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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ้นส่วนในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี 2) เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์กับ
ความส าเร็จของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี 3) เพื่อศึกษาปัจจัยการ
บริหารจัดการ ที่มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัด
ปทุมธานี 4) เพื่อศึกษาความส าเร็จของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี 
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนในนิคมอุตสาหกรรม 
จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมนวนครและนิคมอุตสาหกรรมบางกะดี จ านวน 3,730 คน โดยหา
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) โดยใช้สูตรของ Krejcie & Morgan ได้กลุ่มตัวอย่าง 348 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 235 คน มีช่วงอายุระหว่าง 34 - 41 ปี 
มากที่สุดจ านวน 130 คน มีสถานภาพโสดมากที่สุด จ านวน 193 คน โดยมีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด 184 คน 
อายุการท างาน 6 - 10 ปี มากที่สุด 144 คน มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท มากที่สุด 142 คน
 ส าหรับผลการประเมินระดับความคิดเห็นปัจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก                        
เมื่อพิจารณาไปในแต่ละด้าน พบว่า ด้านการสรรหาและคัดเลือก ด้านการฝึกอบรม และด้านเงินเดือนและสวัสดิการ 
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ส าหรับปัจจัยการบริหารจัดการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาไปในแต่ละด้าน พบว่า         
ด้านบุคลากร ด้านการเงิน ด้านวัตถุดิบ และด้านการบริหารจัดการ ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ส าหรับความส าเร็จของ
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ในเขตอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาไปใน
แต่ละด้าน พบว่า องค์กรมีก าไรเพิ่มขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด องค์กรมียอดขายเพิ่มขึน้ และลูกค้ามีเพิ่มขึ้น อยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ : ความส าเร็จ; การจัดการ; อุตสาหกรรมยานยนต ์
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Abstract 

 The objective of this study are 1 )  to study the personal information of employees 
working at automotive and parts in PathumThani industrial estate.  2 )  to study the 
relationship between human resource management and the success of the automotive and 
parts in PathumThani industrial estate.  3 ) to study the relationship between management 
and the success automotive and parts in PathumThani industrial estate. 4 ) to study the 
success automotive and parts in PathumThani industrial estate. 
 Research sample is employees working in the automotive and parts in PathumThani 
industrial estate, consisting of Nava Nakorn and Bangkadi Industrial Estate 3 ,730  people by 
using Krejcie & Morgan for finding sample size.  The sample group is 348 from 3,750 employees                        
by using questionnaires has been used as a data collect which based on statistics theory 
such as percentage, frequency, mean and standard deviation. 
 The results of study revealed that most participants were mostly male with amount 
235 persons; aged between 34 -  41 years old with amount 130 persons; mostly single with 
amount 193 persons; had a bachelor's degree education the mostly 184 persons; working 
age 6 -  10 years mostly 144 persons; and had monthly incomes between 10,001 -  20,000 baht           
for 142 persons. 
 The finding show for human resource management factors at high level from result 
of comments about recruitment and selection Training and salary and welfare at a high level. 
For management factors at high level from result of comments about personnel, finance, 
raw materials and management at a high level. The success automotive and parts in Pathum Thani 
industrial estate high level from result of comments about the organization has increased 
profits as the most; the organization has increased sales and customers have increased at a 
high level. 
 
Keywords: Success; Management; Automotive Industry  
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บทน า 

 โลกยุคปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งแนวทางล่าสุดคือ การมุ่งเน้น             
ไปสู่การใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรามากข้ึน หลายอุตสาหกรรมของไทย
จึงมุ่งไปสู่การพัฒนาในทิศทางนั้น สอดรับกับทิศทางนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ที่เน้นให้มี                     
การพัฒนาอุตสาหกรรม โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนมากขึ้น ซึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์นับว่าเป็นหนึ่ง           
ในอุตสาหกรรมน าร่องของไทย และเมื่อประกอบกับแนวโน้มความต้องการสินค้า ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ของตลาดโลกด้วยแล้วท าให้การผลิตยานยนต์แบบเดิม ๆ อาจไม่สามารถตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกลา่ว
อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยจึงต้องมี การพัฒนาขึ้นเป็นยานยนต์สมัยใหม่ที่ต้องการการออกแบบและ
คิดค้นโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ขั้นสูงสมัยใหม่มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความได้เปรียบ  
ในการแข่งขัน ให้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนไทย จึงจ าเป็นที่ผู้ประกอบการ SMEs จะต้องมีการ
ปรับตัว โดยเฉพาะการเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ สามารถตอบรับกับทิศทางดังกล่าว รวมถึงเพื่อให้สามารถ
แข่งขันได้กับทั้งคู่แข่งเดิมในประเทศและคู่แข่งรายใหม่ ที่เข้ามาลงทุนในไทย หรือคู่แข่งที่อยู่ในต่างประเทศ 
ในยุคที่ตลาดเปิดเสรีอย่างเช่นในปัจจุบัน 
 อุตสาหกรรมยานยนต์นับเป็นอุตสาหกรรมหลักที่มีความส าคัญสามารถสร้างรายได้ การจ้างงาน 
การเพิ่มมูลค่าทางการค้าและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจัย
หลายอย่างภายในประเทศเอ้ืออ านวยต่อ การเติบโต ทั้งในด้านความต้องการภายในและภายนอกประเทศ 
อัตราภาษี วัตถุดิบ ท าเลที่ตั้งของภาคการผลิตการขนส่ง และค่าจ้างแรงงาน รวมทั้งการส่งเสริมจากภาครัฐ
หลายมาตรการ ไม่ว่าจะเป็น1) การก าหนดเป้าหมายให้ไทยมีรถยนต์ไฟฟ้า 1.2 ล้านคัน ภายในปี 2579 ,              
2) การส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ให้ไทย เป็นหนึ่งในฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าโลก และ 3) การก าหนด
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ให้เป็น First S-Curve ที่จะมุ่งพัฒนาในโครงการ EEC ซึ่งจะเป็นรากฐาน
ส าคัญ ส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ยานยนต์และอุตสาหกรรม เกี่ยวเนื่องทั้งระบบ เพื่อรักษา
ความสามารถในการแข่งขัน และศักยภาพในการเป็นฐานการผลิตและส่งออกยานยนต์ ที่ส าคัญของโลก 
รวมถึง การเป็นที่ตั้งส าคัญของผู้ผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นน าของโลก ทั้งนี้จากข้อมูลการส่งเสริมการลงทุน
ของ BOI พบว่าครึ่งแรกของปี 2562 (ม.ค. - มิ.ย.) มีโครงการที่ยื่น ขอรับการส่งเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive) จ านวนทั้งสิ้น 48 โครงการ เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 2 (%yoy) และมีมูลค่าการลงทุนรวม 28,230 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 120 (%yoy) (ที่มา ศูนย์วิจัย
ธนาคารออมสิน, ตุลาคม 2562) 
 ในปัจจุบันผู้ประกอบการผลิตยานยนต์ของไทยก าลังถูกท้าทาย โดยเฉพาะผลกระทบ จากการเข้ามา
ของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่จะ disrupt อุตสาหกรรมยานยนต์ใช้น้ ามันที่ไทยมีความช านาญ ซึ่งหาก
ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าได้รับความนิยมอย่างที่คาดและตลาดรถยนต์ใช้น้ ามันถูกลดบทบาทลง จะท าให้
อุตสาหกรรมรถยนต์ไทยได้รับผลกระทบโดยตรง ทั้งตลาดรถยนต์และตลาดชิน้สว่นและส่วนประกอบชิน้สว่น
ประกอบรถยนต์  (Original Equipment Manufacturer)  และชิ้ นส่ วนทดแทน/ชิ้นส่วนซ่อมแซม 
(Replacement Equipment Manufacturing: REM) เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้าจ าเป็นต้องอาศัยชิ้นส่วนและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มี ความซับซ้อนและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงกว่าชิ้นส่วนเครื่องยนต์สันดาปภายใน 
(Internal Combustion Engine: ICE) ที่ไทยมีความช านาญและด าเนินการผลิตอยู่ ทั้งยังใช้จ านวนชิ้นส่วน
ประกอบน้อยกว่าเครื่องยนต์สันดาปภายในและถนอมอายุการใช้งานมากกว่าอีกด้วย ซึ่งจะส่งผลให้ห่วงโซ่
อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์สั้นลงเป็นอย่างมาก ดังนั้น ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์และ
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ชิ้นส่วน จ าเป็นต้องเพิ่มมีการศักยภาพในการแข่งขันด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาการบริหารทรัพยากร
บุคคล เพื่อสู่ความส าเร็จต่อไปได้  
 ปัญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรมยานยนต์สถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมยานยนต์ส่วน
ใหญ่มีปัญหาด้านคุณภาพของบุคลากร โดยเฉพาะในระดับของวิศวกร และช่างเทคนิค ที่ขาดความรู้และ
ทักษะการท างาน รวมถึงทัศนคติและความอดทนต่อการท างานด้วย ส่วนระดับหัวหน้างานและผู้จัดการนั้น
สามารถปฏิบัติงานได้ดีในส่วนที่มอบหมายไว้ แต่ยังขาดความมุ่งมั่นในเร่ืองการปรับปรุงการท างาน หรือด้าน 
การน าเสนอข้อแนะน าด้านการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อการลดต้นทุน ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญในการยกระดับ
องค์กรสู่สากล จึงนับเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ศักยภาพในการแข่งขันต่ าลง ยังไม่รวมถึงปัญหาของบุคลากร              
ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ส่วนใหญ่ ทางด้านทัศนคติในการท างานและที่มีต่อเพื่อนร่วมงาน ภาษาในการ
สื่อสาร ทักษะการบริหารงาน เช่น การวางระบบงานคุณภาพ การเป็นหัวหน้างานด้านการปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาในการผลิต (สถาบันยานยนต์, 2553) และจากสภาพแวดล้อมจากการชะลอการเติบโตของเศรษฐกิจ
การค้าโลกจากสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัว ท าให้                
ความต้องการและยอดค าสั่งซื้อรถยนต์ลดลงตามไปด้วย ยังมีความเสี่ยง ที่สหรัฐอเมริกาจะขึ้นภาษีน าเข้า
สินค้ายานยนต์และชิ้นส่วน ซึ่งจะท าให้การส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนจากประเทศไทยไปยังสหรัฐอเมริกา
ได้รับผลกระทบ รวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจคาดการณ์ได้อย่างเช่นในช่วงปลายปี 2554 ที่ผ่านมา 
อุตสาหกรรมรถยนต์ไทยต้องประสบกับปัญหาน้ าท่วมครั้งใหญ่ที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะในส่วนของ           
ภาคการผลิต จากปัญหาโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และโรงงานประกอบรถยนต์ที่ได้รับความเสียหาย              
ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม จนท าให้ต้องมีการหยุดด าเนินการผลิตหรือลดก าลังการผลิตลงเป็น                    
ช่วงระยะเวลาหนึ่งอันเนื่องมาจากผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมรถยนต์เกือบทั้ง
ระบบจากปัญหาดังกล่าว และปัจจุบันยังมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในประเทศจีน ที่สร้าง
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีน และส่งผลกระทบออกมาสู่เศรษฐกิจทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย ต้องประสบ
กับทิศทางที่หดตัวลง ส่งผลให้ผู้ประกอบการประสบปัญหายอดสินค้าส่งออกลดลง 

 ดังนั้น ผู้วิจัยได้เห็นถึงความส าคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนซึ่งก่อให้เกิดการจ้างงาน 
การกระจายรายได้ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสูง และมีแนวโน้มการเติบโตอย่างชัดเจนผู้วิจัยมีความสนใจ
ท าการศึกษาเรื่อง เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนในนิคม
อุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้ สามารถน าเป็นแนวทางในการปรับใช้ในงาน
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และมีประสิทธิผลของการ
ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  
 1) เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน  ในนิคม
อุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี  
 2) เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วน ในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี  
 3) เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการ ที่มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วน ในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี  
 4) เพื่อศึกษาความส าเร็จของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัด
ปทุมธานี 
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ขอบเขตของงานวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยความที่ผลต่อความส าเร็จของอุตสาหกรรมยาน
ยนต์และชิ้นส่วนในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี โดยการวิจัยในคร้ังนี้มีขอบเขตของงานวิจัย ดังนี้ 
 1. ประชากร คือ พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนในนิคมอุตสาหกรรม 
จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมนวนคร และนิคมอุตสาหกรรมบางกะดี จ านวน 7 บริษัทมี
พนักงานจ านวน 3,730 คน ค านวณหาขนาดของกลุ่ มตัวอย่าง (Sample size)  โดยใช้สูตรของ                        
Krejcie & Morgan ก าหนดให้สัดส่วนของลักษณะที่ สนใจในประชากร เท่ ากับ 0.5 ระดับความ            
คลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมั่น 95% ได้กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการจ านวน 348 ตัวอย่าง 
 2. ด้านเนื้อหา เพื่อศึกษาความส าเร็จอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนในนิคมอุตสาหกรรม 
จังหวัดปทุมธานี  จ าแนกตามปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงปัจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และปัจจัยการบริหาร
จัดการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผลของการวิจัยท าให้ทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานในยานยนต์และชิ้นส่วน ในนิคม
อุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี เพื่อน าเป็นฐานข้อมูล 
 2. ผลของการวิจัยท าให้ทราบถึงปัจจัยการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรให้ด าเนินการท างานตามหน้าที่ของตนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการพัฒนาให้บุคลากร            
มีศักยภาพเพิ่มข้ึน  
 3. ผลของการวิจัยท าให้ทราบถึงปัจจัยในการบริหารจัดการ เพื่อแนวทางในการด าเนินงานให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ผลของการวิจัยท าให้ทราบถึงความส าเร็จของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน  ในนิคม
อุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี เพื่อน าวางแผน การจัดการ การพัฒนา ให้ตรงกับนโยบายการบริหารของ
องค์การโดยน าศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขัน 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ในนิคม
อุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี ในครั้งนี้ได้ทบทวนแนวความคิดทฤษฎีบทความทางวิชาการและงานวิจัยที่
เก่ียวข้องต่าง ๆ เพื่อน ามาก าหนดแนวคิดของการวิจัย ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรอิสระ 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. อายุการท างาน 
5. ระดับรายได ้

ความส าเร็จของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วน
ในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดปทมุธานี 
- องค์กรมีก าไรเพิ่มขึ้น 
- องค์กรมียอดขายเพิ่มข้ึน 
- องค์กรมีลูกค้าเพิ่มข้ึน 
 
 

ปัจจัยการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1. ด้านการสรรหาและคัดเลือก 
2. ด้านการฝึกอบรม 
3. ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ 
 

ปัจจัยการบริหารจัดการ(4 M) 
1. ด้านบุคลากร (Man) 
2. ด้านการเงิน (Money) 
3. ด้านวัตถุดิบ (Materials) 
4. ด้านการจัดการ (Management) 

ตวัแปรตาม 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลข้อค าถามเกี่ยวกับ เพศอายุระดับการศึกษาอายุ                
การท างานระดับรายได้ระดับต าแหน่งงาน ลักษณะค าถามเป็นระบบปลายปิดแบบให้เลือกค าตอบ (Check list) 
และเลือกได้เพียงค าตอบเดียว 
 ส่วนที่ 2 ข้อค าถามเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จ               
ของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี ซึ่งค าถามประกอบด้วย           
ด้านการสรรหาและคัดเลือก ด้านการฝึกอบรม ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ 

ส่วนที่  3 ข้อค าถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านบริหารจัดการที่มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของ
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย บุคลากร การเงิน 
วัตถุดิบ การจัดการ  

แบบสอบถามในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 จะเป็นค าถามแบบเลือกตอบโดยก าหนดค่าน้ าหนักของ           
การประเมินเป็น 5 ระดับ 

ส่วนที่ 4 ข้อค าถามเกี่ยวกับความส าเร็จของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนในนิคมอุตสาหกรรม 
จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย ด้านก าไร ด้านยอดขาย ด้านลูกค้า 

แบบสอบถามในส่วนที่ 4 จะเป็นค าถามแบบเลือกตอบโดยก าหนดค่าน้ าหนักของการประเมิน          
เป็น 3 ระดับ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์เชิงสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ได้แก่วิเคราะห์ข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าร้อยละและความถี่ และวิเคราะห์ปัจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ปัจจัยการบริหารจัดการ และความส าเร็จของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัด
ปทุมธานี ใช้ในการหาค่าเฉลี่ย (x)̅ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ผลวิจัยพบว่า พนักงานส่วนมากเป็นเพศชาย สถานภาพโสด มีอายุ
ระหว่าง 34 - 41 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์การท างาน 6 - 10 ปี มีรายได้ต่อเดือน
อยู่ระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ ด้านการสรรหาและคัดเลือก                
ด้านการฝึกอบรม ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ และปัจจัยการบริหารจัดการ ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านการเงนิ             
ด้านวัตถุดิบ ด้านการบริหารจัดการ 
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 ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น ของตัวอย่างจ าแนกตามปัจจัย
ที่มีผลต่อความส าเร็จของอุตสาหกรรมรถยนต์ 

ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของอุตสาหกรรม 
ยานยนต์และชิ้นส่วน 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ 

ปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4.159 0.930 มาก 
ด้านการสรรหาและคัดเลือก 4.208 0.967 มาก 
ด้านการฝึกอบรม 4.196 0.954 มาก 
ด้านเงินเดือนและสวสัดิการ 4.071 0.869 มาก 
ปัจจัยการบริหารจดัการ 4.137 0.911 มาก 
ด้านบุคลากร 4.096 0.869 มาก 
ด้านการเงิน 4.090 0.889 มาก 
ด้านวัตถุดบิ 4.148 0.919 มาก 
ด้านการบริหารจัดการ 4.215 0.968 มาก 
เฉลี่ยรวม 4.148 0.921 มาก 

 
 ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน มีค่าเฉลี่ย 4.148 อยู่ใน               
ระดับมาก เมื่อพิจารณาลงไปในแต่ละปัจจัย พบว่า ปัจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปัจจัย          
การบริหารจัดการ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.159 อยู่ในระดับมาก และ 4.137 อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 ส าหรับปัจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เมื่อพิจารณาลงไปในแต่ละด้านพบว่า ด้านการสรรหา
และคัดเลือก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.208 รองลงมา คือ ด้านการฝึกอบรม และด้านเงินเดือนและสวัสดิการ 
ตามล าดับ 
 ส าหรับปัจจัยการบริหารจัดการ เมื่อพิจารณาลงไปแค่ละด้านพบว่า ด้านบริหารจัดการ มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ 4.1215 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านวัตถุดิบ และด้านบุคลากร ตามล าดับ 

ตอนที่ 3 ความส าเร็จของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 
 จากการศึกษาความส าเร็จของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วน สามารถสรุปข้อมลูได้ดังนี ้
 ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น ของตัวอย่างจ าแนกตาม
ความส าเร็จของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

ความส าเร็จของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ 

1. องค์กรมีก าไรเพิ่มขึ้น 4.563 1.455 มากที่สุด 
2. องค์กรมียอดขายเพิ่มข้ึน 4.422 1.155 มาก 
3. องค์กรมีลูกค้าเพิ่มข้ึน 4.411 1.237 มาก 
เฉลี่ยรวม 4.466 1.282 มาก 
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 ความส าเร็จของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน พบว่า องค์กรมีก าไรเพิ่มขึ้น มีค่าเฉลี่ย 4.563     
อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาองค์กรมียอดขายเพิ่มข้ึน มีค่าเฉลี่ย 4.422 และลูกค้าเพิ่มข้ึนมีค่าเฉลี่ย 4.411 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษา ผู้วิจัยขออภิปรายผลการศึกษาประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาปัจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในด้านการสรรหาและคัดเลือก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด และมีความคิดเห็นในระดับมาก มีความสอดคล้องเช่นเดียวกับ นภดล เชนะโยธิน (2540, หน้า 135) 
อธิบายไว้ว่าทรัพยากรบุคคลนับว่ามีส าคัญยิ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่ใช้ เงิน วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ ในการบริหาร
จัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์การ เมื่อบุคลากรในหน่วยงานมีความส าคัญเช่นนี้แล้ว จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ผู้บริหารหน่วยงานนั้น ๆ จะต้องธ ารงรักษาไว้ซึ่งบุคคล เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย
วัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพสูงสุดขวัญเป็นปัจจัยอย่างหนึ่ง ที่มีผลต่อองค์การต่าง ๆ เพราะการที่จะให้
บุคคลมีความสนใจที่จะท างานในองค์การนั้น องค์การที่เกี่ยวข้องจะต้องมีวิธีการเพื่อให้ได้คนที่เหมาะสม              
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ และการที่ให้ผู้ปฏิบัติงานมีก าลังใจในการท างานมีความจงรักภักดี                     
ต่อหน่วยงานมีความรับผิดชอบ สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับขวัญและ
ก าลังใจตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งน าไปสู่ขวัญและก าลังใจในการบริหารงาน 
 2. ผลการศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการ (4 M) ในด้านการจัดการ (Management) ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ความคิดเห็นในระดับมาก ซึ่งผู้ประกอบการควรมีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการ 
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ต้องอาศัยปัจจัยนี้ เพื ่อน าไปสู่ความส าเร็จ  ภายใต้สภาพแวดล้อม           
ในปัจจุบันซึ่งสอดคล้องกับ นิตย์รดี ใจอาษา (2555, หน้า 16) ได้วิจัยความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อ
กระบวนการบริหารจัดการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้สรุปว่าการท างานของผูป้ฏิบตัิงานให้เกิด
ประสิทธิภาพนั้นย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารการบริหารจัดการจึงเป็นกระบวนการของกิจกรรม                
ที่ต่อเนื่องและประสานงานกันซึ่งผู้บริหารจะต้องเข้ามาเป็นผู้ก าหนดตายตัวว่าจะใช้กระบวนการใดขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์และเป้าหมายของงานเป็นส าคัญ ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ในทุกกระบวนการที่จะน ามาใช้ขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมและโอกาส 
 3. ผลการศึกษา ความส าเร็จของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน พบว่า ด้านก าไรเพิ่มขึ้นสูงสุด 
รองลงมาคือ ด้านยอดขายเพิ่มขึ้นและลูกค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของธนนนท์ สิมมากุล 
(2556, บทคัดย่อ) ได้วิจัยปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรม 
ประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า ความส าเร็จของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรม                
ประเทศไทย พนักงานส่วนใหญ่ ให้ความเห็นว่า ความส าเร็จของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์คือก าไร           
เพิ่มมากขึ้น รองลงมาเป็นด้านยอดขาย และลูกค้ามีมากข้ึนตามล าดับ  

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งนี้ 
 จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า ปัจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ และ
ปัจจัยการบริหารจัดการ ด้านการเงิน ที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอ่ืน ๆ ดังนั้น อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
ในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี ควรให้ความส าคัญของพนักงานในด้านเงินเดือนและสวัสดิการ               
เพื่อเป็นการเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความภักดีต่อบริษัทและควรพัฒนาบุคลากรที่ท าหน้าที่จัดท า
บัญชีงบประมาณ เพื่อรับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการพยากรณ์ และวางแผนทางการเงิน 
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ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรศึกษาเพิ่มเติมการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายใน เช่น ตลาดต่างประเทศ ศักยภาพการ
แข่งขันของประเทศไทยและกลยุทธ์การพัฒนาอุสาหกรรมผลผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ (Accessories) 
ของประเทศไทย ว่ามีอิทธิพลต่อความส าเร็จของผู้ประกอบการยานยนต์ชิ้นส่วนหรือไม่ 
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