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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบส�ำคัญของการพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมแผงวงจร
ไฟฟ้าสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะ เพื่อพัฒนารูปแบบและจัดท�ำคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้า
สู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะ เป็นการวิจัยแบบผสมผสานเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การสัมภาษณ์
เชิงลึก การประชุมสนทนากลุ่ม และการรวบรวมความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม จ�ำนวน 412 ราย การ
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปใช้โปรแกรมสถิติส�ำเร็จรูป SPSS ใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนาเพื่อหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์องค์ประกอบส�ำคัญโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ ด้วยวิธกี ารสกัดองค์ประกอบหลัก และการหมุนแกน
แบบออโธโกนอลด้วยวิธวี าริแมกซ์ ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้าสูอ่ ตุ สาหกรรมอัจฉริยะ
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการจัดการองค์กร 2) ด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 3) ด้าน
การจัดการผลิตและปฏิบัติการ 4) ด้านการจัดการตลาดดิจิทัล และ 5) ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งองค์ประกอบด้าน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีความส�ำคัญต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้าสู่อุตสาหกรรม
อัจฉริยะมากที่สุด มีค่าความผันแปรและค่าความแปรปรวนเท่ากับ 53.497 ส�ำหรับคู่มือประกอบด้วย แนวทางปฏิบัติของ
แต่ละองค์ประกอบ ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ การประยุกต์ใช้รูปแบบการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้าสู่อุตสาหกรรม
อัจฉริยะ ผลการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม และคู่มือมีความเป็นไปได้ในการน�ำไป
ใช้ได้จริง คิดเป็นร้อยละ 100
ค�ำส�ำคัญ: บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้า อุตสาหกรรมอัจฉริยะ

การอ้างอิงบทความ: จิรัฐิติ ชูตระกูล, ธีรวุฒิ บุณยโสภณ, สมนึก วิสุทธิแพทย์, และ สุชาติ เซี่ยงฉิน, “การพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้าสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะ,” วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, หน้า 169–179,
ม.ค.–มี.ค. 2564.
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Abstract
The purposes of this study were to study the factors of business administration model of Electronic
Integrated Circuits toward Smart Industry, to develop a business administration model and to create
a manual of business administration roadmap of electronic integrated circuits toward smart industry.
The research was conducted by mixed qualitative and quantitative research approach. Qualitative data
collection methods were done by in-depth interview and exploratory focus groups. A questionnaire was
used to gather primary data and information from 412 survey samples. The statistics for summarizing the
results contain average, standard deviation and exploratory factor analysis (EFA). As result, a development
of business administration model of electronics integrated circuits toward smart industry constitutes
5 core factors and 24 sub-factors; 1) The management factor, 2) The supply chain & logistics management
factor, 3) The production & operation management factor, 4) The digital marketing management factor,
and 5) The human resources factor. The highest Eigen Value & Percent of Variance is the Human resources
factor at 53.497. The manual consists of guidelines based on each subcomponent, key success indicators
and adaptation of business administration model of electronic integrated circuits toward smart industry.
The results of the professional respondents’ evaluation showed that this development model were
appropriate and this manual its appropriateness in further application at 100%.
Keywords: Business Administration, Integrated Circuits Industry, Smart Electronics
Please cite this article as: J. Chootakul, T. Boonyasopon, S. Wisuttipaet, and S. Siengchin, “The development of business
administration model of processing Thailand’s integrated circuits industry toward the smart electronics industry,” The
Journal of KMUTNB, vol. 31, no. 1, pp. 169–179, Jan.–Mar. 2021 (in Thai).
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1. บทน�ำ
อุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีความ
ส� ำ คั ญ ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศ เนื่ อ งจากเป็ น
อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการส่งออก และสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศในสัดส่วนที่สูง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิต
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (Hard Disk Drive; HDD) ซึ่งเป็นชิ้นส่วน
ประกอบส�ำคัญในสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มี
บทบาทส�ำคัญในการด�ำรงชีวิตในปัจจุบัน นอกจากนี้ไทยยัง
เป็นศูนย์กลางการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่ส�ำคัญของโลก และ
รัฐบาลก�ำหนดให้เป็น 1 ใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ที่ต้องพัฒนาไปสู่โครงสร้างการผลิตสมัยใหม่ที่ใช้ความรู้
เป็นฐานในการผลิตขั้นสูง หรือ “อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ”
ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพือ่ เป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจของประเทศเพื่ออนาคต [1]
จากสถิ ติ มู ล ค่ า การส่ ง ออกของกลุ ่ ม อุ ต สาหกรรม
เป้าหมายทั้ง 5 กลุ่ม ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 ถึง 2560 พบว่า
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)
มีมูลค่าการส่งออกลดลงมากที่สุดถึง 14.4% จาก 854,513
ล้านบาท ใน พ.ศ. 2556 ลดลง 731,274 ล้านบาทในปี 2560
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าประเภท “ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์” ซึ่งเป็น
สินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ที่มีการ
ส่งออกมากที่สุดถึง 47.6% แต่มีปริมาณการส่งออกลดลง
25.3% จาก 466,074 ล้านบาท ใน พ.ศ. 2556 เหลือเพียง
348,144 ล้านบาท ใน พ.ศ. 2560 [2]
มูลค่าการส่งออกทีล่ ดลงของสินค้าฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เกิด
จากความต้องการฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ส�ำหรับคอมพิวเตอร์ลดลง
อย่างมาก เนือ่ งจากผูบ้ ริโภคเปลีย่ นความนิยมไปใช้สมาร์ตโฟน
(Smart Phone) แท็บเล็ต (Tablet) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
(Computer Notebook) ที่มีขนาดเล็กพกพาสะดวก และ
เทคโนโลยี “โซลิสเตรทไดรฟ์” (Solid State Drive; SSD)
ซึง่ เป็นอุปกรณ์จดั เก็บข้อมูลขนาดเล็ก มีความทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าได้เริม่ เข้ามาแทนที่ ท�ำให้สามารถชิงส่วน
แบ่งตลาดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลได้เพิ่มมากขึ้น [3]
สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น ท�ำให้ผู้ประกอบการใน
ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เริ่ม
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ปรับแนวคิดวิถกี ารด�ำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ (New Business
Model) โดยมุง่ เน้นให้ความส�ำคัญกับลูกค้า และจัดการต้นทุน
ให้มีประสิทธิภาพเพื่อการด�ำรงอยู่ขององค์กร ด้วยการยก
ระดับความสามารถขององค์กรไปสู่ “อุตสาหกรรมอัจฉริยะ”
ซึ่งเป็นการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัล อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT)
มาบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลการจัดการทั้งภายใน–ภายนอก
องค์กร รวมถึงปรับรูปแบบการบริหารและกระบวนการ
ปฏิบัติงานให้คล่องตัว ตั้งแต่การจัดการองค์กร การจัดการ
โซ่อุปทานและโลจิสติกส์ การจัดการผลิตและปฏิบัติการ
การจัดการตลาดดิจิทัล การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อ
สร้างความได้เปรียบในการตัดสินใจเชิงบริหารบนพื้นฐาน
ข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Real Time) และยังช่วยบริหาร
จัดการผลิตให้มีความแม่นย�ำสูง (Precision) มีความยืดหยุ่น
(Flexible) สามารถผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีความหลากหลาย
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าเฉพาะรายบุคคลได้เป็นจ�ำนวนมาก
(Mass Customization)
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ที่
จะศึกษาองค์ประกอบที่ส�ำคัญของการพัฒนารูปแบบการ
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้าสู่อุตสาหกรรม
อั จ ฉริ ย ะ เพื่ อ น� ำ ข้ อ มู ล องค์ ประกอบส� ำ คั ญที่ ไ ด้ จ ากการ
ศึกษาไปพัฒนาและจัดท�ำคู่มือแนวทางการบริหารธุรกิจ
อุ ต สาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้ า สู ่ อุ ต สาหกรรมอั จ ฉริ ย ะ
เพื่อให้ผู้ประกอบการมีแนวทางบริหารจัดการองค์กรในการ
ยกระดับความสามารถทางธุรกิจไปสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะ
ท�ำให้บริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า เฉพาะรายบุ ค คลได้
จ�ำนวนมาก อีกทั้งช่วยเพิ่มขีดความสามารถเชิงการแข่งขัน
ขององค์กร
2. วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพการด�ำเนินงานปัจจุบัน
จุดแข็ง ปัญหา และอุปสรรคของอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้า
สูอ่ ตุ สาหกรรมอัจฉริยะ โดยใช้วธิ วี จิ ยั เชิงปริมาณและการวิจยั
เชิงคุณภาพ

จิรัฐิติ ชูตระกูล และคณะ, “การพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้าสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะ.”
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2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1.1 การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
วิจัยครั้งนี้เป็นผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลางของ
แต่สายงานขององค์กรในอุตสาหกรรมผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
และชิ้นส่วนประกอบ จ�ำนวน 412 ราย
2.1.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นผู้เชี่ยวชาญกระทรวง
อุตสาหกรรม ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ นักวิชาการทางด้านอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้อง และการเก็บข้อมูลจากการประชุมสนทนากลุ่ม
(Focus Group) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 10 ราย
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.2.1 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง (Structured
Interview) ใช้ สั ม ภาษณ์ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญจากกระทรวง
อุตสาหกรรม ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ อาจารย์นกั วิชาการด้านอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 10 ราย
2.2.2 แบบสอบถามเชิงปริมาณ ประกอบด้วยค�ำถาม
4 ส่วน แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เพื่อสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้าสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะ
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
2.3.1 การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
1) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยการ
สัมภาษณ์ผเ้ ู ชีย่ วชาญจากกระทรวงอุตสาหกรรม ผูบ้ ริหารระดับสูง
ขององค์กรในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อาจารย์
และนักวิชาการด้านอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง จ�ำนวน 10 ราย
2) การสนทนากลุม่ โดยผูท้ รงวุฒริ ว่ มแสดงความคิดเห็น
ประเมินความเป็นไปได้และความเหมาะสมของคู่มือ และ
ร่างรูปแบบการพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
แผงวงจรไฟฟ้าสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะ
2.3.2 การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็น
ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลางของแต่สายงาน

ขององค์กรในอุตสาหกรรมผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และชิ้นส่วน
ประกอบ โดยการแจกแบบสอบถาม จ�ำนวน 412 ราย
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
2.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมี
โครงสร้าง โดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนือ้ หา (Content
Analysis) ด� ำ เนิ น การจั ด กลุ ่ มเรี ย บเรี ย งข้ อ มู ล จั ด ล� ำ ดั บ
สังเคราะห์เนื้อหาที่ต้องการศึกษา สรุปประเด็นส�ำคัญเพื่อ
ให้ได้แนวทางการสร้างแบบสอบบถาม จัดท�ำร่างคู่มือ และ
รูปแบบการพัฒนาการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมแผงวงจร
ไฟฟ้าสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะ
2.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
1) การวิเคราะห์สถานภาพส่วนบุคคลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ใช้วธิ กี ารค�ำนวณหา ค่าเฉลีย่ (x) ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (S.D.)
2) การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกีย่ วกับสภาพการด�ำเนิน
งานปัจจุบัน จุดแข็ง ปัญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรม
แผงวงจรไฟฟ้าสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะ ใช้วิธีการค�ำนวณหา
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3) การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Factor Analysis)
โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ (Exploratory Factor
Analysis; EFA) ด้วยวิธสี กัดปัจจัย (Principal Component
Analysis; PCA) ใช้วิธีการหมุนแกนแบบออโธโกนอล
(Orthogonal) ด้วยวิธีวาริแมกซ์ (Varimax) ตามวิธีของ
ไกเซอร์-ไมเยอร์–ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin)
3. ผลการวิจัย
3.1 ผลการศึกษาสภาพการด�ำเนินงานในปัจจุบัน จุดแข็ง
ปัญหา อุปสรรคของอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้าสูอ่ ตุ สาหกรรม
อัจฉริยะ
ผลการศึกษาพบว่า สภาพการด�ำเนินงานในปัจจุบัน
จุดแข็ง ปัญหา อุปสรรคของอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้าสู่
อุตสาหกรรมอัจฉริยะในภาพรวม มีค่าคะแนนความคิดเห็น
อยู่ในระดับปานกลาง (x = 3.45) ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับสภาพ
ด�ำเนินงานในปัจจุบนั จุดแข็ง ปัญหาและ อุปสรรค
ของอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้าสู่อุตสาหกรรม
อัจฉริยะ

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับสภาพ
ด�ำเนินงานในปัจจุบนั จุดแข็ง ปัญหาและ อุปสรรค
ของอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้าสู่อุตสาหกรรม
อัจฉริยะ (ต่อ)

สภาพการด�ำเนินงานในปัจจุบัน
จุดแข็ง ปัญหาและอุปสรรคของ
อุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้าสู่
อุตสาหกรรมอัจฉริยะ
1. บุคลากรมีความรู้ มีความช�ำนาญ
มีประสบการณ์ มีทักษะในการ
ปฏิบัติงาน
2. บุ ค ลากรปรั บ ตั ว ให้ ส อดคล้ อ ง
กับการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจได้
อย่างรวดเร็ว
3. ผู ้ ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว นประกอบผลิ ต
ชิน้ ส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
ที่มีคุณภาพสูง
4. ชิ้ น ส่ ว นประกอบฮาร์ ด ดิ ส ก์
ไดรฟ์ส่วนใหญ่สามารถผลิตได้
ในภายในประเทศ
5. มี ห น่ ว ยงานวิ จั ย และพั ฒ นา
เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมการ
ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
6. นโยบายรัฐบาล “Thailand 4.0”
สนับสนุนผูป้ ระกอบการให้กา้ วสู่
อุตสาหกรรมอัจฉริยะ
7. ผู้ประกอบการขาดข้อมูลเชิงลึก
ในการด�ำเนินธุรกิจสูอ่ ตุ สาหกรรม
อัจฉริยะ
8. ผู ้ ป ระกอบการเผชิ ญ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค
และเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล
9. ขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้
ในการพัฒนาองค์กรสูอ่ ตุ สาหกรรม
อัจฉริยะ
10. เทคโนโลยี จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ฮาร์ ด
ดิสก์ไดรฟ์ไม่สามารถพัฒนาได้
อย่างก้าวกระโดด

สภาพการด�ำเนินงานในปัจจุบัน
จุดแข็ง ปัญหาและอุปสรรคของ
ระดับความ
x S.D.
อุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้าสู่
คิดเห็น
อุตสาหกรรมอัจฉริยะ
11. การเปลีย่ นแปลงเศรษฐกิจ สังคม 4.74 0.44 มากที่สุด
การเมือง เทคโนโลยี ส่งผลกระ
ทบต่อผู้ผลิต
12. สภาพการแข่ ง ขั น ที่ รุ น แรงใน 4.68 0.47 มากที่สุด
ตลาดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
ค่าเฉลี่ยรวม
3.45 0.17 ปานกลาง

x

ระดับความ
S.D.
คิดเห็น

4.22 0.42

มาก

4.27 0.45

มาก

4.79 0.41

มากที่สุด

1.83 0.68

น้อย

2.09 0.76

น้อย

4.11 0.59

มาก

1.97 0.57

น้อย

4.79 0.41

มากที่สุด

1.52 0.55

น้อย

2.39 0.49

น้อย

3.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปร
ขององค์ ป ระกอบการพั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้าสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะ
ผลการศีกษาพบว่า ตัวแปรองค์ประกอบการพัฒนา
รู ป แบบการบริ ห ารธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้ า สู ่
อุตสาหกรรมอัจฉริยะ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยตัวแปรที่อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 5 ล�ำดับแรก โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือก
คือ มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 4.89 ขึ้นไป คือ ตัวแปรที่ 79
การก� ำ หนดกลยุ ท ธ์ ก ารสรรหาคั ด เลื อ กบุ ค ลากร (Tech
Talent) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.93 ตัวแปรที่ 88 การปรับ/เพิ่ม/ก�ำหนดทักษะใหม่ของ
บุคลากร ให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.92 ตัวแปรที่ 87 การน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91
ตัวแปรที่ 72 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศก�ำหนดราคาจัดการ
ก�ำไรให้คงที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 และตัวแปรที่ 81 การใช้
เครื่องมือหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการคัดเลือกบุคลากร
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89
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3.3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบส�ำคัญของการพัฒนา
รูปแบบการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้าสู่
อุตสาหกรรมอัจฉริยะ ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงส�ำรวจ
3.3.1 ด้านการจัดการองค์กร
องค์ประกอบส�ำคัญของการพัฒนารูปแบบการบริหาร
ธุรกิจอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้าสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะ
ด้านการจัดการองค์กร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบย่อย คือ
1) การธ�ำรงรักษาบุคลากรเชิงรุก 2) การจัดองค์กรให้มีความ
คล่องตัว 3) การขับเคลือ่ นองค์กรด้วยนวัตกรรม 4) การรับและ
ปรับใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 5) การสร้างวัฒนธรรม
องค์กรเชิงปรับตัว และ 6) การก�ำหนดกลยุทธ์องค์กรแห่งอนาคต
ซึง่ มีคา่ ความผันแปร (Eigen Value) และค่าร้อยละของความ
แปรปรวน (Percent of Variance) ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 องค์ ป ระกอบส� ำ คั ญ ของการพั ฒ นารู ป แบบ
การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้าสู่
อุตสาหกรรมอัจฉริยะ ด้านการจัดการองค์กร
ที่
1.
2.
3.
4.

ค่าความ ค่าร้อยละความ
ผันแปร แปรปรวน
การธ�ำรงรักษาบุคลากรเชิงรุก
2.727
7.791
การจัดองค์กรให้มีความคล่องตัว 2.164
6.182
การขับเคลื่อนองค์กรด้วย
2.108
6.022
นวัตกรรม
การรับและปรับใช้เทคโนโลยี
2.105
6.013
ในการปฏิบัติงาน
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
1.954
5.584
เชิงปรับตัว
ก�ำหนดกลยุทธ์องค์กรแห่ง
1.896
5.416
อนาคต
รวมทั้งสิ้น
37.009
ชื่อองค์ประกอบ

3.3.2 ด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
องค์ประกอบส�ำคัญของการพัฒนารูปแบบการบริหาร
ธุรกิจอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้าสูอ่ ตุ สาหกรรมอัจฉริยะ ด้าน
การจัดการโซ่อปุ ทานและโลจิสติกส์ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ
ย่อย คือ 1) การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ 2) การจัดการ
เทคโนโลยีโซ่อปุ ทาน 3) บูรณาการฐานข้อมูลร่วมกับพันธมิตร
4) จัดการเทคโนโลยีบริหารคลังสินค้า และ 5) สร้างโมเดล
กระจายสินค้าแบบดิจทิ ลั ซึง่ มีคา่ ความผันแปร และค่าร้อยละ
ของความแปรปรวน ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 องค์ ป ระกอบส� ำ คั ญ ของการพั ฒ นารู ป แบบ
การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้าสู่
อุตสาหกรรมอัจฉริยะ ด้านการจัดการโซ่อปุ ทาน
และโลจิสติกส์
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าความ ค่าร้อยละความ
ผันแปร แปรปรวน
การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ 2.541
18.148
การจัดการเทคโนโลยีโซ่อุปทาน 1.798
12.841
บูรณาการฐานข้อมูลกับ
1.571
11.224
พันธมิตร
จัดการเทคโนโลยีบริหารคลัง
1.385
9.892
สินค้า
สร้างโมเดลกระจายสินค้าแบบ 1.186
8.470
ดิจิทัล
รวมทั้งสิ้น
60.575
ชื่อองค์ประกอบ

ในภาพรวมองค์ประกอบส�ำคัญของการพัฒนารูปแบบ
การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้าสู่อุตสาหกรรม
อัจฉริยะ ด้านการจัดการโซ่อปุ ทานและโลจิสติกส์ ประกอบด้วย
6.
องค์ประกอบย่อย 5 ตัว มีค่าความแปรปรวนร้อยละ 60.575
3.3.3 ด้านการจัดการผลิตและปฏิบัติการ
องค์ ป ระกอบส� ำ คั ญ ของการพั ฒ นารู ป แบบการ
ในภาพรวมองค์ประกอบส�ำคัญของการพัฒนารูปแบบ บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้าสู่อุตสาหกรรม
การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้าสู่อุตสาหกรรม อัจฉริยะ ด้านการจัดการผลิตและปฏิบตั กิ าร ประกอบด้วย 5
อัจฉริยะ ด้านการจัดการองค์กร ประกอบด้วยองค์ประกอบ องค์ประกอบย่อย คือ 1) การจัดการเทคโนโลยีออกแบบผลิต
2) การบูรณาการระบบควบคุมคุณภาพ 3) การสร้างระบบ
ย่อย 6 ตัว มีค่าความแปรปรวนร้อยละ 37.009
5.

จิรัฐิติ ชูตระกูล และคณะ, “การพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้าสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะ.”
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นิเวศการวิจัยและพัฒนา 4) การจัดการผลิตแบบลีน และ
5) การจัดการเทคโนโลยีผลิตแบบอัจฉริยะ ซึง่ มีคา่ ความผันแปร
ค่าร้อยละของความแปรปรวน ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 องค์ ป ระกอบส� ำ คั ญ ของการพั ฒ นารู ป แบบ
การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้าสู่
อุตสาหกรรมอัจฉริยะ ด้านการจัดการผลิตและ
ปฏิบัติการ
ที่

ชื่อองค์ประกอบ

1. การจัดการเทคโนโลยีออกแบบ
ผลิต
2. การบูรณาการระบบควบคุม
คุณภาพ
3. การสร้างระบบนิเวศวิจัยและ
พัฒนา
4. การจัดการผลิตแบบลีน
5. การจัดการเทคโนโลยีผลิต
อัจฉริยะ
รวมทั้งสิ้น

ค่าความ ค่าร้อยละความ
ผันแปร แปรปรวน
2.210
13.000
1.712

10.071

1.577

9.275
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อัจฉริยะ ด้านการจัดการตลาดดิจิทัล ประกอบด้วยองค์
ประกอบย่อย 4 ตัว ค่าความแปรปรวนร้อยละ 53.511
ตารางที่ 5 องค์ ป ระกอบส� ำ คั ญ ของการพั ฒ นารู ป แบบ
การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้าสู่
อุตสาหกรรมอัจฉริยะ ด้านการจัดการตลาดดิจทิ ลั
ที่

ชื่อองค์ประกอบ

1.
2.
3.
4.

ร่วมกันพัฒนาสินค้าโดยเน้นลูกค้า
บูรณาการฐานข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์
การจัดการเทคโนโลยีบริหารก�ำไร
สร้างแพลตฟอร์มบริการลูกค้าดิจทิ ลั
รวมทั้งสิ้น

ค่าความ ค่าร้อยละความ
ผันแปร แปรปรวน
1.955
16.291
1.817
15.143
1.460
12.163
1.190
9.915
53.511

3.3.5 ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
องค์ประกอบส�ำคัญของการพัฒนารูปแบบการบริหาร
1.302
7.656
ธุรกิจอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้าสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะ
1.301
7.652
ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
47.654
ย่อย คือ 1) จัดการบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพสูง 2) พัฒนาบุคลากร
ที่มีศักยภาพสูง 3) จัดการสมรรถนะบุคลากรที่มีศักยภาพสูง
ในภาพรวมองค์ประกอบส�ำคัญของการพัฒนารูปแบบ และ 4) สรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง มีค่าความผันแปรค่า
การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้าสู่อุตสาหกรรม ร้อยละของความแปรปรวน ดังแสดงในตารางที่ 6
อัจฉริยะ ด้านการจัดการผลิตและปฏิบัติการ ประกอบด้วย
องค์ประกอบย่อย 5 ตัว มีค่าความแปรปรวนร้อยละ 47.654 ตารางที่ 6 องค์ ป ระกอบส� ำ คั ญ ของการพั ฒ นารู ป แบบ
3.3.4 ด้านการจัดการตลาดดิจิทัล
การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้าสู่
องค์ ป ระกอบส� ำ คั ญ ของการพั ฒ นารู ป แบบการ
อุตสาหกรรมอัจฉริยะ ด้านการจัดการทรัพยากร
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้าสู่อุตสาหกรรม
มนุษย์
อัจฉริยะ ด้านการจัดการตลาดดิจิทัล ประกอบด้วย 4 องค์
ค่าความ ค่าร้อยละความ
ที่
ชื่อองค์ประกอบ
ผันแปร แปรปรวน
ประกอบย่อย คือ 1) การร่วมกันพัฒนาสินค้าโดยเน้นลูกค้า
1. จัดการบุคลากรที่มีศักยภาพสูง 2.044
17.030
เป็นศูนย์กลาง 2) การบูรณาการระบบฐานข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์
2. พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง 1.574
13.118
3) การจัดการเทคโนโลยีบริหารก�ำไร และ 4) การสร้างแพลตฟอร์ม
1.393
11.607
ให้บริการลูกค้าแบบดิจิทัล ซึ่งมีค่าความผันแปร ค่าร้อยละ 3. จัดการสมรรถนะบุคคลมี
ศักยภาพสูง
ความแปรปรวน ดังแสดงในตารางที่ 5
11.582
ในภาพรวมองค์ประกอบส�ำคัญของการพัฒนารูปแบบ 4. สรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง 1.390
รวมทั้งสิ้น
53.497
การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้าสู่อุตสาหกรรม
จิรัฐิติ ชูตระกูล และคณะ, “การพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้าสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะ.”
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รูปที่ 1 รูปแบบการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้าสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะ
ในภาพรวมองค์ประกอบส�ำคัญของการพัฒนารูปแบบ 3.5 ผลการจัดท�ำคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารธุรกิจ
การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้าสู่อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้าสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะ
อัจฉริยะด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วยองค์
จากรูปแบบการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมแผงวงจร
ประกอบย่อย 4 ตัว ค่าความแปรปรวนร้อยละ 53.497
ไฟฟ้าสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะ สามารถน�ำไปจัดท�ำคู่มือการ
ใช้รูปแบบการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้าสู่
3.4 ผลการจัดท�ำรูปแบบการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมแผง อุตสาหกรรมอัจฉริยะ เพื่อให้ผู้บริหารมีแนวทางในการน�ำ
วงจรไฟฟ้าสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะ
รูปแบบการบริหารธุรกิจที่พัฒนาแล้วไปประยุกต์ใช้บริหาร
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบส�ำคัญแต่ละด้าน จัดการยกระดับความสามารถองค์กรได้อย่างเป็นระบบและ
สามารถน�ำองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยมาจัดท�ำ บรรลุเป้าหมายองค์กร ซึ่งมีกระบวนการส�ำคัญ 5 ขั้นตอน
รูปแบบการพัฒนาการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมแผงวงจร แสดงรูปที่ 2
ไฟฟ้าสูอ่ ตุ สาหกรรมอัจฉริยะประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก
1) การเตรียมความพร้อม ศึกษาท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับ
และ 24 องค์ประกอบย่อย ซึง่ ผ่านความเห็นชอบจากผูท้ รงวุฒิ ระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรทั้งห่วงโซ่คุณค่า และ
ในการประชุมสนทนากลุ่ม แสดงรูปที่ 1
ความรู้ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี Industry 4.0
จิรัฐิติ ชูตระกูล และคณะ, “การพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้าสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะ.”
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รูปที่ 2 สรุปการประยุกต์ใช้รูปแบบการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้าสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะ
2) การวิเคราะห์ความสามารถองค์กรในปัจจุบัน เพื่อ
ระบุความเชี่ยวชาญที่มีอยู่เกี่ยวกับเทคโนโลยี Industry 4.0
3) การระดมความคิดสร้างสรรค์ รวบรวมข้อมูลจาก
สมาชิกองค์กรในการเลือกพัฒนาตามล�ำดับความส�ำคัญ
4) การประเมินทรัพยากรทีจ่ ำ� เป็น ตรวจสอบความพร้อม
และศักยภาพของทรัพยากรต่างๆ ขององค์กร
5) การน�ำแผนด�ำเนินงานไปสู่การปฏิบัติงานจริง ระบุ
รายละเอียดการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ตัวชี้วัด ในการพัฒนา
องค์กรของหน่วยงานสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะ

พัฒนา การสร้างภูมิคุ้มกัน และการแก้วิกฤติ ท�ำให้องค์กรมี
ประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับ Selim และคณะ [5] ทีพ่ บว่า
แนวทางยกระดับองค์กรไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ต้องบูรณการ
สร้างนวัตกรรม จัดท�ำแผนที่ยุทธศาสตร์ เปลี่ยนแปลงวิสัย
ทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กร และสอดล้องกับสมบูรณ์ [6]
ทีพ่ บว่า ภาวะผูน้ ำ� การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นปัจจัยทีม่ ี
ผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ และสอดคล้องกับ
ปภพพล [7] ทีพ่ บว่า ภาวะผูน้ ำ� และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
เป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการจัดการองค์กร
2) องค์ประกอบหลักด้านการจัดการโซ่อุปทานและ
4. อภิปรายผลและสรุป
โลจิสติกส์ ประกอบด้วย 1) การจัดการโซ่อุปทานกลยุทธ์
การวิเคราะห์องค์ประกอบส�ำคัญของการพัฒนารูปแบบ 2) การจัดการเทคโนโลยีโซ่อุปทาน 3) การบูรณาการระบบ
การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้าสู่อุตสาหกรรม ฐานข้อมูลร่วมกับพันธมิตร 4) การจัดการเทคโนโลยีบริหาร
อัจฉริยะ ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก และ 24 คลังสินค้า และ 5) การสร้างโมเดลกระจายสินค้าแบบดิจิทัล
องค์ประกอบย่อย ดังนี้
สอดคล้องกับ Talavera [8] ที่พบว่า ความร่วมมือระหว่าง
1) องค์ประกอบหลักด้านการจัดการองค์กร ประกอบ ผูผ้ ลิต ลูกค้าและผูส้ ง่ มอบ การพัฒนาสารสนเทศ ท�ำให้ผผู้ ลิต
ด้วย 1) การจัดองค์กรให้มีความคล่องตัว 2) การขับเคลื่อน สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ และสอดคล้องกับ Groves และ
องค์กรด้วยนวัตกรรม 3) การรับและปรับใช้เทคโนโลยีใน Valsamakis [9] ที่พบว่า ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิต ท�ำให้
การปฏิบัติงาน 4) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงปรับตัว สามารถลดการปฏิเสธผลิตภัณฑ์จากลูกค้า ต้นทุนการผลิต
และ 5) การก�ำหนดกลยุทธ์องค์กรแห่งอนาคต สอดคล้องกับ ลดลง ระดับสินค้าคงคลังลดลง และสามารถผลิตสินค้าได้
สราวุธ [4] ที่พบว่า การก�ำหนดกลยุทธ์องค์กร การปรับปรุง ตรงตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย
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3) องค์ประกอบหลักด้านการจัดการผลิตและปฏิบตั กิ าร
ประกอบด้วย 1) การจัดการเทคโนโลยีออกแบบผลิต 2) การ
บูรณาการระบบควบคุมคุณภาพ 3) การสร้างระบบนิเวศการ
วิจยั และพัฒนา 4) การจัดการผลิตแบบลีน และ 5) การจัดการ
เทคโนโลยีผลิตแบบอัจฉริยะ สอดล้องกับพิเชษฐ์ [10] ทีพ่ บว่า
ปัจจัยผลผลิต วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ การบริหารจัดการ
นโยบายขององค์กร เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม
การแข่งขัน คู่ค้า เทคโนโลยี และบุคลากร ส่งผลต่อความ
พร้อมของกิจการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
และสอดคล้องกับ Beata และ Magdalena [11] ที่พบว่า
การก�ำหนดวิสัยทัศน์กลยุทธ์ในการน�ำหลักการลีนมาใช้ใน
กระบวนการผลิต การสร้างทีมงานเฉพาะกิจเพื่อขับเคลื่อน
การผลิตแบบลีน ระบุคณ
ุ ค่าของผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต
ที่สร้างคุณค่า การวางผังโรงงาน เลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสม
ในการผลิต และการด�ำเนินการปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนือ่ ง
ท�ำให้การผลิตแบบลีนส�ำหรับอุตสาหกรรม 4.0 ประสบ
ความส�ำเร็จ
4) องค์ ป ระกอบหลั ก ด้ า นการจั ด การตลาดดิ จิ ทั ล
ประกอบด้วย 1) การร่วมกันพัฒนาสินค้าโดยเน้นลูกค้าเป็น
ศูนย์กลาง 2) การบูรณาการระบบฐานข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์
3) การจัดการเทคโนโลยีบริหารก�ำไร 4) การสร้างแพลตฟอร์ม
ให้บริการลูกค้าแบบดิจิทัล สอดล้องกับวรรณี [12] ที่พบว่า
การจัดการความสัมพันธ์กับผู้บริโภคกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ที่มีประสิทธิภาพ จะท�ำให้แบรนด์ประสบความส�ำเร็จและ
ยัง่ ยืน สอดคล้องกับสุพตั รา [13] ทีพ่ บว่า ข้อมูลทัว่ ไปทางธุรกิจ
เกี่ยวกับกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย รูปแบบ
การจดทะเบียนธุรกิจ ลักษณะความเป็นเจ้าของธุรกิจ จ�ำนวน
พนักงานในองค์กร ท�ำเลทีต่ งั้ ของธุรกิจ การบริหารการตลาด
สมั ย ใหม่ มี ผ ลต่ อ ความส� ำ เร็ จ ของผู ้ ป ระกอบการใหม่ สู ่
ประเทศไทย 4.0 และสอดคล้องกับพรพรรณ [14] ที่พบว่า
การวางแผนตลาดโดยใช้เครื่องมือทางการตลาดให้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย และการใช้สื่อโฆษณาบนสื่อสังคมต่างๆ ที่
เหมาะสม จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
5) องค์ประกอบหลักด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประกอบด้วย 1) การจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพสูง 2) การ

พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง 3) การจัดการสมรรถนะ
บุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพสูง 4) การสรรหาบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพสูง
5) การธ�ำรงรักษาบุคลากรเชิงรุก สอดคล้องกับ Morgan [15]
ที่พบว่า สมรรถนะของการท�ำงานในอุตสาหกรรม 4.0 ต้องมี
สมรรถนะด้านวิธีการ สมรรถนะด้านเทคนิค สมรรถนะ
ด้านสังคม สมรรถนะส่วนบุคคล สอดคล้องกับอนุพงศ์ [16]
ที่พบว่า ความพร้อมและความต้องการพัฒนาทักษะของ
ผู้ประกอบการในการปรับตัวสู่นโยบายประเทศไทย 4.0
ประกอบด้วย การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงออกแบบ ความรู้
และความเข้าใจในด้านสารสนเทศ ความรู้และความเข้าใจ
ดิจิทัล ความรู้และความเข้าใจความเป็นสากล
ข้อเสนอแนะเพื่อการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1) ผู้บริหารองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม ควรน�ำรูปแบบ
การบริหารธุรกิจที่ได้จากผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการ
ก�ำหนดกลยุทธ์ การจัดท�ำแผนด�ำเนินงานในการยกระดับ
ความสามารถขององค์กรไปสูอ่ ตุ สาหกรรมอัจฉริยะ เพือ่ สร้าง
ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันขององค์กร
2) ผู้บริหารองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม ผู้บริหารของ
หน่วยงาน ควรน�ำคู่มือที่ได้จากการวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ให้มคี วามพร้อมในการ
ยกระดับความสามารถขององค์กรไปสูอ่ ตุ สาหกรรมอัจฉริยะ
โดยท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด วิธีการใช้คู่มือ และน�ำไป
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา บริบทและวัฒนธรรม
ของแต่ละองค์กร
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาวิจยั เพิม่ เติมเกีย่ วกับการประเมินความพร้อม
ขององค์กรในการพัฒนาสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะ
2) ควรศึกษาวิจยั เพิม่ เติมเกีย่ วกับการบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ มหาวิทยาลัย และภาคเอกชนในการ
ออกแบบหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมและการฝึกทักษะ
ที่จ�ำเป็นให้กับนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานจริง
3) ควรศึ ก ษาวิ จัย เพิ่ มเติ มเกี่ ย วกั บการจั ด โครงการ
กิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม ส�ำหรับการตลาดยุคดิจิทัล ซึ่ง
ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อตราสินค้าได้อย่างยั่งยืน
4) ควรวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหาช่องทางการตลาด
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ใหม่ๆ เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจในอนาคต
5) ควรศึ ก ษาวิ จั ย เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ การใช้ ร ะบบ
สารสนเทศการวางแผนลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้สามารถ
การบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เอกสารอ้างอิง
[1] The Office of Industrial Economics. (2017). 10
Targeting Industries towards future economic.
The Office of Industrial Economics. Bangkok,
Thailand. [Online]. Available: http://www.oie.
go.th/
[2] Information Technology and Communication
Center. (2019). Thailand trading report 20132017. Ministry of Commerce. Bangkok, Thailand.
[Online]. Available: http://www2.ops3.moc.go.th/
[3] Kasikornbank Research Center. (2019). Hard disk drive
market trend. Kasikornbank. Bangkok, Thailand.
[Online]. https://www.kasikornbank.com/th/
[4] S. Sae-tang, “A factors affect to effectiveness
of management of hard disk drives industrial
of Thailand,” Doctoral dissertation, Siam
University, 2017 (in Thai).
[5] T. Selim, G. Andreas, and M. J. Sihn, “Reinventing
your business model,” Journal of Business
Strategy, vol. 34, pp. 30–37, 2015 (in Thai).
[6] S. Kongwattana, “A factors affect to effectiveness
of management of electric and electronic,”
Journal of Business Review, vol. 15, no. 2,
pp. 141–148, 2015 (in Thai).
[7] P. Termteerakij, “A factors affect to SMES
Business: Electric and electronic industrial,”
Doctoral dissertation, Public Administration,
Sripatum University, 2012 (in Thai).
[8] O. Talavera, “The incremental & cumulative effects
of dynamic capability building on service innovation

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]
[16]

179

in organization,” Journal of Management &
Organization, vol. 19, no. 5, pp. 521–543, 2008.
M. Morris, M. Schindehutte, and J. Allen,
“The entrepreneur’s business model: Toward
a unified prospective,” Journal of Business
Research, vol. 58, no. 6, pp. 726– 735, 2005.
P. Thainiyom, “A factors affect for readiness
of electric & electronics industrial toward
Asian Economic Community (AEC),” Doctoral
dissertation, Public Administration, Sripatum
University, 2016 (in Thai).
E. Beata and C. Magdalena, “Business model
innovation in entrepreneurship,” Journal
International Entrepreneurship and MGMT,
vol. 8, pp. 449–465, 2017 (in Thai).
W. Ngamkajornkulkij, “Understanding and
customer 4.0 for brand achievement,” M.S. thesis,
School of Communication Arts, Sripratum
University, 2016 (in Thai).
S. Kamheang, “A model of the factors causing
a success in modern marketing management of
startup to Thailand 4.0,” Doctoral dissertation,
School of Business Administration, Siam
University, 2016 (in Thai).
P. Tanprasert, “The influence of digital marketing
toward consumer’s buying decision via e-commerce
in Bangkok,” M.S. thesis, School of Business
Administration, Bangkok University, 2018 (in Thai).
J. Morgan, The Future of Work - Attract new talent,
Build Better Leaders, and Create a Competitive
Organization. Wiley, EU: Amazon Media, 2014.
A. Awiruttha, “The competitiveness advantage
of electronic industrial of Thailand,” M.S. thesis,
Faculty of Economics, Chulalongkorn University,
2017 (in Thai).

จิรัฐิติ ชูตระกูล และคณะ, “การพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้าสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะ.”

