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เรยีน ผู้อ่านทุกท่าน 
 
วารสารฉบบันี้มบีทความวจิยัทีห่ลากหลายซึง่ประกอบด้วย งานวจิยัเชงิปรมิาณและคุณภาพ โดยบทความวจิยัเชิง
ปร ิมาณจะเกี่ยว ข้องกับ ประสิทธ ิภาพการปฏบิัต ิงานยุคด ิจ ิทลั  ระบบจ ัดการค่าน ้ าประปา และผลกระทบของ
ความสามารถของธุรกิจอจัฉรยิะและนวตักรรมการจดัการองค์กร ส่วนงานวจิยัเชงิคณุภาพจะเกีย่วข้องกับ ผลกระทบ
ของอตัลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์ตอ่อตัลกัษณ์ทางวชิาชพีในยุคดจิทิลั ซ ึง่ผู้สนใจสามารถน าแนวคดิไปต่อยอดได้ 
หวงัว่าผู้อ่านทุกท่านจะไดร้บัสาระและสามารถน าผลการวจิยันี้ไปปรบัใช้ให้เกดิประโยชน์ได้ตามความเหมาะสมต่อไป  
 
 

กองบรรณาธกิาร 
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วตัถปุระสงค ์
วารสาร JISB เป็นวารสารทางวชิารูปแบบวารสารอเิล็กทรอนิกส์ เพ ือ่เป็นแหล่งเผยแพร่ทางวชิาการและเป็นสื่อกลาง
แลกเปลีย่นความค ิดเห็นเชงิวชิาการของอาจารย์ นักวจิ ัย นักว ิชาการ และนักศึกษาทัง้ภายในและภายนอกคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ บทความทีร่ ับพจิารณาเผยแพร่วารสารครอบคลุมสาขา
เทคโนโลยสีารสนเทศ ทีเ่น้นการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ธุรกจิเป็นหลกั ผลงานทีจ่ะน ามาเผยแพร่ในวารสารนี้ ผ่าน
กระบวนการ Peer Review จากผูท้รงคณุวุฒจิ านวน 2 ท่าน เพือ่ให้วารสารมคีณุภาพระดบัมาตรฐานสากล สามารถ
น าไปอ้างองิได้ ประเภทของผลงานทีเ่ผยแพร่ประกอบดว้ย  
- บทความวจิยั เป็นผลงานทางวชิาการทีไ่ดร้บัการศกึษาคน้ควา้ตามระเบยีบวธิวีจิยัด้านเทคโนโลยสีนเทศทีเ่น้นทาง

ธุรกิจเป็นหลกั 
- บทความการวางแผนด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นผลงานวชิาการทีไ่ด้รบัการศึกษาค้นคว้าที่เน้นการน า

เทคโนโลยสีารสนเทศมาสรา้งกลยุทธ์ให้กับองค์กร 
- บทความด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นผลงานที่แสดงสิ่งประด ิษฐ์ ความก้าวหน้าทางว ิชาการ หร ือ

เสรมิสร้างองค์ความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่น้นทางธรุกจิเป็นหลกั 
- บทความวชิาการ เป็นผลงานทีเ่รยีบเรยีงจากเอกสารทางวชิาการ ซึง่เสนอแนวความคดิหรอืความรู้ทัว่ไปด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่ป็นประโยชน์กับธรุกจิ 
 
จงึขอเชญิขวนผู้สนใจจากสถาบนัและหน่วยงานตา่งๆ ส่งผลงานดงักล่าวข้างตน้ มาลงตพีมิพ์ในวารสาร JISB โดยไม่
ต้องเสยีค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ส ิ้น 
 

การเผยแพร่ 
เป็นวารสารอเิล็กทรอนิกส์ก าหนดการเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบบั 
- ฉบบัที ่1 เดอืนมกราคม – เมษายน  
- ฉบบัที ่2 เดอืนพฤษภาคม – สงิหาคม 
- ฉบบัที ่3 เดอืนกันยายน – ธนัวาคม  
โดยเผยแพร่ที ่http://jisb.tbs.tu.ac.th 
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บทคดัย่อ 

วตัถุประสงค์ของการวจิยันี้ เพ ือ่ศกึษา (1) ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานยุคดจิทิลัของผู้ประกอบ
วชิาชพีบญัช ี (2) การใช้เทคโนโลยใีนงานบญัชใีนงานบญัชกีับความพงึพอใจต่อผู้ประกอบวชิาชพีบญัชจีากการน า
เคร ือ่งมอืและเทคโนโลยมีาใช้ และ (3) ความรู้ความสามารถทางวชิาชพีของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชยุีคดจิทิลั งานวจิยันี้
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้จดัการฝ่ายบญัชบีรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์และนอกตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย ส านักงานบรกิารตรวจสอบบญัชแีละบรกิารท าบญัช ีในปี พ.ศ. 2563 ผลของการวเิคราะห์องคป์ระกอบท าให้ไดต้วั
แปร 33 ตวั จดักลุ่มได้เป็นห้าองค์ประกอบ คอื (1) การพฒันาความรู้ทางวชิาชพี (2) ความรู้ความสามารถเชงิเทคนคิ 
(3) ความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กร (4) การจดัการองค์กรและการสือ่สาร และ (5) ทัศนคตทิางวชิาชพีและ
จรรยาบรรณ เม ือ่น าทัง้ห้าองคป์ระกอบมาทดสอบสมมุตฐิานดว้ยวธิกีารวเิคราะห์การถดถอยพหุคณู ผลของค่าสถติจิาก
การวเิคราะห์ พบว่า ผู้ประกอบวชิาชีพบญัชีทีม่กีารพฒันาความรู้ทางวชิาชีพ ม ีความรู้ความสามารถเชงิเทคนิค 
พนักงานมคีวามผูกพนัต่อองค์กร มกีารจดัการองค์กรและการสือ่สาร และมทีศันคตทิางวชิาชพีและจรรยาบรรณใน
ระดบัมากจะมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานยุคดจิทิลัสูง นอกจากนี้  ผู้จดัการฝ่ายบญัชส่ีวนใหญ่มคีวามพงึพอใจระดบั
มากต่อผู้ประกอบวชิาชพีบญัชจีากการน าเคร ือ่งมอืและเทคโนโลยมีาใช้ รวมถงึมคีวามคาดหวงัในระดบัมากดา้นความรู้
ความสามารถทางวชิาชพี ได้แก่ ความรู้ความสามารถเชงิเทคนิค ทศันคตทิางวชิาชพีและจรรยาบรรณ ทกัษะทาง
วชิาชพีด้านความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและการสือ่สาร และทกัษะทางวชิาชพีดา้นการจดัการองค์กรตามล าดบั 
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Abstract 

The purposes of this quantitative research are (1) to study factors affect the digital-era job performance of 
accountants; (2) to study the use of technology in accounting work and the satisfaction of accountants by 
applying appropriate tools and technology and; (3) to study the digital-era professional competence of 
accountants. The research instrument is a questionnaire which was used to collect data from accounting 
managers of the listed and non- listed companies approved by the Securities and Exchange Commission; 
auditing firms; and accounting firms in 2020. The results reveal 33 variables consisting of five components 
which are (1) professional development (2) technical competence (3) employee engagement (4) organizational 
and communication and (5) professional attitudes and ethics. Furthermore, all five components were analyzed 
by the multiple regression analysis to find the correlation with the variables of digital-era job performance of 
professional accountants. The results show positive relationship of (1) professional development; (2) the 
technical competence; (3) the employee engagement; (4) the organizational and communication and; (5) the 
professional attitudes and ethics to high digital -era job performance of accountants. In addition, the most 
accounting managers have a high level of satisfaction by adopting tools and technology. They also have a high 
expectation of professional competencies in the technical competence, the professional attitudes and ethics, 
the professional skill, interpersonal and communication, and organizational.  

 
Keyword: Job performance; Digital-Era; Professional accountants; Professional competencies; Professional 

development  
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัและที่มาของปญัหาการวิจยั 

ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยงัมปัีญหาในด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวยั โดยผลลพัธ์ทางการศึกษาของเด็กวยั
เรยีนค่อนข้างต ่า การพฒันาความรูแ้ละทกัษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน การพฒันาจงึตอ้งให้ความส าคญักบัการ
วางรากฐานการพฒันาคนให้มคีวามสมบูรณ์ (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิส านัก
นายกรฐัมนตร,ี 2559) จากกระแสทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 (21th Century Skills) ก่อให้เกิดผลกระทบทางการศกึษา
และการจ้างงานเช่นกัน กล่าวคอื บณัฑติทีจ่บการศึกษาตอ้งมคีวามพร้อมทัง้ทกัษะทางวชิาการ ทกัษะทางวชิาชพี และ
ทกัษะการใช้ชวีติ พร้อมทัง้ความฉลาดทางสตปัิญญาและอารมณ์ (ส านักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา, 2560) นอกจากนี้  การก้าวกระโดดของเทคโนโลยนี าไปสู่การเป็นสงัคมดจิทิลั ท าให้เกดิ
ยุคอนิเทอร์เน็ตในทุกสิง่ทุกอย่าง ตลอดจนส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยดีจิทิลัในการสร้างมลูค่าเพ ิม่ทางธุรกจิ (ส านักงาน
ปลดักระทรวงศึกษาธกิาร กระทรวงศึกษาธกิาร, 2559) โดยทรพัยากรทีส่ าคญัส าหรบัการประสบความส าเร็จในการ
ออกแบบและการใช้กลยุทธ์การเปลีย่นแปลงองค์กรสู่ดจิทิลั คอื การมผีู้น าขององค์กรและพนักงานทีเ่ชีย่วชาญด้าน
เทคโนโลย ีรวมถงึหลากหลายของนวตักรรมดจิทิลัเทคโนโลยใีหม่ถอืเป็นพืน้ฐานส าคญัส าหรบัการเปลีย่นแปลงองคก์ร
สู่ดจิทิลั (ส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจดจิทิลั, 2560) ซ ึง่จากการประเมนิของสถาบนัวจิยัเพ ือ่การพฒันาประเทศไทย 
(2560) พบว่า ตลาดแรงงานในช่วง 10 ปีข้างหน้า แรงงานระดบักลางในสายวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะหว่างปี 
2558-2568 เตบิโตคอ่นข้างช้าหรอืเตบิโตเพยีงปีละสามหม ืน่คน    

การน าเทคโนโลยเีข้ามาใช้ในภาคผลติและบรกิาร ถอืเป็นความท้าทายผู้ประกอบวชิาชพีว ิชาชพีบญัชเีช่นกัน 
เน่ืองจากงานของผู้ประกอบวชิาชพีบัญชบีางส่วนถูกทดแทนโดยโปรแกรมซึง่สามารถจดัเตร ียมรายการปร ับปรุง
อตัโนมตั ิเช่น การค านวณทีซ่บัซ้อน การจดัเตรยีมรายการปรบัปรุงบางส่วน เป็นต้น ซึง่ส่งผลให้ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชี
ต้องปรบัเปลีย่นความรู้เกี่ยวกับการปฏบิตังิานดา้นควบคุมข้อมูลน าเข้าระบบ การตรวจสอบความถกูต้อง การตคีวาม
รายการค้า การวเิคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ รวมถงึระบบการควบคุมภายในของธุรกิจ (ราชติ ไชตรตัน์, 2563) ดงันัน้    
ผู้ประกอบวชิาชพีบญัชหีรอืองค์กรทีใ่ห้ความส าคญัทัง้ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบุคลากรควรได้รบัการฝกึอบรมจน
มทีกัษะและความสามารถทีจ่ะน าศาสตร์ของการวเิคราะห์ข้อมูลดงักล่าวเพือ่น าไปใช้ประโยชน์กับงานดา้นบญัชใีห้เกดิ
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลได้ ดงันัน้ จากทีก่ล่าวมาท าให้ผู้วจิยัสนใจศึกษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพการ
ปฏบิตังิานยุคดจิทิลัของผู้ประกอบวชิาชพีบญัช ีเพ ือ่สงัเคราะห์ข้อมูลความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวชิาชพีบญัชี
ในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร ตลอดจนใช้เคร ือ่งมอืและเทคโนโลยีใดบ้างกับงานบญัชีเพ ือ่ให้ผลการปฏิบตังิานม ี
ประสทิธภิาพมากขึ้น 
1.2 วตัถปุระสงค์ของการวิจยั 

งานวจิยัมวีตัถปุระสงค ์ดงันี้  
1. เพ ือ่ศึกษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานยุคดจิทิลัของผู้ประกอบวชิาชพีบญัชี 
2. เพ ือ่ศึกษาความรูค้วามสามารถทางวชิาชพีของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชยุีคดจิทิลั  
3. เพ ือ่ศึกษาการใช้เทคโนโลยใีนงานบญัชขีองผู้ประกอบวชิาชพีบญัชกีบัความพงึพอใจจากการน าเคร ือ่งมอืและ

เทคโนโลยมีาใช้ 
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2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
2.1 ทฤษฎีสถานการณ์ (Contingency theory) 

การจดัการองค์กรทีด่ขี ึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการด าเนินการขององค์กร หรอืประสทิธผิลของการจดัการขึ้นอยู่
กับสภาวะการณ์ภายใต้การด าเนินการ ซึง่การน าทฤษฎสีถานการณ์ไปใช้เน้นการเปลีย่นแปลงองค์กร ส าหรบัปัจจยั
สถานการณ์บางอย่างทัง้ปัจจยัภายในและภายนอกองคก์รสามารถส่งผลตอ่ผลการด าเนินงานขององค์กร ได้แก่ โมเดล
ธุรกิจ (Business model) วฒันธรรมองค์กร (Organization culture) และการจดัการคุณภาพโดยรวม (Total quality 
management) ปัจจุบนัองค์กรมโีมเดลธรุกิจทีเ่น้นด้านนวตักรรม รวมถงึการดแูลเอาใจใส่ตอ่ความต้องการของผูม้ส่ีวน
ได้เสยี ซ ึง่การพฒันาองค์กรให้เข้มแข็งโดยใช้การจดัการคุณภาพโดยรวมส่งผลต่อการปฏบิตังิานเช่นกัน (Ganescu, 
2012) 
2.2 ทฤษฎีความคาดหวงั (Expectancy theory)  

แนวคดิความสมัพนัธ์ระหว่างความคาดหวงั วธิกีาร และความรู้สกึ ซ ึง่ความคาดหวงัเป็นความเชือ่ทีว่่าการกระท า
และความพยายามของบุคคลจะส่งผลให้บรรลผุลการปฏบิตังิานทีต่้องการ ส่วนวธิกีาร (Instrumentality) เป็นความเชือ่
ทีว่่าบุคคลจะไดร้บัสิง่ผลตอบแทน เช่น การยอมรบัจากหวัหน้างาน การเล ือ่นต าแหน่ง เป็นต้น ถ้าปฏบิตังิานดว้ยความ
เพียรพยายามจนเกิดผลส าเร็จในการปฏบิัตงิานนั ้น และท้ายที่สุด ความรู้สกึ (Valence) เป็นคุณค่าทีบุ่คคลให้
ความส าคญักับรางวลัตอบแทนทีร่ะบุไว้หากบรรลุผลการปฏบิตังิานทีต่้องการ ดงันัน้ กล่าวได้ว่าระดบัของความเชือ่
สามารถส่งผลลพัธ์ หรอืความเชือ่นัน้สามารถน าไปสู่การบรรลุผลการปฏบิตังิานทีก่ าหนดไว้ หรอืคุณคา่ของผลรางวลั
ตอบแทนส่งผลต่อแรงจูงใจของบุคคลดว้ย (Vroom, 1964 as cited in Swain, et al., 2020) 
2.3 ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชียคุดิจิทลั (Digital-Era accountant) 

ความคาดหวงัต่อผู้ประกอบวชิาชพีบญัชเีม ือ่เทคโนโลยเีปลีย่นแปลงไปส่งผลให้ความตอ้งการข้อมูลจากทัง้ภายใน
และภายนอกองค์กรมคีวามหลากหลายมากขึ้น ซึง่ท าให้ทกัษะทีจ่ าเป็นส าหรบัผู้ประกอบวชิาชพีบญัชใีนทศวรรษหน้า 
ได้แก่ ความรู้ทีจ่ะดงึข้อมูลจ านวนมากออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ การใช้เคร ือ่งมอืเพ ือ่สนับสนุนการตดิตามและการ
วเิคราะห์ข้อมูลมาใช้งาน ต้องเป็นนักคดินอกกรอบ รวมถงึพฒันาและวจิยัมากขึ้น เพ ือ่สร้างมูลค่าเพ ิม่ให้แก่ชิ้นงาน
มากกว่าการลอกเลยีนผลงาน (คณะอนุกรรมการด้านงานต่างประเทศ สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชูปถมัภ์, 2559) 
การท างานด้านบญัชดี้วยเทคโนโลยใีหม่ เช่น (1) ปัญญาประดษิฐ์ (Artificial intelligence หรอื AI) มบีทบาทเข้ามาช่วย
ในด้านการบนัทกึรายการทางบญัชแีละใช้ดลุยพนิิจเบื้องตน้ในการแสดงและจดัประเภทรายการทางบญัช ี(2) บล็อกเชน 
(Blockchain) เป็นวธิกีารเก็บข้อมูลบญัชใีนฐานข้อมูลมลีกัษณะเป็นบล็อก เรยีงต่อกันเป็นสาย โดยแต่ละบล็อกจะมชุีด
ข้อมูลทีส่ามารถเชือ่มโยงไปยงับล็อกก่อนหน้าได้ (3) การท างานผ่านโปรแกรมบญัชทีีเ่ป็นระบบแบบคลาวด์ (Cloud) 
และ (4) การวเิคราะห์ข้อมูล (Data analytics) วเิคราะห์ข้อมูลเชงิธุรกจิทีน่อกเหนือจากข้อมูลทางการเงนิได้ เช่น การ
วเิคราะห์ข้อมูลพฤตกิรรมและการตดัสนิใจของผูบ้รโิภค การคาดการณ์แนวโน้มทีจ่ะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นต้น  

การพฒันาทกัษะโดยการเรยีนรู้วธิกีารท างานใหม่ๆ เช่น ผู้ประกอบวชิาชพีบญัชเีรยีนรู้วธิกีารน าระบบการท างาน
อตัโนมตัแิบบหุ่นยนต์ (Robotic process automation หรอื RPA) ในการจดัเตรยีมข้อมูลทางการเงนิลกัษณะแบบทนัท ี
(Real-time) ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทัง้ภายในและภายนอกองค์กร หรอืการพฒันาทกัษะใหม่และการพฒันาทกัษะทีสู่งขึ้น 
เช่น การเรยีนรู้ทกัษะวเิคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ่ (Big data) หรอืการใช้ปัญญาประดษิฐ์ เพ ือ่ตรวจสอบและประเมนิความ
เสีย่งในการทุจรติทางบญัช ีเป็นต้น (นภารตัน์ ศรวีรรณวทิย์, 2564) อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยไีด้เข้ามาแทนทีห่น้าที่
งานของผู้ประกอบวชิาชพีบญัชใีนบางงาน เช่น กรณีรูปแบบของงานมขีัน้ตอนชดัเจนและเป็นการท างานแบบซ ้าๆ ซึง่
เทคโนโลยเีข้ามามส่ีวนช่วยให้ผู้ประกอบวชิาชพีบญัชที างานได้มปีระสทิธภิาพมากขึ้น (ราชติ ไชยรตัน์ , 2564)  

นอกจากนี้  รูปแบบลกัษณะของงาน (Job characteristics model) เช่น รูปแบบงานทีม่คีวามซบัซ้อน มแีรงจูงใจ
ภายในและส่งผลให้ผลการปฏบิตังิานสูงขึ้น โดยรูปแบบลกัษณะของงานทีม่คีวามท้ายทายและซบัซ้อนมลีกัษณะส าคญั 
ได้แก่  ความหลากหลายของทักษะ (Skill variety) เอกลกัษณ์ของงาน (Task identity) นัยส าคญัของงาน (Task 
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significant) ความเป็นอสิระ (Autonomy) และการป้อนกลบั (Feedback) ซ ึง่ความซบัซ้อนของงานมคีวามส าคญัต่อ
องค์กรสมยัใหม่ (Contemporary organizations) เน่ืองจากเป็นรูปแบบของงานทีต่้องการความรู้ความเข้าใจ อกีทัง้งาน
ทีม่คีวามซบัซ้อนมากต้องใช้ทัง้เทคโนโลยทีีม่คีวามยดืหยุ่นและต้องใช้องค์ความรู ้ดงันัน้ รูปแบบงานทีม่คีวามซบัซอ้น
อาจปรบัปรุงผลการปฏบิตังิานของพนกังานโดยการจูงใจให้พนักงานสร้างสรรคน์วตักรรมทีจ่ าเป็นเพ ือ่จดัการกับความ
ไม่แน่นอนและความท้าทายในงานด้วย (Choi & Chae, 2018) 
2.4 ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ (Professional competencies) 

การศึกษาด้านการบญัชกีับวชิาชพีบญัชมีคีวามสมัพนัธ์กันอย่างใกล้ชดิ กล่าวคอื การศึกษาดา้นการบญัชเีป็นการ
เชือ่มโยงกระบวนการศึกษากับมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหร ับผู้ประกอบว ิชาชพีบญัช ี (International 
education standards หรอื IES) ในปี 2557 มาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศโดยสหพนัธ์นักบญัชรีะหว่างประเทศ
ได้พฒันามาตรฐานการศึกษาส าหรบัผู้ประกอบวชิาชพีบญัชใีนด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านความรู้ความสามารถเชงิเทคนคิ 
(Technical competence) ด้านทกัษะทางวชิาชพี (Professional skills) และด้านค่านิยม จรรยาบรรณ และทศันคตทิาง
วชิาชพี (Professional value, ethics, and attitudes) (สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชูปถมัภ์, 2559 และ สภาวชิาชพี
บญัช ีในพระบรมราชูปถมัภ์, 2548)  

ความรู้ความสามารถเป็นกรอบแนวคดิเกี่ยวกบัคุณลกัษณะของพนักงานทีม่กีระบวนการทางปัญญา (Cognitive) 
อารมณ์ความรู้สกึ (Emotional) และแรงจูงใจในการท างานให้มปีระสทิธภิาพ กล่าวคอื ความสามารถของบุคคลเป็น
ผลกระทบร่วมกันของความรู้ ทกัษะ และทศันคต ิซึง่ความรู้เป็นความเข้าใจของบุคคลเป็นผลจากข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบั
งาน ประสบการณ์ และอืน่ๆ ส่วนทกัษะเป็นความสามารถของบุคคลซึง่เกิดจากการปฏบิตัไิปสู่ระดบัความเชีย่วชาญ 
ในขณะทีท่ศันคตคิรอบคลุมความคดิเกีย่วกับงาน ความรู้สกึ รวมถงึแรงจูงใจ (Khan, et al., 2015) จากการศกึษาของ 
Mamun, et al. (2019) พบว่า ความสามารถ ทกัษะ และเครอืข่ายความสมัพนัธข์องผู้ประกอบการส่งผลทางบวกตอ่ผล
การด าเนินงานของธุรกจิ โดยความสามารถเป็นลกัษณะเฉพาะทีแ่สดงถงึสมรรถนะของผูป้ระกอบการในการปฏบิตังิาน 
ส่วนทกัษะหรอืความรู้ความช านาญทีก่ าหนดขึ้นและด าเนินการมผีลให้ธุรกจิประสบความส าเร็จ ส่วนการสรา้งเครอืข่าย 
คอื ความสามารถในการจดัการเครอืข่ายทีม่คีวามเกีย่วพนัโดยตรงกับฝ่ายอืน่ๆ อกีทัง้การสร้างเครอืข่ายท าให้สามารถ
จ ัดการกับสภาพแวดล้อมที่เป็นพลวตัรและสภาวะการณ์ที่แตกต่างกันของผู้ประกอบการโดยการสร้างเครอืข่าย           
มนีัยส าคญัต่อการเร ิม่ตน้การเตบิโตและการพฒันาธรุกจิดว้ย 
2.5 การพฒันาความรูท้างวิชาชีพ (Professional development) 

การรกัษาความรู้ความสามารถทางวชิาชพีเป็นสิง่ทีผู่้ประกอบวชิาชพีบญัชตี้องตระหนักอยู่เสมอ รวมถงึความ
เข้าใจในพฒันาการของวธิปีฏบิตัขิองว ิชาชพีและของธุรกิจทีเ่กี่ยวข้อง การพฒันาความรู้ต่อเน่ืองท าให้ผู้ประกอบ
ว ิชาชีพต้องพัฒนาและร ักษาไว้ซ ึ่งความรู้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานภา ยใต้สภาพแวดล้อมของวชิาชพี            
(สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชูปถมัภ์, 2561) นอกจากนี้  ผู้ประกอบวชิาชพีบญัช ีอาจไดร้บับทบาทใหมร่ะหวา่งการ
ประกอบวชิาชพีซึง่ต้องการความรู้ความสามารถใหม ่ดงันัน้การพฒันาความรู้ตอ่เน่ืองทางวชิาชพีจงึมบีทบาทส าคญัใน
การส่งเสรมิให้ผู้ประกอบวชิาชพีบญัชพีฒันาและธ ารงไว้ซ ึง่ความรู้ความสามารถเยีย่งผู้ประกอบวชิาชพีทีเ่กี่ยวข้องกบั
บทบาทของตน อกีทัง้การพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวชิาชพีเป็นองค์ประกอบส าคญัในการด ารงไวซ้ ึง่ความม ัน่ใจและ
ความเชือ่ม ัน่ของสาธารณชนดว้ย  

จากศึกษาของ Lee and Lee (2018) พบว่า ความพงึพอใจในงานและความผกูพนัตอ่องคก์รเป็นปัจจยัส่วนบุคคลที่
ส่งผลอย่างมนีัยส าคญัต่อผลการปฏบิตังิานผ่านการพฒันาอาชพี อกีทัง้การให้ค าปรกึษา หรอืการให้ค าแนะน าเป็น
ปัจจยัด้านองค์กรทีม่อีทิธพิลต่อการปรบัปรุงผลการปฏบิตังิานผ่านการพฒันาอาชพีเช่นกัน นอกจากนี้  Park, et al. 
(2018) พบว่า การสนับสนุนผู้บงัคบับญัชาในการฝึกอบรมส่งผลทางตรงต่อแรงจูงใจในการเรยีนรู้ทัง้การตระหนกัถงึ
ความต้องการในการพฒันา และแรงจูงใจในการเรยีนรู้ส่งผลอย่างม ีนัยส าคญัต่อการเตร ียมพร้อมในการฝึกอบรม 
แรงจูงใจภายหลงัการอบรม และผลการปฏบิตังิาน นอกจากนี้  การเพิม่ประสทิธผิลของโปรแกรมการเรยีนรู้โดยมุ่งเน้น

https://www.emerald.com/insight/search?q=Sunyoung%20Park
https://www.emerald.com/insight/search?q=Sunyoung%20Park
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ไปทีก่ารพฒันากลไกในการสนับสนุนของผู้บงัคบับญัชา ซึง่การสนับสนุนดงักล่าวสามารถเพิม่แรงจูงใจในการเรยีนรู้
ของพนักงานจะส่งผลในเชงิบวกตอ่ปัจจยัอืน่ๆ ทีอ่าจน าไปสู่การเพิม่ประสทิธภิาพในทีสุ่ด  
2.6 ความผกูพนัของพนักงานต่อองค์กร (Employee engagement) 

ความผูกพนัต่อองค์กร (Organization commitment) เป็นการรบัรู้ของพนักงานเกี่ยวกับวตัถุประสงค์ขององคก์ร
และความพยายามทีพ่นักงานจะท าให้บรรลุวตัถุประสงค์ ซึง่แนวคดิของความผูกพนัตอ่องค์กรประกอบด้วยสามดา้น 
คอื ด้านความรู้สกึ ด้านความตอ่เน่ือง และด้านมาตรฐานทางสงัคม (Allen & Meyer, 1990 as cited in Moqbel et al., 
2013) สอดคล้องกบัการศกึษาของ Moqbel et al. (2013) พบว่า ความผกูพนัตอ่องคก์รส่งผลทางบวกต่อการปฏบิตังิาน 
อาจกล่าวไดว้่าพนักงานทีม่คีวามรูส้กึผกูพนักบัองคก์รมแีนวโน้มในการท างานอย่างทุ่มเท 

ความผูกพนัของพนักงานเป็นความรู้สกึของพนักงานต่อองค์กรวา่เขามคีวามสุขทีไ่ด้ท างานมคีวามภูมใิจตอ่องคก์ร 
และงานทีท่ ามคีุณค่าพร้อมทีจ่ะทุ่มเททัง้แรงกายแรงใจให้อย่างเต็มความสามารถซึง่เป็นปัจจยัส าคญัให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายด้านการเงนิ สนิค้าและบรกิารทีม่คีุณภาพ ลูกค้ามคีวามพงึพอใจกลบัมาใช้บรกิารและบอกตอ่ รวมถงึท าให้
พนักงานสามารถคดิสนิค้าและบรกิารใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง (ธนู หนิทอง, 2557) จากการศึกษาของ Karatepe and 
Aga (2015) พบว่า ความผกูพนัของพนักงานส่งผลทางบวกต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน กล่าวคอื ความผกูพนัของ
พนักงานทีม่ตี่อองค์กร มคีวามส าคญัต่อการน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ และเป็น
เคร ือ่งมอืในการพยากรณ์พฤตกิรรมของบุคลากรได้ เช่น พฤตกิรรมการขาดงาน (Absenteeism) และพฤตกิรรมการ
ลาออกของพนักงาน (Employee turnover) เพราะบุคลากรทีม่คีวามผกูพนัต่อองคก์รในระดบัสูงมกัมแีนวโน้มในการ
ปฏบิตังิานกับองค์กรนานและเต็มใจท างานอย่างเต็มความรูค้วามสามารถมากกว่าบุคลากรทีม่คีวามผกูพนัต่อองคก์รใน
ระดบัน้อย 
2.7 ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน (Job performance) 

จากการศึกษาของ Borman and Motowidlo (1997) as cited in Yang and Hwang (2014) แบ่งประสทิธภิาพการ
ปฏบิตังิานเป็น 2 ประเภท คอื ประสทิธภิาพของงานตามหน้าที ่ (Task performance) กับประสทิธภิาพของงานตาม
บรบิท (Contextual performance) ประสทิธภิาพของงานตามหน้าที ่คอื การปฏบิตังิานตามบทบาทแบบด ัง้เดมิ ซ ึง่เป็น
องค์ประกอบพื้นฐานทีส่ าคญัมากในการประเมนิผลการปฏบิตังิาน กล่าวคอื การประเมนิผลเกีย่วข้องโดยตรงกบัผลลพัธ์
ของงานและมคีวามสมัพนัธ์โดยตรงกับประสทิธผิลของงานซึง่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ส่วนประสทิธภิาพการ
ปฏบิตังิานตามบรบิท คอื บุคลกิภาพเฉพาะบุคคลและไม่เกี่ยวข้องกับความคาดหวงัในบทบาทหน้าที ่ได้แก่ การเป็น
อาสาสมคัรเพือ่ด าเนินกิจกรรมทีไ่ดเ้ป็นส่วนหนึ่งของงาน หรอืกิจกรรมทีน่อกเหนือจากงาน การช่วยเหลอืและร่วมมอื
กับคนอืน่ในองคก์รเพือ่ให้งานส าเรจ็ลุลว่ง 

ส าหรบัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของผู้สอบบัญชรี ับอนุญาต คอื คุณภาพของการตรวจสอบบญัช ี ในขณะที่
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานต ่า เช่น การกระท าทีอ่าจท าให้มข้ีอผดิพลาดเกดิขึ้น การกระท าทีท่ าให้เกดิภาระผกูพนัตาม
กฎหมาย และการกระท าทีท่ าให้สูญเสยีความน่าเชือ่ถอื (Kalbers, 2008) กล่าวได้ว่า ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานผู้
ประกอบวชิาชพีบญัช ี คอื คุณภาพของงานทีม่คีวามน่าเชือ่ถอื และปราศจากข้อผดิพลาด ซึง่ลกัษณะของข้อมูลทาง
การเงนิทีม่ปีระโยชน์ส าหรบันักลงทุน ผู้ให้กู้และเจ้าหนี้อ ืน่ทัง้ในปัจจุบนัและทีอ่าจจะเกิดขึ้นในอนาคต ต้องเป็นข้อมลู
ทางการเงนิทีม่คีวามเกี่ยวข้องกบัการตดัสนิใจและเป็นตวัแทนอนัเทีย่งธรรม อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทางการเงนิสามารถ
เพิม่ประโยชน์ได้มากขึ้นถ้าประกอบด้วย ความสามารถเปรยีบเทยีบได้ ความสามารถพสูิจน์ยนืยนัได้ ความทนัเวลา 
และความสามารถเข้าใจได้ (สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชูปถมัภ์, 2562) 
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3. กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจยั 
จากทฤษฎแีละการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้องเพือ่ก าหนดปัจจยัและอธบิายผลกระทบของประสทิธภิาพการ

ปฏบิตังิานยุคดจิทิลัของผู้ประกอบวชิาชพีบญัช ี(Borman & Motowidlo (1997) as cited in Yang & Hwang, 2014; Xu 
& Ye, 2014; Mamun et al., 2019; Moqbel et al., 2013; Karatepe & Aga, 2015; Lee & Lee, 2018; สภาว ิชาชีพ
บญัช ีในพระบรมราชูปถมัภ์, 2562) สามารถสรุปปัจจยัทีเ่กี่ยวข้องเป็นสามปัจจยั ได้แก่ ความรู้ความสามารถทาง
วชิาชพี การพฒันาความรู้ทางวชิาชพี และความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กร ดงัภาพที ่1 
 

 
ภาพที ่1  กรอบแนวคดิการวจิยั 

 
ความรู้ความสามารถทางวชิาชพีเป็นคุณลกัษณะของพนักงานทีม่กีระบวนการทางปัญญา อารมณ์ ความรู้สกึ 

รวมถงึแรงจูงใจในการท างานให้มปีระสทิธภิาพ กล่าวคอื ความสามารถของบุคคลเป็นผลกระทบร่วมกันของความรู้ 
ทกัษะ และทศันคต ิซึง่ความรู้เป็นความเข้าใจของบุคคลเป็นผลจากข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับงาน ประสบการณ์ และอืน่ๆ 
ส่วนทกัษะเป็นความสามารถของบุคคลซึง่เกดิจากการปฏบิตัไิปสู่ระดบัความเชีย่วชาญ ในขณะทีท่ศันคต ิจะครอบคลมุ
ความคดิเกี่ยวกับงาน ความรู้สกึ รวมถงึแรงจูงใจ (Khan et al., 2015) รูปแบบของงานทีต่้องการความรู้ความเข้าใจ 
รวมทัง้รูปแบบของงานทีม่คีวามซบัซ้อนมากต้องใช้ทัง้เทคโนโลยทีีม่คีวามยดืหยุ่นและต้องใช้องค์ความรู้ควบคู่กัน 
(Choi and Chae, 2018) จากการศึกษาของ Mamun, et al. (2019) พบว่า ความสามารถ ทักษะ และเครอืข่าย
ความสมัพนัธ์ของผูป้ระกอบการส่งผลทางบวกตอ่ผลการด าเนินงานของธุรกจิ ดงันัน้ ท าให้สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิาน
ได้ดงันี้ 

 
สมมุติฐานที ่ 1 : ความรู้ความสามารถทางวชิาชพีส่งผลทางบวกตอ่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานยุคดจิทิลั

ของผู้ประกอบวชิาชพีบญัช ี
 

การพฒันาความรู้ต่อเน่ืองท าให้ผูป้ระกอบวชิาชพีต้องพฒันาและรกัษาไว้ซ ึง่ความรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิาน
ภายใต้สภาพแวดล้อมของวชิาชพี (สภาวชิาชพีบญัช ี ในพระบรมราชูปถมัภ์, 2561) จากศึกษาของ Lee and Lee 
(2018) พบว่า ความพงึพอใจในงานและความผูกพนัตอ่องค์กรเป็นปัจจยัด้านส่วนบุคคลทีส่่งผลอย่างมนียัส าคญัตอ่ผล
การปฏบิตังิานผ่านการพฒันาอาชพี นอกจากนี้  Park et al. (2018) พบว่า การสนับสนุนผู้บงัคบับญัชาในการฝกึอบรม
ส่งผลทางตรงต่อแรงจูงใจในการเรยีนรู้ทัง้การตระหนักถงึความตอ้งการในการพฒันา และแรงจูงใจในการเรยีนรู้ส่งผล

https://www.emerald.com/insight/search?q=Sunyoung%20Park
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อย่างมนีัยส าคญัต่อการเตรยีมพร้อมในการฝึกอบรม แรงจูงใจภายหลงัการอบรม และผลการปฏบิตังิาน ดงันัน้ ท าให้
สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานไดด้งันี้ 

 
สมมุติฐานที ่ 2 : การพฒันาความรูท้างวชิาชพีส่งผลทางบวกต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานยุคดจิทิลัของผู้

ประกอบวชิาชพีบญัช ี
 

ความผูกพนัของพนักงานเป็นการวดัความผูกพนัหรอืความรู้สกึของบุคลากรตอ่องคก์รว่าเขามคีวามสุขทีไ่ดท้ างาน 
มคีวามภูมใิจต่อองค์กร และงานทีท่ ามคีุณค่าพร้อมทีจ่ะทุ่มเททัง้แรงกายแรงใจให้อย่างเต็มความสามารถ และเป็น
ปัจจยัส าคญัท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายด้านการเงนิ สนิค้าและบรกิารมคีณุภาพ ลูกค้าพงึพอใจ กลบัมาใช้บรกิารและ
บอกต่อ รวมถงึท าให้พนักงานสามารถคดิสนิคา้และบรกิารใหม่ๆ  ได้อย่างต่อเน่ือง  (ธนู หนิทอง, 2557) จากการศกึษา
ของ Karatepe and Aga (2015) พบว่า ความผูกพนัของพนักงานส่งผลทางบวกต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานและ
สอดคล้องกับการศกึษาของ Moqbel et al. (2013) เช่นกัน ดงันัน้ ท าให้สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานได้ดงันี้ 

 
สมมุติฐานที ่ 3 : ความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กรส่งผลทางบวกตอ่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานยุคดจิทิลั

ของผู้ประกอบวชิาชพีบญัช ี
 

4. วิธีการวิจยั 
การวจิยัคร ัง้นี้ เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ เพือ่ศึกษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานยุคดจิทิลัของ       

ผู้ประกอบวชิาชพีบญัช ีเคร ือ่งมอืทีใ่ช้ในงานวจิยัคอื แบบสอบถามทีพ่ฒันาจากทฤษฎแีละการทบทวนวรรณกรรมทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศทีเ่กีย่วข้อง (Karatepe & Aga, 2015; Kalbers, 2008; สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์, 
2559) โดยผู้วจิยัได้น าแบบสอบถามไปทดสอบกับผู้มปีระสบการณ์เพือ่ให้ความเห็นและปรบัปรุงแบบสอบถามให้ม ี
ความสมบูรณ์มากยิง่ขึ้น หลงัจากนัน้ผู้วจิยัได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างผู้บงัคบับญัชาหรอืผู้บรหิา รของ         
ผู้ประกอบวชิาชพีบญัชทีีท่ างานในบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส านักงานบรกิารตรวจสอบ
บญัช ีส านักงานบรกิารท าบญัช ีและธุรกิจทีผ่่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจจากกรมพฒันาธุรกิจการค้ารวมทัง้ส ิน้ 
400 คน จากนัน้น าข้อมูลทีไ่ด้มาวเิคราะห์ทางสถติดิ้วยค่าร้อยละ วเิคราะห์องค์ประกอบ และวเิคราะห์การทดสอบ
ความสมัพนัธ์ตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตาม การตอบแบบสอบถามแบ่งเป็นการเลอืกระดบัความคาดหวงัและระดบัความ
พงึพอใจต่อผู้ประกอบวชิาชพีบญัชใีนลกัษณะการประเมนิค่า แบ่งเป็นห้าระดบัต ัง้แต่น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก 
และมากทีสุ่ด  

 
5. ผลการวิจยั 
5.1 การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติเชิงพรรณนา  

งานวจิยันี้ เก็บข้อมูลจากผูจ้ดัการฝ่ายบญัชบีรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส านักงานบรกิาร
ตรวจสอบบญัช ีส านักงานบรกิารท าบญัช ีและธุรกิจทีผ่่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกจิจากกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
ซ ึง่ได้จดัส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ในช่วงเดอืนมถินุายถงึเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2563 เม ือ่ส ิ้นสุดระยะเวลาทีก่ าหนดม ี
ผู้ตอบส่งแบบสอบถามกลบัคนืมารวม 86 ชุด หรอืคดิเป็นร้อยละ 21.5 ของจ านวนกลุ่มตวัอย่างทีส่ามารถน ามาใช้ใน
การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถติ ิผลการทดสอบทางสถติเิบื้องต้นพบวา่ข้อมูลมกีารกระจายในลกัษณะปกต ิและมกีารแจก
แจงของข้อมูลดงันี้   
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กลุ่มตวัอย่างทีต่อบแบบสอบส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นร้อยละ 73.3 มอีายุระหว่าง 41-50 ปี คดิเป็นร้อยละ 
32.6 การศึกษาระดบัปรญิญาโท คดิเป็นร้อยละ 51.2 ผู้ประกอบวชิาชพีบญัชทีีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ท า
บญัชบีรษิัทในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย คดิเป็นร้อยละ 46.4 ด ารงต าแหน่งผู้จดัการฝ่ายบญัช ีคดิเป็นร้อยละ 
44 มปีระสบการณ์ท างานในต าแหน่งปัจจุบนัมากกวา่ 21 ปี คดิเป็นร้อยละ 36 ประเภทของธุรกิจเป็นบรษิทัจดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัย์และนอกตลาดหลกัทรพัย์ คดิเป็นร้อยละ 60.2 จ านวนผู้ประกอบวชิาชพีบญัชใีนบรษิัทน้อยกว่า     
20 คน คดิเป็นร้อยละ 51.2 การปฏบิตังิานมกีารใช้เทคโนโลยกีับงานบญัช ี คดิเป็นร้อยละ 97.5 บรษิัทมรีายได้รวม
ส าหรบัปีน้อยกว่า 500 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 42.2 และบรษิทัสนับสนุนให้ผู้ประกอบวชิาชพีบญัชฝีึกอรบมเพือ่พฒันา
ความรู้ต่อเน่ืองและออกคา่ใช้จ่ายให้ทัง้หมดคดิเป็นร้อยละ 85.4    

นอกจากนี้  จากการวเิคราะห์ค่าเฉล ีย่ความความคาดหวงักับความพงึพอใจตอ่ความรู้ความสามารถทางวชิาชพีของ
ผู้ประกอบวชิาชพีบญัช ี พบว่า ผู้จดัการฝ่ายบญัชมีคีวามคาดหวงัในความรู้ความสามารถทางวชิาชพีของผู้ประกอบ
วชิาชพีบญัชใีนด้านความรู้ความสามารถเชงิเทคนิคในระดบัมากเกี่ยวกับการจดัท างบการเงนิตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิหรอืมาตรอืน่ทีเ่กีย่วข้อง (ค่าเฉล ีย่ 4.576) ดงัตารางที ่1  

 
ตารางที ่1 ความคาดหวงักับความพงึพอใจตอ่ความรู้ความสามารถทางวชิาชพีของผู้ประกอบวชิาชพีบญัช ี

ล าดบั 
ความรู้ความสามารถ

ทางวิชาชีพ  
เรื่อง 

ค่าเฉลี่ย
ความ
คาดหวงั 

ค่าเฉลีย่
ความ
พึง

พอใจ 

1 
ความรู้ความสามารถเชงิ
เทคนิค 

การจดัท างบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิหรอืมาตรฐานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 

4.576 4.014 

2 
ทศันคตทิางวชิาชพีและ
จรรยาบรรณ 

การประยุกต์ใช้หลกัการพื้นฐานของจรรยาบรรณ เช่น 
ความซือ่สตัย์สุจรติ 

4.566 4.143 

3 
ทกัษะทางวชิาชพีด้าน
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลและการสือ่สาร 

การให้ความรว่มมอืและท างานเป็นทมีเพ ือ่ปฏบิตังิาน
ให้บรรลุเป้าหมายองค์กร 

4.558 4.097 

4 
ความรู้ความสามารถเชงิ
เทคนิค 

ความรู้เร ือ่งข้อก าหนดและการปฏบิตัติามระบบการ
จดัเก็บภาษีอากรของกรมสรรพากร 

4.542 3.841 

5 
ความรู้ความสามารถเชงิ
เทคนิค 

การน าเทคโนโลยมีาประยุกตใ์ช้กบังานบญัช ีเช่น 
SAP, ERP, Excel 

4.529 3.746 

6 
ทกัษะทางวชิาชพีด้าน
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลและการสือ่สาร 

การสือ่สารอย่างชดัเจนและกระชบัเม ือ่น าเสนอ 
อภปิราย และรายงานในรูปแบบทีเ่ป็นลายลกัษณ์
อกัษร 

4.512 3.972 
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ตารางที ่1 ความคาดหวงักับความพงึพอใจตอ่ความรู้ความสามารถทางวชิาชพีของผู้ประกอบวชิาชพีบญัชี (ต่อ) 

ล าดบั 
ความรู้ความสามารถ

ทางวิชาชีพ  
เรื่อง 

ค่าเฉลี่ย
ความ
คาดหวงั 

ค่าเฉลีย่
ความ
พึง

พอใจ 

7 
ทกัษะทางวชิาชพีด้าน
การจดัการองค์กร 

การปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมายตามแนวปฏบิตัทิ ี่
ระบุไว้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

4.482 4.043 

8 
ความรู้ความสามารถเชงิ
เทคนิค 

ความสามารถตคีวามงบการเงนิและการเปิดเผย
ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้อง 

4.471 3.859 

9 ความรู้ความสามารถเชงิ
เทคนิค 

การวเิคราะห์ข้อมลูทางการเงนิและข้อมูลทีไ่ม่ใช่
ข้อมูลทางการเงนิเพ ือ่น าเสนอข้อมูลส าหรบัการ
ตดัสนิใจด้านการบรหิาร 

4.447 3.704 

10 
ทศันคตทิางวชิาชพีและ
จรรยาบรรณ 

การวเิคราะห์ผลทีต่ามมาของพฤตกิรรมทีผ่ดิ
จรรยาบรรณ 

4.446 3.971 

5.2 วิเคราะห์การใช้เทคโนโลยใีนงานบญัชีของผู้ประกอบวิชาชีพบญัช ี
จากการวเิคราะห์ข้อมูลทางสถติเิชงิพรรณนาพบวา่บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์และนอกตลาดหลกัทรพัย์  

เช่น ธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค พฒันาอสงัรมิทรพัย์ เกษตรและอุสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยแีละการสือ่สาร 
เป็นต้น ส านักงานบรกิารตรวจสอบบญัช ี และส านักงานบรกิารท าบญัชส่ีวนใหญ่ใช้เทคโนโลยกีับงานบัญชคี ิด เป็น     
ร้อยละ 97.5 รวมถงึใช้เทคโนโลยใีนงานบัญชีที่หลากหลาย (ตารางที ่2) เม ื่อวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของการใช้
เทคโนโลยใีนงานบญัชขีองผู้ประกอบวชิาชพีบญัชกีับความพงึพอใจจากการน าเคร ือ่งมอืและเทคโนโลยมีาใช้ (ตารางที ่
3) จากผลลพัธ์แสดงค่าสถติทิดสอบ Chi-Square test คอื Pearson Chi-Square เท่ากับ 11.550 และค่า Asymptotic 
Significance (2-sided) เท่ากับ 0.021 ซึ่งน้อยกว่าระดบันัยส าคญัที่ก าหนด (α = 0.05) หมายความว่า การใช้
เทคโนโลยใีนงานบญัชขีองผู้ประกอบวชิาชพีบญัชกีับความพงึพอใจจากการน าเคร ือ่งมอืและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมมา
ใช้แตกต่างกัน กล่าวคอื ผู้จดัการฝ่ายบญัชส่ีวนใหญ่มคีวามพงึพอใจจากการน าเคร ือ่งมอืและเทคโนโลยมีาใช้ของผู้
ประกอบวชิาชพีบญัชใีนระดบัมาก คดิเป็นร้อยละ 39.4 
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ตารางที ่2 การใช้เทคโนโลยใีนงานบญัชขีองผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ี

ERP โปรแกรมบญัชี อ่ืนๆ  

BC365 ACL (Audit Command Language) Business Intelligence (BI) 

ERP on Window online Express Excel 

Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Formula Excel Analytics 

Optical character recognition 
(OCR) 

QuickBooks 
Gateway Payment (Online 
payment) 

ORACLE Xero HMS 

Power BI   Microsoft Office 

Python   RMS 

Sage300 
  

Robotic Process Automation 
(RPA) 

SAP   Smartsheet 

SAP Business One    TR cloud 

SQL   ระบบปฏบิตักิารบนคลาวด์ 

BPIC     
 

ตารางที ่3 การใช้เทคโนโลยใีนงานบญัชขีองผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชกีบัความพงึพอใจจากการน าเคร ือ่งมอืและ 
เทคโนโลยมีาใช้ 

รายการ ความพึงพอใจจากการน าเครือ่งมือและเทคโนโลยีมาใช้ Chi-
Square 

(Sig) 
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ใช้เทคโนโลย ี
(n=64) 

3.0% 9.1% 33.3% 39.4% 12.1% 
11.550 
(0.021) ไม่ใช้เทคโนโลย ี

(n=2) 
    3.0% 

หมายเหตุ : ในวงเล็บคอืค่าระดบันัยส าคญัทางสถติ ิ(p < 0.05) 
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5.3 การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติเชิงอ้างอิง  
งานวจิยันี้จดักลุ่มปัจจยัโดยใช้สถติแิบบการวเิคราะห์องคป์ระกอบ และจากการตรวจสอบข้อมูลในขัน้แรกโดยการ

วดัค่าสหสมัพนัธ์ระหว่างตวัวดัทัง้หมดพบว่าตวัวดัทีใ่ช้วดัตวัแปรเดยีวกนัส่วนใหญ่มคีวามสมัพนัธเ์กินกวา่ 0.30 และ
ขัน้ตอนที่สองท าการสกัดปัจจยัแบบ Principle component analysis โดยหมุนแกนด้วยวธิ ีVarimax เพ ื่อเปล ีย่น
ต าแหน่งของข้อมูลตวัแปรให้สมัพนัธ์กับองค์ประกอบ ซึง่หลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกองค์ประกอบคอื ต้องมคี่า Eigen 
value มากกว่า 1 และตวัแปรในแตล่ะองค์ประกอบจะตอ้งมคีา่ Factor loading มากกว่า 0.50 ซึง่ผลของการวเิคราะห์
องค์ประกอบท าให้ได้ตวัแปร 33 ตวั (ดงัตารางที ่4) โดยมคี่า KMO เท่ากับ 0.861 และคา่ Bartlett’s Test of Sphericity 
โดย Chi-square = 2138.843, df = 528, Sig. = 0.000 นอกจากนี้  ตวัแปรในแตล่ะองคป์ระกอบทีถ่กูตดัออกเน่ืองมาจาก
ตวัวดันัน้มคีา่ Factor loading น้อยกวา่ 0.5 หรอืตวัแปรนัน้กระจายออกนอกกลุ่ม   

จากการวเิคราะห์ตวัแปรทีค่งเหลอือยู่ 33 ตวัดงักล่าวจดักลุ่มไดเ้ป็นห้าองคป์ระกอบ คอื (1) การพฒันาความรูท้าง
วชิาชพี (2) ความรู้ความสามารถเชงิเทคนิค (3) ความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กร (4) การจดัการองค์กรและการ
สือ่สาร และ (5) ทศันคตทิางวชิาชพีและจรรยาบรรณ ซึง่องคป์ระกอบทัง้ห้าอธบิายความแปรปรวนของตวัแปรสงัเกตได้
ทัง้ 33 ตวั ได้เท่ากับ 74.070% และอธบิายความแปรปรวนในตวัแปรทัง้หมด (Eigenvalues) ไดเ้ท่ากับ 17.081, 2.341, 
1.887, 1.768 และ 1.366 ตามล าดบั 

ค่าการวเิคราะห์ความเชื่อม ัน่ของแต่ละองค์ประกอบให้ค่า Reliability หร ือค่า Cronbach’s alpha จะต้องมคี่า
มากกว่า 0.5 ซึง่ผู้วจิยัได้ตรวจสอบความเชือ่ถอืได้ของเคร ือ่งมอืทีใ่ช้ในการวดัค่าตวัแปรโดยใช้ค่า Cronbach’s alpha 
และจากการวเิคราะห์ค่าความเชื่อถอืได้ของเคร ื่องมอืของแต่ละตวัแปรทีป่ระกอบกันในองค์ประกอบนัน้ให้ค่า 
Cronbach’s alpha มากกว่า 0.5 โดยมคี่าเท่ากับ 0.939, 0.936, 0.910, 0.926 และ 0.879 ตามล าดบัขององคป์ระกอบ
ข้างต้น ซึง่ถอืว่าตวัแปรทีใ่ช้ในการศึกษามคีวามเชือ่ถอืได ้  

 
ตารางที ่4 การวเิคราะห์องคป์ระกอบของตวัแปรอสิระในกรอบการวจิยั 

ล าดับ ตัวแปร น ้าหนัก
องค์ประกอบ 

การพฒันาความรูท้างวิชาชีพ (Variance = 18.779% , Alpha = 0.939) 
1 ท่านคดิว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชคีวรมกีารร ับการฝึกอบรมพื้นฐานด้านการ

บญัชแีละทีเ่กี่ยวข้องโดยตรงกบัวชิาชพี เช่น รายงานทางการเงนิ ภาษีอากร 
.756 

2 ท่านคดิว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชคีวรมกีารรบัการฝึกอบรมอย่างเพยีงพอและ
เหมาะสมเกี่ยวกับเทคนิคทางวชิาชพีใหม่ๆ เช่น การวเิคราะห์กลุ่มข้อมูลขนาด
ใหญ่ 

.731 

3 ท่านคดิว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชคีวรมกีารว ิเคราะห์ความเพียงพอของการ
ควบคุมทัว่ไปของเทคโนโลยสีารสนเทศและการควบคุมระบบงานทีเ่กี่ยว ข้อง 
เช่น         การรกัษาความม ัน่คงปลอดภยัของข้อมลูองคก์ร 

.722 

4 ท่านคดิว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชคีวรได้รบัการสนับสนุนอย่างมากเพือ่พฒันา
ทกัษะทางวชิาชพีของตนเอง เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรม 

.703 

5 ท่านคดิว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชคีวรมคีวามรู้เร ือ่งกฎหมายและข้อบังค ับที่
เกี่ยวข้องกับการปฏบิตังิานของผู้ประกอบว ิชาชพีบญัช ี เช่น พ.ร.บ. วชิาชพี
บญัช ีพ.ศ. 2547 

.669 
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ตารางที ่4 การวเิคราะห์องคป์ระกอบของตวัแปรอสิระในกรอบการวจิยั (ต่อ) 
ล าดับ ตัวแปร น ้าหนัก

องค์ประกอบ 
6 ท่านคดิว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชคีวรมกีารวางแผนความก้าวหน้าทางอาชีพ

ตนเองอย่างเป็นระบบ เช่น ใบอนุญาต CPA, CIA 
.667 

7 ท่านคดิว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชคีวรมกีารประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
เช่น ระบบคอมพวิเตอร์ในคลาวด ์

.640 

8 ท่านคดิว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชทุีกระดบัไดร้บัการพฒันาความรู้ความสามารถ
เท่าเทยีมกัน 

.569 

9 ท่านคดิว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชคีวรมคีวามรู้ดา้นดจิทิลัพ ื้นฐานทางด้าน Data 
Analytic 

.543 

ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค (Variance = 16.649%, Alpha = 0.936) 
1 ท่านค ิดว่าผู้ประกอบวชิาชีพบัญชีควรมส่ีวนร่วมในการออกแบบและพฒันา

ระบบสารสนเทศทางการบรหิาร 
.791 

2 ท่านค ิดว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชีควรมกีารจดัท ารายงานเพือ่สนับสนุนการ
ตดัสนิใจด้านการบรหิาร เช่น การบรหิารจดัการบญัชตี้นทุน 

.772 

3 ท่านคดิว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชคีวรมกีารวเิคราะห์ความต้องการดา้นกระแส    
เงนิสด และเงนิทุนหมุนเวยีนขององคก์ร 

.723 

4 ท่านค ิดว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชีควรมกีารวเิคราะห์ข้อมูลทางการเงนิและ
ข้อมูลทีไ่ม่ใช่ข้อมูลทางการเงนิ เพ ือ่น าเสนอข้อมูลส าหรบัการตดัสนิใจด้านการ
บรหิาร 

.690 

5 ท่านคดิว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชคีวรมคีวามสามารถตคีวามรายงานต่างๆ เช่น 
รายงานความยัง่ยนื 

.688 

6 ท่านค ิดว่าผู้ประกอบวชิาชีพบัญชีควรมกีารประยุกต์ใ ช้เทคนิคต่างๆ เพ ือ่
สนับสนุนการตดัสนิใจดา้นการบรหิาร เช่น ต้นทุนฐานกิจกรรม 

.654 

7 ท่านคดิว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชคีวรมกีารวเิคราะห์ฐานะการเงนิในปัจจุบนัและ
ในอนาคตขององค์กรโดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การวเิคราะห์อตัราส่วนทาง
การเงนิ 

.590 
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ตารางที ่4 การวเิคราะห์องคป์ระกอบของตวัแปรอสิระในกรอบการวจิยั (ต่อ) 
ล าดับ ตัวแปร น ้าหนัก

องค์ประกอบ 
ความผกูพนัของพนักงานต่อองค์กร (Variance = 14.274%, Alpha = 0.910) 
1 ท่านคดิว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชคีวรมกีารกล่าวชืน่ชมและปกป้องผลประโยชน์

ขององค์กร 
.796 

2 ท่านคดิว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชคีวรมคีวามไว้เน้ือเชือ่ใจเพือ่นร่วมงานแบบพี่
น้อง 

.784 

3 ท่านคดิว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชคีวรมคีวามทุ่มเทให้กับการท างาน เช่น เข้า
งานก่อนเวลา เลกิงานหลงัเวลา 

.745 

4 ท่านคดิว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชคีวรมคีวามเชือ่ม ัน่และยอมรบันโยบายองค์กร .739 
5 ท่านคดิว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชคีวรมคีวามรู้สกึ เป็นเจ้าของและภาคภูม ิใจ         

ในองค์กร 
.736 

6 ท่านคดิว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชคีวรมคีวามพร้อมในการพฒันาและร ับการ
เปลีย่นแปลงในองค์กร เช่น การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

.626 

การจดัการองค์กรและการสื่อสาร (Variance = 13.025%, Alpha =0.926) 
1 ท่านคดิว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชคีวรมกีารประยุกตใ์ช้ทกัษะความเป็นผูน้ าเพ ือ่

โน้มน้าวจูงใจผูอ้ ืน่ในการปฏบิตังิานให้บรรลุเป้าหมายองคก์ร 
.705 

2 ท่านค ิดว่าผู้ประกอบวชิาชีพบัญชีควรม ีการน าเคร ื่องมอืและเทคโนโลยทีี่
เหมาะสมมาใช้เพ ือ่เพ ิม่ประสทิธ ิภาพและประสิทธผิล เช่น เทคโนโลยรีะบบ
อตัโนมตั ิ(Robotic Process Automation) 

.685 

3 ท่านคดิว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชคีวรมกีารปฏบิตังิานทีไ่ด้รบัมอบหมายตาม
แนวปฏบิตัทิ ีร่ะบุไวภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

.660 

4 ท่านคดิว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชคีวรมกีารประยุกต์ใช้ทกัษะการให้ค าปรกึษา
เพือ่ลดหรอืแก้ไขข้อขดัแย้ง 

.646 

5 ท่านคดิว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชคีวรมกีารน าเสนอความคดิและโน้มน้าวจงูใจ
ผู้อ ืน่เพ ือ่ให้เกิดการสนับสนุนในงานทีเ่กีย่วข้อง 

.594 

6 ท่านคดิว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชคีวรมกีารประยุกต์ใช้ทกัษะการต่อรองมาใช้
เพ ือ่หาทางแก้ปัญหาและข้อตกลงร่วมกนั 

.583 

7 ท่านคดิว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชคีวรมกีารสือ่สารอย่างชดัเจนและกระชบัเม ือ่
น าเสนอ อภปิราย และรายงานในรูปแบบทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

.564 
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ตารางที ่4 การวเิคราะห์องคป์ระกอบของตวัแปรอสิระในกรอบการวจิยั (ต่อ) 
ล าดับ ตัวแปร น ้าหนัก

องค์ประกอบ 
ทศันคติทางวิชาชีพและจรรยาบรรณ (Variance = 11.343%, Alpha = 0.879) 
1 ท่านคดิว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชคีวรมกีารปฏบิตัตินเยีย่งผู้ประกอบวชิาชพีใน

สถานการณ์ทีล่่อแหลมทางจรรยาบรรณ เช่น ความสมัพนัธอ์นัยาวนานกบัลกูคา้
หรอืผู้ว่าจ้าง 

.814 

2 ท่านคดิว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชคีวรมกีารวเิคราะห์ผลทีต่ามมาของพฤตกิรรม
ทีผ่ดิจรรยาบรรณ 

.808 

3 ท่านคดิว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชคีวรมกีารประยุกตใ์ช้ดุลยพนิจิเยีย่งผู้ประกอบ
วชิาชพี ในการตดัสนิใจเลอืกการด าเนินการทีเ่หมาะสมกับสถานการณ์ของงาน 

.706 

4 ท่านคดิว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชคีวรมปีระสบการณ์ในธุรกิจและลกัษณะงาน
บรกิารทีลู่กค้าหรอืผูว้า่จ้างต้องการ 

.704 

 
5.4 การวิเคราะห์ผลและอภิปรายผลการวิจยั 

งานวจิยันี้ทดสอบสมมุตฐิานด้วยวธิกีารวเิคราะห์การถดถอยพหุคณู แบบ Enter และเม ือ่น าองค์ประกอบทัง้ห้าที่
สกัดได้จากการวเิคราะห์องคป์ระกอบข้างต้นมาหาความสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานยุคดจิทิลัของผู้ประกอบ
วชิาชพีบญัช ี ผลของค่าสถติจิากการวเิคราะห์แสดงให้เห็นว่า ตวัแปรอสิระร่วมกันอธบิายความแปรปรวนในตวัแปร
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานยุคดจิทิลัของผู้ประกอบวชิาชพีบญัชไีด้ 82.1% (R2  = 0.821) ค่า F = 55.220; p = 0.000    
แสดงว่ามตีวัแปรอสิระอย่างน้อยหนึ่งตวัแปรทีส่ามารถอธบิายความแปรปรวนในตวัแปรประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน       
ยุคด ิจทิัลของผู้ประกอบวชิาชีพบญัชไีด้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(p < 0.05)  (ดงัตารางที่ 5) จากผลการทดสอบ
นัยส าคญัของค่าสมัประสทิธ ิถ์ดถอยด้วยสถติทิดสอบ t พบว่า การพฒันาความรู้ทางวชิาชพี ความรู้ความสามารถเชงิ
เทคนิค ความผูกพนัของพนกังานต่อองค์กร การจดัการองคก์รและการสือ่สาร และทศันคตทิางวชิาชพีและจรรยาบรรณ 
สามารถท านายประสิทธภิาพการปฏบิัตงิานยุคดจิทิัลของผู้ประกอบวชิาชีพบัญชีได้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ             
(p < 0.05) (ด ังตารางที่ 6)หมายความว่า ผู้ประกอบวชิาชีพบัญชีที่มกีารพัฒนาความรู้ทางว ิชาชีพ ม ีความรู้
ความสามารถเชงิเทคนิค พนักงานมคีวามผูกพนัต่อองค์กร มกีารจดัการองค์กรและการสือ่สาร และมทีศันคตทิาง
ว ิชาชีพและจรรยาบรรณในระดบัมากจะมปีระสิทธภิาพในการปฏิบตังิานยุคดจิ ิทลัสูงอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ           
(p < 0.05) หรอื กล่าวได้ว่า ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานยุคดจิทิลัของผู้ประกอบวชิาชพีบญัช ีคอื 
การพฒันาความรู้ทางวชิาชพี ความรู้ความสามารถเชงิเทคนิค ความผูกพนัของพนักงานตอ่องค์กร การจดัการองคก์ร
และการสือ่สาร และทศันคตทิางวชิาชพีและจรรยาบรรณ 
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ตารางที ่5 Regression model 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 51.115 5 10.223 55.220 .000* 
Residual 11.108 60 .185   
Total 62.223 65    

* p< 0.05 
 

ตารางที ่6 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท านายประสทิธภิาพการปฏบิตังิานยุคดจิทิลัของผู้ประกอบวชิาชพีบญัช ี
ตัวแปร ค่าสมัประสิทธ์ิ

ถดถอย (B) 
ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย
ปรบัมาตรฐาน (Beta) 

t 
 

p 
 

การพฒันาความรู้ทางวชิาชพี .422 .433 7.937 .000* 
ความรู้ความสามารถเชงิเทคนิค .411 .423 7.747 .000* 
ความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กร .349 .359 6.586 .000* 
การจดัการองค์กรและการสือ่สาร .471 .485 8.887 .000* 
ทศันคตทิางวชิาชพีและจรรยาบรรณ .290 .296 5.419 .000* 

หมายเหตุ  * p< 0.05 
        R = 0.906, R2   = 0.821, SE = 0.43026715 
 
6. สรปุผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
6.1 สรุปผลการศึกษา 

งานว ิจยันี้ เป็นผลมาจากการผลติและพัฒนาก าลงัคนรองรบัการพฒันาประเทศ เพ ื่อให้มกี าลงัคนทีเ่พยีงพอ          
มคีวามรู้ความสามารถทางวชิาชพีตรงตามความต้องการของตลาดงาน รวมถงึการน าเทคโนโลยมีาช่วยในการท างาน
ยุคดจิทิลั เพ ือ่ให้การปฏบิตังิานยุคดจิทิลัของผู้ประกอบวชิาชพีบญัชมีปีระสทิธภิาพมากขึ้น ซึง่ส่งผลต่อคุณภาพงาน               
มคีวามน่าเชือ่ถอื ปราศจากข้อผดิพลาด และมปีระโยชน์ต่อนักลงทุน ผู้ให้กู้และเจ้าหนี้อ ืน่ทัง้ในปัจจุบนัและทีอ่าจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต จากสาเหตุทีก่ล่าวมาท าให้ผู้วจิยัสนใจศึกษาประสทิธภิาพการปฏบิตังิานยุคดจิทิลัของผู้ประกอบ
วชิาชพีบญัช ี

งานวจิยัใช้วธิกีารวจิยัประเภทการวจิยัเชงิส ารวจ โดยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างเพือ่วเิคราะห์ปัจจยัท านาย
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานยุคดจิทิลัของผู้ประกอบวชิาชพีบญัช ีซ ึง่ค าถามในแบบสอบถามทีใ่ช้ในแต่ละตวัแปรจาก
การรวบรวมข้อค าถามงานวจิยัและจากบทความทีเ่กี่ยวข้อง ทัง้นี้  ค าตอบทีไ่ด้จากแบบสอบถาม ถูกน าไปวเิคราะห์ผล
เพือ่หาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระกับตวัแปรตามโดยการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ แบบ Enter (Multiple 
regression analysis) ซึง่ผลจากงานวจิยัแสดงให้เห็นว่าการพฒันาความรู้ทางวชิาชพี ความรู้ความสามารถเชงิเทคนคิ 
ความผูกพนัของพนักงานต่อองคก์ร การจดัการองคก์รและการสือ่สาร และทศันคตทิางวชิาชพีและจรรยาบรรณส่งผล
ทางบวกต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานยุคดจิทิลัของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ีหมายความว่า ผู้ประกอบวชิาชพีบญัชทีีม่ ี
การพฒันาความรู้ทางวชิาชพี มคีวามรู้ความสามารถเชงิเทคนิค พนักงานมคีวามผูกพนัตอ่องค์กร มกีารจดัการองคก์ร
และการสือ่สาร และมทีศันคตทิางวชิาชพีและจรรยาบรรณในระดบัมากจะมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานยุคดจิทิลั
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(p < 0.05)  

นอกจากนี้  สถานประกอบการมคีวามคาดหวงัต่อความรู้ความสามารถทางวชิาชพีของผู้ประกอบวชิาชพีบญัชใีน
ระดบัมาก ได้แก่ (1) ด้านความรู้ความสามารถเชงิเทคนิคเกีย่วกับการจดัท างบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิหร ือมาตรอืน่ทีเ่กี่ยวข้อง (2) ด้านทัศนคตแิละจรรยาบรรณเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หล ักการพื้นฐานของ
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จรรยาบรรณ เช่น ความซือ่สตัย์สุจรติ เป็นต้น (3) ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและการสือ่สารเกีย่วกับการสือ่สาร
อย่างชดัเจนและกระชบัเม ือ่น าเสนอ อภปิราย และรายงานในรูปแบบทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร และ (4) ด้านการจดัการ
องค์กรเกี่ยวกบัการปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมายตามแนวปฏบิตัทิ ีร่ะบุไวภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด  

ผลวเิคราะห์ความสมัพนัธข์องการใช้เทคโนโลยใีนงานบญัชกีับการน าเคร ือ่งมอืและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมมาใช้เพ ือ่
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล เช่น เทคโนโลยรีะบบอตัโนมตั ิเป็นต้น แสดงคา่สถติอิย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(p < 0.05) 
หมายความว่า สถานประกอบการมคีวามพงึพอใจตอ่การน าเคร ือ่งมอืและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมมาใช้แตกตา่งกัน โดย
สถานประกอบการส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก 
6.2 ข้อเสนอแนะ 

ผลของการวจิยัแสดงให้เห็นว่าประสทิธภิาพการปฏบิตังิานยุดดจิทิลัของผู้ประกอบวชิาชพีบญัชขีึ้นอยู่กับความรู้
ความสามารถทางวชิาชพี ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถเชงิเทคนิค ทกัษะทางวชิาชพี ทศันคตทิางวชิาชพีและ
จรรยาบรรณ นอกจากนี้  การพฒันาความรู้ทางวชิาชพี และความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กรส่งผลทางบวกต่อ
ประสิทธ ิภาพการปฏิบัต ิงานยุคด ิจ ิทัลของผู้ประกอบว ิชาชีพบัญชียุคด ิจ ิทัลด้วย  ด ังนั ้น ผลของการว ิจ ัยนี้
สถาบนัการศึกษาทีจ่ดัการศึกษาทางการบญัช ีและสภาวชิาชพีบญัชสีามารถน ามาใช้เพ ือ่พจิารณาเสรมิสร้างหลกัสูตร
ด้านการพฒันาวชิาชพีบญัช ี เพ ือ่ให้ผู้ประกอบวชิาชพีบญัชมีคีวามรู้ความสามารถทางวชิาชพีสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดงานยุคดจิทิลั และยังช่วยให้การปฏบิัตงิานของผู้ประกอบวชิาชีพบญัชีมปีระสทิธภิาพมากขึ้น 
นอกจากนี้  ด้านผู้ประกอบวชิาชพีบญัชยีงัทราบความคาดหวงัและประสิทธ ิภาพปฏบิตังิานยุคดจิทิลั ตระหนักถงึ
ความส าคญัของการพฒันาความรู้ทางวชิาชพี รวมถงึการใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่เพ ือ่เพ ิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน
ทางบญัช ีซ ึง่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเชงิเศรษฐกิจ ตลอดจนสรา้งความเชือ่ม ัน่ให้กบัผู้รบับรกิารตอ่ไป 

ด้านการศึกษาวจิยั จากการศึกษาประสทิธภิาพการปฏบิตังิานยุคดจิทิลัของผู้ประกอบวชิาชพีบญัช ีพบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยใีนงานบญัช ีและมคีวามพงึพอใจต่อการใช้เทคโนโลยใีนงานบญัชี
ของผู้ประกอบวชิาชพีบญัชแีตกต่างกนั ดงันัน้ การท าวจิยัต่อเน่ือง อาจท าโดยการวจิยัเชงิทดลองเพือ่หาความสมัพนัธ์
เชงิเหตุและผล เพือ่น ามาเป็นปัจจยัท านายการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชวี่ามปีระสทิธภิาพหรอืไม ่ 
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บทคดัย่อ 

บทความนี้มวีตัถุประสงค์เพ ือ่ (1) ศึกษากระบวนการจดัการค่าน ้าประปาของหมู่บ้านคกมาด ต าบลเชยีงคาน 
อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย (2) เพ ือ่พฒันาระบบจดัการค่าน ้าประปาของหมู่บ้านคกมาด ต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีง
คาน จงัหวดัเลย และ (3) ทดลองใช้งานระบบจดัการค่าน ้าประปาของหมู่บ้านคกมาด กลุ่มเป้าหมายจ านวน 30 คน 
ประกอบด้วย คณะกรรมการหมู่บ้านคกมาด และลูกบ้านในหมู่บ้านคกมาด เคร ือ่งมอืในการวจิยั ได้แก่ แบบสอบถาม
ความพงึพอใจทีม่ตีอ่ระบบจดัการคา่น ้าประปาของหมูบ้่านคกมาด ต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย สถติทิี่
ใช้ในการวเิคราะห์ผลการวจิยัระบบทีพ่ฒันา ประกอบด้วย ค่าเฉล ีย่ และส่วนเบีย่งเบยีนมาตรฐาน ผลของการวจิยัระบบ
ทีพ่ฒันา พบว่า (1) กระบวนการจดัการค่าน ้าประปาหมู่บ้านคกมาด ประกอบด้วย 4 ส่วน ไดแ้ก่ การบนัทกึข้อมูลมเิตอร ์
ออกใบแจ้งหนี้ค่าน ้าประปา ช าระเงนิค่าน ้าประปา และ ตรวจสอบและยืนยันการช าระเงนิค่าน ้ าประปา พบว่า
กระบวนการจดัการค่าน ้าประปามคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (2) ระบบจดัการค่าน ้าประปาของหมู่บ้านคกมาดม ี
ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก และ (3) ความพงึพอใจทีม่ตี่อระบบจดัการคา่น ้าประปาหมู่บ้านคกมาดอยู่ในระดบัมาก
ทีสุ่ด 
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Abstract 

The objectives of this research were as follows: (1) to study the water supply management process of 
Khokmat village’s Chiang Khan Sub-district, Chiang Khan District, Loei Province (2) to establish a water supply 
management system in Khokmat village’s, Chiang Khan Subdistrict, Chiang Khan District, Loei Province, and 
(3) to conduct experiments on utilizing Khokmat village's water management system. The Khokmat village 
Committee and the inhabitants of the town of Khokmat consist of 30 persons, on the target group. The 
satisfaction questionnaire was used to assess the water supply management system in Khokmat village’s: 
Chiang Khan Subdistrict, Chiang Khan District, Loei Province. The mean and standard deviation were used to 
analyzing the research results on the water supply management system. The results were as followers. First, 
the water bill management procedures in Khokmat village were collecting meter readings issuing water bills, 
paying water bills, and verifying and confirming payments. Second the water supply management system in 
Khokmat village was appropriate at a high level . Finally, the water supply management system in Khokmat 
Village was satisfactory arrive at the pinnacle. 
 
Keywords: Management system for village water supply; Village water supply system; Information system for 

village water supply 
 
 
 
 
 
  



วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ (JISB) ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – เมษายน 2565 หน้า 27 

 

1. บทน า 
1.1 ความส าคัญและที่มาของปญัหา 

เชยีงคาน เมอืงเล็กๆ รมิแม่น ้าโขงสุดชายแดนไทย เป็นอ าเภอหนึ่งในจงัหวดัเลย ทีย่งัคงไว้ซ ึง่วฒันธรรม ขนบ
ธรรมประเพณี การใช้ชวีติแบบเรยีบง่าย พอเพยีง วถิชีวีติแบบด ัง้เดมิ ซ ึง่หาดูยากในปัจจุบนั เมอืงเล็กๆ ทีเ่งยีบสงบ
แห่งนี้  ก าลงัเป็นทีส่นใจของนักท่องเทีย่วจ านวนมาก ภาพบ้านเก่าๆ ทีเ่รยีงรายตดิกันอยู่รมิถนนชายโขง ดงึดูดใจให้
นักท่องเทีย่วหลายต่อหลายรุ่นต่างหลัง่ไหลเดนิทางกันมาที่นี่ บ้านเรอืนทีเ่มอืงเชยีงคานจะแบ่งออกเป็นซอยเล็กๆ 
เรยีกว่า ถนนศรเีชยีงคาน ขนานคู่กันไปกับถนนใหญ่ ซึง่เป็นถนนสายหลกัเร ิม่ต ัง้แต่ถนนศรเีชยีงคาน ซอยที ่ 1- 24  
แบ่งเป็นถนนศรเีชยีงคานฝัง่บนกบัฝัง่ล่างโดยมชีือ่ซอยเหมอืนกนั (paiduaykan.com, 2563) 

หมู่บ้านคกมาดต ัง้อยู่ทีต่ าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย เป็นหมู่บ้านทีต่ดิรมิแม่น ้าโขงทีม่ผีู้อาศัย
จ านวน 230 ครวัเรอืน โดยแบ่งออกเป็น 4 คุ้มได้แก่ คุ้มเลาะรมิเลย คุ้มโนนสวรรค ์คุ้มชายโขง และคุ้มปลาสหีมอก ซึง่
ในปัจจุบนัได้มกีารน าระบบประปาหมู่บ้านมาใช้ เพ ือ่ให้ประชากรในหมู่บ้าน ได้ใช้อุปโภค บรโิภค ในการด ารงชวีติ
ประจ าวนั ในแต่ละเดอืนจะมเีจ้าหน้าทีป่ระจ าคุม้คอยจดมเิตอร์น ้าประปา ด้วยวธิกีารเขียนบนัทกึลงในเอกสาร จากนัน้
น าข้อมูลมเิตอร์น ้าประปาส่งให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพือ่ทีจ่ะได้คดิค านวณค่าน ้าประปาของแต่ละครวัเรอืน เม ือ่
ค านวณเสร็จก็ส่งใบแจ้งหนี้คา่น ้าประปาให้กับเจา้หน้าทีท่ ีจ่ดมเิตอร์น ้าประปาของแต่ละคุ้ม เพ ือ่ไปเก็บเงนิคา่น ้าประปา
ของแต่ละครวัเรอืน ซึง่การท างานในลกัษณะนี้ท าให้เกดิปัญหาในดา้นตา่ง ๆ  ยกตวัอย่างเช่น ด้านการคน้หาข้อมลู หรอื 
ด้านการเก็บบนัทกึข้อมูลของผูใ้ช้บรกิารน ้าประปา ซึง่ต้องใช้เวลานานในการค้นหาข้อมลู และการเก็บบนัทกึข้อมลูตา่ง 
ๆ จงึท าให้เสยีเวลาและเกิดความลา่ช้าในการท างาน รวมถงึในบางคร ัง้เอกสารต่าง ๆ  ทีเ่ก็บไว้นัน้อาจเกดิการสูญหาย
ได้ง่าย 

จากปัญหาทีเ่กิดขึ้นดงักล่าว ทางคณะผู้วจิยัจงึได้เห็นความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศในปัจจุบนัทีม่ ี
ความสามารถในการจดัเก็บข้อมูลได้จ านวนมาก ท าให้ลดเวลาในการคน้หาข้อมูล และยงัสามารถแก้ปัญหาข้อมูลสูญ
หายในรูปแบบเอกสารอกีด้วย ดงันัน้คณะผู้วจิยัจงึมแีนวคดิในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยในการพฒันาระบบ
จดัการค่าน ้าประปาในหมู่บ้านนี้ขึ้นเพ ือ่ช่วยแก้ปัญหาดงักล่าว ด้วยเหตุผลนี้คณะผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาและ
พฒันา ระบบจดัการค่าน ้าประปาในหมู่บ้านคกมาด ต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย โดยใช้เทคโนโลยเีวบ็
แอปพลเิคชนั เพ ือ่ลดเวลาในการค้นหาข้อมูล และลดปัญหาความยุ่งยากในการจดัเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร รวมไป
ถงึเพือ่ให้เกิดการท างานทีร่วดเร็วและมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น 
1.2 วตัถปุระสงค์ของการวิจยั 
 งานวจิยันี้มวีตัถปุระสงค ์ดงันี้  

(1) เพ ือ่ศึกษากระบวนการจดัการคา่น ้าประปาของหมูบ้่านคกมาด ต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย 
(2) เพ ือ่พฒันาระบบจดัการค่าน ้าประปาของหมู่บ้านคกมาด ต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย 
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2. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
ธนพร ศรสุีพล และคณะ (2560) ได้ศึกษาเกีย่วกับการพฒันาโปรแกรมประยุกตส์ าหรบัน ามาใช้ประโยชน์ในการ

ดูแลรกัษาระบบและประเมนิประสทิธภิาพ ด้านความพงึพอใจตอ่การใช้งานระบบสารสนเทศการประปาหมู่บ้านบางจาน 
ต าบลบางจาน อ าเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบุร ีกลุ่มเป้าหมาย คอื คณะกรรมการบรหิารกิจการประปาหมู่บ้านและลกูจา้ง
ของการประปาหมู่บ้านบางจาน ต าบลบางจาน อ าเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบุรจี านวน 30 คน เคร ือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั
ประกอบด้วย (1) ระบบสารสนเทศการประปาหมู่บ้านบางจาน และ (2) แบบสอบถามเพือ่ประเมนิประสทิธภิาพระบบ 
ในด้านความพงึพอใจ สารสนเทศการประปาหมู่บ้านบางจาน สถติทิีใ่ช้ ได้แก่ ค่าเฉล ีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน    
ผลของการวจิยั พบว่า การพฒันาระบบสารสนเทศการประปาหมู่บ้านบางจาน แบ่งหลกัการท างานออกเป็น 2 ส่วน ซึง่
มกีารบวนการท างาน ดงันี้  ส่วนที ่1 คณะกรรมการหมู่บ้าน ประกอบด้วย ระบบสมคัรสมาชกิ ผู้ใช้น ้าจะต้องท าการ
สม ัครสมาชิก เพ ื่อเก็บข้อมูลชื่อและที่อยู่ของผู้ใ ช้น ้าและประเภทของการตดิต ัง้  ส่วนที่  2 ส่วนของผู้ดูแลระบบ 
ประกอบด้วยการน าข้อมูลสู่ระบบ เพือ่ท าการลงทะเบยีน และการรายงานของระบบ จากผลการประเมนิประสทิธภิาพ
ของระบบในด้านความพงึพอใจจากกลุ่มเป้าหมายอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด  

นิธริชัต์ สงวนเดอืน (2563) ได้ศึกษาเกีย่วกบัการประเมนิระบบน ้าประปาหมู่บ้านจากแหล่งน ้าบาดาล กรณศีกึษา
องค์การบร ิหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก จ ังหว ัดนครปฐม จ านวน 3 ระบบ แบ่งการประเม ินเป็น 5 ด้าน ได้แก่                    
(1) การมส่ีวนร่วม (2) ปรมิาณและคณุภาพน ้า (3) โครงสร้างระบบประปา (4) การบรหิารจดัการ และ (5) การสนับสนุน
จากหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง ผลของการวจิยั พบว่า ทุกระบบทีศ่ึกษาควรพฒันาในดา้นการบรหิารจดัการโดยควรบรหิาร
จ ัดการอุปสงค์การใช้น ้า ควรน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบร ิหารจดัการ และควรเน้นการวางแผนการ
บ ารุงรกัษาเชงิป้องกัน นอกจากนี้แนวทางการประเมนิสามารถน าไปใช้ในการตดิตามระบบประปาหมู่บ้านอืน่ๆ เพือ่ให้
การบรหิารจดัการมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น  

ชลธชิา บวัชุม (2563) ได้ศึกษาเกีย่วกับแนวทางการวางระบบบญัชลีูกหนี้และการควบคุมภายในทีด่กีรณศีกึษา
ลูกหนี้ค่าสาธารณูปโภคมหาวทิยาลยัขอนแก่น เพือ่ศึกษาระบบบญัชลีูกหนี้และกระบวนการจดัการข้อมูลลูกหนี้ค่า
สาธารณูปโภคปัจจุบนั และเสนอแนวทางการวางระบบบญัชแีละกระบวนการจดัการข้อมูลลูกหนี้ค่าสาธารณูปโภคที่
เหมาะสม และมกีารควบคุมภายในทีด่ ีในการวางระบบบญัชลีูกหนี้และการควบคุมภายในทีด่นีี้  คณะผู้วจิยัใช้วธิแีบบ
ผสมผสานเพือ่จดัเก็บข้อมูล ได้แก่ วธิกีารสมัภาษณ์ การสงัเกตแบบมส่ีวนรว่ม และการศกึษาเอกสาร กลุ่มตวัอย่างเป็น
ผู้บรหิารและผู้ปฏบิตังิานส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการข้อมลูลูกหนี้คา่สาธารณูปโภค จ านวน 14 คน โดยใช้การสุ่มแบบ
เจาะจง ผลการวจิยัพบว่า ระบบบญัชลีูกหนี้และกระบวนการจดัการข้อมูลลูกหนี้ค่าสาธารณูปโภคปัจจุบนัไม่ม ีการ
ปรบัปรุงระเบยีบประกาศให้เป็นปัจจุบนัตามเหตุการณ์และการเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึ้น ผู้ปฏบิตังิานมกีารปฏบิตังิานที่
ซ ้าซ้อนกันในการใช้ระบบบญัชสี าหรบัจดัการข้อมูลลกูหนี้คา่สาธารณูปโภค มรีะบบทีใ่ช้ในการจดัการข้อมูลลกูหนี้หลาย
ระบบและไม่มคีวามเชือ่มโยงกัน และไม่มกีารก าหนดฐานข้อมูลทีเ่ป็นมาตรฐาน  

อนงค์นาฎ นามชมภู (2563) ได้ศกึษาเกีย่วกับเร ือ่งเว็บแอปพลเิคชนัแนะน าสนิคา้โอทอปในจงัหวดัศรสีะเกษ โดย
มวีตัถุประสงค์ (1) เพ ือ่พฒันาระบบแนะน าสนิค้าโอทอปในจงัหวดัศรสีะเกษ (2) เพ ือ่ประเมนิความพงึพอใจของระบบ
แนะน าสนิค้าโอทอปในจงัหวดัศรสีะ ผู้จดัท าได้วเิคราะห์ออกแบบระบบและพฒันาระบบประกอบไปด้วย แผนภาพ
ตารางความสมัพนัธ์ (E-R diagram) การออกแบบการไหลของข้อมลู (Data flow diagram) มาประยุกตแ์ละในส่วนของ
การตดิต่อระหว่างผู้ใช้กับระบบ ได้ออกแบบระบบให้มกีารท างานในรูปแบบของ Web browser applications โดยใช้
ภาษา PHP ท างานร่วมกับระบบจดัการฐานข้อมลู MySQL เพ ือ่ให้ได้ระบบทีส่ามารถเข้าถงึไดจ้ากหลายช่องทางทัง้ทาง
คอมพวิเตอร์ส่วนบุคลและอุปกรณ์เคลือ่นที ่ผลการประเมนิความพงึพอใจของผู้ใช้ทีม่ตี่อระบบทีพ่ฒันาขึ้น พบว่า จาก
ผู้ใช้จ านวน 50 คน มคีวามพงึพอใจในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล ีย่อยู่ที ่3.88 และมคี่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
0.73 ซ ึง่แสดงให้เห็นว่าเว็บแอปพลเิคชนัทีพ่ฒันาสามารถน าไปใช้งานได้จรงิ มส่ีวนส่งเสรมิความสะดวกสบายของผูใ้ช้
และช่วยให้ผู้ใช้สามารถท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  
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วาต ีเจ๊ะเง๊าะ และคณะ (2562) ได้วจิยัระบบสารสนเทศการบรกิารลูกคา้พรเีวดด ิง้ กรณศีึกษาร้านฟารฮีนัเวดด ิง้ ม ี
วตัถุประสงค์เพ ือ่ (1) พฒันาระบบสารสนเทศลกูคา้พรเีวดด ิง้ กรณศีึกษาร้านฟารฮีนัเวดด ิ้ง โดยใช้โปรแกรมภาษา PHP 
ร่วมกับระบบการจดัการฐานข้อมลู MySQL และ (2) ศึกษาความพงึพอใจของผูใ้ช้ระบบในขัน้ตอนวงจรการพฒันาระบบ 
(SDLC) แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนของลูกค้า สามารถจดัการข้อมูลการจองตามแพ็คเกจ เลอืกช่างภาพและช่าง
แต่งหน้า ส่วนของพนักงาน สามารถจดัการข้อมูลแพ็คเกจ จดัการข้อมูลการท างานของช่างภาพ ช่างแต่งหน้า และ
ตรวจสอบการโอนเงนิของลูกคา้เพ ือ่อนุมตักิารจอง ส่วนของช่างภาพและช่างแตง่หน้า สามารถดูตารางการท างาน และ
รายละเอยีดการจองตามแพ็คเกจของลูกคา้ ส่วนของเจ้าของร้าน สามารถดูรายงานสรปุต่างๆ ภายในร้านได้ และส่วน
ผู้ดูแลระบบ สามารถก าหนดสทิธกิารใช้งาน ผลการพฒันาระบบสามารถตอบสนองผู้ใช้ได้อย่างครบถว้น เพือ่ช่วยให้
ระบบมปีระสทิธภิาพ สะดวก รวดเร็ว ประหยดัเวลาในการจดัเก็บข้อมลูและข้อมลูมคีวามเป็นระเบยีบมากขึ้น ผลการวดั
ความพงึพอใจเกี่ยวกบัประสทิธภิาพจากผูใ้ช้ในภาพรวมมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก โดยพงึพอใจด้านการออกแบบ
หน้าจอระบบ รองลงมาไดร้บัประโยชน์จากระบบ และระบบสามารถใช้งานได้งา่ย ตามล าดบั 
 
3. วิธีการวิจยัระบบท่ีพฒันา 

ระบบทีพ่ฒันาจะถูกประเมนิความพงึพอใจจากคณะกรรมการและลกูบ้านในหมูบ้่านคกมาด ต าบลเชยีงคาน อ าเภอ
เชยีงคาน จงัหวดัเลย จ านวน 30 คน ประกอบด้วย 2 กลุ่มไดแ้ก่ กลุ่มคณะกรรมการหมู่บ้านคกมาด จ านวน 6 คน และ
กลุ่มลูกบ้านในหมู่บ้านคกมาด จ านวน 24 คน การคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างในการพฒันาระบบนี้ใช้วธิกีารสุ่มผูท้ ีใ่ช้ระบบ
จ ัดการค่าน ้ าประปาหมู่บ้านเป็นคณะกรรมการหมู่ บ้าน และลูกบ้านในหมู่ บ้านคกมาด  โดยความพงึพอใจของ
คณะกรรมการจะถูกน ามาวเิคราะห์ผลดว้ยคา่ ร้อยละ ค่าเฉล ีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน โดยน าผลทีไ่ด้ไปเทยีบกบั
เกณฑ์การประเมนิ ซึง่มเีกณฑก์ารแปลผล ดงันี้  (Best & Kahn, 2005) 

ค่าเฉล ีย่เท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความวา่ มากทีสุ่ด 
ค่าเฉล ีย่เท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความวา่ มาก 
ค่าเฉล ีย่เท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความวา่ ปานกลาง 
ค่าเฉล ีย่เท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความวา่ น้อย 
ค่าเฉล ีย่เท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความวา่ น้อยทีสุ่ด 
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4. ผลของการวิจยัระบบท่ีพฒันา 
4.1 ผลการศึกษากระบวนการการจัดการค่าน ้าประปาหมู่บ้านคกมาด ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน 

จงัหวดัเลย 
กระบวนการจดัการคา่น ้าประปาหมู่บ้านคกมาด ต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ประกอบดว้ย 4 ส่วน 

ได้แก่ (1) การบนัทกึข้อมูลมเิตอร์ (2) ออกใบแจ้งหนี้ค่าน ้าประปา (3) ช าระเงนิค่าน ้าประปา และ (4) ตรวจสอบและ
ยนืยนัการช าระเงนิค่าน ้าประปา ดงัภาพที ่1 และ 2 
 

 
ภาพที ่1 กระบวนการจดัการค่าน ้าประปาหมู่บ้านคกมาด ต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย 

 

 
ภาพที ่2 Context Diagram ระบบจดัค่าน ้าประปาหมู่บ้านคกมาด ต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีงคาน 

จงัหวดัเลย 
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4.2 ผลการพฒันาระบบจดัการค่าน ้าประปาหมู่บา้นคกมาด ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย 
คณะผู้วจิยัได้พฒันาระบบ โดยใช้โปรแกรมภาษา HTML, PHP, CSS, JavaScript, SQL, Bootstrap ในการพฒันา

ระบบสารสนเทศ ใช้ MySQL เป็นฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศ ใช้ Visual Studio Code ในส่วนของการเขยีนรหสั
โปรแกรม และใช้ XAMPP เป็น HTTP Server ไดร้ะบบทีพ่ฒันาขึ้นแสดงดงัภาพที ่3 ถงึ 7 
 

  
ภาพที ่3 จอภาพแสดงการเพิม่ข้อมลูมเิตอร์ ภาพที ่4 จอภาพแสดงข้อมูลใบแจง้หนี้คา่น ้าประปา 

  

  
ภาพที ่5 จอภาพแสดงข้อมูลการช าระเงนิคา่น ้าประปา ภาพที ่6 จอภาพแสดงข้อมูลการตรวจสอบและยนืยนัการ

ช าระเงนิค่าน ้าประปา 
  

 
ภาพที ่7 จอภาพแสดงสถานการณ์ช าระเงนิคา่น ้าประปา 

 
 

4.3 ผลการทดลองใช้ระบบจดัการค่าน า้ประปาหมู่บา้นคกมาด ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย  
คณะผู้วจิยัได้น าระบบทีพ่ฒันาขึ้นให้กลุ่มเป้าหมายทดลองใช้ระบบ จ านวน 30 คน หลงัจากนัน้สอบถามความ

คดิเห็นของกลุ่มเป้าหมายทีม่ตี่อระบบจดัการคา่น ้าประปาหมู่บ้านคกมาด ต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย 
แสดงดงัตารางที ่1 และ 2 
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ตารางที ่1 ความคดิเห็นของคณะกรรมการหมูบ้่านคกมาดทีม่ตีอ่ระบบจดัการคา่น ้าประปาหมู่บ้านคกมาด  
รายการ �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ด้านตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน    
 1.1 ความสามารถในการจดัการฐานข้อมูล 4.66 0.51 มากทีสุ่ด 
 1.2 ความสามารถในการสบืค้นข้อมลู 4.33 0.51 มาก 
 1.3 ความสามารถในการน าเสนอข้อมลู 4.00 0.63 มาก 
 1.4 ความสามารถในการให้บรกิารข้อมลู 4.16 0.75 มาก 

รวม 4.29 0.61 มาก 
2. ด้านการท  างานได้ตามฟังก์ชนัของระบบ    

 2.1 ความถูกตอ้งของการท างานโดยรวมของระบบ 4.16 0.40 มาก 

 2.2 ความถูกตอ้งของการแสดงรายละเอยีด 4.33 0.51 มาก 

 2.3 ความถูกตอ้งของการสบืคน้ข้อมูล 4.50 0.54 มากทีสุ่ด 

 2.4 ความครอบคลุมของระบบทีพ่ฒันา 4.00 0.63 มาก 

รวม 4.25 0.52 มาก 

3. ด้านความง่ายต่อการใช้งานของระบบ    

3.1 ขัน้ตอนการใช้งานตอ่เน่ืองเข้าใจงา่ย 4.00 0.00 มาก 

3.2 ความเหมาะสมในการก าหนดสแีละรูปแบบอกัษร 3.83 0.75 มาก 

3.3 ความเหมาะสมในการวางต าแหน่งของส่วนประกอบเมนู  
ต่าง ๆ  บนหน้าจอเว็บไซต์ 

4.00 0.89 มาก 

3.4 สอดคล้องและตรงตามความตอ้งการของผู้ใช้งาน 4.16 0.40 มาก 

รวม 4.00 0.57 มาก 

4. ด้านความปลอดภยัของระบบ    

4.1 การก าหนดสทิธ ิก์ารใช้งาน 4.33 0.51 มาก 

4.2 การก าหนดรหสัผูใ้ช้งานและรหสัผ่าน 4.00 0.89 มาก 

4.3 การตรวจสอบการป้อนข้อมูลเข้าในระบบ 4.33 0.81 มาก 

รวม 4.22 0.71 มาก 

โดยรวม 4.18 0.61 มาก 

 
จากตารางที ่1 ความคดิเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านคกมาดทีม่ตี่อระบบจดัการค่าน ้าประปาหมู่บ้าน คกมาด  

ต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย พบว่า ความคดิเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅�= 4.18 , SD. = 0.61) เม ือ่
พจิารณารายด้าน พบว่า ด้านทีอ่ยู่ในระดบัมากคอื ด้านตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน (�̅�= 4.29 , SD. = 0.61) 
รองลงมาคอื ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชนัของระบบ (�̅�= 4.25 , SD. = 0.52) ด้านความปลอดภยัของระบบ (�̅�= 
4.22 , SD. = 0.71) และด้านความง่ายตอ่การใช้งานของระบบ (�̅�= 4.00 , SD. = 0.57) 
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ตารางที ่2 ความคดิเห็นของลูกบ้านในหมู่บ้านคกมาดทีม่ตี่อระบบจดัการคา่น ้าประปาหมูบ้่านคกมาด 
รายการ �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ด้านความสามารถในการท  างานของระบบ    
 1.1 ระบบก าหนดสทิธ ิก์ารเข้าใช้งานไดอ้ย่างถกูตอ้ง 4.54 0.50 มากทีสุ่ด 
 1.2 ระบบบนัทกึข้อมูลไดต้รงตามความตอ้งการ  4.75 0.44 มากทีสุ่ด 
 1.3 ระบบค้นหาข้อมูลไดถ้กูตอ้ง 4.54 0.50 มากทีสุ่ด 
 1.4 ระบบน าเสนอข้อมูลไดถู้กต้อง 4.70 0.46 มากทีสุ่ด 

รวม 4.63 0.48 มากทีสุ่ด 
2. ด้านการออกแบบ    

 2.1 ความเหมาะสมในการใช้ส ีขนาดตวัอกัษร 4.62 0.49 มากทีสุ่ด 

 2.2 ภาษาเข้าใจงาย กระชบั 4.41 0.58 มาก 

 2.3 อธบิายชี้แจงข้อมูลไดช้ดัเจน ง่าย และไม่ซบัซอ้น 4.66 0.56 มากทีสุ่ด 

 2.4 ความสวยงามน่าสนใจ และทนัสมยั 4.11 0.65 มาก 

รวม 4.53 0.57 มากทีสุ่ด 

3. ด้านการแสดงผล    

3.1 ข้อมูลในระบบมคีวามถูกต้อง ชดัเจนน่าเชือ่ถอื 4.83 0.38 มากทีสุ่ด 

3.2 การแสดงข้อมูลมรีูปแบบและมาตรฐานเดยีวกัน 4.50 0.58 มากทีสุ่ด 

3.3 ผลลพัธ์ทีไ่ด้มคีวามถกูต้อง 4.66 0.48 มากทีสุ่ด 

3.4 สามารถดูข้อมูลย้อนหลงัไดส้ะดวก 4.75 0.44 มากทีสุ่ด 

รวม 4.68 0.48 มากทีสุ่ด 

โดยรวม 4.61 0.52 มากทีสุ่ด 

 
จากตารางที ่2 ความคดิเห็นของลูกบ้านในหมู่บ้านคกมาดทีม่ตี่อระบบจดัการค่าน ้าประปาหมู่บ้านคกมาดต าบล

เชยีงคาน อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย พบว่า ความคดิเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด  (�̅�= 4.61, S.D. = 0.52) เม ือ่
พจิารณารายด้าน พบว่า ด้านทีอ่ยู่ในระดบัมากทีสุ่ดคอื ด้านการแสดงผล (�̅�= 4.68, S.D. = 0.48) รองลงมาคอื ด้าน
ความสามารถในการท างานของระบบ (�̅�= 4.63,S.D. = 0.48) และด้านการออกแบบ (�̅�= 4.53,S.D. = 0.57) 
 
5. อภิปรายผลการวิจยัระบบท่ีพฒันา 

จากการศึกษากระบวนการจดัการค่าน ้าประปาของหมู่บ้านคกมาด ต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย 
คณะผู้วจิยัได้ออกแบบระบบจดัการค่าน ้าประปาหมู่บ้านคกมาด พฒันาระบบ ทดลองใช้ระบบ รวมถงึการเก็บรวบรวม
ข้อมูล วเิคราะห์ข้อมูลและสรุปผลของข้อมูล โดยมกีารออกแบบและครอบคลุมตามวตัถปุระสงค์ของผู้ใช้งาน 

การวจิยันี้ได้น าเสนอแนวทางการประเมนิระบบจดัการคา่น ้าประปาหมู่บ้านคกมาด ต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีง
คาน จ ังหวดัเลย โดยมกีลุ่มเป้าหมาการประเมนิระบบจดัการค่าน ้าประปาหมู่บ้านคกมาดทัง้หมด 2 กลุ่ม ได้แก่ 
คณะกรรมการหมู่บ้านคกมาด จ านวน 6 คน และกลุ่มลูกบ้านในหมู่บ้านคกมาดจ านวน 24 คน พบว่า ผลการประเมนิ
ความคดิเห็นโดยรวมของระบบจดัการค่าน ้าประปาหมู่บ้านคกมาด ต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลยของ
กลุ่มคณะกรรมการหมู่บ้านคกมาด โดยการหาค่าเฉล ีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน อยู่ในระดบัมาก (�̅�= 4.18 , SD. = 
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0.61)  เม ือ่พจิารณารายด้าน พบว่า ด้านทีอ่ยู่ในระดบัมากคอื ด้านตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช้งาน รองลงมาคอืดา้น
การท างานได้ตามฟังก์ชนัของระบบ ด้านความปลอดภยัของระบบ และด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ ในส่วนของ
ผลการประเมนิความคดิเห็นโดยรวมระบบจดัการค่าน ้าประปาหมู่บ้านคกมาด กลุ่มลูกบ้านในหมู่บ้าคกมาด โดยการหา
ค่าเฉล ีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (�̅�= 4.61 , SD. = 0.52) เม ือ่พจิารณารายดา้น พบว่า ดา้นที่
อยู่ในระดบัมากทีสุ่ดคอื คอื ด้านการแสดงผล รองลงมาคอื ด้านความสามารถในการท างานของระบบและด้านการ
ออกแบบระบบ  

ทัง้นี้ผลของการพฒันาระบบจดัการค่าน ้าประปาหมู่บ้านคกมาด ต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย 
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผู้ใช้งานได้จรงิ ซ ึง่ท าให้ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที ่รวมถงึลูกบ้านทีม่ส่ีวนเกี่ยวข้องให้
ความไว้วางใจในการท างานของระบบจดัการคา่น ้าประปาหมู่บ้านคกมาด ต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย
ได้เป็นอย่างด ี สอดคล้องกับบทความของ ธนพร ศรสุีพล และคณะ (2560) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพฒันาโปรแกรม
ประยุกต์ส าหรบัน ามาใช้ประโยชน์ในการดูแลรกัษาระบบและประเมนิประสทิธภิาพ ด้านความพงึพอใจต่อการใช้งาน
ระบบสารสนเทศการประปาหมู่ บ้านบางจาน ต าบลบางจาน อ าเ ภอเม ือง จ ังหวดัเพชรบุร ี กลุ่มเป้าหมาย คอื 
คณะกรรมการบรหิารกิจการประปาหมู่บ้านและลูกจ้างของการประปาหมู่ บ้าน 30 คน พบว่า ผลการประเมนิ
ประสทิธภิาพของระบบในดา้นความพงึพอใจจากกลุ่มเป้าหมายอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( �̅� = 4.50, S.D.= 0.59)  

ในการปรบัระบบจดัการคา่น ้าประปาหมู่บ้านคกมาดให้เหมาะสมตอ่ไป คณะผูว้จิยัขอเสนอแนะการต่อยอดพฒันา
ระบบจดัการคา่น ้าประปาหมู่บ้านคกมาด ดงันี้ 

(1) ควรพฒันาให้ระบบมรีายงานการใช้น ้าของแตล่ะคุ้มในรปูแบบกราฟเพือ่เปรยีบเทยีบให้ชดัเจนมากยิง่ขึ้น 
(2) ควรพฒันาให้ระบบสามารถรองรบัการใช้งานบนโทรศพัท์โดยรองรบัการใช้งานทุกระบบปฏบิตักิาร 

 
บรรณานุกรรม 
ชลธชิา บวัชุม. (2563). แนวทางการวางระบบบญัชลีูกหนี้และการควบคมุภายในทีด่ ีกรณีศกึษาลกูหนี้คา่สาธารณูปโภค

มหาวทิยาลยัขอนแก่น. Journal of Modern Learning Development, 5(5), 149-157. 
ธนพร ศรสุีพล, ปราโมทย์ ตงฉิน, และกรกรต เจรญิผล. (2560). การพฒันาระบบสารสนเทศการประหมู่บ้านบางจาน

ต าบลบางจาน อ าเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบุร .ี วารสารโครงงานวทิยาการคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ, 
3(1), 50-56. 

นิธริชัต์ สงวนเดอืน. (2563). การประเมนิระบบน ้าประปาหมู่บ้านจากแหล่งน ้าบาดาล กรณีศึกษาองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลทุ่งลูกนก จงัหวดันครปฐม. วารสารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 28(4), 717-732. 

วาต ีเจ๊ะเง๊าะ, แสงจนัทร์ เรอืนอ่อน, โสภ ีแก้วชะฎา, อวยพร ชูแก้ว, และวชิติ สุขทร. (2562). ระบบสารสนเทศการ
บรกิารลูกค้า พรเีวดด ิ้งกรณีศึกษาร้านฟารฮีนัเวดด ิ้ง. การประชุมวชิาการระดบัชาต ิสารสนเทศศาสตร์วชิาการ 
2019 วนัที ่25-26 มถิุนายน 2562, มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์, นครศรธีรรมราช, 1-8. 

อนงค์นาฎ นามชมภู. (2563). เว็บแอปพลเิคชนัแนะน าสนิคา้โอทอปในจงัหวดัศรสีะเกษ. โรงเรยีนขุขนัธร์าษฎร์บ ารุง. 
Best, J. W., & Kahn, J. V. (2005). Research in Education (10th Edition). USA: Pearson. 
Paiduaykan.com. (2563). เ ชียง ค าน .  สืบค้ น เ ม ื่อ ว ันที่  11 พ .ย .  2564.จ าก  https://www.paiduaykan.com 

/76_province/Northeast/loie/chaingkhan.html. 

https://www.paiduaykan.com/


วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ (JISB) ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – เมษายน 2565 หน้า 35 

ผลกระทบของอตัลกัษณ์ทางส่ือสงัคมออนไลน์ต่ออตัลกัษณ์ทางวิชาชีพในยุคดิจิทลั 
กรณีศึกษา แพทยแ์ละพยาบาล กลุ่มเจเนอเรชัน่วายในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 
สิริกาญจน์ ชยัหาร* 
โรงพยาบาลศิรริาช 

ลดัดาวลัย์ แก้วกิติพงษ์ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

สุรตัน์ โคอินทรางกรู 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
*Correspondence: sirikarn-cha61@tbs.tu.ac.th   doi: 10.14456/jisb.2022.3 
วนัทีร่บับทความ: 13 ธ.ค. 2564 วนัแก้ไขบทความ: 13 ม.ค. 2565 วนัตอบรบับทความ: 28 ม.ค. 2565 

 
บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพ ือ่ศึกษาอตัลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์ และอตัลกัษณ์ทางวชิาชพีของแพทย์และ
พยาบาลกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย (อายุ 23-32 ปี) ผลกระทบของการเผยแพร่ภาพถ่ายหรอืข้อความลงสือ่สงัคมออนไลน์ตอ่
บทบาททางวชิาชพีของแพทย์และพยาบาล และศกึษาทศันคตขิองบุคลากรทางการแพทย์ทีเ่ผยแพร่ภาพถ่ายสู่สือ่สงัคม
ออนไลน์ โดยงานวจิยันี้ เป็นการศึกษาวจิยัเชงิคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยการสมัภาษณ์เชงิลกึจากแพทย์และพยาบาล      
เจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร ทีใ่ช้งานสือ่สงัคมออนไลน์และได้รบัผลกระทบจากการเผยแพร่ข้อความ หรอื
ภาพถ่ายลงสือ่สงัคมออนไลน์ ผลการวจิยัพบวา่ ผลกระทบของการแสดงอตัลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์แบ่งได้ 2 กรณ ี
คอื กรณทีห่นึ่งเป็นบุคคลทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการแสดงอตัลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์ต่อเน่ืองไปยงัอตัลกัษณ์ทาง
วชิาชพี ได้แสดงให้เห็นถงึความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลกบัโพสต์ หลากหลายรูปแบบ เช่น การกดไลก์ การแสดงความ
คดิเห็น การกดตดิตาม แชร์ แท็ก และทกัแชทส่วนตวั โดยมทีศิทางความสมัพนัธ์เชงิบวก (เช่น ข้อความแสดงความ
ยนิด ีชืน่ชม หรอือยากเอาเป็นแบบอย่าง) และเชงิลบ (เช่น คู่กรณีเกิดความเสยีหาย ได้รบัการแสดงความเห็นเชงิชู้
สาว) โดยจดักลุ่มระดบัความรนุแรงของผลกระทบได้ 2 กลุ่ม คอืกลุ่มทีไ่ดร้บัผลกระทบทางวชิาชพีน้อย และกลุ่มทีไ่ดร้บั
ผลกระทบทางวชิาชพีมาก ส่วนกรณีทีส่องเป็นบุคคลทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการแสดงอตัลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์
ต่อเน่ือง แต่ไม่กระทบถงึอตัลกัษณ์ทางวชิาชพี โดยเป็นผลมาจากผู้ตดิตามทางสือ่สงัคมออนไลน์ไม่รบัทราบ หรอืรบัรู้
ว่าเป็นพยาบาล จงึไม่ได้รบัผลกระทบด้านนี้  
 
ค าส  าคัญ: อตัลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์; อตัลกัษณ์ทางวชิาชพี; แพทย์และพยาบาล 
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Abstract 

The purposes of this research are to study social media identities and the professional identity of physicians 
and nurse generation Y (aged between 23-32) in terms of the impact of photos or messages posted on social 
media on their professional roles. Attitudes of healthcare providers who posted photos or messages on social 
media were also studies. In-depth interviews were conducted with generation Y physicians and nurses in 
Bangkok who used social media and were affected by the spreading of messages or photos on social media . 
Results were that the impact of social media identities can be categorized into two groups The first group’s 
professional identities were continuously affected by their social media identities, demonstrating the relationship 
between people and posts through liking, commenting, following, sharing, tagging and personal chat. The 
impacts were found both positive and negative with varied degree of severity. The second group’s professional 
identities were not affected by social media identities. However, this was mainly because their professional 
identities were not disclosed.  
 
Keywords: Social media identity; Professional identity; Physician and nurse 
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1. บทน า 
1.1 ความส าคัญและที่มาของปญัหาการวิจยั 

ยุคปัจจุบนัการใช้งานอุปกรณ์สมาร์ทโฟนกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการด ารงชวีติ     โดยประเทศไทยมปีรมิาณ
การใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนสูงขึ้น จากการส ารวจปี 2561 คดิเป็นร้อยละ 89.6 (ส านักงานสถติแิห่งชาต ,ิ 2561) การใช้งานของ
สมาร์ทโฟนส่วนใหญ่คอื ด้านโซเชยีลเน็ตเวริ์ค ร้อยละ 94.1 (ส านักงานสถติแิห่งชาต ,ิ 2561) ซึง่กิจกรรมการใช้งานยอดนยิม 5 
อนัดบั ได้แก่ เฟซบุ๊ก (Facebook), ทวติเตอร์ (Twitter), อนิสตาแกรม (Instagram) ร้อยละ 93.6 การรบั-ส่งอเีมลรอ้ยละ 
74.2 การค้นหาข้อมูลร้อยละ 70.8 การดูโทรทศัน์ ดูคลปิวดิโีอ ฟังเพลงทางออนไลน์ร้อยละ 60.7 และการซื้อสนิค้า/
บรกิารทางออนไลน์ร้อยละ 51.3 โดยการส ารวจปรมิาณการใช้อนิเทอร์เน็ตพบว่า กลุ่มเจเนอเรชัน่วาย (Genertaion Y) 
เป็นกลุ่มทีม่จี านวนชัว่โมงการใช้งานอนิเทอร์เน็ตมากทีสุ่ด โดยเฉลีย่อยู่ที ่10 ชัว่โมง 22 นาทตี่อวนั (ส านักงานพฒันา
ธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส์, 2561) บุคคลกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1977-1994 (Morton, 2002) เป็นกลุ่มคนที่
เตบิโตมาพร้อมกับคอมพวิเตอร์ อนิเทอร์เน็ตและเทคโนโลยสีารสนเทศ มลีกัษณะทีส่ าคญัคอื การเปิดรบัเทคโนโลยใีหม่ๆ  
ได้อย่างรวดเร็ว ซ ึง่มทีัง้ข้อดแีละข้อเสยีในแง่ของความคดิ อารมณ์และสงัคม ( Immordino-Yang, Christodoulou, and 
Singh, 2012) ยกตวัอย่าง เช่น พวกเขาพึง่พาเทคโนโลยเีพ ือ่ความบนัเทงิ เพ ือ่มปีฏสิมัพนัธก์ับผูอ้ ืน่ 

เน่ืองจากการใช้งานสือ่สงัคมออนไลน์ม ีปรมิาณสูง การเผยแพร่รูปถ่ายลงสือ่สงัคมออนไลน์ ก็เป็นสิง่ทีค่นยุค
ปัจจุบนันิยมเช่นกัน โดยบุคคลมพีฤตกิรรมการอปัโหลดรูปถ่าย/วดิโีอทนัท ีหลงัถ่ายผ่านสือ่สงัคมออนไลน์โดยต ัง้ค่า
เป็นสาธารณะร้อยละ 37.9 (ส านักงานพฒันาธรุกรรมทางอเิล็กทรอนิกส์, 2561) ซึง่เป็นพฤตกิรรมเสีย่งในการถกูละเมดิ
ข้อมูล นอกจากนี้การเข้ามาของสือ่สงัคมออนไลน์มบีทบาทมากขึ้นในสงัคม ท าให้เกิดการเปลีย่นแปลงแนวคดิหรอืการ
ปฏบิตัติวัของผู้ใช้งานสือ่ออนไลน์โดยเฉพาะกลุ่มวชิาชพี ตวัอย่าง เช่น แพทย์ ทนัตแพทย์ เภสชักร วศิวกร ทนายความ 
สถาปนิก ครู เป็นต้น ผู้วจิยัสนใจจะศึกษากลุ่มแพทย์และพยาบาลทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการใช้งานสือ่สงัคมออนไลน์ 
เนื่องจากเป็นกลุ่มวชิาชพีทีม่คีวามอนุรกัษ์นิยม มกีรอบจรรยาบรรณของวชิาชพี ต้องการได้รบัความเชือ่ถอืจากคนในสงัคม 
การโพสต์ภาพหรอืข้อความของตวัเองในโลกออนไลน์ก็ส่งผลต่อวชิาชพี (Cain, 2011) และถอืเป็นการแสดงออกถงึ
ตวัตนและสะท้อนอตัลกัษณ์ของผู้โพสตอ์กีดว้ย เช่น โพสต์รูปสถานทีท่่องเทีย่วเพ ือ่สะท้อนถงึการชอบท่องเทีย่ว (ธวชั
ชยั สุสดีา, 2562) แต่มนุษย์มหีลายอตัลกัษณ์ในตนเอง (Tajfel, 1981) นอกจากบุคคลจะมอีตัลกัษณ์ด้านสือ่สงัคม
ออนไลน์แล้วยังมอี ัตลกัษณ์ทางวชิาชีพทีเ่กิดจากการหล่อหลอมจากสื่อ การศึกษา ประสบการณ์ และแบบอย่าง 
(Browne et al., 2018) เป็นอาชพีทีถู่กก าหนดบทบาททางสงัคม เม ือ่โพสต์ส ิง่ใดลงไปในสือ่สงัคมออนไลน์แล้ว มกัม ี
ประเด็นทีถู่กน ามาพูดถงึ โดยเฉพาะในเร ือ่งของความเหมาะสมและมปีระเด็นอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง เพราะเป็นวชิาชพีถูก
ต ัง้อยู่บนความคาดหวงัของสงัคม ปัจจุบนัมรีายงานข่าวเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์ทีถู่กเผยแพร่ทางสือ่สงัคม
ออนไลน์ทีส่ามารถพบได้ ไดแ้ก่   

กรณีดราม่าเคร ือ่งแบบ “น้องแป้ง” ทหารห้ามจบีพยาบาล โพสต์ภาพถ่ายขณะใส่ชุดพยาบาล จากนัน้ มผีู้เข้ามา
ต ิดตามเธอเป็นจ านวนมากผ่านทางเฟซบุ๊ก ทัง้ชืน่ชมความน่ารกัของเธอ และวจิารณ์การแต่งกายของเธอเกี่ยวกับชุด
พยาบาลถงึความเหมาะสมของชุด ว่ากระโปรงสัน้ไปและไม่เหมาะสมกับการท างานดูแลผู้ป่วย (คมชดัลกึ, 2560)  

กรณีแพทย์ทีป่ระเทศรซัเซยี โรงพยาบาลเมอืงวเีต็บสค์ ทางเหนือของเบลารุส ถ่ายคลปิปลดกระดมุเสื้อกาวน์เผย
ให้เห็นชุดว่ายน ้าลายซูเปอร์แมน และโพสต์ข้อความว่า “หากคุณไม่พร้อม จะเป็นซูเปอร์ฮโีร่ส าหรบัผู้ป่วยและท าทุก
วถิทีางให้ผู้ป่วยแข็งแรง คุณไม่ต้องมาท างานในวงการแพทย์เลย” จากนัน้มผีู้เข้าชมผ่านอนิสตาแกรมจ านวนมาก แสดง
ความเห็นเร ือ่งทัว่ๆ ไป การวางตวัในวชิาชพี และต าหนิพฤตกิรรมของเธอ (ข่าวสด, 2561) 

กรณีแพทย์ชาวเมยีนมาร์ชือ่ว่า Nang Mwe San อายุ 28 ปี มผีู้ตดิตามทางเฟซบุ๊ก มากกว่า 500,000 คน ถ่ายรปู
เป็นนางแบบแฟชัน่เซ็กซีท่ ีเ่ป็นอาชพีเสรมิของเธอลงบนเฟซบุ๊ก โดยเธอได้ถูกแพทยสภาเมยีนมาร์ส ัง่ถอดถอนใบ
ประกอบวชิาชพี ซึง่เธอไดย้ืน่อุธรณ์โดยมเีหตผุลว่าการถา่ยแบบของเธอเป็นสทิธส่ิวนบุคคล (Sputniknews, 2019)  
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กรณีเพจเฟซบุ๊กหมอแล็บแพนด้า ผู้น าเสนอตวัตนออนไลน์ในรูปแบบชายใส่ชุดกาวน์ขอบตาสดี า เพ ือ่บ่งบอกถงึ
การเข้าเวรดกึ ท างานหนักจนท าให้ขอบตามสีคีล ้า นอกจากนี้ภายในเพจยงัน าเสนอวชิาการผสมกับมุขคลายเครยีด
ผ่านมุมมองของคุณภาคภูม ิเทพหสัดนิ ผู้เป็นเจ้าของเพจเพือ่เผยแพร่ข้อมูลทางการแพทย์ทีถู่กต้อง (กรุงเทพธุรกจิ, 
2559) 

แม้ว่าปัจจุบนัจะมมีาตรการกฎระเบยีบควบคมุการเผยแพร่ภาพบุคลากรทางการแพทย์ แต่ก็ยงัมภีาพถา่ยออกมา
ให้เห็นในข่าวได้เร ือ่ยๆ จากการรายงานข่าวพบว่า แพทย์และพยาบาลทีถ่่ายรูปลงสู่สือ่สงัคมออนไลน์ไดร้บัผลกระทบ
จากการเผยแพร่ภาพในด้านต่างๆ โดยผลกระทบทางตรงคอืได้รบัการวจิารณ์เกี่ยวกับภาพลกัษณ์ของบุคลากรทาง
การแพทย์ และผลกระทบทางอ้อมคอื การตดัสนิใจออกจากวชิาชพีหลงัเกิดการเผยแพร่ภาพถ่าย จงึเป็นทีม่าของ
การศึกษาอตัลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์กบัผลกระทบทีต่ามมาในหน้าทีก่ารงานในยุคดจิ ิทลั ของแพทย์และพยาบาล
กลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ว่ามปีระเด็นใดทีน่่าสนใจบ้าง ผลการศึกษาสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดมาตรการ
ควบคุมการถ่ายภาพ การก าหนดบทบาทของผู้ใช้งานสือ่สงัคมออนไลน์ทีเ่ป็นแพทย์และพยาบาลตอ่ไป 
1.2 วตัถปุระสงค์ของการวิจยั  

เพ ือ่ศึกษาอตัลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์ และอตัลกัษณ์ทางวชิาชพีของแพทย์และพยาบาลกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย 
ผลกระทบของการเผยแพร่ภาพถ่ายลงสือ่สงัคมออนไลน์ต่อบทบาททางวชิาชพีของแพทย์และพยาบาล และศึกษา
ทศันคตขิองบุคลากรทางการแพทย์ทีเ่ผยแพร่ภาพถ่ายสู่สือ่สงัคมออนไลน์ 

 
2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 ทฤษฎีอตัลกัษณ์ทางสงัคม (Social identity theory) 

Turner and Tajfel (1986) ได้อธบิายทฤษฎอีตัลกัษณ์ทางสงัคมไว้ว่าส่วนหนึ่งของแนวคดิเกี่ยวกบัตนเองนัน้มา
จากกลุ่มทีบุ่คคลนัน้อยู่ร่วมกัน แต่ละคนไม่เพยีง แต่มคีวามเป็นตวัของตวัเอง แต่ยงัมตีวัตนและอตัลกัษณ์ด้านอืน่ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มทีต่นเองอยู่ร่วมด้วย บุคคลอาจท าหน้าทีแ่ตกต่างกันในบรบิททางสงัคมทีแ่ตกต่างกันไปตามกลุม่ที่
พวกเขาอยู่ ซ ึง่อาจรวมถงึทมีกีฬาทีพ่วกเขาตดิตาม ครอบครวัของพวกเขา ประเทศของเขา สญัชาต ิเพ ือ่นบ้านทีอ่ยู่
ละแวกเดยีวกนัและอาศยัอยู่ท่ามกลางกลุ่ม หรอืสงัคมความเป็นไปไดอ้ ืน่ๆ 

แบบจ าลองแนวคดิมติหิลายมติขิองอตัลกัษณ์โดย Jones and McEwen (2000) ซึง่ศกึษาโดยการสมัภาษณ์เชงิลกึ 
(Depth Interview) นักเรยีนผู้หญงิ 10 คน อายุระหว่าง 20-24 ปี ทีม่คีวามแตกต่างกันทัง้เชื้อชาตแิละภูมหิลงั แสดงให้
เห็นถงึความรู้สกึหลกัของตวัตน โดยมคีุณลกัษณะ อุปนิสยั และอตัลกัษณ์ส่วนบุคคลอยู่ตรงแกนกลาง ล้อมรอบดว้ย
วงรซี ึง่เป็นมติข้ิอมูลเฉพาะตวัทีส่ าคญั เช่น เชื้อชาต ิรสนิยมทางเพศ และศาสนา เป็นต้น และอทิธพิลจากบรบิทรอบ
นอกทีส่่งผลต่ออตัลกัษณ์ เช่น ภูมหิลงัครอบครวั ประสบการณ์ชวีติ เป็นต้น ดงัภาพที ่1 
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ภาพที ่1 Model of Multiple Dimensions of Identity 

ทีม่า: Jones & McEwen (2000) 
 
จากภาพ 1 จุดด าบนเส้นวงร ีหมายถงึระดบัการให้ความส าคญักบัมตินิัน้ ยิง่ใกล้แกนกลางมากยิง่ส าคญั และวงรมี ี

จุดทีต่ดักัน หมายถงึมติติ่างๆ สามารถมส่ีวนร่วมกันในบุคคลเวลาใดเวลาหนึ่ง นอกจากนี้ส ิง่ก าหนดภายนอก จะไม่เข้า
ไปเปลีย่นแปลงตรงแกนกลางโดยตรง แต่อาจมเีง ือ่นไขบางอย่างทีเ่ข้าไปกระทบ เช่น การเหยยีดเชื้อชาต ิอตัลกัษณ์จงึ
อาจมกีารสะท้อนกลบัในมติทิีเ่ฉพาะเจาะจงมากขึ้น ความส าคญัของมติข้ิอมูลเฉพาะตวัขึ้นอยู่กับบร ิบททีพ่วกเขา
ประสบ ดงันัน้ทัง้ความแตกต่างและสทิธ ิต์่าง  ๆ ใช้เป็นสือ่กลางในการเชือ่มต่อหลากหลายมติเิข้าด้วยกัน (เช่น เชื้อชาตไิม่ม ี
บทบาทส าคญัส าหรบัผู้หญงิผวิขาว ศาสนานัน้มคีวามส าคญัมากส าหรบัผูห้ญงิชาวยวิ วฒันธรรมมคีวามส าคญัส าหรบั
ผู้หญงิชาวเอเชยีอนิเดยี) 

Foucault (1988) กล่าวว่า มนุษย์ต้องอาศัย “วตัถุดบิ” ในการสร้างอตัลกัษณ์ โดย อตัลกัษณ์ของมนุษย์ถูกสร้าง
ผ่านเทคนิคและการปฏบิตัทิ ีเ่รยีกว่า “เทคโนโลยขีองตวัตน” (Technologies of the Self) อนัหมายถงึแนวปฏบิตัทิ ีท่ าให้
เราเข้าใจตวัตนและหล่อหลอมอตัลกัษณ์ของเรา ซึง่การสร้างอตัลกัษณ์ดงักล่าวอยู่ภายใต้วาทกรรมของอ านาจ (Power 
Discourse) กล่าวคอื มนุษย์สามารถสร้างอตัลกัษณ์ขึ้นได้ แต่อตัลกัษณ์นัน้ต้องเข้ากันไดก้ับระบบสงัคมทีม่นุษย์อาศยั
อยู่ การสร้างอตัลกัษณ์ของมนุษย์ จงึเป็นการสรา้งและหล่อหลอมอตัลกัษณ์จากวาทกรรมและแนวปฏบิตัทิ ีม่อียู่ในสงัคม  
2.2 สื่อสงัคมออนไลน์ หรือโซเชียลมเีดีย (Social Media) 

สือ่สงัคมออนไลน์ (Social Media) หมายถงึ สือ่ทีใ่ช้สร้างปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมระหว่างผู้ใช้งานออนไลน์ โดยเป็นค า
ทีม่คีวามหมายครอบคลุมถงึทัง้ส ือ่โซเชยีลเน็ตเวริ์ค (Social Network) และเวบ็ไซตแ์บบผูใ้ช้มส่ีวนร่วมในการสร้างเนื้อหา  
บทบาทของโซเชยีลมเีดยีกับการสร้างอตัลกัษณ์ ม ี3 ประเด็น (ฐตินิัน บ คอมมอน, 2560) 

2.2.1 บทบาทของสือ่สงัคมออนไลน์ในการคน้หา “วตัถดุบิของอตัลกัษณ์” 
สือ่สงัคมออนไลน์เป็นแหล่งค้นหาวตัถุดบิของเอกลกัษณ์ ได้แก่ ภาพนิ่ง ภาพเคลือ่นไหว ค าพูด ข้อความ 

เพือ่น ามาปรบัแต่งอตัลกัษณ์ของผู้ใช้ โดยเม ือ่ผู้ใช้ได้เห็นสิง่ทีต่นเองสนใจผา่นสือ่ออนไลน์ เช่น เสื้อผ้าทีบุ่คคลทีช่ืน่ชอบ
สวมใส่ ท่าทางการโพสต์ทีน่่าสนใจ ก็จะน าวตัถุดบินัน้มาปรบัใช้กับการแสดงอตัลกัษณ์ของตนเอง 

2.2.2 บทบาทของสือ่สงัคมออนไลน์ในการเป็นพืน้ทีแ่สดงออกทางอตัลกัษณ์ 
การแสดงออกทางอตัลกัษณ์เป็นขัน้ตอนในการพฒันาอตัลกัษณ์ขัน้หนึ่งเพ ือ่ใ ห้สงัคมได้รบัรู้ โดย Rene 

Descartes นักปรชัญา นักคณิตศาสตร์และนักวทิยาศาสตร์ชาวฝร ัง่เศษไดก้ล่าวภาษาละตนิทีแ่ปลเป็นภาษาองักฤษได้
ว่า “I think therefore I am” หรอืก็คอื “เพราะฉนัคดิ ฉันจงึด ารงอยู่” ดงันัน้ การปรากฏตวัอยู่ในโซเชยีลมเีดยี ก็หมายถงึ



วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ (JISB) ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – เมษายน 2565 หน้า 40 

การด ารงอยู่เช่นกัน ซึง่การแสดงออกนี้อาจจะออกมาในรูปแบบของการสร้างโพรไฟล์ (Profile) โพสต์ข้อความ เพลง 
รปูภาพตนเอง คนอืน่ หรอืววิแบบตา่งๆ เพือ่สะท้อนอตัลกัษณ์ของผูใ้ช้งาน 

2.2.3 บทบาทของสือ่สงัคมออนไลน์ในการเป็นช่องทางทดสอบอตัลกัษณ์ 
การทดสอบอตัลกัษณ์เป็นขัน้สุดท้ายของกระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ ซึง่อตัลกัษณ์จะไม่สามารถหล่อหลอม

ได้โดยไม่ได้รบัการยนิยอมจากผู้อ ืน่ โดยการรบัผลสะท้อนกลบั (Feedback) จากสงัคม จะเห็นได้ว่าโซเชยีลมเีด ีย 
ยกตวัอย่างเช่น เฟซบุ๊ก มช่ีองทางการสะท้อนอตัลกัษณ์ของผูใ้ช้ ผ่านการกดไลก์ (Like) กดแสดงความรูส้กึ การแสดง
ความคดิเห็น (Comments) แบ่งปัน (Share) เน้ือหาทีโ่พสต์ ซ ึง่ผู้ใช้งานจะได้รบัผลสะท้อนกลบัมาอย่างรวดเร็วและ
สามารถน าผลสะท้อนน้ีไปปรบัปรุงเอกลกัษณ์ของตนเองไดอ้กี 

จากการศึกษาของ Cover (2012) เกี่ยวกบัการแสดงและการเลกิแสดงตวัตนออนไลน์ เครอืข่ายสงัคมทฤษฎตีวัตน
และความไม่ลงรอยกันของโพรไฟล์ออนไลน์และระบบมติรภาพ ผลทีไ่ด้คอืความเข้าใจเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่ง
เครอืข่ายทางสงัคม (และกจิกรรมออนไลน์อืน่ๆ) และการปฏบิตัขิองอตัลกัษณ์ภายในบรรทดัฐานทางวฒันธรรม โครงสรา้ง 
และกรอบการท างาน เป็นสิง่ส าคญัทีต่้องค านึงวา่การใช้เครอืข่ายสงัคม กิจกรรม การเปลีย่นแปลง การปรบัปรุง และการ
จดัการบญัช ีไม่เพยีงแต่เป็นการแสดงถงึการมสีตริบัรู้และตวัเลอืกส าหรบัการเข้าถงึเท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึกิจกรรมหรอื
การแสดงทีส่ร้างเอกลกัษณ์และความเป็นตวัของตวัเอง  

Davis (2011) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความตงึเครยีดของตวัตนในยุคเครอืข่าย มุมมองของคนหนุ่มสาวเกี่ยวกับความ
เสีย่งและผลตอบแทนของการแสดงออกทางออนไลน์ จากเยาวชนทีใ่ช้งานสือ่สงัคมออนไลน์ 24 คน มอีายุระหวา่ง 15 
– 25 ปี โดยผู้เข้าร่วมจะไดร้บัสถานการณ์ทีส่มมตเิพือ่ให้แสดงแนวคดิของตวัตนทัง้เร ือ่งทีอ่อนไลน์และออฟไลน์ ผู้เข้ารว่ม
ให้น ้าหนักแต่ละวงกลมแตกต่างกันไป ซึง่ม ี4 ปัจจยัทีเ่กี่ยวข้อง ได้แก่ เกี่ยวกับตวัเอง ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล 
บรรทดัฐานทางสงัคมออนไลน์ และคุณค่าแต่ละระดบัของสงัคมในวงกวา้ง ดงัภาพที ่2  

 
ภาพที ่2 Spheres of obligation 

ทีม่า: Davis (2011) 
 
วงกลมแรก เกี่ยวข้องกับอนัตรายส่วนบุคคลทีอ่าจเกิดขึ้นจากการแสดงออกทางออนไลน์ของแตล่ะบุคคล ในขณะที่

ผู้เข้าร่วมบางคนอาจจะได้รบัผลจากการมทีีร่ะบายความรู้สกึทีถู่กเก็บไว้ ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าการเก็บรกัษาอารมณ์
เหล่าน้ีไม่ได้เป็นวธิที ีด่ที ีสุ่ดในการปฏบิตัติน 

วงกลมที ่2 ความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลก่อให้เกดิพนัธะผกูพนัทีส่อง ผู้เข้าร่วมหลายคนแสดงความไมพ่อใจกบัข่าว
ซุบซบิเกี่ยวกับพวกเขาหรอืกลุ่มเพ ือ่นในโพรไฟล ์พวกเขามองวา่ค าพูดเช่นน้ีเป็นการโจมตส่ีวนบุคคล ซึง่ท าให้พวกเขา
ขุ่นเคอืงและบัน่ทอนมติรภาพระหวา่งกนั สิง่ทีน่่าสนใจคอืผูเ้ข้าร่วมหลายคนรู้สกึก าลงัถูกละเมดิความเป็นส่วนตวั แมจ้ะ
ไม่ได้กล่าวถงึพวกเขาโดยตรง ตามทีน่ักวชิาการเช่น Erikson (1968) กลา่วคอื ตวัตนของคนๆ หนึ่งเกิดขึ้นได้ก็ต่อเม ือ่
ได้รบัการยอมรบัจากบุคคลอืน่  
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วงกลมที ่3 ขอบเขตทีส่ามของภาระผูกพนัขยายเกินความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลทีเ่ฉพาะเจาะจงกับบรรทดัฐาน
ทางสังคมทีก่ าหนดไว้และปฏิบตัติามในบรบิทออนไลน์ เยาวชนในตวัอย่างนี้ เห็นว่าบรรทดัฐานของอนิเทอร์เน็ต
ค่อนข้างกว้าง ยดืหยุ่น และค่อนข้างจะแตกตา่งจากบรรทดัฐานทางสงัคมแบบออฟไลน์ ผู้ เข้าร่วมอ้างถงึบรรทดัฐานทาง
สงัคมออนไลน์ท าให้พวกเขาไม่ใส่ใจกับเนื้อหาบางอย่างในโพรไฟล์ เช่น พฤตกิรรมผดิปกต ิหรอืแม้แต่พฤตกิรรมทีเ่ป็น
อนัตราย หรอืก้าวร้าว หลายคนกล่าวว่าพวกเขาจะตคีวามเนื้อหาดงักล่าวว่าเป็นเร ื่องตลก เนื่องจากเร ือ่งตลกเป็น
พฤตกิรรมเชงิบรรทดัฐานออนไลน์ อย่างไรก็ตามผู้เข้าร่วมหลายคนแสดงความเชือ่ว่าพฤตกิรรมบางอย่างอยู่นอก
ขอบเขตของการประพฤตปิฏบิตัทิ ีย่อมรบัไดท้างออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิง่พวกเขากล่าวว่ามคีวามแตกตา่งบางอย่าง
ในการแสดงออกของตวัตนทางออนไลน์และออฟไลน์นัน้ให้เป็นที่ยอมรบั แต่โดยทัว่ไปผู้คนจะไม่เบีย่งเบนไปจาก
พฤตกิรรมออฟไลน์อย่างมากเม ือ่พวกเขาออนไลน์ (Hardey, 2002) การคน้พบนี้ตอกย ้าความจรงิทีว่่าการตคีวามตวัตน
ออนไลน์มกัขึ้นอยู่กับความรู้ของบรบิทออฟไลน์บางอย่าง (Boyd, 2011) 

วงกลมที ่4 ขอบเขตสุดท้ายของภาระผูกพนัเกี่ยวข้องกับค่าระดบัชุมชนและมาตรฐานของพฤตกิรรมทีค่รอบคลมุ
ทัง้พลวตัของความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและสงัคมออนไลน์ โดยไม่อนุมตัใิห้ผูเ้ข้าร่วมบางคนแสดงออกถงึการหาค าพดู
แสดงความเกลยีดชงัในโพรไฟล์อ ืน่ ผู้เข้าร่วมเหล่าน้ีมุ่งเน้นไปทีอ่นัตรายทีอ่าจเกิดขึ้นจากค าพูดเสือ่มเสยีทีเ่กิดขึ้นกบั
กลุ่มคนทัง้หมด 

จากการศึกษาข้างต้น พบว่าตวัตนออนไลน์และออฟไลน์นัน้มคีวามสอดคล้องกัน กล่าวคอืพฤตกิรรมออฟไลน์ของ
บุคคลจะไม่เบีย่งเบนไปจากพฤตกิรรมการใช้งานสือ่สงัคมออนไลน์ (Hardey, 2002) ในบางคร ัง้วงกลมบางอนัอาจ
ขดัแย้งกัน ตวัอย่างเช่น เราเห็นว่าผู้เข้าร่วมรบัรู้เกี่ยวกับบรรทดัฐานทางสงัคมโดยรอบ การแสดงออกของค าพดูแสดง
ความเกลยีดชงัออนไลน์ซึง่ขดัแย้งกับพฤตกิรรมทีเ่หมาะสมทีผู่้คนส่วนใหญ่ยอมรบั อย่างไรก็ตามวงกลมแต่ละอนัม ี
บทบาททีแ่ตกต่างกัน และมส่ีวนช่วยในการเชือ่มโยงตวัตนออนไลน์และออฟไลน์เข้าดว้ยกัน ขอบเขตของภาระผูกพนั
และความตงึเครยีดภายในนัน้มนีัยส าคญัส าหรบัความพยายามทางการศึกษาทีมุ่่งลดพฤตกิรรมทีเ่ป็นอนัตรายทาง
ออนไลน์  
2.3 ปัจจยัภายนอกที่ส่งผลต่อการแสดงออกทางสือ่สงัคมออนไลน์ 

การคล้อยตามกลุ่มอ้างองิมคีวามสมัพนัธก์ับความไว้วางใจ ผู้ใช้งานสือ่สงัคมออนไลน์ทีม่กีารเปิดเผยตวัเองสูงจะ
ส่งผลให้ผู้ใช้งานมคีวามไว้วางใจกัน และมกีารเปิดเผยตนเองสูงตามกลุ่มสงัคมออนไลน์ทีต่นเป็นสมาชกิ (พชิญาณี  
ภู่ตระกูล, 2559) 
2.4 อตัลกัษณ์ของวิชาชีพแพทย์และพยาบาล 

อตัลกัษณ์ทางวชิาชพีเกิดจากการหล่อหลอมจากสือ่ การศึกษา ประสบการณ์ และแบบอย่าง (Browne et al., 
2018) การศึกษาของ Real et al. (2009) พจิารณาถงึผลกระทบของลกัษณะสญัลกัษณ์และธรรมชาตขิองอตัลกัษณ์
แพทย์เพือ่การสือ่สารกับผู้ป่วยการสมัภาษณ์เชงิลกึของแพทย์ในบรบิทขององค์กรหลายแห่งเผยให้เห็นว่าอตัลกัษณ์
ของแพทย์เป็นกระบวนการทีค่รอบคลุมในการก าหนดความส าคญัโดยเฉพาะในเร ือ่งของความเชือ่ ค่านิยม และ การ
กระท าทีถู่กสร้างขึ้นภายในบรบิทเฉพาะ อตัลกัษณ์เฉพาะตวัของแพทย์แต่ละคนนัน้เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทัว่ไป
ของแพทย์และบรบิททางการแพทย์ในท้องถ ิน่ ตวัตนของแพทย์แต่ละบุคคลมกีารเชือ่มโยงกับสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ กฎหมาย และสงัคมของแพทย์ 

จากการศึกษา Öhlén and Segesten (1998) อตัลกัษณ์ทางวชิาชพีของพยาบาล การวเิคราะห์แนวคดิและการ
พฒันาจุดมุ่งหมายของบทความนี้คอืการเน้นแนวคดิของอตัลกัษณ์ทางวชิาชพีของพยาบาลเพือ่ส่งเสรมิความชดัเจน
ทางทฤษฎแีละตรวจสอบผลกระทบส าหรบั การปฏบิตักิารพยาบาล พยาบาลมคีณุสมบตัสิามารถให้ความรู้ผู้อ ืน่ ให้การ
ดูแลรกัษา อตัลกัษณ์วชิาชพีของพยาบาลนัน้ผสมผสานกับอตัลกัษณ์ส่วนบุคคลของพยาบาล ซึง่ประกอบดว้ยความรูส้กึ
และประสบการณ์ของเขาหรอืเธอในฐานะพยาบาล 
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จากงานวจิยัศึกษาอตัลกัษณ์ของแพทย์และพยาบาลในอดตี สามารถสรุปได้วา่ภาพลกัษณ์ของแพทย์และพยาบาล
เกี่ยวข้องกับค่านิยมทางสงัคม สิง่แวดล้อม และอตัลกัษณ์ส่วนบุคคลซึง่จะส่งผลต่อการแสดงตวัตนด้านวชิาชพี ซึง่
พ ื้นฐานทีส่ าคญัของอตัลกัษณ์ด้านวชิาชพีคอืความรูส้กึเห็นคุณค่าในตวัเอง โดยแสดงตวัตนผา่นบทบาทด้านการดแูล
รกัษาต่อผู้ป่วย 
2.5 ผลกระทบที่เก่ียวข้องในหน้าที่การงาน 

2.5.1 โอกาสในการประกอบอาชพี (Opportunities of Job) เม ือ่ใดก็ตามทีข้่อมูลถูกออนไลน์แล้ว การลบข้อมูล
ออกเป็นเร ือ่งทีย่าก เพราะมนัสามารถแพร่กระจายไปได้อย่างรวดเรว็ซึง่เป็นเร ือ่งเหนือการควบคมุทีค่นใดคนหนึ่งจะท า
ได้ แค่พรบิตาเดยีวทีข้่อมูลถูกเผยแพร่ไปแม้อาจจะไม่ต ัง้ใจและไม่สามารถแก้ไขได้ จะสามารถส่งผลต่ออนาคตได้ 
ตวัอย่างเช่น การหยุดพกัการเรยีนในโรงเรยีนแพทย์ การไม่ไดร้บัการจ้างงานในฐานะแพทย์ และหมดความเชือ่ถอืใน
วชิาชพี (Mansfield et al., 2011) มนัเป็นสิง่ทีค่วรกงัวลเพราะมนัเกีย่วข้องกับหน้าทีก่ารงานทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต 
มหีลายกรณีทีน่ักศึกษา แพทย์ฝึกงาน และบุคลากรทางการแพทย์ถกูพกังานเน่ืองจากภาพลกัษณ์ทีไ่มเ่ป็นมอือาชพีใน
โลกออนไลน์ (Chretien et al., 2009)  

2.5.2 ด้านชือ่เสยีง (Reputation) การรกัษาชือ่เสยีง บุคลากรทางการแพทย์ ควรใช้ความระมดัระวงัเม ือ่แสดงความ
คดิเห็นทางออนไลน์ เกี่ยวกับเพือ่นร่วมงานหรอืองค์กรด้านสุขภาพ ถงึแม้ว่าจะใช้นามแฝงก็ตาม การกระท าทีห่ม ิน่
ประมาทอาจส่งผลให้ถูกไล่ออกจากงาน และอาจม ีการเรยีกร้องทางแพ่ง ท าให้ประชาชนหมดความม ัน่ใจในวชิาชพีได้ 
(Mansfield et al., 2011)  

การใช้งานสือ่สงัคมออนไลน์และเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งของบุคลากร ทางวชิาชพียุคใหม่ มคีวาม
จ าเป็นต้องมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุคคลออนไลน์ทีอ่าจได้รบัประโยชน์หรอืส่งผลเสยีต่ออาชพีการงานของเขา  
(Cain, 2011) สือ่สงัคมออนไลน์เป็นเคร ือ่งมอืทีส่ าคญัและมปีระสิทธ ิภาพเม ื่อใ ช้งานอย่างเหมาะสม (Cleary et al., 
2013) 
2.6 ผลกระทบ (Spillover effect) 

Hearn and Buffardi (2016) ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบ ระบุแนวคดิเกีย่วกบัผลกระทบใช้บ่งบอกวตัถปุระสงคไ์ด้
หลายอย่าง เช่น ในทุกขัน้ตอนของการพฒันาโปรแกรม การวางแผนการพฒันาโปรแกรม การอภปิรายเกี่ยวกับ
ผลกระทบทีเ่กิดจากความต ัง้ใจสามารถใช้เพ ือ่ท าให้วสิยัทศัน์ชดัเจนขึ้นซึง่จะสร้างความร่วมมอืและการประสานงานกนั
การประเมนิผลกระทบทีอ่าจเกดิขึ้นจะใช้เพ ือ่ระบุความเสีย่งหรอืผลกระทบทีอ่าจเกดิขึ้น 

ผลกระทบทีดู่เหมอืนจะต ัง้ใจให้เกิดหรอืไม่ต ัง้ใจให้เกิดก็ตามมกัจะมทีัง้บวกหรอืลบ นอกจากนี้ เรายงัสามารถ
อนุมานได้ว่าผลกระทบทีเ่ฉพาะเจาะจงอาจได้รบัการคาดการณ์ล่วงหน้าหรอืเป็นเหตุการณ์ทีค่าดไม่ถงึเลยก็ได้ ส ิง่นี้
แสดงให้เห็นถงึขอบเขตของความเป็นไปได้ของผลกระทบประเภททีโ่ปรแกรมอาจม ี จากตารางที ่1 แสดงให้เห็นถงึ
ความเป็นไปได้ของผลกระทบตอ่เน่ือง 
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ตารางที ่1 ผลกระทบต่อความเป็นไปได้ตอ่เน่ืองพร้อมตวัอย่างจากโปรแกรมทกัษะการท างาน 
เพ ือ่ลดการว่างงานในหมู่คนหนุ่มสาวในเขตชนบท 

 ผลท่ีเกิดจากความตัง้ใจ 
ผลท่ีเกิดจากความไม่

ตัง้ใจเชิงบวก 
ผลท่ีเกิดจากความไม่

ตัง้ใจเชิงลบ 

คาดการณ์ได้ เป้าหมายที่ถูกตัง้ไวต้ามแผน 
เช่น อัตราการวา่งงานลดลง 

ผลกระทบต่อเน่ืองที่ถูก
คาดการณ์ได้ เช่น การ
ลงทุนในธุรกิจท้องถ่ิน
เพิม่ข้ึน 

ความเสี่ยงที่ถูกคาดการณ์
ได้หรือผลข้างเคียง เช่น 
นักเรียนจากโปรแกรมย้าย
ไปหางานที่ดีกวา่ 

ไมส่ามารถคาดการณ์ได้ เป้าหมายกรณีฉุกเฉิน เช่น 
ระหวา่งด าเนินการ โปรแกรม
ตระหนักถึงความส าคัญของ
การเพิม่ความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์และแหล่งรายได้ 
และเพิม่สิ่งน้ีเป็นเป้าหมาย 

ความแปลกใจที่ดี เช่น 
นักเรียนจากโปรแกรมเริ่มให้
ค าปรึกษาพีน้่องและเพือ่
ของพวกเขา 

ภัยพบิัติ อุบัติเหตุ หรือการ
ต่อต้าน เช่น เยาวชนที่ไมไ่ด้
อยู่ในโปรแกรมคบค้า
สมาคมกับนักเรียนใน
โปรแกรมและท าลาย
ทรัพย์สินของธุรกิจท้องถ่ิน 

ทีม่า: Weaver (2019) 
 
ผลกระทบระดับโปรแกรม คอืผลกระทบทีบ่รกิารส่วนบุคคลมตีอ่คนทีเ่ข้าร่วมโดยตรง 
ผลกระทบของระดับประชากรหรือระดับชุมชน เป็นผลกระทบทีคู่่ค้าทีแ่ตกต่างกันจ านวนมากท างานรว่มกนั

และมตี่อประชากรเฉพาะหรอืชุมชนเมอืงหรอืรฐั 
Hitesh (2018) ให้ความหมายของ ผลกระทบ (Spillover effect) ว่าเป็นเหตุการณ์ ทีเ่กิดขึ้นเนื่องจากสิง่ทีอ่ยู่ใน

บรบิททีไ่ม่เกี่ยวข้อง มนัหมายถงึเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึ้นในบรบิทหนึ่งทีม่ผีลตอ่เหตกุารณ์ในบรบิททีแ่ตกต่างกัน 
วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์ (2554) ให้ความหมายวา่ เป็นผลกระทบภายนอกทีเ่กิดขึ้นกับบุคคลทีส่าม (Third Party) 

ตวัอย่างของผลกระทบภายนอกเชงิบวก (Positive Externalities/ Spillover benefi t) เช่น โครงการเรยีนฟร ี15 ปี ไดผ้ล
กระทบทางตรงคอื นักเรยีนได้เรยีนหนังสอื มคีวามรู้ ประโยชน์ทางอ้อมคอื เม ือ่คนมกีารศึกษา การพฒันาเร ือ่งตา่งๆ 
จะง่ายขึ้น คนจะกลายเป็นแรงงานทีม่คีุณภาพของสงัคม ส่วนผลกระทบภายนอกเชงิลบ (Negative Externalities/ 
Spillover Cost) ตวัอย่างเช่น เพือ่นบ้านปลูกดอกไม้ แต่บ้านนัน้อยู่ตดิกับบ้านคนทีแ่พ้เกสรดอกไม ้ดงันัน้คนข้างบ้าน
จงึมโีอกาสเกิดอาการแพ้เกสรดอกไม้ได้ หรอืในกรณเีม ือ่มคีนมกีล ิน่ตวัเข้ามาในลฟิท์ เม ือ่คนนัน้ออกจากลฟิท์ไปก่อน 
แต่ในลฟิท์ยงัคงมกีล ิน่ตดิอยู่ คนทีเ่ข้าลฟิท์คนถดัไปจะคดิวา่กล ิน่ตวันัน้เป็นกลิน่ตวัของเรา เป็นต้น 

ผู้ว ิจ ัยจ ึงสรุปได้ว่า ผลกระทบต่อเน่ือง  (Spillover Effect) หมายถงึ ผลกระทบจากเหตุการณ์หนึ่งน าไปสู่
เหตุการณ์อืน่ซ ึง่อาจจะเกี่ยวข้องกันหรอืไม่เกี่ยวข้องกันก็ได้ โดยจะมกีารถ่ายโอนคุณค่าของเหตุการณ์แรกไปยัง
เหตุการณ์อืน่ด้วย เช่น การถ่ายโอนผลกระทบคุณค่าของอตัลกัษณ์จากอตัลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์ไปสู่อตัลกัษณ์
ทางวชิาชพี 

เน่ืองจากผลกระทบของอตัลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์ต่ออตัลกัษณ์ทางวชิาชีพจะอยู่ในรูปแบบการแสดงอัต
ลกัษณ์ทางสงัคมออนไลน์ ผู้วจิยัจงึได้แบ่งขอบเขตปัจจยัทีส่มัพนัธ์กันระหว่างอตัลกัษณ์และผลกระทบระหว่าง อัต
ลกัษณ์สือ่สงัคมออนไลน์ ผลกระทบระหว่างบุคคล ผลกระทบต่อบรรทดัฐานทางสงัคม และอตัลกัษณ์ด้านวชิาชีพ
เท่านั ้น ม ีปัจจยัที่มคีวามสัมพนัธ์ต่อผลกระทบของอตัลกัษณ์ทางสือ่ออนไลน์ต่ออตัลกัษณ์ทางวชิาชพีของแพทย์
พยาบาลในยุคดจิทิัลนั ้น ประกอบด้วย การค้นหาอัตล ักษณ์ (Finding Identity), อัตล ักษณ์ส่วนบุคคล (Personal 
Identity) , การแสดงออกของอัตลกัษณ์ (Self Identity Exposure) , ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ( Interpersonal 
Relationship), บรรทดัฐานทางสงัคมออนไลน์ (Online Social Norn), อตัลกัษณ์ทางวชิาชพี (Professional Identity) 
และรบัผลสะท้อนกลบัของอตัลกัษณ์ (Reflection of Identity) 
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3. กรอบการวิจยัและค าถามการวิจยั 
3.1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

ภาพที ่3 กรอบแนวคดิการวจิยัผลกระทบของอตัลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์ต่ออตัลกัษณ์ทางวชิาชพี 
 
3.2 ค าถามการวิจยั 

อตัลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์ส่งผลกระทบต่ออตัลกัษณ์ทางวชิาชพีอย่างไร 
 
4. วิธีการด าเนินการวิจยั 
4.1 ระเบียบวิธีวิจยั 

วตัถุประสงค์งานวจิยัของงานนี้ เน้นไปทีก่ารอธบิายผลกระทบของอตัลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์ต่ออตัลกัษณ์ทาง
วชิาชพีของแพทย์และพยาบาล ซึง่ต้องได้รบัข้อมูลทีล่ะเอยีดลกึซึ้งเพ ือ่อธบิายความสมัพนัธ์ได้ ดงันัน้ งานวจิยัเชงิ
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บข้อมูลดว้ยวธิกีารสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) จงึเป็นวธิที ีเ่หมาะสม 
จากวตัถุประสงค์งานวจิยัผู้ให้สมัภาษณ์จะต้องเป็นผู้ปฏบิตัหิน้าทีท่างวชิาชพีทีใ่ช้งานสือ่สงัคมออนไลน์และได้รบัผล
จากการโพสต์ภาพถ่ายตวัเอง หรอืโพสต์ข้อความ ผู้วจิยัท าการคดัเลอืกอาสาสมคัรผู้ให้สมัภาษณ์ผ่านการชกัชวนใน
กลุ่มแพทย์และพยาบาล และผู้วจิยัจะตดิตอ่เพ ือ่นัดสมัภาษณ์ต่อไป 
4.2 การออกแบบวิธีวิจยั 

4.2.1 เคร ือ่งมอืทีใ่ช้ในงานวจิยั 
ใช้แนวทางการสมัภาษณ์เชงิลกึ ทีม่ลีกัษณะการสมัภาษณ์โดยใช้ค าถามปลายเปิด (Open-end Question) 

โดยมวีตัถุประสงค์เพ ือ่ศึกษาผลกระทบของอตัลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์ตอ่อตัลกัษณ์ทางวชิาชพี ผู้วจิยัไดจ้ดัสรา้ง
ชุดค าถามสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview Question) โดยเขยีนค าถามให้มลีกัษณะปลายเปิด 
ข้อค าถามจะอยู่ในขอบเขต ดงันี้  

ส่วนที่ 1 เป็นส่วนข้อมูลส่วนตวัของผู้สมัภาษณ์ 
(1) ชือ่ (2) เพศ (3) อายุ (4) ประสบการณ์ท างานโดยย่อ (5) ประวตักิารศกึษา (6) สือ่สงัคมออนไลน์ทีใ่ช้งาน

และจ านวนเพือ่นหรอืผูต้ดิตาม 
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ส่วนที่ 2 เป็นค าถามปลายเปิดเกีย่วกบัตวัตนทางสงัคมออนไลน์ ตวัตนทางวชิาชพี และผลกระทบของตวัตน
ทางสือ่สงัคมออนไลน์ตอ่วชิาชพี 

(1) คุณเคยมปีระสบการณ์ดูตวัอย่างแฟชัน่จากดารา ศิลปินทีช่อบ หรอืการน าเสนอข้อความจากเพจ เช่น 
ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ หรอืไม ่ถ้ามแีล้วคุณน ามาปรบัให้เข้ากบัตวัตนของคณุอย่างไร 

(2) คุณเคยมเีหตุการณ์โพสต์ภาพหรอืข้อความทางสือ่สงัคมออนไลน์แล้วไดร้บัผลตอบรบัในวงกว้างหรอืไม่ 
เหตุการณ์นัน้เป็นอย่างไร (ผลตอบรบัในวงกวา้ง คอื การทีโ่พสต์นัน้ไดร้บัความสนใจแพร่หลาย มกีารแชร์ กดไลก์ คอม
เมนต์ รบัการกล่าวถงึอย่างแพรห่ลาย) 

(3) จากเหตุการณ์ในข้อที ่2 บ่งบอกถงึตวัตนของคุณอย่างไร  
(4) จากเหตุการณ์ในข้อที ่2 ภาพหรอืข้อความ ทีคุ่ณโพสต์ไปแล้วส่งผลกระทบกับเพือ่น ครอบครวัหรอืคนที่

รู้จกัอย่างไร 
(5) จากเหตุการณ์ในข้อที ่ 2 เพ ือ่น ครอบครวั หรอืคนทีรู่้จกัในสงัคมออนไลน์ ส่งผลต่อความเชือ่ ความ

คาดหวงัของคนในสงัคม อย่างไร 
(6) จากเหตุการณ์ในข้อที ่2 ความคาดหวงัของคนในสงัคมส่งผลต่อหน้าทีก่ารงาน หรอืสงัคมวชิาชพีอย่างไร  
(7) จากเหตุการณ์ในข้อที ่2 หน้าทีก่ารงาน หรอืสงัคมวชิาชพี ส่งผลอย่างไรตอ่ตวัตนของคณุ 
(8) จากเหตุการณ์ในข้อที ่2 ความคาดหวงัของสงัคมออนไลน์ ส่งผลอย่างไรตอ่ตวัตนของคณุ 
(9) จากเหตุการณ์ในข้อที ่2 เพ ือ่น ครอบครวัหรอืคนทีรู่้จกัในสือ่ออนไลน์ ส่งผลอย่างไรตอ่ตวัตนของคณุ 
(10) จากผลกระทบของเหตกุารณ์ในข้อที ่2 ทีม่าจากสงัคมวชิาชพีความคาดหวงัทางสงัคม เพือ่น ครอบครวั 

หรอืคนทีรู่้จกัทางสือ่สงัคมออนไลน์ คุณมกีารปรบัตวั ระมดัระวงั หรอืการแสดงออกตอบโตอ้ย่างไร 
4.2.2 ผู้ให้สมัภาษณ์ 

การศึกษาวจิยันี้  ได้ด าเนินการคดัเลอืกผู้ให้สมัภาษณ์เพือ่ตอบค าถามงานวจิยัทีก่ าหนดไว้ การเลอืกผู้ให้
สมัภาษณ์แบบมวีตัถุประสงค์ (Purposeful Sampling) งานวจิยันี้ผู้วจิยัชกัชวนผู้สมัภาษณ์ภายในกลุ่มวชิาชพีแพทย์
และพยาบาลรวมถงึการเชญิชวนผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ เพ ือ่ให้ได้ผู้สมัภาษณ์ 14 คน แม้ปัจจุบนัเพศชายจะมบีทบาท
ใกล้เคยีงกบัเพศหญงิ แต่ผู้สมัภาษณ์ทีม่าจากวชิาชพีพยาบาลจะเป็นเพศหญงิเสยีส่วนใหญ่ เน่ืองจากเป็นวชิาชพีทีเ่พศ
หญงิประกอบอาชพีมากทีสุ่ด เป็นบุคคลทีใ่ช้งานสือ่สงัคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก, อนิสตาแกรม หรอืสือ่สงัคมออนไลน์อืน่ๆ 
และผู้สมัภาษณ์นัน้ได้แสดงความสมคัรใจให้ ความร่วมมอืในการท าวจิยั และนอกจากนี้ผูส้มัภาษณ์ตอ้งมกีารโพสตภ์าพ
ถ่ายอย่างน้อย 4 คร ัง้ต่อ 1 เดอืน มจี านวนผูก้ดไลก์ หรอืคอมเมนต์ อย่างน้อย 100 คนขึ้นไป 

4.2.3 ขัน้ตอนการด าเนินงานวจิยั 
(1) ผู้วจิยัค้นหางานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง เพ ือ่สร้างกรอบแนวคดิการวจิยัขึ้นมา 
(2) สอบถามชกัชวนในกลุ่มแพทย์และพยาบาลทีต่รงตามกลุ่มเป้าหมาย และนัดวนัสมัภาษณ์พรอ้มช่องทาง

ตดิต่อ 
(3) ด าเนินการสมัภาษณ์ตามวนัและเวลาทีไ่ดน้ัดหมาย ใช้เวลาสมัภาษณ์ประมาณ 1 ชัว่โมง และระหว่างนัน้

ขออนุญาตผู้ให้สมัภาษณ์อดัเสยีงการสมัภาษณ์ 
(4) ผู้วจิยัถอดเทปบทสมัภาษณ์ ให้อยู่ในรูปแบบลายลกัษณ์อกัษร 
(5) วเิคราะห์ข้อมูลจากบทสมัภาษณ์ เพือ่ตอบค าถามงานวจิยั โดยอาจนัน้มกีารสอบถามผู้ให้สมัภาษณ์

เพิม่เตมิ  
(6) น าข้อมูลการสมัภาษณ์มาถอดเทปเป็นลายลกัษณ์อกัษรอกีคร ัง้และวเิคราะห์ข้อมูลจากการสมัภาษณ์ 
(7) ผู้วจิยัวเิคราะห์บทสมัภาษณ์ดว้ยการวเิคราะห์กลุ่มค า ก าหนดรหสัค าจากทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กี่ยวข้อง

จากนัน้โดยการดบูทสมัภาษณ์เทยีบกับรหสัค า และจดักลุ่มของรหสัค า 
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4.3 การวิเคราะห์ข้อมลู 
ผู้วจิยัเลอืกใช้วธิกีารท าดชันีข้อมูล คอืการเลอืกค าบางค ามาใช้เพ ือ่จดัหมวดหมู่ข้อมูล สาเหตุของการท าดชันคีอื

ข้อมูลทีจ่ดบนัทกึเม ือ่สะสมมากขึ้นจะมจี านวนมากเกินกว่าจะจดจ าได้ ดงันัน้การท าดชันีจงึเป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัการ
วเิคราะห์ข้อมูล (สุภางค์ จนัทวานิช, 2554) โดยสามารถจ าแนกดชันี ดงันี้  

4.3.1 ดชันีเชงิบรรยายทีไ่ด้จากการทบทวนงานวจิยั 
ดชันีเชงิบรรยาย (Descriptive index) ประกอบด้วย ค าหรอืข้อความทีส่ร้างขึ้นเพ ือ่จดัหมวดหมู่ข้อมูลทีเ่ป็น

การบรรยายแบบพรรณณา ซึง่ได้มาจากการอ้างองิจากเอกสารทบทวนงานวจิยัในบทที ่2 ท าให้ได้ตวัแปร ได้แก่ การ
แสดงอตัลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์ การค้นหาอตัลกัษณ์ อตัลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์ ความสมัพนัธ์ระหว่าง
บุคคล บรรทดัฐานทางสงัคม อตัลกัษณ์ทาวชิาชพี และการสะท้อนกลบัของอตัลกัษณ์ 

4.3.2 ดชันีเชงิอธบิายทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์ 
ดชันีเชงิอธบิาย (Explanatory index) ประกอบด้วย ค าหรอืข้อความทีแ่สดงแบบแผนของเหตุการณ์ ความ

เชือ่มโยง ความสมัพนัธ์ และอธบิายเหตุการณ์ ซึง่ได้มาจากบรบิทจากการสมัภาษณ์ของผู้ให้สมัภาษณ์ทัง้ 14 ท่าน 
ดชันีทีไ่ด้มาจากการเก็บข้อมูลด้วยการสมัภาษณ์เกี่ยวกับผลกระทบของอตัลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์ต่ออตัลกัษณ์
ทางวชิาชพีในแพทย์พยาบาล รายละเอยีดการวเิคราะห์แยกค าแสดงดชันีเชงิอธบิายจากบทสมัภาษณ์ 

4.3.3 การวเิคราะห์และการตคีวาม 
ด ัชนีเชิงตคีวาม ( Interpretive index) ประกอบด้วย ค าหรอืข้อความที่มลีกัษณะซับซ้อนขึ้นกว่าดชันีเชงิ

บรรยาย โดยส่วนใหญ่เป็นรายละเอยีดทีเ่พ ิม่ขึ้นจากการพยายามท าความเข้าใจหรอืตคีวามเหตุการณ์ให้ละเอยีดยิง่ขึ้น ซ ึง่
เป็นการน าดชันีเชงิบรรยายและดชันีเชงิอธบิายมาเชือ่มโยงกันเพ ือ่ให้ท าความเข้าใจและสามารถเห็นภาพเหตุการณ์ที่
ชดัเจนยิง่ขึ้น ผู้วจิยัน าปัจจยัทีพ่บจากการทบทวนงานวจิยัและปัจจยัผลกระทบทไีด้จากการสมัภาษณ์สามารถน ามา
จบัคู่จากข้อมูลทีม่าจากแหล่งข้อมูลทีต่า่งกนั  
 
5. ผู้ให้สมัภาษณ์และการวิเคราะห์ข้อมูล 
5.1 รายละเอียดของผู้ให้สมัภาษณ์ 

การศึกษาในคร ัง้นี้  เป็นการสมัภาษณ์ผู้ให้สมัภาษณ์ทีเ่คยประสบกับเหตุการณ์ของผลกระทบของการแสดงอัต
ลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์ทัง้ส ิ้น 14 ท่าน เป็นเพศหญงิ 13 ท่าน เพศชาย 1 ท่าน ช่วงอายุ 23-32 ปี มอีาชพีแพทย์
และพยาบาล ทีเ่คยมปีระสบการณ์แสดงตวัตนทางสือ่สงัคมออนไลน์โดยการโพสต์รปู ข้อความ หรอืคลปิวดิโีอและไดร้บั
ผลกระทบทีเ่กิดจาการโพสต์ตามมา โดยมรีายละเอยีดของผู้ให้สมัภาษณ์เบือ้งต้น ดงัแสดงในตารางที ่2 
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ตารางที ่2 รายละเอยีดผู้ให้สมัภาษณ์ส าหรบังานวจิยั 

 ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ให้สัมภาษณ์ รายละเอียดเบือ้งต้นของเหตุการณ์ 

คนที่ 1 เพศหญิง อายุ 23 ปี 

อาศัยอยู่จังหวดักรุงเทพมหานคร 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

อาชีพพยาบาล 

โพสต์ภาพถ่ายนอกรอบรับปริญญา มคีนกดไลก์ในเฟซบุ๊กประมาณ 
700 กวา่ไลก์  

คนที่ 2 เพศหญิง อายุ 27 ปี 

อาศัยอยู่จังหวดักรุงเทพมหานคร 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

อาชีพพยาบาล 

โพสต์คลิปร้องเพลงลิปซิงค์ คลิปนั้นเราแต่งชุดพยาบาลนั่งโต๊ะ แล้วก็
ลิปซิงค์พากย์เสียงค าพดูตลกๆ หลายคนก็เข้ามากดหัวใจให้เยอะ 
ประมาณ 15,000 ไลก์ 

คนที่ 3 เพศหญิง อายุ 26 ปี 

อาศัยอยู่จังหวดักรุงเทพมหานคร 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

อาชีพพยาบาล 

อินสตาแกรมช่ือดัง ส่งข้อความส่วนตัวทางอินสตาแกรม มาขอรูปที่
เคยโพสต์ในอินสตาแกรม ไปลงในอินสตาแกรมเพจก็เลยเลือกภาพนึง
ให้ มคีนเข้ามาติดตามในอินสตาแกรมส่วนตัวมากข้ึน มลีูกค้ามาจ้าง
ให้เราน าเสนอสินค้าผา่นอินสตาแกรมมาตลอด 

คนที่ 4 เพศหญิง อายุ 28 ปี 

อาศัยอยู่จังหวดักรุงเทพมหานคร 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

อาชีพพยาบาล 

โพสต์รูปไปเที่ยวทะเลในเฟซบุ๊ก รูปนั้นเป็นรูปเราใส่ชุดบิกินีสีส้มแดง 
คนกดไลก์จากเพือ่นในเฟซบุ๊กเรา ประมาณ 400 กวา่ไลก์ และมคีน
เข้ามาคอมเมนต์ชมเราพอสมควร 

คนที่ 5 เพศชาย อายุ 32 ปี 

อาศัยอยู่จังหวดักรุงเทพมหานคร 

ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี 

อาชีพ แพทย์เฉพาะทาง 

ไปญ่ีปุ่ นแล้วน าเรื่องพยาธิในปลาดิบมาเล่าในเพจเฟซบุ๊ก มาคุยกัน 
คนแชร์ในช่วงเวลาสัน้ๆ ก็หลักหมืน่ แต่คนที่เห็นโพสต์ก็หลักล้านได้   

คนที่ 6 เพศหญิง อายุ 26 ปี 

อาศัยอยู่จังหวดักรุงเทพมหานคร 

ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี 

อาชีพ พยาบาล  

แคปรูปหน้าจอที่เคยแชทกับชายคนหน่ึงเรื่องการใช้น ้ าปัสสาวะล้าง
แผลให้คนไข้ แล้วโพสต์ลงในเฟซบุ๊กไวอ้่านข าๆ มคีนเอาไปลงข่าวเรื่อง
เล่าเช้าน้ี วา่มพียาบาลสาวผูพ้ทิักษ์ 

คนที่ 7 เพศหญิง อายุ 29 ปี 

อาศัยอยู่จังหวดักรุงเทพมหานคร 

ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี 

อาชีพ พยาบาล 

แชร์ประสบการณ์พร้อมรูปในค าบรรยาย โดยบรรยายให้เห็นถึงความ
พยายามของคนเรียนไมเ่ก่งแต่ใช้ความพยายามอย่างสูงจนได้ประสบ
ผลส าเร็จ 
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ตารางที ่2 รายละเอยีดผู้ให้สมัภาษณ์ส าหรบังานวจิยั (ต่อ) 

 ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ให้สัมภาษณ์ รายละเอียดเบือ้งต้นของเหตุการณ์ 

คนที่ 8 เพศหญิง อายุ 26 ปี 

อาศัยอยู่จังหวดักรุงเทพ 

ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี 

อาชีพ พยาบาล 

ถ่ายรูปรับปริญญานอกรอบ ในรูปเป็นรูปเด่ียว สวมชุดก่ึงชุดครุยก่ึง
ชุดนักศึกษา บรรยากาศในรูปเป็นต้นไมส้ีเขียว เราโพสต์ท่าไมม่อง
กล้อง แล้วโพสต์ลงเฟซบุ๊ก มคีนเข้ามากดไลก์จ านวนมากกวา่ 1,000 
คน คนช่ืนชอบภาพกันเยอะ  
มาคอมเมนต์ช่ืนชมเยอะ 

คนที่ 9 เพศหญิง อายุ 29 ปี 

อาศัยอยู่จังหวดักรุงเทพ 

ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี 

อาชีพ พยาบาล 

หลังจากได้ไปแข่งขันรายการร้องเพลงช่ือดัง ก็มกีารแชร์คลิปประกวด
ร้องเพลง จากนั้นเพือ่นในเฟซบุ๊กก็เข้ามาแสดงความคิดเห็น แชร์คลิป
การแข่งขันในรายการ นอกจากน้ีก็มอีีเวนต์รับร้องเพลงบ้าง 

คนที่ 10 เพศหญิง อายุ 30 ปี 

อาศัยอยู่จังหวดักรุงเทพมหานคร 

ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี 

อาชีพ พยาบาล 

เคยโพสต์ภาพที่ตัวเองใส่ชุดพยาบาลในเฟซบุ๊ก พอเวลาผา่นไปแล้วมี
แอดมนิเพจดังหน่ึงติดต่อมาหาทางข้อความส่วนตัวบอกวา่ขอรูปที่ใส่
ชุดพยาบาล จะเอาไปโพสต์ในเพจเฟซบุ๊ก บางคนก็คอมเมนต์น่ารักก็
ม ีแต่ยังมบีางคนคอมเมนต์ในทางชู้สาว 

คนที่ 11 เพศหญิง อายุ 28 ปี 

อาศัยอยู่จังหวดักรุงเทพมหานคร 

ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี 

อาชีพ พยาบาล 

เต้นโคฟเวอร์เพลงคุกก้ีเสี่ยงทาย แล้วโพสต์คลิปในเฟซบุ๊ก จากนั้นก็มี
เพือ่นที่อยู่ส านักพมิพช่ื์อดัง ขอน าไปลงข่าวในเพจ จากนั้นคนที่รู้จัก
เห็นก็จะแชร์ข่าวเราเต้นคุกก้ีเสี่ยงทายแล้วแท็กมาบอก 

คนที่ 12 เพศหญิง อายุ 26 ปี 

อาศัยอยู่จังหวดักรุงเทพมหานคร 

ส าเร็จการศึกษปริญญาตรี 

อาชีพ พยาบาล  

เปิดเพจท่องเที่ยว รีววิร้านชาบู แถวอิสรภาพ แจกบัตรก านัล (Gift 
voucher)  

คนที่ 13 เพศหญิง อายุ 26 ปี 

อาศัยอยู่จังหวดักรุงเทพมหานคร 

ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี 

อาชีพ พยาบาล 

ไปเที่ยวจังหวดัน่าน จากนั้นก็โพสต์ภาพและข้อความลงเพจท่องเที่ยว
เพือ่รีววิการเดินทางท่องเที่ยว โพสต์นั้นได้รับความนิยมมาก มคีนขอ
เอาไปรีววิลงเวบ็ไซต์ช่ือดัง ให้เครดิตภาพถ่ายจึงท าให้อยากเปิดเพจ
เที่ยวของตัวเอง 

คนที่ 14 เพศหญิง อายุ 32 ปี 

อาศัยอยู่จังหวดักรุงเทพมหานคร 

ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี 

อาชีพ เคยเป็นพยาบาล 6 ปี ปัจจุบันท า
บล็อคเกอร์ด้านการท่องเที่ยว 3 ปี  

ได้เปิดเพจแนวท่องเที่ยวข้ึนมา เคยโพสต์เล่าวา่ท าไมถึงลาออกจาก
พยาบาล ได้รับความนิยมสูงสุด หลังจากท าเพจ ด้วยความที่เป็น
พยาบาลพยาบาลหลายคนส่งข้อความส่วนตัวมาหาเยอะมาก บอกวา่
อยากลาออกจากวชิาชีพพยาบาล  
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5.2 การวิเคราะห์ข้อมลู 
ผู้วจิยัน าข้อมูลจากการสมัภาษณ์ผู้ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการแสดงอตัลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์ต่อวชิาชพีทัง้ส ิน้ 

14 ท่าน มาวเิคราะห์ผลตามกรอบแนวคดิการวจิยัเบื้องตน้ทีก่ล่าวไวใ้นหวัข้อที ่4  
5.3 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมลู 

จากการวเิคราะห์จากการสมัภาษณ์เชงิลกึทัง้ 14 ท่าน สามารถน าผลจากการสมัภาษณ์มาให้เพ ือ่ตอบค าถาม
งานวจิยั และบรรลุวตัถปุระสงคข์องงานวจิยั ได้ดงันี้  

ค าถามงานวจิยั อตัลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์ส่งผลกระทบตอ่อตัลกัษณ์ทางวชิาชพีอย่างไร 
ค าตอบของงานวจิยั ทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์ 2 ส่วน คอื ส่วนที ่1 เป็นผลจากการสมัภาษณ์บุคคลทีไ่ด้รบัผลกระทบ

จากการแสดงอัตลกัษณ์ทางสื่อสังคมออนไลน์ต่อเน่ืองไปยงัอตัลกัษณ์ทางวชิาชีพ และส่วนที่ 2 เป็นผลจากการ
สมัภาษณ์บุคคลทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการแสดงอตัลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์ต่อเน่ือง แต่ไม่กระทบถงึอตัลกัษณ์ทาง
วชิาชพี และยงับรรลุวตัถุประสงคข์องงานวจิยัอกีด้วย  

5.3.1 บุคคลทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการแสดงอตัลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์ต่อเน่ืองไปยงัอตัลกัษณ์ทางวชิาชพี 
ผู้ให้สมัภาษณ์ทัง้ 14 ท่าน ได้แสดงให้เห็นถงึความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลกับโพสต ์หลากหลายรูปแบบ เช่น การ

กดไลก์ การแสดงความคดิเห็น การกดตดิตาม แชร์ แท็ก และทกัแชทส่วนตวัต่อผู้ให้สมัภาษณ์ นอกจากนี้จากผลการ
สมัภาษณ์ยงัมองเห็นทศิทางความสมัพนัธ์อกีดว้ย มทีัง้เชงิบวก และเชงิลบ โดยเป็นกลุ่มข้อความแสดงความยนิด ีชืน่
ชม แสดงความภาคูมใิจ เป็นข้อความเกี่ยวกับความรู้ และเป็นกลุ่มข้อความทีแ่สดงความรู้สกึอยากเอาเป็นตวัอย่าง 
อยากท าตาม มผีู้ให้สมัภาษณ์ 2 คน ได้รบัการแสดงความคดิเห็นทัง้ด้านบวกและด้านลบ โดยผู้ให้สมัภาษณ์คนที ่6 
ได้รบัข้อความแสดงความคดิเห็นด้านบวก คอืมคีนเห็นด้วยกบัความคดิเห็นของผู้สมัภาษณ์ และได้รบัข้อความแสดง
ความคดิเห็นด้านลบต่อคู่กรณขีองผู้สมัภาษณ์คอื มคีนวพิากษ์วจิารณ์คู่กรณีให้เกิดความเสยีหายในวงกวา้ง ส่วนผูใ้ห้
สมัภาษณ์คนที ่10 ได้รบัข้อความแสดงความคดิเห็นด้านบวกคอื คนชืน่ชมรูปทีโ่พสต์ ส่วนความคดิเห็นด้านลบ จะ
ได้รบัข้อความแสดงความคดิเห็นเชงิชู้สาว 

ผู้ให้สมัภาษณ์ทัง้ 14 ท่าน ได้แสดงความรู้สกึเกี่ยวกับบรรทดัฐานทางสงัคม ค่านิยมและความคาดหวงัได้หลาย
แง่มุม เช่น ลกัษณะกิจกรรมทีต่้องการเห็น บทบาทด้านวชิาชพี และภาพลกัษณ์ดา้นวชิาชพี  

ผู้ให้สมัภาษณ์ทัง้ 12 ท่าน ได้แสดงให้เห็นถงึการได้รบัผลกระทบด้านอตัลกัษณ์ทางวชิาชพีดา้นต่างๆ เช่น คนชืน่
ชอบอยากมาเรยีนพยาบาลตาม คนรบัรู้วา่เป็นพยาบาล/มคีวามเสีย่งโดนจบัผดิ บททางดา้นวชิาชพี และด้านภาพลกัษณ์/
ชือ่เสยีงของวชิาชพี โดยจดักลุ่มระดบัความรุนแรงของผลกระทบได้ 2 กลุ่ม คอืกลุ่มทีไ่ด้รบัผลกระทบทางวชิาชพีน้อย 
และกลุ่มทีไ่ด้รบัผลกระทบทางวชิาชพีมาก  

5.3.2 บุคคลทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการแสดงอตัลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์ต่อเน่ือง แต่ไม่กระทบถงึอตัลกัษณ์ทาง
วชิาชพี 

มผีู้ให้สมัภาษณ์ 2 จาก 14 คน ได้แก่ ผู้ให้สมัภาษณ์คนที ่3 และ 12 ได้แสดงให้เห็นถงึเหตุผลทีไ่ม่ได้รบัผลกระทบ
ด้านอตัลกัษณ์ทางวชิาชพี โดยระบุว่า ผู้ตดิตามทางสือ่สงัคมออนไลน์ไม่รบัทราบ หรอืรบัรู้ว่าเป็นพยาบาล จงึไม่ได้รบั
ผลกระทบด้านนี้ 
 
6. สรปุผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 
6.1 สรุปผลของงานวิจยั 

จากการวเิคราะห์บทสมัภาษณ์ผู้ให้สมัภาษณ์ทัง้ส ิ้น 14 ท่าน ท าให้ได้ข้อสรุปสนับสนุน ทฤษฎแีละงานวจิยัที่
เกี่ยวข้อง กล่าวคอืบุคคลเร ิม่มกีารค้นหาอตัลกัษณ์และน ามาปรบัใช้กับตนเองจากนัน้แสดงอตัลกัษณ์ผ่านทางสือ่สงัคม
ออนไลน์ เพ ือ่น พ ีน้่อง ครอบครวั หรอืคนรู้จกัในสือ่สงัคมออนไลน์เข้ามามปีฏสิมัพนัธ์กับโพสต์ ส่งผลให้เกิดความคาดหวงั
ทางสงัคม บรรทดัฐานทางสงัคมออนไลน์ และส่งผลไปยงัอตัลกัษณ์ทางวชิาชพี หลงัจากนัน้อตัลกัษณ์ทางวชิาชีพ 
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ความคาดหวงัของสงัคม และเพือ่นในสือ่สงัคมออนไลน์ส่งผลต่ออตัลกัษณ์ตนเอง เพือ่เป็นการรบัผลสะท้อนกลบัของ 
การแสดงอตัลกัษณ์อกีคร ัง้ กระบวนการดงักล่าวมรีายละเอยีดดงันี้  

6.1.1 การค้นหาอตัลกัษณ์ส่งผลต่ออตัลกัษณ์ 
ผู้ให้สมัภาษณ์ส่วนใหญ่ ได้แสดงให้เห็นถงึการค้นหาอัตลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์ มกีารแสดงออกทีแ่ตกต่างกัน 

เช่น การตดิตามบุคคลทีม่ชีือ่เสยีง ดารา หรอืการน าเสนอข่าวจากเพจเพือ่ประโยชน์ด้านการถ่ายรูปการโพสต์ท่าทาง 
ค้นหาสถานทีเ่พ ือ่ถ่ายรูป การดูสไตล์การแต่งตวัเพ ือ่ปรบัใช้กับตนเอง และตดิตามบุคคลตวัอย่างเพือ่เป็นแบบอย่างใน
การท ากิจกรรม เช่น ต้นแบบการรอ้งเพลง ต้นแบบดา้นการเรยีนรู้ภาษาองักฤษ และต้นแบบด้านออกก าลงักาย เป็นตน้  

6.1.2 การแสดงอตัลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์ 
ผู้ให้สมัภาษณ์ได้แสดงอตัลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์หลายรูปแบบ เช่น การโพสต์รูป การเขยีนข้อความเล่าบรรยาย 

และการโพสต์คลปิวดิโีอ นอกจากนี้จากผู้ให้สมัภาษณ์จะโพสต์ผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ส่วนตวัแล้วยงัโพสต์ผ่านเพจ
สาธารณะอกีด้วย  

6.1.3 อตัลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์ 
ผู้ให้สมัภาษณ์ส่วนใหญ่ได้แสดงให้เห็นถงึอตัลกัษณ์ทีส่ ือ่อกมาทางสือ่สงัคมออนไลน์ ซึง่บ่งบอกความเป็นตวัตนไดห้ลาย

รูปแบบ เช่น บ่งบอกความเป็นวชิาชพีแพทย์หรอืพยาบาลของตนเอง บ่งบอกลกัษณะความชอบ เช่น ชอบคาเฟ่ ชอบการ
แต่งตวั รกัการท่องเทีย่ว ชอบธรรมชาต ิชอบร้องเพลง และชอบกิน เป็นต้น บ่งบอกบุคลกิภาพ เช่น บ่งบอกว่าเป็นคนรกั
ความถูกต้อง รกัความยุตธิรรม บ่งบอกวา่เป็นคนไม่ยอมแพ ้และบ่งบอกวา่เป็นคนสนุกสนานเฮฮา เป็นต้น และบ่งบอก
อารมณ์ของผู้ให้สมัภาษณ์เอง 

6.1.4 อตัลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์ส่งผลต่อความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 
ผู้ให้สมัภาษณ์ทัง้หมดแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลกับโพสต ์หลากหลายรูปแบบ เช่น การกดไลก์ การแสดง

ความคดิเห็น การกดตดิตาม แชร์ แท็ก และทักแชทส่วนตวั นอกจากนี้ จากแบบสัมภาษณ์ยังมองเห็นทศิทาง
ความสมัพนัธ์อกีด้วย มทีัง้เชงิบวก และเชงิลบ ความคดิเห็นเชงิบวก เป็นกลุ่มข้อความแสดงความยนิด ีชืน่ชม แสดง
ความภาคูมใิจ ข้อความเกี่ยวกับความรู้ และแสดงความรู้สกึอยากเอาเป็นตวัอย่าง อยากท าตาม ส่วนความคดิเห็นดา้น
ลบเกิดกับคู่กรณขีองผู้สมัภาษณ์ มคีนวพิากษ์วจิารณ์คูก่รณใีห้เกิดความเสยีหายในวงกวา้ง และความคดิเห็นเชงิชู้สาว 

6.1.5 ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลส่งผลต่อบรรทดัฐานทางสงัคม/ค่านิยมทางสงัคม 
ผู้ให้สมัภาษณ์ทัง้หมดแสดงความรู้สกึเกี่ยวกับบรรทดัฐานทางสงัคม ค่านิยมและความคาดหวงัได้หลายแงม่มุ เช่น 

ด้านลกัษณะกิจกรรมทีต่้องการเห็น ได้แก่ คนอยากเห็นคลปิ ร้องเพลง อยากเห็นรูปสวยๆ อยากให้แต่งตวัเรยีบร้อย 
อยากให้รวีวิอาหารด ีๆ  อยากให้เปิดเพจเทีย่ว และอยากให้เป็นตวัอย่างในการลาออก ด้านบทบาทด้านวชิาชพี ไดแ้ก่ 
อยากเห็นท างานในบทบาทวชิาชพีได้ด ีให้ความรู้แก่ประชาชนได้ด ีสามารถปกป้องวชิาชพี และมกีารช่วยเหลอืสงัคม 
และด้านภาพลกัษณ์ด้านวชิาชพีได้ระบุเกี่ยวกับการขดักับความเชือ่ว่าพยาบาลต้องเร ียบร้อย การแต่งกายให้ถูก
ระเบยีบ และการรู้สกึถูกคาดหวงัจากสงัคมเพราะวชิาชพี 

6.1.6 บรรทดัฐานทางสงัคม/คา่นิยมทางสงัคมส่งผลตอ่อตัลกัษณ์ทางวชิาชพี 
ผู้ให้สมัภาษณ์ส่วนใหญ่แสดงให้เห็นถงึการได้รบัผลกระทบด้านอตัลกัษณ์ทางวชิาชพีด้านต่างๆ เช่น คนชืน่ชอบ

อยากมาเรยีนพยาบาลตาม คนรบัรู้ว่าเป็นพยาบาลมคีวามเสีย่งโดนจบัผดิ บททางด้านวชิาชพี ได้แก่ เช่น การโพสต์
เกี่ยวกับความรู้เพ ือ่ให้ความรู้แก่ประชาชน การแสดงบทบาทปกป้องวชิาชพี การน าความรู้ไปช่วยเหลอืสงัคม การท า
กิจกรรมท่องเที่ยวเพือ่ผ่อนคลายความเครยีดจากการท างาน ไปจนถงึด้านการยุตบิทบาทบางวชิาชพี และด้าน
ภาพลกัษณ์หรอืชือ่เสยีงของวชิาชพี เช่น การโพสต์ความรู้ตอกย ้าความเป็นวชิาชพีมคีนเชือ่ถอื การเสยีชือ่เสยีงของ
วชิาชพี  ผดิจรยิธรรมทางวชิาชพี เน่ืองจากมกีารน าวชิาชพีไปใช้เผยแพร่ความรู้ในทางทีผ่ดิ การรกัษาภาพลกัษณ์
วชิาชพีแม้จะนอกเวลาท างาน การระมดัระวงัไม่ให้คนมองภาพลกัษณ์วชิาชพีในทางทีไ่ม่ด ีและการให้เกียรตวิชิาชพี
และชุดฟอร์มทีส่วมใส่ จดักลุ่มระดบัความรุนแรงของผลกระทบได ้2 กลุ่ม คอืกลุ่มทีไ่ด้รบัผลกระทบทางวชิาชพีน้อย 
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และกลุ่มทีไ่ด้รบัผลกระทบทางวชิาชพีมาก กลุ่มทีไ่ดร้บัผลกระทบน้อย เน่ืองจากเป็นกลุ่มเหตกุารณ์ทีไ่ม่เกดิผลร้ายแรง
กับตวัผู้สมัภาษณ์เองและผู้อ ืน่ในสงัคม เป็นเหตุการณ์ทีผู่้สมัภาษณ์ได้ตระหนักรู้ และสามารถระมดัระวงั หรอืยุต ิ
เหตุการณ์ไม่พงึประสงค์ได้เอง กลุ่มทีไ่ด้รบัผลกระทบมาก เป็นกลุ่มเหตุการณ์ทีเ่กิดผลกระทบได้ในวงกวา้งเพราะม ี
ระดบัผู้ตดิตามจ านวนมาก และยงัมกีารออกข่าวทางโทรทศัน์ ทัง้อาจเกิดผลกระทบกับตวัเองและผู้อ ืน่ เหตุการณ์ที่
เกิดผลกระทบวงกว้าง  เป็นเหตุการณ์ทีเ่ผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการรบัประทานปลาดบิท าให้เกิดพยาธใินล าไส้ 
ผลกระทบเกิดกบัประชาชนในวงกว้างในดา้นความรู้ คนตดิตาม 181,960 คน ไดร้บัการแชร์มากมาย คนเห็นข้อความนี้  
หลกัล้านคนได้รบัข้อมูลนี้ ก็เชือ่ถอืในบทความเพราะแพทย์เป็นคนเขยีนข้อความนี้ เอง ประชาชนมโีอกาสเปลีย่นความ
ประพฤตใินการรบัประทานอาหารประเภทนี้มากขึ้น แม้จะตระหนักถงึความรู้ในเวลาอนัสัน้ก็ตาม เหตุการณ์ถดัมาผูใ้ห้
สมัภาษณ์ ได้แชร์รูปหน้าต่างการสนทนากับบุคคลทีอ้่างตนว่าเป็นพยาบาลวชิาชพีเกี่ยวกับการใช้น ้าปัสสาวะมาท า
ความสะอาดแผล โดยเร ือ่งนี้ไดร้บัการแชร์อย่างมาก จนไดร้บัการออกข่าวทางโทรทศัน์ ท าให้สงัคมได้รบัรู้วา่มพียาบาล
บางคนทีน่ าน ้าปัสสาวะมาใช้ในการรกัษา มคีนแสดงความเห็นในแงล่บจ านวนมาก ส่งผลถงึชือ่เสยีงของสถาบนัวชิาชพี 
สภาการพยาบาลได้ออกมาชี้แจงประเดน็เร ือ่งการใช้น ้าปัสสาวะมารกัษาผูป่้วยว่าไม่อยู่ในต าราเรยีน เป็นสิง่ไมถ่กูตอ้ง 
ส่งผลให้คู่กรณีของผู้สมัภาษณ์ปิดเฟซบุ๊กหนี ส่วนผลกระทบมายงัผู้สมัภาษณ์เองคอื มคีนชืน่ชมว่าเป็นพยาบาลผู้
พทิกัษ์ เป็นผู้ปกป้องวชิาชพี และเหตุการณ์สุดท้าย ได้โพสต์เกี่ยวกับการลาออกจากวชิาชพีแล้วออกมาท าตามความ
ฝันของตวัเอง ออกมาเทีย่ว เร ือ่งนี้ไม่ได้เกิดผลกระทบต่อวชิาชพีของตวัผู้สมัภาษณ์เอง เพราะได้ลาออกจากวชิาชพี
แล้ว แต่ส่งผลกระทบต่อบุคคลอืน่มาก มจี านวนผูต้ดิตามผูส้มัภาษณ์ 548,142 คน โพสต์นี้ไดร้บั การแชร์จ านวนมาก ม ี
บุคคลจ านวนมากทีเ่ห็นเป็นแบบอย่างและอยากท าตาม อยากยุตบิทบาทด้านวชิาชพี อยากลาออก ถงึแม้บางคนจะ
ไม่ได้เป็นกลุ่มแพทย์หรอืพยาบาลก็มคีนเห็นเป็นไอดอล ต้นแบบ มคีนทกัข้อความส่วนตวัเข้ามาหาเยอะ ให้แนะน า
เกี่ยวกับการออกจากวชิาชพี นอกจากนี้  ยงัมผีู้ให้สมัภาษณ์ส่วนน้อยแสดงให้เห็นถงึเหตผุลทีไ่ม่ได้รบัผลกระทบดา้นอตั
ล ักษณ์ทางวชิาชีพ โดยระบุว่า ผู้ตดิตามทางสื่อสังคมออนไลน์ไม่ร ับทราบ หร ือรบัรู้ว่าเป็นพยาบาล จงึไม่ได้รบั
ผลกระทบด้านนี้ 

6.1.7 อตัลกัษณ์ทางวชิาชพีตอ่อตัลกัษณ์ 
ผู้ให้สมัภาษณ์ส่วนใหญ่แสดงให้เห็นว่าอตัลกัษณ์ทางวชิาชพีส่งผลต่อการแสดงอตัลกัษณ์ โดยส่งผลให้ระมดัระวงั

การโพสต์มากขึ้น คดิก่อนโพสต์มากขึ้น เห็นด้วยกับกฎระเบยีบของโรงพยาบาล ของวชิาชพี เป็นสิง่ทีต่้องปฏบิตัติาม 
ต้องโพสต์ส ิง่ทีไ่ม่ขดักับวชิาชพี เพ ือ่ให้คนเชือ่ถอื และรกัษาภาพลกัษณ์ของวชิาชพี และส่งผลให้ต้องปิดบงัตวัตนทาง
วชิาชพี เพราะไม่ต้องการให้มคีนกลา่วหาวชิาชพี 

6.1.8 บรรทดัฐานทางสงัคม/คา่นิยมทางสงัคมตอ่อตัลกัษณ์ 
ผู้ให้สมัภาษณ์ส่วนใหญ่แสดงผลกระทบของบรรทดัฐานทางสงัคม ค่านิยม ความเชือ่โดยได้ระบุว่าส่งผลให้ต้อง

วางตวัให้เหมาะสม คดิก่อนโพสต ์ไม่โพสตส์ ิง่ทีท่ าให้เกิดผลเสยี เข้าใจผดิไดง้่าย หรอืรูปทีล่่อแหลม ท าสิง่ทีค่นในสงัคม
ต้องการ เช่น การโพสต์คลปิ การรวีวิ ทีค่นขอมา หรอืการท าเพจท่องเทีย่ว โดยฝึกถา่ยรูปให้เก่งมากขึ้น 

6.1.9 ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลตอ่อตัลกัษณ์ 
ผู้ให้สมัภาษณ์ส่วนใหญ่แสดงให้เห็นถงึผลกระทบของความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลต่อการแสดงอตัลกัษณ์ โดยระบุ

วา่รู้สกึด ีภูมใิจ มกีารเข้าไปแสดงความเห็นขอบคุณ และกดไลก์ เม ือ่มบุีคคลทีไ่มช่อบแล้วมาตดิตาม จะจดัการบลอ็ก
คนนัน้ ต้องการโพสต์ในสิง่ทีด่ ีถ้าคนไมเ่ห็นดว้ยก็ไมโ่พสต ์เวลาโพสต์ให้ดูกาลเทศะ ไปจนถงึหลกีเล ีย่งการโพสตไ์ปเลย 
เปลีย่นไปใช้สือ่สงัคมออนไลน์ช่องทางอืน่แทนเพือ่หลกัเล ีย่งการกระทบความสมัพนัธ์ จะโพสต์รูปให้น่าสนใจมากขึน้ 
โพสต์ตามทีเ่พ ือ่นอยากเห็น ตามทีเ่พ ือ่นบอกในคอมเมนต ์เพ ือ่นอยากเห็นภาพสวยๆ อยากให้รวีวิอาหารอร่อยๆ อยาก
ให้เปิดเพจท่องเทีย่ว 
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6.1.10 การสะท้อนกลบัของอตัลกัษณ์ 
ผู้ให้สมัภาษณ์ทัง้หมดแสดงการสะท้อนกลบัของอตัล ักษณ์เม ือ่ม ีเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์หรอืเหตุการณ์ทีน่่ายนิดเีกิด

โดยระบุว่าได้มกีารระวงัการโพสตม์ากขึ้น ไม่โพสตเ์ร ือ่งงาน อาจเล ีย่งไปโพสต์ในสือ่สงัออนไลน์ช่องทางอืน่ทีค่นไมรู่จ้กั 
เช่น ทวติเตอร์ เป็นต้น ระวงัการโพสต์คลปิเม ือ่ใส่ชุดพยาบาล ไม่โพสต์รูปเม ือ่อยู่สถานทีจ่รงิเวลาจรงิ ระมดัระวงัการ
เปิดเผยตวัตน อาจมกีารลบคอมเมนตห์รอืโพสต ์มกีารตรวจสอบบุคคลทีเ่ข้ามาเพ ิม่เพ ือ่นหรอืเป็นผู้ตดิตาม ไม่รบัแอด 
ไปจนถงึการบล็อก เลอืกโพสต์แต่ส ิง่ทีด่ ีๆ  อาจมกีารขอบคุณ เม ือ่มคีนเข้ามาแสดงความเห็นให้ในทางทีด่ ีผู้ให้หากม ี
คอมเมนต์แย่ๆ อาจปล่อยไป 

 
6.2 ประโยชน์ที่ได้รบัจากงานวิจยั 

ผลทีไ่ด้จากงานวจิยันี้  ก่อให้เกดิประโยชน์ทัง้ทางทฤษฎแีละทางปฏบิตั ิดงันี้  
6.2.1 ประโยชน์ของงานวจิยัทางทฤษฎ ี
งานวจิยันี้ขยายกรอบแนวคดิผลกระทบต่อเนื่องของอตัลกัษณ์ทางสื่อสังคมออนไลน์ ต่ออตัลกัษณ์ทางวชิาชพี จาก

ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กี่ยวข้อง โดยบุคคลเร ิม่มกีารคน้หาอตัลกัษณ์และน ามาปรบัใช้กับตนเองจากนัน้แสดงอตัลกัษณ์
ผ่านทางสือ่สงัคมออนไลน์ เพ ือ่น พ ีน้่อง ครอบครวั หรอืคนรู้จกัในสือ่สงัคมออนไลน์เข้ามามปีฏสิมัพนัธ์กบัโพสต ์ส่งผล
ให้เกิดความคาดหวงัทางสงัคม บรรทดัฐานทางสงัคมออนไลน์ และส่งผลไปยงัอตัลกัษณ์ทางวชิาชพี การวจิยัสนับสนุน
ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กี่ยวข้อง นอกจากนี้ยงัขยายกรอบแนวคดิผลกระทบต่อเน่ืองจากดา้นต่างๆ สู่ตนเอง นัน่คอื จาก
ด้านอตัลกัษณ์ทางวชิาชพี ความคาดหวงัของสงัคม และเพือ่นในสือ่สงัคมออนไลน์ทีส่่งผลตอ่อตัลกัษณ์ตนเอง เพือ่เป็น
การรบัผลสะท้อนกลบัของการแสดงอตัลกัษณ์  

6.2.2 ประโยชน์ของงานวจิยัในทางปฏบิตั  ิ
งานวจิยันี้แสดงให้เห็นถงึผลกระทบของอตัลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์ต่ออตัลกัษณ์ทางวชิาชพี โดยสาเหตุทีท่ า

ให้เกิดผลกระทบมาจากการทีผู่้ทีต่ดิตามในสือ่สงัคมออนไลน์รบัทราบว่ามกีารท างานด้านแพทย์และพยาบาล เร ือ่งที่
โพสต์เกี่ยวข้องกับบทบาท ชือ่เสยีงของวชิาชพี แม้ว่าจะไม่ได้โพสต์เกีย่วข้องกับบทบาททางวชิาชพี ก็มคีวามเสี่ยงตอ่
การเสือ่มเสยีชือ่เสีย่งได้ง่ายเพราะบุคคลทัว่ไปรบัรูค้วามเป็นวชิาชพี ดงันัน้จงึควรหลกีเล ีย่งทีจ่ะโพสตเ์กี่ยวกับบทบาท
ทางวชิาชพีทางสือ่สงัคมออนไลน์เพือ่ลดความเสีย่งตอ่การถกูจบัผดิ หรอืถ้าหากต้องการโพสตก็์ควรระมดัระวงัการคดิ
ก่อนโพสต์ ดงันัน้ หน่วยงานโรงพยาบาลทัง้ภาครฐับาล และเอกชน ควรสร้างความตระหนักให้กบับุคลากรในองคก์ร
เกี่ยวกับระเบยีบวธิปีฏบิตั ิผลกระทบ แนวทางการป้องกันแก้บุคลากรทางวชิาชพีทีใ่ช้งานสือ่สงัคมออนไลน์ เพ ือ่ลด
ผลกระทบทีอ่าจจะเกิดขึ้นแก่บุคลากรเอง ต่อหน่วยงาน ต่อสงัคม ตลอดไปจนถงึวชิาชพี แนวทางการปฏบิตัติวัของ
บุคลากรแพทย์และพยาบาลทีใ่ช้งานสือ่สงัคมออนไลน์เทยีบระหวา่งผลทีไ่ดจ้ากทฤษฎแีละผลทีไ่ดจ้ากการวจิยั สรุปได้
ดงัตารางที ่3 
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ตารางที ่3 แนวทางการปฏบิตัติวัของบุคลากรแพทย์และพยาบาลทีใ่ช้งานสือ่สงัคมออนไลน์ 

แนวทางปฏิบติัท่ีได้จากทฤษฎีและงานวิจัย แนวทางปฏิบติัท่ีได้จากผลการวิจัย 

1.ระมดัระวงัข้อมลูที่ถูกเผยแพร่ทางออนไลน์ แมจ้ะตัง้ใจ
หรือไมตั่ง้ใจจะมาสามารถส่งผลต่ออนาคตได้ เช่น การถูก
พกัการเรียนในโรงเรียนแพทย์ การไมไ่ด้รับการจ้างงานใน
ฐานะแพทย์ และประชาชนหมดความเช่ือถือในวชิาชีพ 

1. ระมดัระวงัการโพสต์ ทัง้ค าพดู การกระท า คิดก่อนโพสต์มากข้ึน 

2.ระมดัระวงัเมือ่แสดงความเห็นทางออนไลน์เก่ียวกับเพือ่น
ร่วมงานหรือองค์กรด้านสุขภาพ ถึงแมจ้ะใช้นามแฝง อาจ
เป็นการกระท าที่หมิน่ประมาท ส่งผลให้ถูกไล่ออกจากงาน 

2.ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงพยาบาล 

3.รับทราบข้อตกลงและเงื่อนไขของการใช้งาน การตัง้ค่า
ความเป็นส่วนตัว ตรวจสอบและอัพเดทเป็นประจ า  

3. ปิดบังตัวตนทางวชิาชีพเพือ่เลี่ยงการถูกพดูถึงเก่ียวกับวชิาชีพ
ในทางไมดี่ 

4.สิ่งใดก็ตามที่โพสต์ไปแล้วต้องตระหนักวา่ออกสู่สาธารณะ
ไปแล้ว อาจเกิดกรณีการเข้าใจผดิ ตีความหมายผดิ และ
น าไปสู่ผลกระทบทางวชิาชีพได้ 

4. คิดมากข้ึนโดยใช้ความรู้ทางวชิาชีพเป็นพืน้ฐาน คัดกรองสินค้ามาก
ข้ึน ไมเ่ช่ือค าโฆษณา 100 เปอร์เซ็นต์ 

5.สิ่งที่โพสต์จะไมถู่กระบุวา่เป็นใครแต่จะสามารถถูกค้นหา
ได้โดยกูเกิล 

5. ไมโ่พสต์ในเวลางาน 

6.ตรวจสอบสถานะทางออนไลน์และช่ือเสียงอยู่เสมอ 6. ตรวจสอบความเหมาะสมวา่โพสต์ของเราเหมาะสมหรือไม ่ คน
สามารถน าไปตีความผดิหรือไม ่

7.ตรวจสอบให้แน่ใจวา่คุณปฏิบัติตามมาตรฐาน นโยบาย
ของหน่วยงานและเป็นข้อมลูล่าสุดเก่ียวกับกฎหมายความ
เป็นส่วนตัวและความน่าเช่ือถือ 

7. คิดถึงผลข้างเคียงจากการโพสต์วา่ส่งผลกับใครบ้าง 

8.ลิขสิทธิ ์การค้าขาย และกฎหมายหมิน่ประมาทถูกน ามาใช้
ในการโพสต์ลงออนไลน์ 

8. ไมล่งรูปล่อแหลมเซ็กซี่ เพราะคิดวา่ไมเ่หมาะสม 

9.เคารพและรักษาขอบเขตของวชิาชีพตามแนวทาง
จรรยาบรรณวชิาชีพ 

9. ไมค่วรถ่ายรูปติดผูป่้วย เอกสารมช่ืีอผูป่้วย ต้องโพสต์ก็ให้เบลอช่ือ
ผูป่้วยออก ระมดัระวงัเรื่องสิทธิผูป่้วย 

10.แยกพืน้ที่เน้ือหาส่วนตัวและวชิาชีพออกจากกัน 
(ตัวอย่างเช่น เฟซบุ๊กส าหรับเพือ่น ลิงค์อิน ส าหรับเพือ่น
ร่วมงานและผูเ้ก่ียวข้องทางวชิาชีพ) 

10. เมือ่ใส่ชุดพยาบาลถ่ายรูปโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์ให้รักษา
ภาพลักษณ์ มลีักษณะส ารวม 

11.อย่าโพสต์เน้ือหานอกขอบเขตความเช่ียวชาญของคุณ 11. เลี่ยงไปใช้งานทวติเตอร์หรืออินสตาแกรมแทน 
เฟซบุ๊กเมือ่มข้ีอความเก่ียวกับสถานที่ท างาน หรือ 
โพสต์รูปที่แต่งตัวไมเ่รียบร้อย เพราะในเฟซบุ๊กมคีนรู้จักเยอะ 

 12. นอกเวลางานแต่งตัวโพสต์ตามความชอบได้ แต่ต้องให้ถูกาลเทศะ 
สถานที่ ต้องดูความเหมาะสม 

13. ไมโ่พสต์เรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวลงในสื่อสังคมออนไลน์มากไป  

14. เพกิเฉย ลบโพสต์ หรือบล็อคบุคคลที่โพสต์ก่อกวน หรือคอมเมนต์
ในทางที่ไมดี่ 



วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ (JISB) ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – เมษายน 2565 หน้า 54 

6.3 ข้อจ ากดัของงานวิจยั 
จากการศึกษาวจิยัคร ัง้นี้มกีารเก็บข้อมลูกับกลุ่มตวัอย่างขนาดเลก็ และมสีดัส่วนของผูห้ญงิถงึรอ้ยละ 92.9 อาจเป็น

เพราะวชิาชพีพยาบาลมสีดัส่วนเพศหญงิมากกว่าเพศชาย ทัง้นี้การได้สมัภาษณ์เพศหญงิและชายในสดัส่วนทีใ่กล้เคยีง
อาจได้ประเด็นด้านผลกระทบ รวมถงึสาเหตขุองเหตกุารณ์ทีแ่ตกต่างออกไป  
6.4 งานวิจยัต่อเน่ือง 

การศึกษาผลกระทบของอตัลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์ต่ออตัลกัษณ์ทางวชิาชพีนี้  มจี านวนผูส้มัภาษณ์ทีไ่ด้รบั
ผลกระทบต่อวชิาชพีในระดบัรุนแรง ค่อนข้างน้อย อกีทัง้สดัส่วนเพศหญงิมากกวา่เพศชาย และยงัจ ากดัขอบเขตแคใ่น
กรุงเทพมหานคร ดงันัน้งานวจิยัในอนาคตอาจท าการศึกษาผลกระทบของอตัลกัษณ์ทางสือ่สงัคมออนไลน์ตอ่อตัลกัษณ์
ทางวชิาชพีอืน่เพ ือ่เปรยีบเทยีบผลกระทบ และแนวทางจดัการ 
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บทคดัย่อ  

การศึกษาวจิยัคร ัง้นี้  มวีตัถุประสงคใ์นการศกึษาสองประการ คอื เพ ือ่ศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความสามารถของ
ธุรกิจอจัฉรยิะ นวตักรรมการจดัการองคก์รและผลการด าเนินงานของวสิาหกิจเร ิม่ตน้ และผลกระทบของความสามารถ
ของธุรกิจอจัฉรยิะและนวตักรรมการจดัการองค์กรทีม่ตี่อผลการด าเนินงานของวสิาหกิจเร ิม่ต้น โดยกลุ่มตวัอย่างคอื 
วสิาหกิจเร ิม่ต้นทีล่งทะเบยีนกับเว็บไซต์ของส านักงานนวตักรรมแห่งชาต ิผลการศกึษาพบวา่ ความสามารถของธรุกจิ
อัจฉร ิยะไม่มคีวามสมัพนัธ์และอทิธพิลทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อผลการด าเนินงานของวสิาหกิจเร ิม่ต้น หากแต่
ความสามารถของธุรกจิอจัฉรยิะมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกและมอีทิธพิลทางตรงเชงิบวกกับนวตักรรมการจดัการองคก์าร 
และความสามารถของธุรกิจอจัฉรยิะสามารถอธบิายความผนัแปรของนวตักรรมการจดัการองค์กรได้มากถงึร้อยละ 
96.6 ดงันัน้หากองค์กรวสิาหกิจเร ิม่ต้นให้ความส าคญัตอ่ความสามารถของธุรกจิอจัฉรยิะจะท าให้องคก์รสามารถสรา้ง
นวตักรรมการจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพและสามารถผลกัดนัธุรกิจให้ด ารงอยู่ไดใ้นภาวะการแข่งขนัทีเ่ปล ีย่นแปลงอย่าง
รวดเร็ว 

 
ค าส  าคัญ: ความสามารถของธุรกิจอจัฉรยิะ; ผลการด าเนินงานของวสิาหกจิเร ิม่ต้น; นวตักรรมการจดัการองคก์ร 
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Abstract  

There are two main goals of the study. First, we investigated the relationship between business intelligence 
capabilities, organizational management innovation, and the startup performance. Second, we explored the role 
of business intelligence capabilities and organizational management innovation that effect to business 
intelligence capabilities on startup performance. The samples of this study are start-up businesses that have 
registered on the National Innovation Agency’s (NIA) website. The result of the hypothesis testing revealed that 
business intelligence capabilities had a positive direct influence on organizational management innovation, but 
it is no direct and indirect relationship or not influence on the startup performance. In particular, business 
intelligence capabilities explained variance in organizational management innovation for 96.6 percent. 
Therefore, focusing on business intelligence capabilities will enable firms to develop effective management 
innovations and drive their businesses to survive in a rapidly changing competitive environment.  

 
Keywords: Business intelligence capabilities; Startup enterprise performance; Organization management 

innovation 
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัและที่มาของปญัหา 

ในสภาพแวดล้อมทีม่กีารแข่งขนักันรุนแรงและผนัผวน องค์กรธุรกจิตอ้งใช้ความพยายามอย่างมากในการรวบรวม
ข้อมูลเพ ือ่ปรบัปรุงกระบวนการตดัสนิใจ สิง่เหล่าน้ีเป็นความท้าทายของทุกธุรกิจ และเป็นสิง่ทีท้่าทายยิง่กว่าส าหรบั
วสิาหกิจเร ิม่ต้น (Startups)  ซ ึง่ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็กทีต่้องท างานอย่างหนักเพือ่ให้ได้พ ื้นทีใ่นตลาดและต้อง
ด าเนินการเพือ่ความอยู่รอดและการเตบิโต และต้องด ิ้นรนอย่างหนักเพือ่เร ิม่ต้นธุรกิจในตลาดทีม่กีารแข่งขนัรุนแรง  

(Foster et al., 2015) ดงันัน้การรวบรวมข้อมลูทีด่จีะช่วยให้ผู้จดัการปรบัปรุงศกัยภาพและประสทิธภิาพการด าเนินงาน
ให้เหมาะสมกับสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิได ้(Zahra et al., 2002) 

ตามทฤษฎขีอง RBV (Resource-based view) ทีก่ล่าวว่า การพฒันาและรกัษาความได้เปรยีบในการแข่งขนัของ
องค์กร ธุรกิจจะต้องใช้ทรพัยากรทัง้ทางกายภาพ บุคลากร และทรพัย์สนิขององค์กรทัง้ทีจ่บัต้องได้และจบัต้องไมไ่ด้ 
(Lonial & Carter, 2015; Molina et al., 2004) แนวคดิทีส่ าคญัของทฤษฎนีี้ ก็คอื องค์กรทีค่วบคุมทรพัยากรทีม่คี่าและ
หายากได้ จะสามารถสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนัได้ หากทรพัยากรเหล่านัน้เป็นสิง่ทีย่ากจะลอกเลยีนแบบหรอื
ทดแทนได้ง่าย (Wiklund & Shepherd, 2011) อย่างไรก็ด ีหากมองในมมุมองบนฐานความรู้ (KBV - The knowledge-
based view) ทีม่องวา่ความรู้เป็นทรพัยากรทีม่คี่าทีสุ่ดในองคก์ร ระบบธุรกจิอจัฉรยิะ (Business intelligence) ก็ถอืเป็น
หนึ่งในสนิทรพัย์ทีม่คี่านัน้ เพราะสามารถใช้เพ ือ่ให้ได้มาซึง่ข้อมูล และในขณะเดยีวกันก็สามารถมส่ีวนท าให้เกิดแหลง่
ความรู้ทีส่ามารถน าไปใช้ประโยชน์โดยผู้บรหิาร เน่ืองจากกระบวนการทีเ่กีย่วข้องกบัการผลติความรู้เป็นทัง้การสบืคน้
และสร้างความรูใ้หมข่ึ้นมา (Colombelli et al., 2013) 

ปัจจุบนัธุรกิจอจัฉรยิะเป็นระบบสารสนเทศทีอ่งค์กรน ามาใช้เพ ือ่สร้างสารสนเทศทีม่คีณุคา่และก่อให้เกดิมลูคา่เพ ิม่
ในผลติภณัฑ์และบรกิาร และเป็นระบบทีก่ าลงัได้รบัความสนใจมากเน่ืองจากองค์กรส่วนใหญ่สามารถเข้าถงึข้อมลูทาง
ธุรกิจได้มากขึ้น จากการประมวลผลธรุกรรมและการสือ่สารดว้ยวธิกีารทางอเิล็กทรอนิกส์ ทีส่ามารถใช้เป็นพืน้ฐานของ
การด าเนินธุรกจิทีช่าญฉลาดหรอืทีเ่รยีกว่าธรุกจิอจัฉรยิะได ้นอกจากนี้จากบรบิทของการเปลีย่นแปลงทางการเมอืงและ
สงัคมทัว่โลก ส่งผลให้การแข่งขนัระดบัโลกเพิม่ความรนุแรงมากขึ้น และการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยก็ีเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ความไม่แน่นอนทีเ่พ ิม่มากขึ้นน้ีท าให้องค์กรธรุกิจจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลทีส่ามารถสนับสนุนการด าเนินงานและ
น าไปสู่การเพิม่กจิกรรมทางดา้นนวตักรรมขององคก์รไดอ้กีด้วย 

โดยปกตแิล้ว องค์กรขนาดใหญ่มวีธิกีารในการสรา้งองคค์วามรู้ภายในองค์กรโดยใช้นวตักรรม แต่องคก์รขนาดเลก็
ไม่ได้เป็นเจ้าของปัจจยัการผลติทัง้หมดทีจ่ าเป็นส าหรบัการพฒันาเทคโนโลยใีห้ประสบความส าเร็จและตอ่เน่ืองได้ และ
ถูกบงัคบัให้ต้องแสวงหาความรู้จากภายนอก (Weerawardena et al., 2014) ดงันัน้องค์กรธุรกิจทีเ่พ ิง่เร ิม่ต้นจงึตอ้ง
เผชญิกับปัญหาทีแ่ตกต่างจากธุรกิจขนาดใหญ่ทีเ่กี่ยวข้องกับการเรยีนรู้ขององค์กร เพราะขาดข้อมูลและสารสนเทศที่
ส าคญัและจ าเป็นต่อการพฒันาศกัยภาพการแข่งขนัขององคก์ร (Frank et al., 2012) 

วสิาหกิจเร ิม่ต้นทีจ่ะประสบความส าเร็จในการแข่งขนักบัคูแ่ข่งได ้จงึต้องสร้างผลประโยชน์ใหมท่ัง้หมดให้กบัลกูคา้
หรอืโดยการปรบัปรุงกระบวนการทีม่อียู่อย่างมนีัยส าคญั (Paradkar et al., 2015) และวสิาหกิจเร ิม่ต้นจ าต้องมกีาร
สร้างองค์ความรู้ด้วยการน านวตักรรมการจดัการองค์กรมาเป็นตวัขบัเคล ือ่นทศิทางการด าเนินงานขององค์กร โดย
องค์กรที่มนีวตักรรมจะสามารถสร้างศักยภาพความสามารถในการแข่งขันที่เหนือกว่าคู่แข่งได้ ซ ึ่งนวตักรรมม ี
ผลกระทบเชงิบวกอย่างมากต่อความได้เปรยีบในการแข่งขนัขององค์กรวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดย
นวตักรรมการจดัการองค์กรสามารถอธบิายความผนัแปรของความได้เปรยีบในการแข่งขนัได้ถงึ 73.5% (Aziz & 
Samad, 2016) 

ความสามารถของธุรกิจอัจฉร ิยะ (Business intelligence capability) และนว ัตกรรมการจ ัดการองค์กร 
(Management innovativeness) มคีวามสมัพนัธ์กับผลการด าเนินงานองคก์ร (Firm performance) โดยพบว่าธุรกจิทีม่ ี
ความสามารถดา้นการเป็นธุรกจิอจัฉรยิะจะส่งผลทางตรงต่อผลการด าเนินงานของธรุกิจวสิาหกิจทีเ่พ ิง่เร ิม่ต้น และมผีล
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ในทางอ้อมผ่านความสามารถทางนวตักรรม (Caseiro & Coelho, 2019) และม ีความสัมพนัธ์ทางบวกระหว่าง
ความสามารถทางนวตักรรมและผลการด าเนนิงานขององคก์ร (Wiklund & Shepherd, 2011) 

จากที่กล่าวมาข้างต้น พบว่ายงัขาดการศึกษาวจิยัเกี่ยวกับธุรกิจอจัฉร ิยะในธุรกิจขนาดเล็ก (Hoppe, 2015) 
โดยเฉพาะในกลุ่มวสิาหกจิเร ิม่ต้นในประเทศไทย ทีค่วรศกึษาว่าความสามารถของการจดัการทรพัยากรดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ และความสามารถในการสร้างนวตักรรมองค์กร จะน าไปสู่การเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการ
ด าเนินงานขององค์กรธรุกจิได้หรอืไมอ่ย่างไร  
1.2 วตัถปุระสงค์ของการวิจยั 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพ ือ่ศึกษา (1) ความสมัพนัธ์ระหว่างความสามารถของธุรกิจอจัฉรยิะ นวตักรรมการ
จดัการองค์กร และผลการด าเนินงานของวสิาหกิจเร ิม่ต้น และ (2) อทิธพิลของความสามารถของธุรกิจอจัฉรยิะและ
นวตักรรมการจดัการองค์กรทีม่ตี่อผลการด าเนินงานของวสิาหกจิเร ิม่ตน้  

 
2. การทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ความสามารถของธุรกิจอจัฉริยะ (Business intelligence capabilities) 

2.1.1 ความหมายของธุรกิจอจัฉริยะ 
แนวคดิของธุรกิจอจัฉรยิะถูกกล่าวถงึแตกต่างกันไปตามแนวคดิของนักวชิาการต่างๆ บางกลุ่มกล่าวว่า “ธุรกจิ

อจัฉรยิะ หมายถงึ ความสามารถในการแข่งขนัหรอืการวเิคราะห์ทีมุ่่งเน้นไปทีคู่่แข่งขนั จุดแข็ง จุดอ่อน และพฤตกิรรม
ของคู่แข่ง (Dishman & Calof, 2008; Gudfinnsson et al., 2015; Wright & Calof, 2006) ในขณะที่คนอืน่กล่าวว่า 
“ธุรกิจอจัฉรยิะ คอื ความฉลาดทางเทคโนโลยทีีมุ่่งเน้นไปทีก่ารเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย”ี (Pellissier & Nenzhelele, 
2013; Tej Adidam et al., 2012)  

ในมุมมองทางด้านเทคโนโลย ีธุรกจิอจัฉรยิะถกูกลา่วถงึโดยนักวชิาการตา่งๆ ไว้ดงันี้  
นีกาซ (Negash, 2004) กล่าวว่า ธุรกิจอจัฉรยิะเป็นระบบทีผ่สมผสานระหว่างเคร ือ่งมอืวเิคราะห์กับการจดัเก็บ

ข้อมูล (Data storage) การรวบรวมข้อมลู (Data gathering) และการจดัการความรู ้(Knowledge management) เพ ือ่ให้
ได้รบัข้อมูลทีซ่บัซ้อนและแข่งขนัไดแ้ก่ผู้วางแผนและผู้มอี านาจตดัสนิใจ และมวีตัถปุระสงค์หลกัของระบบคอืเพือ่ใช้งาน
ได้ดขีึ้นด้วยคณุภาพทีเ่หมาะสมของข้อมลูทีเ่ข้าสู่กระบวนการตดัสนิใจ 

บลัท์ซาน (Baltzan, 2020) กล่าวว่า ธุรกิจอจัฉรยิะ คอื ข้อมูลทีร่วบรวมมาจากหลายๆ แหล่ง เช่น ซพัพลายเออร ์
ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า และอุตสาหกรรม ทีข้่อมูลเหล่านัน้ผ่านการวเิคราะห์รูปแบบ แนวโน้ม และความสมัพนัธ ์เพ ือ่ท าการ
ตดัสนิใจในเชงิกลยุทธ์ ซ ึง่ธุรกิจอจัฉรยิะสามารถจดัการกบัตวัแปรจ านวนมากและบางคร ัง้อาจมากถงึกว่าร้อยตวัแปร 
ซึง่รวมไปถงึตวัแปรตา่งๆ เช่น อตัราดอกเบี้ย สภาพอากาศ และราคาก๊าซ เป็นต้น 

เทอร์บนัและคณะ (Turban et al., 2007) กล่าวว่า วตัถุประสงค์หลกัของธุรกิจอจัฉรยิะ คอืการเปิดใช้งานเพื่อ     
(1) การเข้าถงึข้อมูลแบบโต้ตอบ (2) การจดัการข้อมลู และ (3) การอนุญาตใิห้ผูบ้รหิารและนักวเิคราะห์ท าการวเิคราะห์
ข้อมูลทีเ่หมาะสม (Calantone et al., 2002) 

องค์กรธุรกิจสามารถใช้ธุรกิจอจัฉรยิะเพือ่วเิคราะห์ข้อมูลภายใน เช่น ยอดขายของบรษิัทร่วมกับข้อมูลภายนอก
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม อาทเิช่น คู่แข่งขนั แหล่งเงนิทุน สภาพอากาศ วนัหยุด และการแข่งขนักีฬา ซึง่ตวัแปรทัง้
ภายในและภายนอกทีม่ผีลต่อยอดขายและการวเิคราะห์ตวัแปรเหล่าน้ีจะช่วยให้ธุรกิจสามารถก าหนดระดบัการสัง่ซ ือ้
และพยากรณ์ยอดขายในอนาคตได ้(Baltzan, 2020) 

ประโยชน์โดยตรงทีไ่ด้รบัจากธุรกิจอจัฉรยิะ คอืการตดัสนิใจทีด่ขี ึ้น การปรบัปรุงกระบวนการทางธุรกิจ และการ
สนับสนุนเพือ่ให้บรรลุวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจระหว่างกัน (Wanda & Stian, 2015) แต่ทัง้นี้ไม่เพยีงแต่
ผลกระทบด้านกระบวนการตดัสนิใจเท่านัน้ ธุรกิจอจัฉรยิะยงัมผีลกระทบทางด้านวฒันธรรม จากการปฏบิตังิานของ
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บุคลากรในองค์กร โดยสามารถบอกได้ว่าพวกเขารู้สกึอย่างไรในการสร้างและแบ่งปันความรู้ (Shollo & Galliers, 
2016) อกีด้วย 

ในมุมมองทางด้านการจดัการ ธุรกิจอจัฉรยิะเป็นแนวคดิทีถู่กศึกษาและเรยีกชือ่แตกต่างกันออกไป (Tej Adidam 
et al., 2012) นักว ิชาการบางคนใช้ค าว่า ธุรกิจอัจฉร ิยะเพ ือ่ส ื่อถงึแนวคดิของ “การตรวจสอบสภาพแวดล้อม 
(Environmental scanning)” ซ ึง่เน้นไปทีว่ธิที ีผู่้จดัการใช้เพ ือ่ตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางธุรกจิ ในขณะทีน่ักวชิาการ
ท่านอื่นอ้างว่า ธุรกิจอัจฉร ิยะเป็นความเฉลียวฉลาดในการว ิเคราะห์การแข่งขัน (Dishman & Calof, 2008; 
Gudfinnsson et al., 2015 ; Shollo, 2016; Wright & Calof, 2006) ที่มุ่ง เน้นไปที่คู่แข่งขัน จุดแข็ง จุด อ่อน และ
พฤตกิรรมของคู่แข่งขนั ในขณะทีบ่างส่วนก็กล่าวถงึธุรกจิอจัฉรยิะไวว้่าเป็นความเฉลยีวฉลาดทางเทคโนโลยทีีมุ่่งเน้น
ไปทีก่ารมพีลวตัของเทคโนโลย ี(Pellissier & Nenzhelele, 2013; Tej Adidam et al., 2012) 

แนวทางปฏบิตันิี้ ช่วยให้องค์กรสามารถเปลีย่นแปลงข้อมูลไปสู่ความรู้ทีม่ปีระโยชน์ (Hoppe, 2015) และท าการ
ต ัดสินใจได้ดแีละรวดเร็วมากยิ่งขึ้น (Chang et al., 2015) เพ ื่อเพ ิม่ผลการด าเนินงานของธุรกิจและสนับสนุนการ
ต ัดสินใจในทุกระดบัขององค์กร เช่น ระด ับกลยุทธ์ (Strategic) ระด ับยุทธวธิ ี(Tactical) และระดบัปฏบิตักิาร 
(Operational) (Gudfinnsson et al., 2015) 

หากมองในมุมมองบนฐานความรู้ (KBV) ทีม่องว่าความรู้เป็นทรพัยากรทีม่คี่าทีสุ่ดในองค์กร ระบบธุรกิจอจัฉรยิะก็
ถอืเป็นหนึ่งในสนิทรพัย์ทีม่คี่านัน้ เพราะสามารถใช้เพ ือ่ให้ไดม้าซึง่ข้อมูล และในขณะเดยีวกนัก็สามารถมส่ีวนท าให้เกดิ
แหล่งความรู้ทีส่ามารถใช้ประโยชน์ได้จากผู้บรหิาร เน่ืองจากกระบวนการทีเ่กี่ยวข้องกับการผลติความรู้เป็นทัง้การ
สบืค้นและสร้างความรูใ้หมข่ึ้นมา (Colombelli et al., 2013) 

แนวคดิของธุรกิจอจัฉรยิะมคีวามส าคญัเพิม่มากขึ้นจากอดตีอย่างเห็นไดช้ดัเจน องค์กรธรุกจิส่วนใหญ่ไดพ้ยายาม
ปรบัแนวทางด้านเทคโนโลยขีองตนเองให้เข้ากบัธุรกจิอจัฉรยิะเพือ่วตัถปุระสงค์ทางธรุกิจ และเป็นผลให้มกีารใช้ระบบ
สารสนเทศทีไ่ม่อาจตอบสนองความต้องการทางธรุกจิได ้ซ ึง่การจดัการระบบสารสนเทศทีใ่ช้งานในแตล่ะระดบัชัน้ของ
การบรหิารจดัการในองคก์ร เช่น ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ (MIS) ระบบสนับสนุนการตดัสนิใจ (DSS) และระบบ
สนับสนุนผู้บรหิารระดบัสูง (ESS) เป็นเคร ือ่งมอืทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูลเชงิลกึให้แก่ผู้บรหิารเพือ่น าไปใช้ประโยชน์ตอ่
การสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนัหรอืเพ ือ่การตดัสนิใจของผู้บรหิาร (Yu et al., 2015) ซ ึง่ระบบเหล่าน้ีถูกสร้าง 
ออกแบบ และผลติขึ้นเพ ือ่ตอบสนองความต้องการของผู้บรหิาร และสนับสนุนผู้บรหิารในกระบวนการและกิจกรรม
ส าหรบัการตดัสนิใจเชงิกลยุทธ์ หากแต่ระบบดงักล่าวอาจไม่สามารถตอบสนองความคาดหวงัของผู้มอี านาจในการ
ตดัสนิใจและไมต่รงกบัความตอ้งการใช้งานเสมอไป อย่างเช่น การตดัสนิใจภายใต้ระยะเวลาทีม่อีย่างจ ากดั การตดิตาม
ภาวะการแข่งขนั ซึง่จะท าให้ผูต้ดัสนิใจไดร้บัข้อมูลทีแ่ตกต่างกนัออกไป (Olszak & Ziemba, 2007) 

ดงันัน้จากทีก่ล่าวมาข้างต้น จงึน าไปสู่ค าจ ากัดความใหม่ให้แก่หลกัการของระบบสารสนเทศ นัน่ก็คอื “ธุรกิจ
อจัฉรยิะ (Business intelligence) ทีม่คีวามหมายสือ่ได้วา่ เป็นความเฉลยีวฉลาดในการวเิคราะห์การแข่งขนัจากความ
ฉลาดทางเทคโนโลยทีีส่ามารถเปลีย่นรูปของข้อมูลไปสู่ความรู้ทีม่ปีระโยชน์” 

2.1.2 นิยามและตัวชี้วดัความสามารถของธุรกิจอจัฉริยะ 
การศึกษาของนกัวชิาการต่างๆ ทีเ่กี่ยวกบัประเด็นพืน้ฐานดา้นการสร้างคณุคา่ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT value 

creation ground) ด้วยทฤษฎพี ื้นฐาน RBV ในมุมมองความสามารถแบบยดืหยุ่น (Dynamic capabilities perspective) 
และมุมมองด้านกระบวนการสารสนเทศ (Information processing view) โดยในมุมมองด้านความสามารถแบบยดืหยุ่น
คอืความสามารถในการบูรณาการ สร้าง และก าหนดค่าความสามารถภายในและภายนอกเพือ่พฒันาทรพัยากรและ
ความสามารถใหม่ (Barney, 1991) ซ ึง่ความสามารถเป็นสิง่ทีม่อียู่น้อยหรอืหาได้ยาก เป็นความเหมาะสม เป็นความ
ช านาญพเิศษ และเป็นสนิทรพัย์เชงิกลยุทธ์ทีท่ าให้เกิดความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัขององคก์ร ทัง้นี้ความสามารถไม่
อาจซื้อหาได้ แต่จะต้องสร้างและพฒันาขึ้นมาได ้โดยอาจใช้ระยะเวลาทีน่านพอสมควร (Malik & Kotabe, 2009) ซ ึง่ใน
แง่ขององค์กร ความสามารถภายในจะถูกรวมไวก้ับพนัธมติรภายนอกทีอ่าจมองว่าเป็นระบบนวตักรรมทีย่ดืหยุ่น (Su 
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et al., 2013) ซ ึง่องค์กรทีม่คีวามสามารถทางเทคโนโลยใีนระดบัสูงมแีนวโน้มจะแข่งขนัในตลาดต่างประเทศทีม่กีาร
แข่งขนัสูงได้ (Zou et al., 2010) 

แนวคดิความสามารถของธุรกจิอจัฉรยิะ มตี้นก าเนิดมาจากความสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information 
technology capability) ซ ึง่มงีานวจิยัทีไ่ด้ท าการศึกษาไว้อย่างกว้างขวางจากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้องกบั
ร ะ บบสา ร สนเทศ ( Information system) (Bharadwaj, 2 000 ; Kim et al., 2 011 ; Sabherwal & Jeyaraj, 2015) 
ความสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นความสามารถขององคก์รทีแ่สดงให้เห็นถงึ “ความสามารถในการระดมและ
ปรบัใช้ทรพัยากรทีใ่ช้เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นพื้นฐานให้สามารถท างานร่วมกันหรอืน าเสนอร่วมกับทรพัยากรและ
ความสามารถอืน่ๆ ขององค์กร (Bharadwaj, 2000) หากแต่นักวชิาการดา้นระบบสารสนเทศโต้แย้งว่าความสามารถ
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศทีแ่ตกต่างกันเป็นทีม่าของความแตกต่างในผลการด าเนินงานขององค์กร ดงันัน้งานวจิยัที่
เกี่ยวกับความสามารถของเทคโนโลยสีารสนเทศจงึมุ่งเน้นไปทีค่วามสามารถทีส่่งผลต่อผลการด าเนินงานขององคก์ร
เป็นหลกั (Chae et al., 2014; Kim et al., 2011; Wang et al., 2012) 

งานวจิยัของ (Kulkarni et al., 2017) กล่าวว่า ความสามารถของธุรกิจอจัฉรยิะ (BI capabilities) จะเกี่ยวข้องกบั
การจดัส่งข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูลเพ ือ่ใช้ในการบรหิารจดัการ ซึง่จะตรงข้ามกับระบบปฏบิตักิารทัว่ไป เช่น ERP 
และ e-commerce ทีเ่น้นการประมวลผลธุรกรรมทีร่วดเร็วและมปีระสทิธภิาพ ระบบธรุกจิอจัฉรยิะจะรองรบัการตดัสนิใจ
เชงิวเิคราะห์ (Analytical decision making) ดงันัน้องคก์รจงึใช้ระบบธุรกิจอจัฉรยิะเพือ่ด าเนนิกิจกรรมทีเ่น้นความรูท้ ีไ่ม่
มโีครงสร้างชดัเจน และในงานวจิยัดงักล่าวได้พฒันาตวัชี้วดัของความสามารถของธุรกิจอจัฉรยิะไว้ใน 2 มติ ิได้แก่    
(1) ความสามารถของสารสนเทศ (Information capability) เช่น ความสามารถในการจดัหาสารสนเทศทีม่คีุณภาพใน
ระดบัเหมาะสมทัง้ด้านเน้ือหา (Detail), ความเกี่ยวข้อง (Relevance), ความเชือ่ถอืได้ (Reliability) และความตรงตอ่
เวลา (Timeliness) และ (2) ความสามารถของระบบ (System capability) เช่น ความสามารถในการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลทีผ่่านการส ารวจ (Exploration), การเปลีย่นรูป (Manipulation) และปรบัแต่งแอปพลเิคชนัให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของผู้ใช้ (Customized applications to suit its user’s needs) (Işık et al., 2013) 

ดงันัน้ความสามารถของธุรกจิอจัฉรยิะ ส าหรบังานวจิยันี้จงึหมายถงึ ความสามารถของทรพัยากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทีถู่กใช้เป็นเคร ือ่งมอืในการบรหิารจดัการองค์กรเพื่อให้ได้มาซึง่สารสนเทศทีเ่หมาะสมต่อการตดัสินใจ 
ก าหนดทศิทางธุรกิจและปรบัปรุงกระบวนการทางธุรกิจให้ดขีึ้น ดงันัน้ความสามารถขององค์กรด้านความเป็นธรุกจิ
อจัฉรยิะจงึเป็นหนึ่งในปัจจยัทีส่ าคญัตอ่การเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลการด าเนินงานขององคก์รวสิาหกิจเร ิม่ตน้ 
และในการวดัความสามารถของธุรกิจอจัฉรยิะจะใช้การวดัจากความสามารถในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้เพ ือ่
การบรหิารจดัการด้านกระบวนการ (Technology for business process) และความสามารถในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพ ือ่การบรหิารจดัการด้านผลติภณัฑ์และบรกิาร (Technology for product and service) 
2.2 นวตักรรมการจดัการองค์กร (Management innovativeness) 

2.2.1 ความหมายของนวตักรรมองค์กร 
นวตักรรม (Innovative) ถอืเป็นกระบวนทศัน์ใหม่ของการจดัการ ทีไ่ด้รบัความสนใจและน ามาใช้ในการบรหิาร

จดัการสู่ความเป็นเลศิ โดยแนวคดิเกี่ยวกับนวตักรรมได้เข้ามามอีทิธพิลและบทบาทอย่างมากต่อการบรหิารจดัการ 
(เสน่ห์ จุ้ยโต, 2546) เน่ืองจากนวตักรรมเป็นสิง่ใหม่ทีถู่กใช้เป็นเคร ือ่งมอืส าคญัส าหรบัการรกัษาผลการปฏบิตังิานของ
องค์กร (Covin & Miles, 2007) และยงัเป็นสิง่ส าคญัในการรกัษาความสามารถในการแข่งขนัและความส าเร็จ ของ
องค์กร เน่ืองจากการแข่งขนัในตลาดทีม่อียู่สูง นวตักรรมทีแ่ตกต่างและมคีวามตอ่เน่ืองจากการปฏบิตังิานของพนกังาน
จะช่วยส่งเสรมิให้มกีารปรบัใช้แนวคดิใหม่ๆ รวมถงึกลยุทธ์เพ ือ่จะสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนั (Tajeddini & 
Trueman, 2014) นว ัตกรรมจงึเปรยีบเสมอืนเป็นกลยุทธ์ที่ส าคญัขององค์กรในการสร้างสรรค์ส ิ่งใหม่ๆ เพ ิม่ขดี
ความสามารถในการด าเนินงาน และการสร้างความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัให้แก่องคก์ร  
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นวตักรรมองค์กร (Innovativeness) หมายถงึ แนวโน้มขององค์กรธุรกิจในการมส่ีวนร่วมและสนับสนุนความคดิ
ใหม่ๆ การทดลอง และกระบวนการสร้างสรรค์ส ิง่ใหม่ ทีอ่าจส่งผลให้เกิดผลติภณัฑ์ บรกิาร หรอืกระบวนการทาง
เทคโนโลยีใหม่ๆ (Shan, Song, & Ju, 2016) หร ืออกีนัยหนึ่งหมายถงึ กระบวนการทางจติที่จะน าไปสู่การสร้าง
ปรากฏการณ์ใหมใ่นรปูแบบของวสัดอุุปกรณ์ใหม่ หรอืบรกิารใหม่ หรอืเทคโนโลยใีหม ่(Abou-Moghli et al., 2012) และ
ผลการด าเนินงานเชงินวตักรรม (Innovative performance) เป็นตวัขบัเคล ือ่นทีส่ าคญัทีสุ่ดของการด าเนินงานของ
องค์กรและส่งผลต่อการเกิดกระบวนการเรยีนรู้แบบยดืหยุ่นขององค์กร (Gunday et al., 2011) จงึเป็นทีย่อมรบัใน
องค์กรและธุรกิจต่างๆ ว่าการน านวตักรรมเข้ามาใช้จะสามารถสร้างความส าเร็จในกระบวนการด าเนินงานตาม
เป้าหมายและเพิม่คุณค่าทางเศรษฐกจิให้กับองคก์ร (Walker et al., 2011) 

การพฒันานวตักรรมในองคก์ร จงึนับเป็นปัจจยัส าคญัทีส่่งผลตอ่ความเจรญิก้าวหน้าขององคก์ร และสร้างคณุภาพ
ชวีติทีด่ใีห้กับบุคลากร และยงัถอืได้วา่เป็นปัจจยัพ ื้นฐานของเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศนอกเหนือจากองคค์วามรู้ 
ซ ึง่เป็นต้นทุนของสงัคมทีจ่ะน าไปสู่การเกิดทรพัย์สนิทางปัญญา และเป็นพื้นฐานในการน าไปสู่การเกิดนวตักรรมและ
ความร่วมมอื ทัง้ด้านการแลกเปลีย่นความรู ้ประสบการณ์และทกัษะต่างๆ ซึง่ถูกน าเข้ามาแทนทีน่โยบายการมุ่งแตจ่ะ
แข่งขนัซึง่กันและกัน ดงันัน้ แนวทางใหม่ในการพฒันาธุรกิจในปัจจุบนัจงึอยู่ในรูปแบบของความร่วมมอืและแข่งขนั 
(Co-competition) (อรอนงค ์โรจน์วฒันบูลย์, 2553) 

2.2.2 นิยามและตัวชี้วดันวตักรรมการจดัการองค์กร 
แนวคดิของนวตักรรมการจดัการองค์กรถูกกล่าวถงึแตกต่างกันไปตามแนวคดิของนักวชิาการต่างๆ ดงัเช่น        

โรเบริ์ต (Robert, 1995) กล่าวว่า การสร้างนวตักรรมทางการจดัการนัน้ องค์กรจ าเป็นจะต้องใช้ความรู้ทางด้านการ
บรหิารจดัการเพือ่น ามาปรบัปรุงระบบโครงสร้างแบบเดมิขององค์กร ซึง่รูปแบบการบรหิารมกัจะเป็นไปในลกัษณะการ
มส่ีวนร่วมของพนักงานในการสนับสนุนให้เกิดความคดิเห็นใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์ทีส่่งผลตรงต่อความต้องการของ
ลูกค้าและสร้างผลก าไรให้กบัองคก์ร 

นวตักรรมการจดัการขององคก์ร ถอืเป็นสิง่ใหมใ่นดา้นการจดัการองคก์รทีส่ามารถวดัได้โดยอาศยัมติใิน 2 มมุมอง 
มุมมองแรกเป็นตวัแปรเชงิพฤตกิรรม วดัจากอตัราการยอมรบันวตักรรมขององคก์ร มุมมองทีส่องเป็นความเต็มใจทีจ่ะ
เปลีย่นแปลงองค์กร (Calantone et al., 2002) การด าเนินงานดา้นนวตักรรมขององคก์รมาจากความสามารถในการใช้
ทรพัยากรทีม่อียู่เพ ือ่ปรบัปรุงประสทิธภิาพและสร้างมูลค่าเพ ิม่ให้แก่องค์กร และยงัท าให้สามารถน าทรพัย์สนิทีไ่ม่ม ี
ตวัตนใหม่เข้ามาในองคก์รไดอ้กีดว้ย ความสามารถในการสรา้งนวตักรรมองค์กร ได้รบัการยอมรบัว่าเป็นหนึ่งในปัจจยั
ส าคญัทีท่ าให้องค์กรอยู่รอดและประสบความส าเร็จ (Wang & Ahmed, 2004)  

การสร้างสรรค์นวตักรรมทีม่ากขึ้นเป็นเคร ือ่งมอืส าคญัในการสร้างคุณค่าและช่วยตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า ซ ึง่ในการพฒันาขดีความสามารถใหม่นี้จะช่วยให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ทางธรุกิจและรกัษาประสทิธภิาพทีด่ ี
ขึ้นหรอืผลก าไรทีเ่หนือกว่า ภายใต้สภาพแวดล้อมการแข่งขนัทางธรุกิจทีเ่ปล ีย่นแปลงรวดเร็วและมซีบัซ้อนมากยิง่ขึน้ 
(Calantone et al., 2002; Cepeda-Carrion et al., 2012; Wang & Wang, 2012) ดงันัน้ความสามารถดา้นนวตักรรม
การจดัการขององคก์รจงึเป็นหนึ่งในปัจจยัทีส่ าคญัทีส่นับสนุนประสทิธภิาพและประสทิธผิลการด าเนินงานขององคก์ร 

ดงันัน้นวตักรรมการจดัการขององค์กร ส าหรบังานวจิยันี้จงึหมายถงึ ความสามารถในการสร้างนวตักรรมองคก์ร 
ซึง่เป็นกระบวนการด าเนินงานองค์กรทีจ่ะน าไปสู่การสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในรูปแบบของวสัดุใหม่ หรอืบรกิารใหม่ 
หรอืเทคโนโลยใีหม่ ทีส่ามารถวดัได้ใน 2 มุมมอง มุมมองแรกเป็นตวัแปรเชงิพฤตกิรรม วดัจากอตัราการยอมร ับ
นวตักรรมขององคก์ร และมุมมองทีส่องเป็นความเต็มใจทีจ่ะเปลีย่นแปลงองคก์ร โดยความสามารถขององค์กรดา้นการ
จดัการนวตักรรมทีเ่ป็นเลศิ จะช่วยเสรมิสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัให้แก่องค์กรทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวได ้
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2.3 ผลการด าเนินงานขององค์กร (Corporate performance) 
2.3.1 ความหมายของผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน (Performance) คอื ความสามารถในการบรรลุวตัถุประสงคต์ามทีอ่งค์กรคาดหวงัหรอืเหนอืไป
กว่านัน้ แนวคดิของการด าเนินงานขององค์กรจะเกีย่วข้องกบัหลากหลายมุมมอง (เช่น ผู้ถอืหุ้น หรอืพนักงาน) ในช่วง
เวลาต่างๆ (เช่น ระยะสัน้ หรอืระยะยาว) และมุมมองอืน่ๆ (เช่น ส่วนแบ่งการตลาด หรอืผลก าไร) (Gerschewski & 
Xiao, 2015)  

ผลการด าเนินงานขององค์กรธุรกิจ (Corporate performance) เป็นผลลพัธ์จากการปฏบิัตงิานตามนโยบาย 
เป้าหมายและกลยุทธ์ของกิจการ และสามารถวดัผลได้จากความพงึพอใจของลูกค้า ยอดขาย ผลก าไร และผลการ
ประกอบการ (วนัชยั กิจเรอืงโรจน์, 2557) การทราบผลการด าเนินงานขององค์กรจงึช่วยท าให้ผูป้ระกอบการต้องมกีาร
พฒันาตวัเองอยู่เสมอเพือ่ให้ทนักับสภาพการแข่งขนัในปัจจุบนั เพราะนอกจากจะต้องตอ่สู้กับคูแ่ข่งขนัรายเดมิแลว้ยงั
ต้องต่อสู้กับคู่แข่งขนัรายใหม่ทีพ่ยายามจะเข้ามาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด ผู้ประกอบการจงึจ าเป็นต้องท าให้ธุรกจิ
ของตนเองเกิดการได้เปรยีบทางการแข่งขนัสูงสุด (Porter, 1980) 

2.3.2 นิยามและตัวชี้วดัผลการด าเนินงานขององค์กร 
แนวทางการวดัผลการด าเนินการขององค์กร ในหลายๆ คร ัง้ยงัพบว่าเป็นเร ือ่งทีอ่ธบิายได้ยากและยงัถกเถยีงกนั

อยู่ และมข้ีอโต้แย้งเกี่ยวกับการใช้มาตรวดัและด ัชนีชี้วดัทีเ่หมาะสม โดยวธิกีารวดัผลการด าเนินงานขององค์กร 
สามารถใช้มาตรวดัผลการด าเนินงานขององค์กรใน 3 ต ัว  ได้แก่ (1) ผลการด าเนินงานด้านการเงนิ (Financial 
performance) ซ ึง่หมายถงึ การบรรลุวตัถุประสงค์ทางด้านเศรษฐศาสตร์และส่วนแบ่งการตลาด (Lin & Jang, 2008) 
และเป็นตวับ่งชี้ผลการด าเนินงานทางธรุกจิ (2) ผลการด าเนินงานดา้นการตลาด (Market performance) เป็นตวับ่งชีว้า่
องค์กรสามารถเพิม่ประสบการณ์และเครอืข่ายให้แก่ลูกค้าได้มากน้อยเพยีงใด โดยวดัทีค่วามพงึพอใจของลูกค้า ความ
ภกัดขีองลูกค้า และจ านวนลูกค้า และ (3) ผลการด าเนินงานผลติและปฏบิตักิาร (Operational performance) ซ ึง่เป็น
ต ัวสะท้อนถ ึงผลการด าเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการน ากลยุทธ์ไปใช้อย่างม ีประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล เช่น ผลติภณัฑ์ คุณภาพของผลติภณัฑ์ ความพงึพอใจของพนักงาน และการน ากลยุทธไ์ปปฏบิตั ิ(Nguyen 
& Thuy, 2020)  

ดงันัน้ผลการด าเนินงานขององค์กร (Corporate performance) ส าหรบังานวจิยันี้จงึหมายถงึ ความสามารถของ
องค์กรในการบรรลุวตัถุประสงคต์ามทีค่าดหวงั โดยสามารถวดัผลลพัธ์จากการปฏบิตังิานตามนโยบาย เป้าหมายและ
กลยุทธ์ของกิจการได้ในวธิที ี ่2 ประกอบด้วย การวดัประสทิธภิาพทางการเงนิ และการวดัผลลพัธ์ทางการตลาดของ
ผลติภณัฑ์และบรกิาร 
2.4 ความสัมพนัธ์ระหว่างความสามารถของธุรกิจอัจฉริยะ นวัตกรรมการจัดการองค์กร และผลการ

ด าเนินงานขององค์กร 
จากการทบทวนวรรณกรรมเพือ่คน้หาความสมัพนัธร์ะหวา่งความสามารถของธุรกิจอจัฉรยิะ นวตักรรมการจดัการ

องค์กร และผลการด าเนินงานของวสิาหกิจเร ิม่ต้น สามารถแสดงความสมัพนัธด์งักลา่วโดยมกีรอบแนวคดิดงัภาพที ่1 
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ภาพที ่1 กรอบแนวคดิแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรวจิยั 

  
จากภาพที ่1 สามารถอธบิายความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรในกรอบแนวคดิและน าไปสู่การก าหนดสมมตฐิานการ

วจิยัได้ดงัตอ่ไปนี้ 
2.4.1 ความสมัพนัธร์ะหว่างความสามารถของธุรกิจอจัฉริยะและนวตักรรมการจดัการองค์กร 

ความสามารถของธุรกิจอจัฉรยิะเป็นความสามารถของการจดัการทรพัยากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีไ่ม่เน้นแค่
ข้อมูลเพยีงอย่างเดยีว และไม่สามารถถอืเป็นปัจจยัเฉพาะเพยีงปัจจยัเดยีวทีเ่กี่ยวข้องกับประสิทธภิาพการท างาน
โดยตรง แต่สามารถใช้เพ ือ่อ านวยความสะดวกในการสร้างความสามารถอืน่ๆ และท าให้คู่แข่งท าซ ้าได้ยาก (Zhao et 
al., 2001) โดยความส าคญัของการแลกเปลีย่นข้อมูลก็คอืความสามารถขององคก์รในการแบ่งปันความรูก้ับคูค่้าในห่วง
โซ่อุปทาน ข้อมูลทีแ่ลกเปลีย่นกันในระบบการสือ่สารของห่วงโซ่อุปทานจะครอบคลุมข้อมูลระหว่างคู่คา้ในทางตรงและ
ผ่านไปทัว่ทัง้เครอืข่ายห่วงโซ่อุปทาน ซึง่การแลกเปลีย่นข้อมูลทีม่ปีระสทิธภิาพถอืเป็นหนึ่งในความสามารถพื้นฐานที่
ส าคญัทีสุ่ดในกระบวนการของห่วงโซ่อุปทาน (Wu et al., 2006) 

องค์กรสามารถได้รบัประโยชน์จากการไหลของข้อมูลทีใ่ช้งานอยู่ในระบบสารสนเทศ ซึง่สนับสนุนขัน้ตอนต่างๆ 
ของกระบวนการจดัซื้อของลูกค้า ซ ึง่องค์กรทีม่คีวามสามารถในการจดัการด้านเทคโนโลยทีีด่จีะอยู่ในต าแหน่งทีด่กีวา่
ในการเก็บข้อมูลลูกค้า (Nambisan, 2002) การแบ่งปันข้อมูลและความรู้ระหว่างองค์กรกับหน่วยบรกิารลูกค้าจะม ี
อทิธพิลอย่างมากต่อความสามารถในการพฒันาความรู้ของลูกค้า ดงันัน้ความสามารถของการแลกเปลีย่นข้อมูลจงึ
ได้รบัการยนืยนัไดว้า่มผีลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานขององคก์ร จงึไปสู่การก าหนดสมมตฐิานการวจิยัได้ดงันี้ 
 

สมมตฐิานที ่1: ความสามารถของธุรกจิอจัฉรยิะมอีทิธพิลตอ่นวตักรรมการจดัการองค์กร  
 

2.4.2 ความสมัพนัธร์ะหว่างนวตักรรมการจดัการองค์กรและผลการด าเนินงานของวิสาหกิจเร่ิมต้น 
นวตักรรมมผีลกระทบเชงิบวกอย่างมากตอ่ความได้เปรยีบในการแข่งขนัขององคก์รวสิาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม (SMEs)  โดยนวตักรรมสามารถอธบิายความผนัแปรของความได้เปรยีบในการแข่งขันได้ถงึ 73.5% (Aziz & 
Samad, 2016; Samad et al., 2016) ธุรกิจทีม่คีวามสามารถด้านการเป็นธุรกิจอจัฉรยิะจะส่งผลทางตรงต่อผลการ
ด าเนินงานของธุรกจิทีเ่พ ิง่เร ิม่ต้น และมผีลในทางอ้อมผา่นนวตักรรมองคก์ร (Caseiro & Coelho, 2019) 

ความสามารถด้านนวตักรรมการจดัการองค์กรจะเป็นปัจจยัสนับสนุนพื้นฐานการด าเนินงานและบ่งชี้ถงึความ
ได้เปรยีบในการแข่งขนั การด ารงอยู่และการพฒันาขององค์กรสมยัใหม่จงึขึ้นอยู่กับความรู้และนวตักรรมทางด้าน
เทคโนโลยแีละการประยุกต์ใช้ โดยงานวจิยัทางด้านนวตักรรมส่วนใหญ่บ่งชี้ว่านวตักรรมเป็นโครงสร้างทีส่ าคญัเพือ่
สร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนัและเพิม่ประสทิธภิาพขององคก์ร โดยความสามารถทางนวตักรรมจะมคีวามสมัพนัธ์
ทางบวกกับผลการด าเนินงานองค์กร (Nguyen & Thuy, 2020; Wiklund & Shepherd, 2011) ทัง้นี้ความสามารถของ
นวตักรรมจะส่งผลต่อประเภทของนวตักรรมและประสทิธภิาพของนวตักรรมเอง (Rajapathirana & Hui, 2018) ซึง่
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นวตักรรมไม่ได้จ ากัดเฉพาะแต่เพยีงนวตักรรมทางเทคโนโลยแีต่ยงัรวมถงึนวตักรรมในกระบวนการและนวตักรรม
การตลาดด้วย (Pino et al., 2016) หากแต่ในงานวจิยัของ Caseiro and Coelho (2019) พบว่าความสามารถทาง
นวตักรรมและผลการด าเนินงานองคก์รของวสิาหกจิเร ิม่ต้นไม่มคีวามสมัพนัธ์กนั ดงันัน้เพ ือ่ยนืยนัค ากล่าวอ้างดงักลา่ว
จงึน าไปสู่การก าหนดสมมตฐิานการวจิยัไดด้งันี้  
 

สมมตฐิานที ่2: นวตักรรมการจดัการองคก์รมอีทิธพิลต่อผลการด าเนินงานของวสิาหกจิเร ิม่ตน้ 
 

2.4.3 ความสมัพนัธร์ะหว่างความสามารถของธุรกิจอจัฉริยะและผลการด าเนินงานของวิสาหกิจเร่ิมต้น 
ธุรกิจอจัฉรยิะไดร้บัการยอมรบัวา่มคีวามส าคญัต่อการน าไปใช้ประโยชน์เพราะสามารถช่วยเพิม่ความไดเ้ปรยีบใน

การแข่งขนั (Reshi & Khan, 2014) ธุรกิจอจัฉรยิะเป็นเสมอืนร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ ทีป่ระกอบไปด้วยเคร ือ่งมอืทางดา้น
สถาปัตยกรรม (Architecture tools) แอพพลิเคชัน่ (Applications) ฐานข้อมูล (Databases) และระเบยีบวธิกีาร 
(Methodologies) (Raisinghani, 2004) 

ธุรกิจอจัฉรยิะเป็นกุญแจส าคญัในการเพิม่มูลค่าให้แก่องค์กรธุรกจิ จากการทบทวนวรรณกรรมพบงานวจิยัหลาย
เร ือ่งทีศ่ึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างธุรกิจอจัฉรยิะกับผลการด าเนินงานขององค์กร (Pellissier & Nenzhelele, 2013; 
Prajogo, 2016; Teoh et al., 2014; Trieu, 2017; Wanda & Stian, 2015) โดยงานวจิยัส่วนใหญ่ให้ผลสรุปว่าการใช้
ความสามารถของระบบธรุกจิอจัฉรยิะจะมคีวามสมัพนัธอ์ย่างมนีัยส าคญัในทศิทางทีเ่ป็นบวกกบัผลการด าเนินงานของ
องค์กร (Caseiro & Coelho, 2019; Ping et al., 2018; Vuksic et al., 2013) ซ ึ่งความสามารถของธุรกิจอจัฉรยิะที่
เหนือกว่าคู่แข่งจะเป็นตวัผลักดนัในทศิทางบวกให้แก่ศักยภาพการแข่งขันขององค์กรธุรกิจ จ ึงไปสู่การก าหนด
สมมตฐิานการวจิยัไดด้งันี้  

 
สมมตฐิานที ่3: ความสามารถของธุรกจิอจัฉรยิะมอีทิธพิลตอ่ผลการด าเนินงานของวสิาหกจิเร ิม่ต้น 

  
3. ระเบียบวิธีการวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรของการศึกษาคร ัง้นี้  คอื วสิาหกิจเร ิม่ต้นทัง้หมดในประเทศไทย โดยอาศัยข้อมูลจากกระทรวงการคลงั 
โดยจ านวนวสิาหกิจเร ิม่ต้นทีล่งทะเบยีนกับเว็บไซต์ของส านักงานนวตักรรมแห่งชาตมิจี านวน 1,700 ราย เพือ่ให้ได้
จ านวนกลุ่มตวัอย่างทีม่คีวามเหมาะสม ผู้วจิยัใช้เกณฑ์ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างของ Hair et al. (2018) เสนอวา่ 
ขนาดตวัอย่างในอตัราส่วนระหวา่งจ านวนตวัอย่างต่อจ านวนตวัแปรสงัเกตได้เท่ากบั 20:1 โดยในงานวจิยันี้ผู้วจิยัก าหนดตวั
แปรสงัเกตได้ทัง้หมด จ านวน 6 ตวัแปร ดงันัน้ ขนาดกลุ่มตวัอย่างขัน้ต ่าจงึเป็น 20 x 6 = 120 ตวัอย่าง หากแตเ่พือ่ให้
ครอบคลุมกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดผู้วจิยัจงึได้ก าหนดขนาดตวัอย่างไว้ที ่300 ตวัอย่าง ตามแนวคดิของ Comrey and Lee 
(1992) ทีแ่นะน าวา่ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 300 ตวัอย่าง เป็นจ านวนทีอ่ยู่ในเกณฑท์ีด่ ีและสอดคล้องกบัข้อก าหนดพื้นฐานของ
การวเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั 

ผู้ว ิจ ัยได้ก าหนดตวัแปรออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  กลุ่มต ัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous latent variable) 
ประกอบด้วย 2 ตวัแปร ได้แก่ (1) ความสามารถของธุรกิจอจัฉรยิะ วดัจากตวัชี้วดั 2 ตวั คอื ความสามารถของธรุกจิ
ด้านกระบวนการบรหิารจดัการ และความสามารถของธรุกจิดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร (2) นวตักรรมการจดัการองคก์ร 
วดัจากตวัชี้วดั 2 ตวั คอื การยอมรบันวตักรรมขององค์กร และความเต็มใจทีจ่ะเปลีย่นแปลงองค์กร ส่วนตวัแปรแฝง
ภายใน (Endogenous latent variable) ประกอบด้วย 1 ตวัแปร ได้แก่ ผลการด าเนินงานของวสิาหกิจเร ิม่ต้น วดัจาก
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ตวัชี้วดั 2 ตวั คอื ประสทิธภิาพทางการเงนิขององค์กร และประสทิธภิาพทางการตลาดของผลติภณัฑ์และบรกิารของ
องค์กร 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัและการตรวจสอบคณุภาพเครื่องมอื 

ผู้วจิยัได้ประยุกต์แบบสอบถามจากการทบทวนวรรณกรรม เพือ่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง เกี่ยวกับ
ความสามารถของธุรกิจอจัฉรยิะ นวตักรรมการจดัการองค์กร และผลการด าเนินงานของวสิาหกจิเร ิม่ตน้ ซ ึง่มตีวัแปร
สงัเกตได้ทัง้ส ิ้น 6 ตวัแปร โดยใช้แบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่าของ Likert Scale เพ ือ่วดัระดบัทศันคต ิ
ใน 5 ระด ับ และแบบสอบถามออกถูกแบ่งออกเป็น 5 ตอน ม ีข้อค าถามทัง้ส ิ้น 34 ข้อ ประกอบด้วย ตอนที่ 1 
แบบสอบถามข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที ่2 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ไปของวสิาหกิจเร ิม่ต้น ตอนที ่3 
แบบสอบถามความคดิเห็นเกี่ยวกับความสามารถของธุรกิจอจัฉรยิะ ตอนที ่ 4 แบบสอบถามความคดิเห็นเกี่ยวกับ
นวตักรรมการจดัการองค์กร และตอนที ่5 แบบสอบถามความคดิเห็นเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของวสิาหกิจเร ิม่ต้น  

จากนั ้นผู้วจิยัได้ท าการตรวจสอบความเชื่อถอืได้ของแบบสอบถามทีไ่ด้ร ับจากกลุ่มตวัอย่ าง โดยใช้วธิกีาร
สอดคล้องภายในตามสูตรของสมัประสทิธ ิแ์อลฟ่าครอนบาค (Cronbach alpha coefficient reliability หรอื α) พบว่า คา่
ความเชือ่ถอืได้ของแบบสอบถามในแต่ละด้านมคีา่อยู่ระหว่าง 0.845 – 0.905 และเม ือ่พจิารณารวมทัง้ฉบบัพบวา่ มคีา่
ความเชือ่ถอืไดเ้ท่ากับ 0.928 แสดงวา่แบบสอบถามทีส่ร้างขึ้นมคีณุภาพอยู่ในระดบัดมีาก 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
ภายหลงัการจดัท าแบบสอบถาม ผู้วจิยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลออนไลน์กับกลุ่มตวัอย่างวสิาหกิจเร ิ่ม

ต้นแบบเจาะจง โดยก าหนดผู้ตอบแบบสอบถามเป็นบุคคลในระดบัผู้บรหิารและพนักงาน จ านวนทัง้ส ิ้น 300 ตวัอย่าง 
จากนัน้เม ือ่ได้แบบสอบถามกลบัมาแล้ว ผู้วจิยัได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามหลงัจาก
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการวจิยัเชงิปรมิาณ ปรากฏวา่มแีบบสอบถามทีส่่งกลบัและมคีวามถกูตอ้งสมบูรณ์จ านวน
ทัง้ส ิ้น 227 ฉบบั คดิเป็นร้อยละ 75.67 ซึง่มากกว่าร้อยละ 20 ถอืเป็นเกณฑท์ีย่อมรบัได ้(Aaker et al., 2001) 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมลูและการทดสอบสมมติฐาน 

ก่อนการวเิคราะห์ข้อมูล ผู้วจิยัได้จดัเตรยีมและกลัน่กรองข้อมูลเพ ือ่ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล จากนัน้
วเิคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของของกลุ่มตวัอย่างและข้อมูลเบื้องต้นของตวัแปรในโมเดลด้วยสถติพิรรณนา (Descriptive 
statistics) รวมถงึการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการวเิคราะห์โมเดลสมการโคร งสร้างด้วยการตรวจสอบ
ความสมัพนัธ์เชงิเส้นตรงของตวัแปร (Linearity) การตรวจสอบการแจกแจงแบบปกต ิ(Normality) และการตรวจสอบ
ภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (multi-collinearity) จากนัน้ตรวจสอบความตรงเชงิโครงสร้างของมาตรวดัตวัแปรแฝงในโมเดล 
ด้วยการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชงิส ารวจ (Exploratory factor analysis) และการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบั
หนึ่ง (First order confirmatory factor analysis) และอนัดบัสอง (Second order confirmatory factor analysis) ท้ายสุด
เป็นการตรวจสอบและวเิคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุ ( Causal 
relationship model) ตามสมมตฐิานกบัข้อมูลเชงิประจกัษ์ทีร่วบรวมได้ และปรบัปรุงแก้ไขโมเดลให้กลมกลนืกบัข้อมลู
เชิงประจกัษ์มากทีสุ่ด โดยพจิารณาจากค่าดชันีต่างๆ ที่ปรากฏในผลวเิคราะห์แต่ละขัน้ตอนในกระบวนการของ
โปรแกรมและสร้างโมเดลความสมัพนัธ์ทีส่อดคล้อง กลมกลนื และเข้ากันได้ดทีีสุ่ดกบัข้อมูลเชงิประจกัษ์ทีร่วบรวมได ้
วเิคราะห์ขนาดของอทิธพิล ทดสอบสมมตฐิาน และอธบิายความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรทีเ่ป็นตน้เหตุทีส่่งอทิธพิลทัง้ใน
ทางตรงและทางอ้อมไปยงัตวัแปรตามทีอ่ยู่ในกรอบแนวความคดิการวจิยั 
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4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างและตัวแปรในโมเดล 

คุณลกัษณะผูป้ระกอบการวสิาหกจิเร ิม่ต้นส่วนใหญ่เป็นหญงิร้อยละ 44.1 มอีายุเฉล ีย่ประมาณ 36 – 40 ปี คดิเป็น
ร้อยละ 22.5 มกีารศึกษาสูงสุดในระดบัปรญิญาตรหีรอืต ่ากวา่ คดิเป็นร้อยละ 77.5 มปีระสบการณ์ในการบรหิารธรุกจิ
เร ิม่ต้น 5 ปีขึ้นไป คดิเป็นร้อยละ 48.9 ส่วนใหญ่เป็นเจา้ของกิจการ คดิเป็นร้อยละ 42.3 และโดยส่วนใหญ่เป็นวสิาหกจิ
ขนาดกลางในภาคการผลติและวสิาหกจิขนาดย่อยในภาคการคา้ คดิเป็นร้อยละ 19.8 และ 18.5 ตามล าดบั ในประเภท
กลุ่มธุรกิจบรกิารมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 30.4 และกิจการไม่เคยได้รบัรางวลัเกีย่วกบัเทคโนโลย/ีนวตักรรม/การจดัการ
นวตักรรมในองค์กร คดิเป็นร้อยละ 62.6 นอกจากนัน้ยงัพบว่าผูป้ระกอบการวสิาหกิจเร ิม่ต้นส่วนใหญ่ มคีวามคดิเห็น
เกี่ยวกับนวตักรรมการจดัการองค์กรอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉล ีย่ 3.79 มคีวามคดิเห็นเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจเร ิม่ต้นอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉล ีย่ 3.69 และมคีวามคดิเห็นเกี่ยวกับความสามารถของธุรกิจอจัฉรยิะอยู่ในระดบั
มาก มคี่าเฉล ีย่ 3.68 ตามล าดบั 

4.2 ผลการตรวจสอบขอ้ตกลงเบื้องต้น  
การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น พบว่า ตวัแปรทุกตวัมลีกัษณะการแจกแจงเป็นแบบปกตเิบ้ซ้ายเล็กน้อย ซึง่ดว้ย

ขนาดของตวัอย่างทีม่จี านวนมากพอทีจ่ะท าให้เกิดการแจกแจงปกตไิด้ตามกฎของเลขจ านวนมาก (The law of large 
number) และจากการตรวจสอบภาวะร่วมเส้นตรงพหุซึง่เป็นการตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหว่างชุดของตวัแปร โดย
พจิารณาจากค่าสหสมัพนัธ์ (Correlation) ของตวัแปรในเบื้องต้นจากเมตรกิซ์สหสมัพนัธ์พบว่าค่าสหสมัพนัธ์ของตวั
แปรทุกตวัมคี่าไม่เกินกว่า 0.7 แสดงว่าชุดตวัแปรแต่ละตวัแปรมคีวามสัมพนัธ์กันตามข้อตกลงเบื้องต้นของการ
วเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Hair et al., 2018) 
4.3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัหน่ึงและอนัดบัสอง 

การตรวจสอบความตรงเชงิโครงสร้างด้วยการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัอนัดบัหนึ่งและอนัดบัสอง พบว่า 
โมเดลความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรแฝงกบัตวัแปรประจกัษ์แต่ละตวัแปรมคีวามกลมกลนืกบัข้อมูลเชงิประจกัษ์ โดยมคีา่
น ้าหนักองค์ประกอบของตวัแปรทีป่รบัให้เป็นมาตรฐาน ไม่มหีน่วยค่าน ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานทีม่คี่ามากกวา่ 
0.50 ซึง่ผ่านเกณฑ์ทีย่อมรบัได้ (Hair et al., 2018) และพบว่าตวัแปรประจกัษ์ของแต่ละตวัแปรแฝงยงัคงอยู่ในกลุม่
เดยีวกับตวัแปรแฝงเดมิทุกตวัแปร รวมถงึตวัแปรประจกัษ์ทัง้หมดมคีวามสมัพนัธ์กับตวัแปรแฝงมาก และสามารถ
อธบิายความผนัแปรของตวัแปรแฝงไดด้มีากเช่นเดยีวกนั  
 การตรวจสอบความกลมกลนืของโมเดลมาตรวดัด้วยค่าการทดสอบคา่ดชันีการวดั (Composite reliability หรอื CR) 
พบว่ามคี่ามากกว่าหรอืเท่ากับ 0.70 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ยอมรบัได้ และค่าความแปรปรวนเฉลีย่ที่สกัดได้ (Average 
variance extracted หรอื AVE) มคี่ามากกวา่หรอืเท่ากับ 0.50 ซึง่ผา่นเกณฑท์ีย่อมรบัได ้(Hair et al., 2018) อธบิายได้
ว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่อธบิายความแปรปรวนของตวัแปรในแต่ละด้านไดสู้ง แสดงว่าโมเดลการวดัตวัแปรแฝงผลการ
ด าเนินงานของวสิาหกจิเร ิม่ตน้มคีณุภาพผ่านเกณฑท์ีก่ าหนด รายละเอยีดดงัตารางที ่1 
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ตารางที ่1  ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัอนัดบัสองของตวัแปรแฝงในโมเดลโครงสรา้งความสมัพนัธ์เชงิ
สาเหตุของผลการด าเนินงานของวสิาหกจิเร ิม่ตน้ 

ตวัแปร น ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) 
R2 CR AVE 

Estimate S.E. C.R. p-value 
ผลการด าเนินงานของธรุกิจเร่ิมต้น  

ประสิทธิภาพทางการเงินขององค์กร  .998 <-> <-> *** .999 .826 .614 
   ก าไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง  .791 .079 14.874 *** .625   
   สภาพคล่องทางการเงินสูง  .848 .094 13.312 *** .720   
   ยอดขายเติบโตต่อเน่ือง  .706 <-> <-> *** .499   
ประสิทธิภาพทางการตลาดของผลิตภัณฑ์แล ะการ
บริการขององค์กร  

.780 <-> <-> *** .609 .906 .763 

   ความภักดีในตราสินค้าของลูกค้า  .810 .058 14.582 *** .656   
   ภาพลกัษณ์องค์กรในสายตาของลูกค้า .900 .058 17.368 *** .810   
   การดูแลและสนบัสนุนลูกค้า  .907 <-> <-> *** .823   

ความสามารถของธรุกิจอจัฉริยะ  
ความสามารถของธุรกิจด้านกระบวนการบริหาร
จดัการ  

.723 <-> <-> *** .523 .829 .619 

   การบริหารต้นทุนด้วย IT  .829 <-> <-> *** .688   
   ระบบการบริหารจดัการท่ีมีคุณภาพด้วย IT  .827 .077 12.944 *** .684   
   การท างานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย IT  .697 .073 10.863 *** .486   
ความสามารถของธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์และการ
บริการ  

.732 <-> <-> *** .535 .866 .684 

   การบริหารจดัการภายในองค์กรด้วย IT  .809 <-> <-> *** .655   
   การบริการแก่คู่ค้าและองค์กรภายนอกด้วย IT  .781 .101 10.098 *** .609   
   การวางแผนการให้บริการแก่ลูกค้าด้วย IT  .888 .096 12.001 *** .788   

นวตักรรมการจดัการองค์การ  
อตัราการยอมรบันวตักรรมองค์กร  .720 <-> <-> *** .518 .773 .534 
   การแสวงหาความรู้ในการพฒันานวตักรรมอย่าง
ต่อเน่ือง  

.798 <-> <-> *** .637   

   การมีนวตักรรมองค์กรท่ีน่าสนใจและทนัสมยั  .757 .081 10.566 *** .574   
   การปรบัรูปแบบการท างานด้วยนวตักรรม  .626 .076 9.003 *** .392   
ความเต็มใจท่ีจะเปล่ียนแปลงองค์กร  .857 <-> <-> *** .734 .866 .618 
   ความเต็มใจท่ีจะเรียนรู้นวตักรรม  .767 <-> <-> *** .589   
   การถ่ายทอดวิสยัทศัน์และแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อ
น าไปสู่การเปล่ียนแปลง  

.792 .082 12.484 *** .627   

   การเปิดเผยข้อมูลระหว่างกนั  .787 .098 11.241 *** .620   
   การเปิดเผยข้อมูลระหว่างแผนกงานทัง้ในและ
นอกองค์กร  

.798 .087 12.610 *** .637   

*** นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01        
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จากตารางที ่1 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัสอง พบว่า โมเดลมาตรวดัในกลุ่มตวัแปรแฝงผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจเร ิม่ต้น ประกอบด้วยตวัแปรสงัเกตได้ประสทิธภิาพทางการเงนิขององค์กร และประสทิธภิาพ
ทางการตลาดของผลติภณัฑ์และการบรกิารขององคก์ร มคี่าน ้าหนกัองค์ประกอบอยู่ระหวา่ง 0.780 - 0.998 และตวัแปร
สงัเกตได้ทัง้หมดสามารถอธบิายความผนัแปรของตวัแปรแฝงผลการด าเนินงานของธุรกิจเร ิม่ต้น ได้ร้อยละ 60.9 – 
99.9 โมเดลมาตรวดัในกลุ่มตวัแปรแฝงความสามารถของธุรกจิอจัฉรยิะ ประกอบด้วยตวัแปรสงัเกตได้ความสามารถ
ของธุรกิจด้านกระบวนการบรหิารจดัการ และความสามารถของธุรกิจด้านผลติภณัฑ์และการบรกิาร มคี่าน ้าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.723 – 0.732 และตวัแปรประจกัษ์ทัง้หมดสามารถอธบิายความผนัแปรของตวัแปร แฝง
ความสามารถของธรุกจิอจัฉรยิะได้รอ้ยละ 52.3 – 53.5 โมเดลมาตรวดัในกลุ่มตวัแปรแฝงนวตักรรมการจดัการองคก์าร 
ประกอบด้วยตวัแปรสงัเกตไดอ้ตัราการยอมรบันวตักรรมองคก์ร และความเต็มใจทีจ่ะเปลีย่นแปลงองค์กร มคี่าน ้าหนกั
องค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.720 – 0.857 และตวัแปรประจกัษ์ทัง้หมดสามารถอธบิายความผนัแปรของตวัแปร
แฝงนวตักรรมการจดัการองคก์ารไดร้้อยละ 62.0 – 73.4  
4.4 ผลการวิเคราะห์โมเดลโครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตแุละผลการทดสอบสมมติฐาน  

การตรวจสอบและวเิคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุตามสมมตฐิานกบั
ข้อมูลเชงิประจกัษ์ทีร่วบรวมได ้พบว่า หลงัปรบัโมเดลสมการโครงสร้างมคีวามสอดคล้องกลมกลนืกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์อยู่
ในเกณฑ์ด ี (  2 ) เท่ากับ 160.251 ทีอ่งศาอสิระ (df) 138 คา่ดชันีอตัราส่วนไค-สแควรส์มัพทัธ ์(  2/df ) เท่ากบั 1.161  ซึง่
น้อยกว่า 3 ค่าดชันีวดัความสอดคล้องกลมกลนืเชงิสมัพทัธ์ (CFI) เท่ากับ 0.991 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลนื (GFI) 
เท่ากับ 0 .932 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลนืทีป่รบัแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0 .907 ซึ่งมากกว่า 0.90 ค่าดชันีความ
คลาดเคลือ่นในการประมาณค่าพารามเิตอร์ (RMSEA)  เท่ากับ 0.027 ซึง่น้อยกว่า 0.08 และคา่ดชันีวดัความสอดคลอ้ง
กลมกลนืในรูปความคลาดเคลือ่น (RMR) เท่ากบั 0.061 ซึง่น้อยกวา่ 0.08 สรุปไดว้่าโมเดลสมการโครงสร้างดงักลา่วมคีวาม
สอดคล้องกลมกลืนกับโมเดลทางทฤษฎีทีก่ าหนดไว้ในระดบัที่ยอมรบัได้ และขนาดตวัอย่างมมีากพอโดยมคี่าสถติ ิ
HOELTER 0.05 เท่ากับ 235 ซึง่ > 200 จงึถอืไดว้า่ขนาดตวัอย่างเหมาะสม (Hair et al., 2018) ดงัภาพที ่2 
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ภาพที ่2 โครงสร้างความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร (หลงัปรบัโมเดล) 

แสดงค่าดชันี Standardized solution 
 2 = 160.251, df = 138, p-value = .095,  2/df = 1.161, 

RMSEA = .027, NCP = 25.251, NFI = .938, RFI = .923, IFI = .991, CFI = .991, 
RMR = .061, GFI = .932, AGFI = .907, PGFI = .677, AIC = 264.251, 

CAIC = 494.349, ECVI = 1.169, CN (Hoelter .05) = 235 
 

ผลการทดสอบอทิธพิลทางตรง อทิธพิลทางอ้อม และผลรวมเส้นอทิธพิลของความสามารถของธรุกิจอจัฉรยิะ และ
นวตักรรมการจดัการองค์การ ทีส่่งผลต่อผลการด าเนินงานของธรุกจิเร ิม่ตน้ สรุปผลการทดสอบแสดงในตารางที ่2 

 
ตารางที ่2 แสดงผลทดสอบอทิธพิลทางตรง, อทิธพิลทางอ้อม และผลรวมเส้นอทิธพิล 

ตวัแปรตาม R2 ความสมัพนัธ ์ ตวัแปรอสิระ 
ความสามารถของ
ธุรกิจอจัฉรยิะ 

นวตักรรมการจดัการ
องค์การ 

ผลการด าเนินงานของธรุกิจ
เร ิม่ต้น  

1.321 DE 
IE 
TE 

-4.188 
4.886 
.698 

4.970 
- 

4.970 
นวตักรรมการจดัการองค์การ  .966 DE 

IE 
TE 

.983** 
N/A 

.983** 

N/A 

หมายเหตุ: N/A = not applicable, ** หมายถงึ p ≤ .01, DE = Direct effect, IE = Indirect effect, TE = Total effect 
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จากภาพที ่2 และตารางที ่2 ผู้วจิยัขอน าเสนอสรุปผลการทดสอบสมมตฐิานตามล าดบั ดงัต่อไปนี้  
สมมุตฐิาน 1: ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ความสามารถของธุรกิจอจัฉรยิะมอีทิธพิลเชงิบวกทางตรงต่อ

นวตักรรมการจดัการองค์การ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าน ้าหนักอทิธพิลเท่ากับ 0.983  
สมมุตฐิาน 2: ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า นวตักรรมการจดัการองค์การไม่มอีทิธพิลเชงิบวกทางตรงตอ่ผลการ

ด าเนินงานของธุรกจิเร ิม่ตน้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
สมมุตฐิาน 3: ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ความสามารถของธุรกิจอจัฉรยิะไม่มอีทิธพิลทางตรงต่อผลการ

ด าเนินงานของธุรกิจเร ิม่ต้นอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และไม่มอีทิธพิลเชงิบวกทางอ้อมอย่างมนีัยส าคญั
ผ่านทางนวตักรรมการจดัการองคก์าร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
  

ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธแ์ละอทิธพิลเชงิโครงสร้างระหว่างตวัแปรแฝงกบัตวัแปรแฝง และตวัแปรสงัเกตไดก้บั
ตวัแปรแฝง จะแสดงให้เห็นขนาดอทิธพิลของตวัแปรอสิระทีม่ตี่อตวัแปรตาม ซึง่เป็นความสมัพนัธ์เชงิโครงสร้างของตวั
แปรแฝงในโมเดล ได้สมการโครงสร้าง (Structural Equations) (เฉพาะเส้นทางทีม่อีทิธพิล) ดงันี้ 

 
นวตักรรมการจดัการองค์กร = .983 * ความสามารถของธรุกจิอจัฉรยิะ 
โดย R2 = .966 

  
สรุปผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์และอิทธ ิพลเชิงโครงสร้างระหว่างตวัแปรในกรอบแนวคดิการวจิยัได้ว่า 

ความสามารถของธุรกิจอจัฉรยิะไม่มอีทิธพิลทัง้ทางตรงและทางอ้อมกับผลการด าเนินงานของธุรกิจเร ิม่ต้นอย่างม ี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และนวตักรรมการจดัการองคก์ารก็ไม่มอีทิธพิลกบัผลการด าเนินงานของธุรกจิเร ิม่ตน้ 
หากแต่มเีพยีงความสามารถของธุรกิจอจัฉรยิะเท่านัน้ทีม่อีทิธพิลทางตรงเชงิบวกกับนวตักรรมการจดัการองค์การอย่าง
มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ด้วยขนาดอทิธพิลเท่ากบั 0.983 โดยความสามารถของธุรกจิอจัฉรยิะสามารถอธบิาย
ความผนัแปรของนวตักรรมการจดัการองคก์รไดถ้งึ 96.6% 
 
5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
5.1 อภิปรายผลการวิจยั 

ผู้วจิยัได้ค้นพบประเดน็ส าคญัทีน่่าสนใจและเป็นค าถามวจิยัต ัง้แต่ตน้หลายประการ ซึง่จะขอน าเสนอข้อค้นพบและ
อภปิรายผลเป็นรายประเด็นตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงันี้  

(1) การศึกษาความสมัพนัธ์และอทิธพิลระหว่างความสามารถของธุรกิจอจัฉร ิยะและผลการด าเนินงานของ
วสิาหกิจเร ิม่ต้น พบว่า ความสามารถของธุรกิจอจัฉรยิะเป็นตวัแปรทีไ่ม่มคีวามสมัพนัธท์างตรงกบัผลการด าเนินงาน
ของธุรกิจเร ิม่ต้น ซึ่งขัดแย้งกับงานวจิยัของนักวชิาการส่วนใหญ่ (Caseiro & Coelho, 2019; Ping et al., 2018; 
Prajogo, 2016; Trieu, 2017; Vuksic et al., 2013) ทีใ่ห้ผลสรุปไว้ว่าคุณลกัษณะของธุรกจิอจัฉรยิะมคีวามสมัพนัธใ์น
ทางบวกกับผลการด าเนินงานองค์กร ทัง้นี้ ข้อค้นพบดงักล่าวทีแ่ตกต่างจากงานวจิยัอ ืน่อาจเป็นไปได้ว่าแท้จรงิแล้ว
วสิาหกิจเร ิม่ต้นในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็กทีย่งัขาดความพร้อมทีจ่ะเตบิโตค่อนข้างมาก ทัง้เร ือ่งของ
โครงสร้างพ ื้นฐาน วธิกีารด าเนินธุรกิจ และปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอกทีเ่อ ื้อต่อการพฒันา โดยเฉพาะโครงสร้าง
พ ื้นฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศทีถ่อืเป็นทรพัยากรทางกายภาพทีจ่ะช่วยสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนัให้แก่
ธุรกิจ ดงันัน้เม ือ่วสิาหกจิเร ิม่ต้นไม่มรีะบบสารสนเทศทีช่าญฉลาดก็อาจส่งผลให้การตดัสนิใจด้านการจดัการไม่สามารถ
ท าได้ อกีทัง้วสิาหกิจเร ิม่ตน้ยงัต้องเผชญิกบัปัญหาการขาดแคลนข้อมลูและสารสนเทศทีส่ าคญัและจ าเป็นตอ่การพฒันา
ศักยภาพการแข่งขนัขององค์กรอกีดว้ย (Frank et al., 2012)  
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จากการศึกษาพบว่านวตักรรมการจดัการองคก์รไมม่อีทิธพิลเชงิบวกทางตรงตอ่ผลการด าเนินงานของธุรกจิเร ิม่ตน้ 
ซ ึ่งสอดคล้องกับ Caseiro and Coelho (2019) ที่พบว่า ความสามารถทางนวตักรรม ( Innovativeness) ไม่ม ี
ความสมัพนัธ์กับผลการด าเนินงานองค์กร (Performance) แต่ขดัแย้งกับงานวจิยัส่วนใหญ่ (Nguyen & Thuy, 2020; 
Wiklund & Shepherd, 2011) โดยข้อค้นพบดงักล่าวสะท้อนให้เห็นว่า แม้ว่านวตักรรมจะเป็นปัจจยัทีส่่งผลกระทบเชงิ
บวกอย่างมากต่อความได้เปรยีบในการแข่งขนัของธุรกิจ (Aziz & Samad, 2016) หากแต่ในประเทศไทยวสิาหกิจ
เร ิ่มต้นส่วนใหญ่เป็นธุรกิจเกิดใหม่ทีม่ ีขนาดเล็ก ท าให้มทีร ัพยากรจ ากัดและจะต้องด ิ้นร้นอย่างมากเพือ่แสวงหา
ทรพัยากรทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ ซ ึง่วสิาหกิจเร ิม่ต้นทีม่ฐีานทรพัยากรทีม่คี่าอยู่มากมายและมคีวามพร้อมด้าน
เทคโนโลยทีีด่กีว่าจะมโีอกาสเตบิโตได้ดกีวา่ แต่วสิาหกิจเร ิม่ต้นทีส่ามารถประกอบธุรกจิให้เตบิโตแบบก้าวกระโดดได้
นัน้มจี านวนน้อยมาก โดยจากทีก่ลา่วไวใ้นงานวจิยัคร ัง้มเีพยีง Bitkub และ Wongnai เท่านัน้ทีม่ศีกัยภาพในการแข่งขนั
ทีเ่หนือกว่าและก้าวขึ้นมาเป็นธุรกิจในระดบัแนวหน้าได้ 

นอกจากนี้ยงัพบอกีว่าความสามารถของธุรกิจอจัฉรยิะมอีทิธพิลทางตรงเชงิบวกกับนวตักรรมการจดัการองคก์าร 
ซึ่งสอดคล้องกับ Caseiro and Coelho (2019) ที่พบว่าคุณลักษณะของธุรกิจอัจฉร ิยะ (Business Intelligence 
Characteristics) มคีวามสมัพนัธ์และส่งผลต่อความสามารถทางนวตักรรม (Innovativeness) ซ ึง่ความสามารถของ
ธุรกิจอจัฉรยิะเป็นความสามารถของการจดัการทรพัยากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศทีส่ามารถใช้เพ ือ่อ านวยความ
สะดวกในการสร้างความสามารถอืน่ๆ และท าให้คู่แข่งท าซ ้าได้ยาก (Zhao et al., 2001) และการแลกเปลีย่นข้อมูลทีม่ ี
ประสทิธภิาพถอืเป็นหนึ่งในความสามารถพื้นฐานทีส่ าคญัทีสุ่ดในกระบวนการของห่วงโซ่อุปทาน (Wu et al., 2006) 

(2) วเิคราะห์ผลกระทบความสามารถของธุรกิจอจัฉรยิะและนวตักรรมการจดัการองค์กรทีม่ตี่อผลการด าเนินงาน
ของวสิาหกิจเร ิม่ต้น ผลการศกึษาพบวา่ ความสามารถของธรุกจิอจัฉรยิะไม่มอีทิธพิลทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจเร ิม่ต้นผ่านนวตักรรมการจดัการองค์การ ซึง่ขดัแย้งกับ Caseiro and Coelho ทีพ่บว่าธุรกิจทีม่ ี
ความสามารถด้านการเป็นธรุกิจอจัฉรยิะจะส่งผลทางตรงต่อผลการด าเนนิงานของวสิาหกิจเร ิม่ต้นและมผีลในทางอ้อม
ผ่านนวตักรรมองค์กร (Innovativeness) (Caseiro & Coelho, 2019) อาจเน่ืองจากปัจจยัทีน่ าไปสู่ความส าเร็จของ
วสิาหกิจเร ิม่ต้นในประเทศไทยนัน้จะขึ้นอยู่กบัรูปแบบในการด าเนนิธุรกจิและลกัษณะการด าเนินงานขององคก์ร โดยใน
ธุรกิจประเภทบรกิารจะต้องให้ความส าคญักบัการสร้างแนวคดิใหม่และการมคีวามคดิสร้างสรรค ์ซ ึง่ในทางธุรกิจการน า
ระบบธุรกิจอจัฉรยิะมาใช้ก็เพ ือ่สร้างสารสนเทศทีม่คีุณค่าและก่อให้เกิดมูลค่าเพ ิม่ในผลติภณัฑ์และบรกิาร  (กฤษยา    
มะแอ และกฤษณา ฝังใจ, 2561) ดงันัน้องค์กรทีใ่ห้ความส าคญักบัการเพิม่มูลค่าดว้ยการใช้ความสามารถของระบบ
ธุรกิจอจัฉรยิะจะท าให้ผลการด าเนินงานขององค์กรเหล่านัน้ดขีึ้นและมโีอกาสชนะคูแ่ข่งได้ ทัง้นี้ส าหรบัองคก์รวสิาหกจิ
เร ิ่มต้นนั ้นจะสามารถได้รบัประโยชน์จากการไหลเวยีนของข้อมูลที่ใช้งานอยู่ในระบบสารสนเทศ ซึ่งถ ือเป็น
ความสามารถทีว่สิาหกิจเร ิม่ตน้ท าไดห้ากมกีารลงทุนและพฒันาเร ือ่งเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่ป็นประโยชน์ โดยเฉพาะ
ความสามารถในการจดัการนวตักรรมองค์กรเพือ่น าเสนอผลติภณัฑ์หรอืบรกิารที่เป็นนวตักรรม เช่น การซื้อขาย
สนิทรพัย์ดจิทิลัหรอืเงนิครปิโต การใช้แอปพลเิคชนัเพ ือ่คน้หาร้านอาหารและบรกิารต่างๆ เป็นต้น 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

5.2.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั 

(1) ผู้ประกอบการวสิาหกิจเร ิม่ต้นควรให้ความส าคญักบัการพฒันาความสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของ
องค์กร โดยเฉพาะความสามารถของระบบธุรกิจอจัฉรยิะทีป่ระกอบด้วยความสามารถด้านการบร ิหารจดัการ และ
ความสามารถด้านผลติภณัฑ์และบรกิาร เพ ือ่การสร้างองคค์วามรู้ภายในองค์กรโดยใช้นวตักรรมการจดัการองคก์รมา
เป็นตวัขบัเคล ือ่นทศิทางการด าเนินงานขององค์กรให้มศีกัยภาพการแข่งขนัทีท่ดัเทยีมกบัองคก์รธุรกจิขนาดใหญ่ 

(2) ผู้ประกอบการวสิาหกจิเร ิม่ต้นควรให้ความตระหนักถงึการบรหิารจดัการข้อมูลและสารสนเทศทีจ่ าเป็นตอ่การ
พฒันาแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะการใช้พ ื้นฐานของธุรกิจอจัฉรยิะเพือ่รองรบัการตดัสนิใจด้านการจดัการ ซึง่จะ
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น าไปสู่การเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการด าเนินธุรกิจภายใต้สภาพแวดล้อมการแข่งขนัทีไ่ม่แน่นอนในยุค
ดจิติอล 

(3) หวัใจส าคญัของการด าเนินธุรกจิในทุกประเภทคอืรปูแบบในการด าเนินธรุกจิ (business model) และวสิาหกจิ
เร ิ่มต้นประเภทบร ิการควรให้ความส าค ัญกับปัจจยัด้านแนวความคดิใหม่ๆ ด ังนั ้นธุรกิจทีส่ามารถสร้างความ
เปลีย่นแปลงด้วยแนวคดิทีแ่ตกต่าง โดยใช้กระบวนการและนวตักรรมทีไ่ม่เหมอืนใครจะเตบิโตได้โดยไม่ต้องลงทุน
เพิม่ขึ้นมาก ซึง่ส่วนใหญ่มกัจะเป็นธุรกิจเพ ือ่แก้ปัญหาในชวีติประจ าวนัทีม่กัอยู่ในแวดวงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ด ังนั ้นการสร้างนวตักรรมองค์กรทีไ่ม่ได้จ ากัดเฉพาะแต่เพยีงนวตักรรมทางเทคโนโลยีแต่ยงัรวมถงึนวตักรรมใน
กระบวนการและนวตักรรมการตลาดด้วย จงึส่งผลต่อการด ารงอยู่และการพฒันาวสิาหกิจเร ิม่ตน้ให้ไดเ้ปรยีบคูแ่ข่งขนั 

5.2.2 ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาวิจยัในอนาคต 

(1) แพลตฟอร์มของธุรกิจอจัฉรยิะสมยัใหม่จะถูกสร้างขึ้นบนชุดของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ดงันัน้งานวจิยั
คร ัง้ต่อไปอาจท าการศึกษาเกี่ยวกับอิทธ ิพลของความสามารถของการวเิคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทีม่ตี่อผลการ
ด าเนินงานองค์กรทัง้ทางด้านการตลาด ลูกคา้ ผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร 

(2) โดยทัว่ไปแนวคดิของธุรกิจอจัฉรยิะทีม่องในมุมมองบนฐานความรู้ จะมองว่าความรู้เป็นทรพัยากรทีม่คีา่ทีสุ่ด
ในองค์กร ดงันัน้งานวจิยัในอนาคตอาจท าการศกึษาเกี่ยวกับอทิธพิลของการจดัการความรู้ทีม่ตีอ่การจดัการนวตักรรม
องค์กร และผลการด าเนินงานเชงินวตักรรมจะเป็นตวัขบัเคล ือ่นผลการด าเนินการองคก์รหรอืไมอ่ย่างไร 

(3) การศึกษาในคร ัง้ต่อไปอาจประยุกต์ผลการศึกษาไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ เช่น ธุรกิจขนาดใหญ่ใน
อุตสาหกรรมการผลติและการบรกิารทีก่ าลงัเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่กดิขึ้นอย่างรวดเรว็  
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หน่วยงานทีส่งักัดของผูเ้ขยีน 
(ภาษาองักฤษ) 

14 (จดักึ่งกลางหน้ากระดาษ) ตวัธรรมดา 

* Correspondence: 14 (ชดิซ้าย) ตวัหนา 
email ของนักวจิยัหลกั (จดัวาง
ต่อท้าย correspondence:) 

14 (ชดิซ้าย)  ตวัธรรมดา 

Acknowledgement: (ถ้าม)ี 14 (ชดิซ้าย) ตวัธรรมดา 
Abstract 16 (จดัชดิซ้ายหน้ากระดาษ) ตวัหนา 
เน้ือหาบทคดัย่อ (ภาษาองักฤษ)  14 (จดัชดิซ้ายและชดิขวา

หน้ากระดาษ) 
ตวัธรรมดา 

Keywords: (ภาษาองักฤษ) (ไม่เกนิ 5 
ค า) 

14 (ชดิซ้าย) ตวัธรรมดา 

หวัข้อใหญ่ (ใส่หมายเลขเรยีงล าดบั) 16 (ชดิซ้าย) ตวัหนา 
หวัข้อย่อย (ใส่หมายเลขย่อย
เรยีงล าดบัตามหวัข้อใหญ่) 

14 (ชดิซ้าย) ตวัหนา 

เน้ือหาภายใต้หวัข้อ 14 (จดัชดิซ้ายและชดิขวา
หน้ากระดาษ) 

ตวัธรรมดา 

 
3. องค์ประกอบของเน้ือหาในบทความวจิยั ความยาวตน้ฉบบั 10-15 หน้า ล าดบัหวัข้อบทความมดีงันี้  

- ชือ่บทความวจิยั ไม่ยาวเกินไปแตค่รอบคลุมสาระทัง้เร ือ่ง มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- ชือ่ผู้เขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
- หน่วยงานทีส่งักัดของผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- บทคดัย่อ และ Abstract  
- เน้ือหาบทคดัย่อ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นการสรุปสาระส าคญัของเร ือ่งความยาวประมาณ 150-200 

ค า มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ท้ายภาษาองักฤษให้ใส่ e-mail ของ corresponding author กรณีมชีือ่
ผู้เขยีนหลายคน 

- ค าส าคญั (ไม่เกิน 5 ค า) ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ให้ใส่ใตเ้น้ือหาบทคดัย่อ และ Abstract 
- เน้ือหาของบทความวจิยั 

- 1. บทน า กล่าวถงึเหตุผล ความจ าเป็นทีจ่ดัท าวจิยั วตัถปุระสงคข์องการวจิยัและค าถามการวจิยั 
- 2. ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง  
- 3. กรอบแนวคกิารวจิยัและสมมตฐิานการวจิยั (กรณงีานวจิยัเชงิคณุภาพสามารถปรบัเปลีย่นให้เหมาะสม

กับงานวจิยัทีจ่ดัท า) 
- 4. วธิกีารวจิยั 
- 5. ผลการวจิยั  
- 6. สรุปผลการวจิยั กล่าวถงึบทสรปุการวจิยั การประยุกตใ์ช้งานวจิยัในเชงิธรุกจิ ข้อจ ากดัและวจิยัใน

อนาคต 
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- บรรณานุกรม (ตามรปูแบบการอ้างองิข้างล่าง) 
- ภาคผนวก (ถ้าม)ี 
กรณีทีบ่ทความมหีวัข้อย่อย ให้ใส่หมายเลข X.X เรยีงล าดบักนัไป ไม่ควรมหีวัข้อย่อยเกิน 3 ล าดบัย่อย เช่น 

X.X.X เป็นต้น 
4. องค์ประกอบของเน้ือหาในบทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ความยาวตน้ฉบบั 10-15 หน้า ล าดบั

หวัข้อบทความมดีงันี้  
- ชือ่บทความ ไม่ยาวเกินไปแตค่รอบคลุมสาระทัง้เร ือ่ง มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- ชือ่ผู้เขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
- หน่วยงานทีส่งักัดของผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- บทคดัย่อ และ Abstract  
- เน้ือหาบทคดัย่อ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นการสรุปสาระส าคญัของเร ือ่งความยาวประมาณ 150-200 

ค า มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ท้ายภาษาองักฤษให้ใส่ e-mail ของ corresponding author กรณีมชีือ่
ผู้เขยีนหลายคน 

- ค าส าคญั (ไม่เกิน 5 ค า) ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ให้ใส่ใตเ้น้ือหาบทคดัย่อ และ Abstract 
- เน้ือหาของบทความ 

- 1. บทน า กล่าวถงึเหตุผลและความจ าเป็นทีจ่ดัท าแผนด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- 2. ภาพรวมองค์กร  
- 3. การวเิคราะห์องคก์ร 
- 4. แผนกลยุทธ์ทีเ่สนอแนะ 
- 5. สรุปผลแผนด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  
- บรรณานุกรม (ตามรปูแบบการอ้างองิข้างล่าง) 
- ภาคผนวก (ถ้าม)ี 
กรณีทีบ่ทความมหีวัข้อย่อย ให้ใส่หมายเลข X.X เรยีงล าดบักนัไป ไม่ควรมหีวัข้อย่อยเกิน 3 ล าดบัย่อย เช่น 

X.X.X เป็นต้น 
5. องค์ประกอบของเน้ือหาในบทความการพฒันาระบบสารสนเทศ ความยาวต้นฉบบั 10-15 หน้า ล าดบัหวัข้อ

บทความมดีงันี้ 
- ชือ่บทความ ไม่ยาวเกินไปแตค่รอบคลุมสาระทัง้เร ือ่ง มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- ชือ่ผู้เขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
- หน่วยงานทีส่งักัดของผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- บทคดัย่อ และ Abstract  
- เน้ือหาบทคดัย่อ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นการสรุปสาระส าคญัของเร ือ่งความยาวประมาณ 150-200 

ค า มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ท้ายภาษาองักฤษให้ใส่ e-mail ของ corresponding author กรณีมชีือ่
ผู้เขยีนหลายคน 

- ค าส าคญั (ไม่เกิน 5 ค า) ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ให้ใส่ใตเ้น้ือหาบทคดัย่อ และ Abstract 
- เน้ือหาของบทความ 

- 1. บทน า กล่าวถงึเหตุผลและความจ าเป็นในการพฒันาระบบสารสเทศ 
- 2. ขอบเขตการท างานของระบบสารสนเทศ 
- 3. สถาปัตยกรรมของระบบทีพ่ฒันา 
- 4. สรุปผลระบบสารสนเทศ กล่าวถงึประโยชน์ของระบบทีพ่ฒันา 
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- บรรณานุกรม (ตามรปูแบบการอ้างองิข้างล่าง) 
- ภาคผนวก (ถ้าม)ี 
กรณีทีบ่ทความมหีวัข้อย่อย ให้ใส่หมายเลข X.X เรยีงล าดบักนัไป ไม่ควรมหีวัข้อย่อยเกิน 3 ล าดบัย่อย เช่น 

X.X.X เป็นต้น 
6. องค์ประกอบของเน้ือหาในบทความวชิาการและบทความเกีย่วกบังานสร้างสรรค ์ความยาวตน้ฉบบั 10-15 หน้า 

ล าดบัหวัข้อบทความมดีงันี้  
- ชือ่เร ือ่งไม่ยาวเกินไปแตค่รอบคลมุสาระทัง้เร ือ่ง มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- ชือ่ผู้เขยีนและชือ่หน่วยงานหรอืสถาบนัทีส่งักดัเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ ชือ่ผู้เขยีนไมต่้องใส่ต าแหน่ง

วชิาการ 
- บทคดัย่อ และ Abstract  
- บทคดัย่อ เป็นการสรุปสาระส าคญัของเร ือ่งความยาวประมาณ 150-200 ค า มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

ท้ายภาษาองักฤษให้ใส่ e-mail ของ corresponding author กรณมีชีือ่ผู้เขยีนหลายคน 
- เน้ือหาของบทความ (บทความทีเ่ป็นงานแปลหรอืเรยีบเรยีงต้องบอกแหล่งทีม่าอย่างละเอยีด) 
- การอ้างองิในเนื้อเร ือ่งใช้ตามรูปแบบข้างล่าง (ถ้าม)ี 

 

รูปแบบกำรอ้ำงอิง 
1. กำรอ้ำงอิงแบบแทรกในเน้ือหำ 

เป็นกำรระบุแหล่งอ้ำงอิงแบบย่อซ่ึงกำรอ้ำงอิงจะแยกพิจำรณำเป็น 2 กรณี ดังน้ี 
กรณีที่ 1 ข้อความที่ผู้เขยีนคดัลอกมาจากข้อเขยีนหรอืค าพูดของผู้อ ืน่ เพ ื่อใช้ประกอบเน้ือเร ือ่งในวจิยั ต้องใส่

เคร ือ่งหมายอญัประกาศ (Quotations) คู่ไวด้้วย เช่น "…………………." พร้อมกบัอ้างองิแหล่งทีม่าของข้อความ ซึ่งม ี
รูปแบบ ดงันี้ 

- ผู้แต่งคนเดียว ให้ระบุชือ่ต่อดว้ยชือ่สกุลของผูแ้ตง่ ต่อด้วยเคร ือ่งหมายจุลภาค ปีทีพ่มิพ์ เคร ือ่งหมายจลุภาค 
เลขทีห่น้าอ้างองิ ส าหรบัเอกสารภาษาไทย ให้ระบุชือ่และนามสกุลของผู้แต่ง ส าหรบัเอกสารภาษาองักฤษ ให้ระบุ
นามสกุลของผู้แต่ง เช่น (นงลกัษณ์ วริชัชยั, 2542, น. 3) หรอื (Weber, 1999, p. 234) 

- ผู้แต่งสองคน ให้ระบุชือ่และชือ่สกุลของผูแ้ต่งทัง้ 2 คน ทุกคร ัง้ทีม่กีารอ้างโดยใช้ค าวา่ “และ” ส าหรบัเอกสาร
ภาษาไทย หรอื “and” เชือ่มชือ่สกุลของผู้แตง่ส าหรบัเอกสารภาษา ต่างประเทศ เช่น (ผ่องพรรณ ตร ัยมงคลกูล และ
สุภาพ ฉัตราภรณ์, 2545, น. 4-8) หรอื (Franz and Robey, 1984, p. 250) 

- ผู้แต่งสำมคนขึน้ไป การอ้างถงึทุกๆ คร ัง้ให้ระบุชือ่และชือ่สกุลของผู้แต่งคนแรก แล้วตามด้วย “และคณะ” 
ส าหรบัเอกสารภาษาไทย และระบุเฉพาะชือ่สกุลของผู้แตง่คนแรก แล้วตามด้วย “et al.” ส าหรบัเอกสารภาษาอังกฤษ 
เช่น (สุรพงษ์ โสธนะเสถยีร และคณะ, 2545, น. 9-14) หรอื (Alexander et al., 2003, p. 154) 

- ผู้แต่งที่ เป็ นสถำบ ัน ชือ่สถาบนัที่อ้าง ระบุชื่อเต็มทุกคร ัง้  เช่น (มหาว ิทยาลัยธรรมศาสตร์ , คณ ะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัช,ี 2535, น. 12-23) 

- ผู้แต่งคนเดียวเขียนเอกสำรหลำยเล่ม แต่ละเล่มพิมพ์ต่ำงปีกนั และต้องกำรอ้ำงถึง พร้อมกนั ให้
เรยีงล าดบัเอกสารหลายเร ือ่งนัน้ไวต้ามล าดบัของปีทีพ่มิพ์ โดยใช้เคร ือ่งหมาย ; ค ัน่ เช่น (สุวมิล ว่องวาณิช, 2553, น. 
22; 2554, น. 90) หรอื (Benbasat, 1998, p. 283; 1999, p. 78) 

- ผู้แต่งคนเดียวเขียนเอกสำรหลำยเล่ม พิมพ์ปีซ ำ้กนั ให้ใช้อกัษรตวัแรกของชือ่เร ือ่ง เช่น ก ข ค ง เป็นต้น 
ตามหลงัปีส าหรบัเอกสารภาษาไทยและใช้ตวัอกัษรตวัแรกของชือ่เร ือ่ง เช่น a b c d เป็นต้น ตามหลงัปีส าหรบั เอกสาร
ภาษาต่างประเทศ เช่น (ศุภกิจ วงศ์ววิฒัน์นนุกจิ, 2550ก, น. 22), (ศุภกิจ วงศ์ววิฒัน์นนุกจิ, 2550ข, น. 22 ) , (Yin , 
1998a, p. 5-9) หรอื (Yin, 1998b, p. 31-40) 
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- ผู้แต่งหลำยคน เอกสำรหลำยเรื่อง และต้องกำรอ้ำงอิงถึงพรอ้มๆ กนั ให้ระบุชือ่ผู้แต่งเร ียง ตามล าดบั
อกัษรค ัน่ด้วยเคร ือ่งหมาย ; ส าหรบัเอกสารภาษาไทยและ ให้ระบุชือ่สกุลของผู้แต่งเรยีงตามล าด ับ อกัษรค ัน่ด้วย
เคร ือ่งหมาย ; ส าหรบัเอกสารภาษาองักฤษ เช่น (ผ่องพรรณ ตรยัมงคลกูล และสุภาพ ฉัตราภรณ์, 2545, น. 10; สุวมิล 
ว่องวาณิช, 2553, น. 45-50) หรอื (Weber et al., 1999, p. 180; Benbasat, 1998, p. 120) 

กรณีที่ 2 ข้อความทีผู่้เขยีนประมวลมาจากข้อเขยีนหรอืค าพดูของผู้อ ืน่เพ ือ่ใช้ประกอบเนื้อเร ือ่ง 
ในงานวจิยั ให้อ้างองิแหล่งทีม่าของข้อมลูทีป่ระมวลมาโดยไม่ตอ้งใส่เคร ือ่งหมายอญัประกาศคู ่ระหว่างข้อความ แต่ให้
อ้างองิแหล่งทีม่าของข้อความซึง่มรีปูแบบเช่นเดยีวกบักรณทีี ่1 โดยไม่ตอ้งใส่เลขหน้าทีอ้่างองิ   

กรณีอ่ืนๆ กรณีทีไ่ม่ไดอ่้านบทความทีอ้่างองิในบทความทีอ่่าน ให้ระบุชือ่ผู้แต่งแล้วตามด้วย อ้างถงึใน  )กรณเีป็น
บทความภาษาไทย) สุชาต ิประสทิธ ิร์ฐัสนิธุ ์(2554 อ้างถงึใน สุรพงษ์ โสธนะเสถยีร, 2554) หรอื as cited in เช่น (Yin, 
1998, as cited in Benbasat, 2002). 
2. กำรอ้ำงอิงในบรรณำนุกรม 

กรณีหนังสือ มรีูปแบบ ดงันี้   
ชือ่ ชื่อสกุลผู้แต่ง (กรณีหนังสอืภาษาไทย). (ปีที่พมิพ์). ชือ่หนังสอืและล ำดบัที ่(ต ัวเอยีง). สถานทีพ่ ิมพ์: 

ส านักพมิพ์หรอืโรงพมิพ์,. 
ชือ่สกุล, ชือ่ (อกัษรตวัแรกของชือ่ตามด้วยจุด) ผู้แต่ง (กรณีหนังสอืภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ์). ชือ่หนังสอืและ

ล ำดบัที ่(ตวัเอยีง). สถานทีพ่มิพ์: ส านักพมิพห์รอืโรงพมิพ,์. 
ตวัอย่าง 
สุชาต ิประสทิธ ิร์ฐัสนิธุ์. (2544). ระเบยีบวธิกีำรวจิยัทำงสงัคมศำสตร์. กรุงเทพฯ: บรษิัทเฟ่ืองฟ้า พร ิ้นต ิ้ง จ ากัด. 
Weber, R. (1999). Information Systems Control and Audit. New Jersy: Prentice Hall. 
 
กรณีบทควำมในวำรสำร มรีูปแบบ ดงันี้   
ชือ่ ชือ่สกุลผู้แต่ง (กรณีวารสารภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ์). ชือ่บทความ. ชือ่วำรสำร (ตวัเอยีง), ฉบบัที ่(เล่มที)่, หน้า.  
ชือ่สกุล, ชือ่ (อกัษรตวัแรกของชือ่ตามดว้ยจุด) ผู้แตง่ (กรณวีารสารภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. ชือ่

วำรสำร (ตวัเอยีง), ฉบบัที ่(เล่มที)่, หน้า. 
ตวัอย่าง 
วจันา รตันวร. (2548). ความล้มเหลวของสถาบนัการเงนิ. 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. 
 

กรณีข้อมูลจำก Internet มีรูปแบบ ดังน้ี  
ชือ่ ชือ่สกุลผู้แต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีทีพ่ ิมพ์). ชือ่บทความ. ว ันเดอืนปีที่สบืค้นข้อมูล, ชื่อ Web 

address.  
ชือ่สกุล, ชือ่ (อกัษรตวัแรกของชือ่ตามด้วยจุด) ผู้แต่ง (กรณีบทความภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ์). ชือ่บทความ. 

Retrieved month date, year, from http ://Web address. 
ตวัอย่าง 
ว ัจนา ร ัตนวร. (2548). ความล้มเหลวของสถาบันการเง ิน. สืบค้นเม ื่อว ันที่  17 ม ีนาคม 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. 
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ในกรณีทีไ่ม่มชีือ่ผู้เขยีนบทความ และไมม่ปีีให้อ้างองิดงัตวัอย่างข้างล่าง 
GVU’ s 8th WWW user survey.  ( n. d. ) .  Retrieved September 19, 2001, from 

http://www.cc.gatech.edu/gvu/user _surveys/survey-1997-10/. 
 
กรณีข้อมูลจำกสมัมนำทำงวิชำกำร มีรูปแบบ ดังน้ี  
ชือ่ ชือ่สกุลผู้แต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ)์. ชือ่บทความ. ชือ่สมัมนำทำงวชิำกำร (ตวัเอยีง), สถานที,่ 

หน้า.  
ชือ่สกุล, ชือ่ (อกัษรตวัแรกของชือ่ตามดว้ยจุด) ผู้แตง่ (กรณบีทความภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ์). ชือ่บทความ. ชือ่

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

National Academy of Sciences, USA, 89-102. 
 

กรณีข้อมูลจำกวิทยำนิพนธ์ มีรูปแบบ ดังน้ี  
ชือ่ ชือ่สกุลผู้แต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ)์. ชือ่เร ือ่งวทิยำนิพนธ์ (ตวัเอยีง). วทิยานิพนธ์ที่ยังไม่ได้

ตพีมิพ์, ชือ่มหาวทิยาลยั.  
ชือ่สกุล , ชือ่ (อ ักษรตวัแรกของชื่อตามด้วยจุด) ผู้แต่ง (กรณีบทความภาษาอังกฤษ). (ปีทีพ่ ิมพ์). ชือ่เร ือ่ง

วทิยำนิพนธ์ (ตวัเอยีง). Unpublished doctoral dissertation, ชือ่มหาวทิยาลยั. 
ตวัอย่าง 
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 . 
 
กรณีข้อมูลจำกหนังสือรวมบทควำม มีรูปแบบ ดังน้ี  
ชือ่ ชื่อสกุลผู้แต่ง (ก รณีบทความภาษาไทย). (ปีที่พมิพ์). ชือ่บทความ. ใน ชือ่ ชื่อสกุลของบรรณาธกิาร 

(บรรณาธกิาร), ชือ่หนังสอืรวมบทความ (หน้า). ส านักพมิพ์.  
ชือ่สกุล, ชือ่ (อกัษรตวัแรกของชือ่ตามดว้ยจุด) ผู้แตง่ (กรณบีทความภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ์). In ชือ่ (อกัษรต ัว

แรกของชือ่ตามด้วยจุด) ชือ่สกุล (Ed.), ชือ่หนังสอืรวมบทความ (หน้า). ส านักพมิพ.์ 
ตวัอย่าง 
Benbasat, I. (1984). An Analysis of Research Methodologies . In F. Warren McFarlan (Ed.) , The 

Information Systems Research Challenge (pp. 47-85). Boston: Harvard Business School Press. 
 
กรณีข้อมูลจำกสมัมนำ มีรูปแบบ ดังน้ี  
ชือ่ ชือ่สกุลผู้แต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ)์. ชือ่บทควำม. ชือ่สมัมนำ, สถำนที,่ คร ัง้ที ่(ตวัเอยีง), หน้า.  
ชือ่สกุล, ชือ่ (อกัษรตวัแรกของชือ่ตามดว้ยจุด) ผู้แตง่ (กรณบีทความภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ์). ชือ่บทความ. ชือ่

สมัมนำ, สถำนที,่ คร ัง้ที ่(ตวัเอยีง), หน้า. 
ตวัอย่าง 
Franz, C. R. and Robey, D. (1984). An Investigation of User-Led System Design: Rational and Po li ti ca l 

Perspectives. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 89, 1372-1375. 
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กรณีข้อมูลจำกงำนแปล มีรูปแบบ ดังน้ี  
ชือ่ ชือ่สกุลผู้แต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีทีพ่ ิมพ์). ชือ่บทควำม  (ตวัเอียง) (ชื่อ ชือ่สกุลผู้แปล, ผู้แปล). 

ส านักพมิพ์. (ต้นฉบบัตพีมิพ์ในปี ปีทีต่พีมิพ.์)  
ชือ่สกุล, ชือ่ (อกัษรตวัแรกของชือ่ตามดว้ยจุด) ผู้แตง่ (กรณบีทความภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ์). ชือ่บทควำม (ต ัว

เอยีง) (ชือ่ (อกัษรตวัแรกของชือ่ตามดว้ยจดุ) ชือ่สกุล, Trans.). ส านักพมิพ์. (Original work publ ished ปีที่
ตพีมิพ์.) 

ตวัอย่าง 
Freud, S. (1970). An outline of psychoanalysis (J. Strachey, Trans.). New York: Norton . (Original  work 

published 1940.) 
 
กรณีข้อมูลจำกบทสมัภำษณ์ มีรูปแบบ ดังน้ี  
ชือ่ ชื่อสกุลผู้แต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีที่พมิพ์). [สมัภาษณ์ ชื่อ-ชือ่สกุลผู้สมัภาษณ์ , ต าแหน่ง]. ชือ่

บทควำม (ตวัเอยีง), ฉบบัที,่ หน้า.  
ชือ่สกุล, ชือ่ (อกัษรตวัแรกของชือ่ตามดว้ยจุด) ผู้แตง่ (กรณบีทความภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ์). [Interview wi th  

ชือ่-ชือ่สกุลผู้สมัภาษณ์, ต าแหน่ง]. ชือ่บทควำม (ตวัเอยีง), ฉบบัที,่ หน้า. 
ตวัอย่าง 
Weber, R. (2003). [Interview with Robert Yin, author of Case study research]. MIS Quarterly, 21(10), 211-

216. 
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