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ปัจจัยแห่ งความสํ าเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ ในยุคดิจิทัล
สมทบ แก้วเชื้อ* บัณฑิต ผังนิรันดร์ และ ธนพล ก่อฐานะ
บทคัดย่ อ

การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสําเร็ จของผูป้ ระกอบการธุ รกิจออนไลน์ ในยุคดิจิทลั และ
2) ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็ จของผูป้ ระกอบการธุ รกิจออนไลน์ในยุคดิจิทลั การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณและ
เชิงคุณภาพ ในการวิจยั เชิงปริ มาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูป้ ระกอบการธุรกิจออนไลน์ จํานวน 360 คน โดยใช้เกณฑ์ 20 เท่าของ
ตัวแปรสังเกต ใช้วิธีการสุ่ มแบบหลายขั้นตอน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยสมการโครงสร้าง ส่ วนการวิจยั เชิ งคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ ประกอบด้วย ผูป้ ระกอบการธุ รกิจ
ออนไลน์และนักวิชาการด้านการตลาด จํานวน 15 คน คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา ผลการวิจยั พบว่า 1) ระดับตัวแปรที่เป็ นปัจจัยความสําเร็ จของผูป้ ระกอบการธุรกิจออนไลน์ในยุคดิจิทลั อยูใ่ นระดับ
มาก และ 2) ปั จจัยด้านคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ เทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และนวัตกรรมการจัดการ
ส่งต่อความสําเร็ จของผูป้ ระกอบการธุรกิจออนไลน์ในยุคดิจิทลั อย่างมีนยั สําคัญที่ .05 นอกจากนี้ ผลการวิจยั ยังพบประเด็น
สําคัญว่า ผูป้ ระกอบการธุรกิจออนไลน์ตอ้ งค้นหาความต้องการของลูกค้าและสนองความต้องการเหล่านั้นทันที เพื่อให้เกิด
โอกาสทางการตลาดอย่างรวดเร็ ว โดยการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทลั รวมทั้งปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดตามภาวะตลาด
เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน และประยุกต์ใช้นวัตกรรมการจัดการในการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อเพิ่มยอดขาย
และขยายตลาดให้มากขึ้น สิ่ งเหล่านี้ จะช่วยให้ธุรกิจตอบสนองความต้องการของลูกค้าและทําให้ลูกค้าพึงพอใจ เกิดการ
สื่ อสารทางบวกแบบปากต่อปาก มี การบริ โภคซํ้า และมี ความภักดี ต่อแบรนด์ ผลงานวิจัยครั้ งนี้ สามารถนําไปใช้เป็ น
แนวทางสู่ การพัฒนาความสําเร็ จของผูป้ ระกอบการธุ รกิจออนไลน์ในยุคดิจิทลั โดยการพัฒนาศักยภาพของผูป้ ระกอบการ
ในการแข่งขันทางการตลาด สร้างเครื อข่ายทางการค้า และนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้ในการพัฒนาธุ รกิจ
ออนไลน์
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Factors for Success for Online Business Entrepreneurs in the Digital Age
Somtop Kaewchuer* Bundit Phungniran and Tanapol Kortana
Abstract

The objectives of this research were to: 1) study the success of online business entrepreneurs in the digital age; and 2)
examine factors contributing to the success of online business entrepreneurs in the digital age. This research employed
quantitative and qualitative research methodologies. In the quantitative research, the sample consisted of 260 online business
entrepreneurs, obtained via multi-stage sampling. The sample size was determined based on 20 times the observed variables.
Data were collected with the use of a questionnaire and analyzed with a structural equation model. For the qualitative research,
in-depth interviews were conducted with 15 key informants including online business entrepreneurs and academic persons in
the field of marketing. These informants were selected by purposive sampling. Data were analyzed with content analysis. The
research findings showed that: 1) the success of the online business entrepreneurs was rated at a high level; 2) the characteristics
of entrepreneurs, information technology, business strategies, and management innovation, all contributed to the success of
online business entrepreneurs in the digital age with .05 level of statistical significance. Moreover, the findings also revealed an
important point that entrepreneurs in the digital age needed to examine the needs of customers and respond to such needs
promptly so that a marketing opportunity could be gained quickly. This could be done with the use of technologies in the digital
age. Additionally, online entrepreneurs also needed to adjust their marketing strategies according to the market situations to
ensure that they are competitive. They also needed to apply management innovation in the adjustment of business strategies to
increase sales and expand their markets. These would align the business according to customer needs, leading to customer
satisfaction, word of mouth communication among customers, repeat consumption, and brand loyalty. These findings can be
used as guidelines for the development of success of online business entrepreneurs in the digital age by enhancing their potential
in terms of marketing competitive advantage, creating and improving trading networks, and applying innovations and modern
technologies in the development of their online businesses.
Keywords : Characteristics of Entrepreneur, Information Technology, Business Strategy, Innovation
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1. บทนํา

แหล่ งข้อมู ล แหล่ งเรี ยนรู ้ ตลาด และบริ การต่ าง ๆ ใน
รู ปแบบใหม่ และเกิดการแลกเปลี่ยนสิ นค้าและบริ การ ทั้ง
ภายในประเทศและระหว่ างประเทศได้อย่างสะดวกมาก
ยิ่ งขึ้ นโดยเฉพาะการทําธุ รกิ จซื้ อ-ขาย สิ นค้าผ่านระบบ
ออนไลน์ หรื อที่ เรี ยกว่ า อี คอมเมิ ร์ ซ (E-commerce) เป็ น
วิ ธี การทําธุ รกรรมทางธุ รกิ จผ่ านระบบอิ นเทอร์ เน็ ตซึ่ ง
เติ บโตขึ้นอย่างต่อเนื่ องเพราะสามารถใช้งานได้ทุกที่ ท่ัว
โลกทําให้ ผูป้ ระกอบการธุรกิจสามารถใช้ อีคอมเมิร์ซ ใน
รู ปแบบต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย ทําให้ระบบสารสนเทศ
เป็ นแหล่งที่มาหลักของการสร้างมูลค่าในการประกอบการ
ในการซื้ อ-ขาย ผลิตภัณฑ์และบริ การ [3] ในช่วงหลายปี ที่
ผ่ านมาอี คอมเมิ ร์ ซ ได้เปลี่ ยนวิ ธี การในการสร้ างความ
เติบโตให้กบั การค้ารวมทั้งเปิ ดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ และ
การเพิ่มจํานวนการปรับโครงสร้ างองค์กร กระบวนการที่
จําเป็ นในการแข่ งขันในตลาดโลก โดยเฉพาะสํ าหรั บ
อุ ตสาหกรรมแฟชั่ นเพราะเป็ นอุ ตสาหกรรมที่ มี ความ
ต้ อ งการสู งทั่ ว โลก [4] การสร้ า งความเข้ า ใจให้ กั บ
ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จดิ จิทัลในกลุ่มคนรุ่ นใหม่และบุคคล
ทัว่ ไปให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น และพร้อมให้การสนับสนุ นและ
พัฒนาศักยภาพเพื่อเตรี ยมความพร้ อมให้กบั บุคลากรเพื่อ
ป้อนสู่อุตสาหกรรม และทําให้เกิด Digital Entrepreneurship
ตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ซึ่งจะช่วยส่งเสริ มให้ผปู ้ ระกอบการไทยสามารถเติบโตและ
ประสบความสํ าเร็ จในธุ รกิ จได้ ทําให้ การส่ งเสริ มเกิ ด
ผูป้ ระกอบการใหม่ทางด้านดิจิทลั (Digital Startup) นับว่า
เป็ นกระแสที่มาแรงเป็ นอย่างมาก เพราะเป็ นการมุ่งเน้นการ
สร้ างธุ รกิ จด้วยเทคโนโลยี ดิ จิ ทัลให้ เกิ ดเป็ นสิ นค้าและ
บริ การบนพื้นฐานของการสร้างสรรค์นวัตกรรมผสมผสาน
เข้ากับการทําธุ รกิจ ทั้งยังเป็ นการส่ งเสริ มธุ รกิจขนาดเล็ก

ปั จจุบนั ประเทศไทยได้เข้าสู่ ยุคที่ระบบเศรษฐกิจและ
สั งคมจําเป็ นต้องพึ่ งพาเทคโนโลยี ดิ จิ ทัลเป็ นเครื่ องมื อ
สนับสนุนการทํางานโดยหลอมรวมเข้ากับวิถีชีวิตของคน
อย่ างแท้จริ ง โดยเฉพาะดิ จิ ทัลเพื่ อเศรษฐกิ จและสั งคม
(Digital Economy) ที่ เกี่ ยวข้องกับการค้าการลงทุ น การ
ประกอบธุรกิจให้บริ การด้านต่าง ๆ ทําให้พบว่าเทคโนโลยี
ดิจิทลั เป็ นองค์ประกอบที่สําคัญที่ทาํ ให้ประเทศไทยต้อง
เร่ งนํามาใช้เป็ นเครื่ องมือสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศ
ไทยกํา ลัง เผชิ ญ อยู่ ห รื อเพิ่ ม โอกาสในการพัฒ นาทาง
เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั [1] และแนวคิดประเทศไทย
4.0 รัฐบาลมีนโยบายในการนําเทคโนโลยีดิจิทลั มาใช้เป็ น
เครื่ องมือพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่ต้ งั อยู่บนพื้นฐานโดยใช้
นวัตกรรม การปฏิ รู ปกระบวนการทางธุ รกิ จ การผลิ ต
การค้ า และการบริ การ ที่ ส ามารถเชื่ อ มโยงและเอื้ อ
ประโยชน์ในรู ปแบบต่าง ๆ มากขึ้นโดยส่ งผลให้องค์กรมี
ลั ก ษณะแบบเครื อข่ า ยมากขึ้ น มี การใช้ เ ครื อข่ า ย
อิ นเทอร์ เน็ ตในองค์ กรเชื่ อมต่ อหน่ วยงานภายในและ
ภายนอกในการสนับสนุนการดําเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้กบั องค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทําให้การออกแบบหน่วยธุ รกิจมีขนาดเล็กลงและเน้นการ
ทํางานเชื่ อมโยงกันกับหน่ วยธุ รกิ จอื่ นเป็ นเครื อข่ ายตาม
ความเชี่ ยวชาญและประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ เป็ นหลัก
โครงสร้างขององค์กรได้รับผลตามกระแสของเทคโนโลยี
อย่างสมบูรณ์ [2] การนํานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทลั ไป ใช้
ในวงกว้างเป็ นไปอย่ างก้าวกระโดดเรื่ อยมาจนกระทั่ง
ปั จจุบนั ในทุก ๆ มิติ ส่ งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึง
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ในยุคดิจิทลั และ 2) ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็ จของ
ผูป้ ระกอบการธุรกิจออนไลน์ในยุคดิจิทลั

และขนาดกลางเป็ นกลไกสําคัญในการขับเคลื่ อนระบบ
เศรษฐกิ จของประเทศแต่ ในช่ วงเวลาที่ ผ่ านมา
ผู ้ประกอบการชาวไทยที่ ประสบความสํ าเร็ จโดยอาศัย
องค์ประกอบด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านช่ องทาง
ออนไลน์มีจาํ นวนไม่ถึงร้อยละ 10 ทั้งที่ปัจจุบนั หลายภาค
ส่ วนสนับสนุ นให้ผูป้ ระกอบการทําธุ รกิจ Startup นั้นอาจ
ส่งผลจากการที่ผปู ้ ระกอบการขาดความเข้าใจด้านการตลาด
และลู กค้ า อย่ า งแท้จ ริ งที่ ต้ องอาศัย องค์ ป ระกอบด้ า น
เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งผูป้ ระกอบธุ รกิ จส่ วน
ใหญ่ จึ งมักมี ความมั่นใจและใส่ ใจในเรื่ องดังกล่ าวมาก
เกินไป กระทัง่ ละเลยหรื อลืมมองรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ
อย่างรอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการที่ แท้จริ ง
ของลู กค้า ส่ งผลให้ เกิ ดความผิ ดพลาดขึ้ นและลู กค้าจะ
สามารถเข้าถึ งสิ นค้าและบริ การของธุ รกิ จ Startup ได้น้ ัน
ต้องอาศัยเทคโนโลยีและเครื่ องมื ออิเล็กทรอนิ กส์ ต่ าง ๆ
อาทิ สมาร์ ทโฟน ฯลฯ ทําให้ กลุ่ มลู กค้าแคบลง ทําให้
พฤติ กรรมดังกล่าวจึ งยังไม่เติ บโตเท่าที่ ควรเมื่ อเที ยบกับ
ประเทศอื่ น ๆ [5] ดังนั้นผูท้ ี่ จะเป็ นผูป้ ระกอบการในยุค
ดิจิทลั ที่ประสบความสําเร็ จจําเป็ นจะต้องมีความตื่นตัวกับ
การเปลี่ยนแปลงรวดเร็ วที่จะเกิดขึ้นกับงานที่ทาํ เพื่อให้เกิด
ความสําเร็ จ
จากที่มาของความเป็ นมาและความสําคัญของการศึกษา
ข้อมู ลเบื้ องต้น ผู ้วิ จัยมี ความสนใจศึ กษาปั จจัยที่ สร้ าง
ความสํ าเร็ จให้ กับผู ้ประกอบการในยุ คดิ จิ ทัลในธุ รกิ จ
ออนไลน์เพื่อเป็ นแรงผลักดันให้เกิดการขับเคลื่ อนธุ รกิจ
ต่าง ๆ และสามารถนําสื่ อสังคม ออนไลน์มาประยุกต์ใช้ให้
เกิ ดประโยชน์ ได้อย่ างสู งสุ ด รวมไปถึ งสามารถสร้ าง
ความสําเร็ จต่อไปในอนาคต โดยมี วตั ถุประสงค์ของการ
วิจยั คือศึกษาความสําเร็ จของผูป้ ระกอบการธุรกิจออนไลน์

2. วิธีการดําเนินงานวิจัย

การวิ จัยนี้ เป็ นการวิ จัยเชิ งปริ มาณและเชิ งคุ ณภาพ
เพื่ อให้ ได้มาซึ่ งข้อค้นพบตามวัตถุ ประสงค์ การวิ จั ยที่
กําหนดและมีความน่ าเชื่ อถือในระดับมาก [6] ในการวิจยั
เชิงปริ มาณ มีประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูป้ ระกอบการ
พาณิ ชย์อิเล็คทรอนิกส์ของประเทศไทย หรื อผูป้ ระกอบการ
ธุ รกิจออนไลน์ ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน
527,324 ราย [7] ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 360 คน โดยใช้
เกณฑ์ 20 เท่าของตัวแปรสังเกต [8] ใช้วิธีการสุ่ มแบบหลาย
ขั้นตอน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ ส มการ
โครงสร้ าง ส่ วนการวิจัยเชิ งคุ ณภาพใช้วิ ธี การสั มภาษณ์
ผู ้ให้ ข้อมู ลสํ าคัญ ประกอบด้วย ผู ้ประกอบการธุ ร กิ จ
ออนไลน์ และนักวิ ชาการด้านการตลาด จํานวน 15 คน
คัดเลื อกแบบเฉพาะเจาะจง และวิเคราะห์ข้อมู ลด้วยการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ทั้งนี้ ผูว้ ิ จัยได้ศึกษาตัวแปรมี อิทธิ พลต่ อความสําเร็ จ
ของผูป้ ระกอบการในยุคดิ จิทัลจากผูป้ ระกอบการธุ รกิ จ
ออนไลน์ในประเทศไทย ซึ่ งมีปัจจัยเกื้อหนุ นจากตัวแปร
ทั้ งสิ้ น 4 ด้ า น ได้ แ ก่ ตั ว แปรด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะของ
ผูป้ ระกอบการ ตัวแปรด้านกลยุทธ์ทางธุ รกิจ ตัวแปรด้าน
เทคโนโลยี สารสนเทศ และตัวแปรด้านนวัตกรรมการ
จัดการ และมีสมมติฐาน ดังนี้
1. คุณลักษณะผูป้ ระกอบการมีอิทธิ พลต่อความสําเร็ จ
ของผูป้ ระกอบการธุรกิจออนไลน์ในยุคดิจิทลั
2. คุณลักษณะผูป้ ระกอบการมีอิทธิ พลต่อกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจ
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9. กลยุ ทธ์ ทางธุ รกิ จมี อิ ทธิ พลต่ อความสํ าเร็ จของ
3. คุณลักษณะผูป้ ระกอบการมี อิทธิ พลต่อนวัตกรรม
ผูป้ ระกอบการธุรกิจออนไลน์ในยุคดิจิทลั
การจัดการ
4. เทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิ พลต่อความสําเร็ จของ 3. ผลการวิจัย
ผูป้ ระกอบการธุรกิจออนไลน์ในยุคดิจิทลั
3.1 ผลการวิเคราะห์ความสําเร็ จของผูป้ ระกอบการธุ รกิ จ
5. เทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ ออนไลน์ ในยุคดิจิทลั
6. เทคโนโลยีสารสนเทศมี อิทธิ พลต่อนวัตกรรมการ 3.1.1 ตัวแปรที่ เป็ นปั จจัยความสําเร็ จของผูป้ ระกอบการ
จัดการ
ธุรกิจออนไลน์ในยุคดิจิทลั ทั้ง 4 ด้าน แสดงดังตารางที่ 1
7. กลยุทธ์ทางธุรกิจมีอิทธิพลต่อนวัตกรรมการจัดการ
8. นวัตกรรมการจัดการเป็ นปั จจัยส่ งผลต่อความสําเร็ จ
ของผูป้ ระกอบการธุรกิจออนไลน์ในยุคดิจิทลั
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของระดับตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา (n = 360)
Factors
1. คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ (attrib)
2. เทคโนโลยีสารสนเทศ (ict)
3. กลยุทธ์ทางธุรกิจ (strbus)
4. นวัตกรรมการจัดการ (manino)
5. ความสําเร็ จของผูป้ ระกอบการธุรกิจออนไลน์ในยุคดิจิทลั (digsuc)

Χ

3.580
3.625
3.627
3.652
3.946

S.D.
0.688
0.864
0.846
0.715
0.732

Level
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.2.1 ผลการวิเคราะห์แบบจําลองสมการโครงสร้างปั จจัยที่
ส่ งผลต่อความสําเร็ จของผูป้ ระกอบการธุ รกิจออนไลน์ใน
ยุคดิจิทลั แสดงดังภาพที่ 1

จากตารางที่ 1 พบว่าค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
และการแปลผลของระดับตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน
3.2 ผลการวิ เคราะห์ ปั จจัยที่ ส่ งผลต่ อความสํ าเร็ จ ของ
ผูป้ ระกอบการธุรกิจออนไลน์ในยุคดิจิทลั
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0.86

create

0.87
0.88

0.81

honest
commit

0.72
0.85
0.81
0.79

reliab
eagsuc
conten

0.94
0.93
0.90

0.63

0.46

0.63

0.90manino

0.54

digsuc

0.10

posino
proino

0.79
0.91

serino

0.4

accino

0.38
0.10 0.31
0.17

0.11

ict

0.20

0.82
0.75
0.75

busmod

0.13

0.50

logele

0.25

0.54
0.12
0.40
0.06 0.06
0.30
0.37
0.44

strbus

0.24

attrib

tranet

0.77

channe

income

modern

inccus
Chi-Square = 214.26, df = 110, p-value = .000, Chi-Square / df = 1.94 ; RMSEA = .042;
P-Value for Test of Close Fit = .70 ; NFI = .98 ; IFI = .99 ; RMR = .025 ;SRMR = .044;
CFI= .99; GFI = .92; AGFI = .91 ; CN = 268.62

0.41

leami

ภาพที่ 1 ผลการวิเคราะห์แบบจําลองสมการโครงสร้าง
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งพิจารณาจากดัชนีความกลมกลืน (Fit
Index) ดังนี้ χ2= 214.26, df = 110, p-value = .000 ยังไม่
ผ่านเกณฑ์ เนื่ องจาก ค่า p-value ต้องมีค่ามากกว่า .05 แต่
อย่างไรก็ ตามจากหลักการวิ เคราะห์ ความกลมกลื นของ
สมการโครงสร้ าง [9] ผูว้ ิจัยจึ งได้พิจารณาจากค่า χ2 / df
ร่ วมด้วย χ2 / df = 1.94 ถื อว่ าผ่ านเกณฑ์ เพราะว่ า มี ค่ า
มากกว่า 2.00 ค่า RMSEA = .042 ถือว่าผ่านเกณฑ์ เพราะว่า
มีค่าน้อยกว่า .05 ค่า P-Value for Test of Close Fit = .70 ถือ
ว่าผ่านเกณฑ์เพราะว่ามีค่ามากกว่า .50, ค่า NFI = .98 ถือ
ผ่านเกณฑ์เพราะว่ ามี ค่ามากกว่ า .90, ค่า IFI = .99 ถื อว่ า
ผ่านเกณฑ์เพราะว่ามีค่ามากกว่า .90, ค่า RMR = .025 ถือว่า
ผ่านเกณฑ์เพราะว่ามีค่าน้อยกว่า .05, ค่า SRMR = .044 ถือ

จากการวิเคราะห์แบบจําลองสมการโครงสร้าง (ภาพที่
1) ผูว้ ิจยั จึงได้ให้การเชื่อถือการประมาณค่าพารามิเตอร์ ใน
แบบจําลองดังกล่าว และได้รายงานถึงค่าสมการ (Equation)
ที่เกิดขึ้นในแบบจําลอง ทั้งในส่วนที่เป็ นการรายงานผลของ
ค่ าสมการ ได้รายงานทั้งในส่ วนของแบบจําลองการวัด
(Measurement Model) ที่ แสดงให้ เ ห็ นถึ งค่ า นํ้ าหนั ก
องค์ ป ระกอบของตั ว แปรเชิ ง ประจั ก ษ์ (Observation
Variable) กับตัวแปรแฝง (Latent Variable) และแบบจําลอง
โครงสร้ าง (Structural Model) ที่ แสดงให้ เห็ น ถึ ง
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรแฝงด้ ว ยกั น เองตาม
สมมุติฐานการวิจยั ที่กาํ หนดไว้ โดยผลการวิเคราะห์ พบว่า
แบบจําลองที่ได้ดาํ เนิ นการปรับแก้ให้มีความกลมกลื นกับ
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แปรทุ กตัวเป็ นตั ว วัดที่ ดี และสอดคล้ อ งกั บข้อ มู ล เชิ ง
ประจักษ์
3.2.2 ผลการประมาณค่ าพารามิ เตอร์ ของสั มประสิ ทธิ์
อิทธิ พลทางตรง (Direct Effect) อิทธิ พลทางอ้อม (Indirect
Effect) และอิทธิ พลโดยรวม (Total Effect) แสดงดังตาราง
ที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ ของสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลทางตรง (Direct Effect) อิทธิ พลทางอ้อม (Indirect Effect)
และอิทธิพลโดยรวม (Total Effect)
ตัวแปรต้ น
กลยุ ท ธ์ ท าง นวั ต กรร ม คุ ณลักษณะของ เทคโนโลยี
ตัวแปรตาม
R2 อิทธิพล
ธุ ร กิ จ การจั ด การ ผู ้ ป ระกอบการ สารสนเทศ
(strbus)
(manino)
(attrib)
(ict)
.24*(2.91)
.69*(8.18)
DE
กลยุทธ์ทางธุรกิจ (strbus)
.82 IE
TE
.24*(2.91)
.69*(8.18)
DE
.13*(5.24)
.63*(7.04)
.48*(4.32)
นวัตกรรมการจัดการ (manino) .91 IE
.23*(3.12)
.29*(3.27)
TE
.13*(5.24)
.86*(7.13)
.77*(4.91)
DE
.11*(3.54)
.90*(2.88) .63*(2.58)
.54*(2.59)
ความสําเร็ จของผูป้ ระกอบการ
ธุ รกิ จ ออนไลน์ ใ นยุ ค ดิ จิ ทั ล .60 IE
.12*(3.22)
.22*(2.26)
.27*(3.44)
(digsuc)
TE
.23*(3.44)
.90*(2.88) .85*(3.28)
.81*(8.18)
Chi-Square = 214.26, df = 110, p-value = .000, Chi-Square / df = 1.94; RMSEA = .042; P-Value for Test of Close Fit = .70;
NFI = .98; IFI = .99; RMR = .025;SRMR = .044; CFI= .99; GFI = .92; AGFI = .91; CN = 268.62
หมายเหตุ : * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( ) เป็ นค่าสถิติทดสอบ t หากมีค่าไม่อยู่ระหว่าง -1.96 ถึง 1.96 แสดงว่ามี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 ศึ กษาอิทธิ พลทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรงต่อความสําเร็ จของผูป้ ระกอบการธุ รกิจออนไลน์
ของตัวแปรทั้ง 4 ที่ ระดับนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ในยุคดิ จิทลั ที่ค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ .11, .90, .63
พบว่า กลยุทธ์ทางธุรกิจ นวัตกรรมการจัดการ คุณลักษณะ และ .54 ตามลํา ดั บ และยัง พบว่ า กลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ
ของผูป้ ระกอบการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอิทธิ พล คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ว่าผ่านเกณฑ์เพราะว่ามีค่าน้อยกว่า .05, ค่า CFI = .99 ถือว่า
ผ่านเกณฑ์เพราะว่ามีค่ามากกว่า .90, ค่า GFI = .92 ถือว่า
ผ่านเกณฑ์เพราะว่ามีมากกว่า .90, ค่า AGFI = .91 ถือผ่าน
เกณฑ์เพราะว่ ามี ค่ ามากกว่ า .90 และค่า CN = 268.62 ถื อ
ผ่านเกณฑ์เพราะว่ามีค่ามากกว่า 200.00 ทําให้สรุ ปได้ว่าตัว
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ข้อมูล โดยทําการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กกับผูเ้ ชี่ ยวชาญ ด้าน
ความสําเร็ จด้านธุ รกิจออนไลน์ของผูป้ ระกอบการไทย
ยุคดิ จิทลั และข้อมูลที่ผูว้ ิจยั ค้นพบ ซึ่ งจะนําเสนอ เพื่อ
เชื่ อ มโยงตัว แปรทั้ง 4 ด้า นกับ ความสํา เร็ จ ด้า นธุ ร กิ จ
ออนไลน์ของผูป้ ระกอบการไทยยุคดิจิทลั ดังนี้
1. ด้ า นคุ ณ ลัก ษณะของผู ้ป ระกอบการที่ ส่ ง ผลต่ อ
ความสําเร็ จด้านธุ รกิจออนไลน์ของผูป้ ระกอบการไทยยุค
ดิจิทลั แสดงให้เห็นว่าผูป้ ระกอบการธุรกิจออนไลน์ตอ้ งมี
ความรู ้ความสามารถ พัฒนาตนเองให้รู้ทันตลาดอยู่เสมอ
การทําธุ รกิ จย่ อมมี ปั ญหาทั้งกระบวนการผลิ ต การจัด
จําหน่ าย การจัดส่ งสิ นค้าและแม้กระทั่งลูกค้าเองก็ สร้ าง
ปั ญหาให้แก้ได้มากมาย ผูท้ ี่จะสําเร็ จในธุ รกิจนี้ ได้ ต้องมี
ความมุ่ งมั่น มั่นใจในความรู ้ ความสามารถ สิ นค้าและ
ศักยภาพแบรนด์ของตนเองในการเข้าสู่ ตลาด คุณลักษณะ
อีกประการคือความซื่ อสั ตย์ต่อลูกค้าเป็ นการสร้ างความ
ไว้วางใจและความยัง่ ยืนให้กบั ธุ รกิจได้ดว้ ย สิ่ งสําคัญอีก
ประการหนึ่ งคือความต้องการความสําเร็ จในการทําธุ รกิ จ
เป็ นการตั้งเป้ าหมายในตนเองเพื่อก้าวไปให้ถึงจุดนั้นโดย
ไม่ย่อท้อ และประการสําคัญการเป็ นนักธุ รกิ จที่ ต้องการ
ความยัง่ ยืนต้องมีคุณธรรมประจําใจ อย่างให้ธุรกิจบังตา ไม่
เห็นความถูกต้อง หรื อผิดชอบ ชัว่ ดี หากนักธุรกิจมองเห็น
แต่การแสวงหากําไรเพียงอย่างเดี ยวสุ ดท้ายก็จะล้มเหลว
ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการธุ รกิจจะ
เป็ นสิ่ งที่นาํ พาความสําเร็ จหรื อความล้มเหลวมาสู่ ธุรกิจจาก
พฤติ กรรมและการกระทํ า นั่ น เอง ดั ง นั้ น การที่
ผูป้ ระกอบการมีความมุ่งมัน่ ทุ่มเท ใฝ่ เรี ยนรู ้ประสบการณ์
ทางการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด จนมีความมัน่ ใจ ไม่ย่อ
ท้อด้วยความกระหายต่อเป้าหมายความสําเร็ จบนความ

มีอิทธิ พลทางอ้อมต่อความสําเร็ จของผูป้ ระกอบการธุ รกิจ
ออนไลน์ ในยุ คดิ จิ ทัล โดยกลยุ ทธ์ ทางธุ รกิ จมี อิ ทธิ พล
ทางอ้อมที่ค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ .12 ส่ งผลให้มี
อิ ท ธิ พลรวมที่ ค่ า สั ม ประสิ ทธิ์ อิ ท ธิ พลเท่ า กั บ .23
คุ ณลักษณะของผู ้ประกอบการมี อิ ทธิ พลทางอ้อมที่ ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ .22 ส่ งผลให้มีอิทธิ พลรวมที่
ค่ า สั ม ประสิ ทธิ์ อิ ท ธิ พ ลเท่ า กั บ .85 และเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีอิทธิ พลทางอ้อมที่ค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พล
เท่ ากับ .27 ส่ งผลให้ มี อิ ทธิ พลรวมที่ ค่ าสั มประสิ ท ธิ์
อิทธิพลเท่ากับ .81
3.2.4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรที่มีอิทธิ พลต่อความสําเร็ จของผูป้ ระกอบการธุ รกิจ
ออนไลน์ในยุคดิจิทลั จากการสัมภาษณ์ ผูเ้ กี่ยวข้อง
ผู ้วิ จัย ได้ศึ ก ษาตัว แปรมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความสํ า เร็ จ ของ
ผู ้ ป ระกอบการธุ รกิ จ ออนไลน์ ใ นยุ ค ดิ จิ ทั ล จาก
ผูป้ ระกอบการธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทย ซึ่งมีปัจจัย
เกื้ อ หนุ น จากตัว แปรโดยได้สั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก กับ ผู ้ที่
เกี่ ย วข้อ ง เพื่ อ ยื น ยัน ข้อ มู ล จากการวิ เ คราะห์ ใ นเชิ ง
ปริ มาณ ถึ งความสัมพันธ์ข องตัวแปรความสําเร็ จ ของ
ผูป้ ระกอบการธุรกิจออนไลน์ในยุคดิจิทลั กับตัวแปร ทั้ง
4 ด้าน คือ ตัวแปรด้านคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ
ด้านกลยุทธ์ทางธุ รกิจ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ด้านนวัตกรรมการจัดการและการใช้ทฤษฎี สามเส้า มี 3
ส่ วน ส่ วนที่ 1 คือข้อมูลจากผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในความสําเร็ จด้านธุ รกิ จออนไลน์ของผูป้ ระกอบการ
ไทยยุคดิ จิทลั ส่ วนที่ 2 ข้อมูลจากผูป้ ระกอบการธุ รกิจ
ออนไลน์ และส่วนที่ 3 เป็ นข้อมูลจากที่ผวู ้ ิจยั ค้นพบ เพื่อ
ยืนยันและตรวจสอบความถูกต้องของ
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ดิจิทลั พบว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นเครื่ องมือทางการค้า
และการทํา ธุ ร กิ จ ในโลกปั จ จุ บั น ที่ มี ก ารสื่ อ สารและ
เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต การนําเสนอเนื้อหาหรื อข้อมูลสิ นค้า
ที่แสดงให้ลูกค้าได้รับรู ้เป็ นส่ วนสําคัญในการตัดสิ นใจซื้อ
ของลูกค้า ซึ่ ง อีกทั้งสร้างช่องทางการตลาดที่ทาํ ให้ลูกค้า
ได้รับรู ้ คุณภาพของสิ นค้าและบริ การมากขึ้น ทั้งการซื้ อ
สิ นค้าตามช่องทางต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีก็มีความสะดวก
และรวดเร็ วมากขึ้นทําให้ลูกค้าเข้าถึ งสิ นค้าและสามารถ
ตัดสิ นใจซื้อได้อย่างรวดเร็ วเป็ นผลจากเทคโนโลยีสมัยใหม่
สามารถสร้ างช่ องทางในการรั บรู ้ ด้านเนื้ อหาผลิ ตภัณฑ์
ช่องทางการจัดจําหน่าย การซื้อขายที่สะดวกและรวดเร็ วขึ้น
ทําให้สามารถเข้าถึ งกลุ่มลู กค้าได้อย่างหลากหลายอย่ าง
รวดเร็ ว เป็ นการสร้างโอกาสความสําเร็ จทางการค้าได้มาก
ขึ้น
4. ด้านตัวแปรด้านนวัตกรรมการจัดการ ที่ ส่ งผลต่อ
ความสําเร็ จด้านธุ รกิจออนไลน์ของผูป้ ระกอบการไทยยุค
ดิจิทลั พบว่าเป็ นกระบวนการใหม่ ๆ ที่ผปู ้ ระกอบการธุรกิจ
ออนไลน์นํามาใช้เพื่อพัฒนาการทําธุ รกิ จของตนเองให้ดี
ขึ้นตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มาขึ้นย่อมสร้ าง
ความยัง่ ยืนให้ธุรกิจออนไลน์ รวมทั้งนวัตกรรมผลิ ตภัณฑ์
ก็เป็ นส่ วนหนึ่งที่ลูกค้าตัดสิ นใจเลือกหากถูกใจ ดังนั้นการ
ผลิ ตสิ นค้า การปรั บปรุ งคุณภาพสิ นค้า เพื่ อให้ ลู กค้าพึง
พอใจจึ ง ถื อ เป็ นส่ ว นสํ า คัญ ที่ จ ะทํา ให้ ธุ ร กิ จ ประสบ
ความสํ าเร็ จ และการบริ การรู ปแบบใหม่ ที่ เหนื อความ
คาดหมายก็เป็ นส่ วนหนึ่งที่จะทําให้ธุรกิจออนไลน์ประสบ
ความสํ าเร็ จและลู กค้าเกิ ดความเชื่ อมั่นจนต้องยอมรั บ
นวัตกรรมที่ ให้ความสะดวกรวดเร็ ว ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ
นวั ต กรรมการจั ด การทั้ งทางด้ า นผลิ ตภั ณ ฑ์ ด้ า น
กระบวนการ ด้านการบริ การ และการยอมรับในนวัตกรรม
นั้นสามารถสร้างและพัฒนาธุรกิจออนไลน์ให้กา้ วสู่การ

ซื่ อสัตย์และการมีคุณธรรม ผูท้ ี่มาติดต่อซื้ อขาย แม้กระทัง่
ลูกค้าเองก็สัมผัสได้ และเมื่อลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ใน
การให้ บริ การและรั บรู ้ ถึ งคุ ณภาพสิ นค้า ในหลากหลาย
ช่ องทางที่ สามารถติ ดต่ อได้ตลอดเวลาในทุ กที่ ความ
ได้เปรี ยบต้องเกิ ดขึ้นและสร้ างศักยภาพการแข่ งขันทาง
การตลาดได้อย่างมัน่ คง
2. ด้ า นตั ว แปรด้ า นกลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ความสําเร็ จด้านธุ รกิจออนไลน์ของผูป้ ระกอบการไทยยุค
ดิ จิทัลพบว่าการมี เครื อข่ ายทางการค้า ทั้งคู่ค้าและคู่แข่ ง
ย่อมสร้างประโยชน์แก่ธุรกิจของเราทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็ นการ
แบ่งปั นข้อมูลข่าวสารทางการค้าที่เป็ นประโยชน์ การแบ่ง
พื้ นที่ ทางการค้ า และอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ ธุ รกิ จ
ผูป้ ระกอบการต้องรู ้ จักเลื อกใช้เครื อข่ ายอย่างเหมาะสม
เช่ น เดี ย วกั น กั บ การใช้ ห่ วงโซ่ อุ ป ทานบนเครื อข่ า ย
อิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นการสร้างความสะดวกรวดเร็ วทั้งผูค้ ้า
และลูกค้า ทําให้ธุรกิจมีความคล่องตัว สิ นค้าและบริ การถึง
มือลูกค้าได้เร็ วมากขึ้น ซึ่ งในปั จจุบนั การกําหนดรู ปแบบ
ธุ รกิจที่มาจากการกําหนดกลยุทธ์ทางธุ รกิจสามารถทําให้
ผูป้ ระกอบการมีความสําเร็ จในธุรกิจออนไลน์มากขึ้นทั้งนี้
อาจเป็ นเพราะกลยุทธ์ทางธุ รกิจมี การนําเอาแนวโน้มทาง
ธุ รกิจ การศึกษาเครื อข่าย และตลาดที่มีความต้องการของ
ลูกค้า รวมถึงคู่แข่งทางการค้า ความต้องการประเภทและ
ชนิ ดของผลิ ตภัณฑ์ และรสนิ ยมของผูบ้ ริ โภค มากําหนด
เป็ นกลยุทธ์ทางการตลาด ที่สามารถกําหนดรู ปแบบการค้า
ได้ ต ามความต้ อ งการของลู ก ค้ า นอกจากนั้ น การมี
เครื อข่ายโลจิ สติ กส์ ทางอิเล็กทรอนิ กส์ ก็มีส่วนสําคัญใน
การที่จะทําให้ลูกค้าได้รับการบริ การที่สะดวกและรวดเร็ ว
ส่งผลต่อการขยายตลาดได้อย่างมัน่ คง
3. ด้านตัวแปรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ ส่งผลต่อ
ความสําเร็ จด้านธุรกิจออนไลน์ของผูป้ ระกอบการไทยยุค
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หรื อผูจ้ ดั จําหน่ ายและลูกค้ามีความสะดวกรวดเร็ วในการ
จัดส่งสิ นค้า มีผลต่อความสําเร็ จของผูป้ ระกอบการธุรกิจ
ออนไลน์ในยุคดิ จิทลั ซึ่ งสอดคล้องกับ Dobbs [12] ที่ ได้
ศึกษาเรื่ อง แนวทางในการใช้กรอบทั้งห้าของ Porter ในการ
ทําธุ รกิจ พบว่า การให้ลูกค้าได้รับรู ้และรู ้จกั สิ นค้าได้เร็ ว
มากเท่ าไรก็ ย่อมเป็ นประโยชน์ ต่ อธุ รกิ จมากเท่ านั้น ซึ่ ง
จําเป็ นที่ ต้องมี ช่ องทางหลากหลายช่ องทางในการที่ ให้
ลูกค้าเลือกใช้ ถัดมาคืออิทธิ พลของตัวแปรด้านนวัตกรรม
การจั ด การ ต่ อ ความสํ า เร็ จ ของผู ้ป ระกอบการธุ ร กิ จ
ออนไลน์ ใ นยุ ค ดิ จิ ทั ล ที่ ป ระกอบด้ ว ย นวั ต กรรม
กระบวนการ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมบริ การ และ
การยอมรั บ นวัต กรรม สามารถทํา ให้ ธุ ร กิ จ ออนไลน์
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากที่ สุดมี
ผลต่อความสําเร็ จของผูป้ ระกอบการธุ รกิจออนไลน์ในยุค
ดิจิทลั ซึ่งสอดคล้องกับ Huarng [12] ที่ได้ศึกษาเรื่ อง การนํา
นวัตกรรมมาพัฒนาธุ รกิจ พบว่า นวัตกรรมการจัดการทั้ง
ด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการและการบริ การ สามารถทําให้
ลูกค้าพึงพอใจและเกิดความภักดีต่อสิ นค้าและความสําเร็ จ
ของผูป้ ระกอบการธุรกิจออนไลน์ในยุคดิจิทลั จากอิทธิ พล
ของตัวแปรด้านนวัตกรรมการจัดการ ด้านคุณลักษณะของ
ผูป้ ระกอบการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ด้านกล
ยุทธ์ทางธุรกิจ ได้ขอ้ ค้นพบว่า สามารถทําให้มีรายได้สูงขึ้น
มีลูกค้าเพิ่มขึ้น และผูป้ ระกอบการธุ รกิจออนไลน์เกิ ดการ
เรี ยนรู ้จากการทําธุรกิจมากขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับ O’Donnell
[14] ที่ ได้ศึ กษาเรื่ องการมี ส่ วนร่ วมของเครื อข่ า ยเพื่ อ
การตลาดของ บริ ษทั ขนาดเล็ก พบว่าเครื อข่ายทางธุ รกิ จ
สามารถให้ ป ระโยชน์ ท างการค้ า ทั้ง ที่ เ ป็ นข้อ มู ล และ
แนวทางการตลาด ซึ่ งสามารถทํ า ให้ ธุ ร กิ จ ประสบ
ความสําเร็ จได้

แข่งขันทางการตลาดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สร้างโอกาสสู่
ความสําเร็ จในธุรกิจออนไลน์ได้อย่างมัน่ คง

4. อภิปรายผล

จากอิ ทธิ พลของตั ว แปรด้ า นคุ ณลั ก ษณะของ
ผูป้ ระกอบการ ต่ อความสําเร็ จของผูป้ ระกอบการธุ รกิ จ
ออนไลน์ในยุคดิจิทลั ที่ประกอบด้วย ความคิดสร้างสรรค์
ความซื่ อสัตย์ ความมุ่งมัน่ ความเชื่ อมัน่ และการกระหาย
ความสําเร็ จ สามารถทําให้ ลู กค้าเกิ ดความเชื่ อมั่นและมี
ความไว้วางใจมีผลต่อความสําเร็ จของผูป้ ระกอบการธุ รกิจ
ออนไลน์ในยุคดิ จิทัล ซึ่ งสอดคล้องกับ Joanne [10] ที่ ได้
ศึ กษาเรื่ องปั จจัยความสําเร็ จของเจ้าของธุ รกิ จขนาดเล็ ก
พบว่า การวางแผนในการก้าวไปสู่ ความสําเร็ จต้องมีความ
ชัดเจน ผูป้ ระกอบการธุรกิจต้องมุ่งมัน่ เพื่อให้ธุรกิจประสบ
ความสํ า เร็ จ และตั ว แปรด้ า นกลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ ต่ อ
ความสําเร็ จของผูป้ ระกอบการธุ รกิจออนไลน์ในยุคดิจิทลั
ที่ประกอบด้วย เครื อข่ายทางการค้า โลจิสติกส์บนเครื อข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ฯและรู ปแบบธุรกิจสามารถทําให้การค้าและ
การทํ า ธุ รกิ จ ออนไลน์ มี ค วามคล่ อ งตั ว ขึ้ นมี ผ ลต่ อ
ความสําเร็ จของผูป้ ระกอบการธุ รกิจออนไลน์ในยุคดิจิทลั
ซึ่ งสอดคล้องกับ Brenes et. al. [11] ที่ได้ศึกษาเรื่ องกลยุทธ์
การสร้ างความแตกต่างในตลาดเกิ ดใหม่: กรณี ของธุ รกิจ
การเกษตรในละติ นอเมริ กา พบว่ า รู ปแบบธุ รกิ จต้อง
ตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค ในตลาดนั้น ๆ
และที่สําคัญต้องสร้างความแตกต่างให้ลูกค้าได้เลือกและ
เปรี ยบเทียบกับสิ นค้าแบบเดิมที่มีอยูแ่ ล้ว ถัดมาคืออิทธิ พล
ของตัวแปรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อความสําเร็ จของ
ผูป้ ระกอบการธุ รกิจออนไลน์ในยุคดิจิทลั ที่ประกอบด้วย
เนื้อหา ช่องทางและความทันสมัย สามารถทําให้ท้งั ผูค้ า้
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5. สรุปผล

คือ รัฐบาล โดยกระทรวงพาณิ ชย์ รวมถึงเอกชนและองค์กร
ที่ ด ําเนิ นการเกี่ ยวกับธุ รกิ จออนไลน์ ในยุ คดิ จิ ทัล ควร
สนั บสนุ นด้านนวัตกรรมการจัดการ คุ ณลักษณะของ
ผูป้ ระกอบการ เทคโนโลยี สารสนเทศ และ กลยุทธ์ ทาง
ธุ ร กิ จ ให้ กั บ ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ออนไลน์ รวมถึ ง การ
สนับสนุ นสิ นเชื่ อที่มีความเป็ นไปได้อย่างเพียงพอต่อการ
ดําเนิ นการ โดยมี เงื่ อนไขที่ ไม่ยุ่งยากจนเกิ นไป เพื่ อการ
พัฒนามาตรฐานการให้บริ การแก่ลูกค้า ให้ธุรกิจออนไลน์
มี ความสามารถในการแข่ งขันทางการตลาดได้อย่ างมี
ประสิ ทธิ ภาพ เพื่ อความสํ าเร็ จในการประกอบธุ ร กิ จ
ออนไลน์ในยุคดิจิทลั อย่างยัง่ ยืน
6.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากงานวิจัยเป็ นสิ่ งที่ สืบเนื่ องจากด้านวิ ชาการ ซึ่ งมี
ความสําคัญต่อการพัฒนาความสําเร็ จของผูป้ ระกอบการ
ธุ รกิ จออนไลน์ ในยุคดิ จิ ทัล โดยรั ฐบาลและเอกชนควร
กําหนดนโยบายความร่ วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทุกภาค
ส่ วน ในการพั ฒ นาความสํ าเร็ จธุ รกิ จออนไ ลน์
ผูป้ ระกอบการไทยยุคดิจิทลั ให้มีศกั ยภาพในการแข่งขัน
ทางการตลาด สร้างเครื อข่ายทางการค้านํานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจออนไลน

ผูว้ ิจยั พบว่าระดับของปั จจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็ จของ
ผูป้ ระกอบการธุรกิจออนไลน์ ในยุคดิจิทลั ซึ่งประกอบด้วย
นวัต กรรมการจั ด การ กลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ ตลอดจน
ความสําเร็ จของผูป้ ระกอบการธุ รกิจออนไลน์ในยุคดิจิทลั
อยู่ ในระดับมาก ส่ วนคุ ณลักษณะของผู ้ป ระกอบการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และนวัตกรรมการ
จัดการ ส่งต่อความสําเร็ จของผูป้ ระกอบการธุรกิจออนไลน์
ในยุคดิ จิทัล อย่างมี นัยสําคัญที่.05 อีกทั้งผูว้ ิจยั ได้คน้ พบ
ประเด็ นสํ าคัญที่ ว่ า ผู ้ประกอบการธุ รกิ จออนไลน์ ต้อง
ค้นหาความต้องการของลู กค้าและสนองความต้องการ
เหล่านั้นทันทีเพื่อให้เกิดโอกาสทางการตลาดอย่างรวดเร็ ว
ด้วยเทคโนโลยีในยุคดิจิทลั รวมทั้งปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทาง
การตลาดตามภาวะตลาดเพื่อให้เกิ ดความสามารถในการ
แข่งขัน และประยุกต์ใช้นวัตกรรมการจัดการมาปรั บกล
ยุทธ์ทางธุ รกิ จเพื่อเพิ่มยอดขายและขยายตลาดให้มากขึ้น
สิ่ งเหล่ านี้ จะช่ วยให้ ธุ รกิ จตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าและทําให้ลูกค้าพึงพอใจ เกิดการสื่ อสารทางบวกแบบ
ปากต่อปาก มีการบริ โภคซํ้า และมีความภักดีต่อแบรนด์

6. ข้อเสนอแนะ

7. เอกสารอ้ างอิง

6.1 ข้อเสนอแนะในการวิจยั
จากงานวิ จัยทําให้ พบว่ า ปั จจัยแห่ งความสําเร็ จของ
ผูป้ ระกอบการธุรกิจออนไลน์ในยุคดิจิทลั มีความสัมพันธ์
กับตัวแปรด้านนวัตกรรมการจัดการ รองลงมาคือตัวแปร
ด้านคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ ตัวแปรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และตัวแปรด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ นอกจากนั้น
ตัวแปรเชิ งสาเหตุ ท้ ังหมดสามารถร่ วมกันอธิ บายความ
แปรปรวนความสําเร็ จธุรกิจออนไลน์ผปู ้ ระกอบการไทยยุค
ดิจิทลั ได้ร้อยละ 60 ดังนั้น ผูว้ ิจยั ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ
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