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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือ 1) วิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยทุนมนุษย์ของผู้ขายสินค้าออนไลน์ และ                      
2) ศึกษาปัจจัยทุนมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานสมดุลของผู้ขายสินค้าออนไลน์ ในจังหวัดนครราชสีมา 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือผู้ขายสินค้าออนไลน์ในจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 250 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยได้แก่แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ปัจจัย (Factor 
Analysis)  และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า การ
วิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยทุนมนุษย์ มีค่า KMO เท่ากับ 0.869 และ ค่า Bartlett's Test แบบ Chi-Square 
เท่ากับ 772.107 และค่า Sig เท่ากับ 0.000 น้อยกว่า 0.05  สามารถน าไปวิเคราะห์ปัจจัยได้ หมุนแกนด้วยวิธี 
Varimax  มีค่าความแปรปรวนสะสมเท่ากับร้อยละ 68.25  จัดกลุ่มปัจจัยองค์ประกอบได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ 
ความรู้ของผู้ขายสินค้าออนไลน์ (Knowledge) ทักษะของผู้ขายสินค้าออนไลน์ (Skill) และ ความสามารถของ
ผู้ขายสินค้าออนไลน์ (Abilities) โดยที่ปัจจัยทุนมนุษย์ทั้ง 3 องค์ประกอบมีอิทธิพลต่อผลกการด าเนินงาน
สมดุลของผู้ขายสินค้าออนไลน์ ในจังหวัดนครราชสีมา 
 
ค าส าคัญ : ทุนมนุษย ์ ผู้ขายสินค้าออนไลน์  ผลการด าเนินงานสมดุล 
 
ABSTRACT 

The research aimed to study the human capital factors affecting balanced scorecard 
performance of online sellers in Nakhon Ratchasima Province. The research sample included 
250 online sellers. The research tool was a questionnaire. Data analysis consisted of 
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descriptive statistics, factor analysis and multiple regression analysis. The analysis revealed 
that the factor ‘human capital’ had the KMO value of 0.869, Bartlett's Test with Chi-Square 
772.107 and Sig. at 0.000 less than 0.05. Thus, it could be used to analyze factors by using 
the Rotation axis of varimax method. The cumulative variance explained 68.2 percent. The 
elements were divided into three groups, Knowledge, Skill and Abilities. All three elements 
influenced the online seller’s balanced scorecard performance in Nakhon Ratchasima 
Province. 
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บทน า 

ข้ อมู ล ผลการส า ร วจ มู ลค่ าพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ของประเทศไทย
พบว่าเติบโตอย่างต่อเนื่องระหว่างร้อยละ 8-10 ต่อ
ปี เมื่อเปรียบเทียบจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในช่วง 
10 ปีที่ผ่านมาพบว่า จากปี พ.ศ. 2551 มีจ านวน 
9.3 ล้านคน และปี พ.ศ. 2561 มีคนใช้อินเทอร์เน็ต
มากถึงจ านวน 45 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 70 
ของจ านวนประชากรทั้งหมด  ในปี พ.ศ. 2562 
กิจกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตนิยมมากท่ีสุดคือ Social 
Network เช่น Facebook, Line, Instagram (รวม
ร้อยละ 91.2) รองลงมาคือกิจกรรมดูหนังฟังเพลง 
(ร้อยละ 71.2) การค้นหาข้อมูลออนไลน์ (ร้อยละ 
70.7) การรับส่งอีเมล์ (ร้อยละ 62.5) และการช าระ
เงินค่าสินค้าและบริการทางออนไลน์ (ร้อยละ 60.6)  
โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2562  เป็นปีแรกที่กิจกรรมการ
ช าระเงินติดอันดับ 1 ใน 5ของกิจกรรมการใช้
อินเทอร์ เน็ ต  (ส านั กงานพัฒนาธุ รกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์, 2562)   
 การเติบโตของการใช้อินเทอร์เน็ตมาจาก
สาเหตุส าคัญคือความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของ 
Online Payment Services พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย การพัฒนาของ
เครื่องมือสื่อสารและบริการมีราคาที่ถูกลง ท าให้คน
ไทยเข้าใช้อินเทอร์เน็ตได้มากขึ้น ส่งผลให้ตลาด
ออนไลน์ของประเทศไทยเติบโต ทั้งจ านวนผู้ซื้อและ
จ านวนผู้ ขายเ พ่ิ มมากขึ้ นสอดรั บกับจ านวน
แพลตฟอร์ม (Platform) ของผู้ประกอบการใน

ประเทศไทยและต่างประเทศที่เกิดขึ้นเป็นจ านวน
มากเช่นกัน    

ช่องทางที่ผู้ซื้อสินค้าออนไลน์นิยมมากที่สุด 
คือ e-Marketplace ได้แก่ Shopee (ร้อยละ 75.6) 
รองลงมาคือ Lazada (ร้อยละ 65.5)  และ Social 
Network ได้แก่ Facebook (ร้อยละ 47.5) และ 
Line (ร้อยละ 38.9)  แตกต่างจากช่องทางที่ผู้ขาย
สินค้าออนไลน์นิยมใช้ คือ Facebook (ร้อยละ 
64.0) รองลงมาคือ Shopee (ร้อยละ 43.1) และ 
Line (ร้อยละ 39.5)  และคนไทยส่วนใหญ่นิยมใช้ 
Line เพ่ือติดต่อสื่อสารถึงร้อยละ 98.5 รองลงมาคือ 
Messenger, FaceTime และ WhatsApp ตาม 
ล าดับ (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 
2562)  
 เมื่อพิจารณาในมุมมองด้านธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ของประเทศไทย
พบว่า ติดล าดับท๊อป (Top) 5 ในกลุ่มประเทศ
อาเซียน (ASEAN) ในประเทศไทย  พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) มีอัตราการเติบโต
จากปี 2561 ถึง 2562 ในอัตราร้อยละ 14.04  
จ าแนกตามกลุ่มผู้ขายสินค้าพบว่า กลุ่มธุรกิจ B2B 
(Business to Business) มีอัตราการเติบโตร้อยละ 
13.55 กลุ่ม B2C (Business to Customer) มีอัตรา
การเติบโตร้อยละ 14.04 และกลุ่ม B2G (Business 
to Government) มีอัตราการเติบโตร้อยละ 15.50 
อัตราการเติบโตนี้สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากนโยบาย
สนับสนุนจากภาครัฐ ได้แก่ ระบบการช าระเงิน
ระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อที่มีหลากหลายวิธีมากขึ้น เช่น 
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การใช้ Internet Banking, QR Payment และ 
Cash on Delivery เป็นต้น การใช้ข้อมูล Big Data 
ส าหรับวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค และการเพ่ิมขึ้น
ของระบบ Logistic และ Supply chain  
(ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2561) 
 จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่าธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) มีแนวโน้ม
เติบโตเพ่ิมขึ้น รวมทั้งรูปแบบของ Social Media 
Platform เข้ามามีบทบาทการเป็นเครื่องมือในการ
ขายสินค้า จากแนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ตที่มีมาก
ขึ้น เป็นโอกาสให้ผู้ขายสินค้าออนไลน์สามารถสร้าง
รายได้ และควบคุมรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(โพซิชั่นนิ่ง, 2563) สอดคล้องกับข้อมูลสถิติของ
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2562) 
ที่กล่าวว่ากลุ่มธุรกิจ B2B และ B2C มีแนวโน้มอัตรา
การเติบโตสูงขึ้น รวมทั้งข้อมูลในภาพรวมธุรกิจของ 
Lazada ยืนยันเพ่ิมเติมว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี 
พ.ศ. 2562 มีกลุ่มผู้ขายสินค้าออนไลน์ (Sellers) 
เติบโตขึ้นกว่าร้อยละ 68.3 เป็นตัวเลขที่สูงมาก  
 ห า ก เ ป รี ย บ เ ที ย บ ร ะ ห ว่ า ง ก ลุ่ ม
ธุ รกิ จ B2B กับ B2C พบว่า รู ปแบบธุ รกิจ B2C 
สามารถด าเนินงานได้ง่ายมีความซับซ้อนน้อยกว่า 
และการตัดสินใจซื้อจากลูกค้ามีเพียงหนึ่งคนเท่านั้น 
ทั้งนี้มีแนวโน้มการเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจ
ของผู้ประกอบการแบบ B2B เป็น B2C เพ่ิมขึ้น จาก
ข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย (2562) พบว่าใน
ปี พ.ศ. 2560 และ 2561 กลุ่มธุรกิจแบบ B2C มี
มูลค่า 7.6 แสนล้านบาท หรือประมาณสัดส่วนร้อย
ละ 4.9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross 
Domestic Product : GDP)  มีอัตราการเติบโตแบบ
ก้าวกระโดดเฉลี่ยถึงร้อยละ 17 ต่อปี และในปี พ.ศ. 
2561 มีมูลค่า 865 แสนล้านบาท นับว่ามีมูลค่าเพ่ิม
สูงขึ้นจากปี  พ.ศ. 2560 สาเหตุส าคัญมาจาก
นโยบายส่งเสริมสังคมไร้เงินสด (Cashless Society)  
 จากการเติบโตของตลาดและจ านวนของ
ผู้ขายสินค้าออนไลน์ ส่งผลให้มีแนวโน้มการแข่งขัน
รุนแรงมากขึ้น โดยผู้ขายสินค้ารายใหม่สามารถเข้าสู่
ตลาดออนไลน์ได้ง่าย เนื่องจากใช้เงินลงทุนเริ่มต้นที่

ไม่สูงมาก โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอ 
นิกส์แบบ B2C ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ดึงดูดให้
ผู้ขายสินค้าออนไลน์รายใหม่เข้ามา ท าให้การแข่งขัน
ในตลาดมีความเข้มข้นมากขึ้น  
         เ พ่ือให้ สามารถแข่ งขันได้  ผู้ ขายสินค้ า     
ออนไลน์แต่ละรายต้องพัฒนาและปรับตัว เพ่ือสร้าง
ราย ได้ในการขาย จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า 
ปัจจุบันการบริหารจัดการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอ 
นิกส์มีข้อจ ากัดหรืออุปสรรคหลายประการ  ส่วน
ใหญ่เป็นเรื่องของการขาดความรู้ความสามารถของ
ผู้ขายสินค้าออนไลน์ เช่น ปัญหาในการออกแบบ
หน้าร้านออนไลน์ ปัญหาในการท าการซื้อขายสินค้า
ออนไลน์  ปัญหาในการประชาสัมพันธ์ร้ านค้า     
ออนไลน์  ปัญหาวิธีการช าระเงิน ปัญหาความไม่
พอใจของลูกค้าในการได้รับสินค้าไม่ตรงกับรูปใน
ร้านค้าออนไลน์  หรือการได้รับสินค้าล่าช้ากว่า
ก าหนด ปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อรายได้ของผู้ขาย
สินค้าออน ไลน์ทั้งสิ้น (สุนีย์ วรรณโกมล และอดิ
ศักดิ์ วรพิวุฒิ, 2559) สอดคล้องกับผลวิจัยของ
ธนาคารทหารไทย ที่ ศึกษาปัญหาของร้ านค้า
ออนไลน์ พบปัญหา5 ประเด็น ส าคัญ คือ 1) ปัญหา
การขายสินค้าให้แตก ต่างจากคู่แข่ง 2) ปัญหาการ
บริหารคลังสินค้า 3) ปัญหาการจัดส่งสินค้า 4) 
ปัญหาการท าการตลาดและประชาสัมพันธ์ และ 5) 
ปัญหาการบริหารการ เงิน (ธนาคารทหารไทย, 
2563) 
 ธุรกิจที่ด าเนินการอยู่ ในสถานการณ์การ
แข่งขันที่มีความรุนแรง ทรัพยากรด้านทุนทาง
กายภาพ เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ตั้ง อาจไม่
ก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน ทรัพยากรที่
ท าให้เกิดการแข่งขันได้ควรมีลักษณะ มีคุณค่า หาได้
ยาก เลียนแบบได้ยาก และทดแทนไม่ได้ นั่นคือ
ทรัพยากรมนุษย์ที่ เรียกว่าทุนมนุษย์  (Human 
Capital) (นิสดารก์ เวชยานนท์, 2559) ทั้งนี้ ระดับ
การศึกษาของบุคคลสะท้อนถึงความรู้ ความสามารถ 
ทักษะในการด าเนินงานตามเป้าหมาย (ธนพร เทียน
ประเสริฐ, 2560)  ทุนมนุษย์ในตัวบุคคลที่มีการ
ลงทุนในการศึกษา ฝึกอบรม เพ่ือให้บุคคลนั้นมี
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ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สามารถอธิบายความ
แตกต่างของรายได้ เงินเดือนของบุคคลได้ (Schultz, 
1961) ทั้งนี้  การวัดหรือประเมินผลการด าเนินงาน
ของธุรกิจในด้านรายได้เพียงปัจจัยเดียวไม่สามารถ
วัดหรือประเมินผลการด าเนินงานของธุรกิจได้ชัดเจน  
ควรต้องมีการประเมินในหลาย ๆ ด้าน จากเหตุผล
ดังกล่าว Kaplan and Norton (1996) น าเสนอ
เครื่องมือในการวัดหรือประเมินผลการด าเนินงาน
ของธุรกิจที่สามารถวัดได้หลากหลายมุมมอง เรียกว่า 
วิธีสมดุล (Balanced Scorecard) ด้วยเหตุผล
ข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาปัจจัยทุนมนุษย์มี
อิทธิพลต่อผลการด าเนินงานสมดุล (Balanced 
Scorecard Performance) ของผู้ขายสินค้าออนไลน์
ในรูปแบบ B2C ในจังหวัดนครราชสีมา  
 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) พบว่า 
งานวิจัยส่วนใหญ่ในประเทศไทยมุ่งเน้นศึกษาใน
มุมมองของผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ เช่น พฤติกรรมการ
ซื้อสินค้าออนไลน์ พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า
ออนไลน์ การไว้วางใจในการซื้อสินค้าออนไลน์ เป็น
ต้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรมีการศึกษาในมุมมองของ
ผู้ขายสินค้าออนไลน์ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจแบบ B2C 
เนื่องจากเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้มสร้างมูลค่าเพ่ิม
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง และควรศึกษาในด้านพัฒนา
ศักยภาพของผู้ขายสินค้าออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมความรู้ 
ความสามารถ และทักษะ สามารถน ามาลดปัญหา
และสามารถสร้างผลการด าเนินงานในสภาวะที่มีการ
แข่งขันสูง โดยการน าแนวคิดทุนมนุษย์ และการ
วัดผลการด าเนินงานสมดุล (Balanced Scorecard) 
มาพัฒนาสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย โดยมีค าถาม
การวิจัยว่าการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยทุนมนุษย์
สามารถจัดกลุ่มองค์ประกอบปัจจัยได้กี่กลุ่มปัจจัย 
และปัจจัยทุนมนุษย์  ที่ได้จากการจัดองค์ประกอบมี
อิทธิพลต่อผลการด าเนินงานสมดุลของผู้ขายสินค้า
ออนไลน์หรือไม่ งานวิจัยนี้ท าการศึกษาในเขตจังหวัด
นครราชสีมา เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมามีอัตราการ
เติบโตอย่างรวดเร็ว ผลส ารวจพบว่าในปี พ.ศ. 2562 
จังหวัดนครราชสีมามีจ านวนประชากร 2,648,927คน 

เป็นอันดับ 2 รองจากกรุงเทพฯ (ส านักบริหารการ
ทะเบียน, 2562)   
 ทั้งนี้ ผลของการศึกษาในงานวิจัยนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Commerce) โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน า
ผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทุนมนุษย์ของ
ผู้ขายสินค้าออนไลน์  เนื่องจากประเทศไทยก าลังก้าว
สู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economic) ที่มีการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยการน าเอา
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศ 
(ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร, 2558) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยทุน
มนุษย์ของผู้ขายสินค้าออนไลน์ในจังหวัดนครราชสีมา 

2.  เพ่ือศึกษาปัจจัยทุนมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อ
ผลการด าเนินงานสมดุลของผู้ขายสินค้าออนไลน์ใน
จังหวัดนครราชสีมา 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตเนื้อหา: งานวิจัยนี้มุ่งศึกษา
ปัจจัยทุนมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงาน
สมดุลของผู้ขายสินค้าออนไลน์ในจังหวัดนครราชสีมา 

2. ขอบเขตพ้ืนที่: จังหวัดนครราชสีมา  
 3. ขอบเขตด้านเวลา: ระยะเวลาในการวิจัย
ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม 
พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 6 เดือน 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ทราบถึงองค์ประกอบปัจจัยทุนมนุษย์
ของผู้ขายสินค้าออนไลน์ ในจังหวัดนครราชสีมา 
 2. ทราบถึงปัจจัยทุนมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อ
ผลการด าเนินงานสมดุลของผู้ขายสินค้าออนไลน์ใน
จังหวัดนครราชสีมา 
 3. ผลการวิจัยนี้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ธุ รกิ จพาณิ ชย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์  (e-Commerce)  
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลการวิจัยไป
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ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทุนมนุษย์ของผู้ขายสินค้า
ออนไลน์ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. องค์ประกอบปัจจัยทุนมนุษย์ที่มีอิทธิพล
ต่อผลการด าเนินงานสมดุลของผู้ขายสินค้าออนไลน์
ในจังหวัดนครราชสีมา มีมากกว่า 1 องค์ประกอบ 
 2. ปัจจัยทุนมนุษย์ที่ได้จากการวิเคราะห์
องค์ประกอบปัจจัย ได้แก่ ความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานสมดุล
ของผู้ขายสินค้าออนไลน์ในจังหวัดนครราชสีมา 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
จากการทบทวนวรรณกรรมสร้างเป็นกรอบแนวคิด
การวิจัย ประกอบด้วยตัวแปรอิสระที่ร่วมท านาย
ตัวแปรตาม ดังนี้ 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
ทุนมนุษย์ (Human Capital)  
 ทฤษฎีทุนมนุษย์ (Human Capital) ถูก
กล่าวถึงโดยนักเศรษฐศาสตร์มีชื่อเสียง เช่น 
Schultz (1961) กล่าวว่าทุนมนุษย์หมายถึง 
สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้มีค่ามากกว่าสินทรัพย์ที่จับ
ต้องได้และทุนมนุษย์สามารถอธิบายความแตกต่าง
ของรายได้ของบุคคลที่มีอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา 
และประสบการณ์ที่ต่างกัน Becker (1975) กล่าว

เพ่ิมเติมว่าทุนมนุษย์หมายถึงทุนในรูปแบบหนึ่ง
เหมือนกับทุนทางกายภาพและทุนทางการเงิน เมื่อมี
การลงทุนในทุนมนุษย์จะมีการคาดหวังผลตอบแทน 
การลงทุนในทุนมนุษย์จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ระดับการศึกษา การฝึกอบรม เป็นต้น Dess and 
Pickon (1999) กล่าวว่าทุนมนุษย์หมายถึงความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ท างานของ
ตั วบุ คคลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับการท า งาน  Crook, 
Combs, Todd, Woehr, and Ketchen (2011) 
ให้ความหมายทุนมนุษย์ว่าหมายถึงความรู้ ทักษะ 
ความสามารถที่สะสมในตัวบุคคลผ่านการศึกษา 
การฝึกอบรม และประสบการณ์ นอกจากนี้ยังมี
นักวิชาการในประเทศไทยที่ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี
ทุนมนุษย์ เช่น นิสดารก์ เวชยานนท์ (2559) กล่าว
ว่าทุนมนุษย์หมายถึงทักษะ ความรู้ที่มีในตัวบุคคล
สะท้อนถึงความสามารถของบุคคล โดยผ่าน
การศึกษา การอบรมพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ หากมี
ทุนมนุษย์ในระดับเพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตหรือ
ผลงานมีคุณภาพเพ่ิมสูงขึ้น และธนพร เทียน
ประเสริฐ (2560) ให้ความหมายเพ่ิมเติมว่าทุน
มนุษย์หมายถึงระดับการศึกษาที่สะท้อนถึงความรู้
และทักษะในการปฏิบัติงาน  
 จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น สรุป
ความหมายของทุนมนุษย์ (Human Capital) ว่า
หมายถึง สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ในรูปของตัว
บุคคล โดยสามารถวัดทุนมนุษย์ได้จากความรู้ 
ทักษะ ความสามารถที่ถูกสะสมในตัวบุคคลผ่าน
กระบวนการศึกษา ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา และ
ประสบการณ์ต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านั้นมีผลต่อความ 
ส าเร็จตามเป้าหมายของบุคคลและเป้าหมายของ
องค์การ  
 หลักการของทุนมนุษย์เพ่ืออธิบายการสะสม
ความรู้ ความสามารถ ทักษะในตัวบุคคลและทุน
มนุษย์นี้สามารถเพ่ิมผลผลิตให้กับบุคคลนั้นได้ 
(นิสดารก์ เวชยานนท์, 2559) ทุนมนุษย์สามารถ
อธิบายถึงรายได้หรือผลตอบแทนของบุคคลที่มีอายุ 
อาชีพ การศึกษาที่แตกต่างกันได้ (Schultz, 1961) มี
งานวิจัยที่น าเสนอผลว่าตัวแปรทุนมนุษย์ของบุคคลมี

ตัวแปรอิสระ 
ทุนมนุษย ์

1. ความรู้  
2. ทักษะ  
3. ความสามารถ  
 

ตัวแปรตาม 
ผลการด าเนินงานสมดุล 
1. มุมมองด้านการเงิน  
2. มุมมองด้านลูกคา้  
3. มุมมองด้านกระบวน 
การด าเนินธรุกิจภายใน  
4. มุมมองด้านการเรียนรู้
และพัฒนา  
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อิทธิพลทางตรงเชิงบวกกับผลการด าเนินงานของ
องค์การ (Marimuthu, Arokiasamy and Ismail, 
2009) จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่า หลักการทุน
มนุษย์คือการลงทุนในตัวบุคคลโดยให้มีการศึกษา
ในระดับสูงขึ้น หรือการอบรมพัฒนาเพ่ือให้เกิดความรู้ 
ทักษะ ความสามารถที่สูงขึ้น ผลลัพธ์ที่คาด หวังคือ
ผลตอบแทนที่เพ่ิมมากขึ้น เช่น ผลลัพธ์ทางการเงิน 
ความสามารถท าก าไร ความสามารถการผลิต มูลค่า
ตลาด (Ghosh and Mondal, 2009; Hsu, Lin, 
Lawler and Wu, 2007)   

ดั งนั้ น องค์ประกอบการวั ดทุนมนุษย์ 
ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ และความสามารถ โดย
ความรู้ (Knowledge) หมายถึงความรู้สติปัญญา
พ้ืนฐานของตัวบุคคลสามารถน ามาใช้ท างานในอาชีพ
ได้ เช่น ความรู้หลักในการท างาน (Core Knowledge) 
และความรู้อ่ืน ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการท างาน  ทักษะ 
(Skills) หมายถึงความเชี่ยวชาญความคล่องแคล่วใน
การท างาน  (นิสดารก์ เวชนานนท์, 2559) และ
ความสามารถ (Abilities) หมายถึงความสามารถทาง
สติปัญญาของบุคคลถูกสร้างมาเพ่ือกระท าเกี่ยวกับ
งานให้ส าเร็จ เช่น การอ่าน ความสามารถในการ
วิเคราะห์เหตุผลเพ่ือการตัดสินใจ เป็นต้น (Robbins, 
2003) 
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจน า
ปัจจัยทุนมนุษย์ เป็นตัวแปรในการสร้างกรอบ
แนวคิดการวิจัย โดยน าข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
งานในอาชีพผู้ขายสินค้าออนไลน์ จากเว็บไซต์
กระทรวงแรงงานของประเทศสหรัฐอเมริกา 
(O*NET Online, 2019) มาพัฒนาข้อค าถามได้
จ านวน 16 ข้อค าถาม เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor Analysis)   
 
ผลการด าเนินงานสมดุล (Balanced Scorecard 
Performance) 
 Kaplan and Norton (1996) พัฒนา
เครื่องมือในการวัดหรือประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์การธุรกิจที่สามารถวัดได้หลากหลายมุมมอง 
เรียกว่า วิธีสมดุล (Balanced Scorecard) โดยทั้ง 4 

หลักการประกอบด้วย 4 มุมมอง (พสุ เดชะรินทร์ , 
2546) ได้แก่ ด้านการเงิน (Finance Perspective) 
ด้านลูกค้า (Customer Perspective) ด้านกระบวน 
การด าเนินธุรกิจภายใน ( Internal Business 
Perspective) และด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
(Learning and Development Perspective) จาก
การทบทวนวรรณกรรม พบว่ามีงานวิจัยได้น าแนวคิด
การวัดผลการด าเนินงานสมดุล (Balance Scorecard) 
มาเป็นตัวแปรในการวัดผลการด าเนินงานขององค์การ 
เช่น งานวิจัยของ มุกดาวรรณ์ สมจันทร์มะวงค์ 
(2561) ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
และศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของ
สถานีรถไฟท่านาแล้ง โดยใช้หลักการ Balanced 
Scorecard ประกอบด้วยด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้าน
กระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
และการศึกษาของกนกรส สุดประไพ (2560) พบว่า 
ประสิทธิผลในการด าเนินธุรกิจของบริษัทการบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) โดยวัดจาก Balance Scorecard  มี
ความสัมพันธ์ระดับสูงในทิศทางเดียวกันกับคุณภาพ
การให้บริการของพนักงาน   

สรุปความหมายของผลการด าเนินงานสมดุล 
(Balanced Scorecard Performance) หมายถึง 
เครื่องมือประเมินผลการด าเนินงานสมดุลของผู้ขาย
สินค้าออนไลน์แบบ B2C ในสี่มุมมอง คือ ด้านการเงิน 
ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการด าเนินธุรกิจภายใน และ
ด้านการเรียนรู้และพัฒนา ผู้วิจัยจึงให้ความหมายของ
ผลการด าเนินงานสมดุล ดังนี้ (1) ด้านการเงินหมายถึง 
การบรรลุเป้าหมายด้านยอดขายหรือก าไรที่ผู้ขาย
สินค้าออนไลน์ต้องการ (2) ด้านลูกค้าหมายถึงความ
พอใจของลูกค้าต่อคุณภาพสินค้าหรืการบริการการ
ขายของผู้ขายสินค้าออนไลน์ (3) ด้านกระบวน การ
ด าเนินธุรกิจภายในหมายถึงกระบวนการที่ท าให้
ลูกค้าเกิดความพอใจ เช่น ระยะเวลาในการส่งมอบ
สินค้า การแนะน าสินค้าใหม่ เป็นต้น และ (4) ด้าน
การเรียนรู้และพัฒนาหมายถึง การพัฒนาและ
ปรับปรุงการขายของผู้ขายสินค้าออนไลน์ท าให้มี
ยอดขายหรือผลก าไรตามเป้าหมาย จากเหตุผล
ดังกล่าวผู้วิจัยสนใจน าแนวคิดการประเมินผลการ
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ด าเนินงานสมดุลมาสร้างแบบสอบถามเพ่ือประเมินผล
การด าเนินงานของผู้ขายสินค้าออนไลน์ 
ผู้ขายสินค้าออนไลน์ (Online Seller) แบบ 
B2C (Business to Consumer) 
 ธุ ร กิ จ พ า ณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ( e-
Commerce) หมายถึง ธุรกิจที่มีการขายสินค้าหรือ
บริการให้ลูกค้าผ่านอินเทอร์เน็ต หรือมีการให้ลูกค้า
สั่งซื้อสินค้าหรือบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต สามารถ
ช าระเงินและจัดส่งสินค้าผ่านช่องทางใดก็ได้ โดย
ผู้ขายสินค้าออนไลน์สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลสินค้าได้ตลอดเวลามีความสะดวก รวดเร็ว และ
ลงทุนไม่สูงมาก ไม่ว่าจะเป็นการเขียนข้อความหรือ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ผู้ขายสินค้าต้องการให้ลูกค้า
รับทราบ ในส่วนช่องทางออนไลน์เป็นที่นิยมของผู้ซื้อ
และผู้ขายในยุค 2020 ได้แก่ Facebook, Instagram, 
Twitter, YouTube, TikTok เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี
การซื้อขายสินค้าในช่องทางเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น
amazon.com, ebay.com, Trade.com เป็นต้น  
(ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2562) 
 ธุ ร กิ จ พ า ณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์                 
(e-commerce) สามารถแบ่งตามประเภทการด าเนิน
ธุรกิจได้ 4 รูปแบบ คือ  (1) แบบ B2B (business to 
business) หมายถึง การค้าระหว่างภาคเอกชนกับ
ภาคเอกชน มีเจตนาในการท าธุรกิจซื้อขายสินค้าและ
ให้บริการระหว่างกัน (2) แบบ B2C (business to 
consumer) หมายถึง การท าธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างภาคเอกชน/ภาคประชาชนกับ
ภาคเอกชน ซึ่ งภาคเอกชนหมายถึงผู้ขายสินค้า
ออนไลน์ที่ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่มี
เจตนาในการท าธุรกิจซื้อขายสินค้าระหว่างกัน เช่น 
การขายสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น  (3) แบบ B2G 
(business to government) หมายถึง การท าธุรกิจ
พาณิชย์ อิ เล็กทรอนิกส์  ระหว่ างภาคธุรกิจกับ
หน่วยงานภาครัฐ และ (4) แบบ C2C (consumer to 
consumer) หมายถึง การท าธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต เช่น การซื้อขายของมือสอง เป็นต้น 
(ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2561) 

  งานวิจัยนี้ สนใจท าการศึกษากับกลุ่มผู้ขาย
สินค้าออนไลน์หรือกลุ่มพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์      
(e-commerce) แบบ B2C  เนื่องจากเป็นกลุ่มธุรกิจ
ที่มีแนวโน้มสร้างมูลค่าเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง จึงให้
ความหมายของค าว่า ผู้ขายสินค้าออนไลน์ (Online 
Seller) ว่าหมายถึง ผู้ขายสินค้าที่ด าเนินกิจกรรมตาม
กระบวนการการซื้อ-ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ 
โดยขายสินค้าให้กับผู้ซื้อโดยตรงไม่ผ่านคนกลาง น า
สินค้าในรูปแบบต่าง ๆ มาประกาศขายผ่านช่องทาง
ออนไลน์ที่นิยม เช่น Facebook Marketplace, 
Instagram, Twitter, YouTube, TikTok,  
alibaba.com, amazon.com, ebay.com, 
Trade.com เป็นต้น 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยนี้ได้ทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องทั้งงานวิจัยในประเทศไทยและต่างประเทศ
ดังนี้  
 วรีวรรณ เจริญรูป, พวงทอง วังราษฎร์ และ
นภาภรณ์ ทรัพย์กุลมงคล (2560) ศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างทุนมนุษย์กับผลการด าเนินงาน
ของกิ จการ ผลการศึ กษาพบว่ าทุ นมนุ ษย์ มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการด าเนินงานในเชิง
ปริมาณของบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  

อรวรรณ ไพโรจนวุฒิพงศ์, ราณี อิสิชัยกุล, 
กิ่งพร ทองใบ และมนตรี พิริยะกุล (2560) ศึกษา
อิทธิพลของการจัดการทุนมนุษย์ ผลการศึกษาแสดง
ให้เห็นว่าการจัดการทุนมนุษย์เป็นตัวแปรมีอิทธิพล
เชิงบวกเป็นตัวแปรคั่นกลางเชื่อมโยงระหว่างการ
จัดการความรู้และผลการด าเนินงานขององค์การ   

กนกรส สุดประไพ (2560) ศึกษา 
ประสิทธิผลในการด าเนินธุรกิจของบริษัทการบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) โดยวัดจาก Balance Scorecard 
พบว่า ประสิทธิผลในการด าเนินธุรกิจของบริษัทการ
บินไทยมีความสัมพันธ์ระดับสูงในทิศทางเดียวกันกับ
คุณภาพการให้บริการของพนักงาน  
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กัลย์ ปิ่นเกษา, เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน 
และจิราวรรณ คงคล้าย (2560) ศึกษาตัวชี้วัดทุน
มนุษย์ระดับองค์การ ผลการศึกษาพบว่าทักษะของ
พนักงานในด้านสังคมหรืออารมณ์ (Soft Skill) และ
ทักษะในการท างาน (Hard Skill) ทั้งสองด้านเป็น
ผลลัพธ์ที่เกิดจากการลงทุนในการพัฒนาทุนมนุษย์
ขององค์การ 

เกศราภรณ์ พลสีลา, รัตพงษ์ สอนสุภาพ 
และจิรัชฌา วิเชียรปัญญา (2558) ศึกษาตัวแบบของ
ทุนมนุษย์ของโรงพยาบาลชุมชนที่ผ่านการตรวจ
คุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า ตัวแบบของทุนมนุษย์
ของโรงพยาบาลชุมชนที่ผ่านการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล ได้แก่ ความรู้ของบุคคลเป็นองค์ประกอบ
หนึ่ งของทุนมนุษย์มีส่ วนส าคัญให้ งานประสบ
ความส าเร็จ และความสามารถในการเรียนรู้หรือ
ความสามารถค้นหาค าตอบจากการตั้งค าถามในข้อ
สงสัยต่าง ๆ เป็นประโยชน์ต่อการท างาน  

Najib, Shuangjie, Muhammad, and 
Zia (2019) ศึกษาทุนมนุษย์ที่มีผลต่อผลการ
ด าเนินงานของผู้ประกอบการของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศปากีสถาน พบว่า 
ตัวแปรทุนมนุษย์ ได้แก่ ทักษะที่เกิดจากการศึกษา
ด้านเทคนิคและประสบการณ์ด้านการค้ามีอิทธิพลเชิง
บวกกับผลการด าเนินงาน 

Felicio and Couto (2014) ศึกษา Human 
Capital, Social Capital and Organization 
Performance ผลการศึกษาพบว่า ความรู้เป็น
องค์ประกอบของทุนมนุษย์ของพนักงานในกลุ่มธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) โดยความรู้ของ
พนักงานถือว่าเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการท า
ก าไรขององค์การ 

   
วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรที่ท าการศึกษาคือ ผู้ขายสินค้า
ออนไลน์แบบ B2C ในจังหวัดนครราชสีมา โดยไม่
ทราบจ านวนประชากรแน่นอน กลุ่มตัวอย่างคือ 
ตัวแทนของผู้ขายสินค้าออนไลน์แบบ B2C ในจังหวัด

นครราชสีมา โดยผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมส าหรับ
การก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมกับการวิเคราะห์
องค์ประกอบปัจจัย (Factor Analysis) และการ
วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 
Analysis) พบว่า ขนาดกลุ่มตัวอย่างส าหรับการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ ควรมีขนาดตัวอย่างเท่ากับ 5-
10 เท่าของจ านวนข้อค าถามหรือจ านวนตัวแปร 
(Field, 2005) สอดคล้องกับ Hair, Black, Babin and 
Anderson(2014) กล่าวว่าการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
ควรมีขนาดตัวอย่าง 5 เท่าของจ านวนตัวแปร โดย
งานวิจัยนี้มีข้อค าถามเพ่ือจัดองค์ประกอบเชิงส ารวจ 
จ านวน 16 ข้อ ค านวณได้ดังนี้ 16 คูณ 10  เท่ากับ 
160 หน่วย ส่วนการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ 
(Multiple Regression Analysis) ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างไม่ควรน้อยกว่า 50 หน่วย(Hair et al., 2014) 
งานวิจัยนี้ใช้ขนาดตัวอย่างจ านวน 250 ตัวอย่างใน
การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัย (Factor Analysis) 
และวิ เคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ  (Multiple 
Regression Analysis: MRA) ถือว่ามีความเหมาะสม
ตามอ้างอิง และการเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-
Probability Sampling) แบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เลือกเฉพาะผู้ตอบที่เป็นผู้ขายสินค้า
ออนไลน์แบบ B2C  
 
เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถามที่สร้างจากทฤษฎี
ทุนมนุษย์ (Human Capital) และผลการด าเนินงาน
สมดุล (Balance Scorecard Performance) ของ
ผู้ขายสินค้าออนไลน์ (แบบ B2C) ในจังหวัด
นครราชสีมาโดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้   
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษาสูงสุด 
รูปแบบธุรกิจ (B2B/B2C/B2G/C2C) ประสบการณ์
เป็นผู้ขายสินค้าออนไลน์ (ระยะเวลา)  ประเภทสินค้า
ที่ขายออนไลน์ 
 ส่ วนที่  2 แบบสอบถามวั ดทุ นมนุ ษย์ 
(Human Capital) จ านวน 16 ข้อค าถาม แบบสอบ 
ถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Likert 
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Scale) โดยคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4.50 หมายถึงทุน
มนุษย์ระดับสูงที่สุด คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.49 
หมายถึงทุนมนุษย์ระดับสูง คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.5-
3.49 หมายถึงทุนมนุษย์ระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย
ต่ ากว่า 1.50 หมายถึงทุนมนุษย์ระดับต่ าที่สุด  
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามวัดผลการด าเนินงาน
สมดุล (Balanced Scorecard Performance) 
ประกอบด้วย 4 ตัวแปร รวมจ านวน 16 ข้อค าถาม 
ได้แก่ ปัจจัยด้านการเงิน จ านวน 4 ข้อ ปัจจัยด้าน
ลูกค้า จ านวน 4 ข้อ ปัจจัยด้านกระบวนการภายใน 
จ านวน 4 ข้อ และปัจจัยด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
จ านวน 4 ข้อ แบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ (Likert Scale) คะแนนเฉลี่ยต้ังแต่ 4.50 
หมายถึง ผลการด าเนินงานสมดุลระดับสูงที่สุด 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.49 หมายถึง ผลการ
ด าเนินงานสมดุลระดับสูง คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.5-
3.49 หมายถึง ผลการด าเนินงานสมดุลระดับปาน
กลาง คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 1.50 หมายถึง    ผลการ
ด าเนินงานสมดุลระดับต่ าที่สุด 
 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ โดยการน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try 
Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดอ่ืน ๆ 
เพ่ือตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
จ านวน 30 ชุด จากนั้นน าแบบสอบถามที่ได้กลับมา
ทดสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ Cronbach's Alpha ได้ผล
การทดสอบของแบบสอบถามส่วนที่ 2 และส่วนที่3 มี
ค่า Cronbach's Alpha มากกว่า 0.7 ถือว่า
แบบสอบถามมีความเหมาะสมและน่าเชื่อถือ (ประสพ
ชัย พสุนนท์, 2557) รายละเอียดดังนี้ 
 - แบบสอบถามส่ วนที่  2  จ านวนรวม               
16 ข้อค าถาม ได้ค่า Cronbach's Alpha รวม  16 ข้อ
ค าถามเท่ากับ 0.876 มีค่าเข้าใกล้ 1 ถือว่ามีความ
น่าเชื่อถือ   
 - แบบสอบถามส่ วนที่  3 จ านวนรวม        
16 ข้อค าถาม ได้ค่า Cronbach's Alpha รวมทั้ง 16 

ข้อเท่ากับ 0.879 โดยที่ปัจจัยด้านการเงิน จ านวน 4 
ข้อ มีค่า 0.826 ปัจจัยด้านลูกค้า จ านวน 4 ข้อ มีค่า 
0.841 ปัจจัยด้านกระบวนการภายใน จ านวน 4 ข้อ มี
ค่า 0.829 และปัจจัยด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
จ านวน 4 ข้อ มีค่า 0.876 มีค่าเข้าใกล้ 1 ถือว่ามี
ความน่าเชื่อถือ   
 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

ในการวิจัยนี้ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติดังนี้ 
 1 .  ส ถิ ติ เ ชิ ง พ ร ร ณ น า  ( Description 
Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 2. สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัย 
(Factor Analysis)  ของตัวแปรทุนมนุษย์ เพ่ือลด
จ านวนตัวแปรและสร้างปัจจัยขึ้นมาใหม่ เป็นประเภท
การวิเคราะห์ประกอบหลัก (Principle Component 
Analysis : PCA) หมุนแกนปัจจัย (Factor Rotation) 
ด้วยวิธี Varimax จากนั้นน าปัจจัยใหม่ที่ได้ไปท าการ
วิเคราะห์เพ่ือทดสอบอิทธิพลด้วยสถิติการวิเคราะห์
สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 
Analysis: MRA) ด้วยวิธีเลือกตัวแปรอิสระแบบ Enter 
ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง (ร้อยละ 65) สถานภาพโสด (ร้อยละ 52) 
วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี (ร้อยละ 81) มีอายุ
เฉลี่ย 33.5 ปี มีประสบการณ์ขายสินค้าออนไลน์
เฉลี่ย 3 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนจากการขายสินค้า
ออนไลน์  15,500 บาท สินค้าส่วนใหญ่ที่ขาย
ออนไลน์คือ สินค้าประเภทเสื้อผ้าแฟชั่น  
 2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยทุน
มนุษย์ พบว่า ข้อค าถามจ านวนทั้งหมด 16 ข้อ
ค าถาม ถูกตัดไป 5 ข้อที่ ไม่มีความสัมพันธ์กับ
องค์ประกอบ เหลือค าถาม 11 ข้อ โดยมีค่า KMO 
เข้าใกล้ 1 เท่ากับ 0.869 และค่า Bartlett's Test 
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ที่มีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square 
เท่ากับ 772.107 และค่า Sig เท่ากับ 0.000 น้อย
กว่า 0.05  จึงสรุปได้ว่า ตัวแปร (ข้อค าถาม) ทั้ง 
11 ตัวมีความสัมพันธ์กัน สามารถน าไปวิเคราะห์
ปัจจัยได้  และท าการหมุนแกนปัจจัย (Factor 
Rotation) ด้วยวิธี Varimax สามารถจัดกลุ่ม
ปัจจัยได้เป็น 3 องค์ประกอบ มีค่าร้อยละความ
แปรปรวนสะสม (Cumulative%) เท่ากับ 68.25 
โดยที่แต่ละตัวแปรแต่ละตัวมีค่ามากกว่า ± 0.500 
ซึ่ งเป็นค่าที่ เหมาะสม  สามารถน ามาจัดองค์ 
ประกอบได้ (Hair et al., 2014) (ดังตารางที1่)  

ทั้งนี้ การวิเคราะห์องค์ประกอบจัดได้ 3 
กลุ่มปัจจัย ประกอบด้วยปัจจัยด้านความรู้ ด้าน
ทักษะ และด้านความสามารถของผู้ขายสินค้า
ออนไลน์เป็นองค์ประกอบปัจจัยที่สอดคล้องกับ
การทบทวนวรรณกรรม สมมติฐานการวิจัยและ
กรอบแนวคิดการวิจัย การจัดองค์ประกอบปัจจัย
สรุปไดด้ังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 ชื่อว่า ความรู้ของผู้ขาย
สินค้าออนไลน์ (Knowledge) ประกอบด้วย 

ความรู้การใช้ภาษาอังกฤษ การขายและการตลาด 
การบริการลูกค้า และการบริหารจัดการ  
 องค์ประกอบที่ 2 ชื่อว่า ทักษะของผู้ขาย
สินค้าออนไลน์ (Skills) ประกอบด้วย ทักษะการฟัง
เพ่ือจับประเด็นเพ่ือเข้าใจในเนื้อหา  ทักษะการ
ถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับการขายโดยการพูดคุยกับ
ลูกค้า ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลในการวิเคราะห์
ทางเลือกเพ่ือวางแผนหรือแก้ปัญหาในงานขาย และ
ทักษะการค้นหาวิธีในการให้บริการหรือช่วยเหลือ
ลูกค้าในสถานการณ์ต่าง ๆ  
 องค์ประกอบที่ 3 ชื่อว่า ความสามารถของ
ผู้ขายสินค้าออนไลน์ (Abilities) ประกอบด้วย 
ความสามารถในการเขียนโต้ตอบเกี่ยวกับงานขายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการสื่อสาร
ข้อมูลข่าวสารและการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ด้วย
การเขียนได้อย่างดีเยี่ยม และความสามารถในการ
ประยุกต์แนวคิดหรือหลักการต่าง ๆ เพ่ือน ามาแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวข้องกับงานขาย 

 
ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัย 

ข้อค าถาม/องค์ประกอบปัจจัย Factor Loading 
องค์ประกอบที่  1 ด้านความรู้ของผู้ขายสินค้าออนไลน์ (Knowledge) 
- ความรู้การใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด เขียน อ่าน (English Language) 0.688 
- ความรู้การขายและการตลาด (Sales and Marketing) 0.711 
- ความรู้การบริการลูกค้า (Customer Service)  0.712 
- ความรู้การบริหารจัดการ (Administration and Management) 0.725 
องค์ประกอบที่ 2 ด้านทักษะของผู้ขายสินค้าออนไลน์ (Skills) 
- ทักษะการฟังเพ่ือจับประเด็นเพื่อเข้าใจในเนื้อหา  (Active Listening)  0.646 
- ทักษะการถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับการขายโดยการพูดคุยกับลูกค้า (Speaking)  0.608 
- ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลในการวิเคราะห์ทางเลือกเพ่ือวางแผนหรือแก้ปัญหาใน
งานขาย (Critical Thinking)  

0.758 

- ทักษะการค้นหาวิธีในการให้บริการหรือช่วยเหลือลูกค้าในสถานการณ์ต่าง ๆ  
(Service Orientation) 

0.610 

องค์ประกอบที่ 3 ด้านความสามารถของผู้ขายสินค้าออนไลน์ 
- ความสามารถในการเขียนโต้ตอบเกี่ยวกับงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(Written Comprehension)  

0.710 
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- ความสามารถในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ด้วยการ
เขียนได้อย่างดีเยี่ยม (Written Expression) 

0.743 

- ความสามารถในการประยุกต์แนวคิดหรือหลักการต่าง ๆ เพ่ือน ามาแก้ไขปัญหา
เกี่ยวข้องกับงานขาย (Deductive Reasoning)  

0.725 

 
3. ผลการทดสอบปัจจัยทุนมนุษย์มีอิทธิพล

ต่อผลการด าเนินงานสมดุล (Balanced Scorecard 
Performance) โดยใช้สถิติทดสอบการวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
ผู้วิจัยได้ตรวจสอบเงื่อนไขความสัมพันธ์ของตัวแปร
ต้น พบว่าไม่เกิดปัญหา Multicollinearity โดยมีการ
แจกแจงแบบปกติ มี ค่ า  Kolmogorov-Smirnov 
เท่ากับ 0.135 มีค่า Sig เท่ากับ 0.2 มากกว่า 0.05 

- ค่า Tolerance  มีค่าเท่ากับ 0.662, 0.565 
และ 0.580 มีความเหมาะสม เพราะมีค่ามากกว่า 0.2 
(Pedhazur, 1997) 

- ค่า VIF มีค่าเท่ากับ 1.70, 1.30 และ 1.60 
มีความเหมาะสม เพราะไม่ควรเกิน 10 (Miles and 
Shevlin, 2001)  

- ค่า Condition Index มีค่าเท่ากับ 15.798  
23.899 และ 24.260 มีความเหมาะสม เพราะไม่ควร
เกิน 30 (สุวิมล ติรกานันท์, 2553) 

 
ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)  

Model ค่าสัมประสิทธิ์ t Sig 
B Std. Error Beta 

ค่าคงที ่ 0.445 0.193  2.303 0.022 
ความรู้ (X1) 0.210 0.064 0.195 3.258 0.001 
ทักษะ (X2) 0.371 0.074 0.277 5.032 0.000 
ความสามารถ (X3) 0.513 0.072 0.428 7.153 0.000 

*P-Value = 0.05, R= 0.812, R2= 0.660, Adjusted R2 = 0.655, Std. Error = 0.41581 
 
จากตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความถดถอย

เชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี 
Enter สรุปได้ว่า ทั้ง 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยความรู้
ของผู้ขายสินค้าออนไลน์ (Knowledge) ปัจจัยทักษะ
ของผู้ ขายสิ นค้ าออนไลน์  (Skills) และปั จจั ย
ความสามารถของผู้ขายสินค้าออนไลน์ (Abilities) มี
อิทธิพลต่อผลการด าเนินงานสมดุลของผู้ขายสินค้า
ออนไลน์ในจังหวัดนครราชสีมา มีค่าสัมประสิทธิ์การ
ตัดสินใจร้อยละ 66.00 (R2 = 0.660) อย่างมี
นัยส าคัญ 0.05 ส่วนอีกร้อยละ 34.00 เกิดจาก
อิทธิพลของปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้น ามาพิจารณา  

สมการพยากรณ์มีตัวแปรอิสระคือ ความรู้ 
ทักษะ และความสามารถของผู้ขายสินค้าออนไลน์ 
ตัวแปรตามคือ ผลการด าเนินงานสมดุลของผู้ขาย

สินค้าออนไลน์ โดยตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อผลการ
ด าเนินงานสมดุลของผู้ขายสินค้าออนไลน์มากที่สุด 
ได้แก่ ปัจจัยด้านความสามารถ (X3) รองลงมา คือ 
ปัจจัยด้านทักษะ (X2) และปัจจัยด้านความรู้ (X1) 
ตามล าดับ โดยเลือกค่า B ในตารางที่ 2 แสดงเป็น
สมการได้ดังนี้  
 ผลการด าเนินงานสมดุลของผู้ขายสินค้า
ออนไลน์ = 0.445 + 0.210X1 + 0.371X2 + 0.513X3  

 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยสามารถน ามาอภิปรายเพื่อ
น าไปสู่การตอบวัตถุประสงค์การวิจัยใน 2 ประเด็น
ดังต่อไปนี้  
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 1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยทุน
มนุษย์ (Human Capital) ของผู้ขายสินค้าออนไลน์ได้
จ านวน 3 องค์ประกอบ ประกอบด้วย ความรู้ของ
ผู้ขายสินค้าออนไลน์ (Knowledge) ทักษะของผู้ขาย
สินค้าออนไลน์ (Skills) และความสามารถของผู้ขาย
สินค้าออนไลน์ (Abilities) โดยผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ Dess and 
Pickon (1999); Crook et., al. (2011) ผู้วิจัยขอ
อภิปรายเพ่ิมเติมดังนี้  
 - ค ว าม รู้ ข อ ง ผู้ ข า ยสิ น ค้ า ออน ไล น์ 
(Knowledge) แสดงถึงความรู้ที่ถูกใช้ในการท างาน
ของผู้ขายสินค้าออนไลน์ ความรู้เป็นปัจจัยพื้นฐาน
แรก ๆ ที่ผู้ขายสินค้าออนไลน์ควรต้องมีอยู่ในตัว
บุคคล โดยทีผู่้ขายสินค้าออนไลน์จะสามารถท างานใน
อาชีพได้ส าเร็จต้องมีความรู้ในหลาย ๆ ด้าน เช่น 
ความรู้หลักในการท างาน (Core Knowledge) และ
ความรู้อ่ืน ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการท างาน (นิสดารก์ 
เวชนานนท์, 2559) สอดคล้องกับผลของงานวิจัยนี้ 
โดยวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยได้กลุ่มความรู้ของ
ผู้ขายสินค้าออนไลน์ ซึ่งเป็นความรู้พ้ืนฐานของบุคคล 
หรือความรู้ที่ช่วยสนับสนุนการท างานเพ่ือต่อยอด
ความรู้เชิงลึกหรือความรู้หลักในการท างาน ได้แก่ 
ความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษ ความรู้ในการขายและ
การตลาด ความรู้การบริการลูกค้า และความรู้ด้าน
การบริหารจัดการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกศรา
ภรณ์ พลสีลา และคณะ (2558) ศึกษาตัวแบบของทุน
มนุษย์ของโรงพยาบาลชุมชนที่ผ่านการตรวจคุณภาพ 
ผลการศึกษาพบว่าความรู้ของบุคคลเป็นองค์ประกอบ
หนึ่ งของทุนมนุษย์มีส่ วนส าคัญให้ งานประสบ
ความส าเร็จ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Feilicio  et 
al,. (2014) กล่าวว่า ความรู้เป็นองค์ประกอบของทุน
มนุษย์ของพนักงานในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาด
เล็ก (SMEs) ในประเทศโปตุเกส โดยความรู้ของ
พนักงานนับเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการท าก าไร
ขององค์การ   
 - ทักษะของผู้ขายสินค้าออนไลน์ (Skills) 
หมายถึงความเชี่ ยวชาญ ความคล่องแคล่วใน
กระบวนการท างานของผู้ ขายสินค้ าออนไลน์ 

โดยทักษะจะมีผลต่อความส าเร็จของงานของผู้ขาย
สินค้าออนไลน์ (นิสดารก์ เวชนานนท์ , 2559) 
สอดคล้องกับผลการวิจัยนี้ กลุ่มปัจจัยด้านทักษะ
ของผู้ขายสินค้าออนไลน์แสดงถึงความเชี่ยวชาญใน
การขาย ไม่ว่าจะเป็นทักษะการฟังเพ่ือจับประเด็น 
ทักษะการถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับการขายโดยการ
พูดคุยกับลูกค้า ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลในการ
วิเคราะห์ทางเลือกเพ่ือวางแผนหรือแก้ปัญหาในงาน
ขาย และทักษะการให้บริการลูกค้า สอดคล้องกับ
การศึกษาของ กัลย์ ปิ่นเกศา และคณะ (2560) กล่าว
ว่าทักษะของพนักงานทั้ง Soft Skill และ Hard Skill 
เป็นผลลัพธ์ที่ เกิดจากการลงทุนในการพัฒนาทุน
มนุษย์ขององค์การ  
 - ความสามารถของผู้ขายสินค้าออนไลน์ 
(Ability) หมายถึงความสามารถทางสติปัญญาของ
บุคคลถูกสร้างมาเพ่ือกระท าเกี่ยวกับงานต่าง ๆ ให้
ส าเร็จ เช่น ความสามารถในการตีความจาก            
การอ่าน ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุผลเพ่ือการ
ตัดสินใจ เป็นต้น (Robbins, 2003) ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยนี้ว่า ผู้ขายสินค้าออนไลน์ควรมีความ 
สามารถในการเขียนโต้ตอบเกี่ยวกับงานขายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ความสามารถในการสื่อสารข้อมูลและ
การแสดงความเห็นต่าง ๆ ด้วยการเขียนอย่างดีเยี่ยม 
รวมถึงความสามารถในการประยุกต์แนวคิดหรือ
หลักการต่าง ๆ เพ่ือน ามาแก้ไขปัญหาและตอบข้อ
สงสัยที่เกี่ยวข้องกับงานขายได้ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เกศราภรณ์  พลสีลา และคณะ (2558) กล่าวว่า
ความสามารถในการเรียนรู้ หรือความสามารถค้นหา
ค าตอบจากการตั้งค าถามในข้อสงสัยต่าง ๆ เป็น
ประโยชน์ต่อการท างาน ความ สามารถเหล่านั้นเป็น
ตัวแบบของทุนมนุษย์ของโรงพยาบาลชุมชนที่ผ่าน
การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล   

2. ผลการวิจัยวิเคราะห์ปัจจัยทุนมนุษย์มี
อิทธิพลต่อผลการด าเนินงานสมดุลของผู้ขายสินค้า
ออนไลน์ในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า องค์ประกอบ
ปัจจัยทุนมนุษย์ทั้ง 3 กลุ่มได้แก่ ความรู้ของผู้ขาย
สินค้าออนไลน์ (Knowledge) ทักษะของผู้ขายสินค้า
ออนไลน์ (Skills) และ ความสามารถของผู้ขายสินค้า
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ออนไลน์ (Abilities) มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงาน
สมดุลของผู้ขายสินค้าออนไลน์ในจังหวัดนครราชสีมา 
โดยเฉพาะทุนมนุษย์ด้านความสามารถของผู้ขาย
สินค้าออนไลน์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรีวรรณ 
เจริญรูป, พวงทอง วังราษฎร์ และนภาภรณ์ ทรัพย์กุล
มงคล (2560) กล่าวว่าทุนมนุษย์มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับผลการด าเนินงานในเชิงปริมาณของบริษัทจด
ทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Feilicio et al,. (2014) ซึ่งผล
การศึกษาชี้ให้เห็นว่าทุนมนุษย์ของพนักงานในธุรกิจ 
SMEs มีอิทธิพลทางตรงกับผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรวรรณ ไพโร
จนวุฒิพงศ์ และคณะ (2560) ผลการศึกษาแสดงให้
เห็นว่าการจัดการทุนมนุษย์เป็นตัวแปรมีอิทธิพลเชิง
บวกเป็นตัวแปรคั่นกลางเชื่อมโยงระหว่างการจัดการ
ความรู้และผลการด าเนินงานขององค์การ  นอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นุช สัทธาฉัตรมงคล 
และคณะ (2562) ผลการวิจัยแสดงว่าการพัฒนาทุน
มนุษย์ของบุคคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ต้องพัฒนา
ด้านความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษ เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Najib et. al., (2019) ผลการวิจัยแสดงว่าตัวแปรทุน
มนุษย์มีอิทธิพลเชิงบวกกับผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเมือง 
Rawalpindi และ Islamabad ประเทศปากีสถาน 

  
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากผลการวิจัยสามารถสรุปเป็นข้อเสนอ 
แนะได้ 2 มุมมอง ดังนี้  
 1. มุมมองด้านการเติบโตของธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบการขายออนไลน์ให้กับผู้ซื้อ
โดยตรงไม่ผ่านคนกลาง เรียกว่า B2C จูงใจให้มี
แนวโน้มของจ านวนผู้ขายสินค้าออนไลน์เพ่ิมขึ้น
ก่อให้ เกิดการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจออนไลน์             
โดยผู้ขายรายใหม่สามารถเข้าสู่ตลาดออนไลน์ได้ง่าย 

เนื่องจากใช้เงินลงทุนในการเริ่มต้นธุรกิจไม่สูงมาก 
เมื่อพิจารณามูลค่าของธุรกิจออนไลน์ที่มีผลต่อการ
เพ่ิมขึ้นของรายได้ในครัวเรือนและรายได้ของประเทศ
ไทย ผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรส่งเสริมให้ผู้ขายสินค้า
ออนไลน์สามารถด าเนินธุรกิจให้มีผลการด าเนินงาน
สมดุ ลทั้ งทางด้ านการ เงิ น  ด้ านลู กค้ า  ด้ าน
กระบวนการบริหารภายในที่มีประสิทธิภาพและให้
เกิดความยั่งยืน 
         จากผลการวิจัยนี้  ชี้ ให้ เห็นว่าปัจจัยทุน
มนุษย์ที่ถูกสะสมในตัวบุคคลของผู้ขายสินค้า
ออนไลน์ ได้แก่ ความรู้  ทักษะ ความสามารถ           
โดยได้รับมาจากการศึกษาในสถาบันการศึกษาหรือ
ผ่านการอบรมนั้น มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผล
กา รด า เ นิ น ง าน สมดุ ล  โ ด ย ทุ น มนุ ษ ย์ ด้ า น
ความสามารถมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการ
ด าเนินงานสมดุลมากที่สุด เมื่อพิจารณาความ 
สามารถของผู้ขายออนไลน์ทั้ง 3 กลุ่มปัจจัยย่อย 
พบว่า ผู้ขายสินค้าออนไลน์ควรได้รับการพัฒนา
ความสามารถในการประยุกต์แนวความคิดหรือ
หลักการต่าง ๆ เพ่ือน ามาแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับ
งานขาย รองลงมาคือความสามารถในการเขียน
โต้ตอบเกี่ยวกับงานขายให้มีความชัดเจนมากขึ้น 
ซึ่งหากผู้ขายสินค้าออนไลน์พัฒนาความสามารถ
เหล่านั้น จะส่งผลต่อผลการด าเนินงานสมดุลที่เพ่ิม
มากขึ้น 
 2. มุมมองด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การให้ความรู้ กับผู้ ขายสินค้าออนไลน์  ได้แก่ 
สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถ         
น าผลการวิจัยนี้ ไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ความทันสมัยและตรงกับความต้องการของอาชีพ
ต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะอาชีพผู้ขายสินค้า
ออนไลน์  เนื่องจากมีแนวโน้มอัตราการเติบโต
เพ่ิมขึ้น จึงเป็นไปได้ว่าผู้ขายสินค้าออนไลน์อาจมี
ความต้องการค้นหาความรู้เพิ่มเติม เช่น ความรู้ใน 
เรื่องของภาษา ความรู้เรื่องการขายและการตลาด
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