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นวัตกรรมเทคโนโลยีและคุณภาพระบบที่มีผลต่อประสิทธิผลในการ
ท�าการตลาดดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 ในกลุ่มผู้ประกอบการซื้อขายสินค้า
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บทคัดย่อ
  การศกึษานวตักรรมเทคโนโลยแีละคณุภาพระบบทีม่ผีลต่อประสทิธผิลในการท�าการตลาดดจิทิลัไทยแลนด์ 4.0 ใน
กลุม่ผูป้ระกอบการซือ้ขายสนิค้าทางอนิเตอร์เนต็ มวีตัถปุระสงค์ 1) เพือ่ศกึษาปัจจยัเชงิกลยทุธ์การน�านวตักรรมเทคโนโลยี
และคณุภาพระบบการท�าการตลาดดจิิทลัไทยแลนด์ 4.0 ในกลุ่มผูป้ระกอบการซือ้ขายสนิค้าทางอนิเตอร์เนต็ 2) เพือ่ศึกษา
ประสทิธผิลในการท�าการตลาดดจิทิลัไทยแลนด์ 4.0 ในกลุม่ผูป้ระกอบการซือ้ขายสนิค้าทางอนิเตอร์เนต็ และ 3) เพือ่ศึกษา
แบบจ�าลองสมการเชิงโครงสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีและคุณภาพระบบท่ีมีผลต่อประสิทธิผลในการท�าการตลาดดิจิทัล
ไทยแลนด์ 4.0 ในกลุม่ผูป้ระกอบการซ้ือขายสนิค้าทางอนิเตอร์เนต็ ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิส�ารวจใช้วธิกีารวจิยัเชงิปรมิาณ กลุม่ผู้
ประกอบการซื้อขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต 500 กลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) วิเคราะห์สมการ
โครงสร้าง (SEM) ค่าสอดคล้องข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าChi-Square 176.197/df=147.0/sig.=0.051/ CMIN/df. =1.199/
CFI=0.975/ GFI=0.931/ IFI=0.992/ NFI=0.992/ AGFI=0.931 /RMSEA=0.020/RMR=0.008 ทุกดัชนีผ่านเกณฑ์
ความสอดคล้องโมเดลอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
  ผลวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิผลในการท�าการตลาดดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 สูงสุด คือ การแพร่
กระจายนวตักรรมเทคโนโลยขีององค์กร รองลงมา กระบวนการสือ่สารนวตักรรมเทคโนโลย ีคณุลกัษณะนวตักรรมเทคโนโลยี
องค์กร และกระบวนการตัดสินใจใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี ส�าหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกทางอ้อมต่อประสิทธิผลในการ
ท�าการตลาดดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 พบว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลโดยผ่านจากการแพร่กระจายนวัตกรรมเทคโนโลยี สูงสุด 
คุณลักษณะนวัตกรรมเทคโนโลยีองค์กร รองลงมา คุณภาพระบบนวัตกรรมเทคโนโลยี และที่ผ่านจากกระบวนการตัดสิน
ใจใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสูงสุด คือ กระบวนการสื่อสารนวัตกรรมเทคโนโลยี รองลงมา คุณภาพระบบนวัตกรรมเทคโนโลยี 
นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกทางอ้อมต่อประสิทธิผลในการท�าการตลาดดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 โดยผ่าน
โดยผ่านการแพร่กระจายนวัตกรรมเทคโนโลยีและจากกระบวนการตัดสินใจใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี สูงสุด คือ คุณภาพ
ระบบนวัตกรรมเทคโนโลยี รองลงมา คุณลักษณะนวัตกรรมเทคโนโลยีองค์กร นอกจากนี้ผลวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพล
ทางตรงต่อแพร่กระจายนวัตกรรมเทคโนโลยีขององค์กร สูงสุด คือ คุณลักษณะนวัตกรรมเทคโนโลยีองค์กร รองลงมา 
คุณภาพระบบนวัตกรรมเทคโนโลยี และปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อกระบวนการตัดสินใจใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี สูงสุด 
คือ คุณลักษณะนวัตกรรมเทคโนโลยีองค์กร รองลงมา คุณภาพระบบนวัตกรรมเทคโนโลยี และการแพร่กระจายนวัตกรรม
เทคโนโลยีขององค์กรมีอิทธิพลเชิงบวกต่อกระบวนการตัดสินใจใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี 
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ค�ำส�ำคัญ:  นวัตกรรมเทคโนโลยี คุณภาพระบบนวัตกรรม การแพร่กระจายนวัตกรรม การตัดสินใจใช้นวัตกรรม
   การตลาดดิจิทัล ไทยแลนด์ 4.0

Abstract
  Study of technological innovation and system quality affecting the effectiveness of digital marketing 
in Thailand 4.0 In the Internet trading group, the objectives are 1) to study the strategic factors, technology 
innovation and the quality of digital marketing system in Thailand. 2) to study the effectiveness of digital 
marketing in Thailand 4.0 in the Internet trading and 3) to study the model of structural equation, innovation, 
technology and quality of the system. Effect on the effectiveness of digital marketing in Thailand 4.0 the 
research method was quantitative research. The number of Internet merchants. 500 samples, inferential 
statistics, categorical analysis (CFA), structural equation analysis (SEM) Correlation Coefficient of Chi-Square 
Value 176.197 / df = 147.0 / sig. = 0.051 / CMIN / df. = 1.199 / CFI = 0.975 / GFI = 0.931 / IFI = 0.992 / NFI = 
0.992 / AGFI = 0.931 / RMSEA = 0.020 /RMR=0.008 All indices were statistically significant.
  The research found that the factors that positively influenced the effectiveness of digital marketing 
in Thailand 4.0 were the following: the diffusion of technological innovation of the organization, the 
communication process, the innovation, the technology, the characteristics, the innovation, the technology, 
the organization and the decision-making process. Influence indirectly on the effectiveness of digital 
marketing in Thailand 4.0 It was found that factors influenced by the spread of innovative technology, 
technological innovation, technology innovation, organizational innovation, technology quality, techno-
logical innovation. The technology is the communication process, the innovation, the technology, and 
the technology. In addition, the indirect positive influence factors on the effectiveness of digital marketing 
in Thailand 4.0 through the spread of technological innovation and the decision-making process of using 
the highest technology innovations were quality, innovation and technology. In addition, the research 
found that factors that directly influence the spread of technological innovation. Organization is the highest 
Quality, innovation, technology, and factors that directly influence the decision-making process utilize the 
highest technological innovation, ie, innovation, technology, organization, quality, innovation, technology, 
and technology diffusion. Positive to the decision-making process using technology innovation.

Key words: Technological innovation, Innovation system quality, Innovation spread, 
 Innovative decision making, Digital Marketing, Thailand 4.0

ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน แผน Digital Thailand เป็น
ส่วนหน่ึงของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในระดับภาพใหญ่หรือ
ที่เรียกกันว่า Thailand 4.0 การเติบโตของสังคมออนไลน์
ท�าให้เกิดธุรกิจออนไลน์ขึ้นเป็นจ�านวนมากการซ้ือขาย
สินค้าและบริการบนอินเตอร์เน็ตหรือการตลาดออนไลน์ 
จึงเป็นพัฒนาการของตลาดในอนาคตเกิดขึ้นเม่ือบริษัท
ด�าเนินงานทางการตลาดส่วนใหญ่ผ่านช่องทางส่ือสาร

ความส�าคัญของปัญหาของการวิจัย
  จากแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ
ที่เรียกว่า Digital Thailand เป็นยุคสมัยที่ประเทศไทยมี
ความสามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
นวัตกรรมข้อมูลทุนมนุษย์และทรัพยากรอื่นเพื่อการขับ
เคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่
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ดิจิทัล จึงท�าให้นักการตลาดสามารถสื่อสารแบบสองทาง
กับลูกค้าได้และมีวิธีการในการส่งเสริมสินค้าและบริการ
โดยอาศัยช่องทางฐานข้อมูลออนไลน์เพ่ือเข้าถึงผู้บริโภคใน
เวลาที่รวดเร็ว นอกจากนี้สื่อสังคมออนไลน์นั้นมีการพัฒนา
ต่อเน่ืองท�าให้บรรดาผู ้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถเผยแพร่
เนื้อหาได้โดยง่ายข้ึนไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของข้อความ
รูปภาพวดิโีอเสียงและอืน่ๆ ส่งผลให้สือ่สงัคมออนไลน์ กลาย
มาเป็นช่องทางหนึ่งในการท�าการตลาดที่ส�าคัญอีกทั้งยังได้
รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก นอกจากน้ีสื่อสังคม
ออนไลน์เป็นศูนย์รวมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
ใช้งานจากสินค้าและบริการนั้นได้เป็นอย่างดี ซึ่งส่งผลให้ผู้
ประกอบการโดยส่วนมากเริ่มหันมาสนใจการตลาดการ
ตลาดออนไลน์เพราะเป็นช่องทางหน่ึงท่ีมีศักยภาพสูงใน
การสร้างตราสินค้าให้ผู้บริโภครับรู้และขยายเครือข่ายการ
รับรู้ข่าวสารสินค้าและบริการได้อย่างกว้างขวาง (ภิเษก 
ชัยนิรันดร์,2553) 
  ความสัมพันธ์เชิงสังคมท�าให้ผู้ประกอบการธุรกิจ
ในปัจจุบันหันมาใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นอีกช่องทาง
หนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวกับลูกค้าโดย
สามารถใช้เป็นช่องทางสื่อสารที่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับ
ลูกค้าแบบสองทางเพื่อรับฟังความคิดเห็นและสร้างความ
สัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ความส�าคัญในข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจ
ท�าการศึกษานวัตกรรมเทคโนโลยีและคุณภาพระบบที่มีผล
ต่อประสทิธผิลในการท�าการตลาดดจิิทลัไทยแลนด์ 4.0 โดย 
มุง่ศกึษาในกลุม่ผูป้ระกอบการซือ้ขายสนิค้าทางอนิเตอร์เนต็ 
เพื่อผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาช่องทาง
ทางการตลาดให้มีความยืดหยุ่นและสามารถเข้าถึงลูกค้า
ได้โดยตรงและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเป็นเครื่องมือ
กิจกรรมทางการตลาดเพื่อเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  1. เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงกลยุทธ์การน�านวัตกรรม
เทคโนโลยีและคุณภาพระบบการท�าการตลาดดิจิทัล  
ไทยแลนด์ 4.0 ในกลุ่มผู้ประกอบการซื้อขายสินค้าทาง
อินเตอร์เน็ต
  2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการท�าการตลาดดิจิทัล
ไทยแลนด์ 4.0 ในกลุ่มผู้ประกอบการซื้อขายสินค้าทาง
อินเตอร์เน็ต

  3. เพื่อศึกษาแบบจ�าลองสมการเชิงโครงสร้าง
นวตักรรมเทคโนโลยแีละคณุภาพระบบทีม่ผีลต่อประสิทธิผล
ในการท�าการตลาดดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 ในกลุ่มผู้ประกอบ
การซื้อขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต

ขอบเขตของการวิจัย
  งานวิจัยนี้ได้ท�าการศึกษาแบบจ�าลองสมการเชิง
โครงสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีและคุณภาพระบบที่มีผล
ต่อประสิทธิผลในการท�าการตลาดดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 ใน
กลุ่มผู้ประกอบการซื้อขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต ใช้วิธีการ
วิจัยเชิงปริมาณเครื่องมือในงานวิจัยคือแบบสอบถาม กลุ่ม
ตวัอย่างคอื กลุม่ผูป้ระกอบการซือ้ขายสนิค้าทางอนิเตอร์เนต็ 
จ�านวน 500 กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรในงานวิจัยนี้ ตัวแปร
อิสระ (Independent variable) 3 ตัวแปร ได้แก่ 
คุณลักษณะนวตักรรมเทคโนโลยีองค์กร เครือ่งมือการส่ือสาร
แหล่งข้อมูลการสื่อสาร และคุณภาพระบบนวัตกรรม
เทคโนโลยี ตัวแปรร่วม มีจ�านวน 2 ตัวแปร ได้แก่ การแพร่
กระจายนวัตกรรมเทคโนโลยีขององค์กร และกระบวนการ
ตัดสินใจใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี ตัวแปรตาม (Dependent 
variable) คอื ประสิทธผิลในการท�าการตลาดดจิทิลัไทยแลนด์ 
4.0 ในกลุ่มผู้ประกอบการซื้อขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ผลวิจัยจะเป็นประโยชน์วางแผนเชิงกลยุทธ์ใน
กลุ่มผู้ประกอบการซื้อขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ตเพื่อให้
สามารถแข่งขันทางการตลาดในธุรกิจยุคดิจิทัลไทยแลนด์ 
4.0 ได้ดียิ่งขึ้น
  2. ผลวิจัยจะสามารถใช้เป็นแนวทางในการด�าเนิน
กิจกรรมทางการตลาด การสร้างเป็นเครื่องมือกิจกรรมทาง 
การตลาดและการจัดจ�าหน่ายซื้อขายสินค้าทางในกลุ่มผู้
ประกอบการซ้ือขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ตได้อย่างมี
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
  3. ผลวิจัยจะใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษาและ
ต่อยอดงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบจ�าลองสมการ
เชิงโครงสร้างทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและคุณภาพ
ระบบหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อไป

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  งานวจิยันีมุ้ง่ศกึษาแบบจ�าลองสมการเชงิโครงสร้าง
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นวตักรรมเทคโนโลยแีละคณุภาพระบบทีม่ผีลต่อประสทิธิผล
ในการท�าการตลาดดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 ในกลุ่มผู้ประกอบ
การซ้ือขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ตโดยได้บูรณาการแนวคิด
คุณลักษณะนวัตกรรมเทคโนโลยีขององค์กรซึ่ง Avlonitis 
et al., (1994) กล่าวว่า คณุลกัษณะนวตักรรมทางเทคโนโลยี
เป็นส่วนที่มีความสัมพันธ์กับการใช้เครื่องจักร และวิธีการ
ผลิต ถือเป็นส่วนส�าคัญของกระบวนการผลิตตัวนวัตกรรม 
ในส่วนของ Salavou (2004) กล่าวว่า ความสามารถทาง
นวัตกรรมกระบวนการเป็นประเด็นที่พิจารณาถึงความ
สามารถในการปรับใช้เทคโนโลยีใหม่และการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีที่ถูกน�ามาใช้ แนวคิดการแพร่กระจายนวัตกรรม
เทคโนโลยีขององค์กร Everett Roger (1995) อธิบายว่า 
การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมเกิดขึ้นจากการแพร่
กระจายของสิ่งใหม่จากสังคมหนึ่งไปยังอีกสังคมหนึ่งและ
สังคมนั้นรับเข้าไปใช้สิ่งใหม่ นวัตกรรมเป็นทั้งความรู้ความ
คิดเทคนิควิธีการ Rogers and Shoemaker (1971) 
อธิบายว่าการยอมรับนวัตกรรมเป็นการตัดสินใจที่จะน�า
นวัตกรรมนั้นไปใช้อย่างเต็มท่ีการยอมรับนวัตกรรมเป็นก
ระบวนการของการตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธปฏิบัติตาม
เกดิขึน้ได้จากคณุลกัษณะของนวตักรรม แนวคดิกระบวนการ 
สื่อสารนวัตกรรมเทคโนโลยี McCroskey & Richmon 
(1997) ได้กล่าวว่าการสือ่สารเกดิจากแนวความคิดทีว่่าการ
สื่อสารเป็นกระบวนการหรือการแลกเปลี่ยนโดยมีสาระ
ส�าคัญที่ว่าผู้สื่อสารท�าหน้าท่ีท้ังผู้ส่งและผู้รับข่าวในขณะ
เดียวกัน ด้าน Van Riel (1995) กล่าวว่าการสื่อสารภายใน
องค์การเป็นเคร่ืองมือของการจัดการโดยใช้วิธีผสมผสาน
รูปแบบการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกให้ประสาน
กัน เพื่อท�าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ท�างาน ส�าหรับ Gurteen (1998) ทีไ่ด้ให้ทศันะว่าผูป้ระกอบ
การที่มีความรู้มีการรับรู้และสามารถที่จะเข้าถึงความรู้โดย
สามารถจัดการกับความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพถือว่าเป็น
ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เกิดนวัตกรรมอันน�าไปสู่ประสิทธิผล
ต่อองค์กร 
  ด้านแนวคิดประสิทธิผลในการท�าการตลาดดิจิทัล
อ้างอิงจาก Deb Henretta (2011) กล่าวว่า การสร้างช่อง
ทางการตลาดออนไลน์จากการที่อินเทอร์เน็ตก่อให้เกิดการ
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วและยังเป็นการส่ือสาร
ตรงสู่ผู้บริโภคท่ีมีความสนใจในสินค้าและบริการโดยช่อง
ทาง ด้านการเชื่อมต่อ ด้านการสร้างปฏิสัมพันธ์ ด้านการ

ร่วมกันสร้าง ด้านการสร้างพื้นที่พาณิชย์ และด้านการสร้าง
ชุมชนร่วมกัน ทั้ง 5 องค์ประกอบจะเป็นปัจจัยส�าคัญที่
ท�าให้สามารถต่อเช่ือมกับแบรนด์และองค์กรผ่านสังคม
ออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางด้าน Schumpeter 
(1934) ได้เชื่อมโยงให้เห็นถึงความส�าคัญของนวัตกรรมที่มี
ต่อการเป็นผู้ประกอบการรวมทั้งให้แนวคิดว่าผู้ประกอบ
การเปรียบเสมือนนวัตกรซ่ึงนวัตกรรมจะช่วยท�าให้เกิด
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็ต่อเมื่อผู้ประกอบการเป็น 
ผู้สร้างนวัตกรรมขึ้นมา ด้าน Drucker(1994) ได้เสนอ
แนวคิดว่าผู้ประกอบการจะต้องมีความสามารถในการ
บริหารจัดการเพื่อแลกเปล่ียนความคิดและส่ิงประดิษฐ์ให้
เป็นนวัตกรรมโดยผ่านกระบวนการทางการตลาด และ
สามารถใช้นวัตกรรมสร้างความส�าเร็จให้ธุรกิจได้ นอกจาก
นี้ งานวิจัยของ นฤมล สุวิมลเจริญ และ ปรารถนา 
ปุณณกิติเกษม (2559) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จ
ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คุณภาพระบบปัจจัยด้านการ
รกัษาความปลอดภยัของข้อมลูระบบพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ 
และปัจจัยภายนอกองค์กรมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความ
ส�าเร็จของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในแง่อัตราการเติบโตของ
ยอดขายหรือก�าไร

วิธีด�าเนินการวิจัย
  การศึกษาน้ีเป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ ใช้วิธีการวิจัย
เชิงปริมาณมีขั้นตอนและระเบียบวิธีด�าเนินการวิจัย ดังนี้

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
  1. ประชากรในการวิจัย คือ กลุ่มผู้ประกอบการซื้อ
ขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต
  2. การก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้การพิจารณา
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการ
วเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ตามแนวคิดของ Comrey 
& Lee (1992) และ Hair et al (2010) ทีต้่องใช้ขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างระหว่าง 10 – 20 เท่าของตัวแปรสังเกตได้โดยงาน
วจิยันีม้จี�านวน 6 องค์ประกอบ รวมตวัแปรสงัเกตได้จ�านวน 
28 ตัวแปร (28 X 20 เท่า เท่ากับ 560) จึงท�าการแจก
แบบสอบถามท�าทั้งหมด 560 กลุ่มตัวอย่าง
  3. การสุ่มตัวอย่างได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้
ทฤษฎีความน่าจะเป็นใช้วิธีการสุ ่มโดยการเลือกแบบ
จ�าเพาะเจาะจงวิธีการส่งอีเมล์ไปยังกลุ่มผู้ประกอบการซ้ือ
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ขายสนิค้าทางอนิเตอร์เนต็รวม 560 คน ซึ่งได้แบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ์และมีการแจกแจงเป็นแบบ Multivariate 
normality เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ข้อมูลต้องเป็นอิสระใช้ใน
การวิเคราะห์รวม 500 ชุด

เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ
  เครื่องมือที่ใช้ในการครั้งนี้ แบบสอบถามปลายปิด
ประกอบด้วย 3 ส่วน มีรายละเอียดดังนี้
  ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยลักษณะส่วน
บุคคล จ�านวน 6 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการ
ศึกษา ประเภทธุรกิจ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาประกอบ
กิจการซื้อขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต เป็นค�าถามปลายปิด 
แบบให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว
  ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามตวัแปรนวัตกรรมเทคโนโลยี
และคณุภาพระบบ ประกอบด้วย คณุลกัษณะของทรพัยากร 
การบรหิารนวตักรรมเทคโนโลย ี ความไว้วางใจในนวตักรรม
เทคโนโลยี การจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยี เป็นค�าถาม
ปลายปิด แบบให้เลอืกตอบเพียงข้อเดยีว โดยใช้มาตรวดัแบบ 
Liker Scale ทีม่คี�าตอบให้เลอืก 5 ระดบั รวมค�าถาม 95 ข้อ
  ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลในการ
ท�าการตลาดดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 ในกลุ่มผู้ประกอบการ
ซื้อขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต ได้แก่ ด้านปฏิสัมพันธ์ ด้าน
การเชื่อมต่อ ด้านการร่วมกันสร้าง ด้านการสร้างเครือข่าย 
ด้านการพาณิชย์ มีจ�านวน 25 ข้อ เป็นค�าถามปลายปิด 
แบบให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงข้อเดียว โดยใช้มาตรวัดแบบ  
Liker Scale ที่มีค�าตอบให้เลือก 5 ระดับ รวมค�าถาม 25 
ข้อ 

กำรตรวจสอบเครื่องมือ
  ผลการตรวจสอบเครื่องมือหรือแบบสอบถามซึ่ง
ประกอบด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยคัดเลือก
ข้อค�าถามที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป มีกรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิ 5 ท่านวัดความเที่ยงแบบสอบถาม มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างเนื้อหา มีเท่ากับ 0.842 และหาค่าความ
เชื่อถือได้ น�าแบบสอบถามไปการทดสอบก่อนน�าไปใช้จริง 
(Pre-Test) จ�านวน 40 ชุด เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาช (Cronbach, 1990) ผลการทดสอบพบว่ามี
ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม มีค่าความน่าเช่ือถือท่ี 
0.989 มากกว่า 0.70 ซึ่งผลการตรวจสอบเครื่องมือมีค่า

เกินเกณฑ์จึงน�าแบบสอบถามน�าไปจัดพิมพ์เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงน�าแบบสอบถามไป
ใช้ในการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจริงซึ่งคือกลุ่มผู้ประกอบ
การซื้อขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต จ�านวน 500 ตัวอย่าง

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
  การเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยนี้ได้ท�าการรวบรวม
ข้อมูลทุติยภูมิ จากการค้นคว้าแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม
เทคโนโลยีองค์กร แนวคิดเก่ียวกับส่ือสารแหล่งข้อมูลการ
สื่อสาร แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพระบบนวัตกรรมเทคโนโลยี 
แนวคิดเกี่ยวกับการแพร่กระจายนวัตกรรมเทคโนโลยีของ
องค์กร แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยี และแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลในการท�าการ
ตลาดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ส�าหรับข้อมูลปฐมภูมิได้แก่ 
ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ตอบโดยกลุ่มตัวอย่างที่ได้จาก
การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มผู้
ประกอบการซ้ือขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต จ�านวน 500 
ตัวอย่าง และรวบรวมแบบสอบถามเพ่ือน�ามาประมวลผล 
โดยใช้โปรแกรมทางสถิติส�าหรับงานวิจัย 

สถิติและกำรวิเครำะห์ข้อมูล
  1. ผู้วิจัยตรวจสอบแบบสอบถามและเรียบรียงจาก
นั้นลงรหัสแล้วน�ามาบันทึกใช้คอมพิวเตอร์เพื่อท�าการ
ประมวลผล ส�าเร็จรปู SPSS และโปรแกรมส�าเรจ็รปู AMOS 
  2. สถิติที่ ใช ้ ในการวิจัยงานวิจัยนี้สถิติ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยสถิติในการวิเคราะห์ดังนี้
   2.1 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าพิสัย ค่า
ต�่าสุด ค่าสูงสุด ค่าแปรปรวน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง
   2.2 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ใช้สถิติ
ในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย วิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน และวิเคราะห์สมการโครงสร้างตรวจสอบความ
กลมกลนืของโมเดลการวจิยักบัข้อมลูเชงิประจักษ์ (Model 
Fit) ดัชนี ที่ใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืน
ของโมเดลกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์ประกอบด้วย ดัชนค่ีา Chi-
Square, CMIN/df., CFI, GFI, IFI, NFI, AGFI, RMSEA 
และ RMR 
   2.3 การแปลค่าความหมายใช้มาตรวัดแบบ 
Liker Scale ค�าตอบเลือก 5 ระดับ ก�าหนดเกณฑ์ในการ
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ประเมินค่าคะแนนจากค�าตอบตามสัดส่วนการประมาณ
ระดับการตัดข้อมูลเป็นแบบมาตรวัดอันตรภาคหรือช่วง 
ค�าถามเชงินยิมหรอืความหมายในเชิงบวก

สรุปผลการวิจัย
  1. ผลวิจัยข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลพบว่ากลุ่มผู้
ประกอบการซื้อขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย ร้อยละ 56.45 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 43.55 มี
ในช่วงอาย ุ31 – 40 ปี ร้อยละ 34.28 รองลงมา อาย ุ41 – 
50 ปี ร้อยละ 28.47 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 
58.56 รองลงมา ต�่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 25.41 และสูง
กว่าปรญิญาตรี ร้อยละ 16.03  มรีายได้ต่อเดือน 50,000 – 
100,000 บาท ร้อยละ 39.47 รองลงมา รายได้ 30,000 – 
50,000 บาท ร้อยละ 22.20 โดยเป็นผู้จัดจ�าหน่ายสินค้า
ปลีก ร้อยละ 66.47 และสินค้าค้าส่ง ร้อยละ 33.53 มีระยะ
เวลาประกอบกิจการซื้อขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต จ�านวน 
3 – 5 ปี ร้อยละ 35.40 รองลงมา มากกว่า 5 ปี – 10 ปี 
ร้อยละ 28.35 
  2. ผลวิจัยกลุ ่มผู ้ประกอบการซื้อขายสินค้าทาง
อินเตอร์เน็ตมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะนวัตกรรม
เทคโนโลยีองค์กรอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 สูงสุด 
ด้านค่านยิมองค์กร กระบวนการสือ่สารนวตักรรมเทคโนโลยี 
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.98 สูงสุด เครื่องมือการสื่อสาร 
คณุภาพระบบนวตักรรมเทคโนโลย ีระดับมากค่าเฉลีย่ 3.91 
สูงสุด ด้านความทันสมัย ด้านการแพร่กระจายนวัตกรรม
เทคโนโลยีขององค์กรระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.93 สูงสุด 

การประเมินค่า ในด้านกระบวนการตัดสินใจใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยี ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.84 สูงสุด การน�าไปใช้ 
ความคิดเห็นต่อประสิทธิผลในการท�าการตลาดดิจิทัลไทย
แลนด์ 4.0 ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.84 โดยสูงสุด ด้าน
การสร้างเครือข่าย ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.78 – 4.06 ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 – 0.71 ค่าความแปรปรวน (Vari-
ance) ระหว่าง 0.28 – 0.51 มีค่าความเบ้ (Skewness) ใน
ลักษณะเบ้ซ้าย อยู่ระหว่าง (-0.98) ถึง (-0.25) ค่าความโด่ง 
(Kurtosis) ระหว่าง (-0.48) ถึง 1.22 แสดงให้เห็นว่า
ตัวแปรมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติตัวแปรมีความเที่ยง 
(ตาราง1)
  3. ผลวิเคราะห์ตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยัน
ในภาพรวมโมเดลแบบจ�าลองนวัตกรรมเทคโนโลยีและ
คุณภาพระบบที่มีผลต่อประสิทธิผลในการท�าการตลาด
ดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 ในกลุ่มผู้ประกอบการซื้อขายสินค้า
ทางอินเตอร์เน็ต มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
อยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีค่า Chi – Square = 201.766  df = 
117.0 Sig. = 0.071 > 0.05 และ CMIN/df.  = 1.724 < 3.0 
ค่า CFI เท่ากับ 0.972 > 0.90, GFI เท่ากับ 0.972 > 0.90, 
AGFIเท่ากบั 0.901 > 0.80, RMSEAเท่ากบั 0.038 < 0.05, 
RMR เท่ากับ 0.010 < 0.05, NFI เท่ากับ 0.991 > 0.90 
และ IFI เท่ากับ 0.996 > 0.90 ดัชนีเผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้
ทั้ง 7 ดัชนี มีน�้าหนักค่าสัมประสิทธิ์ระหว่าง 0.63 – 0.98 
ค่า R2 ระหว่าง 39.40% - 96.60% กล่าวได้ว่าโมเดลองค์
ประกอบเชิงยืนยันในภาพรวมมีความสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์แสดงผลภาพ (ภาพที่ 2)
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ตำรำง 1  ค่าสถิติตัวแปรแบบจ�าลองนวัตกรรมเทคโนโลยีและคุณภาพระบบที่มีผลต่อประสิทธิผลในการท�าการตลาด  
   ดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 ในกลุ่มผู้ประกอบการซื้อขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต

  ตัวแปร ค่าพิสัย ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ความ ความ ค่า

        แปรปรวน ค่าเบ้ ความโด่ง

 คุณลักษณะนวัตกรรมเทคโนโลยีองค์กร       

 ด้านค่านิยมองค์กร 3.00 2.00 5.00 4.06 0.70 0.49 -0.98 0.99

 ด้านการวางเป้าหมาย 3.00 2.00 5.00 4.05 0.67 0.45 -0.70 0.39

 ด้านโครงสร้างองค์กร 3.00 2.00 5.00 3.96 0.71 0.51 -0.71 0.34

 ด้านสภาพแวดล้อม 3.00 2.00 5.00 3.95 0.65 0.42 -0.65 0.63

 เครื่องมือการสื่อสารแหล่งข้อมูลการสื่อสาร       

 ช่องทางการสื่อสาร 3.00 2.00 5.00 3.96 0.66 0.44 -0.40 -0.14

 รูปแบบการสื่อสาร 3.00 2.00 5.00 3.98 0.66 0.43 -0.69 0.44

 แหล่งข้อมูลการสื่อสาร 3.00 2.00 5.00 3.99 0.62 0.39 -0.88 1.05

 เครื่องมือการสื่อสาร 3.00 2.00 5.00 3.99 0.61 0.38 -0.90 1.22

 คุณภาพระบบนวัตกรรมเทคโนโลยี         

 ด้านการออกแบบใช้งาน 3.00 2.00 5.00 3.96 0.58 0.33 -0.53 0.73

 ด้านความทันสมัย 2.80 2.20 5.00 4.00 0.53 0.28 -0.25 -0.05

 ด้านความมั่นคงปลอดภัย 3.00 2.00 5.00 3.80 0.60 0.36 -0.26 -0.15

 ด้านความเป็นส่วนตัว 3.00 2.00 5.00 3.86 0.56 0.31 -0.58 0.55

 ด้านการตอบสนอง 3.00 2.00 5.00 3.92 0.60 0.36 -0.37 0.35

 การแพร่กระจายนวัตกรรมเทคโนโลยีขององค์กร     

 การรับรู้ข้อมูล  3.00 2.00 5.00 3.78 0.62 0.38 -0.31 0.34

 ความสนใจ  3.00 2.00 5.00 3.82 0.65 0.42 -0.60 0.39

 การประเมินผล 3.00 2.00 5.00 3.86 0.71 0.50 -0.69 0.80

 การตัดสินใจ  3.00 2.00 5.00 3.80 0.71 0.51 -0.31 -0.41

 การน�าไปใช้  3.00 2.00 5.00 3.93 0.67 0.45 -0.28 -0.19

 กระบวนการตัดสินใจใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี      

 การเปิดรับ  3.00 2.00 5.00 3.83 0.54 0.29 -0.35 0.40

 ความสนใจ  2.80 2.20 5.00 3.93 0.54 0.29 -0.40 0.03

 การเลือกจดจ�า  3.00 2.00 5.00 3.97 0.54 0.29 -0.50 0.34

 การประเมินค่า  3.00 2.00 5.00 3.99 0.59 0.35 -0.58 0.62

 การยอมรับ  3.00 2.00 5.00 3.94 0.55 0.31 -0.57 0.33

 ประสิทธิผลในการท�าการตลาดดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0     

 ด้านปฏิสัมพันธ์ 3.00 2.00 5.00 3.94 0.68 0.46 -0.53 0.23

 ด้านการเชื่อมต่อ 3.00 2.00 5.00 3.89 0.63 0.39 -0.31 -0.30

 ด้านการร่วมกันสร้าง 3.00 2.00 5.00 3.98 0.68 0.46 -0.84 0.69

 ด้านการสร้างเครือข่าย 3.00 2.00 5.00 4.04 0.68 0.46 -0.79 0.53

 ด้านการพาณิชย์ 2.80 2.20 5.00 4.00 0.63 0.39 -0.41 -0.48

  4. ผลวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้างแบบจ�าลอง
นวตักรรมเทคโนโลยแีละคณุภาพระบบทีม่ผีลต่อประสทิธิผล
ในการท�าการตลาดดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 ในกลุ่มผู้ประกอบ
การซื้อขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต หลังปรับโมเดล มีความ
สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์อยู่ในเกณฑ์ดี สอดคล้องกับ
ตามแนวคิดของ Hair et al. (1998), Bollen (1989) and 

Sorbon (1996) แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืน
กบัข้อมลูเชงิประจกัษ์ มค่ีา Chi – Square = 176.197 df = 
147.0 Sig. = 0.051 > 0.05 และ CMIN/df.  = 1.199 < 
3.0 มีค่าดัชนีผ่านเกณฑ์ทั้ง 7 ค่า ได้แก่ ดัชนีวัดความ
สอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI) ซึ่งผลการวิเคราะห์มี
ค่าเท่ากับ 0.999 > 0.90 เป็นไปตามแนวคิดของ Hair et 
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al. (1998) ดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.975 
> 0.90 เป็นไปตามแนวคิดของ Hair et al. (1998) และ 
Mueller (1996) ดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้ไขแล้ว 
(AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.931 > 0.90 เป็นไปตามแนวคิดของ 
Durande-Moreau an Usunier (1999) ดัชนีรากที่สอง
ของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก�าลังสองของการประมาณ
ค่า (RMSEA) มค่ีาเท่ากบั 0.020 < 0.08 เป็นไปตามแนวคิด 
ตรงตามเกณฑ์ Hair et al. (1998), Browne and Cudeck 
(1993) ดชันคีวามกลมกลืนประเภทเปรยีบเทยีบกบัรปูแบบ 

คาเฉล่ียความคลาดเคล่ือนกําลังสองของการประมาณคา (RMSEA) มีคาเทากับ 0.020 < 0.08 เปนไป
ตามแนวคิด ตรงตามเกณฑ Hair et al. (1998), Browne and Cudeck (1993) ดัชนีความกลมกลืน
ประเภทเปรียบเทียบกับรูปแบบอิสระ (NFI) มีคาเทากับ 0.992 > 0.90 เปนไปตามแนวคิดของ Hair 
et al. (1998) ดัชนีความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบกับรูปแบบฐาน (IFI) มีคาเทากับ 0.999 > 0.90 
เปนไปตามแนวคิดของ Hair et al. (1998) และดัชนีรากของคาเฉลยกําลงสองของสวนเหลือ (RMR) 
เทากับ 0.008 < 0.05 เปนไปตามแนวคิด Diamantopoulos , Siguaw (2000) แสดงวาโมเดลมีความ
สอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โมเดลในการวัดนี้
มีความเที่ยงตรง (Validity) หรือ OK Fit Confirm (ภาพ 2) 
ภาพท่ี 1 องคประกอบเชิงยืนยันแบบจําลองนวัตกรรมเทคโนโลยีและคุณภาพระบบท่ีมีผลตอ
ประสิทธิผลในการทําการตลาดดิจิทัลไทยแลนด 4.0 กลุมผูประกอบการซ้ือขายสินคาทาง
อินเตอรเน็ต 

 
 ภาพ 1 องค์ประกอบเชิงยืนยันแบบจ�าลองนวัตกรรมเทคโนโลยีและคุณภาพระบบที่มีผลต่อประสิทธิผลในการท�า

  การตลาดดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 กลุ่มผู้ประกอบการซื้อขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต

อิสระ (NFI) มีค่าเท่ากับ 0.992 > 0.90 เป็นไปตามแนวคิด
ของ Hair et al. (1998) ดชันคีวามกลมกลนืเชิงเปรยีบเทียบ
กับรูปแบบฐาน (IFI) มีค่าเท่ากับ 0.999 > 0.90 เป็นไปตาม
แนวคิดของ Hair et al. (1998) และดัชนีรากของค่าเฉลย
ก�าลงสองของส่วนเหลือ (RMR) เท่ากับ 0.008 < 0.05 เป็น
ไปตามแนวคิด Diamantopoulos, Siguaw (2000) แสดง
ว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์มีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โมเดลในการวัด
นีม้คีวามเทีย่งตรง (Validity) หรอื OK Fit Confirm (ภาพ 2)
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ตำรำง 2 ค่าสถิติสรุปผลการทดสอบอิทธิพลสมการเชิงโครงสร้างแบบจ�าลองนวัตกรรมเทคโนโลยีและคุณภาพ  
   ระบบท่ีมีผลต่อประสิทธิผลในการท�าการตลาดดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 ในกลุ่มผู้ประกอบการซื้อขายสินค้า  
   ทางอินเตอร์เน็ต

  ตัวแปร (คู่ความสัมพันธ์) λ  SE. t-value Sig. R2

 การแพร่กระจายนวัตกรรมเทคโนโลยีขององค์กร < คุณลักษณะนวัตกรรมเทคโนโลยีองค์กร 0.69 0.04 9.792 0.000** 68.0%

 การแพร่กระจายนวัตกรรมเทคโนโลยีขององค์กร < คุณภาพระบบนวัตกรรมเทคโนโลยี 0.30 0.05 7.260 0.000** 74.0%

 การแพร่กระจายนวัตกรรมเทคโนโลยีขององค์กร < กระบวนการสื่อสารนวัตกรรมเทคโนโลยี -0.04 0.04 -0.559 0.576 -

 กระบวนการตัดสินใจใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี < การแพร่กระจายนวัตกรรมเทคโนโลยีขององค์กร 0.29 0.10 3.353 0.000** 67.0%

 กระบวนการตัดสินใจใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี < กระบวนการสื่อสารนวัตกรรมเทคโนโลยี 0.41 0.07 4.362 0.000** 67.0%

 กระบวนการตัดสินใจใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี < คุณภาพระบบนวัตกรรมเทคโนโลยี 0.35 0.10 5.629 0.000** 67.0%

 กระบวนการตัดสินใจใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี < คุณลักษณะนวัตกรรมเทคโนโลยีองค์กร -0.20 0.08 -1.894 0.058 -

 ประสิทธิผลในการท�าการตลาดดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 < คุณลักษณะนวัตกรรมเทคโนโลยีองค์กร 0.25 0.05 4.298 0.000** 94.0%

 ประสิทธิผลในการท�าการตลาดดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 < กระบวนการตัดสินใจใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี 0.10 0.03 3.936 0.000** 94.0%

 ประสิทธิผลในการท�าการตลาดดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 < การแพร่กระจายนวัตกรรมเทคโนโลยีขององค์กร 0.43 0.09 7.379 0.000** 94.0%

ประสิทธิผลในการท�าการตลาดดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 < กระบวนการสื่อสารนวัตกรรมเทคโนโลยี 0.30 0.04 6.898 0.000** 94.0%

ประสิทธิผลในการท�าการตลาดดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 < คุณภาพระบบนวัตกรรมเทคโนโลยี -0.02 0.06 -0.689 0.491 -

** อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.001    * อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 

ภาพ 2 สมการเชิงโครงสร้างแบบจ�าลองนวัตกรรมเทคโนโลยีและคุณภาพระบบที่มีผลต่อประสิทธิผลในการท�าการตลาด
  ดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 ในกลุ่มผู้ประกอบการซื้อขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต

ภาพท่ี 2 สมการเชิงโครงสรางแบบจําลองนวัตกรรมเทคโนโลยีและคุณภาพระบบท่ีมีผลตอ
ประสิทธิผลในการทําการตลาดดิจิทัลไทยแลนด 4.0 ในกลุมผูประกอบการซ้ือขายสินคาทาง
อินเตอรเน็ต 

 
 
ตาราง 2 คาสถิติสรุปผลการทดสอบอิทธิพลสมการเชิงโครงสรางแบบจําลองนวัตกรรมเทคโนโลยี
และคุณภาพระบบท่ีมีผลตอประสิทธิผลในการทําการตลาดดิจิทัลไทยแลนด 4.0 ในกลุม
ผูประกอบการซ้ือขายสินคาทางอินเตอรเน็ต 

ตัวแปร (คูความสัมพันธ) λ  SE. t-
value Sig. R2 

การแพรกระจายนวัตกรรมเทคโนโลยีขององคกร < คุณลักษณะนวัตกรรมเทคโนโลยีองคกร 0.69 0.04 9.792 0.000** 68.0% 
การแพรกระจายนวัตกรรมเทคโนโลยีขององคกร < คุณภาพระบบนวัตกรรมเทคโนโลยี 0.30 0.05 7.260 0.000** 74.0% 
การแพรกระจายนวัตกรรมเทคโนโลยีขององคกร < กระบวนการส่ือสารนวัตกรรมเทคโนโลยี -0.04 0.04 -0.559 0.576 - 
กระบวนการตัดสินใจใชนวัตกรรมเทคโนโลยี < การแพรกระจายนวัตกรรมเทคโนโลยีขององคกร 0.29 0.10 3.353 0.000** 67.0% 
กระบวนการตัดสินใจใชนวัตกรรมเทคโนโลยี < กระบวนการส่ือสารนวัตกรรมเทคโนโลยี 0.41 0.07 4.362 0.000** 67.0% 
กระบวนการตัดสินใจใชนวัตกรรมเทคโนโลยี < คุณภาพระบบนวัตกรรมเทคโนโลยี 0.35 0.10 5.629 0.000** 67.0% 
กระบวนการตัดสินใจใชนวัตกรรมเทคโนโลยี < คุณลักษณะนวัตกรรมเทคโนโลยีองคกร -0.20 0.08 -1.894 0.058 - 
ประสิทธิผลในการทําการตลาดดิจิทัลไทยแลนด 4.0 < คุณลักษณะนวัตกรรมเทคโนโลยีองคกร 0.25 0.05 4.298 0.000** 94.0% 
ประสิทธิผลในการทําการตลาดดิจิทัลไทยแลนด 4.0 < กระบวนการตัดสินใจใชนวัตกรรมเทคโนโลยี 0.10 0.03 3.936 0.000** 94.0% 
ประสิทธิผลในการทําการตลาดดิจิทัลไทยแลนด 4.0 < การแพรกระจายนวัตกรรมเทคโนโลยีขององคกร 0.43 0.09 7.379 0.000** 94.0% 
ประสิทธิผลในการทําการตลาดดิจิทัลไทยแลนด 4.0 < กระบวนการส่ือสารนวัตกรรมเทคโนโลยี 0.30 0.04 6.898 0.000** 94.0% 
ประสิทธิผลในการทําการตลาดดิจิทัลไทยแลนด 4.0 < คุณภาพระบบนวัตกรรมเทคโนโลยี -0.02 0.06 -0.689 0.491 - 

** อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.001    * อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  
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  ผลการสรุปผลการทดสอบอิทธิพลสมการเชิง
โครงสร้างแบบจ�าลองนวัตกรรมเทคโนโลยีและคุณภาพ
ระบบที่มีผลต่อประสิทธิผลในการท�าการตลาดดิจิทัล   
ไทยแลนด์ 4.0 ในกลุ่มผู้ประกอบการซ้ือขายสินค้าทาง
อินเตอร์เน็ต อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.001 และอย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 น�ามาสรุปผลการทดสอบเป็น
รายด้านดังนี้
  1. ด้านคุณลักษณะนวัตกรรมเทคโนโลยีองค์กร มี
อิทธิพลทางตรงต่อการแพร่กระจายนวัตกรรมเทคโนโลยี
ขององค์กร สูงสุด มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง 0.69 รองลงมา 
ประสิทธิผลในการท�าการตลาดดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 มีค่า
สัมประสิทธิ์เส้นทาง 0.25 และ คุณลักษณะนวัตกรรม
เทคโนโลยีองค์กรมีอิทธิพลเชิงบวกทางอ้อมต่อประสิทธิผล
ในการท�าการตลาดดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 โดยผ่านจากการ
แพร่กระจายนวัตกรรมเทคโนโลยี มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง
รวม 0.30 (0.69X0.43) และอิทธิพลเชิงบวกทางอ้อมต่อ
ประสิทธิผลในการท�าการตลาดดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 โดย
ผ่านการแพร่กระจายนวตักรรมเทคโนโลย ี0.20 (0.69X0.29) 
และจากกระบวนการตดัสนิใจใช้นวตักรรมเทคโนโลย ี 0.03 
(0.29X0.10) มค่ีาสัมประสทิธิเ์ส้นทางรวม 0.23 (0.20+0.03)
  2. ด้านกระบวนการสื่อสารนวัตกรรมเทคโนโลยี มี
อิทธิพลทางตรงต่อกระบวนการตัดสินใจใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยี สูงสุด ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง 0.41 รองลงมา 
ประสิทธิผลในการท�าการตลาดดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 ค่า
สมัประสทิธิเ์ส้นทาง 0.30 และกระบวนการสือ่สารนวตักรรม
เทคโนโลยีมีอิทธิพลเชิงบวกทางอ้อมต่อประสิทธิผลในการ
ท�าการตลาดดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 ผ่านจากกระบวนการ
ตัดสินใจใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางรวม 

0.04 (0.41X0.10)
  3. ด้านคุณภาพระบบนวตักรรมเทคโนโลย ีมอีทิธิพล
ทางตรงต่อกระบวนการตัดสินใจใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี 
สูงสุด มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง 0.35 รองลงมา การแพร่
กระจายนวัตกรรมเทคโนโลยีขององค์กร มีค่าสัมประสิทธิ์
เส้นทาง 0.30 และคุณภาพระบบนวัตกรรมเทคโนโลยีมี
อิทธิพลเชิงบวกทางอ้อมต่อประสิทธิผลในการท�าการ
ตลาดดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 โดยผ่านจากการแพร่กระจาย
นวัตกรรมเทคโนโลยี มีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางรวม 0.13 
(0.30X0.43) และคุณภาพระบบนวัตกรรมเทคโนโลยีมี
อิทธิพลเชิงบวกทางอ้อมต่อประสิทธิผลในการท�าการ
ตลาดดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 โดยผ่านจากกระบวนการตัดสิน
ใจใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางรวม 
0.04 (0.35X0.10) อกีทัง้ คุณภาพระบบนวตักรรมเทคโนโลยี
มีอิทธิพลเชิงบวกทางอ้อมต่อประสิทธิผลในการท�าการ
ตลาดดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 โดยผ่านการแพร่กระจาย
นวตักรรมเทคโนโลย ี0.07 (0.25X0.29) และจากกระบวนการ
ตัดสินใจใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี 0.07 (0.29X0.10) มีค่า
สัมประสิทธิ์เส้นทางรวม 0.10 (0.07+0.03)
  4. ด้านการแพร่กระจายนวัตกรรมเทคโนโลยีของ
องค์กรมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลในการท�าการ
ตลาดดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 สูงสุด มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง 
0.43 รองลงมา กระบวนการตดัสนิใจใช้นวตักรรมเทคโนโลยี 
มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง 0.29 และ กระบวนการตัดสินใจ 
ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลใน
การท�าการตลาดดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 มีค่าสัมประสิทธ์ิ
เส้นทาง 0.10
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อภิปรายผล
  ผลวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้างแบบจ�าลอง
นวัตกรรมเทคโนโลยีและคุณภาพระบบที่ มีผลต ่อ
ประสิทธิผลในการท�าการตลาดดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 กลุ่ม 
ผู้ประกอบการซ้ือขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ตมีความคิดเห็น
ต่อคุณลักษณะนวัตกรรมเทคโนโลยีองค์กรอยู่ในระดับมาก
โดยผลวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้างแบบจ�าลอง ในกลุ่มผู้
ประกอบการซื้อขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ตพบว่ามีความ
สอดคล้องข้อมลูเชงิประจักษ์โดยค่าChi-Square 176.197/
df=147.0/sig.=0.051/CMIN/df.=1.199/CFI=0.975/

ตำรำง 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานสมการเชิงโครงสร้างแบบจ�าลองนวัตกรรมเทคโนโลยีและคุณภาพระบบที่มีผล  
     ต่อประสิทธิผลในการท�าการตลาดดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 ในกลุ่มผู้ประกอบการซื้อขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต

     ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
 สมมติฐาน ผลทดสอบ
    ทางตรง ทางอ้อม

 H1 คุณลักษณะนวัตกรรมเทคโนโลยีองค์กรมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการแพร่กระจายนวัตกรรมเทคโนโลยีขององค์กร ยอมรับ H1 0.69 -

 H2 คุณภาพระบบนวัตกรรมเทคโนโลยีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการแพร่กระจายนวัตกรรมเทคโนโลยีขององค์กร ยอมรับ H1 0.30 -

 H3 กระบวนการสื่อสารนวัตกรรมเทคโนโลยีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการแพร่กระจายนวัตกรรมเทคโนโลยีขององค์กร ยอมรับ H0 - -

 H4 คุณลักษณะนวัตกรรมเทคโนโลยีองค์กรมีอิทธิพลเชิงบวกต่อกระบวนการตัดสินใจใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี ยอมรับ H1 - -

 H5 คุณภาพระบบนวัตกรรมเทคโนโลยีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อกระบวนการตัดสินใจใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี ยอมรับ H1 0.35 -

 H6 กระบวนการสื่อสารนวัตกรรมเทคโนโลยีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อกระบวนการตัดสินใจใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี ยอมรับ H1 0.41 -

 H7 การแพร่กระจายนวัตกรรมเทคโนโลยีขององค์กรมีอิทธิพลเชิงบวกต่อกระบวนการตัดสินใจใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี ยอมรับ H1 0.29 -

 H8 คุณลักษณะนวัตกรรมเทคโนโลยีองค์กรมีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิผลในการท�าการตลาดดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 ยอมรับ H1 0.25 -

 H9 คุณภาพระบบนวัตกรรมเทคโนโลยีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิผลในการท�าการตลาดดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 ยอมรับ H1 - -

 H10 กระบวนการสื่อสารนวัตกรรมเทคโนโลยีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิผลในการท�าการตลาดดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 ยอมรับ H1 0.30 -

 H11 การแพร่กระจายนวัตกรรมเทคโนโลยีขององค์กรมีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิผลในการท�า ยอมรับ H1 0.43 -

  การตลาดดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 

H12 กระบวนการตัดสินใจใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิผลในการท�าการตลาดดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 ยอมรับ H1 0.10 -

H13 คุณลักษณะนวัตกรรมเทคโนโลยีองค์กรมีอิทธิพลเชิงบวกทางอ้อมต่อประสิทธิผลในการท�า ยอมรับ H1 - 0.30

  การตลาดดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 โดยผ่านจากการแพร่กระจายนวัตกรรมเทคโนโลยี 

H14 คุณลักษณะนวัตกรรมเทคโนโลยีองค์กรมีอิทธิพลเชิงบวกทางอ้อมต่อประสิทธิผลในการท�า ยอมรับ H0 - -

  การตลาดดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 โดยผ่านจากกระบวนการตัดสินใจใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี 

H15 คุณลักษณะนวัตกรรมเทคโนโลยีองค์กรมีอิทธิพลเชิงบวกทางอ้อมต่อประสิทธิผลในการท�าการตลาดดิจิทัล ยอมรับ H1 - 0.23

  ไทยแลนด์ 4.0 โดยผ่านการแพร่กระจายนวัตกรรมเทคโนโลยีและจากกระบวนการตัดสินใจใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี 

H16 กระบวนการสื่อสารนวัตกรรมเทคโนโลยีมีอิทธิพลเชิงบวกทางอ้อมต่อประสิทธิผลในการท�าการตลาดดิจิทัล ยอมรับ H0 - -

  ไทยแลนด์ 4.0 โดยผ่านจากการแพร่กระจายนวัตกรรมเทคโนโลยี 

H17 กระบวนการสื่อสารนวัตกรรมเทคโนโลยีมีอิทธิพลเชิงบวกทางอ้อมต่อประสิทธิผลในการท�าการตลาดดิจิทัล ยอมรับ H1 - 0.24

  ไทยแลนด์ 4.0 โดยผ่านจากกระบวนการตัดสินใจใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี 

H18 กระบวนการสื่อสารนวัตกรรมเทคโนโลยีมีอิทธิพลเชิงบวกทางอ้อมต่อประสิทธิผลในการท�าการตลาดดิจิทัล ยอมรับ H0 - -

  ไทยแลนด์ 4.0 โดยผ่านการแพร่กระจายนวัตกรรมเทคโนโลยีและจากกระบวนการตัดสินใจใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี 

H19 คุณภาพระบบนวัตกรรมเทคโนโลยีมีอิทธิพลเชิงบวกทางอ้อมต่อประสิทธิผลในการท�าการตลาดดิจิทัล ยอมรับ H1 - 0.13

  ไทยแลนด์ 4.0 โดยผ่านจากการแพร่กระจายนวัตกรรมเทคโนโลยี 

H20 คุณภาพระบบนวัตกรรมเทคโนโลยีมีอิทธิพลเชิงบวกทางอ้อมต่อประสิทธิผลในการท�า ยอมรับ H1 - 0.04

  การตลาดดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 โดยผ่านจากกระบวนการตัดสินใจใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี 

H21 คุณภาพระบบนวัตกรรมเทคโนโลยีมีอิทธิพลเชิงบวกทางอ้อมต่อประสิทธิผลในการท�าการตลาดดิจิทัล ยอมรับ H1 - 0.10

  ไทยแลนด์ 4.0 โดยผ่านการแพร่กระจายนวัตกรรมเทคโนโลยีและจากกระบวนการตัดสินใจใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี 

GFI=0.931/ IFI=0.992/NFI=0.992/AGFI= 0.931/RM-
SEA=0.020/RMR=0.008 ดัชนีผ่านเกณฑ์ความสอดคล้อง
โมเดลอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
  จากผลการทดสอบทดสอบสมมติฐานสมการเชิง
โครงสร้างแบบจ�าลองนวัตกรรมเทคโนโลยีและคุณภาพ
ระบบที่มีผลต่อประสิทธิผลในการท�าการตลาดดิจิทัล 
ไทยแลนด์ 4.0 ในกลุ่มผู้ประกอบการซื้อขายสินค้าทาง
อนิเตอร์เนต็ พบว่า ปัจจัยทีม่อีทิธิพลเชงิบวกต่อประสิทธผิล
ในการท�าการตลาดดจิทัิลไทยแลนด์ 4.0 สงูสดุ คอื การแพร่
กระจายนวตักรรมเทคโนโลยขีององค์กร รองลงมากระบวน 
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การสื่อสารนวัตกรรมเทคโนโลยี คุณลักษณะนวัตกรรม
เทคโนโลยีองค์กร และกระบวนการตัดสินใจใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยี ตามล�าดับ สอดคล้องกับแนวคิดของ Drucker 
(1994) ที่กล่าวว่า ผู้ประกอบการจะต้องมีความสามารถใน
การบริหารจัดการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและสิ่งประดิษฐ์
ให้เป็นนวัตกรรมโดยผ่านกระบวนการทางการตลาดและ
สามารถใช้นวัตกรรมสร้างความส�าเร็จให้ธุรกิจของตนได้ 
ด้านกระบวนการสือ่สารนวัตกรรมเทคโนโลย ี มีอิทธพิลทาง
ตรงต่อกระบวนการตัดสินใจใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี สูงสุด 
รองลงมา ประสิทธิผลในการท�าการตลาดดิจิทัลไทยแลนด์ 
4.0 สอดคล้องกับแนวคิดประสิทธิผลในการท�าการตลาด
ดิจิทัลอ้างอิงจาก Deb Henretta (2011) ที่กล่าวว่าการ
สร้างช่องทางการตลาดออนไลน์จากการท่ีอินเทอร์เน็ตก่อ
ให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วและยัง
เป็นการสื่อสารตรงสู่ผู้บริโภคเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
  ส�าหรับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกทางอ้อมต่อ
ประสิทธิผลในการท�าการตลาดดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 พบว่า 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยผ่านจากการแพร่กระจายนวัตกรรม
เทคโนโลยี สูงสุด คุณลักษณะนวัตกรรมเทคโนโลยีองค์กร 
รองลงมา คุณภาพระบบนวัตกรรมเทคโนโลยี สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Avlonitis et al., (1994) ที่กล่าวว่า
คุณลักษณะนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเป็นส่วนที่มีความ
สัมพันธ์กับการใช้เครื่องจักร และวิธีการผลิตถือเป็นส่วน
ส�าคญัของกระบวนการผลติตัวนวตักรรม และผลการทดสอบ
ที่พบว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกทางอ้อมต่อประสิทธิผล
ในการท�าการตลาดดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 โดยผ่านจาก
กระบวนการตัดสินใจใช ้นวัตกรรมเทคโนโลยีสูงสุด 
กระบวนการสือ่สารนวตักรรมเทคโนโลย ี รองลงมาคณุภาพ 
ระบบนวัตกรรมเทคโนโลยี สอดคล้องกับแนวคิด Deb 
Henretta (2011) ที่ การสร้างช่องทางการตลาดออนไลน์
จากการที่อินเทอร์เน็ตก่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลและยัง
เป็นการสื่อสารตรงสู่ผู้บริโภคที่มีความสนใจในสินค้าและ
บริการน้ันนอกจากน้ียังพบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลเชิงบวก
ทางอ้อมต่อประสทิธผิลในการท�าการตลาดดจิทิลัไทยแลนด์ 
4.0 โดยผ่านการแพร่กระจายนวัตกรรมเทคโนโลยีและจาก
กระบวนการตัดสินใจใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี สูงสุด คือ 
คุณภาพระบบนวัตกรรมเทคโนโลยี รองลงมา คุณลักษณะ
นวัตกรรมเทคโนโลยีองค์กร สอดคล้องกับงาน งานวิจัย

ของ นฤมล สุวิมลเจริญ และ ปรารถนา ปุณณกิติเกษม 
(2559) คณุภาพระบบในปัจจัยด้านการรกัษาความปลอดภยั
ของข้อมูลระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อความส�าเร็จของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในแง่อัตราการ
เติบโตของยอดขายหรือก�าไร นอกจากนี้ผลวิจัยปัจจัยที่มี
อิทธิพลทางตรงต่อแพร่กระจายนวัตกรรมเทคโนโลยีของ
องค์กร สูงสุด คุณลักษณะนวัตกรรมเทคโนโลยีองค์กร รอง
ลงมา คุณภาพระบบนวัตกรรมเทคโนโลยี และปัจจัยที่มี
อิทธิพลทางตรงต่อกระบวนการตัดสินใจใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยี สูงสุด คุณลักษณะนวัตกรรมเทคโนโลยีองค์กร 
รองลงมา คณุภาพระบบนวัตกรรมเทคโนโลย ี และการแพร่
กระจายนวัตกรรมเทคโนโลยีขององค์กรมีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อกระบวนการตัดสินใจใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี 

ข้อเสนอแนะ
  ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
  1. จากผลวิจัยป ัจจัยที่มีอิทธิพลเชิ งบวกต ่อ
ประสิทธิผลในการท�าการตลาดดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 สูงสุด 
การแพร่กระจายนวตักรรมเทคโนโลยขีององค์กร จงึควรให้
ความส�าคัญในการบรหิารจดัการและการด�าเนนิการส่งเสรมิ
กลยุทธ์การสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ในกลุ ่มผู ้ประกอบการเพื่อให ้ เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากที่สุด 
  2. จากผลวิจัยกระบวนการสื่อสารนวัตกรรม
เทคโนโลยี มีอิทธิพลทางตรงต่อกระบวนการตัดสินใจใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยี สูงสุด ควรให้ความส�าคัญกับการเปิด
รับข้อมูลข่าวสารนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อสร้างการรับรู้
และทักษะที่มีต ่อนวัตกรรมเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ 
นอกจากนี้ควรมีการสื่อสารแบบสองทางกับกลุ่มลูกค้าเพื่อ
เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ตลอดจนควรมีการน�า
เสนอข้อมูลสินค้า รายละเอียดที่จ�าเป็นต้องน�าเสนอ ตลอด
กิจกรรมทางการตลาดและการจัดจ�าหน่ายผ่านช่องทางส่ือ
โซเชียลและสื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  3. จากผลวิจัยตัวแปรส่งผ่านที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ประสิทธิผลในการท�าการตลาดดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 สูงสุด 
คุณลักษณะนวัตกรรมเทคโนโลยีองค์กร รองลงมา คุณภาพ
ระบบนวัตกรรมเทคโนโลยี จึงควรให้ความส�าคัญในการ
พัฒนาคุณภาพระบบภายในองค์กรให้มีศักยภาพและ
สามารถใช้งาน ระบบการใช้งานควรมีความปลอดภัยให้ใน
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การติดสื่อสารและเก็บข้อมูลความลับของลูกค้า นอกจากนี้
ทางด้านระบบธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ตควรมีขั้นตอนไม่ซับ
ซ้อนและปลอดภัย และเมื่อเกิดปัญหาในการใช้งานและ
ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าควรมีการตอบสนองในการแก้
ปัญหาอย่างทันทีและมีระบบการให้บริการที่ปลอดภัยและ
มีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจมากเป็นส�าคัญ
ข้อเสนอแนะในงำนวิจัยครั้งต่อไป
  1. ควรศึกษาแบบจ�าลองสมการเชิงโครงสร้าง
นวตักรรมเทคโนโลยแีละคณุภาพระบบทีม่ผีลต่อประสทิธิผล
ในการท�าการตลาดดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 กลุ่มผู้ประกอบ
การซื้อขายสินค้าทางอินเตอร์ จ�าแนกตามกลุ่มสินค้าที่มี

สภาพแวดล้อมการตลาดและคุณลกัษณะส่วนตวัแตกต่างกนั  
  2. ควรศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการน�า
แบบจ�าลองสมการเชิงโครงสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีและ
คุณภาพระบบที่มีผลต่อประสิทธิผลในการท�าการตลาด
ดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 เพื่อผลการศึกษาจะใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาตัวแปรหรือองค์ประกอบให้มีสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  3. งานวจิยัศึกษาตวัแปรทีเ่ก่ียวข้องอืน่ๆ เข้ามาเสรมิ
ในแบบจ�าลองสมการเชิงโครงสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี
และคุณภาพระบบที่มีผลต่อประสิทธิผลในการท�าการ
ตลาดดจิทัิลไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือจะเป็นประโยชน์ในการศึกษา
และพัฒนาแบบจ�าลองให้ได้ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
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