
บทที ่4 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
 

การท่ีไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูลในเชิงปริมาณ (quantitative data) ดว้ยแบบสอบถาม

แบบมาตราส่วนประมาณ ค่า 5 ระดับ  ผู้ วิจัยได้ทําการวิเคราะห์หาค่าสถิติ พื ้นฐาน 

(Descriptive Statistic) เพ่ือตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 1 และใช้เทคนิคการ

วิ เค ราะ ห์ส ม ก ารโค รงส ร้า ง  (Structural Equation Model : SEM) เพ่ื อ ต อ บ ส น อ งต่ อ

วัตถุประสงคก์ารวิจัยข้อท่ี 2  รวมทัง้การเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพ (qualitative data) ดว้ย

เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) และการสนทนากลุ่ม (focus group) เพ่ือ

ตอบสนองวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ท่ี 3 รายละเอียดของการวิเคราะหข์อ้มูลจากแหล่งขอ้มูล

ดงักลา่ว ผูวิ้จยัแบง่ออกเป็น 3 สว่นหลกัๆ ดงันี ้ 

1. การวิเคราะห์ระดับของศักยภาพทุนมนุษย์ ความสามารถเชิงพลวัต และ

ความสามารถทางการแขง่ขนัของสถานประกอบการธุรกิจในอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย  

2. การวิเคราะหค์วามสัมพันธ์เชิงสาเหตุของศกัยภาพทุนมนุษย ์ความสามารถเชิง

พลวตั และความสามารถทางการแขง่ขนัของผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย 

3. การจัดทําข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และ

ความสามารถเชิงพลวัตของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวรไ์ทย เพ่ือเพิ่มขีด

ความสามารถการแขง่ขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

 

สัญลักษณท์างสถติิทีใ่ช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 

 

M  แทน  คา่เฉล่ีย (Mean)  

S.D. แทน   คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  

r 

 

แทน   คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์พียรส์นั (Pearson product        

moment  correlation coefficient)  

R2 แทน  คา่สหสมัพนัธพ์หคุณูยกกาํลงัสอง (Squared multiple  

         correlation)  

χ2  แทน   คา่สถิตไิค – สแควร ์(Chi – square)  



 

153 
 

df แทน   องศาแหง่ความอิสระ (Degree of freedom)  

P แทน   ระดบันยัสาํคญัทางสถิต ิ

θ แทน   คา่ความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือน 

λ แทน   คา่นํา้หนกัองคป์ระกอบคะแนนมาตรฐาน 

Beta แทน   คา่สมัประสิทธ์ิถดถอยตวัแปรในรูปคะแนนมาตรฐาน 

SE แทน   คา่ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 

e แทน   คะแนนมาตรฐานของความคลาดเคล่ือนตวับง่ชี ้

t แทน   คา่อตัราสว่น t ใชท้ดสอบนยัสาํคญัทางสถิตขิองสมัประสิทธ์ิ

ถดถอย 

F แทน   คา่อตัราสว่น F ใชท้ดสอบนยัสาํคญัทางสถิตขิอง

ความสมัพนัธร์ว่มของการพยากรณ ์

MSE แทน   คา่ความคลาดเคล่ือนกาํลงัสองเฉล่ีย (Mean square error) 

GFI แทน   คา่ดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง (Goodness of fit index)   

AGFI 

 

แทน   คา่ดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งท่ีปรบัแลว้ (Adjusted 

goodness of fit index)   

RMSEA 

 

แทน   คา่ประมาณความคลาดเคล่ือนของรากกาํลงัสองเฉล่ีย  

(Root mean square error of approximation)    

SRMR 

 

แทน   คา่ดชันีของรากกาํลงัสองเฉล่ียมาตรฐานของสว่นท่ีเหลือ 

(Standardized root mean square residual)    

RMR แทน   คา่ดชันีรากท่ีสองเฉล่ียของความคลาดเคล่ือน  

(root mean square) 

CN แทน   คา่ขนาดตวัอยา่งวิกฤต ิ  

DE แทน   อิทธิพลทางตรง (direct effect)  

IE แทน   อิทธิพลทางออ้ม (indirect effect) 

TE แทน   อิทธิพลรวม (total effect) 

 

รายละเอียดของผลการวิเคราะหข์อ้มลู มีดงันี ้
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4.1 การวิเคราะห์ระดับของศักยภาพทุนมนุษย ์ความสามารถเชิง

พลวัต และความสามารถทางการแข่งขันของสถานประกอบการ

ธุรกิจในอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย  

 4.1.1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม 

การวิจัยครัง้นีด้าํเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

จากกลุ่มตัวอย่างสถานประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวรไ์ทยในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล รวม จาํนวน 300 ราย  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี ้ผู้วิจัยนาํเสนอผลการ

วิเคราะหข์้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (descriptive 

statistics) ไดแ้ก่ คา่ความถ่ี  รอ้ยละ  คา่เฉล่ีย และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน มีรายละเอียดดงันี ้

 

ตารางที ่4.1 จาํนวน และรอ้ยละจาํแนกตามขอ้มลูทั่วไปของธุรกิจ 

ข้อมูลส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

รูปแบบของธุรกิจ 
  

 
บคุคลธรรมดา 159 53.00 

 
บรษัิทจาํกดั 130 43.33 

 
บรษัิทมหาชนจาํกดั 11 3.67 

  รวม 300 100 

ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ 
  

 
กิจการคนไทย 168 56.00 

 
กิจการรว่มทนุกบัตา่งประเทศ 132 44.00 

  รวม 300 100 

จาํนวนพนกังานของธุรกิจ 
  

 
นอ้ยกวา่ 50 คน 51 17.00 

 
50 - 100 คน 144 48.00 

 
101 - 200 คน 33 11.00 

 
มากกวา่ 200 คน 72 24.00 

  รวม 300 100 
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ตารางที ่4.1 (ตอ่) 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

ระยะเวลาดาํเนินงานของธุรกิจ 
  

 
นอ้ยกวา่ 5 ปี 56 18.67 

 
5-10 ปี 98 32.67 

 
11 - 20 ปี 107 35.67 

 
มากกวา่ 20 ปี 39 13.00 

  รวม 300 100 

จาํนวนเงนิทุนของธุรกจิ 
  

 
นอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาท 56 18.67 

 
50 - 100 ลา้นบาท 98 32.67 

 
101 – 200 ลา้นบาท 107 35.67 

 
มากกวา่ 200 ลา้นบาท 39 13.00 

  รวม 300 100 

กลุ่มลูกค้าหลักในต่างประเทศ 
  

 
ไมมี่ลกูคา้ในตา่งประเทศ 65 21.67 

 
กลุม่ประเทศอาเซียน 43 14.33 

 
เอเชีย 77 25.67 

 
ยโุรป 84 28.00 

 
อเมรกิา 31 10.33 

  รวม 300 100 

กลุ่มลูกค้าหลัก ในกลุ่มประเทศอาเซียน  
  

 
กมัพชูา 34 11.33 

 
ลาว 61 20.33 

 
เมียนมา 66 22.00 

 
เวียดนาม 24 8.00 
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ตารางที ่4.1 (ตอ่) 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

 สิงคโปร ์ 38 12.67 

 
มาเลเซีย 46 15.33 

 
ฟิลิปปินส ์ 14 4.67 

 
อินโดนีเซีย  11 3.67 

 
บรูไน 6 2.00 

  รวม 300 100 

สัดส่วนกลุ่มลูกค้าต่างประเทศเปรียบเทยีบ

กับกลุ่มลูกค้าในประเทศ   

 
ตา่งประเทศ เทา่กบั ในประเทศ 56 18.67 

 
ตา่งประเทศ มากกวา่ ในประเทศ 98 32.67 

 
ตา่งประเทศ นอ้ยกวา่ ในประเทศ 146 48.67 

  รวม 300 56.00 

 

จากข้อมูลตามตารางท่ี 4.1 ของกลุ่มตัวอย่างจาํนวน 300 ราย จาํแนกตามข้อมูล

ทั่วไปของธุรกิจ พบว่าส่วนใหญ่เป็นมีรูปแบบของธุรกิจเป็นแบบบุคคลธรรมดามากท่ีสุด คิด

เป็นรอ้ยละ 53.0  รองลงมาเป็นบริษัทจาํกัด คิดเป็นรอ้ยละ 43.33 และบริษัทมหาชนจาํกัด 

คิดเป็นรอ้ยละ 3.67 ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจส่วนใหญ่เป็นแบบกิจการคนไทยมากท่ีสุด คิด

เป็นรอ้ยละ 56.0 และกิจการรว่มทุนกบัตา่งประเทศ คิดเป็นรอ้ยละ 44.0 จาํนวนพนกังานของ

ธุรกิจส่วนใหญ่มีจาํนวนนอ้ยกว่า 50 คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.0  รองลงมาเป็น 50-100 คน คิด

เป็นรอ้ยละ 48.0 101-200 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.0 และมากกว่า 200 คิดเป็นรอ้ยละ 24.0  

คน ระยะเวลาดาํเนินงานของธุรกิจส่วนใหญ่เป็น 11-20 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 35.67 รองลงมาเป็น 

5-10 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 32.67  นอ้ยกว่า 5 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 18.67 และมากกว่า 20 ปี คิดเป็น

รอ้ยละ 13.00 จาํนวนเงินทนุของธุรกิจสว่นใหญ่อยู่ระหว่าง 101-200 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 

35.67 รองลงมาเป็น 50-100 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 32.67 นอ้ยกว่า 50 ลา้นบาท คิดเป็น

ร้อยละ 18.67 และมากกว่า 200 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.00 กลุ่มลูกค้าหลักใน
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ต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นประเทศในยุโรป คิดเป็นรอ้ยละ 28.0 รองลงมาเป็นเอเชีย คิดเป็น

รอ้ยละ 25.67 ไม่มีลูกคา้ในต่างประเทศ คิดเป็นรอ้ยละ 21.67 กลุ่มประเทศอาเซียน คิดเป็น

รอ้ยละ 14.33  และอเมริกา คิดเป็นรอ้ยละ 10.33 ในกลุ่มประเทศอาเซียนกลุ่มลกูคา้หลกัส่วน

ใหญ่ คือ ประเทศเมียนมา คิดเป็นรอ้ยละ 22.00 รองลงมาเป็น ลาว คิดเป็นรอ้ยละ 20.33 

มาเลเซีย คิดเป็นรอ้ยละ 15.33 สิงคโปร ์คิดเป็นรอ้ยละ  12.67 กัมพูชา คิดเป็นรอ้ยละ 11.33 

เวียดนาม คิดเป็นรอ้ยละ 8.00 ฟิลิปปินส ์คิดเป็นรอ้ยละ 4.67 อินโดนีเซีย คิดเป็นรอ้ยละ 3.67 

และบรูไน คิดเป็นรอ้ยละ 2.00 สัดส่วนกลุ่มลูกคา้ต่างประเทศเปรียบเทียบกับกลุ่มลูกคา้ใน

ประเทศส่วนใหญ่เป็นต่างประเทศนอ้ยกว่าในประเทศ คิดเป็นรอ้ยละ 48.67 รองลงมาเป็น

ตา่งประเทศมากกว่าในประเทศ คิดเป็นรอ้ยละ 32.67 และตา่งประเทศเท่ากบัในประเทศ คิด

เป็นรอ้ยละ 18.67    

4.1.2 ผลการวิเคราะหข้์อมูลระดับของตัวแปรทีศึ่กษา  

การวิเคราะหข์อ้มลูในส่วนนี ้ผูวิ้จยันาํเสนอผลการวิเคราะหเ์พ่ือใหท้ราบลกัษณะทั่วไป

ของตวัแปรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ ไดแ้ก่ ศกัยภาพทุนมนุษย ์ ความสามารถเชิงพลวัต และ

ความสามารถในการแข่งขนั  โดยคาํนวณค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแ้ก่ 

การคาํนวณหา ค่าเฉล่ีย (Mean)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการ

แปลความหมายของชว่งคะแนนโดยกาํหนดไวด้งันี ้ 

 1.00 - 1.50 หมายถึง นอ้ยท่ีสดุ      

1.51 - 2.50 หมายถึง นอ้ย   

 2.51 - 3.50 หมายถึง ปานกลาง    

3.51 - 4.50 หมายถึง มาก   

4.51 – 5.00  หมายถึง มากท่ีสดุ  
 

ผลการวิเคราะหต์วัแปรท่ีใชใ้นการศกึษา แสดงดงัตารางท่ี 4.2 ถึง 4.8 
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ตารางที ่4.2 คา่เฉล่ีย และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัของทนุมนษุย ์(n = 300) 

ทุนมนุษย ์ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

ทนุทางปัญญา 3.91 0.67 มาก 

ทนุทางสงัคมหรือเครือขา่ยความสมัพนัธ ์ 4.05 0.81 มาก 

ทนุทางอารมณ ์ 3.85 0.75 มาก 

รวม 3.93 0.73 มาก 

 

จากขอ้มูลตามตารางท่ี 4.2 พบว่ากลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญักับทุนมนุษย ์อยู่ใน

ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียโดยรวม เท่ากับ 3.93  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้

ความสําคัญด้านทุนทางสังคมหรือเครือข่ายความสัมพันธ์มากท่ีสุด อยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.05 รองลงมาเป็นทุนทางปัญญา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.91 

และทนุทางอารมณ ์อยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.83 ตามลาํดบั   

เม่ือพิจารณาการกระจายของขอ้มลูดว้ยการตรวจสอบคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่ามี

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมเท่ากับ 0.73  เม่ือแยกตามตวัชีว้ัดพบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง   0.67 -  

0.81   ซึ่งมีคา่ตํ่ากว่า 1.00 แสดงใหเ้ห็นว่าขอ้มูลมีการกระจายตวัอยู่ในระดบันอ้ย โดยท่ีทุน

ทางสังคมหรือเครือข่ายความสัมพันธ์มีการกระจายของข้อมูลมากท่ีสุด มีค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานสงูสดุเทา่กบั 0.81 และทนุทางปัญญา มีคา่ตํ่าสดุเทา่กบั  0.67 

 

ตารางที ่4.3 คา่เฉล่ีย และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัของทนุทางปัญญา (n = 300)  

ทุนทางปัญญา ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

ทนุทางปัญญาดา้นการพฒันาการเรียนรู ้ 3.95 0.73 มาก 

ทนุทางปัญญาดา้นการพฒันาทกัษะ 3.93 0.74 มาก 

ทนุทางปัญญาดา้นการพฒันาทศันคต ิ 3.85 0.77 มาก 

รวม 3.91 0.68 มาก 
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จากขอ้มูลตามตารางท่ี 4.3 กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญัทุนทางปัญญาโดยรวม อยู่

ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.91 เม่ือแยกองคป์ระกอบของทุนทางปัญญา พบว่ากลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัทุนทางปัญญาดา้นการพัฒนาการเรียนรูม้ากท่ีสุด อยู่ใน

ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 รองลงมาเป็นดา้นการพฒันาทกัษะ (คา่เฉล่ียเท่ากบั 3.93) 

และดา้นการพฒันาทศันคต ิ(คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.85) อยูใ่นระดบัมากทกุรายการ ตามลาํดบั 

เม่ือพิจารณาการกระจายของขอ้มลูดว้ยการตรวจสอบคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่ามี

คา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68  เม่ือแยกตามตวัชีว้ดัพบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง  0.73 -  0.77   

ซึ่งมีค่าตํ่ากว่า 1.00 แสดงให้เห็นว่าข้อมูลมีการกระจายตัวอยู่ในระดับน้อย โดยท่ีทุนทาง

ปัญญาดา้นการพัฒนาทัศนคติมีการกระจายของข้อมูลมากท่ีสุด มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เทา่กบั 0.77 และดา้นการพฒันาการเรียนรู ้มีคา่ตํ่าสดุเทา่กบั  0.73 

 

ตารางที ่4.4 คา่เฉล่ีย และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัของทนุทางปัญญาดา้นการพฒันาการ

เรียนรู ้(n = 300)  

ทุนทางปัญญาด้านการพัฒนาการเรียนรู้ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

1. บคุลากรตระหนกัถึงความสาํคญัของการ

เรียนรูอ้ยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือพฒันาตนเอง

ตลอดเวลา 

3.93 0.93 มาก 

2. บคุลากรมีเรียนรูเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ  และ

สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นงานใหมี้คณุภาพ

มากขึน้ 

4.10 0.87 มาก 

3. บคุลากรเรียนรูเ้ครื่องมือและวิธีการใหม่ๆ ท่ี

สามารถนาํมาปรบัปรุงการทาํงานไดดี้ขึน้ 

3.94 0.90 มาก 

4. องคก์รสรา้งสิ่งอาํนวยความสะดวกและ

บรรยากาศท่ีดี เพ่ือการเรียนรู ้

3.87 0.88 มาก 

5. องคก์รสง่เสรมิบคุลากรท่ีมีความคิด

สรา้งสรรคส์งู 

3.90 0.85 มาก 

รวม 3.95 0.73 มาก 
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จากข้อมูลตามตารางท่ี 4.4 กลุ่มตัวอย่างให้ความสาํคัญทุนทางปัญญาด้านการ

พัฒนาการเรียนรู ้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียโดยรวม เท่ากับ 3.95 เม่ือแยกตวัชีว้ัดทุนทาง

ปัญญาดา้นการพัฒนาการเรียนรู ้พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าบุคลากรมี

เรียนรูเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นงานใหมี้คณุภาพมากขึน้มากท่ีสดุ อยู่

ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.10 รองลงมาเป็นบคุลากรเรียนรูเ้คร่ืองมือและวิธีการใหม่ๆท่ี

สามารถนํามาปรับปรุงการทํางานได้ดีขึน้ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.94) บุคลากรตระหนักถึง

ความสาํคญัของการเรียนรูอ้ย่างตอ่เน่ือง เพ่ือพฒันาตนเองตลอดเวลา (คา่เฉล่ียเท่ากบั 3.93)   

องคก์รส่งเสริมบุคลากรท่ีมีความคิดสรา้งสรรคส์ูง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90) และองคก์รสรา้งสิ่ง

อาํนวยความสะดวกและบรรยากาศท่ีดี เพ่ือการเรียนรู ้(คา่เฉล่ียเท่ากบั 3.87) อยูใ่นระดบัมาก

ทกุรายการ ตามลาํดบั 

เม่ือพิจารณาการกระจายของขอ้มลูดว้ยการตรวจสอบคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่ามี

คา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73  เม่ือแยกตามตวัชีว้ดัพบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง  0.85 -  0.93   

ซึ่งมีค่าตํ่ากว่า 1.00 แสดงให้เห็นว่าขอ้มูลมีการกระจายตวัอยู่ในระดบันอ้ย โดยท่ีบุคลากร

ตระหนักถึงความสาํคัญของการเรียนรูอ้ย่างต่อเน่ือง เพ่ือพัฒนาตนเองตลอดเวลา มีการ

กระจายของขอ้มลูมากท่ีสดุ มีคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.93 และองคก์รสง่เสริมบคุลากร

ท่ีมีความคิดสรา้งสรรคส์ูง มีการกระจายของขอ้มูลตํ่าท่ีสุด มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

0.85 
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ตารางที่ 4.5 คา่เฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัของทุนทางปัญญาดา้นการ

พฒันาทกัษะ (n = 300)  

ทุนทางปัญญาด้านการพัฒนาทักษะ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

1. องคก์รมุง่เนน้การพฒันาทกัษะตามความ

เหมาะสมของแตล่ะตาํแหนง่งาน 

3.96 0.88 มาก 

2. บคุลากรมีทกัษะในการนาํความรูเ้ฉพาะ

ทาง มาพฒันาคณุภาพของงานใหดี้ย่ิงขึน้ 

3.95 0.86 มาก 

3. บคุลากรนาํทกัษะและประสบการณจ์าก

การเรียนรูม้าใชป้ระโยชน ์

3.98 0.89 มาก 

4. บอ่ยครัง้ท่ีบคุลากรมีการนาํเอาความรูท่ี้ติด

อยูใ่นตนเองออกมาใชป้ระโยชน ์

3.89 0.96 มาก 

5. บคุลากรมีการนาํความรูใ้หมท่ี่ไดร้บัไปใชจ้น

เกิดความชาํนาญ  

3.85 0.94 มาก 

รวม 3.93 0.74 มาก 

 

จากข้อมูลตามตารางท่ี 4.5 ระดับของทุนทางปัญญาดา้นการพัฒนาทักษะ อยู่ใน

ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียโดยรวม เท่ากับ 3.93 เม่ือแยกตัวชีว้ัดทุนทางปัญญาดา้นการพัฒนา

ทกัษะ พบว่ากลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มีความคดิเห็นว่าบคุลากรนาํทกัษะและประสบการณจ์าก

การเรียนรูม้าใช้ประโยชนม์ากท่ีสุด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.98 รองลงมาเป็น

องคก์รมุ่งเนน้การพฒันาทกัษะตามความเหมาะสมของแตล่ะตาํแหน่งงาน (มีคา่เฉล่ียเท่ากับ 

3.96) บุคลากรมีทักษะในการนาํความรูเ้ฉพาะทาง มาพัฒนาคุณภาพของงานให้ดีย่ิงขึน้ 

(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.95) บ่อยครัง้ท่ีบุคลากรมีการนาํเอาความรูท่ี้ติดอยู่ในตนเองออกมาใช้

ประโยชน ์(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.89) และบุคลากรมีการนาํความรูใ้หม่ท่ีไดร้บัไปใชจ้นเกิดความ

ชาํนาญ (คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.85) อยูใ่นระดบัมากทกุรายการ ตามลาํดบั 

เม่ือพิจารณาการกระจายของขอ้มลูดว้ยการตรวจสอบคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่ามี

คา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74  เม่ือแยกตามตวัชีว้ดัพบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง  0.86 -  0.96   

ซึ่งมีค่าตํ่ากว่า 1.00 แสดงใหเ้ห็นว่าขอ้มลูมีการกระจายตวัอยู่ในระดบันอ้ย โดยท่ีบุคลากรมี
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การนาํเอาความรูท่ี้ตดิอยูใ่นตนเองออกมาใชป้ระโยชน ์มีการกระจายของขอ้มลูมากท่ีสดุ มีคา่

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.96 และบุคลากรมีทกัษะในการนาํความรูเ้ฉพาะทาง มาพฒันา

คณุภาพของงานใหดี้ย่ิงขึน้ มีการกระจายของขอ้มูลตํ่าท่ีสุด มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

0.86 

 

ตารางที ่4.6 คา่เฉล่ีย และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัของทนุทางปัญญาดา้นการพฒันา

ทศันคต ิ(n = 300)  

ทุนทางปัญญาด้านการพัฒนาทัศนคติ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

1. องคก์รมีการจดักิจกรรมสรา้งจิตสาํนกึ ให้

บคุลากรมีทศันคตท่ีิดี 

3.81 0.89 มาก 

2. การสรา้งแรงจงูใจในการทาํงาน ทาํให้

บคุลากรมีความตัง้ใจในการทาํงานสงูขึน้ 

3.93 0.96 มาก 

3. หากองคก์รเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน 

บคุลากรเขา้ใจท่ีจะดาํเนินงานตามนโยบาย  

3.85 0.88 มาก 

4. บคุลากรของทา่นพงึพอใจในการใหค้วาม

รว่มมือ และทาํงานมากขึน้ เม่ือเขา้สูอ่าเซียน 

3.86 0.92 มาก 

5. ผลของการพฒันาโดยโปรแกรมฝึกอบรมท่ี

องคก์รจดัขึน้ทาํใหท้า่นมีความทศันคตเิชิงบวก 

3.78 0.91 มาก 

รวม 3.85 0.89 มาก 

 

จากข้อมูลตามตารางท่ี 4.6 กลุ่มตัวอย่างให้ความสาํคัญทุนทางปัญญาดา้นการ

พัฒนาทัศนคติ อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 3.85 เม่ือแยกตัวชีว้ัดทุนทาง

ปัญญาด้านการพัฒนาทัศนคติ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการสรา้ง

แรงจงูใจในการทาํงาน ทาํใหบุ้คลากรของท่านมีความตัง้ใจในการทาํงานสูงขึน้มากท่ีสดุ อยู่

ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.93 รองลงมาเป็นบุคลากรของท่านพึงพอใจในการใหค้วาม

ร่วมมือ และทาํงานเพิ่มมากขึน้ เม่ือเขา้สู่อาเซียน (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.86) หากองคก์รเขา้สู่

ประชาคมอาเซียน บุคลากรเขา้ใจท่ีจะดาํเนินงานตามนโยบายขององคก์ร (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 
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3.85) องคก์รมีการจดักิจกรรมสรา้งจิตสาํนึก ใหบ้คุลากรมีทศันคติท่ีดี (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81) 

บุคลากรของท่านพึงพอใจในการใหค้วามร่วมมือ และทาํงานเพิ่มมากขึน้ เม่ือเขา้สู่อาเซียน 

(3.81) และผลของการพฒันาโดยโปรแกรมฝึกอบรมท่ีองคก์รจดัขึน้ทาํใหท้่านมีความทศันคติ

เชิงบวก (คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.78) อยูใ่นระดบัมากทกุรายการ ตามลาํดบั 

เม่ือพิจารณาการกระจายของขอ้มลูดว้ยการตรวจสอบคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่ามี

คา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.89  เม่ือแยกตามตวัชีว้ดัพบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง  0.88 -  0.96   

ซึ่งมีค่าตํ่ากว่า 1.00 แสดงให้เห็นว่าขอ้มูลมีการกระจายตวัอยู่ในระดบันอ้ย โดยท่ีการสรา้ง

แรงจงูใจในการทาํงาน ทาํใหบ้คุลากรของท่านมีความตัง้ใจในการทาํงานสงูขึน้ มีการกระจาย

ของข้อมูลมากท่ีสุด มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.96 และหากองคก์รเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน บุคลากรเขา้ใจท่ีจะดาํเนินงานตามนโยบายขององคก์ร มีการกระจายของขอ้มูลตํ่า

ท่ีสดุ มีคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.86 

 

ตารางที ่4.7 คา่เฉล่ีย และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัของทนุทางสงัคม (n = 300)  

ทุนทางสังคมหรือเครือข่ายความสัมพันธ ์ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

1. องคก์รสามารถเช่ือมโยงบคุลากรเป็น

เครือข่าย บนพืน้ฐานความเช่ือถือ ความ

ไวว้างใจ 

3.88 0.86 มาก 

2. องคก์รใหค้วามสาํคญัและสง่เสรมิใหมี้การ

สรา้งทีมงาน  

4.22 0.95 มากท่ีสดุ 

3. องคก์รเปิดโอกาสใหบ้คุลากรมีสว่นรว่มใน

การแสดงความคดิเห็น 

3.93 0.90 มาก 

4. องคก์รใหค้วามสาํคญักบัการทาํงานเป็นทีม 

และมีการสรา้งกระบวนการทาํงานรว่มกนั

อยา่งเป็นระบบ 

4.02 0.90 มาก 

5. องคก์รมีการสรา้งสมัพธัภาพท่ีดีตอ่ลกูคา้ คู่

คา้ และผูมี้สว่นไดเ้สีย 

4.05 0.85 มาก 

รวม 4.05 0.89 มาก 
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จากข้อมูลตามตารางท่ี 4.7 กลุ่มตัวอย่างให้ความสาํคัญทุนทางสังคม มีค่าเฉล่ีย

โดยรวม เท่ากับ 4.05 อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือแยกตวัชีว้ดัทุนทางสงัคม พบว่าส่วนใหญ่มีความ

คดิเห็นว่าองคก์รสง่เสรมิใหมี้การสรา้งทีมงานมากท่ีสดุ อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 

4.22 รองลงมาเป็นองคก์รมีการสรา้งสมัพธัภาพท่ีดีตอ่ลกูคา้ คูค่า้ และผูมี้สว่นไดเ้สีย (คา่เฉล่ีย

เท่ากบั 4.05) องคก์รใหค้วามสาํคญักบัการทาํงานเป็นทีม และมีการสรา้งกระบวนการทาํงาน

ร่วมกัน (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.02) องคก์รเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็น (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.93) และองคก์รสามารถเช่ือมโยงของบุคลากรเป็นเครือข่าย บน

พืน้ฐานความไวว้างใจ (3.88) อยูใ่นระดบัมากทกุรายการ ตามลาํดบั 

เม่ือพิจารณาการกระจายของขอ้มลูดว้ยการตรวจสอบคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่ามี

คา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.89  เม่ือแยกตามตวัชีว้ดัพบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง  0.85 -  0.95   

ซึ่งมีค่าตํ่ากว่า 1.00 แสดงใหเ้ห็นว่าขอ้มูลมีการกระจายตวัอยู่ในระดบันอ้ย โดยท่ีองคก์รให้

ความสาํคญัและสง่เสรมิใหมี้การสรา้งทีมงาน มีการกระจายของขอ้มลูมากท่ีสดุ มีคา่เบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.95 และองคก์รมีการสรา้งสมัพธัภาพท่ีดีตอ่ลกูคา้ คูค่า้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

มีการกระจายของขอ้มลูตํ่าท่ีสดุ มีคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.85 
 

ตารางที ่4.8 คา่เฉล่ีย และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัของทนุทางอารมณ ์(n = 300)  

ทุนทางอารมณ ์ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

1. องคก์รสนบัสนนุใหบ้คุลากรไดมี้โอกาสเตบิโต

ในสายงานอยา่งเหมาะสมและยตุธิรรม 

3.93 0.89 มาก 

2. ขัน้ตอนการประเมินผลการปฏิบตังิาน จะชว่ย

กระตุน้ใหเ้กิดความกระตือรือรน้ในการทาํงาน 

3.81 0.96 มาก 

3. บคุลากรของทา่นมีความรูส้กึท่ีดีตอ่ตนเอง 

และสามารถเรียนรูจ้ากความผิดพลาดของตนเอง 

3.85 0.88 มาก 

4. บคุลากรของทา่นการมีวินยัในตนเอง และไม่

ยอมแพก้บัอปุสรรคหรือปัญหาท่ีตอ้งเผชิญ 

3.86 0.92 มาก 

5. เม่ือเกิดความขดัแยง้ในงาน บคุลากรสามารถ

แยกแยะเหตผุลออกจากความรูส้กึได ้

3.78 0.91 มาก 

รวม 3.85 0.75 มาก 
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จากขอ้มลูตามตารางท่ี 4.8 กลุม่ตวัอย่างใหค้วามสาํคญัทนุทางอารมณ ์อยู่ในระดบั

มาก  มีคา่เฉล่ียโดยรวม เท่ากบั 3.85 เม่ือแยกตวัชีว้ดัทนุทางอารมณ ์พบวา่กลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่มีความคิดเห็นว่าองค์กรสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสเติบโตในสายงานอย่าง

เหมาะสมและยุติธรรมมากท่ีสุด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.93 รองลงมาเป็น

บุคลากรมีวินยัในตนเองและไม่ยอมแพก้ับอุปสรรคหรือปัญหาท่ีตอ้งเผชิญ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 

3.86) บุคลากรของท่านมีความรูส้ึกท่ีดีต่อตนเอง และสามารถเรียนรูจ้ากความผิดพลาดของ

ตนเอง (คา่เฉล่ียเท่ากบั 3.85) จากขัน้ตอนในการประเมินผลการปฏิบตัิงาน จะช่วยกระตุน้ให้

เกิดความกระตือรือรน้ในการทาํงาน (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.81) และเม่ือเกิดความขดัแยง้ในการ

ปฏิบตัิงาน บคุลากรสามารถแยกแยะเหตผุลออกจากความรูส้ึกได ้(คา่เฉล่ียเท่ากบั 3.78) อยู่

ในระดบัมากทกุรายการ ตามลาํดบั 

เม่ือพิจารณาการกระจายของขอ้มูลทุนทางอารมณ์ดว้ยการตรวจสอบค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานพบว่ามีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75  เม่ือแยกตามตัวชีว้ัดพบว่ามีค่าอยู่

ระหว่าง  0.88 -  0.92   ซึ่งมีคา่ตํ่ากวา่ 1.00 แสดงใหเ้ห็นว่าขอ้มลูมีการกระจายตวัอยู่ในระดบั

นอ้ย โดยท่ีบุคลากรของท่านการมีวินยัในตนเอง และไม่ยอมแพก้ับอุปสรรคหรือปัญหาท่ีตอ้ง

เผชิญ มีการกระจายของขอ้มลูมากท่ีสุด มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.92 และบุคลากร

ของท่านมีความรูส้ึกท่ีดีต่อตนเอง และสามารถเรียนรูจ้ากความผิดพลาดของตนเอง มีการ

กระจายของขอ้มลูตํ่าท่ีสดุ มีคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.85 

 

4.1.3 ผลการวิเคราะหข้์อมูลระดับของความสามารถเชิงพลวัต  

การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี ้เป็นการวิเคราะหข์้อมูลระดับของความสามารถเชิง

พลวตั ซึ่งประกอบดว้ยความสามารถในการครอบครอง ความสามารถในการเรียนรูแ้บบไม่

หยุดนิ่ง ความสามารถในการประสานการทาํงานรว่มกัน และความสามารถในการยกระดบั

การทาํงาน/การทาํงานแบบบูรณาการ โดยใชส้เกลการวดัค่า 5 ระดบัของ Likert ซึ่งจากการ

เก็บขอ้มลูไดผ้ลการวิเคราะหข์อ้มลูเป็นดงัตารางท่ี 4.9 ถึง 4.12 
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ตารางที ่4.9 คา่เฉล่ีย และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัของความสามารถเชิงพลวตั (n = 

300)  

ความสามารถเชิงพลวัต ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

ความสามารถในการครอบครอง 3.79 0.71 มาก 

ความสามารถในการเรียนรูแ้บบไมห่ยดุนิ่ง 3.90 0.67 มาก 

ความสามารถในการประสานการทาํงาน

รว่มกนั 

3.93 0.75 มาก 

ความสามารถในการยกระดบัการทาํงาน/การ

ทาํงานแบบบรูณาการ 

3.81 0.77 มาก 

รวม 3.86 0.72 มาก 

 

จากขอ้มลูตามตารางท่ี 4.9 กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญัระดบัของความสามารถเชิง

พลวัต อยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉ ล่ียโดยรวม เท่ากับ  3.86 เม่ือแยกองค์ประกอบของ

ความสามารถเชิงพลวัต พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัความสามารถในการ

ประสานการทาํงานร่วมกัน อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากับ 3.93 รองลงมาเป็น

ความสามารถในการเรียนรูแ้บบไม่หยุดน่ิง (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.90) ความสามารถในการ

ยกระดบัการทาํงาน/การทาํงานแบบบูรณาการ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.81) ความสามารถในการ

ครอบครอง (คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.79) อยูใ่นระดบัมากทกุรายการ ตามลาํดบั  

เม่ือพิจารณาการกระจายของขอ้มูลทุนทางอารมณ์ดว้ยการตรวจสอบค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานพบว่ามีคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.72  เม่ือแยกตามองคป์ระกอบพบวา่มีคา่อยู่

ระหว่าง  0.67 -  0.77   ซึ่งมีคา่ตํ่ากวา่ 1.00 แสดงใหเ้ห็นว่าขอ้มลูมีการกระจายตวัอยู่ในระดบั

นอ้ย โดยความสามารถในการยกระดบัการทาํงาน/การทาํงานแบบบูรณาการ มีการกระจาย

ของขอ้มลูมากท่ีสดุ มีคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.77 และความสามารถในการเรียนรูแ้บบ

ไมห่ยดุน่ิง มีการกระจายของขอ้มลูตํ่าท่ีสดุ มีคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.67 
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ตารางที ่4.10 คา่เฉล่ีย และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัของความสามารถเชิงพลวตัดา้น

ความสามารถในการครอบครอง (n = 300)  

ความสามารถในการครอบครอง ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

1. องคก์รมีการสาํรวจสภาพแวดลอ้มทัง้

ภายในและภายนอกองคก์ร เพ่ือแสวงหา

โอกาสทางธุรกิจใหม ่

3.68 0.85 มาก 

2. องคก์รมีความรวดเร็วในการตอบสนอง

ความตอ้งการใหม่ๆ ของลกูคา้ 

3.94 0.76 มาก 

3. องคก์รมีการสรา้งกลยทุธก์ารเขา้สู่ตลาด

ใหมไ่ดอ้ย่างรวดเร็ว และนาํไปปฏิบตัไิดจ้รงิ 

3.78 0.79 มาก 

4. องคก์รมีวิเคราะหขี์ดความสามารถ และ

ความเคล่ือนไหวของคูแ่ขง่  

3.73 0.78 มาก 

5. องคก์รมีการปรบัปรุงกระบวนการทาํงานได้

ทนัตอ่เทคโนโลยีท่ีมีการพฒันาอย่างรวดเร็ว 

3.82 0.68 มาก 

รวม 3.79 0.71 มาก 

 

จากขอ้มลูตามตารางท่ี 4.10 กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญัระดบัของความสามารถใน

การครอบครอง อยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉ ล่ียโดยรวม เท่ากับ  3.79 เม่ื อแยกตัวชี ้วัด

ความสามารถในการครอบครอง พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าองคก์รมีความ

รวดเร็วในการตอบสนองความตอ้งการใหม่ๆของลูกคา้ อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 

เทา่กบั 3.94 รองลงมาเป็นองคก์รมีการปรบัปรุงกระบวนการทาํงานไดท้นัตอ่เทคโนโลยีท่ีมีการ

พฒันาอย่างรวดเร็ว (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.82) องคก์รมีการสรา้งกลยุทธก์ารเขา้สู่ตลาดใหม่ได้

อย่างรวดเร็ว และนําไปปฏิบัติ ได้จริง  (ค่าเฉ ล่ียเท่ากับ  3.78) องค์กรมี วิเคราะห์ขีด

ความสามารถ และความเคล่ือนไหวของคูแ่ข่ง (คา่เฉล่ียเท่ากบั 3.73) และองคก์รมีการสาํรวจ

สภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร เพ่ือแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ (ค่าเฉล่ีย

เทา่กบั 3.68) อยูใ่นระดบัมากทกุรายการ ตามลาํดบั 
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เม่ือพิจารณาการกระจายของขอ้มูลทุนทางอารมณ์ดว้ยการตรวจสอบค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานพบว่ามีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71  เม่ือแยกตามตัวชีว้ัดพบว่ามีค่าอยู่

ระหว่าง  0.68 -  0.85   ซึ่งมีคา่ตํ่ากวา่ 1.00 แสดงใหเ้ห็นว่าขอ้มลูมีการกระจายตวัอยู่ในระดบั

น้อย โดยองคก์รมีการสาํรวจสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองคก์ร เพ่ือแสวงหา

โอกาสทางธุรกิจใหม่ มีการกระจายของขอ้มูลมากท่ีสุด มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.85 

และองคก์รมีการปรบัปรุงกระบวนการทาํงานไดท้นัตอ่เทคโนโลยีท่ีมีการพฒันาอยา่งรวดเรว็ มี

การกระจายของขอ้มลูตํ่าท่ีสดุ มีคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.68 

 

ตารางที ่4.11 คา่เฉล่ีย และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัของความสามารถเชิงพลวตัดา้นการ

เรียนรูแ้บบไมห่ยดุนิ่ง (n = 300)  

ความสามารถในการเรียนรู้แบบไม่หยุดน่ิง ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

1. บคุลากรในองคก์รของแตล่ะหนว่ยงานมีการ

แลกเปล่ียนขอ้มลูสารสนเทศไดอ้ยา่งอิสระ 

3.93 0.67 มาก 

2. บคุลากรสามารถเขา้ถึงขอ้มลูสารสนเทศของ

หนว่ยงานไดโ้ดยง่าย 

3.98 0.71 มาก 

3. องคก์รมีการสนบัสนนุและอาํนวยความสะดวก

ในการแบง่ปันความรู ้

3.96 0.74 มาก 

4. องคก์รมีกลไกสนบัสนนุใหบ้คุลากรเกิด

ความคดิสรา้งสรรค ์พยายามคน้ควา้ และ

ปรบัปรุงการทาํงาน 

3.85 0.71 มาก 

5. ในองคก์รมีการนาํประสบการณ ์และความ

เช่ียวชาญท่ีมีอยูม่าพฒันาใหเ้กิดองคค์วามรูใ้หม ่

3.89 0.73 มาก 

รวม 3.93 0.67 มาก 

 

 จากขอ้มลูตามตารางท่ี 4.11 กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญัระดบัของความสามารถใน

การเรียนรูแ้บบไม่หยุดน่ิง อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียโดยรวม เท่ากับ 3.93 เม่ือแยกตวัชีว้ัด

ความสามารถในการเรียนรูแ้บบไมห่ยดุน่ิง พบว่าส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าบคุลากรสามารถ
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เขา้ถึงขอ้มลูสารสนเทศของหน่วยงานไดโ้ดยง่าย มีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ เทา่กบั 3.98 อยู่ในระดบั

มาก รองลงมาเป็นมีการสนับสนุนและอาํนวยความสะดวกในการแบ่งปันความรู ้(ค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 3.96) บุคลากรในแต่ละหน่วยงานมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลสารสนเทศไดอ้ย่างอิสระ 

(คา่เฉล่ียเท่ากบั 3.93) องคก์รมีการนาํประสบการณ ์และความเช่ียวชาญมาพฒันาใหเ้กิดองค์

ความรูใ้หม่ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.89) และองคก์รมีกลไกสนับสนุนใหบุ้เกิดความคิดสรา้งสรรค ์

และปรบัปรุงการทาํงาน (คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.85) อยูใ่นระดบัมากทกุรายการ ตามลาํดบั 

เม่ือพิจารณาการกระจายของขอ้มลูดว้ยการตรวจสอบคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่ามี

คา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67  เม่ือแยกตามตวัชีว้ดัพบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง  0.67 -  0.74   

ซึ่งมีคา่ตํ่ากว่า 1.00 แสดงใหเ้ห็นว่าขอ้มูลมีการกระจายตวัอยู่ในระดบันอ้ย โดยองคก์รมีการ

สนบัสนนุและอาํนวยความสะดวกในการแบ่งปันความรู ้มีการกระจายของขอ้มูลมากท่ีสดุ มี

คา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.74 และบคุลากรในแตล่ะหน่วยงานมีการแลกเปล่ียนขอ้มลูได้

อยา่งอิสระ มีการกระจายของขอ้มลูตํ่าท่ีสดุ มีคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.67 
 

ตารางที ่4.12 คา่เฉล่ีย และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัของความสามารถเชิงพลวตัดา้นการ

ประสานการทาํงานรว่มกนั (n = 300)   

ความสามารถในการประสานการทาํงาน

ร่วมกัน 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

1. องคก์รใหค้วามสาํคญักบัการทาํงานเป็นทีม 

และมีการทาํงานรว่มกนัอยา่งเป็นระบบ 

4.02 0.86 มาก 

2. องคก์รมีการสรา้งบรรยากาศท่ีดี และกระตุน้

ใหบ้คุลากรมีความเตม็ใจในการทาํงานรว่มกนั 

3.96 0.79 มาก 

3. องคก์รมีการใชฐ้านขอ้มลูรว่มกนัเพ่ือใช้

ประกอบการพิจารณาตดัสินใจ 

3.87 0.77 มาก 

4. องคก์รมีการผสมผสานความเช่ียวชาญใน

การทาํงานของบคุลากรและกระบวนการ

ทาํงาน 

3.85 0.72 มาก 

5. องคก์รมีขัน้ตอนและวิธีการในการสรา้งสรรค์

ผลงานรว่มกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ  

3.88 0.78 มาก 

รวม 3.92 0.75 มาก 
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 จากขอ้มลูตามตารางท่ี 4.12 กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญัระดบัของความสามารถใน

การประสานการทาํงานร่วมกันอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียโดยรวม เท่ากับ 3.92 เม่ือแยก

ตวัชีว้ดัความสามารถในการประสานการทาํงานรว่มกนั พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความ

คิดเห็นว่าองคก์รใหค้วามสาํคัญกับการทาํงานเป็นทีม และมีการสรา้งกระบวนการทาํงาน

รว่มกนัอย่างเป็นระบบ มีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ เทา่กบั 4.02 อยู่ในระดบัมาก รองลงมาเป็นองคก์ร

มีการสรา้งบรรยากาศท่ีดี และกระตุน้ใหบ้คุลากรมีความเต็มใจในการทาํงานรว่มกนั (คา่เฉล่ีย

เทา่กบั 3.96) องคก์รมีขัน้ตอนและวิธีการในการสรา้งสรรคผ์ลงานรว่มกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(คา่เฉล่ียเท่ากบั 3.88) องคก์รมีการใชฐ้านขอ้มลูรว่นกนัเพ่ือใชป้ระกอบการพิจารณาตดัสินใจ 

(คา่เฉล่ียเท่ากบั 3.87) และองคก์รมีการผสมผสานระหว่างความเช่ียวชาญในการทาํงานของ

บุคลากรและกระบวนการทํางาน (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.85) อยู่ในระดับมากทุกรายการ 

ตามลาํดบั 

เม่ือพิจารณาการกระจายของขอ้มลูดว้ยการตรวจสอบคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่ามี

คา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75  เม่ือแยกตามตวัชีว้ดัพบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง  0.72 -  0.86   

ซึ่งมีค่าตํ่ากว่า 1.00 แสดงให้เห็นว่าข้อมูลมีการกระจายตวัอยู่ในระดับน้อย โดยองคก์รให้

ความสาํคญักับการทาํงานเป็นทีม และมีการสรา้งกระบวนการทาํงานรว่มกนัอย่างเป็นระบบ 

มีการกระจายของข้อมูลมากท่ีสุด มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.86 และองคก์รมีการ

ผสมผสานระหว่างความเช่ียวชาญในการทาํงานของบคุลากรและกระบวนการทาํงาน มีการ

กระจายของขอ้มลูตํ่าท่ีสดุ มีคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.72 
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ตารางที ่4.13 คา่เฉล่ีย และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัของความสามารถเชิงพลวตัดา้นการ

ยกระดบัการทาํงานแบบบรูณาการ (n = 300)  

ความสามารถในการยกระดับการทาํงาน/

การทาํงานแบบบูรณาการ 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

1. หนว่ยงานมีการตัง้เปา้หมายท่ีสอดคลอ้งกบั

เปา้หมายขององคก์ร และดาํเนินการใหเ้สรจ็

ตามเปา้หมาย 

3.76 0.82 มาก 

2. องคก์รนาํศกัยภาพเฉพาะของแตล่ะ

หนว่ยงานมาสรา้งคณุคา่ใหก้บังานตาม

เปา้หมายท่ีกาํหนด 

3.78 0.79 มาก 

3. หนว่ยงานมีการประสานการทาํงานรว่มกนั 

ในรูปแบบท่ีหลากหลาย ภายใตว้ตัถปุระสงค์

เดียวกนั 

3.85 0.75 มาก 

4. หนว่ยงานใหค้วามรว่มมือในการจดัการกบั

การเปล่ียนแปลงสิ่งแวดลอ้มไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

3.75 0.76 มาก 

5. องคก์รมีการประยกุตใ์ชข้อ้มลูภายในและ

ภายนอกอยา่งเป็นรูปธรรม 

3.82 0.83 มาก 

รวม 3.79 0.76 มาก 

 

 จากขอ้มลูตามตารางท่ี 4.13 กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญัระดบัของความสามารถใน

การยกระดับการทํางาน/การทาํงานแบบบูรณาการ อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียโดยรวม 

เท่ากับ 3.79 เม่ือแยกตวัชีว้ดัความสามารถในการยกระดบัการทาํงาน/การทาํงานแบบบรูณา

การ พบวา่กลุม่ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าหน่วยงานมีการประสานการทาํงานรว่มกนั 

ในรูปแบบท่ีหลากหลาย ภายใตว้ตัถปุระสงคเ์ดียวกนั มีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ เทา่กบั 3.85 อยู่ใน

ระดบัมาก รองลงมาเป็นองคก์รมีการประยกุตใ์ชข้อ้มลูภายในและภายนอกอย่างเป็นรูปธรรม 

(คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.82) องคก์รนาํศกัยภาพเฉพาะของแตล่ะหนว่ยงานมาสรา้งคณุคา่ใหก้บังาน

ตามเป้าหมายท่ีกาํหนด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.78) หน่วยงานมีการตัง้เป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกับ
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เป้าหมายขององค์กร และดาํเนินการให้เสร็จตามเป้าหมาย (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.76) และ

หน่วยงานให้ความร่วมมือในการจัดการกับการเปล่ียนแปลงสิ่ งแวดล้อมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ (คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.75) อยูใ่นระดบัมากทกุรายการ ตามลาํดบั 

เม่ือพิจารณาการกระจายของขอ้มลูดว้ยการตรวจสอบคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่ามี

คา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76  เม่ือแยกตามตวัชีว้ดัพบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง  0.75 -  0.83   

ซึ่งมีคา่ตํ่ากว่า 1.00 แสดงใหเ้ห็นว่าขอ้มูลมีการกระจายตวัอยู่ในระดบันอ้ย โดยองคก์รมีการ

ประยุกตใ์ชข้อ้มูลภายในและภายนอกอย่างเป็นรูปธรรม มีการกระจายของขอ้มลูมากท่ีสดุ มี

คา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.83 และหนว่ยงานมีการประสานการทาํงานรว่มกนั ในรูปแบบ

ท่ีหลากหลาย ภายใตว้ตัถุประสงคเ์ดียวกัน มีการกระจายของขอ้มูลตํ่าท่ีสุด มีค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานเทา่กบั 0.75 

 

4.1.4 ผลการวิเคราะหข้์อมูลระดับของความสามารถในการแข่งขัน  

การวิเคราะหข์อ้มูลในส่วนนี ้เป็นการวิเคราะหข์อ้มูลระดบัของความสามารถในการ

แข่งขนั ซึ่งประกอบดว้ยความสามารถในการแข่งขนัดา้นการสรา้งความแตกตา่ง ดา้นการเป็น

ผูน้าํตน้ทุนตํ่า และดา้นการมีนวัตกรรมเทคโนโลยีและการจัดการ โดยใชส้เกลการวัดค่า 5 

ระดบัของ Likert  ซึ่งจากการเก็บขอ้มลูไดผ้ลการวิเคราะหข์อ้มลูเป็นดงัตารางท่ี 4.14 ถึง 4.17 

 

ตารางที ่4.14 คา่เฉล่ีย และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัของความสามารถในการแข่งขนั  

(n = 300)  

ความสามารถในการแข่งขัน ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

การสรา้งความแตกตา่ง 3.68 0.73 มาก 

การเป็นผูน้าํตน้ทนุตํ่า 3.62 0.71 มาก 

การมีนวตักรรมเทคโนโลยีและการจดัการ 3.78 0.76 มาก 

รวมความสามารถในการแข่งขัน 3.69 0.72 มาก 

 

จากขอ้มลูตามตารางท่ี 4.14 กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญัระดบัของความสามารถใน

การแข่งขัน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 3.69 เม่ือแยกองค์ประกอบของ

ความสามารถในการแข่งขนั พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัความสามารถใน
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การแขง่ขนัดา้นการมีนวตักรรมเทคโนโลยีและการจดัการ อยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ 

เท่ากับ 3.78 รองลงมาเป็นความสามารถในการสรา้งความแตกต่าง (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.68) 

และการเป็นผูน้าํตน้ทนุตํ่า (คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.62) อยูใ่นระดบัมากทกุรายการ ตามลาํดบั 

เม่ือพิจารณาการกระจายของขอ้มลูดว้ยการตรวจสอบคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่ามี

คา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72  เม่ือแยกตามองคป์ระกอบพบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง  0.71 -  

0.76   ซึ่งมีค่าตํ่ากว่า 1.00 แสดงให้เห็นว่าข้อมูลมีการกระจายตัวอยู่ในระดับน้อย โดย

องคป์ระกอบดา้นการมีนวตักรรมเทคโนโลยีและการจัดการองคก์ร มีการกระจายของขอ้มูล

มากท่ีสุด มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.76 และดา้นการเป็นผูน้าํตน้ทุนตํ่า มีการกระจาย

ของขอ้มลูตํ่าท่ีสดุ มีคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.71 

 

ตารางที ่4.15 คา่เฉล่ีย และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัของความสามารถในการแข่งขนัดา้น

การสรา้งความแตกตา่ง (n = 300)  

การสร้างความแตกต่าง ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

1.  การดาํเนินการกลยทุธค์วามแตกตา่งของ

องคก์ร ทาํใหล้กูคา้รบัรูค้วามแตกตา่งท่ีเดน่ชดั

เหนือคูแ่ขง่ขนัในอาเซียน 

3.61 0.80 มาก 

2.  องคก์รนาํเสนอนวตักรรมใหมข่อง

ผลิตภณัฑแ์ละบรกิารท่ีแตกตา่งจากคูแ่ขง่ขนั

ในอาเซียน 

3.71 0.75 มาก 

3.  องคก์รสามารถใหบ้ริการลกูคา้ท่ีรวดเรว็ 

ถกูตอ้ง เช่ือถือได ้และแตกตา่งจากคูแ่ขง่ขนั

ในอาเซียน 

3.68 0.74 มาก 

4. บคุลากรมีความรู ้และทกัษะในการ

ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของลกูคา้ไดดี้

เหนือคูแ่ขง่ในอาเซียน 

3.74 0.84 มาก 

รวม 3.68 0.73 มาก 
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 จากขอ้มลูตามตารางท่ี 4.15 กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญัระดบัของความสามารถใน

การแข่งขนัดา้นการสรา้งความแตกตา่ง อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 3.68 เม่ือ

แยกตวัชีว้ดัความสามารถในการแข่งขนัดา้นการสรา้งความแตกต่าง พบว่าส่วนใหญ่มีความ

คดิเห็นว่าบคุลากรมีความรู ้และทกัษะในการตอบสนองตอ่ลกูคา้ไดดี้เหนือคูแ่ขง่ในอาเซียน มี

คา่เฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากับ 3.74 อยู่ในระดบัมาก รองลงมาเป็นองคก์รนาํเสนอนวตักรรมใหม่

ของผลิตภัณฑแ์ละบริการท่ีแตกต่างจากคู่แข่งขันในอาเซียน (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.71) องคก์ร

สามารถใหบ้ริการลูกคา้ท่ีรวดเร็ว เช่ือถือได ้และแตกต่างจากคู่แข่งขันในอาเซียน (ค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 3.68)  และการดาํเนินการกลยุทธ์ความแตกต่างทาํให้ลูกค้ารับรูค้วามแตกต่างท่ี

เดน่ชดัเหนือคูแ่ขง่ขนัในอาเซียน (คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.61) อยูใ่นระดบัมากทกุรายการ ตามลาํดบั 

เม่ือพิจารณาการกระจายของขอ้มลู พบว่ามีคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.73  เม่ือ

แยกตามองคป์ระกอบพบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง  0.74 -  0.84   ซึ่งมีค่าตํ่ากว่า 1.00 แสดงใหเ้ห็น

ว่าขอ้มูลมีการกระจายตวัอยู่ในระดบันอ้ย โดยบุคลากรมีความรู ้และทกัษะในการตอบสนอง

ตอ่ลกูคา้ไดดี้เหนือคูแ่ข่งในอาเซียน มีการกระจายของขอ้มลูมากท่ีสดุ มีคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.76 และองคก์รสามารถใหบ้รกิารลกูคา้ท่ีรวดเร็ว ถกูตอ้ง เช่ือถือได ้และแตกตา่งจาก

คูแ่ขง่ขนัในอาเซียน มีการกระจายของขอ้มลูตํ่าท่ีสดุ มีคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.74 
 

ตารางที่ 4.16 คา่เฉล่ีย และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัของความสามารถในการแขง่ขนัดา้น

การเป็นผูน้าํตน้ทนุตํ่า (n = 300)  

การเป็นผู้นาํต้นทุนตํ่า ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

1. องคก์รสามารถบรหิารจดัการตน้ทนุเพ่ือใหมี้

ตน้ทนุท่ีต ํ่ากวา่คูแ่ขง่ขนั  

3.67 0.79 มาก 

2. องคก์รมีแนวทางและวิธีปฏิบตัใินการใช้

ทรพัยากรอยา่งมีประสิทธิภาพสงูสดุ 

3.63 0.71 มาก 

3. องคก์รสามารถกาํหนดราคาผลิตภณัฑแ์ละ

บรกิารในระดบัท่ีลกูคา้ยอมรบัได ้

3.62 0.76 มาก 

4. องคก์รสามารถนาํเทคโนโลยีสมยัใหมม่าใช้

เพ่ือลดตน้ทนุ 

3.72 0.74 มาก 

รวม 3.66 0.71 มาก 
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จากขอ้มลูตามตารางท่ี 4.16 กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญัระดบัของความสามารถใน

การแข่งขันดา้นการเป็นผูน้าํตน้ทุนตํ่า อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 3.66 เม่ือ

แยกตวัชีว้ดัความสามารถในการแข่งขันดา้นการเป็นผูน้าํตน้ทุนตํ่า พบว่าส่วนใหญ่มีความ

คดิเห็นวา่องคก์รสามารถนาํเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใชเ้พ่ือลดตน้ทนุ มีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ เทา่กบั 

3.72 อยู่ในระดบัมาก รองลงมาเป็นองคก์รสามารถบริหารจดัการตน้ทุนเพ่ือใหมี้ตน้ทุนท่ีต ํ่า

กว่าคู่แข่งขัน (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.67) องค์กรมีแนวทางปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65) และองคก์รสามารถกาํหนดราคาผลิตภัณฑแ์ละบรกิาร

ในระดบัท่ีลกูคา้ยอมรบัได ้(คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.60) อยูใ่นระดบัมากทกุรายการ ตามลาํดบั 

เม่ือพิจารณาการกระจายของขอ้มลู พบว่ามีคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.71  เม่ือ

แยกตามองคป์ระกอบพบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง  0.71 -  0.79   ซึ่งมีค่าตํ่ากว่า 1.00 แสดงใหเ้ห็น

ว่าขอ้มูลมีการกระจายตวัอยู่ในระดบันอ้ย โดยองคก์รสามารถบริหารจดัการตน้ทุนเพ่ือใหมี้

ตน้ทุนท่ีต ํ่ากว่าคู่แข่งขัน มีการกระจายของขอ้มูลมากท่ีสุด มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

0.79 และองคก์รมีแนวทางและวิธีปฏิบตัิในการใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ มีการ

กระจายของขอ้มลูตํ่าท่ีสดุ มีคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.71 

 

ตารางที ่4.17 คา่เฉล่ีย และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัของความสามารถในการแข่งขนัดา้น

การมีนวตักรรมเทคโนโลยีและการจดัการ (n = 300)  

การมีนวัตกรรมเทคโนโลยีและการจัดการ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

1. องคก์รนาํเสนอนวตักรรมของผลิตภณัฑแ์ละ

บรกิารท่ีลกูคา้พงึพอใจเหนือคูแ่ขง่ขนั 

3.74 0.79 มาก 

2. องคก์รมีบคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและ

ประสบการณใ์นนวตักรรมใหม่ๆ เหนือคูแ่ขง่ขนั 

3.81 0.82 มาก 

3. องคก์รมีการใชน้วตักรรมดา้นเทคโนโลยีท่ี

ทนัสมยั เพ่ือตอบสนองตอ่ลกูคา้ 

3.88 0.75 มาก 

4. องคก์รสามารถปรบักระบวนการใหบ้รกิาร

ท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของลกูคา้ 

3.69 0.77 มาก 

รวม 3.78 0.74 มาก 
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 จากขอ้มลูตามตารางท่ี 4.17 กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญัระดบัของความสามารถใน

การแข่งขนัดา้นการมีนวตักรรมเทคโนโลยีและการจดัการ อยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียโดยรวม

เท่ากบั 3.78  เม่ือแยกตวัชีว้ดัความสามารถในการแข่งขนัดา้นการมีนวตักรรมเทคโนโลยีและ

การจัดการ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าองคก์รมีการใช้นวัตกรรมดา้น

เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เพ่ือตอบสนองต่อลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว มีคา่เฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากับ 3.88 

อยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็นองคก์รมีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ใน

นวตักรรมใหม่ๆเหนือคู่แข่งขนั (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81) องคก์รสามารถนาํเสนอนวตักรรมของ

ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีลูกค้าพึงพอใจเหนือคู่แข่งขัน (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.74) และองค์กร

สามารถปรบักระบวนการใหบ้ริการท่ีเหมาะสมกับความตอ้งการของลูกคา้ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 

3.69) ตามลาํดบั 

เม่ือพิจารณาการกระจายของขอ้มลูดว้ยการตรวจสอบคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่ามี

คา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74  เม่ือแยกตามองคป์ระกอบพบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง  0.75 -  

0.82  ซึ่งมีคา่ตํ่ากวา่ 1.00 แสดงใหเ้ห็นวา่ขอ้มลูมีการกระจายตวัอยู่ในระดบันอ้ย โดยองคก์รมี

บคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณใ์นนวตักรรมใหม่ๆเหนือคูแ่ขง่ขนั มีการกระจาย

ของขอ้มูลมากท่ีสุด มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.82 และองคก์รมีการใชน้วตักรรมดา้น

เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เพ่ือตอบสนองตอ่ลกูคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว มีการกระจายของขอ้มูลตํ่าท่ีสุด 

มีคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.75 

 

4.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของศักยภาพทุนมนุษย ์

ความสามารถเชิงพลวัต และความสามารถทางการแข่งขันของ

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย     
 

การพัฒ นาแบบจําลองโครงสร้างเชิ งสาเหตุของศักยภ าพ ทุนม นุษ ย์ แล ะ

ความสามารถเชิงพลวัตของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวรไ์ทย เพ่ือเพิ่มขีด

ความสามารถการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ดาํเนินการพฒันาจากรากฐานทาง

แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ดว้ยการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมหาแบบจาํลองการวดั

ตัวแปรเพ่ือระบุ ถึงความสัมพันธ์ระหว่าตัวแปรเชิงประจักษ์กับตัวแปรแฝง และหา

ความสัมพันธ์เชิงโครงสรา้งระหว่าตัวแปรแฝงบุพปัจจัยกับความสามารถการแข่งขันใน
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  แลว้ดาํเนินการตรวจสอบความตรงของแบบจาํลอง ทัง้นีก้าร

ตรวจสอบความตรงของแบบจาํลองสมการโครงสรา้งครัง้นีใ้ชโ้ปรแกรมLISREL Version 8.72  

ผู้วิจัยได้ทําการตรวจสอบข้อตกลงเบื ้องต้นในการวิเคราะห์แบบจาํลองสมการ

โครงสรา้ง ก่อนท่ีจะดาํเนินการวิเคราะหต์รวจสอบว่าแบบจาํลองสมมติฐานมีความกลมกลืน

กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์หรือไม่ ซึ่งมีขอ้ตกลงเบือ้งตน้ในการวิเคราะหข์อ้มูล คือ (1) ตวัแปรเชิง

ประจกัษท่ี์ทาํการศกึษาควรมีการกระจายตวัแบบปกติ (2) ตวัแปรเชิงประจกัษท่ี์ทาํการศกึษา

ในแบบจาํลองไม่ควรท่ีจะมีความสัมพันธ์กันไม่มากเกินไปจนก่อให้เกิดปัญหา และ (3) 

แบบจาํลองการวดั ตอ้งมีความเท่ียงตรงเชิงโครงสรา้ง 

 หลังจากท่ีไดท้าํการตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ในการวิเคราะหแ์บบจาํลองสมการ

โครงสรา้งแล้ว  จึงไดด้าํเนินการวิเคราะหเ์พ่ือตรวจสอบว่าแบบจาํลองสมมติฐานมีความ

กลมกลืนกับขอ้มูลเชิงประจักษ์หรือไม่ ดว้ยการวิเคราะหจ์ากสถิติทดสอบ คือ Chi-Square, 

Chi-Square/ df, RMSEA, RMR, CFI, AGFI, GFI และ CN หากพบว่าแบบจาํลองสมมติฐาน

ยังไม่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ก็จะทําการปรับแก้แบบจําลอง (Adjusted  

model) โดยการยอมให้ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือน (θ) ของตัวแปรเชิง

ประจักษ์บางคู่มีความสัมพันธ์กัน แล้วจึงพิจารณาถึงความกลมกลืนระหว่างแบบจาํลอง

ปรบัแกก้ับขอ้มูลเชิงประจกัษ์  ทัง้นีห้ากพบว่าแบบจาํลองปรบัแกมี้ความกลมกลืนกบัขอ้มูล

เชิงประจกัษ์แลว้ จึงจะยอมรบัการประมาณค่าพารามิเตอรเ์พ่ืออธิบายถึงความสัมพันธ์เชิง

สาเหตขุองศกัยภาพทนุมนษุย ์และความสามารถเชิงพลวตัของผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรม

ซอฟต์แวร์ไทย เพ่ือเพิ่ม ขีดความสามารถการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

รายละเอียดผลการวิเคราะหข์อ้มลูมีดงันี ้

4.2.1 การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นในการวิเคราะหแ์บบจําลอง

สมการโครงสร้าง 
4.2.1.1 ตัวแปรเชิงประจักษ์ (Observation Variable) ที่ทําการศึกษาใน

แบบจาํลองควรจะมีการแจกแจงแบบปกต ิ

การวิเคราะห์แบบจําลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model, 

SEM) ด้วยโปรแกรมสําเร็จ รูป LISREL  มีข้อตกลงเบื ้องต้น  คือ ตัวแปรเชิงประจักษ ์

(Observation Variable) ท่ีทําการศึกษาในแบบจําลองควรจะมีการแจกแจงแบบปกต ิ

(Normal Distribution)  ทั้งนีผู้วิ้จัยไดท้าํการตรวจสอบการกระจายของตัวแปรเชิงประจกัษ์

ดว้ยสถิติทดสอบไค – สแควร ์(χ2 )  โดยพิจารณาจากคา่นยัสาํคญัทางสถิต ิ(Significant) หาก
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ตวัแปรใดท่ีทาํการทดสอบแลว้พบว่ามีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่าตวัแปรดงักล่าว

มีการแจกแจงแบบไมป่กติ  ในทางตรงกนัขา้มหากพบว่าตวัแปรใดท่ีทาํการทดสอบแลว้พบว่า

ไมมี่นยัสาํคญัทางสถิต ิ (P-value > .50)  แสดงวา่ตวัแปรดงักลา่วมีการแจกแจงเป็นแบบปกต ิ 

 ผลการตรวจสอบการกระจายของขอ้มูลของตวัแปรเชิงประจกัษ์ในเบือ้งตน้ซึ่งไดน้าํ

คะแนนดิบเดิมไปทาํการทดสอบดว้ยค่าสถิติ ไค – สแควร ์(χ2 )   พบว่าตวัแปรเชิงประจักษ์

หลายตวัแปรทาํการทดสอบแลว้พบว่ามีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงใหเ้ห็นว่าขอ้มลูท่ี

ทาํการวิเคราะหด์ว้ยคะแนนดิบยงัมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ  ผูวิ้จยัจึงไดท้าํการแปลงขอ้มูล

ดิบดงักล่าวใหอ้ยู่ในรูปของคะแนนมาตรฐาน  (Normal Score) แลว้จึงทาํการตรวจสอบการ

กระจายของขอ้มลูตวัแปรเชิงประจกัษด์ว้ยสถิติไค – สแควร ์(χ2 ) อีกครัง้รายละเอียดดงัตาราง

ท่ี 4.18 
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ตารางที ่4.18  การตรวจสอบการกระจายของขอ้มลูตวัแปรเชิงประจกัษท่ี์ไดแ้ปลงเป็นคะแนน

มาตรฐาน (Normal scale) ดว้ยสถิตทิดสอบไค-สแควร ์    

ตัวแปร X  S.D. 
Skew-

ness 
Kurtosis 

Chi-

Square 

P-

value 

ทนุทางปัญญา (HC1) 3.89 .68 -0.785 1.684 34.368 0.675 

ทนุทางสงัคมหรือเครือขา่ย

ความสมัพนัธ ์(HC2) 

4.02 .89 -1.231 3.091 67.152 0.028 

ทนุทางอารมณ ์(HC2) 3.83 .76 -0.787 1.939 35.637 0.644 

ความสามารถในการ

ครอบครอง (DC1) 

3.80 .72 -1.487 5.044 28.395 0.532 

ความสามารถในการเรียนรู้

แบบไมห่ยดุน่ิง (DC2) 

3.88 .69 -0.743 1.178 29.94 0.519 

ความสามารถในการประสาน

การทาํงานรว่มกนั (DC3) 

3.92 .75 -0.646 2.035 0.674 0.890 

ความสามารถในการยกระดบั

การทาํงาน/การทาํงานแบบ

บรูณาการ (DC4) 

3.77 .78 0.101 .101 4.961 0.774 

การสรา้งความแตกตา่ง 

(CP1) 

3.68 0.73 -0.646 1.069 26.231 0.410 

การเป็นผูน้าํตน้ทนุตํ่า (CP2) 3.66 0.71 -0.284 0.222 4.787 0.741 

การมีนวตักรรมเทคโนโลยีและ

การจดัการ (CP3) 

3.78 0.74 -0.864 1.539 42.328 0.261 

*  มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 ตารางท่ี 4.18 เม่ือทาํการตรวจสอบการกระจายของข้อมูลของตัวแปรเชิงประจักษ์ท่ี

ทาํการศึกษาซึ่งไดท้าํการแปลงเป็นคะแนนมาตรฐานแลว้ (Normal Score) ดว้ยสถิติทดสอบไค – 

สแควร ์(χ2 )   โดยทาํการตรวจสอบท่ีคา่นยัสาํคญัทางสถิติ หากพบว่าไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ

แสดงว่า การกระจายของขอ้มูลเป็นแบบปกติ (Normal Distribution)  หากพบว่ามีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่าการกระจายของข้อมูลไม่ได้เป็นแบบปกติ (Non Normal 
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Distribution)  การตรวจสอบท่ีค่านัยสาํคญัทางสถิติของตวัแปรเชิงประจกัษ์ท่ีทาํการศึกษา

พบว่าทกุตวัแปรเชิงประจกัษส์่วนใหญ่ไม่มีค่านยัสาํคญัทางสถิติ แสดงว่าตวัแปรเชิงประจกัษ์

ท่ีทาํการศกึษาในแบบจาํลองส่วนใหญ่มีการแจกแจงเป็นแบบปกติ ยกเวน้ตวัแปรเชิงประจกัษ์

ทนุทางสงัคมหรือเครือข่ายความสมัพนัธ ์(HC2) ท่ีมีคา่นยัสาํคญัทางสถิติ ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่า

เป็นตวัแปรเชิงประจกัษ์ท่ีมีกระจายตวัเป็นแบบไม่ปกติ อย่างไรก็ตามก็ยงันบัว่ามีเพียง 1 ตวั

แปร ซึ่งไม่ถึงรอ้ยละ 20 ของตัวแปรทั้งหมด ตามแนวคิดของ Kelloway (1998) ยังถือว่า

เหมาะสมในการนาํไปวิเคราะหแ์บบจาํลองสมการโครงสรา้งได ้ จึงนบัไดว้่าเป็นขอ้มลูของตวั

แปรเชิงประจกัษท์กุตวัท่ีสามารถนาํไปวิเคราะหแ์บบจาํลองสมการโครงสรา้งไดอ้ยา่งไม่ละเมิด

ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.2.1.2 ตรวจสอบความสัมพันธเ์ชิงเส้นตรงของตัวแปรเชิงประจักษ์ที่

ทาํการศึกษาในแบบจาํลอง    

ขอ้ตกลงเบือ้งตน้สาํคญัอีกประการหนึ่งของการวิเคราะหแ์บบจาํลองสมการ

โครงสรา้ง (Structural Equation Model, SEM) ด้วยโปรแกรม LISREL ท่ีกําหนดไว้คือ ตัว

แป รเชิ งป ระจัก ษ์  (Observation Variable) ท่ี ทําก ารศึ ก ษ าใน แบ บ จําล องจ ะ ต้อ ง มี

ความสัมพันธ์กันในเชิงเส้นตรง (Linear Combination) ซึ่งได้ท ําการตรวจสอบด้วยการ 

Scatter Plot Graph ตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง มีรายละเอียดของการตรวจสอบ 

ดงันี ้

 
ภาพท่ี 4.1 การตรวจสอบความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงของตวัแปรท่ีทาํการศกึษา 
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ภาพท่ี 4.1 ไดท้าํการ Scatter plot เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรท่ี

ทาํการศึกษาในแบบจาํลองว่ามีความสัมพันธใ์นเชิงเสน้ตรงหรือไม่ ผลการตรวจสอบพบว่า

ทิศทางความสมัพนัธข์องทกุคูต่วัแปรมีแนวโนม้เป็นไปในทางเสน้ตรง จากขอ้มลูดงักล่าวบ่งชี ้

ไดว้า่สามารถนาํขอ้มลูนีไ้ปใชใ้นการวิเคราะหเ์สน้ทางตอ่ไปไดอ้ย่างไมผ่ิดขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของ

สถิต ิ(Stevens, 1992: 2; citing Gnanadesikan, 1977: 168) 

4.2.1.3 การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงประจักษ์ที่

ทาํการศึกษาในแบบจาํลองท้ังหมดว่ามีความสัมพันธกั์นมากเกินไป (Multicollinearity) 

การวิเคราะห์แบบจําลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model, 

SEM) ดว้ยโปรแกรม LISREL ตอ้งทาํการตรวจสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรเชิงประจกัษ์

ท่ีทาํการศกึษาในแบบจาํลองว่ามีความสมัพนัธก์นัมากเพียงใด ซึ่งหากพบว่าคูข่องตวัแปรเชิง

ประจกัษค์ูใ่ดมีความสมัพนัธก์นัมากจนเกินไปก็จะก่อใหเ้กิดปัญหาวา่ตวัแปรคูด่งักลา่วเป็นตวั

แปรเดียวกนั หรือการวดัมีการทบัซอ้นกนั (Overlap Variable) ซึ่งการตรวจสอบความสมัพนัธ์

ระหว่างตัวแปรเชิงประจักษ์ท่ีทาํการศึกษาในแบบจาํลองในครัง้นีผู้ ้วิจัยได้ใช้เทคนิคการ

วิ เค ราะ ห์ห าค่ าสัม ป ระ สิ ท ธ์ิ ส ห สัม พั น ธ์แ บ บ เพี ย ร์สัน  (Pearson Product Moment 

Correlation) โดยทาํการวิเคราะหค์วามสมัพนัธข์องตวัแปรเชิงประจกัษท์กุคูท่ี่ทาํการศกึษาใน

แบบจาํลอง หากพบวา่ตวัแปรเชิงประจกัษค์ูใ่ดมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธม์ากกว่า .80 แสดง

ว่าตวัแปรคูด่งักล่าวอาจจะเป็นตวัแปรเดียวกนั หรือเกิดปัญหาเร่ืองการวดัตวัแปรท่ีมีการทับ

ซ้อนกัน  ซึ่งก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity Problem พิจารณาจาก ค่า r ในเมตริกซ์

สหสัมพันธ์มีค่าเกิน .80 (สุชาติ ประสิทธ์ิรฐัสินธุ ์และคนอ่ืน ๆ, 2549, หนา้ 90) นอกจากการ

ตรวจสอบความสมัพนัธเ์ป็นรายคู่แลว้ ยงัไดต้รวจสอบความสมัพนัธโ์ดยรวมของตวัแปรเชิง

ประจกัษท่ี์ทาํการศกึษาในแบบจาํลองดว้ยการพิจารณาว่าเมตริกซส์หสมัพนัธแ์ตกตา่งไปจาก

เม ตริกซ์เอกลักษ ณ์  (Identity Matrix) ห รือไม่  หากไม่แตกต่างกันแสดงว่าตัวแปรท่ี

ทาํการศกึษาดงักลา่วไมมี่ความสมัพนัธร์ว่มกนัเพียงพอท่ีจะทาํการวิเคราะหส์ถิตขิัน้สงูรว่มกนั

ได ้ผลการตรวจสอบเบือ้งตน้เก่ียวกบัความสมัพนัธข์องตวัแปรเชิงประจกัษ์ท่ีทาํการศึกษาใน

แบบจาํลอง มีรายละเอียดดงัตารางท่ี  4.19 

 

 

 



 

182 
 

ตารางที ่4.19 คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรเชิงประจกัษ ์ 

ตัวแปรเชิง

ประจักษ ์
hc1 hc2 hc3 dc1 dc2 dc3 dc4 cp1 cp2 cp3 

hc1 1                   

hc2 .575** 1                 

hc3 .798** .511** 1               

dc1 .737** .495** .665** 1             

dc2 .725** .565** .693** .767** 1           

dc3 .663** .565** .687** .723** .814** 1         

dc4 .706** .495** .650** .790** .726** .780** 1       

cp1 .709** .404** .698** .777** .731** .698** .745** 1     

cp2 .552** .237* .591** .652** .604** .576** .569** .783** 1   

cp3 .655** .288* .615** .688** .605** .595** .698** .745** .639** 1 

*มีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05, **มีนยัสาํคญัท่ีระดบั .01 

 

ตารางท่ี 4.19 ผลการตรวจสอบตวัแปรท่ีทาํการศึกษามีความสมัพนัธก์ันมากเกินไป

จนก่อใหเ้กิดปัญหาว่าตวัแปรสงัเกตมีความสมัพนัธก์นัมากจนกลายเป็นตวัแปรเดียวกัน ดว้ย

การพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียรส์ัน (Correlation Pearson Product 

Moment)  ของตวัแปรเชิงประจกัษท์กุคูจ่ะตอ้งไม่มีความสมัพนัธก์นัเกิน .80 ผลการตรวจสอบ

พบว่าทุกคู่ของตวัแปรท่ีทาํการศึกษาในแบบจาํลองมีความสัมพันธก์ันระหว่าง .237 - .814 

อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติ ท่ีระดับ .01  ซึ่ งยังพบว่ามีตัวแปรสังเกตท่ีทําการศึกษาใน

แบบจําลองสมการโครงสร้างเดียวกันมีความสัมพันธ์กันมากเกินไปจํานวน  1 คู่  ท่ี มี

ความสมัพนัธก์นัเกิน .80 ไดแ้ก่ ความสามารถในการเรียนรูแ้บบไม่หยดุน่ิง กบั ความสามารถ

ในการประสานการทาํงานร่วมกันมีความสัมพนัธก์ันเท่ากับ .814  คิดเป็นรอ้ยละ 2.27  ของ

คูค่วามสมัพนัธข์องตวัแปรทัง้หมดในแบบจาํลอง ยงัอยูใ่นระดบัท่ียอมรบัได ้คือ ไม่เกินรอ้ยละ 

10  ซึ่งยงัไมถื่อวา่ละเมิดขอ้ตกลงเบือ้งตน้อย่างสาํคญัของการวิเคราะหเ์สน้ทางอิทธิพล (Path 

Analysis) ดว้ยโปรแกรม LISREL Version 8.72  (Kelloway, 1998)     
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4.2.2 การตรวจสอบคุณภาพของแบบจาํลองการวัดทีท่าํการศึกษาใน

แบบจาํลองสมการโครงสร้าง   

การพฒันาแบบจาํลองโครงสรา้งเชิงสาเหตขุองศกัยภาพทนุมนษุย ์ความสามารถเชิง

พลวัต และความสามารถทางการแข่งขัน ของสถานประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรม

ซอฟตแ์วรไ์ทย ดาํเนินการพัฒนาจากรากฐานทางแนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ดว้ยการ

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมหาแบบจาํลองการวดัตวัแปร เพ่ือระบถึุงความสมัพนัธร์ะหว่าง

ตัวแปรเชิงประจักษ์กับตัวแปรแฝง และหาความสัมพันธ์เชิงโครงสรา้งระหว่าตัวแปรแฝง

ศกัยภาพทุนมนุษย ์ความสามารถเชิงพลวัต และความสามารถทางการแข่งขนั ของสถาน

ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย แลว้ดาํเนินการตรวจสอบความตรงของ

แบบจาํลองดว้ยโปรแกรม LISREL Version8.72 

 ก่อนท่ีจะดาํเนินการวิเคราะห์แบบจาํลองสมการโครงสรา้ง (Structural Equation 

Model, SEM) แบบจาํลองสมการโครงสรา้งเชิงสาเหตขุองผลการดาํเนินการอย่างยั่งยืนของ

องคก์รสีเขียวกลยุทธ์การสรา้งความยั่งยืนขององคก์ร วฒันธรรมองคก์รสีเขียว การจดัการ

สิ่งแวดลอ้มในองคก์ร  และแรงกดดนัจากภายนอก ผูวิ้จยัไดด้าํเนินการตรวจสอบถึงคณุภาพ

ของแบบจาํลองการวดั (Measurement Model) ท่ีทาํการศกึษาในแบบจาํลองทัง้หมด ซึ่งไดมี้

นกัวิชาการเสนอแนวทางในการตรวจสอบ 2 แนวทาง ไดแ้ก่ (1) การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิง

ยืนยนั (Confirm Factor Analysis) ของตวัแปรเชิงประจกัษใ์นแตล่ะตวัแปรแฝงท่ีทาํการศกึษา

ในแบบจาํลอง และ (2) การวิเคราะหแ์บบจาํลององคป์ระกอบของตวัแปรแฝง ท่ีทาํการศกึษา

ในแบบจาํลองสมการโครงสรา้งทัง้หมด (Convergent Model) มีรายละเอียด ดงันี ้

4.2.2.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirm Factor Analysis) 

ของตัวแปรเชิงประจักษ ์

เพ่ือทําการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของตัวแปรแฝง (Latent 

Construct Validity) ดว้ยการพิจารณาจากค่านํา้หนักองคป์ระกอบมาตรฐาน (Standardize 

Factor Loading)  ว่ามีค่าเกินกว่า .30 หรือไม่ หากมีค่าเกินแสดงว่าตัวแปรเชิงประจักษ์

ดงักล่าวเป็นองคป์ระกอบท่ีดีของตวัแปรแฝง และพิจารณาจากคา่  R2   เพ่ือตรวจสอบดคูวาม

เช่ือถือ (Reliability) ของตัวแปรเชิงประจักษ์ท่ีทําการศึกษาว่าจะสามารถอธิบายความ

แปรปรวนของตวัแปรแฝงไดดี้เพียงใด    
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 การตรวจสอบความเท่ียงของตวัแปรแฝง (Latent Construct Validity) ครัง้นีผู้ ้วิจัย

เลือกใช้ แบบจําลององค์ประกอบของตัวแปรแฝงท่ีทําการศึกษาในแบบจําลองสมการ

โครงสรา้งทัง้หมด (Convergent Model) เพราะวา่การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบท่ีทาํการศกึษาใน

แบบจาํลองนีแ้ตล่ะครัง้ (Confirm Factor Analysis) จะก่อใหเ้กิดปัญหา Justification Model 

เพราะว่าแบบจาํลองการวดัในบางตวัแปรแฝงมีตวัชีว้ดันอ้ยกว่า 4 ตวัชีว้ดั (Indicator) จึงทาํ

ให้ผู้วิจัยตัดสินใจท่ีจะเลือกใช้เทคนิคดังกล่าว (Convergent Model) ผลการวิเคราะห์

องคป์ระกอบเชิงยืนยนัของตวัแปรเชิงประจกัษท่ี์มีตอ่ตวัแปรแฝง รายละเอียดดงัภาพประกอบ

ท่ี  4.2 

 

 
χ2= 17.50, DF = 14, p-value = .23027; Relative χ2 = 1.25;  RMSEA = .029; 

RMR = .008; SRMR= .0125; P-Value for Test of Close Fit = .844; 

  GFI = .988; AGFI = .957; NFI = .997; IFI= .999; CFI = .999; CN = 506.137 

ภาพท่ี 4.2 แบบจาํลององคป์ระกอบของตวัแปรแฝงท่ีทาํการศกึษาในแบบจาํลองสมการ

 โครงสรา้งทัง้หมด (Convergent Model)   
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ภาพท่ี 4.2 แสดงใหเ้ห็นว่าแบบจาํลององคป์ระกอบของตวัแปรแฝงท่ีทาํการศึกษาใน

แบบจาํลองสมการโครงสรา้งทัง้หมด (Convergent Model)  มีความกลมกลืนกับขอ้มูลเชิง

ประจกัษ์ โดยพิจารณาจากค่าสถิติทดสอบไดแ้ก่  χ2= 17.50, DF = 14, p-value = .23027; 

Relative χ2 = 1.25;  RMSEA = .029; RMR = .008; SRMR= .0125; P-Value for Test of 

Close Fit = .844; GFI = .988; AGFI = .957; NFI = .997; IFI= .999; CFI = .999; CN = 

506.137  ซึ่งแสดงว่าแบบจาํลองดงักล่าวมีความน่าเช่ือถือในการประมาณค่าพารามิเตอร์

เพียงพอท่ีผูวิ้จัยจะยอมรบัการพิจารณาค่านํา้หนักองคป์ระกอบมาตรฐาน (Standardize 

Factor Loading) ค่าความแปรปรวนของตัวแปรเชิงประจักษ์   ( R2) ว่าอยู่ในเกณ ฑ์ท่ี

เหมาะสมหรือไม่  รวมทั้งสามารถท่ีจะนาํค่านํา้หนักองคป์ระกอบมาตรฐาน (Standardize 

Factor Loading) และคา่ความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือน (θ)มารว่มกนัเพ่ือคาํนวณหา

คณุภาพของตวัแปรแฝงโดยตรง โดยพิจารณาจากคา่ความเช่ือมั่นของตวัแปรแฝง (Construct 

Reliability, ρc )  และค่าความแปรปรวนท่ีสกัดได ้(Average Variable Extracted, ρv ) เพ่ือ

ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของตัวแปรแฝง (Latent Construct Validity) ท่ี

ทาํการศกึษาในแบบจาํลอง  

 ผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสรา้งของตัวแปรแฝง (Latent Construct 

Validity) แสดงรายละเอียดดังตารางท่ี  4.20  และการตรวจสอบคุณภาพของตัวแปรแฝง

โดยตรงโดยพิจารณาจากคา่ความเช่ือมั่นของตวัแปรแฝง (Construct Reliability, ρc) และค่า

ความแปรปรวนท่ีสกัดได ้(Average Variable Extracted, ρv )   แสดงรายละเอียดในตารางท่ี  

4.20 
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ตารางที ่4.20  ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirm Factor Analysis) ของตวั

แปรแฝงท่ีทาํการศกึษาในแบบจาํลอง  

 

ตัวแปรแฝง / เชิงประจักษ ์

Factor 

Loading  

(λ) 

Error 

(θ) 
t R2 

ทุนมนุษย ์     

 ทนุทางปัญญา .921 .153 5.969 .847 

 ทนุทางสงัคมหรือเครือขา่ย

ความสมัพนัธ ์

.562 .633 3.398 .367 

 ทนุทางอารมณ ์ .867 .249 21.301 .751 

ความสามารถเชิงพลวัต     

 ความสามารถในการครอบครอง .901 .189 8.285 .811 

 ความสามารถในการเรียนรูแ้บบไม่

หยดุนิ่ง 

.859 .262 20.613 .738 

 ความสามารถในการประสานการ

ทาํงานรว่มกนั 

.800 .361 17.446 .639 

 ความสามารถในการยกระดบัการ

ทาํงาน/การทาํงานแบบบรูณาการ 

.870 .242 21.303 .758 

ความสามารถในการแข่งขัน     

 การสรา้งความแตกตา่ง .906 .179 6.485 .821 

 การเป็นผูน้าํตน้ทนุตํ่า .770 .407 19.696 .593 

 การมีนวัตกรรมเทคโนโลยีและการ

จดัการ 

.820 .328 18.814 .672 

χ2= 17.50, DF = 14, p-value = .23027; Relative χ2 = 1.25;  RMSEA = .029; RMR = 

.008; SRMR= .0125; P-Value for Test of Close Fit = .844; GFI = .988; AGFI = .957; 

NFI = .997; IFI= .999; CFI = .999; CN = 506.137 
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 ตารางท่ี 4.20 แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปรแฝงท่ี

ทาํการศกึษาในแบบจาํลองเชิงโครงสรา้งของศกัยภาพทนุมนษุย ์ความสามารถเชิงพลวตั และ

ความสามารถทางการแข่งขัน ของสถานประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย 

พบวา่ 

 ตวัแปรเชิงประจกัษ ์ทนุทางปัญญา ทนุทางสงัคมหรือเครือขา่ยความสมัพนัธ ์ และทนุ

ทางอารมณ ์ เป็นองคป์ระกอบของตวัแปรแฝงทนุมนษุย ์มีคา่นํา้หนกัองคป์ระกอบมาตรฐาน 

(λ) (Standardized Solution)  มีค่าอยู่ระหว่าง .562 - .921  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (θ)   อยู่ระหว่าง .153 - .633  ตัวแปรแฝง

สามารถอธิบายความแปรปรวนของแต่ละตวัแปรเชิงประจกัษ์ (ตวัแปรเชิงประจกัษ์แต่ละตวั

แปรมีค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยพิจารณาจากค่า R2)  ไดร้ะหว่างรอ้ยละ 36.7 – 84.7  

ซึ่งแสดงใหเ้ห็นวา่ตวัแปรเชิงประจกัษเ์ป็นองคป์ระกอบของตวัแปรแฝงไดดี้  

 ตวัแปรเชิงประจักษ์ ความสามารถในการครอบครอง  ความสามารถในการเรียนรู้

แบบไม่หยุดนิ่ง  ความสามารถในการประสานการทาํงานรว่มกัน  และความสามารถในการ

ยกระดับการทํางาน/การทํางานแบบบูรณ าการ  เป็นองค์ประกอบของตัวแปรแฝง

ความสามารถเชิงพลวตั มีค่านํา้หนักองคป์ระกอบมาตรฐาน (λ) (Standardized Solution)  

มีค่าอยู่ระหว่าง .800 - .901  อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 มีค่าความคลาดเคล่ือน

มาตรฐาน (θ)   อยู่ระหว่าง .189 - .361   ตวัแปรแฝงสามารถอธิบายความแปรปรวนของแต่

ละตวัแปรเชิงประจกัษ์ (ตวัแปรเชิงประจกัษ์แตล่ะตวัแปรมีค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดย

พิจารณาจากค่า R2)  ไดร้ะหว่างรอ้ยละ 63.9 – 81.1  ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าตวัแปรเชิงประจักษ์

เป็นองคป์ระกอบของตวัแปรแฝงไดดี้ 

 ตัวแปรเชิงประจักษ์ การสรา้งความแตกต่าง  การเป็นผู้นาํต้นทุนตํ่า  และการมี

นวัตกรรมเทคโนโลยีและการจัดการ เป็นองคป์ระกอบของตวัแปรแฝงความสามารถในการ

แข่งขนั  มีค่านํา้หนกัองค ์ประกอบมาตรฐาน (λ) (Standardized Solution)  มีค่าอยู่ระหว่าง 

.770 - .906  อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดบั .01 มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (θ)   

อยู่ระหว่าง .179 - .407   ตัวแปรแฝงสามารถอธิบายความแปรปรวนของแต่ละตวัแปรเชิง

ประจกัษ ์(ตวัแปรเชิงประจกัษ์แต่ละตวัแปรมีคา่ความเช่ือมั่น (Reliability) โดยพิจารณาจาก

ค่า R2)  ได้ระหว่างร้อยละ 59.3 – 82.1  ซึ่ งแสดงให้ เห็นว่าตัวแปรเชิ งประจักษ์ เป็ น

องคป์ระกอบของตวัแปรแฝงไดดี้ 
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4.2.2.2 การวิเคราะห์แบบจําลององค์ประกอบของตัวแปรแฝง ใน

แบบจาํลองสมการโครงสร้างท้ังหมด  

 การตรวจสอบคณุภาพของตวัแปรแฝงโดยตรง (Latent Variable Quality) ดว้ยการ

วิเคราะหแ์บบจาํลององคป์ระกอบของตัวแปรแฝง ท่ีทาํการศึกษาในแบบจาํลองสมการ

โครงสร้างทั้งหมด (Convergent Model)  โดยการนําค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน 

(Standardize Factor Loading)  และคา่ความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือน (θ)   ของตวั

แปรเชิงประจกัษ์ ซึ่งเป็นตวัชีว้ดัของแต่ละตวัแปรแฝงมาคาํนวณเพ่ือตรวจสอบความเช่ือมั่น

ของตัวแปรแฝง และพิจารณาค่าความเช่ือมั่นของตัวแปรแฝง (Construct Reliability, ρc )  

และค่าความแปรปรวนท่ีสกัดได ้(Average Variable Extracted, ρv ) โดยท่ีค่าความเช่ือมั่น

ของตวัแปรแฝง (ρc) ของแตล่ะตวัแปรแฝงตอ้งมีค่าเกิน .60 ขึน้ไป แสดงว่าทุกตวัแปรแฝงท่ี

ทาํการศึกษาในแบบจาํลองมีค่าความความเช่ือถือได้ขององคป์ระกอบผ่านเกณฑ์ตามท่ี

กาํหนดไว ้ และคา่ความแปรปรวนท่ีถกูสกดัได ้(ρv) ของแตล่ะตวัแปรแฝงตอ้งมีคา่เกิน .50 ขึน้

ไป แสดงว่าตวัแปรแฝงท่ีทาํการศึกษาในแบบจาํลองส่วนใหญ่มีค่าความแปรปรวนท่ีถูกสกดั

ผ่านเกณฑต์ามท่ีกาํหนดไว ้ ผลการตรวจสอบคณุภาพของตวัแปรแฝงในแบบจาํลองสมการ

โครงสรา้งทัง้หมด แสดงดงัตารางท่ี 4.21 

 

ตารางที่  4.21  ผลการวิเคราะห์คุณ ภาพของตัวแปรแฝง (Latent Variable Quality) ท่ี

ทาํการศกึษาในแบบจาํลองสมการโครงสรา้งทัง้หมด  

ตัวแปรแฝง λ θ  ρc ρv 

ทนุมนษุย ์ .562 - .921   .153 - .633 0.842 0.649 

ความสามารถเชิงพลวตั .800 - .901   .189 - .361    0.918 0.737 

ความสามารถในการแขง่ขนั .770 - .906   .179 - .407   0.872 0.695 

เกณฑท่ี์เหมาะสม    ρc > .60  ,     ρv  > .50      

 

 ตารางท่ี 4.21 พบว่าผลการตรวจสอบความเท่ียงของตวัแปรแฝงท่ีทาํการศึกษาใน

แบบจาํลองจากการพิจารณาค่าความเช่ือถือไดข้ององคป์ระกอบ (Composite Reliability, 

ρc)  ซึ่งแต่ละตัวแปรแฝงมีค่าเกิน .60 ขึน้ไป แสดงว่าทุกตัวแปรแฝงท่ีทําการศึกษาใน

แบบจาํลองมีค่าความความเช่ือถือไดข้ององคป์ระกอบผ่านเกณฑต์ามท่ีกาํหนดไว ้และจาก
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การพิจารณาค่าความแปรปรวนท่ีถูกสกัดได ้(Average Variable Extracted, ρv)   ซึ่งแต่ละ

ตวัแปรแฝงมีค่าเกิน .50 ขึน้ไป  แสดงว่าตวัแปรแฝงท่ีทาํการศกึษาในแบบจาํลองส่วนใหญ่มี

คา่ความแปรปรวนท่ีถกูสกดัผ่านเกณฑต์ามท่ีกาํหนดไว ้ 

4.2.3 การพัฒนาแบบจําลองโครงสร้างเชิงสาเหตุของศักยภาพทุน

มนุษย ์ความสามารถเชิงพลวัต และความสามารถทางการแข่งขัน ของ

สถานประกอบการธุรกจิในอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย 

 จากการตรวจสอบการกระจายของข้อมูลตัวแปรเชิงประจักษ์ท่ีทาํการศึกษาด้วย

ค่าสถิติทดสอบ ไค – สแควร ์(χ2 )  พบว่าตวัแปรเชิงประจักษ์ท่ีทาํการศึกษามีการกระจาย

แบบปกต ิ(Normal Distribution)  การตรวจสอบเบือ้งตน้เก่ียวกบัความสมัพนัธข์องตวัแปรเชิง

ประจกัษ์ทกุคู่ท่ีทาํการศกึษาในแบบจาํลองดว้ยการตรวจสอบค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบ

เพียรส์ันพบว่า ตัวแปรเชิงประจักษ์ทุกคู่มีความสัมพันธ์กันไม่เกิน .80 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า

ความสมัพนัธข์องตวัแปรเชิงประจกัษท่ี์ทาํการศกึษาในแบบจาํลองไม่มีความสมัพนัธก์นัมาก

จนเกินไป ท่ีจะก่อให้เกิดปัญ หา Multicollinearity  (Multicollinearity Problem, ค่า  r ใน

เมตริกซ์สหสัมพันธ์มีค่าเกิน .80) และการตรวจสอบคุณภาพของแบบจําลองการวัด 

(Measurement Model) พบว่าแต่ละตวัแปรเชิงประจกัษ์ มีคา่นํา้หนกัองคป์ระกอบมาตรฐาน 

(λ) (Standardized Solution)  ไม่น้อยกว่า .30 ดังนั้น ผูวิ้จัยจึงนาํข้อมูลเชิงประจักษ์มาทาํ

การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาแบบจาํลองสมการโครงสรา้ง ด้วยโปรแกรม Lisrel 8.72 ผลการ

วิเคราะห ์มีรายละเอียด ดงันี ้

4.2.3.1 ผลการวิเคราะหแ์บบจาํลองสมการโครงสร้างตามสมมุตฐิาน 

การวิเคราะหเ์สน้ทางดว้ยโปรแกรม LISREL Version 8.72 ผูวิ้จยัดาํเนินการสรา้ง

แมทริกซค์วามแปรปรวนรว่ม (Covariance Matrix) เพ่ือนาํความแปรปรวนรว่มดงักล่าวมาใช้

ในการดาํเนินวิเคราะหแ์บบจาํลองตามสมมตุิฐาน  เม่ือดาํเนินการวิเคราะหเ์สร็จสิน้แลว้จึงได้

ท ําการตรวจสอบค่าความสอดคล้องของแบบจําลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ว่ามีความ

สอดคลอ้งกันอย่างเป็นท่ียอมรบัหรือไม่โดยพิจารณาจากคา่สถิติดงันี ้ คา่ได – สแควร ์ (χ2) , 

df , p-value ; RMSEA ; RMR ; CFI ; AGFI ; GFI แ ล ะ ค่ า  CN  ทั้ ง นี ้ผ ล ก าร วิ เค ราะ ห์

แบบจาํลองตามสมมุติฐาน พบว่าแบบจาํลองยังไม่มีความกลมกลืนกับขอ้มูลเชิงประจักษ ์
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โดยพิจารณาจากค่า χ2= 151.848, df= 32, p-value = .0000 ; RMSEA = .112 ; SRMR 

= .0375 ; CFI = .979 ;  GFI = .907 ; AGFI = .841 ; CN = 106.325  ทั้ ง นี ้ผู้ วิ จั ย ได้

นาํเสนอรูปภาพประกอบแบบจาํลองสมมตุฐิานท่ียงัไมส่อดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษด์งัภาพ 

4.3  และผลการเปรียบเทียบค่าสถิติท่ีคาํนวณไดก้บัเกณฑม์าตรฐาน (Joreskog; & Sorbom, 

1996: 121-122) เพ่ือตรวจสอบความสอดคลอ้งกับขอ้มลูเชิงประจกัษข์องแบบจาํลองสมการ

โครงสรา้งตามสมมุติฐาน แสดงดงัตารางท่ี 4.14 ทัง้นีผู้วิ้จยัจึงไดด้าํเนินการปรบัแบบจาํลอง 

(Modification Model) ตามคาํแนะนาํของโปรแกรม LISREL ประกอบกบัการพิจารณาความ

เป็นไปไดใ้นเชิงทฤษฏีประกอบ  

 
χ2= 152.83, DF = 32, p-value = .00; Relative χ2 = 4.77;  RMSEA = .112; 

RMR = .025; SRMR= .0375; P-Value for Test of Close Fit = .844; 

  GFI = .907; AGFI = .841; NFI = .974; IFI= .979; CFI = .979; CN = 106.325 
 

                        

ภาพท่ี 4.3 ผลการวิเคราะหแ์บบจาํลองสมการโครงสรา้งตามสมมุติฐานแสดงเป็นคะแนน

 มาตรฐาน (Standardize Solution) ก่อนการปรบัแก ้ 
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ตารางที่  4.22 ผลการเปรียบเทียบค่าสถิติท่ีคาํนวณไดก้ับเกณฑม์าตรฐาน เพ่ือตรวจสอบ

ความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษข์องแบบจาํลองสมการโครงสรา้งตามสมมตุฐิาน 

 

รายการเกณฑ ์ เกณฑท์ีก่าํหนด 

 

ค่าสถติขิอง

แบบจาํลอง 

การพจิารณา 

Likelihood  Ratio Chi-Square 

 Statistic  (χ2) 

P-value > .05 152.83 (df = 32, 

P = .00)   

ไมผ่า่น 

Relative  χ2   (χ2/df) < 2.00 4.77 ไมผ่า่น 

Goodness of Fit Index  (GFI) > .90 .907 ผา่น 

Adjusted Goodness of Fit 

Index  (AGFI) 

> .90 .841 ไมผ่า่น 

Root Mean Squared Residuals  

(RMR) 

< .05 .025 ผา่น 

Standardized Root Mean 

Squared Residual  (SRMR) 

< .05 .0375 ผา่น 

Root Mean Squared Error of 

Approximation  (RMSEA) 

< .05 .112 ไมผ่า่น 

P-Value for Test of Close Fit > .05 .00 ไมผ่า่น 

Normed Fit Index  (NFI) > .90 .974 ผา่น 

Incremental Fit Index  (IFI) > .90 .979 ผา่น 

Comparative Fit Index  (CFI) > .90 .979 ผา่น 

Critical N  (CN) > 200.00 106.325 ไมผ่า่น 

  

ภาพท่ี 4.3 และตารางท่ี 4.22   แสดงให้เห็นว่าแบบจาํลองสมการโครงสรา้งตาม

สมมตุิฐานท่ีผูวิ้จยัไดพ้ฒันาขึน้มาจากแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งยงัไม่มีความสอดคลอ้งกบั

ข้อมูลเชิงประจักษ์  ดีพอ เพราะว่าค่าสถิติ ดัชนีความกลมกลืน ท่ีคาํนวณได้ คือ   χ2,  

Relative  χ2  , GFI, AGFI,SRMR,  RMSEA, P-Value for Test of Close Fit, NFI, IFI ,CFI  

และ CN   ยงัไม่ผ่านเกณฑต์ามท่ีกาํหนดไว ้(Joreskog; & Sorbom, 1996)  ซึ่งทาํใหผู้วิ้จยัยงั
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ไม่ใหค้วามเช่ือถือในการประมาณคา่พารามิเตอร ์ของคา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลทางตรง (Direct 

Effect)  อิทธิพลทางออ้ม (Indirect Effect)  และอิทธิพลโดยรวม (Total Effect) ผูวิ้จยัจึงไดท้าํ

การปรบัแกแ้บบจาํลองสมการโครงสรา้งตามสมมตุิฐาน (Model Adjust)  ดว้ยการยอมใหค้่า

ความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (θ) ของตัวแปรเชิงประจักษ์บางคู่มี

ความสัมพันธ์กัน ตามคาํแนะนาํของโปรแกรม LISREL Version 8.72  ประกอบกับความ

เป็นไปไดใ้นทางทฤษฎี โดยพยายามทาํการปรบัใหค้า่ความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือน

มาตรฐาน (θ) ของตัวแปรเชิงประจักษ์ ท่ี เป็นองค์ประกอบของตัวแปรแฝงเดียวกันมี

ความสมัพนัธก์นัก่อน  รายละเอียดของการปรบัแกแ้บบจาํลองนาํเสนอในหวัขอ้ตอ่ไป 
 

4.2.3.2 ผลการวิเคราะห์แบบจําลองสมการโครงสร้างที่ได้ปรับแก้และ

พัฒนาแล้ว (Adjusted Model)  

หลังจากท่ีได้ด ําเนินการปรับแก้และพัฒนาแบบจําลองสมการโครงสร้าง  

(Adjusted model) โดยยอมใหค้วามแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (θ) ของตวั

แปรเชิงประจกัษ ์จาํนวน 36 คูมี่ความสมัพนัธก์นัแลว้พบว่า แบบจาํลองท่ีดาํเนินการปรบัแกมี้

ความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษใ์นระดบัท่ียอมรบัได ้โดยพิจารณาจากคา่สถิต ิคือ  χ2= 

19.13, df = 15, p-value = .208; Relative χ2 = 1.28;  RMSEA = .0304; RMR = .008; 

SRMR= .013; P-Value for Test of Close Fit = .786; GFI = .987; AGFI = .954; NFI = 

.997; IFI= .999; CFI = .999; CN = 466.576  แสดงภาพท่ี 4.4 แสดงให้เห็นว่าดัชนีความ

กลมกลืนผ่านเกณฑต์ามท่ีกาํหนดไวแ้ลว้ ซึ่งเป็นผลสาํคญัทาํใหผู้วิ้จยัใหก้ารยอมรบั เช่ือถือใน

การประมาณค่าพารามิเตอร ์ของค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลทางตรง (Direct Effect)  อิทธิพล

ทางออ้ม (Indirect Effect)  และอิทธิพลโดยรวม (Total Effect)  จากแบบจาํลองปรบัแก้ใน

ครัง้นี ้ในการวิจยั   รายละเอียดของผลการวิเคราะหแ์บบจาํลองปรบัแกเ้รียงลาํดบัดงันี ้
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ตารางที ่ 4.23 ผลการเปรียบเทียบคา่สถิตท่ีิคาํนวณไดก้บัเกณฑม์าตรฐาน เพ่ือตรวจสอบ

ความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษข์องแบบจาํลองสมการโครงสรา้งปรบัแก ้(Adjusted 

Model) 

   

รายการเกณฑ ์

เกณฑท์ี่

กาํหนด

(Joreskog; & 

Sorbom,1996) 

ค่าสถติขิอง

แบบจาํลอง 
การพจิารณา 

Likelihood  Ratio Chi-Square  

Statistic  (χ2) 

P-value > .05 19.13 (df=15; 

p= .208) 

ผา่น 

Relative  χ2   (χ2/df) < 2.00 1.28 ผา่น 

Goodness of Fit Index  (GFI) > .90 .987 ผา่น 

Adjusted Goodness of Fit Index  

(AGFI) 
> .90 .954 ผา่น 

Root Mean Squared Residuals  

(RMR) 
< .05 .008 ผา่น 

Standardized Root Mean 

Squared Residual  (SRMR) 
< .05 .013 ผา่น 

Root Mean Squared Error of 

Approximation  (RMSEA) 
< .05 .03 ผา่น 

P-Value for Test of Close Fit > .05 .786 ผา่น 

Normed Fit Index  (NFI) > .9 .997 ผา่น 

Incremental Fit Index  (IFI) > .9 .999 ผา่น 

Comparative Fit Index  (CFI) > .9 .999 ผา่น 

Critical N  (CN) > 200 466.576 ผา่น 

 

 ตารางท่ี 4.23  พบว่าเม่ือพิจารณาผลของค่าสถิติทดสอบของแบบจาํลองสมการ

โครงสรา้งปรบัแก้ (Adjusted model)  กับเกณฑม์าตรฐานตามขอ้เสนอแนะของ Joreskog 

และ Sorbom (1996)  พบวา่คา่สถิติของแบบจาํลองทกุคา่ผ่านเกณฑม์าตรฐานตามท่ีกาํหนด
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ไวท้ั้งหมด คือ  ค่า Relative  χ2   (χ2/df) เท่ากับ 1.28 มีค่าน้อยกว่า 2.00 ถือว่าผ่านเกณฑ ์ 

คา่ Goodness of Fit Index  (GFI) เท่ากับ .987  มีค่ามากกว่า .90  คา่ Adjusted Goodness 

of Fit Index  (AGFI) เท่ากับ .954 มีค่ามากกว่า .90  ค่า Root Mean Squared Residuals  

(RMR) เท่ า กั บ  .008 น้ อ ย ก ว่ า  .05  ค่ า  Standardized Root Mean Squared Residual  

(SRMR) เท่ากับ .013 มีค่านอ้ยกว่า .05  ค่า Root Mean Squared Error of Approximation  

(RMSEA) เท่ากบั .0304 มีค่านอ้ยกว่า .05  คา่ P-Value for Test of Close Fit เท่ากับ .786 มี

ค่ า ม าก ก ว่ า  .05  ค่ า  Normed Fit Index  (NFI) เท่ า กับ  .997 มี ค่ าม า ก ก ว่ า  .90  ค่ า 

Incremental Fit Index  (IFI) มี ค่า เท่ ากับ  .999 มี ค่ าม ากกว่า  .90  ค่า  Comparative Fit 

Index  (CFI) เท่ากับ .999 มีค่ามากกว่า .90 และ Critical N  (CN) เท่ากับ 466.576  มีค่า

มากกว่า 200.00 ซึ่งรูปภาพของแบบจาํลองสมการปรบัแกท่ี้วิเคราะหด์ว้ยโปรแกรม LISREL 

Version 8.72   ดงันี ้

เม่ือดาํเนินการปรับแก้แบบจาํลองแล้วพบว่าแบบจาํลองหลังปรบัแก้ (Adjusted 

model) มีความกลมกลืนกับขอ้มูลเชิงประจักษ์ในระดบัดี โดยพิจารณาจากค่า χ2= 19.64, 

df= 15, p-value = .208 ; RMSEA = .030 ; SRMR = .0129 ; CFI = .999 ;  GFI = .987 

; AGFI = .954 ; CN = 466.576 ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าแบบจําลอง

ทางเลือกมีความกลม กลมกบัขอ้มูลเชิงประจกัษไ์ดดี้กว่าแบบจาํลองสมมตุิฐาน  ผูวิ้จยัไดท้าํ

การเปรียบเทียบความเหมาะสมระหว่างแบบจาํลองสมมตุิฐานกบัแบบจาํลองทางเลือกไวด้งั

ตารางท่ี  4.24   และนาํเสนอผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบไวด้งัตารางท่ี 4.25 และภาพท่ี 4.4 
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ภาพท่ี 4.4 แบบจาํลองสมมตฐิานการวิจยัหลงัการปรบัแก ้(Adjusted Model) 

 

χ2= 19.13, df = 15, p-value = .208; Relative χ2 = 1.28; RMSEA = .03; RMR = .008; 

SRMR= .013; P-Value for Test of Close Fit = .208; GFI = .987;    AGFI = .954;    

NFI = .997; CFI = .999; CN = 466.576 

ภาพ 4.4  แบบจาํลองสมการโครงสรา้งปรบัแก ้(Adjusted model) ท่ีมีความสอดคลอ้งกบั

ขอ้มลูเชิงประจกัษ ์แสดงเป็นคะแนนมาตรฐาน (Standardize Solution) (n = 300) 

 

หลังจากได้ด ําเนินการปรับแก้โมเดลตามสมมุติฐาน ด้วยการยอมให้ค่าความ

แปรปรวนของคลาดเคล่ือนของตัวแปรเชิงประจักษ์บางคู่มีความสัมพันธ์กัน พบว่าโมเดล

ปรับแก้ (Adjusted model) มีความกลมกลืนกับขอ้ม ูลเชิงประจ ักษ ์ โดยมีตัวบ่งชีค้วาม

กลมกลืน ดงันี ้ค่าสถิติไคสแควร ์(Chi-square) มีค่าเท่ากับ 19.13  ท่ีองศาอิสระ (degree of 

freedom) เท่ากับ 15 ค่า χ2/df  มีค่าเท่ากับ 1.28 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 2 และค่าความน่าจะเป็น 

(p-value) เท่ากับ 0.208 ซึ่งไม่มีนัยสาํคัญทางสถิติ แสดงว่า โมเดลนีไ้ม่มีความแตกต่างกับ

โมเดลทางทฤษฎีอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิต ิหรือโมเดลท่ีไดจ้ากการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงประจกัษ์
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มีความสอดคล้องกลมกลืนกับโมเดลทางทฤษฎี ส่วนดชันีวัดความสอดคลอ้งกลมกลืนของ

โมเดล ได้แก่ ค่ามาตรฐานดัชนีรากกําลังสองเฉล่ียของค่าความแตกต่างโดยประมาณ 

(RMSEA) เท่ากับ 0.03 ค่ามาตรฐานดัชนีรากของค่าเฉล่ียกําลังสองส่วนท่ีเหลือ (SRMR) 

เท่ากับ 0.013 ซึ่งมีคา่นอ้ยกวา่ 0.05 ค่าขนาดตวัอย่างวิกฤต (CN) มีค่าเท่ากับ 466.576 ซึ่งมี

คา่มากกว่า 200  คา่ดชันีวัดระดบัความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.987 และค่าดชันีวดัระดบั

ความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.954 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.9 แสดงให้เห็นว่า 

ค่าสถิติท่ีได้จากการวิเคราะห์ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลเป็นไปตามเกณฑ์การ

พิจารณาท่ีกาํหนดไว ้สรุปไดว้่าโมเดลท่ีพัฒนาขึน้ในเชิงทฤษฎี ภายหลังการปรบัโมเดล มี

ความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์  

 

ตารางที ่4.24 การเปรียบเทียบความเหมาะสมของแบบจาํลองสมมตุฐิานกบัแบบจาํลอง

ปรบัแก ้

 

รายการ ค่าสถติ ิ แบบจาํลอง

สมมุตฐิาน 

แบบจาํลอง

ทางเลือก 

Chi-Square *ตํ่าใกล ้0 151.85 19.13 

*เทา่กบั df 32 15 

 p-value .000 .208 

Relative Chi-

Square 

ผลหารดว้ย df นอ้ยกวา่ 

2 

4.74 1.28 

GFI มากกวา่.90 .907 .987 

AGFI มากกวา่.90 .841 .954 

RMR เขา้ใกล ้0.00 .0375 .008 

RMSEA นอ้ยกวา่.05 .112 .030 

SRMR นอ้ยกวา่.05 .0375 .013 

CFI ระหวา่ง 0 – 1 .979 .999 

CN >200 106.325 466.576 
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ตารางท่ี 4.24  ได้ท ําการเปรียบเทียบความเหมาะสมระหว่างแบบจําลองตาม

สมมตุิฐาน และแบบจาํลองทางเลือก เพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมในการนาํแบบจาํลองไป

ใชใ้นการศึกษาเชิงคุณภาพและการอภิปรายผลการวิจยัต่อไป ผูวิ้จยัไดท้าํการพิจารณาถึง

ความเหมาะสมของแบบจาํลองทัง้ 2 จากคา่สถิตท่ีิกาํหนดไวต้ามรายละเอียดดงันี ้ 

1) ค่าสถิติไค – สแควร ์(Chi-square statistics) เป็นค่าสถิติท่ีใช้ตรวจสอบความ

สอดคลอ้งของโมเดลกับขอ้มูลเชิงประจกัษ์โดยภาพรวม พิจารณาจากการนาํ Chi-Square / 

df ซึ่งจะต้องน้อยกว่า 2 จึงจะถือว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลประจักษ์ จากการ

พิจารณาพบว่าค่าสถิติ ไค – สแควร์ ในแบบจําลองทางเลือกมีค่าเท่ากับ 1.28 แต่ใน

แบบจาํลองสมมุติฐานมีค่าเท่ากับ 4.74 ในประเด็นนีน้บัไดว้่าแบบจาํลองทางเลือกมีความ

เหมาะสมกวา่ (สภุมาส องัศโุชต,ิ สมถวิล วิจิตวรรณา และ รชันีกลู ภิญโญภานวุวฒัน,์ 2552) 

2) ดชันีวัดระดับความสอดคลอ้ง (Goodness – of – fit index : GFI) เป็นอัตราส่วน

ของผลต่างระหว่างฟังกช์ั่นความสอดคลอ้งจากรูปแบบโครงสรา้ง ความสัมพันธเ์ชิงเหตุผล

ก่อนและหลังปรบักับฟังกช์ั่นความสอดคลอ้งก่อนปรบัรูปแบบ โครงสรา้งความสัมพันธ ์ค่า 

GFI หากมีค่ามากกว่า 0.90 แสดงว่ารูปแบบโครงสรา้งความสัมพันธ์มีความสอดคล้องกับ

ขอ้มลูเชิงประจกัษ ์จากการพิจารณาพบวา่ คา่ GFI ของแบบจาํลองทางเลือกมีคา่เทา่กบั .954  

แต่ค่า GFI ของแบบจาํลองสมมุติฐานมีค่าเท่ากับ  .907  ในประเด็นนีน้ับไดว้่าแบบจาํลอง

ทางเลือกมีความเหมาะสมกวา่ 

3) ดชันีวดัความสอดคลอ้งท่ีปรบัแลว้ (Adapted goodness – pf – fit index : AGFI) 

ซึ่งนาํ GFI มาปรบัแกแ้ละคาํนึงขนาดของตวัแปรและกลุ่มตวัอย่าง ค่านี ้ใชเ้ช่นเดียวกับ GFI 

คา่ GFI และ AGFI ท่ีเขา้ใกล ้1 แสดงวา่รูปแบบโครงสรา้งความสมัพนัธมี์ ความสอดคลอ้งกบั

ขอ้มูลเชิงประจักษ์ จากการพิจารณาพบว่า ค่า AGFI ของแบบจาํลองทางเลือก มีค่าเท่ากับ 

.954 ค่า AGFI ของแบบจาํลองสมมุติฐานเท่ากับ .841 ในประเด็นนีน้ับได้ว่าแบบจาํลอง

ทางเลือกมีความเหมาะสมกวา่ 

4) ค่า RMR (Root Mean Square Residual) เป็นค่าเฉล่ียของความคลาดเคล่ือนซึ่ง

จะตอ้งมีค่านอ้ยกว่า 0.05 จากการพิจารณาพบว่า ค่า RMR ของแบบจาํลองทางเลือกมีค่า

เท่ากับ .008 พบว่า ค่า RMR ของแบบจาํลองสมมติฐาน มีค่าเท่ากับ .0375 ในประเด็นนีน้ับ

ไดว้า่แบบจาํลองสมมตุฐิานมีความเหมาะสมกวา่ 

5) คา่ดชันีรากของกาํลงัสองค่าเฉล่ียของคา่ความคลาดเล่ือนใน การประมาณ (Root 

Mean Square Error of Approximation: RMSEA) เป็นค่าท่ีบ่งบอกถึง ความไม่สอดคล้อง
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ของรูปแบบโครงสรา้งความสมัพนัธท่ี์สรา้งขึน้กับเมทริกซค์วามแปรปรวน รว่มของประชากร 

คา่ RMSEA ท่ีนอ้ยกว่า .05 แสดงว่ามีความสอดคลอ้งสนิท (close fit) แต่ อย่างไรก็ตามค่าท่ี

ใช้ไดแ้ละถือว่ารูปแบบโครงสรา้งความสัมพันธ์ท่ีสรา้งขึน้สอดคล้องกับรูปแบบ โครงสรา้ง

ความสัมพันธ์ไม่ควรจะเกิน .05  จากการพิจารณาพบว่าค่า RMSEA ของแบบจําลอง

ทางเลือกมีค่าเท่ากับ .030 ค่า RMSEA ของแบบจําลองสมมุติฐานมีค่าเท่ากับ .112 ใน

ประเดน็นีน้บัไดว้า่แบบจาํลองทางเลือกมีความเหมาะสมกวา่ 

6) คา่ CFI (Comparative fit Index) เป็นคา่ดชันีท่ีบอกว่าโมเดลท่ีนาํมาตรวจสอบตวั

แปรมีความสัมพันธ์มากน้อยเพียงใด ดัชนีตอ้งมีค่าตัง้แต่ 0 – 1 ค่าท่ีเขา้ใกล ้1 แสดงว่าตัว

แบบจาํลองมีความกลมกลืนกับขอ้มูลเชิงประจกัษ์ โดยทั่วไปแลว้ค่า CFI ท่ีดีควรมีค่าตัง้แต ่

0.9 ขึน้ไป (สุชาต ประสิทธ์ิรฐัสินธุ์ และคณะ, 2551) จากการพิจารณาพบว่า ค่า CFI ของ

แบบจาํลองทางเลือกมีค่าเทา่กับ .999   คา่ CFI ของแบบจาํลองสมมุติฐานมีคา่เท่ากับ .979 

ในประเดน็นีน้บัไดว้า่แบบจาํลองทางเลือกมีความเหมาะสมกวา่ 

7) ค่า CN (Critical N) เป็นดัชนีท่ีแสดงขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีจะยอมรบัดัชนีความ

สอดคล้องของโมเดล ค่า CN ควรมีมากกว่า 200 จากการพิจารณาพบว่าค่า CN ของ

แบบจาํลองทางเลือกมีค่าเท่ากับ 466.576 ค่า CN ของแบบจาํลองสมมติฐาน มีค่าเท่ากับ 

106.325 ในประเด็นนีน้บัไดว้่าแบบจาํลองทางเลือกมีความเหมาะสมกว่า (สุภมาส องัศโุชติ, 

สมถวิล วิจิตวรรณา และ รชันีกลู ภิญโญภานวุวฒัน,์ 2552)  

ทัง้นีจ้ากการพิจารณาคา่สถิติทดสอบแลว้ พบว่าแบบจาํลองทางเลือกมีคา่สถิติท่ีผ่าน

เกณฑค์า่สถิตทิดสอบดีกวา่แบบจาํลองสมมตุิฐาน  ผูวิ้จยัจงึตดัสินใจเลือกแบบจาํลองปรบัแก้

เพ่ือนาํเป็นขอ้มลูสาํหรบัการอภิปรายผลการวิจยัตอ่ไป   

 

4.2.4 ก ารวิ เค ราะห์ค วาม สั ม พั น ธ์ข อ งศั กยภ าพ ทุ น ม นุ ษ ย ์

ความสามารถเชิงพลวัต และความสามารถทางการแข่งขัน ของสถาน

ประกอบการธุรกจิในอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย 

 ผลการทดสอบสมมติฐานโมเดลโครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตขุองศกัยภาพทุน

มนษุย ์และความสามารถเชิงพลวตัของผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย เพ่ือเพิ่ม

ขีดความสามารถการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีปรบัแก ้สนบัสนนุสมมติฐานการ

วิจยัท่ีกาํหนดไว ้ โดยพิจารณาจากคา่สมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานของตวัแปร คา่ t value และ
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ทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  ประกอบกับผลการวิเคราะหอิ์ทธิพลของตัวแปรเชิง

สาเหตตุ่อตวัแปรผล แสดงดงัภาพประกอบท่ี 1 พบว่าผลการประมาณค่าพารามิเตอร ์ และ

สมัประสิทธ์ิอิทธิพลสว่นใหญ่ตรงกบัสมมตุฐิานการวิจยัท่ีกาํหนดไว ้กลา่วคือ  

1. ศกัยภาพทุนมนุษย ์ท่ีประกอบดว้ยดา้นทุนทางปัญญา (การเรียนรู ้ทกัษะ และ

ทศันคติ)  ทนุทางสงัคม (หรือเครือข่ายความสมัพนัธ)์ และทนุทางอารมณ ์ส่งอิทธิพลทางตรง

เชิงบวกตอ่ความสามารถการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยท่ีศกัยภาพทนุมนษุย์

ดา้นทุนทางปัญญา ท่ีประกอบดว้ยการพฒันาการเรียนรู ้การพัฒนาทกัษะ และการพัฒนา

ทัศนคติ มีนํา้หนักความสาํคัญมากท่ีสุด รองลงมาเป็นทุนทางอารมณ์  และทุนทางสังคม 

(หรือเครือขา่ยความสมัพนัธ)์ ตามลาํดบั 

2. ความสามารถเชิงพลวัต ท่ีประกอบดว้ยดา้นความสามารถในการครอบครอง 

ความสามารถในการเรียนรูแ้บบไม่หยุดน่ิง ความสามารถในการประสานการทาํงานร่วมกัน 

และความสามารถในการยกระดบัการทาํงาน ส่งอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่ความสามารถการ

แข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยท่ีความสามารถในการครอบครอง มีนํา้หนัก

ความสาํคญัมากท่ีสดุ รองลงมาเป็นความสามารถในการยกระดบัการทาํงาน ความสามารถ

ในการเรียนรูแ้บบไมห่ยดุน่ิง และความสามารถในการประสานการทาํงานรว่มกนั 

3. ความสามารถในการแข่งขนั ท่ีประกอบดว้ยความสามารถในการแข่งขนัดา้นการ

สรา้งความแตกต่าง  ดา้นการเป็นผูน้าํดา้นตน้ทนุตํ่า  และดา้นการมีนวตักรรมดา้นเทคโนโลยี

และการจัดการ พบว่าความสามารถในการแข่งขันดา้นการสรา้งความแตกต่าง มีนํา้หนัก

ความสําคัญมากท่ีสุด รองลงมาเป็นความสามารถในการเป็นผู้น ําด้านต้นทุนตํ่า และ

ความสามารถในและดา้นการมีนวตักรรมดา้นเทคโนโลยีและการจดัการ 

4. ตวัแปรเชิงสาเหตรุ่วมอธิบายความแปรปรวนของความสามารถการแข่งขัน ได้

ประมาณรอ้ยละ 71.5 

4.2.4.1 สมการเส้นทางความสัมพันธ์ของแบบจําลองที่ทําการ

ปรับแก้แล้ว (Adjusted model)  

 จากแบบจําลองหลังปรับแก้ (Adjusted model) ท่ีมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง

ประจกัษแ์สดงใหเ้ห็นถึงสมการเสน้ทางความสมัพนัธข์องแบบจาํลองปรบัแก ้2 สมการสาํคญั

ได้แก่  สมการของแบบจาํลองการวัด (Measurement equation) แสดงให้เห็นถึงทิศทาง

ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรเชิงประจกัษก์บัตวัแปรแฝง และสมการของแบบจาํลองโครงสรา้ง 
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(Structural equation) แสดงเห็นถึงทิศทางความสมัพันธร์ะหว่างตวัแปรแฝงท่ีทาํการศึกษา

ตามสมมตุฐิานท่ีกาํหนดไว ้

 การอ่านค่าสมการในแบบจาํลองการวดัและแบบจาํลองโครงสรา้ง ไดพ้ิจารณาถึง

ค่าสถิติทดสอบสาํคญั 4 ประการไดแ้ก่ 1) ค่า R2  หมายถึง อตัราความสามารถในการใชต้วั

แปรแฝง (Latent Variable) อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรเชิงประจักษ์ (Observation 

Variable) ซึ่งเป็นตวัชีว้ดั / องคป์ระกอบของตวัแปรแฝงดงักล่าว  2)  ค่านํา้หนกัองคป์ระกอบ

มาตรฐาน (λ) (Standardized Solution)  เป็นการประมาณค่าพารามิ เตอร ์(Parameter 

Estimation) ของการเป็นองคป์ระกอบ / ความสมัพันธก์นัระหว่างตวัแปรประจกัษ์กับตวัแปร

แฝง   3) ค่าความผิดพลาดมาตรฐาน (Standard Error) เป็นค่าการผันแปรของค่าความ

ผิดพลาดในการวดัของตวัแปรประจกัษ์   และ 4) ค่าสถิติทดสอบ t ใชใ้นการวิเคราะหถึ์งค่า

ความเช่ือมั่นอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติของการวดั โดยกาํหนดว่า ค่าสถิติทดสอบ t ท่ีมีค่า

มากกว่า 1.96  แสดงว่ามีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  หากค่าสถิติทดสอบ t  มีค่าอยู่

ระหว่าง  -1.96 – 1.96 แสดงว่ายังไม่มีนัยสาํคญัทางสถิติ   การรายงานผลการของสมการ

โครงสรา้งความสัมพันธ์ของแบบจาํลองการวัด (Measurement equation)  และ สมการ

โครงสรา้ง (Structural Equation) ท่ีอธิบายให้เห็นถึงแบบจาํลองโครงสรา้งความสัมพันธ ์

(Structural  Equation Model)   ผูวิ้จยัรายงานผลเรียงตามลาํดบั ดงันี ้ 

1) สมการโครงสร้างความสัมพันธข์องแบบจาํลองการวัดตัวแปรแฝง

ศักยภาพทุนมนุษย ์

HC1 = 0.919*HUMCAP, Errorvar.= 0.0700 , R² = 0.845………….4.1 

                                           (0.0112)             

                                            6.238               

HC2 = 0.605*HUMCAP, Errorvar.= 0.795  , R² = 0.366………….4.2 

                      (0.0924)                               (0.0681)             

        11.860                                 11.674              

HC3 = 0.871*HUMCAP, Errorvar.= 0.134  , R² = 0.759………….4.3 

         (0.0488)                                (0.0153)             

       21.581                                   8.786               
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สมการท่ี 4.1 – 4.3 เป็นสมการท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิง

ประจักษ์ทุนทางปัญญา ทุนทางสังคม และทุนทางอารมณ์ กับตวัแปรแฝงทุนมนุษย ์โดย

พบว่ามีค่านํา้หนักองคป์ระกอบมาตรฐาน (λ) (Standardized Solution)  เท่ากับ  0.919, 

0.605 และ 0.871  อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ทุกตวัแปรเชิงประจกัษ์  โดยพบว่า

ตัวแปรเชิงประจักษ์ทุนทางปัญญา  มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบมากท่ีสุดเท่ากับ 0.919  

รองลงมา คือทุนทางอารมณ์ และทุนทางสังคม มีค่านํา้หนักองคป์ระกอบเท่ากับ 0.871  

และ 0.605  มีค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (θ) เท่ากับ 0.155, 

0.634 และ 0.241 ตามลาํดบั แตล่ะตวัแปรเชิงประจกัษท์ัง้ 3 สามารถอธิบายความแปรปรวน

ของตวัแปรแฝงโดยพิจารณาจากคา่ R2  ไดร้อ้ยละ 84.5, 36.6  และ 75.9  ตามลาํดบั 

2) สมการโครงสร้างความสัมพันธข์องแบบจาํลองการวัดตัวแปรแฝง

ความสามารถเชิงพลวัต 

DC1 = 0.907*DYNCOM, Errorvar.= 0.0894 , R² = 0.823………….4.4 

                                                                       (0.0117)             

                                                          7.647               

DC2 = 0.856*DYNCOM, Errorvar.= 0.119  , R² = 0.733………….4.5 

                         (0.0427)                                (0.0129)             

           20.732                                   9.233               

DC3 = 0.829*DYNCOM, Errorvar.= 0.172  , R² = 0.688………….4.6 

          (0.0523)                               (0.0200)             

           18.269                                  8.582               

DC4 = 0.860*DYNCOM, Errorvar.= 0.151  , R² = 0.739………….4.7 

                         (0.0486)                               (0.0164)             

          20.866                                   9.223               

 

สมการท่ี 4.4 – 4.7 เป็นสมการท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิง

ประจักษ์ความสามารถในการครอบครอง ความสามารถในการเรียนรู้แบบไม่หยุดน่ิง 

ความสามารถในการประสานการทาํงานรว่มกนั และความสามารถในการยกระดบัการทาํงาน  

กับตวัแปรแฝงความสามารถเชิงพลวัต โดยพบว่ามีค่านํา้หนักองคป์ระกอบมาตรฐาน (λ) 
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(Standardized Solution)  เท่ากับ  0.907, 0.856, 0.829  และ 0.860  อย่างมีนยัสาํคัญทาง

สถิติท่ีระดบั .01  ทุกตวัแปรเชิงประจกัษ์  โดยพบว่าตวัแปรเชิงประจกัษค์วามสามารถในการ

ครอบครอง มีคา่นํา้หนกัองคป์ระกอบมากท่ีสดุเท่ากบั 0.907  รองลงมา คือ ความสามารถใน

การยกระดบัการทาํงาน ความสามารถในการเรียนรูแ้บบไม่หยดุน่ิง และความสามารถในการ

ประสานการทาํงานร่วมกนั มีค่านํา้หนักองคป์ระกอบเท่ากับ 0.860, 0.856 และ 0.829 มี

ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (θ) เทา่กบั 0.177, 0.267, 0.312 และ 

0.261 ตามลาํดบั แตล่ะตวัแปรเชิงประจกัษท์ัง้ 4 สามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปร

แฝงโดยพิจารณาจากคา่ R2  ไดร้อ้ยละ 82.3, 73.3, 68.8 และ 73.9  ตามลาํดบั 

3) สมการโครงสร้างความสัมพันธข์องแบบจาํลองการวัดตัวแปรแฝง

ความสามารถในการแข่งขัน   

CP1 = 0.929*COMPET, Errorvar.= 0.0731 , R² = 0.863………….4.8 

                                                      (0.0237)             

                                                        3.086               

CP2 = 0.778*COMPET, Errorvar.= 0.200  , R² = 0.606………….4.9 

                        (0.0427)                                (0.0214)             

          19.148                                   9.375               

CP3 = 0.621*COMPET, Errorvar.= 0.176  , R² = 0.674………….4.10 

         (0.0482)                               (0.0217)             

          18.428                                   8.127               

 

สมการท่ี 4.8 – 4.10 เป็นสมการท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธร์ะหว่างตัวแปรเชิง

ประจักษ์โครงสรา้งพืน้ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดการคลังขอ้มูล  และการวิเคราะห์

ขอ้มูล กับตวัแปรแฝงเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยพบว่ามีค่านํา้หนักองคป์ระกอบมาตรฐาน 

(λ) (Standardized Solution)  เท่ากบั  0.929, 0.778 และ 0.621 อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01  ทกุตวัแปรเชิงประจกัษ ์ โดยพบวา่ตวัแปรเชิงประจกัษค์วามสามารถในการแข่งขนั

ดา้นการสรา้งความแตกตา่ง มีค่านํา้หนกัองคป์ระกอบมากท่ีสดุเท่ากับ 0.929  รองลงมา คือ 

ดา้นการเป็นผูน้าํดา้นตน้ทนุตํ่า  และดา้นการมีนวตักรรมดา้นเทคโนโลยีและการจดัการ  มีค่า

นํา้หนักองคป์ระกอบเท่ากับ 0.778 และ 0.621 ตามลาํดบั มีค่าความแปรปรวนของความ
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คลาดเคลื่อนมาตรฐาน (θ) เท่ากบั 0.137, 0.394 และ 0.326 ตามลาํดบั แตล่ะตวัแปรเชิง

ประจกัษท์ัง้ 3 สามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรแฝงโดยพิจารณาจากคา่ R2  ไดร้อ้ย

ละ 86.3, 60.6 และ 67.4  ตามลาํดบั 

4) สมการเส้นทางความสัมพันธร์ะหว่างตัวแปรแฝงทีไ่ด้ทาํการศึกษาใน

แบบจาํลองทีป่รับแก้แล้ว (Adjusted model)  

   DYNCOM = 0.908*HUMCAP, Errorvar.= 0.0728 , R² = 0.825………….4.11 

                     (0.0512)                                 (0.0151)             

                      18.514                                    4.807               

  COMPET = 0.883*DYNCOM + 0.155*HUMCAP, Errorvar.= 0.0683 , R² = 0.684…..4.12 

                    (0.141)                   (0.149)                                (0.0231)             

                     6.576                     2.319                                    2.955               
  

สมการ 4.11  แสดงใหเ้ห็นว่าศกัยภาพทุนมนษุย ์ส่งผลทางตรงต่อความสามารถเชิง

พลวัต  ท่ีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ 0.908 อย่างนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (t-

value=18.514) โดยตวัแปรทัง้หมดสามารถรว่มกนัอธิบายความแปรปรวนของความสามารถ

เชิงพลวตั ไดท่ี้คา่สมัพนัธพ์หคุณูกาํลงัสอง (R2) เทา่กบั 0.825 หรือคดิเป็นรอ้ยละ 82.5 

สมการท่ี 4.12 แสดงใหเ้ห็นว่าศกัยภาพทุนมนษุย ์ส่งผลทางตรงต่อความสามารถใน

การแข่งขนั ท่ีค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ 0.930 และอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05         

(t-value=2.319) และความสามารถเชิงพลวตั ส่งผลทางตรงตอ่ความสามารถในการแขง่ขนั ท่ี

ค่าสัมประสิท ธ์ิ อิท ธิพ ลเท่ากับ 0.883 และอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติ ท่ี ระดับ  .01 (t-

value=6.576) โดยตวัแปรทัง้หมดสามารถอธิบายความแปรปรวนของความสามารถในการ

แขง่ขนั ไดท่ี้คา่สมัพนัธพ์หคุณูกาํลงัสอง (R2) เทา่กบั 0.852 หรือคดิเป็นรอ้ยละ 85.2 

4.2.4.2 ผลการวิเคราะหค่์าสัมประสิทธิอ์ิทธิพลระหว่างตัวแปร 

จากแบบจาํลองสมการโครงสรา้งท่ีไดท้าํการปรบัแก้แล้ว ซึ่งมีความสอดคลอ้งกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ ส่งผลให้ผู้วิจัยเลือกแบบจําลองดังกล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์ค่า

สมัประสิทธ์ิอิทธิพลระหวา่งตวัแปร โดยผูวิ้จยัไดน้าํเสนอในรูปแบบตาราง 2 มิติ ท่ีแสดงใหเ้ห็น

ถึงการส่งอิทธิพลทางตรง (Direct Effect) การส่งอิทธิพลทางออ้ม (Indirect Effect) และการ

ส่งอิทธิพลโดยรวม (Total Effect) ระหว่างตวัแปรแฝงต่างๆ ท่ีไดท้าํการศึกษาในแบบจาํลอง
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สมการโครงสรา้งท่ีปรบัแกแ้ลว้ ซึ่งมีความกลมกลืนกับขอ้มูลเชิงประจกัษ์ นาํเสนอในรูปแบบ

ของคะแนนมาตรฐาน (Standardize Score) แสดงดงัตารางท่ี 4.26 

ตารางที ่4.25  อิทธิพลทางตรง ทางออ้ม และโดยรวม ระหวา่งตวัแปรแฝงในแบบจาํลอง

สมการโครงการปรบัแก ้(Adjusted model) 

 

ตัวแปรตาม R2 อิทธิพล 

ตัวแปรอิสระ 

ศักยภาพทุน

มนุษย ์

(HUMCAP) 

ความสามารถ

เชิงพลวัต 

(DYNCOM) 

ความสามารถเชิงพลวตั 

(DYNCOM) 

0.825 

 

ทางตรง 0.908** - 

ทางออ้ม - - 

โดยรวม 0.908** - 

ความสามารถในการ

แขง่ขนั (COMPET) 

0.684 ทางตรง 0.155* 0.883** 

ทางออ้ม 0.691** - 

โดยรวม 0.846** 0.883** 

 

ตารางท่ี 4.25 แสดงถึงอิทธิพลทางตรง ทางออ้ม และโดยรวม ระหว่างตวัแปรแฝงใน

แบบจาํลองสมการโครงการปรบัแก ้(Adjusted model) พบว่าผลการประมาณคา่พารามิเตอร ์

สมัประสิทธ์ิอิทธิพลสว่นใหญ่ตรงกบัสมมตุฐิานการวิจยัท่ีกาํหนดไว ้รายละเอียดดงันี ้

1. ศักยภาพทุนมนุษย์ ส่งอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถเชิงพลวัต ท่ีค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.908 อย่างมีนยัสาํคัญทางสถิติท่ีระดบั .01 สอดคล้องกับ

สมมตุฐิานการวิจยั 

2. ศักยภาพทุนมนุษยส์่งอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถในการแข่งขัน ท่ีค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.155 อย่างมีนยัสาํคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคล้องกับ

สมมตุิฐานการวิจยั และสง่อิทธิพลทางออ้มตอ่ความสามารถในการแขง่ขนั ผ่านความสามารถ

เชิงพลวตั ดว้ยคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ทา่กบั 0.691 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  
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3. ความสามารถเชิงพลวตั ส่งอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถในการแข่งขนั ท่ีค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.883 อย่างมีนยัสาํคัญทางสถิติท่ีระดบั .01 สอดคล้องกับ

สมมตุฐิานการวิจยั 

4. ตัวแปรอิสระ สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตาม ได้แก่ 

ความสามารถเชิงพลวัต และความสามารถในการแข่งขัน ได้ร ้อยละ 82.5 และ 68.4 

ตามลาํดบั 

4.2.4.3 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

ผูวิ้จยัไดน้าํเสนอผลการทดสอบสมมติฐาน  โดยพิจารณาจากค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย

มาตรฐานของตัวแปร ค่า t value และทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร จากแบบจาํลอง

สมการโครงสรา้งท่ีทาํการปรบัแก ้แสดงดงัตารางท่ี 4.17  ประกอบกบัผลการวิเคราะหอิ์ทธิพล

ของตวัแปรเชิงสาเหตตุอ่ตวัแปรผล ตารางท่ี 4.26   
 

ตารางที ่4.26  ผลการทดสอบสมมตฐิานการวิจยั 

สมมตฐิานท่ี คูค่วามสมัพนัธ ์ ทิศทาง β t value 
ผลการทดสอบ

สมมตฐิาน 

1 HUMCAP → DYNCOM + 0.908 18.514** สนบัสนนุ 

2 HUMCAP → COMPET + 0.155 2.319* สนบัสนนุ 

3 DYNCOM  → COMPET + 0.883 6.576** สนบัสนนุ 

*ระดบันยัสาํคญั 0.05, **ระดบันยัสาํคญั 0.01  
  

จากตารางท่ี 4.27 พบว่าผลการประมาณค่าพารามิเตอร ์ และสัมประสิทธ์ิอิทธิพล

ส่วนใหญ่ตรงกับสมมุติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไว้ กล่าวคือ ความสามารถเชิงพลวัต ไดร้ับ

อิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากศกัยภาพทุนมนุษย ์(β=+0.908, t value=18.514) ซึ่งสอดคลอ้ง

กับสมมุติฐานการวิจัย ท่ีระดับนัยสาํคัญ .01 ความสามารถในการแข่งขัน ได้รับอิทธิพล

ทางตรงเชิงบวกจากศักยภาพทุนมนุษย์ (β=+0.155, t value=2.319)  ซึ่งสอดคล้องกับ

สมมตุฐิานการวิจยั ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 และไดร้บัอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากความสามารถ

เชิงพลวตั (β=+0.883, t value=6.576) ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตุิฐานการวิจยั ท่ีระดบันยัสาํคญั 

.01     
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จากผลการประมาณคา่พารามิเตอรท์ัง้หมดของแบบจาํลองสมการโครงสรา้งปรบัแก ้

(Adjusted model) สามารถเขียนแสดงเป็นภาพประกอบอย่างง่าย  แสดงดงัภาพประกอบ 

4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 4.5 แบบจาํลองสมการโครงสรา้งปรบัแก ้(Adjusted model) ท่ีมีความสอดคลอ้งกบั

ขอ้มลูเชิงประจกัษ ์แสดงเป็นคะแนนมาตรฐาน 

 

0.871 

+0.883** 

0.634 

0.155 

+0.155* 

0.829 
0.907 

0.856 0.860 

0.919 
ทุนทาง
ปัญญา +0.908** 

0.605 

0.177 0.267 

ความสามารถ
ในการ

ครอบครอง 

ความสามารถ
ในการเรียนรู้
แบบไม่หยดุน่ิง 

0.261 0.312 

ความสามารถ
ในการประสาน
การทาํงาน

 

ความสามารถ
ในการ

ยกระดบัการ
 

ความสามารถ
เชิงพลวัตร 

ศักยภาพ 
ทุนมนุษย ์

ทุนทาง
สงัคม 

ทุนทาง
อารมณ์ 0.241 

ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

0.621 0.929 0.778 

การมีนวตักรรม

เทคโนโลยีและ

การจดัการ 

การสร้างความ
แตกต่าง 

ผูนํ้าด้าน 
ต้นทุนตํา่ 

0.326 0.394 0.137 

Chi-Square= 19.13, df=15, P-value=0.208, RMSEA=0.03, SRMR=0.013, AGFI = 0.954, GFI = 0.987  

* มีนยัสาํคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05   ** มีนยัสาํคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
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4.3 การจัดทาํข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย์ และความสามารถเชิ งพ ลวัตของผู้ประกอบการใน

อุตสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย เพือ่เพิม่ขดีความสามารถการแข่งขันใน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

ผลการวิ เคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ของตัวแปรเชิ งสาเหตุ ท่ีส่ งผลต่อ

ความสามารถในการแข่งขนั ของสถานประกอบการในธุรกิจอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย แสดง

ให้เห็นถึงทิศทางของความสัมพันธข์องตัวแปรเชิงสาเหตุว่าส่งผลต่อความสามารถในการ

แข่งขัน และมีขนาดอิทธิพลเท่าไหร่ ซึ่งเป็นข้อสารสนเทศสําคัญพื ้นฐาน ท่ีนํามาใช้เป็น

ส่วนประกอบสาํคญัเพ่ือพฒันาขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางในการเสริมสรา้งความสามารถ

ในการแขง่ขนั ของสถานประกอบการในธุรกิจอตุสาหกรรมซอฟตแ์วร ์แตอ่ย่างไรก็ตาม สาํหรบั

วตัถปุระสงคก์ารวิจยัขอ้ท่ี 3 นี ้ผูวิ้จยัไดใ้ชเ้ทคนิคการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Method) 

ในการดาํเนินการวิจัย โดยดาํเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยเทคนิคการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

Interview)  และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญกลุ่มเดียวกัน โดยใช้

วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาจะจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นธุรกิจซอฟตแ์วรข์องประเทศไทย  

กระบวนการวิจัยเริ่มตน้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือคน้หา

องคค์วามรูจ้ากผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัแนวทางในการการเสริมสรา้งความสามารถในการแข่งขนั

ของสถานประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรใ์นเขตกรุงเทพและปริมณฑล ดว้ยขอ้

คาํถามแบบมีโครงสรา้ง (Structural Interview) จาํนวน 3 ขอ้ เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดม้าใชใ้นการ

จดัทาํขอ้เสนอแนะทางวิชาการ  หลงัจากนัน้จงึนาํขอ้เสนอแนะทางวิชาการท่ีไดจ้ดัทาํขึน้มาใช้

เทคนิคการสนทนากลุม่ (Focus Group)  เพ่ือใหก้ลุม่ผูเ้ช่ียวชาญกลุม่เดิมรว่มวิพากษ ์วิจารณ ์

และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางในการเสริมสร้าง

ความสามารถในการแข่งขนั ของสถานประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย  ซึ่ง

ผลการวิเคราะหข์อ้มลูผูวิ้จยัไดน้าํเสนอโดยละเอียดจากกระบวนการเก็บขอ้มลูเรียงตามลาํดบั 

และไดส้รุปใหเ้ห็นถึงประเด็นตา่งๆ เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะทางวิชาการท่ีจดัทาํขึน้ มีรายละเอียด

ของการวิเคราะหข์อ้มลูเรียงตามลาํดบั ดงัตอ่ไปนี ้
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4.3.1 การวิเคราะหเ์นือ้หาข้อมูลการสัมภาษณเ์ชิงลึก 

 ขอ้มลูการสมัภาษณเ์ชิงลกึผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย จาํนวน 8 

ราย ผูวิ้จยันาํมาวิเคราะหด์ว้ยเทคนิคการวิเคราะหเ์นือ้หา แสดงดงัตารางท่ี 4.28 

 

ตารางที ่4.27 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพเพ่ือสนบัสนนุผลการวิเคราะหเ์สน้ทาง

ความสมัพนัธข์องตวัแปรท่ีศกึษาในแบบจาํลอง (n = 8) 

 

ตัวแปรและเส้นทาง

ความสัมพันธข์องตัวแปร 

สรุปผลการสัมภาษณ ์

1. ศกัยภาพทนุมนษุย ์ท่ี

ประกอบดว้ยดา้นทนุทาง

ปัญญา (การเรียนรู ้ทกัษะ และ

ทศันคต)ิ ทนุทางสงัคม (หรือ

เครือข่ายความสมัพนัธ)์ และ

ทนุทางอารมณ ์โดยท่ีศกัยภาพ

ทนุมนษุยด์า้นทนุทางปัญญา 

ท่ีประกอบดว้ยการพฒันาการ

เรียนรู ้การพฒันาทกัษะ และ

การพฒันาทศันคต ิมีนํา้หนกั

ความสาํคญัมากท่ีสดุ 

รองลงมาเป็นทนุทางอารมณ ์ 

และทนุทางสงัคม ตามลาํดบั 

- การพัฒ นาการเรียน รู้ใน ปัจจุบัน  ธุ รกิจส่วนใหญ่ ให้

ความสาํคัญกับการเรียนรูข้องบุคลากรมากขึน้ โดยเฉพาะ

การเรียนรูเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือนาํไปประยุกตใ์ชใ้นงานใหมี้

คณุภาพมากขึน้ โดยธุรกิจตอ้งสรา้งสิ่งอาํนวยความสะดวก

และบรรยากาศท่ีดีเพ่ือการเรียนรู ้จดัหาเคร่ืองมือและวิธีการ

การเรียนท่ีสามารถนาํมาปรบัปรุงการทาํงานไดดี้ขึน้  รวมทัง้

บคุลากรตระหนกัถึงความสาํคญัของการเรียนรูอ้ยา่งตอ่เน่ือง 

และพฒันาตนเองตลอดเวลา รวมทัง้การส่งเสริมบคุลากรท่ีมี

ความคดิสรา้งสรรคส์งู เพ่ือพฒันานวตักรรมใหม ่

- การพัฒนาทักษะมีความสาํคัญ องคก์รต้องสามารถนาํ

ทักษะและประสบการณ์จากการเรียนรูข้องบุคลากรมาใช้

ประโยชน ์โดยเฉพาะการนาํเอาความรูท่ี้ติดอยู่ในตนเองหรือ

ท่ี เรี ย ก ว่ า ค ว า ม รู้ ฝั ง ลึ ก  (tacit knowledge) อ อ ก ม า ใช้

ประโยชน ์และมีการนาํความรูใ้หม่ท่ีไดร้บัไปใชจ้นเกิดทกัษะ

ความชาํนาญ  องคก์รควรมุ่งเนน้การพฒันาทกัษะตามความ

เหมาะสมของตาํแหน่งงานดา้นซอฟตแ์วร ์ โดยเฉพาะทกัษะ

ในการนาํความรูเ้ฉพาะทางด้านต่างๆเก่ียวกับการพัฒนา

ซอฟตแ์วร ์เพ่ือนาํมาพฒันาซอฟตแ์วรใ์หมี้คณุภาพดีย่ิงขึน้  
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ตารางที ่4.27 (ตอ่) 

ตัวแปรและเส้นทาง

ความสัมพันธข์องตัวแปร 

สรุปผลการสัมภาษณ ์

 - การพัฒนาทัศนคติ องคก์รจะต้องสรา้งแรงจูงใจในการ

ทาํงาน ทาํให้บุคลากรมีความตั้งใจในการทาํงานสูงขึน้ มี

ทัศนคติเชิงบวกต่องาน การให้ความร่วมมือ และการสรา้ง

จิตสํานึก ท่ีดีต่องาน  รวมทั้งบุคลากรต้องเข้าใจนโยบาย

เพ่ือท่ีจะดาํเนินงานไดต้ามแผน    

- ทุนทางอารมณ์  ประกอบด้วยคุณลักษณะต่างๆ ในตัว

บคุคล เช่น การรบัรูต้นเอง (Self awareness) ความมีศกัดิศ์รี 

(Integrity) ก ารมี ค วาม ยืด ห ยุ่ น  (Resilience) ซึ่ งองค์ก ร

จะตอ้งส่งเสรมิและพฒันาใหเ้กิดขึน้ ซึ่งจะเป็นพืน้ฐานทาํให้

บุคลากรไดมี้โอกาสเติบโตในสายงานอย่างเหมาะสมและ

ยุติธรรม มีวินัยในตนเองและไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคหรือ

ปัญหาท่ีตอ้งเผชิญ มีความรูส้ึกท่ีดีต่อตนเอง และสามารถ

เรียนรูจ้ากความผิดพลาดของตนเอง จะช่วยกระตุน้ให้เกิด

ความกระตือรือรน้ในการทาํงาน และเม่ือเกิดความขดัแยง้ใน

การปฏิบัติงาน บุคลากรสามารถแยกแยะเหตุผลออกจาก

ความรูส้ึกได้ ซึ่งจะทําให้เกิดการทาํงานร่วมกันเป็นทีมได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

- ทุนทางสังคมหรือเครือข่ายความสัมพันธ์ องคก์รควรให้

ความสาํคญัทัง้เครือข่ายความสมัพนัธภ์ายในและภายนอก

องค์กร  ภ ายใน องค์กรจ ะต้องส่ ง เส ริม ให้ มี การส ร้าง

ความสัมพันธ์ท่ี ดีในการทํางานเป็นทีม และมีการสร้าง

กระบวนการทาํงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ  เปิดโอกาสให้

บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และองคก์ร

สามารถเช่ือมโยงเครือข่ายของบุคลากรบนพื ้นฐานความ

เช่ือถือ ความไวว้างใจ ส่วนภายนอกองคก์รควรมีการสรา้ง

สมัพธัภาพท่ีดีตอ่ลกูคา้ คูค่า้ และผูมี้สว่นไดเ้สีย  
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2. ความสามารถเชิงพลวตั ท่ี

ประกอบดว้ยดา้น

ความสามารถในการ

ครอบครอง ความสามารถใน

การเรียนรูแ้บบไมห่ยดุนิ่ง 

ความสามารถในการประสาน

การทาํงานรว่มกนั และ

ความสามารถในการยกระดบั

การทาํงาน สง่อิทธิพลทางตรง

เชิงบวกตอ่ความสามารถการ

แขง่ขนัในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน โดยท่ีความสามารถ

ในการครอบครอง มีนํา้หนกั

ความสาํคญัมากท่ีสดุ 

รองลงมาเป็นความสามารถ

ในการยกระดบัการทาํงาน 

ความสามารถในการเรียนรู้

แบบไมห่ยดุนิ่ง และ

ความสามารถในการประสาน

การทาํงานรว่มกนั 

- การพฒันาความสามารถเชิงพลวตัมีความสาํคญักบัธุรกิจ

ดา้นซอฟตแ์วร ์เน่ืองจากเป็นธุรกิจเก่ียวกับเทคโนโลยี ซึ่งมี

การเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา องคก์รตอ้งมีความสามารถ

ในการประสานการทํางานร่วมกัน ความสามารถในการ

เรียนรู้แบบไม่หยุดนิ่ ง ความสามารถในการครอบครอง  

ความสามารถในการยกระดับการทาํงาน/การทาํงานแบบ

บรูณาการ เชน่เดียวกบัผลการวิจยัเชิงปรมิาณโดยท่ี 

- ระดบัของความสามารถในการครอบครอง องคก์รตอ้งมี

ความรวดเร็วในการตอบสนองความตอ้งการใหม่ๆของลกูคา้ 

มีการปรบัปรุงกระบวนการทาํงานไดท้นัตอ่เทคโนโลยีท่ีมีการ

พฒันาอยา่งรวดเรว็ มีการสรา้งกลยทุธก์ารเขา้สู่ตลาดใหม่ได้

อย่ างรวด เร็วแล ะ นํา ไป ป ฏิ บัติ ได้จ ริง  มี วิ เค ราะห์ ขีด

ความสามารถ และความเคล่ือนไหวของคู่แข่ง และมีการ

สาํรวจสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองคก์ร เพ่ือ

แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม ่ 

- ความสามารถในการเรียนรูแ้บบไม่หยุดน่ิง องคก์รตอ้งมี

การสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกในการแบ่งปันความรู ้

บุคลากรสามารถเขา้ถึงข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานได้

โดยง่าย มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลสารสนเทศไดอ้ย่างอิสระ  มี

การนาํประสบการณ ์และความเช่ียวชาญท่ีมีอยู่มาพฒันาให้

เกิดองคค์วามรูใ้หม่ และมีกลไกสนับสนุนให้บุคลากรเกิด

ความคิดสร้างสรรค์ พยายามค้นคว้า และปรับปรุงการ

ทาํงาน 
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 - ความสามารถในการประสานการทาํงานร่วมกัน องคก์ร

ตอ้งให้ความสาํคัญกับการทาํงานเป็นทีม และมีการสรา้ง

กระบวนการทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบ มีการสร้าง

บรรยากาศท่ีดี และกระตุน้ใหบุ้คลากรมีความเต็มใจในการ

ทาํงานรว่มกนั มีวิธีการในการสรา้งสรรคผ์ลงานรว่มกนัอย่าง

มีประสิทธิภาพ มีการใชฐ้านขอ้มลูรว่นกนัเพ่ือใชป้ระกอบการ

พิจารณ าตัดสินใจ และมีการผสมผสานระหว่างความ

เช่ียวชาญในการทาํงานของบคุลากรและกระบวนการทาํงาน  

- ความสามารถในการยกระดบัการทาํงาน/การทาํงานแบบ

บูรณาการ โดยต้องมีการประสานการทํางานร่วมกัน ใน

รูปแบบท่ีหลากหลาย ภายใต้วัตถุประสงคเ์ดียวกัน มีการ

ประยุกตใ์ชข้อ้มูลภายในและภายนอกอย่างเป็นรูปธรรม มี

การนาํศกัยภาพเฉพาะของแต่ละหน่วยงานมาสรา้งคุณค่า

ให้กับงานตามเป้าหมายท่ีกําหนด และสอดคล้องกับ

เป้าหมายขององคก์ร ดาํเนินการใหเ้สร็จตามเป้าหมาย และ

ใหค้วามรว่มมือในการจดัการกบัการเปล่ียนแปลงสิ่งแวดลอ้ม

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. ความสามารถในการแขง่ขนั 

ท่ีประกอบดว้ยความสามารถ

ในการแขง่ขนัดา้นการสรา้ง

ความแตกตา่ง  ดา้นการเป็น

ผูน้าํดา้นตน้ทนุตํ่า  และดา้น

การมีนวตักรรมดา้นเทคโนโลยี

และการจดัการ พบวา่

ความสามารถ 

- ความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจซอฟตแ์วรไ์ทยควร

เป็นความสามารถในดา้นการมีนวตักรรมเทคโนโลยีและการ

จดัการ ความสามารถในการสรา้งความแตกตา่ง และการเป็น

ผูน้าํตน้ทนุตํ่า ตามลาํดบั โดยท่ี 

- ความสามารถในการแข่งขนัดา้นการสรา้งความแตกตา่ง จะ

เก่ียวกับความสามารถในการนําเสนอนวัตกรรมใหม่ของ

ผลิตภณัฑแ์ละบรกิารท่ีแตกตา่งจากคูแ่ขง่ขนัในอาเซียน   
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ในการแขง่ขนัดา้นการสรา้ง

ความแตกตา่ง มีนํา้หนกั

ความสาํคญัมากท่ีสดุ 

รองลงมาเป็นความสามารถใน

การเป็นผูน้าํดา้นตน้ทนุตํ่า และ

ความสามารถในและดา้นการมี

นวตักรรมดา้นเทคโนโลยีและ

การจดัการ 

รวมทัง้ความแตกต่างในกระบวนของธุรกิจ มีการใหบ้ริการ

ลูกคา้ท่ีรวดเร็ว ถูกตอ้ง เช่ือถือได ้และแตกต่างจากคู่แข่งขัน

ในอาเซียน การดาํเนินการกลยทุธค์วามแตกต่างขององคก์ร 

ทําให้ลูกค้ารับรู ้ความแตกต่างท่ีเด่นชัดเหนือคู่แข่งขันใน

อาเซียน  

- ความสามารถในการแข่งขนัดา้นการเป็นผูน้าํตน้ทนุตํ่า โดย

องคก์รสามารถนาํเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพ่ือลดต้นทุน 

สามารถบรหิารจดัการตน้ทนุเพ่ือใหมี้ตน้ทนุท่ีต ํ่ากวา่คูแ่ขง่ขนั  

มี แน วท างแล ะ วิ ธีป ฏิ บัติ ใน การใช้ท รัพ ย ากรอย่ าง มี

ประสิทธิภาพสงูสดุ และสามารถกาํหนดราคาผลิตภณัฑแ์ละ

บรกิารในระดบัท่ีลกูคา้ยอมรบัได ้ 

- ความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการมีนวตักรรมเทคโนโลยี

และการจดัการ มีการใชน้วตักรรมดา้นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 

เพ่ือตอบสนองตอ่ลกูคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีบคุลากรท่ีมีความ

เช่ียวชาญและประสบการณใ์นนวตักรรมใหม่ๆ เหนือคูแ่ข่งขนั 

สามารถนาํเสนอนวตักรรมของผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีลกูคา้

พงึพอใจเหนือคูแ่ขง่ขนั และสามารถปรบักระบวนการ

ใหบ้รกิารท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของลกูคา้ 

4. ศกัยภาพทนุมนษุย ์ท่ี

ประกอบดว้ยทนุทางปัญญา 

(การพฒันาการเรียนรู ้การ

พฒันาทกัษะ และการพฒันา

ทศันคต)ิ ทนุทางสงัคม และทนุ

ทางอารมณ ์สง่อิทธิพลทางตรง  

1. การท่ีองคก์รในอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรมี์พนกังานท่ีมี

ศกัยภาพทนุมนษุย ์จะทาํใหอ้งคก์รมีศกัยภาพ สามารถ

ดาํเนินการไดบ้รรลเุปา้หมาย ตลอดจนเตบิโต และมีความ

ไดเ้ปรียบในการแขง่ขนั ซึ่งจะสง่ผลลพัธใ์หค้วามสามารถท่ี

องคก์รมีอยูใ่หส้ามารถปรบัตวั หรือตอบสนองตอ่สภาวะการ

เปล่ียนแปลงภายนอกองคก์รท่ีมีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา

และรวดเรว็  
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เชิงบวกตอ่ความสามารถเชิง

พลวตั   

2. การท่ีองคก์รมีศกัยภาพทนุมนษุย ์หมายถึงการพฒันา

ความสามารถทกัษะ และความรูใ้นดา้นตา่ง ๆ รวมทัง้การ

พฒันาเครือข่ายความสมัพนัธ ์การสรา้งทศันคตท่ีิดี และการ

ตระหนกัรูถึ้งประโยชนแ์ละความสาํคญัของการพฒันาทนุ

มนษุยท่ี์มีตอ่การนาํไปใชใ้นการดาํเนินธุรกิจซอฟตแ์วรใ์น

ประชาคมอาเซียน   

3. การท่ีองคก์รมีความสามารถเชิงพลวตั หมายถึง

ความสามารถท่ีองคก์รมีอยูใ่หส้ามารถปรบัตวั หรือ

ตอบสนองตอ่สภาวะการเปล่ียนแปลงภายนอกองคก์รท่ีมี

เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาและรวดเรว็ โดยเฉพาะองคก์รใน

อตุสาหกรรมซอฟตแ์วรใ์นอาเซียน 

4. ศักยภาพทุนมนุษย์ส่งผลทางตรงต่อความสามารถเชิง

พลวตั  เพราะว่าการท่ีองคก์รมีบคุลากรท่ีมีความสามารถเชิง

พลวัต จะสามารถตอบสนองต่อสภาวะการเปล่ียนแปลง

ภายนอกองค์กรได้ตลอดเวลาและรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลทํา

ให้ผลการดาํเนินงานมีประสิทธิภาพ และผลักดันให้เกิด

ความสามารถในการแขง่ขนัตามไปดว้ย 

5. ศกัยภาพทนุมนษุย ์ท่ี

ประกอบดว้ยทนุทางปัญญา 

(การพฒันาการเรียนรู ้การ

พฒันาทกัษะ และการพฒันา

ทศันคต)ิ ทนุทางสงัคม และทนุ

ทางอารมณ ์สง่ผลทางออ้มตอ่

ความสามารถในการแขง่ขนั 

ผา่นความสามารถเชิงพลวตั 

1.  ในสภาพเศรษฐกิจท่ีตอ้งพึ่งพาสารสนเทศความรู ้ทาํให้

การไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ขึน้อยู่กับความสามารถในการ

ประยุกตใ์ชค้วามรู ้สติปัญญา และความเฉลียวฉลาด คนถูก

มองเป็นสินทรพัยท่ี์มีคุณค่าจาํเป็นตอ้งไดร้บัการพัฒนา ถ้า

องคก์ารไดล้งทนุว่าจา้งพนกังานท่ีมีความรูแ้ละความสามารถ

ในการเรียนรู้ ทักษะ ประสบการณ์ท่ีสะสมเอาไว้ รวมทั้ง

ความรูท่ี้อยูใ่นตวัเรา (Tacit Knowledge) ยอ่มนาํไปสูก่าร  
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 สร้างคุณ ค่าในรูปแบบต่างๆ เช่น ความไว้วางใจ ความ

น่าเช่ือถือ รวมทัง้ ความสามารถในการรบัรู ้ตระหนักรู ้การ

ควบคมุอารมณข์องตนเองและผูอ่ื้น และการพฒันาทศันคติท่ี

ดีต่อตนเองและสังคม ผูท่ี้มีทุนมนุษยใ์นตวัท่ีสมบูรณ์ย่อมมี

ศกัยภาพและมีความพรอ้มท่ีจะตอบสนองตอ่สิ่งตา่ง ๆ อย่าง

เหมาะสม ทาํงานไดอ้ย่างมีผลผลิตสูง และยงัทาํใหส้ามารถ

ใชท้รพัยากรและเทคโนโลยีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอีกดว้ย 

2. การท่ีศกัยภาพทุนมนุษยส์่งผลทางออ้มตอ่ความสามารถ

ในการแข่งขัน ผ่านความสามารถเชิงพลวัต เป็นเพราะว่า

ศักยภาพทุนมนุษยข์องคนในอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร ์อาจ

ได้รับผลกระทบจากสภาวะแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเรว็ของเทคโนโลยี องคก์รจงึตอ้งเผชิญกบัสิ่งท่ีไมส่ามารถ

ท ราบ ได้ล่ วงห น้า  ดังนั้น ก ารใช้ เพี ย งท รัพ ย าก รแล ะ

ความสามารถท่ีองค์กรมีอยู่ภายใต้สภาวะเสถียรอาจไม่

เพียงพอ ความสามารถเชิงพลวัตจึงถือเป็นสิ่งส ําคัญท่ีมี

บทบาทในการจัดการด้านกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับองคก์ร

ภายใต้สภาวะการแข่งขันท่ีมีความเป็นพลวัต ซึ่งแนวคิด

ความสามารถเชิงพลวตันัน้เป็นความสามารถขององคก์รท่ีจะ

สรา้ง รวบรวม เปล่ียนแปลง และบูรณาการความสามารถ

และทรพัยากรองคก์รมีอยู่ทัง้ภายในและภายนอกใหส้ามารถ

ตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อม ท่ี เป ล่ียนแปลงได้  เป็น

พฤติกรรมท่ีมุ่งเน้นการเรียนรู ้การบูรณาการ การสรา้งหรือ

พฒันาพืน้ฐานทรพัยากรหรือความสามารถขององคก์รเพ่ือให้

ตอบสนองต่อความเป็นพลวตัของสภาพแวดลอ้มและรกัษา

ไวซ้ึ่งความยั่งยืนของความไดเ้ปรียบทางการแขง่ขนั 
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ตารางที ่4.27 (ตอ่) 

 

ตัวแปรและเส้นทาง

ความสัมพันธข์องตัวแปร 

ผลการสัมภาษณ ์

6. ความสามารถเชิงพลวตั ท่ี

ประกอบดว้ยดา้น

ความสามารถในการ

ครอบครอง ความสามารถใน

การเรียนรูแ้บบไมห่ยดุนิ่ง 

ความสามารถในการประสาน

การทาํงานรว่มกนั และ

ความสามารถในการยกระดบั

การทาํงาน สง่อิทธิพลทางตรง

เชิงบวกตอ่ความสามารถการ

แขง่ขนั 

1. ความสามารถเชิงพลวตัเกิดขึน้จากความสามารถใน

ระ ดับ บุ ค ค ล ท่ี อ ยู่ ภ าย ใน อ งค์ก รซึ่ งป ระ ก อ บ ไป ด้วย

ความสามารถในการครอบครอง ความสามารถในการเรียนรู้

แบบไม่หยุดน่ิง ความสามารถในการประสานการทํางาน

รว่มกัน และความสามารถในการยกระดบัการทาํงาน ซึ่งอยู่

ภายใตก้ารสนับสนุนจากกระบวนการทาํงานภายในองคก์ร 

ในการท่ีจะบูรณาการ ปรับปรุงและสร้างทรัพยากรและ

ความสามารถเพ่ือตอบสนองตอ่พลวตัของสิ่งแวดลอ้มท่ีมีการ

เปล่ียนแปลง ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีกระตุ้นให้องค์กรต้องสร้าง

ความสามารถเชิงพลวัต และผลลัพธ์ก็คือความสามารถท่ี

เพิ่มขึน้ขององคก์ร เพ่ือให้องคก์รนาํไปใชใ้นการกาํหนดกล

ยุทธ์เชิงการแข่งขัน เพ่ือให้องคก์รมีความสามารถในการ

แขง่ขนัและการเจรญิเตบิโตอยา่งยั่งยืน 

2. อุตสาหกรรมซอฟตแ์วรจ์ัดเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมี

ศักยภาพในการแข่งขันสูง ในสภาพแวดลอ้มขององคก์รท่ี

เปล่ียนแปลงอย่างเป็นพลวตั และสภาพแวดลอ้มท่ีเนน้การ

แข่งขัน แนวคิดความสามารถในการแข่งขันเป็นมุมมองเชิง

ทฤษฎีท่ีอธิบายว่าความสามารถในการแข่งขันขององคก์ร 

ไดแ้ก่ การสรา้งความแตกต่าง การเป็นผู้นาํดา้นต้นทุนตํ่า  

และการมีนวตักรรมเทคโนโลยีและการจดัการ เป็นตวัแปรท่ี

ได้ รับ อิ ท ธิ พ ล จ าก ค วา ม ส าม า รถ เชิ งพ ล วัต  ซึ่ ง เป็ น

ความสามารถขององคก์รในการตอบสนองต่อพลวัตของ

สิ่งแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างไม่หยุดน่ิง โดยท่ี

ความสามารถเชิงพลวัตส่งอิทธิพลเชิงบวกกับกลยุทธ์การ

สรา้งความแตกตา่ง กลยทุธก์ารเป็นผูน้าํ 
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ตารางที ่4.27 (ตอ่) 

 

ตัวแปรและเส้นทาง

ความสัมพันธข์องตัวแปร 

ผลการสัมภาษณ ์

 ดา้นตน้ทนุตํ่า และกลยทุธก์ารมีนวตักรรมเทคโนโลยีและการ

จดัการ ทัง้นีค้วามสามารถเชิงพลวตัจดัเป็นตวัแปรคั่นกลางท่ี

ไดร้บัอิทธิพลจากศกัยภาพทนุมนษุย ์ 

3. ความสามารถเชิงพลวตั ตอ้งอาศยั (1) ความสามารถ

ในการครอบครอง ซึ่งหมายถึงการท่ีองคก์รองคก์รมีความ

รวดเร็วในการตอบสนองความตอ้งการใหม่ๆของลกูคา้ มีการ

ปรับปรุงกระบวนการทํางานได้ทันต่อเทคโนโลยีท่ีมีการ

พฒันาอย่างรวดเร็ว มีการสรา้งกลยทุธก์ารเขา้สู่ตลาดใหม่ได้

อย่างรวดเร็ว  และนําไปปฏิ บัติ ได้จริง   มี วิ เคราะห์ขีด

ความสามารถและความเคล่ือนไหวของคู่แข่งอยู่ตลอดเวลา 

และมีการสํารวจสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก

องค์กร เพ่ือแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่  ทั้งในด้านการ

ติดตามพฤติกรรมผูบ้ริโภค การเฝ้าระวังคู่แข่ง การแสวงหา

โอกาสใหม่ๆ ท่ีจะเกิดขึ ้นแม้กระทั่ งการบริหารจัดการ

ทรัพยากรท่ีมีอยู่เพ่ือท่ีจะตอบสนองกับโอกาสท่ีเกิดขึน้ได้

อย่างรวดเร็ว (2) ความสามารถในการเรียนรูแ้บบไม่หยุดน่ิง 

อันหมายถึงการท่ีองค์กรมีกลไกสนับสนุนให้บุคลากรเกิด

ความคดิสรา้งสรรค ์พยายามคน้ควา้ และปรบัปรุงการทาํงาน 

และมีการนําประสบการณ์และความเช่ียวชาญท่ีมีอยู่มา

พัฒนาใหเ้กิดองคค์วามรูใ้หม่ โดยท่ีองคก์รใหก้ารสนบัสนุน

และอาํนวยความสะดวกในการแบ่งปันความรู ้  บุคลากรใน

องค์ก รของแต่ล ะห น่ วยงาน มี การแล ก เป ล่ี ยน ข้อมู ล

สารสน เท ศ ได้อย่ างอิสระ  และสาม ารถ เข้า ถึ งข้อมู ล

สารสนเทศของหน่วยงานไดโ้ดยง่าย (3) ความสามารถใน

การประสานการทาํงานรว่มกนั อนัหมายถึงการท่ีองคก์รให ้
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ตารางที ่4.27 (ตอ่) 

 

ตัวแปรและเส้นทาง

ความสัมพันธข์องตัวแปร 

ผลการสัมภาษณ ์

 ค วาม สําคัญ กับ ก ารทํางาน เป็ น ที ม  แล ะมี ก ารส ร้าง

กระบวนการทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบ มีการสร้าง

บรรยากาศท่ีดี และกระตุน้ใหบุ้คลากรมีความเต็มใจในการ

ทาํงานรว่มกนั  มีขัน้ตอนและวิธีการในการสรา้งสรรคผ์ลงาน

รว่มกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ มีการใชฐ้านขอ้มลูรว่นกนัเพ่ือใช้

ประกอบการพิจารณาตดัสินใจ และองคก์รมีการผสมผสาน

ระหว่างความเช่ียวชาญในการทํางานของบุคลากรและ

กระบวนการทาํงาน (4) ความสามารถในการยกระดับการ

ทํางานหรือการทํางานแบบบูรณาการ อันหมายถึงการท่ี

องคก์รนาํศกัยภาพเฉพาะของแตล่ะหนว่ยงานมาสรา้งคณุคา่

ให้กับงานตามเป้าหมายท่ีกําหนด และหน่วยงานมีการ

ตั้งเป้าหมายท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร โดย

หน่วยงานในองค์กรมีการประสานการทํางานร่วมกัน ใน

รูปแบบท่ีหลากหลายภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกัน มีการ

ประยกุตใ์ชข้อ้มลูภายในและภายนอกอยา่งเป็นรูปธรรม  

4. ความสามารถเชิงพลวัตส่งผลต่อผลการดาํเนินงาน

ขององคก์รในเชิงการแข่งขนั  โดยเป็นการสรา้งโอกาสในการ

พัฒนานวตักรรมสินคา้ใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเน่ือง หรือ

ช่วยให้ประสิทธิภาพในการทาํงานขององคก์รสูงขึน้ ทาํให้

บริษัท มีความสามารถในการแข่งขัน ท่ีสูงขึ ้น   รวมทั้ง 

ความสามารถในการแขง่ขนัดา้นนวตักรรมเทคโนโลยีและการ

จดัการ อนัเป็นความสามารถในการเปล่ียนแปลงแนวคิดและ

องคค์วามรูไ้ปสู่การสรา้งผลิตภณัฑ ์กระบวนการจดัการ และ

ระบบอันเป็นประโยชน์กับองคก์รและผู้มีส่วนได้เสียอย่าง

ตอ่เน่ือง 
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4.3.2 การวิเคราะหจ์ุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจาํกัด  

ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจํากัด จากข้อมูลท่ีได้จากการ

สมัภาษณเ์ชิงลกึแยกตามโครงสรา้งของแบบสมัภาษณ ์แสดงดงัตารางท่ี 4.20 

ตารางที ่4.28 ผลการวิเคราะหจ์ดุแข็ง จดุอ่อน โอกาส และขอ้จาํกดั จากขอ้มลูท่ีไดจ้ากการ

สมัภาษณเ์ชิงลกึแยกตามโครงสรา้งของแบบสมัภาษณ ์ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. สภาพของอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทยมี

ความ ได้เป รียบ ในการแข่ งขัน  ในด้าน

ความสามารถในการผลิตซอฟต์แวรไ์ดใ้น

ตน้ทุนตํ่า และสอดคลอ้งกับความตอ้งการ

ของตลาด และสภาพแวดล้อมของ AEC 

เช่น ประเทศลาว มีวัฒนธรรมเหมือนไทย 

พูดภาษาไทย และใชเ้งินบาทไทย ประเทศ

เมียนมาไวใ้จคนไทยมากกวา่ประเทศอ่ืน   

2. บุคลากรเก่ียวกับซอฟต์แวรไ์ทย เช่น

โปรแกรมเมอรมี์ความคิดสรา้งสรรค ์มีการ

พั ฒ น า ก า ร เ รี ย น รู้  แ ล ะ ทั ก ษ ะ  ส่ ว น

ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารซอฟตแ์วรไ์ทย

สามารถสนบัสนุนใหมี้ความสามารถในการ

แขง่ขนัไดดี้ 

3. ตลาดอาเซียนถือเป็นพันธมิตรท่ีดีท่ีสุด 

เม่ือเทียบกับกลุ่มประเทศอ่ืน เน่ืองจาก

ประเทศไทยสามารถสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดี

กบัประเทศเพ่ือนบา้น 

4. มาตรฐานของซอฟตแ์วรไ์ทยอยู่ในระดบั

ท่ีค่อนข้างดี ได้รับความไว้วางใจในตลาด

อาเซียนมากกว่าประเทศอ่ืนๆ รองจาก

สิงคโปร ์และมาเลเซีย 

1. ศกัยภาพของบุคลากรดา้นซอฟตแ์วรไ์ทย

เป็นผู้ใช้งาน (user) มากกว่าผู้พัฒนาระบบ 

(developer) เน่ืองจากการนําระบบมาใช้มี

แนวโนม้หนัไปใชซ้อฟตแ์วรส์าํเรจ็รูปมากกวา่ 

2. ปัจจุบนัขาดแคลนบุคลากรสาย IT จาํนวน

โปรแกรมเมอรจ์บใหม่นอ้ยลง และมีคุณภาพ

ยงัไม่ตรงกับความตอ้งการของผูป้ระกอบการ 

เน่ืองจากเม่ือรับมาแล้วต้องฝึกฝนใหม่อีก

ประมาณ 3-6 เดือน 

3. บุคลากรดา้นซอฟตแ์วรไ์ทยท่ีผลิตออกมา

ยงัไมมี่ความสามารถในการแขง่ขนัได ้

4. ธุรกิจด้านซอฟต์แวร์ไทยส่วนใหญ่ เป็น 

SME ทาํใหไ้มมี่ขีดความสามารถดา้นเงินทนุ  

5. การพัฒนาธุรกิจดา้นซอฟตแ์วรไ์ทยยังไม่

สามารถแขง่ขนักบับรษัิทขา้มชาตไิด ้

6. ดา้นการตลาดของซอฟตแ์วรไ์ทยยงัไม่เก่ง

ดา้นการขาย จึงไมส่ามารถนาํเสนอคณุสมบตัิ

ทางซอฟตแ์วรใ์หล้กูคา้เขา้ใจได ้  

7. ในการเขา้นาํซอฟตแ์วรไ์ทยเข้าสู่อาเซียน 

ผู้ประกอบการต้องเลือกตําแหน่งทางการ

ตลาดท่ีเหมือนกับคู่แข่งในตลาดต่างประเทศ 

และตอ้งสามารถแขง่ขนัไดเ้หนือกวา่  
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ตารางที ่4.28 (ต่อ) 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

5. ซอฟตแ์วรไ์ทยใช้มาตรฐาน CMMI เป็น

มาตรฐานในการปรบัปรุงคณุภาพซอฟตแ์วร์

ใหมี้ประสิทธิภาพ เป็นท่ีรูจ้กัและยอมรบัของ

สากล การมีมาตรฐานก่อให้เกิดประโยชน์

ตอ่ลกูคา้คือเป็นการสรา้งความไวว้างใจและ

ค วา ม เช่ื อ มั่ น ต่ อ ซ อ ฟ ต์แ ว ร์ไท ย  ส่ ว น

ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ เป็นการสรา้ง

มาตรฐานในระดบัทอ้งถ่ิน (local standard) 

คือช่วยลดค่าใชจ้่ายและเวลาในการปรบัแก้

ไขซอฟตแ์วรอ์ยู่เร่ือยๆ และส่งผลต่อความ

พึงพอใจโดยรวมของซอฟตแ์วรไ์ทย แต่ถ้า

ต้องการไปถึงมาตรฐานในระดับสากล 

(global standard) ต้องให้เกิดการยอมรับ

ในตลาดอาเซียน ซึ่งเหมาะกับการยกระดบั

มาตรฐานซอฟตแ์วรข์นาดใหญ่ 

8. คนไทยไมน่ิยมใชซ้อฟตแ์วรไ์ทย 

โอกาส ข้อจาํกัด 

1. ต ล าด  Startup ยั ง โต ได้ อี ก  200-300 

เทา่ ทัง้ในประเทศไทยและในอาเซียน  

2. ถึงแม้ตลาดซอฟต์แวรใ์น AEC มีการ

แข่งขนัสูง แต่ความตอ้งการก็สูงดว้ย คู่แข่ง

ซอฟตแ์วรไ์ทย คือประเทศปากีสถาน และ

อินเดีย 

1. ภาครัฐยังขาดนโยบายการสนับสนุนท่ี

ชดัเจน 

2. ไม่มีกฎหมายคุม้ครองดา้นซอฟตแ์วรแ์ละ

การปฏิบตัท่ีิเขม้งวด เชน่ กฎหมายลิขสิทธ์ิ 

3. ไม่ มีการสนับสนุนภาคเอกชนทําธุรกิจ

ซอฟตแ์วรใ์นตา่งประเทศ 

4. การเขา้สู่ตลาดอาเซียน บคุลากรซอฟตแ์วร์

ไทยต้องปรับปรุงด้านภาษา มีความสาํคัญ

มาก เพ่ือส่ือสารคุณลักษณะของซอฟตแ์วร์

ไทย 
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4.3.3 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคของสถานประกอบการใน

อุตสาหกรรมซอฟตแ์วร ์

ผลการวิเคราะหปั์ญหาอปุสรรคของสถานประกอบการในอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรข์อง

ประเทศไทย จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์เชิงลึกแยกตามโครงสรา้งของแบบสมัภาษณ ์

แสดงดงัตารางท่ี 4.21 

 

ตารางที่ 4.29 ผลการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคของสถานประกอบการในอุตสาหกรรม

ซอฟตแ์วรข์องประเทศไทย จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์เชิงลึกแยกตามโครงสรา้งของ

แบบสมัภาษณ ์ 

 

ข้อคาํถาม ผลการสัมภาษณ ์

1.ปัญหาและอปุสรรคข์อง

สถานประกอบการใน

อตุสาหกรรมซอฟตแ์วร์

ไทย  และการเตรียมความ

พรอ้มการเขา้สู่ประชาคม

อาเซียน 

1. ปัญหาการขาดแคลนเคร่ืองมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

และนวัตกรรมใหม่ในอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย โดยเฉพาะ

ปัจจุบนัจาํนวนสถานประกอบการซอฟตแ์วรไ์ทยท่ีมีคุณภาพมี

จาํนวนท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของอตุสาหกรรม  รวมทัง้

การขาดบคุลากรดา้นซอฟตแ์วร ์ ซึ่งปัญหาดงักล่าวเริ่มมีแนวโนม้

ท่ีว่าจะยังคงเป็นเช่นนี ้ต่อไป เพราะว่าประเทศไทยยังขาด

บุคลากรดา้นซอฟตแ์วรท่ี์มีคุณภาพ  ในปัจจุบนัสถานประกอบ

หลายแห่งตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญซอฟตแ์วรจ์ากต่างประเทศเป็น

จาํนวนมาก  เม่ือขาดแคลนบคุลากรดา้นซอฟตแ์วรแ์ลว้จึงส่งผล

ทาํใหก้ารผลิตสินคา้ของแตล่ะสถานประกอบการมีขอ้จาํกดั ตอ้ง

ดาํเนินการผลิตแต่ซอฟตแ์วรช์นิดเดิมๆ เพ่ือป้อนสู่ตลาดเพียง

เทา่นัน้ 

2. ปัญ หาด้านแรงงานในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของ

ประเทศไทยท่ีพบว่า ปัจจุบันยังขาดแรงงานระดับฝีมืออีกเป็น

จาํนวนมากท่ีจะเป็นผูข้บัเคล่ือนการพฒันาซอฟตแ์วรใ์หม่ให้มี

มาตรฐาน และตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานทั้งตลาดใน

ประเทศและต่างประเทศ  สาํหรบัประเด็นปัญหาแรงงานท่ีขาด

แคลนมาท่ีสดุคือ นกัเขียนโปรแกรมเมอร ์ท่ีปัจจบุนัประเทศไทย 
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ตารางที ่4.29 (ตอ่) 

 

ข้อคาํถาม ผลการสัมภาษณ ์

 ยังมีจาํนวนน้อยเป็นอย่างมาก เม่ือเทียบกับต่างประเทศ เป็น

เพราะว่าการจัดการเรียนการสอนในสายวิชาชีพทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศยงัไมส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 

สถาบนัการศกึษาหลายแห่งยงัไม่ไดมี้การจดัทาํหลกัสูตรท่ีมีการ

เรียนการสอนเก่ียวกับการพัฒนาซอฟตแ์วร ์รวมทัง้บรรยากาศ

ทางการศึกษาในประเทศไทยก็ยังไม่ไดมี้การกระตุน้ใหเ้กิดการ

พัฒนาทักษะดา้นการออกแบบให้กับแรงงานในอุตสาหกรรม

ซอฟตแ์วรท่ี์ชดัเจน เชน่ ยงัไม่เคยมีโครงการประกวดนกัออกแบบ

สินคา้ประเภทซอฟตแ์วร ์เป็นตน้  

3. สถานประกอบการของประเทศไทยขาดแคลนข้อมูล

ทางดา้นการตลาด โดยเฉพาะข้อมูลเก่ียวกับรสนิยมในสินค้า

ประเภทซอฟตแ์วรข์องตลาดตา่งประเทศ เพราะไม่มีหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งเขา้มาชว่ยเหลือทางวิชาการดา้นนีโ้ดยตรง จงึสง่ผลการ

พฒันาผลิตภัณฑข์องแตล่ะสถานประกอบการมีขอ้จาํกดัในเร่ือง

ทิศทางการตลาดท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจรงิ 

4. ปัญหาดา้นการบริหารจัดการองคก์รท่ีพบว่าส่วนใหญ่

แลว้มกัจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก มีการบริหารแบบครอบครวั ไม่มี

โครงสรา้งองคก์รท่ีชดัเจน มีมีหน่วยงานภายในท่ีทาํหนา้ท่ีในการ

ออกแบบ และพัฒนาสินค้าเป็นการเฉพาะ ด้วยเหตุผลด้าน

เงินทนุ 

5. วัฒนธรรมองคก์รของแต่ละสถานประกอบการท่ียังไม่

เนน้การส่งเสริมใหพ้นกังานเกิดความคิดสรา้งสรรคใ์นการทาํงาน 

ไม่มีกิจกรรมภายในองคก์รท่ีเสริมสรา้งศกัยภาพของพนักงาน

อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของ

พนักงานก็ไม่ไดข้ึน้อยู่กับความคิดสรา้งสรรค ์ แต่ขึน้อยู่กับการ

ทาํตามรายการสั่งงานของลกูคา้เป็นสาํคญั 
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ตารางที ่4.29 (ตอ่) 
 

ข้อคาํถาม ผลการสัมภาษณ ์

2. แนวทางในการเพิ่ม

ศกัยภาพในการแขง่ขนั

ใหก้บัสถานประกอบการ

อตุสาหกรรมซอฟตแ์วร์

ของประเทศไทย ดา้นการ

พฒันาทนุมนษุย ์

1. สถานประกอบการธุรกิจซอฟตแ์วรค์วรมุ่งเนน้การพฒันา

ทุนมนุษยเ์พ่ือรองรบัการเปล่ียนแปลงในอนาคต จะตอ้งพัฒนา

ให้ทุนมนุษย์มีสมรรถนะความสามารถท่ีเป็นไปตามกลยุทธ ์

เป้าหมาย สอดคล้องกับความต้องการขององคก์าร และการ

เปล่ียนแปลงในอนาคต โดยเน้นให้เกิดสมรรถนะหลัก ทั้งดา้น

การพฒันาความรู ้ ทกัษะ ความคิดสรา้งสรรค ์ คณุลกัษณะส่วน

บุคคล  และคุณ ธรรม รวมทั้งการสร้างบุคลากรท่ี มีความ

เช่ียวชาญ  หรือทักษะแรงงานในระดับมืออาชีพท่ีสามารถ

นํามาใช้งานได้จริงตรงกับความต้องการของตลาด ซึ่งการ

กาํหนดสมรรถนะความสามารถไวอ้ยา่งชดัเจนจะช่วยใหอ้งคก์าร

สามารถกําหนดทิศทางในการพัฒ นาทุนมนุษย์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และเกิดการพฒันาอยา่งยั่งยืน  

2. สถานประกอบการธุรกิจซอฟตแ์วรจ์ะตอ้งอาศยักระบวน

ทัศน์ใหม่ในการพัฒนาทุนมนุษย์ เพราะการมีทุนมนุษย์ท่ีมี

ศกัยภาพเพียงอย่างเดียวนัน้ไม่เพียงพอต่อการพฒันาองคก์าร

ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์  คุณ ลักษณ ะส่วนบุคคล  และ

คุณธรรม รวมทั้งการสรา้งบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ  หรือ

ทกัษะแรงงานในระดบัมืออาชีพท่ีสามารถนาํมาใชง้านไดจ้รงิตรง

กับ ค วาม ต้อ งก ารข อ งต ล าด  ซึ่ งก ารกําห น ด ส ม รรถ น ะ

ความสามารถไวอ้ย่างชดัเจนจะช่วยใหอ้งคก์ารสามารถกาํหนด

ทิศทางในการพฒันาทุนมนุษยไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด

การพฒันาอยา่งยั่งยืน  
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ข้อคาํถาม ผลการสัมภาษณ ์

 3. สถานประกอบการธุรกิจซอฟ ต์แวร์จะต้องอาศัย

กระบวนทศันใ์หม่ในการพฒันาทุนมนุษย ์เพราะการมีทุนมนษุย์

ท่ี มีศักยภาพเพียงอย่างเดียวนั้นไม่ เพียงพอต่อการพัฒ นา

องคก์าร ดังนั้นองคก์ารจะต้องส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความ

ผูกพันธต์่อองคก์าร และสนบัสนุนส่งเสริม สรา้งบรรยากาศการ

ทาํงานใหมี้สภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีเหมาะสม เอือ้ต่อการ

ปฏิบตังิาน เน่ืองจากองคก์ารไดล้งทนุในการพฒันาทนุมนษุย ์ทัง้

งบประมาณ และเวลาท่ีองคก์ารไดล้งทนุพฒันาทนุมนษุยไ์ปแลว้

นัน้ จึงตอ้งคาํนึงถึงการทาํใหท้นุมนษุยคื์นทุนใหก้บัองคก์ารและ

รกัษาทนุมนษุยท่ี์มีศกัยภาพใหอ้ยูก่บัองคก์าร โดยการสรา้งความ

ผกูพนัธข์องบคุลากรท่ีมีตอ่องคก์าร และการส่งเสริมสนบัสนนุให้

เกิดบรรยากาศในการทํางาน ท่ี เหมาะสม ก่อให้ เกิดการ

แลกเปล่ียนเรียนรู ้และเกิดความคุม้ค่าในการพัฒนาองคก์าร

ตอ่ไป 

4. สถานประกอบการธุรกิจซอฟต์แวรค์วรสนับสนุนให้

พนักงานมีความ รู้เร่ืองภาษาอังกฤษในการติดต่อ ส่ือสาร 

เน่ืองจากกฎบัตรอาเซียนระบุให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา

ทํางานของอาเซียน (The working language of ASEAN shall 

be English)  เพ่ือใชใ้นการส่ือสารระหว่างกันและทาํงานร่วมกัน

ขององค์กรและหน่วยงานต่างๆท่ี เก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน ซึ่งการทาํงานรว่มกนันัน้มีความหมายกวา้งไกลไปถึง

ทกุสว่นของประชาคมอาเซียนดว้ย หมายความวา่พลเมืองใน 
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 ป ระ เท ศ อ า เซี ย น  จ ะ ต้อ ง ใช้ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ กั น ม า ก ขึ ้น 

นอกเหนือจากภาษาประจาํชาติหรือภาษาประจาํถ่ินของแต่ละ

ชาติแต่ละชุมชนเอง โดยเฉพาะนักธุรกิจและคนทาํมาค้าขาย

ระหว่างประเทศ เพ่ือใชใ้นการไปมาหาสู่รว่มประชมุปรกึษาหารือ

และส่ือสารกนั และการตดิตอ่ธุรกิจระหวา่งกนั 

5.  ส่งเสริมใหส้ถานบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาท่ีจดัการ

เรียนการสอนการพฒันาซอฟตแ์วร ์ ไดห้นัมาทาํวิจยั และศึกษา

เก่ียวกบัการพฒันาผลิตภณัฑซ์อฟตแ์วรใ์หเ้พิ่มมากขึน้ อาจจะมี

ก ารส นับ ส นุ น งบ ป ระ ม าณ  เพ่ื อ ท่ี จ ะ ส ร้า ง เค รือ ข่ าย ให้

สถาบนัการศกึษาไดด้าํเนินการจดัการฝึกอบรมเพ่ือเพิ่มศกัยภาพ

ใหก้บัสถานประกอบการในธุรกิจซอฟตแ์วรใ์นระยะยาวได ้

6. ปัจจุบนัการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครฐัเก่ียวกับการ

เส ริม ส ร้างศัก ย ภ าพ ด้าน ก ารพั ฒ น าซ อ ฟ ต์แ วร์ให ม่ ใน

อตุสาหกรรมซอฟตแ์วรย์งัมีเป็นจาํนวนนอ้ย เพราะว่าหน่วยงาน

ภาครฐัขาดแคลนบคุคลท่ีจะมาดาํเนินงานดงักลา่ว  และนบัไดว้่า

ในธุรกิจนีย้ังมีผูเ้ช่ียวชาญจาํนวนไม่มากนัก  ดงันัน้ หน่วยงาน

ภาครฐัอาจจะทาํหนา้ท่ีเป็นตวักลางในการเล่ือมประสานระหว่าง 

สถานประกอบการท่ีประสบความสาํเร็จในการพฒันาผลิตภณัฑ์

ให้ส่งบุคลากรมาเป็นวิทยากรเพ่ืออบรมให้ความรูก้ับสถาน

ประกอบการแหง่อ่ืนๆ 

3. แนวทางในการเพิ่ม

ศกัยภาพในการแขง่ขนั

ใหก้บัสถานประกอบการ

อตุสาหกรรมซอฟตแ์วร์

ของประเทศไทยดา้น

ความสามารถเชิงพลวตั 

1. ระดับหน่วยงานภาครัฐ ท่ี เก่ียวข้องกับการพัฒ นา

ซอฟต์แวรค์วรท่ีจะมีการจัดกิจกรรมท่ีสามารถทําให้สถาน

ประกอบการซอฟตแ์วรไ์ทยแตล่ะแห่งไดม้ารวมตวักนัทาํกิจกรรม

ทางด้าน วิชาการ ห รือกิจกรรม ท่ี เก่ียวข้องกับการพัฒ นา

ผลิตภณัฑใ์หม ่โดยเปิดโอกาสใหมี้การนาํเสนอนวตักรรมใหม่ๆ  ท่ี

เกิดขึน้จากการพฒันาของแตล่ะสถานประกอบการ เพ่ือเป็นเวที 



 

225 
 

ตารางที ่4.29 (ตอ่) 

 

ข้อคาํถาม ผลการสัมภาษณ ์

 ในการแลกเปล่ียนความรูร้ะหว่างสถานประกอบการแต่ละแห่ง 

รวมทัง้มีการประกาศรางวลัเพ่ือเชิดชูสถานประกอบการท่ีมีการ

พัฒนานวัตกรรมใหม่ประจาํปี ซึ่งกิจกรรมดงักล่าวจะสามารถ

กระตุน้วฒันธรรมองคก์รของสถานประกอบการแตล่ะแห่งใหห้นั

มาให้ความสําคัญกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับ

อตุสาหกรรมซอฟตแ์วรต์อ่ไป 

2. ส่งเสรมิใหส้ถานประกอบการซอฟตแ์วรแ์ตล่ะแห่งรวมทัง้

ขนาดเล็กและขนาดกลาง ไดมี้การริเริ่มจัดทาํระบบการจัดการ

ความรู ้(Knowledge Management) ขึน้ในสถานประกอบการ 

เพ่ือใหบ้คุลากรมีความสามารถในการเรียนรูแ้บบไม่หยดุน่ิง โดย

อาจจะจัดมุมวิชาการเล็กๆ ไว้ในสถานประกอบการ  มีการส่ง

พนักงานเขา้รบัการฝึกอบรมแลว้ใหน้าํมาถ่ายทอดใหก้ับเพ่ือน

รว่มงาน เป็นตน้ 

3. ส่งเสรมิวฒันธรรมการเชิดชคูนท่ีมีความคิดสรา้งสรรคใ์ห้

เกิดขึน้ภายในองค์กร  โดยในแต่ละปีสถานประกอบการท่ีมี

งบประมาณ เพียงพอต้องกําหนดรางวัลให้กับพนักงานท่ีมี

ความคิดสร้างสรรค์ในการทํางาน การออกแบบและพัฒนา

ซอฟต์แวรใ์หม่ ให้ได้รับรางวัลท่ีเหมาะสม เพ่ือเป็นการสร้าง

แรงจงูใจใหก้บัพนกังานคนอ่ืนๆ ไดเ้ห็นความสาํคญัของความคิด

สรา้งสรรคภ์ายในองคก์ร 

4. ส่งเสริมการทาํงานเป็นทีมใหเ้กิดขึน้ภายในองคก์ร เนน้

การขบัเคล่ือนองคก์รใหอ้อกมาในรูปแบบของทีมงาน เพราะว่า 

การทาํงานเป็นทีมจะทาํใหพ้นกังานมีปฏิสมัพนัธร์ะหว่างกนัเพิ่ม

มากขึน้ และการท่ีผู้บริหารของสถานประกอบการจะทําการ

เสรมิสรา้งศกัยภาพของพนกังานก็ใหท้าํในลกัษณะสง่เสรมิทัง้ทีม  
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 เพราะปัจจบุนัมกัจะมีการส่งเสริมเป็นรายบุคคล ซึ่งไม่ไดช้่วยใน

การเรียนรูท้กัษะทางการบรหิารของพนกังานใหเ้พิ่มมากขึน้ได ้

5. สถานประกอบตอ้งหันมาใหค้วามสาํคญักับวฒันธรรม

ดา้นคุณภาพของพนกังานใหเ้พิ่มมากขัน้  เพราะปัญหาสาํคญั

ของสินคา้ซอฟตแ์วรไ์ทยคือ ความเป็นมาตรฐานเพราะขาดระบบ

การควบคุมคุณภาพ ทาํใหห้นงัท่ีผลิตเสร็จไม่ไดม้าตรฐานแบบ

เดียวกันทั้งล็อต ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมภายในองคก์รท่ี

พนักงานแต่ละคนไม่ได้ให้ความสําคัญ กับเร่ืองมาตรฐาน

เทา่ท่ีควร 

4. แนวทางในการเพิ่ม

ศกัยภาพในการแขง่ขนั

ใหก้บัสถานประกอบการ

อตุสาหกรรมซอฟตแ์วร์

ของประเทศไทยดา้น

ความสามารถในการ

แขง่ขนั 

 

 

1. สถานประกอบการซอฟตแ์วรค์วรหามาตรการลดตน้ทุน

การนาํเขา้เทคโนโลยีสารสนเทศจากต่างประเทศ เพราะปัจจุบนั

เค ร่ืองมื อทางด้าน เทคโนโล ยีสารสน เทศต้องนํา เข้าจาก

ตา่งประเทศเป็นจาํนวนมาก ส่งผลสาํคญัใหต้น้ทนุในการพฒันา

ซอฟตแ์วรส์ูงตามไปดว้ย และเม่ือนาํสินคา้ประเภทซอฟตแ์วรท่ี์

ผลิตจากประเทศไทยไปเทียบกับต่างประเทศจึงมกัจะพบว่าใน

สินคา้ท่ีมีคุณภาพไม่แตกต่างกันมากนัก แต่สินคา้ของประเทศ

ไทยกลบัมีราคาท่ีสงูกวา่ 

2. ส ถานประกอบการต้องหันม าให้ความ สําคัญ กับ

การตลาดให้เพิ่มมากขึน้ เน้นการสรา้งสินคา้คุณภาพเป็นของ

ตวัเองใหเ้กิดขึน้แทนท่ีจะเป็นเพียงผูผ้ลิตสินคา้ใหก้บัผูส้ั่งซือ้ของ

แบรนดต์่างๆ  การผลักดันวัฒนธรรมดังกล่าวจะต้องเน้นการ

เสริมสรา้งท่ีตวัผูป้ระกอบการผ่านกิจกรรมตา่งๆ ท่ีผูป้ระกอบการ

จะตอ้งมีการเขา้รว่มกบัสมาคมซอฟตแ์วรไ์ทย 
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 3. หน่วยงานภาครฐัผลกัดนัใหธุ้รกิจในกลุ่มซอฟตแ์วรต์ัง้แต่

ตน้นํา้และปลายนํา้ใหเ้กิดความร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่ โดย

อาจจะมีการตัง้หน่วยงานกลางขึน้มาเพ่ือเป็นตวัประสานขอ้มลูท่ี

เป็นเอกเทศ โดยมีข้อมูลตัง้ภาคเกษตรกรรมท่ีทาํหน้าท่ีในการ

ผลิตฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วรร์ะบบ ไปจนกระทั่งอุตสาหกรรม

ปลายนํ้าท่ีทําการผลิตซอฟต์แวรเ์ฉพาะประเภทต่าง ๆ เช่น 

ซอฟตแ์วรด์า้นการท่องเท่ียว  ดา้นการเงิน  ดา้นการประกันภัย 

เป็นต้น  เพราะการผลักดันดังกล่าวจะส่งผลสาํคัญทําให้เกิด

เครือข่ายธุรกิจในระยะยาว  ทําให้เกิดการวางแผนการท่ี

สอดคล้องกับความต้องการในซอฟต์แวร ์ไปจนกระทั่ งการ

วางแผนทางดา้นการตลาด  สรา้งความสามารถในการแข่งขัน

ธุรกิจซอฟตแ์วรไ์ทย ทัง้ในดา้นคณุภาพ 

4. สถานประกอบการในธุรกิจซอฟตแ์วรข์องประเทศไทย

ส่วนใหญ่ เป็นสถานประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง  

มกัจะมีโครงสรา้งในการบรหิารงานท่ีไมช่ดัเจน จึงทาํใหพ้นกังาน

ในองคก์รทาํงานภายใตบ้ริบทการทาํงานท่ีไม่ชดัเจนตามไปดว้ย 

พนักงานหลายคนไม่รับรู ้ว่าสถานประกอบการคาดหวังให้

พนักงานมีความคิดสรา้งสรรคเ์พ่ือการพัฒนาซอฟตแ์วรใ์ห้มี

คุณภาพและตรงกับความต้องการของตลาด แนวทางในการ

พัฒนาดังกล่าว จึงควรท่ีจะมีการถ่ายทอดความรูท้างดา้นการ

บรหิารจดัการจากสถานบนัการศกึษาท่ีเก่ียวขอ้งใหม้ากขึน้ โดยมี

การกาํหนดโควตาจากสถาบนัการศกึษาเพ่ือใหท่ี้นั่งเรียนสาํหรบั

บุคลากรท่ีปฏิบตัิงานในสถานประกอบการซอฟตแ์วร ์เพ่ือเป็น

การเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารจัดการให้กับบุคลากร

โดยตรง 
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 5. ระบบการบรหิารงานภายในสถานประกอบการแตล่ะแห่ง

ควรมีการเพิ่มพนูความรูด้า้นการบริหารจดัการ เพ่ือท่ีพนกังานทกุ

คนจะได้เห็นถึงลักษณะการทํางาน และสภาพปัญหาจริงท่ี

เกิดขึ ้นระหว่างการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานด้าน

ซอฟตแ์วร ์ซึ่งการเพิ่มพนูความรูด้งักล่าวจะส่งผลทาํใหพ้นกังาน

ได้เกิดการเรียนรูเ้ร่ืองทางด้านการบริหารเพิ่มมากขึน้ เพราะ

ปัจจุบันพนักงานท่ีมาทํางานมีเพียงจํานวนน้อยคนในสถาน

ประกอบการท่ีเข้าใจเก่ียวกับการบริหารจัดการ การตลาด  

ตน้ทุนการพฒันา  และนวตักรรมผลิตภณัฑ ์การส่งมอบ เป็นตน้ 

ควบคูก่บัความรูด้า้น IT 

5. แนวทางในการเพิ่ม

ศกัยภาพในการแขง่ขนั

ใหก้บัสถานประกอบการ

อตุสาหกรรมซอฟตแ์วร์

ของประเทศไทยดา้น

นโยบายจากหนว่ยงาน

ภาครฐั 

 

1. หน่วยงานภาครฐัท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาซอฟตแ์วร์

ควรมีบทบาทอย่างย่ิงในการเพิ่มพูนความรูเ้ก่ียวกับทักษะการ

บริหาร แต่ปัจจุบนักลบัไม่ไดท้าํหนา้ท่ีดา้นการถ่ายทอดความรู้

ดา้นนีอ้ย่างเป็นรูปธรรมเท่าท่ีควร  ดังนั้นหน่วยงานภาครฐัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาซอฟตแ์วรค์วรทาํบทบาทในเชิงรุกใหเ้พิ่ม

มากขึน้ ทั้งการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเก่ียวกับการเสริมสรา้ง

ทักษะการบริหารงานให้กับบุคลากรในธุรกิจซอฟตแ์วรอ์ย่าง

ต่อเน่ือง รวมทั้งการจัดทําวารสารทางวิชาการท่ีมี เนื ้อหา

เก่ียวข้องโดยตรงกับการบริหารจัดการในธุรกิจซอฟตแ์วรข์อง

ประเทศไทยเพ่ือแจกจา่ยไปยงัสถานประกอบการแตล่ะแห่งเพ่ือ

นาํไปใหบ้คุลากรไดอ้า่นเพ่ือศกึษาหาความรูเ้พิ่มเตมิ 

2. หน่วยงานภาครฐัท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาซอฟตแ์วร์

ควรสนับสนุนส่งเสริมความสามารถของผูป้ระกอบการในการ

แข่งขนั โดยจดักิจกรรม อบรมสมัมนาดา้นเทคนิคและการตลาด 

สนับสนุนการสอบวิชาชีพ IT ในระดบัสากล  สรา้งผูเ้ช่ียวชาญ

ระดบัสงูในดา้นตา่งๆ 
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ตารางที ่4.29 (ตอ่) 

 

ข้อคาํถาม ผลการสัมภาษณ ์

 3. หน่วยงานภาครฐัควรพิจารณาดาํเนินการปรบัปรุงเร่ือง

โครงสรา้งภาษีนาํเขา้ เพราะบางอย่างยังมีราคาสูงเกินไปเม่ือ

เทียบกบัคูแ่ข่ง จึงส่งผลทาํใหส้ถานประกอบการซอฟตแ์วรห์ลาย

แห่งไม่กลา้ท่ีจะลงทนุในเทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่ง

ส่งผลต่อการพัฒนาซอฟต์แวรท่ี์มีคุณภาพหน่วยงานภาครัฐ

กระตุ้นภาคการส่งออกในอุตสาหกรรมซอฟต์แวรอ์ย่างเป็น

รูปธรรม เพราะปัจจุบนั มีประเทศคู่แข่งเกิดขึน้เป็นจาํนวนมาก 

โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียนท่ีมีแรงงานราคาถูก รวมทัง้มี

ผลิตซอฟตแ์วรข์ึน้มาแข่งขันเป็นจาํนวนมาก  ซึ่งหากหน่วยงาน

ภาครฐัยังไม่ส่งเสริมการส่งออกซอฟตแ์วรไ์ทยอย่างเป็นธรรมก็

อาจจะทาํใหป้ระเทศไทยสญูเสียตลาดส่งออกในอนาคตได ้ การ

สง่เสรมิอาจจะทาํไดใ้นหลายรูปแบบ เชน่ การจดัแสดงซอฟตแ์วร์

ไทยในตา่งประเทศ  การลดภาษีสง่ออก เป็นตน้ 

4. หน่วยงานภาครัฐอาจจะมีการจัดทําฐานข้อมูลทาง

วิชาการท่ีสาํคัญเก่ียวกับซอฟตแ์วรไ์ทยในลักษณะของ Web-

Side แบบตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Marketplace) 

โดยมีหน่วยงานทางวิชาการรบัผิดชอบท่ีชดัเจน แลว้ดาํเนินการ

พฒันาใหเ้ป็นรูปธรรมอยู่ตลอดเวลา เพ่ือเป็นแหล่งกลางในการ

รวบรวมขอ้มูลซอฟตแ์วรไ์ทยใหก้บัผูบ้รโภคในตลาด AEC คน้หา

ขอ้มลูและตดิตอ่ไดอ้ยา่งสะดวก 
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4.3.4 การจัดทําข้อเสนอแนะการเสริมสร้างความสามารถในการ

แข่งขันของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย 

 

การสังเคราะหข์้อมูลท่ีไดจ้ากการวิจัยเชิงปริมาณประกอบกับข้อมูลท่ีได้จากการ

สมัภาษณ์เชิงลึก ผูวิ้จัยไดด้าํเนินการยกร่างขอ้เสนอแนะเก่ียวกับแนวทางในการเสริมสรา้ง

ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของสถานประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรม

ซอฟตแ์วรใ์นเขตกรุงเทพและปรมิณฑล เพ่ือใหผู้เ้ช่ียวชาญกลุม่เดมิไดวิ้พากษ ์วิจารณ ์และให้

ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงขอ้เสนอแนะดงักล่าวเป็นขัน้ตอนสดุทา้ย ดว้ยเทคนิคการสนทนา

กลุ่ม (Focus Group)  ทั้งนี ้หลังจากท่ีดาํเนินการสนทานกลุ่มเสร็จแล้วผิวิจัยได้ข้อเสนอ

ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสถาน

ประกอบการในอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย ฉบบัสมบรูณใ์นประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

1. ขอ้เสนอแนะการเสริมสรา้งศกัยภาพดา้นทุนมนุษยใ์หก้ับสถานประกอบการใน

อตุสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทยมีแนวทางดงันี ้

1.1 สถานประกอบการธุรกิจซอฟตแ์วรค์วรมุ่งเน้นการพัฒนาทุนมนุษย์ให้มี

สมรรถนะความสามารถท่ีเป็นไปตามกลยุทธ์ เป้าหมาย สอดคล้องกับความต้องการของ

องคก์าร และการเปล่ียนแปลงในอนาคต โดยเนน้ใหเ้กิดสมรรถนะหลกั ทัง้ดา้นการพฒันา

ความรู ้ทักษะ ความคิดสรา้งสรรค ์ความรูฝั้งลึกในตวับุคคล และคุณธรรม เพ่ือใหเ้กิดการ

พฒันาทนุมนษุยอ์ยา่งยั่งยืน 

1.2 สถานประกอบการธุรกิจซอฟต์แวรค์วรมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรด้วย

แนวคิดทุนมนุษย ์เพ่ือใหบุ้คลากรมีศักยภาพทุนมนุษย ์ท่ีประกอบดว้ย (1) ทุนทางปัญญา 

หรือความสามารถในการพฒันาการเรียนรู ้การพฒันาทกัษะ และการพฒันาทศันคติ (2) ทุน

ทางสังคมหรือความสามารถในการสรา้งเครือข่ายความสัมพันธใ์นระดบับุคคลและองคก์ร 

และ (3) ทุนทางอารมณ ์หรือความสามารถในการประยุกตใ์ชค้วามรู ้สติปัญญา และความ

เฉลียวฉลาด ทัง้นีเ้พ่ือใหบ้คุลากรสามารถปรบัตวัหรือตอบสนองต่อสภาวะการเปล่ียนแปลง

ของสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์รท่ีมีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาและรวดเร็ว  

1.3 สถานประกอบการธุรกิจซอฟตแ์วรค์วรมุ่งเนน้การพัฒนาบุคลากรท่ีมีความ

เช่ียวชาญ หรือทักษะแรงงานในระดับมืออาชีพท่ีสามารถนาํมาใชง้านไดจ้ริงตรงกับความ

ตอ้งการของตลาด โดยกาํหนดสมรรถนะความสามารถไวอ้ย่างชดัเจนเพ่ือใหส้ามารถกาํหนด

ทิศทางในการพฒันาทนุมนษุยไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการแขง่ขนั 
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1.4 สถานประกอบการธุรกิจซอฟตแ์วรค์วรส่งเสริมใหบ้คุลากรเกิดความผูกพนัธ์

ตอ่องคก์าร เพ่ือรกัษาทนุมนษุยท่ี์มีศกัยภาพใหอ้ยู่กบัองคก์าร โดยการสรา้งความผกูพนัธข์อง

บคุลากรท่ีมีตอ่องคก์าร และการส่งเสรมิสนบัสนนุใหเ้กิดบรรยากาศในการทาํงานท่ีเหมาะสม 

ก่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู ้เพ่ือใหเ้กิดความคุม้คา่ในการลงทนุในการพฒันาทนุมนษุย ์จึง

ตอ้งคาํนึงถึงการทาํใหทุ้นมนุษยคื์นทุนใหก้ับองคก์าร ทัง้งบประมาณ และเวลาท่ีองคก์ารได้

ลงทนุไป 

1.5 สถานประกอบการธุรกิจซอฟตแ์วรค์วรใหค้วามสาํคญักบัการสรา้งวฒันธรรม

การเชิดชูพนกังานท่ีมีความคิดสรา้งสรรคใ์หเ้กิดขึน้ภายในองคก์ร โดยอาจจะกาํหนดรางวลั

ประจาํปีให้กับพนักงานท่ีมีความคิดสรา้งสรรคใ์นการพัฒนาซอฟตแ์วรท่ี์มีคุณภาพตาม

มาตรฐาน และซอฟตแ์วรใ์หม ่เพ่ือเป็นแรงกระตุน้ใหก้บัพนกังานคนอ่ืนๆ 

1.6 สถานประกอบการธุรกิจซอฟตแ์วรค์วรสนับสนุนใหพ้นักงานมีความรูเ้ร่ือง

ภาษาในการติดตอ่ส่ือสาร ทัง้ภาษาองักฤษซึ่งเป็นภาษาทาํงานของอาเซียน และภาษาประจาํ

ชาติของประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน เพ่ือใชใ้นการส่ือสารระหว่างกันในการทาํงาน

รว่มกนั และการติดตอ่ธุรกิจระหว่างกนั  ขององคก์รและหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งทัง้ภาครฐั

และภาคเอกชน 

1.7 สถานประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์ควรประสานความร่วม มือไปยัง

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือให้บุคลากรของอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ด้เข้าไป

แลกเปล่ียนและใหข้อ้มลูความตอ้งการแรงงานของตลาดซอฟตแ์วรไ์ทย เพ่ือสถาบนัการศกึษา

ระดบัอุดมศึกษาจะไดน้าํไปเป็นแนวทางในการกาํหนดหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีสามารถ

ผลิตแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานซอฟตแ์วรไ์ทย

ในประชาคมอาเซียน 

2. ขอ้เสนอแนะการเสริมสรา้งศกัยภาพดา้นความสามารถเชิงพลวัตให้กับสถาน

ประกอบการในอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทยมีแนวทางดงันี ้

2.1 สถานประกอบการธุรกิจซอฟ ต์แวร์ควรมีการพัฒ นาองค์กรการท่ี มี

ความสามารถเชิงพลวตั ซึ่งหมายถึงความสามารถในการครอบครอง ความสามารถในการ

เรียนรูแ้บบไม่หยุดน่ิง ความสามารถในการประสานการทาํงานรว่มกัน และความสามารถใน

การยกระดับการทาํงาน ทั้งนีเ้พ่ือให้องคก์รสามารถปรบัตวั หรือตอบสนองต่อสภาวะการ

เปล่ียนแปลงภายนอกองคก์รท่ีมีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาและรวดเร็ว 
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2.2 สถานประกอบการธุรกิจซอฟตแ์วรค์วรสนับสนุนจากกระบวนการทาํงาน

ภายในองคก์ร ในการท่ีจะบรูณาการปรบัปรุง สรา้งทรพัยากรและความสามารถเพ่ือตอบสนอง

ตอ่พลวตัของสิ่งแวดลอ้ม   

2.3 สถานประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์ควรพัฒ นาความสามารถในการ

ครอบครอง ซึ่งหมายถึงการท่ีองคก์รองคก์รมีความรวดเร็วในการตอบสนองความตอ้งการ

ใหม่ๆของลูกคา้ มีการปรบัปรุงกระบวนการทาํงานไดท้ันต่อเทคโนโลยีท่ีมีการพัฒนาอย่าง

รวดเร็ว มีการสรา้งกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดใหม่ไดอ้ย่างรวดเร็ว และนาํไปปฏิบัติไดจ้ริง  มี

วิเคราะหขี์ดความสามารถและความเคล่ือนไหวของคู่แข่งอยู่ตลอดเวลา และมีการสาํรวจ

สภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร เพ่ือแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม ่  

2.4 สถานประกอบการธุรกิจซอฟตแ์วรค์วรพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้

แบบไม่หยดุน่ิง ซึ่งหมายถึงการท่ีองคก์รมีกลไกสนบัสนุนใหบุ้คลากรเกิดความคิดสรา้งสรรค ์

พยายามคน้ควา้ และปรบัปรุงการทาํงาน และมีการนาํประสบการณแ์ละความเช่ียวชาญท่ีมี

อยู่มาพฒันาใหเ้กิดองคค์วามรูใ้หม่ โดยท่ีองคก์รใหก้ารสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกใน

การสรา้งความรู ้แบง่ปันความรู ้และการใชป้ระโยชนจ์ากความรู ้ 

2.5 สถานประกอบการธุรกิจซอฟตแ์วรค์วรพฒันาความสามารถในการประสาน

การทาํงานร่วมกัน ซึ่งหมายถึงการท่ีองคก์รใหค้วามสาํคญักับการทาํงานเป็นทีม และมีการ

สรา้งกระบวนการทาํงานรว่มกันอย่างเป็นระบบ มีการสรา้งบรรยากาศท่ีดี และกระตุน้ให้

บคุลากรมีความเต็มใจในการทาํงานรว่มกัน และมีการผสมผสานระหว่างความเช่ียวชาญใน

การทาํงานของบคุลากรและกระบวนการทาํงาน  

2.6 สถานประกอบการธุรกิจซอฟตแ์วรค์วรพฒันาความสามารถในการยกระดบั

การทาํงานหรือการทาํงานแบบบรูณาการ ซึ่งหมายถึงการท่ีองคก์รนาํศกัยภาพเฉพาะของแต่

ละหน่วยงานมาสร้างคุณค่าให้กับงานตามเป้าหมายของหน่วยงาน และสอดคล้องกับ

เป้าหมายขององคก์ร โดยมีการประสานการทาํงานร่วมกันในรูปแบบท่ีหลากหลาย มีการ

ประยกุตใ์ชข้อ้มลูภายในและภายนอกอย่างเป็นรูปธรรม และใหค้วามรว่มมือในการจดัการกบั

การเปล่ียนแปลงสิ่งแวดลอ้มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

2.7 สถานประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์ควรจัดทําระบบการจัดการความรู ้

(Knowledge Management) ใหเ้กิดขึน้ภายในองคก์ร เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้

ของบุคลากรและการสรา้งองค์กรแห่งการเรียนรู ้โดยใช้บุคคลวงใน (Key Performance) 

สาํคญัท่ีมีอิทธิพลตอ่สถานประกอบการแตล่ะแหง่ 
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2.8 สถานประกอบการธุรกิจซอฟตแ์วรค์วรใชร้ะบบการบรหิารงานแบบหมนุเวียน

งาน (Rotate) เพ่ือใหพ้นักงานไดท้าํงานท่ีหลากหลาย เพ่ือท่ีจะไดเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้

เก่ียวกบัแนวทางการทาํงาน ไดศ้กึษาถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้จากแผนกอ่ืนๆ เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้

ในระยะยาวเก่ียวกบัการบรหิารจดัการองคก์รท่ีมีคณุภาพ 

2.9 สถานประกอบการธุรกิจซอฟตแ์วรค์วรส่งเสริมการทาํงานเป็นทีมใหเ้กิดขึน้

ภายในสถานประกอบการ เพราะว่าการทาํงานเป็นทีมเป็นแนวทางสาํคญัท่ีจะช่วยเสริมสรา้ง

ศกัยภาพในการทาํงานใหเ้กิดขึน้โดยใชส้ถานการณจ์ริงเป็นส่ือกลาง และการส่งเสริมทกัษะ

ของบคุลากรก็ควรท่ีจะสง่เสรมิเป็นทีมงานแทนการสง่เสรมิเป็นรายบคุคล  

3. ขอ้เสนอแนะการเสริมสรา้งศกัยภาพในการแข่งขันใหก้ับสถานประกอบการใน

อตุสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย มีแนวทางดงันี ้

3.1 สถานประกอบการธุรกิจซอฟตแ์วรค์วรพฒันาความสามารถในการแข่งขนั ท่ี

ประกอบดว้ยความสามารถในการแข่งขนัดา้นการสรา้งความแตกตา่ง ดา้นการเป็นผูน้าํดา้น

ตน้ทุนตํ่า  และดา้นการมีนวตักรรมดา้นเทคโนโลยีและการจดัการ โดยกาํหนดเป็นเป้าหมาย

และกลยทุธเ์ชิงการแขง่ขนัขององคก์ร 

3.2 สถานประกอบการธุรกิจซอฟตแ์วรค์วรพฒันาความสามารถในการแข่งขัน

ดา้นการสรา้งความแตกต่าง ด้วยการนาํเสนอนวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์และบริการท่ี

แตกต่างจากคู่แข่งขันในอาเซียน  รวมทั้งความแตกต่างในกระบวนของธุรกิจ ซึ่งการ

ดาํเนินการกลยุทธค์วามแตกต่างขององคก์ร ทาํใหล้กูคา้รบัรูค้วามแตกต่างท่ีเด่นชัดเหนือคู่

แขง่ขนัในอาเซียน  

3.3 สถานประกอบการธุรกิจซอฟตแ์วรค์วรพฒันาความสามารถในการแข่งขัน

ดา้นการเป็นผูน้าํตน้ทนุตํ่า สามารถบริหารจดัการตน้ทนุเพ่ือใหมี้ตน้ทนุท่ีต ํ่ากวา่คูแ่ขง่ขนั ดว้ย

การนาํเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใชเ้พ่ือลดตน้ทุน  มีแนวทางและวิธีปฏิบตัิในการใชท้รพัยากร

อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถกาํหนดราคาผลิตภัณฑแ์ละบริการในระดบัท่ีลูกคา้

ยอมรบัได ้

3.4 สถานประกอบการธุรกิจซอฟตแ์วรค์วรพฒันาความสามารถในการแข่งขัน

ด้านการมีนวัตกรรมเทคโนโลยีและการจัดการ เพ่ือให้สามารถนําเสนอนวัตกรรมของ

ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีลกูคา้พึงพอใจเหนือคูแ่ขง่ขนั และสามารถปรบักระบวนการใหบ้ริการท่ี

เหมาะสมกับความตอ้งการของลูกคา้  ดว้ยการใชน้วัตกรรมดา้นเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และ

พฒันาบคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณใ์นนวตักรรมใหม่ๆ เหนือคูแ่ขง่ขนั 
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4. ข้อเสนอแนะการเสริมสร้างศักยภาพด้านนโยบายจากหน่วยงานภาครัฐ ใน

อตุสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย มีแนวทางดงันี ้

4.1 หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องควรมีแนวทางท่ีชัดเจนในการเสริมสร้าง

ศกัยภาพทุนมนษุยใ์หเ้กิดขึน้กับสถานประกอบการซอฟตแ์วร ์อาจจะมีการกาํหนดมาตรฐาน

บุคลากรทางดา้นซอฟตแ์วร ์การพัฒนาคุณภาพของซอฟตแ์วรไ์ทยในแต่ละระดบัใหมี้ความ

ชดัเจน เพ่ือเป็นการเสริมสรา้งวฒันธรรมคณุภาพ และรกัษาภาพลกัษณแ์ละความเช่ือถือได้

ของซอฟตแ์วรไ์ทย  โดยมีการจดักิจกรรมท่ีสามารถทาํใหส้ถานประกอบการแตล่ะแหง่ไดมี้การ

รวมตัวกันเกิดขึน้ แล้วจัดการประกวดเพ่ือให้รางวัลสถานประกอบการท่ีมีการพัฒนา

ผลิตภณัฑใ์หม ่เพ่ือเป็นการกระตุน้ใหเ้กิดวฒันธรรมสรา้งสรรคใ์หเ้กิดขึน้กบัธุรกิจซอฟตแ์วร ์

4.2 หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องควรมีแนวทางท่ีชัดเจนในการเสริมสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันเชิงพลวัต  เพราะสถานประกอบการแต่ละแห่งมกัจะทาํหนา้ท่ี

เพียงการพฒันาซอฟตแ์วรเ์ท่านัน้ แต่ยงัขาดทกัษะดา้นการบริหารเชิงกลยทุธเ์ป็นจาํนวนมาก  

อาจจะเริ่มตน้ท่ีการพฒันาผูบ้ริหารระดบัสงูของสถานประกอบการแต่ละแห่งผ่านรูปแบบการ

ฝึกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยหนว่ยงานภาครฐัเป็นผูด้าํเนินการจดัฝึกอบรมโดยเชิญวิทยากร

ท่ีมีความรู ้ความสามารถมาใหค้วามรู ้และสรา้งเครือขา่ยการเรียนรูด้า้นการบรหิารเชิงกลยทุธ์

เพ่ือเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัเชิงพลวตัใหก้บัผูป้ระกอบการ 

4.3 หน่วยงานภาครฐัท่ีเก่ียวขอ้งควรดาํเนินการสรา้งเครือข่ายความรว่มมือใน

ธุรกิจซอฟตแ์วรไ์ทย ท่ีประกอบดว้ยสถาบนัการศกึษา  สถานประกอบการธุรกิจซอฟตแ์วรไ์ทย 

และสถานประกอบการธุรกิจซอฟตแ์วรใ์นกลุ่มประเทศอาเซียน  เพ่ือหน่วยงานภาครัฐท่ี

เก่ียวขอ้งจะไดด้าํเนินการตามบทบาทหน้าท่ี และสรา้งประโยชนใ์หก้ับสถานประกอบการ

ธุรกิจซอฟตแ์วร ์ตลอดจนการเช่ือมโยงกับกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวรใ์นต่างประเทศ เพ่ือการ

เช่ือมโยงในหว่งโซอ่ปุทาน (Supply chain) หรือหว่งโซค่ณุคา่ (Value chain) 

4.4 หน่วยงานภาครฐัท่ีเก่ียวขอ้งควรมีมาตรการหรือแนวทางในการลดตน้ทนุการ

นําเข้านวัตกรรมและเคร่ืองมือทางเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร ์จาก

ตา่งประเทศ เพราะเป็นตน้ทนุท่ีสงู แต่สถานประกอบการธุรกิจซอฟตแ์วรไ์ทยส่วนมากยงัเป็น

ธุรกิจขนาดกลางและย่อม ซึ่งเป็นสาเหตสุาํคญัท่ีทาํใหซ้อฟตแ์วรข์องประเทศไทยมีราคาสูง

กวา่คูแ่ขง่ 

4.5 หน่วยงานภาครฐัท่ีเก่ียวขอ้งควรมีนโยบายการผลกัดนัธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งตัง้แต่

ตน้นํา้ จนกระทั่งปลายนํา้ ใหป้ระสานความรว่มมือกนั มีการแลกเปล่ียนขอ้มลูขา่วสารระหวา่ง
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กนั ตัง้แตเ่ทคโนโลยีดา้นฮารด์แวร ์  เครือข่ายและการส่ือสาร  ฐานขอ้มลูและคลงัขอ้มลูขนาด

ใหญ่ (big data) และนวตักรรมซอฟตแ์วร ์จนกระทั่งหน่วยธุรกิจท่ีพัฒนาซอฟตแ์วรส์าํหรบั

ผู้ใช้งาน (end user)  ซึ่งหากสามารถบูรณาการได้แล้วก็จะส่งผลดีในระยะยาวให้กับ

อตุสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทยไดอ้ย่างยั่งยืน เพราะปัจจบุนัภาคธุรกิจตน้แตต่น้นํา้ถึงปลายนํา้ยงั

ไมมี่แนวทางท่ีชดัเจนในเชิงนโยบายท่ีจะบรูณาการท่ีชดัเจน 

4.6 หน่วยงานภาครฐัท่ีเก่ียวขอ้งควรพิจารณาปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก เช่น 

เร่ืองโครงสรา้งภาษีนาํเขา้เทคโนโลยีสารสนเทศจากต่างประเทศ เพราะภาษีบางอย่างยงัมี

ราคาท่ีสงูมาก ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ตน้ทนุการพฒันาและศกัยภาพการแขง่ขนักบัประเทศคูแ่ขง่ 

4.7 หน่วยงานภาครัฐท่ี เก่ียวข้องควรมีนโยบายกระตุ้นการส่งออกสินค้า

ซอฟตแ์วรไ์ทยอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การจัดแสดงสินคา้ในต่างประเทศ การลดภาษีส่งออก 

เป็นตน้ เพราะโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียนท่ีมีแรงงานราคาถกู เช่น เวียดนาม เมียนม่า 

กาํลังเร่งส่งเสริมธุรกิจซอฟตแ์วรภ์ายในประเทศและกาํลังจะกลายเป็นคู่แข่งท่ีสาํคญัของ

ประเทศไทยในภมูิภาค เพราะมีทรพัยากรบคุคลท่ีมีความสามารถสงู และแรงงานท่ีมีราคาถกู 

4.8 หน่วยงานภาครฐัท่ีเก่ียวขอ้งส่งเสริมใหส้ถานบนัการศึกษาท่ีจดัการเรียนการ

สอนดา้นการพัฒนาซอฟตแ์วร ์หันมาทาํวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑซ์อฟตแ์วรไ์ทย 

อาจจะเป็นรูปแบบการใหท้นุสนบัสนนุ แลว้ผลกัดนัใหค้ณาจารยท่ี์ทาํผลการวิจยัดงักล่าว มา

เป็นผูจ้ดัการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพการพฒันาผลิตภณัฑใ์หมใ่หก้บัสถานประกอบการ 

4.9 หน่วยงานภาครฐัท่ีเก่ียวข้องประสานความร่วมมือกับสถานบันการศึกษา 

และธุรกิจเอกชนท่ีประสบความสาํเร็จในซอฟตแ์วร ์ควรจะแสดงบทบาทในฐานะผูถ่้ายทอด

องคค์วามรู ้เพ่ือเสรมิสรา้งศกัยภาพทัง้ดา้นการพฒันาซอฟตแ์วร ์การบรหิารจดัการ การตลาด 

และการวิจยัผลิตภณัฑ ์ใหก้บัสถานประกอบการแตล่ะแห่ง เพราะว่าสถานบนัการศึกษาและ

ธุรกิจเอกชนท่ีประสบความสาํเร็จในซอฟตแ์วรเ์ป็นศูนยร์วมของผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีจะสามารถ

ถ่ายทอดความรูใ้หก้บัสถานประกอบการอ่ืนๆ ได ้อาจจะถ่ายทอดผา่นการจดัการฝึกอบรมเป็น

รายปี การจดัทาํวารสารวิชาการ และการสมันาทางวิชาการ เป็นตน้  

4.10 หน่วยงานภาครฐัท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการจดัทาํแหล่งเรียนรูอ้อนไลน ์ดงัเช่น 

Web-Side เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมองคค์วามรูเ้ก่ียวกบัการพฒันาผลิตภณัฑป์ระเภทซอฟตแ์วร ์

เพ่ือให้สถานประกอบการแต่ละแห่งได้ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเพ่ือการเรียนรู้ รวมทั้งเป็น

ศนูยก์ลางของการแลกเปล่ียนขอ้มลูขา่วสารดา้นวิชาการระหวา่งสถานประกอบการ 
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จากการข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการพัฒ นาศักยภาพ ทุนมนุษย์ และ

ความสามารถเชิงพลวัต ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวรไ์ทย เพ่ือเพิ่มขีด

ความสามารถทางการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผูวิ้จยัไดน้าํเสนอเป็นแผนภาพ

สรุปแนวทางในการเสริมสรา้งความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการธุรกิจ

อตุสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย ในการเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แสดงดงัภาพท่ี 4.6 

 

3.  

4.  

5.  

6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  

8.  

9.  

10.  
 

ภาพท่ี 4.6 สรุปแนวทางในการเสรมิสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของสถานประกอบการ

ธุรกิจอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย ในการเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

ขดีความสามารถในการ

แขง่ขนัของสถาน

ประกอบการธุรกจิใน

อุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์

ไทยในประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีน 
 

เสรมิสรา้งศกัยภาพดา้น

ทนุมนษุยใ์หก้บัสถาน

ประกอบการ 

เสรมิสรา้งศกัยภาพดา้น

ความสามารถเชิงพลวตั 

ใหก้บัสถานประกอบการ 

เสรมิสรา้งศกัยภาพดา้น

ความสามารถในการ

แขง่ขนัใหก้บัสถาน

ประกอบการ 

การเสรมิสรา้งศกัยภาพ

ดา้นนโยบายจาก

หนว่ยงานภาครฐั 


