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บทคัดย่อ
ในการพัฒนาฐานข้อมูลขององค์กรให้มีประสิทธิภาพนั้นถือเป็นส่วนส�ำคัญที่องค์กรจะต้อง
ค�ำนึงถึงเพื่อเป็นการสร้างฐานการบริหารงานที่ดีให้องค์กรก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันและ
ยังเป็นแรงกระตุน้ ในการท�ำงานของผูบ้ ริหารให้มคี วามมุง่ มัน่ ตลอดจนองค์กรมีการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนท�ำให้
ผลการด�ำเนินงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายตามที่ก�ำหนดไว้
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ศกึ ษาวิจยั ผลกระทบของการบริหารข้อมูลสมัยใหม่ทมี่ ตี อ่ ความได้เปรียบทางการ
แข่งขันของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย โดยท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยจ�ำนวน 120 คนและใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ t-test F-test (ANOVA และ MANOVA) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ
การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ
โดยสรุปการบริหารข้อมูลสมัยใหม่มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน ดังนัน้ ผูบ้ ริหารธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยควรให้ความส�ำคัญการวางแผน
พัฒนาการด�ำเนินงานด้านการบริหารข้อมูลสมัยใหม่ให้มีความสัมพันธ์กับความได้เปรียบทางการแข่งขัน
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้องค์กรเกิดการพัฒนาโดยเฉพาะด้านความก้าวหน้าในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
โดยผู้บริหารที่มีความสามารถในการบริหารข้อมูลสมัยใหม่อย่างเต็มความสามารถจะสามารถน�ำองค์กร
ไปสู่เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ได้อย่างประสิทธิภาพ และส่งผลให้องค์กรเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน
อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
ค�ำส�ำคัญ: การบริหารข้อมูลสมัยใหม่ ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ในประเทศไทย

Abstract
Organization the development quality of organization information system to gain competitive
advantage over competitors and motivate the directors to be more commitment and dedicated as
well as sustainable development in organization to achieve organizational operational goals.
Therefore, this researched in the effect of modern data management on competitive advantage
of Electronic Commerce in Thailand by compiling information from 120 Electronic Commerce
executive directors and using questionnaires as follows T-Test, F-Test (ANOVA and MANOVA) to
utilize Simple Correlation Analysis, Regression Analysis and Multiple Regression Analysis.
In conclusion, in this research has explained that modernized information management
has positive relations and effects on competitive advantage of Electronic Commerce in Thailand.
Consequently, Electronic of Commerce executives need to focus on implementation plan and develop
information management related to competitive advantage of Electronic Commerce in order to
succeed and progress Electronic Commerce company in Thailand. The extensive executives have
the ability to fully manage modern information. It can be able to bring the organization to the
goals set effectively.
Keywords: Modern Data Management, Competitive Advantage, Electronic Commerce in Thailand
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บทน�ำ

การแพร่หลายของเทคโนโลยีในการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านอินเตอร์เน็ตก�ำลังก้าวเข้ามามี
บทบาทส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบันอย่างมาก เนื่องจากมีการเชื่อมโยงกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการซือ้ ขายสินค้าและบริการ นัน่ คือ ผูผ้ ลิต ผูซ้ อื้ ผูข้ าย ผูก้ ระจายสินค้า และกระบวนการทางธุรกิจ
ต่างๆ เข้าด้วยกันโดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยง ซึ่งถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการด�ำเนินธุรกิจและทั้งเป็นการเข้ามาพลิกรูปแบบของการท�ำธุรกิจในรูปแบบเดิมๆ พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีคอมเมิร์ช (Electronic Commerce : E-commerce) คือ การค้าขายผ่านทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วโดย มีการอาศัยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเป็นพื้นฐานในการ
สนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆมีผลให้การปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ การบริหารข้อมูลจึงเข้า
มามีบทบาทในการจัดการฐานข้อมูลพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ปจั จุบนั (จีราภรณ์ สุธมั มสภา : 2558)เนือ่ งจาก
ด้านฐานข้อมูลที่ได้มานั้นยังเป็นข้อมูลดิบหรือเดิมที่ยังต้องได้รับการพัฒนาที่จะส่งผลต่อการบริการธุรกิจ
ดังประเด็นส�ำคัญต่างๆ ดังต่อไปนี้
การบริหารข้อมูลสมัยใหม่ (Modern Data Management) เป็นการวางแผนจัดการฐานข้อมูลทีด่ จี าก
ข้อมูลเดิมที่ได้มาสร้างให้เกิดความแปลกใหม่ เพื่อน�ำเสนอข้อมูลให้เกิดความก้าวหน้าผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงด้านการจัดการข้อมูลที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นของกิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่งโดยการสังเกต การจดบันทึก การสัมภาษณ์และการออกแบบข้อมูลที่ได้มานั้นยังคงเป็นข้อมูลดิบ
ไม่สามารถทีจ่ ะน�ำมาใช้ในการตัดสินใจในการกระท�ำเชิงการจัดการและข้อมูลทีร่ วบรวมมามักจะไม่มกี ารจัด
ระเบียบอาจจะยังมีการซ�ำ้ ซ้อนของมูลหรือข้อมูลชนิดเดียวกันอาจจะขัดแย้งกันได้ โดยทีอ่ งค์กรจะต้องมีการ
วางแผนในการจัดการบริหารฐานข้อมูลทีด่ ี จะได้ประโยชน์จากข้อมูลทีจ่ ดั เรียบเรียงไว้ (จรัส อติวทิ ยาภรณ์,
2553, น.97-98)
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) เสนอกลยุทธ์ทั่วไปในการแข่งขัน
แบ่งได้ดังนี้ ด้านการเป็นผู้น�ำทางด้านต้นทุนรวม (Low-Cost leadership) ธุรกิจที่ใช้กลยุทธ์นี้ด�ำเนินการ
ทุกอย่างเพื่อให้ผลิตสินค้าและบริการมีต้นทุนที่ต�่ำที่สุด ด้านการสร้างความแตกต่าง (Differentiation)
ธุรกิจทีใ่ ช้กลยุทธ์นจี้ ะต้องคิดหาความแตกต่างในตัวสินค้าไม่ให้ซำ�้ กับสินค้าอืน่ ในตลาดหรือต้องมีนวัตกรรม
ใหม่ๆ มาน�ำเสนอท�ำให้สนิ ค้าดูโดดเด่นกว่าสินค้าคูแ่ ข่งในตลาด และด้านการมุง่ ตลาดเฉพาะส่วน (Focus
or Niche Market) เป็นเหมือนกับการก�ำหนดกลุม่ เป้าหมายให้เล็กลงเพือ่ จะได้ทำ� การตลาดได้อย่างเข้าถึง
พฤติกรรมของลูกค้า (ธนวรรณ แสงสุวรรณ, 2549, น.56, ยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพันธ์ 2549, น.108, ยุทธนา
ธรรมเจริญ, 2546, น.89-91, อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า 2546, น.18 และอุไรวรรณ แย้มนิยม 2546, น. 56)
จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ศึกษาวิจัยผลกระทบการบริหารข้อมูล
สมัยใหม่ที่มีต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อทดสอบว่าการบริการข้อมูลสมัยใหม่ที่ส่งผลให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยหรือไม่อย่างไร โดยท�ำการรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยสามารถน�ำไปใช้เพื่อเป็นข้อมูลส�ำคัญ
ในการก�ำหนดการบริหารข้อมูลสมัยใหม่และความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
เพือ่ เป็นข้อสนเทศในการปรับปรุงวางแผนการด�ำเนินการธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์และเพือ่ เป็นข้อสนเทศ
ที่สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของการบริหารข้อมูลสมัยใหม่ที่เปลี่ยนไปจะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จของ
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาการบริหารข้อมูลสมัยใหม่ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
3. เพือ่ ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารข้อมูลสมัยใหม่กบั ความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ของผู้บริหารพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
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4. เพื่อทดสอบผลกระทบการบริหารข้อมูลสมัยใหม่ที่มีต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
5. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารข้อมูลสมัยใหม่ของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ที่มี
รูปแบบธุรกิจประเภทธุรกิจ ภูมิภาคที่ตั้ง จ�ำนวนพนักงานในปัจจุบัน ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ
รายได้เฉลี่ยต่อปี และต้นทุนในการด�ำเนินการแตกต่างกัน
6. เพือ่ เปรียบเทียบความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
ที่มีรูปแบบธุรกิจ ประเภทธุรกิจ ภูมิภาคที่ตั้ง จ�ำนวนพนักงานในปัจจุบัน ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ
รายได้เฉลี่ยต่อปี และต้นทุนในการด�ำเนินการแตกต่างกัน

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

การวางแผนจัดการฐานข้อมูลทีด่ จี ากข้อมูลเดิมทีไ่ ด้มาสร้างความแปลกใหม่เพือ่ น�ำเสนอข้อมูลให้
เกิดความก้าวหน้า ผลักดันให้เกิดการเปลีย่ นแปลงด้านการบริหารข้อมูลทีเ่ ชือ่ มโยงต่อเนือ่ งกัน ข้อมูลทีไ่ ด้
มานัน้ ยังคงเป็นข้อมูลดิบไม่สามารถทีจ่ ะน�ำมาใช้ในการตัดสินใจในการกระท�ำเชิงการบริหารข้อมูลยังมีการ
ซ�ำ้ ซ้อนของข้อมูลหรือข้อมูลชนิดเดียวกันอาจจะขัดแย้งกันได้และเพือ่ ให้เกิดการบริหารข้อมูลทีเ่ ป็นปัจจุบนั
จะต้องมีการวางแผนในการจัดการบริหารฐานข้อมูลทีด่ ซี งึ่ ความสามารถแยกเป็น 4 ประเภท (รจนา ล้าเลิศ,
2551) การเข้าถึงข้อมูล (Ability to Access Data) ระบบทีส่ ร้างขึน้ เพือ่ จัดการกับข้อมูลให้เป็นระบบจะได้นำ� ไปเก็บ
รักษา เรียกใช้ หรือน�ำมาปรับปรุงให้ทนั สมัยได้งา่ ยขึน้ ปัจจุบนั ธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มกี ารแข่งขันอย่าง
รุนแรง เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการบริหารจัดการในด้านต่างๆ รวมไปถึงการบริหารข้อมูล
สมัยใหม่ในยุคที่ข้อมูลมีความส�ำคัญต่อการตัดสินใจ ซึ่งองค์กรมีการน�ำการบริหารข้อมูลสมัยใหม่เข้า
มาใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถท�ำให้การปฏิบัติงานมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของธุรกิจได้ โดยการบริหารข้อมูลสมัยใหม่ต้องให้ความส�ำคัญในการแสดงผลข้อมูลเพื่อให้
สามารถแปลงผลข้อมูลได้อย่างถูกต้องจึงจะสามารถกระจายข้อมูลไปยังส่วนงานต่างๆ โดยควบคุมข้อมูล
ให้มีความถูกต้องอยู่เสมอ การต้องรักษาระบบความปลอดภัยของข้อมูล (Security of the Data) ข้อมูล
ที่จัดเก็บไว้จะต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการจารกรรมข้อมูล เมื่อมีการน�ำคอมพิวเตอร์
และระบบข้อมูลสารสนเทศเข้ามาใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศขององค์กรก็เปลี่ยนรูปแบบไป
ข้อมูลและสารสนเทศจะถูกเก็บเป็นไฟล์มีการจัดท�ำระบบข้อมูลส่วนกลางขององค์กรเพื่อให้การน�ำข้อมูล
ไปใช้งานง่ายและสะดวกมากขึ้น เมื่อระบบเสียหายหรือไม่สามารถท�ำงานได้ตามปกติเวลาและค่าใช้จ่าย
ที่ต้องใช้ในการแก้ปัญหาก็สูงตามไปด้วย นอกจากนี้เมื่อทุกคนทั้งในและนอกองค์กรสามารถเข้าถึงระบบ
ข้อมูลได้โดยผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นเหตุให้ระบบข้อมูลถูกบุกรุกจากผูไ้ ม่ประสงค์ดไี ด้งา่ ย
นอกจากนี้ระบบคอมพิวเตอร์ยังต้องเผชิญกับภัยคุกคามต่างๆได้ง่ายกว่าข้อมูลในรูปแบบเอกสารอีกด้วย
ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขในอนาคตได้
(Changes of Edit in the Future) เนือ่ งจากข้อมูลทีว่ า่ งไว้อาจจะต้องมีการเปลีย่ นแปลงตามสถานการณ์จงึ
ท�ำให้ตอ้ งมีการจัดระเบียบข้อมูล แก้ไขข้อมูลพร้อมทัง้ จัดหาข้อมูลมาเพิม่ เติม ปัจจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้บูรณาการเข้าสู่ระบบธุรกิจดังนั้นองค์กรที่จะอยู่รอดและมีพัฒนาการต้องสามารถปรับตัวและจัดการ
กับเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยหัวข้อนี้จะกล่าวถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะมีผลต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ในอนาคตเพื่อให้ผู้บริหารในฐานะหัวใจส�ำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศอาจท�ำให้เทคโนโลยีที่กล่าวถึงในที่นี้ล้าสมัยได้
ในระยะเวลาอันรวดเร็วดังนั้นจึงมีความจ�ำเป็นที่ผู้บริหารที่สนใจจะต้องศึกษาติดตามความเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา (ไพโรจน์ ภัทรนากุล, 2552, น.38) และด้านการจัดเก็บข้อมูลที่ต้องมีการจัดแบ่งเป็นส่วน
(Relational Database) เพื่อง่ายแก่การปรับปรุงข้อมูล ลักษณะการจัดการฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ส่วนต่อ
ประสานผู้ใช้หรือตัวเชื่อมผู้ใช้อุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ผู้บริหาร จ�ำเป็น
ต้องรูเ้ กีย่ วกับลักษณะของข้อมูลทีจ่ ะน�ำไปใช้โปรแกรมการจัดการและข้อจ�ำกัดการใช้โปรแกรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ ช่วยเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน ในการประกอบการทางด้าน
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เศรษฐกิจการค้าและการอุตสาหกรรมให้เป็นสัดเป็นส่วนจึงจ�ำเป็นต้องหาวิธีในการเพิ่มผลผลิตลดต้นทุน
และเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางานคอมพิวเตอร์และระบบสือ่ สารเข้ามาช่วยทาให้เกิดระบบอัตโนมัติ (โกศล
ดีศิลธรรม, 2554, น.98)
ส�ำหรับการก�ำหนดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันนั้นคงไม่มีสูตรส�ำเร็จแต่ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงให้
ทันเหตุการณ์ของผูบ้ ริหารและการแก้ไขสถานการณ์ให้ทนั ต่อการรับรูข้ องผูบ้ ริโภค การก�ำหนดกลยุทธ์เพือ่
การแข่งขันนั้นการเป็นผู้น�ำทางด้านต้นทุนรวม (Low-Cost Leadership) ธุรกิจที่ใช้กลยุทธ์นี้จะด�ำเนินการ
ทุกอย่างเพือ่ ให้การผลิตสินค้าและบริการมีตน้ ทุนต�ำ่ ทีส่ ดุ ประโยชน์คอื สามารถน�ำเสนอราคาทีต่ ำ�่ กว่าคูแ่ ข่ง
ในท้องตลาดได้อกี ครัง้ หากเกิดความรุนแรงด้านสงครามราคาก็ยงั สามารถยืนหยัดในตลาดได้เนือ่ งจากมี
ความได้เปรียบจากต้นทุนทีต่ ำ 
�่ ทุกวันนีก้ ารแข่งขันไม่เพียงแต่แพร่หลายแต่เพิม่ ความรุนแรงขึน้ ทุกๆปีบริษทั
ในอเมริกายุโรปและญีป่ นุ่ ยังย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศทีม่ ตี น้ ทุนการผลิตต�ำ่ และน�ำสินค้าราคาถูกออก
สู่ท้องตลาด (ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ, 2549, น.56) การสร้างความแตกต่าง (Differentiation)
ธุรกิจที่ใช้กลยุทธ์นี้จะต้องคิดหาความแตกต่างในตัวสินค้าไม่ให้ซ�้ำกับสินค้าอื่นในตลาดหรือต้องมีนวัตกร
รมใหม่ๆมาน�ำเสนอท�ำให้สินค้าดูโดดเด่นกว่าสินค้าคู่แข่งในตลาด ส�ำหรับแหล่งที่มาของความแตกต่าง
นั้นเกิดจากความเร็วความน่าเชื่อถือการบริการการออกแบบลักษณะของสินค้าและบริการ เทคโนโลยี
บุคลิกภาพขององค์กรและความสัมพันธ์กับลูกค้า ความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพประสิทธิภาพ นวัตกรรม
และการตอบสนองความต้องการของลูกค้า (พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, 2553, น.90) และการมุ่งตลาดเฉพาะ
ส่วน (Focus or Niche Market) เป็นเหมือนกับการก�ำหนดกลุม่ เป้าหมายให้เล็กลงเพือ่ จะได้ทำ� การตลาดได้
อย่างเข้าถึงพฤติกรรมของลูกค้า การทีบ่ ริษทั เข้าใจลูกค้าของตัวเองได้อย่างแท้จริงและสามารถคาดคะเน
ความต้องการในอนาคตของลูกค้าได้ยอ่ มท�ำให้องค์กรสามารถขายสินค้าได้อย่างต่อเนือ่ งเกิดพฤติกรรมซือ้
ซ�้ำไปเรื่อยๆจนเกิดความภักดีในที่สุด หากบริษัทประสบความส�ำเร็จกับกลุ่มเป้าหมายที่แคบลงมาท�ำให้
บริษทั สามารถขยายกลุม่ เป้าหมายต่อได้ในอนาคตตัวอย่างการท�ำตลาดมุง่ เฉพาะส่วน เช่น สินค้าส�ำหรับ
คนท้องและสินค้าส�ำหรับคนอ้วน ฯลฯ (Porter, 1980, p.157)

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

1. ขอบเขตของการวิจัย
1.1. ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ผู้บริหารธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ในประเทศไทยจ�ำนวน 5,979 ราย (กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์, 31 ธันวาคม 2558)
1.2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ในประเทศไทยจ�ำนวน 400 ราย ก�ำหนดค่าดังกล่าวโดยเปิดตาราง Krejcie และ Morgan (อ้างในบุญชม
ศรีสะอาด, 2545, น. 40-41) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)
1.3. พื้นที่ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
1.4. ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวันที่ 6 พฤษภาคม – 16 กันยายน 2559
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่ ได้สร้างตามวัตถุประสงค์และ
กรอบแนวคิดที่ก�ำหนดขึ้นโดยแบ่งออกเป็น 4 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จ�ำนวน 7 ข้อ โดยครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับเพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาประสบการณ์ในการท�ำงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และต�ำแหน่งงานใน
ปัจจุบัน
ตอนที่ 2 ข้อมูลทัว่ ไปของธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จ�ำนวน 6 ข้อโดยครอบคลุมข้อมูลเกีย่ วกับรูปแบบธุรกิจ ประเภท
ธุรกิจ ภูมิภาคที่ตั้งจ�ำนวนพนักงาน ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ รายได้จากการด�ำเนินงาน และ
งบประมาณที่ใช้ในการลงทุน
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารข้อมูลสมัยใหม่ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใน
ประเทศไทยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ�ำนวน 16 ข้อ โดย
ครอบคลุมการบริหารข้อมูลสมัยใหม่ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลจ�ำนวน 4
ข้อ ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจ�ำนวน 4 ข้อ ด้านความเปลีย่ นแปลงแก้ไขในอนาคตได้จำ� นวน
4 ข้อ และด้านการจัดการข้อมูลที่จัดเก็บต้องมีการจัดแบ่งเป็นสัดส่วนจ�ำนวน 4 ข้อ
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกีย่ วกับความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ในประเทศไทย ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจยั เรือ่ งการบริหารข้อมูลสมัยใหม่ทมี่ ตี อ่ ความได้เปรียบทางการแข่งขันขงธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ในประเทศไทย มีขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัยดังนี้
3.1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารข้อมูลสมัยใหม่ที่มีต่อความได้
เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยเพื่อน�ำมาเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม
3.2. น�ำผลของการศึกษาตามข้อ 1 มาสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น
4 ตอนโดยพิจารณาเนื้อหาให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายและสมมุติฐานของการวิจัย
3.3. น�ำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมความถูกต้องของการใช้ภาษา และครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัย เพื่อน�ำมา
ปรับปรุงแก้ไขตามอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แนะน�ำ
3.4. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แนะน�ำแล้วเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัย
3.5. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญแล้วน�ำเสนออาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์
พิจารณาอีกครั้ง
3.6. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
6.1.1 น�ำแบบสอบถามที่แก้ไขตามผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะไปทดลองใช้ (Try-out) กับ
ผู้บริหารธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 30 คน
6.1.2 การหาค่าอ�ำนาจจ�ำแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ (Discriminant Power) โดยใช้
เทคนิค Item-total Correlation ซึง่ การบริหาข้อมูลสมัยใหม่มคี า่ อ�ำนาจจ�ำแนก (r) อยูร่ ะหว่าง 0.655 – 0.890
และความได้เปรียบทางการแข่งขันมีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.762 – 0.934 ซึ่งสอดคล้อง
กับ Nunnally (1978) ได้น�ำเสนอว่า ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ถือว่ารายข้อของ
แบบสอบถามมีความสอดคล้องกันระหว่างรายข้อของแบบสอบถามกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด
6.1.3 การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability Test) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา(Alpha Coefficient) ตามวิธขี องครอนบาค (Cronbach) ซึง่ การบริหารข้อมูลสมัยใหม่มคี า่ สัมประสิทธิ์
แอลฟาอยู่ระหว่าง 0.801 – 0.847 และความได้เปรียบทางการแข่งขันมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาอยู่ระหว่าง
0.836 – 0.918 ซึ่งสอดคล้องกับNunnallyและ Bernstein (1994) ได้น�ำเสนอว่าค่า Alpha มากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.8 แสดงว่า ความเที่ยงตรงของข้อค�ำถามอยู่ในระดับดี
3.7. น� ำ ผลที่ ไ ด้ จ ากการตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบสอบถามเสนออาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์อกี ครัง้ เพือ่ ปรับปรุงแก้ไขตามค�ำแนะน�ำแล้วจัดท�ำเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพือ่ น�ำไปใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป
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1. ผู้บริหารธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
ผู้บริหารธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 30 - 40 ปี
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือต�ำ่ กว่า ประสบการณ์ในการทางานมากกว่า 15 ปี รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต�่ำกว่า 50,000 บาท ต�ำแหน่งงานปัจจุบันต�ำแหน่งอื่นๆ เช่น ผู้จัดการทั่วไป ผู้ช่วย
ผู้จัดการทั่วไป เลขานุการ เป็นต้น ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นบริษัทจ�ำกัด
ประเภทธุรกิจธุรกิจกับผู้บริโภคภูมิภาคที่ตั้งภาคกลางจ�ำนวนพนักงานในปัจจุบัน 10-30 คน ระยะเวลาใน
การประกอบธุรกิจมากกว่า 15 ปี รายได้เฉลี่ยต่อปีมากกว่า 20,000,000 บาทต้นทุนในการด�ำเนินงาน
มากกว่า 5,000,000 บาท
2. การบริหารข้อมูลสมัยใหม่ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
จากการศึกษา พบว่า ผู้บริหารธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในแห่งประเทศไทย มีความคิดเห็น
ด้วยเกีย่ วกับการบริหารข้อมูลสมัยใหม่โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
ทุกด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล เช่น กิจการให้ความส�ำคัญกับการก�ำหนดการออกแบบ
ข้อมูลของกิจการเพือ่ ก่อให้เกิดความส�ำเร็จทีก่ ำ� หนดไว้ กิจการส่งเสริมให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการก�ำหนด
การออกแบบของกิจการเพื่อให้เข้าใจตรงกันและสามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
กิจการ กิจการมุ่งเน้นในการก�ำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน
ในวางแผนระบบข้อมูล และกิจการมุ่งมั่นให้พนักงานเข้าใจถึงหลักการบริหารข้อมูลในปัจจุบัน เพื่อ
ให้การก�ำหนดการออกแบบข้อมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เช่น
กิจการให้ความส�ำคัญกับการวางแผนการป้องกันระบบข้อมูลให้ปลอดภัยเพื่อให้ผลการด�ำเนินงานเป็น
ไปตามเป้าหมาย กิจการยึดมั่นในกระบวนการและวิธีการท�ำงานตามขั้นตอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการด�ำเนินงานมากยิง่ ขึน้ กิจการส่งเสริมให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการวางแผน การป้องกันการศูนย์หาย
ของข้อมูลเพื่อให้เกิดความหลากหลายในการวางแผนการปฏิบัติงาน และกิจการสนับสนุนให้พนักงาน
แสดงความคิดเห็นในการปฏิบตั งิ านเพือ่ ปรับปรุงและพัฒนากิจการให้มคี ณ
ุ ภาพยิง่ ขึน้ ด้านการเปลีย่ นแปลง
ข้อมูลในอนาคตได้ เช่น กิจการมุ่งเน้นในการปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อให้สะดวกและง่ายต่อ
การตรวจสอบความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน กิจการให้ความส�ำคัญกับข้อมูลในปัจจุบันเพื่อให้ส่งผลต่อ
ข้อมูลต่อในอนาคตเพือ่ ให้ผลงานทีอ่ อกมามีคณ
ุ ภาพ กิจการมุง่ มัน่ ในการจัดท�ำแผนการตรวจสอบ ติดตาม
และปรับปรุงแก้ไขผลการด�ำเนินงานเพื่อให้การด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพในอนาคต และกิจการส่งเสริม
ให้มีการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานเพื่อให้สะดวกต่อการด�ำเนินงานและเพื่อการตรวจสอบที่รวดเร็ว
และด้านการจัดเก็บข้อมูลแบ่งเป็นสัดส่วน เช่น กิจการมุ่งเน้นในการประเมินผลการปฏิบัติงานจากการ
แบ่งสัดส่วนของข้อมูลเป็นหมวดหมู่ กิจการให้ความส�ำคัญกับการประเมินผลการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ ง
และเป็นระบบเพือ่ ให้พนักงานได้ปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสามารถแบ่งสัดส่วนของข้อมูล
ได้อย่างถูกต้องและเกิดการพัฒนาตลอดเวลา กิจการสนับสนุนให้มีการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศจากให้
เป็นปัจจุบันและน�ำมาใช้ในการบริหารจัดการอยู่เสมอ เพื่อให้กิจการได้ข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย และ
กิจการส่งเสริมให้ทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็น
2.1 ด้านความสามารถในการเข้าถึงข้อ มู ล เช่ น กิ จ การให้ ความส� ำ คั ญกั บ การก� ำ หนด
การออกแบบข้อมูลของกิจการเพื่อก่อให้เกิดความส�ำเร็จที่ก�ำหนดไว้ กิจการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วน
ร่วมในการก�ำหนดการออกแบบของกิจการเพื่อให้เข้าใจตรงกันและสามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของกิจการ กิจการมุง่ เน้นในการก�ำหนดมาตรฐานการปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้เป็นรูปแบบมาตรฐาน
เดียวกันในวางแผนระบบข้อมูล และกิจการมุง่ มัน่ ให้พนักงานเข้าใจถึงหลักการบริหารข้อมูลในปัจจุบนั เพือ่
ให้การก�ำหนดการออกแบบข้อมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.2 ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เช่น กิจการให้ความส�ำคัญกับการวางแผน
การป้องกันระบบข้อมูลให้ปลอดภัยเพื่อให้ผลการด�ำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย กิจการยึดมั่น
ในกระบวนการและวิธีการท�ำงานตามขั้นตอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานมากยิ่งขึ้น
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กิจการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการวางแผนการป้องกันการศูนย์หายของข้อมูลเพื่อให้เกิด
ความหลากหลายในการวางแผนการปฏิบัติงาน และกิจการสนับสนุนให้พนักงานแสดงความคิดเห็นใน
การปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนากิจการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
2.3 ด้านการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในอนาคตได้ เช่น กิจการมุ่งเน้นในการปฏิบัติงานตั้งแต่ต้น
จนจบเพือ่ ให้สะดวกและง่ายต่อตรวจสอบความก้าวหน้าในการปฏิบตั งิ าน กิจการให้ความส�ำคัญกับข้อมูล
ในปัจจุบันเพื่อให้ส่งผลต่อข้อมูลต่อในอนาคตเพื่อให้ผลงานที่ออกมามีคุณภาพ กิจการมุ่งมั่นในการจัด
ท�ำแผนการตรวจสอบ ติดตามและปรับปรุงแก้ไขผลการด�ำเนินงานเพื่อให้การด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพ
ในอนาคต และกิจการส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานเพื่อให้สะดวกต่อการด�ำเนินงาน
และเพื่อการตรวจสอบที่รวดเร็ว
2.4 ด้านการจัดเก็บข้อมูลแบ่งเป็นสัดส่วน เช่น กิจการมุง่ เน้นในการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
จากการแบ่งสัดส่วนของข้อมูลเป็นหมวดหมู่ กิจการให้ความส�ำคัญกับการประเมินผลการปฏิบตั งิ านอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบเพื่อให้พนักงานได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแบ่ง
สัดส่วนของข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเกิดการพัฒนาตลอดเวลา กิจการสนับสนุนให้มีการปรับปรุงข้อมูล
สารสนเทศให้เป็นปัจจุบันและน�ำมาใช้ในการบริหารจัดการอยู่เสมอ เพื่อให้กิจการได้ข้อมูลสารสนเทศ
ที่ทันสมัย และกิจการส่งเสริมให้ทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็นและอภิปรายผลจากการประเมินร่วมกันเพื่อ
ความก้าวหน้าของกิจการต่อไป
3. ความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
จากการศึกษา พบว่า ผู้บริหารธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยมีความคิดเห็นด้วย
เกีย่ วกับความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
ทุกด้านได้แก่ ด้านการเป็นผูน้ ำ� ทางด้านต้นทุนรวม เช่น กิจการสามารถลดค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงานลงได้
อย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ กิจการมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากมีการบริหาร
ข้อมูลสมัยใหม่ กิจการสามารถลดต้นทุนในสัดส่วนที่ไม่จ�ำเป็นหรือปรับเปลี่ยนการบริหารด้านการผลิต
ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กิจการสามารถลดความซ�้ำซ้อนหรือการกระท�ำที่เปล่าประโยชน์ส่งผลให้มี
ผลการด�ำเนินงานที่ดีอย่างสม�่ำเสมอ ด้านการสร้างความแตกต่าง เช่น กิจการสามารถน�ำรสนิยมของ
ผูบ้ ริโภคมาปรับใช้ในการสร้างความแตกต่างได้และปรับปรุงการบริการให้มคี ณ
ุ ภาพอย่างต่อเนือ่ ง กิจการ
มีการพัฒนาคุณภาพการบริการแก่ลูกค้าสร้างความแปลกใหม่ในการโฆษณา พึ่งพาความทันสมัยของ
อิเล็กทรอนิกส์ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ กิจการสามารถแสวงหาลูกค้า
รายใหม่และเอาใจใส่ลกู ค้าเก่าควบคูก่ นั ไปอย่างต่อเนือ่ ง และกิจการสามารถปรับตัวและเปลีย่ นแปลงเพือ่
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลา และด้านการมุง่ ตลาดเฉพาะส่วนกิจการสามารถเจาะ
กลุม่ ลูกค้าเป้าหมายได้ดว้ ยค่าใช้จา่ ยทีต่ ำ�่ และมีสว่ นแบ่งการตลาดทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง กิจการสามารถ
ก�ำหนดกลุ่มสินค้าเพื่อผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มและพัฒนาทักษะของพนักงานอย่างสม�่ำเสมอเพื่อมุ่งสู่การเป็น
ผูน้ ำ� ในการให้บริการแก่ลกู ค้า กิจการสามารถด�ำเนินงานทีเ่ หมาะสมเพือ่ น�ำเสนอเป้าหมายทีช่ ดั เจน เจาะจง
ในกลุ่มลูกค้าต้องการบริโภค และกิจการสามารถพัฒนาทักษะในการท�ำงานเป็นทีมของพนักงานเพื่อการ
เชื่อมโยงกระบวนการท�ำงานของแต่ละฝ่ายให้ข้าถึงลูกค้ามากยิ่งขึ้น
3.1 ด้านการเป็นผูน้ ำ� ทางด้านต้นทุนรวม เช่น กิจการสามารถลดค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงาน
ลงได้อย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ กิจการมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากมี
การบริหารข้อมูลสมัยใหม่ กิจการสามารถลดต้นทุนในสัดส่วนที่ไม่จ�ำเป็นหรือปรับเปลี่ยนการบริหาร
ด้านการผลิตได้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ กิจการสามารถลดความซ�ำ้ ซ้อนหรือการกระท�ำทีเ่ ปล่าประโยชน์
ส่งผลให้มีผลการด�ำเนินงานที่ดีอย่างสม�่ำเสมอ
3.2 ด้านการสร้างความแตกต่าง เช่น กิจการสามารถน�ำรสนิยมของผู้บริโภคมาปรับใช้ใน
การสร้างความแตกต่างได้เพื่อน�ำมาวิเคราะห์และปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง กิจการ
มีการพัฒนาคุณภาพการบริการแก่ลูกค้าสร้างความแปลกใหม่ในการโฆษณา พึ่งพาความทันสมัยของ
อิเล็กทรอนิกส์ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ กิจการสามารถแสวงหาลูกค้า
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รายใหม่และเอาใจใส่ลูกค้าเก่าควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง และกิจการสามารถปรับตัวและเปลี่ยนแปลง
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลา
3.3 ด้านการมุง่ ตลาดเฉพาะส่วนกิจการสามารถเจาะกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายได้ดว้ ยค่าใช้จา่ ยที่
ต�่ำและมีส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กิจการสามารถก�ำหนดกลุ่มสินค้าเพื่อผู้บริโภคเฉพาะ
กลุม่ และพัฒนาทักษะของพนักงานอย่างสม�ำ่ เสมอ การเป็นผูน้ ำ� ในการให้บริการแก่ลกู ค้า กิจการสามารถ
ด�ำเนินงานที่เหมาะสมเพื่อน�ำเสนอเป้าหมายที่ชัดเจนเจาะจงในกลุ่มลูกค้าต้องการบริโภค และกิจการ
สามารถพัฒนาทักษะในการท�ำงานเป็นทีมของพนักงานเพื่อการเชื่อมโยงกระบวนการท�ำงานของแต่ละ
ฝ่ายให้เข้าถึงลูกค้ามากยิ่งขึ้น
3.4 การบริหารข้อมูลสมัยใหม่มีความสัมพันธ์และผลกระทบกับความได้เปรียบทางการ
แข่งขันของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย การบริหารข้อมูลสมัยใหม่ มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกับความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยรวม และตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ค่าความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันโดยรวม (CA) ได้แก่ การบริหารข้อมูลสมัยใหม่ ด้านการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ในอนาคต (CEF) ซึ่งสามารถเขียนสมการ ได้ดังนี้
CA = 1.492 + 0.568CEF
เมื่อพิจารณาสมการพยากรณ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันเป็นรายด้าน พบว่า
1. ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้านการเป็นผู้นาด้านต้นทุน
LCL = 1.006 + 0.624CEF
2. ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้านการสร้างความแตกต่าง
DFT = 1.128 + 0.672RD
3. ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้านการมุ่งตลาดเฉพาะส่วน
FC = 1.369 + 0.629RD

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะส�ำหรับการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. ผู้บริหารธุรกิจพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยควรให้ความส�ำคัญกับระบบการบริหาร
ข้อมูลสมัยใหม่ในทุกๆด้านโดยเฉพาะด้านการควบคุมข้อมูลและให้ความส�ำคัญกับด้านอืน่ ๆด้วย เช่น ด้าน
การรวบรวมข้อมูลและด้านการประมวลผลข้อมูลโดยมีการน�ำข้อบังคับและข้อปฏิบตั ขิ องการควบคุมระบบ
ฐานข้อมูลมาใช้ในองค์กรเพราะองค์ประกอบเหล่านีจ้ ะช่วยให้การจัดท�ำฐานข้อมูลมีความถูกต้องน�ำไปใช้ใน
การควบคุมและวางแผนการด�ำเนินงานในอนาคตน�ำมาซึง่ ความได้เปรียบในการแข่งขันและมีประโยชน์ตอ่
ความส�ำเร็จขององค์กร
2. ผู้บริหารธุรกิจพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ควรน�ำการควบคุมการบริหารข้อมูลสมัยใหม่ซึ่งได้แก่
ควบคุมทั่วไปในระบบฐานข้อมูลและการควบคุมระบบงานมาใช้ในองค์กร เพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงานให้ระบบฐานข้อมูลความส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
3. ผูบ้ ริหารธุรกิจพาณิชอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนให้บคุ ลากรในองค์กรตระหนักถึงการมีทกั ษะของ
ระบบฐานข้อมูลทีด่ เี ช่นความถูกต้องความสมบูรณ์ความสอดคล้องและความทันเวลาของการบริหารข้อมูล
สมัยใหม่ เพือ่ การมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และน�ำมาซึง่ ประโยชน์สงู สุดต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
4. ผูบ้ ริหารธุรกิจพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ควรให้ความส�ำคัญกับการประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลโดยมี
การควบคุมระบบแฟ้มข้อมูลในกระบวนการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลผลข้อมูลเพือ่ ให้การบริหารข้อมูล
สมัยใหม่เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมและสะท้อนถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ
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ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบหรือปัจจัยด้านอื่นๆที่มีต่อประสิทธิภาพการบริหาร
ข้อมูล เช่น ความเชี่ยวชาญในการจัดการข้อมูลความเป็นมืออาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพการวางแผน
การด้านเทคโนโลยีเทคนิคการจัดการข้อมูลและการทางานแบบเชิงรุกเป็นต้น
2. ควรมีการศึกษาองค์ประกอบอื่นๆ เช่น ความพร้อมของระบบเครือข่ายความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรเป็นต้นที่เป็นตัวผลักดันให้ระบบการบริหารข้อมูลสมัยใหม่ที่จะท�ำให้เกิดความส�ำเร็จของ
องค์กรเพื่อให้ผลการวิจัยมีความละเอียดและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจให้
สามารถเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันได้
3. ควรศึกษาสมรรถนะการบริหารข้อมูลสมัยใหม่ที่มีต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันกับกลุ่ม
ตัวอย่างอื่นๆเช่นลูกค้าของประเภทธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ลูกค้าทั่วไป เป็นต้น เพื่อเปรียบเทียบว่า
มีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรซึ่งอาจท�ำให้งานวิจัยมีประสิทธิผลและสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้
ตรงตามเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
4. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเพิ่มเติมควบคู่ไปกับการศึกษาเชิงปริมาณเกี่ยวกับสมรรถนะ
การบริหารข้อมูลสมัยใหม่ของผู้บริหารธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ได้รายละเอียดของปัจจัยที่
ก่อให้เกิดสมรรถนะการบริหารข้อมูลสมัยใหม่เพิ่มเติม เช่น การสังเกตการณ์ร่วมกับการสัมภาษณ์การท�ำ 
Focus Group และสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้การศึกษามีเนื้อหาที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
5. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาการบริหารข้อมูลสมัยใหม่ในด้านปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อ
การด�ำเนินงานของธุรกิจรวมทั้งหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ตรงประเด็นเพื่อผลักดันส่งเสริมให้องค์กร
ประสบความส�ำเร็จและเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันในอนาคต
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