
www.jisb.tbs.tu.ac.th

MSMIS

ปท่ี 3 ฉบับท่ี 2 เมษายน - มิถุนายน 2560
ISSN 2465-4264








วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่3 ฉบบัที ่2 เดอืน เมษายน – มถุินายน 2560 หน้า 1 
 

บทความวิจยั 
1. แผนกลยุทธร์ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัในธุรกจิผลติจ าหน่ายชุดชัน้ใน : 

กรณีศกึษา บรษิทั วกิเตอร ์จ ากดั (มหาชน) 
อรวรรณ เจยีงศริศิุภวงศ ์         6 

2. แผนกลยุทธร์ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ: กรณีศกึษา บรษิทั จวิเวลรีแ่อนดเ์ซอรว์สิ จ ากดั 
 นรศิรา ตนนัทย์ุทธวงศ ์         14 
3. แผนกลยุทธร์ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ: กรณีศกึษา บรษิทั เทอรเ์มอร ์จ ากดั สว่นงานดจิติอลแพลตฟอรม์ 

ปัญจรตัน์ เตม็โคตร          28 
4. ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการแบ่งปันขอ้มลูสว่นตวับนเฟซบุ๊กของผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
 สกุญัญา ค าภาศร ี          41 
5. ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล: กรณีศกึษาการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีวดว้ยเฟซบุ๊ก 

เอกพนัธ ์พฒันาวจิติร         58 

 
บทวิจารณ์หนังสือ 

6. Mobile Web Design  
เสกสรร รอดกสกิรรม          74 

  



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่3 ฉบบัที ่2 เดอืน เมษายน – มถุินายน 2560 หน้า 2 
 

บทบรรณาธิการ 
 
เรยีน ผูอ้่านทุกท่าน 
 
วารสารฉบบันี้มีบทความที่เกี่ยวข้องกบัแผนกลยุทธ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่น่าสนใจ โดยแผนกลยุทธ์ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศนับเป็นส่วนส าคัญต่อองค์กรเพื่อให้สามารถสร้างความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบส าหรับ
อุตสาหกรรม 4.0 ตวัอย่างแผนกลยุทธใ์นวารสารเล่มนี้ประกอบดว้ย แผนกลยุทธส์ าหรบัธุรกจิชุดชัน้ใน เครื่องประดบั 
และคอมพวิเตอร ์นอกจากแผนกลยุทธแ์ลว้วารสารเล่มนี้ยงัประกอบดว้ยบทความวจิยัทีเ่กีย่วกบัความมัน่คงปลอดภยั
ของระบบสารสนเทศ ซึง่ธุรกจิตอ้งค านึงถงึเมื่อพฒันาแผนกลยุทธ์ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเช่นกนั หวงัว่าผูอ้่านทุก
ท่านจะได้รบัสาระและสามารถน าตวัอย่างการพฒันาแผนกลยุทธ์ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและสิง่ที่ควรค านึงถึง
เกีย่วกบัความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศนี้ไปปรบัใชใ้หเ้กดิประโยชน์ ตามความเหมาะสมต่อไป 
 

กองบรรณาธกิาร 
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ผูช่้วยบรรณาธิการ 
นางสาวนนัทา นาเจรญิ    
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วตัถปุระสงค ์
วารสาร JISB เป็นวารสารทางวชิารูปแบบวารสารอเิลก็ทรอนิกส์ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ทางวชิาการและเป็นสื่อกลาง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการของอาจารย์ นักวิจยั นักวิชาการ และนักศึกษาทัง้ภายในและภายนอกคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ บทความที่รบัพิจารณาเผยแพร่วารสารครอบค ลุมสาขา
เทคโนโลยสีารสนเทศ ทีเ่น้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อธุรกจิเป็นหลกั ผลงานทีจ่ะน ามาเผยแพร่ในวารสารน้ี ผ่าน
กระบวนการ Peer Review เพื่อใหว้ารสารมคีุณภาพระดบัมาตรฐานสากล สามารถน าไปอา้งองิได ้ประเภทของผลงาน
ทีเ่ผยแพร่ประกอบดว้ย  
- บทความวจิยั เป็นผลงานทางวชิาการทีไ่ดร้บัการศกึษาคน้ควา้ตามระเบยีบวธิวีจิยัดา้นเทคโนโลยสีนเทศทีเ่น้นทาง

ธุรกจิเป็นหลกั 
- บทความการวางแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผลงานวิชาการที่ได้รับการศึกษาค้นคว้าที่เน้นการน า

เทคโนโลยสีารสนเทศมาสรา้งกลยุทธใ์หก้บัองคก์ร 
- บทความด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นผลงานที่แสดงสิ่งประดิษฐ์ ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือ

เสรมิสรา้งองคค์วามรูด้า้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่น้นทางธุรกจิเป็นหลกั 
- บทความวชิาการ เป็นผลงานที่เรยีบเรยีงจากเอกสารทางวชิาการ ซึ่งเสนอแนวความคิดหรอืความรู้ทัว่ไปด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่ป็นประโยชน์กบัธุรกจิ 
- บทวจิารณ์หนังสอื เป็นการน าเสนอและวจิารณ์หนังสอืที่เกี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศที่เน้นทางธุรกจิซึ่ง

แสดงใหเ้หน็ถงึองคค์วามรูใ้หม่ทีน่่าตดิตาม 
 
จงึขอเชญิขวนผูส้นใจจากสถาบนัและหน่วยงานต่างๆ ส่งผลงานดงักล่าวขา้งต้น มาลงตพีมิพใ์นวารสาร JISB โดยไม่
ตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ 
 

การเผยแพร่ 
เป็นวารสารอเิลก็ทรอนิกสก์ าหนดการเผยแพร่ ปีละ 4 ฉบบั 
- ฉบบัที ่1 เดอืนมกราคม – มนีาคม  
- ฉบบัที ่2 เดอืนเมษายน – มถุินายน 
- ฉบบัที ่3 เดอืนกรกฎาคม – กนัยายน 
- ฉบบัที ่4 เดอืนตุลาคม – ธนัวาคม 
โดยเผยแพร่ที ่http://jisb.tbs.tu.ac.th 
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แผนกลยทุธร์ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนัในธรุกิจผลิตจ าหน่ายชดุชัน้ใน:  

กรณีศึกษา บริษทั วิกเตอร ์จ ากดั (มหาชน) 
 

อรวรรณ เจียงศิริศภุวงศ*์ 
บรษิทั วกิเตอร ์จ ากดั (มหาชน) 

 
*Correspondence: zai_v_wan@hotmail.com  doi: 10.14456/jisb.2017.7 
 
บทคดัย่อ 

 บรษิัท วกิเตอร์ จ ากดั (มหาชน) ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ 2507 เป็นบรษิทัหนึ่งในเครอืพฒันาการ ด าเนินธุรกจิการจดั
จ าหน่ายสนิค้าแฟชัน่ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ โดยม ี“แวรร์ิง่” เป็นแบรนดช์ัน้น าของบรษิทัทีเ่ป็นแบรนดอ์นัดบั
หนึ่งในตลาดชุดชัน้ใน ดว้ยสภาพการแขง่ขนัในตลาดชุดชัน้ในทีม่คีวามรุนแรงเพิม่ขึน้จากคู่แข่งทัง้ภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ บริษัทต่างๆ ได้พยายามน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้เพื่อชงิความได้เปรียบในการแข่งขนั 
ประกอบกบัพฤตกิรรมการเลอืกซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป ดงันัน้บรษิทัจงึมคีวามจ าเป็นในการจดัท าแผน
กลยุทธส์ารสนเทศ เพื่อเตรยีมรบัสถานการณ์ และสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนัแบบยัง่ยนื เพื่อเป็นผู้น าอนัดบั
หนึ่งในตลาดชุดชัน้ในตลอดไป 

จากการวเิคราะหข์อ้มูลของบรษิัทเพื่อก าหนดแผนกลยุทธ์ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท าให้สามารก าหนดระบบ
สารสนเทศได ้ 4 ระบบ คอื ระบบการจดัการและบรหิารองคค์วามรู้ (Knowledge Management) ระบบ Training 
Record ระบบบนัทกึขอ้มูลสนิคา้ (Product Information) ระบบบรหิารลูกคา้สมัพนัธท์ีป่รบัปรุงเพิม่เตมิ (Extended 
CRM System) โดยใชง้บประมาณในการลงทุนทัง้หมด 3,239,000 บาท 

 
ค าส าคญั: ความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั แผนกลยทุธร์ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ชุดชัน้ใน 
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Abstract 

Victor, formerly known as International Cosmetics Public Co., Ltd., was founded in 1964, selling cosmetic 
products at first, and later fashion products, foods, and household items. As part of the Patanakarn Group, its 
Wacoal line is a leading distributor of lingerie. A strategic plan was developed as an information system with 
a knowledge management training approach to teach best practices and share the latest trends. Customer 
relationship management (CRM) would interpret data about customer history to improve business 
relationships, retain customers, and increase sales. An extended CRM system for product information would 
cost the company 3,239,000 Thai baht ($90,893.790 USD). By using this strategy, ICC would strengthen the 
company and create a sustainable competitive advantage in the Thai lingerie industry. 

 
Keywords: competitive advantage, strategic planning, lingerie industry  
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1. บทน า 
บรษิทั วกิเตอร ์จ ากดั (มหาชน) เป็นบรษิทัหนึ่งในเครอืพฒันาการทีด่ าเนินธุรกจิดา้นการจดัจ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่

ในประเทศและจากต่างประเทศ ภายใต้แบรนดต่์างๆ กว่า 100 แบรนด ์อาทเิช่น ลาคอส (Lacoste) แอรโ์รว ์(Arrow)   
กลีาโรซ (Guy laroche) มซิูโน (Mizuno) และอื่นๆ  บรษิทัฯ ไดร้่วมกบัพนัธมติรทัง้ 8 แห่ง ตามจงัหวดัส าคญัๆ เพื่อ
เป็นศนูยก์ลางอ านวยความสะดวกและบรกิารลกูคา้อย่างใกลช้ดิ 

ชุดชัน้ในแวรร์ิง่ เป็นผูน้ าอนัดบัหนึ่งในตลาดชุดชัน้ในของสตรี โดยมสี่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุด เหนือคู่แข่ง
อย่าง บรษิทัสมาน และบรษิทัสทุธพิร มสีดัส่วนการจ าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ คดิเป็นรอ้ยละ 75 และรอ้ยละ 
25 ตามล าดบั โดยการจดัจ าหน่ายภายในประเทศม ีบรษิทั วกิเตอร์ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายส าหรบัตลาด
ต่างประเทศไดจ้ าหน่ายไปยงับรษิทัในกลุ่มของ Wearing corporation ซึง่สง่ออกไปประเทศญีปุ่่ นและสหรฐัอเมรกิาเป็น
ส าคญั 

บรษิทัฯไดก้ าหนดเป้าหมาย วสิยัทศัน์ และพนัธกจิในการด าเนินงาน ดงันี้ 
เป้าหมาย 
บรษิทัฯมุ่งเน้นสรา้งแบรนดใ์หม่ และมุ่งพฒันาทัง้ดา้นคุณภาพและรูปแบบสนิคา้ของบรษิทัทีม่อียู่เดมิใหเ้หมาะสม

กบัการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บรโิภค โดยครอบคลุมทัง้ช่องทางที่บรษิัทจ าหน่ายสนิค้าอยู่ในปัจจุบนัและ
ช่องทางใหม่ๆ ทีไ่ดร้บัการตอบรบัมากยิง่ขึน้ 

วิสยัทศัน์ (Vision) 
มุ่งมัน่เป็นบรษิัทชัน้น าของคนไทยทีด่ าเนินธุรกจิสู่ระดบัสากล มุ่งสร้างนวตักรรม และพฒันาบรษิัทโดยยดึหลกั

คุณธรรมและจรยิธรรมสูอ่นาคตทีย่ ัง่ยนื 
พนัธกิจ (Mission) 
1. พฒันากระบวนการโซ่อุปทาน (Supply chain) ตัง้แต่ผู้ผลติต้นน ้าไปยงัการขายปลายน ้า หน้าร้านค้า โดย

มุ่งเน้นการพฒันาระบบ Logistics การบรหิารสนิคา้คงคลงั การขนส่ง และระบบติดตามประมวลผลสารสนเทศที่
สามารถปรบัเปลีย่นใหต้อบสนองลกูคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็ แม่นย าอย่างเป็นระบบ 

2. ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และสรรสรา้งนวตักรรมใหม่ทัง้ดา้นผลติภณัฑ ์การบรกิาร และช่องทางการ
จดัจ าหน่าย 

3. ด าเนินธุรกจิร่วมกบัคู่คา้ ลกูคา้ดว้ยความเป็นธรรม สรา้งความไวว้างใจ และความสมัพนัธอ์นัดต่ีอกนั เพื่อความ
เจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนืของธุรกจิ และค านึงถงึประโยชน์ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย 

4. ยดึหลกัธรรมมาภบิาลในการด าเนินธุรกจิ ส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรมตลอดจนความรบัผดิชอบต่อสงัคมและ
ชุมชน 

5. สนับสนุนการพฒันาทรพัยากรของบริษัท เพื่อรองรบัการด าเนินธุรกจิสู่ระดบัสากลจากกระแสโลกาภิวฒัน์
รวมถงึนโยบายการคา้เสร ีรวมถงึการคา้เสร ีท าใหก้ารท าธุรกจิในประเทศไทยมกีารแข่งขนัทีเ่ขม้ขน้และรุนแรงมากขึน้ 
นอกจากคู่แขง่ในประเทศและยงัมคีู่แขง่จากต่างประเทศเขา้มาร่วมในตลาดทีเ่ตม็ไปดว้ยโอกาสแห่งนี้ดว้ย 
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2. บทวิเคราะห ์
2.1 การวิเคราะห ์STP 

จากการวเิคราะหอ์งคก์รโดยใช้ STP พบว่าบรษิทั มกีารแบ่งส่วนตลาดชุดชัน้ใน (Segmentation) โดยมเีกณฑใ์น
การแบ่ง 2 เกณฑ ์คอื เกณฑท์างดา้นประชากรศาสตร ์(Demographic) โดยแบ่งตามช่วงอายุของผูห้ญงิเป็นไปตามวยั
ต่างๆ และเกณฑต์ามพฤตกิรรม (Behavioristic) ส่วนในการก าหนดตลาดเป้าหมาย (Targeting) มกีารใชก้ลยุทธก์าร
สรา้งความแตกต่าง (Differentiated marketing strategy) คอืการทีแ่บ่งทุกส่วนตลาดออกมาอย่างชดัเจนโดยใชส้่วน
ประสมทางการตลาดทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละตลาด แลในการวางต าแหน่งผลติภณัฑ์ (Positioning) มกีารวางต าแหน่ง
ทางการตลาดทีเ่น้นในเรื่องของคุณภาพ คุณลกัษณะการใชง้าน สวมใสท่ีเ่หมาะสมกบัสรรีะรูปร่างของผูบ้รโิภค มคีวาม
ทนทานต่อการใชง้าน และมรีาคาอยู่ในระดบักลางกึง่บน ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพทีไ่ดร้บั 

2.2 การวิเคราะห ์SWOT Analysis 
จากการวเิคราะหอ์งคก์รโดยใช ้SWOT พบว่าบรษิทั มจีุดแขง็ทีส่ าคญั คอื ความมชีื่อเสยีงของตราสนิคา้แวรร์ิง่ ทีม่ ี

มายาวนานกว่า 40 ปี ท าใหส้นิคา้เป็นทีย่อมรบัของผูบ้รโิภค และบรษิทัด าเนินธุรกจิเองครบทัง้ห่วงโซ่อุปทาน ตัง้แต่
การผลติไปจนถงึการจดัจ าหน่าย ดว้ยการร่วมมอืกบับรษิทัในเครอืพฒันาการ ท าใหม้คีวามแขง็แกร่งทางดา้นก าลงัการ
ผลติและวตัถุดบิ  

ในขณะเดยีวกนับรษิทักม็จีุดอ่อนตรงทีก่ารมอีตัราการเขา้-ออกของพนกังานสงูประเภททีต่อ้งใชค้วามรู ้สามามารถ 
ทักษะในการท างาน ท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่องของกระบวนงาน และกระบวนการบริหารจัดการสินค้ายังขาด
ประสทิธภิาพ ยงัพบว่ามสีนิคา้ทีข่าดหรอืคา้งสตอ็กอยู่เป็นจ านวนมากทีอ่ยู่ตามจุดจ าหน่ายต่างๆ 

สภาพแวดล้อมภายนอกทีส่่งผลต่อโอกาสขององคก์ร ได้แก่ ช่องทางการจดัจ าหน่ายมหีลากหลายมากขึน้ เปิด
โอกาสใหบ้รษิทัไดน้ าเสนอสนิคา้และ เขา้ถงึผูบ้รโิภคไดง้่ายมากขึน้ 

สภาพแวดลอ้มภายนอกที่เป็นอุปสรรคส าคญัต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิัท ไดแ้ก่ ขอ้ตกลงการคา้เสรที าให้การ
ไหลเขา้ของสนิคา้ต่างประเทศ  ท าใหเ้กดิคู่แขง่ในตลาดเพิม่ และอุปสรรคอกีอย่างหนึ่ง คอื ตราสนิคา้ Wacoal เป็นของ
บรษิทั Wacoal Corporation ประเทศญีปุ่่ นทีใ่หบ้รษิทัท าการจดัจ าหน่าย ซึง่ทางญีปุ่่ นเองกม็สีทิธใินการยดึตราสนิคา้นี้
คนืไดต้ลอด 

2.3 การวิเคราะห ์Five forces model analysis 
เมื่อท าการวเิคราะหธ์ุรกจิดว้ยเครื่องมอื Five forces พบว่ามเีพยีงภยัคุกคามเดยีวทีส่่งผลต่อบรษิทั คอื อ านาจ

ต่อรองของผู้บรโิภค เนื่องจากความต้องการของผูบ้รโิภคที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้บรโิภคให้ความส าคญัของคุณค่าในตวั
สนิค้า การออกแบบมากกว่าฟังกช์ัน่การใชง้าน ท าให้ผูบ้รโิภคมอี านาจต่อรองทีม่ากยิง่ขึน้ ส่วนภยัคุกคามอื่ นๆ นัน้
สง่ผลต่อบรษิทัไม่มาก ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคจากคู่แขง่รายใหม่ทีส่ามารถเขา้มาไดง้่าย แต่บรษิทัมคีวามแขง็แกร่งทัง้ใน
เรื่องชื่อเสยีง ช่องทางจดัจ าหน่าย และก าลงัการผลติทีเ่หนือกว่าคู่แข่งขนัรายอื่นๆ อุปสรรคจากบรกิารทดแทนทีไ่ม่ผล 
เนื่องจากชุดชัน้ในสตรีเป็นสนิค้าที่มีลกัษณะเฉพาะตวัสูง ยากที่สนิค้าอื่นจะทดแทนได้ ส่วนอ านาจต่อรองของผู้จดั
จ าหน่ายวตัถุดบิกไ็ม่มผีลดว้ยการทีไ่ดแ้รงสนบัสนุนวตัถุดบิจากบรษิทัในเครอื และการมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัคู่คา้อย่าง
หา้งสรรพสนิคา้ต่างๆ มายาวนาน สว่นภยัคุกคามจากการแขง่ขนัในอุตสาหกรรมเดยีวกนั แวรร์ิง่สามารถชนะคู่แข่งขนั
อย่างบรษิทัสมาน และบรษิทัสทุธพิร และเป็นผูน้ าอนัดบัหนึ่งในตลาดอุตสาหกรรมชุดชัน้ในมาอย่างยาวนาน 

 
 
 
 
 
 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่3 ฉบบัที ่2 เดอืน เมษายน-มถุินายน 2560 หน้า 10 
 

2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจบุนั 
บรษิทั วกิเตอร ์จ ากดั (มหาชน) มรีะบบสารสนเทศทีใ่ชง้านในปัจจุบนั ประกอบดว้ย ระบบ QRMS, ระบบการขาย

ออนไลน์, ระบบ OBSD, ระบบบรหิารบญัช ี(Accounting), ระบบสะสมแต้ม (HisHer point), ระบบ OLAP, ระบบ
ทรพัยากรบรหิารบุคคล (HRM) 

ทรพัยากรของระบบสารสนเทศด้านฮาร์ดแวร ์ประกอบด้วย เครื่องแม่ข่าย (Server) จ านวน 20 เครื่อง เครื่อง
คอมพวิเตอรเ์สมอืน (Virtual machine) จ านวน 6 เครื่อง อุปกรณ์จดัเกบ็ขอ้มูล (Storage) จ านวน 1 เครื่อง Router 
จ านวน 18 เครื่อง Switch จ านวน 100 เครื่อง Wireless controller จ านวน 2 เครื่อง Access point จ านวน 61 ตวั 

ทรพัยากรของระบบสารสนเทศด้านซอฟต์แวร์ ประกอบด้วย ซอฟต์แวร์ระบบปฏบิตัิการ Windows server 
2008R2 ส าหรบัเครื่อง Server window 7 professional ส าหรบัเครื่อง Client, ซอฟต์แวร์ Anti-virus symantec 
endpoint 2014 ซึง่ไดถู้กตดิตัง้ลงในทุกๆ เครื่องคอมพวิเตอรใ์นบรษิทั, ซอฟต์แวรร์ะบบฐานขอ้มูล Microsoft SQL 
server เวอรช์นั 2005 และ 2008, ซอฟต์แวรส์ าหรบัพฒันาระบบใชภ้ายในบรษิทั Microsoft visual studio 2010, 
ซอฟต์แวรส์ าหรบัจดัการงานเอกสาร Microsoft office ตัง้แต่ Version 2010 ถงึ Version 2013, ซอฟต์แวรส์ าหรบั
จดัการดา้นบญัช ีOracle finance 

 

3. แผนกลยทุธอ์งคก์รท่ีน าเสนอใหม่ 
จากการวเิคราะห์องค์กร พบว่าชุดชัน้ในตราสนิค้าแวรร์ิง่ มคีวามความแขง็แกร่ง สามารถชนะคู่แข่งอย่างบรษิัท

สมาน และบรษิทัสุทธพิร มคีวามได้เปรยีบในเรื่องของการผลติที่ไดแ้รงสนับสนุนจากบรษิทัในเครอื และช่องทางจดั
จ าหน่ายทีม่จี านวนมาก จงึท าใหต้ราสนิคา้แวรร์ิง่มสี่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอนัดบัหนึ่งในตลาดชุดชัน้ในมายาวนาน 
ทัง้นี้เพื่อทีจ่ะรกัษาส่วนแบ่งทางการตลาดของตราสนิคา้แวรร์ิง่ใหม้อียู่แบบยัง่ยนืสามารถท าไดโ้ดยการใช้กลยุทธก์าร
ปรบัปรุงประสทิธภิาพภายในองคก์ร (Improve internal efficiency) มาปรบัปรุงคุณภาพการบรกิารลูกคา้ของพนักงาน
ขายใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยการพฒันาคุณภาพของพนักงานขายใหม้คีวามรู ้ความสามารถในการใหบ้รกิาร 
ใหค้ าแนะน ากบัลกูคา้ทีเ่หนือกว่าคู่แขง่รายอื่นๆ  

นอกจากนี้ยงัพบว่าองคก์รมจีุดอ่อนหลายเรื่องทีต่อ้งปรบัปรุงแกไ้ข คอื เรื่องอตัราเขา้-ออกเป็นจ านวนของพนกังาน
ประเภททีต่อ้งใชค้วามรู ้สามารถ ทกัษะในการ ซึง่สง่ผลใหเ้กดิความไม่ต่อเนื่องในกระบวนงาน ท าใหบ้รษิทัตอ้งสญูเสยี
ค่าใชจ้่ายและเวลาในการฝึกอบรมพนกังานใหม่ และยงัพบปัญหาในเรื่องของเรื่องกระบวนการบรหิารจดัการสนิคา้ทีย่งั
ขาดประสทิธภิาพ ท าใหเ้กดิปัญหาสนิคา้ขาด หรอืคา้งสตอ็กอยู่เป็นจ านวนมาก ท าใหบ้รษิทัต้องสูญเสยีรายได ้และมี
ค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมากจากปัญหานี้ ดงันัน้เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่เกดิขึน้ จงึใช้กลยุทธ์การปรบัปรุงประสทิธภิาพ
ภายในองคก์ร (Improve internal efficiency) มาปรบัปรุงกระบวนการบรหิารจดัการสนิคา้ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

ทัง้นี้จากภยัคุกคามทัง้ 5 ประการ พบว่ามเีพยีงลกูคา้ทีม่อี านาจการต่อรองสงูกบับรษิทั เน่ืองจากลกูคา้มพีฤตกิรรม
การเลอืกซือ้สนิคา้ทีเ่ปลี่ยนไป ลูกคา้ใหค้วามส าคญักบัคุณค่าของสนิคา้มากกว่าการใชง้าน จงึใชก้ลยุทธก์ารปรบัปรุง
ประสทิธภิาพภายในองคก์รเพื่อมาตอบสนองกบัความตอ้งการของลกูคา้ทีเ่ปลีย่นแปลงไป สว่นภยัคุกคามอื่นๆ นัน้ไม่มี
ผลกระทบต่อองคก์ร และจากการวเิคราะห์ดว้ย STP พบว่ากลุ่มลูกคา้หลกัของแวร์ริง่ คอื กลุ่มวยัท างาน จงึควรใช้   
กลยุทธเ์น้นกลุ่มเป้าหมายเพื่อมาตอบสนองกบัความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้นี้ใหด้ยีิง่ขึน้ และไดก้ าหนดต าแหน่งทางการ
ตลาดทีเ่น้นในเรื่องของคุณภาพสนิคา้ ราคาทีเ่หมาะสมกบัคุณภาพ ท าใหร้าคาสนิคา้อยู่ทีร่ะดบัปานกลางถงึสงู  

จากการวเิคราะหป์ระเดน็ส าคญัขา้งตน้ จงึไดแ้นวทางพฒันาแผนกลยุทธข์ององคก์รไดม้า 2 แผน คอื แผนกลยุทธ์
เน้นกลุ่มเป้าหมายและแผนกลยุทธก์ารปรบัปรุงประสทิธภิาพภายในองคก์ร  
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แผนกลยุทธเ์น้นกลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ยแผนปฏบิตักิาร ดงัต่อไปนี้ 
1.  การพฒันาระบบบรหิารลกูคา้สมัพนัธ ์
 
แผนกลยุทธก์ารปรบัปรุงประสทิธภิาพภายในองคก์ร ประกอบดว้ยแผนปฏบิตักิาร ดงัต่อไปนี้ 
1.  ปรบัปรุงคุณภาพการใหบ้รกิารของพนกังานขาย 
2.  การพฒันาพนกังานปฏบิตักิารทัว่ไป (พนกังานออฟฟิศ) ภายในองคก์ร 
3.  ประเมนิการท างานของการบรหิารสนิคา้ 
4.  จดัท าระบบบนัทกึฐานขอ้มลูสนิคา้ (Product information) 
5.  แผนด าเนินงานทางธุรกจิอย่างต่อเนื่อง 

 
4. ระบบสารสนเทศท่ีน าเสนอใหม่ 

  จากการพจิารณาแผนกลยุทธเ์น้นกลุ่มเป้าหมาย (Focus) และแผนกลยุทธก์ารปรบัปรุงประสทิธภิาพภายในองคก์ร 
และระบบสารสนเทศทีใ่ชใ้นปัจจุบนั พบว่าองคก์รตอ้งการระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองกลยุทธอ์งคก์รทัง้สิน้ 4 ระบบ 
ไดแ้ก่ 
4.1 ระบบการจดัการและบริหารองคค์วามรู ้(Knowledge management) 

เพื่อที่จะปรับปรุงการจัดการข้อมูล ความรู้ภายในองค์กร จึงจัดท าระบบการจัดการและบริหารองค์ความรู ้
(Knowledge management system: KMS) เพื่อท าการรวบรวมขอ้มลู ความรูท้ ัง้หมดทีม่ภีายในองคก์รไวท้ีเ่ดยีว มกีาร
กระจายขอ้มูล ความรู ้ข่าวสารอย่างทัว่ถงึ และพนักงานสามารถน าขอ้มูล ความรูไ้ปใชใ้นการพฒันาประสทิธภิาพใน
การท างานของตน เพื่อใหส้ามารถสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัแบบยัง่ยนื 
4.2 ระบบ Training record 

เพื่อทีจ่ะท าการปรบัปรุงกระบวนการในการฝึกอบรมพนักงานขายให้มปีระสทิธภิาพในการท างานมากยิง่ขึน้ จงึ
จดัท าระบบ Training record เพื่อท าการบนัทกึการอบรมของพนักงานขายในแต่ละหลกัสตูรทีท่ าการฝึกอบรม และให้
พนักงานขายสามารถเขา้มาดูย้อนได้ เป็นการทบทวนบทเรียนจากการฝึกอบรม ซึ่งจะการท าให้พนักงานขายของ
บรษิทัมคีวามแตกต่างจากพนกังานขายทัว่ๆ ไป สง่ผลใหส้รา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัแบบยัง่ยนืได้ 
4.3 ระบบบนัทึกขอ้มูลสินค้า (Product information) 

เพื่อเป็นการปรบัปรุงขบวนการในการขายสนิคา้ จงึท าระบบบนัทกึฐานขอ้มลูสนิคา้ (Product information) เพื่อท า
การรวบรวมขอ้มูลสนิค้าและรายละเอยีดของสนิค้าทัง้หมด โดยขอ้มูลที่ท าการบนัทกึลงไป เช่น วงจรชวีติสนิค้า 
(Product life cycle) คุณลกัษณะของสนิค้า (Product attribute) พฤตกิรรมสนิคา้ (Product behavior) สถานะของ
สนิคา้ โดยระบบจะต้องสามารถทีจ่ะท าสบืคน้หาขอ้มูลไดอ้ย่างรวดเรว็ ซึง่การบนัทกึรายละเอยีดสนิคา้นี้จะช่วยใหผู้ท้ี่
เกีย่วขอ้งกบัสนิคา้มคีวามเขา้ใจในตวัสนิคา้มากยิง่ขึน้ ท าใหส้ามารถน าไปเสนอขายสนิคา้ใหก้บัลูกคา้ไดอ้ย่างถูกต้อง 
เพื่อการบรหิารสนิคา้คงคลงัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยไม่บรหิารแบบเหมารวม แต่จะแบ่งประเภทสนิคา้ตามวงจรชวีติ
สนิคา้ (Product life cycle) เพราะสนิคา้แต่ละตวัต่างมพีฤตกิรรมทีต่่างกนั สง่ผลใหต้น้ทุนในการผลติสนิคา้ลดลง บรษิทั
ไดก้ าไรเพิม่มากยิง่ขึน้ 
4.4 ระบบบริหารลูกค้าสมัพนัธท่ี์ปรบัปรงุเพ่ิมเติม (Extended CRM system) 

เพื่อทีจ่ะท าการตอบสนองกบัความตอ้งการของลกูคา้ในปัจจุบนัน้ี จงึท าระบบในการดแูลลกูคา้สมัพนัธใ์หม่ เพื่อมา
ขยายความสามารถของระบบดูแลลูกคา้สมัพนัธเ์ดมิ (HisHer point) เพื่อทีจ่ะสรา้งคุณค่าใหก้บัการบรกิารดูแลลูกค้า 
สรา้งความจงรกัภกัดขีองลูกคา้ดว้ยบรกิารพเิศษทีร่วดเรว็และประทบัใจ เป็นรายงานทางธุรกจิทีแ่บ่งหมวดหมู่อย่างมี
ประสทิธภิาพ และสามารถใชใ้นการตอบสนองต่อการรอ้งเรยีนของลูกคา้ เพื่อสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้ทนัทแีละ
ถูกประเดน็ เพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัอย่างยัง่ยนื 
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5. แผนพฒันาระบบสารสนเทศ 
จากการวเิคราะหแ์ละจดัล าดบัความส าคญัของระบบทีจ่ะพฒันา สรุปไดว้่าควรพฒันาระบบทีม่คีวามส าคญัอนัสง่ผล

ต่อแผนกลยุทธ ์โดยเรยีงล าดบั คอื 
1.  ระบบการจดัการและบรหิารองคค์วามรู ้(Knowledge management) อนัดบั 1 เวลาพฒันา 11 เดอืน 
2.  ระบบบนัทกึขอ้มลูสนิคา้ (Product information) อนัดบั 2 เวลาพฒันา 1 ปี 3 เดอืน 
3.  ระบบบรหิารลกูคา้สมัพนัธท์ีป่รบัปรุงเพิม่เตมิ (Extended CRM system) อนัดบั 3 เวลาพฒันา  8 เดอืน 
4.  ระบบ Training Record อนัดบั 4 เวลาพฒันา 9 เดอืน 
 
ทัง้ 4 ระบบนี้เลอืกแนวทางการพฒันาระบบโดยผูช้ านาญจากภายในองคก์รทัง้หมด เนื่องจากมบีุคลากรทีม่คีวาม

ช านาญและทกัษะทางดา้นการพฒันาซอฟแวร ์ประกอบกบัมคีวามพรอ้มในดา้นทรพัยากรของระบบสารสนเทศ รวมไป
ถงึความเขา้กนัได้ของระบบ และความปลอดภยัของขอ้มูล ทัง้นี้จุดมุ่งหมายของระบบใหม่ที่น าเสนอทัง้หมดนี้เพื่อ
สนบัสนุนแผนกลยุทธข์ององคก์รใหส้ามารถสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัแบบยัง่ยนื ท าให้แวรร์ิง่ เป็นผูน้ าอนัดบั
หนึ่งตลอดไปในตลาดชุดชัน้ใน  

ระบบสารสนเทศที่น าเสนอทัง้ 4 ระบบมคีวามคุม้ค่าต่อการลงทุน โดยพจิารณาจากการหาระยะเวลาคนืทุน 
(Payback Period) และหาผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะเวลา 5 ปี โดยงบประมาณทีใ่ชใ้นการพฒันาระบบทัง้ 4 
ระบบนัน้เป็นค่าจา้งพฒันาระบบ อบรมการใช้ระบบ ค่าดูแลรกัษาระบบ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ จะใช้เวลาในการพฒันา
ทัง้หมด 2 ปี 3 เดอืน โดยบรษิทัใชว้ธิพีฒันาเอง เริม่พฒันาตัง้แต่ ปี 2017 จนถงึปี 2019 โดยมกีารพฒันาหลายทีล่ะ
หลายระบบ เพราะหน่วยงานมคีนทีม่คีวามสามารถและเพยีงพอกบัปรมิาณงาน โดยใชง้บประมาณในการลงทุนทัง้หมด 
3,239,000 บาท ผลตอบแทนทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการลงทุนเป็นทัง้ผลตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ และผลตอบแทนทีไ่ม่เป็น
ตวัเงนิ 
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บทคดัย่อ 

บรษิทั จวิเวลรีแ่อนดเ์ซอรว์สิ จ ากดั เป็นบรษิทัผลติเครื่องประดบัประเภททองค าแทแ้ละเงนิแทม้ายาวนานกวา่ 15 
ปี โดยมคีวามมุ่งมัน่ที่จะพฒันาคุณภาพของผลติภณัฑ์สู่ระดบัสากลและขยายตลาดให้เติบโตมากยิง่ขึน้ ซึ่งจากการ
วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มขององคก์ร และปัจจยัต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้งดว้ยเครื่องมอืต่างๆ ท าใหส้ามารถแบ่งกลยุทธอ์อกเป็น 
3 ยุทธศาสตรห์ลกัๆ คอื 1) การพฒันาบรษิทัและผลติภณัฑส์ูก่ารเป็นมาตรฐานสากล 2) การพฒันาและขยายตลาดทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ และ 3) การพฒันาระบบเพือ่การบรหิารงาน 

เพื่อให้การด าเนินงานของบรษิทัเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ บรรลุผลตามเป้าหมาย สอดคล้องกบักลยุทธ์ต่างๆ
ของบรษิทัจงึไดน้ าเสนอระบบสารสนเทศใหม่ทัง้หมด 6 ระบบ คอื 1) ระบบบรหิารการผลติ 2) ระบบบรหิารทรพัยากร
บุคคล 3) ระบบบรหิารคลงัสนิคา้ 4) ระบบการขายสนิคา้ 5) ระบบบรหิารขอ้มลูลูกคา้ และ 6) ระบบบรหิารการบญัชี
การเงนิ โดยใชง้บประมาณการลงทุนตลอดระยะเวลา 5 ปี ทัง้สิน้ 2,825,430 บาท  

ในการจดัล าดบัความส าคญัของระบบสารสนเทศทีน่ าเสนอใหม่ไดใ้ชเ้กณฑก์ารพจิารณาจาก 1) ความสมัพนัธข์อง
ระบบในการสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ ์2) ความสมัพนัธข์องระบบกบัเป้าหมายและปัญหาหรอือุปสรรค 
และ 3) ความสมัพนัธข์องระบบกบัประโยชน์ทีผู่ใ้ชจ้ะไดร้บั พบวา่ระบบทีม่คีวามส าคญัสดุ 3 ล าดบัคอื 1) ระบบ
สนบัสนุนการขาย 2) ระบบบรหิารคลงัสนิคา้ และ 3) ระบบบรหิารการผลติ ตามล าดบั โดยการประเมนิความคุม้ค่าของ
ระบบจะพจิารณาจากผลตอบแทนในการลงทุน และจากการค านวณระยะเวลาคนืทุนแบบคดิลด พบว่าในการพฒันา
ระบบสารสนเทศทีน่ าเสนอใหม่ น้ีจะใชร้ะยะเวลาคนืทุนรวมประมาณ 3 ปี 3 เดอืน โดยค่าใชจ้่ายในการลงทุนคดิเป็น
รอ้ยละ 1.09 ของรายไดบ้รษิทั และคดิเป็นรอ้ยละ 7.98 ของก าไรสทุธ ิ5 ปี 

จากผลสรปุความตอ้งการของผูบ้รหิารพบวา่เป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบับทวเิคราะห ์โดยการจดัล าดบัการพฒันา
ระบบสารสารเทศ ระบบสนับสนุนการขาย ระบบบรหิารการผลติ และระบบบรหิารคลงัสนิคา้จะเริม่พฒันาตัง้แต่ปีแรก 
และระบบอื่นๆ จะเริ่มพฒันาในปีถัดมา อย่างไรก็ตามแผนการด าเนินงานและจ านวนเงินในการลงทุนสามารถ
ปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสมและความจ าเป็นต่างๆ 

 
ค าส าคญั: แผนกลยุทธร์ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เครือ่งประดบั 
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Abstract 

Jewelry & Service Company Limited is a Jewelry manufacturer in Thailand, complete solution for custom 
gold jewelry and silver jewelry manufacturing with over 15 years of service. The company is committed to 
improving the quality of products to the universal standard, and expanding market. Regarding analysis of the 
corporate environment and factors associated with various tools, it can be divided into three core Information 
system strategies: 1) The development of company and product to an international standard, 2) The 
development and market expansion, both domestically and abroad, and 3) The systems development for the 
administration. 

To successfully work in accordance with company’s goals and process conforming to its strategies, we 
present new information systems which are: 1) Production management system 2) HR management system 
3) Warehouse management system 4) Sale support system 5) Customer management system and             
6) Financial accounting system. Spending budget of 2,825,430 baht for a 5-year development. 

From prioritization of new information systems which using criteria of 1) The relationship with supporting 
the implementation of the strategic plans 2) The relationship with current missions and problems, and 3) the 
relationship with related to user benefits, we have found that a third key sequence: 1) Sale support system  
2) Warehouse management system and 3) Production management system, respectively. The assessed 
value of the system is determined by the return on investment and discount payback period (DPB). In 
developing the proposed new information systems, found that it would have a 3-year 3-month payback 
period. These costs of investment, representing 1.09% of company revenues and accounted for 7.98% of the 
5-year net profit. 

As summary of Executive requirements, it is consistent with the analysis by sort prioritizing the 
information systems development as follows; Sale support system, Production management system and 
Warehouse management system will begin to develop since the first year. The others will start to develop in 
the later years. However, the action plan and investment budget can be adjusted as appropriate and 
necessary. 

 
Keywords: Information technology strategy plan, Jewelry 
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1. บทน า 
บรษิทัจวิเวลรีแ่อนดเ์ซอรว์สิจ ากดั (Jewelry and Service) เป็นบรษิทัผลติเครื่องประดบัแทป้ระเภททองและเงนิ 

ในรูปแบบต่างๆ ตามทีลู่กคา้ต้องการ โดยมคีวามมุ่งมัน่ที่พฒันาคุณภาพของบรษิทัและผลติภณัฑใ์หไ้ดร้บัการรองรบั
มาตรฐานสากล และขยายธุรกจิใหเ้ตบิโตมากขึน้ ในขณะเดยีวกนัปัจจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มามบีทบาทในการ
ด าเนินธุรกจิต่างๆ มากขึน้ กลุ่มเป้าหมายเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตไดง้า่ยขึน้ผ่านสมารท์โฟน และอุปกรณ์ต่างๆ ซึง่สง่ผลให้
บรษิัทสามารถสร้างโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น ดงันัน้ผู้ศึกษาจึงจดัท าแผนพฒันากลยุทธ์ระบบ
สารสนเทศบรษิทัขึน้มา โดยมแีผนใหร้ะบบสารสนเทศต่างๆ เขา้มามสีว่นช่วยในการพฒันาสรา้งรากฐานของบรษิทัให้
แขง็แรง ลดปัญหาและอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ สรา้งมาตรฐานใหก้ระบวนการต่างๆ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละเป้าหมาย
ของบรษิทั 

 
2.   ภาพรวมองคก์ร 

ปัจจุบนัลกูคา้ของบรษิทัมทีัง้ทีเ่ป็นกลุ่มรา้นคา้จดัจ าหน่ายเครื่องประดบั และกลุ่มลกูคา้รายยอ่ย ซึง่กลุ่มลกูคา้หลกั
และสรา้งรายไดใ้หบ้รษิทัสงูสดุจะเป็นกลุ่มรา้นคา้จดัจ าหน่าย โดยคดิเป็นรอ้ยละ 80 ของลูกคา้ทัง้หมด ในขณะทีก่ลุ่ม
ลกูคา้รายยอ่ยจะแบ่งเป็นลกูคา้ทัว่ไปรอ้ยละ 12 และลกูคา้ทีเ่ป็นคูร่กัหรอืคูเ่ตรยีมแต่งงานรอ้ยละ 8 

จากขอ้มลูผลประกอบการของบรษิทัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2555 พบว่าผลประกอบการของบรษิทัมอีตัราการเตบิโตขึน้ 
รอ้ยละ 4-5 ต่อปีโดยประมาณ แต่เมื่อเทยีบกบัภาพรวมของตลาดการจดัจ าหน่ายเครื่องประดบัแทใ้นประเทศพบว่า 
มูลค่าการจ าหน่ายเครื่องประดบัแท้ในประเทศของตลาดรวมมแีนวโน้มเติบโตอย่ างต่อเน่ืองปีละไม่ต ่ากว่าร้อยละ       
10 - 15 (ศนูยว์จิยักสกิรไทย, 2558) ซึง่จะเหน็วา่บรษิทัยงัมโีอกาสเตบิโตและขยายการตลาดได ้ และแมว้า่บรษิทัจะ
ขยายสายการผลติเครื่องประดบัแทป้ระเภทเงนิแต่รายไดส้ว่นใหญ่ของบรษิทัยงัคงมาจากกลุ่มสนิคา้เครื่องประดบัแท้
ประเภททองเป็นหลกั โดยมสีดัสว่นรายไดจ้ากเครื่องประดบัประเภททองในปี พ .ศ. 2557 อยูท่ีร่อ้ยละ 92 ของรายได้
ทัง้หมดของบรษิทั 

โดยในขัน้ตอนกระบวนการด าเนินการต่างๆ ของบรษิทัในปัจจุบนัพบวา่มปัีญหาและอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ ดงัน้ี 
(1) บรษิทัไมม่กีารเกบ็ไฟลภ์าพใหมไ่วใ้นฐานขอ้มลูบรษิทั ท าใหข้อ้มลูคลงัภาพสนิคา้ทีม่อียูไ่มท่นัสมยั 
(2) ภาพสนิคา้ทีม่อียูไ่มม่กีารเกบ็ขอ้มลูสนิคา้เอาไว ้สง่ผลใหฝ่้ายขายไมส่ามารถประเมนิราคาเองไดเ้บือ้งตน้ 
(3) พนกังานขาดความช านาญในใช่ช่องทางการสือ่สารต่างๆ ผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ต ท าใหเ้กดิความล่าชา้ในการ

สัง่ผลติชิน้งานรปูแบบใหม ่หากทมีขายไมอ่ยูท่ีบ่รษิทั 
(4) แบบที่ลูกค้าส่งมาบางครัง้มกัเป็นแบบที่วาดบนกระดาษ พนักงานที่ประสานงานลูกค้าและทมีช่าง คาดเดา

ความตอ้งการของลกูคา้ไม่ถูก ประกอบกบัการเกบ็ขอ้มลูบางครัง้ทีไ่มล่ะเอยีดพอ สง่ผลใหส้นิคา้ทีอ่อกมาอาจ
ไมต่รงตามความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของลกูคา้ 

(5) กรณีทีม่กีารปรบัเปลีย่นแบบ ลกูคา้จะไม่เหน็ภาพเสมอืนจรงิ สง่ผลใหเ้มื่อชิน้งานออกมาจรงิบางครัง้มกีารขอ
ปรบัเปลี่ยนเพิม่เตมิ เกดิความล่าช้าในการส่งงาน และบางครัง้ที่ต้องขึน้ชิ้นงานใหม่ท าใหสู้ญเสยีวตัถุดบิใน
การผลติเพิม่ขึน้ 

(6) ในระหว่างการผลติชิน้งานไม่มกีารเกบ็ขอ้มลูผ่านระบบทีช่ดัเจน ท าใหไ้มส่ามารถตดิตามไดว้า่ขณะน้ีชิน้งาน
อยูใ่นขัน้ตอนใด นอกจากสอบถามผูด้แูลหน้างาน 

(7) ไม่มกีารจดัเกบ็ขอ้มูลลูกคา้อย่างเป็นระบบ ท าให้บรษิทัไม่สามารถน าขอ้มูลดงักล่าวมาวเิคราะห์พฤตกิรรม
การซือ้สนิคา้ของลกูคา้แต่ละกลุม่ เพือ่น ามาปรบักลยุทธก์ารด าเนินงานภายในบรษิทั 
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3. ผลการวิเคราะหอ์งคก์ร 
3.1 การวิเคราะหปั์จจยัภายในและภายนอกท่ีเก่ียวข้องด้วย SWOT analysis  

เพือ่ท าความเขา้ใจบรษิทัและประเมนิผลกระทบทีม่ศีกัยภาพจากปัจจยัภายในและปัจจยัแวดลอ้มต่อการด าเนินงาน 
โดยแบง่ออกเป็น จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค สามารถสรุปผลการวเิคราะหไ์ดต้ามตารางที ่1 
 

ตารางที ่1 ตารางสรุปผลการวเิคราะห ์SWOT analysis 

ปัจจยั 
ภายใน 

จดุแขง็(S) จดุอ่อน (W) 
S1. มเีครือ่งจกัรและอุปกรณ์ส าหรบัการผลติ

เครือ่งประดบัครบวงจร 
S2. มบีุคคลากรทีม่ทีกัษะความเชีย่วชาญหลากหลาย

ดา้นและมปีระสบการณ์ยาวนาน 
S3. มเีครือ่งมอืตรวจสอบคุณภาพผลติภณัฑ ์
S4. ท างานสง่ไดร้วดเรว็และตรงตามเวลาทีก่ าหนด 
S5. มรีะบบการดแูลพนกังานแบบครอบครวั 
S6. บุคคลากรมคีวามเชีย่วชาญหลายภาษา 

W1. ขาดบุคลากรทีม่ทีกัษะการออกแบบ 
W2. ขาดการพฒันาดา้นเทคโนโลยหีรอืเทคนิคการผลติใหม่ๆ 
W3. ขาดทกัษะการสรา้งตราสนิคา้ใหธุ้รกจิ 
W4. ไมม่ภีาพหรอืตวัอยา่งชิน้งานใหล้กูคา้เหน็แบบจรงิก่อน

ผลติชิน้งานจรงิ 
W5. ไมม่รีะบบการจดัเกบ็รวบรวมขอ้มลูลกูคา้เพือ่การ

วเิคราะหแ์ละบรหิารทีด่ ี
W6. บรษิทัไมม่กีารจดัเกบ็ขอ้มลูเพือ่การวเิคราะหข์อ้มลูและ

บรหิารงานทีช่ดัเจน 

ปัจจยั 
ภายนอก 

โอกาส (O) อปุสรรค (T) 
O1. ตลาดภายในประเทศมแีนวโน้มขยายตวัอยา่ง

ต่อเนื่อง 
O2. รฐับาลเลง็เหน็ความส าคญัและมมีาตรการ

สนบัสนุนอุตสาหกรรมการผลติอญัมณีและ
เครือ่งประดบั 

O3. การเปิดเขตการคา้เสร ี(FTA) ในภมูภิาคต่างๆ 
O4. การเตบิโตของตลาดหลกั เชน่ จนี 
O5. ผูบ้รโิภคมกีารปรบัพฤตกิรรมเป็นการซือ้ขาย

ออนไลน์มากขึน้ 
O6. การผลกัดนัใหป้ระเทศไทยเป็นศนูยก์ลางการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วในภมูภิาพอาเซยีน (AEC) 

T1. การผนัผวนของราคาวตัถุดบิ 
T2. ประเทศคูค่า้ส าคญั เชน่ สหรฐัอเมรกิา แคนาดา และ

ยุโรป ทยอยปรบัลดสทิธพิเิศษทางการคา้ GSP และมี
มาตรการกดีกนัทางการคา้ทีไ่มใ่ชภ่าษเีพิม่ขึน้ 

T3. ผลติภณัฑจ์ากจนี อนิเดยีมบีทบาทมากขึน้ 
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3.2  การวิเคราะห ์Five forces model 
ในการวเิคราะหปั์จจยัแวดลอ้ม 5 ประการ ทีม่ผีลต่อการเจรญิเตบิโตและภาวะการแขง่ขนัของบรษิทัจากแรงกดดนั

ต่างๆ สามารถสรุปไดต้ารางที ่2 
 

ตารางที ่2 สรุปผลการวเิคราะห ์Five forces model 
อ านาจต่อรองจากผูจ้  าหน่ายวตัถดิุบ ภาวะคกุคามของสินค้าหรือบริการทดแทน 

1. วตัถุดบิทีม่รีาคาตลาดโลกควบคุม ผูจ้ดัจ าหน่ายจะไมส่ามารถ
ตัง้ราคาเกนิกวา่น้ีได ้(+) 

2. วตัถุดบิประเภทพลอยส:ี ผูจ้ดัจ าหน่ายสามารถก าหนดราคาได้
เอง (-) 

3. วตัถุดบิประเภทสารเคมแีละอืน่ๆ: จ าเป็นตอ้งซือ้ในปรมิาณมาก 
ราคาจงึจะถูกลง (-) 

1. เพือ่ความสวยงาม: เครือ่งประดบัเทยีม เพชรโมอสี 
สนิคา้ / บรกิารเพือ่ความสวยงามอื่นๆ (-) 

2. เพือ่เป็นรางวลักบัตนเอง: สนิคา้ Luxury อื่นๆ (+) 
3. เพือ่เกง็ก าไร ขายต่อ: ทอ่งแทง่ เพชร หรอื อญัมณีทีไ่ม่

ผา่นการขึน้รปู (=) 
4. ใชส้ าหรบัพธิแีต่งงาน: เครือ่งประดบัแพลทนิมั 

เครือ่งประดบัไทเทเนียม (+) 
อ านาจต่อรองจากผูซ้ื้อสินค้า ข้อจ ากดัในการเข้าสู่อตุสาหกรรมของผูแ้ข่งขนัรายใหม่ 

1. มผีูจ้ดัจ าหน่ายหลากหลายชอ่งทาง (-) 
2. ผูบ้รโิภคเขา้ถงึขอ้มลูงา่ยขึน้ (-) 
3. เน้นซือ้ความน่าเชือ่ถอืและคุณภาพ และมกัซือ้จากเจา้ประจ า

ของครอบครวั (-) 

1. มตีน้ทุนคา่ใชจ้่ายส าหรบัเครือ่งจกัร และเทคโนโลยสีงู 
(+) 

2. การหาช่างฝีมอืทีม่ทีกัษะและประสบการณ์มไีมม่าก (+) 

การแข่งขนัระหว่างคู่แข่งในอตุสาหกรรมเดียวกนั 
ด้านการผลิต 

1. เครือ่งจกัรและเทคโนโลยกีารผลติ 
a. บรษิทัมเีครือ่งจกัรครบวงจร (+) 
b. คูแ่ขง่อาจมเีทคโนโลยทีีส่งูกวา่ เชน่ เครือ่งพมิพ ์3 มติ ิ(-) 

2. ฝีมอืแรงงาน: เป็นลกัษณะสบืทอดมายาวนาน จงึคอ่นขา้ง    
เทา่เทยีม (=) 

3. ความหลากหลายของผลติภณัฑ:์ บรษิทัสามารถผลติได้
หลากหลายอยา่ง (+) 

1. คุณภาพของผลติภณัฑ ์: กบัมาตรฐานและความซื่อสตัย์
ของผูผ้ลติเครือ่งประดบัแต่ละราย (=) 

2. การออกแบบผลติภณัฑ:์ ไมม่จีุดเด่น เน้นการลอกเลยีน
จากต่างประเทศ (-) 

3. การออกแบบผลติภณัฑด์ว้ยตนเอง 
a. บรษิทัใหล้กูคา้ออกแบบเองได ้(+) 
b. ไมม่เีวบ็ไซตห์รอืเทคโนโลยทีีท่ าใหล้กูคา้ออกแบบ

ไดเ้อง (-) 
ด้านการจดัจ าหน่าย ด้านความน่าเช่ือถือ 

1. ชอ่งทางการจดัจ าหน่าย: คูแ่ขง่มชีอ่งทางจ าหน่ายหลากหลาย (-) 
2. ราคาสนิคา้: ราคาอาจถูกกวา่หรอืเทา่เทยีม (=) 
บรกิารหลงัการขาย: ขดัชุบฟร ีซ่อมฟร ีปรบัขนาดวงแหวนฟร ี(=) 

1. การรบัซือ้คนืสนิคา้: ยนิดรีบัซือ้สนิคา้คนื (=) 
2. การซือ้ขายออนไลน์: คูแ่ขง่มกีารซือ้ขายออนไลน์และ

ลงทะเบยีนพาณชิยอ์เิลคทรอนิคส ์(-) 
3. มาตรฐานการสง่ออก: คูแ่ขง่มมีาตรฐานผลติสนิคา้เพือ่

การสง่ออก (-) 
4. อุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพ: บรษิทัมเีทคโนโลยตีรวจสอบ

คุณภาพสนิคา้(+) 
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3.3 การวิเคราะห ์PESTEL analysis 
ในการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นปัจจยัส าคญัที่มผีลต่อกลยุทธ์และการด าเนินงานที่เกี่ยวขอ้งกบั

บรษิทั เพือ่ประเมนิแนวโน้มตลาดในอนาคต โดยแบง่เป็น 6 ดา้น ต่างๆ สามารถสรุปผลการวเิคราะหไ์ดต้ามตารางที ่3 
 

ตารางที ่3 สรุปผลการวเิคราะห ์PESTEL analysis 

P- Political E- Economic S- Social 

1. นโยบายยกระดบัความสามารถในการแขง่ขนั
ของธุรกจิอญัมณแีละธุรกจิออกแบบแฟชัน่ 
โดยการต่อยอดความรูแ้ละเทคโนโลยเีขา้กบั
ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ (+) 

2. นโยบายปรบัลดภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคล (+) 
3. นโยบายกดีกนัทางการคา้ และมแีนวโน้มปรบั
หรอืยกเลกิการใหส้ทิธพิเิศษทางภาษ ี(-) 

4. นโยบายสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว (+) 

1. เศรษฐกจิโลกโดยรวมยงัมคีวามผนัผวน 
การฟ้ืนตวัยงัคอ่นขา้งเปราะบาง (-) 

2. ภยัก่อการรา้ยและประเดน็ความขดัแยง้
ระหวา่งรสัเซยีและตุรก ี(-) 

3. ความผนัผวนของคา่เงนิบาททีไ่ม่
ชดัเจน (-) 

4. เศรษฐกจิไทยมแีนวโน้มฟ้ืนตวัอยา่ง
ต่อเนื่อง (+) 

1. ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
คา่นิยมของคนไทย คนจนีใน
ประเทศนิยมซือ้ทองค าและ
เครือ่งประดบั (+) 

2. ประเทศไทยยงัคงมคีวามเหลือ่ม
ล ้าทางเศรษฐกจิอยูม่าก (-) 

 

T- Technology E- Ecology L- Legal 

1. เทคโนโลยทีีเ่กีย่วเนื่องกบัการผลติ
เครือ่งประดบัมกีารพฒันาเปลีย่นแปลง
อยา่งรวดเรว็ (-) 

1. อุตสาหกรรมการผลติเครือ่งประดบัอาจ
มผีลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มทางน ้าจาก
กระบวนการผลติ (-) 

1. ความลา้หลงัดา้นกฎระเบยีบสง่ผล
ใหว้ตัถุดบิน าเขา้อาจมรีาคาตน้ทุน
สงูขึน้ และการขยายการตลาดสู่
ต่างประเทศควรศกึษากฎระเบยีบ
ของประเทศนัน้ใหล้ะเอยีด (-) 

 

4. แผนกลยทุธท่ี์เสนอแนะ 
จากข้อมูลการเติบโตของการส่งออกที่จ ัดท าโดย สถาบันวิจยัและพฒันาอัญมณีและเครื่องประดบัแห่งชาต ิ

(องคก์ารมหาชน) (GIT) พบวา่อญัมณีและเครื่องประดบัเป็นสนิคา้สง่ออกทีน่ ารายไดเ้ขา้ประเทศมากเป็นอนัดบั 3 โดย
กลุ่มเครื่องประดบัแทเ้ป็นอุตสาหกรรมที่สรา้งรายได้การส่งออกสงูเป็นอนัดบั 1 ในหมวดอญัมณีและเครื่องประดบั 
(สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเครื่องประดบัแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) (GIT), 2558) และตลาดเครื่องประดบั
ภายในประเทศทีม่แีนวโน้มเตบิโตขึน้อยา่งต่อเน่ืองปีละไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 10-15 (ศูนยว์จิยักสกิรไทย, 2558) รวมถงึ
รฐับาลและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบัอุตสาหกรรมเครื่องประดบัแท้มนีโยบายสนับสนุนต่างๆ มากมาย ดงันัน้เพื่อให้
บรษิทัมกีลยุทธแ์ละทศิทางทีส่อดคลอ้งกบัตลาดและนโยบาย บรษิทัจงึควรปรบัแผนกลยุทธท์ีส่อดคลอ้งกนั ซึง่จากการ
สงัเคราะหก์ลยุทธด์า้นระบบสารสนเทศของบรษิทัโดยใช ้TOWS matrix ใหผ้ลสรุปดงัน้ี 
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ยทุธศาสตรท่ี์ 1 การพฒันาองคก์ารและผลิตภณัฑส์ู่การเป็นมาตรฐานสากล 
เพื่อเป็นการสรา้งรากฐานใหบ้รษิทัสามารถต่อยอดและขยายการตลาดทัง้ตลาดภายในประเทศและตลาดเพื่อการ

สง่ออกใหไ้ดต้ามเป้าหมายทีว่างไว ้จงึไดด้ าเนินการปรบัปรงุแผนกลยทุธส์ าหรบัการพฒันาบุคคลากร กระบวนการ และ
ผลติภณัฑใ์หไ้ดม้าตรฐาน ดงัน้ี 

1. พฒันาคณุภาพ มาตรฐานของผลิตภณัฑแ์ละบริการให้ได้รบัการรองรบัระดบัสากล 
เพื่อผู้ซื้อเกิดความเชื่อมัน่ในบรกิารของบรษิัท และอาจพฒันาต่อไปเป็นลูกค้าประจ า หรอืบอกต่อผู้อื่นให้

เลอืกใชบ้รกิารผลติเครื่องประดบักบับรษิทั โดยการตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเพื่อขอเกณฑ์ ในการ
ไดร้บัมาตรฐานคุณภาพสากลของการผลติอญัมณีและเครื่องประดบั พรอ้มทัง้ปรบัปรุงและพฒันาดา้นการผลติและการ
ตรวจสอบคุณภาพของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์ระบุรายละเอยีดสนิคา้และการประกนัในใบรบัรองสนิคา้ทีบ่รษิทัออก
ใหก้บัลกูคา้ 

2. พฒันาทกัษะบุคคลากรด้านงานช่างฝีมือด้วยการเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีรฐับาล
สนับสนุน 

จากเดมิที่การพฒันาฝีมอืแรงงานภายในบรษิทัเป็นลกัษณะการเรยีนรูถ้่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ดงันัน้เพื่อพฒันา
ศกัยภาพแรงงานใหช้่างฝีมอืไดเ้รยีนรูเ้ทคโนโลยกีารผลติใหม่ รวมถงึการสรา้งกระบวนการพฒันาฝีมอือยา่งเป็นระบบ 
บรษิทัควรใหพ้นักงานไดเ้ขา้อบรมในโครงการพฒันาศกัยภาพแรงงานในดา้นต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง พรอ้มทัง้ใหพ้นักงาน
รบัรูข้า่วสารเกีย่วกบัเครือ่งปรบัใหม่ๆ  เพือ่ใหพ้นกังานชา่งฝีมอืไดฝึ้กฝนและเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

3. พฒันาทกัษะบุคลากรด้านการท าตลาด และการสร้างตราสินค้าจากสถาบนัต่างๆ หรือจากโครงการ
ของรฐับาล 

เพือ่ใหบ้รษิทับรรลุเป้าหมายการเพิม่การเจรญิเตบิโตขึน้รอ้ยละ 15 ในปี 2564 บรษิทัจงึควรใหบุ้คคลากรไดเ้ขา้
ร่วมโครงการพฒันาเรื่องการท าการตลาดและการสรา้งตราสนิคา้ส าหรบัสนิคา้ประเภทอญัมณีและเครื่องประดบัอย่าง
เหมาะสม  

4. พฒันากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 
เน่ืองจากปัจจุบนัผลติภณัฑจ์ากประเทศจนีและอนิเดยีซึ่งมรีาคาต ่ากวา่ เขา้มาจ าหน่ายในประเทศไทยมากขึน้ 

สง่ผลใหผู้ซ้ื้ออาจหนัไปซื้อสนิคา้กลุ่มดงักล่าว ดงันัน้นอกจากการพฒันารกัษาคุณภาพผลติภณัฑใ์หม้คีุณภาพทีด่แีลว้ 
บรษิทัจงึควรควบคุมกระบวนการผลติใหม้ปีระสทิธภิาพ เพื่อลดทอนความสญูเสยีตน้ทุนโดยไมจ่ าเป็นนบัเป็นสิง่ส าคญั
อยา่งหน่ึง ซึง่จะสง่ผลใหร้าคาสนิคา้ไมส่งูมากนกั 
ยทุธศาสตรท่ี์ 2 การพฒันาและขยายตลาดทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

เพื่อให้ยอดขายของบริษัทเติบโตขึ้นตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ดงันัน้กระบวนการพฒันาและขยายตลาดให้มี
ประสทิธภิาพจงึประกอบดว้ยกลยุทธต์่างๆ ดงัน้ี 

1. พฒันาเวบ็ไซต์ของบริษัทและท าการตลาดผ่านส่ือทางสงัคมออนไลน์ต่างๆ โดยจดัท าให้สามารถ
รองรบัหลายภาษา เช่น ไทย จีน องักฤษ 

เพือ่เป็นการเพิม่ชอ่งทางการท าตลาดทางหน่ึงทีช่่วยใหผู้บ้รโิภคหรอืกลุ่มเป้าหมายรูจ้กับรษิทัมากขึน้ บรษิทัจงึ
ควรจดัท าเวบ็ไซต์ของบรษิทัที่รองรบัหลายภาษา รวมไปถึงการท าการตลาดอื่นๆ บนสงัคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก              
อนิสตราแกรม เป็นตน้ ลงทะเบยีนการคา้ออนไลน์กบักรมพฒันาธุรกจิการคา้ จดัทมีคอยดแูลบรหิารจดัการขอ้มลูต่างๆ 
ทีจ่ะแสดงบนเวบ็ไซต ์และบนเพจต่างๆ และท าการตลาดใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายของบรษิทั 
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2. ขยายตลาดสู่ร้านค้าปลีกตามแหล่งท่องเท่ียวหลกั และห้างสรรพสินค้าชัน้น าให้มากขึน้ 
โดยการจดัให้ทีมขายด าเนินการหาลูกค้าที่เป็นร้านค้าปลีกในแหล่งท่องเที่ยวตามจุดหวัเมืองต่างๆ ซึ่งมี

นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายอยู่เป็นจ านวนมาก รวมถงึวเิคราะห์และค านวณความเป็นไปไดห้ากบรษิทัจะท าการเปิด
รา้นคา้ปลกีเพือ่ใหบ้รกิารลกูคา้เพิม่เตมิ 

3. ขยายตลาดสู่การผลิตเพ่ือการส่งออก 
จากการทีก่ารสง่ออกเครื่องประดบัไทยมมีลูค่าสงูขึน้เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัในปีทีผ่่านมา (สถาบนัวจิยั     

อญัมณีและเครื่องประดบัแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน, 2558) อกีทัง้บุคคลากรในบรษิทัมทีกัษะความสามารถดา้นภาษา
เป็นทุน รวมไปถงึหน่วยงานภาครฐัมกีารกระตุน้อุตสาหกรรมเครื่องประดบัเพื่อการส่งออกใหเ้ตบิโตมากขึน้ ดงันัน้ใน
การขยายการผลติเพือ่การสง่ออก บรษิทัจงึควรศกึษากฎระเบยีบและเกณฑก์ารผลติสนิคา้เพื่อการสง่ออกไปยงัประเทศ
นัน้ และผลติสนิคา้ใหไ้ดม้าตรฐานตรงตามเกณฑก์ารวดัผลของประเทศทีจ่ะท าการสง่ออก 

4. พฒันาระบบการซ้ือขายออนไลน์ให้สามารถเกบ็ข้อมูลรายละเอียดท่ีจ าเป็นในการสัง่ซ้ือสินค้า และ
แสดงภาพจริงก่อนการสัง่ซ้ือสินค้าได้ 

เพื่อใหท้มีขายสามารถประเมนิราคาสนิคา้ไดง้า่ยมากขึน้ รวมถงึสรา้งความเขา้ใจทีต่รงกันระหว่างช่างผลติกบั
ลูกค้า เพื่อให้สนิค้าที่ผลติตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ลดความสูญเสยีในด้านต่างๆ บรษิทัจงึควรเก็บ
รปูภาพและรายละเอยีดของสนิคา้ทีผ่ลติจากโรงงานโดยละเอยีด จดัท าเอกสารรายการทีท่มีช่างและบรษิทัจ าเป็นตอ้ง
ทราบในการผลิตแต่ละชิ้นงาน ท าภาพเพื่อให้ลูกค้าและช่างเห็นภาพจริงตรงกันที่สุด จัดท าระบบซื้อขายผ่าน
อินเทอร์เน็ต และจดัท าระบบการสัง่ท าสนิค้าส าหรบัผลิตภณัฑ์ที่เป็นแบบของบรษิทั โดยผู้ซื้อสามารถปรบัเปลี่ยน
ประเภทวตัถุดบิและแบบทีต่อ้งการได ้เพือ่ใหล้กูคา้เหน็ภาพจรงิและราคาประเมนิก่อนการตดัสนิใจ 

5. พฒันาระบบสารสนเทศด้านการจดัเกบ็ข้อมลูลกูค้า 
เพื่อใหก้ารจดัเกบ็ขอ้มลูลูกคา้เป็นไปอย่างมรีะบบ และสะดวกต่อการน ามาวเิคราะห์เพื่อใชใ้นการปรบักลยุทธ์

ของบรษิทัให้สอดคล้อง ดงันัน้บรษิทัจงึควรจดัท าระบบเพื่อการเก็บขอ้มูลต่างๆ ที่ส าคญัเกี่ยวกบัลูกค้า และจดัสอน
บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ใจและใชร้ะบบไดอ้ยา่งเตม็ประสทิธภิาพ 
ยทุธศาสตรท่ี์ 3 การพฒันาระบบเพ่ือการบริหารงาน 

เป็นการพฒันาระบบบรหิารงานภายใน ช่วยใหบ้รษิทัมรีากฐานที่ม ัน่คงแขง็แรง ตรวจสอบและเพิม่มลูค่า รวมถงึ
เพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนินงาน และการก าหนดปรบัปรงุกลยุทธต์่างๆ โดยมกีารก าหนดกลยทุธ ์ดงัน้ี 

1. ควบคมุ บริหารจดัการวตัถดิุบและสินค้าคงคลงั 
เพื่อช่วยในการประมาณการการสัง่ซื้อวตัถุดบิใหเ้หมาะสมกบัรายการสัง่ผลติจากลูกค้า และลดความสญูเสยี

จากความผนัผวนของราคาวตัถุดบิ บรษิทัจงึควรศกึษาแนวโน้มทศิทางเศรษฐกจิ และปรบัปรุงระบบการจดัการขอ้มูล
วตัถุดบิใหค้รอบคลุมและงา่ยต่อการใชง้าน  

2. พฒันาระบบการจดัการเพ่ือช่วยในการบริหารองคก์ารให้มีประสิทธิภาพ 
โดยการจดัท าระบบบญัชใีหส้ามารถเชื่อมโยงขอ้มลูจากแหลง่อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และจดัท าระบบทรพัยากรบุคคล 

เพื่อใหก้ารบรหิารงานและการพฒันากลยุทธ์ขององค์การเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ รวมถงึเป็นการควบคุม
ตน้ทุนใหม้คีวามเหมาะสมส าหรบัการด าเนินการ เพือ่เพิม่ผลก าไรใหก้บับรษิทั 
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5. สรปุผลแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การจากวเิคราะห์ขอ้มูลต่างๆ จงึน าเสนอระบบสารสนเทศทัง้หมด 6 ระบบ เพื่อตอบสนองต่อกลยุทธ์ของบรษิทั
และสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั ดงัน้ี 

(1) ระบบบริหารการผลิต เพื่อใช้ในการจัดการและจัดเก็บข้อมูลในกระบวนการผลิตให้เป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ ตรงตามเกณฑม์าตรฐาน ตรวจสอบได ้

(2) ระบบบริหารทรพัยากรบุคคล เพื่อใช้ในการบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคลของบรษิทัซึ่งเป็นก าลงัส าคญั
หลกั ใหไ้ดร้บัสวสัดกิาร การพฒันาทกัษะทีเ่หมาะสม 

(3) ระบบบริหารคลังสินค้า เพื่อใช้ในการบริหารการซื้อและการใช้งานวัตถุดิบอย่างเหมาะสมและเต็ม
ประสทิธภิาพ ซึ่งจะช่วยลดและควบคุมตน้ทุนดา้นวตัถุดบิของบรษิทั รวมถงึช่วยลดความเสีย่งในการกกัตุน
วตัถุดบิมากเกนิความจ าเป็น 

(4) ระบบการขายสินค้า เพื่อช่วยในการบรหิารและพฒันาสง่เสรมิดา้นการขายและขยายการตลาด รวมถงึเป็น
การชว่ยใหล้กูคา้ทราบขอ้มลูของสนิคา้ก่อนการตดัสนิใจ 

(5) ระบบบริหารข้อมูลลูกค้า เพื่อช่วยในการบรหิารงานลูกค้าและใหล้กูคา้ไดร้บับรกิารทีเ่หมาะสมและตรงตาม
ความตอ้งการมากทีส่ดุ 

(6) ระบบบริหารการบญัชีการเงิน เพือ่ชว่ยในการบรหิารจดัการขอ้มลูทางการเงนิในการด าเนินงานดา้นต่างๆ  
 
ซึง่ระบบสารสนเทศทีน่ าเสนอดงักล่าวมคีวามสอดคลอ้งและสนบัสนุนกลยุทธข์องบรษิทั ดงัภาพที ่1 
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ภาพที ่1 แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งระบบสารสนเทศทีน่ าเสนอและกลยุทธข์องบรษิทั 

 
5.1  แนวทางการพฒันาระบบ 

จากแนวทางการจดัหาระบบสารสนเทศต่างๆ เมื่อพจิารณาจากความตอ้งการและความจ าเป็นในการใชง้านระบบ
สารสนเทศสนเทศแต่ละระบบภายในบรษิทั สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

ระบบบรหิารการผลติ เป็นลกัษณะกระบวนการทีม่คีวามจ าเพาะเจาะจงดว้ยรูปแบบการท างานของบรษิทั ดงันัน้
การว่าจา้งบุคคลากรภายนอกมาพฒันาระบบขึน้ใหม่เพื่อใหต้รงตามกระบวนการท างานของบรษิทัและสอดคล้องกบั   
กลยุทธข์องบรษิทัจงึเป็นทางเลอืกทีเ่หมาะสมทีส่ดุ 

ระบบบรหิารคลงัสนิคา้ เป็นระบบทีม่าพรอ้มกบัระบบบรหิารผลติ และมกีารเชื่อมโยงกบัระบบสนบัสนุนการขายใน
บางส่วน ดงันัน้หากมกีารพฒันาระบบการบรหิารการผลติขึน้ใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักระบวนการท างานของบรษิทั
แลว้นัน้ บรษิทัจงึควรพฒันาระบบบรหิารคลงัสนิคา้ขึน้ใหมด่ว้ยเชน่กนั  

ระบบสนบัสนุนการขายจะแบ่งเป็น 2 สว่น คอืสว่นทีใ่ชง้านโดยพนกังานขาย และสว่นทีใ่หผู้ส้นใจหรอืลกูคา้เขา้มา
ดูสนิค้าหรอืสัง่ซื้อหรอืสัง่ผลิตสนิค้าได้ด้วยตนเอง ในส่วนที่ด าเนินการโดยพนักงานขายนัน้มโีปรแกรมส าเร็จรูปที่
ค่อนขา้งตรงตามความตอ้งการ แต่ไมร่องรบัการขายสนิคา้แบบ e-commerce หรอื m-commerce ดงันัน้ในสว่นของ
การขายสนิคา้ทางออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ จะเป็นการใชบ้รกิารตลาดกลางพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสท์ี่มบีรกิารจดัการ
หน้ารา้นในรูปแบบต่างๆ เชื่อมโยงกบัเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ที่หลากหลาย รวมถงึการจ้างบุคคลากรภายนอกเพื่อ
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พฒันาเวบ็ไซต์เพิม่เตมิเพื่อให้ลูกคา้สามารถออกแบบสนิคา้เองไดเ้บื้องต้น ซึ่งการเลอืกเวบ็ไซต์หรอืบรษิทัในการท า
ระบบขายสนิคา้ออนไลน์นัน้นัน้จะเลอืกบรษิทัมคีวามน่าเชื่อถอืในการท าธุรกรรมออนไลน์ดว้ย 

ระบบบรหิารขอ้มูลลูกคา้ เน่ืองจากบรษิทัมคีวามจ าเป็นต้องเกบ็ขอ้มูลของลูกคา้ไวต้ลอด เพื่อใหลู้กคา้สามารถดู
สนิคา้และบรกิารทีซ่ือ้ยอ้นหลงัไดด้ว้ยตนเองเสมอ ดงันัน้บรษิทัจงึเลอืกใชบ้รกิารเช่าซอฟตแ์วรใ์นดา้นการบรหิารขอ้มลู
ลกูคา้ ซึง่มกีารเกบ็ขอ้มลูในรปูแบบ Cloud มาใช ้เพือ่ใหส้ามารถรองรบัขอ้มลูทีจ่ะขยายเพิม่ขึน้เรื่อยๆ ได ้นอกจากน้ีใน
สว่นของบรกิารลูกคา้ที่บรษิทัเปิดใหลู้กคา้สามารถเขา้ดูประวตักิารซื้อสนิคา้และบรกิารของตนเองไดน้ัน้ จะเป็นการ
พฒันาเว็บไซต์ โดยว่าจ้างบุคคลากรภายนอกซึ่งพฒันาระบบสนับสนุนการขายออนไลน์มาเพื่อพฒันาส่วนงานน้ี
เพิม่เตมิ 

ระบบบรหิารทรพัยากรบุคคลากร ระบบบรหิารการเงนิการบญัช ีเป็นระบบทีม่ขีายอยูท่ ัว่ไป ซึง่สามารถน ามาใชก้บั
กระบวนการท างานของบรษิทัได ้ 

อย่างไรกต็าม ไม่ว่าจะเป็นการว่าจา้งบุคลากรภายนอก (Outsource) มาพฒันาระบบ การใชบ้รกิารตลาดกลาง 
หรือการซื้อโปรแกรมส าเร็จรูปนัน้บริษัทจ าเป็นต้องพิจารณาในเรื่องของความเชื่อมโยงกันของแต่ละระบบ การ
หลกีเลีย่งความซ ้าซอ้นในการท างานของแต่ละระบบ ความน่าเชื่อถอืของ Outsource หรอืบรษิทัทีม่าดแูลระบบงานใน
สว่นต่างๆ รวมถงึมาตรการการรกัษาความปลอดภยัของแต่ละสว่นงานใหค้รอบคลุม  
5.2  ประมาณการงบประมาณท่ีต้องใช้ในแต่ละระบบ 

จากการประมาณการทรพัยากรต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรบัระบบสารสนเทศที่น าเสนอใหม่ไม่ว่าจะเป็นด้าน 
ฮารด์แวร ์(Hardware) ซอฟตแ์วร ์(Software) และฐานขอ้มลู (Database) หรอืทรพัยากรสารสนเทศดา้นอื่นๆ พบวา่
บรษิทัจ าเป็นตอ้งจดัเตรยีมงบประมาณส าหรบัระบบสารสนเทศทีน่ าเสนอ รวมทัง้หมด 2,825,430 บาท จ าแนกตาม
ระบบสารสนเทศไดด้งัน้ี 

 ระบบบรหิารการผลติ 544,235 บาท  
 ระบบบรหิารคลงัสนิคา้ 419,235 บาท 
 ระบบสนบัสนุนการขาย 775,255 บาท 
 ระบบบรหิารขอ้มลูลกูคา้ 359,235 บาท 
 ระบบรหิารทรพัยากรบุคคล 364,235 บาท 
 ระบบบรหิารการเงนิการบญัช ี363,235 บาท 

5.3  ความคุ้มค่าของระบบสารสนเทศท่ีน าเสนอใหม่ 
ในการพฒันาระบบสารสนเทศทีน่ าเสนอใหมท่ัง้ 6 ระบบนัน้ จ าเป็นตอ้งด าเนินการจดัล าดบัความส าคญัของแต่ละ

ระบบดว้ยกระบวนการต่างๆ เพือ่ใหก้ารจดัล าดบัการพฒันาระบบสารสนเทศเป็นไปอยา่งเหมาะสม และสอดคลอ้งกบั
กลยุทธแ์ละความตอ้งการของบรษิทัมากทีส่ดุ รวมถงึการค านวณความคุม้คา่ในการจดัท าระบบต่างๆ เพือ่ชว่ยในการ
ตดัสนิใจในการพฒันาระบบสารสนเทศต่างๆ ส าหรบัผูบ้รหิาร โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
5.4  การจดัล าดบัความส าคญัของระบบสารสนเทศ  
       เพือ่เป็นการล าดบัการพฒันาระบบใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและกลยุทธข์องบรษิทั ซึง่
จะพจิารณาจากปัจจยัต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

(1) การจดัล าดบัตามความสมัพนัธข์องระบบสารสนเทศทีน่ าเสนอใหมใ่นการสนบัสนุนแผนการด าเนินงานตาม 
กลยุทธ ์(Strategy Priority) 

(2) การจดัล าดบัความส าคญัในเชงิบรหิารจดัการองคก์ร (Management Priority) 
(3) การจดัล าดบัความส าคญัตามประโยชน์ทีผู่ใ้ชจ้ะไดร้บั (End User Benefit) 
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จากความสมัพนัธด์งักล่าว สามารถจดัล าดบัความส าคญัในการพฒันาระบบเรยีงล าดบัจากส าคญัมากทีส่ดุไปน้อย
ทีส่ดุไดด้งัน้ี 1) ระบบสนบัสนุนการขาย 2) ระบบบรหิารคลงัสนิคา้ 3) ระบบบรหิารการผลติ 4) ระบบบรหิารการเงนิการ
บญัช ี5) ระบบบรหิารทรพัยากรบุคคล และ 6) ระบบบรหิารขอ้มลูลกูคา้ 
5.5  การประเมินความคุ้มค่าของระบบ  

การประเมินความคุ้มค่าของระบบสารสนเทศที่น าเสนอใหม่นัน้ เป็นการด าเนินการเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ประกอบการตดัสนิใจของผูบ้รหิารในการลงทุน และพิจารณาจดัสรรงบทีจ่ าเป็นตอ้งใชใ้นแต่ละระบบ โดยเมื่อพจิารณา
จากผลตอบแทนในการลงทุน ไดผ้ลสรุปตามตารางที ่4 

 
ตารางที ่4 ผลตอบแทนในการลงทุนระบบสารสนเทศทีน่ าเสนอ 

 

ระบบทีเ่กีย่วขอ้ง 
ระบบ
บรหิารการ
ผลติ 

ระบบ
บรหิาร

คลงัสนิคา้ 

ระบบ
สนบัสนุน
การขาย 

ระบบ
บรหิาร

ขอ้มลูลกูคา้ 

ระบบบรหิาร
ทรพัยากร
บุคคล 

ระบบบรหิาร
การเงนิการ

บญัช ี
1. ลดการสญูเสยีจากการผลติชิน้งาน
ใหม ่จากการทีง่านเดมิไมต่รงตาม
ความตอ้งการของลกูคา้หรอืไมไ่ด้
มาตรฐาน 

99,727 
   

77,566 44,323 

2. ลดการใชร้ะยะเวลาในการผลติ
สนิคา้ในกรณีจา่ยงาน ใหเ้หมาะกบั
บุคคลากรแต่ละคน 

108,000 
   

84,000 48,000 

3. เพิม่โอกาสในการบอกต่อ 144,000 
 

288,000 144,000 
  

4. เพิม่โอกาสในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ 
 

336,000 168,000 
   

5. เพิม่โอกาสในการกลบัมาซือ้สนิคา้ซ ้า 72,000 
 

144,000 216,000 
  

6. ชว่ยบรหิารจดัการลกูหน้ีของบรษิทั 
     

18,350 

 
เมื่อพจิารณาความคุม้ค่าในการลงทุนจากการค านวณระยะคนืทุนแบบระยะคนืทุนแบบคดิลด พบว่าในการพฒันา

ระบบสารสนเทศทีน่ าเสนอใหมจ่ะใชเ้วลาคนืทุนประมาณ 3 ปี 3 เดอืน โดยระบบทีใ่ชร้ะยะเวลาคนืทุนมากทีส่ดุจะเป็น
ระบบบรหิารทรพัยากรบุคคล ใชร้ะยะเวลาคนืทุนประมาณ 3 ปี 3 เดอืนรองลงมาคอื ระบบบรหิารการเงนิการบญัช ีใช้
ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 2 ปี 2 เดือน ระบบบริหารคลงัสนิค้า ใช้ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 2 ปี 1 เดือน ระบบ
สนบัสนุนการขาย ใชร้ะยะเวลาคนืทุนประมาณ 2 ปี ระบบบรหิารขอ้มลูลกูคา้ ใชร้ะยะเวลาคนืทุนประมาณ 1 ปี 9 เดอืน 
และระบบบริหารการผลิต ใช้ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 1 ปี 7 เดือน ตามล าดบั ซึ่งโดยภาพรวมถือว่าบริษัทใช้
ระยะเวลาคนืทุนในการพฒันาระบบสารเทศที่น าเสนอใหม่ไม่นานนัก และแม้ว่าระบบบรหิารทรพัยากรบุคคลจะใช้
เวลานานกว่าระบบอื่นๆ แต่ก็นับเป็นระบบที่มคีวามจ าเป็นในการบรหิารและพฒันาบุคคลกรของบรษิทัให้มคีวาม
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความเหมาะสมของบุคคลกรแต่ละคนมากยิง่ขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้บรษิทัได้ผลตอบแทนตาม
เป้าหมายทีไ่ดว้างไว ้

ในขณะเดยีวกนัหากพจิารณาความคุม้คา่ในการลงทุนพฒันาระบบจากการประเมนิหาอตัราสว่นการลงทุนในระบบ
สารสนเทศเพื่อเปรยีบเทยีบกบัรายไดแ้ละก าไรสทุธริวมของบรษิทัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 – ปี พ.ศ. 2564 ส าหรบัใชเ้ป็น
ขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจของผูบ้รหิาร จะไดผ้ลสรุปตามตารางที ่5 ดงัน้ี  
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ตารางที ่6  แผนพฒันาระบบสารสนเทศทีน่ าเสนอ 

ตารางที ่5 การประเมนิหาอตัราสว่นการลงทุนในระบบสารสนเทศต่อรายไดแ้ละก าไรสทุธใินระหวา่งปี  
พ.ศ. 2560 – 2564 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 Total 

เงนิลงทุนในแต่ละปี (IT expenses) -1,095,930 -577,500 -384,000 -384,000 -384,000 -2,825,430 

รายไดต้่อปี (Revenue) 48,000,000 50,400,000 51,840,000 53,280,000 55,200,000 258,720,000 

อตัราการลงทุนระบบ
สารสนเทศต่อรายได้ 

2.28% 1.15% 0.74% 0.72% 0.70% 1.09% 

ก าไรสทุธติ่อปี  6,260,870 6,781,640 7,241,705 7,429,531 7,679,966 35,393,711 

อตัราการลงทุนระบบ
สารสนเทศต่อก าไรสทุธิ 

17.50% 8.52% 5.30% 5.17% 5.00% 7.98% 

 
จากการประเมินผลความเกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนแผนงานตามกลยุทธ์ของบริษัท 

เป้าหมายของบรษิทั ปัญหาและอุปสรรคของบรษิทั รวมไปถงึประโยชน์ของผูใ้ชง้าน กบัระบบสารสนเทศทีน่ าเสนอใหม ่
เมือ่น ามาสรุปผลการประเมนิการจดัล าดบัการพฒันาระบบสารสนเทศตามตารางสรุปผลการประเมนิเพื่อจดัล าดบัระบบ
สารสนเทศทีน่ าเสนอใหม ่ผนวกกบัการสอบถามความตอ้งการและความคดิเหน็จากทมีผูบ้รหิาร พบวา่การจดัล าดบัใน
การพฒันาคอ่นขา้งสอดคลอ้งกบัผลการประเมนิ โดยสรุปการจดัล าดบัการพฒันาไดต้ามตารางที ่6 
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บทคดัย่อ 

ส่วนงานดิจิทัลแพลตฟอร์ม เป็นส่วนงานของบริษัทเทอร์เมอร์ มีหน้าที่ในการให้บริการสื่อดิจิทัล และสร้าง
ซอฟต์แวรใ์หแ้ก่ บรษิทัเพื่อตอบสนองยุทธศาสตรค์อนเวอร์เจนซข์องบรษิทั โดยมบีรกิารต่างๆ อาทเิช่น ดาวน์โหลด
เพลง ดหูนงั เวบ็ไซต ์และแอปพลเิคชนั สว่นงานดจิทิลัแพลตฟอรม์ บรกิารสือ่ดจิทิลั และซอฟต์แวรข์องส่วนงานดจิทิลั
แพลตฟอร์ม นัน้เป็นบริการเพื่อสนับสนุน และเสรมิสร้างความแขง็แกร่งให้กบัธุรกิจหลกัของกลุ่ม ทัง้ อินเทอร์เน็ต 
เครอืขา่ยโทรศพัท ์และทวี ีซึง่ใชยุ้ทธศาสตรค์อนเวอรเ์จนซเ์ป็นปัจจยัหลกัในการเพิม่ยอดผูใ้ชบ้รกิาร และท าใหลู้กคา้มี
ความผกูพนักบับรกิารต่างๆ ของบรษิทั 

จากเป้าหมายของสว่นงานนัน้มุ่งเน้นในการสรา้ง หรอืพฒันาสือ่ดจิทิลัทีต่รงต่อความตอ้งการของตลาด สามารถใช้
งานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ น าเสนอผลติภณัฑส์ู่ตลาดไดอ้ย่างรวดเรว็ และมคี่าใชจ้่ายในการด าเนินงานทีต่ ่า โดยการ
จดัท าแผนกลยุทธใ์นครัง้นี้เพื่อเป็นแนวทางใหแ้ก่สว่นงานดจิทิลัแพลตฟอรม์ เพื่อน าไปจดัท าแผนกลยุทธท์ีเ่หมาะสมแก่
สว่นงาน และปรบัปรุงส่วนงานใหม้คีุณภาพมากยิง่ขึน้ ดว้ยการพฒันาระบบทีม่คีุณภาพ ตอบสนองความต้องการของ
ลกูคา้ มคี่าใชจ้่ายทีเ่หมาะสม และระบบสามารถสรา้งผลลพัธท์ีด่ ีเพื่อใหอ้งคก์รสามารถแขง่ขนักบัคู่แขง่ได ้

 
ค าส าคญั: แผนกลยุทธ ์ดจิติอลแพลตฟอรม์ คุณภาพของซอฟตแ์วร ์
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Abstract 

The digital platform department (DPD) of T Corporation Public Company Limited, a communication 
conglomerate in Thailand, is responsible for providing digital media services and creating software to achieve 
strategic convergence. Relating to digital media, it provides such services as downloading music, movies, 
website and applications. It supports and strengthens the core businesses of The T Corporation:, Thailand’s 
largest cable TV provider, its largest ISP Internet and one of Thailand’s largest mobile operators. 
Convergence strategy may be used to increase customer engagement with the group’s service. 

To create and develop digital media to meet market requirement, it is necessary to operate efficiently, 
quickly delivering products to the market at low cost. The SPS was guided in preparing a strategic plan to 
improve service quality, meeting customer needs, and saving costs for better competitive results. 
 
Keywords: Strategy plan, Digital platform, Software quality   
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1. บทน า  
ส่วนงานดจิติอลแพลตฟอรม์ เป็นส่วนงานในเครอืของบรษิทัเทอรเ์มอร์ โดยมหีน้าทีใ่นการใหบ้รกิารสื่อดจิติอล 

และสรา้งซอฟต์แวรใ์ห้แก่บรษิทั ซึง่ส่วนงานนัน้เกดิปัญหาจากการท างานหลายดา้นไดแ้ก่ ไม่มมีาตรการการควบคุม
การท างาน เนื่องจากไม่มมีาตรการการควบคุมการท างานทีช่ดัเจน หรอืมาตรการควบคุมการท างานทีเ่ป็นมาตรฐาน 
ท าใหส้ว่นงานต่างๆ มมีาตรการท างานของตนเอง หรอืไม่ม ีซึง่เมื่อมกีารท างานร่วมกบัส่วนงานอื่นๆ ท าใหเ้กดิปัญหา
ในการท างาน เช่น บางส่วนงานต้องมกีารตรวจสอบคุณภาพงานก่อนน าไปใช้งาน แต่บางส่วนงานไม่มกีารตรวจสอบ
คุณภาพงาน เมื่อมกีารท างานร่วมกนัท าใหเ้กดิปัญหา งานอาจไม่มคีุณภาพ และท าใหง้านมคีวามล่าชา้ในการน าไปใช้
งาน 

ส่วนงานดจิติอลแพลตฟอรม์ มผีลติภณัฑใ์นส่วนงานมากมาย ทัง้ เกม, เวบ็ไซต์, แอปพลเิคชนั เป็นต้น แต่ไม่
สามารถหารายละเอยีดของผลติภณัฑ์นัน้ๆได้ ต้องท าเรื่องขอไปยงัส่วนงานที่เกี่ยวขอ้ง เช่น อยากทราบจ านวนผู้ใช ้
HTV ต้องใช้ระยะเวลานานถงึจะไดข้อ้มูล หรอือยากทราบว่า HTV มอียู่บนเพลตฟอร์มไหนบ้าง (Website, Wap,  
Application) ท าใหม้ผีลในการน าผลติภณัฑเ์ขา้ไปรวมกบัผลติภณัฑห์ลกัขององคก์ร เช่น มแีอปพลเิคชนัดูทวีแีลว้ แต่
ทางบรกิารหลกั (ทวี)ี ต้องการแอปพลเิคชนัทีดู่ทวี ีทางส่วนงานไม่สามารถทราบได้ว่ามผีลติภณัฑด์งักล่าวแล้ว ต้อง
สอบถามไปยงัส่วนงานอื่นๆ ท าให้บางทมีีการสร้างแอปพลิเคชนัซ ้าซ้อนของเดมิ ไม่สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้
สม ่าเสมอ เน่ืองจากทางสว่นงานดจิติอลแพลตฟอรม์ ต้องการใหบ้รกิารสื่อออนไลน์แก่ลูกคา้จงึต้องการใหบ้รกิารต่างๆ
ในสว่นงานสามารถใหบ้รกิารลกูคา้ไดอ้ย่างต่อเนื่อง สม ่าเสมอ ไม่เกดิปัญหา แต่ในปัจจุบนับางผลติภณัฑเ์ช่น HTV เมื่อ
มกีจิกรรมพเิศษ เช่น ถ่ายทอดกฬีา ละครทีเ่ป็นทีน่ิยม มกัจะเกดิปัญหาท าใหลู้กคา้เขา้ใชง้านไม่ได้ อกีทัง้ส่วนงานไม่มี
ช่องทางในการแกปั้ญหาเบือ้งตน้ ท าใหม้กีารรอ้งเรยีนเป็นจ านวนมาก และท าใหล้กูคา้ไม่พอใจ มผีลแก่บรกิารหลกัของ
องคก์รในดา้นความผูกผนั เพราะลูกคา้ใชง้านเนื่องจากมบีรกิารเสรมิมากมาย แต่ไม่สามารถบรกิารไดต้ามทีโ่ฆษณา 
อีกทัง้ไม่สามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า  และไม่สามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันได้ 
เนื่องจากไม่มเีครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มูลและวเิคราะหข์อ้มูล ท าใหเ้มื่อคู่แข่งเริม่มกีารออกผลติภณัฑส์ู่ตลาด ทางส่วน
งานจงึท าการเร่งท าผลติภณัฑใ์หม่ทีม่คีวามคลา้ยคลงึกบัคู่แขง่ ทัง้ทีย่งัไม่ทราบความต้องการของลูกคา้ของตนเอง ท า
ใหผ้ลติภณัฑท์ีน่ าเสนอออกมาไม่ตรงตามความต้องการของลูกคา้ เพราะไม่ไดว้เิคราะหค์วามต้องการของตลาดอย่าง
รอบคอบ ท าใหเ้สยีเงนิในการท าผลติภณัฑท์ีม่ผีู้ใชง้านน้อย และสญูเสยีลูกคา้บางกลุ่มเนื่องจากไม่สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้ได ้

การท างานดา้นทรพัยากรบุคคลนัน้ พนกังานควรจะสามารท างานไดต้รงตามหน้าที ่แต่พนกังานบางคนไม่สามารถ
ท างานไดต้รงตามหน้าที ่ท าใหเ้สยีระยะเวลาในการปรบัโคด้และคนในการพฒันาโคด้ ซึง่ปัญหานี้ท าใหเ้สยีทรพัยากร
เงนิในการท างาน,ระยะเวลาการท างานทีม่ากเกนิไป ท าใหเ้สยีโอกาสในการพฒันางานใหม่ๆ รวมทัง้ระบบสารสนเทศ
ในปัจจุบนัมปัีญหาในการน าขอ้มูลการใชง้านของลูกคา้จากระบบ Google Analytics มาวเิคราะหค์วามต้องการของ
ลูกค้า เนื่องจากข้อจ ากดัในการเก็บขอ้มูล เพราะบางผลิตภัณฑ์ต้องการทราบรายละเอียดของลูกค้าที่ใช้งาน เช่น 
แพคเกจ, เบอรโ์ทรศพัท์ ท าใหไ้ม่สามารถวเิคราะหข์อ้มูลการใชง้านของลูกคา้หรอืพฤตกิรรมของลูกคา้ได้  และระบบ 
CMS (Content Management System) ไม่รองรบัการใชง้านทีห่นาแน่น เมื่อมกีารเขา้ใชง้านจ านวนมากจะท าใหร้ะบบ
CMS ไม่สามารถท างานได้ ปัญหาทางดา้นระบบสารสนเทศเป็นปัญหาในดา้นการลงทุน แต่ไม่มกีารลงทุน เพราะไม่
ตระหนกัถงึประโยชน์ทีแ่ละผลกระทบ 
  



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่3 ฉบบัที ่2 เดอืน เมษายน-มถุินายน 2560 หน้า 31 

จากปัญหาที่กล่าวมาเบื้องต้น ส่วนงานจึงจ าเป็นต้องมีการจดัหาแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถผลิต
ซอฟตแ์วรท์ีเ่หมาะสมทีส่ดุใหแ้ก่สว่นงาน ทัง้เรื่อง เงนิ (Cost) คุณภาพ (Quality) และประสทิธผิล (Productivity) ท าให้
ส่วนงานผลติสื่อดจิติอลที่ตรงต่อความต้องการของตลาด สามารถใช้งานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และส่วนงานได้ผล
ก าไร เพื่อใหบ้รษิทัสามารถเป็นผูน้ าในเรื่องดจิติอล คอนเทนทภ์ายใตยุ้ทธศาสตรค์อนเวอรเ์จนซข์องบรษิัท 

 
2. ภาพรวมขององคก์ร 

สว่นงานดจิทิลัแพลตฟอรม์ เป็นสว่นงานในเครอืของบรษิทัเทอรเ์มอร์ มหีน้าทีใ่นการใหบ้รกิารสื่อดจิทิลั และสรา้ง
ซอฟต์แวรใ์หแ้ก่บรษิทั เพื่อตอบสนองยุทธศาสตรค์อนเวอรเ์จนซ ์การใหบ้รกิารสื่อดจิทิลัต่างๆ อาทเิช่น บรกิารต่างๆ 
ทัง้บริการ ดาวน์โหลดเพลง ดูหนัง เวบ็ไซต์ และแอปพลเิคชนั บริการสื่อดิจทิลั และซอฟต์แวร์ของ ส่วนงานดจิิทลั
แพลตฟอร์ม นัน้เป็นบรกิารเพื่อสนับสนุน และเสรมิสร้างความแขง็แกร่งให้กบัธุรกจิหลกัของบรษิัท ทัง้อนิเทอร์เน็ต 
เครื่อยข่ายโทรศพัท์ และทมี ีโดยการเพิม่ขดีความสามารถของการสื่อสาร (Communication) เพื่อให้ผูบ้รโิภคไดร้บั
ขอ้มลูขา่วสาร สาระ และความบนัเทงิครบวงจร 

ส่วนงานดจิทิลัแพลตฟอร์ม เป็นส่วนงานทีท่ าธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสื่อดจิทิลั ซึง่ไม่ได้สรา้งเพยีงแค่เวบ็ไซต์ หรอื
แอปพลเิคชนัเท่านัน้ แต่รวมไปถึงแพลตฟอร์มทัง้หมด (Platform) โดยค าว่าแพลตฟอร์ม หมายถึง โปรแกรมที่จะ
สามารถขยายขดีความสามารถการท างานอย่างไม่จ ากดั ซึ่งจะมีการพฒันาฟังก์ชนั หรอืมอดูลใหม่ๆ มาต่อยอดอยู่
ตลอดเวลา หรอืเกดินวตักรรมใหม่ๆ เพื่อใหส้ามารถน าไปท างาน และเชื่อมต่อกบัระบบอื่นได ้โดยค าว่าแพลตฟอร์ม
ไม่ไดจ้ ากดัอยู่แค่ เวบ็ไซต ์หรอืแอปพลเิคชนัเท่านัน้ แต่ยงัรวมไปถงึซอฟต์แวร ์ผลติภณัฑ ์หรอื บรกิารต่างๆ อาทเิช่น 
โซเชยีลมเีดยี โมบายไซต์ อเีมล เกมส ์ทวีอีอนไลน์ เพลงออนไลน์ เป็นต้น อย่างเช่น เวบ็มวิสกิ สามารถซือ้ขายเพลง
ผ่านแอปพลเิคชนั เวบ็ไซต ์หรอืเอสเอม็เอส 

บรษิทัเทอรเ์มอร์ ด าเนินธุรกจิภายใต้ยุทธศาสตรค์อนเวอรเ์จนซ ์โดยการผสมผสานบรกิารภายในกลุ่มบรษิทัเขา้
ด้วยกนัเพื่อรองรบัธุรกจิใหม่ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ของบริษัท ได้แก่ ทมีูฟ ผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ ทีออนไลน์      
ผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต และบรอดแบนดอ์นิเทอรเ์น็ตรายใหญ่ทีส่ดุของประเทศ รวมทัง้เป็นผู้ใหบ้รกิารโทรศพัทพ์ืน้ฐาน 
และทวีชินัส ์เป็นผูใ้หบ้รกิารโทรทศัน์ระบบบอกรบัเป็นสมาชกิ ยุทธศาสตรค์อนเวอรเ์จนซท์ าใหบ้รษิทัมเีอกลกัษณ์โดด
เด่น และแตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่นๆ ด้วยการผสมผสานบริการการสื่อสารครบวงจรเข้ากับคอนเทนท์ที่
หลากหลาย นอกจากนี้ ยุทธศาสตรค์อนเวอรเ์จนซย์งัเป็นปัจจยัหลกัในการเพิม่ยอดผูใ้ชบ้รกิาร และท าใหลู้กคา้มคีวาม
ผูกพนักบับรกิารต่างๆ ของบรษิทั ซึ่งการใหบ้รกิารสื่อดจิทิลัคอนเทนต์เป็นส่วนส าคญัทีช่่วยเพิม่คุณค่าให้กบับรกิาร
ต่างๆ ภายในกลุ่มของบรษิทั 
2.1 วิสยัทศัน์ (Vision) 

วนันี้ บรษิทั คอืผู้บุกเบกิ และผู้น าดา้นคอนเวอร์เจนซ ์รายแรก และรายเดยีวในประเทศไทย ทีพ่รอ้มตอบสนอง 
และเตมิเตม็ทุกไลฟ์สไตล ์ดว้ย “Convergence Platform” และ อุปกรณ์ (Device) ทีห่ลากหลาย เราเชื่อว่า เราสามารถ
ทีจ่ะท าใหล้กูคา้ ผูบ้รโิภค และทุกคนในสงัคมสามารถแบ่งปัน และมอบคุณค่าการมกีนั และกนั เพราะนัน่คอื คุณค่าอนั
แทจ้รงิของชวีติ 
2.2 พนัธกิจ (Mission) 

การมุ่งมัน่น าความรู้ ข่าวสาร และความบนัเทิง โดยการเติมเต็ม ไลฟ์สไตล์ และอีคอมเมิร์ซ การเข้าถึง และ
แลกเปลีย่นคุณค่าของกนั และกนั ตลอดจนสง่เสรมิคุณค่าทีย่ ัง่ยนืใหแ้ก่ประชาชน เยาวชน และทุกภาคสว่นพรอ้มๆ กบั
การการสรา้งคุณค่าใหก้บัองคก์ร พนกังาน และผูถ้อืหุน้ 
2.3 เป้าหมายการด าเนินธรุกิจของส่วนงานดิจิตอลแพลตฟอรม์ 

สว่นงานดจิทิลัแพลตฟอรม์ มุ่งเน้นการสรา้ง หรอืพฒันาสือ่ดจิทิลัทีต่รงต่อความต้องการของตลาด สามารถใชง้าน
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ น าเสนอผลติภณัฑส์ู่ตลาดไดอ้ย่างรวดเรว็ และมคี่าใชจ้่ายในการด าเนินงานทีต่ ่า โดยส่วนงาน



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่3 ฉบบัที ่2 เดอืน เมษายน-มถุินายน 2560 หน้า 32 

ดจิทิลัแพลตฟอร์มผลติสื่อดจิทิลัเพื่อเพิม่ยอดผูใ้ช้บรกิารใหแ้ก่บรกิารหลกั และสร้างความผูกพนัแก่ลูกค้าของบรษิัท 
และภายในสว่นงานตอ้งพฒันาใหเ้ป็นองคก์รการเรยีนรู ้และสรา้งความผูกพนักบัพนกังานในสว่นงาน 
2.4 บทความท่ีเก่ียวข้อง 

แผนกลยุทธน์ี้มกีารน าบทความเรื่อง ซอฟต์แวรเ์ฮาสท์ีด่ ีเพื่อน ามาปรบัปรุงและพฒันาการท างานเพื่อให้ส่วนงาน
ดจิติอลแพลตฟอรม์สรา้งผลก าไร และตอบสนองต่อเป้าหมายขององคก์รและสว่นงาน 

2.4.1 บทความเรื่องซอฟตแ์วรเ์ฮาสท่ี์ดี (Moreno and Gomes, 2012) ควรประกอบไปดว้ย 3 องคป์ระกอบ 
ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่าย (Cost) การผลติ (Productivity) และคุณภาพ (Quality) 

2.4.1.1 ค่าใชจ้่าย (Cost) โดยการควบคุมค่าใชจ้่าย ซึง่ยงัสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้ได ้ความ
ต้องการของลูกคา้ประกอบไปด้วย ความสามารถของระบบ (Functionality), ระยะเวลาในการท าโปรเจค (Time-to-
project), ค่าใชจ้่าย (Cost) และนวตักรรม (Innovation)  

2.4.1.2 การผลติ (Productivity) การทีซ่อฟตแ์วรส์ามารถใชง้านไดห้ลากหลายนัน้ตอ้งมกีารสรา้งหรอืการผลติ
ซอฟต์แวร์ที่ท าให้เกิดประโยชน์หรือใช้ซ ้าได้มากที่สุด ประกอบไปด้วย อิสระ (Independence) เข้าใจง่าย 
(Understandability) ยดืหยุ่น (Flexible) มองเหน็ได ้(Visible) และนามธรรม (Abstraction)  

2.4.1.3 คุณภาพ (Quality) ซอฟตแ์วรท์ีม่คีวามน่าเชื่อถอื ควรท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ประกอบไปดว้ย 
การท างาน (Functionality) ความน่าเชื่อถอื (Reliability) ผูใ้ชใ้ชง้านไดง้่าย (Usability) ท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
(Efficiency) การดแูล (Maintainability) และพกพาได ้(Portability)  

2.4.2 บทความเรื่อง 5 องคป์ระกอบท่ีท าให้ธุรกิจซอฟตแ์วรป์ระสบความส าเรจ็ (Ryvit, n.d.) ธุรกจิดา้น
ซอฟต์แวร์จะไม่สามารถอยู่รอดได้ถ้าไม่สามารถติดต่อกบัแพลตฟอรม์อื่นๆ  ในบรษิัทได ้เนื่องจากจะไม่สามารถให้
ขอ้มลูทีม่ปีระโยชน์และหลากหลายแก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งได ้โดยการเพิม่หรอืลด (Scalability) คอื กุญแจส าคญัในการประสบ
ความส าเรจ็ทีส่ามารถมองเหน็ไดใ้นดา้นการเงนิ ผูบ้รหิารควรวางรากฐานทีด่เีพื่อหาจุดบกพร่อง โดยประกอบไปดว้ย  
5 องคป์ระกอบ  

2.4.2.1 ระบบงานควรท าเองหรอืจา้งภายนอก เราควรรูค้วามสามารถหลกัขององคก์รและสนใจหรอืมุ่งเน้นใน
สิง่ส าคญั ถ้าสามารถจา้งภายนอกและยงัสามารถสรา้งประโยชน์ใหแ้ก่องคก์ร ใหจ้า้งภายนอกทีถ่นัดในการท างานนัน้ 
โดยไม่ตอ้งพยายามท าดว้ยตวัเอง  

2.4.2.2 คนทีเ่หมาะสมในทมี จา้งคนทีด่ทีีสุ่ดทีส่ามารถจา้งงานได้ คุณต้องการคนทีส่ามารถท างานไดด้ี และ
สามารถพาองคก์รไปสูเ้ป้าหมายได ้โดยไม่ตอ้งการเพิม่ขนาดของทมี 

2.4.2.3 ท าอย่างไรใหท้ างานอย่างมปีระสทิธภิาพ น าสิง่ทีท่ าใหง้านไม่มปีระสทิธภิาพออก คอืในแต่ละขัน้ตอน
ของการท างานนัน้ ควรสรา้งคุณค่าหรอืผลประโยชน์ใหแ้ก่ลกูคา้ ถา้ไม่สามารถสรา้งประโยชน์ได ้ใหท้ าการปรบัเปลีย่น
หรอืเอาออก 

2.4.2.4 ท าไมขอ้ตกลงถงึแพ้หรอืชนะ การท าธุรกจิแบบ B2B นัน้ขอ้ตกลงอาจจะแพ้หรอืชนะกไ็ด ้ขึน้กบั
องคป์ระกอบดงันี้ คุณค่าที่จะได้จากเงนิทีจ่่าย, การสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างลูกคา้นัน้ เพื่อท าให้ลูกคา้เชื่อใจในการ
ท างานร่วมกนักบับรษิทั เมื่อสามารถตอบสนองและสรา้งขอ้เสนอแก่ลกูคา้ไดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้แลว้จะท า
ใหเ้ราแตกต่างจากคู่แขง่ 

2.4.2.5 สิง่ที่ลูกค้ามกัจะแนะน าเกี่ยวกบัการท างาน การที่ลูกค้าแนะน าหรอืให้ขอ้เสนอแก่บรษิัทท าให้เรา
มองเหน็สิง่ที่ลูกค้าต้องการ นัน่เป็นขอ้มูลที่มคีุณค่าแก่องค์กร ซึ่งท าใหส้ามารถน าไปปรบัปรุงตนเอง เพื่อทีจ่ะท าให้
องคก์รกา้วหน้า 
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3. การวิเคราะหข์ององคก์ร 
3.1 การวิเคราะหโ์ดยใช้ SWOT Analysis 
 

จดุแขง็ (Strength) จดุอ่อน (Weakness) 
1. สว่นงานมคีวามช านาญในการผลติซอฟตแ์วร ์และ
ดแูลผลติภณัฑ ์

1. งานไม่มคีุณภาพ ท าใหล้กูคา้เกดิปัญหาในการใชง้าน 
เช่น เขา้ใชง้านไม่ได ้

2. มผีลติภณัฑท์ีห่ลากหลายทัง้ คอนเทนท ์(Content) 
และบรกิาร (Service) 

2. การใหบ้รกิาร (การเขา้ใชง้าน) ทีไ่ม่คงทีด่า้นสือ่ดจิทิลั 
บางเวลาไม่สามารถเขา้ใชง้านได ้

3. สามารถใชข้อ้มลู หรอืเทคโนโลยทีัง้ดา้น ทวี ี
อนิเทอรเ์น็ต และโทรศพัทม์อืถอืได ้ 

3. ไมม่มีาตรการการควบคุมการท างานท าใหง้านไมม่ี
ประสทิธภิาพ หรอืเกดิปัญหาในการใชง้าน 

 4. เทคโนโลยใีนปัจจุบนัมกีารเปลีย่นแปลงบ่อย แต่บรษิทั
ไม่ใช่องคก์รแห่งการเรยีนรู ้ท าใหไ้ม่สามารถปรบัตวัได้
ทนักบัเทคโนโลย ี

โอกาส (Opportunity) อปุสรรค และภยัคกุคาม (Threats) 
1. มเีทคโนโลยใีหม่ๆ เพิม่ขึน้จงึท าใหม้ผีูใ้ชบ้รกิารเพิม่
มากขึน้ และเพิม่ประสทิธภิาพการท างานของระบบ 

1. ถา้ไม่สามารถพฒันาระบบไดต้รงความตอ้งการ ลกูคา้
อาจจา้งภายนอกได ้

2. ในปัจจบุนัมผีูใ้ชส้ือ่ดจิทิลั หรอืดจิทิลัแพลตฟอรม์
จ านวนมาก อาทเิช่น โทรศพัทม์อืถอื เป็นตน้ 

2. เทคโนโลยมีมีากขึน้ แต่ไมต่อบสนองความตอ้งการ
ของผูใ้ชง้าน และไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน 

 
จากการวเิคราะหส์ว่นงานดจิติอลแพลตฟอรม์ โดยใช ้SWOT พบว่า สว่นงานมจีุดแขง็คอื บรษิทัมคีวามช านาญใน

การผลติชอฟต์แวร์ โดยมกีารประเมนิความพงึพอใจจากผูใ้ชบ้รกิารมคี่าเฉลีย่ KPI อยู่ในเกณฑด์ ีหรอืเกรด B อกีทัง้
บรษิทัมผีลติภณัฑห์ลากหลายดา้นและมขีอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีม่าจากบรษิทัหลกัคอื บรษิทัเทอรเ์มอร ์ท าใหบ้รษิทัสามารถ
สรา้งซอฟตแ์วรไ์ดห้ลากหลาย และตรงต่อความตอ้งการของตลาดไดท้นัต่อความตอ้งการของตลาด 

อกีทัง้บรษิทัมจีุดอ่อนคอื ระบบงานไม่มคีุณภาพ และการใหบ้รกิาร ทัง้เกดิจากคน และทรพัยากร ท าใหเ้กดิปัญหา
ในการใช้งาน และบริษัทไม่ใช้องค์กรแห่งการเรียนรู้ท าให้ไม่สามารถปรบัตัวได้ทนัเกี่ยวกบัเทคโนโลยี  และไม่มี
มาตรการการควบคุมการท างาน ท าใหง้านไม่มปีระสทิธภิาพ  

บรษิทัเป็นผูผ้ลติซอฟตแ์วรซ์ึง่ตอ้งการใหค้นมาใชซ้อฟตแ์วร์ ซึง่ในปัจจุบนัมเีทคโนโลยใีหม่ๆเพิม่มากขึน้และสงัคม
พึง่พาเทคโนโลยมีากขึน้ ท าใหม้ผีูใ้ชบ้รกิารสื่อดจิติอล และสื่อดจิติอลมคีวามส าคญัมากขึน้ แต่ในปัจจุบนัสื่อดจิติอลมี
ความหลากหลาย ทัง้เทคโนโลยแีละสือ่ดจิติอลทีเ่พิม่มากขึน้ ท าใหไ้ม่ตอบสนองตรงตามความต้องการของผูใ้ชบ้รกิาร 
หรอืคุม้ค่าต่อการลงทุน 

โดยบรษิทัมหีน้าทีผ่ลติซอฟตแ์วร ์ควรค านึงถงึ ค่าใชจ้่าย ประสทิธผิล และคุณภาพ ซึง่บรษิทัไม่สามารถท าไดใ้น
สว่นของ ประสทิธผิล และคุณภาพ เพราะฉะนัน้บรษิทัควรจะมกีารปรบัปรุงจุดอ่อนของบรษิทั ท าใหจุ้ดอ่อนกลายเป็น
จุดแขง็ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรพฒันาไปได้มากขึน้ และอยู่ได้แม้สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกจะ
เปลีย่นไปกต็าม  
  



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่3 ฉบบัที ่2 เดอืน เมษายน-มถุินายน 2560 หน้า 34 

3.2 การวิเคราะหโ์ดยใช้ Five Forces Model 
 3.2.1 การแข่งขนัในอตุสาหกรรม (Rivalry between existing firms ) 

 อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์มหีลายบรษิัทที่ท าธุรกจิด้านการผลติซอฟต์แวร์ในประเทศไทย อาทเิช่น Prosoft 
Comtech Co. Ltd., Thai Soft, Tele Access เป็นตน้ ซึง่ธุรกจิดา้นซอฟตแ์วรเ์ป็นธุรกจิทีก่ าลงัเป็นทีน่ิยมในปัจจุบนั ท า
ใหม้กีารแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมซอฟต์แวรส์งู แต่บรษิทัทีจ่ะอยู่อย่างประสบความส าเรจ็ในระยะยาวหาไดย้าก ซึง่
บรษิทัซอฟตแ์วรท์ีอ่ยู่ไดอ้ย่างยัง่ยนืนัน้มน้ีอย เนื่องจากการแขง่ขนัทีส่งูขึน้ และเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นอย่างรวดเรว็  

 ดงันัน้การเติบโตของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์นัน้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากส่วนงานดิจิทัล 
แพลตฟอรม์นัน้รบังานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสื่อดจิทิลัจากภายในองคก์ร ซึง่ในองคก์รมเีพยีงส่วนงานเท่านัน้ทีจ่ดัท าสื่อดจิทิลั 
จงึท าใหไ้มมี่การแข่งขนัภายในอตุสาหกรรม 

3.2.2 การเข้ามาของคู่แข่งขนัรายใหม่ (Threat of new entrants ) 
 ส่วนงานดิจทิลัแพลตฟอร์ม ท างานที่ได้รบัมอบหมายจากบรษิัทเทอร์เมอร์ ซึ่งจะมีการจ้างงานภายนอก

ต่อเมื่องานมปีรมิาณมากจนส่วนงานไม่สามารถท าไดต้ามก าหนดเวลา ถึงแม้อุตสาหกรรมซอฟต์แวรม์แีนวโน้มการ
แขง่ขนัทีส่งูมากขึน้ เนื่องจากเป็นยุคของเทคโนโลย ีแต่สว่นงานดจิทิลัแพลตฟอรม์เป็นสว่นงานภายในบรษิทัเทอรเ์มอร ์
ท าใหไ้ม่มกีารคุกคามจากคู่แขง่ขนัรายใหม่ 

3.2.3 อ านาจการต่อรองของผูบ้ริโภค (Bargaining power of customer) 
 ส่วนงานดจิทิลัแพลตฟอรม์เป็นส่วนงานของบรษิทัเทอรเ์มอร์ ซึง่ทางส่วนงานรบังานจากบรษิทั ท าให้ส่วน

งานสามารถก าหนดระยะเวลาการท างาน และขอบเขตงานที่จะท าได้ด้วยตนเอง แต่งานที่ท านัน้ต้องตรงตามความ
ต้องการของบริษัท ซึ่งทางบริษัทเทอร์เมอร์ ด าเนินธุรกิจภายใต้ยุทธศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ ท าให้ที่ทางส่วนงาน
สามารถรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสนิคา้ ท าใหส้ามารถผลติสื่อทีต่รงตามความต้องการของบรษิทั จงึท าให้
อ านาจการต่อรองของผูใ้ช้บริโภคต า่ 

3.2.4 อ านาจการต่อรองของผูผ้ลิต (Bargaining power of suppliers) 
 เน่ืองจากสว่นงานดจิทิลัแพลตฟอรม์ เป็นผูผ้ลติสือ่ดจิทิลั หรอืดจิทิลัแพลตฟอรม์ใหแ้ก่กลุ่มของบรษิทั จงึท า

ใหส้ามารถใชเ้น้ือหาขอ้มลูของผลติภณัฑต่์างๆ ของบรษิทัได ้ทัง้เพลง หนงั คอนเทนต ์และการใชบ้รกิารโฮสติ้ง อกีทัง้
บรษิทัเทอรเ์มอร์ จะแบ่งการท างานเป็นส่วนงาน ซึ่งส่วนงานในบรษิทัทัง้หมดนัน้จะมอี านาจเท่าเทยีมกนั ท าใหก้าร
ท างานทีต่อ้งพึง่พาสว่นงานอื่นๆ จะสามารถเจรจาต่อรองใหเ้ป็นไปตามความต้องการของส่วนงาน จงึท าใหอ้ านาจใน
การต่อรองของผูผ้ลิตปานกลาง 

3.2.5 สินค้าทดแทน (Threat of substitutes) 
 สว่นงานดจิทิลัแพลตฟอรม์ เป็นสว่นงานของบรษิทัเทอรเ์มอร ์ซึง่เป็นผูผ้ลติสือ่ดจิทิลั หรอืดจิทิลัแพลตฟอรม์

เพยีงผูเ้ดยีว ท าใหไ้ม่มสีนิคา้ทดแทน เนื่องจากทุกผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วกบัสื่อดจิทิลัจะอยู่ภายใต้การท างานของส่วนงาน 
จงึท าใหไ้ม่มีการคกุคามจากสินค้าทดแทน 

 
จากการวเิคราะหโ์ดยใช ้Five forces model ท าใหเ้หน็สภาพแวดล้อมขององค์กรภายนอก ซึง่ไม่มกีารแข่งขนั

ภายในอุตสาหกรรม ไม่มกีารคุกคามจากคู่แข่งขนัรายใหม่ และไม่มกีารคุกคามจากสนิคา้ทดแทน เนื่องจากเป็นส่วน
งานของบรษิทัเทอรเ์มอร ์ซึง่ท างานดา้นสือ่ดจิติอล หรอืดจิติอลแพลตฟอรม์ใหแ้ก่บรษิทั อกีทัง้สว่นงานสามารถก าหนด
ขอบเขตของงาน ระยะเวลาได้ด้วยตนเองเนื่องจากท างานภายใต้บรษิัทเดยีวกนักบัส่วนงานอื่น ซึ่งแต่ละส่วนงานมี
อ านาจที่เท่าเทยีมกนั จงึท าให้อ านาจในการต่อรองของผู้บรโิภคต ่า รวมทัง้การต่อรองของผู้ผลติเนื่องจากใช้ขอ้มูล 
ขา่วสารภายในธุรกจิของบรษิทั ทัง้ เพลง ทวี ีอนิเทอรเ์น็ต ขา่ว สือ่สิง่พมิพ ์เป็นตน้ เพราะกลยุทธค์อนเวอรเ์จนซ์ ท าให้
อ านาจของผูผ้ลติต ่าเพราะทุกสว่นงานตอ้งใชข้อ้มลูร่วมกนั  
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3.3 การวิเคราะหโ์ดยใช้ VRIO framework 
 

คณุค่า (Value) ความหายาก (Rare) 
1. มผีูเ้ชีย่วชาญทางดา้นการท าเวบ็ไซต ์และ 
แอปพลเิคชนั ทัง้การออกแบบ และการเขยีน
โปรแกรม โดยมผีลติภณัฑม์ากกว่า 100 ชิน้ เช่น 
HTV, AF, The Voice เป็นตน้ 

1. มแีพลตฟอรม์ทีห่ลากหลาย อาทเิช่น เวบ็ไซต ์แอป
พลเิคชนั โซเชยีลมเีดยี โมบายไซต ์อเีมล เกมส ์ทวีี
ออนไลน์ เพลงออนไลน์ เป็นตน้ 

2. ไดร้บัการสนบัสนุนจากบรษิทัเทอรเ์มอร ์ 2. มผีลติภณัฑท์ีห่ลากหลายทัง้ คอนเทนท ์(Content) และ
บรกิาร (Service) 

3. มอีุปกรณ์ในการใหบ้รกิารเป็นของตนเอง ทัง้เครื่อง 
เซริฟ์เวอร ์ดาตา้เบส สตรมีมิง่  

 

4. มคีอนเทนท ์หรอืขอ้มลูในการใหบ้รกิารของตนเอง 
ทัง้ ขา่ว เพลง รายการทวี ี

 

ลอกเลียนแบบได้ยาก (Imitability) การจดัการบริหารท่ีดี (Organization) 
1. เป็นผูใ้หบ้รกิารสือ่ดจิทิลั หรอืดจิทิลัแพลตฟอรม์ที่
ครบวงจร 

1. สวสัดกิารทีเ่หมาะสม ท าใหพ้นกังานมอีตัราการออกต ่า 

2. ความเชีย่วชาญในการผลติซอฟตแ์วร ์และ
ผลติภณัฑ ์

 

 
จากการวเิคราะหโ์ดยใช ้Five forces model ท าใหเ้หน็สภาพแวดลอ้มขององคก์รภายใน ท าใหเ้หน็ความส าคญั

ของทรพัยากรของสว่นงาน โดยทรพัยากรนัน้ค านึงถงึ บุคลากร เงนิทุน เครื่องจกัร วตัถุดบิ การจดัการ และเวลา ซึง่ได้
มองเหน็ความส าคญัของหน่วยงามดงันี้ทางดา้นความมคีุณค่า บรษิทัมผีูเ้ชีย่วชาญดา้นการสรา้งสื่อดิจติอลทัง้เวบ็ไซต ์
และแอปพลเิคชนั อกีทัง้เป็นสว่นงานทีด่ าเนินงานภายใตบ้รษิทัเทอรเ์มอร ์ท าใหม้คีอนเทนทท์ีห่ลากหลายทัง้ เพลง, ทวีี
, ข่าวสาร เป็นต้น รวมทัง้อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการด าเนินงานบนสื่อดจิติอล อาทเิช่น เครื่อเซริฟ์เวอร ์อนิเทอรเ์น็ต เป็นต้น 
โดยการท ามแีพลตฟอร์มทีห่ลากหลายและผลติภณัฑท์ี่หลากหลายท าใหห้าไดย้ากในตลาด รวมทัง้ลอกเลยีนแบบได้
ยาก เพราะถา้ตอ้งการลอกเลยีนแบบตอ้งใชร้ะยะเวลาและหาพนัธมติร โดยสว่นงานนัน้มสีวสัดกิารที่ รวมถงึวฒันธรรม
องคก์รทีแ่ขง็แรงท าใหอ้ตัราการเขา้ออกต ่า  
3.4 การวิเคราะหโ์ดยใช้ Critical success factor 

จากเป้าหมายของส่วนงานดจิทิลัแพลตฟอรม์ มุ่งเน้นการสร้าง หรอืพฒันาสื่อดจิทิลัทีต่รงต่อความต้องการของ
ตลาด สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ น าเสนอผลิตภัณฑ์สู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว และมีค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานต ่า ส่วนงานดจิิทลัแพลตฟอร์ม ผลติสื่อดจิทิลัเพื่อเพิม่ยอดผู้ใช้บรกิารให้แก่บรกิารหลกั และสร้างความ
ผกูพนัแก่ลกูคา้ของบรษิทั และภายในสว่นงานตอ้งพฒันาใหเ้ป็นองคก์รการเรยีนรู ้และสรา้งความผกูพนักบัพนกังานใน
สว่นงาน 

มทีัง้สิน้ 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ 
(1) งานมคีุณภาพ โดยลกูคา้สามารถใชง้านไดอ้ย่างสม ่าเสมอ (ความเสถยีรในการใชง้าน) ไม่เกดิปัญหาในการใช้

งาน และสามารถเขา้ใชง้านไดอ้ย่างรวดเรว็ 
(2) ความตอ้งการของลกูคา้ สามารถสรา้งผลติภณัฑ ์ตรงต่อความตอ้งการของลูกคา้ โดยสามารถวเิคราะหค์วาม

ตอ้งการของกลุ่มลกูคา้ไดอ้ย่างแม่นย า 
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(3) ระยะเวลาในการสรา้งผลติภณัฑ ์และน าเขา้สูต่ลาด ใชร้ะยะเวลาในการสรา้งผลติภณัฑ ์และการน าเขา้สู่ตลาด
ทีร่วดเรว็ เพื่อสูก้บัคู่แขง่รายอื่นๆ ได ้

(4) บริหารทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์ ทัง้คน และเงิน เพื่อสร้างรายได้ และสร้างผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับ
ผูบ้รโิภค 

3.5 สรปุผลการวิเคราะห ์  
จากการวเิคราะหท์ัง้ 4 เครื่องมอืการวเิคราะหน์ัน้ เหน็ไดว้่า SWOT Analysis นัน้ควรใชจุ้ดแขง็และจุดอ่อนมาสรา้ง

กลยุทธข์องสว่นงาน Five Forces Analysis นัน้ไม่เหมาะสมน ามาใชส้รา้งกลยุทธเ์น่ืองจากสว่นงานดจิติอลแพลตฟอรม์ 
ไม่มกีารแขง่ขนั, การคุกคามและสนิคา้ทดแทน รวมถงึการต่อรองของผูผ้ลติและผูบ้รโิภคต ่า, VRIO Framework ท าให้
เหน็ถงึความส าคญัในส่วนงานสามารถน าไปเสรมิสรา้งกลยุทธใ์หแ้ขง็แกร่งได้ และCritical Success Factor นัน้มี
ความส าคญัต่อส่วนงานดจิติอลแพลตฟอรม์เป็นอย่างมาก เนื่องจากถ้าส่วนงานไม่สามารถท าไดต้ามปัจจยัที่จะท าให้
ประสบความส าเรจ็นัน้ สว่นงานกไ็ม่สามารถสรา้งงานทีม่คีุณค่าต่อองคก์รได ้
3.6 การแก้ปัญหาหรอืแนวทางการด าเนินงาน 

จากบทวเิคราะหจ์ะเหน็ไดว้า่ประเดน็ปัญหาทีส่ าคญัไดแ้ก่ ปัญหาดา้นคุณภาพของซอฟตแ์วร ์ซึง่เป็นปัจจยัส าคญัที่
ท าใหเ้กดิปัญหาในองคก์ร การทีจ่ะท าใหส้่วนงานดจิติอลแพลตฟอรม์สามารถท างานไดอ้ย่างมคีุณภาพนัน้ สิง่ทีส่ าคญั
ทีส่ดุคอื คนหรอืบุคลากร เน่ืองจากเป็นผูค้ดิคน้ และสรา้งซอฟต์แวรใ์หต้รงต่อความต้องการของลูกคา้ เราจงึควรแกไ้ข
ปัญหาจากตวับุคคลหรอืบุคลากรเป็นสิง่ส าคญั ทัง้จากการจดัหาบุคลากร และการวางมาตรการหรอืขัน้ตอนการท างาน
ทีเ่ป็นทีย่อมรบัของสว่นงาน โดยมกีารจดัการปัญหา 2 สว่น ดงันี้ 

3.6.1 ประเดน็ปัญหาด้านการจดัหาบุคลากรและการแก้ไข  
เมื่อบุคลากรหรอืคนเป็นสว่นส าคญั ดงันัน้การจดัการทรพัยากรมนุษย ์(Human resource) จงึเป็นสว่นส าคญั

ในการคดัเลอืกบุคลากรที่เหมาะสมเข้าสู่ส่วนงานและองค์กร เพื่อให้ได้บุคลากรตรงตามความต้องการ ในปัจจุบนัมี
ข ัน้ตอนดงันี้ 

3.6.1.1 การรบัสมคัร (Recruitment)  
(1) ผ่านทางเวบ็ไซตจ์ดัหางาน เช่น JobDB, JobThai 
(2) รบัสมคัรตามมหาลยัต่างๆ เช่น โครงการ Next Gen 
(3) บุคคลในองคก์รแนะน า เช่น โครงการ Friend get friend 
ขัน้ตอนการรบัสมคัรมคีวามเหมาะสม เนื่องจากไดบุ้คคลทีม่คีวามคลา้ยหรอืใกลเ้คยีงกบับุคลากรที่

อยู่ในองคก์รเองอยู่แลว้ ทัง้จากมหาวทิยาลยั คอื “โครงการ Next Gen” และคนทีรู่จ้กัจาก “Friend get friend” และการ
หาผ่านเวบ็ไซต์นัน้ท าให้ได้บุคลากรใหม่ๆที่มคีวามคดิต่างจากคนในองค์กร หรือมคีวามคดิใหม่ๆจากบรษิัทอื่นๆที่
สามารถน ามาพฒันาใหส้ว่นงานดขีึน้  

3.6.1.2 การคดัเลอืก (Selecting) 
(1) คดัเลอืกจาก Resume 
(2) การสมัภาษณ์ (Interview) 
(3) การตดัสนิใจโดยหวัหน้าสายงาน (Final selecting by supervisor) 
(4) การตรวจสอบประวตั ิ(Background investigation) 
(5) การตรวจร่างกาย (Physical examination) 
ขัน้ตอนการคดัเลอืกนัน้ควรมกีารเพิม่การสอบขอ้เขยีน เพื่อดูความสามารถของผูท้ีจ่ะเขา้มาท างาน 

อาทิเช่น ข้อสอบเขยีน (Written test) เพื่อวัดความรู้ตามต าแหน่งที่ร ับเข้ามา หรือการทดสอบประสทิธิภาพ 
(Performance test) เพื่อวดัความสามารถโดยการจ าลองสถานะการ์ณหรอืปัญหา เพื่อดูความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาทีเ่กดิขึน้และวธิกิารแก ้
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3.6.1.3 การอบรม (Training and develop) 
(1) การอบรมทางดา้นเทคนคิ (Technical) เพื่อพฒันาทกัษะทีม่อียูใ่หด้ขี ึน้ 
(2) การอบรมทางดา้นการบรหิารจดัการ (Soft skill) เพื่อจะเตบิโตขึน้ไปทางสายบรหิาร 
ขัน้ตอนการอบรมนัน้มีความเหมาะสม แต่อาจจะมีการสร้างระบบที่ช่วยในการพัฒนาคนให้มี

คุณภาพ (เก่ง) เพื่อทีจ่ะช่วยพฒันาสว่นงานใหด้ขีึน้  
3.6.1.4 การรกัษาบุคลากร (Maintain) ใชก้ารประเมนิแบบ 360° Feedback ประกอบดว้ย 4 สว่น 

(1) KPI (Key performance indicator)  
(2) Core values โดยประเมนิตวัเอง (Self) และหวัหน้างาน (Supervisor) 
(3) Individual development plan มาจากแผนพฒันาตนเอง และ 9 Cell  
(4) Popular vote การโหวตผูร้่วมงานทีท่ างานด ี
ขัน้ตอนการรกัษาบุคลากรนัน้มคีวามเหมาะสม เพราะมกีารใหส้วสัดกิารและการประเมนิทียุ่ตธิรรม 

เพราะเป็นการประเมนิ 360° ซึง่ผูป้ระเมนิจะถูกประเมนิจากทุกฝ่าย ทัง้ลกูคา้, หวัหน้างาน, เพื่อนร่วมงาน และลกูน้อง 
3.6.2 วิเคราะหป์ระเดน็ปัญหากระบวนการท างานของบุคลากรและการแก้ไข  

ในปัจจุบนัส่วนงานดจิติอลแพลตฟอรม์ไม่มขี ัน้ตอนหรอืมาตรฐานการท างานทีช่ดัเจน ท าใหซ้อฟต์แวรท์ีไ่ด้
ไม่มีคุณภาพ ดงันัน้จงึจะน าขัน้ตอนการท าให้ซอฟต์แวร์มคีุณภาพมาปรบัใช้ จากบทความ 7 วิธกีารปฏิบตัิในการ
ปรบัปรุงคุณภาพซอฟตแ์วร ์(Margo and Mike, 2010) มาใชใ้นการสรา้งขัน้ตอนของส่วนงานดจิติอลแพลตฟอรม์ โดย
มขีัน้ตอนดงันี้ 

(1) ก าหนดคุณภาพทีส่ว่นงานตอ้งการ 
(2) มตีวัวดัคุณภาพทีเ่รยีบง่าย 
(3) ปรบัปรุงทมีเพื่อทีจ่ะใหบ้รรลุเป้าหมายดา้นคุณภาพ 
(4) ตอบรบัความตอ้งการของลกูคา้ใหถู้กตอ้ง 
(5) มกีารทดสอบ (Test)ทีด่หีรอืฉลาด เพื่อลดขัน้ตอนการทดสอบ 
(6) ออกแบบระบบทีช่ว่ยลดปัญหา 
(7) เลอืกเครื่องมอืทดสอบระบบ (Testing tools) 

3.7 ระบบสารสนเทศในปัจจบุนั 
ส่วนงานดจิติอลแพลตฟอร์มมรีะบบทีใ่ชเ้พื่ออ านวยความสะดวกในการท างาน 5 ระบบ คอื Google analytics, 

CMS (Content management system), Broadcast media, SBM และ Access blocking 
ทรพัยากรของสว่นงานดจิติอลแพลตฟอรม์นัน้ ฝ่าย IT infrastructure ของทางสว่นงานไอท ีและไอทเีซน็เตอร ์เป็น

ผูด้แูลการใชง้านทรพัยากรของทางสว่นงานดจิติอลแพลตฟอรม์ ทางส่วนงานจะมเีซริฟ์เวอรใ์นส่วนเวบ็ เซอรว์สิ, แอป
พลเิคชนั เซอรว์สิ และดาตา้เบส เซอรว์สิ ซึง่จะมกีารใชง้านเซริฟ์เวอรแ์บ่งเป็น 3 ส่วน คอื Dev Zone ใชใ้นการพฒันา
ระบบ, Alpha zone ใชใ้นการทดสอบระบบก่อนน าไปใชง้านจรงิ และ Production zone ทีข่ ึน้ระบบทีใ่ชง้านจรงิ โดย
ผ่านการทดสอบเรยีบรอ้ยแลว้  
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4 แผนกลยทุธท่ี์เสนอแนะ 
เนื่องจากส่วนงานดจิิตอลแพลตฟอร์ม เป็นส่วนงานที่ผลติซอฟต์แวร์ จึงได้ท าการศกึษาบทความและวจิยัที่

เกีย่วกบัซอฟตแ์วรเ์ฮาสท์ีด่ ีเพื่อทีจ่ะพฒันาบรษิทัเทอรเ์มอร ์ดจิติอล คอนเทนท ์แอนด ์มเีดยี เพื่อเป็นซอฟตแ์วรเ์ฮาสท์ี่
ด ีซึง่สรา้งผลประโยชน์และอยู่อย่างยัง่ยนื 
4.1 วตัถปุระสงค ์

(1) มคี่าใชจ้่ายทีเ่หมาะสมในการสรา้งซอฟตแ์วร ์และสรา้งผลก าไรใหแ้ก่บรษิทั  
(2) สรา้งซอฟตแ์วรใ์หม้คีวามสามารถทีใ่ชง้านไดห้ลากหลาย และเกดิประโยชน์ทีส่ดุ 
(3) สรา้งซอฟตแ์วรท์ีม่คีุณภาพเพื่อใหท้ างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
(4) สรา้งซอฟตแ์วรต์รงความตอ้งการของลกูคา้ 

4.2 แผนกลยุทธข์องบริษทั 
(1) กลยุทธก์ารใหค้วามส าคญัต่อลกูคา้ (Customer centric organization) 
(2) กลยุทธค์วามเขา้ใจในตลาด (Growth and market share) 
(3) กลยุทธด์า้นราคา ตน้ทุนและก าไร (Profitability) 
(4) กลยุทธก์ารปรบัฐานธรุกจิ (New business opportunity) 
(5) กลยุทธด์า้นคุณภาพ (Quality and excellent operation) 
(6) นวตักรรมและเทคโนโลย ี(Innovation and advance technology) 
(7) บุคลากรมคีุณภาพ และมปีระสทิธภิาพ (People and productivity) 
(8) ยุทธศาสตรค์อนเวอรเ์จนซ ์(Convergence and data leadership) 
(9) ความแขง็แกร่งดา้นการเงนิ (Financial strength) 
(10)  กลยุทธเ์น้นประโยชน์แก่ผูบ้รโิภค (Return to society and a proud Thai company) 
จากการวเิคราะหป์ระเดน็ส าคญัขององคก์รกบัแผนกลยุทธข์องกลุ่มบรษิทัเทอรเ์มอรจ์ะเหน็ไดว้่ากลยุทธท์ี่

เหมาะสมกบัสว่นงานดจิติอลแพลตฟอรม์ ไดแ้ก ่
(1) กลยุทธก์ารเตบิโต (Growth) 
(2) กลยุทธก์ารมุง่เน้นลกูคา้เฉพาะกลุ่ม (Focus) 
(3) กลยุทธก์ารใชต้น้ทุนต ่า (Cost) 
(4) กลยุทธด์า้นการบรหิารองคก์ร (Firm management) 
(5) กลยุทธน์วตักรรมและเทคโนโลย ี(Innovation and technology)  
(6) กลยุทธด์า้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์(Human resource management) 
(7) กลยุทธด์า้นพนัธมติร (Alliances) 
จากการวเิคราะหป์ระเดน็ส าคญัขององคก์ร ไดแ้ก่ระบบสารสนเทศ และปัญหาภายในและภายนอกนัน้ กลยุทธท์ีม่ ี

ความส าคญัทีม่คีวามเหมาะสมกบัสว่นงานไดแ้ก่ 
กลยุทธท่ี์ 1 กลยุทธด์า้นการบรหิารองคก์ร (ขอ้ 4) เน่ืองจากสว่นงานควรมกีารท างานทีเ่ป็นมาตรฐานซึง่เหมาะสม

กบัองค์กร และมีความคดิที่ทนัสมยั ซึ่งจะช่วยให้สามารถเติบโตและอยู่อย่างยัง่ยนืได้ อกีทัง้จะท าให้สามารถสร้าง
ซอฟตแ์วรท์ีม่คีุณภาพและประสทิธภิาพได ้ 

กลยุทธ์ท่ี 2 กลยุทธ์นวตักรรมและเทคโนโลยี (ข้อ 5) ในการที่ส่วนงานจะสามารถสร้างซอฟต์แวร์ที่ดี และมี
คุณภาพไดน้ัน้ ทางส่วนงานควรจะมกีารพฒันาและปรบัปรุงซอฟต์แวร์ในปัจจุบนัให้เหมาะสมมากที่สุด เพื่อที่จะลด
ค่าใชจ้่าย และสามารถใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ภายนอกไดอ้ย่างเหมาะสม 
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กลยุทธ์ท่ี 3 กลยุทธ์ด้านการบริหารทรพัยากรมนุษย์ (ข้อ 6) ทรพัยากรมนุษย์เป็นส่วนส าคญัในการสร้าง
ซอฟต์แวรท์ีม่คีุณภาพ, ประสทิธภิาพ และผลผลติ จงึควรมกีารพฒันาและบรหิารทรพัยากรมนุษยใ์หเ้หมาะสมและดี
ทีส่ดุ 

จากการเลอืกแผนกลยุทธแ์ละแผนปฎบิตักิารนัน้ ในส่วนของกลยุทธด์า้นการบรหิาร  และกลยุทธด์า้นการบรหิาร
ทรพัยากรมนุษยน์ัน้ไดม้ทีางแกไ้ขปัญหาหรอืแนวทางการด าเนินงาน โดยการวเิคราะหก์ระบวนการบรหิารทรพัยากร
ในปัจจุบนั และสร้างขัน้ตอนหรือมาตรฐานในการท างาน เพื่อให้บุคลากรสามารถสร้างหรือพฒันาซอฟต์แวร์ให้มี
คุณภาพได ้

 
5 สรปุแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จากการวเิคราะหอ์งคก์รทัง้ภายในและภายนอก รวมถงึระบบสารสนเทศในปัจจุบนัและปัญหาของส่วนงาน โดย
วเิคราะหค์วามตอ้งการของระบบสารสนเทศทีจ่ะตอ้งพฒันาเพื่อสนับสนุนการท างานใหม้คีุณภาพ และประสทิธภิาพใน
ส่วนงาน และสนับสนุนใหอ้งคก์รมคีวามไดเ้ปรยีบในการแข่งขนั โดยมรีะบบสารสนเทศใหม่ทัง้สิน้ 2 ระบบ คอื ระบบ
การจดัการความรู้ (Knowledge Management : KM) และระบบ CI/CD (Continuous Delivery & Continuous 
Integration) 
5.1 ระบบการจดัการความรู ้(Knowledge management)  

เพื่อรวบรวมองคค์วามรูท้ีม่อียู่ในหน่วยงายซึง่กระจดักระจายอยู่ในตวับุคคลหรอืเอกสาร มารวบรวมใหอ้ยู่ในระบบ
สารสนเทศ เพื่อใหทุ้กคนในส่วนงานสามารถเขา้ถงึแหล่งความรูข้องส่วนงาน และพฒันาตนเองใหม้คีวามรูม้ากยิง่ขึน้ 
รวมทัง้ปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และคุณภาพ ซึง่จะสง่ผลใหอ้งคก์รมคีวามสามารถในการแขง่ขนัสงูสดุ การน า
องค์ความรูท้ี่จดัเกบ็มาใช้นัน้ สามารถช่วยให้แกปั้ญหาทีเ่กดิขึน้ได้อย่างรวดเรว็ และท าใหค้ดิหาทางป้องกนัปัญหาที่
เกดิขึน้ได ้เน่ืองจากปัญหานัน้เกดิขึน้จากขอ้มลู (Data) และการใชง้านทีเ่ปลีย่นไป  
5.2 ระบบ CI/CD (Continuous delivery and continuous integration) 

ในปัจจุบนัองค์กรไม่มมีาตรฐานในการท างานซึ่งก่อให้เกดิปัญหาการท างานร่วมกบัส่วนงานอื่น การท า ระบบ 
CI/CD นัน้จะช่วยใหม้มีาตรฐานในการท างานทีด่ขี ึน้ เพราะ CI/CD เป็นการพฒันาและปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง จงึท าให้
งานและการท างานมคีุณภาพเพิม่มากขึน้ โดย CI (Continuous integration) คอืการท าบูรณาการอย่างต่อเนื่อง โดย
การท าทุกวนัเป็นอย่างน้อย โดยในแต่ละขัน้ตอนจะมกีารท า Automated built เพื่อตรวจหาขอ้ผดิพลาด  

ระบบ CI/CD นัน้จะช่วยผู้ใช้งานในการทดสอบระบบ, ความถูกต้องของระบบ, ความซ ้าซอ้นของงาน และการ
ท างานร่วมกนักบันกัพฒันาคนอื่นๆ ซึง่จะช่วยใหง้านมคีุณภาพ และประสทิธภาพมากยิง่ขึน้ 
5.3 แผนการพฒันาระบบสารสนเทศ 

ในการจดัหาและพฒันาระบบนัน้ ทางบรษิทัหรูไม่มนีโยบายทางดา้นการจา้งภายนอกเนื่องจากเหตุผลทางด้าน
ความปลอดภยัของขอ้มูล อกีทัง้ยงัมสี่วนงานที่ท าหน้าที่ในการพฒันาระบบ จงึสรุปได้ว่าจะพฒันาด้วยเครื่องมอืที่ม ี
License ทัง้หมด โดยใชท้มีพฒันาของสว่นงาน (In house)  

ระบบการจดัการความรู ้และระบบ CI/CD นัน้ไม่มกีารจดัหาทรพัยากรเพิม่ เนื่องจากมทีรพัยากรเดมิอยู่แลว้ ซึง่
เป็นทางสว่นงานไอท ีเป็นผูด้แูลทางดา้นเครอืขา่ยและเซริฟ์เวอร ์จงึมคี่าใชจ้่ายในสว่นของคนทีจ่ะพฒันาระบบและดูแล
ระบบ โดยมรีะยะเวลาในการพฒันารวมทัง้สิน้ 10 เดอืน และใชง้บประมาณในการพฒันาระบบสารสนเทศรวมเป็นเงนิ
ทัง้สิน้ 2,600,000 บาท ผลตอบแทนทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการ ลงทุนเป็นทัง้ผลตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ และผลตอบแทน
ทีไ่ม่เป็นตวัเงนิ 
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5.4 บทสรปุ 
จากการศกึษาและวเิคราะหห์าแนวทางการพฒันาระบบสารสนเทศของสว่นงานดจิติอลแพลตฟอรม์นัน้ ไดน้ าเสนอ

ระบบทัง้สิน้ 2 ระบบ คอื ระบบการจดัการความรู้ และ ระบบ CI/CD โดยการให้ส่วนงานดจิติอลแพลตฟอร์มเป็น
ผูพ้ฒันาระบบ เน่ืองจากกฎขอ้บงัคบัของบรษิทัเทอรเ์มอร์ อกีทัง้ทางส่วนงานมหีน้าทีส่รา้งและพฒันาซอฟต์แวรใ์หแ้ก่
บรษิทั ซึง่ในการพฒันาระบบนัน้จะช่วยใหส้ว่นงานสามารถสรา้งระบบทีต่รงต่อความตอ้งการของสว่นงาน อกีทัง้ยงัช่วย
ใหส้ามารถท างานไดอ้ย่างมคีุณภาพมากยิง่ขึน้ 

โครงการพฒันาระบบสารสนเทศทัง้ 2 ระบบนัน้มกีารใชเ้งนิลงทุนทัง้สิน้ 2,600,000 บาท โดยใชเ้วลาในการพฒันา
ทัง้สิน้ 10 เดอืน เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ระบบสารสนเทศทีต่รงตามความต้องการของส่วนงานดจิติอลแพลตฟอรม์ โดยเฉพาะ
ระยะเวลาการในการท างาน ซึง่เป็นผลประโยชน์ที่เป็นตวัเงนิ ซึง่ช่วยเพิม่เวลาในการท างานเพื่อใหบุ้คลากรสามารถ
สรา้งงานทีม่คีุณภาพมากยิง่ขึน้ 

จากการค านวนผลตอบแทนในการน าระบบสารสนเทศเขา้มาใชใ้นสว่นงานดจิติอลแพลตฟอรม์ ในการพฒันาระบบ
สารสนเทศทัง้ 2 ระบบนัน้สามารถคนืทุนไดใ้น 2 ปี 10 เดอืน และมคีวามคุม้ค่าทีจ่ะท าการลงทุน ดงันัน้สว่นงานดจิติอล
แพลตฟอร์ม ควรที่จะลงทุนในระบบสารสนเทศดงักล่าว เพื่อให้ส่วนงานสามารถด าเนินงานได้อย่างมคีุณภาพ และ
ประสบความส าเรจ็ตามปัจจยัแห่งความส าเรจ็ (Critical Success Factor), จุดประสงค,์ เป้าหมายและกลยุทธข์องส่วน
งานดจิติอลแพลตฟอรม์อกีดว้ย 
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยน้ี เป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวบนเฟซบุ๊กของผู้สูงอายุในเขต
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ซึง่ไดป้ระยกุต์ใชท้ฤษฎแีรงจงูใจเพือ่ป้องกนัโรค ทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผน และทฤษฎี
การควบคุมความเป็นส่วนตวัในการติดต่อสื่อสาร มาสร้างกรอบแนวคิดในการวจิยั โดยการวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิง
ปรมิาณ ด าเนินการเกบ็ขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามจากผูใ้ชง้านเฟซบุ๊กทัง้สิน้ 125 คน จากแบบสอบถามออนไลน์  

ผลการวจิยัแสดงให้เห็นว่า (1) การรบัรู้ภยัคุกคามส่งผลโดยตรงต่อการตระหนัก (2) การรบัรู้ภยัคุกคาม การ
ตระหนัก และอทิธพิลทางสงัคมส่งผลโดยตรงต่อความตัง้ใจ (3) ความตัง้ใจ ความไวว้างใจ การรบัรูป้ระโยชน์ และ
ความสามารถในการใชง้านสง่ผลโดยตรงต่อการแบง่ปันขอ้มลูสว่นตวั  
 
ค าส าคญั: เฟซบุ๊ก ผูส้งูอาย ุการแบง่ปันขอ้มลูสว่นตวั 
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Abstract 

This research aims to study the factors influencing sharing personal information online among older 
Facebook users in the Bangkok metropolitan area by integrating three models include Protection motivation 
theory (PMT), Theory of planned behavior (TPB) and Communication privacy management Theory (CPM). 
This study is based on quantitative research, conducted using questionnaires as data collection device. The 
sample consisted of 125 older Facebook users.  

The result shows that (1) perceived threats has a direct impact on awareness, (2) perceived threats, 
awareness and social influence have a direct impact on Intention and (3) intention, trust, perceived benefit 
and usage ability have a direct impact on sharing personal 
 

Keywords: Facebook, Older, Sharing personal information online 
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1. บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ปัจจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (Information and communication technology หรอื ICT) มี
ความส าคญัจนแทบจะเป็นสว่นหนึ่งของชวีติ ยิง่เทคโนโลยกีารสือ่สารทีไ่รข้ดีจ ากดัยิง่ช่วยใหค้นตดิต่อสือ่สารกนังา่ยขึน้ 
ท าใหเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์กลายเป็นสิง่ทีข่าดไมไ่ด ้(Chang et al., 2015; Salehan and Negahban, 2013) และเขา้
มามบีทบาทในชวีติประจ าวนัของคนทุกระดบั ทุกเพศและทุกวยั แต่ทีน่่าสนใจคอืกลุ่มประชากรทีเ่พิม่ขึน้เรว็ทีส่ดุในการ
ใชเ้วบ็เป็นสว่นหน่ึงของชวีติประจ าวนัคอืกลุ่มผูใ้หญ่ สอดคลอ้งกบัขอ้มลูจากการส ารวจผูส้งูอายุไทยกบัการใชเ้วลาวา่ง
โดยศนูยส์ ารวจความเหน็ “นิดา้โพล” พ.ศ. 2558 พบวา่ ผูส้งูอายุสว่นใหญ่ รอ้ยละ 21.29 ระบุวา่ ใชแ้อพลเิคชนั Line 
ในการตดิต่อกบัครอบครวั เพื่อนฝงู และรองลงมา รอ้ยละ 13.56 ระบุวา่ ใช ้Facebook เป็นเครื่องมอืทีใ่ชต้ดิต่อสือ่สาร 
แชรร์ปูภาพ และบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ วา่ก าลงัท าอะไร อยูท่ีไ่หน อยูก่บัใคร ดว้ยความตัง้ใจหรอืไมต่ัง้ใจ หรอืแบ่งปัน
รปูภาพ แสดงขอ้มลูทีอ่ยู่ ฐานะ หรอืทรพัยส์นิ โพสต์ และแทก (Tag) เพื่อนๆ จนกลายเป็นพฤตกิรรมปกต ิบุคคลทีไ่ม่
เคยรูจ้กัทัว่ไปที่ใชเ้ฟซบุ๊ก และไม่ไดต้ัง้ค่าความเป็นส่วนตวัไวบุ้คคลเหล่านัน้กจ็ะไดร้บัขอ้มูลทุกอย่างบนเฟซบุ๊กดว้ย 
(วรวสิทุธิ ์ ภญิโญยา, 2554 อา้งใน ภทัทยิา นภาชยัเทพ, 2556) ยิง่ผูใ้ชข้าดความระมดัระวงัในเรื่องความปลอดภยั     
กอ็าจจะก่อใหเ้กดิอนัตรายได้ จากขอ้มลูของศูนยส์ ารวจความคดิเหน็ “นิดา้โพล” ทีร่ะบุว่าจ านวนผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กทีเ่ป็น
ผูส้งูอายุมจี านวนมากขึน้ ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาถงึปัจจยัอะไรบา้งทีส่ง่ผลต่อการแบ่งปันขอ้มลูส่วนตวัสว่นตวับนเฟ
ซบุ๊กของผูส้งูอายใุนเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการแบ่งปันขอ้มลูสว่นตวัสว่นตวับนเฟซบุ๊กของผูส้งูอายุในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ไดแ้ก่ การรบัรูภ้ยัคุกคาม ความตัง้ใจ การตระหนกั อทิธพิลทางสงัคม ความไวใ้จ การ
รบัรูป้ระโยชน์ ความสามารถในการใชง้าน และการแบง่ปันขอ้มลูสว่นตวัสว่นตวั 
 
2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

งานวจิยัน้ีไดน้ าทฤษฎแีรงจงูใจเพื่อป้องกนัโรค (Protection motivation theory หรอื PMT) ซึง่อธบิายวา่บุคคลจะ
ไดร้บัประสบการณ์จากบุคคลรอบขา้งหรอืประสบการณ์ตรงไดด้ว้ยตนเอง และเกดิการประมวลผลเพื่อตอบสนองต่อ
ประสบการณ์ที่ไดร้บั น าไปสู่แรงจูงใจที่จะปฏเิสธการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมหรอืการยอมรบัพฤตกิรรม เช่น การสูบ
บุหรี่ บุคคลที่สูบบุหรี่รู้ว่าการสูบบุหรี่สามารถท าให้เกดิมะเรง็ปอดและอาจก่อให้เกิดโรคต่างๆ ได้ เมื่อบุคคลใกล้ตวั
เสยีชวีติดว้ยโรคมะเรง็จากการสบูบุหรี ่กจ็ะท าใหเ้กดิพฤตกิรรมที่ส่งผลต่อการปฏเิสธทีจ่ะสบูบุหรีใ่นทีสุ่ ด จากทฤษฎี
ขา้งตน้ เป็นทีย่อมรบัวา่ ประสทิธผิลในการจงูใจเพื่อป้องกนัโรคเริม่ตน้จากการใหข้อ้มลูเกี่ยวกบัอนัตรายของโรค และ
ต่อดว้ยการน าเสนอการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเพื่อป้องกนัโรคดงักล่าว ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใชส้รา้งแรงจูงใจเพื่อ
ป้องกนัภยัคุกคามทีเ่กดิจากการแบง่ปันขอ้มลูสว่นตวับนเฟซบุ๊ก โดยอาศยัปัจจยัจากการรบัรูถ้งึภยัคุกคาม (Perceived 
threats) เพือ่ความคาดหวงัใหผู้ใ้ชเ้ฟซบุ๊กรบัรูถ้งึภยัคุกคามและแบง่ปันขอ้มลูสว่นตวับนเฟซบุ๊กน้อยลง  

นอกจากน้ีงานวจิยัยงัน าทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผน (Theory of planned behavior หรอื TPB) ซึง่อธบิายถงึ
พฤตกิรรมของบุคคลว่า หากบุคคลมทีศันคตทิี่ดตี่อการท าพฤตกิรรมอย่างใดอย่างหน่ึงกจ็ะเกดิเจตนาหรอืตัง้ใจที่จะ
แสดงพฤติกรรมนัน้ ถ้าบุคคลได้เห็นหรอืรบัรู้ว่าบุคคลที่มคีวามส าคญัต่อเขาหรอืกลุ่มอ้างอิงได้ท าพฤติกรรมนัน้ก็มี
แนวโน้มทีจ่ะคลอ้ยตาม และบุคคลเชื่อวา่มคีวามสามารถทีจ่ะกระท าพฤตกิรรมในสภาพการณ์นัน้ และสามารถควบคุม
ใหเ้กดิผลดงัตัง้ใจ บุคคลนัน้กม็แีนวโน้มทีจ่ะท าพฤตกิรรมนัน้ ดงันัน้ จากทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผน การแบ่งปันขอ้มลู
สว่นตวับนเฟซบุ๊กจะเกดิขึน้ได ้เกดิจากการทีบุ่คคลจะตอ้งมคีวามเชื่อวา่ภยัคุกคามและการตระหนกัจะไมก่่อใหเ้กดิโทษ
กบัตนเอง เมื่อบุคคลนัน้มทีศันคตทิีด่ตี่อการรบัรูภ้ยัคุกคามและการตระหนกัแลว้ เขากจ็ะตัง้ใจหรอืเจตนาทีจ่ะตระหนัก
ต่อการแบง่ปันขอ้มลูสว่นตวับนเฟซบุ๊ก โดยแบง่ปันขอ้มลูบนเฟซบุ๊กลดลง  หรอือาจกล่าวไดว้า่หากบุคคลมทีศันคตเิชงิ
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ลบกจ็ะมคีวามตัง้ใจทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมการแบ่งปันขอ้มลูสว่นตวัลดลงในทีส่ดุ และอกีหน่ึงทฤษฎทีี่งานวจิยัน้ีไดน้ ามา
ศกึษาคอื ทฤษฎกีารควบคุมความเป็นสว่นตวัในการตดิต่อสือ่สาร (Communication privacy management theory 
หรอื CPM) ซึง่อธบิายวา่ ทุกคนเชื่อวา่ตนเองมสีทิธคิวามเป็นเจา้ของทีจ่ะควบคุมขอ้มลูสว่นตวัดว้ยกฎเกณฑข์องแต่ละ
คน และเมื่อบุคคลนัน้ได้รบัการบอกเล่าหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนตวันัน้ได้ก็จะกลายเป็นเจ้าของข้อมูลร่วมกนั และมี
ขอ้ตกลงรว่มกนัเกี่ยวกบักฎเกณฑค์วามเป็นสว่นตวัเพื่อบอกต่อกบัคนอื่น และสดุทา้ยเมื่อไมม่กีารท าตามขอ้ตกลงกจ็ะ
มแีนวโน้มสง่ผลใหพ้ืน้ทีค่วามเป็นสว่นตวัไมส่ามารถปิดบงัได ้ขอ้มลูสว่นตวัถูกเปิดเผยในทีสุ่ด (Petronio, 2008) โดย
ความเป็นสว่นตวัและการเปิดเผยขอ้มูลอยู่ในความสมัพนัธท์ี่สมดุลกนั แต่ไม่ไดอ้ยู่ในสว่นเดยีวกนั (Vitak, 2012) 
นอกจากน้ีงานวจิยัไดศ้กึษาวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งในอดตี โดยมปัีจจยัดงัน้ี 

 
การรบัรู้ถึงภยัคกุคาม (Perceived threats) หมายถงึ การรบัรูถ้งึความรุนแรง โอกาสเสีย่ง สิง่ทีก่ าลงัคุกคาม และสิง่
ทีก่ระทบกระเทอืนจติใจไดง้า่ย อน่ึง Bredemeier et al. (2012) พบวา่การรบัรูภ้ยัคุกคามเริม่จากกระบวนการคดิวติก
กงัวลทีร่บัรูถ้งึสิง่ทีไ่ม่พงึประสงคท์ีจ่ะเขา้มาในชวีติ ซึง่การรบัรูค้วามรุนแรงของคนทีม่ปีระสบการณ์เกี่ยวกบัภยัคุกคาม
จะเชื่อเสมอว่าพวกเขาจะไดร้บัอนัตราย และส่งผลต่อการเปิดเผยขอ้มูลน้อยลง (ภทัทยิา นภาชยัเทพ, 2556)       
ความตัง้ใจ (Intention) หมายถงึ ความมุง่มัน่ เจตนาทีเ่กดิจากทศันคต ิบรรทดัฐานของแต่ละคน และการรบัรูถ้งึการ
ควบคุมพฤตกิรรมตนเอง (Mouakket, 2015; Ramirez-Correa et al., 2015) ทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผน ไดอ้ธบิายวา่ 
การตัง้ใจส่งผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรมนัน้ เป็นผลมาจากทศันคติ ความเชื่อของกลุ่มอ้างอิง และการรบัรู้
ความสามารถในการควบคุม ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Chang et al. (2015) ทีก่ล่าววา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งการ
ตั ้ง ใ จ แ ล ะพฤติก ร ร มขอ งม นุษย์ จ ะ มี เ ห ตุ ผ ล ในก า รตัด สิน ใ จบนพื้ น ฐ า นขอ งข้ อ มู ล ที่ พ ว ก เ ข ามีอ ยู่                 
การตระหนัก (Awareness) หมายถึง รู้ประจกัษ์ชดั รู้ชดัแจ้ง ซึ่งรวมถึงความรู้สกึนึกคดิของบุคคลต่อสิง่หน่ึงหรอื
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง โดยมสีภาพแวดลอ้มในสงัคม หรอืสิง่เรา้ภายนอกเป็นปัจจยัท าใหบุ้คคลเกดิการตระหนัก
และเกดิเป็นพฤตกิรรมทีแ่สดงออกในสิง่นัน้ (สนุทรยีา หวงัชยั, 2544; Zhou, 1122) หากขอ้มลูสว่นบุคคลถูกเปิดเผยไป
ยงัโลกออนไลน์ในปรมิาณมาก ผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลอาจพบเจอกบัเหตุการณ์เชิงลบต่อตนเองมากขึ้น ในท านอง
เดยีวกนั การตระหนกัยงัช่วยผูใ้ชง้านรบัรูถ้งึภยัอนัตรายทีอ่าจเกดิไดจ้ากการโพสต์ชวีติประจ าวนัหรอืเปิดเผยขอ้มลูลง
บนเฟซบุ๊ก ถา้หากผูใ้ชง้านไมม่กีารตระหนกัอาจก่อใหเ้กดิภยัอนัตรายต่อผูใ้ชง้านได้ 
อิทธิพลทางสงัคม (Social influence) หมายถงึ ความชื่นชอบส่วนตวัซึ่งเกดิจากการคลอ้ยตามกลุ่มอ้างองิ 
(Subjective norm) (Verkasalo et al., 2010) สอดคลอ้งกบัทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผนทีอ่ธบิายวา่ การคลอ้ยตามกลุ่ม
อา้งองิเป็นหน่ึงปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการแสดงออกของพฤตกิรรม (Ajzen, 1991) ซึ่งบุคคลจะรบัรูแ้ละเขา้ใจถงึพฤตกิรรม
ของกลุ่มบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อตนเองแลว้มแีนวโน้มทีจ่ะสง่ผลต่อการแสดงพฤตกิรรมนัน้ (Rimal and Real, 2003) 
ความไว้ใจ (Trust) คอื ความรูส้กึทีเ่ชื่อมัน่ เชื่อถอืในผูอ้ื่น รวมทัง้ความกลา้ทีจ่ะแลกเปลีย่นและแบ่งปันขอ้มลู ความ
ไว้วางใจเพื่อนที่อยู่ในเฟซบุ๊กจึงเป็นสิง่หน่ึงที่มอีิทธิพลต่อการเปิดเผยข้อมูล เช่น  ผู้ใช้เฟซบุ๊กแชร์รูปภาพ วิดีโอ  
เปิดเผยขอ้มูล เช่น งานอดเิรก สิง่ที่ตนเองสนใจ ความเชื่อเกี่ยวกบัศาสนา รวมถงึทศันคตทิี่มตี่อสงัคม กเ็พราะความ
ไวว้างใจเป็นสิง่แรกทีท่ าใหผู้ใ้ชเ้ฟซบุ๊กยอมเปิดเผยขอ้มลู อยา่งไรกต็ามความไวว้างใจสามารถลดลงไดห้รอืมแีนวโน้มที่
จะไม่ไวว้างใจได ้เมื่อผูใ้ช้รบัรู้ถงึภยัคุกคามจากการแบ่งปันขอ้มูลส่วนตวั ส่งผลใหค้วามไวว้างใจลดลง (Taddei and 
Contena, 2013) สอดคลอ้งกบังานวจิยัในอดตีที่พบว่าสถาบนัทางการแพทย์  สุขภาพ  แมก้ระทัง่การซื้อขายหรอืท า
ธุรกรรมผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตโดยใชเ้วบ็ไซต์เป็นสื่อกลาง  ผูป่้วย  หรอืลูกคา้จะยอมเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัของตนเอง
ต่อเมือ่มคีวามไวว้างใจในเวบ็ไซตด์งักล่าว (Bansal et al., 2010) 
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การรบัรู้ประโยชน์ (Perceived benefit) คอื ผูบ้รโิภคมคีวามเชื่อว่า พวกเขาสามารถท าธุรกรรมออนไลน์ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพดขีึน้ โดยการรบัรูป้ระโยชน์ในเรือ่งต่างๆ เชน่ เวลา และการประหยดัค่าใชจ้่าย ซึง่ผูบ้รโิภคมกีารพจิารณา
ความเสีย่งเป็นอย่างดกี่อนการซือ้สนิคา้ออนไลน์ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Tanadi et al. (2015) กล่าววา่ การรบัรู้
ประโยชน์ของการซือ้สนิคา้ออนไลน์ ลกูคา้จะวดัประโยชน์จากระดบัความพงึพอใจของผลิตภณัฑแ์ละการรบัรูป้ระโยชน์
ที่ไดจ้ากการซื้อสนิคา้ออนไลน์ รวมถงึความเชื่อของผูบ้รโิภคที่มคีวามรูส้กึว่า การท าธุรกรรมออนไลน์น้ีดกีว่าการท า
ธุรกรรมแบบอื่น ซึง่การรบัรูป้ระโยชน์เป็นผลทีเ่กดิจากการบรูณาการคุณค่าของแต่ละบุคคล ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจะขึน้อยู่
กบัความแตกต่างของเหตุผลแมจ้ะเป็นเรื่องเดยีวกนั เช่น การบรกิารลูกคา้ การแข่งขนั การลดต้นทุน และการขยาย
ก าลงัผลติ ในท านองเดยีวกนัการรบัรูป้ระโยชน์ถอืได้ว่าเป็นแรงจูงใจอย่างหน่ึงส าหรบัการใช้งานเครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์ เช่น ผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กจะโพสตด์้านอารมณ์ข าขนัของตนเองเพื่อแบ่งปันต่อเพื่อน หรอือาจจะมกีารจดัการเขา้ถงึใน
บางเรื่อง กล่าวได้ว่าการใช้งานเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ของแต่ละบุคคลจะมาจากการรบัรู้ประโยชน์จากการใช้งาน
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ (Wilson et al., 2014) 
 ความสามารถในการใช้งาน (Application usability) คอื วธิกีารทีด่ใีนการใชเ้ครื่องมอืคอมพวิเตอรท์ีต่อบสนองตาม
ความตอ้งการและความคาดหวงัของผูใ้ช ้รวมไปถงึความปลอดภยัในการป้องกนัขอ้มลู (Kisekka et al., 2013) ซึ่ง
ความสามารถในการใชง้านระบบคอมพวิเตอรแ์ละการออกแบบเวบ็ เป็นตวัวดัคุณภาพวา่ผูใ้ชใ้ชง้านงา่ยหรอืไม ่รวมไป
ถงึการรบัรูข้องผูใ้ชใ้นการยอมรบั การเรยีนรูไ้ด ้การมปีระสทิธภิาพ และความพงึพอใจในการใชเ้ทคโนโลย ี 
การแบ่งปันข้อมูลส่วนตวัส่วนตวั (Sharing personal information)  คอื การแสดงขอ้มลูหรอืตวัตนโดยคนอื่น
สามารถเขา้ถงึขอ้มลูหรอืใช้ขอ้มลูร่วมกนัไดผ้่านช่องทางต่างๆ เช่น เฟซบุ๊กหรอืสื่อสงัคมออนไลน์ ซึ่งเฟซบุ๊กถอืไดว้่า
เป็นสือ่ล าดบัแรกทีใ่ชแ้บ่งปันขอ้มลูหรอืเปิดเผยขอ้มลู ตวัอยา่งของการแบ่งปันขอ้มลูสว่นตวั เช่น รปูภาพ วดิโีอรวมถงึ
สิง่ที่ตนเองสนใจ อย่างไรก็ตามการแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวขึ้นอยู่กบัความสมัพนัธ์ของกลุ่มบุคคลและสถานการณ์ 
(McEwan, 2013; Bosch, 2009; Joinson et al., 2007) โดยปกตมินุษยจ์ะมกีารก าหนดระดบัของการแบ่งปันขอ้มลู
สว่นตวั แลกเปลีย่นขอ้มลู หรอืความสมัพนัธก์บัผูอ้ื่นไวไ้มเ่ท่ากนั ซึง่ความสมัพนัธ์ทีเ่กดิจากความไวว้างใจถอืไดว้า่เป็น
ตวัก าหนดขอบเขตและการเปิดเผยตนเองกบัผูอ้ื่น โดยส่วนใหญ่แลว้จะมีการแบ่งปันขอ้มูลส่วนตวักบัคนใกล้ชดิและ
เพือ่นสนิท 
 
3. กรอบแนวคิดในการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 

จากทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งแสดงใหเ้หน็วา่ การรบัรูถ้งึภยัคุกคาม การตระหนกั  และอทิธพิลทางสงัคม สง่ผล
ต่อการตัง้ใจ ซึ่งสง่ผลต่อการแบ่งปันขอ้มูลสว่นตวัอกีต่อหน่ึง ในขณะที่การรบัรูป้ระโยชน์และความสามารถในการใชง้าน 
และความไวว้างใจส่งผลต่อการแบ่งปันขอ้มูลส่วนตวัส่วนตวั อน่ึงงานวจิยัน้ีไดเ้พิม่ปัจจยัการรบัรูป้ระโยชน์เพิม่เตมิจาก
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งในอดตี ดงัภาพที ่1  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคดิการแบ่งปันขอ้มลูสว่นตวัสว่นตวับนเฟซบุ๊กของผูส้งูอายุ 
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ปัจจุบนัภยัจากการใชเ้ฟซบุ๊กเพิม่ขึน้เป็นอย่างมาก เช่น ภยัจากการถูกล่อลวงจากการตดิต่อสื่อสาร หรอืภยัจาก
การเปิดเผย การแบ่งปันขอ้มลูสว่นตวั ดงันัน้สงัคมควรรบัรูแ้ละเกดิการตระหนักถงึความส าคญัของการเปิดเผยขอ้มูล 
เพือ่ป้องกนัภยัจากความเสีย่ง การรบัรูภ้ยัคุกคามหรอืความเสีย่งจากการแบ่งปันขอ้มลูสว่นตวัท าใหผู้ใ้ชเ้ฟซบุ๊กบางคน
เลอืกที่จะไม่เปิดเผยขอ้มลูใดๆ เน่ืองจากมคีวามตระหนักถงึความเป็นส่วนตวั และรบัรูถ้งึความเสีย่งที่จะเกดิขึน้ (Lee 
et al., 2008; Petrorio, 2008; Qian and Scott, 2007; Youn, 2005) จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 

 
สมมตฐิาน 1:  การรบัรูภ้ยัคุกคาม สง่ผลต่อการตระหนกั 

 
เมือ่มกีารรบัรูค้วามเสีย่งหรอืภยัคุกคามทีน้่อย คนจะเกดิการแบง่ปันขอ้มลูสว่นตวัรว่มกนั หากมกีารรบัรูภ้ยัคุกคาม

หรอืความเสีย่งมาก กจ็ะท าใหไ้มเ่กดิการแบ่งปันขอ้มลูสว่นตวั (Beldad et al., 2012) ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎแีรงจงูใจ
เพือ่ป้องกนัโรคทีอ่ธบิายวา่ แรงจงูใจเพือ่ป้องกนัโรคเกดิจากการประเมนิการรบัรูข้องเหตุการณ์ทีอ่าจก่อใหเ้กดิอนัตราย 
ระดบัความรุนแรงของภยัคุกคาม และมแีนวโน้มทีจ่ะเกดิขึน้  เมื่อผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กรบัรูถ้งึภยัคุกคามที่จะเกดิขึน้ท าใหค้วาม
ตัง้ใจในการแบง่ปันขอ้มลูสว่นตวัน้อยลง สามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 

 
สมมตฐิาน 2:  การรบัรูภ้ยัคุกคามสง่ผลทางลบต่อความตัง้ใจ 

 
Breward (2007) ใหค้วามหมายของการตระหนกัในความเป็นสว่นตวัวา่ เป็นสิง่ทีส่ะทอ้นความรูแ้ละความรูส้กึของ

ผู้บรโิภคที่มตี่อความเสี่ยงในการแบ่งปันขอ้มูลส่วนตวั ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีการควบคุมความเป็นส่วนตวัในการ
ตดิต่อสื่อสาร ที่กล่าวว่าทุกคนมคีวามตระหนักในความเป็นส่วนตวัแตกต่างกนัขึน้อยู่กบัความรบัรูข้องบุคคลนัน้ ซึ่ง
บุคคลสามารถควบคุมขอ้มลูเหล่านัน้ได ้เน่ืองจากเป็นสทิธทิี่จะเปิดเผยหรอืปกปิดขอ้มลูสว่นตวั (Petronio, 2008) 
นอกจากน้ี Dinev and Hart (2006) ยงัพบว่า การตระหนักความเป็นสว่นตวัท าใหค้วามตัง้ใจในการแบ่งปันขอ้มลู
สว่นตวัลดลง จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่  
 

สมมตฐิาน 3:  การตระหนกัสง่ผลทางลบตอ่ความตัง้ใจ 
 

เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กได้รบัประโยชน์จากการเปิดเผยข้อมูล จะท าให้ผู้ใช้ตัง้ใจเปิดเผยหรอืแบ่งปันขอ้มูลมากยิง่ขึ้น 
ในทางตรงกนัขา้มหากเสยีประโยชน์กจ็ะมกีารเปิดเผยขอ้มลูน้อยลง (Joinson and Paine, 2007 อา้งถงึใน ภทัทยิา 
นภาชยัเทพ, 2556) สอดคลอ้งกบัทฤษฎแีรงจูงใจเพื่อป้องกนัโรค ซึ่งสามารถประยุกต์ใชไ้ด้ว่า หากผูใ้ชร้บัรูถ้งึภยั
คุกคามทีจ่ะเกดิขึน้ กจ็ะสง่ผลต่อผูใ้ชท้ีจ่ะมีการแบ่งปันขอ้มลูสว่นตวัสว่นตวับนเฟซบุ๊กน้อยลง จงึสามารถตัง้สมมตฐิาน
ไดว้า่  
 

สมมตฐิาน 4:  ความตัง้ใจสง่ผลทางบวกต่อการแบง่ปันขอ้มลูสว่นตวั 
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 ความไวใ้จถอืเป็นปัจจยัที่ส าคญัมากส าหรบัการใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กส่วนใหญ่มคีวาม
เชื่อใจและไวว้างใจว่าเฟซบุ๊กจะไม่เปิดเผยขอ้มูลและเก็บขอ้มูลเป็นความลบั ท าใหผู้้ใช้เฟซบุ๊กเปิดเผยขอ้มูลมากขึน้ 
(Dwyer et al., 2007 อา้งถงึใน ภทัทยิา นภาชยัเทพ, 2556) ดงัเช่นในการตลาดแบบดัง้เดมิ จะมีการแบ่งปันขอ้มลู
สว่นตวัส่วนตวัเฉพาะบุคคลที่มคีวามคุน้เคยและสนิทสนมกนั หรอืมัน่ใจว่ามกีารลงโทษถ้าหากขอ้มูลนัน้ไดถู้กละเมดิ 
เช่น ผู้ป่วยมัน่ใจในแพทย์ที่จะเก็บข้อมูลสุขภาพเป็นความลบั เพราะด้วยกฎหมายและจรรยาบรรณของแพทย์ จึง
สามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 
 

สมมตฐิาน 5:  ความไวว้างใจสง่ผลทางบวกต่อการแบง่ปันขอ้มลูสว่นตวัสว่นตวั 
 

Pan and Jordan-Marsh (2010) ชีใ้หเ้หน็ว่า อทิธพิลทางสงัคมคอืสิง่ทีบุ่คคลใชใ้นการตดัสนิใจในการแสดง
พฤติกรรมบางอย่าง และยงัส่งผลเชิงบวกและมผีลโดยตรงต่อพฤติกรรมความตัง้ใจและการยอมรบั สอดคล้องกบั 
Mouakket (2015) ทีก่ล่าวว่า ในบรบิทของเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ บุคคลสว่นใหญ่จะมกีารใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์
เพือ่เป็นไปตามกลุม่บุคคล และยงัพบอกีวา่ผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กทีต่ ัง้ใจใชง้านอยา่งต่อเน่ืองสว่นหนึ่งเป็นผลมาจากแรงกดดนัจาก
เพือ่น จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 

 
สมมตฐิาน 6:  อทิธพิลทางสงัคมสง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจ 

 
การรบัรูป้ระโยชน์ถอืว่าเป็นปัจจยัที่ส าคญัส าหรบัการแบ่งปันขอ้มูลส่วนตวั เมื่อผูใ้ชม้กีารรบัรูป้ระโยชน์ของการ

แบ่งปันขอ้มลูสว่นตวัสงู ผูใ้ชจ้ะมแีนวโน้มทีจ่ะเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล (Kisekka et al., 2013) เช่น ผูใ้ชป้ระโยชน์จาก
เทคโนโลยมีแีรงจูงใจที่จะเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวั โดยการรบัรูป้ระโยชน์และความเสีย่งมผีลในดา้นบวกและดา้นลบต่อ
การตัง้ใจเปิดเผยขอ้มลูสว่นตวั (Sharma and Crossler, 2014) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทีก่ล่าววา่ ผูใ้ชส้ว่นใหญ่มี
การแบ่งปันสถานที่กบัเพื่อนบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เพื่อความเพลดิเพลนิ ซึ่งสิง่น้ีเป็นตวัผลกัดนัใหม้กีารเปิดเผย
ขอ้มลูสว่นตวั จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 
 

สมมตฐิาน 7:  การรบัรูป้ระโยชน์สง่ผลทางบวกต่อการแบง่ปันขอ้มลูสว่นตวั 
 

 Kisekka et al. (2013) กล่าววา่ การออกแบบสมารท์โฟนระหวา่งผูส้งูอายุและวยัรุน่ควรมลีกัษณะทีแ่ตกต่างกนั 
ในท านองเดยีวกนัอาจกลา่วไดว้า่ ความซบัซอ้นในการจดัการความเป็นสว่นตวัดว้ยการป้องกนัขอ้มลูบนเฟซบุ๊กเป็นตวั
ขดัขวางการป้องกนัขอ้มลูของผูส้งูอายุได ้กล่าวคอืถา้เฟซบุ๊กมตีวัจดัการการตัง้ค่าส าหรบัการจดัการความเป็นสว่นตวั
ของผูใ้ช ้และถา้ผูใ้ชส้ามารถตัง้ค่าความเป็นสว่นตวัและการรกัษาความปลอดภยัตามทีต่อ้งการได ้ผูใ้ชจ้ะมคีวามมัน่ใจ
ในความปลอดภยั และจะเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของพวกเขาเพือ่สาธารณะในทีส่ดุ จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 

 
สมมตฐิาน 8:  ความสามารถในการใชง้านสง่ผลทางบวกต่อการแบง่ปันขอ้มลูสว่นตวั 
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4. วิธีการวิจยั 
งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณในรปูแบบของการวจิยัเชงิส ารวจ โดยการเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง ดว้ยการ

ใชก้ารตอบแบบสอบถามออนไลน์ของผูใ้ชง้านเฟซบุ๊กจ านวน 200 ชุด ซึ่งมผีูต้อบกลบัจ านวน 125 ชุด โดยใหก้ลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นผูก้รอกแบบสอบถามเอง (Self-administered questionnaire) ทีก่ระจายผ่าน Social network และกระจาย
ผ่านหน่วยงานที่ดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่ มูลนิธบิ้านบางแค ชมรมผู้สูงอายุบางแค ซึ่งกลุ่มตวัอย่าง คือ ผู้ที่เป็นสมาชิก      
เฟซบุ๊กประเทศไทยที่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลที่มอีายุตัง้แต่ 60 ปีขึ้นไป งานวจิยัน้ีได้น า
แบบสอบถามทีพ่ฒันามาจากงานวจิยัในอดตี (ประกอบดว้ย ภทัทยิา นภาชยัเทพ, 2556; สุนทรยีา หวงัชยั, 2544; 
Chang et al., 2015; Taddei and Contena, 2013; Zhou, 2011; Kisekka, Bagchi-Sen et al., 2013; McEwan, 
2013) ไปทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่ง 2 ครัง้ กลุม่ละ 20 คนเพือ่วเิคราะหแ์บบสอบถามเบือ้งตน้และปรบัปรุงขอ้ค าถามใหม้ี
ความเหมาะสมก่อนน าไปกระจายใหก้ลุม่ตวัอยา่งทีก่ลา่วมาขา้งตน้ 
 
5. ผลการวิจยัและอภิปรายผล 
5.1 การทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิติ 

ขอ้มลูทีเ่กบ็จากกลุ่มตวัอยา่งถูกน ามาสอบทานขอ้มลูทีข่าดหาย (Missing data) พบว่าไมม่ขีอ้มลูใดทีข่าดหาย 
เน่ืองจากผูว้จิยัไดจ้ดัท าแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามออนไลน์ โดยก าหนดใหผู้ต้อบแบบสอบถามจ าเป็นตอ้งตอบใน
ทุกขอ้ค าถาม และไดม้กีารสอบทานการกระจายตวัของขอ้มลูโดยใชค้่า Skewness หารดว้ยค่า Standard error of 
skewness เป็นเกณฑใ์นการพจิารณาวา่ขอ้มลูมกีารกระจายในลกัษณะปกตหิรอืไม่ ซึง่ผลทีไ่ดม้คี่าระหวา่ง -3 ถงึ 3 
และมบีางตวัแปรทีม่คี่ามากกวา่ 3 และน้อยกวา่ -3 ไมม่ากนกั ดงันัน้ผูว้จิยัจงึตดัสนิใจไมท่ าการแปลงขอ้มลูใหม้กีาร
กระจายในลกัษณะปกต ิ

งานวจิยัไดต้รวจสอบความเทีย่งของเครื่องมอื ดว้ย Cronbach’s alpha โดยใชเ้กณฑ์ 0.70 ซึง่ถอืวา่เป็นเกณฑท์ี่
เหมาะสมส าหรบังานวจิยัแบบ Basic research นอกจากน้ียงัไดท้ดสอบความตรงของแบบสอบถาม ดว้ยการวเิคราะห์
องคป์ระกอบ (Factor analysis) โดยใชเ้กณฑท์ีข่อ้ค าถามทีจ่บักลุ่มกนัเป็นแต่ละตวัแปรตอ้งมคี่า Factor loading ไม่
น้อยกวา่ 0.5 และตวัวดัจะตอ้งไมม่คี่า Factor Loading สงูในปัจจยัมากกวา่ 1 ปัจจยั โดยการวเิคราะหแ์ยกตวัแปรตาม
กลุม่ปัจจยั 3 กลุม่ไดแ้ก่ 

กลุ่มที ่1 ประกอบดว้ย การรบัรูภ้ยัคุกคาม และการตระหนกั รวม 2 ปัจจยั ดงัแสดงในตารางที่ 1 ผลการวเิคราะห์
ปัจจยัพบวา่ มคี่า KMO เท่ากบั 0.743 โดยสามารถจดักลุ่มตวัวดัออกมาไดเ้ป็น 2 ปัจจยั และทุกตวัวดัมคี่า Factor 
Loading มากกวา่ 0.5  
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ตารางที ่1 แสดงคา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและ Cronbach’s alpha ของ 
ตวัแปรการรบัรูภ้ยัคุกคามและตวัแปรการตระหนกั 

 

องคป์ระกอบข้อค าถาม 

ค่าเฉล่ีย ค่า

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

น ้าหนัก

องคป์ระกอบ 

1. การตระหนกั (%Variance = 52.027: Cronbach’s alpha = 0.837) 

ทา่นมคีวามกงัวลเกีย่วกบัความปลอดภยัของขอ้มลูขณะทีใ่ชเ้ฟซบุ๊ก 3.55 1.167 0.891 
ทา่นรูส้กึไมส่บายใจในการเขยีนขอ้มลูสว่นตวัของท่านบนกระดาน   
เฟซบุ๊กของเพือ่น 3.34 1.225 

 
0.843 

ทา่นรูส้กึไมส่บายใจหากมบีุคคลทีท่า่นไมรู่จ้กัเขา้มาใชเ้ฟซบุ๊กของท่าน 3.94 1.318 0.834 
2. การรบัรูภ้ยัคุกคาม (%Variance = 24.059: Cronbach’s alpha = 0.840) 

มคีวามเสีย่งสงูเมือ่ทา่นมกีารแบง่ปันขอ้มลูสว่นตวัสว่นตวับนเฟซบุ๊ก 3.70 1.225 0.891 
มคีวามเสีย่งสงูทีผู่ใ้หบ้รกิารเฟซบุ๊กจะน าขอ้มลูสว่นตวัของท่านไปใช้
ในวตัถุประสงคท์ีไ่มเ่หมาะสม 3.42 1.207 0.843 
ทา่นรูส้กึไมส่บายใจเมือ่เพือ่นเปิดเผยขอ้มลูสว่นตวัทีท่า่นไมต่อ้งการ
เปิดเผยบนกระดานขอ้ความของท่าน เชน่ รปูภาพและวดิโีอของท่าน 
เป็นตน้ 3.83 1.148 0.834 

 
กลุ่มที ่ 2 ประกอบดว้ย ความตัง้ใจ และอทิธพิลทางสงัคม รวม 2 ปัจจยั ดงัแสดงในตารางที่ 2 ผลการวเิคราะห์

ปัจจยัพบวา่ มคี่า KMO เท่ากบั 0.772 โดยสามารถจดักลุ่มตวัวดัออกมาไดเ้ป็น 2 ปัจจยั และทุกตวัวดัมคี่า Factor 
Loading มากกวา่ 0.5  
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ตารางที ่2 แสดงคา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและ Cronbach’s alpha ของ 
ตวัแปรความตัง้ใจและตวัแปรอทิธพิลทางสงัคม 

 

องคป์ระกอบข้อค าถาม 

ค่าเฉล่ีย ค่า

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

น ้าหนัก

องคป์ระกอบ 

1. ความตัง้ใจ (%Variance = 43.478: Cronbach’s alpha = 0.843) 

ทา่นมกัจะแสดงความคดิเหน็สว่นตวับนเฟซบุ๊ก 2.63 1.241 0.834 
ทา่นมกัจะเปิดเผยขอ้มลูทุกอยา่งกบัคนทีท่า่นสนิท 3.01 1.317 0.814 
ทา่นมกัจะแบง่ปันขอ้มลูกบับุคคลทีท่า่นสนิทเกีย่วกบัตวัทา่นโดย
ปราศจากการลงัเล 

 
3.34 1.338 

 
0.800 

ทา่นใสข่อ้มลูทีร่ะบุตวัตนของท่านในเฟซบุ๊ก 2.74 1.245 0.719 
ทา่นมกัจะเปิดเผยความรูส้กึบนเฟซบุ๊ก 2.29 1.217 0.760 
2. อทิธพิลทางสงัคม (%Variance = 21.726: Cronbach’s alpha = 0.794) 

สว่นใหญ่เพือ่นของท่านใชง้านเฟซบุ๊ก 3.62 1.091 0.842 
คนทัว่ไปทีท่า่นรูจ้กักใ็ชง้านเฟซบุ๊ก 3.58 1.079 0.840 
สว่นใหญ่เพือ่นของท่านแนะน าใหใ้ชง้านเฟซบุ๊ก 3.08 1.044 0.814 

 
กลุ่มที ่ 3 ประกอบดว้ย ความไวใ้จ การรบัรูป้ระโยชน์ ความสามารถในการใชง้าน และการแบ่งปันขอ้มลูสว่นตวั 

รวม 4 ปัจจยั ดงัแสดงในตารางที่ 3 ผลการวเิคราะหปั์จจยัพบวา่ มคี่า KMO เท่ากบั 0.875 โดยสามารถจดักลุ่มตวัวดั
ออกมาไดเ้ป็น 4 ปัจจยั และทุกตวัวดัมคีา่ Factor Loading มากกวา่ 0.5  
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ตารางที ่3 แสดงคา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและ Cronbach’s alpha ของตวัแปร 
ความไวใ้จ ตวัแปรการรบัรูป้ระโยชน์ ตวัแปรความสามารถในการใชง้าน และตวัแปรการแบง่ปันขอ้มลูสว่นตวั 

 

องคป์ระกอบข้อค าถาม 

ค่าเฉล่ีย ค่า

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

น ้าหนัก

องคป์ระกอบ 

1. ความสามารถในการใชง้าน (%Variance = 44.489: Cronbach’s alpha = 0.925 ) 

ทา่นเขา้ใจฟังกช์ัน่การท างานของเฟซบุ๊ก เชน่ สามารถโพสตส์เตตสั 
รปูภาพ วดิโีอได ้

 
3.37 1.208 

 
0.858 

ทา่นสามารถตัง้คา่ความเป็นสว่นตวัในเฟซบุ๊กของท่านไดเ้ป็นอยา่งด ี 3.21 1.334 0.845 
ทา่นเขา้ใจลกัษณะการใชง้านเฟซบุ๊กเป็นอยา่งด ีเชน่ การ log in การ 
log out การตัง้คา่ต่างๆ 

 
3.26 1.245 

 
0.829 

เฟซบุ๊กมกีารใชไ้อคอนทีเ่ขา้ใจงา่ย เชน่ 
 
 

 
 

3.57 1.050 

 
 

0.809 
เฟซบุ๊กใชค้ าศพัทท์ีม่คีวามเขา้ใจงา่ย 3.54 0.988 0.725 
2. ความไวใ้จ (%Variance = 13.231: Cronbach’s alpha = 0.910) 

ทา่นเชื่อใจเพือ่นในเฟซบุ๊กของทา่น 2.88 1.161 0.824 
ประสทิธภิาพดา้นความปลอดภยัของเฟซบุ๊กถอืไดว้า่ตรงกบัความ
ตอ้งการของทา่น 

2.83 1.127 0.808 

เฟซบุ๊กเป็นเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ทีเ่ชื่อถอืได ้ 2.71 1.106 0.801 
ทา่นเชื่อใจเพือ่นของเพือ่นในเฟซบุ๊กของท่าน 2.35 1.240 0.798 
ทา่นเชื่อใจเฟซบุ๊กทีท่า่นใชอ้ยู่ 2.98 1.160 0.759 
3. การรบัรูป้ระโยชน์ (%Variance = 10.477: Cronbach’s alpha = 0.899 ) 
การใชง้านเฟซบุ๊กท าใหท้า่นประหยดัเวลาในการสือ่สาร 3.83 1.105 0.854 
การใชเ้ฟซบุ๊กท าใหท้า่นแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารกบัเพือ่นและ
ครอบครวัไดส้ะดวกมากขึน้ 

3.90 
1.038 

0.849 

เฟซบุ๊กเพิม่ชอ่งทางการสือ่สารของท่าน 4.05 0.991 0.843 
เฟซบุ๊กสรา้งความเพลดิเพลนิใหก้บัท่าน 3.70 1.078 0.755 
เฟซบุ๊กสามารถคลายเหงาใหท้่านได ้ 3.74 1.009 0.744 
4. การแบง่ปันขอ้มลูสว่นตวั (%Variance = 7.289: Cronbach’s alpha = 0.872 ) 
ทา่นมกีารบอกต าแหน่งทีอ่ยูปั่จจุบนั (Check in) บนเฟซบุ๊กของท่าน 2.45 1.188 0.770 
ทา่นมกีารอพัเดทรายละเอยีดขอ้มลู สเตตสัในชวีติประจ าวนับน 
เฟซบุ๊กของท่าน 

 
2.74 

 
1.219 

 
0.735 

ทา่นมกีารแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัตวัทา่นในกระดานขอ้ความของ
เพือ่น เพือ่ทีผู่ใ้ชค้นอื่นเหน็ความสมัพนัธข์องท่านกบัเพื่อน 

 
2.86 

 
1.173 

 
0.727 

ทา่นมกีารโพสตข์อ้ความ แบง่ปันความคดิเหน็บนเฟซบุ๊กของทา่น 2.91 1.171 0.719 
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อน่ึงผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ  (รอ้ยละ 72) 
อายรุะหวา่ง 60-65 ปี (รอ้ยละ 97) จบการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี(รอ้ยละ 50.4) มอีาชพีรบัราชการ/พนกังานของรฐั 
(รอ้ยละ 60) และมรีายไดต้่อเดอืนมากกวา่ 40,001 บาท (รอ้ยละ 49.6) เป็นจ านวนมากทีส่ดุ  

 
5.2 การวิเคราะหผ์ลการวิจยั 

งานวจิยัน้ีใชก้ารวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิเสน้อยา่งงา่ย (Simple linear regression analysis) และการวเิคราะห์
ความถดถอยพหุคณู (Multiple regression analysis) โดยใชค้่า p-value ทีน้่อยกวา่หรอืเท่ากบั 0.05 เป็นตวัก าหนด
นยัส าคญัทางสถติ ิโดยแยกวเิคราะหส์ถติเิป็น 3 สว่น ดงัน้ี 

 
สว่นที ่1 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระการรบัรูภ้ยัคุกคามกบัตวัแปรตามการตระหนกั ผลการ

วเิคราะหค์วามถดถอยแสดงใหเ้หน็วา่ตวัแปรอสิระก าหนดตวัแปรตาม การตระหนกั ทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.000 (F1,123 

= 19.481) ซึง่สามารถอธบิายความผนัแปรของตวัแปรตามไดร้อ้ยละ 13.70 (R2 = 0.137) เมื่อวเิคราะหใ์นรายละเอยีด
ของตวัแปรอสิระ จะพบวา่การรบัรูภ้ยัคุกคามเป็นตวัก าหนดการตระหนกั ทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.000 ดงัแสดงใน
ตารางที ่ 4 และ 5 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Lee et al. (2008), Petrorio (2008), Qian and Scott (2007) และ 
Youn (2005) ทีก่ล่าววา่ สงัคมควรรบัรูแ้ละเกดิการตระหนกัถงึความส าคญัของการเปิดเผยขอ้มลู เพื่อป้องกนัภยัจาก
ความเสีย่ง เน่ืองจากมกีารใชง้านเฟซบุ๊กทีเ่พิม่มากขึน้ การรบัรูภ้ยัคุกคามหรอืความเสีย่งจากการแบ่งปันขอ้มลูสว่นตวั
ท าใหผู้ใ้ชเ้ฟซบุ๊กบางคนเลอืกทีจ่ะไมเ่ปิดเผยขอ้มลูใดๆ เนื่องจากมคีวามตระหนกัถงึความเป็นสว่นตวั และรบัรูถ้งึความ
เสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ 

 
ตารางที ่4 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยของการรบัรูภ้ยัคุกคามกบัการตระหนกั 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 19.711 1 19.711 19.481 0.000** 

Residual 124.452 123 1.012   

Total 144.164 124    

      ** p < 0.05 
 

ตารางที ่5 ผลการวเิคราะหค์า่สมัประสทิธิข์องการถดถอยของการรบัรูภ้ยัคุกคามกบัการตระหนกั 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

(Constant) 2.205 0.331  6.665 0.000 

การรบัรูภ้ยัคุกคาม 0.385 0.087 0.370 4.414 0.000** 

R = 0.370, R2 = 0.137, Std. Error of the estimate = 1.00589 

** p < 0.05 
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สว่นที ่2 การวเิคราะห์ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอสิระ 3 ปัจจยั ประกอบดว้ยการรบัรูภ้ยัคุกคาม การตระหนัก และ
อทิธพิลทางสงัคม กบัตวัแปรตามความตัง้ใจ พบวา่ตวัแปรอสิระก าหนดตวัแปรตาม ทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.000 (F3,121 

= 10.708) ซึง่สามารถอธบิายความผนัแปรของตวัแปรตามไดร้อ้ยละ 21.00 (R2 = 0.210) เมื่อวเิคราะหใ์นรายละเอยีด
ของตวัแปรอสิระ จะพบว่าการรบัรูภ้ยัคุกคาม อทิธพิลทางสงัคม และการตระหนักเป็นตวัก าหนดความตัง้ใจ ที่ระดบั
นยัส าคญั p = 0.008 p = 0.001 และ p= 0.024 ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางที่ 6 และ 7 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
(Breward, 2007) ที่ใหค้วามหมายของการตระหนักในความเป็นส่วนตวัว่า เป็นสิง่ที่สะทอ้นความรูแ้ละความรูส้กึของ
ผูบ้รโิภคทีม่ตี่อความเสีย่งในการแบ่งปันขอ้มลูสว่นตวัออนไลน์รว่มกนั สอดคลอ้งกบั Dinev and Hart (2006) ทีก่ล่าว
วา่ การตระหนักความเป็นสว่นตวัท าใหค้วามตัง้ใจในการแบ่งปันขอ้มลูสว่นตวัลดลง นอกจากน้ี Mouakket (2015) ยงั
พบว่าในบรบิทของเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ บุคคลส่วนใหญ่จะมกีารใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์เพื่อเป็นไปตามกลุ่ม
บุคคล และยงัพบอกีวา่ผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กทีต่ ัง้ใจใชง้านอยา่งต่อเน่ืองสว่นหนึ่งเป็นผลมาจากแรงกดดนัจากเพือ่น 
 

ตารางที ่6 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยของการรบัรูภ้ยัคุกคาม การตระหนกั อทิธพิลทางสงัคมกบัความตัง้ใจ 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 25.863 3 8.621 10.708 0.000** 

Residual 97.417 121 0.805   

Total 123.280 124    

    ** p < 0.05 
 

ตารางที ่7 ผลการวเิคราะหค์า่สมัประสทิธิข์องการถดถอยของการรบัรูภ้ยัคุกคาม การตระหนกั  
อทิธพิลทางสงัคมกบัความตัง้ใจ 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

 (Constant) 3.274 .472  6.939 0.000 

การรบัรูภ้ยัคุกคาม -0.226 0.084 -0.235 -2.697 0.008** 

อทิธพิลทางสงัคม 0.297 0.090 0.268 3.308 0.001** 

การตระหนกั -0.184 0.081 -0.199 -2.283 0.024** 

R = 0.458, R2 = 0.210, Std. Error of the estimate = 0.89727 

    ** p < 0.05 
 
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 4 ปัจจัย ประกอบด้วยความตัง้ใจ การรบัรู้ประโยชน์ 
ความสามารถในการใชง้าน ความไวใ้จ กบัตวัแปรตามการแบ่งปันขอ้มลูสว่นตวั พบวา่ตวัแปรอสิระก าหนดตวัแปรตาม 
ทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.000 (F4,120 = 30.138) ซึง่สามารถอธบิายความผนัแปรของตวัแปรตามไดร้อ้ยละ 50.10 (R2 = 
.0501) เมื่อวเิคราะหใ์นรายละเอยีดของตวัแปรอสิระ จะพบว่าความตัง้ใจ ความไวใ้จ การรบัรูป้ระโยชน์ และ
ความสามารถในการใชง้านเป็นตวัก าหนดการแบ่งปันขอ้มลูสว่นตวั ทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.015 p = 0.012 p= 0.014 
และ p = 0.000 ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางที่ 8 และ 9 ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ Kisekka et al. (2013) ที่
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กลา่ววา่ โทรศพัทม์อืถอืควรมคีวามแตกต่างในการออกแบบสมารท์โฟนระหวา่งผูส้งูอายุและวยัรุน่หรอืกล่าวอกีนยัหน่ึง
วา่ความซบัซอ้นในการจดัการความเป็นสว่นตวัของขอ้มลูบนเฟซบุ๊กจงึเป็นตวัขดัขวางการป้องกนัขอ้มลูของผูส้งูอายุได ้
และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Dwyer et al. (2007 อา้งถงึใน ภทัทยิา นภาชยัเทพ, 2556) ทีพ่บวา่ ความไวใ้จถอื
เป็นปัจจยัที่ส าคญัมากส าหรบัการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ส่งผลให้ผู้ใช้เฟซบุ๊กเปิด เผยข้อมูลมากขึ้น 
เน่ืองจากเกดิความเชื่อใจและไวว้างใจวา่เฟซบุ๊กจะไมเ่ปิดเผยขอ้มลูและเกบ็ขอ้มลูเป็นความลบั 
 
ตารางที ่8 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยของความตัง้ใจ การรบัรูป้ระโยชน์ ความสามารถในการใชง้าน ความไวใ้จกบั

การแบง่ปันขอ้มลูสว่นตวั 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 63.421 4 15.855 30.138 0.000** 

Residual 63.129 120 0.526   

Total 126.550 124    

    ** p < 0.05 
 
ตารางที ่9 ผลการวเิคราะหค์า่สมัประสทิธิข์องการถดถอยความตัง้ใจ การรบัรูป้ระโยชน์ ความสามารถในการใชง้าน 

ความไวใ้จ กบัของการแบ่งปันขอ้มลูสว่นตวั 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

 (Constant) -0.301 0.312  -0.964 0.337 

ความตัง้ใจ 0.217 0.088 0.214 2.472 0.015** 

ความไวใ้จ 0.230 0.090 0.223 2.552 0.012** 

การรบัรูป้ระโยชน์ 0.208 0.084 0.184 2.485 0.014** 

ความสามารถในการใชง้าน 0.296 0.076 0.301 3.871 0.000** 

R = 0.708, R2 = 0.501, Std. Error of the estimate = 0.72531 

       ** p < 0.05 
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6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า กรอบแนวคดิการแบ่งปันขอ้มลูสว่นตวับนเฟซบุ๊กของผูส้งูอายุ มคีวามสอดคลอ้งกบั
ขอ้มลูเชงิประจกัษ์ ดงัน้ี 

1. เมื่อผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กรบัรูถ้งึความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ ผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กบางคนเลอืกทีจ่ะไม่เปิดเผยขอ้มลูใดๆ เน่ืองจากมี
ความตระหนกัถงึความเป็นสว่นตวั ซึง่เป็นไปตามผลการวจิยัของ Lee et al. (2008), Petrorio (2008), Qian and 
Scott (2007) และ Youn (2005) 

2. เมื่อผูใ้ชง้านเฟซบุ๊กรบัรูค้วามเสีย่งในการแบ่งปันขอ้มลูส่วนตวัร่วมกนั เกดิการตระหนักความเป็นสว่นตวัจะ
สง่ผลใหแ้บง่ปันขอ้มลูสว่นตวัลดลง นอกจากน้ียงัพบวา่ในบรบิทของเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ บุคคลสว่นใหญ่จะมกีารใช้
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ตามกลุ่มบุคคล และยงัพบอกีว่าผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กทีต่ ัง้ใจใชง้านอยา่งต่อเน่ืองสว่นหน่ึงเป็นผลมาจาก
แรงกดดนัจากเพือ่น ซึง่เป็นไปตามผลการวจิยัของ Breward (2007), Dinev and Hart (2006) และ Mouakket (2015) 

3. ผูส้งูอายุทีใ่ชง้านเฟซบุ๊กจะมกีารแบ่งปันขอ้มลูสว่นตวักต็่อเมื่อเกดิการรบัรูป้ระโยชน์ มคีวามสามารถในการใช้
งาน เกดิความไวใ้จ และความตัง้ใจ เมื่อผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กไดร้บัประโยชน์จากการเปิดเผยขอ้มูล ยิง่ท าใหผู้ใ้ชต้ัง้ใจเปิดเผย
หรอืแบ่งปันข้อมูลมากยิ่งขึ้น ในทางตรงกนัข้ามหากเสยีประโยชน์ก็จะมีการเปิดเผยข้อมูลน้อยลง  ซึ่งเป็นไปตาม
ผลการวจิยัของ Dwyer, Hiltz and Passerini (2007, อา้งถงึใน ภทัทยิา นภาชยัเทพ, 2556) 
6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 

เมื่อพจิารณาผลของการวจิยัแสดงใหเ้หน็วา่ผูส้งูอายุทีใ่ชง้านเฟซบุ๊กจะมกีารแบ่งปันขอ้มลูสว่นตวักต็่อเมื่อเกดิการ
รบัรูป้ระโยชน์ มคีวามสามารถในการใชง้าน เกดิความไวใ้จ และความตัง้ใจ ซึ่งปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจคอื การ
รบัรูภ้ยัคุกคาม และการตระหนกั เมื่อมกีารรบัรูค้วามเสีย่งหรอืภยัคุกคามทีน้่อย กจ็ะเกดิการแบ่งปันขอ้มลูรว่มกนั หาก
มกีารรบัรูภ้ยัคุกคามหรอืความเสีย่งมาก กจ็ะท าใหไ้ม่เกดิการแบ่งปันขอ้มลู และเมื่อผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กรบัรูถ้งึภยัคุกคามทีจ่ะ
เกดิขึน้ท าให้ความตัง้ใจในการแบ่งปันขอ้มูลน้อยลง รวมไปถงึปัจจยัอทิธิพลทางสงัคมก็เป็นปัจจยัส าคญัที่ก่อให้เกดิ
ความตัง้ใจ กล่าวคอืผูส้งูอายุส่วนใหญ่จะมกีารใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์เพื่อเป็นไปตามกลุ่มบุคคล ดงันัน้บุตรหลาน 
หรอืผู้ที่ดูแลหน่วยงานเกี่ยวกบัการดูแลผู้สูงอายุสามารถท าการรณรงค์เกี่ยวกบัภยัคุกคามทางเทคโนโลยจีากการ
แบ่งปันข้อมูลบนเฟซบุ๊ก ให้ผู้สูงอายุเกิดการรบัรู้ถึงภยัที่เกิดจากการแบ่งปันข้อมูลส่วนตวั หรอืสื่อประชาสมัพนัธ ์
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร ช่วยกนับอกกล่าวถึงลกัษณะการแบ่งปันขอ้มูลส่วนตวัที่ต้องมกีารค านึงถึงภยัคุกคาม เพื่อ
เสรมิสร้างแนวทางปฏบิตักิารตระหนักถงึความเป็นส่วนตวัในการแบ่งปันขอ้มูลบนเฟซบุ๊ก และป้องกนัภยัที่เกดิจาก
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์อกีดว้ย 
6.3 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 

เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์ในดา้นการสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่ผูว้จิยัขอเสนอแนะการท าวจิยัครัง้ต่อไปดงัน้ี 
1. ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอสิระ ความตัง้ใจ ความไวใ้จ การรบัรูป้ระโยช ์และความสามารถ

ในการใชง้านพบวา่ตวัแปรอสิระสามารถอธบิายความผนัแปรของตวัแปรตามไดร้อ้ยละ 50.10 ซึง่เป็นค่าค่อนขา้งน้อย 
อาจจะเป็นเพราะปัจจยัทีน่ ามาศกึษายงัไมเ่พยีงพอ ทางผูว้จิยัจงึมคีวามเหน็วา่อาจจะมปัีจจยัอื่นเขา้มาเกีย่วขอ้ง ผูว้จิยั
ทีต่อ้งการศกึษาต่อสามารถน าปัจจยัอื่นเขา้มาศกึษาเพิม่เตมิเพือ่หาความสมัพนัธไ์ด้ 

2. งานวิจัยน้ีได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการแบ่งปันข้อมูลบนเฟซบุ๊กของผู้สูงอายุโดยศึกษาเฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลเท่านัน้ กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามในงานวจิยัน้ีส่วนมากเป็นเพศหญงิ 
อายุระหว่าง 60-65 ปี มอีาชพีรบัราชการ/พนักงานของรฐั ท าใหผ้ลทีไ่ดจ้ากกลุ่มตวัอย่างดงักล่าวอาจจะไม่สามารถ
อธบิายปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการแบ่งปันขอ้มลูบนเฟซบุ๊กของผูส้งูอายุแทนประชากรทัง้หมดได้ ดงันัน้งานวจิยัต่อเน่ืองควร
เกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งทีม่คีวามหลากหลาย หรอือาจจะศกึษาปัจจยัดา้นการแบ่งปันขอ้มลูในงานวจิยัเชงิคุณภาพ
ต่อไป 
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บทคดัย่อ 

ปัจจุบนัสมารต์โฟนมกีารใชง้านอย่างแพร่หลายและเขา้มาเป็นสว่นหน่ึงในชวีติประจ าวนั การใช้สมารต์โฟนได ้
อย่างเตม็ประสทิธภิาพเกดิจากการใชง้านแอพต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้ทัง้น้ีผูพ้ฒันาแอพกม็คีวาม
พยายามที่จะพฒันาแอพใหส้อดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้ใหม้ากที่สุด ด้วยเทคโนโลยขีณะน้ี ท าให้ผูใ้ห้บรกิาร
แอพสามารถให้บรกิารแบบเป็นลกัษณะส่วนบุคคลไดม้ากขึน้ การท าให้เป็นลกัษณะส่วนบุคคลจ าเป็นที่ต้องใชข้อ้มูล
เฉพาะของผูใ้ช ้วธิกีารทีจ่ะไดข้อ้มลูของผูใ้ช้ทางหน่ึงจะมาจากการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีว ผูว้จิยัจงึตอ้งการศกึษาปัจจยัที่
สง่ผลต่อการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลผ่านการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีว โดยศกึษาอยู่บนพืน้ฐานของทฤษฎีแคลคูลสัภาวะ
สว่นตวั การเกบ็ขอ้มลูใชแ้บบสอบถามออนไลน์ เกบ็จากกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ช้ในประเทศไทยทีม่สีมารต์โฟนหรอืแทบ็เลต็ 
และเคยใชง้านแอพจากการใชก้ารลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีวดว้ยรหสัผูใ้ชเ้ฟซบุ๊ก ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการ
ตดัสนิใจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล ไดแ้ก่ การรบัรูก้ารควบคุมการใชข้อ้มลูสว่นบุคคลโดยผูใ้ช ้ความกงัวลเกีย่วกบัภาวะ
สว่นตวั การรบัรูค้วามเสีย่ง และผลประโยชน์ทีเ่กีย่วกบัเงนิตรา โดยปัจจยัทีเ่กีย่วกบัผลประโยชน์ทีผู่ใ้ชไ้ดร้บั เป็นปัจจยั
ที่จะส่งผลต่อการตดัสนิใจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชม้ากกว่าปัจจยัที่เกี่ยวกบัต้นทุนของภาวะส่วนตวัหรอืการ
สญูเสยีภาวะสว่นตวั 

 
ค าส าคญั: แคลคลูสัภาวะสว่นตวั การท าใหเ้ป็นลกัษณะสว่นบุคคล การรบัรูค้วามเสีย่ง ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วกบัเงนิตรา  

การเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล 
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Abstract 

Nowadays, smartphones are being used more widely and become a part of our everyday life. Effectively 
using smartphones is adopting apps to fulfill user needs.  App developers also try to build apps that match 
user needs. To provide more personalized services, it is necessary to retrieve users' personal information. 
One approach to get user’s personal information is using single sign-on. So, we aim to explore factors 
affecting the disclosure of personal information through single sign-on, based on the Privacy Calculus theory. 
Sample data are collected from online questionnaires. Respondents are users in Thailand who have 
smartphones or tablet computers and sign on to access apps by their Facebook accounts once. Results 
show that factors influencing the users' decision to disclose personal information through Facebook single 
sign on are perceived control over the use of personal data, privacy concern, trust in providers, perceived 
risk, monetary benefits, and value of personalization. Factors relating to benefits have more influence on 
personal information disclosure than cost factors (users' loss of privacy). 

 
Keywords: Privacy Calculus, Personalization, Perceived Risk, Monetary Benefits, Personal Information 

Disclosure 
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1. บทน า  
การลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีว (Single sign-on: SSO) คอืรปูแบบการพสิจูน์ตวัตนรปูแบบหน่ึง เพื่อใหผู้ใ้ชพ้สิจูน์ตวัตน

เพยีงครัง้เดยีวและไดส้ทิธใินการเขา้ใชร้ะบบทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด กลา่วคอื เป็นการแบ่งปันขอ้มลูการพสิจูน์ตวัตนรว่มกนั 
(He, 2000) การลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีวท าใหผู้ใ้ชไ้มต่อ้งจ าชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านของตนส าหรบัแต่ละบรกิารทีเ่ลอืกใช ้แต่
ขณะเดยีวกนัการใชก้ารลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีวอาจท าให้ผูใ้ชก้งัวลในแงข่องภาวะสว่นตวั รวมไปถงึความกงัวลทางดา้น
การรกัษาความมัน่คงดา้นขอ้มลูของผูใ้หบ้รกิาร ท าใหผู้ใ้ชแ้อพ (Apps) บางคนเลอืกไมใ่ชว้ธิกีารลงบนัทกึเขา้ (Login) 
แบบลงชื่อเขา้ใชเ้พยีงครัง้เดยีว เน่ืองจากมคีวามกงัวลเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล และเลอืกสมคัรบญัชผีูใ้ช้
ส าหรบัใชก้บัแอพโดยเฉพาะแทน การลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีวมปีระโยชน์แก่ผูใ้ชบ้รกิารคอื ความงา่ยและความสะดวกใน
การเขา้ใชง้านแอพ และมปีระโยชน์แก่ผูใ้หบ้รกิารแอพคอื แอพไมต่อ้งพฒันาและดูแลรกัษาระบบลงบนัทกึเขา้และการ
จดัการผูใ้ชด้ว้ยตนเอง ท าใหผู้พ้ฒันาแอพลดคา่ใชจ่า่ยในการพฒันาและดแูลระบบลงได ้

ปัจจุบนัสือ่สงัคมออนไลน์ (Online social media) ไดร้บัความนิยมอยา่งมาก การส ารวจยอดผูใ้ชส้ือ่สงัคมออนไลน์
ของคนไทยในช่วงไตรมาสที ่2 ของปี พ.ศ. 2557 จ าแนกตามแอพสื่อสงัคมระบุวา่ เฟซบุ๊ก (Facebook) มยีอดผูใ้ช้
จ านวน 30 ลา้นคน โดยใชง้านผ่านโทรศพัทเ์คลื่อนทีจ่ านวน 28 ลา้นคน ยทูปู (YouTube) มยีอดผูใ้ชจ้ านวน 26.25 
ลา้นคนอพัโหลด วดีทิศัน์ (Video) จ านวน 3.4 ลา้นวดิโีอ ทวติเตอร ์(Twitter) มยีอดผูใ้ชจ้ านวน 4.5 ลา้นคน มจี านวน
คนทีท่วตีขอ้ความเป็นภาษาไทยอยู่ที ่3.4 ลา้นคน และอนิสตาแกรม (Instagram) มยีอดผูใ้ชจ้ านวน 1.7 ลา้นคน 
(สมาคมโฆษณาดจิทิลั (ประเทศไทย), 2557) จากขอ้มลูขา้งตน้จะเหน็ไดว้า่คนไทยนิยมเขา้ใชง้านเฟซบุ๊กมากทีส่ดุเมื่อ
เทยีบสื่อสงัคมออนไลน์อื่น นอกจากการใหบ้รกิารสงัคมออนไลน์ เฟซบุ๊กยงัมกีารใหบ้รกิารการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีว
ดว้ยเฟซบุ๊ก หรอืการลงบนัทกึเขา้ดว้ยบญัชผีูใ้ชเ้ฟซบุ๊ก ท าใหผู้พ้ฒันาแอพจ านวนมากนิยมทีจ่ะใหบ้รกิารการลงชื่อเขา้
ใชค้รัง้เดยีวดว้ยเฟซบุ๊ก เพือ่อ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชท้ีไ่มต่อ้งการยุง่ยากกบัการลงทะเบยีน ตอ้งการความรวดเรว็ใน
การลงบนัทกึเขา้ ดงัแสดงตวัอยา่งในภาพที ่1 

 

    
ภาพที ่1 การลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีวดว้ยเฟซบุ๊กของแอพ Galaxy Gift และแอพ Glassdoor 

 
เทคโนโลยปัีจจุบนัท าใหผู้ใ้หบ้รกิารสามารถสรา้งการใหบ้รกิารแบบเป็นลกัษณะสว่นบุคคล (Personalization) ได้

มากขึน้ (Chellappa and Sin, 2002) การท าใหเ้ป็นรปูแบบเป็นลกัษณะสว่นบุคคลไดจ้ าเป็นทีจ่ะตอ้งใชข้อ้มลูสว่น
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บุคคลของผูใ้ช ้เน้ือหาทีน่ ามาแสดงแก่ผูใ้ชแ้บบเป็นลกัษณะสว่นบุคคลมาจากการวเิคราะห์ขอ้มลูเฉพาะของแต่ละบุคคล 
เชน่ เพศ อาย ุความสนใจ พืน้ทีอ่ยูอ่าศยั หรอือาจจะวเิคราะหจ์ากประวตักิารใชง้าน  วธิกีารทีจ่ะไดข้อ้มลูของผูใ้ชม้ามา
จากการลงทะเบยีนหรอืสมคัรเป็นสมาชกิแอพๆ หรอือกีวธิกีารหน่ึงคอื การลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีวดว้ยเฟซบุ๊ก ซึง่ช่วยให้
ผูใ้หบ้รกิารเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคลของผูใ้ชจ้ากเฟซบุ๊กไดอ้กีทางหน่ึง วธิกีารน้ีหมายความว่า ผูใ้ชจ้ะไดร้บัเน้ือหาแบบ
เป็นลกัษณะสว่นบุคคลแลกกบัการสญูเสยีภาวะสว่นตวับางอย่าง (Kobsa, 2007) จงึเกดิความกงัวลเกี่ยวกบัภาวะ
สว่นตวัตามมา 

งานวจิยัในอดตีไดท้ าการศกึษาเกีย่วกบัการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีวในหลายแงมุ่ม เช่น การศกึษาของ D' Costa-
Alphonso and Lane (2010) ทีศ่กึษาเกีย่วกบัการยอมรบัการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีวในองคก์ร การศกึษาของ Ellison et 
al. (2002) ทีศ่กึษาดา้นความมัน่คงของการใชก้ารลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีว ทัง้ในแงค่วามเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้และความกงัวล
เกีย่วกบัภาวะสว่นตวั นอกจากน้ียงัมกีารศกึษาของ Sun et al. (2011) ทีศ่กึษาถงึปัจจยัทีก่่อใหเ้กดิการปฎเิสธการใช้
งานการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีว แตง่านวจิยัในอดตียงัไมม่งีานวจิยัทีศ่กึษาถงึการยนิยอมเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลผ่านการ
ลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีว และความต้องการใชบ้รกิารแบบเป็นลกัษณะสว่นบุคคล ผูว้จิยัจงึไดศ้กึษาในประเดน็เหล่าน้ีบน
พืน้ฐานของทฤษฎีแคลคูลสัภาวะส่วนตวั โดยใช้กรณีศกึษาการลงชื่อเขา้ใช้ครัง้เดยีวด้วยเฟซบุ๊ก ภายใต้ค าถามวจิยั 
ไดแ้ก่ 

1) การรบัรูก้ารควบคุมการใชข้อ้มลูสว่นบุคคลโดยผูใ้ช้ (Perceived control over the use of personal data) มี
อทิธพิลต่อความกงัวลเกีย่วกบัภาวะสว่นตวั (Privacy concern) หรอืไม ่

2) ความกงัวลเกีย่วกบัภาวะสว่นตวัและความไวว้างใจในผูใ้หบ้รกิาร (Trust in providers) มอีทิธพิลต่อการรบัรู้
ความเสีย่งหรอืไม ่

3) ปัจจยัทีเ่กีย่วกบัผลประโยชน์ ได้แก่ ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วกบัเงนิตรา (Monetary benefits) และคุณค่าของการ
ท าใหเ้ป็นลกัษณะสว่นบุคคล (Value of personalization) และปัจจยัทีเ่กีย่วกบัตน้ทุนของภาวะสว่นตวัคอื การ
รบัรูค้วามเสีย่ง (Perceived risk) มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจในการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล (Intention to 
disclose information) ผา่นการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีว เพือ่ใหไ้ดร้บับรกิารแบบเป็นลกัษณะสว่นบุคคลหรอืไม่ 

4) ปัจจยัที่เกี่ยวกบัผลประโยชน์ที่ผูใ้ชไ้ดร้บัหรอืปัจจยัที่เกี่ยวกบัต้นทุนของภาวะสว่นตวัส่งผลต่อความตัง้ใจใน
การเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของผูใ้ชม้ากกวา่ 
 

2. ทฤษฏีท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 แคลคลูสัภาวะส่วนตวั 

แคลคลูสัภาวะสว่นตวั (Privacy calculus theory) คอื ทฤษฏทีีก่ล่าวถงึการยนิยอมเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลเพื่อ
แลกเปลีย่นกบัผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั ทัง้ทางดา้นการเงนิและดา้นสงัคม (Culnan and Armstrong, 1999) หรอื
ผลประโยชน์ในดา้นบรกิารแบบเป็นลกัษณะสว่นบุคคล (Sheng et al., 2008) การวเิคราะหแ์ละตดัสนิใจจะเปรยีบเทยีบ
ความคุม้ค่าของตน้ทุน เช่น ความเสีย่งของการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล เทยีบกบัผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั (Cost-benefit 
analysis) (Dinev and Hart, 2006; Li et al., 2010) บุคคลจะยนิยอมเปิดเผยขอ้มลูเมื่อเหน็วา่ ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั
เทยีบเท่าหรอืมากกว่าตน้ทุนคอื มูลค่าของขอ้มลูที่จะสญูเสยีเมื่อยนิยอมเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล หากผลออกมาเชงิ
บวกจะท าใหผู้ใ้ชม้โีอกาสเปิดเผยขอ้มลูทีส่งูขึน้ (Culnan and Bies, 2003) การประยุกต์ทฤษฎแีคลคลูสัภาวะสว่นตวั 
เช่น งานวจิยัของ Dinev et al. (2006) ทีศ่กึษาเกีย่วกบัปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจของผูใ้ชใ้นการเปิดเผยขอ้มลูบน
อนิเทอรเ์น็ตผ่านการท าธุรกรรมออนไลน์หรอืการใช้การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์ งานวจิยัของ Krasnova and Veltri 
(2010) ทีศ่กึษาถงึพฤตกิรรมในการเปิดเผยขอ้มลูของผูใ้ชส้งัคมออนไลน์ เป็นตน้ 
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2.2 การท าให้เป็นลกัษณะส่วนบคุคล 
การท าใหเ้ป็นลกัษณะสว่นบุคคลตามความหมายของ JungKook and Lehto (2010) คอื กระบวนการในการ

ปรบัแต่งรปูแบบใหต้รงกบัความตอ้งการของแต่ละบุคคล เพื่อใหแ้ต่ละบุคคลพงึพอใจ เช่นเดยีวกบั Chellappa and Sin 
(2002) ทีก่ลา่ววา่ การท าใหเ้ป็นลกัษณะสว่นบุคคลคอื ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการแบบเฉพาะเจาะจง
ของแต่ละบุคคล การท าใหเ้ป็นลกัษณะสว่นบุคคลถูกใชเ้ป็นสว่นหน่ึงในการวางแผนกลยุทธท์างการตลาดเป็นสว่นหน่ึง
ทีช่่วยเพิม่ระดบัการบรกิารแก่ลกูคา้ดงักรณีศกึษาของ Saadeghvaziri and Hosseini (2011) ทีศ่กึษาเกี่ยวกบัการ
โฆษณาบนโทรศพัทเ์คลื่อนทีพ่บวา่ ผูร้บัโฆษณาตอ้งการไดร้บัเน้ือหาทีถ่กูปรบัแต่งใหต้รงกบัความสนใจ และมเีน้ือหาที่
เกีย่วขอ้งกบัผูร้บัโฆษณา 

ปัจจุบนัมกีารน าการท าใหเ้ป็นลกัษณะสว่นบุคคลมาประยุกต์กบัระบบการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีว เพื่ออ านวยความ
สะดวกใหก้บัผูใ้ชแ้อพ และเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ช ้การท าใหเ้ป็นลกัษณะส่วนบุคคลจะน าขอ้มูลส่วน
บุคคลดงักล่าวมาท าการวเิคราะหเ์พือ่ปรบัปรงุรปูแบบการบรกิารและเน้ือหาทีแ่สดงในแอพ ใหม้คีวามเหมาะสมและตรง
กบัความต้องการของผู้ใช้ เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดี เช่น น าเสนอเน้ือหาที่ผู้ใช้ตัง้ค่าไว้ แสดงเน้ือหาที่
เกีย่วขอ้งกบัผูใ้ชห้รอืเน้ือหาทีผู่ใ้ชส้นใจ การแสดงเน้ือหาตามขอ้มลูต าแหน่งของผูใ้ช ้เป็นตน้ 

 
3. กรอบแนวคิดการวิจยั 

 
ภาพที ่2 กรอบแนวคดิการวจิยั 

 
การศกึษาทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งและการทบทวนวรรณกรรม ผูว้จิยัจงึน าเสนอกรอบแนวคดิการวจิยั ดงัแสดงในภาพที ่

2 ซึง่ประกอบดว้ยสมมตฐิานการวจิยั 6 สมมตฐิาน 
 

3.1 สมมติฐานการวิจยั 
Culnan and Armstrong (1999) กล่าววา่ เมื่อมกีารเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลผูเ้ป็นเจา้ของขอ้มลูยอ่มมสีทิธทิีจ่ะ

ทราบถึงวธิกีารในการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล การน าขอ้มูลไปใช้ รวมไปถึงมาตรการในการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคล 
นอกจากน้ีผูเ้ป็นเจา้ของขอ้มลูควรมสีทิธใินการปฏเิสธการน าขอ้มูลสว่นบุคคลไปใชห้ากไมต่รงกบัวตัถุประสงคท์ีไ่ดเ้คย
ระบุไว ้ผลการส ารวจเกี่ยวกบัภาวะส่วนตวัของผู้ใช้อนิเทอร์เน็ตพบว่า ผู้ใช้อนิเทอร์เน็ตต้องการทราบว่า  ขอ้มูลส่วน
บุคคลถูกน าไปใชง้านอยา่งไร และมคีวามตอ้งการทีจ่ะควบคุมการน าขอ้มลูเหล่าน้ีไปใช ้นอกจากน้ีกลุ่มผูใ้ชย้งัตอ้งการ
มสีทิธทิางกฎหมายในการควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล และจะยนิยอมเปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นความจรงิหากเวบ็ไซต์เหล่าน้ีมี
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การแจง้ใหท้ราบถงึการน าขอ้มลูสว่นบุคคลไปใช ้ (Kobsa, 2007) การศกึษาเชงิทดลองของ Kobsa and Teltzrow 
(2005) พบว่า ผูใ้ชเ้วบ็ไซต์ยนิดทีี่จะเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลมากขึน้ หากเวบ็ไซต์มกีารแจง้ใหท้ราบถงึประโยชน์ที่
ไดร้บัและขอ้ก าหนดในการน าขอ้มลูสว่นบุคคลไปใช ้

การควบคุมการใชข้อ้มลูสว่นบุคคลท าไดโ้ดยการจ ากดัการใหข้อ้มลูสว่นบุคคลหรอืควบคุมการน าขอ้มลูสว่นบุคคล
ไปใช ้ผลการวจิยัของ Milne (2000) ชีว้า่ ผูใ้ชง้านมคีวามกงัวลเกีย่วกบัวธิกีารน าขอ้มลูไปใชแ้ละการเขา้ถงึขอ้มลูจาก
บุคคลทีส่ามโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต เช่นเดยีวกบัผลการวจิยัของ Sheehan and Hoy (2000) ทีร่ะบุวา่ ผูใ้ชง้านมคีวาม
กงัวลเกี่ยวกบัความสามารถในการควบคุมการเกบ็ขอ้มลูและการเขา้ถงึขอ้มูลจากบุคคลทีส่าม  โดยผูใ้ชง้านจะรูส้กึถูก
คุกคามภาวะสว่นตวัน้อยลงหากผูใ้ชง้านสามารถควบคุมการน าขอ้มูลสว่นบุคคลไปใช ้และขอ้มลูเหล่า น้ีถูกใชเ้พื่อการ
วเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัผูใ้ชง้านเท่านัน้ จงึน าไปสูส่มมตฐิานทีว่า่ 

 
สมมตฐิานที ่1: การรบัรูก้ารควบคุมการใชข้อ้มลูสว่นบุคคลโดยผูใ้ชส้ง่ผลในทางลบต่อความกงัวลเกีย่วกบั       

ภาวะสว่นตวั 
 
ภาวะสว่นตวัหมายถงึ สทิธขิองบุคคลในการก าหนดการเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคลเกี่ยวกบัตนเอง  (Katzan, 2010) 

หรอืควบคุมการเขา้ถงึและการใชข้อ้มลูสว่นบุคคล โดยความกงัวลเกีย่วกบัภาวะสว่นตวัเป็นปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการรบัรู้
ความเสีย่งของผูใ้ช ้และความกงัวลเกีย่วกบัภาวะสว่นตวัไมไ่ดส้ง่ผลต่อความตัง้ใจในการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งมนียัส าคญั 
ซึง่ตรงกบัผลการศกึษาของ Xu et al. (2009)  

การรบัรูค้วามเสีย่งคอื การรบัรูค้วามเป็นไปได้ทีอ่าจจะเกดิความสญูเสยีซึง่มคีวามสมัพนัธโ์ดยตรงกบัความกงัวล
เกีย่วกบัภาวะสว่นตวั (Dinev and Hart, 2006) การศกึษางานวจิยัทีผ่่านมาเกีย่วกบัการท าธุรกรรมออนไลน์แสดงให้
เหน็ถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งการรบัรูค้วามเสีย่งและความกงัวลเกีย่วกบัภาวะสว่นตวัอยา่งชดัเจน  (Dinev et al., 2006) 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัอื่นๆ ทีศ่กึษาอยูบ่นพืน้ฐานของแคลคลูสัภาวะสว่นตวัเช่นเดยีวกนั โดยผลจากการศกึษาสว่นใหญ่
จะแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งการรบัรูค้วามเสีย่งและความกงัวลเกีย่วกบัภาวะสว่นตวั (Dinev et al., 2006; Dinev and 
Hart, 2006; Xu et al., 2011) ผลการศกึษาของ Malhotra et al. (2004) ในเรื่องของความกงัวลเกีย่วกบัภาวะสว่นตวั
ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตพบว่า ผู้ใช้งานที่มคีวามกงัวลเกี่ยวกบัภาวะส่วนตวัสูงจะมกีารรบัรู้ความเสี่ยงสูงเช่นเดียวกนั 
เช่นเดยีวกบัผลการศกึษาของ Kehr et al. (2013) ทีส่นบัสนุนวา่ ความกงัวลเกีย่วกบัภาวะสว่นตวัสง่ผลกระทบต่อการ
รบัรูค้วามเสีย่ง จงึน าไปสูส่มมตฐิานทีว่า่ 

 
สมมตฐิานที ่2: ความกงัวลเกีย่วกบัภาวะสว่นตวัสง่ผลในทางบวกต่อการรบัรูค้วามเสีย่ง 
 
ความไวว้างใจหมายถงึ ความไวว้างใจว่า ขอ้มูลสว่นบุคคลทีส่่งไปยงัเวบ็ไซต์หรอือนิเทอรเ์น็ตจะมกีารจดัการที่ดี 

เชื่อถอืได ้และมัน่คง (Dinev and Hart, 2006) ความไวว้างใจประกอบดว้ยหลายมติิ (Gefen, 2000; Gefen et al., 
2003; McKnight et al., 2002) งานวจิยัน้ีจะใหค้วามสนใจกบัมติขิองความไวว้างใจในผูใ้หบ้รกิารซึง่เป็นปัจจยัทีห่ลาย
งานวจิยัน าศกึษากบัทฤษฎแีคลคลูสัภาวะสว่นตวั ความไวว้างใจเป็นสว่นหน่ึงทีม่อีทิธพิลต่อการรบัรูค้วามเสีย่งของผูใ้ช ้
และจากงานวจิยัในอดตียงัพบวา่ ความไวว้างใจเป็นปัจจยัหน่ึงทีช่่วยลดการรบัรูค้วามเสีย่งลงได ้(Bansal et al., 2010; 
Gefen, 2000; Kim et al., 2008; Malhotra et al., 2004)  นอกจากน้ียงัมกีารศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัทางความไวว้างใจ
ของผูใ้หบ้รกิารในบรบิทของการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์ ผลการศกึษาพบว่า ความไวว้างใจในผูใ้หบ้รกิารสง่ผลต่อการ
รบัรูค้วามเสีย่งเช่นเดยีวกนั (Gefen, 2002; Jarvenpaa et al., 2000; Luo, 2002; Pavlou, 2003) จงึน าไปสูส่มมตฐิาน
ทีว่า่ 
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สมมตฐิานที ่3: ความไวว้างใจในผูใ้หบ้รกิารสง่ผลในทางลบต่อการรบัรูค้วามเสีย่ง 
 
การรบัรูค้วามเสีย่ง หมายถงึ การรบัรูค้วามเป็นไปไดท้ีอ่าจจะเกดิการสญูเสยี ทีเ่ป็นผลมาจากการตดัสนิใจ หาก

มองในมุมของแคลคลูสัภาวะสว่นตวัจะหมายถงึ การรบัรูค้วามสญูเสยีทีอ่าจเกดิขึน้จากการเปิดเผยขอ้มลู งานวจิยัทีใ่ช้
ทฤษฎแีคลคูลสัภาวะสว่นตวัในอดตี สว่นใหญ่จะประกอบดว้ยการรบัรูค้วามเสีย่งเป็นปัจจยัพืน้ฐาน (Dinev et al., 
2006; Dinev and Hart, 2006; Gerlach et al., 2015; Kehr et al., 2013; Sipior et al., 2013) โดยการรบัรูค้วามเสีย่ง
เป็นหน่ึงในปัจจยัที่ผู้ท าธุรกรรมออนไลน์ใช้ตดัสนิใจที่จะเปิดเผยขอ้มูล การรบัรูค้วามเสีย่งเป็นหน่ึงในปัจจยัที่ท าให้
ผูใ้ชง้านปฎเิสธการใชร้ะบบการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีว จงึน าไปสูส่มมตฐิานทีว่า่ 

 
สมมตฐิานที ่4: การรบัรู้ความเสีย่งส่งผลในทางลบต่อความตัง้ใจในการเปิดเผยขอ้มูลผ่านการลงชือ่เขา้ใช้ครัง้

เดยีวเพือ่ใหไ้ดร้บับรกิารแบบเป็นลกัษณะสว่นบุคคล 
 
ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วกบัเงนิตรามหีลายรปูแบบ เช่น สว่นลด บตัรก านลั ของขวญั คะแนนสะสม เป็นตน้ (Ailawadi 

et al., 2001; Chandon et al., 2000; Sweeney and Soutar, 2001) ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วกบัเงนิตราถูกน ามาใชใ้นการ
ก าหนดพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค และถูกน าไปใชอ้ย่างแพร่หลายในการศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค  
(Hui et al., 2006) ขณะทีผู่ใ้ชบ้รกิารตดัสนิใจทีจ่ะเปิดเผยขอ้มลูโดยการวเิคราะหถ์งึความคุม้ค่าในการเปิดเผยขอ้มลู  
ผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับเงินตราถือเป็นปัจจัยหน่ึงที่ใช้ในการชี้วดัผลประโยชน์ที่จะได้รบัได้อย่างตรงไปตรงมา 
ผลประโยชน์ที่เกี่ยวกบัเงนิตรายงัส่งผลต่อความพงึพอใจของผูใ้ช้บรกิารโดยตรง รูปแบบของผลประโยชน์ที่เกี่ยวกบั
เงนิตราอาจจะอยู่ในรปูแบบของรหสัส่วนลด บตัรก านัล หรอืคะแนนสะสม เช่น แอพ Galaxy Gift ทีใ่หส้ว่นลดของ
รา้นค้าต่างๆ กบัผู้ใช้ ผลประโยชน์ที่เกี่ยวกบัเงนิตราสามารถใช้เป็นสิง่ชดเชยให้กบัผู้ใช้งานเพื่อแลกกบัการสูญเสยี
ภาวะสว่นตวั (Sheehan and Hoy, 2000) หากมผีลประโยชน์เพื่อชดเชยใหก้บัผูใ้ชง้านมากขึน้ ผูใ้ชก้ย็นิดเีปิดเผย
ขอ้มลูสว่นบุคคลมากขึน้ (Dinev and Hart, 2006) จงึน าไปสูส่มมตฐิานทีว่า่ 

 
สมมตฐิานที ่5: ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วกบัเงนิตราส่งผลในทางบวกต่อความตัง้ใจในการเปิดเผยขอ้มูลผ่านการลงชือ่

เขา้ใชค้รัง้เดยีวเพือ่ใหไ้ดร้บับรกิารแบบเป็นลกัษณะสว่นบุคคล 
 
คุณค่าของการท าใหเ้ป็นลกัษณะสว่นบุคคลคอื การทีผู่ใ้ชไ้ดร้บัขอ้มลูทีอ่อกแบบมาโดยเฉพาะส าหรบัแต่ละบุคคล 

ซึง่เกดิจากการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการใชง้านของบุคคลเหล่าน้ี (Wu, 2006) ผลการส ารวจทีผ่่านมาพบวา่ ผูใ้ชร้อ้ยละ 
80 ของกลุ่มตวัอย่างใหค้วามสนใจเกี่ยวกบัการท าใหเ้ป็นลกัษณะสว่นบุคคล คุณค่าของการท าใหเ้ป็นลกัษณะสว่น
บุคคลเป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเปิดเผยขอ้มลูของผูใ้ช ้อยา่งไรกต็าม การท าใหเ้ป็นลกัษณะสว่นบุคคลควร
ท าอยา่งระมดัระวงั เน่ืองจากการใหเ้ป็นลกัษณะสว่นบุคคลทีม่ากเกนิไปอาจก่อใหเ้กดิความกงัวลเกีย่วกบัภาวะสว่นตวั 
(Kim, 2013) จงึน าไปสูส่มมตฐิานทีว่า่ 

 
สมมตฐิานที ่6: คุณคา่ของการท าใหเ้ป็นลกัษณะสว่นบุคคลสง่ผลในทางบวกต่อความตัง้ใจในการเปิดเผยขอ้มลู

ผา่นการลงชือ่เขา้ใชค้รัง้เดยีวเพือ่ใหไ้ดร้บับรกิารแบบเป็นลกัษณะสว่นบุคคล 
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4. วิธีการวิจยั 
งานวจิยัน้ีใชก้ารวจิยัเชงิปรมิาณโดยเกบ็ขอ้มลูในรปูแบบของแบบสอบถามออนไลน์ และใชก้ารก าหนดขนาดกลุ่ม

ตวัอย่าง โดยใชก้ฏหลกัการทัว่ไป (Rule of thumb) (Schumacker and Lomax, 2012) และก าหนดจ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่ง 5 คนต่อหน่ึงตวัแปร โดยงานวจิยัมตีวัแปรทัง้หมด 35 ตวัแปรจงึสามารถค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งได้
เท่ากบั 35 x 5 = 175 ตวัอยา่ง ทัง้น้ีผูว้จิยัไดเ้พิม่ขนาดตวัอยา่งเป็น 200 ตวัอยา่ง และเลอืกกลุ่มตวัอยา่งโดยใชก้ารสุม่
ตวัอยา่งแบบงา่ย โดยกลุ่มตวัอยา่งผูท้ีต่อบแบบสอบถามคอื ผูใ้ชท้ีเ่คยใชแ้อพทีม่กีารใชก้ารลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีวผ่าน 
เฟซบุ๊ก เช่น Galaxy Gift, Glassdoor, News360, Deezer เป็นตน้ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 สว่นคอื สว่นที ่1 
ขอ้มลูเกีย่วกบัการใชง้านการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีวบนแอพ สว่นที ่2 ทศันคตเิกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลผ่าน
การลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีว และสว่นที ่3 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

สว่นที ่2 จะใชก้ารวดัในรปูแบบของลเิคริท์สเกล (Likert scale) โดยแบ่งระดบัการวดัออกเป็น 5 ระดบั คอื 5 – 1 
คะแนน (เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ – ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่) ดงัแสดงตวัอยา่งค าถาม และทีม่าในตารางที ่1 
 

ตารางที ่1 ตวัอยา่งค าถาม และแหลง่ทีม่า 
ปัจจยั ตวัอยา่งค าถาม อา้งองิ 

การรบัรูค้วามเสีย่ง ทา่นคดิวา่ การสง่ขอ้มลูสว่นบุคคลผา่นแอพมคีวามเสีย่ง 
ท่านคิดว่า ข้อมูลส่วนบุคคลบนแอพของท่านอาจจะถูก
น าไปขายใหก้บับุคคลที ่3 

ดดัแปลงจาก Dinev and 
Hart (2006); Moloney 
and Potì (2013)  
 

ความกังวล เกี่ ยวกับภาวะ
สว่นตวั 

ท่านมคีวามกงัวลว่า ขอ้มูลของท่านอาจจะถูกน าไปใช้
ในทางทีผ่ดิ 
ท่านมีความกังวลว่าข้อมูลของท่านอาจจะถูกน าไปใช้
แสวงหาประโยชน์ 

ดดัแปลงจาก Chellappa 
and Sin (2005); Dinev 
and Hart (2004, 2006); 
Xu (2007)  

ความไวว้างใจในผูใ้หบ้รกิาร ท่านคิดว่า ผู้ให้บรกิารมมีาตรการที่เพียงพอในการเก็บ
รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่น 
ท่านคดิว่าผูใ้หบ้รกิารจะรกัษาผลประโยชน์ของท่านเมื่อมี
การน าขอ้มลูของทา่นไปใช ้

ดัดแปลงจาก Dinev and 
Hart (2006); Malhotra et 
al. (2004); Moloney and 
Potì (2013)  
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ตารางที ่1 ตวัอยา่งค าถาม และแหลง่ทีม่า (ต่อ) 
ปัจจยั ตวัอยา่งค าถาม อา้งองิ 

การรบัรู้ถึงการควบคุมการใช้
ขอ้มลูสว่นบุคคลโดยผูใ้ช ้

ท่านตอ้งการที่จะควบคุมการน าขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน
ไปใช ้
ท่านให้ความส าคญักบัวธิกีารเก็บขอ้มูล การรกัษาขอ้มูล 
และการแบง่ปันขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่น 

ดดัแปลงจาก Moloney 
and Potì (2013); Veltri et 
al. (2011)  

ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วกบัเงนิตรา ท่านคิดว่าการได้ร ับส่วนลดจากการใช้งานแอพมี
ความส าคญั 
ท่านคิดว่าการได้รบัคะแนนสะสมจากการใช้งานแอพมี
ความส าคญั 

ดดัแปลงจาก Moloney 
and Potì (2013)  

คุณค่ า ข อ งก า รท า ใ ห้ เ ป็ น
ลกัษณะสว่นบุคคล 

ทา่นรูส้กึพอใจหากแอพแสดงเน้ือหาตามสิง่ทีท่า่นสนใจ 
ท่านรูส้กึพอใจหากแอพแสดงเน้ือหาตามสิง่ที่ท่านได้เคย
ตัง้คา่ไว ้

ดดัแปลงจาก Chellappa 
and Sin (2005)  

ความตั ้ง ใจในการเ ปิดเผย
ขอ้มูลผ่านการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้
เดียวเพื่อให้ได้รบับรกิารแบบ
เป็นลกัษณะสว่นบุคคล 

ท่านคดิว่าท่านจะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อใหไ้ด้สทิธิ
ในการเขา้ใชง้านแอพ 
ท่านคิดว่าท่านจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้แอพ
สามารถระบุตัวตนและความต้องการของท่านได้อย่าง
ถกูตอ้ง 

ดดัแปลงจาก Gerlach et 
al. (2015); Moloney and 
Potì (2013)  

ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามไปทดสอบเบือ้งตน้ (Pretest) โดยท าการเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน เพื่อ
ทดสอบความเหมาะสมของแบบสอบถาม และดผูลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factors analysis) เพื่อดกูารจบักลุ่มของ
ขอ้ค าถาม และท าการปรบัเปลี่ยนขอ้ค าถามที่ไม่สมัพนัธ์กนัภายในกลุ่ม ปัจจยัเดยีวกนั และทดสอบความเที่ยงโดย
วธิกีารหาค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha) หลงัจากผูว้จิยัปรบัปรุงขอ้ค าถามไดน้ าไปท าการ
ทดสอบใหมอ่กีหนึ่งครัง้จนไดร้ปูแบบการจบักลุ่มของขอ้ค าถามทีถ่กูตอ้ง จงึน าแบบสอบถามไปใชเ้กบ็ตวัอยา่งจรงิ 

5. ผลการวิจยั 
5.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 207 คนพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็น
รอ้ยละ 58.94 มอีายุอยูใ่นช่วง 26 - 30 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 61.84 การศกึษาสงูสดูระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 70.05 
มอีาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน คดิเป็นรอ้ยละ 62.32 การวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัการใช้การลงชื่อเขา้ใชค้รัง้
เดยีวดว้ยรหสัผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กและรปูแบบบรกิารแบบเป็นลกัษณะสว่นบุคคลพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่ยนิดทีีจ่ะเปิดเผย
ขอ้มลูจากเฟซบุ๊กในสว่นของ ประวตัโิดยยอ่ อเีมล ์และวนัเกดิ ตามล าดบั ซึง่ขอ้มลูดงักล่าวเป็นขอ้มลูพืน้ฐานทัว่ไปทีใ่ช้
ในการสมคัรสมาชกิหรอืลงบนัทกึเขา้เขา้ใชง้านแอพ ซึง่เป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัค าถามเกีย่วกบัจุดประสงคใ์นการ
ใชง้านการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีวที่แสดงใหเ้หน็ว่า จุดประสงค์หลกัของผูใ้ชส้่วนใหญ่ในการใชง้านการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้
เดยีวคอื การสมคัรสมาชกิโดยไมต่อ้งกรอกขอ้มลูใหม ่และการลงทะเบยีนเขา้ใชง้านแอพ ในสว่นของขอ้ค าถามเกีย่วกบั
การบรกิารแบบเป็นลกัษณะส่วนบุคคลแสดงใหเ้หน็ว่า ผูใ้ชต้อ้งการไดร้บับรกิารแบบเป็นลกัษณะสว่นบุคคลในรปูของ
การแสดงเน้ือหาทีต่รงกบัความสนใจ และการแนะน าเน้ือหาหรอืสนิคา้ที่ผูใ้ชน่้าจะสนใจ โดยกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มกีาร
ใชง้านเฟซบุ๊กเป็นประจ าทุกวนั 
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5.2 ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ 
งานวจิยัน้ีไดใ้ชว้ธิกีารวเิคราะห์องคป์ระกอบ เพื่อลดจ านวนตวัแปรและจดักลุ่มขอ้ค าถามทีม่คีวามสมัพนัธก์นัไวใ้น

ปัจจยัเดยีวกนั โดยใชว้ธิกีารหมุนแกนแบบ Varimax ใชเ้กณฑ์การตดัสนิจากค่า Eigen ทีส่งูกว่า 1 และก าหนดค่า 
Factor Loading ของตวัวดัในปัจจยัไมต่ ่ากวา่ 0.5 (Hair et al., 2010) และตวัวดัตอ้งไมม่คี่า Factor loadings สงูใน
ปัจจยัมากกวา่ 1 ปัจจยั การวเิคราะหพ์บวา่ทุกตวัแปรมคี่า Factor loading มากกวา่ 0.5 จงึไมจ่ าเป็นตอ้งตดัตวัแปรใด
ออกในขัน้ตอนของการวเิคราะห ์และหลงัจากการวเิคราะหค์วามเทีย่งโดยค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบาค พบวา่ทุก
กลุ่มปัจจยัมคี่าสมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบาคมากกว่า 0.7 ซึ่งถอืว่าอยู่ในเกณฑ์ทีย่อมรบัไดใ้นการท าการวจิยัเชงิ
ส ารวจ (Grau, 2007) เมือ่ท าการตรวจสอบความเหมาะสมของกลุ่มตวัอยา่งโดยการพจิารณาค่า KMO (Kaiser-Meyer-
Olkin) ทีม่ากกวา่ 0.5 (Hair et al., 2010) พบวา่ KMO ทีไ่ดข้องทัง้ 5 กลุ่มปัจจยัมคี่ามากกวา่ระดบัทีก่ าหนดทุกปัจจยั 
แสดงวา่ขอ้มลูทีน่ ามาใชม้คีวามเหมาะสม ดงัแสดงคา่สมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบาคในตารางที ่2 

 
ตารางที ่2 การจดักลุ่มตวัแปรของการรบัรูถ้งึการควบคุมการใชข้อ้มลูสว่นบุคคลโดยผูใ้ช้ 

ปัจจยั 
Cronbach's 

Alpha 
การรบัรูค้วามเสีย่ง (PR1-PR5) 0.879 
ความกงัวลเกีย่วกบัภาวะสว่นตวั (PC1-PC5) 0.850 
ความไวว้างใจในผูใ้หบ้รกิาร (TR1-TR5) 0.879 
การรบัรูถ้งึการควบคุมการใชข้อ้มลูสว่นบุคคลโดยผูใ้ช ้(CP1-CP5) 0.849 
ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วกบัเงนิตรา (MB1-MB5) 0.863 
คุณคา่ของการท าใหเ้ป็นลกัษณะสว่นบุคคล (VP1-VP5) 0.901 
ความตัง้ใจในการเปิดเผยขอ้มลูผ่านการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีวเพื่อใหไ้ดร้บับรกิารแบบเป็นลกัษณะ
สว่นบุคคล (ID1-ID5) 

0.876 

 
จากนัน้ผูว้จิยัไดท้ าการสรา้งตวัแปรใหมด่ว้ยการหาค่าเฉลีย่ (Mean) ของคะแนนขอ้ค าถามในแต่ละกลุ่มปัจจยั เพื่อ

น าไปใชใ้นการวเิคราะหใ์นล าดบั 
 
5.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

งานวจิยัน้ีใชว้ธิกีารวเิคราะหถ์ดถอยเชงิเสน้อย่างงา่ย (Simple linear regression analysis) และการวเิคราะห์
ถดถอยแบบพหุ (Multiple regression analysis) โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถติทิีค่่า p-value น้อยกวา่ 0.05 เป็น
เกณฑ ์ผลการทดสอบสมมตฐิาน ดงัแสดงภาพรวมในตารางที ่3 

 
ตารางที ่3 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมตฐิาน รายละเอยีด ผลการทดสอบ 
H1 การรบัรูก้ารควบคุมการใชข้อ้มลูสว่นบุคคลโดยผูใ้ชส้ง่ผลในทางลบต่อความกงัวล

เกีย่วกบัภาวะสว่นตวั 
ยอมรบั 

H2 ความกงัวลเกีย่วกบัภาวะสว่นตวัสง่ผลในทางบวกต่อความกงัวลเกีย่วกบัการรบัรู้
ความเสีย่ง 

ยอมรบั 

H3 ความไวว้างใจในผูใ้หบ้รกิารสง่ผลในทางลบต่อการรบัรูค้วามเสีย่ง ปฏเิสธ 
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ตารางที ่3 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน (ต่อ) 
สมมตฐิาน รายละเอยีด ผลการทดสอบ 

H4 การรบัรูค้วามเสีย่งสง่ผลในทางลบต่อความตัง้ใจในการเปิดเผยขอ้มลูผา่นการลง
ชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีวเพือ่ใหไ้ดร้บับรกิารแบบเป็นลกัษณะสว่นบุคคล 

ยอมรบั 

H5 ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วกบัเงนิตราสง่ผลในทางบวกต่อความตัง้ใจในการเปิดเผย
ขอ้มลูผา่นการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีวเพื่อใหไ้ดร้บับรกิารแบบเป็นลกัษณะสว่น
บุคคล 

ยอมรบั 

H6 คุณคา่ของการท าใหเ้ป็นลกัษณะสว่นบุคคลสง่ผลในทางบวกต่อความตัง้ใจในการ
เปิดเผยขอ้มลูผ่านการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีวเพือ่ใหไ้ดร้บับรกิารแบบเป็นลกัษณะ
สว่นบุคคล 

ปฏเิสธ 

 
5.3.1 ผลการวิเคราะหต์วัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อความกงัวลเก่ียวกบัภาวะส่วนตวั 

ผลการวเิคราะห์ตวัแปรอสิระ การรบัรูก้ารควบคุมการใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลโดยผูใ้ชท้ี่มคีวามสมัพนัธ์กบัตวัแปร
ตาม ความกงัวลเกี่ยวกบัภาวะสว่นตวัพบว่า มีค่าสมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ (R2) เท่ากบั 0.157 หมายถงึ การรบัรูก้าร
ควบคุมการใชข้อ้มลูสว่นบุคคลโดยผูใ้ชส้ามารถอธบิายการเปลีย่นแปลงของความกงัวลเกีย่วกบัภาวะสว่นตวัไดร้อ้ยละ 
15.7 โดยการรบัรูก้ารควบคุมการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลโดยผูใ้ชเ้ป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อความกงัวลเกี่ยวกบัภาวะส่วนตวัที่
ระดบันยัส าคญั p = 0.000 และมคี่าสมัประสทิธิถ์ดถอยมาตรฐานเท่ากบั 0.396 จงึยอมรบัสมมตฐิานที ่1 ทีว่า่ การรบัรู้
การควบคุมการใชข้อ้มลูสว่นบุคคลโดยผูใ้ชส้ง่ผลในทางลบต่อความกงัวลเกี่ยวกบัภาวะสว่นตวั  สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ในอดตี 
5.3.2 ผลการวิเคราะหต์วัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อการรบัรู้ความเส่ียง 

ผลการวเิคราะหต์วัแปรอสิระ ความกงัวลเกีย่วกบัภาวะสว่นตวั และความไวว้างใจในผูใ้หบ้รกิารทีม่คีวามสมัพนัธ์
กบัตวัแปรตาม การรบัรูค้วามเสีย่งพบว่า มีค่าสมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจเท่ากบั 0.637 โดยพบว่า ความกงัวลเกี่ยวกบั
ภาวะสว่นตวัและความไวว้างใจในผูใ้หบ้รกิารเป็นปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการรบัรูค้วามเสีย่งทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.000 และ 
p = 0.176 ตามล าดบั และมคี่าสมัประสทิธิถ์ดถอยมาตรฐานเท่ากบั 0.787 และ -0.058 ตามล าดบั จงึสนบัสนุน
สมมติฐานที่ 2 ที่ว่า ความกงัวลเกี่ยวกบัภาวะส่วนตวัส่งผลในทางบวกต่อความกงัวลเกี่ยวกบัการรบัรู้ความเสี่ยง 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัในอดตี และปฏเิสธสมมตฐิานที ่3 ที่ว่า ความไวว้างใจในผูใ้หบ้รกิารส่งผลในทางลบต่อการรบัรู้
ความเสีย่ง ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากการมพีืน้ฐานทางดา้นวฒันธรรมทีต่่างกนัเป็นปัจจยัทีท่ าใหท้ าใหผู้ใ้ชง้านมมีุมมองดา้น
ความไวว้างใจทีต่่างกนั (Hofstede, 2001) เช่นเดยีวกบัผลการวจิยัของ Krasnova and Veltri (2010) ทีศ่กึษาเกีย่วกบั
ความแตกต่างในการการเปิดเผยข้อมูลบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ระหว่างประชากรในประเทศสหรฐัอเมรกิาและ
เยอรมนีพบว่า วฒันธรรมที่แตกต่างกนัมสี่วนท าให้มุมมองดา้นความไวว้างใจในผู้ให้บรกิารแตกต่างกนั และจากผล
ส ารวจพฤตกิรรมผู้ใช้อนิเทอร์เน็ตในไทยปี 2557 พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรูข้าดความตระหนักดา้นความ
มัน่คงบนโลกไอทแีละอนิเทอรเ์น็ต (iT24Hrs, 2557)  
5.3.3 ผลการวิเคราะห์ตวัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อความตัง้ใจในการเปิดเผยข้อมูลผ่านการลงช่ือเข้าใช้ครัง้เดียว

เพ่ือให้ได้รบับริการแบบเป็นลกัษณะส่วนบคุคล 
ผลการวเิคราะหต์วัแปรอสิระการรบัรูค้วามเสีย่ง ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วกบัเงนิตรา และคุณค่าของการท าใหเ้ป็น

ลกัษณะสว่นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรตาม ความตัง้ใจในการเปิดเผยขอ้มลูผา่นการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีวเพื่อให้
ไดร้บับรกิารแบบเป็นลกัษณะส่วนบุคคลพบว่า มคี่าสมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจเท่ากบั 0.157 โดยการรบัรูค้วามเสีย่ง 
ผลประโยชน์ทีเ่กี่ยวกบัเงนิตรา และคุณค่าของการท าใหเ้ป็นลกัษณะสว่นบุคคลเป็นปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจในการ
เปิดเผยขอ้มลูผา่นการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีวเพือ่ใหไ้ดร้บับรกิารแบบเป็นลกัษณะสว่นบุคคลทีร่ะดบันยัส าคญั p =0 .007, 
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p = 0.000 และ p = 0.091 ตามล าดบั และมคี่าสมัประสทิธิถ์ดถอยมาตรฐานเท่ากบั -0.179, 0.285 และ 0.113 
ตามล าดบั จงึยอมรบัสมมตฐิานที ่4 ทีว่า่ การรบัรูค้วามเสีย่งสง่ผลในทางลบต่อความตัง้ใจในการเปิดเผยขอ้มลูผ่านการ
ลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีวเพื่อใหไ้ดร้บับรกิารแบบเป็นลกัษณะสว่นบุคคล สอดคลอ้งกบังานวจิยัในอดตี ยอมรบัสมมตฐิานที ่
5 ทีว่า่ ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วกบัเงนิตราสง่ผลในทางบวกต่อความตัง้ใจในการเปิดเผยขอ้มลูผ่านการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีว
เพือ่ใหไ้ดร้บับรกิารแบบเป็นลกัษณะสว่นบุคคล สอดคลอ้งกบังานวจิยัในอดตี แต่ปฏเิสธสมมตฐิานที ่6 ทีว่า่ คุณค่าของ
การท าให้เป็นลกัษณะส่วนบุคคลส่งผลในทางบวกต่อความตัง้ใจในการเปิดเผยขอ้มูลผ่านการลงชื่อเขา้ใช้ครัง้เดยีว
เพื่อใหไ้ดร้บับรกิารแบบเป็นลกัษณะส่วนบุคคล ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นผูท้ีเ่คยใชแ้อพ Galaxy 
Gift ซึง่เป็นรปูแบบบรกิารแบบเป็นลกัษณะสว่นบุคคลโดยการน ารายชื่อเพื่อนของผูใ้ชไ้ปแสดงเป็นรายการเพื่อนบนตวั
แอพ แต่ไม่ได้มกีารปรบัเปลี่ยนเน้ือหาภายในแอพตามความสนใจของผู้ใช้อย่างชดัเจน จงึอาจท าให้กลุ่มตวัอย่างมี
ความเขา้ใจถึงรูปแบบในการบรกิารแบบเป็นลกัษณะส่วนบุคคลที่ต่างออกไป ท าให้ไม่สามารถตอบค าถามได้อย่าง
ชดัเจน 

 

6. สรปุผลการวิจยั และการน าไปใช้ประโยชน์ 
6.1 สรปุผลการวิจยั 

งานวจิยัน้ีได้สรา้งกรอบงานวจิยับนพื้นฐานของทฤษฎีแคลคูลสัภาวะส่วนตวั กรอบแนวคดิการวจิยัที่พฒันาขึ้น
ประกอบดว้ยปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจในการเปิดเผยขอ้มลูผ่านการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีวเพื่อใหไ้ดร้บับรกิารแบบเป็น
ลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ การรบัรูค้วามเสีย่ง ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วกบัเงนิตรา และคุณค่าของการท าใหเ้ป็นลกัษณะสว่น
บุคคล นอกจากทางผูว้จิยัไดศ้กึษาเพิม่เตมิเกี่ยวกบัปัจจยัอื่นๆ ทีม่อีทิธพิลต่อการรบัรูค้วามเสีย่งทัง้ในทางบวกและลบ 
เพื่อขยายกรอบในการศกึษา ได้แก่ ความกงัวลเกี่ยวกบัภาวะส่วนตวั ความไวว้างใจในผู้ให้บรกิาร และการรบัรูก้าร
ควบคุมการใชข้อ้มลูสว่นบุคคลโดยผูใ้ช ้

งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชงิส ารวจ โดยท าการเกบ็ขอ้มูลผ่านแบบสอบถามออนไลน์จ านวน 207 ชุด ผลการวจิยั
พบว่า การรบัรูก้ารควบคุมการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลโดยผูใ้ชเ้ป็นปัจจยัที่สง่ผลต่อความกงัวลเกี่ยวกบัภาวะส่วนตวั โดย
หากผู้ใช้รบัรู้ถึงการควบคุมการใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลที่มากขึ้นจะท าให้ผู้ใช้มคีวามกงัวลเกี่ยวกบัภาวะส่วนตวัน้อยลง 
ความกงัวลเกี่ยวกบัภาวะส่วนตวัเป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อการรบัรูค้วามเสีย่งของผูใ้ช้ โดยหากผูใ้ช้มคีวามกงัวลเกี่ยวกบั
ภาวะสว่นตวัมากกจ็ะท าใหม้กีารรบัรูค้วามเสีย่งทีม่ากขึน้ตามไปดว้ย การตดัสนิใจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของผูใ้ชเ้ป็น
ผลมาจากทัง้ปัจจยัทีเ่กีย่วกบัผลประโยชน์ทีผู่ใ้ชไ้ดร้บั และปัจจยัทีเ่กีย่วกบัตน้ทุนของภาวะสว่นตวั ไดแ้ก่ ผลประโยชน์
ทีเ่กี่ยวกบัเงนิตรา และการรบัรูค้วามเสีย่ง โดยปัจจยัผลประโยชน์ที่เกี่ยวกบัเงนิตรามอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเปิดเผย
ขอ้มลูสว่นบุคคลของผูใ้ชม้ากกว่าปัจจยัการรบัรูค้วามเสีย่ง กล่าวโดยสรุปไดว้่า การตดัสนิใจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล
ของผู้ใช้เป็นผลมาจากการพจิารณาระหว่างความเสี่ยงในการสูญเสยีข้อมูลส่วนบุคคลและผลประโยชน์ที่จะได้รบั  
โดยเฉพาะผลประโยชน์ทีเ่กีย่วกบัเงนิตรา 
6.2 การน าไปใช้ประโยชน์ 

ประโยชน์ในเชงิทฤษฎ ีงานวจิยัน้ีได้น ากรอบแนวคดิการวจิยัทีพ่ฒันาขึน้มาบนพืน้ฐานของทฤษฎแีคลคูลสัภาวะ
สว่นตวั เพือ่ศกึษาในบรบิทของการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลผ่านการใชง้านการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีวดว้ยเฟซบุ๊ก ไดแ้ก่ 
การรบัรูค้วามเสีย่ง ผลประโยชน์ทีเ่กี่ยวกบัเงนิตรา และคุณค่าของการท าใหเ้ป็นลกัษณะสว่นบุคคล และท าการศกึษา
เพิม่เตมิในส่วนของปัจจยัที่จะน าไปสู่การรบัรูค้วามเสีย่ง ได้แก่ การรบัรูก้ารควบคุมการใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลโดยผู้ใช ้
ความกงัวลเกี่ยวกบัภาวะส่วนตวั และความไวว้างใจในผูใ้หบ้รกิาร การศกึษาในครัง้น้ีเป็นการขยายขอบเขตของการ
ประยกุตใ์ชท้ฤษฎแีคลคลูสัภาวะสว่นตวัในบรบิทอื่น นอกเหนือจากการท าธุรกรรมออนไลน์ทีไ่ดเ้คยมกีารศึกษามาก่อน
ในอดตี 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่3 ฉบบัที ่2 เดอืน เมษายน-มถุินายน 2560 หน้า 70 

ประโยชน์ในเชงิปฏบิตั ิผลการวจิยัชี้ว่า การตดัสนิใจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของผูใ้ชจ้ะอยู่บนพืน้ฐานของความ
คุม้ค่าระหว่างผลประโยชน์ต่างๆ ที่จะไดร้บั แลกกบัการสญูเสยีภาวะส่วนตวั ทัง้น้ีผลประโยชน์ที่เกี่ยวกบัเงนิตราเป็น
ปัจจยัทีผู่ใ้ชใ้หค้วามส าคญัและเป็นสิง่ที่ผูใ้ชค้าดหวงัวา่จะไดร้บัเพื่อเป็นการแลกเปลีย่นกบัการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล
ของผูใ้ช ้สว่นอกีปัจจยัหนึ่งทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของผูใ้ชค้อื การรบัรูค้วามเสีย่ง โดยทีผู่ใ้ชจ้ะ
พจิารณาถงึผลประโยชน์ที่จะได้รบัว่าคุ้มค่าต่อความเสีย่งที่อาจเกดิขึน้หรอืไม่ โดยการรบัรูค้วามเสีย่งเป็นผลมาจาก
ความกงัวลเกี่ยวกบัภาวะส่วนตวั ซึ่งความกงัวลเกี่ยวกบัภาวะส่วนตวัเป็นผลมาจากการรบัรูก้ารควบคุมการใชข้อ้มูล
ส่วนบุคคลโดยผู้ใช้ กล่าวคอื หากผู้ใชร้บัรูไ้ด้ถงึสทิธใินการควบคุมการใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลจะท าให้ผู้ใช่มคีวามกงัวล
เกี่ยวกบัภาวะส่วนตวัลดลงซึ่งน าไปสูก่ารรบัรูค้วามเสีย่งที่ลดลงและส่งผลให้ผูใ้ชย้นิยอมทีจ่ะเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล
มากขึ้น ดงันัน้ผู้ให้บรกิารควรให้ความส าคญักบัสทิธขิองผู้ใช้ในการควบคุมการใช้ขอ้มูลส่วนบุคคล ในการเลอืกว่า
ต้องการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใดบ้างหรอืไม่ต้องการ ผู้ให้บรกิารควรมกีารแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถงึนโยบายในการน า
ขอ้มลูสว่นบุคคลไปใช ้รวมถงึนโยบายในการเกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลของผูใ้ช ้เพือ่ลดความกงัวลของผูใ้ช ้ 

การที่ผูใ้ชม้คีวามกงัวลเกี่ยวกบัภาวะสว่นตวัทีน้่อยลงจะน าไปสู่การรบัรูค้วามเสีย่งของผูใ้ชท้ี่น้อยลง ความเสีย่งที่
ผูใ้ชร้บัรู ้และใหค้วามส าคญัประกอบไปดว้ย ความเสีย่งทีจ่ะท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อตวัผูใ้ช ้ความเสีย่งในการทีข่อ้มลู
อาจถกูน าไปขาย ความเสีย่งในการน าขอ้มลูไปใชโ้ดยไมไ่ดร้บัอนุญาต และความเสีย่งทีผู่อ้ื่นอาจจะเขา้ถงึขอ้มลูของผูใ้ช ้
ซึ่งผูใ้หบ้รกิารควรมนีโยบายในการรบัมอืความเสีย่งเหล่าน้ีอย่างชดัเจน และควรมกีารแจ้งใหผู้้ใชท้ราบ เพื่อเป็นการ
สรา้งความไวว้างใจและลดการรบัรูค้วามเสีย่งของผูใ้ช ้นอกจากน้ีผูใ้หบ้รกิารควรใหค้วามส าคญักบัผลประโยชน์ที่ผูใ้ชจ้ะ
ได้รบั ซึ่งผลประโยชน์ที่ผู้ใช้คาดว่าจะได้รบัประกอบด้วย การได้รบัส่วนลดหรอืคะแนนสะสมจากการใช้แอพ การใช้
บรกิารโดยไมม่คีา่ธรรมเนียม หรอืการแจง้เตอืนรายการสง่เสรมิการขายหรอืกจิกรรมลดราคาต่างๆ ผา่นแอพ 
6.3 งานวิจยัต่อเน่ือง  

ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็วา่ มเีพยีงบางปัจจยัเท่านัน้ทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของผูใ้ช ้และอาจ
ไม่สามารถครอบคลุมปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมด งานวจิยัต่อเน่ืองจงึขยายกรอบแนวคดิการวจิยัน้ีในหลายแง่มุม เช่น 
การศกึษาเกีย่วกบัผลกระทบทางดา้นวฒันธรรม เพื่อศกึษาถงึความแตกต่างทางดา้นวฒันธรรมทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ
ปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล หรอือาจศกึษาเพิม่เตมิในปัจจยัอื่นทีจ่ะสง่ผลต่อการยนิยอมเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล หรอือาจ
น ากรอบการวจิยัไปประยุกต์ใช้ในบริบทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในสื่อสังคมออนไลน์
ประเภทอื่น และศกึษาเพิม่เตมิถงึอทิธพิลของปัจจยัทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละบรบิท 
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หน้า Mobile Web และผูท้ีท่ าหน้าทีใ่นการทดสอบระบบดงักล่าว 
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ค ำแนะน ำในกำรส่งผลงำนเผยแพร ่
หลกัเกณฑโ์ดยทัว่ไป 
1. เป็นบทความวจิยั บทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บทความดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ 

บทความวชิาการหรอืบทวจิารณ์หนงัสอื ทีเ่น้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ธุรกจิเป็นหลกั 
2. เป็นบทความวจิยั บทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บทความดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ 

บทความวชิาการหรอืบทวจิารณ์หนงัสอื ท่ีไม่เคยตีพิมพเ์ผยแพร่ท่ีใดมำก่อนและไม่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของวำรสำรอ่ืน หำกตรวจพบว่ำมีกำรตีพิมพซ์ ำ้ซ้อน ถือเป็นควำมรบัผิดชอบของผูเ้ขียนแต่เพียงผูเ้ดียว 

3. ไมม่คีา่ใชจ้า่ยใดๆ ส าหรบัผูส้ง่บทความวจิยั บทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บทความดา้นการ
พฒันาระบบสารสนเทศ บทความวชิาการหรอืบทวจิารณ์หนงัสอื  

4. เป็นบทความวจิยั บทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บทความดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ 
บทความวชิาการหรอืบทวจิารณ์หนงัสอืจะไดร้บัการเผยแพรใ่นวารสาร JISB ต่อเมือ่ไดผ้า่นกระบวนการประเมนิ
โดยผูท้รงคุณวุฒทิีแ่ต่งตัง้ขึน้ 

 
หลกัเกณฑก์ำรประเมินบทควำมเพ่ือกำรตอบรบัตีพิมพ ์
1. ผูส้นใจเสนอบทความสามารถจดัสง่บทความผา่นทางเวบ็ไซดว์ารสาร http://jisb.tbs.tu.ac.th 
2. กองบรรณาธกิารจะพจิารณาบทความเบือ้งตน้ถงึความสอดคลอ้งของบทความทีจ่ดัสง่มาวา่ตรงกบัวตัถุประสงค์

ของวารสารหรอืไม ่ถา้ไมต่รงจะแจง้กลบัการพจิารณา 
3. ถา้บทความมเีน้ือหาสอดคลอ้งกบัวารสาร กองบรรณาธกิารจะพจิารณาความถกูตอ้งของรปูแบบการเตรยีมขอ้มลู

ตน้ฉบบัวา่ตรงตามรปูแบบทีก่ าหนดในวารสาหรอืไม ่ถา้ไมต่รงจะแจง้กลบัการพจิารณา 
4. สง่บทความใหผู้ท้รงคุณวฒุเิพือ่ประเมนิบทความ เมือ่ผลการประเมนิผา่นหรอืไมผ่า่นหรอืมกีารแกไ้ขจะแจง้ให้

ผูเ้ขยีนทราบ เมื่อบทความไดร้บัการตพีมิพ ์ผูเ้ขยีนจะไดร้บัการแจง้กลบัรบัรองการตพีมิพ ์พรอ้มทัง้แจง้วนัทีจ่ะ
สามารถ download วารสารทีไ่ดต้พีมิพบ์นเวบ็ไซดต์่อไป 

 
กำรส่งบทควำม 
ผูท้ีป่ระสงคจะสง่บทความกบัวารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ กรณุาสง่ไฟลต์น้ฉบบับทความที ่
http://jisb.tbs.tu.ac.th 
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ค ำแนะน ำในกำรเตรียมต้นฉบบัภำษำไทย/ภำษำองักฤษ 
เพือ่ใหก้ารตพีมิพผ์ลงานเป็นไปอยา่งถูกตอ้งและรวดเรว็ใหผู้เ้ขยีนปฏบิตัติามรายละเอยีดดงัน้ี 
1. ตน้ฉบบัควรพมิพด์ว้ยกระดาษ A4 พมิพห์น้าเดยีว และพมิพด์ว้ย Microsoft Word เน้ือหาจดัพมิพเ์ป็นแบบ

ธรรมดา 
2. รปูแบบ ขนาดและชนิดของตวัอกัษร 

- บทความภาษาไทยใช ้BrowalliaUPC สว่นบทความภาษาองักฤษใช ้Time news roman 
- การตัง้หน้ากระดาษ บน ลา่ง ซา้ย และขวา อยา่งละ 1 น้ิว ชอ่งหา่งก่อนและหลงับรรทดั 0 pt และระหวา่ง

บรรทดัเป็น At least และ page size เป็น A4 (8.27” x 11.69”) 
3. ตารางตอ้งมชีื่อตารางก ากบับนตาราง และภาพตอ้งมชีื่อภาพก ากบัใตภ้าพ พรอ้มทัง้ใหห้มายเลขเรยีงล าดบัส าหรบั

ตารางและภาพ และใหอ้ยูใ่นเน้ือหา (ภาพใหจ้ดัท าเป็น .jpeg แลว้น ามา insert ในบทความ) 
 

รปูแบบกำรพิมพบ์ทควำม 
1. ตน้ฉบับภาษาไทย ใชแ้บบอกัษร BrowalliaUPC เน้ือหาขนาด 14 ตลอดทัง้บทความ สว่นตนัฉบบัภาษาองักฤษ 

ใชแ้บบอกัษร Time news roman เน้ือหาขนาด 12 ตลอดทัง้บทความ ตน้ฉบบัควรพมิพด์ว้ยกระดาษ A4 พมิพ์
หน้าเดยีว และพมิพด์ว้ย Microsoft Word เน้ือหาจดัพมิพเ์ป็นแบบธรรมดา พมิพใ์หห้า่งจากขอบทุกดา้น 1 น้ิวและ
ใสเ่ลขก ากบัทุกหน้าทีม่มุขวาบนของกระดาษทุกหน้า  

2. ประเภทขอ้ความ ขนาดและชนิดของตวัอกัษร 
 
ประเภทข้อควำม ขนำด ชนิด 
ชื่อเรือ่ง (ภาษาไทย) 18 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัหนา 
ชื่อผูเ้ขยีน (ภาษาไทย) (กรณีมผีูเ้ขยีน
มากกวา่หนึ่งคนใหเ้รยีงชื่อในบรรทดั
ถดัไป)  

16 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัหนา 

หน่วยงานทีส่งักดัของผูเ้ขยีน 
(ภาษาไทย) 

14 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัธรรมดา 

* Correspondence: 14 (ชดิซา้ย) ตวัหนา 
email ของนกัวจิยัหลกั (จดัวาง
ต่อทา้ย correspondence:) 

14 (ชดิซา้ย)  ตวัธรรมดา 

เน้ือหากติตกิรรมประกาศ 
(ภาษาไทย)(ถา้ม)ี 

14 (ชดิซา้ย) ตวัธรรมดา 

บทคดัยอ่ 16 (จดัชดิซา้ยหน้ากระดาษ) ตวัหนา 
เน้ือหาบทคดัยอ่ (ภาษาไทย)  14 (จดัชดิซา้ยและชดิขวา

หน้ากระดาษ) 
ตวัธรรมดา 

ค าส าคญั: (ภาษาไทย) (ไมเ่กนิ 5 ค า) 14 (ชดิซา้ย) ตวัธรรมดา 
ชื่อเรือ่ง (ภาษาองักฤษ) 18 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัหนา 
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ประเภทข้อควำม ขนำด ชนิด 
ชื่อผูเ้ขยีน (ภาษาองักฤษ) (กรณีมี
ผูเ้ขยีนมากกวา่หนึ่งคนใหเ้รยีงชื่อใน
บรรทดัถดัไป)  

16 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัหนา 

หน่วยงานทีส่งักดัของผูเ้ขยีน 
(ภาษาองักฤษ) 

14 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัธรรมดา 

* Correspondence: 14 (ชดิซา้ย) ตวัหนา 
email ของนกัวจิยัหลกั (จดัวาง
ต่อทา้ย correspondence:) 

14 (ชดิซา้ย)  ตวัธรรมดา 

Acknowledgement: (ถา้ม)ี 14 (ชดิซา้ย) ตวัธรรมดา 
Abstract 16 (จดัชดิซา้ยหน้ากระดาษ) ตวัหนา 
เน้ือหาบทคดัยอ่ (ภาษาองักฤษ)  14 (จดัชดิซา้ยและชดิขวา

หน้ากระดาษ) 
ตวัธรรมดา 

Keywords: (ภาษาองักฤษ) (ไมเ่กนิ 5 
ค า) 

14 (ชดิซา้ย) ตวัธรรมดา 

หวัขอ้ใหญ่ (ใสห่มายเลขเรยีงล าดบั) 16 (ชดิซา้ย) ตวัหนา 
หวัขอ้ยอ่ย (ใสห่มายเลขยอ่ย
เรยีงล าดบัตามหวัขอ้ใหญ่) 

14 (ชดิซา้ย) ตวัหนา 

เน้ือหาภายใตห้วัขอ้ 14 (จดัชดิซา้ยและชดิขวา
หน้ากระดาษ) 

ตวัธรรมดา 

 
3. องคป์ระกอบของเน้ือหาในบทความวจิยั ความยาวตน้ฉบบั 10-15 หน้า ล าดบัหวัขอ้บทความมดีงัน้ี 

- ชื่อบทความวจิยั ไมย่าวเกนิไปแต่ครอบคลุมสาระทัง้เรือ่ง มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- ชื่อผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
- หน่วยงานทีส่งักดัของผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- บทคดัยอ่ และ Abstract  
- เน้ือหาบทคดัยอ่ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นการสรปุสาระส าคญัของเรื่องความยาวประมาณ 150-200 

ค า มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทา้ยภาษาองักฤษใหใ้ส ่e-mail ของ corresponding author กรณีมชีื่อ
ผูเ้ขยีนหลายคน 

- ค าส าคญั (ไมเ่กนิ 5 ค า) ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใหใ้สใ่ตเ้น้ือหาบทคดัยอ่ และ Abstract 
- เน้ือหาของบทความวจิยั 

- 1. บทน า กลา่วถงึเหตุผล ความจ าเป็นทีจ่ดัท าวจิยั วตัถุประสงคข์องการวจิยัและค าถามการวจิยั 
- 2. ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  
- 3. กรอบแนวคกิารวจิยัและสมมตฐิานการวจิยั (กรณีงานวจิยัเชงิคุณภาพสามารถปรบัเปลีย่นใหเ้หมาะสม

กบังานวจิยัทีจ่ดัท า) 
- 4. วธิกีารวจิยั 
- 5. ผลการวจิยั  
- 6. สรุปผลการวจิยั กลา่วถงึบทสรปุการวจิยั การประยกุตใ์ชง้านวจิยัในเชงิธุรกจิ ขอ้จ ากดัและวจิยัใน

อนาคต 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่3 ฉบบัที ่2 เดอืน เมษายน – มถุินายน 2560 หน้า 78 
 

- บรรณานุกรม (ตามรปูแบบการอา้งองิขา้งล่าง) 
- ภาคผนวก (ถา้ม)ี 
กรณีทีบ่ทความมหีวัขอ้ยอ่ย ใหใ้สห่มายเลข X.X เรยีงล าดบักนัไป ไมค่วรมหีวัขอ้ยอ่ยเกนิ 3 ล าดบัยอ่ย เชน่ 

X.X.X เป็นตน้ 
4. องคป์ระกอบของเน้ือหาในบทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ความยาวตน้ฉบบั 10-15 หน้า ล าดบั

หวัขอ้บทความมดีงัน้ี 
- ชื่อบทความ ไมย่าวเกนิไปแต่ครอบคลุมสาระทัง้เรือ่ง มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- ชื่อผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
- หน่วยงานทีส่งักดัของผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- บทคดัยอ่ และ Abstract  
- เน้ือหาบทคดัยอ่ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นการสรปุสาระส าคญัของเรื่องความยาวประมาณ 150-200 

ค า มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทา้ยภาษาองักฤษใหใ้ส ่e-mail ของ corresponding author กรณีมชีื่อ
ผูเ้ขยีนหลายคน 

- ค าส าคญั (ไมเ่กนิ 5 ค า) ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใหใ้สใ่ตเ้น้ือหาบทคดัยอ่ และ Abstract 
- เน้ือหาของบทความ 

- 1. บทน า กลา่วถงึเหตุผลและความจ าเป็นทีจ่ดัท าแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- 2. ภาพรวมองคก์ร  
- 3. การวเิคราะหอ์งคก์ร 
- 4. แผนกลยทุธท์ีเ่สนอแนะ 
- 5. สรุปผลแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
- บรรณานุกรม (ตามรปูแบบการอา้งองิขา้งล่าง) 
- ภาคผนวก (ถา้ม)ี 
กรณีทีบ่ทความมหีวัขอ้ยอ่ย ใหใ้สห่มายเลข X.X เรยีงล าดบักนัไป ไมค่วรมหีวัขอ้ยอ่ยเกนิ 3 ล าดบัยอ่ย เชน่ 

X.X.X เป็นตน้ 
5. องคป์ระกอบของเน้ือหาในบทความการพฒันาระบบสารสนเทศ ความยาวตน้ฉบบั 10-15 หน้า ล าดบัหวัขอ้

บทความมดีงัน้ี 
- ชื่อบทความ ไมย่าวเกนิไปแต่ครอบคลุมสาระทัง้เรือ่ง มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- ชื่อผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
- หน่วยงานทีส่งักดัของผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- บทคดัยอ่ และ Abstract  
- เน้ือหาบทคดัยอ่ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นการสรปุสาระส าคญัของเรื่องความยาวประมาณ 150-200 

ค า มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทา้ยภาษาองักฤษใหใ้ส ่e-mail ของ corresponding author กรณีมชีื่อ
ผูเ้ขยีนหลายคน 

- ค าส าคญั (ไมเ่กนิ 5 ค า) ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใหใ้สใ่ตเ้น้ือหาบทคดัยอ่ และ Abstract 
- เน้ือหาของบทความ 

- 1. บทน า กลา่วถงึเหตุผลและความจ าเป็นในการพฒันาระบบสารสเทศ 
- 2. ขอบเขตการท างานของระบบสารสนเทศ 
- 3. สถาปัตยกรรมของระบบทีพ่ฒันา 
- 4. สรุปผลระบบสารสนเทศ กลา่วถงึประโยชน์ของระบบทีพ่ฒันา 
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- บรรณานุกรม (ตามรปูแบบการอา้งองิขา้งล่าง) 
- ภาคผนวก (ถา้ม)ี 
กรณีทีบ่ทความมหีวัขอ้ยอ่ย ใหใ้สห่มายเลข X.X เรยีงล าดบักนัไป ไมค่วรมหีวัขอ้ยอ่ยเกนิ 3 ล าดบัยอ่ย เชน่ 

X.X.X เป็นตน้ 
6. องคป์ระกอบของเน้ือหาในบทความวชิาการและบทความเกีย่วกบังานสรา้งสรรค ์ความยาวตน้ฉบบั 10-15 หน้า 

ล าดบัหวัขอ้บทความมดีงัน้ี 
- ชื่อเรือ่งไมย่าวเกนิไปแต่ครอบคลุมสาระทัง้เรือ่ง มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- ชื่อผูเ้ขยีนและชื่อหน่วยงานหรอืสถาบนัทีส่งักดัเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ ชื่อผูเ้ขยีนไมต่อ้งใสต่ าแหน่ง

วชิาการ 
- บทคดัยอ่ และ Abstract  
- บทคดัยอ่ เป็นการสรปุสาระส าคญัของเรือ่งความยาวประมาณ 150-200 ค า มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

ทา้ยภาษาองักฤษใหใ้ส ่e-mail ของ corresponding author กรณีมชีื่อผูเ้ขยีนหลายคน 
- เน้ือหาของบทความ (บทความทีเ่ป็นงานแปลหรอืเรยีบเรยีงตอ้งบอกแหล่งทีม่าอยา่งละเอยีด) 
- การอา้งองิในเน้ือเรือ่งใชต้ามรปูแบบขา้งล่าง (ถา้ม)ี 

7. องคป์ระกอบของเน้ือหาในบทวจิารณ์หนงัสอื ความยาวตน้ฉบบั 2-4 หน้า ล าดบัหวัขอ้บทความมดีงัน้ี 
- ชื่อหนงัสอืทีว่จิารณ์ 
- ชื่อผูเ้ขยีนหนงัสอืทีว่จิารณ์และส านกัพมิพ์ 
- ชื่อผูว้จิารณ์และชื่อหน่วยงานหรอืสถาบนัทีส่งักดัเป็นภาษาไทย 
- เน้ือหาบทวจิารณ์หนงัสอื (กระชบัและไดใ้จความ) 

 

รปูแบบกำรอ้ำงอิง 
1. กำรอ้ำงอิงแบบแทรกในเน้ือหำ 

เป็นกำรระบุแหล่งอ้ำงอิงแบบย่อซ่ึงกำรอ้ำงอิงจะแยกพิจำรณำเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 
กรณีท่ี 1 ขอ้ความที่ผู้เขยีนคดัลอกมาจากขอ้เขยีนหรอืค าพูดของผู้อื่น เพื่อใช้ประกอบเน้ือเรื่องในวจิยั ต้องใส่

เครื่องหมายอญัประกาศ (Quotations) คู่ไวด้ว้ย เช่น "…………………." พรอ้มกบัอา้งองิแหล่งทีม่าของขอ้ความ ซึง่มี
รปูแบบ ดงัน้ี 

- ผูแ้ต่งคนเดียว ใหร้ะบุชื่อต่อดว้ยชื่อสกุลของผูแ้ต่ง ต่อดว้ยเครื่องหมายจุลภาค ปีทีพ่มิพ ์เครื่องหมายจุลภาค 
เลขที่หน้าอ้างอิง ส าหรบัเอกสารภาษาไทย ให้ระบุชื่อและนามสกุลของผู้แต่ง ส าหรบัเอกสารภาษาองักฤษ ให้ระบุ
นามสกุลของผูแ้ต่ง เชน่ (นงลกัษณ์ วริชัชยั, 2542, น. 3) หรอื (Weber, 1999, p. 234) 

- ผูแ้ต่งสองคน ใหร้ะบุชื่อและชื่อสกุลของผูแ้ต่งทัง้ 2 คน ทุกครัง้ทีม่กีารอา้งโดยใชค้ าวา่ “และ” ส าหรบัเอกสาร
ภาษาไทย  หรอื  “and”  เชื่อมชื่อสกุลของผูแ้ต่งส าหรบัเอกสารภาษา ต่างประเทศ เช่น (ผ่องพรรณ ตรยัมงคลกูล และ
สภุาพ ฉตัราภรณ์, 2545, น. 4-8) หรอื (Franz and Robey, 1984, p. 250) 

- ผู้แต่งสำมคนขึ้นไป  การอา้งถงึทุกๆ  ครัง้ใหร้ะบุชื่อและชื่อสกุลของผูแ้ต่งคนแรก แลว้ตามดว้ย  “และคณะ” 
ส าหรบัเอกสารภาษาไทย  และระบุเฉพาะชื่อสกุลของผูแ้ต่งคนแรก แลว้ตามดว้ย “et al.” ส าหรบัเอกสารภาษาองักฤษ 
เชน่ (สรุพงษ์ โสธนะเสถยีร และคณะ, 2545, น. 9-14) หรอื (Alexander et al., 2003, p. 154) 

- ผู้แต่งท่ีเป็นสถำบนั  ชื่อสถาบนัที่อ้าง  ระบุชื่อเต็มทุกครัง้  เช่น  (มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, คณะ
พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช,ี 2535, น. 12-23) 
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- ผู้แต่งคนเดียวเขียนเอกสำรหลำยเล่ม แต่ละเล่มพิมพ์ต่ำงปีกนั และต้องกำรอ้ำงถึง พร้อมกนั  ให้
เรยีงล าดบัเอกสารหลายเรื่องนัน้ไวต้ามล าดบัของปีทีพ่มิพ์  โดยใชเ้ครื่องหมาย  ;  คัน่ เช่น (สวุมิล วอ่งวาณิช, 2553, น. 
22; 2554, น. 90) หรอื (Benbasat, 1998, p. 283; 1999, p. 78) 

- ผูแ้ต่งคนเดียวเขียนเอกสำรหลำยเล่ม พิมพปี์ซ ำ้กนั ใหใ้ชอ้กัษรตวัแรกของชื่อเรื่อง เช่น ก ข ค ง เป็นตน้ 
ตามหลงัปีส าหรบัเอกสารภาษาไทยและใชต้วัอกัษรตวัแรกของชื่อเรือ่ง เช่น a b c d  เป็นตน้  ตามหลงัปีส าหรบั  เอกสาร
ภาษาต่างประเทศ  เช่น  (ศุภกิจ  วงศ์ววิฒัน์นนุกจิ,  2550ก, น.  22),  (ศุภกจิ  วงศ์ววิฒัน์นนุกิจ,  2550ข,  น.  22),  (Yin, 
1998a, p. 5-9) หรอื (Yin, 1998b, p. 31-40) 

- ผู้แต่งหลำยคน เอกสำรหลำยเร่ือง และต้องกำรอ้ำงอิงถึงพร้อมๆ กนั ใหร้ะบุชื่อผูแ้ต่งเรยีง ตามล าดบั
อกัษรคัน่ดว้ยเครื่องหมาย ; ส าหรบัเอกสารภาษาไทยและ ใหร้ะบุชื่อสกุลของผูแ้ต่งเรยีงตามล าดบั  อกัษรคัน่ดว้ย
เครือ่งหมาย ; ส าหรบัเอกสารภาษาองักฤษ เชน่ (ผอ่งพรรณ ตรยัมงคลกลู และสภุาพ ฉตัราภรณ์, 2545, น.  10;  สวุมิล 
วอ่งวาณิช, 2553, น. 45-50) หรอื (Weber et al., 1999, p. 180; Benbasat, 1998, p. 120) 

กรณีท่ี 2 ขอ้ความทีผู่เ้ขยีนประมวลมาจากขอ้เขยีนหรอืค าพดูของผูอ้ื่นเพือ่ใชป้ระกอบเน้ือเรือ่ง 
ในงานวจิยั ใหอ้า้งองิแหล่งทีม่าของขอ้มลูทีป่ระมวลมาโดยไม่ตอ้งใสเ่ครื่องหมายอญัประกาศคู่ ระหว่างขอ้ความ แต่ให้
อา้งองิแหลง่ทีม่าของขอ้ความซึง่มรีปูแบบเชน่เดยีวกบักรณีที ่1 โดยไม่ตอ้งใสเ่ลขหน้าทีอ่า้งองิ   

กรณีอ่ืนๆ กรณีทีไ่มไ่ดอ้่านบทความทีอ่า้งองิในบทความทีอ่่าน ใหร้ะบุชื่อผูแ้ต่งแลว้ตามดว้ย อา้งถงึใน    )กรณีเป็น
บทความภาษาไทย) สชุาต ิประสทิธิ ทรฐัสนิธุ์  (2554 อา้งถงึใน สรุพงษ์ โสธนะเสถยีร, 2554) หรอื as cited in เช่น (Yin, 

1998, as cited in Benbasat, 2002). 
2. กำรอ้ำงอิงในบรรณำนุกรม 

กรณีหนังสือ มรีปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผู้แต่ง (กรณีหนังสือภาษาไทย). (ปีที่พิมพ์). ชือ่หนังสือและล ำดับที ่(ตัวเอียง).  สถานที่พิมพ์: 

ส านกัพมิพห์รอืโรงพมิพ,์. 
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจุด) ผูแ้ต่ง (กรณีหนังสอืภาษาองักฤษ). (ปีที่พมิพ)์. ชือ่หนังสอืและ

ล ำดบัที ่(ตวัเอยีง). สถานทีพ่มิพ:์ ส านกัพมิพห์รอืโรงพมิพ,์. 
ตวัอยา่ง 
สชุาต ิประสทิธิ ทรฐัสนิธุ.์ (2544). ระเบยีบวธิกีำรวจิยัทำงสงัคมศำสตร.์ กรงุเทพฯ: บรษิทัเฟ่ืองฟ้า พริน้ติง้ จ ากดั. 
Weber, R. (1999). Information Systems Control and Audit. New Jersy: Prentice Hall. 
 
กรณีบทควำมในวำรสำร มรีปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผูแ้ต่ง (กรณีวารสารภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. ชือ่วำรสำร (ตวัเอยีง), ฉบบัที ่(เลม่ที)่, หน้า.  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจุด) ผูแ้ต่ง (กรณีวารสารภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ.  ชือ่

วำรสำร (ตวัเอยีง), ฉบบัที ่(เลม่ที)่, หน้า. 
ตวัอยา่ง 
วจันา รตันวร. (2548). ความลม้เหลวของสถาบนัการเงนิ. บรหิำรธุรกจิ, 12 (1), 50-55. 
Benbasat, I., Goldstein, D. K. and Mead, M. (1987). The Case Research Strategy in Studies of 

Information Systems. MIS Quarterly, 37(10), 369-386. 
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กรณีข้อมลูจำก Internet มีรปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. วนัเดอืนปีทีด่งึขอ้มลู, ชื่อ Web address.  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจุด) ผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. 

Retrieved month date, year, from http://Web address. 
ตวัอยา่ง 
วัจนา รัตนวร. (2548). ความล้มเหลวของสถาบันการเงิน. ดึงข้อมูลวันที่ 17 มีนาคม 2550, จาก 

www.bus.tu.ac.th. 
Grace Fleming. (2007). Choosing a Strong Research Topic. Retrieved January 12, 2009, from 

http://homeworktips.about.com/od/researchandreference/a/topic.htm. 
 
ในกรณีทีไ่มม่ชีื่อผูเ้ขยีนบทความ และไมม่ปีีใหอ้า้งองิดงัตวัอยา่งขา้งล่าง 
GVU’s 8th WWW user survey. (n.d.). Retrieved September 19, 2001, from 

http://www.cc.gatech.edu/gvu/user _surveys/survey-1997-10/. 
 
กรณีข้อมลูจำกสมัมนำทำงวิชำกำร มีรปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. ชือ่สมัมนำทำงวชิำกำร (ตวัเอยีง), สถานที,่ 

หน้า.  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจุด) ผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. ชือ่

สมัมนำทำงวชิำกำร (ตวัเอยีง), สถานที,่ หน้า. 
ตวัอยา่ง 
Bonoma, T. V. (1983). A Case Study in Case Research: Marketing Implementation. Proceedings of the 

National Academy of Sciences, USA, 89-102. 
 

กรณีข้อมลูจำกวิทยำนิพนธ ์มีรปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีที่พมิพ)์. ชือ่เรือ่งวทิยำนิพนธ์ (ตวัเอยีง). วทิยานิพนธ์ที่ยงัไม่ได้

ตพีมิพ,์ ชื่อมหาวทิยาลยั.  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามด้วยจุด) ผู้แต่ง (กรณีบทความภาษาองักฤษ). (ปีที่พมิพ์). ชือ่เรือ่ง

วทิยำนิพนธ ์(ตวัเอยีง). Unpublished doctoral dissertation, ชื่อมหาวทิยาลยั. 
ตวัอยา่ง 
Ross, D. F. (1990). Unconscious transference and mistaken identity: When a witness misidentifies a 

familiar but innocent person from a lineup. Unpublished doctoral dissertation, Cornell University, NY. 
 
กรณีข้อมลูจำกหนังสือรวมบทควำม มีรปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผู้แต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ใน ชื่อ ชื่อสกุลของบรรณาธิการ 

(บรรณาธกิาร), ชื่อหนงัสอืรวมบทความ (หน้า). ส านกัพมิพ.์  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจุด) ผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ)์. In ชื่อ (อกัษรตวั

แรกของชื่อตามดว้ยจุด) ชื่อสกุล (Ed.), ชื่อหนงัสอืรวมบทความ (หน้า). ส านกัพมิพ.์ 
ตวัอยา่ง 
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Benbasat, I. (1984). An Analysis of Research Methodologies. In F. Warren McFarlan (Ed.), The 
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