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บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมปัจจัยด้าน

องค์การปัจจัยปฏิสัมพันธ์และผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของธุรกิจเครื่องทำความเย็นของประเทศไทยและประเทศ

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามผลการวิจัยพบว่า(1)ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารของประเทศไทย

ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ46-50ปีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีตำแหน่งงานผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ืออาวุโสประสบการณ์

การทำงานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์20ปีปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารของประเทศสาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนามส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 46-50ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรีตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

ประสบการณ์การทำงานมากกว่า20ปี กลุ่มตัวอย่างของผู้บริหารประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนามให้ความสำคัญด้านการพัฒนาทางด้านการแข่งขันมากที่สุด  สำหรับปัจจัยองค์การตัวอย่างผู้บริหาร2

ประเทศให้ความสำคัญ เรื่องนโยบายมากที่สุดสำหรับปัจจัยปฏิสัมพันธ์กลุ่มตัวอย่างผู้บริหารประเทศไทย ให้

ความสำคญัดา้นการเอาใจใสใ่นการจัดซ้ือมากท่ีสุดในขณะท่ีกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนามให้ความสำคัญด้านการจูงใจในการจัดซื้อมากที่สุด  (2)ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ กับตำแหน่งงานที่

แตกต่างกันมีผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของธุรกิจเครื่องทำความเย็นแตกต่างกัน (3)ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมมี

อิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของธุรกิจทำความเย็นประเทศไทยในด้านความพึงพอใจและด้านภาพลักษณ์

ส่วนปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมไม่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของธุรกิจเครื่องทำความเย็นของประเทศ

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม(4)ปัจจัยองค์การมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของธุรกิจเครื่องทำความเย็น

ของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้านความพึงพอใจ ด้านภาพลักษณ์ที่ดี การแนะนำ

บอกต่อและด้านการซื้อซ้ำ (5)ปัจจัยปฏิสัมพันธ์มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของธุรกิจเครื่องทำความเย็น

ของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้านความพึงพอใจด้านภาพลักษณ์ที่ดีด้านการแนะนำ

บอกต่อและด้านการซื้อซ้ำ



คำสำคัญ :ปัจจัยผู้ซื้อตลาดอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตลาดอาเซียน
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ABSTRACT 

This researchaimed to surveypersonal factors,environmental factors,organizational

factors, interactive factors,andbusinessoperationsachievementofchillerbusinessofThailand

andSocialistRepublicofVietnamtoASEANMarket.Theresultsoftheresearchrevealedthat,(1)

forpersonalfactors,mostofindustrialmarketbuyerexecutivesofthesampledgroupinThailand

wereaged46-50years,completingthebachelor’sdegree,whosepositionwasseniorpurchasing

divisionmanager,with20-yearexperiencesinworkinginelectronicsindustry,forpersonalfactors,

mostof industrialmarketbuyerexecutivesof thesampledgroup inVietnamwereaged46-50

years,completingbachelor’sdegree,whosepositionwasmanagingdirector,withmorethan20-

yearexperiences inworking inelectronics industry, thesamplegroupsof themanagement in

ThailandandSocialistRepublicofVietnamemphasizedcompetitivefactorsinthemostlevel,for

organizationalfactors,themanagementinThailandandinSocialistRepublicofVietnamemphasized

thepolicies in themostmanner, for interactive factorsof themanagement inThailand, they

emphasizedtheattentioninthemostmanner,meanwhile,themanagementinVietnamemphasized

themotivation in themostmanner; (2) forpersonal factors,differentagesandpositionshave

differentbusinessoperatingachievementofchillersbusinessinThailandandinSocialistRepublic

ofVietnam;(3)forenvironmentalfactors,ithadimpactonthebusinessoperatingachievementof

chillersinThailandonsatisfactionandonimage,forenvironmentalfactors,therewerenoimpact

onthebusinessoperatingachievementofchillersinVietnam;(4)fororganizationalfactors,there

were impacton thebusinessoperationsachievementofchillersbusiness inThailandand in

SocialistRepublicofVietnamonsatisfactionandgoodimage,wordofmouth,andrepurchase;(5)

for interactive factors, therewere impacton thebusinessoperationsachievementofchiller

businessinThailandandinSocialistRepublicofVietnamonsatisfactionandgoodimage,wordof

mouth,andrepurchase.



Keywords :BuyersFactor,IndustrialMarket,Chiller,PerformanceAchievement,ASEANMarket

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

ประเทศไทยและประเทศเวียดนามเป็นคู่ค้า

อันดับหนึ่งในสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ

เป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในกิจกรรมต่างๆ ของ

อาเซียนมาโดยตลอดในปีพ.ศ.2558ประเทศไทยและ

ประเทศสมาชิกของอาเซียนจะรวมตัวกันเป็นประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (ASEANEconomicCommunity:

AEC) อย่างสมบูรณ์ การก้าวไปสู่การเป็นประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนดังกล่าวนับเป็นโอกาสของการเติบโต

ทางเศรษฐกิจของไทยและเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจเคร่ือง

ทำความเย็นของประเทศไทย(สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมพ.ศ.2554)แต่ในขณะเดียวกัน

ผลกระทบจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ก็

อาจเป็นภัยคุกคามต่อธุรกิจเครื่องทำความเย็นได้เช่น

กัน เนื่องจากมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงอุตสาหกรรม

เคร่ืองทำความเย็นในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนามมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องความ

ต้องการการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติมากขึ้นการสร้าง

โรงงานเพ่ิมข้ึนความต้องการเคร่ืองทำความเย็นมีแนวโน้ม

สูงขึ้นรวมทั้งการเพิ่มเม็ดเงินลงทุนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง
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อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นมี

แนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จากการเปิดAEC (ข้อมูล

ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องทำความเย็นสภาอุตสาหกรรมเครื่อง

ทำความเย็นพ.ศ.2554)แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีการเปิด

การค้าเสรีเกิดข้ึนสภาพการแข่งขันท้ังปัจจัยภายในประเทศ

ปัจจัยและภายนอกประเทศมีความรุนแรงมากขึ้นโดย

สินค้าท่ีเป็นเคร่ืองใช้ไฟฟ้านำเข้าจากประเทศจีนซ่ึงมีราคา

ถูกกว่าประเทศไทยการดำเนินงานของธุรกิจเครื่องที

ความเย็นจะต้องมีการพัฒนาด้านภาพลักษณ์ท่ีดีให้ลูกค้ามี

ความพึงพอใจในสินค้า เพื่อลูกค้าจะได้ตัดสินใจซื้อสินค้า

และสามารถแนะนำบอกต่อถ้าสินค้าใช้ดีและการซื้อซ้ำ

เมื่อมีความต้องการซื้อเพิ่มหรือมีการขยายโรงงาน

จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาดัง

กล่าวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยผู้ซื้อตลาดอุตสาหกรรม

ท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิต่อการดำเนินงานของธุรกิจเคร่ือง

ทำความเย็นของประเทศไทยและประเทศสาธารณะรัฐ

สังคมนิยมเวียดนามโดยเฉพาะในประเทศไทยและประเทศ

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เนื่องจากเป็นสมาชิก

AECที่มีความต้องการใช้เครื่องทำความเย็นค่อนข้างสูง

ทั้งนี้เพื่อนำผลการวิจัยมาวางแผนในด้านปรับกลยุทธ์

ทางการตลาดท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้ซ้ือตลาด

อุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นของประเทศไทยและ

ประเทศเวียดนามสู่ตลาดอาเซียนต่อไป



วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.เพ่ือสำรวจปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยด้านสภาพ

แวดล้อมปัจจัยด้านองค์การปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์และ

ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของธุรกิจเครื่องทำความเย็น

ของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม

2.เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับผลสัมฤทธ์ิ

การดำเนินงานของธุรกิจเครื่องทำความเย็นของประเทศ

ไทยและประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

3.เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยสภาพแวดล้อม

ของผู้ซื้อตลาดอุตสาหกรรมกับผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน

ของธุรกิจเครื่องทำความเย็นสู่ตลาดอาเซียนของประเทศ

ไทยและประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

4.เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยองค์การของ

ผู้ซื้อตลาดอุตสาหกรรมกับผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของ

ธุรกิจเครื่องทำความเย็นสู่ตลาดอาเซียนของประเทศไทย

และประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

5.เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยปฏิสัมพันธ์

ของผู้ซื้อตลาดอุตสาหกรรมกับผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน

ของธุรกิจเคร่ืองทำความเย็นของประเทศไทยและประเทศ

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม



แนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการวิจัยครั้งนี้มีแนวคิดทฤษฎีและผลงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้องสรุปได้ดังนี้

1.ตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อเครื่องทำความเย็นทฤษฏีที่สำคัญในการวิจัยได้แก่

พฤติกรรมผู้ซื้อตลาดอุตสาหกรรมของ Kotler and

Armstrong(2012)กล่าววา่การตัดสินใจซ้ือขององค์การ

นั้นมักจะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ เช่นอายุการ

ศึกษาตำแหน่งงานประสบการณ์การทำงาน

2.งานวิจัยของสาระสิทธิ์ชวลิตสุนทร(2551)

ได้วิจัยเรื่อง“การเลือกซื้อคอมเพรสเซอร์สำหรับระบบ

ทำความเย็นของลูกค้าบริษัทแคนฟอส์ส (ประเทศไทย)

จำกัดผลการวิจัยพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลอายุ36-45ปี

พฤติกรรมการเลือกซื้อได้รับทราบข้อมูลจากพนักงาน

บริษัทฝ่ายจัดซื้อเป็นผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อและ

สอดคล้องกับงานวิจัยของสุวิกาพงษ์ตุ้ย (2551) การ

ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าไอทีของ

ตัวแทนจำหน่ายของบริษัท โปรเฟสดิสทริบิวชั่นจำกัด

ในจังหวัดเชียงใหม่ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพล

ลำดับแรก ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลมีค่าเฉลี่ยในระดับ

มากท่ีสุดรองลงมาคือปัจจัยปฏิสัมพันธ์และปัจจัยภายใน

องค์การมีค่าเฉล่ียในระดับมากและปัจจัยสภาพแวดล้อม

มีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย สำหรับปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ย

ความสำคัญสูงสุดลำดับแรกในแต่ละด้านมีดังนี้ ปัจจัย
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ส่วนบุคคลได้แก่อายุตำแหน่งงานปัจจัยสภาพแวดล้อม

ได้แก่ภาวะการแข่งขันของธุรกิจไอทีปัจจัยภายในองค์การ

ได้แก่ วัตถุประสงค์และนโยบายในการสั่งซื้อปัจจัยปฏิ

สัมพันธ์ ได้แก่อำนาจในการตัดสินใจของผู้มีอิทธิพลใน

การเลือกซื้อ

3.แนวคิดที่สำคัญที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แนวคิด

ผลสัมฤทธ์ิการดำเนินงานRichard(1998)กล่าวไว้ว่าการ

บริหารหมายถึงกระบวนการทำงานร่วมกันของบุคลากร

และทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ

สำหรับกิจกรรมที่ทำให้การบริหารประสบความสำเร็จ

เรียกว่าหน้าท่ีของผู้บริหารหรือหน้าท่ีการบริหารแนวคิด

ความพึงพอในของKotlerandKeller(2010)กล่าวไว้

ว่าความพึงพอใจคือระดับความรู้สึกของบุคคลซึ่งจะ

เป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างผลงานที่รับรู้จาก

สินค้าหรือบริการที่ได้รับกับความคาดหวัง ของบุคคล

นั้นๆและการวัดความสำเร็จในการดำเนินงานของใน

เรื่องภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาลูกค้าความพึงพอใจของ

ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำและการแนะนำบอกต่อลูกค้า

รายอื่นKotler (2000)อธิบายถึงภาพลักษณ์ (Image)

ว่าเป็นองค์รวมของความเช่ือความคิดและความประทับใจ

ที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งทัศนคติและการกระทำใดๆ

ที่คนเรามีต่อสิ่งนั้นจะมีความเกี่ยวพันอย่างสูงกับภาพ

ลักษณ์ของสิ่งนั้นๆและสอดคล้องกับงานวิจัยที่กล่าว

ว่าความพึงพอใจคือระดับความรู้สึกของบุคคลซึ่งจะ

เป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างผลงานที่รับรู้จาก

สินค้าหรือบริการที่ได้รับกับความคาดหวัง ของบุคคล

นั้นๆและการวัดความสำเร็จในการดำเนินงานของใน

เรื่องภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาลูกค้าความพึงพอใจของ

ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำและการแนะนำบอกต่อลูกค้า

รายอ่ืนและสอดคล้องกับงานวิจัยของErickMelquiond

(2011)ได้ศึกษาเร่ืองผลสัมฤทธ์ิการดำเนินงานของเคร่ือง

ปั๊มความร้อน(heatpumps)และเครื่องทำความเย็นมี

การเน้นโปรแกรมการให้ใบรับประกันเครื่องจักรLiquid

ChillingPackageเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพในการใช้

พลังงานและในด้านความพึงพอใจของลูกค้ามีการให้

ประกาศนียบัตรรับประกัน(certification)จากหน่วย

งานภายนอกได้รับความสำคัญเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากใน

อุตสาหกรรมผลิตChiller



องค์ประกอบของตัวแปร 

องค์ประกอบตัวแปรที่ทำการศึกษา ได้แก่

ตัวแปรต้นและตัวแปรตามดังนี้

ตัวแปรต้นประกอบด้วย (1)ปัจจัยส่วนบุคคล

ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน อายุงาน

ประสบการณ์ทำงาน(2)ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมได้แก่

พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสภาพการจัดหาการเปล่ียนแปลง

ทางเทคโนโลยีการเปล่ียนแปลงทางการเมืองและกฎหมาย

การพัฒนาการแข่งขัน (3) ปัจจัยด้านองค์การได้แก่

วัตถุประสงค์นโยบายวิธีการปฏิบัติ โครงสร้างการจัด

องค์การ (4)ปัจจัยปฏิสัมพันธ์ อำนาจหน้าที่ การรับรู้

ความเอาใจใส่การชักจูง

ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน

(Organizationperformance)ของธุรกิจเคร่ืองทำความ

เย็นประกอบด้วย(1)ความพึงพอใจ(2)ด้านภาพลักษณ์

(3)ด้านการซื้อซ้ำ(4)การแนะนำบอกต่อ



กรอบแนวคิดการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องและนำมากำหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยที่

แสดงถึงองค์ประกอบของตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย

ดังภาพ1
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สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานที่1ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริหารที่

แตกต่างกันมีผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของธุรกิจเครื่อง
ทำความเย็นประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามแตกต่างกัน(H1)

สมมติฐานที่2ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของผู้
ซื้อตลาดอุตสาหกรรมมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์การดำเนิน
งานของธุรกิจเคร่ืองทำความเย็นประเทศไทยและประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม(H2)

สมมติฐานท่ี3ปัจจัยด้านองค์การของผู้ซ้ือตลาด
อุตสาหกรรมมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของ
ธุรกิจเครื่องทำความเย็นประเทศไทยและประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม(H3)

สมมติฐานที่ 4ปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ของผู้ซื้อ
ตลาดอุตสาหกรรมมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน
ของธุรกิจเครื่องทำความเย็นประเทศไทยและประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม(H4)



วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจโดยใช้เทคนิค

การวิจัยเชิงปริมาณประชากรท่ีศึกษาคร้ังน้ีได้แก่ผู้บริหาร
ผู้ซื้อเครื่องทำความเย็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ใน
ประเทศไทย 85 แห่ง (การนิคมอุสาหกรรมการนิคม
อุตสาหกรรมพระนครศรีอยุธยา,ม.ป.ป.)และประเทศ
เวียดนาม85แห่งกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารระดับสูง
คือกรรมการผู้จัดการผู้จัดการฝ่ายอาวุโสผู้จัดการฝ่าย
จัดซื้ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยจำนวน
255คนและประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
จำนวน225คนผู้วิจัยใช้การคำนวณขนาดตัวอย่างจาก
สูตร (TaroYamane,1967)การศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธี
การสุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน(multi-stagerandom
sampling)โดยแบ่งเป็น4ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ
(stratifiedrandomsampling)โดยการแบ่งประชากร
จากกลุ่มสถานประกอบการ4นิคมอุตสาหกรรมในประเทศ
ไทยจากทั้งหมด 47 นิคม ได้แก่ โรจนะ บางปะอิน

ภาพ 1องค์ประกอบของตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย
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บ้านหว้านวนครซึ่งเลือก4นิคม170แห่ง เพราะมี
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มากท่ีสุดและประเทศเวียดนาม
สุ่มแบบเจาะจงที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้เพราะเป็น
เมืองที่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุดเลือก170
แห่ง

ขั้นตอนที่ 2 สุ่มตัวอย่างบริษัทผู้ซื้อเครื่อง
ทำความเย็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
และประเทศเวียดนามอย่างง่ายในสัดส่วนร้อยละ50

ขั้นตอนที่ 3 ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างบริษัทผู้
ซ้ือเคร่ืองทำความเย็นของประเทศไทย85บริษัทประเทศ
เวียดนาม85บริษัท

ข้ันตอนท่ี4การสุ่มกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารบริษัท
ละ3คือกรรมการผู้จัดการผู้จัดการฝ่ายอาวุโสผู้จัดการ
ฝ่ายจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย255คนและ
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม255คน

การเก็บรวมรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ โดย
แบ่งข้อมูลออกเป็น2ประเภทคือ

1.ข้อมูลปฐมภูมิ (primarydata)ทำการเก็บ
รวมรวมดังนี้

1.1ผู้วิจัยได้เกินทางไปแจกแบบสอบถามแก่
กลุ่มตัวอย่างในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามรวม510ชุดระยะเวลาการเก็บรวม
รวมข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคมพ.ศ.2556–มีนาคมพ.
ศ.2556

1.2สัมภาษณ์ผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
โดยนำผลการวิจัยเชิงปริมาณไปทดสอบถามความคิดเห็น

2.แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ(secondarydata)เป็น
ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารที่มีผู้ศึกษาไว้แล้ว เช่นงาน
วิจัยหนังสือเอกสารและตำราทางวิชาการอินเตอร์เน็ต
เป็นต้น


รูปแบบการวิจัยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถาม(questionnaire)และ
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก(Indepthinterview)

การหาคุณภาพของเครื่องมือใช้วิธีการหาค่า
ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการ
หาค่าความเที่ยงตรงด้วยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ3ท่านตาม
เทคนิคการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามกับ
วัตถุประสงค์(IndexofItemObjectiveCongruence

IOC)โดยข้อคำถามมีค่าIOCมากกว่า0.6ทุกข้อสำหรับ
การหาค่าความเชื่อมั่น ของแบบสอบถามที่ ได้ค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟาแบบสอบถามการวิเคราะห์ข้อมูลและ
สถิติที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยค่าความถี่ ร้อยละค่า
เฉลี่ยเลขคณิตส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบ
สมมติฐานได้แก่ F-testวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ
(multipleregression)


ขอบเขตการทำวิจัย 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยเร่ืองปัจจัย
ผู้ซื้ออุตสาหกรรมที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ต่อการดำเนิน
งานของธุรกิจเครื่องทำความเย็นสู่ตลาดอาเซียนของ
ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้

เนื้อหาที่ทำการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ ปัจจัย
ส่วนบุคคลของผู้บริหารผู้ซื้อเครื่องทำความเย็นในตลาด
อาเซียนปัจจัยสภาพแวดล้อมผู้ซื้อตลาดอุตสาหกรรม
ปัจจัยองค์การของผู้ซื้อตลาดอุตสาหกรรมปัจจัยด้านปฏิ
สัมพันธ์ของผู้ซื้อตลาดอุตสาหกรรมผลสัมฤทธิ์ต่อการ
ดำเนินงานของธุรกิจเครื่องทำความเย็นในประเทศไทย
และประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมได้แก่ (1)ด้านความ
พึงพอใจ(2)ด้านภาพลักษณ์(4)ด้านการซื้อซ้ำ(5)ด้าน
การแนะนำบอกต่อ

ประชากรท่ีศึกษาคร้ังน้ีได้แก่กรรมการผู้จัดการ
ผู้บรหิารฝา่ยอาวุโสผู้จัดการฝา่ยจัดซื้อและหวัหนา้แผนก
ฝ่ายการฝ่ายจัดซื้อของบริษัทผู้ซื้อเครื่องทำความเย็นใน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยและประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจำนวน1,020คน

ระยะเวลาในการดำเนินงานการวิจัยระหว่าง
เดือนธันวาคมพ.ศ.2555–พฤษภาคมพ.ศ.2556
และเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคมพ.ศ.2556มีนาคม
พ.ศ.2556


ผลการวิจัย 

ตอนที่1คุณลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยการสำรวจเชิงพรรณนานำเสนอข้อมูลเป็น
จำนวนและร้อยละดังนี้ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริหาร
ผู้ซื้อเครื่องทำความเย็นของกลุ่มตัวอย่างประเทศไทย
ส่วนใหญ่ เป็นอายุ 46 -50 มี ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ตำแหน่งงานผู้จัดการฝ่ายจัดซื้ออาวุโส
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 ประสบการณ์การทำงานในด้านการเป็นผู้
บริหาร 20 ปี ประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์20ปี

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริหารผู้ซ้ือเคร่ืองทำความ
เย็นของกลุ่มตัวอย่างประเทศส่วนใหญ่เป็นอายุ46-50
ปีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ตำแหน่งงานกรรมการ
ผู้จัดการประสบการณ์การทำงานในด้านการเป็นผู้บริหารมี
20ปีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
20ปี



ตอนที่2ผลทดสอบสมมติฐาน
2.1ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัย

ส่วนบุคคลของผู้บริหารผู้ซื้อตลาดอุตสาหกรรมกับผล
สัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของธุรกิจเครื่องทำความเย็น
ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

(ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี1)จากการวิเคราะห์
โดยใช้สถิติทดสอบF-testสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียวOne–wayANOVAพบว่าอายุ ระดับการ
ศึกษาตำแหน่งงานประสบการณ์ด้านการเป็นผู้บริหาร
ที่แตกต่างกันทำให้ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานแตกต่าง
กันดังแสดงในตาราง1

ตาราง 1 
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับผลสัมฤทธิ์โดยรวมการดำเนินงานของธุรกิจเครื่องทำความเย็นของประเทศไทยและ
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

 ประเทศไทย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ปัจจัยส่วนบุคคล สถิติ Sig. สถิติ Sig.
อายุ F=4.74 0.003 F=3.032* 0.030
ระดับการศึกษา F=.399 0.672 F=.992 0.338
ตำแหน่งงาน F=5.004 0.002 F=3.032* 0.030
อายุงาน F=1.991 0.139 F=1.991 0.139
ประสบการณ์ F=1.854 0.332 F=1.220 0.303
*ระดับนัยสำคัญα=.05

*ระดับนัยสำคัญ(α)=.05

**ระดับนัยสำคัญ(α)=.01

จากการทดสอบสมมติฐานดังกล่าวข้างต้นทั้ง
สองประเทศมีคุณลักษณะอันประกอบด้วยอายุการทำงาน
ประสบการณ์ที่แตกต่างกันของผู้บริหารประเทศไทยมี
ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานไม่แตกต่างกันส่วนอายุกับ
ตำแหน่งงานที่แตกต่างกันมีผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงาน


แตกต่างกันในระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05
2.2ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ิงแวดล้อมท่ีมีอิทธิพล

ต่อผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของธุรกิจเครื่องทำความ
เย็นประเทศไทย

ตาราง 2  
การวิเคราะห์สมการถดถอยของผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานธุรกิจ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมโดยรวม ของธุรกิจเครื่อง
ทำความเย็นของประเทศไทย 

ตัวแปร คา่สมัประสทิธิถ์ดถอย(b) t Sig.t
ดัชนีบอกภาวะร่วมเส้นตรงพหุ

Tolerance VIF

ค่าคงที่ 3.946 19.918** .000  
ค่าเฉล่ียพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ .061 3.382** .001 1.00 1.00

R2=0.040,SEE=0..529,F=11.441sig.ofF=.001a  
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*ระดับนัยสำคัญ(α)=.05

**ระดับนัยสำคัญ(α)=.01

จากตาราง2ผลการวิเคราะห์พบว่าตัวแปรอิสระ
จำนวน1ตัว(จากตัวแปรต้นจำนวนท้ังหมด5ตัว)ได้แก่
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์การ
ดำเนินงานด้านโดยรวม ของธุรกิจเครื่องทำความเย็น
ประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญที่ .01 โดยที่ตัวแปรการ
พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ มีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยเท่ากับ
.061ค่า t เท่ากับ3.382 โดยตัวแปรอิสระนี้สามารถ
อธิบายความผันแปรของตัวแปรตามได้ประมาณร้อยละ
4.0สำหรับค่าสัดส่วนความแปรปรวนในตัวแปรที่อธิบาย
ไม่ได้ด้วยตัวแปรอื่นๆ (Tolerance)และค่าVIFมีค่ามี
ค่าเข้าใกล้1แสดงว่าตัวแปรอิสระแต่ละตัวไม่มีปัญหา
ความสัมพันธ์กัน (ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์  และอัจฉรา
ชำนิประศาสน์,2547)

ผลการวิเคราะห์สามารถเขียนเป็นสมการเชิง
เส้นแสดงความสัมพันธ์ประเทศไทยได้ดังนี้

ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของธุรกิจโดยรวม=
3.946+.161(การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ)

ผลการวิเคราะห์ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามพบว่าตัวแปรอิสระจำนวนทั้งหมด5ตัวได้แก่
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและกฎหมายไม่มีอิทธิพล
ต่อผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานด้านการแนะนำบอกต่อของ
ธุรกิจเครื่องทำความเย็นประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามอย่างมีนัยสำคัญที่ .05 โดยที่ไม่มีตัวแปรใดมี
ความสัมพันธ์

2.3ผลการวิเคราะห์ปัจจัยองค์การที่มีอิทธิพล
ต่อผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของธุรกิจเครื่องทำความ
เย็นประเทศไทยประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ตาราง 3 
การวิเคราะห์สมการถดถอยของ ปัจจัยองค์การ ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานธุรกิจเครื่องทำความเย็นของ
ประเทศไทย 


ตัวแปร


ค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอย(b)

t Sig.
ดัชนีบอกภาวะร่วมเส้นตรงพหุ
Tolerance VIF

ค่าคงที่ 5.204 14.293 .000  

นโยบาย -.368 -3.131** .002 .424 2.358

วิธีการปฏิบัติ .222 2.235* .026 .424 2.358

R2=.030,SEE=.487,F=4.924,SigofF=.008

จากตาราง3ผลการวิเคราะห์พบว่าตัวแปรอิสระ
จำนวน2ตัว(จากตัวแปรต้นจำนวนท้ังหมด5ตัว)ได้แก่
นโยบายและวิธีการปฏิบัติมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์การ
ดำเนินงาน ของธุรกิจเครื่องทำความเย็นประเทศไทย
อย่างมีนัยสำคัญที่ .01 โดยที่ตัวแปรนโยบายมีค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ - .368ค่า t เท่ากับ -3.131
และตัวแปรวิธีการปฏิบัติมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ

.222ค่าtเท่ากับ2.235โดยตัวแปรอิสระกล่าวน้ีสามารถ
อธิบายความผันแปรของตัวแปรตามได้ประมาณร้อยละ
3.0สำหรับค่าสัดส่วนความแปรปรวนในตัวแปรที่อธิบาย
ไม่ได้ด้วยตัวแปรอื่นๆ (Tolerance)และค่าVIFมีค่ามี
ค่าเข้าใกล้1แสดงว่าตัวแปรอิสระแต่ละตัวไม่มีปัญหา
ความสัมพันธ์กัน
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ตาราง 4 
การวิเคราะห์สมการถดถอยของ ปัจจัยองค์การ ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของธุรกิจเครื่องทำความเย็น
ประเทศเวียดนาม 

ตัวแปร



ค่าสัมประสิทธิ์

ถดถอย(b)
t Sig. ดัชนีบอกภาวะร่วมเส้นตรงพหุ

Tolerance VIF
ค่าคงที่ 4.124 12.741** .000  
วิธีการปฏิบัติ .287 4.114** .000 .671 1.489
วัตถุประสงค์ -.203 -2.318* .021 .671 1.489
R2=.055,SEE=.664,F=8.462,SigofF=.000

*ระดับนัยสำคัญ(α)=.05

**ระดับนัยสำคัญ(α)=.01

*ระดับนัยสำคัญ(α)=.05

ฃ**ระดับนัยสำคัญ(α)=.01

จากตาราง4ผลการวิเคราะห์พบว่าตัวแปรอิสระ
จำนวน2ตัว(จากตัวแปรต้นจำนวนท้ังหมด5ตัว)ได้แก่
วัตถุประสงค์และวิธีการปฏิบัติมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิ
การดำเนินงานของธุรกิจเครื่องทำความเย็นประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างมีนัยสำคัญที่ .01
โดยท่ีตัวแปรวิธีการปฏิบัติ มีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยเท่ากับ
.287ค่าtเท่ากับ4.114และตัวแปรวัตถุประสงค์มีค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ  -.203ค่า t เท่ากับ -2.318
โดยตัวแปรอิสระกล่าวนี้สามารถอธิบายความผันแปร

ของตัวแปรตามได้ประมาณร้อยละ5.5สำหรับค่าสัดส่วน
ความแปรปรวนในตัวแปรที่อธิบายไม่ได้ด้วยตัวแปรอื่นๆ
(Tolerance)และค่าVIFมีค่ามีค่าเข้าใกล้1แสดงว่า
ตัวแปรอิสระแต่ละตัวไม่มีปัญหาความสัมพันธ์กัน


2.4ผลการวิเคราะห์ปัจจัยปฏิสัมพันธ์ท่ีมีอิทธิพล

ต่อผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของธุรกิจเครื่องทำความ
เย็นประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

ตาราง 5 
การวิเคราะห์สมการถดถอยของ ปัจจัยปฏิสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของธุรกิจเครื่องทำความ
เย็นประเทศไทย 

ตัวแปร


ค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอย(b)

t Sig.
ดัชนีบอกภาวะร่วมเส้นตรงพหุ

Tolerance VIF

ค่าคงที่ 3.826 11.387** .000  

ความเอาใจใส่ .168 2.346* .020 1.000 1.000

R2=.017,SEE=.534,F=5.503,SigofF=.020

จากตาราง5ผลการวิเคราะห์พบว่าตัวแปรอิสระ
จำนวน 1 ตัว (จากตัวแปรต้นจำนวนทั้งหมด 4 ตัว)
ประกอบด้วยความเอาใจใส่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์การ
ดำเนินงานด้านความพึงพอใจของธุรกิจเครื่องทำความ
เย็นประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญที่ .01 โดยที่ตัวแปร
ความเอาใจใส่ มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ .193ค่า

tเท่ากับ2.993โดยตัวแปรอิสระกล่าวนี้สามารถอธิบาย
ความผันแปรของตัวแปรตามได้ประมาณร้อยละ 3.0
สำหรับค่าสัดส่วนความแปรปรวนในตัวแปรที่อธิบายไม่
ได้ด้วยตัวแปรอื่นๆ (Tolerance)และค่าVIFมีค่ามีค่า
เข้าใกล้1แสดงว่าตัวแปรอิสระแต่ละตัวไม่มีปัญหาความ

สัมพันธ์กัน
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*ระดับนัยสำคัญ(α)=.05

**ระดับนัยสำคัญ(α)=.01

ตาราง 6 
การวิเคราะห์สมการถดถอยของ ปัจจัยปฏิสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของธุรกิจเครื่องทำความ
เย็นประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

ตัวแปร


ค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอย(b)

t Sig. ดัชนีบอกภาวะร่วมเส้นตรงพหุ

Tolerance VIF
ค่าคงที่ 3.556 10.967 .000  
การรับรู้ .173 2.389* .018 1.000 1.000
R2=.018,SEE=.692,F=5.707,SigofF=.018

จากตาราง6ผลการวิเคราะห์พบว่าตัวแปรอิสระ
จำนวน1ตัว(จากตัวแปรต้นจำนวนท้ังหมด5ตัว)ได้แก่
การรับรู้  มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของ
ธุรกิจเครื่องทำความเย็นประเทศเวียดนามอย่างมีนัย
สำคัญที่ .05โดยที่ตัวแปรวัตถุประสงค์มีค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยเท่ากับ  .173ค่า t เท่ากับ2.389 โดยตัวแปร
อิสระกล่าวนี้สามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปร
ตามได้ประมาณร้อยละ 1.8 สำหรับค่าสัดส่วนความ
แปรปรวนในตัวแปรที่อธิบายไม่ได้ด้วยตัวแปรอื่นๆ
(Tolerance)และค่าVIFมีค่ามีค่าเข้าใกล้1แสดงว่า
ตัวแปรอิสระแต่ละตัวไม่มีปัญหาความสัมพันธ์กัน


อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาเปรียบเทียบพบว่าปัจจัยส่วน
บุคคลด้านอายุและตำแหน่งงานที่แตกต่างกันทำให้ผล
สัมฤทธ์ิการดำเนินงานของธุรกิจเคร่ืองทำความเย็นประเทศ
ไทยและประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแตกต่าง
กัน ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับทฤษฎีพฤติกรรมผู้ซื้อ
ตลาดธุรกิจ(Koter&Armstrong,2012,p.198)ผู้ซื้อ
ทางธุรกิจมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อนักการ
ตลาดบางคนนึกว่าอิทธิพลสำคัญในการตัดสินใจซื้อคือ
ภาวะทางเศรษฐกิจบางคนคิดว่าผู้ซื้อชอบผู้จัดหาที่เสนอ
ราคาต่ำสุดหรือมีสินค้าคุณภาพดีที่สุดหรือให้บริการมาก
ที่สุด พวกเขาจึงมุ่งที่ข้อเสนอที่ให้ผลประโยชน์ด้าน
เศรษฐกิจเป็นสำคัญอย่างไรก็ตามแท้จริงแล้วผู้ซื้อทาง
ธุรกิจจะตอบสนองต่อปัจจัยทั้งปัจจัยทางเศรษฐกิจและ
ปัจจัยส่วนตัวผู้ซ้ือทางธุรกิจไม่ใช่เคร่ืองคิดเลขท่ีไม่มีความ

รู้สึกแต่เป็นมนุษย์ชอบเข้าสังคมมีปฏิกิริยาตอบได้โดยใช้
ทั้งอารมณ์และเหตุผลดังนั้นปัจจัยสำคัญของพฤติกรรม
ผู้ซื้อทางธุรกิจจะประกอบด้วยปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
ปัจจัยองค์การปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ของสาระสิทธิ์ ชวลิตสุนทร (2551) ได้วิจัยเรื่อง“การ
เลือกซื้อคอมเพรสเซอร์สำหรับระบบทำความเย็นของ
ลูกค้าบริษัทแคนฟอส์ส (ประเทศไทย)จำกัดผลการ
วิจัยพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลอายุ 36-45ปีปริญญาตรี
ฝ่ายจัดซื้อเป็นผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากผลิตภัณฑ์เครื่องทำความเย็นเป็นผลิตภัณฑ์
ที่มีราคาสูง  มีคุณสมบัติเฉพาะที่ผู้ทำการตัดสินใจซื้อ
ต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการ
สั่งซื้อผลิตภัณฑ์นี้จึงจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การดำเนิน
งานธุรกิจ  ส่วนปัจจัยบุคคลด้านอื่น ได้แก่ ด้านระดับ
การศึกษาประสบการณการทำงานในด้านการเป็นผู้
บริหารประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ที่แตกต่างกันทำให้ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของธุรกิจ
เครื่องทำความเย็นไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องทำความเย็น เป็นอุปกรณ์ที่ต้องอาศัย
ความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์มากผู้ตัดสินใจซื้อมีระดับการ
ศึกษาสูงหรือมีประสบการณ์การทำงานในด้านการเป็น
ผู้บริหารมานานและประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ แต่อาศัยและการมีทักษะในการปฏิบัติ
งานด้านการสั่งซื้อตามตำแหน่งหน้าที่ก็เพียงพอต่อการ
ตัดสินใจซื้อที่จะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานธุรกิจ

ผลการวิจัยพบว่าอิทธิพลของปัจจัยสภาพ
แวดล้อมด้านการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ที่ส่งอิทธิพล
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ต่อผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของธุรกิจเครื่องทำความ
เย็นของประเทศไทย ส่วนปัจจัยด้านสภาพการจัดหา
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการพัฒนาและการ
แข่งขัน ไม่ส่งอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของ
ธุรกิจ  ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของสุวิกา พงษ์ตุ้ย
(2551)การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าไอทีทั้งนี้อาจเนื่องจากความผันผวนของเศรษฐกิจ
โลกและประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเร่ืองอัตราดอกเบ้ียเงินกู้
สูงภาวะน้ำมันแพงและอัตราเงินเฟ้อที่ส่งผลต่อการสั่ง
ซื้อ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและกฎหมาย
ได้แก่กฎหมายข้อบังคับกับสิ่งแวดล้อมมีผลต่อเครื่อง
ทำความเย็น กฎหมายข้อตกลงทางการค้า ข้อกีดกันมี
ผลทางภาษี และความมีเสถียรภาพของรัฐบาลส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของธุรกิจ มากกว่าปัจจัยด้าน
สภาพการจัดหาการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และ
การพัฒนาและการแข่งขันส่วนปัจจัยสภาพแวดล้อมของ
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 5ด้านได้แก่
ด้านเศรษฐกิจ สภาพการจัดหาการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและกฎหมาย
การพัฒนาด้านการแข่งขันไม่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์การ
ทำงานของธุรกิจเครื่องทำความเย็นประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามเน่ืองจากประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามพึ่งเปิดให้มีการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติและ
ยังเป็นประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมทำให้ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมไม่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน
ของธุรกิจเครื่องทำความเย็น

ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยองค์การด้านนโยบาย
และวิธีการปฏิบัติ  มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์การดำเนิน
งานของธุรกิจ  เครื่องทำความเย็นประเทศไทยและ
ปัจจัยองค์การด้านวัตถุประสงค์ และวิธีการปฏิบัติที่ส่ง
อิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของธุรกิจเครื่อง
ทำความเย็นประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม เป็นชาวต่างชาติการสั่งซื้อจึงมุ่งเน้นในเรื่อง
วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท
ต้องการคุณภาพของวัสดุที่ทำการซื้อให้อยู่ในมาตรฐาน
เพียงพอสำหรับการใช้งานและต้องการราคาท่ีเหมาะสม
ไม่สูงเกินคู่แข่งรวมท้ังวิธีการปฏิบัติท่ีมีการกำหนดระยะ
เวลาในการจัดซื้อเพื่อจะได้ซื้อได้ทันตามระยะเวลาที่
กำหนดและมีการวางแผนงานด้านการจัดซื้อเพื่อลด
ต้นทุนค่าใช้จ่าย ส่วนประเทศไทยยังมีปัจจัยในเรื่อง

นโยบายและวิธีการปฏิบัติ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การ
ดำเนินงานของธุรกิจเนื่องจากธุรกิจในประเทศไทยส่วน
ใหญ่มีการเจริญเติบโตมากกว่าประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม จึงมีปัจจัยในเรื่องนโยบายที่เน้น
ด้านสิ่งแวดล้อมเช่นการไม่ใช้วัตถุดิบในการผลิตชิ้นส่วน
ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมการกำหนดระยะเวลาการ
ส่งมอบสินค้าและบริการและการให้โอกาสในการทำ
ธุรกิจอย่างเป็นธรรมกับบริษัทผู้ขายสินค้า

ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยปฏิสัมพันธ์ ในด้านการ
เอาใจใส่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์การดำเนินของธุรกิจ
ทำความเย็นประเทศไทยและปัจจัยปฏิสัมพันธ์ในด้าน
การรับรู้มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของธุรกิจ
เคร่ืองทำความเย็นประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
มีเพียงปัจจัยปฏิสัมพันธ์ด้านการรับรู้ ส่งอิทธิพลต่อผล
สัมฤทธ์ิการดำเนินงานของธุรกิจซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด
การรับรู้ของKotler&Keller(2009,p.164)ซ่ึงกล่าว
ว่าเป็นการรับรู้ของบุคคลต่อการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ์
หรือบริการที่สัมพันธ์กับความคาดหวังของเขา หรือ
เป็นความรู้สึกของลูกค้าว่าพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจซึ่ง
เป็นผลลัพธ์จากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ในการ
ทำงานของผลิตภัณฑ์กับความคาดหวังของลูกค้า แสดง
ว่าการตัดสินใจซื้อเครื่องทำความเย็นขึ้นอยู่กับการรับรู้
ของผู้ตัดสินใจซื้อเป็นสำคัญมากกว่าปัจจัยอื่นๆดังนั้น
การรับทราบข้อมูลเครื่องทำความเย็นจากผู้ขายเครื่อง
ทำความเย็นไม่ว่าจะมาจากบริษัทที่เคยซื้อมาก่อนจาก
เว็บไซด์ของบริษัทผู้ขายเครื่องทำความเย็น หรือจาก
พนักงานขายที่รู้จักมาก่อนมีความสำคัญต่อการตัดสินใจ
ของผู้ซื้อ และจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานด้าน
ภาพลักษณ์ (Image)ตามแนวคิดของKotler (2000,
p.533) อธิบายถึงภาพลักษณ์ (Image)ว่าเป็นองค์
รวมของความเชื่อความคิดและความประทับใจที่บุคคล
มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งทัศนคติและการกระทำใดๆที่คน
เรามีต่อสิ่งนั้นจะมีความเกี่ยวพันอย่างสูงกับภาพลักษณ์
ของสิ่งนั้นๆ


ข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายใน
การประยุกต์ใช้ปัจจัยผู้ซื้อตลาดอุตสาหกรรมที่มีอิทธิพล
ต่อผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของธุรกิจเครื่องทำความ
เย็น ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามดังนี้
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1.ธุรกิจผู้ขายในอุตสาหกรรมเครื่องทำความ
เย็นควรให้ความสำคัญกับปัจจัยในด้านองค์การรองลง
มาคือปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและปัจจัยปฏิสัมพันธ์
ตามลำดับ โดยปัจจัยด้านองค์การควรเน้นในเรื่องการมี
วิธีการปฏิบัติการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ การกำหนด
ระยะเวลาการส่งมอบสินค้าและบริการได้ทันตามระยะ
เวลาที่กำหนดและการให้โอกาสในการทำธุรกิจอย่าง
เป็นธรรมกับบริษัทผู้ขายสินค้า  รวมทั้ง การคำนึงถึง
คุณภาพของวัสดุ และการมีนโยบายเกี่ยวกับวัตถุดิบที่
คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นต้นปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
ควรคำนึงถึงปัจจัยด้านสภาพเศรษฐกิจและปัจจัยปฏิ
สัมพันธ์ควรมีข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ซ้ือท้ังในด้านผลิตภัณฑ์

และด้านองค์องค์การรวมท้ังควรมีการอบรมให้พนักงาน
ขายมีความเช่ียวชาญในตัวสินค้าเพ่ือสามารถอธิบายลูกค้า
ได้เพ่ือให้มีข้อมูลในการตัดสินใจซ้ือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์การ

2.ธุรกิจผู้ซื้อในอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น
ควรมีการกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบายและวิธีการ
ปฏิบัติที่จะทำให้การตัดสินซื้อมีประสิทธิภาพโดยมีการ
พัฒนาบุคลากรขององค์การหรือผู้บริหารทุกระดับที่มี
บทบาทสำคัญในการตัดสินใจซ้ือและการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับการสั่งซื้อในอดีตและปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลใน
การวิเคราะห์เพื่อให้การสั่งซื้อมีประสิทธิภาพและส่งผล
ต่อความพึงพอใจและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ
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