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บทคัดย่อ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาผลกระทบและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารข้อมูลสมัยใหม่ที่มีต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 
โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่องค์กรได้รับมานั้นส่วนมากจะเป็นข้อมูลดิบการพัฒนาให้ฐานข้อมูลของ
องค์กรมีประสิทธิภาพนั้นถือเป็นส่วนส าคัญที่องค์กรจะต้องค านึงถึง เพื่อเป็นการสร้างฐานการบริหารงานที่
ดีให้องค์กรก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันและยังเป็นแรงกระตุ้นในการท างานของผู้บริหารให้มี
ความมุ่งมั่น ตลอดจนองค์กรมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ท าให้ผลการด าเนินงานขององค์กรบรรลุเป้าหมาย
ตามที่ก าหนดไว้  
 จากการศึกษา พบว่า ผู้บริหารธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับ การ
บริหารข้อมูลสมัยใหม่โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้าน
ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ด้านความเปลี่ยนแปลงแก้ไขใน
อนาคตได้ และด้านการจัดการข้อมูลที่จัดเก็บต้องมีการจัดแบ่งเป็นสัดส่วน ผู้บริหารธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการเป็นผู้นาทางด้านต้นทุน ด้านการสร้าง ความแตกต่าง 
และด้านมุ่งตลาดเฉพาะส่วน ซึ่งจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบ พบว่า 1) การบริหารข้อมูล
สมัยใหม่ด้านการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในอนาคต มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันโดยรวม และเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการเป็นผู้นาด้ านต้นทุน และ  2) การบริหารข้อมูล
สมัยใหม่ ด้านการจัดเก็บข้อมูลแบ่งเป็นสัดส่วน มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันโดยรวม และเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างความแตกต่าง และด้านการมุ่งตลาดเฉพาะ
ส่วน  

                                                           
* นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
** ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ได้เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติม
ควรให้ความส าคัญกับระบบการบริหารข้อมูลสมัยใหม่ในทุกๆ ด้านโดยเฉพาะด้านการควบคุมข้อมูลและให้
ความส าคัญกับด้านอ่ืนๆ ด้วย เช่น ด้านการรวบรวมข้อมูลและด้านการประมวลผลข้อมูลโดยมีการน า
ข้อบังคับและข้อปฏิบัติของการควบคุมระบบฐานข้อมูลมาใช้ในองค์กร เพราะองค์ประกอบเหล่านี้จะช่วยให้
การจัดท าฐานข้อมูลมีความถูกต้อง สามารถน าไปใช้ในการควบคุมและวางแผนการด าเนินงานในอนาคต 
น ามาซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขันและมีประโยชน์ต่อความส าเร็จขององค์กร การบริหารข้อมูลสมัยใหม่
มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความได้เปรียบทางการแข่งขัน ดังนั้นผู้บริหารธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยควรให้ความส าคัญการวางแผนพัฒนาการด าเนินงานด้านการบริหารข้อมูล
สมัยใหม่ให้มีความสัมพันธ์กับความได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อเป็นการกระตุ้นให้องค์กรเกิดการพัฒนา 
โดยเฉพาะด้านความก้าวหน้าในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้บริหารที่มีความสามารถในการบริหาร
ข้อมูลสมัยใหม่อย่างเต็มความสามารถ จะสามารถน าองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างประสิทธิภาพ
และส่งผลให้องค์กรเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
 

1.  บทน า 
 จากการศึกษาผู้เขียนพบว่าการแพร่หลายของเทคโนโลยีในการซื้อขายสินค้าและบริการผ่าน
อินเตอร์เน็ตก าลังก้าวเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจในปัจจุบันอย่างมาก เนื่องจากมีการเชื่อมโยงกัน
ระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการซื้อขายสินค้าและบริการ นั่นคือ ผู้ผลิต ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้กระจายสินค้า และ
กระบวนการทางธุรกิจต่างๆ เข้าด้วยกันโดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือในการเชื่อมโยง ซึ่งถือว่าเป็น
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการด าเนินธุรกิจและทั้งเป็นการเข้ามาพลิกรูปแบบของการท าธุรกิจในรูปแบบเดิมๆ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีคอมเมิร์ช (Electronic Commerce : E-commerce) คือ การค้าขายผ่านทาง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วโดย มีการอาศัยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเป็นพื้นฐานในการ
สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ มีผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การบริหารข้อมูลจึงเข้า
มามีบทบาทในการจัดการฐานข้อมูลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบัน เนื่องจากด้านฐานข้อมูลที่ได้มานั้นยัง
เป็นข้อมูลดิบหรือเดิมที่ยังต้องได้รับการพัฒนาที่จะส่งผลต่อการบริการธุรกิจ  ดังประเด็นส าคัญต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 
 1.1 ในสังคมเทคโนโลยียุคสารสนเทศในปัจจุบันข้อมูลในแต่ละส่วนที่มีอยู่จ านวนมากมายนั้น
จะต้องมีการจัดเก็บเพื่อน ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การรวบรวมและเก็บข้อมูลไว้ด้วยกันนั้นจะช่วยให้การ
เรียกค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อทาการเปลี่ยนแปลงนั้นท าได้ง่ายขึ้น ซึ่งการรวบรวมข้อมูลเข้าด้วยกันนี้เรียกว่า 
การบริหารข้อมูล ประโยชน์ของการใช้ฐานข้อมูลจะช่วยให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกัน ช่วยหลีกเลี่ยงความ
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ซ้ าซ้อนของข้อมูลที่จะเกิดขึ้น ช่วยขจัดความขัดแย้งของข้อมูลและสามารถก าหนดความเป็นมาตรฐาน
เดียวกันได้ง่าย  
 1.2 การบริหารข้อมูลสมัยใหม่ (Modern Data Management) เป็นการวางแผนจัดการฐานข้อมูลที่ดี 
จากข้อมูลเดิมที่ได้มาสร้างให้เกิดความแปลกใหม่ เพื่อน าเสนอข้อมูลให้เกิดความก้าวหน้าผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงด้านการจัดการข้อมูลที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นของกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
โดยการสังเกต การจดบันทึก การสัมภาษณ์และการออกแบบข้อมูลที่ได้มานั้นยังคงเป็นข้อมูลดิบไม่สามารถที่จะ
น ามาใช้ในการตัดสินใจในการกระท าเชิงการจัดการและข้อมูลที่รวบรวมมามักจะไม่มีการจัดระเบียบอาจจะยังมี
การซ้ าซ้อนของมูลหรือข้อมูลชนิดเดียวกันอาจจะขัดแย้งกันได้ โดยที่องค์กรจะต้องมีการวางแผนในการจัดการ
บริหารฐานข้อมูลที่ดี จะได้ประโยชน์จากข้อมูลที่จัดเรียบเรียงไว้ 
 1.3 ความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) เสนอกลยุทธ์ทั่วไปในการแข่งขัน
แบ่งได้ดังนี้ ด้านการเป็นผู้น าทางด้านต้นทุนรวม (Low-Cost leadership) ธุรกิจที่ใช้กลยุทธ์นี้ด าเนินการทุก
อย่างเพื่อให้ผลิตสินค้าและบริการมีต้นทุนที่ต่ าที่สุด  ด้านการสร้างความแตกต่าง (Differentiation) ธุรกิจที่
ใช้กลยุทธ์นี้จะต้องคิดหาความแตกต่างในตัวสินค้าไม่ให้ซ้ ากับสินค้าอ่ืนในตลาดหรือต้องมีนวัตกรรมใหม่ๆ 
มาน าเสนอท าให้สินค้าดูโดดเด่นกว่าสินค้าคู่แข่งในตลาด และด้านการมุ่งตลาดเฉพาะส่วน (Focus or Niche 
Market) เป็นเหมือนกับการก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้เล็กลงเพื่อจะได้ท าการตลาดได้อย่างเข้าถึงพฤติกรรม
ของลูกค้า  
 
2.  หลักการและทฤษฎีทางการบริหารข้อมูลสมัยใหม่ท่ีมีต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 
 2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารข้อมูลสมัยใหม่ 
 การวางแผนจัดการฐานข้อมูลที่ดีจากข้อมูลเดิมที่ได้มาสร้างความแปลกใหม่ เพื่อน าเสนอข้อมูล
ให้เกิดความก้าวหน้า ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารข้อมูลที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน ข้อมูลที่
ได้มานั้นยังคงเป็นข้อมูลดิบไม่สามารถที่จะน ามาใช้ในการตัดสินใจในการกระทาเชิงการบริหารข้อมูล ยังมี
การซ้ าซ้อนของข้อมูลหรือข้อมูลชนิดเดียวกันอาจจะขัดแย้งกันได้และเพื่อให้เกิดการบริหารข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันจะต้องมีการวางแผนในการจัดการบริหารฐานข้อมูลที่ดีสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้  
 1) ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล (Ability to Access Data) ระบบที่สร้างขึ้นเพื่อจัดการกับ
ข้อมูลให้เป็นระบบจะได้น าไปเก็บรักษา เรียกใช้ หรือน ามาปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่ายขึ้น  
 2) การต้องรักษาระบบความปลอดภัยของข้อมูล (Security of the Data) ข้อมูลที่จัดเก็บไว้จะต้อง
มีระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการจารกรรมข้อมูล เมื่อมีการนาคอมพิวเตอร์และระบบข้อมูล
สารสนเทศเข้ามาใช้ 
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 3) สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขในอนาคตได้ (Changes of Edit in the Future) เนื่องจากแผนที่ว่าง
ไว้อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์จึงท าให้ต้องมีการจัดระเบียบข้อมูล แก้ไขข้อมูลพร้อมทั้ง
จัดหาข้อมูลมาเพิ่มเติม 
 4) ด้านการจัดเก็บข้อมูลที่ต้องมีการจัดแบ่งเป็นส่วน (Relational Database) เพื่อง่ายแก่การ
ปรับปรุงข้อมูล ลักษณะการจัดการฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ สานต่อประสานผู้ใช้หรือตัวเชื่อมผู้ใช้อุปกรณ์ที่
ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ 
 2.2  แนวคิดและทฤษฎีการสรร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
 ความได้เปรียบทางการแข่งขัน หมายถึง สิ่งที่เป็นความสามารถพิเศษขององค์กรที่คู่แข่งไม่
สามารถเลียนแบบได้ หรือคู่แข่งต้องใช้เวลาในการปรับตัวเองมากก่อนที่เลียบแบบความสามารถของเราได้ 
เช่น นวัตกรรม ระบบการจัดการภายในองค์กร ระบบการบริหารองค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กร  เป็นต้น 
สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1) การเป็นผู้นาทางด้านต้นทุนรวม (Low-Cost Leadership) ธุรกิจที่ใช้กลยุทธ์นี้ จะด าเนินการ
ทุกอย่างเพื่อให้การผลิตสินค้าและบริการมีต้นทุนต่ าที่สุด 

2) การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) ธุรกิจที่ใช้กลยุทธ์นี้ จะต้องคิดหาความแตกต่างใน
ตัวสินค้าไม่ให้ซ้ ากับสินค้าอ่ืนในตลาดหรือต้องมีนวัตกรรมใหม่ๆ มาน าเสนอท าให้สินค้าดูโดดเด่นกว่า
สินค้าคู่แข่งในตลาด 

3) การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน (Focus or Niche Market) เป็นเหมือนกับการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย
ให้เล็กลง เพื่อจะได้ท าการตลาดได้อย่างเข้าถึงพฤติกรรมของลูกค้า 
 2.3  ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 
 ในยุคปัจจุบันเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าอินเทอร์เน็ตได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขอชีวิตประจ าวันของใคร
หลายๆ คนไปแล้ว ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีและอุปกรณ์เคร่ืองมือสื่อสาร
รวมถึงระบบเครือข่ายสัญญาณต่างๆ ท าให้การติดต่อสื่อสารท าได้ง่ายและสะดวกขึ้นอย่างมาก แนวโน้มการ
ใช้งาน E-Commerce ในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นมาก เนื่องมาจากการที่ธุรกิจ  E-Commerce สามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างและรวดเร็วรวมถึงเวลาในการท าธุรกิจที่ไม่มีวันหยุดท าให้การท าธุรกิจ E-
Commerce เร่ิมเป็นที่นิยมมากขึ้น 

ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก่อให้เกิดประโยชน์มากมายกับธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคตซึ่ง
ไม่เพียงแต่จะสร้างโอกาสใหม่ๆ ของการท าธุรกิจแต่ยังท าให้การทาธุรกิจกับลูกค้ากลุ่มเดิมนั้นเป็นไปได้
อย่างรวดเร็ว การติดต่องานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ลดงาน
เอกสารและลดค่าใช้จ่าย เช่น การออกเอกสารต่างๆ การใช้เว็บเพจและอีเมล์ติดต่องานกับลูกค้า ท าให้การ
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บริการหลังการขายสะดวกรวดเร็วขึ้น เมื่อข้อมูลต่างๆ อยู่ในรูปของดิจิตอลมากขึ้นก็สามารถน าข้อมูลเหล่านี้
มาใช้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ 

1) ลดค่าใช้จ่ายในการและบริการ รวมทั้งค่าเช่าพื้นที่ขายหรือการลงทุนในการสร้างร้าน ซึ่งจะ
ช่วยให้ต้นทุนและธุรกิจต่ าลงช่วยประหยัดเวลาและขั้นตอนทางการตลาด 

2) ให้บริการ 24 ชั่วโมง และการให้บริการทั่วโลกช่องทางการจัดจาหน่ายมากขึ้นทั้ง ในประเทศ
และต่างประเทศ 

3) สามารถท าก าไรได้มากกว่าระบบการขายแบบเดิม เนื่องจากต้นทุนการผลิตและการจ าหน่าย
ต่ ากว่า ท าให้ได้ก าไรจากการขายต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 

4) สามารถนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าได้เป็นจ านวนมากและสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ใน
ลักษณะการตลาดแบบโต้ตอบกัน  ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการได้ตลอดเวลา 

5) สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ซื้อลูกค้า เช่น ชื่อ ที่อยู่ พฤติกรรมการบริโภคสินค้าที่
ต้องการ เพื่อน าไปเป็นข้อมูลในการท าวิจัยและวางแผนการตลาด เพื่อผลิตสินค้า และบริการที่ตรงกับความ
ต้องการของตลาดมากขึ้น 

6) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจหรือองค์กรในเร่ืองของความทันสมัยและจะเป็นโอกาสที่
สามารถท าให้สินค้าหรือบริการเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก 

7) สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้รวดเร็วและเสียเวลาน้อย 
 
3.  หลักการเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 

ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  หมายถึง ธุรกรรมการค้าทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมซื้อขาย
หรือการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ ตั้งแต่บุคคลสองฝ่ายขึ้นไปบนพื้นฐานของการประมวลผลและการ
รับส่งข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท 
 3.1  ประเภทของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 ในการจัดประเภทการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แบ่งตามลักษณะของผู้ขายและผู้ซื้อว่าเป็นองค์กร
ธุรกิจหรือบุคคลธรรมดา สามารถจ าแนกได้ 6 ประเภทดังนี้ 
  1) ธุรกิจกับธุรกิจ (Business to Business - B2B) คือ การค้าระหว่างผู้ค้ากับลูกค้า แต่ในที่นี้ลูกค้า
จะเป็นในรูปแบบของผู้ประกอบการ ในที่นี้จะครอบคลุมถึงเร่ืองการขายส่ง การท าการสั่งซื้อสินค้าผ่านทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบห่วงโซ่การผลิต เป็นต้น ซึ่งจะมีความซับซ้อนในระดับต่างๆ กันไป 

2) ธุรกิจกับผู้บริโภค (Business to Consumer - B2C) คือ การค้าระหว่างผู้ค้าโดยตรงถึงลูกค้าซึ่ง
ก็คือผู้บริโภค เช่น การขายหนังสือ ขายวีดีโอ ขายซีดีเพลง เป็นต้น 
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3) ธุรกิจกับภาครัฐ (Business to Government – B2G) คือ การประกอบธุรกิจระหว่างภาคเอกชน
กับภาครัฐที่ใช้กันมากก็คือเร่ืองการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐหรือที่เรียกว่า E-Government Procurement ใน
ประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้วรัฐบาลจะท าการซื้อ/จัดจ้างผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนใหญ่เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย  

4) ผู้บริโภคกับผู้บริโภค (Consumer to Consumer - C2C) คือ การติดต่อระหว่างผู้บริโภคกับ
ผู้บริโภคนั้นมีหลายรูปแบบและวัตถุประสงค์ เช่น เพื่อการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารในกลุ่มคนที่มี
การบริโภคเหมือนกันหรืออาจจะท าการแลกเปลี่ยนสินค้ากันเองขายของมือสอง เป็นต้น 

5) ภาครัฐกับผู้บริโภค (Government to Consumer - G2C) คือ การบริการของภาครัฐผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยเองก็มีให้บริการแล้วหลายหน่วยงาน เช่น การค านวณและเสียภาษี
ผ่านอินเทอร์เน็ต ข้อมูลการติดต่อการทาทะเบียนต่างๆ ของกระทรวงมหาดไทยประชาชนสามารถเข้าไป
ตรวจสอบว่าต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างในการท าเร่ืองนั้นๆ และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มบางอย่างจาก
บนเว็บไซต์ได้ด้วย 

6) ภาครัฐกับภาครัฐด้วยกัน (Government to Government - G2G) เป็นการติดต่อระหว่างภาครัฐ
กับรัฐในกระทรวงหรือระหว่างกระทรวง เช่น การติดต่อเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวง  

3.2  กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศท าให้การพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์เติบโตขึ้นอย่าง

รวดเร็ว ส่งผลให้การเสนอขายสินค้าการตกลงท าสัญญาซื้อขายสินค้าและการช าระเงินสามารถท าได้อย่าง
ง่ายดายทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่ในเมืองไทยก็มีปัจจัยส าคัญหลายอย่างเป็นอุปสรรคในการท า E-commerce 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองของกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่จะมาศึกษาถึงเนื้อหาของกฎหมายพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ว่ามีความส าคัญอย่างไร ในหลายประเทศทั่วโลกได้มีการตื่นตัวต่อการพัฒนากฎหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของกฎหมายดังกล่าวในการพัฒนาประเทศ จึงได้จัดท า
และมีกฎหมายดังกล่าวใช้บังคับเพื่อให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงต่อไป อย่างไรก็ดีหากพิจารณาถึง
สภาพของสังคมไทย ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีปัญหาโดยพื้นฐานดังต่อไปนี้  

1) ปัญหาในทางการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากไม่มีโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมายที่จะ
เอ้ืออ านวยให้การท าธุรกรรมทางการค้าสามารถด าเนินไปอย่างสะดวกรวดเร็ว 

2) ปัญหาในการสร้างแรงจูงใจ การที่ประเทศมีกฎหมายที่ได้มาตรฐานในการประกอบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์  เช่น กฎหมายแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และ
กฎหมายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น ย่อมจะสามารถสร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนชาวต่างชาติเข้า
มาลงทุนในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี 
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3) ปัญหาในการสร้างความเชื่อมั่น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลข่าวสาร และกฎหมายอาชญากรรม
ทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ย่อมที่จะช่วยให้นักลงทุนชาวต่างชาติมั่นใจในการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานรวมทั้ง
ข้อมูลข่าวสารที่มีค่ายิ่งในสังคมสารสนเทศจะได้รับการคุ้มครอง 

4) ปัญหาในการพัฒนาเทคโนโลยีและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศ
จะต้องมีกลไกทางกฎหมายที่จะเอ้ืออานวยและสนับสนุนให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีของชาติ รวมทั้งการ
ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างชาติ 

5) ปัญหาการเอ้ือให้เกิดการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม การเปิดให้มีการแข่งขันที่เสรีและเป็น
ธรรมโดยเฉพาะในกิจการโทรคมนาคมจะส่งผลให้มีการดึงดูดการลงทุน การเพิ่มการจ้างงานและน าเงินตรา
เข้าประเทศหากท าอย่างมีระบบและหลักการ 

6) กฎหมายธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายนี้จะต้องสอดคล้องกับกฎหมายระหว่าง
ประเทศและเหมาะสมกับสภาพของประเทศไทย ทั้งนี้  กฎหมายดังกล่าวรวมถึงกฎหมายธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายอาญา
อันเนื่องมาจากอาชญากรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
  3.3 ปัจจัยส าคัญท่ีมีต่อความส าเร็จของการท าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เกิดจากความต้องการประสบความส าเร็จของธุรกิจซึ่งความส าเร็จของ
ธุรกิจไม่ได้ขึ้นอยู่กับการด าเนินงานภายในองค์กรเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืนๆ เช่น สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม คู่แข่งและเทคโนโลยี เป็นต้น แรงผลักดันให้มีความส าเร็จต่อธุรกิจดังนี้ 

1) การปฏิบัติสู่ยุคดิจิตอล เป็นแรงผลักดันส าคัญดังจะเห็นได้จากการด าเนินของมนุษย์ในปัจจุบัน
ไม่ว่าจะสนทนาการติดต่อสื่อสารหรือการค้าหาข้อมูลล้วนนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ทั้งสิ้นการรับส่ง
ข้อมูลผ่านอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้จะต้องเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลจากตัวอักษร รูปภาพหรือเสียงให้เป็น
ข้อมูลแบบ “ดิจิตอล” (Digital) ที่มีประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลสูง และสามารถแสดงผลบนอุปกรณ์ที่
รองรับการท างานแบบดิจิตอลได้และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาจนเป็นที่มาของคาว่า “การปฏิวัติสู่ยุค
ดิจิตอล”  

2) สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ หมายถึง ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจขององค์กร ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 ประการ ได้แก่ 1) แรงกดดันทางการตลาดและสภาพเศรษฐกิจ เช่น  ความรุนแรงของการแข่งขัน
การตลาด การรวมกลุ่มทางการค้าหรืออ านาจในการต่อรองของลูกค้า เน่ืองจากลูกค้าไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้รับ
ข่าวสารอีกต่อไปแต่สามารถค้นหาข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบราคาได้ เป็นต้น 2) แรงกดดันทางสังคม เช่น กฎหมาย
หรือนโยบายของรัฐที่ส่งผลต่อธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม จรรยาบรรณทางธุรกิจตลอดจนเสถียรภาพ
ทางการเมืองของประเทศนั้นๆ เป็นต้น 3) แรงกดดันทางเทคโนโลยี เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพิ่มขึ้น
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อย่างรวดเร็วส่งผลให้เทคโนโลยีที่มีอยู่ล้าสมัยเร็วกว่าอายุการใช้งานจริงปริมาณสาระสนเทศ ที่เพิ่มขึ้นและ
ต้นทุนการผลิตด้านค่าแรงที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น 

จากแรงกดดันดังกล่าว 3 ประการข้างต้นท าให้องค์กรต้องก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ตอบสนองต่อ
สภาพแวดล้อมดังกล่าว แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้กลยุทธ์แบบเดิมใช้ไม่ได้กับการด าเนินงานใน
ปัจจุบัน ดังนั้นจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์รูปแบบใหม่ที่น าระบบสารสนเทศมาใช้ซึ่งก็คือ การพัฒนา
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นเอง 
 
4.  วิเคราะห์ผลกระทบของการบริหารข้อมูลสมัยใหม่ท่ีมีต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 
 4.1  ผลกระทบของการบริหารข้อมูลสมัยใหม่ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 
 จากการศึกษา พบว่า ผู้บริหารธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในแห่งประเทศไทย มีความคิดเห็น
ด้วยเกี่ยวกับการบริหารข้อมูลสมัยใหม่โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุก
ด้านได้แก่ ด้านความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล เช่น กิจการให้ความส าคัญกับ  การก าหนดการออกแบบ
ข้อมูลของกิจการเพื่อก่อให้เกิดความส าเร็จที่ก าหนดไว้ กิจการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วม ในการ
ก าหนดการออกแบบของกิจการเพื่อให้เข้าใจตรงกันและสามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของกิจการ กิจการมุ่งเน้นในการก าหนดมาตรฐาน การปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นรูปแบบมาตรฐานเดียวกันใน
วางแผนระบบข้อมูล และกิจการมุ่งมั่นให้พนักงานเข้าใจถึงหลักการบริหารข้อมูลในปัจจุบัน เพื่อให้การ
ก าหนดการออกแบบข้อมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เช่น กิจการให้
ความส าคัญกับ    การวางแผนการป้องกันระบบข้อมูลให้ปลอดภัยเพื่อให้ผล การด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย กิจการยึดมั่นในกระบวนการและวิธีการท างานตามขั้นตอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานมากยิ่งขึ้น กิจการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการวางแผน การป้องกันการศูนย์หายของ
ข้อมูลเพื่อให้เกิดความหลากหลายในการวางแผนการปฏิบัติงาน และกิจการสนับสนุนให้พนักงานแสดง
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนากิจการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ด้านการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ในอนาคตได้ เช่น กิจการมุ่งเน้นในการปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อให้สะดวกและง่ายต่อตรวจสอบ
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน กิจการให้ความส าคัญกับข้อมูลในปัจจุบันเพื่อให้ส่งผลต่อข้อมูลต่อใน
อนาคตเพื่อให้ผลงานที่ออกมามีคุณภาพ กิจการมุ่งมั่นในการจัดทาแผนการตรวจสอบ ติดตามและปรับปรุง
แก้ไขผลการด าเนินงานเพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพในอนาคต และกิจการส่งเสริมให้มีการใช้
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานเพื่อให้สะดวกต่อการด าเนินงานและเพื่อการตรวจสอบที่รวดเร็ว และด้านการ
จัดเก็บข้อมูลแบ่งเป็นสัดส่วน เช่น กิจการมุ่งเน้นในการประเมินผลการปฏิบัติงานจากการแบ่งสัดส่วนของ
ข้อมูลเป็นหมวดหมู่ กิจการให้ความส าคัญกับการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
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เพื่อให้พนักงานได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสามารถแบ่งสัดส่วนของข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้องและเกิดการพัฒนาตลอดเวลา กิจการสนับสนุนให้มีการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศจากให้เป็ น
ปัจจุบันและนามาใช้ในการบริหารจัดการอยู่เสมอ เพื่อให้กิจการได้ข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย และกิจการ
ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็น 

4.1.1 ด้านความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล เช่น กิจการให้ความส าคัญกับการก าหนดการ
ออกแบบข้อมูลของกิจการเพื่อก่อให้เกิดความส าเร็จที่ก าหนดไว้ กิจการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมใน
การก าหนดการออกแบบของกิจการเพื่อให้เข้าใจตรงกันและสามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของกิจการ กิจการมุ่งเน้นในการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นรูปแบบมาตรฐาน
เดียวกันในวางแผนระบบข้อมูล และกิจการมุ่งมั่นให้พนักงานเข้าใจถึงหลักการบริหารข้อมูลในปัจจุบัน 
เพื่อให้การก าหนดการออกแบบข้อมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4.1.2 ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เช่น กิจการให้ความส าคัญกับการวางแผนการ
ป้องกันระบบข้อมูลให้ปลอดภัยเพื่อให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย กิจการยึดมั่นในกระบวนการ
และวิธีการทางานตามขั้นตอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานมากยิ่งขึ้น กิจการส่งเสริมให้
พนักงานมีส่วนร่วมในการวางแผนการป้องกันการศูนย์หายของข้อมูลเพื่อให้เกิดความหลากหลายในการวาง
แผนการปฏิบัติงาน และกิจการสนับสนุนให้พนักงานแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนากิจการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

4.1.3 ด้านการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในอนาคตได้ เช่น กิจการมุ่งเน้นในการปฏิบัติงานตั้งแต่
ต้นจนจบเพื่อให้สะดวกและง่ายต่อตรวจสอบความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน กิจการให้ความส าคัญกับ
ข้อมูลในปัจจุบันเพื่อให้ส่งผลต่อข้อมูลต่อในอนาคตเพื่อให้ผลงานที่ออกมามีคุณภาพ กิจการมุ่งมั่นในการ
จัดท าแผนการตรวจสอบ ติดตามและปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินงานเพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ
ในอนาคต และกิจการส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานเพื่อให้สะดวกต่อการด าเนินงาน และ
เพื่อการตรวจสอบที่รวดเร็ว 

4.1.4 ด้านการจัดเก็บข้อมูลแบ่งเป็นสัดส่วน เช่น กิจการมุ่งเน้นในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจากการแบ่งสัดส่วนของข้อมูลเป็นหมวดหมู่ กิจการให้ความส าคัญกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพื่อให้พนักงานได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
สามารถแบ่งสัดส่วนของข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเกิดการพัฒนาตลอดเวลา กิจการสนับสนุนให้มีการ
ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศจากให้เป็นปัจจุบันและน ามาใช้ในการบริหารจัดการอยู่เสมอ เพื่อให้กิจการได้
ข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย และกิจการส่งเสริมให้ทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็นและอภิปรายผลจากการ
ประเมินร่วมกันเพื่อความก้าวหน้าของกิจการต่อไป 
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 4.2  ความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 
 จากการศึกษา พบว่า ผู้บริหารธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย มีความคิดเห็นด้วย
เกี่ยวกับความได้เปรยีบทางการแข่งขันโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน ได้แก่ ด้านการเป็นผู้น าทางด้านต้นทุนรวม เช่น กิจการสามารถลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานลงได้
อย่างต่อเน่ืองและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ กิจการมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากมีการบริหารข้อมูล
สมัยใหม่ กิจการสามารถลดต้นทุนในสัดส่วนที่ไม่จ าเป็นหรือปรับเปลี่ยนการบริหารด้านการผลิตได้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กิจการสามารถลดความซ้ าซ้อนหรือการกระท าที่เปล่าประโยชน์ส่งผลให้มีผลการ
ด าเนินงานที่ดีอย่างสม่ าเสมอ ด้านการสร้างความแตกต่าง เช่น กิจการสามารถน ารสนิยมของผู้บริโภคมา
ปรับใช้ในการสร้างความแตกต่างได้เพื่อน ามาวิเคราะห์และปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
กิจการมีการพัฒนาคุณภาพ การบริการแก่ลูกค้าสร้างความแปลกใหม่ในการโฆษณา พึ่งพาความทันสมัยของ
อิเล็กทรอนิกส์ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ กิจการสามารถแสวงหาลูกค้ารายใหม่
และเอาใจใส่ลูกค้าเก่าควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง และกิจการสามารถปรับตัว และเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลา และด้านการมุ่งตลาดเฉพาะส่วนกิจการสามารถเจาะกลุ่มลูกค้ า
เป้าหมายได้ด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ าและมีส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กิจการสามารถก าหนดกลุ่ม
สินค้าเพื่อผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มและพัฒนาทักษะของพนักงานอย่างสม่ า เสมอเพื่อสู่การเป็นผู้น าในการ
ให้บริการแก่ลูกค้า กิจการสามารถด าเนินงานที่เหมาะสมเพื่อน าเสนอเป้าหมายที่ชัดเจน เจาะจงในกลุ่มลูกค้า
ต้องการบริโภค และกิจการสามารถพัฒนาทักษะในการท างานเป็นทีมของพนักงานเพื่อการเชื่อมโยง
กระบวนการท างานของแต่ละฝ่ายให้ข้าถึงลูกค้ามากยิ่งขึ้น 

4.2.1 ด้านการเป็นผู้น าทางด้านต้นทุนรวม เช่น กิจการสามารถลดค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานลงได้อย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ กิจการมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากมี
การบริหารข้อมูลสมัยใหม่ กิจการสามารถลดต้นทุนในสัดส่วนที่ไม่จ าเป็นหรือปรับเปลี่ยนการบริหารด้าน
การผลิตได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กิจการสามารถลดความซ้ าซ้อนหรือการกระท าที่เปล่าประโยชน์ส่งผล
ให้มีผลการด าเนินงานที่ดีอย่างสม่ าเสมอ 

4.2.2 ด้านการสร้างความแตกต่าง เช่น กิจการสามารถน ารสนิยมของผู้บริโภคมาปรับใช้ใน
การสร้างความแตกต่างได้เพื่อน ามาวิเคราะห์และปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง กิจการมีการ
พัฒนาคุณภาพการบริการแก่ลูกค้าสร้างความแปลกใหม่ในการโฆษณา พึ่งพาความทันสมัยของ
อิเล็กทรอนิกส์ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ กิจการสามารถแสวงหาลูกค้ารายใหม่
และเอาใจใส่ลูกค้าเก่าควบคู่กันไปอย่างต่อเน่ือง และกิจการสามารถปรับตัวและเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลา 
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4.2.3 ด้านการมุ่งตลาดเฉพาะส่วนกิจการสามารถเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ด้วยค่าใช้จ่ายที่
ต่ าและมีส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง กิจการสามารถก าหนดกลุ่มสินค้าเพื่อผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม
และพัฒนาทักษะของพนักงานอย่างสม่ า เสมอ การเป็นผู้น าในการให้บริการแก่ลูกค้า กิจการสามารถ
ด าเนินงานที่เหมาะสมเพื่อนาเสนอเป้าหมายที่ชัดเจน เจาะจงในกลุ่มลูกค้าต้องการบริโภค และกิจการ
สามารถพัฒนาทักษะในการท างานเป็นทีมของพนักงานเพื่อการเชื่อมโยงกระบวนการท างานของแต่ละฝ่าย
ให้ข้าถึงลูกค้ามากยิ่งขึ้น 
 4.3 การบริหารข้อมูลสมัยใหม่มีความสัมพันธ์และผลกระทบกับความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย  

การบริหารข้อมูลสมัยใหม่ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความได้เปรียบทางการ
แข่งขันโดยรวม และตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ค่าความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยรวม (CA) ได้แก่ การ
บริหารข้อมูลสมัยใหม่ ด้านการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในอนาคต (CEF) ซึ่งสามารถเขียนสมการ ได้ดังนี้ 
 

CA = 1.492 + 0.568CEF 
 

เมื่อพิจารณาสมการพยากรณ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันเป็นรายด้าน พบว่า 
1. ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้านการเป็นผู้นาด้านต้นทุน 

LCL = 1.006 + 0.624CEF 
2. ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้านการสร้างความแตกต่าง 

DFT = 1.128 + 0.672RD 
3. ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้านการมุ่งตลาดเฉพาะส่วน 

FC = 1.369 + 0.629RD 
 
5.  ข้อเสนอแนะ 
 จากผลกระทบของการบริหารข้อมูลสมัยใหม่ที่มีต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทยที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.1 ผู้บริหารธุรกิจพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ควรให้ความส าคัญกับระบบ การบริหาร
ข้อมูลสมัยใหม่ในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการควบคุมข้อมูล และให้ความส าคัญกับด้านอ่ืนๆ ด้วย เช่น 
ด้านการรวบรวมข้อมูล และด้านการประมวลผลข้อมูลโดยมีการน าข้อบังคับและข้อปฏิบัติของการควบคุม
ระบบฐานข้อมูลมาใช้ในองค์กร เพราะองค์ประกอบเหล่านี้จะช่วยให้การจัดท าฐานข้อมูลมีความถูกต้อง
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น าไปใช้ในการควบคุมและวางแผนการด าเนินงานในอนาคต น ามาซึ่ง ความได้เปรียบในการแข่งขันและมี
ประโยชน์ต่อความส าเร็จขององค์กร 

1.2 ผู้บริหารธุรกิจพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ควรน าการควบคุมการบริหารข้อมูลสมัยใหม่ซึ่งได้แก่ 
ควบคุมทั่วไปในระบบฐานข้อมูลและการควบคุมระบบงานมาใช้ในองค์กร เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานให้ระบบฐานข้อมูลความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

1.3  ผู้บริหารธุรกิจพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรตระหนักถึงการมี
ทักษะของระบบฐานข้อมูลที่ดี เช่น ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความสอดคล้อง และความทันเวลาของการ
บริหารข้อมูลสมัยใหม่ เพื่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และน ามาซึ่ง
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

1.4  ผู้บริหารธุรกิจพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ ควรให้ความส าคัญกับการประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูล 
โดยมีการควบคุมระบบแฟ้มข้อมูลในกระบวนการรวบรวมข้อมูล และประมวลผลผลข้อมูล เพื่อให้การ
บริหารข้อมูลสมัยใหม่เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม และสะท้อนถึงข้อมูล 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ 

2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบหรือปัจจัยด้านอ่ืนๆ ที่มีต่อประสิทธิภาพการ

บริหารข้อมูล เช่น ความเชี่ยวชาญในการจัดการข้อมูล ความเป็นมืออาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพการวาง
แผนการด้านเทคโนโลยี เทคนิคการจัดการข้อมูล และการท างานแบบเชิงรุก เป็นต้น 

2.2 ควรมีการศึกษาองค์ประกอบอ่ืนๆ เช่น ความพร้อมของระบบเครือข่าย ความรู้
ความสามารถของบุคลากร เป็นต้น ที่เป็นตัวผลักดันให้ระบบการบริหารข้อมูลสมัยใหม่ที่จะท า เกิด 
ความส าเร็จขององค์กร เพื่อให้ผลการวิจัยมีความละเอียดและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาธุรกิจให้สามารถเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ 

2.3 ควรศึกษาสมรรถนะการบริหารข้อมูลสมัยใหม่ที่มีต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันกับ
กลุ่มตัวอย่างอ่ืนๆ เช่น ลูกค้าของประเภทธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้าทั่วไป เป็นต้น เพื่อเปรียบเทียบ
ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร ซึ่งอาจท าให้งานวิจยัมีประสิทธิผล และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
ตรงตามเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 

2.4 ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเพิ่มเติมควบคู่ไปกับการศึกษาเชิงปริมาณเกี่ยวกับสมรรถนะ
การบริหารข้อมูลสมัยใหม่ของผู้บริหารธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ได้รายละเอียดของปัจจัยที่
ก่อให้เกิดสมรรถนะการบริหารข้อมูลสมัยใหม่เพิ่มเติม เช่น การสังเกตการณ์ร่วมกับ การสัมภาษณ์ การท า 
Focus Group และสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้การศึกษามีเนื้อหาที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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2.5 ในการวิจัยคร้ังต่อไป ควรศึกษาการบริหารข้อมูลสมัยใหม่ในด้านปัจจัยอ่ืนๆ  ที่ส่งผลต่อ
การด าเนินงานของธุรกิจ รวมทั้งหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ตรงประเด็น เพื่อผลักดันส่งเสริมให้องค์กร
ประสบความส าเร็จและเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันในอนาคต 
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