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การวิจัยนีมี้วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตุของศกัยภาพทุนมนุษย ์
ความสามารถเชิงพลวัต และความสามารถทางการแข่งขันของผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ไทย และเพื่อจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และ
ความสามารถเชิงพลวตั เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
การวิจยัครัง้นีใ้ชท้ัง้แนวทางวิจยัเชิงปรมิาณและแนวทางเชิงคณุภาพ กลุม่ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั
เชิงปรมิาณคือผูป้ระกอบการธุรกิจในอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรใ์นประเทศไทย จ านวน 300 ราย โดย
ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งกลุ่ม การเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใช้แบบสอบถาม และการวิเคราะห์
ขอ้มลูดว้ยการวิเคราะหส์มการโครงสรา้ง ส่วนการวิจยัเชิงคณุภาพไดท้ าการสมัภาษณเ์ชิงลึกกบั
ผูป้ระกอบการธุรกิจในอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย จ านวน 8 ราย รวมทัง้การสนทนากลุม่ผูเ้ช่ียวชาญ
ในอตุสาหกรรมซอฟตแ์วร ์จ านวน 7 ราย และวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยการวิเคราะหเ์นือ้หา 

ผลการวิจยัพบว่าการพฒันาแบบจ าลองความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของศกัยภาพทนุมนษุย ์
และความสามารถเชิงพลวตัของผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย มีความสอดคลอ้ง

กบัขอ้มลูเชิงประจกัษอ์ยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรบัได ้(2=19.13, df=15, Relative 2=1.28,              p-
value=0.208, RMSEA=0.03, SRMR=0.013, CN=466.576, GFI=0.987, AGFI=0.954)    ผล
การทดสอบสมมติฐานพบว่าศกัยภาพทุนมนุษยส์่งอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความสามารถเชิง
พลวัต และส่งอิทธิพลทางออ้มต่อความสามารถการแข่งขัน รวมทั้งความสามารถเชิงพลวตัส่ง
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความสามารถการแข่งขนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 โดยตวัแปร
ทั้งหมดร่วมกันท านายผลความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการ ไดร้อ้ยละ 68.4 
นอกจากนี้ การจัดท าแนวทางเสริมสรา้งความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจซอฟต์แวรมี์
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ขอ้เสนอแนะใหส้ถานประกอบการมุ่งเนน้การพฒันาศกัยภาพทุนมนุษยใ์นดา้นทุนทางปัญญา 
ความสามารถเชิงพลวัตในด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและห่วงโซ่คุณค่า และ
ความสามารถในการแข่งขันในดา้นการสรา้งความแตกต่างและการพัฒนานวัตกรรมใหม่ใน
ผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการ รวมทัง้ควรไดก้ารสนบัสนนุเพื่อยกระดบัความสามารถเหนือคู่แข่งขนั
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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The objectives of this research were to study the causal relationship of human 
capital potential, dynamic capability and competitiveness capability of enterprises in Thai 
software industries for enhancing competitiveness capability and to develop the 
suggestions to strengthen human capital potential, dynamic capability and 
competitiveness capability of enterprises in Thai software industries for enhancing 
competitiveness capability in the ASEAN economic community. This research was 
conducted with the quantitative and qualitative research. For the quantitative research, 
cluster random sampling from 300 enterprises in the software industry were employed. A 
questionnaire was used to collect data and a structural equation model analysis was 
applied for the data analysis. However, for the qualitative research, in-depth interviewing 
of 8 entrepreneurs and focus group discussion of 7 experts were adopted and content 
analysis was used for the data analysis. 

The research results found that the causal relationship model of human capital 
potential, dynamic capability and competitiveness capability of enterprises in Thai 
software industries for enhancing competitiveness capability was consistent with 

empirical data at the acceptable level (2=19.13, df=15, Relative 2=1.28,                   p-
value=0.208, RMSEA=0.03, SRMR=0.013, CN=466.576, GFI=0.987, AGFI=0.954). The 
results of hypothesis testing shown that human capital potential had positive direct 
affected on dynamic capability and had indirect affected on competitiveness capability. 
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Moreover, dynamic capability had positive direct affected on competitiveness capability 
and all variables predicted the competitiveness capability of software enterprises at 68.4 
percent with the significant level of 0.01. In addition, the development of the competitive 
advantage of software enterprises has suggested that software businesses should focus 
on the development of human capital potential in the field of intellectual capital and 
dynamic capabilities of networking, collaboration, and the value chain. Moreover, software 
businesses should develop the ability to compete in differentiating and new innovations 
in products and processes, and also be supported to enhance their competency in the 
AEC. 
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