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บทคัดย่อ

	 การวิจัยเรื่อง	“ความพึงพอใจต่อวารสาร	TSSDA	Forward	ของสมาชิก

สมาคมพัฒนาสเตนเลสไทย	 และลูกค้ามุ่งหวังในอนาคต	 ในเขตพื้นที่กรุงเทพ-

มหานคร”	มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาความพงึพอใจ	และการใช้ประโยชน์จากวารสาร	

TSSDA	 Forward	 ของสมาชิกสมาคมพัฒนาสเตนเลสไทย	 และลูกค้ามุ่งหวังใน

อนาคต	ในเขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร	ตลอดจนไปถงึศกึษาภมูหิลงัประชากร	และ

ประเภทธุรกิจที่มีความแตกต่างกันกับความพึงพอใจในรูปแบบวารสาร	 TSSDA	

Forward	

	 การวจิยัในครัง้นี	้จะเป็นแบบการวจัิยเชงิปรมิาณ	(Quantitative	Research)	

ทีซ่ึง่จะใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลู	(Survey	Research	

Method)	โดยจะเป็นการเกบ็ข้อมลูเพยีงแค่ครัง้เดยีว	(One	Shot	Case	Study)	โดย

ใช้สถิติเชิงพรรณนา	(Descriptive	Statistics)	ในการน�าเสนอเพื่ออธิบายข้อมูลใน

ด้านภมูหิลงัประชากร	ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากวารสาร	TSSDA	Forward 

ได้แก่	จ�านวน	ร้อยละ	(Percentage)	ค่าเฉลี่ย	(Mean)	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

(Standard	Deviation)	นอกจากนี้ยังได้ใช้สถิติเชิงอนุมาน	(Inferential	Statistic)	ใน

การทดสอบความสมัพนัธ์และความแตกต่างระหว่างตวัแปรอสิระและตวัแปรตาม	

ผลการวิจัยมีดังนี้

	 กลุ่มที่เป็นสมาชิกสมาคมพัฒนาสเตนเลสไทยในเขตพื้นที่กรุงเทพ-

มหานครส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ	ส่วนใหญ่เป็นต�าแหน่งผูจ้ดัการ	และอยูใ่นฝ่ายขาย

และการตลาด	ขนาดองค์กรส่วนใหญ่อยู่ที่	1-50	คน	ในประเภทธุรกิจ	Stockiest	

ส�าหรบักลุม่ลกูค้ามุง่หวงัทีไ่ม่ใช่สมาชกิของสมาคมฯ	ในเขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	ส่วนใหญ่เป็นต�าแหน่งผู้จัดการ	และอยู่ในฝ่ายขายและการ

ตลาด	 ขนาดองค์กรส่วนใหญ่อยู่ที่	 1-50	 คน	 ในประเภทธุรกิจผู้รับเหมาก่อสร้าง	

ออกแบบตกแต่งและติดตั้ง

	 ความพงึพอใจในรปูแบบวารสาร	พบว่าทัง้สมาชกิสมาคมพฒันาสเตนเลส

ไทย	และกลุม่ลกูค้ามุง่หวงัในอนาคต	ในเขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานครส่วนใหญ่มรีะดบั

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยร่วมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก	 โดยพึงพอใจในเรื่องการ
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จัดรูปเล่ม	 มากที่สุด	 แต่จะต่างกันที่ล�าดับรองลงมา	 โดยกลุ่มสมาชิกจะเป็นเรื่อง

เนื้อหา	และล�าดับสุดท้าย	คือ	เรื่องการจัดส่ง	แต่ส�าหรับกลุ่มลูกค้ามุ่งหวังจะเป็น

เรื่องการจัดส่ง	และล�าดับสุดท้าย	คือ	เรื่องเนื้อหา

	 ความพงึพอใจในเนือ้หาคอลมัน์	พบว่าทัง้สมาชกิสมาคมพฒันาสเตนเลส

ไทย	และกลุม่ลกูค้ามุง่หวงัในอนาคต	ในเขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานครส่วนใหญ่มรีะดบั

ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจโดยร่วมอยูใ่นระดบัพงึพอใจมากเหมอืนกนั	โดยกลุม่สมาชกิ

พงึพอใจในเนือ้หาคอลมัน์	T-News	ข่าวความเคลือ่นไหวในอตุสาหกรรมสเตนเลส

ทั่วโลก	และ	คอลัมน์	T-Around	Stainless	เป็นการน�าเสนอความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

สเตนเลส	และข้อมูลอื่นๆ	ที่น่าสนใจ	มากที่สุดอยู่ในระดับพึงพอใจมาก	ส่วนกลุ่ม

ลูกค้ามุ่งหวังพึงพอใจในเนื้อหาคอลัมน์	T-Design	เป็นการน�าเสนองานออกแบบ

และนวัตกรรมใหม่ของสเตนเลสมากที่สุดอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

	 การใช้ประโยชน์จากวารสาร	พบว่ากลุ่มสมาชิกส่วนใหญ่มีระดบัค่าเฉล่ีย

การใช้ประโยชน์โดยร่วม	อยูในระดับมาก	โดยมีอยู่	2	หัวข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยการ

ใช้ประโยชน์มากที่สุด	คือ	ในเรื่องของการได้รับข่าวสารและความเคลื่อน	ไหวของ

วงการสเตนเลสทีส่�าคญัมากขึน้	 และได้เพิม่พนูและพฒันาความรูเ้กีย่วกบัสแตนเลส	

ส่วนกลุ่มลูกค้ามุ่งหวังมีระดับค่าเฉลี่ยการใช้ประโยชน์โดยร่วมอยู่ในระดับปาน

กลาง	โดยมอียู	่1	หวัข้อทีม่รีะดบัค่าเฉลีย่การใช้ประโยชน์มากทีส่ดุ	คอืได้รบัข่าวสาร

และความเคลื่อนไหวของวงการสเตนเลสที่ส�าคัญมากขึ้น

ค�ำส�ำคัญ:	 วารสาร TSSDA Forward   สมาชิกสมาคมพัฒนาสเตนเลสไทย
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บทน�า

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
	 สเตนเลส	(Stainless)	หรอื	สเตนเลสสตลี	(Stainless	steel)	คอืศพัท์ทัว่ไป
ที่ใช้เรียกเหล็กกล้าในกลุ่มที่มีความต้านทานต่อการกัดกร่อน	 โดยค�าว่าสเตนเลส
ในภาษาไทยมีค�าจ�ากัดความตามที่ส�านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม	หรือ	 สมอ.	
ระบไุว้คอื	“เหลก็กล้าไร้สนมิ”	ชือ่สเตนเลสมทีีม่าจากลกัษณะทางกายภาพ	คอื	การ
ไม่ผุกร่อน	 (corrosion	 resistance)	 และไม่เป็นสนิม	 (rustless)	 ง่ายเหมือนโลหะ
จ�าพวกอืน่	รวมถงึระยะเวลาการใช้งานคุม้ค่ากบัราคา	คณุสมบตัพิเิศษทีท่�าให้สเตนเลส
แตกต่างจากโลหะชนดิอืน่ๆ	กค็อื	ความต้านต่อการกดักร่อน	คณุสมบตัทิีโ่ดดเด่น 
ของสเตนเลสท�าให้สเตนเลสได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค	 และอุตสาหกรรม 
สเตนเลสในประเทศไทยเช่นกนั	ซึง่จะเหน็ได้จากปรมิาณการบรโิภคภายในประเทศ
ที่มีจ�านวนเพิ่มขึ้นทุกปี	ตั้งแต่ปี	2002	จนกระทั่งถึงปัจจุบัน
	 ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สเตนเลสสตีลเข้ามามีบทบาท
ในชีวิตประจ�าวันของทุกครัวเรือน	 ส�าหรับในภาคส่วนอุตสาหกรรมนั้นข้อมูล
ข่าวสารความเคลือ่นไหวของแวดวงอตุสาหกรรมสเตนเลสสตลี	จงึเป็นส่ิงทีจ่�าเป็น
มากในการด�าเนินธุรกิจและการวางแผนงานต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับ
วัตถุดิบจ�านวนสินค้าคงคลัง	 ความสามารถและอัตราการผลิต	 ข่าวสารด้าน
เศรษฐกจิ	การค้าระหว่างประเทศ	มาตรการตอบโต้การทุม่ตลาดของประเทศต่างๆ	
รวมถงึเทคโนโลยใีหม่ๆ	จงึท�าให้ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมสเตนเลสในประเทศไทย 
ได้เกดิแนวคดิในการรวมตวักนั	เพือ่สร้างความเข้มแขง็ให้กบัอตุสาหกรรมสเตนเลส
สตลีภายในประเทศ	และพฒันาศกัยภาพให้สามารถแข่งขนักบัต่างชาตไิด้	ด้วยการ
จัดตั้งสมาคมพัฒนาสเตนเลสไทยขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสารด้าน 
สเตนเลสสตีล	 ซึ่งภาษาอังกฤษจะใช้ชื่อว่า	 Thai	 Stainless	 Steel	 Development	
Association	หรือเขียนย่อว่า	TSSDA	โดยสมาคมพัฒนาสเตนเลสไทยได้ก่อตั้งขึ้น	
เมื่อปี	 “พ.ศ.	 2543”	 โดยเป็นการรวมตัวของกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการด้าน
อตุสาหกรรมสเตนเลสภายในประเทศร่วมกนัก่อตัง้	ประกอบไปด้วยผูป้ระกอบการ
ทัง้หมด	12	รายโดยมเีป้าหมายหลกัเพือ่ก่อให้เกดิการพฒันาอตุสาหกรรมสเตนเลส
สตีล	และส่งเสริมให้มีการใช้สเตนเลสสตีลเพิ่มมากขึ้น	
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	 ส�าหรบัการผลติวารสาร	TSSDA	Forward	เริม่มกีารจดัพมิพ์ครัง้แรกเมือ่

ปี	พ.ศ.	2544	โดยเป็นวารสารรายเดือน	มียอดจัดพิมพ์อยู่ที่	1,000	ฉบับต่อเดือน	

โดยมจี�านวนหน้าอยูท่ี	่4	หน้าโดยเนือ้หาทัง้หมดจะเป็นข่าวสารเกีย่วกบัสเตนเลส

ทั่วโลก	ต่อมาในปี	2545	ได้มีการเพิ่มเนื้อหาเป็น	8	หน้า	และมีการเพิ่มเนื้อหาใน

ส่วนของข้อมลูสถติกิารน�าเข้าและส่งออกของสนิค้าสเตนเลสเข้าไปด้วย	ในปี	2546	

ได้มีการเพิม่จ�านวนหน้าเป็น	16	หน้าและเพิม่เนือ้หาในส่วนของการประชาสมัพนัธ์

กิจกรรมของสมาชิกสมาคมฯ	 และเพิ่มจ�านวนการจัดพิมพ์เป็น	 1,500	 ฉบับต่อ

เดอืน	และในปี	2547	ได้มกีารเพิม่จ�านวนหน้าเป็น	24	หน้า	และเพิม่เนือ้หาข้อมลู

ทางด้านเทคนิคเก่ียวกับสเตนเลส	 พร้อมทั้งข้อมูลการประกวดราคาของหน่วย

ราชการที่ส่งข่าวมาให้สมาคมฯ	ประชาสัมพันธ์ให้ลงไปด้วย	และต่อมาในปี	2548	

มกีารเพิม่จ�านวนหน้าเป็น	40	หน้า	โดยได้เพิม่เนือ้หาทีห่ลากหลายเกีย่วกบัสเตนเลส 

เช่น	สินค้าผลิตภัณฑ์สเตนเลสใหม่ๆ	สถาปัตยกรรมและปฏิมากรรมสเตนเลสทั่ว

โลกที่มีชื่อเสียง	 รวมถึงข้อมูลสาระบันเทิงอื่นๆ	 และได้มีการจัดพิมพ์ในรูปแบบ

จ�านวน	40	หน้า	มาจนกระทั่งปี	2552	และในปี	2553	ทางสมาคมฯ	ได้มีการปรับ

ลดเนือ้หาข้อมลูลงให้เหลอื	28	หน้า	แต่ได้เพิม่จ�านวนการจดัพมิพ์เป็น	2,000	ฉบบั

ต่อเดอืนมาจนถงึปัจจบุนัส�าหรบัรปูแบบการจดัพมิพ์วารสารจ�านวน	28	หน้า	ประกอบ

ด้วยการพิมพ์	4	สี	จ�านวน	12	หน้าด้วยกระดาษอาร์ตความหนา	130	แกรม	และ

พมิพ์	1	ส	ีจ�านวน	16	หน้า	ส�าหรบัเนือ้หาในวารสาร	TSSDA	Forward	จะประกอบ

ไปด้วยทัง้หมด	9	คอลมัน์	ได้แก่	T-News	บทความข่าวความเคลือ่นไหวในอตุสาห-

กรรมสเตนเลสทั่วโลก,	T-New	Product	บทความแนะน�าสินค้า	ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	

ที่ท�าจากวัสดุสเตนเลส,	 T-Stainless	 Corner	 บทความเชิงเทคนิควิชาการด้าน 

สเตนเลส,	T-The	Material	of	Choice	บทความที่น�าเสนอการใช้สเตนเลสเป็นวัสดุ

ทางเลือก,	 T-Design	 บทความที่น�าเสนองานออกแบบและนวัตกรรมใหม่ของ 

สเตนเลส,	T-Around	Stainless	บทความทีน่�าเสนอความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัสเตนเลส	

และข้อมูลอืน่ๆ	ทีน่่าสนใจ,	T-FAQ	บทความเกีย่วกบัการตอบค�าถามในด้านเทคนคิ

ทั่วไปของการใช้งานสเตนเลส,	 T-Acitivities	 บทความที่เป็นภาพข่าวและข่าวสาร

ความเคลือ่นไหวของสมาชกิและอตุสาหกรรมสเตนเลสในประเทศ	และ	T-Variety	

บทความสาระทั่วไปที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพ	อาหาร	และอื่น	ๆ
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	 ส�าหรับการวิจัยในครั้งนี้	 จึงมีความต้องการที่จะศึกษาถึงความพึงพอใจ

ต่อวารสาร	TSSDA	Forward	ของสมาชิกสมาคมพัฒนาสเตนเลสไทยและลูกค้า

มุ่งหวังในอนาคต	 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร	 เพื่อจะได้น�าความต้องการที่แท้

จริงของสมาชิกและผู้อ่านมาปรับปรุงให้วารสารมีความน่าสนใจมากขึ้น	 และ

สามารถเป็นเครื่องมือในการเพิ่มจ�านวนสมาชิกของสมาคมฯ	ด้วย

วัตถุประสงค์การศึกษา

	 1.		เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของสมาชกิสมาคมพฒันาสเตนเลสไทย	และ

ลูกค้ามุ่งหวังในอนาคตในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อวารสาร	TSSDA	Forward

	 2.		เพือ่ศกึษาการใช้ประโยชน์จากวารสาร	TSSDA	Forward	ของสมาชกิ

สมาคมพัฒนาสเตนเลสไทย	และลูกค้ามุ่งหวังในอนาคตในเขตกรุงเทพมหานคร

	 3.		เพื่อศึกษาความแตกต่างความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จาก

วารสาร	TSSDA	Forward	ระหว่างสมาชิกสมาคมพัฒนาสเตนเลสไทยและลูกค้า

มุ่งหวังในอนาคตในเขตกรุงเทพมหานคร

ระเบียบวิธีการวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้เพื่อต้องการศึกษาความพึงพอใจต่อวารสาร	 TSSDA	 

Forward	 ของสมาชิกสมาคมพัฒนาสเตนเลสไทยและลูกค้ามุ่งหวังในอนาคตใน

เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร	 โดยรูปแบบการวิจัยจะเป็นแบบการวิจัยเชิงปริมาณ	

(Quantitative)	 ที่ซึ่งจะใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	

(Survey	Research	Method)	โดยจะเป็นการเกบ็ข้อมลูเพยีงแค่ครัง้เดยีว	(One	Shot	

Case	Study)	

 ประชากรทีศ่กึษาในการวจิยัครัง้นี	้คอื	ผูป้ระกอบการในเขตกรงุเทพมหานคร

ทีเ่ป็นสมาชกิของสมาคมพฒันาสเตนเลสไทย	และผูอ่้านทีเ่ป็นลกูค้ามุง่หวงัทีไ่ม่ใช่

สมาชกิของสมาคมแต่เคยได้รบัประสบการณ์การเปิดอ่านวารสาร	TSSDA	Forward	

แบ่งเป็นสองกลุ่ม	ดังนี้
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	 1.	 กลุ่มที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ	 ในเขตกรุงเทพมหานคร	 มีจ�านวน	

49	บริษัท

	 2.	 กลุ่มลูกค้ามุ่งหวังที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมฯ	 ในเขตกรุงเทพ-

มหานคร	มีจ�านวนทั้งหมด	1,280	บริษัท

ผลการศึกษา

ส่วนที่ 1 ลักษณะทั่วไปทางภูมิหลังประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
	 ผลการวิจัยพบว่าภูมิหลังประชากรของทั้ง	 2	 กลุ่ม	 ซึ่งประกอบด้วย

ประชากรของสมาชิกสมาคมพัฒนาสเตนเลสไทยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

จ�านวน	49	คน	และกลุม่ตวัอย่างของลกูค้ามุง่หวงัในอนาคต	ในเขตพืน้ทีก่รงุเทพ-

มหานครจ�านวน	306	คน	มีลักษณะดังต่อไปนี้

	 ส�าหรับประชากรของสมาชิกสมาคมพัฒนาสเตนเลสไทยในเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานคร	จ�านวน	49	คน	เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย	คือ	มีเพศหญิง

จ�านวน	29	คน	คิดเป็นร้อยละ	59.2	และเพศชายจ�านวน	20	คน	คิดเป็นร้อยละ	

40.8	ส�าหรับต�าแหน่งในบริษัท	ต�าแหน่งผู้จัดการมากที่สุด	คือ	มีจ�านวน	14	คน	

คิดเป็นร้อยละ	28.6	รองลงมาคือ	ระดับผู้บริหาร	กับ	ระดับพนักงานซึ่งมีจ�านวน

เท่ากัน	คือ	มีจ�านวน	12	คน	คิดเป็นร้อยละ	24.5	และระดับหัวหน้างาน	จ�านวน	

11	คน	คิดเป็นร้อยละ	22.4	ส�าหรับหน่วยงานที่สังกัดฝ่ายขายและการตลาดมาก

ที่สุด	มีจ�านวน	24	คน	คิดเป็นร้อยละ	49.0	รองลงมาคือ	ฝ่ายบริหารมีจ�านวน	11	

คน	คิดเป็นร้อยละ	22.4	ฝ่ายธุรการและจัดซื้อมีจ�านวน	6	คน	คิดเป็นร้อยละ	12.2	

ฝ่ายการผลติและโรงงาน	ฝ่ายบคุคล	ฝ่ายพฒันาธุรกจิและผลิตภณัฑ์	มีจ�านวนฝ่าย

ละ	2	คน	คดิเป็นร้อยละ	4.1	เท่าๆ	กนั	และฝ่ายบญัชแีละการเงนิฝ่ายประชาสมัพนัธ์	

มีจ�านวนฝ่ายละ	1	คน	คิดเป็นร้อยละ	2.0	เท่าๆ	กัน	ส�าหรับจ�านวนพนักงานใน

องค์กร	ขนาดจ�านวน	1-50	คน	มากที่สุด	คือมีจ�านวน	32	คน	คิดเป็นร้อยละ	65.3	

รองลงมาคือ	ขนาดจ�านวนมากกว่า	200	คน	มีจ�านวน	9	คน	คิดเป็นร้อยละ	18.4	

และ	 ขนาดจ�านวน	 51-200	 คน	 มีจ�านวน	 8	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 16.3	 ส�าหรับ

ประเภทธุรกิจ	 Stockiest	 มากที่สุด	 คือมีจ�านวน	 12	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 24.5	 
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รองลงมาคือ	Trader	มีจ�านวน	10	คน	คิดเป็นร้อยละ	20.4	ผู้ผลิตท่อ	เพลาแบน	

ฉาก	ลวด	ผูผ้ลติชิน้ส่วนอปุกรณ์ในอตุสาหกรรมอาหาร	มจี�านวนประเภทละ	5	คน	

คิดเป็นร้อยละ	10.2	เท่าๆ	กัน	Service	center	มีจ�านวน	3	คน	คิดเป็นร้อยละ	6.1	

ผูผ้ลติเครือ่งครวัและอปุกรณ์บนโต๊ะอาหาร	ผูผ้ลิตช้ินส่วนอปุกรณ์ในอตุสาหกรรม

ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์	 ผู้รับเหมาก่อสร้างออกแบบตกแต่งและติดต้ัง	 มีจ�านวน

ประเภทธุรกิจละ	2	คน	คิดเป็นร้อยละ	4.1	เท่าๆ	กัน	และผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์

ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์	ผู้ผลิตวัตถุดิบสเตนเลสรีดร้อน-รีดเย็น	ผู้จ�าหน่าย

และรบัซือ้เศษสเตนเลส	มจี�านวนประเภทธรุกจิละ	1	คน	คดิเป็นร้อยละ	2.0	เท่าๆ	

กัน	 และส�าหรับประเภทธุรกิจอื่นๆ	 ประกอบด้วย	 Consultant	 (บริษัทที่ปรึกษา)	

ตวัแทนจ�าหน่ายวตัถดุบิต่างประเทศ	ธนาคาร	ผูน้�าเข้าเครือ่งมอืทดสอบและผูผ้ลติ

กอ็กน�า้สเตนเลสและสขุภณัฑ์	มจี�านวนประเภทธรุกจิละ	1	คน	คดิเป็นร้อยละ	2.0	

เท่าๆ	กัน

	 ส�าหรบักลุม่ตวัอย่างของลกูค้ามุง่หวงัในอนาคตของสมาคมฯ	ในเขตพืน้ที่

กรุงเทพมหานครจ�านวน	306	คน	เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง	คือ	มีเพศชาย

จ�านวน	241	คนคิดเป็นร้อยละ	78.8	และเพศหญิงจ�านวน	65	คน	คิดเป็นร้อยละ	

21.2	ส�าหรับระดับต�าแหน่ง	ระดับผู้จัดการมากที่สุด	คือมีจ�านวน	231	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	75.5	รองลงมาคือ	ระดับพนักงานมีจ�านวน	29	คน	คิดเป็นร้อยละ	9.5	

ระดบัหวัหน้างานมจี�านวน	28	คน	คดิเป็นร้อยละ	9.1	และระดบัผูบ้รหิาร	มจี�านวน	

18	คน	คิดเป็นร้อยละ	5.9	ส�าหรับหน่วยงานที่สังกัด	ฝ่ายขายและการตลาดมาก

ที่สุด	คือมีจ�านวน	157	คน	คิดเป็นร้อยละ	51.3	รองลงมาคือ	ฝ่ายการผลิตและ

โรงงานมีจ�านวน	75	คน	คิดเป็นร้อยละ	24.5	ฝ่ายธุรการและจัดซื้อ	จ�านวน	43	

คน	คิดเป็นร้อยละ	14.1	ฝ่ายบริหาร	จ�านวน	8	คน	คิดเป็นร้อยละ	2.6	ฝ่ายพัฒนา

ธุรกิจและผลิตภัณฑ์	จ�านวน	7	คน	คิดเป็นร้อยละ	2.3	ฝ่ายเลขานุการ	จ�านวน	5	

คน	คิดเป็นร้อยละ	1.6	ฝ่ายบุคคลและฝ่ายวิศวกรรมและเทคนิค	มีจ�านวนฝ่ายละ	

4	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 1.3	 เท่าๆ	 กัน	 และฝ่ายบัญชีและการเงินจ�านวน	 3	 คน	 

คิดเป็นร้อยละ	1.0	ส�าหรับจ�านวนพนักงานในองค์กร	ขนาด1-50	คนมากที่สุด	คือ	

มีจ�านวน	207	คน	คิดเป็นร้อยละ	67.6	รองลงมาคือ	องค์กรขนาด	51-200	คน	 

มีจ�านวน	74	คนคิดเป็นร้อยละ	24.2	และองค์กรขนาดมากกว่า	200	คน	มีจ�านวน	
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25	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 8.2	 ส�าหรับประเภทธุรกิจประเภทผู้รับเหมาก่อสร้าง	

ออกแบบตกแต่งและติดตั้งมากที่สุด	 คือมีจ�านวน	 51	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 16.7	 

รองลงมาคือ	Stockiest	มีจ�านวน	41	คน	คิดเป็นร้อยละ	13.4	Trader	มีจ�านวน	

30	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 9.8	 ผู้ผลิตเครื่องจักร	 ชิ้นส่วน	 ข้อต่อ	 มีจ�านวน	 27	 คน	 

คิดเป็นร้อยละ	8.8	ผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์	มีจ�านวน	25	

คน	คดิเป็นร้อยละ	8.2	ผูผ้ลติ	ชิน้ส่วนอปุกรณ์ในอตุสาหกรรมไฟฟ้า/อเิล็กทรอนกิส์	

มีจ�านวน	 21	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 6.9	 ผู้จ�าหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่อุตสาหกรรม	 มี

จ�านวน	15	คน	คดิเป็นร้อยละ	4.9	ผูผ้ลติชิน้ส่วนอปุกรณ์ในอตุสาหกรรมปิโตรเคม	ี

มีจ�านวน	14	คน	คิดเป็นร้อยละ	4.6	ผู้ผลิตเครื่องครัวและอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร	

ผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมอาหาร	มีจ�านวนประเภทละ	11	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	3.6	เท่าๆ	กัน	ผู้ให้บริการงานหล่อ	ชุบ	และขึ้นรูปโลหะทุกชนิด	ผู้จ�าหน่าย

สุขภัณฑ์และเคหะภัณฑ์ผู้จ�าหน่ายเคมีภัณฑ์	มีจ�านวนประเภทละ	9	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	2.9	เท่าๆ	กัน	ผู้ผลิตท่อ	เพลา	แบน	ฉาก	ลวด	ผู้จ�าหน่ายเครื่องจักรจาก

ต่างประเทศ	มีจ�านวนประเภทละ	7	คน	คิดเป็นร้อยละ	2.3	เท่าๆ	กัน	Service	

center	ผู้จ�าหน่ายและรับซื้อเศษสเตนเลส	มีจ�านวนประเภทละ	5	คน	คิดเป็นร้อย

ละ	1.6	เท่าๆ	กัน	ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์	มีจ�านวน	4	คน	คิดเป็นร้อยละ	1.3	ผู้ผลิต

ชิ้นส่วนอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์	มีจ�านวน	3	คน	คิดเป็นร้อยละ	1.0	

และ	ผู้ผลิตวัตถุดิบสเตนเลสรีดร้อน-รีดเย็น	มีจ�านวน	2	คน	คิดเป็น	ร้อยละ	0.7

ส่วนที่ 2 ความพงึพอใจและการใช้ประโยชน์ของประชากรของสมาชกิและกลุ่มตวัอย่าง
ของลูกค้ามุ่งหวังในอนาคตของสมาคมพัฒนาสเตนเลสไทย ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครต่อวารสาร TSSDA Forward

	 1.	 ความพึงพอใจของต่อรูปแบบวารสาร	 TSSDA	 Forward	 ส�าหรับ

ประชากรของสมาชิกสมาคมพัฒนาสเตนเลสไทยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร	มี

ความพึงพอใจต่อรูปแบบของวารสาร	TSSDA	Forward	โดยรวมมีระดับความพึง

พอใจมาก	โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั	3.80	โดยสมาชกิฯ	พงึพอใจต่อรปูแบบของวารสาร	

TSSDA	Forward	ด้านการจัดรูปเล่มมากที่สุด	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.90	 (พึงพอใจ

มาก)	รองลงมาคือ	ด้านเนื้อหาข้อมูล	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.73	(พึงพอใจมาก)	และ	

ด้านการจัดส่ง	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.44	คือ	(พึงพอใจมาก)	ตามล�าดับ	
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	 ส�าหรบักลุม่ตวัอย่างของลกูค้ามุง่หวังของสมาคมฯ	ในเขตพืน้ทีก่รงุเทพ-
มหานครมีความพงึพอใจต่อรปูแบบของวารสาร	TSSDA	Forward	โดยรวมมรีะดบั
ความพึงพอใจมาก	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.55	โดยกลุ่มตัวอย่างของลูกค้ามุ่งหวังของ
สมาคมฯ	 พึงพอใจต่อรูปแบบของวารสาร	 TSSDA	 Forward	 ด้านการจัดรูปเล่ม
มากที่สุด	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.67	(พึงพอใจมาก)	รองลงมาคือ	ด้านการจัดส่ง	มีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ	3.45	(พึงพอใจมาก)	และ	ด้านเนื้อหาข้อมูล	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.25	
คือ	(พึงพอใจปานกลาง)	ตามล�าดับ
	 2.		ความพึงพอใจของต่อเนื้อหาคอลัมน์ของวารสาร	TSSDA	Forward	
ส�าหรบัประชากรของสมาชกิสมาคมพฒันาสเตนเลสไทยในเขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร 
มีความพึงพอใจต่อเนื้อหาคอลัมน์ของวารสาร	 TSSDA	Forward	 โดยมีความพึง
พอใจในเนื้อหาคอลัมน์	T-News	ข่าวความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรม	สเตนเลส
ทั่วโลก	กับ	คอลัมน์	T-Around	Stainless	เป็นการน�าเสนอความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวกับ
สเตนเลสและข้อมลูอืน่ๆ	ทีน่่าสนใจมากทีส่ดุมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั	3.84	(พงึพอใจมาก)	
รองลงมาคอื	คอลมัน์	T-Design	เป็นการน�าเสนองานออกแบบและนวตักรรมใหม่
ของสเตนเลส	มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั	3.82	(พงึพอใจมาก)	ส่วนคอลมัน์	T-Activities	เป็น
ภาพข่าวและข่าวสารความเคลื่อนไหวของสมาชิกและอุตสาหกรรมสเตนเลสใน
ประเทศ	พบว่ามีค่าเฉลี่ยต�่าสุดเท่ากับ	 3.51	 (พึงพอใจมาก)	 ส�าหรับค่าเฉลี่ยโดย
รวมของความพงึพอใจเท่ากบั	3.74	มรีะดบัความพงึพอใจมากส�าหรบักลุ่มตวัอย่าง
ของลูกค้ามุ่งหวังของสมาคมฯ	 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีความพึงพอใจใน
เนื้อหาคอลัมน์	 T-Design	 เป็นการน�าเสนองานออกแบบและนวัตกรรมใหม่มาก
ที่สุด	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.74	(พึงพอใจมาก)	รองลงมาคือ	คอลัมน์	T-FAQ	เป็นการ
ตอบค�าถามในด้านทั่วไปของสเตนเลสมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.62	(พึงพอใจมาก)	ส่วน
คอลมัน์	T-Variety	เป็นบทความสาระทัว่ไปน้อยทีส่ดุ	พบว่ามค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุเท่ากบั	
3.32	(พึงพอใจปานกลาง)	ส�าหรับค่าเฉลี่ยโดยรวมของความพึงพอใจเท่ากับ	3.52	
มีระดับความพึงพอใจมาก
	 3.	 การใช้ประโยชน์จากวารสาร	TSSDA	Forward	ส�าหรบัประชากรของ
สมาชิกสมาคมพัฒนา	สเตนเลสไทยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีความพึงพอใจ
ต่อการใช้ประโยชน์จากวารสาร	TSSDA	Forward	โดยรวมมรีะดบัความพงึพอใจมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.63	โดยประชากรของสมาชิกของสมาคมฯ	พึงพอใจต่อการใช้
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ประโยชน์จากวารสาร	 TSSDA	 Forward	 ประเด็นการได้รับข่าวสารและความ
เคลื่อนไหวของวงการสเตนเลสที่ส�าคัญมากขึ้น	กับ	ได้เพิ่มพูนและพัฒนาความรู้
เกี่ยวกับสเตนเลสมากที่สุด	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.94	(พึงพอใจมาก)	เท่าๆ	กันและ
พึงพอใจต่อประเด็นความสามารถประชาสัมพันธ์ธุรกิจและกิจกรรมขององค์กร
ท่านผ่านทางวารสาร	TSSDA	Forward	น้อยทีส่ดุ	มีค่าเฉล่ียเท่ากบั	3.27	(พงึพอใจ
ปานกลาง)	 ส�าหรับกลุ่มตัวอย่างของลูกค้ามุ่งหวังของสมาคมฯ	 ในเขตพื้นที่
กรงุเทพมหานคร	มคีวามพงึพอใจต่อการใช้ประโยชน์จากวารสาร	TSSDA	Forward	
โดยรวมมีระดับความพึงพอใจปานกลาง	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.00	โดยกลุ่มตัวอย่าง
ของลูกค้ามุ่งหวังของสมาคมฯ	 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร	 พึงพอใจต่อการใช้
ประโยชน์จากวารสาร	 TSSDA	 Forward	 ประเด็นการได้รับข่าวสารและความ
เคลื่อนไหวของวงการสเตนเลสที่ส�าคัญมากข้ึนมากที่สุด	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.42	
(พึงพอใจมาก)	 รองลงมา	 คือ	 ประเด็นได้เพิ่มพูนและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ 
สเตนเลส	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.41	 (พึงพอใจมาก)	 และพึงพอใจต่อประเด็นความ
สามารถประชาสมัพนัธ์ธรุกจิและกจิกรรมขององค์กรท่านผ่านทางวารสาร	TSSDA	
Forward	น้อยที่สุด	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	2.63	(พึงพอใจปานกลาง)	

สรุปผลการศึกษา

ส่วนที่ 1 ภูมิหลังประชากร
	 ประชากรของสมาชิกสมาคมพัฒนาสเตนเลสไทย	 ในเขตพื้นที่กรุงเทพ-
มหานครเป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย	ส�าหรบักลุ่มตวัอย่างของลูกค้ามุ่งหวงัเป็น
เพศชายมากกว่าเพศหญิง	 โดยประชากรของสมาชิกฯ	 ท�างานในต�าแหน่งระดับ 
ผู้จัดการมากที่สุด	 รองลงมาคือระดับผู้บริหารกับระดับพนักงาน	 ส�าหรับกลุ่ม
ตวัอย่างของลกูค้ามุง่หวงัของสมาคมฯ	ท�างานในต�าแหน่งระดบัผูจ้ดัการมากทีส่ดุ	
รองลงมาคือระดับพนักงาน	ระดับหัวหน้างาน	และระดับผู้บริหาร	ตามล�าดับ

	 ประชากรของสมาชิกสมาคมพัฒนาสเตนเลสไทย	 ในเขตพื้นที่กรุงเทพ-

มหานคร	สงักดัฝ่ายขายและการตลาดมากทีส่ดุ	รองลงมาคือฝ่ายบรหิาร	ฝ่ายธุรการ

และจัดซื้อ	 ฝ่ายการผลิตและโรงงาน	 ฝ่ายบุคคลฝ่ายพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์
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เท่าๆ	กัน	และฝ่ายบัญชีและการเงิน	ฝ่ายประชาสัมพันธ์	ตามล�าดับ	ส�าหรับกลุ่ม

ตวัอย่างของลกูค้ามุง่หวงัของสมาคมฯ	สงักดัฝ่ายขายและการตลาดมากทีส่ดุ	รอง

ลงมาคือ	ฝ่ายการผลิตและโรงงาน	ฝ่ายธุรการและจัดซื้อ	ฝ่ายบริหาร	ฝ่ายพัฒนา

ธุรกิจและผลิตภัณฑ์	 ฝ่ายเลขานุการ	 ฝ่ายบุคคล	 ฝ่ายวิศวกรรมและเทคนิค	 และ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน	ตามล�าดับ

	 ประชากรของสมาชิกสมาคมพัฒนาสเตนเลสไทย	 ในเขตพื้นที่กรุงเทพ-

มหานครอยูใ่นองค์กรขนาด	1-50	คน	มากทีส่ดุ	รองลงมาคอืขนาดองค์กรมากกว่า	

200	คน	และขนาดองค์กร	51-200	คน	ตามล�าดับส�าหรับกลุ่มตัวอย่างของลูกค้า

มุ่งหวังของสมาคมฯ	อยู่ในองค์กรขนาด	1-50	คนมากที่สุด	รองลงมาคือ	องค์กร

ขนาด	51-200	คน	และขนาดองค์กรมากกว่า	200	คน	ตามล�าดับ

	 ประชากรส่วนใหญ่ของสมาชิกสมาคมพัฒนาสเตนเลสไทย	ในเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานครอยู่ในธุรกิจประเภท	Stockiest	มากที่สุด	รองลงมาคือ	Trader	ผู้

ผลิตท่อ	เพลา	แบน	ฉาก	ลวด	ผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมอาหาร	ธุรกิจ

ประเภท	 Service	 center	 ผู้ผลิตเคร่ืองครัวและอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร	 ผู้ผลิตช้ิน

ส่วนอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์	 ผู้รับเหมาก่อสร้าง	 ออกแบบ

ตกแต่งและตดิตัง้	และผูผ้ลติชิน้ส่วนอปุกรณ์ในอตุสาหกรรมทางการแพทย์	ผูผ้ลติ

วัตถุดิบสเตนเลสรีดร้อน-รีดเย็น	 ผู้จ�าหน่ายและรับซื้อเศษสเตนเลส	 ตามล�าดับ	

ส�าหรับกลุ่มตัวอย่างของลูกค้ามุ่งหวังของสมาคมฯ	ส่วนใหญ่อยู่ในธุรกิจประเภท

ผู้รับเหมาก่อสร้าง	 ออกแบบตกแต่งและติดต้ังมากที่สุด	 รองลงมาคือ	 Stockiest	

Trader	ผูผ้ลติเครือ่งจกัร	ชิน้ส่วน	ข้อต่อ	ผูผ้ลติชิน้ส่วนอปุกรณ์ในอตุสาหกรรมยาน

ยนต์	 ผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์	 ผู้จ�าหน่ายชิ้น

ส่วนอะไหล่อุตสาหกรรม	 ผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี	 ผู้ผลิต

เครือ่งครวัและอปุกรณ์บนโต๊ะอาหาร	ผูผ้ลติชิน้ส่วนอปุกรณ์ในอตุสาหกรรมอาหาร	

ผูใ้ห้บรกิารงานหล่อ	ชบุ	และขึน้รปูโลหะทกุชนดิ	ผูจ้�าหน่ายสขุภณัฑ์และเคหะภณัฑ์

ผูจ้�าหน่ายเคมภีณัฑ์	ผูผ้ลติท่อ	เพลา	แบน	ฉาก	ลวด	ผูจ้�าหน่ายเครือ่งจกัรจากต่าง

ประเทศ	 Service	 center	 ผู้จ�าหน่ายและรับซื้อเศษสเตนเลส	 ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร	์ 

ผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์	และ	ผู้ผลิตวัตถุดิบสเตนเลส

รีดร้อน-รีดเย็นตามล�าดับ	
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	 ประเภทธุรกิจประเภทอื่นๆ	 ของประชากรของสมาชิกสมาคมพัฒนา 
สเตนเลสไทยในเขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานครคอื	บรษิทัทีป่รกึษา	(Consultant)	ตวัแทน
จ�าหน่ายวัตถุดิบต่างประเทศธนาคาร	 น�าเข้าเครื่องมือทดสอบ	 และผลิตก็อกน�้า 
สแตนเลสและสุขภัณฑ์

ส่วนที่ 2 ความพงึพอใจและการใช้ประโยชน์ของประชากรของสมาชกิและกลุ่มตวัอย่าง
ของลูกค้ามุ่งหวังของสมาคมพัฒนาสเตนเลสไทยในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพ-
มหานครที่มีต่อวารสาร TSSDA Forward

	 ประชากรของสมาชิกสมาคมพัฒนาสเตนเลสไทยในเขตพื้นที่กรุงเทพ-
มหานครมีความพึงพอใจรูปแบบของวารสาร	TSSDA	Forward	โดยรวม	ระดับพึง
พอใจมาก	 โดยเป็นด้านการจัดรูปเล่มมากที่สุด	 รองลงมาคือ	 ด้านเนื้อหาข้อมูล		
และด้านการจัดส่ง	ตามล�าดับ	ส�าหรับกลุ่มตัวอย่างของลูกค้ามุ่งหวังของสมาคมฯ	
มคีวามพงึพอใจรปูแบบของวารสาร	TSSDA	Forward	โดยรวมระดบัพงึพอใจมาก	
โดยเป็นด้านการจัดรูปเล่มมากที่สุด	รองลงมาคือ	ด้านการจัดส่ง	และด้านเนื้อหา
ข้อมูล	ตามล�าดับ	
	 ประชากรของสมาชิกสมาคมพัฒนาสเตนเลสไทย	 ในเขตพื้นที่กรุงเทพ-
มหานครมคีวามพงึพอใจในเนือ้หาคอลมัน์ของวารสาร	TSSDA	Forward	โดยรวม
ระดับพึงพอใจมาก	โดยมีความพึงพอใจคอลัมน์	T-News	ข่าวความเคลื่อนไหวใน
อุตสาหกรรมสเตนเลสและทั่วโลก	 กับคอลัมน์	 T-Around	 Stainless	 เป็นการน�า
เสนอความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัสเตนเลสและข้อมลูอืน่ๆ	มากทีสุ่ด	ส�าหรบักลุ่มตวัอย่าง
ของลกูค้ามุง่หวงัของสมาคมฯ	มคีวามพงึพอใจในเนือ้หาคอลมัน์ของวารสาร	TSSDA 
Forward	โดยรวม	ระดับพึงพอใจมาก	โดยพึงพอใจคอลัมน์	T-Design	ซึ่งเป็นการ
น�าเสนองานออกแบบและนวัตกรรมใหม่มากที่สุด	
	 ประชากรของสมาชิกสมาคมพัฒนาสเตนเลสไทย	 ในเขตพื้นที่กรุงเทพ-
มหานครมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากวารสาร	TSSDA	Forward	โดย
รวมระดบัพงึพอใจมาก	โดยพงึพอใจประเดน็การได้รบัข่าวสารและความเคลือ่นไหว
ของวงการสเตนเลส	 ส�าหรับกลุ่มตัวอย่างของลูกค้ามุ่งหวังของสมาคมฯ	 มีความ
พงึพอใจต่อประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากวารสาร	TSSDA	Forward	โดยรวมระดบัพงึพอใจ
ปานกลาง	 โดยพอใจประเด็นการได้รับข่าวสารและความเคล่ือนไหวของวงการ 
สเตนเลสมากที่สุด	
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อภิปรายผลการศึกษา

	 จากการวิจัยเร่ือง	 “ความพึงพอใจต่อวารสาร	 TSSDA	 Forward	 ของ
สมาชิกสมาคมพัฒนาสเตนเลสไทยและลูกค้ามุ่งหวังในอนาคต	 ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร”	พบว่าทั้งประชากรของสมาชิก	และกลุ่มตัวอย่างของลูกค้ามุ่ง
หวังของสมาคมฯ	 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่อยู่ในระดับต�าแหน่งผู้
จัดการและผู้บริหาร	 ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริหารระดับกลางและสูงในองค์กร	 ที่มีหน้าที่
ก�ากับและรับผิดชอบทั้งงานในส่วนการก�าหนดนโยบายองค์กร	 และด�าเนินงาน
ตามนโยบายและแผนงานทีก่�าหนดไว้	และเป็นกลุม่ทีม่อี�านาจในการตดัสนิใจของ
องค์กร	
	 ผลการวิจัยพบว่าทั้ง	2	กลุ่ม	คือประชากรของสมาชิกสมาคมฯ	และกลุ่ม
ตัวอย่างของลูกค้ามุ่งหวังในอนาคต	ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครให้คะแนนเฉลี่ย
ของความพึงพอใจต่อรูปแบบวารสาร	ในด้านการจัดรูปเล่มมากที่สุด	โดยมีระดับ
พึงพอใจมาก	 ส�าหรับประชากรของสมาชิกสมาคมฯ	 ความพึงพอใจต่อการจัดรูป
เล่มไม่มีความแตกต่าง	 ส่วนกลุ่มตัวอย่างของลูกค้ามุ่งหวังนั้น	 ความพึงพอใจต่อ
การจัดรูปเล่มมีความแตกต่างกัน	 โดยต�าแหน่งผู้จัดการจะมีความพึงพอใจใน 
รปูแบบวารสารมากกว่าต�าแหน่งหวัหน้างาน	ส่วนด้านการจดัส่งและเนือ้หาข้อมลู	
ทัง้	2	กลุม่ให้คะแนนเฉลีย่ทีข่ดัแย้งกนั	โดยทีส่มาชิกสมาคมฯ	ให้คะแนนเฉล่ียความ
พึงพอใจด้านเนื้อหามากกว่าการจัดส่ง	 เนื่องจากเนื้อหาในวารสารสามารถตอบ
โจทย์ความต้องการของสมาชกิสมาคมฯ	ได้	ด้วยภาษาทีใ่ช้มคีวามกระชบัและเข้าใจ
และเนื้อหาข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและสามารถใช้อ้างอิงได้	 แต่ด้านการจัดส่งนั้น
หัวข้อก�าหนดการเผยแพร่ได้รับคะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุด	 จากเหตุผลที่
วารสาร	TSSDA	Forward	ออกไม่ตรงตามก�าหนดการเผยแพร่บ่อยครั้ง	ส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างของลูกค้ามุ่งหวัง	มีความพึงพอใจในด้านการจัดส่งมากกว่าด้านเนื้อหา	
ส่วนด้านเนือ้หาข้อมลูด้านภาษาทีใ่ช้มคีวามกระชบัเข้าใจง่ายได้รบัคะแนนน้อยสดุ
นั้น	 เนื่องจากว่ากลุ่มตัวอย่างของลูกค้ามุ่งหวังส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในธุรกิจเกี่ยวกับ
สเตนเลสโดยตรง	ตรงข้ามกับของสมาชิกสมาคมฯ	ที่ได้รับคะแนนความพึงพอใจ
มากทีส่ดุในด้านภาษาทีใ่ช้มคีวามกระชบั	นอกจากนีย้งัพบว่าระดบัผูจ้ดัการ	มคีวาม
พงึพอใจต่อเนือ้หาข้อมลูมากกว่าระดบัผูบ้รหิารและหวัหน้างาน	เนือ่งจากว่าระดบั
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ผูจ้ดัการเป็นต�าแหน่งทีจ่ะต้องน�านโยบายของบรษิทัลงมาปฏบิตั	ิและมข้ีอมลูทีท่นั
เหตุการณ์เพ่ือใช้ในการก�าหนดแนวทางให้กับหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่น�าไป
ปฏิบตั	ิแนวทางดงักล่าวนีส้อดคล้องกบัแนวคดิของ	เวนเนอร์	(Wenner,	1985,	pp.	
175-184)	 ที่ว่าผู้รับสารจะรับสารที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อประโยชน์ทางด้านการ
อ้างองิ	และเป็นแรงเสรมิย�า้ในความสมัพนัธ์ระหว่างปัจเจกบคุคลกบัสงัคม	และใช้
ข้อมูลเพื่อช่วยสนับสนุนในการตัดสินใจ	 ส่วนหน่วยงานที่สังกัดของกลุ่มตัวอย่าง
ของลูกค้ามุ่งหวัง	มีความพึงพอใจในเนื้อหาที่แตกต่างคือ	ฝ่ายขายและการตลาด	
ฝ่ายธุรการและจัดซื้อ	ฝ่ายผลิตและโรงงาน	และฝ่ายวิศวกรรมและเทคนิค	มีความ
พึงพอใจต่อเนื้อหาข้อมูลมากกว่าฝ่ายเลขานุการและฝ่ายบัญชีและการเงิน	
	 ส�าหรบัการสร้างความพงึพอใจต่อสมาชิกสมาคมฯ	วารสารควรปรบัปรงุ
ด้านก�าหนดการเผยแพร่	 คือต้องจัดส่งให้ได้ตรงตามก�าหนดการเผยแพร่	 และ
ส�าหรับกลุ่มตัวอย่างของลูกค้ามุ่งหวัง	 วารสารควรปรับภาษาให้ผู้ประกอบการที่
ท�าธุรกิจเกี่ยวข้องกับสเตนเลส	 สามารถอ่านและเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น	 และควร
เพิ่มเนื้อหาให้เพียงพอและครอบคลุมกับทุกกลุ่มประเภทธุรกิจ	ส�าหรับด้านความ
พงึพอใจต่อเนือ้หาคอลมัน์นัน้	จากผลการทดสอบสมมตุฐิานพบว่าความพงึพอใจ
ของประชากรของสมาชิกสมาคมฯ	 ต่อเน้ือหาคอลัมน์ไม่มีความแตกต่างกัน	 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานของวิลเลียม	 (William,	 1996,	 อ้างถึงใน	 จรินธร	 ธนาศิลปกุล,	
2545,	น.	19)	ด้านการใช้ประโยชน์จากสื่อ	คือ	ต้องการติดตามเหตุการณ์ต่างๆ	ที่
มีความเกี่ยวข้องกับตน	 และการได้รับความรู้เพิ่มเติม	 ส�าหรับกลุ่มตัวอย่างของ
ลกูค้ามุ่งหวงันัน้	คอลมัน์	T-Design	เป็นคอลมัน์ทีไ่ด้รบัความชืน่ชอบมากทีส่ดุและ
เป็นคอลมัน์ทีไ่ด้รบัคะแนนเฉลีย่ความพงึพอใจสงูสดุเช่นกนั	คอลมัน์ทีไ่ด้รบัความ
ชื่นชอบรองลงมา	คือคอลัมน์	T-New	Product	ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานพบ
ว่า	 ภูมิหลังประชากรที่แตกต่างกันของกลุ่มตัวอย่างของลูกค้ามุ่งหวัง	 มีความพึง
พอใจในเนื้อหาคอลัมน์ของวารสาร	TSSDA	Forward	ที่แตกต่างกันในทุกคอลัมน์	
ซึ่งจะแตกต่างจากสมาชิกสมาคมฯ	ที่ความมีพึงพอใจมากไปในทิศทางแนวกันทุก
คอลัมน์	 โดยผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างของลูกค้ามุ่งหวังส่วน
ใหญ่	 ต�าแหน่งในบริษัทที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจในคอลัมน์ที่แตกต่างกัน	
โดยรวมต�าแหน่งผู้จัดการจะมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาคอลัมน์มากกว่าต�าแหน่ง	
อื่นๆ	อาจกล่าวได้ว่าวารสาร	TSSDA	Forward	สามารถให้ข้อมูลที่ครบถ้วนตรง
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ตามที่ต�าแหน่งผู้จัดการต้องการ	 ดังน้ันความต้องการในการรับข้อมูลข่าวสารที่
หลากหลายในอตุสาหกรรม	จงึมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ส�าหรบัต�าแหน่งผูจ้ดัการหรอื
ผู้บริหารระดับกลาง	ถ้าพิจารณาจากแนวคิดโครงสร้างองค์กร	ไม่ว่าจะเป็นการจัด
โครงสร้างของงานตามผลิตภัณฑ์	 ตามสภาพพื้นที่หรือแบบผสม	 จะเห็นได้ว่า
ต�าแหน่งผู้จัดการเป็นต�าแหน่งหลักที่ส�าคัญ	ในการด�าเนินการและผลักดันองค์กร
ให้ขับเคลื่อนไปเพื่อการบรรลุถึงเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้	
	 ส�าหรับประโยชน์ที่สมาชิกสมาคมฯและกลุ่มตัวอย่างลูกค้ามุ่งหวังได้รับ
จากวารสาร	TSSDA	Forward	นั้นผลการวิจัยพบว่าทั้ง	2	กลุ่ม	 ให้คะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจของการได้รับประโยชน์ในวารสารใกล้เคียงกันคือ	 กลุ่มประชากร
สมาชิกฯ	 ได้ให้คะแนนเฉลี่ยในเรื่องได้รับข่าวสารและความเคลื่อนไหวของวงการ 
สเตนเลสทีส่�าคญัและได้เพิม่พนูและพฒันาความรูเ้กีย่วกบัสเตนเลสมากทีสุ่ด	ส่วน
กลุม่ตวัอย่างของลกูค้ามุง่หวงักใ็ห้คะแนนเรือ่งได้รบัข่าวสารและความเคลือ่นไหว
ของวงการสเตนเลสที่ส�าคัญมากที่สุด	 รองลงมาคือได้เพิ่มพูนและพัฒนาความรู้
เกีย่วกบัสเตนเลส	ซึง่ทัง้	2	ข้อ	ของการได้รบัประโยชน์จากการอ่านวารสารทีก่ล่าว
มาข้างต้นนี้	 จากการทดสอบสมมุติฐาน	 พบว่าสมาชิกสมาคมฯ	 ได้รับประโยชน์
จากได้รับข่าวสารและความเคลื่อนไหวของวงการสเตนเลส	 และสามารถเพิ่มพูน
และพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ	 สเตนเลสไม่แตกต่างกัน	 แต่ส�าหรับกลุ่มตัวอย่างของ
ลูกค้ามุ่งหวังจะมีการได้รับประโยชน์ที่แตกต่างกัน	 โดยต�าแหน่งผู้จัดการได้รับ
ประโยชน์จากการได้รับข่าวสารและความเคล่ือนไหวของวงการสเตนเลสและ
สามารถเพิม่พนูและพฒันาความรูเ้กีย่วกบัสเตนเลส	ได้มากกว่าต�าแหน่งผูบ้รหิาร
และหัวหน้างานจากการวารสาร	TSSDA	Forward		ในด้านการได้รับประโยชน์ที่
สามารถน�าข้อมูลที่ได้รับไปใช้กับงานนั้น	 กลุ่มตัวอย่างของลูกค้ามุ่งหวังนั้นได้รับ
ประโยชน์ทีไ่ม่แตกต่างกนั	แต่สมาชกิสมาคมฯ	นัน้หน่วยงานทีแ่ตกต่างกนัจะได้รบั
ประโยชน์แตกต่างกัน	โดยมีความน่าสนใจที่ว่าฝ่ายบุคคล	มีความพึงพอใจในการ
ได้รับข้อมูลจากวารสาร	และน�าข้อมูลไปใช้เกี่ยวข้องกับงานมากกว่าฝ่ายขายและ
การตลาดและฝ่ายการผลติและโรงงาน	ส่วนกลุม่ตวัอย่างของลกูค้ามุง่หวงันัน้	ฝ่าย
วศิวกรรมจะได้รบัประโยชน์ด้านการเพิม่โอกาสและต่อยอดทางธุรกจิมากกว่า	ฝ่าย
ขายและการตลาด	ฝ่ายผลติและโรงงาน	ฝ่ายบญัชีและการเงนิ	และฝ่ายเลขานกุาร	
ในหลายองค์กรฝ่ายวิศวกรรมของบริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบ	สเตนเลส	และผู้ผลิตสินค้า
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อุตสาหกรรมได้เข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ร่วมกัน	 ด้วย
เหตุผลที่ว่าต้องการน�าสเตนเลสไปใช้ทดแทนวัสดุเหลือ	
	 ส่วนการได้รับประโยชน์จากวารสาร	TSSDA	Forward	ที่ทั้งสมาชิกสมา
คมฯ	และกลุม่ตวัอย่างลกูค้ามุง่หวงัมคีวามพงึพอใจทีไ่ม่แตกต่างกนั	นัน่คอืการได้
รับความคิดสร้างสรรค์	 ในการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 และการ
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจและองค์กรผ่านทางวารสาร	TSSDA	Forward
	 นอกจากนี้ยังพบว่าความพึงพอใจในวารสารกับการใช้ประโยชน์ของ
ประชากรของสมาชิกสมาคมฯ	 นั้นไม่มีความสัมพันธ์กัน	 แต่ความพึงพอใจใน
วารสารกับการใช้ประโยชน์ของกลุ่มตัวอย่างของลูกค้ามุ่งหวังมีความสัมพันธ์กัน
ในเชิงบวก	 คือหากมีความพึงพอใจในวารสารมาก	 ก็ยิ่งจะมีการใช้ประโยชน์จาก
วารสารมากขึน้	สอดคล้องกบัแนวคดิของนกัสือ่สารอย่างแมค็คอมบส์	และ	เบค็เคอร์ 
(McCombs	 &	Becker,	 1979,	 pp.	 51-52)	 ที่ว่ามนุษย์ใช้สื่อเพื่อการตอบสนอง
ความต้องการของตนตามความต้องการ	 และจากคะแนนเฉล่ียในด้านความพึง
พอใจและใช้ประโยชน์จากทั้ง	2	กลุ่ม	ยังแสดงให้เห็นอีกว่าคะแนนเฉลี่ยของความ
พงึพอใจและการใช้ประโยชน์	ของกลุม่ตวัอย่างของลูกค้ามุ่งหวงัน้อยกว่าประชากร
ของสมาชกิสมาคมฯ	ถ้าในอนาคตวารสาร	TSSDA	Forward	มกีารปรบัปรงุรปูแบบ
และเนือ้หาคอลมัน์	ให้สอดคล้องและตรงตามความต้องการของกลุม่ตวัอย่างของ
ลูกค้ามุ่งหวัง	 ก็จะท�าให้กลุ่มตัวอย่างของลูกค้ามุ่งหวังมีโอกาสที่จะสมัครเป็น
สมาชิกสมาคมฯ	ในอนาคต

ข้อเสนอแนะทั่วไป
	 1.	 จากผลการวิจัยพบว่า	ระดับความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ของ
ลูกค้ามุ่งหวังยังอยู่ในระดับที่ต�่ากว่าสมาชิกสมาคม	 ถ้ามีการปรับเปล่ียนและเพิ่ม
เติมเนื้อหาคอลัมน์ให้มีความน่าสนใจ	 ตรงตามความต้องการและครอบคลุมทุก
กลุ่มอุตสาหกรรม	จะท�าให้มีผู้สนใจและสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ	เพิ่มมากขึ้น
	 2.		ควรใช้ภาษาทีก่ระชบัและเข้าใจในวารสาร	TSSDA	Forward	และควร
มีค�าอธิบายค�าศัพท์ทางเทคนิคที่ใช้ในบทความ	เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
	 3.		ผู้จัดพิมพ์วารสาร	 TSSDA	 Forward	 ควรจัดส่งวารสารให้ตรงตาม
ก�าหนดการเผยแพร่
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