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บทคดัย่อ 
การวิจยัเร่ือง อิทธิพลของห่วงโซ่คุณค่าท่ีมีต่อกระบวนการบริหารงานแบบ BSC ภายใต ้

สถานกาณ์การเกิด COVID-19 กรณีศึกษา สถานประกอบการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ มีวตัถุประสงค์ 
(1) เพื่อศึกษาอิทธิพลของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีต่อกระบวนการบริหารงานในสถาน
ประกอบการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมหลกัในห่วงโซ่คุณค่า
กบักระบวนการบริหารงานในสถานประกอบการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งกิจกรรมสนบัสนุนในห่วงโซ่คุณค่ากบักระบวนการบริหารงานในสถานประกอบการธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ โดยประชากรกลุ่มเป้าหมายคือ ผูจ้ดัการ หวัหนา้
งาน และพนกังานประจ า ในสถานประกอบการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 150 คน 

ผลการศึกษา อิทธิพลของห่วงโซ่คุณค่าท่ีมีต่อกระบวนการบริหารงานแบบ BSC ภายใต ้
สถานกาณ์การเกิด COVID-19 กรณีศึกษา สถานประกอบการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ด้าน
กิจกรรมพื้นฐาน โดยค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เรียงล าดบัจากมากท่ีสุด คือ (1) การวางแผน
ปริมาณการรับซ้ือวสัดุอุปกรณ์ใหส้อดคลอ้งกบัวสัดุคงคลงัท่ีมีอยูเ่พื่อใหเ้พียงพอต่อปริมาณการผลิต
ท่ีตอ้งการโดยไม่ใหจ้  านวนวสัดุท่ีรับซ้ือเขา้มามากหรือนอ้ยจนเกินไป (2) การจดัการขนส่งสินคา้ขา
เขา้และขาออกให้เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ ให้ตรงเวลาและรวดเร็ว และนอ้ยสุด คือ (3) 
การบ ารุงรักษาอุปกรณ์เคร่ืองจกัรให้มีสภาพพร้อมใชง้านตลอดเวลาเพื่อลดโอกาสการสูญเสียดา้น
ก าลงัการผลิต ในกรณีท่ีเคร่ืองจกัรไม่พร้อมใชง้าน และดา้นกิจกรรมสนบัสนุน โดยค่าเฉล่ียรวมอยู่
ในระดบัมาก เรียงล าดบัจากมากท่ีสุด คือ (1) มีการรักษาคุณภาพของวตัถุดิบให้อยูใ่นมาตรฐานและ
เพียงพอส าหรับการใช้งาน รองลงมา (2) หาแหล่งขายวตัถุดิบท่ีเช่ือถือและไวใ้จไดเ้พื่อเป็นแหล่ง
ส ารองในการจดัหาวตัถุดิบ และน้อยสุด คือ (3) มีการเก็บขอ้มูลและวดัสมรรถนะผลงานของผู ้
                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษาการศึกษารายบุคคลหลกั 



 
 

จดัส่งวตัถุดิบอย่างสม ่าเสมอการวิเคราะห์ขอ้มูลกระบวนการบริหารงาน (Balance Scorecard) ใน
สถานประกอบการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวม พบวา่ (1) มุมมองดา้นกระบวนการภายใน มาก
ท่ีสุด โดยอยู่ในระดบัมาก (มีค่าเฉล่ีย 4.14) (2) มุมมองดา้นลูกคา้ (ตลาด) โดยอยู่ในระดบัมาก (มี
ค่าเฉล่ีย 4.12) (3) ดา้นมุมมองดา้นการเงิน และ (4) มุมมองดา้นการเรียนรู้และเติบโตนอ้ยท่ีสุด โดย
อยูใ่นระดบัมาก (มีค่าเฉล่ีย 4.08)  

ส าหรับผลทดสอบสมมติฐานของงานวิจยัพบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ 
ระดบัการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งในบริษทั และรายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อกระบวนการ
บริหารงานแบบ BSC ภายใตส้ถานกาณ์การเกิด COVID-19 กรณีศึกษา สถานประกอบการธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ (1) ด้านกิจกรรมหลกัในห่วงโซ่คุณค่าไม่มีผลต่อความสัมพนัธ์กบักระบวนการ
บริหารงานแบบ BSC ภายใตส้ถานกาณ์การเกิด COVID-19 กรณีศึกษา สถานประกอบการธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ ดา้นมุมมองดา้นการเงิน มุมมองดา้นลูกคา้ มุมมองดา้นกระบวนการภายใน 
และมุมด้านการการเรียนรู้และเติบโต (2) ด้านกิจกรรมสนับสนุนในห่วงโซ่คุณค่ามีผลต่อ
ความสัมพันธ์กับกระบวนการบริหารงานแบบ BSC ภายใต้สถานกาณ์การเกิด COVID-19 
กรณีศึกษา สถานประกอบการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ ดา้นมุมมองดา้นกระบวนการภายใน  
 
ค าส าคญั: อิทธิพลของห่วงโซ่คุณค่าท่ีมีต่อกระบวนการบริหารงานแบบ BSC 
 

1.บทน า 
ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบนัการแข่งขนัทางธุรกิจนั้น มีการแข่งขนัท่ีเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้ผูป้ระกอบการ
ธุรกิจต่างๆ ตอ้งหาทางหรือวิธีการในการท่ีจะอยู่รอดในการท าธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนัทางธุรกิจ ซ่ึงผูป้ระกอบการจ าเป็นจะตอ้งหาจุดยืนท่ีโดดเด่นท่ีสามารถสร้างความไดเ้ปรียบ
ในการแข่งขนั ทั้งดา้นราคาและการสร้างความแตกต่าง ทั้งน้ีแนวทางในการบริหารจดัการโซ่คุณค่า 
เป็นแนวคิดท่ีจะช่วยในการท าความเขา้ใจถึงบทบาทของแต่ละส่วนขององคก์าร วา่สามารถช่วยให้
องค์การสร้างคุณค่าให้แก่ลูกคา้อย่างไร โดยเป็นคุณค่าหรือราคาท่ีลูกคา้ยอมจ่ายให้กบัสินคา้ ซ่ึง
คุณค่าของสินคา้เป็นผลมาจากการโยงใยคุณค่าต่างๆ ในกระบวนการของห่วงโซ่คุณค่า โดยมี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งต่อเน่ือง  

การบริหารโซ่คุณค่าเป็นแนวคิดท่ีจะช่วยให้องค์การสามารถเขา้ใจในแต่ละกิจกรรมของ
ตนเองโดยเป็นการศึกษาถึงกิจกรรมต่างๆ ประกอบไปดว้ยกิจกรรมหลกั 5 กิจกรรม และกิจกรรม
สนับสนุน 4 กิจกรรม โดยท่ีกิจกรรมหลกัจะเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัหาวตัถุดิบ ผลิต 



 
 

กระจายสินคา้ การตลาดและการขาย การบริการ และกิจกรรมสนบัสนุนจะเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้าง
พื้นฐานการบริหารทรัพยากรมนุษย ์การพฒันาเทคโนโลยี และการจดัหา ซ่ึงกิจกรรมหลกัทั้ง 5 
กิจกรรม จะท างานประสานกนัไดดี้ จนก่อให้เกิดคุณค่าไดน้ั้นจะตอ้งอาศยักิจกรรมสนบัสนุนทั้ง 4 
กิจกรรม นอกจากกิจกรรมสนบัสนุนจะท าหนา้ท่ีสนบัสนุนกิจกรรมหลกัแลว้ กิจกรรมสนบัสนุนยงั
ตอ้งท าหน้าท่ีสนับสนุนซ่ึงกนัและกนัอีกด้วย โดยทุกกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าจะท าหน้าท่ีเป็น
กลไกในการขบัเคล่ือนกระบวนการด าเนินงานขององค์การธุรกิจ สามารถใช้เป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์เพื่อก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละกิจกรรม วา่สามารถช่วยให้ไดเ้ปรียบดา้นตน้ทุน
หรือความสามารถในการสร้างความแตกต่างเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัไดห้รือไม่ ทั้งน้ีในแต่ละ
กิจกรรมจะมีส่วนช่วยให้เกิดมูลค่าเพิ่ม นบัตั้งแต่การน าวตัถุดิบท่ีไดจ้ากผูจ้ดัจ  าหน่าย เขา้สู่กิจกรรม
การผลิตจนกระทัง่ผ่านออกมาเป็นผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป และส้ินสุดท่ีผูจ้ดัจ  าหน่ายผลิตภัณฑ์สู่
ผูบ้ริโภค และในตรวจสอบว่าสินคา้และบริการมีคุณค่ามาก จากกิจกรรมใด หรือคุณค่าน้อยจาก
กิจกรรมใด สามารถท าได้โดยการจ าแนกองค์ประกอบของกิจกรรมภายใต้แนวคิดของห่วงโซ่
คุณค่า ซ่ึงกิจกรรมนั้นจะถูกตรวจสอบ และปรับเปล่ียน ใหเ้กิดประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน เพื่อเตรียมความ
พร้อมรับกบัอุปสรรคและโอกาสท่ีจะเขา้มา อาทิ การสร้างหรือเพิ่มจุดเด่นให้กบัสินคา้ของตวัเอง 
การปรับเปล่ียนโครงสร้างการจดัการระบบโลจิสติกส์เพื่อลดตน้ทุนการขนส่งและการผลิต การ
ขยายเครือข่ายการขายและให้บริการลูกคา้ การบริหารโซ่คุณค่ายงัสามารถเสริมสร้างให้เกิดการ
บริหารกิจกรรมโลจิสติกส์ท่ีดี ซ่ึงจะช่วยเพิ่มศกัยภาพใหก้บัองคก์ารไดอ้ยา่งถาวร ส่งผลโดยตรงต่อ
ประสิทธิผลกระบวนการ  

(Process Effectiveness) ซ่ึงประกอบไปดว้ยปัจจยัคุณภาพ (Quality) ตน้ทุน (Cost) และการ
ส่งมอบ (Delivery) (โกศล ดีศีลธรรม, 2551) และการเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มคุณค่าในสินค้า ยงั
สามารถท าได้ในหลากหลายมุมมอง อาทิเช่น การเพิ่มผลิตภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพ การเพิ่ม
คุณภาพ การควบคุมมาตรฐาน การลดตน้ทุน การลดเวลาน าเขา้ หรือการเพิ่มความน่าเช่ือถือของ
ผลิตภณัฑ ์ซ่ึงต่างเป็นประเด็นท่ีตอ้งใหค้วามส าคญั ตั้งแต่กระบวนการน าเขา้วตัถุดิบ การผลิต ไปยงั
กระบวนการแปรรูปผลิตภณัฑ์ (ส านักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, 
2557) ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของตน้ทุนการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั อนัเป็นผลมา
จากการสนับสนุนของรัฐบาลในการเข้ามาช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง ให้
ความส าคญัในกิจกรรมการบริหารสินคา้คงคลงันับเป็นหน่ึงในกิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์ท่ีมี
ความส าคญัเน่ืองจากสินคา้คงคลงั (Inventory) ส่งผลโดยตรงทั้งในดา้นตน้ทุนและการบริการ การ
จดัการสินคา้คงคลงัอย่างมีประสิทธิภาพจะสามารถเพิ่มโอกาสทางการแข่งขนัให้กบัองค์การ ชิง
ส่วนแบ่งทางการตลาดและเพิ่มระดับการบริการลูกค้า เป็นหน่ึงในวิธีการจัดการกับอุปทาน 



 
 

(Supply) ให้สอดคลอ้งกบัความแปรปรวนของอุปสงค ์(Demand) เพื่อให้เกิดความมัน่ใจไดว้่าจะมี
สินคา้เพียงพอในการรักษา (ธนญัญา วสุศรี และวลยัลกัษณ์ อตัธีรวงศ์, 2553) และเม่ือมีการจดัการ
อยา่งเหมาะสม ยงัจะช่วยลดความสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ช่วยในการจดัการกบัความยุง่ยากในการ
จดัหาและสามารถตรวจสอบภายหลงัได ้ 
  

2.วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีต่อกระบวนการบริหารงานใน

สถานประกอบการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมหลักในห่วงโซ่คุณค่ากับกระบวนการ

บริหารงานในสถานประกอบการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างกิจกรรมสนับสนุนในห่วงโซ่คุณค่ากบักระบวนการ

บริหารงานในสถานประกอบการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
 

3.สมมติฐานการวจิัย 
จากวตัถุประสงคก์ารวจิยัขา้งตน้ ผูว้จิยัไดก้  าหนดสมมติฐานการวจิยัเพื่อใชเ้ป็นกรอบใน

การด าเนินการวิจยั ดงัน้ี 
1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์มีอิทธิพลต่อกระบวนการบริหารงานของการประกอบการ

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ไม่แตกต่างกนั 
2. กิจกรรมหลกัในห่วงโซ่คุณค่ากบักระบวนการบริหารงานของการประกอบการธุรกิจ

อิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
3. กิจกรรมสนบัสนุนในห่วงโซ่คุณค่ากบักระบวนการบริหารงานของการประกอบการ

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีความสัมพนัธ์ 
 

4.ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการศึกษาอิทธิพลของห่วงโซ่คุณค่าท่ีมีต่อกระบวนการ

บริหารงานแบบ BSC ภายใตส้ถานการณ์การเกิด COVID-19 กรณีศึกษา สถานประกอบการธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ ดงัน้ี 

1. ความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะประชากรศาสตร์กบักระบวนการบริหารงานภายในสถาน
ประกอบการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ จะเป็นประโยชน์ในการพฒันาทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเป็น
องคป์ระกอบส าคญัอนัดบัสองกิจกรรมสนบัสนุนของห่วงโซ่คุณค่า 



 
 

2. ผูบ้ริหารหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ดา้นกิจกรรมหลกัและกิจกรรม
สนบัสนุนของห่วงโซ่คุณค่าใดบา้งท่ีมีผลกระทบเชิงบวกต่อกระบวนการบริหารงานในสถาน
ประกอบการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงผลท่ีไดจ้ะท าใหอ้งคก์ารน าไปปรับปรุงระบบการท างานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและย ัง่ยนืเพิ่มข้ึน 
 

5. ขอบเขตของการวจิัย 
 ผูว้จิยัใชว้ธีิการวจิยัเชิงปริมาณส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี โดยเลือกใชว้ธีิการส ารวจดว้ย
แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนและไดก้ าหนดขอบเขตของการวิจยัไวด้งัน้ี คือ 
 5.1 ขอบเขตดา้นประชากรท่ีใชศึ้กษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ สถานประกอบการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  
จ านวน 3 บริษทั 
 5.2 ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา ประกอบดว้ย 
 ตวัแปรอิสระ คือห่วงโซ่คุณค่า (Porter, 1985) ตามแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัห่วงโซ่
คุณค่า ประกอบดว้ย 
 ดา้นกิจกรรมพื้นฐาน 
  1) ปัจจยัน าเขา้ (Inbound Logistics)  
  2) การปฏิบติัการ (Operations) 
  3) ปัจจยัน าออก (Outbound Logistics) 
  4) การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) และการบริการ (Services) 
 ดา้นกิจกรรมสนบัสนุน 
  1) การจดัหา (Procurement) 
  2) การพฒันาดา้นเทคโนโลย ี(Technology development) 
  3) การจดัการดา้นทรัพยากรมนุษย ์(Human resource management) 
 ตวัแปรตาม คือ มุมมองกระบวนการบริหารแบบ Balanced Scorecard (BSC)  
 (Kaplan and Norton, 1992) ประกอบดว้ย 
  1) มุมมองดา้นการเงิน (Financial Perspective) 
  2) มุมมองดา้นลูกคา้ (Customer Perspective) 
  3) มุมมองดา้นกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) 
  4) มุมดา้นการการเรียนรู้และเติบโต (The Learning and Growth Perspective) 
 5.3 ระยะเวลาในการศึกษา เร่ิมตั้งแต่ ตุลาคม 2563 ถึง พฤศจิกายน 2563



 
 

6. ระเบียบวจัิย  
6.1 กรอบแนวคิดการวจัิย ปรากฏดังภาพที ่1 

กรอบแนวคิดการวจิยั ปรากฏดงัภาพท่ี 1 
 
  ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม  

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. ต  าแหน่ง 
5. รายได ้
 

  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มุมมองกระบวนการบริหารแบบ 
Balanced Scorecard (BSC) 

- มุมมองดา้นการเงิน  
(Financial Perspective) 
- มุมมองดา้นลูกคา้  
(Customer Perspective) 
- มุมมองดา้นกระบวนการภายใน 
(Internal Process Perspective) 
- มุมมองดา้นการการเรียนรู้และเติบโต 
(The Learning and Growth Perspective) 
 
ท่ีมา: Kaplan and Norton (1992) 

ด้านกจิกรรมพืน้ฐาน 
- ปัจจยัน าเขา้ (Inbound Logistics)  
- การปฏิบติัการ (Operations) 
- ปัจจยัน าออก (Outbound Logistics)  
- การตลาดและการขาย  
(Marketing and Sales) และการบริการ 
(Services) 
 
ท่ีมา: Porter (1985) 
 

ด้านกจิกรรมสนับสนุน 

- การจดัหา (Procurement)  
- การพฒันาดา้นเทคโนโลยี  
(Technology development) 
- การจดัการดา้นทรัพยากรมนุษย ์
(Human resource management)  
 
ท่ีมา: Porter (1985) 
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https://www.hbs.edu/faculty/Pages/profile.aspx?facId=6487&click=byline


 
 

6.2 ประชากรและตัวอย่าง 
 ประชากรเป้าหมายท่ีใชศึ้กษา คือ พนกังานประจ าหรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในกิจกรรมห่วง
โซ่คุณค่าของสถานประกอบการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้สถานการณ์การเกิด COVID-19 
จ  านวน 3 บริษทั ไดแ้ก่ (1) บริษทั สตาร์สไมโครอิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (2) 
บริษทั ฟาบริเนท จ ากดั (3) บริษทั เอสวีไอ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงมีจ านวนพนักงานประจ า ทั้งส้ิน 
2,464 คน (ท่ีมา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2563) ตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษา คือ พนกังานประจ าหรือผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้งในกิจกรรมโซ่คุณค่าของสถานประกอบการอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงผา่นการสุ่มแบบอาศยั
ความน่าจะเป็น 
 6.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม ผูว้จิยัสามารถด าเนินการตามล าดบัขั้น ดงัน้ี 
 1.ปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาเก่ียวกบัการก าหนดหวัขอ้วิจยั ค  าถามวจิยั สมมติฐานการวจิยั 
และวตัถุประสงคก์ารวจิยั เพื่อท่ีจะคน้ควา้หาตวัแปรใหม่ท่ีจะศึกษา 
 2. ศึกษาตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้วิจยั ไดแ้ก่ ห่วงโซ่คุณค่า และกระบวนการบริหารงาน
แบบ BSC จากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ท่ีมีการรวบรวมไวท้ั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างตวัแปรในกรอบแนวคิดการวจิยั ไดแ้ก่ บทความทาง
วชิาการ วทิยานิพนธ์ บทความวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในวารสารวิชาการ ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต/เวบ็ไซต ์
และฐานขอ้มูลการวิจยัออนไลน์ต่างๆ 
 3. น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเบ้ืองตน้ น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจความถูกตอ้งของ
เน้ือหาในขอ้ค าถามรายขอ้หลกัและขอ้ยอ่ยเพื่อปรับปรุงแกไ้ข 
 4. ท าการปรับปรุงแกไ้ขและน าเสนอให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ัง
เพื่อใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาอนุมติัก่อนเก็บขอ้มูล 
 5. ท า Pre-test แบบสอบถาม โดยน าแบบสอบเก็บขอ้มูลกบัตวัอยา่งท่ีไม่ใช่ประชากรท่ี
ผูว้จิยัสนใจศึกษา จ านวน 15-20 ราย จากนั้น น ามาวเิคราะห์ความเช่ือมัน่ (Reliability test) ดว้ยค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา-ครอนบาค (Cronbach's coefficient alpha) เกณฑค์วามเช่ือมัน่ควรมีค่าไม่นอ้ย
กวา่ 0.7 
 6. ปรับปรุงเน้ือหาขอ้ค าถามรายขอ้และน าเสนอใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาอนุมติัก่อนเก็บขอ้มูล
อีกคร้ัง 
 7. ส่งแบบสอบถามไปยงัตวัอยา่ง ซ่ึงตกเป็นตวัอยา่งของการวจิยัน้ี ตามช่องทางต่างๆ เช่น 
ไปรษณีย ์อีเมล ์หรือ Google Form 
 

https://academic.oup.com/jcr/article-abstract/21/2/381/1799516


 
 

7. ผลการศึกษา 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง อิทธิพลของห่วงโซ่คุณค่าท่ีมีต่อกระบวนการบริหารงานแบบ BSC 
ภายใตส้ถานการณ์การเกิด COVID-19 กรณีศึกษา สถานประกอบการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ผูว้ิจยั
สรุปผลการวจิยัและการอภิปรายผลดงัน้ี 
 1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 และเป็นเพศ
ชาย จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 มีอาย ุ31-40 ปี จ  านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 
รองลงมา มีอาย ุ41-50 ปี จ  านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 29.30 อาย ุ21- 30 ปี มีจ  านวน 18 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.00 และอาย5ุ1 - 60 ปี มีจ  านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 10.70 

 2. ผลการศึกษาข้อมูลเกีย่วกับห่วงโซ่คุณค่า 
 1. ห่วงโซ่คุณค่าดา้นกิจกรรมพื้นฐาน พบวา่ผูป้ระกอบการมีระดบัความคิดเห็นโดยให้ 
ความส าคญัต่อดา้นกิจกรรมพื้นฐาน โดยค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เรียงล าดบัจากมากท่ีสุด 
คือ การวางแผนปริมาณการรับซ้ือวสัดุอุปกรณ์ใหส้อดคลอ้งกบัวสัดุคงคลงัท่ีมีอยูเ่พื่อให้เพียงพอต่อ
ปริมาณการผลิตท่ีตอ้งการโดยไม่ให้จ  านวนวสัดุท่ีรับซ้ือเขา้มามากหรือน้อยจนเกินไป รองลงมา
การจดัการขนส่งสินคา้ขาเขา้และขาออกให้เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ ให้ตรงเวลาและ
รวดเร็ว และนอ้ยสุด คือ การบ ารุงรักษาอุปกรณ์เคร่ืองจกัรใหมี้สภาพพร้อมใชง้านตลอดเวลาเพื่อลด
โอกาสการสูญเสียดา้นก าลงัการผลิต ในกรณีท่ีเคร่ืองจกัรไม่พร้อมใชง้าน ตามล าดบั 
   2. ห่วงโซ่คุณค่าดา้นกิจกรรมสนบัสนุน พบวา่ผูป้ระกอบการมีระดบัความคิดเห็นโดย
ให ้ความส าคญัต่อดา้นกิจกรรมสนบัสนุน โดยค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัจากมากท่ีสุด 
คือ มีการรักษาคุณภาพของวตัถุดิบใหอ้ยูใ่นมาตรฐานและเพียงพอส าหรับการใชง้าน รองลงมา หา
แหล่งขายวตัถุดิบท่ีเช่ือถือและไวใ้จไดเ้พื่อเป็นแหล่งส ารองในการจดัหาวตัถุดิบ และนอ้ยสุด คือมี
การเก็บขอ้มูลและวดัสมรรถนะผลงานของผูจ้ดัส่งวตัถุดิบอยา่งสม ่าเสมอ 

 3. ผลการศึกษาข้อมูลกระบวนการบริหารงาน (Balance Scorecard) 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อมุมมองดา้นกระบวนการภายใน มาก

ท่ีสุด โดยอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.14, S.D. = 0.42) รองมาดา้นมุมมองดา้นลูกคา้ (ตลาด) โดยอยูใ่น
ระดบัมาก (X̅ = 4.12, S.D. = 0.46) และนอ้ยท่ีสุดดา้นมุมมองดา้นการเงินและมุมมองดา้นการเรียนรู้
และเติบโต โดยอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.08, S.D. = 0.50) 

1. ด้านมุมมองด้านการเงิน ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X̅ = 4.08, S.D. = 0.50) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อเพิ่มผลิตภาพและ
ประสิทธิภาพเพื่อให้มีความสามารถในการท าก าไรได้ดีข้ึนมากท่ีสุด โดยอยู่ในระดบัมาก (X̅ = 



 
 

4.14, S.D. = 0.53) รองมาดา้นมีการวิเคราะห์ขอ้มูลทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพอ เพื่อน าไปสู่การ
วางแผนและการตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง โดยอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.06, S.D. = 0.60) และนอ้ยท่ีสุดดา้น
สามารถสร้างรายได้เพิ่มข้ึน และควบคุมค่าใช้จ่ายเพื่อลดต้นทุนแต่ยงัคงสามารถผลิตสินค้าท่ี
ตอบสนองลูกคา้ไดโ้ดยอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.04, S.D. = 0.61) 

2. ดา้นมุมมองดา้นลูกคา้ (ตลาด) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.12, S.D. = 0.46) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อด้านมีส่วนแบ่ง
ตลาดท่ีเติบโตข้ึน มากท่ีสุด โดยอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.15, S.D. = 0.55) รองมาดา้นให้ความส าคญั
กบัการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในระยะยาวโดยอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.12, S.D. = 0.55) 
และน้อยท่ีสุดด้านมีกาคาดการณ์ล่วงหน้าเก่ียวกับแนวโน้มความต้องการของลูกค้าท่ีก าลัง
เปล่ียนแปลงไป โดยอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.10, S.D. = 0.56) 

3. ดา้นมุมมองดา้นกระบวนการภายใน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.14, S.D. = 
0.42) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อดา้นมีความ
พร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงในการสร้างสรรค์และคิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั
ผลิตภณัฑ ์มากท่ีสุด โดยอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.18, S.D. = 0.59) รองมาดา้นมีการพฒันาทกัษะการ
ท างาน ของพนกังานในองคก์ารอยา่งต่อเน่ือง โดยอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.17, S.D. = 0.54) และนอ้ย
ท่ีสุดดา้นมีการส่งเสริมภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์เพื่อสร้างความเช่ือถือโดยอยู่ในระดบัมาก (X̅ = 
4.07, S.D. = 0.54) 

4. ดา้นมุมมองดา้นการเรียนรู้และเติบโต ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.08, S.D. 
= 0.38) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อให้
ความส าคญักบัความพึงพอใจและทศันคติของพนกังาน มากท่ีสุด โดยอยู่ในระดบัมาก (X̅ = 4.16, 
S.D. = 0.50) รองมาด้านมีการท าวิจยัด้านการตลาดเพื่อช่วยคาดการณ์ล่วงหน้าเก่ียวกบัแนวโน้ม
ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีก าลงัเปล่ียนแปลงไปโดยอยู่ในระดบัมาก (X̅ = 4.08, S.D. = 0.51) และ
น้อยท่ีสุดด้านพนักงานให้ความร่วมมือและมีความกระตือรือร้น ในการพยายามเสนอความคิด
สร้างสรรคโ์ดยอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.02, S.D. = 0.55) 
 

8. อภิปรายผลการศึกษา 
การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีผูศึ้กษามีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์และอิทธิพลระหว่าง

ตวัแปรอิสระ คือ ห่วงโซ่คุณค่า ไดแ้ก่ ดา้นปัจจยัน าเขา้ ดา้นปัจจยัน าออก ดา้นการตลาดและการขาย
ดา้นการจดัหา และดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษย ์โดยภาพรวมพบวา่ผูป้ระกอบการเห็นดว้ยและ



 
 

ใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัห่วงโซ่คุณค่าดา้นปัจจยัน าเขา้ ดา้นปัจจยัน าออก ดา้นการจดัหา และดา้นการ
จดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ โดยสรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี 

ห่วงโซ่คุณค่า ดา้นปัจจยัน าเขา้ไม่มีอิทธิพลต่อกระบวนการบริหารงานแบบ BSC ภายใต้
สถานกาณ์การเกิด COVID-19 กรณีศึกษา สถานประกอบการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์จากการศึกษา
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามไม่ให้ความส าคญักบัการคดัเลือกวสัดุอุปกรณ์และคุณภาพตามเง่ือนไขท่ี
ก าหนดเพื่อลดอตัราการเกิดของเสีย ผูป้ระกอบการยงัไม่ให้ความส าคญักบัการออกแบบโครงสร้าง
คลงัสินคา้ท่ีจดัเก็บสินคา้ ให้การท างานรับจ่าย เคล่ือนไหวอย่างมีประสิทธิภาพไม่ติดเป็นคอขวด 
ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดดา้นการจดัเก็บของ โกศล ดีศีลธรรม (2552) กล่าววา่การบริหารสินคา้
คงคลงัน ามาซ่ึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ คือ ท าให้งานรับจ่ายเคล่ือนไหวสม ่าเสมอท าให้การให้บริการ
ได้ดีถูกตอ้งมีระบบรวดเร็ว สรุปได้ว่าการบริหารจดัการห่วงโซ่คุณค่าด้านกิจกรรมพื้นฐานเร่ือง
ปัจจยัน าเขา้ไม่สามารถสร้างอิทธิพลต่อกระบวนการบริหารงานแบบ BSC ภายใตส้ถานกาณ์การ
เกิด COVID-19 กรณีศึกษา สถานประกอบการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงไม่มีความสอดคล้องกบั
งานวิจยัของกนกพร หมีแกว้ (2554) เร่ืองการ วิเคราะห์การจดัการธุรกิจคา้ส่งกระเทียมในจงัหวดั
ล าพูนและเชียงใหม่โดยใชต้วัแบบห่วงโซ่แห่งคุณค่า ผลการวิจยัพบวา่กิจการมีการจดัซ้ือกระเทียม
ในภาคเหนือของประเทศ ทั้งจากเกษตรกร พ่อคา้ รวบรวมในทอ้งถ่ิน พ่อคา้ส่ง สหกรณ์และจดัซ้ือ
จากผูน้ าเขา้ มีการน าไปจดัเก็บท าความสะอาด แปรรูป คดัเกรด และบรรจุ เป็นการช่วยเพิ่มคุณค่า
ของกระเทียมจากการจดัการวตัถุดิบคงคลงั และการผลิตให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้
เพื่อขนส่งและจ าหน่ายกระเทียมไปยังโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและตลาดค้าส่งทั้ งใน
กรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั 

ห่วงโซ่คุณค่า ดา้นปัจจยัน าออกไม่มีอิทธิพลต่อกระบวนการบริหารงานแบบ BSC ภายใต้
สถานกาณ์การเกิด COVID-19 กรณีศึกษา สถานประกอบการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ จากการศึกษา
พบว่าผูต้อบแบบสอบถามไม่ให้ความส าคญักบัการใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
สินคา้คงคลงัช่วยเสริมศกัยภาพการท างาน และช่วยใหร้ะบบการท างานผิดพลาดนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงการมี
ตวัช่วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสินคา้คงคลงัดา้นซอฟตแ์วร์ท่ีมีประสิทธิภาพจะ
เป็นตวัช่วยเสริมศกัยภาพของ การท างานรวมถึงผูป้ระกอบการยงัไม่ใหค้วามส าคญักบัการออกแบบ
โครงสร้างคลงัสินคา้ท่ีจดัเก็บสินคา้ ให้การท างานรับจ่ายอยา่งมีประสิทธิภาพไม่ติดเป็นคอขวด ซ่ึง
ไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดดา้น การจดัเก็บของ โกศล ดีศีลธรรม (2552) กล่าววา่การบริหารสินคา้คง
คลงัน ามาซ่ึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ คือ ท าให้งานรับจ่ายเคล่ือนไหวสม ่าเสมอท าให้การให้บริการได้
ดีถูกตอ้งมีระบบรวดเร็ว สรุปไดว้า่การบริหารจดัการห่วงโซ่คุณค่าดา้นกิจกรรมพื้นฐานเร่ืองปัจจยั



 
 

น าออก ไม่สามารถสร้างอิทธิพลต่อกระบวนการบริหารงานแบบ BSC ภายใตส้ถานกาณ์การเกิด 
COVID-19 กรณีศึกษา สถานประกอบการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

ห่วงโซ่คุณค่า ดา้นการตลาดและการขายไม่มีอิทธิพลต่อกระบวนการบริหารงานแบบ BSC 
ภายใต้สถานกาณ์การเกิด COVID-19 กรณีศึกษา สถานประกอบการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ จาก
การศึกษาพบวา่ผูป้ระกอบการไม่ไดเ้นน้ให ้ความส าคญัในดา้นการตลาดและการขายในเร่ืองการให้
ข่าวสารเชิงพาณิชยข์องสินคา้ผา่นส่ือ สาธารณะการจดัแสดงสินคา้เพื่อดึงดูดลูกคา้เพื่อช่วยส่งเสริม 
ภาพจน์ของผลิตภณัฑ์ และการใช้ตวับุคคลหรือพนกังานขายเขา้ท าการส่งเสริมการตลาด อาจจะ
เน่ืองมาจากผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารระดบักลางและระดบัพนกังาน/
เจา้หนา้ท่ีซ่ึงไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารระดบัสูงหรือ เจา้ของธุรกิจเอง และไม่ไดเ้ป็นผูก้  าหนดนโยบายและ
เป้าหมายขององคก์ร รวมถึงรูปแบบการท าธุรกิจ ระหวา่งประเทศของผูป้ระกอบการมีการส่งออก
ผา่นตวัแทนจ าหน่ายและร่วมลงทุนธุรกิจกบัคู่คา้ในสัดส่วนท่ีมาก จึงอาจจะไม่ตอ้งท ากิจกรรมดา้น
การตลาดดว้ยตวัเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบับทความของฝ่าย วจิยัธุรกิจ ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้
แห่งประเทศไทยพบว่าการท าการตลาดโดยวิธีการจดัแสดงสินคา้อาจมีต้นทุนค่อนขา้งสูงหาก
ผูป้ระกอบการด าเนินการดว้ยตนเอง เช่น การเขา้ร่วมงาน แสดงสินคา้ในต่างประเทศ การเดินสาย 
Road Show สินคา้ของตนในตลาดเป้าหมาย รวมทั้งการท าการตลาดด้วยตนเองอาจจะไม่คุม้กบั
ค่าใช้จ่ายท่ีตอ้งเสียไปโดยวิธีการท าการตลาดและการขายท่ีค่อนขา้งเป็นท่ีนิยมและท าไดง่้าย คือ 
ผ่าน E-commerce Social Network และ Web Board ซ่ึง ผูป้ระกอบการสามารถเข้าถึงและค้นหา
ขอ้มูลผูบ้ริโภคไดท้ัว่โลกดว้ยตน้ทุนต ่า  

ห่วงโซ่คุณค่า ด้านการจดัหาไม่มีอิทธิพลต่อกระบวนการบริหารงานแบบ BSC ภายใต้
สถานกาณ์การเกิด COVID-19 กรณีศึกษา สถานประกอบการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ จากการศึกษา
พบว่าผูป้ระกอบการไม่ให้ความส าคญักบัมีการจดัซ้ือจดัหาวตัถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิตอย่าง
ต่อเน่ืองเพื่อไม่ให้กระบวนการผลิตหยุดชะงกั เน่ืองผูป้ระกอบการไม่สะดวกในการจดัซ้ือจดัหา
คลุมถึงกิจกรรมทั้งหมดท่ีมีความจ าเป็นในการสั่งซ้ือ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลิตภณัฑ์จากผูจ้ดัหาวตัถุดิบ
เพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายสุดทา้ย ซ่ึงประกอบด้วยการ จดัซ้ือ การเก็บรักษา การรับสินคา้ การ
ตรวจสอบการเขา้มาของสินคา้ การกู ้ 

ห่วงโซ่คุณค่าการพฒันาดา้นเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อกระบวนการบริหารงานแบบ BSC 
ภายใต้สถานกาณ์การเกิด COVID-19 กรณีศึกษา สถานประกอบการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์จาก
การศึกษาพบวา่ผูป้ระกอบการให้ความส าคญักบัมีการรักษาคุณภาพของวตัถุดิบให้อยูใ่นมาตรฐาน
และเพียงพอส าหรับการใช้งาน และผูป้ระกอบการให้ ความส าคญักับมีการเก็บข้อมูลและวดั
สมรรถนะผลงานของผูจ้ดัส่งวตัถุดิบอยา่งสม ่าเสมอมีผลต่อการเพิ่มคุณภาพ ท าให้การท าก าไรของ



 
 

บริษทัเพิ่มข้ึนและการเก็บขอ้มูลและวดัสมรรถนะผลงานของผูจ้ดัส่งวตัถุดิบอยา่งสม ่าเสมอ รวมถึง
การคดัเลือกผูข้าย (Vendor) โดยลด จ านวนผูข้ายลงเพื่อเพิ่มอ านาจการซ้ือจาก Vendor นอ้ยราย ซ่ึง
สอดคล้องกบังานวิจยัของ สุธน รุ่งแจง้ (2556) เร่ืองการศึกษา Value Chain ในผลิตภณัฑ์ไม้สัก
แกะสลกัเพื่อลดตน้ทุนวตัถุดิบและเพื่อปรับปรุงกิจกรรมท่ีไม่เพิ่มมูลค่า กรณีศึกษาร้านศรีจอมทอง 
ผลการวิจยัพบวา่จากการศึกษา กิจกรรมใน Value Chain เพื่อลดกิจกรรมท่ีไม่เกิดคุณค่า โดยศึกษา
ถึงวตัถุดิบทดแทนท่ีจะน ามา  แกะสลักเพื่อเป็นการลดต้นทุน เพิ่มทางเลือกวตัถุดิบ และเป็น
ทางเลือกใหก้บัลูกคา้ท่ีมีก าลงัซ้ือไม่มากนกั รวมไปถึงการวางแผนในการเจาะกลุ่มลูกคา้ระดบักลาง
และระดบัล่างเพื่อใหมี้ยอดขายเพิ่มข้ึน ลูกคา้ตดัสินใจซ้ือไดง่้ายข้ึน 

ห่วงโซ่คุณค่าดา้นการจดัการดา้นทรัพยากรมนุษยไ์ม่มีอิทธิพลต่อกระบวนการบริหารงาน
แบบ BSC ภายใตส้ถานกาณ์การเกิด COVID-19 กรณีศึกษา สถานประกอบการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
จากการศึกษาพบว่าผูป้ระกอบการไม่ให้ความส าคญักบัในการคดัเลือกบุคคลเขา้ท างานมีการใช้
หลกัคุณธรรมเป็นเกณฑ์ตดัสินเพื่อความเสมอภาคและยุติธรรม และให้ความส าคญักบัการจดัการ
ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อส่งเสริมให้การบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ อชินี สระคูพนัธ์ (2556) เร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งกลยุทธ์การแข่งขนักิจการภายใน
ห่วงโซ่คุณค่าและความพอใจของผูใ้ช้บริการโรงพยาบาล : กรณีศึกษา โรงพยาบาลเมืองสรวง 
จงัหวดัร้อยเอ็ด ผลการวิจยัพบว่าการสร้างคุณค่าโดยมุ่งเน้นเก่ียวกบับุคลากร ทางการแพทยท่ี์มี
ความเช่ียวชาญให้มีความหลากหลายด้านมากข้ึนมีการจดัสรรทรัพยากรสนับสนุน ตามบทบาท
หนา้ท่ีของบริการแต่ละระดบัส่งผลให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการโดยรวดเร็ว
นอกจากน้ีผูป้ระกอบการยงัไดใ้หใ้ชร้ะบบคุณธรรมและระบบอุปถมัภใ์นการบริหารงานบุคคล และ
การคัดเลือกบุคคลเข้าท างานมีการใช้หลักคุณธรรมเป็นเกณฑ์ตัดสินเพื่อความเสมอภาคและ
ยุติธรรมซ่ึงเป็น ไม่ไปตามแนวคิดการบริหารงานบุคคล สมคิด บางโม (2549) กล่าวว่า มีบทบาท
ส าคญัอยา่งยิ่งในความส าเร็จหรือลม้เหลวขององคก์รเน่ืองจากบุคคลเป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคญั
ท่ีสุดในการบริหารงานส าคญัมากกว่าเงินมากกกว่าวตัถุดิบอยา่งอ่ืน รวมทั้งวิทยาการแผนงานท่ีมี
ประโยชน ์จะส่งประโยชน์ต่อองคก์รไดก้็ต่อเม่ือคนในองคก์รใหก้ารสนบัสนุน  
 8.2. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  1) ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งในบริษทั 
และรายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อกระบวนการบริหารงานแบบ BSC ภายใตส้ถานกาณ์
การเกิด COVID-19 กรณีศึกษา สถานประกอบการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 



 
 

  2) ด้านกิจกรรมหลักในห่วงโซ่คุณค่าไม่มีผลต่อความสัมพนัธ์กับกระบวนการ
บริหารงานแบบ BSC ภายใตส้ถานกาณ์การเกิด COVID-19 กรณีศึกษา สถานประกอบการธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ดา้นมุมมองดา้นการเงิน มุมมองดา้นลูกคา้ มุมมองดา้นกระบวนการภายใน 
และมุมดา้นการการเรียนรู้และเติบโต ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
  3) ด้านกิจกรรมสนับสนุนในห่วงโซ่คุณค่ามีผลต่อความสัมพนัธ์กบักระบวนการ
บริหารงานแบบ BSC ภายใตส้ถานกาณ์การเกิด COVID-19 กรณีศึกษา สถานประกอบการธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ ดา้นมุมมองดา้นกระบวนการภายใน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
 
9. ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวจิยั 
1.1 ผูป้ระกอบการควรมุ่งเน้นและใหความส าคัญกับกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าทั้ ง

กิจกรรมหลกั และกิจกรรมสนบัสนุน ดว้ยการวิเคราะห์คุณค่าเพิ่มท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนและ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อ เช่ือมโยงกิจกรรมขององค์กร รวมทั้งการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภณัฑ์การ
บริการท่ีส่งมอบใหก้บัทางลูกคา้เพื่อน าไปสู่ประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจขององคก์ร 

1.2 การน าปัจจยัดา้นการน าเขา้มาใช้ในการวางแผนการประกอบธุรกิจ ผูป้ระกอบการ
ควรให้ ความส าคญักบัการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสินคา้คงคลงัช่วยเสริม
ศกัยภาพการ ท างานและช่วยให้ระบบการท างานผิดพลาดนอ้ยท่ีสุดเป็นส าคญั โดยการมีซอฟต์แวร์
ท่ีมีประสิทธิภาพ จะเป็นตวัช่วยเสริมศกัยภาพการท างานดา้นต่างๆ เช่น ระบบการติดต่อส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ ส าหรับรับและส่งขอ้มูลระหวา่งคลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ 

1.3 การน าปัจจยัดา้นการจดัการดา้นทรัพยากรมนุษยม์าใชใ้นการวางแผนการประกอบ
ธุรกิจ ผู ้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมให้การ
บริหารงานบุคคลมี  ประสิทธิภาพมากข้ึนรวมทั้ งการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน อยา่งเช่น การใชค้วามสามารถของคนเป็นเกณฑต์ดัสินการเลือกคนเขา้
ท างาน โดยลักษณะเด่นของ  คุณธรรมมี 4 ประการ คือ หลักความเสมอภาค (Equality of 
opportunity) หลกัความสามารถ (Competence) หลกัความมัน่คง (Security of tenure) และหลกัความ
เป็นกลางทางการเมือง (Political neutrality) เช่ือกนัว่า ระบบคุณธรรมเป็นระบบการสรรหา หรือ
ระบบการคดัเลือกท่ีดีมี ความเป็นธรรม มีความเสมอภาคท่ีสุด 

 2. ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
2.1 ควรศึกษาวิจยัเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการจดัการห่วงโซ่คุณค่าของสถาน

ประกอบการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 



 
 

2.2 ควรศึกษาศักยภาพของผู ้ประกอบการธุรกิจสถานประกอบการธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการเปิดการคา้เสรี 

2.3 ควรศึกษาขอ้มูลทางการตลาดของประเทศเพื่อนบา้นรวมทั้งขีดความสามารถใน
การ แข่งขนัในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเปรียบเทียบกบัประเทศในกลุ่มอาเซียน 

 

10.กติติกรรมประกาศ 
งานวจิยัฉบบับน้ีสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งลุล่วงและประสบความส าเร็จไดด้ว้ยดี 

เน่ืองจากไดรั้บความอนุเคราะห์จาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปิยะวทิย ์ทิพรส อาจารยท่ี์ปรึกษา
งานวจิยั ท่ีไดก้รุณาสละเวลาใหค้  าปรึกษา แนะน า ตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ เพื่อให้
งานวจิยัฉบบัน้ีถูกตอ้งมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน ผูว้จิยัรู้สึกซาบซ้ึงในความอนุเคราะห์ ท่ีไดรั้บจึง
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณ คณาจารยข์องมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตยทุ์กท่านความรู้ต่าง ๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์อยา่งมากต่อการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี 

ขอขอบพระคุณ ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีไดก้รุณาสละเวลาใหค้วามร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถามและใหข้อ้มูลต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวจิยั 

ขอขอบพระคุณเจา้ของเอกสาร บทความ ต ารา หนงัสือทุกท่านท่ีผูว้จิยัใชใ้นการสืบคน้
ขอ้มูลท่ีไม่ไดก้ล่าวนามไว ้ณ ท่ีน้ี 

สุดทา้ยน้ีผูว้จิยัขอขอบพระคุณก าลงัใจและความช่วยเหลือต่าง ๆจากครอบครัว รวมไปถึง 
เพื่อนและพนกังานท่ีอยูใ่นสถานประกอบการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีเป็นกรณีศึกษา ทั้ง 3 บริษทั 
ทุกท่านท่ีมีส่วนท าให ้งานวจิยัฉบบัน้ีประสบความส าเร็จดว้ยดี 

อน่ึง ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่งานวจิยัฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงหากงานวจิยัคร้ังน้ีมีขอ้บกพร่องประการใด ผูว้จิยัขออภยัมาณ ท่ีน้ี 
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