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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้ องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมสาหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยภายใต้ ข้อตกลงเขต
การค้ าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) โดยการสารวจกลุ่มผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ขนาดกลางและขนาด
ย่อมที่อยู่ในลาดับที่ 2 และลาดับที่ 3 ของห่วงโซ่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย และเป็ นกลุ่มผู้ผลิตในสามองค์ประกอบได้ แก่ กลุ่ม
ระบบห้ ามล้ อและกันสะเทือน กลุ่มการตกแต่งภายใน และกลุ่มการตกแต่ งภายนอก รวมทั้งสิ้น 186 แห่ง การวิจัยครั้งนี้เริ่มจากศึกษา
สภาวะการแข่งขันในปัจจุบันของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย และนาองค์ความรู้มาสร้ างแบบสอบถามเพื่อทาการวิจัยเชิงสารวจใน
การเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงลึก และแบบสอบถามถูกประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้ านอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ผลการวิจัยพบว่า สถาน
ประกอบการที่ให้ ก ารตอบแบบสอบถามกลับ มาทั้งหมด 69 แห่ ง ซึ่งให้ ค่าความเชื่อมั่ นในระดับ ร้ อยละ 90 และพบว่ าตาแหน่ ง การ
ปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในระดับผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไปและกรรมการผู้จัดการ รวมกันถึงร้ อยละ 72.5 โดยส่วน
ใหญ่แล้ วสถานประกอบการประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝี มือมากถึงร้ อยละ 62.3 และสถานประกอบการส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.2
ไม่มีการเสริมสร้ างตราผลิตภัณฑ์เป็ นของตนเอง นอกจากนั้นยังพบว่า กลุ่มระบบห้ ามล้ อและกันสะเทือน และกลุ่มตกแต่งภายใน มีความ
ต้ องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมที่เร่งด่ วนอย่ างมีนัยสาคัญ และกลุ่มตกแต่ งภายนอกมีความต้ องการทางด้ านวิศวกรรมที่ไม่เร่งด่วน
อย่ างมีนัยสาคัญ โดยลาดับ ความต้ องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมสามารถแบ่ งออกเป็ น 5 ด้ าน ได้ แก่ วิศวกรรมแม่ พิมพ์ร้อยละ
56.5 วิศวกรรมดิจิทลั ร้ อยละ 53.6 การขึ้นรูปเหล็กกล้ าความเค้ นสูงร้ อยละ 34.8 การขึ้นรูปชิ้นส่วนอลูมิเนียมร้ อนละ 30.4 และพลาสติก
วิ ศวกรรมร้ อ ยละ 27.5 นอกจากนั้น ผลการวิ จั ย ครั้งนี้ยั งได้ เ สนอแนะการบู รณาการความร่ ว มมื อ จากภาครัฐ ภาคการศึก ษา และ
ภาคเอกชน เพื่อจัดลาดับในการให้ ความช่วยเหลือแก่ผ้ ผู ลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยต่อไป
คาสาคัญ: ความต้ องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เขตการค้ า
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
should recognize can be arranged as follows: mold/die engineering 56.3 %, digital engineering 53.6 %, high tensile strength
steel forming 34.8 %, aluminum parts forming 30.4 %, and engineering plastics 27.5 %. This research also recommended the
integrated working among government, academic, and private sectors in order to accomplish the mission.
Keywords: Engineering Technology Demands, Thai Auto-part Manufactures, SMEs, ASEAN Free Trade Area

บทนา
ประเทศไทยเป็ นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่ม ประชาคม
เศรฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community:
AEC) ซึ่งเป็ นกลุ่มเศรษฐกิจขนาดใหญ่ท่ีมีฐานการผลิต
รวมกัน และมีการเคลื่อนย้ ายปั จจัยทางการผลิตระหว่าง
กันได้ อย่างเสรี (Withayathamthat, 2007; Department
of Foreign Trade, Ministry of Commerce, 2012)
โดยมีสมาชิกอยู่ท้งั หมด 10 ประเทศ ได้ แก่ ประเทศไทย
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว กั ม พู ช า
สาธารณรั ฐ สัง คมนิ ย มเวี ย ดนาม เมี ย นมาร์ มาเลเซี ย
สิงคโปร์ บรูไน ฟิ ลิปปิ นส์ และอินโดนีเซีย นอกจากนี้ใน
ปี 2558 รัฐบาลไทยมีนโยบายในการผลักดันให้ ประเทศ
ไทยเข้ าร่วมเขตการค้ าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade
Area: AFTA) อย่ า งเต็ม รู ป แบบ ส่ ง ผลให้ หน่ ว ยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ต้ องมี
การปรับตัวกันอย่างเร่งด่วน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่ ง ขั น และผลั ก ดั น ให้ ประเทศไทยเป็ นผู้ น าทาง
เศรษฐกิ จ ของกลุ่ มประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ท่ี
เป็ นอุตสาหกรรมหลัก และประกอบกับ ประเทศไทยได้

เป็ นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่ม ASEAN 5 ซึ่ง เป็ นกลุ่ม
ประเทศที่มฐี านการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ใน
ประเทศของตนเอง (Thailand Automotive Institute,
Ministry of Industry Thailand, 2015) ได้ แก่ ประเทศ
ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ และเวียดนาม เมื่อ
พิจารณารูปที่ 1 พบว่า สภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
มี ก ารเติ บ โตขึ้ น เป็ นอย่ า งมาก และรองลงมาคื อ
อินโดนีเซีย แสดงให้ เห็นว่ าประเทศไทยนั้นยังมีความ
เป็ นผู้นาทางด้ านอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยาน
ยนต์ในอาเซียนมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม สภาวะการ
แข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่ างต่อเนื่องในอนาคตนั้น
ทาให้ เกิดความไม่แน่นอนต่อการเพิ่มขีดความสามารถได้
อย่างแท้ จริง รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องและผู้มี
ส่วนได้ ส่วนเสียยังไม่สามารถเข้ าไปช่วยเหลือได้ อย่างเต็ม
กาลัง ทั้ง นี้ถ้าประเทศไทยร่ ว มมือกัน เพื่ อแก้ ไขปั ญ หา
ดังกล่าวมาข้ างต้ น อาจทาให้ ประเทศไทยนั้นยังสามารถ
ดารงความเป็ นผู้นาทางด้ านอุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ้นส่วนยานยนต์ของกลุ่ มประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย น
ต่อไปในอนาคตได้ อย่างยั่งยืน ((Thailand Automotive
Institute, Ministry of Industry Thailand, 2015)

รูปที่ 1 ปริมาณการผลิตยานยนต์ของกลุ่มประเทศ ASEAN 5
ที่มา: Thailand Development Research Institute, TDRI. (2014)
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จากการศึกษาข้ อมูล ทุติยภูมิของสานักงานส่งเสริม
วิ ส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (Cluster and
Program Management Office, National Science and
Technology Development Agency, and Thailand
Automotive Institute, 2010) พบว่ า อุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนยานยนต์ไทยได้ สร้ างงานให้ กับแรงงานจานวน
กว่า 100,000 คน โดยมีผ้ ปู ระกอบการผลิตชิ้นส่วนยาน
ยนต์ประมาณ 1,657 ราย และโรงงานผลิต ยานยนต์
ประมาณ 2,237 แห่ง ที่รวมกันเป็ นห่ วงโซ่อุตสาหกรรม
(Niammanee
& Uttaterawrong,
2013) ซึ่ ง
ประกอบด้ ว ยกลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต ชิ้ นส่ ว นยานยนต์ ล าดั บ ที่ 1
(Tier 1) คือผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพื่ อจัดส่งให้ กับ
โรงงานประกอบยานยนต์โดยตรงและมีความสามารถ
ทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ท่ี
ได้ มาตรฐานตามความต้ องการของตลาดผลิตยานยนต์
(Original Equipment Market: OEM) เช่น เครื่องยนต์
เบรก ล้ อ และระบบอิเ ล็กทรอนิ กส์ เป็ นต้ น และกลุ่ ม
ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ลาดับที่ 2 (Tier 2) และลาดับที่
3 (Tier 3) คือผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ย่อย (Individual
part) เพื่อจัดส่งให้ กบั Tier 1 เช่น ขึ้นรูปโลหะ พลาสติก
ยาง เหล็ก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และกระจก เป็ นต้ น
ส่วนใหญ่ แล้ ว เป็ นผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ขนาดกลางและขนาดย่อมไทยจะอยู่ใน Tier 2 และ Tier
3 และยั ง ขาดแคลนเทคโนโลยี ด้ า นวิ ศ วกรรมที่ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิ ต เมื่ อ วิ เ คราะห์ ต ามเทคโนโลยี ด้ า น
วิศวกรรมแล้ ว พบว่า การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประกอบ
ไปด้ วย 6 องค์ประกอบหลักดังนี้ (1) เครื่องยนต์ (2)
ระบบขับเคลื่ อน (3) ระบบไฟฟ้ าและอิเ ล็กทรอนิ กส์
(4) ระบบห้ ามล้ อ และกัน สะเทือ น (5) การตกแต่ ง
ภายใน และ (6) การตกแต่ ง ภายนอก ในการศึ กษา
ข้ อมูลทุตยิ ภูมิครั้งนี้ยังพบได้ อกี ว่า องค์ประกอบที่ 1 ถึง
3 เป็ นผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ต่างชาติเป็ น
หลั ก และองค์ประกอบที่ 4 ถึง 6 เป็ นผู้ ประกอบการ
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยเป็ นหลัก นอกจากนี้สานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ งชาติ ได้ ร่วมมือ
กับสถาบันยานยนต์ในวางแผนการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน
วิศวกรรม 5 ด้ าน ได้ แก่ พลาสติกวิศวกรรม การขึ้นรูป
เหล็ก กล้ า ความเค้ น สูง การขึ้ นรู ป ชิ้ นส่ ว นอลู มิ เ นี ย ม
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) เพื่ อ เตรี ย มไว้ เป็ น
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แนวทางหลั ก ในการพั ฒ นาขี ด ความสามารถของ
อุต สาหกรรมชิ้ นส่ วนยานยนต์ไทย อย่ า งไรก็ต ามแนว
ทางการพัฒนานั้นยังมีความคลุมเครือของข้ อมูลเชิงลึกที่
เกี่ย วกับ การจั ด ล าดับ ความส าคัญ ของเทคโนโลยี ด้ า น
วิศวกรรมทาให้ ไม่สามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเข้ าไปช่วยเหลือได้ อย่าง
แท้ จริง
ดัง นั้ น การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ จึ ง มีจุ ด ประสงค์เ พื่ อศึ กษา
สถานการณ์ท่เี กิดขึ้นกับผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนยาน
ยนต์ไทยในปั จจุ บัน และศึกษาแนวโน้ มความต้ องการ
ทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมของกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยาน
ยนต์ ไ ทยในสามองค์ ป ระกอบที่มีผ้ ู ป ระกอบการผลิ ต
ชิ้นส่วนยานยนต์ไทยเป็ นหลักได้ แก่ กลุ่มระบบห้ ามล้ อ
และกันสะเทือน กลุ่มการตกแต่ งภายใน และกลุ่ มการ
ตกแต่ ง ภายนอก รวมถึ ง ศึ ก ษาความต้ องการทาง
เ ท ค โ น โ ล ยี ด้ า น วิ ศ ว ก ร ร ม ทั้ ง 5 ด้ า น ส า ห รั บ
ผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ขนาดกลางและขนาด
ย่อมที่อยู่ใน Tier 2 และ Tier 3 ของห่วงโซ่อตุ สาหกรรม
ชิ้ นส่ ว นยานยนต์ ไ ทยภายใต้ ข้ อ ตกลงเขตการค้ า เสรี
อาเซียน แล้ วนาผลการวิจัยที่ได้ มาสรุปผลการจัดลาดับ
ความต้ องการทางเทคโนโลยี ด้ า นวิ ศ วกรรมอย่ า งเป็ น
รูปธรรม
เครื่องมือและวิธีการวิจยั
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เริ่ ม จากการศึ ก ษาข้ อ มุ ล ทุ ติ ย ภูมิ
เกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขัน (Grants, 1991; J.
Manuel & Debrand, 2013) ของผู้ผลิตชิ้นส่วนยาน
ย น ต์ ไ ท ย จ า ก นั้ น น า อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ที่ ไ ด้ ม า ส ร้ า ง
แบบสอบถาม ซึ่ ง เป็ นเครื่ องมือเพื่ อ ใช้ ใ นการวิ จั ย เชิ ง
สารวจสาหรับการเก็บรวบรวมข้ อมูลทั้ง เชิงคุณภาพและ
เชิ ง ปริ ม าณ โดยกลุ่ ม ประชากรที่ ศึ ก ษาในครั้ ง นี้ คื อ
ผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ขนาดกลางและขนาด
ย่อมที่อยู่ใน Tier 2 และ Tier 3 ของห่วงโซ่อตุ สาหกรรม
ชิ้ นส่ ว นยานยนต์ ไ ทย และเป็ นกลุ่ ม ผู้ ผลิ ต ในสาม
องค์ประกอบได้ แก่ กลุ่มระบบห้ ามล้ อและกันสะเทือน
กลุ่มการตกแต่งภายใน และกลุ่มการตกแต่งภายนอก ซึ่ง
การวิจัยครั้งนี้ได้ รับการตอบแบบสอบถามกลับมาจาก
สถานประกอบการทั้งสิ้น 69 แห่ ง และผู้วิจัยได้ คานวณ
ขนาดของกลุ่มประชากรหรือกลุ่มตัวอย่ างจากสูตรการ
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คานวณของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1967) และ
พ บ ว่ า ร ะ ดั บ ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น อ ยู่ ที่ ร้ อ ย ล ะ 9 0 ซึ่ ง
แบบสอบถามสาหรับการวิ จัยในครั้งนี้ประกอบด้ วย 4
ส่วนได้ แก่ (1) คุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม (2)
คุณลักษณะของสถานประกอบการ (3) แนวโน้ มความ
ต้ อ งการทางเทคโนโลยี ด้ า นวิ ศ วกรรมที่ แ ท้ จ ริ ง (4)
ทัศ นคติ แ ละวิ สัย ทัศ น์ ข องผู้ ป ระกอบการ (5) ความ
คิดเห็นด้ านอื่น ๆ ของผู้ประกอบการ
เครื่องมือแบบสอบถามที่ใช้ ในการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลของการวิจัยในครั้งนี้ได้ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
(Gaiyawan, 2007) ด้ ว ยวิ ธี ก ารหาค่ า ดั ช นี ค วาม
สอดคล้ อง (Index of Congruence: IOC) โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิท้ังหมด 3 ท่าน และได้ ค่า IOC ของข้ อ
ค าถามมากกว่ า 0.60 ทุ ก ข้ อ ดั ง นั้ น แบบสอบถาม
สามารถนาไปใช้ ในการสารวจเพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อ
การวิ จั ยในครั้ งนี้ ได้ เ ป็ นอย่ า งดี นอกจากนี้ ผู้ วิจั ย ได้ ใ ช้
สถิตใิ นการวิจัย ได้ แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ร้ อย
ละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานทาง
สถิติด้วยวิธี F-test รวมถึงทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
ด้ วยวิธี Post-hoc Comparison โดยใช้ โปรแกรม IBM
SPSS Statistic Version 23 และ Microsoft Excel
2013
ส าหรั บ วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ปฐมภู มิ ท่ี ไ ด้ จ าก
แบบสอบถามทั้งหมด อย่ างไรก็ตามผู้วิจัย จะแสดงผล
การวิเคราะห์ในส่วนที่ 1 ถึง 3 เท่านั้น และเป็ นข้ อมูล
ส่วนสาคัญต่อการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันที่ย่งั ยืนให้ กบั ผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ไทยได้ เป็ นอย่างดี
ผลและวิจารณ์ผลการวิจยั
คุณลักษณะของผูต้ อบแบบสอบถาม
การศึกษาและเก็บรวบรวมข้ อ มูลเกี่ยวกับเพศ วุ ฒิ
การศึ ก ษา อายุ ง าน ต าแหน่ ง ในการปฏิบั ติ ก าร เพื่ อ
วิเคราะห์ความเหมาะสมของข้ อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้
นั้นมีความเชื่อถือและมีความเที่ยงตรงต่อสถานการณ์ท่ี
เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทยในปั จจุ บัน
มากน้ อยเพี ยงใด ดังนั้นผลการวิเคราะห์ พบว่ า ผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็ นเพศชายร้ อยละ 75.4 และเพศหญิง
ร้ อยละ 24.6 ซึ่งมีวุฒิการศึกษาอยู่ ในระดับปริญญาตรี
ปริญญาโท และมัธยมศึกษาตอนต้ นร้ อยละ 55.1 42.0
และ 2.9 ตามลาดับ และยังมีอายุงานที่มากกว่า 10 ขึ้น
ไปรวมกันถึงร้ อยละ 68.1 นอกจากนี้ยังพบว่าตาแหน่ ง
ในการปฏิบตั กิ ารของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับผู้จัดการร้ อยละ 40.6 กรรมการผู้จัดการร้ อยละ
17.4 และผู้จัดการทั่วไปร้ อยละ 14.5 ซึ่ งรวมกันถึงร้ อย
ละ 72.5 ดังแสดงในรูปที่ 2 ดังนั้นเมื่อพิจารณาภาพรวม
ด้ านคุณลั กษณะของผู้ตอบแบบสอบถามแล้ ว แสดงให้
เห็ น ว่ า ข้ อมู ล ที่ ไ ด้ จากแบบสอบถามฉบั บ นี้ มี ค วาม
น่ า เชื่ อ ถื อ และมี ค วามเที่ย งตรงต่ อ สถานการณ์ ท่ีเ กิ ด
ขึ้นกับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทยในปั จจุ บัน ได้
เป็ นอย่างยิ่ง

รูปที่ 2 ตาแหน่งในการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม
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คุณลักษณะของสถานประกอบการ
การศึกษาและเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับปั ญหาและ
ผลกระทบที่เกิด ขึ้น ในปั จ จุ บัน ของสถานประกอบการ
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ขนาดกลางและขนาดย่ อมที่อยู่ใน
Tier 2 และ Tier 3 ของห่ วงโซ่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยาน
ยนต์ ไ ทย และกลุ่ ม ผู้ ผลิ ต ชิ้ นส่ ว นยานยนต์ ใ นสาม
องค์ประกอบได้ แก่ กลุ่มระบบห้ ามล้ อและกันสะเทือน
กลุ่มการตกแต่ งภายใน และกลุ่มการตกแต่ งภายนอก
ดังนั้นผลการวิเคราะห์พบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่
ไม่ มี ก ารเสริ ม สร้ างตราผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Brand) เป็ นของ

ตนเองมากถึงร้ อยละ 65.2 และประสบปั ญหาการขาด
แคลนแรงงานฝี มือ ถึงร้ อ ยละ 62.3 ซึ่ ง เป็ นเหตุทาให้
กาไรสุทธิลดลงมากถึงร้ อยละ 52.2 และปริมาณการผลิต
ลดลงถึงร้ อยละ 44.9 ในปี 2558 เมื่อเที่ยบกับปี 2557
แต่ในทางกลับกันสถานประกอบการเหล่านี้ได้ จัดเตรียม
งบประมาณที่ใช้ ในการอบรมและพัฒนาบุคลากรไว้ เป็ น
จ านวนมากถึ ง ร้ อยละ 76.8 แสดงให้ เห็ น ว่ า สถาน
ประกอบการส่วนใหญ่ ได้ สนับสนุ นการพั ฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลของสถานการณ์ในการดาเนินธุรกิจของสถานประกอบการ
การเสริมสร้างตราผลิตภัณฑ์
มี
ไม่มี
รวม
ความเพียงพอของช่างแรงงานฝี มือ
มี
ไม่มี
รวม
งบประมาณที่ใช้ในการอบรมและพัฒนาบุคลากร
มี
ไม่มี
รวม

แนวโน้ ม ความต้ อ งการทางเทคโนโลยี ด ้ า น
วิศวกรรมที่แท้จริง
การศึ ก ษาและเก็บ รวบรวมข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ ความ
ต้ องการเทคโนโลยีท่สี ามารถนามาใช้ ในปั จจุบันได้ อย่าง
แท้ จริงเช่ น เทคโนโลยีท่ีสามารถลดต้ นทุนในการผลิต
เทคโนโลยีท่ใี ช้ สาหรับขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่
เทคโนโลยีท่มี ีความปลอดภัยในการใช้ งาน เทคโนโลยีท่ี
สะอาดและเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม เทคโนโลยีด้านดิจิทลั
เป็ นต้ น แล้ วนาข้ อมูลที่ได้ ไปทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
เพื่อหาแนวโน้ มความต้ องการทางเทคโนโลยีในภาพรวม
ที่แท้ จริง ซึ่งผลการวิเคราะห์ความต้ องการทางเทคโนโลยี
ที่แท้ จริงของผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ขนาด
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จานวน
24
45
69
จานวน
26
43
69
จานวน
53
16
69

ร้อยละ
34.8
65.2
100.0
ร้อยละ
37.7
62.3
100.0
ร้อยละ
76.8
23.2
100.0

กลางและขนาดย่อมที่อยู่ใน Tier 2 และ Tier 3 ของห่ วง
โซ่ อุต สาหกรรมชิ้ นส่ ว นยานยนต์ไ ทย และกลุ่ มผู้ ผ ลิ ต
ชิ้นส่วนยานยนต์ในสามองค์ประกอบ (กลุ่มระบบห้ ามล้ อ
และกันสะเทือน กลุ่มการตกแต่ งภายใน และกลุ่มการ
ตกแต่ ง ภายนอก) โดยใช้ สถิติทดสอบ F-test สถิติ
วิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทิศ ทางเดี ย ว One-way
ANOVA พบว่า P-value<0.05 และค่า F0>F critical
(=3.136) ดังแสดงตามตารางที่ 2 ดังนั้น กลุ่มผู้ผลิต
ชิ้ นส่ ว นยานยนต์ ท้ัง สามกลุ่ ม จึ ง มี ค วามต้ อ งการทาง
เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมที่แตกต่างกันอย่ างมีนัยสาคัญ
อย่างน้ อยหนึ่งกลุ่ม
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความต้ องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม
ผลบวกกาลัง
องศา
ค่าเฉลีย่ ผลบวก
แหล่งที่มาของความแปรปรวน
สอง
เสรี
กาลังสอง
(Source of Variation)
(SS)
(df)
(MS)
1.825
2
0.913
กลุ่มผูผ้ ลิตในสามองค์ประกอบ
15.360
66
0.233
ค่าความผิดพลาด
ทั้งหมด

17.185

F0

P-value

3.921

0.025

ค่าวิกฤต
(F
critical)
3.136

68

เนื่องจากความต้ องการทางเทคโนโลยีด้ านวิศวกรรม
ของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ท้งั สามกลุ่มแตกต่างกัน ผู้วิจัย
ได้ จึงได้ วิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้ Post-hoc Comparison ใน
การทดสอบค่ าหาข้ อเท็จจริงโดยจับกลุ่มทดสอบกันเป็ นคู่
เพื่ อทดสอบสมมุติฐานว่ าค่ าเฉลี่ยของกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์กลุ่มใดที่มคี วามแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 ดังแสดงในรูปที่ 3 ถึงรูปที่ 5 เมื่อพิจารณารูปที่ 3
พบว่า P-value เท่ากับ 0.293 มีค่ามากกว่า 0.05 และค่า t
Stat เท่ากับ 1.065 ซึ่งน้ อยกว่ าค่า t Critical two-tail
เท่ากับ 2.017 ดังนั้น กลุ่มระบบห้ ามล้ อและกันสะเทือน
และกลุ่มการตกแต่งภายใน มีความต้ องการทางเทคโนโลยี
ด้ านวิศวกรรมที่ไม่แตกต่ างกันอย่ างมีนัยสาคัญ และเมื่อ
พิจารณารูปที่ 4 พบว่า P-value เท่ากับ 0.003 มีค่าน้ อย
กว่ า 0.05 และค่า t Stat เท่ากับ 3.123 ซึ่งมากกว่าค่า t
Critical two-tail เท่ากับ 2.021 ดังนั้น กลุ่มผู้ผลิตระบบ

ห้ ามล้ อและกันสะเทือน และกลุ่ มการตกแต่ งภายนอกมี
ความต้ องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมที่แตกต่ างกัน
อย่างมีนัยสาคัญที่ 0.05
เมื่อพิจารณารูปที่ 5 พบว่ า P-value เท่ากับ 0.081 มี
ค่ามากกว่า 0.05 และค่า t Stat เท่ากับ 1.779 ซึ่งน้ อยกว่า
ค่า t Critical two-tail เท่ากับ 2.010 ดังนั้น กลุ่มตกแต่ง
ภายใน และกลุ่มการตกแต่ งภายนอก มีความต้ องการทาง
เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมไม่ แตกต่ างกันอย่ างมีนัยสาคัญ
เพราะฉะนั้น ผู้ผลิตกลุ่มระบบห้ ามล้ อและกันสะเทือน และ
กลุ่ มตกแต่ งภายใน มีความต้ องการทางเทคโนโลยี ด้ าน
วิ ศวกรรมที่ใช้ ในการผลิ ตชิ้ นส่ วนยานยนต์มากกว่ ากลุ่ ม
ตกแต่ งภายนอก อย่ างมี นั ยส าคั ญ ที่ 0.05 และแสดง
ค่าเฉลี่ยของความต้ องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมได้
ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 ความต้ องการทางเทคโนโลยด้ านวิศวกรรมระหว่างกลุ่มผู้ผลิตระบบห้ ามล้ อและกันสะเทือน และกลุ่มการตกแต่งภายใน
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รูปที่ 4 ความต้ องการทางเทคโนโลยด้ านวิศวกรรมระหว่างกลุ่มระบบห้ ามล้ อและกันสะเทือน และกลุ่มการตกแต่งภายนอก

รูปที่ 5 ความต้ องการทางเทคโนโลยด้ านวิศวกรรมระหว่างกลุ่มตกแต่งภายใน และกลุ่มการตกแต่งภายนอก

รูปที่ 6 แนวโน้ มความต้ องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยในสามองค์ประกอบ
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รูปที่ 7 ลาดับความต้ องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม 5 ด้ าน

แนวโน้ มความต้ องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม
ของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยทั้งสามกลุ่มองค์ประกอบ
ได้ แ สดงดัง รู ป ที่ 6 และเมื่อพิ จ ารณาแล้ ว พบว่ า กลุ่ ม
ระบบห้ ามล้ อและกันสะเทือนมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.319 กลุ่ม
ตกแต่ ง ภายในเฉลี่ ย อยู่ ท่ี 3.148 และกลุ่ ม ตกแต่ ง
ภายนอกเฉลี่ยแล้ วอยู่ท่ี 2.906 และแสดงให้ เห็นว่า กลุ่ม
ตกแต่งภายนอกยัง มีความต้ องการทางเทคโนโลยีด้าน
วิศวกรรมในระดับปานกลาง เนื่องจากชิ้นส่วนยานยนต์
ภายนอกยังสามารถใช้ เ ทคโนโลยีใ นกระบวนการผลิ ต
และการขึ้นรูปแบบเดิมได้ และชิ้นส่วนยานยนต์ภายนอก
ไม่มคี วามซับซ้ อนมากนักจึงไม่จาเป็ นต้ องใช้ เทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยเข้ ามาช่วยในกระบวนการผลิต แต่ในทางกลับกัน
กลุ่ ม ระบบห้ ามล้ อและกัน สะเทื อ น และกลุ่ ม ตกแต่ ง
ภายใน มีความต้ องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมที่ใช้
ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ท่สี งู มากและมีความต้ องการ
อย่างเร่งด่วน อาทิเช่น การใช้ วิศวกรรมดิจิทัลมาช่ วยใน
การออกแบบจาลองทดสอบระบบการใช้ งานของช่วงล่าง
ยานยนต์ และการใช้ วิศวกรรมแม่พิมพ์ร่วมกับวิศวกรรม
ดิจิ ทัล ในการออกแบบและทดสอบแม่ พิ ม พ์ ก่ อ นที่จ ะ
นาไปใช้ ในกระบวนการขึ้นรูปจริ ง นอกจากนี้ (Policy
Research, National Science and Technology
Development Agency, 2013) วิ ศ วกรรมแม่ พิ มพ์
ยังให้ ความสาคัญกับเทคโนโลยีท่ีเรียกว่ า “ไทรโบโลยี
(Tribology)” ซึ่ ง เป็ นเทคโนโลยี ท่ี มี ก ารศึ ก ษาและ
ประยุกต์ใช้ หลักการของแรงเสียดทาน (Friction) การ
หล่ อลื่น (Lubrication) และการสึกหรอ (Wear) มาใช้

ในงานแม่ พิ ม พ์ เ พื่ อให้ เข้ าใจถึ ง ลั ก ษณะของการ
เสื่อมสภาพ (Degradation) และหาสาเหตุเ พื่ อท าการ
แก้ ไ ขปรับ ปรุง ปั ญ หาที่เกิด ขึ้น ได้ อ ย่ า งมีป ระสิทธิภ าพ
เป็ นต้ น
นอกจากนี้ยังพบว่าความต้ องการทางเทคโนโลยีด้าน
วิศวกรรมทั้ง 5 ด้ าน ที่มีความสาคัญต่ อผู้ผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ไทยสามารถเรียงลาดับความต้ องการได้ ดัง นี้
วิศวกรรมแม่พิมพ์ร้อยละ 56.5 วิศวกรรมดิจิทลั ร้ อยละ
53.6 การขึ้นรูปเหล็กกล้ าความเค้ นสูงร้ อยละ 34.8 การ
ขึ้น รู ป ชิ้ นส่ ว นอลู มิ เ นี ย มร้ อ นละ 30.4 และพลาสติ ก
วิศวกรรมร้ อยละ 27.5 ดังแสดงในรูปที่ 7
สรุปผลการศึกษา
การศึ ก ษาความต้ อ งการด้ า นวิ ศ วกรรมของผู้ ผ ลิ ต
ชิ้นส่วนยานยนต์ไทยสามารถทราบถึง ปั ญหาที่เกิดขึ้นใน
ปั จจุ บัน โดยพบว่ าผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ขนาดกลางและขนาดย่ อมไทยส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว ไม่ มี การ
ส่ ง เสริ ม ตราสิ น ค้ า (Brand) และยั ง ขาดแคลนช่ า ง
แรงงานฝี มอื เป็ นจานวนมาก ทาให้ ปริมาณการผลิตลดลง
เนื่องจากขาดแคลนแรงงานในกระบวนการผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์และส่งผลลุกลามจนเป็ นเหตุให้ กาไรสุทธิลดลง
อีกด้ วย แต่อย่างไรก็ตามสถานประกอบการผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ไทยได้ มีการจัดเตรียมงบประมาณที่ใช้ ในการ
อบรมและพั ฒนาบุ คลากรไว้ เป็ นจานวนมาก แสดงถึง
สถานประกอบการได้ สนับสนุ นการพัฒนาบุคลากร แต่
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ยังขาดแคลนความพร้ อมทางด้ านบุคลากรและทิศทางใน
การพัฒนาที่แท้ จริง
ความต้ องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมของกลุ่ม
ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยในสามองค์ประกอบสามารถ
สรุปได้ ว่า กลุ่มระบบห้ ามล้ อและกันสะเทือน และกลุ่ม
ตกแต่ ง ภายใน มี ค วามต้ อ งการทางเทคโนโลยี ด้ า น
วิศวกรรมที่ใช้ ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อย่ างเร่งด่วน
และกลุ่ ม ตกแต่ ง ภายนอกมี ค วามต้ องการทางด้ าน
วิศวกรรมอย่างไม่เร่งด่วน
ความต้ อ งการทางเทคโนโลยี ด้ า นวิ ศ วกรรมทั้ง 5
ด้ าน ส าหรั บ การยกระดั บ ขี ด ความสามารถให้ กั บ
ผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ทั้งนี้ผ้ ูวิจัยได้
สรุป ผลการศึกษาและจั ดล าดับจากความต้ อ งการทาง
เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมที่มีความต้ องการอย่างเร่งด่วน
สาหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่ อมที่อยู่ใน
Tier 2 และ Tier 3 ของห่ วงโซ่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยาน
ยนต์ไทยออกเป็ นสองกลุ่มหลัก ๆ ดังนี้ กลุ่มที่มีความ
ต้ องการอย่างเร่งด่วนมากที่สดุ ได้ แก่ วิศวกรรมแม่พิมพ์
และวิศวกรรมดิจิทลั และกลุ่มที่มีความต้ องการอย่างไม่
เร่ งด่วนได้ แก่ การขึ้นรูปเหล็กกล้ าความเค้ นสูง การขึ้น
รูปชิ้นส่วนอลูมเิ นี่ยมและพลาสติกวิศวกรรม
ดังนั้น เมื่อไทยเข้ าร่ วมเขตการค้ าเสรีอาเซียนอยาง
เต็มรูปแบบในปี 2558 ผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนยาน
ยนต์ไ ทยควรพยายามเพิ่ มมาตรฐานในตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ชิ้ นส่ ว นยานยนต์ ใ ห้ ได้ มากที่ สุ ด โดยอาจใช้ วิ ธี ก าร
แลกเปลี่ย นทางเทคโนโลยี ระหว่ า งสถานประกอบการ
และยังสามารถขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา และผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสีย ที่สามารถเข้ าไปช่วยเหลือและให้ การสนับสนุน เพื่อ
ลดต้ นทุ น ในการพั ฒ นาเทคโนโลยี ด้ านวิ ศ วกรรม
นอกจากนั้นข้ อเท็จจริงจากการศึกษาเหล่ านี้จะถูกนาไป
เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องอย่างเช่น สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อเป็ นแนวทางใน
การจัดลาดับให้ ผ้ มู สี ่วนได้ ส่วนเสียเข้ าไปช่วยเหลือในการ
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาความสามารถในการแข่ ง ขั น ของ
ผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยต่ อไปได้ อย่ าง
ยั่งยืน
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