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บทที ่2 

วรรณกรรมและงานวจิัยทีเ่กี่ยวข้อง 
 

การศกึษาวิจยัเร่ือง “ศกัยภาพทนุมนุษย ์และความสามารถเชิงพลวตัของผูป้ระกอบการ

ในอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน” ผูวิ้จยัไดศ้กึษาแนวคดิ ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือนาํมากาํหนดกรอบแนวคิด

และสมมตฐิานการวิจยั มีเนือ้หาตามลาํดบัหวัขอ้ ตอ่ไปนี ้

1. บรบิทเก่ียวกบัอตุสาหกรรมซอฟตแ์วร ์

2. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัทนุมนษุย ์

3. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัความสามารถเชิงพลวตั 

4. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัความสามารถในการแขง่ขนั 

5. การพฒันาแบบจาํลองสมการโครงสรา้งเชิงเหตขุองความสามารถในการแขง่ขนั   

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมในประเด็นดงักล่าวอย่างละเอียด จะมีประโยชนต์่อ

การพัฒนาแบบจาํลองการวัด (measurement model) ของตวัแปรท่ีทาํการศึกษา ตลอดจนนาํ

องคค์วามรูม้าใช้ในการเช่ือมโยงความสมัพันธร์ะหว่างตัวแปรแฝง หรือแบบจาํลองโครงสร้าง 

(structural model) รายละเอียดมีดงันี ้

 

2.1  บริบทเกี่ยวกับอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร ์

การศึกษาบริบทเก่ียวกบัอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร ์มีจุดมุ่งหมายเพ่ือใหท้ราบสภาพการณ์

ของธุรกิจในอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย  และอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรใ์นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน  รวมทัง้ความพรอ้มของบคุลากรดา้นซอฟตแ์วร ์และคณุภาพของบคุลากรดา้นซอฟตแ์วร ์ 

เพ่ือท่ีจะเช่ือมโยงไปยังตัวแปรต่างๆ ท่ีทาํการศึกษาในการวิจัยนี ้ได้แก่ ศักยภาพทุนมนุษย์  

ความสามารถเชิงพลวตั  และความสามารถในการแขง่ขนั มีรายละเอียดดงันี ้

ซอฟตแ์วร ์(software) หรือ ส่วนชุดคาํสั่ ง เป็นส่วนของระบบคอมพิวเตอรท่ี์ใช้ในการ

จดัเก็บและประมวลผลขอ้มลู ซอฟตแ์วรน์ัน้นอกจากจะสามารถใชง้านบนคอมพิวเตอรไ์ดแ้ลว้ ยงั

สามารถใชง้านบนเคร่ืองใช้ หรืออุปกรณ์อ่ืน เช่น โทรศัพทมื์อถือ หรือหุ่นยนตใ์นโรงงาน หรือ

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าตา่ง ๆ (Valacich et al., 2017, p. 12) 
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ซอฟตแ์วร  ์หมายถึงชุดคาํสั่ งหรือโปรแกรมท่ีควบคุมฮาร์ดแวร  ์และถูกเรียกใช้โดย

คอมพิวเตอรส์าํหรับทาํงานตามฟังก์ชั่นหรืองานเฉพาะ เพ่ือผลิตข้อมูลหรือผลลัพธ์ท่ีตอ้งการ 

(Shelly & Rosenblatt, 2014, p. 8) 

ซอฟต์แวร์ หมายถึงชุดของคําสั่ ง ท่ีควบคุมการทํางานของคอมพิวเตอร์ และการ

ประมวลผลระบบสารสนเทศท่ีออกแบบสาํหรบัแกปั้ญหาขององคก์ร (Laudon & Laudon, 2014, 

p. 16) 

ซอฟตแ์วร ์หมายถึงโปรแกรมตา่งๆท่ีใชเ้พ่ือสั่งการใหค้อมพิวเตอรแ์ละอปุกรณท่ี์เก่ียวขอ้ง 

ทาํงานตามท่ีตอ้งการ (Bourgeois, 2014, p. 6) 

ซอฟตแ์วร ์(software) หมายถึงชุดคาํสั่งหรือโปรแกรมท่ีใชส้ั่งงานใหค้อมพิวเตอรท์าํงาน 

ซอฟตแ์วร ์องคป์ระกอบของซอฟตแ์วรไ์ม่ไดมี้แตเ่พียงชดุคาํสั่ง แตย่งัรวมถึงเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ซอฟตแ์วร ์การบาํรุงรกัษา ความนา่เช่ือถือ การรกัษาความปลอดภยั ประสิทธิภาพ และการยอมรบั

ไปใชง้าน (Sommerville, 2011, p. 24) 

จากความหมายขา้งตน้ ซอฟตแ์วร ์จึงหมายถึงลาํดบัขัน้ตอนการทาํงานท่ีเขียนขึน้ดว้ย

คาํสั่งของคอมพิวเตอร ์คาํสั่งเหล่านีเ้รียงกนัเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร ์เพ่ือสั่งการใหค้อมพิวเตอร์

และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องทาํงานตามท่ีต้องการ รวมทั้งการประมวลผลของระบบสารสนเทศท่ี

ออกแบบตามความต้องการของผู้ใช้งานสําหรับแก้ปัญหาการปฏิบัติงานขององค์กรให้มี

ประสิทธิภาพ มีความน่าเช่ือถือ และมีความปลอดภัยมากขึน้ โดยจะตอ้งมีการบาํรุงรกัษาใหใ้ช้

งานไดแ้ละเป็นท่ียอมรบัของผูใ้ชง้าน จากท่ีทราบมาแลว้ว่าคอมพิวเตอรท์าํงานตามคาํสั่ง การ

ทาํงานพืน้ฐานเป็นเพียงการกระทาํกับขอ้มลูท่ีเป็นตวัเลขฐานสอง ซึ่งใชแ้ทนขอ้มลูท่ีเป็นตวัเลข 

ตวัอกัษร รูปภาพ หรือแมแ้ตเ่ป็นเสียงพดูก็ได ้ ซอฟตแ์วรจ์ึงเป็นโปรแกรม หรือรหสัคาํสั่งท่ีเขียนขึน้

ดว้ยเทคนิคทางคอมพิวเตอรท่ี์ใชส้ั่งงานคอมพิวเตอร ์ ใหท้าํงานตามลาํดบัขัน้ตอนท่ีกาํหนดไว ้

คอมพิวเตอรเ์คร่ืองหนึ่งทํางานแตกต่างกันได้มากมายด้วยซอฟต์แวร์ท่ีแตกต่างกัน ดังนั้น 

ซอฟตแ์วรจ์งึหมายรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอรท์กุประเภทท่ีทาํใหค้อมพิวเตอรท์าํงานได ้  

โดยท่ีบุคลากรในทีมงานพัฒนาระบบท่ีทําหน้า ท่ีเ ขียนชุดคําสั่ ง เหล่านี ้ เ รียกว่า 

โปรแกรมเมอร ์(programmer) ซึ่งจะทาํงานรว่มกบับคุคลท่ีมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในดา้นการโปรแกรม

โดยเฉพาะ จะทาํหนา้ท่ีเป็นผูแ้ปลงขอ้กาํหนดคณุลักษณะท่ีไดจ้ากนกัวิเคราะหร์ะบบ (system 

analyst) เป็นคาํสั่งตา่งๆท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอรส์ามารถเขา้ใจได ้ซึ่งโดยทั่วไปเรียกงานนีว้า่ การเขียน

โปรแกรม หรือการลงรหสั (coding) นอกจากนีโ้ปรแกรมเมอรย์งัรบัผิดชอบในการทดสอบโรแกรม 

และการจดัทาํเอกสารประกอบโปรแกรม ในอดีตท่ีผ่านมาการเขียนโปรแกรมใชวิ้ธีการศิลป์มากวา่
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วิธีทางวิทยาศาสตร ์ งานของโปรแกรมเมอรจ์ะเป็นไปในลกัษณะท่ีมีขอบเขตการทาํงานท่ีแน่นอน 

คือ จะเขียนโปรแกรมใหถู้กตอ้งตามวตัถปุระสงคต์ามท่ีไดมี้การวิเคราะหข์ึน้มาแลว้ ซึ่งจะทาํงาน

เก่ียวขอ้งกบัคนจาํนวนนอ้ย เชน่ ทาํงานกบัโปรแกรมเมอรด์ว้ยกนักนัเอง หรือกบันกัวิเคราะหร์ะบบ

ท่ีเป็นผูว้างแนวทางของระบบงานให ้ แตกตา่งจากงานของนกัวิเคราะหร์ะบบท่ีไมไ่ดอ้ยูใ่นลกัษณะ

ท่ีแน่นอนแบบโปรแกรมเมอร ์งานของนกัวิเคราะหร์ะบบจึงมกัจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัคนหลายระดบั 

และเป็นงานท่ียุ่งยากสลบัซบัซอ้น และไม่มีคาํตอบท่ีแน่นอนว่าระบบท่ีวิเคราะหแ์ละออกแบบจะ

ผิดหรือถกู  แตง่านในลกัษณะนีก็้เป็นงานท่ีสรา้งความทา้ทายใหก้บับคุคลท่ีมีความคิดสรา้งสรรค ์

และมีความคิดท่ีกวา้งไกล ทาํใหรู้ส้ึกมีความภาคภูมใจท่ีไดว้างระบบงานออกมาเป็นรูปร่าง และ

สามารถใชป้ฏิบตังิานไดจ้รงิ (Tilley & Rosenblatt, 2017, p. 6)  

ประเภทของซอฟตแ์วร ์

ซอฟตแ์วรน์ัน้นอกจากจะสามารถใชง้านบนคอมพิวเตอรไ์ดแ้ลว้ ยงัสามารถใชง้านบน

เคร่ืองใช ้หรืออปุกรณอ่ื์น เช่น โทรศพัทมื์อถือ หรือหุ่นยนตใ์นโรงงาน หรือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าตา่ง ๆ คาํ

ว่า "ซอฟตแ์วร"์ ใชค้รัง้แรกโดย John W. Turkey ในปี พ.ศ. 2500 (ค.ศ. 1957) โดยแนวคิดของ

ซอฟตแ์วรป์รากฏครัง้แรกในบทความของ Alan M. Turing เป็นท่ียอมรบัว่าเป็นบิดาของวิทยาการ

คอมพิวเตอร ์เขาไดส้รา้งรูปแบบท่ีเป็นทางการทางคณิตศาสตรข์องการระบขุัน้ตอนวิธีและการ

คาํนวณ เป็นรูปแบบของเคร่ืองจักรคาํนวณเชิงกลท่ีครอบคลุมทุก ๆ รูปแบบท่ีเป็นไปไดใ้นทาง

ปฏิบตัิ นอกจากนัน้แลว้ การทดสอบของทวัริงกล่าวว่าเคร่ืองจกัรนัน้มีสาํนึกและสามารถคิดได ้ท่ี

เขาได้เสนอนั้นมีผลอย่างสูงต่อการศึกษาเร่ืองปัญญาประดิษฐ์ในเวลาต่อมา (วิกิพีเดีย , 

https://th.wikipedia.org) 

 โดยทั่วไป ประเภทของซอฟตแ์วรแ์บ่งออกเป็นซอฟตแ์วรร์ะบบ (system software) และ

แอพพลิเคชนัซอฟตแ์วร ์(application software) หรือซอฟตแ์วรป์ระยุกต ์(Shelly & Rosenblatt, 

2012, pp. 8-9) ดงันี ้

1. ซอฟตแ์วรร์ะบบ เป็นซอฟตแ์วรท่ี์ทาํหนา้ท่ีจดัการสว่นประกอบของฮารด์แวร ์ซึ่งอาจ

รวมถึงเวิรก์สเตชนัเดียวหรือเครือข่ายท่ีเช่ือมต่อกบัลูกคา้หลายพนัคน การจดัหาซอฟตแ์วรร์ะบบ

อาจจดัหาจากทัง้ผูผ้ลิตฮารด์แวร ์(hardware manufacturer) หรือจากผูข้ายซอฟตแ์วร ์(software 

vendors) ตวัอย่างของซอฟตแ์วรร์ะบบ ไดแ้ก่ ระบบปฏิบตัิการ (operating system) ซอฟตแ์วร์

รักษาความปลอดภัยท่ีช่วยป้องกันคอมพิวเตอรจ์ากการบุกรุก ไดรเวอรอ์ุปกรณ์ท่ีส่ือสารกับ

ฮารด์แวร ์(เช่น เคร่ืองพิมพ)์ และโปรแกรมอรรถประโยชนท่ี์จดัการงานเฉพาะ (เช่น การสาํรอง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2500
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%93
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%93
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C
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ขอ้มลูและการจดัการดิสก)์ ซอฟตแ์วรร์ะบบยงัควบคมุการไหลของขอ้มลูใหค้วามปลอดภยัขอ้มูล

และจดัการการดาํเนินงานของเครือขา่ยในโลกธุรกิจท่ีเช่ือมตอ่กนัในปัจจบุนั  

2. ซอฟตแ์วรป์ระยุกต ์ประกอบดว้ยโปรแกรมท่ีสนบัสนนุฟังกช์นัทางธุรกิจแบบวันต่อ

วนั และผลิตสารสนเทศท่ีผูใ้ชต้อ้งการ แอพพลิเคชนัซอฟตแ์วรส์ามารถใหบ้ริการผูใ้ชร้ายหนึ่งหรือ

หลายพนัคนทั่วทัง้องคก์ร ตวัอย่างของแอพพลิเคชันระดบัองคก์ร เช่น แอพพลิเคชนัขององคก์ร

ขนาดใหญ่มักใช้ซอฟตแ์วรป์ระยุกตเ์ฉพาะงาน (specific application software) ประกอบด้วย

ระบบประมวลผลคาํสั่งซือ้ ระบบงานเงินเดือน ระบบบญัชีแยกประเภท และเครือข่ายการส่ือสาร

ขององคก์ร แต่แอพพลิเคชันขององคก์รขนาดเล็ก  ผูใ้ชอ้าจเลือกใชใ้ชซ้อฟตแ์วรป์ระยุกตท์ั่วไป 

(general application software)  เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงาน เช่น สเปรดชีต โปรแกรม

ประมวลผลคาํ และระบบจัดการฐานข้อมูล นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงานยัง

ประกอบดว้ยระบบแนวนอนและแนวตัง้ ระบบแนวนอน (horizontal system) เป็นระบบท่ีสามารถ

ปรบัใหเ้หมาะกับการใชง้านในรูปแบบต่างๆขององคก์รได ้  เช่น แอพพลิเคชนัคลงัสินคา้ หรือการ

จ่ายเงินเดือน  ส่วนระบบแนวตัง้ (vertical system) ไดร้บัการออกแบบมาเพ่ือตอบสนองความ

ตอ้งการเฉพาะของธุรกิจหรืออตุสาหกรรมเฉพาะ เชน่รา้นคา้ปลีกบนเว็บ  การปฏิบตัทิางการแพทย์

หรือเครือข่ายวิดีโอ  องคก์รส่วนใหญ่ใชง้านซอฟตแ์วรจ์ากการรวมกันของซอฟตแ์วรท่ี์ไดม้าใน

หลาย ๆ ครัง้ เม่ือมีการวางแผนระบบสารสนเทศมาใชง้าน องคก์รจึงตอ้งพิจารณาว่าระบบใหมจ่ะ

เช่ือมต่อกับระบบเก่าซึ่งเรียกว่าระบบเดิมอย่างไร ตวัอย่างเช่น ระบบทรพัยากรบุคคลใหม่อาจ

จาํเป็นตอ้งแลกเปล่ียนขอ้มูลกับแอพพลิเคชันเงินเดือนท่ีเก่ากว่า (Shelly & Rosenblatt, 2012,   

p. 9) 

นอกจากนี ้การแบง่ประเภทของซอฟตแ์วรอ์าจแบง่ออกไดอี้กหลายแบบตามลกัษณะของ

การแบง่ (วิกิพีเดีย, https://th.wikipedia.org) ไดแ้ก่ 

1. การแบ่งเชิงเทคนิค อาจแบง่ซอฟตแ์วรเ์ป็น 3 ประเภทหลกัคือ  

1.1 ซอฟตแ์วรร์ะบบ (System/Infrastructure Software) ใชใ้นการทาํใหค้อมพิวเตอร์

ฮารด์แวรท์าํงานกบัระบบคอมพิวเตอรไ์ด ้โดยรวมถึงระบบปฏิบตัิการ ไดรเวอร ์และระบบหลกัของ

คอมพิวเตอรต์า่ง ๆ 

1.2 ซอฟตแ์วรป์ระยุกต ์(Application Software) ช่วยใหผู้ใ้ชง้านสามารถดาํเนินงาน

ต่าง ๆ โดยทั่ วไปเช่น โปรแกรมสาํนักงาน ฐานข้อมูล คอมพิวเตอรเ์กม เว็บเบราว์เซอร ์โดย

โปรแกรมประยกุตจ์ะมีจียไูอ 
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1.3 เคร่ืองมือ/สิ่งอาํนวยความสะดวก (Tools/Utilities) ประกอบไปดว้ยเคร่ืองมือช่วย

ใหโ้ปรแกรมเมอรเ์ขียนโปรแกรมอ่ืน ๆ หรือโปรแกรมประยุกตไ์ด ้เคร่ืองมือตา่ง ๆ ประกอบไปดว้ย 

คอมไพเลอร ์อินเตอรพ์รีเตอร ์ดีบกัเกอร ์

2. การแบ่งตามรูปแบบการส่งมอบ แบง่ไดเ้ป็น 2 กลุม่คือ  

2.1 ซอฟตแ์วรส์าํเร็จรูป (Package Software) ซอฟตแ์วรท่ี์มีการขาย ให้เช่า หรือ

ใหบ้รกิาร โดยคดิคา่บรกิารเป็น Transaction หรือ License 

2.2 ซอฟตแ์วรท่ี์พัฒนาโดยบริษัทภายนอก (Outsources Software Development) 

เป็นการออกแบบและพฒันาซอฟตแ์วรเ์พ่ือใชง้านเฉพาะกบังานประเภทตา่ง ๆ เฉพาะกิจกรรมไป 

สว่นใหญ่ลิขสิทธ์ิของซอฟตแ์วรนี์จ้ะเป็นของผูท่ี้วา่จา้งใหพ้ฒันาขึน้ 

3. การแบ่งตามประเภทของการนาํไปใช้งานหลัก แบง่ไดเ้ป็น 3 กลุม่ ดงันี ้ 

1.1 ซอฟตแ์วรช์ว่ยในการบริหารจดัการทั่วไป (Enterprise Software) เป็นซอฟตแ์วรท่ี์

ใช้กับการทํางานเพ่ือแก้ปัญหา/จัดการทรัพยากรของ บุคคล/องค์กร เช่น ซอฟต์แวร์บัญชี 

ซอฟตแ์วรจ์ดัทาํเอกสาร เป็นตน้ 

1.2 ซอฟตแ์วรส์าํหรบัอปุกรณพ์กพาขนาดเล็ก (Mobile Applications Software) เป็น

ซอฟตแ์วรท่ี์ทาํงานผ่านระบบปฏิบตัิการพิเศษบนอปุกรณข์นาดเล็ก เช่น โทรศพัทมื์อถือ PDA โดย

สามารถแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 2 กลุ่ม คือ (1) ซอฟต์แวร์เพ่ือสนับสนุนธุรกรรมทางธุรกิจ 

(business applications) เ ช่น  Mobile banking, Mobile payment, GPS on Mobile, Mobile 

applications for business process management และ(2) ซอฟตแ์วรท่ี์เก่ียวขอ้งกบันนัทนาการ

และบนัเทิง (entertainment applications) ซึง่รวมเกมบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

1.3 ซอฟตแ์วรส์มองกลฝังตวั (Embedded System Software) เป็นซอฟตแ์วรซ์ึ่งฝัง

อยู่ไวใ้นอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกสต์า่งๆ เพ่ือใชส้าํหรบัควบคมุการทาํงานของอปุกรณน์ัน้ๆ เช่น ระบบ 

GPRS ระบบทาํความเย็นอจัรยิะ ระบบตรวจสอบยอ้นกลบั เป็นตน้ 

การพัฒนาซอฟตแ์วร ์

ซอฟตแ์วรเ์ป็นสิ่งสาํคญัอย่างย่ิงต่อการทาํงานของฮารด์แวร ์เพราะฮารด์แวรจ์ะทาํงาน

ไม่ได ้ถา้ไม่มีซอฟตแ์วร ์นอกจากนี ้ซอฟตแ์วรถื์อเป็นสินคา้ท่ีไม่มีตวัตน ซึ่งตา่งจากฮารด์แวรท่ี์เป็น

สินคา้ท่ีไม่มีตัวตนหรือจับตอ้งได ้  การสรา้งหรือผลิตซอฟตแ์วรต์อ้งอาศัยวัตถุดิบด้านความรู้

ความสามารถบคุลากร  และเคร่ืองมือตา่งๆ เช่น คอมพิวเตอร ์และสาธารณูปโภคดา้นการส่ือสาร

ต่างๆ เป็นหลัก โดยท่ีไม่ตอ้งอาศัยการลงทุนดา้นเคร่ืองจักรอุปกรณท่ี์มีมูลค่าสูง เม่ือเทียบกับ

อตุสาหกรรมอ่ืน ดว้ยคณุลกัษณะดงักล่าว ประเทศไทยซึ่งมีแรงงานท่ีมีความปราณีต ประกอบกบั
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จดุแข็งในหลายๆ ดา้นเม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ เชน่ ภาวะทางการเมืองท่ีสงบและไมมี่เหตกุารณท่ี์

รุนแรงเหมือนประเทศเพ่ือนบา้น แนวโนม้ของเศรษฐกิจในประเทศท่ีกาํลงัขยายตวั รวมทัง้ความ

พรอ้มในโครงสรา้งพืน้ฐานท่ีจาํเป็น จึงมีโอกาสท่ีจะพฒันาศกัยภาพของประเทศในอตุสาหกรรมนี ้

(สิรนิทร ไชยศกัดา และคณะ, 2553) 

การพฒันาซอฟตแ์วรข์ึน้มาใชง้านเป็นการผลกัดนัใหมี้การนาํคอมพิวเตอรม์าประยุกตใ์ช้

กับงานดา้นต่างๆขององคก์รอย่างกว้างขวาง โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือนาํคอมพิวเตอรม์าช่วย

แกปั้ญหาการปฏิบตังิานในธุรกิจใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทัง้การใหส้ารสนเทศท่ีช่วย

ในการตดัสินใจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจ  การพฒันาระบบสารสนเทศขึน้มา

ใชง้านในองคก์ร โดยส่วนใหญ่แลว้จะกาํหนดใหน้กัพฒันาระบบเป็นผูมี้หนา้ท่ีรบัผิดชอบโดยตรง  

ซึ่งระบบคอมพิวเตอรใ์นยุคแรกๆ การวิเคราะหแ์ละออกแบบถูกมองว่าเป็นวิชาทางศิลปะศาสตร์

แขนงหนึ่ง  ท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบของคนหลายฝ่ายในองคก์ร  แต่ในปัจจุบนัเม่ือความตอ้งการ

ระบบสารสนเทศมีมากขึน้ ในวงวิชาการจึงไดร้่วมกันพฒันาแนวทางปฏิบตัิ (methodology) ใน

การพฒันาระบบ เพ่ือใหน้กัวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบมีกระบวนการทาํงานท่ีมีระเบียบแบบแผน

มากขึน้  โดยมีเป้าหมายท่ีสาํคญั คือการศึกษาปัญหาและความตอ้งการขององคก์รเพ่ือท่ีจะหา

วิธีการวา่ควรจะผสมผสานคน  วิธีการทาํงาน  และเทคโนโลยีสารสนเทศตา่งๆ อยา่งไร  เพ่ือใหเ้กิด

ประโยชนต์่อการพัฒนาระบบสารสนเทศขององคก์ร และไดร้ะบบท่ีตรงกับความตอ้งการของ

ผูใ้ชง้าน  นกัวิเคราะหร์ะบบจึงเป็นเสมือนผูช้่วยใหผู้ป้ฏิบตัิงานและผูบ้ริหารสามารถกาํหนดความ

ตอ้งการท่ีชดัเจนของระบบสารสนเทศก่อนการพฒันาระบบ (Shelly & Rosenblatt, 2012) 

วงจรการพฒันาระบบจงึเป็นวิธีการท่ีนาํมาใชก้นัโดยทั่วไปในการพฒันาระบบสารสนเทศ

ของหลาย ๆ องคก์ร  ลักษณะของวงจรการพัฒนาระบบโดยทั่วไปเป็นวงจรการพัฒนาระบบ

สารสนเทศท่ีมีวงจรชีวิต (life cycle) เหมือนกนัตัง้แตเ่กิดจนตาย วงจรเหลา่นีป้ระกอบดว้ยขัน้ตอน

ท่ีเป็นลําดับตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จเรียบร้อยจนเป็นระบบท่ีใช้งานได้ (Hoffer, et al., 2012)

นักวิเคราะห์ระบบต้องทาํความเข้าใจให้ดีว่าในแต่ละขั้นตอนจะต้องทาํอะไร (what) และทาํ

อย่างไร (how) ซึ่งกระบวนการของการทาํความเขา้ใจว่าระบบสารสนเทศจะสามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของธุรกิจไดอ้ยา่งไร รวมทัง้เป็นการออกแบบระบบ สรา้งระบบ และสง่มอบระบบไป

ยงัผูใ้ชง้าน วงจรการพฒันาระบบจึงเป็นแบบจาํลองแนวความคิดท่ีใชใ้นการบริหารโครงการ เพ่ือ

อธิบายขัน้ตอนของโครงการการพฒันาระบบสารสนเทศ ตัง้แตก่ารศกึษาความเป็นไปไดจ้นถึงขัน้

การบาํรุงรกัษาระบบท่ีสมบรูณแ์ลว้ (กิตต ิภกัดีวฒันะกลุ และพนิดา พานิชกลุ, 2551) 
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แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาระบบสารสนเทศ (system development methodology) 

หรือแบบจาํลองการพฒันาระบบสารสนเทศ (system development model) เป็นวิธีการท่ีจะนาํ

กระบวนการทางความคิดของวงจรการพฒันาระบบสารสนเทศมาปฏิบตัิจริง  โดยระบุกิจกรรม

หลัก (key activities) ในการพัฒนาระบบสารสนเทศจนกลายเป็นระบบสารสนเทศท่ีใชง้านได ้

เพ่ือให้การพัฒนาระบบสารสนเทศเกิดปัญหาน้อยท่ีสุด แต่ละวิธีการจะมีการใช้แบบจําลอง 

(model)  เคร่ืองมือ (tools) และเทคนิค (techniques) ท่ีแตกตา่งกนัไป  เพ่ือช่วยใหก้ารดาํเนินการ

ในแตล่ะขัน้ตอนสะดวกย่ิงขึน้  และสามารถรองรบัระบบงานท่ีมีความซบัซอ้นได ้(Valacich, et al., 

2012)  แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาระบบสารสนเทศมีใหเ้ลือกใชห้ลายแนวทาง การเลือกใช้

แนวทางใดจะขึน้อยู่กบัหลายปัจจยั เช่น ขนาดของระบบ ความซบัซอ้นของระบบ ความเหมาะสม 

และระดบัความเส่ียงของโครงการพฒันาระบบสารสนเทศ  

วงจรชีวิตการพฒันาซอฟตแ์วร ์หรือ Software Development Life Cycle (SDLC) เป็นโครง

รา่ง หรือแนวทางวิธีการ เพ่ือใชท้าํความเขา้ใจและเพ่ือใชเ้ป็นขัน้ตอนการพฒันา ระบบสารสนเทศ 

หรือซอฟตแ์วรใ์หส้าํเร็จ โดยการใหม้าซึ่งซอฟตแ์วรอ์าจจะเป็นโดยการซือ้หรือการจา้งทาํหรือการ

พฒันาเองก็ได ้ ระเบียบวิธีการพฒันาซอฟตแ์วรมี์อยู่หลายวิธีการ แตล่ะวิธีการมีขอ้ดีและขอ้เสียท่ี

แตกต่างกัน ตวัอย่างระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟตแ์วรท่ี์ไดร้บัความนิยม  เช่น แบบจาํลองแบบ

นํา้ตก (waterfall model) แบบจาํลองขดลวด (spiral model) และวิธีการพัฒนาซอฟตแ์วรแ์บบ

คล่องแคล่วว่องไว (agile software development) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะพัฒนา

ซอฟตแ์วรด์ว้ยระเบียบวิธีใดจะอยู่บนพืน้ฐานของแบบจาํลองนํา้ตก ซึ่งมีวิธีการพัฒนาระบบ 

ประกอบดว้ยขัน้ตอนหลกัๆ 5 ขัน้ตอน (Valacich, et al., 2017) คือ 

1. การวางแผน (System Planning) เป็นขั้นตอนวางแผนในการดาํเนินงานพัฒนา

ระบบสารสนเทศ โดยในขัน้ตอนนีผู้พ้ฒันาระบบจะทาํการรวบรวมความตอ้งการต่างๆ จากผูใ้ช ้

หรือเจา้ของระบบ เม่ือสิน้สดุขัน้ตอนจะไดค้ณุสมบตัิของระบบท่ีผูใ้ชต้อ้งการ จากนัน้นาํคณุสมบตัิ

นัน้มาทาํขอ้ตกลงรว่มกนัทัง้สองฝ่าย เพ่ือเป็นหลกัฐานยืนยนัในการพฒันาระบบ 

2. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) เป็นขั้นตอนท่ีนาํข้อมูลคุณสมบัติระบบ 

จากขัน้ตอนการวางแผนมาทาํการวิเคราะห ์เพ่ือสรุปหาขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกับระบบ ศกึษาขัน้ตอน

ในการดาํเนินงานของระบบงานเดิม เพ่ือวิเคราะหห์าขอ้มูลท่ีระบบจะตอ้งจัดเก็บ สรา้งแผนผงั

แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มูลและระบบ สรา้งแผนผงัระบบท่ีจะพฒันาเพ่ือนาํขอ้มูลไปใชใ้น

ขัน้ตอนการออกแบบระบบ  



24 

 

3. การออกแบบระบบ (System Design) เป็นขัน้ตอนนาํขอ้มูลคณุสมบตัิระบบ จาก

ขัน้ตอนการวิเคราะหม์าทาํการออกแบบระบบ ไดแ้ก่ การออกแบบรายงานต่างๆ ท่ีระบบจะตอ้ง

สรา้งขึน้ ออกแบบส่วนต่อประสานระหว่างผูใ้ชแ้ละระบบ ออกแบบขอ้มูลท่ีจะจัดเก็บในระบบ 

ออกแบบกระบวนการทาํงานของระบบ ซึ่งในขัน้ตอนนี ้หากระบบท่ีพฒันามีขนาดใหญ่จะทาํให้

เสียเวลาในการทาํงานค่อนขา้งมาก เพราะจะตอ้งรอใหอ้อกแบบระบบทัง้หมดใหเ้สร็จสิน้ก่อนจึง

จะเขา้สูก่ระบวนการของการพฒันาระบบ  

4. การพัฒนาระบบ (System Development) เป็นขัน้ตอนท่ีนาํขอ้มลูท่ีไดจ้ากขัน้ตอน

การออกแบบระบบมาพัฒนาเป็นระบบงานสารสนเทศท่ีสามารถใชง้านไดจ้ริง เป็นการเปล่ียน

ขอ้มูลท่ีอยู่ในรูปแบบเอกสารใหเ้ป็นระบบงานท่ีสามารถจับตอ้งได ้และสามารถใชง้านไดจ้ริง 

จากนัน้นาระบบงานท่ีพฒันาไปตดิตัง้เพ่ือใชง้านไดจ้รงิ  

5. การบํารุงรักษาระบบ (System Maintenance) เม่ือนาํระบบงานท่ีพฒันาไปใชง้าน

ไดร้ะยะเวลาหนึ่ง อาจพบขอ้ผิดพลาดจากการทาํงานของระบบ หรือรายงานท่ีไดจ้ากการทาํงานไม่

สามารถตอบสนองความตอ้งการของหน่วยงานหรือองคก์ร จาํเป็นตอ้งมีการปรบัปรุงแกไ้ขหรือ

เพิ่มเตมิใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการท่ีเพิ่มขึน้ได ้ 

กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วรจ์ึงเป็นขัน้ตอนในการทาํงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ท่ีสามารถ

ทาํซํา้ไดเ้หมือนเดิม และใหผ้ลในแบบท่ีคาดหมายได ้ ในการพฒันาซอฟตแ์วรห์รือเขียนโปรแกรม

นัน้ ผูพ้ฒันาแตล่ะคนอาจจะมีขัน้ตอนตา่งกนั หรือเม่ือเขียนโปรแกรมครัง้ท่ีสองหรือท่ีสาม ก็อาจจะ

ดาํเนินการไม่เหมือนกัน ดงันัน้ผลท่ีไดร้บัจึงไม่ใคร่จะคงเสน้คงวา บางครัง้อาจจะเขียนโปรแกรม

ได้ผลดี แต่บางครัง้ก็อาจจะไม่ได้ผล ด้วยเหตุนีจ้ึงมีผู้ผลักดันให้เกิดกระบวนการซอฟต์แวร์ 

(software process) ขึน้ โดยเช่ือว่ากระบวนการซอฟตแ์วรท่ี์กาํหนดขึน้อย่างรอบคอบ จะช่วยให้

การเขียนโปรแกรมแต่ละครัง้มีขั้นตอนท่ีชัดเจนและให้ผลท่ีคาดหมายได ้(ครรชิต มาลัยวงศ ,์ 

http://www.drkanchit.com/cmm/cmm01.html)  

แนวโน้มซอฟตแ์วรแ์ละเทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้อง 

บริษัท การท์เนอร ์ (Gartner) ไดท้าํการสาํรวจแนวโน้มเทคโนโลยีในปี พ.ศ. 2558 ซึ่ง

เทคโนโลยีท่ีจะเกิดขึน้ อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อองคก์รต่างๆ ในอนาคตได ้อาทิ การ

หยดุชะงกัของธุรกิจ หรือผูใ้ชง้านดา้นไอที ตลอดจนอาจส่งผลตอ่แผนงานและโครงการระยะยาว

ขององคก์ร ทั้งนีอ้งคก์รต่างๆ ไม่ควรท่ีจะละเลย ควรมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพ่ือรองรับกับ

เทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ไดใ้นอนาคต โดยแนวโนม้เทคโนโลยีท่ีเป็นกลยทุธข์องปี พ.ศ. 2558 
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(Thanachart Numnonda, http://thanachart.org/2014/10/11/gartner-top-10-strategic-it-

trends-2015) ไดแ้ก่  

1. Computing Everywhere ปัจจบุนัมีการใชง้านอปุกรณพ์กพาตา่งๆ เชน่ Smartphone 

Tablet เพิ่มมากขึน้อย่างต่อเน่ืองและแพรห่ลาย ซึ่งสะดวกต่อการเขา้ถึงการใชง้านไดทุ้กท่ี ทาํให้

ตอ้งคาํนึงสภาพแวดลอ้มท่ีจะเอือ้ต่อการทาํงานของอุปกรณท่ี์หลากหลาย และย่ิงมีกระแสของ

อปุกรณ ์เช่น Waerable Technology จะทาํใหก้ารประมวลผลผ่านอินเทอรเ์น็ตมีการใชง้านอย่าง

กวา้งขวางขึน้และสามารถเขา้ถึงไดจ้ากทกุๆ ท่ี และตอ่ไปการออกแบบท่ีเนน้ประสบการณข์องผูใ้ช ้

(user experience design) จะมีความสําคัญย่ิงขึ ้นระบบอุปกรณ์ไอทีต่างๆ ต้องสามารถ

ตอบสนองตอ่การใชง้านท่ีจะตอ้งสามารถเขา้ไดถึ้งไดท้กุท่ี 

2. The Internet of Thing (IoT) การเติบโตอย่างต่อเน่ืองของอุปกรณ์ไอทีทําให้เกิด

ขอ้มลูและบริการเพิ่มมากขึน้ มีการนาํอุปกรณม์าใชง้านในเชิงธุรกิจมากขึน้ การพฒันาอุปกรณ์

เคร่ืองใชใ้นชีวิตประจาํวนัท่ีสามารถเช่ือมต่อกับโลกออนไลนไ์ด ้ทาํใหอ้ปุกรณน์ัน้มีความสามารถ

พิเศษท่ีอจัฉรยิะกวา่เดมิ เชน่ ตูเ้ย็นออนไลนท่ี์เจา้ของเคร่ืองสามารถตรวจสอบสิ่งของภายในตูข้ณะ

อยูท่ี่รา้นคา้ หรือระบบไฟฟ้าท่ีผูใ้ชส้ามารถสั่งเปิด-ปิดไดจ้ากนอกบา้น 

3. 3D Printing ประมาณการว่าตลาดการพิมพส์ามมิติในปี พ.ศ. 2558 จะโตถึงรอ้ยละ 

98 และคาดว่าจาํนวนเคร่ืองพิมพส์ามมิติจะมียอดจาํหน่ายเพิ่มเป็นสองเท่า โดยเคร่ืองจะมีราคา

ถกูลงและถกูนาํมาใชใ้นอตุสาหกรรมตา่งๆมากขึน้ ซึ่งการนาํ 3D Printer มาใชจ้ะชว่ยลดคา่ใชจ้่าย

ในการออกแบบหรือการพฒันาอปุกรณต์น้แบบ 

4. Advanced, Pervasive and Invisible Analytics การวิเคราะหเ์ชิงลึก (analytics) ถือ

เป็นเร่ืองสาํคญัเน่ืองจากมีการผลิตขอ้มูลจากระบบต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกองคก์รเพิ่มขึน้

เป็นจาํนวนมาก ดงันัน้ แอพพลิเคชนัตา่งๆ ตอ้งมีระบบท่ีมีความสามารถดา้นการวิเคราะหเ์ชิงลึก 

รวมทัง้องคก์รตอ้งมีการเตรียมความพรอ้มในการรองรบักับขอ้มลูท่ีเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว โดยตอ้ง

สามารถบรหิารจดัการและกลั่นกรองขอ้มลูไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. Context-Rich Systems Gartner ไดก้ล่าวถึง Ubiquitous Embedded Intelligence 

ซึ่งจะเป็นการพฒันาระบบตา่งๆ ท่ีจะช่วยเตือนและคาดการณเ์ร่ืองต่างๆ ท่ีอยู่รอบตวัไดล้่วงหนา้ 

เชน่ ระบบ Context-Aware Security 

6. Smart Machines เป็นการเปล่ียนแปลงครัง้สาํคญัของประวตัิศาสตรไ์อที ปัจจุบนัมี

การพฒันาตน้แบบของรถยนตแ์บบ Autonomous (รถยนตไ์รค้นขบั) หุ่นยนตท่ี์ลํา้สมยัหรือผูช้่วย
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อัจฉริยะเสมือนจริง (virtual personal assistant) ถูกพฒันาต่อยอดขึน้อย่างรวดเร็วจนเขา้สู่ยุค

ของผูช้ว่ยท่ีเป็นจกัรกล ซึ่งจกัรกลอนัชาญฉลาดจะเป็นสิ่งท่ีเปล่ียนแปลงไอทีไปอยา่งสิน้เชิง 

7. Cloud/Client Architecture เทคโนโลยี Mobile และ Cloud กาํลงัเขา้มารวมกัน โดย

ฝ่ัง Client จะเป็น Rich Applications ท่ีท ํางานบนอุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อระบบอินเทอร์เน็ต เช่น 

อุปกรณพี์ซี Smartphone หรือ Tablet ส่วนฝ่ังของ Server ก็จะเป็นแอพพลิเคชันหลากหลายท่ี

ทาํงานอยู่บนระบบ Cloud Computing ท่ียืดหยุ่น (elastic) และพรอ้มท่ีจะรองรบัผูใ้ชจ้าํนวนมาก

ได ้(scability) นอกจากนี ้ความตอ้งการการใชง้านฝ่ัง Client ผ่านอุปกรณโ์มบายจะทาํใหร้ะบบ 

Server และ Storage มีขนาดใหญ่มากขึน้เรื่อยๆ  ผูพ้ฒันาแอพพลิเคชนัก็ตอ้งเตรียมรองรบักับผูใ้ช้

จาํนวนมากจากอุปกรณท่ี์มีหนา้จอท่ีหลากหลาย  และจะตอ้งสามารถเช่ือมต่อขอ้มูลของแอพ

พลิเคชนัในทกุๆ อปุกรณไ์ด ้

8. Software Defined Infrastructure and Applications การเขียนโปรแกรมชุดคาํสั่ งท่ี

ยืดหยุ่น (agile programming) สาํหรบัทกุๆ อย่างตัง้แตก่ารพฒันา Applications ไปจนถึงการทาํ 

Infrastructure ท่ี จ ะ มี เ ร่ื อง ของ  Software-defined networking, storage, data centers แล ะ 

security โดยจะมีการใช้ Applications Programming Interface (APIs) ท่ีจะเข้าถึงข้อมูลและ

ระบบเหลา่นีผ้า่นบรกิารท่ีอยูบ่น Cloud 

9. Web-Scale IT การใหบ้ริการไอทีกาํลงัเปล่ียนไปเพราะมีผูใ้ชจ้าํนวนมหาศาล ระบบ

อยา่งเชน่ Facebook, Amazon และ Google ทาํให ้Enterprise Data Center ตา่งๆ ตอ้งออกแบบ

ระบบท่ีจะรองรบัผูใ้ชจ้าํนวนมากท่ีจะเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วได ้ซึ่งจะเป็นเร่ืองยากท่ีองคก์รส่วนใหญ่

จะทาํระบบแบบนัน้ได ้ดงันัน้ในอนาคตอาจจะเห็นองคก์รตา่งๆ หนัมาใชร้ะบบ Cloud มากขึน้ และ

ขัน้ตอนแรกขององคก์รตา่งๆ ท่ีจะเขา้สู่ Web-Scale IT คือ การใช ้DevOps ซึ่งเป็นการรวมกนัของ 

Development กบั Operation 

10. Risk-Based Security and Self-Protection ระบบความปลอดภัยและเช่ือว่าไม่มี

องคก์รใดป้องกันไดร้อ้ยเปอรเ์ซ็นต ์ดงันัน้ การประเมินความเส่ียงและการใชก้ระบวนการและ

เคร่ืองมือในการลดความเส่ียงจะเป็นเร่ืองท่ีสาํคญั เม่ือองคก์รยอมรบัเช่นนีแ้ลว้ก็จะประเมินความ

เส่ียงเขม้ขน้ขึน้และเพิ่มเครื่องมือในปอ้งกนัความปลอดภยัมากขึน้ 

ทมีงานพัฒนาซอฟตแ์วร ์

          ทีมงานพัฒนาซอฟตแ์วรอ์าจจะประกอบดว้ยบุคลากรหลายตาํแหน่ง ซึ่งมีหน้าท่ีและ

คณุสมบตัติา่งๆ กนั (Tilley & Rosenblatt, 2017, pp. 24-26) ดงัตอ่ไปนี ้
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1. ผู้บริหารอาวุโส (senior manager) เป็นผูก้าํหนดสาระสาํคญัของโครงการพัฒนา

ซอฟตแ์วร ์

2. หัวหน้าโครงการ (proJect manager)มีหนา้ท่ีบริหารโครงการ จดัทีมงาน ประสาน

การทาํงานแบบทีม ติดตามผลงาน ใหก้าํลงัใจเขา้ใจปัญหาในการบริหารงานทัง้ดา้นบุคคลและ

เทคนิคในการวิเคราะหส์ถานการณต์่างๆ ลาํดบั ความสาํคญัของเร่ืองท่ีจะตอ้งทาํ และปรบัแนว

ทางการดาํเนินงานใหเ้หมาะสมกบัสถานการณไ์ด ้

3. นักวิศวกรรมข้อกําหนด (requirement engineer) มีหนา้ท่ีวิเคราะห ์ ชีแ้จงโจทย์

ปัญหาท่ีซอฟตแ์วรจ์ะตอ้งการ โดยสรุปใหเ้ห็นคณุลกัษณะซอฟตแ์วรท่ี์ตอ้งการ ขอบเขตหนา้ท่ีท่ี

ซอฟตแ์วรค์วรทาํ ทบทวนความครบถว้นของขอ้กาํหนดและความถกูตอ้งตามวตัถปุระสงค ์ฯลฯ ใน

กรณีท่ีเป็นข้อกําหนดของซอฟต์แวร์ประเภทท่ีเสริมระบบงานธุรกิจ ผู้ท่ีท ําหน้าท่ีนี ้เ รียกว่า

นกัวิเคราะหร์ะบบ (system analyst) โดยมีหนา้ท่ีศกึษาระบบงาน ขัน้ตอนในการทาํงาน ลกัษณะ

ขอ้มูลท่ีส่งต่อในแต่ละขัน้ตอน และสอบถามความตอ้งการของผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้จะใชร้ะบบ ฯลฯ 

แตส่าํหรบักรณีท่ีเป็นขอ้กาํหนดซอฟตแ์วรส์าํเร็จรูปเพ่ือจาํหน่ายใหแ้ก่บุคคลทั่วไป ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีนี ้

จะตอ้งศกึษาความตอ้งการของตลาดดว้ย 

4. นักวิเคราะหอ์งคค์วามรู้ (Knowledge engineer) มีหนา้ท่ีสอบถาม และรวบรวม

องคค์วามรูจ้ากผูเ้ช่ียวชาญในสาขาต่างๆ เพ่ือใหท้ราบถึงกฎเกณฑ ์(rule) ต่างๆ และวิธีวินิจฉัย

ปัญหาในสาขานัน้ๆ องคค์วามรูนี้ม้กัจาํเป็นตอ้งมีในการพฒันาซอฟตแ์วรท่ี์จาํลองการทาํงานของ

ผูเ้ช่ียวชาญ (expert system) หรือระบบชว่ยตดัสินใจ (decision support system) 

5. นักออกแบบระบบ (designer) มีหนา้ท่ีวางแนวทาง รายละเอียดขัน้ตอน และวิธีการ

ทาํงานซอฟตแ์วร ์เพ่ือใหส้ามารถทาํงานไดต้ามขอ้กาํหนด รวมถึงการออกแบบวิธีประสานงาน

ระหว่างคนกบัคอมพิวเตอร ์ออกแบบวิธีจดัระเบียบขอ้มลูในฐานขอ้มลู ออกแบบหนา้จอแนวทาง

นาํเสนอขอ้มลูท่ีเป็นรูป เสียง บทความภาพเคล่ือนไหว ฯลฯ 

6. นักวิจัย (researcher) ในกรณีท่ีนาํซอฟตแ์วรม์าใชแ้ก้โจทยปั์ญหาท่ีปัจจุบนัยังไม่

ทราบวิธีท่ีจะสั่งใหค้อมพิวเตอรแ์ก้ใหเ้รา หรือทาํแทนเรา เช่น วิธีท่ีทาํใหซ้อฟตแ์วรอ์่านลายมือ

ภาษาไทยออก ผูท่ี้ออกแบบระบบไดส้าํเร็จมกัเป็นนกัวิจยั (researcher) ท่ีตอ้งคิดคน้วิธีการใหม่ๆ

ไมใ่ชน่กัออกแบบระบบซอฟตแ์วรธ์รรมดา 

7. นักเขียนโปรแกรม (Programmer) หรือโปรแกรมเมอร ์ทาํหนา้ท่ีเขียนซอฟตแ์วร ์

หรือชดุคาํสั่งใหค้อมพิวเตอรท์าํงานตามท่ีไดอ้อกแบบไว ้
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8. นักทดสอบคุณภาพระบบ (tester) มีหนา้ท่ีจดัทาํกรณีทดสอบ เพ่ือทดสอบและ

ประเมินคณุภาพของโปรแกรม ซึ่งรวมถึงความถกูตอ้ง และประสิทธิภาพ ตามท่ีระบใุนขอ้กาํหนด

ของซอฟตแ์วร ์

9. ผู้ประเมินคุณภาพการใช้งานของระบบ(usability engineer) ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบ

ความสะดวกในการใชง้านของซอฟตแ์วร ์ซึ่งสามารถทาํไดต้ัง้แตเ่ริ่มตน้ออกแบบซอฟตแ์วร ์ 

ความจาํเป็นของบคุลากรแตล่ะตาํแหนง่จะขึน้อยูก่บัประเภท ขนาด และความซบัซอ้นของ

ซอฟตแ์วร  ์บางซอฟตแ์วรอ์าจไม่จาํเป็นตอ้งมีบุคลากรครบดังท่ีกล่าวมานี ้บางซอฟตแ์วรอ์าจ

ตอ้งการผู้เช่ียวชาญเพิ่มเติม (Tilley & Rosenblatt, 2017, p. 24) อย่างไรก็ตาม ทีมงานพัฒนา

ซอฟตแ์วรย์ังตอ้งประสานงานกับบุคคลอ่ืน เช่น ผูบ้ริหารบริษัทซอฟตแ์วร ์ผูใ้ชซ้อฟตแ์วร ์และ

ผูบ้ริหารองคก์รท่ีว่าจา้งใหพ้ฒันาซอฟตแ์วร ์เป็นตน้ นอกจากนี ้การพฒันาซอฟตแ์วรย์งัจะตอ้งมี

กิจกรรมเสริมอีกมาก ไดแ้ก่ การประเมินค่าใชจ้่ายของโครงการการประเมินเวลาท่ีตอ้งใช ้การวดั

คณุภาพของขัน้ตอนการทาํงาน และการวดัคณุภาพผลงาน  

คุณภาพของบุคลากรทีพ่ัฒนาซอฟตแ์วร ์

คุณภาพของบุคลากรท่ีพฒันาซอฟตแ์วร ์โดยเฉพาะคุณภาพของหวัหนา้โครงการท่ีทาํ

หนา้ท่ีบริหารจัดการ และควบคุมโครงการ ซึ่งตอ้งรูจ้กัพิจารณาว่าเร่ืองใดมีความสาํคญั หรือมี

ความเส่ียงสูง และเป็นปัจจยัท่ีบ่งบอกถึงความสาํเร็จของโครงการและคณุภาพของซอฟตแ์วรไ์ด ้

(Phongpaibul & Boehm, 2005) ในขณะท่ีวิธีการพัฒนาหรือเคร่ืองมือท่ีใช้จ ําเพาะแบบไม่

สามารถรบัประกันไดว้่าการใชวิ้ธีจาํเพาะแบบนัน้จะส่งผลใหซ้อฟตแ์วรมี์คุณภาพเสมอ ดงันัน้ 

ปัจจัยของความสาํเร็จในการพัฒนาซอฟตแ์วรอ์ยู่ท่ีการมีบุคคลท่ีมีคุณภาพในทีมงาน รวมทั้ง 

ปัจจยัเร่ืองการส่ือสาร เพราะระหว่างการพฒันาซอฟตแ์วรต์อ้งอาศยัการส่ือสารเพ่ือใหเ้กิดการบูร

ณาการในการดาํเนินโครงการ การส่ือสารระหว่างผู้พัฒนาซอฟตแ์วรใ์นกระบวนการพัฒนา

ซอฟตแ์วร ์เป็นบทบาทท่ีจะส่งผลต่อความสาํเร็จของโครงการ (Miller & Luse, 2004; วราภรณ ์จิ

รชีพพัฒนา, 2554, หน้า 1-10)  ดังนั้น มนุษย์จึงเป็นกลไกสาํคัญในการพัฒนาซอฟตแ์วร์ใน

ปัจจุบนั การพฒันาซอฟตแ์วรข์นาดใหญ่ไม่ใช่จะมีเฉพาะโปรแกรมเมอรเ์ท่านัน้แต่จาํเป็นตอ้งมี

ทีมงานมาชว่ยพฒันาดว้ย 

การศึกษาของ Phongpaibul & Boehm (2005) พบว่าคุณภาพของบุคลากร ท่ีพัฒนา

ซอฟตแ์วร ์โดยเฉพาะคณุภาพของหวัหนา้โครงการท่ีรูจ้กัพิจารณาว่า เร่ืองใดมีความสาํคญั หรือมี

ความเส่ียงสงู แลว้ทาํสิ่งนัน้ก่อน สามารถจะบง่บอกถึงความสาํเร็จของโครงการ และคณุภาพของ

ซอฟตแ์วรไ์ด ้ในขณะท่ีวิธีการพฒันา หรือเคร่ืองมือท่ีใชจ้าํเพาะแบบ ไม่สามารถรบัประกันไดว้่า
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การใชวิ้ธีจาํเพาะแบบนัน้จะส่งผลใหซ้อฟตแ์วรมี์คุณภาพเสมอ ผลการศึกษาของ Curtis et al. 

(1988) ยืนยนัไดว้่าปัจจยัของความสาํเร็จในการพฒันาซอฟตแ์วรอ์ยู่ท่ีการมีบคุคลท่ีมีคณุภาพใน

ทีมงาน และการศกึษาของ Craciun (2015) พบวา่การสง่เสริมใหบ้คุลากรไดมี้โอกาสแสดงความรู ้

ความสามารถของตนเองอย่างเต็มท่ี พรอ้มทัง้ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรูส้ิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาจะ

สง่ผลตอ่คณุภาพของซอฟตแ์วร ์

ปัจจุบนั การพัฒนาบุคลากรดา้นซอฟตแ์วรใ์นประเทศไทยยงัคงใหค้วามสาํคญัต่อการ

พฒันาโปรแกรมเมอรม์ากท่ีสดุ คือสอนใหเ้ขียนชดุคาํสั่งในแตล่ะภาษาคอมพิวเตอร ์แตค่อ่นขา้งจะ

ละเลยผูท่ี้วิเคราะหข์อ้กาํหนดของซอฟตแ์วร ์ผูท่ี้ออกแบบซอฟตแ์วร ์และผูท่ี้ทดสอบซอฟตแ์วร ์โดย

มกัสรุปใหห้นา้ท่ีทัง้หมดเป็นของโปรแกรมเมอร ์นอกจากนี ้ประเทศไทยยงัมีปัญหาในการเล่ือนขัน้

บุคลากรดา้นซอฟตแ์วร ์โดยมกัจะเล่ือนขัน้โปรแกรมเมอรท่ี์อาวุโสใหเ้ป็นนกัวิเคราะหร์ะบบ หรือ

หัวหนา้โครงการ ซึ่งถือว่าผิดหลกัเกณฑอ์ย่างมาก เพราะมีคุณสมบตัิท่ีไม่เหมาะสม เน่ืองจาก

โปรแกรมเมอรส์่วนใหญ่มกัเป็นคนเก็บตวั ชอบอยู่หนา้จอคอมพิวเตอร ์และมีความเช่ียวชาญดา้น

เทคนิคมาก แตน่กัวิเคราะหร์ะบบตอ้งมีมนุษยส์มัพนัธดี์ รูจ้กัสอบถาม ส่วนหวัหนา้โครงการตอ้ง

เป็นผูท่ี้มีความสามารถสงูในการวางแผนและบรหิารงานบคุคล (Valacich et al., 2012, p. 7) การ

เล่ือนขั้นเช่นนีอ้าจทาํให้องคก์รต้องสูญเสียโปรแกรมเมอรท่ี์ดี และไดน้ักวิเคราะห์ระบบท่ีไม่

เหมาะสมมาแทน การพฒันาอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรใ์หเ้จริญรุง่เรืองไดใ้นประเทศไทยจงึไม่ใช่เรื่อง

ง่ายอย่างท่ีหลายคนคิด แตถ่า้สามารถสรา้งศกัยภาพในส่วนนีไ้ดอุ้ตสาหกรรมซอฟตแ์วรก็์จะเป็น

อตุสาหกรรมท่ีชว่ยสง่เสรมิเศรษฐกิจของประเทศไทยไดอ้ยา่งมาก  

กระบวนการประกันคุณภาพซอฟตแ์วร ์

ซอฟตแ์วรมี์ตน้ทนุมาจากการความรูท่ี้ไดร้บัการรวบรวมขึน้มา (embodied knowledge) 

โดยเริ่มแรกอาจกระจัดกระจาย แฝงอยู่ และไม่สมบูรณ ์เมิ่ ์ตน้พัฒนาซอฟตแ์วรซ์ึ่งเป็นเสมือน

กระบวนการเรียนรูท้างสังคมอย่างหนึ่ง ทาํให้เกิดการแลกเปล่ียนความคิดกับผู้อ่ืนในทีมงาน  

ก่อใหเ้กิดความรู ้และเปล่ียนไปสู่ตวัซอฟตแ์วร ์รวมทัง้การก่อใหเ้กิดกระบวนการโตต้อบระหว่าง

ผูใ้ชก้ับผูวิ้เคราะหห์รือออกแบบซอฟตแ์วร ์หรือผูใ้ชก้ับเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการปรับเปล่ียนไปสู่ตัว

ซอฟตแ์วร ์หรือผูอ้อกแบบกบัเครื่องมือท่ีใชใ้นการปรบัเปล่ียนไปสู่ตวัซอฟตแ์วร ์ซึ่งเป็นกระบวนการ

ท่ีทาํซํา้แล้วซํา้อีก หรือมีลักษณะวนรอบ (iteration) กลับมาทาํใหม่ เพ่ือให้ซอฟตแ์วรมี์ความ

สมบรูณต์ามความตอ้งการของผูใ้ช ้หรือมีคณุภาพมากขึน้  

คุณภาพซอฟต์แวร์ย่อมเกิดจากกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ หากกระบวนการมี

คณุลกัษณะหรือมีประสิทธิภาพไมเ่พียงพอ จะสง่ผลใหผ้ลิตภณัฑซ์อฟตแ์วรไ์มมี่คณุภาพ อีกทัง้ยงั
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อาจทาํใหต้น้ทนุสงู และดาํเนินงานล่าชา้กว่ากาํหนดได ้ กระบวนการทางซอฟตแ์วร ์คือกรอบงาน

ของการสรา้งซอฟตแ์วร ์ท่ีมี คุณภาพสูง กระบวนการทางซอฟตแ์วรเ์ป็นตัวกาํหนดแนวทางท่ี

ซอฟตแ์วรจ์ะถูกสรา้งขึน้มา ในขณะท่ีวิศวกรรมซอฟตแ์วรจ์ะรวมไปถึงเทคโนโลยีในกระบวนการ 

ไดแ้ก่ วิธีเชิงเทคนิค และเคร่ืองมือทนัสมยัตา่งๆ หากกล่าวถึงวิศวกรรมซอฟตแ์วร ์ในแง่ของการเป็ 

นเทคโนโลยีของการผลิตซอฟตแ์วรแ์ล้ว วิศวกรรมซอฟตแ์วรจ์ะเป็นเทคโนโลยีชนิดท่ีเรียกว่า 

เทคโนโลยีแบบชัน้ (layered technology) การดาํเนินงานวิศวกรรมซอฟตแ์วรจ์ะประกอบไปดว้ย 3 

ระดบัชัน้ ดงันี ้

- คุณภาพ (A Quality Focus)  เป็นชั้นเทคโนโลยีเริ่มตน้ท่ีช่วยสนับสนุนวิศวกรรม

ซอฟตแ์วร ์ในการพฒันาใหเ้กิดความเหมาะสมเหมือนขอ้ผกูมดัขององคก์รท่ีมีคณุภาพ (a product 

should meet its specification) ซึ่งคุณภาพท่ีดีต้องตรงกับความต้องการของลูกค้า ในด้าน

ประสิทธิภาพ (efficiency) และความน่าเช่ือถือของระบบ (reliability) ผูพ้ฒันาระบบตอ้งสามารถ

บํารุงรักษาได้ง่าย (maintainability) และสามารถนําระบบท่ีพัฒนาแล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ 

(reusability) ผู้ใช้ระบบตอ้งสามารถใช้งานระบบได ้ (usability) และสามารถใช้งานไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ (efficiency) แต่พบว่าบางความตอ้งการยากท่ีจะทาํใหเ้กิดคณุภาพ เพราะกาํกวม 

หรือขดัแยง้ระหว่างกนัได ้ คณุลกัษณะซอฟตแ์วรท่ี์ไดอ้าจไม่สมบรูณ ์หรือขาดองคป์ระกอบท่ีควร

จะมี 

- กระบวนการ (Process Model)  เป็นชัน้เทคโนโลยีพืน้ฐานของวิศวกรรมซอฟตแ์วร ์

ซึ่งเช่ือมโยงเทคโนโลยีต่างๆ ในขณะพฒันาซอฟตแ์วร ์โดยกิจกรรมงานจะถูกกาํหนดขึน้ และมี

ระยะการดาํเนินงาน เพ่ือใหเ้กิดมั่นใจในคณุภาพ และสามารถจดัการไดอ้ย่างเหมาะสมเม่ือมีการ

แกไ้ขปรบัปรุง 

- วิธี/เทคนิค (Method/Techniques)  เป็นแนวทางดา้นเทคนิคท่ีจะบอกถึงการสรา้ง

ซอฟตแ์วร ์รวมเอาวิธีหลาย ๆ วิธี เช่น การติดต่อส่ือสาร การวิเคราะหค์วามตอ้งการ แบบจาํลอง 

การออกแบบ การสรา้งโปรแกรม การทดสอบ และการบาํรุงรกัษา ซึ่งเป็นหลกัการพืน้ฐานของ

เทคโนโลยีทกุสาขา 

- เคร่ืองมือเชิงวิศวกรรมซอฟตแ์วร ์(Tools) เป็นสิ่งสนบัสนุนใหก้ระบวนการ และ

วิธีการดาํเนินงานไปไดอ้ย่างอัตโนมัติ หรือก่ึงอัตโนมัติ โดยเคร่ืองมือทาํใหเ้กิดสารสนเทศหรือ

นาํไปใชป้ระโยชนไ์ดก้บัระบบอ่ืนๆ ดว้ย ถือว่าเป็นระบบท่ีช่วยสนบัสนนุการพฒันาซอฟตแ์วร ์หรือ

ท่ีเรียกกวา่ computeraided software engineering 
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นอกจากนี ้Boehm (1988) ไดก้าํหนดคณุลกัษณะของซอฟตแ์วรท่ี์มีคณุภาพ โดยวดัจากผู้

ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกับ ซอฟตแ์วร ์3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 คือ ผู้ใช้ วัดจากประโยชน์ต่อการใช้งาน 

(useful) กลุ่มท่ี 2 คือ ผูบ้าํรุงรกัษาระบบ วดัคณุภาพจากการอปัเกรดและการเปล่ียนแปลงระบบ 

กลุ่มท่ี 3 คือ โปรแกรมเมอรท่ี์ทาํหนา้ท่ีเปล่ียนแปลงระบบตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ วดัจากความเอือ้

ประโยชนใ์หส้ามารถแก้ไขความผิดพลาดไดง้่าย ซึ่งทัง้สามกลุ่มมีความคาดหวงัว่าซอฟตแ์วร์

จะตอ้งมีความนา่เช่ือถือ มีความสามารถในการใชง้าน และมีประสิทธิภาพ  

จากวิกฤตการณซ์อฟตแ์วรท่ี์ส่วนใหญ่มกัมีคณุภาพตํ่า และไม่สามารถพฒันาซอฟตแ์วร์

ตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้เวลาส่งมอบและค่าใชจ้่ายท่ีประมาณไวไ้ม่ตรงตามแผน จึงสรุป

ปัญหาของโครงงานซอฟตแ์วรจ์ากสาเหตุต่าง ๆ มกัเกิดจาก (1) การส่ือสารทีไม่ชัดเจนระหว่าง

ผูพ้ฒันาซอฟตแ์วรแ์ละผูใ้ชร้ะบบ ซึ่งอาจทาํใหเ้กิดความเขา้ใจผิด ทาํใหซ้อฟตแ์วรท่ี์พฒันาไม่ตรง

ตามความตอ้งการ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาไดต้รงตามวตัถุประสงค ์  (2) ไม่สามารถจดัการกับ

ความเส่ียง รวมทัง้ความเปล่ียนแปลงในความตอ้งการใหม่ ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ไดใ้นอนาคตหรือใน

ระหว่างการพฒันา (3) สมาชิกในทีมงานไม่มีมาตรฐานท่ีแน่นอนในการพัฒนาซอฟตแ์วร ์ย่อม

สง่ผลตอ่การนาํโปรแกรมมาประกอบรวมกนั (integrated) (4) ซอฟตแ์วรไ์มมี่คณุภาพ จาํเป็ นตอ้ง

บาํรุงรักษาอยู่ตลอดเวลา ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายจาํนวนมากหลังจากนาํซอฟตแ์วรไ์ปใช้แลว้ (5) 

ซอฟตแ์วรมี์ความซับซอ้นจนเกินไป (6) ความไม่ใส่ใจของหวัหนา้โครงการต่อการบริหารจัดการ

โครงการ ซึ่งอาจประเมินสถานะ โครงการตํ่าเเกินไป หรือขาดประสบการณข์องหวัหนา้โครงการ 

(7) ขัน้ตอนหรือกระบวนการพัฒนาซอฟตแ์วรไ์ม่มีหลกัการท่ีแน่นอน มีความน่าเช่ือถือตํ่า ไม่มี

ระบบการตรวจสอบท่ีชัดเจน และขนาดเคร่ืองมือสนับสนุนท่ี มีคุณภาพและเหมาะสม 

(McMurtrey, 2013) 

การจัดการมาตรฐานคุณภาพซอฟตแ์วร ์

การจะสรา้งอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรใ์หเ้ติบโตและแข็งแรงอย่างยั่งยืนไดน้ัน้ บริษัทผูผ้ลิต

และพฒันาซอฟตแ์วรค์วรจะมีกระบวนการผลิตอย่างมีระบบ มีขอ้กาํหนดและระเบียบวิธีท่ีรดักุม 

เพ่ือใหผ้ลผลิตมีคณุภาพ เสมอตน้เสมอปลาย และช่วยลดการทาํงานซํา้ซอ้น รวมถึงความสญูเสีย

ท่ีเกิดขึน้ในการผลิตซึ่งสง่ผลใหต้น้ทนุลดลง  ซึ่งเป็นท่ียอมรบัโดยทั่วไปว่าซอฟตแ์วรท่ี์มีคณุภาพจะ

เกิดจากบริษัทผูผ้ลิตซอฟตแ์วรมี์กระบวนการผลิต และการบริหารโครงการผลิตซอฟตแ์วรท่ี์มี

มาตรฐานท่ีดี และเป็นมาตรฐานเป็นท่ียอมรบั เชน่ มาตรฐาน CMMI (Capability Maturity Model 

Integration),  Software Process Improvement and Capability dEtermination (SPICE) แล ะ  
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BOOTSTRAP เป็นตน้ โดยท่ี CMMI เป็นแบบจาํลองท่ีถูกสรา้งขึน้มา เพ่ือเสนอวิธีปฏิบตัิท่ีดีท่ีสดุ 

ในการปรบัปรุงกระบวนการทาํงานขององคก์ร ซึ่งเป็นท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพรห่ลายทั่วโลก          

CMMI ย่อมาจาก Capability Maturity Model Integration หรือแบบจําลองวุฒิภาวะ

ความสามารถบรูณาการ ไดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัวิศวกรรมซอฟตแ์วร ์(Software Engineering 

Institute: SEI) แห่งมหาวิทยาลัยคารเ์นกี เมลลอน (Carnegie Mellon) สหรัฐอเมริกา และเริ่ม

นาํมาใช้ในปี ค.ศ. 1991 เป็นแนวทางพัฒนากระบวนการผลิตซอฟตแ์วรใ์ห้มีคุณภาพ รวมถึง

วิธีการวัดผลหรือประเมินกระบวนการผลิตซอฟตแ์วร  ์  CMMI ถูกนาํมาเป็นมาตรฐานในการ

ปรบัปรุงคณุภาพซอฟตแ์วรใ์หมี้ประสิทธิภาพ จนเป็นท่ีรูจ้กัและยอมรบัของสากล  หากองคก์รใด

ไดร้บั CMMI ถือวา่องคก์รนัน้มีซอฟตแ์วร ์และกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร ์ท่ีมีประสิทธิภาพ เป็น

ท่ีนา่เช่ือถือของลกูคา้ และเป็นสิ่งรบัประกนัคณุภาพของซอฟตแ์วร ์  

CMMI เป็นแบบจาํลองท่ีกาํหนดขึน้เพ่ือใชใ้นการแสดงระดบัวุฒิภาวะการทาํงานตาม

กระบวนการตา่ง ๆ เช่น การพฒันาซอฟตแ์วร ์การบริหารจดัการระบบ การบริหารจดัการบคุลากร 

ในดา้นซอฟตแ์วรน์ัน้ CMMI ใชก้าํหนดว่า กระบวนการซอฟตแ์วรข์องหน่วยงาน มีระดบัวฒุิภาวะ

ถึงระดบัใด  หลักการของ CMMI ก็คือ ความสาํเร็จในการทาํงานใดๆ ในอนาคตของบริษัทหรือ

หน่วยงาน ขึน้อยู่กับระดบัวุฒิภาวะความสามารถ ในการทาํงานของบริษัทหรือหน่วยงานนัน้ ใน

ทาํนองเดียวกนั วฒุิภาวะความสามารถของบริษัทหรือหน่วยงานนัน้ ก็ขึน้อยู่กบัผลการทาํงานใน

อดีตของบริษัทหรือหน่วยงานนัน้  SEI ไดพ้ฒันาตน้แบบระดบัวฒุิภาวะ (maturity level) ออกมา

เ ป็ น  5 ร ะ ดับ  ตั้ ง แ ต่ ร ะ ดับ ท่ี 1-5 (ณั ฐ ริ น ท ร์  เ ด ช ะ ส กุ ล , 2556; ค ร ร ชิ ต  ม า ลั ย ว ง ศ์ , 

http://www.drkanchit.com/cmm/cmm01.html) ดงันี ้

- ระดับที่ 1 เร่ิมต้น (Initial level) เป็นระดบัท่ีมีกระบวนการท่ีคาดคะเนไม่ได ้ไม่มี

ขัน้ตอนวิธีท่ีชดัเจน การทาํงานตอ้งพึ่งผูท่ี้มีประสบการณเ์ป็นหลัก การคาดเดาต่อผลสาํเร็จของ

โครงการจึงเป็นไปไดย้าก ลกัษณะการทาํงานของระดบัเริ่มตน้นีมี้ลกัษณะการทาํงานแบบเฉพาะ

กิจ (ad hoc) หรือทาํตามโอกาสของเหตกุารณท่ี์วุ่นวาย  ซึ่งอาจกลา่วไดว้า่บริษัททั่วไปตา่งก็อยู่ใน

ระดบันี ้คือยงัทาํงานแบบไมเ่ป็นระบบ การทาํงานตอ้งพึ่งผูท่ี้มีประสบการณเ์ป็นหลกั  

- ระดับที่ 2 การจัดการ (Managed Level) เป็นระดบัการทาํงานท่ีมีความเป็นระบบ

มากขึน้  มีการนาํหลักการจัดการโครงการมาใชใ้นการบริหารงานของโครงการ โครงการต่างๆ 

ไดร้บัการระบุกลยุทธ์การวางแผนโครงการการติดตามและควบคุมโครงการ เพ่ือใหแ้น่ใจไดว้่า

ผลผลิต หรือบรกิารเป็ นไปตามท่ีวางแผนไว ้  
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- ระดับที่ 3 การระบุ (Defined Level) เป็นระดบัท่ีองคก์รหรือหน่วยงานมีการจดัทาํ

มาตรฐานการทาํงานของหน่วยงานขึน้ โดยการพิจารณาปรบัปรุงจากการดาํเนินงานในระดบัท่ี 2  

ในระดบันีก้ารทาํงานจะมีมาตรฐาน สามารถวดัและจดัเก็บสถิตผิลการดาํเนินงานเอาไวไ้ด ้  

- ระดับที่ 4 การจัดการเชิงปริมาณ (Quantitative Managed Level)  เป็นระดบัท่ี

นาํเอาสถิติการดาํเนินงานท่ีจดัเก็บไวม้าวิเคราะห ์เพ่ือหาจดุบกพรอ่ง และแกไ้ขไมใ่หมี้ขอ้บกพร่อง

ได ้การจดัการเชิงปริมาณ (quantitative managed) เป็นระดบัท่ีนาํเอาคา่สถิติการดาํเนินงานท่ีจ

จดัเก็บไวม้าวิคราะหเ์พ่ือหาจดุบกพรอ่งและแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง ได ้ ในระดบันีมี้การตัง้วตัถปุระสงค์

เชิงปริมาณไวใ้ชเ้ป็นบรรทดัฐานของการจดัการกระบวนการ เพ่ือใหเ้กิดคณุภาพและประสิทธิภาพ

ของกระบวนการ โดยวตัถุประสงคเ์ชิงปริมาณนีไ้ดม้าจากความตอ้งการของลูกคา้ ผูใ้ชอ้งคก์าร 

และผูต้ิดตัง้กระบวนการ สาํหรบัคณุภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการ คือขอ้มลูทางสถิติท่ี

เกิดขึน้ในระหวา่งการดาํเนินการโดยตลอดของกระบวนการ 

- ระดับที่  5 ระดับวุฒิภาวะสูงสุด (Optimizing Level) เป็นระดับท่ีหน่วยงาน

ดาํเนินการปรบัปรุงกระบวนการทาํงานของตนเองอย่างตอ่เน่ือง มีการจดักระบวนการทาํงานใหม่ 

ใหส้อดคลอ้งกบัเทคโนโลยีใหม่ๆ  ท่ีเกิดขึน้ และมีการปอ้งกนัไมใ่หข้อ้บกพรอ่งเกิดขึน้   

บรษัิทหรือหนว่ยงานซอฟตแ์วรท่ี์นาํ CMMI มาใช ้จะพบวา่ตนเองมีการทาํงานท่ีเป็นระบบ

มากขึน้ การทาํงานทกุอย่างมีร่องรอยหรือหลกัฐานใหต้รวจสอบไดง้่ายขึน้และสมบรูณม์ากขึน้ มี

การจดบันทึกรายละเอียดระหว่างการทาํงานมากขึน้ การเจรจากับลูกค้าก็มีการบันทึกเป็น

หลักฐาน และมีการยืนยันทาํความเข้าใจระหว่างกันมากขึน้ เม่ือเกิดปัญหาขึน้ก็สามารถจะ

ตรวจสอบไดว้่า ปัญหามาจากใคร และสมควรแกไ้ขอย่างไร เม่ือบริษัททาํงานอย่างเป็นระบบมาก

ขึน้ โอกาสท่ีจะประสบผลสาํเรจ็ในการทาํงานก็มากขึน้ ช่ือเสียงของบรษัิทก็จะดีขึน้ และเป็นโอกาส

ท่ีจะทาํใหไ้ดร้บังานมากขึน้ตามไปดว้ย ประโยชนท่ี์สาํคญัก็คือ บริษัทจะมีวฒันธรรมการทาํงานท่ี

เป็นแบบเดียวกัน มีวิธีการปฏิบตัิท่ีเป็นมาตรฐานแตมี่ความยืดหยุ่น เพราะจะแสวงหากลยุทธใ์น

การปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา สามารถเห็นสภาพการทาํงานของโครงการท่ี

มีลกัษณะเป็นนามธรรมไดอ้ย่างชดัเจน สามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดขึน้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และ

สามารถเตรียมตัวแก้ปัญหาท่ีอาจจะเกิดในอนาคตได้เป็นอย่างดีด้วย (ครรชิต มาลัยวงศ์, 

http://www.drkanchit.com/cmm/cmm04.html)  

การแสดงระดับวุฒิภาวะความสามารถ CMMI ไดร้บัความสนใจนาํไปใชใ้นดา้นต่างๆ 

หลายดา้น เช่น CMMI ทางดา้นซอฟตแ์วรน์ัน้ ก็ไดร้บัความสนใจจากบริษัทผูผ้ลิตซอฟตแ์วรห์ลาย

แห่งทั่วโลก บริษัทท่ีประเมินผ่านวุฒิภาวะระดบัต่างๆ นัน้ จะไดร้บัความเช่ือถือจากลูกคา้ดว้ยดี 
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และในบางแห่งก็มีการกาํหนดระดบั CMMI ของบริษัทท่ีจะเขา้รบังานดว้ย เช่นหากกาํหนดไวว้่า

บริษัทท่ีจะเขา้รบัประมลูงานซอฟตแ์วรไ์ด ้จะตอ้งมีวฒุิภาวะความสามารถ CMMI ระดบัท่ี 3 เป็น

อย่างนอ้ย ทาํใหลู้กคา้มีความมั่นใจในกระบวนการซอฟตแ์วรข์องบริษัทว่าจะสามารถผลิตงาน

ซอฟตแ์วรต์ามท่ีไดก้าํหนดไวจ้รงิ (CMMI Product Team, 2010) 

ประเทศไทยไดมี้การนาํมาตรฐาน CMM เขา้มาใชต้ัง้แตปี่ พ.ศ. 2541 โดยเขตอตุสาหกรรม

ซอฟตแ์วรป์ระเทศไทย (Software Park Thailand) แต่ในขณะนัน้ยังไม่มีการนาํ มาใชใ้นบริษัท

ซอฟตแ์วรอ์ย่างแพร่หลายเท่าท่ีควร ถึงแมต้วัแบบ CMM ถูกปรบัเปล่ียนโดยการรวบรวมตวัแบบ 

CMM ต่างๆ เข้าดว้ยกันเป็น CMMI แต่บริษัทพัฒนาซอฟตแ์วรใ์นประเทศไทยยังไม่เข้าใจถึง

ประโยชนใ์นการปรบัใช้ตวัแบบนีใ้นโครงการต่างๆ ของบริษัท เน่ืองจากตวัแบบนีมี้ขนาดใหญ่

เกินไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร ์ (Software Industry 

Promotion Agency: SIPA) ไดส้รา้งตัวแบบสาํหรับอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทยขึน้มาเรียกว่า 

เกณฑ์คุณภาพการผลิตซอฟต์แวร์ไทย (Thai Quality Software:  TQS)  โดยใช้มาตรฐาน 

ISO/IEC12207 เป็นมาตรฐานอา้งอิงสาํหรบัปรบัใชก้บับริษัทซอฟตแ์วรใ์นไทยท่ีมีขนาดกลางและ

ข น า ด เ ล็ ก  ซึ่ ง  ISO/ IEC12207 ถู ก พัฒ น า โ ด ย  ISO ( The International Organization for 

Standardization, 2013) เพ่ือสนบัสนุนองคก์ารขนาดกลางและขนาดเล็กภายในประเทศไทยใน

การปรบัปรุงกระบวนการและรบัรองคุณภาพในระดบัสากล มาตรฐาน TQS แบ่งกระบวนการ

ออกเป็น 5 ระดบั คือ 1) วิศวกรรมซอฟตแ์วรพื์น้ฐาน (basic software engineering) เป็นระดบั

ของการกาํหนดกระบวนการตา่งๆ ท่ีตอ้งทาํ  2) การระบ ุ(define) เป็นระดบัของการวางแผนสิ่งท่ี

ตอ้งทาํ  3) การปฏิบตั ิ(perform) เป็นระดบัของการปฏิบตัติามแผนท่ีวางไว ้ 4) การวดั (measure) 

เป็นระดบัของการวัดและประเมินผลการดาํเนินการ  และ 5) การพฒันาต่อเน่ือง (continuous 

improvement) เป็นระดบัของการรกัษาคุณภาพในการดาํเนินการ นอกจากนี ้องคก์ารพัฒนา

ซอฟตแ์วรใ์นประเทศไทยยังมีการนาํระบบการจัดการมาตรฐานคณุภาพสากลอ่ืนๆ มาปรบัใช้ 

ไดแ้ก่ ISO 9000:2000 (ณฐัรนิทร ์เดชะสกลุ, 2556) 

แต่อย่างไรก็ตามผลการศึกษาพบว่าบริษัทท่ีนาํกระบวนการพัฒนาซอฟตแ์วร ์ ไดแ้ก่ 

CMM, CMMI, ISO9000:2000 และ TQS มาใชมี้เพียงรอ้ยละ 11.8 ของทัง้ประเทศ และบริษัทใน

อุตสาหกรรมซอฟตแ์วรท่ี์ไดร้ับประกาศนียบตัรจากมาตรฐานหรือตวัแบบต่างๆ ส่วนใหญ่เป็น

บรษัิทขนาดใหญ่ท่ีมีทนุจดทะเบียนมากกว่า 10 ลา้นบาท แตบ่รษัิทซอฟตแ์วรส์ว่นใหญ่ในประเทศ

เป็นบริษัทขนาดเล็กท่ีมีทุนจดทะเบียนนอ้ยกว่า 5 ลา้นบาท (Suwanya & Kurutach, 2008) ซึ่ง

ปัญหาหลักของการนาํตัวแบบหรือมาตรฐานการพัฒนาซอฟตแ์วรม์าใช้ในประเทศไทย คือ
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วัฒนธรรม ท่ีแตกต่างจากยุโรปหรืออเมริกา โดยเชิงประจักษ์จากในช่วงเริ่มการปรับปรุง

กระบวนการผูพ้ฒันาซอฟตแ์วรห์ลายคนไม่ตอ้งการใชวิ้ธีปฏิบตัิใหม่เน่ืองจากตอ้งใชเ้วลานานใน

การทาํเอกสาร (Phongpaibul & Boehm, 2005) 

นอกจากนี ้ในระดบัประเทศนัน้ จะทาํใหอ้ตุสาหกรรมซอฟตแ์วรน์า่จะเตบิโตสงูได ้จากการ

พัฒนาซอฟตแ์วรส์าํหรบัใชใ้นประเทศก็มีความตอ้งการสูงอยู่แลว้ แต่ความตอ้งการซอฟตแ์วร์

ระดบัโลกก็ยงัมีอีกมาก หากไทยสามารถพฒันาบริษัทซอฟตแ์วรไ์ทยใหมี้วฒุิภาวะความสามารถ

มากขึน้ ก็จะสามารถรบังานจากต่างประเทศ และทาํรายไดเ้ขา้ประเทศไดอี้กมาก แตก่ารท่ีจะทาํ

เช่นนัน้ได ้บริษัทผูผ้ลิตซอฟตแ์วรจ์ะตอ้งสามารถยืนยนัใหล้กูคา้ทราบไดว้่าบริษัทซอฟตแ์วรไ์ทยมี

วฒุิภาวะความสามารถสงูพอ ดงันัน้ หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการสง่เสรมิใหมี้การนาํ CMMI มา

ใชใ้นการวดัวฒุิภาวะความสามารถของบรษัิท และหนว่ยงานกนัมากขึน้   

จากท่ีกล่าวมา จะเห็นไดว้่าการศกึษาตลาดซอฟตแ์วรจ์ะครอบคลมุถึงการศึกษาตลาด

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารโดยรวมด้วย เน่ืองจากซอฟตแ์วรเ์ป็นสินค้าท่ีมีความ

เก่ียวเน่ืองกับสินคา้เทคโนโลยสารสนเทศและการส่ือสารในหลายกลุ่ม  ซอฟตแ์วรเ์ป็นสินคา้ท่ีใช้

ประกอบกบัฮารด์แวร ์และอปุกรณท่ี์ตอ้งอาศยัการสั่งการ หรือ Complementary Goods และการ

ใช้ซอฟตแ์วรก่์อให้เกิดกิจกรรมทางคอมพิวเตอรท่ี์เก่ียวเน่ือง (computer services) อ่ืน ๆ เช่น 

บริการปรับ / พัฒนาซอฟตแ์วร ์เพ่ือให้ตรงกับการใช้งาน (customization ) หรือการบริการให้

คาํปรึกษาดา้นคอมพิวเตอร ์หรือการออกแบบระบบ (consulting) เป็นตน้ การเติบโตของตลาด

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในกลุม่อ่ืน ๆ จงึมีผลตอ่การเตบิโต ทิศทาง และความตอ้งการ

ของซอฟตแ์วร ์ดงันัน้ ถา้ตอ้งการท่ีจะไดซ้อฟตแ์วรท่ี์มีคณุภาพ ก็จะตอ้งกาหนดคณุภาพในการ

พัฒนาซอฟต์แวร์ให้ดี  หรืออาจกล่าวได้ว่าคุณภาพของซอฟต์แวร์ จะถูกกําหนดโดย

กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร ์ซึ่งกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วรท่ี์มีคณุภาพและมาตรฐานท่ีดีจะ

แสดงถึงความสามารถในการพฒันาซอฟตแ์วรข์ององคก์รท่ีทาํหนา้ท่ีในการพฒันาซอฟตแ์วร ์  ให้

เป็นท่ียอมรบัตอ่หนว่ยงานท่ีตอ้งการใหพ้ฒันาซอฟตแ์วร ์ 

สภาวะอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรใ์นประเทศไทย 

อตุสาหกรรมซอฟตแ์วรจ์ดัใหเ้ป็นหนึ่งในอตุสาหกรรมยทุธศาสตรข์องประเทศ เชน่เดียวกบั

อุตสาหกรรมการเกษตร และอาหาร แฟชั่น ท่องเท่ียว ยานยนต ์และอัญมณี เน่ืองจากความ

ตอ้งการซอฟตแ์วรมี์แนวโนม้สูงขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยมีปัจจยัเสริมจากการเติบโตของเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารอีกดว้ย อุตสาหกรรมซอฟตแ์วรเ์ป็นอุตสาหกรรมท่ีพฒันาบนฐานของ

ความรู ้(knowledge-based) ซอฟตแ์วรเ์ป็นสินคา้ท่ีไม่มีตวัตน การสรา้งหรือผลิตซอฟตแ์วรจ์ึง
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อาศัยวัตถุดิบด้านความรู้ความสามารถบุคลากรและเคร่ืองมือต่างๆ เช่น คอมพิวเตอรแ์ละ

ซอฟตแ์วร ์และสาธารณูปโภคดา้นการส่ือสารต่างๆ เป็นหลกั โดยท่ีไม่ตอ้งอาศยัการลงทุนดา้น

เคร่ืองจกัรอุปกรณท่ี์มีมูลค่าสูง เม่ือเทียบกับอุตสาหกรรมอ่ืน ดว้ยคณุลกัษณะดงักล่าว ประเทศ

ไทยซึ่งมีแรงงานท่ีมีความปราณีต ประกอบกับจุดแข็งในหลายๆ ดา้นเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ 

เช่น ภาวะทางการเมืองท่ีสงบและไม่มีเหตกุารณท่ี์รุนแรงเหมือนประเทศเพ่ือนบา้น แนวโนม้ของ

เศรษฐกิจในประเทศท่ีกาํลงัขยายตวั รวมทัง้ความพรอ้มในโครงการพืน้ฐานท่ีจาํเป็น จงึมีโอกาสท่ี

จะพฒันาศกัยภาพของประเทศในอตุสาหกรรมนี ้(สิรนิทร ไชยศกัดา และคณะ, 2553) 

ภาครัฐได้ตระหนักถึงความสาํคัญของการเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร ์โดยได้

กาํหนดไวใ้นแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549 ใน

ยุทธ์ศาสตร์ท่ี  1 ว่าให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เ ป็นตัวหลักในการขับเคล่ือนเพ่ือยกระดับ

อตุสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศใหเ้ป็นผูน้าํในภูมิภาค โดยเนน้การ

ทั้งการพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ซอฟตแ์วรท่ี์ผลิตจากผู้ประกอบการในประเทศ พัฒนาทักษะ

ผูป้ระกอบการ/ผูพ้ัฒนาซอฟตแ์วรไ์ทย พฒันาคุณภาพสินคา้และบริการซอฟตแ์วร ์โดยมีแผน

ขับเคล่ือนหลักท่ีในการพัฒนา สร้างศักยภาพ และความพร้อมของอุตสาหกรรม ICT ด้าน

ซอฟตแ์วร ์ปัจจบุนัภาครฐัจะไดจ้ดัตัง้หน่วยงานเพ่ือมาดาํเนินการใหค้วามชว่ยเหลือรวมทัง้ในการ

ส่งเสริมหรือสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรข์ึน้หลายหน่วยงาน แต่พบว่าอุปสรรคท่ีสําคัญ

ประการหนึ่งในการใหค้วามช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครฐัคือความเขา้ใจตวัอุตสาหกรรมอย่าง

แท้จริง หนึ่งในสาเหตุหลักคือ การขาดแคลนข้อมูลท่ีสะท้อนถึงสถานะภาพท่ีแท้จริงของ

อตุสาหกรรม สง่ผลใหม้าตรการหรือความชว่ยเหลือตา่งๆท่ีภาครฐัจดัทาํขึน้นัน้ไม่ประสบผลตามท่ี

คาดหมายไว ้เขตอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจหลกัในการ

ส่งเสริมและสนบัสนนุใหเ้กิดความเข็มแข็งในแก่ธุรกิจและอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรใ์นประเทศ เห็น

ถึงความสาํคญัของปัญหาดงักล่าว พรอ้มทัง้ตระหนกัว่า ขอ้มลูเป็นปัจจยัสาํคญัต่อการวางแผน

และการจดัทาํกลยทุธท่ี์มีประสิทธิภาพ  

อยา่งไรก็ดี ท่ีผา่นมาประเทศไทยยงัมีขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรน์อ้ยมาก  

การศกึษาส่วนใหญ่จะเป็นการศกึษาในภาพกวา้งในเชิงมลูคา่หรือขนาดของตลาด ไม่มีการศกึษา

เชิงลึกท่ีจะใหข้อ้มลูเพียงพอตอ่การวางกลยทุธห์รือทาํใหเ้ขา้ใจอตุสาหกรรมอย่างแทจ้ริง ส่งผลให้

ความเขา้ใจในตวัอุตสาหกรรมมีอย่างจาํกัด ความขาดแคลนขอ้มูลยงัทาํใหป้ระเทศขาดโอกาส

ดา้นการลงทุนจากต่างชาติอีกดว้ย ทัง้นี ้ดว้ยตระหนกัถึงความจาํเป็นดงักล่าว เขตอุตสาหกรรม

ซอฟตแ์วรแ์ห่งประเทศไทย จึงไดจ้ดัใหมี้โครงการศึกษาศกัยภาพของอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรข์ึน้ 
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เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งขอ้มูลท่ีสาํคญัอนัท่ีช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจในอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรย่ิ์งขึน้ ไดแ้ก่ 

ขอ้มลูท่ีสะทอ้นถึงสถานภาพของตลาดแรงงานซอฟตแ์วรข์องประเทศ ขอ้มลูของกลุ่มซอฟตแ์วรท่ี์

ประเทศไทยมีความชาํนาญ ขอ้มูลท่ีระบุถึงกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีมีความชาํนาญในซอฟตแ์วรใ์น

กลุ่มต่างๆ ข้อมูล ท่ีสะท้อนสถานะและความสามารถในการทําตลาดต่างประเทศของ

ผูป้ระกอบการไทย และขอ้มูลแสดงถึงบรรยากาศและความพรอ้มดา้นการลงทุนในธุรกิจดา้น

ซอฟตแ์วร ์รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆท่ีผูป้ระกอบการไดร้บั เพ่ือจกันาํขอ้มูลดงักล่าว มา

พิจารณาในการพฒันากลยทุธข์องเขตอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรป์ระเทศไทย หรือใหก้ารสนบัสนนุท่ีมี

ประสิทธิภาพ ท่ีสามาถเอือ้ประโยชนต์่อภาคอุตสาหกรรมไดจ้ริง รวมถึงเพ่ือใชใ้นการบริหารงาน

ตามภารกิจของเขตอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรป์ระเทศไทยดว้ย ทั้งนีไ้ดร้ับความร่วมมือจากศูนย์

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสแ์ละคอมพิวเตอรแ์หง่ชาติ ท่ีจะเป็นผูด้าํเนินการ เน่ืองจากศนูยเ์ทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกสแ์ละคอมพิวเตอรแ์หง่ชาตมีิทีมวิจยั  ซึ่งมีประสบการณใ์นการสาํรวจตลาดเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารอย่างต่อเน่ืองในปีตัง้แต่ปี 2548 เป็นตน้มา รวมถึงในปี 2549 ไดข้ยาย

กรอบการสาํรวจในส่วนของตลาดซอฟตแ์วร ์โดยครอบคลุมมิติเร่ืองบุคลากร รวมทัง้ปัญหาและ

อุปสรรคของผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร ์การศึกษาดงักล่าวนบัเป็นขอ้มูลพืน้ฐานท่ี

ประโยชนต์อ่การศกึษาเร่ืองศกัยภาพของอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรข์องประเทศไทย เพ่ือเป็นการต่อ

ยอดจากการศึกษาดงักล่าวและใหไ้ดม้าซึ่งขอ้มูลและขอ้เสนอแนะอนัจะเป็นประโยชนต์่อการ

พฒันาอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรต์อ่ไป (อรฉตัร เลียงพิบลูย ์และคณะ, 2551) 

ภาครัฐไดต้ระหนักถึงความสาํคัญของการเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร ์  โดยได้

กาํหนดไวใ้นแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศ ไทย พ.ศ. 2545 - 2549 

ในยุทธ์ศาสตร ์ ท่ี 1 ว่าให้อุตสาหกรรมซอฟตแ์วร ์ เป็นตัวหลักในการขับเคล่ือน เพ่ือยกระดับ

อตุสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ ประเทศ ใหเ้ป็นผูน้าํในภมูิภาค โดยเนน้การ 

ทัง้การพัฒนาตลาด ผลิตภัณฑซ์อฟตแ์วรท่ี์ผลิตจากผูป้ระกอบการในประเทศ พฒันาทักษะผู้ 

ประกอบการ / ผูพ้ฒันาซอฟตแ์วรไ์ทย พฒันาคณุภาพสินคา้และบริการ ซอฟตแ์วร ์  โดยมีแผน 

ขับเคล่ือนหลักทในการพัฒนาสร้างศักยภาพ และความพร้อมของอุตสาหกรรม ICT ด้าน 

ซอฟตแ์วร ์  

ปัจจุบนั ภาครฐัไดจ้ัดตัง้หน่วยงานเพ่ือมาดาํเนินการใหค้วามช่วยเหลือ  รวมทัง้ในการ

ส่งเสริม หรือสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรข์ึน้หลายหน่วยงาน  แต่พบว่าอุปสรรคท่ีสาํคัญ

ประการหนึ่งในการใหค้วามช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครฐั คือ ความเขา้ใจตวัอตุสาหกรรมอย่าง 

แท้จริง หนึ่งในสาเหตุหลัก คือ การขาดแคลนข้อมูลท่ีสะท้อนถึงสถานะภาพท่ีแท้จริงของ



38 

 

อุตสาหกรรม  ส่งผลใหม้าตรการ หรือความช่วยเหลือต่างๆ ท่ีภาครฐัจัดทาํขึน้นัน้ไม่ประสบผล 

ตามท่ีคาดหมายไว ้ เขตอตุสาหกรรมซอฟตแ์วร ์แหง่ประเทศ ไทย ซึ่งเป็นหนว่ยงานท่ีมีภารกิจหลกั 

ในการส่งเสริม และสนับสนุน ให้เกิดความเข็มแข็งให้แก่ธุรกิจและอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรใ์น 

ประเทศ  อย่างไรก็ดีท่ีผ่านมาประเทศไทยยังมีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับอุตสาหกรรมน้อยมาก การ 

ศกึษาสว่นใหญ่จะเป็นการศกึษาในภาพกวา้งใน เชิงมลูคา่ หรือขนาดของตลาด ไมมี่การศกึษาเชิง 

ลึกท่ีจะใหข้อ้มูลเพียงพอตอ่การวางกลยุทธ ์หรือทาํใหเ้ขา้ใจอุตสาหกรรมอย่างแทจ้ริง  ส่งผลให้

ความเขา้ใจในอตุสาหกรรมมีอย่างจาํกดั  ความขาดแคลนขอ้มลูยงัทาํใหป้ระเทศขาดโอกาสดา้น 

การลงทนุจากตา่งชาตอีิกดว้ย  

บทบาทและความร่วมมือของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

จากขอ้มูลพืน้ฐาน เก่ียวกับภาพรามประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของกรมเจรจาการคา้

ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  ก ร ะ ท ร ว ง พ า ณิ ช ย์  (ก ร ม เ จ ร จ า ก า ร ค้ า ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ , 

http://www.dtn.go.th/index.php/forum1/aec-asean.html) ผู้วิจัยได้สรุปเนื ้อหา เพ่ือให้ทราบ

ความเป็นมา วิวฒันาการและการดาํเนินงานของอาเซียน  ความรว่มมือทางเศรษฐกิจ  บทบาท

และแนวทางดาํเนินงานเพ่ือนาํไปสูค่วามรว่มมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไวด้งันี ้

อาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Association of Southeast 

Asian Nations – ASEAN) เกิดขึน้เม่ือปี 2510 ในยุคแห่งการเผชิญหน้าทางการเมืองในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตบ้นความแตกต่างทางเชือ้ชาติ ศาสนา วฒันธรรม และประวตัิศาสตร ์และมี

นโยบายแข่งขันในการผลิต การส่งออก การตลาด การหาแหล่งทุนและเทคโนโลยี ทาํให้การ

เจรญิเตบิโตขององคก์รเป็นไปอย่างชา้ ๆ ปฏิญญาอาเซียนหรือปฏิญญากรุงเทพฯ ซึ่งเป็นปฏิญญา

ในการก่อตัง้อาเซียน ไดร้ะบุวตัถุประสงคข์องการรวมตวักัน ดงันี ้เร่งรดัความเจริญกา้วหนา้ทาง

เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม ในภมูิภาคโดยอาศยั ความรว่มมือระหวา่งกนัสง่เสรมิ พืน้ฐานและ

เสถียรภาพ ในภูมิภาค โดยยึดหลกัยตุิธรรมและกฎเกณฑข์องกฎบตัิ สหประชาชาติส่งเสริมความ

รว่มมือและความช่วยเหลือซึ่งกนัและกันในดา้นตา่งๆ ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม วิชาการ 

วิทยาศาสตร ์และการบริหารชว่ยเหลือซึ่งกนัและกนัในรูปของการฝึกอบรม วิจยั ในดา้นการศึกษา 

วิชาชีพ เทคนิค และการบริหารร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ในด้านเกษตรกรรม 

อตุสาหกรรม การขยายการคา้ การศกึษา ปัญหาการคา้โภคภณัฑร์ะหว่างประเทศ การปรบัปรุงสิ่ง

อาํนวยความสะดวก การขนส่งและคมนาคม และการยกระดับมาตรฐานการครองชีพของ

ประชาชนส่งเสริมการศึกษาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้รกัษาความร่วมมือท่ีใกลช้ิดและเป็น

http://www.dtn.go.th/index.php/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2/item/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.html
http://www.dtn.go.th/index.php/forum1/aec-asean.html
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ประโยชนก์ับองคก์ารระหว่างประเทศและภูมิภาคท่ีมีวตัถุประสงคค์ลา้ยคลึงกนั และหาแนวทาง

รว่มมืออยา่งใกลช้ิดระหวา่งกนัมากขึน้ 

ในช่วง 10 ปีแรกหลังจากการก่อตัง้อาเซียน  ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการจดัทาํกรอบงาน

อย่างกวา้งๆ และยืดหยุ่นได ้เพ่ือใหส้อดรบักบัความคิดเห็นอนัหลากหลายของสมาชิก และเพ่ือให้

เป็นรากฐานอันมั่นคงสาํหรบัจุดมุ่งหมายร่วมกันต่อไป ดังนั้น แม้ว่าจะไม่ค่อยมีผลสาํเร็จเป็น

รูปธรรมมากนกั แตก็่เป็นประโยชนต์อ่การสานสมัพนัธใ์นการทาํงานรว่มกนัระหวา่งรฐับาลอาเซียน 

ทาํให้เกิดค่านิยมท่ีดี และวางรากฐาน ความสาํเร็จในอนาคต ทิศทางในการดาํเนินงานของ

อาเซียนเริ่มชดัเจนขึน้ในปี 2520 เม่ือผูน้าํอาเซียนประชมุสุดยอดครัง้แรก ณ เกาะบาหลี ประเทศ

อินโดนีเซีย และไดล้งนามในปฏิญญาสมานฉันทอ์าเซียน (Declaration of ASEAN Concord) 

และสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and 

Cooperation in Southeast Asia: TAC) ซึ่งขยายความรว่มมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนไปอย่าง

กวา้งขวาง ครอบคลุมถึงความร่วมมือดา้นโภคภัณฑพื์น้ฐานโดยเฉพาะอาหารและพลงังาน การ

จดัตัง้อตุสาหกรรมขนาดใหญ่ การขยายการคา้ระหว่างประเทศสมาชิก การจดัตัง้ระบบสิทธิพิเศษ

ทางการคา้ระยะยาว การปรบัปรุงการเขา้สู่ตลาดนอกอาเซียน และการ แก้ไขปัญหาโภคภัณฑ์

ระหวา่งประเทศ และประเดน็เศรษฐกิจโลกอ่ืน ๆ 

ในปี 2520 รฐัมนตรีต่างประเทศอาเซียนไดล้งนามในความตกลงว่าดว้ยสิทธิพิเศษทาง

การคา้อาเซียน หรือ ASEAN PTA (Preferential Trading Arrangements: PTA) ซึ่งเป็นการ ให้

สิทธิพิเศษโดยสมัครใจ และแลกเปล่ียนสินคา้กับสินคา้สิทธิพิเศษส่วนใหญ่เป็น การลดภาษี 

ศลุกากรขาเขา้ และการผูกพนัอตัราอากรขาเขา้ ณ อตัราท่ีเรียกเก็บอยู่ หลงัจากนัน้ก็มีโครงการ

ความร่วมมือต่างๆ ตามมา โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมมีถึง 4 โครงการ ได้แก่ โครงการ

อุตสาหกรรมอาเ ซียน (ASEAN Industrial Project: AIP) ปี  2523  โครงการแบ่งผลิตทาง

อุตสาหกรรมอาเซียน (ASEAN Industrial Complementation: AIC) ปี 2524 โครงการร่วมลงทุน

ดา้นอุตสาหกรรมของอาเซียน (ASEAN Industrial Joint Ventures: AIJV) ปี 2526 โครงการแบ่ง

ผลิตชิน้สว่นยานยนต ์(Brand-to-Brand Complementation: BBC) ปี 2532 

จนกระทั่งปี 2533 องคป์ระกอบสาํคญัของเขตการคา้เสรีอาเซียนหรืออาฟตาเริ่มปรากฏ

ใหเ้ห็นเป็นครัง้แรก เม่ือรฐัมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนไดต้กลงใชอ้ัตราภาษีพิเศษท่ีเท่ากันสาํหรับ

สินคา้อตุสาหกรรมบางชนิด รวมทัง้ ซีเมนต ์ปุ๋ ย และเย่ือกระดาษ อย่างไรก็ตาม โครงการความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดของอาเซียนก่อน การจัดตัง้อาฟตาไม่ประสบความสาํเร็จ

เท่าท่ีควร ซึ่งอาจเกิดจากปัจจยั ดงันี ้สมาชิกอาเซียนไม่มีความสมัพนัธใ์กลช้ิด ทัง้ดา้นการเมือง
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และเศรษฐกิจ แม้จะอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน การรวมตัวเกิดจากการคุกคามความมั่นคงจาก

ภายนอก มิใช่จากสาํนึกแห่งความเป็นภูมิภาคเดียวกัน  แต่ละประเทศอยู่ระหว่างการพฒันา 

อุตสาหกรรมภายในประเทศ จึงมองกันเป็นคู่แข่งการส่งออก และเห็นว่าภายนอกภูมิภาค คือ 

แหลง่เงินทนุและเทคโนโลยี โครงสรา้งองคก์รอ่อนแอ สาํนกัเลขาธิการอาเซียนมีงบประมาณจาํกัด 

ไมมี่อาํนาจและความเป็นอิสระเพียงพอท่ีจะกาํหนดความรว่มมือทางเศรษฐกิจ 

อาเซียนไดพ้ยายามศึกษาหาแนวทางและมาตรการท่ีจะขยายการคา้ระหว่างกันใหม้าก

ย่ิงขึน้ โดยเฉพาะ การเปิดเสรีทางการคา้ระหว่างกัน โดยใชอ้ตัราภาษีพิเศษท่ีเท่ากนั (Common 

Effective Preferential Tariff: CEPT) สาํหรบัสินคา้ของอาเซียน ท่ีประชมุสดุยอดอาเซียน ครัง้ท่ี 4 

เม่ือเดือนมกราคม 2535 ณ ประเทศ สิงคโปร ์จงึไดมี้มตเิห็นชอบขอ้เสนอของไทย ในการเริ่มจดัตัง้

เขตการคา้เสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) ตามกรอบความตกลงแม่บทว่าดว้ย

การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน (Framework Agreement on Enhancing 

ASEAN Economic Cooperation) และความตกลงว่าดว้ยการใชอ้ตัราภาษีพิเศษท่ีเท่ากนัสาํหรบั

เขตการค้า เส รีอา เ ซียน [Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) 

Scheme for the ASEAN Free Trade Area (AFTA)]           

ประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งไดร้่วมก่อตัง้อาฟตาขึน้ในขณะนัน้ มีเพียง 6 ประเทศ ไดแ้ก่ 

บรูไน ดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์สิงคโปร ์และไทย ต่อมาภายหลงัอาเซียนได้

ขยายจาํนวนสมาชิกเป็น 10 ประเทศ โดยเวียดนามเป็นสมาชิกอาเซียนลาํดบัท่ี 7 ในปี 2538ลาว

และพม่าเป็นสมาชิกลาํดบัท่ี 8 และ 9 ในปี 2540 และกัมพูชาเป็นสมาชิกลาํดบัท่ี 10 ในปี 2542 

อาเซียนจงึเป็นกลุม่เศรษฐกิจขนาดใหญ่กลุม่หนึ่งของโลกมีประชากรรวมกนักวา่ 500 ลา้นคน 

จากการจดัตัง้อาฟตาในปี 2536 ความรว่มมือทางเศรษฐกิจอาเซียนไดมี้การขยายตวัทัง้

ในเชิงลึกและเชิงกวา้ง ในปี 2538 เรง่รดัอาฟตาโดยขยายรายการสินคา้ท่ีจะลดภาษีเหลือรอ้ยละ 

0-5 ในปี 2543 และใหมี้รายการท่ีลดภาษีเหลือรอ้ยละ 0 ใหม้ากท่ีสดุ และใหเ้ริ่มเปิดการเจรจาเพ่ือ

เปิดเสรีบริการ ใหพ้ิจารณาการจดัตัง้เขตการลงทุนอาเซียน และใหมี้โครงการความร่วมมือดา้น

อุตสาหกรรม เพ่ือเสริมสรา้งอุตสาหกรรมท่ีใชเ้ทคโนโลยีเป็นพืน้ฐานและสรา้งมูลค่าเพิ่มโดยเนน้

การใหส้ิทธิประโยชนส์่วนลดภาษี และในปี 2542 ประกาศใหอ้าฟตาเป็นเขตการคา้เสรีท่ีแทจ้ริง 

โดยจะลดภาษีสินคา้ทุกรายการลงเหลือรอ้ยละ 0 ในปี 2553 และ 2558 สาํหรบัสมาชิกเดิมและ

สมาชิกใหม่ ตามลาํดบั  การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเชิงกวา้ง นอกจากความร่วมมือ

ทางเศรษฐกิจการคา้ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ อาเซียนไดข้ยายความรว่มมือครอบคลมุสาขาตา่งๆ อย่าง
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กวา้งขวาง อาทิ การคลงั เทคโนโลยีและการส่ือสาร โทรคมนาคม เกษตรและป่าไม ้การ ขนส่ง 

พลงังาน แรธ่าต ุและการทอ่งเท่ียว 

จากวิวัฒนาการความร่วมมือทางเศรษฐกิจท่ีสาํคัญของอาเซียนจนถึงแผนการเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาเซียนมีการเจริญเติบโตอย่างคอ่ยเป็นค่อยไป ใหค้วามสาํคญัต่อ

การจดัทาํกรอบงานอย่างกวา้งๆ และยืดหยุน่ได ้เพ่ือใหส้อดรบักบัความคิดเห็นอนัหลากหลายของ

สมาชิก และเพ่ือใหเ้ป็นรากฐานอนัมั่นคงสาํหรบัจดุมุ่งหมายรว่มกันต่อไป ดงันัน้ นอกจากความ

รว่มมือทางการเมือง สงัคม การศกึษาและวฒันธรรมแลว้ อาเซียนจงึมุง่มั่นท่ีจะขยายความรว่มมือ

ทางเศรษฐกิจระหวา่งกนัมาโดยตลอด โดยมีวิวฒันาการท่ีสาํคญั ดงันี ้

 

ตารางที ่2.1 วิวัฒนาการและการดาํเนินการของอาเซียน 

ปี พ.ศ./คศ. วิวัฒนาการและการดาํเนินการ 

2535 (1992) การพฒันาเขตการคา้เสรอีาเซียน หรอือาฟตา้ (ASEAN Free Trade Area: 

AFTA)   เพ่ือสง่เสรมิการขยายตวัทางการคา้โดยการเรง่ลดภาษีสนิคา้และยกเลกิ

มาตรการท่ีไมใ่ช่ภาษีภายในอาเซียน 

2538 (1995) รเิริม่ความรว่มมือดา้นการคา้บรกิารของอาเซียน โดยจดัทาํความตกลงวา่ดว้ย

การคา้บรกิารของอาเซยีน (ASEAN Framework Agreement on Service: 

AFAS) เพ่ือเสรมิสรา้งความสามารถในการเป็นผูใ้หบ้รกิารในภมูภิาค 

2540 (1997) กาํหนดวิสยัทศันอ์าเซยีน 2020 (ASEAN Vision 2020) เปา้หมายในดา้น

เศรษฐกิจของอาเซยีน คือ สรา้งอาเซยีนใหเ้ป็นกลุม่เศรษฐกิจท่ีมั่นคง มั่งคั่ง และ

มีความสามารถในการแขง่ขนัสงู มีการเคลือ่นยา้ยสนิคา้ บรกิารและการลงทนุ 

รวมทัง้เงินทนุอยา่งเสร ี

2541 (1998) จดัทาํแผนปฏิบตัิการฮานอย (Hanoi Plan of Action: HPA) เพ่ือเป็นแผนปฏิบตัิ

การใหบ้รรลวุิสยัทศันอ์าเซียน ระยะเวลา 6 ปี (2543 - 2547) 

2540 (1997) กาํหนดวิสยัทศันอ์าเซยีน 2020 (ASEAN Vision 2020) เปา้หมายในดา้น

เศรษฐกิจของอาเซยีน คือ สรา้งอาเซยีนใหเ้ป็นกลุม่เศรษฐกิจท่ีมั่นคง มั่งคั่ง และ

มีความสามารถในการแขง่ขนัสงู มีการเคลือ่นยา้ยสนิคา้ บรกิารและการลงทนุ 

รวมทัง้เงินทนุอยา่งเสร ี

2541 (1998) จดัทาํแผนปฏิบตัิการฮานอย (Hanoi Plan of Action: HPA) เพ่ือเป็นแผนปฏิบตัิ

การใหบ้รรลวุิสยัทศันอ์าเซียน ระยะเวลา 6 ปี (2543 - 2547) 

2543 (2000) ประกาศความคดิรเิริม่เพ่ือการรวมกลุม่ของอาเซียน (Initiative for ASEAN 

Integration: IAI) เพ่ือใหค้วามช่วยเหลอืแก่สมาชิกใหมข่องอาเซยีนในการ

ปรบัตวัรวมกลุม่เศรษฐกิจของอาเซียนไดต้ามกาํ หนดเวลาอยา่งมปีระสทิธิภาพ 
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ตารางที ่2.1 (ตอ่) 

ปี พ.ศ./คศ. วิวัฒนาการและการดาํเนินการ 

2544 (2001) จดัทาํแผนงานการรวมกลุม่ของอาเซยีน (Roadmap for Integration of ASEAN: 

RIA) ประกอบดว้ยแนวทางขัน้ตอน และกรอบเวลา ในการดาํเนินการใหเ้ป็นไป

ตามวิสยัทศันอ์าเซยีน รวมทัง้ใหศ้กึษาเรือ่งความสามารถในการแขง่ขนัของ

อาเซยีน (ASEAN Competitiveness Study) เพ่ือเสรมิสรา้งความสามารถในการ

แขง่ขนัและเรง่รดัการรวมกลุม่ของอาเซียน 

2545 (2002) ในการประชมุสดุยอดผูน้าํอาเซยีน (ASEAN Summit) ครัง้ท่ี 8 ณ กรุงพนมเปญ 

ประเทศกมัพชูา ผูน้าํอาเซียนไดเ้ห็นชอบใหอ้าเซยีนกาํหนดทิศทางการ

ดาํเนินงานใหแ้นช่ดัเพ่ือนาํไปสูก่ารเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 

2546 (2003) ผูน้าํอาเซียนประกาศแถลงการณ ์Bali Concord II เห็นชอบท่ีจะจดัตัง้ประชาคม

อาเซยีน (ASEAN Community) ซึง่ประกอบดว้ย 3 เสาหลกั ไดแ้กค่วามมั่นคง 

เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม ภายในปี ค.ศ. 2000 

2547 (2004) ผูน้าํอาเซียนไดล้งนามในกรอบความตกลงวา่ดว้ยการรวมกลุม่สาขาสาํคญัของ

อาเซยีน รวม 11 ฉบบั ซึง่มี Roadmap เพ่ือการรวมกลุม่สาขาสาํคญั โดยมี

วตัถปุระสงคเ์พ่ือนาํรอ่งการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจใน 11 สาขาสาํคญัก่อน ไดแ้ก่ 

เกษตร ประมง ผลติภณัฑไ์ม ้ผลติภณัฑย์าง สิง่ทอและเครือ่งนุง่หม่ ยานยนต ์

อิเลคทรอนิกส ์สขุภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ การทอ่งเท่ียว การบิน และตอ่มาได้

เพ่ิมสาขาท่ี 12 คือสาขาโลจิสตกิส ์

2548 (2005) เจา้หนา้ท่ีอาวโุสดา้นเศรษฐกิจอาเซยีนพิจารณาทบทวน ปรบัปรุงแผนงานการ

รวมกลุม่สาขาสาํคญัของอาเซียนในระยะท่ี 2 เพ่ือปรบัปรุงมาตรการตา่งๆ ใหม้ี

ประสทิธิภาพและรวมขอ้เสนอของภาคเอกชน 

2549 (2006) รฐัมนตรเีศรษฐกิจอาเซียนลงนามในกรอบความตกลงวา่ดว้ยการรวมกลุม่สาขา

สาํคญัและพิธีสารวา่ดว้ยการรวมกลุม่สาขาสาํคญั (ฉบบัแกไ้ข) 

2550 (2007) - ผูน้าํอาเซียนไดล้งนามในปฏิญญาเซบวูา่ดว้ยการเรง่รดัการจดัตัง้ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนภายในปี ค.ศ. 2015 และเพ่ือเรง่รดัเปา้หมายการจดัตัง้

ประชาคมอาเซียนใหเ้รว็ขึน้อีก 5 ปี จากเดิมท่ีกาํหนดไวใ้นปี 2020 

- ผูน้าํอาเซียนไดล้งนามในปฏิญญาเซบวูา่ดว้ยแผนแมบ่ทสาํหรบักฎบตัรอาเซียน 

เพ่ือสรา้งนิตฐิานะใหอ้าเซยีนและปรบัปรุงกลไก/กระบวนการดาํเนินงานภายใน

อาเซยีน เพ่ือรองรบัการเป็นประชาคมอาเซียน 

ท่ีมา : (กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ, http://www.dtn.go.th/index.php/forum1/aec-

asean.html) 
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ภายหลังท่ีการดาํเนินการไปสู่การจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนหรืออาฟตาได้บรรลุ

เปา้หมายในปี 2546 อาเซียนยงัคงใหค้วามสาํคญัในการเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ทางเศรษฐกิจ

รว่มกนัอย่างตอ่เน่ือง ท่ีประชมุสดุยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครัง้ท่ี 8 เม่ือเดือนพฤศจิกายน 

2545 ณ ประเทศกมัพชูา ไดเ้ห็นชอบใหอ้าเซียนกาํหนดทิศทางการดาํเนินงานเพ่ือมุ่งไปสู่การเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ซึ่งมีลกัษณะคลา้ยคลึงกับ

ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Community: EEC) ในระยะแรกเริ่ม เ พ่ือ

ดาํเนินการตามมติดงักล่าวของผูน้าํอาเซียน รฐัมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ไดเ้ห็นชอบใหมี้

การจดั จา้งบรษัิท McKinsey ทาํการศกึษาการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของอาเซียน 

(ASEAN Competitiveness Study) ซึ่งผลการศกึษาไดเ้สนอแนะใหอ้าเซียนเรง่รดัการรวมกลุ่มใน

สาขาอุตสาหกรรม/บริการท่ีมีศกัยภาพของ อาเซียน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมดา้นสินคา้อุปโภค/

บริโภค ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมท่ีอาเซียนมีการคา้ระหว่างกันในอาเซียนสูงสุด และอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีสัดส่วนการส่งออกสูงสุดของอาเซียน ในขณะเดียวกัน 

อาเซียนตอ้งปรบัปรุงกระบวนการดาํเนินงานภายในของอาเซียนใหมี้ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ใน

การประชุมสุดยอดอาเซียนในปี 2546 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผูน้าํอาเซียนไดอ้อก

แถลงการณ ์Bali Concord II เห็นชอบใหมี้การรวมตวัไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

หรือ AEC ภายในปี 2563 และใหเ้รง่รดัการรวมกลุม่เพ่ือเปิดเสรีสินคา้และบริการสาํคญั 11 สาขา

สาํคญั (priority sectors) ไดแ้ก่ การท่องเท่ียว การบินยานยนต ์ผลิตภัณฑไ์ม ้ผลิตภัณฑย์าง สิ่ง

ทอ อิเล็กทรอนิกส ์สินคา้เกษตร และประมง เทคโนโลยีสารสนเทศและ สุขภาพ ต่อมาไดเ้พิ่ม

สาขาโลจิสติกส ์เป็นสาขาท่ี 12 โดยผูน้าํอาเซียนและรฐัมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนไดล้งนามในกรอบ

ความตกลงและพิธีสารท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ท่ี 10 เม่ือเดือน

พฤศจิกายน 2547 ณ กรุงเวียงจนัทน ์สปป.ลาว โดยจะเริ่มมีผลบงัคบัใชป้ลายเดือนสิงหาคม 2548 

อาเซียนจะรวมตวัเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี 2563 (ค.ศ. 2020) โดยเปา้หมายของ 

AEC คือการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวร่วมกัน (single market and single production 

base) มีการเคล่ือนยา้ยสินคา้บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี เพ่ือมุ่งให้

อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวร่วมกัน ตอ่มาผูน้าํอาเซียนไดล้งนามในปฏิญญาเซบูว่า

ดว้ยการเรง่รดัการจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี ค.ศ. 2015 และเพ่ือเรง่รดัเปา้หมาย

การจดัตัง้ประชาคมอาเซียนใหเ้รว็ขึน้อีก 5 ปี 

แนวทางดาํเนินงานเพ่ือนาํไปสู่การเป็น AEC นอกจากการดาํเนินการเปิดเสรีดา้นการคา้

สินคา้ บรกิาร และการลงทนุระหว่างกันตามกรอบความรว่มมือต่าง ๆ ท่ีมีอยู่เดิม เช่น การเร่งลด
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ภาษีสินคา้ระหว่างกันใหเ้หลือรอ้ยละ 0 ภายในปี 2553 สาํหรบัสมาชิกเดิม และปี 2558 สาํหรบั

สมาชิกใหมภ่ายใตก้รอบอาฟตา การยกเลิกขอ้จาํกดัการประกอบการดา้นการคา้บรกิารในอาเซียน 

ภายในปี 2563 ภายใตก้รอบความตกลงดา้นการคา้บรกิารอาเซียน (AFAS) การเปิดใหมี้การลงทนุ

เสรีในอาเซียนและการใหก้ารประติบตัิเย่ียงคนชาติตอ่นกัลงทนุอาเซียนภายในปี 2553 ภายใตเ้ขต

การลงทุนเสรีอาเซียน (AIA) เป็นตน้แลว้ อาเซียนไดต้กลงท่ีจะการเปิดเสรีดา้นการคา้สินคา้และ

การคา้บรกิารใหเ้รว็ขึน้กวา่กาํหนดการเดมิ ในสาขาสินคา้และบรกิารสาํคญั 11 สาขา ตอ่มาไดเ้พิ่ม

สาขาท่ี 12 คือสาขาโลจิสติกส ์ เพ่ือเป็นการนาํร่องและส่งเสริมการ outsourcing หรือการผลิต

สินคา้ โดยใชว้ตัถุดิบและชิน้ส่วนท่ีผลิตภายในอาเซียน ซึ่งเป็นไปตามแผนการดาํเนินการเพ่ือมุ่ง

ไปสู่การเป็น AEC และไดม้อบหมายใหป้ระเทศต่างๆ ทาํหนา้ท่ีรบัผิดชอบเป็นผูป้ระสานงานหลกั 

(country coordinators) สาํหรบัประเทศไทยไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นประเทศผูป้ระสานงานหลกัใน

สาขาการท่องเท่ียว (Tourism) และสาขาการบิน (Air Travel) นัน้  ซึ่งสอดคลอ้งกับนโยบายของ

รฐับาลท่ีจะผลักดนัใหไ้ทยเป็นศูนยก์ลางของการท่องเท่ียวและการบินในภูมิภาคนี ้(กรมเจรจา

การคา้ระหวา่งประเทศ, http://www.dtn.go.th/index.php/forum1/aec-asean.html) 

อุตสาหกรรมซอฟตแ์วรใ์นประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 

การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC 2015  เน่ืองจากความแตกตา่งระหว่าง

การรวมตวัของสหภาพยโุรป (EU) และอาเซียน เพราะตวัเลขการคา้ระหว่างประเทศในกลุ่ม EU 

ค่อนขา้งจะสูงถึง 70% แตเ่ม่ือมองถึึงตวัเลขการคา้ระหว่างกลุ่มประเทศในอาเซียนมีเพียง $376 

พนัลา้นเหรียญสหรฐั เม่ือเท่ียบกบัยอดการคา้ทัง้หมดคือ $1,536 พนัลา้นเหรียญสหรฐั หรือเพียง 

25% และเม่ือมองมาดดูา้นอตุสาหกรรมไอซีทีก็จะพบวา่ตลาดการคา้ระหวา่ง ASEAN ย่ิงนอ้ยมาก 

แตส่ิ่งท่ีดีคือเราสามารถท่ีจะมองการเปิด AEC 2015 เป็นโอกาสท่ีจะทาํให ้ASEAN เป็น Single 

market ไปแข่งกบัยกัษ์ใหญ่ในดา้นไอทีอย่าง จีนและอินเดียได ้เพราะถา้เรามองขอ้มลูของตลาด

อตุสาหกรรมซอฟตแ์วรโ์ลกในปี ค.ศ. 2020 จะยงัเห็นว่าการคาดการณ ์Market Share ส่วนใหญ่

ยงัอยู่ในกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ (33%) และ EU27 (28%)  ขณะท่ีตลาดของ APAC จะเพิ่มขึน้

จากปี ค.ศ. 2008 ท่ี 17% มาเป็น 21% ในปี ค.ศ. 2020 ดงันัน้เราจงึตอ้งใชโ้อกาสนีร้วมตวักับกลุ่ม

ประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือส่งออกไปยังกลุ่มอเมริกาเหนือ และEU27 (กรมเจรจาการค้าระหว่าง

ประเทศ, http://www.dtn.go.th/index.php/forum1/aec-asean.html) 

ASEAN มี ICT Master Plan 2015 ท่ีจะมีผลกระทบกับคนทางด้านไอซีทีหลายๆด้าน

โดยเฉพาะ Initiative ท่ี 5 ดา้นบคุคลกรท่ีจะมีผลตอ่ทกัษะและการเคล่ือนยา้ยแรงงานทางดา้นไอซี

ที นอกจากยงัไดแ้สดงขอ้มลูการจดัอนัดบัดา้น ICT ท่ีสาํคญัของหลายแหลง่ เชน่ 
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- EIU ขอ้มลูเม่ือ ปี ค.ศ. 2011 ไดจ้ดัใหป้ระเทศไทยอยู่อนัดบั 50 ตามหลงัสิงคโปรแ์ละ

มาเลเซีย คอ่นขา้งไกล โดยมีอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส ์และเวียดนามตามมาติดๆ ซึ่งการจดัอนัดบัวดั

จากคะแนน 6 ดา้น ของไทยดีในแง่ของสภาพการทาํธุรกิจและเร่ืองคน แต่คะแนนตํ่าในดา้นการ

วิจยัและโครงสรา้งพืน้ฐาน 

- ขอ้มลู Internet Access ของ ITU เม่ือปี ค.ศ. 2010 ประเทศไทยตํ่ากวา่หลายประเทศ

ใน ASEAN ตามหลงับรูไน เวียดนาม และฟิลิปปินส ์สว่นดา้น Mobile Broadband และนาํหนา้แค ่

ลาว พมา่และเวียดนาม 

- e-Government Raking ประ เ ทศไ ทยอยู่ ท่ี  74 ของ โล ก  แล ะ เ ป็นอันดับ  4 ใน 

ASEAN  ตามหลงั สิงคโปร ์มาเลเซีย และบรูไน 

- Global outsourcing ปี ค.ศ. 2011 ประเทศไทยอยู่อนัดบัท่ี 7 ของโลกลดจากท่ี 4 ใน

ปี ค.ศ. 2009 ตามหลัง มาเลเซียและอินโดนีเซีย และมีความน่าสนใจสูงกว่าเวียดนามและ

ฟิลิปปินส ์แตเ่มือมาดท่ีูตวัอตุสาหกรรม Outsourcing อย่างแทจ้ริง ปรากฏว่าในประเทศไทยแทบ

ไม่มีอุตสาหกรรมดา้นนีเ้ลย เพราะขาดการส่งเสริม ขณะท่ีฟิลิปปินสแ์ละเวียดนามมีการส่งเสริม

อยา่งจรงิจงั นาํรายไดเ้ขา้ประเทศจาํนวนมาก 

นอกจากนี ้การศึกษาความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทย กิตติศกัดิ์ พรหมรตัน ์

(http://www.ftiweb.off.fti.or.th/demo/6101/sitedata/ATC73_Competensive.doc) ไ ด้ ใ ห้

ข้อสังเกตต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย ในด้านการส่งออก ว่า

ภาคอุตสาหกรรมไดป้รบัตวัเข้าสู่การผลิตสินคา้อุตสาหกรรมท่ีใชเ้ทคโนโลยีสูงแต่มีการพึ่งพา

ตา่งประเทศทาํใหไ้ม่สามารถแข่งขันได ้ดงันัน้ควรเร่งสรา้งโครงสรา้งเศรษฐกิจท่ีมีความยืดหยุ่น 

คล่องตัว เพ่ือให้สามารถปรับตัวให้เขา้กับสถานการณ์ในรูปแบบต่างๆไดโ้ดยง่ายและรวดเร็ว 

ขณะเดียวกันควรดาํเนินการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานทัง้ในดา้นสาธารณูปโภคและโครงสรา้ง

พืน้ฐานทางเทคโนโลยี  การท่ีประเทศไทยมีจดุออ่นในดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน และดา้นวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีนัน้ การเรง่ลงทนุดา้นการศกึษา การเรง่พฒันากระจายโครงสรา้งพืน้ฐาน และการ

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)  วัสดุศาสตร์ 

วิศวกรรมจลุภาค และเทคโนโลยีชีวภาพจะแกไ้ขจุดอ่อนได ้ทัง้นี ้ควรรกัษาสมดลุของการพฒันา

พืน้ฐานโดยไม่ทุ่มเททรพัยากรไปดา้นใดดา้นหนึ่งมากจนเกินไป และก่อใหเ้กิดการละเลยในปัจจยั

อ่ืน นอกจากนี ้ยังควรตระหนักถึงความเช่ือมโยงระหว่างกิจกรรมต่างๆในกระบวนการสร้าง

มลูคา่เพิ่ม(value chain) ของผลิตภณัฑ ์เน่ืองจากกิจกรรมต่างๆจะตอ้งมีความประสานเช่ือมโยง

ตอ่เน่ืองกนัไปจงึจะสามารถสรา้งผลลพัธท่ี์เป็นประโยชนไ์ด ้
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ความพร้อมของบุคลากรด้านซอฟตแ์วร ์

สิ่งท่ีสาํคัญท่ีสุดในอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรคื์อเร่ืองของการพัฒนาคน  ซึ่งทาง World 

Economic Forum ไดมี้ผลการศกึษาศกัยภาพการศกึษาของประเทศตา่งๆ ทั่วโลก และมีผลท่ีระบุ

ว่าการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของประเทศไทยอยู่อนัดบั 8 ในประเทศกลุ่มอาเซียน ซึ่งเป็นท่ีน่า

สงัเกตว่าสาขา Computer Science และ Information Technology ในประเทศไทยจะมีศกัยภาพ

แข่งขนัพียงใด หากพิจารณาการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัทัว้โลกในสาขา Computer Science ของ 

QS หรือของหน่วยงานอ่ืนๆ จะพบว่าไม่มีมหาวิทยาลยัใดในประเทศไทยท่ีติดอนัดบั Top 200 ซึ่ง

แตกต่างกับประเทศอ่ืนๆในเอเซียทีมีมหาวิทยาลัยติดในอันดบั Top 200 เช่น ประเทศสิงคโปร ์

ญ่ีปุ่ น จีน ฮอ่งกง เกาหลี อินเดีย และไตห้วนั (สถาบนัไอเอ็มซี, 2556) 

ในแง่ของการสนับสนุนของรัฐบาลจะเห็นไดว้่าในดา้นนโยบายในเร่ืองการพัฒนาคน

ทางดา้นนี ้ รฐับาลไทยยงัไม่ชดัเจนเม่ือเทียบกบัประเทศเพ่ือนบา้นในอาเซียน อาทิเช่น สิงคโปรมี์

แผนจะเพิ่มงานดา้น Infocomm อีก 80,000 ตาํแหนง่ ฟิลิปปินสมี์แผนเพิ่มจาํนวนงานของ IT/BPO 

ใหเ้ป็น 900,000 ตาํแหน่งในปี 2016 เวียดนามตอ้งการเพิ่มจาํนวนแรงงานทางดา้นอุตสาหกรรม

ไอซีทีให้เป็น 1 ล้านคนในปี 2020 นอกจากนี้ จากผลสํารวจของสถาบันไอเอ็มซี ในหัวข้อ 

“Emerging Technology: Thai IT Professional Readiness Survey” เพ่ือศึกษาถึงภาพรวมและ

ความพรอ้มของประเทศไทยเก่ียวกับการใชง้านทางดา้นซอฟตแ์วร ์และการพฒันา Emerging 

Technology พบว่าประเทศไทยมีปัญหาสําคัญคือ ขาดบุคลากรท่ีมีความเข้าใจทางด้านนี ้

เพียงพอ นอกจากนีย้ังพบว่าในประเทศไทยยังมีจาํนวนนกัพัฒนาซอฟตแ์วรใ์นด้่าน Emerging 

Technology ในแตล่ะองคก์รนอ้ย โดยเฉพาะทางดา้น Cloud Technology  และบางเทคโนโลยีมี

นั ก พั ฒ น า น้ อ ย ก ว่ า  10 ค น ใ น ห นึ่ ง อ ง ค์ ก ร  ( ส ถ า บั น ไ อ เ อ็ ม ซี , 

https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-

rankings/2013/computer-science-and-information-systems) 

อย่างไรก็ตาม หากเป็นผูท่ี้มีความสามารถดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะเป็นโอกาสสาํคญัในการขยายลู่ทางในการทาํงาน ดว้ยนโยบายการ

แลกเปล่ียนแรงงานอย่าเสรี  แมว้่าตลาดการคา้เสรีจะนาํมาซึ่งโอกาส แตก็่มาพรอ้มกบัการแขง่ขนั

ท่ีรุนแรงในแง่ของเงินทนุ  และความสามารถทางภาษาองักฤษของแรงงาน ย่ิงในอตุสาหกรรมไอที

ในประเทศไทย ซึ่งจะตอ้งเตรียมความพรอ้มสาํหรบัการแข่งขันท่ีจะเกิดขึน้ ความตอ้งการของ

ตลาดซอฟแวรใ์นประเทศกลุ่มอาเซียนมีการแข่งขนัมาก โดยการเปิด AEC จะย่ิงเป็นความทา้ทาย

ท่ีย่ิงใหญ่ของบริษัทซอฟแวรใ์นประเทศไทย นอกจากนีป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยงัมีโครงการท่ี
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จะสรา้งมาตรฐานในการรบัรองผูถ้นดัเฉพาะทาง ในตาํแหนง่พิเศษดา้นไอที เชน่ นกัวิเคราะหร์ะบบ

เครือข่าย ผูดู้แลระบบไอซีทีและรกัษาความปลอดภัยเครือข่าย รวมไปถึงการออกแบบพัฒนา

ซอฟตแ์วร ์เพ่ือเป็นการเตรียมความพรอ้มเพ่ือจะใหมี้การอาํนวยความสะดวกในการทาํงานใน 

ASEAN ของสาขา IT เพิ่มเติมจาก 8 สาขาท่ีไดด้าํเนินการไปแลว้ ไดแ้ก่ (1) สาขาวิศวกรรม (2) 

สาขานกัสาํรวจ (3) สาขาสถาปัตยกรรม (4) สาขาแพทย ์(5) สาขาทนัตแพทย ์(6) สาขาพยาบาล 

(7) สาขานกับญัชี  และ (8) สาขาวิชาชีพดา้นการท่องเท่ียว (กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ, 

http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=5185&filename=index) 

นอกจากนี ้ความพรอ้มของอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทยบนเวทีโลก จากขอ้มูลทัง้ในดา้น

อันดับและรายไดข้องบริษัทซอฟตแ์วร ์ความพรอ้มดา้นการเป็นแหล่ง Outsourcing และการ

พฒันาคน  สภาพอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทยยงัไม่สามารถแข่งขนัในเวทีโลกไดค้อ่นขา้งยาก หรือ

แมแ้ตก่ารแข่งขนักบัประเทศในกลุม่ Emerging Market  อย่างเช่นไตห้วนั รสัเซีย จีน หรือประเทศ

กลุ่มยโุรปตะวนัออกก็คอ่นขา้งยาก  รวมทัง้หากมองศกัยภาพของประเทศไทยเทียบกบัประเทศใน

กลุ่มอาเซียนก็คงจะแข่งขนัไดล้าํบากเช่นกนั เพราะตอ้งยอมรบัว่าสิงคโปรน์าํหนา้ประเทศไทยไป

มาก เช่นเดียวกันกับมาเลเซีย ขณะท่ีทางเวียดนามและฟิลิปปินสก็์เด่นกว่าไทยมากในแง่ของ 

Outsourcing  โอกาสของของประเทศไทยตอ้งพฒันาอุตสาหกรรมในประเทศใหดี้ท่ีสุด สรา้งให้

เกิดความตอ้งการใชซ้อฟตแ์วรแ์ละไอซีทีมากขึน้ ซึ่งหากมีกระตุน้การใชใ้นประเทศส่วนหนึ่ง ก็จะ

เพียงพอกับบริษัทซอฟตแ์วรต์่างๆในประเทศ  ส่วนโอกาสในการแข่งขนับนเวทีโลก ประเทศไทย

อาจมีโอกาสสาํหรับกลุ่ม Start-up หรือบางบริษัทท่ีมีนวัตกรรมดีๆท่ีสามารถจะเปิดตลาดไป

ตา่งประเทศได ้

 

2.2  แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับทุนมนุษย ์
 

คาํว่า “ทนุมนษุย”์ แปลมาจากภาษาองักฤษ คือ “Human Capital” ไดถ้กูนาํมาใชใ้นสอง

ความหมาย ความหมายแรกเป็นความหมายท่ีมองมนษุยใ์นฐานะเจา้ของแรงงาน เป็นความหมาย

ท่ีเป็นรูปธรรมและเป็นคาํท่ีเกิดมาตัง้แต่สมัย Adam Smith ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 18  ต่อมา Gary 

Becker นกัเศรษฐศาสตรร์างวลัโนเบิล (nobel price) ในปี 1964 และ 1993 ไดศ้กึษาคน้ควา้และ

กาํหนดขึน้มาเป็นทฤษฎีท่ีเรียกวา่ ทฤษฎีทนุมนษุย ์โดยมุง่เนน้การลงทนุไปท่ีขีดความสามารถและ

ทกัษะในการทาํงานของบุคลากรในองคก์ร (Becker, 1993) จากนัน้ตอ่มา William R. Tracey ได้

ใหค้าํนิยามทุนมนุษยไ์ว้ว่า ทุนมนุษยห์มายถึงผลตอบแทนท่ีองคก์รไดร้บัจากความจงรักภักดี 
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ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์ความพยายาม ความมุ่งมั่นสู่ความสาํเร็จ ซึ่งเป็นผลลพัธท่ี์เกิดขึน้ของ

บุคลากรในองคก์ร (Tracey, 2003) รวมทั้ง Boris Groysberg, Anderw N. Me Lean and Nitin 

Nohria (2006) ได้ศึกษาเร่ืองทุนมนุษย์บนพื ้นฐานทฤษฏีของเบคเกอร ์และได้นาํแนวคิดมา

เผยแพรต่อ่ แนวคิดเร่ืองทนุมนุษยจ์ึงไดร้บัความนิยมอย่างแพรห่ลาย เพราะการเพิ่มทนุมนษุยจ์ะ

นาํไปสูผ่ลการผลิตและการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ ดงันัน้ การศกึษาเก่ียวกบัทนุมนษุยเ์พ่ือนาํไปสู่

การพฒันาทนุมนษุย ์จงึถือวา่เป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญัเป็นอย่างย่ิงตอ่ความสาํเรจ็ขององคก์ร  จงึ

อาจกลา่วไดว้า่ความสาํเรจ็ขององคก์รขึน้อยูก่บัทนุมนษุยใ์นองคก์ร   

ทุนมนุษย์ในอีกความหมายหนึ่ง เป็นความหมายตามท่ี Theodore W. Schultz นัก

เศรษฐศาสตรร์างวลัโนเบลไดใ้หไ้วใ้นปี ค.ศ. 1961 ในบทความช่ือ Investment in Human Capital 

ในวารสาร American Economic Review ให้ความหมายคําว่า  “ทุนมนุษย์” ว่า  หมายถึง 

ความสามารถหลายๆ อยา่งท่ีอยูใ่นตวัคน ทัง้ท่ีตดิตวัมาแตก่าํเนิด (innate) หรือเกิดจากการสะสม

เรียนรู ้โดยแตล่ะบุคคลท่ีเกิดมาจะมียีนสเ์ฉพาะของแตล่ะบุคคล ซึ่งจะเป็นตวับง่ชีค้วามสามารถ 

คณุลกัษณะเหล่านีเ้ป็นคณุลกัษณะท่ีมีคุณค่า ซึ่งคณุค่านีจ้ะเพิ่มขึน้เม่ือมีการลงทุนท่ีเหมาะสม 

(Schultz, 1971; 1981) 

Lynda Gratton and Sumantra Ghoshal (2003) ไดใ้หค้วามหมายของ “ทุนมนุษย”์ ว่า

หมายถึงส่วนผสมของ 3 สิ่ง คือ (1) ทุนทางปัญญา (intellectual capital)  ประกอบดว้ย ความรู้

และความสามารถในการเรียนรู ้ความเช่ียวชาญเฉพาะ ทกัษะ ประสบการณท่ี์คนสะสมไว ้รวมทัง้

ความรูท่ี้อยู่ในตวัเราท่ีเรียกว่า tacit knowledge  (2) ทนุทางสงัคม (social capital) ประกอบดว้ย

เครือข่ายความสมัพนัธ ์ และ (3) ทุนทางอารมณ ์(emotional capital) ประกอบดว้ยคณุลกัษณะ

ต่างๆเช่น การรับรู ้ตนเอง (self awareness) ความมีศักดิ์ศรี (integrity) การมีความยืดหยุ่น 

(resilience) 

 จ า ก ค ว า ม ห ม า ย  “ทุน ม นุษ ย์” ข อ ง  Theodore W. Schultz แ ล ะ  Lynda Gratton 

และ Sumantra Ghoshal ซึ่งเกิดขึน้ในระยะประมาณ 40 ปีท่ีผ่านมานี ้  ไดส้่งผลกระทบอย่าง

กวา้งขวางในวงการบริหารและการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ อนัเน่ืองมาจากการปรบัตวัใหร้บักบั

การแข่งขนัอย่างรุนแรงในธุรกิจการคา้และการเปล่ียนแปลงของสงัคมเศรษฐกิจแบบโลกาภิวฒัน ์

“ทนุมนษุย”์ ในความหมายใหม่ไดเ้ปิดแนวคิดในการพฒันาบคุคลในองคก์ร ใหเ้ป็นขอ้ไดเ้ปรียบใน

การแข่งขนัและเป็นภูมิคุม้กันผลกระทบทัง้หลายท่ีมาจากภายนอกองคก์ร  การนาํเสนอความคิด

เร่ือง “ทุนมนุษย”์ ไดท้าํใหก้ารบริหารงานบุคคลและการพฒันาทรพัยากรมนุษยไ์ดก้า้วไปอีกขัน้

หนึ่ง ดงัท่ี  ไดส้รุปไว ้ดงันี ้ 
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ขัน้ท่ีหนึ่ง: Personnel Management หรือ Personnel Administration เนน้กระบวนการท่ี

เป็นงานปฏิบตัแิละงานประจาํตามกฎหมาย ระเบียบ เชน่ บรรจ ุแตง่ตัง้ เล่ือนเงินเดือน ฯลฯ 

ขัน้ท่ีสอง: Strategic Human Resource Management ยึดคนเป็นทรพัยากรขององคก์ร

และมีกระบวนการท่ีเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตรอ์งคก์ร เชน่ การวางแผนและพฒันากาํลงัคน ฯลฯ  

ขัน้ท่ีสาม: Strategic Human Capital Management เป็นแนวคดิใหม ่ยดึคนเป็นสินทรพัย ์

นอกจากนี ้Tracey (2003) ไดใ้หค้วามหมายของทนุมนษุย ์หมายถึงความรู ้ความสามารถ 

ตลอดจนทักษะหรือความชาํนาญรวมถึงประสบการณ์ของแต่ละคนท่ีสั่งสมอยู่ในตัวเอง และ

สามารถจะนาํสิ่งเหล่านีม้ารวมกนัเขา้ดว้ยกนัจนเกิดเป็นศกัยภาพขององคก์าร หรือเป็นทรพัยากร

ท่ีสาํคญัและมีคณุคา่ ซึ่งจะทาํใหอ้งคก์ารนัน้มีความสามารถสรา้งความไดเ้ปรียบเหนือคูแ่ขง่ขนั 

ดนัย  เทียนพุฒ (2551) ได้ให้ความหมายของทุนมนุษย์ หมายถึงมิติใหม่เข้ามา

เปล่ียนแปลงแนวคิดของการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์ห้ดึงความสามารถของคนออกมาสรา้ง

มลูคา่เพิ่มของทนุทางปัญญา สิ่งเหลา่นีก้าํลงัเปล่ียนแปลงในเรื่องของการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์ 

นิสดารก ์ เวชยานนท ์(2551) กล่าวถึงความหมายทนุมนษุย ์หมายถึงส่วนผสมของ 3 สิ่ง 

คือ (1) ทนุทางปัญญา (intellectual capital) ประกอบดว้ย ความรู ้และความสามารถในการเรียนรู ้

ความเช่ียวชาญเฉพาะ ทกัษะประสบการณท่ี์คนสะสมไว ้รวมทัง้ความรูท่ี้อยู่ในตวัเราท่ีเรียกว่า 

Tacit knowledge (2) ทนุทางสงัคม (social capital) ประกอบดว้ยเครือขา่ยความสมัพนัธ ์และ (3) 

ทุนทางอารมณ ์(emotional capital) ประกอบดว้ยคุณลักษณะต่างๆ เช่น การรบัรูต้นเอง (self 

awareness) ความมีศกัดิศ์รี (integrity) การมีความยืดหยุน่ (resilience) 

ศริภสัสรศ ์ วงศท์องดี (2557) ทนุมนษุย ์หมายถึง ผลรวมของทกัษะ ความรู ้ความสามารถ 

และคณุสมบตัิเฉพาะส่วนบุคคลโดยเกิด จากการเสรมิสรา้ง สั่งสม และรวบรวมมาตัง้แต่เยาวว์ยั 

เริ่มจากครอบครัว สังคม โรงเรียน และสถาบนัการศึกษาในระดบัต่างๆ รวมถึงการเรียนรูจ้าก

ประสบการณผ์่านกิจกรรมทัง้แบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ย่ิงมนุษยมี์โอกาสไดมี้การ

เรียนรูแ้ละสะสมประสบการณม์ากเทา่ใดก็จะย่ิงมีทนุมนษุยม์ากขึน้เทา่นัน้ 

จากความหมายขา้งตน้สรุปไดว้่า ทนุมนษุย ์หมายถึงความสามารถหลายอยา่งท่ีอยู่ในตวั

คน ทัง้ท่ีติดตวัมาแตก่าํเนิด หรือเกิดจากการสะสมเรียนรู ้ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์ความพยายาม 

และความมุ่งมั่นสูค่วามสาํเร็จในการปฏิบตัิงาน และสามารถจะนาํสิ่งเหล่านีม้ารวมกนัเขา้ดว้ยกนั

จนเกิดเป็นศกัยภาพขององคก์าร หรือเป็นทรพัยากรท่ีสาํคญัและมีคณุคา่ ซึ่งถือไดว้่าบคุลากรเป็น

สินทรพัยข์ององคก์าร และสามารถสรา้งคณุค่าใหก้ับองคก์าร และคณุค่านีจ้ะเพิ่มขึน้เม่ือมีการ

ลงทนุท่ีเหมาะสม อนัก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการแขง่ขนัขององคก์าร ท่ีไดป้ระโยชนจ์ากความรู้
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ความสามารถของบุคลากร ทุนมนุษย์ประกอบด้วยส่วนผสม 3 ด้าน คือ ทุนทางปัญญา 

(intellectual capital) ทุนทางสังคม (social capital) และทุนทางอารมณ์ (emotional capital) 

และสามารถจะนาํสิ่งเหล่านีม้ารวมกันเขา้ดว้ยกันจนเกิดเป็นศกัยภาพในระดบับุคคล และระดบั

องคก์าร หรือเป็นทรพัยากรท่ีสาํคญัและมีคุณค่า ซึ่งจะทาํใหอ้งคก์ารนัน้มีความสามารถสรา้ง

ความไดเ้ปรียบเหนือคูแ่ขง่ขนั  

ความสาํคัญของทนุมนุษยต์่อองคก์ร 

ในยคุปัจจบุนั การแขง่ขนัศกัยภาพของมนษุยใ์นดา้นความรู ้ถือวา่เป็นตวับง่ชีท่ี้สาํคญัของ

ผลผลิตส่วนบคุคลและประเทศชาติ ตวัอย่างท่ีชดัเจนท่ีมีการลงทนุทางมนษุยท์ัง้ในเร่ืองการศกึษา 

การฝึกอบรมและสขุภาพ เช่น ญ่ีปุ่ น ไตห้วนั ฮ่องกง เกหลีใต ้และประเทศอ่ืน ๆ อีกหลายประเทศ 

ซึ่งไดใ้หค้วามสาํคญัในการพฒันาทนุมนษุยม์าก ผลปรากฏว่าประชาชนมีความศกึษาดี สขุภาพดี 

มีความสามารถสูง และมีคณุภาพชีวิตท่ีดี ไดเ้ป็นปัจจยันาํพาประเทศไปสู่ความสาํเร็จ การสรา้ง

เสริมความรูท้างทฤษฎีทนุมนษุยจ์ะเป็นแนวทางการพฒันาศกัยภาพของมนษุยเ์พ่ือเพิ่มทนุมนษุย ์ 

นาํไปสู่การพฒันาองคก์รและสงัคม ดงันัน้  ทนุมนษุยจ์ึงเป็นวิธีการกาํหนดและจดัแบง่ทกัษะและ

ความสามารถของบุคคลท่ีนาํไปใช้ในการทํางานหรืออย่างอ่ืนท่ีช่วยให้มีรายได้  นักทฤษฎี

เศรษฐศาสตรใ์นยคุหนึ่งกลา่ววา่  “แรงงาน” ถือเป็นองคป์ระกอบอยา่งหนึ่งของผลผลิต  

 ทรพัยากรมนษุยเ์ป็นหนึ่งในสินทรพัยท่ี์สาํคญัขององคก์ร  ซึ่งสามารถพฒันาและปรบัปรุง

โดยการศึกษาและการฝึกอบรม ส่วนทุนมนุษยเ์ป็นสินทรพัยช์นิดหนึ่ง และเป็นสินทรพัยท่ี์ไม่มี

ตวัตน (intangible) ซึ่งตามปกติแลว้ไม่สามารถวดัเทียบค่าทางธุรกิจ แต่ก็สามารถแปรสภาพให้

กลายเป็นสินทรพัยท่ี์สามารถวดัเทียบคณุค่าออกมาได ้เม่ือเทียบคณุคา่ออกมาได ้สามารถวดัได้

และสามารถจดัการได ้ ทนุมนษุยคื์อการสะสมความเช่ียวชาญและความสามารถของพนกังานท่ี

ไดร้บัจากประสบการณก์ารฝึกอบรมและการศึกษาในช่วงระยะเวลาการทาํงานหนึ่ง เพ่ือสรา้ง

ทรพัยากรมนุษยท่ี์มีคณุภาพซึ่งมีมลูคา่เพิ่มเรียกว่าทุนมนษุย ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทนุทางปัญญา 

ทนุมนษุยซ์ึ่งหมายถึงความรูท้ศันคติและทกัษะท่ีมีการพฒันาและมีคณุค่าตอ่การมีศกัยภาพทาง

เศรษฐกิจ (Baptiste, 2001) ทนุมนษุยมี์องคป์ระกอบ 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ความสามารถของแต่

ละบุคคล  แรงจูงใจของแต่ละบุคคล  ความเป็นผู้น ํา  สภาวะแวดล้อมขององค์การ  และ

ประสิทธิภาพของทีมงาน แต่ละองคป์ระกอบมีบทบาทในการสรา้งทุนมนุษยข์ององคก์ร ซึ่งจะ

กาํหนดมูลค่าขององคก์ร   การศึกษาของ Bontis และ Fitz-enz (2002) ชีใ้หเ้ห็นว่าทุนมนุษยคื์อ

การรวมกนัของความรูค้วามสามารถและประสบการณข์องพนกังาน ทนุมนษุยย์งัเป็นทรพัยากรท่ี

จาํเป็นสาํหรบัความสามารถในการสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในองคก์ร (Lepak, 1999) 
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ในขณะเดียวกันทุนมนุษยเ์ป็นตวัแทนของความรู ้ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณข์อง

ทรพัยากรมนษุยท่ี์ใหค้ณุคา่ทางเศรษฐกิจแก่องคก์ร มลูคา่เพิ่มท่ีพนกังานมีสว่นรว่มสามารถอยูใ่น

รูปแบบของการพัฒนาความสามารถของพวกเขา มีการแบ่งปันถ่ายทอดความรู้ และการ

เปล่ียนแปลงวฒันธรรมไปสู่การจดัการองคก์รแห่งการเรียนรู ้(Mayo, 2000) การสรา้งมลูค่าเพิ่ม

ผ่านทุนมนุษย์จะช่วยสร้างรายได้ให้ยั่ งยืนในอนาคตซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององคก์ร 

(Bontis et al., 2007) การศึกษาโดย Halpen (2008) และ Blundell (1999) ยงัสรุปว่าทุนมนุษย์

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพขององคก์รได ้รวมทัง้ การศกึษาของ Harper และ Earl (1996) พิสจูนไ์ด้

ว่าองคก์รท่ีมีเงินลงทุนดา้นการวิจยัและการพฒันาและทุนมนุษยท่ี์สูงขึน้ ส่งผลต่อการวางแนว

ยทุธศาสตรข์ององคก์รเพ่ือสรา้งความไดเ้ปรียบในการแขง่ขนัท่ีดีขึน้   

ดงันัน้ ทนุมนษุยจ์ึงมีความสาํคญัตอ่องคก์าร แตล่ะองคก์ารจะตอ้งหาวิธีการส่งเสริมและ

พฒันาทนุมนษุยใ์หมี้ความสอดคลอ้งเป็นไปตามกลยทุธ ์เปา้หมาย และความตอ้งการขององคก์าร 

เพ่ือการรองรบัการเปล่ียนแปลงในอนาคต ดงันัน้ สิ่งท่ีองคก์ารควรคาํนึงถึงในการพฒันาทนุมนษุย ์

คือ 

1. เป้าหมายท่ีองค์การตั้งไว้ บุคลากรในองค์การมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ 

ประสบการณ์ท่ีเป็นทุนของตนเอง สามารถนาํมาประยุกตใ์ช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม

ความสามารถ อีกทัง้ยงัสามารถติดตอ่ประสานงาน สรา้งความรว่มมือท่ีดีกบัเพ่ือนรว่มงานได ้โดย

คาํนงึถึงเปา้หมายขององคก์ารเป็นสาํคญั 

2. ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั จากการท่ีองคก์ารมีทนุมนษุยท่ี์มีความรู ้ความสามารถ 

ทกัษะ ประสบการณ ์ท่ีสอดคลอ้งกับความตอ้งการขององคก์าร และรองรบัการเปล่ียนแปลงใน

อนาคต สามารถนาํศกัยภาพจากทนุมนษุยท่ี์มีอยูม่าบรูณาการเพ่ือช่วยเสรมิสรา้งความเขม้แข็งใน

องคก์าร ก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการแขง่ขนั เพราะองคก์ารมีทนุมนษุยท่ี์มีคณุภาพอยูม่ากมาย

ในองคก์าร 

3. ความยั่งยืนของทนุมนษุยใ์นองคก์าร ควรใหค้วามสาํคญักบัการสง่เสรมิใหบ้คุลากรได้

มีโอกาสแสดงความรู ้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มท่ี พรอ้มทัง้ส่งเสรมิใหเ้กิดการพฒันาและ

สรา้งบรรยากาศการเรียนรูส้ิ่งใหม่ๆ สนบัสนุนใหบุ้คลากรมีโอกาสในการเติบโตในการทาํงานท่ี

เหมาะสม 

 จากความสาํคญัของทนุมนษุยด์งักลา่วขา้งตน้ ทาํใหท้ราบว่าองคก์ารไหนท่ีมีทนุมนษุยท่ี์

มีศกัยภาพ มีสมรรถนะความสามารถ ท่ีสอดคลอ้งกับกลยุทธ ์เปา้หมายขององคก์าร และความ

ตอ้งการขององคก์ารท่ีตัง้ไว ้โดยมองว่าการมีทุนมนุษยท่ี์มีสมรรถนะความสามารถท่ีไดเ้ปรียบใน
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การแข่งขันแลว้ องคก์ารตอ้งใหค้วามสาํคญักับการส่งเสริมใหเ้กิดความยัง้ยืนของทุนมนุษยใ์น

องคก์ารดว้ย ซึ่งจะทาํใหอ้งคก์ารนัน้เกิดความเขม้แข็ง มีความสามารถในการแข่งขนั ก่อใหเ้กิด

ความยั่งยืนในการพฒันาองคก์ารและนาํไปสูก่ารรองรบัการเปล่ียนแปลงในอนาคตได ้

พัฒนาการของทฤษฎีทนุมนุษย ์

 Cecil Pigou เป็นคนแรกท่ีนาํคาํนีม้าเปิดเป็นประเด็นอภิปราย โดยกล่าวว่าทนุมนษุยเ์ป็น

การลงทุนในมนุษยเ์ช่นเดียวกับการลงทุนทางกายภาพ เขียนไวใ้นบทความช่ือ “Investment in 

Human Capital Personal Income Distribution” ในวารสาร The Journal of Political Economy 

ในปี ค.ศ. 1928 แตไ่ม่ไดร้บัการยอมรบั เน่ืองจากมีการรบัรูค้วามรูส้ึกเชิงลบ หลงัจากนัน้ประมาณ 

30 ปี Jacob Mincer (1958) ไดน้าํคาํว่าทนุมนษุยใ์นเชิงเศรษฐศาสตรส์มยัใหมม่าใช ้ในบทความ

ช่ือ “Investment in Human Capital and Personal Income Distribution” ในวารสาร the Journal 

of Political Economy  จากนัน้ในช่วงตน้ปี ค.ศ. 1960 เป็นตน้มา ทฤษฎีทุนมนุษยไ์ดมี้บทบาท

สําคัญและมีอิทธิพลต่อทฤษฎีทางเศรษฐกิจ  และกําหนดเป็นนโยบายทางเศรษฐกิจ  นัก

เศรษฐศาสตร์หลายคนได้มีส่วนร่วมในการขยายความคิดเร่ืองทฤษฎีทุนมนุษย์  เช่น นัก

เศรษฐศาสตรช์าวอเมริกันช่ือ Gary Becker (1962) ในบทความช่ือ “Investment in Human 

Capital: A Theoretical Analysis” ในวารสาร  Journal of Political Economy และ  Theodore 

Schultz (1961)  บทความ ช่ื อ  “Investment in Human Capital” ในวารส าร  The American 

Economic Review  การเกิดทฤษฎีทฤษฎีมนุษยไ์ดร้ับการประกาศโดย Theodore Shultz และ

ไดร้บัการกลา่วถึงเป็นตน้มา (Mathis & Harold, 2007) 

 แนวคิดเร่ืองการลงทุนมนษุยจ์ึงนาํไปปรบัปรุงโครงสรา้งในส่วนนโยบายของประเทศ  ใน

การส่งเสริมแรงงานในตลาดแรงงาน  และการยกระดบัฝีมือแรงงานโดยมีการเพิ่มการลงทนุทาง

การศกึษา  การฝึกอบรมแรงงาน  โดยมุ่งเนน้การเพิ่มคณุคา่ในทนุมนษุยใ์หส้งูขึน้  แนวคิดเร่ืองทนุ

มนษุยย์งัมีการวิพากษวิ์จารณ ์แตก่ารประยกุตแ์นวคิดท่ีรูจ้กักนัดี คือ ขอ้เขียนของ Jacob Minser 

และ Becker ในหนงัสือ “Human Capital” ตีพิมพใ์นปี ค.ศ. 1968 ซึ่งถือว่าเป็นหนงัสือท่ีนาํไปใช้

อา้งอิงกับทุนมนุษยเ์ป็นเวลาหลายปีต่อเน่ือง  จากแนวคิดของ Becker ทุนมนุษยไ์ดแ้ยกแนวคิด

ของทนุมนษุยไ์วส้องลกัษณะคือ  ลกัษณะเฉพาะ(specific) และลกัษณะทั่วไป (general) ลกัษณะ

ทนุมนษุยเ์ฉพาะเก่ียวขอ้งกบัทกัษะหรือความรูท่ี้มีประโยชนเ์ฉพาะคนเดียวนัน้  ในขณะทนุมนษุย์

ทั่วไปมีประโยชนต์อ่ทกุคน (ดาํรง วงษโ์ชตป่ิินทอง, 2552) 

 เม่ือวิเคราะหท์ุนมนุษยจ์ะมีลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ทุนทางสงัคม(social capital) การ

แลกเปล่ียนความรูห้รือทุนทางความรู ้(instruction capital) ภาวะผูน้าํของบุคคล  และความคิด
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สรา้งสรรคห์รือทนุส่วนบคุคล (individual capital) ลกัษณะความแตกตา่งทางทนุตา่ง ๆ ดงักลา่วนี ้

ประยกุตไ์ปสู่การดาํเนินการทางเศรษฐกิจ  คาํว่าทนุมนุษยจ์ึงครอบคลมุลกัษณะต่าง ๆ ดงักล่าว

ดว้ย  โดยสรุปสาระสาํคญัของทนุมนษุยด์งักล่าวคือ การเพิ่มคณุคา่นาํไปสูก่ารเพิ่มศกัยภาพบคุคล  

เพ่ือเพิ่มคณุคา่ทางผลผลิต  ดงันัน้การลงทนุหรือเพิ่มทนุมนษุยโ์ดยการศกึษาและการฝึกอบรมจาก

การใหค้วามรูแ้ละการดแูลสขุภาพใหเ้กิดศกัยภาพท่ีมีคณุภาพก่อนจะก่อใหเ้กิดการเพิ่มผลผลิตใน

ดา้นนัน้ ๆ   

จากแนวคิดดา้นทนุมนุษยท่ี์มีการพฒันาความเขา้ใจต่อเน่ือง และจากเบคเกอรด์งักล่าว

ขา้งตน้ Boris Groysberg, Andrew N. Mclean และ Nitin Nohria (2006) ไดส้รุปแนวคิดทฤษฏี

ทนุมนษุยว์่า ทนุมนษุยค์วรกาํหนดรูปเคา้โครงเป็นรูปแบบ มีทกัษะและผลลพัธ ์สามารถถ่ายโอน

ได ้เรียกวา่ Portfolio Model of Human capital ซึ่งมี 5 ลกัษณะ คือ 

1. ทุนมนุษย์ด้ านการ จัดการ ท่ัว ไป (General Management Human Capital) 

หมายถึง ความสามารถในการจดัการทั่วไป ซึ่งเป็นระบบการบริหารท่ีนาํไปสู่การปฏิบตัิ ในดา้น

ต่าง ๆ เช่นด้านการเงิน ด้านเทคนิค และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงภาวะผู้น ํา 

ความสามารถในการตดัสินใจจดัการ  พนัธกิจ  ลกัษณะของการจดัการทั่วไปนี ้สามารถถ่ายโอนได้

สงู ผูบ้ริหารในทกุองคก์รเม่ือกา้วหนา้เขา้สูต่าํแหน่งผูจ้ดัการพนัธกิจในองคก์ารใหม่ ถือว่าเป็นการ

ถ่ายโอนการจดัการความรูจ้ากท่ีเดมิมาสู่ท่ีใหม ่เป็นการถ่ายโอนทัง้ความรูแ้ละประสบการณ ์

2. ทุนมนุษย์ด้านกลยุทธ์ (Strategic Human Capital) ทุนมนุษยท่ี์มีศักยภาพหรือ

ความสามารถดา้นกลยุทธห์รือทกัษะยุทธศาสตรเ์ฉพาะดา้น เช่น กลยุทธก์ารลดตน้ทนุ กลยุทธ์

การตลาด กลยุทธก์ารขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลง (change management) ทุนมนุษยล์กัษณะนี้

สามรถถ่ายโอนไปยงัองคก์รอ่ืนหรือโรงงาน ท่ีมีสถานการณท่ี์เผชิญหนา้คลา้ยกนั สามารถปรบัปรุง

สภาพแวดลอ้มใหส้ามรถจดัการต่อไปได ้โดยใชก้ลยทุธข์บัเคล่ือนการดาํเนินการมีความสามารถ

ในการวิเคราะหส์ถานการณเ์พ่ือกาํหนดกลยทุธ ์

3. ทุนมนุษยด์้านอุตสาหกรรม (Industrial Human Capital) หมายถึงทุนมนุษยท่ี์มี

ความสามารถในการเรียนรูแ้ละถ่ายทอดรายละเอียดในการประกอบอาชีพดา้นอุตสาหกรรม จะ

ประกอบดว้ยการเรียนรูแ้ละการสรา้งหรือกาํหนดกฎเกณฑ ์การใหบ้ริการลกูคา้ การส่งมอบของสู่

งานอุตสาหกรรม กล่าวโดยสรุป ก็คือความรูช้นิดนีห้รือทุนท่ีมีเหมาะสาํหรบัการปฏิบัติในงาน

อตุสาหกรรม 

4. ทุนมนุษยด์้านความสัมพันธ ์(Relationship Human Capital) หมายถึงทุนมนุษย์

ดา้นความสมัพนัธส์ะทอ้นสมรรถภาพของผูบ้ริหาร ในการสรา้งความสมัพนัธก์บัทีมงานหรือเพ่ือน
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ร่วมงานสามารถช่วยใหเ้กิดความสาํเร็จในการบริหารงานในหน่วยงานใหม่การสรา้งเครือข่าย 

เพ่ือนรว่มกนัทาํงาน 

5. ทุนมนุษยด์้านความสามารถเฉพาะงาน (Company Specific) หมายถึงความรู้

เ ก่ียวกับเก่ียวกับงานท่ีทําและวิธีการโครงสร้างขององค์การ วัฒนธรรมองค์กร ระบบและ

กระบวนการท่ีมีลกัษณะเฉพาะองคก์ร ทนุมนษุยแ์บบนีถ่้ายโอนไปสูอ่งคก์รอ่ืนไดน้อ้ยท่ีสดุ 

จากลกัษณะของทุนมนุษยท์ัง้ 5 ลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ ทุนมนุษยล์กัษณะท่ี 1 คือทุน

มนุษยด์า้นจดัการทั่วไปสามารถถ่ายโอนไปสูอ่งคก์ารอ่ืนๆ ได ้ง่ายท่ีสดุ ใน 5 ลกัษณะเร่ือยลงมา

ตามลําดับ คือ ลักษณะทุนมนุษย์ด้านกลยุทธ์ ทุนมนุษย์ด้านอุตสาหกรรม ทุนมนุษย์ด้าน

ความสมัพนัธ ์และทนุมนษุยด์า้นความสามารถเฉพาะงาน (ดาํรง วงษโ์ชตป่ิินทอง, 2552) 

การประยุกตใ์ช้ทฤษฏีทนุมนุษย ์

ดงัท่ีไดก้ล่าวแลว้ขา้งตน้ว่า ทุนมนุษยเ์ป็นทรพัยส์ินท่ีจบัตอ้งไม่ได ้มีอยู่ในตวัมนุษยเ์ป็น

ศกัยภาพและความสามารถท่ีจะนาํไปสู่การปฏิบตัิ การเพิ่มทุนมนุษยใ์หเ้กิดความเขม้แข็งจึงมี

ความจาํเป็น ในการเพิ่มทุนมนุษยจ์ะเพิ่มดา้นความรูโ้ดยการใหก้ารศกึษาหรือการฝึกอบรม เพ่ือ

เพิ่มศกัยภาพของทนุมนษุยร์วมทัง้ดา้นสขุภาพ คือการเสริมสรา้งสุขภาพใหเ้ขม้แข็ง ทนุมนษุยจ์ึง

ประกอบดว้ยความสามารถของบุคคลท่ีเกิดจากความรูแ้ละประสบการณ ์ท่ีจะนาํไปสู่การปฏิบตัิ  

นอกจากนัน้ทุนมนุษยจ์ะตอ้งเสริมความแข็งแกรง่ดา้นคุณธรรม ซึ่งถือว่าเป็นฐานสาํคญัในการ

พฒันาทนุมนษุย ์ สาํหรบัดา้นคณุธรรมในปัจจบุนันอกจากประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมาภิบาล คือ ความ

โปรง่ใส ตรวจสอบได ้มีความเป็นธรรม การมีส่วนรว่มและการรบัผิดชอบ แลว้ ความซ่ือสตัยส์จุรติ 

และความไวว้างใจไดถื้อว่าเป็นเร่ืองสาํคญั เพราะมีตวัอยา่งใหเ้ห็นชดัเจนแลว้ว่า ผูท่ี้มีความสาํเร็จ

ทางการบริหาร   คณุธรรมถือว่าเป็นเร่ืองสาํคญัมาก ถา้หากขาดความชอบธรรมทางคณุธรรมแลว้ 

ความเป็นทนุมนษุยท่ี์มีจะลม่สลายไมช่า้ก็เรว็ 

ดงันัน้ในการประยกุตใ์ชท้ฤษฎีทนุมนษุยใ์นดา้นตา่ง ๆ คือ การจดัการทั่วไป  ดา้นกลยทุธ ์ 

ดา้นอุตสาหกรรมและดา้นความสมัพนัธไ์ปสู่ระบบในสงัคมจึงตอ้งลงทุน  ใน 2 ลกัษณะคือ การ

ลงทนุมนษุยใ์นแตล่ะปัจเจกชน และการลงทนุในทางสงัคม 

1. การลงทนุมนุษยใ์นแต่ละปัจเจกชน 

เป้าหมายของการลงทุนในปัจเจกชน คือ การเพิ่มขีดความสามารถในการทาํงาน ซึ่ง

จะตอ้งอาศยัทัง้ความรู ้ ทักษะ  และคุณธรรมรวมทัง้การมีบุคลิกภาพและสขุภาพท่ีดี  เป็นการ

ลงทุนเพ่ือใหค้นมีคุณภาพเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข  โดยกระบวนการใหก้ารศึกษาและ
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ฝึกอบรม  ซึ่งใชแ้นวทางการพัฒนาศกัยภาพทุนมนุษยด์ว้ยวิธีการต่าง ๆ เช่น  การพฒันาดว้ย

วิธีการใช ้competency based learning (CBL) เป็นตน้ (สกุญัญา  รศัมีธรรมโชต,ิ 2549, หนา้ 63-

69) การพัฒนาด้วยวิธีการใช้ CBL คือ  พัฒนาความรู้  ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคล 

(personal characteristic or attributes) ท่ีทาํใหบุ้คคลทาํงานไดดี้กว่าคนอ่ืน  เป็นการนาํความรู้

และทกัษะมาทาํงานซึ่งถือว่าเป็นสมรรถนะ (competency) ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับผลงานของแต่

ละบุคคล  การลงทุนมนุษยคื์อลงทุนในการพัฒนาสมรรถนะโดยเฉพาะสมรรถนะหลัก (core 

competency) ท่ีเนน้เฉพาะบุคคลปฏิบตัิงานเฉพาะตาํแหน่งงานจะทาํใหเ้กิดเป็นผลกระทบต่อ

องคก์รทัง้องคก์ร 

การจัดการในทุนมนุษย ์คือการลงทุนทรพัยากรมนุษย ์เป็นการลงทุนในตวับุคคล เพิ่ม

ศกัยภาพบคุคล เพ่ือไปเพิ่มคณุคา่ผลผลิตในรูปของการสรา้งคณุคา่และการฝึกอบรม การลงทนุใน

มนุษย์มีความสําคัญมาก (Becker, 1993) เพราะคนงานจะได้รับการฝึกฝนและเรียนรู้จาก

ภายนอกโรงเรียน โดยทกัษะจากการทาํงาน เป็นการเพิ่มประสบการณ ์จงึเป็นการสะสมทนุมนุษย ์

นอกจากนัน้ การดแูลรกัษาทางการแพทยถื์อว่าเป็นการรกัษาสุขภาพส่วนบุคคลใหส้มบูรณ ์ ทุน

มนษุยจ์งึประกอบดว้ยทัง้ศกัยภาพและสขุภาพของมนษุย ์ อิทธิพลของการลงทนุดา้นทนุมนษุยใ์น

การเพิ่มผลการดาํเนินงานขององคก์ร  ทุนมนุษย์ในท่ีนีห้มายถึงพนักงานท่ีมีความสามารถ 

ประสบการณ ์และความรูใ้นการสรา้งมูลค่าทางเศรษฐกิจใหก้ับองคก์ร  (Lepak, 1999; Cheng-

Kang & Yuan-Yin, 2011)  เช่นเ ดียวกับ Snell และ  Dean (1992) ระบุว่าความรู้และทักษะ

สามารถสร้างผลผลิตของพนักงานได้ ดังนั้นทุนมนุษย์หมายถึงพนักงานท่ีมีความสามารถ 

ประสบการณ ์และความรูท่ี้ใหค้ณุคา่ทางเศรษฐกิจแก่องคก์ร การลงทนุดา้นทนุมนษุยย์งัเป็นหนึ่ง

ในแหล่งทรพัยากรในดา้นนวัตกรรม และกลยุทธก์ารต่ออายุพนกังาน การปรบัรือ้กระบวนการ

ทาํงานใหม่ รวมไปถึงแหล่งทรัพยากรท่ีมีคุณค่าขององคก์ร (Bontis, 1999) การลงทุนดา้นทุน

มนษุยจ์งึมีบทบาทสาํคญัตอ่ผลการดาํเนินงานท่ีดีขององคก์ร  

จากท่ีกลา่วขา้งตน้ทฤษฎีทนุมนษุยจ์งึเป็นของมนษุยท่ี์มีคณุคา่ แมว้า่จะไมเ่ป็นทรพัยส์ินท่ี

จบัตอ้งได ้แตผ่ลจากทนุมนษุยไ์ดก่้อใหเ้กิดทรพัยส์ินท่ีจบัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไม่ไดจ้าํนวนมากมาย  

การลงทุนมนุษยจ์ึงเป็นการลงทุนท่ีก่อใหเ้กิดคุณค่าต่อมนุษย ์และทุนทางสงัคมท่ีก่อใหเ้กิดเป็น

มรดกสืบเน่ืองเป็นทุนทางวัฒนธรรมท่ีสรา้งความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับมนุษย ์ สังคม และ

ประเทศชาติ  นอกจากนี ้แนวคิดทนุมนษุยไ์ดก่้อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในมมุมองของการพฒันา

ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ ห ล า ก ห ล า ย แ ง่ มุ ม  (ปิ ย นั น ท์  ส วั ส ดิ์ ศ ฤ ง ฆ า ร , 

http://oknation.nationtv.tv/blog/piyanan/2009/06/30/entry-1) ดงันี ้
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1. เปล่ียนจากการมองคนเป็นค่าใชจ้่ายไปสู่การมองคนเป็นสินทรพัย ์  ตามแนวคิดใหม่ 

องคก์รจะมองบุคลากรเป็นสินทรพัย ์(asset) ท่ีเพิ่มมูลค่าในตวัไดท้ัง้ดา้นความรูค้วามสามารถ 

ทกัษะ หรือความชาํนาญ ไมมี่คา่เส่ือมราคา เป็นทนุมนษุย ์ซึ่งเนน้ความสาํคญัของความรูแ้ละการ

ใชส้ติปัญญาในการนาํขอ้มูลสารสนเทศทัง้หลายมาใชใ้หเ้ป็นประโยชนแ์ละเกิดขอ้ไดเ้ปรียบแก่

องคก์ร โดยมีการประสานการดาํเนินการกับส่วนงานอ่ืนๆ ในลกัษณะของการบูรณาการความรู้

และทกัษะ ไม่ใช่ตา่งคนตา่งทาํ  แนวคิดดงักล่าวมีผลโดยตรงตอ่วิธีการทาํงาน องคก์รจาํเป็นตอ้ง

สรา้งบรรยากาศในการทาํงานท่ีดีในลกัษณะของการสรา้งแรงจงูใจใหค้นอยากอยู่ทาํงานท่ีน่ีแทนท่ี

จะลาออกไปทาํงานท่ีอ่ืน การสรา้งแรงจูงใจดงักล่าวไม่ไดมี้แต่เฉพาะการให้ค่าตอบแทนตาม

ความคิดแบบเก่า แตจ่ะตอ้งใหโ้อกาสในการเรียนรู ้การพฒันา และความมั่นใจในความกา้วหนา้

ในชีวิตการทาํงานดว้ย 

2. มองทุนมนุษยใ์นลกัษณะท่ีเป็นคณุสมบตัิแยกออกต่างหากจากตวับุคคล  ทุนมนุษย์

จดัเป็นสินทรพัยท่ี์ไม่มีตวัตน (intangible asset) ซึ่งตามปกติแลว้ไม่สามารถวัดเทียบเป็นมูลค่า

ทางธุรกิจได ้แต่ในท่ีสุดแลว้สามารถท่ีจะแปลงสภาพใหก้ลายเป็นสินทรพัยท่ี์สามารถวดัเทียบ

มลูคา่ออกมาไดแ้ละยงัสามารถทาํใหมี้สภาพคล่องไดอี้กตา่งหาก  ทนุมนษุยไ์ม่ใช่สิ่งท่ีองคก์รเป็น

เจา้ของ แตเ่ป็นคณุสมบตัภิายในของลกูจา้งก็ยงัเป็นของลกูจา้ง แนวความคดิท่ีแยกทนุมนษุยอ์อก

ต่างหากจากตวัลูกจา้งจึงเป็นสิ่งทา้ทายความสามารถในการจัดการความรูข้ององคก์รท่ีจะทาํ

อยา่งไรจงึจะสามารถดงึ Tacit Knowledge นีอ้อกมาจากตวัลกูจา้งไดโ้ดยสมคัรใจ 

3. เกิดแนวคิดคู่ประสานระหว่างการสรา้งความผูกพันและการพัฒนาทุนทางปัญญา  

หากนายจา้งตอ้งการผูมี้ความรูค้วามสามารถก็ตอ้งลงทุนพฒันาคนเพราะเม่ือลูกจา้งมีความรู ้

ความสามารถก็จะทาํประโยชนใ์หแ้ก่นายจา้ง  และมองทนุมนษุยเ์ป็นสินทรพัยท่ี์จบัตอ้งไม่ไดท่ี้มี

พนกังานเป็นเจา้ของ  การพฒันาทรพัยากรบคุคลจึงเป็นการพฒันาทนุมนุษย ์ ท่ีเจา้ของทนุคือตวั

พนักงานก็ตอ้งใหค้วามสาํคญัและใหค้วามร่วมมืออย่างเต็มท่ี  สิ่งท่ีนกับริหารทรพัยากรมนษุย์

จะต้องสร้างให้เกิดควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ จึงเป็นเร่ืองของการสร้างความผูกพัน 

(commitment) กับองคก์รด้วยการรักษาความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิต กับการพัฒนาขีด

ความสามารถ เพ่ือใหเ้กิดความผูกพนัท่ีจะนาํความรูค้วามสามารถท่ีพฒันานัน้ออกมาใชใ้หเ้กิด

ประโยชน์กับองค์กรอย่างเต็มท่ี  รวมทั้ง การให้ความสําคัญกับคุณสมบัติด้านเครือข่าย

ความสมัพนัธท์างสงัคมและความฉลาดทางอารมณ ์

4. เนน้คณุคา่ของคนและวิธีการท่ีใชใ้นการบริหารคนมากกว่าหนา้ท่ีเฉพาะบคุคล  นิยาม

คาํว่า “ทนุมนษุย”์ ในลกัษณะท่ีเป็นนามธรรม ไม่ไดส้่งผลแตเ่ฉพาะในส่วนแนวคิดของการพฒันา
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ทรพัยากรมนุษยเ์ท่านัน้ ยงัส่งผลต่อแนวคิดของการบริหารหรือการจดัการทรพัยากรมนุษยด์ว้ย 

โดย  Human Resource Management (HRM) แล ะ  Human Capital Management (HCM) มี

ความแตกต่างกันในสองเร่ือง คือ การบริหารทุนมนุษยจ์ะเนน้คณุค่าของคน (Value of People) 

และสิ่งท่ีคนสรา้ง มากกว่าสนใจตวักระบวนการหรือหนา้ท่ีดา้นบคุคล (HR Function)  การบริหาร

ทุนมนุษยจ์ะให้ความสาํคัญกับการประเมินวิธีการท่ีใช้ในการบริหารคนและผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้  

รวมทัง้ การเกิดแนวคดิการวดัคา่สินทรพัยท่ี์ไมมี่ตวัตน 

5. เกิดแนวคิดการวัดค่าสินทรพัยท่ี์ไม่มีตวัตน  เน่ืองจากทุนมนุษยเ์ป็นทรพัยส์ินท่ีไม่มี

ตวัตน และการบริหาร “ทนุมนษุย”์ จะเนน้ท่ีคณุคา่ของคน ปัญหาท่ีเกิดขึน้ก็คือ แลว้จะวดัค่าของ

ทุนมนุษยไ์ดอ้ย่างไร ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามแนวความคิดแบบเก่า จะใช้จาํนวน

บุคลากรและจํานวนผู้ท่ี เข้ารับการอบรม หรืออัตราการเข้าออกจากงาน (turn over) หรือ

ประสิทธิภาพท่ีเพิ่มขึน้จากการทาํงานเป็นตวัชีว้ดัคณุคา่ของบคุคล แตต่วัชีว้ดัดงักล่าวไม่สามารถ

นาํมาใช้ได้กับการวัดค่าของทุนมนุษย์  ท่ีผ่านมาธุรกิจหลายธุรกิจได้ใช้เคร่ืองมือท่ีเรียกว่า 

Balance Scorecard ของ Kaplan and Norton (1992) ด้วยการจัดทาํแผนท่ีกลยุทธ์ (strategy 

map) และนาํมาใชใ้นการวดักลยทุธข์ององคก์รซึ่งก็ไดร้บัการยอมรบักนัทั่วไปในฐานะการเป็นตวั

แบบการจดัการใน 4 ดา้น คือ ดา้นการเงิน ดา้นลกูคา้ ดา้นกระบวนการภายใน และดา้นการเรียนรู้

และการเติบโต ซึ่งเป็นคณุสมบตัิของทุนมนุษย ์  ท่ีแวดลอ้มไปดว้ยสินทรพัยท่ี์ไม่มีตวัตนตวัอ่ืนๆ 

เชน่ เทคโนโลย่ีสารสนเทศ บรรยากาศการทาํงานภายในองคก์ร ฯลฯ  

6. ทาํให้การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นเร่ืองของทุกฝ่ายในองค์กร  

เน่ืองจากการบริหารทนุมนษุย ์มีความสมัพนัธอ์ยา่งใกลช้ิดกบักลยทุธข์ององคก์ร จึงไม่ใชก่ารมอง

แคต่วัคนหรือกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่เป็นการมองทัง้สองอย่างๆเช่ือมโยงกันโดยมีกล

ยุทธ์ขององคก์รเป็นแกนในการดาํเนินการ การบริหารและการพฒันาทรพัยากรบุคคลภายใต้

แนวคิดของทนุมนษุย ์จึงไม่ใช่เร่ืองของฝ่ายบริหารทรพัยากรมนษุยแ์ตเ่พียงฝ่ายเดียว แตเ่ป็นเร่ือง

ของทุกฝ่าย ทัง้ดา้นธุรกิจ ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฯลฯ ท่ีจะตอ้งนาํทุนทัง้สามดา้น คือ 

Intellectual Capital, Social Capital และ Emotional Capital มาประสานใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุด

ตามกลยทุธข์ององคก์ร 

7. กลยทุธก์ารพฒันาทรพัยากรมนษุย ์ จากแนวคิดทนุมนษุยเ์ป็นสินทรพัยท่ี์จบัตอ้งไมไ่ด้

แต่พฒันาได ้โดยมีความเก่ียวพนัอย่างใกลช้ิดกับกลยุทธข์ององคก์รและเป็นเร่ืองของทกุฝ่ายไม่

เฉพาะกบัฝ่ายทรพัยากรบคุคล ไดท้าํใหเ้กิดแนวคดิในเร่ืองของการพฒันาทรพัยากรบคุคลเชิงกล

ยทุธเ์พ่ือสรา้งทนุมนษุยใ์นองคก์ร ควบคูไ่ปกบัแนวคิดเร่ืองการบริหารทรพัยากรบุคคลเชิงกลยุทธ ์



58 

 

การบริหารทรพัยากรบคุคลเชิงกลยทุธ ์เป็นวิธีการท่ีจะทาํใหอ้งคก์รสามารถตดัสินใจเก่ียวกับสิ่งท่ี

ตนเองตัง้ใจหรือมุ่งมั่น รวมทัง้แผนงานต่างๆท่ีมีความสาํคญั ครอบคลุมเร่ืองของลูกจา้งสมัพนัธ ์

การสรรหา การฝึกอบรมและพฒันา การบริหารผลการปฏิบตัิงาน การใหร้างวลั รวมทัง้นโยบาย

และแนวทางปฏิบตัิเร่ืองแรงงานสัมพนัธ ์กลยุทธก์ารบริหารทรพัยากรบุคคลใหค้วามสาํคญักับ

ความเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์นัระหวา่งการบรหิารทรพัยากรบคุคลและการบรหิารกลยทุธข์ององคก์ร 

2. การลงทนุในทางสังคม  

ทนุสงัคม (social capital) หมายถึง ผลการรวมคณุคา่ในเครือข่ายทางสงัคมทัง้หมด ซึ่งเกิด

จากการเช่ือมโยงของบุคคลเป็นเครือข่ายทางสงัคมจึงมีปฏิสัมพันธ์ในสังคมท่ีมีทัง้ปริมาณและ

คณุภาพท่ีดี  ทุนทางสงัคมจึงไม่ใช่เฉพาะการรวมกับสถาบนัแต่จะเช่ือมโยงกันเป็นเร่ืองเดียวกนั 

(World Bank, 1999) เป็นการเช่ือมโยงกนัอย่างมุ่งมั่นระหว่างประชาชนดว้ยความซ่ือสตัย ์ความ

เขา้ใจกนั  การแลกเปล่ียนคา่นิยมกนั  และพฤติกรรมท่ีเช่ือมโยงสมาชิกเป็นเครือข่าย และชมุชนท่ี

ทาํใหเ้กิดความรว่มมือในท่ีสดุ (Cohen & Prusak, 2001, p. 4)  ซึ่งถือวา่เป็นการสรา้งสงัคมท่ีสนัติ

สขุ  การลงทนุมนษุยจ์งึเป็นการลงทนุทางสงัคม โดยทนุทางสงัคมเป็นอยา่งไรดไูดจ้ากทนุมนษุย ์

องคป์ระกอบของทนุมนษุยท่ี์สาํคญัและทาํใหเ้กิดแนวคิดท่ีต่างไปจากทรพัยากรมนษุย ์ก็

คือ ทุนทางสังคม (social capital) หรือเครือข่ายความสัมพนัธ์ และทุนทางอารมณ ์(emotional 

capital) หรือความฉลาดทางอารมณ ์ ในการปฏิบตัิงานทัง้หลาย นอกเหนือจากความรู ้ทกัษะ 

และทัศนคติแล้ว  เครือข่ายความสัมพันธ์และความสามารถในการควบคุมอารมณเ์ป็นปัจจัย

สาํคญัมากท่ีจะทาํใหบุ้คคลสามารถนาํความรูท่ี้เรียนมาไปใชใ้หป้ระสบความสาํเร็จ เครือข่าย

ความสมัพนัธเ์ป็นเคร่ืองช่วยใหเ้กิดความหลากหลายในความคิดและเป็นกรณีศึกษาท่ีจะช่วยให้

การเรียนรูก้วา้งขวางและลึกซึง้ขึน้ ในขณะท่ีการควบคุมอารมณจ์ะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถรับรู ้

เร่ืองราวและเร่ืองราวตา่งๆท่ีตรงขา้มกับความคิดของเราไดม้ากขึน้ การพฒันาทรพัยากรมนุษยท่ี์

ให้ความสําคัญกับการบูรณการความรู้หลากหลายสาขาจึงสามารถดําเนินการได้อย่างมี

ประสิทธิผลมากขึน้เม่ือนาํมุมมองของทุนมนษุยท่ี์ใหค้วามสาํคญักับเครือข่ายความสมัพนัธ์ทาง

สังคมและการควบคุมอารมณ์เป็นการเพิ่มเติมขึน้ไปจากความรูค้วามสามารถซึ่งเป็นทุนทาง

ปัญญา 

ดงันัน้ ทุนมนุษยท่ี์สรา้งขึน้มาตามกลยุทธ์การพัฒนาทรพัยากรมนุษยนี์ ้แมจ้ะถือเป็น

สมบัติส่วนตัวของพนักงานแต่ละคน แต่ก็เป็นหน้าท่ีขององคก์รท่ีจะตอ้งใชก้ารจัดการความรู ้

(knowledge management) มาคัดกรองและแปลง Tacit Knowledge ของพนักงานให้เป็น 

Explicit Knowledge ใหเ้ร็วและมากท่ีสุด และนาํ “ทุนมนุษย”์ ดงักล่าวไปใชใ้หเ้กิดประโยชนแ์ก่
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คู่แข่งของเราไดโ้ดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือองคก์รของเรามีขนาดท่ีเล็กกว่าและไม่สามารถเสนอ

ผลตอบแทนท่ีเพียงพอจะรักษาความจงรักภักดี (loyalty) ของพนักงานไว้ได้ เ ร่ืองนี ้จึงเป็น

ภาระหนา้ท่ีของทุกฝ่ายตัง้แต่ผูบ้ริหารสูงสุดลงมาจะตอ้งร่วมกับนักพัฒนาทรพัยากรมนุษยมื์อ

อาชีพท่ีจะหาวิธีการท่ีเหมาะสมทัง้กบัองคก์รเองและพนกังานท่ีเป็นเจา้ของทนุมนษุย ์

การพัฒนาทนุมนุษยใ์หม้ีสมรรถนะความสามารถในการแข่งขัน 

การพฒันาทนุมนษุยน์ัน้ จะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาสมรรถนะความสามารถของ

บคุลากร โดยการกาํหนดลกัษณะงาน ความรบัผิดชอบของแตล่ะตาํแหนง่งานใหช้ดัเจน เพราะการ

กาํหนดลกัษณะงาน และความรบัผิดชอบของแตล่ะตาํแหนง่ไวล้ว่งหนา้อย่างชดัเจนจะทาํใหเ้ม่ือมี

ผู้มาปฏิบัติงานในตาํแหน่งนัน้ๆ สามารถปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองตามลักษณะงาน และความ

รบัผิดชอบไดอ้ย่างเหมาะสม ซึ่งการกาํหนดสมรรถนะความสามารถไว้อย่างชัดเจนจะช่วยให้

องคก์ารสามารถกาํหนดทิศทางเพ่ือการพฒันาทนุมนษุยใ์หมี้สมรรถนะความสามารถท่ีสอดคลอ้ง

กับกลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์การเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคตได้อย่างมี

ประสิทธิภาพย่ิงขึน้  

สมรรถนะความสามารถ (competency) หมายถึงสมรรถนะความรู ้ทกัษะ ความสามารถ

ความเช่ียวชาญรวมถึง คณุลกัษณะของบคุคลท่ีนาํมาประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบัติงานได้อย่าง

เหมาะสม เ พ่ือให้ประสบความสําเร็จในการทํางาน การกําหนดประเภทของสมรรถนะ

ความสามารถ กาํหนดไดเ้ป็น 2 ประเภท (Ulrich,1997) ดงันี ้

1. สมรรถนะความสามารถหลกั (Core Competency) หมายถึง คณุลกัษณะ สมรรถนะ

ความสามารถหลกัท่ีองคก์รกาํหนดใหพ้นกังานทุกคนจะตอ้งมี เพ่ือใหส้ามารถปฏิบตัิงานได ้เชน่ 

ความมีจิตสาํนกึในความรบัผิดชอบ ความเป็นผูน้าํในการทาํงาน  ความใฝ่เรียนรู ้ 

2.  สมรรถนะในหน้าท่ีรับผิดชอบ (Functional Competency) หมายถึงคุณลักษณะ

สมรรถนะความสามารถ ท่ีกาํหนดใหเ้หมาะสมกบัเฉพาะตาํแหน่ง เพ่ือใหบ้คุลากรสามารถทาํงาน

ตามตาํแหน่งงานของตนเองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ประสบความสาํเร็จ ซึ่งมีความแตกตา่งกนัไป

ตามแตล่ะตาํแหนง่ ไดแ้ก่ ความ รูใ้นการทาํงาน  ทกัษะความชาํนาญท่ีเกิดจากการฝึกฝนจนสาํเร็จ 

คณุลกัษณะ อุปนิสยั  ความคิดทศันคติ เช่น ความรูแ้ละทกัษะทางดา้นบญัชี  ความรูเ้ร่ืองภาษี  

ทกัษะในการประสานงาน  ทกัษะทางดา้นคอมพิวเตอร ์และทกัษะการพดูภาษาองักฤษ เพ่ือใชใ้น

การทาํงานและการตกิตอ่ส่ือสาร เม่ือองคก์รเขา้สู ่AEC เป็นตน้ 

สรุปไดว้่าองคก์ารจะมีความเขม้แข็ง และสามารถรองรบัการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ใน

อนาคตไดน้ัน้จะตอ้งเริ่มจากการพฒันาทนุมนุษยใ์หมี้สมรรถนะความสามารถในการแข่งขนั นั่น
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คือ การเริ่มพฒันาท่ีตวับุคคลใหบุ้คลากรในองคก์ารนัน้มีสมรรถนะความสามารถท่ีเขม้แข็งตาม

สมรรถนะความสามารถหลกั และสมรรถนะในหนา้ท่ีรบัผิดชอบ ท่ีองคก์ารกาํหนดเพ่ือใหมี้ความ

ชดัเจนตรงตามความตอ้งการขององคก์าร และการเปล่ียนแปลงภายนอกองคก์าร เพ่ือใหบ้คุลากร

มีสมรรถนะความสามารถรองรบัการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตได ้แตอ่ย่างไรก็ตามการท่ี

องคก์ารมีทนุมนษุยท่ี์มีศกัยภาพเพียงอยา่งเดียวนัน้ ไมส่ามารถก่อใหเ้กิดการพฒันาตอ่องคก์ารได้

อย่างยั่งยืน เพราะหากทุนมนุษยท่ี์องคก์ารมีอยู่นัน้ไม่เกิดความรกั ความผูกพนัต่อองคก์าร และ

ไม่ไดร้ับการส่งเสริมสนับสนุน ซึ่งเป็นสิ่งท่ีองคก์ารควรหันมาให้ความสาํคัญในการพัฒนาทุน

มนษุยใ์นองคก์ารตอ่ไป 

การพัฒนาทุนมนุษย์ให้สอดคล้องกับสมรรถนะความสามารถ เริ่มจากการกําหนด

ลกัษณะงาน  กิจกรรมความรบัผิดชอบแตล่ะตาํแหนง่งานขึน้ไวล้่วงหนา้ เม่ือมีคนมาดาํรงตาํแหน่ง

งานตามท่ีกาํหนดจะสามารถปฏิบตัิไดต้าม  สมรรถนะความสามารถทัง้สองประเภทจะช่วยให้

สามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บัองคก์รเพ่ือพฒันาทนุมนษุย ์และสรา้งความไดเ้ปรียบในการแขง่ขนัให้

องคก์รเอาชนะเหนือคู่แข่ง  กล่าวไดว้่าองคก์รท่ีมีบุคคลท่ีมีสมรรถนะความสามารถ มีการเรียนรู้

และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ทาํใหเ้กิดความแตกต่างในดา้นนวตักรรมทางความคิดในการ

ทาํงาน  นวตักรรมในกระบวนการทาํงาน  นวตักรรมในสินคา้หรือบรกิาร  ก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบ

เชิงคณุภาพในการทาํงานท่ีรวดเรว็ทนัตอ่เหตกุารณ ์ ไมมี่ความผิดพลาด ชว่ยลดตน้ทนุขององคก์ร 

องคก์รสามารถปรบัตวัเปล่ียนแปลงไดท้นัตอ่สถานการณท์าํใหผู้บ้รโิภคพอใจ  อย่างไรก็ตาม การ

สรา้งสมรรถนะความสามารถใหแ้ก่ทนุมนษุยจ์ะตอ้งนาํกลยทุธก์ารพฒันาทนุมนษุยใ์หมี้สมรรถนะ

ความสามารถเพ่ือ ความได้เปรียบในการแข่งขันมาปรับใช้กับองค์กรให้เหมาะสม  โดยให้

ความสาํคญักับกลยุทธ์ท่ีจะใชจ้ัดการคนในองคก์ร  สรา้งโอกาสใหก้ับบุคลากร สรา้งสมรรถนะ 

ความสามารถในการแข่งขนัจนทุนมนุษยข์ององคก์รเป็นผูรู้มี้ความชาํนาญเก่งกลา้กว่าทนุมนุษย์

ขององคก์รอ่ืน  เกิดความไดเ้ปรียบในการแขง่ขนัจนเป็นผูน้าํทางธุรกิจ 

การพัฒนาทนุมนุษยเ์พือ่รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

การพฒันาทนุมนษุยเ์พ่ือรองรบัการเปล่ียนแปลงในอนาคต จะตอ้งพฒันาใหเ้ป็นไปตาม

เปา้หมายของการพฒันาทนุมนษุย ์ประกอบดว้ย (1) เปา้หมายท่ีองคก์ารตัง้ไว ้คือการมีบคุลากรท่ี

มีความรู ้ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ ์สามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบตัิงานไดอ้ย่าง

เตม็ความสามารถ (2) ความไดเ้ปรียบในการแขง่ขนั และ (3) ความยั่งยืนของทนุมนษุยใ์นองคก์าร 

เป็นการใหค้วามสาํคญักับการส่งเสริมบุคลากรใหมี้โอกาสแสดงความรูค้วามสามารถของตนเอง 

โดยเริ่มจากการกาํหนดลกัษณะงานความรบัผิดชอบของแต่ละตาํแหน่งใหส้อดคลอ้งกับกลยทุธ ์
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และเป้าหมายขององคก์าร เพราะการกาํหนดสมรรถนะความสามารถไวอ้ย่างชัดเจนจะช่วยให้

องคก์ารสามารถพฒันาบุคลากรตรงตามความตอ้งการ และเป็นไปตามเป้าหมายขององคก์าร 

นอกจากนีอ้งคก์ารควรคาํนึงถึงการนาํกระบวนทศันใ์หม่ในการพฒันาทนุมนุษยม์าปรบัใช ้เพราะ

การมีทนุมนษุยท่ี์มีสมรรถนะความสามารถเพียงอย่างเดียวนัน้ ไม่สามารถทาํใหอ้งคก์ารเกิดการ

พฒันาไดอ้ยา่งยั่งยืน ซึ่งสง่ผลตอ่การพฒันาทนุมนษุยเ์พ่ือรองรบัการเปล่ียนแปลงในอนาคตได ้  

การพฒันาทนุมนษุยโ์ดยการสรา้งสมรรถนะความสามารถใหแ้ก่ทนุมนษุยเ์พียงอย่างเดียว

ไม่ก่อใหเ้กิดการพฒันาองคก์ารท่ียั่งยืนได ้ดงันัน้เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาท่ียั่งยืน และเพ่ือรองรบัการ

เปล่ียนแปลงในอนาคต องคก์ารจะตอ้งนาํกระบวนทศันใ์หม่ในการพฒันาทนุมนษุยม์าปรบัใชใ้น

การบริหารองคก์ารใหเ้หมาะสม จากแนวคิดของ Dave Ulrich (1997) ท่ีใชก้ารคูณกันระหว่าง 

3Cs โดยเริ่มจาก Competency ตามดว้ย Commitment และ Contribution (ประไพทิพย ์ลือพงษ,์ 

2555) ประกอบดว้ย 

1. Competency คือ สมรรถนะความสามารถ เพ่ือใหก้ารพฒันาทนุมนษุยมี์ความชดัเจน

สอดคล้องกับ   กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์การ มีสมรรถนะความสามารถรองรับการ

เปล่ียนแปลงในอนาคต องคก์ารควรมีการกาํหนดสมรรถนะความสามารถ ดงันี ้

- สมรรถนะความสามารถหลกั (core competency) เป็นสมรรถนะท่ีบุคลากรทุก

คนจะตอ้งมี โดยองคก์ารควรกาํหนดความรู ้ความสามารถ พืน้ฐานในการปฏิบตัิงานของบคุลากร 

โดยคาํนึงถึงสภาพปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงการปฏิบตัิงานในอนาคต มาเป็น

ตวักาํหนดสมรรถนะความสามารถหลกัของบคุลากร เชน่ บคุลากรทกุคนจะตอ้งมีความรูใ้นการใช้

คอมพิวเตอร ์มีทกัษะการพดูภาษาองักฤษ เป็นตน้ 

- สมรรถนะในหน้าท่ีรับผิดชอบ (functional competency) เป็นความสามารถท่ี

กาํหนดใหเ้หมาะสมกับเฉพาะตาํแหน่ง องคก์ารควรกาํหนดลกัษณะงานของแต่ละตาํแหน่งให้

ชดัเจน เพ่ือใหบ้คุลากรสามารถทาํงานตามตาํแหนง่ของตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ในแต่

ละตาํแหน่งองคก์ารควรคาํนึงถึงปัจจยัการเปล่ียนแปลงในอนาคตท่ีอาจส่งผลต่อสมรรถนะใน

หน้าท่ีรับผิดชอบหลัก เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีความพร้อมในการปรับตัวต่อการ

เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น การวางแผนการพัฒนาบุคลากรแต่ละตาํแหน่งให้มี

ความกา้วหนา้ในแตล่ะตาํแหน่งท่ีมีความสอดคลอ้งกบัปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลตอ่การเปล่ียนแปลง

ในอนาคต อาทิ บคุลากรฝ่ายบญัชี จะมีโอกาสความกา้วหนา้ในสายงานไดอ้ยา่งไร องคก์รวิชาชีพ

ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้องมีทิศทางอย่างไร เป็นสิ่งท่ีองคก์ารควรนาํมาปรบัใชเ้พ่ือ

วางแผนในการพฒันาบคุลากรใหมี้ความพรอ้มและสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในอนาคต 
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2. Commitment คือความผูกพนั เป็นสิ่งท่ีองคก์ารควรคาํนึงถึง เพราะเม่ือบุคลากรเกิด

ความผกูพนักบัองคก์ารแลว้เช่ือวา่จะทาํใหบ้คุลากรเกิดความรูส้กึอยากแสดงความรูค้วามสามารถ

ท่ีตนเองมี มาใช้ในการพัฒนาองคก์ารอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งองคก์ารควรมีการกําหนด

นโยบาย แนวทางในการส่งเสริมใหบ้คุลากรเกิดความผกูพนักับองคก์าร เช่น หากองคก์ารจะตอ้ง

ดาํเนินการประเมินผลการปฏิบตัิงานของบุคลกร องคก์ารควรเป็นเมินดว้ยความเป็นธรรม เพ่ือ

สรา้งความมั่นใจในการประเมิน และเม่ือบคุลากรมีผลการปฏิบตัิงานดีองคก์ารควรยกยอ่งชมเชย

เพ่ือสรา้งขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบตังิาน เป็นตน้ 

3. Contribution คือ การไดร้บัการชว่ยเหลือ สง่เสรมิสนบัสนนุ  โดยองคก์ารควรช่วยเหลือ 

ส่งเสริมสนบัสนนุและสรา้งบรรยากาศในการทาํงานใหเ้หมาะสม ก่อใหเ้กิดความคล่องตวัในการ

ปฏิบตังิาน เม่ือองคก์ารมีบคุลากรท่ีดีมีคณุภาพ มีสมรรถนะความสามารถ ท่ีสอดคลอ้งเป็นไปตาม

เปา้หมายขององคก์ารแลว้ องคก์ารควรสง่เสรมิสนบัสนนุใหบ้คุลากรไดน้าํความรูค้วามสามารถมา

ใชใ้นการพฒันาองคก์ารไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพ โดยการสรา้งบรรยากาศทีเอือ้ต่อการทาํงาน เช่น 

ผู้บริหารควรมอบหมายภาระงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา โดยใช้หลักการกระจายอาํนาจให้

บคุลากรไดมี้บทบาท ภาระหนา้ท่ีท่ีก่อใหเ้กิดการเรียนรูแ้ละพฒันาองคก์ารตอ่ไป 

ดงันัน้ การพฒันาทนุมนษุยเ์พ่ือรองรบัการเปล่ียนแปลงในอนาคต จะตอ้งพฒันาใหเ้ป็นไป

ตามเปา้หมายของการพฒันาทนุมนุษย ์โดยการนาํกระบวนทศันใ์หม่ในการพฒันาทุนมนุษย ์มา

ปรบัใชใ้นการพฒันาทนุมนษุยใ์นองคก์าร เพราะการมีบคุลากรท่ีมีสมรรถนะความรูค้วามสามารถ

เพียงอย่างเดียวนัน้ไม่เพียงพอ และไม่ก่อใหเ้กิดความยั่งยืนในการพฒันาองคก์ารในอนาคตได ้

เม่ือมี Competency แลว้จะตอ้งมี Commitment และ Contribution มาใชใ้นการพฒันาทนุมนษุย์

เพ่ือก่อใหเ้กิดความยั่งยืนในการพัฒนา จึงจะสามารถทาํใหอ้งคก์ารมีทุนมนุษยท่ี์พรอ้มรบัการ

เปล่ียนแปลงในอนาคตไดต้อ่ไป 

เน่ืองจากองคก์ารไดส้่งเสริมสนบัสนุน วางแผน และลงทุนในการพฒันาทุนมนุษย ์จาก

การจดัฝึกอบรม  การใหท้นุการศกึษาแก่บคุลากรในองคก์ารตลอดระยะเวลาท่ีบคุลากรทาํงานใน

องคก์าร ซึ่งถือเป็นการลงทุนในการพฒันาทุนมนุษยข์ององคก์ารท่ีไดล้งทุนไป จึงเกิดคาํถามใน

มมุมองของการคืนทนุ จากการลงทนุกบัการพฒันาทนุมนษุยไ์ปแลว้นัน้ องคก์ารไดอ้ะไรจากการ

ลงทนุการพฒันาทนุมนษุย ์เกิดความคุม้คา่หรือไมจ่ากการลงทนุ และเม่ือไหรจ่งึจะสามารถคืนทนุ

ไดอ้ย่างคุม้ค่า หรือคืนทุนใหก้ับองคก์ารในรูปแบบใด จึงนาํมาสู่การนาํกระบวนทศันใ์หม่ในการ

พฒันาทนุมนษุยม์าใชใ้นการพฒันาทุนมนุษยใ์นองคก์าร การพฒันาทนุมนษุยโ์ดยการมุ่งพฒันา

เฉพาะสมรรถนะความสามารถเพียงอย่างเดียวนัน้ไม่สามารถก่อให้เกิดความยั่งยืนไดเ้พราะ
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องคก์ารอาจจะสูญเสียทุนมนุษยท่ี์มีศักยภาพไปให้กับองคก์ารอ่ืนหากองคก์ารไม่สามารถหา

วิธีการธาํรงรกัษาบุคลากรใหค้งอยู่กับองคก์าร (ประไพทิพย ์ลือพงษ์, 2555) นั่นหมายความว่า

องคก์ารจะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการสรา้งความผกูพนั (commitment) ซึ่งเป็นสิ่งท่ีทาํใหบ้คุลากร

เกิดความรูส้ึกท่ีดีอยากแสดงความรูค้วามสามารถเพ่ือการพัฒนาองคก์ารของตนเองอย่างเต็ม

ความสามารถ ก่อใหเ้กิดความรูส้ึกอยากแสดงความรูค้วามสามารถเพ่ือการพฒันาองคก์ารของ

ตนเองอย่างเต็มความสามารถ เกิดความรูส้ึกเป็นส่วนหนึ่งขององคก์าร จึงแสดงออกดว้ยความ

จงรกัภกัดี และซ่ือสตัยต์อ่องคก์าร อยู่กบัองคก์ารไดย้าวนานจนรูส้ึกเป็นส่วนหนึ่งขององคก์าร แต่

ถ้าหากบุคลากรไม่มีความผูกพันกับองค์การแล้วนั้น จะทําให้บุคลากรไม่ทุ่มเทความรู้

ความสามารถของตนเองท่ีมีอยู่ใหก้ับองคก์ารอย่างเต็มท่ี องคก์ารจึงควรมีการส่งเสริมดว้ยการ

สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดมี้โอกาสเล่ือนขัน้ เล่ือนตาํแหน่ง ท่ีเหมาะสมกับสายงาน ดว้ยความเป็น

ธรรม ซึ่งจะช่วยใหบ้คุลากรเกิดความกระตือรือรน้ในการทาํงาน อีกทัง้องคก์ารควรมีการจงูใจท่ีดี

ใหก้บับคุลากร เช่น การจดัสวสัดิการท่ีตอบสนองความตอ้งการของบคุลากร การจ่ายคา่ตอบแทน

ท่ีคุม้ค่ากับผลงาน และสนบัสนุนใหบุ้คลากรไดฝึ้กอบรมเพิ่มศกัยภาพของตนเองอย่างสมํ่าเสมอ 

เป็นตน้ และการไดร้บัการช่วยเหลือส่งเสริมสนบัสนนุ (contribution) ซึ่งเป็นการสรา้งบรรยากาศ

ในการทาํงานเปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกคนไดแ้สดงความคิดเห็น มีส่วนรว่ม เกิดการแลกเปล่ียน

เรียนรูซ้ึ่งกนัและกนั ก่อใหเ้กิดมมุมองใหม่ๆ  สง่ผลตอ่การดาํเนินงานขององคก์ารท่ีง่ายขึน้ จากการ

ไดร้บัการชว่ยเหลือ และมีบรรยากาศท่ีดีในการทาํงาน (ธาํรงศกัดิ ์คงคาสวสัดิ,์ 2550) 

สรุปไดว้า่ กระบวนทศันใ์หมใ่นการพฒันาทนุมนษุย ์จากแนวคดิของ Dave Ulrich (1997) 

เริ่มจากการสรา้งสมรรถนะความสามารถ ตามดว้ยการสรา้งความผูกพนัธ์ และการไดร้บัการ

ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนนัน้ มองว่าการท่ีองคก์ารมีทุนมนุษยท่ี์มีสมรรถนะความสามารถท่ีดี

เพียงอยา่งเดียวนัน้ ไมส่ามารถเป็นกลไกขบัเคล่ีอนใหอ้งคก์ารเกิดการพฒันาอยา่งยั่งยืนได ้และไม่

สามารถพัฒนาไปสู่การรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคตได้ หากองค์การไม่สามารถนํา 

Commitment และ Contribution  มาใชใ้นการพฒันาทุนมนุษย ์เน่ืองจากมองว่าการท่ีองคก์ารมี

ทุนมนุษยท่ี์มีสมรรถนะความสามารถเพียงอย่างเดียวนัน้ยงัไม่เพียงพอ และไม่สามารถรกัษาทนุ

มนษุยท่ี์มีศกัยภาพไวไ้ดอ้ย่างยั่งยืน หากทนุมนษุยท่ี์องคก์ารมีอยู่นัน้ไม่มีความผูกพนัต่อองคก์าร 

ซึ่งอาจเป็นสาเหตขุองการเกิดการปรบัเปล่ียนโยกยา้ยไปยงัหน่วยงานอ่ืนได ้เพราะความผกูพนัตอ่

องคก์ารจะทาํใหทุ้นมนุษยท่ี์องคก์ารมีอยู่นัน้เกิดการทุ่มเทในการทาํงาน และแสดงศกัยภาพของ

ตนอย่างเต็มความสามารถเปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งขององคก์าร อีกทัง้การไดร้บัการส่งเสริม

สนบัสนนุ การสรา้งบรรยากาศการทาํงานใหมี้สภาพท่ีเอือ้ตอ่การทาํงานท่ีเกิดความคล่องตวั เปิด
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โอกาสใหบ้คุลากรทกุคนไดแ้สดงความคิดเห็น มีสว่นรว่ม ก่อใหเ้กิดมมุมองใหม่ๆ  จะสามารถทาํให้

องคก์ารเกิดการพฒันาอยา่งยั่งยืน และรองรบัการเปล่ียนแปลงในอนาคตได ้

การพัฒนาทุนมนุษยข์องอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขนั และรองรบัการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาซัยน จะตอ้งพฒันาใหทุ้นมนุษยมี์สมรรถนะ

ความสามารถท่ีเป็นไปตามกลยุทธ ์เป้าหมาย สอดคลอ้งกับความตอ้งการขององคก์าร และการ

เปล่ียนแปลงในอนาคตโดยการกาํหนดสมรรถนะความสามารถท่ีมีความชัดเจน แบ่งเป็น 2 

ประเภทคือ สมรรถนะความสามารถหลกั (core competency) และสมรรถนะในหนา้ท่ีรบัผิดชอบ 

(functional competency) ซึ่งการกําหนดสมรรถนะความสามารถไว้อย่างชัดเจนจะช่วยให้

องคก์ารสามารถกาํหนดทิศทางในการพฒันาทุนมนุษยไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ แตอ่ย่างไรก็ตาม

การท่ีองคก์ารจะเกิดการพฒันาอย่างยั่งยืนไดน้ัน้ ไม่เพียงแค่มีทุนมนุษยท่ี์มีศกัยภาพเพียงอย่าง

เดียว จะสามารถทาํใหอ้งคก์ารเกิดการพฒันาและแข่งขนักับองคก์ารอ่ืนไดอ้ย่างยั่งยืน ดงันั้น

องคก์ารจะตอ้งอาศยักระบวนทศันใ์หม่ในการพฒันาทนุมนษุย ์เพราะการมีทนุมนษุยท่ี์มีศกัยภาพ

เพียงอยา่งเดียวนัน้ไมเ่พียงพอตอ่การพฒันาองคก์าร ดงันัน้องคก์ารจะตอ้งสง่เสรมิใหบ้คุลากรเกิด

ความผกูพนัธต์อ่องคก์าร และสนบัสนนุสง่เสรมิ สรา้งบรรยากาศการทาํงานใหมี้สภาพแวดลอ้มใน

การทาํงานท่ีเหมาะสม เอือ้ต่อการปฏิบตัิงาน เน่ืองจากองคก์ารไดล้งทุนในการพฒันาทุนมนษุย ์

ทัง้งบประมาณ และเวลาท่ีองคก์ารไดล้งทุนพฒันาทนุมนษุยไ์ปแลว้นัน้ จงึตอ้งคาํนึงถึงการทาํให้

ทุนมนุษยคื์นทุนใหก้ับองคก์ารและรกัษาทุนมนุษยท่ี์มีศกัยภาพใหอ้ยู่กับองคก์าร โดยการสรา้ง

ความผูกพันธ์ของบุคลากรท่ีมีต่อองคก์าร และการส่งเสิรมสนับสนุนใหเ้กิดบรรยากาศในการ

ทาํงานท่ีเหมาะสม ก่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู ้และเกิดความคุม้ค่าในการพฒันาองคก์าร

ตอ่ไป 

จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับทุนมนษุยจ์ึงสรุปเนือ้หาสาํคญัไดว้่า ทนุมนษุย ์ตาม

แนวคดิของ Theodore W. Schultz (1981) เป็นความสามารถหลายอยา่งท่ีอยูใ่นตวัคน ทัง้ท่ีตดิตวั

มาแต่กาํเนิด (innate) หรือเกิดจากการสะสมเรียนรู ้ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์ความจงรกัภักดี 

ความพยายาม ความมุ่งมั่นสู่ความสาํเร็จ จะเป็นตวับ่งชีค้วามสามารถท่ีมีคณุค่า ซึ่งคณุค่านีจ้ะ

เพิ่มขึน้เ ม่ือมีการลงทุนท่ีเหมาะสม (Tracey, 2003) ต่อมาการศึกษาเก่ียวกับทุนมนุษย์ใน

ความหมายใหม่ท่ีส่งผลกระทบอย่างกวา้งขวางในวงการบริหารและการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์

ทนุมนษุยต์ามแนวคดิใหมข่อง Lynda Gratton และ Sumantra Ghoshal (2003) ไดใ้หค้วามหมาย

ของทุนมนุษยว์่าประกอบดว้ยส่วนผสม 3 ดา้น คือ ทุนทางปัญญา (intellectual capital) ทุนทาง

สงัคม (social capital) และทนุทางอารมณ ์(emotional capital) โดยท่ีทนุทางปัญญาประกอบดว้ย 
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ความรูแ้ละความสามารถในการเรียนรู ้ความเช่ียวชาญเฉพาะ ทกัษะ ประสบการณ ์รวมทัง้ความรู้

ฝังลกึท่ีอยูใ่นบคุคล (tacit knowledge) สว่นทนุทางสงัคม (social capital) ประกอบดว้ยเครือข่าย

ความสัมพันธ์  ซึ่งจะช่วยสรา้งโอกาสท่ีจะนาํไปสู่การสรา้งคุณค่าในรูปแบบต่างๆ เช่น ความ

ไว้วางใจ ความน่าเ ช่ือถือ  เป็นต้น  และทุนทางอารมณ์ (emotional capital) ประกอบด้วย

คุณลักษณะต่างๆเช่น การรับรูต้นเอง (self-awareness) ความมีศักดิ์ศรี (integrity) และการมี

ความยืดหยุ่น (resilience) (นิสดารก ์เวชยานนท,์ 2554) ทนุมนษุยจ์ึงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีส่งผลตอ่

ความสามารถในการแขง่ขนัและการเติบโตของกิจการอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการลงทนุใน

ทุนมนุษยแ์ละการฝึกอบรมจึงเป็นสิ่งท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดส้าํหรบัทุกธุรกิจ (อภิลักษณ ์ธรรมวิมุตติ 

และธีระวฒัน ์จนัทกึ, 2560) การพฒันาบคุคลในองคก์รดว้ยแนวคิดการพฒันาทนุมนษุยก่์อใหเ้กิด

เป็นขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขันและเป็นภูมิคุม้กันผลกระทบทัง้หลายท่ีมาจากภายนอกองคก์ร 

(Crook et al., 2011; Itzkoff, 2003) การลงทุนในการพัฒนาทุนมนุษย์จะนาํไปสู่การยกระดับ

ความสามารถหลกัท่ีมุง่เนน้การเพิ่มคณุคา่ในทนุมนษุยใ์หย้ั่งยืน 

 

2.3 แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับความสามารถเชงิพลวัต  
 

คาํว่า“พลวัต” หรือ “Dynamics” แปลว่าการเคล่ือนไหว การเปล่ียนแปลง การไม่อยู่น่ิง   

หรือ ซึ่งอธิบายไดว้่าทุกสิ่งเคล่ือนไหวและเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา พลวัต จึงหมายถึงภาวะ

ความเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา การเคล่ือนไหวนีมี้ไดท้ัง้การเคล่ือนไหวท่ีสงัเกตเห็น

ได ้และการเคล่ือนไหวท่ีสงัเกตไม่ได ้ตวัอย่างของการเคล่ือนไหวท่ีสงัเกตเห็นได ้เช่น การเคล่ือนท่ี

ของกอ้นหินท่ีตกลงมาจากท่ีสงู การเจริญเติบโตของตน้ไม ้อะไรก็ตามท่ีไม่เป็นเหมือนเดิม หรือไม่

อยู่ในท่ีเดิม ถือเป็นการเคล่ือนไหวท่ีเชิงประจกัษ ์ส่วนการเคล่ือนไหวท่ีสงัเกตไม่ไดน้ัน้ จะเป็นการ

เคล่ือนไหวท่ีระดบัท่ีเกินขอบเขตของประสาทสมัผสัจะรบัรูไ้ด ้เช่นการเคล่ือนไหวของอะตอม ซึ่ง

ทฤษฎีท่ีใชอ้ธิบายทาํใหโ้ลกเปล่ียนแปลงความคิดจากสมับรูณนิยม และวิวฒันนิยม เป็นผลทาํให้

เกิดการเปล่ียนแปลงทางวิชาการเกือบทกุสาขาโดยอาศยัแนวความคดิของดารวิ์น เป็นหลกัในสมยั

ตอ่มา (https://phi342.wordpress.com/2012/12/17/27/) 

Teece et al. (1997) ไดใ้หค้วามหมายของความสามารถเชิงพลวตั หมายถึงความสามารถ

ท่ีองคก์รจะสรา้ง รวบรวม และเปล่ียนแปลงความสามารถท่ีองคก์รมีอยทูัง้ภายนอกและภายใน ให้

สามารถตอบสนองตอ่สภาวะการเปล่ียนแปลงภายนอกองคก์รอยา่งรวดเรว็ 
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Teece (2000) ไดใ้หค้วามหมายของความสามารถเชิงพลวตั หมายถึงความสามารถใน

การแสวงหาและฉกฉวย โอกาสทางธุรกิจอยางชาํนาญและรวดเรว็ 

Eisenhardt & Martin (2000) ไดใ้ห้ความหมายของความสามารถเชิงพลวัต หมายถึง

กระบวนการขององค์กรในการบูรณาการ ปรับปรุงเพิ่มพูน ทรัพยากรท่ีองค์กรมีอยู่ เพ่ือให้

เหมาะสมกบัสภาวะทางการตลาดท่ีเปล่ียนแปลง 

Zollo & Winter (2002) ไดใ้หค้วามหมายของความสามารถเชิงพลวตั หมายถึงกิจกรรมท่ี

มีรูปแบบแน่นอนและสามารถ เรียนรู ้ได้ ในการท่ีจะทาํให้องคก์รสามารถสร้างและปรับปรุง 

ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน 

Helfat et al. (2007) ไดใ้หค้วามหมายของความสามารถเชิงพลวตั หมายถึงความสามารถ

ขององคก์รในการท่ีจะสรา้ง ขยาย ปรบัปรุงความสามารถของทรพัยากร ท่ีองคก์รมีอยูเ่ดมิ 

Wilden et al. (2016) ใหค้วามหมาย ความสามารถเชิงพลวตั หมายถึงความสามารถของ

องคก์รในการรบัรู ้ตดัสินใจ ปรบัเปล่ียน และบรูณาการทรพัยากรและความสามารถตา่งๆ ท่ีองคก์ร

มีอยูเ่พ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเรว็ของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ  

นอกจากนี ้Menon (2008) กล่าวถึงความสามารถเชิงพลวัต ว่าเป็นแนวคิดท่ีพยายาม

อธิบายความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในสภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และ 

Zahra et al. (2006) ไดใ้หค้าํจาํกดัความของความสามารถเชิงพลวตั ว่าเป็นการดถึูงการเกิดหรือ

เหตแุละผลท่ีตามมาท่ีแสดงถึงความสามารถแบบพลวตั ปัจจยัท่ีเป็นเหตแุยกเป็นความสามารถท่ี

เป็นเนือ้หาสาระหรือความสามารถหลกั ความรูแ้ละทกัษะขององคก์ร อายขุององคก์ร การเรียนรูท่ี้

ใช้ในการเปล่ียนแปลงองคก์าร และการเปล่ียนแปลงทางการตลาด ซึ่งปัจจัยเหล่านีจ้ะส่งผล

กระทบตอ่แนวโนม้ของความสามารถเชิงพลวตั  

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจาํนวนมากมีขอ้เสนอแนะว่าการบริหารจดัการองคก์รโดยใชแ้นวคิด

แบบความสามารถเชิงพลวตั มีความเหมาะกบัสภาพแวดลอ้มในการแข่งขนัทางธุรกิจในปัจจุบนั

มากกว่าแนวคิดในการบริหารแบบเดิมท่ีเนน้ทรพัยากรเป็นสาํคญั การทาํความสามารถเชิงพลวตั 

เป็นการดหูรือวิเคราะหถึ์งทรพัยากร หรือวิธีการในการท่ีจะไดม้าและเพิ่มความมั่งคั่งขององคก์ร ซึ่ง

การดาํเนินงานขององคก์รอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีตลอดเวลา 

ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัขององคก์รจะตอ้งพิจารณาในแตล่ะกระบวนการทาํงาน ซึ่งอาจจะ

วิเคราะหใ์นภาพรวม เช่น ดคูวามเหมาะสม หรือขนาดของสินทรพัยท่ี์มี สินทรพัยป์ระเภทท่ีเป็น

ความรูท่ี้มีอยู่ภายในองคก์ร หรือมองสินทรพัยท่ี์จบัตอ้งได ้และจบัตอ้งไม่ได ้ดกูารไดม้าหรือการ

พฒันาในแตล่ะชว่งเวลา (Teece et al.,1997)   
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ดงันัน้ความสามารถเชิงพลวตัจงึเป็นความสามารถท่ีมีมากกวา่ความสามารถพืน้ฐาน โดย 

Wilden & Gudergan (2015) กล่าวว่าความสามารถเชิงพลวัตต่างจากความสามารถเชิง

ปฏิบตัิการ ทัง้นี ้ความสามารถเชิงปฏิบตัิการสามารถนาํองคก์รไปสู่การทาํกิจกรรมบนพืน้ฐาน

เทคนิคท่ีเหมือนกัน แต่อยู่ในระดบัท่ีแตกต่างกันเพ่ือใชผ้ลิตสินคา้และบริการในกลุ่มลูกคา้กลุ่ม

เดียวกนั (Helfat et al., 2011) ดงันัน้ ผูวิ้จยัจึงไดน้าํแนวคิดความสามารถเชิงพลวตัมาเป็นแนวคดิ

หลกัในการวิจยัครัง้นี ้  

องคป์ระกอบของความสามารถเชิงพลวัต 

จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัองคป์ระกอบของความสามารถเชิงพลวตัท่ีผา่นมา จะ

เป็นการศึกษาท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะตามแต่ละองคก์รหรือกลุ่มอุตสาหกรรมในกรณีศึกษา ซึ่งยงั

ขาดการวัดและระบุถึงองคป์ระกอบพืน้ฐานของความสามารถเชิงพลวตั อันเป็นสิ่งท่ีจะช่วยให้

ผูบ้รหิารในองคก์รสามารถท่ีจะดาํเนินกลยทุธใ์นการสรา้งความสามารถเชิงพลวตัขององคก์รขึน้มา

ได ้ 

ในการสรา้งความสามารถเชิงพลวัตให้กับองคก์ร การศึกษาของ Wang and Ahmed 

(2007) ไดอ้ธิบายลกัษณะของความสามารถเชิงพลวตัไว ้2 กลุม่ใหญ่ ๆ คือ 1) ความสามารถระดบั

บุคคล ซึ่งเป็นคณุลกัษณะหลกัของความสามารถเชิงพลวัต ไดแ้ก่ความสามารถใน การปรบัตวั 

ความสามารถในการดูดซับและ ความสามารถด้านนวัตกรรม  และ 2) คุณลักษณะด้าน

กระบวนการภายในองคก์รซึ่งเป็นคณุลกัษณะท่ี ช่วยสนบัสนุนความสามารถระดบับุคคลในการ 

สรา้งความสามารถเชิงพลวัตใหก้ับธุรกิจ องคป์ระกอบของความสามารถเชิงพลวตัทัง้ในระดบั

บุคคล  และกระบวนการภายในองคก์ร (กรธวัฒน์ สกลคฤหเดช และคณะ, 2559; Wang & 

Ahmed, 2007) มีดงันี ้ 

1. ความสามารถในการปรับตัว (Adaptive Capability) เป็นการใหค้วามสาํคญักับ

การนาํเสนอสินคา้หรือบรกิารเขา้สูต่ลาดอยา่งรวดเรว็เพ่ือตอบสนองกบัโอกาสท่ีเกิดขึน้ (Drnevich 

& Kriauciunas, 2011; Chatterji & Patro, 2014) เน่ืองจากความต้องการของตลาดมีความไม่

แน่นอน  โอกาสทางธุรกิจสามารถเกิดขึน้มาใหม่ไดอ้ยู่เสมอ  ธุรกิจตอ้งสรา้งความสามารถเชิง

พลวตัขึน้มาทัง้ในดา้นการติดตามพฤติกรรม ผูบ้รโิภค การเฝา้ระวงัคูแ่ขง่ การแสวงหาโอกาสใหม่ๆ

ท่ีจะเกิดขึน้  เพ่ือท่ีจะตอบสนองกบโอกาสท่ีเกิดขึน้ไดอ้ยางรวดเร็ว   โดยตอ้งทาํการเฝ้าติดตาม

สภาวะภายนอกบริษัท ทัง้จากลกูคา้ คูแ่ขง่ เทคโนโลยี และยงัตอ้งบร ิหารจดัการทรพัยากรภายใน

บริษัท เพ่ือทาํการตอบสนองอยางทนัท่วงที  ความสามารถในการปรบัตวัจึงเป็นตวัแปรสาํคญัใน

การสรา้งความสามารถเชิงพลวตัขึน้มา (Zhou & Li, 2010)  
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2. ความสามารถในการดูดซั บ (Absorptive Capability) หมายถึงเป็นความรู้ 

ความสามารถพืน้ฐานท่ีกิจการมีอยู ่ในการท่ีจะเสาะหาและเห็นคณุคา่ในการนาํองคค์วามรูใ้หม ่ ท่ี

อยู่ภายนอก มาประยุกตใ์ชก้ับองคก์รเพ่ือสรา้งในการพฒันาสินคา้ใหม่ออกสู่ตลาดหรือช่วยให้

ประสิทธิภาพในการทาํงานขององคก์รสูงขึน้ จากความรูท่ี้ไดร้บั (Wilden & Gudergan, 2015; 

Zhou & Li, 2010)  เช่นงานวิจัยของ  Lin, et al. (2015) พบว่าธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมมี

นวตักรรมผลิตภณัฑอ์อกมาใหม่ ๆ อย่างตอ่เน่ือง ดว้ยการท่ีกิจการอาศยัความสามารถในการดูด

ซบัองคค์วามรูจ้ากภายนอก เขา้มาบรูณาการกบัความรูท่ี้อยู่ภายในกิจการจนเกิดเป็นความรูใ้หม่

ขึน้มา เพ่ือใช้ในการผลิตสินคา้ออกสู่ตลาด  และงานวิจัยของ Escribano et al. (2009) พบว่า

ความสามารถในการดูดซับความรูข้ององคก์รย่ิงมีมากเท่าใด องคก์รจะสามารถนาํความรูจ้าก

ภายนอกมาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลใหอ้งคก์รสามารถสรา้งนวตักรรมออกมาได้

อยา่งตอ่เน่ือง ทาํใหบ้รษัิทมีความสามารถในการแขง่ขนัท่ีสงูขึน้  

3. คว า ม ส า ม าร ถ ด้ า น น วัต ก ร ร ม (Innovative Capability) หมายถึง

ความสามารถในการเปล่ียนแปลงแนวคิดและองคค์วามรูไ้ปสู่การสรา้งผลิตภัณฑ ์กระบวนการ

และระบบอันเป็นประโยชนก์ับองคก์รและผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเน่ือง (Lawson & Samson, 

2001) ความสามารถดา้นนวัตกรรมนั้นถูกวัดออกมาในหลายมิติ เช่น กลยุทธ์ท่ีส่งเสริมด้าน

นวตักรรม พฤติกรรมของคนในองคก์ร กระบวนการทาํงาน สินคา้และการแสวงหาตลาดใหม่ หรือ

วดัในรูปแบบของวิสยัทศันแ์ละกลยทุธท่ี์สนบัสนุนนวตักรรม ความสามารถและทรพัยากร การบริ 

หารจดัการขอ้มูลในองคก์รอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการความคิดสรา้งสรรค ์โครงสรา้งและ

ระบบขององคก์ร บรรยากาศในการทาํงาน วฒันธรรมองคก์รและการจดัการเทคโนโลยี (กรธวฒัน ์

สกลคฤหเดช และคณะ, 2559; Lawson & Samson, 2001) จากการทบทวนวรรณกรรมใน 

อตุสาหกรรมท่ีแตกตา่งกนัออกไปพบว่าความสามารถดา้นนวตักรรม ช่วยส่งเสรมิใหป้ระสิทธิภาพ

ขององคก์รสงูขึน้ สามารถท่ีจะอยู่รอดไดท้่ามกลางสภาวะการแข่งขนัและความเปลียนแปลงของ

ตลาด  ย่ิงองคก์รมีความสามารถดา้นนวัตกรรมมากขึน้เท่าใด ก็จะส่งผลใหค้วามสามารถเชิง

พลวตัเพิ่มขึน้ตามดว้ย (กรธวฒัน ์สกลคฤหเดช และคณะ, 2559; Photis, 2006; Wang & Ahmed, 

2007) 

นอกจากนี ้การศึกษาการจดัการเชิงกลยุทธใ์นแง่ของการบริหารจัดการทรพัยากรของ

กิจการตามทฤษฎีมุมมองเชิงฐานทรัพยากร (resource-based view) มีการนํามาใช้อย่าง

แพรห่ลาย อย่างไรก็ตามทฤษฎีมมุมองเชิงฐานทรพัยากรนัน้เป็นสิ่งท่ีสามารถสรา้งความไดเ้ปรียบ

ทางกา รแขง่ขนัไดใ้นระยะเวลาสัน้ ๆ เทา่นัน้ เน่ืองจากการจดัการทรพัยากร ตามทฤษฏีมมุมองเชิง
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ฐานทรพัยากรนัน้ไมส่ามารถสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแขง่ขนัให ้เ กิ ด ขึ ้น ไ ด ้ภ า ย ใ ต ้ส ภ า 

ว ะ ก า ร แ ข่ง ขั น ท่ี เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน (Eisenhardt and Martin, 2000)  

การศึกษาท่ีผ่านมาไดก้ล่าวถึงกระบวนการในการบริหารจัดการทรพัยากรและความสามารถ

ภายในองคก์รนัน้สง่ผลตอ่ความสามารถเชิงพลวตัขององคก์ร  โดยกระบวนการท่ีเกิดขึน้นัน้จะเป็น

การบรูณาการ (integration) ความรูค้วามสามารถจากภายนอกใหม้าเป็นขององคก์ร กระบวนการ

ปรับ (reconfiguration ) ความสามารถของทรัพยากรภายในองค์กรและกระบวนการสร้าง 

(renewal) ความสามารถและทรพัยากรขึน้มาใหม ่และความสามารถทางการตลาด หรือพลวตัร

ของตลาด (market dynamism) ซึ่งเป็นสภาวะของตลาดท่ีมีการเปล่ียนแปลง ทัง้ในดา้นเทคโนโลยี

ท่ีใชง้านในแตล่ะอตุสาหกรรม กฎระเบียบจากทางภาครฐัท่ีมีการเปล่ียนแปลง ซึ่งเป็นปัจจยัท่ีทาํให้

องคก์รตอ้งพฒันาความสามารถเชิงพลวตั เพ่ือใหส้ามารถตอบสนองกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก

โดยกระบวนการเหล่านีจ้ะชว่ยสนบัสนนุความสามารถในระดบับคุคลเพ่ือพฒันาความสามารถเชิง

พลวตัในระดบัองคก์รไดดี้ย่ิงขึน้  การศึกษาเชิงประจกัษ์มากมายท่ีนาํเสนอเก่ียวกับคณุลกัษณะ

ของความสามารถเชิงพลวตันัน้เป็นสิ่งจาํเป็นท่ีจะนาํไปสูก่ารพฒันาความสามารถเชิงพลวตั  ซึ่งจะ

นาํไปสู่การปรบัเปล่ียนความไดเ้ปรียบทางดา้นทรพัยากรให้กลายเป็นความไดเ้ปรียบทางการ

แข่งขัน (Eisenhardt and Martin, 2000)  จากการศึกษาของนักวิจัยหลายท่าน (Chatterji and 

Patro, 2014; Craciun, 2015; Eisenhardt & Martin, 2000; Jantunen et al., 2012; Teece et al., 

1997; Wilden and Gudergan, 2015; Zhou and Li, 2010; Zollo & Winter, 2002)) อาจสรุปเป็น

องคป์ระกอบของความสามารถเชิงพลวตั ไดด้งันี ้

1. ความสามารถในการครอบครอง หมายถึงการท่ีองคก์รมีการสาํรวจสภาพแวดลอ้ม

ทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร วิเคราะหขี์ดความสามารถ และความเคล่ือนไหวของคูแ่ขง่ ปรบัปรุง

กระบวนการทาํงานไดท้นัต่อเทคโนโลยี เพ่ือใหเ้กิดความรวดเร็วในการตอบสนองความตอ้งการ

ใหม่ๆของลูกคา้ และสรา้งกลยุทธ์การเขา้สู่ตลาดใหม่ไดอ้ย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม Zollo และ 

Winter (2002) มองว่าความสามารถขององคก์รท่ีครอบครองอยู่และนาํมาใชเ้ป็นประจาํถือเป็น

เพียงความสามารถระดบัพืน้ฐาน ดงันัน้การสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัจะตอ้งคาํนึงถึง

ปัจจัยแวดล้อม เพ่ือสร้างความสามารถรองรับกับนวัตกรรมสินค้า กระบวนการผลิต และ

ความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าท่ีเปล่ียนแปลงไป ซึ่งขึน้อยู่กับ

ทรพัยากรขององคก์รท่ีมีอยู่ และองคป์ระกอบดา้นกระบวนการภายในองคก์ร  การบรูณาการการ

เรียนรู ้และการปรบัเปล่ียนรูปแบบการทาํงาน (Teece et al., 1997; ; Craciun, 2015) องคก์รตอ้ง

มีความพร้อมและมีความสามารถเชิงพลวัตในด้านการควบคุม ครอบครองทรัพยากรท่ีมี
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คณุลกัษณะเฉพาะตวั มีความสามารถในการใชท้รพัยากรท่ีคุม้คา่ และการท่ีองคก์รสามารถเรียนรู้

ถึงความเป็นพลวตัของสิ่งแวดลอ้ม (Eisenhardt & Martin, 2000; Teece,2007; Wu, 2010) 

2. ความสามารถในการเรียนรู้ (Learning capability) หมายถึงองคก์รมีการสนบัสนนุ

และอํานวยความสะดวกในการแบ่งปันความรู้  มีกลไกสนับสนุนให้บุคลากรเกิดความคิด

สรา้งสรรค ์และการเรียนรูต้ลอดเวลา  เพ่ือนาํประสบการณ ์และความเช่ียวชาญท่ีมีอยูม่าใชใ้หเ้กิด

ประโยชนแ์ละเกิดขอ้ไดเ้ปรียบแก่องคก์ร โดยมีการประสานการดาํเนินการกับส่วนงานอ่ืนๆ ใน

ลักษณะของการบูรณาการความรูแ้ละทักษะ รวมทั้ง ความสามารถในการจัดการความรูข้อง

องคก์รท่ีจะทาํอย่างไรจงึจะสามารถดงึ Tacit Knowledge นีอ้อกมาจากตวัลกูจา้งไดโ้ดยสมคัรใจ 

เพ่ือพฒันาสินคา้หรือบริการขององคก์ารใหมี้ความโดดเดน่ แปลกใหม ่หรือเพ่ือนาํความรูต้า่งๆ มา

สรา้งนวตักรรม (innovation) ใหก้บัองคก์าร ซึ่งจะทาํใหส้ิ่งท่ีองคก์ารทาํนัน้มีความแตกตา่งไปจาก

คู่แข่งขนั (Weerawardena & Mavondo, 2011) การพฒันาทุนมนุษยอ์ย่างยั่งยืนของในองคก์าร 

ควรใหค้วามสาํคญักับการส่งเสริมใหบุ้คลากรไดมี้โอกาสแสดงความรู ้ความสามารถของตนเอง

อยา่งเตม็ท่ี พรอ้มทัง้สง่เสรมิใหเ้กิดการพฒันาและสรา้งบรรยากาศการเรียนรูส้ิ่งใหม่ๆ  สนบัสนนุให้

บุคลากรมีโอกาสในการเติบโตในการทาํงานท่ีเหมาะสม (Chatterji & Patro, 2014; Craciun, 

2015; Weerawardena & Mavondo, 2011; Wilden & Gudergan, 2015; Zhou & Li, 2010)  

3. ความสามารถในการประสานการทาํงานร่วมกัน (Coordination/Collaboration) 

หมายถึงการท่ีองคก์รใหค้วามสาํคญักบัการทาํงานเป็นทีม มีการสรา้งกระบวนการทาํงานรว่มกัน

อย่างเป็นระบบ มีการสรา้งบรรยากาศท่ีดี และกระตุน้ใหบุ้คลากรมีความเต็มใจในการทาํงาน

ร่วมกัน เพ่ือผสมผสานความเช่ียวชาญใน สร้างสรรค์ผลงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  

ดาํเนินการกับส่วนงานอ่ืนๆ ในลักษณะของการบูรณาการความรูแ้ละทักษะ และการประสาน

ระหวา่งการสรา้งความผกูพนั (commitment) และการพฒันาทนุทางปัญญา  ดว้ยการรกัษาความ

สมดลุระหว่างคณุภาพชีวิต กบัการพฒันาขีดความสามารถ เพ่ือใหเ้กิดความผกูพนัท่ีจะนาํความรู้

ความสามารถท่ีพัฒนานั้นออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับองคก์รอย่างเต็มท่ี (Craciun, 2015; 

Teece, 2007; Zott, 2003) 

4. ความสามารถในการยกระดับการทํางาน/การทํางานแบบบูรณาการ 

(Integrated Functionality) จากการท่ีองค์การมีทุนมนุษย์ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ 

ประสบการณ ์ท่ีสอดคลอ้งกับความตอ้งการขององคก์าร และรองรบัการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

สามารถนาํศกัยภาพจากทนุมนษุยท่ี์มีอยูม่าบรูณาการเพ่ือช่วยเสรมิสรา้งความเขม้แข็งในองคก์าร 

ก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั โดยนาํศกัยภาพเฉพาะของแตล่ะหน่วยงานมาสรา้งคณุคา่

ใหก้ับงาน มีการประสานการทาํงานร่วมกัน ในรูปแบบท่ีหลากหลาย และใหค้วามร่วมมือในการ
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จัดการกับการเปล่ียนแปลงสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้วัตถุประสงคเ์ดียวกัน 

ความสามารถในการยกระดับการทํางานจึงความสามารถขององคก์รในการรับรู ้ตัดสินใจ 

ปรับเปล่ียน ปรับปรุงเพิ่มพูน และบูรณาการทรัพยากรและความสามารถต่างๆ ท่ีองคก์รมีอยู่ 

เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว (Craciun, 2015; 

Eisenhardt & Martin, 2000; Helfat et al., 2007; Jantunen et al., 2012; Miller & Luse, 2004; 

Wilden et al., 2016) 

นอกจากนี ้Wilden et al. (2016) ไดน้าํเสนอกรอบแนวคิดบ้านแห่งความสามารถเชิง

พลวตั (house of dynamic capabilities) เป็นกรอบแนวคิดหลกัในการพิจารณาความสามารถเชิง

พลวัตขององค์กร ประกอบด้วย (1) บ้าน (house) หมายถึง องค์กรท่ีท่านทํางานอยู่  บ้าน

ข้างเคียง หมายถึง องคก์รอ่ืนๆ โดยบา้นท่ีอยู่ติดท่าน หมายถึง องคก์รคู่แข่งในอุตสาหกรรม

เดียวกนั และบา้นท่ีอยู่ห่างออกไปหมายถึง องคก์รท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมอ่ืน (2) สภาพแวดลอ้มเชิง

พลวตั (environmental dynamism) หมายถึง สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีทุกๆ องคก์รตอ้งเผชิญ 

และในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวมเร็ว ดังนั้นจึงหมายถึง การเปล่ียนแปลงของ

สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ (3) กลยทุธ ์(strategy) เปรียบเสมือนหลงัคาบา้น หมายถึงความสามารถ

เชิงกลยุทธ์ท่ีครอบคลุมบ้านทั้งหลังเอาไว้ (4) การดําเนินการ (operations) เปรียบเสมือน

โครงสรา้งหลงัคา หมายถึงความสามารถในการดาํเนินการในดา้นตา่งๆ เพ่ือนาํกลยทุธข์ององคก์ร

มาทาํใหเ้ป็นรูปธรรม เชน่ ความสามารถดา้นเทคโนโลยี ความสามารถดา้นการผลิต ความสามารถ

ดา้นการตลาด และความสามารถดา้นการจัดการ เป็นตน้ องคก์รธุรกิจ เปรียบเสมือนตัวบ้าน 

หมายถึง องคก์รท่ีท่านทาํงานอยู ่ประกอบดว้ยเสาหลกัเพ่ือรองรบัส่วนของหลงัคาและเช่ือมตอ่กบั

ฐานรากของบา้น ประกอบดว้ย (1) การรับรู ้(sense) หรือความสามารถในการรบัรู ้หมายถึง 

ความสามารถในการรบัรูแ้ละเขา้ใจการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม โอกาส และอปุสรรคทาง

ธุรกิจท่ีเกิดขึ ้น  (2) การไขว่คว้า (seize) หรือความสามารถในการการไขว่คว้า หมายถึง 

ความสามารถในการตัดสินใจเพ่ือไขว่คล้าโอกาสท่ีเกิดขึน้ รวมถึงการตัดสินใจเพ่ือรับมือกับ

อุปสรรคและการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (3) การปรับตัว (reconfig หรือ 

reconfiguring) หรือความสามารถในการปรบัตวั หมายถึง ความสามารถในการปรบัรูปแบบและ

รายละเอียดขององคก์รเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการตดัสินใจ องคก์รสามารถเลือกทาํการศึกษา วิจยั 

วิเคราะห ์หรือพฒันาเฉพาะเจาะจงทีละส่วนได ้เช่น การพฒันาความสามารถในการรบัรูร้ะดับ

พนักงาน หรือ การพัฒนาความรู้ท่ีเกิดขึน้จากการทาํงานไปสู่การปรับเปล่ียนรูปแบบการ

ดาํเนินการอย่างเป็นรูปธรรม หรือการนาํความรูจ้ากพนกังานระดบัปฏิบตัิการไปพฒันาสู่การวาง



72 

 

แผนการดาํเนินการหรือการประสานงานรว่มกบัหน่วยงานภายนอกเพ่ือเพิ่มความสามารถในการ

รบัรูข้องหนว่ยธุรกิจเป็นตน้ (จารุตม ์คณุานพดล, 2559) 

อาจสรุปไดว้่าความสามารถเชิงพลวตันัน้เป็นพฤติกรรมท่ีมุ่งเนน้การเรียนรู ้การปรบัตวั 

การตอบสนอง การประสานการทาํงานร่วมกัน การบรูณาการ การสรา้งนวตัก ร รม หรือพฒันา

พืน้ฐานทรพัยากรหรือความสามารถขององคก์ร ทัง้ในระดบับคุคล และกระบวนการภายในองคก์ร 

เพ่ือใหต้อบสนองต่อความเป็นพลวัตของสภาพแวดลอ้ม  และรกัษาไวซ้ึ่งความยงัยืนของความ

ไดเ้ปรียบทางการแขง่ขนั  

อิทธิพลของความสามารถเชิงพลวัต 

การศกึษาดา้นสงัคม และดา้นพฤติกรรมพยายามระบลุกัษณะธรรมชาติ และพืน้ฐานของ

ความสามารถท่ีจาํเป็นตอ่การประกอบการท่ียั่งยืนในยคุเศรษฐกิจมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ 

และมีการขยายตวัของแหล่งท่ีมาของการคดิคน้นวตักรรม และความสามารถในการผลิต (Teece, 

2007) นอกจากปัจจยัพืน้ฐานท่ีสะทอ้นถึงลกัษณะของความสามารถเชิงพลวตัแลว้ ยงัอาจจะมี

การพัฒนาเพ่ือท่ีจะวัดโครงสรา้งในงานวิจยัในอนาคต เพ่ือดูว่าโมเดลก่อนและหลังของการทาํ

ความสามารถเชิงพลวตั มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างไร การเปล่ียนแปลงทางการตลาด มีผลกระทบ

ท่ีสาํคญักบั Dynamic Capability และมีผลตอ่ความไดเ้ปรียบทางการแขง่ขนัอยา่งยั่งยืน อยา่งไรก็

ตาม ความสามารถเชิงพลวัตและผลกระทบจากความได้เปรียบทางการแข่งขันขึน้อยู่กับ

ความสามารถขององคก์ร ในการท่ีจะรบัรูแ้ละปรบัใชร้ะหว่าง ความเหมาะสมของช่วงเวลากบัการ

เปล่ียนแปลงทางการตลาด ดา้นเวลาจะมีทัง้ช่วงเวลาระยะสัน้ และระยะยาว จะมีผลกระทบต่อ

การตดัสินใจทางดา้นการตลาดดว้ย (Bitar & Somers, 2008)  นอกจากนี ้การเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเร็วทางสภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลยีทางการแข่งขนัและความตอ้งการของผูบ้ริโภค องคก์ร

จาํเป็นตอ้งมีการปรบัปรุงความสามารถ ซึ่งความสามารถท่ีไม่หยดุน่ิงจะตอ้งมีการปรบัเปล่ียนอยู่

เสมอ องคก์รท่ีมีความสามารถเชิงพลวัตสูง จะสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและ

สามารถหาพนัธมิตรดา้นทรพัยากรได ้นอกจากนัน้ ยงัสามารถทาํใหเ้กิดการเรียนรู ้การผสมผสาน

การไดมี้ความรูใ้หม่ๆ ทาํใหมี้การพฒันาผลิตภัณฑ ์หรือหาตลาดใหม่ๆ ซึ่งจะมีผลต่อการพฒันา

กระบวนการและการรบัรูใ้นนวตักรรมใหม่ๆ  ขึน้ได ้(Daniel & Wilson, 2003) 

ความสามารถขององคก์รโดยทั่วไป หรือโดยปกติ จะทาํใหอ้งคก์รอยู่ไดใ้นช่วงระยะเวลา

สัน้ๆ ความสามารถเชิงพลวตัจะทาํใหก้ารดาํเนินงานขององคก์รขยายมากขึน้มีสิ่งใหม่ๆ หรือทาํให้

เกิดความสามารถเพิ่มขึน้  มีการพฒันาองคก์รเพิ่มขึน้ กระบวนการจะคอ่ยๆ ทาํใหค้วามสามารถ

เพิ่มขึ ้นตามลําดับขั้น  องค์กรจะสามารถเปล่ียนวิธีการได้ส ําเร็จ  โดยจะต้องไม่หยุดน่ิง 
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ความสามารถจะเกิดขึน้เองไม่ได ้ขึน้อยู่กับค่าใชจ้่ายและผลประโยชนจ์ากการลงทุน (Nielsen, 

2006) ความสามารถขององค์กรได้มีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงใหม่ไปมากจากภายใต้

กระบวนการของความสามารถเชิงพลวัตขององคก์ร จะใหป้ระโยชนท์างอ้อมไปสู่ผลลัพธ์ของ

องคก์ร โดยผา่นความสามารถในการดาํเนินงาน (operational capabilities) ดงันัน้ ความสามารถ

เชิงพลวัตจะถือเป็นเคร่ืองมือในการขับเคล่ือนให้เกิดการพัฒนาความสามารถขององคก์ร 

(organizational capabilities) (Nielsen, 2006) และเป็นไปได้ท่ีองค์กรจะตอบสนองต่อการ

เปล่ียนแปลงของเง่ือนไขทางการตลาด โดยการพฒันาความสามารถทางการตลาด (marketing 

capability) ของตนเพิ่มมากขึน้ ดงันัน้ องคก์รท่ีมีความสามารถเชิงพลวัตมาก ก็จะมีการพัฒนา

ความสามารถทางการตลาด มากตามไปดว้ย 

ความสามารถของธุรกิจขนาดใหญ่ ท่ีจะสามารถอยู่รอดและประสบความสาํเร็จใน

สภาพแวดลอ้มท่ีซบัซอ้นในทกุวนันี ้ขึน้อยู่กบัความสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงตวัเองไดต้ลอดเวลา 

มีปัจจยัท่ีสาํคญั 3 ปัจจยั ท่ีประกอบเป็นความสามารถเชิงพลวตั ปัจจยัแรกคือ ความสามารถใน

การครอบครอง ซึ่งแตล่ะองคก์รจะมีทรพัยากรท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะหรือลกัษณะพิเศษ ปัจจยัท่ีสอง

คือ ความสามารถในการใช้งาน เป็นเร่ืองของการจัดสรรทรัพยากร และปัจจัยสุดท้ายคือ 

ความสามารถในการยกระดบัการทาํงาน เป็นการเรียนรูแ้บบไมห่ยดุนิ่ง สิ่งเหลา่นีไ้ดก้ลายเป็นส่วน

สาํคญัหรือรากฐาน หรือปัจจยัพืน้ฐานของการขยายตวัระหว่างประเทศ และใชด้าํเนินงานทั่วโลก

แต่ละความสามารถเหล่านีเ้ป็นสิ่งจาํเป็น เพ่ือใหอ้งคก์รประสบความสาํเร็จอย่างยั่งยืนในโลก

เศรษฐกิจปัจจบุนั ซึ่งมีลกัษณะท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี และอยูใ่นยคุโลกาภิวตัน ์ 

Teece et al (1997) ไดอ้ธิบายแนวคิดความสามารถเชิงพลวตัในแง่ของการขยายทฤษฎี

ฐานทรพัยากรของกิจการ (Resource-Based View of the Firm) ว่าเป็นกลยทุธท่ี์นาํมาใชใ้นการ

วิเคราะหก์ระบวนการและกิจกรรมประจาํวนัขององคก์ร อาจส่งผลใหป้ระสิทธิภาพของธุรกิจดีขึน้

และมีความแตกตา่งจากคูแ่ข่ง  โดยทฤษฎีฐานทรพัยากรของกิจการมองท่ีปัจจยัภายในองคก์รซึ่ง

สามารถสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแขง่ขนัใหเ้หนือกวา่คูแ่ขง่ ทัง้ทรพัยากรและความสามารถของ

องคก์รถือเป็นปัจจัยท่ีทาํใหอ้งคก์รเกิดความสามารถทางการแข่งขนัและนาํไปสู่ความไดเ้ปรียบ

ทางการแข่งขนัอนัส่งผลตอ่ผลการดาํเนินงานขององคก์ร อย่างไรก็ตาม Zollo และ Winter (2002) 

มองว่าความสามารถขององค์กร ท่ีครอบครองอยู่และนํามาใช้เป็นประจําถือเป็นเพียง

ความสามารถระดับพืน้ฐาน (zero level capabilities) ดังนั้นการสรา้งความไดเ้ปรียบทางการ

แข่งขันในสภาวะเสถียร (static view) จะขาดการคาํนึงถึงปัจจัยแวดล้อม  แต่ความสามารถท่ี

สามารถเปล่ียนแปลงสินค้า กระบวนการผลิตหรือความสามารถในการตอบสนองต่อความ
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ต้องการของลูกค้าท่ีเปล่ียนแปลงไปก็คือ ความสามารถเชิงพลวัตภายใต้องคป์ระกอบด้าน

กระบวนการภายในองคก์ร (dynamic capability underlying process) ท่ีประกอบดว้ย           การ

บูรณการการเ รียนรู้ และการปรับเปล่ียนรูปแบบการทํางาน (Teece et al., 1997) ดังนั้น

ความสามารถเชิงพลวตัจึงเป็นความสามารถท่ีมีมากกว่าความสามารถพืน้ฐาน  โดย Wilden et 

al. (2013) กล่าวว่าความสามารถเชิงพลวัตต่างจากความสามารถเชิงปฏิบัติการ  ทั้ง นี ้ 

ความสามารถเชิงปฏิบตัิการสามารถนาํองคก์รไปสู่การทาํกิจกรรมบนพืน้ฐานเทคนิคท่ีเหมือนกัน

แตอ่ยูใํนระดบัท่ีแตกตา่งกนัเพ่ือใชผ้ลิตสินคา้และบริการในกลุ่มลกูคา้กลุ่มเดียวกนั (Helfat et al., 

2007)  ดงันัน้ ผูวิ้จยัจึงไดน้าํทฤษฎีท่ีว่าดว้ยทรพัยากรขององคก์ร แนวคิดความสามารถเชิงพลวตั 

มาเป็นแนวคิดหลักเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถเชิงพลวัต ความสามารถเชิง

ปฏิบตักิาร  และความสามารถทางการแขง่ขนัโดยวดัจากผลการดาํเนินงาน 

ทฤษฎีการบริหารเชิงกลยุทธ ์ไดมี้การพฒันาโดยใชแ้นวความคิดแบบความสามารถเชิง

พลวตัในการกาํหนดเปา้หมาย เพ่ืออธิบายวา่ทาํอยา่งไร องคก์รจงึจะมีความสามารถและไดเ้ปรียบ

ทางการแขง่ขนัอยา่งยั่งยืน ในสภาวะแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา แตก่ารท่ีจะทาํให้

การบริหารเชิงกลยทุธป์ระสบความสาํเร็จตอ้งคาํนึงถึงว่าอะไรคือสิ่งท่ีทาํใหเ้กิดความสามารถทาง

พลวตั และอะไรท่ีผูบ้ริหารสามารถปฏิบตัิได ้ถา้ตอ้งการใหมี้การพฒันาเกิดขึน้ และการนาํเสนอ

กรอบการทาํงานของแต่ละสถานการณ ์เป็นเคร่ืองมือดา้นการจัดการในการสรา้งและการปัน

ความรูท่ี้มีอยูใ่นแตล่ะบคุคลท่ีมุง่เนน้ในระบบเครือขา่ย และอธิบายถึงวิธีการของความสามารถเชิง

พลวตั ในมมุมองของสถานการณใ์นอนาคต  

ปัจจยัพืน้ฐานสาํคญัของขีดความสามารถเชิงพลวัตคือ ความรู ้(Knowledge) ท่ีองคก์ร

ตอ้งสรา้งขึน้จากการเรียนรู ้ทกัษะ ประสบการณ ์ความเช่ียวชาญในตวับคุคลของบคุลากรภายใน

องคก์ร หรือท่ีเรียกวา่ “ทนุทางปัญญา” (Intellectual Capital) องคก์รตอ้งดงึเอาความรูห้รือทุนทาง

ปัญญาตา่งๆ ท่ีบคุคลมีมาพฒันาใหมี้ความโดดเดน่ แปลกใหม่ หรือเพ่ือนาํความรูต้่างๆ มาสรา้ง

เป็นนวตักรรมในสินคา้หรือบริการใหก้บัองคก์ร ซึ่งจะทาํใหส้ิ่งท่ีองคก์ารทาํนัน้มีความแตกต่างไป

จากคูแ่ขง่ขนั (Weerawardena & Mavondo, 2011) ซึ่งนวตักรรมเป็นความสามารถขององคก์รใน

การคิดคน้สิ่งใหม่ๆ  ซึ่งถือว่าเป็นเคร่ืองมือสาํคัญท่ีทาํใหอ้งคก์รสามารถสรา้งความไดเ้ปรียบ

ทางการแข่งขัน  เพ่ือให้องคก์รสามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว (environmental dynamic) นวตักรรมจึงเป็นการจดัการท่ีก่อใหเ้กิดการ

พฒันาความสามารถเชิงพลวตั และมีสว่นชว่ยในการสรา้งและบม่เพาะความสามารถเชิงพลวตั จงึ
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มีความจาํเป็นท่ีองคก์รจะตอ้งสรา้งสรรคน์วตักรรมอย่างตอ่เน่ือง (Weerawardena & Mavondo, 

2011)  

นอกจากนี  ้ ขีดความสามารถเชิงพลวัตยังถือได้ว่าเป็นสินทรัพย ์ ท่ีเกิดจากทรัพยากร

บางอย่างท่ีองคก์รมี แลว้องคก์รอ่ืนไม่มี (De Lara & Guimaraes, 2014) เพ่ือใหส้ามารถเขา้ใจถึง

ความสาํคญัของปัจจยัเหตขุองขีดความสามารถเชิงพลวตั ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมปัจจัย

เหตท่ีุเก่ียวขอ้งกับขีดความสามารถเชิงพลวัต ประกอบดว้ย (1) ทนุทางปัญญาเป็นปัจจยัเหตุท่ี

สาํคญัตอ่ความสาํเร็จในการสรา้งขีดความสามารถเชิงพลวตั (Kamukama, 2011) สอดคลอ้งกับ

ผลการศกึษาจาํนวนมากท่ีพบว่า ทนุทางปัญญาเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัตอ่ขีดความสามารถเชิงพลวตั 

ตวัอยา่งเชน่ งานวิจยัของ Khalique & Hasson (2014), Papula & Volna (2014), Khalique et al. 

(2013), Jordon & Martos (2012) และ Martin-de-Castro et al. (2011) เป็นตน้ เน่ืองจากทนุทาง

ปัญญาเป็นการนาํความรูม้าใชใ้นการสรา้งมลูค่าเพิ่มของผลิตภณัฑแ์ละบริการใหก้บัองคก์ร ทนุ

ทางปัญญาจงึถือเป็นกระดกูสนัหลงัของเศรษฐกิจ (Khalique & Hassan, 2014) มีความสาํคญัตอ่

การนาํความรูม้าใชใ้หเ้กิดประโยชนใ์นเชิงเศรษฐกิจ  

องคก์รจาํเป็นตอ้งสรา้งทุนทางปัญญาเพ่ือสรา้งสรรคน์วัตกรรมจากฐานความคิด จาก

ฐานความรูห้รือทนุทางปัญญา (Weerawardena & Mavondo, 2011) โดยเฉพาะอย่างย่ิงสาํหรบั

ธุรกิจ SMEs ทุนทางปัญญาถือว่าเป็นสินทรัพยท่ี์สาํคัญท่ีจะทาํให้ธุรกิจประสบความสําเร็จ 

สอดคลอ้งกบั (Khalique et al., 2013) กล่าวว่าทนุทางปัญญาเป็นสิ่งท่ีสาํคญัมากในธุรกิจ SMEs 

ทาํใหธุ้รกิจ SMEs สามารถอยู่รอดไดภ้ายใตส้ภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนั และทุนทางปัญญา

เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีสดุท่ีส่งผลตอ่การแข่งขนัในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2) นวตักรรม เป็น

สิ่งท่ีช่วยใหอ้งคก์รอยู่รอดในสภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นปัจจยัหลกัท่ีทาํ

ใหอ้งคก์รประสบความสาํเร็จ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  มีอิทธิพลต่อผลการ

ดาํเนินงานขององคก์ร (Klimas, 2014) องคก์รจึงมีความจาํเป็นตอ้งสรา้งสรรคน์วัตกรรมอย่าง

ตอ่เน่ืองเพ่ือรองรบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ และเป็นปัจจยัเหตท่ีุสาํคญัต่อขีดความสามารถเชิง

พลวตั (Weerawardena & Mavondo, 2011., Martin-de-Castro et al., 2013., Li & Liu, 2014) 

(3) สภาพแวดลอ้มเชิงพลวตั ขีดความสามารถเชิงพลวตัไดถู้กนาํเสนอเป็นแนวคิดใหม่และเป็น

รากฐานในการสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั (Teece et al., 2009) เป็นการคน้หาโอกาส

และการปรบัเปล่ียนขีดความสามารถในอนาคต เป็นความสามารถในการปรบัเปล่ียนทรพัยากร

อย่างมีเป้าหมาย ทั้งทรัพยากรภายในและทรัพยากรภายนอกองค์กร  ด้วยการเช่ือมโยง

ความสามารถขององคก์รท่ีฝังตัวอยู่ในองคก์ร บูรณาการระหว่างความสามารถภายในและ
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ภายนอกองคก์ร (Teece, 2014) ใหส้อดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอก 

โดยการค้นหาโอกาส และผสมผสานทรัพยากรและความรู้ เ พ่ือการปรับเปล่ียนเป็นขีด

ความสามารถใหม่ โดยจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าขององคก์ร และสามารถนาไปสู่ความไดเ้ปรียบ

ทางการแข่งขนั และสรา้งความพึงพอใจในผลิตภณัฑห์รือบริการสาํหรบัลูกคา้ท่ีดีกว่าคูแ่ข่ง (Li & 

Liu, 2014) ทาํใหอ้งคก์รอยู่รอดและเติบโตอย่างต่อเน่ือง และในส่วนของขีดความสามารถเชิง

พลวตักับความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ขีดความสามารถเชิง

พลวัตมีความสัมพันธ์กับความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Wang et al., 2007) ตัววอย่างเช่น 

งานวิจัยของ Weerawardena & Mavondo (2011) และ Schilke (2014) เป็นตน้ เน่ืองจากขีด

ความสามารถเชิงพลวตัเป็นพืน้ฐานของความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเป็น สิ่งท่ีองคก์ารสามารถ

ทาํไดดี้กว่าหรือไดเ้ปรียบมากกว่าผูอ่ื้น หากธุรกิจมีขีดความสามารถเชิงพลวตัคอ่นขา้งตํ่าจะส่งผล

ตอ่ความไดเ้ปรียบทางการแขง่ขนัของธุรกิจทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว (Schilke, 2014)  

จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับความสามารถเชิงพลวตั จึงสรุปเนือ้หาสาํคญัไดว้่า

ความสามารถเชิงพลวัต เป็นแนวคิดท่ีพยายามอธิบายความได้เปรียบทางการแข่งขัน ใน

สภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว อนัเน่ืองมาจากการปรบัตวัใหร้บักับการแข่งขนั

อยา่งรุนแรงในธุรกิจการคา้ และการเปล่ียนแปลงของสงัคมเศรษฐกิจแบบโลกาภิวฒัน ์การพฒันา

ความสามารถเชิงพลวตัจะนาํองคก์รไปสู่ผลการดาํเนินงานท่ีดีกว่า องคก์รท่ีมีความสามารถเชิง

พลวตัมากก็จะมีการพฒันาความสามารถในการแข่งขนัมากตามไปดว้ย ความสามารถเชิงพลวตั

จึงเป็นความสามารถของธุรกิจท่ีจะสามารถอยู่รอดและประสบความสาํเร็จในสภาพแวดลอ้มท่ี

ซับซอ้น และเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา โดยความสามารถเชิงพลวัตช่วยใหง้่ายต่อ

องคก์รในการสรา้งผลการดาํเนินงาน และมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการดาํเนินงาน Zott 

(2003) ซึ่งแต่ละองคก์รจะมีทรัพยากรท่ีเป็นลักษณะเฉพาะหรือลักษณะพิเศษท่ีแตกต่างกัน 

(Teece, 2007) ดังนั้นการสร้างความสามารถเชิงพลวัตด้วยการปรับเปล่ียนรูปแบบของ

ความสามารถหลัก จะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานขององคก์รและการปรบัตวัให้รับกับ

สภาพการแขง่ขนัท่ีรุนแรงได ้ 

ดงันัน้ การศกึษาครัง้นี ้ผูวิ้จยัจึงไดใ้ชต้วัแปรความสามารถเชิงพลวัตในการศึกษาครัง้นี ้

เพ่ือประเมินความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจในอตุสาหกรรมซอฟตแ์วร ์มุง่เนน้ถึงปัจจยัเหตท่ีุ

มีผลต่อขีดความสามารถเชิงพลวัตและผลของขีดความสามารถเชิงพลวัตต่อความไดเ้ปรียบ

ทางการแข่งขนัของธุรกิจ โดยมีปัจจยัท่ีสาํคญั 4 ปัจจยั ท่ีเป็นองคป์ระกอบเป็นความสามารถเชิง

พลวตัท่ีไดม้าจากงานวิจัยในอดีต ไดแ้ก่ ความสามารถในการครอบครอง ความสามารถในการ
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เรียนรูแ้บบไม่หยุดนิ่ง ความสามารถในการประสานการทาํงานรว่มกัน และความสามารถในการ

ยกระดบัการทาํงาน  

 

2.4 แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขัน 
 

ความสามารถในการแข่งขันเป็นแนวคิดแบบหลายมิติ สามารถพิจารณาได้ทั้งใน

ระดบัประเทศ  ระดบัอตุสาหกรรม  และระดบับริษัท ความสามารถในการแข่งขนัมาจากคาํภาษา

ลาตนิวา่ "competer" ซึ่งหมายถึงการมีสว่นรว่มในการแขง่ขนัทางธุรกิจในดา้นการตลาด เป็นเรื่อง

ธรรมดาท่ีจะอธิบายถึงความแข็งแกรง่ทางเศรษฐกิจขององคก์รท่ีเก่ียวกบัคูแ่ข่งในระบบเศรษฐกิจ

ของตลาดโลก ซึ่งสินคา้ บรกิาร บคุลากร ทกัษะ และความคดิสรา้งสรรคต์า่งๆ สามารถเคล่ือนยา้ย

ไดอ้ย่างเสรีผ่านพรมแดนทางภูมิศาสตร ์(Saboniene, 2015) ในความหมายท่ีเขา้ใจไดง้่ายก็คือ

ความสามารถในการแขง่ขนัของธุรกิจนัน้เอง 

แนวคิดความสามารถในการแข่งขันมีวิวัฒนาการจากการผสานรวมของแนวทาง

เศรษฐศาสตรแ์ละการจดัการ เป๋นแนวคดิแบบหลายมิต ิและมีความคลมุเครือ สามารถนาํมาใชใ้น

การตรวจสอบขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในเศรษฐกิจระดับมหภาพ และจุลภาพได้ 

(Buzzigoli & Viviani, 2009)  ในระดับประ เทศความสามารถในการแข่งขันจะหมายถึง

ความสามารถของประเทศในการเพิ่มความมั่งคั่งของประชาชน จะแตกต่างจากขอ้ไดเ้ปรียบเชิง

เปรียบเทียบของประเทศกบัประเทศอ่ืน อนัเน่ืองมาจากความแตกตา่งในตน้ทุนการผลิต (Porter, 

1992; Kitson et al., 2004) 

นอกจากนี ้ความสามารถในการแข่งขัน ยังบ่งบอกถึงความหมายท่ีแตกต่างกันเม่ือ

นาํไปใชก้บัแตล่ะระดบั กระบวนทศันก์ารแข่งขนัไดค้รอบงาํทฤษฎีการจดัการเชิงกลยทุธ ์และเป็น

มาตรการท่ีสาํคญัสาํหรบัการเปรียบเทียบประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ  ความสามารถในการแขง่ขนั

ถูกกําหนดโดยนักวิจัยหลายคนในฐานะแนวคิดแบบหลายมิติและสัมพัทธ์ อันเน่ืองมาจาก

คณุลกัษณะท่ีแตกต่างกันของการเปล่ียนแปลงดา้นการแข่งขนัดว้ยเวลาและบริบท การแข่งขัน

สามารถพิจารณาไดจ้ากมุมมองของพืน้ท่ีทางภูมิศาสตร ์ ผลิตภัณฑ ์และเวลา การพฒันาอย่าง

ตอ่เน่ืองของความสามารถในการแข่งขนัจาํเป็นตอ้งมีการวิเคราะหบ์่อยขึน้และเฉพาะเจาะจงขึน้

ดว้ยปัจจัยท่ีทันสมัยท่ีสุด อาจเปรียบไดว้่าความสามารถในการแข่งขนัเหมือนกับคุณภาพของ

มนุษยท่ี์มีความมุ่งมั่นใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเหนือกว่าผู้อ่ืนในดา้นการเงิน  และคนท่ีมีอาํนาจ

เหนือกว่าคู่แข่งมักใหค้วามสาํคญักับอาํนาจความมั่งคั่งและอิทธิพลเหนือคนอ่ืน อย่างไรก็ตาม 
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Porter และนกัวิจยัหลายท่านเห็นพอ้งกนัว่าความสามารถในการแข่งขนัของบริษัท ควรไดร้บัการ

ตรวจสอบภายใตก้รอบของสภาพแวดลอ้มระดบัชาติและระดบัธุรกิจ (Nelson, 1992) แนวทางนี ้

อนมุานว่าลกัษณะเฉพาะสถาบนัหรือนโยบายเฉพาะดา้นเศรษฐกิจมหภาคหรืออตุสาหกรรมมีผล

ตอ่ประสิทธิภาพของบรษัิท  

ความสามารถในการแข่งขันคือความสามารถในการผลิตสินคา้ท่ีถูกตอ้งและบริการท่ีมี

คณุภาพถกูตอ้งในราคาท่ีเหมาะสมในเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้

ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพมากกว่า บริษัท อ่ืน ๆ โดยทั่วไปความสามารถในการ

แข่งขันคือความสามารถขององคก์รในการแข่งขันท่ีประสบความสาํเร็จอย่างเต็มท่ีกับคู่แข่ง

ทางการคา้ (Lawson & Samson, 2001) สรุปไดว้่าประเทศคู่แข่งสามารถกาํหนดสภาพแวดลอ้ม

ในการแข่งขนัสาํหรบั บริษัท และอุตสาหกรรมท่ีแข่งขนัไดแ้ละในทางกลบักัน บริษัท ท่ีไดร้บัการ

ทดสอบในระดบันานาชาติท่ีแทจ้รงิไดส้รา้งอตุสาหกรรมขัน้สงูขึน้มาเป็นสว่นสาํคญัสาํหรบัประเทศ

ท่ีแขง่ขนัอยา่งยั่งยืน 

ความสามารถในการแขง่ขนัในระดบัธุรกิจ หมายถึงความสามารถในการผลิตดว้ยตน้ทุน

ตํ่า (Buzzigoli & Viviani, 2009) ในทางตรงกันขา้ม Porter (1992) พิจารณาถึงความสามารถใน

การแข่งขันในฐานะว่าเป็นหนา้ท่ีการทาํงานท่ีมีความกา้วหนา้แบบพลวัต การมีนวัตกรรม และ

ความสามารถในการเปล่ียนแปลงและปรบัปรุงใหดี้ขึน้อยู่เสมอ โดยมีผลลพัธอ์ยู่บนพืน้ฐานของ

ความมีประสิทธิภาพ (Kitson et al., 2004) การศึกษาความสามารถในการแข่งขนัของบริษัทใน

ตลาดมีลักษณะเช่นเดียวกับการแข่งขันของอุตสาหกรรมของประเทศต่างๆ ในตลาดโลก โดย

การศกึษาความสามารถในการแข่งขนัในระดบัประเทศไดร้บัความสนใจ และหลงัจากนัน้ ในช่วง

ตน้ทศวรรษ 90 โดยเริ่มจาก Porter และนกัวิชาการอีกหลายทา่นเริ่มใหค้วามสาํคญักบัการแข่งขนั

ในระดบับรษัิท และมีการเช่ือมโยงกบัแนวคดิทางการจดัการมากขึน้ 

Feurer และ Chaharbaghi (1994) ไดเ้สนอแนวทางการแข่งขนัแบบองคร์วมโดยคาํนงึถึง

ความยั่งยืน (sustainability) ความสามารถในการแข่งขนัมีค่าสัมพัทธ์และไม่แน่นอน ขึน้อยู่กับ

คณุค่าท่ีมอบใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และลูกคา้ (shareholder and customer values) ความแข็งแกร่งทาง

การเงิน (financial strength) ท่ีกาํหนดจากความสามารถในการทาํหนา้ท่ีและตอบสนองภายใน

สภาพแวดลอ้มการแข่งขัน  และศกัยภาพของบุคคลและเทคโนโลยี (potential of people and 

technology) ในการดาํเนินการเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธ์ท่ีจาํเป็น ความสามารถในการแข่งขัน

สามารถดาํรงอยู่ได ้หากมีการรกัษาความสมดลุท่ีเหมาะสมระหว่างปัจจยัเหลา่นี ้ซึ่งอาจมีความ

ขดัแยง้กนัได ้



79 

 

Waheeduzzaman และ Ryans (2013) ยงัชีใ้หเ้ห็นวา่แนวคิดเรื่องการแขง่ขนันัน้เก่ียวขอ้ง

กบัสาขาตา่งๆ เช่น ความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบ  มมุมองการแข่งขนัดา้นกลยทุธร์าคา มมุมอง

ดา้นการบริหาร และมุมมองทางประวตัิศาสตรแ์ละวัฒนธรรมทางสงัคม ความสามารถในการ

แข่งขันยังสามารถอาจเป็นทัง้ตัวแปรตาม (dependent variable) ตัวแปรอิสระ (independent 

variable)  และตวัแปรคั่นกลาง (intermediary variable) ขึน้อยูก่บัมมุมองท่ีนาํมาพิจารณา ความ

หลากหลายของระดบัและวิธีการเหล่านีส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงความหลากหลายของแนวคิดนี ้ แมว้่า

ความสามารถในการแข่งขนัเป็นหวัขอ้วิจยัท่ีเป็นท่ีนิยมในหมู่นกัวิชาการเศรษฐศาสตรแ์ละธุรกิจ 

แต่ยงัคงจาํกัดอยู่ท่ีความหมาย เนือ้หา และปัจจยัในการแข่งขนั การศึกษาความสามารถในการ

แข่งขันจะพิจารณาองคป์ระกอบทั้งหมดท่ีสามารถอธิบายถึงความสาํเร็จในการแข่งขัน และ

พยายามหาแนวทางผลักดันความสาํเร็จในการแข่งขัน  ซึ่งการศึกษาวิจัยยังไม่สามารถบรรลุ

ข้อตกลง เ ก่ียวกับความหมายหรือ รูปแบบการแข่ งขันได้อย่าง เ ป็น เอกฉันท์ (Balkyte 

&Tvaronaviciene, 2010) การแข่งขนัระหว่างประเทศ และในระดบับริษัทมีการเปล่ียนแปลงไป

ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงรูปแบบของการค้าโลก โลกาภิวัตน์ของ

เศรษฐกิจโลก การเผยแพรเ่ทคโนโลยีและขอ้มลูอย่างรวดเร็ว  และการเพิ่มขึน้ขององคก์รขา้มชาติ 

โดยเนน้การแขง่ขนัระหวา่งบรษัิทในตลาดโลกท่ีมีความสนใจการแขง่ขนัในระดบันานาชาต ิ 

แนวคิดเร่ืองความสามารถในการแข่งขันได้เริ่มต้นขึน้ในทศวรรษท่ี 80 โดยประเทศ

สหรฐัอเมริกา เพ่ือท่ีจะนาํเอาแนวคิดดงักล่าวเขา้มาปรบัเป็นยทุธวิธีรบัมือการขยายตวัทางการคา้

ของประเทศญ่ีปุ่ น การเพิ่มศกัยภาพในการผลิต การใชเ้ทคโนโลยีต่างๆ เริ่มเขา้มามีบทบาทเป็น

ตวันาํในการดาํเนินการทางการคา้มากขึน้ รวมไปถึงการแข่งขนัระหว่างประเทศ และในระดบั

บริษัทมีการเปล่ียนแปลงไปในชว่งทศวรรษท่ีผา่นมา เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงรูปแบบของการคา้

โลก โลกาภิวัตนข์องเศรษฐกิจโลก การเผยแพร่เทคโนโลยีและขอ้มูลอย่างรวดเร็ว  การส่งผ่าน

ขอ้มลูขา่วสารท่ีไรพ้รมแดน  และการเพิ่มขึน้ขององคก์รขา้มชาต ิโดยเนน้การแขง่ขนัระหว่างบริษัท

ในตลาดโลก ท่ีมีความสนใจการแข่งขันในระดับนานาชาติ ความสามารถทางการแข่งขันเป็น

กระแสความต่ืนตวัของโลกในทศวรรษใหม่อยา่งแทจ้รงิ 

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั ไดร้บัการกล่าวถึงเป็นอย่างมากในช่วงท่ีผ่านมา 

คือ ดร.ไมเคิล พอรเ์ตอร ์ศาสตราจารย์ประจาํคณะบริหารธุรกิจ Harvard  Business School 

มหาวิทยาลยั Harvard แนวความคิดของ Prof. Porter เช่ือว่าความมั่งคั่งของประเทศในระยะยาว

และคณุภาพชีวิตของประชาชนจะถกูกาํหนดจากความสามารถในการใชท้รพัยากรมนษุย ์เงินทนุ 

และทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือผลผลิต (productivity) ของประเทศนั้นๆ การพัฒนารากฐานการ
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แขง่ขนัในระดบัเศรษฐกิจระดบัจลุภาคของประเทศ โดยการพฒันาในระดบัจลุภาคนี ้ประกอบดว้ย

ปัจจยัท่ีสาํคญั 4 ประการ (Porter, 1992) ดงันี ้

ปัจจยัประการท่ี 1  สภาวะปัจจยัการผลิตในแต่ละประเทศนัน้จะมีความแตกต่างกันใน

ดา้นทรพัยากรมนุษย ์ทรพัยากรธรรมชาติ ความรูท้างเทคนิค สินคา้ทุนและโครงสรา้งพืน้ฐาน 

ดงันัน้ปัจจยัประการแรกท่ีตอ้งคาํนงึ คือ การผสมผสานปัจจยัท่ีมีความไดเ้ปรียบของประเทศมาใช้

ประโยชนม์ากท่ีสดุ เช่น ญ่ีปุ่ นขาดแคลนแรงงานจึงตอ้งคิดคน้หากรรมวิธีการผลิตแบบใหม่ๆ โดย

ใช้เคร่ืองจักรทาํงานอัตโนมัติก่อให้เกิดความไดเ้ปรียบ คือ ตน้ทุนการผลิตตํ่าลง และสินคา้มี

คณุภาพสงูขึน้ 

ปัจจัยประการท่ี 2 สภาวะอุปสงค ์ชาวญ่ีปุ่ นจะพิถีพิถันมากในการเลือกซือ้สินคา้และ

ตอ้งการสินคา้ท่ีมีคณุภาพสงู ผูผ้ลิตสินคา้จึงใหค้วามสาํคญัมากกบัการควบคมุคณุภาพสินคา้ทาํ

ใหส้ินคา้ญ่ีปุ่ นมีคณุภาพสงู 

ปัจจัยประการท่ี 3 อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองและสนับสนุนในโลกาภิวฒัน ์บริษัทต่าง ๆ 

จาํเป็นจะตอ้งจดัหาชิน้ส่วนหรือวตัถุดิบจากทุกแหล่งทั่วโลก รวมทัง้ตอ้งขายสินคา้สาํเร็จรูปไปยงั

ทั่วโลกเพ่ือใหส้ามารถแขง่ขนัได ้ดงันัน้บรษัิทเหลา่นีจ้งึตอ้งมีการตัง้โรงงานกระจายไปทั่วโลก การท่ี

ประชาชาติจะไดเ้ปรียบในการแข่งขนันัน้จะตอ้งทาํใหอ้ตุสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสนบัสนนุมีการ

รว่มมือประสานงานซึ่งกนัและกนั เชน่ แลกเปล่ียนขอ้มลูขา่วสารดา้นเทคโนโลยี แลนวตักรรม 

ปัจจยัประการท่ี 4 กลยทุธโ์ครงสรา้งและการแขง่ขนั กลยทุธโ์ครงสรา้งการจดัองคก์ารการ

บริหารงาน และการแข่งขนัของบริษัทต่าง ๆ จะส่งผลต่อลกัษณะอุตสาหกรรมท่ีแต่ละประเทศมี

ความชาํนาญซึ่งจะมีผลทางออ้มต่อความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ยกตวัอย่างเช่น บริษัทเยอรมนี

จะนิยมแตง่ตัง้วิศวกรมาเป็นผูบ้ริหารของบริษัท ดงันัน้จะประสบความสาํเรจ็ในการผลิตสินคา้ท่ีใช้

ความรูค้วามสามารถดา้นวิศวกรรมระดับสูง แต่ไม่ค่อยประสบความสาํเร็จในการผลิตสินคา้

ประเภทพืน้ ๆ ท่ีจาํหนา่ยแก่ประชาชนทั่วไป 

 สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน  

 สภาพแวดลอ้มทางการแขง่ขนั (competitive environment) เป็นสภาพแวดลอ้มภายนอก

องคก์ารท่ีอยู่ใกล้ชิดและมีอิทธิพลต่อองค์การมากกว่าสภาพแวดล้อมทางด้านอ่ืน และเป็น

ปัจจยัพืน้ฐานท่ีสาํคญัในการบ่งชีส้ภาพทางการตลาดของธุรกิจและความสามารถในการทาํกาํไร 

ทุกองค์การจะได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันทั้งสิ ้น ซึ่งมีอิทธิพลต่อการ

ดาํเนินงานทัง้ในทางบวกและทางลบ สภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนั ประกอบดว้ย ลูกคา้ ผูข้าย

ปัจจยัการผลิต และคูแ่ขง่ขนั (Capon, 2004)  
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 ตามแนวคดิท่ีมุง่เนน้ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัภายนอกองคก์ารเพ่ือสรา้งความไดเ้ปรียบเชิง

การแข่งขันเป็นหลักสาํคัญ จาํเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องกําหนดตาํแหน่งการแข่งขันท่ีชัดเจนภายใต้

สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมท่ีองคก์ารนั้นอยู่ ในการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันใน

อุตสาหกรรม ทัง้นี ้Porter (1985) ไดพ้ฒันาโมเดลพลงัผลักดนัในการแข่งขัน (competitive force 

model) เพ่ือวิเคราะหส์ภาวะการแข่งขนัในอตุสาหกรรม เพ่ือสรา้งความไดเ้ปรียบเชิงการแขง่ขนัของ

ธุรกิจ สภาพแวดลอ้มทางการแขง่ขนัเป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่ความสาํเรจ็ของการประกอบธุรกิจ 

โดยองคก์ารจะประสบพลงัผลกัดนัในการแข่งขนัทัง้ 5 ประการ ไดแ้ก่ อาํนาจการต่อรองของลูกคา้ 

อาํนาจการตอ่รองของผูข้าย และสภาพการแขง่ขนัภายในอตุสาหกรรม  อปุสรรคจากผูผ้ลิตรายใหม่ 

อุปสรรคจากสินค้าหรือบริการทดแทน (ศิริวรรณ เสรีรัตน ,์ 2542; Ranaweera, McDougall, & 

Bansal, 2005) มีรายละเอียดดงันี ้

1. อาํนาจการต่อรองของลูกคา้ (Bargaining Power Of Customers) เป็นการวิเคราะห์

ถึงความน่าจะเป็นของผลิตภัณฑก์ับพฤติกรรมและความตอ้งการของลูกคา้ เน่ืองจากลูกคา้เป็น

บุคคลท่ีมีความสาํคญัต่อธุรกิจ เป็นผูซื้อ้สินคา้หรือบริการของธุรกิจ ทาํใหธุ้รกิจมีรายได ้ธุรกิจ

จะตอ้งเขา้ใจพฤตกิรรมตา่ง ๆ ของลกูคา้ โดยธุรกิจควรมีการเก็บรวบรวมฐานขอ้มลูของลกูคา้เพ่ือจะ

ไดเ้ขา้ใจลกูคา้ในแง่มมุตา่ง ๆ ไดล้กึซึง้ย่ิงขึน้ และนาํมาออกแบบระบบใหล้กูคา้เกิดความพอใจและ

เกิดความภักดีต่อธุรกิจ ซึ่งเป็นการสรา้งขอ้ไดเ้ปรียบเหนือคูแ่ข่ง รวมทัง้จะตอ้งสรา้งความเช่ือมั่น

ใหก้ับผูบ้ริโภคในการซือ้สินคา้ผ่านออนไลน ์และพยายามเปล่ียนพฤติกรรมผูซื้อ้ใหส้ามารถซือ้

สินคา้ผา่นออนไลนไ์ดเ้หมือนการซือ้สินคา้ตามทอ้งตลาดทั่วไป  

การวิเคราะหอ์าํนาจในการตอ่รองของลกูคา้ อาจพิจารณาไดจ้าก (1) จาํนวนผูซื้อ้เทียบกบั

จาํนวนผูข้าย ถา้จาํนวนผูข้ายมาก จาํนวนผูซื้อ้นอ้ย อาํนาจการตอ่รองของผูซื้อ้จะสงู (2) จาํนวนท่ี

ตอ้งการซือ้ของผู้ซือ้มีจาํนวนมาก อาํนาจการต่อรองของผู้ซือ้จะสูง (3) ผู้ซือ้มีข้อมูลมาก และ

สามารถเปรียบเทียบไดง้่าย จะมีอาํนาจการตอ่รองมากขึน้ (4) ผูซื้อ้สามารถซือ้ของใด ๆ โดยมีผูข้าย

ใหเ้ลือกไดห้ลายราย ผูซื้อ้จะมีอาํนาจการตอ่รองมากขึน้ (5) ผูซื้อ้ซือ้สินคา้ในจาํนวนมาก ผูซื้อ้จะมี

อาํนาจในการต่อรองราคาไดม้ากขึน้ (6) ความยากง่ายในการรวมตวักันของกลุ่มผูซื้อ้ ถา้ลูกคา้

รวมตวักนัง่าย ผูซื้อ้จะมีอาํนาจตอ่รองสงู (7) ความแตกตา่งของผลิตภณัฑท่ี์ใชท้ดแทนกนัมีมาก ผู้

ซือ้จะมีอาํนาจตอ่รองสงูขึน้ (8) ความแตกตา่งและความเป็นเอกลกัษณข์องสินคา้ท่ีไม่เหมือนใคร 

จะทาํใหอ้าํนาจในการตอ่รองของผูซื้อ้ลดลง (9) การมีสินคา้ท่ีมีคณุภาพหรือประสิทธิภาพ อาํนาจ

การตอ่รองของลกูคา้จะลดลง (10) ผลประโยชนท่ี์ผูซื้อ้ไดร้บัมีมาก อาํนาจการตอ่รองจะลดลง (11) 
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ตน้ทุนในการเปล่ียนไปใชส้ินคา้ของคนอ่ืนหรือใชส้ินคา้ของคู่แข่งแลว้ ลูกคา้ตอ้งมีตน้ทุนในการ

เปล่ียนสงู อาํนาจการตอ่รองของลกูคา้จะลดลง (Porter, 2001; Turban et al., 2016)  

การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอกธุรกิจในยคุเศรษฐกิจแบบดจิิทลั ทาํใหค้วาม

ตอ้งการของลูกคา้เปล่ียนแปลงไป และมีผลต่อการกาํหนดกลยุทธข์องธุรกิจ ความตอ้งการของ

ลกูคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไป ไดแ้ก่ พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียนไปเป็นเนน้การซือ้สินคา้หรือบริการท่ี

ใหค้ณุค่าเพิ่ม ผูบ้ริโภคพยายามคน้หาขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับสินคา้หรือบริการมากขึน้ก่อนการ

ตดัสินใจซือ้ ผูบ้รโิภคตดัสินใจซือ้ไดง้่ายขึน้ เน่ืองจากชอ่งทางการจาํหนา่ยสินคา้หรือบริการมีความ

หลากหลายมากขึน้ โดยเฉพาะช่องทางการจาํหน่ายผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ผูบ้ริโภคตอ้งการความ

สะดวกสบายในการซือ้มากขึน้ โดยผ่านการคา้ปลีกท่ีไม่มีหนา้รา้น (non-store retailing) ผูบ้ริโภค

เปิดรบัส่ือหลากหลายประเภทมากขึน้ โดยเฉพาะส่ือทางอินเทอรเ์น็ต และผูบ้รโิภคตอ้งการสินคา้ท่ี

มีความพิเศษเฉพาะตวั  

นอกจากนี ้จากการศึกษาของ Clarke (2001) พบว่า อาํนาจในการต่อรองของลูกคา้ท่ี

เกิดขึน้จากพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์คือ ลูกคา้สามารถสั่งซือ้สินคา้หรือบริการไดทุ้กสถานท่ีและ

ตลอดเวลาผ่านทางเว็บไซต ์ลกูคา้สามารถหาขอ้มลูเพ่ือเปรียบเทียบเร่ืองราคา คณุภาพสินคา้และ

ขอ้มูลอ่ืน ๆ เพ่ือประกอบการตดัสินใจซือ้ และสามารถไดร้บัขอ้มลูข่าวสารท่ีทนัสมยัอย่างรวดเร็ว

และตลอดเวลา ลกูคา้สามารถซือ้สินคา้หรือบรกิารในราคาท่ีตํ่ากว่าเดิม ลกูคา้ไดร้บัประโยชนจ์าก

สินคา้และบริการของธุรกิจมากกว่าผูข้ายรายอ่ืน ลกูคา้สามารถไดร้บับริการท่ีดีขึน้ เน่ืองจากธุรกิจ

เขา้ถึงความตอ้งการลกูคา้ไดม้ากขึน้ ลกูคา้สามารถมีส่วนรว่มในการทาํธุรกิจผา่นทางเว็บไซตไ์ด ้เชน่ 

การสรา้งคาํสั่งโดยอัตโนมัติดว้ยตวัลูกคา้เอง ลูกคา้สามารถมีส่วนร่วมในการประมูลและเจรจา

ต่อรองราคาได ้ทาํใหก้ารซือ้ขายสินคา้บางอย่างสามารถลดพ่อคา้คนกลางได ้ทาํใหไ้ดร้าคาท่ีถูกลง 

และไดร้บัสินคา้อย่างรวดเร็ว ในกรณีท่ีซือ้สินคา้ท่ีจบัตอ้งไม่ได ้เพราะสามารถไดร้บัสินคา้ผ่านทาง

อินเทอรเ์น็ตไดเ้ลย และลกูคา้สามารถแลกเปล่ียนขอ้มลูข่าวสารและความคดิเห็นระหวา่งกนัได ้ 

2. อํานาจการต่อรองของผู้ขาย /ผู้ผลิต (Bargaining Power of Suppliers) เ ป็นการ

วิเคราะหถึ์งความน่าจะเป็นของผลลัพธ์กับพฤติกรรมของผู้สนับสนุนวัตถุดิบหรือคู่ค้า และ

ความสัมพันธ์ต่อผูส้นับสนุนวัตถุดิบหรือคู่คา้ การวิเคราะหผ์ูข้ายหรือผูส้นับสนุนวัตถุดิบพบว่า

อาํนาจในการตอ่รองของผูส้นบัสนนุวตัถดุิบมกัมีอิทธิพลตอ่คา่ใชจ้า่ยและตน้ทนุท่ีสงูขึน้ในการผลิต 

และมักจะส่งผลต่อกาํไรท่ีนอ้ยลงของกิจการ แต่การลดตน้ทุนวตัถุดิบอาจจะกลายเป็นการลด

คณุภาพ ของสินคา้จนลกูคา้เกิดความไม่พึงพอใจและเลิกซือ้ก็ได ้การปอ้งกนัความเส่ียงท่ีอาจจะ

เกิดขึน้ไดจ้ากผูส้นบัสนุนวตัถุดิบ ธุรกิจตอ้งมีการจดัการท่ีดีและมีการรวมตวักันเป็นลกัษณะกลุ่ม 
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(cluster) การวิเคราะหถึ์งอาํนาจในการต่อรองของผูส้นบัสนุนวัตถุดิบ อาจพิจารณาไดจ้าก (1) 

จาํนวนของผูส้นบัสนนุวตัถดุิบมีจาํนวนนอ้ย ผูส้นบัสนนุวตัถดุิบจะมีอาํนาจในการตอ่รองท่ีสงูกว่า

กิจการ  (2) วตัถดุิบท่ีใชใ้นกิจการเป็นสิ่งท่ีจดัหาไดย้าก ผูส้นบัสนนุวตัถดุิบจะมีอาํนาจในการตอ่รองท่ี

สงูกว่ากิจการ (3) ความสามารถของผูส้นบัสนุนวตัถดุิบท่ีจะดาํเนินการส่งวตัถุดิบมีความแน่นอน

สมํ่าเสมอ รวมทัง้ความเหมาะสมทางดา้นราคา และคณุภาพ ผูส้นบัสนนุวตัถดุิบจะมีอาํนาจในการ

ตอ่รองท่ีสงูกว่ากิจการ  (4) อาํนาจในการตอ่รองของผูส้นบัสนนุวตัถดุิบจะสงูขึน้ หากไมส่ามารถหา

ผู้สนับสนุบวัตถุดิบทดแทนได ้ (5) อาํนาจในการต่อรองของผู้สนับสนุนวัตถุดิบจะสูงขึน้ เม่ือ

ผู้สนับสนุนวัตถุดิบสามารถควบคุมวัตถุดิบทั้งหมดในการผลิต (Porter, 2001; Turban et al., 

2006)  

3. สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม (Competitive Rivalry Between Existing 

Players) เป็นความเขม้ขน้ในการเอาชนะซึ่งกันและกันในอุตสาหกรรม  ปัจจุบนัอินเทอรเ์น็ตไดมี้

บทบาทสาํคญัต่อการดงึดดูผูแ้ข่งขนัรายใหม่ท่ีมีศกัยภาพเขา้สู่ตลาดไดอ้ย่างรวดเร็ว คู่แข่งขนัจึง

เป็นบคุคลสาํคญัท่ีผูบ้ริหารละเลยไม่ได ้โดยจะตอ้งวิเคราะหค์ู่แข่งขนัในภาพรวมถึงจุดแข็งและ

จดุอ่อนของคูแ่ข่งขนัโดยตรงในแตล่ะราย สิ่งท่ีตอ้งวิเคราะหเ์ก่ียวกับคู่แข่งขนั คือ เอกลกัษณห์รือ

จดุเดน่ของคูแ่ขง่ขนั ยอดขาย สว่นแบง่ตลาด เปา้หมายในการดาํเนินงานของคูแ่ขง่ กลยทุธท่ี์ใชใ้น

การแข่งขนั โครงสรา้งตน้ทุน ทรพัยากรท่ีสาํคญั ช่องทางการจดัจาํหน่าย วฒันธรรมขององคก์าร 

ปัจจยัความสาํเร็จ ขีดความสามารถของคู่แข่ง และแนวโนม้ของคูแ่ข่งว่าจะไปในทิศทางใด เป็นตน้ 

(สพุาณี สฤษฎว์านิช, 2546, หนา้ 48) การวิเคราะหว์่าสภาพการแขง่ขนัรุนแรงหรือไม ่อาจพิจารณา

ไดจ้าก (1) สภาพการแขง่ขนันัน้จะรุนแรง เม่ือคูแ่ขง่ขนัทางการคา้มีขนาดและความสามารถในการ

ประกอบธุรกิจท่ีเทา่เทียมกนั (2) สภาพการแขง่ขนัของคูแ่ขง่ขนัจะรุนแรงมากขึน้ เม่ือความตอ้งการ

ของผูบ้รโิภคตอ่สินคา้หรือการบรกิารของธุรกิจมีมากขึน้ (3) สภาพการแขง่ขนัจะรุนแรงมากขึน้ เม่ือ

คูแ่ข่งขนัใชก้ลยทุธใ์นการลดราคา เพ่ือการเพิ่มจาํนวนยอดจาํหน่ายหรือผลิต (4) สภาพการแข่งขนั

จะรุนแรงขึน้ เม่ือคูแ่ขง่ขนัทางการคา้พยายามท่ีจะผลกัดนัตวัเองใหมี้สว่นแบง่ทางการตลาดมากขึน้

และอยูใ่นตาํแหนง่ทางการตลาดท่ีดีขึน้ (5) สภาพการแข่งขนัจะรุนแรง เม่ือคูแ่ขง่ขนัไมเ่ลิกกิจการหรือ

ถอนตวัจากการลงทุน และ (6) สภาพการแข่งขนัจะรุนแรง เม่ือกิจการท่ีมีศกัยภาพในการประกอบ

ธุรกิจกาํลงัพยายามท่ีจะเขา้รว่มการแขง่ขนั (Porter, 1985, 2001; Turban et al., 2006)  

การวิเคราะหส์ภาพการแข่งขนั หากสภาพการแข่งขนัระหว่างคูแ่ข่งในอตุสาหกรรมนัน้มีความ

รุนแรงมาก ศกัยภาพในการทาํกาํไรของธุรกิจก็จะลดลง โดยมีปัจจยัท่ีใชพ้ิจารณาความรุนแรงของ

การแข่งขนั ไดแ้ก่ จาํนวนคูแ่ข่งขนั อตัราการเจริญเติบโตของอตุสาหกรรม ความแตกตา่งของสินคา้ 
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ความผูกพนัในตราย่ีหอ้ ตน้ทุนคงท่ีของอุสาหกรรม ตน้ทุนในการเก็บรกัษา อุปสรรคกีดขวางการ

ออกจากอตุสาหกรรม เป็นตน้ (สพุาณี สฤษฎว์านิช, 2546, หนา้ 52) 

4. อุปสรรคจากผูผ้ลิตรายใหม่ (Threat Of New Entrances) เป็นการวิเคราะหถึ์งความ

เป็นไปไดใ้นการเขา้รว่มการแขง่ขนัและอปุสรรคกีดขวางของผูป้ระกอบการรายใหม ่ 

5. อุปสรรคจากสินคา้หรือบริการทดแทน (Threat Of Substitutes) เป็นความพยายาม

ทางการตลาดของบรษัิทในอตุสาหกรรมอ่ืนในการเอาชนะการแขง่ขนับนพืน้ฐานสินคา้ทดแทน 

จากการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและการแข่งขนัอย่างรุนแรงของสภาวะโลกาภิวฒันท่ี์

เกิดขึน้ทาํใหก้ลไกของตลาดนัน้ซบัซอ้นและมีความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึน้เป็นอย่างมาก โดยจะ

สง่ผลใหค้วามตอ้งการของลกูคา้เปล่ียนแปลงไป โดยมีความคาดหวงัในสินคา้และบรกิารท่ีมีความ

ใหม ่มีคณุคา่และคณุภาพท่ีสงูขึน้ ดงันัน้ในการท่ีจะรกัษาสถานะความสามารถในการแขง่ขนัไวไ้ด้

นัน้ องคก์รจะตอ้งมีความชดัเจนในกลยทุธก์ารท่ีจะรกัษาฐานลกูคา้และการหาลกูคา้เพิ่มเติม โดย

องคก์รจะตอ้งทราบถึงจดุแข็งท่ีจะสรา้งความสามารถในการแข่งขนัเหนือคูแ่ข่งขนัได ้จากแนวคิด

ของ Porter (1980) กล่าวไวว้่าความสามารถในการแข่งขันนัน้จะเป็นสิ่งท่ีองคก์รสรา้งตาํแหน่ง

ความไดเ้ปรียบอยูเ่หนือคูแ่ขง่ และความสามารถในการแขง่ขนัวา่จะตอ้งสะทอ้นถึงวตัถปุระสงคใ์น

กลยทุธข์ององคก์รและควรจะใหเ้ป็นแนวทางท่ีอยูใ่นกิจกรรมหลกัขององคก์ร 

การวิเคราะห ์SWOT 

การวิเคราะห ์SWOT เป็นเคร่ืองมือท่ีนิยมใชก้นัมากในการวิเคราะหส์ถานการณ ์สาํหรบั

องคก์ร หรือโครงการ  ซึ่งชว่ยผูบ้รหิารกาํหนดจดุแข็งและจดุอ่อนจากสภาพแวดลอ้มภายใน โอกาส

และอุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอก ตลอดจนผลกระทบท่ีมีศกัยภาพจากปัจจยัเหล่านีต้่อ

การทาํงานขององคก์ร (Dyson, 2004) เทคนิคนี ้Albert Humphrey ไดช่ื้อว่าเป็นผูเ้ริ่มแนวคิดนี  ้

โดยนาํเทคนิคนีม้าแสดงในงานสัมมนาท่ีมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด์  ในทศวรรษท่ี 1960 การ

วิเคราะห ์SWOT เป็นแบบจาํลองท่ีเรียบง่ายและตรงไปตรงมา   ซึ่งจะประเมินสิ่งท่ีองคก์รสามารถ

ทาํไดแ้ละไมส่ามารถทาํไดร้วมถึงโอกาสและภยัคกุคามท่ีเป็นไปได ้วิธีการวิเคราะห ์SWOT คือการ

ใชข้อ้มลูจากการวิเคราะหด์า้นสิ่งแวดลอ้มและแยกเป็นประเด็นภายใน (จดุแข็งและจดุออ่น) และ

ประเด็นภายนอก (โอกาสและภัยคกุคาม) จุดเด่นและจุดดอ้ยมักอยู่ภายในองคก์ร  ในขณะท่ี

โอกาสและความเส่ียงโดยทั่วไปจะเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัภายนอก การวิเคราะห ์SWOT เป็นสิ่งสาํคญั

ในการรบัรูถึ้งความหลากหลายทัง้ภายในและภายนอกท่ีองคก์ารเผชิญหนา้ อาจประกอบดว้ยสิ่ง

กระตุน้ท่ีอาจเกิดขึน้ และในทางกลับกันอาจมีขอ้จาํกัดเก่ียวกับประสิทธิภาพขององคก์ร หรือ

วตัถปุระสงคท่ี์องคก์รประสงคจ์ะบรรล ุขอ้มลูท่ีไดร้บัสามารถเป็นตวัแทนอย่างเป็นระบบในรูปของ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94
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เมทริกซ ์ซึ่งสามารถช่วยในการกาํหนดกลยุทธส์าํหรบัการวางแผนในระยะยาว (Kajanus et al., 

2004). 

คาํวา่ "SWOT" นัน้มาจากตวัยอ่ภาษาองักฤษ 4 ตวั ดงันี ้

S มาจาก Strengths หมายถึง จดุเดน่หรือจดุแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจยัภายใน เป็นขอ้ดี

ท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายในบริษัท เช่น จุดแข็งดา้นส่วนประสม จุดแข็งดา้นการเงิน จุดแข็ง

ดา้นการผลิต จดุแข็งดา้นทรพัยากรบคุคล  องคก์รจะตอ้งคน้หาความสามารถท่ีโดดเดน่ เพ่ือนาํมา

กาํหนดเป็นกลยุทธใ์หเ้หมาะสมกับลกัษณะการบริหารงานขององคก์ร เช่น องคก์รภาครฐันาํมา

กาํหนดกลยุทธ์เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายหรือตามแผนท่ีวางไว ้ส่วนองคก์ร

ธุรกิจนาํจดุแข็งมากาํหนดเป็นกลยทุธเ์พ่ือใหมี้ความสามารถโดดเดน่เหนือคูแ่ข็งทางดา้นการตลาด 

W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดดอ้ยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจยัภายใน 

เป็นปัญหาหรือขอ้บกพรอ่งท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายในตา่งๆ ของบริษัท เป็นปัจจยัภายในท่ีมี

ผลกระทบหรือส่งผลเสียต่อการบริหารงานขององคก์ร ซึ่งบริษัทจะตอ้งหาวิธีในการแกปั้ญหานัน้ 

เช่น ขาดบุคลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถเฉพาะดา้น เคร่ืองมือเคร่ืองใชข้าดคณุภาพหรือไม่ได้

มาตรฐาน ทาํใหอ้งคก์รไมส่ามารถนาํมาใชใ้หเ้ป็นประโยชนต์อ่การบรหิารงาน 

O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจยัภายนอก เป็นผลจากการท่ี

สภาพแวดลอ้มภายนอกของบริษัทเอือ้ประโยชนห์รือส่งเสริมการดาํเนินงานขององคก์ร โอกาส

แตกต่างจากจุดแข็งตรงท่ีโอกาสนัน้เป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายนอก แต่จุดแข็งนัน้เป็นผล

มาจากสภาพแวดล้อมภายใน นักการตลาดท่ีดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้

ประโยชนจ์ากโอกาสนัน้  เชน่ การเมือง การปกครอง กฎหมาย ราคานา้ มนั คา่เงินบา้น เป็นตน้ 

T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจยัภายนอก เป็นขอ้จาํกัดท่ีเกิดจาก

สภาพแวดลอ้มภายนอก ซึ่งธุรกิจจาํเป็นตอ้งปรบักลยทุธก์ารตลาดใหส้อดคลอ้งและพยายามขจดั

อปุสรรคตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ใหไ้ดจ้ริง  บางครัง้การจาํแนกโอกาสและอุปสรรคเป็นสิ่งท่ีทาํไดย้าก และ

เป็นปัจจยัภายนอกท่ีไม่สามารถแกไ้ขเปล่ียนแปลงได ้นอกจากการควบคมุและวิเคราะหเ์พ่ือหา

แนวทางปอ้งกนัใหไ้ดร้บัผลกระทบหรือมีความเสียหายนอ้ยลง 

SWOT จึงเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งท่ีนาํมาใชใ้นการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและ

ภายนอกองคก์ร เพ่ือนาํผลท่ีไดใ้นรูปแบบของจดุแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคกุคาม มากาํหนด

เป็นกลยทุธท่ี์ใชใ้นการวางแผนและพฒันาองคก์ร SWOT เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์

สาํหรบัองคก์รหรือโครงการ ซึ่งช่วยผูบ้ริหารกาํหนดจดุแข็งและจดุอ่อนจากสภาพแวดลอ้มภายใน 

โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก สาํหรบักาํหนดแผนงานโครงการเพ่ือใช้เป็น

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84
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แนวทางในการกาํหนดวิสัยทัศนแ์ละการกาํหนดกลยุทธเ์พ่ือใหอุ้ตสาหกรรมพฒันาไปในทางท่ี

เหมาะสม  การวิเคราะห ์SWOT  จะทาํใหผู้บ้ริหารสามารถมองเห็นภาพรวมสถานการณก์ลยุทธ์

องคก์ารไดอ้ย่างรวดเร็ว โดยตัง้อยู่บนขอ้สมมติฐานท่ีว่า กลยทุธท่ี์มีประสิทธิผลเกิดจากการเลือก

แนวทางท่ีเหมาะสมเชิงกลยุทธ์ระหว่างทรพัยากรภายในองคก์ารในการใช้จุดแข็งและโอกาส

สาํหรบัการดาํเนินงาน ในขณะเดียวกนัองคก์ารตอ้งพยายามลดจดุอ่อนและหลีกเล่ียงอปุสรรคให้

เหลือนอ้ยท่ีสดุ (Dyson, 2004)  

การวิเคราะห ์SWOT จะครอบคลุมเฉพาะประเด็นท่ีสามารถพิจารณาไดว้่าเป็นจุดแข็ง

จดุออ่นโอกาสหรือภยัคกุคาม ดว้ยเหตนีุก้ารระบปัุจจยัท่ีไมแ่น่นอนหรือปัจจยัสองดา้น เชน่ปัจจยัท่ี

อาจเป็นจดุแข็งหรือจุดอ่อนหรือทัง้สองอย่างดว้ยการวิเคราะห ์SWOT เช่น ธุรกิจอาจมีสถานท่ีตัง้

ในตาํแหน่งท่ีโดดเด่น แต่การเช่าอาจมีราคาแพง เป็นตน้ สาํหรบัปัญหาท่ีซบัซอ้น การวางแผน

ธุรกิจโดยใชก้ารวิเคราะห ์SWOT เพียงขัน้ตอนเดียวอาจไม่เพียงพอ ธุรกิจอาจตอ้งทาํการวิจัยเชิง

ลึกและการวิเคราะหเ์พิ่มเติมเพ่ือทาํการตดัสินใจ  นอกจากนี ้การวิเคราะห ์SWOT อาจมีขอ้จาํกดั 

เน่ืองจากเป็นการวิเคราะหท่ี์ไม่จัดลาํดับความสาํคัญของปัญหา  ไม่ได้ให้คาํตอบหรือเสนอ

ทางเลือก  สามารถสรา้งความคิดมากมาย แตไ่มช่่วยใหธุ้รกิจสามารถเลือกสิ่งท่ีดีท่ีสดุได ้ รวมทัง้ 

สามารถผลิตขอ้มลูจาํนวนมาก แตไ่มไ่ดมี้ประโยชนท์ัง้หมด (Yuksel & Dagdeviren, 2007) 

การวิเคราะห ์TOWS Matrix 

หลงัจากท่ีมีการประเมินสภาพแวดลอ้มโดยการวิเคราะหใ์หเ้ห็นถึงจดุแข็ง จดุอ่อน โอกาส 

และขอ้จาํกดัแลว้ ก็จะนาํมาขอ้มลูทัง้หมดมาวิเคราะหใ์นรูปแบบความสมัพนัธแ์บบแมตรกิซโ์ดยใช้

ตารางท่ีเรียกวา่ TOWS Matrix โดย TOWS Matrix เป็นตารางการวิเคราะหท่ี์นาํขอ้มลูท่ีไดจ้ากการ

วิเคราะหจ์ดุแข็ง จดุออ่น โอกาส และขอ้จาํกดั มาวิเคราะหเ์พ่ือกาํหนดออกมาเป็นยทุธศาสตรห์รือ

กลยทุธป์ระเภทตา่ง ๆ  ในการนาํเทคนิคท่ีเรียกว่า TOWS Matrix มาใชใ้นการวิเคราะหเ์พ่ือกาํหนด

ยทุธศาสตรแ์ละกลยทุธน์ัน้ จะมีขัน้ตอนการดาํเนินการท่ีสาํคญั 2 ขัน้ตอน (Dyson, 2004) ดงันี ้ 

1. การระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และขอ้จาํกัด โดยท่ีการประเมินสภาพแวดลอ้มท่ีเป็น

การระบุให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจะเป็นการประเมินภายในองค์การ ส่วนการประเมิน

สภาพแวดล้อมท่ีเป็นโอกาสและข้อจาํกัดจะเป็นการประเมินภายนอกองค์การ กล่าวได้ว่า 

ประสิทธิผลของการกาํหนดกลยทุธท่ี์ใชเ้ทคนิค TOWS Matrix นีจ้ะขึน้อยู่กบัความสามารถในการ

วิเคราะหจ์ดุแข็ง จดุออ่น โอกาส และขอ้จาํกดั ท่ีละเอียดในทกุแง่มมุ เพราะถา้วิเคราะหไ์ม่ละเอียด

หรือมองไมท่กุแง่มมุ จะสง่ผลทาํใหก้ารกาํหนดกลยทุธท่ี์ออกมาจะขาดความแหลมคม  

https://scholar.google.co.th/citations?user=6A6oQ9UAAAAJ&hl=th&oi=sra
https://scholar.google.co.th/citations?user=oqN2i2cAAAAJ&hl=th&oi=sra
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2. การวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับขอ้จาํกัด จุดอ่อนกับ

โอกาส และจดุอ่อนกบัขอ้จาํกดั ผลของการวิเคราะหค์วามสมัพนัธใ์นขอ้มลูแตล่ะคูด่งักล่าว ทาํให้

เกิดยทุธศ์าสตรห์รือกลยทุธส์ามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ 

2.1 กลยุทธ์เชิงรุก (Strengths-Opportunities Strategy: S-O Strategy) ได้มาจาก

การนาํขอ้มลูการประเมินสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกนั เพ่ือท่ีจะนา

มากาํหนดเป็นยทุธศ์าสตรห์รือกลยทุธใ์นเชิงรุก ตวัอยา่ง กรมธนารกัษ ์มีจดุแข็ง คือ ความสามารถ

ในการผลิตเหรียญ และมีโรงกษาปณท่ี์ทนัสมยั มีโอกาส คือ สามารถหารายไดจ้ากการผลิตเหรียญ

ได ้ทัง้หมดสามารถนาํมากาํหนดยทุธศาสตรใ์นเชิงรุก คือ ยุทธศาสตรก์ารรบัจา้งผลิตเหรียญทกุ

ประเภททัง้ในและตา่งประเทศ กลยทุธเ์ชิงรุกจึงเป็นการนาํจดุแข็งหรือโอกาสภายนอกท่ีองคก์รพงึ

มี หรือพงึหาไดม้าใชป้ระโยชนใ์หไ้ดม้ากท่ีสดุ 

2.2 กลยุทธเ์ชิงป้องกัน (Strengths-Threats Strategy: S-T Strategy) ไดม้าจากการ

นาํขอ้มลูการประเมินสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจดุแข็งและขอ้จาํกดัมาพิจาํรณารว่มกนั เพ่ือท่ีจะนาํมา

กาํหนดเป็นยุทธศ์าสตรห์รือกลยุทธใ์นเชิงป้องกัน ทัง้นีเ้น่ืองจากองคก์ารมีจุดแข็ง ขณะเดียวกัน

องคก์ารก็เจอกับสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นขอ้จาํกัดจากภายนอกท่ีองคก์ารควบคมุไม่ได ้แต่องคก์าร

ส า ม า ร ถ ใ ช้จุ ด แ ข็ ง ท่ี มี อ ยู่ ใ น ก า ร ป้ อ ง กัน ข้อ จํา กั ด ท่ี ม า จ า ก ภ า ย น อ ก ไ ด้  ตั ว อ ย่ า ง 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีจุดแข็ง คือ เป็นมหาวิทยาลัยท่ีเปิดโอกาสการศึกษาใหแ้ก่

ประชาชนทั่วประเทศ ขณะเดียวกนัมีขอ้จาํกดั คืองบประมาณท่ีไดร้บัการสนบัสนนุจากภาครฐัมีไม่

เพียงพอท่ีจะสามารถจดัตัง้หน่วยงานของตนเองอยู่ทกุจงัหวดัทั่วประเทศไดท้ัง้หมดสามารถนาํมา

กาํหนดยทุธศาสตรเ์ชิงปอ้งกนั คือ ยทุธศาสตรก์ารสรา้งความรว่มมือกบัโรงเรียนในพืน้ท่ีทกุจงัหวดั

ทั่วประเทศ 

กลยทุธเ์ชิงปอ้งกนั จงึเป็นการนาํจดุแข็งภายในองคก์รมาใชใ้หเ้กิดประโยชนม์ากท่ีสุด 

และแกไ้ขหรือทาํใหอุ้ปสรรคภายนอกลดนอ้ยลงเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ แมว้่าในบางครัง้จุดแข็งของ

องคก์รอาจไมส่ามารถลบลา้งอปุสรรคใหห้มดไปได ้แตก็่อาจเป็นการลดความเสียหายใหเ้หลือนอ้ย

ท่ีสดุ 

2.3 กลยทุธเ์ชิงแกไ้ข (Weaknesses-Opportunities Strategy : W-O Strategy) ไดม้า

จากการนาํขอ้มลูการประเมินสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจดุอ่อนและโอกาสมาพิจาํรณารว่มกนั เพ่ือท่ีจะ

นามากาํหนดเป็นยุทธ์ศาสตรห์รือกลยุทธ์ในเชิงแก้ไข ทั้งนีเ้น่ืองจากองคก์ารมีโอกาสท่ีจะนาํ

แนวคิดหรือวิธีใหม่ ๆ มาใชใ้นการแก้ไขจุดอ่อนท่ีองคก์ารมีอยู่ได ้ตวัอย่าง ระบบราชการมักมี

จดุอ่อน คือ มีขัน้ตอนการทาํงานท่ียาว ใชเ้วลามาก ขณะเดียวกนัก็มีโอกาส คือ โอกาสของการนาํ
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช ้ทัง้หมดสามารถนาํมากาํหนดยทุธศาสตรเ์ชิงแกไ้ข คือ 

ยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิใหมี้การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใชใ้นการบริหารจดัการ

และในกระบวนการทาํงานใหม้ากขึน้ (e-Administration) 

กลยุทธเ์ชิงแก้ไขจึงเป็นการหาวิธีการแก้ไขจุดอ่อนหรือจุดดอ้ยภายในองคก์ร โดย

พิจารณานาํโอกาสภายนอกท่ีจะเอือ้อาํนวยผลดีหรือผลประโยชนต์อ่องคก์รมาใชใ้หม้ากท่ีสดุ เช่น 

มีการแลกเปล่ียนหรือขอความรว่มมือดา้นเทคโนโลยี จากองคก์รท่ีมีเทคโนโลยีท่ีตอ้งการเหล่านัน้ 

2.4 กลยุทธ์เชิงรบั (Weaknesses-Threats Strategy: W-T Strategy) กลยุทธเ์ชิงรบั 

ไดม้าจากการนาํขอ้มลูการประเมินสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจดุอ่อนและขอ้จาํกดัมาพิจาํรณาร่วมกัน 

เพ่ือท่ีจะนามากาํหนดเป็นยุทธ์ศาสตรห์รือกลยุทธใ์นเชิงรบั ทัง้นีเ้น่ืองจากองคก์ารเผชิญกับทัง้

จุดอ่อนและขอ้จาํกัดภายนอกท่ีองคก์ารไม่สามารถควบคมุได ้ตวัอย่าง ประเทศไทย จุดอ่อน คือ 

ตอ้งนาเข้าน้ ามันดิบจากต่างประเทศ ประกอบกับพบข้อจาํกัด คือ ราคาน้า มันในตลาดโลก

เพิ่มขึน้อย่างมาก ทัง้หมดนาํมากาํหนดยทุธศาสตรใ์นเชิงรบั คือ ยทุธศาสตรก์ารรณรงคป์ระหยัด

พลงังานทั่วประเทศอย่างจรงิจงัและยทุธศาสตรก์ารหาพลงังานทดแทนท่ีนาํทรพัยากรธรรมชาติใน

ประเทศท่ีมีอยูม่าใชม้ากขึน้ กลยทุธเ์ชิงรบัจงึเป็นการพยายามแกไ้ขหรือลดความเสียหายของธุรกิจ 

อนัเกิดจากจดุอ่อนภายในขององคก์ร และอปุสรรคจากผลกระทบจากภายนอก ซึ่งอาจมีผลรุนแรง

ต่อการดาํเนินงานขององคก์ร องคก์รจาํเป็นตอ้งหาทางหลีกเล่ียงความเสียหายเหล่านัน้และ

ประคองตัวเพ่ือความอยู่รอด อาจตอ้งมีการคิดกลยุทธ์ใหม่ เช่น มีการปรับปรุงคุณภาพของ

ซอฟตแ์วรใ์หส้งูขึน้ มีการปรบัปรุงดา้นการส่งเสริมการจาํหนา่ย หรือมีการลดความเส่ียงจากอตัรา

แลกเปล่ียนตา่งประเทศ เป็นตน้ 

กลยุทธใ์นการแข่งขัน  

 กลยทุธ ์(strategy) เป็นศาสตรแ์ละศลิป์ในการบงัคบับญัชา ซึ่งถกูนาํไปใชอ้ยา่งกวา้งขวาง

ในหลายแนวทาง รวมทัง้ในทางธุรกิจ ซึ่ง Porter (1985) ไดใ้หค้วามหมายของกลยทุธ ์หมายถึง การ

มุ่งหาทางเลือก และการเปรียบเทียบขอ้ดีในแต่ละทางเลือกเหล่านัน้ ไม่ใช่เพียงแค่การมุ่งสรา้ง

ประสิทธิภาพขององคก์าร ซึ่งมุ่งเนน้เพียงการสรา้งมาตรฐาน การสรา้งวิธีท่ีดีท่ีสุด และการทาํให้

ตน้ทุนถูกท่ีสุด ดงันัน้ กลยุทธข์ององคก์ารเป็นสิ่งสาํคญัท่ีกาํหนดความสาํเร็จหรือความลม้เหลว

ขององคก์าร โดยผูบ้รหิารจะตอ้งตดัสินใจเลือกกลยทุธแ์ละประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัองคก์าร 

 การวางกลยทุธท์างดา้นซอฟตแ์วรท่ี์จะนาํไปสู่ความไดเ้ปรียบในการแขง่ขนัและการอยู่รอด

ไดใ้นธุรกิจนัน้ สามารถวางกลยุทธ์แบบกลยุทธเ์ชิงการแข่งขนั (competitive strategy) หรือกลยุทธ์

รว่มมือกนัทางธุรกิจ (cooperative strategy) ก็ไดข้ึน้อยู่กบัสภาพการแข่งขนัและการตดัสินใจของ
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องคก์าร กลยทุธเ์ชิงการแขง่ขนัท่ีสามารถนาํมาใชก้บัธุรกิจทางดา้นซอฟตแ์วร ์ อาจแบง่ออกเป็น 2 

กลุม่ คือ (Porter, 2001)  

 1. กลยุทธเ์ชิงรุก (offensive strategy) เป็นกลยุทธท่ี์อาจสรา้งความไม่พอใจใหก้ับคู่แข่ง

ขัน เน่ืองจากเป็นกลยุทธ์ท่ีตอ้งชิงตาํแหน่งผูน้าํผลิตภัณฑ์ทางการตลาดของคู่แข่งขันมาให้ได้ 

แบง่เป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  

  1.1 กลยุทธ์รุกแบบโจมตีด้านหน้า  (frontal attack) เ ป็นกลยุทธ์ท่ีมุ่ ง เข้าจู่ โจม 

คู่แข่งขนัแบบตรง ๆ และใชก้าํลงัความสามารถขององคก์รและทรพัยากรในองคก์รทัง้หมดท่ีมีอยู่ 

เพ่ือสรา้งความไดเ้ปรียบคูแ่ขง่ขนัในประเดน็นัน้ ๆ ตัง้แตก่ารแขง่ขนัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคาสินคา้ 

ดา้นการโฆษณา ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นช่องทางการขายสินคา้ ตลอดจนการแข่งขนัใน

อนัดบัการตลาดกบัคูแ่ข่งขนั กลยทุธป์ระเภทนีจ้ะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายสงูมาก เน่ืองจากตอ้งเอาชนะ

คูแ่ขง่ขนัใหไ้ด ้กลยทุธนี์เ้หมาะสมท่ีจะนาํมาใชก็้ดอ่เม่ือความตอ้งการสินคา้ของตลาดคอ่นขา้งท่ีจะ

มีคณุสมบตัคิลา้ยคลงึกนั ลกูคา้ไมค่อ่ยมีความภกัดีตอ่ย่ีหอ้ และธุรกิจจะตอ้งมั่นใจวา่มีทรพัยากรท่ี

เหนือกวา่คูแ่ขง่ในทกุดา้น  

  1.2 กลยุทธ์โจมตีดา้นข้าง (flanking maneuver) เป็นการโจมตีเฉพาะบางส่วนของ

ตลาดท่ีเป็นจุดอ่อนของคู่แข่ง โดยใช้จุดแข็งท่ีธุรกิจมีอยู่ มักจะถูกนาํมาใช้ในการโจมตีจุดอ่อน

ทางการของคูแ่ข่งขนัท่ีทาํไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร หรือท่ีไม่ไดร้บัการเหลียวแลอย่างดีเท่าท่ีควรจากคู่แข่ง 

เช่น การพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีเหมือนกับของคู่แข่ง และดึงเอาส่วนแบ่งการตลาดมาจาก

ผลิตภัณฑข์องคู่แข่ง หรือการทาํการตลาดเฉพาะกลุ่ม เพ่ือขยายตลาดและครอบคลุมตลาดของ

คูแ่ข่ง การท่ีจะประสบความสาํเร็จในการใชก้ลยทุธนี์ ้องคก์รจะตอ้งมีความอดทนในการขยายตลาด

ในส่วนนัน้ใหไ้ด ้โดยหลีกเล่ียงการเผชิญหนา้กับคูแ่ขง่ขนัโดยตรง ดว้ยวิธีการนีธุ้รกิจจะสามารถเพิ่ม

สว่นแบง่ในตลาดได ้แตก็่สามารถปอ้งกนัตนเองจากการถกูโจมตีไดเ้ชน่กนั  

 2. กลยุทธเ์ชิงรบั (defensive strategy) เป็นกลยุทธท่ี์ใชเ้พ่ือหาส่วนแบ่งตลาดเพิ่มโดยมี

การป้องกันไม่ใหถู้กคู่แข่งขนัโจมตีได ้กลยุทธเ์ชิงรบัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือลดความ-รุนแรงในการ

แข่งขันลง ให้กลายเป็นเพียงการตอบโตต้ามกลไกของตลาดเท่านั้น กลยุทธ์เชิงรับแบ่งเป็น 2 

ประเภท ไดแ้ก่ 

  2.1 การป้องกันการเพิ่มจาํนวนของผูล้งทุนรายใหม่ เป็นกลยุทธท่ี์ใชเ้พ่ือปอ้งกันการเขา้

มาในธุรกิจของผูล้งทนุรายใหม ่เชน่ เพิ่มสายผลิตภณัฑใ์หเ้ตม็พืน้ท่ีส่วนแบง่ตลาด เพ่ือไมใ่หผู้ล้งทนุ

รายใหมเ่ห็นชอ่งวา่งในการลงทนุ  
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  2.2 การลดแรงจงูใจในการลงทนุของผูล้งทุนรายใหมล่ง เป็นการลดความ-คาดหวงัท่ี

จะเขา้มาทาํกาํไรจากการลงทนุในธุรกิจของผูล้งทนุรายใหม่ ซึ่งอาจทาํไดโ้ดยการรว่มมือกบัผูผ้ลิต

รายอ่ืนในการซือ้วัตถุดิบเพ่ือลดตน้ทุนการผลิตและป้องกันการเขา้มาของรายใหม่ การส่งเสริม

ภาพลกัษณข์องบรษัิท ทาํใหผู้ล้งทนุรายใหม่ตอ้งใชเ้งินลงทนุมหาศาลจงึจะสามารถเขา้มาในธุรกิจ

ได ้เป็นตน้ 

 นอกจากกลยทุธท์างดา้นการแขง่ขนัแลว้ กลยทุธค์วามรว่มมือในรูปแบบของการรว่มมือกัน

ทาํธุรกิจและพนัธมิตรธุรกิจ ก็เป็นท่ีนิยมเช่นกนั เน่ืองจากเป็นการยากลาํบากท่ีจะมีเพียงหนึ่งธุรกิจท่ี

มีความเช่ียวชาญเฉพาะ ทัง้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและดา้นธุรกิจอตุสาหกรรมโดยตรง กลยทุธ์

ความร่วมมือกันทางธุรกิจ (cooperative strategy) เป็นกลยุทธท่ี์ใชเ้พ่ือใหเ้กิดความไดเ้ปรียบใน

การแข่งขันดว้ยการร่วมมือกับธุรกิจอ่ืน หรือร่วมมือกับคู่แข่ง เรียกไดอี้กอย่างหนึ่งว่า พันธมิตร

เชิงกลยุทธ์ (strategy alliance) อาจทาํไดโ้ดยการสรา้งพนัธมิตรในห่วงโซ่คุณค่า (value chain 

partnership) เป็นกลยทุธก์ารรว่มมือกนัทางธุรกิจระหว่างผูค้า้ส่งวตัถดุิบ ผูผ้ลิต แลผูจ้ดัจาํหน่าย ซึ่ง

เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมในห่วงโซ่คณุคา่ เพ่ือประโยชนท์างการคา้ในระยะยาว ทัง้นี ้ก็เพ่ือช่วย

จดัการงานดา้นคลงัสินคา้และการขนสง่สินคา้ใหก้บับริษัทผูผ้ลิตหลายรายทั่วโลก 

 นอกจากนี้ Turban et al. (2006) นําเสนอรูปแบบของกลยุทธ์ท่ีน ํามาใช้กับองค์การ 

ดิจิทัลในปัจจุบนั ไดแ้ก่ กลยุทธ์ดา้นตน้ทุน (cost leadership strategy) เป็นการผลิตผลิตภัณฑ์

หรือการบริการให้มีตน้ทุนตํ่าท่ีสุดในอุตสาหกรรม กลยุทธ์ดา้นความแตกต่าง (differentiation 

strategy) เป็นการนาํเสนอผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีแตกตา่งจากผูอ่ื้น กลยทุธเ์จาะตลาดเล็ก (niche 

strategy) เป็นกลยทุธใ์นการเลือกตลาดท่ีมีขนาดเล็กแตจ่าํเพาะเจาะจงลงไป กลยทุธม์ุ่งเนน้ท่ีการ

เตบิโต (growth strategy) เป็นการพยายามเพิ่มสว่นแบง่ในตลาดโดยหาลกูคา้ใหม่ใหม้ากขึน้ และ

ขายสินคา้ใหม้ากขึน้ กลยทุธเ์สาะหาพนัธมิตร (alliance strategy) เป็นการหาพนัธมิตรทางธุรกิจท่ี

มีสินคา้อยูใ่นกลุม่เดียวกนัแตต่า่งชนิดกนัเพ่ือทาํธุรกิจรว่มกนั กลยทุธม์ุง่เนน้นวตักรรม (innovative 

strategy) เป็นการออกผลิตภัณฑห์รือบริการ หรือคุณสมบัติใหม่ หรือพัฒนาวิธีการใหม่อย่าง

สมํ่าเสมอ กลยุทธ์มุ่งใหก้ารดาํเนินงานเป็นเลิศ (operational effectiveness strategy) เป็นการ

ปรบัปรุงการทาํงานใหดี้กว่าคู่แข่ง กลยุทธม์ุ่งเนน้ท่ีลูกคา้ (customer orientation strategy) เป็น

การทาํใหล้กูคา้พอใจในคณุภาพและคณุคา่ท่ีไดร้บั กลยทุธท์างดา้นเวลา (time strategy) เป็นการ

อาศยัความเร็วเป็นขอ้ไดเ้ปรียบ เช่น การตอบสนองลูกคา้อย่างรวดเร็ว กลยุทธ์สกัดกั้น (entry-

barrier strategy) เป็นการสรา้งกาํแพงปอ้งกันคูแ่ข่ง เชน่ การจดลิขสิทธ์ิ การอาํนวยความสะดวก

โดยใชเ้ว็บ กลยทุธด์งึ (pull strategy) เป็นการดงึลกูคา้หรือผูผ้ลิต หรือผูข้ายวตัถดุิบใหอ้ยู่กบัธุรกิจ 
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และกลยุทธ์เพิ่มตน้ทุนในการเปล่ียนใช้สินคา้ทดแทน (increase switching cost strategy) เป็น

การชีใ้หเ้ห็นวา่ถา้เกิดการเปล่ียนใจไปใชส้ินคา้ทดแทน ลกูคา้ตอ้งจา่ยมากขึน้ เป็นตน้ 

 ความสามารถในการแข่งขันของธุรกจิ 

 การสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจ หรือความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนั Porter 

(1985) ไดเ้สนอแนวทางกลยทุธใ์นระดบัองคก์ารไว ้3 แนวทาง คือ กลยทุธใ์นการเป็นผูน้าํดา้นราคา 

(cost leadership strategy) กลยุทธ์สรา้งความแตกต่าง (differentiation strategy) และกลยุทธ์

เนน้กลุม่เปา้หมาย (focus strategy) ตอ่มา Wiseman (1988) ไดข้ยายความคิดของ Porter (1985) 

โดยนาํเสนอทฤษฎีแรงผลักดันด้านกลยุทธ์ (theory of strategy thrust) โดยการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือสรา้งความไดเ้ปรียบในการแขง่ขนั ดงันี ้

1. การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) เป็นการแสวงหาข้อได้เปรียบในการ

แข่งขันดว้ยการสรา้งความแตกต่าง โดยธุรกิจตอ้งพยายามสรา้งผลิตภัณฑห์รือการบริการใน

ลกัษณะท่ีไม่เหมือนใคร เพ่ือใหเ้กิดคณุคา่ท่ีสงูขึน้แก่ลกูคา้ กลยทุธก์ารสรา้งความแตกตา่งถือเป็น

พืน้ฐานของการสรา้งความสาเร็จโดยไม่รวมปัจจยัดา้นราคา ดงันัน้การประสบความสาเร็จในการ

สรา้งลกัษณะโดดเด่นและลกัษณะท่ีพึงปรารถนาใหแ้ก่สินคา้หรือบริการ สรา้งความภักดีต่อตรา

สินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ ลดปรมิาณผลิตภณัฑท่ี์ผูซื้อ้เลือก และลดความรูส้กึท่ีมีตอ่ราคา ซึ่งวิธีดงักลา่วจะ

มีส่วนช่วยใหธุ้รกิจสามารถสรา้งผลตอบแทนจากกาํไรท่ีสงูกว่า โดยปราศจากการตอ้งลดตน้ทนุให้

ต ํ่าลง ตวัอย่างของการสรา้งความแตกตา่งในผลิตภณัฑแ์ละบริการของธุรกิจ ไดแ้ก่ (1) รูปรา่งของ

ผลิตภัณฑ ์(product features) เป็นการสรา้งความแตกต่างดา้นลกัษณะทางกายภาพ (physical 

characteristics) และสมรรถภาพของผลิตภัณฑ์ (2) การบริการหลังการขาย (after – sales 

service) เป็นการสรา้งความแตกตา่งดา้นการอานวยความสะดวก และคณุภาพของบริการซึ่งเป็น

ปัจจยัสาคญัในการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ ์(3) ภาพลกัษณท่ี์พึงปรารถนา (desirable image) เพ่ือ

สรา้งภาพลกัษณใ์หแ้ก่สินคา้ (4) นวตักรรมทางดา้นเทคโนโลยี (technological innovation) เป็น

ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี สามารถใชเ้ป็นส่วนสาํคญัของขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเพ่ือสรา้ง

ขอบเขตของธุรกิจใหข้ยายกวา้งขึน้ (5) ช่ือเสียงของกิจการ (reputation) เป็นการสรา้งช่ือเสียงให้

เ ป็นท่ี รู ้จักมีความสําคัญต่อการขายสินค้า  (6) การผลิตอย่างสมํ่ า เสมอ  (manufacturing 

consistency) และมีความจาํเป็นตอ้งใหค้วามสาคญักบัการควบคมุคณุภาพกระบวนการผลิต ซึ่ง

เป็นสิ่งท่ีมีความสาคัญอย่างย่ิงต่อกิจการประเภทประกอบชิน้ส่วน (7)  เคร่ืองหมายท่ีแสดง

สถานภาพ (status symbol) เป็นสิ่งท่ีถกูซือ้มาดว้ยเหตผุลอ่ืนมากกวา่การซือ้มาใชเ้พียงอยา่งเดียว  
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 โดยทั่วไปกิจการสามารถบรรลขุอ้ไดเ้ปรียบดา้นความแตกตา่งไดจ้าก (1) การมีสินคา้และ

บริการท่ีมีคณุภาพเหนือกว่าคูแ่ข่งขนั ทัง้คณุภาพการใชง้าน ความคงทนถาวร มีอายกุารใชง้านท่ี

ยาวนานกว่า เป็นตน้ เน่ืองจากมีการวิจยัพฒันาหรือประดิษฐ์คิดคน้ต่าง ๆ ท่ีทาํใหไ้ดส้ินคา้และ

บริการท่ีมีคุณภาพสูงขึน้ หรือมีรูปแบบและประโยชนใ์ช้สอยมากขึน้หรือมีความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีในการใชง้านมากขึน้ เป็นตน้ (2) การมีนวตักรรมท่ีเหนือกว่า (superior innovation) 

เป็นการทาํใหเ้กิดการประดิษฐ์คิดคน้สินคา้ใหง้่ายต่อการผลิต หรือพฒันาปรบัปรุงกระบวนการ

ผลิตใหง้่ายขึน้ หรือเป็นกระบวนการท่ีสัน้ลง หรือวิจยัพฒันาหาวตัถุดิบทดแทนท่ีมีราคาถูกลงได ้

หรือมีคณุภาพท่ีเหนือกว่าเดิม กิจการก็จะมีตน้ทนุท่ีต ํ่าลงได ้ (3) การมุ่งตอบสนองความพึงพอใจ

ลกูคา้ (customer responsiveness) ในปัจจบุนัลกูคา้มีความตอ้งการ และมีความคาดหวงัสงู ใน

คุณภาพของสินคา้และบริการ และตอ้งการปรบัแต่งให้ตรงกับการของลูกคา้มากท่ีสุด และยัง

ตอ้งการความสะดวกสบาย และความรวดเร็วในการบริการ ถ้ากิจการใดสามารถตอบสนองได้

ดีกว่า ย่อมเป็นความแตกต่างท่ีมีคณุค่าในสายตาลูกคา้ สรา้งความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ไดม้าก

ท่ีสดุ 

สรุปไดว้่าการสรา้งความแตกต่าง เป็นกลยทุธใ์นการสรา้งความแตกตา่งในตวัผลิตภัณฑ์

หรือบริการใหมี้เอกลกัษณพ์ิเศษแตกต่างไปจากคู่แข่งขนัรายอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

เพ่ือใหเ้กิดคณุค่าท่ีสูงขึน้กับลูกคา้ และความแตกตา่งนีท้าํใหผู้ซื้อ้อยากใชส้ินคา้นัน้ และยินดีจะ

จา่ยซือ้สินคา้ในราคาท่ีสงูกว่าสินคา้อ่ืน บรษัิทท่ีประสบความสาํเร็จในการสรา้งกลยทุธส์รา้งความ

แตกตา่งในการแข่งขนั จะเป็นบริษัทท่ีมีเกราะกาํบงัท่ีมั่นคงในการปะทะกับแรงผลกัดนัทัง้หา้ของ

อตุสาหกรรม ความแตกต่างดงักลา่วจะทาํใหลู้กคา้มีความจงรกัภักดีตอ่บริษัทมากขึน้ และทาํให้

ลกูคา้ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นราคานอ้ยลง ส่งผลใหบ้ริษัทสามารถแข่งขนักบัคูแ่ขง่รายอ่ืน ๆ 

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ความจงรกัภกัดีของลกูคา้ท่ีมีตอ่บริษัทและความแตกตา่งท่ีเป็นเอกลกัษณ์

จะเป็นอปุสรรคสาํคญัท่ีจะทาํใหคู้แ่ขง่ขนัหนา้ใหมเ่ขา้สูอ่ตุสาหกรรมไดอ้ยากขึน้ 

2. การเป็นผู้นําด้านต้นทุน (Cost Leadership) เป็นกลยุทธ์นีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือให้

ธุรกิจมีประสิทธิผลดา้นตน้ทุนสูงสุด และเพ่ือใหเ้กิดข้อไดเ้ปรียบดา้นตน้ทุน กลยุทธ์นีมี้การใช้

ตน้ทุนตํ่าเม่ือเทียบกับคู่แข่งขัน  แต่อาจจะไม่ใช่ตน้ทุนท่ีต่าท่ีสุด เพ่ือใหเ้กิดความเป็นผูน้าํดา้น

ตน้ทนุผูบ้ริหารจะตอ้งรกัษาลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบรกิารท่ีสาคญัท่ีผูซื้อ้ตอ้งการ ผูน้าํดา้นตน้ทุน

จะไดร้บัประโยชนจ์ากกาไรท่ีเหนือกว่า โดยมีทางเลือก 2 ประการ คือ การใชต้น้ทุนท่ีต ํ่า ทาํให้

สามารถตัง้ราคาไดต้่ากว่าคู่แข่งขนั และจูงใจผูซื้อ้ท่ีอ่อนไหวต่อราคาใหซื้อ้สินคา้เพิ่มขึน้ ซึ่งจะ

นาํไปสูก่ารเพิ่มกาํไร และการลดราคาสินคา้ลงทัง้ของบริษัทและคูแ่ข่งขนั จะทาํใหส้ว่นครองตลาด
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เท่าเดิม แตท่าํใหก้าํไรต่อหน่วยสูงขึน้ เน่ืองจากตน้ทุนต่อหน่วยลดลง และทาํใหธุ้รกิจไดร้บักาํไร

รวมจากการลงทนุสงูขึน้  

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับการแสวงหาตน้ทุนท่ีต ํ่า ไดแ้ก่ (1) การประหยดัหรือไม่ประหยดัจาก

ขนาดการผลิต เป็นการประหยดัจากขนาดการผลิต จะเกิดขึน้เม่ือมีการผลิตในปริมาณมากขึน้ ทาํ

ใหต้น้ทนุตอ่หน่วยลดลง หรือการประหยดัจากการจดัซือ้ การโฆษณา เป็นตน้  (2) ผลกระทบจาก

การเรียนรูแ้ละประสบการณ ์เป็นการกระทากิจกรรมใด ๆ ก็ตามจะลดลงเน่ืองจากเกิดการประหยดั

จากประสบการณใ์นการทางานและเกิดการเรียนรู ้(3)  ตน้ทนุของปัจจยันาํเขา้ซึ่งเป็นทรพัยากรท่ี

สาคญั ในกิจกรรมเครือขา่ยการสรา้งคณุคา่ จะเก่ียวขอ้งกบัปัจจยันาํเขา้ ซึ่งเป็นทรพัยากรท่ีสาํคญั 

ท่ีคู่แข่งแต่ละรายจะใชต้น้ทุนท่ีแตกต่างกัน ตน้ทุนท่ีสาํคญัไดแ้ก่ แรงงาน วตัถุดิบ ปัจจยัการผลิต 

เป็นตน้  (3) ความเช่ือมโยงในกิจกรรมอ่ืน ๆ ในเครือข่ายการสรา้งคุณค่าในอุตสาหกรรม เม่ือ

ตน้ทนุของกิจกรรมหนึ่งไดร้บัผลกระทบจากกิจกรรมอ่ืน ตน้ทนุก็จะสามารถลดลงได ้ถา้มีกิจกรรม

ท่ีมีความรว่มมือกนัและการประสานงานท่ีดี ตวัอย่างเช่น ตน้ทนุในการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ เป็น

ตน้ (4) การใช้โอกาสจากหน่วยธุรกิจภายในองคก์รร่วมกัน สายผลิตภัณฑห์รือหน่วยธุรกิจท่ี

แตกต่างกนัจะสามารถใชร้ะบบกระบวนการสั่งซือ้ หน่วยงานขายตลอดจนใชค้ลงัสินคา้และสิ่ง

อาํนวยความสะดวกในการจดัจาหน่ายรว่มกนัได ้ปัจจัยเหล่านีถื้อว่าทาใหเ้กิดการลดตน้ทุนให้

ต ํ่าลงได ้ (5) ผลประโยชนจ์ากการรวมตวัในแนวดิ่ง เป็นการรวมกิจกรรมกบัผูข้าย ปัจจยัการผลิต

และคนกลางในช่องทาง ทาํใหเ้กิดอานาจการตอ่รอง และทาํใหป้ระหยดัตน้ทนุในการผลิตและการ

จดัจาํหนา่ยได ้ (6) เง่ือนไขดา้นเวลาซึ่งมีความสมัพนัธก์บัขอ้ไดเ้ปรียบและขอ้เสียเปรียบในการเขา้

สูต่ลาดก่อนคูแ่ขง่ขนั ในบางครัง้สินคา้ท่ีเป็นตราสินคา้แรกท่ีเขา้สู่ตลาดจะสามารถสรา้งและรกัษา

ช่ือตราสินคา้ดว้ยตน้ทุนท่ีต ํ่ากว่าคู่แข่งขนัท่ีเขา้มาทีหลงั (7) การใชป้ระโยชนจ์ากสมรรถภาพใน

การผลิต การใชป้ระโยชนจ์ากสมรรถภาพในการผลิตย่ิงมากเท่าใด ก็ย่ิงทาํใหต้น้ทุนตน้ทุนต่อ

หนว่ยลดลงมากเทา่นัน้   

การบรรลุขอ้ไดเ้ปรียบทางดา้นตน้ทุนตํ่า เป็นการบริหารจัดการในทุกดา้น มิใช่ในดา้น

ตน้ทุนการผลิตเท่านัน้ การท่ีจะบรรลุขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขันเร่ืองตน้ทุนต่าไดน้ัน้ โดยทั่วไป

กิจการจะตอ้งมีการบริหารและการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าคูแ่ข่งขนั  และการมี

สินคา้และบริการท่ีมีคณุภาพเหนือกว่า การประดิษฐ์คิดคน้สินคา้ใหง้่ายตอ่การผลิต หรือพฒันา

ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ง่ายขึน้ หรือเป็นกระบวนการท่ีสั้นลง หรือวิจัยพัฒนาหาวัตถุดิบ

ทดแทนท่ีมีราคาถกูลงได ้หรือมีคณุภาพท่ีเหนือกว่าเดิม กิจการก็จะมีตน้ทนุท่ีต ํ่าลงได ้นอกจากนี ้

ทางเลือกกลยุทธแ์ละการตดัสินใจในการดาํเนินงาน ตน้ทุนของบริษัทจะเพิ่มขึน้หรือลดลงขึน้อยู่
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กับการตัดสินใจในการดาํเนินงาน เช่น  จาํนวนผลิตภัณฑ์หรือความหลากหลายท่ีนาํเสนอ  

ลกัษณะการดาเนินงานและคณุภาพของผลิตภณัฑท่ี์มากขึน้หรือนอ้ยลง  คา่จา้งและผลประโยชน์

สาํหรบัพนกังานเม่ือเปรียบเทียบกบัคูแ่ขง่ในอตุสาหกรรมเดียวกนั  จาํนวนชอ่งทางการจดัจาหน่าย

ท่ีใชใ้นการกระจายผลิตภัณฑ ์ระยะเวลาในการขนส่งสินคา้ไปยงัลกูคา้ และการใชส้ิ่งจงูใจท่ีมาก

ขึน้หรือนอ้ยกวา่คูแ่ขง่ขนั  คา่ตอบแทนท่ีจงูใจพนกังาน  และคณุสมบตัขิองวตัถดุบิ เป็นตน้   

3. การมีน วัตกรรมเทคโนโลยีและการ จัดการ (Technology and Process 

Innovation) การมีนวตักรรมเทคโนโลยีและการจดัการเป็นความสามารถในการเปล่ียนความรูแ้ละ

ความคิดท่ีนาํไปสู่ผลิตภัณฑใ์หม่ กระบวนการ และระบบท่ีเป็นประโยชนต์่อองคก์รอันนาํไปสู่

ความสามารถหลักในการจัดการองคก์ร อีกทัง้ถา้องคก์รมีความสามารถดา้นนวัตกรรมท่ีดีจะมี

ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือใหบ้รรลปุระสิทธิภาพของงานในระดบัท่ีสงูขึน้ได ้

(Alvarez และ Barney., 2001)  ซึ่งแนวคิดนวตักรรมเป็นการนาํเสนอความคิดและวิธีการเก่ียวกบั

การพฒันาสินคา้หรือบริการในรูปแบบใหม่  ซึ่งตอ้งใชก้ารริเริ่มสรา้งสรรค ์ความคิดใหม่ รวมถึง

ความคิดท่ีแตกตา่งเพ่ือนาํไปสู่นวตักรรมใหม่ในสินคา้และบริการ อีกทัง้ยงัหมายถึงความสามารถ

และทกัษะท่ีจาํเป็นในการเรียนรูข้ององคก์รหรือธุรกิจในการดาํเนินการดว้ยวิธีการปฏิบตัิใหม่ ๆ 

(Morgan and Berthon, 2008)  ส่วนความสามารถในการบรูณาการทางเทคโนโลยี (Technology 

Integration Ability) เป็นการบูรณาการเทคโนโลยีกับประสิทธิภาพทางธุรกิจท่ีทําให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร เช่น ผลการดาํเนินงานใหม่ มาตรฐานของคุณภาพ 

การปรบัเปล่ียนของอปุทาน  รูปแบบความสามารถทางการตลาด และการประชาสมัพนัธท่ี์ทาํให้

เกิดโอกาสในการนาํเสนอบรกิารใหต้รงกบัความตอ้งการลกูคา้ (Leonard, 2008)  

นวตักรรมสินคา้หรือบริการ และกระบวนการจึงเป็นวิธีการท่ีนาํไปสู่การสรา้งบริการใหม่ 

อีกทัง้ยังเป็นสิ่งบ่งบอกถึงการพัฒนาท่ีสัมฤทธ์ิผลของสินคา้หรือบริการใหม่ กระบวนการใหม่ 

กิจกรรมใหม่ท่ีตอ้งอยู่ภายใตก้ารแกไ้ขและการพฒันา และยงัชีใ้หเ้ห็นว่าธุรกิจควรท่ีจะปรับปรุง

กระบวนการบริการ และผลิตภณัฑบ์ริการโดยการใชค้วามคิดใหม่ ๆ และทกัษะใหม่ ๆ เพ่ือใหเ้ห็น

ถึงความกา้วหนา้ของงานบริการในการตอบสนองตอ่ความพงึพอใจของลกูคา้ (Drejer, 2004) โดย

นวตักรรมเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัสาหรบัธุรกิจท่ีจะนาํไปสู่การสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

ซึ่งธุรกิจจาํเป็นตอ้งใชใ้นการสรา้งสรรคบ์รกิารใหม ่ๆ (Janssen et al. 2014) ดงันัน้การมีนวตักรรม

เทคโนโลยีและการจัดการจึงเป็นความสามารถในการประยุกตใ์ชค้วามรูจ้ากทรพัยากรต่าง ๆ 

ร่วมกันเพ่ือสรา้งสรรคบ์ริการ กระบวนการ และระบบในรูปแบบท่ีแปลกใหม่ เน่ืองจากลูกคา้มี

ความคาดหวงัสงูตอ่คณุภาพของสินคา้หรือบรกิารท่ีสงูขึน้ (Atuahene - Gima., 2005)  
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การมีนวตักรรมเทคโนโลยีและการจดัการจะเป็นประโยชนแ์ละสามารถท่ีส่งผลโดยตรงไป

ยงัผลการดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นพฒันาสินคา้ กระบวนการผลิต และประสิทธิภาพในการ

เอือ้อาํนวยตอ่การปฏิบตัิการและกระบวนผลิตสินคา้ ดา้นโลจิสติกส ์และ/หรือ เพิ่มขนาดการผลิต 

เป็นการปรบัปรุงดา้นคณุภาพสินคา้ การเพิ่มคณุลกัษณะและคณุคา่ของสินคา้และบริการ (Porter, 

1980; 1985) โดยถูกนาํมาใชเ้ป็นกลยุทธใ์นการใชท้รพัยากรเพ่ือใหบ้รรลคุวามไดเ้ปรียบในการ

แข่งขนัในอตุสาหกรรมอย่างมีนัยสาํคญั ทัง้นีก้ารบูรณาการดา้นความสามารถของเทคโนโลยีท่ี

เพิ่มขึน้มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกตอ่คณุภาพสินคา้และผลดาํเนินงาน การบรูณาการนวตักรรมใหม่

ในผลิตภณัฑ ์และกระบวนการมีอิทธิพลตอ่ความสามารถในการแข่งขนัผา่นทางความสามารถใน

การผลิต (Teece et al., 1997)  การบรูณาการเทคโนโลยีมาประยกุตใ์ชใ้หมี้ความสมัพนัธโ์ดยตรง

ตอ่ประสิทธิภาพความสามารถในการผลิตสินคา้ โดยพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ขา้ถึงขอ้มลูประกอบ

กับการตัดสินใจในการทาํงาน ลดรอบเวลาในการผลิต ลดการส่ือสารน้อยลง ช่วยในการวาง

แผนการทาํงาน ช่วยใหมี้ความสะดวก ช่วยลดขัน้ตอนการทาํงาน ส่งผลทาํใหขี้ดความสามารถใน

การแขง่ขนัขององคก์รเพิ่มขึน้นาํไปสูค่วามไดเ้ปรียบในการแขง่ขนั 

จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับความสามารถในการแข่งขนั จึงสรุปเนือ้หาสาํคญัได้

ว่าความสามารถในการแขง่ขนั เป็นแนวความคิดทางเศรษฐศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการทาํธุรกิจ อนั

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและการแข่งขนัอย่างรุนแรงในโลกาภิวตันท่ี์เกิดขึน้ ทาํให้

กลไกของตลาดนัน้ซบัซอ้นและมีความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึน้เป็นอย่างมาก โดยจะส่งผลใหค้วาม

ตอ้งการของลกูคา้เปล่ียนแปลงไป มีความคาดหวงัในสินคา้และบริการท่ีมีความใหม ่มีคณุคา่และ

คุณภาพท่ีสูงขึน้ (Eisenhardt & Martin, 2000; Ukenna, 2010)  สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์

ของ  Eisenhardt and Martin (2000) ว่ าความได้เป รียบทางการแข่ งขันขึ ้นอยู่ กับการใช้

ความสามารถเชิงพลวตัในการสรา้งสมรรถนะขององคก์รใหมี้ลกัษณะเฉพาะท่ีจะนาํองคก์รไปสู่

ความไดเ้ปรียบ การพฒันาความสามารถหลกัของบุคลากรในองคก์รจะทาํใหเ้ห็นคณุค่าและนาํ

ความรูม้าประยกุตใ์ช ้ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน และสรา้งโอกาสในผลิตภณัฑใ์หม่อย่าง

ตอ่เน่ือง โดยจะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขนัดา้นการสรา้งความแตกต่างและนวตักรรม

ใหม่  (Chatterji & Patro, 2014; Protogerou, et al., 2011; Wilden & Gudergan, 2015) แล ะ

งานวิจยัของ Chien และ Tsai (2012) ท่ีพบว่าความสามารถเชิงพลวตัจากการใชท้รพัยากรของ

องคก์รจะมีอิทธิพลทางบวกตอ่ผลการดาํเนินงานและสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแขง่ขนั 

ดงันัน้ การศกึษาครัง้นี ้ในการประเมินความสามารถในการแข่งขนั ผูวิ้จยัไดใ้ชแ้นวคิดกล

ยุทธก์ารแข่งขนัของ Porter (1985) กล่าวไวว้่าความสามารถในการแข่งขนัเป็นสิ่งท่ีองคก์รสรา้ง
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ตาํแหน่งความไดเ้ปรียบอยู่เหนือคู่แข่ง ท่ีมีความสมัพนัธก์ับความสาํเร็จในการดาํเนินงานขององคก์ร

ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ การสรา้งความแตกตา่ง การเป็นผูน้าํดา้นตน้ทนุ และนวตักรรมเทคโนโลยี

และกระบวนการ  ซึ่งจะทาํให้เกิดการตอบสนองอย่างรวดเร็ว  ดังนั้นในการท่ีจะรักษาสถานะ

ความสามารถในการแข่งขนัไวไ้ดน้ัน้ องคก์รจะตอ้งมีความชดัเจนในกลยุทธก์ารรกัษาฐานลูกคา้

และการหาลกูคา้เพิ่มเติม โดยองคก์รจะตอ้งทราบถึงจดุแข็งท่ีจะสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

เหนือคูแ่ขง่ขนั  

 

2.5 การพัฒนาแบบจาํลองสมการโครงสร้างเชิงเหตุของความสามารถ

ในการแข่งขัน   

 การทบทวนวรรณกรรมในสว่นนี ้มีจดุมุ่งหมายเพ่ือคน้หาองคค์วามรูเ้ก่ียวกบัศกัยภาพทนุ

มนุษย์ ความสามารถเชิงพลวัต และความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจใน

อุตสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย เพ่ือนาํมาใชใ้นการพฒันาแบบจาํลองสมการโครงสรา้งเชิงเหตุของ

ศกัยภาพทนุมนษุย ์และความสามารถเชิงพลวตัของผูป้ระกอบการธุรกิจในอตุสาหกรรมซอฟตแ์วร์

ไทย เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถการแขง่ขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีดงันี ้

2.5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพทุนมนุษยแ์ละความสามารถเชิง

พลวัต 

ความสามารถเชิงพลวตัเป็นความสามารถขององคก์ร ในการรว่มกนัตอบสนองต่อสภาพ

การเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว (Teece et al., 1997; Eisenhardt & Martin, 

2000) มมุมองความสามารถเชิงพลวตั คือสว่นขยายของมมุมองท่ีใชท้รพัยากร (RBV) เพ่ืออธิบาย

ว่าองค์กรมีทรัพยากรท่ีมีคุณค่าเพ่ือให้บรรลุข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน อย่างไรก็ตามใน

สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง การรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน  องคก์รจาํเป็นต้อง

กาํหนดคา่ทรพัยากรของตนใหเ้ป็นความสามารถเชิงพลวตั แนวคดิของความสามารถเชิงพลวตัจะ

ไดร้ับตรวจสอบอย่างละเอียด เพ่ือพิจารณาว่าจะนาํไปสู่การสรา้งความแตกต่างและผลการ

ปฏิบตัิงานท่ีมีประสิทธิภาพหรือไม่ (Zott, 2003) องคก์รจาํเป็นตอ้งกาํหนดคา่ทรพัยากรของตนให้

เป็นความสามารถเชิงพลวตั เพ่ือใหบ้รรลคุวามไดเ้ปรียบในการแขง่ขนั   

การสรา้งความสามารถเชิงพลวตั องคก์รตอ้งเนน้การพฒันาทุนปัญญา ท่ีเป็นสมรรถนะ

ความสามารถหลกัทัง้ความรูท้กัษะท่ีสะสมมาจากการปฏิบตัิงาน และความรูท่ี้ฝังในแตล่ะบุคคล  

ซึ่งทรพัยากรความรูจ้ะเป็นยทุธศาสตรท่ี์สาํคญัท่ีจะเอือ้ตอ่การแข่งขนั การวิจยัก่อนหนา้นีชี้ใ้หเ้ห็น
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ว่าทรพัยากรความรูน้าํไปสู่การพฒันาขีดความสามารถเชิงพลวตั  การเรียนรูคื้อกระบวนการของ

การใชท้รพัยากรความรูเ้หล่านี ้การเรียนรูเ้ป็นกลไกการปรบัปรุงความสามารถเชิงพลวตั และให้

เป็นความรู้ และทักษะความชาํนาญท่ีสะสมเป็นสมรรถะหลักท่ีสาํคัญ (Zott, 2003; Zollo & 

Winter, 2002) จากงานวิจยัดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่าการพฒันาทรพัยากรความรูมี้ความสัมพันธ์

เชิงบวกตอ่ความสามารถเชิงพลวตั  องคก์รจะไดร้บัความรู ้และคอ่ยๆซมึซบั และนาํไปปรบัเปล่ียน 

รวมทัง้นาํไปใชเ้พ่ือหาประโยชน ์โดยผลิตหรือพฒันาผลิตภัณฑใ์หม่ๆ สู่ตลาด รวมทัง้การกาํหนด

กลยทุธม์ุง่เนน้ดา้นนวตักรรม รวมทัง้พฤตกิรรมและกระบวนการในการสรา้งสรรคน์วตักรรม  

การพัฒนาความสามารถเชิงพลวัต องคก์รควรมุ่งเน้นไปท่ีการพัฒนาศักยภาพของ

ทรพัยากรมนษุย ์ หรือทนุมนษุยท่ี์มีการผสานทัง้ทนุทางปัญญา ทนุเครือขา่ยความสมัพนัธ ์และทนุ

อารมณ ์รว่มกนัอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือใหไ้ดเ้ปรียบในการแข่งขนัภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง

ไป ซึ่ งการเป็นพลวัตหมายถึงความสามารถในการสร้างสมรรถนะใหม่ ท่ีสอดคล้องกับ

สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป  ส่วนการพฒันาความสามารถ จะเนน้ท่ีการปรบัตวั   บรูณาการ 

และการปรบัสมรรถนะหลกัทรพัยากรขององคก์รเพ่ือตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและ

ภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงไป (Teece et al., 1997)  การวิจัยของ Prieto and Easterby-Smith 

(2006) พบว่าความสามารถเชิงพลวัตมีความสัมพันธ์การพัฒนาทรัพยากรความรู้ในองคก์ร  

Verona and Ravasi (2003) ระบุว่าความสามารถเชิงพลวตั ประกอบดว้ยการสรา้ง การไดร้บั 

การบูรณาการและการปรับใช้ทรัพยากรความรู้  เช่นเดียวกับ Wang et al. (2007) ระบุว่า

ความสามารถเชิงพลวตับนพืน้ฐานของความรูป้ระกอบดว้ยการดดูซบัความรู ้ ความสามารถใน

การดดูซึมความรู ้(knowledge absorption)  การสรา้งความรู ้(knowledge creation) การจดัเก็บ

ความรู ้(knowledge storage)  และการประยุกตใ์ชค้วามรู ้(knowledge application) ทรพัยากร

ความรูส้ามารถอาํนวยความสะดวกในการการบรูณาการและเพิ่มมลูคา่ใหแ้ก่ทรพัยากรความรู ้ซึ่ง

จะทาํใหส้ามารถสรา้งขอ้ไดเ้ปรียบ ในการแข่งขนัได ้(Prieto & Easterby-Smith, 2006) แสดงให้

เห็นถึงความสามารถเชิงพลวตัเกิดจากความสามารถในการจดัการความรูเ้ชิงพลวตั  จึงสามารถ

สรา้ง  จดัเก็บ  และใชท้รพัยากรความรูเ้พ่ือตอบสนองตอ่การเปล่ียนแปลงสิ่งแวดลอ้ม   

การเรียนรูใ้นองคก์ร (organizational learning) เป็นกระบวนการในการสาํรวจทรพัยากร

ความรูใ้หม่ ๆ และการแลกเปล่ียนประสบการณข์องพนกังานกับการปฏิบตัิงานขององคก์ร  การ

เรียนรูใ้นองคก์รควรมีการทาํเป็นกิจวัตรประจาํวัน (Levitt & March, 1988) ตวัอย่างเช่น มีการ

ปฏิบตัซิ ํา้ ๆ ในกระบวนการเรียนรูท่ี้ช่วยใหอ้งคก์รจดจาํการปฏิบตัินัน้ กิจวตัร (Argote, 1990) โดย

ท่ีกลไกการเรียนรูแ้สดงใหเ้ห็นว่า องคก์รสามารถสรา้งปฏิบต้ิกิจกรรมการเรียนรูไ้ด ้ซึ่งลกัษณะของ
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กิจกรรมการเรียนรูเ้สามารถชว่ยสมาชิกขององคก์รในการรวบรวมและใชท้รพัยากรความรูไ้ดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่จากความรูเ้ดิม เป็นการพฒันาพฤติกรรม

ส่วนบุคคลใหมี้การเปล่ียนแปลงเพ่ือการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มไดอ้ย่าง

รวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Popper & Lipshitz, 1998; Slater & Narver, 

1995)  เช่นเดียวกบั Zott (2003) ชีใ้หเ้ห็นว่ากลไกการเรียนรูจ้ะนาํไปสู่การพฒันาความสามารถ

เชิงพลวตั โดยการสะสมประสบการณ ์การเช่ือมต่อความรู ้และการกระจายความรูท้ั่วทัง้องคก์ร 

และ Eisenhardt & Martin (2000) พบว่ากลไกการปรบัปรุงความสามารถเชิงพลวัตโดยวิธีการ

ปฏิบตัซิ ํา้  เรียนรูค้วามผิดพลาด และสั่งสมประสบการณก์ารเรียนรู ้  

นอกจากนี  ้Chen et al. (2009) ศึกษาเพ่ือตรวจสอบการใช้การจัดการความรู้ในการ

เสริมสรา้งขีดความสามารถแบบพลวัต พบว่าการจดัการความรูใ้นองคก์รเป็นเคร่ืองมือในการ

พฒันาการเรียนรู ้ซึ่งเป็นการพฒันาทุนทางปัญญาของบุคลากร  การจดัการความรูเ้กิดขึน้ไดท้ัง้

ภายในตวับคุคล เป็นสิ่งท่ีเห็นไดไ้ม่ชดั เป็นความรูท่ี้ไดม้าจากการปฏิบตั ิหรือความรูท่ี้ฝังลึกในตวั

บุคคล (tacit knowledge) และความรูท่ี้เกิดจากภายนอกตวับุคคลท่ีเกิดจากการเรียนรูจ้ากตาํรา 

เป็นความรูท่ี้เห็นไดช้ดั อนัไดม้าจากการวิเคราะห ์สงัเคราะห ์หรือผ่านกระบวนการพิสูจน ์หรือท่ี

เรียกว่าความรู้ชัดแจ้ง (explicit knowledge) ซึ่งความรู้ทั้งสองส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อ

ความสามารถแบบพลวัตอย่างมีนัยสาํคัญ และงานวิจัยของ Griffith et al. (2006) ได้ทาํการ

ทดสอบสิ่งท่ีเกิดขึน้ของผูป้ระกอบการในดา้นทรพัยากรความรูค้วามสมัพนัธข์องทรพัยากรความรู้

ในการตอบสนองตลาดต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ พบว่า การปรับตัวทางการบริหารของ

ผู้ประกอบการไม่ใช่เป็นการช่วยให้เกิดการสะสมความรูไ้ด้ แต่สามารถช่วยเปล่ียนแปลงให้

ทรัพยากรได้มีการปรับปรุงอยู่ เสมอ หรือมีความสามารถรองรับต่อการเปล่ียนแปลงของ

สภาพแวดลอ้มภายนอก เชน่เดียวกบัการศกึษาของ Eisenhardt & Martin (2000) พบวา่ศกัยภาพ

ทนุมนษุยข์องคนในอตุสาหกรรมซอฟตแ์วร ์อาจมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสภาวะแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง

อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี องคก์รจึงตอ้งเผชิญกบัสิ่งท่ีไม่สามารถทราบไดล้่วงหนา้ ดงันัน้การใช้

เพียงทรพัยากรและความสามารถท่ีองคก์รมีอยู่ภายใตส้ภาวะเสถียรอาจไม่เพียงพอ องคก์รและ

บุคลากรตอ้งมีศักยภาพรองรับต่อการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี  เช่นเดียวกับ

งานวิจัยของ Zahra et al. (2000) ระบุว่าการมีบุคลากรท่ีเพียบพร้อมด้วยประสบการณ์มี

ความสัมพันธเ์ชิงบวกกับการบริหารจดัการเปล่ียนแปลงและการปรบัตวัขององคก์รท่ีดีขึน้ และ

การศึกษาของ อารยา อึงไพบูลยกิ์จ (2559) ผลการวิจัยพบว่าทุนทางปัญญา นวัตกรรม และ

สภาพแวดลอ้มเชิงพลวัต มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อขีดความสามารถเชิงพลวัต นอกจากนี ้
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ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขัน ยังไดร้ับอิทธิพลทางอ้อมจาก ทุนทางปัญญา นวัตกรรม และ

สภาพแวดลอ้มเชิงพลวตั  

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธใ์นเชิงอิทธิพล

ของศกัยภาพทนุมนษุยท่ี์สง่ผลตอ่ความสามารถเชิงพลวตั  ดงันัน้ผูวิ้จยัจงึไดน้าํแนวคิดดงักล่าวมา

ใช้ในการกาํหนดสมมุติฐานการวิจัยข้อหนึ่งในครั้งนี ้ว่า บุคลากรของสถานประกอบการใน

อุตสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทยท่ีมีศกัยภาพทุนมนุษย ์จะส่งผลทาํใหมี้องคก์รมีความสามารถเชิง

พลวตั  สามารถแสดงเป็นแผนภาพประกอบแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างศกัยภาพทุนมนษุยแ์ละ

ความสามารถเชิงพลวตั  แสดงดงัภาพประกอบท่ี 2.1 ดงันี ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากผลการวิจยัดงักลา่วจงึนาํไปสูส่มมตฐิานการวิจยั ดงันี ้ 

สมมตฐิานท่ี 1 : ทนุมนษุยส์ง่อิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่ความสามารถเชิงพลวตั 

 

2.5.2 ความสัมพันธร์ะหว่างศักยภาพทุนมนุษยแ์ละความสามารถในการ

แข่งขัน 

H1 ความสามารถ
เชิงพลวัต 

ทนุทางปัญญา 

ศักยภาพ 
ทุนมนุษย ์

ทนุเครอืขา่ย
ความสมัพนัธ ์

ความสามารถ
ในการ

ครอบครอง 

ความสามารถ
ในการเรยีนรู ้

แบบไมห่ยดุน่ิง 

ความสามารถ
ในการประสาน

การทาํงาน
 

ความสามารถ
ในการยกระดบั

การทาํงาน 

ทนุทางอารมณ ์

ภาพท่ี 2.1 ความสมัพนัธร์ะหวา่งศกัยภาพทนุมนษุยแ์ละความสามารถเชิงพลวตั 
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ในสภาพเศรษฐกิจท่ีตอ้งพึ่งพาสารสนเทศความรู ้ทาํใหก้ารไดเ้ปรียบในการแขง่ขนั ขึน้อยู่

กับความสามารถในการประยุกตใ์ชค้วามรู ้สติปัญญา และความเฉลียวฉลาด คนจึงถูกมองเป็น

สินทรพัยท่ี์มีคณุคา่จาํเป็นตอ้งไดร้บัการพฒันา ถา้องคก์ารไดล้งทนุว่าจา้งพนกังานท่ีมีความรูแ้ละ

ความสามารถในการเรียนรู ้ทกัษะ ประสบการณท่ี์สะสมเอาไว ้รวมทัง้ความรูท่ี้ฝังลึกในตวับุคคล 

(tacit Knowledge) ย่อมนาํไปสู่การสร้างคุณค่าในรูปแบบต่างๆ เช่น ความไว้วางใจ ความ

น่าเช่ือถือ รวมทัง้ ความสามารถในการรบัรู ้ตระหนกัรู ้การควบคมุอารมณข์องตนเองและผู้อ่ืน 

และการพฒันาทศันคติท่ีดีตอ่ตนเองและสงัคม ผูท่ี้มีทนุมนษุยใ์นตวัท่ีสมบรูณย์่อมมีศกัยภาพและ

มีความพรอ้มท่ีจะตอบสนองตอ่สิ่งตา่ง ๆ อยา่งเหมาะสม ทาํงานไดอ้ยา่งมีผลผลิตสงู และยงัทาํให้

สามารถใชท้รพัยากรและเทคโนโลยีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอีกดว้ย 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งทนุมนษุยแ์ละความไดเ้ปรียบทางการแขง่ขนั มีงานวิจยัเชิงประจกัษ์

ในอดีตท่ีไดมี้การศึกษาอิทธิพลของทุนมนุษยท่ี์ส่งผลต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัดังเช่น

การศกึษาของ อรพรรณ มาตชว่ง (2557) พบวา่การพฒันาทนุมนษุยมี์ความสมัพนัธแ์ละผลกระทบ

เชิงบวกกับความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั เน่ืองจากกระแสการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วรุนแรง 

และไรทิ้ศทางของปัจจยัท่ีเก่ียวกบัโลกยคุโลกาภิวฒนัท์าํใหห้ลายองคก์รตอ้งปรบัตวัเพ่ือความอยู่

รอดและแข่งขันได ้หลายองคก์รจึงให้ความสาํคัญกับทุนมนุษย  ์ดว้ยการสรรหาพนักงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ พฒันาทนุมนุษยด์า้นทกัษะ ความรู ้ความสามารถและการบาํรุงรกัษาพนกังานให้

อยูก่บัองคก์ร เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งความคุม้คา่และใหผ้ลตอบแทนท่ีสงู สรา้งความไดเ้ปรียบใหก้บัองคก์ร 

โดยกลยุทธ์การพัฒนาทุนมนุษยใ์นดา้นการพฒันาความฉลาดทางอารมณมี์ความสมัพันธ์และ

ผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการดาํเนินงาน เน่ืองจากความสาํเร็จในการดาํเนินงานนัน้  

นอกจากจะขึน้อยู่กบัความรูแ้ละความสามารถของบคุลากรแลว้ ความฉลาดทางอารมณก็์ถือเป็น

ส่วนสาํคญัอีกส่วนท่ีทาํใหเ้กิดความสาํเร็จในการทาํงาน รวมทัง้ รฐันนัท ์ พงศวิ์ริทธิธร และสรุชยั  

อุตมอ่าง (2554) ไดศ้ึกษาการบริหารความไดเ้ปรียบทางการ แข่งขันเพ่ือความสาํเร็จในการ

ดาํเนินงานของธุรกิจ SME ในเขตภาคเหนือของประเทศไทยพบว่า ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั

มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการดําเนินงานของธุรกิจ ซึ่งให้

ความสาํคญัในเร่ืองของกลยุทธก์ารแข่งขนั การเป็นผูน้าํดา้นตน้ทุน การสรา้งความแตกตา่ง และ

การมุง่เนน้การนาํกลยทุธแ์ตล่ะแบบไปปฏิบตันิัน้ จะตอ้งพิจารณาปัจจยัสูค่วามสาํเรจ็ เพ่ือใหบ้รรลุ

ความมีประสิทธิผลขององคก์าร ในเร่ืองของโครงสรา้ง กลยทุธ ์ระบบ รูปแบบ ทีมงาน ทกัษะ และ

คา่นิยมรว่ม เพ่ือส่งผลตอ่ความยั่งยืนของความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัท่ีไม่สามารถปฏิบตัิซ ํา้ได้

โดยองคก์รธุรกิจอ่ืน  
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นอกจากนี ้ปัจจยัพืน้ฐานสาํคญัของการสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั คือ ความรู ้

(knowledge) ท่ีองคก์ารสรา้งขึน้ผา่นประสบการณ ์การเรียนรู ้(learning) ในสิ่งตา่งๆ ของบคุลากร

ภายในองคก์าร เพ่ือพฒันาสินคา้หรือบรกิารขององคก์ารใหมี้ความโดดเดน่ แปลกใหม ่หรือเพ่ือนาํ

ความรูต้า่งๆ มาสรา้งนวตักรรม (innovation) ใหก้บัองคก์าร ซึ่งจะทาํใหส้ิ่งท่ีองคก์ารทาํนัน้มีความ

แตกตา่งไปจากคูแ่ขง่ขนั (Weerawardena & Mavondo, 2011) งานวิจยัของ Chidi and  Shadare 

(2011) และ Pang-Lo et al. (2004) พบว่าปัจจบุนัโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะ

อยา่งย่ิงการเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยี องคก์ารสว่นใหญ่จงึใหค้วามสาํคญักบับคุลากรวา่เป็นทนุ

มนุษยท่ี์สาํคญัต่อการดาํเนินงานขององคก์าร ช่วยในการสรา้งผลกาํไรและสรา้งความพึงพอใจ

ใหก้ับลูกคา้ หุน้ส่วน และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง องคก์ารใดมีทุนมนุษยเ์ป็นจาํนวนมากย่อมมีความ

ไดเ้ปรียบเหนือองคก์ารอ่ืน ซึ่งองคก์ารสามารถเพิ่มทุนมนุษยใหเ้กิดขึน้ในองคก์ารได ้ดว้ยการ

พฒันาความรู ้ทกัษะ และทศันคติของบุคลากรอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอเพ่ือใหบุ้คลากรของ

องคก์ารมีศกัยภาพในการปฏิบตัิงาน  นาํพาองคก์ารสู่เป้าหมายท่ีไดก้าํหนด เพิ่มความสามารถ

ทางการแข่งขนั และสรา้งศกัยภาพในการรบัมือต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

รวมทั้ง Ployhart and Moilterno (2011) ไดศ้ึกษาผลลัพธ์ท่ีไดจ้ากการพฒันาทุนมนุษยใ์นมิติท่ี

หลากหลาย พบว่าทุนมนุษยคื์อความรูค้วามสามารถ ทกัษะ ทศันคติและอ่ืนๆท่ี อยู่ในตวับุคคล  

แต่ละบุคคลท่ีมีความแตกต่างกันย่อมมีทุนมนุษย์ท่ีแตกต่างกัน ซึ่งบุคลากรท่ีมีศักยภาพ 

เพียบพรอ้มดว้ยการเป็นทนุมนุษยท่ี์ดี ย่อมมีขีดความสามารถในการปฏิบตัิงานและวางแผนการ

ปฏิบตัิงานใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามหรือมากกว่าวตัถุประสงคท่ี์องคก์ารได้

กาํหนด ซึ่งอาจกล่าวไดว้่าการดาํเนินงานจะมีประสิทธิภาพไดน้ัน้เกิดจากทุนมนุษยท่ี์อยู่ในตัว

บคุลากรนัน้เอง ดงันัน้ จะเห็นไดว้่าในปัจจุบนัองคก์รส่วนใหญ่ลว้นใหค้วามสาํคญักับการพฒันา

ทุนมนุษย์  หากองค์การใดมีทุนมนุษย์ท่ีมีศักยภาพจํานวนมาก องค์การนั้นย่อมประสบ

ความสาํเร็จตามท่ีไดต้ัง้เป้าหมายไว ้ เช่นเดียวกบั Ukenna et al. (2010) ไดศ้กึษาผลกระทบของ

การพัฒนาทุนมนุษยท่ี์มีต่อประสิทธิภาพการดาํเนินงาน กรณีศึกษาธุรกิจขนาดเล็กในประเทศ

ไนจีเรีย พบว่า สภาพแวดลอ้มของธุรกิจในปจจับุนัมีการแข่งขนัท่ีสงู หลายองคก์ารตอ้งประสบกบั

ความลม้เหลวในการดาํเนินงาน ดงันัน้ องคก์ารจงึตอ้งมีการปรบัปรุงและเปล่ียนแปลงกระบวนการ

ในการดาํเนินงาน เพ่ือสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั คงความอยู่รอดและเจริญเติบโตอย่าง

ยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งสิ่งท่ีองคก์ารใหค้วามสาํคญั คือ บคุลากร เพราะบคุลากรเป็นปัจจยัสาํคญัท่ี

จะนาํพาองคก์รขบัเคล่ือนสูเ่ปา้หมายท่ีไดก้าํหนดไว ้ องคก์รในปัจจบุนัจงึไดใ้หค้วามสาํคญักับการ

พฒันาบคุลากร  
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การศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างทุนมนุษยแ์ละผลการดาํเนินงานขององคก์ร มีหลกัฐาน

เชิงประจกัษท่ี์แสดงถึงความสมัพนัธเ์ชิงบวกระหวา่งการพฒันาทนุมนษุยก์บัผลการดาํเนินงานของ

องคก์ร เช่นการศึกษาของ Ukenna et al. (2010) และ Memon,  et al. (2009) พบว่าการพัฒนา

ทุนมนุษยส์่งผลใหมี้การลดลงของการเปล่ียนงานของพนกังาน  และการเพิ่มผลผลิตของบริษัท  

และการศึกษาของ Marr, et al. (2003) สรุปได้ว่าการพัฒนาทุนทางปัญญาจะช่วยเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขนัขององคก์รและเพิ่มมูลคา่เพิ่มในองคก์ร  และทนุมนษุยข์ององคก์รมี

สองมิติคือคณุค่า และเอกลกัษณ ์ ซึ่งจะช่วยลดตน้ทุน และปรบัปรุงประสิทธิภาพการดาํเนินงาน

ขององคก์ร และทนุมนษุยท่ี์มีคณุคา่และเป็นเอกลกัษณมี์ผลการดาํเนินงานทางการเงินท่ีดีขึน้ และ

การลงทนุดา้นทนุมนษุยมี์ผลตอ่ประสิทธิภาพขององคก์ร เชน่เดียวกบัการศกึษาของ Sabar, et al. 

(2013) พบว่าการลงทุนด้านทุนมนุษย์และการวางกลยุทธ์เชิงกลยุทธ์ท่ีแข็งแกร่งจะช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพขององคก์ร 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธใ์นเชิงอิทธิพล

ของศกัยภาพทนุมนษุยท่ี์สง่ผลตอ่ความสามารถในการแขง่ขนั ดงันัน้ผูวิ้จยัจงึไดก้าํหนดสมมุติฐาน

การวิจัยข้อหนึ่งในครัง้นีว้่า บุคลากรของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทยท่ีมี

ศกัยภาพทุนมนุษย ์จะส่งผลทาํใหมี้องคก์รมีความสามารถในการแข่งขนั  สามารถแสดงเป็น

แผนภาพประกอบแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างศกัยภาพทนุมนษุยแ์ละความสามารถในการแขง่ขนั  

แสดงดงัภาพประกอบท่ี 2.2 ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากผลการวิจยัดงักลา่วจงึนาํไปสูส่มมตฐิานการวิจยั ดงันี ้ 

สมมตฐิานท่ี 2 : ทนุมนษุยส์ง่อิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่ความสามารถในการแขง่ขนั 
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ภาพท่ี 2.2 ความสมัพนัธร์ะหวา่งศกัยภาพทนุมนษุยแ์ละความสามารถในการแขง่ขนั 
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2.5.3 ความสัมพันธร์ะหว่างความสามารถเชิงพลวัตและความสามารถใน

การแข่งขัน 

ความสามารถเชิงพลวัตจึงถือเป็นสิ่งสาํคัญท่ีมีบทบาทในการจัดการด้านกลยุทธ์ให้

เหมาะสมกับองคก์รภายใตส้ภาวะการแข่งขันท่ีมีความเป็นพลวตั ซึ่งแนวคิดความสามารถเชิง

พลวัตนั้นเป็นความสามารถขององค์กรท่ีจะสร้าง  รวบรวม  เปล่ียนแปลง และบูรณาการ

ความสามารถและทรพัยากรองคก์รมีอยู่ทัง้ภายในและภายนอกใหส้ามารถตอบสนองต่อสภาวะ

แวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงได ้เป็นพฤติกรรมท่ีมุ่งเนน้การเรียนรู ้การบรูณาการ การสรา้งหรือพฒันา

พื ้นฐานทรัพยากรหรือความสามารถขององค์กรเพ่ือให้ตอบสนองต่อความเป็นพลวัตของ

สภาพแวดลอ้มและรกัษาไวซ้ึ่งความยั่งยืนของความไดเ้ปรียบทางการแขง่ขนั (Teece, 2007) 

องค์กรท่ีสามารถสร้างหรือพัฒนาความสามารถเชิงพลวัตจะส่งผลให้องค์กรมี

ความสามารถทางการแข่งขันท่ีเหนือกว่าคู่แข่ง Deeds et al. (2000) พบว่าความสามารถเชิง

พลวัต อาทิเช่น คุณภาพในตัวบุคคลด้านการวิจัยของกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพมี

ความสมัพนัธอ์ย่างมีนยัสาํคญักบัจาํนวนสินคา้ท่ีพฒันาขึน้มาใหม ่Griffith et al. (2006) กล่าวว่า 

การพัฒนาความสามารถเชิงพลวัตนําองค์กรไปสู่ผลการดําเนินงานท่ีดีกว่า  โดยพบว่า

ความสามารถเชิงพลวตัช่วยใหง้่ายตอ่องคก์รในการสรา้งผลการดาํเนินงาน โดยความสามารถเชิง

พลวตัมีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัผลการดาํเนินงาน  ซึ่งผลลพัธเ์ป็นไปในทางเดียวกบังานวิจยัของ 

Chien and Tsai (2012) ท่ีพบว่าความสามารถเชิงพลวัตจากการใช้ทรัพยากรขององคก์รจะมี

อิทธิพลทางบวกต่อผลการดาํเนินงาน ดงันัน้องคก์รตอ้งการความสามารถเชิงพลวตัเพ่ือพัฒนา

และปรับปรุงทรัพยากรและความสามารถขององคก์ร อย่างไรก็ตาม Eisenhardt and Martin 

(2000) แนะนาํว่าความไดเ้ปรียบทางการแข่งขันขึน้อยู่กับการใชค้วามสามารถเชิงพลวัตในการ

สรา้งสมรรถนะขององคก์รให้มีลักษณะเฉพาะซึ่งจะนาํองคก์รไปสู่ความไดเ้ปรียบ นอกจากนี  ้

Helfat and Peteraf (2003) กล่าวว่าความสามารถเชิงพลวัตยงัมีผลกระทบทางออ้มต่อผลลพัธ์

ขององคก์รโดยมีความสามารถเชิงปฏิบตัิงานเป็นตวัส่งผ่าน สอดคลอ้งกับผลการวิเคราะหข์อง 

Zott (2003) ยืนยันว่ามีความสัมพันธ์ทางอ้อมระหว่างความสามารถเชิงพลวัตและผลการ

ดาํเนินงาน ทัง้นีค้วามสามารถเชิงพลวตัไมส่ามารถเป็นแหลง่ของความไดเ๎ปรียบทางการแขง่ขนัได้

ดว้ยตวัมนัเอง แตค่วามสามารถเชิงพลวตันาํมาซึ่งความสาํเร็จจากผลการดาํเนินงานท่ีเหนือกว่า

โดยการผสมผสานและการเปล่ียนใหมข่องความสามารถเชิงปฏิบตักิาร (functional competence) 

ดังนั้นการสร๎างความสามารถเชิงพลวัตด้วยการปรับเปล่ียนรูปแบบของความสามารถเชิง

ปฏิบตักิาร การปฏิบตังิานประจาํตามหนา้ท่ีจะสง่ผลกระทบตอ่ผลการดาํเนินงานขององคก์ร 
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Daniel and Wilson (2003) ทําการศึกษาเพ่ือให้รู ้ว่าความสามารถเชิงพลวัตมีความ

จาํเป็นต่อการทาํ E-business โดยศึกษาจากบริษัทในสหราชอาณาจกัร พบว่า ทรพัยากรท่ีมีใน

องคก์รไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวท่ีทาํให้องคก์รสามารถดาํรงอยู่ได ้แต่องคก์รจะดาํรงอยู่ไดต้อ้งมีการ

พฒันาความสามารถอยู่เสมอ เช่นเดียวกับ Wu (2010) พบว่าเทคโนโลยีขององคก์รสามารถท่ีจะ

แปลงทรพัยากรท่ีมีใหเ้กิดประโยชนไ์ดโ้ดยผ่านความสามารถทางพลวตั และความสามารถในการ

แข่งขัน และได้วิเคราะห์เก่ียวกับทรัพยากรความสามารถเชิงพลวัต และการดาํเนินงานใน

สภาพแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผลการวิจัยพบว่าทรัพยากรมีผลต่อการ

ดาํเนินงาน  นอกจากนี ้ขอ้มลูทางเทคโนโลยีสามารถประเมินผลไดโ้ดยตรง โดยทดสอบจากความ

รวดเร็วดา้นนวัตกรรม   ความรวดเร็วในการตอบสนองตลาด ประสิทธิภาพการผลิตและความ

ยืดหยุ่นในการผลิตของบริษัท  และ Cepeda and Vera (2007) ศึกษาขอ้มูลอุตสาหกรรมด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารในสเปน ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผลของการนํา

ความสามารถแบบพลวตัมาปรบัใช ้ องคป์ระกอบของความรูท่ี้เป็นประโยชนคื์อหลกัสาํคญัของ

ความสามารถในการดาํเนินงาน  นอกจากนี ้Parida and Pemartin (2008) ศึกษาความสามารถ

ในการแข่งขนัของบรษัิทขนาดเล็ก ธุรกิจ ICT ในสวีเดนพบว่าความสามารถเชิงพลวตัมีผลกระทบ

ต่อกลยุทธ์และการดาํเนินงานของบริษัท  นอกจากนี ้Menguc and Auh (2006) ไดศ้ึกษาระดับ

การแข่งขันในแนวทางการตลาด ผลท่ีได้คือแนวทางการตลาด สามารถปรับเปล่ียนแบบ

ความสามารถเชิงพลวตัได ้เม่ือมีการปรบัปรุงโครงสรา้งใหม ่เช่น การสรา้งนวตักรรม  องคก์รท่ีมี

ความสามารถเชิงพลวตัสงูสามารถท่ีจะปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปไดร้วมทัง้

สามารถจดัสรรทรพัยากรท่ีอยูใ่หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงไปไดด้ว้ย  

นอกจากนี ้จากงานวิจยัพบวาํความสามารถเชิงพลวตัภายใตก๎ระบวนการการบูรณาการ 

การเรียนรู๎ การปรับเปล่ียนรูปแบบการทํางาน (Teece, 1997; Eisenhardt & Matin, 2000) มี

อิทธิพลทางตรงต่อความสามารถทางการแข่งขันซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับงานวิจยัของ  Wu 

(2010) ท่ีศึกษาความสามารถเชิงพลวัตภายใตร้ะดับสภาวะแวดลอ้มท่ีแตกต่างกันและพบว่า

องคก์รท่ีเผชิญกับระดบัสภาวะท่ีมีการเปล่ียนแปลงสูง องคก์รนัน้ตอ้งใชค้วามสามารถเชิงพลวตั

ภายใตก้ระบวนการการบรูณาการ การเรียนรู ้และการปรบัเปล่ียนรูปแบบการทาํงานสอดคลอ้งกับ 

Chien & Tsai (2012) และ Li & Liu (2014) ท่ีพบว่าความสามารถเชิงพลวตัมีอิทธิพลทางตรงตอ่

ความสามารถทางการแขง่ขนั อยา่งไรก็ตามจากงานวิจยัท่ีกลา่วขา้งตน้จะพบว่าความสามารถเชิง

พลวตัมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกกบัความสามารถทางการแขง่ขนั  
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องคก์รท่ีบรรลุความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั คือองคก์รท่ีสามารถปรบัปรุงประสิทธิภาพ

การดาํเนินงานในทางท่ีคูแ่ขง่ไมส่ามารถแขง่ขนัได ้และสรา้งมลูคา่ในเชิงบวกใหมี้มลูคา่เทา่กับหรือ

เกินกว่าคู่แข่งขันได ้(Tuan & Yoshi, 2010) สะทอ้นใหเ้ห็นถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีสรา้งขึน้จาก

ทรพัยากรและความสามารถขององคก์ร การพฒันาอยา่งรวดเรว็ของตลาดในปัจจบุนั ทาํใหอ้งคก์ร

ตอ้งมีการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ ในขณะท่ีผูค้า้รายใหม่ยงัคงเขา้มาในตลาดอย่างต่อเน่ือง จาก

ภาวะการแขง่ขนัในตลาดท่ีสงูขึน้ทาํใหอ้งคก์รตอ้งเพิ่มความพยายามท่ีจะรบัมือกบัสถานะการการ

แข่งขันกันในตลาด (Prunea, 2014) นอกจากนี ้งานวิจัยของ Schilke (2014) ท่ีทาํการศึกษา

เก่ียวกับคุณค่าของขีดความสามารถเชิงพลวัตต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขัน ผลการศึกษา

พบว่า ขีดความสามารถเชิงพลวัตสามารถช่วยใหเ้กิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของบริษัท 

ความสัมพันธ์ระหว่างขีดความสามารถเชิงพลวัตและความได้เปรียบทางการแข่งขันมี

ความสัมพันธ์กันในระดบัปานกลาง  รวมทัง้ งานวิจยัของ Li & Liu (2014) ท่ีศึกษาเก่ียวกับขีด

ความสามารถเชิงพลวัต พลวัตสภาพแวดล้อม และความไดเ้ปรียบในการแข่งขัน กรณีศึกษา

หลกัฐานจากประเทศจีน ผลการศกึษาพบว่า ขีดความสามารถพลวตัเป็นหนึ่งในกญุแจสาํคญัใน

การคน้หาความไดเ้ปรียบในการแขง่ขนัในการจดัการกลยทุธ ์ และงานวิจยัของ Cui & Jiao (2011) 

ท่ีศึกษาเก่ียวกับความสามารถเชิงพลวัต กลยุทธ์พันธมิตรผู้มีส่วนไดเ้สีย และความไดเ้ปรียบ

ทางการแข่งขันอย่างยั่ งยืน: หลักฐานเชิงประจักษ์ในประเทศจีน ผลการศึกษาพบว่าขีด

ความสามารถพลวตัในการคน้หาโอกาส ความสามารถในการปรบัโครงสรา้งและความสามารถ

ยืดหยุ่นเก่ียวกับเทคโนโลยีมีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญักับความไดเ้ปรียบในการแข่งขันอย่าง 

รวมทัง้ Wu (2010) ศึกษาเก่ียวกับบทบาทของพลวตัสิ่งแวดลอ้ม การประยุกตใ์ชฐ้านทรพัยากร 

และขีดความสามารถเชิงพลวตัิในตลาดท่ีผนัผวน ผลการศกึษาพบว่า ขีดความสามารถเชิงพลวตั

มีความสมัพนัธท์างบวกตอ่ความไดเ้ปรียบทางการแขง่ขนัของบรษัิท 

นอกจากนี ้การศึกษาของอารยา อึงไพบูลยกิ์จ (2559) เร่ืองปัจจัยเหตุและผลของขีด

ความสามารถเชิงพลวตัของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธุรกิจการขนส่ง ในประเทศไทย 

ผลการวิจยัพบว่าขีดความสามารถเชิงพลวตัมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความไดเ้ปรียบทางการ

แข่งขนั และการศึกษาของธีรศกัดิ์ กัญจนพงศ ์(2554) ศกึษาเร่ืองผลกระทบของสภาพแวดล้อม

ทางธุรกิจและกลยทุธด์า้นการแข่งขนัตอ่การรบันวตักรรมดา้นเทคโนโลยีในองคก์รในประเทศไทย 

จากขอ้มลูจากการสาํรวจสถานประกอบการอุตสาหกรรม 180 แห่งในประเทศไทย อธิบายว่ากล

ยทุธด์า้นการแขง่ขนั ไดแ้ก่ กลยทุธก์ารสรา้งความแตกตา่ง (differentiation strategy) และกลยทุธ์

การเป็นผูน้าํดา้นตน้ทนุตํ่า (cost leadership strategy) เป็นตวัแปรแทรกกลาง (mediate) ระหวา่ง
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อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ท่ีประกอบดว้ย สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอย่างเป็น

พลวัต  (environmental dynamism) และสภาพแวดล้อมท่ีเน้นการแข่งขัน (environmental 

competitiveness) ท่ีมีต่อการตดัสินใจรบันวัตกรรมดา้นเทคโนโลยี อนัประกอบดว้ย เทคโนโลยี

ด้านการออกแบบ (design technologies) และเทคโนโลยีด้านการผลิต (manufacturing 

technologies) ผลการวิจยัชีว้่า สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอย่างเป็นพลวตัมีความสมัพนัธเ์ชิง

บวกกบักลยทุธก์ารสรา้งความแตกต่าง ในขณะท่ีสภาพแวดลอ้มท่ีเนน้การแข่งขนัมีความสมัพนัธ์

เชิงบวกกับกลยุทธก์ารเป็นผูน้าํดา้นตน้ทุนตํ่า ทัง้นีส้าํหรบัความสมัพนัธร์ะหว่างกลยุทธด์า้นการ

แขง่ขนั และการรบันวตักรรมดา้นเทคโนโลยีเขา้มาสูอ่งคก์รไมมี่ความสมัพนัธก์นั 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธใ์นเชิงอิทธิพล

ของศกัยภาพทนุมนษุยท่ี์สง่ผลตอ่ความสามารถเชิงพลวตั  ดงันัน้ผูวิ้จยัจงึไดน้าํแนวคิดดงักล่าวมา

ใช้ในการกาํหนดสมมุติฐานการวิจัยข้อหนึ่งในครัง้นี ้ว่า สถานประกอบการในอุตสาหกรรม

ซอฟตแ์วรไ์ทยท่ีมีความสามารถเชิงพลวตั จะส่งผลทาํใหมี้องคก์รมีความสามารถในการแข่งขัน    

สามารถแสดงเป็นแผนภาพประกอบแสดงความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพทุนมนุษย์และ

ความสามารถเชิงพลวตั  แสดงดงัภาพประกอบท่ี 2.3 ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากผลการวิจยัดงักลา่วจงึนาํไปสูส่มมตฐิานการวิจยั ดงันี ้ 

H3 
ความสามารถ

เชิงพลวัต 

ความสามารถ
ในการ

ครอบครอง 

ความสามารถ
ในการเรยีนรู ้

แบบไมห่ยดุน่ิง 

ความสามารถ
ในการประสาน

การทาํงาน
 

ความสามารถ
ในการยกระดบั

การทาํงาน 

ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

การสรา้งความ
แตกตา่ง 

การเป็นผูน้าํ

ตน้ทนุตํ่า 

การมี
นวตักรรม

เทคโนโลยีและ
การจดัการ 

ภาพท่ี 2.3 ความสมัพนัธร์ะหวา่งความสามารถเชิงพลวตัและความสามารถในการแขง่ขนั 
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สมมติฐานท่ี 3 : ความสามารถเชิงพลวตัส่งอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความสามารถใน

การแขง่ขนั 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

จากการทบทวนวรรณกรรมอาจสรุปไดว้า่ความสามารถของธุรกิจท่ีจะสามารถอยูร่อดและ

ประสบความสาํเรจ็ในสภาพแวดลอ้มท่ีซบัซอ้น ขึน้อยู่กบัความสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงตวัเองได้

ตลอดเวลา  ทรพัยากรขององคก์รโดยเฉพาะทนุมนษุย ์ ซึ่งเนน้ความสาํคญัของความรูแ้ละการใช้

สติปัญญาในการนาํขอ้มูลสารสนเทศทั้งหลายมาใชใ้ห้เป็นประโยชนแ์ละเกิดข้อไดเ้ปรียบแก่

องคก์ร โดยมีการประสานการดาํเนินการกบัสว่นงานอ่ืนๆ ในลกัษณะของการบรูณการความรูแ้ละ

ทักษะ ซึ่งเป็นท่ีมาของความสามารถหลัก และความสามารถหลักเป็นสิ่งท่ีทาํให้เกิดความ

ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั โดยเฉพาะความสามารถนัน้ตอ้งเป็นความสามารถในมมุมองท่ีเป็นพลวตั  

ดงันัน้ความสามารถขององคก์รจึงเป็นหวัใจสาํคญัของการไดม้าซึ่งความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัท่ี

ยั่งยืน 

จากความเป็นไปไดใ้นเชิงแนวคดิทฤษฎีท่ีกลา่วมาขา้งตน้ จงึทาํใหผู้วิ้จยัไดก้าํหนดรูปแบบ

ความสมัพนัธข์องตวัแปรท่ีทาํการศกึษาในครัง้นีไ้ว ้แสดงกรอบแนวความคดิการวิจยั “ศกัยภาพทนุ

มนษุย ์และความสามารถเชิงพลวตัของผูป้ระกอบการธุรกิจในอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย เพ่ือเพิ่ม

ขีดความสามารถการแขง่ขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”  ดงัภาพท่ี 2.4 และ 2.5  
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ศักยภาพทุนมนุษย ์

- ดา้นทนุทางปัญญา (การพฒันาการ

เรียนรู ้ทกัษะ และทศันคต)ิ  

- ทนุทางสงัคม (หรือเครือข่าย

ความสมัพนัธ)์  

  ์ ความสามารถในการแข่งขัน 

- การสรา้งความแตกตา่ง   

- การเป็นผูน้าํดา้นตน้ทนุตํ่า   

- การมีนวตักรรมดา้นเทคโนโลยี

และการจดัการ 

ความสามารถเชิงพลวัต 

- ความสามารถในการครอบครอง  

- ความสามารถในการเรียนรูแ้บบไม่

หยดุนิ่ง  

- ความสามารถในการประสานการ

ทาํงานรว่มกนั  

- ความสามารถในการยกระดบัการ

 

ภาพท่ี 2.4  กรอบแนวความคิดการวิจยั  
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สมมตฐิานการวจิัย 

ในการวิจยัครัง้นี ้ มีวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 ท่ีจะตอ้งดาํเนินการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 

ตามกรอบแนวคิดของการวิจัยว่า แบบจาํลองสมมติฐานโครงสรา้งเชิงสาเหตุของศกัยภาพทุน

มนุษย ์และความสามารถเชิงพลวตั ของผูป้ระกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย เพ่ือ

เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีความสอดคลอ้งกับขอ้มูลเชิง

ประจกัษ ์ดงัภาพประกอบ 2.5 โดยใชโ้ปรแกรม Lisrel ทัง้นีจ้ากการพิจารณาค่าสถิติทดสอบแลว้ 

พบว่าแบบจาํลองมีคา่สถิติท่ีผ่านเกณฑค์่าสถิติทดสอบแลว้  ผูวิ้จยัจึงตดัสินใจนาํคา่พารามิเตอร์

ต่างๆ ในแบบจําลองปรับแก้เพ่ือนําเป็นข้อมูลสําหรับการทดสอบสมมติฐานและอภิปราย

ผลการวิจยัตอ่ไป  โดยผูวิ้จยัไดก้าํหนดสมมตฐิานการวิจยัไวว้า่  

H2 

H1 
ทนุทางปัญญา 

ความสามารถ
เชิงพลวัต 

H3 
ศักยภาพ 
ทุนมนุษย ์

ทนุเครอืขา่ย
ความสมัพนัธ ์

ทนุทางอารมณ ์

ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ความสามารถ
ในการ

ครอบครอง 

ความสามารถ
ในการเรยีนรู ้

แบบไมห่ยดุน่ิง 

ความสามารถ
ในการประสาน

การทาํงาน

ความสามารถ
ในการ

ยกระดบัการ

การสรา้งความ
แตกตา่ง 

การเป็นผูน้าํ
ตน้ทนุตํ่า 

การมีนวตักรรมเทคโนโลยี
และการจดัการ 

ภาพท่ี 2.5  กรอบแนวความคิดแบบจาํลองสมการโครงสรา้งเชิงเหต ุ
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สมมติฐานการวิจัยท่ี  1 (H1) ศักยภาพทุนมนุษย์  ส่งอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ

ความสามารถเชิงพลวตั 

สมมติฐานการวิจัยท่ี  2 (H2) ศักยภาพทุนมนุษย์  ส่งอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ

ความสามารถทางการแขง่ขนั 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 3 (H3) ความสามารถเชิงพลวัต ส่งอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ

ความสามารถทางการแขง่ขนั 

 โมเดลสมการโครงสร้าง 

 โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling--SEM) เป็นโมเดลท่ีแสดง

ความสมัพนัธโ์ครงสรา้งแบบเสน้ระหว่างตวัแปรทัง้หมด โดยมีการแบง่ตวัแปรออกเป็น 2 ประเภท 

คือ ตวัแปรเชิงประจกัษ ์(manifest variable) เป็นตวัแปรท่ีสามารถวดัค่าไดโ้ดยตรง จะแสดงไวใ้น

กรอบส่ีเหล่ียม และตัวแปรแฝง (latent variable) เป็นตัวแปรท่ีไม่สามารถวัดค่าไดโ้ดยตรง แต่

สามารถกาํหนดคา่ตวัแปรไดจ้ากการวดัตวัแปรเชิงประจกัษ ์จะแสดงไวใ้นกรอบวงรี ซึ่งแบง่ออกเป็น 

2 ประเภท คือ ตวัแปรแฝงภายนอก (exogenous variables) เป็นตวัแปรท่ีผูวิ้จัยไม่สนใจศึกษา

สาเหตขุองตวัแปรเหลา่นี ้ตวัแปรสาเหตขุองตวัแปรแฝงภายนอกจงึไม่ปรากฏในโมเดล และตวัแปร

แฝงภายใน (endogenous variables) เป็นตวัแปรท่ีผูวิ้จยัสนใจศึกษาว่าไดร้บัอิทธิพลจากตวัแปร

ใด ตวัแปรสาเหตขุองตวัแปรแฝงภายในจึงแสดงไวใ้นโมเดลอย่างชดัเจน (สชุาติ ประสิทธ์ิรฐัสินธุ,์ 

กรรณิการ ์ สเุกษม, โศภิต  ผอ่งเสรี และถนอมรตัน ์ ประสิทธิเมธ, 2549) 

 จากกรอบแนวความคิดและสมมติฐานการวิจยั ผูวิ้จยัไดน้าํมาเขียนในรูปแบบจาํลองสมการ

โครงสรา้งของปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสแ์ละผลสาํเร็จของพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส ์ในรูปของโมเดลลิสเรล (Linear Structure Relationship Model--LISREL Model) จาก

ภาพ 2 แสดงใหเ้ห็นตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบดว้ย ตวัแปรแฝง 3 ตัวแปร เป็นตัวแปรแฝง

ภายนอก 1 ตวัแปร และตวัแปรแฝงภายใน 2 ตวัแปร และกลุ่มตวัแปรเชิงประจกัษ ์ซึ่งเป็นตวับ่งชี ้

ของตวัแปรแฝงนัน้ โดยมีรายละเอียดตวัแปรและช่ือย่อ ดงันี ้

 1. ศกัยภาพทนุมนษุย ์(HUMCAP) เป็นตวัแปรแฝงภายนอกประกอบดว้ย ตวัแปรเชิง

ประจกัษ ์3 ตวัแปร ไดแ้ก่  

  1.1 ทนุทางปัญญา (HC1) 

  1.2 ทนุทางสงัคม (HC2) 

  1.3 ทนุทางอารมณ ์(HC3) 
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 3. ความสามารถเชิงพลวตั(DYNCAP) เป็นตวัแปรแฝงภายใน ประกอบดว้ยตวัแปรเชิง

ประจกัษ ์4 ตวัแปร ไดแ้ก่  

  3.1 ความสามารถในการครอบครอง (DC1) 

  3.2 ความสามารถในการเรียนรูแ้บบไมห่ยดุนิ่ง (DC2) 

  3.3 ความสามารถในการประสานการทาํงานรว่มกนั (DC3) 

  3.4 ความสามารถในการยกระดบัการทาํงาน (DC4) 

 4. ความสามารถในการแขง่ขนั (COMPET) เป็นตวัแปรแฝงภายใน ประกอบดว้ย ตวัแปร

เชิงประจกัษ ์3 ตวัแปร ไดแ้ก่  

  4.1 การสรา้งความแตกตา่ง (CP1) 

  4.2 การเป็นผูน้าํดา้นตน้ทนุตํ่า (CP2) 

  4.3 การมีนวตักรรมเทคโนโลยีและการจดัการ (CP3) 

 จากโมเดลโครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตขุองผลสาํเร็จของพาณิชย-์อิเล็กทรอนิกสใ์น

ประเทศไทย ดงัแสดงในภาพท่ี 2.5 เม่ือนาํมาเขียนเป็นแบบจาํลองสมการโครงสรา้ง ประกอบดว้ย

แบบจาํลองโครงสรา้ง (structural model) และแบบจาํลองการวดั (measurement model) จะเป็น

ดงันี ้ 

 1. แบบจาํลองโครงสร้าง (Structural Model) สมการโครงสรา้งระหวา่งตวัแปรแฝง 

ประกอบดว้ย  

  DYNCAP = ƒ (HUMCAP, error)  .................. (1.1) 

  COMPET = ƒ (HUMCAP, DYNCAP, error)  .................. (1.2) 

 2. แบบจาํลองการวัด (Measurement Model) สมการมาตรวดัตวัแปรแฝง 

ประกอบดว้ย  

  2.1 สมการมาตรวดัตวัแปรแฝงภายนอก ประกอบดว้ย 

   ชดุท่ี 1 ระหวา่งตวัแปรแฝงภายนอก HUMCAP กบัตวัแปรเชิงประจกัษ ์HC1, 

HC2 และ HC3  

   HC1 = ƒ (HUMCAP, error)  ................... (2.1) 

   HC2 = ƒ (HUMCAP, error)  ................... (2.2) 

   HC3 = ƒ (HUMCAP, error)  ................... (2.3) 
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  2.2 สมการมาตรวดัตวัแปรแฝงภายใน ประกอบดว้ย 

   ชดุท่ี 1 ระหวา่งตวัแปรแฝงภายนอก DYNCAP กบัตวัแปรเชิงประจกัษ ์DC1, 

DC2 และ DC3  

   DC1 = ƒ (DYNCAP, error)  ................... (3.1) 

   DC2 = ƒ (DYNCAP, error)  ................... (3.2) 

   DC3 = ƒ (DYNCAP, error)  ................... (3.3) 

   DC4 = ƒ (DYNCAP, error)  ................... (3.4) 

   ชดุท่ี 2 ระหวา่งตวัแปรแฝงภายใน COMPET กบัตวัแปรเชิงประจกัษ ์CP1, CP2 

และ CP3 

   CP1 = ƒ (COMPET, error)  ................... (4.1) 

   CP2 = ƒ (COMPET, error)  ................... (4.2) 

   CP3  = ƒ (E COMPET, error)  ................... (4.3) 
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