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การพัฒนารปูแบบการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องมือตัดเฉือนเท่ียงตรงสูง 
 

เสรี กรเพชร1* คณิต เฉลยจรรยา2 บัณฑิต สุขสวัสดิ์3 และ ปรีดา อัตวินิจตระการ4 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบของการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องมือตัดเฉือนเที่ยงตรง

สูง 2) สร้างรูปแบบการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเคร่ืองมือตัดเฉือนเที่ยงตรงสูง และ 3) จัดทําคู่มือการจัดการธุรกิจ
อุตสาหกรรมเครือ่งมือตัดเฉือนเที่ยงตรงสูง การวิจัยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ (1) ศึกษาองค์ประกอบการจัดการธุรกิจ
อุตสาหกรรมเครื่องมือตัดเฉือนเที่ยงตรงสูง ได้แก่ การศึกษาแนวคิดทฤษฏีกระบวนการทางธุรกิจและการจัดการความรู้ 
ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ (2) สร้างรูปแบบการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องมือตัดเฉือนเที่ยงตรงสูง มี
ดังนี้ (2.1) เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญ (2.2) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับผู้ประกอบการ (2.3) 
จัดทํา (ร่าง) รูปแบบการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเคร่ืองมือตัดเฉือนเที่ยงตรงสูง (2.4) จัดประชุมสนทนากลุ่ม พิจารณา
ประเมินความสอดคล้องโดยผู้ทรงคุณวุฒ ขั้นตอนที่ (3) จัดทําคู่มือการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องมือตัดเฉือน
เที่ยงตรงสูงมีดังนี้ (3.1) จัดทํา (ร่าง) คู่มือการจัดการธุรกิจ (3.2) ประเมินความเหมาะสมของคู่มือการจัดการธุรกิจ โดย
เสนอผู้เชี่ยวชาญ ประชากรในงานวิจัย เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมเคร่ืองมือตัดเฉือนในประเทศไทย สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบของการ
จัดการธุรกิจ มีองค์ประกอบหลัก 3 มิติ ดังนี้ (1.1) มิติผู้ประกอบการ (1.2) มิติกระบวนการ และ (1.3) มิติเทคโนโลยี 2) 
รูปแบบการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก 12 องค์ประกอบย่อย มีดังนี้ (2.1) มิติ
ผู้ประกอบการ มี 5 องค์ประกอบย่อยได้แก่ ความสามารถส่วนบุคคล รูปแบบความคิดอ่าน การมีวิสัยทัศน์ร่วม การเรียนรู้
ของทีมและการคิดอยา่งเป็นระบบ (2.2) มิติกระบวนการ มี 4 องค์ประกอบยอ่ยได้แก ่การวางแผน การจัดการองค์กร การ
ชี้แนะและส่ังการและการควบคุมองค์กร (2.3) มิติเทคโนโลยี มี 3 องค์ประกอบย่อยได้แก่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการ และ 3) คู่มือการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม สําหรับผู้ประกอบการใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและแข่งขันในเชิงธุรกิจได้อย่างมั่นคง 
 
คําสําคัญ: การพัฒนารูปแบบ, การจัดการธุรกิจ, เครื่องมือตัดเฉือนเที่ยงตรงสูง 
รับพิจารณา: 8 มิถุนายน 2560 
แก้ไข: 12 ตุลาคม 2563 
ตอบรับ: 26 ตุลาคม 2563 
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in the High Precision Cutting Tools Industry 
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Abstract 

The objectives of the study in the high precision cutting tools industry are: 1) To study the 
components of business management. 2) To establish a business model. 3) To prepare a guide for 
industrial business management. The research process is divided into 3 steps as follows: Step (1) A 
study of the components of business management including theories, business processes, knowledge 
management and concerned thesis. Step (2) Establishing a Business Management Model by (2.1) 
Qualitative In-Depth Interview with experts. (2.2) Quantitative data collection by using a questionnaire 
with entrepreneurs. (2.3) Prepare a draft business management model. (2.4) Focus group by review draft 
and provide critical analysis. Step (3) The preparation of the business guide are (3.1) Prepare a draft of 
the guide. (3.2) Distribute the handbook to experts to evaluate appropriateness. The populations in the 
study are entrepreneurs in Thailand. Mean and standard deviation is expressed in percentages. The 
results of the research are as follows: 1) Components of Industrial Business Management consists of 3 
dimension : (1.1) Entrepreneur (1.2) Process and (1.3) Technology. 2) Business Model consists of 3 main 
components and 12 sub-elements 2.1) Entrepreneurial dimension consists of 5 sub elements:- Personal 
Mastery, Mental Model, Shared Vision, Team Learning, and Systematic Thinking. 2.2) Process dimension 
consists of 4 sub elements : Planning, Organizing, Leading, and Controlling. 2.3) Technology dimension 
consists of 3 sub elements of Innovation are Product, Technology, and Management and 3) Business 
Management Guide use for as a guide by entrepreneurs to ensure sustainable growth and to be 
competitive in this market. 
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1.  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
อุตสาหกรรมเครื่องมือตัดเฉือนเที่ยงตรงสูงมีบทบาท

สําคัญต่อกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เทคโนโลยีระดับกลาง
และระดับสูง และเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขับเคล่ือนของ
ระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
ซึ่งมีสัดส่วนมูลค่าผลผลิตอุตสาหกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศและมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม
ต่อมูลค่าการส่งออกรวมในส่วนของจีดีพี (GDP) สาขา
อุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้
วิเคราะห์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. 2559 จะขยายตัว
ร้อยละ 3.20 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2558 ที่ขยายตัวร้อยละ 
2.8 และเศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. 2560 มีการขยายตัว 
ร้อยละ 3.0 – 4.0 แนวโน้มภาคอุตสาหกรรมไทยปี  
พ.ศ. 2560 มีดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวจากช่วง
เดียวกันของปี พ.ศ. 2558 อีกทั้งการปรับตัวของธุรกิจดี
ขึ้นอย่างต่อเน่ืองของเศรษฐกิจโลก รายจ่ายการลงทุนของ
ภาครัฐที่มีแนวโน้มขยายตัวโดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการคมนาคม และการดําเนินงานภายใต้
แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor Development: EEC) มีอัตราการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ [1] ทั้งน้ีอุตสาหกรรม
ในประเทศไทยจึงต้องปรับตัวเพื่อรองรับการขยายตัวใน
อนาคตจึงกาํหนดวสัิยทัศน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
คือ “มุ่งสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่สมดุลและยั่งยืน” 
โดยมีการกําหนดเป้าหมายเป็น 3 ระยะ ในช่วงเวลา 20 ปี 
แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555 – 2574 
กระทรวงอุตสาหกรรม [2] ดังนั้นคุณภาพสินค้าและการ
บริการในด้านการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องมือตัด
เฉือนเที่ยงตรงสูงจึงเป็นประเด็นที่สําคัญ ซึ่งผู้วิจัยให้
ความสนใจในการศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการ
ธุรกิจเครื่องมือตัดเฉือนเที่ยงตรงสูง 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1  เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการจัดการธรุกิจ
อุตสาหกรรมเคร่ืองมือตัดเฉือนเที่ยงตรงสูง 

2.2  เพือ่สรา้งรปูแบบการจัดการธรุกจิอตุสาหกรรม
เครือ่งมือตดัเฉือนเท่ียงตรงสูง 

    2.3  เพือ่จดัทําคู่มือการจดัการธรุกิจอุตสาหกรรม
เครือ่งมือตดัเฉือนเทีย่งตรงสูง 

 
3.  ขอบเขตของการวิจัย 

3.1  ด้านเนื้อหาของการวิจัย 
การพัฒนารูปแบบการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม

เครื่องมือตัดเฉือนเที่ยงตรงสูงในประเทศไทยจะเน้นศึกษา
กระบวนการทางธุรกิจและการจัดการความรู้สําหรับธุรกิจ
อุตสาหกรรมเครื่องมือตัดเฉือนเที่ยงตรงสูง โดยบูรณา
การแนวคิดทฤษฎีของ Edwards, Duncan and Collier 
[3] ซึ่งมีมุมมอง 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านผู้ประกอบการ มิติ
ด้านกระบวนการ และมิติด้านเทคโนโลยี  

3.2  ด้านกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย         
3.2.1  กลุ่มข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็น 

ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมเคร่ืองมือตัดเฉือน
เที่ยงตรงสูง ได้แก่ เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารระดับสูง 
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม
เครื่องมือตัดเฉือนเที่ยงตรงสูง จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์ในการบริหารงาน
อุตสาหกรรม 3 ปีขึ้นไป จํานวน 5 คน 

3.2.2  กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น
ด้านแนวทางการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องมือ 
ตัดเฉือนเที่ยงตรงสูง ซึ่งเป็นผู้ประกอบการหรือผู้บริหาร
ระดับสูง จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์ 
3 ปี ขึ้นไป จํานวน 45 คน 

3.2.3  กลุ่มผู้ประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
รูปแบบการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องมือตัดเฉือน
เที่ยงตรงสูง ได้แก่ 1) นักวิชาการ มีตําแหน่งทางวิชาการ
ในสถาบันอุดมศึกษา มีประสบการณ์ด้านวิชาการ 
ไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีความรู้และประสบการณ์ด้าน
สาขาบริหารธุรกิจ จํานวน 4 คน 2) ผู้ประกอบการ ซึ่ง
เป็นเจ้าของกิจการในธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องมือตัดเฉือน
เที่ยงตรงสูง มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มี
ประสบการณ์การการบริหารงาน 3 ปีขึ้นไป จํานวน 4 คน 
และ 3) ผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นลูกค้าจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์ในการใช้บริการ
อุตสาหกรรมเคร่ืองมือตัดเฉือนเที่ยงตรงสูงและมีอายุงาน
ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จํานวน 4 คน รวมทั้งหมด 12 คน 
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อุตสาหก
นักวิชากา
มีประสบก
เรื่องคู่มือแ
2) ผู้ที่เกี่ย
ตรีขึ้นไป มี
เที่ยงตรงสู
และ 3) ผู้
อุตสาหกร
ระดับปริญ
11 คน รว
 
4.  วิธีการ

การวิจ
และพัฒน
ขั้นตอนใน

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รู

3.2.4  กลุ่มผู้
รรมเครื่องมือ
าร มีตําแหน่งท
การณ์ด้านวิชา
และประสบการ
ยวข้อง ได้แก่ลูก
มีประสบการณ์ใ
สูงและมีอายุงาน
ผู้ประกอบการ
รรมเครื่องมือตั
ญญาตรีขึ้นไป มี
วมทั้งหมด 23 ค

รดําเนินการวิจ
จัยครั้งนี้ผู้วิจัย

นา (Research 
นการดําเนินการ

รูปที่ 1 กรอบแ

้ประเมินคู่มือ
อตัดเฉือนเที่ยง
ทางวิชาการในส
การไม่น้อยกว่

รณ์ด้านบริหารธุ
กค้าที่จบการศึก
์ในอุตสาหกรรม
นตั้งแต่ 10 ปีขึ้
ร ซึ่งเป็นเจ้าขอ
ัดเฉือนเที่ยงตร

มีประสบการณ์ 
คน 

จัย 
ยดําเนินการใน

and Deve
รวิจัยดังนี้ 

แนวทางการพัฒ

การจัดการธุร
งตรงสูง ได้แก
สถาบันอุดมศึก
า 3 ปี มีความ
ธุรกิจ จํานวน 6
กษาระดับปริญ
มเครื่องมือตัดเฉื
ขึ้นไป จํานวน 6
องกิจการในธุร
รงสูง จบการศึก
3 ปี ขึ้นไป จําน

นลักษณะการวิ
elopment) โด

ฒนารูปแบบก

รกิจ
ก่ 1) 
กษา 
มรู้ใน
6 คน 
ญญา
ฉือน
6 คน 
รกิจ
กษา
นวน 

วิจัย
ดยมี

แน
ควา

เครื
แน
เครื

เครื
จัด
ดังนี

หา
ตาม
ผู้เชี
ผล
ธุรกิ

 
 

ารจัดการธุรกิจ

4.1  ศึกษาข้อ
วคิดทฤษฎีกร
ามรู้ และงานวิจ
การพัฒนารูป

รื่องมือตัดเฉือ
วทางการพัฒน
รื่องมือตัดเฉือน
4.2  ศึกษาสภ

รื่องมือตัดเฉือน
การธุรกิจอุตส
นี้ 

4.2.1 ร
ปัจจัยความสํา
มกระบวนการข
ชี่ยวชาญ จํานว
สรุปประเด็นที
กิจอุตสาหกรรม

 

จอตุสาหกรรม

อมูลแนวคิดทฤ
ระบวนการทา
จัยที่เกี่ยวข้องเ
ปแบบการจัด
นเที่ยงตรงสูง 
นารูปแบบการจั
นเที่ยงตรงสูงดัง
ภาพปัญหาการจ
นเที่ยงตรงสูงโ
าหกรรมเครื่อง

ร่างแบบสัมภาษ
าเร็จ โดยนําแบ
ขัน้ตอนของการ
วน 5 คน เพื่อทํ
ที่เกี่ยวกับการจั
มเครื่องมือตัดเฉื

เครื่องมือตัดเฉื

ฤษฎี โดยบูรณ
างธุรกิจและก
เพื่อนํามาใช้ใน 
การธุรกิจอุต
 โดยประยุกต์
จัดการธุรกิจอุต
งรูปที่ 1 
จัดการธุรกิจอุต
โดยการสร้างรู
งมือตัดเฉือนเท

ษณ์ (กึ่งมีโครง
บบสัมภาษณ์ด
รวิจัยโดยสัมภา
ทําการสังเคราะ
จัดการของผู้ปร
ฉือนเที่ยงตรงสู

ฉือนเทีย่งตรงสู

 

ณาการจาก
การจัดการ

สาหกรรม 
์เป็นกรอบ
ตสาหกรรม

ตสาหกรรม
ปแบบการ
ที่ยงตรงสูง

สร้าง) เพื่อ
ดําเนินการ
าษณ์เชงิลึก
ะห์ข้อมูลได้
ระกอบการ
สูง 

สูง
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4.2.2 จัดทําแบบสอบถาม (แบบมีโครงสร้าง)  
ชนิดประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ที่เป็นวิธีแบบ 
Likers Scale โดยเป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด (Close 
ended questionnaire)  โดยนําแบบสอบถามที่ผ่าน
ขั้นตอนกระบวนการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ 
ความสอดคล้องของเนื้อหาของแบบสอบถาม จํานวน 5 คน 
(IOC = 0.933) และหาคุณภาพของแบบสอบถามโดยการ 
(Try out)  จํานวน 30 ชุด  (=0.928)  ปรับปรุงเป็น
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์นําไปเก็บข้อมูลผู้ประกอบการ 
จํานวน  45 คน  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนํามาจัดทํา (ร่าง) 
รูปแบบการจัดการธุรกิจเครื่องมือตัดเฉือนเที่ยงตรงสูง 

4.2.3 นํา (ร่าง) รูปแบบการจัดการเครื่องมือตัด
เฉือนเที่ยงตรงสูง ประชุมสนทนากลุ่มประชาพิเคราะห์ 
(Focus Group) เพื่อวิพากษ์ประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบพิจารณาประเด็นความสอดคล้องตรงตามเนื้อหา
โดยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 12 คน นําข้อมูลที่ ผ่านการ
พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อปรับปรุงแก้ไขได้รูปแบบ
การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องมือตัดเฉือนเที่ยงตรง
สูง 

4.3  จัดทําคู่มือการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเคร่ืองมือ
ตัดเฉือนเที่ยงตรงสูง จัดทํา (ร่าง) คู่มือการจัดการธุรกิจ
อุตสาหกรรมเครื่องมือตัดเฉือนเที่ยงตรงสูงจากข้อมูลที่
ผ่านกระบวนการวิจัยนํามาบูรณาการนําเสนอต่อ
ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 23 คน พิจารณาความเหมาะสมตรง
ตามเน้ือหาและนําข้อมูลที่ ได้จากการพิจารณาจาก
ผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขได้คู่มือการจัดการธุรกิจ
อุตสาหกรรมเคร่ืองมือตัดเฉือนเที่ยงตรงสูงฉบับสมบูรณ์ 
 
5.  ผลการวิจัย 

5.1  ผลการศึกษาองค์ประกอบของการจัดการธุรกิจ
อุตสาหกรรมเครื่ องมือตัดเฉือนเที่ ยงตรงสู ง มี  3 
องค์ประกอบหลักและ 12 องค์ประกอบย่อย ตามตาราง
ที่ 1 

5.2  ผลการสร้างรูปแบบการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม
เครื่องมือตัดเฉือนเที่ยงตรงสูง แบ่งออกเป็นดังน้ี 

5.2.1  ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ มีความ 
คิดเห็นและให้ความสําคัญกับองค์ประกอบหลักและ
องค์ประกอบย่อย ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 องค์ประกอบการจดัการธรุกจิอุตสาหกรรม     
    เครื่องมอืตัดเฉือนเที่ยงตรงสูง 
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย 

มิติผู้ประกอบการ 

1. ความสามารถส่วนบุคคล 
2. รูปแบบความคิดอ่าน 
3. การมีวิสัยทัศน์ร่วม 
4. การเรียนรู้ของทีม 
5. การคิดอย่างเป็นระบบ 

มิติกระบวนการ 

1. การวางแผน 
2. การจัดการองค์กร 
3. การชี้แนะและสั่งการ 
4. ด้านการควบคุม 

มิติเทคโนโลยี 
1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
2. นวัตกรรมเทคโนโลยี 
3. นวัตกรรมการจัดการ 

  
5.2.2  ผลการสํารวจความคิดเห็นผู้ประกอบ 

การธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องมือตัดเฉือนเที่ยงตรงสูงมี 
ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ 
    ธุรกจิอุตสาหกรรมเครื่องมอืตดัเฉือน  
    เที่ยงตรงสูง 
 ค่าเฉลี่ย 

(�̅) 
 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. มิติผู้ประกอบการ 4.27 0.28 มาก 
2. มิติกระบวนการ 4.24 0.50 มาก 
3. มิติเทคโนโลยี 4.10 0.63 มาก 

รวม 4.23 0.47 มาก 
 

5.2.3  ผลการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus  
Group) ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสมและ
สอดคล้องของรูปแบบ ผลการประเมินเห็นด้วยมากที่สุด
ในช่วงคะแนนท่ี  4.51  ดังตารางที่ 3  แสดงผลการ
ประชุมสนทนากลุ่มประเมินรูปแบบ และได้รูปแบบการ
จัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเคร่ืองมือตัดเฉือนเที่ยงตรงสูง
ดังรูปที่ 2 
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ตารางที่ 3

 

1. มิติผู้ป
2. มิติกร
3. มิติเทค

ร
   
 5.3  ผ
เครื่องมือ
จัดการธุร
นําเสนอต่
ตามเน้ือห
96.67 อยู่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มิติเท
Tec

3 แสดงผลการ
 รูปแบบ 

ประกอบการ 
ะบวนการ 
คโนโลยี 
รวม 

ผลการจัดทําคู่
อตัดเฉือนเที่ยง
รกิจมาพัฒนา
ต่อผู้เชี่ยวชาญป
หา ส่วนใหญ่อยู
ยู่ในเกณฑ์ที่สูง 

F1  ประยุกต์
F2  สร้างให้เ
F3  สนับสนนุ

รูป

ทคโนโลยี 
hnology 

รประชุมสนทน

ค่าเฉลี่ย  
(�̅) 
4.52 
4.50 
4.51 
4.51 

มือการจัดการธ
งตรงสูง จากก
เป็นคู่มือการ
ประเมินความเห
ยู่ในระดับความ
ดังตารางที่ 4 

ตใ์นการออกแบ
เกดิส่ิงใหม่ๆ  ที่
นการออกแบบ

ปที่ 2 รูปแบบ

F3
f3 

นากลุ่มประเมิน

ระดับความ
คิดเห็น 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ธุรกิจอุตสาหก
ารนํารูปแบบ
จัดการธุรกิจแ
หมาะสมความ
มเห็นด้วย ร้อย

บบและปฏิบัติง
เปน็ไปได้ 

บและการนําไป

การจดัการธุรกิ

มิติผู้ประกอบก
Entreprene

F2 

f2 

น     

ม

กรรม
การ
และ
มตรง
ยละ 

ตาร
   
   

1.
2.

3.

4.

5.

งาน 

ปใช ้

f1  กําห
f2  ตัด
f3  สนั

กจิอุตสาหกรรม

การ 
eur 

F1 

รางที่ 4 แสดง
          คู่มือก
          ตัดเฉื

หัวข้อประ

. แนวทางการจั

. หลักการจัดกา
ผู้ประกอบการ

. หลักการจัดกา
กระบวนการ 

. หลักการจัดกา
เทคโนโลยี 

. การประเมินต
รวม

หนดหนา้ที่ของ
สินใจในความต

นับสนุนการทําง

มเครื่องมือตัดเ

มิติกระบ
Proc

f2 

ผลการประเมิน
การจัดการธุรกิ
อนเที่ยงตรงสูง

ะเมิน (
ัดการธุรกิจ 
ารมิติ
 
ารมิติ

ารมิติ

นเอง 

งบุคคลและคว
ต้องการที่ใช้งา
งาน 

เฉือนเที่ยงตรง

บวนการ 
cess 

นความเหมาะ
กิจอุตสาหกรรม
ง 
เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

ไม่
(ร้

95.65 
98.85 

97.51 

97.85 

93.47 
96.67 

วามรู้ที่ต้องการ
าน 

งสูง 

 

สมของ 
มเครื่องมือ    

เห็นด้วย 
ร้อยละ) 
4.35 
1.15 

2.49 

2.15 
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3.33 
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6.  สรุปและอภิปรายผล 
การพัฒนารูปแบบการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม

เครื่องมือตัดเฉือนเที่ยงตรงสูง  โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎี
นํามาบูรณาการผ่านขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ซึ่งมี
ดังนี้ 

6.1  ศึกษาพบองค์ประกอบของการจัดการธุรกิจ 
อุตสาหกรรมเคร่ืองมือตัดเฉือนเที่ยงตรงสูง สอดคล้องกัน 
3 มิติ ได้แก่ 1) มิติผู้ประกอบการ 2) มิติกระบวนการ 
และ3) มิติเทคโนโลยี  

6.2  สร้างรูปแบบการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม 
เครื่องมือตัดเฉือนเที่ยงตรงสูง 3 มิติ ได้แก่ 1) มิติ
ผู้ประกอบการ โดยผู้ประกอบการต้องให้ความสําคัญ
เกี่ยวกับการเรียนรู้ของทีมและกําหนดเป้าหมายของ
องค์กรให้ชัดเจน มีทิศทางเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการ
เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อนุรักษ์ [4] อีกทั้งธุรกิจจะประสบความ 
สําเร็จต้องบริหารจัดการทรัพยากรให้เป็นระบบและ
สอดคล้องกับโครงสร้างขององค์กรซึ่งสอดคล้องกับงาน 
วิจัยของ ปรัชญา [5] ซึ่งการปฏิบัติงานต้องเน้นการทํางาน
ร่วมกันเป็นทมีเพื่อพฒันาการปฏิบัติงานและคุณภาพของ
สินค้าและบริการเป็นหลักซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ประชา [6] เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความพึงพอใจ
ของลูกค้า 2) มิติกระบวนการ ผู้ประกอบการต้องบริหาร
และจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานให้เป็นระบบ และมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานให้ชัดเจนเหมาะสมกับ
คุณสมบัติและตําแหน่งงานหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เลิศชัย [7] เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดโดย
เน้นการทํางานเป็นทีมมุ่งเน้นถึงผลสําเร็จของการปฏิบัติ 
งานร่วมกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 3) มิติเทคโนโลยี 
ผู้ประกอบการต้องมีมุมมองเกี่ยวกับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ซึ่งเป็นส่ิงจําเป็นต่อกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดส่ิงใหม่ ๆ 
และความหลากหลายของเครื่องมือที่ช่วยสร้างสรรค์
สินค้าและบริการที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าและมีคุณภาพตรงตามความ
ต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ทั้งนี้จากการวิจัยโดยภาพรวม
ที่ผู้ประกอบการจะประสบความสําเร็จในการดําเนิน

ธุรกิจต้องให้ความสําคัญในการบริหารและการจัดการที่
เป็นระบบโดยกําหนดทิศทาง เป้าหมายการปฏิบัติงาน
ร่วมกันในองค์กร กําหนดวิสัยทัศน์ให้มีความสอดคล้อง
กับนโยบาย โดยเปิดโอกาสให้พนักงานในองค์กรได้เรียนรู้
ส่ิงใหม่ ๆ ซึ่งส่งผลให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานและองค์กรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายและนโยบายที่กําหนดได้อย่างชัดเจน อีกทั้ง
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้นําไปสู่คุณภาพในการปฏิบัติงาน 
การทํางานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพโดยผู้ประกอบการ
ต้องให้ความสําคัญด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมให้มีความ
ทันสมัยอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการ
ปฏิบัติงาน และใช้ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อใช้ควบคุม ติดตามผลการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ บุญอนันต์ [8] และการสร้างนวัตกรรมที่มี
ประสิทธิภาพมีความสําคัญต่อธุรกิจซึ่งเป็นเครื่องมือที่
ช่วยในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ บุญเชิด [9] รวมถึงเป็นเครื่องมือช่วยในการ
ตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อการ
พัฒนาองค์กรและนําไปสู่ความสําเรจ็ของธรุกิจอุตสาหกรรม
เครื่องมือตัดเฉือนเที่ยงตรงสูงอย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืนในอนาคต 

6.3  จัดทําคู่มือการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเคร่ืองมือ
ตัดเฉือนเที่ยงตรงสูง เป็นการพัฒนาต่อยอดจากรูปแบบ
การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องมือตัดเฉือนเที่ยงตรง
สูง โดยการบูรณาการองค์ประกอบและความสัมพันธ์กัน
ใน 3 มิติ  เพื่อเป็นแนวทางการนําไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาระบบการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องมือตัด
เฉือนเที่ยงตรงสูง 
 
7.  ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

7.1  ผู้ประกอบการต้องสามารถนํากลยุทธ์ไปเป็น 
แนวทางในการปฏิบัติงานและวางแผนธุรกิจหรือองค์กร
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายขององค์กรที่
กําหนดไว้ อีกทั้งควรจะมีความชัดเจนในหน้าที่โดยเน้น
การจัดการธุรกิจที่มีความรอบครอบ กําหนดกลยุทธ์ของ
ธุรกิจ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจภายในองค์กร
และภายนอกองค์กร ทั้งนี้ผู้ประกอบการต้องมีการศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลเพือ่เรียนรูส่ิ้งใหม่ ๆ อย่างสม่ําเสมอ และ
นําคู่มือการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเคร่ืองมือตัดเฉือน
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เที่ยงตรงสูงไปประยุกต์ใช้ในการนําไปสู่การปฏิบัติงานที่
เป็นระบบเพื่อนําไปสู่การสร้างองค์กร กําหนดนโยบาย 
เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ ให้มีประสิทธิภาพสู่การพัฒนา
ตนเองและพนักงานในองค์กรอย่างมีคุณภาพสู่ความสําเร็จ
ของธุรกิจ 
    7.2  องค์กรต้องนําเอานวัตกรรมผลิตภัณฑ์มาประยุกต์ 
ใช้ในองค์กรโดยเน้นการสร้างคุณภาพของสินค้าและ
บริการท่ีส่งผลต่อการสร้างความพึงพอใจและความ
ไว้วางใจให้กับลูกค้าให้มีต่อสินค้าและบริการขององค์กร 
ซึ่งผู้ประกอบการต้องนําเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการ
ควบคุมการปฏิบัติงาน การติดตามผลการปฏิบัติงาน 
และการเรียนรู้ของพนักงานในองค์กร อีกทั้งเปิดโอกาส
ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการ
พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน เสริมสร้างให้เกิดการ
เรียนรู้และความรับผิดชอบในหน้าที่อย่างชัดเจนเพื่อการ
พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและสบความสําเร็จใน
อนาคต 
    7.3  นําผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการจัดการ
ธุรกิจอุตสาหกรรมเคร่ืองมือตัดเฉือนเท่ียงตรงสูงให้มี
คุณภาพของสินค้าและบริการตามความคาดหวังของ
ลูกค้า โดยนําผลการวิจัยที่ศึกษาและกระบวนการวิจัยที่
ผ่านการบูรณาการเป็นรูปแบบการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม
เครื่องมือตัดเฉือนเที่ยงตรงสูงเป็นแนวทางด้านการ
จัดการธุรกิจ และปรับเปลี่ยนมิติบางส่วนเพื่อให้มีความ
เหมาะสมกับสภาพของกลุ่มประชากรและตัวอย่าง หรือ
สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันตามช่วงเวลาและสถานการณ์
อื่นได้อย่างเหมาะสมให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการองค์กร 
 
8.  ข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป 

8.1  ควรศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการบริหาร
จัดการและคุณภาพของสินค้าและบริการในอุตสาหกรรม
เครื่องมือตัดเฉือนเที่ยงตรงสูงเพื่อประสิทธิภาพการ
แข่งขันที่ยั่งยืน 

8.2  ควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบการจัดการธุรกิจ 
อุตสาหกรรมเครื่องมือตัดเฉือนเที่ยงตรงสูงในระดับ
หัวหน้างานภายในองค์กรเพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพที่ดี 
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