การคาดคะเนผลกระทบจากการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อโรงงานผลิตชิ้นส่ วนรถยนต์
ในมุมมองของบุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงานในโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง การคาดคะเนผลกระทบจากการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ต่อโรงงานผลิตชิ้นส่ วนรถยนต์ในมุมมองของบุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงานในโรงงาน นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร ชลบุรี เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research) โดยใช้การวิจยั เชิงพรรณนาด้วย
วิธีการสํารวจ (Survey research method) และเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire)
ที่สร้างขึ้นจากการทบทวนเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพือ่ ใช้เป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน ซึ่งการวิจยั ในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษามุมมองของกลุ่ม
บุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงานในโรงงานผลิตชิ้นส่ วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ในการคาดคะเนถึงผลกระทบจากการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ในการวิจยั ในครั้งนี้ผทู ้ าํ วิจยั นําข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ผา่ น
การทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และความเชื่อมัน่ (Reliability) เรี ยบร้อยแล้ว
นํามาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ ซึ่งแจกแบบสอบถาม จํานวน 450 ชุด
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้โปรแกรมวิเคราะห์ขอ้ มูลทางคอมพิวเตอร์ โดยมีสถิติที่เลือกใช้ดงั นี้
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความแตกต่าง t-test, F-test (One-way
ANOVA)

สรุปผลการวิจยั
ส่ วนที่ 1 สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยพืน้ ฐานของบุคลากรผู้ปฏิบัตงิ านในโรงงานของ
กลุ่มตัวอย่ าง
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นตําแหน่ง
งานต่าง ๆ อาทิ วิศวกร ผูช้ ่วยแผนกต่าง ๆ หัวหน้างาน พนักงานตําแหน่งต่าง ๆ ภายในโรงงาน
จํานวน 292 คน คิดเป็ นร้อยละ 73, ส่ วนมากอยูใ่ นโรงงานที่มีจาํ นวนพนักงานจํานวน 201-400 คน
เป็ นจํานวน 157 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.25, มีจาํ นวนการผลิตในแต่ละวันจํานวน 6,001 ชิ้นขึ้นไป
เป็ นจํานวน 224 คน คิดเป็ นร้อยละ 56, ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ทาํ งานอยูใ่ นโรงงาน
ที่มีลกั ษณะเป็ นอุตสาหกรรมเพื่อขายภายในประเทศและการส่ งออก เป็ นจํานวน 291 คน
คิดเป็ นร้อยละ 72.75, ทํางานอยูใ่ นโรงงานที่ส่งอะไหล่ชิ้นส่ วนรถยนต์ไปขายในประเทศไทย
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มากที่สุด มีจาํ นวน 245 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.25, เป็ นผูท้ ี่ทาํ งานอยูใ่ นโรงงานที่มีโรงงานในเครื อ
ที่ต้ งั อยูใ่ นประเทศ จํานวน 1 โรงงาน เป็ นจํานวน 179 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.75
ส่ วนที่ 2 สรุ ปผลการวิเคราะห์ การคาดคะเนผลกระทบจากการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ต่ อโรงงานผลิตชิ้นส่ วนรถยนต์ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี
ในมุมมองของกลุ่มตัวอย่ าง
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคาดคะเนผลกระทบ
จากการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต่อโรงงานผลิตชิ้นส่ วนรถยนต์รายด้าน เรี ยงลําดับ
จากมากไปน้อย พบว่า ผลกระทบจากการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีผลต่อโรงงานผลิต
ชิ้นส่ วนรถยนต์ในมุมมองของบุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงาน มากที่สุดคือ ด้านการสร้างเสริ ม
ขีดความสามารถแข่งขัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.755 รองลงมา เป็ นด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างเสมอภาค มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.731 ลําดับต่อมาเป็ นด้านการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.656 และด้านการเป็ นตลาดและฐานการผลิตร่ วม มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.605
ส่ วนที่ 3 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานย่อยที่ 1-4 ตําแหน่งงานในโรงงานผลิตชิ้นส่ วนรถยนต์แตกต่างกัน มีผลต่อ
การคาดคะเนผลกระทบจากการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในด้านต่าง ๆ
ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจําแนกทาง
เดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผลลัพธ์ที่ได้คือ ด้านการเป็ นตลาดและ
ฐานการผลิตร่ วม ด้านการสร้างเสริ มขีดความสามารถแข่งขัน ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอ
ภาค และด้านการบูรณาการกับเศรษฐกิจโลก มีค่า P–value น้อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐาน
H0 ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐาน H1 หมายความว่า ตําแหน่งงานในโรงงานผลิตชิ้นส่ วนรถยนต์
แตกต่างกัน มีผลต่อการคาดคะเนผลกระทบจากการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ในด้านต่าง ๆ
สมมติฐานย่อยที่ 5-8 จํานวนพนักงานที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในโรงงานผลิตชิ้นส่ วนรถยนต์
แตกต่างกัน มีผลต่อการคาดคะเนผลกระทบจากการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจําแนก
ทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผลลัพธ์ที่ได้คือ ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างเสมอภาค มีค่า P–value มากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐาน H0
หมายความว่าจํานวนพนักงานที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในโรงงานผลิตชิ้นส่ วนรถยนต์แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อ
การคาดคะเนผลกระทบจากการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
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ส่ วนด้านการเป็ นตลาดและฐานการผลิตร่ วม ด้านการสร้างเสริ มขีดความสามารถแข่งขัน
และด้านการบูรณาการกับเศรษฐกิจโลก มีค่า P–value น้อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐาน H0
ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐาน H1 หมายความว่าจํานวนพนักงานที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในโรงงานผลิต
ชิ้นส่ วนรถยนต์แตกต่างกัน มีผลต่อการคาดคะเนผลกระทบจากการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC)
สมมติฐานย่อยที่ 9-12 จํานวนชิ้นงานที่ผลิตได้ในแต่ละวันในโรงงานผลิตชิ้นส่ วน
รถยนต์แตกต่างกัน มีผลต่อการคาดคะเนผลกระทบจากการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ในด้านต่าง ๆ
ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจําแนก
ทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผลลัพธ์ที่ได้คือ ด้านการสร้างเสริ ม
ขีดความสามารถแข่งขัน มีค่า P–value มากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐาน H0
หมายความว่า จํานวนชิ้นงานที่ผลิตได้ในแต่ละวันในโรงงานผลิตชิ้นส่ วนรถยนต์แตกต่างกัน
มีผลต่อการคาดคะเนผลกระทบจากการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ส่ วนด้านการเป็ นตลาดและฐานการผลิตร่ วม ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค
และด้านการบูรณาการกับเศรษฐกิจโลก มีค่า P–value น้อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐาน H0
ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐาน H1 หมายความว่า จํานวนชิ้นงานที่ผลิตได้ในแต่ละวันในโรงงานผลิต
ชิ้นส่ วนรถยนต์แตกต่างกัน มีผลต่อการคาดคะเนผลกระทบจากการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC)
สมมติฐานย่อยที่ 13-16 ลักษณะการดําเนินงานของโรงงานผลิตชิ้นส่ วนรถยนต์
แตกต่างกัน มีผลต่อการคาดคะเนผลกระทบจากการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ในด้านต่าง ๆ
ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจําแนก
ทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผลลัพธ์ที่ได้คือ ด้านการเป็ นตลาดและ
ฐานการผลิตร่ วม ด้านการสร้างเสริ มขีดความสามารถแข่งขัน ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างเสมอภาค และด้านการบูรณาการกับเศรษฐกิจโลก มีคา่ P–value น้อยกว่า 0.05 นัน่ คือ
ปฏิเสธสมมติฐาน H0 ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐาน H1 หมายความว่า ลักษณะการดําเนินงาน
ของโรงงานผลิตชิ้นส่ วนรถยนต์แตกต่างกัน มีผลต่อการคาดคะเนผลกระทบจากการเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
สมมติฐานย่อยที่ 17-20 ประเทศที่ส่งออกอะไหล่รถยนต์ไปขายมากที่สุดแตกต่างกัน
มีผลต่อการคาดคะเนผลกระทบจากการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในด้านต่าง ๆ
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ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจําแนก
ทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผลลัพธ์ที่ได้คือ ด้านการเป็ นตลาดและ
ฐานการผลิตร่ วม ด้านการสร้างเสริ มขีดความสามารถแข่งขัน ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างเสมอภาค และด้านการบูรณาการกับเศรษฐกิจโลก มีค่า P-value น้อยกว่า 0.05 นัน่ คือ
ปฏิเสธสมมติฐาน H0 ไม่สามารถปฏิเสธ H1 หมายความว่า ประเทศที่ส่งออกอะไหล่รถยนต์ไปขาย
มากที่สุดแตกต่างกันมีผลต่อการคาดคะเนผลกระทบจากการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ในด้านต่าง ๆ
สมมติฐานที่ 21-24 จํานวนโรงงานในเครื อที่ต้ งั อยูใ่ นประเทศไทยแตกต่างกันมีผลต่อ
การคาดคะเนผลกระทบจากการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในด้านต่าง ๆ
ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจําแนกทาง
เดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผลลัพธ์ที่ได้คือ ด้านการเป็ นตลาดและฐาน
การผลิตร่ วม ด้านการสร้างเสริ มขีดความสามารถแข่งขัน ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค
และด้านการบูรณาการกับเศรษฐกิจโลก มีค่า P-value น้อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐาน H0
ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐาน H1 หมายความว่า จํานวนโรงงานในเครื อที่ต้ งั อยูใ่ นประเทศไทย
แตกต่างกันมีผลต่อการคาดคะเนผลกระทบจากการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ในด้านต่าง ๆ

อภิปรายผลการวิจยั
จากผลการวิจยั ที่ได้จากการศึกษา ทดสอบสมมติฐานในงานวิจยั เรื่ อง การคาดคะเน
ผลกระทบจากการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อโรงงานผลิตชิ้นส่ วนรถยนต์ในมุมมอง
ของบุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงานในโรงงาน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี อภิปรายผลโดยอ้างอิง
จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องได้ดงั นี้
จากการศึกษาปัจจัยพื้นฐานด้านบุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงานในโรงงานผลิตชิ้นส่ วนรถยนต์
ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี อันได้แก่ ตําแหน่งหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงาน จํานวนพนักงาน
ในโรงงาน จํานวนชิ้นงานที่ผลิตได้ในแต่ละวัน ลักษณะการดําเนินงานของธุรกิจโรงงาน ประเทศ
ที่ส่งอะไหล่รถยนต์ออกไปขายมากที่สุด จํานวนโรงงานที่ต้ งั อยูภ่ ายในประเทศ พบว่า ทุกตัวแปร
มีผลต่อการคาดคะเนผลกระทบจากการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยส่ วนมากให้
ระดับความสําคัญต่อผลกระทบในทุก ๆ ด้านอยูใ่ นระดับมาก โดยมีลาํ ดับความสําคัญของการ
คาดคะเนถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในแต่ละด้าน เรี ยงตามลําดับโดยด้านที่ให้ความสําคัญมาก
เป็ นลําดับหนึ่งคือด้านของการสร้างขีดความสามารถแข่งขัน รองลงมา คือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
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อย่างเสมอภาค ด้านการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก และด้านการเป็ นตลาดและฐานการผลิตร่ วม
ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับ ชุติมาวดี ทองจีน และฐิติวรดา ไชยเมืองชื่น (2555) ที่ได้ทาํ การศึกษา
เกี่ยวกับ ทัศนคติของผูป้ ระกอบการไทยต่อผลกระทบของการเปิ ดเสรี ทางการค้าประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านตลาด และปัจจัยด้านการบริ หาร
การจัดการมีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติของผูป้ ระกอบการไทยต่อผลกระทบของการเปิ ดเสรี
ทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพราะผูป้ ระกอบการ
ไทยต้องมีการเตรี ยมตัวในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น เพื่อเตรี ยมพร้อมรับการเปิ ดเสรี
ทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนื่องจากอาจจะต้องขยายการลงทุน การตลาด หรื อมีแรงงาน
ข้ามชาติ ปรับระบบอัตราแลกเปลี่ยน ระบบภาษี หรื อการใช้ภาษา ซึ่งอาจจะต้องมีการปรับ
โครงสร้างองค์กร หรื อรู ปแบบการบริ หารจัดการใหม่ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ ภชัย วิสุทธิ
อารี ยร์ ักษ์ (2553) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง ผลกระทบเขตการค่าเสรี อาเซียนต่ออุตสาหกรรมเม็ดพลาสติก
พีวีซี ในด้านของการแข่งขัน เนื่องจากการเปิ ดเสรี อาเซียน ทําให้อาจจะมีการปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรมจากการนําเข้าเพื่อการบริ โภค เป็ นการผลิตเพื่อส่ งออก จึงทําให้หลังการเปิ ดเสรี
จะพบว่าการนําเข้ามีปริ มาณที่ลดลง ในขณะที่การส่ งออกจะมีปริ มาณที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
การส่ งออกไปยังประเทศนอกกลุ่ม แต่อย่างไรก็ตามพบว่าในระยะแรกของการเปิ ดเขตการค้าเสรี
ปริ มาณการค้าระหว่างประเทศสมาชิกเพิ่มมากกว่าก่อนเปิ ดเสรี การค้า แม้ในระยะต่อมาปริ มาณ
การค้าจะลดลงก็ตามเนื่องจากการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมภายในประเทศจึงทําให้ความจําเป็ น
ในการนําเข้าเพื่อบริ โภคลดลง นอกจากนี้ประเทศสมาชิกจะมีความสามารถในการแข่งขั้นกัน
ในด้านราคามากยิง่ ขึ้น

ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่ อง การคาดคะเนผลกระทบจากการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ต่อโรงงานผลิตชิ้นส่ วนรถยนต์ในมุมมองของบุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงานในโรงงานนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร ชลบุรี ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่าจากการวิจยั ครั้งนี้ มีขอ้ เสนอแนะดังต่อไปนี้
1. โรงงานผลิตชิ้นส่ วนรถยนต์ควรจัดทํานโยบายวางแผนกําหนดกลยุทธ์
สร้างตําแหน่งทางการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเป็ นโอกาสขยายตลาด ด้วยการพัฒนาคุณภาพ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ตัวสิ นค้า นําเทคโนโลยี เครื่ องจักร เข้ามาใช้เพื่อให้เกิดความสามารถ
ในการผลิตที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ อาจมีการรวมตัวกันในกลุ่มธุรกิจสร้างความร่ วมมือกันในรู ปแบบ
สถาบันหรื อสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะเครื อข่ายที่เข้มแข็งเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู ้
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และเป็ นการสร้างอํานาจต่อรองทั้งด้านการค้าและการกําหนดราคากับคู่คา้ ภายนอก รวมถึง
มีการพัฒนากลุ่มให้เกิดความเข้มแข็ง
2. โรงงานผลิตชิ้นส่ วนรถยนต์ ควรเริ่ มวางแผนเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นใน
ธุรกิจ โดยเริ่ มต้นที่เน้นพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในองค์กรให้มีความพร้อมรับมือต่อ
ความเปลี่ยนแปลงจากการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาซียน อาทิ ด้านภาษา ความชํานาญเฉพาะทาง
ความชํานาญในการใช้อุปกรณ์ นอกจากนี้ควรมุ่งพัฒนาในด้านเครื่ องมือ อุปกรณ์ในกระบวนการ
ผลิตให้ทนั สมัย และอาจขอการสนับสนุนจากภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อส่ งเสริ มด้านการลงทุน
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
สําหรับการศึกษาครั้งต่อไป ผูว้ ิจยั ได้นาํ เสนอข้อเสนอแนะ เพื่อใช้เป็ นแนวทาง
ในการวิจยั ครั้งต่อไปให้มีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น ดังนี้
1. ควรศึกษาปัจจัยด้านอื่น ๆ อาทิ นโยบายการส่ งเสริ มของภาครัฐ ความพร้อม
ในการแข่งขันของธุรกิจผลิตชิ้นส่ วนรถยนต์ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา คุณภาพของสิ นค้าและ
บริ การสามารถแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ได้หรื อไม่ ซึ่งปัจจัยในด้านต่าง ๆ ดังกล่าวอาจส่ งผลต่อ
การดําเนินธุรกิจโรงงานของท่าน
2. ควรศึกษาถึงปั ญหาและอุปสรรคในการก้าวเข้าสู่การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เพื่อให้มีการเตรี ยมความพร้อมรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
3. ควรศึกษาวิจยั อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ
ของธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่ วนรถยนต์ เช่น ด้านการตลาด การนําเข้า ส่ งออก การเข้ามาลงทุน
ของบริ ษทั ใหม่ ๆ ที่เข้ามาแข่งขันในตลาดเดียวกัน

