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บทคัดย่อ
ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล พฤติกรรมผู้บริโภค และการเติบโตของระบบขนส่งท�ำให้ธุรกิจ
ออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการเติบโตนี้ท�ำให้การแข่งขันในธุรกิจสูงยิ่งขึ้นและรูปแบบธุรกิจออนไลน์จะมีลักษณะ
ที่แตกต่างไปจากธุรกิจออฟไลน์ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะของผู้บริหารธุรกิจ
ออนไลน์ในยุคเศรษฐกิจดิจทิ ลั 2) พัฒนารูปแบบสมรรถนะของผูบ้ ริหารธุรกิจออนไลน์ในยุคเศรษฐกิจดิจทิ ลั และ 3) จัดท�ำคูม่ อื
แนวปฏิบัติการใช้รูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารธุรกิจออนไลน์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ กลุ่มตัวอย่าง
ส�ำหรับงานวิจยั นี้ ได้แก่ ผูป้ ระกอบการ และผูบ้ ริหารธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทย จ�ำนวน 397 คน จากสถานประกอบการทีม่ ี
การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ส�ำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสอบถาม
ส�ำหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบสมรรถนะที่จ�ำเป็นของผู้บริหารและผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์เพื่อการ
แข่งขันทางธุรกิจประกอบด้วยสมรรถนะที่เป็นองค์ประกอบหลักสี่ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้านการตลาด
3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 4) ด้านกฎหมายและข้อก�ำหนด โดยมีองค์ประกอบย่อยทั้งหมดสิบสองข้อ ผู้วิจัยได้น�ำ
องค์ประกอบที่ได้ทั้งหมดซึ่งผ่านความเห็นชอบของผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าประชุมสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion)
แล้ว มาจัดท�ำเป็นคูม่ อื การพัฒนาสมรรถนะของผูบ้ ริหารธุรกิจออนไลน์ ซึง่ ผ่านการประเมินผลของคณะผูเ้ ชีย่ วชาญแล้ว ส�ำหรับ
ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการธุรกิจออนไลน์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐกิจดิจิทัล รูปแบบพัฒนา
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Abstract
Technological transformation in the digital economy, today’s consumer behavior as well as a
significantly increased rate in logistics play an important role in the steady growth of the online business,
resulting in a high level of market competition in the e-commerce market. There are many distinct differences
between online and offline business models. The key objectives of this research are 1) To explore components
of online business managerial competencies in the digital economy era; 2) To develop a respective competency
framework, and 3) To create a guidance manual to serve as a practical, hands-on resource for the targeted
management group. The representative sample was composed of 397 entrepreneurs and managers from
registered e-commerce. The interview and questionnaire methods were used for data collection. The
frequency, means, standard deviation, percentage, and a multiple regression procedure were used for data
analysis. The results divulge four aspects of core competencies managers should master: Management,
Marketing, Information Technology, as well as Law and Regulation. Twelve sub-elements can be further
classified. Being reviewed and approved by experts, these components and concepts were put forth in a
focus group discussion. Finally, a Managerial Competency Development Guide was formed to assist the
managerial group in maintaining competitive success in the era of economy digitalization.
Keywords: E-commerce, Digital Economy, Development Model
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1. บทน�ำ
การขยายตัวของธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบันเป็นการน�ำ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้ในธุรกิจโดยที่
ผู้ซื้อหรือลูกค้านั้นสามารถซื้อสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้
ธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทยได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดย
มีมูลค่าการตลาดเพิ่มขึ้นมา 36.31% ในระหว่างปี พ.ศ.
2557–2561 [1] โดยการเติบโตของตัวธุรกิจนี้เกิดขึ้นได้จาก
ปัจจัยหลายๆ ด้านรวมกัน [2] และสิ่งส�ำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้
ตลาดธุรกิจออนไลน์ขยายตัวขึ้นอย่างมากคือการเข้ามาของ
ยุคดิจิทัล ในยุคปัจจุบันหรือยุคดิจิทัลนั้นเทคโนโลยีจะไม่ใช่
สิ่งเสริมหรือสิ่งที่จะช่วยเหลือในการท�ำงานอีกต่อไป แต่จะ
เป็นส่วนหนึง่ ในชีวติ ประจ�ำวันของเรา ซึง่ หากดูจากพฤติกรรม
ของผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2561 จะเห็นว่า
คนไทยมีการใช้อนิ เทอร์เน็ตมากขึน้ และมีการน�ำอินเทอร์เน็ต
มาใช้ในชีวติ ประจ�ำวันมากขึน้ เช่นกัน [3] ซึง่ การเปลีย่ นแปลงนี้
นอกจากจะท�ำให้พฤติกรรมผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตเปลีย่ นไปแล้วยัง
ส่งผลให้รูปแบบการท�ำธุรกิจเปลี่ยนไปในหลายๆ ด้าน โดย
เป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคามของธุรกิจ และทางรัฐบาลไทย
ก็ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการเปลี่ยนแปลงนี้ ซึ่งจะเห็น
ได้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560–2564) ซึ่งเล็งเห็นว่าเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถ
เข้ามาช่วยแก้ปัญหาความท้าทายในการพัฒนาเศรษฐกิจที่
ประเทศไทยก�ำลังเผชิญอยู่ และธุรกิจออนไลน์เป็นส่วนหนึ่ง
ของการแก้ปัญหานั้น
ธุรกิจออนไลน์เป็นแนวทางการท�ำธุรกิจทีช่ ว่ ยลดต้นทุน
ปลดข้อจ�ำกัดในเรือ่ งของสถานทีแ่ ละเวลา ช่วยในการขยายตลาด
เพิม่ ประสิทธิภาพให้หน่วยงานธุรกิจ และลูกค้าสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่าย จึงท�ำให้หน่วยงานธุรกิจหลายแห่งสนใจใน
การท�ำธุรกิจออนไลน์ รวมทั้งทางด้านของผู้บริโภคที่เข้าถึง
อินเทอร์เน็ตได้มากขึ้นตามการเติบโตของตลาดสมาร์ตโฟน
ท�ำให้ธรุ กิจออนไลน์เป็นตลาดทีใ่ หญ่และเติบโตอย่างรวดเร็ว
ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างธุรกิจยักษ์ใหญ่ Alibaba ซึ่งได้
ประกาศผลประกอบการในประเทศไทยตามปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 เป็นมูลค่าถึง 763,170 ล้านบาท ซึง่ เติบโตขึน้ จาก
ปี พ.ศ. 2559 ถึง 56% [4] ส�ำหรับตลาดในประเทศไทยนั้น
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จากรายงานของส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ในปี พ.ศ. 2559 ไทยมีมูลค่าอีคอมเมิร์ซทั้งสิ้น 2,560,103
ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นจากปี พ.ศ. 2558 ถึง 14.03% จาก
อัตราการเติบโตนี้จึงไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่าธุรกิจออนไลน์
เป็นตลาดส�ำคัญที่จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของไทยให้เข้าสู่
ยุคประเทศไทย 4.0 ได้
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทยยังประสบปัญหาใน
การด�ำเนินธุรกิจของตน ประการแรกคืออัตราการแข่งขันทีส่ งู
ผูค้ า้ ใหม่สามารถเข้าสูต่ ลาดได้งา่ ยเนือ่ งจากต้องการเงินลงทุน
ท�ำธุรกิจเริม่ ต้นต�ำ่ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบนั
ได้ช่วยอ�ำนวยความสะดวกกับผู้ประกอบการให้สามารถ
ด�ำเนินงานได้ง่ายขึ้น และไม่จ�ำเป็นต้องเรียนรู้เทคนิคทาง
ด้านเทคโนโลยีมากนัก [5] จึงท�ำให้ธุรกิจออนไลน์เป็นตลาด
ที่มีผู้สนใจเข้ามาท�ำธุรกิจเพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2558 มี
ผูป้ ระกอบการธุรกิจออนไลน์จำ� นวน 527,324 ราย และในปี
พ.ศ. 2559 มีผปู้ ระกอบการธุรกิจออนไลน์จำ� นวน 592,996 ราย
เพิ่มขึ้นถึง 65,672 ราย (หรือคิดเป็นร้อยละ 12.45) [3]
ปัจจุบันการบริหารจัดการธุรกิจออนไลน์จะมีอุปสรรค เช่น
ข้ อ จ� ำ กั ด ในการสื่ อ สารและการสร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ ต่ อ
ผู้บริโภค [6], [7] ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์จึงต้อง
มีการพัฒนาสมรรถนะการบริหารธุรกิจในรูปแบบต่างๆ เพื่อ
ให้ธุรกิจของตนประสบความส�ำเร็จ
โดยธุรกิจออนไลน์ในยุคดิจิทัลจะแตกต่างจากการท�ำ
ธุรกิจแบบออฟไลน์อยู่ในหลายๆ จุด เช่น ข้อมูลทางด้าน
เทคนิคในมุมของผูใ้ ช้งานเทคโนโลยี เช่น การใช้งานเครือ่ งมือ
ในเว็บไซต์ การเข้าถึงกลุม่ เป้าหมาย การสร้างความเชือ่ มัน่ แก่
ผู้ซื้อ หรือการใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้า
[8] รวมไปถึงรูปแบบการจัดการธุรกิจในด้านอื่นทั้งทางด้าน
การวางแผน การจัดองค์การ การสัง่ งาน การควบคุม Logistics
การดูแล Inventory และการประเมินผลสัมฤทธิ์
ดังนั้น เพื่อตอบรับและส่งเสริมกระแสการเติบโตของ
ตลาดธุรกิจออนไลน์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยอย่างยั่งยืน ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าการจัดท�ำ
รูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารธุรกิจออนไลน์ทั้งในด้านของ
การบริหารธุรกิจและด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จึง

ภาวิตา อภินันท์ธรรม และคณะ, “การพัฒนารูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารธุรกิจออนไลน์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล.”
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เป็นเรือ่ งทีน่ า่ สนใจ และเป็นสิง่ ทีจ่ ะช่วยให้ผปู้ ระกอบการและ
ผู้บริหารธุรกิจออนไลน์สามารถเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อ
การแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยงานวิจัยนี้
จะมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะ
ของผู้บริหารธุรกิจออนไลน์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 2) เพื่อ
พัฒนารูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารธุรกิจออนไลน์ในยุค
เศรษฐกิจดิจิทัล และ 3) เพื่อจัดท�ำคู่มือแนวปฏิบัติการใช้รูป
แบบสมรรถนะของผู้บริหารธุรกิจออนไลน์ในยุคเศรษฐกิจ
ดิจิทัลเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ
2. วิธีการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี้ ก�ำหนดขัน้ ตอนการวิจยั โดยแบ่งออกเป็น
2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะผู้บริหารธุรกิจ
ออนไลน์ในยุคเศรษฐกิจดิจทิ ลั และพัฒนารูปแบบสมรรถนะ
ของผู้บริหารธุรกิจออนไลน์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อก�ำหนด
กรอบแนวทางการด�ำเนินการวิจัยเบื้องต้น
2. ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบสมรรถนะ
ของผู้บริหารธุรกิจออนไลน์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล จากการ
สั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ผู ้ เ ชี่ ย วชาญที่ เ ป็ น ผู ้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ
ออนไลน์ 5 ท่าน โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth
Interview) ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ ชีย่ วชาญ
ท�ำการสรุปประเด็นและเนื้อหาจากการสัมภาษณ์น�ำมาร่าง
ข้อค�ำถามส�ำหรับ
4. จัดท�ำแบบสอบถามโดยการอ้างอิงข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ และปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
ก่อนน�ำไปตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ด้วยการท�ำ
IOC กับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 ท่าน
5. น�ำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบแล้วส่งให้กับ
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบการและผู้บริหารของธุรกิจ
ออนไลน์ในประเทศไทยจ�ำนวน 397 คน ตอบแบบสอบถาม
6. เก็บข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง
7. วิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากแบบสอบถามด้วยการวิเคราะห์

ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อ
พัฒนารูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารธุรกิจออนไลน์ในยุค
เศรษฐกิจดิจิทัล
8. พัฒนา (ร่าง) รูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารธุรกิจ
ออนไลน์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
9. ประชุมสนทนากลุม่ ย่อย (Focus Group Discussion)
ผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 13 คน เพื่อตรวจสอบและพิจารณา (ให้
ความเห็นชอบ) รูปแบบสมรรถนะของผูบ้ ริหารธุรกิจออนไลน์
ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
ระยะที่ 2 จัดท�ำคูม่ อื แนวปฏิบตั กิ ารใช้รปู แบบสมรรถนะ
ของผู้บริหารธุรกิจออนไลน์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
1. สร้างคู่มือแนวปฏิบัติการใช้รูปแบบสมรรถนะของ
ผู้บริหารธุรกิจออนไลน์
2. น�ำร่างคูม่ อื ฯ ไปให้ผทู้ รงคุณวุฒิ 7 คน เพือ่ ตรวจสอบ
และพิจารณาให้ความเห็นชอบ
3. ปรับปรุงคู่มือตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
4. จัดท�ำรายงานการวิจัย
3. ผลการวิจัย
3.1 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผูเ้ ชีย่ วชาญซึง่ เป็นผูบ้ ริหารธุรกิจออนไลน์ โดยใช้การสกัด
ข้อมูลจากค�ำสัมภาษณ์ สังเคราะห์ได้ขอ้ มูลทัง้ หมด 4 ด้านหลักๆ
ได้แก่ 1) ด้านการบริหารจัดการ ซึง่ แยกเป็น 11 องค์ประกอบย่อย
2) ด้านการตลาด ซึ่งแยกเป็น 15 องค์ประกอบ 3) ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งแยกเป็น 12 องค์ประกอบ และ
4) ด้านกฎหมายและข้อก�ำหนด ซึ่งแยกเป็น 4 องค์ประกอบ
3.2 ผลการวิเคราะห์
ระดับความส�ำคัญขององค์ประกอบย่อยที่ส่งผลต่อ
สมรรถนะของผู ้ บ ริ ห ารธุ ร กิ จ ออนไลน์ โ ดยแยกตามองค์
ประกอบแต่ละด้าน โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม
โดยผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล องค์ ป ระกอบย่ อ ยของ
องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ ด้านการตลาด ด้าน
เทคโนโลยี และด้านกฎหมายและข้อก�ำหนดจะเป็นไปตาม
ตารางที่ 1–4
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อ
ระดับความส�ำคัญขององค์ประกอบย่อยที่ส่งผล
ต่อสมรรถนะของผูบ้ ริหารธุรกิจออนไลน์ดา้ นการ
บริหารจัดการ
องค์ประกอบ
การวางแผนงาน
การรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ
การตรวจสอบและ
ควบคุมคุณภาพ
การสร้างทีมงาน

ระดับความคิดเห็น
x
SD
แปลผล
4.52
0.724
มากที่สุด
4.51

0.744

มากที่สุด

4.39

0.771

มาก

4.33

0.769

มาก

4.47
4.38
4.24

0.75
0.83
0.86

มาก
มาก
มาก

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อ
ระดับความส�ำคัญขององค์ประกอบย่อยที่ส่งผล
ต่อสมรรถนะของผู้บริหารธุรกิจออนไลน์ด้าน
กฎหมายและข้อก�ำหนด
องค์ประกอบ
ความรู้เกี่ยวกับข้อก�ำหนดและ
กฎหมายทางลิขสิทธิ์
ความรูเ้ กีย่ วกับการจดทะเบียน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ระดับความคิดเห็น
x
SD
แปลผล
4.31
0.845
มาก
4.24

0.892

มาก

3.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน
เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะของผู้บริหารธุรกิจ
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับความคิดเห็นต่อระดับ ออนไลน์ ผู้วิจัยท�ำการทดสอบโดยใช้เครื่องมือทางสถิติ การ
ความส�ำคัญขององค์ประกอบย่อยที่ส่งผลต่อ ถดถอยแบบพหุคุณ (Multiple Regression) โดยผลการ
สมรรถนะของผูบ้ ริหารธุรกิจออนไลน์ดา้ นการตลาด วิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปออกมาได้ดังนี้
โดยผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลค่าสัมประสิทธิ์ (Regression
ระดับความคิดเห็น
องค์ประกอบ
Coefficient) ขององค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ ด้าน
x
SD
แปลผล
จริยธรรมและ
4.59
0.74
มากที่สุด
การตลาด ด้านเทคโนโลยี และด้านกฎหมายและข้อก�ำหนด
ความซื่อสัตย์
จะเป็นไปตามตารางที่ 5–8
ความเข้าใจในตัวสินค้า
การศึกษาคู่แข่งในตลาด
การติดตามศึกษา
พฤติกรรมของผู้บริโภค

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อ
ระดับความส�ำคัญขององค์ประกอบย่อยที่ส่งผล
ต่อสมรรถนะของผู้บริหารธุรกิจออนไลน์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์ประกอบ
การติดตามและเปิดรับ
เทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรม
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

x

ระดับความคิดเห็น
SD
แปลผล

4.45

0.804

มาก

4.34

0.818

มาก

ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธิ์ (Regression Coefficient) ส�ำหรับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อเสริมสร้างความส�ำเร็จทางการ
ประกอบธุรกิจด้านการบริหาร
Model
การตรวจสอบและ
ควบคุมคุณภาพ
การวางแผนงาน
การเปิดกว้างรับ
ฟังความคิดเห็น
ผู้อื่น
การสร้างทีม

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Std.
B
Beta
Error

t

Sig.

0.171 0.080

0.179

2.152 0.032

0.173 0.077

0.169

2.243 0.026

0.184 0.078

0.185

2.354 0.019

0.133 0.064

0.138

2.082 0.038

*p < 0.05, R2 = 0.861, R = 0.928
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ตารางที่ 6 ค่าสัมประสิทธิ์ (Regression Coefficient) ส�ำหรับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อเสริมสร้างความส�ำเร็จทางการ
ประกอบธุรกิจด้านการตลาด
Model

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Std.
B
Beta
Error

การศึ ก ษาคู ่ แ ข่ ง 0.175 0.075
ในตลาด
ความเข้าใจใน 0.187 0.072
ตัวสินค้า
การติดตามศึกษา
พฤติกรรมของ 0.178 0.070
ผู้บริโภค
*p < 0.05, R2 = 0.931, R = 0.965

t

Sig.

0.196

2.343 0.020

0.190

2.586 0.010

0.207

2.555 0.011

ตารางที่ 7 ค่าสัมประสิทธิ์ (Regression Coefficient) ส�ำหรับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อเสริมสร้างความส�ำเร็จทางการ
ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Model

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Std.
B
Beta
Error

การติดตาม
และเปิดรับ
เทคโนโลยีใหม่ 0.335 0.076
และนวัตกรรม
ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 0.226 0.074
สารสนเทศ
*p < 0.05, R2 = 0.874, R = 0.935

t

Sig.

0.364

4.433 0.000

0.250

3.042 0.003

ตารางที่ 8 ค่าสัมประสิทธิ์ (Regression Coefficient) ส�ำหรับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อเสริมสร้างความส�ำเร็จทางการ
ประกอบธุรกิจด้านกฎหมายและข้อก�ำหนด
Model

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Std.
B
Beta
Error

ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ
ข้ อ ก� ำ หนดและ 0.343 0.049
กฎหมายทาง
ลิขสิทธิ์
*p < 0.05, R2 = 0.760, R = 0.872

0.392

t

Sig.

7.002 0.000

3.4 ผลการพัฒนารูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารธุรกิจ
ออนไลน์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
จากการประชุมสนทนากลุ่มประชาวิเคราะห์ ผู้ทรง
คุณวุฒไิ ด้มคี วามเห็นเป็นเอกฉันท์ตรงกันว่ารูปแบบสมรรถนะ
ของผู้บริหารธุรกิจออนไลน์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลควรจะมี
องค์ประกอบย่อยเพิม่ เติมในหัวข้อของความซือ่ สัตย์ซงึ่ ผูว้ จิ ยั
ได้นำ� ไปเพิม่ ภายใต้องค์ประกอบด้านการตลาด และมีการเพิม่
เติมองค์ประกอบย่อยการจดทะเบียนพาณิชย์ซงึ่ จะน�ำไปเพิม่
ภายใต้องค์ประกอบด้านกฎหมายและข้อก�ำหนด ซึง่ จะส่งผล
ให้ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อสมรรถนะของ
ผู้บริหารธุรกิจออนไลน์เป็นไปตามตารางที่ 9
ตารางที่ 9 องค์ประกอบที่ส่งผลต่อสมรรถนะของผู้บริหาร
ธุรกิจออนไลน์
องค์ประกอบ
ล�ำดับ
ชื่อองค์ประกอบย่อย
สมรรถนะ
องค์ประกอบ
ที่ส่งผลต่อสมรรถนะ
ผู้บริหารธุรกิจ
ออนไลน์
1.
การรับฟังความคิดเห็นและ ด้านการบริหาร
ข้อเสนอแนะ
จัดการ
2.
การตรวจสอบและควบคุม
คุณภาพ
3.
การวางแผนงาน
4.
การสร้างทีม
1.
การติดตามศึกษา
ด้านการตลาด
พฤติกรรมของผู้บริโภค
2.
การศึกษาคู่แข่งในตลาด
3.
ความเข้าใจในตัวสินค้า
4.
จริยธรรมและความซื่อสัตย์
1.
การติดตามและเปิด
ด้านเทคโนโลยี
รับเทคโนโลยีใหม่และ
นวัตกรรม
2.
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.
ความรู้เกี่ยวกับข้อก�ำหนด ด้านกฎหมายและ
และกฎหมายทางลิขสิทธิ์ ข้อก�ำหนด
ความรู้เกี่ยวกับการ
2.
จดทะเบียนพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
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4. อภิปรายผลและสรุป
4.1 ด้านการบริหารจัดการ
ผลการวิ จั ย พบว่ า องค์ ป ระกอบย่ อ ยที่ ส ่ ง ผลต่ อ
สมรรถนะด้านการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ คือ การเปิด
กว้างรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น การตรวจสอบและควบคุม
คุณภาพ การวางแผนงาน และการสร้างทีมงาน แต่ไม่พบ
องค์ประกอบย่อยทีม่ ใี นเอกสารคูม่ อื เปิดร้านค้าออนไลน์ของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า [9] ทีก่ ล่าวถึงความขยันขันแข็ง และ
ความกล้าตัดสินใจ
ผลการวิจัยยังพบประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
1) องค์ประกอบย่อยด้านการเปิดกว้างรับฟังความ
คิดเห็นผู้อื่นนั้น เป็นองค์ประกอบที่สอดคล้องกับความเห็น
ของธนพงศ์พรรณ [10] ทีเ่ น้นความส�ำคัญของการเปิดกว้าง
รูปที่ 1 รูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารธุรกิจออนไลน์ในยุค ระดมความคิดเพื่อให้องค์กรธุรกิจส่งเสริมนวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ และยังสอดคล้องกับรูปแบบองค์กร
เศรษฐกิจดิจิทัล
ที่เหมาะสมกับความท้าทายในการบริหารองค์การในยุค
จากผลสรุปที่ได้จากการสนทนากลุ่ม ท�ำให้ได้รูปแบบ เศรษฐกิจดิจิทัลของธนัชพร และคณะ [11] ที่ให้ความส�ำคัญ
สมรรถนะของผู้บริหารธุรกิจออนไลน์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล กับการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ดังรูปที่ 1
2) องค์ประกอบย่อย ด้านการตรวจสอบและควบคุม
คุณภาพ มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของวศินี และคณะ
3.5 ผลการประเมินรูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารธุรกิจ [12] ที่ได้กล่าวถึงเรื่องการตรวจวัดผลการปฏิบัติงานของ
ออนไลน์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
ผูบ้ ริหารและบุคลากรในองค์กรเป็นปัจจัยส�ำคัญในการพัฒนา
โดยการสนทนากลุ่มด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 13 คน ธุรกิจให้ประสบความส�ำเร็จ
3) องค์ประกอบย่อย ด้านการวางแผนงาน สอดคล้อง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ ด้านการพัฒนา
บุคลากร และผู้บริหารผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ในยุค กับปัจจัยส�ำคัญในการเปลีย่ นธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจทิ ลั ของ
เศรษฐกิจดิจิทัล ในภาพรวมผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ารูปแบบ ธนพงศ์พรรณ [10] ที่ให้ความส�ำคัญกับการวางแผนอย่าง
สมรรถนะของผู้บริหารธุรกิจออนไลน์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รอบคอบ การวางกลยุทธ์และการด�ำเนินงานขององค์กรอย่าง
ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมคิดเป็นร้อยละ 98.95 ไม่แน่ใจ รอบด้าน รวมถึงสอดคล้องกับสมรรถนะด้านการบริหารใน
องค์การของวศินี และคณะ [12]
คิดเป็นร้อยละ 1.05
4) องค์ประกอบย่อย ด้านการสร้างทีมงาน ซึ่งเป็น
3.6 ผลการประเมินร่างคู่มือแนวปฏิบัติ
องค์ประกอบทีส่ อดคล้องและไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจยั
การใช้รูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารธุรกิจออนไลน์ สมรรถนะผู ้ บ ริ ห ารของธนั ช พร และคณะ [11] รวมถึ ง
ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลโดยการสนทนากลุ่มโดยผู้เชี่ยวชาญ สอดคล้องกับงานวิจยั ของณัฐวีร์ [13] และวศินี และคณะ [12]
จ�ำนวน 7 คน เห็นว่าร่างคู่มือแนวปฏิบัติการใช้รูปแบบที่ ทีม่ กี ารระบุถงึ สถาปัตยกรรมองค์กรทีต่ อ้ งมีการท�ำงานเป็นทีม
ก�ำหนดขึ้นมีความเป็นไปได้ในการน�ำไปปรับใช้
และสอดคล้องกับหนังสือของเฉินเหว่ยเรื่อง “วิเคราะห์การ
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จัดการทรัพยากรมนุษย์ของอาลีบาบา” [14] ที่กล่าวว่าหนึ่ง
ในค่านิยมที่ส�ำคัญขององค์กรคือการท�ำงานเป็นทีม

[22] และความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ระบุไว้ในงาน
วิจัยของ Abdullah และคณะ [20]

4.2 ด้านการตลาด
ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบย่อยที่ส�ำคัญมากซึ่ง
ส่งผลต่อสมรรถนะของผูบ้ ริหารธุรกิจด้านการตลาดออนไลน์
ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล มีทั้งหมด 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่
การติดตามศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค การศึกษาคูแ่ ข่งในตลาด
ความเข้าใจในตัวสินค้า และการมีจริยธรรมและความซือ่ สัตย์
ซึ่งสอดคล้องกับเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้
1) องค์ประกอบย่อย ด้านการติดตามศึกษาพฤติกรรม
ของผู้บริโภค เป็นองค์ประกอบย่อยที่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของอสิมา [15] Yan และคณะ [16] ภูรวิศร์ [17] และณัฐวีร์
[13] ที่ให้ความส�ำคัญกับการใช้ข้อมูลและการน�ำข้อมูลไปใช้
งาน โดยมีทงั้ การใช้เครือ่ งมือโซเชียลมีเดีย และเครือ่ งมือการ
เก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภค
2) องค์ประกอบย่อย ด้านการศึกษาคูแ่ ข่งในตลาด เป็น
องค์ประกอบย่อยที่สอดคล้องกับ Shifu [18] และงานวิจัย
ของรวิศ [19] ซึง่ ให้ความส�ำคัญกับการเรียนรูจ้ ากคูแ่ ข่ง ได้แก่
เรือ่ งของเทคโนโลยีทใี่ ช้ในการจัดโปรโมชันสินค้าต่างๆ การตัง้
ราคาขาย การติดต่อกับลูกค้า การบริการหลังการขาย เป็นต้น
3) องค์ประกอบย่อย ด้านความเข้าใจในตัวสินค้า ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของเสรี และชุษณา [7] ที่กล่าวว่า
รู ป แบบการตลาดที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปของการตลาด 4.0
(Marketing 4.0) จ�ำเป็นต้องมีการปรับปรุงรูปแบบการตลาด
โดยเริ่มต้นที่ผู้บริโภคและการเชื่อมโยงของผู้บริโภค รวมถึง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Abdullah และคณะ [20] ซึง่ ระบุ
ถึงความส�ำคัญการสื่อสารของข้อมูลด้านคุณภาพและราคา
ของสินค้าให้ผู้บริโภคเข้าใจและให้ความสนใจ
4) การมี จ ริ ย ธรรมและความซื่ อ สั ต ย์ ซึ่ ง เป็ น องค์
ประกอบย่อยที่ได้เพิ่มเติมมาจากข้อเสนอแนะที่ได้รับความ
เห็นชอบจากการประชุมสนทนากลุ่ม และสอดคล้องกับงาน
วิจยั อืน่ ดังนี้ สอดคล้องกับหัวข้อจรรยาบรรณในการปฏิบตั งิ าน
ที่ระบุไว้ในงานวิจัยของอารียา [21] และธนัชพร และคณะ
[11] ปัจจัยคุณธรรมน�ำชีวิตที่ได้จากงานวิจัยของศักดิ์ไทย

4.3 ด้านเทคโนโลยี
ผลการวิ จั ย พบว่ า องค์ ป ระกอบย่ อ ยที่ ส ่ ง ผลต่ อ
สมรรถนะด้านเทคโนโลยี มีทั้งหมด 2 องค์ประกอบย่อย
อันประกอบด้วยความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการติดตามและเปิดรับเทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรม ซึ่ง
ผู้บริหารธุรกิจออนไลน์ยังจ�ำเป็นต้องมีการฝึกอบรมเพิ่มเติม
ในการใช้เทคโนโลยีระบบอัจฉริยะเพื่อให้สามารถแข่งขัน
ทางธุรกิจในระดับสากลได้ซงึ่ สอดคล้องกับปัญหาทีพ่ บในงาน
วิจัยของสิทธิพล [23] ที่พบว่าบุคคลากรทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศยังขาดแคลนอยู่จ�ำนวนมากในปัจจุบัน ซึ่งผลการ
วิจัยพบว่า มีความสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้
1) องค์ประกอบย่อย ด้านความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารธุรกิจออนไลน์ มีความ
จ�ำเป็นมากซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอารียา [21] ซึ่งให้
ความส�ำคัญในเรื่องทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
กระบวนคิดในเชิงดิจทิ ลั (Digital Mindset) เนือ่ งจากจ�ำเป็น
ต้องใช้ทักษะดังกล่าวในการสื่อสารและการเก็บข้อมูลทาง
ธุรกิจ รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Burt และ Sparks
[2] ทีใ่ ห้ความส�ำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้ตามทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่
2) องค์ ป ระกอบย่ อ ย ด้ า นการติ ด ตามและเปิ ด รั บ
เทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรม ซึ่งมีความจ�ำเป็นมากเช่นกัน
ซึง่ จะสอดคล้องกับ Hussein [24] จิรสิน และคณะ [25] และ
Kerschner และ Ehlers [26] ที่แสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญ
ในการเปิดรับเทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรมมาใช้ในองค์กร
ที่จะส่งผลให้การตัดสินใจใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการพัฒนา
องค์กรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4.4 ด้านกฎหมายและข้อก�ำหนด
ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบย่อยทีส่ ง่ ผลต่อสมรรถนะ
ด้านกฎหมายและข้อก�ำหนดมีทั้งหมด 2 องค์ประกอบย่อย
อันประกอบด้วย ความรูเ้ กีย่ วกับข้อก�ำหนดและกฎหมายทาง
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ลิขสิทธิ์ และการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
1) ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารธุรกิจออนไลน์มีความ
จ�ำเป็นที่จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและข้อก�ำหนด
ทางลิขสิทธิเ์ พือ่ มิให้ถกู ฟ้องร้องในการละเมิดลิขสิทธิข์ องผูอ้ นื่
โดยอาจไม่ตั้งใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชณยุทธ [27]
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจ�ำเป็นที่ผู้บริหารธุรกิจต้องเข้าใจใน
เรื่องของขอบเขตความรู้ของกฎหมายทางลิขสิทธิ์ ซึ่งอาจจะ
แตกต่างตามพื้นที่บังคับใช้
2) นอกจากนี้ การจดทะเบียนพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ซึง่ ได้
เพิม่ เติมมาจากข้อเสนอแนะทีไ่ ด้รบั การเห็นด้วยจากการประชุม
สนทนากลุม่ และสอดคล้องกับงานวิจยั นี้ โดยเป็นส่วนหนึง่ ใน
การเพิ่มความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในธุรกิจออนไลน์ที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายและไม่มเี จตนาทีจ่ ะหลบเลีย่ งภาษีหรือมีเจตนา
ในการหลอกลวงผู้บริโภคตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้
แจ้งเตือนไว้กเ็ ป็นเรือ่ งที่ ผูบ้ ริหารธุรกิจออนไลน์ตอ้ งท�ำให้ถกู
ต้องตามกฎหมายผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ต้องด�ำเนิน
การให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับ Abdullah
และคณะ [20] ที่ระบุถึงความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการ
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยดังนี้
1. สถานประกอบการธุรกิจออนไลน์ควรน�ำผลจากการ
ศึกษาวิจยั ด้านสมรรถนะทีจ่ ำ� เป็นของผูบ้ ริหารและผูป้ ระกอบ
การธุรกิจและผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ 4 ด้าน ได้แก่
1) ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้านการตลาด 3) ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ 4) ด้านกฎหมายและข้อก�ำหนด ไปประยุกต์ใช้
ในการบริหารจัดการธุรกิจออนไลน์เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาธุรกิจให้ประสบความส�ำเร็จได้
2. หน่วยงานสถาบันศึกษา สามารถน�ำรูปแบบสมรรถนะ
ของผู้บริหารธุรกิจออนไลน์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล จากการ
ศึกษานี้ไปพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน
หรือจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้กับผู้ประกอบการหรือ
ผู้บริหารธุรกิจออนไลน์ เพื่อให้ตามทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน
3. สถานประกอบการประเภทอืน่ ควรน�ำรูปแบบสมรรถนะ
ของผู้บริหารธุรกิจออนไลน์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่ได้จาการ
วิจยั นีไ้ ปดัดแปลงหรือประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจของตนเพือ่ เพิม่
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ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการตลาด
ส�ำหรับข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป มีดังนี้
1. ควรมีการวิจัยเพิ่มเติมในเรื่องเนื้อหาของสมรรถนะ
เรือ่ งช่องทางช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-payment) รวมถึง
การค�ำนวนและบริหารอัตราแลกเปลีย่ นต่างประเทศเพือ่ ช่วย
ในการขยายตลาดพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ให้
สามารถไปเปิดตลาดยังต่างประเทศได้
2. ควรมีการวิจัยเพิ่มเติมในธุรกิจออนไลน์แบบ Peerto-Peer
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