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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) วิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยทุนมนุษย์ของผู้ขายสินค้าออนไลน์ และ
2) ศึกษาปัจจัยทุนมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อผลการดาเนินงานสมดุลของผู้ขายสินค้าออนไลน์ ในจังหวัดนครราชสีมา
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือผู้ขายสินค้าออนไลน์ในจังหวัดนครราชสีมา จานวน 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 สามารถนาไปวิเคราะห์ปัจจัยได้ หมุนแกนด้วยวิธี
Varimax มีค่าความแปรปรวนสะสมเท่ากับ ร้อยละ 68.25 จัดกลุ่มปัจจัยองค์ประกอบได้ 3 กลุ่ม ได้แก่
ความรู้ของผู้ขายสินค้าออนไลน์ (Knowledge) ทักษะของผู้ขายสินค้าออนไลน์ (Skill) และ ความสามารถของ
ผู้ขายสินค้าออนไลน์ (Abilities) โดยที่ปัจจัยทุนมนุษย์ทั้ง 3 องค์ประกอบมีอิทธิพลต่อผลกการดาเนินงาน
สมดุลของผู้ขายสินค้าออนไลน์ ในจังหวัดนครราชสีมา
คาสาคัญ : ทุนมนุษย์ ผู้ขายสินค้าออนไลน์ ผลการดาเนินงานสมดุล
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.
KEYWORDS: Human Capital, Online Seller, Balanced Scorecard Performance
บทนา
ข้ อมู ล ผลการส ารว จ มู ลค่ าพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ของประเทศไทย
พบว่าเติบโตอย่างต่อเนื่องระหว่างร้อยละ 8-10 ต่อ
ปี เมื่อเปรี ยบเทียบจ านวนผู้ ใช้อินเทอร์ เน็ตในช่วง
10 ปีที่ผ่านมาพบว่า จากปี พ.ศ. 2551 มีจานวน
9.3 ล้านคน และปี พ.ศ. 2561 มีคนใช้อินเทอร์เน็ต
มากถึงจานวน 45 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 70
ของจ านวนประชากรทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2562
กิจกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตนิยมมากที่สุดคือ Social
Network เช่น Facebook, Line, Instagram (รวม
ร้ อยละ 91.2) รองลงมาคือกิจกรรมดูหนั งฟังเพลง
(ร้ อยละ 71.2) การค้นหาข้ อมูลออนไลน์ (ร้ อยละ
70.7) การรับส่งอีเมล์ (ร้อยละ 62.5) และการชาระ
เงินค่าสินค้าและบริการทางออนไลน์ (ร้อยละ 60.6)
โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2562 เป็นปีแรกที่กิจกรรมการ
ช าระเงินติ ดอั นดับ 1 ใน 5ของกิ จกรรมการใช้
อิ น เทอร์ เ น็ ต (ส านั ก งานพั ฒ นาธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์, 2562)
การเติบโตของการใช้ อินเทอร์ เน็ ตมาจาก
สาเหตุสาคัญคือความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของ
Online Payment Services พฤติ กรรมของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย การพัฒนาของ
เครื่องมือสื่อสารและบริการมีราคาที่ถูกลง ทาให้คน
ไทยเข้ า ใช้ อิ นเทอร์ เน็ ตได้ มากขึ้ น ส่ งผลให้ ตลาด
ออนไลน์ของประเทศไทยเติบโต ทั้งจานวนผู้ซื้อและ
จ านวนผู้ ข ายเพิ่ ม มากขึ้ น สอดรั บ กั บ จ านวน
แพลตฟอร์ ม (Platform) ของผู้ ป ระกอบการใน

ประเทศไทยและต่างประเทศที่ เกิดขึ้นเป็นจานวน
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
สิ นค้าออนไลน์ นิยมใช้ คือ Facebook (ร้อยละ
64.0) รองลงมาคือ Shopee (ร้อยละ 43.1) และ
Line (ร้อยละ 39.5) และคนไทยส่วนใหญ่นิยมใช้
Line เพื่อติดต่อสื่อสารถึงร้อยละ 98.5 รองลงมาคือ
Messenger, FaceTime และ WhatsApp ตาม
ลาดับ (สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์,
2562)
เมื่อพิจารณาในมุมมองด้านธุรกิจ พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ของประเทศไทย
พบว่า ติดลาดับท๊อป (Top) 5 ในกลุ่มประเทศ
อาเซี ยน (ASEAN) ในประเทศไทย พาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) มีอัตราการเติบโต
จากปี 2561 ถึ ง 2562 ในอั ต ราร้ อ ยละ 14.04
จาแนกตามกลุ่มผู้ขายสิ นค้าพบว่า 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
อัตราการเติบโตนี้สาเหตุส่ วนหนึ่งมาจากนโยบาย
สนั บสนุ นจากภาครั ฐ ได้ แก่ ระบบการช าระเงิ น
ระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อที่มีหลากหลายวิธีมากขึ้น เช่น
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การใช้ Internet Banking, QR Payment และ
Cash on Delivery เป็นต้น การใช้ข้อมูล Big Data
สาหรับวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค และการเพิ่มขึ้น
ของระบบ Logistic และ Supply chain
(สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2561)
จากข้ อมู ล ข้ างต้ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ธุ รกิ จ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) มีแนวโน้ม
เติบโตเพิ่มขึ้น รวมทั้งรูปแบบของ Social Media
Platform เข้ามามีบทบาทการเป็นเครื่องมือในการ
ขายสินค้า จากแนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ตที่มีมาก
ขึ้น เป็นโอกาสให้ผู้ขายสินค้าออนไลน์สามารถสร้าง
รายได้ และควบคุมรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(โพซิ ชั่ นนิ่ ง, 2563) สอดคล้ องกั บ ข้ อมู ลสถิ ติ ของ
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2562)
ที่กล่าวว่ากลุ่มธุรกิจ B2B และ B2C มีแนวโน้มอัตรา
การเติบโตสูงขึ้น รวมทั้งข้อมูลในภาพรวมธุรกิจของ
Lazada ยืนยันเพิ่มเติมว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี
พ.ศ. 2562 มี กลุ่ มผู้ ขายสิ นค้ าออนไลน์ (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 ร กิ จ B2B กั บ B2C พบว่ า รู ป แบบธุ ร กิ จ B2C
สามารถดาเนินงานได้ง่ายมีความซับซ้อนน้อยกว่า
และการตัดสินใจซื้อจากลูกค้ามีเพียงหนึ่งคนเท่านั้น
ทั้งนี้มีแนวโน้มการเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ
ของผู้ประกอบการแบบ B2B เป็น B2C เพิ่มขึ้น 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 นับว่ามีมูลค่าเพิ่ม
สู ง ขึ้ น จากปี พ.ศ. 2560 สาเหตุ ส าคั ญ มาจาก
นโยบายส่งเสริมสังคมไร้เงินสด (Cashless Society)
จากการเติบโตของตลาดและจ านวนของ
ผู้ขายสินค้าออนไลน์ ส่งผลให้มีแนวโน้มการแข่งขัน
รุนแรงมากขึ้น โดยผู้ขายสินค้ารายใหม่สามารถเข้าสู่
ตลาดออนไลน์ได้ง่าย เนื่องจากใช้เงินลงทุนเริ่มต้นที่

ไม่สู งมาก โดยเฉพาะกลุ่ มธุรกิจ พาณิชย์อิเล็ กทรอ
นิกส์แบบ B2C ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ดึงดูดให้
ผู้ขายสินค้าออนไลน์รายใหม่เข้ามา ทาให้การแข่งขัน
ในตลาดมีความเข้มข้นมากขึ้น
เพื่ อ ให้ ส ามารถแข่ ง ขั น ได้ ผู้ ข ายสิ น ค้ า
ออนไลน์แต่ละรายต้องพัฒนาและปรับตัว เพื่อสร้าง
ราย ได้ในการขาย จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า
ปัจจุบันการบริหารจัดการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอ
นิกส์ มีข้อจากัดหรืออุปสรรคหลายประการ ส่ วน
ใหญ่เป็นเรื่องของการขาดความรู้ความสามารถของ
ผู้ ขายสิ นค้าออนไลน์ เช่ น ปั ญหาในการออกแบบ
หน้าร้านออนไลน์ ปัญหาในการทาการซื้อขายสินค้า
ออนไลน์ ปั ญ หาในการประชาสั ม พั น ธ์ ร้ า นค้ า
ออนไลน์ ปัญหาวิธี การช าระเงิ น ปัญหาความไม่
พอใจของลู กค้ าในการได้รับสิ นค้าไม่ตรงกั บรูปใน
ร้ านค้ าออนไลน์ หรื อการได้ รั บสิ น ค้ าล่ าช้ า กว่ า
ก าหนด ปั ญ หาเหล่ านี้ ส่ งผลต่ อรายได้ ของผู้ ขาย
สินค้าออน ไลน์ทั้งสิ้น (สุนีย์ วรรณโกมล และอดิ
ศักดิ์ วรพิวุฒิ, 2559) สอดคล้ องกับผลวิจัยของ
ธนาคารทหารไทย ที่ ศึ ก ษาปั ญ หาของร้ า นค้ า
ออนไลน์ พบปัญหา5 ประเด็น สาคัญ คือ 1) ปัญหา
การขายสินค้าให้แตก ต่างจากคู่แข่ง 2) ปัญหาการ
บริ ห ารคลั ง สิ นค้ า 3) ปั ญ หาการจั ด ส่ งสิ น ค้ า 4)
ปัญหาการทาการตลาดและประชาสัมพันธ์ และ 5)
ปั ญ หาการบริ ห ารการ เงิ น (ธนาคารทหารไทย,
2563)
ธุ รกิ จที่ ด าเนิ นการอยู่ ในสถานการณ์ การ
แข่ ง ขั น ที่ มี ค วามรุ น แรง ทรั พ ยากรด้ า นทุ น ทาง
กายภาพ เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ตั้ง อาจไม่
ก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน ทรัพยากรที่
ทาให้เกิดการแข่งขันได้ควรมีลักษณะ มีคุณค่า หาได้
ยาก เลี ยนแบบได้ ยาก และทดแทนไม่ ได้ นั่ น คื อ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ เ รี ย กว่ า ทุ น มนุ ษ ย์ (Human
Capital) (นิสดารก์ เวชยานนท์, 2559) ทั้งนี้ ระดับ
การศึกษาของบุคคลสะท้อนถึงความรู้ ความสามารถ
ทักษะในการดาเนินงานตามเป้าหมาย (ธนพร เทียน
ประเสริ ฐ, 2560) ทุ นมนุ ษย์ ในตั วบุ คคลที่ มี การ
ลงทุ นในการศึ ก ษา ฝึ กอบรม เพื่ อให้ บุ คคลนั้ น มี
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ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สามารถอธิบายความ
แตกต่างของรายได้ เงินเดือนของบุคคลได้ (Schultz,
1961) ทั้งนี้ การวัดหรือประเมินผลการดาเนินงาน
ของธุรกิจในด้านรายได้เพียงปัจจัยเดียวไม่สามารถ
วัดหรือประเมินผลการดาเนินงานของธุรกิจได้ชัดเจน
ควรต้องมีการประเมินในหลาย ๆ ด้าน จากเหตุผล
ดังกล่าว Kaplan and Norton (1996) นาเสนอ
เครื่ องมือในการวัดหรื อประเมินผลการดาเนินงาน
ของธุรกิจที่สามารถวัดได้หลากหลายมุมมอง เรียกว่า
วิธีสมดุล (Balanced Scorecard) ด้วยเหตุผล
ข้างต้น จึงทาให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาปัจจัยทุนมนุษย์มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผลการด าเนิ น งานสมดุ ล (Balanced
Scorecard Performance) ของผู้ขายสินค้าออนไลน์
ในรูปแบบ B2C ในจังหวัดนครราชสีมา
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับธุรกิจ
พาณิชย์ อิเล็ กทรอนิ กส์ (e-Commerce) พบว่ า
งานวิ จั ยส่ วนใหญ่ ในประเทศไทยมุ่ งเน้ นศึ กษาใน
มุมมองของผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ เช่น พฤติกรรมการ
ซื้อสินค้าออนไลน์ พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า
ออนไลน์ การไว้วางใจในการซื้อสินค้าออนไลน์ เป็น
ต้น ผู้ วิจั ยจึ งเห็ นว่าควรมีการศึกษาในมุมมองของ
ผู้ขายสินค้าออนไลน์ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจแบบ B2C
เนื่องจากเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้มสร้างมูลค่าเพิ่ม
ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และควรศึ ก ษาในด้ า นพั ฒ นา
ศักยภาพของผู้ขายสินค้าออนไลน์ เพื่อ เพิ่มความรู้
ความสามารถ และทักษะ สามารถนามาลดปัญหา
และสามารถสร้างผลการดาเนินงานในสภาวะที่มีการ
แข่ งขั นสู ง โดยการน าแนวคิ ดทุ นมนุ ษย์ และการ
วัดผลการดาเนินงานสมดุล (Balanced Scorecard)
มาพัฒนาสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย โดยมีคาถาม
การวิจัยว่าการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยทุนมนุษย์
สามารถจั ดกลุ่ มองค์ประกอบปั จจัยได้กี่กลุ่ มปัจจัย
และปัจจัยทุนมนุษย์ ที่ได้จากการจัดองค์ประกอบมี
อิทธิพลต่อผลการดาเนินงานสมดุลของผู้ขายสินค้า
ออนไลน์หรือไม่ งานวิจัยนี้ทาการศึกษาในเขตจังหวัด
นครราชสีมา เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมามีอัตราการ
เติบโตอย่างรวดเร็ว ผลสารวจพบว่าในปี พ.ศ. 2562
จังหวัดนครราชสีมามีจานวนประชากร 2,648,927คน

เป็นอันดับ 2 รองจากกรุงเทพฯ (สานักบริหารการ
ทะเบียน, 2562)
ทั้งนี้ ผลของการศึกษาในงานวิจัยนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(e-Commerce) โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนา
ผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทุนมนุษย์ของ
ผู้ขายสินค้าออนไลน์ เนื่องจากประเทศไทยกาลังก้าว
สู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economic) ที่มีการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยการนาเอา
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้ กับผลผลิ ตมวลรวมของประเทศ
(สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร, 2558)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยทุน
มนุษย์ของผู้ขายสินค้าออนไลน์ในจังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่อศึกษาปัจจัยทุนมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อ
ผลการดาเนินงานสมดุลของผู้ขายสินค้าออนไลน์ใน
จังหวัดนครราชสีมา
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตเนื้อหา: งานวิจัยนี้มุ่งศึกษา
ปั จจั ยทุ นมนุ ษย์ ที่ มี อิ ทธิ พลต่ อผลการด าเนิ นงาน
สมดุลของผู้ขายสินค้าออนไลน์ในจังหวัดนครราชสีมา
2. ขอบเขตพื้นที่: จังหวัดนครราชสีมา
3. ขอบเขตด้านเวลา: ระยะเวลาในการวิจัย
ตั้ งแต่ เดื อนตุ ลาคม พ.ศ. 2562 ถึ ง เดื อน มี นาคม
พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 6 เดือน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบถึงองค์ประกอบปัจจัยทุนมนุษย์
ของผู้ขายสินค้าออนไลน์ ในจังหวัดนครราชสีมา
2. ทราบถึงปัจจัยทุนมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อ
ผลการดาเนินงานสมดุลของผู้ขายสินค้าออนไลน์ใน
จังหวัดนครราชสีมา
3. ผลการวิจัยนี้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ธุ ร กิ จ พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Commerce)
โดยหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาผลการวิจัย ไป
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ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทุนมนุษย์ ของผู้ขายสินค้า
ออนไลน์
สมมติฐานการวิจัย
1. องค์ประกอบปัจจัยทุนมนุษย์ที่มีอิทธิพล
ต่อผลการดาเนินงานสมดุลของผู้ขายสินค้าออนไลน์
ในจังหวัดนครราชสีมา มีมากกว่า 1 องค์ประกอบ
2. ปัจจัยทุนมนุษย์ ที่ได้จากการวิเคราะห์
องค์ ป ระกอบปั จ จั ย ได้ แ ก่ ความรู้ ทั ก ษะ และ
ความสามารถมีอิทธิพลต่อผลการดาเนินงานสมดุล
ของผู้ขายสินค้าออนไลน์ในจังหวัดนครราชสีมา
กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมสร้างเป็นกรอบแนวคิด
การวิจัย ประกอบด้วยตัวแปรอิสระที่ร่วมทานาย
ตัวแปรตาม ดังนี้

ตัวแปรอิสระ
ทุนมนุษย์
1. ความรู้
2. ทักษะ
3. ความสามารถ

ตัวแปรตาม
ผลการดาเนินงานสมดุล
1. มุมมองด้านการเงิน
2. มุมมองด้านลูกค้า
3. มุมมองด้านกระบวน
การดาเนินธุรกิจภายใน
4. มุมมองด้านการเรียนรู้
และพัฒนา

ทบทวนวรรณกรรม
ทุนมนุษย์ (Human Capital)
ทฤษฎีทุนมนุษย์ (Human Capital) ถูก
กล่ า วถึ ง โดยนั ก เศรษฐศาสตร์ มี ชื่ อ เสี ย ง เช่ น
Schultz (1961) กล่าวว่าทุน มนุษย์หมายถึง
สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้มีค่ามากกว่าสินทรัพย์ที่จับ
ต้องได้และทุนมนุษย์สามารถอธิบายความแตกต่าง
ของรายได้ของบุคคลที่มีอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา
และประสบการณ์ที่ต่างกัน Becker (1975) กล่าว

เพิ่ มเติ มว่ าทุ นมนุ ษย์ ห มายถึ งทุ นในรู ปแบบหนึ่ ง
เหมือนกับทุนทางกายภาพและทุนทางการเงิน เมื่อมี
การลงทุนในทุนมนุษย์จะมีการคาดหวังผลตอบแทน
การลงทุ นในทุ นมนุ ษย์ จะเกี่ ยวข้ องกั บการพั ฒ นา
ระดับการศึกษา การฝึกอบรม เป็นต้น Dess and
Pickon (1999) กล่าวว่าทุนมนุษย์หมายถึงความรู้
ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ทางานของ
ตั ว บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท างาน Crook,
Combs, Todd, Woehr, and Ketchen (2011)
ให้ความหมายทุนมนุษย์ว่าหมายถึงความรู้ ทักษะ
ความสามารถที่ส ะสมในตัว บุคคลผ่ านการศึกษา
การฝึ กอบรม และประสบการณ์ นอกจากนี้ยัง มี
นักวิชาการในประเทศไทยที่ศึกษาเกี่ยวกับ ทฤษฎี
ทุนมนุษย์ เช่น นิสดารก์ เวชยานนท์ (2559) กล่าว
ว่าทุนมนุษย์หมายถึงทักษะ ความรู้ที่มีในตัวบุคคล
สะท้ อนถึ งความสามารถของบุค คล โดยผ่ า น
การศึกษา การอบรมพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ หากมี
ทุนมนุษย์ในระดับเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตหรือ
ผลงานมี คุ ณ ภาพเพิ่ ม สู ง ขึ้ น และธนพร เที ย น
ประเสริฐ (2560) ให้ความหมายเพิ่มเติมว่าทุน
มนุษย์หมายถึงระดับการศึกษาที่สะท้อนถึงความรู้
และทักษะในการปฏิบัติงาน
จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น สรุป
ความหมายของทุนมนุษย์ (Human Capital) ว่า
หมายถึง สิ นทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ในรูปของตัว
บุ ค คล โดยสามารถวั ด ทุ น มนุ ษ ย์ ไ ด้ จ ากความรู้
ทักษะ ความสามารถที่ ถูกสะสมในตัว บุคคลผ่ าน
กระบวนการศึ ก ษา ฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นา และ
ประสบการณ์ต่าง ๆ ซึ่งสิ่ งเหล่ านั้นมีผลต่อความ
สาเร็จตามเป้าหมายของบุคคลและเป้าหมายของ
องค์การ
หลักการของทุนมนุษย์เพื่ออธิบายการสะสม
ความรู้ ความสามารถ ทั กษะในตั วบุ คคลและทุ น
มนุ ษ ย์ นี้ ส ามารถเพิ่ ม ผลผลิ ต ให้ กั บ บุ ค คลนั้ น ได้
(นิสดารก์ เวชยานนท์, 2559) ทุนมนุษย์สามารถ
อธิบายถึงรายได้หรือผลตอบแทนของบุคคลที่มีอายุ
อาชีพ การศึกษาที่แตกต่างกันได้ (Schultz, 1961) มี
งานวิจัยที่นาเสนอผลว่าตัวแปรทุนมนุษย์ของบุคคลมี
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อิทธิ พลทางตรงเชิ งบวกกับผลการด าเนิ นงานของ
องค์การ (Marimuthu, Arokiasamy and Ismail,
2009) จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่า หลักการทุน
มนุษย์คือการลงทุนในตัวบุคคลโดยให้มีการศึกษา
ในระดับสูงขึ้น หรือการอบรมพัฒนาเพื่อให้เกิดความรู้
ทักษะ ความสามารถที่สูงขึ้น ผลลัพธ์ที่คาด หวังคือ
ผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้น เช่น ผลลัพธ์ทางการเงิน
ความสามารถทากาไร ความสามารถการผลิต มูลค่า
ตลาด (Ghosh and Mondal, 2009; Hsu, Lin,
Lawler and Wu, 2007)
ดั ง นั้ น องค์ ป ระกอบการวั ด ทุ น มนุ ษ ย์
ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ และความสามารถ โดย
ความรู้ (Knowledge) หมายถึงความรู้ สติ ปั ญญา
พื้นฐานของตัวบุคคลสามารถนามาใช้ทางานในอาชีพ
ได้ เช่น ความรู้หลักในการทางาน (Core Knowledge)
และความรู้อื่น ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการทางาน ทักษะ
(Skills) หมายถึงความเชี่ยวชาญความคล่องแคล่วใน
การทางาน (นิสดารก์ เวชนานนท์, 2559) และ
ความสามารถ (Abilities) หมายถึงความสามารถทาง
สติปัญญาของบุคคลถูกสร้างมาเพื่อกระทาเกี่ยวกับ
งานให้ ส าเร็ จ เช่ น การอ่ าน ความสามารถในการ
วิเคราะห์เหตุผลเพื่อการตัดสินใจ เป็นต้น (Robbins,
2003)
จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า ว ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจน า
ปั จ จั ย ทุ น มนุ ษ ย์ เ ป็ น ตั ว แปรในการสร้ า งกรอบ
แนวคิดการวิจัย โดยนาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
งานในอาชี พ ผู้ ข ายสิ น ค้ า ออนไลน์ จากเว็ บ ไซต์
กระทรวงแรงงานของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
(O*NET Online, 2019) มาพัฒนาข้อคาถามได้
จ านวน 16 ข้อ คาถาม เพื่ อน าไปสู่ ก ารวิ เคราะห์
องค์ประกอบ (Factor Analysis)
ผลการดาเนินงานสมดุล (Balanced Scorecard
Performance)
Kaplan and Norton (1996) พัฒนา
เครื่องมือในการวัดหรือประเมินผลการดาเนินงานของ
องค์ การธุ รกิ จที่ สามารถวั ดได้ หลากหลายมุ มมอง
เรียกว่า วิธีสมดุล (Balanced Scorecard) โดยทั้ง 4

หลั กการประกอบด้ วย 4 มุมมอง (พสุ เดชะริ นทร์ ,
2546) ได้แก่ ด้านการเงิน (Finance Perspective)
ด้านลูกค้า (Customer Perspective) ด้านกระบวน
การด าเนิ นธุ รกิ จภายใน (Internal
Business
Perspective) และด้ านการเรี ยนรู้ และพั ฒนา
(Learning and Development Perspective) จาก
การทบทวนวรรณกรรม พบว่ามีงานวิจัยได้นาแนวคิด
การวัดผลการดาเนินงานสมดุล (Balance Scorecard)
มาเป็นตัวแปรในการวัดผลการดาเนินงานขององค์การ
เช่ น งานวิ จั ยของ มุ กดาวรรณ์ สมจั นทร์ มะวงค์
(2561) ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
และศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของ
สถานี รถไฟท่ านาแล้ ง โดยใช้ ห ลั กการ Balanced
Scorecard ประกอบด้วยด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้าน
กระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา
และการศึกษาของกนกรส สุดประไพ (2560) พบว่า
ประสิทธิผลในการดาเนินธุรกิจของบริษัทการบินไทย
จากัด (มหาชน) โดยวัดจาก Balance Scorecard มี
ความสัมพันธ์ระดับสูงในทิศทางเดียวกันกับคุณภาพ
การให้บริการของพนักงาน
สรุปความหมายของผลการดาเนินงานสมดุล
(Balanced Scorecard Performance) หมายถึง
เครื่องมือประเมินผลการดาเนินงานสมดุลของผู้ขาย
สินค้าออนไลน์แบบ B2C ในสี่มุมมอง คือ ด้านการเงิน
ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการดาเนินธุรกิจภายใน และ
ด้านการเรียนรู้และพัฒนา ผู้วิจัยจึงให้ความหมายของ
ผลการดาเนินงานสมดุล ดังนี้ (1) ด้านการเงินหมายถึง
การบรรลุ เป้าหมายด้านยอดขายหรื อก าไรที่ ผู้ ขาย
สินค้าออนไลน์ต้องการ (2) ด้านลูกค้าหมายถึงความ
พอใจของลูกค้าต่อคุณภาพสินค้าหรื การบริการการ
ขายของผู้ขายสินค้าออนไลน์ (3) ด้านกระบวน การ
ดาเนิ นธุ รกิ จภายในหมายถึงกระบวนการที่ ท าให้
ลูกค้าเกิดความพอใจ เช่น ระยะเวลาในการส่งมอบ
สินค้า การแนะนาสินค้าใหม่ เป็นต้น และ (4) ด้าน
การเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาหมายถึ ง การพั ฒ นาและ
ปรับปรุงการขายของผู้ขายสินค้าออนไลน์ทาให้มี
ยอดขายหรือผลกาไรตามเป้ าหมาย จากเหตุผ ล
ดังกล่าวผู้วิจัยสนใจนาแนวคิดการประเมินผลการ
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ดาเนินงานสมดุลมาสร้างแบบสอบถามเพื่อประเมินผล
การดาเนินงานของผู้ขายสินค้าออนไลน์
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 ( eCommerce) หมายถึง ธุรกิจที่มีการขายสินค้าหรือ
บริการให้ลูกค้าผ่านอินเทอร์เน็ต หรือมีการให้ลูกค้า
สั่งซื้อสินค้าหรือบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต สามารถ
ช าระเงิ นและจั ดส่ งสิ นค้ าผ่ านช่องทางใดก็ ได้ โดย
ผู้ขายสินค้าออนไลน์สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลสินค้าได้ตลอดเวลามีความสะดวก รวดเร็ว และ
ลงทุนไม่สูงมาก ไม่ว่าจะเป็นการเขียนข้อความหรือ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ผู้ขายสินค้าต้องการให้ลูกค้า
รับทราบ ในส่วนช่องทางออนไลน์เป็นที่นิยมของผู้ซื้อ
และผู้ขายในยุค 2020 ได้แก่ Facebook, Instagram,
Twitter, YouTube, TikTok เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี
การซื้ อขายสิ น ค้ าในช่ องทางเว็ บ ไซต์ ต่ าง ๆ เช่ น
amazon.com, ebay.com, Trade.com เป็นต้น
(สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2562)
ธุ ร กิ จ พ า ณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์
(e-commerce) สามารถแบ่งตามประเภทการดาเนิน
ธุรกิจได้ 4 รูปแบบ คือ (1) แบบ B2B (business to
business) หมายถึง การค้าระหว่างภาคเอกชนกับ
ภาคเอกชน มีเจตนาในการทาธุรกิจซื้อขายสินค้าและ
ให้บริการระหว่างกัน (2) แบบ B2C (business to
consumer)
หมายถึ ง การท าธุ ร กิ จ พาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างภาคเอกชน/ภาคประชาชนกับ
ภาคเอกชน ซึ่ ง ภาคเอกชนหมายถึ งผู้ ข ายสิ น ค้ า
ออนไลน์ ที่ เป็ น บุ คคลธรรมดาหรื อนิ ติ บุ คคล ที่ มี
เจตนาในการทาธุรกิจซื้อขายสินค้าระหว่างกัน เช่น
การขายสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น (3) แบบ B2G
(business to government) หมายถึง การทาธุรกิจ
พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ระหว่ า งภาคธุ ร กิ จ กั บ
หน่วยงานภาครัฐ และ (4) แบบ C2C (consumer to
consumer)
หมายถึ ง การท าธุ ร กิ จ พาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านเครือข่าย
อิ นเตอร์ เน็ ต เช่ น การซื้ อขายของมื อสอง เป็ นต้ น
(สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2561)

งานวิจัยนี้ สนใจทาการศึกษากับกลุ่มผู้ขาย
สิ น ค้ า ออนไลน์ ห รื อกลุ่ ม พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์
(e-commerce) แบบ B2C เนื่องจากเป็นกลุ่มธุรกิจ
ที่มีแนวโน้มสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงให้
ความหมายของคาว่า ผู้ขายสินค้าออนไลน์ (Online
Seller) ว่าหมายถึง ผู้ขายสินค้าที่ดาเนินกิจกรรมตาม
กระบวนการการซื้อ-ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
โดยขายสินค้าให้กับผู้ซื้อโดยตรงไม่ผ่านคนกลาง นา
สินค้าในรูปแบบต่าง ๆ มาประกาศขายผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ที่ นิ ยม เช่ น Facebook Marketplace,
Instagram, Twitter, YouTube, TikTok,
alibaba.com, amazon.com, ebay.com,
Trade.com เป็นต้น
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยนี้ ได้ทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องทั้งงานวิจัยในประเทศไทยและต่างประเทศ
ดังนี้
วรีวรรณ เจริญรูป, พวงทอง วังราษฎร์ และ
นภาภรณ์ ทรั พย์ กุ ลมงคล (2560) ศึ กษาเรื่ อง
ความสัมพันธ์ระหว่างทุนมนุษย์กับผลการดาเนินงาน
ของกิ จ การ ผลการศึ ก ษาพบว่ าทุ น มนุ ษย์ มี
ความสั มพั นธ์ เชิ งบวกกั บผลการด าเนิ นงานในเชิ ง
ปริมาณของบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
อรวรรณ ไพโรจนวุฒิพงศ์, ราณี อิสิชัยกุล,
กิ่งพร ทองใบ และมนตรี พิ ริยะกุ ล (2560) ศึกษา
อิทธิพลของการจัดการทุนมนุษย์ ผลการศึกษาแสดง
ให้เห็นว่าการจัดการทุนมนุษย์เป็นตัวแปรมีอิทธิพล
เชิ งบวกเป็ นตั วแปรคั่ นกลางเชื่ อมโยงระหว่ างการ
จัดการความรู้และผลการดาเนินงานขององค์การ
กนกรส สุ ด ประไพ
(2560) ศึ ก ษา
ประสิทธิผลในการดาเนินธุรกิจของบริษัทการบินไทย
จากัด (มหาชน) โดยวัดจาก Balance Scorecard
พบว่า ประสิทธิผลในการดาเนินธุรกิจของบริษัทการ
บินไทยมีความสัมพันธ์ระดับสูงในทิศทางเดียวกันกับ
คุณภาพการให้บริการของพนักงาน
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กัลย์ ปิ่นเกษา, เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน
และจิ ราวรรณ คงคล้ าย (2560) ศึกษาตั วชี้ วั ดทุ น
มนุษย์ระดับองค์การ ผลการศึกษาพบว่าทักษะของ
พนักงานในด้านสังคมหรืออารมณ์ (Soft Skill) และ
ทักษะในการทางาน (Hard Skill) ทั้งสองด้านเป็น
ผลลั พธ์ที่เกิดจากการลงทุนในการพัฒนาทุนมนุษย์
ขององค์การ
เกศราภรณ์ พลสีลา, รัตพงษ์ สอนสุภาพ
และจิรัชฌา วิเชียรปัญญา (2558) ศึกษาตัวแบบของ
ทุ นมนุ ษย์ ของโรงพยาบาลชุ มชนที่ ผ่ านการตรวจ
คุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า ตัวแบบของทุนมนุษย์
ของโรงพยาบาลชุ มชนที่ ผ่ านการรั บรองคุ ณภาพ
โรงพยาบาล ได้แก่ ความรู้ของบุคคลเป็นองค์ประกอบ
หนึ่ ง ของทุ น มนุ ษ ย์ มี ส่ ว นส าคั ญ ให้ ง านประสบ
ความสาเร็จ และความสามารถในการเรียนรู้หรื อ
ความสามารถค้นหาคาตอบจากการตั้งคาถามในข้อ
สงสัยต่าง ๆ เป็นประโยชน์ต่อการทางาน
Najib, Shuangjie, Muhammad, and
Zia (2019) ศึกษาทุนมนุ ษย์ที่มีผลต่อผลการ
ดาเนินงานของผู้ประกอบการของธุ รกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศปากีสถาน พบว่า
ตัวแปรทุนมนุษย์ ได้แก่ ทักษะที่เกิดจากการศึกษา
ด้านเทคนิคและประสบการณ์ด้านการค้ามีอิทธิพลเชิง
บวกกับผลการดาเนินงาน
Felicio and Couto (2014) ศึกษา Human
Capital, Social Capital and Organization
Performance ผลการศึ กษาพบว่ า ความรู้ เป็ น
องค์ประกอบของทุนมนุษย์ของพนักงานในกลุ่มธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) โดยความรู้ของ
พนั กงานถื อว่าเป็ นตั วชี้ วัดความสามารถในการท า
กาไรขององค์การ
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ท าการศึ กษาคื อ ผู้ ขายสิ นค้ า
ออนไลน์แบบ B2C ในจังหวัดนครราชสีมา โดยไม่
ทราบจ านวนประชากรแน่ นอน กลุ่ มตั วอย่ างคื อ
ตัวแทนของผู้ขายสินค้าออนไลน์แบบ B2C ในจังหวัด

นครราชสีมา โดยผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมสาหรับ
การกาหนดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมกับการวิเคราะห์
องค์ประกอบปัจจัย (Factor Analysis) และการ
วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression
Analysis) พบว่า ขนาดกลุ่ มตั วอย่างส าหรับการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ ควรมีขนาดตัวอย่างเท่ากับ 510 เท่ าของจ านวนข้ อค าถามหรื อจ านวนตั วแปร
(Field, 2005) สอดคล้องกับ Hair, Black, Babin and
Anderson(2014) กล่าวว่าการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ควรมีขนาดตัวอย่าง 5 เท่าของจานวนตัวแปร โดย
งานวิจัยนี้มีข้อคาถามเพื่อจัดองค์ประกอบเชิงสารวจ
จานวน 16 ข้อ คานวณได้ดังนี้ 16 คูณ 10 เท่ากับ
160 หน่วย ส่วนการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ
(Multiple Regression Analysis) ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างไม่ควรน้อยกว่า 50 หน่วย(Hair et al., 2014)
งานวิจัยนี้ใช้ขนาดตัวอย่างจานวน 250 ตัวอย่างใน
การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัย (Factor Analysis)
และวิ เ คราะห์ ส มการถดถอยเชิ ง พหุ (Multiple
Regression Analysis: MRA) ถือว่ามีความเหมาะสม
ตามอ้างอิง และการเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเลือก
กลุ่ มตั วอย่ างแบบไม่ อาศั ยความน่ าจะเป็ น (NonProbability Sampling) แบบเจาะจง (Purposive
Sampling) เลื อกเฉพาะผู้ ตอบที่เป็นผู้ ขายสิ นค้า
ออนไลน์แบบ B2C
เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถามที่สร้างจากทฤษฎี
ทุนมนุษย์ (Human Capital) และผลการดาเนินงาน
สมดุล (Balance Scorecard Performance) ของ
ผู้ ขายสิ นค้ าออนไลน์ (แบบ B2C) ในจั งหวั ด
นครราชสีมาโดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ วุ ฒิ การศึ กษาสู งสุ ด
รูปแบบธุรกิจ (B2B/B2C/B2G/C2C) ประสบการณ์
เป็นผู้ขายสินค้าออนไลน์ (ระยะเวลา) ประเภทสินค้า
ที่ขายออนไลน์
ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามวั ด ทุ นมนุ ษ ย์
(Human Capital) จานวน 16 ข้อคาถาม แบบสอบ
ถามแบบมาตรส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดั บ (Likert
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Scale) โดยคะแนนเฉลี่ยตั้ งแต่ 4.50 หมายถึงทุน
มนุษย์ระดับสูงที่สุด คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.49
หมายถึงทุนมนุษย์ระดับสูง คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.53.49 หมายถึงทุนมนุษย์ระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย
ต่ากว่า 1.50 หมายถึงทุนมนุษย์ระดับต่าที่สุด
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามวัดผลการดาเนินงาน
สมดุล (Balanced Scorecard Performance)
ประกอบด้วย 4 ตัวแปร รวมจานวน 16 ข้อคาถาม
ได้แก่ ปัจจัยด้านการเงิน จ านวน 4 ข้อ ปัจจัยด้าน
ลูกค้า จานวน 4 ข้อ ปัจจัยด้านกระบวนการภายใน
จานวน 4 ข้อ และปัจจัยด้านการเรียนรู้และพัฒนา
จานวน 4 ข้อ แบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ (Likert Scale) คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4.50
หมายถึ ง ผลการด าเนิ น งานสมดุ ล ระดั บ สู งที่ สุ ด
คะแนนเฉลี่ ยระหว่ าง 3.50-4.49 หมายถึง ผลการ
ดาเนินงานสมดุลระดับสูง คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.53.49 หมายถึ ง ผลการดาเนิ นงานสมดุลระดั บปาน
กลาง คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 1.50 หมายถึง ผลการ
ดาเนินงานสมดุลระดับต่าที่สุด
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการตรวจสอบคุ ณ ภาพของ
เครื่องมือ โดยการนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try
Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดอื่น ๆ
เพื่ อตรวจสอบค่ าความเชื่ อมั่ น ของแบบสอบถาม
จานวน 30 ชุด จากนั้นนาแบบสอบถามที่ได้กลับมา
ทดสอบค่ าความเชื่ อมั่ น (Reliability) ด้ ว ยค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ Cronbach's Alpha ได้ผล
การทดสอบของแบบสอบถามส่วนที่ 2 และส่วนที่3 มี
ค่า Cronbach's Alpha มากกว่า 0.7 ถื อว่ า
แบบสอบถามมีความเหมาะสมและน่าเชื่อถือ (ประสพ
ชัย พสุนนท์, 2557) รายละเอียดดังนี้
- แบบสอบถามส่ ว นที่ 2 จ านวนรวม
16 ข้อคาถาม ได้ค่า Cronbach's Alpha รวม 16 ข้อ
คาถามเท่ากับ 0.876 มีค่าเข้าใกล้ 1 ถือว่ามีความ
น่าเชื่อถือ
- แบบสอบถามส่ ว นที่ 3 จ านวนรวม
16 ข้อคาถาม ได้ค่า Cronbach's Alpha รวมทั้ง 16

ข้อเท่ากับ 0.879 โดยที่ปัจจัยด้านการเงิน จานวน 4
ข้อ มีค่า 0.826 ปัจจัยด้านลูกค้า จานวน 4 ข้อ มีค่า
0.841 ปัจจัยด้านกระบวนการภายใน จานวน 4 ข้อ มี
ค่ า 0.829 และปั จจั ยด้ านการเรี ยนรู้ และพั ฒ นา
จานวน 4 ข้อ มีค่า 0.876 มีค่าเข้าใกล้ 1 ถือว่ามี
ความน่าเชื่อถือ
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิ จั ยนี้ ท าการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลด้ วย
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติดังนี้
1 . ส ถิ ติ เ ชิ ง พ ร ร ณ น า ( Description
Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิ ติ การวิ เคราะห์ องค์ ประกอบปั จจั ย
(Factor Analysis) ของตัวแปรทุนมนุษย์ เพื่อลด
จานวนตัวแปรและสร้างปัจจัยขึ้นมาใหม่ เป็นประเภท
การวิเคราะห์ประกอบหลัก (Principle Component
Analysis : PCA) หมุนแกนปัจจัย (Factor Rotation)
ด้วยวิธี Varimax จากนั้นนาปัจจัยใหม่ที่ได้ไปทาการ
วิเคราะห์เพื่อทดสอบอิทธิพลด้วยสถิติการวิเคราะห์
สมการถดถอยเชิ งพหุ (Multiple Regression
Analysis: MRA) ด้วยวิธีเลือกตัวแปรอิสระแบบ Enter
ระดับนัยสาคัญ 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 สิ น ค้ า ส่ ว นใหญ่ ที่ ข าย
ออนไลน์คือ สินค้าประเภทเสื้อผ้าแฟชั่น
2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยทุน
มนุ ษ ย์ พบว่ า ข้ อ ค าถามจ านวนทั้ ง หมด 16 ข้ อ
ค าถาม ถู ก ตั ด ไป 5 ข้ อ ที่ ไ ม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
องค์ประกอบ เหลือคาถาม 11 ข้อ โดยมีค่า KMO
เข้าใกล้ 1 เท่ากับ 0.869 และค่า Bartlett's Test
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ที่ มี ก ารแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square
เท่ากับ 772.107 และค่า Sig เท่ากับ 0.000 น้อย
กว่า 0.05 จึงสรุป ได้ว่า ตัว แปร (ข้อคาถาม) ทั้ง
11 ตัวมีความสัมพันธ์กัน สามารถนาไปวิเคราะห์
ปั จ จั ย ได้ และท าการหมุ น แกนปั จ จั ย (Factor
Rotation) ด้วยวิธี Varimax สามารถจัดกลุ่ม
ปั จ จั ย ได้เ ป็ น 3 องค์ ป ระกอบ มี ค่ าร้ อ ยละความ
แปรปรวนสะสม (Cumulative%) เท่ากับ 68.25
โดยที่แต่ละตัวแปรแต่ละตัวมีค่ามากกว่า ± 0.500
ซึ่ ง เป็ น ค่ า ที่ เ หมาะสม สามารถน ามาจั ด องค์
ประกอบได้ (Hair et al., 2014) (ดังตารางที1่ )
ทั้งนี้ การวิเคราะห์องค์ประกอบจัดได้ 3
กลุ่ มปั จ จั ย ประกอบด้ว ยปั จ จั ย ด้ านความรู้ ด้า น
ทั ก ษะ และด้ า นความสามารถของผู้ ข ายสิ น ค้ า
ออนไลน์ เป็ นองค์ ป ระกอบปั จ จั ย ที่ส อดคล้ องกั บ
การทบทวนวรรณกรรม สมมติฐ านการวิจั ย และ
กรอบแนวคิดการวิจัย การจัดองค์ประกอบปัจจัย
สรุปได้ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ชื่อว่า ความรู้ของผู้ขาย
สิ น ค้ า ออนไลน์ (Knowledge) ประกอบด้ ว ย

ความรู้ การใช้ภาษาอังกฤษ การขายและการตลาด
การบริการลูกค้า และการบริหารจัดการ
องค์ ประกอบที่ 2 ชื่ อว่ า ทั กษะของผู้ ขาย
สินค้าออนไลน์ (Skills) ประกอบด้วย ทักษะการฟัง
เพื่ อจั บประเด็ นเพื่ อเข้ าใจในเนื้ อหา ทั กษะการ
ถ่ายทอดข้ อมู ลเกี่ ยวกั บการขายโดยการพู ดคุ ยกั บ
ลูกค้า ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลในการวิเคราะห์
ทางเลือกเพื่อวางแผนหรือแก้ปัญหาในงานขาย และ
ทักษะการค้นหาวิ ธีในการให้ บริการหรือช่ วยเหลื อ
ลูกค้าในสถานการณ์ต่าง ๆ
องค์ประกอบที่ 3 ชื่อว่า ความสามารถของ
ผู้ ขายสิ นค้ าออนไลน์ (Abilities) ประกอบด้ วย
ความสามารถในการเขียนโต้ตอบเกี่ยวกับงานขายได้
อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ ความสามารถในการสื่ อสาร
ข้อมูลข่าวสารและการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ด้วย
การเขียนได้อย่างดีเยี่ยม และความสามารถในการ
ประยุกต์แนวคิดหรือหลักการต่าง ๆ เพื่อนามาแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวข้องกับงานขาย

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัย
ข้อคาถาม/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)
- ทักษะการฟังเพื่อจับประเด็นเพื่อเข้าใจในเนื้อหา (Active Listening)
0.646
- ทักษะการถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับการขายโดยการพูดคุยกับลูกค้า (Speaking)
0.608
- ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลในการวิเคราะห์ทางเลือกเพื่อวางแผนหรือแก้ปัญหาใน
0.758
งานขาย (Critical Thinking)
- ทักษะการค้นหาวิธีในการให้บริการหรือช่วยเหลือลูกค้าในสถานการณ์ต่าง ๆ
0.610
(Service Orientation)
องค์ประกอบที่ 3 ด้านความสามารถของผู้ขายสินค้าออนไลน์
- ความสามารถในการเขียนโต้ตอบเกี่ยวกับงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
0.710
(Written Comprehension)
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- ความสามารถในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ด้วยการ
เขียนได้อย่างดีเยี่ยม (Written Expression)
- ความสามารถในการประยุกต์แนวคิดหรือหลักการต่าง ๆ เพื่อนามาแก้ไขปัญหา
เกี่ยวข้องกับงานขาย (Deductive Reasoning)
3. ผลการทดสอบปัจจัยทุนมนุษย์มีอิทธิพล
ต่อผลการดาเนินงานสมดุล (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

0.725

- 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)

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)
Model
ค่าสัมประสิทธิ์
t
B
Std. Error Beta
ค่าคงที่
0.445
0.193
2.303
ความรู้ (X1)
0.210
0.064 0.195
3.258
ทักษะ (X2)
0.371
0.074 0.277
5.032
ความสามารถ (X3)
0.513
0.072 0.428
7.153
2
2
*P-Value = 0.05, R= 0.812, R = 0.660, Adjusted R = 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 ข ายสิ น ค้ า ออนไลน์ (Skills) และปั จ จั ย
ความสามารถของผู้ขายสินค้าออนไลน์ (Abilities) มี
อิทธิพลต่อผลการดาเนินงานสมดุ ลของผู้ขายสินค้า
ออนไลน์ในจังหวัดนครราชสีมา มีค่าสัมประสิทธิ์การ
ตัดสิ นใจร้ อยละ 66.00 (R2 = 0.660) อย่างมี
นั ย ส าคั ญ 0.05 ส่ ว นอี ก ร้ อยละ 34.00 เกิ ดจาก
อิทธิพลของปัจจัยอื่น ๆ ที่ไม่ได้นามาพิจารณา
สมการพยากรณ์มีตัวแปรอิสระคือ ความรู้
ทักษะ และความสามารถของผู้ขายสินค้าออนไลน์
ตัวแปรตามคือ ผลการดาเนินงานสมดุลของผู้ขาย

0.743

Sig
0.022
0.001
0.000
0.000

สินค้าออนไลน์ โดยตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อผลการ
ดาเนินงานสมดุลของผู้ขายสินค้าออนไลน์มากที่สุ ด
ได้แก่ ปัจจัยด้านความสามารถ (X3) รองลงมา คือ
ปัจจัยด้านทั กษะ (X2) และปัจจัยด้านความรู้ (X1)
ตามลาดับ โดยเลือกค่า B ในตารางที่ 2 แสดงเป็น
สมการได้ดังนี้
ผลการด าเนิ นงานสมดุ ลของผู้ ขายสิ นค้ า
ออนไลน์ = 0.445 + 0.210X1 + 0.371X2 + 0.513X3
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยสามารถนามาอภิปรายเพื่อ
นาไปสู่การตอบวัตถุประสงค์การวิจัยใน 2 ประเด็น
ดังต่อไปนี้
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1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจั ยทุน
มนุษย์ (Human Capital) ของผู้ขายสินค้าออนไลน์ได้
จ านวน 3 องค์ ประกอบ ประกอบด้ วย ความรู้ของ
ผู้ขายสินค้าออนไลน์ (Knowledge) ทักษะของผู้ขาย
สินค้าออนไลน์ (Skills) และความสามารถของผู้ขาย
สิ นค้าออนไลน์ (Abilities) โดยผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ Dess and
Pickon (1999); Crook et., al. (2011) ผู้วิจัยขอ
อภิปรายเพิ่มเติมดังนี้
- ค ว า ม รู้ ข อ ง ผู้ ข า ย สิ น ค้ า อ อ น ไ ล น์
(Knowledge) แสดงถึงความรู้ที่ถูกใช้ในการทางาน
ของผู้ขายสินค้าออนไลน์ ความรู้เป็นปั จจั ยพื้นฐาน
แรก ๆ ที่ ผู้ ขายสิ นค้ าออนไลน์ ควรต้ องมี อยู่ ในตั ว
บุคคล โดยทีผ่ ู้ขายสินค้าออนไลน์จะสามารถทางานใน
อาชี พได้ ส าเร็ จต้ องมี ความรู้ ในหลาย ๆ ด้ าน เช่ น
ความรู้หลักในการทางาน (Core Knowledge) และ
ความรู้อื่น ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการทางาน (นิสดารก์
เวชนานนท์, 2559) สอดคล้องกับผลของงานวิจัยนี้
โดยวิเคราะห์ องค์ประกอบปั จจัยได้กลุ่มความรู้ของ
ผู้ขายสินค้าออนไลน์ ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานของบุคคล
หรื อความรู้ ที่ ช่วยสนั บสนุ นการทางานเพื่อต่อยอด
ความรู้ เชิ งลึ กหรื อความรู้ หลั กในการทางาน ได้แก่
ความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษ ความรู้ในการขายและ
การตลาด ความรู้การบริการลูกค้า และความรู้ด้าน
การบริหารจัดการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกศรา
ภรณ์ พลสีลา และคณะ (2558) ศึกษาตัวแบบของทุน
มนุษย์ของโรงพยาบาลชุมชนที่ผ่านการตรวจคุณภาพ
ผลการศึกษาพบว่าความรู้ของบุคคลเป็นองค์ประกอบ
หนึ่ ง ของทุ น มนุ ษ ย์ มี ส่ ว นส าคั ญ ให้ ง านประสบ
ความสาเร็จ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Feilicio et
al,. (2014) กล่าวว่า ความรู้เป็นองค์ประกอบของทุน
มนุษย์ของพนักงานในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาด
เล็ ก (SMEs) ในประเทศโปตุเกส โดยความรู้ของ
พนักงานนับเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการทากาไร
ขององค์การ
- ทั กษะของผู้ ขายสิ นค้ าออนไลน์ (Skills)
หมายถึ ง ความเชี่ ย วชาญ ความคล่ อ งแคล่ ว ใน
กระบวนการท างานของผู้ ข ายสิ น ค้ า ออนไลน์

โดยทักษะจะมีผลต่อความสาเร็จของงานของผู้ ขาย
สิ นค้ าออนไลน์ (นิ สดารก์ เวชนานนท์ , 2559)
สอดคล้ องกับ ผลการวิจัยนี้ กลุ่ ม ปัจจัยด้านทักษะ
ของผู้ขายสินค้าออนไลน์แสดงถึงความเชี่ยวชาญใน
การขาย ไม่ว่าจะเป็นทักษะการฟังเพื่อจับประเด็น
ทักษะการถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกั บการขายโดยการ
พูดคุยกับลูกค้า ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลในการ
วิเคราะห์ทางเลือกเพื่อวางแผนหรือแก้ปัญหาในงาน
ขาย และทั กษะการให้ บริ การลู กค้ า สอดคล้ องกั บ
การศึกษาของ กัลย์ ปิ่นเกศา และคณะ (2560) กล่าว
ว่าทักษะของพนักงานทั้ง Soft Skill และ Hard Skill
เป็ นผลลั พธ์ ที่ เกิ ดจากการลงทุ นในการพั ฒนาทุ น
มนุษย์ขององค์การ
- ความสามารถของผู้ ขายสิ นค้ าออนไลน์
(Ability) หมายถึงความสามารถทางสติปัญญาของ
บุคคลถูกสร้างมาเพื่อกระทาเกี่ยวกับงานต่าง ๆ ให้
ส าเร็ จ เช่ น ความสามารถในการตี ค วามจาก
การอ่าน ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุผลเพื่อการ
ตัดสินใจ เป็นต้น (Robbins, 2003) ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิ จั ยนี้ ว่ า ผู้ ขายสิ นค้ าออนไลน์ ควรมี ความ
สามารถในการเขียนโต้ตอบเกี่ยวกับงานขายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ความสามารถในการสื่อสารข้อมูลและ
การแสดงความเห็นต่าง ๆ ด้วยการเขียนอย่างดีเยี่ยม
รวมถึ งความสามารถในการประยุ กต์ แนวคิ ดหรื อ
หลั กการต่าง ๆ เพื่อนามาแก้ไขปัญหาและตอบข้ อ
สงสัยที่เกี่ยวข้องกับงานขายได้ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เกศราภรณ์ พลสีลา และคณะ (2558) กล่าวว่า
ความสามารถในการเรียนรู้ หรือความสามารถค้นหา
ค าตอบจากการตั้ งค าถามในข้ อสงสั ยต่ าง ๆ เป็ น
ประโยชน์ต่อการทางาน ความ สามารถเหล่านั้นเป็น
ตัวแบบของทุนมนุษย์ของโรงพยาบาลชุมชนที่ผ่ าน
การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
2. ผลการวิจัยวิ เคราะห์ ปัจจัยทุ นมนุษย์ มี
อิทธิพลต่อผลการดาเนินงานสมดุลของผู้ขายสินค้า
ออนไลน์ในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า องค์ประกอบ
ปัจจัยทุนมนุษย์ทั้ง 3 กลุ่ มได้แก่ ความรู้ของผู้ ขาย
สินค้าออนไลน์ (Knowledge) ทักษะของผู้ขายสินค้า
ออนไลน์ (Skills) และ ความสามารถของผู้ขายสินค้า
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ออนไลน์ (Abilities) มีอิทธิพลต่อผลการดาเนินงาน
สมดุลของผู้ขายสินค้าออนไลน์ในจังหวัดนครราชสีมา
โดยเฉพาะทุ นมนุ ษย์ ด้ านความสามารถของผู้ ขาย
สินค้าออนไลน์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรีวรรณ
เจริญรูป, พวงทอง วังราษฎร์ และนภาภรณ์ ทรัพย์กุล
มงคล (2560) กล่าวว่าทุนมนุษย์มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับผลการดาเนินงานในเชิงปริมาณของบริษัทจด
ทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Feilicio et al,. (2014) ซึ่งผล
การศึกษาชี้ให้เห็นว่าทุนมนุษย์ของพนักงานในธุรกิจ
SMEs มีอิทธิพลทางตรงกับผลการดาเนินงานของ
ธุรกิจ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรวรรณ ไพโร
จนวุฒิพงศ์ และคณะ (2560) ผลการศึกษาแสดงให้
เห็นว่าการจัดการทุนมนุษย์เป็นตัวแปรมีอิทธิพลเชิง
บวกเป็นตัวแปรคั่นกลางเชื่อมโยงระหว่างการจัดการ
ความรู้และผลการดาเนินงานขององค์การ นอกจากนี้
ยั งสอดคล้ องกั บงานวิจั ยของ นุ ช สั ทธาฉัตรมงคล
และคณะ (2562) ผลการวิจัยแสดงว่าการพัฒนาทุน
มนุษย์ของบุคคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ต้องพัฒนา
ด้านความรู้ เกี่ ยวกั บการบริ หารจั ดการ ด้านทั กษะ
ภาษาอั งกฤษ เป็ นต้ น สอดคล้ องกั บงานวิ จั ย ของ
Najib et. al., (2019) ผลการวิจัยแสดงว่าตัวแปรทุน
มนุ ษย์ มีอิ ทธิ พลเชิ งบวกกั บผลการดาเนิ นงานของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเมือง
Rawalpindi และ Islamabad ประเทศปากีสถาน
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
จากผลการวิ จั ยสามารถสรุ ปเป็ น ข้ อเสนอ
แนะได้ 2 มุมมอง ดังนี้
1. มุมมองด้านการเติบโตของธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบการขายออนไลน์ให้กับผู้ซื้อ
โดยตรงไม่ผ่ านคนกลาง เรี ยกว่า B2C จู งใจให้ มี
แนวโน้ มของจ านวนผู้ ขายสิ นค้ า ออนไลน์ เพิ่ มขึ้ น
ก่ อ ให้ เกิ ด การแข่ งขั น ที่ รุ น แรงในธุ ร กิ จ ออนไลน์
โดยผู้ขายรายใหม่สามารถเข้าสู่ตลาดออนไลน์ได้ง่าย

เนื่องจากใช้เงินลงทุนในการเริ่มต้นธุรกิจไม่สู งมาก
เมื่อพิจารณามูลค่าของธุรกิจออนไลน์ที่มีผลต่อการ
เพิ่มขึ้นของรายได้ในครัวเรือนและรายได้ของประเทศ
ไทย ผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรส่งเสริมให้ผู้ขายสินค้า
ออนไลน์สามารถดาเนินธุรกิจให้มีผลการดาเนินงาน
สมดุ ลทั้ งทางด้ านการเงิ น ด้ านลู กค้ า ด้ าน
กระบวนการบริหารภายในที่มีประสิทธิภาพและให้
เกิดความยั่งยืน
จากผลการวิ จั ย นี้ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ปั จ จั ย ทุ น
มนุ ษ ย์ ที่ ถู ก สะสมในตั ว บุ ค คลของผู้ ข ายสิ น ค้ า
ออนไลน์ ได้ แ ก่ ความรู้ ทั ก ษะ ความสามารถ
โดยได้รับมาจากการศึกษาในสถาบันการศึกษาหรือ
ผ่านการอบรมนั้น มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผล
ก า ร ด า เ นิ น ง า น ส ม ดุ ล โ ด ย ทุ น ม นุ ษ ย์ ด้ า น
ความสามารถมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการ
ด าเนิ น งานสมดุ ล มากที่ สุ ด เมื่ อ พิ จ ารณาความ
สามารถของผู้ขายออนไลน์ทั้ง 3 กลุ่ม ปัจจัยย่อย
พบว่า ผู้ ขายสิ น ค้าออนไลน์ควรได้รับการพัฒ นา
ความสามารถในการประยุ กต์ แ นวความคิ ดหรื อ
หลั กการต่าง ๆ เพื่อนามาแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับ
งานขาย รองลงมาคือ ความสามารถในการเขียน
โต้ตอบเกี่ยวกับงานขายให้ มีความชัดเจนมากขึ้น
ซึ่งหากผู้ขายสิ นค้าออนไลน์พัฒ นาความสามารถ
เหล่านั้น จะส่งผลต่อผลการดาเนินงานสมดุลที่เพิ่ม
มากขึ้น
2. มุม มองด้ านหน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ
การให้ ค วามรู้ กั บ ผู้ ข ายสิ น ค้ า ออนไลน์ ได้ แ ก่
สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน สามารถ
นาผลการวิจัยนี้ ไปพัฒ นาปรับปรุงหลั กสู ตรให้ มี
ความทันสมัยและตรงกับความต้องการของอาชี พ
ต่ า ง ๆ มากขึ้ น โดยเฉพาะอาชี พ ผู้ ข ายสิ น ค้ า
ออนไลน์ เนื่ อ งจากมี แ นวโน้ ม อั ต ราการเติ บ โต
เพิ่มขึ้น จึงเป็นไปได้ว่าผู้ขายสินค้าออนไลน์อาจมี
ความต้องการค้นหาความรู้เพิ่มเติม เช่น ความรู้ใน
เรื่องของภาษา ความรู้เรื่องการขายและการตลาด
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