
 

บทที ่5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
5.1 ข้อสรุป 

ผลการส ารวจทัว่ไปพบวา่ ผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มส่วนมากจดัตั้ง
กิจการในรูปของการเป็นเจา้ของคนเดียว มีการประกอบการแบบการผลิตเป็นส่วนใหญ่ มีมูลค่าทุน
จดทะเบียนนอ้ยกวา่ 2,500,000 บาท มีระยะเวลาการด าเนินงาน นอ้ยกวา่ 5 ปี มีจ  านวนพนกังาน 
นอ้ยกวา่ 10 คน สามารถท ายอดขายในปี 2554 ไดน้อ้ยกวา่ 5,000,000 บาท และมีการเติบโตข้ึนของ
ยอดขายจากปี 2553 นอ้ยกวา่ 8 เปอร์เซ็นต์ มีสัดส่วนการส่งออกสินคา้มากกวา่ 20 เปอร์เซ็นต์ มี
ตน้ทุนค่าจา้งแรงงานมากกวา่ 20 เปอร์เซ็นต ์และมีก าไรสุทธินอ้ยกวา่ 25 เปอร์เซ็นตข์องยอดขาย 

  5.1.1 วัตถุประสงค์การใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ทีม่ีผลต่อประสิทธิภาพการผลติของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
  ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ให้ความส าคัญกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ลดตน้ทุนในการผลิตมากท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี1 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.05   
รองลงมาคือผูป้ระกอบการมีการใชร้ะบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใหเ้กิดการใชท้รัพยากรให้เกิด
ประโยชน์อย่างเต็มท่ี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.89 และล าดบัสุดทา้ย คือ ผูป้ระกอบการมีการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการผลิต มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.56 (จากจ านวนเตม็ 10) 

  5.1.2 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในการวัดประสิทธิภาพในการผลิต โดยผูว้ิจยัได้สรุปผลการวิจยัตามผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลในคร้ังท่ี 2 เน่ืองจากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในคร้ังท่ี1เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย
ชองตวัแปรยอ่ยจึงท าใหผ้ลท่ีออกมาไม่ละเอียดพอ ดงันั้นจึงน าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในคร้ังท่ี 2 มา
อธิบาย ทั้งน้ีเน่ืองจากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในคร้ังท่ี 2 เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใช้ตวัแปร
ยอ่ยทุกตวัในการวเิคราะห์ ผลการศึกษาพบวา่  

  1. ปัจจยัด้านการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ในการลดต้นทุนในการผลิตของ
วิสาหกิจขนาดและขนาดย่อมพบว่า การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ลดตน้ทุนในการผลิตจะมุ่งเน้นใน
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ดา้นการลดค่าใชจ่้ายในการผลิตเป็นหลกั ซ่ึงรวมไปถึงการลดขอ้ผิดพลาดในกระบวนการการผลิต  
การเก็บรักษาสินคา้คงคลงั การสั่งการการผลิต การสั่งซ้ือวตัถุดิบ การขนส่ง และการเก็บรักษา
สินคา้ส าเร็จรูป ดงันั้นย่อมเป็นไปไดท่ี้เม่ือมีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเขา้มาในกระบวนการ
การผลิตเหล่าน้ียอ่มท าใหเ้กิดประสิทธิภาพท่ีมีมากยิ่งข้ึนในการผลิต จากผลการศึกษาพบวา่ การใช้
ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการกระบวนการการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการลด
ความผิดพลาดในการสั่งซ้ือวตัถุดิบมีผลท าให้เกิดการลดตน้ทุนในการผลิตไดม้ากยิ่งข้ึน ทั้งน้ีหาก
การสั่งซ้ือวตัถุดิบเกิดความผิดพลาดท่ีน้อยลง ย่อมสามารถท าให้เกิดความแม่นย  าในการสั่งซ้ือ
วตัถุดิบ ท าให้สามารถวดัปริมาณวตัถุดิบท่ีคงเหลือในคลงัและท าการสั่งซ้ือวตัถุดิบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
เพราะในการผลิตสินคา้แต่ละชนิดวตัถุดิบบางชนิดอาจมีอายุในการเก็บรักษาหรือเน่าเสียได้ง่าย  
หากเกิดการกะเกณฑ์ปริมาณวตัถุท่ีผิดพลาดอาจท าให้วตัถุดิบเหล่านั้นเสียหาย ซ่ึงท าให้เสีย
ค่าใชจ่้ายโดยเปล่าประโยชน์ ดงันั้นการลดความผิดพลาดในการสั่งซ้ือวตัถุดิบยอ่มท าให้เกิดการลด
ตน้ทุนในการผลิตไดด้งัผลการศึกษา นอกจากน้ีจากผลการศึกษายงัพบอีกว่าการใช้อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อลดความเสียหายของสินคา้ส าเร็จรูปจะท าใหมี้ค่าใชจ่้ายมากข้ึน ทั้งน้ีอาจเกิดจากการ
ท่ีผูป้ระกอบการตอ้งลงทุนมากข้ึนเพื่อใช้ลดความเสียหายของสินคา้ส าเร็จรูป ท าให้เกิดค่าใช้จ่าย
มากข้ึนซ่ึงเป็นผลทางลบกบัการลดตน้ทุนในการผลิตนัน่เอง  

  2. ปัจจยัดา้นการใชร้ะบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในดา้นการส่ือสารของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมถือเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อการลดต้นทุนในการผลิต การเพิ่มความ
รวดเร็วในการผลิตและการใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์อยา่งเต็มท่ี ทั้งน้ีในส่วนของการลดตน้ทุน
ในการผลิต จากผลการศึกษาพบว่า การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการส่ือสารระหว่างบุคลากรภายใน
องค์กรมีผลทางลบกับการลดต้นทุนในการผลิต เน่ืองจากในปัจจุบันการเจริญก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีท าให้เกิดโปรแกรมท่ีตอบสนองชีวิตประจ าวนัของบุคคลมากข้ึน ท าให้บุคคลสามารถ
เขา้ถึงสังคมออนไลน์ไดง่้ายยิ่งข้ึน โปรแกรมต่างๆมากมายอาทิเช่น Facebook และTwitter สามารถ
เข้าใช้บริการได้ง่าย หากเกิดการใช้งานในกิจกรรมเหล่าน้ีมากข้ึนหรือผิดวตัถุประสงค์ในการ
ส่ือสารหรือท ากิจกรรมในโปรแกรมเหล่านั้นนอกเหนือจากการติดต่อส่ือสาร อาจท าให้เกิดตน้ทุนท่ี
เปล่าประโยชน์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัท่ีออกมาในทางลบต่อการลดตน้ทุนในการผลิตนัน่เอง 
นอกจากน้ีจากผลการศึกษายงัพบอีกว่าการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อกระจายค าสั่งต่างๆในการจดัการ
คลงัสินคา้มีผลท าให้สามารถลดตน้ทุนในการผลิต ความสามารถในการเพิ่มความรวดเร็วในการ
ผลิต รวมไปถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มท่ี ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่การใชอิ้นเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อกระจายค าสั่งต่างๆในการจดัการคลงัสินคา้ มีผลอยา่งยิ่งต่อการมีประสิทธิภาพใน
การผลิตของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มนัน่เอง  
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 3. ปัจจยัดา้นการใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในคน้หาขอ้มูลของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม ในส่วนของการคน้หาขอ้มูลเพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการผลิต จะมีผลต่อการลดตน้ทุนใน
การผลิต สามารถเพิ่มความรวดเร็วในการผลิต และยงัสามารถท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์อย่างเต็มท่ี ทั้ งน้ีเพราะการค้นหาข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในสั่งซ้ือวตัถุดิบท าให้เกิด
ความสามารถในการกะเกณฑป์ริมาณวตัถุดิบท่ีเหลือในคลงัและปริมาณวตัถุดิบท่ีควรสั่งซ้ือเพิ่มเขา้
มาได้อย่างแม่นย  า ทั้งน้ีผลการศึกษายงัสนับสนุนกบัการลดความผิดพลาดในการสั่งซ้ือวตัถุดิบ  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่วตัถุดิบท่ีสามารถเส่ือมสภาพ หรือมีอายุการใชง้านจ ากดั ซ่ึงท าให้เกิดเพิ่มการลด
ตน้ทุนในการผลิตไดม้ากยิง่ข้ึน อยา่งไรก็ตามพบวา่การคน้หาขอ้มูลเพื่อน ามาประยุกตใ์ชใ้นการเก็บ
รักษาสินคา้คงคลงัมีผลขดัแยง้กบัการลดตน้ทุนในการผลิตเน่ืองจากในปัจจุบนัวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในประเทศไทยส่วนมากยงัไม่มีเทคโนโลยีการจดัการระบบการจดัการคลงัสินคา้
และการคน้หาขอ้มูลท่ีดีพอ เช่นการน าระบบบาร์โค๊ดมาใช ้หากมีการน าระบบท่ีดีกวา่ปัจจุบนัมาใช ้
อาจท าให้เกิดการเพิ่มตน้ทุนในการผลิตท่ีมากยิ่งข้ึน ประการต่อมาคือการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูงเพื่อคน้หาขอ้มูลมีผลต่อการเพิ่มความรวดเร็วในการผลิต โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการคน้หาขอ้มูลเพื่อ
น ามาประยุกต์ใช้ในการขนส่ง ทั้งน้ีเน่ืองจากการขนส่งเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัอย่างยิ่ง ทั้งในการ
ขนส่งวตัถุดิบเข้าสู่โรงงานหรือการส่งสินค้าออกสู่ตลาด โดยในด้านของการส่งวตัถุดิบเข้าสู่
โรงงาน หากมีการขนส่งท่ีสะดวกรวดเร็วมากข้ึนยอ่มส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มความเร็วในการผลิต 
ทั้งน้ีหากการคน้หาขอ้มูลดา้นเส้นทางในการขนส่งท่ีรวดเร็วท่ีสุดจะท าให้วตัถุดิบเขา้มาส่งโรงงาน
ได้รวดเร็วมากข้ึนท าให้ผลิตสินค้าได้มากข้ึน รวมไปถึงในส่วนของการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์อย่างเต็มท่ีเพราะหากการขนส่งสามารถท าไดร้วดเร็วมากข้ึนท าให้สามารถเพิ่มจ านวน
รอบในการขนส่งได้มากข้ึน ท าให้ขายสินคา้ได้มากยิ่งข้ึนรวมไปถึงการใช้ทรัพยากรดา้นบุคคล
ไดม้ากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่การขนส่งสินคา้ออกสู่ตลาดนัน่เอง  อยา่งไรก็ดีจากผลการศึกษายงัพบ
อีกว่าการค้นหาข้อมูลเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการจดัเก็บสินค้าคงคลังมีผลท าให้ความรวดเร็ว
ทางการผลิตลดลง ทั้งน้ีเน่ืองจากระบบการจดัเก็บสินคา้คงคลงัในประเทศไทยยงัตอ้งมีขอ้บกพร่อง 
ดงันั้นการหาขอ้มูลดา้นการเก็บสินคา้คงคลงัในประเทศไทย วิสาหกิจขนาดกลางและและขนาด
ย่อมอาจไดรั้บขอ้มูลท่ีไม่ดีพอหรือท าให้การหาขอ้มูลได้ไม่ดีเต็มท่ี ท าให้ความเร็วในการผลิตไม่
สามารถเพิ่มข้ึนไดห้รืออาจลดลงไป 

 4. ปัจจยัด้านการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการวิจยัและพฒันาของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม ในส่วนของการใชร้ะบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการวิจยัและพฒันา
ระบบการผลิตเป็นปัจจยัส าคญัในการลดตน้ทุนในการผลิต เพิ่มความรวดเร็วในการผลิต และการ
ใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์อยา่งเต็มท่ี ทั้งน้ีเพราะหากมีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงใน
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การวจิยัและพฒันาดา้นการผลิตจะท าใหช่้วยสามารถลดปริมาณวตัถุดิบในกระบวนการผลิตและได้
สินคา้ส าเร็จรูปมากยิ่งข้ึน ท าให้ตน้ทุนในการผลิตลดลงไป นอกจากน้ีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงมาใช้ในการวิจัยและพฒันาระบบการผลิตจะท าให้เกิดการคิดค้นเทคโนโลยีท่ีมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน เคร่ืองจกัรสามารถท างานไดดี้มากข้ึน ท าให้ความเร็วในการผลิตรวดเร็วข้ึน 
อีกทั้งการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการวิจยัและพฒันาการใช้วตัถุดิบให้เกิดประโยชน์
อย่างเต็มท่ีท าให้เกิดความรวดเร็วในการผลิต และยงัเกิดการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์มาก
ยิง่ข้ึนอีกดว้ย นอกจากน้ีจากผลการศึกษายงัพบอีกวา่การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการวิจยัและ
พฒันาระบบการน าของเสียจากการผลิตน ากลบัมาใชใ้หม่มีเป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีสามารถลดตน้ทุนใน
การผลิต ทั้งน้ีหากสามารถน าของเสียกลับมาใช้ใหม่ได้ ย่อมแสดงถึงความสามารถในการลด
ค่าใชจ่้ายดา้นวตัถุดิบ รวมไปถึงปริมาณสินคา้ท่ีสามารถผลิตไดม้ากข้ึนโดยใชจ้  านวนวตัถุดิบท่ีเท่า
เดิมนัน่เอง 

 5. ปัจจยัดา้นการใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจดัท าฐานขอ้มูล โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการ
ใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจดัท าฐานขอ้มูลการผลิต พบวา่มีส่วนส าคญัเพิ่มความรวดเร็วดา้น
การผลิตและการใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์อยา่งเต็มท่ี เน่ืองจากหากมีการจดัท าฐานขอ้มูลดา้น
การผลิตจะท าใหส้ามารถทราบไดว้า่ปริมาณการผลิตปัจจุบนัมีปริมาณเท่าไหร่ และสามารถเพิ่มการ
ผลิตไดม้ากข้ึนไดอี้กหรือไม่ รวมไปถึงความสามารถในการคน้หาปัญหาในการผลิตวา่ส่วนใดใน
การผลิตท่ีท าให้เกิดความล่าช้าในการผลิตและน ามาปรับปรุงแกไ้ข ท าให้เกิดความรวดเร็วในดา้น
การผลิตได้มากข้ึน รวมไปถึงยงัสามารถใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ได้มากข้ึน เพราะน า
ฐานขอ้มูลท่ีไดจ้ากการผลิตไปปรับปรุงทรัพยากรเหล่านั้นนัน่เอง 

 6. ปัจจยัดา้นการใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการฝึกอบรม จากผลการศึกษาพบวา่การใช้
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ในการฝึกอบรมด้านการผลิต และด้านการบริการมีผลต่อการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มท่ี ทั้งน้ีพบว่าการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ในการ
ฝึกอบรมดา้นการผลิตมีผลทางลบต่อการใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์อยา่งเต็มท่ี ทั้งน้ีอาจเกิดจาก
การฝึกอบรมด้านการผลิตสามารถท าให้บุคลากรด้านการผลิตมีทกัษะดา้นการผลิตท่ีดีข้ึน การท่ี
บุคลากรมีทกัษะท่ีดีข้ึนอาจท าให้คู่แข่งสร้างแรงจูงใจให้ไปท างานกับตน รวมไปถึงการท่ีตัว
บุคลากรเองเม่ือมีทกัษะท่ีดีข้ึนก็อาจไปประกอบอาชีพส่วนตวัโดยใชท้กัษะดงักล่าว ส่งผลท าให้เกิด
การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ไดไ้ม่อย่างเต็มท่ีนัน่เอง ทั้งน้ีสามารถแสดงความสอดคลอ้งกนั
ระหว่างการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงกบัการวดัประสิทธิภาพการผลิตของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มในตารางท่ี 34 
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ตารางที ่34 สรุปผลการศึกษาความสอดคลอ้งกนัระหวา่งการใชร้ะบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงกบั
การวดัประสิทธิภาพการผลิตของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  

ตัวแปรทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพในการผลติ 
การลด

ต้นทุนในการ
ผลติ 

การเพิม่
ความเร็วใน
การผลติ 

การใช้
ทรัพยากรให้

เกดิ
ประโยชน์
อย่างเต็มที่ 

X11: การใชอิ้นเตอร์เน็ตลดความผดิพลาด
ในกระบวนการผลิต (Production Mistake 
Reduction) 

(+)*** (+)***  (+)***  

X12: การใชอิ้นเตอร์เน็ตลดปริมาณสินคา้
คงคลงัท่ีไม่ไดม้าตรฐาน (Substandard 
Inventory Reduction) 

   

X13: การใชอิ้นเตอร์เน็ตลดความผดิพลาด
ในการสั่งการการผลิต (Production 
Command Mistake Reduction) 

   

X14: การใชอิ้นเตอร์เน็ตลดความผดิพลาด
ในการสั่งซ้ือวตัถุดิบ (Raw Material 
Mistake Reduction) 

(+)***   

X15: การใชอิ้นเตอร์เน็ตลดการสูญเสียใน
การขนส่ง (Transportation Loss Reduction) 

   

X16: การใชอิ้นเตอร์ในการลดการเสียหาย
ของสินคา้ส าเร็จรูป (Final Goods Damage 
Reduction) 

(-)***    

X21: การใชอิ้นเตอร์เน็ตตอบสนองค า
สั่งซ้ือลูกคา้(Customer Order Responses) 

   

*** = มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01%** = มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05%, * = มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.1% 
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ตารางที ่34(ต่อ)  

ตัวแปรทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพในการผลติ 
การลด

ต้นทุนในการ
ผลติ 

การเพิม่
ความเร็วใน
การผลติ 

การใช้
ทรัพยากรให้

เกดิ
ประโยชน์
อย่างเต็มที่ 

X22: การใชอิ้นเตอร์เน็ตบริการลูกคา้หลงั
การขาย (After-Sales Services) 

   

X23: การใชอิ้นเตอร์เน็ตประชาสัมพนัธ์
สินคา้ (Advertisement) 

   

X24: การใชอิ้นเตอร์เน็ตประชาสัมพนัธ์การ
ส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 

   

X25: การใชอิ้นเตอร์เน็ตดูแลเอาใจใส่ลูกคา้
เหมือนเป็นคนพิเศษ (Customer Care) 

   

X31: การใชอิ้นเตอร์เน็ตส่ือสารระหวา่ง
บุคลากรภายในกิจการ (In-House 
Communication) 

(-)***   

X32: การใชอิ้นเตอร์เน็ตส่ือสารระหวา่ง
กิจการกบักิจการอ่ืนภายนอก (Business to 
Business Communication) 

   

X33: การใชอิ้นเตอร์เน็ตกระจายค าสั่งต่างๆ
ไปสู่หน่วยงานดา้นการผลิต (Production 
Command Communication) 

   

X34: การใชอิ้นเตอร์เน็ตกระจายค าสั่งต่างๆ
ในระบบการขนส่ง (Transportation 
Command Communication) 

   

*** = มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01%** = มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05%, * = มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.1% 
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ตารางที ่34(ต่อ)  

ตัวแปรทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพในการผลติ 
การลด

ต้นทุนในการ
ผลติ 

การเพิม่
ความเร็วใน
การผลติ 

การใช้
ทรัพยากรให้

เกดิ
ประโยชน์
อย่างเต็มที่ 

X35: การใชอิ้นเตอร์เน็ตกระจายค าสั่งต่างๆ
ในระบบการจดัการคลงัสินคา้ (Inventory 
Management Communication) 

(+)** (+)*** (+)**  

X36: การใชอิ้นเตอร์เน็ตส่ือสารระหวา่ง
องคก์รกบัภาครัฐ (Business to Government 
Communication) 

   

X41: การใชอิ้นเตอร์เน็ตคน้หาขอ้มูลเพื่อ
น ามาประยกุตใ์ชใ้นการผลิต (Production 
Information Search) 

   

X42: การใชอิ้นเตอร์เน็ตคน้หาขอ้มูลเพื่อ
น ามาประยกุตใ์ชใ้นการบริการ (Service 
Information Search) 

   

X43: การใชอิ้นเตอร์เน็ตคน้หาขอ้มูลเพื่อ
น ามาประยกุตใ์ชใ้นการขนส่ง 
(Transportation Information Search) 

 (+)*** (+)*** 

X44: การใชอิ้นเตอร์เน็ตคน้หาขอ้มูลเพื่อ
น ามาประยกุตใ์ชใ้นการจดัเก็บสินคา้คงคลงั 
(Inventory Information Search) 

(-)** (-)*  

*** = มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01%** = มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05%, * = มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.1% 
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ตารางที ่34(ต่อ)  

ตัวแปรทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพในการผลติ 
การลด

ต้นทุนในการ
ผลติ 

การเพิม่
ความเร็วใน
การผลติ 

การใช้
ทรัพยากรให้

เกดิ
ประโยชน์
อย่างเต็มที่ 

X45: การใชอิ้นเตอร์เน็ตคน้หาขอ้มูลเพื่อ
น ามาประยกุตใ์ชใ้นการสั่งซ้ือวตัถุดิบ 
(Raw-Material Order Search) 

(+)***    

X51: การใชอิ้นเตอร์เน็ตวจิยัและพฒันา
ระบบการผลิต (Production R&D) 

(+)*** (+)**  

X52: การใชอิ้นเตอร์เน็ตวจิยัและพฒันา
ระบบการใหบ้ริการ (Service R&D) 

   

X53: การใชอิ้นเตอร์เน็ตวจิยัและพฒันา
ระบบการใชว้ตัถุดิบให้เกิดประโยชน์อยา่ง
เตม็ท่ี (Raw Material R&D) 

 (+)** (+)***  

X54: การใชอิ้นเตอร์เน็ตวจิยัและพฒันา
ระบบการน าของเสียจากการผลิตกลบั
น ามาใชใ้หม่ (Reuse System R&D) 

(+)**   

X55: การใชอิ้นเตอร์เน็ตวจิยัและพฒันา
ระบบการน าของเหลือใชจ้ากการผลิตไป
เพิ่มมูลค่า (New Product R&D) 

   

X61: การใชอิ้นเตอร์เน็ตจดัท าฐานขอ้มูล
ดา้นการผลิต (Production Data Base) 

 (+)*** (+)*** 

*** = มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01%** = มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05%, * = มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.1% 
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ตารางที ่34(ต่อ)  

ตัวแปรทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพในการผลติ 
การลด

ต้นทุนในการ
ผลติ 

การเพิม่
ความเร็วใน
การผลติ 

การใช้
ทรัพยากรให้

เกดิ
ประโยชน์
อย่างเต็มที่ 

X62: การใชอิ้นเตอร์เน็ตจดัท าฐานขอ้มูล
ดา้นการบริการ (Service Data Base) 

   

X63: การใชอิ้นเตอร์เน็ตจดัท าฐานขอ้มูล
ลูกคา้ (Customer Data Base) 

   

X64: การใชอิ้นเตอร์เน็ตจดัท าฐานขอ้มูล
ดา้นการขนส่ง (Transportation Data Base) 

   

X65: การใชอิ้นเตอร์เน็ตจดัท าฐานขอ้มูล
ดา้นการจดัการสินคา้คงคลงั (Inventory 
Data Base) 

   

X71: การใชอิ้นเตอร์เน็ตในการฝึกอบรม
ดา้นการผลิต (Production Training) 

  (-)*  

X72: การใชอิ้นเตอร์เน็ตในการฝึกอบรม
ดา้นการบริการ (Service Training) 

  (+)*** 

X73: การใชอิ้นเตอร์เน็ตในการฝึกอบรม
ดา้นการขาย (SaleTraining) 

   

X74: การใชอิ้นเตอร์เน็ตในการฝึกอบรม
ดา้นการจดัการการขนส่ง (Transportation 
Management Training) 

   

*** = มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01%** = มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05%, * = มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.1% 
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ตารางที ่34(ต่อ)  

ตัวแปรทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพในการผลติ 
การลด

ต้นทุนในการ
ผลติ 

การเพิม่
ความเร็วใน
การผลติ 

การใช้
ทรัพยากรให้

เกดิ
ประโยชน์
อย่างเต็มที่ 

X75: การใชอิ้นเตอร์เน็ตในการฝึกอบรม
ดา้นการจดัการสินคา้คงคลงั (Inventory 
Management Training) 

   

Z1: มูลค่าทุนจดทะเบียน (Capital value)    

Z2: จ านวนพนกังาน (Number of 
Employees) 

   

Z3: กิจกรรมดา้นการผลิต(Production 
Activity) 

   

Z4: กิจกรรมดา้นการบริการ(Services 
Activity) 

   

Z5: สัดส่วนผูถื้อหุน้ต่างชาติ  (Foreign 
Shareholders) 

(-)**   

Z6: บริษทัจ ากดั (Limited Company)  (+)** (+)*** 

Z7: มูลค่าสินคา้ส่งออก (Export Value)    

*** = มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01%** = มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05%, * = มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.1% 
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5.2 ข้อเสนอแนะ  
       5.2.1 ข้อเสนอแนะของผู้ศึกษา  
       1. การใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตในส่วนของการลด
ตน้ทุนในการผลิต พบว่าปัจจยัท่ีมีผลกบัการลดตน้ทุนในการผลิตประกอบไปด้วยการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ลดตน้ทุนในการผลิต การใชร้ะบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
ส่ือสาร การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการคน้หาขอ้มูล และการใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
การวิจยัและพฒันา ซ่ึงสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีผูว้ิจยัไดท้  าเอาไวทุ้กประการ อย่างไรก็ดีผูว้ิจยั
พบวา่ปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งนัน่คือสัดส่วนของผูถื้อหุน้ต่างชาติซ่ึงเป็นหน่ึงในตวัแปรควบคุมยงัมีผล
ต่อการลดตน้ทุนในการผลิตอีกดว้ย 
       2. การใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตในส่วนของการเพิ่ม
ความรวดเร็วในการผลิตในการผลิต พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเพิ่มความเร็วในการผลิตประกอบไป
ดว้ยการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ลดตน้ทุนในการผลิต การใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อการส่ือสาร การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการคน้หาขอ้มูล การใชอิ้นเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อการวิจัยและพฒันา และการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดท า
ฐานขอ้มูลด้านการผลิต ซ่ึงผูว้ิจยัพบว่าผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัสมมติฐานตั้งข้ึนได้เป็นอย่างดี 
อยา่งไรก็ดีจากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นการเพิ่มความรวดเร็วในการผลิตยงัข้ึนอยูก่บัปัจจยัอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวขอ้ง คือการเป็นบริษทัจ ากดั ซ่ึงเป็นตวัแปรควบคุมอีกดว้ย 
       3. การใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตในส่วนของการใช้
ทรัพยากรใหเ้กิดประโยชน์อยา่งเต็มท่ี พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์อยา่ง
เต็มท่ีประกอบไปด้วยการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ลดตน้ทุนในการผลิต การใช้
ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการส่ือสาร การใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการคน้หาขอ้มูล 
การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการวจิยัและพฒันา การใชร้ะบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จดัท าฐานขอ้มูลด้านการผลิต และการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการฝึกอบรม ซ่ึง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีผู ้วิจ ัยตั้ งข้ึน ทั้ งน้ีผูศึ้กษาพบว่าปัจจัยด้านบริการไม่มีผลต่อการใช้
ทรัพยากรใหเ้กิดประโยชน์อยา่งเต็มท่ีซ่ึงไม่ตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งข้ึน โดยผูศึ้กษาจะท าการคน้หา
ขอ้มูลเพื่ออธิบายในโอกาสต่อไป นอกจากน้ียงัพบตวัแปรควบคุมท่ีเก่ียวขอ้งคือ การเป็นบริษทั
จ ากดันัน่เอง 
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ทั้งน้ีขอ้เสนอแนะของผูศึ้กษาขา้งตน้สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการ
ใชร้ะบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงกบัการมีประสิทธิภาพดา้นการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม โดยผูศึ้กษาได้เปรียบเทียบกบัสมมติฐานในตารางท่ี 35 โดยสามารถเปรียบออกมาได้
ดงัต่อไปน้ี 

ตารางที่ 35 เปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรด้านการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการผลิต 

กิจกรรมดา้นการผลิต                             

1.1) การลดต้นทุนในการผลิต(  )ตามการ
วจิยั 

  
 
      

  

1.2) การลดตน้ทุนในการผลิต(  )ตามสมติ
ฐาน 

  
 
      

  

2.1) การเพิ่มความรวดเร็วในการผลิต(  )
ตามการวจิยั 

  
 
        

 

2.2) การเพิ่มความรวดเร็วในการผลิต(  )
ตามสมมติฐาน 

  
 
        

 

3) การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่าง
เตม็ท่ี(  )ตามการวจิยั 

  
 
          

3.2) การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่าง
เตม็ท่ี(  )ตามสมมติฐาน 

              

ท่ีมา:  จากผลการศึกษาโดยวธีิการค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Eviews3 

 5.2.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
      1. รัฐบาลควรมีนโยบายส่งเสริมและให้ความรู้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มให้มี
การใชร้ะบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงมากยิง่ข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากในการตอบแบบสอบถาม ผูว้ิจยัพบวา่
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจ านวนมากไม่สามารถตอบแบบสอบถามได้
เน่ืองจากไม่มีกิจกรรมท่ีใชร้ะบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงใดๆในกิจการของตน ดงันั้นรัฐบาลควร
ให้ความส าคญักบันโยบายการส่งเสริมในส่วนน้ีเป็นอย่างยิ่งเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคม
อาเซียนต่อไปในอนาคต 
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       2. รัฐบาลควรส่งเสริมให้มีการใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในดา้นการลดความผิดพลาดใน
กระบวนการผลิต และด้านการกระจายค าสั่งต่างๆในระบบการจดัการคลังสินค้า ทั้ งน้ีจากผล
การศึกษาพบวา่ปัจจยัดา้นการใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในกิจกรรมดงักล่าว เป็นกิจกรรมท่ีมีผลต่อ
การลดตน้ทุนในการผลิต การเพิ่มความเร็วในการผลิต และการใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์อยา่ง
เตม็ท่ี ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความมีประสิทธิภาพในการผลิตท่ีมากข้ึนนัน่เอง 

 5.2.3 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
           ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมควรให้ความส าคัญต่อการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงใหม้ากยิ่งข้ึน  ทั้งน้ีเน่ืองจากพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการผลิต
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มจากการศึกษาทั้งในดา้นการลดตน้ทุนในการผลิต การเพิ่ม
ความเร็วในการผลิต และการใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์อยา่งเต็มท่ี ผูศึ้กษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการผลิตยงัมีจ านวนน้อย ทั้ งน้ีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยงัสามารถ
ประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในกิจกรรมดา้นต่างๆได้อีกมากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตของตนใหม้ากยิง่ข้ึนนัน่เอง 

 5.2.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. การศึกษาคร้ังต่อไปควรจะเปล่ียนเคร่ืองมือท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลให้ผลการศึกษาแม่นย  า
มากยิ่งข้ึน เช่น Factor analysis ซ่ึงเป็นเทคนิคในการหาตวัประกอบต่างๆ (Factors) ท่ีตวัแปรกลุ่ม
นั้นๆมีองค์ประกอบร่วมกนัหรือมีความสัมพนัธ์กนั ท าให้สามารถทราบไดว้่ามีตวัแปรใดบา้งท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนัซ่ึงจะท าใหก้ารวจิยัมีค่าความแม่นย  ามากยิง่ข้ึนนัน่เอง เป็นตน้ 
 2. การศึกษาคร้ังต่อไปควรจะศึกษาสาเหตุของความเก่ียวขอ้งกนัของตวัแปร เพราะผล
การศึกษาท่ีพบว่าตัวแปรด้านประสิทธิภาพในการผลิต คือการลดต้นทุนในการผลิต การเพิ่ม
ความเร็วในการผลิต และการใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งเต็มประสิทธิภาพ จะไดรั้บการส่งเสริมจาก การ
ใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อลดตน้ทุนการผลิต การบริการ เพื่อการส่ือสาร เพื่อการคน้หาขอ้มูล 
และเพื่อการวิจยัและพฒันา แต่การใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจดัท าฐานขอ้มูล และการใช้
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงดา้นการฝึกอบรมไม่มีส่วนช่วยในการอธิบายตวัแปรดา้นประสิทธิภาพใน
การผลิตไดเ้ลย  
 3. ในการศึกษาคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัควรมีวิธีการกระจายแบบสอบถามให้มีความหลากหลาย
มากยิง่ข้ึน นอกจากการลงปฏิบติัการจริงในพื้นท่ีและการส่งแบบสอบถามผา่นทางไปรษณีย ์ทั้งน้ียงั
มีวิธีการกระจายแบบสอบถามในวิธีอ่ืนๆ เช่นการให้ตอบแบบสอบถามผ่านทางออนไลน์ ซ่ึงเป็น
วธีิการท่ีทนัสมยักบัยคุสมยัท่ีเปล่ียนไปนัน่เอง 


