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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของศักยภาพทุนมนุษย์ ความสามารถเชิง
พลวั ต และความสามารถทางการแข่ง ขัน ของผู้ ป ระกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์ แวร์ไ ทย และเพื่ อจั ด ท า
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพทุน มนุษย์ และความสามารถเชิง พลวัต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การวิจัยครั้งนี้ใช้ทั้งแนวทางวิจัยเชิงปริมาณและแนวทางเชิง
คุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณคือผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศไทย
จานวน 300 ราย โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และการ
วิ เคราะห์ ข้อมู ล ด้ ว ยการวิ เคราะห์ ส มการโครงสร้ า ง ส่ ว นการวิ จั ย เชิ ง คุณ ภาพได้ ท าการสั มภาษณ์ เชิ งลึ กกั บ
ผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย จานวน 8 ราย รวมทั้งการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ จานวน 7 ราย และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิ จั ย พบว่ า การพั ฒ นาแบบจ าลองความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ข องศั ก ยภาพทุ น มนุ ษ ย์ และ
ความสามารถเชิงพลวัตของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
อยู่ในเกณฑ์ที่ ยอมรับได้ (2=19.13, df=15, Relative 2=1.28, p-value=0.208, RMSEA=0.03,
SRMR=0.013, CN=466.576, GFI=0.987, AGFI=0.954) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ศักยภาพทุนมนุษย์ส่ง
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความสามารถเชิงพลวัต และส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อความสามารถการแข่งขัน รวมทั้ง
ความสามารถเชิงพลวัตส่งอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความสามารถการแข่งขัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01
โดยตั ว แปรทั้ ง หมดร่ว มกัน ท านายผลความสามารถในการแข่ง ขัน ของสถานประกอบการ ได้ ร้อยละ 68.4
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นอกจากนี้ การจัดทาแนวทางเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ของธุรกิจซอฟต์แวร์มีข้อเสนอแนะให้สถาน
ประกอบการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ในด้านทุนทางปัญญา ความสามารถเชิงพลวัตในด้านการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือและห่วงโซ่คุณค่า และความสามารถในการแข่งขัน ในด้านการสร้างความแตกต่างและการ
พัฒนานวัตกรรมใหม่ในผลิตภัณฑ์และกระบวนการ รวมทั้งควรได้การสนับสนุนเพื่อยกระดับความสามารถเหนือคู่
แข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
คาสาคัญ : ทุนมนุษย์, ความสามารถเชิงพลวัต, ความสามารถในการแข่งขัน, อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์, ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
Abstract

The objectives of this research were to study the causal relationship of human
capital potential, dynamic capability and competitiveness capability of Enterprises in Thai
software industries for enhancing competitiveness capability and to develop the suggestions to
strengthen human capital potential, dynamic capability and competitiveness capability of
Enterprises in Thai software industries for enhancing competitiveness capability in the ASEAN
economic community. This research was conducted with the quantitative and qualitative
research. For the quantitative research, 300 enterprises in the software industry was employed
by stratified random sampling. A questionnaire was used to collect data and a structural
equation model analysis was applied for the data analysis. However, for the qualitative
research, in-depth interviewing of 8 entrepreneurs and focus group discussion of 7 experts
were adopted and content analysis was used for the data analysis.
The research results found that the causal relationship model of human capital
potential, dynamic capability and competitiveness capability of enterprises in Thai software
industries for enhancing competitiveness capability was consistent with empirical data at the
acceptable level (χ2=54.366, p-value=0.0789, RMSEA=0.036, SRMR=0.0281, CN=291.221,
GFI=0.972 and AGFI=0.917). The results of hypothesis testing shown that human capital
potential had positive direct affected on dynamic capability and had indirect affected on
competitiveness capability. Moreover, dynamic capability had positive direct affected on
competitiveness capability and all variables predicted the competitiveness capability of
software enterprises at 68.4 percent with the significant level of 0.01. In addition, the
development of the competitive advantage of software enterprises has suggested that
software businesses should focus on the development of human capital potential in the field
of intellectual capital and dynamic capabilities of networking, collaboration, and the value
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chain. Moreover, software businesses should develop the ability to compete in differentiating
and new innovations in products and processes, and also be supported to enhance their
competency in the AEC.
Keywords: Human capital, Dynamic capability, Competitiveness capability, Software industry,
ASEAN Economic Community
บทนา

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ยังเจริญเติบโตได้และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้น
ทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ไทย ซึ่งรวมทั้งผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ กล่าวได้ว่า
ไทยเป็นผู้นาด้านผลิตและส่งออกในอาเซียน โดยเป็นฐานการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัทข้ามชาติชั้นนา
ในภู มิภ าค และมี บทบาทในการเพิ่ มมูล ค่า ให้อุตสาหกรรมต่ อเนื่ องอื่น ๆ ตลาดหลั กในการส่ งออกผลิต ภัณ ฑ์
ซอฟต์ แวร์ของไทยมีแนวโน้ มที่จะย้ายจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปมาที่ เอเชี ยมากขึ้น โดยเฉพาะจีน อินเดี ย
อาเซียน และตะวันออกกลาง (สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ , 2558) อย่างไรก็ตามจาก
รายงานเปรียบเทียบอันดับความยากง่ายในการเข้าไปประกอบธุรกิจของไทย เปรียบเทียบปี 2558–2559 ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิคของธนาคารโลก พบว่าภาพรวมของประเทศไทยมีอันดับที่ลดลง ซึ่งจะมีผล
ต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบการและนักลงทุนที่สนใจเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย และอาจจะมี
ผลต่อการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ลดลงอีกด้วย (สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2560)
ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทยจะมีอุปสรรค แต่ธุรกิจซอฟต์แวร์ไทยก็ยังสามารถ
เติบโตได้ เนื่องจากยังมีอุปสงค์ในตลาดสูง ปัญหาอุปสรรคในการเติบโตของซอฟต์แวร์ไทย เกิดจากการขาดแคลน
บุคลากรที่มีคุณภาพและศักยภาพเพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี ทาให้ไม่สามารถขยายการ
ผลิตได้มากเท่าที่ควร แม้ว่าตลาดยังมีความต้องการที่ ยังไม่ได้รับการตอบสนอง รวมทั้งการขาดแคลนแรงงาน
ซอฟต์แวร์ที่มีความรู้ความสามารถ ทาให้มีการแย่งตัวบุคลากรกันมากขึ้นและส่งผลให้ต้นทุนการผลิตในประเทศ
ไทยสูงขึ้น (สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ , 2559) นอกจากนี้ จากข้อมูลแผนแม่บทการ
พัฒนาอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555-2574 (สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2556) รายงานว่าอุตสาหกรรม
คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์มีปัญหาและอุปสรรคที่สาคัญคือ ขาดแคลนแรงงานในสายการพัฒนาระบบ ขาดการ
พัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย แรงงานมีอัตรา
การเข้าออกสูง ทาให้ขาดความเชี่ยวชาญและต้องมีค่าใช้จ่ายในการอบรมและฝึกฝนมากขึ้น เงินลงทุนไม่เพียงพอ
ขาดการทาตลาดเชิงรุกในต่างประเทศ ขาดการสร้างตราสินค้าของประเทศ และการผลักดันมาตรฐานการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ยังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร
การผลักดันอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยให้เจริญเติบโต และเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคและประชาคม
อาเซียน ถือได้ว่าเป็นกลไกหลักสาคัญยิ่งต่อยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ
และยั่งยืน รัฐบาลได้เล็งเห็นความสาคัญและได้บรรจุอยู่ในแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 โดยจัด
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ให้ มี ก ลไกลการพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ศั ก ยภาพและได้ ม าตรฐาน และการสนั บ สนุ น แหล่ ง เงิ น ทุ น ส าหรั บ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม นอกจากนี้ กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ .ศ.2554-2563 หรือ ICT 2020 (สานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2554) ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กาหนดนโยบายในการพัฒนาทุนมนุษย์ ให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับ
มาตรฐานสากล และกระตุ้นให้เกิดการเจริญเติบโต โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความคิดสร้างสรรค์ และ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กาหนดนโยบายยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ICT เพื่อสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ และการเปิดการค้าเสรีในอาเซียน ทั้งนี้ จะต้องให้ความสาคัญกับศักยภาพของผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อมที่มีการกระจายตัวอยู่ในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการพัฒนารากฐานที่สาคัญของ
อุตสาหกรรมให้สามารถก้าวไปสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
การสร้างบุคลากรที่มีความรูค้ วามเชี่ยวชาญเฉพาะทางซอฟต์แวร์ ถือเป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยให้ก้าวไปข้างหน้า ในยุคเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้ในปัจจุบันได้ก่อให้เกิดแนวคิด
ใหม่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่มองว่าคนเป็นสินทรัพย์ชนิดหนึ่ง และเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible)
ที่สามารถแปรสภาพให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่สามารถวัดคุณค่าออกมาได้ หรือที่เรียกว่า ทุนมนุษย์ (Human
capital) องค์กรธุรกิจต่างปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการที่พึ่งพาทุนมนุษย์มากขึ้น องค์กรใดที่มี
การลงทุนในทุนมนุษย์ที่เหมาะสมจะทาให้องค์กรนั้นสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
และก้าวสู่การเป็นผู้นาในอุตสาหกรรม (นิสดารก์ เวชยานนท์, 2559; Craciun, 2015; Crook et al., 2011;
Itzkoff, 2003) การพัฒนาทุนมนุษย์จึงถือว่าเป็นเรื่องสาคัญอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจาเป็นต้องมีการพัฒนาในทุกๆ
ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทุนทางปัญญา (Intellectual capital) ทุนทางสังคม (Social capital) และทุนทางอารมณ์
(Emotional capital) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับธุรกิจซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก ทุนทางปัญญาถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ มี
ความสาคัญ เพื่อที่จะทาให้ธุรกิจประสบความสาเร็จและสามารถอยู่รอดได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจที่รวดเร็วและไม่หยุดนิ่ง (Gratton & Ghoshal, 2003)
จากกระแสการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่มีลักษณะเชิงพลวัต
ธุรกิจต้องเฝ้าติดตามสภาพภายนอกองค์กรทั้งจากลูกค้า คู่แข่ง เทคโนโลยี และยังต้องบริหารจัดการทรัพยากร
ภายในเพื่ อ ท าการตอบสนองอย่ า งทั น ท่ ว งที ความเปลี่ ย นแปลงภายนอกองค์ก รที่ ส่ ง ผลให้ ท รั พ ยากรและ
ความสามารถที่องค์กรมีอยู่เดิมไม่สามารถที่จะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอีกต่อไป จึงเป็นเหตุให้แนวคิด
เรื่องความสามารถเชิงพลวัต (Dynamic capability) เข้ามาสนับสนุนช่องว่างดังกล่าว ธุรกิจจะต้องพัฒนา
ความสามารถเชิงพลวัตที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างรวดเร็วตลอดเวลา การพัฒนาความสามารถเชิง
พลวัตจึงถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนให้องค์กรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงความสามารถที่องค์กรมีอยู่เดิม ให้
สามารถตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และรักษาความสามารถในการแข่งขัน
ได้ต่อไป (Protogerou et al., 2011; Teece, 2014; Wilden & Gudergan, 2015) องค์กรที่มีความสามารถเชิง
พลวัตมาก ก็จะมีความสามารถในการแข่งขันมากตามไปด้วย (Wilden & Gudergan, 2015)
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นอกจากนี้ แนวโน้มการรวมประเทศต่างๆของโลกในบริบทใหม่ที่จะเกิดขึ้นนั้น ส่งผลให้ประเทศต่างๆ
มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมให้เหมาะสมกับกระแสการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น การพัฒนา
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ จึงจาเป็นต้องอาศัย ศักยภาพของทุนมนุษย์ ความรวดเร็ว ในการปรับตัว ภาพลักษณ์
กลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน รวมทั้งการสร้างความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์การลดช่องว่างทางภาษาและวัฒนธรรม เพื่อสร้างฐานการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันระดับนานาชาติได้ และรองรับการเปิดการค้าเสรีใน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC:ASEAN Economic Community) การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
จึงต้องมีศักยภาพของทุนมนุษย์ในองค์กร และความสามารถในการปรับตัวอย่างเป็นพลวัต ทั้งนี้เพื่อตอบสนอง
ต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี (Craciun, 2015; Crook et al., 2011;
Prunea; 2010; Ukenna, 2014)
การศึกษาในครั้งนี้ จะทาให้ทราบถึงสภาพการณ์และความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของศักยภาพทุนมนุษย์
ความสามารถเชิงพลวัต และความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ไทย รวมทั้ง
จะได้ ข้ อ เสนอแนะเป็ น แนวทางส่ ง เสริ ม การยกระดั บ ศั ก ยภาพทุ น มนุ ษ ย์ ความสามารถเชิ ง พลวั ต และ
ความสามารถในการแข่งขันให้แก่สถานประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ให้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็ง
และยั่งยืนในอนาคต เพื่อรองรับการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ข องศั ก ยภาพทุ น มนุ ษ ย์ ความสามารถเชิ ง พลวั ต และ
ความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
2. เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และความสามารถเชิง พลวัต ของ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
การทบทวนวรรณกรรม
การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษาและความสัมพันธ์ของตัวแปร เพื่อนามาสร้างเป็น
กรอบแนวคิดการวิจัยในครั้งนี้ สรุปพอสังเขปไว้ดังนี้
ศักยภาพทุนมนุษย์
ทุนมนุษย์ (Human capital) ตามแนวคิดของ Theodore W. Schultz (1981) เป็นความสามารถ
หลายอย่างที่อยู่ในตัวคน ทั้งที่ติดตัวมาแต่กาเนิด (Innate) หรือเกิดจากการสะสมเรียนรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ความจงรักภักดี ความพยายาม ความมุ่งมั่นสู่ความสาเร็จ จะเป็นตัวบ่งชี้ความสามารถที่มีคุณค่า ซึ่งคุณค่านี้จะ
เพิ่มขึ้นเมื่อมีการลงทุนที่เหมาะสม (Tracey, 2004) ต่อมาการศึกษาเกี่ยวกับทุนมนุษย์ ในความหมายใหม่ที่ส่งผล
กระทบอย่างกว้างขวางในวงการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทุนมนุษย์ตามแนวคิดใหม่ของ Lynda
Gratton และ Sumantra Ghoshal (2003) ได้ให้ความหมายของทุนมนุษย์ว่าประกอบด้วยส่วนผสม 3 ด้าน คือ
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ทุนทางปัญญา (Intellectual capital) ทุนทางสังคม (Social capital) และทุนทางอารมณ์ (Emotional
capital) โดยที่ทุนทางปัญญาประกอบด้วย ความรู้และความสามารถในการเรียนรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ทักษะ
ประสบการณ์ รวมทั้งความรู้ฝังลึกที่อยู่ในบุคคล (Tacit knowledge) ส่วนทุนทางสังคม (Social capital)
ประกอบด้วยเครือข่ายความสัมพันธ์ ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสที่จะนาไปสู่การสร้างคุณค่าในรูปแบบต่างๆ เช่น
ความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือ เป็นต้น และทุนทางอารมณ์ (Emotional capital) ประกอบด้วยคุณลักษณะ
ต่างๆเช่น การรับรู้ตนเอง (Self-awareness) ความมีศักดิ์ศรี (Integrity) และการมีความยืดหยุ่น (Resilience)
(นิสดารก์ เวชยานนท์, 2554) ทุนมนุษย์จึงเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันและการเติบโต
ของกิจการอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในทุนมนุษย์และการฝึกอบรมจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
สาหรับทุกธุรกิจ (อภิลักษณ์ ธรรมวิมุตติ และธีระวัฒน์ จันทึก, 2560) การพัฒนาบุคคลในองค์กรด้วยแนวคิดการ
พัฒนาทุนมนุษย์ก่อให้เกิดเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันและเป็นภูมิคุ้มกันผลกระทบทั้งหลายที่มาจากภายนอก
องค์กร (Crook et al., 2011; Itzkoff, 2003) การลงทุนในการพัฒนาทุนมนุษย์จะนาไปสู่การยกระดับ
ความสามารถหลักที่มุ่งเน้นการเพิ่มคุณค่าในทุนมนุษย์ให้ยั่งยืน
ความสามารถเชิงพลวัต
ความสามารถเชิงพลวัต (Dynamic capability) เป็นแนวคิดที่อธิบายความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากการปรับตัวให้รับกับการแข่งขันอย่างรุนแรงใน
ธุรกิจการค้า และการเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจแบบโลกาภิวัฒน์ (Eisenhardt & Martin, 2000; Teece,
2014) การพัฒนาความสามารถเชิงพลวัตจะนาองค์กรไปสู่ผลการดาเนินงานที่ดีกว่า องค์กรที่มีความสามารถเชิง
พลวัตมากจะมีการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันมากตามไปด้ วย(Wilden & Gudergan, 2015)
ความสามารถเชิงพลวัตจึงเป็น ความสามารถของธุรกิจที่จะอยู่รอดและประสบความสาเร็จในสภาพแวดล้อมที่
ซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา โดยมีปัจจัยที่สาคัญ 4 ปัจจัย ที่ประกอบเป็นความสามารถเชิง
พลวัตคือ ความสามารถในการครอบครอง ความสามารถในการเรียนรู้แบบไม่หยุดนิ่ง ความสามารถในการ
ประสานการทางานร่วมกัน และความสามารถในการยกระดับการทางาน แต่ละองค์กรจะมีทรัพยากรที่เป็น
ลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน (Teece, 2007) นอกจากนี้ Robert and Grover (2011) พบว่าความสามารถเชิง
พลวัตช่วยให้ง่ายต่อองค์กรในการสร้างผลการดาเนินงาน โดยความสามารถเชิงพลวัตมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ผลการดาเนินงาน เป็นไปในทางเดียวกับงานวิจัยของ Zott (2003) ยืนยันว่าความสามารถเชิงพลวัต ส่งผลต่อ
ความสาเร็จจากผลการดาเนินงานที่เหนือกว่า ดังนั้นการสร้างความสามารถเชิงพลวัตด้วยการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ของความสามารถหลัก (Competency) จะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานขององค์กรและการปรับตัวใน
สภาพการแข่งขันที่รุนแรงได้
ความสามารถในการแข่งขัน
ความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) เป็นแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การทาธุรกิจ อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการแข่งขันอย่างรุนแรงในโลกาภิวัตน์ที่เกิดขึ้น ทาให้
กลไกของตลาดนั้นซับซ้อนและมีความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมาก โดยจะส่งผลให้ความต้องการของ
ลู ก ค้ า เปลี่ ย นแปลงไป มี ค วามคาดหวั ง ในสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ มี ค วามใหม่ มี คุ ณ ค่ า และคุ ณ ภาพที่ สู ง ขึ้ น
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(Eisenhardt & Martin, 2000; Ukenna, 2010) ตามแนวคิดกลยุทธ์การแข่งขันของ Porter (1985) กล่าวไว้ว่า
ความสามารถในการแข่งขันเป็นสิ่งที่องค์กรสร้างตาแหน่งความได้เปรียบอยู่เหนือคู่แข่ง ความได้เปรียบเชิงแข่งขันที่
มี ความสั มพั นธ์ กับความส าเร็จในการด าเนิ นงานขององค์กรประกอบด้ วย 4 ด้ าน ได้ แก่ การสร้ า งความแตกต่ า ง
(Differentiation) การเป็นผู้นาด้านต้นทุน (Cost leadership) และนวัตกรรมเทคโนโลยีและกระบวนการ
(Innovative technology and process) ซึ่งจะทาให้เกิดการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ดังนั้นในการที่จะรักษาสถานะ
ความสามารถในการแข่งขันไว้ได้นั้น องค์กรจะต้องมีความชัดเจนในกลยุทธ์การรักษาฐานลูกค้าและการหาลูกค้า
เพิ่มเติม โดยองค์กรจะต้องทราบถึงจุดแข็งที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขันเหนือคู่แข่งขัน (Protogerou, et
al., 2011) สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ของ Eisenhardt and Martin (2000) ว่าความได้เปรียบทางการ
แข่งขันขึ้นอยู่กับการใช้ความสามารถเชิงพลวัตในการสร้างสมรรถนะขององค์กรให้มีลักษณะเฉพาะที่จะนาองค์กร
ไปสู่ความได้เปรียบ การพัฒนาความสามารถหลักของบุคลากรในองค์กรจะทาให้เห็นคุณค่าและนาความรู้มา
ประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน และสร้างโอกาสในผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยจะส่งผลต่อ
ความสามารถในการแข่งขันด้านการสร้างความแตกต่างและนวัตกรรมใหม่ (Chatterji & Patro, 2014; Wilden
& Gudergan, 2015) และงานวิจัยของ Chien และ Tsai (2012) ที่พบว่าความสามารถเชิงพลวัตจากการใช้
ทรัพยากรขององค์กรจะมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการดาเนินงานและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยนามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัย แสดงดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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จากกรอบแนวคิดการวิจัย ผู้วิจัยจะต้องทาการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรในกรอบแนวคิดการ
วิจัย โดยได้ตั้งสมมติฐาน ไว้ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 (H1) : ศักยภาพทุนมนุษย์ส่งอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความสามารถเชิงพลวัต
สมมติฐานที่ 2 (H2) : ศักยภาพทุนมนุษย์ส่งอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ ความสามารถในการ
แข่งขัน
สมมติฐานที่ 3 (H3) : ความสามารถเชิงพลวัตส่งอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความสามารถในการ
แข่งขัน
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยใช้แนวทางการศึกษา ดังนี้
1. การศึกษาเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของศักยภาพทุนมนุษย์ ความสามารถ
เชิงพลวัต และความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ผู้วิจัยได้พัฒนา
แบบจาลองสมมติฐาน และมีการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจาลองด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ รวมทั้งการ
ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปร โดยมีระเบียบวิธีวิจัยดังนี้
1.1 ประชากรที่เป็นหน่วยวิเคราะห์ในการวิจัย คือผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีจานวนสถานประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ทั้งสิ้นประมาณ 653 แห่ง (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2559) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย กาหนดขนาดขั้นต่าของ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการประมาณค่ากลุ่มตัวอย่างที่ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ของ Yamane คานวณขนาด
ของตัวอย่างได้ 300 ราย ซึ่งมีจานวนเพียงพอสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโมเดลสมการโครงสร้าง ที่แนะนาไว้
ว่าควรมีขนาดไม่น้อยกว่า 20 เท่าของจานวนตัวแปรสังเกตได้ (Hair et al., 2010) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งชั้นภูมิ (Stratified random sampling) กระจายตามขนาดของธุรกิจ
1.2 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ ได้ แ ก่ แ บบสอบถาม โดยมี ก ารทดสอบเบื้ อ งต้ น
(Pre-test) จานวน 40 ราย เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content analysis) และความเชื่อถือได้
(Reliability) ของมาตรวัด และปรับปรุงแบบสอบถามจนเป็นแบบสอบถามที่จะนามาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ลักษณะคาถามเป็นคาถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ
1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการสอบถามโดยนาแบบสอบถามไปยังสถานประกอบการธุรกิจ
ซอฟต์แวร์ และส่งแบบสอบถามออนไลน์ไปยัง e-mail ของสถานประกอบการ
1.4 การวิ เคราะห์ข้อมู ล ที่ ไ ด้ จ ากแบบสอบถาม ใช้ การวิ เคราะห์ข้ อมู ล เบื้ องต้ น ด้ ว ยสถิติ เชิ ง
พรรณนา (Descriptive statistics) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis)
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของมาตรวัด ตัวแปรเชิงประกอบ และการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง
(Structural equation model: SEM) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจาลองสมมติฐานกับข้อมูลเชิง
ประจั กษ์ และการทดสอบสมมติฐ านเกี่ยวกับอิท ธิพลเชิง สาเหตุของตัว แปรในแบบจ าลอง โดยใช้ โปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติเป็นเครื่องมือในการประมวลผลข้อมูล
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2. การศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อนามาเป็นข้อมูลสนับสนุนผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ และการจัดทา
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และความสามารถเชิง พลวัต ของผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย โดยทาการศึกษาเชิงคุณภาพ ดังนี้
2.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผู้ประกอบหรือผู้บริหารของสถานประกอบการ
ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรอบแนวความคิด และสมมติฐานที่ใช้ในการวิจัย ใช้รูปแบบ
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) โดยได้ทาการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับกลางขึ้นไปของ
สถานประกอบการ จานวน 8 ราย ข้อมูลที่ได้ภายหลังการสัมภาษณ์นามาวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา (Content analysis)
2.2 การประชุ ม กลุ่ ม สนทนาเป้ า หมาย (Focused group discussion) ที่ ป ระกอบด้ ว ย
ผู้เชี่ยวชาญจากธุรกิจในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
จานวน 7 ราย เพื่อยืนยันความถูกต้องและเหมาะสมของข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และ
ความสามารถเชิงพลวัตของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา สรุปได้ดังนี้
ผลการวิเคราะห์เชิงพรรณนาของตัวแปรที่ศึกษา
ประชากรที่ทาการศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ในประเทศไทย
ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างจาแนกตามข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ จานวน 300 ราย พบว่าส่วนใหญ่เป็นมีรูปแบบของ
ธุรกิจแบบบริษัทจากัด คิดเป็นร้อยละ 53.0 จานวนพนักงานของธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 50-100 คน
ระยะเวลาดาเนินงานของธุรกิจอยู่ระหว่าง 11-20 ปี จานวนเงินทุนของธุรกิจอยู่ระหว่าง 50-100 ล้านบาท กลุ่ม
ลูกค้าหลักในต่างประเทศส่วนใหญ่ เป็นประเทศในยุโรป คิดเป็นร้อยละ 28.0 กลุ่มลูกค้าหลักในกลุ่มประเทศ
อาเซียน ได้แก่ ประเทศเมียนมา คิดเป็นร้อยละ 22.00 สัดส่วนกลุ่มลูกค้าต่างประเทศเปรียบเทียบกับกลุ่มลูกค้า
ในประเทศเป็นลูกค้าต่างประเทศน้อยกว่าในประเทศคิดเป็น ร้อยละ 48.64
ผลการศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบันหรือระดับของตัวแปรที่ศึกษาในแบบจาลอง ด้วยแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวทางของลิเคิร์ทสเกล (Likert’s scale) แสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความหมายของระดับตัวแปร
ตัวแปรที่ศึกษา
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน ความหมาย
มาตรฐาน
ศักยภาพทุนมนุษย์ (HUMCAP)
3.93
0.73
มาก
ทุนทางปัญญา (HC1)
3.91
0.67
มาก
ทุนทางสังคมหรือเครือข่ายความสัมพันธ์ (HC2)
4.05
0.81
มาก
ทุนทางอารมณ์ (HC3)
3.85
0.75
มาก
3.86
0.72
มาก
ความสามารถเชิงพลวัต (DYNCAP)
ความสามารถในการครอบครอง (DC1)
3.79
0.71
มาก
ความสามารถในการเรียนรู้แบบไม่หยุดนิ่ง (DC2)
3.90
0.67
มาก
ความสามารถในการประสานการทางานร่วมกัน (DC3)
3.93
0.75
มาก
ความสามารถในการยกระดับการทางาน (DC4)
3.81
0.77
มาก
มาก
ความสามารถในการแข่งขัน (COMPET)
3.69
0.72
การสร้างความแตกต่าง (CP1)
มาก
3.68
0.73
การเป็นผู้นาต้นทุนต่า (CP2)
มาก
3.62
0.71
การมีนวัตกรรมเทคโนโลยีและการจัดการ (CP3)
มาก
3.78
0.76
การแปลความหมายของค่าที่ได้ตามตารางที่ 1 สรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับ
ศักยภาพทุนมนุษย์ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.93) เมื่อแยกตามองค์ประกอบของทุนมนุษย์ พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสาคัญกับทุนทางสังคมมากที่สุด รองลงมาคือทุนทางปัญญา และทุนทางอารมณ์ ตามลาดับ ส่วน
ความสามารถเชิงพลวัต กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.86) เมื่อแยกตาม
องค์ประกอบของความสามารถเชิงพลวัต พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับ ความสามารถในการประสานการ
ทางานร่วมกันมากที่สุด รองลงมาเป็นความสามารถในการเรียนรู้แบบไม่หยุดนิง่ ความสามารถในการครอบครอง
และความสามารถในการยกระดับการทางานแบบบูรณาการ ตามลาดับ นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญ
กับความสามารถในการแข่งขัน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.69) เมื่อแยกตามองค์ประกอบของ
ความสามารถในการแข่งขัน พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับ การมีนวัตกรรมเทคโนโลยีและการจัดการมาก
ที่สุด รองลงมาเป็นการสร้างความแตกต่าง และการเป็นผู้นาต้นทุนต่า ตามลาดับ
ผลการพัฒนาแบบจาลองสมมติฐาน
การพัฒนาแบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของศักยภาพทุนมนุษย์ และความสามารถเชิง พลวัต
ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เป็นแบบจาลองสมมติฐานการวิจัยในครั้งนี้ ใช้การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural equation
model) ด้วยโปรแกรม LISREL ภายหลังการปรับ แก้แบบจาลอง (Adjusted model) พบว่าแบบจาลอง
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สมมติฐานมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าสถิติแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปร แสดงดัง
ภาพที่ 2
หลังจากทาการปรับแก้แบบจาลองตามสมมุติฐาน ด้วยการยอมให้ค่าความแปรปรวนของคลาดเคลื่อน
ของตัวแปรเชิงประจักษ์บางคู่มีความสัมพันธ์กัน พบว่าแบบจาลองปรับแก้ (Adjusted model) มีความกลมกลืน
กับ ข้อมูล เชิง ประจักษ์ โดยมีตัวบ่งชี้ความกลมกลืน ดังนี้ ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-square) มีค่าเท่ากับ 19.13 ที่
องศาอิสระ (degree of freedom) เท่ากับ 15 ค่า 2/df มีค่าเท่ากับ 1.28 มีค่าน้อยกว่า 2 และค่าความน่าจะ
เป็น (p-value) เท่ากับ 0.208 ซึ่งไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ แสดงว่าแบบจาลองนี้ไม่มีความแตกต่างกับแบบจาลอง
ทางทฤษฎีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ หรือ แบบจาลองที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับแบบจาลองทางทฤษฎี ส่วนดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนของแบบจาลอง ได้แก่ ค่ามาตรฐานดัชนี
รากกาลังสองเฉลี่ยของค่าความแตกต่างโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.03 ค่ามาตรฐานดัชนีรากของค่าเฉลี่ย
กาลังสองส่วนที่เหลือ (SRMR) เท่ากับ 0.013 มีค่าน้อยกว่า 0.05 ค่าขนาดตัวอย่างวิกฤต (CN) มีค่าเท่ากับ
466.576 มีค่ามากกว่า 200 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.987 และค่าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.954 มีค่ามากกว่า 0.9 แสดงให้เห็นว่าค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องกลมกลืนของแบบจาลองเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาที่กาหนดไว้ สรุปได้ว่าแบบจาลองที่พัฒนาขึ้นใน
เชิงทฤษฎี ภายหลังการปรับแก้แบบจาลองมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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ผลการทดสอบสมมติฐาน
จากแบบจาลองสมการโครงสร้างที่ได้ทาการปรับแก้แล้ว มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ส่งผลให้ผู้วิจัยเลือกแบบจาลองดังกล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลระหว่างตัวแปร โดยผู้วิจัยได้
นาเสนอในรูปแบบตาราง 2 มิติ ที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลทางตรง (Direct effect) อิทธิพลทางอ้อม (Indirect
Effect) และอิทธิพลโดยรวม (Total effect) ระหว่างตัวแปรต่างๆ ที่ได้ทาการศึกษา และนาเสนอในรูปแบบของ
คะแนนมาตรฐาน (Standardize score) แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2
model)

อิทธิพลทางตรง ทางอ้อม และโดยรวม ระหว่างตัวแปรแฝงในแบบจาลองปรับแก้ (Adjusted

R2

อิทธิพล

ความสามารถเชิงพลวัต
(DYNCOM)

0.825

ความสามารถในการ
แข่งขัน (COMPET)

0.784

ทางตรง
ทางอ้อม
โดยรวม
ทางตรง
ทางอ้อม
โดยรวม

ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ
ศักยภาพทุนมนุษย์ ความสามารถเชิง
(HUMCAP)
พลวัต
(DYNCOM)
0.908**
0.908**
0.155*
0.883**
0.691**
0.846**
0.883**

ภาพที่ 2 แบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของศักยภาพทุนมนุษย์ และความสามารถเชิงพลวัตของ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ตารางที่ 2 แสดงอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลโดยรวม ระหว่ างตัวแปรแฝงใน
แบบจาลองปรับแก้ พบว่าผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ และสัมประสิทธิ์อิทธิพลมีความสอดคล้องกับสมมุตฐิ าน
การวิจั ย ที่ กาหนดไว้ คือศักยภาพทุ น มนุ ษ ย์ ส่ ง อิท ธิ พลทางตรงเชิ ง บวกต่ อความสามารถเชิ ง พลวั ต ที่ ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.908 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัย ที่ 1
(H1) ศักยภาพทุนมนุษย์ส่งอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความสามารถในการแข่งขัน ที่ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ 0.155 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัย ที่ 2 (H2) และส่งอิทธิพล
ทางอ้อมต่อความสามารถในการแข่งขัน ผ่านความสามารถเชิงพลวัต ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.691
อย่า งมีนั ยส าคัญ ทางสถิติที่ระดั บ .01 นอกจากนี้ ความสามารถเชิง พลวัต ส่ง อิทธิ พลทางตรงเชิ งบวกต่ อ
ความสามารถในการแข่งขัน ที่ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.883 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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สอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัยที่ 3 (H3) ทั้งนี้ ตัวแปรอิสระ สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวแปร
ตาม ได้แก่ ความสามารถเชิงพลวัต และความสามารถในการแข่งขัน ได้ร้อยละ 82.5 และ 78.4 ตามลาดับ
อภิปรายและสรุปผล
ผลการศึกษาพบว่าผลทางทฤษฎีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ นามาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ศักยภาพทุนมนุษย์ ส่งอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความสามารถเชิง พลวัต สอดคล้องกับ งานวิจัย
ของ Protogerou et al. (2011) พบว่าองค์กรต้องแสวงหาความรู้และทักษะที่มีอยู่ในตัวบุคคล เพื่อพัฒนาเป็น
ความสามารถหลัก จะส่งผลให้องค์กรสร้างความสามารถที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอกได้อย่าง
รวดเร็วอยู่เสมอ เช่นเดียวกับ Becker (2006) แสดงให้เห็นว่าการลงทุนในการพัฒนาทุนมนุษ ย์เป็นการลงทุน
ทรัพย์ที่สาคัญที่สุด โดยเป็นการลงทุนในตัวบุคคล จากการได้รับการฝึกฝน การเรียนรู้จากทักษะการทางาน การ
เพิ่มประสบการณ์ เป็นการสะสมศักยภาพทุนมนุษย์ในบุคคลซึ่งจะนาไปสู่การเพิ่มคุณค่าของผลผลิต และงานวิจัย
ของ Craciun (2015) พบว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ให้ความสาคัญกับการบูรณาการความรู้หลากหลาย
สาขา เช่ น ในธุ รกิจ ซอฟต์ แวร์ควรมี การบู รณาการความรู้ ทั้ ง ด้ า นการพั ฒ นาซอฟต์ แวร์ การบริหารจั ด การ
การตลาด และการวิ จั ย ผลิ ต ภัณ ฑ์ จึ ง จะสามารถด าเนิ น การได้ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลมากขึ้น แสดงให้ เห็น ว่ า
ทรัพยากรบุคคลขององค์กรมีความสามารถในการเรียนรู้แบบไม่หยุดนิ่ง และสามารถบูรณาการและประสานการ
ทางานร่วมกับงานอื่น เป็นลักษณะขององค์กรที่สามารถพัฒนาความสามารถเชิงพลวัตให้เกิดขึ้นได้
นอกจากนี้ ผลการวิจัยพบว่าทุนทางปัญญามีน้าหนักความสาคัญมากที่สุด รองลงมาเป็นทุนทางสังคม
หรือเครือข่ายความสัมพันธ์ และทุนทางอารมณ์ ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่า องค์ประกอบทุนมนุษย์ในด้านทุน
สังคมมีความสาคัญเช่นกัน โดยเป็น การสร้างความผูกพัน (Commitment) กับองค์กร เพื่อที่จะนาความรู้
ความสามารถที่พัฒนานั้นออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรอย่างเต็มที่ ด้วยการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์
จากการส่งเสริมการทางานเป็นทีม การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และสามารถ
เชื่อมโยงบุคลากรเป็นเครือข่ายบนพื้นฐานความเชื่อถือ และความไว้วางใจ ทาให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ เกิด
กระตือรือร้น และการมุ่งไปข้างหน้าให้บรรลุเป้าหมาย (Photis, 2006) รวมทั้ง ทุนทางอารมณ์หรือความฉลาด
ทางอารมณ์ในการปฏิบัติงานทั้งหลาย นอกเหนือจากความรู้ ทักษะ และทัศนคติแล้ว การควบคุมอารมณ์จะช่วย
ให้บุคลากรสามารถรับรู้เรื่องราวต่างๆที่ต รงข้ามกับความคิดของตนได้มากขึ้น และเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้
ต่อเนื่องและขยายขอบเขตออกไปได้ในลักษณะส่งเสริมซึ่งกันและกัน เมื่อนาแนวคิดทุนมนุษย์ที่ให้ความสาคัญกับ
เครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมและการควบคุมอารมณ์เป็นการเพิ่มเติมขึ้นไปจากความรู้ความสามารถที่เป็นทุน
ทางปัญญาจะเป็นการพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีความสามารถสูงขึ้น (นิสดารก์ เวชยานนท์, 2554)
2. ศักยภาพทุนมนุษย์ ส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อความสามารถการแข่งขัน สอดคล้องกับ งานวิจัยของ
Craciun (2015) พบว่าการพัฒนาทุนมนุษย์ในธุรกิจ IT มีความสาคัญที่จะต้องมีการเรียนรู้ให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมทั้งการสะสมทักษะและประสบการณ์อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน จนทาให้เกิด
ความรู้ที่เป็นความสามารถหลักขององค์กร แต่ ผลลัพธ์ของการพัฒนาทุนมนุษย์ที่ได้ไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางตรง
ต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ที่ประเมินจากผลการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ อาจเนื่องมาจากในงานที่เป็น
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หน้าที่หลักที่สาคัญของธุรกิจซอฟต์แวร์ คือ การดาเนินการพัฒนาระบบงานให้สาเร็จตามแผนโครงการและการ
เขียนโปรแกรม (Programming) ผู้ที่เป็นนักเขียนโปรแกรมที่มีความสามารถสูงได้แก่ผู้ที่สามารถเขียนโปรแกรม
ค าสั่ ง ให้ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ ป ระมวลผลได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี ข้ อ ผิ ด พลาดในประมวลผลน้ อ ย
ความสามารถนี้เป็นความสามารถเฉพาะบุคคลที่สะสมมาจากทักษะประสบการณ์มาเป็นเวลานาน จนกลายเป็น
ความรู้ฝังลึก (Tacit knowledge) ในตัวบุคคล ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ซึ่งคู่แข่งขันก็อาจมีบุคคลากรที่มี
ความสามารถนี้ด้วย แต่ความสามารถนี้ไม่ได้มีผลโดยตรงต่อความสามารถในการแข่งขันที่เกิดจากการผล
ดาเนินงาน อย่างไรก็ตาม การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และทัศนคติของบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งการบารุงรักษาบุคลากรมีความสาคัญต่อผลการดาเนินงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งความคุ้มค่าและให้
ผลตอบแทนที่สูง เป็นการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน และสร้างศักยภาพในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Chatterji & Patro, 2014; Chidi & Shadare, 2011; Chien &Tsai, 2012;
Wilden & Gudergan, 2015) เช่นเดียวกับการศึกษาของ สุดใจ ผ่องแผ้ว และนุจรี ภาคาสัตย์ (2559) พบว่า
ทุนทางปัญญามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความสามารถทางการแข่งขัน เนื่องจากองค์ประกอบของความสามารถ
ทางการแข่งขันสาหรับผู้ประกอบการจาเป็นต้องอาศัยกลไกของพื้นฐานของความรู้ที่มีอยู่ในตัวของบุคลากรที่ต้อง
หาวิธีในการบริหารจัดการให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ
3. ความสามารถเชิงพลวัตส่งอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของนักวิจัยหลายท่าน เช่นงานวิจัยของ Protogerou et al. (2011) แสดงให้เห็นว่าเมื่อองค์กรสร้าง
ความสามารถที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอกได้อย่างรวดเร็วอยู่เสมอ ส่งผลทาให้ความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการทางาน และการตอบสนองต่อความต้องการทางการ
ตลาดได้อย่างรวดเร็วเพิ่มสูงขึ้น อันเนื่องมาจากการที่องค์กรต้องแสวงหาความรู้และความสามารถเพิ่มขึ้น ดังนั้น
ความสามารถที่เพิ่มขึ้นมาจึงเป็นผลลัพธ์จากการสร้างความสามารถเชิงพลวัตขององค์กร รวมทั้ง Eisenhardt
and Martin (2000) แนะนาว่าความได้เปรียบทางการแข่งขันขึ้นอยู่กับการใช้ความสามารถเชิงพลวัตในการสร้าง
สมรรถนะขององค์กรให้มีลักษณะเฉพาะ เช่น การวิเคราะห์ขีดความสามารถของคู่แข่ง การแสวงหาโอกาสทาง
ธุรกิจใหม่ และความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการใหม่ๆของลูกค้า นอกจากนี้ Robert and Grover
(2011) พบว่าความสามารถเชิงพลวัตช่วยให้ง่ายต่อองค์กรในการสร้างผลการดาเนินงาน โดยความสามารถเชิง
พลวัตมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการดาเนินงาน ซึ่งผลลัพธ์เป็นไปในทางเดียวกับงานวิจัยของ Chien and
Tsai (2012) ที่พบว่าความสามารถเชิงพลวัตจากการใช้ทรัพยากรขององค์ก รจะมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการ
ดาเนินงาน ดังนั้นองค์กรต้องการความสามารถเชิงพลวัตเพื่อพัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรและความสามารถของ
องค์กรให้มากขึ้น รวมทั้ง Wang (2007) พบว่าองค์กรที่มีความสามารถด้านนวัตกรรมมากขึ้นเท่าใดก็จะส่งผล
ให้ ค วามสามารถเชิ ง พลวั ต เพิ่ ม ขึ้ น ตามด้ ว ย และการพั ฒ นาความสามารถเชิ ง พลวั ต น าองค์ กรไปสู่ ผ ลการ
ดาเนินงานที่ดีกว่า
4. นอกจากนี้ จากผลการวิ จั ย ยั ง พบว่ า ความสามารถเชิ ง พลวั ต ในด้ า นความสามารถในการ
ครอบครองมีน้าหนักความสาคัญมากที่สุด รองลงมาคือความสามารถในการยกระดับการทางาน ความสามารถ
ในการเรียนรู้แบบไม่หยุดนิ่ง และความสามารถในการประสานการทางานร่วมกัน ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่าการ
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ก้า วสู่ ป ระชาคมอาเซี ย นของธุ รกิจ ซอฟต์ แวร์ไ ทย จะต้ อ งให้ค วามส าคั ญ กับ การสร้า งความสามารถในการ
ครอบครอง โดยมีการสารวจสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร วิเคราะห์ขีดความสามารถการแข่งขัน
และความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง เพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ มีกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
และนาไปปฏิบัติได้จริง ในการเข้าไปลงทุนประกอบธุรกิจในอาเซียน เนื่องจากการดาเนินงานขององค์กรใน
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีตลอดเวลา การปรับตัวได้อย่าง
รวดเร็วในสภาพแวดล้อมใหม่ จะเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน เนื่องจากธุรกิจต้องติดตามและ
วิเคราะห์สภาวะภายนอกบริษัท ทั้งจากลูกค้า คู่แข่ง เทคโนโลยี และยังต้องบริหารจัดการทรัพยากรภายในธุรกิจ
เพื่อทาการตอบสนองได้อย่างทันท่วงที (Zhou & Li, 2010)
ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
การจัดทาข้อเสนอแนะแนวการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการใน
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย มีดังนี้
1. ข้อเสนอแนะการเสริมสร้างศักยภาพด้านทุนมนุษย์ มีแนวทางสาหรับสถานประกอบการธุรกิจ
ซอฟต์แวร์ ดังนี้
1.1 ควรมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรด้วยแนวคิดทุนมนุษย์ เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพทุนมนุษย์
3 ด้านคือ (1) ทุนทางปัญญา หรือความสามารถในการพัฒนาการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และการพัฒนา
ทัศนคติ (2) ทุนทางสังคม หรือความสามารถในการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ในระดับบุคคลและองค์กร และ
(3) ทุนทางอารมณ์ หรือความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ สติปัญญา และความเฉลียวฉลาด ทั้งนี้เพื่อให้
บุค ลากรสามารถปรับ ตัว หรือตอบสนองต่ อสภาวะการเปลี่ย นแปลงของสภาพแวดล้ อมภายนอกองค์กรที่ มี
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและรวดเร็ว
1.2 ควรมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ หรือทักษะแรงงานในระดับมืออาชีพที่
สามารถนามาใช้งานได้จริงตรงกับความต้องการของตลาด
1.3 ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความผูกพัน ต่อองค์การ เพื่อรักษาทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพให้อยู่กับ
องค์การ และการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศในการทางานที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนในการ
พัฒนาทุนมนุษย์ ทั้งงบประมาณและเวลาที่องค์การได้ลงทุนไป
1.4 ควรเน้นการให้ความสาคัญกับการสร้างวัฒนธรรมการเชิดชูพนักงานที่มีความคิดสร้างสรรค์
ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้กับพนักงานคนอื่นๆ
1.5 สนับสนุนให้พนักงานมีความรู้เรื่องภาษาในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศในอาเซียน
ทั้งภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาทางานของอาเซียน และภาษาประจาชาติของประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน
เพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างกันในการทางานร่วมกัน
1.6 ประสานความร่ ว มมื อ ไปยั ง สถาบั น การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรของ
อุต สาหกรรมซอฟต์ แ วร์ ไ ด้ เ ข้า ไปแลกเปลี่ ย นและให้ ข้อ มู ล ความต้ อ งการแรงงานของตลาดซอฟต์ แวร์ไ ทย
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สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะได้นาไปเป็นแนวทางในการกาหนดหลักสูตรการเรียนการสอนที่สามารถผลิต
แรงงานที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานซอฟต์แวร์ไทยในประชาคมอาเซียน
2. ข้อเสนอแนะการเสริมสร้างศักยภาพด้านความสามารถเชิง พลวัต มีแนวทางสาหรับ สถาน
ประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์ ดังนี้
2.1 มีการพัฒนาองค์กรการที่มีความสามารถเชิงพลวัต หมายถึงความสามารถในการครอบครอง
ความสามารถในการเรียนรู้แบบไม่หยุดนิ่ง ความสามารถในการประสานการทางานร่วมกัน และความสามารถใน
การยกระดับการทางาน ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัว หรือตอบสนองต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงภายนอก
อยู่ตลอดเวลาและรวดเร็ว ในการดาเนินธุรกิจซอฟต์แวร์ในประชาคมอาเซียน
2.2 พัฒนาความสามารถในการครอบครอง องค์กรมีความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการ
ใหม่ๆของลูกค้า มีการปรับปรุงกระบวนการทางานได้ทันต่อเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีการสร้างกล
ยุทธ์การเข้าสู่ตลาดใหม่ได้อย่างรวดเร็ว และนาไปปฏิบัติได้จริง มีวิเคราะห์ขีดความสามารถและความเคลื่อนไหว
ของคู่แข่งอยู่ตลอดเวลา และมีการสารวจสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อแสวงหาโอกาสทาง
ธุรกิจใหม่
2.3 พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้แบบไม่หยุดนิ่ง องค์กรมีกลไกสนับสนุนให้บุคลากรเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ พยายามค้นคว้า และปรับปรุงการทางาน และมีการนาประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่มี
อยู่มาพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ โดยที่องค์กรให้การสนับสนุนและอานวยความสะดวกในการสร้างความรู้
แบ่ ง ปั น ความรู้ และการใช้ ป ระโยชน์ จ ากความรู้ เช่ น การจั ด ท าระบบการจั ด การความรู้ (knowledge
management) ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ของบุคลากรและการสร้างองค์กร
แห่งการเรียนรู้ โดยใช้บุคคลหลัก (key performance) ที่มีอิทธิพลต่อสถานประกอบการแต่ละแห่ง
2.4 พัฒนาความสามารถในการประสานการทางานร่วมกัน องค์กรให้ความสาคัญกับการทางาน
เป็นทีม และมีการสร้างกระบวนการทางานร่วมกันอย่างเป็นระบบ มีการสร้างบรรยากาศที่ดี มีการกระตุ้นให้
บุคลากรมีความเต็มใจในการทางานร่วมกัน การผสมผสานระหว่างความเชี่ยวชาญในการทางานของบุคลากรและ
กระบวนการทางาน และการส่งเสริมทักษะของบุคลากรก็ควรที่จะส่งเสริมเป็นทีมงานแทนการส่ งเสริมเป็น
รายบุคคล
2.5 พัฒนาความสามารถในการยกระดับการทางานหรือการทางานแบบบูรณาการ องค์กรนา
ศักยภาพเฉพาะของแต่ละหน่วยงานมาสร้างคุณค่าให้กับงานตามเป้าหมายของหน่วยงาน และสอดคล้องกับ
เป้าหมายขององค์กร โดยมีการประสานการทางานร่วมกันในรูปแบบที่หลากหลาย มีการประยุกต์ใช้ข้อมูลภายใน
และภายนอกอย่างเป็นรูปธรรม และการใช้ระบบการบริหารงานแบบหมุนเวียนงาน (rotate) เพื่อให้พนักงานได้
ทางานที่หลากหลาย เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการทางาน และศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจากแผนก
อื่นๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในระยะยาวเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรที่มีคุณภาพ
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3. ข้อเสนอแนะการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน มีแนวทางสาหรับสถานประกอบการธุรกิจ
ซอฟต์แวร์ ดังนี้
3.1 พัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ที่ประกอบด้วยความสามารถในการแข่งขันด้านการสร้าง
ความแตกต่าง ด้านการเป็นผู้นาด้านต้นทุนต่า และด้านการมีนวัตกรรมเทคโนโลยีและการจัดการ โดยกาหนดเป็น
เป้ า หมายและกลยุท ธ์ เชิ ง การแข่ง ขัน ขององค์กร เพื่อให้เกิดความได้เปรีย บในการแข่ง ขันเหนือคู่แข่ง ขัน ใน
ประชาคมอาเซียน
3.2 พัฒนาความสามารถในการแข่งขันด้านการสร้างความแตกต่าง ด้วยการนาเสนอนวัตกรรม
ใหม่ของผลิตภัณฑ์และบริการที่แตกต่างจากคู่แข่งขันในอาเซียน รวมทั้งความแตกต่างในกระบวนของธุรกิจ
เพื่อให้ลูกค้ารับรู้ความแตกต่างที่เด่นชัดเหนือคู่แข่งขันในอาเซียน
3.3 ควรพัฒนาความสามารถในการแข่งขันด้านการเป็นผู้นาต้นทุนต่า สามารถบริหารจัดการ
ต้นทุนด้วยการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อลดต้นทุน มีแนวทางปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด และสามารถกาหนดราคาผลิตภัณฑ์และบริการในระดับที่ลูกค้ายอมรับได้
3.4 พัฒนาความสามารถในการแข่งขันด้านการมีนวัตกรรมเทคโนโลยีและการจัดการ เพื่อให้
สามารถน าเสนอนวั ต กรรมของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารที่ ลู ก ค้ า พึ ง พอใจเหนื อ คู่ แ ข่ ง ขั น และสามารถปรั บ
กระบวนการให้บริการที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ด้วยการใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย และ
พัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในนวัตกรรมใหม่ๆเหนือคู่แข่งขัน
4. ข้อเสนอแนะการเสริมสร้างศักยภาพด้านนโยบายจากหน่วยงานภาครัฐ มีแนวทางสาหรับ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
4.1 เสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ให้เกิดขึ้นกับสถานประกอบการซอฟต์แวร์ อาจจะมีการกาหนด
มาตรฐานบุคลากรทางด้านซอฟต์แวร์ และการพัฒนาคุณภาพของซอฟต์แวร์ไทยในแต่ละระดับให้มีความชัดเจน
เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์ ภาพลักษณ์ และความเชื่อถือได้ ให้เกิดขึ้นกับธุรกิจ
ซอฟต์แวร์ไทยในประชาคมอาเซียน
4.2 เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันเชิงพลวัตแก่ผู้ประกอบการและบุคลากรด้านซอฟต์แวร์
เช่น การพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของสถานประกอบการให้มีความรู้และทักษะทางด้านการบริหารจัดการเชิงกล
ยุทธ์ผ่านรูปแบบการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ การจัดตั้งหน่วยงานที่ประกอบด้วยบุคคลจากหลายอาชีพคอยให้
ความช่วยเหลือ (incubator) แก่ผู้ประกอบการ การสร้างเครือข่ายการกระจายความรู้และนวัตกรรมผ่านบทเรียน
ออนไลน์ การสร้างแหล่งข้อมูลเพื่อให้สถานประกอบการแต่ละแห่งได้ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ รวมทั้ง
เป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการระหว่างสถานประกอบการ
4.3 สนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างธุรกิจซอฟต์แวร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
การเชื่อมโยงกับกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์ในต่างประเทศ เพื่อสร้างการเชื่อมโยงเป็นห่วงโซ่คุณค่า (value chain) ให้
เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และผลักดันให้ธุรกิจให้มีศักยภาพในการแข่งขัน
4.4 สนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่
สถานประกอบการซอฟต์แวร์ เช่น การให้สถานประกอบเข้าไปมีส่ วนร่ว มในการปรับปรุงหลั กสูตรทางด้า น
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ซอฟต์แวร์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และการเข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การให้ทุน
สนับ สนุ นสถาบัน การศึกษาทาวิจั ยเกี่ย วกับนวัต กรรมทางด้า นซอฟต์แวร์ เพื่ อให้สถานประกอบการน าไปใช้
ประโยชน์ จัด ให้สถาบั นการศึกษาเป็น ผู้จั ดการฝึกอบรมเพื่อพัฒ นาศักยภาพให้กับสถานประกอบการ การ
ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและธุรกิจเอกชนที่ประสบความสาเร็จในซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นศูนย์รวม
ของผู้เชี่ยวชาญให้มีบทบาทในฐานะผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ และการจัดสัมมนาทางวิชาการ เป็นต้น
4.5 เสริมสร้างสภาพแวดล้อมและกฎระเบียบที่เอื้ออานวยต่อการทาการค้าของธุรกิจซอฟต์แวร์
ในอาเซียน เช่น การปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ การปรับปรุง
กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าในอาเซียน การปรับปรุงกฎหมายด้านการพาณิชย์กับประเทศในอาเซียนให้มี
ความสอดคล้ องกัน การปรับ ปรุง กฎระเบี ย บทางการเงิ น เพื่ อให้ ลู กค้า เกิด ความไว้ ว างใจและปลอดภั ย
การปรับปรุงภาษีส่งผลกระทบต่อต้นทุนการค้าของธุรกิจ การเพิ่มการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และกระตุ้น
การส่งออกสินค้าซอฟต์แวร์ไทยอย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาครั้งนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตลอดจนได้รับความกรุณาเป็นอย่างยิ่งจากผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่
ได้กรุณาให้คาปรึกษา คาแนะนา และข้อเสนอแนะ เพื่อให้การวิจัยฉบับนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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