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บทที่ 1 

บทนำ 

1.1 ท่ีมาและความสำคัญของป5ญหา 

วิสาหกิจชุมชน เป0นการพัฒนารูปแบบของธุรกิจจากการรวมกลุ=มของชุมชนเพื่อพัฒนารูปแบบ

สินคAาและบริการสู=รูปแบบเชิงพาณิชยE ที่มีการรวมตัวของกลุ=มคนที่สนใจในรูปแบบสินคAาหรือบริการท่ี

คลAายกัน ดAวยศักยภาพของความคิดและภูมิปMญญาชาวบAานที่มีการถ=ายทอดจากรุ=นสู=รุ =น และส่ังสม

ประสบการณE ลองผิด ลองถูก ทำใหAผลิตภัณฑEของวิสาหกิจชุมชนมีคุณภาพ และสามารถสรAางผลกำไรเชิง

พาณิชยEในการเลี้ยงตนเองและชุมชน ซึ่งครอบคลุมดAานการพัฒนาผลิตภัณฑE ภูมิปMญญา การใชAทรัพยากร

ชุมชน รวมถึงการพัฒนาระบบการตลาด  (ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน กองส=งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

กรมส=งเสริมการเกษตร,2562) โดยมี พรบ. ส=งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ในการส=งเสริมและพัฒนา

ความสามารถของวิสาหกิจชุมชนตั้งแต=ระดับปฐมภูมิจนถึงการสรAางความเขAมแข็งใหAกับชุมชน ทั้งการวิจัย 

การพ่ึงพาตนเอง เทคโนโลยี คุณภาพ การผลิต การจัดการและการตลาดใหAมีประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน 

ดAวยกระแสการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจที่เขAาสู=รูปแบบการส่ือสารผ=านสื่อดิจิทัล ดAวยการสื่อสาร

รูปแบบใหม=ดAวยอุปกรณEมือถือผ=านเครือข=ายอินเทอรEเน็ตที่มีความรวดเร็วและทันสมัย ทำใหAรูปแบบการ

สื่อสารเชิงพาณิชยEไดAเปลี่ยนแปลงไปสู=รูปแบบดิจิทัลมากขึ้น ทั้งรูปแบบการขายออนไลนEผ=านตลาดกลาง

อิเล็กทรอนิกสE พาณิชยEอิเล็กทรอนิกสE สื่อสังคมออนไลนEที่สามารถสรAางช=องทางการตลาดไดAง=ายขึ้น ที่ไม=

ตAองใชAเทคนิคยุ=งยาก ทำใหAผูAประกอบการเริ่มปรับใชAเครื่องมือสื่อสารผ=านการสื่อสารการตลาดดAวยส่ือ

สังคมออนไลนE และสื่อออนไลนEต=าง ๆ เพื่อสรAางการรับรูA การประชาสัมพันธE การสั่งซื้อ และการนำเสนอ

สินคAาใหม= ๆ ใหAผูAซื้อ โดยมีมูลค=าการขายออนไลนEของกลุ=มผูAประกอบการ SMEs ในปi 2560 เป0นรAอยละ 

65.35 จากการขายส ินค Aาและบร ิการออนไลนEก ับผ ู Aบร ิ โภคในกร ุงเทพฯและปร ิมณฑล ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ รAอยละ 11.88 ภาคเหนือ รAอยละ 10.89 ภาคกลาง รAอยละ 8.91 และภาคใตA รAอย

ละ 2.97 (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสE, 2562) ถึงแมAว=าวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย=อม 

(SMEs) คือ ฐานรากสำคัญของเศรษฐกิจของชาติ แต= สังคมไทยตAองการวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กขนาดจ๋ิว 

(SMCEs Small and Micro Community Enterprises) ที ่เขAมแข็งเพื ่อทำใหAฐานรากที่แข็งแกร=งและ

ม่ันคง (เสรี พงศEพิศ, 2561) 

การสรAางช=องทางการตลาดรูปแบบใหม= เป0นการขยายการสรAางตลาดสำหรับผูAบริโภคในวิสาหกิจ

ชุมชนเป0นแนวทางในการสรAางความสำเร็จทั้งผลตอบแทนที่เป0นตัวเงินและไม=เป0นตัวเงิน (ธวัชชัย พินิจ

ใหม= และคณะ ,2560, สุภาวดี พนักอำพล และคณะ,2561) การสรAางฐานลูกคAา และกลุ=มลูกคAาเป�าหมาย 

เพ่ือรับคำส่ังซ้ือและส=งมอบสินคAาเป0นแนวทางหน่ึงในการสรAางความเขAมแข็งและความพรAอมในการแข=งขัน

ของวิสาหกิจชุมชน (อุทัย ปริญญาสุทธินันทE, 2560)  การใชAสื่อสังคมออนไลนEมีความสำคัญในการเพ่ิม
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ยอดขายและขยายฐานลูกคAาที่สามารถสรAางความสามารทั้งผลตอบแทนดAานการเงินและไม=ใช=การเงิน 

สามารถปรับกระบวนการสื่อสารกับลูกคAา รวมถึงการสรAางแบรนดEใหAกับวิสาหกิจชุมชน (ภัทรวรรณ สม

ประสงคE. ,2558, Budiarto et al.,2018) แต=วิสาหกิจชุมชนส=วนใหญ=ยังมีรายไดAของชุมชนยังในระดับ

ปานกลาง เนื่องจากปMญหาดAานการตลาดที่ยังไม=สอดคลAองกับรูปแบบการตลาดในปMจจุบัน (พัฒนEกมล 

อ=อนสำลี, 2563) 

 

จากแนวคิดวิสาหกิจชุมชนในมุมมองการปฏิบัติการของแกAวตา โรหิตรัตนะ นอกจากการสรAาง

ความแตกต=าง ตAนทุนต่ำแลAว การตอบสนองที ่รวดเร็วตามความตAองการลูกคAาที ่รวดเร็ว หรือมี

ความสามารถในการปรับกระบวนการผลิต เพื่อใหAเหมาะสมกับความตAองการของตลาดที่มีการปรับตัว

ตลอดเวลา ดAวยวงจรชีวิตผลิตภัณฑE ตั้งแต=การแนะนำ เจริญเติบโต อิ่มตัว และถดถอย ชุมชนตAองมีการ

พัฒนาผลิตภัณฑEใหม=อย=างต=อเน่ืองเพ่ือใหAสามารถเพ่ิมยอดขาย ตลอดจนเพ่ือเป0นการพัฒนาใหAผลิตภัณฑEท่ี

เสนอขายมีคุณลักษณะที่สมบูรณEและใชAงานที่หลากหลาย (แกAวตา โรหิตรัตนะ,2562) การปรับตัวของ

ผูAประกอบการธุรกิจดAวยการใชAสื่อสังคมออนไลนE  มุ=งเนAนดAานการตลาด จึงส=งผลต=อความสามารถของ

ธุรกิจ เพิ่มการเขAาถึงขAอมูล ลดตAนทุน การบริการลูกคAา ในการการพัฒนาความสามารถของธุรกิจ (Ainin, 

et al., 2015, Parveen, Jaafar, and Ainin, S. ,2016, Lekmat, Selvarajah, และ Hewege,2018) โดย

ปMจจัยที่ส=งผลต=อการปรับใชAเทคโนโลยีสารสนเทศมีทั้งปMจจัยภายในดAานความรูAของผูAประกอบการ และ

ปMจจัยภายนอกจากสภาพแวดลAอมทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย=างยิ่งพฤติกรรมของผูAบริโภค (Budiarto, et 

al., 2018) และเทคโนโลยีท่ีมีการปรับเปล่ียนอย=างรวดเร็ว  

จากความสำคัญดังกล=าว ทำใหAผูAวิจัยสนใจการปรับใชAพาณิชยEดิจิทัลที่ส=งผลต=อความสำเร็จของ

วิสาหกิจชุมชน ในประเทศไทยเพื่อเป0นแนวทางการวิเคราะหEสภาพแวดลAอมทางธุรกิจในปMจจุบันที่มี

ผลกระทบต=อความอยู=รอดของวิสาหกิจชุมชนจากพลวัตการเปลี่ยนแปลงและความอยู=รอดของวิสาหกิจ

ชุมชนภายใตAการขับเคลื่อนธุรกิจในรูปแบบดิจิทัล และการพัฒนาประเทศสู=ดิจิทัลและการพัฒนาวิสาหกิจ

ชุมชนสู=การเติบโตทางธุรกิจท่ีเขAมแข็งต=อไป 

 

1.2 วัตถุประสงค=ของงานวิจัย  

2.1 เพ่ือศึกษาความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน ในประเทศไทยในการปรับใชAพาณิชยEดิจิทัล 

2.2 เพื่อศึกษาปMจจัยท่ีส=งผลต=อการปรับใชAรูปแบบพาณิชยEดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชน ในประเทศ

ไทย 

2.3 เพื่อศึกษาถึงปMจจัยทางตรงและทางอAอมที่มีผลกระทบต=อการปรับใชAพาณิชยEดิจิทัลและ

ความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน ในประเทศไทย 
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H1 (+) 

H3 

H5  (+) 

H4 (+) 

H1 (+) 

 

1.3 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

  

 

 

ภาพท่ี 1.1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 

H1: บริบทดAานองคEกรของวิสาหกิจชุมชนส=งผลต=อการปรับใชAรูปแบบพาณิชยEดิจิทัล 

H2: บริบทดAานเทคโนโลยี ส=งผลต=อการปรับใชAพาณิชยEดิจิทัล 

H3: บริบทดAานสภาพแวดลAอมของวิสาหกิจชุมชนส=งผลต=อการปรับใชAพาณิชยEดิจิทัล 

H4: บริบทดAานองคEกรของวิสาหกิจชุมชนส=งผลต=อความสำเร็จของธุรกิจ 

H5: การปรับใชAรูปแบบพาณิชยEดิจิทัลส=งผลต=อความสำเร็จของธุรกิจ 

 

1.5 ประโยชน=ท่ีคาดวKาจะไดMรับ 

1.5.1 เพ่ือเป0นแนวทางในการปรับตัวของวิสาหกิจชุมชนสู=การเปล่ียนแปลงรูปแบบธุรกิจท่ีไดAรับ

ผลกระทบจากสภาพแวดลAอมธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลง 

1.5.2 เพ่ือเป0นแนวทางในการพัฒนารูปแบบธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนท่ีสอดคลAองกับกระแสการ

เปล่ียนแปลงดAานพาณิชยEดิจิทัลท่ีสรAางความสำเร็จใหAกับวิสาหกิจชุมชน 

1.5.3 เพ่ือเป0นตัวแบบในการพัฒนาความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนดAวยการปรับใชAรูปแบบ

พาณิชยEดิจิทัล 

H2 (+) 
การปรับใช) 

รูปแบบพาณิชย0ดิจิทัล 

ดิจิทัล 

ชย#ดิจิทัล 

 

ความสำเร็จของธุรกิจ 

บริบทของวิสาหกิจชุมชน 

(Organizational Context) 

 

บริบทของสภาพแวดล8อม 

(Environmental Context) 

บริบทของเทคโนโลยี 

(Technological Context) 

ดิจิทัล 

ชย?ดิจิทัล 

 H3 (+) 
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1.6 ขอบเขตของการวิจัย 

1.6.1 ขอบเขตดAานประชากรและตัวอย=าง คือ วิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย  

1.6.2 ขอบเขตดAานตัวแปร  

ตัวแปรอิสระ ไดAแก=  บริบทของเทคโนโลยี บริบทขององคEกรวิสาหกิจชุมชน บริบทของ

สภาพแวดลAอมทางธุรกิจ  

ตัวแปรกลาง ไดAแก=  การปรับใชAพาณิชยEดิจิทัล 

ตัวแปรตาม  ไดAแก=  ความสำเร็จทางธุรกิจ 

1.6.3 ขอบเขตดAานสถานที่ คือ วิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ โดยใชAรายชื่อวิสาหกิจชุมชนจาก

ขAอมูลกลุ=มทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน   

1.6.4 ระยะเวลาในการดำเนินวิจัย 12 เดือน เน่ืองจากสถานการณEการแพร=ระบาดไวรัสโควิด-

19 ทำใหAการดำเนินการล=าชAากว=ากำหนด 

 

1.7 นิยามศัพท=เฉพาะ 

พาณิชยEดิจิทัล เป0นรูปแบบการทำธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนเพื่อสรAางการรับรูA การขายสินคAา การ

ติดต=อประสานงาน การสรAางความสัมพันธEกับลูกคAา ทั้งสื่ออินเทอรEเน็ตผ=านเว็บไซตE สื่อสังคมออนไลนE 

รวมถึงรูปแบบดิจิทัลผ=านอุปกรณEเคลื่อนท่ี ท่ีมีขอบเขตมากกว=ารูปแบบพาณิชยEอิเล็กทรอนิกสEแบบเดิม 

ดAวยความสามารถการติดต=อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

รูปแบบธุรกิจวิสาหกิจชุมชน คือ การใชAโมเดลแม=แบบธุรกิจ (Business Model Canvas) 

ประกอบดAวยการสรAางและดำเนินธุรกิจดAวย 9 ปMจจัย ไดAแก= การสรAางคุณค=า กลุ =มลูกคAา การสรAาง

ความสัมพันธE ช=องทางการสื่อสาร กิจกรรมหลัก ทรัพยากรหลัก พันธมิตร กระแสรายไดA และโครงสรAาง

ตAนทุน รวมถึงการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนเพ่ือใหAเกิดรายไดA 

การปรับใชAพาณิชยEดิจิทัล คือ ความสามารในการใชAสื่อดิจิทัลเพื่อสรAางการรับรูA การดำเนินการใชA

พาณิชยEดิจิทัลในการขายสินคAาการติดต=อสื่อสารกับลูกคAาของวิสาหกิจชุมชน  ดAวยประสบการณE การใชA

งานและการปรับใหAเหมาะสมกับวิสาหกิจชุมชนในรูปแบบดิจิทัลท้ังอินเทอรEเน็ต ส่ือสังคมออนไลนE 

ความสำเร็จของธุรกิจ คือการวัดประสิทธิภาพของธุรกิจดAวยการวัดผลเชิงดุลยภาพ (Balanced 

Scorecard) ดAานมุมมองการเงิน ดAานลูกคAา ดAานกระบวนการภายใน ดAานการเรียนรูAและเติมโต 
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บทที่ 2 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข8อง 

 

ผู%วิจัยได%ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข%องท่ีเก่ียวข%องกับการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน 

และปIจจัยท่ีเก่ียวข%องท้ังภายในและภายนอกวิสาหกิจชุมชน ปIจจัยในการปรับใช% และความสำเร็จของ

วิสาหกิจชุมชน รวมถึงงานวิจัยตQาง ๆ ท่ีเก่ียวข%องดังน้ี 

 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับวิสาหกิจชุมชน 

พระราชบัญญัติสQงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 เพื่อให%มีการสQงเสริมความรู%และภูมิปIญญา

ท%องถิ่น การสร%างรายได% การชQวยเหลือซึ่งกันและกัน การพัฒนาความสามารถในการจัดการ และการ

พัฒนารูปแบบวิสาหกิจชุมชมเพื่อชุมชนพึ่งตนเองได% และพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให%มีความเข%มแข็ง 

พร%อมการแขQงขันในอนาคต รวมถึงพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสูQการเป]นผู%ประกอบการในระดับสูงตQอไป 

วิสาหกิจชุมชน คือ กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค%า การให%บริการ หรือการอื่น ๆ ท่ี

ดำเนินการโดยคณะบุคคลท่ีมีความผูกพัน มีวิถีชีวิตรQวมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกลQาว ไมQวQาจะ

เป]นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไมQเป]นนิติบุคคล เพื่อสร%างรายได%และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว 

ชุมชนและระหวQางชุมชน (กรมสQงเสริมการเกษตร, 2548) 

วิสาหกิจชุมชน วQาคือ การประกอบการเพื่อการจัดการทุนของชุมชน โดยคนในชุมชนอยQาง

สร%างสรรคcเพื่อตอบสนองการพึ่งพาตนเองและความพอเพียงของครอบครัวและชุมชน  (เสรี พงศcพิศ, 

2562 )  

วิสาหกิจชุมชน หมายถึง   การประกอบการ ซึ่งรวมถึงกระบวนการคิด การจัดการผลผลิต และ

ทรัพยากรทุกขั ้นตอน โดยภูมิป IญญาขององคcกรชุมชนหรือเครือขQายองคcกรชุมชน เพื ่อพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคมและการเรียนรู%ของชุมชน ซึ่งมิได%มีเปeาหมายเพียงเพื่อสร%างกำไรทางการเงินเพียงอยQาง

เดียว แตQรวมถึงกำไรทางสังคม ได%แกQ ความเข%มแข็งของชุมชนและความสงบสุขของสังคมด%วย (วิชิต นันท

สุวรรณ อ%างถึงใน ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน, 2562)    

กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค%า การให%บริการหรือการอื่น ๆ ที่ดำเนินการโดย คณะ

บุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตรQวมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกลQาว ไมQวQาจะเป]นนิติบุคคล ใน

รูปแบบใดหรือไมQเป]นนิติบุคคล เพื่อสร%างรายได%และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและ

ระหวQางชุมชน ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑcที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ฉะนั้นหมายความวQา การจะเป]น

วิสาหกิจชุมชนเพื่อขอรับการสนับสนุน สQงเสริมตามพ.ร.บ.ฉบับนี้ได%นั้น วิสาหกิจชุมชนนั้นต%องมีลักษณะ
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ตามความข%างต%น  (พระราชบัญญัติสQงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ) ประเภทการประกอบการของ

วิสาหกิจชุมชน 1)การผลิตสินค%า  2) การให%บริการ 3) สถาบันเกษตร 

วิสาหกิจชุมชน คือ การผลิตสินค%า การให%บริการ หรือกิจการอื่น ๆ ที่ดำเนินการโดยคณะ

บุคคลกลุQมคนที่มีความผูกพัน หรือมีวิถีชีวิตรQวมกัน และรวมตัวประกอบกิจการทั้งที่เป]นนิติบุคคลหรือไมQ

เป]นนิติบุคคล เพื ่อสร%างกำไรทางการเงิน และกำไรทางสังคม โดยมีการจัดการทุนของชุมชน คือ 

ทรัพยากร ผลผลิต ความรู% ภูมิปIญญาท%องถิ่น วัฒนธรรม และสังคมภายในชุมชน เพื่อการพึ่งตนเอง 

(จินตนา กาญจนวิสุทธ์ิ, 2562) 

อุทัย ปริญญาสุทธินันทc (2560) ได%กลQาวถึง “วิสาหกิจชุมชน” ปริทรรศนcในการแขQงขันทาง

ธุรกิจ  โดยการจัดการวิสาหกิจชุมชน หมวดหนึ่งคือ การบริหารจัดการด%านการตลาดและลูกค%า เป]นการ

กำหนดกลุQมต%องมีแผนการตลาดที่สอดคล%องกับความต%องการของลูกค%ากลุQมเปeาหมาย มีระบบรับคำสั่งซ้ือ

กับลูกค%าเพื่อให%มั ่นใจ ในการสQงมอบสินค%า โดยมีแผนในปn 2564 ในการสร%างวิสาหกิจชุมชนมีความ

เข%มแข็งพ่ึงพาตนเองได% และมีความพร%อมในการแขQงขันทางการค%า  

ธวัชชัย พินิจใหมQ และคณะ (2560). การพึ ่งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษา 

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรพื้นบ%านนาโพธิ์ ตำบลทQาแร%ง อำเภอบ%านแหลม จังหวัดเพชรบุรี. แบQงเป]น

การพึ่งพาทางเศรษฐกิจ ทั้งด%านเงินทุน รายได% การลดต%นทุน การใช%วัตถุดิบ การลดคQาใช%จQาย ด%าน

ทรัพยากรธรรมชาติ การคัดเลือกวัตถุดิบ การวางแผนการผลิต ศูนยcการเรียนรู% ด%านจิตใจ คุณธรรม ความ

มุQงมั่น เสียสละ ด%านสังคม ด%านสวัสดิการและเครือขQายตQาง ๆ โดยมีข%อเสนอแนะในการขยายการสร%าง

การตลาดผQานส่ือสังคม เพ่ือขยายชQองทางและการจำหนQายผลิตภัณฑcสำหรับผู%บริโภค 

สุพจนc อินหวQาง และกัญญามน อินหวQาง. (2558). แนวทางการพัฒนาเครือขQายของผู%นำกลุQม

วิสาหกิจชุมชน ประเภทสินค%าเกษตรกรรมจังหวัดพิษณุโลก ได%แกQ การจัดหาและแบQงปIนแหลQงวัตถุดิบท่ีใช%

ในการผลิต การใช%แรงงานและอุปกรณcการผลิตรQวมกัน การสร%างชQองทางการตลาดเพื่อการจัดจำหนQาย

สินค%าและบริการรQวมกัน เพื่อเข%าสูQกระบวนการพัฒนาเครือขQายของผู%นำวิสาหกิจชุมชนสินค%าเกษตรกรรม 

จังหวัดพิษณุโลก 

วิสาหกิจชุมชน จึงเป]นการรวมตัวกันของกลุQมทุนชุมชนเพ่ือหาทางสQงเสริมคุณภาพของชุมชน 

ด%วยการพัฒนาสินค%า บริการ หรือทรัพยากรของชุมชนเพื่อให%เกิดมูลคQาเชิงพาณิชยc โดยเป]นกลุQมธุรกิจ

ขนาดเล็กเพ่ือสร%างรายได% และความย่ังยืนของชุมชน 

 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับพาณิชย;ดิจิทัล (Digital Commerce)  

ธุรกิจพาณิชยcอิเล็กทรอนิกสc (e-Commerce) หมายถึง ธุรกิจท่ีมีการขายสินค%าหรือบริการ

ให%ลูกค%าผQานทางอินเทอรcเน็ต หรือการท่ีลูกค%าสQงคำส่ังซ้ือจองสินค%าหรือบริการผQานทางอินเทอรcเน็ต (ผQาน

หน%าเว็บไซตc หรือทางอีเมล)  (สำนักงานพัฒนาธุรรรมอิเล็กทรอนิกสc, 2562) 



 7 

พาณิชยcดิจิทัล (Digital Commerce) คือการท่ีลูกค%าซื ้อสินค%าหรือเลือกใช%บริการผQาน

รูปแบบปฏิสัมพันธcด%วยประสบการณcของลูกค%าเอง ท้ังบุคคล กระบวนการ เทคโนโลยี ท่ีนำเสนอท้ังเน้ือหา 

การวิเคราะหc ข%อเสนอและกิจกรรมสQงเสริมทางการตลาด ราคา การได%มาและการรักษาลูกค%า รวมถึงการ

สร%างประสบการณcที่ดีสำหรับลูกค%าในทุกจุดขาย (Touch Point) ในเส%นทางการซื้อสินค%าของลูกค%า 

(Customer buying journey) ทั ้งสื ่อสังคมออนไลนc สื ่อค%นหา โทรศัพทcมือถือและชQวงทางอื ่น ๆ  

(Gartner, 2019) 

Leeraphong, Atchara and Papasratorn, Borworn.(2018) ได%ศึกษารูปแบบธุรกิจและ

ธุรกรรมในการใช%ส่ือสังคมออนไลนcแบบผู%บริโภคกับผู%บริโภค ของประเทศไทย พบวQา รูปแบบธุรกิจของส่ือ

สังคมออนไลนcเชิงพาณิชยcแบบผู %บริโภคกับผู %บริโภค มีกระบวนการประกอบด%วย การโฆษณา 

(advertising) การค%นหาข%อมูล (searching) การเจรจาตQอรอง (negotiation) การสั่งซื้อ (ordering) การ

ชำระเงิน (payment) การสQงสินค%า (delivery) ซึ่งพบวQารูปแบบธุรกิจแบบพาณิชยcสื ่อสังคมออนไลนc 

(C2C s-commerce) 6 รูปแบบ ได%แกQ การใช%สื่อสังคมออนไลนcแบบร%านค%าปลีก (S-retailing) การใช%ส่ือ

สังคมออนไลนcแบบตลาดเจาะจง (S-specific market) การใช%สื่อสังคมออนไลนcแบบสั่งสินค%าลQวงหน%า (S-

preorder) การใช%สื ่อสังคมออนไลนcแบบประมูล (S-auction) การใช%สื ่อสังคมออนไลนcแบบประมูล

ย%อนกลับ (S-reverse auction) การใช%ส่ือสังคมออนไลนcแบบพอรcทัล (S-portal) 

พาณิชยcดิจิทัล คือ การนำเสนอผลิตภัณฑc ผQานหน%าเว็บไซตc การซื้อสินค%า การแนะนำสินค%า 

และการนำเสนอสินค%าเฉพาะบุคคล (Polk, 2015;   ซึ่งเป]นการพาณิชยcที่รวมถึง เว็บไซตc โทรศัพทcมือถือ

และชQองทางสื ่อสังคมการใช%สื ่อสังคมออนไลนc เกม การทQองเว็บ การซื้อสินค%าออนไลนc (Akhlaq & 

Ahmed, 2015) 

พาณิชยcดิจิทัล จึงเป]นรูปแบบการทำธุรกิจเพื ่อสร%างการรับรู % การขายสินค%า การติดตQอ

ประสานงาน การสร%างความสัมพันธcกับลูกค%า ทั้งสื่ออินเทอรcเน็ตผQานเว็บไซตc สื่อสังคมออนไลนc รวมถึง

รูปแบบดิจิทัลผQานอุปกรณcเคลื่อนที่ที่มีขอบเขตมากกวQารูปแบบพาณิชยcอิเล็กทรอนิกสcแบบเดิม ด%วย

ความสามารถการติดตQอส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

2.3 รูปแบบและการดำเนินธุรกิจ 

โมเดลธุรกิจ (business model) คือการประสานกันขององคcประกอบเพื่อสร%างและนำเสนอ

คุณคQาดังน้ี (Kangermann, Osterle, and Jordan, 2015)  

 การนำเสนอคุณคQาให%ลูกค%า (Customer value proposition) ลูกค%ากลุQมเปeาหมาย ความ

รับผิดชอบตQอลูกค%า และสร%างความพึงพอใจและตอบสนองตQอความต%องการจากปIญหาตQาง ๆ 
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 รูปแบบผลกำไร (Profit formula)  รูปแบบรายได% (revenue model) โครงสร%างต%นทุน 

(cost structure) ผลตQาง (Margin model)  ความเร็วในการจัดสรรทรัพยากร (resource velocity)  

 แหลQงทรัพยากรหลัก (Key resource) การสร%างมูลคQาด%วยการนำเสนอคุณคQาสำหรับลูกค%า 

ได%แกQ คน เคร่ืองมือ เทคโนโลยี คูQค%า ตราสินค%า เป]นต%น 

 กระบวนการหลัก (Key process) ประกอบด%วยกฎ การวัดผล บรรทัดฐานด%านพฤติกรรมท่ี

สร%างคุณคQาในการซ้ือซ้ำของผู%บริโภคท่ีสามารถวัดได% 

โมเดลธุรกิจจึงเป]นการกำหนดคุณคQาขององคcกรที่สร%างผลกำไรด%วยการนำสQงคุณคQาให%กับ

ลูกค%าขององคcกร 

รูปแบบธุรกิจ (ภานุ ลิมมานนทc, 2555) คือการนำเอาความคิดใหมQ ที่หลากหลายมาพัฒนา

และทำให%เกิดรูปธรรม จนสามารถดำเนินการให%เกิดผลสำเร็จ แนวคิดพื้นฐานของการสร%างโมเดลธุรกิจ 

คือ การสร%างสินค%าหรือบริการขึ้นมาเพื่อขายให%ลูกค%าและสร%างผลกำไร สิ่งสำคัญคือ ต%องการทราบวQาเรา

ทำธุรกิจอะไร (What?: What is your business ?) เราจะทำธุรกิจอยQางไร (How?:How to do the 

business) ลูกค%าของเราคือใคร (Who ?: Who is your customer) เปeาหมายของเราการทำธุรกิจคือ

อะไร (Goals ,Business Model, Goal, Strategic)  

องคcประกอบของรูปแบบธุรกิจ คือการนำเสนอคุณคQาสำหรับผู%บริโภคในรูปแบบตQาง ๆ โดย

บางธุรกิจสามารถมีได%หลายรูปแบบ ดังน้ี 

1) การสQงมอบคุณคQา (Value Proposition) ของ ผลิตภัณฑc สินค%า หรือบริการ ไปสูQลูกค%า

โดยสินค%าหรือบริการของธุรกิจสามารถสร%างอรรถประโยชนc (Utility) หรือสามารถตอบสนองความพึง

พอใจ (Satisfaction) ให%กับลูกค%า  

2) การแบQงสQวนทางการตลาด (Market Segment) เพ่ือหากลุQมลูกค%าท่ีเหมาะสม 

3) ชQองทางจัดจำหนQาย (Distribution Channels) ท่ีสร%างความสะดวกให%กับลูกค%าเปeาหมาย 

4) วิธีการสร%างความสัมพันธcระหวQางธุรกิจกับลูกค%า (Customer Relationship) ที่แตกตQาง

กันในตลาด 

5) การจัดสรรทรัพยากรอยQางมีคุณภาพ (Value Configurations) ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร 

เงินทุน บุคลากร เพ่ือสร%างคุณคQาของธุรกิจให%เป]นท่ียอมรับของลูกค%า 

6) ความสามารถหรือความชำนาญพิเศษ (Core Capability) 

7) การมีเครือขQายหุ%นสQวนในการสร%างธุรกิจ (Partner Network) เชQน ผู%ผลิตสินค%า ผู%พัฒนา

และวิจัยในการสร%างคุณคQาของธุรกิจ อยQางมีประสิทธิภาพ 
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8) เครือขQายทางการค%า (Commercialize Network) เครือขQายความรQวมมือระหวQางธุรกิจ

กับธุรกิจ เชQน Supplier, Dealer, Distributor, Retailer เป]นต%น 

9) โครงสร%างต%นทุน (Cost Structure) คQาใช%จQายท่ีเกิดในการดำเนินการธุรกิจ 

10) การสร%างรูปแบบการหารายได%ธุรกิจ (Revenue model) 

รูปแบบธุรกิจจึงเป]นวิธีการที่ได%มาซึ่งรายได%ในธุรกิจ ด%วยการสร%างรายได%จากการขายสินค%า คQาบริการ คQา

เชQา คQาที่ปรึกษา คQาโฆษณา คQาขนสQง เป]นต%น โดยมีการนำเสนอคุณคQาที่สอดคล%องกับความต%องการของ

กลุQมผู%บริโภค 

โมเดลธุรกิจจึงเป]นการกำหนดคุณคQาขององคcกรท่ีสร%างผลกำไรด%วยการนำสQงคุณคQาให%กับ

ลูกค%าขององคcกร โดย Tidd and Bessant (2014) ได%นำเสนอกรอบของรูปแบบธุรกิจในการสร%างคุณคQา 

(Value Creation) ด%วยการนำเสนอคุณคQา (Value Proposition) ด%วยคุณคQาท่ีมอบให%กับลูกค%า (What is 

value?)  จากผู%จัดหา (Supplier) (Who?) ดำเนินกิจกรรมท่ีสร%างคุณคQา (How?) เพ่ือนำเสนอคุณคQาไปยัง

ลูกค%ากลุQมเปeาหมาย (by whom?) 

รูปแบบธุรกิจ (Business Model) เป]นรูปแบบการนำเสนอคุณคQา ของผลิตภัณฑc และบริการ

ในรูปแบบตQาง ๆ โดยความหมายทั่วไป ตามแนวคิดของ Alexander Osterwalder และ Yves Pigneur 

(2010) วิธีการที่องคcกรใช% เพื่อสร%าง สQงมอบ และคงไว%ซึ่งคุณคQา โดยจำแนกรูปแบบเป]น 9 องคcประกอบ 

ได%แกQ  

กลุQมลูกค%า (Customer Segment) คือกลุQมลูกเปeาหมายที่ธุรกิจให%ความสนใจโดยเป]นการ

จำแนกกลุQมลูกค%าให%เหมาะสมกับกลยุทธcเปeาหมายขององคcกรที่ผQานการวิเคราะหcเพื่อแยQงสQวนแบQงทาง

การตลาดและการวางตำแหนQงธุรกิจที่เหมาะสมทั้งการใช%งานและเชิงอารมณcที่ตอบสนองความต%องการ

ของลูกค%า และสอดคล%องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงและแนวโน%มพฤติกรรมผู%บริโภคที่มีการปรับเปลี่ยน

อยQางรวดเร็ว ท่ีไมQสามารถจำแนกลุQมลูกค%าตามลักษณะทางประชากรศาสตรcได%อยQางเดียว 

การนำเสนอคุณคQา (Value Propositions)  การเป]นการสร%างข%อเสนอด%านประโยชนcที่จะ

มอบให%กับลูกค%า เพื่อแก%ปIญหา หรือเพื่อทำให%งานของลูกค%าสำเร็จตามความต%องการ เพื่อหาเหตุผลวQา

ทำไมลูกค%าถึงต%องซ้ือสินค%า เม่ือเปรียบเทียบกับคูQแขQงขัน มีปIจจัยใดบ%างมาสนับสนุน 

ชQองทาง (Channels)  เป]นชQองทางที่จะนำเสนอคุณคQาให%กับลูกค%า ทั้งชQองทางกายภาพหรือ

ออฟไลนcผQานหน%าร%านค%าจริง ชQองทางผQานออนไลนcทั้งเว็บไซตc สื่อสังคมออนไลนc หรือชQองทางอื่นที่ลูกค%า

สามารถเข%าถึงและรับรู%คุณคQาของสินค%าท่ีธุรกิจนำเสนอ (Touch Point)  

ความสัมพันธcกับลูกค%า (Customer Relationships) เป]นการสร%างความสัมพันธcกับลูกค%า

ผQานชQองทางตQาง ๆ เชQน การรับประกันสินค%า การบริการหลังการขาย การให%บริการสQวนลด เป]นต%น 
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กระแสรายได% (Revenue Streams)  รายได%ที่ได%จากลูกค%า ซึ่งมีหลายชQองทางตามรูปแบบ

ธุรกิจที่นำเสนอลูกค%า เชQน รายได%จากการใช%งาน รายได%จากคQาธรรมเนียม รายได%จากการขายสินค%า 

รายได%จากการเชQาใช%พ้ืนท่ี เป]นต%น 

ทรัพยากรหลัก (Key Resources) คือทรัพยากรหลักที่สร%างคุณคQาให%กับลูกค%าและสนับสนุน

กิจกรรมหลักขององคcกรเพ่ือสร%างความแตกตQางและความสามารถหลักขององคcกร 

กิจกรรมหลัก (Key Activities) คือกิจกรรมหลักที่สร%างคุณคQาให%กับลูกค%า โดยกิจกรรมต%องมี

ความสามารถหลักขององคcกรที่ยากจะเลียนแบบได% เพื่อสร%างความแตกตQางด%านคุณคQา กิจกรรมที่สร%าง

คุณคQาให%กับองคcกร โดยสามารถใช%แนวทางของการสร%างคุณคQา (Value Chain) จากการวิเคราะหc

กิจกรรมตQาง ๆ ที่สร%างความสามารถหลักขององคcกร (Core Competency) ด%วยความแตกตQางเชิงความ

ได%เปรียบการแขQงขันอยQางมีนัยสำคัญ มีความโดดเดQนและไมQเหมือนองคcกรอ่ืน มีการรับรู%คQานิยมรQวมกันท้ัง

องคcกร ยากที่จะเลียนแบบได% ซึ่งเป]นการผสมผสานเทคโนโลยี กระบวนการ และแนวทางที่เหมาะสมของ

องคcกร 

พันธมิตรหลัก (Key Partners) คูQค%าเพื่อลดความเสี่ยงขององคcกร หรือการหาทรัพยากรจาก

ภาพนอกองคcกร งานท่ีไมQมีความจำเป]นหรือไมQใชQธุรกิจหลักขององคcกร การจ%างภายนอก (Outsource) 

โครงสร%างต%นทุน (Cost Structure) สQวนประกอบของโมเดลธุรกิจสQงผลให%เกิดโครงสร%าง

ต%นทุน 

โดยนภดล รQมโพธ์ิได%กลQาวถึงการใช%รูปแบบธุรกิจดังกลQาว เพ่ือช้ีวัดความสามารถของวิสาหกิจ

ชุมชน โดยเฉพาะอยQางยิ่ง วิสาหกิจชุมชน มีการพัฒนาชQองทางออนไลนcและสื่อสังคมออนไลนcมากข้ึน 

(แก%วตา โรหิตรัตนะ,2562) 

เกณฑcตัวชี้วัดที่ใช%เพื่อรักษาองคcกรและรูปแบบธุรกิจ (Porter and Collins, 2556) มีตัวชี้วัด

ได%แกQ ด%านการเงิน คือ อัตรากำไรขั้นต%น ผลตอบแทนที่เป]นไปได%จากโอกาสทางธุรกิจ การตั้งราคาตQอ

หนQวย อัตรากำไรตQอหนQวย ระยะเวลาที่คืนทุน การคำนวณมูลคQาปIจจุบันสุทธิ การลงทุนในสินทรัพยcถาวร 

รายการแสดงนี้ ด%านการดำเนินงานคือ คุณภาพสินค%าที่ขายให%กับลูกค%า คุณภาพซัพพลายเออรc การเป]น

เจ%าของกำลังการผลิตเอง หรือการวางจากภายนอก การบริการลูกค%า ชQองทางการจัดจำหนQาย ระยะเวลา

ตั ้งแตQได%รับคำสั ่งซื ้อจนกระทั ่งสินค%าถูกจัดสQงถือมือลูกค%า ปริมาณที ่ทำสำเร็จในหนึ ่งหนQวยเวลา 

(Throughput) ด%านอ่ืน ๆ คือ การตั้งราคา ประสิทธิภาพขั้นต่ำที ่ต%องการ วงจรชีวิตของการพัฒนา

ผลิตภัณฑc เกณฑcในการพิจารณาให%รางวัลและส่ิงจูงใจกับพนักงาน ขอบเขตและองคcประกอบของแบรนดc 

 

 

 



 11 

2.4 การวัดความสามารถและความสำเร็จของธุรกิจ 

การวัดผลความสำเร็จของธุรกิจ เป]นการประเมินผลการประกอบการของธุรกิจ ซึ่งตัวแบบท่ี

ได%รับความนิยมคือ ตัวแบบการวัดผลแบบสมดุล (Balance score card: BSC) ซึ่งเป]นการวัดประสิทธิผล

ขององคcกรทั้งแบบเป]นตัวเงินและไมQเป]นตัวเงิน โดยนีล โยรัน โอลฟ§ และคณะ(2549) ได%กลQาวถึงการใช% 

Balance Scored Card ในภาครัฐและองคcกรที ่ไมQได%หวังผลกำไรอื ่น ๆ ที ่เป]นการเชื ่อมโยงระหวQาง

กิจกรรมตQาง ๆ ที่ดำเนินการอยูQและผลกำไรระยะยาว โดยมีการแปลความหมายของมุมมองใหมQ เพื่อวัด

การจัดการเชิงกลยุทธcสูQการปฏิบัติใน 4 มุมมอง ได%แกQ 1) มุมมองด%านการพัฒนา คือความสามารถใหมQ 

หุ %นสQวนใหมQ วิธ ีการทำงานแบบใหมQ 2) มุมมองด%านกระบวนการ  สQวนที ่เป]นทุน (Capital) ของ

กระบวนการภายใน คือ การตรวจสอบสภาพแวดล%อม การกำหนดตำแหนQง การวางแผน ความสามารถ

และการติดตQอ เอกลักษณcและภาพพจนc การดึงนักศึกษาและหุ%นสQวน  การสร%างและรักษาเนื้อหา งาน

ศิลปะและงานประจำ การจบการศึกษา 3) มุมมองด%านลูกค%าเป]นมุมมองจาก ภายนอก อธิบายถึงองคcกร

ประสบความสำเร็จมากน%อยเพียงใดในการเข%าถึง และการมีปฏิสัมพันธcรQวมกับผู%เกี่ยวข%องทั้งหมดในสังคม 

เป]นการเชื่อมโยงการศึกษาการวิจัยและชุมชน คุณภาพวิชาการ นักศึกษาพึงพอใจ 4) มุมมองด%านการเงิน 

แปลงเป]น มุมมองด%านเจ%าของ หรือผู%ปกครององคcกร โดยแสดงถึงการมีสQวนรQวมสนับสนุนอยQางเต็มที่ตQอ

ความจำเป]นตQาง ๆ ที่องคcกรต%องการ เป]นมุมมองด%านบริหาร จุดยืนของมหาวิทยาลัยในสังคม การ

ตรวจสอบ มุมมองด%านเศรษฐกิจ  

 Balanced Scorecard   เป]นแนวคิดที ่กำเนิดจาก Professor Robert Kaplan  อาจารยc

จากมหาวิทยาลัย Harvard และ Dr. David Norton  ซึ่งเป]นที่ปรึกษาทางด%านการจัดการ โดยทั้งคูQได%

ต ีพ ิมพ cแนวค ิด Balanced Scorecard   ในวารสาร Harvard Business Review ในป n  ค.ศ. 1992 

(Kaplan and Norton, 1992) Professor Kaplan และ Dr. David Norton ได%ให%คำนิยามของ Balanced 

Scorecard  วQาเป]นเครื่องมือในด%านการบริหารที่ชQวยให%องคcกรสามารถบริหารกลยุทธcโดยผQานทางการวัด

การปฏิบัติงาน โดย Balanced Scorecard   จะประกอบด%วย มุมมอง 4 หลัก (นภดล รQมโพธ์ิ, 2553: 7-

11) ได%แกQ มุมมองทางด%านการเงิน (Financial Perspective) เป]นมุมมองที่จะตอบคำถามที่วQา เพื่อที่จะ

ประสบผลสำเร็จทางด%านการเงิน องคcกรจะต%องเป]นอยQางไรในสายตาของผู%ถือหุ%นหรือเจ%าของ หรือกลQาว

อีกนัยหนึ่งได%วQาผู %ถือหุ %นหรือเจ%าของต%องการให%องคcกรประสบความสำเร็จทางด%านการเงินอยQางไร 

ยกตัวอยQางเชQน กำไรอาจเป]นสิ่งท่ีผู%ถือหุ%นต%องการมากที่สุดสิ่งหนึ่งทางด%านการเงิน ดังนั้นกำไรจึงเป]นตัว

วัดตัวหน่ึงในมุมมองทางด%านการเงินเป]นต%น 

 มุมมองทางด%านลูกค%า (Customer Perspective) เป]นมุมมองที่จะตอบคำถามที่วQา เพื่อจะ

บรรลุเปeาหมายของกกิจการ องคcกรจะต%องเป]นอยQางไรในสายตาลูกค%า  กลQาวคือ ลูกค%าต%องการให%องคcกร
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เป]นอยQางไรในมุมมองของลูกค%า  เชQน ลูกค%าอาจต%องการให%องคcกรสามารถผลิตของที่มีคุณภาพดังน้ัน 

คุณภาพสินค%าก็จะเป]นตัววัดตัวหน่ึงในมุมมองทางด%านลูกค%าเป]นต%น 

 มุมมองทางด%านกระบวนการภายใน (Internal  Business Process)   มุมมองที ่จะตอบ

คำถามท่ีวQา เพ่ือจะทำให%ผู%ถือหุ%นและลูกค%าเกิดความพอใจองคcกรจะต%องมีการจัดการภายในอยQางไร  

 มุมมองทางด%านการเรียนรู %และพัฒนา (Learning and Growth) เป]นมุมมองที ่จะตอบ

คำถามท่ีวQา องคcกรจะต%องมีการพัฒนาและปรับปรุงอยQางไร เพ่ือท่ีจะบรรลุเปeาหมายท่ีต้ังไว%อยQางย่ังยืน 

 แนวคิด Balanced Scorecard   เป]นแนวคิดที่ไมQซับซ%อน สามารถทำความเข%าใจได%งQายและ

เหมาะสำหรับใช%ในการบริหาร เนื่องจากสามารถสื่อให%เห็นผลกกระทบที่จะเกิดขึ้นผQานทางแผนภาพแสดง

เหตุและผล (Cause and Effect Diagram) นอกจากนี้ ในแตQละมุมมองจะมีตัวชี้วัดอยูQสองประเภทหลักๆ 

(นภดล รQมโพธ์ิ, 2553: 9) ได%แกQ ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) เป]นตัวชี้วัดที่แสดงให%เห็นถึงสาเหตุที่ทำ

ให%เกิดผลกระทบกับสิ ่งอื ่น ตัวอยQางเชQน ความพึงพอใจของลูกค%าจะเป]นตัววัดผลชี้นำของสQวนแบQง

การตลาด เป]นต%นตัวช้ีวัดตาม (Lagging Indicator)  เป]นตัวช้ีวัดท่ีแสดงให%เห็นถึงผลท่ีเกิดข้ึนในชQวงเวลาท่ี

ผQานมา ซึ่งจะสะท%อนให%เห็นถึงผลที่เกิดขึ้นในชQวงเวลาที่ผQานมา ซึ่งจะสะท%อนให%เห็นถึงความสำเร็จหรือ

ความล%มเหลวของกลยุทธcหรือเปeาหมายที่ตั้งไว% ตัวอยQางเชQน กำไร จะเป]นตัวชี้วัดตามเนื่องจากจะสะท%อน

ให%เห็นวQาธุรกิจจะประสบผลสำเร็จทางด%านการเงินหรือไมQ หลังจากดำเนินการมาแล%วในชQวงระยะเวลา

หน่ึง 

 เรวัตรc ชาตรีวิศิษฏc (2553: 105) ได%กลQาวถึงแนวคิดของ Balanced Scorecard ภายใต%

มุมมองแตQละมุมมองยังประกอบด%วยอีก 5 วัตถุประสงคc (Objective) แสดงถึงสิ่งที่องคcกรมุQงหวังหรือ

ต%องการเพื่อบรร ลุถึงมุมมองในแตQละด%าน ตัวชี้วัด (Measures หรือ Key Performance Indicators : 

KPIs) จะเป]นเครื่องมือที่ใช%ในการวัดผลวQาองคcกรบรรลุในวัตถุประสงคcของมุมมองแตQละด%านหรือไมQ ข%อมูล

พื้นฐานในปIจจุบัน (Baseline Data) ได%แกQ ข%อมูลของตัวชี้วัดนั้น ซึ่งข%อมูลในปIจจุบันนี้ สQวนใหญQจะใช%เป]น

เครื่องมือพื้นฐานในการกำหนดเปeาหมายที่ต%องการจะบรรลุตQอไป เปeาหมาย (Target) ตัวเลขเปeาหมายท่ี

องคcกรใช%ชี้วัดในมุมมองแตQละด%าน แผนงานที่จะจัดทำ (Initiatives) – แผนงานหรือกิจกรรมเบื้องต%นของ

มุมมองแตQละด%าน เพ่ือชQวยให%บรรลุเปeาหมาย 

 ศรีสมรัก อินทุจันทรcยง (2556) ได%นำเสนอการใช%การวัดผลองคcกรแบบสมดุล (BSC) ในการ

ประเมินระบบสารสนเทศ ที่สอดคล%องกับรูปแบบการประเมิน ได%แสดงการวัดแตQละมุมมองของระบบ

สารสนเทศได%แกQ 1) มุมมองด%านคุณคQาตQอธุรกิจหรือมุมมองด%านการตอบแทนองคcกรหรือมุมมองด%าน

ประโยชนc โดยมีวัตถุประสงคcในการวัดระบบที่สามารถสร%างมูลคQาให%กับองคcกร และการควบคุมคQาใช%จQาย

ในระบบสารสนเทศ  2)มุมมองด%านผู%ใช% หรือมุมมองด%านลูกค%า มีวัตถุประสงคcเพื่อวัดความพึงพอใจของ

ผู%ใช%งาน ทัศนคติของผู%ใช%ในการใช%งานระบบ และการสร%างความสัมพันธcที่ดีในการทำงานรQวมกันภายใน
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องคcกร 3)มุมมองด%านกระบวนการ หรือมุมมองด%านการปฏิบัติการให%เป]นเลิศ มีวัตถุประสงคcเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทำงาน ระยะเวลาในการตอบสนองของระบบ การสร%างความสัมพันธcที่ดีในการทำงาน

กับพันธมิตร การตัดสินใจของผู%บริหาร ประสิทธิภาพในการทำงานของระบบสารสนเทศ 4) ด%านความ

พร%อมในอนาคต หรือมุมมองด%านการแขQงขันเชิงกลยุทธc มีวัตถุประสงคcเพื่อสร%างภาพลักษณcที่ดีให%กับ

องคcกร เพ่ิมทักษะด%านเทคโนโลยี ความพร%อมท่ีจะเปล่ียนแปลงในอนาคต การเป]นผู%นำทางเทคโนโลยี 

 

2.5 กรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข]องกับงานวิจัย  

ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการปIจจัยในการปรับใช%สื่อดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชน ใช%แนวคิดทฤษฎี

ของธุรกิจที่มีลักษณะใกล%เคียงกับวิสาหกิจชุมชน เนื่องจากงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับวิสาหกิจสQวนใหญQเป]น

การศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน ซึ่งจะมีเพียงบางงานวิจัยที่กลQาวถึงการตลาดท่ี

เกี่ยวข%องกับออนไลนc อีกทั้งงานวิจัยสQวนใหญQเป]นการศึกษาในมุมของลูกค%าผู%สินค%ามากกวQามุมของธุรกิจ 

ผู%วิจัยจึงใช%แนวทางของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยQอมที่มีลักษณะใกล%เคียงกับวิสาหกิจชุมชน รวมถึง

พาณิชยcดิจิทัลเป]นขอบเขตที่อยูQในกรอบของการปรับใช%เทคโนโลยีที่เป]นแนวทางวิจัยเกี่ยวกับพาณิชยc

อิเล็กทรอนิกสc  เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเพ่ือสร%างกรอบแนวคิดการวิจัยและตัวแปรท่ีเก่ียวข%องดังน้ี 

2.5.1 ป̂จจัยท่ีส_งผลต_อการปรับใช]ส่ือดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชน 

Abed (2020) ได%ศึกษาการปรับใช%พาณิชยcดิจิทัลด%วยสื่อสังคมออนไลนc ของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยQอม ของซาอุดิอาระเบีย โดยใช%กลุQมตัวอยQาง 181 ตัวอยQาง วิเคราะหcด%วยการวิเคราะหc

ป Iจจ ัยเช ิ งย ืนยัน (Confirmatory factor analysis) และใช %กรอบของเทคโนโลย ี  องค cกร และ

สภาพแวดล%อม (Technology-Organization-Environment: TOE) โดยการวัดปIจจัย 

1) ด%านบริบทของเทคโนโลยี (Technological Context)  

การรับรู%ประโยชนc (Perceived Usefulness) การรับรู%ประโยชนcในการใช%งานสื่อดิจิทัล การ

บรรลุผลท่ีรวดเร็วจากการใช%ส่ือ  การใช%ส่ือเพ่ิมผลิตภาพ เพ่ิมโอกาสและรายได% 

การตระหนักถึงความปลอดภัย (Security concern) ประสิทธิภาพของข%อกฎหมายและการ

ปกปeองข%อมูลของลูกค%า ความปลอดภัยของธุรกรรม 

2) ด%านบริบทขององคcกร (Organizational Context) ได%แกQ  

การสนับสนุนจากผู%บริหารระดับสูง (Top Management Support)  การจัดการความเสี่ยง 

กลยุทธcในการนำส่ือไปใช% การสร%างความได%เปรียบในการแขQงขัน การปรับใช%ในการส่ังซ้ือสินค%า 

ความพร%อมขององคcกร (Organizational Readiness)  ความพร%อมด%านการเงิน เทคโนโลยี 

การเช่ือมตQออินเทอรcเน็ต ได%ทุกท่ีทุกเวลา ความรู%ของพนักงาน 
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3) บริบทสภาพแวดล%อม (Context) ได%แกQ แรงกระตุ%นจากลูกค%า (Consumer Pressure) 

แรงกระตุ%นจากพันธมิตรทางการค%า (Trading Partner Pressure) พบวQา ทุกปIจจัยสQงผลตQอการปรับใช%

พาณิชยcดิจิทัลด%วยสื่อสังคมออนไลนc เรียงลำดับดังนี้ แรงกระตุ%นจากพันธมิตรทางการค%า การสนับสนุน

จากผู%บริหารระดับสูง การรับรู%ประโยชนc แรงกระตุ%นจากลูกค%า ความพร%อมขององคcกร และ การตระหนัก

ถึงความปลอดภัย 

Haryanti and Subriadi (2020)  ได%ศึกษาปIจจัยและทฤษฎีที่เกี ่ยวข%องกับในการปรับใช%

พาณิชยcอิเล็กทรอนิกสc โดยศึกษาการพัฒนาและการจำแนกของทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (Adoption 

Technology Theory) ด%วยการทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข%อง ในปn 1995-2019 ได%แกQ  

ทฤษฎ ี ก า รกระทำด % ว ย เห ตุผล  (TRA: Theory of reasoned action ในป n  1967 ) 

ประกอบด%วย พฤติกรรม (Behaviour) ทัศนคติ (Attitude) บรรทัดฐาน (Subjective Norm) พฤติกรรม

ความต้ังใจ (Behaviour Intention) เง่ือนไข (Condition);  

ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (TPB: Theory of Planned Behavior ในปn 1985) ประกอบด%วย 

ความเชื่อเกี่ยวกับกลุQมอ%างอิง (Normative beliefs)และการคล%อยตามกลุQมอ%างอิง (Subjective norms) 

ความเชื่อเกี่ยวกับปIจจัยควบคุม (Control beliefs)และการรับรู%ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 

(perceived behavioural control) ท ี ่ ส Q งผลต Qอ เจตนาในการกระทำพฤต ิกรรม (Behavioural 

intention) และพฤติกรรม (behaviour)  

TAM (Theory acceptance Model ในป n  1989) :  การร ับร ู %ประโยชน c  (Perceived 

usefulness) การรับรู%ความงQาย (Perceived ease of use), ทัศนคติในการใช%งาน (Attitude toward 

using) การต้ังใจใช%งาน(Behaviour Intention) การใช%งานจริง (Action system);  

UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology ในปn 2003) ความ

คาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) ความคาดหวังในการใช%งาน (Effort 

Expectancy) อิทธิพลทางสังคม (Social Expectancy) ส่ิงแวดล%อมท่ีสนับสนุน (Facilitating 

Expectancy) และ  

UTAUT2 ในปn 2012 โดยปรับเพิ่มจาก UTAUT อีก 3 ด%าน ได%แกQ แรงจูงใจด%านความชอบ 

(Hedoni Motivation) มูลคQาราคา (Price Value) ซึ่งจากการศึกษาทฤษฎีดังกลQาว พบวQางานวิจัยสQวน

ใหญQจะปรับใช%ตามปIญหาวิจัยและปรากฎการณc ในมุมมองของการควบคุมพฤติกรรมการรับรู% (Perceived 

behaviour control) ความซับซ%อน (Complexity) และประสบการณcของผู%ใช% อุปสรรคและอิทธิพลทาง

สังคมในการใช%งานเทคโนโลยีใหมQ พฤติกรรม แรงจูงใจตQาง ๆ โดยเฉพาะอยQางยิ่งประเด็นตัวแปรที่เพิ่มข้ึน

สQวนใหญQให%ความสำคัญกับประเด็นด%านความไว%วางใจ (Trust) 



 15 

Ocloo et al. (2020) ได%กำหนดปIจจัยในการปรับใช%พาณิชยcอิเล็กทรอนิกสcของธุรกิจกับ

ธุรกิจ (Business to Business: B2B) ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยQอมของกานา โดยการใช%กรอบ 

เทคโนโลยี องคcกร และสภาพแวดล%อม (TOE) เพื่อศึกษาปIจจัยดังกลQาวกับระดับของการปรับใช%พาณิชยc

อิเล็กทรอนิกสcของธุรกิจกับธุรกิจ ด%วยปIจจัยด%านการรับรู%ความต%องการ (Perceived desirability) ความ

พร%อมขององคcกร (Organization’s readiness) การสนับสนุนจากผู%บริหารระดับสูง (Top management 

support) ความกดดันจากการแขQงขัน (Competitive pressure)  ความกดดันจากพันธมิตรธุรกิจ 

(Business partner’s pressure) การสนับสนุนจากภาครัฐ (Government support) พบวQา ปIจจัยด%าน

การรับรู%ความต%องการ ความพร%อมขององคcกร ความกดดันจากการแขQงขันสQงผลทางบวกกับการปรับใช%

พาณิชยcอิเล็กทรอนิกสcในทุกระดับของธุรกิจ 

Hassen et al. (2019) ได%วิเคราะหcโมเดลปIจจัยการปรับใช%พาณิชยcอิเล็กทรอนิกสcในประเทศ

กำลังพัฒนา โดยศึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยQอมที่มีความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ป ร ะ เ ทศ  โ ดยศ ึ กษ า โ ม เ ดล  TAM, UTAUT, TOE, Integration of TOE and TAM, Perceived 

eReadiness Model (PERM)  และ E-Commerce Success Factors (ESF) โดยมีประเด็นเพิ่มเติมจาก

งานวิจัย  

ด %านความสำเร ็จด %านพาณิชย cอ ิ เล ็กทรอนิกส c  (ESF) ได %แก Q ป Iจจ ัยด %านเทคโนโลยี 

(Technological): โ คร งสร % า ง ธ ุ รก ิ จ  (Business infrastructure) การ ส่ื อสาร  (Communication) 

นวัตกรรม (Innovation) ;  

ด%านการจัดการ (Management) ได%แกQ ด%านเว็บไซตc (International website) ด%านคำม่ัน

สัญญาเกี ่ยวกับทรัพยากร (Resource commitment) ทีมในการบริหารจัดการโครงการที ่ดี (Good 

project management team) 

ด%านองคcกร ได%แกQ ทรัพยากรขององคcกร (Enterprise resource) ขนาดขององคcกร (Firm 

size) ปIจจัยด%านลักษณะเฉพาะ (Individual) ได%แกQ ทักษะและประสบการณcด%านเทคโนโลยี (IT skill & 

experience) ความรู% ความเข%าใจและความตระหนัก (Education & awareness)  

ด%านสภาพแวดล%อม (Environmental) ได%แกQ กฎและระเบียบของภาครัฐ (Government 

Policy and Regulations) อุตสาหกรรม (Industry) ลักษณะของแตQละประเทศ (National) แรงกดดัน

ในการแขQงขัน (Competitive pressure)   

และการปรับใช% (Implementation) ได%แกQ วิธีการชำระเงินและการขนสQง (Payment & 

Delivery methods) ความงQายในการใช%งาน (Ease of use) การบริการลูกค%า (Customer service) 

ประ โยชน c  (Usefulness) คุณภาพของ เน ื ้ อหา  (Content quality) การปร ั บ ใช % ให % เหมาะสม 

(Customization) ความเสถ ียรของอ ุปกรณcและซอฟตcแวร c  (Hardware and Software Stability) 
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ความเร็วในการโหลดข%อมูล (Page Loading Speed) ภาพลักษณcที ่มองเห็น (Visual Appearance) 

สถาปIตยกรรมของระบบ (System Architecture) ความสามารถในการใช%งานและเข%าถึงตลอดเวลา 

(System 24-hour availability & accessibility) คุณภาพของระบบ (System Quality) การตลาดและ

การโฆษณา (Marketing/Advertising) ความพึงพอใจของผู %ใช% (User Satisfaction) ผลิตภัณฑcและ

บริการ (Product &Services) ความหลากหลาย คุณภาพ และต%นทุนของสินค%าและบริการ (Variety, 

Quality, and Cost of Product & Services) ซึ่งพบวQาการศึกษาการปรับใช%เทคโนโลยี จะสัมพันธcกับ

ปIญหาการวิจัยที่แตกตQางกัน โดยในการศึกษาหนึ่งไมQสามารถใช%ทุกปIจจัยของโมเดลได% รวมถึงงานวิจัยใน

แตQละประเทศไมQสามารถใช%โมเดลเดียวกันได%ในลักษณะทั่วไป (Generalized) ซึ่งโมเดลตQาง ๆ ไมQสามารถ

ใช%กับประเทศท่ียังไมQมีการใช%พาณิชยcอิเล็กทรอนิกสcได% 

Sanchez-Torres and Juarez-Acosta (2019) ได%ศึกษาโมเดลพาณิชยcอิเล็กทรอนิกสcของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยQอมด%วยการบูรณาการโมเดลสำหรับการปรับใช%พาณิชยcอิเล็กทรอนิกสcของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยQอม (Integrated model for the adoption of electronic commerce 

SMEs: IMAES)  ท่ีรวมประเด็นตQาง ๆ ของ 

ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณc (Theories of Contingency) ได%แกQ คุณลักษณะประโยชนc

เชิงเปรยบเทียบ (Relative advantage) การแขQงขัน (Competitions) ผู%ซื้อ (Buyers) ขนาดของ SMEs 

(Size of SMEs) ต%นทุน (Cost) ความพร%อมขององคcกร (Organizational readiness)  

ทฤษฎีการแพรQนวัตกรรม (Theory of Diffusion of Innovation: DOI) ได%แกQ เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส ื ่ อสารขององค cกร (Organizational ITC) ความสามารถด %านนว ัตกรรม 

(Innovativeness) การสนับสนุนจากภาครัฐ (Government’s support) และความซับซ%อนของพาณิชยc

อิเล็กทรอนิกสc (Complexity e-commerce)  

ทฤษฎีการปรับใช%เทคโนโลยี (Technological Adoption Theories) ได%แกQ ความงQายในการ

ใช%งาน (Easy to use) การรับรู%ความเสี่ยง (Perceived Risk) ความชัดเจน (Observability) ความเข%ากัน

ได% (Compatibility) โดยกลุQมธุรกิจการผลิต บริการ ฟารcม เทคโนโลยี ที่มีประสบการในการใช%พาณิชยc

อิเล็กทรอนิกสc 1 ปnข้ึนไป โดยสามารถสร%างเคร่ืองมือในการปรับใช%พาณิชยcอิเล็กทรอนิกสcด%วย IMAES โดย

นำความโดดเดQนของแตQละทฤษฎีมากใช%ได%แกQ การใช%ทฤษฎีการบริการเชิงสถานการณcด%วยปIจจัยด%าน 

องคcกร ทรัพยากร และความสามารถขององคcกร ทฤษฎีการแพรQนวัตกรรมด%วยปIจจัยด%านสภาพแวดล%อม

และกลยุทธc และการปรับใช%เทคโนโลยีด%วยตัวแปรด%านคุณลักษณะของเทคโนโลยีแตQละองคcกร สามารถ

นำไปใช%กับประเทศตQาง ๆ และสื่อออนไลนcในวัตถุประสงคcขององคcกร เชQน สื่อสังคมออนไลนc ธุรกิจแบบ

ธุรกิจกับธุรกิจ การบริหารความสัมพันธcกับลูกค%า 
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Budiarto Budiarto et al. (2018) ได%ศึกษาการปรับใช%เทคโนโลยีสารสนเทศของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยQอมในประเทศอินโดนีเซีย ความท%าทาย หรือ สิ ่งกีดขวางโดยศึกษาเจ%าของ

ผู%ประกอบการธุรกิจจำนวน 110 ธุรกิจ โดยใช%การวิเคราะหcสมการถดถอย ศึกษาปIจจัยภายในด%านความรู%

ของผู%ประกอบการด%วย ความรู%ด%านเทคโนโลยี เทคโนโลยีแบบงQาย และการใช%งานของลูกค%า  โดยวัด

ความสามารถด%านผลตอบแทนที่ไมQใชQการเงินที่เกี่ยวข%องกับระบบสารสนเทศ ได%แกQ คุณภาพ ของเสีย 

จำนวนสินค%าคืนจากความเสียหาย และวัดความสามารถด%านการเงิน พบวQา ปIจจัยภายในด%านความรู%ของ

ผู%ประกอบการ และปIจจัยภายนอกด%านโครงสร%างพื้นฐานด%านเทคโนโลยีสารสนเทศสQงผลตQอการปรับใช%

เทคโนโลยีสารสนเทศและสQงผลตQอความสามารถด%านการเงินและความสามารถที่ไมQสามารถวัดได%ด%วยตัว

เงิน อยQางมีนัยสำคัญ แสดงถึงความสามารถของผู%ประกอบการในการเข%าใจด%านเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การลงทุนด%านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมรวมถึงบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการลดต%นทุน

และเพ่ิมความสามารถของธุรกิจ 

Abdulhakeem et al. (2017) ได%ศึกษาการปรับใช%พาณิชยcอิเล็กทรอนิกสcในวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยQอม พบวQา มีทฤษฎีที่ใช%เกี่ยวกับทฤษฎีโมเดลการปรับใช%นวัตกรรม เพื่อใช%กับการปรับใช%

พาณิชยcอ ิเล ็กทรอนิกสc ได%แกQ การยอมรับนวัตกรรม (Technology Acceptance Model: TAM) 

ทฤษฎีการยอมรับและการใช%เทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology: 

UTAUT) ทฤษฎีการแพรQนว ัตกรรม (Diffusion of Innovation Theory: DOI)  เทคโนโลยี องคcกร 

สภาพแวดล%อม (Technology Organisation Environment: TOE)  ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory 

of Planned Behavior: TPB) ทฤษฎีฐานทรัพยากร (Resource Based Theory: RBT) โดยการบูรณา

การรQวมกับการปรับใช%โมเดลการรับรู%ความพร%อมการใช%อิเล็กทรอนิกสc (Perceived E-readiness Model: 

PREM) ที่เป]นการพัฒนามุมมองขององคcกร ความครอบคลุมครบถ%วน ผลประโยชนcและความเสี่ยงด%าน

พาณิชยcอิเล็กทรอนิกสc ปรับใช%รQวมกับโมเดล เทคโนโลยี องคcกร สภาพแวดล%อม (TOE) เพื่อปรับใช%กับ

ความพร%อมของ SMEs ในประเทศกำลังพัฒนาด%วยปIจจัยภายนอก (External context) ประกอบด%วย 

ความพร %อมของภาคร ัฐ (Government readiness) ในการสน ับสน ุนกฎระเบ ียบด %านพาณิชยc

อิเล็กทรอนิกสc ความพร%อมด%านแรงขับเคลื ่อนของตลาด (Market Forces readiness) ได%แกQลูกค%า 

พันธมิตร และผู %จ ัดหา ความพร%อมของการสนับสนุนของอุตสาหกรรม  (Supporting industry 

readiness) อุตสาหกรรมการสื่อสาร การเงิน เทคโนโลยีและการใช%คำปรึกษา ปIจจัยภายใน ได%แกQ การ

รับรู% (Awareness) คำมั่นสัญญา(Commitment) ทรัพยากรมนุษยc (Human resource) ทรัพยากรด%าน

เทคโนโลยี (Technological resource) ทรัพยากรด%านธุรกิจ(Business resource) ขนาดขององคcกร

(Size of organization) ภาครัฐ (Governance) ความสัมพันธcท่ีซับซ%อน(Relational complexities) 
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Herzallah AT and Mukhtar (2016) ได%ศึกษาปIจจัยด%านเทคโนโลยี และด%านองคcกรในการ

ปรับใช%พาณิชยcอิเล็กทรอนิกสcของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยQอม ในประเทศปาเลสไตนc โดยการใช%

กรอบทฤษฎีของ TOE ใช%ตัวอยQางจำนวน 250 ตัวอยQาง วิเคราะหcสมการโครงสร%างเพื่อศึกษา ปIจจัยหลัก

ด%านเทคโนโลยี (Technological Factors) ได%แกQ ด%านการแขQงขัน (Relative Advantage) ด%านความ

สอดคล%องของระบบ (Compatibility) และด%านความซับซ%อน (Complexity) ปIจจัยหลักด%านองคcกร 

(Organizational Factor) ได%แกQ ด%านผู%บริหารระดับสูง ด%านความพร%อมของเทคโนโลยีสารสนเทศ ความ

ไว%วางใจในเทคโนโลยี (Technology Trust) ทั้งสองปIจจัยหลักสQงผลตQอการปรับใช%พาณิชยcอิเล็กทรอนิกสc

ท่ีใกล%เคียงกัน 

Agwu and Murray (2015) ศึกษาข%อมูลเชิงประจักษcอุปสรรคในการปรับใช%พาณิชยc

อิเล็กทรอนิกสcของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยQอมในไนจีเรีย ด%วยการทำวิจัยเชิงคุณภาพและการ

สำรวจ พบวQา ปIจจัยที่เป]นอุปสรรคในการปรับใช%พาณิชยcอิเล็กทรอนิกสc คือ สภาพแวดล%อมภายนอก 

(External environment) ได%แกQ โครงสร%างพ้ืนฐาน (Infrastructures) แรงกดดันจากภายนอก (External 

pressure) ปัจจัยด%านสังคมวัฒนธรรม (Socia-cultural factors) สภาพแวดล%อมภายใน (Internal 

environment) ได%แกQ ขนาด (Size) ทรัพยากร (Resource availability) (Organizational culture) 

(Trained labour) ปัจจัยด%านการรับรู% (Perception) การรับรู%ประโยชนc(Perceived benefits) การรับรู%

ความเสี่ยง(Perceived risks) การรับรู%ความไว%วางใจ(Perceived trust) การรับรู%ด%านต%นทุน(Perceived 

cost) ปIจจัยด%านทัศนคติ (Attitude) ได%แกQ อายุ(Age) อาชีพที่เกี ่ยวข%อง(Occupational relevance) 

ภาษาและการศึกษา (Languages and education) 

Kurnia et al. (2015) ได%ศึกษางานวิจัยเชิงคุณภาพการปรับใช%พาณิชยcอิเล็กทรอนิกสcแบบ

ธุรกิจกับธุรกิจของอุตสาหกรรมร%านค%าปลีก โดยประยุกตcใช%ทฤษฎีตQาง ๆ ได%แกQ กรอบเทคโนโลยี องคcกร

และสภาพแวดล %อม (TOE) ทฤษฎ ีการแพร Qนว ัตกรรม (Diffusion of Innovation Theory: DOI) 

ทฤษฏีการพึ ่งพาทร ัพยากร (Resource Dependence Theory: RDT) และทฤษฎีของฮอฟสตรีด

มิติวัฒนธรรมประจำชาติ (Hofstede’s National Culture Theory: NCT) ได%ปIจจัยที่สQงผลตQอการปรับ

ใช%พาณิชยcอิเล็กทรอนิกสc ดังน้ี การรับรู%ผลประโยชนcที่ได% (Perceived Benefits) การรับรู%ทรัพยากรของ

องคcกรและภาครัฐ (Perceived Organization Resource and Governance) การรับรู%การโครงสร%างใน

อุตสาหกรรมและมาตรฐาน (Perceived industry Structure and Standards) การรับรู%การสนับสนุน

ด%านการให%บร ิการ (Perceived Supporting Services) การร ับร ู %ความกดดันจากสภาพแวดล%อม 

(Perceived Environmental Pressure) ซ่ึงอยูQในกรอบของเทคโนโลยี องคcกรและสภาพแวดล%อม (TOE) 
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จากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข%องทำให%สรุปได%วQา ปIจจัยภายในองคcกร ปIจจัยด%านเทคโนโลยี 

และปIจจัยด%านสภาพแวดล%อมทางธุรกิจ  ปIจจัยที่สQงผลตQอการปรับใช%พาณิชยcดิจิทัล ครอบคลุมตาม

วัตถุประสงคcของการศึกษาวิจัย ซ่ึงสามารถสรุปแนวทางทฤษฎีการศึกษาการปรับใช%เทคโนโลยีได%ดังน้ี 

1. การยอมรับนวัตกรรม (Technology Acceptance Model: TAM)  

1.1 ความงQายในการใช%งาน (Easy to use)  

1.2 การรับรู%ความเส่ียง (Perceived Risk)  

1.3 ความชัดเจน (Observability)  

1.4 ความเข%ากันได% (Compatibility) 

2. ทฤษฎีการแพรQนวัตกรรม (Diffusion of Innovation Theory: DOI)  

2.1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารขององคcกร (Organizational ITC)  

2.2 ความสามารถด%านนวัตกรรม (Innovativeness)  

2.3 การสนับสนุนจากภาครัฐ (Government’s support)  

2.4 ความซับซ%อนของพาณิชยcอิเล็กทรอนิกสc (Complexity e-commerce)    

3. กรอบเทคโนโลยี องคcกร สภาพแวดล%อม (Technology Organisation Environment: 

TOE)   

3.1 ด%านบริบทของเทคโนโลยี (Technological Context) ได%แกQ การรับรู%ประโยชนc 

(Perceived Usefulness) การตระหนักถึงความปลอดภัย (Security concern)  

3.2 ด%านบริบทขององคcกร (Organizational Context) ได%แกQ การสนับสนุนจาก

ผู%บริหารระดับสูง (Top Management Support)  

3.3 ด%านความพร%อมขององคcกร (Organizational Readiness) บริบทสภาพแวดล%อม 

(Context) ได%แกQ แรงกระตุ%นจากลูกค%า (Consumer Pressure) แรงกระตุ%นจากพันธมิตรทางการค%า 

(Trading Partner Pressure) 

4. โมเดลการรับรู %ความพร%อมด%านอิเล็กทรอนิกสc (Perceived E-readiness Model: 

PREM)  

4.1 ป Iจจ ัยภายนอก (External context) ประกอบด%วย ความพร %อมของภาครัฐ 

(Government readiness) ในการสนับสนุนกฎระเบียบด%านพาณิชยcอิเล็กทรอนิกสc ความพร%อมด%านแรง

ขับเคลื่อนของตลาด (Market Forces readiness) ได%แกQลูกค%า พันธมิตร และผู%จัดหา ความพร%อมของ

การสนับสนุนของอุตสาหกรรม (Supporting industry readiness) อุตสาหกรรมการสื่อสาร การเงิน 

เทคโนโลยีและการใช%คำปรึกษา  
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4.2 ป Iจจ ัยภายใน ได %แก Q  การร ับร ู %  (Awareness) คำม ั ่นส ัญญา(Commitment) 

ทรัพยากรมนุษยc (Human resource) ทรัพยากรด%านเทคโนโลยี (Technological resource) ทรัพยากร

ด %านธ ุรก ิจ(Business resource) ขนาดขององค cกร(Size of organization) ภาคร ัฐ (Governance) 

ความสัมพันธcท่ีซับซ%อน(Relational complexities) 

5. ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณc (Theories of Contingency) ได%แกQ ความได%เปรียบ 

(Relative advantage) การแขQงขัน (Competitions) ผู%ซื้อ (Buyers) ขนาดของ SMEs (Size of SMEs) 

ต%นทุน (Cost) ความพร%อมขององคcกร (Organizational readiness) 

จากงานวิจัยที ่เกี ่ยวข%อง พบวQา ที ่มีการพัฒนา ทฤษฏีและการนำไปใช%ที ่หลากหลายตาม

วัตถุประสงคcและคำถามวิจัย ท้ังการปรับใช%พาณิชยcอิเล็กทรอนิกสc ปรับใช%เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช%ส่ือ

สังคมออนไลนc โดยงานวิจัยของ gwu and Murray (2015) ได%เริ ่มมีการปรับใช%ทฤษฎีรQวมกัน ทั้งการ

ยอมรับเทคโนโลยี เทคโนโลยี องคcกร สภาพแวดล%อม และ ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ได%กลุQมปIจจัยท่ี

สQงผลตQอการปรับใช% 3 กลุQม ได%แกQ ด%านเทคโนโลยี ด%านองคcกร ด%านสภาพแวดล%อม ตQอมางานวิจัยของ 

Herzallah AT and Mukhtar (2016) ได%ใช%ปIจจัยในการปรับใช% 2 ปIจจัย คือด%านเทคโนโลยี  และปIจจัย

ขององคcกร งานวิจัย Budiarto Budiarto et al. (2018) ใช%เป]นปIจจัยภายในและปIจจัยภายนอกองคcกร  

ในปn 2019 Torres and Juarez-Acosta (2019) ได%ใช%กรอบเทคโนโลยีองคcกรและสภาพแวดล%อม (TOE) 

โดยจำแนกเป]น 3 ปัจจัย ได%แกQ ด%านเทคโนโลยี ด%านภายในองคcกร และด%านสภาพแวดล%อมขององคcกร ใน

ปn 2020 มีงานวิจัย ของ Abed (2020) และ Ocloo et al. (2020) ที่ใช%กรอบ TOE แตQแตกตQางกันใน

รายละเอียดของแตQปIจจัย เชQนด%านเทคโนโลยีงานวิจัยของ Abed จะใช%กรอบเทคโนโลยีด%านความ

ปลอดภัยและด%านการรับรู%ประโยชนcแตQงานของ Ocloo จะใช%การรับรู%ความต%องการใช%ขององคcกร และ

ด%านสภาพแวดล%อมแบQงเป]นด%านคูQแขQง ภาครัฐ และพันธมิตร งานวิจัยนี้ จึงเลือกใช%โมเดลกรอบเทคโนโลยี 

องคcกร สภาพแวดล%อม (Technology Organisation Environment: TOE)  ท่ีมีงานวิจัยท่ีใช%ในการศึกษา

การปรับใช%เทคโนโลยีที่ครอบคลุมประเด็นด%านพาณิชยcดิจิทัลในบริบทการปรับตัวด%านการใช%พาณิชยc

ดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย ดังตารางสรุปงานวิจัยที่ใช%ทฤษฎีที่มีการใช%ด%านการปรับใช%

เทคโนโลยี ทำให%สรุปสมมติฐานได%ดังน้ี 

H1: ปIจจัยด%านเทคโนโลยี สQงผลตQอการปรับใช%พาณิชยcดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชน 

H2: ปIจจัยด%านองคcกร สQงผลตQอการปรับใช%พาณิชยcดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชน 

H3: ปัจจัยด%านสภาพแวดล%อมสQงผลตQอการปรับใช%พาณิชยcดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชน 
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ตารางท่ี 2.1 สรุปปIจจัยท่ีมีผลตQอการปรับใช%พาณิชยcดิจิทัลท่ีใช%ในงานวิจัยท่ีเก่ียวข%อง 

 

ทฤษฎีท่ีใช] 

งานวิจัยอ]างอิง 

TAM TOE DOI Contingency PREM 

Abed (2020) 

 

 /    

Ocloo et al. 

(2020) 

 /    

Sanchez-

Torres and 

Juarez-Acosta 

(2019) 

/  / /  

Budiarto 

Budiarto et al. 

(2018) 

 /    

Abdulhakeem 

et al. (2017) 

    / 

Herzallah AT 

and Mukhtar 

(2016) 

 /    

Agwu and 

Murray (2015) 
/ /    

 

 2.5.2 บริบทขององค;กรต_อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน 

 Qosasi et al. (2019) ได%ศึกษาการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยQอมเพื่อความได%เปรียบ

ในการแขQงขัน และการขับเคล่ือนองคcกรแบบคลQองตัวของธุรกิจค%าปลีกในอินโดนีเซีย โดยวัดความสามารถ

ด % านโครงสร % า งพ ื ้ นฐานด % านเทคโนโลย ีสารสนเทศ (Capability infrastructure information 

technology) การรายงานข%อมูลกับหนQวยงานภาครัฐในการดำเนินธุรกิจอยQางตQอเนื่อง  กับความตQอเนื่อง

ทางธุรกิจการจัดการด%านเครือขQายการสื่อสารกับผู%มีสQวนได%สQวนเสียในการขับเคลื่อนธุรกิจ การจัดหา

แอปพลิเคชั่นและซอฟตcแวรcตามความต%องการเพื่อการดำเนินธุรกิจ การจัดหาด%านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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และฮารcดแวรcเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ สQงผลตQอความคลQองตัวของธุรกิจที่วัดด%วย การ

ดำเนินการท่ีคลQองตัว ความคลQองตัวทางการตลาด ท่ีสQงผลตQอความได%เปรียบในการแขQงขัน 

Budiarto Budiarto et al. (2018) ได%ศึกษาการปรับใช%เทคโนโลยีสารสนเทศของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยQอมในประเทศอินโดนีเซีย ความท%าทาย หรือ สิ่งกีดขวางโดยศึกษาเจ%าของผู%ประกอบการ

ธุรกิจจำนวน 110 ธุรกิจ โดยใช%การวิเคราะหcสมการถดถอย ศึกษาปIจจัยภายในด%านความรู %ของ

ผู %ประกอบการด%วย ความรู %ด%านเทคโนโลยี เทคโนโลยีแบบงQาย และการใช%งานของลูกค%า  โดยวัด

ความสามารถด%านผลตอบแทนที่ไมQใชQการเงินที่เกี่ยวข%องกับระบบสารสนเทศ ได%แกQ คุณภาพ ของเสีย 

จำนวนสินค%าคืนจากความเสียหาย และวัดความสามารถด%านการเงิน พบวQา ปIจจัยภายในด%านความรู%ของ

ผู%ประกอบการ สQงผลตQอความสามารถด%านการเงินและความสามารถที่ไมQสามารถวัดได%ด%วยตัวเงินอยQางมี

นัยสำคัญ แสดงถึงความสามารถของผู%ประกอบการในการเข%าใจด%านเทคโนโลยีสารสนเทศในการลงทุน

ด%านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมรวมถึงบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการลดต%นทุนและเพ่ิม

ความสามารถของธุรกิจ 

สุภาวดี พนักอำพล และคณะ (2561). ได%ศึกษาการพัฒนาการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนเพ่ือ

ยกระดับการเป]นผู%ประกอบการด%านอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ในพื้นที่ภาคตะวันตกของไทย พบวQา การ

บริหารด%านการตลาดและการบริหารจัดการกลุQมมีความสัมพันธcกับความสำเร็จของธุรกิจชุมชนในด%าน

ผลตอบแทนที่ไมQใชQตัวเงินทั้งกระบวนการเรียนรู% ความเข%มแข็งของชุมชน การเสริมสร%างภูมิปIญญาท%องถ่ิน 

และผลตอบแทนท่ีเป]นตัวเงิน ท้ังยอดขาย ผลกำไร และรายได% 

จิตรลดา เพลิดพริ้ง (2561) ได%ศึกษาการวิเคราะหcองคcประกอบเชิงยืนยันของตัวแบบในการ

จัดการวิสาหกิจชุมชนไทย พบวQาตัวแบบการจัดการวิสาหกิจชุมชนไทย ได%แกQ 1)การสร%างกระบวนการทาง

ธุรกิจ (Business Process) โดยใช%ตัวแบบแนวคิดของ Business Model Canvas ประกอบด%วย กิจกรรม

หลัก ชQองทางการจัดจำหนQายสินค%า การเสนอคุณคQา การสร%างความสัมพันธcกับลูกค%า การจัดการเกี่ยวกับ

ทรัพยากรหลัก พันธมิตร การจัดการโครงสร%างต%นทุน กลุQมลูกค%า และกระแสรายได% ตามลำดับ 2) ด%าน

การจัดการความรู%ได%แกQ การใช%ความรู% การกระจายความรู% การกำหนดความต%องการของความรู%ในการ

จัดการวิสาหกิจชุมชน การตรวจสอบและติดตามความรู% การสร%างและจัดหาความรู% และการจัดเก็บความรู% 

ตามลำดับ 3) ปIจจัยที ่สQงผลตQอความสำเร็จ ได%แกQ ภาพลักษณcตราสินค%า ผู %นำ กลยุทธcความรู % คน 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ความรู%หรือภูมิปIญญา และวัฒนธรรมองคcกร/ชุมชน ตามลำดับ 

ฐากูร อนุสรณcพาณิชยกุล, ภิญญาพัชญc นาคภิบาล และ วงศcธีรา สุวรรณิน. (2561). ได%ศึกษา

รูปแบบวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทย โดยวัดความสำเร็จของชุมชนด%วยปIจจัยด%าน 

ลูกค%า ด%านกระบวนการภายใน ด%านการเรียนรู%และการเติบโต พบวQารูปแบบวิสาหกิจชุมชนที่ประสบ
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ความสำเร็จมีความสอดคล%องกับข%อมูลเชิงประจักษcทั้งด%านภาวะผู%นำการเปล่ียนแปลง ด%านการจัดการ

ความรู% และด%านวัฒนธรรม 

พีระศักดิ์ วรฉัตร (2561) ได%ศึกษาปIจจัยที่สQงผลตQอความเข%มแข็งในการบริหารวิสาหกิจชุมชนใน

จังหวัดสุรินทรc โดยศึกษาวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุรินทรc ด%วยวิธีการเชิงปริมาณจากกลุQมตัวอยQาง 672 

ตัวอยQาง และวิธีเชิงคุณภาพด%วย ผู%ให%ข%อมูลหลัก 35 คน พบวQาปIจจัยด%านการวางแผน การปฏิบัติงาน การ

ตรวจสอบ การปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาผลิตภัณฑc การตลาดซึ่งปIญหาด%านการตลาดคือ

อุปกรณcที่ทันสมัยและขาดสQวนแบQงทางการตลาด ซึ่งต%องสร%างชQองทางการตลาดให%ได%หลากหลายและ

แสวงหาข%อมูลทางการตลาดเพื่อวางแผนพัฒนาวิสาหกิจอยQางตQอเนื่อง นโยบายของรัฐ แนวคิดการพัฒนา

แบบมีสQวนรQวม ภูมิปIญญาท%องถิ่น การพึ่งพาตนเอง แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สQงผลตQอความเข%มแข็งใน

การบริหารวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุรินทรc 

 จากงานวิจัยที่เกี่ยวข%อง จะเห็นได%วQา วิสาหกิจชุมชนที่มีความสามารถด%านความพร%อมในดำเนิน

ธุรกิจ รวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการ และความพร%อมของธุรกิจในนโยบาย กลยุทธcเพื่อใช%ใน

ธุรกิจ โครงสร%าง การเงิน การจัดการธุรกิจ โดยเฉพาะอยQางยิ่งด%านเทคโนโลยี สามารถสร%างความสำเร็จ

ของธุรกิจได% จึงสามารถสรุปสมมติฐานได%ดังน้ี 

 H4: บริบทองคcกรสQงผลตQอความสำเร็จของธุรกิจ 

 

2.5.3 การปรับใช]ส่ือสังคมออนไลน;ส_งผลต_อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน 

 Octavia et al. (2020) ได%ศึกษาผลกระทบของการปรับใช%พาณิชยcอิเล็กทรอนิกสcในการปรับตัว

ของผู%ประกอบการ และการตลาด ตQอความสามารถของธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยQอมใน

จังหวัดจาบี ประเทศอินโดนีเซีย โดยศึกษาการปรับตัวของผู %ประกอบการที่สQงผลตQอการตลาดและ

ความสามารถทางธุรกิจ   และการปรับตัวด%านการตลาดท่ีสQงผลตQอการปรับใช%พาณิชยcอิเล็กทรอนิกสcตQอ

ความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยQอม โดยใช%การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) 

จำนวน 250 ตัวอยQางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยQอมที่มีการใช%พาณิชยcอิเล็กทรอนิกสc พบวQา การ

ปรับตัวของผู%ประกอบการ การปรับตัวด%านการตลาด และการปรับใช%พาณิชยcอิเล็กทรอนิกสcมีอิทธิพลเชิง

บวกกับความสามารถของธุรกิจ 

 Abdulle et al. (2019) ได%ศึกษาผลกระทบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยQอมในโซมาเลีย จำนวน 253 ตัวอยQาง ด%วยการใช%ตัวแบบการวัดผลแบบ

สมดุล โดยการปรับใช%ระบบคอมพิวเตอรcด%านบัญชีเพื่อใช%ในการจัดการและปรับปรุงการตัดใจเพื่อสร%าง

ความได%เปรียบในการแขQงขัน พบวQา การปรับใช%ระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีความแตกตQางอยQางมี
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นัยสำคัญกับความสามารถของธุรกิจในทุกด%าน ได%แกQ ตัวชี ้ว ัดความสามารถด%านการเงิน ลูกค%า 

กระบวนการภายในและมุมมองการเรียนรู%และเติบโต   

Lekmat, Selvarajah, และ Hewege,(2018). ได%ศึกษาความสัมพันธcของการมุQงเน%นทางการ

ตลาด การปรับตัวของผู%ประกอบการ และความสามารถของธุรกิจ ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยQอม

ของประเทศไทย  โดยเฉพาะอยQางยิ่งความสามารถทางการตลาดที่สQงผลตQอการปรับตัวของผู%ประกอบการ

และความสามารถขององคcกร ซึ่งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยQอมมีความสำคัญตQอการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศไทย 

ทศพร แก%วขวัญไกร. (2560). ได%กลQาวถึง ทางรอดวิกฤติเศรษฐกิจด%วยแนวทางวิสาหกิจชุมชน 

ด%วยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแหQงทุนวัฒนธรรมสูQเศรษฐกิจแหQงการแขQงขันอยQางยั่งยืนฐานเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยเริ ่มจากการผลิตของชุมชนที ่เกิดจากภูมิปIญญาและองคcความรู %ทรัพยากรท%องถิ ่น สูQ

กระบวนการผลิตกQอตัวเป]นเศรษฐกิจชุมชน สูQการหลอมรวมเป]นวิสาหกิจชุมชน และพัฒนาเป]นวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยQอมตQอไป ซ่ึงปIจจัยในสำคัญประการหน่ึงหน่ึงคือด%านการตลาดท่ีสร%างการรับรู%สินค%า 

ทั้งผลิตภัณฑc ราคา ชQองทางการจัดจำหนQาย และการสQงเสริมทางการขาย ด%วยการสร%างเปeาหมายของ

วิสาหกิจชุมชนท้ังมิติด%านสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล%อม 

Choshin and Ghaffari (2017) ได%สำรวจผลกระทบของปIจจัยท่ีสร%างความสำเร็จของพาณิชยc

อิเล็กทรอนิกสcบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยวัดความสำเร็จด%วย ความพึงพอใจของลูกค%า ได%แกQ 

ความปลอดภัยด%านข%อมูลผู%ใช% สร%างความไว%วางใจให%ลูกค%า งQายในการเข%าถึงสารสนเทศ ลดระยะเวลาและ

ข%อจำกัดด%านสถานที่ ด%านความตระหนักและความรู% ได%แกQ ความตระหนักของลูกค%า ทักษะของพนักงาน 

ทักษะของผู%จัดการ 

ด%านต%นทุน ได%แกQ ต%นทุนในการเข%าถึงอินเทอรcเน็ต ต%นทุนด%านเทคโนโลยี การสนับสนุนต%นทุน ต%นทุน

ภายในและภายนอกองคcกร ด%านโครงสร%างพื้นฐาน ได%แกQ โครงสร%างขององคcกร โครงสร%างด%านเทคโนโลยี 

ความเร็วอินเทอรcเน็ตการจราจรฝ±านเครือขQาย 

Parveen, Jaafar, and Ainin, S. (2016) ได%ศึกษาผลของสื่อสังคมออนไลนcตQอสมรรถนะของ

องคcกรและการปรับตัวของความเป]นผู%ประกอบการขององคcกร โดยศึกษาพบวQา ปIจจัยด%านการใช%ส่ือสังคม

ออนไลนcทั้งด%านการตลาด การสร%างความสัมพันธcและการให%บริการ การเข%าถึงสารสนเทศ ที่สQงผลตQอ

ความสามารถขององคcกร ในการลดต%นทุน เพิ่มความสัมพันธcกับลูกค%า เพิ่มการเข%าถึงข%อมูล และสQงผลตQอ

การปรับตัวของผู%ประกอบการ ท้ังการมองภาพเชิงรุก การจัดการความเส่ียง ความสามารถด%านวัตกรรม 

Ainin, et al. (2015) ได%ศึกษาปIจจัยที่มีอิทธิพลในการใช%สื่อสังคมออนไลนcตQอความสามารถของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยQอม โดยศึกษา SMEs จำนวน 259 ธุรกิจ พบวQาการใช%เฟซบุคสQงผล
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ทางบวกตQอความสามารถที่ไมQใชQการเงินของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยQอม ชQวยลดต%นทุนการตลาด การ

บริการลูกค%า เพ่ิมความสัมพันธcกับลูกค%าและเพ่ิมความสามารถในการเข%าถึงสารสนเทศ 

Ueasangkomsate (2015) ได%ศึกษาการปรับใช%พาณิชยcอิเล็กทรอนิกสcของตลาดการสQงออกของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยQอมสQงผลตQอความสามารถในการสQงออกด%วย การลดคQาใช%จQายในการทำ

ธุรกรรม  ลดต%นทุนในการโฆษณาและสQงเสริมการตลาด  เพิ่มความรวดเร็วในการสื่อสารระหวQางผู%ซื้อและ

ผู%ขาย ลดความสูญเสียจากการขนสQง  ลดข%อจำกัดด%านเวลาและสถานท่ี  

 Ramanathan et al. (2012) ได%ศึกษาผลกระทบของพาณิชยcอิเล็กทรอนิกสcของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยQอมในประเทศไต%หวัน พบวQา ผลกระทบด%านการตลาด ได%แกQ การโฆษณาออนไลนc การ

สร%างการับรู% การจดจำแบรนดc การนำเสนอผลิตภัณฑcและบริการ และผลกระทบด%านการดำเนิน ได%แกQการ

ปรับปรุงผลิตภัณฑcและบริการ การปรับปรุงคุณภาพและบริการ การส่ือสารภายใน การเปล่ียนคำส่ังซ้ือ 

การให%บริการ 24 ช่ัวโมง การออกแบบเว็บไซตcท่ีเรียบงQาย สารสนเทศท่ีครบถ%วน ระบบความปลอดภัยใน

การชำระเงิน การปกปeองข%อมูลลูกค%า ความนQาเช่ือถือในการยืนยันคำส่ังซ้ือ ความนQาเช่ือถือในการขนสQง  

ความถูกต%องของคำส่ังซ้ือ การบริการหลังการขาย การหาแหลQงวัตถุดิบใหมQ การส่ังออนไลนcและการชำระ

เงิน การส่ือสารกับซัพลายเออรc สQงผลเชิงบวกตQอความสำเร็จขององคcกร ท่ีสามารถวัดได%ด%วย การเติบโต

ของยอดขาย ฐานข%อมูลลูกค%า ความพึงพอใจ กระบวนการท่ีดีข้ึน ความได%เปรียบในการแขQงขัน 

จากงานวิจัยที่เกี่ยวข%อง จะเห็นได%วQาการปรับใช%พาณิชยcดิจิทัล ในรูปแบบตQาง ๆ ทั้งการใช%ระบบ

สารสสนเทศ การทำธุรกรรมระหวQางธุรกิจและธุรกิจ และระหวQางธุรกิจกับลูกค%า รวมถึงการใช%สื่อสังคม

ออนไลนcสQงผลกระทบตQอความสำเร็จของธุรกิจทั ้งในรูปแบบการเงินและด%านอื ่น ๆ การประเมิน

ความสามารถของธุรกิจให%ครบถ%วนจึงใช%การวัดผลเชิงสมดุล ที่วัดผลทั้งผลกำไร และการเรียนรู%และการ

เติบของธุรกิจ รวมถึงการสร%างลูกค%าด%วยความพึงพอใจ รวมถึงนวัตกรรม จึงเป]นแนวทางที่เหมาะในการ

วัดประสิทธิผลขององคcกรในรูปแบบธุรกิจ ทำทำให%สรุปสมมติฐานได%ดังน้ี 

H5: การปรับใช%พาณิชยcดิจิทัลสQงผลตQอความสำเร็จของธุรกิจ 
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ตารางท่ี 2.2 สรุปแนวคิดปIจจัยท่ีมีผลตQอการปรับใช%พาณิชยcดิจิทัลท่ีใช%ในงานวิจัยท่ีเก่ียวข%อง 

 

แนวคิด ป̂จจัยท่ีเก่ียวข]อง คำอธิบาย งานวิจัยท่ีเก่ียวข]อง 

ด%านบริบทของวิสาหกิจ

ชุมชน 

โครงสร%างอุตสาหกรรม

และมาตรฐาน(ด%าน

มาตรฐานการใช%งาน) 

การสนับสนุนในการ

ดำเนินธุรกิจของ

วิสาหกิจชุมชนจาก

ผู%บริหารและกลยุทธc 

จึงใช%เป]นการตัดสินใจ

ของกลุQมวิสาหกิจ

ชุมชน เพ่ือสร%างการ

เติบโตของธุรกิจ 

ทักษะและประสบการ

ด%านเทคโนโลยี การ

แลกเปล่ียนข%อมูลของ

วิสาหกิจชุมน 

Religia et al. (2021), 

Abed (2020), Hassen 

et al. (2019), Huy et 

al.( 2012), Ocloo et 

al. (2018), Herzallah 

AT and Mukhtar 

(2016) 

 

 

 

สภาพแวดล%อมภายใน  การดำเนินงานของ

วิสาหกิจชุมชน ด%วย

การประยุกตcใช% การ

สQงเสริม ความรู%ความ

ความเข%าใจ การ

ตระหนักถึง

ความสำคัญของ

พาณิชยcดิจิทัล 

Religia et al. (2021), 

Abed (2020), Hassen 

et al. (2019), Huy et 

al.( 2012), Ocloo et 

al. (2018), 

บริบทของเทคโนโลยี 

(Technological 

Context) 

 

การรับรู%การสนับสนุน

ด%านการให%บริการด%าน

พาณิชยcดิจิทัล (การ

รับรู%ระเบียบ) 

การตระหนักถึงความ

ปลอดภัย (Security 

concern) 

ประสิทธิภาพของข%อ

กฎหมายและการ

ปกปeองข%อมูลของ

Abed (2020), Hassen 

et al. (2019), 

Abdulhakeem et al. 

(2017) 
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แนวคิด ป̂จจัยท่ีเก่ียวข]อง คำอธิบาย งานวิจัยท่ีเก่ียวข]อง 

ลูกค%า ความปลอดภัย

ของธุรกรรม  

การแขQงขัน 

การรับรู%ประโยชนc การรับรู%ประโยชนcการ

ใช%ส่ือดิจิทัล ความ

เข%าใจ จำเป]น การรับรู%

ความเส่ียงข%อดี ข%อเสีย 

การปรับใช%ให%

สอดคล%องกับธุรกิจ 

วัฒนธรรมขององคcกร 

Abed (2020), Hassen 

et al. (2019), 

Abdulhakeem et al. 

(2017), Ocloo et al. 

(2018), Herzallah AT 

and Mukhtar (2016) 

บริบทของ

สภาพแวดล]อม 

(Environmental 

Context) 

 

การรับรู%ทรัพยากรของ

องคcกรและภาครัฐ 

ความพร%อมขององคcกร 

การสนับสนุนจาก

ภาครัฐ ท้ังเงินทุน 

เทคนิค และ

ผู%เช่ียวชาญ 

Abed (2020), 

Abdulhakeem et al. 

(2017), Ocloo et al. 

(2018), MOSTAFA 

(2018) 

สภาพแวดล%อม

ภายนอกธุรกิจ 

แรงผลักดันหรือการ

กระตุ%นจากลูกค%า คูQค%า 

การแขQงขันด%านตลาด 

ผู%จัดหา การสนับสนุน

จากภายนอก 

Abed (2020), 

Abdulhakeem et al. 

(2017); Hassen et al. 

(2019), Ocloo et al. 

(2018), MOSTAFA 

(2018) 

การปรับใช]รูปแบบ

พาณิชย;ดิจิทัล 

(Digital Adoption) 

 

ความสามารถด%าน

ประสบการณcในการใช%

พาณิชยcดิจิทัล 

ความสามารถในการใช%

งานเคร่ืองมือดิจิทัล 

ความสามารถในการ

ปรับตัวในการส่ือสาร

ผQานดิจิทัล การใช%ส่ือ

สังคมออนไลนcทาง

การตลาด 

Muhamad et al. 

(2021), 

Octavia et al. 

(2020), 

Hassen et al. (2019) 

Lekmat, Selvarajah, 

และ Hewege,(2018), 
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แนวคิด ป̂จจัยท่ีเก่ียวข]อง คำอธิบาย งานวิจัยท่ีเก่ียวข]อง 

ความสามารถในการใช%

งานและการเข%าถึง 

Parveen, Jaafar, and 

Ainin, S. (2016),  

ความสามารถในการ

ปรับใช%ส่ือดิจิทัล 

การปรับตัวของผู%

ประกอบ การปรับใช%

เพ่ือสร%างความสัมพันธc 

ผลกระทบตQอการ

ดำเนินงาน 

Octavia et al. 

(2020), 

Lekmat, Selvarajah, 

และ Hewege,(2018), 

Parveen, Jaafar, and 

Ainin, S. (2016), 

กระบวนการในการ

ปรับใช%พาณิชยcดิจิทัล 

การเข%าถึงสารสนเทศ 

ผลกระทบและ

ความสามารถด%าน

การตลาด 

วิธีการชำระเงิน ขนสQง 

การบริการลูกค%า 

การตลาดการโฆษณา 

Muhamad et al. 

(2021), Octavia et 

al. (2020), Hassen et 

al. (2019), Lekmat, 

Selvarajah, และ 

Hewege,(2018), 

Parveen, Jaafar, and 

Ainin, S. (2016), 

Ramanathan et al. 

(2012) 

ความสำเร็จของธุรกิจ ด%านการเรียนรู%และ

พัฒนา 

การเรียนรู%และเติบโต 

ทักษะ ความรู% ภูมิ

ปIญญา  กระบวนการ

เรียนรู% ปรับใช%ในกับ

วิสาหกิจชุมชน ในการ

เพ่ิมการให%บริการ 

ความสัมพันธcกับลูกค%า 

ความสามารถในการ

ให%บริการและกิจกรรม

สำหรับลูกค%า 

Abdulle et al. 

(2019), Choshin and 

Ghaffari (2017), สุภา

วดี พนักอำพล และ

คณะ (2561), จิตรลดา 

เพลิดพร้ิง (2561), 

ฐากูร อนุสรณcพาณิชย

กุล, ภิญญาพัชญc นาคภิ

บาล และ วงศcธีรา สุวร

รณิน (2561) 
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แนวคิด ป̂จจัยท่ีเก่ียวข]อง คำอธิบาย งานวิจัยท่ีเก่ียวข]อง 

 ด%านการเงิน การเพ่ิมยอดขาย  

การลดต%นทุน 

Abdulle et al. 

(2019), Budiarto 

Budiarto et al. 

(2018), Choshin and 

Ghaffari (2017), 

Parveen, Jaafar, and 

Ainin, S. (2016), 

Ramanathan et al. 

(2012) 

 ด%านกระบวนการ ความสามารถในการ

เข%าถึงสารสนเทศ 

กระบวนการท่ีดีข้ึน 

Qosasi et al. (2019), 

Abdulle et al. 

(2019), Ainin, et al. 

(2015), Ramanathan 

et al. (2012) 

 ด%านลูกค%า เพ่ิมความสัมพันธcและ

ความพึงพอใจของ

ลูกค%า 

Abdulle et al. 

(2019), Budiarto et 

al. (2018), Choshin 

and Ghaffari (2017), 

Parveen, Jaafar, and 

Ainin, S. (2016), 

Ainin, et al. (2015), 

Ramanathan et al. 

(2012) 
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H1 

H3 

H5 

H4 

2.6 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1 แสดงสรุปข%อเสนอกรอบแนวคิด 

 

 

 

H2 
การปรับใช) 

รูปแบบพาณิชย0ดิจิทัล 

ดิจิทัล 

ชย'ดิจิทัล 

 

ความสำเร็จของ

ธุรกิจ (BSC) 

บริบทของวิสาหกิจชุมชน 

(Organizational Context) 

 

บริบทของสภาพแวดล0อม 

(Environmental Context) 

บริบทของเทคโนโลยี 

(Technological Context) 

ดิจิทัล 

ชย;ดิจิทัล 

 

การรับรู5ประโยชน< 

สภาพแวดลDอมภายนอก 

การรับรู5ระเบียบ 

วดล5อมธุรกิจ 

มาตรฐานการใช5งาน 

สภาพแวดล5อมภายใน 

ความสามารถกระบวนการ ความสามารถการใช5 

ความสามารถการปรับ 

ด5านการเงิน ด5านลูกค5า การเรียนรู5และพัฒนา 

ด5านกระบวนการภายใน 

องค'กรภาครัฐ 



 31 

บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

 

ทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข9องกับการปรับใช9พาณิชยAดิจิทัล สภาพแวดล9อมท่ีสFงผลตFอการ

ดำเนินธุรกิจท้ังภายในและภายนอก รูปแบบธุรกิจ ความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจในรูปแบบวิสาหกิจ

ชุมชน โดยใช9เคร่ืองมือแบบสอบถามท่ีผู9วิจัยพัฒนาข้ึนจากทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข9อง โดยใช9การ

ทดสอบสมมติฐานด9วยแบบจำลองสมการโครงสร9าง (Structural Equation Modeling) แบบ กำลังสอง

น9อยสุดบางสFวน (Partial Least Square SEM: PLS-SEM) โดยข้ันตอนดังน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ-มตัวอย-าง  

 การกำหนดกรอบประชากรของงานวิจัยน้ี สำรวจวิสาหกิจชุมชนท้ังประเทศ  จำนวน 85,087 

แหFง โดยใช9การศึกษาอ9างอิงจากข9อมูลกลุFมทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน ข9อมูล ณ วันท่ี 30 

มิถุนายน 2562 (กลุFมทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน, 2562) ในการกำหนดตัวอยFางเน่ืองจากไมF

ทราบจำนวนท่ีแนFนอนจึงคำนวณโดยใช9สูตรการกำหนดขนาดตัวอยFางท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% และให9

ความผิดพลาดไมFเกิน 5% (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 40-41) ดังน้ี 

  

                          เม่ือ n = จำนวนสมาชิกกลุFมตัวอยFาง 

       p = สัดสFวนของประชากรท่ีผู9วิจัยกำหนดจะสุFม  

 (ถ9าสัดสFวนของประชากร เทFากับ 0.40) 

       Z = ระดับความม่ันใจท่ีผู9วิจัยกำหนดไว9  

   (1.96 ท่ีระดับคมวาม่ันใจ 95% (0.05)) 

       e = สัดสFวนของความคลาดเคล่ือนท่ียอมให9เกิดข้ึนได9 
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 สรุปจากการคำนวณจะได9กลุFมตัวอยFางจำนวน 369 คน และเพ่ิมจำนวนตัวอยFาง 31 คน 

รวมเป�นตัวอยFางท้ังส้ิน 400 คน จึงใช9กลุFมตัวอยFางจำนวน 400 แหFง  โดยใช9การสุFมตัวอยFางแบบโควต9า 

โดยเลือกภูมิภาคของผู9ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และแจกแบบสอบถามท้ังชFองทางออนไลนA และ

ออฟไลนAทางไปรษณียAรวมถึงสถานท่ีท่ีผู9ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเข9ารFวมอบรมในโครงการตFาง ๆ ของ 

เน่ืองด9วยชFวงเวลาในการเก็บข9อมูลอยูFในสถานการณA การแพรFระบาดของไวรัส โควิด19 และการตอบ

แบบสอบถามออนไลนAไมFเหมาะกับการใช9ของวิสาหกิจชุมชน ทำให9ผู9วิจัยปรับเปล่ียนการเก็บข9อมูลกลุFม

ตัวอยFางแบบตามสะดวก (Convenient Sampling) โดยเน9นกลุFมวิสาหกิจชุมชนท่ีได9รับรางวัลผลิตภัณฑA

ดีเดFนในภูมิภาคตFาง ๆ ได9รับแบบสอบถามคืน จำนวน 395 ชุด 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือด9านเน้ือหาและความสมบูรณAโดยผู9เช่ียวชาญ และการ

ประเมินด9วย IOC ด9วยผู9เช่ียวชาญด9านการจัดการ และวิสาหกิจชุมชน ได9แกF รศ.ดร.สมนึก เอ้ือจิระพงษA

พันธA อ.ดร.มรกต กำแพงเพชร ดร.กิตติศักด์ิ สิบแอง ได9คFา IOC มากกวFา 0.5 ทุกข9อ และการทดสอบ

ความเท่ียงตรง (Reliability) โดยนำแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุFมท่ีมีลักษณะคล9ายกับกลุFมตัวอยFาง 

จำนวน 30 คน เพ่ือทดสอบสัมประสิทธ์ิอัลฟ�าครอนบราค เพ่ือทดสอบความเช่ือม่ัน ได9ท่ี 0.97  

การเก็บรวบรวมข9อ มูล ด9 วยแบบสอบถามออนไลนA  โดยใช9  Google Form ผF าน ลิงกA  

https://docs.google.com/forms/d/1Ds1qCn20_k0R1wcLm3OZGLsdiAyvDwtJirrwKeyiBhY/e

dit?usp=sharing เป�นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข9อมูลผFานการติดตFอประสานงานจากรายช่ือของ

วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนท่ีประสงคAจะตอบผFาน Google จะสFงข9อมูลผFานไลนAสFวนตัว และสFง

แบบสอบถามผFานไปรษณียA สำหรับวิสาหกิจชุมชนท่ีสะดวกในการสอบแบบสFงไปรษณียA รวมถึงนำลิงกA

แบบสอบถามสFงในกลุFมไลนAของเครือขFายของวิสาหกิจชุมชนท่ีผู9วิจัยเก่ียวข9องกับการบรรยายให9กับ

วิสาหกิจชุมชนรวมถึงพ้ืนท่ีท่ีผู9วิจัยได9ลงพ้ืนท่ีในการบรรยายให9ความรู9แกFวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนท่ีตFาง ๆ เร่ิม

สำรวจเม่ือแบบสอบถามผFานการตรวจสอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยAของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแตFเดือนเมษายน ถึง กรกฎาคม 2564 

 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใช>ในการวิจัย 

ผู9วิจัยใช9แบบสอบถามท่ีพัฒนาข้ึน จากทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข9องดังกลFาวมาแล9วในบทท่ี 2 

ในรูปแบบของการสำรวจ โดยใช9แบบสอบถามเป�นเคร่ืองมือ ประกอบด9วย 

ตอนท่ี 1 ข9อมูลท่ัวไปเก่ียวกับวิสาหกิจชุมชน การใช9พาณิชยAดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชน เป�นข9อ

คำถามแบบเลือกตอบ ตัวแปรชนิดนามบัญญัติ (Nominal Scale) อันดับ (Ordinal Scale) และใช9สถิติ

พรรณนา (Descriptive Statistics)  
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ตอนท่ี  2 สภาพแวดล9อมทางธุรกิจและการปรับใช9พาณิชยA ดิ จิ ทัลของวิสาหกิจชุมชน 

ประกอบด9วย สภาพแวดล9อมภายนอกธุรกิจ การรับรู9ทรัพยากรขององคAกรและภาครัฐ การรับรู9โครงสร9าง

อุตสาหกรรมและมาตรฐานของพาณิชยAดิจิทัลกับวิสาหกิจชุมชน การรับรู9การสนับสนุนด9านการให9บริการ

ด9านพาณิชยAดิจิทัล การรับรู9ผลประโยชนAท่ีได9รับจากการใช9ส่ือดิจิทัล ความสามารถด9านประสบการณAใน

การใช9พาณิชยAดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชน สภาพแวดล9อมภายในธุรกิจ (ความสามารถในการนำส่ือดิจิทัลมา

ใช9ในวิสาหกิจชุมชน) ความสามารถของวิสาหกิจชุมชนจากการปรับใช9ส่ือดิจิทัล ผลการดำเนินการและ

กระบวนการทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนจากใช9พาณิชยAดิจิทัล เป�นข9อมูลแบบอัตราสFวน (Ratio Scale) 

ซ่ึงใช9เกณฑAระดับบแบบลิเคิรAท (Likert Scale) 5 ระดับได9แกF ระดับ 5  หมายถึง มีการดำเนินการมาก

ท่ีสุด,ระดับ 4 หมายถึง มีการดำเนินการในระดับมาก, ระดับ 3 หมายถึง มีการดำเนินการในระดับปาน

กลาง ระดับ 2 หมายถึง มีการดำเนินการในระดับน9อย, ระดับ 1 หมายถึง มีการดำเนินการในระดับน9อย

ท่ีสุด 

 

ตารางท่ี 3.1 แสดงตัวแปร ระดับการวัดข9อมูล ป�จจัยท่ีสFงผลการปรับใช9พาณิชยAดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชน 

ข>อ ตัวแปร 
มาตรวัดตัวแปร 

/ท่ีมา 

สภาพแวดล>อมภายนอกธุรกิจ (ท่ีเป�นสาเหตุท่ีให9วิสาหกิจชุมชนต9องปรับใช9ส่ือดิจิทัล) 

1 คูFแขFงทางการตลาดในสินค9าประเภทเดียวกันมีมากข้ึน (B1_1) อัตราสFวน (Rating Scale) 

ปรับจาก 

Kurnia et al. (2015) 

Sanchez-Torres and Juarez-

Acosta (2019) 

Abed (2020) 

2 นโยบายภาครัฐให9การสนับสนุนและกระตุ9นวิสาหกิจชุมชน เพ่ือ

สร9างความสามารถทางธุรกิจ (B1_2) 

3 วิสาหกิจชุมชนอ่ืน ๆใช9ส่ือออนไลนAอยFางแพรFหลาย (B1_3) 

4 ลูกค9าเปล่ียนมาซ้ือผFานชFองทางดิจิทัลมากข้ึน (B1_4) 

การรับรู>ทรัพยากรขององคKกรและภาครัฐ 

5 วิสาหกิจชุมชนต9องการผู9เช่ียวชาญและทักษะในการสนับสนุน

ระบบพาณิชยAดิจิทัล (B2_1) 

อัตราสFวน (Rating Scale) 

ปรับจาก 

Kurnia et al. (2015) 

Ocloo et al. (2020) 

Abed (2020) 

6 วิสาหกิจชุมชนต9องการเงินทุนในการปรับใช9พาณิชยAดิจิทัล (B2_2) 

7 วิสาหกิจชุมชนต9องการทรัพยากรด9านเทคนิค (อุปกรณA และ

เครือขFายอินเทอรAเน็ต)สำหรับการปรับใช9พาณิชยAดิจิทัล (B2_3) 

การรับรู>โครงสร>างอุตสาหกรรมและมาตรฐานของพาณิชยKดิจิทัลกับวิสาหกิจชุมชน 

8 วิสาหกิจชุมชนสามารถใช9พาณิชยAดิจิทัลแลกเปล่ียนข9อมูลท่ี อัตราสFวน (Rating Scale) 
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ข>อ ตัวแปร 
มาตรวัดตัวแปร 

/ท่ีมา 

สำคัญกับเครือขFายวิสาหกิจชุมชนได9อยFางดี (B3_1) ปรับจาก 

Kurnia et al. (2015) 

Abed (2020) 

9 วิสาหกิจชุมชนสามารถใช9ส่ือดิจิทัล ชFวยในการตัดสินใจและการ

หารือรFวมกันได9 (B3_2) 

10 วิสาหกิจชุมชนสามารถใช9ส่ือดิจิทัลเป�นแหลFงเรียนรู9เก่ียวกับ

ธุรกิจของหนFวยงานภาครัฐ ท่ีชFวยการเติบโตทางธุรกิจ (B3_3) 

การรับรู>การสนับสนุนด>านการให>บริการด>านพาณิชยKดิจิทัล 

11 วิสาหกิจชุมชนรับรู9ด9านการให9บริการด9านการขนสFง ท่ีมี

ประสิทธิภาพและนFาเช่ือถือในการใช9พาณิชยAดิจิทัล (B4_1) 

อัตราสFวน (Rating Scale) 

ปรับจาก 

Kurnia et al. (2015) 

Abed (2020) 

12 วิสาหกิจชุมชนรับรู9ระเบียบและข9อกฎหมาย พาณิชยAดิจิทัล ท่ี

สามารถป¡องกัน ความเป�นสFวนตัวของลูกค9า และป¡องกันภัย

คุกคามทางไซเบอรA (B4_2) 

13 วิสาหกิจชุมชนมีทักษะท่ีเพียงพอ ในการพัฒนาและดำเนินการ

ด9านพาณิชยAดิจิทัล (B4_3) 

การรับรู>ผลประโยชนKท่ีได>รับจากการใช>ส่ือดิจิทัล 

18 วิสาหกิจชุมชนมองเห็นข9อดีและข9อเสียจากการใช9และไมFใช9ส่ือ

ดิจิทัล (B5_1) 

อัตราสFวน (Rating Scale) 

ปรับจาก 

Kurnia et al. (2015) 

anchez-Torres and Juarez-

Acosta (2019) 

Abed (2020) 

19 วิสาหกิจชุมชนเข9าใจความจำเป�นในการใช9ส่ือดิจิทัล (B5_2) 

20 วิสาหกิจชุมชนรับรู9ถึงการใช9ส่ือดิจิทัลท่ีสอดคล9องกับวัฒนธรรม 

คุณคFา ความจำเป�น และ การดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน 

(B5_3) 

ความสามารถด>านประสบการณKในการใช>พาณิชยKดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชน (experience) 

17 ความสามารถของวิสาหกิจชุมชนในการใช9 Facebook  อัตราสFวน (Rating Scale) 

ปรับจาก 

Kurnia et al. (2015) 

18 ความสามารถของวิสาหกิจชุมชนในการการใช9 line  

19 ความสามารถของวิสาหกิจชุมชนในการใช9 Instagram  

20 ความสามารถของวิสาหกิจชุมชนในการใช9ส่ือตลาดกลางดิจิทัล 

เชFน Lazada, shopee  

21 ความสามารถของวิสาหกิจชุมชนในการติดตFอส่ือสารผFานส่ือ

ดิจิทัล  
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ข>อ ตัวแปร 
มาตรวัดตัวแปร 

/ท่ีมา 

สภาพแวดล>อมภายในธุรกิจ (ความสามารถในการนำส่ือดิจิทัลมาใช9ในวิสาหกิจชุมชน)  

22 วิสาหกิจชุมชนมีการประยุกตAใช9ส่ือดิจิทัล (B7_1) อัตราสFวน (Rating Scale) 

ปรับจาก 

Ramanathan et al. (2012) 

23 วิสาหกิจชุมชนสามารถใช9ส่ือดิจิทัลเพ่ือแก9ป�ญหาให9ลูกค9าได9

อยFางรวดเร็ว (B7_2) 

24 วิสาหกิจชุมชนใช9ส่ือดิจิทัลสร9างผลิตภัณฑA หรือบริการใหมF 

(B7_3) 

25 วิสาหกิจชุมชนมีการสFงเสริมให9สมาชิกในวิสาหกิจชุมชนใช9ส่ือ

ดิจิทัล (B7_4) 

26 ความรู9 ความสามารถของวิสาหกิจชุมชนในการใช9ส่ือดิจิทัล 

(B7_5) 

ความสามารถของวิสาหกิจชุมชนจากการปรับใช>ส่ือดิจิทัล (competency) 

27 สมาชิกวิสาหกิจชุมชนสามารถใช9ส่ือดิจิทัลเพ่ือสร9างโอกาสใหมF

ทางธุรกิจ 

อัตราสFวน (Rating Scale) 

ปรับจาก 

Erwin Permana (2019) 28 สมาชิกวิสาหกิจชุมชนสามารถใช9ส่ือดิจิทัลเรียนรู9สินค9าตFาง ๆ 

ของคูFแขFงขันได9 

29 สมาชิกวิสาหกิจชุมชนใช9ส่ือดิจิทัลสร9างการรับรู9เก่ียวกับ

ผลิตภัณฑAได9ดีข้ึน 

30 สมาชิกวิสาหกิจชุมชนใช9ส่ือดิจิทัลเพ่ิมยอดขายผลิตภัณฑAของให9

ดีข้ึน 

31 สมาชิกวิสาหกิจชุมชนใช9ส่ือดิจิทัลติดตFอประสานงาน ส่ือสารกับ

ลูกค9าสะดวกรวดเร็วข้ึน 

32 สมาชิกวิสาหกิจชุมชนใช9ส่ือดิจิทัลสร9างความสัมพันธAในการ

ติดตFอกับลูกค9าได9อยFางตFอเน่ือง 

ผลการดำเนินการและกระบวนการทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนจากใช>พาณิชยKดิจิทัล (process) 

33 เปล่ียนรูปแบบการส่ังซ้ือสินค9าผFานออนไลนAของเม่ือเปรียบเทียบ

กับรูปแบบเดิม 

อัตราสFวน (Rating Scale) 

ปรับจาก 

Ramanathan et al. (2012) 

Erwin Permana (2019) 

34 มีการโฆษณาผลิตภัณฑAผFานส่ือดิจิทัล 

35 มีการรับรู9เก่ียวกับผลิตภัณฑAให9กับลูกค9าผFานส่ือดิจิทัล 
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ข>อ ตัวแปร 
มาตรวัดตัวแปร 

/ท่ีมา 

36 มีการจดจำแบรนดAสินค9าวิสาหกิจชุมชนผFานส่ือดิจิทัล  

37 มีความปลอดภัยในการชำระเงินของลูกค9าผFานส่ือดิจิทัล 

38 มีความนFาเช่ือถือของการส่ังซ้ือของลูกค9าผFานส่ือดิจิทัล 

39 มีความนFาเช่ือถือของการสFงสินค9าในการขายสินค9าผFานดิจิทัล 

40 มีการบริการหลังการขายของวิสาหกิจชุมชนผFานส่ือดิจิทัล 

41 มีแหลFงวัตถุดิบใหมFให9กับวิสาหกิจชุมชนผFานส่ือดิจิทัล 

 

ตอนท่ี 3 ความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน มุมมองด9านการเงินเม่ือนำส่ือดิจิทัลมาปรับใช9กับ

วิสาหกิจชุมชน มุมมองด9านลูกค9าเม่ือนำส่ือดิจิทัลมาปรับใช9กับวิสาหกิจชุมชน มุมมองด9านการเรียนรู9และ

พัฒนาเม่ือส่ือดิจิทัลมาปรับใช9 องด9านกระบวนการภายในเม่ือนำอินเทอรAเน็ตมาปรับใช9 เป�นข9อมูลแบบ

อัตราสFวน (Ratio Scale) ซ่ึงใช9 เกณฑAระดับบแบบลิเคิรAท (Likert Scale) 5 ระดับได9แกF ระดับ 5  

หมายถึง มีผลดำเนินการมากท่ีสุด,ระดับ 4 หมายถึง มีผลดำเนินการในระดับมาก ,ระดับ 3 หมายถึง มีผล

ดำเนินการในระดับปานกลาง ระดับ 2 หมายถึง มีผลดำเนินการในระดับน9อย, ระดับ 1 หมายถึง มีผล

ดำเนินการในระดับน9อยท่ีสุด 

 

ตารางท่ี 3.2 แสดงตัวแปร มาตรวัด แหลFงท่ีมาด9านประสิทธิผลของพาณิชยAดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชนใน

มุมมองด9านการเงิน ด9านลูกค9า ด9านการเรียนรู9และพัฒนาและด9านกระบวนการภายใน 

ข>อ มุมมองประสิทธิผลการดำเนินงาน 
มาตรวัดตัวแปร 

/ท่ีมา 

มุมมองด>านการเงินเม่ือนำส่ือดิจิทัลมาปรับใช>กับวิสาหกิจชุมชน (profit) 

45 ลดต9นทุนการติดตFอกับลูกค9า อัตราสFวน (Rating Scale) 

ปรับจาก 

Ramanathan et al. (2012) 

Choshin and Ghaffari (2017) 

46 การเติบโตของยอดขายเพ่ิมข้ึน 

47 ลดต9นทุนในการโฆษณาและสFงเสริมการขาย 

48 ลดต9นทุนในการบริการและชFวยเหลือลูกค9า 

มุมมองด>านลูกค>าเม่ือนำส่ือดิจิทัลมาปรับใช>กับวิสาหกิจชุมชน (customer) 

46 จำนวนลูกค9าท่ีเพ่ิมข้ึน อัตราสFวน (Rating Scale) 

ปรับจาก 

Ramanathan et al. (2012) 

47 ลูกค9ามีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน 

48 ปรับปรุงความสัมพันธAและบริการของลูกค9า 



 37 

ข>อ มุมมองประสิทธิผลการดำเนินงาน 
มาตรวัดตัวแปร 

/ท่ีมา 

49 ชFวยให9ลูกค9าเข9าถึงข9อมูลสินค9าได9งFายข้ึน Choshin and Ghaffari (2017) 

มุมมองด>านการเรียนรู>และพัฒนาเม่ือส่ือดิจิทัลมาปรับใช> (learning) 

50 เพ่ิมความสามารถในการบริการลูกค9า อัตราสFวน (Rating Scale) 

ปรับจาก 

Choshin and Ghaffari (2017) 

 

51 ปรับปรุงและเพ่ิมความสัมพันธAกับลูกค9า 

52 เพ่ิมความสามารถในการเข9าถึงข9อมูลลูกค9า 

53 ช้ีนำกิจกรรมในการบริการลูกค9า 

มุมมองด>านกระบวนการภายในเม่ือนำอินเทอรKเน็ตมาปรับใช> (internal) 

54 ลดการใช9ทรัพยากรการเงินในการนำไปลงทุนด9านการตลาด อัตราสFวน (Rating Scale) 

ปรับจาก 

Ueasangkomsate (2015) 

 

55 ปรับรูปแบบการส่ังซ้ือสินค9า 

56 รับข9อมูลการใช9บริการสินค9าและบริการของลูกค9าในป�จจุบัน 

57 รับข9อมูลการใช9บริการสินค9าและบริการของลูกค9าในอนาคต 

 

 นำแบบสอบถามให9ผู9เช่ียวชาญ คือ ผู9เช่ียวชาญด9านธุรกิจทั้งนักวิชาการท่ีมีงานวิจัยด9าน

บริหารธุรกิจ อาจารยAผู9สอนและเป�นท่ีปรึกษาให9กับวิสาหกิจชุมชน และอาจารยAผู9เช่ียวชาญท่ีทำธุรกิจใน

รูปแบบวิสาหกิจชุมชน จำนวน 3 ทFาน ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาและปรับปรุงแบบสอบถาม

ตามข9อเสนอแนะของผู9 เช่ียวชาญ โดยใช9 วิธีการตรวจสอบ IOC (IOC : Index of item objective 

congruence) การตรวจสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือวิจัยได9คFาความเท่ียงตรงมากกวFา 0.5  

 

3.3 วิเคราะหKข>อมูล 

 3.3.1 วิเคราะหAข9อมูลท่ัวไปโดยใช9สถิติพ้ืนฐาน ร9อยละ คFาเฉล่ีย สFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 3.3.2 วิเคราะหAป�จจัยตFาง ๆ ท่ีเก่ียวข9อง ได9แกF สภาพแวดล9อมทางธุรกิจและการปรับใช9พาณิชยA

ดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชน ประกอบด9วย สภาพแวดล9อมภายนอกธุรกิจ การรับรู9ทรัพยากรขององคAกรและ

ภาครัฐ การรับรู9โครงสร9างอุตสาหกรรมและมาตรฐานของพาณิชยAดิจิทัลกับวิสาหกิจชุมชน การรับรู9การ

สนับสนุนด9านการให9บริการด9านพาณิชยAดิจิทัล การรับรู9ผลประโยชนAท่ีได9รับจากการใช9ส่ือดิจิทัล 

ความสามารถด9านประสบการณAในการใช9พาณิชยAดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชน สภาพแวดล9อมภายในธุรกิจ  

ความสามารถของวิสาหกิจชุมชนจากการปรับใช9ส่ือดิจิทัล ผลการดำเนินการและกระบวนการทางธุรกิจ

ของวิสาหกิจชุมชนจากใช9พาณิชยAดิจิทัล  ด9วยสถิติพรรณา คFาเฉล่ีย และสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปล
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ความหมายโดยแตFละระดับมีการกำหนดคะแนนและคFาเฉล่ียตามเกณฑAการเกณฑAการแปลความหมาย

ตามแนวทางของ รายละเอียดดังน้ี 

คะแนนเฉล่ียระหวFาง 4.51 – 5.00 หมายถึงมีความเห็นในระดับมากท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ียระหวFาง 3.51 – 4.50 หมายถึงมีความเห็นในระดับมาก 

คะแนนเฉล่ียระหวFาง 2.51 – 3.50 หมายถึงมีความเห็นในระดับปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียระหวFาง 1.51 – 2.50 หมายถึงมีความเห็นในระดับน9อย 

คะแนนเฉล่ียระหวFาง 1.00 - 1.50  หมายถึงมีความเห็นในระดับน9อยท่ีสุด 

การทดสอบสมมติฐาน สภาพแวดล9อมทางธุรกิจและการปรับใช9พาณิชยAดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชน 

ประกอบด9วย สภาพแวดล9อมภายนอกธุรกิจ การรับรู9ทรัพยากรขององคAกรและภาครัฐ การรับรู9โครงสร9าง

อุตสาหกรรมและมาตรฐานของพาณิชยAดิจิทัลกับวิสาหกิจชุมชน การรับรู9การสนับสนุนด9านการให9บริการ

ด9านพาณิชยAดิจิทัล การรับรู9ผลประโยชนAท่ีได9รับจากการใช9ส่ือดิจิทัล ความสามารถด9านประสบการณAใน

การใช9พาณิชยAดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชน สภาพแวดล9อมภายในธุรกิจ  ความสามารถของวิสาหกิจชุมชน

จากการปรับใช9ส่ือดิจิทัล ผลการดำเนินการและกระบวนการทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนจากใช9พาณิชยA

ดิจิทัล  โดยอ9างอิงจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข9อง โดยใช9กรอบของบริบทของเทคโนโลยี บริบทขององคAกร บริบท

ของสภาพแวดล9อม (Technology Organization Environment: TOE) การปรับใช9พาณิชยAดิจิทัล และ

ความสำเร็จของธุรกิจ โดยกำหนดตัวแปรดังน้ี 
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ตารางท่ี 3.3 แสดงคFาตัวแปรแฝง และตัวแปรสังเกต เคร่ืองมือด9วยทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข9อง 

ตัวแปรแฝง ช่ือตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกต ช่ือตัวแปร

สังเกต 

บริบทของวิสาหกิจ

ชุมชน 

(Organizational 

Context) 

organization วิสาหกิจชุมชนสามารถใช9พาณิชยAดิจิทัล

แลกเปล่ียนข9อมูลท่ีสำคัญกับเครือขFาย

วิสาหกิจชุมชนได9อยFางดี 

B3_1 

วิสาหกิจชุมชนสามารถใช9ส่ือดิจิทัล ชFวย

ในการตัดสินใจและการหารือรFวมกันได9 

B3_2 

วิสาหกิจชุมชนสามารถใช9ส่ือดิจิทัลเป�น

แหลFงเรียนรู9เก่ียวกับธุรกิจของหนFวยงาน

ภาครัฐ ท่ีชFวยการเติบโตทางธุรกิจ 

B3_3 

วิสาหกิจชุมชนมีการประยุกตAใช9ส่ือดิจิทัล B7_1 

วิสาหกิจชุมชนสามารถใช9ส่ือดิจิทัลเพ่ือ

แก9ป�ญหาให9ลูกค9าได9อยFางรวดเร็ว 

B7_2 

วิสาหกิจชุมชนใช9ส่ือดิจิทัลสร9างผลิตภัณฑA 

หรือบริการใหมF 

B7_3 

วิสาหกิจชุมชนมีการสFงเสริมให9สมาชิกใน

วิสาหกิจชุมชนใช9ส่ือดิจิทัล 

B7_4 

ความรู9 ความสามารถของวิสาหกิจชุมชน

ในการใช9ส่ือดิจิทัล 

B7_5 

บริบทของเทคโนโลยี 

(Technological 

Context) 

Technology วิสาหกิจชุมชนรับรู9ด9านการให9บริการด9าน

การขนสFง ท่ีมีประสิทธิภาพและนFาเช่ือถือ

ในการใช9พาณิชยAดิจิทัล 

B4_1 
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ตัวแปรแฝง ช่ือตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกต ช่ือตัวแปร

สังเกต 

วิสาห กิจ ชุมชน รับ รู9 ระ เบี ยบและข9อ

กฎหมาย พาณิ ชยA ดิ จิ ทั ล  ท่ี สามารถ

ป¡องกัน ความเป�นสFวนตัวของลูกค9า และ

ป¡องกันภัยคุกคามทางไซเบอรA 

B4_2 

วิสาหกิจชุมชนมีทักษะท่ีเพียงพอ ในการ

พัฒนาและดำเนินการด9านพาณิชยAดิจิทัล 

B4_3 

วิสาหกิจชุมชนมองเห็นข9อดีและข9อเสีย

จากการใช9และไมFใช9ส่ือดิจิทัล 

B5_1 

วิสาหกิจชุมชนเข9าใจความจำเป�นในการ

ใช9ส่ือดิจิทัล 

B5_2 

วิสาหกิจชุมชนรับรู9ถึงการใช9ส่ือดิจิทัลท่ี

สอดคล9องกับวัฒนธรรม คุณคFา ความ

จำเป�น และ การดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจ

ชุมชน 

B5_3 

บริบทของ

สภาพแวดล9อม 

(Environmental 

Context) 

Environment คูFแขFงทางการตลาดในสินค9าประเภท

เดียวกันมีมากข้ึน 

B1_1 

นโยบายภาครัฐให9การสนับสนุนและ

ก ระ ตุ9 น วิ ส าห กิ จ ชุ ม ช น  เ พ่ื อ ส ร9 า ง

ความสามารถทางธุรกิจ 

B1_2 

วิสาหกิจชุมชนอ่ืน ๆใช9 ส่ือดิจิทัลอยFาง

แพรFหลาย 

B1_3 
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ตัวแปรแฝง ช่ือตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกต ช่ือตัวแปร

สังเกต 

ลูกค9าเปล่ียนมาซ้ือผFานชFองทางส่ือดิจิทัล

มากข้ึน 

B1_4 

วิสาหกิจชุมชนต9องการผู9เช่ียวชาญและ

ทักษะในการสนับสนุนระบบพาณิชยA

ดิจิทัล 

B2_1 

วิสาหกิจชุมชนต9องการเงินทุนในการปรับ

ใช9พาณิชยAดิจิทัล 

B2_2 

วิสาหกิจชุมชนต9องการทรัพยากรด9าน

เท ค นิ ค  (อุ ป ก ร ณA  แ ล ะ เค รื อ ขF า ย

อินเทอรAเน็ต)สำหรับการปรับใช9พาณิชยA

ดิจิทัล 

B2_3 

การปรับใช9พาณิชยA

ดิจิทัล 

(Adoption Digital 

Commerce) 

DigitalAdoption ความสามารถการใช9พาณิชยAดิจิทัล 

(ระดับการใช9งาน) 

experience 

ความสามารถการปรับใช9พาณิชยAดิจิทัล competency 

ผลการดำเนินการใช9พาณิชยAดิจิทัล process 

ความสำเร็จของธุรกิจ Performance มุมมองด9านการเงิน profit 

มุมมองด9านลูกค9า customer 

มุมมองด9านการเรียนรู9และพัฒนา learning 

มุมมองด9านกระบวนการภายใน internal 
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3.3.3 วิเคราะหAความสัมพันธAของตัวแปรด9วยสมการเชิงโครงสร9างแบบกำลังสอบน9อยสุดบางสFวน 

(Partial Least Square SEM: PLS-SEM)  ใช9โปรแกรม SmartPLS เวอรAช่ัน 3.32 ซ่ึงเร่ิมได9รับความนิยม

จากนักวิจัยท่ีตีพิมพAในวารสารตFางประเทศ ในการหาป�จจัยเชิงยืนยัน และป�จจัยเชิงสำรวจ ด9วยข9อตกลง

เบ้ืองต9นท่ีไมFมาก การแปรผลและการใช9กับมาตรวัดตัวแปรตFาง ๆ  เป�นสถิติท่ีมีประสิทธิภาพสำหรับ

ตัวอยFางขนาดเล็กและโมเดลท่ีซับซ9อน (Hair et al., 2017) โดยพิจารณาตรวจสอบข9อตกลงเบ้ืองต9นใน

การวิเคราะหAสมการเชิงโครงสร9าง เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของการวิเคราะหAองคAประกอบ พิจารณา

ความสัมพันธAของตัวแปรสังเกตได9กับตัวแปรแฝงด9วยคFา loading ท่ีแสดงคFาน้ำหนักของตัวแปรสังเกตท่ี

อธิบายตัวแปรแฝง และใช9การวิเคราะหAโมเดลสมการโครงสร9าง (SEM) เพ่ือประเมินตัวแบบเพ่ือหา

ความสัมพันธAเทคโนโลยี องคAกรสภาพแวดล9อมทางธุรกิจ การปรับใช9พาณิชยAดิจิทัล และความสำเร็จของ

วิสาหกิจชุมชน เพ่ือยืนยันตัวบFงช้ีองคAประกอบของตัวแปรสังเกตได9ในโมเดลวัด (Measurement Model) 

โดยมีข้ันตอนการวิเคราะหAเพ่ือประเมินโมเดลวัด (Measurement Model Evaluation) ตามแนวทาง

ของ Hair et al. (2017) ดังน้ี 

3.3.1.1 ประเมินคFาน้ำหนักองคAประกอบภายนอก เพ่ือประเมินความเท่ียงของตัวแปรสังเกต

จากข9อคำถาม ท่ีสามารถอธิบายโดยความแปรปรวนของตัวแปรสังเกตกับความสัมพันธAของตัวแปรแฝงท่ี

ต9องการวัด โดยพิจารณาจากคFาน้ำหนักองคAประกอบ (outer loading) ของตัวแปรสังเกต ท่ีต9องมีคFา

มากกวFา 0.7 หากน9อยกวFาจะพิจารณาตัดตัวแปรสังเกตน้ันออกจากโมเดล  

3.3.1.2 ประเมินความเท่ียงของข9อคำถาม โดยใช9สัมประสิทธ์ิครอนบาค (Cronbach’s 

Alpha) โดยหลักการพิจารณาคFาท่ีมากกวFา 0.7 ถือวFาเป�นเกณฑAท่ียอมรับได9ในการวิเคราะหAข้ันตFอไป ท้ังน้ี

บางงานวิจัยสามารถพิจารณาคFา 0.6 – 0.7 ถือวFายอมรับได9ในงานวิจัยท่ีเป�นการวิจัยเชิงสำรวจ 

(Exploratory Research) และพิจารณาคFาสัมประสิทธ์ิความเท่ียงประกอบ (Composite Reliability: 

CR) ท่ีต9องมีคFามากกวFา 0.7 จึงถือวFาเหมาะสมและยอมรับได9 

3.3.1.3 ประเมินความตรงเชิงลูFเข9า (Convergent validity) เพ่ือให9ได9เมทริกซAสหสัมพันธA

ระหวFางตัวแปรในแตFละองคAประกอบ โดยใช9คFาสถิติเพ่ือวัดความตรงลูFเข9าคือ ความแปรปรวนท่ีสกัดเฉล่ีย 

(Average Variance Extract: AVE) ที่มากกวFา 0.05 แสดงถึงตัวแปรแฝงสามารถอธิบายความแปรปรวน

ของตัวแปรสังเกตได9 
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3.3.1.4 ประเมินความตรงเชิงจำแนก (Discriminant Validity) เพ่ือใช9วัดตัวแปรสังเกตท่ี

ต9องแยกจากตัวแปรแฝงอ่ืน โดยพิจารณาเกณฑAตัวแปรแฝงแตFละตัวไมFมีความสัมพันธAกัน ด9วยระดับตัว

แปรแฝงด9วยความตรงเชิงจำแนกด9วยเกณฑA Fornell-Larcker (Fornell-Larcker Criterion) พิจารณาคFา

รากท่ีสองของความแปรปรวนท่ีสกัดได9เฉล่ีย ( ) ของตัวแปรแฝงแตFละตัว กับคFาความสัมพันธAของตัว

แปรแฝงอ่ืนในโมเดล พบวFาคFา ( )  ทุกตัวแปรแฝงมีคFามากกวFาคFาความสัมพันธAของตัวแปรแฝงน้ัน

กับตัวแปรแฝงอ่ืนในโมเดลยกกำลังสอง แสดงถึงตัวแปรแฝงมีอำนาจการจำแนกเพียงพอ และการทดสอบ

ความตรงเชิงจำแนกระดับตัวแปรสังเกต ด9วยคFาน้ำหนักไขว9 (Cross loading) ด9วยคFาความสัมพันธA

ระหวFางคFาน้ำหนักองคAประกอบตัวแปรบFงช้ีของตัวแปรแฝงกับคFาน้ำหนักองคAประกอบของตัวแปรบFงช้ีกับ

ตัวแปรแฝงอ่ืน ซ่ึงตัวแปรบFงช้ีของตัวแปรแฝงควรมีคFาน้ำหนักองคAประกอบมากกวFาตัวแปรแฝงอ่ืน และมี

คFามากวFา 0.7 และการใช9คFา Heterotrait Correlation Ration (HTMT) ใช9วัดความเท่ียงตรงเชิงจำแนก

ระหวFางคูFตัวแปรแฝง คFาไมFควรเกิน 1 

 การประเมินโมเดลเชิงโครงสร9าง (Structural Model Assessment) คFาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ 

(Coefficient determinant) หรือ R2 เป�นตัววัดความสามารถในการอธิบายตัวแปรตาม โดยคFา มากกวFา 

0.67 คือ ความสามารถในการอธิบายตัวแปรตามสูง มากกวFา 0.3 คือระดับปานกลาง 0.190 คือระดับต่ำ 

(Urbach & Ahlemann, 2010) และคFาประมาณแบบไมFเอนเอียงด9วย คFาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจแบบ

ปรับคFา (R2 Adjusted)   และการทดสอบสมมติฐานของสัมประสิทธ์ิเส9นทาง (path coefficients) ของ

ตัวแปรต9นตFอตัวแปรตามด9วยการวิเคราะหA Bootstrapping เพ่ือทดสอบสมมติฐานแบบสองทางด9วยคFา 

p-value ท่ีระดับนัยสำคัญท่ี 0.05 แสดงถึงตัวแปรต9นสFงผลตFอตัวแปรตามในคFาสัมประสิทธ์ิเส9นทาง  

 วิเคราะหAข9อมูลพ้ืนฐานและการตลาดของวิสาหกิจชุมชนกับความสามารถในการปรับใช9พาณิชยA

ดิจิทัลด9วยการวิเคราะหAความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการเปรียบเทียบเชิงซ9อนด9วย 

LSD 
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3.4 การดำเนินงานวิจัย    

3.4.1 เสนอโครงรFางการวิจัย ใช9ระยะเวลา 2 เดือนในการสร9างสร9างแนวคิดการวิจัย จาก

ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข9อง เพ่ือศึกษาถึงท่ีมาและความสำคัญของป�ญหา โจทยAวิจัย วัตถุประสงคA 

กรอบแนวคิดทฤษฏี ประโยชนAท่ีคาดวFาจะได9รับงบประมาณท่ีใช9ในการศึกษาวิจัย 

3.4.2 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข9อง และวางแผนการวิจัย ใช9ระยะเวลา 2 เดือน ควบคูFกับกับเสนอ

โครงรFางวิจัย ด9วยการศึกษาเอกสาร วรรณกรรมท่ีเก่ียวข9องท้ังแนวคิดทฤษฎี และข9อเสนอท่ีเก่ียวข9องกับ

การวิจัยท้ังด9านสภาพแวดล9อมธุรกิจ วิสาหกิจชุมชน พาณิชยAดิจิทัล การวัดความสำเร็จของธุรกิจ  

3.4.3 สร9างเคร่ืองมือ ทดสอบประสิทธิภาพ และปรับปรุงเคร่ืองมือใช9ระยะเวลา 2 เดือน เป�น

การนำแนวคิดทฤษฎีท่ีได9จากการทบทวนเน้ือหา มาสร9างเคร่ืองมือและทดสอบความนFาเช่ือถือ ความ

เท่ียงตรงของเคร่ืองมือ ท้ังจากผู9เช่ียวชาญและการทดสอบกับกลุFมตัวอยFาง 30 ชุด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

และความนFาเช่ือถือของเคร่ืองมือ และสFงเคร่ืองมือให9กับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยA เพ่ือ

ตรวจสอบจริยธรรมการวิจัยในมนุษยA โดยได9รับการยกเว9นเน่ืองจากไมFมีผลกระทบกับบุคคล หรือกลุFม

บุคคล ในการพิทักษAสิทธ์ิผู9ให9ข9อมูล 

3.4.4 เก็บรวบรวมข9อมูลและลงข9อมูล รวมถึงตรวจสอบความถูกต9องของข9อมูล ใช9ระยะเวลา 

3 เดือน เป�นการรวบรวมแบบสอบถามเลือก ตามวิธีการสุFมตัวอยFางท่ีกำหนดโดยผู9วิจัย ท้ังแบบการสFง

แบบออนไลนA และการสFงผFานไปรษณียAให9กับกลุFมตัวอยFางท่ีถูก ตามความต9องการและความเหมาะสมของ

ผู9ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เนื่องจากสถานการณAการแพรFระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให9เป�นอุปสรรค

ในการเก็บรวบรวมข9อมูลลFาช9า ซ่ึงเม่ือเก็บข9อมูลแล9วจะลงข9อมูลในโปรแกรมสำเร็จเพ่ือวิเคราะหAข9อมูล

ตFอไป 

3.4.5 วิเคราะหAข9อมูล แปลผล ใช9ระยะเวลา 2 เดือน วิเคราะหAข9อมูล โดยเร่ิมจากสถิติพ้ืนฐาน

เพ่ือสรุปข9อมูลเบ้ืองต9น และวิเคราะหAข9อมูลตามกรอบแนวคิดของการวิจัย ตัวแปรท่ีเก่ียวข9อง ทดสอบ

สถิติและโมเดลทางสถิติท่ีเก่ียวข9อง  

3.4.6 สรุปรายงานและอภิปรายผล ใช9ระยะเวลา 2 เดือน สรุปและอภิปรายผล โดยนำผลท่ี

ได9มาอ9างอิงกับแนวคิดทฤษฎีในอดีต ในข้ันตอนน้ีต9องมีการทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข9องเพ่ิมเติม 

เน่ืองจากงานวิจัยเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปล่ียนแปลตลอดเวลา จึงควรสรุปรายงานและ

อภิปรายผลให9ทันสมัยในชFวงเวลาป�จจุบัน 

3.4.7 จัดทำรายงานฉบับสมบูรณA ใช9ระยะเวลาต้ังแตFเร่ิมต9นการรFางโครงรFางวิจัยจนส้ินสุด

โครงการวิจัย ท่ีต9องมีการปรับเปล่ียนงานวิจัยให9สอดคล9องกับบริบทและมีความสมบูรณAทันสมัยกับทฤษฎี

และงานวิจัยในป�จจุบัน 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

 

การวิเคราะห-ข/อมูลการปรับใช/พาณิชย-ดิจิทัลที่สBงผลตBอความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน ใน

ประเทศไทย แบBงเปMน การวิเคราะห-ข/อมูลทั่วไปของวิสาหกิจชุมชน สื่อดิจิทัลและวัตถุประสงค-ในการใช/

งานเพื่อประกอบธุรกิจของที่วิสาหกิจชุมชน สภาพแวดล/อมทางธุรกิจและการปรับใช/พาณิชย-ดิจิทัล การ

วิเคราะห-เปรียบเทียบปRจจัยทั่วไปกับการปรับใช/สื่อดิจิทัล ปRจจัยที่สBงผลตBอความสำเร็จในการปรับใช/

พาณิชย-ดิจิทัล มีรายละเอียดดังน้ี 

 

4.1 ข%อมูลท่ัวไปของวิสาหกิจชุมชน 

   4.1.1 ข%อมูลในการประกอบธุรกิจวิสาหกิจชุมชน 

   การสุBมตัวอยBาง วิสาหกิจชุมชนจำนวน 395 แหBง ในประเทศไทย เปMนวิสาหกิจที่ได/รับรางวัล 

วิสาหกิจชุมชนดีเดBน หรือรางวัลเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน จำนวน 126 แหBง คิดเปMนร/อยละ 31.9 โดยมีผล

สถิติพ้ืนฐานเก่ียวกับวิสาหกิจชุมชน ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 4.1 ประเภทของวิสาหกิจชุมชุม 

ประเภทของวิสาหกิจชุมชุม จำนวน ร%อยละ 

อาหาร 84 21.27 

เส้ือผ/า 88 22.28 

ศิลปะประดิษฐ-และของท่ีระลึก 96 24.30 

ผลิตพืชและการขยายพันธุ-พืช 89 22.53 

ผลิตสัตว-และการประมง 4 1.01 

บริการ 16 4.05 

เคร่ืองสำอาง เวชสำอาง 13 3.29 

ไมBระบุ 5 1.27 

   จากตารางพบวBา กลุBมตัวอยBางสBวนใหญB มีประเภทของวิสาหกิจชุมชนมีสัดสBวนที่ใกล/เคียงกัน 

ได/แกB ศิลปะประดิษฐ-และของท่ีระลึก ร/อยละ 24.30 ผลิตพืชและการขยายพันธุ-พืช ร/อยละ 22.53 เส้ือผ/า 

ร/อยละ 22.28 อาหาร ร/อยละ 21.27 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.2 วัตถุประสงค-ของการประกอบการวิสาหกิจชุมชน  

วัตถุประสงคG จำนวน ร%อยละ 

เพ่ือเพ่ิมมูลคBาผลผลิต 317 80.25 

ทดแทนการนำเข/าจากภายนอก

ชุมชน 
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12.41 

การบริการ 29 7.34 

วัตถุประสงค-อื ่น ได/แกB เงินทุน

หมุนเวียน ชBวยเหลือสมาชิก ลด

ต/นทุนการผลิต รวบรวมผลผลิต 

สBงเสริมการออม สร/างรายได/

สร/างอาชีพ 

32 8.10 

จากตารางพบวBา วัตถุประสงค-ของการประกอบวิสาหกิจชุมชนสBวนใหญB คือ การเพิ่มมูลคBา

ผลผลิต ร/อยละ 80.25 มากที่สุด รองลงมา คือ การทดแทนการนำเข/าจากภายอนกชุมชน ร/อยละ 12.41 

และการบริการ ร/อยละ  7.34 

 

ตารางท่ี 4.3 การกBอต้ังวิสาหกิจชุมชน/เครือขBายวิสาหกิจชุมชน  

การกHอต้ัง จำนวน ร%อยละ 

เกิดจากกระบวนการจัดทำแผน

แมBบทชุมชน 

43 10.89 

เกิดจากการแก/ไขปRญหารBวมกัน

ของกลุBม 

199 50.38 

เกิดจากการชักชวนของผู/นำ 76 19.24 

เกิดจากการสBงเสริมของ

หนBวยงานรัฐ 

135 34.18 

อ่ืนๆ ได/แกB การตBอยอดผลผลิต 

การรวมตัวของชุมชน การ

แก/ปRญหาผลผลิต การเพ่ิมมูลคBา

และเพ่ิมรายได/ เปMนต/น 

31 7.85 

จากตารางพบวBา การกBอตั้งวิสาหกิจชุมชน เกิดจากการแก/ปRญหารBวมกันของกลุBม ร/อยละ 50.38 

การสBงเสริมของหนBวยงานรัฐ ร/อยละ 34.18  และการชักชวนของผู/นำ ร/อยละ 19.24 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.4 ระยะเวลาในการประกอบวิสาหกิจชุมชน  

ระยะเวลา จำนวน ร%อยละ 

ต่ำกวBา 1 ปd 18 4.56 

1-5 ปd 116 29.37 

6-10 ปd 99 25.06 

11-15 ปd 113 28.61 

16-20 ปd   26 6.58 

20 ปdข้ึนไป 22 5.57 

 จากตารางพบวBา ระยะเวลาการประกอบการของวิสาหกิจชุมชน สBวนใหญBมีระยะเวลา 1-5 ปd 

ร/อยละ 29.37 ซึ่งมีสัดสBวนใกล/เคียงกับระยะเวลา 11-15 ปd ร/อยละ 28.61 รองลงมาคือ 6-10 ปd ร/อยละ 

25.06 และ 16-20 ปd  ร/อยละ 6.58 ตามลำดับ 

 

ตารางท่ี 4.5 รายได/เฉล่ียตBอเดือนของวิสาหกิจชุมชน 

รายได% จำนวน ร%อยละ 

ต่ำกวBา 50,000 บาท 190 48.10 

50,001-100,000 บาท 127 32.15 

100,001-150,000 บาท 27 6.84 

150,001-200,000 บาท 15 3.80 

200,001-250,000 บาท 8 2.03 

250,001- 300,000 บาท 19 4.81 

300,001 ข้ึนไป 9 2.28 

ไมBระบุ 9 2.28 

 จากตารางพบวBา วิสาหกิจชุมชนสBวนใหญBมีรายได/คBอนข/างทางน/อย มีสBวนน/อยที่รายได/คBอยข/าง

สูง ซึ่งรายได/ของวิสาหกิจชุมชนสBวนใหญB มีรายได/ ต่ำกวBา 50,000 บาท ร/อยละ 48.10 รองลงมาคือ

รายได/ 50,001-100,000 บาท ร /อยละ 32.15 และ รายได/ 100,001-150,000 บาท ร /อยละ 6.84 

ตามลำดับ ซ่ึงมีรายได/สBวนใหญBมีรายได/ 
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ตารางท่ี 4.6 จำนวนสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน  

จำนวนสมาชิก จำนวน ร%อยละ 

7 คน 66 16.71 

8-10 คน 66 16.71 

11-15 คน 50 12.66 

20 คน ข้ึนไป 212 53.67 

 จากตารางพบวBา จำนวนสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน สBวนใหญBมีสมาชิมาก 20 คน ขึ้นไป ร/อยละ 

53.67 รองลงมามีสัดสBวนที่ใกล/เคียงกัน คือ 8-10 คนและ 7 คน ร/อยละ 16.71 และ 11-15 คน ร/อยละ 

12.66 

 

ตารางท่ี 4.7 แหลBงทุนในการดำเนินการธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน 

แหลHงเงินทุน จำนวน ร%อยละ 

เง ินทุนจากการระดมทุนของ

สมาชิก 152 38.48 

ทุนจากภายชุมชน 14 3.54 

ทุนทรัพยากรในชุมชน 29 7.34 

ทุนทางปRญญาของชุมชน 26 6.58 

กู/ในระบบ 58 14.68 

กู/นอกระบบ 12 3.04 

ทุนสนับสนุนจากภาครัฐ 58 14.68 

ทุนสBวนตัว 142 35.95 

 จากตารางพบวBา แหลBงทุนในการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน สBวนใหญBจากเงินทุนจากการ

ระดมทุนของสมาชิก ร/อยละ 38.48 รองลงมาคือทุนสBวนตัว ร/อยละ 35.95 และเปMนการกู/ในระบบและทุน

สนับสนุนจากรัฐบาลในสัดสBวนที่ทใกล/เคียงกัน ร/อยละ 14.68 และทุนทรัพยากรในชุมชน และทุนทาง

ปRญญาของชุมชนตามลำดับ 
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4.1.2 การใช%ส่ือพาณิชยGดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชน 

ตารางท่ี 4.8 ส่ือดิจิทัลท่ีลูกค/าสามารถพบเห็นสินค/าของวิสาหกิจชุมชน  

ส่ือประเภทเว็บไซตG จำนวน ร%อยละ 

เว็บไซต-ของวิสาหกิจชุมชน 191 48.35 

- ทำเอง 101 52.88 

- จ/างพัฒนา 12 6.28 

- เว็บไซต-สำเร็จรูป 22 11.52 

 การใช/สื่อดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชนพบวBา ใช/เว็บไซต- ร/อยละ 48.35 ของวิสาหกิจชุมชนทั้งหมด 

และพัฒนาเว็บไซต-ด/วยการทำเอง มากที่สุด ร/อยละ 52.88 รองลงมาคือ เครื่องมือสำเร็จรูป ร/อยละ 

11.52 และ จ/างพัฒนาเว็บไซต- ร/อยละ 6.28 

 

ตารางท่ี 4.9 การใช/ส่ือสังคมออนไลน-ของวิสาหกิจชุมชน 

ส่ือสังคมออนไลนG จำนวน ร%อยละ 

การใช/ส่ือสังคมออนไลน- 240 60.76 

- ใช/ Facebook ท่ัวไป 162 67.50 

- Line สBวนบุคคล 146 60.83 

- Line กลุBม 111 46.25 

- Fan Page Facebook   101 42.08 

- Line@. 79 32.92 

- Twitter 10 4.17 

- Instagram 40 16.67 

- Youtube 24 10.00 

- Tiktok 5 2.08 

- การใช/เว็บบอร-กเพ่ือ

นำเสนอข/อมูล

วิสาหกิจชุมชน 

6 2.50 

 จากตารางพบวBา วิสาหกิจชุมชนเลือกใช/สื่อสังคมออนไลน- ร/อยละ 60.76 ซึ่งมากกวBาสื่อดิจิทัล

ประเภทอื่น ๆ และเลือกใช/ Line สBวนบุคคล ร/อยละ 60.83 และFacebook ร/อยละ 67.50 ของผู/ที่ใช/ส่ือ

สังคมออนไลน- มากท่ีสุดและรองลงมาตามลำดับ 
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ตารางท่ี  4.10 การใช/ส่ือดิจิทัลอ่ืน ๆ ของวิสาหกิจชุมชน 

ส่ือดิจิทัล จำนวน ร%อยละ 

QR-code 47 11.90 

Google (SEO) 41 10.38 

E-mail 156 39.49 

Lazada 43 10.89 

shopee 66 16.71 

kaidee 2 0.51 

การใช/ส่ืออ่ืน ๆ ได/แกB 

24shopping, DGT 

Fram.com, JDC KASPY, Lnw 

Shop, weloveshopping การ

บอกตBอของลูกค/า ขายผBาน

โทรศัพท- ขายเฉพาะในชุมชน 

เปMนต/น 

31 7.85 

สื่อดิจิทัลอื่น ๆ ที่วิสาหกิจชุมชนใช/ได/แกB E-mail คิดเปMนร/อยละ 39.49 รองลงมาเปMนตลาดกลาง

ดิจิทัล shopee และส่ือ QR-Code ร/อยละ 11.90 Google (SEO) ร/อยละ 10.38 

 

ตารางท่ี 4.11 ส่ือดิจิทัลท่ีวิสาหกิจชุมชนตัดสินใจเลือกใช/มากท่ีสุด 

ส่ือดิจิทัล จำนวน ร%อยละ 

Line 182 46.08 

Facebook 174 44.05 

เว็บบล็อก 8 2.03 

Google 3 0.76 

Instagram 3 0.76 

เว็บบล็อก 8 2.03 

อ่ืน ๆ 25 6.33 

 จากสื่อทั้งหมดที่วิสาหกิจชุมชนใช/เเมื่อให/วิสาหกิจชุมชนเลือกสื่อดิจิทัลที่ใช/มากที่สุด คือ  Line 

ร/อยละ 46.08 รองลงมาคือ Facebook ร/อยละ 44.05 และส่ืออ่ืน ๆ ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.12 วัตถุประสงค-การใช/ส่ือดิจิทัลในวิสาหกิจชุมชน  

วัตถุประสงคG จำนวน ร%อยละ 

นำเสนอสินค/า 294 74.43 

ติดตBอลูกค/า 222 56.20 

ขายสินค/า 220 55.70 

บริการหลังการขาย 117 29.62 

อ่ืนๆ ได/แกB กระจายความรู/ 

กิจกรรมกลุBม ขBาวสาร ติดตBอ

สมาชิก รับซ้ือสินค/า แหลBง

เรียนรู/ เปMนต/น 

15 3.80 

 จากตารางพบวBา วัตถุประสงค-การใช/ส่ือดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชน เพ่ือนำเสนอลสินค/ามากท่ีสุด 

ร/อยละ 74.43 รองลงมาคือ ติดตBอลูกค/า ร/อยละ 56.20 และขายสินค/า ร/อยละ 55.70 ตามลำดับ 

 

ตารางท่ี 4.13 การนำเสนอสินค/าของวิสาหกิจชุมชนมีวิธีการในการนำเสนอสินค/า  

นำเสนอสินค%า จำนวน ร%อยละ 

แปรรูปจากผลิตภัณฑ-ในชุมชน 212 53.67 

มีการออกแบบเฉพาะไมBเหมือน

สินค/าท่ัวไป 

197 49.87 

เพ่ือสุขภาพ ปลอดสารพิษ 180 45.57 

มีลักษณะสะท/อนอัตลักษณ-

เฉพาะชุมชน 

170 43.04 

เน/นความประณีตสวยงาม 102 25.82 

ความคงทน ใช/ได/ยาวนาน 77 19.49 

ลักษณะเหมือนตลาดท่ัวไปไมBมี

ความแตกตBาง 

51 12.91 

 จากตารางพบวBา รูปแบบการนำเสนอสินค/าผBานส่ือดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชน ด/วยการแปรรูปจาก

ผลิตภัณฑ-สินคค/าในชุมชน ร/อยละ 53.67 รองมา คือ มีการออกแบบเฉพาะไมBเหมือนสินค/าท่ัวไป ร/อยละ 

49.87 เพ่ือสุขภาพ ปลอดสารพิษ ร/อยละ 45.57  และ มีลักษณะสะท/อนอัตลักษณ-เฉพาะชุมชน ร/อยละ 

43.04 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.14 แสดงการกำหนดกลุBมลูกค/าและแหลBงจำหนBาย 

การกำหนดกลุHมลูกค%าและการ

จำหนHาย 

จำนวน ร%อยละ 

ไมBมีการกำหนดลูกค/าและแหลBง

จำหนBาย 

174 44.05 

การกำหนดลูกค/าและแหลBง

จำหนBายและใช/เปMนข/อมูลการ

ประกอบการ 

174 44.05 

มีการกำหนดลูกค/าและแหลBง

จำหนBาย แตBไมBใช/เปMนข/อมูล

พิจารณากBอนประกอบการ 

47 11.90 

จากตารางพบวBา การกำหนดลูกค/าของวิสาหกิจชุมชนมีการกำหนดการกำหนดลูกค/าและแหลBง

จำหนBายและใช/เปMนข/อมูลการประกอบการ กับ ไมBมีการกำหนดลูกค/าและแหลBงจำหนBาย ในสัดสBวนท่ี

เทBากัน คือ ร/อยละ 44.05 

 

ตารางท่ี 4.15 กลุBมลูกค/าหลักของวิสาหกิจชุมชน  

กลุHมลูกค%าหลัก จำนวน ร%อยละ 

ลูกค/าท่ัวไป/ชาวไทย 256 64.81 

กลุBมลูกค/าเฉพาะกลุBมท่ีเจาะจงท่ี

สนใจสินค/า 

190 48.1 

ลูกค/าประจำ 151 38.23 

นักทBองเท่ียวชาวไทย 129 32.66 

ธุรกิจซ้ือไปขายตBอ (B2B) 129 32.66 

ชาวตBางชาติ 88 22.28 

รับจ/างผลิต (OEM)   82 20.76 

นักทBองเท่ียว ชาวตBางชาติ 64 16.20 

จากตารางพบวBา กลุBมลูกค/าหลักของวิสากิจชุมชน สBวนใหญB เปMนลูกค/าทั่วไป/ชาวไทย ร/อยละ 

64.81 รองลงมาคือกลุBมลูกค/าเฉพาะกลุBมท่ีเจาะจงที่สนใจสินค/า ร/อยละ 48.1 และ ลูกค/าประจำ ร/อยละ 

38.23 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.16 แหลBงจำหนBาย หรือตลาด หรือเครือขBายทางการตลาด ของวิสาหกิจชุมชน 

แหลHงจำหนHาย จำนวน ร%อยละ 

มีแหลBงจำหนBายหรือตลาดไมB

แนBนอน 

159 40.25 

มีแหลBงจำหนBายหรือตลาด และ

มีเครือขBายด/านการตลาด 

141 35.7 

มีแหลBงจำหนBายหรือตลาด แตB

ไมBมีเครือขBายด/านการตลาด 

95 24.05 

จากตารางพบวBา แหลBงจำหนBาย สBวนใหญB มีแหลBงจำหนBายหรือตลาดไมBแนBนอน ร/อยละ 40.25 

ใกล/เคียงกับมีแหลBงจำหนBายหรือตลาด และมีเครือขBายด/านการตลาด ร/อยละ 35.7 มีวิสาหกิจชุมชน

บางสBวนเทBาน้ันท่ีมีแหลBงจำหนBายหรือตลาด แตBไมBมีเครือขBายด/านการตลาด ร/อยละ 24.05 

 

ตารางท่ี 4.17 การติดตามความต/องการของลูกค/าของวิสาหกิจชุมชนผBานชBองทางส่ือดิจิทัล  

การติดตาม จำนวน ร%อยละ 

มีการรวบรวม ติดตามข/อมูลบ/าง

เปMนบางคร้ัง 

182 46.08 

มีการรวบรวม ติดตามข/อมูล

อยBางตBอเน่ือง 

136 34.43 

ไมBมีการติดตามข/อมูล 77 19.49 

จากตารางพบวBา วิสาหกิจชุมชน สBวนใหญBมีการรวบรวม ติดตามข/อมูลบ/างเปMนบางครั้ง ร/อยละ 

46.08 รองลงมา คือ มีการรวบรวม ติดตามข/อมูลอยBางตBอเน่ือง ร/อยละ 34.43 และ ไมBมีการติดตามข/อมูล 

ร/อยละ 19.49 
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ตารางท่ี 4.18 การสร/างความสัมพันธ-กับลูกค/าของวิสาหกิจชุมชนผBานชBองทางส่ือดิจิทัล พบวBา  

การสร%างความสัมพันธG จำนวน ร%อยละ 

รับคำติชมของลูกค/า 262 66.33 

มีการแสวงหาลูกค/ารายใหมBจาก

การติดตBอผBานส่ือสังคมออนไลน-   262 66.33 

เอาใจใสBดูแลเพื่อรักษาลูกค/าราย

เกBาผBานส่ือสังคมออนไลน- 229 57.97 

การให/สBวนลดราคาของสินค/า 184 46.58 

ลูกค/าสามารถเปลี่ยนสินค/า/คืน

เงิน เม่ือไมBพอใจ 168 42.53 

ไมBมีการสร/างความสัมพันธ-กับ

ลูกค/า 19 4.81 

จากตารางพบวBา วิสาหกิจชุมชนสBวนใหญBมีการสร/างความสัมพันธ-กับลูกค/าด/วยรับคำติชมของ

ลูกค/า และมีการแสวงหาลูกค/ารายใหมBจากการติดตBอผBานสื่อสังคมออนไลน-  ในสัดสBวนเทBากัน คือร/อยละ 

66.33 รองลงมาคือ เอาใจใสBดูแลเพื่อรักษาลูกค/ารายเกBา ร/อยละ 57.97 และ การให/สBวนลดราคาของ

สินค/า ร/อยละ 46.58 ตามลำดับ 

 

ตารางท่ี 4.19 อุปกรณ-ท่ีวิสาหกิจชุมชนใช/ในดำเนินการพาณิชย-ดิจิทัล 

อุปกรณGท่ีใช% จำนวน ร%อยละ 

โทรศัพท-มือถือ 329 83.29 

เคร่ืองโน/ตบุ�ก 28 7.09 

เคร่ืองคอมพิวเตอร- 26 6.58 

แทปเล็ท 4 1.01 

จากตารางพบวBา อุปกรณ-ที ่ว ิสาหกิจชุมชนสBวนใหญBใช/เพื ่อดำเนินการพาณิชย-ดิจิทัลคือ 

โทรศัพท-มือถือ ร/อยละ 83.29  

และการปรับใช/พาณิชย-ดิจิทัลพบวBา วิสาหกิจชุมชนสBวนใหญBมีการพาณิชย-ดิจิทัลโดยการปรับใช/

สื่อสังคมออนไลน-บัญชีสBวนบุคคลเพื่อขยายชBองทางในการนำเสนอและสื่อสารกับลูกค/า ประมาณร/อยละ 

60 มีบางสBวนที่เริ ่มใช/เครื่องมือของสื่อสังคมออนไลน-เพื่อการพาณิชย- ประมาณร/อยละ 40 โดยการ

นำเสนอท่ีมีความแตกตBางจากคูBแขBง 
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4.2 ผลการวิเคราะหGข%อมูลด%านสภาพแวดล%อมทางธุรกิจและการปรับใช%พาณิชยGดิจิทัล  

ตารางท่ี 4.20 สภาพแวดล/อมภายนอกธุรกิจ (ท่ีเปMนสาเหตุท่ีให/วิสาหกิจชุมชนต/องปรับใช/ส่ือดิจิทัล) 

ปTจจัย คHาเฉล่ีย S.D. แปลผล 

คูBแขBงทางการตลาดในสินค/าประเภทเดียวกันมีมากข้ึน 4.04 0.95 มาก 

นโยบายภาครัฐให/การสนับสนุนและกระตุ/นวิสาหกิจ

ชุมชน เพ่ือสร/างความสามารถทางธุรกิจ 

3.67 1.02 มาก 

วิสาหกิจชุมชนอ่ืน ๆใช/ส่ือดิจิทัลอยBางแพรBหลาย 3.76 0.99 มาก 

ลูกค/าเปล่ียนมาซ้ือผBานชBองทางส่ือดิจิทัลมากข้ึน 3.85 1.00 มาก 

รวม 3.83 0.99 มาก 

 จากตาราง พบวBา สภาพแวดล/อมภายนอกของวิสาหกิจชุมชน คูBแขBงในสินค/าประเภทเดียวกันมี

ความสำคัญมากที่สุด รองลงมาคือลูกค/า วิสาหกิจชุมชนอื่น และที่มีความสำคัญน/อยที่สุดคือนโยบาย

ภาครัฐในการสร/างความสามารถทางธุรกิจ แสดงถึงการให/ความสำคัญกับคูBแขBงทางตรงที่สินค/าที่สามารถ

แยBงสBวนแบBงทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชน ซึ่งถึงแม/ภาครัฐมีโครงการตBาง ๆ ที่ให/การสนับสนุนแตB

วิสาหกิจชุมชนยังให/ความสำคัญน/อย 

 

ตารางท่ี 4.21  การรับรู/ทรัพยากรขององค-กรและภาครัฐ 

ปTจจัย คHาเฉล่ีย S.D. แปลผล 

วิสาหกิจชุมชนต/องการผู/เช่ียวชาญและทักษะในการสนับสนุนระบบพาณิชย-

ดิจิทัล 

4.20 0.88 มาก 

วิสาหกิจชุมชนต/องการเงินทุนในการปรับใช/พาณิชย-ดิจิทัล 3.92 1.10 มาก 

วิสาหกิจชุมชนต/องการทรัพยากรด/านเทคนิค (อุปกรณ- และเครือขBาย

อินเทอร-เน็ต)สำหรับการปรับใช/พาณิชย-ดิจิทัล 

4.19 0.91 มาก 

รวม 4.10 0.96 มาก 

จากตาราง พบวBา วิสาหกิจชุมชนต/องการสนับสนุนผู/เช่ียวชาญมากท่ีสุด รองลงมาคือด/าน

อุปกรณ-และเงินทุน เน่ืองจากวิสาหกิจชุมชนสBวนใหญBยังขาดความรู/ด/านพาณิชย-ดิจิทัล รวมถึงอุปกรณ-ท่ี

เหมาะสมกับการใช/พาณิชย-ดิจิทัล 
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ตารางท่ี 4.22 การรับรู/โครงสร/างอุตสาหกรรมและมาตรฐานของพาณิชย-ดิจิทัลกับวิสาหกิจชุมชน 

ปTจจัย คHาเฉล่ีย S.D. แปลผล 

วิสาหกิจชุมชนสามารถใช/พาณิชย-ดิจิทัลแลกเปล่ียนข/อมูลท่ีสำคัญกับเครือขBาย

วิสาหกิจชุมชนได/อยBางดี 

3.63 0.99 มาก 

วิสาหกิจชุมชนสามารถใช/ส่ือดิจิทัล ชBวยในการตัดสินใจและการหารือรBวมกันได/ 3.73 0.91 มาก 

วิสาหกิจชุมชนสามารถใช/ส่ือดิจิทัลเปMนแหลBงเรียนรู/เก่ียวกับธุรกิจของหนBวยงาน

ภาครัฐ ท่ีชBวยการเติบโตทางธุรกิจ 

3.83 0.94 มาก 

รวม 3.73 0.94 มาก 

 จากตารางพบวBา วิสาหกิจชุมชนยังใช/ส่ือดิจิทัลในระดับเบ้ืองต/นท่ีค/นหาข/อมูล เพ่ือชBวยสร/างการ

เติบโตของธุรกิจ มีรองลมาใช/ในการหารือและตัดสินใจ ซ่ึงมีการแลกเปล่ียนข/อมูลสำคัญน/อย 

 

 

ตารางท่ี 4.23 การรับรู/การสนับสนุนด/านการให/บริการด/านพาณิชย-ดิจิทัล 

ปTจจัย คHาเฉล่ีย S.D. แปลผล 

วิสาหกิจชุมชนรับรู/ด/านการให/บริการด/านการขนสBง ท่ีมีประสิทธิภาพและ

นBาเช่ือถือในการใช/พาณิชย-ดิจิทัล 

3.71 0.96 มาก 

วิสาหกิจชุมชนรับรู/ระเบียบและข/อกฎหมาย พาณิชย-ดิจิทัล ท่ีสามารถป�องกัน 

ความเปMนสBวนตัวของลูกค/า และป�องกันภัยคุกคามทางไซเบอร- 

3.19 1.09 ปานกลาง 

วิสาหกิจชุมชนมีทักษะท่ีเพียงพอ ในการพัฒนาและดำเนินการด/านพาณิชย-

ดิจิทัล 

3.29 1.00 ปานกลาง 

รวม 3.40 1.02 ปานกลาง 

 พบวBาจากตาราง วิสาหกิจชุมชน ให/ความสำคัญด/านน้ีในระดับปานกลาง ซ่ึงน/อยกวBาด/านอ่ืน ๆ 

เน่ืองจากความรู/ท่ีเก่ียวข/องกับระเบียบ เปMนเร่ืองคBอนข/างสำคัญกับการทำธุรกิจน/อย จึงเน/นให/ความสำคัญ

กับการการขนสBงท่ีเปMนสBวนหน่ึงของการขายสินค/าผBานพาณิชย-ดิจิทัล 
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ตารางท่ี 4.24 การรับรู/ผลประโยชน-ท่ีได/รับจากการใช/ส่ือดิจิทัล 

ปTจจัย คHาเฉล่ีย S.D. แปลผล 

วิสาหกิจชุมชนมองเห็นข/อดีและข/อเสียจากการใช/และไมBใช/ส่ือดิจิทัล 3.81 0.91 มาก 

วิสาหกิจชุมชนเข/าใจความจำเปMนในการใช/ส่ือดิจิทัล 3.95 0.87 มาก 

วิสาหกิจชุมชนรับรู/ถึงการใช/ส่ือดิจิทัลท่ีสอดคล/องกับวัฒนธรรม คุณคBา ความ

จำเปMน และ การดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน 

3.88 0.90 มาก 

รวม 3.88 0.89 มาก 

 จากตาราง พบวBา วิสาหกิจชุมชนเห็นความสำคัญของส่ือดิจิทัลในการใช/งาน และการดำเนิน

ธุรกิจของวิสาหกิจชุม เพ่ือสร/างคุณคBาของสินค/าและบริการตBาง ๆ 

 

ตารางท่ี 4.25 ความสามารถด/านประสบการณ-ในการใช/พาณิชย-ดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชน 

ปTจจัย คHาเฉล่ีย S.D. แปลผล 

ความสามารถของวิสาหกิจชุมชนในการใช/ Facebook  3.72 1.02 มาก 

ความสามารถของวิสาหกิจชุมชนในการการใช/ line  3.85 0.99 มาก 

ความสามารถของวิสาหกิจชุมชนในการใช/ Instagram  3.34 1.25 มาก 

ความสามารถของวิสาหกิจชุมชนในการใช/ส่ือตลาดกลางดิจิทัล  

เชBน Lazada, shopee เปMนต/น 

2.70 1.17 ปานกลาง 

ความสามารถของวิสาหกิจชุมชนในการติดตBอส่ือสารผBานส่ือดิจิทัล  3.57 1.05 มาก 

รวม 3.45 1.10 มาก 

จากตารางพบวBา ความสามารถด/านการใช/ไลน-มีคBามากท่ีสุด รองลงมือ Facebook Instragram 

ตามลำดับ โดยส่ือท่ีวิสาหกิจชุมชนมีความสามารถน/อยทคือด/านตลาดกลางดิจิทัล 

 

ตารางท่ี 4.26 สภาพแวดล/อมภายในธุรกิจ (ความสามารถในการนำส่ือดิจิทัลมาใช/ในวิสาหกิจชุมชน) 

ปTจจัย คHาเฉล่ีย S.D. แปลผล 

วิสาหกิจชุมชนมีการประยุกต-ใช/ส่ือดิจิทัล 3.54 1.02 มาก 

วิสาหกิจชุมชนสามารถใช/ส่ือดิจิทัลเพ่ือแก/ปRญหาให/ลูกค/าได/อยBางรวดเร็ว 3.56 0.96 มาก 

วิสาหกิจชุมชนใช/ส่ือดิจิทัลสร/างผลิตภัณฑ- หรือบริการใหมB 3.60 1.03 มาก 

วิสาหกิจชุมชนมีการสBงเสริมให/สมาชิกในวิสาหกิจชุมชนใช/ส่ือดิจิทัล 3.66 0.99 มาก 

ความรู/ ความสามารถของวิสาหกิจชุมชนในการใช/ส่ือดิจิทัล 3.34 1.03 ปานกลาง 

รวม 3.54 1.01 มาก 
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 จากตารางพบวBา การใช/งานส่ือดิจิทัลมีคBาเฉล่ียใกล/เคียงกันประมาณ 3.50-3.60 แตBคBาท่ีน/อย

ท่ีสุดคือ ความรู/ ความสามารถในการใช/ส่ือซ่ึงสอดคล/องกับตารางท่ี 4.2 ท่ีวิสาหกิจชุมชนต/องการ

ผู/เช่ียวชาญด/านส่ือดิจิทัล 

 

ตารางท่ี 4.27 ความสามารถของวิสาหกิจชุมชนจากการปรับใช/ส่ือดิจิทัล 

ปTจจัย คHาเฉล่ีย S.D. แปลผล 

สมาชิกวิสาหกิจชุมชนสามารถใช/ส่ือดิจิทัลเพ่ือสร/างโอกาสใหมBทางธุรกิจ 3.76 1.02 มาก 

สมาชิกวิสาหกิจชุมชนสามารถใช/ส่ือดิจิทัลเรียนรู/สินค/าตBาง ๆ ของคูBแขBงขันได/ 3.79 0.99 มาก 

สมาชิกวิสาหกิจชุมชนใช/ส่ือดิจิทัลสร/างการรับรู/เก่ียวกับผลิตภัณฑ-ได/ดีข้ึน 3.87 0.95 มาก 

สมาชิกวิสาหกิจชุมชนใช/ส่ือดิจิทัลเพ่ิมยอดขายผลิตภัณฑ-ของให/ดีข้ึน 3.76 0.91 มาก 

สมาชิกวิสาหกิจชุมชนใช/ส่ือดิจิทัลติดตBอประสานงาน ส่ือสารกับลูกค/าสะดวก

รวดเร็วข้ึน 

4.01 0.90 มาก 

สมาชิกวิสาหกิจชุมชนใช/ส่ือดิจิทัลสร/างความสัมพันธ-ในการติดตBอกับลูกค/าได/

อยBางตBอเน่ือง 

3.73 0.98 มาก 

รวม 3.82 0.96 มาก 

 จากตารางพบวBา วิสาหกิจชุมชนชนใช/ส่ือเพ่ือติดตBอส่ือสารมากท่ีสุด รองลงมาคือการค/นหา

ผลิตภัณฑ-  คูBแขBง และการใช/เพ่ือเพ่ิมยอดขายและความสัมพันธ-กับลูกค/ายังมีคBาน/อยกวBาสBวนอ่ืน ๆ  

 

ตารางท่ี 4.28 ผลการดำเนินการและกระบวนการทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนจากใช/พาณิชย-ดิจิทัล 

ปTจจัย คHาเฉล่ีย S.D. แปลผล 

เปล่ียนรูปแบบการส่ังซ้ือสินค/าผBานออนไลน-ของเม่ือเปรียบเทียบกับรูปแบบเดิม 3.52 1.09 มาก 

มีการโฆษณาผลิตภัณฑ-ผBานส่ือดิจิทัล 3.41 1.14 ปานกลาง 

มีการรับรู/เก่ียวกับผลิตภัณฑ-ให/กับลูกค/าผBานส่ือดิจิทัล 3.53 1.05 มาก 

มีการจดจำแบรนด-สินค/าวิสาหกิจชุมชนผBานส่ือดิจิทัล 3.43 1.12 ปานกลาง 

มีความปลอดภัยในการชำระเงินของลูกค/าผBานส่ือดิจิทัล 3.64 1.10 มาก 

มีความนBาเช่ือถือของการส่ังซ้ือของลูกค/าผBานส่ือดิจิทัล 3.72 1.06 มาก 

มีความนBาเช่ือถือของการสBงสินค/าในการขายสินค/าผBานดิจิทัล 3.65 1.04 มาก 

มีการบริการหลังการขายของวิสาหกิจชุมชนผBานส่ือดิจิทัล 3.52 1.10 มาก 

มีแหลBงวัตถุดิบใหมBให/กับวิสาหกิจชุมชนผBานส่ือดิจิทัล 3.44 1.08 ปานกลาง 

รวม 3.54 1.09 มาก 
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จากตารางพบวBา วิสาหกิจชุมชนให/ความสำคัญกับความนBาเช่ือถือและความปลอดภัยในการชำระเงิน 

ความเช่ือถือของการส่ังซ้ือ รองลงมาคือด/านผลิตภัณฑ-ของวิสาหกิจชุมชนได/แกB การสร/างแบรนด- การรับรู/

เก่ียวกับผลิตภัณฑ- ยังมีการสร/างโฆษณาผBานส่ือดิจิทัลน/อย 

 

4.3 ด%านประสิทธิผลของพาณิชยGดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชนในมุมมองด%านการเงิน ด%านลูกค%า ด%านการ

เรียนรู%และพัฒนาและด%านกระบวนการภายใน 

 

ตารางท่ี 4.29 ประสิทธิผลในมุมมองด/านเงินเม่ือนำส่ือดิจิทัลมาปรับใช/กับวิสาหกิจชุมชน 

ปTจจัย คHาเฉล่ีย S.D. แปลผล 

ลดต/นทุนการติดตBอกับลูกค/า 3.91 0.91 มาก 

การเติบโตของยอดขายเพ่ิมข้ึน 3.87 0.92 มาก 

ลดต/นทุนในการโฆษณาและสBงเสริมการขาย 3.77 0.92 มาก 

ลดต/นทุนในการบริการและชBวยเหลือลูกค/า 3.75 0.95 มาก 

รวม 3.83 0.96 มาก 

 จากตารางพบพวBา ประสิทธิผลการใช/ส่ือดิจิทัลด/านการเงินคือการเพ่ิมยอดยายและลดต/นทุน 

รองลงด/านคือการลดต/นทุนบริการและให/บริการลูกค/า 

 

ตารางท่ี 4.30 ประสิทธิในมุมมองด/านลูกค/าเม่ือนำส่ือดิจิทัลมาปรับใช/กับวิสาหกิจชุมชน 

ปTจจัย คHาเฉล่ีย S.D. แปลผล 

จำนวนลูกค/าท่ีเพ่ิมข้ึน 3.96 0.91 มาก 

ลูกค/ามีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน 3.99 0.85 มาก 

ปรับปรุงความสัมพันธ-และบริการของลูกค/า 3.94 0.87 มาก 

ชBวยให/ลูกค/าเข/าถึงข/อมูลสินค/าได/งBายข้ึน 4.06 0.89 มาก 

รวม 3.99 0.88 มาก 

 จากตารางพบวBา ประสิทธิผลด/านลูกค/าท่ีสำคัญคือการชBวยให/ลูกค/าเข/าถึงข/อมูลสินค/าได/งBายเพ่ิม

ความ เพ่ิมความสัมพันธ-และความพึงพอใจกับลูกค/า รวมถึงจำนวนลูกค/าเพ่ิมข้ึน 
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ตารางท่ี 4.31 ประสิทธิผลมุมมองด/านการเรียนรู/และพัฒนาเม่ือส่ือดิจิทัลมาปรับใช/กับวิสาหกิจชุมชน 

ปTจจัย คHาเฉล่ีย S.D. แปลผล 

เพ่ิมความสามารถในการบริการลูกค/า 4.09 0.79 มาก 

ปรับปรุงและเพ่ิมความสัมพันธ-กับลูกค/า 3.99 0.87 มาก 

เพ่ิมความสามารถในการเข/าถึงข/อมูลลูกค/า 4.06 0.80 มาก 

ช้ีนำกิจกรรมในการบริการลูกค/า 3.94 0.92 มาก 

รวม 4.02 0.85 มาก 

 จากตารางพบวBา ประสิทธิผลด/านการเรียนรู/และพัฒนา ให/ความสำคัญกับการเพ่ิมความสามารถ

ในการให/บริการและการเข/าถึงลูกค/า รองลงมาคือด/านความสัมพันธ-และการให/บริการกับลูกค/า 

 

ตารางท่ี 4.32 ประสิทธิผลมุมมองด/านกระบวนการภายในเม่ือนำอินเทอร-เน็ตมาปรับใช/กับวิสาหกิจชุมชน 

ปTจจัย คHาเฉล่ีย S.D. แปลผล 

ลดการใช/ทรัพยากรการเงินในการนำไปลงทุนด/านการตลาด 3.89 0.91 มาก 

ปรับรูปแบบการส่ังซ้ือสินค/า 3.97 0.90 มาก 

รับข/อมูลการใช/บริการสินค/าและบริการของลูกค/าในปRจจุบัน 3.98 0.86 มาก 

รับข/อมูลการใช/บริการสินค/าและบริการของลูกค/าในอนาคต 4.04 0.87 มาก 

รวม 3.97 0.89 มาก 

 จากตารางพบวBา ประสิทธิผลด/านกระบวนการภายใน คือการรับข/อมูลของลูกค/าเพ่ือปรับการ

ส่ังซ้ือและลดทรัพยากรการตลาด 

 

ตารางท่ี 4.33 สรุปประเด็นความคิดเห็นอ่ืน/ข/อเสนอแนะการใช/ปรับใช/พาณิชย-ดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชน 
 
1. การเข%าถึงผลิตภัณฑGสะดวกและรวดเร็วข้ึน  

- เปMนชBองทางการตลาดท่ีอยูBบ/านสามารถทำได/ 

- สะดวกในการดำเนินการ อยูBบ/านก็ดำเนินการได/อยBางตBอเน่ือง สะดวกสำหรับคนยุคปRจจุบัน 

- เปMนชBองทางท่ีชBวยได/ดีในชBวงสถานการณ-โควิด 

- เปMนการติดตBอประสานลูกค/าสะดวกรวดเร็วข้ึน และเปล่ียนรูปแบบการซ้ือสินค/าจากหน/าร/าน เปMนการซ้ือขาย

ทางออนไลน- 

- การติดตBอประสานงานสะดวกรวดเร็วข้ึน  
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2. ขาดความรู%ในการใช%ส่ือดิจิทัล 

- คนในชุมชนสBวนใหญBเปMนผู/สูงอายุ ไมBคBอยถนัดในการใช/ดิจิทัล 

- วิสาหกิจชุมชนมีข/อจำกัดในการนำมาใช/ เพราะไมBมีความถนัดด/าน IT 

- ผู/ประกอบการวิสาหกิจชุมชน มีความรู/เร่ืองการใช/ส่ือดิจิทัลน/อยมาก จึงยากท่ีจะใช/ส่ือดิจิทัลให/ได/ประสิทธิภาพ

เพราะเปMนคนรุBนเกBาไมBเคยเรียนรู/ระบบดิจิทัล 

- ทางวิสาหกิจ ไมBคBอยมีความรู/ด/านเทคโนโลยี เน่ืองจากสมาชิกสBวนใหญBมีอายุมาก 60 ปdข้ึนไป 

- เน่ืองจากทางกลุBมวิสาหกิจยังไมBมีความชำนาญในการใช/ส่ือดิจิทัล และสมาชิกของกลุBมสBวนมากอายุมากแล/วเลย

ยากตBอการเรียนรู/ แตBก็ยังอยากใฝ�หาความรู/หากวิทยากรมาแนะนำหรือช้ีแนะ 

3. การสนับสนุนจากหนHวยงานภาครัฐ 

- หนBวยงานภาครัฐ ควรให/ความรู/หรือจัดอบรมเก่ียวกับการใช/ส่ือดิจิทัล ในรูปแบบตBาง ๆ ให/มากกวBาท่ีเปMนอยูB 

- ควรจะมีการสBงเสริมให/กลุBมใช/ส่ือดิจิทัล โดยให/หนBวยงานเข/ามาสBงเสริมและคอยติดตามผลการใช/จนให/เกิดผล

สำเร็จ 

- วิสาหกิจชุมชนขาดการสนับสนุนจากภาครัฐน/อยมาก  

- นโยบายของรัฐยังไมBตอบสนองความต/องการของวิสาหกิจชุมชนเก่ียวกับการใช/ส่ือดิจิทัล 

4. อบรมการใช%ส่ือดิจิทัล 

- ควรจัดกิจกรรมอบรมเพ่ิมทักษะในการใช/ส่ือดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชน เพ่ือความคลBองตัวและเพ่ิมประสิทธิภาพ

ความเข/าใจในหลักการใช/งานอยBางสมบูรณ- 

- ควรมีการจัดอบรมเร่ืองการใช/ส่ือดิจิทัลให/แตBละวิสาหกิจท่ีสนใจ 

5. การเข%าไมHถึงของเทคโนโลยี 

- ระบบอินเทอร-เน็ตยังไมBเสถียร เน่ืองจากขาดงบประมาณในการติดต้ังอินเทอร-เน็ตแบบ wifi ใช/เพียงอินเตอร-เน็ต

สBวนบุคคล 
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4.4 ปTจจัยท่ีสHงผลตHอการปรับใช% ความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน 

4.4.1 การประเมินตัวแปรวัด 

กรอบแนวคิดการวิจัย พัฒนาตัวแปรแฝงจำนวน 5 ตัวแปร ตัวแปรสังเกตท้ังหมด ได/แกB  บริบท

ของเทคโนโลยี (Technology) บริบทของสภาพแวดล/อม (Environment) บริบทขององค-กรของวิสาหกิจ

ชุมชน (Organization) การปรับใช/พาณิชย-ดิจิทัล (DigitalAdoption) และความสำเร็จหรือประสิทธิผล

ของวิสาหกิจชุมชนท่ีนำพาณิชย-ดิจิทัลไปใช/ (Performance) โดยกรอบแนวคิดดังน้ี 

 
ภาพท่ี 4.1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัยของตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตท้ังหมด 

 

 สำหรับตัวแปรในโมเดลเชิงโครงสร/าง โดยโมเดลการวัด ท่ีแสดงถึงความสัมพันธ-ของตัวแปร

สังเกตกับตัวแปรแฝง และโมเดลเชิงโครงสร/างท่ีแสดงความสัมพันธ-ของตัวแปรแฝง โดยรายละเอียดตัว

แปรและช่ือตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกต ท่ีใช/ในการวิเคราะห-แสดงในตารางท่ี 14.5 ดังน้ี 
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ตารางท่ี 4.34 แสดงตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกต 

ตัวแปรแฝง ช่ือตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกต ช่ือตัวแปร

สังเกต 

บริบทของวิสาหกิจ

ชุมชน 

(Organizational 

Context) 

organization วิสาหกิจชุมชนสามารถใช/พาณิชย-ดิจิทัล

แลกเปลี ่ยนข/อมูลที ่สำคัญกับเครือขBาย

วิสาหกิจชุมชนได/อยBางดี 

B3_1 

 
 

วิสาหกิจชุมชนสามารถใช/สื่อดิจิทัล ชBวย

ในการตัดสินใจและการหารือรBวมกันได/ 

B3_2 

วิสาหกิจชุมชนสามารถใช/สื ่อดิจิทัลเปMน

แหลBงเรียนรู/เกี่ยวกับธุรกิจของหนBวยงาน

ภาครัฐ ท่ีชBวยการเติบโตทางธุรกิจ 

B3_3 

วิสาหกิจชุมชนมีการประยุกต-ใช/ส่ือดิจิทัล B7_1 

วิสาหกิจชุมชนสามารถใช/สื ่อดิจิทัลเพ่ือ

แก/ปRญหาให/ลูกค/าได/อยBางรวดเร็ว 

B7_2 

วิสาหกิจชุมชนใช/สื่อดิจิทัลสร/างผลิตภัณฑ- 

หรือบริการใหมB 

B7_3 

วิสาหกิจชุมชนมีการสBงเสริมให/สมาชิกใน

วิสาหกิจชุมชนใช/ส่ือดิจิทัล 

B7_4 

ความรู/ ความสามารถของวิสาหกิจชุมชน

ในการใช/ส่ือดิจิทัล 

B7_5 

บริบทของเทคโนโลยี 

(Technological 

Context) 

Technology วิสาหกิจชุมชนรับรู/ด/านการให/บริการด/าน

การขนสBง ที่มีประสิทธิภาพและนBาเชื่อถือ

ในการใช/พาณิชย-ดิจิทัล 

B4_1 

ว ิสาหก ิจช ุมชนร ับร ู / ระเบ ียบและข/อ

กฎหมาย พาณิชย -ด ิจ ิท ัล ท ี ่สามารถ

B4_2 
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ตัวแปรแฝง ช่ือตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกต ช่ือตัวแปร

สังเกต 

ป�องกัน ความเปMนสBวนตัวของลูกค/า และ

ป�องกันภัยคุกคามทางไซเบอร- 

วิสาหกิจชุมชนมีทักษะที่เพียงพอ ในการ

พัฒนาและดำเนินการด/านพาณิชย-ดิจิทัล 

B4_3 

วิสาหกิจชุมชนมองเห็นข/อดีและข/อเสีย

จากการใช/และไมBใช/ส่ือดิจิทัล 

B5_1 

วิสาหกิจชุมชนเข/าใจความจำเปMนในการ

ใช/ส่ือดิจิทัล 

B5_2 

วิสาหกิจชุมชนรับรู/ถึงการใช/ส่ือดิจิทัลท่ี

สอดคล/องกับวัฒนธรรม คุณคBา ความ

จำเปMน และ การดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจ

ชุมชน 

 

B5_3 

บริบทของ

สภาพแวดล/อม 

(Environmental 

Context) 

Environment คู BแขBงทางการตลาดในสินค/าประเภท

เดียวกันมีมากข้ึน 

B1_1 

นโยบายภาคร ัฐให /การสนับสนุนและ

กระต ุ / นว ิ สาหก ิ จช ุมชน เพ ื ่ อสร / า ง

ความสามารถทางธุรกิจ 

B1_2 

วิสาหกิจชุมชนอื ่น ๆใช/สื ่อดิจิทัลอยBาง

แพรBหลาย 

B1_3 

ลูกค/าเปลี่ยนมาซื้อผBานชBองทางสื่อดิจิทัล

มากข้ึน 

B1_4 
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ตัวแปรแฝง ช่ือตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกต ช่ือตัวแปร

สังเกต 

วิสาหกิจชุมชนต/องการผู/เชี ่ยวชาญและ

ทักษะในการสนับสนุนระบบพาณิชย-

ดิจิทัล 

B2_1 

วิสาหกิจชุมชนต/องการเงินทุนในการปรับ

ใช/พาณิชย-ดิจิทัล 

B2_2 

วิสาหกิจชุมชนต/องการทรัพยากรด/าน

เทคน ิ ค  (อ ุ ป ก รณ -  แ ละ เ ค ร ื อ ข B า ย

อินเทอร-เน็ต)สำหรับการปรับใช/พาณิชย-

ดิจิทัล 

B2_3 

การปรับใช/พาณิชย-

ดิจิทัล 

(Adoption Digital 

Commerce) 

DigitalAdoption ความสามารถการใช/พาณิชย-ดิจิทัล 

(ระดับการใช/งาน) 

experience 

ความสามารถการปรับใช/พาณิชย-ดิจิทัล competency 

ผลการดำเนินการใช/พาณิชย-ดิจิทัล process 

ความสำเร็จของธุรกิจ Performance มุมมองด/านการเงิน profit 

มุมมองด/านลูกค/า customer 

มุมมองด/านการเรียนรู/และพัฒนา learning 

มุมมองด/านกระบวนการภายใน internal 

 

4.4.1.1 การทดสอบน้ำหนักองค-ประกอบภายนอก (Outer Loading)   การประเมินโมเดล

การวัด โดยการทดสอบความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได/ เปMนการทดสอบวBาตัวแปรสังเกตใช/วัดตัวแปรตัว

แปรแฝงได/หรือไมB เพื่อตัดตัวแปรสังเกตที่ไมBสามารถใช/วัดสำหรับตัวแปรแฝงแตBละตัว ซึ่งจะตัดตัวแปร

สังเกตได/ที่มีคBาน้ำหนักองค-ประกอบ ภายนอกต่ำกวBา 0.7 ออกไป จากการทดสอบรอบที่ 1 พบวBาตัวแปร
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ท่ีมีคBา outer loading  ต่ำกวBา 0.7 คือ  B1_1 =0.469, B1_2=0.483, B1_3=0.641, B2_1=0.650 และ 

B5_1=0.648 จึงทำการตัดตัวแปรสังเกตดังกลBาว และทดสอบรอบที่ 2 พบวBา คBาตัวแปรสังเกตที่มีคBาต่ำ

กวBา 0.7 คือ B5_3=0.697 จึงตัดตัวแปรสังเกตดังกลBาว และทดสอบรอบที่ 3 พบวBาคBาตัวแปรสังเกตที่มี

คBาน้ำหนักองค-ประกอบมากกวBา 0.7 ทุกตัว แสดงถึงตัวแปรสังเกตทุกตัวสามารถอธิบายตัวแปรแฝงแตBละ

ตัวได/ 

4.4.1.2 การทดสอบความเที่ยงของแบบสอบถาม (Reliability) ด/วยคBาสัมประสิทธิ์ความ

เท ี ่ยงประกอบ (Composite Reliability: CR) ของต ัวแปรแฝงท ุกต ัวม ีค Bามากกว Bา 0.7  และคBา 

Cronbach’s Alpha ของตัวแปรแฝงทุกตัวมีคBามากกวBา 0.7  แสดงถึงการอธิบายตัวแปรแฝงที่ละตัวได/ 

โดยมีคBา ได/แกB บริบทขององค-กรความสำเร็จของธุรกิจ การปรับใช/พาณิชย-ดิจิทัล บริบทของเทคโนโลยี 

บริบทของวิสาหกิจชุมชน ตามลำดับ 

4.4.1.3 การทดสอบความตรงเชิงเข/าลูB (Convergent Validity)  การทดสอบความตรงของ

เครื่องมือ เปMนการทดสอบวBาข/อคำถามสามารถใช/เปMนเครื่องมือวัด construct เดียวกันได/ สถิติที่ใช/วัด

ความตรงเชิงเข/าลูB คือ คBาความแปรปรวนที่สกัดได/เฉลี่ย (Average Variance Extract: AVE) โดยคBา AVE 

จะต/องไมBต่ำ 0.5 แสดงวBาตัวแปรแฝงสามารถอธิบายควาแปรปรวนของตัวแปรบงชี้ได/มากกวBาร/อยละ 50 

พบวBา การประเมินโมเดลวัดครั้งสุดท/าย ทุกตัวแปรแฝงมีคBา AVE ไมBต่ำกวBา 0.5 ทุกตัว ความสำเร็จของ

ธุรกิจ การปรับใช/พาณิชย-ดิจิทัล บริบทของวิสาหกิจชมชน บริบทเทคโนโลยี บริบทสภาพแวดล/อม โดยมี

คBาดังน้ี 0.828 0.807 0.703 0.686 และ 0.651 แสดงถึง ตัวแปรแฝงแตBละตัวสามารถอธิบายความ

แปรปรวนของตัวบBงช้ีท่ีเปMนองค-ประกอบได/ดี 

 

 

ตารางท่ี 4.35 แสดงผลประเมินตัวแปรวัด 

ชื่อตัวแปร ชื่อตัวแปร Loading AVE CR Alpha 

organization B3_1 0.761 0.703 0.950 0.939 

B3_2 0.818 

B3_3 0.815 

B7_1 0.866 

B7_2 0.904 

B7_3 0.859 

B7_4 0.839 

B7_5 0.839 
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ชื่อตัวแปร ชื่อตัวแปร Loading AVE CR Alpha 

Technology B4_1 0.833 0.686 0.897 0.846 

B4_2 0.881 

B4_3 0.859 

B5_1 0.733 

B5_2 0.648 ตัดรอบ1    

B5_3 0.697 ตัดรอบ 

2 

   

Environment B1_1 0.469 ตัดรอบ1    

B1_2 0.483 ตัดรอบ1    

B1_3 0.641 ตัดรอบ1    

B2_1 0.650 ตัดรอบ 

1 

   

B1_4 0.821 0.651 0.849 0.752 

B2_2 0.783 

B2_3 0.816 

DigitalAdoption experience 0.843 0.807 0.926 0.880 

competency 0.922 

process 0.927 

Performance profit 0.911 0.828 0.951 0.931 

customer 0.892 

learning 0.917 

internal 0.919 
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4.4.1.4 การทดสอบความตรงเชิงจำแนก (Discriminant Validity)  

การทดสอบความตรงเชิงจำแนก เปMนการทดสอบความตัวแปรสังเกตท่ีต/องไมBมีความสัมพันธ-

ระหวBางกัน ด/วยการทดสอบ ดังน้ี 

1.) ระดับตัวแปรแฝงด/วยความตรงเชิงจำแนกด/วยเกณฑ- Fornell-Larcker (Fornell-

Larcker Criterion) พิจารณาคBารากที่สองของความแปรปรวนที่สกัดได/เฉลี่ย (√𝐴𝑉𝐸) ของตัวแปรแฝงแตB

ละตัว กับคBาความสัมพันธ-ของตัวแปรแฝงอื่นในโมเดล พบวBาคBา (√𝐴𝑉𝐸)  ทุกตัวแปรแฝงมีคBามากกวBาคBา

ความสัมพันธ-ของตัวแปรแฝงนั้นกับตัวแปรแฝงอื่นในโมเดลยกกำลังสอง แสดงถึงตัวแปรแฝงมีอำนาจการ

จำแนกเพียงพอ โดยตัวช้ีวัดของตัวแปรแฝงหน่ึงจะแยกขาดกับตัวช้ีวัดของตัวแปรแฝงอ่ืน ดังตารางท่ี 4.17 

และเม่ือทดสอบด/วยการใช/คBา Heterotrait Correlation Ration (HTMT) ใช/วัดความเท่ียงตรงเชิงจำแนก

ระหวBางคูBตัวแปรแฝง คBาไมBควรเกิน 1 ในงานวิจัยนี้ คBาที่ได/มีคBาไมBเกิน 1 จึงมีความเหมาะสมในการวัด

ความเท่ียงตรงเชิงจำแนก 

 

ตารางท่ี 4.36 คBาความตรงเชิงจำแนก (Discriminant Validity) ตามเกณฑ-ของ Fornell-Larcker 

 DigitalAdoption Environment Organization Performance Technology 

DigitalAdoption 0.898     

Environment 0.532 0.807    

Organization 0.889 0.518 0.839   

Performance 0.792 0.561 0.759 0.91  

Technology 0.789 0.515 0.804 0.697 0.828 

 

2.) การทดสอบความตรงเชิงจำแนกระดับตัวแปรสังเกต ด/วยคBาน้ำหนักไขว/ (Cross 

loading) ด/วยคBาความสัมพันธ-ระหวBางคBาน้ำหนักองค-ประกอบตัวแปรบBงชี้ของตัวแปรแฝงกับคBาน้ำหนัก

องค-ประกอบของตัวแปรบBงชี ้ก ับตัวแปรแฝงอื ่น ซึ ่งตัวแปรบBงชี ้ของตัวแปรแฝงควรมีคBาน้ำหนัก

องค-ประกอบมากกวBาตัวแปรแฝงอื่น และมีคBามากวBา 0.7 พบวBา คBาน้ำหนักองค-ประกอบของตัวบBงช้ีของ

แตBละตัวแปรแฝงมีคBามากกวBา 0.7 และมีคBามากกวBาคBาน้ำหนักของตัวบBงชี้ในตัวแปรแฝงอื่น แสดงถึงตัว

แปรแตBละข/อคำถามมีความสามารถในการวัดตัวแปรแฝงแตBละตัวได/อยBางเหมาะสม ดังตารางท่ี 4.18 
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ตารางท่ี 4.37 คBาความตรงเชิงจำแนก (Discriminant Validity) ด/วยเกณฑ- Cross Loading 

 DigitalAdoption Environment Organization Performance Technology 

B1_4 0.547 0.821 0.527 0.597 0.53 

B2_2 0.277 0.783 0.238 0.282 0.242 

B2_3 0.378 0.816 0.398 0.377 0.383 

B3_1 0.613 0.456 0.761 0.597 0.617 

B3_2 0.686 0.504 0.818 0.675 0.659 

B3_3 0.701 0.43 0.815 0.64 0.657 

B7_1 0.809 0.405 0.866 0.64 0.71 

B7_2 0.816 0.495 0.904 0.673 0.672 

B7_3 0.78 0.451 0.859 0.638 0.665 

B7_4 0.744 0.393 0.839 0.612 0.684 

B7_5 0.795 0.346 0.839 0.618 0.731 

B4_1 0.677 0.489 0.704 0.639 0.833 

B4_2 0.697 0.405 0.678 0.558 0.881 

B4_3 0.687 0.366 0.719 0.553 0.859 

B5_1 0.538 0.463 0.551 0.57 0.733 

Competency 0.922 0.458 0.825 0.727 0.722 

Experience 0.843 0.404 0.739 0.564 0.671 

Process 0.927 0.56 0.827 0.821 0.732 

customer 0.684 0.468 0.645 0.892 0.599 

internal 0.757 0.584 0.708 0.919 0.673 

learning 0.715 0.486 0.715 0.917 0.641 

profit 0.725 0.498 0.691 0.911 0.623 
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ตารางท่ี 4.38 ผลการวิเคราะห-สถิติของโมเดลการวัด คBาเฉล่ีย สBวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคBาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ-ระหวBางตัวแปรแฝงในโมเดล (Correlations) 

 คPาฉลี่ย S.D. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Competency (1) 3.540 0.887 1 0.661 0.807 0.631 0.682 0.654 0.679 

Experience (2) 3.224 0.885 0.661 1 0.663 0.486 0.548 0.523 0.493 

Process (3) 3.568 0.936 0.807 0.663 1 0.706 0.789 0.731 0.756 

Customer (4) 3.930 0.803 0.631 0.486 0.706 1 0.751 0.755 0.754 

Internal (5) 3.858 0.864 0.682 0.548 0.789 0.751 1 0.802 0.782 

Learning (6) 4.008 0.811 0.654 0.523 0.731 0.755 0.802 1 0.777 

Profit (7) 3.811 0.789 0.679 0.493 0.756 0.754 0.782 0.777 1 

 

4.5 การประเมินโมเดลเชิงโครงสร%าง (Structural Model Assessment) 

การประเมินโมเดลัด ด/วยการทดสอบคBาน้ำหนักองค-ประกอบภายนอก การทดสอบความเที่ยง 

และเงื่อนไขตBาง ๆ แล/ว จึงวิเคราะห-สมการโมเดลเชิงโครงสร/างแบบกำลังสองน/อยสุดบางสBวน (Partial 

Least Square SEM) ดังน้ี 

4.5.1 การทดสอบสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (Coefficient determinant)  

การประเมินโมเดลเชิงโครงสร/าง ประกอบด/วยสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ คือ การปรับใช/พาณิชย-

อิเล็กทรอนิกส- และความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน โดยอธิบายอิทธิพลของตัวแปร ตBาง ๆ ดังภาพ 
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ภาพท่ี 4.2 ตัวแบบอิทธิพลสBงผBานแบบสมบูรณ- (Full mediation Effect) 

 

4.5.1.1 ปRจจัยด/านการปรับใช/พาณิชย-ดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชน (Digital Commerce 

Adoption) 

   ปRจจัยด/านการปรับใช/พาณิชย-ดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชน มีคBาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจคือ 

0.809 และมีคBาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจปรับปรุง คือ0.806 มีความแมBนยำในระดับสูง โดยได/รับอิทธิพล

จาก บริบทของวิสาหกิจชุมชน บริบทของสภาพแวดล/อม และบริบทของเทคโนโลยี แสดงถึงปRจจัยดังกลBาว

สามารถอธิบายความแปรปรวนของการปรับใช/พาณิชย-อิเล็กทรอนิกส- ได/ถึงร/อยละ 80.6 

4.5.1.2 ปRจจัยด/านความสำเร็จของวิสาหกิจชุม  

ปัจจัยด/านความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน มีคBาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจคือ 0.642 และมีคBา

สัมประสิทธิ์การประสิทธิ์การตัดสินใจปรับปรุง 0.638 มีคBาระดับปานกลาง แสดงถึงปRจจัยด/านการปรับใช/

พานิชย-อิเล็กทรอนิกส- และปRจจัยด/านบริบทของวิสาหกิจชุมชน สามารถอธิบายความแปรปรวนของ

ความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนได/ ร/อยละ 63.8 
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ตารางท่ี 4.39 คBาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (Coefficient of Determinant-R Square) 

ตัวแปรแฝง R - Square R-Square Adusted 

การปรับใช/พาณิชย-ดิจิทัล 0.809 0.806 

ความสำเร็จของธุรกิจ 0.642 0.638 

 

4.5.2 การทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย 

การทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย ของโมเดลเชิงโครงสร/าง PLS-SEM ใช/กระบวนการ 

Bootstrapping เพ่ือทดสอบการมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยพิจารณาคBาสัมประสิทธิ ์เส/นทางที ่ระดับ

นัยสำคัญ 0.05 (P<0.05) และคBา t-value มีคBาสูงกวBา 1.96 แสดงวBาคBาสัมประสิทธิ์เส/นทางสนับสนุนข/อ

สมมติฐานการวิจัย ดังแสดงในตารางท่ี 4.21 

 

ตารางท่ี 4.40 ผลการทดสอบการมีนัยสำคัญ ของความสัมพันธ-ในโมเดลการปรับใช/พาณิชย-อิเล็กทรอนิกส-

ตBอความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน 

ความสัมพันธ- Expected sign Path 

Coefficients 

t-value p-value 

บริบทดPานองคVกรของวิสาหกิจ

ชุมชนàการปรับใชPรูปแบบ

พาณิชยVดิจิทัล 

+ 0.700 12.918 0.000* 

บริบทดPานเทคโนโลยีàการ

ปรับใชPพาณิชยVดิจิทัล 

+ 0.188 3.227 0.001* 

บริบทดPานสภาพแวดลPองของ

วิสาหกิจชุมชนàการปรับใชP

พาณิชยVดิจิทัล 

+ 0.073 1.722 0.086 

บริบทดPานองคVกรของวิสาหกิจ

ชุมชนàความสำเร็จของธุรกิจ 

+ 0.260 2.408 0.016* 

การปรับใชPรูปแบบพาณิชยV

ดิจิทัลàความสำเร็จของธุรกิจ 

+ 0.561 5.031 0.000* 

*p < 0.05 ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 
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ภาพท่ี 4.3 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานด/วยการะบวนการ Bootstrapping 

 

ตารางท่ี 4.41 ผลการทดสอบสมมติฐาน  

ข%อสมมติฐาน ผลสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 บริบทด/านองค-กรของวิสาหกิจชุมชนสBงผลตBอการปรับใช/รูปแบบ

พาณิชย-ดิจิทัล 

สนับสนุน 

สมมติฐานท่ี 2 บริบทด/านเทคโนโลยี สBงผลตBอการปรับใช/พาณิชย-ดิจิทัล สนับสนุน 

สมมติฐานท่ี 3 บริบทด/านสภาพแวดล/อมของวิสาหกิจชุมชนสBงผลตBอการปรับใช/

พาณิชย-ดิจิทัล 

ไมBสนับสนุน 

สมมติฐานท่ี 4 บริบทด/านองค-กรของวิสาหกิจชุมชนสBงผลตBอความสำเร็จของ

ธุรกิจ 

สนับสนุน 

สมมติฐานท่ี 5 การปรับใช/รูปแบบพาณิชย-ดิจิทัลสBงผลตBอความสำเร็จของธุรกิจ สนับสนุน 
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4.5.3 การวิเคราะหGความสัมพันธGของโมเดลเชิงโครงสร%าง 

   การวิเคราะห-อิทธิพลท่ีมีผลตBอตัวแปรตามโมเดล ได/แกB การปรับใช/พาณิชย-อิเล็กทรอนิกส- 

ความสำเร็จของธุรกิจ ดังตารางท่ี 4.23 

 

ตารางท่ี 4.42 แสดงคBาอิทธิพลรวม (Total Effect) คBาอิทธิพลทางตรง (Direct Effect) คBาอิทธิพล

ทางอ/อม (Inderect Effect) ของปRจจัยท่ีมีผลตBอตัวแปรตาม 

ตัวแปรต/น คBาอิทธิพล ตัวแปรตาม 

การปรับใช/พาณิชย-

ดิจิทัล 

ความสำเร็จของธุรกิจ 

บริบทด/านองค-กรของ

วิสาหกิจชุมชน 

Direct Effect 0.700 0.260 

Indirect Effect  0.393 

Total Effect 0.700 0.653 

บริบทด/านเทคโนโลยี Direct Effect 0.188  

Indirect Effect  0.105 

Total Effect 0.188 0.105 

บริบทด/าน

สภาพแวดล/อมของ

วิสาหกิจชุมชน 

Direct Effect 0.073  

Indirect Effect  0.041 

Total Effect 0.073 0.041 

การปรับใช/รูปแบบ

พาณิชย-ดิจิทัล 

Direct Effect  0.561 

Indirect Effect   

Total Effect  0.561 

  

จากตารางพบวBา การปรับใช/พาณิชย-ดิจิทัลตBอสBงผลตBอความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน ท่ีเปMนไปตาม

สมมติฐาน ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 คือ  

สมมติฐานที่ 1 บริบทด/านองค-กรของวิสาหกิจชุมชนสBงผลตBอการปรับใช/รูปแบบพาณิชย-ดิจิทัล 

แสดงถึงความสัมพันธ-ของบริบทด/านองค-กรสBงผลตBอการปรับใช/รูปแบบพาณิชย-ดิจิทัล ที่คBาสัมประสิทธ์ิ

เส/นทาง (Path Coefficient) 0.700 ซ่ึงมีความสัมพันธ-เชิงบวก 

สมมติฐานที่ 2 บริบทด/านเทคโนโลยี สBงผลตBอการปรับใช/พาณิชย-ดิจิทัล แสดงถึงความสัมพันธ-

บริบทด/านเทคโนโลยี สBงผลตBอการปรับใช/พาณิชย-ดิจิทัล คBาสัมประสิทธิ์เส/นทาง (Path Coefficient) 

0.188 ซ่ึงมีความสัมพันธ-เชิงบวก 
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สมมติฐานที่ 4 บริบทด/านองค-กรของวิสาหกิจชุมชนสBงผลตBอความสำเร็จของธุรกิจ แสดงถึง

ความสัมพันธ- บริบทด/านองค-กรของวิสาหกิจชุมชนสBงผลตBอความสำเร็จของธุรกิจ คBาสัมประสิทธิ์เส/นทาง 

(Path Coefficient) 0.260 ซ่ึงมีความสัมพันธ-เชิงบวก 

สมมติฐานที ่ 5 การปรับใช/รูปแบบพาณิชย-ดิจิทัลสBงผลตBอความสำเร็จของธุรกิจ แสดงถึง

ความสัมพันธ- การปรับใช/รูปแบบพาณิชย-ดิจิทัลสBงผลตBอความสำเร็จของธุรกิจ คBาสัมประสิทธิ์เส/นทาง 

(Path Coefficient  ) 0.561ซ่ึงมีความสัมพันธ-เชิงบวก 

การวิเคราะห-ความสัมพันธ-ของโมเดลเชิงโครงสร/าง เมื่อวิเคราะห-อิทธิพลที่มีผลตBอตัวแปรตามใน

โมเดล พบวBา ปRจจัยด/านบริบทด/านองค-กรของวิสาหกิจชุมชนสBงผลโดยตรงตBอการปรับใช/รูปแบบพาณิชย-

ดิจิทัลมากที่สุด รองลงมาคือบริบทด/านเทคโนโลยี และยังมีอิทธิพลทางตรงกับความสำเร็จของธุรกิจ และ

มีอิทธิพลทางอ/อมผBานการปรับใช/พาณิชย-ดิจิทัลที่มีอิทธิพลทางอ/อมมากกวBาอิทธิพลทางตรงแสดงถึงการ

ปรับใช/พาณิชย-ดิจิทัลสBงผลตBอความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน ซึ่งการปรับใช/พาณิชย-ดิจิทัลสBงผลโดยตรง

กับความสำเร็จของธุรกิจวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย 

เม่ือวิเคราะห-ปRจจัยพ้ืนฐานท่ีสBงผลตBอการปรับใช/พาณิชย-ดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชน  

ตารางท่ี 4.43 วิเคราะห-ปRจจัยพ้ืนฐานท่ีมีผลตBอความสามารถในการปรับใช/พาณิชย-ดิจิทัล 

ปRจจัย คBา F คBา Sig. 

ระยะเวลาในการประกอบวิสาหกิจชุมชน 1.528 0.182 

รายได/ของชุมชน 1.164 0.327 

จำนวนสมาชิกชุมชน 1.091 0.355 

การกำหนดกลุBมลูกค/าและแหลBงจำหนBาย 1.041 0.356 

แหลBงจำหนBายและการตลาด 3.722 0.027* 

การติดตามความต/องการของลูกค/า 7.268 0.001* 

*ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 

จากตารางพบวBา พ้ืนฐานการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนไมBมีผลตBอการปรับใช/ แตBมีแหลBงจำหนBาย

และตลาดที่แตกตBางกันสBงผลตBอการปรับใช/ที ่ตBางกันที่ระดับนัยสำคัญ 0.05  เมื ่อวิเคราะห-ด/วยการ

เปรียบเทียบเชิงซ/อน LSD  พบวBา การมีแหลBงจำหนBายหรือตลาดไมBแนBนอนแตกตBางจากการมีแหลBง

จำหนBายแนBนอนหรือตลาด รวมถึงการติดตามความต/องการของลูกค/าที่แตกตBางกันสBงผลตBอการปรับใช/

พาณิชย-ดิจิทัลที่แตกตBางกันที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 เม่ือเปรียบเทียบเชิงซ/อน ด/วย LSD พบวBาทุกปRจจัยมี

ความแตกตBางกัน แสดงถึงการติดตามข/อมูล และใช/ข/อมูลในการตลาดมีผลตBอความสามารถในการปรับใช/

พาณิชย-ดิจิทัลและสามารถสBงผลตBอความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนจากการวิเคราะห-ด/านความสัมพันธ-

ของปRจจัยดังกลBาว 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข5อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 งานวิจัยนี้ เกิดจากการที่ผู 6วิจัยได6มีส:วนร:วมและที่ปรึกษาให6กับวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนา

ช:องทางออนไลนI แต:ยังมีปKญหาในการดำเนินการอยู:มากโดยเฉพาะอย:างยิ่งความรู6ในการใช6งานสื่อดิจิทัล

ของวิสาหกิจชุม รวมถึงการสะท6อนผ:านการตอบคำถามในงานวิจัย เกี่ยวกับกลุ:มวิสาหกิจชุมชนส:วนใหญ:

เปTนผู6สูงอายุจึงขาดความคุ6นเคยกับเทคโนโลยีดิจิทัล ถึงแม6หลายวิสาหกิจชุมชนมีความสามารถในการ

พัฒนาผลิตภัณฑIที่มีคุณภาพเท:าเทียบกับผลิตภัณฑIที่ขายในตลาดทั่วไป แต:ยังไม:สามารถเติบโตด6าน

ยอดขายเท:าที่ควร อีกทั้งภาครัฐสนับสนุนในการส:งเสริมการเรียนรู6และการสร6างสื่อผ:านโครงการต:าง ๆ 

แต:ยังไม:สามารถตอบสนองความต6องการของวิสาหกิจชุมชนได6 งานวิจัยนี้จึงแสดงผลข6อมูลเชิงประจักษIถึง

การปรับใช6พาณิชยดิจิทัลและปKญหาอุปสรรคการดำเนินการธุรกิจและการปรับใช6 ประกอบกับการเติบโต

ของพาณิชยIดิจิทัลโดยเฉพาะอย:างยิ่งสื่อสังคมออนไลนIที่มีความง:ายในการเข6าถึงของกลุ:มลูกค6าทั่วไป แต:

ด6วยความรู6ของวิสาหกิจชุมชนส:วนใหญ:จะใช6สื่อที่คุ6นเคยปรับช:องทางจากออฟไลนIสู:ช:องทางออนไลนI 

ผู6วิจัยจึงศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข6องเพื่อพัฒนางานวิจัย ท่ีการแสดงผลการปรับใช6พาณิชยIดิจิทัล

เพ่ือสร6างความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน ดังน้ี  

 กลุ:มตัวอย:างที่ใช6ในการวิจัย  โดยแจกแบบสอบถามออนไลนIผ:าน Google Form ในสื่อสังคม

ออนไลนI  เฟชบุhก ไลนI และการส:งไปรษณียIไปยังกลุ:มตัวอย:างเปiาหมาย โทรการติดต:อประสานงานเพ่ือ

ขอความยินยอมในการเก็บข6อมูล ได6ตัวอย:างทั้งสิ้น 395 ชุด โดยการวิเคราะหIสถิติพื้นฐาน และการ

วิเคราะหIสถิติด6วย PLS-SEM ด6วยโปรแกรม SmartPLS 3.32 โดยมีการทดสอบน้ำหนักองคIประกอบ

ภายนอก (Outer Loading) การทดสอบความเที่ยงของเครื่องมือที่ใช6ด6วยค:าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง

ประกอบ (Composite Reliability) การทดสอบความลู:เข6า (Convergent validity) และการทดสอบ

ความตรงเช ิงจำแนก (Discriminant Validity) ความส ัมพ ันธ Iระหว :างต ัวแปร และการทดสอบ

ความสัมพันธIระหว:างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม เพื่อพยากรณIตัวแปรตาม ด6วย Bootstrapping เพื่อดู

ว:าสัมประสิทธ์ิเส6นทางสนับสนุนสมมติฐาน รวมถึงการอธิบายอิทธิพลของตัวแปร 

 5.1.1 ข6อมูลทั่วไปของวิสาหกิจชุมชน ส:วนใหญ:เปTนสินค6าประเภทอาหาร เสื้อผ6า ศิลปะประดิษฐI

และของทีระลึก และการผลิตพืช และอื่น ๆ ได6แก:บริการ เวชสำอาง เปTนต6น ซึ่งส:วนใหญ:เปTนการพัฒนา

สินค6าเพื่อเพิ่มมูลค:าของผลิตภัณฑI และเกิดจากการแก6ปKญหาร:วมกันของวิสาหกิจชุมชน ระยะเวลาในการ

ก:อต้ังไม:เกิน 15 ป� รายได6เฉล่ียไม:เกิน 50,000 บาทต:อเดือน มีเพ่ือส:วนน6อยกว:าร6อยละ ท่ีรายได6 250,000 
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บาทขึ้นไป ส:วนใหญ:มีจำนวนสมาชิกมากกว:า 20 คนและใช6การระดมทุนของสมาชิกในการประกอบธุรกิจ 

และทุนส:วนตัว 

 การใช6สื่อดิจิทัลของวิสากิจชุมชน ส:วนใหญ:ใช6สื่อสังคมออนไลนIที่เปTนลักษณะส:วนบุคคลมาเปTน

การการสร6างสื่อเพื่อการพาณิชยI ได6แก: การใช6เฟชบุhกและไลนIส:วนตัวในการพัฒนาช:องทางการสื่อสาร 

รองลงมาคือการใช6เฟชบุhกและไลนIเพื่อการพาณิชยIด6วยแฟนเพจและไลนIทางการ รวมถึงไลนIกลุ:ม ส:วนส่ือ

อื่น ๆ เช:น Instagram มีส:วนน6อยที่ใช6ในเชิงพาณิชยI รวมถึงสื่อด6านการนำเสนอสินค6าเช:น ยูทูปและติ๊กต

อก มีใช6น6อยกว:าร6อยละ 10 ส:วนเครื่องมืออื่นที่ใช6ในวิสาหกิจชุมชนคืออีเมล สำหรับการติดต:อลูกค6า มี

ร6อยละ 15 ที่ใช6ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสI (shopee, Lazada) เนื่องจากสื่อที่หลากหลายเมื่อให6วิสาหกิจ

ชุมชนเลือกสื่อที่ใช6มากที่สุด ยังคงเปTนสื่อที่เปTนบุคคลมาทำเปTนเชิงพาณิชยIคือ ไลนIและเฟชบุคส:วนบุคคล 

ท่ีไม:ใช:เชิงพาณิชยI 

 มีวัตถุประสงคIในการใช6สื่อเพื่อการนำเสนอสินค6า ติดต:อและขายสินค6าเปTนหลัก โดยการนำเสนอ

สินค6าส:วนใหญ:เปTนการนำเสนอสินค6าแปรรูป สินค6าท่ีมีอัตลักษณIเฉพาะ และสินค6าเพ่ือสุขภาพ ส:วนใหญ:มี

การกำหนดกลุ:มและไม:กำหนดกลุ:มลูกค6ามีสัดส:วนที่ใกล6เคียงกัน กลุ:มลูกค6าส:วนใหญ:เปTนกลุ:มลูกค6าชาว

ไทยที่มีความสนใจสินค6าแบบเฉพาะ โดยตลาดของวิสาหกิจชุมชนยังไม:แน:นอน  ด6านการติดตามข6อมูล

ลูกค6ามีการดำเนินการน6อย แต:มีการรับคำติชม รวมถึงพยายามแสวงหากลุ:มลูกค6าใหม:และดูแลกลุ:มลูกค6า

เดิมด6วยการใช6ส่ือสังคมออนไลนI อุปกรณIท่ีใช6ส:วนใหญ:เปTนโทรศัพทIมือถือ  

 5.1.2 ด6านปKจจัยที ่ส:งผลต:อการปรับใช6พาณิชยIดิจิทัล ผู 6วิจัยสรุปผล 3 ด6านตามกรอบของ

เทคโนโลยี องคIกร และสภาพแวดล6อม ดังน้ี 

 ด6านเทคโนโลยี เปTนการศึกษาการสนับสนุนการให6บริการด6านพาณิชยIดิจิทัลพบว:า ด6านนี้มี

ค:าเฉล่ียรวมน6อยกว:าด6านอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย:างย่ิงระเบียบและข6อกฎหมายด6านพาณิชยIดิจิทัล แลพทักษะ

ในการพัฒนาและดำเนินการด6านพาณิชยIดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชน แต:จะเน6นด6านการขนส:งและความ

น:าเชื่อถือที่แตกต:างกันอย:างชัดเจน ซึ่งวิสาหกิจเข6าใจถึงความจำเปTนในการใช6ส่ือดิจิทัล รวมถึงการใช6ส่ือ

ให6สอดคล6องกับรูปแบบการดำเนินการของวิสาหกิจชุมชน 

 ด6านองคIกรของวิสาหกิจชุมชน ด6วยการรับรู6โครงสร6างของวิสาหกิจชุมชนและด6านพาณิชIดิจิทัลใช6

เพื่อเปTนแหล:งเรียนรู6 เกี่ยวกับธุรกิจของหน:วยงานภาครัฐ มีช:วยในการตัดสินใจ และแลกเปลี่ยนข6อมูลกับ

เครือข:ายวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีการใช6อยู:ในระดับปานกลางถึงมาก ส:วนใหญ:เน6นการส:งเสริมให6สมาชิก

ชุมชนใช6สื ่อดิจิทัล เพื ่อสร6างผลิตภัณฑIและบริการใหม: แก6ปKญหาให6กับลูกค6าได6เร็วขึ ้น โดยมีการ

ประยุกตIใช6กับวิสาหกิจชุมชนแต:มีการกระจายรูปแบบการประยุกตIที่ค:อนข6างมาก ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ

ความรู6ความสามารถ ในการใช6ส่ือดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชนท่ีระดับปานกลาง 
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 ด6านสภาพแวดล6อมทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน ด6านสภาพแวดล6อมของธุรกิจ วิสาหกิจชุมชนให6

ความสำคัญกับคู:แข:งในตลาดที่มีสินค6าประเภทเดียวกัน รองลงมาคือลูกค6าที่ใช6สื่อดิจิทัลมากขึ้น และ

วิสาหกิจชุมชนอื่น แต:ให6ความสำคัญกับการสนับสนุนในการสร6างความสามารถทางธุรกิจจากหน:วยงาน

ภาครัฐน6อยกว:าปKจจัยอื่น เมื ่อพิจารณาด6านทรัพยากรภาครัฐพบว:า วิสาหกิจชุมชนมีความต6องการ

ผู6เชี่ยวชาญและทักษะในการสนับสนุนระบบพาณิชยIดิจิทัลรวมถึงทรัพยากรด6านเทคโนโลยีสารสนเทศใน

ระดับท่ีใกล6เคียงกัน ซ่ึงปKจจัยท่ีรองลงมาคือด6านเงินทุนในการปรับใช6พาณิชยIดิจิทัล 

 5.1.3 สำหรับข6อเสนอแนะเพิ ่มเติมที ่ได6จากกลุ :มตัวอย:างวิสาหกิจชุมชน สรุปประเด็น

ข6อเสนอแนะดังน้ี 

1) ประโยชนIช:องทางการตลาดและการสื่อสารกับลูกค6า ที่สามารถทำได6สะดวกขึ้น โดยเฉพาะ

อย:างยิ ่งในสถานการณIแพร:ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจสู :รูปแบบ

ออนไลนI ช:วยขยายช:องทางในการดำเนินการของวิสาหกิจชุมชน 

2) การขาดความรู6ความสามารถ เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนส:วนใหญ:มีอายุสูง ทำให6มีข6อจำกัดด6าน

การใช6เทคโนโลยี ทำให6มีความรู6ด6านนี้น6อยทำให6ต6องเรียนรู6เพิ่มเติมและต6องการผู6เชี่ยวชาญในการชี้แนะ

การทำพาณิชยIดิจิทัล 

3) หน:วยงานรัฐควรให6ความรู6การใช6สื่อดิจิทัลอย:างต:อเนื่องและติตามผลทั้งกระบวนการจนเกิด

ประสิทธิผลในการดำเนินงาน ซึ่งนโยบายด6านสื่อดิจิทัลยังไม:ตอบสนองความต6องของวิสาหกิจชุมชน 

รวมถึงความเสถียรของอินเทอรIในพ้ืนท่ีของวิสาหกิจชุมชน 

 

5.2 อภิปรายผล 

 จากข6อมูลท่ัวไปและการปรับใช6พาณิชยIดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชนพบว:า ส:วนใหญ:ยังไม:มีอุปกรณIท่ี

เหมาะสม เนื่องจากการใช6โทรศัพทIมือถือเปTนเครื่องมือหลัก ในการติดต:อสื่อสาร นำเสนอสินค6า รวมถึง

ความสามารถและความรู6ในการใช6สื่อดิจิทัล ประกอบกับรูปแบบธุรกิจในส:วนของลูกค6าที่ยังมีกลุ:มลูกค6า

เปiาหมายที่ยังไม:ชัดเจน และมีการนำเสนอสินค6าที่ยังไม:สามารถสร6างความแตกต:างได6เ ถึงแม6จะมีภาครัฐ

ให6การสนับสนุนและอบรม แต:ยังไม:สามารถสร6างความสามารถที่เพียงพอในการปรับใช6สื่อดิจิทัลได6อย:างมี

ประสิทธิภาพ 
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 5.1.4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตารางท่ี 5.1 ผลการทดสอบสมมติฐาน  

ข6อสมมติฐาน ผล

สมมติฐาน 

ค<า

สัมประสิทธ์ิ

เส6นทาง 

ระดับ

ความสัมพันธF 

สมมติฐานท่ี 1 บริบทด6านองคIกรของวิสาหกิจชุมชนส:งผลต:อ

การปรับใช6รูปแบบพาณิชยIดิจิทัล 

สนับสนุน 0.700 สูง 

สมมติฐานท่ี 2 บริบทด6านเทคโนโลยีส:งผลต:อการปรับใช6พาณิชยI

ดิจิทัล 

สนับสนุน 0.188 ต่ำ 

สมมติฐานท่ี 3 บริบทด6านสภาพแวดล6อมของวิสาหกิจชุมชน

ส:งผลต:อการปรับใช6พาณิชยIดิจิทัล 

ไม:สนับสนุน - - 

สมมติฐานท่ี 4 บริบทด6านองคIกรของวิสาหกิจชุมชน 

ส:งผลต:อความสำเร็จของธุรกิจ 

สนับสนุน 0.260 ปานกลาง 

สมมติฐานท่ี 5 การปรับใช6รูปแบบพาณิชยIดิจิทัลส:งผลต:อ 

ความสำเร็จของธุรกิจ 

สนับสนุน 0.561 ปานกลาง 

 

สมมติฐานที่ 1 บริบทด6านองคIกรของวิสาหกิจชุมชนส:งผลต:อการปรับใช6รูปแบบพาณิชยIดิจิทัล 

แสดงถึงความสัมพันธIของบริบทด6านองคIกรส:งผลต:อการปรับใช6รูปแบบพาณิชยIดิจิทัล ที่ค:าสัมประสิทธ์ิ

เส6นทาง (Path Coefficient) 0.700 ซึ่งมีความสัมพันธIเชิงบวก สอดคล6องกับงานวิจัยของAbed (2020) 

ด6านกลยุทธIการนำสื่อไปใช6เพื่อการตัดสินใจ ด6านความพร6อมขององคIกรที่ส:งผลต:อการปรับใช6พาณิชยI

ดิจิทัลด6วยสื่อสังคมออนไลนI สอดคล6องกับงานวิจัย Ocloo et al. (2020) ด6านความพร6อมขององคIกร

ส:งผลทางบวกต:อการปรับใช6พาณิชยIอิเล็กทรอนิกสI และสอดคล6องกับงานวิจัยของ Herzallah AT and 

Mukhtar (2016) ด6านความพร6อมขององคIกรที่ส:งผลต:อการปรับใช6พาณิชยIอิเล็กทรอนิกสIของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย:อม แสดงให6เห็นถึงการที่วิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารองคIกรในการส:งเสริมการใช6

ทั้งสมาชิก รวมถึงการประยุกตIสื่อในธุรกิจ ทั้งแก6ปKญหาลูกค6า การสร6างผลิตภัณฑIและบริการใหม: การ

ติดต:อสื่อสาร รวมถึงส:งเสริมความรู6ความสามารถของวิสาหกิจชุมชนจะส:งเปTนให6วิสาหกิจชุมชนสามารถ

ปรับตัวในการใช6สื่อพาณิชยIดิจิทัลได6มากข้ึนที่จะส:งผลต:อความสามารถในการดำเนินการธุรกิจที่สร6าง

ความสำเร็จได6เปTนอย:างดี 

สมมติฐานที่ 2 บริบทด6านเทคโนโลยี ส:งผลต:อการปรับใช6พาณิชยIดิจิทัล แสดงถึงความสัมพันธI

บริบทด6านเทคโนโลยี ส:งผลต:อการปรับใช6พาณิชยIดิจิทัล ค:าสัมประสิทธิ์เส6นทาง (Path Coefficient) 
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0.188 ซึ่งมีความสัมพันธIเชิงบวก สอดคล6องกับงานวิจัยของAbed (2020) ด6านการรับรู6ประโยชนI ด6าน

ความตระหนักถึงความปลอดภัยขององคIกรที่ส:งผลต:อการปรับใช6พาณิชยIดิจิทัลด6วยสื่อสังคมออนไลนI 

สอดคล6องกับ Herzallah AT and Mukhtar (2016)  ด6านเทคโนโลยี (Technological Factors) ส:งผล

ต:อการปรับใช6เทคโนโลยีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย:อม แสดงถึงความสามารถของวิสาหกิจชุมชน

ในการมีทักษะในการดำเนินการด6านพาณิชยIดิจิทัลและการรู6ระเบียบในการปiองกันข6อมูลส:วนบุคคลของ

ลูกค6า อีกทั้งการรู6ถึงข6อดีของการใช6สื่อดิจิทัลในการส:งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อการปรับใช6พาณิชยIดิจิทัลท่ี

ส:งผลต:อความสำเร็จของธุรกิจต:อไป 

สมมติฐานที่ 3 บริบทด6านสภาพแวดล6อมของวิสาหกิจชุมชนส:งผลต:อการปรับใช6พาณิชยI

ดิจิทัล พบว:าปฏิเสธสมมติฐาน ทำให6ผลการวิจัยในสมมติฐานน้ีไม:สอดคล6องกับงานวิจัยของAbed (2020) 

ที่กล:าวถึงแรงกระตุ6นจากลูกค6าส:งผลต:อการปรับใช6พาณิชยIดิจิทัล และแตกต:างจากงานวิจัยของ Ocloo 

et al. (2020) ความกดดันจากการแข:งขันส:งผลทางบวกกับการปรับใช6พาณิชยIอิเล็กทรอนิกสIในทุกระดับ

ของธุรกิจ แสดงถึงความตระหนักถึงสภาพแวดล6อมทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนและบริการสนับสนุน

ภาครัฐยังไม:ส:งผลต:อความสามารถในการปรับใช6พาณิชยIดิจิทัลของวิสาหกิจได6อย:างเพียงพอ 

สมมติฐานที่ 4 บริบทด6านองคIกรของวิสาหกิจชุมชนส:งผลต:อความสำเร็จของธุรกิจ แสดงถึง

ความสัมพันธI บริบทด6านองคIกรของวิสาหกิจชุมชนส:งผลต:อความสำเร็จของธุรกิจ ค:าสัมประสิทธิ์เส6นทาง 

(Path Coefficient) 0.260 ซ่ึงมีความสัมพันธIเชิงบวก สอดคล6องกับงานวิจัยของฐากูร อนุสรณIพาณิชยกุล

, ภิญญาพัชญI นาคภิบาล และ วงศIธีรา สุวรรณิน (2561) ที่วัดความสามารถในการดำเนินงานของธุรกิจท่ี

ดีส:งผลต:อความสำเร็จด6วยการวัดผลแบบสมดุล และสอดคล6องกับงานวิจัยของสุภาวดี พนักอำพล และ

คณะ (2561) ในการบริหารจัดการที่ดีส:งผลต:อความสำเร็จและผลตอบแทนที่ไม:ใช:ตัวเงิน Budiarto 

Budiarto et al. (2018) ด6านความรู6ของผู6ประกอบการในการเข6าใจเทคโนโลยีส:งผลต:อความสามารถของ

องคIกร รวมถึงงานวิจ ัยของ Qosasi et al. (2019) ที ่ม ีการใช6ส ื ่อเทคโนโลยีในองคIกรเพื ่อสร 6าง

ความสามารถของธุรกิจ แสดงถึงการบริหารจัดการองคIกรที่ดีสามารถส:งผลต:อความสำเร็จของธุรกิจได6 

แต:ถ6าเปTนมีการปรับใช6พาณิชยIดิจิทัลด6วยแล6วจะส:งผลต:อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนได6ดีย่ิงข้ึน 

สมมติฐานที ่ 5 การปรับใช6รูปแบบพาณิชยIดิจิทัลส:งผลต:อความสำเร็จของธุรกิจ แสดงถึง

ความสัมพันธI การปรับใช6รูปแบบพาณิชยIดิจิทัลส:งผลต:อความสำเร็จของธุรกิจ ค:าสัมประสิทธิ์เส6นทาง 

(Path Coefficient  ) 0.561ซึ่งมีความสัมพันธIเชิงบวก สอดคล6องกับงานวิจัยของ Ainin, et al. (2015) 

และงานว ิจ ัยของ Parveen, Jaafar, and Ainin, S. (2016)การใช 6ส ื ่อส ังคมออนไลนI ส :งผลให 6 กับ

ความสามารถขององคIกรที่ และสอดคล6องกับงานวิจัยของ Abdulle et al. (2019) ที่วัดความสามารถ

ขององคIกรจากการปรับใช6เทคโนโลยีสารสนเทศด6วยการวัดผลแบบสมดุล และงานของ Octavia et al. 

(2020) ที ่กล:าวถึงการปรับตัวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย:อมส:งผลต:ออิทธิพลทางบวกของ
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ความสามารถทางธุรกิจ แสดงให6เห็นถึงความสำคัญของการปรับใช6พาณิชยIดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชนหากมี

ปรับใช6จะมีความสามารถในการสร6างความสำเร็จได6มากขึ้น การบริหารจัดการที่ดีและมีการใช6พาณิชยI

ดิจิทัลจะทำให6มีโอกาสสร6างความสำเร็จธุรกิจได6ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย:างยิ่งการกำหนดกลุ:มเปiาหมายหรือ

แหล:งท่ีจำหน:ายสินค6าและการติดตามข6อมูลลูกค6าอย:างสม่ำเสมอ เพ่ือปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจให6

สอดคล6องกับการปรับเปล่ียนของเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีส:งผลต:อพฤติกรรมของลูกค6าในอนาคตต:อไป 

 

5.3 ข6อเสนอแนะ 

5.3.1 ประโยชนIเชิงทฤษฎี 

 เปTนแนวทางในการพัฒนารูปแบบทฤษฎีการปรับใช6พาณิชยIดิจิทัลขององคIกรขนาดเล็กที่ไม:เปTน

ทางการ ซึ่งเปTนองคIกรที่เปTนหน:วยธุรกิจระดับชุมชน แต:ยังมีความจำเปTนในการปรับใช6เทคโนโลยีให6

สอดคล6องกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทของธุรกิจ จึงสามารถพัฒนา ต:อยอด และขยายขอบเขตของตัว

แปรและทฤษฎีท่ีจะเปTนประโยชนIในแวดวงวิชาการต:อไป 

5.3.2 ประโยชนIในการนำไปใช6 

 เปTนแนวทางในการวางนโยบายเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจากปKจจัยที่เกี่ยวข6อง หากวิสาหกิจ

ชุมชนมีการปรับใช6พาณิชยIดิจิทัลจะส:งผลต:อประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชนท้ังแบบตัวเงินและไม:ใช:ตัวเงิน 

ปKจจัยสำคัญคือการกำหนดตลาดและแหล:งจำหน:ายที่ชัดเจน รวมถึงการติดตามข6อมูลของลูกค6าเพื่อปรับ

ใช6ในแต:ละสื่อเหมาะสม โดยหน:วยงานภาครัฐที่ต6องมีการสนับสนุนและติดตามการโครงการในการพัฒนา

ความรู6ด6านดิจิทัลสำหรับวิสาหกิจชุมชน รวมถึงแนวทางในการพัฒนาและปรับใช6พาณิชยIดิจิทัลเพื่อสร6าง

ความเข6มแข็งและความย่ังยืนให6กับวิสาหกิจชุมชนต:อไป 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เร่ือง การปรับใช้พาณิชย์ดิจิทัลท่ีส่งผลต่อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน ในประเทศไทย 

คำช้ีแจง 1. แบบสอบถามฉบับน้ีแบ2งออกเป7น 3 ส2วน ดังน้ี 

  ตอนท่ี 1 ข?อมูลท่ัวไปและโมเดลธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน 

ตอนท่ี 2 สภาพแวดล?อมทางธุรกิจและการปรับใช?พาณิชยRดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชน 

ตอนท่ี 3 ประสิทธิผลของพาณิชยRดิจิทัลในการสร?างความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน 

  

พาณิชยRดิจิทัล เป7นรูปแบบการทำธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนเพ่ือสร?างการรับรู? การขายสินค?า การติดต2อ

ประสานงาน การสร?างความสัมพันธRกับลูกค?า ท้ังส่ืออินเทอรRเน็ตผ2านเว็บไซตR ส่ือสังคมออนไลนR รวมถึงรูปแบบ

ดิจิทัลผ2านอุปกรณRเคล่ือนท่ี ท่ีมีขอบเขตมากกว2ารูปแบบพาณิชยRอิเล็กทรอนิกสRแบบเดิม ด?วยความสามารถการ

ติดต2อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

2. การตอบแบบสอบถามน้ี คำตอบของท2านมีความสำคัญอย2างย่ิงต2อการวิเคราะหRข?อมูลในการวิจัย 

กรุณาตอบคำถามทุกข?อ ทุกตอน เพ่ือให?การวิจัยน้ีมีความเท่ียงตรงและเกิดประโยชนRแท?จริง โปรดตอบ

แบบสอบถามตามความเป7นจริง 

 

*******ขอขอบพระคุณอย2างสูงท่ีท2านให?ความร2วมมือในการตอบแบบสอบถามฉบับน้ี************** 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถาม 

การปรับใช้พาณิชย์ดิจิทัลท่ีส่งผลต่อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน ในประเทศไทย 
 

ตอนท่ี 1 ข?อมูลท่ัวไปเก่ียวกับธุรกิจ 

คำช้ีแจง กรุณาเขียนเคร่ืองหมาย  ü ลงในช2องว2างหน?าข?อความท่ีตรงกับธุรกิจท2านมากท่ีสุด 

ช่ือวิสาหกิจชุมชน……………................................................................................. 

1. ประเภทของวิสาหกิจชุมชน 

 (  ) สินค?าประเภทอาหาร 

 (  ) สินค?าประเภทเส้ือผ?า 

 (  ) สินค?าประเภทศิลปะประดิษฐR และของท่ีระลึก 

 (  ) ประเภทการผลิตพืช และการขยายพันธุRพืช 

 (  ) ประเภทการผลิตสัตวRและการประมง 

 (  ) ประเภทบริการ 

 (  ) อ่ืนๆ………... 

2. วัตถุประสงคRของการประกอบการวิสาหกิจชุมชน  

(  ) เพ่ิมมูลค2าผลผลิต   (  ) ทดแทนการนำเข?าจากภายนอกชุมชน (  ) การบริการ (  ) อ่ืนๆ………....... 

3. การก2อต้ังวิสาหกิจชุมชน/เครือข2ายวิสาหกิจชุมชน 

(  ) เกิดจากกระบวนการจัดทำแผนแม2บทชุมชน 

(  ) เกิดจากการแก?ไขปeญหาร2วมกันของกลุ2ม 

(  ) เกิดจากการชักชวนของผู?นำ 

(  ) เกิดจากการส2งเสริมของหน2วยงาน 

(  ) อ่ืนๆ………... 

4. ระยะเวลาในการประกอบวิสาหกิจชุมชน 

(  ) ต่ำกว2า 1 ปg       (  ) 1-5 ปg    (  ) 6-10 ปg (  ) 11-15 ปg (  ) 16-20 ปg  (  ) 20 ปgข้ึนไป 

5. รายได?เฉล่ียต2อเดือนของธุรกิจ 

(  ) ต่ำกว2า 50,000 บาท  (  ) 50,001-100,000 บาท   

(  ) 100,001-150,000 บาท (  )150,001-200,000 บาท   

(  ) 200,001-250,000บาท  (  ) 250,001- 300,000 บาท 

(  ) 300,001 ข้ึนไป 
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6. จำนวนสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน 

(  ) 7 คน (  ) 8-10 คน (  ) 11-15 คน  (  ) 20 คน ข้ึนไป  

7. ทุนในการทำธุรกิจ 

 (  ) เงินทุนจากการระดมทุนของสมาชิก (  ) ทุนจากภายชุมชน  (  ) ทุนทรัพยากรในชุมชน  

(  ) ทุนทางปeญญาของชุมขน  (  ) กู?ในระบบ   (  ) กู?นอกระบบ    

(  ) ทุนสนับสนุนจากภาครัฐ  (  )  อ่ืนๆ…................................... 

8. ส่ือดิจิทัลท่ีลูกค?าสามารถพบเห็นสินค?าของวิสาหกิจชุมชน (เลือกได?มากกว2า 1 ข?อ) 

(  ) เว็บไซตRของวิสาหกิจชุมชน  

 (  ) ทำเอง (  ) จ?างพัฒนา  (  ) เว็บไซตRสำเร็จรูป  

(  ) ส่ือสังคมออนไลนR  

 (  ) Fan Page Facebook (  ) Facebook ท่ัวไป   

(  ) Line@.       (  ) Line ส2วนบุคคล (  ) Line กลุ2ม  

(  ) Twitter   (  ) Instagram   (  ) Youtube         (  ) Tiktok 

(  ) เว็บบอรRกเพ่ือนำเสนอข?อมูลวิสาหกิจชุมชน 

(  ) E-mail สำหรับติดต2อกับลูกค?า 

( ) Lazada  ( ) shopee  () kaidee  ( ) อ่ืน ๆ............................ 

( ) QR-code ของวิสาหกิจชุมชน   ( ) การทำให?สินค?าวิสาหกิจชุมชนติดคำค?นใน Google (SEO) 

9. ส่ือดิจิทัลในข?อ 8 ท่ีวิสาหกิจชุมชนใช?มากท่ีสุดคือ ................................................................................. 

10.วัตถุประสงคRการใช?ส่ือดิจิทัลในวิสาหกิจชุมชน 

 (  ) นำเสนอสินค?า ( ) ขายสินค?า (  ) ติดต2อลูกค?า  (  ) บริการหลังการขาย  (  ) อ่ืนๆ………... 

11. การนำเสนอสินค?าของวิสาหกิจชุมชนท2าน (เลือกได?มากกว2า 1 ข?อ) 

(  ) สินค?าท่ีมีลักษณะเหมือนตลาดท่ัวไปไม2มีความแตกต2าง 

(  ) สินค?าท่ีมีการออกแบบเฉพาะไม2เหมือนสินค?าท่ัวไป 

(  ) มีลักษณะสะท?อนอัตลักษณRเฉพาะชุมชน 

(  ) สินค?าท่ีมีคงทน ใช?ได?ยาวนาน 

(  ) สินค?าท่ีเน?นความประณีตสวยงาม 

(  )  สินค?าเพ่ือสุขภาพ ปลอดสารพิษ 

(  )  สินค?าแปรรูปจากผลิตภัณฑRในชุมชน 
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12. การกำหนดกลุ2มลูกค?าและแหล2งจำหน2าย 

 (  ) ไม2มีการกำหนดลูกค?าและแหล2งจำหน2าย 

 (  ) มีการกำหนดลูกค?าและแหล2งจำหน2าย แต2ไม2ใช?เป7นข?อมูลพิจารณาก2อนประกอบการ 

 (  ) มีการกำหนดลูกค?าและแหล2งจำหน2าย และใช?เป7นข?อมูลการประกอบการ 

13. กลุ2มลูกค?าหลักของวิสาหกิจชุมชน (เลือกได?มากกว2า 1 ข?อ) 

(  ) ชาวต2างชาติ    (  ) ลูกค?าท่ัวไป/ชาวไทย   

(  ) ลูกค?าประจำ   (  ) กลุ2มลูกค?าเฉพาะกลุ2มท่ีเจาะจงท่ีสนใจสินค?า 

(  ) นักท2องเท่ียวชาวไทย    (  ) นักท2องเท่ียวชาวต2างชาติ 

(  ) ธุรกิจซ้ือไปขายต2อ (B2B)     (  ) รับจ?างผลิต (OEM) 

14. แหล2งจำหน2าย หรือตลาด หรือเครือข2ายทางการตลาด ของวิสาหกิจชุมชน (เลือกเพียง 1 ข?อ) 

 (  ) แหล2งจำหน2ายหรือตลาดไม2แน2นอน 

 (  ) มีแหล2งจำหน2ายหรือตลาด แต2ไม2มีเครือข2ายด?านการตลาด ระบุแหล2งจำหน2าย...................................... 

 (  ) มีแหล2งจำหน2ายหรือตลาด และมีเครือข2ายด?านการตลาด  ระบุเครือข2ายด?านการตลาด........................ 

15. การติดตามความต?องการของลูกค?าของวิสาหกิจชุมชนผ2านช2องทางส่ือดิจิทัล (เลือกเพียง 1 ข?อ) 

 (  ) ไม2มีการติดตามข?อมูล 

 (  ) มีการรวบรวม ติดตามข?อมูลบ?างเป7นบางคร้ัง 

 (  ) มีการรวบรวม ติดตามข?อมูลอย2างต2อเน่ือง 

16. การสร?างความสัมพันธRกับลูกค?าของวิสาหกิจชุมชนผ2านช2องทางส่ือดิจิทัล (ตอบได?มากกว2า 1 ข?อ) 

(  ) รับคำติชมของลูกค?า  

(  ) มีการแสวงหาลูกค?ารายใหม2จาการติดต2อผ2านส่ือสังคมออนไลนR  

(  ) เอาใจใส2ดูแลเพ่ือรักษาลูกค?ารายเก2าผ2านส่ือสังคมออนไลนR 

(  ) การให?ส2วนลดราคาของสินค?า 

(  ) ลูกค?าสามารถเปล่ียนสินค?า/คืนเงิน เม่ือไม2พอใจ 

(  )  ไม2มีการสร?างความสัมพันธRกับลูกค?า 

12. อุปกรณRท่ีวิสาหกิจชุมชนใช?ในดำเนินการพาณิชยRดิจิทัล (เลือกเพียง 1 ข?อ) 

 ( ) เคร่ืองคอมพิวเตอรR ( ) เคร่ืองโน?ตบุค ( ) โทรศัพทRมือถือ ( ) แทปเล็ท ( ) อ่ืน ๆ ..................................... 
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ตอนท่ี 2  สภาพแวดล?อมทางธุรกิจและการปรับใช?พาณิชยLดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชน 

คำช้ีแจง กรุณาเขียนเคร่ืองหมาย ü ลงในช2องว2างหน?าข?อความท่ีตรงกับความคิดเห็นของท2านมากท่ีสุด 

เพียงช2องเดียว  (ระดับ 5  หมายถึง มากท่ีสุด,ระดับ 4 หมายถึง มาก , ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง 

      ระดับ 2 หมายถึง น?อย, ระดับ 1 หมายถึง น?อยท่ีสุด) 

ข?อ รายการ 
ระดับ 

5 4 3 2 1 

สภาพแวดล?อมภายนอกธุรกิจ (ท่ีเป7นสาเหตุท่ีให?วิสาหกิจชุมชนต?องปรับใช?ส่ือดิจิทัล) 

1 คู2แข2งทางการตลาดในสินค?าประเภทเดียวกันมีมากข้ึน      

2 นโยบายภาครัฐให?การสนับสนุนและกระตุ?นวิสาหกิจชุมชน เพ่ือ

สร?างความสามารถทางธุรกิจ 

     

3 วิสาหกิจชุมชนอ่ืน ๆใช?ส่ือดิจิทัลอย2างแพร2หลาย      

4 ลูกค?าเปล่ียนมาซ้ือผ2านช2องทางส่ือดิจิทัลมากข้ึน      

การรับรู?ทรัพยากรขององคLกรและภาครัฐ 

5 วิสาหกิจชุมชนต?องการผู?เช่ียวชาญและทักษะในการสนับสนุน

ระบบพาณิชยRดิจิทัล 

     

6 วิสาหกิจชุมชนต?องการเงินทุนในการปรับใช?พาณิชยRดิจิทัล      

7 วิสาหกิจชุมชนต?องการทรัพยากรด?านเทคนิค (อุปกรณR และ

เครือข2ายอินเทอรRเน็ต)สำหรับการปรับใช?พาณิชยRดิจิทัล 

     

การรับรู?โครงสร?างอุตสาหกรรมและมาตรฐานของพาณิชยLดิจิทัลกับวิสาหกิจชุมชน 

8 วิสาหกิจชุมชนสามารถใช?พาณิชยRดิจิทัลแลกเปล่ียนข?อมูลท่ี

สำคัญกับเครือข2ายวิสาหกิจชุมชนได?อย2างดี 
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ข?อ รายการ 
ระดับ 

5 4 3 2 1 

9 วิสาหกิจชุมชนสามารถใช?ส่ือดิจิทัล ช2วยในการตัดสินใจและการ

หารือร2วมกันได? 

     

10 วิสาหกิจชุมชนสามารถใช?ส่ือดิจิทัลเป7นแหล2งเรียนรู?เก่ียวกับ

ธุรกิจของหน2วยงานภาครัฐ ท่ีช2วยการเติบโตทางธุรกิจ 

     

การรับรู?การสนับสนุนด?านการให?บริการด?านพาณิชยLดิจิทัล 

11 วิสาหกิจชุมชนรับรู?ด?านการให?บริการด?านการขนส2ง ท่ีมี

ประสิทธิภาพและน2าเช่ือถือในการใช?พาณิชยRดิจิทัล 

     

12 วิสาหกิจชุมชนรับรู?ระเบียบและข?อกฎหมาย พาณิชยRดิจิทัล ท่ี

สามารถป�องกัน ความเป7นส2วนตัวของลูกค?า และป�องกันภัย

คุกคามทางไซเบอรR 

     

13 วิสาหกิจชุมชนมีทักษะท่ีเพียงพอ ในการพัฒนาและดำเนินการ

ด?านพาณิชยRดิจิทัล 

     

การรับรู?ผลประโยชนLท่ีได?รับจากการใช?ส่ือดิจิทัล 

14 วิสาหกิจชุมชนมองเห็นข?อดีและข?อเสียจากการใช?และไม2ใช?ส่ือ

ดิจิทัล 

     

15 วิสาหกิจชุมชนเข?าใจความจำเป7นในการใช?ส่ือดิจิทัล      

16 วิสาหกิจชุมชนรับรู?ถึงการใช?ส่ือดิจิทัลท่ีสอดคล?องกับวัฒนธรรม 

คุณค2า ความจำเป7น และ การดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน 
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ข?อ รายการ 
ระดับ 

5 4 3 2 1 

ความสามารถด?านประสบการณLในการใช?พาณิชยLดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชน 

17 ความสามารถของวิสาหกิจชุมชนในการใช? Facebook       

18 ความสามารถของวิสาหกิจชุมชนในการการใช? line       

19 ความสามารถของวิสาหกิจชุมชนในการใช? Instagram       

20 ความสามารถของวิสาหกิจชุมชนในการใช?ส่ือตลาดกลางดิจิทัล 

เช2น Lazada, shopee  

     

21 ความสามารถของวิสาหกิจชุมชนในการติดต2อส่ือสารผ2านส่ือ

ดิจิทัล  

     

สภาพแวดล?อมภายในธุรกิจ (ความสามารถในการนำส่ือดิจิทัลมาใช?ในวิสาหกิจชุมชน) 

22 วิสาหกิจชุมชนมีการประยุกตRใช?ส่ือดิจิทัล      

23 วิสาหกิจชุมชนสามารถใช?ส่ือดิจิทัลเพ่ือแก?ปeญหาให?ลูกค?าได?

อย2างรวดเร็ว 

     

24 วิสาหกิจชุมชนใช?ส่ือดิจิทัลสร?างผลิตภัณฑR หรือบริการใหม2      

25 วิสาหกิจชุมชนมีการส2งเสริมให?สมาชิกในวิสาหกิจชุมชนใช?ส่ือ

ดิจิทัล 

     

26 ความรู? ความสามารถของวิสาหกิจชุมชนในการใช?ส่ือดิจิทัล 
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ข?อ รายการ 
ระดับ 

5 4 3 2 1 

ความสามารถของวิสาหกิจชุมชนจากการปรับใช?ส่ือดิจิทัล 

27 สมาชิกวิสาหกิจชุมชนสามารถใช?ส่ือดิจิทัลเพ่ือสร?างโอกาสใหม2

ทางธุรกิจ 

     

28 สมาชิกวิสาหกิจชุมชนสามารถใช?ส่ือดิจิทัลเรียนรู?สินค?าต2าง ๆ 

ของคู2แข2งขันได? 

     

29 สมาชิกวิสาหกิจชุมชนใช?ส่ือดิจิทัลสร?างการรับรู?เก่ียวกับ

ผลิตภัณฑRได?ดีข้ึน 

     

30 สมาชิกวิสาหกิจชุมชนใช?ส่ือดิจิทัลเพ่ิมยอดขายผลิตภัณฑRของให?

ดีข้ึน 

     

31 สมาชิกวิสาหกิจชุมชนใช?ส่ือดิจิทัลติดต2อประสานงาน ส่ือสารกับ

ลูกค?าสะดวกรวดเร็วข้ึน 

     

32 สมาชิกวิสาหกิจชุมชนใช?ส่ือดิจิทัลสร?างความสัมพันธRในการ

ติดต2อกับลูกค?าได?อย2างต2อเน่ือง 

     

ผลการดำเนินการและกระบวนการทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนจากใช?พาณิชยLดิจิทัล 

33 เปล่ียนรูปแบบการส่ังซ้ือสินค?าผ2านออนไลนRของเม่ือเปรียบเทียบ

กับรูปแบบเดิม 

     

34 มีการโฆษณาผลิตภัณฑRผ2านส่ือดิจิทัล      

35 มีการรับรู?เก่ียวกับผลิตภัณฑRให?กับลูกค?าผ2านส่ือดิจิทัล      
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ข?อ รายการ 
ระดับ 

5 4 3 2 1 

36 มีการจดจำแบรนดRสินค?าวิสาหกิจชุมชนผ2านส่ือดิจิทัล      

37 มีความปลอดภัยในการชำระเงินของลูกค?าผ2านส่ือดิจิทัล      

38 มีความน2าเช่ือถือของการส่ังซ้ือของลูกค?าผ2านส่ือดิจิทัล      

39 มีความน2าเช่ือถือของการส2งสินค?าในการขายสินค?าผ2านดิจิทัล      

40 มีการบริการหลังการขายของวิสาหกิจชุมชนผ2านส่ือดิจิทัล      

41 มีแหล2งวัตถุดิบใหม2ให?กับวิสาหกิจชุมชนผ2านส่ือดิจิทัล      

 

 

ตอนท่ี 3 ด?านประสิทธิผลของพาณิชยLดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชนในมุมมองด?านการเงิน ด?านลูกค?า ด?านการ

เรียนรู?และพัฒนาและด?านกระบวนการภายใน 

คำช้ีแจง กรุณาเขียนเคร่ืองหมาย üลงในช2องว2างหน?าข?อความท่ีตรงกับความคิดเห็นของท2านมากท่ีสุดเพียงช2อง

เดียว 

ข?อ มุมมองในด?านตUางๆ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

มุมมองด?านการเงินเม่ือนำส่ือดิจิทัลมาปรับใช?กับวิสาหกิจชุมชน 

42 ลดต?นทุนการติดต2อกับลูกค?า      

43 การเติบโตของยอดขายเพ่ิมข้ึน      

44 ลดต?นทุนในการโฆษณาและส2งเสริมการขาย      

45 ลดต?นทุนในการบริการและช2วยเหลือลูกค?า      
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ข?อ มุมมองในด?านตUางๆ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

มุมมองด?านลูกค?าเม่ือนำส่ือดิจิทัลมาปรับใช?กับวิสาหกิจชุมชน 

46 จำนวนลูกค?าท่ีเพ่ิมข้ึน      

47 ลูกค?ามีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน      

48 ปรับปรุงความสัมพันธRและบริการของลูกค?า      

49 ช2วยให?ลูกค?าเข?าถึงข?อมูลสินค?าได?ง2ายข้ึน      

มุมมองด?านการเรียนรู?และพัฒนาเม่ือส่ือดิจิทัลมาปรับใช? 

50 เพ่ิมความสามารถในการบริการลูกค?า      

51 ปรับปรุงและเพ่ิมความสัมพันธRกับลูกค?า      

52 เพ่ิมความสามารถในการเข?าถึงข?อมูลลูกค?า      

53 ช้ีนำกิจกรรมในการบริการลูกค?า      

มุมมองด?านกระบวนการภายในเม่ือนำอินเทอรLเน็ตมาปรับใช? 

54 ลดการใช?ทรัพยากรการเงินในการนำไปลงทุนด?านการตลาด      

55 ปรับรูปแบบการส่ังซ้ือสินค?า      

56 รับข?อมูลการใช?บริการสินค?าและบริการของลูกค?าในปeจจุบัน      

57 รับข?อมูลการใช?บริการสินค?าและบริการของลูกค?าในอนาคต      

ความคิดเห็นอ่ืน/ข?อเสนอแนะ ในการใช?ปรับใช?พาณิชยLดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

....................................................................................................................................................................................... 
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