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Abstract

 The objectives of the study were to firstly analyze critical success factors for the electrical and electronics  

industry in Bangkok metropolitan area, and secondly to compare the opinion of critical success factors for the  

electrical and electronics industry (E/E) according to the characteristics of the entrepreneurs. The population under 

the study was the E/E entrepreneurs of small and medium enterprises located in the Bangkok metropolitan area 

with known addresses and registered with the Ministry of Commerce, a total of 786 operators. It was a convenient 

sampling method, a number of 265 operators. The tool of the study was the questionnaire and the statistical  

presentation was the frequency, the percentage, the arithmetic mean, the standard deviation, and the t-test and 

F-test for hypotheses testing.

 The determining critical success factors for the E/E industry were financial dimension, the production, the  

marketing, the management, the network, and the government support. The respondents rated these factors overall 

were significantly high important. As for particular dimensions, they indicated financial factor, the marketing, and the 

government support were the highest important factors, whereas the production, the management, and the network 

factors were considered high important.

 As for the comparison of opinion of critical success factors for the electrical and electronics industry (E/E)  

according to the characteristics of the entrepreneurs, different gender did not show significant opinion toward  

the entire operations. The same went to the respondent age brackets and years of experience. In detail analysis, it 

revealed that the marketing and the productions were statistical significantly different at level of .05. Classification 

of respondents by the education level and types of business, the analysis showed that respondents were in different 

opinion, and further analysis revealed that their opinion toward the marketing, the production, and the management 

factors were statistically significant at level of .05. As for the recommendations from the respondents, they  

suggested the three high priorities, namely 1. The establishment of sources of funds for the E/E entrepreneurs and 

the rate charged should be relatively lower than the normal rate charged by the financial institutions; 2. Revision of 

the existing tax rates to be equitable for the E/E entrepreneurs, and 3. Monitor and control standards of product 

quality and production control to ensure efficiency and minimize production wastes.
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บทคัดย่อ
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในเขต

กรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในเขต

กรุงเทพมหานคร จ�าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท�างาน ประเภทของธุรกิจ ประชากรของการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่  

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถาน

ประกอบการท่ีแน่นอนสามารถติดต่อได้และจดทะเบียนนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์ จ�านวนทั้งสิ้น 786 คน (สถาบันไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์, 2554) วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายจ�านวน 265 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์หาค่าความถี่  

ค่าอัตราร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมทั้งท�าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติ t – test และสถิติ F – test ผลการวิจัย

พบว่า 

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานครมี 6 ด้าน คือ ด้านการเงิน 

ด้านการผลิต ด้านการตลาด ด้านการบริหารจัดการ ด้านการสร้างเครือข่าย และด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ ในภาพรวมผู้ประกอบการ

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เม่ือแยกเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านการเงิน ปัจจัยด้านการตลาด และปัจจัยด้านการสนับสนุนจาก 

ภาครัฐ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนปัจจัยด้านการผลิต ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ และปัจจัยด้านการสร้างเครือข่าย อยู่ในระดับมาก 

เปรยีบเทยีบความแตกต่างคณุลกัษณะของผูป้ระกอบการด้านปัจจยัทีส่่งผลต่อความส�าเรจ็ของอตุสาหกรรมเครือ่งใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนกิส์ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร จ�าแนกตามเพศ พบว่า ในภาพรวมผู้ประกอบการทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อสภาพการปฏิบัติงาน

ไม่แตกต่างกัน ส่วนการจ�าแนกตามอายุ ประสบการณ์ท�างาน ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความแตก

ต่างกันในด้านการตลาดและด้านการผลิต มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนการจ�าแนกตามระดับการศึกษา 

และประเภทของธุรกิจ พบว่าในภาพรวมแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 ในด้านการตลาด ด้านการผลิต และด้านการบริหารจัดการ ผู้ประกอบการได้ให้ข้อเสนอแนะในการด�าเนินงาน 3 อันดับแรก คือ 

(1) ควรจดัตัง้หรอืจดัหาแหล่งเงนิทนุส�าหรบัผูป้ระกอบการธรุกจิอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ โดยให้กู้ยมืในอตัราดอกเบีย้ท่ีถกูว่า

สถาบันการเงินทั่วไป (2) ควรผลักดันให้มีการทบทวน ปรับปรุง อัตราภาษีให้เป็นธรรม ต่อผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้า 

และอิเล็กทรอนิกส์ (3) ควรควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน และควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดการสูญเสีย

ทางการผลิต

ค�าส�าคัญ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 การด�ารงชีวิตของคนในปัจจุบันจ�าเป็นจะต้องเกี่ยวข้องกับ

ผลติภณัฑ์ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์ตลอดเวลา ทัง้ท่ีบ้านและทีท่�างาน 

รวมถงึสถานทีอ่ืน่ๆ จนแทบจะแยกออกจากกนัไม่ได้ โดยผลติภณัฑ์

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หลายอย่างมีการใช้อย่างแพร่หลาย เช่น 

โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ 

โทรศัพท์เคล่ือนท่ี ฯลฯ ท�าให้อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์กลายเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความจ�าเป็นและมีความ

ส�าคญัต่อระบบเศรษฐกจิ อย่างไรกต็ามจากกระแสโลกาภวิตัน์ท�าให้

การด�าเนินชีวิตและความต้องการของผู้บริโภคน้ันเปลี่ยนแปลงไป 

ดังนั้นแนวโน้มของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต 

จะต้องปรับตัว เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ 

ผูบ้รโิภคได้ และสอดคล้องกับลกัษณะการด�าเนนิชวีติประจ�าวนั เช่น 

ต้องสามารถท�างานได้ในหลากหลายฟังก์ชันการใช้งาน มีความ

ยืดหยุ่นในการใช้งาน อุปกรณ์จะต้องมีขนาดท่ีเล็กลง น�้าหนักเบา 

รวมทั้งมีประสิทธิภาพการท�างานที่สูงขึ้น นอกจากนี้ต้องเป็นมิตร 

ต่อส่ิงแวดล้อม และใช้พลังงานที่น้อยลงด้วยซ่ึงนับเป็นสิ่งท่ีท้าทาย 

การวิจัยและพัฒนาของผู ้ผลิตทั่วโลกส่งผลให้ผู ้ประกอบการ

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต้องปรับเปลี่ยนไป

ตามความต้องการของลูกค้า

 ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีบทบาทส�าคัญและ

ประสบความส�าเร็จในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็น

อันดับ 1 ติดต่อกันมาหลายปี ปัจจุบันไทยมีศักยภาพโดดเด่น 

ในด้านของการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศ  

และตราสินค้าของไทยก็ได้รับการยอมรับในระดับหนึ่ง เพราะ

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นเป็นอุตสาหกรรมท่ีไม่ต้องอาศัย
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เทคโนโลยีที่ มีความซับซ ้อนมาก ในขณะที่อุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมท่ีต้องอาศัยการลงทุนสูงและ 

ใช้เทคโนโลยีระดับสูง อุตสาหกรรมส่วนใหญ่จึงเป็นการร่วมลงทุน

ระหว่างผู้ประกอบการไทยกับต่างชาติ และไทยจะมีบทบาทในการ

เป็นผู้รับจ้างผลิต โดยจุดแข็งของประเทศจะอยู่ที่ความสามารถ 

ในการผลิตสินค้าท่ีมีขนาดเล็กและแม่นย�าสูงเหล่านี้น�าไปสู่การวาง

วิสัยทัศน์ให้กับประเทศไทยในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า คือ  

การเป็นผู้น�าของอาเซียนและอันดับต้นของเอเชียในการผลิตและ 

ส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้า ด้วยการสร้างนวัตกรรมและการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน และส�าหรับ

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คือ เป็นผู้น�าด้านผลิตและส่งออกใน

อาเซยีน และสร้างคณุค่าให้แก่อตุสาหกรรม เพือ่น�าไปสูอ่ตุสาหกรรม

ทีมี่ศกัยภาพในอนาคต เช่น อตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิส์ในยานยนต์ 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทางการเกษตร และอุตสาหกรรม

อุปกรณ์สื่อสารอัจฉริยะ เป็นต้น ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบ

การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเครื่องใช้

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จ�านวน 1,707 คน โดยเฉพาะในเขต

กรงุเทพมหานครมผีูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด เป็นที่ยอมรับว่า

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นกลไกที่มีความ

ส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไม่น้อยไปกว่าวิสาหกิจ 

ขนาดใหญ่ นอกจากนั้นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ยังเป็น

อุตสาหกรรมที่สร ้างผลิตภัณฑ์มวลรวมให้กับแต่ละประเทศ 

ตั้งแต่ร้อยละ 30 ไปจนถึงร้อยละ 50 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ

ประเทศและมีแนวโน้มที่ก�าลังเติบโตมากขึ้น ส�าหรับประเทศไทย 

จะเห็นได้จากจ�านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีอยู่ถึง

ร้อยละ 99.8 ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งหมด  

และมีการจ้างงานถึงร้อยละ 78 ของการจ้างงานทั้งประเทศ  

(มหัทธน พฤทธิ์ขจรชัย, 2554, ออนไลน์) ที่ผ่านมาสถานการณ์

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยในช่วงปี 

2556 มีการเคลื่อนไหวในทิศทางท่ีดีข้ึน ดังจะเห็นได้จากโครงการ 

ที่ ได ้ รับการส ่งเสริมการลงทุนของอุตสาหกรรมไฟฟ ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ มีมูลค่าเงินลงทุน 2,880.87 ล้านบาท มีการจ้างงาน

จ�านวน 592,956 ราย การผลิตในส่วนของอุตสาหกรรมเครื่องใช้

ไฟฟ้าปรับตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 9.09 โดยสินค้าที่มีการผลิตปรับตัว 

เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นสินค้าท่ีผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการ 

ของตลาดในประเทศในช่วงหน้าร้อน เช่น สินค้าเครื่องปรับอากาศ 

เป็นต้น มูลค่าการส่งออกมูลค่าส ่งออกเครื่องใช ้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ มีมูลค่า 8,143.97 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่ม

ขึน้ร้อยละ 12.81 เมือ่เทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ตลาดส่งออก

ที่มีสัดส่วนการส่งออกค่อนข้างสูงและมีอัตราการเปลี่ยนแปลง 

ค่อนข้างสูง ได้แก่ ตลาดส่งออกสหรัฐอเมริกา ปรับตัวเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 38.10 รองลงมา ได้แก่ ตลาดอาเซียน มีอัตราการ

เปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.00 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ

ปีก่อน สินค้าส่งออกที่มีมูลค่าส่งออกค่อนข้างสูงและมีอัตราการ

เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ได้แก่ ส่วนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์  

เครื่องปรับอากาศ โดยปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 19.14 และ 9.97  

ตามล�าดับ (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2554, 1)

 จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ของไทยมีแนวโน้มในการเจริญเติบโตสูงขึ้นเร่ือยๆ  

โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครมีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มาก

ทีสุ่ดจ�านวนคิดเป็นร้อยละ 88 ของผู้ประกอบการทัง้หมด จงึสะท้อน 

ให้เหน็ถงึโอกาสการเจรญิเตบิโตและความส�าเรจ็ของวสิาหกจิขนาด

กลางและขนาดย่อมกรณีอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

ซึ่งการด�าเนินธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จได้นั้นจะต้องอาศัยปัจจัย

ต่างๆ มากมายเข้ามาเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโต 

เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านการเงิน 

การผลิต การตลาดการบริหารจัดการ บุคลากร งบประมาณ วัสดุ

อุปกรณ์และเทคโนโลยี การประชาสัมพันธ์ การสร้างเครือข่าย 

สภาพแวดล้อม นโยบายของรัฐ เป็นต้น อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่า

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย มีแนวโน้มใน 

การเจรญิเตบิโตสงูขึน้เรือ่ยๆ แต่กย็งัมผีูป้ระกอบการบางส่วนท่ีต้อง

ปิดกิจการไป เนื่องจากไม่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์ 

ความต้องการของลูกค้าและขาดปัจจัยสนับสนุนในหลายๆ ด้าน  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของ

อุตสาหกรรมเครื่ อง ใช ้ ไฟฟ ้ าและอิ เ ล็กทรอนิกส ์  ในเขต

กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบถึงระดับของปัจจัยท่ีส่งผลต่อ 

ความส�าเร็จของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

ในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อให้ทราบว่าแต่ละปัจจัยส่งผลต่อ

ความส�าเร็จมากน้อยแค่ไหน ซ่ึงผลจากการวิจัยจะน�าไปใช้เป็น

แนวทางในการวางแผนเพื่อการพัฒนาส่งเสริมการด�าเนินงานของ

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปในทิศทาง

ที่ถูกต้อง เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการท่ีแท้จริงของ

ธุรกิจ และน�าไปปรับใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการด�าเนินงาน

ของธุรกิจประเภทอื่นๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพือ่ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อความส�าเรจ็ของอุตสาหกรรม

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
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 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จ 

ของอุตสาหกรรมเครื่องใช ้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในเขต

กรุงเทพมหานคร จ�าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ประสบการณ์ท�างาน ประเภทของธุรกิจ

 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการด�าเนิน

งานของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในเขต

กรุงเทพมหานคร

วิธีด�าเนินการวิจัย
 ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิยครัง้นี ้ได้แก่ ผู้ประกอบการวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีสถานประกอบการ 

ที่แน่นอนสามารถติดต่อได้และจดทะเบียนนิติบุคคลกับกระทรวง

พาณิชย์ จ�านวนทั้งสิ้น 786 คน (สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, 

2554) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในเขต

กรุงเทพมหานคร จ�านวน 265 คน ซึ่งได้ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้

สตูรการค�านวณของ Taro Yamane (1970, P. 886) ณ ระดับความ

เช่ือมั่น 95% ทั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 

Random Sampling : SRS) ด้วยวิธีการจับสลากแบบไม่แทนที่  

นั่นคือ เมื่อเขียนชื่อสถานประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานคร ลงในกล่องแล้วเขย่า 

ให้ปนกัน จากน้ันจึงเลือกหยิบข้ึนมาท่ีละใบจนได้ครบตามจ�านวน 

ที่ต้องการ โดยใบที่หยิบขึ้นมาแล้วจะไม่ใส่กลับ ลงไปในกล่องอีก  

จะท�าให้ได้สถานประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานคร เท่ากับ 265 แห่ง โดยแต่ละ

แห่งจะท�าการวิจัยจากตัวแทน ได้แก่ ผู้ประกอบการหรือผู้จัดการ

ของสถานประกอบการ จ�านวน 1 คน เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ 

แบบสอบถาม ซ่ึงผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาแบบสอบถามขึ้นมาจาก

แนวคิดทฤษฎีท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม จากนั้นน�าไปให้ผู้

เชีย่วชาญตรวจหาความเทีย่งตรงของเนือ้หา ความถกูต้องของภาษา 

และท�าค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective 

Congruence) โดยพิจารณาค่าที่มากกว่า 0.67 แล้วแก้ไขปรับปรุง

แบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญเพือ่ให้มคีวามถกูต้อง

สมบูรณ์ จากนั้นจึงน�าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไป 

ทดลองใช้ (Try Out) กับผูป้ระกอบการทีไ่ม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง โดยแจก

แบบสอบถามให้กับผู ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อม ทั้งหมด 30 ชุด เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)  

แล้วน�ามาหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α) โดยพิจารณาค่าที่มากกว่า 

0.70 แล้วจึงน�าแบบสอบถามฉบับจริงไป เก็บรวบรวมข้อมูลตาม

จ�านวนกลุ่มตัวอย่างที่ก�าหนดไว้ จากนั้นท�าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

การหาค่าความถี่ ค่าอัตราร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

รวมทั้งท�าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติ t-test และสถิติ  

F-test 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
 จากการวิจัยเรื่อง ป ัจจัยที่ส ่งผลต่อความส�าเร็จของ

อุตสาหกรรมเครื่ อง ใช ้ ไฟฟ ้ าและอิ เ ล็กทรอนิกส ์  ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ประกอบการมีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ี 

ส ่งผลต ่อความส�าเร็จของอุตสาหกรรมเครื่องใช ้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาแต่ละรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  

ด้านการเงิน รองลงมาคือ ด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ ด้านการ

ตลาด ด้านการสร้างเครือข่าย ด้านการผลิต และด้านการบริหาร

จัดการตามล�าดับ ซึ่งสามารถน�ามาอภิปรายผลแต่ละด้านได้ ดังนี้

 1. ด้านการเงิน พบว่า ปัจจัยที่ส ่งผลต่อความส�าเร็จ 

ของอุตสาหกรรมเครื่องใช ้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในเขต

กรุงเทพมหานคร ด้านการเงิน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  

มสีภาพคล่องทางการเงนิสูง รองลงมาคือ มกีารวเิคราะห์ความเสีย่ง

ทางการเงินและการลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับ Fang Fang and Li Fu 

Kai (2001) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของ

กิจการขนาดเล็กและกลางในระยะการเจริญเติบโตท่ีแตกต่างกัน  

พบว่า ทรัพยากรแต่ละด้านมีความส�าคัญที่แตกต่างกัน ทรัพยากร 

ที่มีตัวตน เช่น เงินสดและทรัพยากรทางกายภาพมีความส�าคัญต่อ

กิจการในช่วงเร่ิมต้นขึ้น และยังสอดคล้องกับ ปภพพล เติมธีรกิจ 

(2555 : บทคัดย่อ) ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : กรณีศึกษาเครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ปัจจัยด้านการเงินส่งผลกระทบต่อผลการ

ด�าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรม

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในระดับค่อนข้างมาก นั่นสะท้อน

ให้เห็นว่า ปัจจัยด้านการเงินส่งผลต่อความส�าเร็จของการด�าเนิน

ธุรกิจ เพราะเงินเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของการด�าเนินธุรกิจ 

หากธรุกจิใดมสีภาพคล่องทางการเงนิจะท�าให้การด�าเนนิงานเป็นไป

ได้ด้วยความเรียบร้อย และมีโอกาสในการเจริญเติบโตสูงกว่าธุรกิจ

ที่ขาดสภาพคล่องทางการเงิน

 2. ด้านการผลิต พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของ

อุตสาหกรรมเครื่ อง ใช ้ ไฟฟ ้ าและอิ เ ล็กทรอนิกส ์  ในเขต

กรุงเทพมหานคร ด้านการผลิต ในภาพรวมอยู ่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  
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มีการก�าหนดขั้นตอน กระบวนการผลิตที่ชัดเจนก่อให้เกิดสินค้า/

ผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ มีความสม�่าเสมอ รองลงมา คือ มีแหล่ง

วัตถุดิบที่แน่นอน และเพียงพอต่อความต้องการในการผลิต ซ่ึง

สอดคล้องกับ ปภพพล เติมธีรกิจ (2555, บทคัดย่อ) ปัจจัยที่ส่งผล 

กระทบต่อการด�าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: 

กรณีศึกษาเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ปัจจัยด้านการ

ผลิตส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

ในระดับค่อนข้างมาก และยังสอดคล้องกับกณวรรธฐ แตรรัชตกุล 

(2547) ได้ศึกษากลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการผลิตของประเทศไทย พบว่า 

กลยุทธ์การบริหารจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม ในด้านต่างๆ ที่อุตสาหกรรมใช้ในการปรับตัว

เพื่อความอยู่รอดในด้านการผลิต คือ การตระหนักถึงคุณภาพการ

ผลิตสินค้าเป็นส�าคัญ นั่นสะท้อนให้เห็นว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่

ให้ความส�าคัญต่อปัจจัยด้านการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพได้

มาตรฐาน ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 

  3. ด้านการตลาด พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของ

อุตสาหกรรมเครื่ อง ใช ้ ไฟฟ ้ าและอิ เล็กทรอนิกส ์  ในเขต

กรุงเทพมหานคร ด้านการตลาด ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่า รายการท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 

สินค้า/ผลิตภัณฑ์ตรงตามมาตรฐานท่ีก�าหนดและมีความปลอดภัย 

ซึ่งสอดคล้องกับจิตต์ใส แก้วบุญเรือง (2546, บทคัดย่อ) การด�าเนิน

งานโครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ประสบความส�าเร็จ  

ในจังหวัดล�าปาง พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับ

ส่วนประสมทางการตลาด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการ

จดัจ�าหน่าย และการส่งเสรมิการตลาด และยงัสอดคล้องกบัรุง่ทพิย์ 

เสมอเชือ้ (2550, บทคดัย่อ) การบริหารจดัการธรุกิจชมุชนของกลุม่

อาชีพไม้กวาดลายดอกแก้ว : กรณีศึกษา ต�าบลดงสุวรรณ อ�าเภอ

ดอกค�าใต้ จังหวัดพะเยา พบว่า การบริหารจัดการธุรกิจชุมชนของ

กลุ่มอาชีพไม้กวาด ลายดอกแก้ว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 

การบริหารจัดการด้านการตลาด ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่าปัจจุบันนี้ 

ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีทางเลือกในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากหลาก

หลายช่องทาง ดังนั้นผู้ประกอบการจึงให้ความส�าคัญต่อปัจจัยด้าน

การตลาด โดยเฉพาะด้านคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า รวมไป

ถงึการสร้างช่องทางการจดัจ�าหน่ายทีม่คีวามหลากหลายและเข้าถงึ

ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง

 4. ด้านการบริหารจัดการ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ

ส�าเร็จของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในเขต

กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารจัดการ ในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่า รายการท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

ได้แก่ มีจ�านวนบุคลากรที่เพียงพอ และมีสวัสดิการเพื่อสร้างขวัญ

ก�าลงัใจให้กับพนกังาน รองลงมา คอื มคีวามพร้อมด้านสถานท่ีและ

วัสดุอุปกรณ์ในการด�าเนินงาน ซ่ึงสอดคล้องกับรุ่งนภา ต่ออุดม 

(2550, บทคดัย่อ) ปัจจยัความส�าเรจ็ของผูป้ระกอบการธรุกจิขนาด

กลางและขนาดย่อมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  

ในอุตสาหกรรมเกษตร ภาคการค้า ในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า 

ปัจจยัความส�าเรจ็ของผูป้ระกอบการธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) ในอตุสาหกรรมเกษตรภาคการค้าในจงัหวดัฉะเชงิเทรา คือ 

ปัจจยัด้านการบรหิารจดัการ และยงัสอดคล้องกบัรุง่ทพิย์ เสมอเชือ้ 

(2550, บทคัดย่อ) การบริหารจัดการธุรกิจชุมชนของกลุ่มอาชีพ

ไม้กวาดลาย ดอกแก้ว : กรณีศึกษา ต�าบลดงสุวรรณ อ�าเภอ

ดอกค�าใต้ จังหวัดพะเยา พบว่า การบริหารจัดการธุรกิจชุมชนของ

กลุ่มอาชีพไม้กวาดลายดอกแก้ว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าการบรหิารจดัการทีด่ช่ีวยให้การด�าเนนิธรุกจิ

มีความสะดวกรวดเร็ว เช่น การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้

เพียงพอต่อการให้บริการ การเตรียมความพร้อมด้านสถานท่ีและ

วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น

 5. ด้านการสร้างเครือข่าย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ

ส�าเร็จของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในเขต

กรุงเทพมหานคร ด้านการสร้างเครือข่าย ในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่า รายการท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

ได้แก่ มีการส่งบุคลากรไปศึกษาดูงานอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ในหน่วยงานอื่นๆ และประเทศอื่นๆ ที่ประสบความ

ส�าเรจ็ เพือ่น�ามาใช้เป็นแนวทางในการท�าธรุกิจ ซึง่สอดคล้องกบัศนูย์

บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดท�า

โครงการวเิคราะห์นโยบายและแผน ภาครฐัและเอกชน (ศนูย์บรกิาร

วิชาการเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2551, 30-32) 

โดยได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อม (SMEs) ไว้ว่า การส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด

ย่อมจะต้องส่งเสริมการสร้างเครือข่ายหรือคลัสเตอร์ด้วย ท้ังนี้เพื่อ

ให้เครือข่ายสามารถด�าเนินการและปฏิบัติการในลักษณะที่มีความ

ร่วมมือและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ และยังสอดคล้องกับ 

สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร และคณะ (2550, บทคัดย่อ) คุณลักษณะ

ผู้ประกอบการที่ประสบความส�าเร็จในภาคใต้ : ภาคการบริการ  

ได ้ให ้ข ้อเสนอแนะจากการศึกษาไว ้ว ่า ผู ้ประกอบการควร

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการด�าเนินธุรกิจด้วยการหาเครือข่ายธุรกิจให้

มากขึน้ และยงัสอดคล้องกบักสัมา กาซ้อน (2555, บทคดัย่อ) ปัจจยั

ที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและ 
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ขนาดย่อมในระยะการเจรญิเตบิโตทีแ่ตกต่างกนั กรณศีกึษาจงัหวดั

เชียงราย ท่ีได้เสนอแนวทางในการส่งเสริมและพฒันาผูป้ระกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ไว้ว่า ควรส่งเสริมและ

พฒันาผูป้ระกอบการให้มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการสร้างความ

สมัพันธ์กบัเครอืข่าย ความสมัพันธ์กบัลกูค้า ความสมัพันธ์กบัหน่วย

งานภาครัฐ เนือ่งจากการสร้างเครอืข่ายทางธุรกจิจะท�าให้ผูป้ระกอบ

การได้รับรู้สถานการณ์ทางธุรกิจ ท�าให้มองเห็นโอกาสทางธุรกิจ 

มากขึ้น และยังท�าให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการด�าเนินงาน

กับผู้ประกอบการหรือผู้เชี่ยวชาญ ซ่ึงจะท�าให้เกิดแนวคิดในการ

พัฒนาธุรกิจของตนเองต่อไป

 6. ด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความส�าเร็จของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ ในภาพรวม

อยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาแต่ละรายการพบว่า รายการที ่

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อมให้สามารถเข้าถึงเงินทุน รองลงมา คือ มีการจัดกิจกรรม

พัฒนาความรู้และทักษะในการผลิตและการตลาดเพื่อเสริมสร้าง  

ขดีความสามารถในการแข่งขนัของอตุสาหกรรมเครือ่งใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่สอดคล้องกับกัสมา กาซ้อน และคณะ (2554, 

บทคัดย่อ) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จในการด�าเนินงานของกลุ่ม 

ผู้ประกอบการอาชีพการท�าไม้กวาดดอกหญ้าในจังหวัดเชียงราย  

พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการด�าเนินงานของกลุ่มผู้

ประกอบการอาชพีการท�าไม้กวาดดอกหญ้าในจงัหวดัเชียงราย ด้าน

การสนบัสนนุจากภาครฐั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ทัง้นีอ้าจ

เป็นเพราะว่ารูปแบบธุรกิจและขนาดของธุรกิจแตกต่างกันจึงท�า 

ให้ระดับความต้องการในการสนับสนุนจากภาครัฐมีความแตกต่าง

กันไป

  จากการเปรียบเทียบปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จ  

ของอุตสาหกรรมเครื่องใช ้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในเขต

กรุงเทพมหานคร จ�าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ประสบการณ์ท�างาน และประเภทของธุรกิจ ได้พบความแตกต่าง

ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า 

และอิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

  1) จ�าแนกตามเพศ พบว่า ในภาพรวมผู้ประกอบการ

เพศชายและเพศหญงิมคีวามคิดเหน็ต่อปัจจยัทีส่่งผลต่อความส�าเรจ็

ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับกัสมา กาซ้อน และคณะ (2554, 

บทคัดย่อ) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จในการด�าเนินงานของกลุ่ม 

ผู้ประกอบการอาชีพการท�าไม้กวาดดอกหญ้าในจังหวัดเชียงราย  

พบว่า สมาชกิทีเ่พศต่างกนัไม่ส่งผลต่อความส�าเรจ็ในการด�าเนนิงาน

ของกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าในจังหวัดเชียงราย 

  2) จ�าแนกตามอายุ พบว่า ผู ้ประกอบการที่มีอาย ุ

แตกต่างกันมีความคิดเห็นต ่อปัจจัยที่ส ่งผลต่อความส�าเร็จ 

ของอุตสาหกรรมเครื่องใช ้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในเขต

กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณา 

ในแต่ละด้านพบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความ

ส�าเร็จแตกต่างกัน ได้แก่ ด้านการตลาด และด้านการบริหารจัดการ 

ที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงไม่ 

สอดคล้องกับกัสมา กาซ้อน และคณะ (2554, บทคัดย่อ) ปัจจัยที่

ส่งผลต่อความส�าเรจ็ในการด�าเนนิงานของกลุม่ผูป้ระกอบการอาชพี

การท�าไม้กวาดดอกหญ้าในจังหวัดเชียงราย พบว่า สมาชิกที่อาย ุ

แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการด�าเนินงานของกลุ่ม

ไม้กวาดดอกหญ้า 

  3) จ�าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ประกอบ  

การที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผล

ต่อความส�าเร็จของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมแตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณา 

ในแต่ละด้านพบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความ

ส�าเร็จแตกต่างกัน ได้แก่ ด้านการผลิต ด้านการตลาด และด้านการ

บริหารจัดการ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที ่

ระดับ .05 ซ่ึงไม่สอดคล้องกับกัสมา กาซ้อน และคณะ (2554, 

บทคัดย่อ) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการด�าเนินงานของกลุ่ม 

ผู้ประกอบการอาชีพการท�าไม้กวาดดอกหญ้าในจังหวัดเชียงราย  

พบว่า สมาชิกที่ระดับการศึกษาแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความส�าเร็จ

ในการด�าเนินงานของกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จ�าเป็นต้องอาศัยผู้ที่

มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งต้องมีพื้นฐานการศึกษาใน

ด้านนี้โดยตรง แต่กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้านั้นเป็นงานฝีมือที่เกิดจาก

ภูมิปัญญาชาวบ้านจึงไม่จ�าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ดังนั้น

ระดับการศึกษาจึงส่งผลต่อความส�าเร็จของอุตสาหกรรมเครื่องใช้

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในระดับที่แตกต่างกันไป

  4) จ�าแนกตามประสบการณ์ท�างาน พบว่า ผู้ประกอบ

การทีม่ปีระสบการณ์ท�างานแตกต่างกนัมคีวามคิดเหน็ต่อปัจจยัทีส่่ง

ผลต่อความส�าเรจ็ของอุตสาหกรรมเครือ่งใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนกิส์ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณา

ในแต่ละด้านพบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความ

ส�าเร็จแตกต่างกัน ได้แก่ ด้านการตลาด มีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับกัสมา กาซ้อน และ

คณะ (2554, บทคัดย่อ) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการด�าเนิน

งานของกลุ่มผู้ประกอบการอาชพีการท�าไม้กวาดดอกหญ้าในจังหวดั

เชยีงราย พบว่าจ�าแนกตามระยะเวลาการเป็นสมาชกิ พบว่า สมาชกิ
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ที่มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความส�าเร็จ 

ในการด�าเนินงานของกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ

ว่าการท�างานให้ประสบความส�าเร็จนั้นไม่ได้ข้ึนอยู่กับอายุงาน  

แต่อยู่ที่การปรับตัวในการท�างานมากกว่า ดังน้ันการปรับตัวให้ทัน

กบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้จงึเป็นสิง่ทีผู่ป้ระกอบอาชีพทกุคนต้อง

ตระหนักและให้ความส�าคัญ 

  5) จ�าแนกตามประเภทของธรุกจิ พบว่า ผูป้ระกอบการ

ที่มีประเภทของธุรกิจแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผล 

ต่อความส�าเร็จของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมแตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาใน

แต่ละด้านพบว่า ด้านท่ีมีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความ

ส�าเร็จแตกต่างกัน ได้แก่ ด้านการผลิต และด้านการตลาด มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับ

กณวรรธฐ แตรรชัตกลุ (2547) ได้ศกึษากลยทุธ์การปรับตวัเพือ่ความ

อยูร่อดของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ในภาคการผลติของ

ประเทศไทย พบว่า ประเภทธุรกิจต่างกันที่มีการใช้กลยุทธ์ในการ

บริหารจัดการธุรกิจมีความแตกต่างกันในทุกด้าน คือ ด้านการเงิน 

ด้านการผลิต ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการจัดการและด้าน

การตลาด ท้ังนีอ้าจเป็นเพราะว่ารปูแบบการบรหิารจดัการของแต่ละ

ประเภทของธุรกิจมีความแตกต่างกัน ทั้งในแง่ของขนาดองค์กร 

จ�านวนเงนิลงทนุ ศกัยภาพในการผลติ ฯลฯ จงึส่งผลต่อความส�าเรจ็

ในระดับที่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะการน�าผลการวิจัยไปใช้
 1. จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ 

ของอุตสาหกรรมเครื่องใช ้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในเขต

กรงุเทพมหานคร มากทีส่ดุ คอื ปัจจยัด้านการเงิน ดงันัน้ หน่วยงาน

ภาครัฐควรเข้าไปหนุนเสริมด้านการเงิน โดยการจัดท�าโครงการ

ความร่วมมือกับสถาบันการเงินเพื่อการสนับสนุนแหล่งเงินทุนที่มี

อัตราดอกเบี้ยถูก ให้แก่ผู ้ประกอบการส�าหรับใช้เป็นเงินลงทุน 

หรือเงินหมุนเวียนในธุรกิจ

 2. จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ 

ของอุตสาหกรรมเครื่องใช ้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในเขต

กรุงเทพมหานคร น้อยท่ีสุด คือ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ  

ดงัน้ัน หน่วยงานภาครฐัควรจดัโครงการฝึกอบรมเทคนคิ การบรหิาร

จัดการธุรกิจแก่ผู ้ประกอบการ เช่น การวางแผนงบประมาณ  

การผลิต และการตลาด การจัดท�าบัญชี การบริหารจัดการความ

เสี่ยง การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น

 3. จากการวิจัย พบว่า ทุกปัจจัยส่งผลต่อความส�าเร็จ 

ของอุตสาหกรรมเครื่องใช ้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในเขต

กรุงเทพมหานคร ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐและผู ้ที่เกี่ยวข้อง 

ควรตระหนักและให้ความส�าคญัโดยการส่งเสริมและสนบัสนนุปัจจยั

เหล่านีใ้ห้แก่ผูป้ระกอบการ ซึง่หากผูป้ระกอบการได้รบัการสนบัสนนุ

ปัจจัยเหล่าน้ีอย่างเพียงพอในระดับที่เหมาะสมจะท�าให้การด�าเนิน

ธุรกิจมีความเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน

 4. จากการวิจัย พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ให้ความ

ส�าคัญกับปัจจัยด้านการตลาด ดังจะเห็นได้จากผลการเปรียบเทียบ

ความแตกต่างจ�าแนกตามอาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์ท�างาน 

รวมถึงประเภทของธุรกิจ จะพบว่าด้านที่มีความคิดเห็นต่อปัจจัย 

ทีส่่งผลต่อความส�าเรจ็แตกต่างกนัทกุกรณ ีคอื ด้านการตลาด ดงันัน้

ผู ้ที่เกี่ยวข้องควรมุ ่งเน้นการสนับสนุนความรู ้และพัฒนาทักษะ

ทางการตลาดสมัยใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการ ผ่านการฝึกอบรม  

ศึกษาดูงาน จัดเวทีเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อเปิดโอกาสให้ระดม

แนวคิด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้สามารถเจริญเติบโต 

ได้อย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

  อย่างไรกต็ามผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมเครือ่งใช้ไฟฟ้า 

และอเิลก็ทรอนกิส์ จะต้องศกึษาเรยีนรูเ้พือ่พฒันาตนเองให้สามารถ

ปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิข้ึนในปัจจุบนั และต้องขยนั อดทน 

มุ่งมั่น ที่จะน�าพาธุรกิจของตนเองไปสู่ความส�าเร็จ โดยต้องพัฒนา

ตนเองไปพร้อมๆ กบัการหนนุเสริมของภาครัฐเพือ่ให้เกดิความมัน่คง

ในการท�าธุรกิจ

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการสร ้าง 

เครือข่ายของกลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อน�าไปสู่การสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการ 

ที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

 2. ควรมกีารศกึษาวจิยัปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อการเจรญิเตบิโต

ของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตามประเภท 

ของธุรกิจ เพื่อให้ทราบว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญ

เติบโตของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในแต่ละ

ประเภท

 3. ควรศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ 

และความล้มเหลวของกลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อน�าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงใน 

จุดอ่อน พัฒนาต่อยอดในส่ิงที่ดีอยู่แล้วของกลุ่มผู้ประกอบการ

อตุสาหกรรมเครือ่งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส์ให้สามารถด�าเนนิการ

ได้อย่างยั่งยืน 
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 4.  ควรศึกษาสภาพป ัญหาในการด� า เนินงานของ

อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อน�าไปสู่การ

ปรับปรุงแก้ไขต่อไป

 5. ควรศกึษาวจิยัรปูแบบแนวทางการปรบัตัว ในการด�าเนนิ

ธุรกิจของผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องใช ้ ไฟฟ ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีประสบความส�าเร็จ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ 

ส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจ จะท�าธุรกิจนี้ต่อไป

 6. ควรศึกษาวิจัยเรื่องทิศทางการปรับตัวเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนของผู ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

กรณีอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
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