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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาตั ว แบบวุ ฒิ ภ าวะส าหรั บ การปรั บ ปรุ งความสั ม พั น ธ์ กั บ ลู ก ค้ า ใน
การจัดการตลาดดิจิทัล โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ เริ่มต้นจากเชิงคุณภาพใช้การเก็บ
ข้อมูลแบบทุติยภูมิ ซึ่งเป็นการตรวจสอบชุดความรู้จากแนวคิดและกรณีศึกษา และเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ ข้อ มูล จานวน 200 ชุ ด เพื่ อ ยื น ยั น ผลจากเชิ งคุ ณภาพ ผลการวิจั ยพบว่า ตัว แบบวุฒิภาวะ
ที่พัฒนาขึ้นมีขอบเขตเพื่ออธิบายถึงการพัฒนาระดับวุฒิภาวะของกระบวนการในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ลูกค้ากับบริษัทที่ต้องการประยุกต์ใช้การดาเนินงานด้านการจัดการตลาดดิจิทัล ตัวแบบได้แบ่งระดับวุฒิภาวะ
ออกเป็น 5 ระดับ ด้วยมิติของการปรับปรุง 4 มิติ ในเบื้องต้นบริษัทสามารถประยุกต์ใช้ตัวแบบด้วยการเทียบเคียง
กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความเข้มข้นในการดาเนินงานว่าเข้าใกล้ลักษณะของการพัฒนาในระดับใด ผลสารวจของ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ยืนยันในเบื้องต้นถึงความสามารถในการแยกชั้นของการดาเนินงานภายในตัวแบบวุฒิภาวะ
คาสาคัญ : ตัวแบบวุฒิภาวะ ความสัมพันธ์กับลูกค้า การตลาดดิจทิ ัล
Abstract
This research aims to develop a maturity model for improving customer relationships in
digital marketing management by using a mixed qualitative and quantitative research methodology.
The process started with a qualitative method by examining a set of conceptual knowledge and
case studies; then performed quantitative studies that use questionnaires to collect 200 sets of
data to confirm the qualitative method's results. The findings show that the proposed model has
the scope to explain the improving process of building relationships between customers and
companies seeking to apply in digital marketing management. Maturity levels of the proposed
1 อาจารย์ประจาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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model are defined by five levels, with four improving dimensions. Initially, the company can use
the model by comparing the activity that demonstrates the operational concentration of how it
closes to the nature of improvement in each maturity level. The empirical data also initially
confirmed the ability to classify operations within the model.
Keywords: Maturity Model, Customer Relationships, Digital Marketing
บทนา
ตัวแบบวุฒิภาวะ (Maturity Model) ถือเป็นเครื่องมือสาคัญที่ใช้ในการบ่งบอกถึงความสาเร็จของงานใน
ขอบเขตที่เฉพาะเจาะจง ตัวแบบวุฒิภาวะเป็ นแนวคิดที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนากระบวนการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง งานที่ปฏิบัติและแสดงออกมาถึงความก้าวหน้าในระดับที่ต่ากว่าจะถูกนาเสนอด้วยตัวเลขที่น้อยกว่าใน
ตั ว แบบวุ ฒิ ภาวะ ส่ ว นงานที่ ได้รับ ความก้า วหน้ าในระดับ ที่ สูงกว่ าจะแทนด้ว ยค่ าตั วเลขที่ สูงกว่า ปกติ ตั วแบบ
วุฒิภาวะโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตัวแบบวุฒิภาวะได้ถูกพัฒนาขึ้น และประยุกต์ใช้ในขอบเขตของความรู้
ที่ ห ลากหลาย เช่ น ตั ว แบบ CMM (Capability Maturity Model) ถู ก พั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ ตอบสนองต่ อ การพั ฒ นา
ซอฟต์แวร์ (Paulk, Curtis, Chrissis, & Weber, 1993) ตัวแบบ P-CMM (People Capability Maturity Model)
ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อ การบริ หารบุ คลากรในองค์กร (Curtis, Hefley, & Miller, 2009) ตัวแบบ eMM
(e-Learning Maturity Model) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Marshall &
Mitchell, 2002) ตัวแบบ Data Governance Maturity Level ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อ การกากับดูแลการ
จัดการข้อมูลสาหรับองค์กรภาครัฐ (Soares, 2010)
ในขณะที่การดาเนินงานด้านการตลาดในยุค ปัจจุบันแวดล้อมไปด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจ แต่กลับพบว่าแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านการตลาดในยุค
ดิจิทัลสาหรับประเทศไทยยังคงมีน้อยอยู่ (กุลฑลี รื่นรมย์, 2561) เช่นเดียวกับแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาตัวแบบวุฒิภาวะสาหรับการซื้อสินค้าหรือบริการภายใต้สภาพแวดล้อมแบบดิจิทัลในประเทศไทยนั้นยั ง
พบได้น้อยด้วยเช่นเดียวกัน (Sukrat & Papasratorn, 2018) จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ นักคิด นักวิจัย ต้องเร่ง
พัฒนาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านการตลาดดิจิทัลให้มากขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการใน
ยุคดิจิทัลมีทางเลือกในการประยุกต์ ใช้เครื่องมือที่หลากหลายยิ่งขึ้นในการตรวจสอบและสร้างข้อแนะนาอันเป็น
ประโยชน์เพื่อลดความเสี่ยงในการดาเนินกิจกรรมด้านการตลาดในยุคดิจิทัล ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาตัวแบบ
วุฒิภาวะสาหรับการปรับปรุงความสัมพันธ์ต่อลูกค้าในการจัดการตลาดดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมิน
และชี้ให้เห็นถึงแนวทางในการพัฒนาระดับวุฒิภาวะที่มีต่อกระบวนการสาหรับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใน
การจัดการตลาดดิจิทัล ตัวแบบวุฒิภาวะที่พัฒนาขึ้นจะช่วยสร้างข้อแนะนาให้กับผู้ประกอบการใช้ในการกาหนด
ทิศทางเพื่อยกระดับความสัมพันธ์กับลูกค้าในการดาเนินงานด้านการตลาดในยุคดิจิทัลต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาตัวแบบวุฒิภาวะสาหรับการปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าในการจัดการตลาดดิจิทัลโดยใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งเป็นการค้นหาปัญหาการวิจัยโดยการวิเคราะห์จากชุดความรู้ที่เป็นแนวคิดและ
กรณีศึกษาของงานวิจัยซึ่งมีนักคิดนักวิจัยได้พัฒนาขึ้นแล้วในอดีต
2. เพื่อยืนยันผลการศึกษาตัวแบบวุฒิภาวะสาหรับการปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าในการจัดการตลาด
ดิจิทัลโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์
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การทบทวนวรรณกรรม
การตลาดดิจิทัล
ในปัจจุบัน การดาเนินงานทางธุรกิจได้ถูกปรับเปลี่ยนจากการค้าแบบดั้งเดิมสู่การดาเนินงานในระบบ
ออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดการทาธุรกรรมที่มีการดาเนินงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกว่า ธุรกรรม
แบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยธุรกรรมประเภทนี้ มักเริ่มต้นด้วยการเชื่อมต่อแบบออนไลน์ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับการทาธุรกรรมประเภทนี้ ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์แบบเดสก์ท็อป คอมพิวเตอร์
แบบแล็ปท็อป โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต ซึ่งเป็นที่มาของการค้าออนไลน์ใ นรูปแบบต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่
การพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Commerce) การพาณิ ช ย์ ดิ จิ ทั ล (Digital Commerce) การพาณิ ช ย์
ผ่ า นโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ (Mobile Commerce) รวมถึ ง การพาณิ ช ย์ ผ่ า นเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ หรื อ Social
Commerce นั่นเอง (Swilley, 2016)
รูปแบบการค้าในยุคดิจิทัลทาให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงตราสินค้าได้จากช่องทางที่หลากหลาย ทาให้บริษัท
หรือผู้ที่เป็นเจ้าของตราสินค้าจาเป็นที่จะต้องพัฒนาช่องทางในการเชื่อมต่อเพื่อ ดูแลความสัมพันธ์ กับลูกค้าผ่าน
จุ ด สั ม ผัสบริการ (Touchpoints) ต่ า งๆ เพิ่ ม ขึ้ น ตามไปด้ว ย บริ ษั ท หรื อ เจ้า ของตราสินค้ าจ าเป็ น ต้อ งหาวิธีการ
ในการบริหารช่องทางที่ใช้เพื่อการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า สาหรับยุคดิจิทัลใน 4 ช่องทางหลัก ได้แก่ 1) ช่อง
ทางการสื่อสารผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ 2) ช่องทางการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 3) ช่องทางการสื่อสารด้วย
การค้นหาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ 4) ช่องทางการสื่อสารที่เกิดขึ้นใหม่ (Gartner, 2014) โดยบริษัทหรือ
เจ้าของตราสินค้าสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าในช่องทางต่างๆ ที่กล่าวถึงในข้างต้นผ่านจุดสัมผัสบริการที่
แบ่ งได้ เ ป็ น 4 ช่ ว งส าคั ญ ได้ แ ก่ 1) จุ ด สร้ า งปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นช่ ว งของการสร้ า งการรั บ รู้ ใ นตราสิ น ค้ า 2) จุ ด สร้ า ง
ปฏิสัมพันธ์ในช่วงของการสร้างรายชื่อผู้มุ่งหวัง 3) จุดสร้างปฏิสัมพันธ์ในช่วงที่เกิดการซื้อขายจริง และ 4) จุดสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ในช่วงที่ลูกค้าเปลี่ยนเป็นกองเชียร์ตราสินค้า (Kotler, Kartajaya, & Setiawan, 2016; Zahay, 2015;
Deiss & Henneberry, 2017) กิจกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการดังกล่าวถือเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ กับลูกค้า
สาหรับการตลาดในยุคดิจิทัลตลอดเส้นทางการเดินทางของลูกค้า (Customer Journey)
นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดได้ตรวจสอบพบว่ามีคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดที่มีการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตอยู่หลายคา ได้แก่ การตลาดออนไลน์ การพาณิชย์ดิจิทัล การตลาดพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การตลาดอินเทอร์เน็ต หรือ การตลาดดิจิทัล (กุณฑลี รื่นรมย์, 2561) อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยได้เลือกใช้
คาว่า “การตลาดดิจิทัล” เพื่อระบุบริบทเฉพาะของการพัฒนาตัวแบบวุฒิภาวะ เนื่องจากเป็นคาที่ผู้ประกอบการ
และบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึง เข้าใจได้ง่าย และสอดรับการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการดาเนินงานด้าน
การตลาดมากกว่ า ค าอื่ น ๆ โดยค าว่ า การตลาดดิ จิ ทั ล หมายถึ ง การท าการตลาดที่ มุ่ งเน้ น ไปที่ ก ารน าระบบ
อินเทอร์เน็ตและสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้งานร่วมกัน ทาให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถสื่อสารได้สองทาง และมีปฏิสัมพันธ์
กับช่องทางที่หลากหลาย ได้แก่ อุปกรณ์เคลื่อนที่ เครือข่ายสังคมออนไลน์ การค้นหาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ
การสื่อสารที่เกิดขึ้นใหม่ (กุณฑลี รื่นรมย์, 2561; Gartner, 2014; Zahay, 2015; Deiss & Henneberry, 2017)
ตัวแบบวุฒิภาวะ
ตัวแบบวุฒิภาวะ หมายถึง ตัวแบบที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อประเมินความสามารถขององค์กรต่อการดาเนินงาน
ในขอบเขตที่เฉพาะเจาะจง โดยนาเสนอลาดับของระดับวุฒิภาวะที่เป็นตัวแทนของสิ่งที่คาดการณ์เพื่อแสดงให้เห็น
ถึงเส้นทางแห่งการพัฒนา โดยทั่วไปจะเรียงลาดับจากกระบวนการที่องค์กรมีความสามารถระดับน้อยในตอนแรก
ไปสู่ ร ะดับ ความสามารถที่ มากขึ้ น เมื่อ องค์ กรได้พั ฒ นาขึ้ น เป็ น ล าดั บ (Sukrat & Papasratorn, 2018) ตั ว แบบ
วุฒิภาวะได้ถูกพัฒนาขึ้นจากขอบเขตของความรู้ที่หลากหลาย เช่น ตัวแบบ CMM (Capability Maturity Model)
ถู ก พั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ ตอบสนองต่อ การพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ โดยแบ่ งล าดั บการพั ฒ นาเป็ น 5 ระดั บ เริ่ ม ตั้ งแต่ การที่
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยส่วนใหญ่ยังเป็นกระบวนการเฉพาะกิจในระดับที่ 1 พัฒนาไปจนถึงการดาเนินงาน
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ที่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในระดับที่ 5 (Paulk, et al., 1993) ตัวแบบ P-CMM (People Capability Maturity
Model) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการบริหารบุคลากรในองค์กร โดยเริ่มต้นตั้งแต่การที่องค์กรขาดกระบวนการ
ในการจัดการบุคลากรในระดับที่ 1 พัฒนาไปจนถึง การปรับปรุงการดาเนินงานด้านการบริหารบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่องทั้งในระดับบุคคลและกลุ่มงานในระดับที่ 5 (Curtis, Hefley, & Miller, 2009) ตัวแบบ eMM (e-Learning
Maturity Model) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยเริ่มต้นตั้งแต่การที่องค์กรมี
กระบวนการจัดการสอนออนไลน์แบบเฉพาะกิจในระดับที่ 1 เพื่อให้พัฒนาไปสู่การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่มี
การปรั บ ปรุ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในระดั บ ที่ 5 (Marshall & Mitchell, 2002) ตั ว แบบ Data Governance Maturity
Level ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการกากับดูแลการจัดการข้อมูลสาหรับองค์กรภาครัฐ โดยมีแบ่งการพัฒนา
ออกเป็น 5 ระดับ เช่นเดียวกับตัวแบบอื่นๆ ที่กล่าวถึงไปก่อนหน้านี้ (Soares, 2010)
จากการศึกษาตัวอย่างของแนวคิดตัวแบบวุฒิภาวะในบริบทที่หลากหลาย ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่าผู้พัฒนา
ตัวแบบนิยมที่จะกาหนดให้มีการแบ่งระดับวุฒิภาวะในการดาเนินงานออกเป็น 5 ระดับ โดยผู้วิจัยสามารถสรุป
แนวทางร่วมของการดาเนินงานในแต่ละระดับได้ ดังนี้ 1) ในระดับที่ 1 การดาเนินงานจะเป็นแบบเฉพาะกิจ ไม่มี
ความชัดเจนในด้านการบริหารจัดการ 2) ในระดับที่ 2 เริ่มมีการปรับให้การบริหารจัดการมีความชัดเจนขึ้น เช่น มี
การกาหนดผู้รับผิดชอบ มีการกาหนดวัตถุประสงค์ มีการดาเนินงานที่มีเสถียรภาพเพิ่มขึ้น 3) ในระดับที่ 3 มีความ
พยายามที่จะทาให้กระบวนการที่ดาเนินการอยู่ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้การบริหารจัดการมีแบบแผนที่
ชัดเจนในการปฏิบัติ 4) ในระดับที่ 4 มีการประยุกต์ใช้เครื่องมือเชิงปริมาณเพื่อตรวจสอบความสาเร็จจากการ
ดาเนินการด้วยกระบวนการที่เป็นมาตรฐาน และ 5) ในระดับที่ 5 มีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งแนวทางร่วมที่นาเสนอนี้สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตัวแบบวุฒิภาวะตามวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัยต่อไปได้
หลักการออกแบบตัวแบบวุฒิภาวะ
Pöppelbuß & Röglinger (2011) ได้ พั ฒ นากรอบการออกแบบที่ ช่ว ยให้ ผู้อ อกแบบตั วแบบวุ ฒิภาวะ
สามารถตรวจสอบตัวแบบวุฒิภาวะที่พัฒนาขึ้ นในเชิงของประโยชน์การใช้งาน โดยโครงสร้างของกรอบแนวคิด
ที่ถูกพัฒนาขึ้นนี้ประกอบด้วย 1) หลักการออกแบบขั้นพื้นฐาน 2) หลักการออกแบบสาหรับตัวแบบวุฒิภาวะที่ใช้ใน
การประเมินสถานะปัจจุบัน 3) หลักการออกแบบสาหรับตัวแบบวุฒิภาวะที่ใช้การประเมินและแสดงถึงวิธีการในการ
บรรลุระดับวุฒิภาวะที่ต้องการ ต่อมา Pöppelbuß และ Röglinger ได้ใช้กรอบที่พัฒนาขึ้นนี้ ในการตรวจสอบ
ตัวแบบวุฒิภาวะด้านการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ จานวน 10 ตัวแบบ (Röglinger, Pöppelbuß, & Becker,
2012) ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงได้ประยุกต์ใช้กรอบการดาเนินงานดังกล่าวในการระบุรายละเอียดของตัวแบบวุฒิภาวะ
ที่พัฒนาขึ้นดังที่ จะนาเสนอในส่วนของผลวิจัย ซึ่ง รายละเอียดของกรอบในการออกแบบของ Pöppelbuß และ
Röglinger สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 โครงสร้างของกรอบการดาเนินงานในมุมมองด้านประโยชน์ใช้งานเพื่อใช้ในการพัฒนาตัวแบบวุฒิภาวะ
กลุ่ม
รายละเอียดของการออกแบบ
1. หลักการ
1.1 ข้อมูลพื้นฐาน เป็นส่วนที่ใช้อธิบายถึงข้อกาหนดเบื้องต้นในการใช้งานตัวแบบ เช่น
ออกแบบขั้นพื้นฐาน
ขอบเขตของการใช้งาน วัตถุประสงค์ในการใช้งาน สิ่งที่จาเป็นต้องมีก่อนใช้งานตัว
แบบวุฒิภาวะ
1.2 คาจากัดความที่ใช้ในการดาเนินการภายใต้ตัวแบบวุฒิภาวะ เป็นส่วนที่ใช้กาหนด
คาอธิบายของระดับวุ ฒิภาวะและเส้น ทางของการพัฒนา รวมถึงรากฐานทาง
ทฤษฎีที่ใช้สนับสนุนภายในตัวแบบ
1.3 การขยายความในค าจ ากั ด ความของตั ว แบบที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การใช้ ง านส าหรั บ
ขอบเขตการตรวจสอบที่ใกล้เคียงกับตัวแบบ รายละเอียดในส่วนนี้สามารถแสดง
ได้โดยนาเสนอคาศัพท์เฉพาะสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการ
1.4 เอกสารขยายความในลั ก ษณะที่ มุ่ งเน้ น เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจเพิ่ ม เติ ม ส าหรั บ
ตัวแบบให้กับกลุ่มเป้าหมาย ควรอธิบายให้ชัดเจนรัดกุม
2. หลักการ
2.1 เกณฑ์ประเมิน สาหรับแต่ละระดับวุฒิภาวะและความชัดเจนในการแบ่งระดั บ
ออกแบบสาหรับ
สาหรับตัวแบบวุฒิภาวะ เป็นการตรวจสอบเพื่อยืนยันความสามารถในการแยกชั้น
ตัวแบบวุฒิภาวะที่
ของการดาเนินงานภายในตัวแบบวุฒิภาวะ
ใช้ในการประเมิน
2.2 วิธีการประเมินสาหรับกลุ่มเป้าหมาย อธิบายถึงรูปแบบในการประเมิน และผล
สถานะปัจจุบัน
ประเมินจากตัวแบบวุฒิภาวะควรมีความถูกต้อง แม่นยา และสามารถทาซ้าได้
3) หลักการ
ออกแบบสาหรับ
ตัวแบบวุฒิภาวะที่
ใช้การประเมินและ
แสดงถึงวิธีการใน
การบรรลุระดับวุฒิ
ภาวะที่ต้องการ

3.1

3.2

3.3

การปรั บ ปรุ ง ส าหรั บ แต่ ล ะระดั บ วุ ฒิ ภ าวะและระดั บ ความละเอี ย ด ตั ว แบบ
วุฒิภาวะที่พัฒนาขึ้นควรมีรายละเอียดของมาตรวัดเพื่อการปรับปรุงสาหรับแต่ละ
ระดับวุฒิภาวะ
การตัดสินใจที่มีความยืดหยุ่นต่อการเลือกมาตรการปรับปรุง เป็นส่วนที่ใช้อธิบาย
ถึ ง ข้ อ ก าหนดเบื้ อ งต้ น ในการใช้ ง านตั ว แบบ เช่ น ขอบเขตของการใช้ ง าน
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน สิ่งที่จาเป็นต้องมีก่อนใช้งานตัวแบบวุฒิภาวะ
วิธีการตัดสินใจเชิงกลุ่มเป้าหมาย เป็นการกาหนดลักษณะของการดาเนินการ
ประเมิน รวมถึงข้อแนะนาจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ

นอกจากนี้นักพัฒนาตัวแบบวุฒิภาวะยังได้แสดงให้เห็นถึงแนวทางของระเบียบวิ ธีวิจัยที่สามารถนามา
ประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตัวแบบวุฒิภาวะได้ ดังนี้ De Bruin, Rosemann, Freeze, & Kaulakarni (2005) ได้แบ่ง
ขั้นตอนหลักของการพัฒนาแบบจาลองการประเมินวุฒิภาวะไว้ 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การกาหนดขอบเขต 2) การ
ออกแบบ 3) การจัดตั้ง 4) การทดสอบ 5) การนาไปใช้ และ 6) การดูแลรักษา ในงานวิจัยของ Jussila, Kärkkäinen,
& Lyytikkä (2011) ได้ แสดงถึงการประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด เพื่อ การออกแบบตั วแบบสาหรับ การน าสื่อสั ง คม
ออนไลน์ ม าใช้ ใ นการสร้ างนวั ตกรรม โดยมี ก ารแบ่ งขั้ นตอนในการวิ จั ยออกเป็ น 5 ขั้ น ตอน ได้ แ ก่ 1) ทบทวน
วรรณกรรม 2) การตั้งเป้าหมายและเกณฑ์ 3) ทบทวนตัวแบบในบริบทที่เกี่ยวข้อง 4) การทบทวนวรรณกรรมของตัว
แบบวุฒิภาวะด้านการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ และ 5) ดาเนินการสัมภาษณ์เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษา หรือในงานวิจัย
ของ Sukrat & Papasratorn (2018) ได้แสดงถึงการประยุกต์ใช้การดาเนินงาน 4 ขั้นตอนเพื่อการออกแบบตัวแบบ
วุฒิภาวะสาหรับธุรกิจแบบ C2C ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนเป็นดังนี้ 1) การระบุระดับวุฒิภาวะในตัวแบบ
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2) ระบุมิติที่เกี่ยวข้องกับตัวแบบ 3) ระบุคุณลักษณะในระดับที่ 1 ถึง 3 ของตัวแบบวุฒิภาวะ โดยพิจารณาจาก
กรณีศึกษา และ 4) ระบุคุณลักษณะในระดับที่ 4 และ 5 ของตัวแบบวุฒิภาวะจากการทบทวนวรรณกรรม
การประยุกต์ใช้ตัวแบบวุฒิภาวะในการจัดการตลาดดิจิทัล
เนื่องจากยังไม่พบตัวแบบวุฒิภาวะที่ชัดเจนในการนาเสนอการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการจัดการตลาด
ดิจิทัลโดยตรง ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาตัวแบบวุฒิภาวะที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการตลาดออนไลน์
เพื่อเทียบเคียงกับตัวแบบวุฒิภาวะในบริบทที่ใกล้เคียงกับการดาเนินงานด้านการตลาดดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วย
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 1) Jairak & Praneetpolgrang (2011) ได้นาเสนอตัวแบบวุฒิภาวะเพื่อปรับปรุง
กระบวนการในการสร้างความไว้วางใจสาหรับเว็บไซต์การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วยระดับการพัฒนา 5
ระดับ โดยเริ่มตั้งแต่ ระดับที่ 1 ผู้ขายออนไลน์ไม่ได้สร้างการนาเสนอในเว็บไซต์ที่มีความเป็นมืออาชีพเพื่อความ
เหมาะสมในการดาเนินกิจกรรมด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในระยะยาว พัฒนาจนถึงระดับที่ 5 ที่ผู้จัดการ
เว็บไซต์การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถที่จะสร้างบริการที่ดีให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 2) Triandini, Djunaidy,
& Siahaan (2017) ได้ ศึ ก ษาการเชื่ อ มโยงข้ อ ก าหนดเข้ า กั บ ระดั บ ของการประยุ ก ต์ใ ช้ เ พื่ อ ให้ เ ห็ น ถึ งระดั บ ของ
การพัฒนาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิส์สาหรับธุรกิจ ซึ่งแบ่งระดับของการประยุกต์ใช้ออกเป็น 4 ระดับ และ 3) Sukrat
& Papasratorn (2018) ได้ ท าการปรั บ ปรุ งกระบวนการส าหรั บ ธุ ร กิ จ แบบ C2C ที่ ใ ช้ สื่ อ สั งคมออนไลน์ ใ นการ
ดาเนินการ ตัวแบบวุฒิภาวะที่นาเสนอได้แบ่งมิติของการประเมินเป็น 3 มิติ ได้แก่ ธุรกิจ เทคโนโลยี และบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินการ โดยแต่ละมิติ แบ่งระดับวุฒิภาวะออกเป็น 5 ระดับ แต่ผู้วิจัยสนใจเฉพาะการดาเนินงาน
ในมิติของธุรกิจ เนื่องจากเป็นมิติหลักที่แสดงถึงเป้าหมายและกิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ โดยระดับ
วุฒิภาวะด้านการพัฒนาทางธุรกิจในตัวแบบเริ่มต้นตั้งแต่ การที่ยังไม่มีการกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ทางธุรกิจ พัฒนาไปจนถึงระดับที่ 5 ที่ธุรกิจมีการปรับปรุงกระบวนการด้านการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กับสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง องค์กรสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว กระบวนการในการ
ดาเนินงานสามารถทาได้เที่ยงตรง รวดเร็ว ตรงกับความรับผิดชอบ และมีความยืดหยุ่น โดยการทบทวนวรรณกรรม
ในส่วนนี้จะได้นาไปสรุปเพื่อใช้ในการกาหนดคาอธิบายสาหรับระดับวุฒิภาวะเพื่อการปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า
ในการจัดการการตลาดดิจิทัลต่อไป
วิธีดาเนินการวิจัย
การด าเนิน งานวิจั ยในครั้งนี้ได้ใ ช้ กระบวนการวิ จัย แบบผสมทั้ งเชิ งคุณภาพและปริ มาณ ส าหรับเชิง
คุณภาพใช้วิธีการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิเพื่อสังเคราะห์ เป็นตัวแบบวุฒิภาวะในการปรับปรุงความสัมพันธ์
ในการจัดการตลาดดิจิทัลและใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยกลุ่มประชากร คือ ผู้ที่
เคยมีประสบการณ์ในการซื้อสินค้าออนไลน์ และใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 200 คน เพื่อยืนยันผลการศึกษาสาหรับ
ตัวแบบที่พัฒนาขึ้นด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์
ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวทางที่ใช้เป็นระเบียบวิธีวิจัยในการพัฒนาตัวแบบวุฒิภาวะ
ในอดีตจนได้สังเคราะห์เป็นขั้นตอนของการดาเนินงานเพื่อใช้เป็นระเบียบวิธีวิจัยสาหรับการศึกษาในครั้งนี้ โดย
แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
1) การกาหนดขอบเขตของตัวแบบวุฒิภาวะ เป็นการดาเนินงานวิจัยในเชิงคุณภาพ ดาเนินการเพื่อ
กาหนดขอบเขตของตัวแบบวุฒิภาวะเพื่อการปรับปรุงความสัมพันธ์ของลูกค้าในการจัดการตลาดดิจิทัลจากการ
ทบทวนวรรณกรรม และพิจารณาการสร้างตัวแบบจากปัจจัยความสาเร็จ ตัวแปร หรือตัวชี้วัดจากตัวแบบในการ
ทบทวนวรรณกรรม
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2) การออกแบบตัวแบบวุฒิภาวะ เป็นการดาเนินงานวิจัยในเชิงคุณภาพ ดาเนินการเพื่อออกแบบ
ตัวแบบวุฒิภาวะด้วยการกาหนดคุณลักษณะสาคัญที่ใช้ในการประเมินเพื่อระบุถึงระดับวุฒิภาวะที่ใช้เพื่อการพัฒนา
ทั้ง 5 ระดับในตัวแบบ
การจัดตั้งตัวแบบวุฒิภาวะ เป็นการดาเนินงานวิจยั ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยใช้เชิงคุณภาพใน
การระบุรายละเอียดของตัวแบบวุฒิภาวะที่พัฒนาขึ้นด้วยกรอบแนวคิดเพื่อตรวจสอบการออกแบบ
ตัวแบบวุฒิภาวะในเชิงประโยชน์การใช้งานของ Pöppelbuß และ Röglinger ส่วนเชิงปริมาณใช้การตรวจสอบ
ข้อมูลเชิงประจักษ์จากกลุ่มผู้ใช้บริการที่เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยจานวน 200 คน โดยให้กลุ่มตัวอย่างกรอก
แบบสอบถามเพื่อตรวจสอบการรับรู้ที่มีต่อความสามารถในการดาเนินงานด้านการตลาดดิจิทัลของบริษัทที่ทาหน้าที่
เป็นตลาดกลางในการขายสินค้าหรือบริการออนไลน์แห่งหนึ่งในประเทศไทยเพื่อยืนยันในเบื้องต้นถึงความสามารถ
ในการแยกชั้นของการดาเนินงานภายในตัวแบบ ด้วยสถิติพื้นฐานอันได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการกาหนดขอบเขตของตัวแบบวุฒิภาวะ
การตลาดดิจิทัลมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบดิจิทัลกับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของ
บริษัท บริษัทควรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในช่องทางที่หลากหลายเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ยั่งยืน เพื่อพัฒนาไปสู่
จุดที่เหมาะสมที่สุดในการสร้างประสบการณ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้า (Ryan, 2017) จากการทบทวนวรรณกรรมที่ได้
นาเสนอในหัวข้อการตลาดดิจิทัล จุดสัมผัสบริการหลักระหว่างลูกค้าและบริษัทประกอบด้วย 4 จุดสาคัญ ที่แสดงให้
เห็นถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ ได้แก่ 1) การสร้างการรับรู้ในตราสินค้า หรือ Awareness 2)
การสร้างรายชื่อผู้มุ่งหวัง หรือ Lead Generation 3) การซื้อขายจริง หรือ Purchase และ 4) การเปลี่ยนจากลูกค้า
เป็ น กองเชี ย ร์ตราสินค้ า หรื อ Advocacy ซึ่ งความสัม พัน ธ์ ดังกล่าวจะอยู่ ใ นลัก ษณะของการเดิน ทางเพื่อสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและบริษัท จึงนามาใช้ในการกาหนดเป็นมิติที่ใช้ในการประเมินภายใต้ตัวแบบวุฒิภาวะ
ผลการออกแบบตัวแบบวุฒิภาวะ
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเปรียบเทียบตัวแบบวุฒิภาวะที่ได้นาเสนอในส่วนของการทบทวนวรรณกรรม พบว่ามี
แนวทางร่วมที่แสดงให้เห็นถึงทิศทางของการระบุระดับวุฒิภาวะจากตัวแบบวุฒิภาวะโดยทั่วไป พร้อมการเทียบเคียง
คาอธิบายระดับวุฒิภาวะจากตัวแบบวุฒิภาวะที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการตลาดออนไลน์จาก
การทบทวนวรรณกรรม ซึ่งนาไปสู่ คาอธิบายที่ชัดเจนสาหรับการกาหนดระดับวุฒิภาวะที่ใช้เพื่อการปรับปรุ ง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าในการจัดการตลาดดิจิทัล ดังที่นาเสนอในตารางที่ 2 โดยมิติและลักษณะของการดาเนินการ
ในแต่ละระดับวุฒิภาวะสามารถสรุปให้เห็นเป็นภาพรวมได้ดังภาพที่ 1
ตารางที่ 2 คาอธิบายระดับวุฒิภาวะเพื่อการปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าในการจัดการตลาดดิจิทลั
วุฒิภาวะ คาอธิบายระดับ
คาอธิบายระดับวุฒิภาวะโดยเทียบเคียงจากตัวแบบวุฒิภาวะที่
วุฒิภาวะโดยทั่วไป
พัฒนาขึ้นในอดีตจากการทบทวนวรรณกรรรม
ระดับที่ 1 การดาเนินงานจะเป็นแบบ Initial: การดาเนินงานด้านการตลาดดิจิทัลเป็นแบบเฉพาะกิจ เป้าหมาย
เฉพาะกิจ ไม่มีความชัดเจน ของการดาเนินงานด้านการตลาดดิจิทัลยังไม่ชัดเจน ยังไม่มีการเชื่อมโยง
ด้านการบริหารจัดการ
แผนกลยุทธ์ธุรกิจเข้ากับกลยุทธ์ดา้ นการตลาดดิจิทัล
ระดับที่ 2 เริ่มมีการปรับให้การบริหาร
จัดการมีความชัดเจนขึ้น
เช่น มีการกาหนด

Growing: เริ่ ม มี ก ารปรั บ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การมี ค วามชั ด เจนขึ้ น
เป้าหมายของการดาเนินงานด้านการตลาดดิจิทัลถูกระบุอย่างชัดเจน
มีการกาหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน การดาเนินงานด้านการตลาดดิจิทัลได้
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วุฒิภาวะ

คาอธิบายระดับ
วุฒิภาวะโดยทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ
มีการกาหนดวัตถุประสงค์
มีการดาเนินงานที่มี
เสถียรภาพเพิ่มขึ้น
ระดับที่ 3 มีความพยายามที่จะทาให้
กระบวนการที่ดาเนินการอยู่
ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน
เพื่อให้การบริหารจัดการมี
แบบแผนที่ชัดเจนในการ
ปฏิบัติ
ระดับที่ 4 มีการประยุกต์ใช้เครื่องมือ
เชิงปริมาณเพื่อตรวจสอบ
ความสาเร็จจากการ
ดาเนินการด้วยกระบวนการ
ที่เป็นมาตรฐาน

ระดับที่ 5 มีการทบทวนและปรับปรุง
กระบวนการอย่างต่อเนื่อง

คาอธิบายระดับวุฒิภาวะโดยเทียบเคียงจากตัวแบบวุฒิภาวะที่
พัฒนาขึ้นในอดีตจากการทบทวนวรรณกรรรม
บรรลุ ต ามเป้ า หมายในบางส่ ว น มี ง านบางส่ ว นที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ความสามารถในการทาซ้าได้ มี การเชื่อมโยงกลยุทธ์ทางธุรกิจเข้า กั บ
กลยุทธ์ด้านการตลาดดิจิทัลในบางส่วน แต่อาจจะยังไม่มีการเชื่อมโยงที่
ชัดเจนทั้งหมด
Established: กระบวนการดาเนินงานการตลาดดิจิทัลอยู่ในรูปแบบที่
เป็นมาตรฐาน ความสาเร็จจากการดาเนินงานเกิดขึ้นอย่างชัดเจน เช่น
การเข้ า ถึ งกลุ่ ม ลู ก ค้า ที่ เ พิ่ มขึ้ น การที่ บ ริ ษั ท สามารถสร้า งยอดขายได้
เพิ่มขึ้น และความสาเร็จในอดีตสามารถทาซ้าได้ กลยุทธ์ทางธุรกิจและ
กลยุทธ์ด้านการตลาดดิจิทัลเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน มีการสร้างแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีให้กับการดาเนินงานด้านการตลาดดิจิทัลในบริษัท
Perceptive : มีการประยุกต์ใช้กระบวนการทางสถิติ เข้ามาตรวจสอบ
การดาเนินงานด้านการตลาดดิจิทัล และพัฒนาไปจนถึงขั้นค้นหาความ
เข้ า ใจใหม่ ๆ ที่ ไ ด้ จ ากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สามารถตอบสนองความ
ต้องการใหม่ๆ ให้กับลูกค้าได้ สามารถสร้างคุณค่าใหม่ๆ ที่บริษัทไม่เคย
สร้างมาก่อนได้จากความเข้าใจอันลึกซึ้งเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าของบริษัท
โดยบริษัทอาจมีการริเริ่มบางอย่างที่ต้องสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร
ทางธุรกิจในระดับนี้
Optimized: การเข้าใจข้อมูลลูกค้าอย่างลึกซึ้งในระดับที่ 4 นาไปสู่การ
สร้ า งบริ ก ารในรู ป แบบใหม่ ๆ ให้ กั บ ลู ก ค้ า และบริ ษั ท มี ก ารสร้ า ง
กระบวนการบางอย่างที่เป็นความร่วมมือร่วมกับพันธมิตรอย่างชัดเจน
บริษัทสามารถรักษามาตรฐานในการดาเนินงานธุรกิจแบบเดิมได้เป็น
อย่างดี พร้อมทั้งสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้าผ่านแนวคิดธุรกิจ
ใหม่ ๆ บริ ษั ท ก้ า วไปสู่ อ งค์ ก รที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยความคิ ด สร้ า งสรรค์ มี ก าร
พัฒนานวัตกรรมที่เอื้อต่อการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่อง
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ภาพที่ 1 กรอบการดาเนินงานและคาอธิบายโดยทั่วไปในแต่ละมิติของตัวแบบวุฒิภาวะ

ผลการจัดตั้งตัวแบบโดยใช้กรอบการตรวจสอบการออกแบบตัวแบบวุฒิภาวะในการดาเนินการ
กรอบการออกแบบตัวแบบวุฒิภาวะที่นาเสนอในตารางที่ 1 ในส่วนของการทบทวนวรรณกรรม ช่วยทาให้
ผู้วิจัยสามารถระบุรายละเอียดเพื่ออธิบายผลการจัดตั้งของตัวแบบวุฒิภาวะที่พัฒนาขึ้นได้ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 รายละเอียดของตัวแบบวุฒิภาวะสาหรับการปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าในการจัดการตลาดดิจิทัล
กลุ่ม
รายละเอียดของการออกแบบ
1. หลักการ
ออกแบบขัน้
พื้นฐาน

1.1

ข้อมูลพื้นฐาน
- ข้อกาหนดเบื้องต้นในการใช้งาน: บริษัทที่ต้องการประยุกต์ใช้ตัวแบบวุฒิภาวะ
สาหรับการปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าในการจัดการตลาดดิจิทัลต้องมีความ
คาดหวังที่จะสร้างประสบการณ์ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในช่องทางที่
หลากหลายเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ยั่งยืน
- วัตถุประสงค์ในการใช้งาน: ตัวแบบวุฒิภาวะสาหรับการปรับปรุงความสัมพันธ์
กับลูกค้าในการจัดการตลาดดิจิทัลถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแสดงระดับการพัฒนาของ
บริษัทในการดาเนินงานด้านการตลาดดิจิทัล
- กลุ่มเป้าหมายในการใช้งาน: ผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างการดาเนินงานด้าน
การตลาดดิจิทัลให้เป็นส่วนหนึ่งในการดาเนินงานของธุรกิจ
- ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ: บุคลากรในบริษัท ผู้ที่คาดหวังจะเป็น
ลูกค้า ลูกค้า และองค์กรภายนอกอื่นๆ ที่มีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับบริษัท
- ความแตกต่างจากตัวแบบวุฒิภาวะที่ข้องเกี่ยวกัน: ตัวแบบวุฒิภาวะที่พัฒนาขึ้น
แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนของการพัฒนาสาหรับการดาเนินงานด้านการตลาดดิจิทัล
- กระบวนการออกแบบ: อ้างอิงจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบตัวแบบ
วุฒิภาวะ ดังที่นาเสนอในส่วนของระเบียบวิธีวิจัย
- ขอบเขตของการตรวจสอบเชิงประจักษ์: มีการตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์จาก
กลุ่ ม ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารที่ เ ป็ น นั ก ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย จ านวน 200 คน โดยให้ ก ลุ่ ม
ตัวอย่างกรอกแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบการรับรู้ที่มีต่อความสามารถในการ
ดาเนินงานด้านการตลาดดิจิทัลของบริษัทที่ทาหน้าที่เป็นตลาดกลางในการขาย
สินค้าหรือบริการออนไลน์แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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กลุ่ม

รายละเอียดของการออกแบบ
1.2

1.3

1.4

2. หลักการ
ออกแบบสาหรับ
ตัวแบบวุฒิภาวะ

2.1

คาจากัดความที่ใช้ในการดาเนินการภายใต้ตัวแบบวุฒิภาวะ
- การกาหนดวุฒิภาวะและมิติของตัวแบบวุฒิภาวะ: กาหนดให้มี 4 มิติ ดังภาพที่
1 ในการประเมินระดับวุฒิภาวะที่กาหนดตามกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ของ
ลู ก ค้ า ในการตลาดดิ จิ ทั ล โดยมิ ติ ทั้ ง 4 สามารถมี กิ จ กรรมที่ เ ชื่ อ มโยงในการ
ดาเนินงานเพื่อยกระดับระดับวุฒิภาวะได้ โดยคาอธิบายลักษณะของการยกระดับ
การดาเนินงานของตัวแบบในภาพรวมได้นาเสนอในตารางที่ 2
- ระดับวุฒิภาวะและเส้นทางของการพัฒนาในตัวแบบ: ระดับวุฒิภาวะเพื่อการ
ยกระดับการพัฒนาในตัวแบบได้กาหนดไว้ในตารางที่ 2 มีการระบุคาอธิบายอย่าง
ระมั ด ระวั ง พร้ อ มระบุ เ ส้ น ทางของระดั บ วุ ฒิ ภ าวะให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์หลักของการดาเนินงานด้านการตลาดดิจิทัล
- รายละเอียดของระดับการพัฒนาในตัวแบบ: รายละเอียดของระดับวุฒิภาวะได้
แสดงไว้ดังตารางที่ 2
- รากฐานทางทฤษฎี ที่ ส นั บ สนุ น รวมถึ ง โอกาสในการพั ฒนาและข้ อ จ ากั ด :
ตัวแบบวุฒิภาวะสาหรับการปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าในการจัดการตลาด
ดิจิทัลได้พัฒนาขึ้นมาจากแนวคิดในการออกแบบตัวแบบวุฒิภาวะในอดีต โดยมี
การระบุ มิติในการประเมิน และระดับการพัฒนาให้สอดคล้องกับการดาเนินงาน
ในบริบทของการตลาดดิจิทัล ซึ่งการนาเสนอตัวแบบในงานวิจัยนี้เป็นขั้นตอนการ
ดาเนินงานเพื่อสร้างรากฐานในเชิงทฤษฎีให้กับตัวแบบ สาหรับการดาเนินงาน
ในทางปฏิบัตินั้น ผู้วิจัยเอง หรือนักวิจัยท่านอื่น สามารถดาเนินการประยุกต์ใช้
ตัวแบบที่พัฒนาขึ้นนี้ในบริบทจริงเพื่อทาการตรวจสอบ และปรับปรุงตัวแบบให้
สามารถอธิบายการดาเนินงานในบริบทของการจัดการตลาดดิจิทัลให้ดีขึ้นได้ตาม
ความเหมาะสม
การขยายความในค าจากั ดความของตั วแบบที่ สัมพั นธ์กั บการใช้งานสาหรับ
ขอบเขตการตรวจสอบที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ ตั ว แบบ: โดยทั่ ว ไปตั ว แบบวุ ฒิ ภ าวะ
ถู ก พั ฒ นาขึ้ น ในบริ บ ทเฉพาะเพื่ อ สร้ า งความส าเร็ จ ในการด าเนิ น งานในบริ บ ท
ที่ต้องการ ตัวแบบที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัยนี้จึงตอบสนองต่อการพัฒนาการดาเนินงาน
ด้านการตลาดดิจิทัลให้ไปสู่ความสาเร็จที่ยั่งยืน คาจากัดความและสิ่งที่นาเสนอใน
ตัวแบบจึงสอดคล้องเฉพาะในบริบทของการดาเนินงานด้านการตลาดดิจิทัลเท่านั้น
เอกสารขยายความในลักษณะที่มุ่ง เน้น เพื่ อสร้า งความเข้ า ใจเพิ่ม เติมส าหรั บ
ตัวแบบให้กับกลุ่มเป้าหมาย: จะได้มีการดาเนินการในอนาคตเมื่อมีการประยุกต์ใช้
ตัวแบบวุฒิภาวะที่พัฒนาขึ้นนี้ในบริบทจริง
เกณฑ์ประเมิน สาหรับแต่ละระดับวุฒิภาวะและความชัดเจนในการแบ่งระดับ
สาหรับตัวแบบวุฒิภาวะ: ตัวแบบวุฒิภาวะที่พัฒนาขึ้นมีการแบ่งระดับตามแนวคิด
ทฤษฎีพื้นฐาน ส่วนเกณฑ์ประเมินสาหรับระดับวุฒิภาวะที่ชัดเจนจะถูกพัฒนาขึ้นใน
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กลุ่ม
ที่ใช้ในการ
ประเมินสถานะ
ปัจจุบนั

3) หลักการ
ออกแบบสาหรับ
ตัวแบบวุฒิภาวะ
ที่ใช้การประเมิน
และแสดงถึง
วิธีการในการ
บรรลุระดับวุฒิ
ภาวะที่ต้องการ

รายละเอียดของการออกแบบ
อนาคต ในเบื้องต้นได้มีการยืนยันความสามารถในการแยกชั้นของตัวแบบวุฒิภาวะ
ด้วยแบบสอบถามจานวน 200 ชุด จากกลุ่มตัวอย่าง
2.2

3.1

วิธีการประเมินสาหรับกลุ่มเป้าหมาย ผลการประเมินจากตัวแบบวุฒิภาวะ ควรมี
ความถู ก ต้ อ ง แม่ น ย า และสามารถทาซ้ าได้ ซึ่ งควรมี แ นวทางส าหรับ การตรวจ
ประเมินดังนี้
- รูปแบบขั้นตอนในการประเมิน : ในเบื้องต้น บริษัทสามารถประยุกต์ใช้ตัวแบบ
วุฒิภาวะสาหรับการปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าในการจัดการตลาดดิจิทัล ที่
พัฒนาขึ้น ในการเทียบเคียงกิจกรรมที่แสดงถึงความเข้มข้นในการดาเนินงานว่า
เข้าใกล้ลักษณะของการวิวัฒน์ที่กาหนดไว้ในระดับใดของตัวแบบ
- หลักเกณฑ์ที่เป็นคาแนะนาสาหรับการประเมิน : หลักเกณฑ์หรือคาแนะนาที่
กาหนดไว้ภายในตัวแบบวุฒิภาวะสาหรับการปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าใน
การจัดการตลาดดิจิทัล ในปัจจุบันจะดาเนินการจากการเทียบเคียงระดับความ
เข้มข้นของกิจกรรมที่บริษัททาได้ในแต่ละระดับของการพัฒนา สาหรับเกณฑ์
ประเมิ น และคาแนะน าจะชั ด เจนขึ้ นเมื่อ ได้มีข้ อ มู ลการตรวจสอบจากผลการ
ดาเนินงานเชิงประจักษ์สาหรับการทดสอบภายใต้บริบทจริงในอนาคต
- คาแนะนาเกี่ยวกับการปรับและการกาหนดค่าของเกณฑ์ ประเมิน: เนื่องจาก
ขอบเขตของงานวิจัยนี้จากัดอยู่เพียงการพัฒนาตัวแบบวุฒิภาวะขึ้นมาใหม่ จึงยัง
ไม่ได้ดาเนินการเพื่อประเมินในสภาพการดาเนินงานจริงการปรับและการกาหนค่า
เกณฑ์ประเมินจึงเป็นการดาเนินงานที่สืบเนื่องไปสู่งานวิจัยในอนาคต
- ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญจากผลการประเมินก่อนหน้านี้ : เช่นเดียวกับข้อแนะนา
เกี่ยวกับการปรับและการกาหนดค่าของเกณฑ์ประเมิน ความรู้ของผู้ เชี่ยวชาญ
จากผลการประเมินก่อนหน้านี้ จึงเป็นการดาเนินงานที่สืบเนื่องไปยังงานวิจัยใน
อนาคต
การปรับปรุงสาหรับแต่ละระดับวุฒิภาวะและระดับความละเอียด: ยังไม่ได้ระบุ
ชัดเจนในตัวแบบที่พัฒนาขึ้น นาไปสู่การพัฒนางานวิจัยในอนาคต

3.2

การตัดสินใจที่มีความยืดหยุ่นต่อการเลือกมาตรการปรับปรุง: ยังไม่ได้ระบุชัดเจน
ในตัวแบบที่พัฒนาขึ้น นาไปสู่การพัฒนางานวิจัยในอนาคต

3.3

วิธี ก ารตั ดสิ น ใจเชิ ง กลุ่ ม เป้ า หมาย: ยั งไม่ ไ ด้ ร ะบุ ชัด เจนในตั ว แบบที่ พั ฒ นาขึ้น
นาไปสู่การพัฒนางานวิจัยในอนาคต

ในส่ ว นของการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ ผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น การพั ฒ นาชุ ด ค าถามเพื่ อ ตรวจสอบการรั บ รู้ ที่ มี ต่ อ
ความสามารถในการดาเนินงานด้านการตลาดดิจิทัล ของบริษัทที่ทาหน้าที่เป็นตลาดกลางในการขายสินค้าหรือ
บริการออนไลน์แห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยมีข้อคาถามทั้งสิ้น 20 ข้อ เป็นข้อคาถามที่เกี่ยวกับความสามารถด้าน
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การตลาดดิจิทัลในวุฒิภาวะระดับที่ 2 จานวน 4 ข้อ คาถามสาหรับความสามารถในวุฒิภาวะระดับที่ 3 จานวน 7
ข้อ คาถามสาหรับความสามารถในวุฒิภาวะระดับที่ 4 จานวน 5 ข้อ และคาถามสาหรับความสามารถในวุฒิภาวะ
ระดับที่ 5 จานวน 4 ข้อ ซึ่งผลสารวจที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มนักศึกษาจานวน 200 ชุด สามารถแสดง
ได้ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการรับรู้ของผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 200 คน ที่มีต่อความสามารถในการดาเนินงานด้านดิจิทัล
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
ข้อคาถาม
มาตรฐาน
(Mean)
(S.D.)
ความสามารถในวุฒิภาวะระดับที่ 2
- การประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ มีความชัดเจน เข้าถึงได้ง่าย

4.23

0.59

- วิธีการเก็บข้อมูลรายชื่อลูกค้าในช่องทางต่างๆ ถูกแสดงไว้อย่างชัดเจน เข้าใจได้ง่าย

4.10

0.64

- การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น มีความชัดเจน เข้าใจได้ง่าย

4.07

0.75

- ความชัดเจนในการดาเนินการเกี่ยวกับผู้ที่เข้ามา Like Comment Share ใน
ช่องทาง Social Media ของบริษัท
คะแนนเฉลี่ยของการดาเนินงานภาพรวมสาหรับความสามารถในวุฒิภาวะระดับที่ 2

3.87

0.82

4.06

0.70

- มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการดูแลลูกค้าในช่องทางต่างๆ

3.85

0.73

- การประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ มีประสิทธิภาพ ข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์ตรงกับ
ความต้องการของผู้ซื้อ
- การเก็บข้อมูลรายชื่อลูกค้ามีประสิทธิภาพ ลูกค้าได้รับส่วนลดที่น่าพึงพอใจและ
ตรงกับความต้องการเฉพาะบุคคลของลูกค้า
- การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐาน
และมีความน่าเชื่อถือ
- ผู้ที่กด Like Comment Share ในช่องทาง Social Media ได้ผลตอบรับที่
น่าพึงพอใจ เช่น ได้รับส่วนลดเพิ่มมากขึ้น
- การดาเนินงานด้านการตลาดออนไลน์ในภาพรวมเป็นที่น่าพึงพอใจ

3.88

0.66

3.73

0.68

3.65

0.76

3.65

0.77

3.62

0.82

- กระบวนการในการประชาสัมพันธ์เป็นมาตรฐาน เป็นการปฏิบัติทดี่ ี
มีความน่าเชื่อถือ
คะแนนเฉลี่ยของการดาเนินงานภาพรวมสาหรับความสามารถในวุฒิภาวะระดับที่ 3

3.77

0.66

3.73

0.72

3.51

0.84

ความสามารถในวุฒิภาวะระดับที่ 3

ความสามารถในวุฒิภาวะระดับที่ 4
- มีการนาเสนอผลิตภัณฑ์ทสี่ ร้างคุณค่าใหม่ๆ ให้กับผู้ซื้อ โดยผลิตภัณฑ์เหล่านั้น
มีความน่าสนใจและตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ
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ข้อคาถาม
- มีกระบวนการในการเก็บข้อมูลของผู้ซื้อที่สามารถสร้างคุณค่าใหม่ๆ ที่น่าสนใจและ
ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อได้
- ได้สร้างกระบวนการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ที่นา่ สนใจ
สร้างคุณค่าใหม่ๆ และตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ
- มีการร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ สามารถดึงดูด
ความต้องการของผู้ซื้อได้
- มีการสร้างความมีส่วนร่วมที่สามารถดึงดูดให้ลูกค้า เกิดความอยากที่จะซื้อซ้า
ในผลิตภัณฑ์ได้
คะแนนเฉลี่ยของการดาเนินงานภาพรวมสาหรับความสามารถในวุฒิภาวะระดับที่ 4

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(Mean)
(S.D.)
3.39
0.94
3.53

0.73

3.33

0.89

3.36

1.06

3.42

0.89

- มีการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ หรือบริการใหม่ๆ ที่เป็นที่น่าดึงดูดใจแก่ลูกค้า

3.06

1.09

- มีการสร้างกิจกรรมที่น่าดึงดูดใจเพื่อตอบแทนผู้สนับสนุนตราสินค้า

3.02

1.09

- ผู้สนับสนุนแบรนด์ ได้รับประสบการณ์ที่ดจี ากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากบริษัท

3.25

0.96

- ท่านเห็นว่าผู้ที่มสี ่วนร่วมในการสนับสนุนแบรนด์ มีความต้องการที่จะ Like
Comment Share ให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง
คะแนนเฉลี่ยของการดาเนินงานภาพรวมสาหรับความสามารถในวุฒิภาวะระดับที่ 5

3.09

0.92

3.10

1.01

ความสามารถในวุฒิภาวะระดับที่ 5

ผลสารวจจากแบบสอบถามในภาพรวมแสดงให้เห็นถึงการประเมินที่มีความเป็นลาดับชั้นจาก 2 ถึง 5 ซึ่งมี
การแยกชั้นของการดาเนินการภายในตัวแบบที่สังเกตได้ โดยคะแนนเฉลี่ยของการดาเนินงานของความสามารถใน
วุฒิภาวะระดับที่ 2 มีค่าเฉลี่ยในระดับสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยในชั้นอื่นๆ ที่ 4.06 (S.D. 0.7) คะแนนเฉสี่ย
ของการดาเนินงานในระดับที่ 3 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.73 (S.D. 0.72) คะแนนเฉลี่ยของการดาเนินงานในระดับที่ 4 มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.42 (S.D. 0.89) สุดท้ายคือคะแนนเฉลี่ยของการดาเนินงานในระดับที่ 5 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.10 (S.D.
1.01) การดาเนินงานในระดับที่ 5 ถือว่าได้รับคะแนนประเมินในระดับต่าสุดเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยในชั้นอื่นๆ
สรุปและอภิปรายผล
การดาเนินงานวิจัยในครั้งนี้ได้ใช้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลแบบผสมผสาน เพื่อสังเคราะห์และยืนยัน
ความเหมาะสมของความสามารถในการแบ่งระดับชั้นด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ของตัวแบบวุฒิภาวะสาหรับการ
ปรับปรุงความสั มพันธ์ในการจัดการตลาดดิจิทัล โดยมีการดาเนินการวิจัยใน 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การกาหนด
ขอบเขต 2) การออกแบบ และ 3) การจัดตั้ง ซึ่งผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าตัวแบบวุฒิภาวะที่พัฒนาขึ้นมีขอบเขต
เพื่ออธิบายถึงการปรับปรุงกระบวนการในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริ ษัทในการดาเนินงานด้านการ
จัดการตลาดดิจิทัล โดยแบ่งระดับของการปรับปรุงการดาเนินงานออกเป็น 5 ระดับ และมิติของการปรับปรุงเป็น 4
มิติ ได้แก่ 1) การสร้างการรับรู้ในตราสินค้า 2) การสร้างรายชื่อผู้มุ่งหวัง 3) การซื้อขาย และ 4) การเปลี่ยนจาก
ลูกค้าเป็นกองเชียร์ตราสินค้า โดยมิติทั้ง 4 สามารถมีกิจกรรมที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับระดับวุฒิภาวะได้
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การระบุรายละเอียดของตัวแบบวุฒิภาวะที่ดาเนินการตามขั้นตอนที่ 3 ของงานวิจัย โดยใช้กรอบแนวคิด
เพื่อตรวจสอบการออกแบบตัวแบบวุฒิภาวะในเชิงประโยชน์การใช้งาน ของ Pöppelbuß และ Röglinger ช่วยให้
ผู้วิจัยอภิปรายสรุปได้ว่าแนวคิดของตัวแบบวุฒิภาวะเพื่อการปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าในการจัดการตลาด
ดิจิทัลที่นาเสนอในงานวิจัยนี้ยังเป็นเพียงแนวคิดริเริ่มที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาตัวแบบวุฒิภาวะที่ใช้ดาเนินงานใน
บริบทของการปรับปรุงความสัมพั นธ์กับลูกค้าในการจัดการตลาดดิจิทัล ผู้วิจัยจึงสามารถระบุรายละเอียดของ
การออกแบบที่ชัดเจนได้เฉพาะในส่วนแรก ที่เรียกว่าส่วนของหลักการออกแบบขั้นพื้นฐานเท่านั้น ส่วนการระบุ
รายละเอียดในส่วนที่สองและสาม อันได้แก่ ส่วนของหลักการออกแบบสาหรับตัวแบบวุฒิภาวะที่ใช้ในการประเมิน
สถานะปั จ จุ บั น และส่ ว นของหลั ก การออกแบบสาหรับ ตัว แบบวุฒิ ภ าวะที่ ใ ช้ ก ารประเมิ น และแสดงถึ งวิ ธีการ
ในการบรรลุระดับวุฒิภาวะที่ต้องการ ตามลาดับนั้น ผู้วิจัยยังไม่สามารถระบุรายละเอียดของการดาเนินงานได้อย่าง
ชัดเจน จึงนาไปสู่การพัฒนาที่สืบเนื่องไปยังการปรับปรุ งตัวแบบวุฒิภาวะที่พัฒนาขึ้นนี้ในอนาคตต่อไป และเมื่อ
พิจารณาตามแนวคิดของการพัฒนาตัวแบบวุฒิภาวะของ De Bruin et al. (2005) ที่มีอยู่ 6 ขั้นตอน การดาเนินงาน
วิจัยนี้ได้ดาเนินการเพียง 3 ขั้นตอนแรก อันได้แก่ 1) การกาหนดขอบเขต 2) การออกแบบ 3) การจัดตั้ง ยังคงมี
ความจาเป็นที่ต้องปรับปรุงตัวแบบให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยการดาเนินการตามขั้นตอนที่เหลืออีก 3 ขั้นตอน อันได้แก่
4) การทดสอบ 5) การนาไปใช้ และ 6) การดูแลรักษา ต่อไปในอนาคต
ผลสารวจจากข้อมูลเชิงประจักษ์ที่นาเสนอในตารางที่ 4 ยืนยันในเบื้องต้นถึงความสามารถในการแยกชั้น
ของการดาเนินงานภายในตัวแบบวุฒิภาวะตามการรับรูข้ องผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตามควรได้มีการใช้กระบวนการวิจยั
เพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในการแยกชั้นของการดาเนินงานภายในตัวแบบวุฒิภาวะอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ เช่น การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) รวมถึงการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อให้ได้
ข้อสรุปความคิดเห็นของกลุ่มคน และผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อทดสอบความเที่ยงตรงในการใช้
งานตัวแบบได้มากขึ้น ดังที่ปรากฏในงานวิจัยของ Sukrat & Papasratorn (2018) ที่มีการใช้การสนทนากลุ่มเพื่อ
กาหนดคาจากัดความและคาอธิบายที่ใช้ในการระบุรายละเอียดของการพัฒนาภายในระดับชั้นต่างๆ ของตัวแบบ
วุฒิภาวะ
การนาไปใช้ประโยชน์ และข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยในอนาคต
ประโยชน์เชิงทฤษฎี
การนาเสนอตัวแบบในงานวิจัยนี้เป็นการดาเนินงานที่เป็นประโยชน์เพื่อการสร้างรากฐานในเชิงทฤษฎี
ให้กับตัวแบบ โดยในเบื้องต้น บริษัทที่ต้องการสร้างการดาเนินงานด้านการตลาดดิจิทัลสามารถประยุกต์ใช้ตัวแบบ
วุฒิภาวะสาหรับการปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าในการจัดการตลาดดิจิทัล ที่พัฒนาขึ้นนี้ ด้วยการเทียบเคียง
กิจกรรมที่แสดงถึงความเข้มข้นในการดาเนินงานว่าเข้าใกล้ลักษณะของการพัฒนาที่กาหนดไว้ในระดับใดของตัวแบบ
สาหรับการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ การนาไปใช้ และการดูแลรักษาตัวแบบนั้น ผู้วิจัยเอง หรือนักวิจัย
ท่านอื่นสามารถดาเนินการประยุกต์ใช้ตั วแบบที่พัฒนาขึ้นนี้เพื่อทาการตรวจสอบและปรับปรุงตัวแบบให้สามารถ
อธิบายการดาเนินงานในบริบทของการจัดการตลาดดิจิทัลให้ดีขึ้นได้ตามความเหมาะสม
ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยในอนาคต
การทดสอบเพื่อชี้ให้เห็นการดาเนินงานในสถานการณ์จริงของตัวแบบวุฒิภาวะ ถือเป็นประเด็นสาคัญที่จะ
ทาให้ตัวแบบวุฒิภาวะเป็นที่นิยมและใช้งานอย่างแพร่หลาย งานวิจัยในอนาคตจึงควรมุ่งเน้นไปที่การทดสอบและ
ปรับปรุงตัวแบบเพื่อใช้งานในบริบทจริง โดยอาจมีการใช้กระบวนการที่งานวิจัยในอดีตได้นาเสนอ เช่น การใช้การ
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วิเคราะห์องค์ประกอบ และการสนทนากลุ่มเพื่อมาประยุกต์ใ ช้ในการทดสอบความแม่นยา และการยอมรับใน
ตัวแบบให้ได้มากยิ่งขึ้นในอนาคต
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