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บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่องนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของวัฒนธรรมบริการทีม่ คี วามสาคัญต่อการพัฒนา
ตราสินค้าภายในโดยใช้การตลาดภายในของศูนย์บริการรถยนต์ วิเคราะห์ปญั หา อุปสรรค และปจั จัยสนับสนุ น ใน
การพัฒนาตราสินค้าภายในโดยใช้การตลาดภายในของศูนย์บริการรถยนต์ และนาเสนอแนวทางในการพัฒนาตรา
สินค้าภายในโดยใช้การตลาดภายในของศูนย์บริการรถยนต์ ใช้วธิ วี จิ ยั เชิงคุณภาพเป็ นหลัก โดยดาเนินการวิจยั
เชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารระดับสูงของผูแ้ ทนจาหน่ายรถยนต์
โตโยต้า ผู้บริหารระดับกลางและระดับต้นของผู้แทนจาหน่ ายรถยนต์โตโยต้า และลูกค้าศูนย์บริการรถยนต์ของ
ผูแ้ ทนจาหน่ ายรถยนต์โตโยต้า จานวน 41 ราย จากนัน้ นาผลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์กาหนดเป็ นแนวทางการ
พัฒนาตราสินค้าภายในโดยใช้การตลาดภายในของศูนย์บริการรถยนต์ ผูแ้ ทนจาหน่ ายรถยนต์โตโยต้า และตรวจสอบ
ความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาตราสินค้าภายในโดยใช้การตลาดภายในของศูนย์บริการรถยนต์ ผู้แทนจาหน่ าย
รถยนต์โตโยต้าทีส่ งั เคราะห์ขน้ึ โดยทาการสนทนากลุ่มกับผูท้ รงคุณวุฒิ ผูเ้ ชีย่ วชาญ และพนักงานทุกระดับ จานวน
20 ราย และดาเนินการวิจยั เชิงปริมาณกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นพนักงานของศูนย์บริการรถยนต์ ผู้แทนจาหน่ าย
รถยนต์ โตโยต้ า จ าแนกเป็ น ในเขตภาคเหนื อ และเขตภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ จ านวน 345 ราย โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ค่าความเชื่อมันของแบบสอบถามเท่
่
ากับ 0.98
ผลการวิจยั ปรากฏว่า องค์ประกอบของวัฒนธรรมบริการทีม่ คี วามสาคัญต่อ การพัฒนาตราสินค้าภายใน
โดยใช้ก ารตลาดภายในของของศู น ย์บ ริก ารรถยนต์ ประกอบด้ว ย 1) การมีส่ ว นร่ ว มของพนั ก งาน โดยมี
องค์ป ระกอบที่สาคัญ คือ การสื่อสารภายในองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ การบริห ารค่ า ตอบแทน และ
ความก้าวหน้าในอาชีพ 2) ความสามารถของพนักงาน 3) พนักงานได้รบั มอบหมายอานาจ และ 4) พนักงานมี
ความมันใจ
่ แนวทางการพัฒนาตราสินค้าภายในโดยใช้การตลาดภายในของศูนย์บริการรถยนต์ ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 5 ส่วนทีม่ คี วามเชื่อมโยงกันโดยมีรายละเอียดขององค์ประกอบต่าง ๆ คือ 1) การเสริมสร้างค่านิยม
ร่วมกันของสมาชิกในองค์กร (Shared Value: S) 2) การเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมแก่พนักงาน (Moral: M)
3) การสร้างสิง่ จูงใจในการปฏิบตั งิ าน (Attraction: A) 4) การรักษาพนักงานให้ปฏิบตั งิ านในองค์กรอย่างมีความสุข
(Retain: R) และ 5) การนาเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพ (Technology: T) และเมื่อ
ผู้วิจยั ได้นาแนวทางในการพัฒนาตราสินค้าภายในโดยใช้การตลาดภายในของศูนย์บริการรถยนต์ ไปทาการ
ตรวจสอบด้วยวิธกี ารวิจยั เชิงปริมาณ พบว่า แนวทางการพัฒนาตราสินค้าภายในโดยใช้การตลาดภายในของ
ศูนย์บริการรถยนต์ ผูแ้ ทนจาหน่ายรถยนต์โตโยต้า ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับความสาคัญ/ความจาเป็ นมาก
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ทีส่ ดุ โดยอันดับทีห่ นึ่ง คือ ด้านการรักษาพนักงานให้ปฏิบตั งิ านในองค์กรอย่างมีความสุข (Retain: R) รองลงมามี
การเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมแก่พนักงาน (Moral: M) การเสริมสร้างค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร
(Shared Value: S) และการสร้างสิง่ จูงใจในการปฏิบตั งิ าน (Attraction: A) และการนาเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุ น
การปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพ (Technology: T) ตามลาดับ
คาสาคัญ : การพัฒนาตราสินค้าภายใน, ตราสินค้าภายใน, การตลาดภายใน, ศูนย์บริการรถยนต์, ผูแ้ ทนจาหน่าย
รถยนต์โตโยต้า

Abstract
The purpose of this study is to find factors of the service culture which is essential to Internal
Branding Development through Internal Marketing of Toyota Dealers’ Service Centers. The study is to
analyze problems, difficulties and related factors for Internal Branding Development through Internal
Marketing. The research methodology is directed in using a qualitative research as the principle guideline,
based on 41 interviewing with Top Management, Middle Management and Customers of Toyota Dealers’
Service Centers to analyze and synthesize the related factors for Internal Branding Development through
Internal Marketing of the Toyota Service Centers and the Dealers and using the results of the syntheses to conduct
a group discussion with 20 qualified professionals, specialists and personnel of Toyota Dealers’ Service Centers
from all levels and followed by using a quantitative research. The result of the syntheses was crosschecked by
sending out 345 questionnaires to line personnel of Toyota Dealers’ Service Centers in the northern and
northeastern regions of Thailand. The questionnaire reliability was 0.98.
The findings revealed that there are four factors of service culture which reflect internal branding
development through internal marketing of Toyota Dealers’ Service Centers are: 1.Employee
Engagement such as Internal Communications, Human Resource Management, Remuneration and
Career Advancement. 2. Employee Enablement. 3. Employee Empowerment. 4. Ensuring Employee
Satisfaction in the workplace.
Therefore, Internal Marketing Development should comprise of: 1. Shared Value of all members
of its organization (Shared Value: S) 2. Reinforce and Strengthen Staff Moral (Moral: M) 3. Motivate
attractive remuneration and benefits (Attraction: A) 4. Build a happy workplace to keep staff with
organization (Retain: R) 5. Use proper technology to enhance job effectiveness (Technology: T).
However, after the thorough research and deeper interviewing with related persons, the study
reveals that the development factors for Internal Branding Development through Internal Marketing of
Toyota Dealers’ Service Centers should be ranked in priority as follows: 1. Make the happy workplace to
retain staff (Retain: R) 2. Strengthen Staff Moral (Moral: M) 3. Motivate sharing value among staff
(Shared Value: S) 4. Motivate job attraction (Attraction: A) 5. Use supportive technology (Technology: T).
Keywords: Internal Branding Development, Internal Branding, Internal Marketing, Toyota Dealers’ Service Center

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี l 109

บทนา
จากสภาวการณ์ ท างเศรษฐกิ จ การเมื อ ง
สังคม วัฒนธรรม และความก้าวหน้ า ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เ ปลี่ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ว ในโลก
ป จั จุ บ ัน มี ก ารแข่ ง ขัน ทางธุ ร กิ จ กัน อย่ า งเข้ ม ข้ น
รวมทัง้ อิทธิพลจากปจั จัยภายในและภายนอกได้เข้ามา
มีบทบาทต่ อการด าเนิ นกิจการขององค์ก รมากขึ้น
เพื่อให้องค์กรสามารถยืนหยัดในสภาวการณ์ปจั จุบนั
ให้ไ ด้ จึง จาเป็ นต้อ งมีก ารปรับ ตัวให้เ ข้า กับ กระแส
ความเปลี่ย นแปลงที่ เ ป็ น อยู่ ต ลอดเวลานั น้ ให้ ไ ด้
องค์ก รจึง ต้องแสวงหาวิธีการบริห ารจัดการใหม่ ๆ
เพื่อ ให้สามารถพร้อ มรับ การเปลี่ย นแปลงและการ
แข่งขันทีส่ งู ขึน้ ในโลกธุรกิจ ในการผลิตผลิตภัณฑ์นนั ้
จาเป็ น ต้อ งใช้ท รัพ ยากรเพื่อ ใช้เ ป็ น ป จั จัย การผลิต
ทั ้ ง สิ้ น “ค น ห รื อ ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ (Human
Resource)” เป็ นองค์ประกอบทีส่ าคัญทีส่ ุดของการ
บริหาร เพราะคนเป็ นผู้ใช้ปจั จัยอื่น ๆ และคนเป็ น
ส่ว นส าคัญ ที่ทาให้ก ารบริหารส าเร็จ ตามเป้ า หมาย
ขององค์ ก รอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Brown, 1998;
Crainer, 1998; Lock, 1998; Nicholas, 1999)
[1,2,3,4]
ปจั จุบนั องค์กรธุรกิจทีส่ ามารถทาการตลาด
ให้ประสบความสาเร็จนัน้ ต้องประกอบด้วยการตลาด
ภายในและการตลาดภายนอกที่เข้มแข็ง การตลาด
ภายนอกทีท่ าเพื่อสือ่ สารให้ลกู ค้าภายนอกเกิดการซือ้
สินค้าและบริการต่ าง ๆ แล้ว ส่ วนการตลาดภายใน
กระท าเพื่อกระตุ้ นให้พนั กงานมีความพร้อมในการ
ทางานและเสริม สร้างความแข็งแกร่ งให้ ก ับองค์ก ร
ตลอดจนพัฒ นาคุ ณ ภาพสิน ค้ า และบริ ก ารอย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง ผลัก ดันให้การตลาดภายนอกขององค์ก ร
ก้าวหน้าตลอดไป การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ซึ่ง
เป็ น หัวใจของการตลาดภายใน (Gibson, 1999;
Karami, 2004; Nicolas, 1999) [5,6,7] และเป็ นกล
ยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
องค์กร เป็ นการเชื่อมโยงระหว่างการใช้ประโยชน์ของ
การพัฒ นาบุ ค ลากรกับ การเพิ่ม ประสิท ธิภ าพของ
องค์กรการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นกุญแจสาคัญ
ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยังยื
่ น

โดยการปลูกฝงั ให้บุคลากรเห็นความสาคัญและมุ่งมัน่
ทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามคามันสั
่ ญญาของตราสินค้าทีใ่ ห้ไว้กบั
ลูกค้า และมีพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานที่แสดงออกถึง
การเป็ นตัวแทนขององค์กร ซึ่งเป็ นการสร้างตราสินค้า
ด้วยพลังของบุคลากรภายในองค์กร Boone (2000, p.
36)[8]
การสร้า งตราสิน ค้า ภายในองค์ก รนัน้ ต้อ ง
เกิดจากการปลูกฝงั ทัง้ ในส่วนของบุคลากรและของ
องค์ก ร ในด้า นความรู้ ทัก ษะ ความสามารถของ
บุคลากรตามทีอ่ งค์กรต้องการให้แสดงออกถึงผลการ
ปฏิบตั ิงาน และพฤติกรรมที่องค์กรต้องการ โดย
มุ่งเน้นให้บุคลากรในองค์กรตระหนักถึงการมุ่งเน้นให้
ความสาคัญของลูกค้า และมุ่งเน้นการให้บ ริการโดย
ให้ลกู ค้าเป็ นศูนย์กลาง องค์กรธุรกิจในปจั จุบนั จึงต้อง
พัฒนาการตลาดภายในโดยการปลูกฝงั แนวความคิด ให้
บุคลากรในองค์กรเห็นความสาคัญของลูกค้า และสามารถ
แสดงออกซึง่ ผลการปฏิบตั งิ านทีด่ เี ลิศ เพื่อให้ลูกค้าเกิด
ความประทับใจและความพึงพอใจในสินค้าและบริการ
เพื่อให้เกิดความภักดีในตราสินค้าเพื่อจะทาให้องค์กร
มีความได้เปรียบในการแข่งขันทีย่ งยื
ั่ น
เป้าหมายขององค์กรธุรกิจบริการ คือ ความ
ต้องการให้ลกู ค้าเกิดประสบการณ์ทด่ี จี ากการใช้บริการ
และการบริก ารที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าก็จะสามารถเปลีย่ นเป็ นความพึงพอใจในสิง่
ที่องค์กรนาเสนอในรูปแบบของการตลาดภายนอก
ซึ่งประกอบด้วยการปฏิบ ัติงานของพนักงาน ราคา
ของสิน ค้ า และบริ ก าร สถานที่ และการส่ ง เสริ ม
การตลาดทีจ่ ะส่งมอบให้แก่ลกู ค้า ในส่วนของการทีจ่ ะ
ส่ ง มอบผลประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ลู ก ค้ า ตามเป้ าหมายที่
องค์กรต้องการนัน้ ขึ้นอยู่กบั ปจั จัยการตลาดภายใน
เช่น ความพึงพอใจของพนักงาน การรักษาพนักงาน
ให้ อ ยู่ ก ับ องค์ ก ร ประสิท ธิภ าพของพนั ก ง าน ซึ่ ง
จะ ต้ อ ง มี ก า รจั ด กา รพ นั ก งา น ภ า ย ในอง ค์ ก ร
(D’Innocenzo, 2002; Keller, 2003; Mitchell, 2002)
ให้เ กิด พฤติก รรมการแสดงออกที่เ ป็ น ตัว แทนของ
องค์กร หรือที่เรียกว่าตราสินค้า ภายใน (Internal
Branding) [7,9,10]
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ป จั จุ บ ั น ตลาดรถยนต์ มี ก ารแข่ ง ขั น
ค่ อ นข้า งสู ง และแต่ ล ะผู้ ผ ลิต และผู้ แ ทนจ าหน่ า ย
รถยนต์ทุกยี่ห้อก็มคี วามต้องการที่จะครองส่วนแบ่ง
การตลาด ความสนใจของการวิจ ัย จึงมุ่ งเน้ นไปที่
ป จั จั ย ด้ า นทรั พ ยากรมนุ ษย์ ซ่ึ ง เป็ นกลไกในการ
ขับ เคลื่ อ นองค์ ก รที่ ส าคัญ ที่ สุ ด เพราะการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุ ษย์หรือ การตลาดภายในในองค์ก รจะ
เป็ นปจั จัยผลักดันให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่าง
ต่ อเนื่ องเพื่อรองรับกับการแข่ งขันที่ขยายตัวอย่ าง
รุ นแรง ซึ่งผู้วิจ ัยเห็ นว่ าการบริการหลังการขายของ
ศูนย์บริการรถยนต์เป็ นปจั จัยสาคัญทีจ่ ะส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อรถใหม่ และสามารถสร้างความเชื่อมัน่
ของลู ก ค้ า ต่ อ องค์ ก ร สิ่ ง ที่ เ ป็ นหั ว ใจส าคั ญ ของ
ศูนย์บริการรถยนต์ คือพนักงานผู้ให้บริการทีส่ ามารถ
ปฏิบตั ิงานด้วยความรูค้ วามสามารถ มีความตัง้ ใจและ
มุ่งมันเพื
่ ่อให้บริการที่ดเี ลิศ จึงจะสามารถนาพาธุรกิจ
ขององค์กรให้เป็ นทีต่ ้องการของลูกค้าตลอดไป ดังนัน้
จึงเป็ นที่มาของงานวิจ ัยชิ้น นี้ท่ีต้องการศึก ษาว่ า มี
แนวทางใดในการพัฒ นาตราสิน ค้า ภายในโดยใช้
การตลาดภายในที่ เ หมาะสมในการดู แ ลการ
ปฏิบ ัติง าน ของพนัก งานที่มีผ ลต่ อคุ ณภาพการ
ให้บ ริก ารของศู น ย์บ ริก ารรถยนต์ ผู้แ ทนจ าหน่ า ย
รถยนต์โตโยต้า เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพและเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1.เพื่อศึกษาองค์ประกอบของวัฒนธรรม
บริการทีม่ คี วามสาคัญต่อการพัฒนาตราสินค้าภายใน
โดยใช้การตลาดภายในของศูนย์บริการรถยนต์
2.เพื่อวิเคราะห์ปญั หา อุปสรรค และปจั จัย
สนั บ สนุ น ในการพัฒ นาตราสิน ค้ า ภายในโดยใช้
การตลาดภายในของศูนย์บริการรถยนต์
3.เพื่อน าเสนอแนวทางในการพัฒนาตรา
สินค้าภายในโดยใช้การตลาดภายในของศูนย์บริการ
รถยนต์

อุปกรณ์ และวิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ ใช้การวิจยั เชิงคุณภาพเป็ น
หลัก โดยได้ทาการวิจยั เชิงคุณภาพเพื่อค้นหาสภาพ
ข อ ง อ ง ค์ ป ร ะ กอ บ ข อ ง วั ฒ น ธ ร ร ม บ ริ ก า ร ที่ มี
ความสาคัญ ต่ อการพัฒ นาตราสิน ค้าภายในโดยใช้
การตลาดภายในของศู น ย์ บ ริก ารรถยนต์ ผู้ แ ทน
จาหน่ ายรถยนต์โตโยต้า จากทัง้ เอกสารต่างๆ และผู้
มีสว่ นเกีย่ วข้อง ตลอดจนปญั หาและข้อเสนอแนะต่าง
ๆ จากนัน้ นาผลมาวิเ คราะห์แ ละสังเคราะห์ร่ว มกับ
แนวคิด ทฤษฎีทเ่ี กี่ยวข้อง เพื่อกาหนดเป็ นแนวทาง
ในการพัฒ นาตราสิน ค้ า ภายในโดยใช้ ก ารตลาด
ภายในของศู น ย์ บ ริ ก ารรถยนต์ ผู้ แ ทนจ าหน่ า ย
รถยนต์โตโยต้า และตรวจสอบความคิดเห็นต่อแนว
ทางการพัฒ นาตราสิน ค้า ภายในโดยใช้ก ารตลาด
ภายในของศู น ย์ บ ริ ก ารรถยนต์ ผู้ แ ทนจ าหน่ า ย
รถยนต์โตโยต้าที่สงั เคราะห์ข้นึ โดยท าการสนทนา
กลุ่ ม และด าเนิ น การวิ จ ัย เชิ ง ปริ ม าณเพื่ อ ท าการ
ตรวจสอบแนวทางในการพัฒนาตราสินค้าภายในโดย
ใช้การตลาดภายในของศูนย์บริการรถยนต์ ผู้แทน
จาหน่ ายรถยนต์โ ตโยต้า โดยมีข นั ้ ตอนในการวิจ ัย
ดังนี้
1. การวิ จยั เชิ งคุณภาพ
1.1 การวิ เคราะห์เอกสาร
ผู้ วิ จ ัย ได้ ศึก ษาจากเอกสารต่ า งๆ ของ
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด และ
ผูแ้ ทนจาหน่ายรถยนต์โตโยต้า โดยทาการศึกษาจาก
ประวัติ ข ององค์ก ร วิส ัย ทัศ น์ พัน ธกิจ โครงสร้า ง
องค์กร คู่มอื การฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร แบบ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน ประกาศ และ
ข้อบังคับและมาตรฐานต่าง ๆ และจดหมายข่าว
1.2 การสัมภาษณ์เชิ งลึก
การวิจ ัย เชิง คุ ณภาพผู้วิจ ัย ได้ก าหนดผู้ใ ห้
ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) เป็ นบุคคลทีม่ คี วามรู้
ความเชีย่ วชาญ และประสบการณ์ ในการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) ประกอบด้วย ผูบ้ ริหาร
ระดับสูงของผูแ้ ทนจาหน่ ายรถยนต์โตโยต้า ผูบ้ ริหาร
ระดับกลางของผู้แทนจาหน่ ายรถยนต์โตโยต้า และ
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ลูกค้าศูนย์บริการรถยนต์ของผู้แทนจาหน่ ายรถยนต์
โตโยต้า จานวน 41 ราย
1.3 การสนทนากลุ่ม
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
เพื่อรับฟงั ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่ อ
แนวทางการพัฒนาตราสินค้าภายในโดยใช้การตลาด
ภายในของศู น ย์ บ ริ ก ารรถยนต์ ผู้ แ ทนจ าหน่ า ย
รถยนต์ โ ตโยต้ า ผู้ให้ข้อมู ลส าคัญการสนทนากลุ่ ม
จาแนกเป็ น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มพนักงานของ
ศูนย์บริการรถยนต์ ผูแ้ ทนจาหน่ ายรถยนต์โตโยต้า และ
กลุ่มนักวิชาการและนักบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ซง่ึ เป็ น
ลูกค้าของศูนย์บริการรถยนต์ ผูแ้ ทนจาหน่ ายรถยนต์โต
โยต้า จานวน 20 ราย
1.4 การสัง เคราะห์แ ละการตรวจสอบ
แนวทางในการพัฒนาตราสิ น ค้าภานในโดยใช้
การตลาดภายใน
ภายหลังการสัมภาษณ์เชิงลึกเรียบร้อยแล้ว
ผูว้ จิ ยั ได้สงั เคราะห์ขอ้ มูลจนกระทังได้
่ แนวทางในการ
พัฒนาตราสินค้าภายในโดยใช้การตลาดภายในของ
ศูนย์บริการรถยนต์ ผู้แทนจาหน่ ายรถยนต์โตโยต้า
ซึ่งผู้วจิ ยั ได้นาแนวทางดังกล่าวไปทาการตรวจสอบ
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม า นั ้ น ด้ ว ย วิ ธี ก า ร “ส า ม เ ส้ า ”
(Triangulation Method) โดยเปรียบเทียบข้อมูลที่
ได้มา กับแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และอาศัย
ประสบการณ์ของผูเ้ ชีย่ วชาญและทีป่ รึกษา เพื่อยืนยัน
ว่าข้อมูลที่ได้มานัน้ มีความน่ าเชื่อถือ ก่อนนาไปทา
การตรวจสอบยืนยันด้วยวิธกี ารวิจยั เชิงปริมาณ
2. การวิ จยั เชิ งปริมาณ
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิ จ ั ย คื อ พนั ก งานของ
ศูน ย์บ ริก ารรถยนต์ ของผู้แ ทนจ าหน่ า ยรถยนต์โ ต
โ ย ต้ า เ ข ต ภ า ค เ ห นื อ แ ล ะ เ ข ต ภ า ค
ตะวันออกเฉีย งเหนือ คิดคานวณเทียบตามจานวน
พนักงานศูนย์บริการรถยนต์ จานวน 2,499 คน (บริษทั
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด เดือน มีนาคม
พ.ศ. 2554)
กลุ่มตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ใช้สูตรของทาโร ยามา
เน่ (Taro Yamane, 1973) [11] ทีร่ ะดับนัยสาคัญที่

.05 ขนาดความคลาดเคลื่อนร้อยละ +5 ได้จานวน
ตัว อย่ า งเป็ น พนั ก งานศู น ย์ บ ริก ารรถยนต์ ผู้ แ ทน
จาหน่ ายรถยนต์โตโยต้า จานวน 345 คน ใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบคลัสเตอร์ (Cluster Random Sampling)
โดยแบ่งพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านออก 2 ส่วน คือ ภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากนัน้ เทียบสัดส่วน
พนักงานแล้วสุม่ ตัวอย่างตามสัดส่วน
2.2 เครือ่ งมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้ นี้
คือ แบบสอบถามความคิดเห็น ที่มีต่ อ แนวทางการ
พัฒนาตราสินค้าภายในโดยใช้การตลาดภายในของ
ศูนย์บริการรถยนต์ ผูแ้ ทนจาหน่ายรถยนต์โตโยต้าซึง่
ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ โดยผ่านการตรวจสอบความเทีย่ งตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) และภาษาทีใ่ ช้ของ
ค าถ ามแ ต่ ละ ข้ อ (Wording) จา กผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ
ภายนอกจ านวน 5 ท่ า น โดยปรับ ปรุ ง แก้ไ ขภาษา
ตามคาแนะนาของ ผู้ทรงคุณวุฒิ คัดเลือกข้อคาถาม
ไว้ จานวน 31 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่
ระหว่าง ค่าต่ าสุด 0.80 -1.00 จากนัน้ ได้ทดสอบ
แบบสอบถามกับ พนัก งานที่มิไ ด้เ ป็ น กลุ่ ม ตัว อย่ า ง
จานวน 30 ชุด เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ ด้วยสูต ร
สัม ประสิ ท ธิ แ์ อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมันรวมของแนว
่
ทางการพัฒ นาตราสิน ค้า ภายในโดยใช้ก ารตลาด
ภายใน เท่ากับ 0.98 และค่าความเชื่อมันด้
่ านการ
เสริมสร้างค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร เท่ากับ
0.92 ด้ า นการเสริม สร้ า งการพัฒ นาคุ ณ ธรรมแก่
พนักงาน เท่ากับ 0.92 ด้านการสร้างสิง่ จูงใจในการ
ปฏิบตั งิ าน เท่ากับ 0.94 และด้านการรักษาพนักงาน
ให้ปฏิบตั งิ านในองค์กรอย่าง มีความสุข เท่ากับ 0.92
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจ ัย และคณะท างานไปพบกับ พนั ก งาน
ศูนย์บริการรถยนต์ ผู้แทนจาหน่ ายรถยนต์โตโยต้า
และขอความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถาม แจก
แบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างประเมิน และกาหนดวัน
รับคืนในวันต่อมา
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2.4 การวิ เคราะห์ข้อมูลและสถิ ติที่ใช้
ผู้วิจ ัย ได้ท าการวิเ คราะห์ข้อ มูล ด้ว ยสถิติ
เชิง พรรณา (Descriptive
Statistics) ด้ ว ยการ
บรรยายสิ่งที่ศึก ษาจากค่า ความถี่ ร้อยละ ค่า เฉลี่ย
และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน

ผลการวิ จยั
ผลการวิจยั ผู้วจิ ยั ได้สรุปตามวัตถุประสงค์
การวิจยั ดังนี้
1. องค์ป ระกอบของวัฒ นธรรมบริ ก าร
ที่ มีความสาคัญ ต่ อ การพัฒ นาตราสิ นค้าภายใน
โดยใช้ ก ารตลาดภายในของของศู น ย์บ ริ ก าร
รถยนต์
องค์ ป ระกอบของวัฒ นธรรมบริ ก ารที่ มี
ความสาคัญ ต่ อการพัฒ นาตราสิน ค้าภายในโดยใช้
การตลาดภายในของของศู น ย์ บ ริ ก ารรถยนต์
ประกอบด้ว ย 1) การมีส่ ว นร่ ว มของพนั ก งาน 2)
ความสามารถของพนั ก งาน 3) พนั ก งานได้ ร ั บ
มอบหมายอานาจ และ 4) พนักงานมีความมันใจ
่ โดย
มีอ งค์ป ระกอบที่ส าคัญ คือ การสนั บ สนุ น จากฝ่ า ย
บริหาร ในการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกาหนด
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และประกาศให้พนัก งานได้รบั รู้
และในด้า นการสื่อ สารภายในองค์ก รนัน้ จะมีก าร
สื่อสารในเรื่องของความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
โดยการกาหนดค่าคะแนนความพึงพอใจลูกค้า และ
นามาใช้เป็ นตัวกาหนดประสิทธิภาพในการทางาน
การสนับสนุ นด้านการฝึ กอบรมโดยบริษัท โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด ได้จ ัด ท าคู่มือ การจัด
อบรมภายในผู้แทนจาหน่ าย ให้กบั ผู้แทนจ าหน่ า ย
รถยนต์โตโยต้า ซึง่ ได้กาหนดเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
ทัว่ ประเทศ และการบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ นั น้
ผูบ้ ริหารสามารถเปิ ดดูขอ้ มูลประสิทธิภาพการทางาน
ของพนักงาน และรายรับจากการทางานของพนักงาน
ต่อคน ต่อสาขาจาก T Web ทาให้ผบู้ ริหารสามารถ
ทราบถึง สมรรถนะในการท างานของพนั ก งานได้
อย่างทัวถึ
่ ง และกิจกรรมการตลาดภายในนัน้ บริษัท
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด มีการจัดการ
แข่งขันทักษะของพนักงานอย่างต่ อเนื่อง และทุกปี

โดยให้ผแู้ ทนจาหน่ายรถยนต์โตโยต้า ส่งพนักงานมา
แข่ง ขัน หากผู้แ ทนจ าหน่ ายใดชนะการแข่ง ขัน ก็จ ะ
ได้ร ับ รางวัล และมีก ารก าหนดรางวัล ส าหรับ การ
แข่ ง ขัน ในด้ า นการให้ บ ริ ก ารต่ า ง ๆ ของผู้ แ ทน
จาหน่ ายไว้เพื่อให้เกิดการแข่งขัน ดังนัน้ วัฒนธรรม
องค์กรของผูแ้ ทนจาหน่ ายรถยนต์โตโยต้า จึงจัดเป็ น
วัฒนธรรมบริการ ซึง่ ผูบ้ ริหารของศูนย์บริการรถยนต์
ได้หล่อหลอม โดยการจัดการสนับสนุ น โดยใช้ส่วน
ประสมของตลาดภายใน ซึ่งประกอบด้วย ผลงานที่
พนักงานปฏิบตั ิดว้ ยความเต็มใจ และกระบวนการซึ่ง
หมายถึงระบบโครงสร้างองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการ
มอบหมายหน้าที่ และการจัดสรรทรัพยากร การสื่อสาร
แลกเปลี่ย นข้อ มู ล ข่ า วสาร เกี่ย วกับ แนวทางการ
ปฏิบตั ิ และนโยบาย รวมทัง้ เป้าหมายในการทางาน
การจัดสภาพแวดล้อมในการทางาน การฝึ ก อบรม
และพัฒ นาพนัก งาน การประชุ ม แลกเปลี่ย นความ
คิด เห็น การประเมิน ผลงาน และผลประโยชน์ ข อง
พนัก งาน ที่ไ ด้ร ับ จากการปฎิบ ัติง าน เพื่อ สร้า ง
ความรูส้ กึ เชื่อใจให้กบั พนักงาน และเกิดความเชื่อมัน่
ในตราสิน ค้า และบริการของศู นย์บริการรถยนต์ ซึ่ง
พนักงานจะเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ ท่จี ะได้รบั จาก
คามันสั
่ ญญาตราสินค้าองค์กร ซึง่ จะส่งผลให้พนักงาน
แสดงออกในพฤติ ก รรมการปฏิ บ ัติ ง านที่ เ ปรี ย บ
เสมือนตัวแทนขององค์กรที่จะส่งมอบคามันสั
่ ญญา
ตราสินค้าให้กบั ลูกค้า โดยพนักงาน คือ ตราสินค้า
ของศูนย์บริการรถยนต์ คามันสั
่ ญญาตราสินค้าจึงมี
ความสาคัญต่อวัฒนธรรมบริการ ดังนัน้ วัฒนธรรม
บริ ก ารของศู น ย์ บ ริ ก ารรถยนต์ โ ตโยต้ า จะท าให้
พนักงานแลกเปลี่ยนค่านิยมหลักและมีความเชื่อมัน่
ในสิน ค้า และบริก ารของศู น ย์ บ ริก ารรถยนต์ ที่จ ะ
ส่งผลให้พนักงานมีพฤติกรรม แนวทางในการทางาน
คาพูดทีเ่ หมือนกันอยู่ในรูปแบบเดียวกัน แนวทางใน
การปฏิบตั ิงานเพื่อให้บริการแก่ลูกค้ าไปในทิศทาง
เดียวกัน
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2. ปั ญหา อุปสรรค และปั จจัยสนันสนุน
ในการพัฒนาตราสิ นค้าภายในโดยใช้ การตลาด
ภายในของศูนย์บริการรถยนต์
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของ
ศูนย์บริการรถยนต์ ผู้แทนจาหน่ ายรถยนต์โตโยต้า
และการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายนอกของ
ศูนย์บริการรถยนต์ ผู้แทนจาหน่ ายรถยนต์โตโยต้า
พบว่า จุดแข็ง คือ เจ้าของและหุ้นส่วนมีความพร้อม
ด้านการเงินก่อให้เกิดความได้เปรียบด้านเงินทุน มี
ผู้ บ ริ ห ารและที ม งานที่ มี ค วามสามารถ เพราะมี
หลักสูตรการอบรมอย่างต่ อเนื่อง จากการสัมภาษณ์
ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ ซึ่ ง เป็ นผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และ
ระดับกลางทัง้ ในส่วนปฏิบตั กิ ารของศูนย์บริการรถยนต์
และส่วนของงานบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ ได้ให้ขอ้ มูล
ถึงอัตราการลาออกของผูบ้ ริหารค่อนข้างต่ า ในแต่ละปี
จะมีผู้บริหารลาออกประมาณหนึ่งถึงสองคน หรือไม่มี
การลาออกเลย แสดงถึงความจงรักภักดี และมีความ
ผู กพั น สู ง มี แ น ว ท า ง ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ที่ มี
ประสิทธิภาพ มีเครื่องมือและอุปกรณ์การให้บริการที่
ทันสมัย มีพ้นื ที่สาหรับการให้บริการที่กว้างขวาง มี
ทาเลทีต่ งั ้ ทีด่ ี สะดวกสาหรับลูกค้า มีความน่ าเชื่อถือ
มียอดขายที่ดี มีวฒ
ั นธรรมองค์กรทีเ่ ข้มแข็ง เพราะมี
การปลู ก ฝ งั มานาน มีค วามเป็ น ปึ ก แผ่ น มัน่ คง มี
กฎระเบียบทีแ่ น่นอน พนักงานสาขาให้บริการแบบเป็ น
กันเองมีความผูกพันใกล้ชดิ ลูกค้ามาเป็ นเวลานานและ
สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในแต่ละท้องถิน่ ได้อย่างรวดเร็ว
พนักงานสามารถสร้างความสัมพันธ์ทด่ี สี ว่ นตัวกับลูกค้า
ด้วยการสร้างความจงรักภักดีของลูกค้าให้เกิดขึน้ อย่าง
สม่าเสมอ และวัฒนธรรม องค์กรสร้างให้พนักงานทางาน
โดยมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันทาให้พนักงานมีความมุ่งมัน่
จุดอ่อน คือ มีการบริหารงานแบบธุรกิจครอบครัว หรือ
ระบบหุ้นส่ว น เกิด การซื้อตัว บุ ค ลากรจากการเป็ น
องค์กรชัน้ นามีระบบคัดเลือก และระบบพัฒนาคนให้
เรียนรูน้ วัตกรรมใหม่ ๆ และเสริมทักษะในการบริหาร
จัด การท าให้ ถู ก แย่ ง ตัว ผู้ บ ริห ารระดับ กลาง และ
พ นั ก ง า น ที่ มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ สู ง ไ ป เ นื่ อ ง จ า ก
ประหยัดเวลาในการพัฒนา โดยการให้ค่าตอบแทน
หรือ ต าแหน่ ง ที่มีค วามก้า วหน้ า มากกว่ า จากการ

สัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลสาคัญซึง่ เป็ นผูบ้ ริหารระดับสูงจะมี
อายุงานมากกว่า 20 ปี และผู้บริหารระดับกลางจะมี
อายุงานมากกว่า 15 ปี ทาให้มอี ตั ราการลาออกต่ า จะ
ท าให้ พ นั ก งานรุ่ น หลั ง ได้ ร ั บ การเลื่ อ นขั น้ เลื่ อ น
ตาแหน่งช้าทาให้พนักงานลาออกไปทางานกับองค์กร
อื่น หรือออกไปประกอบอาชีพ ส่ว นตัว ไม่สามารถ
กาหนดราคาหรือ ส่วนลดได้มากนักเพราะบริษัท โต
โยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด มีขอ้ กาหนด และ
กฎเกณฑ์ มีการกาหนดราคามาตรฐานของอะไหล่ และ
อุ ป กรณ์ ราคาเดี ย วกั น ทุ ก ผู้ แ ทนจ าหน่ าย การ
ดาเนินการด้านการสรรหาบุคลากรของแผนกบุคคลมี
ความล่ าช้า เนื่อ งจากมีก ารบริห ารงานเป็ น Group
ต้อ งมีระเบียบและข้อ ก าหนดในการจ้างงาน ท าเล
ทีต่ งั ้ คับแคบไม่สามารถขยายช่องจอดรถซ่อม ลูกค้า
ต้ อ งรอนาน เนื่ อ งจากมี ผู้ ม าใช้ ก ารบริ ก ารมาก
พนั กงานขาดความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ในการ
วิเคราะห์ปญั หา พนักงานบางคนขาดความกระตือรือร้น
ในการทางาน ขาดการมุ่งมันพั
่ ฒนาเรียนรู้ พนักงานขาด
แรงจูงใจในการทางาน เนื่องจากเงินเดือน ตาแหน่ง หรือ
ผลตอบแทนทีไ่ ด้รบั ไม่น่าจูงใจให้พฒ
ั นาความก้าวหน้า
โอกาส คือ ยอดขายรถยนต์โ ดยรวมเติบโตมากขึ้น
ลูกค้านิยมใช้บริการของศูนย์บริการมาตรฐาน ลูกค้า
สนใจประสิทธิภาพของการบริการมากขึน้ มาตรการ
ของรัฐบาลทีย่ งั ส่งเสริมให้ผมู้ รี ายได้น้อยได้มรี ถยนต์
ใช้ นโยบายลดภาษีสาหรับรถคันแรก ก็จะส่งผลให้
ลู ก ค้ า ซื้อ รถมากขึ้น ก็จ ะท าให้ มีก ารใช้บ ริก ารที่
ศูนย์บริการรถยนต์มากขึน้ และสภาพสังคมปจั จุบนั ที่
ให้ความสาคัญกับการพัฒนาระดับคุณภาพชี วติ ของ
ตนเอง และครอบครัว จึงมีค วามต้ องการยกระดั บ
การศึกษา การมีงานทา และการประกอบอาชีพ เพื่อ
สร้างรายได้และฐานะทางสังคมให้ดขี น้ึ และอุปสรรค
คือ มีการแข่งขันกับศูนย์บริการในบริเวณใกล้เคียง การ
ให้บริการของผูใ้ ห้บริการอิสระ สภาวะเศรษฐกิจ จาก
ภาวะวุ่นวายทางการเมือง อาจทาให้ผซู้ อ้ื ชลอการซือ้
ลง แต่หากสถานะการเมืองมีแนวโน้มมันคงมากขึ
่
้น
และนโยบายฟื้ นฟูเศรษฐกิจจะทาให้ลูกค้าเกิดความ
มันใจในการซื
่
อ้ มากขึน้ และสังคมมีการปรับเปลีย่ นที่
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รวดเร็วมาก ทาให้พนักงานต่อต้านการเปลีย่ นแปลง
ก่อให้เกิดผลเสียต่อองค์กร
3. แนวทางในการพัฒ นาตราสิ น ค้า
ภายในโดยใช้ ก ารตลาดภายในของศูนย์บริ การ
รถยนต์ ผูแ้ ทนจาหน่ ายรถยนต์โตโยต้า
ผู้วิจ ัยได้ ท าการสังเคราะห์ แ นวทางในการ
พัฒนาตราสินค้าภายในโดยใช้การตลาดภายในของ
ศูน ย์บ ริก ารรถยนต์ ผู้แทนจาหน่ ายรถยนต์โตโยต้า
จากแนวคิ ด ทฤษฎี ต่ า งๆ และข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก จนกระทังได้
่ เป็ นแนวทางการพัฒนา
ตราสิ น ค้ า ภายในโดยใช้ ก ารตลาดภายในของ
ศูนย์บริการรถยนต์ “SMART” ขึน้ ประกอบด้วยองค์
ประกอบ 5
ส่ ว นที่มีค วามเชื่อ มโยงกัน โดยมี
รายละเอียดขององค์ประกอบต่าง ๆ คือ
1) การเสริ ม สร้ า งค่ า นิ ย มร่ ว มกั น ของ
สมาชิกในองค์กร (Shared Value: S) ค่านิยมหรือ
คุณค่าของบุคลากรในองค์กร ซึง่ ประกอบด้วยแนวคิด
ความเชื่อ ทัศนคติ ที่มีร่วมกัน เช่ น ค่านิยมร่วมใน
เรื่ อ งวิ ส ัย ทัศ น์ และพัน ธกิ จ ขององค์ ก ร การให้
ความสาคัญของคุณภาพ ความมุ่งมันในการเป็
่
นหนึ่ง
นัน้ พนักงานและผู้ท่เี กี่ยวข้องควรเป็ นผู้ร่วมกาหนด
และร่ ว มตีค วาม และท าความเข้า ใจร่ ว มกัน อย่ า ง
ลึก ซึ้ง จนเกิ ด ความรู้ สึก ถึ ง การมีส่ ว นร่ ว ม การมี
คุณค่า ความเป็ นเจ้าของ เพื่อให้เกิดการนาไปสู่การ
สร้างพลังร่วมเป็ นทีมงานเดียวกัน
2) การเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมแก่
พนักงาน (Moral: M) คุณธรรม คือ ความดีงามใน
จิตใจที่ทาให้บุคคลประพฤติดี ผู้มีคุณธรรมเป็ นผู้มี
ความเคยชินในการประพฤติดดี ว้ ยความรูส้ กึ ในทางดี
งาม มีค วามรอบคอบ คือ รู้ ว่ า อะไรควรประพฤติ
ปฏิบตั ิ อะไรไม่ควรประพฤติปฏิบตั ิ มีความกล้าหาญ
คื อ ความกล้ า เผชิ ญ ต่ อ ความเป็ นจริ ง มี ก ารรู้ จ ั ก
ประมาณ คือ รู้ จ ัก ควบคุ ม ความต้ อ งการและการ
กระทาให้เหมาะสมกับสภาพและฐานะของตน ความ
ยุตธิ รรม คือ การให้แก่ทุกคนตามความเหมาะสม
3) การสร้างสิง่ จูงใจในการปฏิบ ัติงาน
(Attraction: A) การสร้างสิง่ หรือบุคคลที่ดงึ ดูดความ

สนใจ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการทางาน ด้วยการสร้าง
ความมันคงและความก้
่
าวหน้ าในการทางาน มีการ
กระจายอานาจ มีการมอบหมายอานาจ หน้ าที่ และ
ความรับผิดชอบให้ผู้บริหารลดหลันกั
่ นไป เพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวในการปฏิบตั งิ าน มีการจัดระบบการให้
รางวัล ทัง้ ที่เ ป็ น ตัว เงิน และไม่ เ ป็ น ตัว เงิ น ควรมี
กิจ กรรมเพื่อ สร้างขวัญและก าลังใจให้กบั พนักงาน
อย่างต่อเนื่อง การเอาใจใส่และให้ความช่วยเหลือด้าน
ต่าง ๆ ก็จะทาให้พนักงานรักและทุ่มเทแรงกายแรงใจ
เพื่อองค์กรมากขึน้ รวมทัง้ ให้ความสาคัญในเรื่องของ
สวัสดิการ การขึน้ เงินเดือน การให้โบนัส หรือรางวัล
อื่น ๆ ด้วย
4) การรักษาพนักงานให้ปฏิบตั ิงานใน
องค์กรอย่างมีความสุข (Retain: R) การรักษา
พนักงานทีท่ างานดี มีความสามารถเอาไว้ในองค์กร
เพื่อความต่ อเนื่องในการดาเนินธุรกิจ การเพิ่มเติม
ความรูใ้ ห้กบั พนักงานอย่างต่อเนื่อง ควรให้พนักงาน
มีโอกาสได้เข้าอบรมในหลักสูตรต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับหน้าที่การทางาน โดยอาจจะเชิญ ผู้เชื่ยวชาญมา
ฝึ ก อบรมภายในองค์ ก ร หรื อ อาจจะส่ ง ตั ว แทน
บุ ค ลากรออกไปอบรมหลัก สู ต รต่ า ง ๆ ภายนอก
องค์กร เพื่อนาความรูก้ ลับมาพัฒนางานให้การตลาด
ภายในมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ ฝึกอบรมและ
พัฒนาด้านทักษะและเสริมสร้างคุณลักษณะภายใน
เช่นการวางแผน ทักษะการสื่อสาร และประสานงาน
ทักษะการแก้ปญั หาและตัดสินใจ การทางานเป็ นทีม
การบริหารความขัดแย้ง
5) การนาเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุ นการ
ปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพ (Technology: T) การ
สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สินค้าและบริการโดยการพัฒนา
เทคโนโลยี พัฒนาพนักงาน และสร้างความรู้ภายใน
องค์กร จากการใช้นวัตกรรม (Innovation) โดยการ
สร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ ๆ ในสินค้าและบริการ (Products
and Services)
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4. การตรวจสอบแนวทางการในการ
พัฒนาตราสิ นค้าภายในโดยใช้การตลาดภายใน
ด้วยวิ ธีการวิ จยั เชิ งปริมาณ
ผูว้ จิ ยั ได้นาแนวทางในการพัฒนาตราสินค้า
ภายในโดยใช้การตลาดภายใน ไปทาการตรวจสอบ
เพื่ อ ยื น ยัน แนวทางดัง กล่ า วด้ ว ยวิ ธี ก ารวิ จ ัย เชิ ง
ปริมาณอีกครัง้ หนึ่ง พบว่า แนวทางการพัฒนาตรา
สินค้าภายในโดยใช้การตลาดภายในของศูนย์บริการ
รถยนต์ ผูแ้ ทนจาหน่ ายรถยนต์โตโยต้าในภาพรวมอยู่
ในระดับความสาคัญ /ความจ าเป็ นมากที่สุด เมื่อ
พิจ ารณาเป็ น รายด้า น พบว่ า แนวทางที่เ สนอทุ ก
แนวทางมีความสาคัญ /ความจาเป็ นระดับมากที่สุด
โดยอัน ดับ ที่ห นึ่ ง คือ ความสาคัญ /ความจ าเป็ น ใน
ด้านการรักษาพนักงานให้ปฏิบตั งิ านในองค์กรอย่างมี
ความสุข (Retain: R) รองลงมามีการเสริมสร้างและ
พัฒนาคุณธรรมแก่พนักงาน (Moral: M) การ
เสริ ม สร้ า งค่ า นิ ย มร่ ว มกัน ของสมาชิ ก ในองค์ ก ร
(Shared Value: S) และการสร้างสิง่ จูงใจในการ
ปฏิบตั งิ าน (Attraction: A) และการนาเทคโนโลยีเข้า
มาสนั บ สนุ นการปฏิ บ ั ติ ง านให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
(Technology: T) ตามลาดับ

สรุปและอภิ ปรายผล
1. อภิ ปรายผล
จากแนวทางในการพัฒนาตราสินค้าภายใน
โดยใช้ ก ารตลาดภายในของศู น ย์ บ ริก ารรถยนต์
ผูแ้ ทนจาหน่ ายรถยนต์โตโยต้า ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้สงั เคราะห์
ขึน้ หากพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า มีส่วน
เกีย่ วข้องเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ดังนี้
1) การเสริมสร้างค่านิยมร่วมกันของสมาชิกใน
องค์กร (Shared Value: S) ค่านิยมหรือคุณค่าของ
บุคลากรในองค์กร ซึง่ ประกอบด้วยแนวคิด ความเชื่อ
ทัศนคติ ทีม่ รี ่วมกัน เช่น ค่านิยมร่วมในเรื่องวิสยั ทัศน์
และพัน ธกิจ ขององค์ ก ร การให้ ค วามส าคัญ ของ
คุณภาพ ความมุ่งมันในการเป็
่
นหนึ่งนัน้ พนักงานและ
ผู้ท่เี กี่ยวข้องควรเป็ นผู้ร่วมกาหนด และร่วมตีความ
และท าความเข้ า ใจร่ ว มกั น อย่ า งลึ ก ซึ้ ง จนเกิ ด
ความรู้สกึ ถึงการมีส่วนร่วม การมีคุณค่า ความเป็ น

เจ้าของ เพื่อให้เกิดการนาไปสู่การสร้างพลังร่วมเป็ น
ทีมงานเดียวกัน พนักงานจะมีขวัญและกาลังใจที่จ ะ
นาไปปฏิบตั ิอ ย่า งต่ อ เนื่ อง สอดคล้องกับ Ackeman
(1997) [12] ที่กล่าวถึง การเปลีย่ นแปลงแบบพัฒนา
การซึ่งเกิดขึน้ ตามแผนการ ที่วางไว้ หรือเกิดขึน้ ได้
ขณะใดขณะหนึ่งก็ได้โดยมีลกั ษณะเป็ นการปรับปรุง
ทัก ษะหรื อ กระบวนการท างานที่ ค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไป
เพื่อให้การบริหารงานเดิม ได้ร ับการปรับปรุงที่ดีข้นึ
การสร้างความเข้าใจถึงความซับซ้อนของการบริหาร
นัน้ ต้องสร้างความเข้าใจให้กบั พนักงานถึงระบบการ
บริหารงานทีส่ มั พันธ์กนั และเชื่อมโยงกัน และ เจฟฟรี่
กล่ าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ท่ดี ีนัน้ องค์กร
จะต้ อ งสร้ า งความเข้ า ใจในระดั บ พื้ น ฐานเรื่ อ ง
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพนั ก งานกั บ องค์ ก รก่ อ น
หลังจากนัน้ จึงจะพัฒนาให้เกิดการบูรณาการกับกล
ยุทธ์ขององค์กร
2) การเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมแก่
พนักงาน (Moral: M) คุณธรรม คือ ความดีงามใน
จิตใจที่ทาให้บุคคลประพฤติดี ผู้มีคุณธรรมเป็ นผู้มี
ความเคยชินในการประพฤติดดี ว้ ยความรูส้ กึ ในทางดี
งาม มีค วามรอบคอบ คือ รู้ ว่ า อะไรควรประพฤติ
ปฏิบตั ิ อะไรไม่ควรประพฤติปฏิบตั ิ มีความกล้าหาญ
คื อ ความกล้ า เผชิ ญ ต่ อ ความเป็ นจริ ง มี ก ารรู้ จ ั ก
ประมาณ คือ รู้ จ ัก ควบคุ ม ความต้ อ งการและการ
กระทาให้เหมาะสมกับสภาพและฐานะของตน ความ
ยุติธ รรม คือ การให้แ ก่ ทุ ก คนตามความเหมาะสม
เนื่ องจากคุ ณธรรม คุณงามความดี ท่ีเป็ นธรรมชาติ
ก่ อให้ เกิด ประโยชน์ ต่ อ ตนเองและสัง คม จะเห็นว่ า
คุ ณ ธรรม คื อ แนวความคิ ด ที่ ดี เ ป็ นตั ว บั ง คั บ ให้
ประพฤติดี สภาพคุณงามความดีทางความประพฤติ
และจิ ต ใจ คุ ณ ธรรม คื อ จริ ย ธรรมที่ แ ยกเป็ น
รายละเอียดแต่ละประเภท หากประพฤติปฏิบตั อิ ย่าง
สม่ าเสมอ ก็จะเป็ น สภาพคุณงามความดีทางความ
ประพฤติและจิตใจของผู้นัน้ และเกิดเป็ น มาตรฐาน
ทางคุณธรรมและ จริยธรรม นัน่ คือ สิง่ ทีถ่ อื เป็ นหลัก
สาหรับเปรียบเทียบทางสภาพคุณงามความดี ทัง้ ที่
อยู่ภายใน จิตใจ และที่แสดงออก ทีค่ วรประพฤติใน
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สังคมนัน้ ได้ยอมรับนับถือกันมา และประพฤติปฏิบตั ิ
ร่วมกันยอมรับว่าอะไรควรทา อะไรไม่ควรทา
3) การสร้า งสิ่ง จู ง ใจในการปฏิบ ัติง าน
(Attraction: A) การสร้างสิง่ หรือบุคคลที่ดงึ ดูดความ
สนใจ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการทางาน ด้วยการสร้าง
ความมันคงและความก้
่
าวหน้ าในการทางาน มีการ
กระจายอานาจ มีการมอบหมายอานาจ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบให้ผู้บริหารลดหลันกั
่ นไป เพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวในการปฏิบตั งิ าน มีการจัดระบบการให้
รางวัล ทัง้ ที่เป็ นตัวเงินและไม่เป็ น ตัวเงิน ควรมี
กิจ กรรมเพื่อ สร้างขวัญและก าลังใจให้กบั พนักงาน
อย่างต่อเนื่อง การเอาใจใส่และให้ความช่วยเหลือด้าน
ต่าง ๆ ก็จะทาให้พนักงานรักและทุ่มเทแรงกายแรงใจ
เพื่อองค์กรมากขึน้ รวมทัง้ ให้ความสาคัญในเรื่องของ
สวัสดิการ การขึน้ เงินเดือน การให้โบนัส หรือรางวัล
อื่น ๆ ด้วย เนื่องจากการสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันด้ว ยการบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษย์เป็ น สิง่ ที่มี
ความสาคัญ การให้ผลตอบแทนทีย่ ุตธิ รรมแก่พนักงาน
ทุกระดับจะทาให้พนักงานมีความตัง้ ใจ และมีความสุขใน
การทางานมากยิง่ ขึน้
4) การรัก ษาพนัก งานให้ป ฏิบ ัติง านใน
องค์กรอย่างมีความสุข (Retain: R) การรักษา
พนักงานทีท่ างานดี มีความสามารถเอาไว้ในองค์กร เพื่อ
ความต่อเนื่องในการดาเนินธุรกิจ การเพิม่ เติมความรู้
ให้ ก ับ พนั ก งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ควรให้ พ นั ก งานมี
โอกาสได้เข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
หน้าที่การทางาน โดยอาจจะเชิญผู้เชี่ยวชาญมาฝึ ก
อบรมภายในองค์กร หรืออาจจะส่งตัวแทนบุคลากร
ออกไปอบรมหลักสูตรต่างๆ ภายนอกองค์กร เพื่อนา
ความรู้กลับมาพัฒนางานให้มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รวมทัง้ ฝึ กอบรมและพัฒนาด้านทักษะและเสริมสร้าง
คุณลักษณะภายใน เช่นการวางแผน ทักษะการสื่อ
ั หาและ
สาร และประสานงานทั ก ษะการแก้ ป ญ
ตัดสินใจ การทางานเป็ นทีม การบริหารความขัดแย้ง
สอดคล้องกับ เจฟฟรี่เพฟเฟอร์ (Pfeffer. 1995) [13]
ทีไ่ ด้เสนอแนวทางการปฏิบตั แิ ละนโยบายการจัดการ
ที่สาคัญเพื่อผลักดันศักยภาพที่มีอยู่ในตัวพนักงาน
ออกมาใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ

องค์กร นอกจากนี้ การสร้างความมันคงในการท
่
างาน
เมื่ อ พนั ก งานเกิ ด ความรู้ สึ ก มั น่ คง และมองเห็ น
ความก้าวหน้าในการทางานที่ชดั เจน พนัก งานก็จะ
ทุ่มเทกาลังกายและกาลัง ใจให้กบั การท างานอย่า ง
เต็มที่ รวมทัง้ มีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นใน
การพัฒนาองค์กรมากยิง่ ขึน้ ด้วย
5) การนาเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุ นการ
ปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพ (Technology: T) การ
สร้างมูลค่า เพิ่ม ให้กบั สินค้าและบริก าร โดยการ
พัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาพนักงาน และสร้างความรู้
ภายในองค์ก ร จากการใช้น วัต กรรม โดยการ
สร้า งสรรค์สิ่ง ใหม่ ในสิน ค้า และบริก าร (Products
and Services) เนื่องจากเทคโนโลยี คือ วิทยาการที่
เกีย่ วกับศิลปะในการนาเอาวิทยาศาสตร์ประยุกต์มา
ใช้ใ ห้เ กิดประโยชน์ ใ นทางปฏิบตั ิแ ละอุ ตสาหกรรม
สอดคล้องกับ คอลเลอร์ (Collier, 1991) [14] ได้เสนอ
แนวคิดการเพิม่ ประสิทธิภาพงานบริการด้วยวิธกี าร
ก าหนดให้พ นั ก งานท างานมากขึ้น หรือ ฝึ ก ฝนให้
พนั ก งานมีป ระสบการณ์ แ ละมีค วามช านาญงาน
เพิม่ ขึน้ ทาการปรับเปลี่ยนระบบการให้บริการ โดย
เพิ่ ม เครื่ อ งมื อ ที่ ท ัน สมัย และสร้ า งมาตรฐานการ
ให้บริการที่ดี ทาการลดและยกเลิกการให้บริการที่
ล้า สมัย ออกแบบการบริก ารรูป แบบใหม่ และ
สอดคล้องกับ ผลิน ภู่จรูญ (2543) [15] ได้กล่าวว่า
อย่างไรก็ตามกลยุทธ์พน้ื ฐานยังคงต้องมีความสาคัญ
เช่นเดิม แต่ กลยุทธ์ใหม่ท่อี งค์กรธุรกิจควรเพิม่ เติม
เพื่อทาให้แน่ ใจในการตอบสนองต่อสิง่ แวดล้อมที่ท้า
ทายต้องประกอบด้วย กลยุทธ์การสร้างความรวดเร็ว
หมายถึง การเข้าสูต่ ลาดและเปิ ดการแข่งขันก่อนเป็ น
การสร้างความได้เ ปรีย บที่เหนือกว่า คู่แ ข่งขัน การ
นาเสนอสินค้าที่รวดเร็วกว่าคู่แข่งจะทาให้ลูกค้าและ
ตลาดตอบรับได้มากกว่า
2. สรุปและข้อเสนอแนะ
ผู้วิจ ัย ได้ท าการวิจ ัย เชิง คุ ณภาพเป็ น หลัก
จากนัน้ นาผลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์กาหนดเป็ น
แนวทางในการพั ฒ นาตราสิ น ค้ า ภายในโดยใช้
การตลาดภายในของศู น ย์ บ ริก ารรถยนต์ ผู้ แ ทน
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จาหน่ ายรถยนต์โตโยต้า และตรวจสอบความคิดเห็น
ต่อแนวทางการพัฒนาตราสินค้าภายในโดยใช้การตลาด
ภายในของศูนย์บริการรถยนต์ ผูแ้ ทนจาหน่ ายรถยนต์
โตโยต้าที่สงั เคราะห์ขน้ึ โดยทาการสนทนากลุ่ม และ
น าไปตรวจสอบเพื่อ ยืน ยัน แนวทาง ดั ง กล่ า วโดย
วิ ธี ก ารวิ จ ั ย เชิ ง ปริ ม าณกั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น
พนั ก งานของศู น ย์ บ ริก ารรถยนต์ ผู้ แ ทนจ าหน่ า ย
รถยนต์โตโยต้า ซึ่งแนวทางในการพัฒนาตราสินค้า
ภายในโดยใช้ ก ารตลาดภายในของศู น ย์ บ ริ ก าร
รถยนต์ ผูแ้ ทนจาหน่ ายรถยนต์โตโยต้า “SMART” นี้
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน ทีส่ มั พันธ์เชื่อมโยง
สนั บ สนุ นซึ่ ง กั น แ ละ กั น ห ากอง ค์ ก รส่ ง เสริ ม
องค์ประกอบในด้านใดด้านหนึ่ง องค์ประกอบด้านอื่น
ก็จะได้รบั การผลักดันให้เป็ นแนวทางการพัฒนาตรา
สินค้าภายในโดยใช้การตลาดภายในของศูนย์บริการ
รถยนต์ ด้ว ย ผู้ท่ีมีส่ว นเกี่ย วข้อ งทุ ก ฝ่ า ยในองค์ก ร
จะต้ อ งผลัก ดัน แนวทางนี้ ใ นส่ ว นของตน ดัง จะได้
กล่าวถึงแนวทางทีผ่ มู้ สี ่วนเกีย่ วข้องในแต่ละฝ่ายควร
ต้องผลักดันในแต่ละด้าน ดังนี้
1) ด้านการเสริมสร้างค่านิยมร่วมกันของ
สมาชิกในองค์กร (Shared Value: S) ต้องตระหนัก
ถึงวิธกี ารในการปฏิบตั งิ านของทุกฝ่ายทุกแผนกให้มี
ความเชื่อ มโยง มีก ารประสานงานระหว่ า งกัน และ
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ทางานร่วมเป็ นทีมงานเพื่อ
สร้างผลงานให้ลกู ค้าเกิดความประทับใจและพึงพอใจ
และควรส่ ง เสริม ให้พ นั ก งานมีค วามรู้ค วามเข้า ใจ
เกีย่ วกับสินค้าและบริการของศูนย์บริการรถยนต์ และ
สามารถปฏิบตั ิงานได้เหนือความคาดหวังของลูกค้า
และควรให้ค วามส าคัญ กับ การสื่อ สารเพื่อ กระตุ้ น
พนักงานให้เกิดความกระตือรือร้น และเกิดพลังในการ
ปฏิบตั งิ านเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
2) ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม
แก่พนักงาน (Moral: M) ต้องตระหนักถึงความสาคัญ
ในการส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีการแสดงความ
รับผิดชอบต่องานทีเ่ กิดจากความผิดพลาดของตนเอง
ในขณะปฏิบตั ิงาน มีก ารส่งเสริม พนัก งานให้มีการ
แสดงออกในด้า นความซื่อ สัต ย์ สุ จ ริต และความ
โปร่ ง ใสในการปฏิบ ัติง านในทุ ก ระดับ และมีค วาม

สานึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยไม่กระทาการใดๆทีจ่ ะ
ทาให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
3) ด้านการสร้างสิง่ จูงใจในการปฏิบตั งิ าน
(Attraction: A) ต้องตระหนักถึงความสาคัญในการ
สร้างสิง่ จูงใจในการปฏิบตั ิงาน โดยการจัดให้มีการ
แข่งขันและการให้รางวัลเพื่อกระตุ้นให้พนักงานเกิด
ความกระตือรือร้นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ทางาน ควรจะกาหนดพฤติกรรมและเป้าหมายในการ
ท างาน มีตัว ชี้ว ัด และเกณฑ์ก ารประเมิน ผลงานที่
ชัด เจนและเป็ น มาตรฐานเดีย วกัน และควรมีก าร
กระจายอานาจจากผูบ้ ริหารระดับสูง เพื่อให้ผบู้ ริหาร
ระดับกลางมีอสิ ระในการบริหารจัดการอย่างคล่องตัว
และมีอานาจในการตัดสินใจมากยิง่ ขึน้
4) ด้านการรักษาพนักงานให้ปฏิบตั งิ านใน
องค์กรอย่างมีความสุข (Retain: R) ต้องตระหนักถึง
การส่งเสริมให้พนักงานได้รบั การฝึ กอบรมและการสอน
งานในขณะปฏิบตั งิ านเพราะจะทาให้พนักงานมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบตั งิ านได้ดยี งิ่ ขึน้ และควรมี
การดูแลการจัดสภาพแวดล้อมในการทางานทีส่ ะดวก
สะอาด ปลอดภั ย ต่ อการปฏิ บ ั ติ ง านเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทางาน และควรมีการส่งเสริมให้
พนักงานเข้ารับการฝึ กอบรมในหลักสูตรทีส่ าคัญและ
จาเป็ นต่อการพัฒนาในระดับที่สูงขึน้ เช่น หลักสูตร
ด้า นการบริห ารจัด การ หลัก สูต รด้า นทัก ษะในงาน
ด้านเทคนิคระดับสูง
5) ด้านการนาเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุ น
การปฏิบตั ิงานให้มปี ระสิทธิภาพ (Technology: T)
ต้องตระหนักถึงการสนับสนุ นให้มีการจัดระบบคลัง
ความรู้ ส าธารณะเพื่อ ให้ พ นั ก งานสามารถเข้า ไป
ศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติมจากปญั หาของลูกค้าที่แต่ละ
ผู้แทนจาหน่ ายรถยนต์โตโยต้าเคยแก้ปญั หาได้แล้ว
รวมถึงการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ ใน
การท างานให้มีจ านวนเพีย งพอต่ อ การปฏิบ ัติง าน
และการจัด หลัก สู ต รการฝึ ก อบรมการใช้ อุ ป กรณ์
เทคโนโลยี และคอมพิว เตอร์สาหรับ พนัก งานช่ า ง
เพื่อให้มคี วามก้าวหน้าในอาชีพ
จากผลการศึกษาครัง้ นี้ ผู้ท่สี นใจสามารถ
ทาการศึก ษาเพิ่มเติม เกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนา
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ตราสินค้าภายในโดยใช้การตลาดภายในของธุรกิจ
ศูนย์บริการรถยนต์ โดยการนาเอากรอบการวิจยั และ
ผลการวิจยั ทีไ่ ด้จากการวิจยั ครัง้ นี้ไปทาการศึกษากับ
ธุรกิจบริการศูนย์บริการรถยนต์ ทีด่ าเนินกิจการอยู่ใน
แต่ละภาคของประเทศ หรือศึกษาแนวทางการพัฒนา
ตราสินค้าภายในโดยใช้การตลาดภายในของธุรกิจบริการ
โดยการนาเอากรอบการวิจยั และผลการวิจยั ที่ได้จาก
การวิจยั ครัง้ นี้ไปทาการศึกษากับธุรกิจบริการที่มีการ
ดาเนินกิจการในลักษณะแตกต่างกันออกไปเช่น ธุรกิจค้า
ปลีกขนาดใหญ่ เพื่อจะได้เห็นแนวทางการพัฒนาตรา
สินค้าภายในโดยใช้การตลาดภายในของธุรกิจบริการ
ในแต่ละลักษณะ
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