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Abstract 
 

The objectives of this study were to 1. Study the preparedness of the integration of the ASEAN 
Economic Community of small and medium-sized industrial electronics and consumer electronics 
enterprises, 2. Study the effect of the integration of the ASEAN Economic Community towards small and 
medium-sized industrial electronics and consumer electronics enterprises, 3. Study the success of 
marketing in small and medium-sized industrial electronics and consumer electronics enterprises, 4. Study 
the factors affecting the success of marketing in small and medium-sized enterprises, industrial electronics 
and consumer electronics. The sample was 898 entrepreneurial, executives, managers and supervisors of 
small and medium enterprises in the electrical and electronics industry in Bangkok, but the samples size 
that used to analyze this research was 377. The research instrument was questionnaire to analyze the 

data by 1. Frequency, 2. Percentage, 3. Average ( X ), 4. The Standard Deviation (S.D.) 5. Pearson's 
Correlation Coefficient (r) and 6. Analyzing information and test the relationships between variables used 
the level of statistical significance .05. 

 The research were: 1) the preparedness of the integration of the ASEAN Economic Community of 
small and medium-sized industrial and consumer electronics enterprises are preparing for the ASEAN 
Economic Community integration and the overall impact of the success of marketing in small and 
medium-sized industrial and consumer electronics enterprises are moderate. 2) The success of marketing 
in small and medium-sized enterprises in the electronics and electrical appliances industry overview that 
success level is moderate. 3) The factors affecting the preparation of the ASEAN Economic Community 
integration in general are related to the success of marketing in small and medium-sized enterprises, 
industrial electronics and consumer electronics are statistic significant different at .05. Therefore, the 
readiness and the integration AEC impact positively on the success of marketing in small and medium 
enterprises, small electrical electronics appliances. 
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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยเรื่อง การเตรียมความพรอมและแนวโนมผลกระทบการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท่ีมีตอผล
ความสําเร็จทางดานการตลาดในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส                 
มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาการเตรียมความพรอมการบริหารจัดการการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2) เพ่ือศึกษาผลกระทบการรวมกลุม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส               
3) เพ่ือศึกษาการดําเนินงานความสําเร็จทางดานการตลาด ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส 4) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอความสําเร็จทางดานการตลาดในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูประกอบการ ผูบริหารระดับสูง หัวหนา
ฝาย/หัวหนางาน ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในเขต
กรุงเทพมหานคร มีจํานวน 898 ราย กําหนดขนาดกลุมตัวอยางได จํานวน 377 ราย สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล

ประกอบดวย คาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธของเพียรสัน (r) สําหรับขอมูลเชิงกลุมและทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  
 ผลการศึกษาพบวา การเตรียมความพรอมการบริหารจัดการการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในภาพรวม กําลังจัดเตรียมเพ่ือดําเนินการ 
ผลกระทบการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีมีตอความสําเร็จทางดานการตลาดในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและ            
ขนาดยอมอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  ในภาพรวมสงผลกระทบปานกลาง การดําเนินงานความสําเร็จ
ทางดานการตลาดในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ในภาพรวม พบวา 
ระดับความสําเร็จอยูในระดับปานกลาง ปจจัยการเตรียมความพรอมและแนวโนมผลกระทบการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนโดยภาพรวม มีความสัมพันธกับความสําเร็จทางดานการตลาดในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอุตสาหกรรม
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 ดังน้ัน ปจจัยการเตรียมความพรอมและแนวโนมผลกระทบ           
การรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสงผลกระทบในทางบวกตอความสําเร็จทางดานการตลาดในวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

 

คําสําคัญ :  การเตรียมความพรอม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การตลาด วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอุตสาหกรรม เคร่ืองใชไฟฟาและ 
   อิเล็กทรอนิกส 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

โลกมีแนวโนมท่ีจะกีดกันการคามากข้ึน ทําให
อาเซียนตองหันมามุงเนนการกระชับ และขยายความรวมมือ
ดานการคาระหวางกัน “ประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community)” เปนการรวมกลุมเศรษฐกิจของประเทศ
อาเซียนเปนหน่ึงเดียว เพ่ือเ พ่ิมอํานาจตอรองและขีด
ความสามารถ การแขงขันในเวทีการคาระหวางประเทศใน
ทุกๆ ดาน สามารถรับมือกับปญหาทางการคาท่ีสงผล
กระทบมาถึงภูมิภาคอาเซียนหรือกลาวอีกนัยคือ การเปน
ประชาคมอาเซียน คือ การทําใหประเทศสมาชิกเปน 
“ครอบครัวเดียวกัน” (คณะกรรมการโครงการเสริมสราง
ความแข็งแกรงให SMEs ภาคการผลิตเพ่ือรองรับการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, ม.ป.ป. : 2) สําหรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) น้ันถือเปนกาวสําคัญของการ
ยกระดับประเทศในกลุมอาเซียน สูการดําเนินธุรกิจระดับ
สากล (นัทธมน ภูมิไชย, 2556: ออนไลน) การจัดตั้ง 

 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือใหอาเซียนมีการเคลื่อนยาย
สินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมืออยางเสรี และเงินทุน
ท่ีเสรีข้ึน และอาเซียนไดกําหนดยุทธศาสตรการกาวไปสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีสําคัญ คือ 1) การเปนตลาด
และฐานการผลิตเดียวกัน 2) การเปนภูมิภาคท่ีมี ขีด
ความสามารถในการแขงขันสูง 3) การเปนภูมิภาคท่ีมีการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเทาเทียมกัน และ 4) การเปนภูมิภาค
ท่ีมีการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก (กรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย, 2554 : 7) ดังน้ันใน
ทุกๆ ประเทศในกลุมประชาคมอาเซียนจึงตองปรับตัว 
รวมถึงประเทศไทยเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในป 2558 ดังน้ันประเทศไทยท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะผูประกอบการ SMEs จําเปนตองเรง
ปรับตัวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจสู
ความเปนสากล เพ่ือใหเกิดความสามารถในการแขงขัน และ



                                                                                     
 

เพ่ือการอยูรอดไดอยางยั่งยืนในโลกธุรกิจในปจจุบันท่ีเปด
กวาง  และนับวันจะมีการแขงขันท่ีรุนแรงยิ่งข้ึน (นัทธมน 
ภูมิไชย, 2556 : ออนไลน) แตธุรกิจขนาดกลางหรือขนาด
ยอม หรือ SMEs ถูกมองวาเปนภาคธุรกิจท่ีมีขอมูลเก่ียวกับ 
AEC นอยท่ีสุด จะมีการปรับตัวทางธุรกิจชาสุด และไดรับ
ผลกระทบสูง (SMEs มอง AEC กระทบบวก, 2556: 
ออนไลน) การเตรียมความพรอมของ SMEs ไทยเพ่ือเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังมีปญหาและอุปสรรคอีกมาก 
ซึ่งจากขอมูลของธนาคารโลกท่ีสํารวจปญหาของ SMEs             
ท่ัวโลก พบวา SMEs ไทยมีปญหาเรื่องการเขาถึงแหลง
เงินทุนเน่ืองจากถูกจัดอันดับการเขาถึงแหลงเงินทุนอยูใน
อันดับท่ี 71 ของโลก เทียบไมไดกับคูแขงอยางประเทศ
มาเลเซียท่ีจัดไวในอันดับ 1 ทําใหเขาถึงแหลงเงินไดงาย              
ท่ีสําคัญทุกวันน้ี SMEs ไทยยังขาดการรวมตัวเปนกลุมเปน
กอน เปนสมาพันธ สมาคม (จี้ SMEs ไทยกําจัดจุดออน           
ปนจุดเดนปูทางศูนยกลางของอาเซียน, 2556: ออนไลน) 

ผลการสํารวจของสํานักวิชาการ สภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย เรื่อง ความคิดเห็นเก่ียวกับการคาดการณ
ผลกระทบของ AEC ตอการประกอบกิจการ จากผลสํารวจ
พบวากลุมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสไดรับผลกระทบ
ของ AEC อยูในลําดับท่ี 2 (สํานักวิชาการ สภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย, 2555 : ออนไลน) ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาแนวโนมผลกระทบการรวมกลุมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนท่ีมีตอความสําเร็จทางดานการตลาด               
ใน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอุตสาหกรรม
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมากนอยเพียงใด เน่ืองจาก
อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสถือไดวาเปน
อุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยสามารถทํารายไดจากการสงออกใหกับประเทศจํานวน
มาก อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมีการขยายตัว
อยางรวดเร็วและตอเน่ืองจึงทําใหเปนอุตสาหกรรมท่ีมี
ความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ  ซึ่งอัตราการเติบโต
ของอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย 
มีการขยายตัวอยางรวดเร็วแบบกาวกระโดด  โดยสงผลให
เกิดประโยชนตอระบบเศรษฐกิจของประเทศท้ังทางตรงและ
ทางออม คือ การจางงานและการลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึน แตอยางไร
ก็ตามประเทศไทยยังขาดศักยภาพในการแขงขันดาน
นวัตกรรมหรือความหลากหลายเชิงสร างสรรค เมื่ อ
เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, 
2557 : ออนไลน) การรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนชวยเพ่ิมโอกาสการสงออก ไปยังกลุมประเทศ
อาเซียน อาทิ สิงคโปร มาเลเซีย ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย 
อยางไรก็ตามผูประกอบการในประเทศอาจไดรับผลกระทบ
จากสภาพการแขงขันในตลาดท่ีเพ่ิมสูงข้ึน เน่ืองจากอาจมี

สินคาอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟาราคาถูกนําเขาจาก
กลุมประเทศในอาเซียน เชน มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย 
และฟลิปปนส ซึ่งมีการสงออกแผงวงจรไฟฟา คอมพิวเตอร 
และเครื่องใชไฟฟาอ่ืนๆ เน่ืองจากโครงสรางการสงออก
สินคาในประเทศเหลาน้ีมีลักษณะคลายกับประเทศไทย 
ผูประกอบการและอุตสาหกรรมการผลิตอิเล็กทรอนิกสและ
เครื่องใชไฟฟา อาจไดรับผลกระทบอยางไมอาจหลีกเลี่ยง 
ทําใหผูผลิตในประเทศตองปรับตัวเพ่ือใหสามารถแขงขัน
กลุมประเทศตางๆ ไดในอนาคต (ฐานเศรษฐกิจ, 2555: 
ออนไลน) และผู วิจัยหวังเปนอยางยิ่งวางานวิจัยฉบับน้ี             
จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอผูประกอบการอุตสาหกรรม
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และประเทศในลําดับตอไป  

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาการเตรียมความพรอมการบริหาร
จัดการการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของธุรกิจ
วิส าห กิจขนาดกลา งและขนาดย อม อุ ตส าหกร รม
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
 2.  เพ่ือศึกษาผลกระทบการรวมกลุมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
 3.  เพ่ือศึกษาการดําเนินงานความสําเร็จทางดาน
การตลาดในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอุตสาหกรรม
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  
 4.  เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอความสําเร็จ
ทางดานการตลาดในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

 
สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานหลัก (H1) : ปจจัยการเตรียมความ
พรอมการบริหารจัดการและผลกระทบการรวมกลุม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสงผลกระทบตอความสําเร็จ
ทางดานการตลาดในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ค รื่ อ ง ใ ช ไ ฟ ฟ า แ ล ะ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส                      
มีความสัมพันธกับความสําเร็จทางดานการตลาดในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
        การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบผสม มีขอบเขต
ของวิจัย ดังน้ี  
 
 



                                                                                     
 

1.  ขอบเขตเนื้อหา 
 ตัวแปรท่ีศึกษา 
    1.1  ตัวแปรอิสระ 5 ตัวแปร  ไดแก การ

เตรียมความพรอมการบริหารจัดการ การเปนตลาดและฐาน
การผลิตเดียวกัน การไปสูภูมิภาคท่ีมีความสามารถในการ
แขงขันสูง การพัฒนาเศรษฐกิจอยางเทาเทียมกัน การบูรณา
การเขากับเศรษฐกิจโลก  

    1.2  ตัวแปรตาม 1 ตัวแปร ไดแก ปจจัย
ความสําเร็จทางการตลาด  
           2.  ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง  

    2.1  ประชากร คือ ผูประกอบการ ผูบริหาร
ระดับสูง หัวหนาฝาย/หัวหนางาน ของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมใน อุตสาหกรรม เครื่ อง ใช ไฟฟ าและ
อิ เ ล็ กทรอ นิกส ใน เ ขตกรุ ง เทพมหานคร  ท่ี มี ส ถาน
ประกอบการท่ีแนนอนสามารถติดตอไดและจดทะเบียนนิติ
บุคคลกับกระทรวงพาณิชย มีจํานวน 898 ราย (สถาบัน
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส, 2554)  

   2.2  กลุ ม ตั ว อย า ง ท่ี ใ ช ใ นก า ร วิ จั ย  คื อ 
ผูประกอบการ ผูบริหารระดับสูง หัวหนาฝาย/หัวหนางาน 
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรม
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย า งน อยสถานประกอบการละ  1 คน เ น่ื อ งจาก
ผูประกอบการ ผูบริหารระดับสูง หัวหนาฝาย/หัวหนางาน 
เปนบุคคลท่ีมีความสําคัญในวางแผนดําเนินการตางๆ ให
ธุรกิจประสบความสําเร็จ การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางใน
การวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 
377 ราย ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท่ีระดับ 95% 
(Yamane Taro, 1973, p.725) 

3.  ขอบเขตดานเวลา 
     การวิจัยครั้งน้ีเริ่มตั้งแตเดือนมกราคม 2557 

ถึงเดือนตุลาคม 2559 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
       1. ไดทราบถึงปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอ
ความสําเร็จทางดานการตลาดในวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
 2. ทราบถึงการเตรียมความพรอมดานการบริหาร
จัดการของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอทรอนิกสเพ่ือกาว
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 3. เพ่ือใหผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขน า ด ย อ ม ข อ ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ค รื่ อ ง ใ ช ไ ฟ ฟ า แ ล ะ
อิเล็กทรอนิกสมีความตื่นตัวและเตรียมรับมือกับผลกระทบท่ี

อาจจะเกิดข้ึนหลังจากการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
       4. ผลการวิจัยจะเปนประโยชนตอองคกรภาครัฐ
ท่ีเก่ียวของในการสงเสริม และกําหนดนโยบายในการพัฒนา
ท่ีเหมาะสม 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง การเตรียมความพรอมและ
แนวโนมผลกระทบการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ท่ีมีตอผลความสําเร็จทางดานการตลาดในวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส ผูวิจัยไดรวมแนวคิดตางๆ แลวสรุปเปนกรอบ
แนวคิดไดดังภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    การเตรยีมความพรอมการ 
บริหารจดัการ 
    1) การผลิต 
    2) ทรัพยากรบุคคล 
    3) การเงิน 
    4) เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม 

       ผลการะทบการรวมกลุมประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน 

1. การเปนตลาดและฐานการผลิต 
            เดียวกนั 
      -   การเคล่ือนยายสินคาอยางเสร ี

-  การเคล่ือนยายบริการอยางเสร ี
-  การเคล่ือนยายการลงทนุอยางเสร ี
-  การเคล่ือนยายเงินทุนอยางเสร ี
-  การเคล่ือนยายแรงงานฝมอือยาง 

เสร ี
2. การไปสูภูมิภาคที่มีความสามารถ 

            ในการแขงขนัสูง 
-  นโยบายการแขงขัน 
-  การคุมครองผูบรโิภค 
-  สิทธิในทรัพยสินทางปญญา 
-  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
-  ภาษีอากรและพาณิชย 

   3. การพัฒนาเศรษฐกิจอยางเทาเทียมกัน 
-  การพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลาง 

และขนาดยอม 
-  แนวทางการสรางความเปนหนึ่ง 

เดียวกนั 
4. การบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก 

-  แนวทางการสรางความเปนหนึ่ง 
เดียวกนั 

-  สงเสริมการมสีวนรวมในเครือขาย 
อุปทาน 

      การดําเนนิงานความ 
สําเร็จทางดานการตลาดใน
ธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมอุตสาหกรรมเคร่ืองใช 
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
      1)  ผลิตภัณฑ 

2)  ราคา 
3)  การจัดจําหนาย 
4)  การสงเสริม  
     การตลาด 
5)  บุคลากร 
6)  การสรางและ     
     นาํเสนอ 

           ลักษณะทาง  
           กายภาพ 

7)  กระบวนการ 

 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 



                                                                                     
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูล และใชสถิติในการ

วิเคราะห ดังน้ี 
1.  วิเคราะหคาสถิติ พ้ืนฐาน ไดแก คาความถ่ี   

รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เกณฑการวัดระดับความคิดเห็น 5 
ระดับ มีเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี  

 4.21 - 5.00 ระดับความคิดเห็น ดําเนินการ
เสร็จสิ้นแลว/สงผลกระทบมากท่ีสุด/มาก 

3.41 - 4.20 ร ะ ดั บ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น  กํ า ลั ง
ดํ า เ นินการและปรับปรุ งแก ไ ข/ส งผลกระทบมาก /
คอนขางมาก 

2.61 - 3.40 ร ะ ดั บ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น  กํ า ลั ง
ดํา เนินการในระยะเริ่มตน/สงผลกระทบปานกลาง/              
ปานกลาง 

1.81 - 2.60 ร ะ ดั บ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น  กํ า ลั ง
จัดเตรียมเพ่ือดําเนินการ/สงผลกระทบนอย/คอนขางนอย 

 1.00 - 1.80 ร ะ ดั บ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น  ไ ม ไ ด
ดําเนินการ/สงผลกระทบนอยท่ีสุด/นอย 

 2.  การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน
ใชการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (r) 
สําหรับขอมูลเชิงกลุมและทดสอบความสัมพันธระหวาง          
ตัวแปร ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 

ผลการวิจัย 
 1.  การเตรียมความพรอมการบริหารจัดการการ

รวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของธุรกิจวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสในภาพรวม กําลังจัดเตรียมเพ่ือดําเนินการ 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ กําลังจัดเตรียมเพ่ือดําเนินการ    
ทุกขอ คือ ดานทรัพยากรบุคคล รองลงมา ดานเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรม ดานการผลิตหรือบริการและดานการเงิน 
และดานกลยุทธหลักขององคกร ซึ่งแตกตางจากภาคธุรกิจ
ในกลุมอ่ืน ดังเชนท่ี เดโชชัย ดวงพัตรา (2555: ข, 30)             
ไดมีการสํารวจความพรอมในการรับมือกับการเขารวม
ประชาคม เศรษฐ กิจอา เซี ยนของ ธุ ร กิ จซอฟต แว ร              
ในประเทศไทย ในดานการลงทุน ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ 
ดานการพัฒนาแรงงาน ดานนโยบายและการจัดการ 
โดยรวมผูประกอบการท่ีตอบแบบสอบถาม ไดมีการวางแผน 
เตรียมตัวและปรับเปลี่ยนกลยุทธ เพ่ือรับมือกับการเขารวม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 บางแลว แตอยูใน
เกณฑระดับนอยถึงปานกลาง เพราะยังมีความรูในเชิงลึก
เก่ียวกับการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยูนอย   

ท้ังดานนโยบาย ยุทธศาสตร วิสัยทัศน ความรวมมือ กฎบัตร 
ผลกระทบ ผลประโยชนและระยะเวลาท่ีแนนอนในการ
บังคับใชกฎบัตรตางๆ จากผลการสํารวจน้ีแสดงใหเห็นวา 
ท้ังภาคเอกชนและภาครัฐไมมีความพรอมในการเขา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากเพียงพอ  
  เมื่อพิจารณาดานทรัพยากรบุคคล การเตรียม
ความพรอมการบริหารจัดการการรวมกลุมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมอุตสาหกรรมเครื่องใช ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส             
ดานทรัพยากรบุคคล  ในภาพรวมกําลังจัดเตรียมเพ่ือ
ดําเนินการ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ กําลังดําเนินการ              
ในระยะเริ่มตน คือ สรางความรู  ความเขาใจเก่ียวกับ
วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ในกลุมอาเซียนแก
บุคลากร และมีมาตรการหรือการสงเสริมสวัสดิการบุคลากร
เพ่ือปองกันการแยงชิงบุคลากรท่ีมีความสามารถเฉพาะดาน
จากประเทศสมาชิกในกลุมประชาคมอาเซียน ตามลําดับ 
กําลังจัดเตรียมเพ่ือดําเนินการ คือ มีแรงงานฝมือเฉพาะทาง
ท่ีมีทักษะในการผลิตหรือใหบริการ รองลงมามีการพัฒนา
บุคลากรใหมีความสามารถในดานภาษาอังกฤษหรือภาษา          
ท่ีใชในการทําธุรกิจในอาเซียน  มีบุคลากรท่ีมีความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาท่ีใชในการทําธุรกิจใน
อาเซียน ยกระดับทักษะฝมือแรงงานใหมีทักษะสูงข้ึน              
ในระดับมาตรฐานสากล  และจัดทําระบบผลตอบแทนใน
ระดับมาตรฐานสากล  มีบุคลากรท่ีมีความสามารถในการทํา
ธุรกิจระหวางประเทศ และมีท่ีปรึกษาดานการบริหาร
การตลาดจากตางประเทศ ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของนงนุช จวงตระกูล (2555 : 4) ไดศึกษาความ
พรอมตอการเปดเสรีดานแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจ
อา เซี ยนของ วิศวกร ไทย ท่ี ทํ า ง านอยู ในกลุ มบริ ษัท
อิ เล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอร  ผลการ วิจัยพบว า 
การศึกษาความพรอมดานความรู เ ก่ียวกับประชาคม
เศ รษฐ กิ จอา เ ซี ยน  ทักษะ ในกา รปฏิ บั ติ ง าน  และ
ภาษาตางประเทศ พบวา โดยภาพรวมแลววิศวกรไทยมี
ความพรอมอยูในระดับปานกลาง การเตรียมความพรอม
ดานทักษะในการปฏิบัติงานและดานภาษาตางประเทศท่ีใช
มากท่ีสุด 

2.  การดําเนินงานความสําเร็จทางดานการตลาด
ในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอุตสาหกรรม
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ในภาพรวมพบวา ระดับ
ความสําเร็จอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ระดับความสําเร็จอยูในระดับปานกลางทุกดาน คือ 
ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ รองลงมา 
ด านกระบวนการ  ด านร าคา  ด านการจั ดจํ าหน า ย              



                                                                                     
 

ดานบุคลากร ดานการสงเสริมการตลาด และดานผลิตภัณฑ 
ตามลําดับ   

 เมื่อพิจารณาในแตละดานท่ีนาสนใจของการ
ดําเนินงานความสําเร็จทางดานการตลาดในธุรกิจวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส  ดานการสงเสริมการตลาดในภาพรวม พบวา 
ระดับความสําเร็จอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา ระดับความสําเร็จอยูในระดับปานกลาง คือ   
มีกระบวนการสงเสริมการขายและประชาสัมพันธ ท่ีมี
ประสิทธิภาพ  รองลงมา ลูกคาสามารถติดตอกับบริษัทได
หลายชองทาง มีการลงโฆษณาสินค าผ านสื่ อต างๆ            
ท่ีนาสนใจผานสื่อตางๆ  ท่ีทันสมัยอยูเสมอ มีบริการหลัง 
การขาย เชน การรับประกันสินคา การติดตั้งฟรี หรือขนสง 
เปนตน การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เชน การ
โฆษณา การประชาสัมพันธ  การใชพนักงานขายหรือ
หนวยงานขาย การสงเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม  
เปนตน และมีการสรางจุดสนใจหรือปรากฏการณใหมๆ 
ใหกับสินคาแกผูพบเห็น ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ อัคคพล ธรรมดวงศรี (2554) ไดศึกษาความสัมพันธ
ระหวางกลยุทธการตลาดสําหรับผลิตภัณฑกับความสําเร็จ
ขององคกรธุรกิจผลิตเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส               
ในประเทศไทย พบวา กลยุทธการรักษาความสัมพันธลูกคา 
มีผลกระทบทางบวกตอผลการดําเนินงาน ผลลัพธท่ีไดจาก
งานวิจัยในครั้งน้ีผูประกอบการธุรกิจการผลิตเครื่องใชไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยสามารถนําไปปรับปรุง
และวางแผนกลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจ เพ่ือใหองคกร
ประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจและเปนแนวทาง             
ในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานใหสอดคลองกับสภาวะ
เศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งจะสงผลใหธุรกิจ                
มีศักยภาพการเจริญเติบโตไดอยางยั่งยืน    

3.  ผลการวิเคราะหผลกระทบการรวมกลุม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีมีตอความสําเร็จทางดาน
การตลาดในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ในภาพรวม
สงผลกระทบปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การ
พัฒนาเศรษฐกิจอยางเทาเทียมกัน  รองลงมาการบูรณาการ
เขากับเศรษฐกิจโลก การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
และการไปสูภูมิภาคท่ีมีความสามารถในการแขงขันสูง 
ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธิดารัตน โชคสุชาติ 
(2553) ไดศึกษาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ความสําคัญ
ของการเตรียมความพรอมของไทย พบวา ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เปน 1 ใน 3 เสาหลักของประชาคม
อาเซียน และมีเปาหมาย คือ 1) ตลาดและฐานการผลิตรวม 
2) การสรางขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ

ของอาเซียน 3) การพัฒนาเศรษฐกิจอยางเสมอภาค        
4) การบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนอาจสงผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบซึ่งจะได
ประโยชนมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับการเตรียมความพรอม
อย า งดี ข อ ง ทุ กภ าคส วน ท่ี เ ก่ี ย วข อ ง  ไ ม ว า จ ะ เ ป น
ผูประกอบการในภาคเอกชนท่ีคงตองปรับตัวเพ่ือสรางขีด
ความสามารถ เชน การเร งพัฒนาตราสินคา การใช
เทคโนโลยีใหมในการผลิต  และการพัฒนาในดานนวัตกรรม
ใหมๆ ซึ่งจะชวยสรางจุดเดนให กับผลิตภัณฑของไทย              
สวนภาครัฐก็ควรทําความเขาใจและประชาสัมพันธ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใหแกผูท่ีเก่ียวของ รวมท้ังเตรียม
มาตรการปองกันเ พ่ือลดผลกระทบท่ีจะเ กิดข้ึนได ใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และงานวิจัยของทวีศักดิ์               
รูปสิงห (2554) ไดศึกษาผลกระทบและความพรอมของ
ประเทศไทยในการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
พบวา การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย 
เปนไปตามกลไกของความรวมมือการดําเนินงานของกลุม
ประเทศอาเซียนท้ัง 10 ประเทศ ภายใตกรอบความรวมมือ
และขอตกลงตามพันธสัญญาของการเปนประชาคมอาเซียน 
ซึ่งจะมีผลอยางเปนทางการ ในป พ.ศ. 2558 ซึ่งมีเปาหมาย
เพ่ือเพ่ิมอํานาจตอรองและขีดความสามารถในการแขงขัน
ของอาเซียนในเวทีระหว างประเทศในทุกดาน การ
ดําเนินการเพ่ือเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
ดังกลาว ไดสงผลกระทบท้ังในดานบวกและดานลบตอ
ประเทศไทยในหลายดาน เชน จะมีการแขงขันในการ
ประกอบธุรกิจ การคาการลงทุนท่ีสูงข้ึน ธุรกิจภาคบริการ 
จะเขามามีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมากข้ึน              
การเคลื่อนยายแรงงานไดอยางเสรีอาจทําให เกิดการ
เคลื่อนยายของแรงงานฝมือของไทยไปประเทศท่ีให
คาตอบแทนสูงกวา เชน สิงคโปร มาเลเซีย และวัฒนธรรม
การเปดเสรีทางการศึกษาจะทําใหตางชาติเขามาลงทุนดาน
การศึกษาไดมากข้ึน 

4.  ผลการวิเคราะหปจจัยการเตรียมความพรอม
และผลกระทบการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ี
สงผลกระทบตอความสําเร็จทางดานการตลาดในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสดวยวิธีการหาความสัมพันธ พบวา 

  ปจจัยการเตรียมความพรอมและผลกระทบ
การรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยภาพรวม                
มีความสัมพันธกับความสําเร็จทางดานการตลาดในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 ผลกระทบ               
ในเชิงบวกทุกปจจัยทําใหความสําเร็จทางดานการตลาด             
ใน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอุตสาหกรรม



                                                                                     
 

เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสดีข้ึน สอดคลองกับงานวิจัย
ของ อัคคพล ธรรมดวงศรี (2554) ไดศึกษาความสัมพันธ
ระหวางกลยุทธการตลาดสําหรับผลิตภัณฑกับความสําเร็จ
ขององคกรธุรกิจผลิตเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใน
ประเทศไทยจากการวิเคราะหความสัมพันธ และผลกระทบ 
พบวามีความสัมพันธและผลกระทบในเชิงบวกทุกปจจัย            
1) กลยุทธการตลาดสําหรับผลิตภัณฑคุณคาดานบุคลากร  
มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จของ
ธุรกิจ ดานความพึงพอใจของลูกคา ดานการรักษาลูกคา 
ดานการเพ่ิมช้ันของลูกคา และดานการเติบโตของรายได             
2 )  กลยุทธ การตลาดสํ าหรับผลิตภัณฑ  คุณค าด าน
ภาพลักษณ มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับ
ความสําเร็จของธุรกิจ ดานความพึงพอใจของลูกคา ดานการ
รักษาลูกคา ดานการเพ่ิมช้ันของลูกคา และดานการเติบโต
ของรายได 3) กลยุทธการตลาดสําหรับผลิตภัณฑคุณคาดาน
การบริการ มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับ
ความสําเร็จของธุรกิจ ดานการเพ่ิมช้ันของลูกคา 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 1.  สรุปผลการวิเคราะหการเตรียมความพรอม
การบริหารจัดการการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอุตสาหกรรม
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  ในภาพรวม กําลัง
จัดเตรียมเพ่ือดําเนินการ เมื่อพิจารณารายดาน พบวา กําลัง
ดําเนินการในระยะเริ่มตน คือ ดานการเงิน และกําลัง
จัดเตรียมเพ่ือดําเนินการ คือ ดานทรัพยากรบุคคล รองลงมา
ดานเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ดานการผลิตหรือบริการ และ
ดานกลยุทธหลักขององคกร ตามลําดับ 
 2.  สรุปผลการวิเคราะหผลกระทบการรวมกลุม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีมีตอความสําเร็จทางดาน
การตลาดในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ในภาพรวม
สงผลกระทบปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
สงผลกระทบปานกลางทุกดาน คือ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อยางเทาเทียมกัน รองลงมาการเปนตลาดและฐานการผลิต
เดียวกัน การไปสูภูมิภาคท่ีมีความสามารถในการแขงขันสูง 
และการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก และตามลําดับ 
 3.  ส รุ ปผ ล กา ร วิ เ ค ร า ะห ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น
ความสําเร็จทางดานการตลาดในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง
แล ะ ขน า ดย อ ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ค รื่ อ ง ใ ช ไ ฟ ฟ า แ ล ะ
อิเล็กทรอนิกส ในภาพรวม พบวา ระดับความสําเร็จอยูใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ระดับ
ความสําเร็จอยูในระดับปานกลางทุกดาน คือ ดานราคา 

รองลงมาดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากรและดาน
กระบวนการ ดานการจัดจําหนายและดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ และดานผลิตภัณฑ ตามลําดับ 
 4.  สรุปผลการวิเคราะห ปจจัยการเตรียมความ
พรอมและผลกระทบรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน          
ท่ีสงผลกระทบตอความสําเร็จทางดานการตลาดในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและ
อิเลก็ทรอนิกสดวยวิธีการหาความสัมพันธ พบวา ปจจัยการ
เตรียมความพรอมและผลกระทบการรวมกลุมประชาคม
เศรษฐ กิจอาเซียนโดยภาพรวม มีความสัม พันธ กับ
ความสําเร็จทางดานการตลาดในวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 ดังน้ัน ปจจัยการเตรียมความ
พรอมและผลกระทบการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนสงผลกระทบในทางบวกตอความสําเร็จทางดาน
การตลาดในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอุตสาหกรรม
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 1.   จากผลการวิจัยในเรื่องของการเตรียมความ
พรอมการบริหารจัดการการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส พบวา          
การเตรียมความพรอมในภาพรวมอยูในชวงกําลังจัดเตรียม
เพ่ือดําเนินการในทุกดาน ซึ่งเกรงวาการเตรียมความพรอม
ในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาจสงผลกระทบ
ตอการแขงขันกับกลุมประเทศในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ดังน้ันหนวยงานท่ีเก่ียวของควรมีการกระตุนพรอม
ท้ังใหความชวยเหลือผูประกอบการเกิดการตื่นตัวในการเขา
สู ป ร ะชาคม เ ศ รษฐ กิ จอา เ ซี ย น  ซึ่ ง เ มื่ อ ถึ ง เ วล า ให
ผูประกอบการจะไดสามารถปรับตัว ปรับเปลี่ยน หรือมี
ความพรอมในการแขงขันได 

 2.  จากผลการ วิจั ยผู ป ร ะกอบกา รมองว า
ผลกระทบการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีมีตอ
ความสําเร็จทางดานการตลาดในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง
แล ะ ขน า ดย อ ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ค รื่ อ ง ใ ช ไ ฟ ฟ า แ ล ะ
อิเล็กทรอนิกส สงผลกระทบปานกลาง ดังน้ันผูประกอบการ
ควรศึกษาวาในแตละดานสงผลกระทบในทางบวกอยางไร
บาง และสงผลกระทบในทางลบอยางไรบางเพ่ือจะไดเตรียม
รับกับสถานการณท่ีจะเกิดข้ึน  ตองปรับตัวเพ่ือสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันดวยตนเอง นอกจากน้ีหนวยงาน
ของภาครัฐควรวิเคราะหสถานการณท้ังในแงบวกและแงลบ



                                                                                     
 

ใหผูประกอบการไดรับทราบอยางท่ัวถึง พรอมท้ังวาง
แนวทางในการปองกันสิ่งท่ีอาจสงผลกระทบตอประเทศไทย
ในดานลบ 

3.  การดําเนินงานความสําเร็จทางดานการตลาด
ในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอุตสาหกรรม
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสความสําเร็จอยูในระดับ
ปานกลาง ดังน้ันภาครัฐหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของควรศึกษา 
และหาแนวทางในการกระตุนใหธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง
แล ะ ขน า ดย อ ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ค รื่ อ ง ใ ช ไ ฟ ฟ า แ ล ะ
อิเลก็ทรอนิกสประสบความสําเร็จมากยิ่งข้ึน ผูประกอบการ
ควรสรางเครือขาย เพ่ือใหการดําเนินงานทางดานการตลาด
ในเชิงรุกประสบความสําเร็จยิ่งข้ึน และทําการศึกษาถึงลูทาง
การคาใหมๆ รวมถึงชองทางในการขยายตลาดตอไป เพ่ือ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาการเตรียมความพรอมการ
รวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของธุรกิจวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส ของประเทศในกลุมประชาคมเศรษฐกิจ
อา เซียน ท่ี เปนคู แข งสํ าคัญของไทย เ พ่ือ เปนข อมู ล
เปรียบเทียบในการนําไปวางแผนในการนําไปพัฒนาตอไป 

2.  ควรมีการศึกษาถึงมาตรการในการปองกัน            
ท่ีสงผลกระทบในการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
เชน พรบ. มาตรฐการปกปองการนําเขาท่ีเพ่ิมข้ึน เปนตน วา
มีแนวทางในการปองกันท่ีดีหรือไม และควรจะมีมาตราการ
ในการปองกันในดานใดอีก  
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