
บทที ่5 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การดาํเนินการวิจยัครัง้นีไ้ดอ้าศยัแนวคิดและทฤษฎีท่ีหลากหลายกาํหนดเป็นกรอบ

แนวคิดในการวิจยั และกระบวนการดาํเนินการวิจยั เม่ือไดผ้ลการวิจยัดงักล่าวแลว้ ผูวิ้จยัได้

ทาํการสรุปผลการวิจัย  อภิปรายผลการวิจัย และให้ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย เรียง

ตามลาํดบัดงันี ้

 

5.1 สรุปภาพรวมของการวจิัย 
 

การศึกษาเร่ือง “ศกัยภาพทุนมนุษย ์และความสามารถเชิงพลวตัของผูป้ระกอบการ

ในอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน” ผูวิ้จัยไดศ้ึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือนาํมากาํหนดกรอบ

แนวคิดและสมมติฐานการวิจัย จากนั้นจึงดาํเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยในการกําหนด

ประชากรเป้าหมายและกลุ่มตวัอย่าง  การสรา้งมาตรวดัตวัแปรท่ีศึกษาโดยมีการตรวจความ

เท่ียงตรงเชิงเนือ้หาและความน่าเช่ือถือได ้ การทดสอบเบือ้งตน้ของแบบสอบถาม การเก็บ

รวบรวมขอ้มลูภาคสนาม  การวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะหส์มการ

โครงสรา้ง เพ่ือตอบวัตถุประสงคข์องการศึกษา มีสรุปภาพรวมท่ีสาํคัญตามลาํดับหัวข้อ 

ตอ่ไปนี ้

1. วัตถุประสงคก์ารวิจัย มีดงันี ้

1.1 เพ่ือศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบันของศกัยภาพทุนมนุษย ์ความสามารถเชิง

พลวตั และความสามารถทางการแขง่ขนัของผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย 

1.2 เพ่ือศกึษาความสมัพนัธข์องศกัยภาพทนุมนษุย ์ความสามารถเชิงพลวตั และ

ความสามารถทางการแขง่ขนัของผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย 

1.3 เพ่ือจดัทาํขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์และ

ความสามารถเชิงพลวัต ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวรไ์ทย เพ่ือเพิ่มขีด

ความสามารถทางการแขง่ขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 



 

238 
 

2. สมมติฐานทางการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี ้ มีวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 ท่ีจะต้อง

ดาํเนินการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ ตามกรอบแนวคิดของการวิจยั หลงัจากผลการศึกษา

พบว่าโมเดลสมมติฐานโครงสรา้งเชิงสาเหตขุองศกัยภาพทุนมนุษย ์และความสามารถเชิง

พลวตั ของผูป้ระกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถการ

แข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  ผู้วิจัยได้

กาํหนดสมมตฐิานการวิจยัไว ้ดงันี ้

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1 (H1) ศักยภาพทุนมนุษย ์ ส่งอิทธิพลต่อความสามารถเชิง

พลวตั 

สมมตฐิานการวิจยัท่ี 2 (H2) ศกัยภาพทนุมนษุย ์ สง่อิทธิพลตอ่ความสามารถทางการ

แขง่ขนั 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 3 (H3) ความสามารถเชิงพลวัต ส่งอิทธิพลต่อความสามารถ

ทางการแขง่ขนั 

3. วิธีดาํเนินการวิจัย มีดงันี ้

3.1 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจใน

อุตสาหกรรมซอฟตแ์วร ์ในประเทศไทย จาํนวน 300 ราย และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ

แบง่กลุม่ (Cluster Sampling) ซึ่งกระจายตามเขตท่ีตัง้ของสถานประกอบการ  

3.2 กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ ผู้เช่ียวชาญกลุ่มเดียวกัน 

รวมจาํนวน 8 คน โดยใชวิ้ธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Propulsive Sampling) โดยกาํหนด

คณุ สมบตัิใหเ้ป็นผูท่ี้มีความรูค้วามเช่ียวชาญและเคยบริหารงานในธุรกิจซอฟตแ์วรไ์ม่นอ้ยกว่า 

5 ปี 

3.3 เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย  

3.3.1 แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั เพ่ือวดัตวัแปรท่ี

ทาํการศึกษาในแบบจาํลอง ไดแ้ก่ (1) ทุนทางปัญญาดา้นการพฒันาการเรียนรู ้มีขอ้คาํถาม

จาํนวน 5 ขอ้ มีคา่อาํนาจจาํแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง .616 - .787 และมีคา่ความเช่ือมั่นเท่ากับ 

.880 (2) ทุนทางปัญญาดา้นการพฒันาทกัษะ มีขอ้คาํถามจาํนวน 5 ขอ้ มีค่าอาํนาจจาํแนก

รายขอ้อยู่ระหว่าง .569 - .740 และมีคา่ความเช่ือมั่นเท่ากบั .868 (3) ทนุทางปัญญาดา้นการ

พฒันาทัศนคติ มีขอ้คาํถามจาํนวน 5 ขอ้ มีค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง .667 - .771 

และมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .880 (4) ทุนทางสงัคมหรือเครือข่ายความสมัพนัธ ์มีขอ้คาํถาม

จาํนวน 5 ขอ้ มีคา่อาํนาจจาํแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง .614 - .705 และมีคา่ความเช่ือมั่นเท่ากับ 
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.851  (5) ทนุทางอารมณ ์มีขอ้คาํถามจาํนวน 5 ขอ้ มีคา่อาํนาจจาํแนกรายขอ้อยู่ระหวา่ง .624 

- .771 และมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .876 (6) ความสามารถในการครอบครอง มีขอ้คาํถาม

จาํนวน 5 ขอ้ มีคา่อาํนาจจาํแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง .643 - .755 และมีคา่ความเช่ือมั่นเท่ากับ 

.873  (7) ความสามารถในการเรียนรูแ้บบไม่หยุดน่ิง มีขอ้คาํถามจาํนวน 5 ขอ้ มีค่าอาํนาจ

จาํแนกรายขอ้อยู่ระหวา่ง .619 - .755 และมีคา่ความเช่ือมั่นเท่ากบั .869 (8) ความสามารถใน

การประสานการทาํงานร่วมกัน มีข้อคาํถามจาํนวน 5 ข้อ มีค่าอาํนาจจําแนกรายข้ออยู่

ระหวา่ง .734 - .822 และมีคา่ความเช่ือมั่นเท่ากบั .912 (9) ความสามารถในการยกระดบัการ

ทาํงาน/การทาํงานแบบบูรณาการ มีขอ้คาํถามจาํนวน 5 ขอ้ มีค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้อยู่

ระหว่าง .753 - .823 และมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .961 (10) การสรา้งความแตกต่าง มีข้อ

คาํถามจาํนวน 4 ขอ้ มีคา่อาํนาจจาํแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง .612 - .678 และมีคา่ความเช่ือมั่น

เทา่กบั .828 (11)  การเป็นผูน้าํตน้ทนุตํ่า  มีขอ้คาํถามจาํนวน 4 ขอ้ มีคา่อาํนาจจาํแนกรายขอ้

อยู่ระหว่าง .680 - .717 และมีค่าความเช่ือมั่ นเท่ากับ .860 และ (12) การมีนวัตกรรม

เทคโนโลยีและการจัดการ มีขอ้คาํถามจาํนวน 4 ขอ้ มีค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 

.669 - .736 และมีคา่ความเช่ือมั่นเทา่กบั .852 

3.3.2 แบบสัมภาษณ์ สําหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ประกอบการธุรกิจ

ซอฟตแ์วร ์จาํนวน 8 ราย ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบักรอบแนวความคิด และสมมติฐานท่ีใชใ้น

การวิจัยโดยใช้รูปแบบการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structured 

interview) และคาํถามสาํหรบัการสนทนากลุ่มเปา้หมาย ท่ีประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญจากธุรกิจ

ในอตุสาหกรรมซอฟตแ์วร ์และหนว่ยงานภาครฐัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตุสาหกรรมซอฟตแ์วร ์จาํนวน 

7 ราย โดยการระดมความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย (brainstorming)  เพ่ือยืนยันความ

ถกูตอ้งและเหมาะสมของขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาศกัยภาพทุนมนษุย ์ความสามารถ

เชิงพลวตั และความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทยท่ี

ผูวิ้จยัพฒันาขึน้   

3.3.3 การวิเคราะหข์อ้มูลทางสถิติไดใ้ชส้ถิติพรรณนาในการวิเคราะหข์อ้มูล

เบือ้งตน้ของตวัแปรท่ีทาํการศึกษา ไดแ้ก่ การหาค่าเฉล่ีย การหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และไดใ้ชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป LISREL Version 8.72 เพ่ือวิเคราะหแ์บบจาํลองเชิงสาเหตขุอง

ศกัยภาพทนุมนุษย ์และความสามารถเชิงพลวตัของผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมซอฟตแ์วร์

ไทย เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สาํหรบัขอ้มูลเชิง
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คุณภาพไดใ้ช้เทคนิคการวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา (Content Analysis) ในการวิเคราะหข์อ้มูลท่ี

ไดม้า 

 

5.2 สรุปผลการวจิัย 
 

การศกึษาครัง้นี ้ไดใ้ชร้ะเบียบวิธีวิจยัทัง้การวิจยัเชิงปรมิาณ และการวิจยัเชิงคณุภาพ 

ผลการวิจยัสรุปไดต้ามลาํดบัหวัขอ้ ตอ่ไปนี ้

1. การวิเคราะห์ระดับของศักยภาพทุนมนุษย์ ความสามารถเชิงพลวัต และ

ความสามารถทางการแข่งขนัของสถานประกอบการธุรกิจในอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย เพ่ือ

ตอบวตัถปุระสงคข์อ้ท่ี 1 เพ่ือศกึษาสภาพการณปั์จจบุนัของศกัยภาพทนุมนษุย ์ความสามารถ

เชิงพลวตั และความสามารถทางการแข่งขนัของผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย 

พบวา่ 

1.1 กลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามขอ้มลูทั่วไปของธุรกิจ พบว่าส่วนใหญ่เป็นมีรูปแบบ

ของธุรกิจ แบบบุคคลธรรมดา รอ้ยละ 53.0  ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจเป็นแบบกิจการคนไทย 

รอ้ยละ 56.0 จาํนวนพนกังานของธุรกิจ 50 - 100 คน รอ้ยละ 48.0 ระยะเวลาดาํเนินงานของ

ธุรกิจ 11 - 20 ปี รอ้ยละ 35.67 จาํนวนเงินทุนของธุรกิจ 101 – 200 ลา้นบาท รอ้ยละ 35.67 

กลุ่มลกูคา้หลกัในตา่งประเทศเป็นประเทศในยโุรป รอ้ยละ 28.0 ในกลุม่ประเทศอาเซียน กลุ่ม

ลูกคา้หลักคือ เมียนมา รอ้ยละ 22.00  สัดส่วนกลุ่มลูกคา้ต่างประเทศเปรียบเทียบกับกลุ่ม

ลกูคา้ในประเทศเป็นต่างประเทศ นอ้ยกว่า ในประเทศ รอ้ยละ 48.67 ผลการวิเคราะหข์อ้มูล

สรุปไดด้งันี ้                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.2 กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามคดิเห็นระดบัของศกัยภาพทนุมนษุย ์มีคา่เฉล่ียโดยรวม 

เท่ากับ 3.91 อยู่ในระดบัมาก  เม่ือแยกองคป์ระกอบของทุนมนุษย ์พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่มีความคิดเห็นว่าทุนทางปัญญา มีค่าเฉล่ียมากท่ีสดุ เท่ากับ 4.02 รองลงมาเป็นทุนทาง

สงัคมหรือเครือข่ายความสมัพนัธ ์และทุนทางอารมณ  ์มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.95 และ 3.83 อยู่

ในระดับมากทุกรายการ ตามลาํดบั เม่ือแยกองคป์ระกอบของทุนทางปัญญา พบว่ากลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าทุนทางปัญญาดา้นการพฒันาการเรียนรู ้มีค่าเฉล่ียมาก

ท่ีสดุ เท่ากบั 3.95 รองลงมาเป็นดา้นการพฒันาทกัษะ และดา้นการพฒันาทศันคติ มีคา่เฉล่ีย 

เทา่กบั 3.93 และ 3.79 อยูใ่นระดบัมากทกุรายการ ตามลาํดบั   
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1.3 กลุ่มตวัอย่างให้ความคิดเห็นระดบัของความสามารถเชิงพลวัต มีค่าเฉล่ีย

โดยรวม เท่ากับ 3.86 อยู่ในระดับมาก  เม่ือแยกองคป์ระกอบของความสามารถเชิงพลวัต 

พบว่ากลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่มีความคดิเห็นว่าความสามารถในการประสานการทาํงานรว่มกนั 

มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากับ 3.93 รองลงมาเป็นความสามารถในการเรียนรูแ้บบไม่หยุดน่ิง 

ความสามารถในการยกระดบัการทาํงาน/การทาํงานแบบบรูณาการ และความสามารถในการ

ครอบครอง  มีคา่เฉล่ีย เทา่กบั 3.90, 3.81 และ 3.79 อยูใ่นระดบัมากทกุรายการ ตามลาํดบั  

1.4 กลุ่มตัวอย่างใหค้วามคิดเห็นระดบัของความสามารถในการแข่งขัน อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 3.69 เม่ือแยกองคป์ระกอบของความสามารถในการ

แข่งขนั พบว่ากลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัความสามารถในการแข่งขนัดา้นการมี

นวัตกรรมเทคโนโลยีและการจัดการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากับ 3.78 

รองลงมาเป็นความสามารถในการสรา้งความแตกต่าง และการเป็นผูน้าํตน้ทุนตํ่า มีค่าเฉล่ีย

เทา่กบั 3.68 และ 3.62 อยูใ่นระดบัมากทกุรายการ ตามลาํดบั 

2. การวิเคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชิงสาเหตขุองศกัยภาพทุนมนุษย ์ความสามารถเชิง

พลวตั และความสามารถทางการแขง่ขนัของผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย ไทย 

เพ่ือตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 เพ่ือศึกษาความสมัพนัธข์องศกัยภาพทุนมนุษย ์ความสามารถ

เชิงพลวตั และความสามารถทางการแข่งขนัของผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย 

พบวา่ 

2.1 ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirm Factor Analysis) ของตวั

แปรเชิงประจักษ์ ท่ีมีต่อตวัแปรแฝง ดว้ยการศึกษาในแบบจาํลองสมการโครงสรา้งทัง้หมด 

(Convergent Model)  พบว่า มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจาก

ค่ า ส ถิ ติ ท ด ส อ บ ได้แ ก่   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  โดยตัวแปรเชิง

ประจักษ์ ท่ี เป็นองค์ประกอบของตัวแปรทุกตัว มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน 

(Standardize Factor Loading) มีค่าเกินกว่า 0.30  ผ่านตามเกกณฑ์ท่ีกําหนด  แสดงว่า

แบบจาํลองดังกล่าวมีความน่าเช่ือถือในการประมาณค่าพารามิเตอรเ์พียงพอท่ีผู้วิจัยจะ

ยอมรบัการพิจารณาคา่นํา้หนกัองคป์ระกอบมาตรฐาน (Standardize Factor Loading)  และ

ค่าความแปรปรวนของตัวแปรเชิงประจักษ์  (R2)  รวมทั้งการนาํค่านํา้หนักองคป์ระกอบ

มาตรฐาน (Standardize Factor Loading) และคา่ความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือน (θ) 
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มาร่วมกัน เพ่ือคาํนวณหาคณุภาพของตวัแปรแฝงโดยตรง โดยพิจารณาจากคา่ความเช่ือมั่น

ของตวัแปรแฝง (Construct Reliability, ρc ) ของแต่ละตวัแปรแฝง พบว่ามีค่าเกิน .60 ขึน้ไป  

และคา่ความแปรปรวนท่ีสกัดได ้(Average Variable Extracted, ρv )  ของแตล่ะตวัแปรแฝงมี

ค่าเกิน .50 ขึน้ไป  แสดงว่าตัวแปรแฝงท่ีทาํการศึกษาในแบบจาํลองส่วนใหญ่มีค่าความ

แปรปรวนท่ีถูกสกัดผ่านเกณฑต์ามท่ีกาํหนดไว ้ ผ่านตามเกกณฑท่ี์กาํหนด  แสดงว่าตวัแปร

เชิงประจักษ์ มีความเท่ียงตรงเชิงโครงสรา้งของตวัแปรแฝง (Latent Construct Validity) ท่ี

ทาํการศกึษาในแบบจาํลอง   

2.2 ผลการวิเคราะหส์มการโครงสรา้ง หลงัจากไดด้าํเนินการปรบัแกโ้มเดลตาม

สมมตุิฐาน ดว้ยการยอมใหค้า่ความแปรปรวนของคลาดเคล่ือนของตวัแปรเชิงประจกัษบ์างคู่

มีความสัมพันธ์กัน พบว่าโมเดลปรับแก้ (Adjust Model) มีความกลมกลืนกับขอ้ม ูลเชิง

ประจักษ์ โดยมีตัวบ่งชีค้วามกลมกลืน ดังนี ้ค่าสถิติไคสแควร ์(Chi-square) มีค่าเท่ากับ 

54.366 ท่ีองศาอิสระ (degree of freedom) เท่ากับ 15 ค่า χ2/df  มีค่าเท่ากับ 1.28 ซึ่งมีค่า

นอ้ยกว่า 2 และคา่ความน่าจะเป็น (p-value) เท่ากบั 0.208 ซึ่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ แสดงว่า 

โมเดลนีไ้ม่มีความแตกตา่งกบัโมเดลทางทฤษฎีอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ หรือโมเดลท่ีไดจ้าก

การวิเคราะหข์อ้มูลเชิงประจักษ์มีความสอดคลอ้งกลมกลืนกับโมเดลทางทฤษฎี ส่วนดชันีวดั

ความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดล ไดแ้ก่ คา่มาตรฐานดชันีรากกาํลงัสองเฉล่ียของค่าความ

แตกต่างโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.03 ค่ามาตรฐานดชันีรากของค่าเฉล่ียกาํลังสอง

ส่วนท่ีเหลือ (SRMR) เท่ากับ 0.013 ซึ่งมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 คา่ขนาดตวัอย่างวิกฤต (CN) มีค่า

เท่ากบั 466.576 มีคา่มากกว่า 200 คา่ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) เท่ากบั 0.987 และ

ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.954   ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.9 

แสดงใหเ้ห็นว่า คา่สถิติท่ีไดจ้ากการวิเคราะหค์วามสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลเป็นไปตาม

เกณฑก์ารพิจารณาท่ีกาํหนดไว ้สรุปไดว้่าโมเดลท่ีพฒันาขึน้ในเชิงทฤษฎี ภายหลงัการปรบั

โมเดล มีความสอดคลอ้งกลมกลืนกับขอ้มูลเชิงประจกัษ์ โดยท่ีตวัแปรเชิงสาเหตรุว่มอธิบาย

ความแปรปรวนของความสามารถการแขง่ขนั ไดป้ระมาณรอ้ยละ 68.4 

2.3 ผลการศึกษาความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของศักยภาพทุนมนุษย์ และ

ความสามารถเชิงพลวัตของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวรไ์ทย เพ่ือเพิ่มขีด

ความสามารถการแขง่ขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พิจารณาจากโมเดลสมการโครงสรา้ง

ท่ีปรบัแก ้สนับสนุนสมมติฐานการวิจยัท่ีกาํหนดไว ้ โดยพิจารณาจากค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย

มาตรฐานของตวัแปร คา่ t value และทิศทางความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร  ประกอบกบัผลการ
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วิเคราะหอิ์ทธิพลของตวัแปรเชิงสาเหตุต่อตวัแปรผล พบว่าผลการประมาณค่าพารามิเตอร ์ 

และสมัประสิทธ์ิอิทธิพลสว่นใหญ่สอดคลอ้งกบัสมมตุฐิานการวิจยัท่ีกาํหนดไว ้ดงันี ้ 

2.3.1 ศักยภาพทุนมนุษย ์ท่ีประกอบดว้ยดา้นทุนทางปัญญา (การเรียนรู ้

ทักษะ และทัศนคติ)  ทุนทางสังคม (หรือเครือข่ายความสัมพันธ์) และทุนทางอารมณ์ ส่ง

อิทธิพลทางตรงตอ่ความสามารถเชิงพลวตั ท่ีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.908 อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 สอดคลอ้งกบัสมมตุฐิานการวิจยั โดยท่ีศกัยภาพทนุมนษุยด์า้น

ทุนทางปัญญา ท่ีมีนํา้หนักความสาํคัญมากท่ีสุด รองลงมาเป็นทุนทางสงัคม  และทุนทาง

อารมณ  ์ 1 โดยตวัแปรทัง้หมดสามารถรว่มกันอธิบายความแปรปรวนของความสามารถเชิง

พลวตั ดว้ยคา่สมัพนัธพ์หคุณูกาํลงัสอง (R2) เทา่กบั 0.825 หรือคดิเป็นรอ้ยละ 82.5 

2.3.2 ศกัยภาพทนุมนษุยส์ง่อิทธิพลทางตรงตอ่ความสามารถเชิงพลวตั ท่ีคา่

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.930 อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคล้องกับ

สมมตุิฐานการวิจยั และสง่อิทธิพลทางออ้มตอ่ความสามารถในการแขง่ขนั ผ่านความสามารถ

เชิงพลวตั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ดว้ยคา่สมัพนัธพ์หคุณูกาํลงัสอง (R2) เท่ากบั 

0.648 หรือคดิเป็นรอ้ยละ 64.8 

2.3.3 ความสามารถเชิงพลวัต ท่ีประกอบด้วยด้านความสามารถในการ

ครอบครอง ความสามารถในการเรียนรูแ้บบไม่หยุดน่ิง ความสามารถในการประสานการ

ทาํงานร่วมกัน และความสามารถในการยกระดบัการทาํงาน ส่งอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ

ความสามารถการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธเ์ท่ากับ 

0.883 อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติ ท่ีระดับ .01 สอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัย โดยท่ี

ความสามารถในการประสานการทาํงานรว่มกนั มีนํา้หนกัความสาํคญัมากท่ีสดุ รองลงมาเป็น

ความสามารถในการครอบครอง ความสามารถในการเรียน รู้แบบไม่หยุด น่ิง และ

ความสามารถในการยกระดบัการทาํงาน ดว้ยคา่สมัพนัธพ์หคุณูกาํลงัสอง (R2) เท่ากบั 0.648 

หรือคดิเป็นรอ้ยละ 64.8 

3. การจัดทาํข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และ

ความสามารถเชิงพลวัตของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวรไ์ทย เพ่ือเพิ่มขีด

ความสามารถการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากขอ้มลูการสมัภาษณเ์ชิงลึก และ

การสนทนากลุม่เปา้หมาย สรุปไดด้งันี ้

3.1 ผลการวิเคราะหจ์ดุแข็ง จดุออ่น โอกาส และขอ้จาํกดั จากขอ้มลูท่ีไดจ้ากการ

สมัภาษณเ์ชิงลกึ และการสนทนากลุม่เปา้หมาย สรุปไดด้งันี ้
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3.1.1 จุดแข็งของอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย คือ ความสามารถในการผลิต

ซอฟตแ์วรไ์ดใ้นตน้ทุนตํ่า ผลิตภัณฑมี์สอดคลอ้งกับความตอ้งการของตลาด มาตรฐานของ

ซอฟตแ์วรไ์ทยอยู่ในระดบัท่ีคอ่นขา้งดี ไดร้บัความไวว้างใจในตลาดอาเซียนมากกว่าประเทศ

อ่ืนๆ รองจากสงิคโปร ์และมาเลเซีย และหลายประเทศใน AEC มีวฒันธรรมเหมือนไทย และมี

ความไวใ้จคนไทยมากกว่าประเทศอ่ืน บคุลากรเก่ียวกบัซอฟตแ์วรไ์ทยมีความคิดสรา้งสรรค ์มี

การพัฒนาการเรียนรู ้และทักษะ ส่วนผู้ประกอบการหรือผู้บริหารซอฟตแ์วรไ์ทยสามารถ

สนับสนุนให้มีความสามารถในการแข่งขันได้ดี    รวมทั้ง ประเทศไทยสามารถสร้าง

ความสมัพนัธท่ี์ดีกบัประเทศเพ่ือนบา้น 

3.1.2 จดุอ่อนของอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย คือ ศกัยภาพของบคุลากรดา้น

ซอฟตแ์วรไ์ทยเป็นผูใ้ชง้าน (user) มากกว่าผูพ้ัฒนาระบบ (developer) ปัจจุบันขาดแคลน

บุคลากรสาย IT จาํนวนโปรแกรมเมอรจ์บใหม่น้อยลง และมีคุณภาพยังไม่ตรงกับความ

ตอ้งการของผูป้ระกอบการ และยงัไม่มีความสามารถในการแข่งขนัได ้ ธุรกิจดา้นซอฟตแ์วร์

ไทยส่วนใหญ่เป็น SME ทาํใหไ้ม่มีขีดความสามารถดา้นเงินทุน และยงัไม่สามารถแข่งขนักับ

บริษัทข้ามชาติได้ โดยเฉพาะในด้านการตลาดของซอฟตแ์วรไ์ทยยังไม่สามารถนาํเสนอ

คณุสมบตัทิางซอฟตแ์วรใ์หล้กูคา้เขา้ใจและยอมรบัได ้  

3.1.3 โอกาสของอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย คือ สภาพตลาดซอฟตแ์วรใ์น 

AEC มีการแข่งขนัสูง แต่ความตอ้งการก็สูงดว้ย คู่แข่งซอฟตแ์วรไ์ทย คือประเทศปากีสถาน 

และอินเดีย และตลาด Startup ยงัโตไดอี้กทัง้ในประเทศไทยและในอาเซียน  

3.1.4 ขอ้จาํกดัของอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย คือภาครฐัยงัขาดนโยบายการ

สนบัสนนุท่ีชดัเจน ไม่มีการสนบัสนนุภาคเอกชนทาํธุรกิจซอฟตแ์วรใ์นตา่งประเทศ และยงัไม่มี

กฎหมายคุ้มครองด้านซอฟตแ์วรแ์ละการปฏิบัติท่ีเข้มงวด เช่น กฎหมายลิขสิทธ์ิ  รวมทั้ง

บคุลากรซอฟตแ์วรไ์ทยตอ้งปรบัปรุงดา้นภาษา มี เพ่ือส่ือสารคณุลกัษณะของซอฟตแ์วรไ์ทย 

3.2 ผลการวิเคราะห์เนื ้อหาข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนา

กลุม่เปา้หมาย เก่ียวกบัความสมัพนัธข์องตวัแปรท่ีศกึษาในแบบจาํลอง สรุปไดว้า่ 

3.2.1 ผูป้ระกอบการ และผูท้รงคุณวุฒิมีความเห็นพ้องกับผลการวิจยัเชิง

ปริมาณ ว่าศกัยภาพทุนมนุษย ์ท่ีประกอบดว้ยดา้นทุนทางปัญญา (การเรียนรู ้ทักษะ และ

ทศันคติ) ทุนทางสงัคม (หรือเครือข่ายความสมัพนัธ)์ และทุนทางอารมณ ์โดยท่ีศกัยภาพทุน

มนุษยด์า้นทุนทางปัญญา ท่ีประกอบดว้ยการพฒันาการเรียนรู ้การพัฒนาทกัษะ และการ

พฒันาทศันคติ ส่งผลตอ่ความสามารถเชิงพลวตั เน่ืองจากการท่ีองคก์รมีศกัยภาพทุนมนุษย ์
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หมายถึงการพฒันาความสามารถทกัษะ และความรูใ้นดา้นตา่ง ๆ รวมทัง้การพฒันาเครือขา่ย

ความสมัพนัธ ์การสรา้งทศันคติท่ีดี และการตระหนกัรูถึ้งประโยชนแ์ละความสาํคญัของการ

พฒันาทนุมนษุยท่ี์มีตอ่การนาํไปใชใ้นการดาํเนินธุรกิจซอฟตแ์วรใ์นประชาคมอาเซียน   จะทาํ

ให้องค์กรมีความสามารถปรับตัว หรือตอบสนองต่อสภาวะการเปล่ียนแปลงภายนอก

ตลอดเวลาและรวดเรว็  

3.2.2 ผูป้ระกอบการ และผูท้รงคุณวุฒิมีความเห็นเก่ียวกับผลการวิจัยเชิง

ปริมาณ  ว่าศักยภาพทุนมนุษย์ ส่งผลทางอ้อมต่อความสามารถในการแข่งขัน  ผ่าน

ความสามารถเชิงพลวตั อาจเน่ืองมาจากศกัยภาพทนุมนษุยข์องคนในอตุสาหกรรมซอฟตแ์วร ์

อาจไดร้บัผลกระทบจากสภาวะแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี องคก์รจึง

ตอ้งเผชิญกบัสิ่งท่ีไมส่ามารถทราบไดล้่วงหนา้ ดงันัน้การใชเ้พียงทรพัยากรและความสามารถ

ท่ีองคก์รมีอยู่ภายใตส้ภาวะเสถียรอาจไม่เพียงพอ ความสามารถเชิงพลวตัจงึถือเป็นสิ่งสาํคญั

ท่ีมีบทบาทในการจัดการดา้นกลยุทธ์ใหเ้หมาะสมกับองคก์รภายใตส้ภาวะการแข่งขันท่ีมี

ความเป็นพลวตั โดยเนน้พฤติกรรมของบคุลากรท่ีมุง่การเรียนรูต้ลอดเวลา การบรูณาการ การ

สรา้งหรือพัฒนาพืน้ฐานทรพัยากรหรือความสามารถขององคก์รเพ่ือใหต้อบสนองต่อความ

เป็นพลวตัของสภาพแวดลอ้มและรกัษาไวซ้ึ่งความยั่งยืนของความไดเ้ปรียบทางการแขง่ขนั 

3.2.3 ผูป้ระกอบการ และผูท้รงคุณวุฒิมีความเห็นพ้องกับผลการวิจยัเชิง

ปริมาณ ว่าความสามารถเชิงพลวัต ท่ีประกอบดว้ยดา้นความสามารถในการครอบครอง 

ความสามารถในการเรียนรูแ้บบไม่หยุดน่ิง ความสามารถในการประสานการทาํงานร่วมกัน 

และความสามารถในการยกระดบัการทาํงาน ส่งอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่ความสามารถการ

แข่งขัน ในด้านการสรา้งความแตกต่าง การเป็นผู้นาํด้านต้นทุนตํ่า  และการมีนวัตกรรม

เทคโนโลยีและการจดัการ เน่ืองจากการมีความสามารถเชิงพลวตัเป็นการสรา้งโอกาสในการ

พฒันานวตักรรมสินคา้ใหม่ออกสู่ตลาดอย่างตอ่เน่ือง หรือช่วยใหป้ระสิทธิภาพในการทาํงาน

ขององคก์รสงูขึน้ ทาํใหบ้ริษัทมีความสามารถในการแข่งขนัท่ีสงูขึน้  รวมทัง้ ความสามารถใน

การแขง่ขนัดา้นนวตักรรมเทคโนโลยีและการจดัการ อนัเป็น ความสามารถในการเปล่ียนแปลง

แนวคิดและองค์ความรูไ้ปสู่การสรา้งผลิตภัณฑ์ กระบวนการจัดการ และระบบอันเป็น

ประโยชนก์บัองคก์รและผูมี้สว่นไดเ้สียอยา่งตอ่เน่ือง 

3.3 ผลการพัฒนาขอ้เสนอแนะแนวทางในการเสริมสรา้งความสามารถในการ

แข่งขนัของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย  จากการสงัเคราะหข์อ้มูลท่ีได้

จากการวิจยัเชิงปรมิาณประกอบกบัขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณเ์ชิงลกึ และใหผู้เ้ช่ียวชาญได้
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วิพากษ์ วิจารณ ์และใหข้อ้เสนอแนะในการปรบัปรุงขอ้เสนอแนะท่ีผูวิ้จยัไดด้าํเนินการยกรา่ง

ไว ้ผลการพฒันาขอ้เสนอแนะมีขอ้เสนอแนะ 4 แนวทาง คือ (1) การเสริมสรา้งศกัยภาพดา้น

ทุนมนุษย์ แก่สถานประกอบการ (2) การเสริมสร้างความสามารถเชิงพลวัตแก่สถาน

ประกอบการ (3) การเสริมสรา้งความสามารถในการแข่งขนัแก่สถานประกอบการ และ (4) 

การเสรมิสรา้งศกัยภาพดา้นนโยบายจากหน่วยงานภาครฐั ในอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย ซึ่งมี

รายละเอียดปรากฏอยูใ่นหวัขอ้ 5.4.1 ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้

 

5.3 การอภปิรายผล 
 

ผลการศกึษาพบว่าผลทางทฤษฎีมีความสอดคลอ้งกับขอ้มลูเชิงประจกัษ์ โดยพบว่า

โมเดลความสมัพนัธโ์ครงสรา้งเชิงสาเหตขุองศกัยภาพทนุมนษุย ์และความสามารถเชิงพลวตั

ของผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันใน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทางทฤษฎีมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ และตวัแปร

สง่ผลตอ่กนัเป็นไปตามสมมตฐิานการวิจยั นาํมาอภิปรายผลไดด้งันี ้

1. ศกัยภาพทนุมนษุย ์พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัอยู่ในระดบัมาก 

โดยมีความคิดเห็นว่าทุนทางปัญญา มีความสาํคญัมากท่ีสุด รองลงมาเป็นทุนทางอารมณ ์

และทนุทางสงัคมหรือเครือข่ายความสมัพนัธ ์ตามลาํดบั ส่งอิทธิพลทางตรงตอ่ความสามารถ

การแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การจดัการทุนทางปัญญาจึงเป็นศิลปะของการ

สรา้งคุณค่าจากความรูห้รือสินทรพัยท่ี์จับตอ้งไม่ไดข้ององคก์าร โดยมีการจัดการทุนทาง

ปัญญาผ่านกระบวนการจดัการความรู ้กล่าวคือ การไดม้าซึ่งความรู ้การแปลงความรูแ้ละใช้

ความรูอ้ย่างเหมาะสม เพ่ือนาํไปสู่การสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขันขององคก์าร 

(Marr, et al., 2003; Ployhart & Moilterno, 2011; Shadare, 2011; Weerawardena & 

Mavondo, 2011; Ukenna et al., 2010) ในขณ ะเดียวกันก็มีการจัดการความรู้ผ่านการ

จดัการทนุทางปัญญา กลา่วคือผ่านทนุมนษุย ์ทนุโครงสรา้ง และทนุความสมัพนัธเ์พ่ือนาํไปสู่

การสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขันขององคก์ารเช่นกัน เน่ืองจากการจัดการทุนทาง

ปัญญาและการจัดการความรูน้ัน้มีความเก่ียวขอ้งและสัมพันธก์ัน (Seleim & Khalil, 2011) 

และสามารถนาํไปสรา้งมูลค่าหรือส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขนัใหก้ับองคก์ารได ้

การลงทุนในการพฒันาทนุมนุษยเ์ป็นการลงทุนในตวับุคคล เพิ่มศกัยภาพบคุคล เพ่ือไปเพิ่ม
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คณุค่าผลผลิตในรูปของการสรา้งคณุค่าและการฝึกอบรม เป็นการลงทุนทรพัยท่ี์สาํคญัท่ีสุด 

(Becker, 2006) การลงทุนทรพัยากรมนุษย ์พนักงานไดร้บัการฝึกฝนและเรียนรูจ้ากทักษะ

จากการทาํงาน เป็นการเพิ่มประสบการณ ์จงึเป็นการสะสมทนุมนษุย ์นอกจากนัน้ การพฒันา

ทุนมนุษยเ์ป็นเร่ืองของการสรา้งความผูกพันกับองคก์รดว้ยการรกัษาความสมดุลระหว่าง

คุณภาพชีวิต กับ การพัฒนาขีดความสามารถ เพ่ือให้เกิดความผูกพันท่ีจะนําความรู้

ความสามารถท่ีพัฒนานั้นออกมาใชใ้ห้เกิดประโยชนก์ับองคก์รอย่างเต็มท่ี  การออกแบบ

ผลตอบแทน ตอ้งทาํใหเ้ขา้ใจง่าย ทาํง่าย และทกุคนยอมรบั รวมทัง้ตอ้งเป็นตวักระตุน้ใหข้ยนั 

มุ่งไปขา้งหนา้ถึงจะบรรลุเป้าหมาย  นอกจากนี ้จากผลการวิจยัเชิงคุณภาพชีใ้หเ้ห็นว่า การ

พฒันาทกัษะมีความสาํคญั องคก์รตอ้งสามารถนาํทกัษะและประสบการณจ์ากการเรียนรูข้อง

บคุลากรมาใชป้ระโยชน ์โดยเฉพาะการนาํเอาความรูท่ี้ติดอยู่ในตนเองหรือท่ีเรียกวา่ความรูฝั้ง

ลึก (tacit knowledge) และมีการนําความรูใ้หม่ท่ีได้รับไปใช้จนเกิดทักษะความชํานาญ  

องคก์รควรมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะตามความเหมาะสมของตาํแหน่งงานด้านซอฟตแ์วร ์ 

โดยเฉพาะทักษะในการนาํความรูเ้ฉพาะทางดา้นต่างๆเก่ียวกับการพัฒนาซอฟตแ์วร ์เพ่ือ

นาํมาพฒันาซอฟตแ์วรใ์หมี้คณุภาพดีย่ิงขึน้  รวมทัง้ ทุนทางอารมณ ์ท่ีเป็นคณุลกัษณะตา่งๆ 

ในตวับคุคล เช่น การรบัรูต้นเอง ความมีศกัดิศ์รี และการมีความยืดหยุ่น ซึ่งจะเป็นพืน้ฐานทาํ

ใหบุ้คลากรไดมี้โอกาสเติบโตในสายงานอย่างเหมาะสมและยุติธรรม ไม่ยอมแพก้บัอปุสรรค

หรือปัญหาท่ีตอ้งเผชิญ และทาํใหเ้กิดการทาํงานร่วมกันเป็นทีมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง

องคก์รจะตอ้งสง่เสรมิและพฒันาใหเ้กิดขึน้ 

2. ความสามารถเชิงพลวตัของผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย พบว่า

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นว่าความสามารถใน

การประสานการทาํงานร่วมกัน มีความสาํคญัมากท่ีสุด รองลงมาเป็นความสามารถในการ

เรียนรูแ้บบไม่หยุดนิ่ง ความสามารถในการครอบครอง  ความสามารถในการยกระดบัการ

ทาํงาน /การทาํงานแบบบรูณาการ  ตามลาํดบั  ซึ่งสอดคลอ้งกับการศึกษาของนกัวิจยัหลาย

ท่ า น  (Chien & Tsai, 2012; Cepeda & Vera, 2007; Chien & Tsai, 2012; Cui & Jiao, 

2 0 1 1 ; Eisenhardt & Martin, 2000; Griffith et al., 2006; Li & Liu, 2014; Parida & 

Pemartin, 2008; Schilke, 2014; Tuan & Yoshi, 2 0 1 0 ; Wang et al., 2007; Wu, 2010; 

Zott, 2003) แสดงให้เห็นว่าความได้เปรียบทางการแข่งขันในสภาพแวดล้อมท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ การทาํความสามารถเชิงพลวตั เป็นการดหูรือวิเคราะหถึ์งทรพัยากร 

หรือวิธีการในการท่ีจะไดม้าและเพิ่มความมั่งคั่งขององคก์ร ซึ่งการดาํเนินงานขององคก์รอยูใ่น
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สภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีตลอดเวลา ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั

ขององคก์รจะตอ้งพิจารณาในแต่ละกระบวนการทาํงานท่ีมีการประสานการทาํงานร่วมกัน 

รวมทั้งความสามารถในการเรียนรูแ้บบไม่หยุดน่ิง ความสามารถในการครอบครอง  

ความสามารถในการยกระดบัการทาํงานรว่มกนัแบบบรูณาการ (Craciun, 2015; Eisenhardt 

& Martin, 2000; Teece et al.,1997; Wang et al., 2007) ความสามารถของธุรกิจขนาดใหญ่ 

ท่ีจะสามารถอยู่รอดและประสบความสาํเร็จในสภาพแวดลอ้มท่ีซบัซอ้นในทุกวนันี ้ขึน้อยู่กับ

ความสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงตัวเองได้ตลอดเวลา และได้กลายเป็นส่วนสําคัญหรือ

ปัจจยัพืน้ฐานของการขยายตวัระหวา่งประเทศ และใชด้าํเนินงานทั่วโลก เพ่ือใหอ้งคก์รประสบ

ความสําเร็จอย่างยั่ งยืนในโลกเศรษฐกิจปัจจุบัน ซึ่งมีลักษณะท่ีมีการเปล่ียนแปลงทาง

เทคโนโลยี และอยูใ่นยคุโลกาภิวตัน ์(Wang et al., 2007)  

3. ความสามารถในการแข่งขนั พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัอยู่ใน

ระดบัมาก เม่ือแยกตามตวัชีว้ดัความสามารถในการแข่งขัน พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี

ความคิดเห็นว่าองคก์รมีภาพลักษณ์ท่ีดี และไดร้ับความไว้วางใจจากลูกค้าท่ีเหนือกว่าคู่

แข่งขนัมากท่ีสุด รองลงมาเป็นองคก์รมีความสามารถเฉพาะหรือประสบการณ์ท่ีเหนือกว่า

คู่แข่ง ลูกค้ามีความภักดีต่อผลิตภัณฑ์และบริการท่ีมีแตกต่างจากคู่แข่งขันในประชาคม

อาเซียน องคก์รเสนอผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกคา้ด้วยราคาท่ีตํ่ากว่า คู่แข่งในอาเซียน 

องคก์รของท่านนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการท่ีลูกค้าพึงพอใจมากกว่าคู่แข่งขัน องคก์ร

นาํเสนอนวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์และบริการท่ีแตกต่างจากคู่แข่งขันในอาเซียน การ

ดาํเนินการกลยทุธค์วามแตกตา่งทาํใหล้กูคา้รบัรูค้วามแตกตา่งท่ีเดน่ชดัเหนือคูแ่ขง่ขนั องคก์ร

มีการตอบสนองกลุ่มลูกคา้เปา้หมายมากกว่าคู่แข่งในอาเซียน องคก์รมีความสามารถในการ

แข่งขนัในภาพรวม เม่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน องคก์รของท่านสรา้งยอดขายและกาํไรเพิ่ม

มากขึน้ เม่ือเทียบกับคู่แข่งขนั ผลิตภณัฑแ์ละบริการขององคก์รมีตน้ทนุตํ่าเม่ือเทียบกบัคูแ่ข่ง

ในประชาคมอาเซียน องคก์รของท่านมีส่วนครองตลาดเพิ่มมากขึน้ เม่ือเทียบกับคู่แข่งขัน 

ตามลาํดบั ซึ่งสอดคลอ้งกับการศึกษาของนกัวิจยัหลายท่าน (Xuan et al., 2007; Ghandour 

et al., 2007; Li and Zhang, 2002; Peltier et al., 2009; Simmons et al., 2008) องค์กร ท่ี

สามารถสรา้งหรือพฒันาความสามารถเชิงพลวตัจะส่งผลใหอ้งคก์รมีความสามารถทางการ

แข่งขนัท่ีเหนือกว่าคูแ่ข่ง Griffith et al. (2006) กล่าวว่า การพฒันาความสามารถเชิงพลวตันาํ

องคก์รไปสู่ผลการดาํเนินงานท่ีดีกว่า  โดยพบว่าความสามารถเชิงพลวตัช่วยใหง้่ายตอ่องคก์ร

ในการสรา้งผลการดาํเนินงาน โดยความสามารถเชิงพลวตัมีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัผลการ
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ดาํเนินงาน  ซึ่งผลลัพธเ์ป็นไปในทางเดียวกับงานวิจัยของ Chien and Tsai (2012) ท่ีพบว่า

ความสามารถเชิงพลวัตจากการใช้ทรัพยากรขององคก์รจะมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการ

ดาํเนินงาน ดงันัน้องคก์รตอ้งการความสามารถเชิงพลวตัเพ่ือพฒันาและปรบัปรุงทรพัยากร

และความสามารถขององคก์ร อย่างไรก็ตาม Eisenhardt and Martin (2000) แนะนาํว่าความ

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัขึน้อยู่กับการใชค้วามสามารถเชิงพลวตัในการสรา้งสมรรถนะของ

องคก์รใหมี้ลกัษณะเฉพาะซึ่งจะนาํองคก์รไปสู่ความไดเ้ปรียบ นอกจากนี ้Helfat and Peteraf 

(2003) กล่าวว่าความสามารถเชิงพลวตัยงัมีผลกระทบทางออ้มต่อผลลพัธข์ององคก์รโดยมี

ความสามารถเชิงปฏิบตัิงานเป็นตวัส่งผ่าน สอดคลอ้งกับผลการวิเคราะหข์อง Zott (2003) 

ยืนยนัว่ามีความสมัพนัธท์างออ้มระหวา่งความสามารถเชิงพลวตัและผลการดาํเนินงาน ทัง้นี ้

ความสามารถเชิงพลวตัไม่สามารถเป็นแหล่งของความไดเ๎ปรียบทางการแข่งขนัไดด้ว้ยตวัมนั

เอง แตค่วามสามารถเชิงพลวตันาํมาซึ่งความสาเร็จจากผลการดาํเนินงานท่ีเหนือกว่าโดยการ

ผสมผสานและการเปล่ียนใหม่ของความสามารถเชิงปฏิบตัิการ ดงันัน้การสรา้งความสามารถ

เชิงพลวตัดว้ยการปรบัเปล่ียนรูปแบบของความสามารถเชิงปฏิบตัิการ การปฏิบตัิงานประจาํ

ตามหนา้ท่ีจะสง่ผลกระทบตอ่ผลการดาํเนินงานขององคก์ร  

4. ศักยภาพทุนมนุษย์ส่งอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความสามารถเชิงพลวัต 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนกัวิจยัหลายท่าน (Becker, 2006; Marr, et al., 2003; Ployhart & 

Moilterno, 2011; Protogerou et al., 2011; Shadare, 2011; Weerawardena & Mavondo, 

2011; Ukenna et al., 2010) โดยท่ี  Protogerou et al. (2011) พบว่าองค์กรต้องแสวงหา

ความรูแ้ละทักษะท่ีมีอยู่ในตวับุคคล เพ่ือพฒันาเป็นความสามารถหลกั จะส่งผลใหอ้งคก์ร

สรา้งความสามารถท่ีจะตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงภายนอกไดอ้ย่างรวดเร็วอยู่เสมอ 

เช่นเดียวกบั Becker (2006) แสดงใหเ้ห็นว่าการลงทุนในการพฒันาทุนมนุษยเ์ป็นการลงทุน

ทรพัยท่ี์สาํคญัท่ีสุด โดยเป็นการลงทุนในตวับุคคล จากการไดร้บัการฝึกฝน การเรียนรูจ้าก

ทักษะการทาํงาน การเพิ่มประสบการณ์ เป็นการสะสมศักยภาพทุนมนุษยใ์นบุคคลซึ่งจะ

นําไปสู่การเพิ่มคุณค่าของผลผลิต และงานวิจัยของ Craciun (2015) พบว่าการพัฒนา

ทรพัยากรมนุษยท่ี์ใหค้วามสาํคญักับการบูรณาการความรูห้ลากหลายสาขา เช่น ในธุรกิจ

ซอฟต์แวรค์วรมีการบูรณาการความรูท้ั้งด้านการพัฒนาซอฟต์แวร ์การบริหารจัดการ 

การตลาด และการวิจัยผลิตภัณฑ ์จึงจะสามารถดาํเนินการไดอ้ย่างมีประสิทธิผลมากขึน้ 

แสดงใหเ้ห็นว่าทรพัยากรบุคคลขององคก์รมีความสามารถในการเรียนรูแ้บบไม่หยดุน่ิง และ
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สามารถบูรณาการและประสานการทาํงานรว่มกับงานอ่ืน เป็นลกัษณะขององคก์รท่ีสามารถ

พฒันาความสามารถเชิงพลวตัใหเ้กิดขึน้ได ้ 

นอกจากนี ้ผลการวิจยัพบว่าทนุทางปัญญามีนํา้หนกัความสาํคญัมากท่ีสดุ รองลงมา

เป็นทุนทางสงัคมหรือเครือข่ายความสมัพนัธ ์และทนุทางอารมณ ์ตามลาํดบั แสดงใหเ้ห็นว่า

องคป์ระกอบทนุมนษุยใ์นดา้นทนุสงัคมมีความสาํคญัเชน่กนั โดยเป็นการสรา้งความผกูพนักบั

องคก์ร เพ่ือท่ีจะนาํความรูค้วามสามารถท่ีพฒันานัน้ออกมาใชใ้หเ้กิดประโยชนก์บัองคก์รอยา่ง

เต็มท่ี ดว้ยการสรา้งเครือข่ายความสมัพนัธจ์ากการส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม การเปิดโอกาส

ใหบุ้คลากรมีส่วนรว่มในการแสดงความคิดเห็น และสามารถเช่ือมโยงบุคลากรเป็นเครือข่าย

บนพืน้ฐานความเช่ือถือและความไวว้างใจ ทาํใหเ้กิดบรรยากาศการเรียนรู ้เกิดกระตือรือรน้ 

และการมุ่งไปขา้งหนา้ใหบ้รรลุเป้าหมาย (Photis, 2006) รวมทัง้ ทุนทางอารมณ์หรือความ

ฉลาดทางอารมณใ์นการปฏิบตัิงานทัง้หลาย นอกเหนือจากความรู ้ทกัษะ และทศันคติแลว้ 

การควบคมุอารมณจ์ะชว่ยใหบ้คุลากรสามารถรบัรูเ้ร่ืองราวตา่งๆท่ีตรงขา้มกบัความคดิของตน

ไดม้ากขึน้ และเสริมสรา้งความสัมพันธ์ใหต้่อเน่ืองและขยายขอบเขตออกไปไดใ้นลักษณะ

สง่เสรมิซึ่งกนัและกนั เม่ือนาํแนวคิดทนุมนษุยท่ี์ใหค้วามสาํคญักบัเครือขา่ยความสมัพนัธท์าง

สงัคมและการควบคมุอารมณ์เป็นการเพิ่มเติมขึน้ไปจากความรูค้วามสามารถท่ีเป็นทุนทาง

ปัญญาจะเป็นการพฒันาทนุมนษุยใ์หมี้ความสามารถสงูขึน้ (นิสดารก ์เวชยานนท,์ 2554) 

5. ศกัยภาพทุนมนุษยส์่งอิทธิพลทางออ้มต่อความสามารถการแข่งขนั สอดคลอ้งกับ

งานวิจยัของ Craciun (2015) พบว่าการพฒันาทนุมนษุยใ์นธุรกิจ IT มีความสาํคญัท่ีจะตอ้งมี

การเรียนรูใ้หท้นักบัการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี รวมทัง้การสะสมทกัษะและประสบการณ์

อย่างต่อเน่ืองมาเป็นเวลานาน จนทาํใหเ้กิดความรูท่ี้เป็นความสามารถหลกัขององคก์ร แต่

ผลลพัธข์องการพฒันาทุนมนษุยท่ี์ไดไ้ม่ไดมี้ความสมัพนัธท์างตรงตอ่ความไดเ้ปรียบทางการ

แข่งขนั ท่ีประเมินจากผลการดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ อาจเน่ืองมาจากในงานท่ีเป็นหนา้ท่ี

หลักท่ีสาํคัญของธุรกิจซอฟตแ์วรคื์อ การดาํเนินการพัฒนาระบบงานให้สาํเร็จตามแผน

โครงการและการเขียนโปรแกรม (programming) ผูท่ี้เป็นนกัเขียนโปรแกรมท่ีมีความสามารถ

สูงได้แก่ผู้ท่ีสามารถเขียนโปรแกรมคําสั่ งให้ระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และมีขอ้ผิดพลาดในประมวลผลนอ้ย ความสามารถนีเ้ป็นความสามารถเฉพาะ

บุคคลท่ีสะสมมาจากทกัษะประสบการณม์าเป็นเวลานาน จนกลายเป็นความรูฝั้งลึก (Tacit 

knowledge) ในตัวบุคคล ถือเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า ซึ่งคู่แข่งขันก็อาจมีบุคคลากรท่ีมี

ความสามารถนีด้ว้ย แต่ความสามารถนีไ้ม่ไดมี้ผลโดยตรงต่อความสามารถในการแข่งขนัท่ี
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เกิดจากการผลดําเนินงาน อย่างไรก็ตาม การพัฒ นาทุนมนุษย์ด้านทักษะ  ความ รู ้

ความสามารถ และทัศนคติของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งการบาํรุงรักษาบุคลากรมี

ความสาํคญัตอ่ผลการดาํเนินงาน เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งความคุม้คา่และใหผ้ลตอบแทนท่ีสงู เป็นการ

เพิ่มความสามารถทางการแขง่ขนั และสรา้งศกัยภาพในการรบัมือตอ่การเปล่ียนแปลงตา่งๆได้

อย่ างมี ประสิท ธิภ าพ  (Chatterji & Patro, 2014; Chidi & Shadare, 2011; Chien &Tsai, 

2012; Wilden & Gudergan, 2015) เช่นเดียวกับการศึกษาของ สุดใจ ผ่องแผ้ว และนุจรี      

ภาคาสัตย ์(2559) พบว่า ทุนทางปัญญามีความสมัพนัธเ์ชิงบวกต่อความสามารถทางการ

แข่งขัน เน่ืองจากองคป์ระกอบของความสามารถทางการแข่งขันสําหรับผู้ประกอบการ

จาํเป็นตอ้งอาศัยกลไกของพืน้ฐานของความรูท่ี้มีอยู่ในตวัของบุคลากรท่ีตอ้งหาวิธีในการ

บริหารจดัการใหเ้กิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ นอกจากนี ้จากผลการวิจยัเชิงคณุภาพชีใ้หเ้ห็นว่า

ประเทศไทยยงัขาดแคลนแรงงานทางดา้นซอฟตแ์วรท่ี์มีฝีมือ  และยังตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญ

ดา้นซอฟตแ์วรจ์ากตา่งประเทศ ประกอบกับธุรกิจส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดย่อม จึงทาํใหเ้กิด

ตน้ทนุสงู และไมส่ามารถลงทนุทัง้ดา้นแรงงาน การเรียนรู ้และนวตักรรมเทคโนโลยีไดเ้พียงพอ 

ทาํใหก้ารผลิตซอฟตแ์วรย์งัมีคณุภาพไมดี่พอ หรือสรา้งความแตกตา่งท่ีเหนือคูแ่ขง่ได ้

6. ความสามารถเชิงพลวตัส่งอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่ความสามารถในการแข่งขนั 

สอดคลอ้งกับงานวิจยัของนกัวิจยัหลายท่าน (Cepeda & Vera, 2007; Chien & Tsai, 2012; 

Cui & Jiao, 2 0 1 1 ; Eisenhardt & Martin, 2000; Griffith et al., 2006; Li & Liu, 2014; 

Menguc & Auh, 2006; Parida & Pemartin, 2008; Prunea, 2014; Schilke, 2014; Teece, 

2007; Tuan & Yoshi, 2010 ; Wang, 2007; Wu, 2010)  งาน วิจัย ข อ ง  Protogerou et al. 

(2011) แสดงให้เห็นว่าเม่ือองคก์รสรา้งความสามารถท่ีจะตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง

ภายนอกไดอ้ย่างรวดเร็วอยู่เสมอ ส่งผลทาํใหค้วามสามารถทางดา้นเทคโนโลยี  การพัฒนา

ผลิตภัณฑใ์หม่  กระบวนการทาํงาน และการตอบสนองต่อความตอ้งการทางการตลาดได้

อย่างรวดเร็วเพิ่มสูงขึน้ อนัเน่ืองมาจากการท่ีองคก์รตอ้งแสวงหาความรูแ้ละความสามารถ

เพิ่มขึน้ ดงันัน้ความสามารถท่ีเพิ่มขึน้มาจึงเป็นผลลพัธจ์ากการสรา้งความสามารถเชิงพลวตั

ขององคก์ร รวมทัง้ Eisenhardt and Martin (2000) แนะนาํว่าความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั

ขึน้อยู่กบัการใชค้วามสามารถเชิงพลวตัในการสรา้งสมรรถนะขององคก์รใหมี้ลกัษณะเฉพาะ 

เช่น การวิเคราะหขี์ดความสามารถของคู่แข่ง การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ และความ

รวดเร็วในการตอบสนองความตอ้งการใหม่ๆของลูกคา้ นอกจากนี ้Chien and Tsai (2012) 

พบว่าความสามารถเชิงพลวตัจากการใชท้รพัยากรขององคก์รจะมีอิทธิพลทางบวกตอ่ผลการ
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ดาํเนินงาน ดงันัน้องคก์รตอ้งการความสามารถเชิงพลวตัเพ่ือพฒันาและปรบัปรุงทรพัยากร

และความ สาม ารถขององค์กรให้ม ากขึ ้น   รวม ทั้ง  Wang (2007)  พ บ ว่าองค์กร ท่ี มี

ความสามารถดา้นนวตักรรมมากขึน้เท่าใดก็จะส่งผลใหค้วามสามารถเชิงพลวตัเพิ่มขึน้ตาม

ดว้ย และการพฒันาความสามารถเชิงพลวตันาํองคก์รไปสูผ่ลการดาํเนินงานท่ีดีกวา่  

นอกจากนี้ Daniel and Wilson (2003) ทาํการศึกษาเพ่ือให้รูว้่าความสามารถเชิง

พลวตัมีความจาํเป็นต่อการทาํ E-business โดยศึกษาจากบริษัทในสหราชอาณาจกัร พบว่า

ทรพัยากรท่ีมีในองคก์รไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวท่ีทาํใหอ้งคก์รสามารถดาํรงอยู่ได ้แต่องคก์รจะดาํรง

อยู่ไดต้อ้งมีการพัฒนาความสามารถอยู่เสมอ เช่นเดียวกับ Wu (2010) พบว่าเทคโนโลยีของ

องคก์รสามารถท่ีจะแปลงทรพัยากรท่ีมีใหเ้กิดประโยชนไ์ดโ้ดยผ่านความสามารถทางพลวตั 

และความสามารถในการแข่งขัน และพบว่าข้อมูลทางเทคโนโลยีสามารถประเมินผลได้

โดยตรง โดยทดสอบจากความรวดเร็วดา้นนวตักรรม   ความรวดเร็วในการตอบสนองตลาด 

ประสิทธิภาพการผลิตและความยืดหยุ่นในการผลิตของบริษัท  นอกจากนี้ Parida and 

Pemartin (2008) ศึกษาความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ICT ขนาดเล็ก ในสวีเดน

พบว่าความสามารถเชิงพลวัตมีผลกระทบต่อกลยุทธ์และการดาํเนินงานของบริษัท  และ

การศกึษาของธีรศกัดิ ์กญัจนพงศ ์(2554) ผลการวิจยัชีว้่า สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอย่าง

เป็นพลวตัมีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบักลยทุธก์ารสรา้งความแตกตา่ง ในขณะท่ีสภาพแวดลอ้ม

ท่ีเนน้การแข่งขนัมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับกลยุทธก์ารเป็นผูน้าํดา้นตน้ทุนตํ่า ทัง้นีส้าํหรบั

ความสัมพันธร์ะหว่างกลยุทธด์า้นการแข่งขัน และการรบันวตักรรมดา้นเทคโนโลยีเขา้มาสู่

องคก์ร  

นอกจากนี ้จากผลการวิจยัยงัพบว่าความสามารถเชิงพลวตัในดา้นความสามารถใน

การครอบครองมีนํา้หนกัความสาํคญัมากท่ีสดุ รองลงมาคือความสามารถในการยกระดบัการ

ทาํงาน  ความสามารถในการเรียนรูแ้บบไม่หยุดน่ิง และความสามารถในการประสานการ

ทาํงานรว่มกนั ตามลาํดบั แสดงใหเ้ห็นว่าการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนของธุรกิจซอฟตแ์วรไ์ทย 

จะต้องให้ความสําคัญกับการสรา้งความสามารถในการครอบครอง โดยมีการสํารวจ

สภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร วิเคราะหขี์ดความสามารถการแข่งขัน และ

ความเคล่ือนไหวของคู่แข่ง เพ่ือแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ มีกลยุทธก์ารเขา้สู่ตลาดใหม่ได้

อย่างรวดเร็ว และนาํไปปฏิบตัิไดจ้ริงในการเขา้ไปลงทุนประกอบธุรกิจในอาเซียน เน่ืองจาก

การดาํเนินงานขององคก์รในอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรอ์ยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลง

ทางเทคโนโลยีตลอดเวลา การปรบัตวัไดอ้ย่างรวดเร็วในสภาพแวดลอ้มใหม่จะเป็นการสรา้ง
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ความไดเ้ปรียบทางการแขง่ขนั เน่ืองจากธุรกิจตอ้งติดตามและวิเคราะหส์ภาวะภายนอกบรษัิท 

ทัง้จากลกูคา้ คู่แข่ง เทคโนโลยี และยังตอ้งบริหารจดัการทรพัยากรภายในธุรกิจ เพ่ือทาํการ

ตอบสนองได้อย่างทันท่วงที (Zhou & Li, 2010) นอกจากนี้ จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพ

ชีใ้ห้เห็นว่าประเทศไทยยังมีปัญหาการขาดแคลนเคร่ืองมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ

นวตักรรมใหม่ รวมทัง้แรงงานท่ีมีฝีมือ และขอ้มูลเก่ียวกับความตอ้งการซอฟตแ์วรข์องกลุ่ม

ประเทศอาเซียน ซึ่งศกัยภาพเหล่านีจ้ะเป็นปัจจยัพืน้ฐานในการสรา้งความสามารถในการ

แขง่ขนัใหก้บัธุรกิจ และสามารถปรบัตวัไดท้นัตอ่การเปล่ียนแปลง 

 

5.4 ข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการศึกษามีขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจัยไปใช ้และขอ้เสนะแนะในการ

วิจยัครัง้ตอ่ไป ดงันี ้

5.4.1 ข้อเสนอแนะในการนาํผลการวิจัยไปใช้ 

การจัดทาํข้อเสนอแนะแนวการเสริมสรา้งความสามารถในการแข่งขันของ

สถานประกอบการในอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย มีดงันี ้

1. ข้อเสนอแนะการเสริมสร้างศักยภาพด้านทุนมนุษย ์มีแนวทางสาํหรบั

สถานประกอบการธุรกิจซอฟตแ์วร ์ดงันี ้

1.1 ควรมุ่งเน้นการพัฒ นาบุคลากรด้วยแนวคิดทุนมนุษย์ เพ่ือให้

บุคลากรมีศักยภาพทุนมนุษย์ 3 ด้านคือ (1) ทุนทางปัญญา หรือความสามารถในการ

พัฒ นาการเรียนรู้ การพัฒ นาทักษะ และการพัฒ นาทัศนคติ  (2) ทุนทางสังคม หรือ

ความสามารถในการสรา้งเครือข่ายความสมัพนัธใ์นระดบับุคคลและองคก์ร และ (3) ทนุทาง

อารมณ ์หรือความสามารถในการประยกุตใ์ชค้วามรู ้สติปัญญา และความเฉลียวฉลาด ทัง้นี ้

เพ่ือใหบ้คุลากรสามารถปรบัตวัหรือตอบสนองตอ่สภาวะการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม

ภายนอกองคก์รท่ีมีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาและรวดเรว็  

1.2 ควรมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ หรือทักษะ

แรงงานในระดบัมืออาชีพท่ีสามารถนาํมาใชง้านไดจ้รงิตรงกบัความตอ้งการของตลาด  

1.3 ส่งเสรมิใหบ้คุลากรเกิดความผกูพนัต่อองคก์าร เพ่ือรกัษาทนุมนุษย์

ท่ีมีศกัยภาพใหอ้ยู่กับองคก์าร และการส่งเสริมใหเ้กิดบรรยากาศในการทาํงานท่ีเหมาะสม 
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เพ่ือใหเ้กิดความคุม้คา่ในการลงทนุในการพฒันาทนุมนษุย ์ทัง้งบประมาณและเวลาท่ีองคก์าร

ไดล้งทนุไป 

1.4 ควรเนน้การใหค้วามสาํคญักบัการสรา้งวฒันธรรมการเชิดชพูนกังาน

ท่ีมีความคดิสรา้งสรรคใ์หเ้กิดขึน้ภายในองคก์ร เพ่ือเป็นแรงกระตุน้ใหก้บัพนกังานคนอ่ืนๆ 

1.5 สนบัสนนุใหพ้นกังานมีความรูเ้รื่องภาษาในการตดิตอ่ส่ือสารระหวา่ง

ประเทศในอาเซียน ทัง้ภาษาองักฤษซึ่งเป็นภาษาทาํงานของอาเซียน และภาษาประจาํชาติ

ของประเทศตา่งๆ ในประชาคมอาเซียน เพ่ือใชใ้นการส่ือสารระหวา่งกนัในการทาํงานรว่มกนั  

1.6 ประสานความร่วมมือไปยังสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

เพ่ือใหบุ้คลากรของอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ดเ้ขา้ไปแลกเปล่ียนและใหข้อ้มูลความตอ้งการ

แรงงานของตลาดซอฟตแ์วรไ์ทย สถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาจะไดน้าํไปเป็นแนวทางใน

การกาํหนดหลกัสตูรการเรียนการสอนท่ีสามารถผลิตแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของตลาดแรงงานซอฟตแ์วรไ์ทยในประชาคมอาเซียน 

2. ข้อเสนอแนะการเสริมสร้างศักยภาพด้านความสามารถเชิงพลวัต มี

แนวทางสาํหรบัสถานประกอบการธุรกิจซอฟตแ์วร ์ดงันี ้

2.1 มี การพัฒ น าองค์กรการท่ี มี ความ ส าม ารถเชิ งพ ลวัต  หม ายถึง

ความสามารถในการครอบครอง ความสามารถในการเรียนรูแ้บบไม่หยดุน่ิง ความสามารถใน

การประสานการทาํงานร่วมกัน และความสามารถในการยกระดับการทาํงาน ทัง้นีเ้พ่ือให้

องคก์รสามารถปรบัตวั หรือตอบสนองตอ่สภาวะการเปล่ียนแปลงภายนอกอยูต่ลอดเวลาและ

รวดเรว็ ในการดาํเนินธุรกิจซอฟตแ์วรใ์นประชาคมอาเซียน 

2.2 พัฒนาความสามารถในการครอบครอง องคก์รมีความรวดเร็วในการ

ตอบสนองความต้องการใหม่ๆของลูกค้า มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานได้ทันต่อ

เทคโนโลยีท่ีมีการพฒันาอย่างรวดเร็ว มีการสรา้งกลยุทธก์ารเขา้สู่ตลาดใหม่ไดอ้ย่างรวดเร็ว 

และนําไปปฏิบัติได้จริง  มีวิเคราะห์ขีดความสามารถและความเคล่ือนไหวของคู่แข่งอยู่

ตลอดเวลา และมีการสาํรวจสภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร เพ่ือแสวงหาโอกาส

ทางธุรกิจใหม ่  

2.3 พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้แบบไม่หยุดน่ิง องค์กรมีกลไก

สนบัสนนุใหบ้คุลากรเกิดความคิดสรา้งสรรค ์พยายามคน้ควา้ และปรบัปรุงการทาํงาน และมี

การนาํประสบการณแ์ละความเช่ียวชาญท่ีมีอยู่มาพฒันาใหเ้กิดองคค์วามรูใ้หม่ โดยท่ีองคก์ร

ให้การสนับสนุนและอาํนวยความสะดวกในการสรา้งความรู ้แบ่งปันความรู ้และการใช้
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ประโยชนจ์ากความรู ้เช่น การจดัทาํระบบการจดัการความรู ้(knowledge management) ให้

เกิดขึน้ภายในองคก์ร เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาความรูข้องบคุลากรและการสรา้งองคก์ร

แห่งการเรียนรู ้โดยใชบ้คุคลหลกั (key performance) ท่ีมีอิทธิพลตอ่สถานประกอบการแตล่ะ

แหง่ 

2.4 พัฒนาความสามารถในการประสานการทํางานร่วมกัน องค์กรให้

ความสาํคญักบัการทาํงานเป็นทีม และมีการสรา้งกระบวนการทาํงานรว่มกนัอย่างเป็นระบบ 

มีการสรา้งบรรยากาศท่ีดี มีการกระตุน้ใหบุ้คลากรมีความเต็มใจในการทาํงานร่วมกัน การ

ผสมผสานระหว่างความเช่ียวชาญในการทาํงานของบุคลากรและกระบวนการทาํงาน และ

การสง่เสรมิทกัษะของบคุลากรก็ควรท่ีจะสง่เสรมิเป็นทีมงานแทนการสง่เสรมิเป็นรายบคุคล 

2.5 พัฒนาความสามารถในการยกระดบัการทาํงานหรือการทาํงานแบบ

บูรณาการ องคก์รนาํศักยภาพเฉพาะของแต่ละหน่วยงานมาสรา้งคุณค่าให้กับงานตาม

เปา้หมายของหน่วยงาน และสอดคลอ้งกบัเปา้หมายขององคก์ร โดยมีการประสานการทาํงาน

รว่มกนัในรูปแบบท่ีหลากหลาย มีการประยกุตใ์ชข้อ้มลูภายในและภายนอกอยา่งเป็นรูปธรรม 

และการใช้ระบบการบริหารงานแบบหมุนเวียนงาน (rotate) เพ่ือให้พนักงานได้ทํางานท่ี

หลากหลาย เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูเ้ก่ียวกบัแนวทางการทาํงาน และศกึษาปัญหาท่ีเกิดขึน้

จากแผนกอ่ืนๆ เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรูใ้นระยะยาวเก่ียวกบัการบรหิารจดัการองคก์รท่ีมีคณุภาพ 

3. ข้อเสนอแนะการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน  มีแนวทางสาํหรบั

สถานประกอบการธุรกิจซอฟตแ์วร ์ดงันี ้

3.1 พฒันาความสามารถในการแข่งขนั ท่ีประกอบดว้ยความสามารถในการ

แข่งขนัดา้นการสรา้งความแตกตา่ง ดา้นการเป็นผูน้าํดา้นตน้ทนุตํ่า และดา้นการมีนวตักรรม

เทคโนโลยีและการจัดการ โดยกาํหนดเป็นเป้าหมายและกลยุทธเ์ชิงการแข่งขนัขององคก์ร 

เพ่ือใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการแขง่ขนัเหนือคูแ่ขง่ขนัในประชาคมอาเซียน  

3.2 พฒันาความสามารถในการแข่งขนัดา้นการสรา้งความแตกตา่ง ดว้ยการ

นาํเสนอนวตักรรมใหม่ของผลิตภัณฑแ์ละบริการท่ีแตกต่างจากคู่แข่งขันในอาเซียน รวมทัง้

ความแตกตา่งในกระบวนของธุรกิจ เพ่ือใหล้กูคา้รบัรูค้วามแตกตา่งท่ีเดน่ชดัเหนือคูแ่ข่งขนัใน

อาเซียน  

3.3 ควรพัฒนาความสามารถในการแข่งขันด้านการเป็นผู้น ําต้นทุนตํ่า 

สามารถบริหารจดัการตน้ทุนดว้ยการนาํเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใชเ้พ่ือลดตน้ทุน มีแนวทาง
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ปฏิบตัิในการใชท้รพัยากรอยา่งมีประสิทธิภาพสงูสดุ และสามารถกาํหนดราคาผลิตภณัฑแ์ละ

บรกิารในระดบัท่ีลกูคา้ยอมรบัได ้

3.4 พฒันาความสามารถในการแข่งขนัดา้นการมีนวตักรรมเทคโนโลยีและ

การจดัการ เพ่ือใหส้ามารถนาํเสนอนวตักรรมของผลิตภณัฑแ์ละบรกิารท่ีลกูคา้พงึพอใจเหนือ

คูแ่ข่งขนั และสามารถปรบักระบวนการใหบ้ริการท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของลกูคา้ ดว้ย

การใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และพัฒนาบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและ

ประสบการณใ์นนวตักรรมใหม่ๆ เหนือคูแ่ขง่ขนั 

4. ข้อเสนอแนะการเสริมสร้างศักยภาพด้านนโยบายจากหน่วยงาน

ภาครัฐ มีแนวทางสาํหรบัหนว่ยงานภาครฐัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันี ้

4.1 เสริมสรา้งศกัยภาพทุนมนษุยใ์หเ้กิดขึน้กบัสถานประกอบการซอฟตแ์วร ์

อาจจะมีการกาํหนดมาตรฐานบุคลากรทางด้านซอฟตแ์วร ์และการพัฒนาคุณภาพของ

ซอฟตแ์วรไ์ทยในแต่ละระดับให้มีความชัดเจน เพ่ือเป็นการเสริมสรา้งวฒันธรรมคุณภาพ 

ความคิดสรา้งสรรค ์ภาพลักษณ์ และความเช่ือถือได ้ใหเ้กิดขึน้กับธุรกิจซอฟตแ์วรไ์ทยใน

ประชาคมอาเซียน 

4.2 เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันเชิงพลวัตแก่ผู้ประกอบการและ

บุคลากรดา้นซอฟตแ์วร ์เช่น การพัฒนาผูบ้รหิารระดบัสูงของสถานประกอบการใหมี้ความรู้

และทักษะทางดา้นการบริหารจัดการเชิงกลยุทธผ์่านรูปแบบการฝึกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพ 

การจดัตัง้หน่วยงานท่ีประกอบดว้ยบคุคลจากหลายอาชีพคอยใหค้วามช่วยเหลือ (incubator) 

แก่ผูป้ระกอบการ การสรา้งเครือข่ายการกระจายความรูแ้ละนวตักรรมผ่านบทเรียนออนไลน ์

การสรา้งแหล่งขอ้มลูเพ่ือใหส้ถานประกอบการแตล่ะแห่งไดใ้ชเ้ป็นแหล่งคน้ควา้เพ่ือการเรียนรู ้

และเป็นศนูยก์ลางของการแลกเปล่ียนขอ้มลูขา่วสารดา้นวิชาการระหวา่งสถานประกอบการ 

4.3 สนบัสนนุเครือข่ายความรว่มมือระหว่างธุรกิจซอฟตแ์วรแ์ละหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง ตลอดจนการเช่ือมโยงกบักลุ่มธุรกิจซอฟตแ์วรใ์นตา่งประเทศ เพ่ือสรา้งการเช่ือมโยง

เป็นหว่งโซค่ณุคา่ (value chain) ใหเ้กิดขึน้ในอตุสาหกรรมซอฟตแ์วร ์และผลกัดนัใหธุ้รกิจใหมี้

ศกัยภาพในการแขง่ขนั  

4.4 สนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนา

ศกัยภาพการเรียนรูแ้ก่สถานประกอบการซอฟตแ์วร ์เช่น การใหส้ถานประกอบเขา้ไปมีส่วน

รว่มในการปรบัปรุงหลกัสตูรทางดา้นซอฟตแ์วรใ์หต้รงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน และ

การเข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน  การให้ทุนสนับสนุนสถาบันการศึกษาทาํวิจัย
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เก่ียวกับนวัตกรรมทางด้านซอฟตแ์วรเ์พ่ือให้สถานประกอบการนําไปใช้ประโยชน์ จัดให้

สถาบนัการศึกษาเป็นผูจ้ัดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพใหก้ับสถานประกอบการ การ

ประสานความรว่มมือกบัสถาบนัการศกึษาและธุรกิจเอกชนท่ีประสบความสาํเรจ็ในซอฟตแ์วร ์

ซึ่งเป็นศนูยร์วมของผูเ้ช่ียวชาญใหมี้บทบาทในฐานะผูถ่้ายทอดองคค์วามรู ้และการจดัสมัมนา

ทางวิชาการ เป็นตน้  

4.5 เสริมสรา้งสภาพแวดลอ้มและกฎระเบียบท่ีเอือ้อาํนวยต่อการทาํการคา้

ของธุรกิจซอฟตแ์วรใ์นอาเซียน เช่น การปรบัปรุงกฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา

โครงสรา้งพืน้ฐานสารสนเทศ การปรบัปรุงกฎระเบียบท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การคา้ในอาเซียน การ

ปรับปรุงกฎหมายด้านการพาณิชย์กับประเทศในอาเซียนให้มีความสอดคล้องกัน  การ

ปรบัปรุงกฎระเบียบทางการเงินเพ่ือใหลู้กคา้เกิดความไวว้างใจและปลอดภัย การปรบัปรุง

ภาษีส่งผลกระทบต่อตน้ทุนการคา้ของธุรกิจ การเพิ่มการคุม้ครองทรพัยส์ินทางปัญญา และ

กระตุน้การสง่ออกสินคา้ซอฟตแ์วรไ์ทยอย่างเป็นรูปธรรม เป็นตน้ 

 5.4.2 ข้อเสนะแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 

ขอ้เสนะแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป มีดงันี ้

1. ควรทาํการศกึษาถึงอิทธิพลของปัจจยัทางดา้นอ่ืนๆ เช่น ปัจจยัดา้นสงัคม

วัฒนธรรม ขอ้บังคบัและกฏหมาย ภาวะผูน้าํ และการประสานความร่วมมือ โดยเฉพาะท่ี

ส่งผลตอ่ความสามารถในการแข่งขนัในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน เพ่ือท่ีจะไดข้อ้สารสนเทศ

วา่ปัจจยัดา้นใดท่ีเป็นปัจจยัสาํคญัหลกัตอ่ประเดน็ดงักลา่ว  

2. ควรท่ีจะทาํการเปรียบเทียบแบบจาํลองท่ีพัฒนาขึน้มาว่าตัวแปรเชิง

สาเหตุท่ีมีอยู่ในแบบจาํลองสามารถท่ีจะอธิบายถึงความสามารถในการแข่งขัน ในสถาน

ประกอบการธุรกิจ Startup แตกตา่งหรือเหมือนกนัอยา่งไรบา้ง 

3. ควรดาํเนินการวิจยัในกลุ่มลกูคา้ เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีตดัสินใจเลือกซือ้

ซอฟตแ์วรไ์ทย เพ่ือเป็นการตรวจสอบถึงปัจจัยด้านลูกคา้ท่ีส่งผลต่อความสามารถในการ

แขง่ขนัใหช้ดัเจนมากย่ิงขึน้ 
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