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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ออกแบบรูปแบบความสัมพันธ์ของการทําวิทยาศาสตร์ ข้อมูล ต่อการ
จัดการความสัมพันธ์ นักศึกษา และ (2) เพื่อประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบความสัมพันธ์ ที่พัฒ นาขึน้ โดย
งานวิจัยนีม้ ีขนั ้ ตอนวิธีการดําเนินการวิจัย 3 ขัน้ ตอนคือวิเคราะห์และศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง การ
ออกแบบรู ป แบบฯ และสร้ างเครื่ องมื อแบบประเมิน ความเหมาะสมของรู ป แบบ กลุ่ม ตัวอย่าง คื อผู้เชี่ยวชาญ
จํานวน 5 ท่าน ด้ วยวิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ สถิติ
ที่ใช้ ในการวิจยั คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า (1) รูปแบบความสัมพันธ์ของ
การทํ า วิ ท ยาศาสตร์ ข้ อ มู ล ต่ อ การจัด การความสัม พัน ธ์ นัก ศึ ก ษา ประกอบด้ ว ย 4 มิ ติ ท างด้ า นการจัด การ
ความสัมพันธ์และ 7 เทคนิคด้ านสิทยาศาสตร์ ข้อมูล (2) ผลประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่านทําการประเมิน
แล้ วมีความคิดเห็นว่ากรอบแนวคิดที่พฒ
ั นาขึ ้นนันในภาพรวมมี
้
ความเหมาะสมระดับมาก (X= 4.46, S.D. = 1.35)

คําสําคัญ: วิทยาศาสตร์ ข้อมูล การจัดการความสัมพันธ์นกั ศึกษา
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Abstract
The purposes of this research were (1) to develop the relationship of data science technic model
in student relationship management and ( 2) to evaluate the relationship model developed. The
research consisted of 3 stages. There were analysis and literature review, learning model design and
the model tool evaluation creation. The Sample were 5 experts selected by purposive sampling. Data
collection tools were the system and the assessment of appropriate model with 5-level rating scale. The
statistics used in data analysis were means and standard deviation. The results showed that (1) There
was to develop the relationship of data science technic model in student relationship management that
was divided into four dimension of SRM and seven data science technique. ( 2) Evaluation of five
experts indicated that an overview of developed instruction model was the very appropriate ( X= 4.46,
S.D. = 1.35)
Keywords: Data science, Student relationship management

บทนํา

ในสภาวะการแข่งขันที่เข้ มข้ นขององค์กรทาง
ธุรกิจในยุคปั จจุบนั วิธีการบริ หารความสัมพันธ์ลูกค้ า
(Customer relationship managements: CRM) [1]
ได้ นํ ามาใช้ เพื่ อ พัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในกระบวนการ
ดําเนิน งาน และความพึ งพอใจของลูกค้ า [2] ซึ่งการ
บริ หารความสัมพันธ์ ลูกค้ าให้ ประสบผลสําเร็ จและมี
ประสิทธิภาพนัน้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ เข้ ามาเป็ น
ส่วนที่สําคัญ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับความเหมาะสมตามบริ บท
ของการบริ ห ารความสั ม พั น ธ์ ลู ก ค้ า เช่ น การใช้
อิ น เทอร์ เน็ ต เพื่ อ เสริ ม ธุ ร กิ จ หลั ก การจัด การลู ก ค้ า
สั ม พั น ธ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ ตั ว อย่ า งเช่ น จดห ม าย
อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-mail) การบริ ก ารข้ อ ความสนทนา
(Text chat) [3] หรื อ อาจจะผสานอยู่ ระบบวางแผน
ทรั พ ยากรองค์ ก ร การใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ (Social
media) [4] การใช้ ก ารประมวลผลข้ อ มูล ขนาดใหญ่

(Big data and data mining) [5] ระบบโครงข่ า ยใน
การเก็บบัญ ชีธุรกรรมออนไลน์ (Blockchain) [6] การ
ประมวลผลแบบแบ่ ง ปั นทรั พ ยากรผ่ า นเครื อ ข่ า ย
(Cloud computing) [7] ห รื อ แ ม้ ก ร ะ ทั ้ ง ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of things)
[8] ล้ ว นเป็ น เทคโนโลยี ที่ ค วามสนใจในปั จ จุบัน การ
บริ การความสัมพันธ์ลกู ค้ าแม้ เป็ นเรื่ องที่ถูกกล่าวถึงมา
น าน [9] แต่ ยั ง ขาด ก ารให้ คํ าจํ า กั ด ค วาม ห รื อ
ความหมายที่ชดั เจน [10] เนื่องจากแต่ละองค์กรเองนัน้
จะต้ องพัฒนากระบวนการบริหารความสัมพันธ์ลกู ค้ าที่
เป็ น ของตัว เอง ตามลัก ษณะ หรื อ วัต ถุป ระสงค์ ข อง
องค์กรนัน้ ๆ แตกต่างกันออกไป แต่มีความหมายที่เป็ น
ที่ยอมรับโดยทัว่ ไปของการบริหารความสัมพันธ์ลกู ค้ าที่
กล่ า วว่ า “เป็ น กระบวนการที่ ผ ลัก ดั น ยอดขาย การ
รักษาลูกค้ าไว้ เพื่อผลกําไรขององค์กร” [11]
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จากที่ ได้ กล่ า วม าแล้ วว่ า แม้ การบ ริ ห าร
ความสัม พัน ธ์ ลูก ค้ า จะได้ รับ การกล่ าวถึ งและเป็ น ที่
ยอมรับมานาน ในองค์กรทางด้ านธุรกิจที่แสวงผลกําไร
[2] แต่ ใ นสถาบั น ทางการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
(Higher education institutions: HEI) ยั งข า ด ก า ร
กล่าวถึง และนําการบริ หารความสัมพันธ์ ลูกค้ ามาใช้
อย่ า งจริ ง จั ง แต่ เนื่ อ งด้ ว ยการแข่ ง ขัน ที่ เข้ มข้ น ของ
สถาบันทางการศึกษาในปั จจุบนั [12] ส่งผลให้ สถาบัน
ทางการศึกษาต้ องปรับตัวและพัฒนาประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานบริหารเพื่อรักษาลูกค้ าซึง่ ก็คือผู้เรี ยน ให้
คงอยู่และดึงดูดต่อผู้เรี ยนในอนาคต ส่งผลให้ แนวคิด
ด้ านการบริ หารความสัมพันธ์ลกู ค้ าได้ ถูกนํามาปรับใช้
ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษ าและเรี ยกว่ า “การบริ ห าร
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ผู้ เ รี ย น ( Student relationship
managements: SRM)” [1][13]
คํ า ว่ า "วิ ท ยาศาสตร์ ข้ อ มูล " กํ า ลัง เป็ น ที่ นิ ย ม
พร้ อมกั บ คํ า ว่ า "ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ (Big data)" และ
กํ า ลั ง ได้ รั บ ความสนใจอย่ า งกว้ างขวางในแวดวง
วิ ช าก ารและอุ ต สาห ก รรม [14] จ ะเห็ น ได้ จาก
สถาบันวิจยั และองค์กรด้ านข้ อมูลแห่งใหม่ๆ ได้ เกิดขึ ้น
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น หลั ก สู ต รทางการศึ ก ษาด้ าน
วิท ยาศาสตร์ ข้อมูลของหลายมหาวิท ยาลัยชัน้ นํ าทัง้

ไทยและต่ า งประเทศตั ว อย่ า งเช่ น [15] Columbia
university institute for data sciences and
engineering, New York university center for data
science, The university of California at Berkeley
เป็ น ต้ น Harvard business review ได้ ก ล่ าวไว้ ว่ า
อาชีพนักวิทยาศาสตร์ ข้อมูลคือ “งานที่หน้ าสนใจที่สุด
ในศตวรรษที่ 21”
วิท ยาศาสตร์ ข้ อมูลเริ่ ม ถูกกล่ าวถึ ง และเขี ย น
ขึ น้ มาครั ง้ แรกในปี 1962 จาก บทความของ Tukey
เรื่ อ ง The future of data analysis [16] ได้ อ ธิ บ ายถึ ง
แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
จะเข้ ามามีความสําคัญอย่างไรในอนาคต Forbes ได้
สรุปที่ไปที่มาของ วิทยาศาสตร์ ข้อมูลในบทความเรื่ อง
A very short history of data science [17] ทํ า ใ ห้
สามารถสรุปความหมายได้ ว่า วิทยาศาสตร์ ข้อมูลคือ
“กระบวนการประมวลผลข้ อมูลขนาดใหญ่ด้วยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็ นศาสตร์ ทาง คณิตศาสตร์
สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อค้ นหาหรื อสกัดความรู้
หรื อ สารสนเทศที่ ซ่ อ นอยู่ เ พื่ อ ตอบสนองต่ อ ความ
ต้ อ งการขององค์ ก ร” ซึ่ ง วิ ธี ก ารวิ ท ยาศาสตร์ ข้ อมู ล
จํ า เป็ น ต้ อ งมี ทั ก ษะความรู้ ในหลากหลายแขนงดั ง
Figure 1

Figure 1. Skill and knowledge for data science [20]
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จาก Figure 1 สามารถอธิบายได้ ว่าทักษะที่จําเป็ นใน
การทําวิทยาศาสตร์ ข้อมูลประกอบด้ วย คณิตศาสตร์
และสถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และความเชี่ยวชาญ
หรื อ การเข้ าใจในกระบวนการทํ า งาน (business
understanding)
ต่อมาในปี 1996 Fayyad, Piatetsky-Shapiro
แ ล ะ Smyth [18] ได้ นํ า เส น อ แ น วคิ ด เกี่ ย วกั บ
วิ ท ยาศาสตร์ ข้ อมู ล ในงานวิ จั ย “Data mining to
knowledge discovery in databases” แ ล ะ ไ ด้
กล่าวถึงการใช้ เทคนิคทางด้ านการทําเหมืองข้ อมูล
(Data mining) มาใช้ ใ นการทํ า วิ ท ยาศาสตร์ ข้ อ มู ล
ผู้วิจยั จะขออธิบายวิธีการวิทยาศาสตร์ ข้อมูลผ่านทาง
เทคนิคของเหมืองข้ อมูลต่อไป
จากการศึกษา บทความวิจัยจะพบว่าในการ
จั ด ก า รค ว า ม สั ม พั น ธ์ นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ เท ค นิ ค
วิทยาศาสตร์ ข้อมูลมีค วามสัมพันธ์ กันในหลายด้ าน
คณะผู้วิจยั จึงได้ พฒ
ั นารูปแบบความสัมพันธ์ของการ
ทํ าวิ ท ยาศาสตร์ ข้ อ มูล ต่ อ การจัด การความสัม พัน ธ์
นักศึกษาเพื่อให้ เห็นภาพที่ชดั เจนขึ ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. ออกแบ บ รู ป แบ บ ความ สั ม พั น ธ์ ของการทํ า
วิ ท ยาศาสตร์ ข้ อมู ล ต่ อ การจั ด การความสั ม พั น ธ์
นักศึกษา
2. เพื่อประเมินความเหมาะสมรูปแบบความสัมพันธ์
ของการทํ า วิ ท ยาศาสตร์ ข้ อมู ล ต่ อ การจั ด การ
ความสัมพันธ์นกั ศึกษา

วิธีดาํ เนินการวิจัย

ประชากรคื อ ผู้ เชี่ ย วชาญด้ านวิ ท ยาการ
จัดการ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้เชี่ยวชาญด้ านวิทยาการ
จัดการ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 5 ท่าน ได้ จากการเลือกแบบเจาะจง โดยเป็ น
ผู้ที่มีประสบการณ์ในด้ านที่เกี่ยวข้ องไม่น้อยกว่า 5 ปี
ตัวแปรต้ น คือรูปแบบความสัมพันธ์ของการ
ทํ าวิ ท ยาศาสตร์ ข้ อ มูล ต่ อ การจัด การความสัม พัน ธ์
นักศึกษา
ตั ว แปรตาม คื อ ผลการประเมิ น ความ
เหมาะสม
ขัน้ ตอนวิธีดาํ เนินการวิจัย
1) ศึ ก ษาค้ น คว้ า ข้ อมู ล รวบรวมเอกสาร ทบทวน
ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
2) สั ง เคราะห์ แนวคิ ด เทคนิ ค กระบวนการ จาก
เอกสาร ทบทวนทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
3 ) พั ฒ น า รู ป แ บ บ ค ว าม สั ม พั น ธ์ ข อ งก า รทํ า
วิ ท ยาศาสตร์ ข้ อมู ล ต่ อ การจั ด การความสั ม พั น ธ์
นักศึกษา
4) สร้ างแบบประเมิ น ความเหมาะสมของรู ป แบบ
ความสัมพันธ์ ของการทําวิทยาศาสตร์ ข้อมูลต่อการ
จัดการความสัมพันธ์นกั ศึกษา
5) ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของ
6) ปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะ และสรุปผล

ผลการศึกษา

ผลการศึ ก ษาพบว่ า การบริ หารความสัมพั นธ์
นักศึกษาและการทําเหมืองข้ อมูล และได้ แบ่งมิติของการ
บริหารความสัมพันธ์ไว้ 4 มิติ คือ
1) การระบุกลุ่มเป้าหมาย (Student identification)
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2) การดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย (Student attraction)
3) การรักษานักศึกษา (Student retention)
4) การสร้ างและพั ฒ นากลุ่ ม เป้ า หมาย (Student
development)
และได้ เสนอเทคนิ ค ในการทํ า เหมื อ งข้ อมู ล ที่ ถู ก
นํามาใช้ ในการบริ หารความสัมพันธ์ ลูกค้ าทัง้ 4 มิติและ
กล่าวถึงในงานวิจยั ต่าง ๆ ทังหมด
้
7 เทคนิคได้ แก่
(1) Association, (2) Classification,
(3) Clustering, (4) Forecasting,
(5) Regression, (6) Sequence discovery
(7) Visualization
Student
Identification

Student
Retention

Data
Science

1) การจําแนกประเภทข้ อมู ลการทํานาย
(Classification and prediction)
การจํ า แนกประเภทข้ อ มูล คื อ เทคนิ ค การนํ า
ข้ อมูลที่ มี อยู่แ ล้ วและนํามาสร้ างรู ป แบบหรื อโมเดล
เพื่อทํานายโอกาสการเกิดขึน้ อีกในอนาคต ในวิธีการ
ดําเนินการคือ การนําข้ อมูลมาสร้ างรูปแบบ จากนัน้
ทํ า การทดสอบความถู ก ต้ อง เทคนิ ค การจํ า แนก
ประเภทข้ อมูลนี ้ได้ นําไปประยุกต์ใช้ ในหลายด้ าน เช่น
การพยากรณ์ กลุ่ ม ลู ก ค้ าทางการตลาดและการ
วิเคราะห์ ท างการแพทย์ การพยากรณ์ ย อดขายใน
อ น า ค ต เ ป็ น ต้ น แ ล ะ ใ น ส่ ว น จั ด ก า ร ใ น
สถาบันอุดมศึกษาคือ การพยากรณ์นกั เรี ยนที่จะเลือก
สมัครเรี ยนอนาคต เพื่อให้ ผ้ ูบริ หารสามารถวางแผก
ลุ่มเป้าหมายในการทําการตลาดและแนะนําหลักสูตร
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพดัง Figure 3

Student
Attraction

Student
Development

Figure 2. 4 dimension of student relationship
management
ทังนี
้ ผ้ ้ วู ิจยั จะยกตัวอย่างการนําเทคนิคการทํา
เหมืองข้ อมูลมาใช้ เพื่อการบริหารความสัมพันธ์ผ้ เู รี ยน ใน
สถาบันอุดมศึกษา ทังหมด
้ 2 เทคนิคที่ถูกกล่าวถึงมากที่สดุ
[19] [20] คื อ (1) Classification (2) Clustering เพื่ อ
แสดงให้ เห็นถึงวิธีการบูรณาการนําไปใช้ ต่อไป

Figure 3. Classification and prediction
procedure for student identification
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นอกจากนันยั
้ งมีการนําเทคนิคดังกล่าวนี ้มาใช้
ในสถาบันอุดมศึกษาอีกหลายบทความ เช่น
Table1.Research article for classification technic
in higher education
Research Tittle

Authors

1. Utilizing Data Mining Techniques to
Forecast
Student
Academic
Achievement of Kasetsart University
Laboratory School Kamphaeng Saen
Campus Educational Research and
Development Center
2. A Comparison of Decision Tree and
Support Vector Machine Techniques
for Classifying Students for eLearning in Information Technology
Course
3. Classification Model for Selection of
Program Studies in Faculty of
Information Technology in Rajabhat
Maha Sarakham University Using
Data Mining Techniques

Seksan Vilailuck, 2015
[21]

Figure 4. Data clustering of student’s factor
นอกจากนัน้ ยังมีการนําเทคนิคการดังกล่าวนี ้
มาใช้ ในสถาบันอุดมศึกษาอีกหลายบทความ เช่น

Ployongc and
Porrawatpreyakorn,
2013 [22]

Jantakun, 2016 [23]

2) การจัดกลุ่มข้ อมูล (Data clustering) เป็ น
เทคนิคการแบ่งกลุ่มหน่วยข้ อมูล หรื อเป็ นการแบ่งคน
สัตว์ สิ่งของ องค์กร ฯลฯ ออกเป็ นกลุ่มย่อยอย่างน้ อย
2 กลุ่ม โดยมีหลักเกณฑ์ในการแบ่งดังนี ้ “ให้ หน่วยที่
อยู่ในกลุ่มเดียวกันมีลักษณะที่สนใจเหมื อนกันหรื อ
คล้ ายกัน แต่ ห น่ วยที่ อ ยู่ต่ างกลุ่ม กัน จะมี ลัก ษณะที่
สนใจต่างกัน” เช่น การจัดกลุ่มนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่ม
ย่อยเพื่อศึกษาถึงปั จจัยความต้ องการของแต่ละกลุ่ม
เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้ สร้ างบริ การให้ ตรงกับกลุ่ม
ผู้เรี ยนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ แสดงใน Figure4

Table2. Research article for data clustering
technic in higher education
Research Tittle

Authors

1. Analysis and Predictions on Students'
Behavior Using Decision Trees in
Weka Environment
2. Data Mining of Learning Management
System: Case study A Tutor System.
3. Educational data mining: A review of
the state of the art

Vasile Paul
Bresfelean, 2007 [24]
Baker R.S., Inventado
P.S., 2014 [25]
Romero, C., &
Ventura, S, 2010.[26]

Table3. Evaluate by experts
หัวข้ อการประเมิน
1. รูปแบบประกอบด้ วย 4 มิติ และ 7
เทคนิค
2. ความเหมาะสมของรูปแบบฯ
3. การอธิบายความสัมพันธ์ของรูปแบบฯ
รวม

𝐗𝐗

4.2

S.D.
1.36

4.6
4.6
4.46

1.89
0.81
1.35

จากการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบฯ
โดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าภาพรวมมีความเหมาะสมระดับ
มาก ( X= 4.46, S.D. = 1.35) ประเด็ น ที่ ได้ ค ะแนน
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มากที่สุดคือ ความเหมาะสมของรู ปแบบฯ และการ
อธิบายความสัมพันธ์ของรูปแบบฯ ที่ค่าเฉลี่ย 4.6

สรุ ป
ด้ วยสภาวะการแข็ ง ขั น อย่ า งเข้ มข้ นของ
สถาบันอุดมศึกษาในปั จจุบนั ทําให้ องค์กรเองต้ องเร่ ง
พัฒนาการบริ หารจัดการ หรื อคุณภาพด้ านการเรี ยน
การสอน ทังนี
้ ้ก็เพื่อสร้ างความพึงพอใจแก่ผ้ เู รี ยน การ
บริ หารความสัมพันธ์ ผ้ ูเรี ยนและการบริ หารวงจรการ
ทําธุรกิจลูกค้ า จึงเป็ นแนวคิดที่สถาบันอุดมศึกษาเริ่ ม
ให้ ค วามสนใจอย่ า งจริ งจัง เนื่ อ งจากเป็ น แนวคิ ด ที่
องค์กรทางธุรกิจใช้ ในการพัฒ นาองค์กรมาอย่างช้ า
นาน จากที่ ไ ด้ ก ล่ า วข้ างต้ น ผู้ วิ จั ย ได้ นํ า เสนอ การ
บริ หารความสัมพันธ์ผ้ เู รี ยน ด้ วยเทคนิควิทยาศาสตร์
ข้ อ มู ล ผ่ า นทางการทํ า เหมื อ งข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ถื อ ว่ า เป็ น
เทคนิคหนึ่งในวิทยาศาสตร์ ข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้ แบ่งมิติ
การบริหารความสัมพันธ์ผ้ เู รี ยนไว้ เป็ น 4 มิติคือ
1) การระบุกลุ่มเป้าหมาย (Student identification)
2) การดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย (Student attraction)
3) การรักษานักศึกษา (Student retention)
4) การสร้ างและพัฒนากลุ่มเป้าหมาย (Student
development)
โดยผู้วิจัยได้ นําเสนอแนวทางการนําไปใช้ ใน
สถ าบั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ไว้ 2 เท ค นิ ค คื อ เท ค นิ ค
Classification and prediction แ ล ะ เท ค นิ ค data
clustering โดยทังสองเทคนิ
้
คที่นําเสนอนันผลที
้
่ได้ จะ
มีความสัมพันธ์ กับการบริ หารความสัมพันธ์ลูกค้ าใน
มิ ติ ด้ านการระบุ ลู ก ค้ า การรั ก ษาลู ก ค้ า ตามที่
Cheung และคณะได้ นําเสนอไว้ อย่างไรก็ตามแม้ การ
บริ หารความสัมพันธ์ลูกค้ าจะได้ รับการยืนยันแล้ วว่า

สามารถเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการดํ า เนิ น งานของ
องค์กรได้ แต่การที่องค์กรจะประสบความสําเร็จได้ นนั ้
ขึ น้ อยู่ กั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อง
เนื่ องจากแต่ ละองค์ กรเองนั น้ จะต้ องพั ฒ น า
กระบวนการบริ ห ารความสัม พั น ธ์ ลูก ค้ า ที่ เป็ น ของ
ตั ว เอง ตามลั ก ษณะ หรื อ วัต ถุ ป ระสงค์ นั น้ ๆ ของ
องค์กรแตกต่างกันออกไป
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