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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการถ่ายโอนเทคโนโลยีจากบริษทั แม่ทเี่ ป็นบรรษัท
ข้ามชาติไปสู่บริษัทในเครือ ในบริบทของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ของประเทศไทย การวิจัยนี้เป็นงาน
วิจัยเชิงปริมาณ โดยท�ำการศึกษารวบรวมปัจจัยที่เกี่ยวข้องจากการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
จากนั้นท�ำการน�ำปัจจัยที่ได้รับจากการสัมภาษณ์กับผู้เชี่ยวชาญ และเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 540
คน จากบริษัทชั้นน�ำแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้รับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์กลับมาจ�ำนวน
500 ชุด หรือคิดเป็นร้อยละ 92 ผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีปัจจัยเชิงส�ำรวจ (Exploratory Factor Analysis:
EFA) พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการถ่ายโอนเทคโนโลยีจากบริษัทแม่ที่เป็นบรรษัทข้ามชาติไปสู่บริษัทในเครือ
ในบริบทของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ของประเทศไทย ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะ
ผู้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยีที่เป็นคนไทย ปัจจัยด้านลักษณะเทคโนโลยี และปัจจัยด้านลักษณะผู้ถ่ายโอน
เทคโนโลยีท่ีเป็นคนญี่ปุ่นจากบริษัทแม่ โดยผู้วิจัยได้น�ำผลจากการศึกษาท�ำการอภิปรายกับผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นสอดคล้องกับผลการวิจัยและได้ท�ำการน�ำเสนอแนวทางที่จะใช้พัฒนากระบวนการ
การถ่ายโอนเทคโนโลยีโดยการใช้ข้อมูลจากการวิจัยมาประกอบ
ค�ำส�ำคัญ: การถ่ายโอนเทคโนโลยี การถ่ายโอนความรู้ การดูดซับความรู้ การถ่ายทอดความรู้ อุตสาหกรรม
ยานยนต์
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Abstract
The objective of this study was to identify factors affecting technology transfer
effectiveness from multinational company to subsidiary companies. The research scope was
focused on the context of an automotive industry in Thailand. This research was conducted
by using quantitative research method. The factors was studied by literature review from
previous study concerning technology transfer, absorptive capacity and disseminative
capacity theories and the specialists’ interview. The data were collected through a
questionnaire, which was distributed to a sample of 540 respondents from the leading
companies in automotive industry. Eventually, 500 usable questionnaires were collected
(a 92% response rate). Exploratory factor analysis (EFA) was used for data analysis. The
research results indicated that the 3 factors comprising local Thai recipients’ characteristics,
technology characteristics and head-quarter Japanese senders’ characteristics had an influence
on technology transfer effectiveness. The specialists’ opinion was consistent with the research
findings which was utilized to recommend the development of technology transfer process.
Keywords: Technology Transfer, Knowledge Transfer, Absorptive Capacity, Disseminative
Capacity, Automotive Industry

บทน�ำ
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวของการลงทุนและอัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ที่ลดต�่ำลง โดยในช่วงปี พ.ศ. 25492557 อัตราการขยายตัวของการลงทุนเฉลีย่ ลดลงเหลือร้อยละ 2 ต่อปี และมีอตั ราการขยายตัวของ GDP เฉลีย่
ลดลงเหลือร้อยละ 3.4 ต่อปี (Office of Industrial Economics, 2017) โดยจากข้อมูลของส�ำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (2017) พบว่าปัจจุบันรายได้ต่อหัวของประชากรเฉลี่ยจัดอยู่ในช่วงประเทศรายได้ปานกลาง
ในการที่จะก้าวไปสู่ระดับรายได้ของประเทศที่พัฒนาแล้วนั้น ภายในปี พ.ศ. 2575 ประเทศไทยจะต้องขยาย
การลงทุนร้อยละ 10 ต่อปี และ GDP ขยายตัวร้อยละ 6 ต่อปี อย่างต่อเนื่องในอีก 17 ปี ส่งผลให้รัฐบาล
มีการก�ำหนดนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” เพื่อเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจจากแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม รวมถึงการก�ำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ชัดเจนและมีมาตรการสนับสนุนเพื่อชักจูง
การลงทุนบริษทั ชัน้ น�ำจากทัว่ โลกให้มาลงทุนในประเทศไทย ซึง่ ในอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักคือ อุตสาหกรรม
ยานยนต์สมัยใหม่
อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ โดยเป็นสินค้าที่มีสัดส่วนการส่งออกสูงสุด
และมีการขยายตัวของการส่งออกอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2560 ยอดการส่งออกรถยนต์มีอัตราสูงขึ้นถึง
ร้อยละ 30 เทียบปี พ.ศ. 2555 เป็นปีฐาน (Ministry of Commerce, 2018) และในภาคการผลิต สินค้า
ประเภทรถยนต์มีการขยายตัวการผลิตสูงขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2559 ยอดการผลิตสูงขึ้นถึงร้อยละ 9.93%
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เทียบปี พ.ศ. 2552 เป็นปีฐาน (Thailand Board of Investment, 2018) จะเห็นได้วา่ ยานยนต์เป็นอุตสาหกรรม
ที่มีศักยภาพที่จะสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ผลการทบทวนสถานการณ์อตุ สาหกรรมหุน่ ยนต์หรือเครือ่ งจักรในปี พ.ศ. 2560 พบว่าสินค้าประเภท
เครือ่ งจักรกลและส่วนประกอบสูงสุดเป็นสินค้าประเภททีม่ กี ารน�ำเข้าสูงสุด โดยผูน้ ำ� เข้าหลักคือประเทศญีป่ นุ่
(Ministry of Commerce, 2018) จะเห็นได้ว่าประเทศไทยยังจ�ำเป็นต้องมีการพึ่งพาการถ่ายโอนเทคโนโลยี
จากต่างประเทศ ที่จะมาพร้อมกับความรู้ที่นับว่าเป็นทรัพยากรที่มีความส�ำคัญที่สุดของธุรกิจ (Grant, 1996)
โดยการถ่ายโอนความรู้ที่มีประสิทธิภาพจะน�ำมาสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจ (Hedlund, 1986)
ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าการถ่ายโอนความรู้ทางเทคโนโลยีถูกท�ำเพื่อผลประโยชน์ของผู้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยี
หรือผู้ถ่ายโอนเทคโนโลยี หรือทั้งสองฝั่ง (Kotabe et al., 2002)
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่ามีงานวิจัยต่างประเทศจ�ำนวนมากที่ท�ำการศึกษาเกี่ยวกับ
การถ่ายโอนเทคโนโลยีในบริบทของอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น งานวิจัยของ Cazurraa and Ruib (2017)
ทีท่ ำ� การศึกษาลักษณะของผูร้ บั การถ่ายโอนความรูด้ า้ นความสามารถในการดูดซับความรูท้ มี่ ผี ลต่อการถ่ายโอน
ความรู้ของบริษัทรถยนต์ในประเทศจีน งานวิจัยของ Cenamor et al. (2017) ที่ท�ำการศึกษาผลของ
การดูดซับความรูจ้ ากการถ่ายโอนความรูจ้ ากบริษทั แม่เพือ่ เป็นกลไกในการสร้างศักยภาพของบริษทั ในเครือของ
กลุ่มบริษัทในเครือของ Volvo Group และงานวิจัยของ Simona and Axèle (2011) ที่ศึกษาคุณสมบัติและ
ความสามารถของผู้รับการถ่ายโอนความรู้ของบรรษัทข้ามชาติของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศโปแลนด์
ซึง่ จากการศึกษางานวิจยั ทีผ่ า่ นมาพบว่าปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการถ่ายโอนเทคโนโลยี ประกอบด้วย ปัจจัยด้านลักษณะ
ผูร้ บั การถ่ายโอนเทคโนโลยี ปัจจัยด้านลักษณะเทคโนโลยี และปัจจัยด้านลักษณะผูถ้ า่ ยโอนเทคโนโลยี อย่างไร
ก็ตามส�ำหรับประเทศไทยนั้น แม้ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์จะมีบทบาทส�ำคัญในกระบวนการพัฒนาประเทศ
แต่กลับพบว่ายังมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจ�ำนวนไม่มาก จึงเป็นที่มาของข้อค�ำถามงานวิจัยที่ว่าปัจจัยใดบ้างที่
ส่งผลต่อการถ่ายโอนเทคโนโลยีจากต่างประเทศในบริบทอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย ผลการศึกษา
นีจ้ ะเป็นแนวทางในการประกอบการพิจารณาก�ำหนดแนวทางในการพัฒนากระบวนการการท�ำงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการถ่ายโอนเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ในบริบทของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ของประเทศไทย

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการถ่ายโอนเทคโนโลยีจากบริษัทแม่ที่เป็นบรรษัทข้ามชาติไปสู่บริษัท
ในเครือ ในบริบทของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ของประเทศไทย ซึ่งผลการศึกษาจะใช้เป็นแนวทาง
ในการส่งเสริมให้การถ่ายโอนเทคโนโลยีต่อไป

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. การถ่ายโอนความรู้ (Knowledge Transfer)
ความรู้เป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญที่สุดขององค์กร ถ่ายโอนและแบ่งความรู้จะเป็นตัวก�ำหนด
ความส�ำเร็จขององค์กร การถ่ายโอนความรูเ้ ป็นกระบวนการทีห่ น่วยงานหนึง่ ขององค์กรมีการส่งต่อความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ไปอีกหน่วยหนึ่งอย่างเป็นระบบ (Wang et al., 2004; Duan, Nie & Coakes, 2010)
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ความสามารถในการถ่ายโอนความรูข้ ององค์กรเป็นหนึง่ ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (Minbaeva
et al., 2004) โดย Distanont et al. (2012) ได้แบ่งความรู้ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ความรู้ทางวิศวกรรม
แบบชัดแจ้ง (explicit engineering knowledge) ความรู้ด้านวิศวกรรมแบบฝังลึก (tacit engineering
knowledge) ความรู้ด้านการบริหารจัดการแบบชัดแจ้ง (explicit managerial knowledge) ความรู้ด้าน
การบริหารจัดการแบบฝังลึก (tacit managerial knowledge) ซึ่งความรู้ทางวิศวกรรมคือเนื้อหาความรู้
ความเข้าใจและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และความรู้ด้านการบริหารจัดการคือทักษะและเทคนิคส�ำหรับด้าน
การจัดการ ซึ่งการถ่ายโอนความรู้ที่มีลักษณะเป็นความรู้ที่ไม่ปรากฎชัดแจ้งมักจ�ำเป็นต้องอาศัยการสาธิต
โดยการใช้เทคโนโลยีหรือระบบทันสมัย การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันของการท�ำงานร่วมกันและการแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ระหว่างผู้ส่งมอบและผู้รับการถ่ายทอดความรู้
จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีสามารถสรุปได้วา่ ความรูเ้ ป็นทรัพยากรทีส่ ำ� คัญขององค์กร เมือ่
มีการถ่ายโอนความรู้ ความสามารถองค์กรจะถูกพัฒนาให้ดีขึ้น ซึ่งความรู้ที่จะท�ำการถ่ายโอนมีทั้งความรู้
แบบชัดแจ้งและความรูแ้ บบฝังลึก สามารถแบ่งประเภทในหลาย ๆ มิติ เช่น แบ่งตามมุมมองการบริหารจัดการ
อันได้แก่ กลยุทธ์ กระบวนการและเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายโอนความรู้ ส�ำหรับการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา
การถ่ายโอนความรูท้ มี่ าพร้อมกับการถ่ายโอนเทคโนโลยีระหว่างองค์กร ประกอบด้วยองค์กรทีต่ ง้ั อยูใ่ นต่างประเทศ
หรือบริษัทแม่ และองค์กรที่เป็นบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยมีกลยุทธ์ทั้งการเลียนแบบและ
ดัดแปลง และมีกระบวนการถ่ายโอนความรูต้ งั้ แต่ชว่ งก่อนด�ำเนินงาน อันได้แก่ การประเมิน การอบรมจัดการ
การออกแบบกระบวนการ การถ่ายโอนความรู้ ไปจนถึงขั้นตอนช่วงด�ำเนินงาน ประกอบด้วย การเริ่มใช้งาน
ปรับให้มีเสถียรภาพ ใช้ทักษะความรู้ใหม่ และเก็บเกี่ยวผลประโยชน์
2. การถ่ายโอนเทคโนโลยี (Technology Transfer)
การถ่ า ยโอนเทคโนโลยีเ ป็นกระบวนการการเคลื่อนไหวของเทคโนโลยี ที่ด�ำเนินการผ่าน
ช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ จากบุคคล องค์กรหรือประเทศใด ๆ ไปอีกส่วนงานหนึ่ง เพื่อก่อให้เกิด
การขยายขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของหน่วยงานนัน้ ๆ (Rogers et al., 2001) โดยกระบวนการถ่ายโอน
เทคโนโลยีจะประกอบด้วย ผู้ถ่ายโอนที่มีความตั้งใจจะถ่ายโอนความรู้หรือ know-how ทางเทคโนโลยีไปสู่
ผูร้ บั การถ่ายโอน (Buratti & Penco, 2001) โดยผูร้ บั การถ่ายโอนจะท�ำการเข้าถึงและเลียนแบบความสามารถ
ทางเทคโนโลยีนั้น ๆ เพื่อผลประโยชน์ของผู้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยี หรือผู้ถ่ายโอนเทคโนโลยี หรือทั้งสอง
ฝั่ง (Kotabe et al., 2002) จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนเทคโนโลยีสามารถแบ่ง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการถ่ายโอนเทคโนโลยี ได้แก่ (1) ลักษณะผู้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยี ได้แก่ (1.1) คุณสมบัติ
ทีป่ ระกอบด้วยความรูท้ มี่ อี ยูแ่ ต่เดิม ประสบการณ์ทสี่ ง่ เสริมความสามารถในการเรียนรูข้ องผูร้ บั (Winkelbach
& Walter, 2015) รวมไปถึงวุฒกิ ารศึกษาและทักษะอืน่ ๆ เช่น ทักษะด้านการสือ่ สาร ความสามารถของบุคคล
ในการท�ำความเข้าใจในวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่าง การยอมรับ และปรับตัวล้วนแล้วแต่สง่ ผลต่อความส�ำเร็จการถ่ายโอน
ความรู้ (Minbaeva et al., 2003; Wang, Tong & Koh, 2003; Xu & Ma, 2008; Vlajcic et al., 2018)
(1.2) ความตั้งใจของผู้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยี ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยจูงใจ เช่น แรงจูงใจในด้านการพัฒนา
ศักยภาพการท�ำงาน เพื่อมุ่งหวังการเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน หากขาดแรงจูงใจถึงแม้จะมีทักษะสูง
การใช้ทกั ษะเหล่านัน้ อาจถูกจ�ำกัด (Minbaeva et al., 2003; Xu & Ma, 2008) รวมถึงแรงจูงใจด้านผลตอบแทน
ระบบผลตอบแทนมีผลทางตรงต่อความคิด และการกระท�ำของพนักงาน การประเมินผลตอบแทนที่มี
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การพิจารณาจากความสามารถในการพัฒนาความรู้ หรือทักษะจะท�ำให้ผทู้ ำ� งานมีความกระตือรือร้นในการพัฒนา
ทักษะความสามารถของตนเอง (Wang et al., 2003) (1.3) ความสามารถในการดูดซับความรู้ ความสามารถ
ในการดูดซับความรู้ที่สูงขึ้น จะท�ำให้การถ่ายโอนความเทคโนโลยีท�ำได้สูงขึ้นเช่นเดียวกัน (Minbaeva et al.,
2003; Wang et al., 2003; Winkelbach & Walter, 2015; Zhou et al., 2018) (1.4) วัฒนธรรมองค์กร
มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดทิศทางการท�ำงานของคนในองค์กรที่จะส่งผลพฤติกรรมที่มีผลต่อเนื่องไปยัง
ความสามารถในการรับการถ่ายโอนเทคโนโลยีของผูร้ บั ในองค์กร เช่น วัฒนธรรมการเรียนรูท้ สี่ มาชิกในองค์กร
สามารถเข้าถึง ใช้ และแลกเปลี่ยนความรู้ (Naqshbandi & Tabche, 2018) วัฒนธรรมการท�ำงานร่วมกันที่
แต่ละหน่วยมีการแลกเปลีย่ นจุดแข็งระหว่างกันทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารมีความเข้าใจร่วมทีจ่ ะกลายเป็นความรูอ้ งค์รวม
ขององค์กร (Wu, Lii & Wang, 2015; Susanty, Handayani & Henrawan, 2012) (2) ลักษณะเทคโนโลยี
มีผลเชื่อมโยงกับการถ่ายโอนเทคโนโลยีในหลายด้าน อาทิ (2.1) ความก�ำกวมของความรู้ในเทคโนโลยี
ความรู้ที่ชัดแจ้งเป็นความรู้ที่สามารถแปลงออกมาเป็นลายลักษณ์สามารถจัดเก็บในรูปแบบเอกสารได้ และ
ความรูท้ ฝี่ งั ลึกอยูใ่ นตัวบุคคล หรือความรูท้ ไี่ ม่ชดั แจ้งเป็นความรูท้ ไี่ ม่สามารถแปลงออกมาเป็นลายลักษณ์อกั ษรได้
(Günsel, 2015) ในการถ่ายโอนเทคโนโลยีหากความรู้ต่าง ๆ ที่ถูกถ่ายโอนมีลักษณะที่เป็นความรู้ชัดแจ้ง
จะสามารถถ่ายโอนได้งา่ ยกว่า (Xu & Ma, 2008) (2.2) ความซับซ้อนของเทคโนโลยี เทคโนโลยีทมี่ คี วามซับซ้อน
อยู ่ ใ นระดั บ สู ง จะมี ค วามยุ ่ ง ยากในการถ่ า ยโอนมากกว่ า เทคโนโลยี ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นในระดั บ ต�่ ำ กว่ า
(Gandenberger et al., 2015) ซึ่งระดับความซับซ้อนของเทคโนโลยีสามารถวัดจากขอบเขตหรือจ�ำนวน
เทคโนโลยีของโครงการ ความซับซ้อนนี้มีผลโดยตรงต่อความส�ำเร็จในการถ่ายโอนความรู้ (Madsen et al.,
2008) (2.3) ความใหม่ของเทคโนโลยี สามารถจ�ำแนกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ความใหม่ของเทคโนโลยี
ด้านผลิตภัณฑ์ และความใหม่ดา้ นกระบวนการ เทคโนโลยีทมี่ คี วามใหม่มากจะท�ำให้การถ่ายโอนท�ำได้ยากกว่า
เทคโนโลยีทมี่ อี ยูน่ านแล้ว (Tatikonda & Rosenthal, 2000; Gandenberger et al., 2015) ขณะทีเ่ ทคโนโลยี
ที่เก่ามากก็จะส่งผลให้การถ่ายโอนเทคโนโลยีท�ำได้ยากเช่นเดียวกัน (Gandenberger et al., 2015) และ
(3) ลักษณะผู้ถ่ายโอนเทคโนโลยี ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนได้แก่ (3.1) คุณสมบัติของผู้ถ่ายโอนเทคโนโลยี
ประกอบด้วยความรู้พื้นฐาน ความสามารถ หรือทักษะของแต่ละบุคคลที่มีส่วนร่วมในกระบวนการถ่ายโอน
เช่น ทักษะด้านการบริหารจัดการ ทักษะทางเทคนิคหรือทักษะทางด้านการสื่อสารของผู้ถ่ายโอน (Wang
et al., 2003) รวมไปถึงประสบการณ์ในการถ่ายโอนความรู้ และความสามารถในการพัฒนาความสัมพันธ์ของ
ผู้ถ่ายโอนเทคโนโลยีต่างส่งผลให้การถ่ายโอนประสบความส�ำเร็จสูงขึ้น (Choi & Johanson, 2012)
(3.2) ความตั้งใจของผู้ถ่ายโอนเทคโนโลยี ที่จะสนับสนุนให้เกิดความพยายามในการรวบรวมและแปลง
ความรูข้ องผูถ้ า่ ยโอนความรู้ (Minbaeva, 2018) ซึง่ ความตัง้ ใจในการถ่ายทอดความรูต้ อ่ กิจกรรมการถ่ายโอน
ความรู้มีผลต่อความสามารถในการถ่ายโอนความรู้ (Xu & Ma, 2008) ความตั้งใจในการถ่ายโอนความรู้ของ
แต่ละบุคคลเป็นผลมาจากปัจจัยจูงใจและวัตถุประสงค์ขององค์กร (Kong, 2018) และ (3.3) ความสามารถ
ในการถ่ายทอดความรู้ เพื่อที่จะสามารถถ่ายโอนความรู้ในวิธีที่ผู้รับความรู้สามารถเข้าใจและน�ำไปใช้ในเชิง
ปฏิบัติได้ (Minbaeva et al., 2018; Ishihara et al., 2017; Schulze et al., 2014)
จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีสามารถสรุปได้ว่าการถ่ายโอนเทคโนโลยีก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อองค์กรในการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยี ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถสร้างผลตอบแทน
ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการถ่ายโอนเทคโนโลยีจากประเทศที่พัฒนาแล้วไปสู่ประเทศที่ก�ำลังพัฒนา และเพื่อให้
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การถ่ายโอนเทคโนโลยีทมี่ คี วามซับซ้อนเกิดประโยชน์สงู สุด จ�ำเป็นต้องมีการก�ำหนดเป้าหมายของการถ่ายโอน
ที่ชัดเจน ส�ำหรับการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการถ่ายโอนเทคโนโลยี ที่ประกอบด้วยความรู้ทางเทคนิค
เครื่องจักร รวมไปถึงการถ่ายโอนกระบวนการท�ำงาน ซึ่งเป็นการถ่ายโอนเทคโนโลยีระหว่างประเทศ เพื่อ
จุดมุ่งหมายในการเพิ่มความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในปัจจุบัน
3. ความสามารถในการดูดซับความรู้ (Absorptive Capacity)
ความสามารถในการดูดซับความรูเ้ ป็นความสามารถในรับรูค้ ณ
ุ ค่าของข้อมูลภายนอก สามารถรับ
และใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยความสามารถดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะพัฒนาสะสมอย่าง
ต่อเนือ่ ง มักเป็นผลพลอยได้ของความรูท้ มี่ อี ยูแ่ ต่เดิมทีม่ กี ารปฏิบตั อิ ยูเ่ ป็นประจ�ำ (Cohen & Levinthal, 1990)
ความสามารถดังกล่าวจึงมีบทบาทส�ำคัญในการสร้างมูลค่าให้กับองค์กร เนื่องจากความรู้เป็นทรัพยากร
เชิงกลยุทธ์ทจี่ ำ� เป็นต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กบั องค์กร (Xiea et al., 2018) ทัง้ นี้ ความสามารถ
ในการดูดซับความรูส้ ามารถแบ่งองค์ประกอบออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถเชิงศักยภาพ (Potential
Capacity) ประกอบด้วยความสามารถในการได้มาซึ่งความรู้ (Acquisition Capacity) และความสามารถ
ในการซึมซับความรู้ (Assimilation Capacity) และด้านความสามารถเชิงประจักษ์ (Realized Capacity)
ประกอบด้วยความสามารถในแปลงสภาพความรู้ (Transformation Capacity) และความสามารถในการน�ำ
ความรู้ใหม่ไปใช้ (Exploitation Capacity) (Zahra & George, 2002) ความสามารถเชิงศักยภาพ มีผลต่อ
ความสามารถเชิงประจักษ์ (Lane et al., 2001) กล่าวคือ ในกระบวนการดูดซับความรู้ องค์กรจะต้องมี
ความสามารถในการแสวงหาและเข้าถึงความรู้ รวมไปถึงความสามารถในการซึมซับความรู้ เพื่อให้เกิด
ความสามารถในการแปลงสภาพความรู้ จนก่อให้เกิดการน�ำความรู้ใหม่ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (Zahra
& George, 2002) ซึ่งความสามารถในการดูดซับความรู้มีบทบาทส�ำคัญต่อความส�ำเร็จในการถ่ายโอนความรู้
จากบริษัทแม่ที่เป็นบรรษัทข้ามชาติไปสู่บริษัทในเครือเพื่อสร้างฐานความรู้ พัฒนาความสามารถ กระตุ้นให้
เกิดการจัดการ และอยู่รอดในสภาวะการแข่งขันเพื่อสร้างผลตอบแทนให้บริษัทแม่ (Wang et al., 2003;
Ishihara & Zolkiewski, 2017; Kong, Ciabuschi & Martín, 2018)
จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีสามารถสรุปได้วา่ ความสามารถในการดูดซับความรูม้ บี ทบาท
ส�ำคัญต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เนื่องจากเป็นความสามารถในการเข้าถึง ซึมซับ แปลงสภาพ
และน�ำความรู้ไปใช้ประโยชน์ หากองค์กรปราศจากความสามารถดังกล่าว จะท�ำให้ไม่สามารถพัฒนาฐาน
ความรู้ขององค์กร โดยเฉพาะองค์กรที่อยู่ในประเทศก�ำลังพัฒนาที่จ�ำเป็นต้องอาศัยการถ่ายโอนความรู้หรือ
เทคโนโลยีจากประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือบริษัทในเครือที่พึ่งพิงความรู้และเทคโนโลยีจากบริษัทแม่ ส�ำหรับ
การศึกษาครัง้ นีค้ วามสามารถในการดูดซับความรูเ้ ป็นปัจจัยหนึง่ ทีผ่ วู้ จิ ยั จะท�ำการศึกษาทัง้ ในด้านความสามารถ
เชิงประจักษ์และความสามารถเชิงศักยภาพ เพื่อศึกษาผลกระทบต่อการถ่ายโอนเทคโนโลยี
4. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เป็นความสามารถในการรวบรวม จัดรูปแบบ ดัดแปลงแปร
และแพร่กระจายความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของผู้ถ่ายโอนเทคโนโลยี ความสามารถนี้เป็นหนึ่งในตัวก�ำหนด
ความส�ำเร็จในการถ่ายโอนความรู้ (Kong, Ciabuschi & Martín, 2018) ซึ่งหากผู้ถ่ายโอนไม่มีความสามารถ
ในการถ่ายทอดความรูแ้ ล้วจะส่งผลให้การถ่ายโอนความรูไ้ ม่สามารถท�ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Parent et al.,
2007) เช่น หากผู้ถ่ายทอดความรู้ไม่มีความสามารถด้านภาษาจะท�ำให้การสื่อสารที่ใช้ในการถ่ายโอนความรู้
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ท�ำได้ยาก ส่งผลให้การถ่ายโอนความรู้ไม่มีประสิทธิภาพ (Minbaeva & Michailova, 2004) ดังนั้นผู้ถ่ายโอน
เทคโนโลยี จึงจ�ำเป็นต้องมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ เพื่อที่จะสามารถถ่ายโอนความรู้ในวิธีที่ผู้รับ
ความรู้สามารถเข้าใจและน�ำไปใช้ในเชิงปฏิบัติได้ (Minbaeva et al., 2018; Ishihara et al., 2017;
Schulze et al., 2014)
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนเทคโนโลยีมาข้างต้นพบว่า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการถ่ายโอนเทคโนโลยี นอกจากจะขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านลักษณะ ความตั้งใจ ความสามารถใน
การดูดซับความรู้ วัฒนธรรมองค์กรของผู้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยี และลักษณะของเทคโนโลยีแล้ว ยังขึ้นอยู่
กับลักษณะของผูถ้ า่ ยโอนความรู้ เช่น ความสามารถ ประสบการณ์และความตัง้ ใจ โดยผูว้ จิ ยั ได้นำ� ปัจจัยเหล่านี้
มาก�ำหนดเป็นกรอบแนวคิดงานวิจัย ที่ใช้ในการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการถ่ายโอนเทคโนโลยี กรณีศึกษา
บริษัทรถยนต์แห่งหนึ่งในขั้นตอนของการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนพัฒนาข้อค�ำถามที่ใช้เป็นเครื่องมือ

ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ประกอบด้วยบุคลากรของบริษัทผลิตรถยนต์แห่งหนึ่งในประเทศไทย
ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทรถยนต์ชั้นน�ำของประเทศญี่ปุ่นที่ด�ำเนินกิจการมามากกว่า 50 ปี และมีอัตรา
การขยายตัวของยอดการผลิตในประเทศไทยสูงขึ้นในอันดับต้นอย่างต่อเนื่อง (MarkLines Co., Ltd., 2018)
โดยมีการถ่ายโอนเทคโนโลยีจากประเทศแม่ทดี่ ำ� เนินงานอยูใ่ นประเทศญีป่ นุ่ ในการสุม่ ตัวอย่างได้ใช้วธิ กี ารสุม่
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sample) โดยเลือกบุคลากรที่สังกัดหน่วยงานที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับ
การถ่ายโอนเทคโนโลยี อันได้แก่ หน่วยงานวิศวกรรมการผลิต หน่วยงานควบคุมคุณภาพ และหน่วยงาน
การผลิต โดยก�ำหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่างอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ของ Lindeman, Merenda & Gold (1980)
ที่ก�ำหนดให้ส�ำหรับการวิเคราะห์สถิติประเภทพหุตัวแปร ควรมีจ�ำนวนประมาณ 20 เท่าของตัวแปรสังเกตได้
(Orapan & Anyanitha, 2018) ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตุได้ทั้งหมด 10 ตัวแปร ขนาด
กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมจึงเท่ากับ 200 ตัวอย่าง เพื่อให้การเก็บข้อมูลมีความครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงด�ำเนินการแจก
แบบสอบถามทั้งหมดจ�ำนวน 540 ชุด
แบบสอบถามที่ ใ ช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวมรวมข้ อ มู ล ได้ ถู ก พั ฒ นาขึ้ น มาจากการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และท�ำการทดสอบความถูกต้องของเนื้อหา (Content Validity) โดย
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนเทคโนโลยีมากกว่า 5 ปี เพื่อท�ำ
การพิจารณาถึงความถูกต้องด้านเนื้อหา ความเข้าใจของข้อค�ำถาม โดยค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of
Item Objective Congruence: IOC) ที่ได้รับมีค่า 0.9 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.5 ผ่านเกณฑ์การทดสอบจึงถือว่า
ข้อค�ำถามที่พัฒนาขึ้นมีความเที่ยงตรงของเนื้อหา นอกจากนี้ ได้ท�ำการทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability)
ของแบบสอบถามโดยทดสอบ (Pilot Test) กับกลุ่มทดสอบซึ่งมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในงานวิจัย จ�ำนวน 30 คน โดยการทดสอบได้ค่าสัมประสิทธ์ Cronbach’s Alpha ที่ได้รับเท่ากับ 0.969
มากกว่า 0.7 ผ่านเกณฑ์การทดสอบ (Nunnally, 1978)
การแจกแบบสอบถามมีการกระจายแบบสอบถามไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้องหน่วยงานละ 180 คน
รวม 540 คน โดยได้รบั แบบสอบถามทีม่ คี วามสมบูรณ์กลับมาจ�ำนวน 500 ชุด หรือคิดเป็นร้อยละ 92 ประกอบ
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562
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ด้วยบุคลากรสังกัดหน่วยงานวิศวกรรมการผลิต 170 คน คิดเป็นร้อยละ 34 บุคลากรสังกัดหน่วยงานควบคุม
คุณภาพ 170 คน คิดเป็นร้อยละ 34 และบุคลากรสังกัดหน่วยงานการผลิต 160 คน คิดเป็นร้อยละ 32
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีปัจจัยเชิงส�ำรวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) เป็นสถิติที่เลือก
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากการทดสอบความสัมพันธ์ด้วยวิธีปัจจัยเชิงส�ำรวจสามารถใช้เพื่อท�ำ
การอธิบายความสัมพันธ์รว่ มกันระหว่างตัวแปรต่าง ๆ โดยเป็นการจัดกลุม่ ตัวแปรทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั เป็นกลุม่
เดียวกัน ขณะที่หากมีตัวแปรใดที่ไม่เข้ากลุ่มหรือไม่มีความสัมพันธ์กันก็จะท�ำการตัดออกไป โดยมีเกณฑ์ที่ใช้
ในการพิจารณาโดยวิเคราะห์จากค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) ซึ่ง
เป็นค่าที่ใช้ในการอธิบายความเหมาะสมของข้อมูล ค่าที่ได้รับจะต้องไม่น้อยกว่า 0.5 ค่า Total Variance
Explained ใช้เพื่อยืนยันว่าองค์ประกอบที่มีนั้น สามารถอธิบายข้อมูลได้เพียงใด ค่า Rotated Component
Matrix ค่าที่ใช้อธิบายว่าตัวแปรต่าง ๆ ควรอยู่ในองค์ประกอบใด โดยพิจารณาการจัดกลุ่มของค่า Factor
Loading ที่มีค่าไม่น้อยกว่า 0.5 และถูกจัดกลุ่ม Component เดียวกัน ซึ่งหากคาตัวแปรถูกจัดอยู่ในกลุ่ม
มากกว่า 1 กลุ่ม Component แล้ว จะตองท�ำการเลือกตัวแปรที่มีคา Factor Loading มากที่สุด ซึ่งหาก
ค่าดังกล่าวมีความใกลเคียงหรือเทากัน จะท�ำการเลือกตัดตัวแปรที่มีค่า Factor Loading นอยกว่าออกไป
และค่า Communality น�ำมาใช้อธิบายค่าความแปรปรวนของตัวแปร ซึ่งค่าที่ได้ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 0.5
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2552)

ผลการศึกษา
ข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามถูกน�ำมาทดสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบตามกรอบ
แนวคิดงานวิจัย โดยการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส�ำรวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) โดยวิธี Principle
Component Analysis (PCA) ซึ่งใช้ Varimax เป็นวิธีในการหมุนแกนเพื่อท�ำการวิเคราะห์ปัจจัยทั้งหมด
3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะผูร้ บั การถ่ายโอนเทคโนโลยีทเี่ ป็นคนไทย ปัจจัยด้านลักษณะเทคโนโลยี และ
ปัจจัยด้านลักษณะผู้ถ่ายโอนเทคโนโลยีที่เป็นคนญี่ปุ่นจากบริษัทแม่ ทั้งหมด 34 ข้อค�ำถาม พบว่ามี 2 ข้อ
ค�ำถามทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ ปัจจัยด้านลักษณะผูร้ บั การถ่ายโอนเทคโนโลยีทไี่ ม่ผา่ นเกณฑ์การทดสอบ เนือ่ งจากไม่ผา่ น
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สูงสุด คืสูองสุด
คือ คนไทย มีความสามารถในการสรุปเทคนิคที่ส�ำคัญ มีค่า Factor Loading เท่ากับ .760 สอดคล้องกับ
คนไทย มีความสามารถในการสรุปเทคนิคที่สาคัญ มีค่า Factor Loading เท่ากับ .760 สอดคล้องกับ Wang et al.
Wang et al. (2003) Ishihara and Zolkiewski (2017) และ Kong, Ciabuschi and Martín (2018)
(2003) Ishihara and Zolkiewski (2017) และ Kong, Ciabuschi and Martín (2018) ที่กล่าวว่า ความสามารถ
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ในสภาวะการแข่งขัน จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นสอดคล้องว่าความสามารถในการท�ำ
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องค์ก่มรควรมี
ก
ารส่
ง
เสริ
ม
ความสามารถดั
ง
กล่
า
วโดยท
าการเพิ
่
ม
ทั
ก
ษะดั
ง
กล่
า
วให้
ก
ั
บ
บุ
ค
ลากร
ผลการ
ทักษะดังกล่าวให้กับบุคลากร ผลการวิเคราะห์แสดงดังตาราง
วิเคราะห์แสดงดังตาราง
ตารางที่ 2่ 2แสดงค่
แสดงค่
า Factor
Loading
จจัยความสามารถในการดู
ดซับ้ ความรู้
ตารางที
า Factor
Loading
ปัจจัยปัความสามารถในการดู
ดซับความรู
ผู้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยี
ความสามารถในการดูดซับความรู้
Item
คนไทย มีความสามารถในการสรุปเทคนิคที่สาคัญ/เทคนิคที่คาดว่าจะได้ใช้บ่อยจากการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ได้
คนไทย มีความสามารถในการทาความเข้าใจวิธีการใช้งานเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายโอนได้อย่างครบถ้วน (เช่น
เข้าใจและสามารถเขียน NC Data ได้)
คนไทย มีความสามารถทีจ่ ะวิเคราะห์ความรู้ที่ได้จากการถ่ายโอนได้อย่างชัดเจน (เช่น สามารถวิเคราะห์
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการทางานด้วยเทคโนโลยีใหม่และเก่าได้อย่างชัดเจน)
คนไทย มีความสามารถทีจ่ ะนาความรู้ทถี่ ูกถ่ายโอนมาใช้งานจริงได้อย่างครบถ้วน
คนไทย มีความสามารถในการเข้าถึงคนญี่ปุ่นเพื่อซักถามความรู้/เทคนิคการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้
เทคโนโลยีที่ได้รับถ่ายโอน
คนไทย มีความสามารถทีจ่ ะต่อยอดความรู้ที่ถูกถ่ายโอนเป็นองค์ความรู้ใหม่/เทคนิคเพิ่มเติมได้
Note : α = 6.486, Variance Explained = 38.154 Percent

Factor Loading
.760
.718
.716
.716
.714
.709

คุณสมบัติของผู้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยี ประกอบด้วย 5 ตัวแปร ปัจจัยที่ส�ำคัญที่สุด คือ คนไทย
สามารถปรับตัวเข้าหาวัฒนธรรมที่แตกต่างในการท�ำงานของคนญี่ปุ่นได้ มีค่า Factor Loading เท่ากับ .798
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Minbaeva et al. (2003) และ Winkelbach and Walter (2015) ที่กล่าวว่า
คุณสมบัติของผู้รับการถ่ายโอนความรู้ ซึ่งประกอบด้วยความรู้ที่มีอยู่แต่เดิม ประสบการณ์ในอดีตที่จะช่วย
ส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ รวมถึงวุฒิการศึกษา และทักษะที่เกี่ยวข้องกับงาน และสอดคล้องกับ
การสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญทีว่ า่ คุณสมบัตเิ ป็นรากฐานในการท�ำงาน การคัดเลือกบุคคลให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
เป็นสิ่งจ�ำเป็น ผลแสดงผลตามตาราง
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ของผู้ รั บ การถ่ า ยโอนความรู้ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยความรู้ ที่ มี อ ยู่ แ ต่ เ ดิ ม ประสบการณ์ ใ นอดี ต ที่ จ ะช่ ว ยส่ ง เสริ ม
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ความสามารถในการเรี
ยนรู้ รวมถึ
วุฒิการศึกวษายความรู
และทัก้ ทษะที
บงาน และสอดคล้
การสั
ความสามารถในการเรี
งวุฒิการศึกษา
กี่ยวข้
องกับเหมาะสมกั
งาน และสอดคล้
อ งกับการสั
ผู้เชี่ยวชาญที่ว่าคุณสมบัยตนรูิเป็้ นรวมถึ
รากฐานในการท
างานและทั
การคักษะที
ดเลือ่เกบุ
คคลให้
บลักษณะงานเป็
นสิม่งจภาษณ์
าเป็น
ผูผลแสดงผลตามตาราง
้เชี่ยวชาญที่ว่าคุณสมบัติเป็นรากฐานในการทางาน การคัดเลือกบุคคลให้เหมาะสมกับลักษณะงานเป็นสิ่งจาเป็น
ผลแสดงผลตามตาราง

ตารางที่ 3 แสดงค่า Factor Loading ปัจจัยคุณสมบัติของผู้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยี

ตารางที่ 3 แสดงค่า Factor Loading ปัจจัยคุณสมบัติของผูร้ ับการถ่ายโอนเทคโนโลยี
ตารางที
่ 3ายโอนเทคโนโลยี
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ผูItem
้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยี
คุณสมบัตขิ องผู้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยี
Item สามารถปรับตัวเข้าหาวัฒนธรรมที่แตกต่างในการทางานของคนญี่ปุ่นได้ (เช่น สามารถทางานเป็นขั้น
คนไทย
คนไทย
สามารถปรั
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คนญี่ปุ่นมีทีป่มระสบการณ์
าประจาการที
ระเทศไทย)
คนญี
่ปุ่นมีทีค่มวามรู
าประจ
คนไทย
้พื้นาการที
ฐานเกี่ปย่ ระเทศไทย)
วกับเทคโนโลยีที่จะได้รับถ่ายโอน (เช่น ความรู้ในการ Teaching Robot)
คนไทย
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ื
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ย
่
วกับบเทคโนโลยี
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ายโอน (เช่
น ความรู
คนไทย มีทักษะในการสื่อสารกั
คนญี่ปนุ่ (ภาษาญี
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พูด/เขี้ในการ
ยน) Teaching Robot)
คนไทย
ักษะในการสืเ่อคยใช้
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Note : α = 1.913, Variance Explained = 49.408 Percent
Note : α = 1.913, Variance Explained = 49.408 Percent
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ปฏิบัติในการจัดการความรู้ (เช่น มีการสร้างฐานความรู้ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และขยายฐานเมื่อมีการเรียนรู้
รู้เพิ่มเติม มีค่า Factor Loading เท่ากับ .804 สอดคล้องดังเช่น Wu, Lii and Wang (2015) และ Susanty,
Handayani and Henrawan (2012) ที่ระบุว่าวัฒนธรรมการท�ำงานร่วมกันที่ดีจะน�ำไปสู่การมีความเข้าใจ
ร่วมที่จะกลายเป็นความรู้องค์รวมขององค์กร ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สนับสนุนการกิจกรรมการถ่ายโอน
เทคโนโลยี จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นสอดคล้องกับผลการวิจัยที่ว่าองค์กรที่มีธรรมเนียม
การปฏิบัติในการจัดการความรู้ที่ดีจะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมความสามารถในการรับการถ่ายโอนเทคโนโลยีของ
ผู้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยี
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อาจยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน
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ตารางที่ 7่ 7แสดงค่
แสดงค่
า Factor
Loading
จจัยความใหม่
ของเทคโนโลยี
ตารางที
า Factor
Loading
ปัจจัยปัความใหม่
ของเทคโนโลยี
ผู้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยี
ของเทคโนโลยี
ตารางที
่ 7 แสดงค่า Factor Loadingความใหม่
ปัจจัยความใหม่
ของเทคโนโลยี

Item
ผู้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยี
ความใหม่ของเทคโนโลยี
เทคโนโลยี มีความก้าวหน้าด้านผลิตภัณฑ์ (เช่น เป็นเครื่องมือที่แตกต่างจากเครื่องมือเดิมที่มีอยู่)
Item
เทคโนโลยี มีความก้าวหน้าด้านกระบวนการ (เช่น มีกระบวนการทางานทีแ่ ตกต่างจากเดิม แม้จะอยู่ใน platform
เทคโนโลยี มีความก้าวหน้าด้านผลิตภัณฑ์ (เช่น เป็นเครื่องมือที่แตกต่างจากเครื่องมือเดิมที่มีอยู่)
เดิม)
เทคโนโลยี มีความก้าวหน้าด้านกระบวนการ (เช่น มีกระบวนการทางานทีแ่ ตกต่างจากเดิม แม้จะอยู่ใน platform
Note : α = 1.437, Variance Explained = 67.285 Percent
เดิม)
Note : α = 1.437, Variance Explained = 67.285 Percent

Factor Loading
.908
Factor Loading
.892
.908
.892

ความคลุมเครื
มเครือของความรู
อของความรู
้ในเทคโนโลยีประกอบด้
ประกอบด้
วแปรทั
้งหมด
วแปร
ซึ่งสอดคล้
ความคลุ
้ในเทคโนโลยี
วยตัวยตั
วแปรทั
้งหมด
2 ตั2วตัแปร
ซึ่งสอดคล้
องกัอบงกับ
งานวิจจัยัยของ
ของXuXuandandMaMa
(2008)
่กล่าลัาวว่
าลักษณะความรู
ี่ถูกถ่าผยโอนมี
ผลต่อความส�
ำเร็จายโอนความรู
ในการถ่ายโอน
งานวิ
ที่กล่าทีวว่
กษณะความรู
้ที่ถูกถ่า้ทวยโอนมี
ลต่อ้งความส
ในการถ่
ความคลุมเครื(2008)
อของความรู
้ในเทคโนโลยี
ประกอบด้
ยตัวแปรทั
หมด 2าเร็
ตัวจแปร
ซึ่งสอดคล้องกั บ้
ความรู้ ี่ชความรู
้ที่ชัดาให้
แจ้งจะท�าำยโอนความรู
ให้การถ่ายโอนความรู
้ได้ง่ายกว่
าความรู
้ที่ไม่ชัดแจ้่ใงนตัและแฝงอยู
่ในตันวบุเดีคยคล
ความรู
ัดแจ้Xuงจะท
ยกว่าความรู
แจ้ง และแฝงอยู
คล และเช่
วกันและ
งานวิจัย้ทของ
and Maการถ่
(2008) ที่กล่าวว่า้ไลัด้กง่าษณะความรู
้ท้ที่ถี่ไูกม่ถ่ชาัดยโอนมี
ผลต่อความส
าเร็วบุจคในการถ่
ายโอนความรู
้
เช่บนผู้เเดีชี่ยยวชาญ
วกันกัทีบ่ไผูด้้เใชีห้่ยควชาญ
ที่ไนด้เพิให้่มคเติวามคิ
ดเห็นจกรรมการถ่
เพิ่มเติมว่าาหากกิ
จกรรมการถ่
ายโอนเทคโนโลยี้ทสี่เกีามารถแปลง
กัความรู
วามคิ
ด
เห็
ม
ว่
า
หากกิ
ยโอนเทคโนโลยี
ส
ามารถแปลงความรู
ย
่
วข้
อ
งให้
้ที่ชัดแจ้งจะทาให้การถ่ายโอนความรู้ได้ง่ายกว่าความรู้ที่ไม่ชัดแจ้ง และแฝงอยู่ในตัวบุคคล และเช่นเดียวกัน
ท้ เี่ กีดย่ แจ้วข้งได้
องให้มวลี ยส่
กั ษณะชัมการถ่
ดแจ้งได้ จะช่วยส่งเสริได้มสการถ่
ายโอนเทคโนโลยี
ได้สงู งขึตาราง
น้ ผลการวิเคราะห์แสดง
มีกัความรู
ลบักผูษณะชั
ูงขึา้นยโอนเทคโนโลยี
ผลการวิ
เคราะห์
แสดงดั
้เชี่ยวชาญ
ที่ได้ใจะช่
ห้ความคิงดเสริ
เห็นเพิ่มเติามยโอนเทคโนโลยี
ว่าหากกิจกรรมการถ่
สามารถแปลงความรู
้ที่เกี่ยวข้องให้
ดังตาราง

มีลักษณะชัดแจ้งได้ จะช่วยส่งเสริมการถ่ายโอนเทคโนโลยีได้สูงขึ้น ผลการวิเคราะห์แสดงดังตาราง
ตารางที่ 8 แสดงค่า Factor Loading ปัจจัยความคลุมเครือของความรู้ในเทคโนโลยี

ตารางที่ 8 แสดงค่า Factor Loading ปัจจัยความคลุมเครือของความรู้ในเทคโนโลยี

ผู้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยี
มเครือของความรู้ในเทคโนโลยี
ตารางที
่ 8 แสดงค่า Factor Loadingความคลุ
ปัจจัยความคลุ
มเครือของความรู้ในเทคโนโลยี

Item
ผู้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยี
ความคลุมเครือของความรู้ในเทคโนโลยี
ความรู้ในเทคโนโลยี มีลักษณะที่สามารถแปลงออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรได้ (เช่น สามารถเขียนวิธกี ารทางาน
Item
ออกมาเป็น SOP หรือ work instructions)
ความรู้ในเทคโนโลยี มีลักษณะที่สามารถแปลงออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรได้ (เช่น สามารถเขียนวิธกี ารทางาน
ความรู้ในเทคโนโลยี มีลักษณะที่ไม่สามารถแปลงออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรได้ (เช่น ในการใช้งานเครื่องจักร
ออกมาเป็น SOP หรือ work instructions)
จาเป็นต้องอาศัยทักษะ/ความชานาญพิเศษ)
ความรู้ในเทคโนโลยี มีลักษณะที่ไม่สามารถแปลงออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรได้ (เช่น ในการใช้งานเครื่องจักร
Note : α = 1.014, Variance Explained = 84.177 Percent
จาเป็นต้องอาศัยทักษะ/ความชานาญพิเศษ)
Note : α = 1.014, Variance Explained = 84.177 Percent

Factor Loading
.886
Factor Loading
.886
.877
.877

3. ปัจจัยด้านลักษณะผู้ถ่ายโอนเทคโนโลยี
้งหมด้ถ่า9ยโอนเทคโนโลยี
ตัวแปร สามารถแบ่งองค์ประกอบเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่
3. ปัประกอบด้
จจัยด้านลัวกยทัษณะผู
ความตั้งใจของผู
้ถ่ายโอนเทคโนโลยี
ประกอบด้
ยตัวแปรทัน ้ง3หมด
ตัวแปรได้ตัแวก่แปรที่มีค่า Factor
ยทัก้งหมด
แปร สามารถแบ่
งองค์ปวระกอบเป็
องค์ป4ระกอบ
3. ประกอบด้
ปัจจัยด้าวนลั
ษณะผู9 ้ถตั่าวยโอนเทคโนโลยี
Loading สูงสุความตั
ดคือ คนญี
่ปุ่น แสดงออกถึ
นของการถ่วายตั
ยโอนเทคโนโลยี
่า Factor
Loading
เท่ากับ
้งใจของผู
ยโอนเทคโนโลยี
ประกอบด้
วปแปรทั
้งหมดนโดยมี
43ตัองค์
วคแปร
ตัวแปรที
ประกอบด้
วยทั้ถ้ง่าหมด
9 งตัความจ
วแปราเป็
สามารถแบ่
งองค์
ระกอบเป็
ประกอบ
ได้่มีคแ่าก่ Factor
.867
สอดคล้
งกัคือบงานวิ
จ่ปัยุ่นของ
Xu
& Maงความจ
(2008)าเป็ทีน่กประกอบด้
ล่าวว่าความตั
่เป็นผลมาจากปั
ยจูงใจและวั
Loading
สูงสุอดความตั
คนญี
แสดงออกถึ
ของการถ่
ายโอนเทคโนโลยี
โดยมี4 คตั่าจวจัแปร
Factor
เท่า่ าFactor
กับ
ง้ ใจของผู
ถ้ า่ ยโอนเทคโนโลยี
วยตั้งใจที
วแปรทั
ง้ หมด
ตัวLoading
แปรทีตถุม่ ปคี ระสงค์
ขององค์
ก
รมี
ผ
ลต่
อ
การถ่
า
ยโอนความรู
้
ผลจากการสั
ม
ภาษณ์
ผ
เ
้
ู
ชี
ย
่
วชาญให้
ค
วามเห็
น
สอดคล้
อ
งที
ว
่
า
่
ชาวญี
ป
่
น
่
ุ
หากมา
.867
สอดคล้สูงอสุงกัดบคืงานวิ
จัยของ
Xu & Ma (2008)
ที่กำล่เป็
าวว่นาของการถ่
ความตั้งใจที
่เป็นผลมาจากปัจโดยมี
จัยจูงใจและวั
ตถุประสงค์
Loading
อ คนญี
่ปุ่น แสดงออกถึ
งความจ�
ายโอนเทคโนโลยี
ค่า Factor
Loading
ด้ขององค์
ว
ยวั
ต
ถุ
ป
ระสงค์
เ
พื
อ
่
ท
าการถ่
า
ยโอนโดยเฉพาะจะท
าให้
ก
ารถ่
า
ยโอนประสบความส
าเร็
จ
ได้
ม
ากกว่
า
ชาวญี
ป
่
น
่
ุ
ที
เ
่
เท่ากับ ก.867
งกับงานวิจ้ ัยผลจากการสั
ของ Xu &มภาษณ์
Ma (2008)
ที่กล่าควว่วามเห็
าความตั
้งใจทีอ่เงที
ป็น่วผลมาจากปั
จข้จัายมาจูงใจ
รมีผลต่สอดคล้
อการถ่าอยโอนความรู
ผู้เชี่ยวชาญให้
นสอดคล้
่าชาวญี่ปุ่น หากมา
เพื
อเพืื่นข่อององค์
ผลการวิ
คราะห์
ระสงค์
ผลต่แอสดงดั
การถ่งาตาราง
ยโอนความรู
มภาษณ์าเร็
ผเู้ ชีจย่ ได้วชาญให้
วามเห็
ด้และวั
ว่อยวัวัตตตถุถุถุปปประสงค์
ระสงค์
ทาการถ่กเารมี
ยโอนโดยเฉพาะจะท
าให้การถ่้ ผลจากการสั
ายโอนประสบความส
มากกว่าคชาวญี
่ปุ่นนทีสอดคล้
่เข้ามา อง

ทีว่ ่อา่ วัชาวญี
ป่ นุ่ หากมาด้
วยวัเคราะห์
ตถุประสงค์
อ่ ท�ำการถ่ายโอนโดยเฉพาะจะท�ำให้การถ่ายโอนประสบความส�ำเร็จ
เพื
ตถุประสงค์
อื่น ผลการวิ
แสดงดัเพืงตาราง
ได้มากกว่าชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ผลการวิเคราะห์แสดงดังตาราง

196 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ตารางที่ 9 แสดงค่า Factor Loading ปัจจัยความตั้งใจของผู้ถ่ายโอนเทคโนโลยี

ตารางที่ 9 แสดงค่า Factor Loading ปัจจัยความตั้งใจของผู้ถ่ายโอนเทคโนโลยี
ตารางที
่ 9 แสดงค่า Factor Loadingความตั
ปัจจัย้งใจของผู
ความตั้ถ้ง่าใจของผู
้ถ่ายโอนเทคโนโลยี
ผู้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยี
ยโอนเทคโนโลยี

ผูItem
้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยี
ความตั้งใจของผู้ถ่ายโอนเทคโนโลยี
Item
คนญี่ปุ่น แสดงออกถึงความจาเป็นของการถ่ายโอน (เช่น มีการอธิบายถึงเหตุและผลของการกระทาใด ๆ)
คนญี
นของการถ่
ายโอน
มีการอธิ
บายถึงเหตุและผลของการกระท
าใด ๆ) าตอบ
คนญี่ป่ปุ่นุ่น แสดงออกถึ
แสดงออกถึงงความจ
ความตัาเป็
้งใจในการถ่
ายโอน
(เช่น(เช่มีนการเตรี
ยมเอกสารประกอบการสอน
พยายามหาค
คนญี
่ปุ่น แสดงออกถึ
เมื่อคนไทยมี
คาถาม) งความตั้งใจในการถ่ายโอน (เช่น มีการเตรียมเอกสารประกอบการสอน พยายามหาคาตอบ
เมื
่อคนไทยมี
คาถาม) งความตั้งใจในการถ่ายโอน (เช่น มีการเตรียมเอกสารประกอบการสอน พยายามหาคาตอบ
คนญี
่ปุ่น แสดงออกถึ
คนญี
่ปุ่น แสดงออกถึ
เมือ่ คนไทยมี
คาถาม) งความตั้งใจในการถ่ายโอน (เช่น มีการเตรียมเอกสารประกอบการสอน พยายามหาคาตอบ
เมื
อ่ คนไทยมี
คาถาม)ายโอนความรู้โดยตรง (เช่น ผ่านการว่าจ้างของคนไทย)
คนญี
่ปุ่น ตั้งใจมาถ่
คนญี
้โดยตรง (เช่น= ผ่49.648
านการว่Percent
าจ้างของคนไทย)
Note่ป:ุ่นαตั้ง=ใจมาถ่
4.468,ายโอนความรู
Variance Explained
Note : α = 4.468, Variance Explained = 49.648 Percent

Factor Loading
Factor.867
Loading
.867
.857
.857
.805
.805
.790
.790

สมบัติขตองผู
ิของผู้ถ่า้ถยโอนเทคโนโลยี
่ายโอนเทคโนโลยีประกอบด้
ประกอบด้
วยตั
วแปรทั
้งหมด3 ตั3วตัแปร
วแปรตัวตัแปรที
วแปรที
่า Factor
คุคุณณสมบั
วยตั
วแปรทั
้ งหมด
่มีค่ม่า ีคFactor
Loading สูงสุดคืคืออคนญี
่ปุ่นมีความช
วามช�านาญในเทคโนโลยี
ำนาญในเทคโนโลยี
ี่จะมาถ่
ายโอน
มีค่าตัFactor
กั.862
บ .862
ตคนญี
ิของผู
ประกอบด้ทวี่ จทยตั
วแปรทั
้ งหมด
วแปร Loading
ตัLoading
วแปรทีเท่
่มีคาเท่
่ากั บาFactor
Loading สู ง สุคุดณสมบั
่ ปุ่ น้ถมี่าคยโอนเทคโนโลยี
ะมาถ่
ายโอน
มี ค่ า3 Factor
สอดคล้อสูงกังสุบดงานวิ
ัยของุ่นWang
et al. (2003) และ Choi
andาJohanson
(2012)Loading
ที่กล่าวว่เท่
าคุาณกัสมบั
ติของ
Loading
คื อจัยจคนญี
มีค วามช
ที่ จะมาถ่
ยโอน (2012)
มี ค่ า Factor
บ .862
สอดคล้องกั
บงานวิ
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Factor Loading
Factor.862
Loading
.862
.832
.832
.781
.781
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ตารางที่ 11 แสดงค่า Factor Loading ปัจจัยความสามารถในการถ่ายทอดความรู้

ตารางที่ 11 แสดงค่า Factor Loading ปัจจัยความสามารถในการถ่ายทอดความรู้

ผู้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยี
ความสามารถในการถ่ายทอดความรูข้ องผู้ถ่ายโอนเทคโนโลยี
Item
คนญี่ปุ่น มีความสามารถในสามารถปรับตัวเข้าหาคนไทย
คนญี่ปุ่น มีทักษะในการถ่ายโอนความรู้ (เช่น มีภาพวาดประกอบการสอน ใช้เทคนิคการสอนโดยภาพวาด)
Note : α = 1.007, Variance Explained = 76.250 Percent

Factor Loading
.873
.801

โดยสรุปแล้วจากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการถ่ายโอนเทคโนโลยีระหว่างบรรษัทข้ามชาติใน
โดยสรุปแล้วจากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อ การถ่ายโอนเทคโนโลยี ระหว่างบรรษัทข้ามชาติใน
ญี่ปุ่นกับบริษัทลูกในไทยประกอบด้วย ปัจจัยด้านลักษณะผู้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยี โดยองค์ประกอบที่มี
ญี่ปุ่นกับบริษัทลูกในไทยประกอบด้วย ปัจจัยด้านลักษณะผู้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยี โดยองค์ประกอบที่มีอิทธิพล
อิทธิพลสูงสุดโดยพิจารณาจากค่า Factor Loading คือ ความสามารถในการดูดซับความรูข้ องผูร้ บั การถ่ายโอน
สูงสุดโดยพิจารณาจากค่า Factor Loading คือ ความสามารถในการดูดซับความรู้ ของผู้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยี
เทคโนโลยี รองลงมาคือ คุณสมบัติ ความตัง้ ใจ และวัฒนธรรมองค์กรของผูร้ บั การถ่ายโอนเทคโนโลยี ตามล�ำดับ
รองลงมาคือ คุณสมบัติ ความตั้งใจ และวัฒนธรรมองค์กรของผู้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยี ตามลาดับ ขณะที่ปัจจัย
ขณะที่ปัจจัยด้านลักษณะผู้ถ่ายโอนเทคโนโลยี องค์ประกอบที่มีอิทธิพลสูงสุดโดยพิจารณาจากค่า Factor
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อภิปรายผล

อภิปรายผล
งานวิจจัยยั นีนี้มม้ ีววี ัตตั ถุถุปประสงค์
ระสงค์เพืเ่อพืศึอ่ กศึษาปั
กษาปั
ส่ ง่ ผลต่
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ข้าม ท
ข้ามชาติไปสู่บริษัทในเครือ ในบริบทของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ของประเทศไทย ผลการศึกษาทั้งจาก
ชาติ ไ ปสู่ บ ริ ษั ท ในเครื อ ในบริ บ ทของอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ยานยนต์ ข องประเทศไทย ผลการศึ ก ษาทั้ ง จาก
การทบทวนงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องให้ผลที่สอดคล้องกันคือปัจจัยด้านลักษณะผู้รับการถ่ายโอน
การทบทวนงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องให้ผลที่สอดคล้องกันคือปัจจัยด้านลักษณะผู้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยี
เทคโนโลยี ลักษณะเทคโนโลยี และลักษณะผู้ถ่ายโอนเทคโนโลยี การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส�ำรวจ (Exploratory
ลักษณะเทคโนโลยี และลักษณะผู้ถ่ายโอนเทคโนโลยี การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis:
Factor Analysis: EFA) โดยวิธี Principle Component Analysis (PCA) ซึ่งใช้ Varimax สอดคล้องกับ
EFA) โดยวิธี Principle Component Analysis (PCA) ซึ่งใช้ Varimax สอดคล้องกับงานวิจัย สามารถสรุปดังภาพ

งานวิจัย สามารถสรุปดังภาพ
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ภาพที่ 1 องค์ประกอบการถ่ายโอนเทคโนโลยี
ที่มา: ผู้วาิจยโอนเทคโนโลยี
ัย
ภาพที่ 1 องค์ประกอบการถ่
ที่มา: ผู้วิจัย

การสนับสนุนปัจจัยด้านลักษณะผู้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยี สามารถน�ำมาก�ำหนดเป็นแนวทางใน
การส่งเสริมการถ่ายโอนเทคโนโลยี โดยองค์กรต้องให้ความส�ำคัญกับปัจจัยด้านบุคลากรคนไทย ที่เป็นผู้รับ
การถ่ายโอนเทคโนโลยีลักษณะที่ส�ำคัญ คือ ความสามารถในการดูดซับความรู้ ทั้งความสามารถเชิงศักยภาพ
ทีค่ นไทยสามารถเข้าถึงและซึมซับความรู้ และความสามารถเชิงประจักษ์ทเ่ี ป็นความสามารถในการแปลงสภาพ
และน�ำความรู้ไปใช้งานจริง องค์กรจ�ำเป็นต้องสนับสนุนการสร้างความสามารถ เช่น การสร้างแหล่งความรู้ที่
เข้าถึงได้ การจัดการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะ ขณะที่คุณสมบัติของคนไทยก็เป็นองค์ประกอบที่สำ� คัญ
อันได้แก่ ความรูพ้ นื้ ฐานทีม่ แี ต่เดิม ประสบการณ์ และความสามารถด้านการสือ่ สารของคนไทย องค์กรจ�ำเป็น
ต้องมีการเสริมสร้างพื้นฐานความรู้ให้บุคลากร คัดเลือกบุคลากรที่จะเข้าร่วมโครงการในลักษณะต่าง ๆ ให้
เหมาะสม ขณะที่ความตั้งใจก็มีบทบาทส�ำคัญ การกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความตั้งใจ เช่น การให้ผลตอบแทน
ตามความสามารถ จะส่งผลให้บุคลากรเกิดความตั้งใจและทุ่มเท เมื่อบุคลากรมีความตั้งใจก็จะส่งผลดีต่อ
การถ่ายโอนเทคโนโลยี และวัฒนธรรมองค์กรก็เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งให้ความส�ำคัญอันได้แก่ การให้ความร่วมมือท�ำงาน
ร่วมกัน การท�ำงานเป็นขั้นตอน และกิจกรรมการจัดการความรู้ขององค์กร
ขณะที่ลักษณะเทคโนโลยีเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการถ่ายโอนเทคโลยี เริ่มตั้งแต่ระดับความซับซ้อนของ
เทคโนโลยี ความซับซ้อนที่มีมากขึ้น จะท�ำให้ความส�ำเร็จของการถ่ายโอนลดลง ความใหม่ของเทคโนโลยี
ทัง้ ความใหม่ทางด้านผลิตภัณฑ์ และความใหม่ทางด้านกระบวนการล้วนแล้วแต่สง่ ผลต่อการถ่ายโอนเทคโนโลยี
ขณะที่ ความก�ำกวมของลักษณะความรู้ของเทคโนโลยีเองก็เช่นเดียวกัน ในการพิจารณาเลือกรับเทคโนโลยี
จ�ำเป็นต้องระบุลักษณะเทคโนโลยี และหาแนวทาง เครื่องมือและสิ่งแวดล้อมที่จะมาสนับสนุนการถ่ายโอนที่
เหมาะสม เช่น ในการถ่ายโอนเทคโนโลยีในด้านใช้เครื่องจักรสมัยใหม่ที่ยังใช้ไม่แพร่หลาย จ�ำเป็นต้องมี
การจ�ำลองการท�ำงานจริง การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น รวมไปถึงมีการบันทึก Case Study ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
เพื่อเป็นแนวทางในการท�ำงานจริงในขั้นถัดไป
นอกจากนี้ลักษณะผู้ถ่ายโอนเทคโนโลยีที่เป็นบุคลากรชาวญี่ปุ่นจากบริษัทแม่เองก็ส่งผลต่อการถ่าย
โอนเทคโนโลยีเช่นเดียวกัน คุณสมบัติของผู้ถ่ายโอน ทั้งความรู้ความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่ท�ำการถ่ายโอน
ประสบการณ์ของผู้ถ่ายโอนในกิจกรรมการถ่ายโอน และความสามารถในการสื่อสารรวมไปถึงความสามารถ
ในการถ่ายทอดความรูเ้ ป็นองค์ประกอบส�ำคัญทีส่ ง่ ผลต่อการถ่ายโอนเทคโนโลยี ในการก�ำหนดทีมงานถ่ายโอน
เทคโนโลยี นอกจากผู้รับจะต้องมีความสามารถแล้ว ผู้ถ่ายโอนเทคโนโลยีก็จ�ำเป็นต้องมีคุณสมบัติ และ
ความสามารถเช่นเดียวกัน ดังนัน้ ในการถ่ายโอนเทคโนโลยีจำ� เป็นต้องมีการระบุถงึ วัตถุประสงค์ในการถ่ายโอน
ที่ชัดเจน และวัดผลได้รวมถึงการร้องขอผู้ถ่ายโอนที่มีความสามารถที่เหมาะสม ทั้งความสามารถด้าน
การถ่ายทอดความรู้ ความสามารถทางภาษา เพื่อสนับสนุนสภาพแวดล้อมการถ่ายโอนเทคโนโลยีที่ดี
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