให้ไ ด้มากที่สุด โดยอาจใช้วิธีการ
แลกเปล่ียนทางเทคโนโลยีระหว่างสถานประกอบการ 
และยังสามารถขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน รวมถงึสถาบนัการศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสยี ที่สามารถเข้าไปช่วยเหลือและให้การสนับสนุน เพ่ือ
ลดต้นทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม 
นอกจากนั้นข้อเทจ็จริงจากการศึกษาเหล่านี้ จะถูกน าไป
เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่น ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิเพ่ือเป็นแนวทางใน
การจัดล าดบัให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีเข้าไปช่วยเหลือในการ
ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการผลิตชิ้ นส่วนยานยนต์ไทยต่อไปได้อย่าง
ยั่งยืน 
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ยังขาดแคลนความพร้อมทางด้านบุคลากรและทศิทางใน
การพัฒนาที่แท้จริง 
 ความต้องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมของกลุ่ม
ผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทยในสามองค์ประกอบสามารถ
สรุปได้ว่า กลุ่มระบบห้ามล้อและกันสะเทือน และกลุ่ม
ตกแต่งภายใน มีความต้องการทางเทคโนโลยีด้าน
วิศวกรรมที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อย่างเร่งด่วน 
และกลุ่มตกแต่งภายนอกมีความต้องการทางด้าน
วิศวกรรมอย่างไม่เร่งด่วน 

ความต้องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมทั้ง 5 
ด้าน ส าหรับการยกระดับขีดความสามารถให้กับ
ผู้ประกอบการผลิตชิ้ นส่วนยานยนต์ไทย ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้
สรุปผลการศึกษาและจัดล าดับจากความต้องการทาง
เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมที่มีความต้องการอย่างเร่งด่วน
ส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่อยู่ใน 
Tier 2 และ Tier 3 ของห่วงโซ่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยาน
ยนต์ไทยออกเป็นสองกลุ่มหลัก ๆ ดังนี้  กลุ่มที่มีความ
ต้องการอย่างเร่งด่วนมากที่สดุได้แก่ วิศวกรรมแม่พิมพ์
และวิศวกรรมดิจิทลั และกลุ่มที่มีความต้องการอย่างไม่
เร่งด่วนได้แก่ การขึ้นรูปเหลก็กล้าความเค้นสูง การขึ้ น
รปูชิ้นส่วนอลูมเินี่ยมและพลาสตกิวิศวกรรม 

ดังนั้น เมื่อไทยเข้าร่วมเขตการค้าเสรีอาเซียนอยาง
เตม็รปูแบบในปี 2558  ผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนยาน
ยนต์ไทยควรพยายามเพ่ิมมาตรฐานในตัวผลิตภัณฑ์
ช้ินส่วนยานยนต์ให้ไ ด้มากที่สุด โดยอาจใช้วิธีการ
แลกเปล่ียนทางเทคโนโลยีระหว่างสถานประกอบการ 
และยังสามารถขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน รวมถงึสถาบนัการศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสยี ที่สามารถเข้าไปช่วยเหลือและให้การสนับสนุน เพ่ือ
ลดต้นทุนในการพัฒนาเทคโนโลยี ด้ านวิศวกรรม 
นอกจากนั้นข้อเทจ็จริงจากการศึกษาเหล่านี้ จะถูกน าไป
เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่น ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิเพ่ือเป็นแนวทางใน
การจัดล าดบัให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีเข้าไปช่วยเหลือในการ
ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการผลิตชิ้ นส่วนยานยนต์ไทยต่อไปได้อย่าง
ยั่งยืน 
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 การวิจัยในครั้งนี้ ส  าเรจ็ได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้สละเวลาในการตรวจสอบคุณภาพและ
ปรั บปรุ ง แ ก้ ไ ข แบบสอบถาม  ร วมไปถึ ง ผู้ ต อบ
แบบสอบถามจากสถานประกอบการผลิตชิ้ นส่วนยาน
ยนต์ทุกท่าน และสมาคมผู้ผลิตชิ้ นส่วนยานยนต์ไทยที่
เปิดโอกาสให้เข้าไปเกบ็รวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยใน
ครั้งนี้  ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว้ ณ ที่นี้
ด้วย 
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