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ปัจจยัองค์ประกอบสารสนเทศทางการทีส่่งผลต่อความสําเร็จในการทาํเกมออนไลน์ของ

ผู้ใช้งานบนอนิเตอร์เน็ต 

Factors of Informational Elements that Affect the Success of Online Game  

Users of the Internet 

ร้อยตรี ยศกร บูรณสมภพ1 และ เฉลิมพร เยน็เยอืก2 

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

บทคดัย่อ 

 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้กลยุทธ์สารสนเทศทางการจดัการสําหรับ

ผูป้ระกอบการเกมออนไลน์ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในคร้ังน้ีคือ ผูใ้ชง้านตลาดเกมผ่านระบบออนไลน์ 

จาํนวน 400 คน ซ่ึงได้การสุ่มแบบตามสะดวก เคร่ืองมือท่ีใช้คือ แบบสอบถาม และได้ผลการ

วิเคราะห์ความเช่ือมัน่เท่ากบั .851 ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถามจะถูกวิเคราะห์ดว้ย

โปรแกรมสําเร็จรูปและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบอิสระต่อกนั การทดสอบค่าแปรปรวนทางเดียว และการวเิคราะห์ค่า

ความสัมพนัธ์กนั ผลการศึกษา พบวา่  

 ปัจจยัส่วนประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ อาชีพ ระยะเวลาการใช้งานตลาด

ออนไลน์ พบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการประสบความสําเร็จในการ

ทาํเกมออนไลน์อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ปัจจยัดา้นองคป์ระกอบดา้นสารสนเทศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการประสบความสําเร็จในการ

ทาํเกมออนไลน์ พบว่า องคป์ระกอบดา้นสารสนเทศในทุกดา้นมีผลต่อความสําเร็จในการทาํเกม

ออนไลน์ไดแ้ก่ Hardware Software People Network Database Procedure อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 และองคป์ระกอบสารสนเทศท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลางกบัความประสบ

ความสําเร็จในการทาํเกมออนไลน์ 5 ดา้น ไดแ้ก่ Software People Network Database Procedure ใน

นัยสําคัญทางสถิติมากกว่า 0.5 และน้อยกว่า 0.8 ขณะท่ีด้าน Hardware มีความสัมพันธ์กับ

ความสาํเร็จใจการทาํเกมออนไลน์ในระดบันอ้ยในนยัสาํคญัทางสถิติ นอ้ยกวา่ 0.5  

คําสําคัญ : องค์ประกอบสารสนเทศ ,การประสบความสําเร็จ ,เกมออนไลน์ ,ตลาดเกมออนไลน์ 

 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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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 4 0 0 

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 . 0 5  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 เป็นส่ิงท่ีมนุษยห์ลายคนมกัจะคิดวา่เป็นเร่ืองสนุกและเป็นเร่ืองง่าย นัน่เพราะวา่ผูท่ี้ให้

สัมผสักบัประสบการณ์การเล่นเกมนั้นจะมีความรู้สึกเพลิดเพลินและสนุกสนาน แต่นัน่ไม่ไดแ้ปลวา่

การทาํเกมหรือการสร้างเกมนั้นจะมีความสนุกไปดว้ยเหมือนกบัส่ิงท่ีหลายๆคนไดส้ัมผสัหลงัจาก

เกมท่ีเกมออกสู่ตลาดแลว้ นัน่เพราะวา่การทาํเกมนั้นจะตอ้งมีองคป์ระกอบหลายอยา่ง มีการแบ่งงาน

หลายส่วน ซ่ึงตอ้งใชบุ้คคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพเฉพาะทางจาํนวนมาก และผูค้น

เหล่าน้ีตอ้งผา่นประสบกาณ์มากมายเช่นกนัถึงจะสามารถสร้างเกมข้ึนมาได ้อีกทั้งผูส้ร้างทุกคนจะ

ไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายในส่วนง่านของผูร่้วมงานคนอ่ืนได้ การสร้างเกมจึงต้องอาศยัความ

รับผิดชอบเป็นอย่างมาก ในข้างต้นของการทาํเกมนั้ นจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ นั่นคือ 
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โปรแกรมเมอร์ และ กราฟฟิก และจะมีส่วนเสริมท่ีสามารถหาเพิ่มเติมแต่งไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งใช้

วชิาชีพเฉพาะมากนกั  

 ทาํไมเกมถึงไม่ประสบความสําเร็จคาํถามน้ีเป็นท่ีถกเถียงกันมาอย่างยาวนาน อาจเป็น

เพราะว่าผูส้ร้างเกมสามารถสร้างเกมท่ีคิดว่าเกมท่ีผูส้ร้างนั้นมีความสนุกอย่างแน่นอน แต่ผูส้ร้าง

ไม่ไดค้าํนึงถึงผูเ้ล่นวา่ผูเ้ล่นตอ้งการส่ิงท่ีเขาสร้างหรือไม่ หรือเกมท่ีสร้างนั้นกาํลงัตลาดในการซ้ือใน

ขณะนั้นมีหรือไม่ เช่นเดียวกบัผูส้ร้างเกมมือสมคัรเล่น ผูค้นจาํพวกน้ีจะเป็นนกัเล่นเกมท่ีทุ่มเทเวลา

ให้กบัการเล่นเกมมากกว่าการศึกษาเกม ซ่ึงจะส่งผลให้ความคิดอ่านในภาพรวมมีนอ้ยกว่าผูส้ร้าง

เกม และไม่สามารถแกปั้ญหาในการดาํเนินการได ้ผูส้ร้างประเภทน้ีจะลม้เหลวตั้งแต่ก่อนเกมพวก

เขาจะวางขาย 

จากท่ีกล่าวมากขา้งตน้จะทาํให้รู้วา่คนเล่นไม่รู้วิธีสร้างและคนสร้างไม่รู้วิธีขายเกมถา้อยา่ง

นั้นนกัวิชาการตลาดสามารถมาบริหารการตลาดของอุตสาหกรรมเกมไดห้รือไม่นั้นตอ้งวิเคราะห์

จากความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัอุตสาหกรรมเกมดว้ย เพราะถา้ผูบ้ริหารหรือนกัการตลาดเขา้มาบริหาร

แต่ขาดความเขา้ใจในอุตสาหกรรมท่ีเฉพาะทางอย่างตลาดเกมนั้นโอกาสท่ีจะประสบผลสําเร็จก็

แทบไม่มีเช่นกนั เพราะฉะนั้นจึงสรุปไดว้า่ ผูเ้ล่นเกมไม่สามารถสร้างเกมได ้ผูส้ร้างเกมไม่อาจขาย

สินคา้ได ้ผูบ้ริหารไม่สามารถสร้างเกมได ้ 

เพราะฉะนั้นผูท่ี้สามารถสร้างเกมข้ึนมาไดน้ั้นจึงตอ้งมีทกัษะทั้งสามดา้นอยา่งครบถ้วนถึง

จะพร้อมเขา้มาทาํงานในอุตสาหกรรมน้ีได ้ซ่ึงบุคลาจาํพวกน้ีจะมีจาํนวนนอ้ยมาก ๆ 

ในมุมมองของตลาดโลกหรือในภาพรวมของบุคคลอ่ืน ๆไดถู้กมองออกไปหลากหลายรูปแบบตาม

ประเทศ สถานท่ี ชุมชน ต่าง ๆ ทาํให้ภาพรวมสะทอ้นสู่สังคมออกมาในลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ซ่ึง

เกมในปัจจุบันได้ถูกพัฒนามาจากยุคอดีตมาเป็นอย่างมากในระยะเวลา 45 ปี ท่ีผ่านมา 

(juropy.com/2014/01, 2556) เม่ือมองจากภาพรวมในอดีตจะพบวา่อุตสาหกรรมเกมจะมีการเติบโต

ข้ึนในทุก ๆ ปีและจะมีการเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ืองในอนาคตตามเทคโนโลยีท่ีทันสมยัยิ่งข้ึน

(http://www.thaibizchina.com, 2555) 

เน่ืองจากเกมถูกสร้างข้ึนให้ผูเ้ล่นสามารถรับรู้ถึงประสบการณ์ใหม่ๆท่ีไม่สามารถหาไดใ้น

ชีวิตจริงและเพื่อเหตุผลนั้นเทคโนโลยีท่ีพฒันายิ่งข้ึนจะทาํให้ผูเ้ล่นสามารถได้รับประสบการณ์ท่ี

สมจริงยิง่ข้ึนนัน่เป็นส่ิงท่ีสามารถบอกไดว้า่อุตสาหกรรมเกมนั้นจะยงัพฒันายิง่ข้ึนไปไดอี้กตราบใด

ท่ีเทคโนโลยจีะยงัพฒันาต่อไป 

 จะพบว่าประชากรส่วนมากในโลกมีจาํนวนหลกัล้านไปจนถึงสิบล้านในทุก ๆ วนัและ 

ทุก ๆ ชัว่โมงโดยเวลาท่ีประชากรนอ้ยท่ีสุดอยูท่ี่ 10 ลา้นคน และมีจาํนวนมากท่ีสุด 16 ลา้นคนข้ึนไป

ในระยะเวลาความห่าง 1 ชัว่โมง (http://store.steampowered.com/stats/, 2560) 
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เป็นขอ้ยืนยนัวา่ตลาดน้ีมีผูใ้ชจ้าํนวนมากเขา้ออกพร้อมกนัในเวลาพร้อมกนัเป็นจาํนวนมากถึงหลกั

ลา้น นัน่ทาํให้ตลาดเกมในปัจจุบนัเป็นท่ีน่าจบัตามองอยา่งมากเม่ือสํารวจจากจาํนวนประชากรและ

อตัราการเติบโตจากในอดีต 

งานวิจยัฉบบัน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อศึกษาและนาํไปประกอบกบัธุรกิจอุตสาหกรรมของผูพ้ฒันา

เกมผา่นระบบออนไลน์โดยปัจจุบนัตลาดเกมไดมี้การเติบโตอยา่งรวดเร็วในช่วง 2 – 3  ปีท่ีผา่นมา 

ซ่ึงนาํเช่ือมโยงไปถึงองคก์รหรือผูผ้ลิตเกมเช่นกนัแต่ไม่ใช่ทุกรายท่ีจะสามารถทาํสินคา้ออกมาตอบ

โจทยผ์ูบ้ริโภค เพราะการจะจดัตั้งบริษทัหรือสตูดิโอเกมข้ึนมานั้นตอ้งใชปั้จจยัหลายอยา่งไม่ว่าจะ

เป็นบุคลากร เงินทุน การแวงแผนท่ีดี หลักการทาํงาน ขั้นตอนการทาํงาน การตลาด เป็นต้น 

แต่ส่ิงหลกั ๆ ท่ีทาํให้องค์กรหรือบริษทัผูผ้ลิตเกมออนไลน์นั้นดาํเนินต่อไปไดคื้อผูซ้ื้อ กาํลงัของ 

ผูซ้ื้อ หรือความตอ้งการของผูซ้ื้อ โดยส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีตอ้งวิเคราะห์หาสาเหตุปัจจยัของผูซ้ื้อเพื่อตอบ

โจทยค์วามตอ้งการของผูซ้ื้อ 

ส่ิงท่ีอุตสาหกรรมเกมและผูผ้ลิตเกมส่วนใหญ่มกัจะประสบปัญหาในการทาํกาํไรก็คือการ

ใช้กลยุทธ์ในการขาย และการผลิตสินคา้ให้ตอบโจทยผ์ูซ้ื้อ ใน 2 – 3 ปีท่ีผ่านมามีเหล่าผูผ้ลิตหนา้

ใ ห ม่ เ กิ ด ข้ึ น ม า ม า ก ม า ย แ ต่ มี อัต ร า ก า ร ป ร ะ ส บ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ไ ม่ ถึ ง  1 0 %  อ้ า ง อิ ง จ า ก 

(https://www.developereconomics.com, 2557) จากการทาํธุรกิจน้ีเน่ืองจากอุตสาหกรรมน้ีต้องใช้

ความเขา้ใจในตวัของสินคา้และผูบ้ริโภคท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปในทุกปีตามความทนัสมยัของ

เทคโนโลยี ทาํให้ผูผ้ลิตหนา้ใหม่ท่ีมีกาํลงัทรัพยแ์ต่ขาดความเขา้ใจในตวัสินคา้ และผูผ้ลิตท่ีมีความ

เขา้ใจแต่ขาดกลยุทธ์ทางการขายต้องล้มเหลวในการเขา้มาจบัตลาดในทางธุรกิจเกมผ่านระบบ

ออนไลน์  

องคป์ระกอบสารสนเทศนั้นมีมาตั้งแต่ยคุเทคโนโลยเีร่ิมมามีบทบาทกบัตลาดจนกลายเป็นธุรกิจมาก

ยิ่งข้ึนนอ้ยผูผ้ลิตนกัท่ีจะคาํนึงถึงเร่ืองน้ี เพราะผูผ้ลิตส่วนใหญ่จะมองไปท่ีการทาํเกมท่ีดีออกมาให้

ได้ มากกว่าการคาํนึงถึงตลาดและผู ้บริโภค ทาํให้ลืมคาํนึงถึงความสําคัญขององค์ประกอบ

สารสนเทศ จนทาํให้ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าท่ีผูผ้ลิตวางไว ้ถึงแมว้า่องคป์ระกอบสารสนเทศจะ

ไม่ใช่ทุกอยา่งในการทาํใหก้ารลงทุนในอุตสาหกรรมน้ีประสบความสาํเร็จได ้100% แต่เป็นอีกหน่ึง

กลยทุธ์ท่ีผูผ้ลิตไม่ควรมองขา้มและนาํไปใชป้ระโยชน์ในการผลิตเกมออกสู่ตลาดออนไลน์ไดโ้ดยท่ี

อตัราการลม้เหลวจะนอ้ยลงกวา่เดิม 

งานวิจัยฉบับน้ีจึงทาํมาเพื่อตอบโจทย์และศึกษาวิธีการแก้ปัญหาเหล่านั้ นเพื่อให้การ

ประกอบธุรกิจเกมออนไลน์นั้นประสบผลสาํเร็จไดโ้ดยใชก้ลยทุธ์ทางสารสนเทศซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้ง

กบัระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ซ่ึงเป็นส่ิงจาํเป็นไม่วา่ยุคสมยัของตลาดเกมออนไลน์จะผ่าน

ไปก่ีสมยัก็ตามแต่องคป์ระกอบสารสนเทศก็ยงัเป็นส่ิงท่ีไม่เปล่ียนแปลงเช่นเดิม ทาํใหผู้จ้ดัทาํเลือกท่ี
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จะวิเคราะห์และทาํให้องค์ประกอบทางสารสนเทศเป็นส่ิงท่ีจะนาํมาวิเคราะห์ความเก่ียวขอ้งกบั

ความสาํเร็จในการทาํเกมออนไลน์ท่ีดีท่ีสุด 

วตัถุประสงค์ 

1.เพื่อศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการทาํเกมออนไลน์ของ

ผูใ้ชง้านบนอินเตอร์เน็ต 

2.เพื่อศึกษาปัจจยัองคป์ระกอบทางสารสนเทศทางการจดัการท่ีส่งต่อความสาํเร็จในการทาํ

เกมออนไลน์ของผูใ้ชง้านบนอินเตอร์เน็ต 

สมมุติฐาน 

1.ปัจจยัประชากรศาสตร์อนัไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายได ้ระยะเวลาการใชง้านตลาดออนไลน์ ของผูใ้ชง้าน

บนอินเตอร์เน็ตต่างกนัมีผลต่อความสาํเร็จในการทาํเกมออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั

2.ปัจจยัองค์ประกอบสารสนเทศทางการจดัการอนัได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย ขอ้มูล

บุคลากร ขั้นตอนการปฏิบติังาน ของผูใ้ชง้านบนอินเตอร์เน็ตต่างกนัมีความสัมพนัธ์ต่อความสําเร็จ

ในการทาํเกมออนไลน์

กรอบแนวคิดในการวจัิย

ตวัแปรอิสระ

       ตวัแปรตาม        

 

 

ขอบเขตการวจัิย 

ปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์

- เพศ

- อายุ

- รายได ้

- ระยะเวลาการใชง้านตลาด

ออนไลน์

ปัจจยัองค์ประกอบสารสนเทศทางการ

จดัการ 

- ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

- ซอฟตแ์วร์ (Software)

- บุคลากร (PEOPLE)

- เครือข่าย (Network)

- ขอ้มูล (Database)

- ขั้นตอนการปฏิบติังาน

(Procedure) 

ความสําเร็จในการทาํเกมออนไลน์ 
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ขอบเขตของการวจัิย 

ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นผูใ้ช้งานบนระบบ

อินเตอร์เน็ตหรือระบบออนไลน์ไปยงัผูใ้ช้ท่ีมีงานอดิเรกในประเภทการเล่นเกมไม่ว่าจะน้อยหรือ

มาก ในประเทศไทย ผา่นทางระบบอินเตอร์เน็ตในแหล่งกลุ่มผูใ้ชง้านตลาด  

ขอบเขตด้านองค์ประกอบสารสนเทศ เป็นการศึกษาส่วนประกอบในการใช้งานของ

ผูใ้ชง้านดา้นองคป์ระกอบสารสนเทศซ่ึงประกอบไปดว้ย ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ บุคลากร  เครือข่าย 

ขอ้มูล บุคลากร ขั้นตอนการปฏิบติังาน 

ความสําเร็จในการผลติเกมออนไลน์ ความสาํเร็จในการผลิตเกมออนไลน์เป็นตวัประเมินใน

ดา้นความสําเร็จของผูผ้ลิตเกมในตลาดออนไลน์โดยมีส่วนประกอบไดแ้ก่ความพึงพอใจ,คุณภาพ

,ปริมาณ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.สามารถนาํขอ้มูลองคป์ระกอบทางสารสนเทศไปใชเ้ป็นกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจเกม

ออนไลน์ใหป้ระสบผลสาํเร็จต่อไป 

2.สามารถวิเคราะห์ข้อมูลประชากรท่ีได้และประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองต่อตลาดเกม

ออนไลน์ไดดี้ยิง่ข้ึน 

แนวคิด ทฤษฎ ีเอกสาร และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

Inspiration (2555) ปัจจยัประชากรศาสตร์ หมายถึง กระบวนการศึกษาเก่ียวกบัประชากร

และการเปล่ียนแปลงของประชากร ทาํให้ทราบขนาดหรือจาํนวนคนท่ีมีอยู่ในแต่ละสังคม แต่ละ

ภูมิภาค และระดบัโลก รวมทั้งศึกษาการกระจายตวัในดา้นพื้นท่ีของประชากร และองค์ประกอบ

ทางประชากร ไดแ้ก่ 

Wikipedia (2560) เพศ หมายถึง ส่ิงท่ีแสดงลกัษณะความแตกต่างระหวา่งเพศชายและเพศ

หญิง โดยองค์การอนามยัโลก ให้ความหมายไวว้่า "คุณลกัษณะของผูห้ญิงและผูช้ายในบทบาท

ประกอบสร้างทางสังคม พฤติกรรม กิจกรรมและคุณลกัษณะท่ีให้สังคมพิจารณาว่าเป็นผูช้ายหรือ

ผูห้ญิง" ในขณะท่ีคาํว่า เพศ (Sex) มีความหมายในลกัษณะทางชีววิทยาของบุคคล ท่ีแบ่งเป็นเพศ

หญิง และเพศชาย 

พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน (2534) อายุ หมายถึง เวลาท่ีดาํรงชีวิตอยู่ เวลาชั่วชีวิต 

ช่วงเวลานบัตั้งแต่เกิดหรือมีมาจนถึงเวลาท่ีกล่าวถึง ระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้เช่น อายุใบอนุญาตยาน้ี

หมดอายแุลว้ ระยะเวลาท่ีกาํหนด รู้ความย ัง่ยนืของส่ิงนั้น ๆ  



 

วารสารการวจิัยทางธุรกิจ และการบริหารปที ่6 ฉบับที ่1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) 

7 Journal of Business Research and 

Administration 

 กรมตรวจบญัชีสหกรณ์  (2555) รายได ้หมายถึง ผลตอบแทนท่ีกิจการไดรั้บจากการขาย

สินคา้หรือบริการตามปกติของกิจการรวมทั้ง ผลตอบแทนอ่ืน ๆ ท่ีไม่ได้เกิดจากการดาํเนินงาน

ตามปกติรายไดแ้บ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

 1.รายไดจ้ากการขาย (Sale revenue) หมายถึง รายไดท่ี้เกิดจากการขายสินคา้หรือบริการอนั

เป็นรายไดจ้ากการดาํเนินงานตาม ปกติ เช่น กิจการซ้ือขายสินคา้รายไดข้องกิจการ คือ รายไดจ้าก

การขายสินคา้ ส่วนกิจการใหบ้ริการ เช่น ซ่อมเคร่ืองไฟฟ้า รายไดข้องกิจการ คือ รายไดค้่าซ่อม  

 2.รายได้อ่ืน (Other incomes) หมายถึง รายได้ท่ีมิได้เกิดจากการดาํเนินงานตามปกติของ

กิจการซ่ึงเป็นรายไดท่ี้ไม่ใช่ รายไดจ้ากการขายสินคา้หรือบริการนัน่เอง 

 ระยะเวลาการใช้งาน หมายถึง เวลาในการดาํเนินงาน ปฏิบติัการ ของส่ิง ๆ หน่ึง ท่ีมีการ

ตอบสนองกบัส่ิงอีกส่ิงหน่ึง เพื่อให้เกิดผลรับบางอย่างในรูปแบบผลกระทบท่ีเกิดข้ึน จะหมดลง

ต่อเม่ือส่ิงนั้นสูญสลาย หรือ ไม่ตอบสนองต่อผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

 สรรคช์ยั  พงศพ์ุทธชาด (2547) องคป์ระกอบสารสนเทศ หมายถึง องคป์ระกอบของระบบ

สารสนเทศซ่ึงเป็นระบบสนบัสนุนการบริหารงาน การจดัการและปฏิบติัการของบุคคล ไม่วา่จะเป็น

ระดับบุคคล ระดับกลุ่มหรือระดับองค์กรไม่ใช่มี เพียงเคร่ืองคอมพิวเตอร์เท่านั้ น แต่ย ังมี

องค์ประกอบอ่ืน ๆท่ีเก่ียวข้องกับความสําเร็จของระบบอีกรวมเป็น 5 องค์ประกอบ ซ่ึงจะขาด

องคป์ระกอบใดไม่ได ้ไดแ้ก่ 

 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง องคป์ระกอบสําคญัของระบบสารสนเทศ หมายถึง เคร่ือง

คอมพิวเตอร์อุปกรณ์รอบขา้ง รวมทั้งอุปกรณ์ส่ือสารสําหรับเช่ือมโยงคอมพิวเตอร์เขา้เป็นเครือข่าย 

เช่น เคร่ืองพิมพ ์เคร่ืองกวาดตรวจเม่ือพิจารณาเคร่ืองคอมพิวเตอร์  

 ซอฟตแ์วร์ (Software) หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัประการท่ี

สอง ซ่ึงก็คือลาํดบัขั้นตอนของคาํสั่งท่ีจะสั่งงานให้ฮาร์ดแวร์ทาํงาน เพื่อประมวลผลขอ้มูลให้ได้

ผลลัพธ์ตามความต้องการของการใช้งาน ในปัจจุบนัมีซอฟต์แวร์ระบบปฏิบติังาน ซอฟต์แวร์

ควบคุมระบบงาน ซอฟต์แวร์สําเร็จ และซอฟต์แวร์ประยุกต์สําหรับงานต่าง ๆ ลกัษณะการใชง้าน

ของซอฟต์แวร์ก่อนหน้าน้ี ผู ้ใช้จะต้องติดต่อใช้งานโดยใช้ข้อความเป็นหลัก แต่ในปัจจุบัน

ซอฟตแ์วร์มีลกัษณะการใชง้านท่ีง่ายข้ึน โดยมีรูปแบบการติดต่อท่ีส่ือความหมายให้เขา้ใจง่าย เช่น มี

ส่วนประสานกราฟิกกบัผูใ้ชท่ี้เรียกวา่ กุย (Graphical User Interface : GUI) ส่วนซอฟตแ์วร์สําเร็จท่ี

มีใช้ในทอ้งตลาดทาํให้การใช้งานคอมพิวเตอร์ในระดบับุคคลเป็นไปอย่างกวา้งขวาง และเร่ิมมี

ลกัษณะส่งเสริมการทาํงานของกลุ่มมากข้ึน ส่วนงานในระดบัองค์กรส่วนใหญ่มกัจะมีการพฒันา

ระบบตามความตอ้งการโดยการวา่จา้ง หรือโดยนกัคอมพิวเตอร์ท่ีอยูใ่นฝ่ายคอมพิวเตอร์ขององคก์ร 

เป็นตน้ 
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 บุคลากร (PEOPLE) หมายถึง ผูบ้ริหาร ผูพ้ฒันาระบบ นักวิเคราะห์ระบบ และนักเขียน

โปรแกรม เป็นองค์ประกอบสําคัญในความสําเร็จของระบบสารสนเทศ บุคลากรมีความรู้

ความสามารถทางคอมพิวเตอร์มากเท่าใดโอกาสท่ีจะใช้งานระบบสารสนเทศและระบบ

คอมพิวเตอร์ไดเ้ต็มศกัยภาพและคุม้ค่ายิง่มากข้ึนเท่านั้น โดยเฉพาะระบบสารสนเทศในระดบับุคคล

ซ่ึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีขีดความสามารถมากข้ึน ทาํให้ผูใ้ชมี้โอกาสพฒันาความสามารถของตนเอง

และพฒันาระบบงานไดเ้องตามความตอ้งการ สาํหรับระบบสารสนเทศในระดบักลุ่มและองคก์รท่ีมี

ความซบัซอ้นจะตอ้งใชบุ้คลากรในสาขาคอมพิวเตอร์โดยตรงมาพฒันาและดูแลระบบงาน 

 เครือข่าย (Network) หมายถึง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซ่ึงหมายถึงการเช่ือมต่อ

คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เคร่ืองข้ึนไปเขา้ดว้ยกนัดว้ยสายเคเบิล หรือส่ืออ่ืน ๆ ทาํใหค้อมพิวเตอร์สามารถ

รับส่งขอ้มูลแก่กนัและกนัได ้ในกรณีท่ีเป็นการเช่ือมต่อระหวา่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์หลายๆ เคร่ืองเขา้

กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ท่ีเป็นศูนยก์ลาง เราเรียกคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นศูนยก์ลางน้ีว่า โฮสต์ 

(Host) และเรียกคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กท่ีเขา้มาเช่ือมต่อวา่ ไคลเอนต ์(Client/Terminal)   

 ขอ้มูล (PEOPLE) หมายถึง องค์ประกอบท่ีสําคญัอีกประการหน่ึงของระบบสารสนเทศ 

อาจจะเป็นตวัช้ีความสําเร็จหรือความล้มเหลวของระบบได ้เน่ืองจากจะตอ้งมีการเก็บขอ้มูลจาก

แหล่งกําเนิด ข้อมูลจะต้องมีความถูกต้อง มีการกลั่นกรองและตรวจสอบแล้วเท่านั้ นจึงจะมี

ประโยชน์ ขอ้มูลจาํเป็นจะตอ้งมีมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือใช้งานในระดบักลุ่มหรือระดบั

องค์กร ข้อมูลต้องมีโครงสร้างในการจัดเก็บท่ีเป็นระบบระเบียบเพื่อการสืบค้นท่ีรวดเร็วมี

ประสิทธิภาพ 

 ขั้นตอนการปฏิบติังาน (Procedure) หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีชดัเจนของผูใ้ช้หรือ

ของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งก็เป็นเร่ืองสําคญัอีกประการหน่ึง เม่ือไดพ้ฒันาระบบงานแล้วจาํเป็นต้อง

ปฏิบติังานตามลาํดบัขั้นตอนในขณะท่ีใชง้านก็จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงลาํดบัขั้นตอนการปฏิบติัของคน

และความสัมพนัธ์กบัเคร่ือง ทั้งในกรณีปกติและกรณีฉุกเฉิน เช่น ขั้นตอนการบนัทึกขอ้มูล ขั้นตอน

การประมวลผล ขั้นตอนปฏิบติัเม่ือเคร่ืองชาํรุดหรือขอ้มูลสูญหาย และขั้นตอนการทาํสําเนาขอ้มูล

สํารองเพื่อความปลอดภยั เป็นต้น ส่ิงเหล่าน้ีจะต้องมีการซักซ้อม มีการเตรียมการ และการทาํ

เอกสารคู่มือการใชง้านท่ีชดัเจน  

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องของความพงึพอใจ 

นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจต่าง ๆ พอสรุปไดด้งัน้ี 

                ทวีพงษ์   หินคาํ (2541, น. 8) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจว่าเป็นความชอบของ

บุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด ซึงสามารถลดความดึงเครียดและตอบสนองความตอ้งการของบุคคลได้

ทาํใหเ้กิดความพึงพอใจต่อส่ิงนั้น 
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                ธนียา   ปัญญาแก้ว (2541, น. 12) ได้ให้ความหมายว่า ส่ิงท่ีทาํให้เกิดความพึงพอใจท่ี

เก่ียวกบัลกัษณะของงาน ปัจจยัเหล่าน้ีนาํไปสู่ความพอใจในงานท่ีทาํ ไดแ้ก่ ความสําเร็จ การยกยอ่ง 

ลกัษณะงาน ความรับผิดชอบ และความกา้วหน้า เม่ือปัจจยัเหล่าน้ีอยู่ต ํ่ากว่า จะทาํให้เกิดความไม่

พอใจงานท่ีทาํ ถา้หากงานให้ความกา้วหน้า ความทา้ทา้ย ความรับผิดชอบ ความสําเร็จและการยก

ยอ่งแก่ผูป้ฏิบติังานแลว้ พวกเขาจะพอใจและมีแรงจูงใจในการทาํงานเป็นอยา่งมาก 

                วิทย ์  เท่ียงบูรณธรรม (2541, น. 754) ให้ความหมายของความพึงพอใจวา่ หมายถึง ความ

พอใจ การทาํใหพ้อใจ ความสาแก่ใจ ความหนาํใจ ความจุใจ ความแน่ใจ การชดเชย การไถ่บาปการ

แกแ้คน้ส่ิงท่ีชดเชย 

                วิรุฬ   พรรณเทวี (2542, น. 11) ให้ความหมายไวว้่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายใน

จิตใจของมนุษยท่ี์ไม่เหมือนกนั ซ่ึงเป็นอยูก่บัแต่ละบุคคลว่าจะคาดหมายกบัส่ิงหน่ึง ส่ิงใดอยา่งไร 

ถา้คาดหวงัหรือมีความตั้งใจมากและไดรั้บการตอบสนองดว้ยดี จะมีความพึงพอใจมากแต่ในทาง

ตรงกนัขา้มอาจผิดหวงัหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เม่ือไม่ไดรั้บการตอบสนองตามท่ีคาดหวงัไว ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีตนตั้งใจไวว้า่จะมีมากหรือนอ้ย 

                กาญจนา   อรุณสุขรุจี (2546, น. 5) กล่าววา่ ความพึงพอใจของมนุษย ์เป็นการแสดงออก

ทางพฤติกรรมท่ีเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได ้การท่ีเราจะทราบวา่ บุคคลมีความ

พึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ีค่อนขา้งสลบัซับซ้อน และตอ้งมีส่ิงท่ีตรงต่อ

ความตอ้งการของบุคคล จึงจะทาํให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดงันั้นการสร้างส่ิงเร้าจึงเป็นแรงจูงใจ

ของบุคคลนั้นใหเ้กิดความพึงพอใจในงานนั้น 

ระเบียบวธีิวจัิย 

 กลุ่มตวัอยา่งในคร้ังน้ี  ไดแ้ก่ ผูใ้ชง้านตลาดเกมผา่นระบบออนไลน์ในประเทศไทย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัมีจาํนวนทั้งส้ิน 400 คน และมีเกณฑ์การใหค้ะแนนแบบ 5 ระดบั โดยกลุ่ม

ตวัอย่างคดัเลือกด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้การกาํหนดขนาดของกลุ่ม

ตวัอยา่งโดยสูตรคาํนวณของ Yamane (1967) การทดสอบค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยใช ้

Cronbach’s Alpha ผลการทดสอบโดยรวมมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.8 ข้ึนไป ซ่ึงถือว่า 

แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจยัคร้ังน้ีมีขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ

ดงัต่อไปน้ี 

1. ศึกษาเทคนิคและวิธีการสร้างแบบสอบถามจากงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัปัจจยัหรือตวัแปร

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นการศึกษา เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
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2. รวบรวมขอ้มูลท่ีจะใช้ในการสร้างแบบสอบถาม โดยศึกษาคน้ควา้จากหนังสือวารสาร 

เอกสาร และส่ิงพิมพต่์าง ๆ 

3. ศึกษาสภาพความเป็นจริงของตลาดและอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัระบบ

ตลาด ระบบกลไกการทาํงานของอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ ปัจจยัการประสบความสําเร็จ  

ตลอดจนพฒันาการในดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. สร้างแบบสอบถามให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และสอดคลอ้งกบัปัจจยัหรือตวัแปรท่ีใช้

ในการศึกษา สร้างแบบสอบถามฉบบัร่าง แลว้นาํไปให้ผูมี้ประสบการณ์และเช่ียวชาญดา้น

การบริหารการจดัการไดต้รวจสอบและแนะนาํขอ้บกพร่อง 

5. ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามฉบบัร่างแลว้นาํไปทดสอบกบันกัวชิาการในอุตสาหกรรมเกม

ออนไลน์ 4 ราย ในระหวา่งวนัท่ี 10 – 20 สิงหาคม 2560 ตลอดจนนาํไปปรึกษากบัอาจารยท่ี์

ปรึกษา จากนั้นจึงนาํมาปรับปรุงแกไ้ข และพิมพเ์ป็นแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ต่อไป 

6. แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ ประกอบดว้ยคาํถาม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1.เป็นคาํถามเก่ียวกบัคุณลกัษณะของประชากรผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายได ้

ระยะเวลาการใชง้านตลาดออนไลน์ โดยเป็นขอ้คาํถามแบบ Check List  

ตอนท่ี 2.เป็นคาํถามเก่ียวกบัองคป์ระกอบสารสนเทศ ไดแ้ก่ Hardware, Software, People, Network, 

Data Base, Procedure โดยเป็นขอ้คาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 

ตอนท่ี 3.เป็นคาํถามเก่ียวกบัความสําเร็จในการทาํเกมออนไลน์ โดยขอ้คาํถาม จะถามถึง ความพึง

พอใจ,คุณภาพ,ปริมาณ,ความต้องการ,ช่ือเสียง โดยเป็นข้อคาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) 5 ระดบั 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้ิจยัไดจ้ดัเก็บรวบรวมผ่านการแจกแบบสอบถามตามกลุ่มผูใ้ช้งานผ่านระบบออนไลน์

โดยตรง และ การแจกแบบสอบถามผา่นระบบออนไลน์ผา่นเวบ็ไซตแ์ละแหล่งท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั

อุตสาหกรรมเกมออนไลน์และติดตามเก็บกลบันาํมาประมวลผล 

ผลการวจัิย 

 การศึกษาการใชก้ลยุทธ์สารสนเทศทางการจดัการสําหรับผูป้ระกอบการเกมออนไลน์ ใน

คร้ังน้ีใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการประมวลผลแบบสอบถามจาํนวน 400 คน จากกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีกาํหนดไว ้พบวา่ 

 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 381 คน คิดเป็น(ร้อยละ) 88.6 และเป็นเพศหญิง 

จาํนวน 19 คน คิดเป็น(ร้อยละ 4.4) 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุ  16 – 20 ปี จาํนวน 200 คน คิดเป็น(ร้อยละ 46.5) รองลงมามีอายุ 10 – 

15 ปี จาํนวน 117 คน คิดเป็น(ร้อยละ 27.2) อายุ 21-25 ปี จาํนวน 45 คน คิดเป็น(ร้อยละ 10.5) อายุ 
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26-30 ปี จาํนวน 17 คน คิดเป็น(ร้อยละ 4.0) อายตุ ํ่ากวา่ 10 ปี จาํนวน 14 คน คิดเป็น(ร้อยละ 3.3)และ

อาย3ุ0 ปีข้ึนไป จาํนวน 7 คน คิดเป็น(ร้อยละ 1.6) 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดต้ ํ่ากวา่ 10,000 บาท จาํนวน 342 คน คิดเป็น(ร้อยละ 79.5) รองลงมามี

รายได1้0,001-20,000 บาท จาํนวน 36 คน คิดเป็น(ร้อยละ 8.4) รายได2้0,000-30,000 บาท จาํนวน 13 

คน คิดเป็น(ร้อยละ 3.0) และมีรายได3้0,000บาทข้ึนไป จาํนวน 9 คน คิดเป็น(ร้อยละ 2.1)  

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระยะเวลาการใชง้านตลาดออนไลน์ตํ่ากวา่ 1 ปี  จาํนวน 167 คน คิดเป็น(ร้อย

ละ 38.8) รองลงมามีระยะเวลาการใช้งานตลาดออนไลน์ 1-2 ปี จาํนวน 117 คน คิดเป็น(ร้อยละ 

27.2) มีระยะเวลาการใชง้านตลาดออนไลน์ มากกวา่ 5 ปี จาํนวน 64 คน คิดเป็น(ร้อยละ 14.9) และมี

ระยะเวลาการใชง้านตลาดออนไลน์ 2-3  ปี จาํนวน 52 คน คิดเป็น(ร้อยละ 12.1 ) 

การวเิคราะห์องค์ประกอบสารสนเทศ  

ได้แก่ Hardware, Software, People, Network, Database และProcedure ซ่ึงวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการ

หาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

องค์ประกอบสารสนเทศ ด้านHardware ท่ีมีผลต่อความสําเร็จในตลาดเกมออนไลน์ของกลุ่ม

ตวัอยา่ง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.18  

องคป์ระกอบสารสนเทศ ดา้นSoftware ท่ีมีผลต่อความสาํเร็จในตลาดเกมออนไลน์ของกลุ่มตวัอยา่ง 

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 

องคป์ระกอบสารสนเทศ ดา้น People ท่ีมีผลต่อความสําเร็จในตลาดเกมออนไลน์ของกลุ่มตวัอย่าง 

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63  

 องค์ประกอบสารสนเทศ ด้าน Network ท่ีมีผลต่อความสําเร็จในตลาดเกมออนไลน์ของ

กลุ่มตวัอยา่ง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3. 34  

องคป์ระกอบสารสนเทศ ดา้น Database ท่ีมีผลต่อความสาํเร็จในตลาดเกมออนไลน์ของกลุ่มตวัอยา่ง 

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3. 73  

องค์ประกอบสารสนเทศ ด้าน Procedure ท่ีมีผลต่อความสําเร็จในตลาดเกมออนไลน์ของกลุ่ม

ตวัอยา่ง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 

การวเิคราะห์ความสําเร็จในการทาํเกมออนไลน์   

ความสําเร็จในการทาํเกมออนไลน์ของกลุ่มตวัอยา่ง โดยภาพรวมมีความความพึงพอใจอยูใ่นระดบั

มาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81   

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ อุตสาหกรรมเกมมีโอกาสเติบโตมากกวา่น้ี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 มี

ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ ความพึงพอใจท่ีมีต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมเกม มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96 และ ค่าเฉล่ียท่ีไดค้ะแนนน้อยท่ีสุดคือ ความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบเน็ตเวิร์ค มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 มีความพึงพอใจในระดบัมาก 
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ผลการวเิคราะห์สมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความสําเร็จในการทาํเกมออนไลน์แตกต่าง

กนั ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายไดต่้อเดือน ระยะเวลาการใชง้านตลาดออนไลน์โดยผูว้ิจยัใชส้ถิติ t-test กบั

ตวัแปร เพศ ซ่ึงเป็นความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม และใช้สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-

Way ANOVA) กบัตวัแปร อายุ รายไดต่้อเดือน ระยะเวลาการใช้งานตลาดออนไลน์ ซ่ึงเป็นความ

แตกต่างของค่าเฉล่ียมากกวา่ 2 กลุ่ม ผลการวเิคราะห์มีรายละเอียด พบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์

ในทุกด้านไม่มีผลต่อความสําเร็จในการทาํเกมออนไลน์อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 (Sig > 

0.05) 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นองค์ประกอบสารสนเทศ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความสําเร็จในการทาํเกม

ออนไลน์สัมพนัธ์กัน ได้แก่ Hardware, Software, People, Network, Database และProcedure โดย

ผูว้ิจยัใช้สถิติ Correlation เพื่อวิเคราะห์หาค่าความสัมพนัธ์ภายในและใช้สถิติ Regression ในการ

วิเคราะห์หาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรผลการวิเคราะห์รายละเอียด พบว่า องค์ประกอบ

สารสนเทศในทุกดา้นมีความสัมพนัธ์ต่อความสาํเร็จในการทาํเกมออนไลน์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ี 0.05 (Sig < 0.05) 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในทุกดา้นไม่มีผลต่อความสําเร็จในการทาํ

ธุรกิจตลาดเกมออนไลน์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสรรคช์ยั  พงศพ์ุทธชาต(2552,น. 76) ไดศึ้กษา

เร่ืองของความคิดเห็นของพนกังานการประปานครหลวงต่อความสําเร็จในการใชร้ะบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหาร พบว่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นของพนกังาน

การประปานครหลวงต่อความสําเร็จในการ ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  อย่างมีไม่มี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ในการศึกษาพบวา่ ประชากรศาสตร์ท่ีมีความแตกต่างกนั ไม่วา่จะเป็นดา้น เพศ อาย ุรายได ้

หรือ อายุการใชง้านตลาดออนไลน์ ไม่ไดมี้ผลต่อการตดัสินใจเล่นเกม และไม่มีผลต่อการประสบ

ผลสําเร็จในตลาดเกมออนไลน์ อีกทั้งระบบการตรวจสอบของตลาดยงัไม่มีความสามารถในการคดั

กรองประชากรท่ีมีประสิทธิภาพในการเขา้ไปใชบ้ริการ เช่น การปลอมแปลงอายเุพือ่เขา้ไปซ้ือเกมท่ี

จาํกดัอายุในการเล่น โดยผูท่ี้ปลอมแปลงเขา้ไปซ้ือผูผ้ลิตไม่สามารถทราบอายุท่ีแทจ้ริงของผูซ้ื้อได ้

หรือการเปล่ียนLocationของเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อการซ้ือเกมขา้มประเทศ ท่ีเปิดขายเฉพาะบาง

ประเทศ ทาํให้ตลาดตรงน้ีขาดการคดักรองท่ีละเอียดและรอบคอบ เป็นอีกหน่ึงเหตุผลท่ีวา่ผูเ้ล่นท่ีมี

สถานะแตกต่างกนั แต่องคป์ระกอบในการเล่นเกมเหมือนกนั ไม่วา่ตวัแปรดา้นปัจจยัประชากรจะ

แตกต่างกนัเพียงใดก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการเล่นเกม และ การประกอบการของผูผ้ลิตเกมออนไลน์ 
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ทั้งน้ีหากตอ้งการใชร้ะบบมีประสิทธิภาพทางตลาดออนไลน์ควรจะมีการคิดคน้โปรแกรมท่ีสามารถ

ระบุตวัตนของผูใ้ช้เล่นการถ่ายรูปหน้าผูใ้ชใ้นขณะนั้นและอพัโหลดรูปบตัรประชาชน จากนั้นให้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตรวจสอบความเหมือนของผูใ้ชใ้นขณะนั้นกบับตัรประชาชน ท่ีผูส้มคัรใช้

บริการวา่เป็นคนๆเดียวหรือไม่ เพื่อยืนยนัและตรวจสอบความถูกตอ้งของผูใ้ชก้บัการจดัการตวัตน

ของผูใ้ช้บริการบนตลาดออนไลน์ อาจจะทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางด้านประชากรมากข้ึน 

เพราะจะมีปัจจยัดา้นอายเุขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการใชบ้ริการตลาดเกมออนไลน์ 

สาํหรับดา้นองคป์ระกอบสารสนเทศนั้นผูอ้อกแบบส่วนใหญ่ หรือ ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่

ไม่ไดค้าํนึงถึงความสําคญัของระบบองคป์ระกอบสารสนเทศมากนกั เป็นเพราะผูป้ระกอบการเกม

ส่วนใหญ่มีแนวคิดในการพฒันาเกมท่ีคาดวา่จะประสบผลสําเร็จไดโ้ดยอิงตามหลกัความตอ้งการ

ของตลาดท่ีประสบผลสําเร็จ หรือสร้างความแตกต่างอยา่งชดัเจนเพื่อให้เกมเป็นท่ีสนใจของผูเ้ล่น  

แต่ทั้งน้ีหากผูป้ระกอบการขาดกลยทุธ์ในการจดัการบริหารก่อนเขา้สู่ตลาดจริงเช่นถา้ผูป้ระกอบการ

ตอ้งการจะทาํเกมออกมาเป็นท่ีแตกต่างจากผูผ้ลิตรายอ่ืนในอุตสาหกรรม ผูป้ระกอบการควรจะตอ้ง

มุ่งเนน้ใหค้วามสาํคญัในองคป์ระกอบทางดา้น Hardware  ท่ีปรากฎตามผลการวจิยัวา่ส่งผลต่อระดบั

ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในระดบัมาก  มาสร้างเป็นจุดเด่นในการออกแบบเกมเพื่อตอบสนองต่อ

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งถูกตอ้งตรงตามความตอ้งการไดดี้ยิ่งข้ึน และยงัเป็นการช่วยลด

โอกาสลม้เหลวในการทาํธุรกิจเกมออนไลน์ของผูป้ระกอบการอีกดว้ย 

ผูใ้ช้งานในยุคปัจจุบนัมีความจาํนวนมากข้ึนในทุกปีเน่ืองจากเทคโนโลยีในยุคปัจจุบนัมี

ความกา้วหนา้และสามารถเขา้ถึงผูใ้ชง้านไดทุ้กเพศทุกวยัทุกสถานะภาพมากข้ึน ทาํให้กลุ่มลูกคา้มี

การเติบโตข้ึนเร่ือย ๆ ตามการเติบโตของเทคโนโลยี และผูใ้ช้บริการปัจจุบนั และผูป้ระกอบการ

ปัจจุบนัสามารถรับรู้ถึงเร่ืองดงักล่าวเม่ือเทียบไดจ้ากคะแนนการแบบสอบถามถึงเร่ืองอตัราการ

เติบโตของตลาดเกมออนไลน์ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียคะแนนมากท่ีสุดถึง 4.30 และเป็นค่าท่ีมากท่ีสุดของ

หัวขอ้ความสําเร็จในธุรกิจเกมออนไลน์ ดงันั้นผูป้ระกอบการควรคาํนึงถึงความรวดเร็วในการ

เติบโตของอุตสาหกรรมเพื่อปรับเปล่ียนกลยุทธ์การผลิตเกมให้ตอบสนองกบัความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนั 

จากผลการศึกษาพบว่าองค์ประกอบสารสนเทศ 5 ประการ ได้แก่  Hardware, Software, People, 

Network, Database และProcedure ท่ีแตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับความสําเร็จในการทาํเกม

ออนไลน์แตกต่างกัน เน่ืองจากองค์ประกอบในแต่ละด้านจะมีผลต่อความสําเร็จในการทาํเกม

ออนไลน์ ดงันั้น ในการสร้างเกมออนไลน์ ผูป้ระกอบการจึงควรพิจารณาองคป์ระกอบสารสนเทศ

ทั้ง 5 ดา้น โดยไม่ควรให้นํ้ าหนกัหรือความสนใจในองคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหน่ึงมากเกินไป 

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริลักษณ์ ไชยวงศ์ (2552 ,น. บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเก่ียวกับการ

ปฏิบติังานการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการกองทุนหมู่บา้นป่าพร้าวนอก อาํเภอเมือง 
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จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ปัญหาสภาพการนาํระบบสารสนเทศมาใชจ้ดัการดา้นบญัชีของ

กองทุนหมู่บา้น โดยใช้คอมพิวเตอร์มาจดัเก็บขอ้มูลและประมวลผลทางด้านบญัชี ศกัยภาพของ

บุคลากรท่ีร่วมกนัทาํงานในกองทุนหมู่บา้นมีความสาํคญัในการบริหารงานจดัระบบสารสนเทศของ

กองทุนหมู่บา้น ไม่วา่จะเป็นการจดัเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์ประมวลผลขอ้มูลเป็นสารสนเทศ และ

การนาํขอ้มูลสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์สามารถนาํไปใชใ้นการพิจารณาตดัสินใจหรือดาํเนินการ

ตามวตัถุประสงค์ตามความตอ้งการของกองทุนหมู่บา้น ซ่ึงถา้องคป์ระกอบสารสนเทศ 5 ประการ

ไดแ้ก่  Hardware, Software, People, Network, Database และProcedure ประสบปัญหาและอุปสรรค

และไม่สามารถทาํงานได้ จะทาํให้ระบบสารสนเทศนั้นใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ และยงั

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของรังสิทธ์ จบัใจนาย (2552 ,น. 132 - 136) ไดศึ้กษาปัญหาและแนวทางใน

การแกไ้ขปัญหาจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาอุดรธานีเขต 4 ผลการศึกษาพบวา่ การจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศในโรงเรียน มีปัญหาอยู่

ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการนาํขอ้มูลไปใชมี้ปัญหาอยูใ่นระดบัมาก

ส่วนดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดา้นการจดัเก็บขอ้มูล ดา้นการ ประมวลผลขอ้มูล ดา้นการตรวจสอบ

ขอ้มูล และดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลมีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 

ตวัแปรอิสระ                       ตวัแปรตาม        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดใหม่ 

  

  

 

 

ความสําเร็จในการทาํเกม

ออนไลน์ 
 

ปัจจัยองค์ประกอบสารสนเทศ

ทางการจัดการ 

- ซอฟตแ์วร์ (Software) 

- ขอ้มูล (Database) 

- บุคลากร (PEOPLE) 

- เครือข่าย (Network) 
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 หลังจากศึกษาและใช้โปรแกรมสํา เ ร็จ รูปประมวลผลทําให้ทราบว่า ปัจจัย ด้าน

ประชากรศาสตร์ไม่มีผลต่อความสําเร็จในการทาํเกมออนไลน์ และองค์ประกอบสารสนเทศน์ 

มีความสัมพันธ์ต่อความสําเร็จในการทําเกมออนไลน์ ได้แก่ Software, Database, PEOPLE, 

Network ซ่ึงมีค่าความสัมพนัธ์กบัความสําเร็จในการทาํเกมออนไลน์ในระดบั ปานกลาง และมีค่า 

Sig = .000*  

 โดยจากการศึกษาดังกล่าวจะสามารถทาํให้เราสามารถกาํหนดจุดแข็งของการเลือกใช้

องคป์ระกอบสารสนเทศในการทาํมาทาํให้การทาํเกมออนไลน์ประสบผลสาํเร็จไดร้วมทั้งส้ิน 4 ตวั

ดว้ยกนัโดยควรโฟกสัทีละจุดในการทาํเกมออนไลน์อยา่งเช่น 

ดา้น Software  ทางผูป้ระกอบการควรออกแบบเกมท่ีมีกราฟฟิกท่ีสวยงาม และระบบเกมจะตอ้งมี

ความรวดเร็วในการตอบสนองกบัผูเ้ล่น และระบบเกมมีความง่ายต่อการเล่น  

ด้าน People ผู ้ประกอบการควรออกแบบเกมท่ีให้ผู ้เ ล่นสามารถพัฒนาความสามารถใน

ชีวติประจาํวนัจากการเล่นเกม และใชร้ะบบฟังชัน่ในเกมไดอ้ยา่งคุม้ค่า  

ดา้น Network  พบวา่ระบบเน็ตเวิร์คในปัจจุบนัมีความหลากหลายต่อการใชบ้ริการ มีความรวดเร็ว 

และระบบเน็ตเวิร์คมีความเสถียรและมีคุณภาพในการใช้งาน ดังนั้นผูป้ระกอบการจึงสามารถ

ออกแบบเกมท่ีเหมาะสมกบัระบบเน็ตเวร์ิคในปัจจุบนัไดง่้าย 

 ดา้น Database ในปัจจุบนัผูป้ระกอบการสามารถเก็บขอ้มูลลูกคา้ไดใ้นปริมาณมาก และมี

การตรวจสอบตวัตนของลูกคา้ชดัเจน ทาํใหเ้กิดความน่าเช่ือถือของการเก็บ 

 การเลือกใช้องค์ประกอบทางด้านสารสนเทศน์เหล่าน้ีจะช่วยเพิ่มโอกาสการทําเกม

ออนไลน์ให้ประสบผลสําเร็จมากยิ่งข้ึน ทาํให้ผูท้าํเกมออนไลน์ในปัจจุบันสามารถผลิตเกมท่ี

สามารถตอบโจทยต์ลาดออกมาไดอ้ย่างตรงจุดเพื่อลดโอกาสการลม้เหลวในการทาํเกมออนไลน์ 

เพื่อทาํใหก้ารทาํเกมออนไลน์ตอบโจทยผ์ูบ้ริโภค 

ข้อเสนอแนะของผู้จัดทาํ 

ขอ้เสนอแนะจากการวิจยัในคร้ังน้ีจากการวิจยัในคร้ังน้ีพบวา่องค์ประกอบของสารสนเทศมีผลต่อ

ความสําเร็จในการทาํเกมออนไลน์ ดงันั้น ทางผูป้ระกอบการเกมออนไลน์จึงควรให้ความสาํคญักบั

ปัจจยัองค์ประกอบสารสนเทศ และใช้กลยุทธ์ทางองค์ประกอบสารสนเทศเพื่อช่วยเป็นอีกหน่ึง

เคร่ืองมือในการดาํเนินงานเพื่อประสบผลสําเร็จในการทาํธุรกิจในตลาดเกมออนไลน์โดยสามารถ

เลือกใชก้ลยทุธ์ในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

ดา้น Hardware ทางผูป้ระกอบการควรออกแบบเกมท่ีมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการช่วยเล่นเกมและ

อุปกรณ์ท่ีช่วยเล่นเกมจะตอ้งมีปริมาณและคุณภาพท่ีเพียงพอ 

ดา้น Software  ทางผูป้ระกอบการควรออกแบบเกมท่ีมีกราฟฟิกท่ีสวยงาม และระบบเกมจะตอ้งมี

ความรวดเร็วในการตอบสนองกบัผูเ้ล่น และระบบเกมมีความง่ายต่อการเล่น  
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ด้าน People ผู ้ประกอบการควรออกแบบเกมท่ีให้ผู ้เ ล่นสามารถพัฒนาความสามารถใน

ชีวติประจาํวนัจากการเล่นเกม และใชร้ะบบฟังชัน่ในเกมไดอ้ยา่งคุม้ค่า  

ดา้น Network  พบวา่ระบบเน็ตเวิร์คในปัจจุบนัมีความหลากหลายต่อการใชบ้ริการ มีความรวดเร็ว 

และระบบเน็ตเวิร์คมีความเสถียรและมีคุณภาพในการใช้งาน ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงสามารถ

ออกแบบเกมท่ีเหมาะสมกบัระบบเน็ตเวร์ิคในปัจจุบนัไดง่้าย 

ด้าน Database ในปัจจุบนัผูป้ระกอบการสามารถเก็บข้อมูลลูกค้าได้ในปริมาณมาก และมีการ

ตรวจสอบตวัตนของลูกคา้ชดัเจน ทาํใหเ้กิดความน่าเช่ือถือของการเก็บรักษาขอ้มูลลูกคา้  และธุรกิจ

มีการจาํแนกอายุของผูเ้ล่นท่ีดีเหมาะสม ซ่ึงจะทาํให้การออกแบบเกมออนไลน์สามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้เฉพาะกลุ่มไดง่้ายข้ึน 

ดา้น Procedure  ผูป้ระกอบการควรออกแบบขั้นตอนการชาํระค่าบริการมีความรวดเร็วและถูกตอ้ง 

รวมถึงขั้นตอนการใช้งาน,เล่นเกมง่ายต่อความเขา้ใจของท่าน และออกแบบขั้นตอนในการขอ

ค่าบริการคืนให้ง่ายและเร็วท่ีสุด นอกจากน้ีควรออกแบบเกมออนไลน์ท่ีใช้ระยะเวลาในการเคลียร์

เกมท่ีเหมาะสมอีกดว้ย   

 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

 จากการวจิยัเร่ืองปัจจยัองคป์ระกอบสารสนเทศทางการจดัการท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการ

ทาํเกมออนไลน์ของผูใ้ชง้านบนอินเตอร์เน็ตผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

 1.ควรศึกษาสภาพของตลาดและการแข่งขนัในทุกคร้ังท่ีเร่ิมทาํการวิจยัใหม่เพราะเน่ืองจาก

ตลาดมีการเปล่ียนแปลงท่ีรุนแรงทาํใหมี้การเติบต่ออยา่งต่อเน่ือง 

 2.ควรเพิ่มการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหลายๆประเทศเพิ่มเติมเพื่อกระจายความเป็นไปไดใ้น

การเติบโตของตลาดและลดความเส่ียงในการคาดเคล่ือนของขอ้มูล 
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ปัจจัยทีม่ผีลต่อประสิทธิภาพในการจัดการคลงัสินค้า ของพนักงาน บริษทั แอค็เซส 

มลัติมเีดีย 

FACTORS AFFECTING WAREHOUSE MANAGEMENT EFFICIENCY 

PERSONNEL OF ACCESS MULTIMEDIA CO., LTD. 

พทัธนนัท ์คทาธรทรัพยก์ลุ1 และ ผศ.ดร.พฒัน์ พิสิษฐเกษม2 

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

บทคดัย่อ 

การศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้า ของพนักงาน 

บริษัทแอ็คเซส มัลติมีเดีย จ ํากัด โดยมีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการจดักาคลงัสินค้า ตลอดจนศึกษาถึงกิจกรรมการจดัการคลังสินค้าท่ีมีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการจดัการคลังสินค้าของ บริษทั แอ็คเซส มลัติมีเดีย จาํกัด ประชากรท่ีใช้ใน

การศึกษา  คือ  พนักงานบริษทั แอ็คเซส มลัติมีเดีย จาํกดั ในการ ศึกษาคร้ังน้ีจึงได้ทาํการศึกษา

ประชากรทั้งหมดเน่ืองจากมีประชากรนอ้ย                                                     

ผูว้ิจยัจึงใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตวัอย่างสําหรับทาํการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีรวม 105 

ท่าน ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 52.4) มีอายุระหว่าง 21-30 ปี 

(ร้อยละ 60.0) มีระยะเวลาในการทาํงาน 1 ปีและนอ้ยกวา่ (ร้อยละ 37.1)  มีการศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่

อยูใ่นระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรี (ร้อยละ 56.2) ระดบัการดาํเนินงานกิจกรรมการจดัการคลงัสินคา้ของ

พนกังานบริษทั แอ็คเซส มลัติมีเดีย จาํกดั ในภาพรวมทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.01 

และเม่ือวิเคราะห์รายดา้นพบวา่ ระดบัการดาํเนินงานกิจกรรมการจดัการคลงัสินคา้อยูใ่นระดบัมาก

ทุกรายขอ้ ระดบัความคิดเห็นของพนกังาน บริษทั แอ็คเซส มลัติมีเดีย จาํกดั เก่ียวกบัประสิทธิภาพ

การจดัการคลงัสินคา้ในภาพรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.89 และเม่ือวิเคราะห์รายด้าน

พบว่า ความคิดเห็นของพนักงานบริษทั แอ็คเซส มลัติมีเดีย จาํกัด เก่ียวกับกิจกรรมการจดัการ

คลงัสินคา้โดยส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมากทุกรายขอ้ โดยเรียงคะแนนเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกไดด้งัน้ี 

ดา้นเวลา มีคะแนนเฉล่ีย 3.85 ดา้นความเส่ียง มีคะแนนเฉล่ีย 3.80 และ ดา้นตน้ทุน มีคะแนนเฉล่ีย 

3.76 ตามลาํดบั 

 

คําสําคัญ : คลงัสินค้า  ประสิทธิภาพ 

 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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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 

ในปัจจุบนัคลงัสินคา้นบัว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัท่ีจะช่วยให้การประกอบธุรกิจบรรลุผล

สําเร็จตามวตัถุประสงค์นั้น ดังนั้น การวดัประสิทธิภาพของคลังสินค้าท่ีดีและถูกต้อง จะช่วย

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารคลงัสินคา้ไดเ้พราะผูจ้ดัการคลงัสินคา้จะสามารถทราบได้ว่าตวั

แปรใดบา้ง ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของคลงัสินคา้การวางแผนการบริหารจดัการคลงัสินคา้เป็นส่วน

หน่ึงในยทุธศาสตร์การทาํงานท่ีมีความสาํคญัท่ีจะช่วยใหธุ้รกิจประสบความสาํเร็จ  

ประสิทธิภาพของคลังสินค้าท่ีดีและถูกต้อง จะช่วยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหาร

คลงัสินคา้ไดเ้พราะผูจ้ดัการคลงัสินคา้จะสามารถทราบไดว้า่ตวัแปรใดบา้ง ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ

ของคลงัสินคา้การวางแผน การบริหารจดัการคลงัสินคา้เป็นส่วนหน่ึงในยุทธศาสตร์การทาํงานท่ีมี

ความสําคญัท่ีจะช่วยให้ธุรกิจประสบความสําเร็จ และสามารถต่อสู้กบัคู่แข่งในดา้นการแข่งขนัทาง

ธุรกิจได ้ซ่ึงคลงัสินคา้มีความสาํคญัท่ีสุดในระบบโลจิสติกส์ในการบริหารการจดัการคลงัสินคา้ซ่ึง

ตอ้งมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญัหลายอยา่งเขา้มาร่วมดว้ย 
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บริษทั แอ็คเซส มลัติมีเดีย จาํกดั ทาํธุรกิจเก่ียวกบัการติดตั้งงานส่ือสาร โทรคมนาคมต่างๆ การ

จดัการคลงัสินคา้จึงเป็นส่วนสําคญัของบริษทั ทั้งดา้นเวลา ตน้ทุน แต่บริษทั แอ็คเซส มลัติมีเดีย 

จาํกดั ยงัขาดการบริหารจดัการคลงัสินคา้ท่ีดี และยงัประสบกบัปัญหา การตรวจนบัสินคา้ในแต่ละ

เดือนไม่ตรงกบัยอดสินคา้ท่ีเบิก-จ่ายจริง โดยประเมินจากการภาพรวมของปัญหาในงานการจดัการ

คลงัสินคา้และผลสรุปของยอดการตรวจนบัสินคา้ท่ีไม่ถูกตอ้งในแต่ละเดือนของบริษทั แอ็คเซส 

มลัติมีเดีย จาํกดั ณ ปัจจุบนั  แลว้หาแนวทางการแกไ้ขปัญหาและผลกระทบต่อคลงัสินคา้และยอด

การตรวจนบัสินคา้ทุกส้ินเดือน การตรวจนบัสินคา้ในแต่ละเดือนไม่ตรงกบัยอดสินคา้ท่ีเบิก-จ่ายจริง 

ทาํใหต้น้ทุนของสินคา้นั้นเพิ่มมากข้ึน 

โดยผูศึ้กษาจะทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการจดัการคลงัสินคา้ กรณีศึกษา 

บริษทั แอ็คเซส มลัติมีเดีย จาํกดั เน่ืองจากบริษทั แอ็คเซส มลัติมีเดีย จาํกดั ยงัมิไดมี้การบริหารการ

จดัการคลงัสินคา้ท่ีเป็นระบบ และยงัประสบกบัปัญหาการตรวจนบัสินคา้ในแต่ละเดือนไม่ตรงกบั

ยอดสินคา้ท่ีเบิก – จ่ายจริง ซ่ึงส่งผลให้เกิดปัญหาเร่ืองการเบิกจ่ายสินคา้ท่ีไว ้สําหรับใชใ้นการผลิต 

บริษทั แอ็คเซส มลัติมีเดีย จาํกดั เปิดดาํเนินกิจการเม่ือปี พ.ศ. 2544  เป็นบริษทัท่ีทาํเก่ียวกบัการ

ติดตั้ง งานส่ือสาร โทรคมนาคม ต่างๆ โดยคาํนึงถึงคุณภาพท่ีดีเป็นหลกัในการเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์

ท่ีหลากหลาย และเหมาะสมกบังาน และเป็นเคร่ืองจกัรใหม่นาํสมยั ใช้บุคลากรท่ีเช่ียวชาญ และมี

คุณ จิรัฏฐ ์ดาํศรี เป็นผูก่้อตั้งบริษทั(บริษทัแอค็เซส มลัติมีเดียจาํกดั) 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการจดัการคลงัสินคา้ของ พนกังาน 

แอค็เซส มลัติมีเดีย จาํกดั 

2. เพื่อศึกษากิจกรรมการจดัการคลงัสินคา้ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการจดัการ

คลงัสินคา้ของ พนกังาน แอค็เซส มลัติมีเดีย จาํกดั 
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กรอบแนวคิดในงานวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในงานวจิยั 

สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุประสบการณ์ในการทาํงาน ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั

มีผลต่อประสิทธิภาพของการจดัการคลงัสินคา้ ของบริษทั แอ็คเซส มลัติมีเดีย จาํกดั ท่ี

ต่างกนั 

2. กิจกรรมการจดัการคลงัสินคา้ ไดแ้ก่ การรับสินคา้  การจดัเก็บสินคา้  การนาํสินคา้ออกจาก

ท่ีเก็บสินค้า การจัดโซนคลังสินค้า มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการจัดการ

คลงัสินคา้ ของบริษทั แอค็เซส มลัติมีเดีย จาํกดั 

นิยามศัพท์ 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วยอายุ เพศ ขนาดครอบครัว 

สถานภาพครอบครัว รายได ้อาชีพ การศึกษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใช้ในการแบ่งส่วน

การตลาด ลกัษณะทางประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะท่ีสาํคญั 

2. อาย ุหมายถึง  อายขุองพนกังานท่ีนบัถึงวนัท่ีตอบแบบสอบถาม 

3. เพศ หมายถึง เพศของพนกังานท่ีตอบแบบสอบถาม 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- ประสบการณ์ในการทาํงาน 

กิจกรรมการจดัการคลงัสินคา้ 

- การรับสินคา้ 

- การจดัเก็บสินคา้ 

- การนาํสินคา้ออกจากท่ีเก็บสินคา้ 

- การจดัโซนคลงัสินคา้ 

 

ประสิทธิภาพในการจดัการ

คลงัสินคา้ 

- เวลา 

- ตน้ทุน 

- ความเส่ียง 
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4. ระดบัการศึกษา  หมายถึง วุฒิการศึกษาสูงสุดท่ีพนกังานไดรั้บในปัจจุบนั แบ่งเป็น 3 ระดบั 

คือ ตํ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรี 

5. ระยะเวลาในการทาํงาน หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่เร่ิมปฏิบติังานในบริษทั 

6. การจดัการคลงัสินคา้ หมายถึง กระบวนการผสมผสานทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้การดาํเนิน

กิจการคลังสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และบรรลุผลสําเร็จตามวตัถุประสงค์ของ

คลงัสินคา้แต่ละประเภทท่ีกาํหนดไว ้ 

7. การรับสินคา้  หมายถึง   การถ่ายสินคา้จากพาหนะท่ีนาํสินคา้เขา้การสํารวจความเสียหาย 

การตรวจนบัสินคา้เพื่อเปรียบเทียบกบัคาํสั่งซ้ือ และรายงานการขนส่งสินคา้ การปรับปรุง

รายงานสินคา้คงคลงั 

8. การจดัเก็บสินคา้   หมายถึง  ขั้นตอนการจดัยึด ป้องกนัและสงวนรักษาสินคา้จนกระทัง่

สินคา้เป็นท่ีตอ้งการใช้การดาํเนินงานท่ีสําคญัในขั้นตอนน้ีคือการขยายพื้นท่ีการจดัเก็บ 

(Storage Area) การจดัวางอยา่งเหมาะสม การกาํหนดตาํแหน่งการจดัเก็บ 

9. การนาํสินคา้ออกจากท่ีเก็บ  หมายถึง  การเคล่ือนยา้ยสินคา้จากสถานท่ีจดัเก็บ เพื่อส่งออก

ไปตามท่ีลูกคา้สั่ง(Customer Order) โดยมีเป้าหมายหลกั คือ นาํสินคา้ออกไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

และรวบรวมจาํนวนสินคา้ตามรายการครบถูกตอ้งขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีสําคญัท่ีสุดของ

กิจกรรมการจดัเก็บสินคา้ 

10. การจดัโซนคลงัสินคา้  หมายถึง การระบุประเภทและจดักลุ่มสินคา้ เพื่อเป็นแนวทางในการ

แยกสินคา้ออกจากสินคา้ชนิดอ่ืนๆ  

11. การลดเวลาและลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการคลงัสินค้า หมายถึง การ

บริหารสินคา้คงคลงัให้มีประสิทธิภาพ โดยไม่ให้มีสินคา้คงคลงัในปริมาณท่ีมาก หรือใช้ 

ระบบ Just in Time   ซ่ึงการบริหารสินคา้คงคลงัตอ้งพิจารณาให้ดี ตอ้งหาระดบัสินคา้คง

คลงัใหเ้หมาะสม และตอ้งพิจารณาผลกระทบดว้ย เช่น ถา้มีวตัถุดิบคงคลงัในปริมาณท่ีน้อย

เกินไป อาจทาํให้ไม่มีคุณภาพเท่าท่ีควร หรือเคร่ืองจกัรหลกัอาจตอ้งหยุดเดินหากวตัถุดิบมี

ปริมาณไม่เพียงพอ และหากสินคา้คงคลงัมีปริมาณน้อยเกินไปอาจมีผลกระทบต่อการส่ง

มอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ประโยชน์เชิงวชิาการ การศึกษาตวัแปรตน้คือ ปัจจยัส่วนบุคคล  ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ ระระดบั

การศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงาน  กิจกรรมการจดัการคลงัสินคา้ ไดแ้ก่ การรับสินคา้  

การจดัเก็บสินคา้  การนาํสินคา้ออกจากท่ีเก็บ  การจดัโซนคลงัสินคา้และตวัแปรตามคือ 

ประสิทธิภาพในการจดัการคลงัสินคา้ ไดแ้ก่  ลดเวลา ลดตน้ทุน ลดความเส่ียง  จะสามารถ

ใชป้ระโยชน์ใหแ้ก่องคก์ารวชิาการ 
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2. ประโยชน์ในเชิงปฏิบติั การศึกษาในคร้ังน้ีจะทาํให้บริษทั แอ็คเซส มลัติมีเดีย จาํกดั และ

บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งสามารถนาํผลท่ีไดจ้ากการวจิยัไปใช ้ 

2.1 สามารถพฒันาขั้นตอนการทาํงานใหง่้ายและรวดเร็วยิง่ข้ึน 

2.2 สามารถควบคุมสต็อกในคลงัไดง่้ายข้ึนและจดัเก็บสินคา้ให้อยู่ในสภาพท่ีดี

ไม่เส่ือมสภาพหรือเสียหาย 

2.3 สามารถเพิ่มพื้นท่ีการใชง้านในคลงัสินคา้และลดความเส่ียงของอุบติัเหตุท่ีจะ

เกิดข้ึนในคลงัสินคา้ 

 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคล 

 มทัรี บุญเจริญ(2560)  ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัขอ้มูลส่วนบุคคล ดา้นเพศ อายุ ระดบั

การศึกษา สถานภาพ รายไดต่้อเดือน อายุการทาํงาน ท่ีแตกต่างกนัท่ีส่งผลต่อความเช่ือมัน่ใน การ

ทาํงานของพนกังานองคก์ร ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัลกัษณะภาวะผูน้าํ 

ท่ีส่งผลต่อความเช่ือมัน่ในการทาํงานของพนกังานองคก์รในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาอิทธิพล

ของ ปัจจยัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบนัดาลใจ ท่ี

ส่งผลต่อความเช่ือมัน่ในการทาํงานของ พนกังานองค์กร ในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษา

อิทธิพลของปัจจยัพฤติกรรมของผูน้าํ แบบมุ่งเนน้งาน แบบมุ่งเน้นความสัมพนัธ์ ท่ีส่งผลต่อความ

เช่ือมั่นในการทาํงานของพนักงานองค์กร ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และทดสอบ ความเท่ียงตรงเน้ือหาและการทดสอบความ

น่าเช่ือถือดว้ยวิธีของครอนบาร์ค ไดร้ะดบัความเช่ือมัน่ 0.982 และแจกกบัพนกังานองคก์ร ในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน และวธีิทางสถิติแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สถิติเชิงพรรณนาและเชิง

อนุมาน ได้แก่ การใช้สถิติทดสอบหาความแตกต่าง พบว่า ปัจจยัขอ้มูลส่วนบุคคลดา้น เพศ อายุ 

ระดบัการศึกษา สถานภาพรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ อายุการ ทาํงานไม่แตกต่างกนั และการใชส้ถิติ

หาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรดว้ยวิธีเคราะห์การถดถอยแบบ พหุคูณ พบว่า อิทธิพลของปัจจยั

ลกัษณะภาวะผูน้าํ ส่งผลต่อความเช่ือมัน่ในการทาํงานของพนกังานองคก์ร  

 ววิฒัน์ แสงเพช็ร(2559) ปัจจยัส่วนบุคคล แรงจูงใจในการทาํงาน และสภาพแวดลอ้มท่ีมีผล

ต่อความผูกพนัต่อองค์กรของ พนักงานธุรกิจโรงแรมระดับ 5 ดาว โรงแรมแห่งหน่ึงในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยใชแ้บบสอบถามเป็น เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และ

ทดสอบความตรงของเน้ือหาและความน่าเช่ือถือดว้ยวิธีของ ครอนบาร์คกบัพนกังานธุรกิจโรงแรม

ระดบั 5 ดาว โรงแรมแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล จาํนวน 30 คน ไดร้ะดบัความ

เช่ือมัน่ 0.891 หลงัจากนั้นแจกกบัพนกังานระดบัปฏิบติัการ ธุรกิจโรงแรมระดบั 5 ดาว โรงแรมแห่ง

หน่ึงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน 400 คน วิธีการทางสถิตแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานคือ การ
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เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ที (t–test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน ทางเดียว (One–Way ANOVA) และ

สถิติการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ การศึกษาพบว่า เพศ สถานภาพสมรสต่างกนั มีความ

คิดเห็นแตกต่างกนัต่อความผูกพนัองคก์รของพนกังานธุรกิจโรงแรมระดบั 5 ดาว โรงแรมแห่งหน่ึง

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยกเวน้อายุอายุงาน และรายไดเ้ฉล่ีย ต่อเดือน ส่วนแรงจูงใจ

ในการทาํงานมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานธุรกิจโรงแรมระดบั 5 ดาว โรงแรมแห่ง

หน่ึงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และสภาพแวดลอ้มท่ีมีผลต่อความผกูพนั ต่อองคก์รของ

พนกังานธุรกิจโรงแรมระดบั 5 ดาว โรงแรมแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบักจิกรรมการจัดการคลงัสินค้า 

 ธนิต โสรัตน์ (2552,น.3) กล่าววา่ คลงัสินคา้ (Warehouse) หมายถึง สถานท่ีใชใ้นการเก็บ

รักษาสินคา้ให้อยู่ และมีคุณสมบติัท่ีพร้อมจะส่งมอบให้กบัลูกคา้ บุคคล องค์กร หรือหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง โดยคลงัสินคา้ทาํหน้าท่ีเป็นสถานท่ีพกัและเก็บสินคา้หรือวสัดุส่ิงของต่าง ๆ จนกวา่จะมี

การเคล่ือนยา้ย ส่งมอบไปสู่ผูท่ี้มีความตอ้งการ ไม่วา่จะเพื่อผลิต หรือเพื่อจาํหน่าย จ่าย แจก หรือขาย 

ดงันั้น กิจกรรมของคลงัสินคา้จึงเป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัของการจดัการโลจิสติกส์และ ซพัพลาย

เชน เพราะคลงัสินคา้เป็นสถานท่ีเก็บสินคา้คงคลงัหากมีการจดัการสินคา้คงคลงัท่ีดี จะสามารถช่วย

ในเร่ืองของการประหยดัค่าใช้จ่ายในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ได้ก่อให้เกิดสภาพคล่องและ

ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) 

 องคก์รท่ีดาํเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีสินคา้คงคลงั เพราะ

ธุรกิจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความตอ้งการตามสภาพเศรษฐกิจหรือในขณะท่ีมีความตอ้งการ

สินคา้ปริมาณสูง เกิดคู่แข่งเพิ่มข้ึนมา โดยสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่ลูกค้าท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงจากสินคา้จากท่ีเคยเป็นผูน้าํลดลงได้อย่างรวดเร็วหรือในกรณีท่ีเกิดภยัธรรมชาติจะ

กระทบกระเทือนต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของลูกคา้หรือเกิดอุปสรรคต่อการขนส่ง ทาํให้ความ

ตอ้งการของลูกคา้ผิดพลาดไปจากแผนท่ีได้วางไว ้ในกรณีท่ีความตอ้งการของลูกคา้มีต่อสินค้า

สูงข้ึน จนเกินกาํลังการผลิตท่ีมีอยู่ขององค์กร ผูผ้ลิตสามารถนําสินค้าท่ีเก็บไวใ้นคลงัสินคา้มา

ใหบ้ริการแก่ลูกคา้เม่ือมีความตอ้งการ (ชยัยนต ์ชิโนกุล, 2548) 

 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัประสิทธิภาพการจัดการคลงัสินค้า 

 สุนนัทา ศิริเจริญวฒัน์(2555) ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ของบริษทั ภูมิ

ไทย คอมซีส จาํกดั     ผูศึ้กษาไดท้าํการศึกษา สาํรวจและเก็บรวบรวมขอ้มูล ท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่สาเหตุ

ท่ีทาํให้การให้ดาํเนินงานของบริษทัฯ ขาดประสิทธิภาพคือ มีสินคา้คงคลงัปริมาณสูง คลงัสินคา้มี

วิธีการจดัเก็บและจดัวางไม่เหมาะสม และกระบวนการเบิกจ่ายอะไหล่ให้ช่างใช้เวลานานและมี

ขอ้ผิดพลาดสูง ดงันั้นวตัถุประสงคข์องงานวิจยั คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ของ
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บริษทั ภูมิไทย คอมซีส จาํกดั ขั้นตอนเร่ิมจากการปรับปรุงวิธีการดาํเนินงานการรับสินคา้ การ

เบิกจ่าย การปรับปรุงจาํนวนรายการอะไหล่ จดัความสําคญัอะไหล่ดว้ยวิธี ABC การตั้งรหสัสินคา้ 

และการตั้งรหัสการจดัเก็บในคลงัสินคา้ การออกแบบแผนผงัการจดัเก็บ ระบุตาํแหน่งการจดัเก็บ 

จากนั้นทาํการตรวจนบัสินคา้ทั้งหมดจากการศึกษาพบวา่ผลการปรับปรุงนั้นทาํใหเ้พิ่มประสิทธิภาพ

ในการจดัการคลงัสินคา้คือสินคา้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากข้ึน เวลาเฉล่ียในการเบิกจ่าย

อะไหล่ให้ช่างลดลงจาก 24นาทีเป็น 11 นาทีต่อคร้ัง รวมเฉล่ียต่อวนัคิดเป็น 33 นาที และอตัราส่วน

ความผดิพลาดในการตรวจนบัสินคา้ลดลงจาก 46.14% เป็น 21.25% 

ประชากรทีศึ่กษา 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา  คือ  พนกังานบริษทั  แอ็คเซส มลัติมีเดีย  จาํกดั  ในการศึกษา

คร้ังน้ีจึงไดท้าํการศึกษาประชากรทั้งหมดเน่ืองจากมีประชากรน้อย  ผูว้ิจยัจึงใช้ประชากรทั้งหมด

เป็นกลุ่มตวัอยา่งสําหรับทาํการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีรวม 105  ท่าน(พนกังานบริษทัแอค็เซสมลัติมีเดีย

จาํกดั)   

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูศึ้กษาได้ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล 2 ประเภท ขอ้มูลปฐมภูมิ (primary 

data) เป็นขอ้มูลท่ีรวบรวมจากแบบสอบถาม มีขั้นตอน การเก็บรวบรวมดงัน้ี 

1. ผูศึ้กษานาํแบบสอบถามไปแจกให้กบัผูต้อบแบบสอบถามด้วยตนเองพร้อมเก็บรวมรวม

แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาทั้งหมด 105 คน ไดค้รบตามจาํนวนท่ีตอ้งการ 

2. นําแบบสอบถามท่ีได้มาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการตอบ

แบบสอบถามนําไปลงรหัสใน coding sheet และบันทึกลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อทาํการ

ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป ขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็นขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมจาก

หนงัสือ ตาํรา บทความ ผลงานวจิยั และเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชป้ระกอบการกาํหนดกรอบ

แนวคิดในการศึกษา (conceptual framework) คร้ังน้ี และใชอ้า้งอิง (reference) ในการเขียนรายงาน

ผลการศึกษา (research report) 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจยัประมวลผล และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อคาํนวณหา

ค่าสถิติต่างๆ ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล  เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ทาํงาน

คาํนวณหาค่าความถ่ีและร้อยละ 

ส่วนท่ี 2 เป็นข้อมูลเก่ียวกิจกรรมการจัดการคลังสินค้า   ได้แก่ ด้านการรับสินค้า การจัดเก็บ

คลงัสินคา้ การนาํสินคา้ออกจากท่ีจดัเก็บ และการจดัโซนคลงัสินคา้ คาํนวณหาค่าความถ่ี ร้อยละ 
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รูปแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ประกอบดว้ยเกณฑก์ารให้คะแนนดงัน้ี  มาก

ท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด     

ส่วนท่ี 3 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้   ไดแ้ก่ ดา้นเวลา ตน้ทุน ความเส่ียง 

คาํนวณหาค่าความถ่ี ร้อยละ รูปแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ประกอบดว้ย

เกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี  มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 

สถิติเชิงอนุมาน ใช้สําหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลสําหรับการทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไวป้ระกอบไป

ดว้ยIndependent-Sample T-Test  เพือ่เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นเพศท่ีมี

ต่อการวดัประสิทธิภาพของการจดัการคลงัสินคา้ ณ ระดบัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

One-Way ANOVA หรือ F-Test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลในด้านอ่ืนๆ 

นอกจากเพศ กิจกรรมการจดัการคลงัสินคา้ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการจดัการคลงัสินคา้ ณ ระดบั

นัยสําคญัทางสถิติ ท่ี 0.05 โดยทาํการเปรียบเทียบรายคู่ตามวิธี Scheffe สําหรับเฉพาะตวัแปรท่ี

ทดสอบแลว้พบความแตกต่างกนั 

การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis: r) เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ของการดาํเนินงาน

ของกิจกรรมการจดัการคลงัสินคา้ของพนกังาน ต่อระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อทศันะต่อประสิทธิภาพการ

จดัการคลงัสินคา้ของพนักงาน ณ ระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ี0.01 โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ค่า r 

ระหว่าง -1.0 ถึง +1.0 เม่ือ 0 หมายถึงไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร +1.0 หมายถึง มี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกอยา่งสมบูรณ์ และ -1.0 หมายถึง มีความสมัพนัธ์เชิงลบอยา่งสมบูรณ์  

ระดับการดําเนินงานของกจิกรรมการจัดการคลงัสินค้าของพนักงานโดยภาพรวมและรายด้าน 

 

กจิกรรมการจัดการคลงัสินค้า X S.D แปลผล 

ดา้นการรับสินคา้ 4.20 0.91 มาก 

ดา้นการเก็บรักษาสินคา้ 3.87 1.00 มาก 

ดา้นการนาํสินคา้ออกจากท่ีจดัเก็บ 4.11 0.85 มาก 

ดา้นการจดัโซนสินคา้ 3.87 0.92 มาก 

รวม 4.01 0.86 มาก 

จากตารางระดบัการดาํเนินงานกิจกรรมการจดัการคลงัสินคา้ของพนกังานบริษทั แอค็เซส มลัติมีเดีย 

จาํกดั ในภาพรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.01, S.D = 0.86) 

 เม่ือวิเคราะห์รายดา้นพบวา่ ความคิดเห็นของพนกังานบริษทั แอ็คเซส มลัติมีเดีย จาํกดั ท่ีมี

ต่อกิจกรรมการจดัการคลงัสินคา้ดา้นการรับสินคา้โดยส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมากทุกรายขอ้ โดยเรียง

คะแนนเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกไดด้งัน้ี ดา้นการรับสินคา้ มีคะแนนเฉล่ีย 4.20 (S.D. 0.91) ดา้นการ
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นาํสินคา้ออกจากท่ีจดัเก็บ มีคะแนนเฉล่ีย 4.11 (S.D. 0.85)  ดา้นการเก็บรักษาสินคา้ และดา้นการจดั

โซนสินคา้ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากนัคือ 3.87 (S.D. 1.00)   

ระดับความคิดเห็นเกีย่วกับประสิทธิภาพในการจัดการคลงัสินค้าของพนักงานโดยภาพรวมและราย

ด้าน 

 

ประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้า

ด้าน 

X S.D แปลผล 

ดา้นเวลา 3.85 0.85 มาก 

ดา้นตน้ทุน 3.76 0.90 มาก 

ดา้นความเส่ียง 3.80 0.96 มาก 

รวม 3.89 0.81 มาก 

จากตารางความคิดเห็นของพนกังานบริษทั แอค็เซส มลัติมีเดีย จาํกดั ท่ีมีต่อประสิทธิภาพการจดัการ

คลงัสินคา้ในภาพรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก  (X = 3.89, S.D = 0.81) 

 เม่ือวิเคราะห์รายดา้นพบวา่ ความคิดเห็นของพนกังานบริษทั แอ็คเซส มลัติมีเดีย จาํกดั ท่ีมี

ต่อกิจกรรมการจดัการคลงัสินคา้อยู่ในระดบัมากทุกรายขอ้ โดยเรียงคะแนนเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั

แรกไดด้งัน้ี ดา้นเวลา มีคะแนนเฉล่ีย 3.85(S.D. 0.85) ดา้นความเส่ียงมีคะแนนเฉล่ีย 3.80 (S.D. 0.96) 

และ ดา้นตน้ทุน มีคะแนนเฉล่ีย 3.76 (S.D. 0.90) 

สรุปผลการวจัิย 

 การศึกษางานวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการจดัการคลงัสินคา้ของพนกังาน

บริษทั แอ็คเซส มลัติมีเดีย จาํกดั” โดยศึกษาความคิดเห็นของพนกังานของบริษทัฯ ทั้งเพศชายและ

เพศหญิงท่ีมีต่อประสิทธิภาพในการจดัการคลงัสินคา้ ซ่ึงเป็นวจิยัเชิงปริมาณ(Quantitative Research) 

โดยรูปแบบการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research Method) จากการใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูล สรุปผลการวจิยัมีรายละเอียดดงัน้ี 

 1.วเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 งานวจิยัคร้ังน้ี พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 52.40) และส่วนใหญ่มีอายุ

ระหวา่ง 21-30 ปี (ร้อยละ 60.00) มีระยะเวลาในการทาํงาน 1 ปีและนอ้ยกวา่ จาํนวนมากท่ีสุด (ร้อย

ละ 37.10) มีการศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรี คิดเป็น(ร้อยละ 56.20)  

 2.วิเคราะห์ระดับการดําเนินงานของกิจกรรมการจัดการคลังสินค้าของพนักงาน 4 ด้าน 

ได้แก่ 1) ด้านการรับสินค้า 2) ด้านการเก็บรักษาสินค้า 3) ด้านการนําสินค้าออกจากที่จัดเก็บ และ 4) 

ด้านการจัดโซนสินค้า ผลการศึกษาพบดังนี ้
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 ระดบัการดาํเนินงานกิจกรรมการจดัการคลงัสินคา้ของพนกังานบริษทั แอ็คเซส มลัติมีเดีย 

จาํกดั ในภาพรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.01 และเม่ือวเิคราะห์รายดา้นพบวา่ ระดบั

การดาํเนินงานกิจกรรมการจดัการคลงัสินคา้อยูใ่นระดบัมากทุกรายขอ้ โดยเรียงคะแนนเฉล่ียสูงสุด

ถึงตํ่าสุดไดด้งัน้ี ดา้นการรับสินคา้ ดา้นการนาํสินคา้ออกจากท่ีจดัเก็บ และดา้นการเก็บรักษาสินคา้ 

และดา้นการจดัโซนสินคา้มีคะแนนเฉล่ียเท่ากนั โดยคะแนนเฉล่ีย 4.20, 4.11, 3.87 ตามลาํดบั   

 3.วเิคราะห์ระดับความคิดเห็นเกีย่วกบัประสิทธิภาพในการจัดการคลงัสินค้าของพนักงาน 3 

ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเวลา 2) ด้านต้นทุน และ 3) ด้านความเส่ียง ผลการศึกษาพบดังนี ้

 ระดบัความคิดเห็นของพนกังานบริษทั แอค็เซส มลัติมีเดีย จาํกดั เก่ียวกบัประสิทธิภาพการ

จดัการคลงัสินคา้ในภาพรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.89 และเม่ือวเิคราะห์รายดา้นพบวา่ 

ความคิดเห็นของพนกังานบริษทั แอ็คเซส มลัติมีเดีย จาํกดั เก่ียวกบักิจกรรมการจดัการคลงัสินคา้

โดยส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมากทุกรายขอ้ โดยเรียงคะแนนเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกไดด้งัน้ี ดา้นเวลา 

มีคะแนนเฉล่ีย 3.85 ด้านความเส่ียง มีคะแนนเฉล่ีย 3.80 และ ด้านต้นทุน มีคะแนนเฉล่ีย 3.76 

ตามลาํดบั 

 4. ผลการศึกษาพบว่า 

 1. สมมติฐานท่ี 1 ระดบัความคิดเห็นของพนกังานท่ีมีประสิทธิภาพในการจดัการคลงัสินคา้

ระหวา่งเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกนัทั้งรายดา้นและภาพรวม 

 2. สมมติฐานท่ี 2 ระดบัความคิดเห็นของพนกังานท่ีมีประสิทธิภาพในการจดัการคลงัสินคา้

ระหวา่งอายุท่ีแตกต่างกนัพบว่ามีความแตกต่างกนัของความคิดเห็นดา้นเวลา ระหวา่งกลุ่มอายุ 31-

40 ปี ท่ีพบว่ามีคะแนนเฉล่ียแตกต่างกบักลุ่มอายุ 21-30 ปี โดยกลุ่มอายุ 31-40 ปี มีคะแนนเฉล่ียสูง

กวา่ ส่วนกลุ่มอ่ืนๆ ไม่มีความแตกต่างกนั 

 3. สมมติฐานท่ี 3 ระดบัความคิดเห็นของพนกังานท่ีมีประสิทธิภาพในการจดัการคลงัสินคา้

ระหว่างระยะเวลาในการทาํงานท่ีแตกต่างกนัพบว่ามีความแตกต่างกนัของความคิดเห็นรายด้าน 

ระหว่างระยะเวลาในการทาํงานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ด้านเวลา และเม่ือ

ทดสอบโดยใชว้ธีิของ Scheffe ไม่พบความแตกต่างระหวา่งกลุ่มใด 

 4. สมมติฐานท่ี 4 ระดบัความคิดเห็นของพนกังานท่ีมีประสิทธิภาพในการจดัการคลงัสินคา้

ระหว่างระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันไม่มีความแตกต่างกันของความคิดเห็นทั้ งรายด้านและ

ภาพรวม 

 5. ความสัมพันธ์ของการดําเนินงานของกิจกรรมการจัดการคลังสินค้าของพนักงาน ต่อ

ระดับปัจจัยทีม่ีผลต่อทศันะต่อประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าของพนักงาน โดยใช้การวเิคราะห์ 

สหสัมพนัธ์เพยีร์สัน (Pearson Correlation Analysis) 
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ผลการศึกษาพบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมการจดัการคลงัสินคา้กบัประสิทธิภาพการจดัการ

คลงัสินคา้ ดา้นเวลา ดา้นการรับสินคา้และดา้นการจดัโซนสินคา้ มีระดบัความสัมพนัธ์ไปในทิศทาง

เดียวกนั และมีระดบัความสมัพนัธ์ ปานกลาง ส่วนดา้นการจดัเก็บสินคา้ และ ดา้นการนาํสินคา้ออก

จากท่ีเก็บสินคา้ มีระดบัความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั และมีระดบัความสัมพนัธ์ ตํ่า 

ผลการศึกษาพบวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมการจดัการคลงัสินคา้กบัประสิทธิภาพการจดัการ

คลงัสินคา้ ดา้นตน้ทุน ดา้นการรับสินคา้ ดา้นการจดัเก็บสินคา้ ดา้นการนาํสินคา้ออกจากท่ีเก็บสินคา้ 

และดา้นการจดัโซนสินคา้ ซ่ึงมีระดบัความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั และมีระดบัความสัมพนัธ์ 

ตํ่า 

ผลการศึกษาพบวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมการจดัการคลงัสินคา้กบัประสิทธิภาพการจดัการ

คลงัสินคา้ ดา้นความเส่ียง ดา้นการรับสินคา้ ดา้นการจดัเก็บสินคา้ ดา้นการนาํสินคา้ออกจากท่ีเก็บ

สินค้า และด้านการจัดโซนสินค้า มีระดับความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และมีระดับ

ความสัมพนัธ์ ตํ่า 

 อภิปรายผล 

 1.ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

 งานวิจยัคร้ังน้ี จากกลุ่มตวัอย่าง 105 คน พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ

ระหวา่ง 21-30 ปี มีระยะเวลาในการทาํงาน 1 ปีและนอ้ยกวา่ มีการศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี  

 2.ความคิดเห็นพนกังานเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกิจกรรมการจดัการคลงัสินคา้ 

 พบว่า ความคิดเห็นของพนักงานเก่ียวกบัระดับการดาํเนินงานของกิจกรรมการจดัการ

คลงัสินคา้โดยรวมทุกดา้นทั้ง 4 ดา้นอยูใ่นระดบัมากทั้งรายดา้นและภาพรวม โดยเรียงคะแนนเฉล่ีย

สูงสุดถึงตํ่าสุดไดด้งัน้ี ดา้นการรับสินคา้ ดา้นการนาํสินคา้ออกจากท่ีจดัเก็บ และดา้นการเก็บรักษา

สินคา้ และดา้นการจดัโซนสินคา้ ตามลาํดบั สอดคลอ้งกบันกัการศึกษาท่ีเคยทาํวิจยัไวก่้อนหน้าน้ี 

เช่น หทยัธนก พวงแยม้,เพชรายุทธ แซ่หลี,ฐิติภรณ์ ปานนิลและรุ่งอรุณ สุขกรัด(2559:บทคดัย่อ)  

บริษทักรณีศึกษาดาํเนินธุรกิจผลิตสังกะสี เมทลัชีท และอลูมิเนียมคอมโพสิต สําหรับการจาํหน่าย

ทั้งในและต่างประเทศ ทางบริษทัประสบปัญหาในการจดัเก็บสินคา้อลูมิเนียมคอมโพสิตเกรดบี ใน

คลงัสินคา้ ซ่ึงมีการจดัเก็บท่ีไม่เป็นระบบระเบียบ ไม่มีการแบ่งแยกหมวดหมู่ จดัเก็บสินคา้ปะปนกนั 

คละสี คละขนาด และไม่มีคุณภาพ ไวใ้นพาเลทเดียวกนั ทาํให้ไม่สามารถระบุได้ว่าสินคา้ใดจดั

จาํหน่ายได ้หรือไม่ได ้ทาํให้ยากต่อการจดัเก็บ และคน้หาสินคา้ เสียเวลา และเส่ียงอนัตรายจากการ

ทางานซํ้ าซ้อนท่ีไม่จาํเป็น อีกทั้งยงัเป็นการสูญเสียโอกาสจากการใช้พื้นท่ีในคลงัสินค้า ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดอีกดว้ย ดงันั้นงานวิจยัน้ี จะใช้การวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงระบบการจดัเก็บสินคา้ 

อลูมิเนียมคอมโพสิตเกรดบี และแกไ้ขปัญหาการจดัเก็บสินคา้ ผลจากการวิเคราะห์ และปรับปรุง 
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พบวา่เม่ือทาการจดักลุ่ม และคดัแยกสินคา้อลูมิเนียมคอมโพสิตเกรดบี ท่ีขายไดจ้ริง จดัทาป้ายบ่งช้ี 

จดัทาฐานขอ้มูลสต็อกการ์ดควบคุมการขาย, ขอ้มูลการจดัเก็บสินคา้ทุกพาเลท และปรับปรุงขอ้มูล

ทุกๆวนั ทาใหล้ดระยะเวลาในการคน้หา, ลดระยะเวลาการจดัเก็บสินคา้, ลดพื้นท่ีในการจดัเก็บ และ

ทาให้ง่ายต่อการตรวจสอบจานวน หรือประเภทของสินคา้ภายในคลงัสินคา้ นอกจากน้ียงัสามารถ

นาขอ้มูลสินคา้ภายในคลงัสินคา้ทั้งหมดไปใชใ้นการควบคุม และวางแผนการผลิตในอนาคตไดอี้ก

ดว้ย 

 3.ความคิดเห็นพนกังานท่ีมีต่อประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ 

 พบวา่ ความคิดเห็นของพนกังานท่ีมีต่อประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้โดยรวมทุกดา้น

ทั้ง 3 ดา้นอยู่ในระดบัมากทั้งรายขอ้และรายภาพรวม โดยเรียงคะแนนเฉล่ียสูงสุดถึงตํ่าสุดไดด้งัน้ี 

ดา้นเวลา ดา้นตน้ทุน และดา้นความเส่ียง ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นายศรุติ ธราพร 

(บทคดัย่อ : 2551) แบบจาํลองการวดัประสิทธิภาพของคลงัสินคา้จากความสัมพนัธ์ดา้นแรงงาน 

ดา้นค่าใชจ่้ายและดา้นเวลา กรณีศึกษา : โรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว ์โดยน้ีมีวตัถุประสงค์

ในการวจิยัเพื่อสร้างแบบจาํลองการวดัประสิทธิภาพของคลงัสินคา้ข้ึนมาใหม่เพื่อแกปั้ญหาขอ้จาํกดั

ของการวดัประสิทธิภาพแบบอตัราส่วนผลิตผล (Productivity Ratio) ซ่ึงเป็นอตัราส่วนของผลผลิตท่ี

ได ้(Output) ต่อปัจจยัการผลิต (Input) ดงันั้น แบบจาํลองท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมาใหม่น้ีจึงไดมุ้่งเน้นใน

การหาความสัมพนัธ์ของตวัช้ีวดัต่าง ๆ โดยอาศยัความสัมพนัธ์จากดา้นแรงงาน ดา้นค่าใชจ่้าย และ

ดา้นเวลา ท่ีมีนยัสาํคญัต่อประสิทธิภาพของคลงัสินคา้ การสร้างแบบจาํลองในงานวิจยัน้ีแบ่งไดเ้ป็น 

2 วธีิ คือ วธีิวเิคราะห์การถดถอย และวธีิวเิคราะห์การถดถอยร่วมกบัวธีิวิเคราะห์ปัจจยั โดยใชข้อ้มูล

จาํนวนทั้งส้ิน 205 สัปดาห์ในการสร้างแบบจาํลอง หลงัจากนั้นผูว้ิจยัไดน้าํแบบจาํลองทั้งสองวิธีน้ี

ไปทดสอบกบัขอ้มูลท่ีแยกไวแ้ลว้อีกจาํนวน 35 สัปดาห์ เพื่อเปรียบเทียบวา่ แบบจาํลองจากวิธีการ

ใด จะใหค้่าความคลาดเคล่ือนนอ้ยกวา่กนัผลการทดสอบแบบจาํลองพบวา่ การวดัประสิทธิภาพของ

คลงัสินคา้ ดว้ยวธีิวเิคราะห์การถดถอยร่วมกบัวธีิวเิคราะห์ปัจจยั มีค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสัมพทัธ์ 

(MMRE) เท่ากับ 4.52%และจากวิธีวิเคราะห์การถดถอย มีค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสัมพทัธ์ 

(MMRE) เท่ากบั 8.203%ดงันั้น จึงสรุปได้ว่าวิธีวิเคราะห์การถดถอยร่วมกบัวิธีวิเคราะห์ปัจจยั มี

ความเหมาะสมสาํหรับนาํไปใชค้าํนวณประสิทธิภาพคลงัสินคา้มากกวา่วธีิวเิคราะห์การถดถอย 

 และยงัเป็นไปในทางเดียวกนักบัผลการศึกษาของ รุ่งทิวา โตจาํสี (2551 : บทคดัยอ่) ทาํการ

วิจัยเร่ือง ประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้ากรณีศึกษา บริษัท พลาสติกทิพย์ จาํกัด โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการจดัการคลงัสินคา้ของบริษทัพลาสติกทิพย ์จาํกดั เพื่อเปรียบเทียบความ

คิดเห็นของบุคลากร บริษทั พลาสติกทิพย์ จาํกัดท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการงาน

คลงัสินคา้ และเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านการบริการจดัการงานคลงัสินคา้กับการ

ให้บริการงานคลงัสินคา้ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือบุคลคลากรท่ีทาํงานในบริษทั พลาสติก
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ทิพย ์จาํกดั ในฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย และฝ่ายจดัซ้ือ จาํนวน70 คน ซ่ึงมาจากการสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (T-Test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง

เดียว (One-way ANOVA) และทดสอบความสัมพนัธ์ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียรสัน ผล

การทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชากรท่ีมีเพศต่างกัน อายุต่างกนั ระดบัการศึกษาต่างกัน และ

ตาํแหน่งงานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการจดัการคลงัสินคา้ ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 ผลการเปรียบเทียบการให้บริการงานคลงัสินคา้ท่ีมี เพศต่างกนั อายุต่างกนั ระดบั

การศึกษาต่างกัน และตาํแหน่งงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการให้บริการงาน

คลงัสินคา้ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางงานคลงัสินคา้ ด้านงานรับสินคา้ ด้านงานบนัทึก

ขอ้มูลสินคา้ ดา้นงานสินคา้ และดา้นงานจ่ายสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการให้บริการ

ดา้นบนัทึกขอ้มูลสินคา้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะท่ีไดรั้บจากการวจิยั 

 ผลการศึกษา “ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการจดัการคลงัสินคา้ของพนกังานบริษทั 

แอค็เซส มลัติมีเดีย จาํกดั” 

 ผูว้จิยัมีขอ้เสนอดงัน้ี 

1. ควรแบ่งหนา้ท่ีการรับผดิชอบของพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัคลงัสินคา้ 

2. ควรมีพนกังานเพิ่มมากกวา่น้ี เพื่อความรวดเร็วในการจดัการคลงัสินคา้ 

3. ควรมีการนบัสตอ๊คสินคา้บ่อย ๆ 

2. ขอ้เสนอแนะสาํหรับวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการทาํวจิยัเจาะลึกเป็นรายดา้นของกิจกรรมการจดัการคลงัสินคา้ เพื่อหาปัญหาและ

แนวทางแกไ้ขไดต้รงจุด 

2. ควรมีการทาํวิจยัเก่ียวกับการจัดการคลงัสินค้าเปรียบเทียบระหว่างบริษทั แอ็คเซส 

มลัติมีเดีย จาํกดั กบับริษทัท่ีถือวา่เป็นคู่แข่ง เพื่อหาขอ้แตกต่างและแนวทางการพฒันาให้กบับริษทั

ต่อไป 
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ระบบสนับสนุนการตัดสินใจมส่ีวนช่วยธุรกจิได้อย่างไร 

How decision support systems (DSS) can help the business decision-making 

process 

สนธาภรณ์  จิตสมบูรณ์มิตร1 

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

การทาํธุรกิจใหป้ระสบความสาํเร็จนั้น ตอ้งมีตวัช่วยสาํคญัท่ีจะช่วยใหธุ้รกิจริเร่ิมข้ึนได ้การ

ท่ีจะตดัสินใจว่าควรจะทาํหรือไม่ทาํธุรกิจ ซ่ึงตอ้งใช้งบประมาณในการลงทุนสูง ๆ บางคร้ังการ

ตดัสินใจอาจตอ้งใชเ้วลามากเพราะตอ้งใชข้อ้มูลท่ีสําคญั ๆ หลายประการมาประกอบการตดัสินใจ

เพื่อพิจารณาว่าควรริเร่ิมธุรกิจหรือโครงการนั้นหรือไม่ ถ้าตดัสินใจผิดพลาด บางรายอาจเขา้ขั้น

วิกฤติถึงขั้นลม้เหลวไปเลย ดงันั้นความอยูร่อดขององคก์รธุรกิจ ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัการดาํเนินงานหรือ

การปฏิบติังานแต่เพียงอยา่งเดียวเท่านั้น ยงัมีส่วนท่ีสําคญัมากอีกส่วนหน่ึงตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ นัน่ก็คือ 

“การตดัสินใจ”  

คนท่ีทาํการตดัสินใจในองค์กรธุรกิจจะกระทาํโดยไม่มีขอ้มูลมาช่วยไม่ได้ คนท่ีทาํการ

ตดัสินใจจะตอ้งอาศยัขอ้มูล ข่าวสารท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน และรวดเร็วเขา้มาช่วย โดยเฉพาะในปัจจุบนัน้ี

ไดมี้การนาํ Information Technology (IT) เช่น การใชเ้ครือข่ายคอมพิวเตอร์(Computer Network) ซ่ึง

สามารถช่วยนาํเสนอขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีสําคญั ทนัเหตุการณ์ และสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน คนท่ีทาํการ

ตดัสินใจโดยเฉพาะผูบ้ริหารในปัจจุบันจึงก้าวสู่การทาํงานในรูปแบบ online (Chief Executive 

Officer Go Online) มากยิง่ข้ึน 

ในองคก์รธุรกิจ คนท่ีทาํการตดัสินใจในงานท่ีมีความซบัซ้อนส่วนใหญ่จะเป็นผูบ้ริหาร ถา้

ไม่ใช่ผูบ้ริหารปัญหาท่ีตอ้งตดัสินใจส่วนใหญ่จะไม่ซบัซ้อน ไม่ตอ้งมีอะไรมาช่วยในการวิเคราะห์

เท่าไรก็ตดัสินใจได ้แต่ถา้เป็นปัญหาท่ีซบัซ้อน ก็จะเก่ียวขอ้งกบัผูท่ี้มีตาํแหน่งหนา้ท่ีการงานสูงหรือ

ผูบ้ริหารเขา้มามีส่วนในการตดัสินใจ ซ่ึงโดยทัว่ไปผูบ้ริหารในองคก์รแบ่งเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ 

 

 

 

 

 

 

 
1อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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1.ผูบ้ริหารระดบัตน้หรือระดบัปฏิบติัการ เช่น หวัหนา้งาน หวัหนา้แผนก ซ่ึงจะควบคุมการ

ปฏิบติังาน การทาํงาน ของผูท่ี้อยูใ่ตบ้งัคบับญัชา การตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานในระดบั

น้ีมกัจะเป็นงานประจาํท่ีมีขั้นตอนซํ้ าๆ และไดรั้บการกาํหนดไวเ้ป็นมาตรฐาน โดยท่ีหวัหนา้งานจะ

พยายามควบคุมให้งานดาํเนินไปตามแผนงานท่ีวางไว ้เช่น การมอบหมายงานให้พนกังานแต่ละ

คน การวางแผนควบคุมการผลิตระยะสั้น การวางแผนเบิกจ่ายวสัดุ และการดูแลยอดขายประจาํวนั 

เป็นตน้ 

2.ผูบ้ริหารระดบักลางหรือระดับยุทธวิธี เช่น ผูจ้ดัการฝ่าย ผูอ้าํนวยการกอง มีหน้าท่ีทาํ

แผนปฏิบติัการ ตรวจสอบวา่งานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ประเมินผลการทาํงานวา่เป็นไปตาม

วตัถุประสงคห์รือไม่ และจดัสรรทรัพยากร เช่น การกาํหนดยุทธวิธีทางการตลาด การตดัสินใจใน

แผนการเงินระยะกลาง เป็นตน้ 

3.ผูบ้ริหารระดบัสูงหรือระดบักลยุทธ์ เช่น ประธานบริษทั นายกรัฐมนตรี  เป็นผูบ้ริหาร

ระดบัสูงในองคก์ร ซ่ึงแลว้แต่จะวดัวา่องคก์รเป็นองคก์รอะไร เช่น  

ระดบักระทรวง ผูบ้ริหารระดบัสูง คือ รัฐมนตรี 

ระดบัประเทศ ผูบ้ริหารระดบัสูง คือ นายกรัฐมนตรี 

องคก์รของเอกชน ผูบ้ริหารระดบัสูง คือ ประธาน กรรมการผูจ้ดัการ 

ผูบ้ริหารระดบัสูงจะเป็นผูก้าํหนดนโยบาย เป้าหมายขององคก์ร ทิศทางขององคก์ร และทาํ

แผนกลยทุธ์ การสร้างวสิัยทศัน์องคก์ร การลงทุนในธุรกิจใหม่ การขยายโรงงาน เป็นตน้ จะใหค้วาม

สนใจต่ออนาคตหรือส่ิงท่ียงัไม่เกิดข้ึน การตดัสินใจระดับกลยุทธ์มักจะเก่ียวข้องกับความไม่

แน่นอนของสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้มูลจากทั้งภายนอกและภายในองคก์รตลอดจน

ประสบการณ์ของผูบ้ริหารประกอบการพิจารณา 
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ท่ีมา: http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/bangkok/pichai_l/it01/images/dss.g 

 

จะเห็นไดว้า่ผูบ้ริหารแต่ละระดบั มีความยากง่ายในการตดัสินใจ และความแน่นอนหรือไม่

แน่นอนในปัญหาต่าง ๆ ไม่เหมือนกนั ยิง่ระดบัสูงมากความไม่แน่นอนก็ยิ่งมาก ดงันั้นการตดัสินใจ

ท่ีซับซ้อนมกัจะเป็นเร่ืองของผูบ้ริหารระดบัสูง มีปัจจยัหลาย ๆ อย่างท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ

ผูบ้ริหาร ทาํให้การตดัสินใจยากยิ่งข้ึน จึงตอ้งมีเคร่ืองมือมาช่วยในการตดัสินใจ จะใชเ้พียงความรู้ 

ความสามารถ หรือประสบการณ์อยา่งเดียวอาจไม่เพียงพอ ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ

ผูบ้ริหารซ่ึงตอ้งมีเคร่ืองมือมาช่วยให้การตดัสินใจเพื่อให้มีความมัน่ใจมากข้ึนโดยแสดงในตาราง

ต่อไปน้ี 
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Factors Affecting Decision Making. (Source: Adopted from Turban and Meredith.) 

จากตาราง Factors Affecting Decision Making ปัจจยั (Factors) ต่างๆสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 

กลุ่มตามผลลพัธ์ (Results) ดงัน้ี 

กลุ่มที ่1 Technology and Information / Computer  

ปัจจุบนัเทคโนโลยีพฒันาอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ คือ ทาํให้ผูบ้ริหารมีทางเลือก

มากข้ึนในการดาํเนินการต่าง ๆ โดยใช ้IT เขา้มาช่วย 

กลุ่มที ่2 Structural Complexity 

ความซับซ้อนของโครงสร้าง เช่น โครงสร้างทางอุตสาหกรรม หรือโครงสร้างทาง

การตลาด บางทีอาจไม่เขา้ใจวา่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนนั้น เกิดข้ึนเพราะอะไร 

Competition 

การแข่งขนั จะเห็นไดว้่ากลไกทางดา้นการตลาด หรืออุตสาหกรรมนั้นค่อนขา้งซับซ้อน 

เม่ือตดัสินใจอะไรลงไป ถา้ผดิพลาดก็จะเสียค่าใชจ่้ายสูง  

Factor Trend Result 

Technology 

Information/Computer 

Increasing 

Increasing 

Structural Complexity 

Competition 

Increasing 

Increasing 

Internation Market 

Political stability 

Consumerism 

Government Intervention 

Increasing 

Decreasing 

Increasing 

Increasing 

Larger cost of 
Making error 

More uncertainty 
Regarding the future 

More alternative 
To choose from 
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 กลุ่มที ่3 Government Intervention 

 การเข้ามามีบทบาทของรัฐบาลท่ีมีผลต่อการดาํเนินการทางด้านธุรกิจ จะเห็นได้ว่าใน

ประเทศไทยมีบทบาทมาก เช่น ภาษีหรือดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นผลกระทบต่อองคก์รธุรกิจมากข้ึน 

 Consumerism  

 ผูบ้ริโภคมีบทบาทค่อนขา้งมาก เน่ืองจากปัจจุบนั ตลาดเป็นของผูซ้ื้อ ไม่ใช่ของผูข้ายอีก

ต่อไป จึงตอ้งมีการสร้างความพึงพอใจใหผู้บ้ริโภคมากข้ึน 

 Political Stability 

 ความมัน่คงทางดา้นการเมือง ซ่ึงจะเห็นวา่มีแนวโนม้ท่ีไม่แน่นอน 

 International Market 

 ปัจจุบนัตลาดในประเทศไม่พอ ตอ้งมีการขยายไปต่างประเทศ ซ่ึงมีแนวโนม้มากข้ึน 

 ทั้ ง 4 ปัจจยัในกลุ่มท่ี 3 น้ี เป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีก่อให้เกิดความไม่แน่นอนในองค์กรใน

อนาคต เช่น การจะลงทุนในกิจการใดกิจการหน่ึง ไม่รู้วา่ดอกเบ้ียจะเป็นอยา่งไรหรือจะมีคู่แข่งมาก

นอ้ยแค่ไหน ลูกคา้จะซ้ือสินคา้หรือไม่ เป็นความไม่แน่นอนทาํใหต้ดัสินใจยาก 

 จากทั้ง 3 กลุ่มท่ีกล่าวมา จะเห็นได้ว่ากลุ่มท่ี 2 และกลุ่มท่ี 3 ทาํให้การตดัสินใจมีความ

ซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน 

การตดัสินใจแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

1. Structured Decision หรือ Programmed Decision 

เป็นการตดัสินใจในปัญหาท่ีสามารถวิเคราะห์ไดช้ดัเจน มีขั้นตอนการแกปั้ญหาท่ีชดัเจนวา่     ขั้นท่ี 

1 ทาํอะไร ขั้นท่ี 2 ทาํอะไรจนกระทั่งได้คาํตอบ(Solution) การแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจใน

ลกัษณะน้ีจะใชใ้นปัญหาท่ีไม่ซบัซอ้นมากนกั 

2. Semi-structured Decision 

เป็นการตดัสินใจในปัญหาท่ีซับซ้อนเพิ่มข้ึนอีก คือ จะมีขั้นตอนไม่ค่อยชดัเจนวา่จะมีขั้นท่ี 1  เป็น

อย่างไร ขั้นท่ี 2 เป็นอย่างไร มีความไม่แน่นอนเพิ่มข้ึน ดังนั้นทางเลือกในการแก้ปัญหาอาจจะ

กาํหนดลาํบาก เพราะปัญหามีความซบัซอ้นข้ึน 

3. Unstructured Decision 

เป็นการตดัสินใจในปัญหาท่ีวิธีแก้ไม่ได้มีการระบุชัดเจนว่าต้องทาํอะไรบ้าง มกัเป็นปัญหาท่ี

เก่ียวกบัผูบ้ริหารระดบัสูง การตดัสินใจตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถของผูบ้ริหาร ประกอบกบัขอ้มูล

ท่ีมีอยู ่
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เคร่ืองมือ(Tools) ต่าง ๆ ทีจ่ะมาช่วยในการตัดสินใจ 

 การตดัสินใจแบบ Semi-structured และ Unstructured จะมีระบบสนับสนุนการตดัสินใจ

(Decision Support System : DSS) เป็นเคร่ืองมือท่ีจะมาช่วยในการตดัสินใจ ซ่ึงอาจจะใช้ตวัแบบ

(Model) ทางด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาช่วย ประกอบกับวิจารณญาณ หรือประสบการณ์ 

ความคิดของผูต้ดัสินใจ(Decision Maker) 

 ส่วนการตัดสินใจแบบ Structured จะมีระบบการจัดการสารสนเทศ(Management 

Information System : MIS) และ Transaction processing เป็นเคร่ืองมือช่วยในการตดัสินใจ 

 

ตัวอย่างปัญหาทีใ่ช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ(DSS) เพ่ือช่วยในการตัดสินใจ 

1. Semi-structured Problem 

- ตารางด้านการผลิต (Production Scheduling) เช่นโรงงานผลิตสินคา้ไดห้ลายอย่าง และมี

การสั่งซ้ือ(Order) เขา้มามากจะจดัลาํดบัอยา่งไร จะมีการวางแผนการผลิตอยา่งไร เป็นตน้ 

- การประเมินผลดา้นเครดิต (Credit Evaluation) เช่น มีคนมาขอกูเ้งิน ตอ้งดูว่า การจ่ายเงิน

คืนของเขาเป็นอยา่งไร ดอกเบ้ียจะคิดอยา่งไร ซ่ึงไม่มีสูตรอะไรมาช่วยมากนกั 

- การสร้างโรงงานใหม่ (Building New Plant) จะสร้างท่ีไหน ตอ้งตดัสินใจเก่ียวกบัเร่ืองของ

ท่ีดิน,ถนน,นํ้า,ไฟฟ้า หรือแผนงานในอนาคตของรัฐบาลเก่ียวกบัเร่ืองท่ีดิน เป็นตน้ 

2. Unstructured Problem 

- การซ้ือ Software (Buying Software) เช่น ถา้เป็นหนา้ท่ีของหวัหนา้ศูนยค์อมพิวเตอร์ ก็ตอ้ง

ตดัสินใจวา่จะใช ้Software อะไร  

- การคดัเลือกผูบ้ริหารเขา้มาทาํงาน (Reclusing an Executive) 

- การวจิยัและพฒันา(Research and Development) 

- การพฒันาเทคโนโลยใีหม่ ๆ (New Technology Development) 

 

แนวทางการพฒันาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ(DSS) 

ระบบ DSS ตอ้งการการพฒันาท่ีรวดเร็ว และสามารถรับ Feedback จากผูใ้ช้(User)ไดอ้ย่างรวดเร็ว 

เพื่อให้แน่ใจวา่การสร้างระบบนั้นกา้วไปอยา่งถูกตอ้ง และง่ายต่อการใชง้าน เม่ือมีการใชง้านระบบ

ไปช่วงเวลาหน่ึง หลงัจากพฒันาส่วนแรกเสร็จเรียบร้อยแลว้ ระบบจะถูกประเมิน แกไ้ข และขยาย

ออกไปเ ร่ือยๆ ตามความต้องการของผู ้ใช้  และสามารถยืดหยุ่น(Flexibility)และปรับ ตัว

(Adaptability)ให้ เข้ากับรูปแบบ(Style) การตัดสินใจของผู ้ตัดสินใจ และสภาพแวดล้อมท่ี

เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วอีกดว้ย 
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ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่า ระบบสนับสนุนการตดัสินใจ(DSS) เป็นระบบท่ีเป็นตัวช่วยหรือ

เคร่ืองมือสําคญัอย่างหน่ึงท่ีจะช่วยให้ขอ้มูลเพื่อช่วยสนับสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหารอย่างมี

ประสิทธิภาพและก่อใหเ้กิดประสิทธิผลอยา่งมากในองคก์รธุรกิจ 

กระบวนการในการตัดสินใจซ่ึงเป็นแนวทางในการพฒันาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ดังนี ้

1. Identification of a problem

เป็นการรวบรวม Requirement และหาปัญหาต่าง ๆ ตวัอยา่งปัญหา เช่น ตอ้งการ computer

ใหม่สักเคร่ือง

2. Identification of decision criteria

ระบุถึงเง่ือนไขของการตดัสินใจเลือกซ้ือวา่ดูจากปัจจยัอะไรบา้ง เช่นเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์

จะพจิารณาจาก

- ราคา(Price)

- รูปทรง(Manufacture and Model)

- การรับประกนั (Warrantee)

- การสนบัสนุนหรือบริการหลงัการขาย(Support)

- ความน่าเช่ือถือ(Reliability)

- ระยะการซ่อมแซมหรือการซ่อมบาํรุง(Repair record)

3. Allocation of weights to criteria

จดัสรรนํ้ าหนักท่ีให้ปัจจยัแต่ละปัจจยัท่ีกาํหนด ว่าให้ความสําคญักับปัจจยัใดมากท่ีสุดและ

รองลงมา เช่น ใหน้ํ้าหนกัดว้ย

- ความน่าเช่ือถือ(Reliability) 100 

- รูปทรง(Manufacture and Model)  85 

- การสนบัสนุนหรือบริการหลงัการขาย(Support)  70 

- ระยะการซ่อมแซมหรือการซ่อมบาํรุง(Repair record)  25 

- การรับประกนั (Warrantee)  10 

- ราคา(Price)  10 

จากนํ้าหนกัท่ีให้แสดงวา่ผูท้าํการตดัสินใจให้ความสาํคญักบัความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด รองลงมา

เป็นรูปทรง , การบริการหลงัการขาย , การซ่อมบาํรุง , การรับประกัน และราคาเป็นลาํดบั

สุดทา้ย คือไม่สนใจเก่ียวกบัราคามากนกั 
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4. Development of alternative

พิจารณาทางเลือกท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชม้ากท่ีสุด ซ่ึงจากการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์

แสดงทางเลือกออกมาได ้8 ทางเลือก

5. Analysis of alternative

วิเคราะห์ทางเลือก โดยชัง่นํ้ าหนกัคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ และรุ่นต่าง ๆ ท่ีตรงกบัความตอ้งการ

ของผูท้าํการตดัสินใจมากท่ีสุด

6. Selection of an alternative

เลือกทางเลือกซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของผูท้าํการตดัสินใจเลือกเอง

7. Implementation of the alternative

นาํคอมพิวเตอร์ท่ีเลือกมาใชใ้นการทาํงาน

8. Evaluation of decision effectiveness

หลงัจากท่ีใชไ้ปไดร้ะยะเวลาหน่ึงแลว้จะมีการประเมินผลถึงประสิทธิผลของการตดัสินใจ

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ( Examples of DSS Application) 

ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจจะใชง้านสาํหรับการปฏิบติัการในหลาย ๆ ประเภท ไม่วา่ใน

หน่วยงานธุรกิจหรือหน่วยงานราชการ  ยกตวัอย่างระบบสนบัสนุนการตดัสินใจท่ีมีใช้งานอยู่ใน

ปัจจุบนั เช่น 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเตือนภัยนํา้ท่วม (DSS) ในประเทศไทย 

โปรแกรมระบบสนบัสนุนการตดัสินใจเตือนภยันํ้าท่วม เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการเตือนภยั

นํ้ าท่วมไม่ใช่โปรแกรมแกรมหลกัท่ีใชใ้นการเตือนภยั แต่จะช่วยผูป้ฏิบติังานดา้นเตือนภยัดา้นนํ้ า

ท่วม (อุทกภยั) เช่น นกัพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา หรือเจา้หนา้ท่ีของศูนยเ์ตือนภยัพิบติั

แห่งชาติ นกัอุทกวทิยาของกรมชลประทานท่ีมีความเขา้ใจในระบบอากาศดีอยูแ่ลว้ โปรแกรมระบบ

สนับสนุนการตดัสินใจเตือนภยันํ้ าท่วมจะให้การทาํนายปริมาณฝนตกหนักในเวลา 24 ชั่วโมง

ขา้งหนา้ โดยใชท้ฤษฎีโครงข่ายใยประสาทเทียมซ่ึงจะมีการสอนให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้   ถึงขอ้มูล

อุตุนิยมวิทยาเช่น ปริมาณฝนความเขม้ของแสงแดด ความเร็ว และทิศทางลม อุณหภูมิ ความช้ืน

สัมพัทธ์ และข้อมูลประกอบ เช่น ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ค่าเวอร์ทิซิ ต้ี ท่ีระดับ 500 เฮกโต

ปาสคาล   พารามิเตอร์เหล่าน้ีจะดูการก่อตวัของเมฆ ซ่ึงเป็นต้นเหตุของการเกิดฝน การฝึกให้

คอมพิวเตอร์เรียนรู้เป็นส่ิงสําคญัมาก ซ่ึงจะทาํให้คอมพิวเตอร์เขา้ใจความสัมพนัธ์ของพารามิเตอร์

ต่างๆอย่างใกล้ชิด และสร้างชุดสมการทางคณิตศาสตร์ท่ีเหมาะสม จากปริมาณขอ้มูลนาํเขา้ท่ีมี

คุณภาพและมากเพียงพอ นัน่ก็หมายถึงขอ้มูลเหล่านั้นจะตอ้งมีทั้งเหตุการณ์อากาศดี หรือแห้งแลง้ 

(ฝนตกน้อย) และอากาศร้าย (ฝนตกหนัก) อนัเน่ืองมาจากร่องมรสุมหรือเกิดพายุหมุนเขตร้อน
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เคล่ือนตัวเข้ามา ซ่ึงจะทาํให้โปรแกรม DSS สามารถตัดสินใจและทาํนายฝนได้อย่างถูกต้อง

ขอ้แนะนาํในการปรับปรุงโปรแกรม DSS นัน่ก็คือการเพิ่มพารามิเตอร์ เช่น ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ 

เขา้ไป และอาจจะปรับปรุงทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ใหม่ๆในการคาํนวณให้มีความหลากหลายและ

สอดคลอ้งกบัเหตุการณ์ในเชิงฤดูกาล ซ่ึงจะช่วยให้ผลการคาดหมายฝนตกหนกัของโปรแกรม DSS 

มีความแม่นยาํมากยิง่ข้ึน 

รูป: โปรแกรมระบบสนบัสนุนการตดัสินใจเตือนภยันํ้าท่วม 

ท่ีมา: http://weatherwatch.in.th/index.php?ind=news&;op=news_show_single&ide=6 

การแสดงผลของขอ้มูลต่างๆ เช่น ขอ้มูลผลการตรวจอากาศ ขอ้มูลดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 

และขอ้มูลเวอร์ทิซิต้ีท่ีระดบั 500 เฮกโตปาสคาล ซ่ึงเป็นผลลพัธ์จากระบบพยากรณ์อากาศเชิงตวัเลข 

จะใชโ้ปรแกรม DSS ซ่ึงเป็นโปรแกรมช่วยสนบัสนุนการตดัสินใจนํ้าท่วม 
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รูป: โปรแกรมDSS 

ท่ีมา: http://weatherwatch.in.th/index.php?ind=news&;op=news_show_single&ide=6 
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