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Factors of Informational Elements that Affect the Success of Online Game
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ร้อยตรี ยศกร บูรณสมภพ1 และ เฉลิมพร เย็นเยือก2

-------------------------------------------------

บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึ กษาการใช้กลยุทธ์สารสนเทศทางการจัดการสําหรับ
ผูป้ ระกอบการเกมออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้ คือ ผูใ้ ช้งานตลาดเกมผ่านระบบออนไลน์
จํา นวน 400 คน ซึ่ ง ได้ก ารสุ่ ม แบบตามสะดวก เครื่ องมื อที่ ใ ช้คื อ แบบสอบถาม และได้ผ ลการ
วิเคราะห์ ความเชื่ อมัน่ เท่ากับ .851 ข้อมู ลที่ เก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถามจะถู กวิเคราะห์ ดว้ ย
โปรแกรมสําเร็ จรู ปและสถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล ได้แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบอิสระต่อกัน การทดสอบค่าแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ค่า
ความสัมพันธ์กนั ผลการศึกษา พบว่า
ปั จจัย ส่ วนประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ อาชี พ ระยะเวลาการใช้ง านตลาด
ออนไลน์ พบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการประสบความสําเร็ จในการ
ทําเกมออนไลน์อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปั จจัยด้านองค์ประกอบด้านสารสนเทศที่แตกต่างกันมีผลต่อการประสบความสําเร็ จในการ
ทําเกมออนไลน์ พบว่า องค์ประกอบด้านสารสนเทศในทุกด้านมีผลต่อความสําเร็ จในการทํา เกม
ออนไลน์ได้แก่ Hardware Software People Network Database Procedure อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติ
ที่ระดับ 0.05 และองค์ประกอบสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลางกับความประสบ
ความสําเร็ จในการทําเกมออนไลน์ 5 ด้าน ได้แก่ Software People Network Database Procedure ใน
นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ม ากกว่ า 0.5 และน้ อ ยกว่ า 0.8 ขณะที่ ด้ า น Hardware มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ
ความสําเร็ จใจการทําเกมออนไลน์ในระดับน้อยในนัยสําคัญทางสถิติ น้อยกว่า 0.5
คําสํ าคัญ : องค์ ประกอบสารสนเทศ ,การประสบความสํ าเร็จ ,เกมออนไลน์ ,ตลาดเกมออนไลน์
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2
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561)

1

Journal of Business Research and
Administration

Abstract

This study aims to study the information management strategy for the online game
operators. The sample used in this is user behavior online game market. The total number of 400
people which have been random. The tool used was a questionnaire and analyze the results of
confidence equals 851. information collected from the questionnaire will be analyzed by statistical
software packages and that are used in the data analysis include percentage, average, standard
deviation. T test. One-way ANOVA test and analysis to disobey values together. The study found
that
The factors include gender, age, income, demography section career duration to market
online. It found that the demographic factors which do not affect the different success in making
online games are not statistically significant at the 0.05
Harnessing elements, factors that affect different succeed in online games. It found that
information technology elements in all aspects affecting success in making online games include
Hardware Software Network Database People statistical Procedure policy for example 0.05 level
yasamkhan and composition with a moderate correlation with the succeed in online games, Software
Network Database People; 5 Procedure in statistical significance greater than 0.5 and less than 0.8
while Hardware side is correlated with success, to make online game to a lesser extent in the
statistical significance of less than 0.5
Keywords : MIS Element, Successful, Online game, Online games market.
บทนํา

เกม เป็ นสิ่ งที่มนุ ษย์หลายคนมักจะคิดว่าเป็ นเรื่ องสนุกและเป็ นเรื่ องง่าย นัน่ เพราะว่าผูท้ ี่ให้
สัมผัสกับประสบการณ์การเล่นเกมนั้นจะมีความรู ้สึกเพลิดเพลินและสนุกสนาน แต่นน่ั ไม่ได้แปลว่า
การทําเกมหรื อการสร้างเกมนั้นจะมีความสนุ กไปด้วยเหมือนกับสิ่ งที่หลายๆคนได้สัมผัสหลังจาก
เกมที่เกมออกสู่ ตลาดแล้ว นัน่ เพราะว่าการทําเกมนั้นจะต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง มีการแบ่งงาน
หลายส่ วน ซึ่ งต้องใช้บุคคลากรที่มีความรู ้ความสามารถในวิชาชี พเฉพาะทางจํานวนมาก และผูค้ น
เหล่านี้ตอ้ งผ่านประสบกาณ์มากมายเช่นกันถึงจะสามารถสร้างเกมขึ้นมาได้ อีกทั้งผูส้ ร้างทุกคนจะ
ไม่ ส ามารถเข้า ไปก้า วก่ า ยในส่ วนง่ า นของผูร้ ่ วมงานคนอื่ นได้ การสร้ า งเกมจึ ง ต้องอาศัย ความ
รั บ ผิ ด ชอบเป็ นอย่า งมาก ในข้า งต้น ของการทํา เกมนั้นจะถู ก แบ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ ว นใหญ่ นั่น คื อ
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โปรแกรมเมอร์ และ กราฟฟิ ก และจะมีส่วนเสริ มที่สามารถหาเพิ่มเติมแต่งได้โดยไม่จาํ เป็ นต้องใช้
วิชาชีพเฉพาะมากนัก
ทํา ไมเกมถึ ง ไม่ประสบความสํา เร็ จคํา ถามนี้ เป็ นที่ ถกเถี ยงกันมาอย่า งยาวนาน อาจเป็ น
เพราะว่าผูส้ ร้ างเกมสามารถสร้ างเกมที่คิดว่าเกมที่ ผูส้ ร้ างนั้นมีความสนุ กอย่างแน่ นอน แต่ผูส้ ร้ าง
ไม่ได้คาํ นึงถึงผูเ้ ล่นว่าผูเ้ ล่นต้องการสิ่ งที่เขาสร้างหรื อไม่ หรื อเกมที่สร้างนั้นกําลังตลาดในการซื้ อใน
ขณะนั้นมีหรื อไม่ เช่นเดียวกับผูส้ ร้างเกมมือสมัครเล่น ผูค้ นจําพวกนี้จะเป็ นนักเล่นเกมที่ทุ่มเทเวลา
ให้กบั การเล่นเกมมากกว่าการศึกษาเกม ซึ่ งจะส่ งผลให้ความคิดอ่านในภาพรวมมีนอ้ ยกว่าผูส้ ร้าง
เกม และไม่สามารถแก้ปัญหาในการดําเนิ นการได้ ผูส้ ร้างประเภทนี้ จะล้มเหลวตั้งแต่ก่อนเกมพวก
เขาจะวางขาย
จากที่กล่าวมากข้างต้นจะทําให้รู้วา่ คนเล่นไม่รู้วิธีสร้างและคนสร้างไม่รู้วิธีขายเกมถ้าอย่าง
นั้นนักวิชาการตลาดสามารถมาบริ หารการตลาดของอุตสาหกรรมเกมได้หรื อไม่น้ นั ต้องวิเคราะห์
จากความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกมด้วย เพราะถ้าผูบ้ ริ หารหรื อนักการตลาดเข้ามาบริ หาร
แต่ขาดความเข้าใจในอุ ตสาหกรรมที่ เฉพาะทางอย่างตลาดเกมนั้นโอกาสที่ จะประสบผลสําเร็ จก็
แทบไม่มีเช่นกัน เพราะฉะนั้นจึงสรุ ปได้วา่ ผูเ้ ล่นเกมไม่สามารถสร้างเกมได้ ผูส้ ร้างเกมไม่อาจขาย
สิ นค้าได้ ผูบ้ ริ หารไม่สามารถสร้างเกมได้
เพราะฉะนั้นผูท้ ี่สามารถสร้างเกมขึ้นมาได้น้ นั จึงต้องมีทกั ษะทั้งสามด้านอย่างครบถ้วนถึ ง
จะพร้อมเข้ามาทํางานในอุตสาหกรรมนี้ได้ ซึ่งบุคลาจําพวกนี้จะมีจาํ นวนน้อยมาก ๆ
ในมุมมองของตลาดโลกหรื อในภาพรวมของบุคคลอื่น ๆได้ถูกมองออกไปหลากหลายรู ปแบบตาม
ประเทศ สถานที่ ชุ มชน ต่าง ๆ ทําให้ภาพรวมสะท้อนสู่ สังคมออกมาในลักษณะที่แตกต่างกัน ซึ่ ง
เกมในปั จ จุ บ ั น ได้ ถู ก พัฒ นามาจากยุ ค อดี ต มาเป็ นอย่ า งมากในระยะเวลา 45 ปี ที่ ผ่ า นมา
(juropy.com/2014/01, 2556) เมื่อมองจากภาพรวมในอดี ตจะพบว่าอุตสาหกรรมเกมจะมีการเติบโต
ขึ้ น ในทุ ก ๆ ปี และจะมี ก ารเติ บ โตขึ้ น อย่า งต่ อ เนื่ อ งในอนาคตตามเทคโนโลยี ที่ ท ัน สมัย ยิ่ง ขึ้ น
(http://www.thaibizchina.com, 2555)
เนื่ องจากเกมถูกสร้างขึ้นให้ผเู ้ ล่นสามารถรับรู ้ถึงประสบการณ์ใหม่ๆที่ไม่สามารถหาได้ใน
ชี วิตจริ งและเพื่อเหตุผลนั้นเทคโนโลยีที่พฒั นายิ่งขึ้นจะทําให้ผูเ้ ล่นสามารถได้รับประสบการณ์ ที่
สมจริ งยิง่ ขึ้นนัน่ เป็ นสิ่ งที่สามารถบอกได้วา่ อุตสาหกรรมเกมนั้นจะยังพัฒนายิง่ ขึ้นไปได้อีกตราบใด
ที่เทคโนโลยีจะยังพัฒนาต่อไป
จะพบว่าประชากรส่ วนมากในโลกมี จาํ นวนหลักล้านไปจนถึ งสิ บล้านในทุก ๆ วันและ
ทุก ๆ ชัว่ โมงโดยเวลาที่ประชากรน้อยที่สุดอยูท่ ี่ 10 ล้านคน และมีจาํ นวนมากที่สุด 16 ล้านคนขึ้นไป
ในระยะเวลาความห่าง 1 ชัว่ โมง (http://store.steampowered.com/stats/, 2560)
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เป็ นข้อยืนยันว่าตลาดนี้มีผูใ้ ช้จาํ นวนมากเข้าออกพร้อมกันในเวลาพร้อมกันเป็ นจํานวนมากถึงหลัก
ล้าน นัน่ ทําให้ตลาดเกมในปั จจุบนั เป็ นที่น่าจับตามองอย่างมากเมื่อสํารวจจากจํานวนประชากรและ
อัตราการเติบโตจากในอดีต
งานวิจยั ฉบับนี้ จดั ทําขึ้นเพื่อศึกษาและนําไปประกอบกับธุ รกิ จอุ ตสาหกรรมของผูพ้ ฒ
ั นา
เกมผ่านระบบออนไลน์โดยปั จจุบนั ตลาดเกมได้มีการเติบโตอย่างรวดเร็ วในช่ วง 2 – 3 ปี ที่ผา่ นมา
ซึ่ งนําเชื่ อมโยงไปถึงองค์กรหรื อผูผ้ ลิตเกมเช่นกันแต่ไม่ใช่ทุกรายที่จะสามารถทําสิ นค้าออกมาตอบ
โจทย์ผบู ้ ริ โภค เพราะการจะจัดตั้งบริ ษทั หรื อสตูดิโอเกมขึ้นมานั้นต้องใช้ปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะ
เป็ นบุ ค ลากร เงิ น ทุ น การแวงแผนที่ ดี หลัก การทํา งาน ขั้น ตอนการทํา งาน การตลาด เป็ นต้น
แต่สิ่งหลัก ๆ ที่ทาํ ให้องค์กรหรื อบริ ษทั ผูผ้ ลิ ตเกมออนไลน์น้ ันดําเนิ นต่อไปได้คือผูซ้ ้ื อ กําลังของ
ผูซ้ ้ื อ หรื อความต้องการของผูซ้ ้ื อ โดยสิ่ งนี้เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งวิเคราะห์หาสาเหตุปัจจัยของผูซ้ ้ื อเพื่อตอบ
โจทย์ความต้องการของผูซ้ ้ือ
สิ่ งที่อุตสาหกรรมเกมและผูผ้ ลิตเกมส่ วนใหญ่มกั จะประสบปั ญหาในการทํากําไรก็คือการ
ใช้กลยุทธ์ในการขาย และการผลิ ตสิ นค้าให้ตอบโจทย์ผูซ้ ้ื อ ใน 2 – 3 ปี ที่ผ่านมามีเหล่าผูผ้ ลิตหน้า
ใ ห ม่ เ กิ ด ขึ้ น ม า ม าก มา ย แ ต่ มี อั ต ร า ก า ร ปร ะ ส บ คว า มสํ า เ ร็ จ ไ ม่ ถึ ง 1 0 % อ้ า ง อิ ง จาก
(https://www.developereconomics.com, 2557) จากการทําธุ รกิ จนี้ เนื่ องจากอุตสาหกรรมนี้ ต้องใช้
ความเข้าใจในตัวของสิ นค้า และผูบ้ ริ โภคที่ มีก ารเปลี่ ย นแปลงไปในทุ กปี ตามความทันสมัย ของ
เทคโนโลยี ทําให้ผผู ้ ลิตหน้าใหม่ที่มีกาํ ลังทรัพย์แต่ขาดความเข้าใจในตัวสิ นค้า และผูผ้ ลิตที่มีความ
เข้าใจแต่ขาดกลยุทธ์ ทางการขายต้องล้ม เหลวในการเข้ามาจับตลาดในทางธุ รกิ จเกมผ่า นระบบ
ออนไลน์
องค์ประกอบสารสนเทศนั้นมีมาตั้งแต่ยคุ เทคโนโลยีเริ่ มมามีบทบาทกับตลาดจนกลายเป็ นธุ รกิจมาก
ยิ่งขึ้นน้อยผูผ้ ลิตนักที่จะคํานึ งถึงเรื่ องนี้ เพราะผูผ้ ลิตส่ วนใหญ่จะมองไปที่การทําเกมที่ดีออกมาให้
ได้ มากกว่า การคํา นึ ง ถึ ง ตลาดและผู ้บ ริ โ ภค ทํา ให้ลื ม คํา นึ ง ถึ ง ความสํ า คัญ ขององค์ป ระกอบ
สารสนเทศ จนทําให้ยอดขายไม่เป็ นไปตามเป้ าที่ผผู ้ ลิตวางไว้ ถึงแม้วา่ องค์ประกอบสารสนเทศจะ
ไม่ใช่ทุกอย่างในการทําให้การลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ประสบความสําเร็ จได้ 100% แต่เป็ นอีกหนึ่ ง
กลยุทธ์ที่ผผู ้ ลิตไม่ควรมองข้ามและนําไปใช้ประโยชน์ในการผลิตเกมออกสู่ ตลาดออนไลน์ได้โดยที่
อัตราการล้มเหลวจะน้อยลงกว่าเดิม
งานวิ จ ัย ฉบับ นี้ จึ ง ทํา มาเพื่ อ ตอบโจทย์แ ละศึ ก ษาวิ ธี ก ารแก้ปั ญ หาเหล่ า นั้น เพื่ อ ให้ก าร
ประกอบธุ รกิจเกมออนไลน์น้ นั ประสบผลสําเร็ จได้โดยใช้กลยุทธ์ทางสารสนเทศซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี ซึ่ งเป็ นสิ่ งจําเป็ นไม่วา่ ยุคสมัยของตลาดเกมออนไลน์จะผ่าน
ไปกี่สมัยก็ตามแต่องค์ประกอบสารสนเทศก็ยงั เป็ นสิ่ งที่ไม่เปลี่ยนแปลงเช่นเดิม ทําให้ผจู ้ ดั ทําเลือกที่
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จะวิเคราะห์ และทําให้องค์ประกอบทางสารสนเทศเป็ นสิ่ งที่จะนํามาวิเคราะห์ความเกี่ ยวข้องกับ
ความสําเร็ จในการทําเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด
วัตถุประสงค์
1.เพื่ อศึ ก ษาปั จ จัย ประชากรศาสตร์ ที่ ส่ ง ผลต่อ ความสํ า เร็ จในการทํา เกมออนไลน์ ข อง
ผูใ้ ช้งานบนอินเตอร์ เน็ต
2.เพื่อศึกษาปั จจัยองค์ประกอบทางสารสนเทศทางการจัดการที่ส่งต่อความสําเร็ จในการทํา
เกมออนไลน์ของผูใ้ ช้งานบนอินเตอร์ เน็ต
สมมุติฐาน
1.ปั จจัยประชากรศาสตร์ อนั ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ระยะเวลาการใช้งานตลาดออนไลน์ ของผูใ้ ช้งาน
บนอินเตอร์ เน็ตต่างกันมีผลต่อความสําเร็ จในการทําเกมออนไลน์ที่แตกต่างกัน
2.ปั จจัยองค์ประกอบสารสนเทศทางการจัดการอันได้แก่ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครื อข่าย ข้อมูล
บุคลากร ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน ของผูใ้ ช้งานบนอินเตอร์ เน็ตต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อความสําเร็ จ
ในการทําเกมออนไลน์
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
วแปรตาม
ปัจจัยตัทางด้
านประชากรศาสตร์
-

เพศ
อายุ
รายได้
ระยะเวลาการใช้งานตลาด
ออนไลน์

ปัจจัยองค์ ประกอบสารสนเทศทางการ
จัดการ
- ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
- ซอฟต์แวร์ (Software)
- บุคลากร (PEOPLE)
- เครื อข่าย (Network)
- ข้อมูล (Database)
- ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
ขอบเขตการวิ
จัย
(Procedure)

ความสํ าเร็จในการทําเกมออนไลน์
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ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้ านประชากรศาสตร์ ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาครั้ งนี้ เป็ นผูใ้ ช้ง านบนระบบ
อินเตอร์ เน็ตหรื อระบบออนไลน์ไปยังผูใ้ ช้ที่มีงานอดิ เรกในประเภทการเล่นเกมไม่ว่าจะน้อยหรื อ
มาก ในประเทศไทย ผ่านทางระบบอินเตอร์ เน็ตในแหล่งกลุ่มผูใ้ ช้งานตลาด
ขอบเขตด้ า นองค์ ป ระกอบสารสนเทศ เป็ นการศึ ก ษาส่ วนประกอบในการใช้ง านของ
ผูใ้ ช้งานด้านองค์ประกอบสารสนเทศซึ่ งประกอบไปด้วย ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากร เครื อข่าย
ข้อมูล บุคลากร ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
ความสํ าเร็จในการผลิตเกมออนไลน์ ความสําเร็ จในการผลิตเกมออนไลน์เป็ นตัวประเมินใน
ด้านความสําเร็ จของผูผ้ ลิ ตเกมในตลาดออนไลน์โดยมีส่วนประกอบได้แก่ความพึงพอใจ,คุณภาพ
,ปริ มาณ
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.สามารถนําข้อมูลองค์ประกอบทางสารสนเทศไปใช้เป็ นกลยุทธ์ในการดําเนิ นธุ รกิจเกม
ออนไลน์ให้ประสบผลสําเร็ จต่อไป
2.สามารถวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ประชากรที่ ไ ด้แ ละประยุ ก ต์ใ ช้เ พื่ อ ตอบสนองต่ อ ตลาดเกม
ออนไลน์ได้ดียงิ่ ขึ้น
แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
Inspiration (2555) ปั จจัยประชากรศาสตร์ หมายถึ ง กระบวนการศึกษาเกี่ยวกับประชากร
และการเปลี่ ยนแปลงของประชากร ทําให้ทราบขนาดหรื อจํานวนคนที่มีอยู่ในแต่ละสังคม แต่ละ
ภูมิภาค และระดับโลก รวมทั้งศึกษาการกระจายตัวในด้านพื้นที่ของประชากร และองค์ประกอบ
ทางประชากร ได้แก่
Wikipedia (2560) เพศ หมายถึ ง สิ่ งที่แสดงลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศ
หญิ ง โดยองค์การอนามัยโลก ให้ความหมายไว้ว่า "คุ ณลักษณะของผูห้ ญิ งและผูช้ ายในบทบาท
ประกอบสร้างทางสังคม พฤติกรรม กิจกรรมและคุ ณลักษณะที่ให้สังคมพิจารณาว่าเป็ นผูช้ ายหรื อ
ผูห้ ญิง" ในขณะที่คาํ ว่า เพศ (Sex) มีความหมายในลักษณะทางชี ววิทยาของบุคคล ที่แบ่งเป็ นเพศ
หญิง และเพศชาย
พจนานุ ก รมราชบัณฑิ ตยสถาน (2534) อายุ หมายถึ ง เวลาที่ ดาํ รงชี วิต อยู่ เวลาชั่ว ชี วิ ต
ช่วงเวลานับตั้งแต่เกิดหรื อมีมาจนถึงเวลาที่กล่าวถึง ระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ เช่น อายุใบอนุ ญาตยานี้
หมดอายุแล้ว ระยะเวลาที่กาํ หนด รู ้ความยัง่ ยืนของสิ่ งนั้น ๆ
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กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ (2555) รายได้ หมายถึ ง ผลตอบแทนที่กิจการได้รับจากการขาย
สิ นค้าหรื อบริ การตามปกติ ของกิ จการรวมทั้ง ผลตอบแทนอื่ น ๆ ที่ ไม่ได้เกิ ดจากการดําเนิ นงาน
ตามปกติรายได้แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1.รายได้จากการขาย (Sale revenue) หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการขายสิ นค้าหรื อบริ การอัน
เป็ นรายได้จากการดําเนิ นงานตาม ปกติ เช่น กิจการซื้ อขายสิ นค้ารายได้ของกิจการ คือ รายได้จาก
การขายสิ นค้า ส่ วนกิจการให้บริ การ เช่น ซ่อมเครื่ องไฟฟ้า รายได้ของกิจการ คือ รายได้ค่าซ่อม
2.รายได้อื่น (Other incomes) หมายถึ ง รายได้ที่มิได้เกิ ดจากการดําเนิ นงานตามปกติ ของ
กิจการซึ่ งเป็ นรายได้ที่ไม่ใช่ รายได้จากการขายสิ นค้าหรื อบริ การนัน่ เอง
ระยะเวลาการใช้งาน หมายถึง เวลาในการดําเนิ นงาน ปฏิ บตั ิการ ของสิ่ ง ๆ หนึ่ ง ที่มีการ
ตอบสนองกับสิ่ งอีกสิ่ งหนึ่ ง เพื่อให้เกิดผลรับบางอย่างในรู ปแบบผลกระทบที่เกิ ดขึ้น จะหมดลง
ต่อเมื่อสิ่ งนั้นสู ญสลาย หรื อ ไม่ตอบสนองต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น
สรรค์ชยั พงศ์พุทธชาด (2547) องค์ประกอบสารสนเทศ หมายถึง องค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศซึ่ งเป็ นระบบสนับสนุนการบริ หารงาน การจัดการและปฏิบตั ิการของบุคคล ไม่วา่ จะเป็ น
ระดับ บุ ค คล ระดับ กลุ่ ม หรื อระดับ องค์ ก รไม่ ใ ช่ มี เ พี ย งเครื่ องคอมพิ ว เตอร์ เ ท่ า นั้ น แต่ ย ัง มี
องค์ป ระกอบอื่ น ๆที่ เกี่ ย วข้องกับ ความสํา เร็ จของระบบอี ก รวมเป็ น 5 องค์ป ระกอบ ซึ่ ง จะขาด
องค์ประกอบใดไม่ได้ ได้แก่
ฮาร์ ดแวร์ (Hardware) หมายถึง องค์ประกอบสําคัญของระบบสารสนเทศ หมายถึง เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รอบข้าง รวมทั้งอุปกรณ์สื่อสารสําหรับเชื่ อมโยงคอมพิวเตอร์ เข้าเป็ นเครื อข่าย
เช่น เครื่ องพิมพ์ เครื่ องกวาดตรวจเมื่อพิจารณาเครื่ องคอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็ นองค์ประกอบที่สําคัญประการที่
สอง ซึ่ งก็คือลําดับขั้นตอนของคําสั่งที่ จะสั่งงานให้ฮาร์ ดแวร์ ทาํ งาน เพื่อประมวลผลข้อมูลให้ได้
ผลลัพ ธ์ ตามความต้องการของการใช้ง าน ในปั จจุ บ นั มี ซ อฟต์แวร์ ระบบปฏิ บ ตั ิ ง าน ซอฟต์แวร์
ควบคุ มระบบงาน ซอฟต์แวร์ สําเร็ จ และซอฟต์แวร์ ประยุกต์สําหรับงานต่าง ๆ ลักษณะการใช้งาน
ของซอฟต์แ วร์ ก่ อ นหน้ า นี้ ผู ้ใ ช้ จ ะต้อ งติ ด ต่ อ ใช้ ง านโดยใช้ ข ้อ ความเป็ นหลัก แต่ ใ นปั จ จุ บ ัน
ซอฟต์แวร์ มีลกั ษณะการใช้งานที่ง่ายขึ้น โดยมีรูปแบบการติดต่อที่สื่อความหมายให้เข้าใจง่าย เช่น มี
ส่ วนประสานกราฟิ กกับผูใ้ ช้ที่เรี ยกว่า กุย (Graphical User Interface : GUI) ส่ วนซอฟต์แวร์ สําเร็ จที่
มี ใช้ในท้องตลาดทําให้การใช้งานคอมพิวเตอร์ ในระดับบุคคลเป็ นไปอย่างกว้างขวาง และเริ่ มมี
ลักษณะส่ งเสริ มการทํางานของกลุ่มมากขึ้น ส่ วนงานในระดับองค์กรส่ วนใหญ่มกั จะมีการพัฒนา
ระบบตามความต้องการโดยการว่าจ้าง หรื อโดยนักคอมพิวเตอร์ ที่อยูใ่ นฝ่ ายคอมพิวเตอร์ ขององค์กร
เป็ นต้น
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บุ คลากร (PEOPLE) หมายถึ ง ผูบ้ ริ หาร ผูพ้ ฒั นาระบบ นักวิเคราะห์ ระบบ และนักเขี ยน
โปรแกรม เป็ นองค์ ป ระกอบสํ า คัญ ในความสํ า เร็ จ ของระบบสารสนเทศ บุ ค ลากรมี ค วามรู ้
ความสามารถทางคอมพิ ว เตอร์ ม ากเท่ า ใดโอกาสที่ จ ะใช้ ง านระบบสารสนเทศและระบบ
คอมพิวเตอร์ ได้เต็มศักยภาพและคุม้ ค่ายิง่ มากขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะระบบสารสนเทศในระดับบุคคล
ซึ่ งเครื่ องคอมพิวเตอร์ มีขีดความสามารถมากขึ้น ทําให้ผใู ้ ช้มีโอกาสพัฒนาความสามารถของตนเอง
และพัฒนาระบบงานได้เองตามความต้องการ สําหรับระบบสารสนเทศในระดับกลุ่มและองค์กรที่มี
ความซับซ้อนจะต้องใช้บุคลากรในสาขาคอมพิวเตอร์ โดยตรงมาพัฒนาและดูแลระบบงาน
เครื อ ข่ า ย (Network) หมายถึ ง ระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ซึ่ งหมายถึ ง การเชื่ อ มต่ อ
คอมพิวเตอร์ ต้ งั แต่ 2 เครื่ องขึ้นไปเข้าด้วยกันด้วยสายเคเบิล หรื อสื่ ออื่น ๆ ทําให้คอมพิวเตอร์ สามารถ
รับส่ งข้อมูลแก่กนั และกันได้ ในกรณี ที่เป็ นการเชื่อมต่อระหว่างเครื่ องคอมพิวเตอร์ หลายๆ เครื่ องเข้า
กับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ที่เป็ นศูนย์กลาง เราเรี ยกคอมพิวเตอร์ ที่เป็ นศูนย์กลางนี้ ว่า โฮสต์
(Host) และเรี ยกคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็กที่เข้ามาเชื่อมต่อว่า ไคลเอนต์ (Client/Terminal)
ข้อมู ล (PEOPLE) หมายถึ ง องค์ประกอบที่ สําคัญอี กประการหนึ่ งของระบบสารสนเทศ
อาจจะเป็ นตัวชี้ ความสําเร็ จหรื อความล้มเหลวของระบบได้ เนื่ องจากจะต้องมีการเก็บข้อมูล จาก
แหล่ ง กํา เนิ ด ข้อ มู ล จะต้อ งมี ค วามถู ก ต้อ ง มี ก ารกลั่น กรองและตรวจสอบแล้ว เท่ า นั้น จึ ง จะมี
ประโยชน์ ข้อมูลจําเป็ นจะต้องมีมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้งานในระดับกลุ่มหรื อระดับ
องค์ ก ร ข้อ มู ล ต้อ งมี โ ครงสร้ า งในการจัด เก็ บ ที่ เ ป็ นระบบระเบี ย บเพื่ อ การสื บ ค้น ที่ ร วดเร็ ว มี
ประสิ ทธิ ภาพ
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน (Procedure) หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจนของผูใ้ ช้หรื อ
ของบุคลากรที่เกี่ ยวข้องก็เป็ นเรื่ องสําคัญอีกประการหนึ่ ง เมื่อได้พฒั นาระบบงานแล้วจําเป็ นต้อง
ปฏิบตั ิงานตามลําดับขั้นตอนในขณะที่ใช้งานก็จาํ เป็ นต้องคํานึ งถึงลําดับขั้นตอนการปฏิบตั ิของคน
และความสัมพันธ์กบั เครื่ อง ทั้งในกรณี ปกติและกรณี ฉุกเฉิ น เช่น ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล ขั้นตอน
การประมวลผล ขั้นตอนปฏิบตั ิเมื่อเครื่ องชํารุ ดหรื อข้อมูลสู ญหาย และขั้นตอนการทําสําเนาข้อมูล
สํา รองเพื่ อความปลอดภัย เป็ นต้น สิ่ ง เหล่ า นี้ จะต้องมี ก ารซัก ซ้อม มี ก ารเตรี ย มการ และการทํา
เอกสารคู่มือการใช้งานที่ชดั เจน
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องของความพึงพอใจ
นักวิชาการได้ให้ความหมายของความพึงพอใจต่าง ๆ พอสรุ ปได้ดงั นี้
ทวีพงษ์ หิ นคํา (2541, น. 8) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่าเป็ นความชอบของ
บุคคลที่มีต่อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใด ซึ งสามารถลดความดึงเครี ยดและตอบสนองความต้องการของบุคคลได้
ทําให้เกิดความพึงพอใจต่อสิ่ งนั้น
วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561)
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ธนี ย า ปั ญญาแก้ว (2541, น. 12) ได้ใ ห้ค วามหมายว่า สิ่ ง ที่ ท าํ ให้เกิ ดความพึ งพอใจที่
เกี่ยวกับลักษณะของงาน ปั จจัยเหล่านี้นาํ ไปสู่ ความพอใจในงานที่ทาํ ได้แก่ ความสําเร็ จ การยกย่อง
ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้า เมื่อปั จจัยเหล่านี้ อยู่ต่ าํ กว่า จะทําให้เกิ ดความไม่
พอใจงานที่ทาํ ถ้าหากงานให้ความก้าวหน้า ความท้าท้าย ความรับผิดชอบ ความสําเร็ จและการยก
ย่องแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานแล้ว พวกเขาจะพอใจและมีแรงจูงใจในการทํางานเป็ นอย่างมาก
วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม (2541, น. 754) ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง ความ
พอใจ การทําให้พอใจ ความสาแก่ใจ ความหนําใจ ความจุใจ ความแน่ใจ การชดเชย การไถ่บาปการ
แก้แค้นสิ่ งที่ชดเชย
วิรุฬ พรรณเทวี (2542, น. 11) ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจเป็ นความรู ้ สึกภายใน
จิตใจของมนุ ษย์ที่ไม่เหมือนกัน ซึ่ งเป็ นอยูก่ บั แต่ละบุคคลว่าจะคาดหมายกับสิ่ งหนึ่ ง สิ่ งใดอย่างไร
ถ้าคาดหวังหรื อมีความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดี จะมีความพึงพอใจมากแต่ในทาง
ตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรื อไม่พึงพอใจเป็ นอย่างยิ่ง เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สิ่ งที่ตนตั้งใจไว้วา่ จะมีมากหรื อน้อย
กาญจนา อรุ ณสุ ขรุ จี (2546, น. 5) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุ ษย์ เป็ นการแสดงออก
ทางพฤติกรรมที่เป็ นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็ นรู ปร่ างได้ การที่เราจะทราบว่า บุคคลมีความ
พึงพอใจหรื อไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน และต้องมีส่ิ งที่ตรงต่อ
ความต้องการของบุคคล จึงจะทําให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสร้างสิ่ งเร้าจึงเป็ นแรงจูงใจ
ของบุคคลนั้นให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้น
ระเบียบวิธีวจิ ัย
กลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ ได้แก่ ผูใ้ ช้งานตลาดเกมผ่านระบบออนไลน์ในประเทศไทย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 400 คน และมีเกณฑ์การให้คะแนนแบบ 5 ระดับ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างคัดเลื อกด้วยวิธีก ารสุ่ ม แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้การกําหนดขนาดของกลุ่ ม
ตัวอย่างโดยสู ตรคํานวณของ Yamane (1967) การทดสอบค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามโดยใช้
Cronbach’s Alpha ผลการทดสอบโดยรวมมี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.8 ขึ้ นไป ซึ่ งถื อ ว่ า
แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการเก็บ รวบรวมข้อมู ล เพื่ อการวิจยั ครั้ งนี้ มีข้ นั ตอนการสร้ างเครื่ องมื อ
ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาเทคนิ คและวิธีการสร้างแบบสอบถามจากงานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับปั จจัยหรื อตัวแปร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการศึกษา เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561)
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2. รวบรวมข้อมู ลที่ จะใช้ใ นการสร้ า งแบบสอบถาม โดยศึ กษาค้นคว้าจากหนังสื อวารสาร
เอกสาร และสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
3. ศึกษาสภาพความเป็ นจริ งของตลาดและอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับระบบ
ตลาด ระบบกลไกการทํางานของอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ ปั จจัยการประสบความสําเร็ จ
ตลอดจนพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับปั จจัยหรื อตัวแปรที่ใช้
ในการศึกษา สร้างแบบสอบถามฉบับร่ าง แล้วนําไปให้ผูม้ ีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้าน
การบริ หารการจัดการได้ตรวจสอบและแนะนําข้อบกพร่ อง
5. ปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถามฉบับร่ างแล้วนําไปทดสอบกับนักวิชาการในอุตสาหกรรมเกม
ออนไลน์ 4 ราย ในระหว่างวันที่ 10 – 20 สิ งหาคม 2560 ตลอดจนนําไปปรึ กษากับอาจารย์ที่
ปรึ กษา จากนั้นจึงนํามาปรับปรุ งแก้ไข และพิมพ์เป็ นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ต่อไป
6. แบบสอบถามที่สมบูรณ์ ประกอบด้วยคําถาม ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1.เป็ นคําถามเกี่ ยวกับคุ ณลักษณะของประชากรผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ รายได้
ระยะเวลาการใช้งานตลาดออนไลน์ โดยเป็ นข้อคําถามแบบ Check List
ตอนที่ 2.เป็ นคําถามเกี่ยวกับองค์ประกอบสารสนเทศ ได้แก่ Hardware, Software, People, Network,
Data Base, Procedure โดยเป็ นข้อคําถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 3.เป็ นคําถามเกี่ยวกับความสําเร็ จในการทําเกมออนไลน์ โดยข้อคําถาม จะถามถึง ความพึง
พอใจ,คุ ณภาพ,ปริ ม าณ,ความต้องการ,ชื่ อเสี ย ง โดยเป็ นข้อคํา ถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้จดั เก็บรวบรวมผ่านการแจกแบบสอบถามตามกลุ่ มผูใ้ ช้งานผ่านระบบออนไลน์
โดยตรง และ การแจกแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ผา่ นเว็บไซต์และแหล่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมเกมออนไลน์และติดตามเก็บกลับนํามาประมวลผล
ผลการวิจัย
การศึกษาการใช้กลยุทธ์สารสนเทศทางการจัดการสําหรับผูป้ ระกอบการเกมออนไลน์ ใน
ครั้ งนี้ ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิ ติในการประมวลผลแบบสอบถามจํา นวน 400 คน จากกลุ่ ม
ตัวอย่างที่กาํ หนดไว้ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 381 คน คิดเป็ น(ร้อยละ) 88.6 และเป็ นเพศหญิง
จํานวน 19 คน คิดเป็ น(ร้อยละ 4.4)
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุ 16 – 20 ปี จํานวน 200 คน คิดเป็ น(ร้อยละ 46.5) รองลงมามีอายุ 10 –
15 ปี จํานวน 117 คน คิดเป็ น(ร้ อยละ 27.2) อายุ 21-25 ปี จํานวน 45 คน คิดเป็ น(ร้ อยละ 10.5) อายุ
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26-30 ปี จํานวน 17 คน คิดเป็ น(ร้อยละ 4.0) อายุต่าํ กว่า 10 ปี จํานวน 14 คน คิดเป็ น(ร้อยละ 3.3)และ
อายุ30 ปี ขึ้นไป จํานวน 7 คน คิดเป็ น(ร้อยละ 1.6)
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรายได้ต่าํ กว่า 10,000 บาท จํานวน 342 คน คิดเป็ น(ร้อยละ 79.5) รองลงมามี
รายได้10,001-20,000 บาท จํานวน 36 คน คิดเป็ น(ร้อยละ 8.4) รายได้20,000-30,000 บาท จํานวน 13
คน คิดเป็ น(ร้อยละ 3.0) และมีรายได้30,000บาทขึ้นไป จํานวน 9 คน คิดเป็ น(ร้อยละ 2.1)
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระยะเวลาการใช้งานตลาดออนไลน์ต่าํ กว่า ปี 1 จํานวน 167 คน คิดเป็ น(ร้อย
ละ 38.8) รองลงมามี ระยะเวลาการใช้งานตลาดออนไลน์ 2-1ปี จํานวน 117 คน คิ ดเป็ น(ร้ อยละ
27.2) มีระยะเวลาการใช้งานตลาดออนไลน์ มากกว่า 5 ปี จํานวน 64 คน คิดเป็ น(ร้อยละ 14.9) และมี
ระยะเวลาการใช้งานตลาดออนไลน์ 3-2 ปี จํานวน 52 คน คิดเป็ น(ร้อยละ 12.1 )
การวิเคราะห์ องค์ ประกอบสารสนเทศ
ได้แก่ Hardware, Software, People, Network, Database และProcedure ซึ่ งวิเคราะห์ ขอ้ มู ลโดยการ
หาค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
องค์ป ระกอบสารสนเทศ ด้า นHardware ที่ มี ผ ลต่ อ ความสํ า เร็ จ ในตลาดเกมออนไลน์ ข องกลุ่ ม
ตัวอย่าง โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18
องค์ประกอบสารสนเทศ ด้านSoftware ที่มีผลต่อความสําเร็ จในตลาดเกมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94
องค์ประกอบสารสนเทศ ด้าน People ที่มีผลต่อความสําเร็ จในตลาดเกมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63
องค์ประกอบสารสนเทศ ด้าน Network ที่ มีผลต่อความสําเร็ จในตลาดเกมออนไลน์ของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ .334
องค์ประกอบสารสนเทศ ด้าน Database ที่มีผลต่อความสําเร็ จในตลาดเกมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ .373
องค์ป ระกอบสารสนเทศ ด้า น Procedure ที่ มี ผลต่อความสํา เร็ จในตลาดเกมออนไลน์ ข องกลุ่ ม
ตัวอย่าง โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68
การวิเคราะห์ ความสํ าเร็จในการทําเกมออนไลน์
ความสําเร็ จในการทําเกมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวมมีความความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า อุตสาหกรรมเกมมีโอกาสเติบโตมากกว่านี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 มี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมเกม มี
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.96 และ ค่าเฉลี่ ยที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ ความพึงพอใจที่มีต่อระบบเน็ตเวิร์ค มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 มีความพึงพอใจในระดับมาก
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ผลการวิเคราะห์ สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยด้านประชากรที่แตกต่างกันมีผลต่อความสําเร็ จในการทําเกมออนไลน์แตกต่าง
กัน ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาการใช้งานตลาดออนไลน์โดยผูว้ ิจยั ใช้สถิติ t-test กับ
ตัวแปร เพศ ซึ่ งเป็ นความแตกต่างของค่าเฉลี่ ย 2 กลุ่ม และใช้สถิติความแปรปรวนทางเดี ยว (OneWay ANOVA) กับตัวแปร อายุ รายได้ต่อเดื อน ระยะเวลาการใช้งานตลาดออนไลน์ ซึ่ งเป็ นความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม ผลการวิเคราะห์มีรายละเอียด พบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
ในทุ กด้านไม่มีผลต่อความสําเร็ จในการทํา เกมออนไลน์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ 0.05 (Sig >
0.05)
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยด้านองค์ประกอบสารสนเทศ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความสําเร็ จในการทําเกม
ออนไลน์ สั ม พันธ์ ก ัน ได้แก่ Hardware, Software, People, Network, Database และProcedure โดย
ผูว้ ิจยั ใช้สถิ ติ Correlation เพื่อวิเคราะห์ หาค่าความสัมพันธ์ ภายในและใช้สถิ ติ Regression ในการ
วิเคราะห์ หาค่ า ความสั ม พันธ์ ระหว่า งตัวแปรผลการวิเคราะห์ รายละเอี ย ด พบว่า องค์ป ระกอบ
สารสนเทศในทุกด้านมีความสัมพันธ์ต่อความสําเร็ จในการทําเกมออนไลน์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 (Sig < 0.05)
อภิปรายผล
จากการศึกษาพบว่าปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ในทุกด้านไม่มีผลต่อความสําเร็ จในการทํา
ธุ รกิจตลาดเกมออนไลน์ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสรรค์ชยั พงศ์พุทธชาต(2552,น. 76) ได้ศึกษา
เรื่ องของความคิดเห็นของพนักงานการประปานครหลวงต่อความสําเร็ จในการใช้ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริ หาร พบว่าปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความคิดเห็ นของพนักงาน
การประปานครหลวงต่ อ ความสํา เร็ จในการ ใช้ระบบสารสนเทศเพื่ อการบริ หาร อย่า งมี ไ ม่ มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ในการศึกษาพบว่า ประชากรศาสตร์ ที่มีความแตกต่างกัน ไม่วา่ จะเป็ นด้าน เพศ อายุ รายได้
หรื อ อายุการใช้งานตลาดออนไลน์ ไม่ได้มีผลต่อการตัดสิ นใจเล่นเกม และไม่มีผลต่อการประสบ
ผลสําเร็ จในตลาดเกมออนไลน์ อีกทั้งระบบการตรวจสอบของตลาดยังไม่มีความสามารถในการคัด
กรองประชากรที่มีประสิ ทธิ ภาพในการเข้าไปใช้บริ การ เช่น การปลอมแปลงอายุเพือ่ เข้าไปซื้อเกมที่
จํากัดอายุในการเล่น โดยผูท้ ี่ปลอมแปลงเข้าไปซื้ อผูผ้ ลิตไม่สามารถทราบอายุที่แท้จริ งของผูซ้ ้ื อได้
หรื อการเปลี่ ยนLocationของเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อการซื้ อเกมข้ามประเทศ ที่เปิ ดขายเฉพาะบาง
ประเทศ ทําให้ตลาดตรงนี้ ขาดการคัดกรองที่ละเอียดและรอบคอบ เป็ นอีกหนึ่ งเหตุผลที่วา่ ผูเ้ ล่นที่มี
สถานะแตกต่างกัน แต่องค์ประกอบในการเล่นเกมเหมือนกัน ไม่วา่ ตัวแปรด้านปั จจัยประชากรจะ
แตกต่างกันเพียงใดก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการเล่นเกม และ การประกอบการของผูผ้ ลิตเกมออนไลน์
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ทั้งนี้หากต้องการใช้ระบบมีประสิ ทธิ ภาพทางตลาดออนไลน์ควรจะมีการคิดค้นโปรแกรมที่สามารถ
ระบุตวั ตนของผูใ้ ช้เล่นการถ่ายรู ปหน้าผูใ้ ช้ในขณะนั้นและอัพโหลดรู ปบัตรประชาชน จากนั้นให้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบความเหมือนของผูใ้ ช้ในขณะนั้นกับบัตรประชาชน ที่ผสู ้ มัครใช้
บริ การว่าเป็ นคนๆเดียวหรื อไม่ เพื่อยืนยันและตรวจสอบความถูกต้องของผูใ้ ช้กบั การจัดการตัวตน
ของผูใ้ ช้บ ริ ก ารบนตลาดออนไลน์ อาจจะทํา ให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงทางด้า นประชากรมากขึ้น
เพราะจะมีปัจจัยด้านอายุเข้ามาเกี่ยวข้องกับการใช้บริ การตลาดเกมออนไลน์
สําหรับด้านองค์ประกอบสารสนเทศนั้นผูอ้ อกแบบส่ วนใหญ่ หรื อ ผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่
ไม่ได้คาํ นึ งถึงความสําคัญของระบบองค์ประกอบสารสนเทศมากนัก เป็ นเพราะผูป้ ระกอบการเกม
ส่ วนใหญ่มีแนวคิดในการพัฒนาเกมที่คาดว่าจะประสบผลสําเร็ จได้โดยอิงตามหลักความต้องการ
ของตลาดที่ประสบผลสําเร็ จ หรื อสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนเพื่อให้เกมเป็ นที่สนใจของผูเ้ ล่น
แต่ท้ งั นี้หากผูป้ ระกอบการขาดกลยุทธ์ในการจัดการบริ หารก่อนเข้าสู่ ตลาดจริ งเช่นถ้าผูป้ ระกอบการ
ต้องการจะทําเกมออกมาเป็ นที่แตกต่างจากผูผ้ ลิตรายอื่นในอุตสาหกรรม ผูป้ ระกอบการควรจะต้อง
มุ่งเน้นให้ความสําคัญในองค์ประกอบทางด้าน Hardware ที่ปรากฎตามผลการวิจยั ว่าส่ งผลต่อระดับ
ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคในระดับมาก มาสร้างเป็ นจุดเด่นในการออกแบบเกมเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างถูกต้องตรงตามความต้องการได้ดียง่ิ ขึ้น และยังเป็ นการช่ วยลด
โอกาสล้มเหลวในการทําธุ รกิจเกมออนไลน์ของผูป้ ระกอบการอีกด้วย
ผูใ้ ช้งานในยุคปั จจุบนั มี ความจํานวนมากขึ้นในทุกปี เนื่ องจากเทคโนโลยีในยุคปั จจุ บ นั มี
ความก้าวหน้าและสามารถเข้าถึงผูใ้ ช้งานได้ทุกเพศทุกวัยทุกสถานะภาพมากขึ้น ทําให้กลุ่มลูกค้ามี
การเติบโตขึ้นเรื่ อย ๆ ตามการเติบโตของเทคโนโลยี และผูใ้ ช้บริ การปั จจุบนั และผูป้ ระกอบการ
ปั จจุ บนั สามารถรั บรู ้ ถึงเรื่ องดังกล่าวเมื่ อเที ยบได้จากคะแนนการแบบสอบถามถึ งเรื่ องอัตราการ
เติ บโตของตลาดเกมออนไลน์ ซึ่ งมี ค่าเฉลี่ ยคะแนนมากที่ สุดถึ ง 4.30 และเป็ นค่าที่ มากที่ สุดของ
หัวข้อความสําเร็ จในธุ รกิ จเกมออนไลน์ ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรคํานึ งถึ งความรวดเร็ วในการ
เติ บโตของอุ ตสาหกรรมเพื่อปรั บเปลี่ ยนกลยุทธ์ การผลิ ตเกมให้ตอบสนองกับความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคในยุคปั จจุบนั
จากผลการศึ กษาพบว่า องค์ป ระกอบสารสนเทศ 5 ประการ ได้แก่ Hardware, Software, People,
Network, Database และProcedure ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ความสํ า เร็ จ ในการทํา เกม
ออนไลน์ แตกต่ า งกัน เนื่ องจากองค์ป ระกอบในแต่ล ะด้า นจะมี ผ ลต่ อความสํา เร็ จในการทํา เกม
ออนไลน์ ดังนั้น ในการสร้างเกมออนไลน์ ผูป้ ระกอบการจึงควรพิจารณาองค์ประกอบสารสนเทศ
ทั้ง 5 ด้าน โดยไม่ควรให้น้ าํ หนักหรื อความสนใจในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ งมากเกิ นไป
ซึ่ งสอดคล้อ งกับ งานวิ จ ัย ของ สิ ริ ล ัก ษณ์ ไชยวงศ์ (2552 ,น. บทคัด ย่อ ) ได้ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การ
ปฏิ บตั ิ งานการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการกองทุ นหมู่บา้ นป่ าพร้ าวนอก อําเภอเมื อง
วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561)
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จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าปั ญหาสภาพการนําระบบสารสนเทศมาใช้จดั การด้านบัญชี ของ
กองทุ นหมู่บา้ น โดยใช้คอมพิวเตอร์ มาจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลทางด้านบัญชี ศักยภาพของ
บุคลากรที่ร่วมกันทํางานในกองทุนหมู่บา้ นมีความสําคัญในการบริ หารงานจัดระบบสารสนเทศของ
กองทุนหมู่บา้ น ไม่วา่ จะเป็ นการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลเป็ นสารสนเทศ และ
การนําข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์สามารถนําไปใช้ในการพิจารณาตัดสิ นใจหรื อดําเนิ นการ
ตามวัตถุประสงค์ตามความต้องการของกองทุนหมู่บา้ น ซึ่ งถ้าองค์ประกอบสารสนเทศ 5 ประการ
ได้แก่ Hardware, Software, People, Network, Database และProcedure ประสบปั ญหาและอุปสรรค
และไม่ ส ามารถทํา งานได้ จะทํา ให้ระบบสารสนเทศนั้นใช้ง านได้ไม่เต็ม ประสิ ท ธิ ภาพ และยัง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของรังสิ ทธ์ จับใจนาย (2552 ,น. 132 - 136) ได้ศึกษาปั ญหาและแนวทางใน
การแก้ไขปั ญหาจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุดรธานี เขต 4 ผลการศึกษาพบว่า การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศในโรงเรี ยน มีปัญหาอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการนําข้อมูลไปใช้มีปัญหาอยูใ่ นระดับมาก
ส่ วนด้านการวิเคราะห์ขอ้ มูล ด้านการจัดเก็บข้อมูล ด้านการ ประมวลผลข้อมูล ด้านการตรวจสอบ
ข้อมูล และด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลมีปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยองค์ประกอบสารสนเทศ
ทางการจัดการ
- ซอฟต์แวร์ (Software)
- ข้อมูล (Database)
- บุคลากร (PEOPLE)
- เครื อข่าย (Network)

ความสํ าเร็จในการทําเกม
ออนไลน์

กรอบแนวคิดใหม่
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หลั ง จากศึ ก ษาและใช้ โ ปรแกรมสํ า เร็ จรู ปประมวลผลทํา ให้ ท ราบว่ า ปั จ จั ย ด้ า น
ประชากรศาสตร์ ไม่ มีผลต่ อความสํา เร็ จในการทํา เกมออนไลน์ และองค์ประกอบสารสนเทศน์
มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ ความสํ า เร็ จ ในการทํา เกมออนไลน์ ได้ แ ก่ Software, Database, PEOPLE,
Network ซึ่ งมีค่าความสัมพันธ์กบั ความสําเร็ จในการทําเกมออนไลน์ในระดับ ปานกลาง และมีค่า
Sig = .000*
โดยจากการศึ กษาดังกล่ าวจะสามารถทําให้เราสามารถกํา หนดจุ ดแข็ง ของการเลื อกใช้
องค์ประกอบสารสนเทศในการทํามาทําให้การทําเกมออนไลน์ประสบผลสําเร็ จได้รวมทั้งสิ้ น 4 ตัว
ด้วยกันโดยควรโฟกัสทีละจุดในการทําเกมออนไลน์อย่างเช่น
ด้าน Software ทางผูป้ ระกอบการควรออกแบบเกมที่มีกราฟฟิ กที่สวยงาม และระบบเกมจะต้องมี
ความรวดเร็ วในการตอบสนองกับผูเ้ ล่น และระบบเกมมีความง่ายต่อการเล่น
ด้ า น People ผู ้ป ระกอบการควรออกแบบเกมที่ ใ ห้ ผู ้เ ล่ น สามารถพัฒ นาความสามารถใน
ชีวติ ประจําวันจากการเล่นเกม และใช้ระบบฟังชัน่ ในเกมได้อย่างคุม้ ค่า
ด้าน Network พบว่าระบบเน็ตเวิร์คในปั จจุบนั มีความหลากหลายต่อการใช้บริ การ มีความรวดเร็ ว
และระบบเน็ ตเวิร์ค มี ค วามเสถี ย รและมี คุณภาพในการใช้ง าน ดัง นั้นผูป้ ระกอบการจึ ง สามารถ
ออกแบบเกมที่เหมาะสมกับระบบเน็ตเวิร์คในปั จจุบนั ได้ง่าย
ด้าน Database ในปั จจุบนั ผูป้ ระกอบการสามารถเก็บข้อมูลลู กค้าได้ในปริ มาณมาก และมี
การตรวจสอบตัวตนของลูกค้าชัดเจน ทําให้เกิดความน่าเชื่อถือของการเก็บ
การเลื อ กใช้อ งค์ ป ระกอบทางด้า นสารสนเทศน์ เ หล่ า นี้ จะช่ ว ยเพิ่ ม โอกาสการทํา เกม
ออนไลน์ ใ ห้ป ระสบผลสํา เร็ จมากยิ่ง ขึ้ น ทํา ให้ผูท้ าํ เกมออนไลน์ ใ นปั จจุ บ ันสามารถผลิ ต เกมที่
สามารถตอบโจทย์ตลาดออกมาได้อย่างตรงจุดเพื่อลดโอกาสการล้มเหลวในการทําเกมออนไลน์
เพื่อทําให้การทําเกมออนไลน์ตอบโจทย์ผบู ้ ริ โภค
ข้ อเสนอแนะของผู้จัดทํา
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั ในครั้งนี้ จากการวิจยั ในครั้งนี้พบว่าองค์ประกอบของสารสนเทศมี ผลต่อ
ความสําเร็ จในการทําเกมออนไลน์ ดังนั้น ทางผูป้ ระกอบการเกมออนไลน์จึงควรให้ความสําคัญกับ
ปั จจัยองค์ประกอบสารสนเทศ และใช้กลยุทธ์ ทางองค์ประกอบสารสนเทศเพื่อช่ วยเป็ นอี กหนึ่ ง
เครื่ องมือในการดําเนิ นงานเพื่อประสบผลสําเร็ จในการทําธุ รกิ จในตลาดเกมออนไลน์โดยสามารถ
เลือกใช้กลยุทธ์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ด้าน Hardware ทางผูป้ ระกอบการควรออกแบบเกมที่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในการช่วยเล่นเกมและ
อุปกรณ์ที่ช่วยเล่นเกมจะต้องมีปริ มาณและคุณภาพที่เพียงพอ
ด้าน Software ทางผูป้ ระกอบการควรออกแบบเกมที่มีกราฟฟิ กที่สวยงาม และระบบเกมจะต้องมี
ความรวดเร็ วในการตอบสนองกับผูเ้ ล่น และระบบเกมมีความง่ายต่อการเล่น
วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561)
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ด้ า น People ผู ้ป ระกอบการควรออกแบบเกมที่ ใ ห้ ผู ้เ ล่ น สามารถพัฒ นาความสามารถใน
ชีวติ ประจําวันจากการเล่นเกม และใช้ระบบฟังชัน่ ในเกมได้อย่างคุม้ ค่า
ด้าน Network พบว่าระบบเน็ตเวิร์คในปั จจุบนั มีความหลากหลายต่อการใช้บริ การ มีความรวดเร็ ว
และระบบเน็ ตเวิร์ค มี ค วามเสถี ย รและมี คุณภาพในการใช้ง าน ดัง นั้นผูป้ ระกอบการจึ ง สามารถ
ออกแบบเกมที่เหมาะสมกับระบบเน็ตเวิร์คในปั จจุบนั ได้ง่าย
ด้า น Database ในปั จจุ บ นั ผูป้ ระกอบการสามารถเก็บ ข้อ มู ล ลู ก ค้า ได้ใ นปริ ม าณมาก และมี ก าร
ตรวจสอบตัวตนของลูกค้าชัดเจน ทําให้เกิดความน่าเชื่ อถือของการเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า และธุ รกิจ
มีการจําแนกอายุของผูเ้ ล่นที่ดีเหมาะสม ซึ่ งจะทําให้การออกแบบเกมออนไลน์สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มได้ง่ายขึ้น
ด้าน Procedure ผูป้ ระกอบการควรออกแบบขั้นตอนการชําระค่าบริ การมีความรวดเร็ วและถู กต้อง
รวมถึ งขั้นตอนการใช้ง าน,เล่ นเกมง่ ายต่อความเข้าใจของท่า น และออกแบบขั้นตอนในการขอ
ค่าบริ การคืนให้ง่ายและเร็ วที่สุด นอกจากนี้ ควรออกแบบเกมออนไลน์ที่ใช้ระยะเวลาในการเคลี ยร์
เกมที่เหมาะสมอีกด้วย
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
จากการวิจยั เรื่ องปัจจัยองค์ประกอบสารสนเทศทางการจัดการที่ส่งผลต่อความสําเร็ จในการ
ทําเกมออนไลน์ของผูใ้ ช้งานบนอินเตอร์ เน็ตผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังต่อไปนี้
1.ควรศึกษาสภาพของตลาดและการแข่งขันในทุกครั้งที่เริ่ มทําการวิจยั ใหม่เพราะเนื่ องจาก
ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงทําให้มีการเติบต่ออย่างต่อเนื่อง
2.ควรเพิ่มการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายๆประเทศเพิ่มเติมเพื่อกระจายความเป็ นไปได้ใน
การเติบโตของตลาดและลดความเสี่ ยงในการคาดเคลื่อนของข้อมูล
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ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อประสิ ทธิภาพในการจัดการคลังสิ นค้ า ของพนักงาน บริษทั แอ็คเซส
มัลติมเี ดีย
FACTORS AFFECTING WAREHOUSE MANAGEMENT EFFICIENCY
PERSONNEL OF ACCESS MULTIMEDIA CO., LTD.
พัทธนันท์ คทาธรทรัพย์กลุ 1 และ ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม2

-------------------------------------------------

บทคัดย่ อ

การศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการจัด การคลัง สิ น ค้า ของพนัก งาน
บริ ษัท แอ็ ค เซส มัล ติ มี เ ดี ย จํา กัด โดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพในการจัดกาคลังสิ นค้า ตลอดจนศึ กษาถึ งกิ จกรรมการจัดการคลังสิ นค้าที่มี ผลต่ อ
ประสิ ท ธิ ภาพในการจัดการคลัง สิ นค้า ของ บริ ษ ทั แอ็ค เซส มัล ติ มี เดี ย จํา กัด ประชากรที่ ใ ช้ใ น
การศึ กษา คื อ พนักงานบริ ษทั แอ็คเซส มัลติมีเดี ย จํากัด ในการ ศึกษาครั้ งนี้ จึงได้ทาํ การศึ กษา
ประชากรทั้งหมดเนื่องจากมีประชากรน้อย
ผูว้ ิจยั จึ งใช้ประชากรทั้งหมดเป็ นกลุ่มตัวอย่างสําหรั บทําการศึ กษาวิจยั ในครั้งนี้ รวม 105
ท่าน ผลการวิจยั พบว่ากลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย (ร้ อยละ 52.4) มี อายุระหว่าง 21-30 ปี
(ร้อยละ 60.0) มีระยะเวลาในการทํางาน 1 ปี และน้อยกว่า (ร้อยละ 37.1) มีการศึกษาสู งสุ ดส่ วนใหญ่
อยูใ่ นระดับตํ่ากว่าปริ ญญาตรี (ร้อยละ 56.2) ระดับการดําเนิ นงานกิจกรรมการจัดการคลังสิ นค้าของ
พนักงานบริ ษทั แอ็คเซส มัลติมีเดี ย จํากัด ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ ย 4.01
และเมื่อวิเคราะห์รายด้านพบว่า ระดับการดําเนิ นงานกิจกรรมการจัดการคลังสิ นค้าอยูใ่ นระดับมาก
ทุกรายข้อ ระดับความคิดเห็นของพนักงาน บริ ษทั แอ็คเซส มัลติมีเดีย จํากัด เกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพ
การจัดการคลังสิ นค้าในภาพรวมทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.89 และเมื่อวิเคราะห์รายด้าน
พบว่า ความคิ ดเห็ นของพนักงานบริ ษทั แอ็ค เซส มัล ติ มี เดี ย จํา กัด เกี่ ย วกับ กิ จกรรมการจัดการ
คลังสิ นค้าโดยส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับมากทุกรายข้อ โดยเรี ยงคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ด 3 อันดับแรกได้ดงั นี้
ด้านเวลา มีคะแนนเฉลี่ ย 3.85 ด้านความเสี่ ยง มีคะแนนเฉลี่ ย 3.80 และ ด้านต้นทุน มีคะแนนเฉลี่ย
3.76 ตามลําดับ
คําสํ าคัญ

: คลังสิ นค้ า ประสิ ทธิภาพ

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1
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Abstract

The objective of this research was to study personal factors affecting warehouse
management efficiency and warehouse management activities affecting warehouse management
efficiency of Access Multimedia Co., Ltd. The population of this study was employees of Access
Multimedia Co., Ltd. The researcher thus studied all population due to less number of the population
and used all population as the sample (n=105). The results of this research showed that the sample
mostly was males (52.4%), those aged between 21-30 years (60.0%), those with 1 year or less of
working experience (37.1%), and those graduated with below a bachelor’s degree (56.2%), 2)
overall warehouse management activities implementation among employees of Access Multimedia
Co., Ltd. was at a high level with a mean score of 4.01. When individual aspect was considered, all
aspects of warehouse management activities implementation were at a high level. Overall
employees’ opinion towards warehouse management efficiency was at a high level with a mean
score of 3.89. When individual aspect was considered, employees’ opinion towards all aspects of
warehouse management activities was at a high level. The three highest mean score aspects were
time(mean=3.85), risk (mean=3.80), and cost (mean = 3.76), respectively.
Keywords: Management Efficiency Warehouse
บทนํา

ในปั จจุบนั คลังสิ นค้านับว่าเป็ นเครื่ องมือที่สําคัญที่ จะช่ วยให้การประกอบธุ รกิจบรรลุ ผล
สํา เร็ จตามวัตถุ ป ระสงค์น้ ัน ดัง นั้น การวัดประสิ ท ธิ ภาพของคลัง สิ น ค้า ที่ ดี และถู ก ต้อง จะช่ วย
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริ หารคลังสิ นค้าได้เพราะผูจ้ ดั การคลังสิ นค้าจะสามารถทราบได้ว่าตัว
แปรใดบ้าง ที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพของคลังสิ นค้าการวางแผนการบริ หารจัดการคลังสิ นค้าเป็ นส่ วน
หนึ่งในยุทธศาสตร์ การทํางานที่มีความสําคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจประสบความสําเร็ จ
ประสิ ท ธิ ภาพของคลัง สิ นค้า ที่ดีและถู ก ต้อง จะช่ วยก่ อให้เกิ ดประโยชน์ ต่อการบริ หาร
คลังสิ นค้าได้เพราะผูจ้ ดั การคลังสิ นค้าจะสามารถทราบได้วา่ ตัวแปรใดบ้าง ที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
ของคลังสิ นค้าการวางแผน การบริ หารจัดการคลังสิ นค้าเป็ นส่ วนหนึ่งในยุทธศาสตร์ การทํางานที่มี
ความสําคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจประสบความสําเร็ จ และสามารถต่อสู ้กบั คู่แข่งในด้านการแข่งขันทาง
ธุ รกิจได้ ซึ่ งคลังสิ นค้ามีความสําคัญที่สุดในระบบโลจิสติกส์ในการบริ หารการจัดการคลังสิ นค้าซึ่ ง
ต้องมีองค์ประกอบที่สาํ คัญหลายอย่างเข้ามาร่ วมด้วย
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บริ ษทั แอ็คเซส มัลติมีเดี ย จํากัด ทําธุ รกิ จเกี่ ยวกับการติ ดตั้งงานสื่ อสาร โทรคมนาคมต่างๆ การ
จัดการคลังสิ นค้าจึงเป็ นส่ วนสําคัญของบริ ษทั ทั้งด้านเวลา ต้นทุน แต่บริ ษทั แอ็คเซส มัลติมีเดี ย
จํากัด ยังขาดการบริ หารจัดการคลังสิ นค้าที่ดี และยังประสบกับปั ญหา การตรวจนับสิ นค้าในแต่ละ
เดือนไม่ตรงกับยอดสิ นค้าที่เบิก-จ่ายจริ ง โดยประเมินจากการภาพรวมของปั ญหาในงานการจัดการ
คลังสิ นค้าและผลสรุ ปของยอดการตรวจนับสิ นค้าที่ไม่ถูกต้องในแต่ละเดื อนของบริ ษทั แอ็คเซส
มัลติมีเดีย จํากัด ณ ปั จจุบนั แล้วหาแนวทางการแก้ไขปั ญหาและผลกระทบต่อคลังสิ นค้าและยอด
การตรวจนับสิ นค้าทุกสิ้ นเดือน การตรวจนับสิ นค้าในแต่ละเดือนไม่ตรงกับยอดสิ นค้าที่เบิก-จ่ายจริ ง
ทําให้ตน้ ทุนของสิ นค้านั้นเพิ่มมากขึ้น
โดยผูศ้ ึกษาจะทําการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการจัดการคลังสิ นค้า กรณี ศึกษา
บริ ษทั แอ็คเซส มัลติมีเดีย จํากัด เนื่ องจากบริ ษทั แอ็คเซส มัลติมีเดีย จํากัด ยังมิได้มีการบริ หารการ
จัดการคลังสิ นค้าที่เป็ นระบบ และยังประสบกับปั ญหาการตรวจนับสิ นค้าในแต่ละเดือนไม่ตรงกับ
ยอดสิ นค้าที่เบิก – จ่ายจริ ง ซึ่ งส่ งผลให้เกิดปั ญหาเรื่ องการเบิกจ่ายสิ นค้าที่ไว้ สําหรับใช้ในการผลิต
บริ ษทั แอ็คเซส มัลติ มีเดี ย จํากัด เปิ ดดําเนิ นกิ จการเมื่ อปี พ.ศ. 2544 เป็ นบริ ษทั ที่ ทาํ เกี่ ยวกับการ
ติดตั้ง งานสื่ อสาร โทรคมนาคม ต่างๆ โดยคํานึงถึงคุณภาพที่ดีเป็ นหลักในการเลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์
ที่หลากหลาย และเหมาะสมกับงาน และเป็ นเครื่ องจักรใหม่นาํ สมัย ใช้บุคลากรที่เชี่ ยวชาญ และมี
คุณ จิรัฏฐ์ ดําศรี เป็ นผูก้ ่อตั้งบริ ษทั (บริ ษทั แอ็คเซส มัลติมีเดียจํากัด)
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการจัดการคลังสิ นค้าของ พนักงาน
แอ็คเซส มัลติมีเดีย จํากัด
2. เพื่อศึกษากิจกรรมการจัดการคลังสิ นค้าที่ มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพในการจัดการ
คลังสิ นค้าของ พนักงาน แอ็คเซส มัลติมีเดีย จํากัด
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กรอบแนวคิดในงานวิจัย

-

-

ปั จจัยส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
ประสบการณ์ในการทํางาน
กิจกรรมการจัดการคลังสิ นค้า
การรับสิ นค้า
การจัดเก็บสิ นค้า
การนําสิ นค้าออกจากที่เก็บสิ นค้า
การจัดโซนคลังสิ นค้า

ประสิ ทธิ ภาพในการจัดการ
คลังสิ นค้า
- เวลา
- ต้นทุน
- ความเสี่ ยง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในงานวิจยั

สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์ในการทํางาน ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน
มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพของการจัดการคลังสิ นค้า ของบริ ษทั แอ็คเซส มัลติ มีเดี ย จํากัด ที่
ต่างกัน
2. กิจกรรมการจัดการคลังสิ นค้า ได้แก่ การรับสิ นค้า การจัดเก็บสิ นค้า การนําสิ นค้าออกจาก
ที่ เ ก็ บ สิ น ค้า การจัด โซนคลัง สิ น ค้า มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ประสิ ท ธิ ภ าพของการจัด การ
คลังสิ นค้า ของบริ ษทั แอ็คเซส มัลติมีเดีย จํากัด
นิยามศัพท์
1. ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล หมายถึ ง ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลประกอบด้ว ยอายุ เพศ ขนาดครอบครั ว
สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชี พ การศึกษา เหล่านี้ เป็ นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่ วน
การตลาด ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เป็ นลักษณะที่สาํ คัญ
2. อายุ หมายถึง อายุของพนักงานที่นบั ถึงวันที่ตอบแบบสอบถาม
3. เพศ หมายถึง เพศของพนักงานที่ตอบแบบสอบถาม
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4. ระดับการศึกษา หมายถึง วุฒิการศึกษาสู งสุ ดที่พนักงานได้รับในปั จจุบนั แบ่งเป็ น 3 ระดับ
คือ ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี ปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี
5. ระยะเวลาในการทํางาน หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่เริ่ มปฏิบตั ิงานในบริ ษทั
6. การจัดการคลังสิ นค้า หมายถึง กระบวนการผสมผสานทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้การดําเนิ น
กิ จการคลัง สิ นค้า เป็ นไปอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ผล และบรรลุ ผลสํา เร็ จตามวัตถุ ป ระสงค์ข อง
คลังสิ นค้าแต่ละประเภทที่กาํ หนดไว้
7. การรับสิ นค้า หมายถึ ง การถ่ายสิ นค้าจากพาหนะที่นาํ สิ นค้าเข้าการสํารวจความเสี ยหาย
การตรวจนับสิ นค้าเพื่อเปรี ยบเทียบกับคําสั่งซื้ อ และรายงานการขนส่ งสิ นค้า การปรับปรุ ง
รายงานสิ นค้าคงคลัง
8. การจัดเก็บสิ นค้า หมายถึ ง ขั้นตอนการจัดยึด ป้ องกันและสงวนรั กษาสิ นค้าจนกระทัง่
สิ นค้าเป็ นที่ ตอ้ งการใช้การดําเนิ นงานที่ สําคัญในขั้นตอนนี้ คือการขยายพื้นที่ การจัดเก็บ
(Storage Area) การจัดวางอย่างเหมาะสม การกําหนดตําแหน่งการจัดเก็บ
9. การนําสิ นค้าออกจากที่เก็บ หมายถึง การเคลื่อนย้ายสิ นค้าจากสถานที่จดั เก็บ เพื่อส่ งออก
ไปตามที่ลูกค้าสั่ง(Customer Order) โดยมีเป้ าหมายหลัก คือ นําสิ นค้าออกได้อย่างถูกต้อง
และรวบรวมจํานวนสิ นค้าตามรายการครบถูกต้องขั้นตอนนี้ เป็ นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดของ
กิจกรรมการจัดเก็บสิ นค้า
10. การจัดโซนคลังสิ นค้า หมายถึง การระบุประเภทและจัดกลุ่มสิ นค้า เพื่อเป็ นแนวทางในการ
แยกสิ นค้าออกจากสิ นค้าชนิดอื่นๆ
11. การลดเวลาและลดต้นทุ นเพื่อเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภาพในการจัดการคลัง สิ นค้า หมายถึ ง การ
บริ หารสิ นค้าคงคลังให้มีประสิ ทธิ ภาพ โดยไม่ให้มีสินค้าคงคลังในปริ มาณที่มาก หรื อใช้
ระบบ Just in Time ซึ่ งการบริ หารสิ นค้าคงคลังต้องพิจารณาให้ดี ต้องหาระดับสิ นค้าคง
คลังให้เหมาะสม และต้องพิจารณาผลกระทบด้วย เช่น ถ้ามีวตั ถุดิบคงคลังในปริ มาณที่น้อย
เกินไป อาจทําให้ไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร หรื อเครื่ องจักรหลักอาจต้องหยุดเดินหากวัตถุดิบมี
ปริ มาณไม่เพียงพอ และหากสิ นค้าคงคลังมีปริ มาณน้อยเกินไปอาจมีผลกระทบต่อการส่ ง
มอบสิ นค้าให้กบั ลูกค้า
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ประโยชน์เชิงวิชาการ การศึกษาตัวแปรต้นคือ ปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน กิจกรรมการจัดการคลังสิ นค้า ได้แก่ การรับสิ นค้า
การจัดเก็บสิ นค้า การนําสิ นค้าออกจากที่ เก็บ การจัดโซนคลังสิ นค้าและตัวแปรตามคื อ
ประสิ ทธิ ภาพในการจัดการคลังสิ นค้า ได้แก่ ลดเวลา ลดต้นทุน ลดความเสี่ ยง จะสามารถ
ใช้ประโยชน์ให้แก่องค์การวิชาการ
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2. ประโยชน์ในเชิ งปฏิ บตั ิ การศึกษาในครั้งนี้ จะทําให้บริ ษทั แอ็คเซส มัลติมีเดี ย จํากัด และ
บริ ษทั อื่นที่เกี่ยวข้องสามารถนําผลที่ได้จากการวิจยั ไปใช้
2.1 สามารถพัฒนาขั้นตอนการทํางานให้ง่ายและรวดเร็ วยิง่ ขึ้น
2.2 สามารถควบคุมสต็อกในคลังได้ง่ายขึ้นและจัดเก็บสิ นค้าให้อยู่ในสภาพที่ดี
ไม่เสื่ อมสภาพหรื อเสี ยหาย
2.3 สามารถเพิ่มพื้นที่การใช้งานในคลังสิ นค้าและลดความเสี่ ยงของอุบตั ิเหตุที่จะ
เกิดขึ้นในคลังสิ นค้า
แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคล
มัทรี บุญเจริ ญ(2560) ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยข้อมูลส่ วนบุคคล ด้านเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ รายได้ต่อเดื อน อายุการทํางาน ที่แตกต่างกันที่ส่งผลต่อความเชื่ อมัน่ ใน การ
ทํางานของพนักงานองค์กร ในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อศึกษาอิทธิ พลของปั จจัยลักษณะภาวะผูน้ าํ
ที่ส่งผลต่อความเชื่อมัน่ ในการทํางานของพนักงานองค์กรในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อศึกษาอิทธิ พล
ของ ปั จจัยภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ด้านการมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ ที่
ส่ งผลต่อความเชื่ อมัน่ ในการทํางานของ พนักงานองค์กร ในเขตกรุ งเทพมหานคร และเพื่อศึกษา
อิทธิ พลของปั จจัยพฤติกรรมของผูน้ าํ แบบมุ่งเน้นงาน แบบมุ่งเน้นความสัมพันธ์ ที่ส่งผลต่อความ
เชื่ อ มั่น ในการทํา งานของพนัก งานองค์ก ร ในเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยใช้แ บบสอบถามเป็ น
เครื่ องมื อในการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล และทดสอบ ความเที่ ย งตรงเนื้ อ หาและการทดสอบความ
น่าเชื่ อถือด้วยวิธีของครอนบาร์ ค ได้ระดับความเชื่ อมัน่ 0.982 และแจกกับพนักงานองค์กร ในเขต
กรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน และวิธีทางสถิติแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ สถิติเชิงพรรณนาและเชิง
อนุ มาน ได้แก่ การใช้สถิ ติทดสอบหาความแตกต่าง พบว่า ปั จจัยข้อมู ลส่ วนบุคคลด้าน เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ อายุการ ทํางานไม่แตกต่างกัน และการใช้สถิติ
หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยวิธีเคราะห์การถดถอยแบบ พหุ คูณ พบว่า อิทธิ พลของปั จจัย
ลักษณะภาวะผูน้ าํ ส่ งผลต่อความเชื่อมัน่ ในการทํางานของพนักงานองค์กร
วิวฒั น์ แสงเพ็ชร(2559) ปั จจัยส่ วนบุคคล แรงจูงใจในการทํางาน และสภาพแวดล้อมที่มีผล
ต่ อ ความผู ก พัน ต่ อ องค์ก รของ พนัก งานธุ ร กิ จ โรงแรมระดับ 5 ดาว โรงแรมแห่ ง หนึ่ ง ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลโดยใช้แบบสอบถามเป็ น เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
ทดสอบความตรงของเนื้ อหาและความน่าเชื่ อถือด้วยวิธีของ ครอนบาร์ คกับพนักงานธุ รกิจโรงแรม
ระดับ 5 ดาว โรงแรมแห่งหนึ่งในเขตกรุ งเทพมหานครและ ปริ มณฑล จํานวน 30 คน ได้ระดับความ
เชื่อมัน่ 0.891 หลังจากนั้นแจกกับพนักงานระดับปฏิบตั ิการ ธุ รกิจโรงแรมระดับ 5 ดาว โรงแรมแห่ ง
หนึ่ งในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จํานวน 400 คน วิธีการทางสถิตแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
สถิติเชิ งพรรณนา ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน และสถิติเชิ งอนุ มานคือ การ
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เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ย ที (t–test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน ทางเดียว (One–Way ANOVA) และ
สถิ ติการวิเคราะห์ การถดถอยแบบพหุ คูณ การศึกษาพบว่า เพศ สถานภาพสมรสต่างกัน มี ความ
คิดเห็นแตกต่างกันต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานธุ รกิจโรงแรมระดับ 5 ดาว โรงแรมแห่ งหนึ่ง
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ยกเว้นอายุอายุงาน และรายได้เฉลี่ย ต่อเดือน ส่ วนแรงจูงใจ
ในการทํางานมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธุ รกิจโรงแรมระดับ 5 ดาว โรงแรมแห่ ง
หนึ่งในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล และสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อความผูกพัน ต่อองค์กรของ
พนักงานธุ รกิจโรงแรมระดับ 5 ดาว โรงแรมแห่งหนึ่งในเขตกรุ งเทพมหานครและ ปริ มณฑล อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับกิจกรรมการจัดการคลังสิ นค้ า
ธนิ ต โสรัตน์ (2552,น.3) กล่าวว่า คลังสิ นค้า (Warehouse) หมายถึง สถานที่ใช้ในการเก็บ
รักษาสิ นค้าให้อยู่ และมีคุณสมบัติท่ีพร้ อมจะส่ งมอบให้กบั ลู กค้า บุคคล องค์กร หรื อหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยคลังสิ นค้าทําหน้าที่เป็ นสถานที่พกั และเก็บสิ นค้าหรื อวัสดุสิ่งของต่าง ๆ จนกว่าจะมี
การเคลื่อนย้าย ส่ งมอบไปสู่ ผทู ้ ี่มีความต้องการ ไม่วา่ จะเพื่อผลิต หรื อเพื่อจําหน่าย จ่าย แจก หรื อขาย
ดังนั้น กิจกรรมของคลังสิ นค้าจึงเป็ นองค์ประกอบที่สําคัญของการจัดการโลจิสติกส์ และ ซัพพลาย
เชน เพราะคลังสิ นค้าเป็ นสถานที่เก็บสิ นค้าคงคลังหากมีการจัดการสิ นค้าคงคลังที่ดี จะสามารถช่วย
ในเรื่ อ งของการประหยัด ค่ า ใช้จ่ า ยในการลดต้น ทุ น โลจิ ส ติ ก ส์ ไ ด้ก่ อ ให้ เ กิ ด สภาพคล่ อ งและ
ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment)
องค์กรที่ดาํ เนิ นธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์มีความจําเป็ นที่จะต้องมีสินค้าคงคลัง เพราะ
ธุ รกิ จมี การเปลี่ ยนแปลงไปตามความต้องการตามสภาพเศรษฐกิ จหรื อในขณะที่ มีความต้องการ
สิ นค้าปริ มาณสู ง เกิ ดคู่แข่งเพิ่มขึ้ นมา โดยสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่ ลูกค้าที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงจากสิ นค้าจากที่เคยเป็ นผูน้ าํ ลดลงได้อย่างรวดเร็ วหรื อในกรณี ที่เกิ ดภัยธรรมชาติ จะ
กระทบกระเทื อนต่อชี วิตและความเป็ นอยู่ของลู กค้าหรื อเกิ ดอุ ปสรรคต่อการขนส่ ง ทําให้ความ
ต้องการของลู กค้าผิดพลาดไปจากแผนที่ได้วางไว้ ในกรณี ที่ความต้องการของลู กค้ามี ต่อสิ นค้า
สู ง ขึ้ น จนเกิ นกํา ลังการผลิ ตที่ มีอยู่ขององค์กร ผูผ้ ลิ ตสามารถนําสิ นค้าที่ เก็บ ไว้ในคลังสิ นค้ามา
ให้บริ การแก่ลูกค้าเมื่อมีความต้องการ (ชัยยนต์ ชิโนกุล, 2548)
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับประสิ ทธิภาพการจัดการคลังสิ นค้ า
สุ นนั ทา ศิริเจริ ญวัฒน์(2555) ศึกษาการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การ ของบริ ษทั ภูมิ
ไทย คอมซี ส จํากัด ผูศ้ ึกษาได้ทาํ การศึกษา สํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้องพบว่าสาเหตุ
ที่ทาํ ให้การให้ดาํ เนิ นงานของบริ ษทั ฯ ขาดประสิ ทธิ ภาพคือ มีสินค้าคงคลังปริ มาณสู ง คลังสิ นค้ามี
วิธีการจัดเก็บและจัดวางไม่เหมาะสม และกระบวนการเบิกจ่ายอะไหล่ให้ช่างใช้เวลานานและมี
ข้อผิดพลาดสู ง ดังนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจยั คือ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการจัดการคลังสิ นค้าของ
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บริ ษทั ภู มิไทย คอมซี ส จํากัด ขั้นตอนเริ่ มจากการปรั บปรุ ง วิธีการดํา เนิ นงานการรั บสิ นค้า การ
เบิกจ่าย การปรับปรุ งจํานวนรายการอะไหล่ จัดความสําคัญอะไหล่ดว้ ยวิธี ABC การตั้งรหัสสิ นค้า
และการตั้งรหัสการจัดเก็บในคลังสิ นค้า การออกแบบแผนผังการจัดเก็บ ระบุตาํ แหน่ งการจัดเก็บ
จากนั้นทําการตรวจนับสิ นค้าทั้งหมดจากการศึกษาพบว่าผลการปรับปรุ งนั้นทําให้เพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ในการจัดการคลังสิ นค้าคื อสิ นค้ามี ความเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อยมากขึ้ น เวลาเฉลี่ ยในการเบิ กจ่าย
อะไหล่ให้ช่างลดลงจาก 24นาทีเป็ น 11 นาทีต่อครั้ง รวมเฉลี่ยต่อวันคิดเป็ น 33 นาที และอัตราส่ วน
ความผิดพลาดในการตรวจนับสิ นค้าลดลงจาก 46.14% เป็ น 21.25%
ประชากรทีศ่ ึกษา
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานบริ ษทั แอ็คเซส มัลติมีเดีย จํากัด ในการศึกษา
ครั้งนี้ จึงได้ทาํ การศึกษาประชากรทั้งหมดเนื่ องจากมีประชากรน้อย ผูว้ ิจยั จึงใช้ประชากรทั้งหมด
เป็ นกลุ่มตัวอย่างสําหรับทําการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้รวม 105 ท่าน(พนักงานบริ ษทั แอ็คเซสมัลติมีเดีย
จํากัด)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูศ้ ึ กษาได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมู ล 2 ประเภท ข้อมู ลปฐมภู มิ (primary
data) เป็ นข้อมูลที่รวบรวมจากแบบสอบถาม มีข้ นั ตอน การเก็บรวบรวมดังนี้
1.
ผูศ้ ึกษานําแบบสอบถามไปแจกให้กบั ผูต้ อบแบบสอบถามด้วยตนเองพร้ อมเก็บรวมรวม
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทั้งหมด 105 คน ได้ครบตามจํานวนที่ตอ้ งการ
2.
นํ า แบบสอบถามที่ ไ ด้ ม าตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและความสมบู ร ณ์ ข องการตอบ
แบบสอบถามนํา ไปลงรหัส ใน coding sheet และบัน ทึ ก ลงในเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ทํา การ
ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็ นข้อมูลที่เก็บรวบรวมจาก
หนังสื อ ตํารา บทความ ผลงานวิจยั และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการกําหนดกรอบ
แนวคิดในการศึกษา (conceptual framework) ครั้งนี้ และใช้อา้ งอิง (reference) ในการเขียนรายงาน
ผลการศึกษา (research report)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ประมวลผล และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิ ติเพื่อคํานวณหา
ค่าสถิติต่างๆ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นข้อมู ล ปั จจัย ส่ วนบุ ค คล เช่ น เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา และประสบการณ์ ท าํ งาน
คํานวณหาค่าความถี่และร้อยละ
ส่ ว นที่ 2 เป็ นข้อ มู ล เกี่ ย วกิ จ กรรมการจัด การคลัง สิ น ค้า ได้แ ก่ ด้า นการรั บ สิ น ค้า การจัด เก็ บ
คลังสิ นค้า การนําสิ นค้าออกจากที่จดั เก็บ และการจัดโซนคลังสิ นค้า คํานวณหาค่าความถี่ ร้อยละ
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รู ปแบบมาตราส่ วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วยเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ส่ วนที่ 3 เป็ นข้อมูลเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพการจัดการคลังสิ นค้า ได้แก่ ด้านเวลา ต้นทุน ความเสี่ ยง
คํานวณหาค่าความถี่ ร้ อยละ รู ปแบบมาตราส่ วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วย
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
สถิ ติเชิ งอนุ มาน ใช้สําหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลสําหรับการทดสอบสมมติ ฐานที่ต้ งั ไว้ประกอบไป
ด้วยIndependent-Sample T-Test เพือ่ เปรี ยบเทียบความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลในด้านเพศที่มี
ต่อการวัดประสิ ทธิ ภาพของการจัดการคลังสิ นค้า ณ ระดับสําคัญทางสถิติที่ 0.05
One-Way ANOVA หรื อ F-Test เพื่อเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลในด้านอื่นๆ
นอกจากเพศ กิจกรรมการจัดการคลังสิ นค้าที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการจัดการคลังสิ นค้า ณ ระดับ
นัย สํา คัญทางสถิ ติ ที่ 0.05 โดยทํา การเปรี ย บเที ย บรายคู่ตามวิธี Scheffe สํา หรั บ เฉพาะตัวแปรที่
ทดสอบแล้วพบความแตกต่างกัน
การวิเคราะห์ สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis: r) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของการดําเนิ นงาน
ของกิจกรรมการจัดการคลังสิ นค้าของพนักงาน ต่อระดับปั จจัยที่มีผลต่อทัศนะต่อประสิ ทธิ ภาพการ
จัดการคลังสิ นค้าของพนักงาน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่0.01 โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ ค่า r
ระหว่ า ง -1.0 ถึ ง +1.0 เมื่ อ 0 หมายถึ ง ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งตัว แปร +1.0 หมายถึ ง มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างสมบูรณ์ และ -1.0 หมายถึง มีความสัมพันธ์เชิงลบอย่างสมบูรณ์
ระดับการดําเนินงานของกิจกรรมการจัดการคลังสิ นค้ าของพนักงานโดยภาพรวมและรายด้ าน
กิจกรรมการจัดการคลังสิ นค้ า
X
S.D
แปลผล
ด้านการรับสิ นค้า
4.20
0.91
มาก
ด้านการเก็บรักษาสิ นค้า
3.87
1.00
มาก
ด้านการนําสิ นค้าออกจากที่จดั เก็บ
4.11
0.85
มาก
ด้านการจัดโซนสิ นค้า
3.87
0.92
มาก
รวม
4.01
0.86
มาก
จากตารางระดับการดําเนินงานกิจกรรมการจัดการคลังสิ นค้าของพนักงานบริ ษทั แอ็คเซส มัลติมีเดีย
จํากัด ในภาพรวมทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก (X = 4.01, S.D = 0.86)
เมื่อวิเคราะห์รายด้านพบว่า ความคิดเห็นของพนักงานบริ ษทั แอ็คเซส มัลติมีเดีย จํากัด ที่มี
ต่อกิจกรรมการจัดการคลังสิ นค้าด้านการรับสิ นค้าโดยส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับมากทุกรายข้อ โดยเรี ยง
คะแนนเฉลี่ยสู งสุ ด 3 อันดับแรกได้ดงั นี้ ด้านการรับสิ นค้า มีคะแนนเฉลี่ย 4.20 (S.D. 0.91) ด้านการ
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นําสิ นค้าออกจากที่จดั เก็บ มีคะแนนเฉลี่ย 4.11 (S.D. 0.85) ด้านการเก็บรักษาสิ นค้า และด้านการจัด
โซนสิ นค้า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.87 (S.D. 1.00)
ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับประสิ ทธิภาพในการจัดการคลังสิ นค้ าของพนักงานโดยภาพรวมและราย
ด้ าน
ประสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด การคลั ง สิ น ค้ า X
S.D
แปลผล
ด้ าน
ด้านเวลา
3.85
0.85
มาก
ด้านต้นทุน
3.76
0.90
มาก
ด้านความเสี่ ยง
3.80
0.96
มาก
รวม
3.89
0.81
มาก
จากตารางความคิดเห็นของพนักงานบริ ษทั แอ็คเซส มัลติมีเดีย จํากัด ที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดการ
คลังสิ นค้าในภาพรวมทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก (X = 3.89, S.D = 0.81)
เมื่อวิเคราะห์รายด้านพบว่า ความคิดเห็นของพนักงานบริ ษทั แอ็คเซส มัลติมีเดีย จํากัด ที่มี
ต่อกิจกรรมการจัดการคลังสิ นค้าอยู่ในระดับมากทุกรายข้อ โดยเรี ยงคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ด 3 อันดับ
แรกได้ดงั นี้ ด้านเวลา มีคะแนนเฉลี่ย 3.85(S.D. 0.85) ด้านความเสี่ ยงมีคะแนนเฉลี่ย 3.80 (S.D. 0.96)
และ ด้านต้นทุน มีคะแนนเฉลี่ย 3.76 (S.D. 0.90)
สรุปผลการวิจัย
การศึกษางานวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการจัดการคลังสิ นค้าของพนักงาน
บริ ษทั แอ็คเซส มัลติมีเดีย จํากัด” โดยศึกษาความคิดเห็นของพนักงานของบริ ษทั ฯ ทั้งเพศชายและ
เพศหญิงที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพในการจัดการคลังสิ นค้า ซึ่งเป็ นวิจยั เชิงปริ มาณ(Quantitative Research)
โดยรู ปแบบการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research Method) จากการใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล สรุ ปผลการวิจยั มีรายละเอียดดังนี้
1.วิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ าง
งานวิจยั ครั้งนี้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย (ร้อยละ 52.40) และส่ วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 21-30 ปี (ร้อยละ 60.00) มีระยะเวลาในการทํางาน 1 ปี และน้อยกว่า จํานวนมากที่สุด (ร้อย
ละ 37.10) มีการศึกษาสู งสุ ดส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับตํ่ากว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ น(ร้อยละ 56.20)
2.วิเคราะห์ ระดับการดําเนินงานของกิจกรรมการจั ดการคลังสิ นค้ าของพนั กงาน 4 ด้ าน
ได้ แก่ 1) ด้ านการรั บสิ นค้ า 2) ด้ านการเก็บรั กษาสิ นค้ า 3) ด้ านการนําสิ นค้ าออกจากที่จัดเก็บ และ 4)
ด้ านการจัดโซนสิ นค้ า ผลการศึกษาพบดังนี้
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ระดับการดําเนิ นงานกิจกรรมการจัดการคลังสิ นค้าของพนักงานบริ ษทั แอ็คเซส มัลติมีเดีย
จํากัด ในภาพรวมทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.01 และเมื่อวิเคราะห์รายด้านพบว่า ระดับ
การดําเนิ นงานกิจกรรมการจัดการคลังสิ นค้าอยูใ่ นระดับมากทุกรายข้อ โดยเรี ยงคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ด
ถึงตํ่าสุ ดได้ดงั นี้ ด้านการรับสิ นค้า ด้านการนําสิ นค้าออกจากที่จดั เก็บ และด้านการเก็บรักษาสิ นค้า
และด้านการจัดโซนสิ นค้ามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน โดยคะแนนเฉลี่ย 4.20, 4.11, 3.87 ตามลําดับ
3.วิเคราะห์ ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับประสิ ทธิภาพในการจัดการคลังสิ นค้ าของพนักงาน 3
ด้ าน ได้ แก่ 1) ด้ านเวลา 2) ด้ านต้ นทุน และ 3) ด้ านความเสี่ ยง ผลการศึกษาพบดังนี้
ระดับความคิดเห็นของพนักงานบริ ษทั แอ็คเซส มัลติมีเดีย จํากัด เกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพการ
จัดการคลังสิ นค้าในภาพรวมทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.89 และเมื่อวิเคราะห์รายด้านพบว่า
ความคิดเห็ นของพนักงานบริ ษทั แอ็คเซส มัลติมีเดี ย จํากัด เกี่ ยวกับกิจกรรมการจัดการคลังสิ นค้า
โดยส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับมากทุกรายข้อ โดยเรี ยงคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ด 3 อันดับแรกได้ดงั นี้ ด้านเวลา
มี ค ะแนนเฉลี่ ย 3.85 ด้า นความเสี่ ย ง มี ค ะแนนเฉลี่ ย 3.80 และ ด้า นต้น ทุ น มี ค ะแนนเฉลี่ ย 3.76
ตามลําดับ
4. ผลการศึกษาพบว่ า
1. สมมติฐานที่ 1 ระดับความคิดเห็นของพนักงานที่มีประสิ ทธิ ภาพในการจัดการคลังสิ นค้า
ระหว่างเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกันทั้งรายด้านและภาพรวม
2. สมมติฐานที่ 2 ระดับความคิดเห็นของพนักงานที่มีประสิ ทธิ ภาพในการจัดการคลังสิ นค้า
ระหว่างอายุที่แตกต่างกันพบว่ามีความแตกต่างกันของความคิดเห็นด้านเวลา ระหว่างกลุ่มอายุ 3140 ปี ที่พบว่ามีคะแนนเฉลี่ ยแตกต่างกับกลุ่มอายุ 21-30 ปี โดยกลุ่มอายุ 31-40 ปี มีคะแนนเฉลี่ยสู ง
กว่า ส่ วนกลุ่มอื่นๆ ไม่มีความแตกต่างกัน
3. สมมติฐานที่ 3 ระดับความคิดเห็นของพนักงานที่มีประสิ ทธิ ภาพในการจัดการคลังสิ นค้า
ระหว่างระยะเวลาในการทํางานที่ แตกต่างกันพบว่ามีความแตกต่างกันของความคิดเห็ นรายด้าน
ระหว่างระยะเวลาในการทํา งานที่ มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดการคลังสิ นค้าด้านเวลา และเมื่ อ
ทดสอบโดยใช้วธิ ี ของ Scheffe ไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มใด
4. สมมติฐานที่ 4 ระดับความคิดเห็นของพนักงานที่มีประสิ ทธิ ภาพในการจัดการคลังสิ นค้า
ระหว่า งระดับ การศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งกัน ไม่ มี ค วามแตกต่ า งกัน ของความคิ ด เห็ น ทั้ง รายด้า นและ
ภาพรวม
5. ความสั มพันธ์ ของการดําเนิ นงานของกิจกรรมการจัดการคลังสิ นค้ าของพนักงาน ต่ อ
ระดับปัจจัยทีม่ ีผลต่ อทัศนะต่ อประสิ ทธิภาพการจัดการคลังสิ นค้ าของพนักงาน โดยใช้ การวิเคราะห์
สหสั มพันธ์ เพียร์ สัน (Pearson Correlation Analysis)
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ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการจัดการคลังสิ นค้ากับประสิ ทธิ ภาพการจัดการ
คลังสิ นค้า ด้านเวลา ด้านการรับสิ นค้าและด้านการจัดโซนสิ นค้า มีระดับความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกัน และมีระดับความสัมพันธ์ ปานกลาง ส่ วนด้านการจัดเก็บสิ นค้า และ ด้านการนําสิ นค้าออก
จากที่เก็บสิ นค้า มีระดับความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และมีระดับความสัมพันธ์ ตํ่า
ผลการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการจัดการคลังสิ นค้ากับประสิ ทธิ ภาพการจัดการ
คลังสิ นค้า ด้านต้นทุน ด้านการรับสิ นค้า ด้านการจัดเก็บสิ นค้า ด้านการนําสิ นค้าออกจากที่เก็บสิ นค้า
และด้านการจัดโซนสิ นค้า ซึ่ งมีระดับความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และมีระดับความสัมพันธ์
ตํ่า
ผลการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการจัดการคลังสิ นค้ากับประสิ ทธิ ภาพการจัดการ
คลังสิ นค้า ด้านความเสี่ ยง ด้านการรับสิ นค้า ด้านการจัดเก็บสิ นค้า ด้านการนําสิ นค้าออกจากที่เก็บ
สิ น ค้า และด้า นการจัด โซนสิ น ค้า มี ร ะดับ ความสั ม พัน ธ์ ไ ปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน และมี ร ะดับ
ความสัมพันธ์ ตํ่า
อภิปรายผล
1.ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
งานวิจยั ครั้ งนี้ จากกลุ่มตัวอย่าง 105 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มี อายุ
ระหว่าง 21-30 ปี มีระยะเวลาในการทํางาน 1 ปี และน้อยกว่า มีการศึกษาสู งสุ ดส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับ
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
2.ความคิดเห็นพนักงานเกี่ยวกับการดําเนินงานของกิจกรรมการจัดการคลังสิ นค้า
พบว่า ความคิ ดเห็ นของพนักงานเกี่ ยวกับ ระดับ การดํา เนิ นงานของกิ จกรรมการจัดการ
คลังสิ นค้าโดยรวมทุกด้านทั้ง 4 ด้านอยูใ่ นระดับมากทั้งรายด้านและภาพรวม โดยเรี ยงคะแนนเฉลี่ย
สู งสุ ดถึงตํ่าสุ ดได้ดงั นี้ ด้านการรับสิ นค้า ด้านการนําสิ นค้าออกจากที่จดั เก็บ และด้านการเก็บรักษา
สิ นค้า และด้านการจัดโซนสิ นค้า ตามลําดับ สอดคล้องกับนักการศึกษาที่เคยทําวิจยั ไว้ก่อนหน้านี้
เช่น หทัยธนก พวงแย้ม,เพชรายุทธ แซ่ หลี ,ฐิ ติภรณ์ ปานนิ ลและรุ่ งอรุ ณ สุ ขกรัด(2559:บทคัดย่อ)
บริ ษทั กรณี ศึกษาดําเนิ นธุ รกิจผลิ ตสังกะสี เมทัลชี ท และอลูมิเนี ยมคอมโพสิ ต สําหรับการจําหน่ าย
ทั้งในและต่างประเทศ ทางบริ ษทั ประสบปั ญหาในการจัดเก็บสิ นค้าอลูมิเนี ยมคอมโพสิ ตเกรดบี ใน
คลังสิ นค้า ซึ่ งมีการจัดเก็บที่ไม่เป็ นระบบระเบียบ ไม่มีการแบ่งแยกหมวดหมู่ จัดเก็บสิ นค้าปะปนกัน
คละสี คละขนาด และไม่มีคุณภาพ ไว้ในพาเลทเดี ยวกัน ทําให้ไม่สามารถระบุได้ว่าสิ นค้าใดจัด
จําหน่ายได้ หรื อไม่ได้ ทําให้ยากต่อการจัดเก็บ และค้นหาสิ นค้า เสี ยเวลา และเสี่ ยงอันตรายจากการ
ทางานซํ้าซ้อนที่ ไม่จาํ เป็ น อี กทั้งยังเป็ นการสู ญเสี ยโอกาสจากการใช้พ้ืนที่ ใ นคลังสิ นค้า ให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดอีกด้วย ดังนั้นงานวิจยั นี้ จะใช้การวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุ งระบบการจัดเก็บสิ นค้า
อลูมิเนี ยมคอมโพสิ ตเกรดบี และแก้ไขปั ญหาการจัดเก็บสิ นค้า ผลจากการวิเคราะห์ และปรับปรุ ง
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พบว่าเมื่อทาการจัดกลุ่ม และคัดแยกสิ นค้าอลูมิเนียมคอมโพสิ ตเกรดบี ที่ขายได้จริ ง จัดทาป้ ายบ่งชี้
จัดทาฐานข้อมูลสต็อกการ์ ดควบคุมการขาย, ข้อมูลการจัดเก็บสิ นค้าทุกพาเลท และปรับปรุ งข้อมูล
ทุกๆวัน ทาให้ลดระยะเวลาในการค้นหา, ลดระยะเวลาการจัดเก็บสิ นค้า, ลดพื้นที่ในการจัดเก็บ และ
ทาให้ง่ายต่อการตรวจสอบจานวน หรื อประเภทของสิ นค้าภายในคลังสิ นค้า นอกจากนี้ ยงั สามารถ
นาข้อมูลสิ นค้าภายในคลังสิ นค้าทั้งหมดไปใช้ในการควบคุม และวางแผนการผลิตในอนาคตได้อีก
ด้วย
3.ความคิดเห็นพนักงานที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดการคลังสิ นค้า
พบว่า ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดการคลังสิ นค้าโดยรวมทุกด้าน
ทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับมากทั้งรายข้อและรายภาพรวม โดยเรี ยงคะแนนเฉลี่ ยสู งสุ ดถึ งตํ่าสุ ดได้ดงั นี้
ด้านเวลา ด้านต้นทุน และด้านความเสี่ ยง ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ นายศรุ ติ ธราพร
(บทคัดย่อ : 2551) แบบจําลองการวัดประสิ ทธิ ภาพของคลังสิ นค้าจากความสัมพันธ์ดา้ นแรงงาน
ด้านค่าใช้จ่ายและด้านเวลา กรณี ศึกษา : โรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ โดยนี้มีวตั ถุประสงค์
ในการวิจยั เพื่อสร้างแบบจําลองการวัดประสิ ทธิ ภาพของคลังสิ นค้าขึ้นมาใหม่เพื่อแก้ปัญหาข้อจํากัด
ของการวัดประสิ ทธิ ภาพแบบอัตราส่ วนผลิตผล (Productivity Ratio) ซึ่ งเป็ นอัตราส่ วนของผลผลิตที่
ได้ (Output) ต่อปั จจัยการผลิ ต (Input) ดังนั้น แบบจําลองที่ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้นมาใหม่น้ ี จึงได้มุ่งเน้นใน
การหาความสัมพันธ์ของตัวชี้ วดั ต่าง ๆ โดยอาศัยความสัมพันธ์จากด้านแรงงาน ด้านค่าใช้จ่าย และ
ด้านเวลา ที่มีนยั สําคัญต่อประสิ ทธิ ภาพของคลังสิ นค้า การสร้างแบบจําลองในงานวิจยั นี้แบ่งได้เป็ น
2 วิธี คือ วิธีวเิ คราะห์การถดถอย และวิธีวเิ คราะห์การถดถอยร่ วมกับวิธีวิเคราะห์ปัจจัย โดยใช้ขอ้ มูล
จํานวนทั้งสิ้ น 205 สัปดาห์ในการสร้างแบบจําลอง หลังจากนั้นผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบจําลองทั้งสองวิธีน้ ี
ไปทดสอบกับข้อมูลที่แยกไว้แล้วอีกจํานวน 35 สัปดาห์ เพื่อเปรี ยบเทียบว่า แบบจําลองจากวิธีการ
ใด จะให้ค่าความคลาดเคลื่อนน้อยกว่ากันผลการทดสอบแบบจําลองพบว่า การวัดประสิ ทธิ ภาพของ
คลังสิ นค้า ด้วยวิธีวเิ คราะห์การถดถอยร่ วมกับวิธีวเิ คราะห์ปัจจัย มีค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์
(MMRE) เท่ า กับ 4.52%และจากวิ ธี วิ เ คราะห์ ก ารถดถอย มี ค่ า เฉลี่ ย ความคลาดเคลื่ อ นสั ม พัท ธ์
(MMRE) เท่ากับ 8.203%ดังนั้น จึ งสรุ ปได้ว่าวิธีวิเคราะห์ การถดถอยร่ วมกับวิธีวิเคราะห์ ปัจจัย มี
ความเหมาะสมสําหรับนําไปใช้คาํ นวณประสิ ทธิ ภาพคลังสิ นค้ามากกว่าวิธีวเิ คราะห์การถดถอย
และยังเป็ นไปในทางเดียวกันกับผลการศึกษาของ รุ่ งทิวา โตจําสี (2551 : บทคัดย่อ) ทําการ
วิ จ ัย เรื่ อ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการจัด การคลัง สิ น ค้า กรณี ศึ ก ษา บริ ษ ัท พลาสติ ก ทิ พ ย์ จํา กัด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการคลังสิ นค้าของบริ ษทั พลาสติกทิพย์ จํากัด เพื่อเปรี ยบเทียบความ
คิ ดเห็ นของบุ ค ลากร บริ ษ ทั พลาสติ ก ทิ พ ย์ จํา กัดที่ มี ผ ลต่อ ประสิ ท ธิ ภาพในการให้บ ริ ก ารงาน
คลังสิ นค้า และเพื่อหาความสัมพันธ์ ระหว่า งปั จจัยด้า นการบริ การจัดการงานคลังสิ นค้ากับ การ
ให้บริ การงานคลังสิ นค้า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือบุคลคลากรที่ทาํ งานในบริ ษทั พลาสติก
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ทิพย์ จํากัด ในฝ่ ายผลิ ต ฝ่ ายขาย และฝ่ ายจัดซื้ อ จํานวน70 คน ซึ่ งมาจากการสุ่ มตัวอย่างอย่างง่ าย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย (T-Test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
เดี ยว (One-way ANOVA) และทดสอบความสัมพันธ์ ดว้ ยค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ เพียรสัน ผล
การทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชากรที่ มีเพศต่างกัน อายุต่างกัน ระดับการศึกษาต่างกัน และ
ตําแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการคลังสิ นค้า ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ ระดับ 0.05 ผลการเปรี ยบเที ยบการให้บ ริ การงานคลังสิ นค้า ที่ มี เพศต่างกัน อายุต่างกัน ระดับ
การศึ ก ษาต่ า งกัน และตํา แหน่ ง งานต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก ารงาน
คลังสิ นค้าไม่แตกต่างกัน อย่างมี นัยสําคัญทางงานคลังสิ นค้า ด้านงานรั บสิ นค้า ด้านงานบันทึ ก
ข้อมูลสิ นค้า ด้านงานสิ นค้า และด้านงานจ่ายสิ นค้ามีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การ
ด้านบันทึกข้อมูลสิ นค้าอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการวิจยั
ผลการศึกษา “ปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการจัดการคลังสิ นค้าของพนักงานบริ ษทั
แอ็คเซส มัลติมีเดีย จํากัด”
ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอดังนี้
1. ควรแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับคลังสิ นค้า
2. ควรมีพนักงานเพิ่มมากกว่านี้ เพื่อความรวดเร็ วในการจัดการคลังสิ นค้า
3. ควรมีการนับสต๊อคสิ นค้าบ่อย ๆ
2. ข้อเสนอแนะสําหรับวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรมีการทําวิจยั เจาะลึกเป็ นรายด้านของกิจกรรมการจัดการคลังสิ นค้า เพื่อหาปั ญหาและ
แนวทางแก้ไขได้ตรงจุด
2. ควรมี ก ารทํา วิจยั เกี่ ย วกับ การจัดการคลัง สิ นค้า เปรี ย บเที ย บระหว่า งบริ ษ ทั แอ็ค เซส
มัลติมีเดีย จํากัด กับบริ ษทั ที่ถือว่าเป็ นคู่แข่ง เพื่อหาข้อแตกต่างและแนวทางการพัฒนาให้กบั บริ ษทั
ต่อไป
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ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจมีส่วนช่ วยธุรกิจได้ อย่ างไร
How decision support systems (DSS) can help the business decision-making
process
สนธาภรณ์ จิตสมบูรณ์มิตร1

------------------------------------------------การทําธุ รกิจให้ประสบความสําเร็ จนั้น ต้องมีตวั ช่วยสําคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจริ เริ่ มขึ้นได้ การ
ที่จะตัดสิ นใจว่าควรจะทําหรื อไม่ทาํ ธุ รกิจ ซึ่ งต้องใช้งบประมาณในการลงทุนสู ง ๆ บางครั้งการ
ตัดสิ นใจอาจต้องใช้เวลามากเพราะต้องใช้ขอ้ มูลที่สําคัญ ๆ หลายประการมาประกอบการตัดสิ นใจ
เพื่อพิจารณาว่าควรริ เริ่ มธุ รกิ จหรื อโครงการนั้นหรื อไม่ ถ้าตัดสิ นใจผิดพลาด บางรายอาจเข้าขั้น
วิกฤติถึงขั้นล้มเหลวไปเลย ดังนั้นความอยูร่ อดขององค์กรธุ รกิจ ไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั การดําเนิ นงานหรื อ
การปฏิบตั ิงานแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยังมีส่วนที่สําคัญมากอีกส่ วนหนึ่งตั้งแต่จุดเริ่ มต้น นัน่ ก็คือ
“การตัดสิ นใจ”
คนที่ ทาํ การตัดสิ นใจในองค์กรธุ รกิ จจะกระทําโดยไม่มีขอ้ มูลมาช่ วยไม่ได้ คนที่ ทาํ การ
ตัดสิ นใจจะต้องอาศัยข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้อง ชัดเจน และรวดเร็ วเข้ามาช่วย โดยเฉพาะในปั จจุบนั นี้
ได้มีการนํา Information Technology (IT) เช่น การใช้เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) ซึ่ง
สามารถช่วยนําเสนอข้อมูลต่าง ๆ ที่สําคัญ ทันเหตุการณ์ และสะดวกรวดเร็ วมากยิ่งขึ้น คนที่ทาํ การ
ตัดสิ นใจโดยเฉพาะผูบ้ ริ หารในปั จจุ บ ันจึ ง ก้า วสู่ ก ารทํา งานในรู ป แบบ online (Chief Executive
Officer Go Online) มากยิง่ ขึ้น
ในองค์กรธุ รกิจ คนที่ทาํ การตัดสิ นใจในงานที่มีความซับซ้อนส่ วนใหญ่จะเป็ นผูบ้ ริ หาร ถ้า
ไม่ใช่ผูบ้ ริ หารปั ญหาที่ตอ้ งตัดสิ นใจส่ วนใหญ่จะไม่ซบั ซ้อน ไม่ตอ้ งมีอะไรมาช่วยในการวิเคราะห์
เท่าไรก็ตดั สิ นใจได้ แต่ถา้ เป็ นปั ญหาที่ซบั ซ้อน ก็จะเกี่ยวข้องกับผูท้ ี่มีตาํ แหน่งหน้าที่การงานสู งหรื อ
ผูบ้ ริ หารเข้ามามีส่วนในการตัดสิ นใจ ซึ่ งโดยทัว่ ไปผูบ้ ริ หารในองค์กรแบ่งเป็ น 3 ระดับ ได้แก่

อาจารย์ประจํา สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต

1
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1.ผูบ้ ริ หารระดับต้นหรื อระดับปฏิบตั ิการ เช่น หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก ซึ่ งจะควบคุมการ
ปฏิบตั ิงาน การทํางาน ของผูท้ ี่อยูใ่ ต้บงั คับบัญชา การตัดสิ นใจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานในระดับ
นี้มกั จะเป็ นงานประจําที่มีข้ นั ตอนซํ้าๆ และได้รับการกําหนดไว้เป็ นมาตรฐาน โดยที่หวั หน้างานจะ
พยายามควบคุ มให้งานดําเนิ นไปตามแผนงานที่วางไว้ เช่ น การมอบหมายงานให้พนักงานแต่ละ
คน การวางแผนควบคุมการผลิตระยะสั้น การวางแผนเบิกจ่ายวัสดุ และการดูแลยอดขายประจําวัน
เป็ นต้น
2.ผูบ้ ริ หารระดับกลางหรื อระดับยุทธวิธี เช่ น ผูจ้ ดั การฝ่ าย ผูอ้ าํ นวยการกอง มีหน้าที่ ทาํ
แผนปฏิบตั ิการ ตรวจสอบว่างานเป็ นไปตามเป้ าหมายหรื อไม่ ประเมินผลการทํางานว่าเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์หรื อไม่ และจัดสรรทรัพยากร เช่น การกําหนดยุทธวิธีทางการตลาด การตัดสิ นใจใน
แผนการเงินระยะกลาง เป็ นต้น
3.ผูบ้ ริ หารระดับสู งหรื อระดับกลยุทธ์ เช่ น ประธานบริ ษทั นายกรัฐมนตรี เป็ นผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งในองค์กร ซึ่ งแล้วแต่จะวัดว่าองค์กรเป็ นองค์กรอะไร เช่น
ระดับกระทรวง ผูบ้ ริ หารระดับสู ง คือ รัฐมนตรี
ระดับประเทศ ผูบ้ ริ หารระดับสู ง คือ นายกรัฐมนตรี
องค์กรของเอกชน ผูบ้ ริ หารระดับสู ง คือ ประธาน กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งจะเป็ นผูก้ าํ หนดนโยบาย เป้ าหมายขององค์กร ทิศทางขององค์กร และทํา
แผนกลยุทธ์ การสร้างวิสัยทัศน์องค์กร การลงทุนในธุ รกิจใหม่ การขยายโรงงาน เป็ นต้น จะให้ความ
สนใจต่ ออนาคตหรื อสิ่ ง ที่ ย งั ไม่ เกิ ดขึ้ น การตัดสิ นใจระดับ กลยุ ท ธ์ ม ัก จะเกี่ ย วข้องกับ ความไม่
แน่นอนของสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น ซึ่ งต้องอาศัยข้อมูลจากทั้งภายนอกและภายในองค์กรตลอดจน
ประสบการณ์ของผูบ้ ริ หารประกอบการพิจารณา
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ที่มา: http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/bangkok/pichai_l/it01/images/dss.g
จะเห็นได้วา่ ผูบ้ ริ หารแต่ละระดับ มีความยากง่ายในการตัดสิ นใจ และความแน่นอนหรื อไม่
แน่นอนในปั ญหาต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน ยิง่ ระดับสู งมากความไม่แน่นอนก็ย่งิ มาก ดังนั้นการตัดสิ นใจ
ที่ ซับซ้อนมักจะเป็ นเรื่ องของผูบ้ ริ หารระดับสู ง มี ปัจจัยหลาย ๆ อย่างที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ หาร ทําให้การตัดสิ นใจยากยิ่งขึ้น จึงต้องมีเครื่ องมือมาช่วยในการตัดสิ นใจ จะใช้เพียงความรู ้
ความสามารถ หรื อประสบการณ์อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ปั จจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ หารซึ่ งต้องมีเครื่ องมือมาช่วยให้การตัดสิ นใจเพื่อให้มีความมัน่ ใจมากขึ้นโดยแสดงในตาราง
ต่อไปนี้
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Factor

Trend

Result

Technology
Information/Computer

Increasing
Increasing

Structural Complexity
Competition

Increasing
Increasing

Larger cost of
Making error

Internation Market
Political stability
Consumerism
Government Intervention

Increasing
Decreasing
Increasing
Increasing

More uncertainty
Regarding the future

More alternative
To choose from

Factors Affecting Decision Making. (Source: Adopted from Turban and Meredith.)
จากตาราง Factors Affecting Decision Making ปั จจัย (Factors) ต่างๆสามารถแบ่งได้เป็ น 3
กลุ่มตามผลลัพธ์ (Results) ดังนี้
กลุ่มที่ 1 Technology and Information / Computer
ปั จจุบนั เทคโนโลยีพฒั นาอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ คือ ทําให้ผบู ้ ริ หารมีทางเลื อก
มากขึ้นในการดําเนินการต่าง ๆ โดยใช้ IT เข้ามาช่วย
กลุ่มที่ 2 Structural Complexity
ความซับ ซ้ อ นของโครงสร้ า ง เช่ น โครงสร้ า งทางอุ ต สาหกรรม หรื อ โครงสร้ า งทาง
การตลาด บางทีอาจไม่เข้าใจว่าสิ่ งที่เกิดขึ้นนั้น เกิดขึ้นเพราะอะไร
Competition
การแข่งขัน จะเห็ นได้ว่ากลไกทางด้านการตลาด หรื ออุตสาหกรรมนั้นค่อนข้างซับซ้อน
เมื่อตัดสิ นใจอะไรลงไป ถ้าผิดพลาดก็จะเสี ยค่าใช้จ่ายสู ง
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กลุ่มที่ 3 Government Intervention
การเข้า มามี บ ทบาทของรั ฐบาลที่ มี ผ ลต่อการดํา เนิ นการทางด้า นธุ รกิ จ จะเห็ นได้ว่า ใน
ประเทศไทยมีบทบาทมาก เช่น ภาษีหรื อด้านสิ่ งแวดล้อม ซึ่งเป็ นผลกระทบต่อองค์กรธุ รกิจมากขึ้น
Consumerism
ผูบ้ ริ โภคมีบทบาทค่อนข้างมาก เนื่ องจากปั จจุบนั ตลาดเป็ นของผูซ้ ้ื อ ไม่ใช่ ของผูข้ ายอี ก
ต่อไป จึงต้องมีการสร้างความพึงพอใจให้ผบู ้ ริ โภคมากขึ้น
Political Stability
ความมัน่ คงทางด้านการเมือง ซึ่งจะเห็นว่ามีแนวโน้มที่ไม่แน่นอน
International Market
ปั จจุบนั ตลาดในประเทศไม่พอ ต้องมีการขยายไปต่างประเทศ ซึ่ งมีแนวโน้มมากขึ้น
ทั้ง 4 ปั จจัย ในกลุ่ ม ที่ 3 นี้ เป็ นปั จจัย ที่ สํา คัญที่ ก่ อให้เกิ ดความไม่ แน่ น อนในองค์ก รใน
อนาคต เช่น การจะลงทุนในกิจการใดกิจการหนึ่ ง ไม่รู้วา่ ดอกเบี้ยจะเป็ นอย่างไรหรื อจะมีคู่แข่งมาก
น้อยแค่ไหน ลูกค้าจะซื้ อสิ นค้าหรื อไม่ เป็ นความไม่แน่นอนทําให้ตดั สิ นใจยาก
จากทั้ง 3 กลุ่ ม ที่ ก ล่ า วมา จะเห็ นได้ว่า กลุ่ ม ที่ 2 และกลุ่ ม ที่ 3 ทํา ให้ก ารตัดสิ นใจมี ค วาม
ซับซ้อนมากยิง่ ขึ้น
การตัดสิ นใจแบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ
1. Structured Decision หรื อ Programmed Decision
เป็ นการตัดสิ นใจในปั ญหาที่สามารถวิเคราะห์ได้ชดั เจน มีข้ นั ตอนการแก้ปัญหาที่ชดั เจนว่า ขั้นที่
1 ทํา อะไร ขั้น ที่ 2 ทํา อะไรจนกระทั่ง ได้ค าํ ตอบ(Solution) การแก้ปั ญ หาหรื อ การตัด สิ น ใจใน
ลักษณะนี้จะใช้ในปั ญหาที่ไม่ซบั ซ้อนมากนัก
2. Semi-structured Decision
เป็ นการตัดสิ นใจในปั ญหาที่ซับซ้อนเพิ่มขึ้นอีก คือ จะมีข้ นั ตอนไม่ค่อยชัดเจนว่าจะมีข้ นั ที่ 1 เป็ น
อย่า งไร ขั้นที่ 2 เป็ นอย่า งไร มี ค วามไม่ แน่ นอนเพิ่ม ขึ้ น ดัง นั้นทางเลื อกในการแก้ปัญหาอาจจะ
กําหนดลําบาก เพราะปั ญหามีความซับซ้อนขึ้น
3. Unstructured Decision
เป็ นการตัดสิ นใจในปั ญหาที่ วิธี แก้ไ ม่ไ ด้มี ก ารระบุ ชัด เจนว่า ต้องทํา อะไรบ้า ง มัก เป็ นปั ญ หาที่
เกี่ยวกับผูบ้ ริ หารระดับสู ง การตัดสิ นใจต้องใช้ความรู ้ความสามารถของผูบ้ ริ หาร ประกอบกับข้อมูล
ที่มีอยู่
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เครื่ องมือ(Tools) ต่ าง ๆ ทีจ่ ะมาช่ วยในการตัดสิ นใจ
การตัดสิ นใจแบบ Semi-structured และ Unstructured จะมี ระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจ
(Decision Support System : DSS) เป็ นเครื่ องมื อที่ จะมาช่ วยในการตัดสิ นใจ ซึ่ งอาจจะใช้ตวั แบบ
(Model) ทางด้า นการวิเคราะห์ เชิ ง ปริ ม าณมาช่ วย ประกอบกับ วิจารณญาณ หรื อประสบการณ์
ความคิดของผูต้ ดั สิ นใจ(Decision Maker)
ส่ วนการตั ด สิ นใจแบบ Structured จะมี ร ะบบการจั ด การสารสนเทศ(Management
Information System : MIS) และ Transaction processing เป็ นเครื่ องมือช่วยในการตัดสิ นใจ
ตัวอย่ างปัญหาทีใ่ ช้ ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ(DSS) เพื่อช่ วยในการตัดสิ นใจ
1. Semi-structured Problem
- ตารางด้านการผลิ ต (Production Scheduling) เช่ นโรงงานผลิ ตสิ นค้าได้หลายอย่าง และมี
การสั่งซื้อ(Order) เข้ามามากจะจัดลําดับอย่างไร จะมีการวางแผนการผลิตอย่างไร เป็ นต้น
- การประเมินผลด้านเครดิ ต (Credit Evaluation) เช่น มีคนมาขอกูเ้ งิ น ต้องดู ว่า การจ่ายเงิ น
คืนของเขาเป็ นอย่างไร ดอกเบี้ยจะคิดอย่างไร ซึ่งไม่มีสูตรอะไรมาช่วยมากนัก
- การสร้างโรงงานใหม่ (Building New Plant) จะสร้างที่ไหน ต้องตัดสิ นใจเกี่ยวกับเรื่ องของ
ที่ดิน,ถนน,นํ้า,ไฟฟ้า หรื อแผนงานในอนาคตของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่ องที่ดิน เป็ นต้น
2. Unstructured Problem
- การซื้ อ Software (Buying Software) เช่น ถ้าเป็ นหน้าที่ของหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ ก็ตอ้ ง
ตัดสิ นใจว่าจะใช้ Software อะไร
- การคัดเลือกผูบ้ ริ หารเข้ามาทํางาน (Reclusing an Executive)
- การวิจยั และพัฒนา(Research and Development)
- การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ (New Technology Development)
แนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ(DSS)
ระบบ DSS ต้องการการพัฒนาที่รวดเร็ ว และสามารถรับ Feedback จากผูใ้ ช้(User)ได้อย่างรวดเร็ ว
เพื่อให้แน่ใจว่าการสร้างระบบนั้นก้าวไปอย่างถูกต้อง และง่ายต่อการใช้งาน เมื่อมีการใช้งานระบบ
ไปช่วงเวลาหนึ่ ง หลังจากพัฒนาส่ วนแรกเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ว ระบบจะถูกประเมิน แก้ไข และขยาย
ออกไปเรื่ อยๆ ตามความต้ อ งการของผู ้ใ ช้ และสามารถยื ด หยุ่ น (Flexibility)และปรั บ ตั ว
(Adaptability)ให้ เ ข้ า กั บ รู ปแบบ(Style) การตั ด สิ นใจของผู ้ต ั ด สิ นใจ และสภาพแวดล้ อ มที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วอีกด้วย
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ดัง นั้นจึ ง สามารถกล่ า วได้ว่า ระบบสนับ สนุ นการตัดสิ นใจ(DSS) เป็ นระบบที่ เป็ นตัวช่ ว ยหรื อ
เครื่ องมื อสําคัญอย่างหนึ่ งที่ จะช่ วยให้ขอ้ มู ลเพื่อช่ วยสนับสนุ นการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพและก่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลอย่างมากในองค์กรธุ รกิจ
กระบวนการในการตัดสิ นใจซึ่งเป็ นแนวทางในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ ดังนี้
1. Identification of a problem
เป็ นการรวบรวม Requirement และหาปั ญหาต่าง ๆ ตัวอย่างปั ญหา เช่น ต้องการ computer
ใหม่สักเครื่ อง
2. Identification of decision criteria
ระบุถึงเงื่อนไขของการตัดสิ นใจเลือกซื้ อว่าดูจากปั จจัยอะไรบ้าง เช่นเลือกซื้ อคอมพิวเตอร์
จะพิจารณาจาก
- ราคา(Price)
- รู ปทรง(Manufacture and Model)
- การรับประกัน (Warrantee)
- การสนับสนุนหรื อบริ การหลังการขาย(Support)
- ความน่าเชื่อถือ(Reliability)
- ระยะการซ่อมแซมหรื อการซ่อมบํารุ ง(Repair record)
3. Allocation of weights to criteria
จัดสรรนํ้าหนักที่ ให้ปัจจัย แต่ละปั จจัยที่ ก าํ หนด ว่าให้ความสําคัญกับปั จจัยใดมากที่ สุ ดและ
รองลงมา เช่น ให้น้ าํ หนักด้วย
- ความน่าเชื่อถือ(Reliability)
100
- รู ปทรง(Manufacture and Model)
85
- การสนับสนุนหรื อบริ การหลังการขาย(Support)
70
- ระยะการซ่อมแซมหรื อการซ่อมบํารุ ง(Repair record)
25
- การรับประกัน (Warrantee)
10
- ราคา(Price)
10
จากนํ้าหนักที่ให้แสดงว่าผูท้ าํ การตัดสิ นใจให้ความสําคัญกับความน่าเชื่ อถือมากที่สุด รองลงมา
เป็ นรู ป ทรง , การบริ ก ารหลัง การขาย , การซ่ อมบํา รุ ง , การรั บ ประกัน และราคาเป็ นลําดับ
สุ ดท้าย คือไม่สนใจเกี่ยวกับราคามากนัก
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4. Development of alternative
พิจารณาทางเลือกที่ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้มากที่สุด ซึ่งจากการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์
แสดงทางเลือกออกมาได้ 8 ทางเลือก
5. Analysis of alternative
วิเคราะห์ทางเลือก โดยชัง่ นํ้าหนักคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ และรุ่ นต่าง ๆ ที่ตรงกับความต้องการ
ของผูท้ าํ การตัดสิ นใจมากที่สุด
6. Selection of an alternative
เลือกทางเลือกซึ่ งเป็ นหน้าที่ของผูท้ าํ การตัดสิ นใจเลือกเอง
7. Implementation of the alternative
นําคอมพิวเตอร์ ที่เลือกมาใช้ในการทํางาน
8. Evaluation of decision effectiveness
หลังจากที่ใช้ไปได้ระยะเวลาหนึ่งแล้วจะมีการประเมินผลถึงประสิ ทธิ ผลของการตัดสิ นใจ
ตัวอย่ างการประยุกต์ ใช้ ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ ( Examples of DSS Application)
ระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจจะใช้งานสําหรับการปฏิบตั ิการในหลาย ๆ ประเภท ไม่วา่ ใน
หน่วยงานธุ รกิ จหรื อหน่วยงานราชการ ยกตัวอย่างระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจที่มีใช้งานอยู่ใน
ปัจจุบนั เช่น
ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจเตือนภัยนํา้ ท่ วม (DSS) ในประเทศไทย
โปรแกรมระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจเตือนภัยนํ้าท่วม เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยในการเตือนภัย
นํ้าท่วมไม่ใช่โปรแกรมแกรมหลักที่ใช้ในการเตือนภัย แต่จะช่ วยผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านเตือนภัยด้านนํ้า
ท่วม (อุทกภัย) เช่น นักพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา หรื อเจ้าหน้าที่ของศูนย์เตือนภัยพิบตั ิ
แห่งชาติ นักอุทกวิทยาของกรมชลประทานที่มีความเข้าใจในระบบอากาศดีอยูแ่ ล้ว โปรแกรมระบบ
สนับ สนุ นการตัดสิ นใจเตื อนภัย นํ้า ท่วมจะให้การทํา นายปริ ม าณฝนตกหนักในเวลา 24 ชั่วโมง
ข้างหน้า โดยใช้ทฤษฎีโครงข่ายใยประสาทเทียมซึ่ งจะมีการสอนให้คอมพิวเตอร์ เรี ยนรู ้ ถึงข้อมูล
อุตุนิยมวิทยาเช่ น ปริ มาณฝนความเข้มของแสงแดด ความเร็ ว และทิ ศทางลม อุ ณหภู มิ ความชื้ น
สั ม พัท ธ์ และข้อ มู ล ประกอบ เช่ น ดาวเที ย มอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา ค่ า เวอร์ ทิ ซิ ต้ ี ที่ ร ะดับ 500 เฮกโต
ปาสคาล พารามิ เตอร์ เหล่ า นี้ จะดู ก ารก่ อ ตัวของเมฆ ซึ่ ง เป็ นต้นเหตุ ข องการเกิ ด ฝน การฝึ กให้
คอมพิวเตอร์ เรี ยนรู ้เป็ นสิ่ งสําคัญมาก ซึ่ งจะทําให้คอมพิวเตอร์ เข้าใจความสัมพันธ์ของพารามิ เตอร์
ต่างๆอย่างใกล้ชิด และสร้ างชุ ดสมการทางคณิ ตศาสตร์ ที่เหมาะสม จากปริ มาณข้อมู ลนําเข้าที่ มี
คุณภาพและมากเพียงพอ นัน่ ก็หมายถึงข้อมูลเหล่านั้นจะต้องมีท้ งั เหตุการณ์อากาศดี หรื อแห้งแล้ง
(ฝนตกน้อย) และอากาศร้ าย (ฝนตกหนัก) อันเนื่ องมาจากร่ องมรสุ มหรื อเกิ ดพายุหมุ นเขตร้ อน
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เคลื่ อ นตัว เข้า มา ซึ่ งจะทํา ให้ โ ปรแกรม DSS สามารถตัด สิ น ใจและทํา นายฝนได้อ ย่า งถู ก ต้อ ง
ข้อแนะนําในการปรับปรุ งโปรแกรม DSS นัน่ ก็คือการเพิ่มพารามิเตอร์ เช่น ภาพเรดาร์ ตรวจอากาศ
เข้าไป และอาจจะปรับปรุ งทฤษฎี ทางคณิ ตศาสตร์ ใหม่ๆในการคํานวณให้มีความหลากหลายและ
สอดคล้องกับเหตุการณ์ในเชิ งฤดูกาล ซึ่ งจะช่วยให้ผลการคาดหมายฝนตกหนักของโปรแกรม DSS
มีความแม่นยํามากยิง่ ขึ้น

รู ป: โปรแกรมระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจเตือนภัยนํ้าท่วม
ที่มา: http://weatherwatch.in.th/index.php?ind=news&;op=news_show_single&ide=6
การแสดงผลของข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลผลการตรวจอากาศ ข้อมูลดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
และข้อมูลเวอร์ทิซิต้ ีที่ระดับ 500 เฮกโตปาสคาล ซึ่งเป็ นผลลัพธ์จากระบบพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข
จะใช้โปรแกรม DSS ซึ่งเป็ นโปรแกรมช่วยสนับสนุนการตัดสิ นใจนํ้าท่วม
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รู ป: โปรแกรมDSS
ที่มา: http://weatherwatch.in.th/index.php?ind=news&;op=news_show_single&ide=6
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