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บทคัดย่อ
กระดานอิเล็กทรอนิ กส์ ถือเป็ นอุปกรณ์ สานักงานอย่างหนึ่ งที่ผลิ ตขึ้นเพื่อแทนการใช้กระดานไวท์
บอร์ ดและกระดานดา โดยมีคุณสมบัติที่พิเศษกว่ากระดานไวท์บอร์ ดที่นอกจากจะสามารถเขียนหรื อแสดง
ข้อมูลต่างๆ ได้แล้วยังมีความสามารถในการเก็บบันทึกข้อมูลที่อยูบ่ นหน้ากระดานลงในเครื่ องคอมพิวเตอร์
และพิมพ์สิ่งที่ วาดหรื อตัวอักษรที่ เขี ยนบนกระดานออกมาได้ รวมทั้งผูใ้ ช้ยงั สามารถควบคุ มฟั งก์ชันการ
ทางานต่างๆ ของกระดานอิเล็กทรอนิ กส์ ได้อย่างสะดวกด้วยระบบสัมผัส ซึ่ งเป็ นการสัมผัสด้วยนิ้ วมือหรื อ
อุปกรณ์พิเศษ เช่ น ปากกาอิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นต้น ซึ่ งนอกจากจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้
กระดานไวท์บอร์ ดได้แล้ว ยังช่วยสร้างความสะดวกในการจัดประชุมหรื อการจัดกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรได้
ด้วย ดังนั้นจึงนาไปสู่ การศึกษาในเรื่ องของการตัดสิ นใจซื้ อ การประเมินผลการใช้งาน และความต้องการใช้
กระดานอิเล็กทรอนิ กส์ สาหรับการประชุ มของโรงงานอุตสาหกรรม โดยการศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึ ก ษาลัก ษณะทั่ว ไปและการใช้ก ระดานอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การตัด สิ น ใจซื้ อ กระดานอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การ
ประเมินผลการใช้งานกระดานอิเล็กทรอนิ กส์ และความต้องการใช้กระดานอิ เล็กทรอนิ กส์ โดยการเก็ บ
รวบรวมด้ ว ย ก ารใ ช้ แ บบส อบถ ามสั ม ภาษ ณ์ ก ลุ่ มตั ว อย่ า งที่ เป็ นโรงงานอุ ตส าหก รรมที่ มี ที่
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ตั้งอยูใ่ นนิ คมอุตสาหกรรมลาดกระบังเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่มีผบู ้ ริ หารเป็ นคนญี่ปุ่นหรื อมีสานักงาน
ใหญ่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นทั้งที่มีการนากระดานอิเล็กทรอนิ กส์ มาใช้งานและไม่ใช้กระดานอิเล็กทรอนิ กส์ โดย
แบ่งเป็ นบริ ษทั ที่มีการนากระดานอิเล็กทรอนิกส์มาใช้งานจานวน 8 บริ ษทั ซึ่งจะสอบถามข้อมูลจากผูต้ ดั สิ นใจ
ซื้ อบริ ษทั ละ 5 ราย และผูใ้ ช้งานกระดานอิเล็กทรอนิกส์ บริ ษทั ละ 16 ราย รวมทั้งสิ้ น 148 ราย ส่ วนบริ ษทั ที่
ไม่ได้นากระดานอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้จานวน 15 บริ ษทั จะสอบถามข้อมูลจากผูต้ ดั สิ นใจซื้ อบริ ษทั ละ 5 ราย
รวมทั้งสิ้ น 75 ราย
จากการศึกษาในประเด็นของการตัดสิ นใจซื้ อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มกั จะมี การ
ประชุ มประมาณ 3–5 ครั้งต่อสัปดาห์ และส่ วนใหญ่ก็จะรู้จกั กระดานอิเล็กทรอนิกส์จากทางสื่ ออินเตอร์ เน็ต
โดยเหตุผลที่เลือกนากระดานอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้งานเพราะว่าสามารถพิมพ์ขอ้ มูลจากหน้ากระดานออกมา
ได้ท ันที และช่ วยลดเวลาในการประชุ ม โดยผูต้ อบแบบสอบถามให้ ค วาม ส าคัญ กับ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อในด้านการให้บริ การหลังการขายมากที่ สุด รองลงมาคื อ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านช่ อง ทางการจัด
จาหน่าย ด้านภาพลักษณ์ ขององค์กร และด้านราคา ตาม ลาดับ ส่ วนประเด็นของการประเมินผลการใช้งาน
พบว่า องค์กรของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะมีกระดานอิเล็กทรอนิ กส์ ไว้ใช้งานในองค์กรประมาณ 4-5
อัน ใช้งานมาแล้วเป็ นเวลามากว่า 5 ปี และมักจะใช้งานกระดานอิเล็กทรอนิกส์ประมาณ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์
โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้คะแนนประเมินการใช้งานกระดานอิเล็กทรอนิกส์ในด้านภาพลักษณ์ของ
องค์กรมากที่สุด รอง ลงมาคือ ด้านการใช้งานโปรแกรม ด้านผลกระทบจากการใช้งาน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
การฝึ กอบรม และด้านการให้บริ การหลังการขาย ตามลาดับ และประเด็นสุ ดท้ายเป็ นประเด็นของความ
ต้องการใช้กระดานอิเล็กทรอนิ กส์ พบว่า ในการจัดประชุ มแต่ละครั้งผูต้ อบแบบสอบถามมากกว่าครึ่ งเคยพบ
ปั ญหาจากการใช้จากการใช้กระดานไวท์บอร์ ดธรรมดา ได้แก่ ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มจดเนื้ อหาสาระของการประชุ ม
ได้ไม่ครบถ้วน ไม่สามารถย้อนดูประเด็นการประชุมแรกๆ ได้ ตามลาดับ ซึ่ งผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะ
รู ้ จกั กระดานอิ เล็กทรอนิ กส์ จากอิ นเตอร์ เน็ ต โดยรู ้ จกั มามากกว่า 7 เดื อน และมากกว่าครึ่ งคิ ดว่ากระดาน
อิเล็กทรอนิกส์มีคุณสมบัติตรงตามที่ตอ้ งการและสนใจที่จะนากระดานอิเล็กทรอนิกส์มาใช้งาน โดยปั จจัยที่มี
ผลต่อความต้องการใช้กระดานอิเล็กทรอนิ กส์ มากที่สุดคือ การให้บริ การหลังการขาย รองลงมาคือด้านการใช้
งาน ด้านความคุม้ ค่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร ด้านสถานที่จดั จาหน่าย และด้านส่ งเสริ มการ
ขาย ตามลาดับ
จากการศึกษาผูศ้ ึกษามีขอ้ เสนอแนะคือ บริ ษทั ผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั จาหน่ายควรทาการโปรโมทสิ นค้าให้
เป็ นที่รู้จกั เพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็ นการขยายตลาดของสิ นค้าให้กว้างขวางมากขึ้นและควรจะมีการติดตามผลจาก
การใช้งานกระดานอิเล็กทรอนิ กส์ ของลูกค้า เพื่อจะได้สามารถแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้งานได้อย่างรวดเร็ ว
รวมทั้ง ยัง เป็ นการสร้ า งความมั่นใจและสร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ ให้ก ับ ลู ก ค้า ด้ว ย ส่ ว นบริ ษ ทั ที่ น ากระดาน
อิเล็กทรอนิ กส์ ไปใช้งานก็ควรจะจัดการฝึ กอบรมให้กบั พนักงานที่ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องหรื อจาเป็ นจะต้องใช้
งานกระดานอิเล็กทรอนิ ก ส์ เพื่อทาให้พนักงานเกิ ดความรู ้ความเข้าใจในการใช้กระดานอิเล็กทรอนิ กส์ มาก
ยิง่ ขึ้น

