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บทคัดยอ 

 การศึกษา “ปจจัยกําหนดความสําเร็จของธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในภาคตะวันตก” จากการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศตลาดเกิดใหม จึงสงผลใหความตองการผลิตภัณฑอาหารเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น
ภาครัฐบาลจึงสงเสริม สนับสนุนใหมีการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอยางตอเนื่อง ผูวิจัยจึงสนใจศึกษางานวิจัย
ดังกลาว มีวัตถุประสงค 4 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานของธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในภาค
ตะวันตก 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย และสภาพแวดลอม กับ
ความสําเร็จของธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในภาคตะวันตก 3) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ
ของธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในภาคตะวันตก และ 4) เพื่อเสนอแนวทางในการสรางความสําเร็จในการ
ดําเนินงานใหแกธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในภาคตะวันตก กลุมตัวอยางจํานวน 227 บริษัท โดยเลือก
จากผูประกอบการธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในภาคตะวันตก และใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล สวน
สถิติที่ใชสําหรับงานวิจัยในครั้งนี้ประกอบดวย คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และการวิเคราะหสัมประสิทธิ์ถดถอย 
ดวยวิธีOrdinary Least Squares (OLS) สําหรับทดสอบสมมติฐานความสัมพันธเพื่ออธิบายปจจัยแหงความสําเร็จ
ของธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป   
 ในการศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จ พบวา การบริหารการตลาดมีอิทธิพลทางบวกอยางมีนัยสําคัญตอ
ความสําเร็จของธุรกิจ  ธุรกิจจะตองเอาใจใสในการวางแผนการตลาด  นอกจากนั้นการบริหารการผลิตก็เปนปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของธุรกิจเชนกัน  โดยธุรกิจจะใหความสําคัญตอการวางแผนการผลิต สําหรับการศึกษา
ปจจัยดานทรัพยากรมนุษย  พบวาโดยรวมปจจัยดานทรัพยากรมนุษยมีอิทธิพลตอความสําเร็จของธุรกิจ ธุรกิจสวน
ใหญใหความสําคัญตอแรงงาน และความสัมพันธที่ดีกับแรงงาน  นอกจากนั้นผูนําและการมีสวนรวมของสมาชิก
เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของธุรกิจเชนกัน  สวนการศึกษาปจจัยดานสภาพแวดลอมนั้น ผลการศึกษา
พบวาสภาพแวดลอมภายในและภายนอกมีอิทธิพลตอความสําเร็จของธุรกิจ  โดยธุรกิจจะใหความสําคัญตอการ
วิเคราะหสภาพแวดลอม การแสวงหาโอกาส ลดอุปสรรคในการดําเนินงาน และคนหาจุดแข็งซึ่งเปนความสามารถ
ของธุรกิจเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน ซึ่งจะนําไปสูความสําเร็จของธุรกิจ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีขอเสนอแนะสําหรับผูประกอบธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในภาคตะวันตกของ
ประเทศไทยวา  การที่ผูประกอบการจะประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจนั้นควรใหความสําคัญตอปจจัยแหง
ความสําเร็จ ซึ่งประกอบดวย ปจจัยดานการบริหารจัดการ  ปจจัยดานทรัพยากรมนุษย  และปจจัยดาน
สภาพแวดลอม  นอกจากนี้ผลการวิจัยยังสามารถนําไปปรับใชในการสงเสริมอุตสาหกรรมอื่นๆ  ตลอดจนเปนขอมูล
สนับสนุนแนวทางในการสงเสริมจากภาครัฐทีเ่กี่ยวในการรวมพัฒนาอุตสาหกรรม 
                                                 
1 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุร ี72130  
 Department of Accounting, Faculty of Business Administration and Information Technology, Rajamangala University of  
  Technology Suvarnabhumi 72130 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 1548 

คําสําคัญ :  อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร  ปจจัยความความสําเร็จ  การบริหารจัดการ  ทรัพยากรมนุษย  สภาพแวดลอม 
 

Abstract 
 The objective of this study “Key success factors of food processing industry in the west of 

Thailand” was to economically expanded the new market country and there effect on increasing 
demand food products. Therefore, the Thai government enhanced and supported to continuously 
development food processing industry. This research has four objectives : 1) To investigate the 
database of food processing industry in the west of Thailand. 2) To investigate the relationship among 
managerial management, human resources, and environment towards business success of food 
processing industry in west of Thailand. 3) To investigate the factors influencing business success of 
food processing industry in west of Thailand and 4) To suggest a way towards creating business 
success of food processing industry in west of Thailand. There was a sample of 227 firms, randomly 
selected from food processing industry in west of Thailand. The data was collected by using 
questionnaires and interview. The descriptive statistics in terms of frequency, percentage, and average 
value was used. In addition, the Ordinary Least Squares (OLS) regression analysis is a method for 
testing the hypothesized relationships to examine key success factors affecting business success of 
Thai food processing industry. Analysis of the data using SPSS for Windows program revealed the 
results.   

For key success factors study, it was found that management has influence on business 
success.  The food processing businesses was concerned about the marketing plan, seeking the 
customers needs and responding and building customer satisfaction.  In part of human resources 
factor study, it was found that the human resources factor influence on business successes. The food 
processing businesses are concerned about good relations to labor, skill and knowledge development, 
creating morale for the labor operation.  The environment factor study, the results found that 
environment influence on business successes both internal environment and external environment. 
They are concerned about the environmental analysis, look forward opportunity, decreases threat of 
operation, and seek a strong ability of business for create competitiveness and lead to business 
success.   
 This research will provide the directions and suggestions for food processing industry in west 
of Thailand to obtain the business success through concern about key success factors including 
management factor, humane resource factor, and environment factor.   Additionally, the result of this 
research could be improved to promote and develop other industries and as an information guidelines 
support to Thai government promote on industry development. 
 
Keywords : food processing industry, key success factors, management, human resource, environment 
E-mail : seneermutsb@hotmail.com 
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คํานํา 
               สืบเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศตลาดเกิดใหม เชน จีน อินเดีย รัสเซีย ยุโรป
ตะวันออก  เปนปจจัยที่ทําใหเศรษฐกิจโลกขยายตัว  โดยเฉพาะอยางยิ่งความตองการการบริโภคสินคาของประเทศ
จีน เปนแรงผลักดันที่ทําใหเศรษฐกิจโลกขยายตัวแทนประเทศสหรัฐอเมริกาที่ชะลอตัวลง (สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม; 2551) ทั้งนี้อุตสาหกรรมอาหารเปนอุตสาหกรรมที่ไดผลกระทบในเชิงบวก เนื่องจากการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของกลุมประเทศดังกลาว สงผลใหความตองการผลิตภัณฑอาหารเพิ่มสูงขึ้น อุตสาหกรรมอาหารของไทย
มีการขยายตัวอยางตอเนื่องเพื่อรองรับความตองการดังกลาว โดยประเทศไทยสงออกสินคาอาหารมูลคา 778,056 
ลานบาท หรือ 13.3% ของมูลคาสงออกสินคาทั้งหมดของประเทศ นอกจากนี้มูลคาการสงออกอาหารของไทยคิด
เปน 2.3% ของมูลคาสงออกอาหารของโลก (ศูนยวิจัยอัฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร,กระทรวงการคลัง; 2552) 

ทั้งนี้รัฐบาลไทยไดเล็งเห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาของอุตสาหกรรมอาหาร  และไดใหการสนับสนุนอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งเห็นไดวาอุตสาหกรรมอาหารเปนอุตสาหกรรมลําดับแรกที่ไดรับการสนับสนุนมาตั้งแตประเทศไทยเริ่ม
ประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที่ 1 ในป พ.ศ. 2504  เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่ใชเงิน
ลงทุนไมมากนัก  และใชวัตถุดิบภายในประเทศเปนสวนใหญ  โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมในชวงแรก ๆ มี
วัตถุประสงคในการผลิตเพื่อทดแทนการนําเขาหรือเพื่อใชภายในประเทศเปนประการสําคัญ ตอมาเมื่อการผลิต
ขยายตัวมากขึ้นผูประกอบการมีความรูความชํานาญมากขึ้น อุตสาหกรรมเริ่มไดประโยชนจากการผลิตในปริมาณ
มากและเกิดศักยภาพในการสงออก การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารจึงเปลี่ยนทิศทางจากการผลิตเพื่อทดแทนการ
นําเขาไปสูการผลิตเพื่อสงออกและสามารถนํารายไดมาสูประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ (คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรม
แหงชาต;ิ 2541)  นอกจากนั้นประเทศไทยไดประกาศนโยบายดานอุตสาหกรรมอาหารเมื่อป 2546 ในการเปน “ครัว
ของโลก”  และยังมีแนวโนมที่สําคัญ คือ รัฐบาลไดเปดกวางในการคาทําใหมีการสงเสริมการนําเขาวัตถุดิบเพื่อแปร
รูป  สงผลใหผูผลิตในอุตสาหกรรมสามารถผลิตสินคาที่หลากหลายและออกผลิตภัณฑใหมสูตลาดอยางตอเนื่อง  
กอใหเกิดศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร   

ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยกําหนดความสําเร็จของธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหารในภาคตะวันตก  เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงาน สงเสริม และบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
กอใหเกิดศักยภาพในการแขงขันทัง้ในระดับประเทศและระดบัโลกสูความยั่งยืน 

 
อุปกรณและวิธีการ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  
กลุมประชากรมาจากผูประกอบธุรกิจในกลุมอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในภาคตะวันตก  ประกอบดวย  

จังหวัดดังนี้ กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี สมุทรสาคร สุพรรณบุรี ราชบุรีและสมุทรสงคราม  รวม
ทัง้สิ้น จํานวน 1,776 ราย โดยการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาจากกลุมประชากรทั้งหมด 
การรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยสรางขึ้นจากกรอบ
แนวคิดที่ไดศึกษา แบงเปน 5 ตอน ประกอบดวย ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวผูบริหารของธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหาร  ตอนที ่2 ขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร  ตอนที ่3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยกําหนด
ความสําเร็จ  ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําเร็จของกลุมธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร  และตอนที่ 5  
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ขอเสนอแนะ โดยแบบสอบถามตอนที่ 1 และ 2 เปนขอคําถามแบบปลายปด  สวนแบบสอบถามตอนที่ 3-5 ให
ผูตอบแสดงความคิดเห็นนั้น ไดกําหนดใชมาตรวัดแบบชวง โดยกําหนดออกเปน 5 ชวง (Five Likert-scale) ผูวิจัย
ไดนําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(content Validity) และทําการ
ทดสอบคุณภาพของเครื่องมือจํานวน 30 ชุด (Pre-test) กอนที่จะนําเครื่องมือไปเก็บขอมูลจากกลุมประชากร
ทั้งหมด แลวนํามาทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ซึ่งพบวาคาสัมประสิทธิ์ของครอนบรัชอัลฟา (Cronbach’s 
Alpha) มีคาระหวาง 0.84-0.93  ซึ่งมีคามากกวาเกณฑ 0.7 (แฮร และคณะ,2006)และมีระดับความเที่ยงตรง 
(Validity) โดยพิจารณาจากคาคะแนนปจจัย (Factor loading) มีคาระหวาง 0.60-0.94 ซึ่งมีคามากกวาเกณฑ 
0.40 (แฮร และคณะ,2006) และดําเนินการเก็บขอมูลดวยการสงแบบสอบถาม และจาหนาซองถึงที่อยูของผูวิจัย  
เพื่อสะดวกตอการสงแบบสอบถามกลับ การเก็บขอมูล เริ่มตั้งแต 4 มกราคม 2553 - 30 เมษายน 2553   
การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาวิเคราะหตามระเบียบวิธีการสถิต ิ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1) ขอมูลที่เกี่ยวกับ
ผูบริหารและขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจ แจกแจงความถี่ในรูปตารางโดยใชคารอยละ 2) ขอมูลที่เกี่ยวของกับปจจัยที่
ตองการศึกษาไปวิเคราะหผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยใชสถิติการวิเคราะหการถดถอยหลายตัวแปร 
(Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐาน 3) วิเคราะหขอมูลตามความมุงหมายของการศึกษา และ
นําเสนอผลการศึกษาทั้งในรูปตารางและการอธิปรายผล 

 
ผลและวิจารณ 

การศึกษาจากกลุมตัวอยางจํานวน 227 ราย โดยกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 30-40 
ป สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประสบการณระหวาง 5-10 ป รายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 50,000 
บาท ตําแหนงในปจจุบันคือผูจัดการ สวนใหญประกอบธุรกิจบริษัทจํากัด ระยะเวลาดําเนินการ 5-10 ป จํานวน
พนักงานนอยกวา 50 คน ทุนดําเนินงานของกิจการ ณ ปจจุบัน ระหวาง 5,000,001 – 25,000,000 บาท รายได
เฉลี่ยตอปมากกวา 50,000,000 บาท ตลาดเปาหมายหลกัภายในประเทศ   

ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของธุรกิจ ประกอบดวย ดานการบริหารจัดการ ดานทรัพยากรมนุษย ดาน
สภาพแวดลอม และความสําเร็จของธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในภาคตะวันตก ผลการวิเคราะห ดังนี ้
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ตารางที ่1 แสดงคาความคิดเห็นเกี่ยวปจจัยที่กําหนดความสําเร็จของธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
ในภาคตะวันตก 

ปจจัยที่กําหนดความสําเร็จของธุรกิจ สวนเบี่ยง
มาตรฐาน(S.D.) 

คาคะแนนเฉลี่ย 
( X ) 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

ปจจัยดานการบริหารจัดการของธุรกิจกลุม
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในภาคตะวันตก 0.73 4.07 มาก 

ปจจัยดานทรัพยากรมนุษยของธุรกิจกลุม
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในภาคตะวันตก 0.61 3.99 มาก 

ปจจัยดานสภาพแวดลอมของธุรกิจกลุม
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในภาคตะวันตก   0.73 3.80 มาก 

ความสําเร็จของธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมแปร
รูปอาหารในภาคตะวันตก   0.76 3.79 มาก 

 จากตารางที่ 1 พิจารณาคาเฉลี่ยแลวพบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวปจจัยที่กําหนดความสําเร็จ
ของธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในภาคตะวันตก ดังนี้คือ ปจจัยดานการบริหารจัดการ ปจจัยดาน
ทรัพยากรมนุษย และปจจัยดานสภาพแวดลอมเปนปจจัยกําหนดความสําเร็จอยูในระดับมาก  สําหรับคาเฉลี่ยของ
ความสําเร็จของธุรกิจอยูในระดับมาก  

ตารางที ่2 แสดงคาความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย สภาพแวดลอม 
กับ ความสําเร็จของธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในภาคตะวันตก 

ตัวแปร 1 2 3 4 
1. การบริหารจัดการ 1.00    
2. ทรัพยากรมนุษย 0.82*** 1.00   
3. สภาพแวดลอม 0.85*** 0.78*** 1.00  
4. ความสําเร็จของธุรกิจ 0.77*** 0.83*** 0.72*** 1.00 

 ***p < 0.01   
 จากตารางที่ 2 การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (R) พบวาปจจัยดานการบริหาร
จัดการมีความสัมพันธทางบวกกับความสําเร็จของธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในภาคตะวันตก  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิต ิ(r = 0.77, p < 0.01)  ปจจัยดานทรัพยากรมนุษยมีความสัมพันธทางบวกกับความสําเร็จของ
ธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในภาคตะวันตก  อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(r = 0.83, p < 0.01)  และปจจัย
ดานสภาพแวดลอมมีความสัมพันธทางบวกกับความสําเร็จของธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในภาค
ตะวันตก  อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(r = 0.72, p < 0.01) 
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ใชในการศึกษา เพื่อทดสอบสมมติฐานขอที ่1-3 
 สมมติฐานที ่1 คือ ปจจัยดานการบริหารจัดการมีความสัมพันธทางบวกกับความสําเร็จของธุรกิจกลุม
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในภาคตะวันตก 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 1552 

สมมติฐานที ่2 คือ ปจจัยดานทรัพยากรมนุษยมีความสัมพันธทางบวกกับความสําเร็จของธุรกิจกลุม
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในภาคตะวันตก 

สมมติฐานที ่3 คือ ปจจัยดานสภาพแวดลอมมีความสัมพันธทางบวกกับความสําเร็จของธุรกิจกลุม
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในภาคตะวันตก 

ตารางที ่3 แสดงคาความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย สภาพแวดลอม 
กับ ความสําเร็จของธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในภาคตะวันตก 

ปจจัยดานแหงความสําเรจ็ 
ความสําเร็จ 
ของธุรกิจ 

ความสําเร็จ 
ของธุรกิจ 

ความสําเร็จ 
ของธุรกิจ 

การบริหารจัดการ 0.77*** (0.04)   
ทรัพยากรมนุษย  0.68*** (0.03)  
สภาพแวดลอม   0.71*** (0.04) 
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ  (Adjusted R2) 0.56 0.69 0.52 

*p < 0.10, **p < 0.05, ***p < 0.01  
ผลการวิเคราะหปจจัยแหงความสําเร็จของธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในภาคตะวันตก  เมื่อ

พิจารณาองคประกอบดานการบริหารจัดการ สามารถอธิบายความแปรปรวนของความสําเร็จของธุรกิจไดรอยละ 
56 (Adjusted R2 = 0.56) โดยองคประกอบดานการบริหารจัดการ (β = 0.77, p < 0.01)  เปนองคประกอบที่
สามารถพยากรณความสําเร็จของธุรกิจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   สําหรับองคประกอบดานทรัพยากรมนุษย 
สามารถอธิบายความแปรปรวนของความสําเร็จของธุรกิจไดรอยละ 69  (Adjusted R2 = 0.69) โดยองคประกอบ
ดานการบริหารจัดการ (β = 0.68, p < 0.01)  เปนองคประกอบที่สามารถพยากรณความสําเร็จของธุรกิจอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ   สวนปจจัยดานสภาพแวดลอม สามารถอธิบายความแปรปรวนของความสําเร็จของธุรกิจได
รอยละ 52 (Adjusted R2 = 0.52) โดยองคประกอบดานการบริหารจัดการ (β = 0.71 p < 0.01)  เปนองคประกอบ
ที่สามารถพยากรณความสําเร็จของธุรกิจอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ   
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ใชในการศึกษา เพื่อทดสอบสมมติฐานขอที ่4-6 
 สมมติฐานที ่4 คือ ปจจัยดานการบริหารจัดการสามารถพยากรณความสําเร็จของธุรกิจกลุมอุตสาหกรรม
แปรรูปอาหารในภาคตะวันตก 

สมมติฐานที ่5 คือ ปจจัยดานทรัพยากรมนุษยสามารถพยากรณความสําเร็จของธุรกิจกลุมอุตสาหกรรม
แปรรูปอาหารในภาคตะวันตก 

สมมติฐานที ่6 คือ ปจจัยดานสภาพแวดลอมสามารถพยากรณความสําเร็จของธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมแปร
รูปอาหารในภาคตะวันตก 

 
สรุปผลและเสนอแนะ 

การสรุปผลการศึกษาแยกตามสมมติฐาน ดังนี ้
 สมมติฐานที ่1 คือ ปจจัยดานการบริหารจัดการมีความสัมพันธทางบวกกับความสําเร็จของธุรกิจกลุม
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในภาคตะวันตก 
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ผลการวิเคราะหในสวนนี้อภิปรายไดวา  กลุมตัวอยางในการศึกษาสวนใหญดํารงตําแหนงประธาน
กรรมการ ซึ่งเปนผูบริหารระดับสงูของธุรกิจ ไดมีการบริหารจัดการธุรกิจโดยมุงเนนการบริหารการผลิต   การบริหาร
การตลาด และการเงินและบัญชี ดังนั้นการที่ธุรกิจใหความสําคัญกับปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ ซึ่ง
ประกอบดวย การบริหารเชิงกลยุทธ การบริหารการผลิต การบริหารการตลาด และการเงินและบัญชี  สงผลใหผล
การดําเนินงานของธุรกิจดีขึ้น  และนําไปสูความสําเร็จของธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในภาคตะวันตก 

สมมติฐานที่ 2 คือ ปจจัยดานทรัพยากรมนุษยมีความสัมพันธทางบวกกับความสําเร็จของธุรกิจกลุม
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในภาคตะวันตก 

ผลการวิเคราะหในสวนนี้อภิปรายไดวา  ปจจัยที่เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย มีบทบาทสําคัญตอการ
ปฏิบัติงาน ในดานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ ยอมกอใหเกิดประสิทธิผล และนํามาซึ่งผลตอบแทนที่ดีตอองคกร  
ในทํานองเดียวกันสมาชิกทุกฝายภายในองคกร มีจุดมุงหมายในทิศทางเดียวกัน รวมมือรวมใจกันในการปฏิบัติงาน  
สงผลใหผลการดําเนินงานของธุรกิจดีขึ้น  ดังนั้นปจจัยดานทรัพยากรมนุษยจึงถือไดวามีบทบาทสําคัญตอการ
นําพาธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในภาคตะวันตกไปสูความสําเร็จ 

สมมติฐานที่ 3 คือ ปจจัยดานสภาพแวดลอมมีความสัมพันธทางบวกกับความสําเร็จของธุรกิจกลุม
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในภาคตะวันตก 

ผลการวิเคราะหในสวนนี้อภิปรายไดวา  ปจจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอม มีบทบาทสําคัญตอการ
ดําเนินงานของธุรกิจ โดยเฉพาะสภาพแวดลอมภายนอกนั้น มีอิทธิผลตอธุรกิจโดยตรง  และสงผลกระทบตอการ
ดําเนินงานของธุรกิจโดยออม  ทั้งนี้สภาพแวดลอมภายนอกมีความสําคัญและสงผลตอความสําเร็จของธุรกิจ  เพื่อ
นํามาใชในการสรางความไดเปรียบในการแขงขันที่เหนือกวาคูแขง และวิเคราะหอุปสรรคที่ธุรกิจจะตองเผชิญ  
นอกจากนั้นหากธุรกิจไดรับการสนับสนุนจากสภาพแวดลอมภายนอก  ธุรกิจจะประสบความสําเร็จ  ทั้งนี้บทบาทที่
สําคัญของผูบริหารจะตองพิจารณาและวิเคราะห กําหนดแนวทางกลยุทธในการดําเนินงาน  เพื่อนําพาธุรกิจไปสู
ความสําเร็จและกอใหเกิดประสิทธิภาพในการแขงขัน  ดังนั้นหากธุรกิจสามารถบริหารจัดการกิจการใหสอดคลอง
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมภายนอก ยอมนํามาซึ่งความสําเร็จในการดําเนินงานทางธุรกิจ   

สมมติฐานที่ 4 คือ ปจจัยดานการบริหารจัดการสามารถพยากรณความสําเร็จของธุรกิจกลุมอุตสาหกรรม
แปรรูปอาหารในภาคตะวันตก 

ปจจัยดานการบริหารจัดการ ซึ่งประกอบดวย 4 ดาน คือ การบริหารเชิงกลยุทธ การบริหารการผลิต การ
บริหารการตลาด การเงินและบัญชี สามารถพยากรณความสําเร็จของธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในภาค
ตะวันตกได 

สมมติฐานที่ 5 คือ ปจจัยดานทรัพยากรมนุษยสามารถพยากรณความสําเร็จของธุรกิจกลุมอุตสาหกรรม
แปรรูปอาหารในภาคตะวันตก 

ปจจัยดานทรัพยากรมนุษย ซึ่งประกอบดวย 3 ดาน คือ ผูนํา แรงงาน การมีสวนรวมของสมาชิก สามารถ
พยากรณความสําเร็จของธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในภาคตะวันตกได 

สมมติฐานที ่6 คือ ปจจัยดานสภาพแวดลอมสามารถพยากรณความสําเร็จของธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมแปร
รูปอาหารในภาคตะวันตก 

ปจจัยดานสภาพแวดลอม ซึ่งประกอบดวย 2 ดาน คือ สภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอก 
สามารถพยากรณความสําเร็จของธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในภาคตะวันตกได 
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ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปประยุกตใช 
 จากผลการศึกษาที่ไดทําใหทราบวาปจจัยดานการบริหารจัดการ ดานทรัพยากรมนุษย และดาน
สภาพแวดลอมมีคาคะแนนโดยรวมอยูในระดับมาก  และมีความสัมพันธทางบวกตอความสําเร็จของธุรกิจกลุม
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในภาคตะวันตก  ซึ่งสามารถแยกเปนประเด็น ไดแก 
 1.  ธุรกิจควรมุงเนนปจจัยทางดานการบริหารจัดการ เนื่องจากการศึกษาตามสมมติฐานที ่1 และ 4  แสดง
ใหเห็นวา ปจจัยดานการบริหารจัดการมีความสัมพันธตอความสําเร็จของธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารใน
ภาคตะวันตก  ทั้งนี้เมื่อพิจารณาองคประกอบยอยของการบริหารจัดการแลวพบวา การบริหารการตลาดเปนปจจัย
ที่มีความสําคัญตอความสําเร็จของธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในภาคตะวันตกทุกองคประกอบ  ฉะนั้น
ธุรกิจควรมีกําหนดแนวทางในการดําเนินงานทางการตลาดที่ชัดเจน  เพื่อใหธุรกิจสามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนด
ไว  สวนองคประกอบดานการเงินและบัญชีพบวามีความสัมพันธตอความสําเร็จของธุรกิจ แตเมื่อพิจารณาโดยรวม
ไมสามารถพยากรณความสําเร็จของธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในภาคตะวันตกได  ดังนั้นกิจการควรเอา
ใจใสในการปรับปรุงการดําเนินงานดานการเงินและบัญช ีโดยพยายามนําเอาขอมูลทางการเงินและบัญชีมาใชใน
การกําหนดแผนการดําเนินงาน  กลยุทธ  และเปาหมายเพื่อนําไปสูความสําเร็จ ตลอดจนควรมีการสงเสริมและให
ความรูแกธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในภาคตะวันตก ในเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อนําไปสู
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานและสงผลตอความสําเร็จของธุรกิจ 
 2. ธุรกิจควรมุงเนนปจจัยทางดานการบริหารจัดการ เนื่องจากการศึกษาตามสมมติฐานที ่2 และ 5 แสดง
ใหเห็นวา ปจจัยดานทรัพยากรมนุษยมีความสัมพันธตอความสําเร็จของธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารใน
ภาคตะวันตก  ทั้งนี้เมื่อพิจารณาองคประกอบยอยของปจจัยดานทรัพยากรแลวพบวา ผูนํา แรงงาน และการมีสวน
รวมของสมาชิก เปนองคประกอบที่มีความสําคัญตอความสําเร็จของธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในภาค
ตะวันตก ฉะนั้นธุรกิจควรมีการสงเสริมภาวะผูนําใหเกิดขึ้น ตลอดพัฒนาศักยภาพของผูนํา ในดานทักษะการบริหาร 
การจูงใจ และเปนตัวอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชาทั้งดานความคิดและพฤติกรรม  นอกจากนั้นยังสนับสนุนให
พนักงานและบุคลากรในทุกระดับมีสวนรวมในกําหนดเปาหมาย และนโยบายการดําเนินงานของธุรกิจ  เพื่อใหทุก
คนมีจุดมุงหมายรวมกันและนําองคกรไปสูความสําเร็จ 
 3. ธุรกิจควรมุงเนนปจจัยทางดานสภาพแวดลอม เนื่องจากการศึกษาตามสมมติฐานที ่3 และ 6 แสดงให
เห็นวา ปจจัยดานสภาพแวดลอมมีความสัมพันธตอความสําเร็จของธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในภาค
ตะวันตก ทั้งนี้เมื่อพิจารณาองคประกอบยอยของปจจัยดานสภาพแวดลอมแลวพบวา สภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอก เปนองคประกอบที่มีความสําคัญตอความสําเร็จของธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในภาคตะวันตก 
 4.  สําหรับการศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จของธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในภาคตะวันตก ใน
อนาคตอาจศึกษาปจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เชน ประสิทธิภาพในการผลิต  ประสิทธิผลในการดําเนินงาน การปรับปรุง
คุณภาพ  การสรางนวัตกรรม  เพื่อสงเสริมใหเกิดความสําเร็จ 
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