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1 บทนํา 

1.1 ท่ีมา 

พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 
กําหนดใหสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.) ทําหนาท่ี
รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการของสภานโยบาย คณะกรรมการ คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง และ
คณะอนุกรรมการ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหสามารถสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาและ
การบูรณาการดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ตามนโยบาย ยุทธศาสตร และแผน และ
สรางขีดความสามารถในการแขงขันในระดับโลกได โดยใชการวิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนประเทศ 
พัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน และสังคม รวมท้ังสนับสนุนการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสําเร็จแลวไปสูการ
ผลิตท่ีไดมาตรฐาน เพ่ือใชประโยชนในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ 

ตอมา สอวช. ไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีเปนฝายเลขานุการรวมคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ซ่ึงนับเปนภารกิจสําคัญของรัฐบาล เพ่ือตอบสนอง
การพัฒนาประเทศโดยมุงเนนการเตรียมคนไทยเขาสูศตวรรษท่ี 21 และการนําองคความรูและนวัตกรรมไป
พัฒนาประเทศ ซ่ึงนําไปสูการปฏิรูป 4 ดาน ไดแก   

1) การปฏิรูปดานนโยบายและยุทธศาสตร (policy reform) ใหสามารถบอกทิศทางการพัฒนาท่ี
ชัดเจน และมีเปาหมายท่ีหนวยงานในระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) 
มองเห็นภาพทิศทางการพัฒนาประเทศรวมกัน มีความเปนเอกภาพ และดําเนินการตามแนวทางท่ีวางไว ซ่ึง
จะทําใหสามารถบรรลุเปาหมายของประเทศได  

2) การปฏิรูปการบริหารภาครัฐ (administrative reform) เ พ่ือจัดใหมีการจัดโครงสราง
หนวยงานในระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยการจัดแบง division of labor ให
เหมาะสม และมีกลไกการเชื่อมโยงขอมูลดานอุดมศึกษา และดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ทําให
การจัดทํานโยบายท่ีอยูบนฐานของความจริง (evidence based) มีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  
สามารถตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลท่ีจะเกิดข้ึนได ซ่ึงกอใหเกิดประโยชนในการสรางและพัฒนาคน 
รวมถึงดําเนินการวิจัยและสรางนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับบริบทของประเทศ 

3) การปฏิรูประบบงบประมาณ (budgeting reform) เพ่ือใหการจัดสรรงบประมาณสอดคลอง
กับนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และเพ่ือ
สงเสริมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมใหดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนผานกองทุนท่ีมีการ
จัดสรรงบประมาณในลักษณะเปนกอนใหญ (block grant) และตอเนื่อง (multi-year)  
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4) การปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบ (regulatory reform) เพ่ืออํานวยความสะดวก ลดปญหาและ
อุปสรรค และสามารถขับเคลื่อนงานวิจัยเพ่ือการนําไปใชประโยชนท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนได
อยางคลองตัว และสงผลตอการพัฒนาประเทศในภาพรวม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  (มจธ .) เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีความเขมแข็ง 
ในการศึกษาวิจัยดานนโยบาย อววน. ท่ีผานมา มจธ. มีบทบาทสําคัญในการศึกษาและวิจัยนโยบายดังกลาว
รวมถึงมีประสบการในการศึกษาท่ีเก่ียวของ อีกท้ังมีการจัดตั้งสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (STIPI) เพ่ือรองรับการสรางองคความรูและรวมขับเคลื่อนการดําเนินงานดานนโยบาย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ โดยมีการทํางานรวมกับองคกรภายนอกท้ังท่ีเปน
หนวยงานของรัฐ หนวยงานภาคเอกชน และหนวยงานภาคการศึกษา รวมท้ังองคกรตางประเทศอ่ืนๆ  

สอวช. จึงเห็นควรรวมมือกับ มจธ. ในการศึกษาวิจัยเชิงระบบดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมเปาหมาย เพ่ือใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิรูปดานนโยบายและยุทธศาสตร 
(policy reform) และการปฏิรูปการบริหารภาครัฐ (administrative reform) และไดขอมูลภาพรวมเพ่ือ
ตอบโจทยการศึกษาเรื่องขีดความสามารถดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) หรือขีดความสามารถ
ดานเทคโนโลยี (technological capability) ของผูประกอบการในอุตสาหกรรมเปาหมายท่ีตองการ  

1.2 วัตถุประสงค 

1) เพ่ือศึกษาการวิจัยเชิงระบบ (systems research) เพ่ือใหไดขอมูลภาพรวมเพ่ือตอบโจทย
การศึกษาเรื่องขีดความสามารถดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (technological 
capability) ของผูประกอบการในอุตสาหกรรมเปาหมายท่ีตองการ 

2) เพ่ือถอดบทเรียนแนวทางการประเมินขีดความสามารถดานวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (technological capability) ของตางประเทศ 

3) เพ่ือพัฒนาแนวทางการประเมินขีดความสามารถดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(technological capability)  

4) เ พ่ือศึกษาขีดความสามารถดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (technological 
capability) ของผูประกอบการในอุตสาหกรรมเปาหมาย 

5) ถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูระหวางบุคลากรของ สอวช. และ มจธ. 

1.3 ขอบเขตของการดําเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 1 การกําหนด sector/subsector เปาหมาย ครอบคลุมการดําเนินงาน ดังนี้ 

- ทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนของ sector เพ่ือกําหนดเปาหมาย 
- รวบรวมขอมูล sector outlook และวิเคราะหหวงโซคุณคา (value chain) 
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- วิเคราะหความตองการของกลุมตางๆใน sector รวมถึงวิเคราะหเทคโนโลยีและ
ประเด็นอนาคต (global) 

- ศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีและวิธีการวิเคราะหขีดความสามารถดานเทคโนโลยีของตางประเทศ 
- กําหนดกรอบ หลักการ และจัดทํากรอบคิด (framework) 

กิจกรรมท่ี 2 การวิเคราะหขีดความสามารถดานเทคโนโลยีในหวงโซคุณคา และกําหนด
ประเด็นในการประเมินผูประกอบการ ครอบคลุมการดําเนินงาน ดังนี้ 

- วิเคราะหขีดความสามารถดานเทคโนโลยีในหวงโซคุณคา 
- ระบุขีดความสามารถดานเทคโนโลยีสําคัญ (key technological capability) และ

เปาหมาย 
- รางประเด็นเพ่ือใชในการประเมินผูประกอบการ 
- สัมภาษณผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบยืนยัน (verification) 

กิจกรรมท่ี 3 การวิเคราะหขีดความสามารถในปจจุบัน (as-is capability) ในภาพรวมของ
อุตสาหกรรม ครอบคลุมการดําเนินงาน ดังนี้ 

- กําหนดวิธีการคัดเลือกกลุมเปาหมาย  
- วิเคราะหขีดความสามารถดานเทคโนโลยีของบริษัท S/M/L 

กิจกรรมท่ี 4 การวิเคราะหการเรียนรูดานเทคโนโลยี (technological learning process) 
และขอจํากัดของภาคอุตสาหกรรม ครอบคลุมการดําเนินงาน ดังนี้ 

- คัดเลือกตัวอยางบริษัทท่ีประสบความสําเร็จในแตละข้ันของหวงโซคุณคา 
- สัมภาษณและประเมินศักยภาพการเรียนรูดานเทคโนโลยี 
- สรุปผลและจัดทํารายงานผลการวิเคราะหและขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือสงเสริม

การเพ่ิมความสามารถดานเทคโนโลยี (technological capability building) 
- สรุปรูปแบบการวิเคราะหความสามารถดานเทคโนโลยีและจัดทําแนวทาง 

1.4 บทบาทหนาท่ี 

1.4.1 บทบาทหนาท่ีของ สอวช. 

1) สนับสนุนขอมูลท่ีเก่ียวของในการดําเนินโครงการ และรวมศึกษาวิจัยนโยบายตามวัตถุประสงค
ท่ีตั้งไว  

2) จัดบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรท่ีจําเปนตอการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมภายใต
บันทึกขอตกลงฉบับนี้   

3) กํากับดูแล ติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมภายใตบันทึกขอตกลงฉบับนี้ใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 
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1.4.2 บทบาทหนาท่ีของ มจธ. 

1) การศึกษาวิจัยเชิ งระบบ  (systems research) ดานวิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม 
ในอุตสาหกรรมอาหาร โดยใหครอบคลุมการดําเนินงาน ดังนี้ 

- วิเคราะหขีดความสามารถ (technological capability) ในหวงโซคุณคา (value chain) 
และกําหนดประเด็นในการประเมินผูประกอบการ 

- วิเคราะหขีดความสามารถในปจจุบัน (as-is capability) ในภาพรวมของอุตสาหกรรม 
- วิเคราะหกระบวนการเรียนรูดานเทคโนโลยี (technological learning process) และ

ขอจํากัดของภาคอุตสาหกรรม 

2) การศึกษาวิจัยเชิงระบบ (systems research) ดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมยานยนต โดยใหครอบคลุมการดําเนินงาน ดังนี้ 

- วิเคราะหขีดความสามารถ (technological capability) ในหวงโซคุณคา (value chain) 
และกําหนดประเด็นในการประเมินผูประกอบการ 

- วิเคราะหขีดความสามารถในปจจุบัน (as-is capability) ในภาพรวมของอุตสาหกรรม 
- วิเคราะหกระบวนการเรียนรูดานเทคโนโลยี (technological learning process) และ

ขอจํากัดของภาคอุตสาหกรรม 

3) นําเสนอผลการศึกษา ตอ สอวช. และสภานโยบาย คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ ใหเปนไปตามขอตกลง
ระหวาง มจธ. และ สอวช.  

4) จัดใหมีกลไกแลกเปลี่ยนและถายทอดองคความรูระหวาง มจธ. และ สอวช. อยางสมํ่าเสมอ 

1.5 ผลท่ีไดรับ 

1) แนวทางการประเมินขีดความสามารถดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (technological 
capability) ของผูประกอบการไทย โดยไดสรุปหลักการ ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวของและ
เครื่องมือท่ีใชไวในบทท่ี 2 และไดสรุปข้ันตอนการประเมินไวในภาคผนวก ก  

2) ผลการประเมินขีดความสามารถดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ของผูประกอบการไทย
ในอุตสาหกรรมอาหาร (ภาคผนวก ค) และ อุตสาหกรรมยานยนต (ภาคผนวก จ)  

3) ขอมูลการศึกษาวิจัยเชิงระบบ (systems research) สําหรับอุตสาหกรรมเปาหมาย ไดแก 
อุตสาหกรรมอาหาร (บทท่ี 3) และอุตสาหกรรมยานยนต (บทท่ี 4) ซ่ึงมีขอมูลภาพรวมเพ่ือ
ตอบโจทยการศึกษาเรื่องขีดความสามารถดาน ววน. (technological capability) ของ
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมเปาหมาย 

**************  
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2 หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 

บทนี้เปนการอธิบายถึงหลักการทางทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเรื่องความสามารถดาน
เทคโนโลยีของผูประกอบการ โดยจะกลาวถึงหลักการพ้ืนฐานสําคัญ และกรอบคิดในการพัฒนา
ความสามารถดานเทคโนโลยีผานการเรียนรูและสะสมความรูและทักษะของผูประกอบการ และกรอบคิดใน
การประเมินขีดความสามารถดานเทคโนโลยีของผูประกอบการซ่ึงจะนํามาใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ในบท
ตอไป และสุดทายจะอธิบายการออกแบบกระบวนการศึกษาวิจัยในโครงการนี้ 

2.1 หลักการท่ีเกี่ยวกับความสามารถดานเทคโนโลยีของผูประกอบการ 

2.1.1 ความหมายและกระบวนการเกิดความสามารถดานเทคโนโลยีของผูประกอบการ 

ความสามารถดานเทคโนโลยีของผูประกอบการ หมายถึงความสามารถของผูประกอบการในการทํา
กิจกรรมทางเทคโนโลยี การใชประโยชนเทคโนโลยี ตลอดจนความรูและทักษะท่ีเก่ียวของในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต และนําไปสูการผลิตผลิตภัณฑหรือการใหบริการท่ีดีข้ึน คุณคาสูงข้ึน โดยหาก
ผูประกอบการมีความสามารถดานเทคโนโลยีสูงยอมกอใหเกิดการยกระดับการผลิตและการใหบริการของ
ตนเองท่ีมีคุณภาพท่ีสูงข้ึน และนําไปสูการไตระดับหวงโซคุณคาของอุตสาหกรรมไปสูตําแหนงท่ีสามารถ
สรางคุณคา (และผลกําไร) และการเติบโตขององคกรในระยะยาว  

ความสามารถดานเทคโนโลยีนั้นไมไดเกิดข้ึนเพียงเพราะผูประกอบการซ้ือเครื่องจักรเทคโนโลยีท่ีล้ํา
หนาทันสมัย หรือจากประสบการณการดําเนินงาน (operating know-how) ดวยเทคโนโลยีเหลานั้นเทานั้น 
แตจะเกิดไดก็ตอเม่ือเริ่มสามารถริเริ่มทําเทคโนโลยีใหมๆ ริเริ่มความรูใหมๆ ไดเอง และ/หรือปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีท่ีใชในการผลิต (to create and manage change in technologies) ไดเอง และ
การเกิดความสามารถดังกลาวนั้นมักเกิดจากท่ีผูประกอบการมีหรือดําเนินการใหมีทรัพยากรเฉพาะบางอยาง
ไวในองคกร เชน การมีผูเชี่ยวชาญระดับสูง การลงทุนในการวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาความรูและทักษะ
ของบุคลากร ฯลฯ 

นอกจากนี้ Bell & Pavitt (1995) เสนอวา การพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยี ไมใชแคการซ้ือ
เครื่องจักรท่ีมีเทคโนโลยีใหมและการรับถายทอดชุดความรู (codified knowledge) ในการใชงาน (เรื่อง
พวกนี้เปนแคสวนเดียว) เทานั้น แตยังตองการการสรางความรูท่ีฝงลึก (tacit knowledge) อยูภายใน
ผลิตภัณฑ กระบวนการ ใหเกิดข้ึนและคงอยูในองคกร ซ่ึงความรูเหลานี้จะเกิดไดก็ตองมีการลองผิดลองถูก
ในการดําเนินกิจกรรมทางเทคโนโลยี และการสะสมความรูเชิงลึกในปริมาณท่ีมากพอและมีระยะเวลาการ
เรียนรูท่ีมากพอ 
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รูปท่ี 2.1 กรอบคิดพ้ืนฐานของการสะสมและพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยี 

ท่ีมา: Bell & Pavitt (1995) 

จากแนวคิดดังกลาวเม่ือผูประกอบการมีการเรียนรูและสะสมความรูและทักษะท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยี
จนกลายเปนความรูฝงลึกขององคกรแลว ก็จะเกิดการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีท่ีจะทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง (technical change) ซ่ึงการจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดองคกรจะตองมี 1) 
ความรู ทักษะ และความเชี่ยวชาญ และ 2) การมีชองทางในการเรียนรูภายในองคกรเอง การเรียนรูจาก
บริษัทอ่ืนในกลุมบริษัทเดียวกัน และการเรียนรูจากบริษัท/องคกรนอกกลุม เชน บริษัทคูคา บริษัทลูกคา 
สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ฯลฯ ซ่ึงหากมีองคประกอบท้ังสองประการนี้ก็จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีขององคกรได (technical change) และความสามารถดานเทคโนโลยีของผูประกอบการก็คือ
ความสามารถในการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (technical change) ด ังกลาวไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดังกลาวนี้ คือการท่ีบริษัทสามารถรับเทคโนโลยีใหมเขามาไดจาก
การซ้ือผลิตภัณฑ หรือการลงทุนซ้ือเครื่องมืออุปกรณท่ีมีเทคโนโลยีใหมเปนองคประกอบหลัก และการท่ี
บริษัทสามารถรับและปรับปรุงกระบวนการผลิตของตนเองใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 
คอยเปนคอยไป และจากนั้นเชื่อวาผลจากการรับเทคโนโลยีใหม และความสามารถท่ีเกิดจากการลองผิดลอง
ถูกในการปรับปรุงกระบวนการผลิตดังกลาวจะสงผลใหเกิดการเพ่ิมความสามารถในการผลิต (production 
capacity) ซ่ึงความสามารถในการผลตินัน้อาจประกอบไปดวย 

− ความสามารถในการพัฒนาสินทรัพย/โครงสรางพ้ืนฐานท่ีเปนทุน (fixed capital) ท่ีใช
นําเอาเทคโนโลยีระดับท่ีสูงข้ึนมาใช 
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− ความสามารถและทักษะของบุคลากรและแรงงานในการดําเนินการบนเทคโนโลยีเหลานั้น 
ตลอดจนความสามารถในการพัฒนาบุคลากรและแรงงานหนาใหมใหสามารถดําเนินการได 

− ความสามารถในการออกแบบกระบวนการและผลิตภัณฑใหมท่ีมีคุณภาพและรูปแบบใหม
โดยอาศัยการใชเทคโนโลยีใหมท่ีองคกรนําเขามา 

− ความสามารถในการแสวงหาและพัฒนาวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ และมีความเหมาะสมในการ
นําเขามาใชดําเนินการผลิตผลิตภัณฑใหมและ/หรือกระบวนการผลิตใหม 

− ความสามารถในการปรับโครงสรางและการจัดการองคกร ตลอดจนกระบวนงาน (work 
procedure) ขององคกรเพ่ือรองรับการมีเทคโนโลยีใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เม่ือเกิดการเรียนรูและสะสมความรูและความสามารถดานเทคโนโลยีในรูปแบบดังกลาว ก็เชื่อวาจะ
ทําใหเกิดการพัฒนาองคกรทําใหผลผลิตจากองคกรมีคุณภาพดี หรือมีผลิตภัณฑใหมท่ีอาศัยความสามารถ
ดานเทคโนโลยีท่ีสรางข้ึน และยอมทําใหบริษัทมีขีดความสามารถในการแขงขัน และสามารถเขาสู
อุตสาหกรรมในระดับท่ีสูงข้ึนดวย 

จากกรณีศึกษาในดานการสรางความสามารถดานเทคโนโลยีของผูประกอบการไตหวัน พบวา
ผูประกอบการในธุรกิจเทคโนโลยีของไตหวันเริ่มประกอบธุรกิจในราวทศวรรษ 1950 ถึงทศวรรษ 1960 ดวย
ธุรกิจการประกอบชิ้นสวนเครื่องมืออุปกรณอยางงาย แลวจากนั้นในชวงทศวรรษ 1970 เริ่มมีการเติบโตและ
ความกาวหนาในดานความสามารถดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว เกิดการดัดแปลงกระบวนการผลิตดวย
ตนเอง เกิดการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพงานอยางคอยเปนคอยไป และเริ่มการพัฒนากระบวนการ
ผลิตข้ึนเองในชวงทศวรรษ 1980 ตอไปถึง 1990 จากนั้นผูประกอบการเริ่มทําวิจัยเชิงประยุกต (applied 
research) ดวยตนเอง และมีการทําวิจัยและพัฒนาในกระบวนการผลิตอยางเปนระบบ  
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รูปท่ี 2.2 ประสบการณการไลกวดทางเทคโนโลยีของไตหวัน 

ท่ีมา: Bell & Pavitt (1995) 

การเติบโตและกาวหนาทางดานความสามารถดานเทคโนโลยีโดยเฉพาะในสวนของเทคโนโลยี
กระบวนการผลิตนี้ทําใหผูประกอบการสามารถคิดคนผลิตภัณฑใหมๆข้ึนดวยตัวเองได เนื่องจากมี
ความสามารถท่ีจะผลิต และดัดแปลงกระบวนการผลิตตามท่ีตนเองตองการได โดยในทศวรรษ 1970 
ผ ูประกอบการไตหวันมีการทําวิศวกรรมยอนกลับ (reverse engineering) ในผลิตภัณฑท่ีแพรหลายใน
ตางประเทศจากนั้นมีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ (prototype) ไลไปจนถึงการออกแบบ
ผลิตภัณฑใหมใหสามารถผลิตในกระบวนการผลิตของตนได (design to manufacture) และในทายท่ีสุดมี
การทําวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหมกันโดยท่ัวไปในทศวรรษ 1990  

ท้ังนี้หมดเปนการไตระดับความสามารถของผูประกอบการดวยการพัฒนาความสามารถดาน
เทคโนโลยีใหสูงข้ึน และเกิดจากการสะสมความรูและทักษะและการลองผิดลองถูกจนกระท่ังเกิดเปนความรู
แบบฝงลึก ดังท่ีไดอธิบายมาแลวขางตน 
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2.1.2 แหลงท่ีมาของความสามารถดานเทคโนโลยี 

การพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีท่ีเกิดจากการสะสมของความรู ทักษะและความเชี่ยวชาญ
เก่ียวกับเทคโนโลยีนั้นมีแหลงท่ีมาและวิธีการถือกําเนิดและพัฒนาการท่ีแตกตางกันไปตามลักษณะของ
อุตสาหกรรม 

ในอุตสาหกรรมท่ีซัพพลายเออรมีความสําคัญตอการประกอบธุรกิจ (supplier-dominated) เชน 
การทําการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร ซ่ึงซัพพลายเออรเปนผูแนะนําเครื่องมือ อุปกรณและเทคโนโลยีใหมๆ
ท่ีใชในการประกอบอาชีพประกอบธุรกิจการเกษตร และในหลายกรณียังเปนผูจัดหาแหลงเงินทุนสนับสนุน
การซ้ือเทคโนโลยีดังกลาวดวย อุตสาหกรรมท่ีมีลักษณะเชนนี้ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (technical 
change) นั้นลวนมาจากซัพพลายเออรของเครื่องมืออุปกรณ และการสะสมความสามารถดานเทคโนโลยีจะ
เกิดข้ึนจากการปรับปรุงวิธีการผลิต โดยเฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับวัตถุดิบและปจจัยการผลิตตางๆ  และการ
ถายทอดเทคโนโลยีระหวางประเทศนั้นสามารถทําไดงาย ทําใหเกิดการเรียนรูเทคโนโลยีสมัยใหมไดงายและ
มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วได 

ในสวนของอุตสาหกรรมท่ีมีการผลิตขนาดใหญ (scale-intensive) เชน อุตสาหกรรมยานยนต 
อุตสาหกรรมเหล็ก นั้น การสะสมความสามารถดานเทคโนโลยีเกิดจากการคิดและออกแบบกระบวนการ
ผลิตท่ีเริ่มจากอยางงายไปสูกระบวนการท่ีซับซอนข้ึน ตลอดจนประสบการณจากการดําเนินการ และการรับ
ความรูและทักษะจากซัพพลายเออร และอาจเกิดจากการลอกเลียนแบบเทคโนโลยีการผลิตท่ีไดมาจากการ
ซ้ือเครื่องมืออุปกรณท่ีเปนสินทรัพยทุน (capital goods) ผูประกอบการในอุตสาหกรรมลักษณะนี้จะมีขอ
ไดเปรียบคือมักจะมีทุนและมีการผลิตท่ีมีขนาดใหญ การลงทุนทางเทคโนโลยีสามารถทําไดอยางรวดเร็วและ
หากสําเร็จจะทําใหเกิดผลตอบแทนอยางคุมคา การเรียนรูดานเทคโนโลยีจึงเกิดข้ึนไดไมยากนัก 

อุตสาหกรรมท่ีใชขอมูลเขมขน (information-intensive) เชน ธุรกิจการเงิน การคาปลีก เปน
อุตสาหกรรมท่ีเกิดนวัตกรรมจํานวนมากในยุคปจจุบัน เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมท่ีมีขอมูลไหลเขาออก
จํานวนมาก นวัตกรรมมักจะเกิดจากการเก็บ การประมวล และการวิเคราะหขอมูลของธุรกิจ ฉะนั้นการ
พัฒนาเทคโนโลยีจึงจะมีทิศทางไปท่ีการพัฒนาซอฟตแวรประมวลผลและใชประโยชนขอมูล ซ่ึง
ผูประกอบการอาจจะซ้ือซอฟตแวรเหลานั้นมาจากผูขายและมีการถายทอดความรูและเทคโนโลยีมาพรอม
กับการซ้ือ และเม่ือผูประกอบการไดใชซอฟตแวรท่ีซ้ือมาและหากมีผูเชี่ยวชาญอยูในองคกร ก็จะทําใหเกิด
การเรียนรูเทคโนโลยี และสามารถประยุกต ดัดแปลงการใชซอฟตแวรเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและตรงกับ
ความตองการขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ อันเปนการเรียนรูและสรางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ใหกับองคกรดวย 

อุตสาหกรรมท่ีอาศัยความรูทางวิทยาศาสตร (science-based) เชน อุตสาหกรรมเคมี อิเล็กทรอนิกส
นั้น ความสามารถดานเทคโนโลยีเกิดข้ึนจากการทําวิจัยและพัฒนาขององคกร เนื่องจากการแขงขันของ
อุตสาหกรรมนั้นแขงขันกันท่ีระดับความรู ทักษะและวิชาการท่ีจะแปลงมาเปนสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพ
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และประสิทธิภาพท่ีสูงกวาคูแขง การถายทอดความรูจากตางประเทศเกิดข้ึนไดจากการทําวิศวกรรม
ยอนกลับ (reverse engineering) แตองคกรนั้นก็จะตองมีฐานความรูและผูเชี่ยวชาญท่ีสูงพอจะรับและ
ประยุกตใชความรูท่ีไดเรียนรูจากกระบวนการดังกลาวและตอยอดไปสูการออกแบบสินคาและบริการใหมๆ
ตอไป 

 

รูปท่ี 2.3 การจําแนกประเภทของผูประกอบการโดยธรรมชาติของการพัฒนาเทคโนโลยี 

ท่ีมา: Bell & Pavitt (1995) 

และอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกับการผลิตและสรางเครื่องมืออุปกรณเฉพาะทาง (specialised supplier) 
สวนมากจะเปนการผลิตสินคาทุนท่ีมีความซับซอนทางเทคโนโลยีสูง การเรียนรูและพัฒนาความสามารถดาน
เทคโนโลยีจะเกิดข้ึนจากการไดออกแบบ ผลิตและเรียนรูการใชงานเครื่องมือและอุปกรณท่ีผลิตข้ึนเหลานั้น 

จากแนวคิดดังกลาวอาจสรุปไดวาการพัฒนาขีดความสามารถดานเทคโนโลยีของผูประกอบการนั้นจะ
ทําไดเพียงใดดวยวิธีการหรือกระบวนการใดนั้น ตองพิจารณาธรรมชาติและลักษณะการประกอบธุรกิจและ
การดําเนินการทางอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมนั้นๆดวย เพราะจะมีลักษณะการดําเนินการ โอกาส และ
สภาพแวดลอมของธุรกิจและอุตสาหกรรมท่ีเอ้ืออํานวยตอการเรียนรูและพัฒนาความสามารถดาน
เทคโนโลยท่ีีไมเทากัน หากเขาใจธรรมชาติดังกลาวยอมเขาใจวาการวิเคราะหและประเมินความสามารถดาน
เทคโนโลยีของผูประกอบการนั้น จําเปนตองศึกษาบริบทและขอมูลพ้ืนฐานของอุตสาหกรรมดวย 

นอกจากลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมแลว ระดับการเติบโต (maturity level) ของอุตสาหกรรมก็
มีความสําคัญ กลาวคือหากอุตสาหกรรมนั้นเปนอุตสาหกรรมท่ีมีการเติบโตเต็มท่ีแลวก็จะสามารถระบุ
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ผูประกอบการและผูเลนของอุตสาหกรรมนั้น (actor) ไดอยางชัดเจน และครอบคลุม และในอุตสาหกรรมท่ี
เติบโตแลวก็จะมีสมาคมธุรกิจอุตสาหกรรม มีการวางแผนอุตสาหกรรม มีการกําหนดนโยบายภาครัฐท่ี
สงเสริมและ/หรือกํากับอุตสาหกรรมอยางชัดเจน ในขณะท่ีหากเปนอุตสาหกรรมท่ียังอยูในชวงเริ่มตน หรือ
ในชวงปรับเปลี่ยน สภาพของอุตสาหกรรมก็จะยังไมลงตัว ผูเลนยังไมชัดเจน ยังมีการเขาออกจาก
อุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง อาจยังไมมีการวางแผนอุตสาหกรรม ประเทศยังไมไดกําหนดนโยบายภาครัฐท่ีจะ
สงเสริมและ/หรือกํากับอุตสาหกรรมนั้นอยางชัดเจน ก็อาจจะทําใหการวิเคราะหและประเมินความสามารถ
ดานเทคโนโลยีของผูประกอบการนั้นมีกรอบคิดและวิธีการท่ีแตกตางกันได ซ่ึงเปนประเด็นสําคัญของงาน
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

2.2 การประเมินความสามารถดานเทคโนโลยีของผูประกอบการ 

ในสวนนี้เปนการทบทวนเครื่องมือท่ีใชประเมินความสามารถดานเทคโนโลยีของผูประกอบการจาก
หลักการท่ีไดเสนอในสวนท่ีผานมา ท้ังนี้พบวาการเลือกใชเครื่องมือประเมินความสามารถดานเทคโนโลยี
จําเปนตองมีความเขาใจในสถานภาพของอุตสาหกรรมท่ีผูประกอบการนั้นดําเนินกิจการอยู โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในการวิจัยฉบับนี้ไดเลือกอุตสาหกรรม 2 อุตสาหกรรม เปนกรณีศึกษาตัวอยางของการประเมิน ไดแก 1) 
อุตสาหกรรมอาหาร โดยมุงเนนไปท่ีอุตสาหกรรมยอยเนื้อไก และ 2) อุตสาหกรรมยานยนต ท่ีมุงเนนไปท่ี
อุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา ซ่ึงอุตสาหกรรมท้ังสองนั้นมีความแตกตางกัน นอกไปจากความแตกตางกันของ
ธรรมชาติผลิตภัณฑ ผูมีสวนไดสวนเสีย รวมท้ังเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของแลว ความแตกตางท่ีสําคัญคือระดับการ
เติบโตของอุตสาหกรรม (maturity level) โดยอุตสาหกรรมอาหาร (เนื้อไก) นั้นถือวาเปนอุตสาหกรรมท่ี
เติบโตอยางเต็มท่ีหรืออุตสาหกรรมอยูตัว (well-established sector) ในขณะท่ีอุตสาหกรรมยานยนต 
(ยานยนตไฟฟา) นั้นถือวาเปนอุตสาหกรรมท่ีอยูในชวงเปลี่ยนผาน (in-transition sector) ฉะนั้นการ
ประเมินความสามารถดานเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมท้ังสองนี้ก็จําเปนตองใชเครื่องมือท่ีแตกตางกันเพ่ือให
การประเมินไดรับผลท่ีสามารถใชประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาอุตสาหกรรมไดตรงกับสถานภาพของ
อุตสาหกรรมมากท่ีสุด 

ในการทบทวนเครื่องมือการประเมินความสามารถดานเทคโนโลยีในสวนนี้ไดเลือกเครื่องมือท่ี
เหมาะสมจํานวน 3 เครื่องมือ ไดแก 1) การประเมินความสามารถดานเทคโนโลยีของผูประกอบการ ท่ีเสนอ
โดย Bell และ Pavitt ในเอกสารบทท่ี 4 The Development of Technological Capaibilities ของ
รายงาน Trade, Technology, and International Competitiveness ในป 1995 จัดพิมพโดยธนาคารโลก 
2) การประเมินความสามารถดานเทคโนโลยีของผูประกอบการในภาพรวม (overall capability 
assessment) โดยไดปรับมาจากแนวคิดของ Gault ในป 2006 และ 3) การประเมินความสามารถในการ
เรียนรูดานเทคโนโลยี ท่ีเสนอโดย Rush Bessant และ Hobday ในป 2007 



รายงานฉบับสมบูรณ 

 

การศึกษาวิจยัเชิงระบบดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเปาหมาย 

- 18 - 

2.3 เครื่องมือท่ี 1: การประเมินความสามารถดานเทคโนโลยีของผูประกอบการผ านกิจกรรมทาง
อุตสาหกรรม (industrial activity) 

Bell & Pavitt (1995) ไดเสนอกรอบคิดสําหรับการประเมินความสามารถดานเทคโนโลยีของ
ผูประกอบการ ซ่ึงกรอบคิดและเครื่องมือนี้ไดรับการยอมรับและใชประโยชนในการประเมินความสามารถ
ดานเทคโนโลยีของผูประกอบการกันอยางแพรหลาย โดยฐานคิดสําคัญของเครื่องมือการประเมินนี้คือความ
แตกตางกันระหวาง “ความสามารถในการผลิต” (production capability) และ “ความสามารถดาน
เทคโนโลย”ี (technological capability)  

เครื่องมือนี้ไดเสนอวาความสามารถในการผลิต (production capability) นั้นเปนความสามารถ
พ้ืนฐานของผูประกอบการท่ีตองมีอยูแลวในฐานะผูประกอบธุรกิจ ในขณะท่ีความสามารถดานเทคโนโลยี 
(technological capability) นั้นเปนความสามารถในทางลึก (depth) ของกิจกรรมการผลิตในแตละสวน 
และเนนหลักการท่ีวาความสามารถดานเทคโนโลยีนั้นจะตองชวยใหผูประกอบการสรางการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี (technical change) ใหกับกิจการของตนได จากหลักการดังกลาวจึงไดจําแนกความลึกของ
ความสามารถดานเทคโนโลยีดังกลาวนั้นออกเปน 3 ระดับไดแก 1) ระดับพ้ืนฐาน (basic) 2) ระดับกลาง 
(intermediate) และ 3) ระดับสูง (advanced)  

 

รูปท่ี 2.4 กรอบคิดการประเมินความสามารถดานเทคโนโลยีของผูประกอบการโดย Bell & Pavitt (1995) 

ในกรอบคิดการประเมินความสามารถดานเทคโนโลยีของผูประกอบการท่ีเสนอโดย Bell & Pavitt 
(1995) นั้น ยังไดจําแนกกิจกรรมทางอุตสาหกรรม (industrial activity) ออกเปน 2 กลุมกิจกรรม ไดแก 1) 



รายงานฉบับสมบูรณ 

 

การศึกษาวิจยัเชิงระบบดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเปาหมาย 

- 19 - 

กิจกรรมหลัก (primary activity) ซ่ึงประกอบดวย กิจกรรมการลงทุน (investment) และกิจกรรมการผลิต 
(production) และ 2) กิจกรรมสนับสนุน  (supporting activity) โดยภายใต กิจกรรมการลง ทุน 
(investment) จะสามารถจําแนกยอยไดออกเปน 1) การวิเคราะหและตัดสินใจลงทุน และ 2) การจัดเตรียม
และบริหารโครงการลงทุน และภายใตกิจกรรมการผลิต จะสามารถจําแนกออกเปน 1) การจัดการ
กระบวนการผลิต และ 2) การพัฒนาผลิตภัณฑ ในขณะท่ีในสวนกิจกรรมสนับสนุนนั้นยังสามารถจําแนก
ออกเปน 1) การพัฒนาเครือขายทางธุรกิจ และ 2) การจัดการสินคาทุนและวัตถุดิบ ซ่ึงการแบงกิจกรรมทาง
อุตสาหกรรมท้ังหมดในระดับยอยนั้นมีท้ังสิ้น 6 กิจกรรม ดังแสดงในรูปกรอบคิดขางตน 

ในทางดานลึกของการประเมินตามกรอบคิดนี้ ไดจําแนกระดับความสามารถดานเทคโนโลยีใน
กิจกรรมยอยท้ัง 6 ด ังกลาวออกเปน 2 สวนไดแก 1) ความสามารถพ้ืนฐานในการผลิต (basic production 
capability) ซ่ึงถือวาเปนระดับความสามารถท่ีผูประกอบการควรตองมีอยูแลว ซ่ึงหมายถึงการดําเนินการ
ผลิต/ดําเนินธุรกิจบนวิธีการ/เทคนิค/เทคโนโลยีท่ีใชอยูในปจจุบัน หากผูประกอบการยังไมมีความสามารถ
ในการผลิตพ้ืนฐานเหลานี้ ยอมไมสามารถเกิดการสะสมความรูและทักษะท่ีถูกตองท่ีจะนําไปสูการเกิด
ความสามารถดานเทคโนโลยีในระดับท่ีสูงข้ึนไปได  

เม่ือผูประกอบการมีความสามารถพ้ืนฐานในการผลิตแลว ในระดับตอไปคือความสามารถดาน
เทคโนโลยีในระดับพ้ืนฐาน (basic) ซ่ึงเปนระดับท่ีผูประกอบการมีความสามารถในการเขาใจเทคโนโลยีท่ี
ตนเองใชอยูในปจจุบันไดอยางลึกซ้ึงกวาแคการใชงาน เชน การมีความสามารถในการเขาใจพ้ืนฐานของ
เทคโนโลยีในระดับท่ีสามารถปรับปรุง แกไขเทคโนโลยีในเบื้องตน หรือในระดับท่ีสามารถติดตามและ
ควบคุมการผลิตไดอยางเขาใจ หรือในระดับท่ีสามารถลอกเลียนแบบแนวคิดการทํางานของเครื่องมือ
อุปกรณท่ีใชได  ในระดับกลาง (intermediate) นั้นเปนระดับความสามารถท่ีผูประกอบการมีความเขาใจใน
เทคโนโลยีโดยเฉพาะในมิติหลักการทางวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ในระดับท่ีสามารถทําการ
ปรับปรุง แกไข และประยุกต รวมถึงถายทอดความรูและเทคโนโลยีท่ีใชไปสูคูคาหรือลูกคาได รวมท้ังมี
ความสามารถในการทําวิศวกรรมยอนกลับ (reverse engineering) ดวย และในระดับสูง (advanced) 
ผูประกอบการจะตองสามารถทําการพัฒนากระบวนการผลิตและรวมถึงผลิตภัณฑใหมดวยกระบวนการวิจัย
และพัฒนา และสามารถรวมมือกับหนวยงานอ่ืนๆภายนอก ในการพัฒนาเทคโนโลยีใหมท่ีจะเกิดประโยชน
ตอการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑใหม ท่ีจะสรางขีดความสามารถในการแขงของผูประกอบการใน
ระยะยาว 

จากกรอบคิดดังกลาว Bell & Pavitt (1995) ไดเสนอหลักเกณฑในการประเมินความสามารถดาน
เทคโนโลยีของผูประกอบการในกิจกรรมทางเทคโนโลยีท้ัง 6 กิจกรรม ใน 3 ระดับดังกลาว ดังรูปท่ีเสนอมา
ขางตน ซ่ึงในโครงการวิจัยนี้ไดนําเอากรอบคิดและหลักเกณฑดังกลาวไปประยุกตใชในการประเมิน
ความสามารถดานเทคโนโลยีของผูประกอบการในอุตสาหกรรมเปาหมาย โดยจําเปนจะตองนําไปปรับแตง
กิจกรรมยอยและเนื้อหาของหลักเกณฑดังกลาว ใหสอดคลองกับกิจกรรมทางอุตสาหกรรมของ
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมเปาหมายดังกลาวตอไป 
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2.4 เครื่องมือท่ี 2: การประเมินความสามารถดานเทคโนโลยีของผูประกอบการในภาพรวม (overall 
capability assessment) 

การประเมินขีดความสามารถของผูประกอบการในภาพรวมเปนการประเมินเพ่ือรับทราบถึงทิศทาง
ธุรกิจของบริษัท ความสามารถในการดําเนินธุรกิจและการพัฒนาเทคโนโลยี ปญหาอุปสรรคท่ีครอบคลุม
การตลาด กฎระเบียบ ฯลฯ ตลอดจน แนวทางการจัดสรรทรัพยากรและรูปแบบการเขาถึงและเรียนรู
เทคโนโลยีของบริษัท ซ่ึงการประเมินแบบภาพรวมนี้จะชวยใหเขาใจถึงสภาพการณโดยท่ัวไปของบริษัท โดย
ท่ีผูวิจัยไดปรับกรอบแนวทางการวิเคราะหรูปแบบธุรกิจจาก Gault (2006) และแยกวิเคราะหรูปแบบธุรกิจ
การผลิตและธุรกิจการใหบริการใน 3 มิติ อันไดแก 

(1) ศักยภาพของผูประกอบการ (capability) พิจารณาวาผูประกอบการมีเทคโนโลยีเปนของ

ตนเองหรือไมและมีการดําเนินกิจการทางเทคโนโลยีในธุรกิจอยูในระดับใด อาทิ ซ้ือมาประกอบ 

พัฒนาดัดแปลง หรือ วิจัยพัฒนาดวยตนเอง อยางไรก็ตาม มิติการพิจารณาจะขยายครอบคลุม

ความเขมแข็งดานการตลาด ฐานลูกคา ฐานซัพพลายเออร จนถึงความรวมมือท่ีมีในปจจุบัน 

(2) ปญหาและอุปสรรค (bottleneck) พิจารณาปญหาในการเขาถึงองคความรู ตลอดจนเง่ือนไข

ขอจํากัดดานการตลาด ดานบุคลากรและกฎระเบียบมาตรการภาครัฐท่ียังเปนอุปสรรคและจะ

สงผลตอความสามารถทางการแขงขันของผูประกอบการ 

(3) กลยุทธดานการพัฒนาเทคโนโลยี (strategy for technology & RDI activities) พิจารณาวาผุ

ประกอบการมีรูปแบบในการเรียนรูเทคโนโลยีอยางไร มีการจัดสรรบุคลากรและการลงทุนดาน

การวิจัยหรือไม ตลอดจนมีการสรางความรวมมือกับหนวยงานเอกชนและภาครัฐท้ังในประเทศ

และตางประเทศอยางไรเพ่ือใหเขาถึงองคความรูท่ีเก่ียวของกับยานยนตสมัยใหมได อาทิ การ

รวมทุนกับบริษัทตางชาติ การรวมวิจัยกับซัพพลายเออร การรวมมือในการผลิตบุคลากร

รวมกับสถานศึกษา/สถาบันวิจัย เปนตน เพ่ือรองรับธุรกิจในอนาคต 

 

ตาราง 2.1 กรอบการประเมินการประเมินขีดความสามารถของผูประกอบการในภาพรวม 

ผูประกอบการ
กลุมเปาหมาย 

ศักยภาพ 
(capability) 

ปญหาและอุปสรรค 
(bottleneck) 

กลยุทธดานการพัฒนาเทคโนโลย ี
(strategy for technology & RDI activities) 

การผลิต 
(production) 

   

การบริการ 
(mobility) 
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2.5 เครื่องมือท่ี 3: การประเมินความสามารถในการเรียนรูดานเทคโนโลยี (technological learning) 
ของผูประกอบการดวย Capability Audit Tool (CAT) 

Rush Bessant และ Hobday (2007, 2013) ไดเสนอวานโยบายการสงเสริมอุตสาหกรรมจะประสบ
ความสําเร็จมากนอยเพียงใด ข้ึนอยูกับความสามารถดานเทคโนโลยีของผูประกอบการแตละราย ดังนั้น 
นโยบายท่ัวไปท่ีรัฐคาดหวังวาจะใชไดกับผูประกอบการทุกประเภท (broad-brush policy, one-size-fits-
all policy) จึงไมนาจะมีประสิทธิภาพสูงมากนัก ไมสามารถสรางผลกระทบหรือเปนประโยชนตอ
ผูประกอบการไดจริง จึงทําใหขอมูลความสามารถของผูประกอบการจึงเปนขอมูลสําคัญท่ีจะเปนประโยชน
ตอผูวางนโยบายของรัฐ และทีมนักวิจัยจึงไดทําการพัฒนาเครื่องมือการประเมินความสามารถดาน
เทคโนโลย ีCapability Audit Tool (CAT) ข้ึน โดยท่ีเครื่องมือนี้ไดเคยถูกนํามาใชกับ 

1. การประเมินผูประกอบการในอุตสาหกรรมตางๆ ประเทศเกาหลีใต (The World Bank, 2003)1 
2. การประเมินผูประกอบการในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย (Hobday, 2002) 
3. การประเมินผูประกอบการในกลุมอุปกรณการแพทย ประเทศไอรแลนด (Hanrahan, 2007) 
4. การประเมินผูประกอบการในกลุมวัคซีน ประเทศบราซิล (Medeiros, 2010) 

Rush Bessant และ Hobday (2007) ไดเสนอรูปแบบการประเมินความสามารถดานเทคโนโลยี
ของผูประกอบการ โดยการแบงผูประกอบการออกเปน 4 ประเภทตามระดับความสามารถ ไดแก  

1. Unaware/passive firm เปนกลุมบริษัทท่ียังไมมีความพรอมตอการไดมา การนําไปใช รวมถึงการ
พัฒนาเทคโนโลยี จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองชวยเหลือและทําใหบริษัทในกลุมนี้ตระหนักถึง
ความสําคัญของเทคโนโลยี พัฒนากลยุทธ ระบุเทคโนโลยีสําคัญท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และ
เรียนรูกระบวนการไดมาซ่ึงเทคโนโลยีและนําไปใชได และบริษัทเหลานี้อาจตองการการชวยเหลือ
ในระยะยาว 

2. Reactive firm เปนกลุมบริษัทท่ีตระหนักถึงความทาทายของการเปลี่ยนแปลงและความสําคัญของ
เทคโนโลยี แตอาจจะยังไมมีขอมูล ทิศทางหรือกลยุทธท่ีชัดเจนเพ่ือใหไดมาซ่ึงเทคโนโลยี หรือใน
การนําเทคโนโลยีไปใชอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทมักจะแกปญหาท่ีปลายเหตุ ไมไดแกปญหาท่ี
ตนเหตุ บริษัทในกลุมนี้จึงควรท่ีจะไดรับการชวยเหลือในดานการสรางกลยุทธทางเทคโนโลยีกอน 
เพ่ือท่ีบริษัทจะไดรูประเด็นใดเปนประเด็นสําคัญท่ีจะนําไปสูการไดมาซ่ึงเทคโนโลยีและการนําไปใช 
นอกจากนั้น การชวยเหลือบริษัทในกลุมนี้จะตองคํานึงวาจะตองทําอยางไร บริษัทเหลานี้ถึงจะพ่ึง
การชวยเหลอืจากภายนอกนอยลงเรื่อยๆในระยะยาว 

3. Strategic firm เปนกลุมบริษัทท่ีมีความสามารถดานเทคโนโลยีคอนขางสูงท้ังเชิงเทคนิคและเชิง
การจัดการ ในการทําโครงการเชิงเทคโนโลยีใหม บริษัทมีทิศทางในการดําเนินการท่ีชัดเจน รูวา
                                           
1 การประเมินเกิดขึ้นในป 2001 
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จะตองทําอะไร ติดตอใคร เม่ือใด เพ่ือใหการดําเนินโครงการเกิดข้ึนอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
เปรียบเสมือนวาบริษัทเหลานี้รูวาจะคิดภายในกรอบ (think inside the box) ไดอยางไร  ดังนั้น 
บริษัทในกลุมนี้จะตองเรียนรูการคิดนอกกรอบ (think outside the box) สรางความสามารถดาน
การวิจัยและพัฒนา สรางตลาดใหมจากเทคโนโลยีใหมท่ีบริษัทมี สรางโอกาสทางธุรกิจ  บริษัท
เหลานี้จึงจะไดรับประโยชนจากการวาจางท่ีปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ จากมหาวิทยาลัยหรือองคกร
อ่ืนท้ังภายในและตางประเทศ 

4. Creative firm เปนกลุมบริษัทท่ีสามารถเชื่อมโยงทรัพยากรและความสามารถภายในบริษัทเขากับ
องคประกอบตางๆภายนอก เชน ตลาด ซัพพลายเออร ผูเชี่ยวชาญและนักวิจัย ไดเปนอยางดี 
บริษัทเหลานี้มักจะเปนบริษัทเปด กลาท่ีจะเสี่ยง มีความรวมมือกับพันธมิตร ในการทํางาน เรียนรู
และลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีใหมรวมกัน ทําใหโดยสวนมากแลว มักจะสามารถเปลี่ยนวิกฤต
ใหเปนโอกาสได  

 

 

รูปท่ี 2.5 การจําแนกกลุมผูประกอบการตามความสามารถดานเทคโนโลยีตามกรอบของ Rush Bessant 
และ Hobday (2007) 

 

ภายใตกรอบคิดการประเมินดังกลาวนี้ ไดเสนอวาความสามารถดานเทคโนโลยี (technological 
capability) สามารถวัดไดจากกิจกรรมท่ีทําใหผูประกอบการสามารถเรียนรู เลือกและใชเทคโนโลยี เพ่ือ
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สรางความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative advantage: CA) และไดเสนอมิติการประเมิน
ความสามารถดานเทคโนโลยีจํานวน 9 มิติ ไดแก 

1. การตระหนักรู (awareness) ถึงความจําเปนตอการเปลี่ยนแปลง และความยินยอมท่ีจะเสาะหาตัว
นําไปสูการเปลี่ยนแปลง (trigger for change) ท้ังจากภายในและภายนอกบริษัท 

2. การแสวงหา (search) ตัวนําไปสูการเปลี่ยนแปลงจากตลาดหรือภายในบริษัท รวมท้ังการจับ
สัญญาณ (signal) จากภายนอกท่ีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมสามารถสรางโอกาสทางธุรกิจได 

3. การพัฒนาเทคโนโลยีหลัก (core competence) โดยท่ีผูประกอบการจะตองรูและเขาใจถึง
องคประกอบสําคัญของเทคโนโลยี และมีการตรวจสอบภายในเพ่ือเปรียบเทียบระดับและคุณภาพ
ของเทคโนโลยีท่ีบริษัทมีอยูกับเทคโนโลยีท่ีจําเปนตองพัฒนาเพ่ือใหบริษัทสามารถแขงขันอยูใน
ตลาดได 

4. การกําหนดกลยุทธทางเทคโนโลยี (strategy) โดยท่ีผูประกอบการจะตองรูและเขาใจวาจะตอง
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาอะไรบาง และตองทําดวยเหตุผลใด 

5. การประเมินและเลือกเทคโนโลยี (assessment and selection) โดยจะตองมีการสํารวจ ประเมิน 
และเปรียบเทียบเทคโนโลยีประเภทตางๆ และเลือกเทคโนโลยีโดยใชขอมูลประกอบการตัดสินใจ 

6. การไดมาซ่ึงเทคโนโลยี (acquisition) ซ่ึงข้ึนอยูกับวาผูประกอบการซ้ือมาโดยตรงหรือไม มีการปรับ
เทคโนโลยีท่ีซ้ือมา (มีความสามารถในการปรับ) ใหตรงกับความตองการของบริษัท หรือวาบริษัท
สามารถพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง หรือรวมพัฒนากับซัพพลายเออรเลย 

7. การนําเทคโนโลยีไปใช (implementation) และการดูดซับความรู (absorption) ท่ีมาควบคูกับ
เทคโนโลยี โดยข้ึนอยูกับวาผูประกอบการสามารถใชและซอมบํารุงเทคโนโลยีท่ีบริษัทไดมา โดยตอง
พ่ึงพิงผูอ่ืน (dependence) เชน ซัพพลายเออร มากเทาใด เม่ือประสบปญหาสามารถแกไขปญหา
นี้ไดอยางไร ตองเรียกซัพพลายเออรเขามาชวย หรือแกปญหาไดเองผานทางการวิจัยและพัฒนา 
หรือสามารถนําปญหาไปแกรวมกับซัพพลายเออร 

8. การจัดการองคความรู  (knowledge management: KM) การเรียนรูการใชงานเทคโนโลยีให มี
ประสิทธิภาพสูงท่ีสุด และมีการถายทอดองคความรูจากการใชงานในโครงการหนึ่งไปสูอีกโครงการหนึ่ง 

9. การพัฒนาและใชประโยชนจากเครือขาย (linkage) การเขาถึงองคความรูหรือสิทธิประโยชนใหมๆ 
ท่ีนํามาซ่ึงการพัฒนาความสามารถของบริษัท 

เพ่ือท่ีจะไดมาซ่ึงขอมูลความสามารถดานเทคโนโลยีท้ัง 9 มิติ นักวิจัยท้ังสามไดพัฒนา CAT ซ่ึงมีอยู 
3 ชิ้น ตามความลึกของขอมูลท่ีตองการ ไดแก 1) แบบประเมินดวยตนเอง เปนชุดคําถาม 24 ขอ 2) ชุด
คําถามท่ีมีรายละเอียดมากข้ึน ทุกคําถามมีคําถามยอยและมีคําอธิบายนิยามของศัพทเทคนิคท่ีใช และ 3) 
ชุดคําถามกรณีศึกษา  
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สําหรับแบบประเมินดวยตนเอง (1) นั้น เปนชุดคําถาม 24 ขอ โดยจะมีคําถาม 2–3 ขอ เพ่ือใช
ศึกษามิติหนึ่งของความสามารถดานเทคโนโลยีของผูประกอบการ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. การตระหนักรูถึงเทคโนโลยี 

− เทคโนโลยีเปนสวนประกอบสําคัญของกลยุทธของบริษัทมากนอยเทาใด 

− เทคโนโลยีใดเปนเทคโนโลยีที่สําคัญที่สุดของบริษัท 
2. การแสวงหาเทคโนโลยี 

− บริษัททําการประเมินคา หรือคาดการโอกาส อุปสรรค และความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับการใช
เทคโนโลยีอยางไร 

− ในบริษัท มีใครหรือฝายใดเปนผูหาและประเมินคาของเทคโนโลยี 
3. การพัฒนาเทคโนโลยีหลัก 

− ความเขมแข็งทางเทคโนโลยีที่นํามาซ่ึงประโยชนของบริษัทคืออะไร 

− บริษัทใชเทคโนโลยีในการสรางโอกาสทางธุรกิจอยางไร 
4. การกําหนดกลยุทธทางเทคโนโลยี 

− ฝายจัดการมีความสามารถในการสรางกลยุทธเชิงเทคโนโลยี เพ่ือตอบโจทยทางธุรกิจมากนอย
เพียงใด 

− เปาหมายที่สําคัญที่สุดทางเทคโนโลยี (Technology Priority) ของบริษัทคืออะไร 

− เทคโนโลยีเปนสวนประกอบที่ชวยนําไปสูวิสัยทัศนของบริษัทไดอยางไร 
5. การประเมินและเลือกเทคโนโลยี 

− ผูประกอบการเลือกเทคโนโลยีที่ตองการอยางไร 

− ผูประกอบการทราบไดอยางไร วาเทคโนโลยีที่เลือก เปนเทคโนโลยีที่ดีที่สุด 
6. การไดมาซ่ึงเทคโนโลยี 

− ผูประกอบการไดเทคโนโลยีมาจากหนวยงานหรือบริษัทภายนอกไดอยางไร 

− ซัพพลายเออรเจาใดเปนเจาที่สําคัญที่สุดของธุรกิจ 
7. การนําเทคโนโลยีไปใช 

− บริษัทมีกิจกรรมประเภทวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม เชน Modification หรือ Customisation 
อยางใดบาง 

− โครงการริเริ่มการใชเทคโนโลยีใหมในบริษัทมีการบริหารจัดการอยางไร 
8. การจัดการองคความรู 

− บริษัทมีระบบการประเมินกิจกรรมทางเทคโนโลยี (วิจัย พัฒนา วิศวกรรม) หรือไม อยางไร 

− บริษัทสามารถเรียนรูและนําความรูความเขาใจจากโครงการหนึ่ง ไปใชในอีกโครงการหนึ่งไดอยางมี
ประสิทธิภาพหรือไม อยางไร 

− บริษัทมีการทบทวนผลงานหลังปดโครงการ (post-project review) หรือไม อยางไร 
9. การพัฒนาและใชประโยชนจากเครือขาย 

− ผูประกอบการไดใชสิทธิพิเศษหรือหนวยงานใดของรัฐบาล ในการพัฒนาเทคโนโลยี 
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− ผูประกอบการไดจางบริษัทหรือที่ปรึกษา เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีหรือไม ใครเปนที่ปรึกษา 

− ผูประกอบการไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานหรือบริษัทภายนอกแหงใด ในการพัฒนา
เทคโนโลยี 

− ผูประกอบการไดวาจางหนวยงานภายนอกใน เพ่ือจัดการประเมินการใชเทคโนโลยีของตนเอง
หรือไม 

− บริษัทมีการทํางานที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสําคัญของบริษัท รวมกับมหาวิทยาลัยใด 

− บริษัทมีความรวมกับสถาบันวิจัยของรัฐ เพ่ือรวมพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตหรือไม อยางไร 

 

ตารางและรูปตอไปนี้แสดงหลักเกณฑและรูปแบบการแสดงผลการประเมินความสามารถดาน
เทคโนโลยีตามท่ีเสนอโดย Rush Bessant และ Hobday (2007) 
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ตาราง 2.2 หลักเกณฑการจําแนกความสามารถดานเทคโนโลยี 9 มิติ ของ Rush Bessant และ Hobday (2007) 
 

1 
การตระหนักรู
(awareness)  

2 
การแสวงหา 
(search) 

3 
เทคโนโลยีหลัก 

(core 
competence) 

4 
กลยุทธ 

(strategy) 

5 
การประเมินและ

เลือก 
(assessment and 

selection) 

6 
การไดมา 

(acquisition) 

7 
การนําไปใช 

(implementation) 

8 
การจัดการองคความรู 

(knowledge 
management: KM) 

9 
เครือขาย 
(linkage) 

Creative 
D  

1-D ตระหนกัถึง
ความสําคัญของ
เทคโนโลยี และรูวา
เทคโนโลยีใดเปน
เทคโนโลยีสําคัญ 

2-D หนวยงาน
หรือผูรับผิดชอบ
ในการประเมิน
เทคโนโลยีเขาใจ
ในหลักการของ
การประเมิน
เทคโนโลยี และรู
วาจะตองติดตอ
ใครเมื่อเพื่อที่จะ
สรางโอกาสใหม
ทางธุรกิจหรือ
กําจัดอุปสรรค 

3-D เขาใจ สามารถ
บริหารจัดการและ
ใชจุดแข็งดาน
ความสามารถดาน
เทคโนโลยขีอง
ตัวเองในการสราง
โอกาสทางธุรกิจ 
และยังสามารถ
ลงทุนพัฒนา
เทคโนโลยีใหมกับ
พันธมิตร 

4-D นอกจากบริษัท
จะมีกลยุทธที่
เปนไปในแนวทาง
เดียวกันกบั
วิสัยทัศนแลว 
บริษัทยังมีกลยุทธที่
จะเรียนรู พัฒนา 
และเสริมสราง
ความสามารถ
ทางการวิจยัและ
พัฒนา เพื่อที่จะ
ปรับกลยุทธตอไป 

5-D สามารถใช
ความรูทั้งจากภายใน
และภายนอกองคกร
เพื่อทําการประเมินคา
และเลือกเทคโนโลย ี
และสามารถใช
เทคโนโลยีใหมในการ
สรางโอกาสทางธุรกิจ 

6-D บริษัทได
เทคโนโลยีใหมมา
จากการทําวิจัย
และพัฒนากบั
องคกรภายนอก 

7-D วิศวกรและ
นักวิจยัสามารถสราง
เทคโนโลยีใหมจาก
การทําวจิัยและพัฒนา
กับองคกรภายนอก 

8-D ดําเนินกจิกรรม
ทางเทคโนโลยีตามแผน
อยางรวดเร็วและ
คลองตัว ทําใหมีการ
เก็บขอมูลระหวาง
ดําเนินกิจกรรม เพื่อ
นําไปใชประกอบการ
ประเมินหลังเสร็จส้ิน
โครงการ และนําองค
ความรูไปพัฒนา
โครงการในอนาคต 

9-D บริษัททาํการวิจยั
และพัฒนารวมกับ
องคกรภายนอก เพือ่
ลงทุน วิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีใหม 

Strategic 
C  

1-C ตระหนักถึง
ความสําคัญของ
เทคโนโลยี แตทราบ
เพียงคราวๆ วา
เทคโนโลยีกลุมใด
เปนเทคโนโลยีที่
สําคัญตอธุรกิจ 

2-C หนวยงาน
หรือผูรับผิดชอบ
ในการประเมิน
เทคโนโลยีเขาใจ
ในหลักการของ
การประเมิน
เทคโนโลย ี

3-C เขาใจและ
สามารถบริหาร
จัดการ ทั้งยังใชจุด
แข็งดาน
ความสามารถดาน
เทคโนโลยขีอง
ตัวเองในการสราง
โอกาสทางธุรกิจ 

4-C กลยุทธของ
บริษัทเปนไปใน
แนวทางเดียวกันกับ
วิสัยทัศน ทําให
บริษัทประสบ
ความสําเร็จตามเปา
ที่ต้ังไว 

5-C รูและเขาใจถึง
การประเมินคาและ
การเลือกเทคโนโลย ี
ในตลาดที่มีอยูแลว 

6-C บริษัทได
เทคโนโลยีจาก
การทํา 
technology 
licensing มีการ
ทําการวจิัยและ
พัฒนาภายใน
บริษัท 

7-C วิศวกรและ
นักวิจยัสามารถระบุไว
วาบริษัทพบปญหา
ทางเทคโนโลยีใด 
สามารถวิจยั 
ปรับเปล่ียนและ
พัฒนาเทคโนโลยี
ภายในบริษัทได 

8-C มีการตรวจสอบ 
ทบทวนและประเมิน
หลังเสร็จส้ินโครงการ
อยางเปนระบบ แตยัง
ไมสามารถนําผลไปปรับ
ใชกับโครงการใน
อนาคต  

9-C บริษัทมีความ
รวมมือกับองคกร
ภายนอก ในการลงทุน
และพัฒนาเทคโนโลยี
ที่บริษัทมีอยูอยางเปน
ทางการ 
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1 

การตระหนักรู
(awareness)  

2 
การแสวงหา 
(search) 

3 
เทคโนโลยีหลัก 

(core 
competence) 

4 
กลยุทธ 

(strategy) 

5 
การประเมินและ

เลือก 
(assessment and 

selection) 

6 
การไดมา 

(acquisition) 

7 
การนําไปใช 

(implementation) 

8 
การจัดการองคความรู 

(knowledge 
management: KM) 

9 
เครือขาย 
(linkage) 

Reactive 
B 

1-B ตระหนักถึง
ความสําคัญของ
เทคโนโลยี แตไม
ทราบวาเทคโนโลยี
ใดเปนเทคโนโลยี
สําคัญ 

2-B หนวยงาน
หรือผูรับผิดชอบ
ในการประเมิน
เทคโนโลยีไม
เขาใจในหลักการ
ของการประเมิน
เทคโนโลย ี

3-B ไมรูวาจะใชจุด
แข็งดาน
ความสามารถดาน
เทคโนโลยขีอง
ตัวเองในการสราง
โอกาสทางธุรกิจ 

4-B ฝายจัดการไม
ตระหนักถึง
ความสําคัญของกล
ยุทธทางธุรกิจ แต
ไมทราบถึงหลักการ
การสรางกลยุทธที่
เหมาะสม 

5-B ตระหนักถึง
ความสําคัญของการ
ประเมินคาและการ
เลือกเทคโนโลยี แตไม
มีทิศทางการ
ดําเนินการ 

6-B  
ใชเทคโนโลยีจาก
ซัพพลายเออร
โดยตรง แตบริษัท
มีการปรับ
เทคโนโลยี
ดังกลาวให
เหมาะสม 

7-B วิศวกรสามารถ
บํารุงรักษาและ
ปรับเปล่ียนเทคโนโลยี
ที่ไดรับมาจากซัพ
พลายเออรได 

8-B พยายามทีจ่ะ
ตรวจสอบ ทบทวนและ
ประเมินหลังจาก
โครงการเสร็จส้ินแลว 
แตไมมีหลักการและ
แนวทาง (ad hoc) 

9-B รูวาองคกร
ภายนอกใด สามารถ
ชวยพัฒนาเทคโนโลยี
สําหรับบริษัทตัวเองได 
และมีความสัมพันธ
อยางไมเปนทางการ
กับองคกรเหลานั้น 

Unaware 
A 

1-A ไมตระหนักถึง
ความสําคัญของ
เทคโนโลยีที่มีตอกล
ยุทธและแนว
ทางการดําเนิน
ธุรกิจ 

2-A ไมมี
หนวยงานหรือ
ผูรับผิดชอบใน
การประเมิน
เทคโนโลย ี

3-A ไมมีหรือไมรูจุด
แข็งดาน
ความสามารถดาน
เทคโนโลยขีอง
ตัวเอง 

4-A ฝายจัดการไม
ตระหนักถึง
ความสําคัญของกล
ยุทธทางธุรกิจ หรือ
กลยุทธดังกลาวไม
เปนไปในแนวทาง
เดียวกันกบั
วิสัยทัศนของบริษัท 

5-A ไมตระหนักถึง
ความสําคัญของการ
ประเมินคาและการ
เลือกเทคโนโลยีที่
เหมาะสม 

6-A  
ใชเทคโนโลยีจาก
ซัพพลายเออร
โดยตรง โดยไมมี
การปรับให
เหมาะสม 

7-A วิศวกรสามารถ
นําเทคโนโลยีจาก 
ซัพพลายเออรไปใช 
และสามารถติดตาม
การใชงานได 

8-A ไมมีการตรวจสอบ 
ทบทวนและประเมิน
หลังเสร็จส้ินโครงการ 

9-A ไมมีเครือขายทาง
ธุรกิจ หรือ
ความสัมพันธกับ
องคกรภายนอก 
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รูปท่ี 2.6 รูปแบบการแสดงผลการประเมินความสามารถดานเทคโนโลยีของ Rush Bessant และ 
Hobday (2007) 

เม่ือพิจารณาความหมายและนัยของการประเมินในท้ัง 9 มิติ จะพบวา Rush Bessant และ 
Hobday (2007) เสนอการประเมินความสามารถดานเทคโนโลยีของผูประกอบการผานมุมมองของ 
“ความสามารถในการเรียนรูดานเทคโนโลยี” ซ่ึงหมายรวมถึงมิติการนําเอาเทคโนโลยีไปใชประโยชน
และการจัดการความรูดวย ซ่ึงมีกรอบคิดนี้มีมิติการวัดความแตกตางไปจากกรอบคิดของ Bell & Pavitt 
(1995) ท่ีเนนการวัดความสามารถดานเทคโนโลยีผาน “ความสามารถในการดําเนินกิจกรรมทาง
อุตสาหกรรม” อยางไรก็ตาม แมกรอบคิดการประเมินความสามารถดานอุตสาหกรรมท้ังสองจะมีความ
แตกตางกันในมิติของการประเมิน แตก็ตั้งอยูบนกรอบคิดพ้ืนฐานทางวิชาการเดียวกันคือความสามารถ
ดานเทคโนโลยีของผูประกอบการจะตองสรางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (technical change) ท่ี
สรางคุณคาและยกระดับกิจการของตนไปสูการสรางคุณคาในธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีตนเองประกอบ
กิจการอยู 

กรอบคิดการประเมินเหลานี้มีความแตกตางกันในดานรูปแบบและมิติการประเมิน (แมจะ
พัฒนามาจากพ้ืนฐานทางวิชาการเดียวกัน) ดังท่ีไดกลาวมาแลวทําใหในการประเมินความสามารถดาน
เทคโนโลยีของผูประกอบการในอุตสาหกรรมเปาหมายในโครงการวิจัยนี้จะตองพิจารณาเลือกใชกรอบ
คิดการประเมินความสามารถดานเทคโนโลยีของผูประกอบการใหเหมาะสมกับสถานภาพของ
อุตสาหกรรม ซ่ึงจะไดกลาวถึงในสวนถัดไป 

2.6 การเลือกเครื่องมือประเมินความสามารถดานเทคโนโลยีของผูประกอบการในอุตสาหกรรม
เปาหมาย 

จากหลักการทางวิชาการและการทบทวนเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความสามารถดาน
เทคโนโลยีของผูประกอบการในสวนท่ีแลว พบวาการเลือกเครื่องมือท่ีเหมาะสมตอสถานภาพของ
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อุตสาหกรรมเปาหมายท่ีผูประกอบการดําเนินการอยูนั้น มีความสําคัญและมีความหมายตอกรอบคิด
และหลักเกณฑในการประเมินอยางมาก 

อุตสาหกรรมเปาหมายสองอุตสาหกรรมในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก 1) อุตสาหกรรมอาหาร (เนื้อไก) 
และ 2) อุตสาหกรรมยานยนต (ยานยนตไฟฟา) มีลักษณะและสถานภาพของอุตสาหกรรมท่ีแตกตางกัน
อยางมาก การเลือกใชเครื่องมือการประเมินความสามารถดานเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมนั้น จึงเปนเรื่อง
สําคัญและสงผลตอผลการวิจัย 

อุตสาหกรรมอาหาร ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้ไดเลือกลงลึกในสวนของอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อไกนั้น 
เปนอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนและอยูในประเทศไทยเปนเวลานาน มีผูประกอบการขนาดใหญ ขนาดกลาง
และขนาดเล็ก รวมท้ังผูประกอบการในระดับชุมชนดวย เปนอุตสาหรรมท่ีสามารถระบุผูเลน ซ่ึง
ประกอบดวยผูประกอบการขนาดตางๆ ดังกลาว หนวยงานภาครัฐท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแลการ
ประกอบการทางอุตสาหกรรมและทางธุรกิจ และมีนโยบายภาครัฐในการสงเสริมท่ีมีทิศทางใหเห็น
คอนขางชัดเจนเนื่องจากเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญ (แมวาจะยังตองมีการพัฒนานโยบายอุตสาหกรรม
สนับสนุนอีกมาก) และในวงอุตสาหกรรมก็มีประเด็นทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนประเด็นทาทาย
และประเด็นท่ีตองการไดรับการพัฒนาท่ีเปนท่ีรับรู กันโดยท่ัวไปในอุตสาหกรรม และท่ีสําคัญ
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมมีการใชเทคโนโลยีในการดําเนินการกิจกรรมทางอุตสาหกรรม ตั้งแตตน
น้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา คอนขางชัดเจนท้ังในเชิงระดับเทคโนโลยีและประเภทของเทคโนโลยี จึงอาจ
กลาวไดวาอุตสาหกรรมเนื้อไกท่ีเปนอุตสาหกรรมเปาหมายนั้น เปนอุตสาหกรรมท่ีมีระดับการเติบโต 
(maturity level) สูง หรือเรียกวาเปนอุตสาหกรรมอยูตัว (well-established sector)  

 

 

รูปท่ี 2.7 การวิเคราะหสถานภาพของอุตสาหกรรมเปาหมาย 
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อุตสาหกรรมยานยนตไฟฟานั้นมีลักษณะและสถานภาพในอีกดาน มีความแตกตางไปจาก
อุตสาหกรรมเนื้อไกเปนอยางมาก กลาวคือ เปนอุตสาหกรรมท่ีเปลี่ยนผานมาจากอุตสาหกรรมยานยนต
แบบดั้งเดิมซ่ึงมีระดับการเติบโตคอนขางมาก ไปสูอุตสาหกรรมท่ีมีการเปลี่ยนเทคโนโลยีหลัก (core 
technology) จากระบบขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตสันดาปภายใน (internal combustion engine: 
ICE) มาเปนระบบขับเคลื่อนดวยพลังงานไฟฟา และยังเกิดการเปลี่ยนโครงสรางและวิธีการดําเนินธุรกิจ
ท่ีมีกรอบคิดกวางขวางไปกวาแคการผลิตรถยนต แตครอบคลุมไปถึงการใหบริการคมนาคมขนสง 
(mobility service) และองคประกอบอ่ืนๆ ซ่ึงในปจจุบันสําหรับประเทศไทยนั้นยังอยูระหวางการ
พัฒนานโยบายการสงเสริมและกํากับดูแลอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา นอกจากนี้ ผูเลนซ่ึงหมายถึง
ผูประกอบการขนาดตางๆในหวงโซคุณคาของอุตสาหกรรม หนวยงานภาครัฐ และองคกรอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของก็ยังไมปรากฏชัดเจน ตลอดจนยังไมเห็นภาพโครงสรางอุตสาหกรรมใหม เนื่องจากยังอยูภายใต
การปรับเปลี่ยนโครงสรางอุตสาหกรรมแบบพลิกผัน ฉะนั้นกลาวไดวา อุตสาหกรรมยานยนตไฟฟานั้น
เปนอุตสาหกรรมท่ีอยูในชวงเปลี่ยนผาน (in-transition sector)  

จากกรอบคิดและความแตกตางดังกลาว คณะผูวิจัยจึงไดวิเคราะหและเสนอเลือกใชเครื่องมือ
ในการประเมินความสามารถดานเทคโนโลยีของผูประกอบการในอุตสาหกรรมเปาหมายท้ังสองท่ีมีความ
แตกตางกันอยางชัดเจนดังกลาว ดวยเครื่องมือการประเมินท่ีแตกตางกัน  

สําหรับอุตสาหกรรมเนื้อไก ท่ี เปนอุตสาหกรรมอยูตัว (well-established sector) นั้น 
คณะผูวิจัยเสนอเลือกใชเครื่องมือการประเมินความสามารถดานเทคโนโลยีผานกิจกรรมทาง
อุตสาหกรรม ตามกรอบของ Bell & Pavitt (1995) ซ่ึงมีความเหมาะสมเนื่องจากสามารถระบุและ
วิเคราะหกิจกรรมทางอุตสาหกรรมภายในกิจการการผลิตเนื้อไก ตั้งแตตนนําไปถึงปลายน้ํา ไดอยาง
ชัดเจน โดยในการวิจัยครั้งนี้เนนไปท่ีการศึกษาการประเมินผูประกอบการในสวนตนน้ํา (ฟารมไก) และ
การใชเครื่องมือนี้ทําใหเห็นภาพระดับความสามารถท่ีระบุลงในระดับเนื้อหาของเทคโนโลยีไดอยาง
ชัดเจน ซ่ึงจะนําไปสูการสงเสริมการพัฒนาความสามารถผูประกอบการไดอยางละเอียดและเปนรูปธรรม 

สําหรับอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาซ่ึงเปนอุตสาหกรรมท่ีอยูในชวงเปลี่ยนผาน (in-transition 
sector) น ั้น คณะผูวิจัยเสนอเลือกเครื่องมือการประเมินความสามารถดานเทคโนโลยีของผูประกอบการ
ผานระดับการเรียนรูดานเทคโนโลยีของ Rush Bessant และ Hobday (2007) เนื่องจากการเปน
อุตสาหกรรมท่ีอยูในชวงเปลี่ยนผาน โครงสรางอุตสาหกรรมยังไมมีความชัดเจน การประกอบกิจการและ
การสงตอผลิตภัณฑและบริการภายในอุตสาหกรรมเองก็ยังเปนในลักษณะเริ่มตน ฉะนั้นจึงยังไมสามารถ
ระบุกิจกรรมทางอุตสาหกรรมของผูประกอบการไดอยางชัดเจนและลงตัว กิจกรรมทางอุตสาหกรรมของ
ผูประกอบการในแตละทอนของหวงโซคุณคายังสามารถปรับเปลี่ยนไดอยูตลอดเวลา จนกวา
อุตสาหกรรมจะมีระดับการเติบโตสูงข้ึนและมีนโยบายอุตสาหกรรมท่ีชัดเจน ซ่ึงเครื่องมือการประเมิน
ตามกรอบคิดของ Rush Bessant และ Hobday (2007) นาจะเปนเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับสถานภาพ
ของอุตสาหกรรมยานยนตในปจจุบัน โดยรูปแบบและมิติการประเมินจะไมอิงกับกิจกรรมทาง
อุตสาหกรรม แตจะอิงกับความสามารถในการเรียนรูดานเทคโนโลยีของผูประกอบการแทน 

ในรายงานการวิจัยฉบับนี้ จะเปนการพัฒนาเครื่องมือการประเมินความสามารถดานเทคโนโลยี
ของผูประกอบการตามกรอบแนวคิดและการวิเคราะหดังกลาว เครื่องมือท่ีพัฒนาข้ึนจะเปนการปรับแตง 
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(customise) เครื่องมือทางวิชาการท่ีอางอิงมา ไปสูการเปนเครื่องมือท่ีสามารถใชในการประเมิน
ความสามารถดานเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม และจะรายงานผลการประเมินในผูประกอบการตัวอยาง
ท่ีจะเปนกรณีศึกษาของการประเมินในท้ังสองอุตสาหกรรมดวย 

 

2.7 กระบวนการศึกษาวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มุงเนนไปท่ีการพัฒนาเครื่องมือการประเมินความสามารถดานเทคโนโลยีท่ีตอยอด
กรอบคิดทางวิชาการท่ีเสนอโดยนักวิชาการท่ีไดรับการยอมรับในดานการประเมินความสามารถดาน
เทคโนโลยี ตามท่ีไดนําเสนอกรอบคิดดังกลาวมาแลวในสวนท่ีผานมา และนําเอาเครื่องมือท่ีพัฒนาข้ึนนั้น
ไปทดสอบโดยการประเมินผูประกอบการจริงในอุตสาหกรรมเปาหมาย และนําเอาการประเมิน 
ขอผิดพลาดและผลท่ีไดรับเปนขอมูลยอนกลับเพ่ือการปรับปรุงเครื่องมือท่ีจะสามารถใชในการประเมิน
ความสามารถดานเทคโนโลยีของผูประกอบการไดจริงในบริบททางอุตสาหกรรมของประเทศไทย  

ในการวิจัยครั้งนี้จึงไดกําหนดกระบวนการศึกษาวิจัยออกเปน 5 ข้ันตอนไดแก 1) การทบทวน
กรอบวิชาการ 2) การกําหนดอุตสาหกรรมเปาหมาย 3) การพัฒนาเครื่องมือการประเมินความสามารถ
ดานเทคโนโลยี 4) การประเมินความสามารถดานเทคโนโลยี และ 5 การสรุปผลการประเมินและการให
ขอเสนอแนะ 

 

 

รูปท่ี 2.8 กระบวนการศึกษาวิจัย 

 

1) การทบทวนกรอบวิชาการ 

คือ การทบทวนเอกสาร รายงาน และบทความทางวิชาการท่ีเก่ียวของกับเรื่อง
ความสามารถดานเทคโนโลยีของผูประกอบการซ่ึงมีกรอบคิดเชิงวิชาการหลายสํานัก มี
การตอยอดและปรับปรุงกรอบคิดไปในหลายยุคสมัย และมีความเหมาะสมกับลักษณะ
ของอุตสาหกรรมท่ีจะทําการประเมินผูประกอบการ เนื้อหาในสวนนี้ไดกลาวไปแลว
ขางตน 

2) การกําหนดอุตสาหกรรมเปาหมาย 
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คือ การเลือกอุตสาหกรรมเพ่ือใชเปนกรณีศึกษาตัวอยางของการประเมินนี้ ซ่ึงได
กําหนดไวเริ่มตนวาเปนอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมยานยนต แตอยางไรก็
ตามอุตสาหกรรมท้ังสองดังกลาวนั้นเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญ มีความกวางขวางของ
องคประกอบของอุตสาหกรรมท้ังในมิติผูประกอบการและในมิติเทคโนโลยี คณะผูวิจัย
จะตองศึกษาอุตสาหกรรมท้ังสองในเชิงลึก และเลือกสวนยอยของอุตสาหกรรม (sub-
sector) ท่ีเหมาะสมมาเปนอุตสาหกรรมเปาหมาย  

3) การพัฒนาเครื่องมือการประเมินความสามารถดานเทคโนโลยี 

คือ การพัฒนา ตอยอด และปรับแตงกรอบคิดทางวิชาการในเรื่องการประเมิน
ความสามารถดานเทคโนโลยีของผูประกอบการ และพัฒนาไปสูการเปนเครื่องมือการ
ประเมินท่ีสามารถใชประเมินไดจริงอยางมีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมเปาหมาย เชน 
การเลือกเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับสถานภาพของอุตสาหกรรม การปรับการจําแนก
ประเภทของกิจกรรมทางอุตสาหกรรมใหสอดคลองกับอุตสาหกรรมจริง การปรับแตง
หลักเกณฑการประเมินใหสอดรับกับการปรับปรุงเครื่องมือ สภาพและบริบททาง
อุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมเปาหมาย 

4) การประเมินความสามารถดานเทคโนโลย ี

คือ การใชเครื่องมือการประเมินท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือประเมินผูประกอบการจริงใน
อุตสาหกรรมเปาหมาย โดยเปนการประเมินโดยใชกระบวนการเชิง คุณภาพ 
(qualitative approach) เชน การสัมภาษณ การสังเกตการณ การวิเคราะหขอมูล
ทุตยภูมิ และการวิเคราะหขอมูลประกอบอ่ืนๆ จากรายงานและเอกสารท่ีเก่ียวของ 
คณะผูวิจัยไดทําการประชุมและวิเคราะหขอมูลรวมกัน เพ่ือหาขอสรุปผลการประเมิน 
ท้ังนี้วัตถุประสงคของข้ันตอนนี้มี 2 ประการ ไดแก 1) การประเมินเพ่ือใหไดผลการ
ประเมินความสามารถดานเทคโนโลยีของผูประกอบการตัวอยาง 2) การนําผลการ
ประเมินและขอมูลแวดลอม ตลอดจนปญหาอุปสรรคในการประเมิน มาใชในการ
ปรับปรุงเครื่องมือการประเมิน 

5) การสรุปผลการประเมินและการใหขอเสนอแนะ 

คือ การสรุปผลการประเมินตัวอยาง และการใหขอเสนอแนะตอการนําเอาเครื่องมือ
การประเมินท่ีพัฒนาข้ึนนี้ ไปใชประโยชนในการดําเนินงานของระบบวิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ท้ังในมิติการพัฒนาผูประกอบการ และในมิติของการ
พัฒนากลไกและเครื่องมือการจัดสรรทรัพยากรในระบบวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม ตอไป 

 

**********  
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3 การประเมินความสามารถดานเทคโนโลยีของผูประกอบการ: 
อุตสาหกรรมอาหาร (เนื้อไก) 

ตามท่ีไดกลาวไวเบื้องตนวา อุตสาหกรรมเปาหมายสําหรับการประเมินความสามารถดาน
เทคโนโลยีของผูประกอบการครั้งนี้มีอยู 2 อุตสาหกรรม ในบทนี้จะเปนเนื้อหาของการประเมิน
อุตสาหกรรมอยูตัว (well-established sector) กอน โดยจะเริ่มดวยการใหบริบทของอุตสาหกรรมเนื้อ
ไก ซ่ึงประกอบไปดวยทิศทาง ขอมูลสําคัญ และโจทยและเปาหมาย ววน. ของอุตสาหกรรม เพ่ือให
ผูอานเขาใจถึงลักษณะของอุตสาหกรรมเบื้อตน จากนั้นจะอธิบายถึงกรอบการประเมิน และผลการ
ประเมินของตัวแทนผูประกอบการ สําหรับเนื้อหาการประเมินสําหรับอุตสาหกรรมท่ีอยูในชวงเปลี่ยน
ผาน (in-transition sector) จะอยูในบทถัดไป 

3.1 บริบทของอุตสาหกรรมเนื้อไก 

3.1.1 ทิศทางของอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมอาหารสรางรายไดและชวยกระตุนเศรษฐกิจของประเทศไทยมาอยางตอเนื่อง 
นอกเหนือจากการผลิตเพ่ือบริโภคในประเทศ ผลิตภัณฑอาหารตางๆยังสามารถสงออกเพ่ือเพ่ิมรายไดได
อยางมีนัยสําคัญ สินคาสงออกท่ีสําคัญของประเทศไทยอยูในรูปแบบท่ีเปนวัตถุดิบในการแปรรูปอาหาร
และอาหารแปรรูปท่ีสงออกเพ่ือบริโภคโดยตรง เชน ขาว น้ําตาลทราย ทูนากระปอง อาหารทะเล เนื้อไก 
และแปงมันสําปะหลัง เปนตน นอกจากนี้ อุตสาหกรรมอาหารยังมีความเก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
(การทองเท่ียว การแพทย พลังงาน) ซ่ึงสงผลโดยตรงกับปริมาณการจางงานและสถานประกอบการของ
ประเทศ ไมวาจะเปนภาคการผลิต ภาคการคาท่ีเก่ียวของ และภาคการบริการ ในภาพรวมมีการจางงาน
รวมท้ังสิ้นกวา 3 ลานคน และมีสถานประกอบการกวา 1 ลานแหง (สสว., 2560) 

ในอุตสาหกรรมเนื้อสัตวโลกพบวา อัตราการบริโภคเนื้อไกเฉลี่ยตอประชากรตอป มีปริมาณสูง
ท่ีสุดในกลุมเนื้อสัตวบก (เชน เนื้อไก เนื้อสุกร เนื้อวัว เปนตน) คือ 14.8 กิโลกรัมตอคนตอป (วิจยักรุงศรี
, 2563) เนื่องจากเนื้อไกเปนอาหารท่ีใหโปรตีนสูงท่ีสุดในกลุมเนื้อสัตวบก และถือเปนสัตวเศรษฐกิจท่ีให
ผลตอบแทนเร็ว จึงทําใหอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อไกเติบโตมาอยางตอเนื่องในชวง 15 ปท่ีผานมา  
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รูปท่ี 3.1 การเติบโตของอุตสาหกรรมเนื้อไก (ซาย) และ ผูผลิตและผูบริโภคหลักในอุตสาหกรรมเนื้อไก
ของโลก (ขวา) 

ท่ีมา: วิจัยกรุงศรี (2563) 

การสงออกเนื้อไกมักอยูในรูปแบบของผลิตภัณฑ 2 กลุมใหญ คือ เนื้อไกสด (แชเย็นหรือแช
แข็ง) และเนื้อไกแปรรูป (ผานการหมักหรือทําใหสุกพรอมปรุงรส) ตัวเลขการสงออกรวมท่ัวโลกในป 
พ.ศ. 2562 อยูท่ีประมาณ 33,000 ลานเหรียญสหรัฐ โดยประเทศท่ีสงออกเนื้อไกเปนมูลคาสูง ไดแก 
บราซิล สหรัฐอเมริกา ไทย เนเธอรแลนด และโปแลนด ตามลําดับ (Trademap, 2563) ภายหลังจาก
วิกฤตโรคไขหวดันกในป พ.ศ. 2547 เปนตนมา อุตสาหกรรมเนื้อไกของไทยไดรับอานิสงคจากการเติบโต
ของตลาดโลก จึงไดขยายตัวอยางตอเนื่องท้ังในแงการผลิตและมูลคาทางเศรษฐกิจ ในป พ.ศ. 2563 (ไม
นับรวมเดือนธันวาคม) ประเทศไทยยังสงออกเนื้อไกเปนปริมาณกวา 848,019 ตัน หรือคิดเปนมูลคา 
96,172 ลานบาท (กระทรวงพาณิชยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2563) อันเนื่องมาจากวิกฤตโรค
ระบาดโควิด-19 ทําใหยอดรวมปริมาณและมูลคาการสงออกตํ่ากวาปกอนหนา (2562) เปนครั้งแรกใน
รอบ 7 ป ท้ังนี้ ผลิตภัณฑเนื้อไกสงออกของไทยคิดเปนประมาณรอยละ 40 ของผลผลิตท้ังหมด โดย
แบงเปนผลิตภัณฑไกแชเย็นแชแข็งและไกแปรรูป (ไกหมักเและไกสุกปรุงรส) ท่ีอัตราสวนของมูลคา
ประมาณ 1 ตอ 4 ตามลําดับ (Trademap, 2563) 
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รูปท่ี 3.2 การสงออกผลิตภัณฑเนื้อไกของไทยท้ังในแงปริมาณและมูลคา ชวงป พ.ศ. 2554–25632 

ท่ีมา: กระทรวงพาณิชยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ (2563)  

ประเทศคูคาสําคัญของไทยในชวงหลัง ไดแก ญ่ีปุน สหราชอาณาจักร กลุมประเทศสหภาพ
ยุโรป (เนเธอรแลนด เยอรมนี) สิงคโปร ฮองกง มาเลเซีย และในชวง 2–3 ปท่ีผานมา ตลาดสงออกใน
ประเทศจีนมีการขยายตัวอยางมากเนื่องจากประเทศจีนประสบปญหาเรื่องโรคระบาดในไก ทําใหตอง
นําเขาเนื้อไกเพ่ิมข้ึน สวนประเทศคูแขงท่ีสําคัญ คือ บราซิลและสหรัฐอเมริกา เพราะแนวโนมสําคัญดาน
ตนทุนปจจัยการผลิต เชน ตนทุนวัตถุดิบอาหารไกท่ีต่ํากวา มีความผันผวนดานราคาท่ีนอยกวา และขอ
ไดเปรียบเรื่องทรัพยากรพ้ืนฐานท่ีสูงกวาประเทศไทย สวนผลกระทบจากมาตรการกําแพงภาษีและการ
จํากัดโควตานําเขาจากกลุมสหภาพยุโรป ทําใหภาคเอกชนของไทยตองปรับตัวอยูตลอด เชน การเพ่ิม
สัดสวนการผลิตไกหมักเกลือและไกแปรรูปแทนไกสดแชเย็นแชแข็ง ซ่ึงสวนหนึ่งเปนเพราะกฎระเบียบ
เรื่องความสะอาดท่ีมีความเขมงวดมากข้ึน 

3.1.2 ขอมูลสําคัญของอุตสาหกรรม 

เนื่องจากอุตสาหกรรมเนื้อไกเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญของประเทศ มีผูมีสวนไดสวนเสียจาก
หลายภาคสวน และผลผลิตจํานวนมากใชในการสงออกไปยังคูคาตางประเทศท่ีมีระเบียบมาตรฐานดาน
ความปลอดภัยท่ีเขมงวด จึงมีความจําเปนท่ีผูประกอบการรายใหญตองควบคุมกระบวนการผลิตอยาง
รัดกุม มีการลงทุนสูงอยางครบวงจรตั้งแตระดับตนน้ําไปจนถึงปลายน้ํา อยางไรก็ตาม ผลผลิตจากฟารม
ไกเนื้อของบริษัท (corporate farm) มีไมเพียงพอ ทําใหเกิดรูปแบบธุรกิจระหวางบริษัทและเกษตรกรท่ี
เรียกวา ฟารมภายใตพันธสัญญา เกษตรพันธสัญญาหรือฟารมประกัน (contract farming) เพ่ือรองรับ

                                           

2
 ป 2563 ไมนับรวมขอมูลเดือนธันวาคม 
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การขยายการผลิตเนื้อไกสวนใหญในอุตสาหกรรม ซ่ึงผลผลิตท้ังสองรูปแบบนี้ (จากฟารมบริษัทและ
ฟารมภายใตพันธสัญญา) คิดเปนสัดสวนเกือบรอยละ 80 ของผลผลิตเนื้อไกท้ังหมด  

ข้ันตอนของการเชือดชําแหละไกเกิดข้ึนโดยโรงฆาสัตว 2 แบบ หากเนื้อไกเปนผลิตภัณฑสําหรับ
สงออก ไกจะถูกสงไปยังโรงฆาสัตวมาตรฐานสงออก แตหากเปนผลิตภัณฑท่ีบริโภคในประเทศ สามารถ
สงไปท่ีโรงฆาสัตวทองถ่ิน โดยซากไกสวนใหญจะถูกสงตอใหกับโรงงานแปรรูปหรือแชเย็นแชแข็งตอไป 

 

 
รูปท่ี 3.3 โครงสรางหวงโซอุปทาน (supply chain) ของอุตสาหกรรมเนื้อไกของไทย 

 

ในสวนของโครงสรางหวงโซคุณคา (value chain) ของอุตสาหกรรมเนื้อไกของไทยสามารถ
แบงออกไดเปน 3 สวน ดังตอไปนี้ 

 ตนน้ํา: ประกอบดวยฟารมพอแมพันธุท่ีทําหนาท่ีผลิตลูกไกสง
ใหกับฟารมเลี้ยงไก ฟารมเลี้ยงไกของเกษตรกร/บริษัท ทําหนาท่ีเลี้ยงไก
ใหไดตามปริมาณและคุณภาพท่ีกําหนดไว นอกจากนี้ยังมีผูประกอบการ
ผลิตอาหารสัตวและยาสัตวท่ีไดมาตรฐานจากการวิจัยและพัฒนาไว
สําหรับสายพันธุไกเนื้อโดยตรง 

กลางน้ํา: ไกท่ีโตเต็มวัยจะถูกสงตอไปยังโรงฆาสัตว แลวทําการ
ชําแหละเพ่ือตัดแตงเนื้อ แยกสวนซาก (เนื้อและกระดูก) และเครื่องใน
ออกจากกัน หลังจากนั้นจะถูกสงตอใหกับสวนของการแชเย็นแชแข็ง 
หรือมีการแปรรูป/หมัก/ปรุงสุกปรุงรส ตามท่ีลูกคาสั่ง 

ปลายน้ํา: ผลิตภัณฑประเภทตางๆ จําเปนตองมีการบรรจุใน
บรรจุภัณฑท่ีเหมาะสมกอนสงใหลูกคา การขนสงและกระจายสินคาเอง
ข้ึนอยูกับประเภทของสินคาดวย เชน ถาเปนไกสดแชเย็น ตองควบคุม
อุณหภูมิ ท่ี  0–5˚C ในขณะท่ีไกแชแข็งตองมีอุณหภูมิต่ํ ากวา 0˚C 
ทายท่ีสุด ผลิตภัณฑจะถูกกระจายไปยังตลาดผูบริโภครูปแบบตางๆ ท้ัง
ในและนอกประเทศ เชน ตลาดคาสงและคาปลีก (ตลาดคาปลีก
สมัยใหม/หางสรรพสินคา ตลาดสด) ตลอดจนรานอาหารท่ัวไป เปนตน 
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ในโครงการวิจัยนี้ จะเนนศึกษาขอมูลในสวนตนน้ํา ซ่ึงพบวามีผูมีสวนเก่ียวของอ่ืนๆในระบบอีก
มาก เชน หนวยงานภาครัฐท่ีมีหนาท่ีกํากับและตรวจสอบเรื่องมาตรฐาน (มาตรฐานฟารม ตรวจ
วิเคราะหไก อนุญาตเคลื่อนยายสัตว) ผูผลิตท่ีทําหนาท่ีจัดหาวัตถุดิบอ่ืนๆ (ซัพพลายเออรดานเครื่องจักร 
ผูรับเหมากอสราง) ผูใหบริการจับไกและขนสง เปนตน ซ่ึงจะขยายความรายละเอียดในสวนตอไป 

จากรายละเอียดท่ีกลาวมาขางตน จะพบวาขอมูลของอุตสาหกรรมเนื้อไกลวนแลวแตเปนขอมูล
ของผลิตภัณฑท่ีมาจากสายพันธุไกเนื้อ (broiler) ซ่ึงผานการพัฒนาสายพันธุจากตางประเทศ แตในอีก
ดานหนึ่ง ตลาดภายในประเทศมีการบริโภคผลิตภัณฑเนื้อไกอีกชนิด คือ “เนื้อไกพ้ืนเมือง” ฉะนัน้ในการ
วิเคราะหอุตสาหกรรมเนื้อไกจึงควรใหความสําคัญกับเนื้อไกท้ังสองชนิด โดยอาศัยรายละเอียดจาก
แหลงขอมูลทุติยภูมิ สามารถสรุปเปนประเด็นสําคัญของอุตสาหกรรมเนื้อไกในประเทศไทยไดดังตอไปนี้ 

1. กําลังการผลิต แสดงจากจํานวนและขนาดฟารม ปริมาณการเลี้ยงตอรอบ  

ฟารมไกเนื้อท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานและใบอนุญาตจากกรมปศุสัตว (GAP) ในป 2563 มี
จํานวน 6,680 ฟารม ซ่ึงสวนใหญเปนฟารมขนาดเล็ก เลี้ยงไกไมเกิน 20,000 ตัว ในชวงป พ.ศ. 2557–
2562 มีอัตราเฉลี่ยของปริมาณการเลี้ยงท่ีเพ่ิมข้ึน โดยลาสุดมีปริมาณการเลี้ยงสูงสุดท่ี 287 ลานตัวตอ
รอบการผลิต ฉะนั้น เม่ือคิดผลผลิตท้ังปจะมีปริมาณมากถึง 1,500–1,600 ลานตัว 

ฟารมไกพ้ืนเมือง ไมสามารถเขาถึงขอมูลของจํานวนและขนาดฟารมได หากแตปริมาณการ
เลี้ยงตอรอบการผลิตในชวงเวลาเดียวกันเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง แมวามีปริมาณการเลี้ยงท่ีต่ํากวาไกเนื้อ
มาก คือ 94 ลานตัวตอรอบการผลิตในป พ.ศ. 2562 

 

 

รูปท่ี 3.4 จํานวนฟารมไกเนื้อมาตรฐาน จําแนกตามปริมาณท่ีเลี้ยง ณ วันท่ี 2 เมษายน 2563 

ท่ีมา: กรมปศสุัตว 
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รูปท่ี 3.5 ปริมาณไกท่ีเลี้ยงตอหนึ่งรอบการผลิตในชวงป พ.ศ. 2557–2562 

ท่ีมา: กรมปศสุัตว 

2. จํานวนเกษตรกร  

จํานวนเกษตรกร/ผูประกอบการท่ีเลี้ยงไกเนื้อลดลงในชวง 3 ปท่ีผานมา ซ่ึงสวนทางกับปริมาณ
การผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงอาจพออนุมานไดวา ฟารมไกเนื้อมีผลิตภาพท่ีดีข้ึนในภาพรวม อยางไรก็ตามตัวเลข
อยูในชวง 31,000–37,000 ราย มาในตลอดชวงป 2557–2562 

เกษตรกรผูเลี้ยงไกพ้ืนเมืองมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆในชวงเวลาเดียวกันนี้ ซ่ึงสอดคลองกับ
ปริมาณการเลี้ยงตอรอบผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้จํานวนเกษตรในกลุมนี้มีสูงเกือบถึง 2.7 ลานรายในป 2562 

 
รูปท่ี 3.6 จํานวนเกษตรกรท่ีเลี้ยงไกท้ังสองประเภท แสดงเปนรายป ในชวงป พ.ศ.2557–2562 

ท่ีมา: กรมปศสุัตว 
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3. สายพันธุไก มีผลตอความยากงายในการเลี้ยง และในแงของจํานวนรอบการเลี้ยงตอป 

สายพันธุไกเนื้อท่ีนิยมเลี้ยงในประเทศไทยสูงสุด คือ Arbor Acres รองลงมาคือ Ross และ 
Cobb สายพันธุเหลานี้ใชเวลาในการเลี้ยงเฉลี่ยท่ีประมาณ 40 วัน บวกกับระยะเวลาการพักโรงเรือนท่ี
ประมาณ 20 วัน ทําใหเกษตรกรสามารถเลี้ยงได 5-6 รอบตอป 

สวนสายพันธุไกพ้ืนเมืองมีความหลากหลายท้ังพันธุพ้ืนเมืองแท (เชน ไกประดูหางดํา ไกเหลือง
หางขาว) และพันธุพ้ืนเมืองลูกผสม (เชน ไกเคเคย-ู1 ไกโคราช/มทส. ไกชี ไกตะนาวศรี) เกษตรกรสามารถ
เลือกตามความสะดวกเหมาะสม ระยะเวลาการเลี้ยงแตกตางกันตามแตละสายพันธุ โดยเฉลี่ยตั้งแต 40 
วัน ไปจนถึง 80 วัน ซ่ึงทําใหเกษตรกรท่ีเลี้ยงไกพ้ืนเมืองสามารถเลี้ยงไดจํานวนรอบตอปท่ีนอยกวาไกเนื้อ 

4. รูปแบบการเล้ียง สงผลตอระดับของเทคโนโลยีท่ีใชในการเลี้ยง 

สายพันธุไกเนื้อถูกวิจัยและปรับปรุงพันธุมาเพ่ือใหปริมาณเนื้อสูง อัตราเติบโตเร็วและไมเหมาะ
กับสภาพภูมิอากาศรอนชื้น ทําใหมีความจําเปนท่ีตองควบคุมสภาพแวดลอมในโรงเรือนใหเหมาะสม 
รูปแบบการเลี้ยงจึงเปนระบบปด เพ่ือปองกันเชื้อโรคจากภายนอก ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นผาน
ระบบ EVAP นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งอุปกรณอํานวยความสะดวกตอการเลี้ยงไก เชน ระบบควบคุม
อุณหภูมิ เซ็นเซอร ไมโครคอนโทรลเลอรชวยในการควบคุมหรือตั้งเวลาเปดปดอุปกรณ เปนตน ซ่ึงฟารม
ในรูปแบบฟารมบริษัทและฟารมภายใตพันธสัญญานิยมใช 

สายพันธุไกพ้ืนเมืองมีความทนทานตอสภาพภูมิอากาศไทย แข็งแรง ไมเจ็บปวยงาย และไม
จําเปนตองดูแลอยางใกลชิดเทาไกเนื้อ รูปแบบการเลี้ยงข้ึนอยูกับงบประมาณของเกษตรกรและเปาหมาย
ในการเลี้ยง (อาชีพเสริมหรืออาชีพหลัก) จึงมีท้ังการเลี้ยงแบบปลอยอิสระ ก่ึงอิสระ และระบบปด 

 

รูปท่ี 3.7 สัดสวนจํานวนไกเนื้อตอรอบการผลิต แบงตามระบบการเลี้ยงและประเภทการเลี้ยง 

ท่ีมา: กรมปศสุัตว (ขอมูลเดือนเมษายน 2563) 

จํานวนฟารมมาตรฐาน 6,695 ฟารมและการเลี้ยงไกท่ีปริมาณสูงสุดตอรอบการเลี้ยงประมาณ 384 ลานตัว 
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สัดสวนจํานวนไกเนื้อในหนึง่รอบการผลิต 
แบงตามประเภทการเล้ียง
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5. ราคาขาย แบงออกเปนการคาสงและคาปลีก 

ราคาขายสงของไกเนื้ออยูในชวง 35–40 บาท/กก. และราคาขายปลีกอยูท่ีชวง 65–70 บาท/
กก. แตหากเปนไกพ้ืนเมืองจะมีราคาขายปลีกท่ีสูงกวามากท่ี 120–130 บาท/กก. (กรมการคาภายใน 
และ Kasetprice.com) เกษตรกรผูเลี้ยงไกพ้ืนเมืองในเชิงพาณิชยมีขอเสียเปรียบในเรื่องของระยะเวลา
การเลี้ยงท่ีนานกวา แตก็ชดเชยดวยราคาขายตอกิโลกรัมท่ีสูงกวาไกเนื้อ 

โดยสรุป สามารถเปรียบเทียบอุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อ (ไกเนื้อขาว broiler) และไก
พ้ืนเมืองได ดังนี ้

ตารางท่ี 3.1 ความแตกตางของไกเนื้อและไกพ้ืนเมือง ลักษณะสําคัญและเปาหมายของผลิตภัณฑ 
ไกเนื้อ ไกพ้ืนเมือง 

⋅ สรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ มุงเนนการ
แขงขันและขยายสวนแบงในตลาดโลก  

⋅ สรางความม่ันคงทางอาหารใหแกประเทศ และ
เปนแหลงโปรตีนหลักของผูบริโภค  

⋅ การดําเนินธุรกิจอยูภายใตเง่ือนไขท่ีเขมงวด 
และมีกฎระเบียบและมาตรฐานควบคุมอยาง
ละเอียดทุกข้ันตอน 

⋅ เนนตลาดสงออกและตลาดในประเทศท่ีลูกคา
ตองการมาตรฐานสูง (ตลาดคาปลีกสมัยใหม 
โรงแรม กลุมรานอาหาร และตลาดสด) 

⋅ สรางรายไดใหเกษตรกร ท้ังท่ีเปนอาชีพหลัก 
(ฟารมขนาดใหญ หรือการรวมกลุมเกษตรกร) 
และอาชีพเสริม (ฟารมขนาดเล็ก)  

⋅ เนนการกระจายรายไดใหแกเกษตรกรในชุมชน 

⋅ การดําเนินธุรกิจมีความยืดหยุน มีกฎระเบียบ
และมาตรฐานท่ีมีระดับความเขมงวดนอยกวา 

⋅ มีโอกาสพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความพิเศษ เชน 
ผลิตภัณฑท่ีเปนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร  
(GI: geographical indication) หรือ 
ผลิตภัณฑเฉพาะกลุม (niche product) 

⋅ เนนตลาดทองถ่ิน แตมีศักยภาพท่ีจะเขาสู
ตลาดคาปลีกสมัยใหมหรือตลาดอ่ืนได 

⋅ เปนการอนุรักษพันธุไกพ้ืนเมืองทางออม 

 

การวิเคราะหรายละเอียดในข้ันตอมา คือ การวิเคราะหโครงสรางการประกอบกิจการ ซ่ึงจะ
แสดงใหเห็นวา เกษตรกรมีแนวปฏิบัติในการเลี้ยงไกอยางไร มีความจําเปนท่ีตองพ่ึงพาเทคโนโลยีมาก
นอยแคไหน มีกลไกอยางไรเพ่ือใหไดมาซ่ึงเทคโนโลยีและองคความรู อีกท้ังยังแสดงถึงความสัมพันธของ
ผูมีสวนไดสวนเสียในอุตสาหกรรมตนน้ําวาเปนอยางไร ซ่ึงขอมูลในสวนนี้จะเปนสวนสําคัญในการ
ออกแบบเกณฑการประเมินความสามารถดานเทคโนโลยีในหัวขอ 3.4 โดยโครงสรางการประกอบ
กิจการในระดับฟารมของท้ังสองผลิตภัณฑมาจากการสัมภาษณเชิงลึกของผู มีสวนไดสวนเสีย 
(รายละเอียดในภาคผนวก) สามารถสรุปไดดังนี้  

 

1. ไกเนื้อ 

โรงเรือนและการควบคุมสภาพแวดลอม 
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ข้ันตอนการเลี้ยงไกเนื้อมีมาตรฐานกลางหรือคูมือหลักท้ังจากผูผลิตตางประเทศซ่ึงเปนเจาของ
สายพันธุและผูประกอบการขนาดใหญในประเทศ โดยปกติแลวข้ันตอนเริ่มตนคือ การเตรียมความพรอม
ของโรงเรือนดวยการฆาเชื้อโรค แลวจึงขนแกลบเขาเลาเพ่ือเปนวัสดุปูรอง หรืออาจใชวัสดุอ่ืนได เชน 
หญาเนเปย เศษไมเลื่อย หรือในตางประเทศนิยมใชแผงพลาสติก (slatted floor) แตมีขอกังวลเรื่องทํา
ใหเกิดเทาดานเม่ือเทียบกับวัสดุธรรมชาติและความยุงยากในการทําความสะอาด จึงไมคอยนิยมใชใน
ประเทศไทย ในระหวางท่ีอยูในชวงของการเลี้ยง มีกิจกรรมหลากหลายท่ีเก่ียวของกับการใชเทคโนโลยี 
เชน การควบคุมสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับสายพันธุท่ีเลี้ยง เพราะสายพันธุไกเนื้อถูกออกแบบดาน
พันธุกรรมใหเติบโตเร็ว ใหเนื้อมาก ทําใหไกเนื้อมีลักษณะไมคลองตัวไมกระฉับกระเฉง อีกท้ังความ
ทนทานตอสภาพแวดลอมหรือเชื้อโรคไมคอยสูงนัก ฉะนั้น ผูประกอบการสวนใหญจึงเลือกใชการเลี้ยงไก
ในโรงเรือนระบบปด (EVAP: evaporated cooling system)  

โรงเรือนแบบปดท่ีนิยมใชมักมีโครงสรางท่ีแข็งแรง เทพ้ืนดวยคอนกรีต ฝาผนังจะใชสวนผสม
ของการกออิฐจากพ้ืนสูงประมาณ 0.5 เมตร แลวเชื่อมกับมุงลวดหรือตาขายจนถึงระดับหลังคา 
ภายนอกจะใชผามาน (ผาขาง) ท่ีทําจากพลาสติกหรือผาใบอีกชั้นหนึ่ง โดยสามารถปรับระดับข้ึนลงได
เม่ือตองการระบายอากาศหรือเพ่ิมลดแสงธรรมชาติ สวนทายของโรงเรือนจะติดพัดลมเพ่ือชวยในการ
ระบายอากาศ และหากตองการเพ่ิมความชื้นหรือลดอุณหภูมิในโรงเรือนใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน จะ
ติดตั้ง cooling pad ท่ีมีลักษณะคลายแผงรังผึ้งและสเปรยละอองน้ําชวยดวย เม่ือไดรับลูกไกจากแหลง
ผลิต (ฟารมฟกไข) ตองจัดเตรียมระบบใหความรอนเพ่ือใชในการกกลูกไก เกษตรกรมีตัวเลือก
หลากหลาย ไมวาจะเปนการใชหลอดไฟ หรือการใช gas heater แบบตางๆ นอกจากนี้การติดตั้ง
อุปกรณเสริมจําพวกเซนเซอร (เทอรโมมิเตอร เครื่องวัดความชื้น) เขากับการทํางานก่ึงอัตโนมัติ เชน 
ไมโครคอนโทรลเลอร เพ่ือตั้งเวลาเปดปดอุปกรณท่ีสัมพันธกับอุณหภูมิ ก็ไดรับความนิยมมากข้ึนเพราะ
ชวยอํานวยความสะดวกเรื่องการบริหารจัดการไดดีข้ึน 

อาหารและน้ํา 

สวนอาหารไกท่ีใชในการเลี้ยง คือ อาหารสําเร็จรูปท่ีผูประกอบการขนาดใหญทําหนาท่ีเปน
ผูผลิต (supplier) และผานการคิดคนและคํานวณสัดสวนโภชนาการ (สูตรอาหาร) ท่ีเหมาะสมตามแต
ละชวงของอายุไก ซ่ึงหากเปนการเลี้ยงภายใตพันธสัญญา ผูประกอบการ/เกษตรกร จําเปนตองใชอาหาร
สําเร็จรูปเหลานี้เทานั้น 

การใหอาหารและน้ําโดยท่ัวไปตองเลือกใชภาชนะท่ีเหมาะสมกับชวงวัยของไกและงายตอการ
บํารุงรักษา ผูประกอบการสวนใหญใชรางอาหารและรางน้ําท่ีติดตั้งหัวจายนิปเปลกระจายไวเปนแถวท่ัว
โรงเรือน รางอาหารและน้ําสามารถยกข้ึนลงไดผานรอกและมอเตอรไฟฟาเพ่ิมสะดวกเม่ือถึงชวงทําความ
สะอาดโรงเรือนและกลับแกลบ และยังมีการใชเทคโนโลยี autofeed รวมกับการใชเซนเซอรตรวจวัด
ปริมาณอาหารในถังเก็บ (silo) ทําใหประหยัดเวลาในการใหอาหารไก  
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รูปท่ี 3.8 รายละเอียดหวงโซคุณคา (value chain) ของอุตสาหกรรมไกเนื้อ 

สายพันธุไกและการตรวจสอบคุณภาพ 

ดังท่ีกลาวขางตนถึงสายพันธุไกเนื้อท่ีนิยมเลี้ยงในประเทศไทยวาเปนสายพันธุนําเขาจาก
ตางประเทศท้ังหมด ทําใหการทําฟารมปูยาพันธุ (grandparents stock: GP) ตองไดรับอนุญาตจาก
เจาของสายพันธุกอน โดยประเทศไทยมีเอกชนขนาดใหญเจาเดียวท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ
ดังกลาว ในระดับของฟารมพอแมพันธุ (parents stock) และฟารมฟกไข (hatchery farm) จึงอยู
ภายใตขอจํากัดดังกลาวตามไปดวย ไมไดรับอนุญาตใหพัฒนาสายพันธุไกเนื้อตางๆได 

ฟารมไกภายใตพันธสัญญา (contract farming) จะตองชําระคาลูกไกและคาประกันกอนการ
ซ้ือลูกไกเนื้อมาเลี้ยง คาลูกไกเนื้อเฉลี่ยอยูท่ีราคา 15–20 บาท/ตัว และตองเลี้ยงใหผานอัตราการอยูรอด 
(จนโตเต็มวัย) ข้ันต่ําท่ีทางบริษัทคูสัญญากําหนดไว เชน อัตราการอยูรอดข้ันต่ํา 95% เปนตน ใน
ระหวางการเลี้ยงไก ผูประกอบการตองหม่ันตรวจสอบลักษณะและพฤติกรรมของไกอยูเปนประจําวามี
อาการผิดปกติหรือไม แตเนื่องจากฟารมไกมักมีขนาดใหญทําใหการดูแลไมท่ัวถึง การติดตั้งกลองวงจร
ปดพรอมไมโครโฟนจะเขามาชวยอํานวยความสะดวกในการสังเกตลักษณะภายนอกและ/หรือพฤติกรรม
ไกไดดี มีข้ันตอนการติดตามและตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยเปนระยะ เชน การสุมตรวจตัวอยาง
ไกในโรงเรือนเพ่ือหาเชื้อโรคและอาการผิดปกติภายใน (เนื้อไก ปอด) การตรวจหาเชื้อจากสวนชองทวาร
ไกโดยการ swab เปนตน ซ่ึงกระบวนการตรวจสอบนี้เปนไปตามระเบียบฟารมมาตรฐานของกรมปศุ
สัตว และเปนเง่ือนไขของบริษัทคูสัญญาและแนวปฏิบัติพ้ืนฐานดานความปลอดภัย ซ่ึงจําเปนตองมี
โครงสรางพ้ืนฐาน เชน หองตรวจวิเคราะห มารองรับอยางท่ัวถึง  

เม่ือไกโตเต็มวัยแลว จะนัดหมายกับบริษัทผูรับจางจับไกและขนสงภายหลังจากท่ีไดรับ
ใบอนุญาตเคลื่อนยายสัตวจากหนวยงานปศุสัตวในทองท่ีท่ีรับผิดชอบ กอนถึงข้ันตอนการจับไกและ
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ขนสงสูโรงฆาสัตว ผูประกอบการ จําเปนตองงดการใหอาหารและน้ํา แลวสุมชั่งน้ําหนักไก ไกท่ีมีลักษณะ
ผิดปกติจะถูกคัดออกเพ่ือทําลายท้ิง รวมชวงเวลาการเลี้ยงท้ังหมดประมาณ 40 วัน บริษัทผูรับจางจับไก
และขนสงอาจจะมาจากคําแนะนําท่ีทางบริษัทคูสัญญาจัดหาไวให หรือทางเจาของฟารมเปนผูจัดหามา
เอง แตกลุมบริษัทเหลานี้ตองมีประสบการณความเชี่ยวชาญหรือไดรับการอบรมการจับไกและขนสงท่ี
ถูกตองจากผูประกอบการขนาดใหญอีกที 

ยาและวัคซีน 

ในชวงเดียวกันนี้ สัตวแพทยประจําฟารมจะเปนผูใหคําแนะนําในการทําวัคซีนตามชวงอายุไก 
ในบางรายอาจมีการนําเทคโนโลยี automatic injection ท่ีชวยประหยัดเวลาเขามาใช การใชยารักษา
อาการเจ็บปวยของไกจะตองอยูในดุลยพินิจของสัตวแพทยเสมอ ผูประกอบการตองจัดการเรื่องการสุม
ตรวจโรคหรืออาการเจ็บปวยของไกโดยการสงตัวอยางไกใหหนวยงานรัฐ และ/หรือ หองตรวจวิเคราะห
เอกชนเปนผูตรวจสอบ ซ่ึงหากพบอาการเจ็บปวย ตองมีการทําลายท้ิงโดยการฝงกลบทันที 

การจําหนายและหาตลาดเปนหนาท่ีของผูประกอบการขนาดใหญท่ีลงทุนอยางครบวงจรตั้งแต
ตนน้ําไปจนถึงปลายน้ํา ไมวาจะเปนตลาดในประเทศหรือตลาดตางประเทศ ผูประกอบในเครือขาย
ภายใตพันธสัญญาจึงทําหนาท่ีเปนผูผลิตข้ันตนเพ่ือสงมอบผลิตภัณฑ (ไก) ใหกับผูประกอบการขนาด
ใหญเพ่ือใชในการแปรรูปและกระจายสินคาผานรูปแบบการจัดจําหนายตางๆตอไป อยางไรก็ตาม เม่ือ
ผูประกอบการรับซ้ือไกเนื้อจากเจาของฟารม จะมีการตรวจสอบคุณภาพไกอีกรอบหนึ่ง หากไกมี
ลักษณะไมสมประกอบหรือไมพึงประสงค (ปกหัก ขนรวงเปนกระจุก เทาดาน ขอตอหลุด เนื้อช้ํา) 
เจาของฟารมจะถูกหักรายไดจากกรณีนี้ดวยอัตราแตกตางกัน  

เม่ือจับไกและขนสงจนหมดแลว จะเปนชวงพักโรงเรือนซ่ึงจะท้ิงชวงอีกประมาณ 20 วันกอน
เริ่มการเลี้ยงรอบใหมไดตามกฎระเบียบมาตรฐานฟารม โดยในระหวางนี้ จะเปนการทําความสะอาด
โรงเรือนเพ่ือใหแนใจวาปราศจากเชื้อโรค เทคโนโลยีเครื่องพนยาฆาเชื้อก็เปนทางเลือกหนึ่งในการทุน
แรงและประหยัดเวลาใหกับผูประกอบการ แตยังมีขอบกพรองในการใชงานจริงอยูบาง เชน การใชรถฉีด
สเปรยน้ํายาฆาเชื้อ Orchard sprayer มักติดปญหาเรื่องเสาโครงสรางของโรงเรือนกีดขวางการทํางาน
ของรถและไมสามารถทําความสะอาดตามซอกมุมของโรงเรือนไดดี ทําใหทายท่ีสุด การใชแรงงานคนฉีด
พนน้ํายาฆาเชื้อมีความเหมาะสมมากกวา 

จากท่ีกลาวมาขางตน พบวาในการประกอบกิจการของผูประกอบการฟารมไกเนื้อ มีผูมีสวนได
สวนเสียเขามามีสวนรวมมากมายในกระบวนการเลี้ยงไกเนื้อ รายละเอียดสามารถสรุปไดดังตอไปนี้  
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รูปท่ี 3.9 โครงสรางการประกอบกิจการฟารมไกเนื้อท่ีมีผูมีสวนไดสวนเสียหลากหลาย 

2. ไกพ้ืนเมือง 

อุตสาหกรรมไกพ้ืนเมืองเริ่มเปนท่ีแพรหลายมากข้ึนในกลุมเกษตรผูเลี้ยงไก เนื่องจากเลี้ยงงาย 
มีคุณคาทางโภชนาการสูง โดยเฉพาะโปรตีน แตมีไขมันต่ํา คอเลสเตอรอลต่ํา เนื้อแนนและนุมกวาไกเนื้อ
ขาว และเริ่มเปนท่ีนิยมในตลาดตางประเทศ เชน การเลี้ยงไกพ้ืนเมืองไดรับความนิยมเพ่ิมมากข้ึนท่ัวโลก 
โดยเฉพาะกลุมประเทศในสหภาพยุโรปและออสเตรเลีย เนื่องจากผูบริโภคเหลานั้นมีความตองการ
อาหารท่ีเปนธรรมชาติ เนื้อนุมแนน รสชาติดี ไขมันต่ํา มีโปรตีนสูง 

การเลี้ยงไกพ้ืนเมืองมีมาตั้งแตสมัยโบราณกาล โดยเฉพาะประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย ไดแก 
ไทย มาเลเซีย และจีนตอนใต เปนตน สําหรับประเทศไทย การเลี้ยงไกพ้ืนเมืองถือเปนหนึ่งในวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีการประยุกตใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับแตละพ้ืนท่ี ท้ังการคัดเลือกสายพันธุ 
การปรับปรุงพันธุโดยอาศัยพ้ืนฐานทางธรรมชาติและแหลงพันธุกรรมในทองถ่ิน การเลี้ยงดูตาม
ลักษณะเฉพาะของแตละพ้ืนท่ี ดังนั้น หากพิจารณาหวงโซคุณคา (value chain) ของอุตสาหกรรมไก
พ้ืนเมือง สามารถแสดงไดดังนี้ 

 

รูปท่ี 3.10 หวงโซคุณคา (value chain) ของอุตสาหกรรมไกพ้ืนเมือง 
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การเลี้ยงไกพ้ืนเมือง สวนใหญดําเนินการโดยเกษตรกรรายยอย ซ่ึงเปนการเลี้ยงเพ่ือการบริโภค
ภายในครัวเรือนเปนหลัก ยังไมมีการเลี้ยงเปนระบบการผลิตเชิงพาณิชยมากนัก ดังนั้น ในปจจุบัน 
ปริมาณการผลิตไกพ้ืนเมืองจึงยังไมเพียงพอตอความตองการของผูบริโภคท่ีเพ่ิมมากข้ึน  

 

รูปท่ี 3.11 รายละเอียดของหวงโซคุณคา (value chain) ของอุตสาหกรรมไกพ้ืนเมือง 

การเล้ียงไกในชวงวัยตางๆ 

การดูแลและเลี้ยงดูลูกไกท่ีเกิดใหมมีรูปแบบท่ีแตกตางกันข้ึนอยูกับเปาหมาย เม่ือเปนไกโตเต็ม
วัย เชน ไกขุน (All-in All-out) และไกพอพันธุแมพันธุ จําเปนตองเลี้ยงดูเปนอยางดี  

• ไกอายุ 0–6 สัปดาห 

หลังจากแมไกออกไขมาแลว ไขเหลานั้นจะผานวิธีการกก เพ่ือใหเกิดเปนลูกไก เนื่องจากในชวง 
1–2 สัปดาหแรก ลูกไกแรกเกิดยังไมสามารถรักษาอุณหภูมิรางกายใหเกิดความอบอุนเองได จนกระท่ัง
ลูกไกดํารงชีวิตอยูไดในอุณหภูมิปกติ การใหอาหารและน้ําท่ีเพียงพอตองทําอยางตอเนื่องควบคูกันไป 
โดยในระยะแรกอาจใหเปนอาหารสําเร็จรูปกอน และควรใหอาหารบอยครั้งในแตละม้ือ เพ่ือชวยกระตุน
ใหไกกินอาหารไดดีข้ึน ปริมาณโปรตีนมีสัดสวนท่ีสูง ประมาณ 17–20% ในขณะท่ีไกพ้ืนเมืองท่ีเลี้ยงแบบ
ปลอยตามธรรมชาติ (free range) มักจะปลอยใหไกหากินเองตามธรรมชาติ และมีการใหอาหารเพ่ิมเติม
เองในม้ือเชาหรือม้ือเย็น ซ่ึงมักจะเปนขาวเปลือก ปลายขาว หรือเศษอาหารจากครัวเรือน 

• ไกอายุ 7–16 สัปดาห 

การดูแลไกในระยะนี้ไมจําเปนตองแยกไกตัวผูตัวเมีย สามารถเลี้ยงปะปนกันไปได หากตองการ
เลี้ยงเพ่ือเปนไขขุน (เพ่ือเอาเนื้อ) ตองมีการเลี้ยงแบบใหอาหารเต็มท่ี โดยมีการเติมอาหารในถังและราง
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อาหารตลอดเวลา เพ่ือเรงการเจริญเติบโตใหไดมีน้ําหนักเต็มท่ีตามความตองการ โดยอาหารอาจมี
โปรตีนต่ํากวาในระยะ 0–6 สัปดาหได สามารถใชไดท้ังอาหารสําเร็จรูปหรือวัตถุดิบท่ีมีอยูในทองถ่ิน 
ไดแก ตนกลวย รําหยาบ ขาวโพด ถ่ัวเหลืองบด รําละเอียด เปนตน สําหรับไกพอพันธุแมพันธุนั้น
จําเปนตองสงเสริมการใหอาหารท่ีมีโภชนาการดี เพ่ือสรางภูมิคุมกันท่ีรุนพอรุนแมสามารถถายทอดหรือ
สงตอสูรุนลูกได 

• ไกอายุ 17–26 สัปดาห (ไกหนุม ไกสาว) 

การดูแลไกในรุนนี้มีเริ่มการควบคุมอาหาร โดยการจํากัดปริมาณอาหารท่ีให การสรางคอกไก
ตองมีระบบระบายอากาศท่ีดี อาจมีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศหรือลมจากธรรมชาติ เพ่ือใหพัดพา
ความชื้น ไมเกิดการมืดทึบ อับลม อับแสง รวมถึงการใหแสงสวางท่ีสามารถใหแสงสวางจากธรรมชาติ 
หรือการใหแสงสวางจากหลอดไฟ ควรใหแสงสวางท่ีเพียงพอ ไมสวางจาหรือมืดเกินไป เนื่องจากแสง
สวางมีผลตอการเติบโตและการสรางเนื้อไก ปริมาณและระยะเวลาของการใหแสงสวางจึงข้ึนอยูกับ
ฤดูกาลภายใน 1 ปดวย 

เม่ือพิจารณาอุตสาหกรรมตนน้ําในหวงโซคุณคาของการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง พบวามีองคประกอบท่ี
สําคัญ ไดแก พันธุไก อาหารไก ยา วัคซีนและการถายพยาธิ และฟารมเลี้ยงไก (พ้ืนท่ีและโรงเรือน) 
สามารถแสดงรายละเอียดไดดังนี ้

พันธุไก 

ไกพ้ืนเมืองในประเทศไทยมีหลากหลายสายพันธุ มีการปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุอยูเรื่อยมา 
ไกพ้ืนเมืองเหลานี้มีศักยภาพในการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (genetic potential) จากรุนพอแม
ไปสูรุนลูกหลาน โดยยังคงลักษณะเดนเอาไว ลักษณะท่ีโดดเดนของไกพ้ืนเมือง คือ เลี้ยงงาย เจริญเติบโต
เร็ว ใหลูกดก แข็งแรง มีภูมิคุมกันโรค ตานทานโรค สามารถเติบโตและขยายพันธุภายใตสภาพแวดลอม
ในทองถ่ินไดเปนอยางดี เหมาะสมกับการอนุรักษและพัฒนาใชประโยชนอยางยั่งยืนซ่ึงแสดงใหเห็นถึง
การเปนสัญลักษณท่ีบงชี้ทางภูมิศาสตร (geographical indication) ได 

กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณเปนผูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาสายพันธุไก
พ้ืนเมืองมาอยางตอเนื่อง โดยอาศัยเทคโนโลยีชีวภาพจากแหลงพันธุกรรมสัตวพ้ืนเมือง เพ่ือกระจายไก
พ้ืนเมืองสายพันธุดีใหแกเกษตรกรอยางท่ัวถึงและเหมาะสม โดยสายพันธุท่ีกรมปศุสัตวพัฒนาใหแก
เกษตรกรท่ัวทุกภูมิภาคในประเทศไทย ประกอบดวย 

1) สายพันธุไกประดูหางดํา ใหแกเกษตรกรภาคเหนือ 
2) สายพันธุไกเหลืองหางขาว ใหแกเกษตรกรภาคกลาง 
3) สายพันธุไกชี ใหแกเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
4) สายพันธุไกแดง ใหแกเกษตรกรภาคใต 
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1. การผสมพันธุไกพ้ืนเมือง 

การผสมพันธุเพ่ือการสืบเผาพันธุ เพ่ือไมใหพันธุดีสูญหายไป เริ่มจากการคัดเลือกและเตรียมพอ
พันธุแมพันธุ โดยเกษตรกรควรมีองคความรูหรือขอมูลดานการปรับปรุงพันธุและคัดเลือกโดยพิจารณา
จากความสมบูรณดานสุขภาพและสุขภาพของพอพันธุแมพันธุ เชน น้ําหนักตัวท่ีเหมาะสม อายุในเกณฑ
ท่ีกําหนด เปนตน เม่ือคัดเลือกไกท่ีมาเปนพอพันธุแมพันธุเรียบรอยแลว ใหการเลี้ยงดูท้ังการใหน้ําและ
อาหารอยางเหมาะสม ทําความสะอาดอวัยวะของไกท่ีใชในการผสมพันธุ การผสมพันธุสามารถทําได 2 
วิธี คือ การผสมพันธุแบบธรรมชาติ แบงออกเปนการผสมพันธุแบบฝูงเล็ก (ไกพอพันธุ 1 ตัวตอไกแม
พันธุหลายตัว) และการผสมพันธุแบบฝูงใหญ (ไกพอพันธุต้ังแต 2 ตัวข้ึนไปตอไกแมพันธุหลายตัว) และ
การผสมเทียม ซ่ึงมนุษยจะเขาไปใหการชวยเหลือ โดยการรีดน้ําเชื้อจากไกพอพันธุเขาไปยังทอนําไขของ
ไกแมพันธุโดยตรง โดยมีระยะหางในการฉีดน้ําเชื้อทุก 7 วัน  

หลังจากนั้น เกษตรกรผูเลี้ยงไกตองจัดหารังไขไวใหแมไกเพ่ือใชในการวางไข โดยอาจดัดแปลง
มาจากกลองกระดาษ เขง ตะกราหรือวัสดุท่ีมีอยูแลวในทองถ่ินก็ได นํามาวางอยูในท่ีมิดชิด ไมรอน ไม
อับชื้น ไมมิด ไมสวางและไมมีสิ่งรบกวน เม่ือแมไกฟกไขเรียบรอยแลว ข้ันตอนตอไปคือการกกไข ซ่ึง
สามารถทําไดเองโดยปลอยใหแมไกเปนผูกกลูกไกเอง หรือใชเครื่องกกลูกไกก็ได 

2. การปรับปรุงไกพ้ืนเมือง 

การสรางมูลคาเพ่ิมใหไกพ้ืนเมืองนั้น สิ่งสําคัญประการหนึ่งคือการมีไกพันธุดี โดยไกพ้ืนเมือง
เกิดจากการปรับปรุงพันธุไกชน ซ่ึงจําเปนตองอาศัยการคัดเลือกพันธุและการผสมพันธุท่ีดี ซ่ึงมีลักษณะ
ดังนี้ เจริญเติบโตไดเร็ว ไดน้ําหนักตัวมาก และมีอัตราการเลี้ยงรอดสูงในสภาพแวดลอมท่ีเกษตรกรเลี้ยง
ได การปรับปรุงพันธุไกพ้ืนเมืองดําเนินการมาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหมีลักษณะเฉพาะท่ีโดดเดน สุขภาพ
สมบูรณและแข็งแรง เลี้ยงงายและสามารถทนทานตอสภาพแวดลอมในชนบทได 

อยางไรก็ดี พบวา ประเทศไทยมีศักยภาพในการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการนําเทคโนโลยีมาใช
เพ่ือการปรับปรุงสายพันธุโดยนักวิจัยและผูเชี่ยวชาญท้ังในสถาบันวิจัยและสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจน
การขยายพันธุท่ีสามารถทําเองไดโดยเกษตรกร การปรับปรุงพันธุไกพ้ืนเมืองอาศัย 2 หลักการสําคัญ คือ 
หลักการจัดฝูงผสมพันธุ และหลักการคัดเลือกพันธุ ซ่ึงประเทศไทยมีความสามารถในเรื่องดังกลาวท้ัง
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

ผู มีสวนเ ก่ียวของ (stakeholder): อาจารย  นักวิจัย นักวิชาการ เกษตรกรผู เลี้ยงไก / 
มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย กรมปศุสัตว บริษัทเอกชน 

อาหารไก 

การเลี้ยงไกพ้ืนเมืองโดยท่ัวไป เกษตรกรผูเลี้ยงไกมักปลอยใหไกหาอาหารกินเองตามธรรมชาติ 
ซ่ึงสวนใหญเปนขาวเปลือก ปลายขาว หรือเศษอาหารจากครัวเรือน แตอยางไรก็ดี หากตองการเลี้ยงไก
พ้ืนเมืองเพ่ือประโยชนในเชิงพาณิชย จําเปนตองกําหนดและควบคุมปริมาณอาหารและสารอาหารซ่ึงถือ
เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตดวยการสงเสริมการเติบโตของไกใหสูงข้ึนและมีอัตราการปวยและ
ตายลดนอยลง 
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อาหารและโภชนาการท่ีสําคัญสําหรับไกพ้ืนเมือง ประกอบดวย 

 โปรตีน: เพ่ือเสริมสรางกลามเนื้อ ขน เลือดและภูมิคุมกัน วัตถุดิบสําคัญ ไดแก กากถ่ัวเหลือง 
ใบกระถิน ปลาปน ไสเดือน หนอนและแมลงตางๆ เปนตน 

 คารโบไฮเดรต: เพ่ือนําไปสรางพลังงานในรางกายสําหรับการเคลื่อนไหว วัตถุดิบสวนใหญมา
จากพืช ไดแก ขาวเปลือก ปลายขาว ขาวโพด มันสําปะหลัง เปนตน 

 ไขมัน: เพ่ือสรางความอบอุนของรางกาย วัตถุดิบสําคัญ ไดแก น้ํามันจากถ่ัว มะพราว กาก
มะพราว น้ํามันหมู ไขมันสัตว เปนตน 

 แรธาตุ: เพ่ือสรางกระดูกและเปนสวนประกอบของเลือดและเปลือกไข วัตถุดิบสําคัญ ไดแก 
เปลือกหอยปน กระดูกปน หินเกล็ด เปนตน 

 วิตามิน: เพ่ือสรางความแข็งแรงและชวยเสริมสรางภูมิตานทานโรคและบํารุงระบบประสาท 
วัตถุดิบสําคัญ ไดแก พืชสด หญาสด ขาวโพด รําขาว เปนตน 

จากการศึกษาและวิจัย พบวา สัดสวนของสารอาหารควรมีความแตกตางกันตามประเภทของ
ไกพ้ืนเมืองท่ีเลี้ยง เชน ไกพอพันธุและไกแมพันธุ (ศิริพร กิรติการกุล, 2016) นอกจากการกินอาหารเพ่ือ
การดํารงชีวิตแลว ตองการสารอาหารเพ่ือสรางภูมิคุมกันท่ีสะสมไวในไขเพ่ือสงตอไปยังลูกไก จึงตองการ
โภชนาการดานโปรตีน แรธาตุและวิตามินเพ่ิมข้ึน อาหารสําหรับไกขุน เนนสารอาหารประเภทโปรตีน 
เพ่ือใหไกโตเร็วและแข็งแรง โดยอาจเพ่ิมสารอาหารประเภทเสนใยไดเนื่องจากมีระบบการยอยอาหารท่ี
ดีแลว นอกจากนั้น เกษตรกรผูเลี้ยงสามารถใชอาหารสําเร็จรูป อาหารหมักซ่ึงทําใหเกิดจุลินทรียท่ีผลิต
กรดแลคติกท่ีมีประโยชนเพ่ิมจํานวนมากข้ึน ซ่ึงจะชวยเสริมสรางใหไกมีสุขภาพแข็งแรงข้ึน 

ผูมีสวนเก่ียวของ (stakeholder): เกษตรกรผูเลี้ยงไก กรมปศุสัตว บริษัทเอกชน 

อุปกรณใหอาหารไก (feeder) และอุปกรณใหน้ํา 

อุปกรณท่ีใชในการใหอาหารนั้นมีตั้งแตเปนถาดอาหารกลม เหมาะสําหรับลูกไกท่ีกินอาหารที
ละนอยแตตองใหอาหารบอยครั้ง เพ่ือกระตุนใหลูกไกกินอาหารใหมากข้ึน สําหรับไกโตเต็มวัย มีการใช
ระบบจาน (pan feeder) หรือแบบราง (trough feeder) จนถึงการใชระบบอัตโนมัติ (automation 
feeder) นอกจากนั้น ความสูงของอุปกรณใหอาหารมีผลตอการเจริญเติบโตของไกดวย จากรายงาน
การศึกษาพบวา ควรใหปรับอุปกรณใหอาหารอยูในระดับเดียวกับหลังของไกจะเหมาะสมท่ีสุด เพ่ือใหไก
ยืนกินอาหารไดสะดวกท่ีสุดและเกิดการคุยเข่ียอาหารไดนอยท่ีสุด 

การใหน้ําในไกพ้ืนเมืองนั้น เกษตรกรผูเลี้ยงไกพ้ืนเมืองตองจัดเตรียมน้ําดื่มใหเพียงพอท้ัง
ปริมาณน้ํา พ้ืนท่ีและอุปกรณการใหน้ํา โดยอุปกรณการใหน้ําท่ีนิยมท่ีสดุ และเกษตรกรผูเลี้ยงไกนิยมใช 
ไดแก อุปกรณใหน้ําแบบอัตโนมัติ แบงออกเปนระบบเปด ประกอบดวย แบบรางน้ําอัตโนมัติ ถังน้ํา
อัตโนมัติ และแบบถวย ระบบปด ประกอบดวย อุปกรณใหน้ําแบบน้ําหยดหรือแบบนิปเปล (nipple) 
รวมถึงเกษตรกรมีการใชถังใสน้ําแบบท่ัวไปใหไกตลอดเวลาดวย 
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วัคซีนปองกันโรคสําหรับไกพ้ืนเมือง 

การเกิดโรคในไกพ้ืนเมืองสามารถเกิดข้ึนไดโดยตลอดชวงวัย จึงจําเปนตองสรางความตานทาน
โรค โดยการใหวัคซีนปองกันโรค โดยตองใหตามอายุของไก ชนิดของโรคและขนาด (dose) ท่ีเหมาะสม 
วัคซีนปองกันโรคหลักท่ีสําคัญ ไดแก โรคนิวคาสเซิล โรคฝดาษ และโรคหลอดลมอักเสบ เปนตน ซ่ึงกรม
ปศุสัตวเปนผูดูแลและใหความชวยเหลือเกษตรกร 

ผูมีสวนเก่ียวของ (stakeholder): กรมปศุสัตว บริษัทเอกชน 

การปองกันและกําจัดพยาธิ 

พยาธิท่ีเกิดข้ึนในไก มีท้ังพยาธิภายนอกและภายในไก การเกิดพยาธิภายนอกสามารถเกิดได
บอยสําหรับไกพ้ืนเมือง ไดแก เหา ไร หมัดและเห็บ เปนตน แตไมไดสงผลใหไกตายทันที แตทําใหไก
เติบโตชาลง แตถารุนแรงอาจทําใหเกิดโรคโลหิตจางและไกตายไดในท่ีสุด วิธีการรักษาและปองกัน คือ 
การจุมไกลงในน้ําผสมยาฆาแมลงหรือน้ําสมุนไพร รวมถึงการฉีดพนยาฆาแมลงตามโรงเรื้อนหรือพ้ืนท่ี
เลี้ยงไกทุก 3 เดือน รวมกับการโรยแปงเพ่ือกําจัดเห็บ เหา สามารถชวยกําจัดพยาธิภายนอกไดดวย 

ในขณะท่ีการเกิดพยาธิภายใน เชน พยาธิตัวตืด พยาธิตัวกลม เปนตน สามารถปองกันและ
กําจัดไดดวยการใหไกกินยาถายพยาธิบอยๆ รวมถึงสมุนไพรบางชนิด เชน หมากและบอระเพ็ด สามารถ
นํามาใชเปนยาถายพยาธิได 

ผูมีสวนเก่ียวของ (stakeholder): กรมปศุสัตว บริษัทเอกชน 

การใหแสงสวาง (lighting) และการระบายอากาศ  (ventilation) 

ไกเปนสัตวท่ีมีความไวตอแสงซ่ึงมีผลโดยตรงตอการเจริญเติบโต แสงสวางสงผลโดยตรงตอการ
กระตุนการเจริญพันธุ รวมถึงสงผลตอการกินอาหาร การเพ่ิมความยาวแสงสวางตอวันจะกระตุนใหไกมี
เวลากินอาหารมากข้ึน สงผลใหมีอัตราการเจริญเติบโตดีข้ึน โดยไดมีการศึกษาและพบวา หากมีการเพ่ิม
ระยะเวลาในการใหแสงสวางมากข้ึนตอวัน ทําใหไกมีการเจริญเติบโตไดดีกวาการเลี้ยงไกโดยใหแสงตาม
ธรรมชาติ นอกจากนั้น พบวา ความเขมของแสงมีผลตอการเจริญเติบโตของไกดวย หากมีความเขมของ
แสงมากเกินไปจะทําใหไกเกิดความเครียดสงผลใหการเจริญเติบโตของไกชาลง 

สําหรับการระบายอากาศนั้น เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยูในเขตอากาศรอน อุณหภูมิเฉลี่ย
ตลอดปสูงกวาง 30 องศาเซลเซียส ดังนั้น การระบายอากาศภายในโรงเรือนหรือพ้ืนท่ีเลี้ยงไกพ้ืนเมืองจึง
มีความสําคัญอยางยิ่งตอกระบวนการเลี้ยง หากมีอุณหภูมิท่ีสูงจะทําใหไกอึดอัด การเจริญเติบโตลดลง 
เนื่องจากไกจะกินน้ํามากข้ึน ทําใหกินอาหารไดนอยลง จึงจําเปนตองอาศัยการหมุนเวียนและถายเท
อากาศท่ีดี อากาศเสียจะไดถูกขับออกและอากาศดีและบริสุทธิ์เขามาแทนท่ี ซ่ึงสามารถนําความรอน
ออกจากโรงเรือน รวมถึงสามารถลดปริมาณเชื้อโรคไดดวย จึงจําเปนตองมีการติดตั้งพัดลมระบาย
อากาศ เพ่ือดูดความรอนออกไปจากโรงเรือน 
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การคัดเลือกไกโตเต็มวัย เพ่ือเขาสูโรงชําแหละ 

เม่ือไกเจริญเติบโตสูการโตเต็มวัย พรอมเขาสูโรงเชือดแลวนั้น มีการคัดเลือกและผาน
กระบวนการทําความสะอาด โดยการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองมีวัตถุประสงคหลัก คือ การบริโภคเองในครัวเรือน
และจําหนายตลาดภายในชุมชน ยังไมไดมุงเนนการสงออกหรือขายในตลาดขนาดใหญมากนัก ดังนั้น 
กระบวนการฆาและชําแหละไกจึงมักทําในโรงเชือดขนาดเล็กท่ียังไมไดรับการรับรองมาตรฐาน และมัก
ตั้งอยูในตลาดชุมชน 

กระบวนการฆาและชําแหละไกพ้ืนเมืองจึงเปนข้ันตอนพ้ืนฐาน ท่ีประกอบดวย การชําแหละ 
(ฆา) การตม การถอนขน การนําเครื่องในออก รวมถึงข้ันตอนการนําเลือดออก หรือไมนําเลือดออกจาก
ซากไก หลังจากนั้น จึงนําไปสูการนําเนื้อไกพ้ืนเมืองออกวางจําหนายในทองตลาด นอกจากนั้น มีการ
พัฒนาคุณภาพของโรงเชือดไกพ้ืนเมืองใหไดตามมาตรฐานสากลเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือสรางโอกาสในการ
สงออกไปยังตลาดตางประเทศ โดยโรงชําแหละไกจําเปนตองไดรับการรับรองตามมาตรฐานวิธีการผลิต
ท่ีดี (good manufacturing practice: GMP) เพ่ือควบคุมคุณภาพและสุขลักษณะท่ีดีในกระบวนการ
ผลิตเนื้อไก ซ่ึงคํานึงถึงสุขอนามัยของพนักงานและสภาพแวดลอมของโรงชําแหละไกดวยเพ่ือใหเปนไป
ตามหลักการจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมไปถึงใหเปนไปตามขอกําหนดการตรวจ
รับรองมาตรฐานฮาลาลโรงเชือดสัตวและการชําแหละชิ้นสวน พ.ศ. 2559 ดวยเพ่ือเพ่ิมกลุมผูบริโภคเนื้อ
ไกและโอกาสทางการตลาดท่ีครอบคลุมท่ัวโลก 

จากขอมูลการศึกษาเบื้องตน ทีมวิจัยจึงไดดําเนินการสัมภาษณเชิงลึก ไดแก ผูเชี่ยวชาญดาน
วิชาการ ตัวแทนผูประกอบการ และเกษตรกรผูเลี้ยงไกพ้ืนเมือง สามารถสรุปโครงสรางการประกอบ
กิจการของฟารมไกพ้ืนเมืองสายพันธุตางๆ  
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รูปท่ี 3.12 โครงสรางการประกอบกิจการฟารมไกเคเคย-ู1 ไกสา/ไก 3 สาย และไกประดูหางดํา 
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3.1.3 โจทยและเปาหมาย ววน. 

ประเด็นปญหาในเชิง ววน. ของอุตสาหกรรมเนื้อไกถูกวิเคราะหไวแลวในโครงการวิจัย “การ
กําหนดประเด็นยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ (Priority Setting)” โดย
ตัวอยางเนื้อหาจากการศึกษาวิเคราะห  

 
รูปท่ี 3.13 มิติการกําหนด priority area ของอุตสาหกรรมอาหาร 

 

กิจกรรมตนน้ํา ประเภทอาหารสัตวยาสัตว พบวา ทิศทางของอาหารสัตวยาสัตวและการเลี้ยง
สัตวท่ีเหมาะสมและเปนท่ีพึงประสงค ควรมีลักษณะตอไปนี้ 

1. อาหารท่ีสงเสริมใหไกเติบโตดี มีอัตราการแลกเนื้อสูง 

2. การเลี้ยงใหไกเติบโตและมีสุขภาพดีโดยปราศจากยาปฏิชีวนะและสารเรงประเภทตางๆ 

• กินดี (สูตรอาหารท่ีเหมาะสม / functional feed supplement / gut microbiome) 

• อยูดี (precision livestock farming) 

• ปองกันรักษา (autogenous vaccine / biopharma / precision medicine) 

ดังนั้น ตัวอยางของ priority issue ท่ีมีความสอดคลองกับทิศทางและความประสงคของ
อุตสาหกรรมนี้ คือ 

1. การพัฒนาสูตรอาหารไกท่ีเหมาะสม และทําใหมีอัตราการแลกเนื้อสูง 

2. การเลือกและพัฒนาสูตร functional ingredient จากสมุนไพร pre/probiotics เพ่ือ

ทดแทนการใชยา 

3. การศึกษาระบบและกลไกจุลชีพในทางเดินอาหารของไก (gut microbiome) 
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4. การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต autogenous vaccine  

5. precision medicine สําหรับปศุสัตว / drug delivery 

ในกรณีของกิจกรรมกลางน้ํา กระบวนการแปรรูป ปรุงสุกและปรุงรส พบวาทิศทางท่ีเหมาะสม คือ 

1. การปรุงสุกและปรุงรสชาติอาหารแบบแมนยําตรงกับความตองการของผูบริโภค  

2. การใชสารปรุงรสโดยลดการใชสารท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพ เชน เกลือและน้ําตาล 

3. การแชเย็นแชแข็งท่ีรักษารสชาติและคุณภาพของเนื้อไก (taste & texture) 

ในลักษณะเดียวกัน ตัวอยางของ priority issue ท่ีสอดคลองกับทิศทางดังกลาว คือ 

1. การพัฒนาระบบการปรุงสุกแบบแมนยํา (precision cooking) 

2. การพัฒนาองคความรูเรื่องการรับรส/ประสามสัมผัสแบบละเอียดในระดับโมเลกุล 

(molecular sensory science) เพ่ือท่ีจะสามารถหาสารปรุงรสท่ีมาทดแทนเกลือหรือ

น้ําตาลได 

3. การพัฒนา freezing technology ท่ีรักษาคุณภาพของอาหาร เชน cell-alive system 

(CAS) 

สําหรับตัวอยางกิจกรรมปลายน้ํา ทิศทางท่ีเหมาะสมสําหรับการตรวจสอบยอนกลับ คือ 

1. ผลิตภัณฑอาหารสามารถมีระบบตรวจสอบยอนกลับไดตลอดหวงโซคุณคา  

2. มีระบบท่ีสามารถวิเคราะหและชี้เปาสาเหตุ และพยากรณปญหา food safety และ

ปญหาอ่ืนๆ ในผลิตภัณฑอาหาร 

ดังนั้น priority issue ท่ีเหมาะสม คือ 

1. การสรางเครื่องมือการตรวจสอบการปนเปอนของเชื่อโรคท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต 

(ตั้งแตฟารม ถึงโรงเชือด ถึงโรงงานแปรรูป และการขนสง) 

2. ระบบ big data สําหรับวิเคราะหและพยากรณสาเหตุของปญหาดาน food safety 

รายละเอียดท้ังหมด สามารถสรุปดังตาราง 3.1 
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ตาราง 3.1 Priority issue ของอุตสาหกรรมเนื้อไก 
Value chain Concept / Direction Priority issues 

กิจกรรมตนน้ํา 
1. อาหารสตัว ยาสตัว 

1. อาหารท่ีสงเสริมใหไกเติบโตดี มีอัตรา
การแลกเน้ือสูง 

2. การเลีย้งใหไกเตบิโตและมีสุขภาพดีโดย
ปราศจากยาปฏิชีวนะและสารเรง
ประเภทตางๆ 

− กินดี (สูตรอาหารท่ีเหมาะสม / 
functional feed 
supplement / gut 
microbiome) 

− อยูดี (precision livestock 
farming) 

− ปองกันรักษา (autogenous 
vaccine / biopharma / 
precision medicine) 

1. การพัฒนาสูตรอาหารไกท่ีเหมาะสม 
และทําใหมีอัตราการแลกเน้ือสูง 

2. การเลือกและพัฒนาสูตร functional 
ingredient จาก สมุนไพร 
pre/probiotics ฯลฯ  เพ่ือทดแทน
การใชยา 

3. การศึกษาระบบและกลไกจุลชีพใน
ทางเดินอาหารของไก (gut 
microbiome) 

4. การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต 
autogenous vaccine  

5. precision medicine สําหรับปศสุัตว 
/ drug delivery 

2. กระบวนการเลี้ยง
ในฟารมเลีย้ง 

1. การจัดการฟารมใหไกมสีุขภาพดี ลด/
ปองกันการเกิดโรคท่ีเกิดจากการเลี้ยงดู
ท่ีไมเหมาะสม 

2. การเพ่ิมผลิตภาพและการใชพ้ืนท่ีฟารม
ใหเกิดประโยชน/มีประสิทธิภาพสงูสุด 

3. การพยากรณการอัตราการผลิตไกใน
ฟารมภายใตพันธสัญญา 

 

1. Precision livestock farming (PLF) 

− การพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ
สําหรับ PLF  

− การเก็บขอมูลวิเคราะหพฤติกรรม
การเติบโตของไกเพ่ือใชทํา 
configuration ของ PLF 

2. กระบวนการท่ีควรใหความสําคัญไดแก 

− Broiler house ventilation 

− Feeding & watering 

− Vaccination 

− Light & temperature control 
3. การพัฒนาระบบพยากรณอัตราการ

ผลิตไกในฟารม contract  
4. การพัฒนาระบบคดัแยกลูกไก chick 

grading (DNA sexing / culling) 
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Value chain Concept / Direction Priority issues 
กิจกรรมกลางน้ํา 
3. กระบวนการผลติ

เน้ือไก (การเชือด 
การตัดแตงเน้ือ 
การบรรจุและ
ถนอมอาหาร) 

 

1. การลด/กําจดัโอกาสการตดิเช้ือเพ่ิม 
(contamination-free) จาก
กระบวนการผลติ ตั้งแตกระบวนการ 
slaughtering ถึงการตดัแตงเน้ือ ถึงการ
ปรุงสุก ปรุงรส 

2. เพ่ิมผลิตภาพ (productivity) ของ
กระบวนการผลติ 

3. ลดของเสีย/การนําของเหลือกลบัมาใช
ประโยชน 

4. ควรมีการทบทวนกฎ ระเบียบท่ี
เก่ียวของ ใหทันกับการพัฒนาเทคโนโลย ี

1. Mechanisation & automation ใน
กระบวนการผลติ เพ่ือลดการใชคนท่ี
จะนํามาซึ่งการปนเปอนของเช้ือโรค 
และการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

2. การพัฒนากระบวนการลดอุณหภมูิ
ซากหลังการเชือด (carcass chilling) 
เพ่ือรักษาคุณภาพเน้ือสตัวและลดการ
ปนเปอน 

3. การตัดแตงเน้ือแบบ AI-assisted 
deboning/deskinning & cut-up 

4. การนําของเหลือกลับมาใชประโยชน 
พัฒนาผลิตภัณฑใหมและ/หรือสราง
มูลคาเพ่ิม 

4. กระบวนการแปร
รูป ปรุงสุก ปรุงรส 

1. การปรุงสุกและปรุงรสชาติอาหารแบบ
แมนยําตรงกับความตองการของ
ผูบริโภค  

2. การใชสารปรุงรสโดยลดการใชสารท่ี
สงผลกระทบตอสุขภาพ เชน เกลอื และ
นํ้าตาล 

3. การแชเย็นแชแข็งท่ีรักษารสชาติและ
คุณภาพของเน้ือไก (taste & texture) 

1. การพัฒนาระบบการปรุงสุกแบบ
แมนยํา (precision cooking) 

2. การพัฒนาองคความรูเรื่องการรับรส/
ประสามสมัผสัแบบละเอียดในระดับ
โมเลกุล (molecular sensory 
science) 

3. การพัฒนา freezing technology ท่ี
รักษาคุณภาพของอาหาร เชน cell-
alive system (CAS) 

กิจกรรมปลายน้ํา 
5. การตรวจสอบ

ยอนกลับ 

1. ผลิตภณัฑอาหารสามารถมรีะบบ
ตรวจสอบยอนกลบัไดตลอดหวงโซ
คุณคา  

2. มีระบบท่ีสามารถวิเคราะหและช้ีเปา
สาเหตุ และพยากรณปญหา food 
safety และปญหาอ่ืนๆ ในผลิตภณัฑ
อาหาร 

1. การสรางเครื่องมือการตรวจสอบการ
ปนเปอนของเช่ือโรคท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการผลติ (ตั้งแตฟารม ถึงโรง
เชือด ถึงโรงงานแปรรูป และการ
ขนสง) 

2. ระบบ big data สําหรับวิเคราะหและ
พยากรณสาเหตุของปญหาดาน food 
safety  
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Value chain Concept / Direction Priority issues 
Disruptive 
technology 
6. การผลิตเน้ือสัตวจาก

การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ  
(lab-grown meat / 
cultured meat / 
in-vitro meat) 

1. การผลิตเน้ือสัตวจากการเลี้ยงตองใช
ทรัพยากรธรรมชาติและมีกิจกรรมท่ี
กอใหเกิด GHG ในปริมาณมาก เชน การ
ใชนํ้าในกระบวนการผลิตและแปรรูป 
การใชอาหารสตัว พ้ืนท่ี ฯลฯ 

2. การทํา lab-grown meat ลดการใช
ทรัพยากรลงไดถึงรอยละ 80 และใช
พ้ืนท่ีผลิตลดลง 

3. การพัฒนาเทคโนโลยเีพ่ือการผลิต lab-
grown meat เปนไปอยางรวดเรว็และมี
ตนทุนท่ีลดลงอยางมาก  

4. อุตสาหกรรมปศสุัตว อาหารสตัว ยาสัตว 
จะไดรับผลกระทบอยางรุนแรง 
(disruption) โดยเฉพาะในประเทศ
ผูผลิตอาหารอยางประเทศไทย 

1. การศึกษาความเหมาะสม/และ 
positioning ของประเทศไทยในการ
ลงทุนพัฒนา/เรียนรูเทคโนโลยี lab-
grown meat  

2. การถายทอดเทคโนโลยีดานการทํา 
lab-grown meat จากประเทศ/กลุม
วิจัยท่ีมีความกาวหนาในดานน้ี 
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3.2 กรอบการประเมินความสามารถดานเทคโนโลยี 

3.2.1 การออกแบบเกณฑการประเมิน 

การวิเคราะหขอมูลขางตนบงชี้วา อุตสาหกรรมเนื้อไกเปนอุตสาหกรรมท่ีเติบโตมายาวนาน มี
โครงสรางโซคุณคาและแบบแผนการดําเนินงานท่ีชัดเจน จัดเปนอุตสาหกรรมอยูตัว (well-established 
sector) โครงสรางการประกอบกิจการและประเด็นปญหาตางๆ จากผูประกอบการในระดับตนน้ํา 
(ฟารมไก) มีความเก่ียวของกับการใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ ชวยแกปญหาและยกระดับคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ นอกจากนี้ การวางทิศทางและนโยบายการพัฒนาของอุตสาหกรรมเนื้อไกท้ังสองประเภท
ยังมีความชัดเจน ตอบโจทยเปาหมายการผลิตในรูปแบบตางๆ เพ่ือตลาดในประเทศและตลาดสงออก 
หรือเพ่ือความม่ันคงทางอาหาร และการกระจายรายไดสูระดับทองถ่ิน เปนตน ทายท่ีสุด จะสงผลตอ
ระดับการใชเทคโนโลยีในการประกอบกิจการของฟารมไกแตละประเภทมากนอยแตกตางกัน 

การทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 2 เพ่ือใหไดมาซ่ึงกรอบการประเมินความสามารถดาน
เทคโนโลยี (technological capability) ของผูประกอบการนั้น หลักการประเมินของ Bell & Pavitt 
(1995) ถือวามีความเหมาะสมกับลักษณะของอุตสาหกรรมเนื้อไก ฉะนั้น ในการประเมินความสามารถ
ดานเทคโนโลยีของฟารมไกท้ังสองประเภท คือ ฟารมไกเนื้อและฟารมไกพ้ืนเมือง จึงแบงออกเปนการ
ประเมินความสามารถฯ ใน 2 กลุมกิจกรรม คือ กิจกรรมหลัก (primary activity) และกิจกรรม
สนับสนุน (supporting activity) ภายใต 2 กลุมกิจกรรมดังกลาว จะจําแนกเปนเกณฑการประเมิน
ใน 9 มิติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ 

1. การสรางและเตรียมโรงเรือน โดยปกติเปนการวาจางใหผูรับเหมาเปนผูลงมือทํา แต
ผูประกอบการ/เกษตรกร จําเปนตองมีความสามารถในการตัดสินใจ ออกแบบ และวางแผน
การใชงาน หากตองมีการติดตั้งอุปกรณและเครื่องทุนแรงตางๆ ท้ังกอน ระหวาง หรือหลัง
การสรางโรงเรือน ในกรณีของแผนผังฟารมไกเนื้อ จะมีกฎระเบียบราชการกํากับอยูอยาง
เขมงวดภายใตหัวขอฟารมมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice) สวนฟารมไก
พ้ืนเมืองจะมีความยืดหยุนมากกวาโดยอาจมี/ไมมีการใชมาตรฐาน GF (Good Farm) แทน 
และรูปแบบของโรงเรือนมีความหลากหลายมากกวา (อิสระ ก่ึงอิสระ หรือระบบปด)  

2. การระบายอากาศ การควบคุมอุณหภูมิและแสง การควบคุมสภาพแวดลอมถือเปนปจจัย
สําคัญอยางหนึ่ง เพราะจะสงผลตอพฤติกรรมและอัตราการเจริญเติบโตของไกตามแตละ
ชวงวัย ซ่ึงสายพันธุไกแตละชนิดตองการการควบคุมปจจัยเหลานี้แตกตางกัน ปจจุบันมี
เทคโนโลยีและอุปกรณอํานวยความสะดวกใหเลือกปรับใชไดหลากหลาย ผูประกอบการท่ี
เลือกใชโรงเรือนระบบปดจะตองใหความเอาใจใสกับหัวขอนี้เปนพิเศษ 

3. การใหอาหารและน้ํา สอดคลองกับเรื่องการควบคุมสภาพแวดลอมขางตน เพราะเปนอีก
ปจจัยท่ีสงผลตอเนื้อไกโดยตรงเชนกัน กระบวนการใหอาหารและน้ําท่ีปรับเปลี่ยนใหเขากับ
ท้ังสายพันธุไกและสอดคลองกับชวงวัยของไกจึงเปนสวนจําเปน  

4. การทําความสะอาดและการจัดการของเสีย เปนหนึ่งในหลักมาตรฐานสําหรับการทํา     
ปศุสัตวโดยท่ัวไป (หลักสุขาภิบาล) การทําความสะอาดในท่ีนี้ จะหมายรวมถึงการทําความ
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สะอาดระหวางการเลี้ยงไก และการทําความสะอาดกอนการเลี้ยงไกในรุนตอไป (การพัก
โรงเรือน) สวนการจัดการของเสีย ไดแก การกําจัดมูลสัตวและซากไกตาย ซ่ึงจําเปนตองทํา
อยางถูกสุขลักษณะ ไมเปนแหลงแพรเชื้อใหกับไกตัวอ่ืนในฟารม เนื่องจากผูทําหนาท่ีดูแล
ฟารมไมสามารถดูแลฟารมแบบเต็มเวลาท้ังวัน การใชเทคโนโลยีและเครื่องทุนแรงเพ่ือ
ตรวจสอบสถานะดานความสะอาดภายในโรงเรือนจึงมีความจําเปน 

5. การตรวจสอบคุณภาพและการคัดเลือกไก การตรวจสอบลักษณะทางกายภาพเปนสิ่งท่ี
ตองทําเปนประจําในทุกชวงวัยของไกเสมอ สําหรับไกท่ีโตเต็มวัยจะถูกคัดเลือกวาไมมี
ลักษณะผิดปกติ และผานเกณฑน้ําหนักมาตรฐานกอนจะสงตอไปยังโรงฆาสัตว ลักษณะ
ภายนอกสามารถสังเกตไดดวยตาเปลาวาไมมีลักษณะพิการ เจ็บปวย หรือไดรับบาดเจ็บ 
สวนภายในจะเปนการสุมตรวจชิ้นเนื้อ อวัยวะ โดยการสงตัวอยางไกจากในโรงเรือนใหกับ
หนวยงาน/หองตรวจวิเคราะหท่ีเก่ียวของ ตามแตละชวงอายุของไก  

6. พันธุไก การผลิตลูกไกจากฟารมฟกไขข้ึนอยูกับกรรมสิทธิ์และการไดรับอนุญาตใหมีการ
ขยายพันธุ ซ่ึงไดแก การทําฟารมปูยาพันธุ และ/หรือ ฟารมพอแมพันธุ ไกเนื้อสายพันธุตางๆ 
เปนสายพันธุนําเขาจากตางประเทศ ทําใหมีขอจํากัดในการวิจัยและพัฒนาในสวนนี้ แต
สําหรับสายพันธุ ไก พ้ืนเมืองแทและไก พ้ืนเมืองลูกผสม จะมีความยืดหยุนมากกวา 
ผูประกอบการ/หนวยงานตางๆมีอิสระในการวิจัยและพัฒนาสายพันธุเพ่ิมเติมได ทําให
เกษตรกรเองไดรับประโยชนหรือไดรับการถายทอดความรูเรื่องการผสมพันธุ คัดเลือกพันธุ 
และการทําฟารมฟกไขไดดวยตนเอง 

7. อาหารไก มีการวิจัยอาหารสําหรับสายพันธุไกเนื้อในตางประเทศพรอมกับการพัฒนาสาย
พันธุไกเนื้อมาอยางยาวนาน สูตรอาหารสําเร็จรูปในประเทศก็ผานกระบวนการวิจัยเพ่ิมเติม
จากผูประกอบการขนาดใหญในประเทศมาเชนกัน ทําใหการเลี้ยงไกเนื้อตองใชสูตรอาหาร
สําเร็จรูปท่ีกําหนดโดยผูประกอบการขนาดใหญเปนสําคัญ สําหรับไกพ้ืนเมือง สูตรอาหารมี
การวิจัยมาในระดับหนึ่งแลว แตการลดตนทุนโดยใชวัตถุดิบทดแทน หรือวัตถุดิบท่ีมาจาก
ของเหลือทางการเกษตรในทองถ่ิน สามารถนํามาใชในการปรับปรุงและพัฒนาสูตรอาหารท่ี
เหมาะสมกับสายพันธุไกพ้ืนเมืองเพ่ิมเติมได ท้ังนี้ สูตรอาหารท่ีเหมาะสมจะแสดงออกถึง
คุณลักษณะและพฤติกรรมของไกโดยตรง 

8. ยาและวัคซีน โดยปกติการใชยาและวัคซีนจะอยูภายใตการกํากับดูแลจากสัตวแพทยประจํา
ฟารมโดยตรง (โดยเฉพาะฟารมไกท่ีเลี้ยงเชิงพาณิชย) และมีโปรแกรมการใหวัคซีนท่ีชัดเจน
ตามแตละสายพันธุอยูแลว เชนเดียวกันกับหัวขอเรื่องพันธุไกและอาหารไกขางตน ยาและ
วัคซีนสําหรับสายพันธุไกเนื้อจะมีความเขมงวดมาก เพราะจะสงผลกับคุณภาพและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑโดยตรง แตสําหรับสายพันธุไกพ้ืนเมืองจะมีความยืดหยุนมากกวา 
ฉะนั้นในหัวขอนี้ อาจใหน้ําหนักความสําคัญเรื่องเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับการใหยาและ
วัคซีน มากกวาการปรับปรุงหรือการวิจัยและพัฒนาตัวยาและวัคซีน อนึ่ ง แมวา
ผูประกอบการ/เกษตรกร อาจไมมีความพรอมในการพัฒนาและปรับปรุงเรื่องยาและวัคซีน 
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หรือเทคโนโลยีการใหยาและวัคซีนโดยตรง แตสามารถเขารวมเปนสวนหนึ่งของการวิจัย
และพัฒนากับสถาบันหรือหนวยงานอ่ืนๆได  

9. การจําหนาย ไกท่ีโตเต็มวัยแลวจะถูกสงจําหนายใหกับผูรับซ้ือ โดยจําเปนตองมีการจับไก
และขนสงสูโรงฆาสัตว ในมิตินี้จะพิจารณาท้ังสวนของการใชประโยชนของเทคโนโลยีในเรื่อง
ของการขนสงและการหาตลาดเพ่ือจําหนาย ผูเลี้ยงไกเนื้อสวนใหญจะมีคูคาท่ีชัดเจนกอน
การเลี้ยงแตละรอบ แตสําหรับไกพ้ืนเมืองท่ีสวนใหญไมไดใชรูปแบบฟารมภายใตพันธสัญญา 
การหาตลาดเพ่ือจําหนายโดยการใชเทคโนโลยีบางประเภทจึงเปนสิ่งจําเปน 

Level 

Primary Activities 
Supporting Activities 

Investment Production 

1 

Process Development 

Product 

Quality & 

Development 

Inputs Procurement  

& External Linkage 

Marketing/ 

Distribution 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Routine          

Basic          

Intermediate          

Advanced          

รูปท่ี 3.14 กรอบการประเมินความสามารถดานเทคโนโลยีของผูประกอบการอุตสาหกรรมเนื้อไก 
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ท้ังนี้เกณฑการประเมินในแตละมิติ จะแบงระดับความสามารถออกเปน 4 ระดับ คือ  

• Routine (ระดับต่ําสุด) หมายถึง ความสามารถในมิตินั้นๆ ผูประกอบการทําไดเพียง
กิจกรรมพ้ืนฐานท่ีจําเปนตองทําเพ่ือใหธุรกิจสามารถดําเนินตอไปไดเทานั้น  

• Basic (adoptive) หมายถึง ผูประกอบการมีความรูความเขาใจ สามารถใชประโยชน
เทคโนโลยีไดอยางเต็มท่ี เล็งเห็นวาเทคโนโลยีนั้นๆจําเปนตอการประกอบกิจการหรือการ
บริหารจัดการ หรือมีการใชกันท่ัวไปเปนปกติอยูแลว 

• Intermediate (adaptive) หมายถึง ผูประกอบการสามารถใชเทคโนโลยีในระดับท่ีสูงข้ึน 
หรือ สามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของเทคโนโลยีใหเขากับการบริหารจัดการไดดียิ่งข้ึน โดย
อาจเริ่มสังเกต/บันทึกขอมูล เพ่ือวิเคราะหหาแนวทางการปรับปรุงใหดียิ่งข้ึน  

• Advanced (innovative) หมายถึง ผูประกอบการมีการวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ
เพ่ือคิดคนและสรางเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหมได ในบางกิจกรรม อาจเปนการรวมวิจัย
และพัฒนากับหนวยงานหรือสถาบันอ่ืนๆท่ีมีความพรอมมากกวา  

กรอบการประเมินและรูปแบบการประเมินของฟารมไกเนื้อและฟารมไกพ้ืนเมืองจะเหมือนกัน
ในภาพรวม อยางไรก็ตาม รายละเอียดของแตละระดับความสามารถ (routine basic intermediate 
และ advanced) จะมีความแตกตางกันบาง เนื่องดวยลักษณะการประกอบกิจการของฟารมไกท้ังสอง
ประเภทตองการใชเทคโนโลยีมากนอยตางกัน รายละเอียดท้ังหมดจะแสดงในหัวขอถัดไป และ 
ภาคผนวก 

3.2.2 รายละเอียดเกณฑการประเมินของฟารมไกท้ัง 2 ประเภท 

รายละเอียดเกณฑการประเมินความสามารถดานเทคโนโลยีท้ัง 9 มิติ ท่ีแบงระดับความสามารถ
เปน 4 ระดับ ของฟารมไกเนื้อ และฟารมไกพ้ืนเมือง มีดังนี้  
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ตาราง 3.2 รายละเอียดเกณฑการประเมินความสามารถดานเทคโนโลยีของฟารมไกเนื้อ (1) 
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ตารางท่ี 3.3 รายละเอียดเกณฑการประเมินความสามารถดานเทคโนโลยีของฟารมไกเนื้อ (2) 
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ตาราง 3.4 รายละเอียดเกณฑการประเมินความสามารถดานเทคโนโลยีของฟารมไกพ้ืนเมือง (1) 
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ตาราง 3.5 รายละเอียดเกณฑการประเมินความสามารถดานเทคโนโลยีของฟารมไกพ้ืนเมือง (2) 
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ตาราง 3.6 ตัวอยางการเพ่ิมเติมขอมูลดวยคําอธิบายเพ่ิมเติม ภายใตมิติดานการระบายอากาศ การ
ควบคุมอุณหภูมิและแสง  

 

 

ตาราง 3.7 ตัวอยางการเพ่ิมเติมขอมูลดวยคําอธิบายเพ่ิมเติมภายใตมิติดานพันธุไก เพ่ือลดความสับสน
ระหวางผูประเมินและผูถูกประเมิน 
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โดยท่ัวไป การประเมินคุณลักษณะเชิงคุณภาพ อาจเกิดความสับสนหรือความไมแนนอนของ
ขอมูลระหวางผูประเมินและผูถูกประเมิน (ผูประกอบการ) เพ่ือลดทอนปญหาเหลานี้ ควรมีการขยาย
ความหรือนิยามศัพท เพ่ือใชเปนการอธิบายขอมูล หัวขอ และคําศัพทเชิงเทคนิคตางๆ ท่ีปรากฏใน
เกณฑการประเมินความสามารถดานเทคโนโลยีนี้ใหเปนท่ีเขาใจตรงกัน ตัวอยางของการเพ่ิมเติมขอมูล
เหลานี้ (รายละเอียดท้ังหมดจะแสดงในภาคผนวก) 

3.3 การประเมินความสามารถดานเทคโนโลยีของผูประกอบการตัวอยาง 

3.3.1 รูปแบบการประเมินและการคัดเลือกตัวอยาง 

การประเมินผูประกอบการควรเปนการสัมภาษณ ณ สถานท่ีจริง กับตัวผูประกอบการและ
บุคลากรท่ีเก่ียวของโดยตรง ผูประเมินตองศึกษาคําอธิบาย นิยามศัพทและรายละเอียดแนวคําถามให
เขาใจชัดเจนกอนการประเมิน การประเมินควรใชผูประเมิน 3–4 คน โดยผลของการประเมินแตละดาน
ตองมีการลงความเห็นจากเสียงสวนใหญของผูประเมินวาผูประกอบการมีความสามารถอยูในระดับใด 
พรอมดวยคําอธิบายพอสังเขปในแตละมิติหรือหัวขอท่ีประเมิน การลงความเห็นวาผูประกอบการมีขีด
ความสามารถดานเทคโนโลยีอยูในระดับใด ไมจําเปนตองมีเง่ือนไขวาตองผานการทํากิจกรรมของเกณฑ
ในระดับต่ํากวามากอน เชน หากประเมินวาดานการใหอาหารและน้ําอยูในระดับ intermediate ไมได
หมายความวาผูประกอบการ/เกษตรกร ตองมีประสบการณของกิจกรรมในระดับ basic มากอน เปนตน 

การประเมินผูประกอบการท่ีเปนตัวแทนของผูประกอบการฟารมไกมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการ
ทดสอบเกณฑการประเมินท่ีคณะผูวิจัยออกแบบไววามีความเหมาะสมหรือไม สามารถใชแสดงผลหรือ
คัดแยกความสามารถของฟารมตางๆไดชัดเจนหรือไม และอีกนัยหนึ่ง คือ จะไดนําประเด็นปญหาท่ีพบ
ไดระหวางการประเมินมาปรับปรุงเกณฑการประเมินตอไป สําหรับการคัดเลือกตัวอยางฟารมท่ีจะ
ประเมินภายใตโครงการวิจัยนี้ เปนการคัดเลือกแบบสุมและตองการใหมีความหลากหลายท้ังในแงของ
กําลังการผลิต สายพันธุท่ีเลี้ยง และรูปแบบธุรกิจ แตภายใตสถานการณโรคระบาดโควิด-19 ทําใหการ
คัดเลือกตัวอยางและการประเมินมีขอจํากัดอยูบาง การประเมินในสถานท่ีจริงไมอาจกระทําไดเชน
สถานการณปกติเพราะความกังวลดานความปลอดภัย อยางไรก็ตาม ตัวแทนผูประกอบการท่ีใชในการ
ประเมินในครั้งนี้ ไดแก 

⋅ รหัส A1 ฟารมบริษัทขนาดใหญ (ไกเนื้อ สวนใหญใชสายพันธุ Arbor Acres)  
กําลังผลิต มากกวา 400,000 ตัวตอรอบการเลี้ยง 

⋅ รหัส A2 ฟารมภายใตพันธสัญญา (ไกเนื้อ สายพันธุ Ross)  
กําลังผลิต 40,00 ตัวตอรอบการเลี้ยง 

⋅ รหัส A3 ฟารมภายใตพันธสัญญา (ไกเนื้อ สายพันธุไกซี)  
กําลังผลิต 30,000 ตัวตอรอบการเลี้ยง 

⋅ รหัส B1 ฟารมภายใตพันธสัญญา (ไกพ้ืนเมือง สายพันธุไกโคราช)  
กําลังผลิต 20,000 ตัวตอรอบการเลี้ยง 
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3.3.2 ตัวอยางผลการประเมินผูประกอบการ 

คณะผูวิจัยไดทําการสัมภาษณและประเมินผูประกอบการฟารมไกท้ังหมด 4 ฟารม โดยจะ
นําเสนอเฉพาะผลการประเมินของฟารมไกเนื้อ A2 และผลการประเมินในภาพรวม เพ่ือเปนตัวอยาง
เพียงเทานั้น รายละเอียดผลการประเมินของผูประกอบการฟารมไกท้ังหมดจะอยูในภาคผนวก  

 

ผลการประเมินของฟารมไกเนื้อ A2 จ.พระนครศรีอยุธยา 

สายพันธุ พันธุรอส (Ross) 

ปริมาณการเลี้ยง ประมาณ 40,000 ตัว 

จํานวนโรงเรือน 3 โรงเรือน 

รูปแบบโรงเรือน โรงเรือนแบบปด 

รูปแบบธุรกิจ ภายใตพันธสัญญา  

จํานวนผูดูแล 3 คน 

 

 
รูปท่ี 3.15 ตัวอยางผลการประเมินฟารมไกรหัส A2 

 

คําอธิบายการประเมิน 

1. การสรางและเตรียมโรงเรือน 

0

1

2

3

4
การสรางและเตรียมโรงเรือน

การระบายอากาศ ควบคุม
อุณหภูมิ และควบคุมแสง

การใหอาหารและน้ํา

การทําความสะอาดและการกําจัด
ของเสีย

การตรวจสอบคุณภาพและการ
คัดเลือกไกพันธุไก

อาหารไก

ยาและวัคซีน

การจําหนาย

ผลการประเมินความสามารถดานเทคโนโลยีของผูประกอบการฟารมไก รหัส A2
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โรงเรือนระบบปดโครงสรางแข็งแรง พ้ืนเปนคอนกรีต มีการติดตั้งระบบไฟฟา เครื่องปนไฟ และ
ระบบควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนดวยตัวเอง จางบริษัทติดตั้งระบบปรับอากาศแบบ EVAP โดยใช 
water spray และ cooling pack มีการใชระบบสายพานลําเลียงอาหารแบบก่ึงอัตโนมัติโดยใชเซ็นเซอร
ในการวัดปริมาณอาหาร มีการดัดแปลงหลุมใสอาหารใหยกสูงข้ึนจากพ้ืนเพ่ือใหงายตอการบํารุงรักษา มี
รางใหน้ําอัตโนมัติ 

2. การระบายอากาศ ควบคุมอุณหภูมิ และควบคุมแสง 

ระบบระบายความรอนในโรงเรือนใชระบบ EVAP อัตโนมัติ ซ่ึงประกอบดวย cooling pack 
ปมน้ํา  มอเตอร ตัว magnetic (ควบคุมการเปดปดของปมน้ํา) ตัววัดอุณหภูมิกลางโรงเรือน (ควบคุม
การทํางานของ magnetic) ใช 2 แบบ คือ ตัววัดอุณหภูมิแบบดิจิทัลและแบบขดลวดเหนี่ยวนํา 
นอกจากนี้มีเครื่องพนหมอกสําหรับหนารอน สวนการใหความอบอุนกับไกเล็กใชหัวกกแกสแบบธรรมดา
และแบบอินฟาเรดท่ีปรับดวยมือ การใหแสงสวางในโรงเรือนใชหลอดไฟท่ีต้ังโปรแกรมการใหแสง
อัตโนมัติ สําหรับไกเล็กจะตองเปดไฟตลอดเวลา 

3. การใหอาหารและน้ํา 

มีท้ังการใชถาดอาหารเติมดวยมือ และใชระบบใหอาหารแบบก่ึงอัตโนมัติโดยใชระบบ auto 
feed แตใชหลุมอาหารแทนการใช silo เกษตรกรปรับปรุงใหหลุมอาหารยกลอยข้ึนเหนือพ้ืนเพ่ือใหงาย
ตอการซอมบํารุง ใชรถยกเทอาหารลงสูหลุมอาหารกอนสงไป hopper ท่ีมีเซ็นเซอรตรวจวัดและควบคุม
ปริมาณการสงอาหารเขาสูสายพานลําเลียงอาหารโดยใชมอเตอรปนอาหารผานทอท่ีมีเกลียวดานใน 
ติดตั้งระบบรางใหน้ําแบบอัตโนมัติโดยมีตัววัดแรงดันน้ําเม่ือแรงดันตกจะเติมน้ําอัตโนมัติ 

4. การทําความสะอาดและการจัดการของเสีย 

วิธีการทําความสะอาดโรงเรือนและการพักเลาทําตามขอกําหนดท่ีกรมปศุสัตวกําหนดรวมถึงทํา
ตามขอกําหนดของบริษัท มีการจางคนงานเก็บมูลไก ใชเครื่องพนยาฆาเชื้อ ยาฆาเชื้อท่ีใชทําความ
สะอาดเกษตรกรเปนผูจัดหามาเอง 

5. การตรวจสอบคุณภาพ และการคัดเลือกไก 

มีการติดต้ังกลองวงจรปดภายในโรงเรือนท่ีเชื่อมกับสมารทโฟนเพ่ือตรวจสอบไก มีการสง
ตัวอยางไกตรวจเชื้อตามระเบียบบริษัทและขอกําหนดของกรมปศุสัตว โดยในสัปดาหสุดทายกอนการ
จับไกจะมีสัตวแพทยเขามาเก็บชิ้นสวนของไกเพ่ือสงตรวจเชื้อท่ีหองตรวจวิเคราะหของบริษัท ในการจับ
ไกขายมี 2 แบบ คือ จับสงบริษัทเพ่ือสงออกตางประเทศจะจับทีเดียวท้ังหมดลงกลองและสงไปชั่งท่ีหนา
โรงเชือด มีการจางแรงงานขางนอกเขามาจับไกให แบบท่ีสอง คือ ขายไกตกไซสใหชาวบานโดยจะจับ
ซอยเพ่ือขายในประเทศใชวิธีชั่งหนาเลา สวนวิธีการขนสงทําตามกฎของกรมปศุสัตวในการเคลื่อนยาย
สัตว มีการพักเลา 24–25 วันหลังการพนยา 

6. พันธุไก 

เกษตรกรเลี้ยงไกพันธุ Ross โดยมีบริษัทเซนทาโกเปนผูจัดหาให และเคยเลี้ยงสายพันธุอ่ืนกับ
บริษัทอ่ืนมากอนทําใหรูขอดี ขอเสียของสายพันธุอ่ืนท่ีเคยเลี้ยง 
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7. อาหารไก 

ใชอาหารสําเร็จรูปของบริษัท โดยบริษัทเปนผูคํานวณปริมาณอาหารท่ีใชตอรอบให เกษตรกร
ใหอาหารตามประสบการณวาไกแตละวัยจะกินอาหารปริมาณเทาไหร และดูตามเกณฑการกินอาหารท่ี
บริษัทคํานวณมาให 

8. ยาและวัคซีน 

เกษตรกรใชวัคซีนท่ีจัดโดยสัตวแพทยจากบริษัทซ่ึงเปนผูดูแลและควบคุมโปรแกรมการจายยา
ให สวนยาและวิตามินเกษตรกรเปนผูจัดหามาใชเองโดยมีสัตวแพทยคอยควบคุมดูแล 

9. การจําหนาย 

จําหนายใหกับบริษัทตามราคาท่ีประกันไว ไกท่ีขายไปมีท้ังสงขายท้ังในและตางประเทศ 
 

ผลการประเมินในภาพรวมของกลุมตัวอยางท้ัง 4 ฟารม 

 

รูปท่ี 3.16 ตัวอยางผลการประเมินฟารมไกเนื้อและฟารมไกพ้ืนเมือง 

หมายเหตุ: รหัส A1 A2 A3 คือ ฟารมไกเนื้อ และ B1 คือ ฟารมไกพื้นเมือง ฟารมทั้งหมดมีกําลังการผลิตและใชสายพนัธุไกแตกตางกัน 

 

ในภาพรวมพบวา แมจะใชตัวอยางไมมากแตผลการประเมินตัวอยางผูประกอบการมีความ
แตกตางกัน ข้ึนอยูกับประเภท กําลังการผลิต/ขนาดของผูประกอบการ ทําใหอนุมานไดวา เครื่องมือท่ี
ถูกออกแบบมามีความเหมาะสมในระดับหนึ่ง ท้ังนี้ ผูประเมินควรนําผลการประเมินความสามารถดาน
เทคโนโลยีมาวิเคราะหตอในหลายๆดาน เชน ในมิติใดท่ีมีท่ีผูประกอบการมีระดับความสามารถ 
ใกลเคียง/แตกตางกันมากท่ีสุด ในมิติใดท่ีกลุมตัวอยางมีระดับความสามารถสูง/ต่ําท่ีสุด ซ่ึงเปนเพราะ
อะไร และจะทําการยกระดับความสามารถไดอยางไร เปนตน 

0

1

2

3

4
การสรางและเตรียมโรงเรือน

การระบายอากาศ การควบคุม
อุณหภูมิและแสง

การใหอาหารและนํ้า

การทําความสะอาดและการกําจัดของ
เสีย

การตรวจสอบคุณภาพและการ
คัดเลือกไก

พันธุไก

อาหารไก

ยาและวัคซีน

การจําหนาย

ผลการประเมินความสามารถดานเทคโนโลยีของผูประกอบการฟารมไก

B1 A1 A2 A3
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ตัวอยางการวิเคราะห  

1. ผูประกอบการของแตละฟารมมีความสามารถดานเทคโนโลยีท่ีระบุไดชัดเจนวามีระดับ
แตกตางกัน ไมเหมือนกันในมิติใดมิติหนึ่งเปนพิเศษ แสดงใหเห็นวา มีปจจัยหลายประการท่ี
สงผลตอภาพรวมความสามารถดานเทคโนโลยีของผูประกอบการ ฉะนั้น การออกแบบ
เกณฑการประเมินท่ีดี ตองครอบคลุมในทุกมิติของการดําเนินงานของผูประกอบการ 

2. ผูประกอบการรายใหญ (รหัส A1) มีความสามารถดานเทคโนโลยีสูงกวาผูประกอบการราย
เล็กในเกือบทุกมิติของเกณฑการประเมิน ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากความพรอมดานปจจัยทุน
และอํานาจการตอรองเปนสําคัญ 

3. ฟารมขนาดเล็ก (รหัส A2 A3 และ B1) มีระดับความสามารถใกลเคียงกันในมิติของการทํา
ความสะอาดและจัดการของเสีย อาหารไก และการจําหนาย  

4. ฟารมขนาดใหญและฟารมขนาดเล็กมีระดับความสามารถท่ีแตกตางกันมากท่ีสุดคือมิติดาน
อาหารไก และดานการจําหนาย  

เปนตน 

 สําหรับขอสังเกตและขอจํากัดท่ีพบจากการทดลองใชกรอบการประเมินความสามารถดาน
เทคโนโลยีในครั้งนี้ คือ 

− รายละเอียดในแตละระดับของแตละมิติตองมีความกระชับชัดเจน เพ่ือใหการตัดสินใจให
คะแนนระดับความสามารถเปนไปอยางถูกตองแมนยํา  

− ตองหาวิธีการจัดการกับผลการประเมินท่ีไมตรงกันในบางมิติ ควรใหผูประเมินอภิปรายรวมกัน
อีกครั้งหลังจากการประเมินเพ่ือหาขอสรุปในมิตินั้นๆ หรือการใชวิธีการทางสถิติเพ่ือหา
คาเฉลี่ยของระดับความสามารถในมิตินั้นๆแทน (routine = 1 / basic = 2 / intermediate 
= 3 / advanced = 4) ซ่ึงวิธีการอยางหลังอาจทําใหเกิดคําถามตามมา เชน หากหาคาเฉลี่ย
ออกมาแลวในมิตินั้นไดระดับ 2.5 จะตีความวาอยางไร 

− การไดมาซ่ึงเกณฑการประเมินท่ีเหมาะสม สวนสําคัญสวนหนึ่ง คือ จําเปนตองวิเคราะห
เปรียบเทียบระดับความสามารถดานเทคโนโลยีกับกลุมผูประกอบการอ่ืนๆในอุตสาหกรรม 
(benchmarking) ฉะนั้นคําถามท่ีเกิดข้ึน คือ ควรเปนการเปรียบเทียบจากผูประกอบการใน
ประเทศ หรือควรเปรียบเทียบกับผูประกอบการจากตางประเทศ 

− มีความจําเปนตองทดสอบกับกลุมตัวอยางท่ีมากกวานี้ เพ่ือใหการปรับปรุงรายละเอียดเกณฑ
การประเมินมีความนาเชื่อถือและถูกตองแมนยํามากยิ่งข้ึน 

3.4 บทสรุปการประเมินอุตสาหกรรมอยูตัว 

การนํากรอบการวิเคราะหความสามารถดานเทคโนโลยีของผูประกอบการโดยหลักการของ 
Bell & Pavitt มาใชไดอยางเหมาะสม ควรนํามาประยุกตใชกับอุตสาหกรรมอยูตัว (well-established 
Industry) ซ่ึงในโครงการวิจัยนี้ เลือกใชอุตสาหกรรมเนื้อไกท่ีถือเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมเปาหมายของ
ประเทศเปนตัวทดสอบเครื่องมือวิเคราะหนี้ อุตสาหกรรมเนื้อไกของประเทศไทยประกอบไปดวย
ผลิตภัณฑจากไกเนื้อท่ีมีศักยภาพสูงในการแขงขันในตลาดโลก และผลิตภัณฑจากไกพ้ืนเมืองซ่ึงมี
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ความสําคัญตอการบริโภคในประเทศ รายละเอียดเกณฑการประเมินของผูประกอบการฟารมไกท้ังสอง
ประเภทมีความแตกตางกันเล็กนอย อยางไรก็ตาม ผลลัพธท่ีไดจากการประเมินมีความชัดเจน สามารถ
แยกระดับความสามารถของผูประกอบการในระดับตนน้ําของอุตสาหกรรมไดดี เห็นไดชัดเจนวา 
ผูประกอบการรายใหญมีความสามารถดานเทคโนโลยีสูงกวาผูประกอบการรายเล็กในเกือบทุกมิติการ
ประเมิน โดยเฉพาะในมิติดานอาหารไก 

ขอควรระวังสําหรับการออกแบบรายละเอียดเกณฑการประเมินท่ีจําแนกออกเปนกิจกรรมหลัก 
(primary activities) และกิจกรรมสนับสนุน (supporting activities) คือ องคประกอบมิติหรือหัวขอ
ปลีกยอยตางๆมากมายท่ีไมปรากฏใหเห็นชัดเจนในข้ันตนของการดําเนินงาน จึงจําเปนตองอาศัยการ
คนควาอยางละเอียด และความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียในอุตสาหกรรมหลายฝายเพ่ือพัฒนา
เครื่องมือนี้ใหเหมาะสม 

นอกจากนั้น การประเมินความสามารถดานเทคโนโลยีของผูประกอบการยังสามารถนํามาใช
เพ่ือวัตถุประสงคดานการจัดสรรทุนงบประมาณดาน ววน. ไดอีกดวย เชน การประกาศรับขอเสนอ
โครงการวิจัยท่ีเก่ียวของกับดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือการออกมาตรการสนับสนุนในดานท่ี
ผูประกอบการยังขาดความเขมแข็ง หรือการสรางเครือขายวิจัยท่ีตองการดึงใหผูประกอบการเขามามี
สวนรวม เพราะสามารถเลือกจากระดับความสามารถของผูประกอบการท่ีมีความเหมาะสม 

สรุปขอเสนอแนะ 

1. การประเมินความสามารถดานเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอยูตัว สามารถใชเครื่องมือท่ี Bell 
และ Pavitt ไดเสนอไว (เครื่องมือท่ี 1) 

2. ผูประเมินจะตองมีความรูเชิงลึกในอุตสาหกรรมเปาหมาย เพ่ือท่ีจะสามารถจําแนกกิจกรรม
ทางธุรกิจของผูประกอบการออกเปนกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน เขาใจถึง
รายละเอียดของกิจกรรมทางธุรกิจดังกลาว และสามารถพัฒนาเกณฑการประเมินสําหรับ
ระดับความสามารถ 4 ระดับ 

3. บทวิเคราะหและผลการประเมินความสามารถดานเทคโนโลยีสามารถนําไปใชประโยชนใน
การสรางความเขมแข็งใหกับผูประกอบการอยางเหมาะสม โดยรัฐสามารถจัดมาตรการ
สนับสนุนท่ีตรงกับความสามารถและความตองการของผูประกอบการ 

 

 

********** 
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4 การประเมินความสามารถดานเทคโนโลยีของผูประกอบการ: 
อุตสาหกรรมยานยนต (ยานยนตไฟฟา) 

ตามท่ีไดกลาวไวเบื้องตนวา อุตสาหกรรมเปาหมายสําหรับการประเมินความสามารถดาน
เทคโนโลยีของผูประกอบการครั้งนี้มีอยู 2 อุตสาหกรรม และบทท่ีแลวไดใหขอมูลการประเมิน
อุตสาหกรรมอยูตัว (well-established sector) ไปเปนท่ีเรียบรอยแลว บทนี้จึงเปนเนื้อหาของการ
ประเมินอุตสาหกรรมท่ีอยูในชวงเปลี่ยนผาน (in-transition sector) ซ่ึงคณะผูวิจัยไดเลือกศึกษา
อุตสาหกรรมยานยนต (ยานยนตไฟฟา) โดยในบทนี้จะเริ่มดวยการใหบริบทของอุตสาหกรรมยานยนต 
สําหรับผูอานท่ีสนใจศึกษาการประเมินความสามารถดานเทคโนโลยี แตอาจจะยังไมคุนเคยกับ
อุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน จากนั้นจึงกลาวถึงแนวโนมของเทคโนโลยีและผลกระทบท่ีมี
ตอหวงโซคุณคาของอุตสาหกรรม นโยบายตางประเทศท่ีมีสงผลกระทบตออุตสาหกรรม ขอมูลการ
คาดการณตลาดยานยนตไฟฟาในระดับโลก ระดับทวีปเอเชีย และระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
กอนท่ีจะอธิบายถึงกรอบการประเมินและนําเสนอตัวอยางผลการประเมินในลําดับตอไป 

4.1 บริบทของอุตสาหกรรมยานยนต 

เพ่ือใหผูอานไดมีความรู พ้ืนฐานและเขาใจบริบทของอุตสาหกรรม ในหัวขอนี้จึงไดสรุป
โครงสรางอุตสาหกรรมในปจจุบัน แนวโนมของเทคโนโลยีพลิกผัน ผลกระทบตออุตสาหกรรมยานยนต 
นโยบายท่ีตางประเทศใชในการสนับสนุนการปรับตัว และสภาพตลาดยานยนตไฟฟาและการคาดการณ
อนาคต โดยในรายงานฉบับนี้จะกลาวเนนไปท่ีแนวโนมเทคโนโลยีพลิกผันเปนสําคัญ เนื่องจากมีรายงาน
การศึกษาท่ีกลาวถึงไมมากนัก2

3 สําหรับโครงสรางอุตสาหกรรมในปจจุบันและนโยบายตางประเทศ ซ่ึงได
มีการศึกษาทบทวนวรรณกรรม (literature review) ไวมากแลว 3

4 รายงานฉบับนี้ไดสรุปเนื้อหาไวเพียง
สั้นๆ เพียงเพ่ือความสมบูรณครบถวนเทานั้น 

4.1.1 โครงสรางอุตสาหกรรมยานยนตในปจจุบัน 

อุตสาหกรรมการผลิตยานยนตของประเทศไทยประกอบดวย  

1. รถยนต ในป 2019 มีการผลิตรถยนตท่ีนั่งสวนบุคคลจํานวนประมาณ 49% รถกระบะ 
49% และรถยนตประเภทอ่ืน 2% ซ่ึงมีสัดสวนการสงออกใกลเคียงกับการจําหนาย
ภายในประเทศ (50:50) สําหรับรถยนตเพ่ือการสงออกมีสัดสวนรถยนตท่ีนั่งสวนบุคคล
ตอรถยนตเพ่ือการพาณิชยคิดเปน 54:46 ในขณะท่ีสัดสวนรถยนตเพ่ือการจําหนาย
ภายในประเทศคิดเปน 46:49 

2. รถจักรยานยนต ตลาดสวนใหญจะเปนการจําหนายภายในประเทศ โดยในป 2018 มี
การจําหนายรถจักรยานยนตภายในประเทศ 1.8 ลานคัน (เพ่ิมข้ึน 0.4%) สงออก 3.7 
แสนคัน (ลดลง 1.2%) คิดเปนสัดสวน 95:5  

                                           
3 สยย., 2019; สอวช., 2020. 
4 มจธ., 2016; มจธ., 2017; สวทช., 2017; สยย., 2019; สสว., 2019. 
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3. ช้ินสวนยานยนต ซ่ึงประกอบไปดวยชิ้นสวนเพ่ือการประกอบยานยนต (OEM) และ
ชิ้นสวนเพ่ือการทดแทนหรืออะไหล (REM) ประเทศไทยมีการผลิตชิ้นสวนยานยนต
เพ่ือจําหนายภายในประเทศประมาณ 60-70% โดยสัดสวนของ OEM: REM ของการ
ผลิตเพ่ือจําหนายภายในประเทศคิดเปน 30-40:60-70 ในขณะท่ีการผลิตเพ่ือสงออกมี
สัดสวน 30-40% โดยสวนใหญจะเปน OEM (80-85%) 
 

 

รูปท่ี 4.1 โครงสรางอุตสาหกรรมยานยนตไทยในปจจุบัน 

ท่ีมา: วิจัยกรุงศรี (2563) 

 

อุตสาหกรรมมีโครงสรางโซอุปทานเปนแบบพีระมิด โดยมีบริษัทท่ีเปนผูประกอบยานยนตอยู
นอยราย และสวนใหญเปนบริษัทตางชาติ (96%) อยูบนยอดของพีระมิด จากนั้น มีผูผลิตชิ้นสวนยาน
ยนต ซ่ึงถูกแบงออกเปนลําดับ (tier) โดยผูผลิต tier-1 จะเปนผูผลิตระบบหรือโมดูล (system/module) 
และมีความสัมพันธโดยตรงกับผูประกอบยานยนต ยังคงมีบริษัทตางชาติเปนสวนใหญ (42%) และมี
บริษัทท่ีมีผูถือหุนเปนคนไทยท้ังหมด (pure Thai) อยูนอย (17%) แตวาจะมีสัดสวนของบริษัทไทยท่ีมี
สัดสวนการลงทุนจากตางชาติสูงข้ึน บริษัทจํานวนมากจะเปนผูผลิตลําดับตํ่าลงมา (tier-2 เปนตนไป) 
และผูผลิตกลุมนี้จะมีจํานวนบริษัทไทยมาก โดยมีบริษัทท่ีมีผูถือหุนเปนคนไทยท้ังหมดอยูเกือบถึง 50% 
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รูปท่ี 4.2 หวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมยานยนตไทย 

ท่ีมา: สถาบันยานยนต 

4.1.2 แนวโนมของเทคโนโลยีพลิกผัน  

แนวโนมเทคโนโลยีพลิกผันท่ีเขามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนตมีอยู 
4 ประเภท ไดแก การขับเคลื่อนไรคนขับ (autonomous driving) การเชื่อมตอ (connectivity) การ
ปรับใหเปนระบบไฟฟา (electrification) และการคมนาคมขนสงรวม (shared mobility) โดยเห็นได
จากการลงทุนและพันธมิตร (partnership) ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของ OEM ในอุตสาหกรรม
ยานยนต (McKinsey, 2019d; McKinsey, 2019f) จากเดิมท่ี OEM มีความสัมพันธโดยตรงกับผูผลิต 
tier-1 เทานั้น แตปจจุบันมีผูประกอบการ high-tech เขามาในอุตสาหกรรมมากข้ึน มีการสรางพันธมิตร
ระหวาง OEM กับผูผลิต tier ต่ําลงมากข้ึน จึงทําใหโครงสรางของอุตสาหกรรมยานยนตเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปดวย 

 

 

รูปท่ี 4.3 แนวโนมเทคโนโลยี ACES 

ท่ีมา: McKinsey (2019b) 
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1. การขับเคล่ือนไรคนขับ (autonomous driving) 

เทคโนโลยีการขับเคลื่อนไรคนขับ (McKinsey, 2020a) เปนเทคโนโลยีท่ีใชในยานยนตไรคนขับ 
(autonomous vehicle: AV) ซ่ึงเปนยานยนตท่ีสามารถรับรู (sense) ไดถึงสิ่งแวดลอม และสามารถ
ขับเคลื่อนไดอยางปลอดภัยโดยรับการควบคุมท่ีจํากัดหรือไมไดรับการควบคุมจากผูขับ ในงานเขียน
ท่ัวไป หลายครั้งคําวา autonomous จะถูกใชสลับกับคําวา automated (อัตโนมัติ) ไดเลย แตบางครั้ง
คําวา automated จะเนนไปท่ีการขับเคลื่อนโดยท่ีมีเครื่องยนตหรือ AI ทําการตัดสินใจ  ในขณะท่ีคําวา 
autonomous จะเนนไปท่ีการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัยของระบบโดยไม มีการ
แทรกแซงจากภายนอก 

Society of Automotive Engineers (SAE, 2018) ไดกําหนดระดับของการขับเคลื่อนอัตโนมัติ 
(levels of driving automation: AV level) เปน 6 ระดับ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ระดับท่ี 0 ไมมีการขับเคลื่อนอัตโนมัติ ผูขับจะตองควบคุมพาหนะเองในทุกดาน 

ระดับท่ี 1 ระบบชวยเหลือผูขับข่ี ในระบบการขับข่ีเฉพาะ ระบบจะชวยควบคุม เรงหรือเบรกยาน

ยนตโดยอัตโนมัติ แตผูขับข่ีจะตองจัดการการขับข่ียานยนตในดานอ่ืนๆเอง เชน ระบบ 

adaptive cruise control หรือsupervised hands-free driving บนทางดวน 

ระดับท่ี 2 ระบบอัตโนมัติบางสวน ในระบบการขับข่ีเฉพาะ ระบบจะควบคุม เรงหรือเบรกยาน

ยนตโดยอัตโนมัติท้ังหมด แตผูขับข่ียังคงตองเผาระวังสภาพแวดลอมของยานยนต และ

จัดการการขับข่ียานยนตในดานอ่ืนดวยตนเอง เชน ระบบ Autopilot ของ Tesla หรือ

ระบบ Super Cruise ของ GM และระบบมักจะมีกลองและ radar เพ่ือมองคนขับ 

และสามารถเตือนคนขับไดบางกรณี 

ระดับท่ี 3 ระบบอัตโนมัติโดยมีเง่ือนไข ในระบบการขับข่ีเฉพาะ ระบบจะควบคุม เรงหรือเบรก

ยานยนต และติดตามเฝาระวังสภาพแวดลอมของยานยนตโดยอัตโนมัติท้ังหมด แตผู

ขับข่ีจะตองกลับเขามาควบคุมยานยนตเม่ือระบบเตือน เชน เทคโนโลยี Traffic Jam 

Pilot (TJP) ท่ีชวยขับเคลื่อนยานยนตในภาวะจราจรหนาแนนดวยความเร็วสูงสุด 60 

กม./ชม. หรือ L3 Highway Pilot (HWP) ชวยขับเคลื่อนยานยนตบนทางพิเศษหรือ

ทางดวนดวยความเร็วสูงสุด 130 กม./ชม. นอกจากอุปกรณท่ีใชกับ AV ระดับท่ี 2 แลว 

ยานยนตจะตองมี lidar ระบบ enhanced sensor fusion (การใชขอมูลจากเซ็นเซอร

จากหลายตัว) และการใชขอมูลซํ้าซอน (redundancy) เพ่ือลดความไมแนนอน 

ระดับท่ี 4 ระบบอัตโนมัติระดับสูง ในระบบการขับข่ีเฉพาะ ระบบจะควบคุม เรงหรือเบรกยาน

ยนต และติดตามเฝาระวังสภาพแวดลอมของยานยนตโดยอัตโนมัติท้ังหมด แมผูขับข่ี

จะไมตอบสนองตอการเตือนของระบบควบคุมยานยนต เชน L4 Highway Pilot ท่ี

สามารถหยุดการขับเคลื่อนยานยนตกรณีฉุกเฉินบนเลนเฉพาะได  
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ระดับท่ี 5 ระบบอัตโนมัติเต็มตัว โดยท่ีระบบสามารถควบคุม เรงหรือเบรกยานยนต และติดตาม

เฝาระวังสภาพแวดลอมของยานยนตโดยอัตโนมัติท้ังหมด อยางเต็มตัวในทุกระบบการ

ขับข่ี โดยไมมีขอแมเรื่องสภาพถนนหรือสภาพแวดลอมใดๆ 

โดยมีความเชื่อวา ในอนาคต เทคโนโลยีการขับเคลื่อนไรคนขับจะสามารถลดปญหาจราจร
หนาแนน อุบัติเหตุบนทองถนน และสามารถลดระยะเวลาและคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการเดินทางได 

 

รูปท่ี 4.4 ระดับของการขับเคลื่อนอัตโนมัติ (levels of driving automation)  

ท่ีมา: SAE (2018) 

2. การเช่ือมตอ (connectivity) 

เทคโนโลยีการเชื่อมตอ (Mckinsey, 2019d, 2019f; RGBSI, 2020; Wyman, 2018) เปน
เทคโนโลยีท่ีใชในการสื่อสาร สงตอ และแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางตัวยานยนตกับผูขับข่ี ระหวางภายใน
และภายนอกยานยนต เพ่ืออํานวยความสะดวกหรือใหความบันเทิงกับผูขับข่ีและผูโดยสาร แนวโนมการ
ใชเทคโนโลยีการเชื่อมตอนี้เกิดข้ึนเนื่องจากการท่ีสัดสวนของผูขับข่ีและผูโดยสารท่ีคุนเคยกับเทคโนโลยี
ดิจิทัล (digital native) เพ่ิมมากข้ึน และคนเหลานี้มีความตองการความสะดวกสบาย และตองการการ
ใชอุปกรณหรือบริการตางๆท่ีมีความเฉพาะบุคคล (individualisation) และจะตองถูกรวมเอาไวดวยกัน 
(integration) มากข้ึน ผนวกกับการท่ีประชากรโดยมากสามารถเขาถึงอุปกรณอัจฉริยะ (smart 
device) ไดงายข้ึน ทําใหเทคโนโลยีการเชื่อมตอเปนท่ีนิยมและแพรหลายมากข้ึน โดย RGBSI ได
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รวบรวมเทคโนโลยีท่ีใชในการสื่อสารระหวางยานยนตกับสิ่งอ่ืนๆ ท่ีรูจักกันในนาม V2X หรือ Vehicle 
To Everything และไดจําแนกเทคโนโลยีเหลานี้ออกไดเปน 7 ประเภท ไดแก 

1. V2N (Vehicle To Network) เปนเทคโนโลยีท่ีเชื่อมตอยานยนตเขากับเครือขายผานทาง

สัญญาณโทรศัพทมือถือโดยใชมาตรฐาน DSRC (dedicated short-range communications) 

ทําใหยานยนตเปรียบเสมือนเปนอุปกรณชิ้นหนึ่ง เชนเดียวกับโทรศัพทมือถือ  

2. V2I (Vehicle To Infrastructure) เปนเทคโนโลยีท่ีเชื่อมตอยานยนตเขากับโครงสรางพ้ืนฐาน

บนทองถนน เชน กลอง สัญญาณไฟจราจร ปายจราจร ท่ีจอดรถ ฯลฯ เปนหนึ่งในเทคโนโลยี

สําคัญท่ีจะทําใหเกิดการขับเคลื่อนไขคนขับ 

3. V2V (Vehicle To Vehicle) เปนเทคโนโลยีแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางยานยนตดวยกัน เพ่ือ

แลกเปลี่ยนขอมูลจําพวกความเร็ว ตําแหนงหรือทิศทาง เพ่ือใชในการสรางภาพแวดลอม 360O 

รอบยานยนต 

4. V2C (Vehicle To Cloud) เปนการใชเทคโนโลยี V2N เชื่อมตอกับ cloud เพ่ือใชประโยชนใน

การอัพเดทซอฟตแวรของยานยนต หรือแลกเปลี่ยนขอมูลกับอุปกรณเครื่องใชภายในบานท่ี

เชื่อมตออุปกรณ IoT 

5. V2P (Vehicle To Pedestrian) เพ่ือเชื่อมตอกับผูรวมใชถนนท่ีมีความเสี่ยงสูงและมีอุปกรณ

บางประเภท เชน คนข่ีจักรยาน คนท่ีใชเกาอ้ีรถเข็นสําหรับผูปวยหรือผูพิการ 

6. V2D (Vehicle To Device) เปนเทคโนโลยี เชื่อมตอกับอุปกรณ อ่ืนๆผานทางสัญญาณ 

bluetooth เพ่ือใหอุปกรณดังกลาวสามารถควบคุมหรือรวมใชระบบ infotainment ของยาน

ยนตได 

7. V2G (Vehicle To Grid) เพ่ือใชเชื่อมตอยานยนตท่ีขับเคลื่อนดวยพลังงานไฟฟา (EV) เขากับ

ระบบอัดประจุไฟฟา ซ่ึงจะมีประโยชนมากเม่ือใชรวมกับ smart grid หรือเครือขายพลังงาน

ไฟฟาท่ีรองรับการเดินประจุไฟฟา 2 ทาง นอกจากนั้น ยังมีเทคโนโลยี V2H (Vehicle To 

Home) และ V2B (Vehicle To Building) ท่ีใชในการอัดประจุไฟฟาหรือแลกเปลี่ยนพลังงาน

ไฟฟาระหวาง EV สถานท่ีตางๆดวย 

Mckinsey (2019d) ไดแบงระดับของการเชื่อมตอยานยนตตามประสบการณการใชของผูขับข่ี 
(User Experience) รวมท้ังการสรางรายไดและความปลอดภัยของผูโดยสาร ออกเปน 5 ระดับ ไดแก 

ระดับท่ี 1 การเชื่อมตออุปกรณท่ัวไป (general hardware connectivity) โดยผูขับข่ีสามารถ

ติดตามขอมูลการใชงานของยานยนตได 

ระดับท่ี 2 การเชื่อมตอสวนบุคคล (individual connectivity) ผูขับข่ีมีประวัติสวนตัวเพ่ือเขาถึง

บริการดิจิทัลตางๆภายนอกได 
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ระดับท่ี 3 ระบบบริการตามความชอบสวนตัวของผูขับข่ี (preference-based personalisation) 

โดยท่ีผูโดยสารทุกคนสามารถไดรับโฆษณาและเขาถึงบริการ infotainment ตาม

ความตองการและภายใตการควบคุมของตัวเอง 

ระดับท่ี 4 ระบบบริการท่ีเขาใจและเขาถึงผู ขับข่ี (multisensorial live interaction) โดยท่ี

ผูโดยสารจะสามารถใชบริการตางๆของยานยนตไดในทันที (live) และจะไดรับ

คํ า แ น ะ นํ า ข อ ง บ ริ ก า ร ต า ง ๆ  ก อ น ท่ี ตั ว เ อ ง จ ะ ต อ ง ร อ ง ข อ  (proactive 

recommendation) 

ระดับท่ี 5 ระบบคนขับรถเสมือนจริง (virtual chauffeur) โดยท่ีระบบ AI สามารถทํานายหรือ

อานความตองการของผูโดยสารได และใหบริการนอกเหนือจากท่ีโปรแกรมไว ตาม

ความตองการของผูโดยสาร โดยท่ีผูโดยสารไมไดเรียกรอง 

McKinsey (2019f) ยังเชื่อวาภายในป 2030 ยานยนตท่ีถูกผลิตข้ึนใหมกวา 45% จะเปนยาน
ยนตท่ีมีระดับการเชื่อมตอระดับ 3 ข้ึนไป และนอกจากนั้น เนื่องจากท้ังการขับเคลื่อนไรคนขับและการ
เชื่อมตอจําเปนท่ีจะตองใชระบบซอฟตแวร ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ท่ีมีการประมวลขอมูลและตัดสินใจ
ดวยระบบกลาง (centralised) มากข้ึน จึงทําใหตลาดของอุตสาหกรรมซอฟตแวรและอิเล็กทรอนิกสมี
การขยายตัวข้ึนท่ีอัตรา 7% ตอปแบบทบตน 

3. การปรับใหเปนระบบไฟฟา (electrification) 

ปจจุบัน พลังงานไฟฟาก็เปนอีกหนึ่งทางเลือกท่ีถูกนําเอาไปใชขับเคลื่อนยานยนต โดย
เทคโนโลยีท่ีถูกพัฒนาข้ึนมีอยูหลายรูปแบบ และตางแบบก็ตางมีลักษณะเฉพาะ ขอดีและขอเสียแตกตาง
กันไป (Amsterdam Round Tables, 2014; Wyman, 2018) โดยมีท้ังเทคโนโลยีท่ีถูกนําไปใชควบคู
กับเครื่องยนตสันดาปภายใน (Internal Combustion Engine: ICE) และทดแทนการใช ICE ไปโดย
สิ้นเชิง ยานยนตท่ีใชพลังงานไฟฟาในการขับเคลื่อน (EV) มีหลายประเภท ไดแก 
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รูปท่ี 4.5 ประเภทของยานยนตไฟฟา โดยแบงตามเทคโนโลยีของระบบสงกําลัง 

ท่ีมา: Wyman (2018) 

1. ยานยนตไฟฟาพลังงานผสม (hybrid electric vehicle: HEV) เปนยานยนตไฟฟาท่ีใช ท้ัง

พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล (ผานทาง ICE) และพลังงานไฟฟา (ผานทางมอเตอรไฟฟา) โดย

จะใชพลังงานไฟฟาเม่ือขับเคลื่อนดวยความเร็วต่ํา ยานยนตประเภทนี้มีประสิทธิภาพสูงกวา

ยานยนตท่ีใช ICE และยังคงมีระยะขับข่ี (driving range) ท่ีสูง แตก็ยังมี ICE ท่ีสรางท้ังมลพิษ

ทางสิ่งแวดลอมและมลพิษทางเสียง 

2. ยานยนตไฟฟาพลังงานผสมแบบเสียบปลั๊ก (plug-in hybrid electric vehicle: PHEV) เปน

ยานยนตไฟฟาท่ีมีลักษณะเชนเดียวกับ HEV แตจะมีความจุของแบตเตอรี่ท่ีสูงกวา สามารถอัด

ประจุไฟฟาโดยตรงได ทําใหมีระยะขับข่ีดวยพลังงานไฟฟา (electric range) ท่ีสูงกวา HEV 

3. ยานยนตไฟฟาแบบขยายระยะทาง (extended-range electric vehicle: EREV หรือ range-

extended electric vehicle: REEV) เปนยานยนตไฟฟาท่ีใชพลังงานไฟฟาอยางเดียวในการ

ขับเคลื่อน แตเนื่องจากเทคโนโลยีแบตเตอรี่ในปจจุบันยังมีขอจํากัดในดานของปริมาณประจุ

ไฟฟาท่ีเก็บไวได จึงมีการเพ่ิมอุปกรณขยายระยะทาง (range extender) เ พ่ือมาสราง

กระแสไฟฟาเพ่ิมข้ึนใหกับยานยนตทําใหยานยนตขับเคลื่อนไดระยะทางมากข้ึน โดยท่ี ICE เปน

อุปกรณขยายระยะทางท่ีเปนท่ีนิยมท่ีสุด อยางไรก็ตาม ยานยนตประเภทนี้สามารถลดปริมาณ

มลพิษท่ีปลอยสูสิ่งแวดลอมลงไดอยางมาก 

4. ยานยนตไฟฟาพลังงานแบตเตอรี่ (battery electric vehicle: BEV) เปนยานยนตไฟฟาท่ีใช

พลังงานไฟฟาในการขับเคลื่อนเปนอยางเดียว โดยแหลงพลังงานไฟฟามาจากแบตเตอรี่ ไมมี 

ICE จึงชวยลดมลพิษท่ีปลอยสูสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตาม ปจจุบันยานยนตประเภทนี้ยังมี
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ขอจํากัดท่ีเกิดข้ึนจากแบตเตอรี่มีราคาสูงและอัดประจุไฟฟาไดอยางจํากัด และยังคงมีขอจํากัด

ทางโครงสรางพ้ืนฐานการอัดประจุไฟฟา (ตามทองถนน) ทําใหระยะขับข่ียังสั้นกวายานยนตท่ี

ใช ICE อยูเปนอยางมาก 

5. ยานยนตไฟฟาพลังงานเซลลเชื้อเพลิง (fuel cell electric vehicle: FCEV) เปนยานยนตไฟฟา

ท่ีใชพลังงานไฟฟาในการขับเคลื่อนเปนอยางเดียว เชนเดียวกับ BEV แตแหลงพลังงานไฟฟามา

จากเซลลเชื้อเพลิง ในลักษณะเดียวกันกับ BEV ยานยนตประเภทนี้ยังมีขอจํากัดในเรื่องของ

เทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิง และการเติมพลังงานบนทองถนนท่ียังไมไดถูกพัฒนาข้ึน นอกจากนั้น 

ยานยนตประเภทนี้ยังเปนยานยนตท่ีมีราคาสูงท่ีสุดอีกดวย 

4. การคมนาคมขนสงรวม (shared mobility) 

จากแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ท้ังภาวะการกลายเปนเ มือง 
(urbanisation) ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ทําใหประชากรตองอยูรวมกันอยางหนาแนนมากข้ึน การเปลี่ยนแปลงของ
โครงสรางประชากร (demographic change) ท่ีมนุษยมีอายุขัยเฉลี่ยสูงข้ึนเนื่องจากการแพทยท่ีพัฒนา 
ในขณะท่ีอัตราการเกิดลดลงเนื่องจากคานิยมของการมีครอบครัวท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ังคานิยมและ
ความชอบของประชากรและผูใช (customer preference) ท่ีมีตอการคมนาคมขนสง (mobility) ท่ี
กําลังเปลี่ยนไป จากความตองการท่ีจะเปนเจาของยานยนต (vehicle ownership) ไปสูการใชงานยาน
ยนตเม่ือตองการ (on-demand usership) ดังนั้น จึงทําใหรูปแบบการใหบริการการคมนาคมขนสง
โดยรวมเปลี่ยนไป (Wyman, 2018) สามารถแบงไดเปน 2 ประเภทตามเง่ือนไขท่ีมีตอผูใชบริการหรือ
ผูโดยสาร 

1. บริการขนสงมวลชน (mass transit service) ท้ังในรูปแบบเดิม เชน รถไฟ รถเมล ฯลฯ และใน

รูปแบบอัจฉริยะ (smart mobility) ท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากระบบขนสงมวลชนแบบตางๆมีความ

เชื่อมตอกันมากข้ึน โดยท่ีผูโดยสารบริการขนสงมวลชนเหลานี้จะเปนบริการท่ีมีเง่ือนไขท่ี

ผูโดยสารไมสามารถเปลี่ยนแปลงได เชน ตารางเวลาเดินทาง เสนทางการเดินทาง เปนตน  

2. บริการการคมนาคมขนสงสวนบุคคล (individual mobility service) ซ่ึงบริการเหลานี้ลวน

เปนบริการการใชงานเม่ือตองการ (on-demand service) ท้ังนั้น ท่ีเปนท่ีนิยมในปจจุบัน มีท้ัง 

• การเชารถ (car rental) เชน SiXT ใหบริการเชารถรายวันหรือรายเดือน 

• การใชรถรวมกัน (car sharing) เชน Zipcar หรือ DriveNow ใหบริการเชารายชั่วโมง  

บริการท้ัง 2 ประเภทจัดไดวาเปนบริการท่ีผูใชเปนผูขับข่ีเอง (drive sharing) 

• การเรียกรถ (ride hailing) เชน Grab Uber หรือรถแท็กซ่ีท่ัวไปท่ีมีคนขับรถให ผูใช

จึงเปนเพียงแคผูโดยสาร ไมตองขับข่ีเอง (ride sharing) 

โดยท่ี Wyman ไดคาดการณวา จากป ค.ศ. 2015 ไปสูป ค.ศ. 2040 บริการการคมนาคมขนสง
สวนบุคคลจะเพ่ิมมีปริมาณมากข้ึน 95% ในประเทศเยอรมนี 114% ในสหรัฐอเมริกา และ 358% ใน
ประเทศจีน ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงนี้จะสงผลกระทบตอแนวคิดการออกแบบยานยนตใหมีความทนทาน
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มากข้ึน (robust) ถูกซอมบํารุงนอยลง (low maintenance) และถูกเปลี่ยนบอยข้ึน (high turnover) 
นอกจากนั้น อุปกรณภายในยานยนตจะถูกออกแบบใหเหมาะสมกับรูปแบบการใชงานของลูกคา 
(usage pattern) ใหมากข้ึน จึงเห็นไดวาลูกคาท่ีจะเปนคนท่ีจัดซ้ือยานยนตจริงๆ จะเปลี่ยนจากลูกคา
สวนบุคคลไปเปนลูกคาท่ีเปนบริษัทใหญมากข้ึน 

ถึงแมวาภาวะโรคระบาด covid-19 จะสงผลกระทบตอคานิยมการใชบริการการคมนาคมขนสง
รวม เนื่องจากผลสํารวจโดย McKinsey (2020b) แสดงใหเห็นวาปจจุบัน ผูใชบริการใหความสําคัญกับ
ความเสี่ยงตอการติดโรคสูงยิ่งกวาระยะเวลาท่ีใชในการเดินทาง พ้ืนท่ีและความเปนสวนตัว และความ
สะดวกสบาย ตามลําดับ เม่ือผูใชบริการตองเดินทางสวนตัว แตคานิยมของผูใชท่ีใหความสําคัญกับการ
ใชบริการทางดิจิทัลและปญหาความยั่งยืนมากข้ึน รวมท้ังคานิยมของผูใชท่ียินดีมากข้ึนท่ีจะบอกลา
ความตองการเปนเจาของยานยนต เพ่ือหันไปใชการสมัครเปนสมาชิกเชายืมยานยนต (vehicle-
subscription service) จึงทําใหแนวโนมเทคโนโลยีการคมนาคมขนสงรวมไมไดถูกลบออกไปจากภาพ
อุตสาหกรรมในอนาคต 

5. แนวโนมของเทคโนโลยีอ่ืนๆ 

นอกจากแนวโนมเทคโนโลยีพลิกผันท่ีเปนท่ีรูจักกันในอุตสาหกรรมยานยนตภายใตชื่อยอ ACES 
ตามท่ีไดกลาวไปเบื้องตนแลว ผูเชี่ยวชาญ Wyman (2018) ไดกลาวถึงแนวโนมเทคโนโลยี 7 ประการ 
“The Mighty Seven” นอกจากแนวโนมเทคโนโลยีท่ีเทียบเทากับ ACES แลว ยังมีแนวโนมเทคโนโลยี
อ่ืน ไดแก 

• การใชบริการจายเม่ือใชผานชองทางใหม (new distribution channel pay-per-use) โดยท่ี

ผูโดยสารหรือผูใชยานยนตยินดีท่ีจะจายเงินเพ่ือการใชบริการประเภทจายเม่ือใชมากข้ึน 

เนื่องจากบริการเหลานี้ตอบโจทยความตองการเฉพาะตัวของผูใช บริการเหลานี้มักจะเปนการ

ใชอุปกรณของรถ เชน ยาง ระบบแสง ระบบขับเคลื่อนสี่ลอ ระบบเครื่องเสียง ระบบอุนท่ีนั่ง 

ระบบเกาอ้ีนวด เปนตน ซ่ึงความตองการของผูใชเหลานี้จะนําไปสูการเพ่ิมมูลคาใหแกยานยนต 

• อุตสาหกรรมดิจิทัล (digital industry) เนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัลทําใหสามารถ

แปลง input หลากประเภทใหกลายเปนขอมูลดิจิ ทัล (digitalisation) ท่ีสามารถนําไป

ประมวลผลเพ่ือหาทางออกหรือตัวเลือกท่ีดีท่ีสุดใหกับกระบวนการตางๆ (optimisation) ซ่ึง

สามารถนําเอาไปใชในการสรางประสบการณการใชบริการท่ีมีลูกคาเปนศูนยกลาง (customer-

centric experience) ทําใหผูนําในอุตสาหกรรมยานยนตหลายบริษัทเลือกท่ีจะไปลงทุนเพ่ือ

เพ่ิมความสามารในดาน “อุตสาหกรรมดิจิทัล” เชน การปริ้นท 3 มิติ การควบคุมอุปกรณดวย

การโบกมือผานกลอง (gesture control) ฯลฯ 

• การเชื่อมตอสื่อสารระหวางมนุษยกับเครื่อง (Human-Machine-Interface: HMI) การพัฒนา

ของเทคโนโลยี HMI เชน ระบบจอสัมผัส ระบบควบคุมดวยการโบกมือ การเคลื่อนไหวหรือ

เสียง ฯลฯ ท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วทําให OEM เดิมในอุตสาหกรรมยานยนตตองออกไปสราง

ความรวมมือกับบริษัทนอกอุตสาหกรรม ทําใหบริษัทประเภทอิเล็กทรอนิกสและระบบอัตโนมัติ 
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ไมวาจะเปนบริษัทขนาดใหญ เชน Google Apple NVIDIA LG Panasonic Samsung หรือ

วิสาหกิจเริ่มตน (startup) มีบทบาทและอิทธิพลท่ีเพ่ิมมากข้ึนในอุตสาหกรรมยานยนต 

 
รูปท่ี 4.6 แนวโนมเทคโนโลยี The Mighty Seven 

ท่ีมา: Wyman (2018) 

4.1.3 ผลกระทบตออุตสาหกรรมยานยนต  

แนวโนมของเทคโนโลยีพลิกผันท่ีเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากสภาพการเปลี่ยนของทางสังคม คานิยม
และวัฒนธรรม ตามท่ีไดกลาวไปแลวในหัวขอท่ี 4.1.1 ทําใหผูประกอบการท้ังในอุตสาหกรรมยานยนต
เดิมและจากอุตสาหกรรมอ่ืน โดยเฉพาะผูประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟตแวร อิเล็กทรอนิกสและ
ดิจิทัล เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจใหม เกิดการลงทุนและความรวมมือระหวางผูประกอบการใน
อุตสาหกรรมยานยนตเดิมกับผูประกอบการในธุรกิจอ่ืนท่ีมีศักยภาพและมีโอกาสท่ีจะเติบโต สงผลให
โครงสรางของอุตสาหกรรมยานยนตเดิม รวมท้ังผูประกอบการในอุตสาหกรรมนี้เปลี่ยนแปลงรูปแบบไป 

McKinsey (2019e) ไดทําการศึกษาอุตสาหกรรมช้ินสวนระบบสงกําลัง (powertrain) ของ
ยานยนต เนื่องจากไดคาดการณวา จากป ค.ศ. 2018 ไปจนถึง ค.ศ. 2025 แมวาจํานวนยานยนตท่ีผลิต
จะถูกคาดการณวาจะเพ่ิมมากข้ึนท่ีอัตรา 1.3% ตอป แตรายไดจากชิ้นสวนระบบสงกําลังนั้นคาดวาจะ
ขยายขนาดท่ีอัตรา 4.7% ตอป (กวา 3 เทา)4

5 จะหวงโซคุณคาของอุตสาหกรรมนี้กําลังจะเปลี่ยนไป 

1. ผูผลิต tier-2 เชน แบตเตอรี่ จะเริ่มมีความสัมพันธโดยตรงกับ OEM เนื่องจากสัดสวนมูลคา

ของแบตเตอรี่ท่ีสูงมากในยานยนตไฟฟา 

                                           
5
 การศึกษาของ McKinsey ไดระบุปจจัย 4 ประการที่สงผลตอความเร็วในการยอมรับ (speed of adoption) การใช

ระบบสงกําลังไฟฟา อันไดแก ระเบียบขอบังคับ โครงสรางพ้ืนฐาน เทคโนโลยี และความชอบของผูใช และไดมีการสรางภาพอนาคต 
(scenario) ไวอยู  2 ภาพ คือ ภาพการพัฒนาระดับฐาน (base-case scenario) และ ภาพการพัฒนาเทคโนโลยีกาวหนา 
(breakthrough scenario) คาการเพ่ิมข้ึนของจํานวนยานยนตที่ผลิตและรายได ถูกคํานวณข้ึนโดยใชภาพการพัฒนาระดับฐาน 
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2. ผูผลิต tier-1 บางสวนจะเริ่มกลายไปเปนผูผลิต tier-0.5 ท่ีพัฒนาและรวมอุปกรณตางๆ เขา

ดวยกัน เชน integrated electric chassis 

3. ผูประกอบการนอกอุตสาหกรรมยานยนตเดิมจะเขามาสรางและใหบริการ mobility platform 

4. ผูประกอบการนอกอุตสาหกรรมยานยนตเดิมจะเขามาผูผลิตใหม ผูผลิตมอเตอรไฟฟาจะมาเปน

ผูผลิต tier-2 ในอุตสาหกรรมยานยนตใหม 

5. ผูผลิต tier-1 เองจะเริ่มเขาไปทําการผลิตชิ้นสวน tier-2 ท่ีเกิดข้ึนใหม เชน แบตเตอรี่ หรือ 

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

6. OEM ในอุตสาหกรรมยานยนตเองก็จะเริ่มพัฒนายอนหลังกลับลงไปท่ีชิ้นสวนตนน้ํามากข้ึน

เชนกัน 

 

รูปท่ี 4.7 หวงโซคุณคาของอุตสาหกรรมชิ้นสวนระบบสงกําลังจะเปลี่ยนไป 

ท่ีมา: McKinsey (2019e) 

 

คานิยมท่ีเปลี่ยนไปของผูใชบริการการคมนาคมขนสงก็จะสงผลตออิทธิพลของผูประกอบการใน
อุตสาหกรรมนี้ดวยเชนกัน ตัวอยางเชน ถาแนวโนมการคมนาคมขนสงรวมเพ่ิมมากข้ึน ผูซ้ือยานยนต
จาก OEM ก็จะเปนลูกคารายใหญ (ไมใชลูกคาสวนบุคคล) ท่ีเปนหรือมีความสัมพันธใกลชิดกับผู
ใหบริการการคมนาคมขนสง ซ่ึงจะมีอํานาจการตอรองสูง เนื่องจากมีขอมูลและเขาใจความตองการของ
ผูใชบริการการคมนาคมขนสง ผูใหบริการการคมนาคมขนสงนี้จึงจะมีอิทธิพลสูงข้ึนในอุตสาหกรรม และ
อาจมีอํานาจในการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ (specification) ของยานยนตท่ีตลาดตองการ 

ดังนั้น แนวทางท่ีผูประกอบการจะสามารถประสบความสําเร็จในธุรกิจชิ้นสวนระบบสงกําลังจึง
เปนแนวทางท่ีทําใหตนเองแตกตางจากผูประกอบการอ่ืน (differentiation) โดยท่ีผูประกอบการควรท่ี
จะเพ่ิมศักยภาพในการออกแบบและหาสภาพท่ีดีท่ีสุดของระบบ (system design and optimisation) 
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หรือเพ่ิมศักยภาพการผลิตโดยใชการประหยัดตอขนาด (economies of scale) และการผลิตแบบ
ชิน้สวนประกอบ (modularity) 

นอกจากอุตสาหกรรมระบบชิ้นสวนสงกําลังท่ีกลาวไปเบื้องตนนี้ McKinsey (2019c) ก็ยังได
ศึกษาอุตสาหกรรมซอฟตแวร ช้ินสวนไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (SW/E) เนื่องจากไดคํานวณวามูลคา
ตลาดของอุตสาหกรรมยานยนตโดยรวมจะเพ่ิมข้ึนจาก 2.8 ลานไปเปน 3.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ (ดวย
อัตราการเติบโต 3% ตอป) ในขณะท่ีมูลคาตลาดของซอฟตแวร ชิ้นสวนไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสจะ
เพ่ิมข้ึนจาก 0.24 ลานไปเปน 2.47 ลาน เหรียญสหรัฐฯ (ดวยอัตราการเติบโต 7% ตอป; สูงมากกวา 2 
เทาของตลาดยานยนตรวม)5

6 ซ่ึงเปนผลมาจากแนวโนมเทคโนโลยี ACES โดยท่ีสัดสวนมูลคาของชิ้นสวน 
SW/E ตอยานยนต 1 คันก็จะเพ่ิมข้ึนตามประเภทของยานยนต นอกจากนั้น ยังพบวาระบบโครงสราง
เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมนี้ (SW/E architecture) ก็กําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ โดยจะ
กลายเปนโครงสรางท่ีมีระบบควบคุมกลางมากข้ึน (centralised architecture) ซ่ึงจะทําใหตลาด
ชิ้นสวนท่ีเก่ียวของเกิดการเปลี่ยนแปลง เชน 

• ตลาดของหนวยควบคุมโดเมน (domain control unit: DCU) จะเปนตลาดใหมท่ีตองการ

ระบบการคํานวณประสิทธิภาพสูง (high-performance computing) 

• การพัฒนาหนวยควบคุมอิเล็กทรอนิกส (electronic control unit: ECU) จะแยกออกและไม

ข้ึนกับการพัฒนาซอฟตแวร ซ่ึงจะนําไปสูการแยกกันพัฒนาของซอฟตแวรและอุปกรณ 

(hardware) 

• ตลาดเซ็นเซอรสําหรับยานยนต (automotive sensor) จะถูกแยกออกเปนตลาดเซ็นเซอร

อัจฉริยะ (smart sensor) ท่ีมีความสามารถในการประมวนผลสูง และตลาดเซ็นเซอรพ้ืนฐาน 

(raw sensor) ท่ีตองสงขอมูลไปประมวลผลท่ี DCU 

• ชิ้นสวนอุปกรณเซ็นเซอร EDU หรืออุปกรณอ่ืนๆ จะเริ่มมีการสรางมาตรฐานการผลิตมากข้ึนทํา

ใหสินคาตามตลาดมีลักษณะเหมือนกัน (commoditisation) และมีแนวโนมท่ีจะถูกแยกออก

จากกันดวยซอฟตแวร (หนาท่ีการทํางานของอุปกรณจะถูกกําหนดข้ึนดวย ซอฟตแวรมากกวา) 

                                           

6
 มูลคาของตลาด McKinsey ไดคํานวณมาจากการคาดการณปริมาณยานยนตของ HIS Market เมื่อเดือนตุลาคม 2018. 
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รูปท่ี 4.8 มูลคาของชิ้นสวน SW/E ตอยานยนต 1 คัน 

ท่ีมา: McKinsey (2019c) 

การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะสงผลทําใหหวงโซมูลคาของอุตสาหกรรมเปลี่ยนไปเชนเดียวกัน 
โดยนอกจากการท่ีผูประกอบการจากอุตสาหกรรมอ่ืนจะเขามาในอุตสาหกรรมนี้ (โดยเฉพาะ
ผูประกอบการในธุรกิจซอฟตแวรและดิจิทัล) และความรวมมือใหมหรือการลงทุนท่ีเกิดข้ึนจาก OEM 
และผูผลิต tier-2 แลว (เชน บริษัท Ford ไปลงทุนในบริษัท Velodyne (บริษัทผลิต lidar) หรือ บริษัท 
Volkswagen รวมพัฒนาระบบ cloud กับบริษัท Microsoft) ก็ยังจะมีการเปลี่ยนแปลงสําคัญอีก 2 
เรื่องคือ 
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1. การเปลี่ยนแปลงอิทธิพลของ OEM และผูผลิต tier-1 ท่ีจะเปลี่ยนไปในทางการรวมมือพัฒนา

รวมกัน เนื่องจากไมมีผูผลิต tier-1 ใดท่ีจะสามารถผลิตชิ้นสวนอุปกรณตามความตองการของ 

OEM ได จึงไมมีการแขงขันระหวางผูผลิต tier-1 และให OEM เลือกเจาท่ีดีท่ีสุดในรูปแบบเดิม 

นอกจากนั้น ปญหานี้ยังจะเปดโอกาสใหผูประกอบการอ่ืน โดยเฉพาะทางดานซอฟตแวรท่ี

สามารถพัฒนาระบบใหมไดเขามาในอุตสาหกรรมนี้ (เนื่องจากไมมีผูประกอบการเจาใดใน

อุตสาหกรรมยานยนตเดิมท่ีมีความสามารถดานซอฟตแวรของระบบใหมนี้) 

2. การพัฒนาท่ีแยกจากกันระหวางซอฟตแวรและอุปกรณ hardware จะทําให OEM สามารถ

จัดซ้ืออุปกรณไดงายข้ึน และจะทําใหผูประกอบการใหมสามารถเขามาในอุตสาหกรรมไดงาย

ข้ึน (lower entry barrier) เชน ผูประกอบการท่ีทําเฉพาะซอฟตแวรแตไมมีความสามารถดาน

ยานยนตมากอน ก็สามารถเขาสูอุตสาหกรรมยานยนตไดงายข้ึน ซ่ึงจะสงผลกระทบโดยตรงตอ

ผูผลิต tier-1 เดิม 

 

รูปท่ี 4.9 ธุรกิจใหมท่ีจะเกิดข้ึนบนหวงโซคุณคาของอุตสาหกรรมยานยนต 

ท่ีมา: Wyman (2018) 

ทายท่ีสุด Wyman (2018) ไดนําเสนอรูปแบบธุรกิจใหม (new business model) 9 ประเภท 
ท่ีจะเกิดข้ึนบนหวงโซคุณคาของอุตสาหกรรมยานยนต โดยกลาววา นอกจากเดิมท่ีหวงโซคุณคาจะมี
เพียงแคผูผลิตชิ้นสวน tier ตางๆไปจนถึงผูประกอบยานยนตเทานั้น จะขยายรวมไปถึงผูใหบริการ
คมนาคมขนสง (mobility service provider) และผูใหบริการตลาดหลังการขาย (aftermarket / 
service provider) ดวย นอกจากนั้น ธุรกิจท้ัง 9 ประเภทนี้จะเปนธุรกิจท่ีคาบเก่ียวกับชิ้นสวนหลาย
ประเภท หรือคาบเก่ียวกับผูประกอบการหลายชวงในหวงโซคุณคา และมักจะเปนผูท่ีมีความสามารถใน
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การประกอบระบบ (system integration) หรือเปนผูท่ีมีความสามารถในเทคโนโลยีดิจิทัลหรือรวบรวม
และประมวลผลขอมูล โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ผูเชี่ยวชาญเทคโนโลยีดิจิทัล (digital technology specialist) ท่ีเดิมเปนผูผลิตชิ้นสวน tier-2 

ลงไป โดยท่ีผูประกอบการกลุมนี้จะสามารถสราง SW/E ท่ีทําใหชิ้นสวนเดิมสามารถเขาถึง

บริการดิจิทัลได 

2. ผูประกอบระบบดิจิทัล (digital module/system integrator) ท่ีเดิมเปนผูผลิตชิ้นสวน tier-1 

แตจะตองเนนท่ีการประกอบระบบดิจิทัลท่ีใชเทคโนโลยีใหม พัฒนา SW ฝงตัวในอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส 

3. ผูเชี่ยวชาญระบบขับเคลื่อนพลังงานไฟฟาและแบตเตอรี่ (e-drive and battery specialist) 

โดยจะตองสามารถในการออกแบบ พัฒนา และผลิตระบบขับเคลื่อนพลังงานไฟฟาโดยใช

ชิ้นสวนตางๆ ในระดับ tier-1 และ 2 พัฒนาอุปกรณประเภทตางๆ เชน เซลลแบตเตอรี่ 

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง หรือ ซอฟตแวรควบคุม 

4. ผูผลิตสินคาเทคโนโลยีท่ีกําลังจะหมดไป (ramp-down of fading technologies) เชน ระบบ

สงกําลังสําหรับ ICE โดยจะตองคํานึงถึงการใชประโยชนสูงสุดจนสิ้นสุดการผลิต และหลังจาก

นั้นดวย (ตลาดหลังการขาย) 

5. ผูผลิต tier-0.5 จะเปนผูประกอบการท่ีอยูระหวางผูผลิต tier-1 และผูประกอบรถยนต โดย

จะตองมีความสามารถในการออกแบบ วิจัยและพัฒนา ท้ังชิ้นสวนยานยนตประเภทตางๆและ

บริการท่ีเก่ียวของ เพ่ือท่ีจะสามารถประกอบระบบหรือโมดูลตางๆเขาดวยกันได 

6. ผูประกอบการตรงในตลาดหลังการขาย (direct channel aftersales) เปนกลุมผูประกอบการ

ท่ีสามารถผลิตชิ้นสวน อะไหลใหกับลูกคา อูซอมรถ หรือบริษัทเดินรถขนาดใหญไดโดยตรง จึง

จะตองมีความสามารถในการปรับตัวและผลิตสินคาท่ีตรงกับความตองการของลูกคา และ

เขาถึงลูกคาโดยตรง 

7. ผูผลิตรถยนตฉลากขาว (“white-label” vehicle manufacturer) ซ่ึงเปรียบเสมือนกับเปน

บริษัทรับจางผลิตรถยนตท้ังคันใหกับ OEM หรือบริษัทเดินรถขนาดใหญท่ีมีรถแบรนดของ

ตัวเอง 

8. ผูใหบริการดานขอมูล (data-based service provider) เปนกลุมผูประกอบการท่ีไมไดเปน

ผูผลิต แตจะตองมีความสามารถในดานวิทยาศาสตรขอมูล รวบรวมขอมูลจากระบบเชื่อมตอ

ดิจิทัลตางๆเพ่ือไปวิเคราะหและประมวลผล  

9. ผูผลิตและใหบริการดานซอฟตแวรและวิศวกรรมชั้นสูง (advanced engineering services / 

software provider) เปนกลุมผูประกอบการท่ีไมไดเปนผูผลิต แตจะตองใหบริการวิศวกรรม

ข้ันสูงหรือบริการดาน SW แก OEM และผูผลิต tier ตางๆ จึงอาจเปนผูท่ีกําหนดมาตรฐาน

เพ่ือท่ีจะสามารถทําใหผูประกอบการตางๆในหวงโซคุณคาสามารถทํางานรวมกันในการผลิต

รถยนตได 
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4.1.4 นโยบายอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาในตางประเทศ 

ตามท่ีไดกลาวไปเบื้องตน วาเทคโนโลยีพลิกผันเปนปจจัยสําคัญท่ีขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
ของโครงสรางอุตสาหกรรมยานยนต แตปจจัยสําคัญอีกดานท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ 
รวมท้ังยังทําใหการพัฒนาของอุตสาหกรรมยานยนตในแตละพ้ืนท่ีเกิดการพัฒนาไปในทิศทางหรือ
ความเร็วท่ีแตกตางกันก็คือนโยบายและเปาหมายท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมนี้ 

 

รูปท่ี 4.10 เปาหมายปริมาณการผลิตและการขาย EV 

ท่ีมา: สถาบันยานยนต 

เนื่องจากในประเทศไทย ไดมีการจัดทําการศึกษาและทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวของกับนโยบาย
ผลักดันอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาในตางประเทศไวมากแลว6

7 รายงานนี้จึงไดสรุปเนื้อหาไวสั้นๆสําหรับ
นโยบายของประเทศจีน ประเทศในกลุมสหภาพยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีเปนผูนําในดาน
เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและมีตลาดท่ีเติบโตมาก เพ่ือใหบริบทภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนตแก
ผูอานท่ีสนใจการประเมินศักยภาพทางเทคโนโลยียานยนตสมัยใหมเพียงเทานั้น 

นโยบายท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีสงผลกระทบและกอใหเกิดการพัฒนาของอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา
คือนโยบายท่ีเนนการควบคุมปริมาณการปลอยแกสคารบอนไดออกไซดสูสิ่งแวดลอม โดยการกําหนด
ชวงเวลาการยกเลิกการใชยานยนต ICE และกําหนดเปาหมายปริมาณการผลิตและการขาย EV ซ่ึง
สถาบันยานยนต (2019) ไดทําการรวบรวมเปาหมายของประเทศตางๆไว (สยย., 2019) 

                                           

7
 มจธ., 2016; มจธ., 2017; สวทช., 2017; สยย., 2019; สสว., 2019. 
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1. ประเทศจีน 

ประเทศจีนมีนโยบาย Made in China 2025 ท่ีมีเปาหมายในการยกระดับการผลิตของ
ประเทศจีน จากการผลิตสินคาท่ีใชแรงงานสูง ไปสูการผลิตสินคาท่ีใชเทคโนโลยี หนึ่งในอุตสาหกรรม
เปาหมายคืออุตสาหกรรมพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมยานยนต (green energy and green 
vehicle) และไดจัดทําแผนท่ีนําทางเทคโนโลยี (technology roadmap) ในดานนี้เพ่ือใชลดพลังงาน
และมลพิษท่ีปลอยสูสิ่งแวดลอม ซ่ึงประกอบไปดวย 3 เรื่อง 

1. ยานยนตประหยดัพลังงาน (Energy-Saving Vehicle) ซ่ึงไดกําหนดและตั้งคาอัตราสิ้นเปลือง

พลังงานสําหรับยานยนตท่ีผลิตข้ึนใหม 

2. ยานยนตสมัยใหม (New-Energy Vehicle: NEV) ซ่ึงตั้งเปาหมายในการผลิตยานยนตไฟฟา

ประเภทตางๆ 

3. ยานยนตไรคนขับท่ีเชื่อมตอ (Connected Autonomous Vehicle: CAV) มีการนําเอาระบบ ICT 

มาใชเพ่ือพัฒนายานยนต และตั้งเปาในการเพ่ิมสัดสวนยานยนตท่ีมีระบบชวยขับข่ีในระดับตางๆ 

2. ประเทศในกลุมสหภาพยุโรป 

สหภาพยุโรปไดตั้งเปาหมายท่ีจะเปนผูนําระดับโลกในดานนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงเปนดิจิทัล 
(digitalisation) และการลดปริมาณคารบอนท่ีปลดปลอย (decarbonisation) ตั้ งแตป 2016 ได มี
ยุทธศาสตรการคมนาคมขนสงแบบคารบอนต่ํา (Low-Emission Mobility Strategy) ท่ีมีประเด็นสําคัญใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบขนส ง เร งอัตราการใชพลั งงานทางเลื อกท่ีปลดปลอยแกส
คารบอนไดออกไซดนอย และเพ่ิมปริมาณการใชยานยนตท่ีไมปลอยมลพิษ (zero-emission vehicle: ZEV) 

ในป  2017 -2018 จึ ง ไดประกาศใชนโยบาย Europe on the Move packages ซ่ึ ง มี
องคประกอบสําคัญ 3 อยาง คือ 

1. การคมนาคมขนสงท่ีปลอดภัย (Clean Mobility) โดยกําหนดใหยานยนตใหมจะตองมี

อุปกรณเสริมดานความปลอดภัย (advanced safety feature) เชน ระบบเบรก ระบบ

ตรวจจับคนเดินเทาและผูข่ีจักรยาน เปนตน 

2. การคมนาคมขนสงท่ีสะอาด (Safe Mobility) โดยมีเปาหมายท่ีจะลดการปลดปลอยแกส

คารบอนไดออกไซด 

3. การคมนาคมขนสงท่ีเชื่อมตอและอัตโนมัติ (Connected & Automated Mobility) โดยมี

เปาหมายท่ีจะทําใหยุโรปเปนผูนําอุตสาหกรรมยานยนตใน 2 ดานนี้ 

3. ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ตั้งแตป ค.ศ. 2013 รัฐ 10 รัฐไดลงนามในขอตกลง (MOU) ในการจัดตั้ง ZEV Program 
Implementation Task Force เพ่ือท่ีจะสรางตลาด ZEV โดยในแผนปฏิบัติการป 2018-2020 มี
แนวทางการสงเสริม 5 ดาน ไดแก 

1. การใหความรูแกผูบริโภค 
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2. การลงทุนและสงเสริมการติดตั้งอุปกรณอัดประจุไฟฟาในสาธารณะ 

3. การใหสิทธิประโยชนแกผูใช ZEV  

4. การใหสิทธิประโยชนแกหนวยงานของรัฐท่ีเปลี่ยนมาใช ZEV 

5. สรางแพลตฟอรม (platform) ท่ีสนับสนุนตัวแทนจําหนาย ZEV 

นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนการใชงานรถยนตอัตโนมัติอีกดวย โดย National Highway 
Traffic Safety Administration (NHTSA) ไดจัดทํา คูมือ Automated Driving System 2.0 3.0 และ 
4.0 ท่ีชวยใหผูผลิตสามารถออกแบบและประเมินระบบยานยนตอัตโนมัติท่ีสามารถนําไปใชงานไดอยาง
ปลอดภัย และยังไดแนวทางการแบงความรับผิดชอบขององคกรท่ีเก่ียวของ 

อยางไรก็ตาม รัฐบาลทรัมปไดลดหยอนความเขมงวดดานนโยบายท่ีมีผลตอสิ่งแวดลอม ซ่ึงจะ
สงผลกระทบตอการความเร็วในการพัฒนาของอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา 

4.1.5 สภาพตลาดยานยนตไฟฟา 

จากการท่ีกลุมประเทศท้ังสามเปนผูนําเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับยานยนตไฟฟา ท้ังยังมีนโยบาย
สนับสนุนอุตสาหกรรมท่ีเขมขนทําใหประเทศท้ังสามกลุมมีตลาดยานยนตไฟฟาท่ีขยายตัวนําหนา
ประเทศอ่ืน โดย Bloomberg NEF (2020) ไดใหขอมูลการคาดการณการเติบโตของสัดสวนการขยาย
รถยนตท่ีนั่งสวนบุคคลท่ีเปน EV ของประเทศตางๆท่ัวโลก ซ่ึงพบวา ท้ังในระยะสั้น (5 ป) และในระยะ
ยาว (20 ป) ประเทศจีนและประเทศในสหภาพยุโรปจะเปนประเทศสองลําดับแรกท่ีมีสัดสวนการขาย
รถยนตไฟฟาสวนบุคคลท่ีสูงท่ีสุด โดยจีนจะสามารถมีสัดสวนไดสูงถึง 15% สหภาพยุโรปเกือบถึง 10% 
ในระยะสั้น ขณะท่ีประเทศอ่ืนยังมีสัดสวนนอยกวา 5% แตในระยะยาว หลายประเทศท่ัวโลกสามารถมี
สัดสวนท่ีสูงเกือบถึง 60% ในขณะท่ีสหภาพยุโรปอยูท่ี 65% และจีน 70% 

สําหรับขอมูลตลาดในระดับทวีปเอเชียท่ีใกลประเทศไทยมากข้ึน Bloomberg NEF ไดทําการ
คาดการณตลาดหลัก (จีน ญี่ปุน อินเดีย และเกาหลีใต) โดยไดแบงยานยนตไฟฟาออกเปนประเภทตางๆ 
ไดแก รถบัส รถ 2 ลอ รถยนตสวนบุคคล และรถเพ่ือการพาณิชยขนาดเล็ก กลาง และใหญ ซ่ึงแนวโนม
ท่ีเห็นไดชัดเจนท่ีสุดคือ ยานยนตประเภทรถบัสและรถ 2 ลอจะมีสัดสวนการขายสูงท่ีสุด และในชวง 10 
ปหลังจากนี้จะมีการขยายตัวสูงท่ีสุด กลาวคือ สําหรับตลาดหลักท่ีใกลประเทศไทย ประเภทของยาน
ยนตท่ีจะเปล่ียนไปใชระบบไฟฟาในการขับเคล่ือนกอนยานยนตประเภทอ่ืน คือ รถบัสและรถ 2 ลอ 

ทายท่ีสุด เม่ือพิจารณาสัดสวนการขายของยานยนตไฟฟาในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต พบวา ท้ังในระยะสั้น (5 ป) และระยะกลาง (10 ป) ทุกประเทศมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของสัดสวนการ
ขายยานยนตไฟฟาท่ีต่ํากวาคาเฉลี่ยของโลกแตในระยะยาว (20 ป) แมวาสัดสวนการขายรถสวนบุคคล
จะยังมีอัตราการเติบโตท่ีต่ํากวาคาเฉลี่ยของโลก แตวาสําหรับประเทศไทยและเวียดนาม รถเพ่ือการ
พาณิชย รถบัสและรถ 2 ลอจะมีการเติบโตใกลเคียงหรือสูงกวาคาเฉลี่ยโลก 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 

 

การศึกษาวิจยัเชิงระบบดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเปาหมาย 

- 91 - 

 

รูปท่ี 4.11 การคาดการณสัดสวนการขายรถยนตสวนบุคคลท่ีเปน EV 
 

 

รูปท่ี 4.12 การคาดการณสัดสวนการขาย EV ในตลาดหลักของทวีปเอเชีย  
 

 

รูปท่ี 4.13 การคาดการณตลาด EV ในอนาคต สําหรับประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
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จากขอมูลท้ังหมดท่ีกลาวไปเบื้องตน จึงเห็นไดวาอุตสาหกรรมยานยนตเดิมท่ีมีโครงสราง
อุตสาหกรรมท่ีอยูตัวแลวแบบพีระมิด โดยมีผูประกอบยานยนตอยูดานบน และผูผลิตชิ้นสวนระดับตางๆ 
อยูดานลางของพีระมิด กําลังเกิดการเปลี่ยนแปลง แนวโนมของเทคโนโลยีสําคัญและนโยบายสงเสริม
สนับสนุนทําใหผูประกอบยานยนตและผูผลิตชิ้นสวนในระดับตางๆมีบทบาทและความสัมพันธท่ี
เปลี่ยนไป นอกจากนั้น ยังมีผูประกอบการจากอุตสาหกรรมอ่ืน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมดิจิทัล ท่ีเขามามี
บทบาทในอุตสาหกรรมนี้มากข้ึนอีกดวย นอกจากนั้น ในประเทศไทย ประเภทของยานยนตท่ีคาดวาจะ
เห็นการเปลี่ยนแปลงเปนอันดับแรกกอน คือรถบัสและรถ 2 ลอ 

4.2 กรอบการประเมินความสามารถดานเทคโนโลยี 

จากขอมูลบริบทของอุตสาหกรรมท่ีกลาวไปเบื้องตนทําใหเห็นวา อุตสาหกรรมยานยนตเปน
อุตสาหกรรมท่ีอยูในชวงเปลี่ยนผาน (in-transition sector) มีผูประกอบการหลากหลาย ท้ังจาก
อุตสาหกรรมเดิมและอุตสาหกรรมอ่ืน ดําเนินกิจกรรมเพ่ือผลิตผลิตภัณฑและใหบริการในแบบท่ีแตกตาง
กันไป ดังนั้น เพ่ือใหเกิดการประเมินท่ีทําไดจริงอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองมีการออกแบบหรือ
ปรับกรอบการประเมินใหเหมาะสมกับบริบทของอุตสาหกรรม 

ในการประเมินความสามารถดานเทคโนโลยีครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดทําการศึกษาและประเมิน
ผูประกอบการกลุมตัวอยางท่ีมีความสนใจดําเนินธุรกิจท่ีครอบคลุมผลิตภัณฑ (product) และบริการ 
(mobility service) ท่ีเก่ียวของกับยานยนตสมัยใหมและเปนกลุมผูประกอบการท่ีไดเริ่มดําเนินกิจกรรม
เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหมมาแลวระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือใหสามารถสะทอนความสามารถ
และองคความรูดานเทคโนโลยีท่ีมี ท้ังในมิติกิจกรรมการดําเนินธุรกิจ (operation) การลงทุนทางดาน
เทคโนโลย ี(investment) และรูปแบบในการเขาถึงเทคโนโลยีของบริษัทไดอยางชัดเจน 

เนื่องจากโครงสรางอุตสาหกรรมท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงและผูประกอบการท่ีมาจากอุตสาหกรรมท่ี
หลากหลาย ทําใหไมสามารถระบุกิจกรรมทางธุรกิจในหวงโซคุณคาของอุตสาหกรรมยานยนตท่ีเปนหนึ่ง
เดียวกันไดสําหรับผูประกอบการท่ีจะถูกประเมิน จึงไมเหมาะท่ีจะใชเครื่องมือประเมินเครื่องมือท่ี 1 
(หัวขอ 2.3) ตามท่ีคณะผูวิจัยไดเลือกใชในการประเมินผูประกอบการในอุตสาหกรรมเนื้อไก (บทท่ี 3) 
ดังนั้น ในการประเมินสําหรับอุตสาหกรรมยานยนตนี้  คณะผูวิจัยไดเลือกใชเครื่องมือประเมิน
ผูประกอบการในสวนนี้จํานวน 2 เครื่องมือ ตามท่ีกลาวไปแลวในหัวขอ 2.6 ไดแก 

1. การประเมินขีดความสามารถของผูประกอบการในภาพรวม (overall capability 
assessment) (เครื่องมือท่ี 2 หัวขอ 2.4) ท่ีปรับมาจากการวิเคราะหรูปแบบธุรกิจท่ี 
Gault (2006) เสนอ เพ่ือศึกษาและประเมินทิศทางธุรกิจ ความสามารถในการดําเนินธุรกิจ
และการพัฒนาเทคโนโลยี ปญหาอุปสรรคท่ีครอบคลุมการตลาด กฎระเบียบ ฯลฯ 
ตลอดจนแนวทางการจัดสรรทรัพยากรและรูปแบบการเขาถึงและเรียนรูเทคโนโลยีของ
บริษัท ซ่ึงการประเมินแบบภาพรวมนี้จะชวยใหเขาใจถึงสภาพการณโดยท่ัวไปของบริษัท 
โดยคณะผูวิจัยไดแยกวิเคราะหรูปแบบธุรกิจการผลิตและธุรกิจการใหบริการออกเปน 3 
มิติ ไดแก ศักยภาพของผูประกอบการ (capability) ปญหาและอุปสรรค (bottleneck) 
และกลยุทธดานการพัฒนาเทคโนโลยี (strategy for technology & RDI activities) 
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2. การประเมินความสามารถในการเรียนรูดานเทคโนโลยี (technological learning) 
ของผูประกอบการดวย Capability Audit Tool (CAT) (เครื่องมือท่ี 3 หัวขอ 2.5) ท่ี
เสนอโดย Rush Bessant และ Hobday (2007, 2013) เพ่ือประเมินความสามารถในการ
เรียนรูและของบริษัทวามีรูปแบบการคัดเลือกเทคโนโลยีท่ีสะทอนถึงโอกาสทางธุรกิจใน
อนาคตหรือไม มีรูปแบบการเขาถึงการเรียนรูเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
เปาหมายการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนมีการจัดการการเรียนรูและการสรางเครือขายท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพหรือไม ในระดับใด 

4.3 การประเมินความสามารถดานเทคโนโลยีของผูประกอบการตัวอยาง 

4.3.1 รูปแบบการประเมินและการคัดเลือกตัวอยาง 

เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาเปนอุตสาหกรรมท่ีอยูในชวงเปลี่ยนผาน ผูประกอบการมี
ลักษณะและกิจกรรมทางธุรกิจท่ีหลากหลาย ผูประเมินจึงควรจะไดรับทราบขอมูลเบื้องตนของ
ผูประกอบการกอน เพ่ือใหเขาใจถึงความเปนมาและกิจกรรมทางธุรกิจหลักท่ีจัดวาเปนจุดแข็งของ
ผูประกอบการ จากนั้นจึงพยายามทําความเขาใจวาผูประกอบการดังกลาวจะมีบทบาท ทิศทาง กลยุทธ
ในการเรียนรูและพัฒนาเทคโนโลยีของตน เพ่ือสรางคุณคาเพ่ิมเติมใหกับอุตสาหกรรมไดอยางไร โดย
ควรท่ีจะพึงตระหนักอยูตลอดเวลาวา ขอมูลดังกลาวจะถูกนํามาใชในการประเมินท้ังในมิติดานการผลิต 
และดานบริการ นอกจากนั้น จะตองมีการเตรียมประเด็นคําถามท่ีกระตุนใหผูใหสัมภาษณใหขอมูลใน
ดานศักยภาพและจุดแข็ง ความทาทาย ปญหาและอุปสรรคท่ีประสบ กลยุทธ รวมท้ังความสามารถใน
การเรียนรูดานเทคโนโลยีท้ัง 9 มิติของบริษัท 

สําหรับกิจกรรมการประเมินจะใชวิธีสัมภาษณ โดยจะเลือกสัมภาษณพนักงานของบริษัทท่ีมี
ความเขาใจถึงศักยภาพเดิมท่ีเปนจุดแข็งของบริษัท ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ
นโยบายท่ีกําลังจะเกิดข้ึนซ่ึงสงผลกระทบตออุตสาหกรรมท่ีกําลังเปลี่ยนแปลง และเขาใจหรือสามารถ
รวมกําหนดทิศทางและบทบาทใหมของบริษัทในอุตสาหกรรม ในการสัมภาษณจะใชผูประเมิน 3–5 คน 
และควรเขาไปทําการสัมภาษณท่ีสถานประกอบการจริง เพ่ือท่ีจะไดเขาใจถึงบริบทและแวดลอมของ
บริษัท รวมท้ังเปนการเปดโอกาสใหผูประกอบการไดแสดงศักยภาพหรืออุปกรณท่ีบริษัทมี ในการ
สัมภาษณควรจะใหผูประกอบการไดมีโอกาสเลาถึงเปาหมาย ความเปนมา และกิจกรรมทางธุรกิจท่ี
เก่ียวของกับอุตสาหกรรมยานยนตกอน จากนั้นจึงเริ่มถามคําถามเพ่ือขอขอมูลศักยภาพ ปญหา กลยุทธ
วิธีการเรียนรู การจัดหาองคความรู อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร หรือเทคโนโลยีประเภทตางๆ รวมไป
ถึงเครือขายและลักษณะความสัมพันธท่ีผูประกอบการมีกับหนวยงานหรือผูประกอบการรายอ่ืน จากนั้น 
หลังการสัมภาษณจะมีการประชุมคณะผูประเมินเพ่ือรวมกันสรุปผลการสัมภาษณและการประเมิน 

การประเมินผูประกอบการครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือท่ีจะใชชวยในการพัฒนาเครื่องมือการ
ประเมินเพียงเทานั้น และทําใหคณะผูวิจัยเขาใจถึงขอดี ขอเสีย ขอจํากัด ปญหาท่ีประสบในการนํา
เครื่องมือไปใชในการประเมิน และความเหมาะสมท่ีจะนําเครื่องมือชิ้นนี้มาใชในการประเมิน
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมท่ีอยูในชวยเปลี่ยนผาน โดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรมเปาหมายในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ซ่ึงก็คืออุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา การประเมินครั้งนี้มิไดตั้งเปาหมายท่ีสํารวจและสรุป
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ภาพรวมความสามารถของผูประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาของประเทศไทยโดยตรง ดังนั้น 
ตัวอยางผูประกอบการท่ีเลือกจึงอาจจะไมไดจัดวาเปนตัวแทนของผูประกอบการในแตละกลุม 

คณะผูวิจัยไดคัดเลือกผูประกอบการไวจํานวน 12 ราย ตามคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ โดยใช
หลักเกณฑในการคัดเลือก ไดแก 1) ขนาดของบริษัท 2) ระยะเวลาท่ีไดดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมยาน
ยนต 3) ลักษณะการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต 4) รูปแบบและระดับขององค
ความรูหรือเทคโนโลยีท่ีใชในการดําเนินธุรกิจ และ 5) รูปแบบของนวัตกรรมท่ีไดจากการดําเนินงาน เชน 
นวัตกรรมผลิตภัณฑ (product innovation) หรือนวัตกรรมกระบวนการ (process innovation) แต
เนื่องจากสถานการณโรคระบาดโควิด-19 ทําใหสัมภาษณไดจริง 9 ราย โดยสามารถแบงกลุมไดเปน กลุม
ผูประกอบการโรงไฟฟา (E) 1 ราย กลุมผูผลิตชิ้นสวน (P) 1 ราย กลุมผูประกอบยานยนตขนสงสาธารณะ 
(T) 3 ราย กลุมบริษัทตางชาติท่ีตั้งอยูในไทย (M) 2 ราย และกลุมผูประกอบการหนาใหม (N) 2 ราย 

ตารางท่ี 4.1 จํานวนผูประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาท่ีดําเนินการประเมิน 

กลุมผูประกอบการ แผน สัมภาษณจริง 
1) กลุมผูประกอบการโรงไฟฟา (E) 2 1 
2) กลุมผูผลิตช้ินสวน (P) 2 1 
3) กลุมผูประกอบยานยนตขนสงสาธารณะ (T) 3 3 
4) กลุมบริษัทตางชาติท่ีตั้งอยูในไทย (M) 3 2 
5) กลุมผูประกอบการหนาใหม (N) 2 2 

รวม 12 9 

4.3.2 ตัวอยางผลการประเมินผูประกอบการ 

คณะผูวิจัยไดทําการสัมภาษณและประเมินผูประกอบการท้ังหมด 5 กลุม เปนจํานวน 9 ราย 
โดยไดเลือกเฉพาะผูประกอบการท่ีมีความสามารถดานเทคโนโลยีคอนขางสูงในอุตสาหกรรมยานยนต
เดิม มีความพรอม มีการวางแผนและไดเริ่มดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจในอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาแลว 
และจะนําเสนอเฉพาะผลการประเมินของบริษัท P1 ท่ีมีศักยภาพดานการผลิต (production) สูงและ
เลือกท่ีจะผลิตรถบัสไฟฟา ซ่ึงไดถูกคาดการณไววาจะเปนตลาดท่ีโตกอนเปนอันดับแรกสําหรับทวีป
เอเชียตะวันออกเฉียงใต และบริษัท N2 ท่ีมีศักยภาพดานบริการ (mobility) สูง และเปนผูพัฒนา
แพลตฟอรมการใหบริการคมนาคมขนสง ท่ีอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเปนเทคโนโลยีสําคัญ เนื่องจากกลุม
ผูพัฒนาแพลตฟอรมการใหบริการเหลานี้กําลังมีบทบาทมากข้ึนเรื่อยๆในทุกอุตสาหกรรม เพ่ือเปน
ตัวอยางเพียงเทานั้น รายละเอียดผลการประเมินของผูประกอบการท้ังหมด รวมท้ังขอสังเกตสําหรับ
ผูประกอบการในแตละกลุมจะอยูในภาคผนวก 

ถึงแมวาคณะผูวิจัยจะมีขอจํากัดในการเขาสัมภาษณและประเมินผูประกอบการ ท้ังในดาน
จํานวนและการเลือกตัวอยาง แตคณะผูวิจัยก็ไดทําการวิเคราะหเพ่ือถอดแนวโนมธุรกิจและทิศทางการ
ปรับตัวของผูประกอบการ เพ่ือเปนแนวทางในการทําความเขาใจภูมิทัศนของอุตสาหกรรม (industry 
landscape) และการเปลี่ยนแปลงท่ีกําลังจะเกิดข้ึน ซ่ึงจะเปนประโยชนตอผูประเมินความสามารถดาน
เทคโนโลยีของผูประกอบการตอไป 
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ผลการประเมินของบริษัท P1 

การประเมินขีดความสามารถของผูประกอบการในภาพรวม (overall capability assessment) 

ผูประกอบการ
กลุมเปาหมาย 

ศักยภาพ 
(capability) 

ปญหาและอุปสรรค 
(bottleneck) 

กลยุทธดานการพัฒนา
เทคโนโลยี 

(strategy for technology 
& RDI activities) 

ดานการผลิต 
(production) 

• การประกอบยานยนต 

• มีฐานความรูจากกลุม
ธุรกิจเดมิ 

• มีเครือขายซัพพลายเออร
จากกลุมธุรกิจเดมิครบ
ท้ังหวงโซการผลติ 

• มีความสามารถทางดาน
วิศวกรรมท่ีใชในการ
ออกแบบยานยนต 

• มีความสามารถดานวัสดุ
ศาสตร 

• มีความสามารถดานการ
บริหารจดัการ
กระบวนการผลติ 
(production process 
management) 

• มีความรวมมือดานการ
วิจัยและพัฒนารวมกับ
สถาบันวิจัยในประเทศ 

• ความนาเช่ือถือของ
ตราสินคา (brand) 
และความสามารถ
ดานการตลาดในการ
เปนผูผลิตรถยนต 

• การทดสอบ
มาตรฐานในประเทศ 

• ความรวมมือกับ
หนวยงานรัฐ 

ดานทรัพยากร 
การซื้อเทคโนโลยจีากภายนอก
ท่ีไมใชเทคโนโลยีท่ีบริษัทมี
ศักยภาพในการผลติสูง 
 
ดานเครือขาย 
- 

ดานบริการ 
(mobility)  

- - - 

 

ดานการผลิต (production)  

มีความสามารถในการประกอบยานยนต โดยมีฐานความรูและเครือขายซัพพลายเออรจากกลุม

ธุรกิจเดิม มีความสามารถทางดานวิศวกรรมท่ีใชในการออกแบบยานยนต ดานวัสดุศาสตร และการ

บริหารจัดการกระบวนการผลิต (production process management) นอกจากนี้ ยังมีความรวมมือ

ดานการวิจัยและพัฒนารวมกับสถาบันวิจัยในประเทศ แตประสบปญหาในดานความนาเชื่อถือของตรา

สินคา (brand) ความสามารถดานการตลาด และการทดสอบมาตรฐานในประเทศ รวมท้ังยังขาดความ
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รวมมือกับหนวยงานรัฐ โดยมีกลยุทธดานเทคโนโลยีคือ การซ้ือเทคโนโลยีจากภายนอกท่ีไมใชเทคโนโลยี

ท่ีบริษัทมีศักยภาพในการผลิตสูงเขามาตอยอดทางธุรกิจ 

ดานบริการ (mobility)  
ปจจุบันยังไมมีการดําเนินธุรกิจในดานการใหบริการ 

 

การประเมินขีดความสามารถดานเทคโนโลยีของบริษัทดวย CAT 

มิติการประเมิน คะแนน บริษัท P1 

Awareness 4 

 

Search 4 

Core 
competence 

4 

Strategy 4 

Assessment 
and selection 

4 

Acquisition 3 

Implementation 4 

KM 4 

Linkage 3 

 

คําอธิบายผลการประเมิน 

1. การตระหนักรูถึงเทคโนโลยี (awareness) 

บริษัทมีการตระหนักรูถึงความทาทายทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา และสามารถ

ระบุเทคโนโลยีท่ีมีความสําคัญในอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาสําหรับการดําเนินธุรกิจในไทย (ไดแก 

โครงสรางยานยนตไฟฟา มอเตอรน้ําหนักเบา และชุดขับเคลื่อนน้ําหนักเบา) 

2. การแสวงหาเทคโนโลยี (search) 

บริษัทเห็นถึงโอกาสทางเทคโนโลยีตางๆ โดยบริษัทรูจักกับซัพพลายเออรตลอดท้ังหวงโซการผลิต 

และรูจักกับบริษัทท่ีมีศักยภาพและมีความพรอมท่ีจะรวมมือกันทางธุรกิจในการซ้ือชิ้นสวนสําหรับ

ยานยนตไฟฟาตางๆท่ีทางบริษัทยังไมสามารถผลิตเองได 

3. การพัฒนาเทคโนโลยีหลัก (core competence) 

บริษัทมีความเชี่ยวชาญดานการออกแบบและผลิตโครงสรางรถยนตโดยใชอลูมิเนียม (มีความ

แข็งแรง น้ําหนักเบา และไมเปนสนิม) สามารถนําองคความรูเดิมมาใชประโยชนและตอยอดทาง

0
1
2
3
4

Awareness

Search

Core competence

Strategy

Assessment and
selectionAcquisition

Implementation

KM

Linkages
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ธุรกิจในอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา มีความรวมมือกับ สวทช. ในการออกแบบ (design) และ

จําลองการทํางาน (simulation) สําหรับโครงสรางยานยนตไฟฟา และสามารถนําความสามารถใน

การผลิตโครงสรางมาประกอบรวมกับอุปกรณตางๆในยานยนตไฟฟาได 

4. การกําหนดกลยุทธทางเทคโนโลยี (strategy)  

เนื่องจากตัวผูบริหารเองเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาเทคโนโลยี จึงมีการกําหนดกลยุทธใน

การพัฒนาเทคโนโลยี โดยมีการลงทุนและมีทีมงานท่ีรับผิดชอบในเรื่อง R&D 

5. การประเมินและเลือกเทคโนโลยี (assessment and selection)  

บริษัทมีความเขาใจในอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาอยางดีเยี่ยม ทําใหสามารถประเมินและเลือกซ้ือ

เทคโนโลยีใหมท่ีมีความเหมาะสมกับบริษัท และสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีเหลานั้นได

อยางเต็มท่ี 

6. การไดมาซ่ึงเทคโนโลยี (acquisition) 

บริษัทมีการออกแบบผลิตภัณฑ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเองในการดําเนินงานเชิงพาณิชยและตอ

ยอดองคความรูของบริษัท 

7. การนําเทคโนโลยีไปใช (implementation) 

บริษัทสามารถใชองคความรูเดิมในเรื่องการทําแมพิมม และผลิตชิ้นสวนยานยนต มาตอยอด

สําหรับการผลิตโครงสรางยานยนตไฟฟาได และสามารถนําชิ้นสวนจากบริษัทภายนอกมาประกอบ

เขาดวยกันเปนยานยนตไฟฟาได 

8. การจัดการความรู (knowledge management)  

มีการประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ และนําองคความรูไปพัฒนาโครงการในอนาคต 

9. การพัฒนาและใชประโยชนจากเครือขาย (linkage)  

มีความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีมีอยูเดิม เชน รวมมือกับ สวทช. ใน

การออกแบบและทดสอบตัวรถ รวมมือกับบริษัทเอกชนในการนําชิ้นสวนยานยนตไฟฟาตางๆเขา

มาประกอบ เปนตน 
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ผลการประเมินของบริษัท N2 

การประเมินขีดความสามารถของผูประกอบการในภาพรวม (overall capability assessment) 

ผูประกอบการ
กลุมเปาหมาย 

ศักยภาพ 
(capability) 

ปญหาและอุปสรรค 
(bottleneck) 

กลยุทธดานการพัฒนา
เทคโนโลยี 

(strategy for technology 
& RDI activities) 

ดานการผลิต 
(production) 

• มีการพัฒนาตูสลับ
แบตเตอรี่ (battery 
swapping) 

- ดานทรัพยากร 

• มีแผนการขยายจดุสถานี
บริการสลับแบตเตอรี่ เพ่ือ
รองรับการขยายธุรกิจ 

ดานบริการ 
(mobility)  

• มีการพัฒนาแพลตฟอรม
ใหบริการเชารถระยะสั้น 
(car sharing platform) 

• มีการเก็บและวิเคราะห
ขอมูล (data analytics) 
เพ่ือใชในเชิงธุรกิจ 

• มีเครือขายพันธมติรทาง
ธุรกิจ เชน บริษัทรถยนต 
และบริษัทสถานีอัด
ประจไุฟฟา 

(อยูระหวางการทดลอง
ใชและเก็บขอมูล) 

• พัฒนาแพลตฟอรมใหมี
เสถียรภาพมากยิ่งข้ึน 

• ขยายแพลตฟอรมเพ่ือ
ใหบริการครอบคลุม
ยานพาหนะหลายประเภท
มากข้ึน  

• พัฒนาระบบการแบงปน
ขอมูล (data sharing) 
ระหวางแพลตฟอรม 

• ขยายฐานการตลาดไปสูกลุม
ลูกคาเฉพาะอ่ืนๆ เชน 
บริษัทอสังหาริมทรัพย 

• รวมมือกับสถาบันการศึกษา
ในการพัฒนาระบบ และ
เครื่องมือการประมวลผล
ขอมูลช้ันสูง 

 

ดานการผลิต (production)  

ในการดําเนินธุรกิจเก่ียวกับยานยนตไฟฟา บริษัทมีการพัฒนาตูสลับแบตเตอรี่ (battery 

swapping) เพ่ือใหบริการแกผูบริโภค และมีแผนการขยายสถานีบริการสลับแบตเตอรี่ (swapping 

station) เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต 

ดานบริการ (mobility)  
ปจจุบันบริษัทมีการพัฒนาแพลตฟอรมเพ่ือใหบริการของบริษัท (mobility platform) และการ

ทําวิจัยเก่ียวกับการวิเคราะหขอมูล (data analytics) เพ่ือพัฒนารูปแบบธุรกิจท่ีเก่ียวของ โดยท่ีมีการ
สรางเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจ เชน บริษัทรถยนต และบริษัทสถานีอัดประจุไฟฟา เพ่ือขยายการใช



รายงานฉบับสมบูรณ 

 

การศึกษาวิจยัเชิงระบบดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเปาหมาย 

- 99 - 

แพลตฟอรม (platform) ใหครอบคลุมการใหบริการยานพาหนะหลายประเภท รวมท้ังขยายฐาน
การตลาดไปสูกลุมลูกคาเฉพาะอ่ืนๆ เชน การรวมมือกับบริษัทอสังหาริมทรัพยในการพัฒนาสถานี
บริการสลับแบตเตอรี่ หรือการใหบริการรถยนตไฟฟาภายในโครงการ เปนตน 

 

การประเมินขีดความสามารถดานเทคโนโลยีของบริษัทดวย CAT 

มิติการประเมิน คะแนน บริษัท N2 

Awareness 4 

 

Search 3.5 

Core 
competence 

4 

Strategy 4 

Assessment 
and selection 

3.5 

Acquisition 3 

Implementation 3 

KM 4 

Linkage 3.5 

 

 

คําอธิบายผลการประเมิน 

1. การตระหนักรูถึงเทคโนโลยี (awareness) 

บริษัทมีการตระหนักรูในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท่ีดี เห็นวาเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลง

สามารถนํามาสรางโอกาสทางธุรกิจได โดยเฉพาะองคความรูดานเทคโนโลยีดิจิทัล ซ่ึงมีการ

เปลี่ยนแปลงคอนขางเร็วและสามารถเขาถึงไดงายกวาเทคโนโลยีอ่ืน 

2. การแสวงหาเทคโนโลยี (search)  

บริษัทมีการติดตามขอมูลเก่ียวกับเทคโนโลยีใหมดี แตจะเนนเทคโนโลยีดิจิทัลซ่ึงเปนเทคโนโลยี

หลักท่ีบริษัทนํามาใชประโยชนทางธุรกิจ 

3. การพัฒนาเทคโนโลยีหลัก (core competency)  

บริษัทมีความสามารถดานเทคโนโลยีดี เปนองคกรสมัยใหมท่ีเนนการนําเทคโนโลยีมาใชในการทํา

ธุรกิจ โดยเฉพาะการพัฒนาแพลตฟอรมเพ่ือใหบริการของบริษัท (mobility platform) และการ

ทําวิจัยเก่ียวกับการวิเคราะหขอมูล (data analytics) เพ่ือพัฒนารูปแบบธุรกิจท่ีเก่ียวของ 
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4. การกําหนดกลยุทธทางเทคโนโลยี (strategy)  

บริษัทมีการกําหนดกลยุทธทางเทคโนโลยีเพ่ือใชทางธุรกิจดี มีวิสัยทัศนในการนําเทคโนโลยีมาใชใน

การทําธุรกิจ และมีการพัฒนาแพลตฟอรมและการใชขอมูลท่ีรวมมาวิเคราะหเพ่ือจัดทําแผนธุรกิจ

ใหม มีกลยุทธในการสรางพันธมิตรทางธุรกิจเพ่ือลดตนทุนในสินทรัพย 

5. การประเมินและเลือกเทคโนโลยี (assessment and selection)  

บริษัทมีการประเมินและเลือกเทคโนโลยีท่ีจําเปนสําหรับธุรกิจดี แตอาจมีขอจํากัดในการเลือก

เทคโนโลยีท่ีนํามาใช เนื่องจากเปนบริษัทขนาดเล็ก พ่ึงเริ่มธุรกิจ ทําใหมีขอจํากัดดานเงินทุน 

6. การไดมาซ่ึงเทคโนโลยี (acquisition)  

บริษัทมีการถือครองสิทธิ์ในเทคโนโลยี ซ่ึงเปนแพลตฟอรมท่ีพัฒนาข้ึนเองและฐานขอมูลจากการ

เก็บขอมูลผูใชงานแพลตฟอรม 

7. การนําเทคโนโลยีไปใช (implementation) 

บริษัทมีการนําความรูทางเทคโนโลยีมาใชภายใน เนนการพัฒนาแพลตฟอรมและการวิเคราะห

ขอมูลการใหบริการผูบริโภค 

8. การจัดการความรู (knowledge management)  

บริษัทมีการเรียนรูดานเทคโนโลยีดี มีวิสัยทัศนในการนําองคความรูมาใชพัฒนาบริษัทใหมีศักยภาพ 

ทําใหมีการสงเสริมใหบุคลากกรตองเรียนรูและพัฒนาความรูเพ่ิมมากข้ึน  

9. การพัฒนาและใชประโยชนจากเครือขาย (linkage)  

บริษัทมีความรวมมือกับหนวยงานตางๆ เชน ความรวมมือทางธุรกิจและความรวมมือทางวิชาการ

กับสถาบันการศึกษา แตไมมีความรวมมือกับภาครัฐเลย อาจเปนขอจํากัดในการพัฒนาธุรกิจ 
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เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาเปนอุตสาหกรรมท่ีอยูในชวงเปลี่ยนผาน มีผูประกอบการ
ในอุตสาหกรรมท่ีหลากหลาย ตางฝายตางทํากิจกรรมทางธุรกิจท่ีแตกตางกัน มีธุรกิจเดิมธุรกิจหลักหรือ
จุดแข็งท่ีตางกัน และมีทิศทางในการขยายธุรกิจท่ีแตกตางกันไป ในการสรุปผลการประเมินโดยรวมจึง
อาจจะไมเหมาะท่ีจะนําผลการประเมินของผูประกอบการตางราย หรือโดยเฉพาะอยางยิ่งผูประกอบการ
ตางกลุมมาเปรียบเทียบกันโดยตรงตามท่ีคณะผูวิจัยไดทําในกรณีของอุตสาหกรรมเนื้อไก ดังนั้น
คณะผูวิจัยจึงไดศึกษาวิเคราะหหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาในประเทศไทยเพ่ือทํา
ความเขาใจทิศทางการปรับตัวของผูประกอบการแทน  

 

 

รูปท่ี 4.14 หวงโซอุปทานและทิศทางธุรกิจของผูประกอบการท้ัง 9 ราย 
สี่เหลี่ยมพ้ืนผาทึบ แสดงถึงธุรกิจเดิมของผูประกอบการกอนเขามาในอุตหกรรมยานยนตไฟฟา 
สีเหลี่ยมลูกศรเสนประ แสดงถึงขอบเขตธุรกิจท่ีผูประกอบการวางแผนไว มีทิศทางการพัฒนา

เทคโนโลยีและขยายธุรกิจตามทิศทางของลูกศร 
วงรีทึบ แสดงถึงผูประกอบการหนาใหมท่ีเพ่ิงเขามาในธุรกิจยานยนตสมัยใหม 

 

คณะผูวิจัยพบวา สามารถแบงกลุมผูประกอบการออกเปน 3 กลุม ไดแก 

1. กลุมผูประกอบการท่ีผลิตและใหบริการดานพลังงาน (energy solution) ซ่ึงอยูท่ีชวงตนของหวงโซ
อุปทานของอุตสาหกรรมใหม และกําลังขยายธุรกิจเขาไปสูการผลิตยานยนตไฟฟา 

2. กลุมผูผลิตชิ้นสวนและประกอบยานยนต เปนผูประกอบการในอุตสาหกรรมเดิม และไดทําการ
พัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีเพ่ือใหผลิตยานยนตไฟฟาได ควบคูไปกับอุตสาหกรรมท่ีกําลัง
เปลี่ยนแปลง แตก็มีผูประกอบการบางรายท่ีเริ่มขยายธุรกิจเขาไปสูการใหบริการ 

3. กลุมผูใหบริการคมนาคมขนสง (mobility service) ซ่ึงใชโอกาสท่ีอุตสาหกรรมอยูในชวงเปลี่ยนผาน 
เขามาสรางมูลคาเพ่ิมในอุตสาหกรรม มีผูประกอบการหลายรายไดขยายธุรกิจเขาไปสูการผลิตดวย 
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นอกจากนั้น คณะผูวิจัยยังไดพัฒนาขอเสนอแนะเชิงนโยบายเบื้องตนสําหรับอุตสาหกรรมยาน
ยนตไฟฟา จากขอมูลท่ีไดมาจากการศึกษาสัมภาษณและประเมินผูประกอบการ ดังตอไปนี้ 

1. ควรทบทวนขอบเขตของการกําหนดเปาหมายอุตสาหกรรม จากเดิมท่ีเนนเพียงการผลิตชิ้นสวนและ
การประกอบยานยนตไฟฟาซ่ึงยังคอนขางแคบ ใหขยายครอบคลุมถึงธุรกิจดานพลังงานและดาน
คมนาคมขนสง (mobility) เพ่ือนําไปสูการศึกษาเชิงลึกเพ่ือกําหนดประเด็นยุทธศาสตรของประเทศ
ท่ีระบุกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสรางมูลคาเพ่ิมใหเหมาะสมในมิติธุรกิจท่ีครบวงจร 

2. ควรวางนโยบายการถายทอดหรือซ้ือเทคโนโลยีเปาหมายท่ีเนนไปท่ีรูปแบบการรวมลงทุน หรือมี
มาตรการเฉพาะเพ่ือดึงดูดใหบริษัทตางชาติท่ีสนใจลงทุนวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีใหเขามาอยู
ในไทย โดยออกแบบนโยบายใหเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจและขนาดของผูประกอบการ เนื่องจาก
เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมนี้มีความซับซอน อยูระหวางการแขงขันอยางรุนแรง ยังไมมีรูปแบบท่ีเปน
มาตรฐาน (dominant design) จึงยังไมมีเทคโนโลยีของบริษัทใดท่ีเปนผูครองตลาดโดยสมบูรณ 

3. นอกจากนโยบายสนับสนุนผูประกอบการในอุตสาหกรรมเดิม กลาวคือ ผูผลิตชิ้นสวนและผูประกอบ
ยานยนต และอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของโดยตรง เชน พลังงานและบริการคมนาคมขนสง แลวนั้น ควร
ทําการศึกษาการเปลี่ยนแปลงภาพรวมหรือภูมิทัศนของอุตสาหกรรม (industry landscape) อยาง
ครบถวนสําหรับประเทศไทยและวางนโยบายสนับสนุนผูประกอบการท่ีอยูในอุตสาหกรรมอ่ืน แตไม
รูวาตนเองสามารถเขามาสรางมูลคาเพ่ิมในอุตสาหกรรมใหมนี้ได เชน ผูผลิตมอเตอรหรือชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส และในขณะเดียวกันก็วางกลยุทธการปรับตัวและกลยุทธการถอนตัว (exit strategy) 
ใหกับผูประกอบการท่ีไมสามารถอยูเปนสวนหนึ่งในอุตสาหกรรมใหมตอไปได เชน ผูผลิตชิ้นสวนท่ี
เก่ียวของกับระบบไอเสีย ระบบเกียร ระบบคลัตช ฯลฯ โดยเฉพาะกับผูประกอบการขนาดกลาง
ขนาดเล็กท่ีอาจไมไดติดตามการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมของตนเองหรืออุตสาหกรรมใกลเคียง 

 

4.4 บทสรุปการประเมินอุตสาหกรรมท่ีอยูในชวงเปล่ียนผาน 

การประเมินความสามารถดานเทคโนโลยีของผูประกอบการท่ีอยูในชวงเปลี่ยนผานนั้น แมวาผู
ประเมินอาจจะยังไมเห็นกิจกรรมทางธุรกิจท่ีแนนอนของผูประกอบการ อีกท้ังยังพบวาอุตสาหกรรมมี
ความหลากหลายท้ังในเรื่องของจุดแข็งหรือความสามารถเดิม เทคโนโลยีท่ีเลือกพัฒนา และทิศทางของ
การขยายธุรกิจ แตผูประเมินก็สามารถนําเครื่องมือประเมินท่ีถูกพัฒนาตอยอดมาจากการวิเคราะห
รูปแบบธุรกิจโดย Gault และเครื่องมือท่ีนําเสนอโดย Rush Bessant และ Hobday มาเพ่ือใชในการทํา
ความเขาใจ วิเคราะหและประเมินผูประกอบการได โดยทําใหทราบถึงความสามารถในการดําเนินธุรกิจ
และการพัฒนาเทคโนโลยี ปญหาและอุปสรรคท่ีประสบ ตลอดจนแนวทางการจัดสรรทรัพยากร รูปแบบ
การเขาถึงเทคโนโลย ีรวมท้ังระดับความสามารถในการเรียนรูและบริหารจัดการเทคโนโลยี 

อยางไรก็ตาม เพ่ือใหเครื่องมือการประเมินความสามารถดานเทคโนโลยีนี้มีประโยชนสูงท่ีสุด 
นอกจากท่ีผูประเมินจะตองมีความรูเชิงลึกในอุตสาหกรรมเดิมแลว ยังจะตองตระหนักและเขาใจถึง
แนวโนมของเทคโนโลยีสมัยใหม ผลกระทบตอท่ีมีอุตสาหกรรมโลก แนวทางและนโยบายสงเสริม
อุตสาหกรรมท้ังในระดับโลกและระดับทองถ่ิน ซ่ึงนําไปสูโอกาสและอุปสรรคของผูประกอบการในการ
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พัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือท่ีจะทําใหเขาใจถึงบริบทของผูประกอบการ และประเมินความสามารถในบริบท
ของเขาไดอยางถูกตองแมนยํา ท้ังยังสามารถนําความเขาใจถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมและผลประเมิน
ความสามารถของผูประกอบการไปสรางองคความรูใหม (insight) เพ่ือใหนําไปใชประโยชนตอไปได 

ตัวอยางหนึ่งท่ีคณะผูวิจัยไดพบขณะทําการสัมภาษณเก็บขอมูลคือ กรณีของหนวยบริหารและ
จัดการทุนดานการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ (บพข.) ซ่ึงสามารถนําแนวทางและ
เครื่องมือการประเมินความสามารถดานเทคโนโลยีนี้ ไปใชรวมในการประเมินบริษัทเอกชนเพ่ือรับทุน
วิจัยและพัฒนาท่ีเดิมมีอยูแลว โดยเพ่ิมเติมจากการวิเคราะหความคุมคาดานการเงิน การวัดระดับความ
พรอมทางเทคโนโลยี (TRL: technology readiness level)  และการประเมินผลกระทบทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม 

สรุปขอเสนอแนะ 

1. การประเมินความสามารถดานเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเปลี่ยนผาน สามารถใชเครื่องมือท่ี
ถูกพัฒนามาจากงานของ Gault (เครื่องมือท่ี 2) และเครื่องมือท่ีนําเสนอโดย Rush 
Bessant และ Hobday (เครื่องมือท่ี 3) รวมกัน 

2. ผูประเมินจะตองมีความรูเชิงลึกในอุตสาหกรรมเดิม และเขาใจถึงปจจัยท่ีสงผลกระทบและ
ทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมท้ังในระดับโลกและระดับทองถ่ิน 

3. บทวิเคราะหและผลการประเมินความสามารถดานเทคโนโลยีสามารถนําไปใชเพ่ือ
สนับสนุนผูประกอบการตอไป โดยท่ีมาตรการหรือกิจกรรมสนับสนุนเหลานั้นจะถูก
ออกแบบใหตรงกับความสามารถของผูประกอบการในปจจุบัน 

 
 

********** 
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5 บทสรุปและขอเสนอแนะ 

องคประกอบสําคัญองคประกอบหนึ่งท่ีจําเปนตองมีการพิจารณาเม่ือทําการศึกษาวิจัยเชิงระบบ 
(systems research) ไมวาจะเปนระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) หรือจะเปนระบบ
อุตสาหกรรมประเภทหนึ่ง คือ ผูกระทําหรือผูดําเนินกิจกรรม (actor) ในระบบนั้นๆ ซ่ึงโดยท่ัวไปแลว
มักจะถูกแบงออกเปน 4 กลุม ไดแก ภาครัฐและหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชนหรือผูประกอบการ 
สถาบันวิชาการ และสังคมหรือผูใช ภายใตบริบทของสิ่งแวดลอม การท่ีจะทําความเขาใจระบบเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพหรือประสิทธิภาพในการดําเนินงานของระบบจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเขาใจถึง
ความสามารถของผูดําเนินกิจกรรมในระบบเหลานั้น ซ่ึงในรายงานวิจัยชิ้นนี้ไดเนนไปท่ีการประเมิน
ความสามารถดานเทคโนโลยีของผูประกอบการภาคเอกชน และไดจัดทําขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 

1. ผูประเมินจะตองศึกษาและวิเคราะหลักษณะของอุตสาหกรรมเปาหมายวาเปนอุตสาหกรรมอยู
ตัว (well-established sector) หรืออุตสาหกรรมท่ีอยูในชวงเปล่ียนผาน (in-transition 
sector) และเลือกเครื่องมือการประเมินท่ีเหมาะสม โดยผูประเมินจะตองศึกษาหวงโซคุณคาใน
อุตสาหกรรมเปาหมาย และพิจารณาความหลากหลายของผูประกอบการและกิจกรรมทางธุรกิจใน
อุตสาหกรรม ถาผูประกอบการไมได มีความหลากหลายมากและกิจกรรมทางธุรกิจของ
ผูประกอบการกลุมตางๆมีความใกลเคียงกัน อุตสาหกรรมนั้นก็จะเปนอุตสาหกรรมอยูตัว เชน 
อุตสาหกรรมเนื้อสัตว อุตสาหกรรมโลหะ ถาผูประกอบการมีความหลากหลาย เดิมเคยดําเนินธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมอ่ืนมากอน และแมวาจะอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน สรางผลผลิตใกลเคียงกัน แตมี
รูปแบบธุรกิจท่ีตางกัน อุตสาหกรรมนั้นก็จะเปนอุตสาหกรรมท่ีอยู ในชวงเปลี่ยนผาน เชน 
อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม ธุรกิจโปรตีนทางเลือก ประเภทของอุตสาหกรรมจะเปนตัวกําหนด
เครื่องมือประเมินท่ีเหมาะสม โดยผูประเมินควรใชเครื่องมือประเมินท่ี 1 สําหรับอุตสาหกรรมอยูตัว 
และใชเครื่องมือประเมินท่ี 2 และ 3 รวมกันสําหรับอุตสาหกรรมอยูในชวงเปลี่ยนผาน 

2. ผูประเมินจะตองมีความรูเชิงลึกในอุตสาหกรรม ในกรณีของอุตสาหกรรมอยูตัว ผูประเมินตอง
เขาใจถึงกิจกรรมตางๆท่ีผูดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมจําเปนตองทํา บทบาทของเทคโนโลยีท่ีมีตอ
ผูประกอบการในอุตสาหกรรม รวมท้ังตัวเลือกเทคโนโลยีท่ีมีอยูตามทองตลาดท้ังในระดับ
ภายในประเทศและระดับสากล ผูประเมินจะตองสามารถจําแนกกิจกรรมทางธุรกิจออกเปน
กิจกรรมหลักท่ีเก่ียวของกับการผลิตโดยตรง และกิจกรรมสนับสนุน) ซ่ึงเปนกิจกรรมการพัฒนาและ
ใชประโยชนจากเครือขายในการจัดซ้ือหรือไดมาซ่ึงเทคโนโลยีท่ีสําคัญท่ีผูประกอบการตองใช และ
สามารถพัฒนาเกณฑการประเมินสําหรับระดับความสามารถท้ัง 4 ระดับได สําหรับอุตสาหกรรมท่ี
อยูในชวงเปลี่ยนผาน นอกจากท่ีผูประเมินจะตองมีความรูเก่ียวกับอุตสาหกรรมเดิมแลว ยังจะตอง
เขาใจถึงเทคโนโลยีท่ีสําคัญ ผลกระทบตออุตสาหกรรม รวมท้ังนโยบายท้ังในและตางประเทศท่ี
สนับสนุนการพัฒนาของอุตสาหกรรมเปาหมาย เพ่ือท่ีผูประเมินจะไดสามารถมองเห็นภาพรวมภูมิ
ทัศนของอุตสาหกรรม กําหนดกลุมผูประกอบการตัวอยางในการประเมินไดอยางเหมาะสม และ
ดําเนินการประเมินโดยเขาใจถึงขอจํากัดและอุปสรรคท่ีผูประกอบการเหลานี้กําลังประสบอยู  
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3. บทวิเคราะหและผลการประเมินความสามารถดานเทคโนโลยีจะเปนประโยชนตอผูดําเนิน
กิจกรรมตางๆในระบบ ควรจะมีหนวยงานกลางท่ีทําหนาท่ีศึกษา ประเมิน วิเคราะหและสรุป
ภาพรวมภูมิทัศนของอุตสาหกรรม เพ่ือใหผูดําเนินกิจกรรมในระบบสามารถนําองคความรูใหมท่ี
เกิดข้ึนจากการประเมินไปใชได กลาวคือ ภาครัฐจะมีความเขาใจในระดับความสามารถดาน
เทคโนโลยี รวมท้ังอุปสรรคและขอจํากัดของผูประกอบการเอกชน สามารถประเมินความสามารถ
ของผูประกอบการไดท้ังอุตสาหกรรม หากภาครัฐตองการขยาย ยกระดับหรือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการผลิตหรือความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการในอุตสาหกรรม ก็จะสามารถ
ออกแบบนโยบายสงเสริมผูประกอบการใหเหมาะสมกับขนาดและประเภทของธุรกิจได หรืออาจ
นําไปใชรวมพิจารณากรณีท่ีภาครัฐตองการคัดเลือกผูประกอบการกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SME) ท่ีมีศักยภาพเพ่ือใหทุนไปพัฒนาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑตอไป นอกจากนี้ 
ภาครัฐสามารถออกแบบนโยบายสนับสนุนใหเกิดอุตสาหกรรมใหมข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย
อาจสนับสนุนผูประกอบการรายใหญใหมีความสามารถสูงพอท่ีจะไปแขงขันกับตางประเทศ สราง
มาตรการผลักดันใหผูประกอบการเหลานี้ตองสรางเครือขาย ถายทอดความรูและใชบริการของ
ผูประกอบการรายยอยภายในประเทศ และในขณะเดียวกันก็เตรยีมมาตรการรองรับการเติบโตและ
สนับสนุนผูประกอบการรายยอยเหลานี้ โดยท่ีไมไดละเลยกลุมผูประกอบการท่ีอาจตองปรับตัวไปสู
อุตสาหกรรมอ่ืน เพ่ือท่ีจะไดไมเปนตัวหนวงการพัฒนาของอุตสาหกรรมเปาหมาย  ภาคเอกชนจะมี
ความเขาใจถึงภาพรวมภูมิทัศนของอุตสาหกรรม มองเห็นจุดแข็งและจุดออนของผูประกอบการ
โดยรวม ซ่ึงอาจนําไปสูสรางโอกาสทางธุรกิจ โดยตองเพ่ิมศักยภาพของตนเองเพ่ือท่ีจะไดแขงขันได 
หรือพยายามสรางความรวมมือกับผูประกอบการรายอ่ืนเพ่ือปดชองวางดานองคความรูหรือ
ความสามารถท่ีตนไมมี  สถาบันวิชาการก็จะสามารถรวมพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมายไปดวยครบ
ท้ังระบบ กลาวคือ สถาบันการศึกษาสามารถท่ีจะสรางกําลังคนในระยะยาวเพ่ือตอบสนองความ
ตองการทางดานทักษะและองคความรูของบุคลากรท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน ในขณะท่ี
สถาบันวิจัยก็จะไดโจทยเชิงอุตสาหกรรมเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีหรือแกปญหาท่ีผูประกอบการไม
สามารถจัดการไดหรือหาซ้ือไมไดในตนทุนท่ีจํากัด โดยหนวยงานกลางท่ีทําหนาท่ีประเมินและ
วิเคราะหภูมิทัศนของอุตสาหกรรมควรจะเปนหนวยงานท่ีมีความรูดานเทคโนโลยี มีเครือขายกับผู
ดําเนินกิจกรรมท้ังระบบไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน หรือสถาบันวิชาการ และมีความเปนกลาง 
โดยอาจเปนสมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหารแหงประเทศไทย (FoSTAT) เมือง
นวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) หรือสถาบันอาหาร สําหรับอุตสาหกรรมอาหาร และอาจเปน
สถาบันยานยนตหรือสมาคมยานยนตไฟฟาไทย สําหรับอุตสาหกรรมยานยนต เปนตน 
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ไทย”. 

 

************** 
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ภาคผนวก ก ขั้นตอนการประเมินความสามารถดานเทคโนโลยี 

 

1. การศึกษาหวงโซคุณคาของอุตสาหกรรมและความชัดเจนของหวงโซคุณคา เพ่ือตัดสินใจวา
อุตสาหกรรมเปาหมายเปนอุตสาหกรรมอยูตัว (well-established sector) หรือ อุตสาหกรรมท่ี
อยูในชวงเปลี่ยนผาน (in-transition sector) โดยอาศัยการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ เชน ขอมูล
สถิติยอนหลังดานการคา (ตัวเลขการนําเขา-สงออก ดัชนีการคา) จํานวนผูประกอบการ การจาง
งาน บทวิเคราะหแนวโนมของอุตสาหกรรม แนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวของ และแนวโนมความตองการของผูบริโภค เปนตน  

2. การเลือกใชเครื่องมือประเมินความสามารถดานเทคโนโลยี  

กรณีอุตสาหกรรมอยูตัว (เครื่องมือท่ี 1 – รายละเอียดในบทท่ี 2 หัวขอ 2.3 ตัวอยางในบทท่ี 3) 

2.1. การศึกษารูปแบบการประกอบกิจการและรูปแบบธุรกิจภายในอุตสาหกรรม รวมถึงกลุม
อุตสาหกรรมยอย หมายถึง รูปแบบการประกอบกิจการอันไดแก กิจกรรมภายในของ
ผูประกอบการ และกิจกรรมระหวางผูประกอบการอ่ืนๆท่ีอยูในอุตสาหกรรม อีกท้ังศึกษา
รูปแบบธุรกิจท่ีใชระหวางผูประกอบการในหวงโซคุณคา โดยมุงเนนขอมูลท่ีมีความเก่ียวของ
ในดานเทคโนโลยีสําหรับการประกอบกิจการเปนสําคัญ 

2.2. การศึกษาลักษณะ concept และ priority issue ของอุตสาหกรรม หมายถึง การคนหา
ประเด็นขอจํากัดในการประกอบกิจการของผูประกอบการท่ีสามารถใชองคความรูทางดาน
เทคโนโลยีในการแกไข ปรับปรุง หรือพัฒนารูปแบบการดําเนินงานใหดีข้ึน ทายท่ีสุด จะทํา
ใหเขาใจถึงกิจกรรมและเปาหมายของกิจกรรมในหวงโซคุณคาไดชัดเจนยิ่งข้ึน  

(ในข้ันตอน 2.1 และ 2.2 นี้ ควรใชขอมูลปฐมภูมิประกอบการศึกษา ไดแก การสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญจากท้ังภาครัฐและเอกชน และตัวแทนผูประกอบการ/สมาคมการคา ในอุตสาหกรรม
เปาหมายนั้นๆ เปนตน) 

2.3. การออกแบบเกณฑการประเมินโดยใชเครื่องมือท่ี 1 หมายถึง การลงรายละเอียดระดับ
ความสามารถดานเทคโนโลยีของผูประกอบการในรายกิจกรรม ปรับกรอบคิดการประเมิน
ตามกิจกรรมในหวงโซคุณคา และระดับความสามารถตามเปาหมาย/concept/priority 
issue ของกิจกรรมนั้นๆ โดยคณะทํางานตองแบงกิจกรรมตางๆท่ีไดจากการประมวลขอมูล
ในข้ันตอนกอนหนาออกเปนสองกลุม คือ  

- กิจกรรมหลัก (primary activity) คือ กิจกรรมภายในท่ีผูประกอบการดําเนินการดวย
ตนเองโดยตรง สามารถแบงออกเปน กิจกรรมการลงทุน และกิจกรรมการผลิต (เชน 
การวางแผนการลงทุน การพัฒนาผลิตภัณฑ)  
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- กิจกรรมสนับสนุน (supporting activity) คือ กิจกรรมท่ีมีความเก่ียวของกับ
ผูประกอบการภายนอกท่ีอยูในอุตสาหกรรมและสงเสริมใหการผลิตมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 
ซ่ึงแบงออกเปน การพัฒนาเครือขายทางธุรกิจ และการจัดการสินคาทุนและวัตถุดิบ 

 กรณีอุตสาหกรรมท่ีอยูในชวงเปล่ียนผาน (เครื่องมือท่ี 2 และ 3 – รายละเอียด
ในบทท่ี 2 หัวขอ 2.4 และ 2.5 ตัวอยางในบทท่ี 4) 

2.1. การวิเคราะหและประมวลผลการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม โดยการศึกษาโครงสราง
ของอุตสาหกรรมในปจจุบัน รวมถึงปจจัยขับดันการเปลี่ยนแปลง (driver) เชน แนวโนม
เทคโนโลยีพลิกผัน (disruptive technology) นโยบายสากลของประเทศท่ีเปนผูนําใน
อุตสาหกรรม และผลกระทบของปจจัยดังกลาวท่ีมีตอโครงสรางอุตสาหกรรม 

2.2. การจัดกลุมธุรกิจภายในอุตสาหกรรมเปาหมาย หมายถึง การแบงอุตสาหกรรมเปาหมาย
ออกเปนกลุมธุรกิจยอย โดยอาจแบงตามผลิตภัณฑและบริการของธุรกิจ ตลาดเปาหมาย
ของธุรกิจ เนื่องจากในอุตสาหกรรมหนึ่ง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีมีความเขมขนของการใช
เทคโนโลยีสูง จะมีความหลากหลายของธุรกิจภายในอุตสาหกรรม อาจทําใหผูประเมิน
เปรียบเทียบผูประกอบการไดยาก  

(ในข้ันตอน 2.1 และ 2.2 นี้ ผูประเมินควรศึกษาขอมูลของอุตสาหกรรมในระดับสากล และทําการ
สัมภาษณผู เชี่ยวชาญจากท้ังจากหนวยงานรัฐ ภาควิชาการและตัวแทนผูประกอบการ ใน
อุตสาหกรรมเปาหมาย เปนตน) 

2.3. การเตรียมเครื่องมือประเมินเครื่องมือท่ี 2 ซ่ึงเปนเครื่องมือประเมินความสามารถของ
ผูประกอบการในภาพรวม เครื่องมือนี้เปนเครื่องมือประเมินท่ัวไป ผูประเมินสามารถ
นําไปใชเปนกรอบการเก็บขอมูลของผูประกอบการได โดยอาจจะตองคํานึงถึงผลผลิตของ
ธุรกิจท่ีแตกตางกัน และจัดแบงเปนประเภทใหเหมาะสม เชน การผลิต การบริการ เปนตน 

2.4. การเตรียมเครื่องมือประเมินเครื่องมือท่ี 3 Capability Audit Tool (CAT) เพ่ือประเมิน
ความสามารถในการเรียนรูดานเทคโนโลยีของผูประกอบการ โดยผูประเมินท่ีมีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีใหมและเทคโนโลยีพลิกผันในอุตสาหกรรม
เปาหมาย จะตองออกแบบชุดคําถามเพ่ือใชในการสัมภาษณเพ่ือประเมินและจัดระดับ
ความสามารถของผูประกอบการออกเปน 4 ระดับในท้ัง 9 มิติ 

3. การคัดเลือกกลุมตัวอยางผูประกอบการท่ีเปนตัวแทนของอุตสาหกรรม และลงพ้ืนท่ีเพ่ือสัมภาษณ
เก็บขอมูลความสามารถดานเทคโนโลยีของผูประกอบการ มีความจําเปนตองคัดเลือกกลุม
ตัวอยางท่ีมีจํานวนมากพอและมีความหลากหลาย เนื่องจากจะมีสวนสําคัญในการใชเปนขอมูล
ปอนกลบั (feedback) เม่ือตองปรับเปลี่ยนรายละเอียดบางสวนในเกณฑการประเมิน 

4. การวิเคราะหและประเมินผล ผลการประเมินผูประกอบการควรไดรับการวิเคราะหอีกชั้นหนึ่งเพ่ือ
ปรับใหเหมาะสมกับการนําไปใชงานตอไป (เชน ใชเปนขอมูลประกอบการจัดสรรทุนวิจัยจาก
ภาครัฐ) ผลการวิเคราะหควรอิงกับหลักการทางสถิติ หรือควรสื่อถึงประเด็นและขอคิด ตลอดจน
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ตั้งคําถามเพ่ือตอยอดการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมนั้นๆ เชน ความสามารถในมิติใดท่ีกลุมตัวอยาง
ผูประกอบการไดรับการประเมินใกลเคียง/แตกตางกันมากท่ีสุด ขนาดของผูประกอบการ 
(S/M/L) มีผลตอความสามารถในมิติใดบาง 

 

 

รูป ก สรุปข้ันตอนการทํางานในการประเมินความสามารถดานเทคโนโลยีของผูประกอบการ 
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ภาคผนวก ข รายละเอียดเกณฑการประเมิน (อุตสาหกรรมเนื้อไก) 
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รายละเอียดเกณฑการประเมินความสามารถดานเทคโนโลยี แนวคําถามและคําอธิบาย – ผูประกอบการฟารมไกพ้ืนเมือง 



รายงานฉบับสมบูรณ 

 

การศึกษาวิจยัเชิงระบบดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเปาหมาย 

- 125 - 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 

 

การศึกษาวิจยัเชิงระบบดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเปาหมาย 

- 126 - 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 

 

การศึกษาวิจยัเชิงระบบดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเปาหมาย 

- 127 - 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 

 

การศึกษาวิจยัเชิงระบบดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเปาหมาย 

- 128 - 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 

 

การศึกษาวิจยัเชิงระบบดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเปาหมาย 

- 129 - 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 

 

การศึกษาวิจยัเชิงระบบดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเปาหมาย 

- 130 - 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 

 

การศึกษาวิจยัเชิงระบบดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเปาหมาย 

- 131 - 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 

 

การศึกษาวิจยัเชิงระบบดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเปาหมาย 

- 132 - 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 

 

การศึกษาวิจยัเชิงระบบดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเปาหมาย 

- 133 - 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 

 

การศึกษาวิจยัเชิงระบบดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเปาหมาย 

- 134 - 

 

  



รายงานฉบับสมบูรณ 

 

การศึกษาวิจยัเชิงระบบดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเปาหมาย 

- 135 - 

ภาคผนวก ค ผลการประเมินความสามารถดานเทคโนโลยี (อุตสาหกรรมเนือ้ไก) 
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3

4
การสรางและเตรียมโรงเรือน

การระบายอากาศ การควบคุมอุณหภูมิ
และแสง

การใหอาหารและนํ้า

การทําความสะอาดและการกําจดัของ
เสีย

การตรวจสอบคุณภาพและการคัดเลือก
ไกพันธุไก

อาหารไก

ยาและวัคซีน

การจําหนาย

ภาพรวมผลการประเมินความสามารถดานเทคโนโลยีของผูประกอบการฟารมไก

A1 A2 A3 B1
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Fact Sheet 
การประเมินความสามารถดานเทคโนโลยี – อุตสาหกรรมเนื้อไก 

ฟารม: ฟารมไกเนื้อ A1 (จ.ลพบุรี) 

สายพันธุ 
ไกเน้ือสายพันธุ อารเบอรเอเคอร (Arbor Acres)  
พันธุรอส (Ross) และพันธุคอบบ (Cobb) 

 

ปริมาณการเลี้ยง 400,000 ตัว 

จํานวนโรงเรือน 4 โรงเรือน 

รูปแบบโรงเรือน 

โรงเรือนระบบปดไดมาตรฐาน มีระบบ biosecurity สําหรับ
ปองกันโรค ผังฟารมจะถูกแบงเปน 2 บริเวณ ไดแก 
1. บริเวณเลี้ยงสัตว มีแคผูเลี้ยงและผูท่ีเก่ียวของเทาน้ันท่ี

เขาพ้ืนท่ีได 
2. บริเวณโรงเรือน 

จํานวนผูดูแล 4 คน 

รูปแบบธุรกิจ ฟารมของบริษัท  

 
คําอธิบายผลการประเมิน 

1. การสรางและเตรียมโรงเรือน 

สรางโรงเรือนระบบปด เลี้ยงแบบจํากัดพ้ืนท่ีอยูแตในโรงเรือน การวางผังฟารมมีระบบปองกันโรค (biosecurity) โดยแบงแยกบริเวณเลี้ยงสัตวและโรงเรือน ภายในโรงเรือนถูกออกแบบใหไม

มีเสาสําหรับการใชรถฉีดพนทําความสะอาดโรงเรือน มีการติดตั้งระบบระบายอากาศอัตโนมัติ EVAP มีระบบใหนํ้าแบบอัตโนมัติ มีระบบลําเลียงอาหาร auto feed silo แบบก่ึงอัตโนมัติ มี

เครื่องสํารองไฟฟา 
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การสรางและเตรียมโรงเรือน

การระบายอากาศ การ
ควบคุมอุณหภูมิและแสง

การใหอาหารและนํ้า

การทําความสะอาดและการ
กําจัดของเสีย

การตรวจสอบคุณภาพและ
การคัดเลือกไก

พันธุไก

อาหารไก

ยาและวัคซีน

การจําหนาย

ผลการประเมินความสามารถดานเทคโนโลยีของผูประกอบการฟารมไก 
A1



รายงานฉบับสมบูรณ 

 

การศึกษาวิจยัเชิงระบบดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเปาหมาย 

- 137 - 

2. การระบายอากาศ ควบคุมอุณหภูมิ และควบคุมแสง 

มีระบบใหแสงไฟและการตั้งโปรแกรมการใหแสงท่ีมีผลตอการเจริญเติบโต โดยควบคุมตาม 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานสายพันธุ และ animal welfare โดยปรับแตงตามความเหมาะสมกับ

การเจริญเติบโตของไก มีระบบเซ็นเซอรและ Alarm กรณีอุณหภูมิผิดปกติจะสงสัญญาณแจงเตือนไปท่ีสํานักงาน ในการควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนติดตั้งระบบปรับอากาศ EVAP มีการทํา 

R&D โดยมีเกษตรกรในเครือขายรวมดวย 

3. การใหอาหารและน้ํา 

มาตรฐานการเลี้ยง การใหนํ้าและอาหาร ก็จะยึดตามมาตรฐานสายพันธุไก มีการใชระบบขนสงอาหารโดยใชรถเบาท และใชระบบอัตโนมัติ auto feed silo ท่ีติดตั้งเซ็นเซอรไวเพ่ือแจงเตือน

อาหารหมดและเติมอาหารอัตโนมัติ มีการบันทึกคุณลักษณะของไกท่ีสัมพันธกับการใหอาหาร เชน อัตราการแลกเน้ือ (FCR) เปนตน ใชเวลาเลี้ยง 40 วัน 

4. การทําความสะอาดและการจัดการของเสีย 

มีใชเวลาทําความสะอาด 28 วัน กอนลงไกใหมโดยใชท้ังแรงงานคนและเครื่องจักรในการทําความสะอาด โดยใชแรงงานคนในการนําข้ีไกออก การพนยา และการลางนํ้าโรงเรือน สวนการพน

ยาฆาเช้ือใช 2 วิธี คือ ใชแรงงานคนฉีดพนยาฆาเช้ือดวยเครื่อง High Pressure Steam และ ใชรถพนฆาเช้ือตามเวลาท่ีกําหนดไวโดยใชคนบังคับรถพนยาฆาเช้ือรวมกับใชคนพนยาฆาเช้ือ

ดวย หลังการทําความสะอาดหากตรวจพบวาไมเรียบรอยตองทําความสะอาดใหม  

5. การตรวจสอบคุณภาพ และการคัดเลือกไก 

กอนการจับไกจะมีการสุมจับเพ่ือตรวจโรค โดยมีแลปตรวจคณุภาพไกกระจายตัวอยูท่ัวประเทศ การจับไกจะใชแรงงานคนเปนหลักโดยใชคนจบัไกใสกลองและขนไกออกจากโรงเรือนยังรถ

โดยใชทอ PVC แบบผาครึ่งเพ่ือทําเปนรางวางบนพ้ืนสําหรับเลื่อนกลองเพ่ือชวยประหยัดแรงและลดการบาดเจ็บของไก ในกรณีท่ีไกปวยจะสังเกตุเห็นไดดวยตาเปลา มีการใชกลองวงจรปด

เพ่ือสังเกตไกจากระยะไกลผานมือถือ ขณะน้ีกําลังมีการวิจัยกลองท่ีสามารถสังเกตุโรคไกจากพฤติกรรรมและการฟงเสียง เคยมีการทํา R&D ผลิตรถท่ีมีงวงสําหรับจับไกอัตโนมัติรวมกับ

มหาวิทยาลัยขอนแกนแตไมประสบความสําเร็จเพราะทําใหไกเสียหายขณะจับ 

6. พันธุไก 

นําเขาพอ-แมพันธุไก 3 สายพันธุจากตางประเทศ ไดแก อารเบอรเอเคอร (Arbor Acres) รอส (Ross) และคอบบ (Cobb) เพ่ือเพาะพันธุผลิตลูกไกในโรงฟกไกของบริษัท สามารถผลิตลูกไก

เองไดประมาณ 90% ท่ีเหลือใชการนําเขาลูกไก 

7. อาหารไก 

บริษัทสามารถพัฒนาสูตรอาหารใหเหมาะสมกับไกแตละชวงวัย สายพันธุและวัตถุดิบในทองท่ีตามฤดูกาล โดยยึดตามปริมาณโภชนะของมาตรฐานสายพันธุไกท่ีกําหนดมาจากผูจําหนายสาย

พันธุไกตางประเทศ 

8. ยาและวัคซีน 

บริษัทจะใชยาและวัคซีนตามท่ีกรมปศุสัตวกําหนด โดยมีสัตวแพทยประจําฟารมควบคุมการใชเวชภัณฑ โดยใชยาท่ีผลิตจากบริษัท BETTER PHARMA สวนวัคซีนจะนําเขาจากตางประเทศ 

แตบริษัทเปนผูคิดคนเทคนิคการใหวัคซีนเอง เชน การสเปรย อุณหภูมิท่ีให วิธีการผสม เปนตน 
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9. การจําหนาย 

มีหนาเว็บไซตออนไลนใหขอมูลบริษัทและขอมูลสินคาแตยังไมสามารถซื้อขายผานหนาเว็บได ไกท่ีเลี้ยงกวา 90% จะถูกสงเขาโรงเชือดของบริษัทเพ่ือผลิตไกสดและไกแปรรูป ทําการ

จําหนายท้ังในประเทศ (รานของบริษัท ช็อป และซุปเปอรมารเก็ตช้ันนํา) และตางประเทศ  (ญี่ปุน อังกฤษ ฮองกง ประเทศในกลุมสแกนดิเนเวีย และยุโรป) สวนไกท่ีเหลือจะถูกสงไปขาย

ตามพ้ืนท่ีเขาโรงเชือดทองถ่ินและขายในตลาดสดตอไป มีการสรางผลิตภัณฑใหมสําหรับลูกคาท่ีเนนบริโภคสินคาคุณภาพสูง เชน ไก S-Pure ท่ีเลี้ยงโดยปลอดการใชยาปฏิชีวนะ 
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Fact Sheet 
การประเมินความสามารถดานเทคโนโลยี – อุตสาหกรรมเนื้อไก 

ฟารม: ฟารมไกเนื้อ A2 (จ.พระนครศรีอยุธยา) 

 

คําอธิบายผลการประเมิน 

1. การสรางและเตรียมโรงเรือน 

โรงเรือนระบบปดโครงสรางแข็งแรง พ้ืนเปนคอนกรีต มีการติดตั้งระบบไฟฟา เครื่องปนไฟ และระบบควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนดวยตัวเอง จางบริษัทติดตั้งระบบปรับอากาศแบบ 

EVAP โดยใช water spray และ cooling pack มีการใชระบบสายพานลําเลียงอาหารแบบก่ึงอัตโนมัติโดยใชเซ็นเซอรในการวัดปริมาณอาหาร มีการดัดแปลงหลุมใสอาหารใหยกสูงข้ึนจาก

พ้ืนเพ่ือใหงายตอการบํารุงรักษา มีรางใหนํ้าอัตโนมัติ 

 

2. การระบายอากาศ ควบคุมอุณหภูมิ และควบคุมแสง 

สายพันธุ รอส (Ross) 

 

ปริมาณการเลี้ยง ประมาณ 40,000 ตัว 

จํานวนโรงเรือน 3 โรงเรือน 

รูปแบบโรงเรือน โรงเรือนแบบปด 

จํานวนผูดูแล 3 คน 

รูปแบบธุรกิจ เกษตรพันธสญัญา 

0

1

2

3
การสรางและเตรียมโรงเรือน

การระบายอากาศ การ
ควบคุมอุณหภูมิและแสง

การใหอาหารและนํ้า

การทําความสะอาดและการ
กําจัดของเสีย

การตรวจสอบคุณภาพและ
การคัดเลือกไก

พันธุไก

อาหารไก

ยาและวัคซีน

การจําหนาย

ผลการประเมินความสามารถดานเทคโนโลยีของผูประกอบการฟารมไก
A2
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ระบบระบายความรอนในโรงเรือนใชระบบ EVAP อัตโนมัติ ซึ่งประกอบดวย cooling pack ปมนํ้า  มอเตอร ตัว magnetic (ควบคุมการเปดปดของปมนํ้า) ตัววัดอุณหภูมิกลางโรงเรือน 

(ควบคุมการทํางานของ magnetic) ใช 2 แบบ คือ ตัววัดอุณหภูมิแบบดิจิทัลและแบบขดลวดเหน่ียวนํา นอกจากน้ี มีเครื่องพนหมอกสําหรับหนารอน สวนการใหความอบอุนกับไกเล็กใชหัว

กกแกสแบบธรรมดาและแบบอินฟราเรดท่ีปรับดวยมือ การใหแสงสวางในโรงเรือนใชหลอดไฟท่ีตั้งโปรแกรมการใหแสงอัตโนมัติ สําหรับไกเล็กจะตองเปดไฟตลอดเวลา 

3. การใหอาหารและน้ํา 

มีท้ังการใชถาดอาหารเติมดวยมือ และใชระบบใหอาหารแบบก่ึงอัตโนมัติโดยใชระบบ auto feed แตใชหลุมอาหารแทนการใช silo เกษตรกรปรับปรุงใหหลุมอาหารยกลอยข้ึนเหนือพ้ืน

เพ่ือใหงายตอการซอมบํารุง ใชรถยกเทอาหารลงสูหลุมอาหารกอนสงไป hopper ท่ีมีเซ็นเซอรตรวจวัดและควบคุมปริมาณการสงอาหารเขาสูสายพานลาํเลียงอาหารโดยใชมอเตอรปนอาหาร

ผานทอท่ีมีเกลียวดานใน ติดตั้งระบบรางใหนํ้าแบบอัตโนมัติโดยมีตัววัดแรงดันนํ้าเมื่อแรงดันตกจะเติมนํ้าอัตโนมัติ 

4. การทําความสะอาดและการจัดการของเสีย 

วิธีการทําความสะอาดโรงเรือนและการพักเลาทําตามขอกําหนดท่ีกรมปศุสัตวกําหนดรวมถึงทําตามขอกําหนดของบริษัท มีการจางคนงานเก็บมูลไก ใชเครื่องพนยาฆาเช้ือ ยาฆาเช้ือท่ีใชทํา

ความสะอาดเกษตรกรเปนผูจัดหามาเอง 

5. การตรวจสอบคุณภาพ และการคัดเลือกไก 

มีการติดตั้งกลองวงจรปดภายในโรงเรือนท่ีเช่ือมกับสมารทโฟนเพ่ือตรวจสอบไก มีการสงตัวอยางไกตรวจเช้ือตามระเบียบยบริษัทและขอกําหนดของกรมปศุสัตว โดยในสัปดาหสุดทายกอน

การจับไกจะมีสัตวแพทยเขามาเก็บช้ินสวนของไกเพ่ือสงตรวจเช้ือท่ีหองตรวจวิเคราะหของบริษัท ในการจับไกขายมี 2 แบบ คือ จับสงบริษัทเพ่ือสงออกตางประเทศจะจับทีเดียวท้ังหมดลง

กลองและสงไปช่ังท่ีหนาโรงเชือด มีการจางแรงงานขางนอกเขามาจับไกให แบบท่ีสอง คือ ขายไกตกไซสใหชาวบานโดยจะจับซอยเพ่ือขายในประเทศใชวิธีช่ังหนาเลา สวนวิธีการขนสงทํา

ตามกฎของกรมปศุสัตวในการเคลื่อนยายสัตว มีการพักเลา 24-25 วันหลังการพนยา 

6. พันธุไก 

เกษตรกรเลี้ยงไกพันธุ Ross โดยมีบริษัทเซนทาโกเปนผูจัดหาให และเคยเลี้ยงสายพันธุอ่ืนกับบริษัทอ่ืนมากอนทําใหรูขอดี ขอเสียของสายพันธุอ่ืนท่ีเคยเลี้ยง 

7. อาหารไก 

ใชอาหารสําเร็จรูปของบริษัท โดยบริษัทเปนผูคํานวณปริมาณอาหารท่ีใชตอรอบให เกษตรกรใหอาหารตามประสบการณวาไกแตละวัยจะกินอาหารปริมาณเทาไหร และดูตามเกณฑการกิน

อาหารท่ีบริษัทคํานวณมาให 

8. ยาและวัคซีน 

เกษตรกรใชวัคซีนท่ีจัดโดยสัตวแพทยจากบริษัทซึ่งเปนผูดูแลและควบคุมโปรแกรมการจายยาให สวนยาและวิตามินเกษตรกรเปนผูจัดหามาใชเองโดยมีสัตวแพทยคอยควบคุมดูแล 

9. การจําหนาย 

จําหนายใหกับบริษัทตามราคาท่ีประกันไว ไกท่ีขายไปมีท้ังสงขายท้ังในและตางประเทศ  
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Fact Sheet 
การประเมินความสามารถดานเทคโนโลยี – อุตสาหกรรมเนื้อไก 

ฟารม: ฟารมไกเนื้อ A3 (จ.พระนครศรีอยุธยา) 

สายพันธุ ไกซี (ไกไขเพศผู) 

 

ปริมาณการเลี้ยง 30,000 ตัว 

จํานวนโรงเรือน 2 โรงเรือน 

รูปแบบโรงเรือน โรงเรือนระบบปด  

จํานวนผูดูแล 1 คน  

รูปแบบธุรกิจ เกษตรพันธสญัญา 

 

คําอธิบายผลการประเมิน 

1. การสรางและเตรียมโรงเรือน 

บริษัทเปนผูคํานวณ ออกแบบโรงเรือนรวมถึงหาชางกอสรางให สรางโรงเรือนระบบปด ในโรงเรือนมีอุปกรณใหอาหารแบบพ้ืนฐาน มีระบบใหนํ้าแบบอัตโนมัติ ติดตั้งระบบระบายอากาศ 

EVAP แบบอัตโนมัติ  
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การสรางและเตรียมโรงเรือน

การระบายอากาศ การ
ควบคุมอุณหภูมิและแสง

การใหอาหารและนํ้า

การทําความสะอาดและการ
กําจัดของเสีย

การตรวจสอบคุณภาพและ
การคัดเลือกไก

พันธุไก

อาหารไก

ยาและวัคซีน

การจําหนาย

ผลการประเมินความสามารถดานเทคโนโลยีของผูประกอบการฟารมไก
A3
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2. การระบายอากาศ ควบคุมอุณหภูมิ และควบคุมแสง 

ใชระบบ EVAP ในการควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือน ใชเซ็นเซอรในการควบคุมการทํางานของระบบ EVAP โดยมีเครื่องวัดอุณหภูมิ ความช้ืน และแรงลม ภายหลังจางชางติดตั้งอุปกรณควบคุม

เวลาเปด-ปดเครื่อง EVAP ท่ีไดในกรณีท่ีอากาศรอนมากก็จะเปดหลายครั้งโดยไมตองรอเซ็นเซอรทํางาน และใชประสบการณสวนตัวในการควบคุมอุณหภูมิดวย มีระบบไฟและเครื่องปนไฟ

สํารอง 

3. การใหอาหารและน้ํา 

เกษตรกรใชถาดอาหารแบบเติมอาหารดวยมือแบบปรับข้ึนลงได ใชวิธีประมาณปริมาณอาหารท่ีไกกิน และใหนํ้าดวยระบบรางนํ้า ยกเวนไกเล็กตองใชคนชวยถือกระบอกนํ้าคอยใหนํ้าไก มี

การจดบันทึกและคํานวณอัตราแลกเน้ือ FCR โดยสุมจับไกมาช่ังนํ้าหนักทุก 7 วัน และบันทึกปริมาณอาหารท่ีใหเพ่ือสงผลใหกับบริษัท 

4. การทําความสะอาดและการจัดการของเสีย 

เกษตรกรทําความสะอาดโรงเรือนดวยตัวเองโดยใชเครื่องพนยา ศึกษาวิธีการฉีดพนดวยตัวเองโดยเลือกใชวิธีการพนยาฆาเช้ือและรมควันโรงเรือน (ฟอรมาลีนผสมดาวทับทีมทําใหเกิดไอ

ควัน) ตามการแนะนําของบริษัท จํานวนวันพักโรงเรือนทําตามขอกําหนดของกรมปศุสัตว 

5. การตรวจสอบคุณภาพ และการคัดเลือกไก 

กอนการจับไกมีการสงตัวอยางไกไปตรวจเช้ือเพ่ือออกใบอนุญาตเคลื่อนยาย จางแรงงานมาจับไกโดยบริษัทเปนผูหามาให ใชวิธีจับไกใสกลองในเลาและใชรางเพ่ือสไลดลังไปท่ีรถขนไก และ

ช่ังนํ้าหนักท่ีหนาโรงเชือด บริษัทใชวิธีจับไกแบบซอยโดยใชเวลาจับประมาณ 3 วัน 

6. พันธุไก 

บริษัทเปนผูจัดหาพันธุไกใหเกษตรกรซึง่ลูกไกซีบรษัิทรับซื้อมาอีกทีเน่ืองจากไมมีโรงฟกเอง เกษตรกรมีประสบการณเลี้ยงไกกับหลายบริษัทและหลายสายพันธุ ทราบถึงขอดีและขอเสียของไก

ซี มีตนทุนตัวละ 2 บาท และสามารถขายไดราคาตัวละ 40 บาท 

7. อาหารไก 

ใชอาหารสําเร็จรูปของบริษัท โดยเกษตรกรเปนผูคํานวณปริมาณอาหารท่ีใชตอรอบเอง ไมมีการใหอาหารเสริม/อาหารตามธรรมชาติอยางอ่ืน หากอาหารไมพอจะตองซื้ออาหารจากท่ีอ่ืนมา

เพ่ิม ใหตามประสบการณวาไกแตละวัยจะกินอาหารปริมาณเทาไหร ถาไกไมกินอาหารจะปรึกษาสัตวแพทยของบริษัทเพ่ือขอเปลี่ยนอาหาร 

8. ยาและวัคซีน 

ยา วัคซีน และวิตามินมีสัตวแพทยจากบริษัทเปนผูดูและควบคุมโปรแกรมการจายยาใหโดยเกษตรกรเปนผูใหดวยตัวเอง วิตามินใชวิธีการผสมลงในนํ้าใหไกกิน ในกรณีท่ีไกปวยเกษตร

สามารถสังเกตไดดวยตัวเองเชนการฟงเสียงและดูลักษณะภายนอก 

9. การจําหนาย 

จําหนายใหกับบริษัทตามราคาท่ีประกันไว ไกถูกสงเขาโรงเชือดแลวจะถูกสงขายในประเทศเทาน้ัน 
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Fact Sheet 
การประเมินความสามารถดานเทคโนโลยี – อุตสาหกรรมเนื้อไก 

ฟารม: ฟารมไกพ้ืนเมือง B1 (จ.นครราชสีมา) 

สายพันธุ ไกโคราช 

 

ปริมาณการเลี้ยง 20,000 ตัว 

จํานวนโรงเรือน 4 โรงเรือน โรงเรือนละ 5,000 ตัว 

รูปแบบโรงเรือน 

⋅ โรงเรือนระบบเปด มีการแบงก้ันหอง เพ่ือความสะดวกใน
การจัดการ แตละโรงเรือนหางประมาณ 5 เมตร 

⋅ ผนังโรงเรือนมีตะแกรงและมานก้ัน พ้ืนปูน กออิฐข้ึนมา
จากพ้ืนสูงประมาณ 40 ซม. ดานบนของผนังติดฝาสังกะสี
และตดิตาขายกันนก หลังคาใชแผนสังกะส ี

จํานวนผูดูแล 2 คน ผูดูแลใหอาหารและนํ้า (ไมนับเจาของฟารม) 

รูปแบบธุรกิจ เกษตรพันธสญัญา 

 

คําอธิบายผลการประเมิน 

1. การสรางและเตรียมโรงเรือน 

โรงเรือนแบบเปด มีโครงสรางแข็งแรง ดานในเปนพ้ืนคอนกรีต โรยแกลบ มีขอนไมสําหรับใหไกนอน ดานขางเปนตาขายและมีผาใบคลุมสามารถปรับข้ึน-ลงได เลี้ยงแบบจํากัดพ้ืนท่ีอยูแตใน

โรงเรือน ใชพ้ืนท่ี 8 ตัวตอตางรางเมตร ผังโรงเรือนดูภมูิศาสตร ทิศทางลมและแสงแดด มีการก้ันหองเพ่ือใหงายตอการจับไกและแบงขนาดของไกใหเทากันเพ่ือไมใหเกิดการแยงอาหาร ใน

โรงเรือนมีอุปกรณใหนํ้าและอาหารท่ีเพียงพอ  
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การระบายอากาศ การ
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การใหอาหารและนํ้า

การทําความสะอาดและการ
กําจัดของเสีย

การตรวจสอบคุณภาพและ
การคัดเลือกไก

พันธุไก

อาหารไก

ยาและวัคซีน

การจําหนาย

ผลการประเมินความสามารถดานเทคโนโลยีของผูประกอบการฟารมไก
B1
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2. การระบายอากาศ ควบคุมอุณหภูมิ และควบคุมแสง 

มีเครื่องวัดอุณหภูมิและเครื่องวัดความช้ืนติดตั้งในโรงเรือน ควบคุมอุณหภูมิหรือระบายอากาศโดยใชวิธีปรับมานก้ันข้ึน-ลงเพ่ือระบายอากาศและกันลม ไมมีการติดตั้งพัดลม มีเทอรโมมิเตอร

และหลอดไฟ เลือกใชหัวกกแกสใหความอบอุน 

3. การใหอาหารและน้ํา 

ใหอาหารเวลาเชาและบาย โดยใชถาดอาหารแบบแขวนสามารถเลื่อนข้ึนลงไดและเติมอาหารดวยมือ มีการบันทึกปริมาณอาหารใชเลี้ยงและดูเทียบกับตารางการกินอาหารของไกแตละชวง

วัยท่ีบริษัทเปนผูคํานวณมาให ติดตั้งรางใหนํ้าท่ีตอมาจากแท็งกนํ้าดานนอกโรงเรือน โดยปรับระดับแท็งกนํ้าใหมีความดันนํ้าท่ีไกทุกชวงวัยสามารถกินได ในขณะท่ีไกเล็กใชวิธีใหคนถือกระติก

หิ้วนํ้าใหความสูงอยูในระดับไกเล็กกินได 

4. การทําความสะอาดและการจัดการของเสีย 

ปฏิบัติการรักษาความสะอาดตามขอกําหนดของกรมปศุสตัว ยาฆาเช้ือไดรับคําแนะนําจากบริษัท เบทาโกร ใชแรงงานคนในการทําวามสะอาด ครั้งแรกใชโซดาไฟผสมผงซักฟอกและสบูใหท่ัว

และขัด แลวพนยาฆาเช้ือโดยใชเครื่องฉีดพน 300 bar ลงแกลบ และพนยาอีกรอบเพ่ือฆาเช้ือโรคและแมลงในแกลบ 

5. การตรวจสอบคุณภาพ และการคัดเลือกไก 

จับไกแบบคละเพศ โดยจางบริษัทขางนอกมีความเช่ียวชาญในการจับและขนสงไก ใชเวลารวดเร็วและแระสิทธิภาพดี จับไกใสลังไกดวยมือ และขนข้ึนรถ ไกท่ีตกเกรดจะถูกคัดออก ไมมีการ

ใชเครื่องจักรในการเคลื่อนยาย วิธีการขนสงทําตามกฎของกรมปศุสัตวในการเคลื่อนยายสัตว 

6. พันธุไก 

รับซื้อลูกไกโคราชจากฟารมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเช่ือถือได ราคาตัวละ 20 บาท มีการทดลองเลี้ยงไกพ้ืนเมืองหลายชนิดพรอมกัน (แยกหอง) เพ่ือทดสอบความเหมาะสมในการ

เลี้ยงและการเติบโตจนเลือกไกโคราชมาเลี้ยง 

7. อาหารไก 

ใชอาหารสําเร็จรูปของบริษัทเบทาโกร ซึ่งเปนผูคํานวณปริมาณอาหารท่ีใชตอรอบให ไมมีการใหอาหารเสริมหรืออาหารตามธรรมชาติ ในอดีตเกษตรกรเคยผลิตอาหารเองโดยคํานวณจาก

สัดสวนโปรตีน ใหไดตามเกณฑของ มทส. แตตนทุนแพงและการดูแลรักษายากจึกวาการใชอาหารสําเร็จรูปจึงเลิกทํา เกษตรกรใหปริมาณอาหารตามประสบการณและอิงตามเกณฑการกิน

อาหารท่ีบริษัทคํานวณมาให 

8. ยาและวัคซีน 

ยา วัคซีน และวิตามินมีสัตวแพทยจากบริษัทเปนผูดูและควบคุมโปรแกรมการจายยาให 

9. การจําหนาย 

จําหนายใหกับบริษัทเบทาโกร ตามราคาท่ีประกันไว นอกจากน้ีมีการจําหนายไกตกเกรดท่ีถูกคัดท้ิงสูตลาดรับซื้อภายนอกดวย  
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ภาคผนวก ง สรุปกิจกรรมการสัมภาษณและการประเมิน (อุตสาหกรรมเนื้อไก) 

 

ลําดับ วัน-เดือน-ป สถานท่ีสมัภาษณ กิจกรรม ผูใหสัมภาษณ สังกัด/หนวยงาน/สถานประกอบการ 

1 31 มี.ค. 2563 สัมภาษณผานระบบ
ออนไลน 

สัมภาษณผูประกอบ 
การฟารมไกเน้ือ 

ดร.อัศวิน สุทธิวิเชียรโชต ิ ผูประกอบการฟารมไกเน้ือ  
(จ.ชลบุรี) 

2 8 เม.ย. 2563 สัมภาษณผานระบบ
ออนไลน 

สัมภาษณผูเช่ียวชาญดานการ
พัฒนาสายพันธุไกพ้ืนเมือง KKU 

ศ.ดร.มนตชัย ดวงจินดา นักวิจัยดานการพัฒนาสายพันธุไกพ้ืนเมือง KKU  
(ม.ขอนแกน) 

3 10 เม.ย. 2563 สัมภาษณผานระบบ
ออนไลน 

สัมภาษณผูเช่ียวชาญจากฝายวิจัย
และพัฒนาไกเน้ือ บริษัทเอกชน 

น.สพ.รุจเวทย ทหารแกลว ผูเช่ียวชาญจากเอกชน ฝายวิจัยและพัฒนา  
บริษัท เบทาโกร 

4 27 เม.ย. 2563 สัมภาษณผานระบบ
ออนไลน 

สัมภาษณผูเช่ียวชาญจากสมาคม
ผูผลิตไกเพ่ือสงออกไทย (ไกเน้ือ) 

คุณคึกฤทธ์ิ อารีปกรณ ผูจัดการ สมาคมผูผลิตไกเพ่ือสงออกไทย 

5 11 พ.ค. 2563 สัมภาษณผานระบบ
ออนไลน 

สัมภาษณผูประกอบการฟารมไก
พ้ืนเมือง 

คุณชวิศ จําปาจ ี เกษตรกรฟารมไกพ้ืนเมือง 
ไกสา/ไกสามสาย (จ.นาน) 

6 13 พ.ค. 2563 สัมภาษณผานระบบ
ออนไลน 

สัมภาษณผูเช่ียวชาญดานไก
พ้ืนเมืองจากบริษัทเอกชน 

คุณสเุมธ มั่งคั่ง กรรมการผูจดัการ  
บริษัท ประชารัฐรักสามคัคีขอนแกน จํากัด 

7 13 พ.ค. 2563 สัมภาษณผานระบบ
ออนไลน 

สัมภาษณผูประกอบการฟารมไก
พ้ืนเมือง 

คุณสุชาดา หนองโยธา เกษตรกรฟารมไกพ้ืนเมืองไก KKU1  
(จ.ขอนแกน) 

8 28 พ.ค. 2563 สัมภาษณผานระบบ
ออนไลน 

สัมภาษณผูเช่ียวชาญดาน
เศรษฐศาสตรการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง 

รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล นักวิจัยดานเศรษฐศาสตร - การเลีย้งไกพ้ืนเมือง  
(ม.แมโจ) 

9 28 พ.ค. 2563 สัมภาษณผานระบบ
ออนไลน 

สัมภาษณผูประกอบการฟารมไก
พ้ืนเมือง 

คุณนิติ เท่ียงจินดา เกษตรกรฟารมไกพ้ืนเมือง  
ไกประดูหางดํา (จ.เชียงใหม) 

10 27 พ.ย. 2563 ฟารมเลี้ยงไกโคราช  
ม.เทคโนโลยสีุรนารี
(มทส.) ต.สรุนารี  
อ.เมืองนครราชศรีมา 
จ.นครราชศรีมา 

⋅ สัมภาษณผูเช่ียวชาญดานการ
ปรับปรุงพันธุไกพ้ืนเมือง หัวหนา
โครงการการเลี้ยงและการผลิต
พันธุไกโคราช ฟารม มทส. 

คุณณัฐวัฒน ตันพล นักวิชาการเกษตร ฝายวิสาหกิจ  หัวหนาโครงการการ
เลี้ยงและการผลติพันธุไกโคราช  

ฟารม มทส.  
จ.นครราชศรีมา 
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ลําดับ วัน-เดือน-ป สถานท่ีสมัภาษณ กิจกรรม ผูใหสัมภาษณ สังกัด/หนวยงาน/สถานประกอบการ 

⋅ เยี่ยมชมฟารมมารท และโรงฟก
ไขไกโคราช ฟารม มทส. 

11 27 พ.ย. 2563 ฟารมไกพ้ืนเมือง B1 
จ.นครราชศรีมา 
 

สัมภาษณผูประกอบการฟารมไก
พ้ืนเมืองและประเมินขีด
ความสามารถดานเทคโนโลยีของ
ผูประกอบการ 

เกษตรกร/ผูประกอบการ เจาของฟารม 

12 15 ธ.ค. 2563 ฟารมไกเน้ือ A1  
กรุงเทพมหานคร 

สัมภาษณเจาหนาท่ีจาก บ.เอกชน 
ผูคาไกเน้ือและประเมินขีด
ความสามารถดานเทคโนโลยีของ
ผูประกอบการ 

เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของและ
ผูดูแลฟารม 

ฝายไกประกัน. และฝายฟารมบรษัิท  
ท่ีปรึกษาคณะผูบริหารระดับสูง  

ฝายสาํนักกลยุทธฯ และฝายผลติปศุสัตว  

13 22 ธ.ค. 2563 ฟารมไกเน้ือ A2 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

สัมภาษณผูประกอบการฟารมไก
เน้ือและประเมินขีดความสามารถ
ดานเทคโนโลยีของผูประกอบการ 

เกษตรกร/ผูประกอบการ เจาของฟารม 

14 22 ธ.ค. 2563 ฟารมไกเน้ือ A3 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

สัมภาษณผูประกอบการฟารมไก
เน้ือและประเมินขีดความสามารถ
ดานเทคโนโลยีของผูประกอบการ 

เกษตรกร/ผูประกอบการ เจาของฟารม 
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ภาคผนวก จ ผลการประเมินความสามารถดานเทคโนโลยี (อุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา) 

กลุมผูประกอบการโรงไฟฟา (E) 

บริษัท E1 

ขอมูลเบ้ืองตนขององคกร 

 บริษัทขนาดใหญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดําเนินกิจการใน 3 กลุมธุรกิจ ไดแก 1) กลุมธุรกิจผลิตและจําหนายนํ้ามันไบโอดีเซล กลีเซอรีนบริสุทธ์ิ ผลิตภัณฑพลอยได และสาร
เปลี่ยนสถานะ 2) กลุมธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาจากพลงังานหมุนเวียน และ 3) กลุมธุรกิจอ่ืนๆ เชน ธุรกิจพลังงานเพ่ืออนาคต และธุรกิจวิจัยและพัฒนา โดยเมื่อไมนานมาน้ีบริษัทเริ่ม
ขยายธุรกิจโดยลงทุนในธุรกิจพลังงานเพ่ืออนาคตเพ่ิมเติม ไมวาจะเปนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟา (charging station) สําหรับรถยนตไฟฟา การผลิตยานยนตไฟฟา และธุรกิจผลิตแบตเตอรี่
สําหรับยานยนตไฟฟา โดยมีแนวคิดท่ีจะสรางสภาพแวดลอม (ecosystem) ทางธุรกิจใหพรอมรองรับอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาของประเทศไทย  

 บริษัทมีการลงทุนเพ่ือรองรับธุรกิจพลังงานเพ่ืออนาคตในหลายๆดาน เชน การสรางโรงงานในพ้ืนท่ีพิเศษท่ีภาครัฐใหสิทธิประโยชนในการลงทุน การพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการขยาย
ธุรกิจ การเขาซื้อหุนของบริษัทตางประเทศเพ่ือถายโอนความรูและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ 

 

การประเมินขีดความสามารถของผูประกอบการในภาพรวม (overall capability assessment) 

ผูประกอบการ
กลุมเปาหมาย 

ศักยภาพ 
(capability) 

ปญหาและอุปสรรค 
(bottleneck) 

กลยุทธดานการพัฒนาเทคโนโลยี 
(strategy for technology & RDI activities) 

ดานการผลิต 
(production) 

1. แบตเตอรี่ 

• ลงทุนบริษัทแบตเตอรี่ท่ีมีประสบการณในการ
ผลิตและทําวิจยั ในตางประเทศ 

• มีเทคโนโลยีเฉพาะเปนของตัวเอง 

• มีฐานการผลิตในประเทศไทย 

2. สถานีอัดประจุไฟฟา  

1. แบตเตอรี่ 
(โรงงานอยูในระหวางการสราง และยังไมได
ดําเนินการผลติ)  

2. สถานีอัดประจุไฟฟา  

• กฎระเบียบในการใหบริการซื้อขายไฟฟายังไม
ชัดเจน 

ดานทรัพยากร 

• มีการพัฒนากําลังคนดานระบบอัตโนมัติ 
(automation) รวมกับสถาบันการศึกษา 

 
ดานเครือขาย 
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ผูประกอบการ
กลุมเปาหมาย 

ศักยภาพ 
(capability) 

ปญหาและอุปสรรค 
(bottleneck) 

กลยุทธดานการพัฒนาเทคโนโลยี 
(strategy for technology & RDI activities) 

• มีเทคโนโลยีเปนของตัวเอง 

• มีการลงทุนในสถานีอัดประจุไฟฟา ติดตั้ง
เครื่องประจุอัด และใหบริการซอมบํารุง
ครอบคลมุท่ัวประเทศ 

3. ยานยนตไฟฟา 

• มีความสามารถในการออกแบบ 

• มีผลติภณัฑท่ีหลากหลาย 

• เนนตลาดรถยนตและเรอืโดยสารสาธารณะ 

• เนนผลติรถใหกับตลาดเฉพาะกลุม เชน รถ
ตนทุนต่ํา 

• มีความเสี่ยงในการลงทุน สถานีอัดประจไุฟฟา
สําหรับรถยนตไฟฟาท่ีมีเทคโนโลยข้ัีนสูง 

3. ยานยนตไฟฟา 

• ยังไมมีการทํามาตรฐาน/ทดสอบรถ 

• การผลิตมีปริมาณนอย ทําใหยังไมมีซัพพลาย
เออรช้ินสวนภายในประเทศ  

• มาตรการภาษีภายใต FTA ทําใหไมสามารถ
แขงขันกับผูผลติจากจีนได 

• ภาครัฐยังไมมรีะเบียบการจดทะเบียน
โรงงานผลติยานยนตไฟฟา 

• พัฒนาเครือขายรวมกับสถาบันวิจยัใน
ตางประเทศ เพ่ือใหไดรบัสิทธิประโยชนดาน การ
วิจัยและพัฒนา 

• เจรจาเพ่ือปรับแกกฎระเบียบรองรับธุรกิจใหมท่ี
เก่ียวของ 

• อาศัยการนําเขาช้ินสวนจากตางประเทศ 

ดานบริการ 
(mobility)  

• มีการพัฒนาซอฟตแวรสําหรับการจายเงิน
อิเล็กทรอนิกส (e-payment) ระบบติดตาม
ตําแหนง (vehicle tracker) และใหขอมูลจุด
บริการ 

• มีการเก็บขอมลูผูใช เพ่ือนํามาวิเคราะห
พฤติกรรมผูใชในอนาคต 

(อยูระหวางการทดลองใชและเก็บขอมูล) • พัฒนาแพลตฟอรม (platform) เพ่ือใหบริการ
อยางครบวงจร 

 

ดานการผลิต (production) 

บริษัทมีธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟา ทําใหมีศักยภาพในเทคโนโลยีดานการผลิตและกักเก็บไฟฟา และยังมีนโยบายท่ีจะขยายธุรกิจโดยลงทุนในธุรกิจพลังงานเพ่ือ

อนาคต มีการลงทุนในธุรกิจพลังงานดานแบตเตอรี่ในตางประเทศและสรางโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทย มีการลงทุนในสถานีอัดประจุไฟฟา ติดตั้งเครื่องประจุอัด และใหบริการซอมบํารุง
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ครอบคลุมท่ัวประเทศ รวมท้ังสามารถออกแบบและผลิตยานยนตไฟฟาท่ีหลากหลาย โดยเริ่มตนจะเนนตลาดเฉพาะกลุม เชน รถยนต และเรือโดยสาธารณะ มีกลยุทธในการพัฒนากําลังคนดาน

ระบบอัตโนมัติ (automation) รวมกับสถาบันการศึกษา และพัฒนาเครือขายรวมกับสถาบันวิจัยในตางประเทศ เพ่ือใหไดรับสิทธิประโยชนดาน การวิจัยและพัฒนา 

ดานบริการ (mobility) 

ปจจุบันบริษัทมีการพัฒนาแพลตฟอรม (platform) เพ่ือใหบริการผูบริโภคอยางครบวงจร ท้ังการจายเงินอิเล็กทรอนิกส (e-payment) ระบบติดตามตําแหนง (vehicle tracker) ยานยนต 
และการใหขอมูลจุดบริการสถานีอัดประจุไฟฟา โดยทําการเก็บขอมูลผูใชงานเพ่ือนํามาวิเคราะหพฤติกรรมผูใชงาน (consumer behaviour analysis) เพ่ือนํามาพัฒนาโมเดลธุรกิจตอไปในอนาคต 

 

การประเมินขีดความสามารถดานเทคโนโลยีของบริษัทดวย CAT 

มิติการประเมิน คะแนน บริษัท E1 

Awareness 4 

 

Search 4 

Core 
competence 

3.5 

Strategy 4 

Assessment 
and selection 

4 

Acquisition 4 

Implementation 3.5 

KM 3.5 

Linkage 3.5 

 

คําอธิบายผลการประเมิน 

0
1
2
3
4

Awareness

Search

Core competence

Strategy

Assessment and
selectionAcquisition

Implementation

KM

Linkage
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1. การตระหนักรูถึงเทคโนโลยี (awareness) 

บริษัทมีมีการตระหนักรูในเรื่องเทคโนโลยีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงมาก เพราะเห็นวาบริษัทจะสามารถนําเทคโนโลยีหรือองคความรูใหมมาขยายธุรกิจจากกลุมพลังงานไฟฟาท่ีเปนธุรกิจเดิมได 

2. การแสวงหาเทคโนโลยี (search)  

บริษัทมีการหาขอมูลเก่ียวกับเทคโนโลยีใหมท่ีเหมาะกับธุรกิจมาก เพราะบริษัทมีการหาเทคโนโลยีและผูผลิตท่ีมีองคความรูจริงในเทคโนโลยีน้ัน และเขาไปลงทุนในกิจการเพ่ือใหใหไดมาซึ่ง

องคความรูทางเทคโนโลยี เชนการเขาลุงทุนในบริษัทผลิตแบตเตอรี่ในตางประเทศเพ่ือจะไดองคความรูและมีกําลังการผลิตท่ีตอบสนองกับการขยายกิจการของบริษัท 

3. การพัฒนาเทคโนโลยีหลัก (core competence)  

บริษัทมีการพัฒนาเทคโนโลยีดี แตการนําเทคโนโลยีการผลิตยานยนตไฟฟาเขามาในกลุมธุรกิจเปนการขยายการดําเนินธุรกิจ ซึ่งอาจสงเสริมเทคโนโลยีของกลุมธุรกิจแตไมไดพัฒนา

เทคโนโลยีหลักขององคกร 

4. การกําหนดกลยุทธทางเทคโนโลยี (strategy)  

บริษัทมีการกําหนดกลยุทธเทคโนโลยีเพ่ือใชทางธุรกิจดี เพราะบริษัทมีวิสัยทัศน และเปาหมาย ท่ีจะพัฒนาธุรกิจและพัฒนาตราสินคาของยานพาหนะไฟฟาชัดเจน มีการกําหนดแผนการ

ลงทุนและแผนการตลาดอยางเปนรูปธรรมในการดําเนินธุรกิจดานยานพาหนะไฟฟาใหพรอมรองรับอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาของประเทศไทยท่ีจะขยายตัวในอนาคต 

5. การประเมินและเลือกเทคโนโลยี (assessment and selection)  

บริษัทมีการประเมินและเลือกเทคโนโลยีท่ีธุรกิจตองการดี เพราะเปนบริษัทขนาดใหญท่ีมีวิสัยทัศนในการลงทุนดานพลังงานไฟฟาท่ีชัดเจน การประเมินและเลือกเทคโนโลยีจึงมีการพิจารณา

จากผูเก่ียวของหลายฝาย เชน ฝายวิจัยและพัฒนา ฝายผลิต และฝายบริหาร เพ่ือท่ีจะเลือกเทคโนโลยีท่ีสรางประโยชนกับกลุมธุรกิจมากท่ีสุด 

6. การไดมาซ่ึงเทคโนโลยี (acquisition)  

บริษัทมีการถือครองสิทธ์ิในเทคโนโลยีมาก เน่ืองจากบริษัทมีการวิจัยและพัฒนาในเทคโนโลยีเองหรือดําเนินการรวมกับหนวยงานวิจัยตางๆ เชน การพัฒนาเรือไฟฟา การพัฒนารถยนตไฟฟา 

รวมท้ังมีการลงทุนในกิจการท่ีมีเทคโนโลยีเฉพาะทางท่ีกลุมธุรกิจตองการใชงาน เชนแบตเตอรี่  

7. การนําเทคโนโลยีไปใช (implementation) 

บริษัทมีการนําความรูทางเทคโนโลยีมาใชดี แตในการดําเนินงานในการพัฒนารถยนตไฟฟายังไมชัดเจน ยังไมเห็นตนแบบและการทดลองใชงานจริงของรถยนตไฟฟาท่ีบริษัทใหความสําคัญ 

8. การจัดการองคความรู (knowledge management)  

บริษัทมีการเรียนรูดานเทคโนโลยีของกลุมธุรกิจดี แตการถายทอดความรูดานยานพาหนะไฟฟาในกลุมธุรกิจอาจจยังไมชัดเจน เน่ืองจากบริษัทเพ่ิงเริ่มดําเนินงานในธุรกิจยานพาหนะไฟฟาไม

นาน และเปนการเรียนรูภายในกลุมธุรกิจไมไดรวมกับหนวยงานภายนอก   

 

 

9. การพัฒนาและใชประโยชนจากเครือขาย (linkage)  
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บริษัทมีความรวมมือกับหนวยงานตางๆ เชน ความรวมมือทางธุรกิจในการพัฒนาการลงทุนรวมกัน และความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา แตความรวมมือเรื่องยานพาหนะไฟฟา

ยังไมชัดเจน 

 

ขอสังเกตสําหรับกลุมผูประกอบการโรงไฟฟา 

• ผูประกอบการในกลุมน้ีมีกระจายการลงทุน (diversification) ไปสูธุรกิจการผลิตยานยนตไฟฟา เน่ืองจากมีการลงทุนในระบบแบตเตอรี่และสถานีอัดประจุอยูแลว และแบตเตอรี่เปนช้ินสวน
ท่ีมีมูลคาสูงในยานยนตไฟฟา อยางไรก็ตาม ธุรกิจหลักของผูประกอบการยังคงเปนธุรกิจระบบแบตเตอรี่และสถานีอัดประจุ โดยการขยายการลงทุนไปสูธุรกิจการผลิตและประกอบรถยนต 
(vehicle assembly) และธุรกิจการใหบริการคมนาคมขนสง (mobility service) ท่ีครอบคลุมระบบบริหารและติดตามพิกัดตําแหนงยานพาหนะ (fleet management) น้ันถือเปนโอกาส
ในการเขาถึงผูบริโภคโดยตรง 

• ผูประกอบการในกลุมน้ีมีเม็ดเงินลงทุนท่ีมากพอท่ีจะลงทุนดวยตัวเอง ทําใหลักษณะการลงทุนเปนรูปแบบการรวมทุนกับบริษัทตางประเทศหรือเปนการรวมทุนกับวิสาหกิจเริ่มตนในประเทศ
ไทยเพ่ือเขาถึงเทคโนโลยีท่ีพรอมใชงานแลว เพ่ือสรางตลาดผูใชงานสถานีอัดประจุและแบตเตอรี่ ตลอดจนเก็บขอมูลผูใชงานสถานีอัดประจุและแบตเตอรี่ท่ีเริ่มมีการทยอยติดตั้งท่ัวประเทศ 

• ลักษณะของยานยนตไฟฟาท่ีผลิตข้ึนไมเนนการแขงขันกับคายรถยนตยักษใหญท่ีมีอยูเดิม แตเนนกลุมลูกคาท่ีมีลักษณะความตองการเฉพาะ อาทิ การเชาใชงานรายช่ัวโมง หรือ การว่ิงใน
เสนทางเฉพาะ 
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กลุมผูผลิตช้ินสวน (P) 

บริษัท P1 

ขอมูลเบ้ืองตนขององคกร 

 ในชวงเริ่มตน บริษัทไดรับองคความรูและประสบการณในการผลิตแมพิมพและช้ินสวนรถยนตจากบริษัทแม โดยมีวัตถุประสงคในการกอตั้งบริษัทคือ เพ่ือวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ใช
วัสดุและเทคโนโลยสีมัยใหม และนําไปตอยอดในเชิงพาณิชย มีผลิตภัณฑท่ีเปนเปาหมายคือ ยานพาหนะสมัยใหม โดยมีความสามารถทางดานวิศวกรรมระดบัสูง ท้ัง CAD/CAM/CAE การออกแบบ
ผลิตภัณฑท่ีมีความซับซอน ความรูในการข้ึนรูปโลหะนํ้าหนักเบาสมัยใหม ความเขาใจในกระบวนการผลิตตางๆ มีระบบควบคุมอัตโนมัติ (automation) และมีฐานหวงโซอุปทาน (supply chain) 
อยางครบวงจร 

 สําหรับผลิตภัณฑประเภทยานยนตไฟฟา ปจจุบันบริษัททํารถบัสไฟฟาโดยมีความรวมมือทางเทคโนโลยีจาก สวทช. และมีแผนท่ีจะทําเรือไฟฟาในอนาคต 

การประเมินขีดความสามารถของผูประกอบการในภาพรวม (overall capability assessment) 

ผูประกอบการ
กลุมเปาหมาย 

ศักยภาพ 
(capability) 

ปญหาและอุปสรรค 
(bottleneck) 

กลยุทธดานการพัฒนาเทคโนโลยี 
(strategy for technology & RDI activities) 

ดานการผลิต 
(production) 

• การประกอบยานยนต 

• มีฐานความรูจากกลุมธุรกิจเดิม 

• มีเครือขายผูผลิตช้ินสวนจากกลุมธุรกิจเดมิครบ
ท้ังหวงโซอุปทาน 

• มีความสามารถทางดานวิศวกรรมท่ีใชในการ
ออกแบบยานยนต 

• มีความสามารถดานวัสดุศาสตร 

• มีความสามารถดานการบริหารจัดการ
กระบวนการผลติ (production process 
management) 

• ความนาเช่ือถือของตราสินคา (brand) และ
ความสามารถดานการตลาดในการเปนผูผลติ
รถยนต 

• การทดสอบมาตรฐานในประเทศ 

• ความรวมมือกับหนวยงานรัฐ 

ดานทรัพยากร 

• การซื้อเทคโนโลยจีากภายนอกท่ีไมใชเทคโนโลยี
ท่ีบริษัทมีศักยภาพในการผลิตสูง 

 
ดานเครือขาย 
- 
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ผูประกอบการ
กลุมเปาหมาย 

ศักยภาพ 
(capability) 

ปญหาและอุปสรรค 
(bottleneck) 

กลยุทธดานการพัฒนาเทคโนโลยี 
(strategy for technology & RDI activities) 

• มีความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนารวมกับ
สถาบันวิจัยในประเทศ 

ดานบริการ 
(mobility)  

- - - 

 

ดานการผลิต (production)  

มีความสามารถในการประกอบยานยนต โดยมีฐานความรูและเครือขายซัพพลายเออรจากกลุมธุรกิจเดิม มีความสามารถทางดานวิศวกรรมท่ีใชในการออกแบบยานยนต ดานวัสดุศาสตร 

และการบริหารจัดการกระบวนการผลติ (production process management) นอกจากน้ี ยังมีความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนารวมกับสถาบันวิจัยในประเทศ แตประสบปญหาในดานความ

นาเช่ือถือของตราสินคา (brand) ความสามารถดานการตลาด และการทดสอบมาตรฐานในประเทศ รวมท้ังยังขาดความรวมมือกับหนวยงานรัฐ โดยมีกลยุทธดานเทคโนโลยีคือ การซื้อเทคโนโลยี

จากภายนอกท่ีไมใชเทคโนโลยีท่ีบริษัทมีศักยภาพในการผลิตสูงเขามาตอยอดทางธุรกิจ 

ดานบริการ (mobility)  
ปจจุบันยังไมมีการดําเนินธุรกิจในดานการใหบริการ 
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การประเมินขีดความสามารถดานเทคโนโลยีของบริษัทดวย CAT 

มิติการประเมิน คะแนน บริษัท P1 

Awareness 4 

 

Search 4 

Core 
competence 

4 

Strategy 4 

Assessment 
and selection 

4 

Acquisition 3 

Implementation 4 

KM 4 

Linkage 3 

 

คําอธิบายผลการประเมิน 

1. การตระหนักรูถึงเทคโนโลยี (awareness) 

บริษัทมีการตระหนักรูถึงความทาทายทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา และสามารถระบุเทคโนโลยีท่ีมีความสําคัญในอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาสําหรับการดําเนินธุรกิจในไทย 

(ไดแก โครงสรางยานยนตไฟฟา มอเตอรนํ้าหนักเบา และชุดขับเคลื่อนนํ้าหนักเบา) 

2. การแสวงหาเทคโนโลยี (search)  

บริษัทเห็นถึงโอกาสทางเทคโนโลยีตางๆ โดยบริษัทรูจักกับซัพพลายเออรตลอดท้ังหวงโซการผลิต และรูจักกับบริษัทท่ีมีศักยภาพและมีความพรอมท่ีจะรวมมือกันทางธุรกิจในการซื้อช้ินสวน

สําหรับยานยนตไฟฟาท่ีทางบริษัทยังไมสามารถผลิตเองได 

0
1
2
3
4

Awareness

Search

Core competence

Strategy

Assessment and
selectionAcquisition

Implementation

KM

Linkage
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3. การพัฒนาเทคโนโลยีหลัก (core competency)  

บริษัทมีความเช่ียวชาญดานการออกแบบและผลิตโครงสรางรถยนตโดยใชอลูมิเนียม (มีความแข็งแรง นํ้าหนักเบา และไมเปนสนิม) สามารถนําองคความรูเดิมมาใชประโยชนและตอยอดทาง

ธุรกิจในอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา มีความรวมมือกับ สวทช. ในการออกแบบ (design) และจําลองการทํางาน (simulation) สําหรับโครงสรางยานยนตไฟฟา และสามารถนําความสามารถ

ในการผลิตโครงสรางมาประกอบรวมกับอุปกรณตางๆในยานยนตไฟฟาได 

4. การกําหนดกลยุทธทางเทคโนโลยี (strategy)  

เน่ืองจากตัวผูบริหารเองเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาเทคโนโลยี จึงมีการกําหนดกลยุทธในการพัฒนาเทคโนโลยี โดยมีการลงทุนและมีทีมงานท่ีรับผิดชอบในเรื่อง R&D 

5. การประเมินและเลือกเทคโนโลยี (assessment and selection)  

บริษัทมีความเขาใจในอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาอยางดีเยี่ยม ทําใหสามารถประเมินและเลือกซื้อเทคโนโลยีใหมท่ีมีความเหมาะสมกับบริษัท และสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยี

เหลาน้ันไดอยางเต็มท่ี 

6. การไดมาซ่ึงเทคโนโลยี (acquisition)  

บริษัทมีการออกแบบผลิตภัณฑ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเองในการดําเนินงานเชิงพาณิชยและตอยอดองคความรูของบริษัท 

7. การนําเทคโนโลยีไปใช (implementation) 

บริษัทสามารถใชองคความรูเดิมในเรื่องการทําแมพิมม และผลิตช้ินสวนยานยนต มาตอยอดสําหรับการผลิตโครงสรางยานยนตไฟฟาได และสามารถนําช้ินสวนจากบริษัทภายนอกมา

ประกอบเขาดวยกันเปนยานยนตไฟฟาได 

8. การจัดการความรู (knowledge management)  

บริษัทมีการจัดการประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ และนําองคความรูไปพัฒนาโครงการในอนาคต 

9. การพัฒนาและใชประโยชนจากเครือขาย (linkage)  

บริษัทมีความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีมีอยูเดิม เชน รวมมือกับ สวทช. ในการออกแบบและทดสอบตัวรถ รวมมือกับบริษัทเอกชนในการนําช้ินสวนยานยนต

ไฟฟาตางๆเขามาประกอบ เปนตน 

 

ขอสังเกตสําหรับกลุมผูผลิตชิ้นสวน 

• ผูประกอบการกลุมน้ีเปนผูประกอบการไทยในธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญท่ีเดิมเปน OEM ช้ินสวน เล็งเห็นโอกาสในการสรางแบรนดรถยนตของเอง เน่ืองจากมีความสามารถเดิมในการ
ผลิตช้ินสวนและประกอบรถยนต สามารถใชหวงโซอุปทานเดิม อาศัยเพียงการนําเขาระบบขับเคลื่อนและแบตเตอรี่มาก็สามารถประกอบรถยนตได จึงมีความพยายามการสรางรถยนตท่ีเปน
แบรนดทองถ่ินในตลาดรอง เพ่ือใชงานกับกลุมลูกคาเพ่ือการขนสงเชิงพาณิชยเปนกลุมแรก  
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• กลุมผูผลิตช้ินสวนกลุมน้ีมีการทําวิจัยและพัฒนาอยางเขมขนรวมกับสถาบันวิจัยและบริษัทผูผลติช้ินสวนและผูประกอบท่ีเปนธุรกิจหลกัของตนเอง อยางไรก็ตามในสวนท่ีไมใชเทคโนโลยหีลกั
ของบริษัท จะอาศัยการดําเนินธุรกิจแบบพันธมิตรรวมกับบริษัทอ่ืนท่ีมีความเช่ียวชาญแตกตางกันเพ่ือเตมิเตม็ซึ่งกันและกัน ทําใหผลิตภัณฑสามารถออกขายในทองตลาดได หากแตเน่ืองจาก
เปนการผลิตและทดสอบภายในประเทศจึงยังติดขอจํากัดดานมาตรฐานการทดสอบรถยนตท้ังคันของในประเทศและตางประเทศท่ีแตกตางกันทําใหการสรางแบรนดในกลุมยานยนตเฉพาะ
ทางจึงเปนเปาหมายหลัก   
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กลุมผูประกอบยานยนตขนสงสาธารณะ (T) 

บริษัท T1 

ขอมูลเบ้ืองตนขององคกร 

บริษัทเริ่มตนธุรกิจจากการนําไมมาตอประกอบเปนกระบะบรรทุกหกลอและสบิลอสาํหรับบรรทุกสนิคาเกษตร ตอมาบริษัทเริ่มประยุกตธุรกิจไมประกอบไปเปนผูผลติรถพวง และตอยอด
ความเช่ียวชาญไปยังธุรกิจท่ีเก่ียวของ โดยในปจจุบันผลิตภัณฑหลักของบริษัทประกอบดวย ผลิตภัณฑดานโลจิสติกส ผลิตภัณฑดาน fabrication ผลิตภัณฑภาคพ้ืนสนามบิน (GSE) และผลิตภณัฑ
ดานการปองกันประเทศ นอกจากน้ี บริษัทยังมีผลิตภัณฑดานซอฟตแวรเพ่ือใชในการบริหารจัดการยานพาหนะ 

 บริษัทเริ่มดําเนินธุรกิจยานยนตไฟฟาจากการท่ีนํ้ามันมีราคาสูงข้ึนชวงหน่ึงในอดีต แตพอราคานํ้ามันเริ่มปรับลดลง บริษัทไดหันมาลองขยายธุรกิจดานการเปน solution provider ท่ี
ครอบคลุมท้ังการผลิตพลังงานทดแทนและสถานีอัดประจุ และมีโอกาสไดรวมวิจัยกับ Industrial Technology Research Institute (ITRI) ประเทศไตหวันในดานอิเล็กทรอนิกสและซอฟตแวร 

 

การประเมินขีดความสามารถของผูประกอบการในภาพรวม (overall capability assessment) 

ผูประกอบการ
กลุมเปาหมาย 

ศักยภาพ 
(capability) 

ปญหาและอุปสรรค 
(bottleneck) 

กลยุทธดานการพัฒนาเทคโนโลยี 
(strategy for technology & RDI activities) 

ดานการผลิต 
(production) 

1. การประกอบรถ 

• มีฐานความรูจากกลุมธุรกิจเดิม 

• มีเครือขายผูผลิตช้ินสวนจากกลุมธุรกิจเดมิ
ครบท้ังหวงโซอุปทาน 

2. Firmware/software (ECU) 

• มีองคความรูจากบริษัทตางชาติท่ีไปควบรวม
กิจการ 

• มีความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนา กับ
สถาบันวิจัยท้ังในและตางประเทศ 

1. การประกอบรถ 
- 

2. Firmware/software (ECU) 

• ยังไมไดดําเนินการดานมาตรฐานการทดสอบ 

• ตองใชสถานท่ีทดสอบจากตางประเทศ 

• ยังไมมีกําลังคนท่ีมีความรูและทักษะเฉพาะ
ดาน 

ดานทรัพยากร 

• สรางทีมวิจัยและพัฒนา 
 
ดานเครือขาย 

• สรางความรวมมือกับหนวยงานรัฐท่ีเก่ียวของกับ
มาตรฐานการทดสอบ 

• สรางความรวมมือกับสถาบันวิจัยในตางประเทศ
เพ่ือพัฒนาความสามารถทางดานซอฟตแวร 
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ผูประกอบการ
กลุมเปาหมาย 

ศักยภาพ 
(capability) 

ปญหาและอุปสรรค 
(bottleneck) 

กลยุทธดานการพัฒนาเทคโนโลยี 
(strategy for technology & RDI activities) 

ดานบริการ 
(mobility)  

• มีฐานความรูจากกลุมธุรกิจเดิม 

• มีเครือขายทางธุรกิจ 

• มีเทคโนโลยีเปนของตัวเอง 

• มีศูนยซอมบํารุงกระจายอยูท่ัวประเทศ 

• ลูกคายังไมมีความรูความเขาใจและ
ประสบการณการใชยานยนตไฟฟา 

• ตองพัฒนาทักษะบุคลากร (upskill, reskill, 
newskill) ดานการซอมบํารุง 

ดานทรัพยากร 

• สรางทีมวิจัยและพัฒนา 
 
ดานเครือขาย 

• สรางประสบการณการใชยานยนตไฟฟาใหกับ
ลูกคา โดยการใหทดลองใช 

• สรางโมเดลทางธุรกิจใหมในการใหบริการยาน
ยนตไฟฟา 

• สรางความรวมมือแบบ Corporate Venture 
Capital (CVC) ดานโลจสิติกส 

• สรางความรวมมือกับสถาบันการศกึษาและ
บริษัทท่ีจัดฝกอบรม ท้ังในและตางประเทศเพ่ือ
พัฒนาบุคลากร 

 

ดานการผลิต (production)  

ในเรื่องการประกอบรถ บริษัทมีฐานความรูจากกลุมธุรกิจเดิม และมีเครือขายซัพพลายเออรจากกลุมธุรกิจเดิมครบท้ังหวงโซอุปทาน ในเรื่อง firmware/software (ECU) บริษัทมีองค

ความรูจากบริษัทตางชาติท่ีไปควบรวมกิจการ และมีความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนากับสถาบันวิจัยท้ังในและตางประเทศ แตยังติดปญหาท่ีมาตรฐานและสถานท่ีท่ีใชในการทดสอบ รวมท้ังยัง

ขาดกําลังคนท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน โดยบริษัทมีกลยุทธดานการพัฒนาเทคโนโลยี คือ การสรางทีมวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการสรางความรวมมือกับหนวยงานรัฐและสถาบันวิจัย

ตางประเทศ 
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ดานบริการ (mobility)  
บริษัทมีฐานความรูดานบริการจากกลุมธุรกิจเดิม มีเครือขายทางธุรกิจ มีเทคโนโลยีเปนของตัวเอง และมีศูนยซอมบํารุงกระจายอยูท่ัวประเทศ แตยังตองมีการพัฒนาทักษะบุคลากรใน

ดานการซอมบํารุง และยังติดปญหาในเรื่องความตองการของตลาด เน่ืองจากลูกคายังไมมีความรูความเขาใจและประสบการณการใชยานยนตไฟฟา สําหรับกลยุทธทางดานเทคโนโลยี บริษัทมีการ
สรางทีมวิจัยและพัฒนา และใหกลุมลูกคาทดลองใชยานยนตไฟฟา 

 

การประเมินขีดความสามารถดานเทคโนโลยีของบริษัทดวย CAT 

มิติการประเมิน คะแนน บริษัท T1 

Awareness 4 

 

Search 4 

Core 
competence 

3 

Strategy 4 

Assessment 
and selection 

4 

Acquisition 4 

Implementation 3 

KM 2.5 

Linkage 4 

 

 

คําอธิบายผลการประเมิน 

0
1
2
3
4
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Search
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Linkage



รายงานฉบับสมบูรณ 

 

การศึกษาวิจยัเชิงระบบดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเปาหมาย 

- 160 - 

1. การตระหนักรูถึงเทคโนโลยี (awareness) 

บริษัทมีการตระหนักถึงความสําคัญของเทคโนโลยี และรูวาเทคโนโลยีใดเปนเทคโนโลยีท่ีสําคัญในอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา รวมท้ังมีการตระหนักถึงการลงทุนเพ่ือเอ้ือใหเกิดการพัฒนา

ระบบนิเวศนสําหรับยานยนตไฟฟา (เชน สถานีอัดประจุ ระบบไมโครกริด เปนตน) 

2. การแสวงหาเทคโนโลยี (search)  

บริษัทเขาใจในหลักการของการประเมินเทคโนโลยี และรูจักกับบริษัทซัพพลายเออรตางๆ เปนอยางดี รวมท้ังสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยท้ังในและตางประเทศ ทําใหรูวาจะตองติดตอ

หนวยงานใดในการสรางโอกาสใหมหรือขจัดอุปสรรคทางธุรกิจ 

3. การพัฒนาเทคโนโลยีหลัก (core competency)  

บริษัทเขาใจและสามารถบริหารจัดการ ท้ังยังใชจุดแข็งดานความสามารถดานเทคโนโลยีของตัวเองจากการเปนผูผลิตรถบรรทุกพวงและใหบริการขนสง ในการสรางโอกาสทางธุรกิจใหม เชน 

พัฒนารถดันเครื่องบินไฟฟา รถบรรทุกไฟฟา เปนตน แตในการพัฒนาเทคโนโลยีใหมจะเนนการจางท่ีปรึกษาจากตางประเทศเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งทางดานเทคนิค 

4. การกําหนดกลยุทธทางเทคโนโลยี (strategy)  

บริษัทมีกลยุทธท่ีจะเสริมสรางความสามารถดานเทคโนโลยีจากการวิจัยและพัฒนา โดยบริษัทมีทีมวิจัยมีประมาณ 20 คน ท้ังนักวิจัยคนไทยและตางชาติในหลายสาขา เชน วิศวะไฟฟา 

เครื่องกล ยานยนต คอมพิวเตอร และเมคคาทรอนิกส เปนตน อีกท้ังบริษัทยังมีการเรียนรูและพัฒนาเทคโนโลยีประเภทอ่ืนท่ีเก่ียวของกับยานยนตไฟฟา เชน สถานีอัดประจุไฟฟา สมารทก

ริด (smart grid) เปนตน 

5. การประเมินและเลือกเทคโนโลยี (assessment and selection)  

บริษัทมีการประเมินและรับเทคโนโลยีจากภายนอก เชน การซื้อเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับรถดันเครื่องบินจากบริษัทตางชาติ เปนตน รวมท้ังยังมีการรวมลงทุนในรูปแบบ corporate 

venture capital (CVC) เพ่ือรับองคความรูหรือเทคโนโลยีใหมจากบริษัทภายนอก และสามารถใชเทคโนโลยีใหมในการสรางโอกาสทางธุรกิจ 

6. การไดมาซ่ึงเทคโนโลยี (acquisition)  

บริษัทไดเทคโนโลยีใหมมาจากการทําวิจัยและพัฒนากับองคกรภายนอก เชน มีการทําวิจัยรวมกับ ITRI ในการพัฒนาเทคโนโลยีทางดานอิเล็กทรอนิกสและซอฟตแวร เปนตน 

7. การนําเทคโนโลยีไปใช (implementation) 

วิศวกรและนักวิจัยในบริษัทสามารถระบุไดวาบริษัทพบปญหาทางเทคโนโลยีใด สามารถวิจัย ปรับเปลี่ยนและพัฒนาเทคโนโลยภีายในบรษัิทได เชน สามารถพัฒนาตอยอดเทคโนโลยีดานยาน

ยนตไฟฟาจากองคความรูท่ีเคยทํารถดันเครื่องบิน และสามารถเขียนโปรแกรมสําหรับตัวควบคุมการทํางานของมอเตอรไฟฟาขับเคลื่อน (PCU) เองได เปนตน 

8. การจัดการความรู (knowledge management)  

บริษัทมีการตรวจสอบ ทบทวนและประเมินหลังจากโครงการเสร็จสิ้นแลว แตยังไมมีหลักการและแนวทางท่ีชัดเจน  (ad hoc) 

 

9. การพัฒนาและใชประโยชนจากเครือขาย (linkage)  
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บริษัทมีการวิจัยและพัฒนารวมกับองคกรภายนอกเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีใหม ท้ังการรวมมือกับบริษัทภายนอกในการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับสถานีอัดประจุและแบตเตอรี่ และการ

รวมมือกับสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยท้ังในและตางประเทศในการพัฒนาเทคโนโลยีอ่ืน นอกจากน้ี ยังไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐทางดานเทคโนโลยี เชน ไดรับทุนสนับสนุนดาน

เทคโนโลยีจากโครงการ ITAP ไดรับทุนวิจัยในเรื่องการพัฒนาสถานีอัดประจุจาก บพข. และไดรับการชวยเหลือในเรื่องการจับคูทางธุรกิจจาก สวทน. เปนตน 
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บริษัท T2 

ขอมูลเบ้ืองตนขององคกร 

บริษัทเริ่มดําเนินธุรกิจในป 2558 เริ่มตนธุรกิจจากการผลิตและประกอบช้ินสวนรถบัสโดยสารประจําทาง และรับจางผลิต/ประกอบ (OEM) โดยรถบัสโดยสารมีการจําหนายท้ังใน
ประเทศและสงออกไปยังประเทศเพ่ือนบาน มีการพัฒนาผลิตภัณฑรวมกับผูประกอบการรถยนตสัญชาติญี่ปุน เพ่ือสงออกรถบัสโดยสารไปตางประเทศ จากน้ันเริ่มพัฒนาโมเดลทางธุรกิจให
กลายเปนรถบัสโดยสารใหบริการภายในสนามบิน โดยเนนกลยุทธดานราคาท่ีถูกกวาการนําเขา และมีการบริการซอมบํารุงท่ีพรอมทํางาน 24 ช่ัวโมง ทําใหผูรับบริการลดตนทุนดานเวลาท่ีตองรอ
อะไหลจากตางประเทศ แบบการขายผลิตภัณฑของบริษัทมีท้ังแบบเชาใชและขายขาด มีสัดสวนการเชาใช 60% และขายขาดอีก 40% ของยอดขาย 

 การเขาสูอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา บริษัทมีการพัฒนารถบัสโดยสารรวมกับมหาวิทยาลัย โดยตั้งเปาใหเปนรถโดยสารไฟฟา 100% สามารถว่ิงไดระยะทาง 200–300 กม. คาดวาจะ
ประกอบเสร็จและพรอมทดลองว่ิงไดภายในประมาณ 1 ป 

 

การประเมินขีดความสามารถของผูประกอบการในภาพรวม (overall capability assessment) 

ผูประกอบการ
กลุมเปาหมาย 

ศักยภาพ 
(capability) 

ปญหาและอุปสรรค 
(bottleneck) 

กลยุทธดานการพัฒนาเทคโนโลยี 
(strategy for technology & RDI activities) 

ดานการผลิต 
(production) 

• มีองคความรูดานการประกอบและออกแบบ
ยานพาหนะ โดยมีฐาน ความรูจากกลุมธุรกิจเดิม 

• มีเครือขายผูผลิตช้ินสวนจากกลุมธุรกิจเดมิครบ
ท้ังหวงโซอุปทาน 

• ใชช้ินสวนท่ีเปน local content 80% 

• มีความสามารถดาน vehicle design 
engineering และ reverse engineering  

• มีความสามารถในการจัดการกระบวนการผลิต 
(production process management) 

• มีการใชระบบโรงงานและระบบสายการผลิตท่ีใช
วิศวกรรม แตยังผลติเปน batch อยู 

• ขอจํากัดทางกฎระเบียบดานมาตรฐาน 

• ความรูดานช้ินสวนท่ีไมใชเทคโนโลยีหลักยังอยู
ในชวงการเรียนรู 

ดานทรัพยากร 

• พัฒนาศักยภาพบุคลกรโดยทําความรวมมือกับ
อาจารยมหาวิทยาลยัและสงบุคลากรไปอบรม 

• พัฒนาแบรนดของตัวเอง 

• มีแผนการลงทุนในการทําวิจัยในธุรกิจใหม 

• มีการสงรถไปใหทดลองใช เพ่ือเปนการใหความรู
แกตลาดและเก็บขอมูล 

 
ดานเครือขาย 

• มคีวามรวมมือดานการวิจัยกับมหาวิทยาลัย 
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ผูประกอบการ
กลุมเปาหมาย 

ศักยภาพ 
(capability) 

ปญหาและอุปสรรค 
(bottleneck) 

กลยุทธดานการพัฒนาเทคโนโลยี 
(strategy for technology & RDI activities) 

• มีความรวมมือดาน R&D กับสถาบันวิจัย
ภายในประเทศ 

• มีความสามารถในการซอมบํารุง 

• มีการถายทอดเทคโนโลยีจาก 
ผูผลิตเครื่องมือเครื่องจักรจากตางประเทศ 

ดานบริการ 
(mobility)  

- - • มีแผนจะเพ่ิมกลุมธุรกิจดานบริการในอนาคต 

 

ดานการผลิต (production)  

บริษัทมีศักยภาพจากองคความรูและเทคโนโลยีดานการประกอบและออกแบบยานพาหนะ รวมท้ังความสามารถในการซอมบํารุงยานพาหนะจากกลุมธุรกิจเดิม มีการตอยอดองคความรู

จากเดิมจนสามารถทําวิศวกรรมยอนกลับ (reverse engineering) ในหลายช้ินสวนของยานพาหนะ นอกจากน้ี ยังมกีารพัฒนา vehicle design engineering เพ่ิมเติม โดยมีความรวมมือดานการ

วิจัยและพัฒนารวมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยในประเทศ ในดานการบริหารจัดการ บริษัทมีความสามารถในการจัดการกระบวนการผลิต (production process management) ไดดีและมี

การสรางเครือขายผูผลิตช้ินสวนจากกลุมธุรกิจเดิมครบท้ังหวงโซอุปทาน ทําใหสามารถหาและใชช้ินสวนท่ีเปน local content ถึงรอยละ 80 บริษัทมีวิสัยทัศนในการพัฒนาแบรนดของตวัเอง และ

มีการแผนการลงทุนในการพัฒนาและวิจัยธุรกิจ เพ่ือสรางโอกาสในธุรกิจใหม เชน การสงรถบัสไปใหทดลองใช เพ่ือใหความรูแกผูบริโภค บริษัทมีการเก็บขอมูลการใชงาน และเนนใหเกิดการ

ถายทอดเทคโนโลยีจากผูผลิตเครื่องมือเครื่องจักรจากตางประเทศ เพ่ือใหบุคลากรของบริษัทมีความเขาใจในการใชงานอยางแทจริง แตบริษัทยังมีขอจํากัดในการใชระบบโรงงานและระบบ

สายการผลิตท่ีใชวิศวกรรม แตยังผลิตเปน batch และความรูดานช้ินสวนในการทํายานยนตไฟฟาท่ีไมใชเทคโนโลยีหลักของบริษัทยังอยูในชวงการเรียนรู ศึกษาและพัฒนา ทําใหยังไมพรอมใชใน

เชิงพาณิชย นอกจากน้ี ยังมีขอจํากัดทางกฎระเบียบดานมาตรฐานท่ีทําใหการดําเนินงานของบริษัททําไดไมเต็มศักยภาพ 
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ดานบริการ (mobility)  
บริษัทมีแผนท่ีจะใหบริการธุรกิจดานการบริการคมนาคมขนสงเพ่ิมเติมในอนาคต เพ่ือใหบริการกับลูกคาของบริษัทไดครอบคลุมมากยิ่งข้ึน โดยอยูระหวางการพัฒนาระบบและซอฟตแวร

เพ่ือใชในกิจกรรมดังกลาว 

 

การประเมินขีดความสามารถดานเทคโนโลยีของบริษัทดวย CAT 

มิติการประเมิน คะแนน บริษัท T2 

Awareness 4 

 

Search 4 

Core 
competence 

4 

Strategy 4 

Assessment 
and selection 

3.5 

Acquisition 4 

Implementation 4 

KM 4 

Linkage 3 
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คําอธิบายผลการประเมิน 

1. การตระหนักรูถึงเทคโนโลยี (awareness) 

บริษัทมีการตระหนักในเรื่องเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงมาก มีการติดตามองคความรูใหมอยูเสมอ เพราะเห็นวาสามารถนําเทคโนโลยีใหมมาชวยตอยอดธุรกิจประกอบรถโดยสารเดิมให

สามารถแขงขันและอยูรอดได 

2. การแสวงหาเทคโนโลยี (search)  

บริษัทมีการหาขอมูลเก่ียวกับเทคโนโลยีใหมท่ีเหมาะกับธุรกิจมาก เพราะบริษัทใหความสําคัญกับเทคโนโลยีท่ีจะนํามาใชในการประกอบรถบัส โดยบริษัทจะมีการศึกษาซัพพลายเออร และ

ตองรูถึงข้ันตอนการใชเทคโนโลยีอยางละเอียด เพ่ือใหพนักงานของบริษัทสามารถใชงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

3. การพัฒนาเทคโนโลยีหลัก (core competency)  

บริษัทมีการพัฒนาเทคโนโลยีหลักดี โดยการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาตอยอดองคความรูเดิมในการประกอบรถบัส และมีการหาความรูเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑใหมีการเปลี่ยนแปลง 

เชน มีการพัฒนารถโดยสารไฟฟา โดยรวมมือกับสถาบันการศึกษา 

4. การกําหนดกลยุทธทางเทคโนโลยี (strategy)  

บริษัทมีการกําหนดกลยุทธทางเทคโนโลยีเพ่ือใชทางธุรกิจดี  เพราะบริษัทมีวิสัยทัศนท่ีชัดเจนท่ีจะสรางแบรนดในผลิตภัณฑใหม และมีการกําหนดพันธกิจในการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาตอ

ยอดธุรกิจประกอบรถบัสโดยสารแบบเดิม รวมท้ังมีการกําหนดเปาหมายขององคกรในการสรางและพัฒนารถโดยสารไฟฟาเอง 

5. การประเมนิและเลือกเทคโนโลยี (assessment and selection)  

บริษัทมีการพัฒนาและจัดหาเทคโนโลยใีหมท่ีเหมาะสม เพ่ือรองรับตออุตสาหกรรมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง แตจะเนนเลือกเปนเทคโนโลยีท่ีมีอยูแลวในปจจุบันมากกวาเทคโนโลยีใหมท่ีพ่ึงเปดตัว 

6. การไดมาซ่ึงเทคโนโลยี (acquisition)  

บริษัทมีการถือครองสิทธ์ิในเทคโนโลยีมาก เน่ืองจากมีการพัฒนาเทคโนโลยีช้ินสวนยานยนตและระบบท่ีเก่ียวของกับยานยนตท่ีบริษัทตองการใชงาน โดยรวมมือกับสถาบันการศึกษาและ

สถาบันวิจัย ในโครงการวิจัยดานยานยนต 

7. การนําเทคโนโลยีไปใช (implementation) 

บริษัทมีการนําความรูทางเทคโนโลยีดานช้ินสวนยานยนตและระบบท่ีเก่ียวของมาใชในการประกอบและพัฒนารถโดยสาร โดยเนนใหบุคลากรรูและสามารถใชงานเทคโนโลยีไดอยางถูกตอง 

8. การจัดการความรู (knowledge management)  

บริษัทมีการเรียนรูดานเทคโนโลยีท่ีดี เพราะตองการใหพนักงานรูและใชงานเทคโนโลยีไดอยางถูกตอง โดยเนนใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีจากผูผลิตเครื่องมือเครื่องจักรจากตางประเทศ 

ใหแกบุคลากรของบริษัท เพ่ือใหบุคลากรของบริษัทมีความเขาใจในการใชงานอยางแทจริง 

9. การพัฒนาและใชประโยชนจากเครือขาย (linkage)  

บริษัทมีความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการวิจัย เชน สวทช. สถาบันการศึกษา โดยเนนการใชประโยชนท่ีเหมาะกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท  
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บริษัท T3 

ขอมูลเบ้ืองตนขององคกร 

 บริษัททําธุรกิจเก่ียวกับยานพาหนะท่ีขับเคลื่อนดวยระบบไฟฟา ผลิตภายใตเทคโนโลยดีานวิศวกรรมไฟฟาโดยฝมือคนไทย และจัดจําหนายผลิตภณัฑใหแกองคกรท้ังภาครัฐ เอกชน และ
รัฐวิสาหกิจ อีกท้ังจําหนายออกสูตลาดตางประเทศ (ตัวอยางผลิตภัณฑ ไดแก รถบัสพลังงานไฟฟา รถกอลฟไฟฟา รถสามลอไฟฟา เปนตน) โดยผลิตภัณฑท่ีผลติข้ึนมาประกอบดวย ผลิตผลิตภณัฑ
ท่ีผลิตข้ึนใหม  การนําเขาช้ินสวนมาประกอบ และการดัดแปลงจากยานพาหนะเกา 

 ในดานการพัฒนาเทคโนโลยี บริษัทมีการวิจัยและพัฒนาท่ีครอบคลุมในดานรูปทรงรถ ระบบขับเคลื่อนไฟฟา ระบบควบคุม การรีไซเคิลแบตเตอรี่ และเครื่องอัดประจุไฟฟา โดยมีความ
รวมมือทางดานเทคโนโลยีกับหนวยงานภายนอก เชน ขสมก. มหาวิทยาลัย เปนตน 

 

การประเมินขีดความสามารถของผูประกอบการในภาพรวม (overall capability assessment) 

ผูประกอบการ
กลุมเปาหมาย 

ศักยภาพ 
(capability) 

ปญหาและอุปสรรค 
(bottleneck) 

กลยุทธดานการพัฒนาเทคโนโลยี 
(strategy for technology & RDI activities) 

ดานการผลิต 
(production) 

• การประกอบและออกแบบยานพาหนะ โดย
นําเขาช้ินสวนจากตางประเทศ 

• มีความรูในการผลิตรถ 2 ลอ 3 ลอ และ 4 ลอ 
(รถยนต 4 ลอมีการพัฒนาในภายหลัง) 

• สามารถพัฒนาเกณฑและเปนบรษัิทแรกท่ีจด
ทะเบียนรถบัสไฟฟากับกรมขนสงทางบก 

• มีการทําวิจัยและพัฒนารวมกับซพัพลายเออร
ตางชาติในการออกแบบรถเฉพาะทางเพ่ือการ
สงออก เชน รถสามลอรับจาง รถจักรยานยนต 
เปนตน 

• มีการใชระบบโรงงานและประกอบรถเปน 
batch 

• ขอจํากัดทางกฎระเบียบดานมาตรฐานไมใช
มาตรฐานสากล 

ดานทรัพยากร 

• ติดตามเทคโนโลยีใหมท่ีเก่ียวของกับยานยนต
ไฟฟา เชน แบตเตอรี่ เพ่ือท่ีจะรูวาควรใช
เทคโนโลยีประเภทใด และใชจากซัพพลายเออร
รายใด 

 
ดานเครือขาย 

• ในระยะเริ่มตน มีความรวมมือดานการวิจัยกับ
สถาบันวิจัยในประเทศ ภายหลังมคีนจาก
สถาบันวิจัยเขามาทํางานในบริษัท 

• ทํา R&D รวมกับซัพพลายเออรตางประเทศ 
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ผูประกอบการ
กลุมเปาหมาย 

ศักยภาพ 
(capability) 

ปญหาและอุปสรรค 
(bottleneck) 

กลยุทธดานการพัฒนาเทคโนโลยี 
(strategy for technology & RDI activities) 

ดานบริการ 
(mobility)  

• มีฐานความรูจากกลุมธุรกิจเดิมในการทํา fleet 
management เพ่ือการจัดการเสนทางว่ิงของรถ
โดยสารและการออกแบบสถานีชารจ โดยเริ่มตน
กับระบบปด เชน ภายในมหาวิทยาลัยและ
หนวยงานราชการ ภายหลังพัฒนาไปสูระบบเปด
ท่ีมีการกําหนดเสนทางการเดินรถชัดเจน 

• มีความสามารถในการซอมบํารุง โดยการสงคน
ไปนอกสถานท่ี (ยังไมมีศูนยบริการ) 

• มีซัพพลายเออรดาน e-payment สําหรับเก็บคา
โดยสารรถบัส 

• พรอมท่ีจะนําเทคโนโลยี IoT มาใชเก็บขอมูลจาก
รถบัสท่ีว่ิงในมหาวิทยาลยั 

• เนนการซื้อเทคโนโลยีท่ีมีอยูในทองตลาดเพ่ือการ
ใหบริการเปนหลัก 

• มีการพัฒนาเทคโนโลยีรวมกับอาจารย
มหาวิทยาลยัและนักศึกษา เปนรายโครงการ 
ขาดความตอเน่ือง 

ดานทรัพยากร 

• พัฒนาแบรนดของตัวเอง 

 

ดานเครือขาย 

• มีความรวมมือดานการวิจัยกับมหาวิทยาลัย 

• ทํา R&D รวมกับซัพพลายเออรตางชาติ 

 

ดานการผลิต (production)  

มีการประกอบและออกแบบยานพาหนะโดยนําเขาช้ินสวนจากตางประเทศ สามารถผลิตยานยนตประเภท 2 ลอ 3 ลอ และ 4 ลอ โดยปนบริษัทแรกท่ีสามารถพัฒนาเกณฑการจด

ทะเบียนรถบัสไฟฟากับกรมขนสงทางบกได และมีการทําวิจัยและพัฒนารวมกับซัพพลายเออรตางชาติในการออกแบบรถเฉพาะทางเพ่ือการสงออก เชน รถสามลอรับจาง รถจักรยานยนต เปนตน 

อยางไรก็ตาม โรงงานยังใชระบบการผลิตและประกอบรถแบบ batch อยู และยังติดขอจํากัดทางกฎระเบียบดานมาตรฐานท่ียังไมใชมาตรฐานสากล สําหรบักลยุทธทางดานเทคโนโลย ีบริษัทมีการ

ติดตามเทคโนโลยีใหมอยูเสมอ รวมท้ังมีความรวมมือดานการวิจัยกับสถาบันวิจัยในประเทศ และซัพพลายเออรตางชาติ 

ดานบริการ (mobility)  
มีฐานความรูจากกลุมธุรกิจเดิมในการทํา fleet management เพ่ือการจัดการเสนทางว่ิงของรถโดยสารและการออกแบบสถานีชารจ มีความสามารถในการซอมบํารุง และมีซัพพลาย

เออรดาน e-payment สําหรับเก็บคาโดยสารรถบัส โดยบริษัทพรอมท่ีจะนําเทคโนโลยีดาน IoT มาใชเก็บขอมูลจากรถโดยสารท่ีว่ิงในมหาวิทยาลัย อยางไรก็ตาม บริษัทเนนการซื้อเทคโนโลยีท่ีมี
อยูในทองตลาดเพ่ือการใหบริการเปนหลัก และถึงแมจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีรวมกับอาจารยและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย แตยังขาดความตอเน่ืองในการดําเนินงาน สําหรับกลยุทธทางดาน
เทคโนโลยี บริษัทมีการพัฒนาแบรนดของตัวเอง และสรางความรวมมือดานการวิจัยกับมหาวิทยาลัยและซัพพลายเออรตางชาติ 
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การประเมินขีดความสามารถดานเทคโนโลยีของบริษัทดวย CAT 

มิติการประเมิน คะแนน บริษัท T3 

Awareness 3.5 
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competence 
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Strategy 3 

Assessment 
and selection 
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Acquisition 2.5 

Implementation 3 

KM 3.5 
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คําอธิบายผลการประเมิน 

1. การตระหนักรูถึงเทคโนโลยี (awareness) 

บริษัทมีการตระหนักถึงความสําคัญของเทคโนโลยี มีการติดตามขาวสารและแนวโนมทางเทคโนโลยใีหมอยูเสมอ เชน การติดตามขาวสารเรือ่งแบตเตอรี่ และการศึกษาดูงานในประเทศช้ันนํา

หลายประเทศ และรูวาเทคโนโลยีใดมีความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจ  

2. การแสวงหาเทคโนโลยี (search)  

บริษัทรูจักพันธมิตรทางธุรกิจท่ีมีศักยภาพดานเทคโนโลยีสูง แตเน่ืองจากบริษัทเนนกลยุทธในการซื้อเทคโนโลยีจากภายนอกมากกวาการพัฒนาเอง ทําใหบริษัทไมสามารถพัฒนา

ความสามารถทางดานเทคโนโลยีเองไดเทาท่ีควร 

3. การพัฒนาเทคโนโลยีหลัก (core competency)  

บริษัทสามารถใชจุดแข็งทางดานความสามารถดานเทคโนโลยีของตัวเอง ซึ่งเนนท่ีการใหบริการมากกวาการเปนผูผลิต ในการสรางโอกาสทางธุรกิจ แตยังไมสามารถพัฒนาเทคโนโลยใีหม

รวมกับพันธมิตรทางธุรกิจได 

4. การกําหนดกลยุทธทางเทคโนโลยี (strategy)  

กลยุทธของบริษัทเปนไปในแนวทางเดียวกันกับวิสัยทัศน โดยบริษัทเนนกลยุทธในการซื้อเทคโนโลยีจากทองตลอดมาเพ่ือใหบริการ 

5. การประเมนิและเลือกเทคโนโลยี (assessment and selection)  

บริษัทรูและเขาใจถึงการประเมินคาและการเลือกเทคโนโลยีจากองคความรูท่ีบริษัทเคยทําวิจัยและพัฒนาเองรวมสิบป แตเมื่อเห็นวาไมสามารถพัฒนาตอยอดไดอีกแลว จึงเริ่มซื้อเทคโนโลยี

จากภายนอก โดยเทคโนโลยีท่ีรับมาสามารถนํามาใชประโยชนไดแคในตลาดท่ีมีอยูแลวเทาน้ัน 

6. การไดมาซ่ึงเทคโนโลยี (acquisition)  

บริษัทไดรับเทคโนโลยีมา ท้ังทางตรงโดยรับจากซัพพลายเออรแลวจึงนํามาตอยอด (เชน สถานีอัดประจุและช้ินสวนยานยนตไฟฟา) และจากการทําวิจัยและพัฒนาบางสวนภายในบริษัท 

7. การนําเทคโนโลยีไปใช (implementation) 

บริษัทสามารถระบุปญหาดานเทคโนโลยี สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาเทคโนโลยีภายในบริษัทได เชน การออกแบบเรื่องชารจ การเขาออกสถานีอัดประจุของรถท่ีมาใชบริการ เปนตน 

8. การจัดการความรู (knowledge management)  

บริษัทมีการตรวจสอบ ทบทวนและประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการอยางเปนระบบ สามารถนําผลไปปรับใชกับโครงการในอนาคตไดในบางสวน 

9. การพัฒนาและใชประโยชนจากเครือขาย (linkage)  

บริษัทมีความรวมมือกับองคกรภายนอกในการลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีบริษัทมีอยูอยางไมคอยเปนทางการเทาไรนัก เชน มีการทดลองว่ิงรถบัสไฟฟาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม แมฟา

หลวง และนเรศวร เคยไดรับความชวยเหลือดานเทคโนโลยีจาก สวทช. และเคยมีความรวมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีอยางไมเปนทางการกับนิสิตจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนตน 
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ขอสังเกตสําหรับกลุมผูประกอบยานยนตขนสงสาธารณะ 

• ผูประกอบการกลุมน้ีมีจุดแข็งของธุรกิจในการซอมบํารุง (maintenance) และมีฐานลูกคาเดิม เพ่ือลดตนทุนและคาใชจายในการดําเนินธุรกิจจึงมีการวิจัยและพัฒนาในช้ินสวนท่ีมีราคาสูงท่ี
จําเปนตองซอมบํารุงบอยๆ  

• เน่ืองจากขอจํากัดในดานเงินลงทุน การพัฒนาตัวรถของยานยนตไฟฟาจะเนนการทําวิจัยภายในบริษัทและการทําวิจัยรวมกับสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ีใกลเคียงและนําผลิตภัณฑ
มาทดลองกับฐานลูกคาเดิมเพ่ือทดลองตลาด ในขณะท่ีช้ินสวนสําคัญอ่ืนๆ จะมีการอาศัยการวิจัยและพัฒนารวมกับซัพพลายเออรท่ีตางคนตางรับผิดชอบในสวนท่ีตนเองมีความเช่ียวชาญ
เฉพาะทางเปนสําคัญ อยางไรก็ตามลักษณะของความรวมมือยังอยูในรูปของการซื้อขายช้ินสวนและเทคโนโลยีท่ีพรอมใชงาน หรือ รวมพัฒนาช้ินสวนในความรับผิดชอบของตน 
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กลุมบริษัทตางชาติที่ตั้งอยูในไทย (M) 

บริษัท M1 

ขอมูลเบ้ืองตนขององคกร 

 บริษัทตางชาติท่ีมีฐานการผลิตอยูท่ัวโลก เขามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทยโดยเริ่มจากการผลิตอุปกรณแสดงผลหนาจอ (display device) และเริ่มปรับมาเปนผลิตภัณฑพาวเวอรซัพ
พลาย โดยในปจจุบันมีผลิตภัณฑหลัก ไดแก พาวเวอรอิเล็กทรอนิกส ระบบอัตโนมัติ และระบบโครงสรางพ้ืนฐานทางไฟฟา 

 หลังจากท่ีอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟามีการพัฒนามากข้ึน รวมท้ังการมีนโยบายผลักดันเรื่องยานยนตไฟฟาในประเทศตางๆมากข้ึน ทําใหบริษัทเริ่มลงทุนศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
และมีผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาท้ังผลิตภัณฑประเภทช้ินสวนเพาเวอรอิเล็กทรอนิกสสําหรับในยานยนตไฟฟา (เชน on-board charging module, ตัวแปลง DC/DC, traction 
inverter เปนตน) และสถานีอัดประจุ (ท้ัง on-board charger และ off-board charger) 

 

การประเมินขีดความสามารถของผูประกอบการในภาพรวม (overall capability assessment) 

ผูประกอบการ
กลุมเปาหมาย 

ศักยภาพ 
(capability) 

ปญหาและอุปสรรค 
(bottleneck) 

กลยุทธดานการพัฒนาเทคโนโลยี 
(strategy for technology & RDI activities) 

ดานการผลิต 
(production) 

• มีความสามารถในการทําวิจัยและการผลิตครบ
วงจร ท้ังในไทยและตางประเทศ 

• มีฐานความรูจากกลุมธุรกิจเดิมและมีการควบ
รวมและรับเทคโนโลยีจากบริษัทตางชาติ 

• มีเครือขายซัพพลายเออรจากกลุมธุรกิจเดมิครบ
ท้ังหวงโซการผลติ 

• มีความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนารวมกับ
สถาบันวิจัยท้ังในและตางประเทศ 

• ไดรับการรับรองมาตรฐานระดับสากล 

• ขาดกําลังคนดานวิศวกรรมไฟฟา การผลิตและ
อุตสาหการ 

• นโยบายดานภาษีการนําเขาช้ินสวนจาก
ตางประเทศและขอตกลงการคาเสรีระหวางไทย-
จีนทําใหผูผลิตในประเทศเสียเปรยีบบริษัทท่ี
นําเขาช้ินสวน  

 

ดานทรัพยากร 

• วางแผนงาน R&D ลวงหนา 5–10 ป เนนการ
พัฒนาเทคโนโลยีเอง และซื้อจากบริษัทอ่ืน โดย
การพัฒนาเทคโนโลยเีองจะตองทํากอนเพ่ือสราง 
ความสามารถในการดูดซับความรู ใหกับบริษัท
ตัวเองกอนท่ีจะไปรับเทคโนโลยตีอจากบริษัทอ่ืน 

ดานเครือขาย 

• เนนการพัฒนาเทคโนโลยีเอง และซื้อเทคโนโลยี
จากบริษัทอ่ืน โดยการพัฒนาเทคโนโลยีเอง
จะตองทํากอนเพ่ือสรางความสามารถในการดดู
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ผูประกอบการ
กลุมเปาหมาย 

ศักยภาพ 
(capability) 

ปญหาและอุปสรรค 
(bottleneck) 

กลยุทธดานการพัฒนาเทคโนโลยี 
(strategy for technology & RDI activities) 

ซับความรูใหกับบริษัทตัวเองกอนท่ีจะไปรับ
เทคโนโลยีตอจากบริษัทอ่ืน 

ดานบริการ 
(mobility)  

- - • มีแผนธุรกิจดานบริการ 

 

ดานการผลิต (production)  

มีความสามารถในการทําวิจยัและการผลิตครบวงจร ท้ังในไทยและตางประเทศ โดยมีองคความรูท่ีไดมาจากกลุมธุรกิจเดิมและจากการรับเทคโนโลยีจากบริษัทตางชาติ มีเครือขายซัพ

พลายเออรครบท้ังหวงโซการผลิต มีความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนารวมกับสถาบันวิจัยท้ังในและตางประเทศ และไดรับการรับรองมาตรฐานระดับสากล แตยังขาดแคลนกําลังคนท่ีเช่ืยวชาญ

เฉพาะดาน และประสบปญหาเรื่องภาษีนําเขาช้ินสวนจากตางประเทศและขอตกลงการคาเสรรีะหวางไทย-จีน ซึ่งทําใหเสียเปรียบบริษัทท่ีสามารถนําเขาช้ินสวนมาประกอบได สําหรับกลยุทธใน

การพัฒนาเทคโนโลยี บริษัทมีการวางแผนงาน R&D ลวงหนา 5–10 ป และเนนการพัฒนาเทคโนโลยีเองกอนเพ่ือสรางความสามารถในการดูดซับความรู (absorptive capacity) ใหกับบริษัท

ตัวเองกอนท่ีจะไปรับเทคโนโลยีตอจากบริษัทอ่ืน 

ดานบริการ (mobility)  
ปจจุบันยังไมมีการดําเนินธุรกิจในดานการใหบริการ แตมีแผนท่ีจะขยายธุรกิจตอไปในอนาคต 

 

การประเมินขีดความสามารถดานเทคโนโลยีของบริษัทดวย CAT 
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มิติการประเมิน คะแนน บริษัท M1 

Awareness 4 

 

Search 4 

Core 
competence 

4 

Strategy 4 

Assessment 
and selection 

4 

Acquisition 4 

Implementation 4 

KM 4 

Linkage 4 

 

คําอธิบายผลการประเมิน 

1. การตระหนักรูถึงเทคโนโลยี (awareness) 

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา รูวาเทคโนโลยีใดสําคัญ และมีการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม สําหรับ

อุตสาหกรรมท้ังในปจจุบันและในอนาคต 

2. การแสวงหาเทคโนโลยี (search)  

บริษัทรูจักบริษัทท่ีเช่ียวชาญทางดานเทคโนโลยีในสาขาตางๆท่ีพรอมจะรวมมือกันหรือถายทอดเทคโนโลยี เชน สามารถระบุบริษัทตางชาติท่ีเช่ียวชาญดานแบตเตอรี่และพลังงานได เปนตน 

 

3. การพัฒนาเทคโนโลยีหลัก (core competency)  

0
1
2
3
4

Awareness

Search

Core competence

Strategy

Assessment and
selectionAcquisition

Implementation

KM

Linkage
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บริษัทเนนการพัฒนาผลิตภัณฑประเภทช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส (hardware) เปนหลัก และสามารถนําจุดแข็งของตนเองไปสรางโอกาสทางธุรกิจใหม เชน การปรับไปผลิตช้ินสวน

อิเล็กทรอนิกสท่ีใชในยานยนตไฟฟา เปนตน นอกจากน้ีในดานซอฟตแวร บริษัทมีการพัฒนาเพ่ือใชภายในบรษัิท เชน มีการพัฒนาปญญาประดิษฐ (AI) เพ่ือชวยในการตรวจจับเพาเวอรซัพ

พลายท่ีมีปญหาจากการผลิต เปนตน แตไมมีการนําออกสูตลาด 

4. การกําหนดกลยุทธทางเทคโนโลยี (strategy)  

บริษัทใหความสําคัญกับกลยุทธการลงทุนดานนวัตกรรมเปนอยางมาก โดยในป 2562 บริษัทมีการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาจํานวนมาก โดยเนนไปท่ีการวิจัยและพัฒนาภายในบรษัิทเปน

หลัก ซึ่งคิดเปนรอยละ 8 ของยอดขายท้ังหมด และมีจํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาจํานวนมากเชนกัน นอกจากน้ีบริษัทยังมีความมุงมั่นท่ีจะผลักดันใหการลงทุนทางดานเทคโนโลยี

สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง โดยตั้งเปาวาสิทธิบัตรท้ังหมดท่ีจดโดยบริษัทจะตองถูกนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยไดไมนอยกวารอยละ 80 

5. การประเมินและเลือกเทคโนโลยี (assessment and selection)  

บริษัทใชองคความรูดานเทคโนโลยีท้ังจากภายในท่ีพัฒนาเองและจากภายนอกในการจัดหาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และสามารถใชเทคโนโลยีใหมในการสรางโอกาสทางธุรกิจ เชน สามารถ

ขยายธุรกิจไปในดานพลังงาน ยานยนตไฟฟา เปนตน 

6. การไดมาซ่ึงเทคโนโลยี (acquisition)  

บริษัทไดเทคโนโลยีใหมจากการทําวิจัยและพัฒนารวมกับหนวยงานภายนอก และมีการพัฒนาเทคโนโลยีและจดสิทธิบัตรเองภายในบริษัท (สวนใหญเนนจดท่ีตางประเทศ) 

7. การนําเทคโนโลยีไปใช (implementation) 

บริษัทมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมจากการวิจัยและพัฒนาซึ่งมีสวนในการสรางความสามารถในการดูดซับความรู (absorptive capacity)  และจากการทําวิศวกรรมยอนกลับ (reverse 

engineering) เชน การถอดและประกอบช้ินสวนพาวเวอรซัพพลาย เปนตน 

8. การจัดการความรู (knowledge management)  

บริษัทมีการประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการและนําองคความรูไปพัฒนาโครงการในอนาคต และมีการพัฒนาองคความรูใหกับบุคลากรโดยการสงไปเรียนรูทางดานเทคโนโลยีผานการทํางาน

รวมกับบริษัทในตางประเทศ เชน ไตหวัน เยอรมัน อังกฤษ เปนตน 

9. การพัฒนาและใชประโยชนจากเครือขาย (linkage)  

บริษัทมีการรวมกันพัฒนาและซื้อเทคโนโลยีจากบริษัทภายนอก ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ เชน ไดรับการสนับสนุนสิทธิประโยชนดานการลงทุนจาก BOI เปนตน และมีการสงบุคลากร

ไปเรียนรูทางดานเทคโนโลยีผานการทํางานรวมกับบริษัทตางชาติ 
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บริษัท M2 

ขอมูลเบ้ืองตนขององคกร 

 บริษัทดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการบริการครบวงจร (solution provider) สําหรับการพัฒนาระบบฝงตัว (embedded system) ในรถยนต โดยมีช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสท่ีสําคัญ ไดแก 
ระบบควบคุมเกียรหรือสวนควบคุมมอเตอรท่ีไดรับการพัฒนาทดสอบและตรวจสอบ มีการพัฒนาและใหคําปรึกษาโครงการดานยานยนตท้ังฮารดแวรและซอฟตแวร รวมท้ังการรับทําวิจัยและ
พัฒนาใหกับบริษัทลูกคา โดยลูกคาของบริษัทจะเปนกลุมบริษัทผูผลิตรถยนตระหวางประเทศและซัพพลายเออรในอุตสาหกรรมยานยนตในตางประเทศ บริษัทสํานักงานใหญตั้งอยูในสหภาพยุโรป
และมีบริษัทในเครือตั้งอยูหลายประเทศ สําหรับประเทศไทยมีสํานักงานตั้งอยูท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดภูเก็ต 

 

การประเมินขีดความสามารถของผูประกอบการในภาพรวม (overall capability assessment) 

ผูประกอบการ
กลุมเปาหมาย 

ศักยภาพ 
(capability) 

ปญหาและอุปสรรค 
(bottleneck) 

กลยุทธดานการพัฒนาเทคโนโลยี 
(strategy for technology & RDI activities) 

ดานการผลิต 
(production) 

• ความสามารถในการทดสอบซอฟตแวร 
(software testing) 

• ความสามารถในการทดสอบชุดควบคุม
อิเล็กทรอนิกส (ECU testing) 

• การวิจัยและพัฒนาท้ังดานซอฟตแวรและ
ฮารดแวร เพ่ือพัฒนาตนแบบอิเลก็ทรอนิกส และ
ระบบฝงตัวสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต 

• มีการดําเนินงานท่ีไดมาตรฐานระดับสากล 

• ขอจํากัดดานบุคลากร เน่ืองจากการดําเนินงาน
ดานการิวจัยและพัฒนาตองใชรูแบบสหสาขา ซึ่ง
มองวาหลักสตูรในสถาบันการศึกษายังไมตอบ
โจทยเอกชน 

• บุคลากรไมเพียงพอโดยเฉพาะทางดานเทคนิค 

• ไมไดตดิตอกับหนวยงานภาครัฐ หรือขอใชสิทธิ
พิเศษของหนวยงานภาครัฐ 

ดานทรัพยากร 

• มีกลยุทธการถายทอดความรูและเทคโนโลยี
ระหวางบริษัทในเครือ 

• มีการกําหนดกลยุทธและแผนทางการตลาดจาก
บริษัทแม 

• มีกลยุทธการพัฒนาบุคลากรแบบ on-the-job 
training / Team Learning 

ดานเครือขาย 

• มีการพัฒนาเครือขายความรวมมอืทางธุรกิจกับ
หนวยงานตางๆผานทางบริษัทแม 
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ผูประกอบการ
กลุมเปาหมาย 

ศักยภาพ 
(capability) 

ปญหาและอุปสรรค 
(bottleneck) 

กลยุทธดานการพัฒนาเทคโนโลยี 
(strategy for technology & RDI activities) 

ดานบริการ 
(mobility)  

- - • บริษัทมีแผนท่ีขยายธุรกิจในดานการใหบริการ 

 

ดานการผลิต (production)  

บริษัทมีศักยภาพในการดําเนินงานทดสอบชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส (ECU testing) และทดสอบซอฟตแวร (software testing) ซึ่งเปนภารกิจหลักของบริษัท รวมท้ังมีการใหบริการวิจัย

และพัฒนาท้ังดานซอฟตแวรและฮารดแวรเพ่ือพัฒนาตนแบบอิเล็กทรอนิกสและระบบฝงตัวสําหรับอุตสาหกรรมยานยนตแกลูกคา โดยเนนการดําเนินงานท่ีเปนมาตรฐานระดับสากล แตการ

ดําเนินงานของบริษัทยังมีขอจํากัดดานองคความรูของบุคลากรท่ีขาดแคลน/ไมตรงกับความตองการ ทําใหบริษัทตองมีการพัฒนาบุคลากรแบบ on-the-job training / team learning นอกจากน้ี

บริษัทเนนการถายทอดความรูและเทคโนโลยีระหวางบริษัทในเครือมากกวาการทํานวัตกรรมแบบเปด 

ดานบริการ (mobility)  
ปจจุบันบริษัทมีการใหบริการพัฒนาและใหคําปรึกษาโครงการดานยานยนตท้ังฮารดแวรและซอฟตแวรแกลูกคา แตในอนาคตบริษัทมีนโนบายพัฒนาเทคโนโลยีในดานบริการเพ่ือรองรับ

ตอความตองการท่ีเพ่ิมข้ึนของอุตสาหกรรมยานยนต 

 

 

 

 

การประเมินขีดความสามารถดานเทคโนโลยีของบริษัทดวย CAT 
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มิติการประเมิน คะแนน บริษัท M2 

Awareness 3.5 

 

Search 3 

Core 
competence 

3.5 

Strategy 4 

Assessment 
and selection 

3 

Acquisition 4 

Implementation 4 

KM 3 

Linkage 4 

 

คําอธิบายผลการประเมิน 

1. การตระหนักรูถึงเทคโนโลยี (awareness) 

บริษัทมีการตระหนักในเรื่องเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลง มีการติดตามองคความรูใหมอยูเสมอ แตบริษัทในประเทศไทยเปนบริษัทในเครือ จะตองดําเนินงานตามนโยบายจากบริษัทแมใน

ตางประเทศ ทําใหไมสามารถวิจัยและพัฒนาองคความรูตามบริบทของประเทศไทยไดเทาท่ีควร 

 

2. การแสวงหาเทคโนโลยี (search)  

0
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บริษัทมีการหาเทคโนโลยีใหมท่ีเหมาะสมกับบริษัท และมีแผนกวิจัยและพัฒนาในแตละสาขาเพ่ือทําการพัฒนาเทคโนโลยีใหมใหรองรับตออุตสาหกรรมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง แตการ

ดําเนินงานจะข้ึนกับนโยบายจากบริษัทแมในตางประเทศ 

3. การพัฒนาเทคโนโลยีหลัก (core competency)  

บริษัทมีพันธกิจเก่ียวกับการออกแบบและพัฒนาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและระบบฝงตัวสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต แตจะดําเนินงานตามนโยบายจากบริษัทแม ซึ่งไมงานดานการรับจาง

วิจัยท่ีเปนอีกกลุมธุรกิจ (sub business unit) ท่ีสํานักงานประเทศไทยมีศักยภาพ 

4. การกําหนดกลยุทธทางเทคโนโลยี (strategy)  

บริษัทเปนบริษัทในเครือตางชาติ ซึ่งมีการวางนโยบายและกลยุทธองคกรท่ีชัดเจนในการดําเนินงานตามวิสัยทัศนและพันธกิจของท้ังเครือ โดยใหความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการ

ออกแบบและพัฒนาไมโครอิเล็กทรอนิกส พาวเวอรอิเล็กทรอนิกส และระบบฝงตัวสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต 

5. การประเมินและเลือกเทคโนโลยี (assessment and selection)  

บริษัทมีการพัฒนาและจัดหาเทคโนโลยีใหมท่ีเหมาะสมกับบริษัทเพ่ือรองรับตออุตสาหกรรมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง แตการประเมินและเลือกเทคโนโลยีท่ีจะนํามาใชในบริษัทจะตองดําเนินการ

ตามนโยบายของบริษัทแมในตางประเทศ 

6. การไดมาซ่ึงเทคโนโลยี (acquisition)  

บริษัทและบริษัทในเครือมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเอง ทําใหมีการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาในงานวิจัยไว เพ่ือใชในการดําเนินงานเชิงพาณิชยและตอยอดองคความรูของบริษัท 

7. การนําเทคโนโลยีไปใช (implementation) 

บริษัทในประเทศไทยมีกลุมธุรกิจท่ีใหบริการทําวิจัยและพัฒนาดานอิเล็กทรอนิกสและระบบฝงตัวสําหรับอุตสาหกรรม ซึ่งชวยสนับสนุนภารกิจหลักในการใหบริการทดสอบชุดควบคุม

อิเล็กทรอนิกส (ECU testing) 

8. การจัดการความรู (knowledge management)  

บริษัทมีการเรียนรูภายในองคกร และบริษัทในเครือมีการทําการอบรมและฝกหัดพนักงานในสถานประกอบการอยางเปนข้ันตอน มีแบบแผนชัดเจน โดยข้ึนกับบริบทของแตละประเทศ แตไม

เนนการทํานวัตกรรมแบบเปดรวมกับหนวยงานภายนอก ยกเวนการดําเนินงานตามสัญญาจางในแตละโครงการ 

9. การพัฒนาและใชประโยชนจากเครือขาย (linkage)  

บริษัทมีความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการวิจัย เชน สวทช. สถาบันการศึกษา หนวยงานความสัมพันธระหวางประเทศ โดยเนนการใชประโยชนท่ีเหมาะกับการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทเอง เชน การสรรหาบุคลากร 

 

ขอสังเกตสําหรับกลุมบริษัทตางชาติท่ีต้ังอยูในไทย 
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• บริษัทในกลุมน้ีเปนบริษัทท่ีผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสและซอฟตแวร มีลักษณะการรับออเดอรจากบริษัทแมท่ีอยูตางประเทศโดยตรง ทําใหลักษณะการดําเนินงานมีความชํานาญเฉพาะทาง
ตามกลยุทธท่ีบริษัทแมในตางประเทศกําหนดไว เนนการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีเฉพาะทาง เชน ดานพาวเวอรอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใชผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสท่ีใชภายในรถหรือ
ท่ีเก่ียวของกับการอัดประจุ ท้ังในตัวรถและท่ีสถานีอัดประจุ เปนสําคัญ  

• ลักษณะการถายทอดเทคโนโลยีมาจากบริษัทแม มีการทําวิจัยรวมกับบริษัทแมในตางประเทศ เปนการทําวิจัยภายในบริษัทโดยไมมีความรวมมือกับสถาบันวิจัยในประเทศ (internalised 
R&D) หากแตมีความพยายามในการสรางกําลังคนเพ่ือรองรับธุรกิจในสวนท่ีบริษัทตองการข้ึนมาเองรวมกับมหาวิทยาลัย 

  



รายงานฉบับสมบูรณ 

 

การศึกษาวิจยัเชิงระบบดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเปาหมาย 

- 180 - 

กลุมผูประกอบการหนาใหม (N) 

บริษัท N1 

ขอมูลเบ้ืองตนขององคกร 

 บริษัทเปนบริษัทรวมทุนญี่ปุน-ไทยท่ีสรางโรงงานผลิตรถยนตพลังงานไฟฟาขนาดเล็กในประเทศไทย วางแผนจะใชไทยเปนฐานการผลิตในการปอนตลาดในประเทศและตลาดสงออก 
เน่ืองจากประเทศไทยมีความพรอมในดานอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต มีการสนับสนุนภาคการผลิตรถยนตมาอยางยาวนาน ประกอบกับรัฐบาลไทยมีนโยบายชัดเจนในการสงเสริมและสนับสนุน
ใหประเทศไทยมีโรงงานผลิตยานยนตไฟฟา บริษัทตั้งโรงงานผลิตยานยนตในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI ในประเภทการผลิตรถยนตไฟฟา BEV 

 

การประเมินขีดความสามารถของผูประกอบการในภาพรวม (overall capability assessment) 

ผูประกอบการ
กลุมเปาหมาย 

ศักยภาพ 
(capability) 

ปญหาและอุปสรรค 
(bottleneck) 

กลยุทธดานการพัฒนาเทคโนโลยี 
(strategy for technology & RDI activities) 

ดานการผลิต 
(production) 

• มีเทคโนโลยีและการออกแบบรถเปนของตัวเอง 

• มีผูผลิตช้ินสวนในประเทศ 

• มีโรงงานประกอบภายในประเทศ 

• มีการวิจัยและพัฒนาในช้ินสวนสาํคัญของ
ผลิตภณัฑบางช้ินสวน 

• ผลิตภณัฑสามารถชารจไฟจากการตอจากเตารับ
ภายในบานโดยตรง 

• มีการพัฒนาตูสลับแบตเตอรี่ (battery 

swapping)  

• ลูกคายังไมมีความรูความเขาใจและ
ประสบการณกับการใช EV 

• มาตรการภาษีภายใต FTA ทําใหไมสามารถ
แขงขันกับผูผลติจากจีนได 

• ตนทุนในการผลิตสูง เน่ืองจากไมมีความตองการ
ของตลาดทําใหไมเกิดการประหยดัตอขนาด 

• ขนาดตลาดคอนขางจํากัด 

ดานทรัพยากร 

• ผูผลิตช้ินสวนท่ีผานมาตรฐานญีปุ่น 
 
ดานเครือขาย 

• สรางชองทางการตลาด และการรบัรูของ
ผูบริโภคในผลิตภัณฑ 

• พัฒนาเครือขายผูผลิตช้ินสวน 

• สรางความรวมมือกับสถาบันการศกึษา 

• สรางความรวมมือกับบริษัทเอกชนอ่ืน เพ่ือสราง
ความเปนท่ีรูจักของผลิตภัณฑ 
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ผูประกอบการ
กลุมเปาหมาย 

ศักยภาพ 
(capability) 

ปญหาและอุปสรรค 
(bottleneck) 

กลยุทธดานการพัฒนาเทคโนโลยี 
(strategy for technology & RDI activities) 

ดานบริการ 
(mobility)  

• มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน ท่ีบอกสถานะ
แบตเตอรี่ของรถยนต (battery application) 

 • มีการใชแพลตฟอรมการใหบริการรถโดยรวมกับ

บริษัทอ่ืนในเครือขาย 

 

ดานการผลิต (production)  

บริษัทมีเทคโนโลยีและการออกแบบรถเปนของตัวเอง โดยมีการวิจัยและพัฒนาในช้ินสวนสําคัญของผลิตภัณฑบางช้ินสวนและมีโรงงานประกอบภายในประเทศ รวมท้ังมีการพัฒนา

ผลิตภัณฑใหสามารถชารจไฟจากการตอจากเตารับภายในบานโดยตรง และกําลังพัฒนาตูสลับแบตเตอรี่ (battery swapping) เพ่ือใชรวมกับผลิตภัณฑหลักของบริษัท บริษัทมีเครือขายผูผลิต

ช้ินสวนท่ีผานมาตรฐานญี่ปุนในประเทศไทยท่ีรับจางผลิตช้ินสวนให แตมีปญหาเรื่องตนทุนเน่ืองจากผลิตภัณฑยังไมเปนท่ีตองการของตลาดมากพอทําใหไมเกิดการประหยัดตอขนาด (economies 

of scale) รวมท้ังมาตรการภาษีภายใต FTA ทําใหไมสามารถตั้งราคาแขงขันกับผูผลิตจากจีนท่ีตั้งราคาถูกกวาได ปจจุบันบริษัทมีความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในดานวิชาการและกับ

บริษัทเอกชนอ่ืน เพ่ือสรางความเปนท่ีรูจักของผลิตภัณฑ และปรับแผนธุรกิจเพ่ือสรางความอยูรอดใหกับบริษัท 

ดานบริการ (mobility)  
ปจจุบันบริษัทมีการพัฒนาซอฟตแวรเพ่ือชวยใหผูใชรถไดรบัความสะดวกในการใชงาน เชน การพัฒนาแอปพลิเคชันท่ีบอกสถานะแบตเตอรี่ของรถยนต (battery application) และมี

การใชกลยุทธสงเสริมการรับรูและการเขาถึงผลิตภัณฑของผูบริโภคโดยใชแพลตฟอรมการใหบริการรถ  (mobility platform) รวมกับบริษัทอ่ืนในเครือ 
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การประเมินขีดความสามารถดานเทคโนโลยีของบริษัทดวย CAT 

มิติการประเมิน คะแนน บริษัท N1 

Awareness 3 

 

Search 2.5 

Core 
competence 

2.5 

Strategy 3 

Assessment 
and selection 

2 

Acquisition 3 

Implementation 2.5 

KM 2 

Linkage 3 

 

คําอธิบายผลการประเมิน 

1. การตระหนักรูถึงเทคโนโลยี (awareness) 

บริษัทมีการตระหนักในเรื่องเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลง แตใหความสําคัญกับเทคโนโลยีท่ีบริษัทพัฒนาข้ึน 

2. การแสวงหาเทคโนโลยี (search)  

บริษัทมีการติดตามขอมูลเก่ียวกับเทคโนโลยีใหมท่ีเก่ียวของกับบริษัท แตจะเนนใชเทคโนโลยีท่ีบริษัทพัฒนาข้ึน 

3. การพัฒนาเทคโนโลยีหลัก (core competency)  

บริษัทมีเทคโนโลยีและการออกแบบทางวิศวกรรมของรถยนตและช้ินสวนสําคัญเปนของตัวเอง รวมท้ังสรางความแตกตางของผลิตภัณฑ 

0
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3
4
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4. การกําหนดกลยุทธทางเทคโนโลยี (strategy)  

บริษัทมีการวางแผนกลยุทธในการใชประโยชนจากเทคโนโลยีท่ีบริษัทพัฒนาข้ึน ปจจุบันเนนกลยุทธการสรางความเปนท่ีรูจักของผลิตภัณฑและแผนธุรกิจเพ่ือสรางความอยูรอดใหกับบริษัท 

5. การประเมินและเลือกเทคโนโลยี (assessment and selection)  

บริษัทมีการประเมินและเลือกเทคโนโลยีนอย เปนการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีไดจากตนแบบในกระบวนการผลิต มากกวาประเมินเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับตลาด 

6. การไดมาซ่ึงเทคโนโลยี (acquisition)  

บริษัทมีทรัพยสินทางปญญาจากงานวิจัย ซึ่งเปนช้ินสวนสําคัญในการผลิตรถยนต และถือสิทธ์ิในช้ินสวนท่ีออกแบบรวมกับผูผลิตช้ินสวน 

7. การนําเทคโนโลยีไปใช (implementation) 

บริษัทนําเทคโนโลยีตนแบบท่ีมีมาใชในการผลิตผลิตภัณฑ และใชตอยอดในการออกแบบช้ินสวนท่ีเหมาะสมกับเทคโนโลยีหลักของบริษัท 

8. การจัดการความรู (knowledge management)  

บริษัทมีการเรียนรูภายในองคกรยังไมมาก มีการใชบุคลากรภายในจํากัด เนนการจางบริษัทท่ีมีความรูความสามารถและมีความเช่ียวชาญในการทํางาน  (outsource) เน่ืองจากอยูในชวง

เริ่มตนทําธุรกิจ จึงการเนนการสรางความอยูรอดของธุรกิจเปนหลัก 

9. การพัฒนาและใชประโยชนจากเครือขาย (linkage)  

บริษัทมีความรวมมือกับสถาบันการศึกษาและบริษัทเอกชนเพ่ือสรางความเปนท่ีรูจักของผลิตภัณฑ พัฒนาแพลตฟอรม (platform) และปรับแผนธุรกิจเพ่ือสรางความอยูรอดใหกับบริษัท 
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บริษัท N2 

ขอมูลเบ้ืองตนขององคกร 

 บริษัทเริ่มตนจากการเปนวิสาหกิจเริ่มตน (startup) ท่ีใหความสําคัญกับความยั่งยืนและสิ่งแวดลอม โดยไดนําเสนอแผนธุรกิจการใชรถรวม (car sharing) ท่ีใหเชารถในระยะเวลาสั้นๆ 
และอํานวยความสะดวกในการรับ-สงรถ ลดข้ันตอนในกระบวนการเชาแกผูบริโภค โดยใชเพียงแคแอปพลิเคชันโทรศัพทมือถือ (mobile application) เพ่ือลดตนทุนดานบุคลากรและเอกสาร โดย
ธุรกิจหลักมี 2 สวน ไดแก 1) ดานฮารดแวร มีการใหบริการตูสลับแบตเตอรี่ (battery swapping) สําหรับรถยนตไฟฟาและการบริการซอมบํารุงรถ (car maintenance) และ 2) ดานซอฟตแวร
แพลตฟอรมใหบริการเชารถ (mobility platform) และการวิเคราะหขอมูล (data analytics) 

 

การประเมินขีดความสามารถของผูประกอบการในภาพรวม (overall capability assessment) 

ผูประกอบการ
กลุมเปาหมาย 

ศักยภาพ 
(capability) 

ปญหาและอุปสรรค 
(bottleneck) 

กลยุทธดานการพัฒนาเทคโนโลยี 
(strategy for technology & RDI activities) 

ดานการผลิต 
(production) 

• มีการพัฒนาตูสลับแบตเตอรี่ (battery 
swapping) 

- ดานทรัพยากร 

• มีแผนการขยายจดุสถานีบริการสลับแบตเตอรี่ 
เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจ 

ดานบริการ 
(mobility)  

• มีการพัฒนาแพลตฟอรมใหบริการเชารถระยะ
สั้น (car sharing platform) 

• มีการเก็บและวิเคราะหขอมูล (data analytics) 
เพ่ือใชในเชิงธุรกิจ 

• มีเครือขายพันธมติรทางธุรกิจ เชน บริษัทรถยนต 
และบริษัทสถานีอัดประจุไฟฟา 

(อยูระหวางการทดลองใชและเก็บขอมูล) • พัฒนาแพลตฟอรมใหมเีสถียรภาพมากยิ่งข้ึน 

• ขยายแพลตฟอรมเพ่ือใหบริการครอบคลุม
ยานพาหนะหลายประเภทมากข้ึน  

• พัฒนาระบบการแบงปนขอมลู (data sharing) 
ระหวางแพลตฟอรม 

• ขยายฐานการตลาดไปสูกลุมลูกคาเฉพาะอ่ืนๆ 
เชน บริษัทอสังหาริมทรัพย 

• รวมมือกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาระบบ 
และเครื่องมือการประมวลผลขอมลูช้ันสูง 
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ดานการผลิต (production)  

ในการดําเนินธุรกิจเก่ียวกับยานยนตไฟฟา บริษัทมีการพัฒนาตูสลับแบตเตอรี่ (battery swapping) เพ่ือใหบริการแกผูบริโภค และมีแผนการขยายสถานีบริการสลับแบตเตอรี่ 

(swapping station) เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต 

ดานบริการ (mobility)  
ปจจุบันบริษัทมีการพัฒนาแพลตฟอรมเพ่ือใหบริการของบริษัท (mobility platform) และการทําวิจัยเก่ียวกับการวิเคราะหขอมูล (data analytics) เพ่ือพัฒนารูปแบบธุรกิจท่ีเก่ียวของ 

โดยท่ีมีการสรางเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจ เชน บริษัทรถยนต และบริษัทสถานีอัดประจุไฟฟา เพ่ือขยายการใชแพลตฟอรม (platform) ใหครอบคลุมการใหบริการยานพาหนะหลายประเภท 
รวมท้ังขยายฐานการตลาดไปสูกลุมลูกคาเฉพาะอ่ืนๆ เชน การรวมมือกับบริษัทอสังหาริมทรัพยในการพัฒนาสถานีบริการสลับแบตเตอรี่ หรือการใหบริการรถยนตไฟฟาภายในโครงการ เปนตน 

 

การประเมินขีดความสามารถดานเทคโนโลยีของบริษัทดวย CAT 

มิติการประเมิน คะแนน บริษัท N2 

Awareness 4 

 

Search 3.5 

Core 
competence 

4 

Strategy 4 

Assessment 
and selection 

3.5 

Acquisition 3 

Implementation 3 

KM 4 

Linkage 3.5 
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คําอธิบายผลการประเมิน 

1. การตระหนักรูถึงเทคโนโลยี (awareness) 

บริษัทมีการตระหนักรูในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท่ีดี เห็นวาเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงสามารถนํามาสรางโอกาสทางธุรกิจได โดยเฉพาะองคความรูดานเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีการ

เปลี่ยนแปลงคอนขางเร็วและสามารถเขาถึงไดงายกวาเทคโนโลยีอ่ืน 

2. การแสวงหาเทคโนโลยี (search)  

บริษัทมีการติดตามขอมูลเก่ียวกับเทคโนโลยีใหมดี แตจะเนนเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งเปนเทคโนโลยีหลักท่ีบริษัทนํามาใชประโยชนทางธุรกิจ 

3. การพัฒนาเทคโนโลยีหลัก (core competency)  

บริษัทมีความสามารถดานเทคโนโลยีด ีเปนองคกรสมัยใหมท่ีเนนการนําเทคโนโลยีมาใชในการทําธุรกิจ โดยเฉพาะการพัฒนาแพลตฟอรมเพ่ือใหบริการของบริษัท (mobility platform) และ

การทําวิจัยเก่ียวกับการวิเคราะหขอมูล (data analytics) เพ่ือพัฒนารูปแบบธุรกิจท่ีเก่ียวของ 

4. การกําหนดกลยุทธทางเทคโนโลยี (strategy)  

บริษัทมีการกําหนดกลยุทธทางเทคโนโลยีเพ่ือใชทางธุรกิจดี มีวิสัยทัศนในการนําเทคโนโลยีมาใชในการทําธุรกิจ และมีการพัฒนาแพลตฟอรมและการใชขอมูลท่ีรวมมาวิเคราะหเพ่ือจัดทํา

แผนธุรกิจใหม มีกลยุทธในการสรางพันธมิตรทางธุรกิจเพ่ือลดตนทุนในสินทรัพย 

5. การประเมินและเลือกเทคโนโลยี (assessment and selection)  

บริษัทมีการประเมินและเลือกเทคโนโลยีท่ีจําเปนสําหรับธุรกิจดี แตอาจมีขอจํากัดในการเลือกเทคโนโลยีท่ีนํามาใช เน่ืองจากเปนบริษัทขนาดเล็ก พ่ึงเริ่มธุรกิจ ทําใหมีขอจํากัดดานเงินทุน 

6. การไดมาซ่ึงเทคโนโลยี (acquisition)  

บริษัทมีการถือครองสิทธ์ิในเทคโนโลยี ซึ่งเปนแพลตฟอรมท่ีพัฒนาข้ึนเองและฐานขอมูลจากการเก็บขอมูลผูใชงานแพลตฟอรม 

7. การนําเทคโนโลยีไปใช (implementation) 

บริษัทมีการนําความรูทางเทคโนโลยีมาใชภายใน เนนการพัฒนาแพลตฟอรมและการวิเคราะหขอมูลการใหบริการผูบริโภค 

8. การจัดการความรู (knowledge management)  

บริษัทมีการเรียนรูดานเทคโนโลยีดี มีวิสัยทัศนในการนําองคความรูมาใชพัฒนาบริษัทใหมีศักยภาพ ทําใหมีการสงเสริมใหบุคลากกรตองเรียนรูและพัฒนาความรูเพ่ิมมากข้ึน  

9. การพัฒนาและใชประโยชนจากเครือขาย (linkage)  

บริษัทมีความรวมมือกับหนวยงานตางๆ เชน ความรวมมือทางธุรกิจและความรวมมอืทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา แตไมมีความรวมมอืกับภาครฐัเลย อาจเปนขอจํากัดในการพัฒนาธุรกิจ 
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ขอสังเกตสําหรับกลุมผูประกอบการหนาใหม 

• ผูประกอบการกลุมน้ีไมเคยปรากฏในอุตสาหกรรมท้ังดานพลังงาน ดานอิเล็กทรอนิกสและดานยานยนต พ่ึงจะเขามาในตลาดยานยนตไฟฟา และแบงออกไดเปน 2 กลุม คือ กลุมผูประกอบ
ยานยนตเฉพาะทางและกลุมผูใหบริการคมนาคมขนสง (mobility service)  

• สําหรับผูประกอบยานยนตเฉพาะทางท่ีเขามาใหมจะชูจุดแข็งของรถเฉพาะทางท่ีแตกตางจากผูเลนรายอ่ืน อยางไรก็ตาม แมวาประเทศไทยจะไดช่ือวาเปนฐานการผลิตของโลก แตผูผลิต
ช้ินสวนตางๆก็ยังอยูภายใตการควบคุมของบริษัทคายรถยนตตางชาติรายเดมิ ท้ังในแงการตลาดและหวงโซอุปทาน ดังน้ัน ผูประกอบยานยนตหนาใหมจึงประสบปญหาการจัดซื้อช้ินสวนยาน
ยนตในประเทศ โดยเฉพาะจากบริษัทท่ีเปนสวนหน่ึงของหวงโซอุปทานยานยนตในตลาดหลัก 

• กลุมผูใหบริการคมนาคมขนสง (mobility service) ท่ีเนนการพัฒนาซอฟตแวรและแพลตฟอรมในการใหเชารถ (sharing economy) แมวาจะเปนกลุมท่ีเขามาแขงขันกับบริษัทใหเชา
รถยนตท่ีผูใชบริการคุนเคย โดยไดเพ่ิมเติมระบบการจองผานทางแอปพลิเคชันและสรางรูปแบบธุรกิจใหม (วิธีการรับคืนรถหรือระยะเวลาเชา) แตถือเปนกลุมผูประกอบการใหมท่ีไมเคยมีใน
ตลาดยานยนตมากอน ทําใหผูประกอบการตองสรางฐานลูกคา ความเขาใจ และความเปนท่ีรูจักของผลิตภัณฑและแบรนดใหกับผูใชบริการดวยตัวเอง 
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ภาคผนวก ฉ สรุปกิจกรรมการสัมภาษณและการประเมิน (อุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา) 

 

กิจกรรมการสัมภาษณผูเช่ียวชาญและผูแทนหนวยงาน 
ลําดับ วัน-เดือน-ป สถานท่ีสมัภาษณ ผูใหสัมภาษณ ตําแหนง/หนวยงาน 

1 22 พ.ค. 2563 สัมภาษณผานระบบออนไลน ดร.ไกรสร อัญชลีวรพันธุ  

คุณณฏัฐวัชช รุงเสถียรธร  

คุณสรวิศ วณิชอนุกูล 

ผูเช่ียวชาญ 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

2 5 มิ.ย. 2563 สถาบันยานยนต นายพิสิฐ รังสฤษฎวุฒิกุล 

นายวรวุฒิ กอวงศพานิชย  

ผูอํานวยการ สถาบันยานยนต 
ผูเช่ียวชาญ สถาบันยานยนต 

3 2 ก.ค. 2563 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผศ.ดร.นักสิทธ นุมวงษ   อาจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

4 10 ก.ค. 2563 กรมสงเสรมิอุตสาหกรรม (กสอ.) ดร.ณัฐพล รังสติพล 

นายดุสติ อนันตรักษ  

อธิบด ีกรมสงเสรมิอุตสาหกรรม (กสอ.) 

ผูเช่ียวชาญ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 

5 9 ต.ค. 2563 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุร ี(มจธ.) 

ผศ.ดร.มงคล กงหริัญ  อาจารย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) 

6 18 ธ.ค. 2563 สํานักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.) 

นางสาววลัยทิพย โชติวงศพิพัฒน 

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน 
หนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ (บพข.) 
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กิจกรรมการสัมภาษณเพ่ือประเมินผูประกอบการ 
ลําดับ วัน-เดือน-ป สถานท่ีสมัภาษณ ผูใหสัมภาษณ ตําแหนง 

1 10 พ.ย. 2563 STIPI อาคาร KX 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุรี (มจธ.) 

บริษัทตางชาติท่ีตั้งอยูในไทย (F2) Technical Lead 

2 12 พ.ย. 2563 สถานประกอบการ ผูประกอบการหนาใหม (N1) General Manager 

3 13 พ.ย. 2563 สถานประกอบการ ผูประกอบการหนาใหม (N2) Chief Executive Officer 

Senior Growth Manager 

4 17 พ.ย. 2563 สถานประกอบการ บริษัทตางชาติท่ีตั้งอยูในไทย (F1) Business Director 

5 25 พ.ย. 2563 สถานประกอบการ ผูประกอบการโรงไฟฟา (E1) Corporate Communication Vice President 

Deputy Chief Executive Officer บริษัทในเครือ 

R&D Manager บริษัทในเครือ 

6 7 ธ.ค. 2563 สถานประกอบการ ผูประกอบยานยนตขนสงสาธารณะ 
(T1) 

Business Development Director 

7 14 ธ.ค. 2563 สถานประกอบการ ผูผลิตช้ินสวน (P1) Chief Executive Officer 

8 17 ธ.ค. 2563 สถานประกอบการ ผูประกอบยานยนตขนสงสาธารณะ 
(T2) 

Owner 

9 21 ธ.ค. 2563 สํานักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.) 

ผูประกอบยานยนตขนสงสาธารณะ 
(T3) 

Chief Business Development Officer 
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