37

1

Á¡ÃÒ¤Á-Á¶Ô¹ØÒÂ¹

Volume 37 Number 1
January-June 2020

º·¤ÇÒÁÇ¨ÔÂÑ
¤³
Ø ¤Ò‹´ÒŒ¹¡ÒÃÊÍè×ÊÒÃ¢Í§àÃÍè×§ÊÓ¤Þ
Ñ ã¹¡ÒÃ
µÃÇ¨ÊÍº¢Í§ºÃÉÔ·Ñã¹¡ÅÁ‹ØÍµØÊÒË¡ÃÃÁ¡ÒÃà§¹Ô
·¨èÕ´·ÐàºÂÕ¹ã¹µÅÒ´ËÅ¡Ñ·Ã¾
Ñ Âá Ë§‹»ÃÐà·Èä·Â
¢¨Ã ¹¹Ñ·¸¹Ò¤ÒÃ, ¹Ä¹Ò¶ ÈÃÒÀÂÑÇÒ¹ªÔ,
ÍÁÅÂÒ â¡äÈÂ¡Ò¹¹· áÅÐÇ¹ÊÔÃÒ ÊÇØÃÃ³Á§¤Å

¡ÒÃ¾²
Ñ ¹Òáºº¨ÓÅÍ§¤Ò‹µÍºá·¹¨§Ùã¨
ÊÓËÃºÑÍÒ¨ÒÃÂà ¨à¹ÍàÃª¹èÑàºººéÕÁÙàÁÍÃ
ã¹Ê¶Òº¹ÑÍ´ØÁÈ¡ÖÉÒ¢Í§Ã°Ñã¹»ÃÐà·Èä·Â

ÇÃÃ³ÇªÔ¹Õ ¶¹ÍÁªÒµÔ áÅÐ¨Óà¹ÂÕÃ ¨Ç§µÃÐ¡ÅÙ

¤ÇÒÁà»¹šÊÇ‹¹Ë¹§èÖã¹§Ò¹ ¤ÇÒÁ¼¡Ù¾¹Ñã¹§Ò¹
áÅÐ¤ÇÒÁµ§éÑã¨ÅÒÍÍ¡¢Í§º¤Ø ÅÒ¡Ã´ÒŒ¹äÍ·Õ

¾ªÑÃÒ â¾¸ìÔ ä¾±ÃÙÂ áÅÐÊÃÔ¾
Ô Ã àµªÐàÅÈÔÊÇØÃÃ³

¡ÒÃà¾ÁèÔ¡ÒÃÁÊÕÇ‹¹ÃÇ‹Á¢Í§ÇÊÔÒË¡¨Ô
¢¹Ò´¡ÅÒ§áÅÐ¢¹Ò´ÂÍ‹Áã¹â«¤‹ ³
Ø ¤Ò‹ÍÞ
Ñ Á³Õ
áÅÐà¤ÃÍè×§»ÃÐ´ºÑ¢Í§âÅ¡

¨¡ÑÃ¡ÄÉ³ ´Ç§¾ÊÑµÃÒ

áºº¨ÓÅÍ§ÊÁ¡ÒÃâ¤Ã§ÊÃÒŒ§¢Í§Í·Ô¸¾
Ô Å
¡ÒÃÁÊÕÇ‹¹ÃÇ‹Á¢Í§âÃ§áÃÁã¹¡ÒÃ¾²
Ñ ¹ÒªÁØª¹
ÇÃÍ¹§¤ â¶·Í§¤Ó áÅÐ¾Í¾¹Ñ¸ ÇªÑ¨µÔ¾¹Ñ¸

»¨˜¨ÂÑ·ÁèÕÍÕ·Ô¸¾
Ô ÅµÍ‹¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶·Ò§¹ÇµÑ¡ÃÃÁ
Í§¤¡ Ã¢Í§ÊË¡Ã³¡ ÒÃà¡ÉµÃã¹»ÃÐà·Èä·Â
¾§ÈÀ
 ¤Ñ ºÒ¹ª¹è×, °µÔÁÔÒ äªÂÐ¡ÅØ áÅÐÊµÔÒÀÒ ºÇÑà¡É

º·¤ÇÒÁÇªÔÒ¡ÒÃ
¡ÒÃ·º·Ç¹ÇÃÃ³¡ÃÃÁ»¨˜¨ÂÑ·ÊèÕ§‹¼Å
µÍ‹¡ÒÃÂÍÁÃºÑâ»Ãá¡ÃÁº¹ÁÍ×¶Í×

¡¹¡¡ÒÞ¨¹ à¡µáØ¡ÇŒ, ÇÉÔ³¾
Ø §É â¾¸¾
Ô ÃÔÌ
Ø Ë
áÅÐÊÇØµÔ ÈÃäÕËÁ

วารสารวิทยาการจัดการ
Journal of Management Sciences

เจ้าของ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เจ้ทีา่ปของ
คณะวิ
ดการ มหาวิ
รึกษา
คณบดีทคยาการจั
ณะวิทยาการจั
ดการทยาลัยสงขลานครินทร์
ทีบรรณาธิ
่ปรึกษา การ
คณบดี
คณะวิทยาการจั
ดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กุ
ลวดี ลิคุ่มณอุวิสชันิตโน
ดร.สมพร
บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี ลิ่มอุสันโน
กองบรรณาธิการภายใน
กองบรรณาธิ
การภายในดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ
รองศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รองศาสตราจารย์ดร.ศศิ
ดร.ศศิววิมิมลล สุสุขขบท
บท
รองศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยศาสตราจารย์ดร.บุ
ดร.สมพร
ดร.กุษลบง
วดี ชัลิคุย่มณเจริ
อุวิสชันญิตโนวัฒนะ
ผูผู้ช้ช่ว่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร คุณวิชิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กองบรรณาธิการภายนอก
ศาสตราจารย์
ธารงลั
มหาวิ
ทยาลัยมธรรมศาสตร์
กดร.อั
ิตติคมุณพรดร.อั
จฉรากษณ์
จันทร์ฉาย
จุฬาลงกรณ์
หาวิทยาลัย
กองบรรณาธิ
การภายนอก
ศาสตราจารย์ดร.อั
ดร.อาณั
มัคเดช
มหาวิ
ยาลัยรธรรมศาสตร์
(เกษียทณอายุ
าชการ)
ศาสตราจารย์
มพรตธิ ลีารงลั
กษณ์
รองศาสตราจารย์
สมบู
มหาวิ
ทยาลัยมธรรมศาสตร์
รัหาวิ
งสิตทยาลัย
ศาสตราจารย์ดร.อาณั
ดร.ติดร.วี
น ปรั
จุฬาลงกรณ์
ศาสตราจารย์
ตริ ะลีชมญพฤทธิ
ัคเดชรณ์์
รองศาสตราจารย์ดร.วี
ดร.สมนึ
ก เอืร้อณ์จิระพงษ์พันธ์
มหาวิ
ยาลัยรรัวลั
(เกษียทณอายุ
าชการ)
รองศาสตราจารย์
ระ สมบู
งสิยตลักษณ์
รองศาสตราจารย์
ดร.อนุ
ระยับพันธ์
มหาวิทยาลัยวลั
ราชภั
บูลสงคราม
ศาสตราจารย์ ดร.อัดร.สมนึ
มพร ธกเจริ
ารงลั
ธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์
เอืญ้อกวงศ์
จิษณ์
ระพงษ์
ยลัฏกพิษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุ
ร้อยโทหญิ
ง ดร.เกิ
ศิลปากร
รองศาสตราจารย์
เจริญวงศ์
ระยัดบศิริ เจริญวิศาล มหาวิทยาลัยราชภั
ฏพิบูลสงคราม
ผู
ช
้
ว
่
ยศาสตราจารย์
ดร.ทั
ด
พงศ์
อวิ
โ
รธนานนท์
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
แม่
โ
จ้
รองศาสตราจารย์ ดร.อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู
ช
้
ว
่
ยศาสตราจารย์
ดร.สุ
ธ
ิ
น
ี
ฤกษ์
ข
า
มหาวิททยาลั
ยาลัยยศิธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิง ดร.เกิดศิริ เจริญวิศาล มหาวิ
ลปากร
ผู
ช
้
ว
่
ยศาสตราจารย์
ดร.อรนุ
ช
พฤฒิ
พ
บ
ิ
ล
ู
ธรรม
สถาบั
น
บั
ณ
ฑิ
ต
ดร.อนุ
เจริ
ญ
วงศ์
ร
ะยั
บ
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏพิบหูลารศาสตร์
สงคราม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์
แม่พัโฒจ้นบริ
ยศาสตราจารย์ดร.สุ
ดร.อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม
สถาบัทนยาลั
บัณฑิยธรรมศาสตร์
ตพัฒนบริหารศาสตร์
ผูผู้ช้ช่ว่วยศาสตราจารย์
มหาวิ
กองบรรณาธิ
การจัดการ ธินี ฤกษ์ขา
นายวุฒิพกงศ์ารจัหว่ดการ
านดี
กองบรรณาธิ
นายวุฒิพงศ์ หว่านดี
กองบรรณาธิ
วัตถุประสงค์การจัดเพืการ
่อเผยแพร่ศิลปวิทยาการ ความรู้และแนวคิดใหม่ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
นายวุ
ฒ
ิ
พ
งศ์
หว่
า
นดี
การจั
ดการภาครั
ฐและเอกชน
วัตถุประสงค์
เพื
่อเผยแพร่
ศิลปวิ
ทยาการ ความรู้และแนวคิดใหม่ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

วัตถุประสงค์

ดการภาครั
เพืการจั
่อเผยแพร่
ศิลปวิฐและเอกชน
ทยาการ ความรู้และแนวคิดใหม่ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
การจัดการภาครัฐและเอกชน

ขอบเขตสาขาที่รับพิจารณา
สาขาการจัดการ สาขาบัญชี สาขาการเงิน สาขาการตลาด สาขาระบบ
สารสนเทศ สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาการจัดการโลจิสติก ส์
สาขาการจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
สาขาการจัดการการท่องเที่ยว สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขา
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
กาหนดเผยแพร่

ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน
และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม

จานวนทีพ่ ิมพ์

100 เล่ม

การเผยแพร่

มอบให้ห้องสมุดหน่วยงานของรัฐบาล สถาบันการศึ กษาในประเทศ
และเผยแพร่ในรูปแบบอิ เล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์วารสารวิทยาการ
จัดการ

ติดต่อ

กองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทรศัพท์ 074-287840 โทรสาร 074-287890
E-mail: journal.fms.psu@gmail.com
Website: https://www.tci-thaijo.org/index.php/jms_psu

พิมพ์ที่
พี.ซี.พริ้นติ้ง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- บทความทุ ก เรื่ อ งได้ รั บ การตรวจสอบคุ ณ ภาพโดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นสาขาที่
เกี่ย วข้องไม่น้อยกว่า 2 ท่าน  ข้อความและบทความในวารสารวิ ทยาการจัดการเป็ น
แนวคิดของผู้เขียน มิใช่เป็นความคิดเห็นของคณะผู้จัดทา และมิใช่ความรับผิดชอบของคณะ
วิทยาการจัดการ  กองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิ์การคัดลอกแต่ขอให้อ้างอิงแสดงที่มา

บทบรรณาธิการ
การจัดการเป็นศาสตร์ที่มี ความสาคัญและสามารถนาไปประยุ กต์
ใช้ได้ตั้งแต่ระดับบุคคล องค์กร ชุมชน ไปจนถึงระดับประเทศ บทความใน
วารสารวิทยาการจัดการจึงครอบคลุมไปด้วยเนื้ อหาสาระทางด้านการบริหาร
จัดการทั้งภาครัฐและเอกชน โดยวารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 37 ฉบับที่ 1
เดื อ นมกราคม - มิ ถุ น ายน 2563 ฉบั บ นี้ กองบรรณาธิ ก ารได้ คั ด สรร
6 บทความวิจัย และ 1 บทความวิชาการที่น่าสนใจมาตีพิมพ์เผยแพร่ โดย
บทความวิจัยเรื่องแรกเป็นบทความทางด้านการสอบบัญชี ซึ่งเป็นการศึกษา
คุ ณ ค่ า ด้ า นการสื่ อ สารของเรื่ อ งส าคั ญ ในการตรวจสอบของบริ ษั ท ในกลุ่ ม
อุตสาหกรรมการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วน
บทความที่สองและสามเป็นบทความทางด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยบทความ
ที่สองเป็นการศึกษาการพัฒนาแบบจาลองค่าตอบแทนจูงใจสาหรับอาจารย์
เจเนอเรชั่ น เบบี้ บู ม เมอร์ในสถาบั น อุ ด มศึ กษาของรัฐ ในประเทศไทย และ
บทความที่สามเป็นการศึกษาความเป็นส่วนหนึ่งในงาน ความผูกพันในงาน
และความตั้งใจลาออกของบุคลากรด้านไอที สาหรับบทความที่สี่ถึงบทความ
ที่หกนั้นเป็นบทความทางด้านการจัดการ โดยบทความที่สี่และห้าผู้เขียนได้
ทาการศึกษาอิทธิพลของการมีส่วนร่วมในธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งบทความที่สี่เป็น
การศึกษาการเพิ่มการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
โซ่คุณค่าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก และบทความที่ห้าเป็นการศึกษา
แบบจาลองสมการโครงสร้างของอิทธิพลการมีส่วนร่วมของโรงแรมในการ
พัฒนาชุมชน ส่วนบทความที่หกนั้นผู้เขียนได้ทาการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรของสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย
และสุดท้ายซึ่งเป็นบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ การทบทวนวรรณกรรม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับโปรแกรมบนมือถือ
วารสารวิทยาการจัดการตระหนักถึงหน้าที่อันสาคัญในการคัดสรร
บทความที่มีคุณภาพ และมีประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการ
เพื่ อ น ามาเผยแพร่ โดยได้ รั บ การสนั บ สนุ น ด้ ว ยดี เ สมอมา จากทั้ ง ผู้ เ ขี ย น

บทความ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ช่วยกลั่นกรองบทความ และผู้อ่าน กองบรรณาธิการ
วารสารวิทยาการจัดการ จึงขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

สารบัญ
บทความวิจัย
คุณค่าด้านการสื่อสารของเรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบของบริษัท
ในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ขจร นันทธนาคาร, นฤนาถ ศราภัยวานิช, อมลยา โกไศยกานนท์
และวนิสรา สุวรรณมงคล

1

การพัฒนาแบบจำ�ลองค่าตอบแทนจูงใจสำ�หรับอาจารย์เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย
วรรณวิชนี ถนอมชาติ และจำ�เนียร จวงตระกูล

24

ความเป็นส่วนหนึ่งในงาน ความผูกพันในงาน และความตั้งใจลาออก
ของบุคลากรด้านไอที
พัชรา โพธิ์ไพฑูรย์ และสิริพร เตชะเลิศสุวรรณ
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ผู้สอบบัญชีที่ไม่มีวรรคเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ ซึ่งแปลความได้ว่ารายงาน
แบบใหม่มีคุณค่าในการสื่อสารมากกว่า ในขณะเดียวกันยังพบว่า การเขียนหน้า
รายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่ที่มีวรรคเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ (KAM) มีโทน
ของเนื้อหาเป็นลักษณะเชิงลบเพิ่มมากกว่าหน้ารายงานผู้สอบบัญชีเก่าซึ่งไม่มี
วรรคเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ (KAM) เนื่องจาก KAM จะมีการรายงานถึง
ความเสี่ยงที่สาคัญของกิจการ จึงส่งผลให้ลักษณะคาส่วนใหญ่ที่ใช้ในรายงานมี
ลักษณะเป็นเชิงลบมากขึ้น จากผลการศึกษาซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดคุณค่าด้าน
การสื่อสารจึงสามารถอนุมานได้ว่า รายงานผู้สอบบัญชีที่มีการสื่อสารเพิ่มเติม
เกี่ย วกับ วรรคเรื่องส าคั ญ ในการตรวจสอบ (KAM) ส่ ง ผลให้ การสื่ อสารของ
รายงานผู้สอบบัญชีมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีหน้าที่
กากับดูแลเพื่อจะได้สามารถนาข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้มีการ
เพิ่มวรรคเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ (KAM) เพื่อเพิ่มคุณค่าของการสื่อสารใน
หน้ารายงานผู้สอบบัญชี
คาสาคัญ: คุณค่าด้านการสื่อสาร เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ ความสามารถใน
การอ่าน โทนของเนื้อหา รายงานของผู้สอบบัญชี
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Abstract
This study was aimed at examining the association between
communication value and Key Audit Matter (KAM) of companies in
financials group listed on the Stock Exchange of Thailand. The data
were collected primarily from financial reporting and auditors’
reports (English version) during 2015 - 2017 of listed companies in
financials group on the Stock Exchange of Thailand. Multiple
regression analysis was used to assess the model. The findings
revealed that the new version of auditor’s report with KAM was
easier to read than the previous version without KAM which imply
that the new auditor’s report has more valuable in communication
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than the previous version. In the meanwhile, the findings shown that
the new version of auditor’s report with KAM has more negative
tone of contents than the one without KAM. Since KAM expanded
more information about the company’s risk, therefore most of the
words disclosed in the auditor’s report are more negative. From the
results, which are consistent with the concept of communication
value, it can be assumed that the auditor’s report with additional
communication regarding the Key Audit Matter (KAM) increased the
value of communication of the auditor’s report. These results are
beneficial to those who have oversight duties in order to use these
information as a guideline to enhance KAM paragraph in the
auditor’s report, which in turn, increasing the value of the
communication on the auditor’s report.
Keywords: Communication Value, Key Audit Matters, Readability,
Tone, Auditor’s Report
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บทนา

จากอดีตที่ผ่านมาพบว่า รายงานของผู้สอบบัญชี ได้มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ใช้รายงานทางการเงินได้รับประโยชน์ ที่ตรงกับความต้องการ
รวมถึงเพื่อเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่น ต่องานการตรวจสอบและรายงานทางการ
เงิน คณะกรรมการมาตรฐานการสอบบัญชีและการให้ค วามเชื่อมั่นระหว่าง
ประเทศ (International Auditing and Assurance Standards Board: IAASB)
จึ ง ได้ จั ด ให้ มี ก ารพั ฒ นาปรับ ปรุง มาตรฐานการสอบบั ญชี ร ะหว่ า งประเทศ
(International Standard on Auditing: ISA) ขึ้ น ซึ่ ง หนึ่ ง ในหั ว ข้ อ ที่ มี ก าร
ปรับปรุง คือ การให้ผู้สอบบัญชีรายงานเกี่ยวกับ “เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ”
(Key Audit Matters: KAM) ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีด้วย เพื่อเป็นการเพิม่
การสื่อสารข้อมูล เกี่ยวกับ เรื่องสาคัญในการตรวจสอบในรายงานผู้สอบบัญชี
เพื่อให้ตรงกับความต้องการและเป็นประโยชน์สาหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง
สาหรับประเทศไทย ทางสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้
กาหนดให้ใช้รายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ที่เพิ่มเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
(KAM) สาหรับรายงานทางการเงิน ที่มีร อบระยะเวลาสิ้น สุดในหรือหลังวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป (Federation of Accounting Professions,
2015a) ทั้งนี้ รายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่นี้จะทาให้ ผู้สอบบัญชีต้องเพิ่ม
ความใส่ใจในเรื่องที่ต้องการสื่อสารในรายงานของผู้สอบบัญชี มากขึ้น ซึ่งจะ
ส่งผลทาให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้ความรู้ความสามารถอย่างมากในการเลือกเรื่อ งที่
เห็นว่ามีความสาคัญในการตรวจสอบรายงานทางการเงินปีปัจจุบัน และนาเสนอ
ในรายงานของผู้สอบบัญชี (KPMG, 2016; Tangruenrat, 2015b) ดังนั้น การ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญในรายงานผู้สอบบัญชีรปู แบบใหม่ซึ่งมีการเพิ่มวรรค “เรื่อง
สาคัญในการตรวจสอบ” จึงน่าจะส่งผลถึงคุณค่าด้านการสื่อสาร เนื่องจากใน
รายงานผู้สอบบัญชี มีการสื่อสารข้อมูลส่วนเพิ่มที่เป็น ประโยชน์ที่ผู้สอบบัญชี
ตรวจพบให้กับผู้ใช้รายงานทางการเงินมากขึ้น (Smith, 2016)
จากการศึกษาในอดีตพบว่ามีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณค่าด้ าน
การสื่อสารของรายงานผู้สอบบัญชี เช่น ขนาดของกิจการ ราคาตลาดต่อมูลค่า
ตามบัญชี อายุของกิจการ ความผัน ผวนของกาไร และผู้สอบบัญชี เป็น ต้น
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(Henry, 2008; Li, 2008; Smith, 2016) ทั้งนี้ งานวิจัยส่วนใหญ่ทาการศึกษา
และเก็บรวบรวมตัวอย่างมาจากประเทศที่พัฒนาแล้ว สาหรับประเทศไทยนั้น
พบว่าการศึกษาเกี่ยวกับ KAM ยังมีอยู่อย่างจากัด เนื่องจากยังอยู่ในช่วงเริ่มแรก
ของการถือปฏิบัติ อีกทั้งยังไม่มีงานวิจัยใดที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าด้านการ
สื่อสารของ KAM โดยตรง ดังนั้น จึงไม่สามารถนาผลการศึกษาจากงานวิจัยใน
อดีตซึ่งมาจากกลุ่มตัวอย่างในประเทศที่พัฒนาแล้วมาอนุมานใช้กับประเทศไทย
ซึ่งมีบริบทต่างกันได้
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องคุณค่าด้านการสื่อสารกับเรื่ อง
สาคัญในการตรวจสอบของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงินที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน ถือว่ามี
ความสาคัญและส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเป็น อย่าง
มาก อีกทั้งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงเป็นอัน ดับสองรอง
จากกลุ่ ม ทรั พ ยากรเมื่ อ เที ย บกั บ กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมรวมทั้ ง หมดในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลจากการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้รายงานทางการเงิน
และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ยวข้ อ ง เช่ น สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ฯ ในการน าข้ อ มู ล ไปใช้
ประกอบการตัดสินใจเพื่อเป็นแนวทางสาหรับการกาหนดรูปแบบของรายงาน
ผู้สอบบัญชีต่อไป
วัตถุประสงค์งานวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าด้านการสื่อสารกับเรื่องสาคัญ
ในการตรวจสอบของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงินที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
1. รายงานผู้สอบบัญชี
รายงานของผู้สอบบัญชีถือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการติดต่อสื่อสารที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนและเป็นทางการเกี่ยวกับข้อสรุปจากการปฏิบัติ งาน
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ของผู้สอบบัญชีไปยังผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งหมายรวมถึง ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารพนักงาน
ของกิจการ เจ้าหนี้ ผู้ลงทุน หน่วยงานราชการ และบุคคลทั่วไป (Tangruenrat,
2015c)
ส าหรั บ ประเทศไทยในปั จ จุ บัน ผู้ส อบบัญ ชีไ ด้ ยึด แนวทางการออก
รายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 เรื่องรายงานของ
ผู้ ส อบบั ญ ชีต่ อ งบการเงิ น ซึ่ ง ได้ ก าหนดให้ ผู้ส อบบัญชี เ ป็น ผู้ ต รวจสอบและ
รายงานความถูกต้องของรายงานทางการเงิน (Federation of Accounting
Professions, 2015b)
ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2559 มาตรฐานการสอบบัญชีร หัส 700 ได้ มีการ
ปรับปรุงใหม่เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่น ต่องานการตรวจสอบและงบการเงิน รวมถึง
ความโปร่งใสให้สูงขึ้น นอกจากนี้ยังเชื่อว่ามาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม่จะส่ง ผล
ให้ร ายงานของผู้สอบบัญชีมี ก ารสื่อสารข้อมู ลที่มีคุณค่า เพิ่ม มากขึ้น ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงรายงานของผู้สอบบัญชี ดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้ใช้
รายงานทางการเงิน นักลงทุน รวมถึงผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแล โดยมาตรฐาน
ฉบับนี้มีผลบังคับใช้สาหรับการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทอื่นที่จะนาไปปฏิบัติใช้ด้วยความ
สมัค รใจ สาหรับการตรวจสอบงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาสิ้นสุดในหรือหลัง
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งานวิจัยของ Tangruenrat (2015a) วิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงใน
แต่ละองค์ประกอบของรายงานผู้สอบบัญชี พบว่า นอกเหนือจากการระบุเนือ้ หา
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีและวิธีการสอบบัญชีให้ละเอียดขึ้นแล้ว รายงาน
ของผู้สอบบัญชีแบบใหม่มีส่วนเปลี่ยนแปลงที่สาคัญเพียงเรื่องของการให้ผู้ส อบ
บัญชีเขียนรายงานเพิ่มเติมภายใต้หัวข้อ “เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ” (KAM)
เท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากการเขียนหัวข้อดังกล่าวเป็นเรื่องใหม่และไม่มี
รูปแบบที่แน่น อน ผู้ใช้งบการเงิน จึงอาจจะได้เ ห็น การเขียนรายงานในเรื่ อ ง
ดังกล่าวที่มีความหลากหลาย ดังนั้น แม้ว่าจะมีการปรับปรุงรายงานของผู้ส อบ
บัญชีเ ป็น รูปแบบใหม่ แต่กระบวนการในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ยังคง
เหมือนเดิม มีเ พียงการเพิ่มเติมในส่วนของการเขียนรายงานของผู้สอบบัญชี
7

วารสารวิทยาการจัดการ

คุณค่าด้านการสื่อสารของเรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบของบริษัท
ในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ขจร นันทธนาคาร, นฤนาถ ศราภัยวานิช,
อมลยา โกไศยกานนท์ และวนิสรา สุวรรณมงคล

ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563

ให้ชัดเจนขึ้นเท่านั้น โดยมีการเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การสื่อสารในเรื่องสาคัญในการ
ตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือเพิ่มวรรคเรือ่ งสาคัญในการ
สอบบัญชี (KAM)
2. เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
มาตรฐานการสอบบัญชี 701 การสื่อสารเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณค่าของการสื่อสารในรายงานของผู้สอบบัญชี ช่วย
ผู้ใช้งบการเงินในการทาความเข้าใจกิจการและเรื่องที่เ กี่ย วข้องกับดุลยพินิจที่
สาคัญของผู้สอบบัญชี (Federation of Accounting Professions, 2015b)
เรื่ อ งส าคัญ ในการตรวจสอบถือ เป็ น เรื่อ งสาคัญ ที่สุ ด ที่ผู้ สอบบัญชี
ต้องการสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแล และเห็นว่าเป็นเรื่องที่ควรนาเสนอ
ในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แก่ (1) เรื่องที่มีค วามเสี่ยงที่มีนัยสาคัญหรือ
เกี่ยวกับดุลยพินิจที่สาคัญของผู้สอบบัญชี (2) เรื่องหรือประเด็นปัญหาที่สาคัญ
ที่ผู้สอบบัญชีพบในระหว่างการสอบบัญชี รวมถึงการได้รับหลักฐานที่เหมาะสม
อย่างเพียงพอ และ (3) สถานการณ์ที่ทาให้ผู้สอบบัญชีต้องมีการเปลี่ ยนแปลง
ที่ ส าคั ญ เกี่ ย วกั บ แผนกลยุ ท ธ์ ก ารสอบบั ญ ชี รวมถึ ง ผลที่ เ กิ ด จากการระบุ
จุดบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน ซึ่งผู้สอบบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจใน
การเลือกว่าเรื่องใดเป็นเรื่องสาคัญที่ควรนาเสนอในรายงานของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้
การนาเสนอ KAM จะบังคับใช้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น
3. คุณค่าด้านการสื่อสาร
ในบริ บ ทของการรายงานเรื่ อ งส าคั ญในรายงานของผู้ ส อบบัญชี
“คุณค่าในการสื่อสาร” หมายถึง ประโยชน์ในการสื่อสารเรื่องสาคัญในการ
ตรวจสอบที่ผู้สอบบัญชีได้มีการถ่ายทอดและสื่ อสารตามดุลยพินิจผ่ านหน้ า
รายงานผู้สอบบัญชีไปยังผู้ใช้รายงานทางการเงิน ซึ่งได้แก่ หน่วยงานกากับดูแล
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้บริหารและพนักงานในองค์กร เจ้าหนี้ หน่วยงานราชการ
และบุคคลทั่วไป
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4. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาคุณค่าด้านการสื่อสาร พบว่า การศึกษาส่วนใหญ่พบว่ามา
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในต่างประเทศ ซึ่งมีทั้งการวัดคุณค่าด้านการสื่อสาร
โดยใช้ความสามารถในการอ่าน และการพิจารณาจากลักษณะเนื้อหาของสารที่
ต้องการสื่อ ในส่วนของการศึกษาที่เกี่ยวกับความสามารถในการอ่านพบว่า Li
(2008) ได้ทาการศึกษาโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจานวน 55,719 ข้อมูล จากตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาในระหว่างปี ค.ศ. 1994 - 2004 เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการอ่านของรายงานประจาปี กาไร และ
เสถี ย รภาพของกาไรของบริษั ท ผลจากการศึก ษาแสดงให้เ ห็ น ว่ า รายงาน
ประจาปีของกิจการที่มีกาไรต่าจะอ่านได้ยากกว่ารายงานประจาปีของกิจการที่มี
กาไรสูง และรายงานประจาปีที่อ่านง่ายจะส่งผลให้กิจการมีเสถียรภาพของกาไร
ซึ่งสามารถแปลความได้ว่า หากสารที่ผู้ส่งสารต้องการส่งสามารถอ่านได้ง่าย
จะส่งผลให้ผู้รับสารนั้นมีความเข้าใจในสารที่ผู้ส่งสารตั้งใจส่งออกไป ซึ่งจะส่งผล
ต่อคุณค่าในการสื่อสาร และทาให้ผู้รับสารได้รับประโยชน์จากการใช้สารนั้น
ส าหรั บ การศึ ก ษาที่ ส นับ สนุน แนวคิด การวั ด คุ ณค่ า ในการสื่ อ สาร
โดยพิจารณาจากเนื้อหาของสาร ซึ่งอาจมีทั้งลักษณะเชิงบวก เชิงลบ หรือเป็น
กลางขึ้น อยู่กับลักษณะของค าที่ใช้นั้น สามารถอ้างอิงได้จากการศึก ษาของ
Henry (2008) ซึ่ ง ศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ างลั ก ษณะของเนื้อ หาของการ
ประกาศกาไรกับการตอบสนองของนักลงทุนในกิจการโทรคมนาคมในระหว่าง
ช่วงปี ค.ศ. 1998 - 2002 และผลการศึกษาแสดงให้เห็น ว่าลักษณะของเนื้อหา
ในการประกาศกาไรมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนเกินปกติ
ทั้งนี้ พบว่า Smith (2016) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าของการสื่ อสาร
โดยพิจารณาเชื่อมโยงระหว่างการวัดคุณค่าด้านการสื่อสารจากความสามารถใน
การอ่ า น และการวั ด คุ ณค่า ด้ า นการสื่อ สารจากลั ก ษณะของเนื้อ หาเข้าใน
การศึกษา โดยเก็บ รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในสหราชอาณาจักร ซึ่งใน
การศึกษาของ Smith (2016) จะแยกพิจารณาคุณค่าในการสื่อสารเป็น 2 ส่วน
ซึ่งได้แก่ ความสามารถในการอ่าน (Readability) หมายถึง การที่ผู้ใช้ รายงาน
ทางการเงิน (ผู้รับข้อมูล) มีค วามเข้าใจเนื้อหาในรายงานของผู้สอบบัญชีที่มี
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วรรคเรื่องสาคัญในการตรวจสอบตรงกับ สิ่งที่ผู้สอบบัญชี (ผู้ส่งสาร) ต้องการ
สื่อสาร ในส่วนของโทนของเนื้อหา (Tone) หมายถึง ลักษณะอารมณ์ ห รื อ
ความรู้สึก (Feeling) ของเนื้อหาในรายงานของผู้สอบบัญชีที่สื่อสารในวรรคเรือ่ ง
สาคัญในการตรวจสอบ ผลการศึกษาพบว่า รายงานผู้สอบบัญชีแบบมีวรรค
KAM อ่านง่ายกว่าและมีเ นื้อหาซึ่ งรายงานเป็น ลัก ษณะเชิ งลบมากกว่ า หน้ า
รายงานผู้สอบบัญชีที่ไม่มีวรรค KAM ซึ่งสอดคล้องกับผลของการศึกษาจาก
Datejarutsri, Sampet, and Kosaiyakanont (2019) ซึ่งทาการศึกษาเกี่ยวกับ
คุ ณ ค่ า ด้ า นการสื่ อ สารของ KAM โดยเก็ บ รวบรวมข้อ มูลจากบริษั ท ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมทรัพยากรและกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2560 รวมจานวนทั้งสิ้น
239 ข้อมูล ซึ่งผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่ารายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่
ภายใต้มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 และรหัส 701 ที่มีการนาเสนอในเรื่อง
KAM สามารถอ่านได้ง่ายกว่า และมีลักษณะเนื้อหาในเชิงลบมากกว่ารายงาน
ของผู้สอบบัญชีแบบที่ไม่มีการนาเสนอเรื่อง KAM
กรอบแนวคิดและการพัฒนาสมมติฐาน
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
พบว่ารายงานของผู้สอบบัญชี ถือเป็น เครื่องมือสาคัญที่ผู้สอบบัญชีใช้ในการ
สื่อสารกับผู้ใช้รายงานทางการเงิน ยิ่งไปกว่านั้น The International Auditing
and Assurance Standards Board: IAASB ยังเชื่อว่าร่างรายงานของผู้ ส อบ
บัญชีรูปแบบใหม่น่าจะมีส่วนช่วยทาให้ผู้ใช้ร ายงานของผู้สอบบัญชีได้รับข้อ มูล
ที่ เ ป็ น ประโยชน์ใ นการตั ด สิน ใจมากขึ้ น เนื่ อ งจากผู้ สอบบัญ ชีต้ อ งมีก ารใช้
ดุลยพินิจอย่างเต็มที่เพื่อคัดสรรหัวข้อสาคัญในการนาเสนอเรื่องสาคัญจากสอบ
บัญชี เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลมีความโปร่งใส ทันเวลา และเป็นการให้สัญญาณ
เตือนภัยกับผู้ใช้ร ายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้ใช้ร ายงานทางการเงิน สามารถ
รั บ มื อ กั บ วิ ก ฤตการณ์ ท างการเงิ น ได้ อ ย่ า งทั น เวลา (Pornupatham &
Vichitsarawong, 2014) ดังนั้น การสื่อสารเรื่องสาคัญ ในการตรวจสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชีจึงถือว่าเป็น เรื่องที่มีค วามสาคัญซึ่งน่าจะสามารถเพิ่มคุณค่า
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ในการสื่ อ สารรายงานของผู้ สอบบัญ ชี ไ ด้ จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี
เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง จึงกาหนดสมมติของงานวิจัย ดังนี้
H: รายงานผู้ ส อบบั ญ ชี ที่ มี ว รรคเรื่ อ งส าคั ญ ในการตรวจสอบมี
ความสัมพันธ์กับคุณค่าด้านการสื่อสาร
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Smith (2016) งานวิ จั ย ครั้ ง นี้
พิ จ ารณาวั ด คุ ณค่า ของการสื่อ สารผ่ า นตั ว แปร 2 ตั ว ได้ แ ก่ การวิ เ คราะห์
ความสามารถในการอ่ าน (Readability) และโทนของเนื้อหา (Tone) จาก
การศึกษาพบว่า รายงานผู้สอบแบบใหม่ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ISA 700
สามารถสื่อสารได้ในลักษณะที่สามารถเข้าถึงได้ และมีค วามหมายต่อผู้ใช้งบ
การเงิน ดังนั้น จะเห็นได้ว่ารายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ที่มีวรรคเรื่องสาคัญ
ในการตรวจสอบ (KAM) สามารถอ่านได้ง่ายกว่ารายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบ
เก่าที่ไม่มีวรรคเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ ทั้งนี้เนื่องมาจากรายงานผู้สอบบัญชี
แบบใหม่มีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มคุณค่าของการสื่อสารในรายงานผู้สอบบัญชี
เพื่อให้ผู้ใช้รายงานทางการเงินมีความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการ และเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับดุลพินิจที่สาคัญของผู้สอบบัญชี จึงมีการใช้คาที่มีความซับซ้อนและจานวนคา
ในประโยคน้อยลง เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินเกิดความเข้าใจในข้อมูลที่สื่อสารได้ตรง
กับเจตนาของผู้สอบบัญชีได้ดีขึ้น จากแนวคิดข้างต้นจึงพัฒนาเป็นสมมติฐานข้อ
ที่ 1 ของงานวิจัยครั้งนี้
H1: รายงานผู้สอบบัญชีที่มีวรรคเรื่องสาคัญในการตรวจสอบอ่านง่าย
กว่ารายงานของผู้สอบบัญชีที่ไม่มีวรรคเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
นอกจากนี้ Smith (2016) ยังพบว่า รายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่ที่มี
วรรคเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ (KAM) มีการใช้คาในลักษณะเชิงลบมากกว่า
รายงานผู้สอบบัญชีแบบเก่าที่ไม่มีวรรคเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ (KAM) ทั้งนี้
เนื่องจากเนื้อหาในวรรคเรื่องสาคัญในการตรวจสอบเป็นเรื่องที่ผู้สอบบัญชีเ ห็น
ว่าเป็น เรื่องที่มีนัยสาคัญ ที่สุด และมีค วามเสี่ยงสูงในการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
11
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ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ ดังนั้น หากรายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่ที่มีวรรค
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ (KAM) จะมีคุณค่าด้านการสื่อสารจะต้องสามารถ
ถ่ายทอดเรื่องดังกล่าวได้ตรงกับเจตนาของวรรคนี้ จึงทาให้คาที่ใช้ส่วนใหญ่เ ป็น
ค าที่มีลักษณะในเชิงลบมากกว่าเชิงบวก ดังนั้น จึงพัฒนาเป็นสมมติฐานข้อที่ 2
ของงานวิจัยครั้งนี้
H2: รายงานผู้ ส อบบั ญ ชี ที่ มี ว รรคเรื่ อ งส าคั ญ ในการตรวจสอบมี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับโทนของเนื้อหา
กรอบแนวคิดของงานวิจัยสามารถแสดงได้ ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
รูปแบบรายงานของผู้สอบบัญชี
ตัวแปรควบคุม
1. ขนาดของกิจการ
2. ราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี
3. อายุของกิจการ
4. ความผันผวนของกาไร
5. กลุ่มธุรกิจ
6. การรวมธุรกิจของกิจการ
7. การเพิ่มทุน ของกิจการ
8. ผู้สอบบัญชีของกิจการ
้สอบบั
ญชีนขการวิ
องกิจการและกลุ
วิธ9.ีกผูารด
าเนิ
จัย ่มกิจการ

ตัวแปรตาม
คุณค่าด้านการสื่อสาร
(Communication Value)
H1 ความสามารถในการอ่าน
H2 โทนของเนื้อหา

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดของการวิจัย
วิธีการดาเนินงานวิจัย
1. ขอบเขตประชากร
เนื่องจากในปี พ.ศ. 2559 เป็น ปีที่ผู้สอบบัญชีต้องเพิ่มความใส่ใจใน
เรื่องที่ต้องการสื่อสารในรายงานของผู้สอบบัญชี ดังนั้น เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างคุณค่าด้านการสื่อสารกับหน้ารายงานผู้สอบบัญชีที่เพิ่มวรรค KAM และ
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หน้ารายงานผู้สอบบัญชีที่ไม่มีวรรค KAM ในการศึกษาครั้งนี้จึงเก็บรวบรวม
ข้อมูลของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2560
ดังนั้น ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม
การเงิน ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจานวน 58 บริษัท
ซึ่งประกอบด้วย ธนาคารจานวน 11 ราย เงินทุนและหลักทรัพย์จานวน 31 ราย
ประกัน ภัยและประกันชีวิตจานวน 16 ราย สาหรับระยะเวลา 3 ปี ระหว่างปี
พ.ศ. 2558 - 2560 รวมข้อมูลประชากรที่ใช้ในการวิเคราะห์ทั้งสิ้นจานวน 174
ข้อมูล (The Stock Exchange of Thailand, 2017)
ตารางที่ 1
จานวนประชากรที่ใช้ในการศึกษา

ธนาคาร
เงินทุนและหลักทรัพย์
ประกันภัยและประกันชีวิต
รวม

ปี พ.ศ.
2558
11
31
16

ปี พ.ศ.
2559
11
31
16

ปี พ.ศ.
2560
11
31
16

58

58

58

รวม
33
93
48
174

หน่วย : จานวนบริษัท

2. วิธีการศึกษา
การศึ ก ษานี้ เ ก็ บ รวบรวมข้ อ มูล จากรายงานทางการเงิ น และหน้า
รายงานผู้สอบบัญชีฉบับภาษาอั งกฤษที่มีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจานวน 174 ชุดข้อมูล
3. แบบจาลองที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ใช้แบบจาลองในการศึกษาที่พัฒนามาจากงานวิจัยของ
Smith (2016) ซึ่งได้ทาการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยมากขึ้น
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โดยการปรับตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับรายการพิเศษออกเนื่องจากประเทศไทยได้มี
การยกเลิกการแสดงรายการพิเศษในรายงานทางการเงิน และมีการตัดตัวแปร
ที่เ กี่ย วข้อ งกับ ประเภทของอุตสาหกรรมออก เนื่อ งจากงานวิจัยครั้งนี้เ ป็น
การศึกษาเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมการเงินเพียงอุตสาหกรรมเดียว จากที่กล่าว
มาข้างต้น แบบจาลองที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
Communication Value =

 0  1 NEWOPINIONit   2 SIZEit   3 MBit 
 4 AGEit   5 EARN _ VOLit   6 NBSEGit 
 7 ACQUISTIONit   8 SEOit   9 BIGNit 
10 COMBINED_ OPit  

ทั้งนี้ คุณค่าด้านการสื่อสาร (Communication Value) สามารถวัดได้
จาก 2 ตัวแปร คือ ความสามารถในการอ่าน (Readability) และโทนของเนื้อหา
(Tone) ดังนี้
Readability =

Tone =

 0  1 NEWOPINIONit   2 SIZEit  3 MBit 
 4 AGEit  5 EARN _ VOLit   6 NBSEGit  ….(H1)
 7 ACQUISTIONit  8 SEOit  9 BIGNit 
10 COMBINED_ OPit  

 0   1 NEWOPINIONit   2 SIZEit   3 MBit 
 4 AGEit   5 EARN _ VOLit   6 NBSEGit  ….(H2)
 7 ACQUISTIONit   8 SEOit   9 BIGNit 
 10 COMBINED_ OPit  

โดยที่ตัวแปรในแบบจาลองและการวัดค่าตัวแปรสามารถสรุปได้ ดังนี้
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ตารางที่ 2
ตัวแปรและการวัดค่าตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปร
การวัดค่า
ตัวแปรตาม: คุณค่าด้านการสื่อสาร ซึ่งพิจารณาจาก
Readability ความสามารถในการอ่ านวัด โดยใช้ Fog Index เป็นดัช นีที่ใ ช้ส าหรับ
การทดสอบความสามารถในการอ่าน ซึ่งสามารถคานวณได้จาก:
Fog Index = (จานวนค าเฉลี่ยต่อประโยค + ร้อ ยละของคาที่ซับซ้อน) x 0.4

การอ่านค่าดัชนี Fog Index สามารถแปลความได้โดยถ้าการวัดค่าออก
มาแล้ ว มี ค่ า มากกว่ า หรื อ เท่ า กั บ 12 หมายความว่ า ข้ อ ความนั้ น
มี ค วามยากต่ อ การอ่ า น แต่ ห ากค่ า ที่ ไ ด้ อ อกมามี ค่ า น้ อ ยกว่ า 12
หมายความว่าข้อความนั้นมีความง่ายต่อการอ่าน (Li, 2008)
Tone

โทนของเนื้ อ หา วั ด โดยแบ่ ง ตาม Bill McDonald’s Word List
(Dictionary) ซึ่ ง แบ่ ง ตามลั ก ษณะของค าเป็ น ลั ก ษณะเชิ ง บวก
(Positive) ลักษณะเชิงลบ (Negative) ซึ่งสามารถคานวณได้จาก:
Tone = (Positive – Negative) / (Positive + Negative)

ตัวแปรอิสระ
NEWOPINION รูปแบบรายงานของผู้สอบบัญชี โดยก าหนดให้ : 1 = หน้ารายงานผู้ส อบ

บัญชีแบบใหม่มีวรรค KAM, และ 0 = หน้ารายงานผู้สอบบัญชีแบบเก่ า
ไม่มีวรรค KAM

ตัวแปรควบคุม (เครื่องหมายคาดการณ์ต่อคุณค่าในการสื่อสาร)
SIZE
ขนาดของกิจการวัดจากลอการิทึมของ สินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นปี
(-) จากการศึกษาของ Smith (2016) และ Li (2008)
MB

ราคาตลาดต่อมูล ค่าตามบัญชีสามารถวัดจากมูลค่าตลาด ณ วันสิ้นปี
หารด้วยมูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้นปี
(-) จากการศึกษาของ Smith (2016)

AGE

อายุข องกิ จการวัดโดยนับจานวนปีตั้ง แต่ปีที่เสนอขายหุ้นครั้ง แรกใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศจนถึงปีที่เก็บข้อมูล
(+) จากการศึกษาของ Li (2008)
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ตารางที่ 2
ตัวแปรและการวัดค่าตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย (ต่อ)
ตัวแปร

การวัดค่า

EARN_VOL

ความผันผวนของก าไรวัดจากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของก าไรส าหรับ
รอบระยะเวลาบัญชี 5 ปีย้อนหลัง
(-) จากการศึกษาของ Smith (2016) และ Li (2008)

NBSEG

กลุ่มธุรกิจวัดจากลอการิทึมของจานวนกลุ่มธุรกิจ
(-) จากการศึกษาของ Smith (2016)

ACQUISITION

การรวมธุรกิจ กาหนดให้ 1 = มีค่าใช้จ่ายในการรวมธุร กิจ, 0 = อื่นๆ
(-) จากการศึกษาของ Smith (2016)

SEO

การเพิ่มทุนของกิจการ กาหนดให้ 1 = มีการเพิ่มทุน, 0 = อื่นๆ
(-) จากการศึกษาของ Smith (2016) และ Li (2008)

BIGN

ผู้สอบบัญชีของกิจการ กาหนดให้ 1 = ผู้สอบบัญชีของกิจการมาจาก
สานักงานบัญชี BIG 4 , 0 = อื่นๆ
(-) จากการศึกษาของ Smith (2016)

COMBINED_OP ผู้สอบบัญชีของกิจการและกลุ่มกิจการสามารถ กาหนดให้ 1= ผู้สอบ

บัญชีของกิจการและกลุ่มกิจการเป็นสานักงานเดียวกัน, 0 = อื่นๆ
(-) จากการศึกษาของ Smith (2016)

ผลการวิจัย
การศึกษาเรื่องคุณค่าด้านการสื่อสารของเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จากข้อมูล 174 ข้อมูล ได้นามาประมวลผลและวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
การวิเ คราะห์สหสัมพัน ธ์ระหว่างตัวแปร และการวิเ คราะห์ความสัมพัน ธ์ตาม
แบบจาลองที่ใช้ในการวิจัย
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
ค่าสถิติที่ใช้ในการศึกษาในส่วนนี้ประกอบด้วย ค่าต่าสุด (Minimum)
ค่ า สู ง สุ ด (Maximum) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
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(Standard Deviation) โดยค่าสถิติเ ชิงพรรณนาของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
สามารถสรุปได้ ดังนี้
ตารางที่ 3
ข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
Min

ปี พ.ศ. Max
2558 Mean
N=174 S.D.
Min

ปี พ.ศ. Max
2559 Mean
N=174 S.D.
Min

ปี พ.ศ. Max
2560 Mean
N=174 S.D.

READABILITY

TONE

SIZE

MB

AGE

EARN_VOL

NBSEG

19.39
53.74
36.43
6.57
18.43
27.48
22.79
2.09
18.02
27.33
22.53
2.04

-1.00
1.00
-0.42
0.55
-1.00
-0.04
-0.83
0.19
-1.00
-0.30
-0.86
0.18

5.90
9.45
7.23
0.99
5.91
9.47
7.27
0.98
5.91
9.49
7.31
0.98

0.42
11.15
1.80
1.84
0.49
11.08
1.88
1.89
0.50
9.97
2.05
1.84

1.00
41.00
20.12
11.58
2.00
42.00
21.12
11.58
3.00
43.00
22.12
11.58

13.01
8,282.65
860.53
1,770.39
11.53
4,857.73
685.08
1,154.92
12.18
4,777.92
652.88
1,142.86

0.00
1.81
0.89
0.47
0.00
1.83
0.91
0.47
0.00
1.76
0.90
0.43

ผลการศึ ก ษาในตารางที่ 3 แสดงข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ของตั ว แปรที่ ใช้
ในการวิจัย แสดงให้เ ห็น ว่า ค่าเฉลี่ยของ Fog Index ในรายงานผู้สอบบัญชีปี
พ.ศ. 2558 - 2560 มีแนวโน้มลดลง (36.43 22.79 และ 22.53 ตามลาดับ)
เนื่ อ งจากการแปลความหมายของค่า Fog Index นั้ น ถ้ า ค่ า Fog Index มี
คะแนนสูงจะแปลความได้ว่าสารนั้นอ่านยาก ดังนั้น จากผลการศึกษาเบื้องต้น นี้
จึงแปลความได้ว่า หน้ารายงานของผู้สอบบัญชีสามารถอ่านได้ง่ายขึ้นตามลาดับ
และขณะเดียวกันเนื้อหาในรายงานผู้สอบบัญชีมีลักษณะของเนื้อหาเชิง ลบมาก
ขึ้น (-0.42 -0.83 และ -0.86 ตามลาดับ) ส่วนค่าเฉลี่ยของตัวแปรขนาดกิจการมี
ค่าสูงสุดในปี พ.ศ. 2560 เท่ากับ 7.31 ซึ่งคิดเป็นมูลค่าของสินทรัพย์ 281,839
ล้านบาท และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.98 สาหรับมูลค่าตลาดของกิจการ
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มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 2.05 ส่วนอายุเฉลี่ยของกิจการอยูใ่ นช่วง 20 - 22 ปี ความผันผวน
ของกาไรสูงสุดในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 860.53 ล้านบาท ในขณะที่
ค่าเฉลี่ยตัวแปรกลุ่มธุรกิจอยู่ระหว่าง 0.89 - 0.91 หรือระหว่าง 10 - 13 บริษัท
ค่าเฉลี่ยจากตารางที่ 4 แสดงให้เ ห็นว่า กิจการส่วนใหญ่ ไม่มีการรวม
ธุร กิจ ผู้สอบบัญชีส่วนใหญ่มาจากสานักงานบัญชี Big 4 และผู้สอบบัญชีของ
บริษัทและกลุ่มกิจการส่วนใหญ่มาจากสานักงานเดียวกัน

1
0

2559
N=174

1
0

2560
N=174

1

ACQUISITION

2558
N=174

COMBINED_OP

0

BIGN

ตัวบ่งชี้

SEO

ปี พ.ศ.

NEWOPINION

ตารางที่ 4
ข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปรเชิงหุ่นที่ใช้ในการศึกษา

58
(100.00)
0
(0)
0
(0)

36
(62.10)
22
(37.90)
47
(81.00)

11
(19.00)
47
(81.00)
9
(15.50)

23
(39.70)
35
(60.30)
23
(39.70)

55
(94.80)
3
(5.20)
56
(96.60)

58
(100.00)
0
(0)

11
(19.00)
45
(77.60)

49
(84.50)
8
(13.80)

35
(60.30)
24
(41.40)

2
(3.40)
54
(93.10)

58
(100.00)

13
(22.40)

50
(86.20)

34
(58.60)

4
(6.90)

หมายเหตุ : บรรทัดบน (ตัวหนา) แสดงจานวน, บรรทัดล่าง (ตัวเอียง) แสดงร้อยละ
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2. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
จากตารางที่ 5 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันระหว่าง
ตั ว แปรตามและตั ว แปรควบคุม พบว่ า ที่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ 0.01
ความสามารถในการอ่านข้อความมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ ลัก ษณะ
ของเนื้อหาโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.409

-0.020
0.086
-0.034
0.048
-0.058

-0.027
0.408** -0.383**
0.775** -0.073
0.448** 0.131

0.454**
0.188*

EARN_VOL

SIZE

AGE

0.409**
-0.044
-0.040
-0.135
0.018
0.053

MB

TONE
SIZE
MB
AGE
EARN_VOL
NBSEG

TONE

READABILITY

ตารางที่ 5
ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

0.309**

หมายเหตุ: ** คือ มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ * คือ มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

นอกจากนี้ยังพบว่า อายุของกิจการ ความผัน ผวนของกาไร และขนาด
ของกิจการมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01
แต่ มี ค วามสั มพัน ธ์ใ นทิ ศ ทางตรงกั น ข้า มกับ ราคาตลาดต่ อ มูล ค่า ตามบัญชี
ส่วนความผัน ผวนของกาไรมีค วามสัมพัน ธ์ ในทิศ ทางเดีย วกัน กับขนาดของ
กิจการ และกลุ่มธุรกิจของกิจการ แต่ขนาดของกิจการมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันกับกลุ่มธุรกิจของกิจการโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพัน ธ์เท่ากับ 0.454
0.408 -0.383 0.775 0.309 และ 0.448 ตามลาดับ ทั้งนี้ พบว่าที่ร ะดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 อายุของกิจการมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน กับ
กลุ่มธุรกิจของกิจการ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.188
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3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตามแบบจาลองที่ใช้ในการวิจัย
ผลจากการวิเ คราะห์ค วามสัมพัน ธ์ต ามแบบจาลองที่ ใช้ในการวิ จั ย
สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในแต่ละสมมติฐานได้ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 6
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตามแบบจาลองที่ใช้ในการวิจัย
H1 (Readability)
NEWOPINION
SIZE
MB
AGE
EARN_VOL
NBSEG
ACQUISITION
SEO
BIGN
COMBINED_OP

coefficient
-13.735
-0.172
-0.233
-0.053
-0.000
1.032
0.953
-0.392
-0.951
2.366

t-statistics
-20.803**
-0.310
-1.259
-1.553
-0.904
1.312
-0.668
-0.540
-1.083
3.268**

H2 (Tone)
coefficient
-0.424
-0.006
0.030
0.002
-0.006
-0.081
0.125
0.011
-0.048
0.020

t-statistics
-7.163**
-0.111
1.814
0.605
0.210
-1.152
0.975
0.162
-0.608
0.301

Adjust R2

0.737
0.229
หมายเหตุ : ** คือ มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ * คือ มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 6 พบว่า ตามแบบจาลองของสมมติฐาน H1 มีค่า Adjust
0.737 แสดงให้เ ห็นว่าตัวแบบจาลองมีความเหมาะสม โดยตัวแปร
หลักซึ่งได้แก่ รายงานผู้สอบบัญชีที่มีวรรค KAM มีค วามสัมพันธ์ในทิศทางตรง
ข้ า มกั บ ความสามารถในการอ่ า น (ซึ่ ง วั ด จากคะแนน Fog Index) อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ -13.735
และมีค่า t-statistics เท่ากับ -20.803 ซึ่งหมายความว่า เมื่อมีการรายงานวรรค
KAM ในรายงานผู้สอบบั ญชีจะทาให้คะแนนของ Fog Index ลดลง โดยคะแนน
Fox Index ที่ลดลงแปลว่าสารนั้นอ่านได้ง่ายขึ้น ดังนั้นจึงสามารถแปลความได้ว่า
R2 เท่ากับ
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รายงานผู้สอบบัญชีที่มีวรรค KAM ส่งผลให้ผู้รับสารอ่านได้ง่ายขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ H1 ของงานวิจัยที่ตั้งไว้
สาหรับสมมติฐาน H2 พบว่า ค่า Adjust R2 เท่ากับ 0.229 โดยตัวแปร
หลักซึ่งได้แก่ รายงานผู้สอบบัญชีที่มีวรรค KAM มีค วามสัมพันธ์ในทิศทางตรง
ข้ามกับลักษณะของเนื้อหาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ร ะดับนัยสาคัญ 0.01
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ -0.424 และมีค่า t-statistics เท่ากับ -7.163 ซึ่ ง
แปลความหมายได้ว่า การรายงานวรรค KAM ในรายงานผู้สอบบัญชีจะมีการใช้
ค าที่มีลักษณะเชิงลบมากกว่าหน้ารายงานผู้สอบที่ไม่รายงานวรรค KAM และ
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ H2 ของงานวิจัยที่ตั้งไว้
บทสรุปและข้อเสนอแนะจากการวิจัย
จากผลการศึกษาทีพ่ บว่าหน้ารายงานผู้สอบบัญชีที่ มีวรรคเรื่องส าคัญ
ในการตรวจสอบ (KAM) อ่านได้ง่ายกว่าหน้ารายงานผู้สอบบัญชีที่ไม่มีวรรคเรือ่ ง
สาคัญในการตรวจสอบ (KAM) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Li (2008) และ
สามารถอนุมานได้ว่าหากสารที่ผู้ส่งสารสามารถทาให้ผู้รับอ่านได้ง่ายจะส่งผล
ทาให้ผู้รับสารนั้นมีความเข้าใจ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณค่าในการสื่อสารและทาให้ผู้รบั
สารได้รับประโยชน์จากการใช้สาร ทั้งนี้ จากผลการศึกษายังพบว่าหน้ารายงาน
ผู้สอบบัญชีที่มีวรรคเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ (KAM) มีการใช้คาที่มีลักษณะ
เชิงลบมากกว่าหน้ารายงานผู้สอบบัญชีที่ไม่มีวรรคเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
(KAM) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Henry (2008) และ Smith (2016)
จากผลการศึกษาจึงสามารถอนุมานได้ว่า ผลงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า
รายงานผู้สอบบัญชีที่ มีก ารสื่ อสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วรรคเรื่องสาคัญ ในการ
ตรวจสอบ (KAM) ส่งผลให้คุณค่าด้านการสื่อสารของรายงานผู้สอบบัญชีเพิ่มขึน้
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Smith (2016) และ Datejarutsri et al. (2019)
ดังนั้น การที่ผู้มีหน้าที่กากับดูแลส่งเสริมให้มีการเพิ่มวรรคเรื่องส าคัญ
ในการตรวจสอบ (KAM) นั้น มีประโยชน์ต่อการสื่อสารอย่างแท้จริง และยัง
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ต้องใช้
ดุลยพินิจในการตรวจสอบอย่างระมัดระวังและรอบคอบยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงควร
21

วารสารวิทยาการจัดการ

คุณค่าด้านการสื่อสารของเรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบของบริษัท
ในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ขจร นันทธนาคาร, นฤนาถ ศราภัยวานิช,
อมลยา โกไศยกานนท์ และวนิสรา สุวรรณมงคล

ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563

ส่งเสริมให้มี การสื่อสารเพิ่มเติมในส่วนของวรรคเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
(KAM) ในหน้ารายงานผู้สอบบัญชีต่อไป
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและยืนยันแบบจาลองค่าตอบแทน
จูงใจสาหรับอาจารย์ เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ ในสถาบันอุดมศึ กษาของรัฐ ใน
ประเทศไทย ดาเนินการวิจัยแบบผสมวิธีใช้ กลยุทธ์การวิจัยแบบเชิงสารวจเป็น
ลาดับเริ่มด้วยการศึกษาเชิงคุณภาพภายใต้ การวิจัยแบบสร้างทฤษฎี เก็บข้อมูล
ด้ ว ยการสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก กั บ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล จ านวน 32 ราย จากนั้ น ใช้
การศึกษาเชิงปริมาณด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อ ตรวจสอบ
ความสอดคล้ อ งของแบบจ าลองกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ เก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ย
แบบสอบถามปลายปิดแบบมีโครงสร้างกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ราย ได้รับ
การตอบกลับมาจานวน 318 ราย (79.50%) ผลการศึกษาในเชิงคุณภาพ พบว่า
ค่ า ตอบแทนจู ง ใจส าหรับ อาจารย์ เจเนอเรชั่ น เบบี้ บู ม เมอร์ ป ระกอบไปด้ ว ย
ค่าตอบแทนจูงใจทั้งที่อยู่ในรูปของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินจานวน 5 ประเภท
ได้แก่ เงินประจาตาแหน่งวิชาการ เงินสนับสนุนการวิจัย เงินสนับสนุนการผลิต
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และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เงินประจาตาแหน่งบริหาร อิสระในการทางาน
และชั่วโมงการทางานที่ยืดหยุ่น ผลการศึกษาในเชิงปริมาณ พบว่า แบบจาลอง
มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ ดี ม าก เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า น้ าหนั ก
องค์ ป ระกอบของตั ว แปรในแบบจ าลอง พบว่ า ตั ว แปรทุ ก ตั ว มี นั ย ส าคั ญ
ทางสถิติ (P< 0.001) สามารถสรุปได้ว่าแบบจาลองสามารถใช้อธิบายประเภท
ค่าตอบแทนจูงใจสาหรับอาจารย์ในเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐในประเทศไทยได้ ซึ่งสามารถนาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
กาหนดโปรแกรมการจ่ายค่าตอบแทนจูงใจที่เหมาะสมกับอาจารย์เจเนอเรชั่น
เบบี้ บู ม เมอร์ เพื่ อกระตุ้ น จู ง ใจและยกระดั บ ผลการปฏิบั ติ ง านให้ บ รรลุ ต าม
เป้าหมายของสถาบันต่อไป
คาส าคัญ : แบบจ าลองค่า ตอบแทนจู ง ใจ อาจารย์ เจเนอเรชั่ น เบบี้ บู ม เมอร์
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย
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RESEARCH ARTICLE
The Development of an Incentive Pay Model for Baby
Boomer Lecturers Working in Thai Public Higher
Education Institutes1
Wanvicechanee Tanoamchard2
Jamnean Joungtrakul3
Abstract
The purposes of this study are to develop and confirm an
incentive pay model for lecturers from the Baby Boomer generation
working in Thai public higher education institutes. The study was a
mixed method approach using a sequential exploratory strategy.
It was conducted by applying a grounded theory strategy. The
qualitative data was collected through an in-depth interview with 32
informants. After development of the model, the questionnaires
were created and collected with 400 samples, and received 318
responses (79.50%), then the study used a Confirmatory Factor
Analysis (CFA) to confirm the acceptance of the model. The result
from the interview reports that baby boomer lecturers prefer
to receive their incentive compensation both as financial and
1
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non-financial incentives, including (1) allowances for academic and
professional status, (2) research production funds, (3) academic
paper production and publication funds, (4) allowances for
administrative positions, and (5) freedom and flexible work hours.
The result of the CFA test confirmed that the incentive
compensation model fit well with the empirical data. The standard
weight of all indicators displayed in this model were found to be
statistically significant (P<0.001). It could be concluded that the
model can be used to describe incentives’ compensation types for
baby boomer lecturers working in Thai public higher education
institutes. This can also be used to determine the appropriate
incentive compensation programs to motivate and increase baby
boomer lecturers’ performances for achieving universities’ goals.
Keywords: Incentive Pay Model, Baby Boomer Lecturers, Thai Public
Higher Education Institutes

27

วารสารวิทยาการจัดการ

ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563

การพัฒนาแบบจำ�ลองค่าตอบแทนจูงใจสำ�หรับอาจารย์เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย

วรรณวิชนี ถนอมชาติ และจำ�เนียร จวงตระกูล

บทนา

ภายใต้แรงกดดัน จากสถานการณ์การแข่งขันของมหาวิทยาลัยทั่วโลก
และการลดลงของผู้เ รียน มหาวิทยาลัยมีค วามจ าเป็น จะต้อ งปรับ ตั ว ตั้ ง รั บ
อย่างเร็วที่สุดเพื่อความอยู่รอด ในขณะที่อาจารย์ถูกผลักดัน ให้เปลี่ยนบทบาท
จากการเรียนการสอนแบบเดิมที่ไม่ได้มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมาเป็นการจัด
การศึ ก ษาที่ ต อบสนองความต้ อ งการที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปของกลุ่ ม ผู้ เ รี ย นที่
หลากหลาย การเผชิญหน้ากับภาระงานหรือเป้าหมายที่เพิ่ม ขึ้น ของอาจารย์
สร้างความกดดัน และทาให้เ กิดความคาดหวังที่สูงต่อค่าตอบแทนที่จะได้ รั บ
ซึ่งปัญหาการจ่ายค่าตอบแทนของอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัยนั้นเริ่มปรากฏ
ให้เ ห็น ในบางประเทศบ้างแล้ว อาทิเ ช่น ในสหราชอาณาจักร โดยในปี ค.ศ.
2016 ที่ ผ่ า นมาได้ มี ก ารเคลื่ อ นไหวของสมาชิ ก สหภาพมหาวิ ท ยาลั ย ใน
สหราชอาณาจักร ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย ที่ ได้
ออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้มีการทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนของ
คณาจารย์ เนื่องจากค่าตอบแทนปัจจุบันนั้นต่าเกินไปเมื่อเทียบกับภาระงานที่มี
ความกดดันมากขึ้น (Weale, 2016) ซึ่งต่อมาในปลายปีเ ดียวกัน ได้มีเหตุ การณ์
การวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นการกาหนดตัวแบบการจ่ายค่าตอบแทนของอาจารย์
ที่ไม่ยุติธรรม การจ้างงานที่ไม่มั่นคง รวมถึง แรงกดดันทางด้านสภาพของการ
ทางานที่ไม่สอดคล้องกับการจ่ายเกิดขึ้น (Chakrabortty & Weale, 2016)
อาจารย์เ ป็น บุค ลากรสายสอนและวิชาการที่มีความสาคัญต่อระบบ
การศึกษาของประเทศ เนื่องจากเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ผลิตผลงานทางวิชาการ
และวิจัย และมีบทบาทในการพัฒนาความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ให้เพิ่มพูน ทันสมัย
สร้างให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ
ปัจจุบัน อาจารย์ได้รับค่าตอบแทนประจาจากการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอยู่ในรูปของ
เงิ น เดื อ นจากมหาวิ ท ยาลั ย และยั ง พบว่ า มี ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนส่ วนเพิ่ม
นอกเหนือจากการปฏิบัติงานตามปกติซึ่งเรียกว่าค่าตอบแทนจูงใจมานานกว่า
15 ปีแล้ว สาเหตุที่มหาวิทยาลัยมีระบบการจ่ายค่าตอบแทนจูงใจเนื่องมาจาก
การดาเนินการตามนโยบายและมติรัฐมนตรีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ที่กาหนดให้
ส่วนราชการต้องมีการจัดทาคารับรองในการปฏิบัติราชการ การประเมินผลและ
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สิ่งจูงใจของผลงาน เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้กับข้าราชการทาให้ข้าราชการ
และบุ ค ลากรของรัฐ ได้ รั บผลตอบแทนที่ม ากกว่ า เงิ น เดื อ น (Office of the
Higher Education Commission, n.d.) อย่างไรก็ตาม รูปแบบของการจ่าย
ค่าตอบแทนจูงใจเพื่อผลการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็นไปตาม
ลักษณะงานและความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อภาระหน้าที่ทางวิชาการ
และการศึกษาซึ่งแตกต่างจากบุคลากรในหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐอื่น
เช่น เงิน ตอบแทนเกี่ยวกับการเรียน การสอน และการสอบ เงิน สมนาคุณ
ตาแหน่งทางวิชาการ และเงิน สนับสนุนการทาผลงานทางวิชาการและการทา
วิจัย เป็นต้น
ในขณะที่ปัจจุบันประเทศไทยกาลังเผชิญหน้ากับความท้าทายของการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประชากร โดยมีจานวนสัดส่วนของผู้สูงอายุ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและทาให้ประเทศเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Amsuk
& Sukontamarn, 2016) อาจารย์ที่มีช่วงอายุอยู่ในเจเนอเรชั่น เบบี้บูมเมอร์
จึงเป็น กลุ่ม เป้าหมายที่งานวิจัยนี้ เ ห็น ว่ามีอิทธิพลต่อระบบการเปลี่ยนแปลง
และการตั ด สิ น ใจที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ การบริห ารงานด้ า นทรัพ ยากรมนุษ ย์ ของ
สถาบันการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการบริหารค่าตอบแทน
การพัฒนาแบบจาลองค่าตอบแทนจูงใจสาหรับอาจารย์ เ จเนอเรชั่น
เบบี้บูมเมอร์ ในสถาบัน อุดมศึกษาของรั ฐในประเทศไทย เป็น การศึกษาที่ มี
รูปแบบที่เฉพาะเจาะจงเป็นไปตามบริบทแวดล้อมของโครงสร้างการดาเนิน การ
ของหน่วยงานภาครัฐประเภทสถาบันการศึกษา ซึ่งหากมีการเปรียบเทียบใน
ภาคส่วนธุรกิจอื่นแล้ว ถือว่าสถาบันการศึกษาเป็นส่วนที่มีค วามสาคัญอย่ างยิ่ง
ต่อการพัฒนาของประเทศชาติและมีความแตกต่างจากอุตสาหกรรมหรือภาค
ส่วนอื่นอย่างสิ้นเชิง เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรของ
ไทยที่เข้าสู่สังคมสูงวัยประกอบด้วยแล้ว มหาวิทยาลัยกาลังเผชิญหน้ากับความ
ท้าทายในการบริหารค่าตอบแทนจูงใจสาหรับอาจารย์เ จเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์
เป็น อย่างมาก การศึกษานี้จึงมุ่งสร้างและยืนยันแบบจาลองค่าตอบแทนจูงใจ
สาหรับอาจารย์เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศ
ไทย ซึ่งนอกจากจะทาให้เข้าใจเจตคติที่มีต่อค่าตอบแทนจูงใจสาหรับอาจารย์
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เจเนอเรชัน่ เบบี้บูมเมอร์แล้ว แบบจาลองยังสามารถนาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบ
การศึกษาและตัดสินใจออกแบบและกาหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนจูง ใจ
ที่เ หมาะสม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจ ขวัญและกาลังใจในการทางาน ผลักดันให้
การสอน การวิจัย การทาผลงานทางวิชาการ การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตลอดจนการ
พัฒนาพฤติกรรมในการทางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์งานวิจัย
เพื่ อ สร้า งและยืน ยัน แบบจ าลองค่า ตอบแทนจูง ใจสาหรับอาจารย์
เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย
ขอบเขตการศึกษา
งานวิจัยนี้สร้างและยืนยันแบบจาลองค่าตอบแทนจูงใจสาหรับอาจารย์
เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2489 - 2508 หรือมีอายุระหว่าง
54 - 73 ปี โดยมุ่งศึกษาค่าตอบแทนจูงใจซึ่งเป็นส่วนที่นอกเหนือจากเงิน เดือน
ปกติที่ได้รับ โดยค่าตอบแทนจูงใจนั้นเป็นรางวัลตอบแทนซึ่งอยู่ในรูปของตัวเงิน
และไม่ ใ ช่ ตั ว เงิ น เพื่ อ ยกระดั บ ผลการปฏิบั ติ ง านรวมถึ ง พฤติ ก รรมในการ
ปฏิบัติงานให้เ ป็น ไปตามที่สถาบันตั้งเป้าหมายไว้ ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
ครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 - 2562
การทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อค่าตอบแทนจูงใจ ผู้วิจัยจึงนาเสนอแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ค่ า ตอบแทน หมายถึ ง ผลตอบแทนด้ า นการเงิ น การบริ ก ารและ
ผลประโยชน์เกื้อกูลทุกรูปแบบที่พนักงานได้รับเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ใน
การจ้างงาน (Khunmi, 2011) หรือกล่าวได้ว่า ค่าตอบแทนเป็น ค่าจ้างและ
เงิ น เดื อ น รวมถึ ง ผลประโยชน์ เ กื้อ หนุน อื่น ๆ ที่ อ งค์ ก ารจั ด ให้แ ก่บุค คลทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานซึ่งรวมถึงรางวัลตอบแทน
ทั้ ง หมดที่ ถู ก จั ด เตรียมไว้ เ พื่อ ตอบแทนในการท างานให้ แก่ พนัก งาน โดยมี
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วัตถุประสงค์ในการจ่ายเพื่อดึงดูด (Attract) และรักษา (Retain) ตลอดจนจูงใจ
(Motivate) พนักงาน (Mondy, 2011) นอกจากนั้น ค่าตอบแทนยังมีค วาม
แตกต่างกัน ตามขอบเขตของงานที่รับผิดชอบในแต่ละตาแหน่งงาน (Attanit,
2010) ซึ่งค่าตอบแทนโดยรวมนั้นแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในรูปของตัวเงิน
และไม่อยู่ในรูปของตัวเงินก็ได้ (Milkovich, Newman, & Gerhart, 2014) ซึ่ง
Mondy (2011) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของค่าตอบแทนว่า ค่าตอบแทนรวม
(Total Compensation) ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ใหญ่ ๆ คือ ค่าตอบแทนที่
เป็นตัวเงิน (Financial Compensation) และค่าตอบแทนที่ไม่อยู่ในรูปของตัว
เงิน (Non-financial Compensation)
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (Financial Compensation) เป็นค่าตอบแทน
ที่นายจ้างให้แก่ลูกจ้างทั้งที่เ กี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงานและไม่เกี่ยวข้ อง
โดยตรงกับการปฏิบัติงานของลูกจ้าง ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ส่วนมากสามารถ
จ าแนกออกเป็ น 2 ลั ก ษณะตามความเกี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง าน ได้ แ ก่
ค่าตอบแทนทางตรงที่เ ป็น ตัวเงิน (Direct Financial Compensation) และ
ค่ า ตอบแทนทางอ้ อ มที่ เ ป็ น ตั ว เงิ น ( Indirect Financial Compensation)
ค่าตอบแทนทางตรงที่เป็นตัวเงิน หมายถึง รางวัลที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้า งอยู่
ในรูปของตัวเงิน โดยเกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงานของลูกจ้าง อาทิ เ ช่น
ค่าจ้าง (Wages) เงิน เดือน (Salaries) ส่วนแบ่งจากการขาย (Commission)
และโบนัส (Bonuses) ในขณะที่ค่าตอบแทนทางอ้อมที่เ ป็น ตัวเงิน หมายถึง
สิ่ ง ที่ น ายจ้า งจ่ ายให้กั บลู กจ้ า งอยู่ใ นรูปของตั วเงิ น ซึ่ ง ไม่ไ ด้ มีค วามเกี่ ยวข้อง
โดยตรงกับการปฏิบัติงานของลูกจ้าง หรืออาจเรียกว่าเป็นสวัสดิการ (Benefits)
ค่าตอบแทนที่ไม่อยู่ในรูปของตัวเงิน (Non-financial Compensation)
เป็ น สิ่ ง ตอบแทนที่ น ายจ้ า งจ่ า ยให้ แ ก่ ลู ก จ้ า งโดยไม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ นรู ป ของตั วเงิน
มีจุดมุ่งหมายการจ่ายเพื่อให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการทางานทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ ประกอบไปด้วย การจ่ายหรือการให้ค่าตอบแทนในลัก ษณะ
ที่เ กี่ยวข้องกับงานในองค์การที่พนักงานปฏิบัติอยู่ เช่น ความพึงพอใจในงาน
การได้รับการยกย่อง การประสบความสาเร็จ การมีค วามรั บผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
โอกาสในการก้าวหน้า และความสุขในการทางาน นอกจากนั้น ยังรวมไปถึง
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สภาพแวดล้อมของงานในองค์การ เช่น นโยบายองค์การ ความสามารถของ
ผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน บทบาทในองค์การ และเงื่อนไขในการทางาน ตลอดจน
ความยืดหยุ่น ในการทางาน ซึ่งได้แก่ เวลาการทางานที่ ยืดหยุ่น วัน ทางานที่
น้ อ ยลง การแบ่ ง งานกั น ท า การท างานที่ บ้ า นหรื อ ที่ อื่ น ได้ และการเลื อก
ผลตอบแทนที่ได้รับจากการทางานได้
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดของค่ าตอบแทนจู งใจเพื่อ ผลการปฏิบั ติ ง าน
พบว่า ค่าตอบแทนในลักษณะดังกล่าวเป็น เงิน รางวัลตอบแทนจูงใจที่จ่ายให้
บุค คลนอกเหนือจากค่าจ้างหรือเงินเดือนที่ได้รับจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่
ปกติ เงิน รางวัลตอบแทนจูงใจในการปฏิบัติงาน มีวัตถุประสงค์ในการจ่ายเพื่อ
เพิ่มจานวนผลผลิต ยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนกระตุ้น
และจูงใจให้เ กิดพฤติ กรรมในการท างานที่เ ป็น ไปตามที่ องค์ก ารคาดหวั ง ไว้
(Milkovich et al., 2014) อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนจูงใจนั้น ครอบคลุม ถึ ง
รางวั ล ตอบแทนในรูป แบบอื่ น ที่ ไม่ เ ฉพาะแค่เ ป็ น ตั ว เงิ น เท่า นั้น ซึ่ ง เรี ยกว่า
สิ่งตอบแทนจูงใจที่ไม่ได้อยู่ในรูปของตัวเงิน (Non-financial Incentive) อาทิ
เช่ น การยกย่ อ งชมเชย การให้ ก ารยอมรั บ โอกาสในการเป็ น ผู้ น า ความ
ภาคภูมิใจ การสร้างความรู้สึกถึงการมีคุณค่าต่อองค์กร เป็น ต้น (Peterson &
Luthans, 2006; Wei & Yazdanifard, 2014)
การจ่ า ยค่ าตอบแทนจู งใจเพื่อ ผลการปฏิ บัติ ง านนั้น สามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ (1) การจ่ายในระดับองค์การ อาทิเ ช่น การจ่ายส่วน
แบ่งกาไร (Profit-sharing) การจ่ายเนื่องจากความสามารถในการลดต้น ทุน
(Gain Sharing) (2) การจ่ายในระดับกลุ่มงาน อาทิเช่น การจ่ายเงินรางวัลเป็น
ที ม (Team Incentive) และ (3) การจ่ า ยในระดั บ บุ ค คล อาทิ เ ช่ น โบนัส
(Bonus) ส่วนแบ่งจากการขาย (Commission) การจ่ายรายชิ้น (Piecework
Rate) และการให้ สิ ท ธิ์ ใ นการถื อ หุ้ น (Employee Stock Option) เป็ น ต้ น
แต่อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจจ่ายค่าตอบแทนจูงใจอาจไม่เหมือนกันในองค์การ
ทุกประเภท โดยองค์การภาครัฐกับภาคเอกชนก็มีการจ่ายที่แตกต่างกันในหลาย
ลักษณะ
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จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า การจ่ายค่าตอบแทนจูงใจ
เพื่อผลการปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา มีลักษณะการจ่ายพิเศษที่แตกต่าง
ไปจากหน่วยงานภาครัฐอื่นทั่ วไป โดยจะมีการจ่ายเป็นไปตามลักษณะงานและ
หน้าที่ค วามรับผิดชอบ และพบว่าไม่มีลักษณะการจ่ายเงิน จูงใจใน 2 ระดับ
ตามที่ร ะบุในทฤษฎีและแนวคิดในการบริหารค่าตอบแทนทั่วไป การจ่ายที่ไม่
ปรากฏว่า มีดั ง กล่ าว คื อ การจ่ า ยจู ง ใจในระดั บองค์การและระดั บกลุ่ม ซึ่ ง
โดยทั่วไปแล้วการจ่ายค่าตอบแทนจูงใจในภาครัฐนั้นจะมีเพียงแต่การจ่ายใน
ระดับบุค คล ดังแสดงให้เ ห็น ผ่านระเบียบกระทรวงการคลังต่าง ๆ อาทิเ ช่น
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ. 2549 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ พ.ศ. 2550 เป็นต้น (The Comptroller General’s Department,
n.d.) นอกจากนั้น ยังพบว่า มีส่วนงานของรัฐที่ได้นาระบบการจ่ายค่าตอบแทน
จูงใจมาใช้เมื่อหลายปีที่ผ่านมา ยกตัวอย่างเช่น สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ ได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์ในปี พ.ศ. 2551 - 2555 ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ว่าด้วยเรื่องการบริหารคนเก่ง ซึ่งได้มีการกาหนดระบบการจูงใจ
ด้วยการจัดสรรเงินรางวัลประจาปี (Office of the Public Sector Development
Commissiom, 2014)
ผู้ วิ จั ย พบว่ า ปั ญ หาการจ่ า ยค่ า ตอบแทนของอาจารย์ ใ นระดั บ
มหาวิทยาลัยนั้น เริ่มปรากฎให้เห็นในบางประเทศบ้างแล้ว โดยบทความของ
Weale (2016) ซึ่งปรากฏในหนังสือพิ มพ์เ ดอการ์เดียนของประเทศอังกฤษได้
น าเสนอเรื่องของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ในประเทศอั งกฤษที่มีก ารชุ ม นุ ม
ประท้วงการจ่ายค่าตอบแทน บทความดังกล่าวชื่อ “UK University lecturers
strike over pay” ซึ่งระบุถึงการเคลื่อนไหวของสมาชิกสหภาพมหาวิทยาลัย
และวิ ท ยาลั ย ในสหราชอาณาจั ก ร (The University and Collage Union:
UCU) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยสมาชิก ที่ เ ป็ น อาจารย์ร ะดั บ อุ ด มศึ กษาที่ ไ ด้ อ อกมา
เรี ย กร้ อ งเกี่ ย วกั บ การจ่ า ยค่ า ตอบแทนเมื่อ กลางปี ที่ ผ่ า นมา โดยกล่ า วว่ า
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การชุมนุมประท้วงนั้นเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยคิงส์คอเลจ ลอนดอน เพื่อเรียกร้อง
ให้มีการทบทวนปรับค่าตอบแทนของคณาจารย์ เนื่องจากค่าตอบแทนปัจ จุบัน
นั้ น ต่ าเกิ น ไปเมื่ อ เที ย บกั บ ภาระงานที่ มี ค วามกดดั น มากขึ้ น นอกจากนั้ น
Chakrabortty and Weale (2016) ยั ง ได้ น าเสนอบทความ “Universities
accused of 'Importing Sports Direct Model' for Lecturers' Pay”
ที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ปัญหาของการบริหารค่า ตอบแทนของอาจารย์ใ นบาง
ประเทศที่เริ่มยุ่งยากมากขึ้น ซึ่งนอกจากบทความดังกล่าวแล้วยังมีประเด็นใน
เรื่องการกาหนดโมเดลการจ่ายของอาจารย์ที่ไม่ยุติธรรม มีการจ้างงานที่ไ ม่
มั่นคงเพิ่มขึ้น รวมถึงการกดดันทางด้านสภาพของการทางานที่ไม่สอดคล้อ งกับ
การจ่าย
งานวิ จั ย ของ Lamantia and Pezzino ในปี ค.ศ. 2016 เกี่ ย วกั บ
วิ วั ฒ นาการของประสิ ท ธิ ภ าพการจ่ า ยเพื่ อ ผลการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ จู ง ใจ
กลุ่มเป้าหมาย (Evolutionary Efficacy of a Pay for Performance Scheme
with Motivated Agents) ซึ่ ง เป็ น ลั ก ษณะของการทบทวนเอกสารทั้ งหมด
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในระยะเวลา 20 ปี ได้ ข้ อ สรุ ป ว่ า การจ่ า ยค่ า ตอบแทนจู ง ใจ
(Incentive) และค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (Pay-for-performance)
ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากขึ้น ทุกขณะในระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา
สาเหตุสาคัญมาจากแรงกดดัน ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงกดดันทาง
การเงิ น (Financial Pressure) ที่ มี ม ากยิ่ ง ขึ้ น ในสั ง คมส่ ง ผลให้ค วามมุ่งมั่น
และความต้องการที่จะเพิ่มผลตอบแทนทางการเงินของคนมีมากขึ้น องค์การใน
3 ภาคส่วน ได้แก่ องค์กรของรัฐ (Public Administration) มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
(University Worldwide) และภาคส่วนที่เ กี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ (Health
Care Sector) จะมี แ นวโน้ ม ในการบริ ห ารค่ า ตอบแทนในส่ ว นดั ง กล่ า วนี้
เปลี่ยนไปอย่างเป็นที่น่าจับตามอง
จากการศึกษาความแตกต่า งระหว่ างเจเนอเรชั่น ในช่วงหลายสิ บ ปี
ที่ผ่านมาได้ถูกสรุปโดย Zemke (2000) ซึ่งแสดงให้เ ห็นว่าบุค คลที่เกิดในช่วง
อายุเ ดียวกัน จะมีแนวคิด อารมณ์ ความรู้สึก พฤติกรรม และความต้องการ
ที่ค ล้ายคลึงกัน สาหรับลักษณะของเจเนอเรชั่น เบบี้บูมเมอร์นั้น งานวิจัยของ
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Hansen and Leuty (2012) เรื่อง ค่านิยมในการทางานที่ต่างกันของเจเนอเรชั่น
ในรัฐมิน นิโซตาได้ค้นพบว่ากลุ่มคนเบบี้บูมเมอร์ให้ความสาคัญกับเงื่อนไขการ
ทางาน (Working Conditions) ความมั่นคง (Security) ผู้ร่วมงาน (Coworkers)
และค่าตอบแทน (Compensation) มากกว่ากลุ่มอื่น ในขณะที่งานวิจัยของ
Twenge, Campbell, Hoffman, and Lance (2010) ซึ่งศึกษาค่านิยมในการ
ทางานที่แตกต่างกันของคนในแต่ละเจเนอเรชั่น พบว่า เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์
ให้ความสาคัญกับคุณค่าหรือรางวัลภายนอก (Extrinsic Values) น้อยกว่าคนใน
เจเนอเรชั่น อื่น แต่ให้ค วามสาคัญกับรางวัลทางด้ านจิ ต ใจหรื อภายในจิ ต ใจ
(Intrinsic Values) มากกว่า อาทิเ ช่น ความสุขจากการให้การช่วยเหลือบุคคล
อื่น ความมีคุณค่าในสังคม และความภาคภูมิใจในผลงาน เป็นต้น
ผู้วิจัย มีค วามเชื่อว่าสถาบัน อุดมศึกษามีการจ่ายค่าตอบแทนจูงใจที่
ต่างกัน ตามประสบการณ์และความเชี่ย วชาญตลอดจนทักษะทางวิชาการที่มี
ความสัมพันธ์กับช่วงอายุของอาจารย์ แต่อย่างไรก็ตาม ประเภทของการจ่าย
และแนวทางในการจ่ายเงินรางวัลจูงใจที่เหมาะสมนั้น ยังต้องการการศึกษาและ
ค้น คว้าอย่างเป็น ระบบ ดังนั้น จึงเป็น หน้าที่ของผู้วิจัยที่จะดาเนิน การวิจัยนี้
เพื่อให้เห็นสภาพข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ตลอดจนค้นหาแนวทางที่เหมาะสมในการ
บริหารค่าตอบแทนจูงใจดังกล่าว แนวโน้มการบริหารค่าตอบแทนในภาคส่วน
ของสถาบัน อุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยนั้น มีอิทธิพลต่อการปฏิบั ติง านของ
อาจารย์ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ และจะทวีความสาคัญขึ้นในทุกขณะ ซึ่งถ้าหากมี
แนวทางการบริหารจัดการในส่วนดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมแล้วก็จะก่อให้เ กิ ด
ประโยชน์ใ นแง่มุ มของการจู งใจให้อ าจารย์มีก ารพัฒ นาตนเองเป็น ไปตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป
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วิธีการดาเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้ เ ป็น การวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Method) โดยมีรูปแบบ
การออกแบบการวิจัยแบบเชิงสารวจเป็นลาดับ (The Exploratory Sequential
Design) ซึ่งจะเริ่มศึกษาด้วยการใช้การวิจัยเชิงคุณภาพในระยะแรกเพื่อกาหนด
ตัวแปรและข้อคาถามแล้วนาไปออกแบบการวิจัยในเชิงปริมาณ เพื่อตรวจสอบ
และยืนยันข้อค้นพบที่ได้ วิธีการวิจัยแบ่งออกได้ ดังนี้
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ
งานวิจัยนี้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพภายใต้กลยุทธ์การวิจัยแบบ
สร้างทฤษฎี (Grounded Theory) ใช้การสุ่มตัวอย่างเชิงทฤษฎี (Theoretical
Sampling) ซึ่งเป็นลักษณะสาคัญของการศึกษาด้วยทฤษฎีฐานรากตามแนวคิด
ของ Creswell (2012) และใช้ ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก
(In-depth Interview) กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล (Informants) ซึ่งเป็นอาจารย์เจเนอเรชั่น
เบบี้บูมเมอร์ในสถาบัน อุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทยที่เกิดใน พ.ศ. 2489 2508 หรืออาจารย์ที่มีอายุตั้งแต่ 54 - 73 ปี ทั้งนี้ อาจารย์กลุ่มดังกล่าวถูกเลือก
ตามเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูลด้วยวิธีแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
งานวิจัยได้กาหนดเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูลว่าต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์
โดยตรง และสามารถให้ ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ ค่ า ตอบแทนจู ง ใจอาจารย์ ใ น
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐได้ ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายไปจนกว่าข้อมูลที่ได้รับมีความอิ่มตัวหรือ
จนกระทั่งข้อมูลที่ได้รับเกิดความซ้าและไม่พบข้อมูลเพิม่ เติมใหม่ตามแนวคิดการ
ใช้ยุทธวิธีการวิจัยแบบสร้างทฤษฎี (Grounded Theory) ของ Creswell (2012)
และ Berg (2001) ข้อมูลที่ได้ถูกน ามาวิเคราะห์ผ่านโปรแกรมวิเ คราะห์ข้อมูล
การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีกระบวนการวิเคราะห์ตามขั้นตอนการศึกษาเพื่อสร้าง
ทฤษฎี (Grounded Theory) ซึ่ ง แนะน าโดย Creswell (1998) อ้ า งถึ ง ใน
Joungtrakul (2010) ประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้น ตอน ได้แก่ (1) การกาหนด
ประเภทของข้อมูล โดยวิธีการลงรหัสเปิด (2) การเชื่อมโยงประเภทของข้ อมูล
เข้าด้วยกัน (3) การลงรหัสรอบแกน และ (4) การสร้างเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับ
ประเภทของข้อมูลต่าง ๆ
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2. การวิจัยเชิงปริมาณ
การศึกษาในระยะนี้ดาเนินการหลังจากการวิจัยเชิงคุณภาพได้เสร็จสิน้
ลงแล้ว ข้อค้น พบในเชิงคุณภาพถูกน ามาสร้างเป็นแบบสอบถามปลายปิดและ
น าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นอาจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มี
อายุอยู่ในช่วง 54 - 73 ปี หรืออยู่ในเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ จานวน 400 ราย
ซึ่งสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น โดยกาหนดขนาดตัวอย่างสูงสุดจานวน
20 เท่าของตัวแปรสังเกตได้ ตามแนวคิดการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการ
วิเคราะห์สมการโครงสร้างของ Bentler and Chou (1987) และเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ
20 เพื่อเพิ่มความสามารถในการอ้างอิงกลับของค่าพารามิเ ตอร์ของโมเดล โดย
ปัดตัวเลขเป็นจานวนเต็มในหลักหน่วย
งานวิ จั ย นี้ ได้ รั บ แบบสอบถามกลั บ มาและมีค วามสมบู ร ณ์ทั้งสิ้น
จานวน 318 ชุด จากนั้น ใช้การวิเ คราะห์องค์ประกอบเชิงยืน ยัน (CFA) เป็น
เครื่องมือทางสถิติเพื่อตรวจสอบและยืนยันความเหมาะสมและความสอดคล้ อง
ของข้อค้นพบที่ได้ แบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency:
IOC) โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าดัชนี ค วามสอดคล้องของข้อ
คาถามในแบบสอบถามทั้งหมดทุกชุดมีค่าเกิน 0.50 จึงได้นาไปทดลองใช้ (Try
Out) กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งทดลองเพื่ อ หาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถาม
(Reliability) ด้วยการหาความสอดคล้อ งภายในของค่ าสัมประสิท ธิ์แ อลฟา
(Alpha Coefficient) ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น ร้ อ ยละ 95 ตามวิ ธี ก ารของ
Cronbach (1970) ซึ่งพบว่า แบบสอบถามทุกข้อมีค่าความเชื่อมั่นในระดับสูง
โดยมีค่ามากกว่า 0.70 สามารถนาไปใช้เก็บข้อมูลได้
ทั้งนี้ กรอบแนวคิดของการวิจัยนี้แสดงดังภาพที่ 1

37

วารสารวิทยาการจัดการ

ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563

การพัฒนาแบบจำ�ลองค่าตอบแทนจูงใจสำ�หรับอาจารย์เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย

วรรณวิชนี ถนอมชาติ และจำ�เนียร จวงตระกูล

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ตารางที่ 1
ตัวแปรองค์ประกอบค่าตอบแทนจูงใจอาจารย์ในเจเนอเรชัน่ เบบี้บูมเมอร์
สัญลักษณ์
ตัวแปรแฝง
BPRO
BRES
BACD
BMGT
BFLX

ความหมาย
เงินประจาตาแหน่งวิชาการ
เงินสนับสนุนการวิจัย
เงินสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เงินประจาตาแหน่งบริหาร
อิสระในการทางานและชั่วโมงการทางานที่ยืดหยุ่น
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ตารางที่ 1
ตัวแปรองค์ประกอบค่าตอบแทนจูงใจอาจารย์ในเจเนอเรชัน่ เบบี้บูมเมอร์ (ต่อ)
สัญลักษณ์
ตัวแปรสังเกตได้
BPRO1
BPRO2
BPRO3
BPRO4
BRES5
BRES6
BRES7
BRES8
BACD9
BACD10
BACD11
BMGT12
BMGT13
BMGT14
BFLX15
BFLX16
BFLX17

ความหมาย
เงินส่วนเพิ่มที่ได้รับเท่ากันทุกเดือนนอกจากเงินเดือน
เงินที่ได้ในระยะยาวและค่อนข้างมั่นคง
เงินประจาตาแหน่งวิชาการที่ได้ในจานวนมาก
เงิน จูงใจให้พัฒนาคุณภาพทางวิชาการและจานวนผลงาน
อย่างต่อเนื่อง
เงินที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายการวิจัย
เงินที่อยู่ในรูปทุนวิจัยที่ได้รับจานวนมาก
เงินที่สนับสนุนให้มีการผลิตผลงานเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ
และสังคม
เงินทุนวิจัยที่เหมาะกับศักยภาพของตนเอง
เงินที่จูงใจให้ผลิตผลงานวิชาการเพื่อเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
เงินที่จูงใจให้ผลิตผลงานวิชาการเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ
และสังคม
เงินจูงใจให้มีผลงานวิชาการตามกาหนด
เงินที่ได้รับเนื่องจากการแลกเปลี่ยนกับการทางานที่หนักขึน้
เงินที่ได้เนื่องจากมีภาระความรับผิดชอบต่อส่วนรวมสูงขึ้น
เงินประจาตาแหน่งบริหารที่ได้จานวนมากพอที่จะจูงใจ
การตั้งเป้าหมายการทางานด้วยตนเอง
การบริหารจัดการเวลาการทางานด้วยตนเอง
ลักษณะงานต้องการชั่วโมงการทางานที่ยืดหยุ่น

39

วารสารวิทยาการจัดการ

ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563

การพัฒนาแบบจำ�ลองค่าตอบแทนจูงใจสำ�หรับอาจารย์เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย

วรรณวิชนี ถนอมชาติ และจำ�เนียร จวงตระกูล

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
และส่วนที่ 2 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ ดังนี้
1. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับอาจารย์เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์
มีค วามอิ่มตัวที่จานวน 32 ราย กล่าวคือ เมื่อผู้วิจัยสอบถามอาจารย์รายต่อไป
เพิ่มขึ้น ไม่พบข้อมูลใหม่ที่แตกต่างเดิม ซึ่งแสดงถึงความอิ่มตัวของข้อมูล และ
สามารถตอบค าถามในการวิ จัย ว่ าประเภทของค่า ตอบแทนจู ง ใจตามความ
ต้องการของอาจารย์ในเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ ประกอบไปด้วย (1) เงินประจา
ตาแหน่งวิชาการ (2) เงิน สนับสนุน การวิจัย (3) เงิน สนับสนุน การผลิตและ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (4) เงิน ประจาตาแหน่งบริหาร (5) การมีอิสระใน
การทางานและชั่วโมงการทางานที่ยืดหยุ่น ทั้งนี้ ค่าตอบแทน 5 ประเภทใหญ่
ดังกล่าว ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีค วามคิ ดเห็น ตรงกัน โดยมี อ งค์ประกอบย่ อ ย
สามารถสรุปและนาเสนอได้ ดังนี้
1.1 เงิน ประจาตาแหน่งวิชาการ เป็น ค่าตอบแทนจูงใจประเภท
หนึ่ง ซึ่งค่าตอบแทนในลั กษณะดังกล่าวนี้อยู่ในรูปแบบของเงินส่วนเพิ่มที่ ได้รับ
เท่ ากั น ทุ กเดื อนนอกเหนือจากเงิ นเดื อน เงิ น ที่ ได้ ในระยะยาวค่อนข้ างมั่นคง
เงิน ประจาตาแหน่งวิชาการที่ได้จานวนมาก เงิน จูงใจให้พัฒนาคุณภาพทาง
วิชาการและจานวนผลงานอย่างต่อเนื่อง
1.2 เงิน สนับสนุน การวิจัย เป็น ค่าตอบแทนจูงใจประเภทหนึ่ ง
ซึ่งค่าตอบแทนในลักษณะดังกล่าวนี้อยู่ในรูปแบบของเงิน ช่วยแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายในการวิจัย เงิน ที่อยู่ในรูปทุนวิจัยที่ได้รับจานวนมาก เงิน ที่สนับสนุน
ให้มีการผลิตผลงานเพื่อผลประโยชน์ทางวิชาการและสังคม และเงิน ทุน วิจัย
ที่เหมาะกับศักยภาพของตนเอง
1.3 เงิน สนับสนุน การผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็น
ค่ า ตอบแทนจู ง ใจประเภทหนึ่ ง ซึ่ ง ค่ า ตอบแทนในลั ก ษณะดั ง กล่ า วนี้อยู่ใน
รูปแบบของเงินจูงใจให้ผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
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เงิน สนับสนุนให้มีการผลิตผลงานเพื่อผลประโยชน์ทางวิชาการและสังคม เงิน
จูงใจให้มีผลงานวิชาการตามความสามารถที่จะทาให้ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
1.4 เงิน ประจาตาแหน่งบริหาร เป็น ค่าตอบแทนจูงใจประเภท
หนึ่ ง ซึ่ ง เงิ น ในลั ก ษณะดั ง กล่ า วนี้ อ ยู่ ใ นรู ป แบบของเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ เนื่ อ งจาก
แลกเปลี่ยนกับการทางานที่หนักขึ้น เงินที่ได้รับเนื่องจากมีภาระความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวมที่สูงขึ้น เงินค่าตาแหน่งบริหารที่ได้รับในจานวนมากพอที่จะจูงใจ
1.5 อิ ส ระในการทางานและชั่ว โมงการท างานที่ ยืด หยุ่น เป็น
ค่าตอบแทนจูงใจประเภทหนึ่ง ซึ่งค่าตอบแทนจูงใจประเภทนี้เ ป็นค่าตอบแทน
จูงใจที่ไม่ได้อยู่ในรูปของตัวเงิน ค่าตอบแทนในลักษณะดังกล่าวนี้อยู่ในรูปแบบ
ของการตั้งเป้าหมายการทางานด้วยตนเอง การบริหารจัดการเวลาการทางาน
ด้วยตนเอง ลักษณะของงานที่ไม่กาหนดชั่วโมงการทางานที่ตายตัว
2. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ นาเสนอเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม และส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืน ยัน
ดังนี้
2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จากการเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถามที่แจกไปทั้งสิ้น 400 ชุด ได้รับกลับคืนมาสมบูรณ์ จานวน 318 ชุด
คิดเป็น ร้อยละ 79.50 เมื่อวิเ คราะห์ข้อมูลแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
จานวนทั้งสิ้น 318 ราย โดยเป็นเพศหญิงจานวน 216 ราย และเพศชายจานวน
102 ราย คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 67.90 และ 32.10 ตามล าดั บ มี ก ารศึ ก ษาระดับ
ปริญญาเอกจานวน 278 ราย ปริญญาโทจานวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.40
และ 12.60 ตามลาดับ มีประสบการณ์ทางานมากกว่า 15 ปี จานวน 255 ราย
ระหว่าง 11 - 15 ปี จานวน 58 ราย และระหว่าง 5 - 10 ปี จานวน 5 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 80.20 18.20 และ 1.60 ตามลาดับ นอกจากนี้ พบว่าส่วนใหญ่ทางาน
อยู่ในสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ภาคกลาง จานวน 164 ราย รองลงมาคือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 62 ราย ภาคเหนือ จานวน 47 ราย ภาคตะวันออก
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23 ราย และภาคใต้ จานวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.60 19.50 14.80 7.20
และ 6.90 ตามลาดับ
2.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน งานวิจัยนี้ใช้ค่าดัชนี
วัดความสอดคล้องของแบบจาลองสมการโครงสร้างดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2
ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องของแบบจาลองสมการโครงการ
ดัชนีวัดความสอดคล้อง
ค่าที่ยอมรับได้ว่ามีความสอดคล้อง
2/df
2
RMSEA
 0.05
CFI
 0.95
GFI
 0.95
AGFI
 0.90
NFI
 0.95

ที่มา: Schumacker and Lomax (2004); Hair, Black, Babin, and Anderson (2010)

ผลการวิเ คราะห์องค์ประกอบเชิงยืน ยันอัน ดับที่สองของแบบจาลอง
ประเภทของค่ าตอบแทนจู ง ใจสาหรั บอาจารย์ เ จเนอเรชั่ น เบบี้บู มเมอร์ ใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ พบว่ า ข้ อ มู ล มี ก ารแจกแจงแบบ Leptokurtic
ประกอบกับกลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่ จึงทาให้ค่าไคสแควร์สูงกว่าความเป็นจริง
ผู้วิจัยจึงพิจารณาค่าไคสแควร์สัมพันธ์ (2/df) ซึ่งควรมีค่าน้อยกว่า 2.00 ตาม
แนวคิ ด ของ Angsuchot, Wijitwanna, and Pinyopanoowat (2011) เมื่ อ
พิจารณาค่าไคสแควร์สัมพัน ธ์ ( 2/df) พบว่าเท่ากับ 1.86 ซึ่งมีค วามจะเป็น
มากกว่า 0.05 แสดงว่าไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ผู้วิจัยตั้งขึ้น ในขณะที่ค่าดัชนี
วัดระดับความสอดคล้องกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) เท่ากับ 0.94
ค่ า ดั ช นี วั ด ความสอดคล้ อ งกลมกลื น ปรับ แก้ (Adjusted Goodness of Fit
Index: AGFI) เท่ากับ 0.91 และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ
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(Comparative Fit Index: CFI) เท่ า กั บ 0.99 ซึ่ ง มี ค่ า เข้า ใกล้ 1 เป็ น ระดับ
ที่เหมาะสมและดีที่สุดที่แบบจาลองควรจะถูกยอมรับ นอกจากนั้น ค่ารากกาลัง
สองของความคลาดเคลื่ อ นโดยประมาณ ( Root Mean Square Error of
Approximation: RMSEA) เท่ากับ 0.05 ซึ่งเป็น ค่าที่ยอมรับได้เ นื่องจากเป็น
ค่ า ที่ เ ข้ า ใกล้ ศู น ย์ที่ ดี ที่ สุ ด จึ ง ยื น ยั น ได้ ว่ า แบบจ าลองมี ค วามสอดคล้ อ งกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก เมื่อพิจารณาค่าน้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรใน
แบบจ าลอง พบว่ า ตั ว แปรทุ ก ตั ว มี นัยส าคัญทางสถิ ติ (P< 0.001) ผลการ
วิเคราะห์ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3
ผลการวิ เ คราะห์ องค์ป ระกอบเชิง ยื น ยัน ค่า ตอบแทนจู ง ใจส าหรับ อาจารย์
เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์
ตัวแปร
ตัวแปรแฝง
b
SE
β
t
R2
สังเกตได้
BPRO
BPRO1
1.00 <--> 0.96
<--> 0.92
BPRO2
0.90 0.04 0.88 25.52** 0.78
BPRO3
1.01 0.02 0.96 41.37** 0.93
BPRO4
0.91 0.03 0.90 30.24** 0.81
BRES
BRES5
1.00 <--> 0.94
<--> 0.88
BRES6
1.02 0.03 0.93 31.45** 0.86
BRES7
1.01 0.03 0.93 32.35** 0.87
BRES8
1.00 0.05 0.88 22.46** 0.78
BACD
BACD9
1.00 <--> 0.97
<--> 0.94
BACD10 0.91 0.03 0.91 35.08** 0.84
BACD11 1.01 0.02 0.98 54.06** 0.96
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ตารางที่ 3
ผลการวิ เ คราะห์ องค์ป ระกอบเชิง ยื น ยัน ค่า ตอบแทนจู ง ใจส าหรับ อาจารย์
เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ (ต่อ)
ตัวแปร
ตัวแปรแฝง
b
SE
β
t
R2
สังเกตได้
BMGT
BMGT12 1.00 <--> 0.96
<--> 0.92
BMGT13 0.93 0.03 0.93 35.16** 0.87
BMGT14 0.99 0.03 0.96 39.41** 0.91
BFLX
BFLX15
1.00 <--> 0.96
<--> 0.91
BFLX16
0.86 0.04 0.84 24.88** 0.70
BFLX17
1.00 0.03 0.92 31.64** 0.85
BICN
BPRO
1.00 <--> 0.74
<--> 0.54
BRES
1.19 0.08 0.98 15.99** 0.96
BACD
1.17 0.08 0.90 15.63** 0.81
BMGT
0.99 0.08 0.74 12.69** 0.55
BFLX
0.74 0.06 0.70 12.42** 0.50

2 (Chi-Square) = 178.55, df = 96, p-value = 0.00, 2/df = 1.86, GFI = 0.94,

AGIF = 0.91, RMR = 0.01, RMSEA = 0.05, CFI = 0.99, NFI = 0.98
หมายเหตุ: (1) **P < 0.001 คือ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
(2) <--> ไม่รายงานค่า SE และ t เนื่องจากเป็นพารามิเตอร์บังคับ (Constrained
Parameter)
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งานวิจัยนี้ น าเสนอแบบจาลององค์ประกอบเชิงยืน ยัน ประเภทของ
ค่าตอบแทนจูงใจสาหรับอาจารย์เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แบบจาลององค์ประกอบเชิงยืน ยัน ประเภทของค่า ตอบแทนจู ง ใจ
สาหรับอาจารย์เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
อภิปรายผลการศึกษา
งานวิ จั ย นี้ ยื น ยั น ได้ ว่ า แบบจ าลองมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ข้อ มู ล เชิง
ประจั ก ษ์ เ ป็ น อย่า งดี ค่ า ดั ช นี วั ด ความสอดคล้อ งอยู่ใ นเกณฑ์ ที่ย อมรับ ได้ดี
ในทุกค่า โดยสรุปได้ว่า อาจารย์ในเจเนอเรชั่น เบบี้บูมเมอร์ มีค วามต้องการ
ค่าตอบแทนจูงใจทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน 5 ประเภท ได้แก่ เงินประจา
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ตาแหน่งวิชาการ เงิน สนับสนุน การวิจัย เงิน สนับสนุน การผลิตและเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ เงิน ประจาตาแหน่งบริหาร และอิสระในการทางานและ
ชั่วโมงการทางานที่ยืดหยุ่น โดยค่าน้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรที่ยืน ยัน
ถึงความต้องการค่าตอบแทนจูงใจประเภทที่สูงที่สุด ได้แก่ เงินสนับสนุนการทา
วิ จั ย รองลงมาคือ เงิ น สนั บ สนุน การผลิ ต และเผยแพร่ผ ลงานทางวิชาการ
เงินประจาตาแหน่งบริหาร เงินประจาตาแหน่งวิชาการ และอิสระในการทางาน
ตลอดจนชั่วโมงการทางานที่ยืดหยุ่น นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาข้อคาถามหรือ
ตัวแปรในแบบจาลองสามารถสรุปได้ว่า ข้อคาถามทุกข้อมีน้าหนักองค์ประกอบ
ที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ Hair et al. (2010) ระบุไว้ แสดงให้เห็นว่าแบบจาลองมีค่า
ความเชื่อมั่น อยู่ในระดับสูง มีค วามเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและมีค วามเที่ยงตรง
เชิงโครงสร้าง
ผลที่ได้จากการศึกษาพบว่า อาจารย์ในเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์มคี วาม
ต้องการค่าตอบแทนจูงใจทั้งที่อยู่ในรูปของตัวเงิน และไม่อยู่ในรูปของตัวเงิน
อาทิเ ช่น อิสระในการทางานและชั่วโมงการทางานที่ยืดหยุ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Hansen and Leuty (2012), Peterson and Luthans (2006)
และ Wei and Yazdanifard (2014) อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนจูงใจสาหรับ
อาจารย์ในเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ มีความแตกต่างจากค่าตอบแทนตามทฤษฎี
ทางตะวันตกที่ได้ระบุไว้ในบางประเด็น ได้แก่ การระบุประเภทของค่าตอบแทน
จูงใจภายใต้บริบทที่ต่างกัน อาทิเช่น อิสระในการทางานและชั่วโมงการทางานที่
ยืดหยุ่น การได้รับการยกย่อง และการมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง ซึ่งในทฤษฎี
ของ Milkovich et al. (2014) ระบุว่าเป็นค่าตอบแทนประเภทสวัสดิการและ
เป็น ความสัมพัน ธ์อัน เนื่องจากการท างานและการเป็น สมาชิก องค์ก าร แต่
อาจารย์ในเจเนอเรชั่น เบบี้บูมเมอร์มีค วามคิดเห็น ว่าเป็น รางวัลจูงใจในการ
ทางาน งานวิจัยยังค้นพบว่า อาจารย์ในเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์มีความคิดเห็น
ต่อค่าตอบแทนจูงใจที่เ ชื่อมโยงกับการสร้างประโยชน์แก่สังคม และสะท้อน
ความคิดเห็นที่มีต่อสิ่งตอบแทนอันเป็นที่จูงใจด้วยการให้การยอมรับ การยกย่อง
และการเห็น ถึงคุณค่า โดยเมื่อพิจารณาคุณลักษณะและประสบการณ์ ท าง
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วิชาการที่สั่งสมมาอย่างยาวนานในช่วงชีวิตการทางานเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่ง ผลให้
อาจารย์ในกลุ่มนี้มีความคิดเห็นต่อค่าตอบแทนจูงใจในลักษณะดังกล่าว
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในอนาคต
หากจะมีการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคต ควรมุ่ง ศึกษาเชิงลึกในประเด็น
ของค่าตอบแทนจูงใจที่นอกเหนือจากตัวเงิน ซึ่งข้อมูลจากการสัมภาษณ์ชี้ชัด ได้
ว่าบุค คลที่เป็นอาจารย์ในเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ต้องการอิสระในการทางาน
และชั่วโมงการทางานที่ยื ดหยุ่น ค่าตอบแทนเหล่านี้อาจเป็น ทางเลือ กของ
มหาวิทยาลัยในการออกแบบส่วนผสมการจ่ายค่ า ตอบแทนที่เ หมาะสมกั บ
กลุ่มเป้าหมายได้ต่อไป
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บทความวิจัย
ความเป็นส่วนหนึ่งในงาน ความผูกพันในงาน และความตั้งใจ
ลาออกของบุคลากรด้านไอที
พัชรา โพธิ์ไพฑูรย์1
สิริพร เตชะเลิศสุวรรณ2
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบทฤษฎีความเป็นส่วนหนึ่งในงาน
ในกลุ่มบุคลากรไอที ในประเทศไทย ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสาคัญยิ่งในยุคดิจิทัล
และเป็นที่ต้องการสูงมากในตลาดแรงงานในปัจจุบัน โดยวิเคราะห์อิทธิพลจาก
ปัจจัยความเป็นส่วนหนึ่งในงานด้านที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับงาน และ
ปัจจัยด้านความผูกพันในงานที่ส่งผลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานไอทีใน
ประเทศไทย ผู้วิจัย ได้รับแบบสอบถามตอบกลับจากบุคลากรไอที ที่สามารถ
นาไปใช้วิเคราะห์ผลต่อได้ จานวน 417 ชุด ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น
พบว่า ความเป็นส่วนหนึ่งในงานด้านที่เกี่ยวข้องกับงาน และความผูกพันในงาน
มีอิทธิพลตามลาดับในการลดทอนความตั้งใจลาออกของพนักงาน ในขณะที่
ความเป็นส่วนหนึ่งในงานด้านที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานไม่ มีผลต่อความตั้งใจลาออก
ของพนักงาน
ผลการศึกษานี้สะท้อนประโยชน์ในเชิงทฤษฎีแสดงให้เห็นขอบเขตการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีความเป็นส่วนหนึ่งในงานในบริบ ทของกลุ่มวิชาชีพไอที ใน
ประเทศไทย ผู้บริหารควรมุ่งเน้นการใช้แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับความเป็นส่วน
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หนึ่งในงานด้านที่เกี่ยวข้องกับงาน เพื่อประโยชน์ในการรักษาบุคลากรไอทีด้วย
การทาให้พนักงานเห็นบทบาท คุณค่า และคุณประโยชน์ที่ตนเองได้รับและมอบ
ให้ กั บ องค์ ก รและเพื่ อ นร่ ว มงาน รวมถึ ง การสร้ า งบรรยากาศการท างานที่
พนักงานไอทีมีส่วนร่วม และสามารถใช้ความรู้ความสามารถเพื่อยกระดับความ
ผูกพันในงานมากยิ่งขึ้น และสุดท้ายการจัดหาสวัสดิการที่มีคุณค่าที่ช่วยทาให้
พนักงานไอทีตระหนักถึงสิ่งที่ต้องสูญเสียหรือสละทิ้งไปหากลาออกจากงาน
คาสาคัญ : ความเป็นส่วนหนึ่งในงาน ความผูกพันในงาน ความตั้งใจลาออก
พนักงานไอที ประเทศไทย
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Abstract
The objective of this research is to test job embeddedness
theory in the context of IT professionals in Thailand. IT professionals
are increasingly important occupational group in the digital era and
in hiking demand in the labor market these days. We do this by
analyzing influences of on- and off-the-job embeddedness and work
engagement on turnover intention of IT professionals in Thailand.
We received 417 usable returned questionnaires from IT professionals.
Regression analysis reported that on-the-job embeddedness and
work engagement respectively, had negative influence on employee
turnover intention, while off-the-job embeddedness did not have
influence on the outcome.
The results shed light on the boundary of job-embeddedness
theory in practice among the group of IT professionals in Thailand.
Managers should emphasize practical implications in relations with
on-the-job embeddedness to retain IT professionals by enhancing a
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web of network where they recognize the reciprocal benefits, value
and their contribution to support colleagues, organization and vice
versa. Moreover, managers should also consider the opportunities
for IT employees to use their capabilities to participate in work
activities to increase their work engagement. Lastly, organization
should provide meaningful benefits that induce in them the
awareness of what they have to sacrifice should they leave the
organization.
Keywords: Job Embeddedness, Work Engagement, Turnover Intention,
IT Professionals, Thailand
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บทนา

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วทาให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ
ทั่ ว โลกรวมทั้ งประเทศไทยต้ อ งเผชิ ญ หน้ ากั บ ความท้ า ทายทางการจั ดการ
อย่ า งต่ อ เนื่อง (Gefen, Ragowsky, Miller, Licker, & Stern, 2015; Ivanov,
Dolgui, & Sokolov, 2019) นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีการประกาศใช้แผน
ยุ ท ธศาสตร์ ร ะบบการชาระเงิ น แบบอิ เ ล็ก ทรอนิก ส์ แห่ ง ชาติ ปี พ.ศ. 2559
(National e-Payment) เพื่อขับเคลื่อนประเทศก้าวสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิ ทั ล
หรือสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ตลอดจนการพัฒนาระบบโครงสร้าง
การท างานภาครั ฐ สู่ ร ะบบดิ จิ ทั ล ( Digital Government) และสนั บ สนุ น
ภาคเอกชนให้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจดิจิทัล (Digital Business) ทาให้องค์กรจานวนมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มธุรกิจการเงินการธนาคารมีการพัฒนาบริการออนไลน์
ผ่านแอพพลิเคชันบนมือถือเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น และมีความมั่นใจในการใช้จ่ายผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผล
ต่อเนื่องไปยังกลุ่มธุร กิจค้าปลีก แบบ B2C ตลอดจนผู้ค้ารายย่อยที่หัน มาใช้
ช่องทางการขายผ่านอีคอมเมิร์ซ (E-commerce) โดยมีการเติบโตมากขึ้นอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งปี ล ะ 8-10% (Ministry of Digital Economy and Society, 2019)
การปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้างสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัลนี้ทาให้ประเทศไทยมีความ
ต้องการบุคลากรไอทีเพิ่มขึ้น โดยในปีที่ผ่านมาองค์กรมีความต้องการบุคลากรไอ
ทีเพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2561 (Jobs DB Recruitment (Thailand),
2019) และงานด้านไอทียังเป็นกลุ่มอาชีพขาดแคลนอันดับหนึ่งในตลาดแรงงาน
ไทย (Korn Ferry, 2018) นอกจากนี้ ยังมีตาแหน่งงานด้านไอทีที่เพิ่มขึ้นมาใหม่
อีกจานวนมากเพื่อรองรับงานด้านคลาวด์ (Cloud) ด้านการจัดการกับอภิมหา
ข้อมูล (Data Analytics) และด้านความปลอดภัยระบบและข้อมูล (Network
and Data Securities) (Kim, 2018; World Economic Forum, 2018) ปัจจัย
เหล่านี้ทาให้บุค ลากรไอทีมี การโยกย้ายและลาออกจากงานอย่างต่อเนื่องใน
ปั จ จุ บั น (Dinger, Thatcher, Stepina, & Craig, 2012; Pricewaterhouse
Coopers, 2014) โดยในปี พ.ศ. 2560 และ 2561 มีบุคลากรในกลุ่มไอทีลาออก
คิดเป็น 13% และ 16% ตามลาดับ (Korn Ferry, 2017, 2018)
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การที่ บุ ค ลากรที่ มี ค วามสามารถลาออกหรื อ โยกย้า ยไปนั้น ทาให้
องค์ ก รต้ อ งสู ญ เสีย โอกาสทางธุร กิจ และผลผลิ ต โดยรวมขององค์ก รลดลง
(Hausknecht, Trevor, & Howard, 2009) นอกจากนี้ องค์ ก รยั ง ต้ อ งเสี ย
ค่าใช้จ่ายในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรใหม่ เพื่อทดแทนพนักงานที่ลาออกอีก
ด้วย (Hinkin & Tracey, 2000; Shaw, Duffy, Johnson, & Lockhart, 2005)
ซึ่งคิดเป็นค่าใช้จ่ายเท่ากับ 90-200% ของเงินเดือนทั้งปีของพนักงานที่ล าออก
ไป (Allen, Bryant, & Vardaman, 2010) ประกอบกับรูปแบบการดาเนินธุรกิจ
และการแข่ ง ขัน ในปั จจุ บั น มีค วามหลากหลายและทวีค วามรุน แรงมากขึ้น
จากการนาเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลมาใช้ในการดาเนินงาน ทาให้ธุรกิจต่าง ๆ
หันมาให้ความสาคัญกับการจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบุคลากรทางด้านไอที เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว
ใน การ แข่ ง ขั น (Jiang, Liu, McKay, Lee, & Mitchell, 2012; Kim, 2018;
World Economic Forum, 2018) รวมถึงโครงสร้างทางสังคมที่มีอัตราการเกิด
น้อยลงทาให้บุคลากรในตลาดแรงงานมีจานวนลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความ
ต้องการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถยิ่งทวีความสาคัญมากขึ้น
การศึกษาแนวทางการลดอัตราการลาออกของพนักงานเริ่มกลับมา
เป็ น ประเด็ น ส าคั ญ ในศตวรรษที่ 21 โดยช่ ว งทศวรรษที่ ผ่ า นมานั ก วิ จั ย
ด้านจิตวิทยาองค์กรให้ค วามสาคัญ กับการรับรู้ของพนักงานเกี่ยวกับ “งาน”
และผลกระทบต่อทัศ นคติ ผลการปฏิ บัติงาน และการลาออกของพนัก งาน
โดย เ ฉพาะอย่ า งยิ่ ง มี ง าน วิ จั ย ระบุ ค วามเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในงาน ( Job
Embeddedness) และความผูกพันในงาน (Work Engagement) เป็นการรับรู้
ของพนั ก งานเกี่ ยวกั บงานที่มี ผลต่ อ ความตั้ ง ใจลาออกของพนัก งานอย่างมี
นัยสาคัญ (Halbesleben, 2010; Holtom, Mitchell, Lee, & Eberly, 2008;
Thatcher, Stepina, & Boyle, 2002) เนื่องจากความเป็นส่วนหนึ่งในงานเป็น
ผลรวมของสิ่งต่าง ๆ ด้านจิตวิทยา สังคม และการเงินที่ยึดเหนี่ยวให้พนักงานอยู่
กับองค์กรและที่จะต้องสูญเสียไปหากต้องออกจากงาน (Mitchell, Holtom,
Lee, Sablynski, & Erez, 2001) และความผูกพัน ในงานเป็น สภาวะทางด้าน
อารมณ์ที่เข้าถึง ทุ่มเทและเป็นส่วนหนึ่งของงาน รวมถึงความคิดเชิงบวกที่มีต่อ
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งาน (Schaufeli, Salanova, González-Romá, & Bakker, 2002) ดังนั้น การ
รับรู้ของพนักงานเกี่ยวกับ “งาน” ทั้งด้านความเป็น ส่วนหนึ่งในงาน และด้าน
ความผูกพันในงาน จึงสามารถลดทอนความตั้งใจลาออกจากงานได้ ซึ่งระดับ
ผลกระทบจากปัจจัย เหล่านี้ อาจจะมากน้อยต่างกัน ไปตามกลุ่มอาชีพ องค์กร
ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสังคมวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ เป็นต้น (Jiang
et al., 2012) สาหรับการศึกษาเรื่องความตั้งใจลาออกจากงานผ่านการรับรู้
เกี่ยวกับ “งาน” ในบริบทสังคมไทยในอดีตที่ผ่านมานั้นมีให้เห็นอยู่บ้างในองค์กร
เอกชน เช่น ในกลุ่ม พนักงานขาย (Sawathwej & Setthakorn, 2019) และ
ในองค์ ก รภาครัฐ อาทิ กลุ่ ม พยาบาลวิช าชี พ (Tundee & Vorahan, 2017;
Homsuwan, 2017) เป็ น ต้ น อย่ า งไรก็ ต าม การศึ ก ษาที่ ผ่า นมายังไม่เ คยมี
การศึกษาเรื่องความตั้งใจลาออกจากงานของกลุ่มวิชาชีพไอทีในประเทศไทย ซึ่ง
เป็น กลุ่มบุค ลากรที่เ ป็น ที่ต้องการอย่ างมากในปัจ จุบัน (Kim, 2018; World
Economic Forum, 2018)
วัตถุประสงค์
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เ พื่อศึกษาปัจจัย ที่มี อิทธิพลต่อความตั้ ง ใจ
ลาออกของพนักงานไอทีในประเทศไทย โดยศึกษาอิทธิพลจากปัจจัยความเป็น
ส่วนหนึ่งในงานด้านที่เกี่ยวข้องกับงาน (On-the-job Embeddedness) ความ
เป็นส่วนหนึ่งในงานด้านที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน (Off-the-job Embeddedness)
และความผูกพัน ในงาน (Work Engagement) ทั้งนี้ ผู้บริหารสามารถน าผล
การศึ ก ษานี้ม าใช้ ประกอบการวางแผนเชิง นโยบายเพื่อ รัก ษาและจู ง ใจให้
บุค ลากรไอทีคงสมาชิกภาพอยู่กับองค์กรได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น อัน เป็นการ
เสริมประสิทธิภาพทางการจัดการและยังช่วยลดต้น ทุนการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ได้อีกด้วย
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วรรณกรรมวิจารณ์
ความตั้งใจลาออกจากงาน (Turnover Intention)
ความตั้งใจลาออกจากงานเป็นมาตรวัดที่สาคัญที่สามารถทานายอัตรา
การลาออกจริงของพนักงานได้เ ป็น อย่างดี หากความตั้งใจลาออกจากงานสูง
ก็จะทาให้อัตราการลาออกจริงสูง และในทางกลับกันหากความตั้งใจลาออกจาก
งานต่าก็จะทาให้อัตราการลาออกจริงต่า (Griffeth, Hom, & Gaertner, 2000;
Holtom et al., 2008) การที่พนักงานปรารถนาจะลาออกจากงานนั้ น อาจ
เกิดขึ้น จากประสบการณ์และการรับรู้ของพนักงานเกี่ยวกับงาน องค์กร เพื่อน
ร่ ว มงาน และหั ว หน้ า งาน พนั ก งานมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะลาออกมากขึ้ น หากมี
ประสบการณ์ไม่ดีหรือมีการรับรู้ทางลบต่อปัจจัยเหล่านี้ ในทางตรงกันข้ามหาก
พนักงานมีทัศ นะทางบวกต่อปั จ จัยเหล่านี้ ความปรารถนาที่ จะลาออกของ
พนักงานก็จะลดลง ทั้งนี้ พนักงานจะเริ่มแสดงความปรารถนาหรือเจตนาว่ าจะ
ลาออกด้วยการเริ่มไม่ค่อยให้ค วามร่วมมือกับกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กร เริ่มหา
ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่บริษัทต่าง ๆ เปิดรับอยู่ในปัจจุบัน ลองสมัค รงาน และ
จะลาออกจากงานไปในที่สุด (Griffeth et al., 2000; Holtom et al., 2008;
Hom & Kinnicki, 2001; Steers, Mowday, & Porter, 1979) การ ศึ ก ษาที่
ผ่านมาในอดีตพบว่า องค์กรสามารถลดอัตราการออกของพนักงานหรือความ
ตั้งใจลาออกของพนักงานได้ หากพนักงานพอใจกับงานที่ทา ผูกพันกับงานและ
องค์กร รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งในงานหรือองค์กร มีหัวหน้างานและเพื่อน
ร่วมงานที่ดี หรือทางานเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทได้ เป็น ต้น (Jiang
et al., 2012; Holtom et al., 2008)
สาหรับงานวิจัยนี้จะศึกษาเฉพาะเรื่องความเป็นส่วนหนึ่งในงาน (Job
Embeddedness) และความผู ก พั น ในงาน (Work Engagement) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ความเป็นส่วนหนึ่งในงาน (Job Embeddedness)
Mitchell et al. (2001) อธิ บ ายความเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในงาน (Job
Embeddedness) ว่าเป็น ความโยงใยของปัจจัยต่าง ๆ ที่สัมพัน ธ์กัน จนทาให้
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พนักงานรับรู้ได้ถึงพื้นที่ในสังคมที่ตนเองมีคุณค่า และประโยชน์ที่ ตนเองได้รับ
จากการอยู่ ใ นสั ง คมนั้ น ๆ ประกอบด้ ว ยมิ ติ ย่ อ ย 3 ประการ ได้ แ ก่ (1)
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับคนรอบข้างหรือกิจกรรมในพื้นที่โดยรอบ (Links) (2)
ความลงตัวในชีวิตการทางาน สังคมโดยรอบ และครอบครัว (Fit) และ (3) การ
สูญเสียหรือการสละทิ้งประโยชน์และความสัมพันธ์ต่าง ๆ หากจะต้องย้ายงาน
หรื อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ซึ่ ง รวมเรี ย กว่ า การยอมสละ (Sacrifice) โดยพนั ก งานจะ
พิจารณามิติย่อยเหล่านี้ร่วมกันเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะคงอยู่หรือลาออก
จากที่ทางาน
ในปี ค.ศ. 2004 Lee, Mitchell, Sablynski, Burton, and Holtom
(2004) เพิ่มเติมแนวคิดความเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ Mitchell et al. (2001)
น าเสนอการแบ่งความเป็นส่วนหนึ่งในงานออกเป็นความเป็นส่วนหนึ่งในงาน
ด้านที่เกี่ยวข้องกับงาน (On-the-job Embeddedness) คือ ภาวะที่พนักงานมี
โยงใยความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับองค์กรและเพื่อนร่วมงาน (Organizational
Links) อาจเป็นโยงใยความสัมพันธ์ที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการระหว่างตัว
พนักงานและพนักงานคนอื่น ๆ และองค์กร เช่น ตาแหน่งหน้าที่ การได้รับ
มอบหมายให้เ ป็น คณะทางานหรือคณะกรรมการต่าง ๆ และความเป็น พี่ที่มี
ประสบการณ์มากกว่าคนอื่น ในที่ทางาน เป็นต้น ตลอดจนการรับรู้ได้ว่าตนเอง
มี ค วามชอบและค่ า นิยมที่ สอดคล้อ งกั บ วั ฒ นธรรมความเป็ น อยู่ใ นองค์กร
สามารถเป็นที่พึ่งของทีมงานและเพื่อนร่วมงานเนื่องจากตนเองมีความสามารถ
พิเ ศษบางอย่าง (Fit to Organization) และการรับรู้ถึง การที่จะต้องสละทิ้ ง
ประโยชน์หรือความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เ กี่ยวข้องกับงานและองค์กรหากลาออก
(Organization-related Sacrifice) เช่น จะไม่ได้ทางานกับเพื่อนร่วมงานที่ดี จะ
เสียโอกาสที่จะเติบโตก้าวหน้า หรือจะไม่ได้รับสวัสดิการบางอย่างที่มีคุณค่าอีก
ต่อไป เป็น ต้น งานวิจัย ในอดีตที่ศึกษาความเป็น ส่วนหนึ่งของงานรายงานว่ า
พนักงานที่มีค วามเป็นส่วนหนึ่งในงานสูงมัก มีความสัมพัน ธ์โยงใยกับงานและ
องค์กรจานวนมาก เข้ากั น กับเพื่อนร่วมงานและองค์กรได้ดี และตระหนักดีถึง
การสูญเสียสิทธิประโยชน์และสังคมการทางานหากไปทางานที่ใหม่ ที่เป็นเช่นนี้
ก็เพราะว่าพนักงานไม่สามารถนาความสัมพันธ์โยงใยเหล่านี้หรือสิทธิประโยชน์
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ตามไปด้วยได้ (Holtom & Inderrieden, 2006; Holtom et al., 2008; Jiang
et al., 2012) การศึกษาที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่าพนักงานที่มีความเป็นส่วน
หนึ่ ง ในงานในด้ านที่ เกี่ย วข้องกับ งานสูง มี ต้ น ทุ น หรือ ค่ า เสี ยโอกาสมากกว่า
พนักงานที่มีการฝังตรึงหรือมีความเป็นส่วนหนึ่งในงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับงาน
ต่า ดังนั้น ความเป็นส่วนหนึ่งในงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับงานสูงจึงสามารถ
ลดทอนความตั้งใจที่จะลาออกจากงานได้ ผู้วิจัยจึงกาหนดสมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 (H1): ความเป็นส่วนหนึ่งในงานด้านที่เกี่ยวข้องกับงาน
(On-the-job Embeddedness) มีอิทธิพลในทางลบต่อความตั้งใจลาออกจาก
งาน
สาหรับความเป็นส่วนหนึ่งในงานด้านที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน (Off-thejob Embeddedness) Lee et al. (2004) อธิ บ ายว่ า เป็ น ภาวะที่ พ นั ก งาน
สามารถทาประโยชน์และได้รับประโยชน์จากชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงกับที่พัก
อาศัย (Community Links) อาจเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นทางการหรือไม่เป็น
ทางการที่เชื่อมโยงระหว่างตัว พนักงานกับครอบครัว สังคม และชุมชนที่อยู่
อาศั ย ใกล้ เ คี ย ง เช่ น โรงเรี ย นส าหรั บ บุ ต รหลาน สถานพยาบาลคนสู ง อายุ
กิจกรรมทางศาสนาหรืองานอาสาสมัครที่ทาร่วมกับชุมชน เป็นต้น ตลอดจน
ความลงตัวกับชุมชน สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ การเดินทาง ความปลอดภัย
และบรรยากาศโดยรอบ (Fit to Community) และสุดท้ายการรับรู้ถึงการที่
จะต้ อ งสู ญ เสี ย ประโยชน์ จ ากการอยู่ ใ นชุ ม ชนปั จ จุ บั น เมื่ อ ลาออกจากงาน
(Community-related Sacrifice) เช่น การเดินทางจากที่พักอาศัยไปที่ทางาน
เคยสะดวกสบาย แต่หากต้องเปลี่ยนสถานที่ทางานก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางเดินทาง
ทาให้มีความเหนื่อยล้ามากขึ้น หรือโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนอาจจะ
ลดลงเนื่องจากที่ทางานใหม่ต้องทางานวันเสาร์ด้วย หรืออาจรวมถึงการโยกย้าย
ที่อยู่อาศัยที่จะต้องทาให้สูญเสียชุมชนที่เป็นมิตรไป เป็นต้น การศึกษาในอดีต
พบว่าความเป็นส่วนหนึ่งในงานด้านที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานสามารถลดทอนความ
ตั้งใจลาออกจากงานได้ เนื่องจากพนักงานที่มีความสัมพั นธ์โยงใยและได้รับ
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ประโยชน์สูงจากชุมชนที่อยู่อาศัย การโยกย้ายงานอาจจะทาให้ชีวิตประจาวัน
สะดุด และยังมีผลกระทบต่อสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวของพนักงานด้วย
(Holtom et al., 2008; Jiang et al., 2012; Lee et al., 2004; Lee, Burch,
& Mitchell, 2014) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงกาหนดสมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานที่ 2 (H2): ความเป็นส่วนหนึ่งในงานด้านที่ไม่เ กี่ยวข้อ งกับ
งาน (Off-the-job Embeddedness) มีอิทธิพลในทางลบต่อความตั้งใจลาออก
จากงาน
ความผูกพันในงาน (Work Engagement)
ความผูกพันในงานเป็นสภาวะที่พนักงานมีพลัง ตื่นตัว กระตือรือร้นใน
การทางาน และมี ความขยันขันแข็ง เต็มใจและทุ่มเททางาน ไม่ย่อท้อเมื่อต้อง
เผชิญกับอุปสรรคและงานที่ท้าทาย พนักงานที่มีความผูกพันในงานสูงเชื่อว่างาน
ที่ท้าทายเป็น พื้น ฐานในการสร้า งแรงบัน ดาลใจและความภาคภูมิ ใจในการ
ทางาน และทาให้ตนเองมีสมาธิจดจ่ออยู่กับการทางาน จนรู้สึกว่าเวลาในการ
ทางานผ่านไปอย่างรวดเร็ว (Schaufeli et al., 2002; Schaufeli & Bakker,
2010) Schaufeli et al. (2002) ศึ ก ษาวิ จั ย ด้ า นความผู ก พั น ในงานพบว่ า
พนักงานที่มีความผูกพันในงานสูงมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจลาออกจากงานได้ยาก
กว่าพนักงานที่มีความผูกพันในงานต่า เพราะพนักงานที่มีความผูกพันในงานสูง
มักมีความสนุกและเพลิดเพลินกับการทางาน มองเรื่องความท้าทายที่ต้องเผชิญ
กับปัญหาต่าง ๆ เป็นเหมือนแรงบันดาลใจที่ทาให้พวกเขามีความพยายามมาก
ขึ้นในการหาทางออกเพื่อแก้ปัญหา นอกจากนี้ พนักงานที่มีความผูกพันในงาน
สูงมักจะได้รับโอกาสที่ดีกว่าทั้งในด้านการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ และโอกาสใน
การพัฒนาและการเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (Gutermann, LehmannWillenbrock, Boer, Born, & Voelpel, 2017; Kimberley, Bakker, Demerouti,
& Heuvel, 2015) สภาวะเช่นนี้ทาให้พนักงานที่มีความผูกพันในงานสูง มักไม่
ค่อยลาออกจากงาน และยังสามารถสร้างความพึงพอใจและความจงรักภักดีของ
61
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ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นด้วย (Du Plooy & Roodt, 2010; Halbesleben, 2010; Harter,
Schmidt, & Hayes, 2002) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงกาหนดสมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานที่ 3 (H3): ความผูกพัน ในงาน (Work Engagement) มี
อิทธิพลในทางลบต่อความตั้งใจลาออกจากงาน
วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง (Sample)
กรุงเทพมหานครถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูงและองค์กร
ชั้นนาส่วนใหญ่มีที่ทาการอยู่ในกรุงเทพมหานคร การศึกษานี้จึงกาหนดขอบเขต
การศึ ก ษาครอบคลุ ม กลุ่ ม ประชากรเป็ น พนั ก งานด้ า นไอที ที่ ท างานอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู้วิจัยไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่น อน ทราบ
เพียงแต่ว่ามีขนาดใหญ่มาก และเนื่องจากชุดคาถามเป็นข้อมูลที่ให้ตอบโดยใช้
มาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) จึงใช้สูตรค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ตามค าแนะนาของ Cochran (1977) ได้กลุ่มตัวอย่างขั้น ต่าสาหรับการวิจัยนี้
จานวน 385 ตัวอย่าง โดยผู้วิจัยแจกแบบสอบถามจานวน 843 ชุด ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบตามความสะดวก ได้รับแบบสอบถามกลับมารวมทั้งสิ้น 459 ชุด
หรือคิดเป็นร้อยละ 54.45 แต่เมื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้ว
จาเป็นต้องตัดแบบสอบถามบางชุดออก ดังนั้น จึงเหลือแบบสอบถามที่สามารถ
น าไปวิเ คราะห์ผลต่อได้จานวน 417 ชุด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุ 26-30 ปี
ร้ อ ยละ 44.84 การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ร้ อ ยละ 61.39 เป็ น เพศชาย
ร้อยละ 70.26 ผู้ตอบแบบสอบถามทางานอยู่ในองค์กรที่ให้บริการไอทีโดยตรง
ร้อยละ 53.72 โดยมีภาระงานหลักด้าน IT Support ร้อยละ 37.17 และด้าน
โปรแกรมเมอร์ ร้ อยละ 25.66 โดยรายละเอี ยดคุ ณลั กษณะทั่ วไปของผู้ ตอบ
แบบสอบถามแสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1
คุณลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คุณลักษณะทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
21-25 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี
41 ปีขึ้นไป
สถานภาพ
โสด
แต่งงาน
การศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโทหรือสูงกว่า
ประเภทองค์กรที่ทางานอยู่
องค์กรให้บริการด้านไอทีโดยตรง
องค์กรที่ไม่ได้บริการด้านไอทีโดยตรง
ภาระงานหลักด้านไอที
IT Management
IT Support
Programmer
Network System
System Analyst
อื่น ๆ
63

จานวน

ร้อยละ

293
124

70.26
29.74

68
187
108
38
16

16.31
44.84
25.90
9.12
3.83

355
62

85.13
14.87

7
256
154

1.68
61.39
36.93

224
193

53.72
46.28

60
155
107
18
53
24

14.39
37.17
25.66
4.31
12.71
5.75
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ตัวแปรและเครื่องมือวิจัย (Variables and Measures)
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลนี้อ้างอิงเครื่องมือที่ ถูกพัฒนาขึ้นตาม
ทฤษฎี แ ละมี ก ารทดสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา ( Content Validity)
ตลอดจนเคยน าไปใช้ในงานวิจัยในอดีต (Colarelli, 1984; Lee et al., 2004;
Schaufeli, Bakker, & Salanova, 2006) โดยข้อค าถามของงานวิ จัยดังกล่าว
เป็นภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยจึงแปลเป็นภาษาไทยและนาไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นบุคลากรด้านไอทีจานวน 30 คน เพื่อทดสอบความเข้าใจของแบบสอบถาม
ก่อนนาแบบสอบถามไปใช้จริง โดยการทดสอบเครื่องมือที่นามาใช้ในเบื้องต้น นี้
มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาสูงกว่า 0.70 (Nunnally, 1978) ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์
ผลการศึกษา ผู้ วิจัยไม่ได้นาข้อมูลจากการทดสอบเครื่องมือไปรวมกับข้อมูลที่
ได้รับจากการเก็บข้อมูลจริง
ความตั้งใจลาออกจากงาน (Turnover Intention) ใช้ชุดคาถามที่
ถูกพัฒนาโดย Colarelli (1984) จานวน 3 ข้อ เป็น มาตราส่วนประมาณค่ า
(Likert Scale) เจ็ดระดับ (1-7) ให้ผู้ตอบระบุว่า เห็น ด้วยหรือไม่เ ห็น ด้วยกับ
แต่ละข้อความ โดย (1) หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง และ (7) หมายถึง เห็นด้วย
อย่างยิ่ง ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเครื่องมือนี้มีค่าเท่ากับ 0.870 ตัวอย่างค าถาม
เช่น “คุณคิดว่าจะลองมองหางานใหม่ทาภายใน 12 เดือนข้างหน้านี้”
ความเป็นส่วนหนึ่งในงานด้านที่เกี่ยวข้อ งกับ งาน (On-the-job
Embeddedness) ใช้ ชุ ด ค าถามที่ ถู ก พั ฒ นาจาก Lee et al. (2004) เป็ น
มาตราส่ ว นประมาณค่า (Likert Scale) เจ็ ด ระดั บ (1-7) ให้ ผู้ ต อบระบุว่า
เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับแต่ละข้อความ โดย (1) หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
และ (7) หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง รวม 13 ข้อ ตัวอย่างคาถาม เช่น “งานที่ทา
อยู่เ ปิดโอกาสให้คุณใช้ทักษะและความสามารถได้อย่างเต็มที่ ” “คุณรู้สึกว่า
เพื่อนร่วมงานให้เกียรติคุณมาก” และ “คุณมีความผูกพันมากกับองค์กรนี้” ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของความเป็นส่วนหนึ่งในงานด้านที่เกี่ยวข้องกับงานเท่ากับ
0.877
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ความเป็นส่วนหนึ่งในงานด้านที่ไม่เกี่ยวข้อ งกับงาน (Off-the-job
Embeddedness) ใช้ ชุ ด ค าถามที่ ถู ก พั ฒ นาจาก Lee et al. (2004) เป็ น
มาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) เจ็ดระดับ (1-7) ให้ผู้ตอบระบุว่า เห็นด้วย
หรือไม่เ ห็นด้วยกับแต่ละข้อความ โดย (1) หมายถึง ไม่เ ห็น ด้วยอย่างยิ่ง และ
(7) หมายถึง เห็น ด้วยอย่างยิ่ง รวม 11 ข้อ ตัวอย่างค าถาม เช่น “ชุมชนที่คุณ
อาศัยอยู่มีอะไรหลาย ๆ อย่างที่ตรงกับความต้องการของคุณ ” “ชุมชนที่คุณ
อาศัยอยู่มีความปลอดภัย” และ “ผู้คนในชุมชนให้ความเคารพนับถือคุณ” ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของความเป็น ส่วนหนึ่งในงานด้านที่ไม่เ กี่ยวข้องกับ งาน
เท่ากับ 0.912
ความผูก พันในงาน (Work Engagement) ใช้แบบวัดความผูกพัน
ในงานที่พัฒนาโดย Schaufeli et al. (2006) จานวน 9 ข้อ เป็น มาตราส่วน
ประมาณค่า (Likert Scale) เจ็ดระดับ (1-7) ให้ผู้ตอบระบุว่า เห็น ด้วยหรือไม่
เห็น ด้วยกับแต่ละข้อความ โดย (1) หมายถึง ไม่เ ห็น ด้วยอย่างยิ่ง และ (7)
หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง ตัวอย่างคาถาม เช่น “คุณมีความกระตือรือร้นกับงาน
ที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน” “คุณรู้สึกว่างานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจนแยกจาก
กั น ไม่ ไ ด้ ” “หน้ า ที่ ก ารงานที่ ท าอยู่นี้ เ ป็น เหมือ นแรงบั น ดาลใจให้กับคุณ ”
สัมประสิทธิ์แอลฟาของความผูกพันในงานเท่ากับ 0.941
ผลการศึกษา
งานวิจัยนี้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการรักษาบุคลากรให้คงสมาชิกภาพ
อยู่กับองค์กรโดยวิเ คราะห์เ ปรียบเทียบปัจจัยด้านการเป็น ส่วนหนึ่งของงาน
(Job Embeddedness) และด้านความผูกพันในงาน (Work Engagement) ที่
ส่งอิทธิพลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานไอที ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient Analysis) พบว่า ความ
เป็น ส่วนหนึ่งในงานด้านที่เ กี่ยวข้องกับงาน (On-the-job Embeddedness)
และด้ า นที่ ไ ม่ เ กี่ ยวข้ องกั บ งาน (Off-the-job Embeddedness) และความ
65
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ผูกพันในงาน (Work Engagement) มีความสัมพันธ์กันทางลบอย่างมีนัยสาคัญ
กับความตั้งใจลาออกจากงาน (Turnover Intention) ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั และสัมประสิทธิ์แอลฟาของตัวแปร
1.

2.

3.

1. ความเป็นส่วนหนึ่งในงาน
(ด้านที่เกี่ยวกับงาน)

(0.877)

2. ความเป็นส่วนหนึ่งในงาน
(ด้านที่ไม่เกี่ยวกับงาน)

0.374**

3. ความผูกพันในงาน

0.611** 0.302** (0.941)

4. ความตั้งใจลาออกจากงาน

-0.526** -0.147** -0.405**

4.

(0.912)

(0.870)

หมายเหตุ: * หมายถึง p ≤ 0.05 (Two-tailed) **หมายถึง p ≤ 0.01 (Two-tailed)
ตัวเลขในวงเล็บแสดงค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของตัวแปร

ค่ า สั ม ประสิท ธิ์ แอลฟาและค่า สั มประสิท ธิ์ สหสั มพัน ธ์ ของตัวแปร
ดังแสดงในตารางที่ 2 สะท้อนให้เห็นว่าตัวแปรที่นามาใช้ในการศึกษานี้มีค วาม
น่ า เชื่ อ ถื อ อยู่ ใ นระดั บ ดี แ ละมี ทิ ศ ทางความสั ม พั น ธ์ ส อดคล้ อ งตามทฤษฎี
นอกจากนี้ การประเมิ น ค่ า Variance Inflation Factor (VIF) ผ่ า นผลการ
วิ เ คราะห์ ค วามถดถอยพหุ คู ณ ( Multiple Linear Regression Analysis)
(ตารางที่ 3) พบว่าตัวแปรอิสระทุกตัวมีค่า VIF ต่ากว่า 5.0 แสดงให้เ ห็น ว่ า
ความสัมพัน ธ์ร ะหว่างตัวแปรอิสระไม่ส่งผลให้ผลลัพธ์ ค ลาดเคลื่อน (OECD,
2008; p.67) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงนาตัวแปรอิสระเหล่านี้มาทดสอบความสัมพันธ์ตาม
ระบุในสมมติฐานต่อไป
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Adjusted R2
0.492

67

ความผูกพันในงาน
(Work Engagement)

-0.255

0.008

-0.046

B

ᵝ

0.053

0.074 -0.167

0.006

0.006 -0.398

SE

-3.451

1.276

-8.066

t

0.001

0.203

0.000

p

0.610

0.838

0.586

1.640

1.193

1.707

Tolerance VIF

ความตั้งใจลาออกจากงาน (Turnover Intention)
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ด้านที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน
(Off-the-job Embeddedness)

ความเป็นส่วนหนึ่งในงาน

ความเป็นส่วนหนึ่งในงาน
ด้านที่เกี่ยวข้องกับงาน
(On-the-job Embeddedness)

ตัวแปร

ตารางที่ 3
ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น
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ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น พบว่า ความเป็นส่วนหนึ่งในงาน
ด้านที่เ กี่ยวข้องกับงาน (On-the-job Embeddedness) ด้านที่ไม่เ กี่ยวข้ อ ง
กั บ งาน (Off-the-job Embeddedness) และความผู ก พั น ในงาน (Work
Engagement) สามารถอธิ บ ายความตั้ ง ใจลาออกจากงานได้ ร้อ ยละ 49.2
(R2 = 0.492) โดยความเป็นส่วนหนึ่งในงานเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับงาน (Onthe-job Embeddedness) และความผู ก พั น ในงาน (Work Engagement)
สามารถลดทอนความตั้งใจลาออกจากงานของบุคลากรไอทีได้อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิ ติ โดยมี ค่ า ᵦ เท่ า กั บ -0.398 (p=0.000) และ -0.167 (p=.001)
ตามลาดับ แต่ความเป็นส่วนหนึ่งในงานด้านที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน (Off-the-job
Embeddedness) ไม่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติต่อความตั้งใจลาออก
จากงานของบุคลากรไอที (ᵦ = 0.053; p=0.203) ดังนั้น การศึกษานี้จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ 1 และ 3 และปฏิเสธสมมติฐานที่ 2
บทสรุปและข้อเสนอแนะจากการวิจัย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบทฤษฎีความเป็นส่วนหนึ่งในงาน
ในกลุ่มบุค ลากรไอทีในประเทศไทยซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสาคัญยิ่งในยุค ดิจิทัล
และเป็นที่ต้องการสูงมากในตลาดแรงงานในปัจจุบัน (Jobs DB Recruitment
(Thailand), 2019; Korn Ferry, 2018; World Economic Forum, 2018)
โดยวิเคราะห์อิทธิพลจากปัจจัยความเป็นส่วนหนึ่งในงานด้านที่เกี่ยวข้องและไม่
เกี่ยวข้องกับงาน (On/Off-the-job Embeddedness) และปัจจัยด้านความ
ผูกพันในงาน (Work Engagement) ที่ส่งผลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงาน
ไอทีในประเทศไทย
การศึกษานี้ สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่ านมา ซึ่งพบว่า ความตั้งใจ
ลาออกของพนักงานไอทีถูกลดทอนลงได้ด้วยความเป็น ส่วนหนึ่งในงานด้า น
ที่เ กี่ยวข้องกับงาน (On-the-job Embeddedness) (Holtom et al., 2008;
Jiang et al., 2012) และความผูกพันในงาน (Work Engagement) (Du Plooy,
& Roodt, 2010; Halbesleben, 2010; Harter et al., 2002) โดยพนักงานไอที
ที่มีค วามเป็นส่วนหนึ่งในงานด้านที่เกี่ยวข้องกับงานและความผูกพันในงานสู ง
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จะมี ค วามตั้ ง ใจลาออกจากงานต่ า ข้ อ ค้ น พบนี้ยั ง สอดคล้อ งกั บ การศึกษา
ในกลุ่มพนักงานขายและพยาบาลวิช าชีพ ด้วยเช่น กัน (Homsuwan, 2017;
Sawathwej & Setthakorn, 2019)
นอกจากนี้ การศึกษายังพบด้วยว่ากลุ่มบุค ลากรไอทีให้ความสาคัญ
กั บ ค วามเ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ใน งานด้ า น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งาน ( On-the-job
Embeddedness) ค่อนข้างมากและมีอิทธิพลทางลบต่อความตั้งใจลาออกจาก
งาน (ᵦ = -0.398) สูงเป็น สองเท่าเมื่อเทียบกับอิทธิพลจากความผูกพันในงาน
(Work Engagement) (ᵦ = -0.167)
ข้อค้น พบดังกล่าวสอดคล้อ งกั บการศึกษาของ Halbesleben and
Wheeler (2008) ที่ร ายงานไว้เช่นกันว่าความเป็นส่วนหนึ่งในงานมีอิทธิพลใน
การทานายความตั้งใจลาออกสูงกว่าความผูกพันในงาน ทัง้ นี้ มีความเป็นไปได้วา่
ในการพิ จ ารณาว่ า จะลาออกจากงานหรื อ ไม่ นั้ น พนั ก งานไอที ค านึ ง ถึ ง
องค์ประกอบหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนหนึ่งในงานด้านที่เกี่ยวข้อง
กับงาน ได้แก่ ความเชื่อมโยงระหว่างตัวพนักงานกับทีมงานและเพื่อนร่วมงาน
ในองค์กร (Links) ความสอดคล้องระหว่างตัวตนพนักงานกับวัฒนธรรมองค์กร
(Fit) ตลอดจนความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นหากลาออกจากงาน (Organizationrelated Sacrifice) (Lee et al., 2004; Lee et al., 2014; Mitchell et al.,
2001) ในขณะที่ค วามผูกพัน ในงาน (Work Engagement) ครอบคลุม เพียง
สภาวะทางอารมณ์ ข องพนั ก งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งาน เช่ น พนั ก งานรู้ สึ ก
กระฉับกระเฉง สนุกกับการทางาน กระตือรือร้น และอยากจะทุ่มเททางาน เป็น
ต้ น จึ ง ท าให้ ค วามเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งาน ( On-the-job
Embeddedness) มีอิทธิพลในการลดทอนความตั้งใจลาออกของพนักงานไอที
ได้มากกว่าความผูกพันในงาน (Work Engagement)
นอกจากนี้ ผลการศึกษานี้ยังพบด้วยว่าความเป็น ส่วนหนึ่งในงานด้ าน
ที่ไม่เ กี่ยวข้องกับงาน (Off-the-job Embeddedness) ไม่มีอิทธิพลต่อความ
ตั้ ง ใจลาออกจากงานของพนัก งานไอที อย่ างมีนัยส าคัญทางสถิ ติ ในขณะที่
อิทธิพลจากความเป็น ส่วนหนึ่งในงานด้ านที่เ กี่ยวข้อ งกับ งาน (On-the-job
Embeddedness) อยู่ ใ นระดับ -0.398 กล่ า วคื อ พนั ก งานไอที พิจ ารณาถึง
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องค์ประกอบด้านที่เกี่ยวข้องกับงานมากกว่าองค์ประกอบด้านชุมชนที่อาศัยอยู่
ในการตัดสินใจว่าจะคงสมาชิกภาพอยู่กับองค์กรต่อไปหรือไม่อย่างมีนัยสาคัญ
การที่ค วามเป็นส่วนหนึ่งในงานด้านชุมชน ที่อยู่อาศัย หรือด้านที่ไม่
เกี่ยวข้องกับงาน (Off-the-job Embeddedness) ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ลาออกจากงานของพนักงานไอทีไทยนั้น อาจอธิบายได้จากความแตกต่างของ
บริบทในสังคมไทยที่แหล่งธุร กิจและพื้นที่สาคัญทางเศรษฐกิจของไทยอยู่ใน
บริเวณจากัด เช่น ในกรุงเทพมหานครพื้นที่เศรษฐกิจหลัก คือ สีลม สาทร อโศก
สุ ขุ ม วิ ท เป็ น ต้ น ท าให้ พ นั ก งานไอที ไ ม่ มี ท างเลื อ กที่ จ ะท างานในองค์ ก ร
ที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับที่พักอาศัย และจาเป็นต้องเดินทางจากชานเมือง
หรือบริเวณพื้นที่พักอาศัยเพื่อมาทางานในเขตเศรษฐกิจ ดังนั้น ความผูกพันและ
ประโยชน์ที่ได้รับจากชุมชนที่พักอาศัยจึงไม่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจโยกย้าย
งาน
ข้อค้น พบดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ Jiang et al. (2012)
ทีร่ วบรวมและวิเคราะห์ผลการศึกษา (Meta-analysis) ที่เกี่ยวข้องกับความเป็น
ส่วนหนึ่งในงานระหว่างปี ค.ศ. 2001-2011 รายงานว่าความเป็นส่วนหนึ่งใน
งานด้านที่เกี่ยวข้องกับงาน (On-the-job Embeddedness) ลดทอนความตั้งใจ
ลาออกจากงานได้มากกว่าความเป็น ส่วนหนึ่งในงานด้านที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน
(Off-the-job Embeddedness)
การศึกษานี้สะท้อนประโยชน์และคุณค่าในเชิงทฤษฎีแสดงให้ เ ห็ น
ขอบเขตการประยุกต์ใช้ท ฤษฎีค วามเป็น ส่วนหนึ่ งในงานในบริบทของกลุ่ ม
วิชาชีพไอทีในประเทศไทย ผลการศึกษานี้ทาให้ทราบว่าความเป็น ส่วนหนึ่ง ใน
งานเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับงาน (On-the-job Embeddedness) เท่านั้นทีม่ ี
อิทธิพลต่อการลดทอนความตั้งใจลาออกของพนักงาน ในขณะที่ความเป็นส่วน
หนึ่งในงานด้านที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน (Off-the-job Embeddedness) ไม่ส่งผล
กระทบต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานอย่างมีนัยสาคัญ
ประโยชน์ในเชิงทฤษฎีอีกประการหนึ่ง คือ ผลการศึกษานี้สะท้อนให้
เห็น เพิ่มเติมว่า แม้ค วามเป็นส่วนหนึ่งในงานด้านที่เกี่ยวข้องกับงาน (On-thejob Embeddedness) และความผูกพัน ในงาน (Work Engagement) ต่างมี
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อิทธิพลต่อการลดทอนความตั้งใจลาออกของพนักงานไอที แต่ระดับผลกระทบ
ไม่ เ ท่ า กั น โดยความส่ ว นหนึ่ง ในงานด้ า นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บงาน (On-the-job
Embeddedness) มี อิ ท ธิ พ ลเป็ น สองเท่ า ของความผู ก พั น ในงาน (Work
Engagement) ในการลดทอนความตั้งใจลาออกของพนักงานไอที
ส าหรั บ ประโยชน์ ในทางปฏิบั ติ ข้ อ ค้ น พบจากการศึก ษานี้ ช่วยให้
ทิศทางแก่ผู้บริหารในการกาหนดแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับความเป็น ส่วนหนึ่ง
ในงานด้านที่เกี่ยวข้องกับงาน (On-the-job Embeddedness) เพื่อประโยชน์
ในการรักษาบุคลากรไอทีที่มีคุณค่าไว้กับองค์กร ด้วยการมอบหมายให้พนักงาน
ไอทีมีบทบาททีส่ าคัญในการขับเคลื่อนองค์กร และส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาส
ได้ใช้ค วามสามารถเฉพาะตัวในการทางาน ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึง
คุณค่าและความสาคัญที่พนักงานมีต่อทีมงานและความสาเร็จของหน่วยงาน
โดยจะช่วยให้พนักงานไอทีซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพที่สาคัญของบริษัทเป็นที่ยอมรับ ใน
ที่ทางานและผูกพันกับงานมากขึ้น
องค์ ก รสามารถสร้ า งบรรยากาศให้ พ นั ก งานรู้ สึ ก ถึ ง คุ ณ ค่ า และ
ประสบการณ์การทางานที่แตกต่างจากที่อื่นได้ โดยหัวหน้างานอาจจะต้องสร้าง
บรรยากาศที่สนุกสนานในการทางานควบคู่ไปกับการมอบหมายงานที่ ตรงกับ
ความสามารถ และหมั่น กระตุ้น ให้พนักงานมีส่ วนร่วมในงาน เพื่อเป็น การ
ยกระดับให้พนักงานมีความผูกพันในงานมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ข้อค้น พบยังเป็น ประโยชน์สาหรับ นักบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ในการจัดสวัสดิการที่ทาให้พนักงานไอทีรู้สึกเสียดายหากจะลาออกจาก
งาน โดยอาจจะศึกษาเปรียบเทียบสวั สดิการของบริษัทคู่แข่ง เพื่อนามาปรับให้
สวั ส ดิ ก ารของบริษั ทมี ลัก ษณะเฉพาะและสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
บุคลากรมากขึ้น ตลอดจนการกาหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลที่เป็น มิ ตร
ยืดหยุ่น และเอื้อประโยชน์ต่อบุคลากรไอทีที่มีข้อจากัดและความชอบที่แตกต่าง
หลากหลาย เพื่อช่วยให้พนักงานไอทีเห็นถึงประโยชน์ที่อาจจะสูญเสียไปหาก
ลาออกจากงาน
งานวิจัยในอนาคตจึงอาจศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวัสดิการหรือนโยบาย
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่บุค ลากรไอที ให้คุณค่าและสามารถครองใจให้
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พนักงานไอทีไม่อยากลาออกจากงาน อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้เป็นการศึกษา
เฉพาะกลุ่มบุคลากรด้านไอที ดังนั้น การอ้างอิงผลงานวิจัยเพื่อการจัดการจึงต้อง
ท าอย่ า งระมั ด ระวั ง งานวิ จั ย ในอนาคตอาจจะน าโมเดลการศึ ก ษานี้ ไ ป
เปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มวิชาชีพอื่น ๆ เพื่อทาให้องค์กรสามารถนา
แนวทางการรักษาบุค ลากรด้วยการสร้างความผูกพัน และความเป็นส่วนหนึ่ง
ในงานไปใช้ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น ข้อจากัดอีกประการหนึ่งคือ งานวิจัยนี้
ศึกษาในช่วงที่ตลาดงานด้านไอทีกาลังเป็นที่ต้องการ ดังนั้น ผลการศึกษาอาจ
แปรเปลี่ยนได้หากตลาดแรงงานมีความต้องการบุคลากรด้านไอทีลดลง งานวิจัย
ในอนาคตอาจใช้ตัวแปรควบคุมที่เกี่ยวข้องกับสภาพตลาดแรงงานประกอบการ
วิเ คราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ผลการวิจัย ที่แม่นยามากขึ้น และควรมีการสอบถาม
ข้อมูลพื้น ฐานส่วนบุคคลในด้านความสะดวกในการเดินทางระหว่างที่พักและ
ที่ทางานหรือลัก ษณะของความเป็นชุมชนของผู้ตอบแบบสอบถามด้วย ซึ่งจะ
ช่ ว ยให้ ผ ลการศึก ษาองค์ป ระกอบด้ า นความเป็ น ส่ วนหนึ่ ง ในงานด้ า นที่ไม่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ งาน (Off-the-job Embeddedness) มี ค วามครอบคลุ ม และ
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาโอกาส อุ ป สรรค ปั จ จั ยแห่ ง
ความสาเร็จ และเสนอแนะแนวทางเพิ่มการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมของไทยในโซ่คุณค่าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก การวิจัยใช้
การวิจัยเชิงผสมผสาน ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ
การวิจัยเชิงปริมาณใช้การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากวิสาหกิจ ของไทย
ที่มีประสบการณ์ทาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับระหว่างประเทศ 70 ราย และ
การวิเ คราะห์ข้อมูลการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทยและของโลก การ
วิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในไทยและต่างประเทศ
ได้แก่ ผู้ส่งออกไทย 5 ราย ผู้บริหารกิจการเจ้าของตราผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ
ชั้น น าของโลก 10 ราย และการจัดประชุม ระดมความคิดเห็นในกรุงเทพฯ และ
ต่างจังหวัด จานวน 4 ครั้ง โดยมีผู้แทนภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม 75 ราย
การวิจัยนาข้อมูลจากการวิจัยเชิงผสมผสานมาทบทวนหลายครัง้ เพื่อให้
ได้ข้อมูลที่เ ที่ยงตรง รวมทั้งนาข้อมูลที่มีความหมายคล้ายกันและมีข้อเท็จจริง
สนั บ สนุน เพื่ อ ยื น ยัน ความถู กต้ อ งของข้ อมู ลที่ วิเ คราะห์ ผลการวิจัย พบว่า
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย โดยเฉพาะผู้ผลิตและผู้ค้าพลอย
1 การวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
2 รองศาสตราจารย์ ดร. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
E-mail: chackrit@cbs.chula.ac.th
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ได้รับโอกาสเข้าสู่โซ่คุณค่าอัญมณีและเครื่องประดับของโลกจากการเติบโตของ
การผลิตตามความต้องการลูกค้าเฉพาะราย การว่าจ้างให้ผลิตโดยกิจการข้าม
ชาติที่เ ป็น เจ้าของตราผลิตภัณฑ์ เ ครื่องประดับ การเปิดตลาดการค้า การให้
ความสาคัญกับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า และการค้าออนไลน์ ในทางกลับกัน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องเผชิญอุปสรรคอันเกิดจากการขาดแคลน
เงินทุน เทคโนโลยี และทักษะการตลาดระหว่างประเทศ ความผันผวนของราคา
และการเข้าถึงวัตถุดิบ การแข่งขันด้านราคา และมาตรการภาษีที่ไม่เอื้อต่อการ
ประกอบการ
ยุทธศาสตร์การเพิ่มการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมของไทยในโซ่คุณค่าอัญมณีและเครื่อ งประดับ ของโลกต้อ งอาศัยความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อน ประกอบด้วยการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถของวิสาหกิจด้วยการพัฒนาคุณภาพการผลิตและมาตรการ
ภาษีให้เอื้อต่อการประกอบการ การสร้างความร่วมมือกับกิจการข้ามชาติ และ
การสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นส่วนหนึ่งในการผลัก ดัน
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ของโลก
คาสาคัญ: อัญมณี เครื่องประดับ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โซ่คุณค่า
โลก
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RESEARCH ARTICLE
Enhancing the Participation of Small and Medium
Enterprises in Global Gem and Jewellery Value Chain1
Chackrit Duangphastra2
Abstract
The objectives of this research are to examine opportunities,
threats, key success factors, and propose recommendations to
enhance the participation of Thailand’s small and medium
enterprises in global gem and jewellery value chain. The research
used the mixed research method comprising quantitative and
qualitative research The quantitative research employed
questionnaire survey gathering information from 70 Thai enterprises
with experiences in doing gem and jewellry business internationally
and the analysis of trade in gem and jewelly of Thailand and the
globe. The qualitative research applied stakeholder in-depth
interview with 5 Thai exporters and 10 executives of global leading
jewellry brand owners and organized 4 branstorming workshops in
Bangkok and other provinces assembling 75 participants from the
public and private sectors.
The research reviewed data gathered from mixed method
many times to verify the reliability of information as well as
complied data that has similar meaning and supportive established
1 The research is funded by Nationl Research Council of Thailand and and the Gem and Jewellery
Institute of Thailand (Public Organization)
2 Associate Professor, Ph.D., Chulalongkorn Business School, Chulalongkorn University,
E-mail: chackrit@cbs.chula.ac.th
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facts to ensure the accurancy of the analyzed information. The
research found that Thailand’s small and medium enterprises,
especially gemstone manufacturers and traders, gained
opportunities of tapping into global gem and jewellery value chain
resulting from growing production demand for customization,
manufacturing contract from multinational jewellery brand owner
companies, trade liberalization, concerns on product quality and
standard, and online trading. In contrast, the small and medium
enterprises encountered many obstacles caused by the lack of fund,
technologies, and international marketing skills; price fluctuation
and limitation of accessibility to raw materials, price competition,
and the unfavorable taxation measures.
Strategies to enhance of the participation of Thailand’s
small and medium enterprises in global gem and jewellery value
chain that required collaboration of the public and private sectors
to drive comprising strengthening capacity of enterprises by
developing production quality and favorable taxation measures,
establishing cooperations with multinational companies, and
promoting small and medium enterprises as a part to drive Thailand
to become the global gem and jewellery trade center.
Keywords: Gem, Jewellry, Small and Medium Enterprises, Global
Value Chain
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บทนา

ตลอดเวลากว่าทศวรรษที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนไทยให้
ความสาคัญกับการปรับโครงสร้างการผลิต การค้า และการเชื่อมโยงสินค้าและ
บริการไทยเข้ากับโซ่คุณค่าโลก (Global Value Chain: GVC) (ASEAN - Japan
Centre, 2019) แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12 ให้
ความสาคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้สามารถสร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างภาคการผลิตที่เ กี่ยวข้องเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและต่อยอดโซ่
การผลิต (Production Chain) ให้เ ข้มแข็งขึ้น โดยเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต
และการจัดจาหน่ายให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตลอดจนเสริมสร้าง
ขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยด้วยการเชื่อมโยงโซ่คุณค่า
ระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุนเพื่อยกระดับ
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ (NESDB, 2017)
นั บ ตั้ ง แต่ ปี 2560 รั ฐ บาลมี น โยบายผลั ก ดั น ให้ ป ระเทศไทยเป็ น
ศูนย์การค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก ในภาพรวม อุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับของไทยเป็นอุตสาหกรรมที่มีโครงสร้างประกอบด้วยวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นส่วนใหญ่ และเป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรม
ส่งออกหลักที่น ารายได้เข้าประเทศ รัฐบาลกาหนดให้การส่งเสริม SMEs เป็น
วาระแห่งชาติและส่งเสริมให้ SMEs ไทยเชื่อมต่อกับโซ่คุณค่าโลก (GVC) โดย
กลไกสาคัญประกอบด้วยการสร้างขีดความสามารถให้ SMEs สู่การเป็นชาติการค้า
และการส่งเสริมให้ SMEs เชื่อมต่อกับโซ่คุณค่าโลกและโซ่คุณค่าภูมิภาค (OSEMP,
2017)
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยต้องพึ่งพาการค้ากับ
ต่างประเทศมาก ผู้ประกอบการไทยต้องนาเข้าวัตถุดิบ อาทิ พลอยก้อน เพชร
ทองค า เงิน และโลหะมีค่าอื่น จากต่างประเทศ เช่น ฮ่องกง สวิตเซอร์แลนด์
ออสเตรเลี ย อิ น เดี ย จี น เบลเยี ย ม และแอฟริ ก า เป็ น ต้ น ขณะเดี ยวกั น
มีผู้ประกอบการในไทยผลิตสินค้าเพื่อส่งออกไปตลาดสาคัญ เช่น สวิตเซอร์แลนด์
ฮ่องกง สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เยอรมนี เบลเยียม อิน เดีย และ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น (GIT, 2017) จึงนับได้ว่าอัญมณีและเครื่องประดับ
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เป็น อุตสาหกรรมที่เกี่ยวพัน กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งอยู่คนละประเทศ ตั้งแต่
ธุร กิจต้น น้า ได้แก่ การทาเหมืองพลอย การทาเหมืองทองและเงิน ธุร กิจกลาง
น้า ได้แก่ ธุรกิจแปรรูปและผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ ธุรกิจปลายน้า ได้แก่
ธุร กิจค้าส่ง ธุร กิจค้าปลีก ร้านค้ าเครื่องประดับ ย่านการค้าและประมูลอัญมณี
และเครื่องประดับ และผู้บริโภคอัญมณีและเครื่องประดับ
ผลจากความสลับซับซ้อนของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
ของไทยและโลก ส่งผลให้การพัฒนาผู้ประกอบการไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็น SMEs
ให้ ส ามารถยกระดั บ ความสามารถการผลิต และการตลาด และผลั ก ดัน ให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก ต้องเข้าใจ
ประเด็น สาคัญที่เ กิดขึ้น ใน GVC และปัจจัยแห่งความสาเร็จที่ช่วยยกระดั บ
SMEs ของไทย จึงจาเป็นต้องศึกษาวิจัยเรื่องการเพิ่มการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในโซ่คุณค่าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาโอกาส อุปสรรค ปัจจัย แห่งความสาเร็จของการเข้าร่ว ม
โซ่คุณค่าอัญมณีและเครื่องประดับ ของโลก และเสนอแนะแนวทางเพิ่มการมี
ส่วนร่วมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยในโซ่คุณค่าอัญมณีและ
เครื่องประดับของโลก
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กรอบแนวคิดการวิจัย
บริบทสภาพแวดล้อม โอกาส
และอุปสรรคที่ส่งผลต่อ
อุตสาหกรรมอัญมณีแ ละ
เครื่องประดับไทย

เครื่องประดับ
สังเคราะห์

เครื่องประดับทอง

เครื่องประดับเงิน

พลอย

เพชรเจียระไน

ปัจจัย แห่ งความสาเร็จในการ
พัฒนาโซ่คุณค่าโลกใน
อุตสาหกรรมอื่น

รูปแบบโครงข่ ายโซ่คุณค่าอัญมณีและ
เครื่องประดับ ของไทย

ปัจจัย แห่ งความสาเร็จที่ ทาให้
SMEs ไทยเข้า สู่โซ่คุณค่า
อัญมณีและเครื่องประดับโลก
การประเมินความพร้อมของ
SMEs ไทยในการเข้าสู่
โซ่คุณค่าอัญมณีและ
เครื่องประดับของโลก
แนวทางเพิ่มการมี ส่วนร่วม
ของ SMEs ไทยในโซ่
คุณค่าอัญมณีและ
เครื่องประดับของโลก

กรณีศึกษาการพัฒนาโซ่คุณค่า
ของกิจ การอัญมณีแ ละ
เครื่องประดับชั้นนาของโลก

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิ ด การวิ จั ย เริ่ ม จากการส ารวจบริ บ ท
สภาพแวดล้ อ ม โอกาส และอุ ป สรรคที่ ส่ง ผลต่ อ อุ ต สาหกรรมอั ญมณีและ
เครื่องประดับไทย ได้แก่ โครงสร้างอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของ
ไทย นโยบายและมาตรการในการพัฒนาโซ่คุณค่าและอุตสาหกรรมอัญมณี และ
เครื่องประดับไทย ยุทธศาสตร์การสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ของโลก แนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่อ
การเข้าร่วมโซ่คุณค่าโลก และปัจจัยแห่งความสาเร็จในการพั ฒนาโซ่คุณค่าโลก
ในอุตสาหกรรมอื่น เพื่อมาปรับใช้กับการศึกษาปัจจัยแห่งความสาเร็จในการ
พั ฒ นาโซ่ คุ ณค่า โลกในอุ ต สาหกรรมอั ญมณี และเครื่อ งประดั บ นอกจากนี้
ยังศึกษาการพัฒนาโซ่คุณค่าของกิจการอัญมณีและเครื่องประดับชั้นนาของโลก
ที่เป็นกิจการข้ามชาติและเป็นเจ้าของตราผลิตภัณฑ์เครื่องประดับชั้นนาของโลก
ที่มีการควบคุมจากสานักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ เพื่อพิจารณาวิธีการ
จัดการโซ่คุณค่าตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต และการจัดจาหน่ายอัญมณี
และเครื่องประดับที่มีลักษณะเชื่อมโยงกันทั่วโลก
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ผู้ วิ จั ย ประมวลผลข้อ มูล จากข้อ มูล ทุ ติ ยภูมิ และปฐมภู มิ เ พื่ อจั ดทา
รู ป แบบโครงข่ า ยโซ่ คุณค่า (Value Chain Configuration) ของอั ญ มณีและ
เครื่องประดับของโลกและไทย จาแนกตามผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทที่ประเทศ
ไทยส่ ง ออกและน าเข้ า ได้ แ ก่ พลอย เพชรเจี ย ระไน เครื่ อ งประดั บ เงิ น
เครื่ อ งประดั บ ทอง และเครื่ อ งประดั บ สั ง เคราะห์ จากนั้ น ด าเนิ น การวิจัย
ภาคสนามโดยใช้แบบสอบถาม การจัดประชุมระดมความคิดเห็น ของ SMEs
และการสัมภาษณ์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโซ่คุณค่า ในไทยและต่างประเทศต่อ
เงื่อนไขปัจจัย แห่งความสาเร็จที่ทาให้ SMEs ไทยเข้าสู่โซ่คุณค่าอัญมณีและ
เครื่องประดับโลก ประเมินความพร้อม SMEs ไทยในการเข้าสู่โซ่คุณค่าอัญมณี
และเครื่องประดับของโลก ผลลัพธ์ของการวิจัยจะได้แนวทางเพิ่มการมีส่วนร่วม
ของ SMEs ไทยในโซ่คุณค่าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก
วรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1. วรรณกรรมด้านโซ่คุณค่าโลก
จากการทบทวนวรรณกรรมด้านแนวคิดและรายงานทางวิชาการด้ าน
โซ่ คุ ณ ค่ า โลก (Gereffi & Fernandez, 2011; OECD, 2011; OECD, 2012;
OECD, 2013; PWC, 2015; Sturgeon & Kawakami, 2010; UNCTAD, 2009;
WTO, 2010) และงานวิจัย (DaSilva-Glasgow, 2013; Li, 2002) สามารถสรุป
ได้ว่า โซ่คุณค่าโลก (GVC) เป็น รูปแบบธุรกิจการดาเนินธุรกิจที่มีการเชื่อมโยง
การลงทุน การผลิต การจัดส่ง การบริโภค และการค้าที่มีค วามสัมพันธ์กันใน
ระดับโลกและครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดที่หน่วยงานและบุค คลที่เ กี่ยวข้อง
เริ่มตั้งแต่การวางแผนพัฒนาสินค้าหรือบริการ การวิจัยและพัฒนา การจัดซื้อ
วั ต ถุ ดิ บ การผลิ ต และแปรรู ป การจั ด ส่ ง การตลาด การจั ด จ าหน่ า ย การ
ให้บริการลูกค้าและการให้บริการหลังการขายที่เชื่อมโยงกันผ่านโครงข่ายระดับ
โลกโดยมี กิ จ การข้ า มชาติ เ ป็ น กิ จ การที่ เ ป็ น ผู้ น าในโซ่ คุณ ค่า ( Lead Firm)
ทาหน้าที่กากับ ควบคุม ประสานงานการผลิต มาตรฐานคุณภาพ และการส่งมอบ
สิน ค้าหรือบริการระหว่างผู้ที่อยู่ภายใต้ระบบ GVC โดยปัจจัยแห่งความสาเร็จ
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ที่ทาให้ SMEs เข้าร่วมใน GVC ขึ้น กับ (1) ความพร้อมของผู้บริหาร (2) ความ
พร้อมของสินค้าและบริการ (3) ความสามารถขององค์การในการปรับตัวและ
แข่งขัน และ (4) สภาพแวดล้อมภายนอกที่เอื้อต่อการพัฒนา SMEs
GVC จาแนกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ (1) GVC ของการค้าที่ไม่มีข้อผูกมัด
ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย โดยผู้ซื้อไม่เข้ามาก้าวก่ายการบริหารภายในกิจการของ
ผู้ขาย และผู้ซื้อกับผู้ขายสามารถเปลี่ยนไปหาคู่ค้ารายอื่นได้โดยเสรี โดยตัวอย่าง
GVC ประเภทนี้ ได้แก่ การขายสิน ค้าทั่วไปให้ผู้ซื้อรายย่อย ผู้ซื้อขาจร หรือ
นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่มาจับจ่ายซื้อขายสินค้าในตลาดหรือศูนย์การค้า (2)
GVC ของการค้าที่ผู้ขายรับจ้างผลิตตามแบบที่ผู้ซื้อกาหนด ตัวอย่างเช่น ผู้ผลิตที่
รับจ้างผลิตตามแบบที่ผู้ ว่าจ้างกาหนด (Original Equipment Manufacturer:
OEM) หรือผู้รับจ้างผลิตตามสัญญาว่าจ้าง (Contract Manufacturer) ที่ต้องมี
การประสานความร่วมมือระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย โดยผู้ซื้อทาหน้าที่ออกแบบและ
สร้างตราผลิตภัณฑ์ และมีอานาจระดับหนึ่งในการแทรกแซงการบริหารบาง
เรื่องของผู้ขาย เช่น การกาหนดคุณภาพวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพสินค้า เป็น
ต้น (3) GVC ของการค้าที่ผู้ซื้อกับผู้ขายพัฒนาความสัมพันธ์ในเชิงลึก โดยมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลการผลิต การแบ่งปัน ข้อมูลความลับทางการค้า เทคโนโลยี
และสิทธิบัตร การแต่งตั้งทีมงานของแต่ละฝ่ายมาร่วมกันวิจัยพัฒนาและทางาน
ร่วมกันตามกรอบข้อตกลงที่เห็นชอบโดยผู้ซื้อกับผู้ขาย (4) GVC ที่ผู้ขายตกเป็น
เชลยของผู้ซื้อ โดยผู้ซื้อเข้ามาแทรกแซงการบริหารภายในของผู้ขายได้เกือบทุก
เรื่อง มีอานาจให้หรือยกเลิกการให้เงินทุนสนับสนุน ช่วยเหลือผู้ขาย มีอานาจ
ประเมิน ผลการปฏิ บัติงานของผู้ขาย รวมทั้งมีอานาจเหนือกว่าผู้ขายในการ
ต่อรองเงื่อนไขราคาและการส่งมอบ และ (5) GVC ที่ผู้ขายเป็นกิจการในเครือ
ของผู้ซื้อ โดยผู้ซื้อสามารถกาหนดเงื่อนไขการบริหารภายในของผู้ขายและการ
ส่งมอบสินค้าหรือบริการของผู้ขายได้ทั้งหมด มีการยืมอุปกรณ์ เครื่องมือ และ
บุค ลากรระหว่างกัน มีการรับความเสี่ยงและผลประโยชน์ร่วมกัน และมีระดับ
ความผูกพัน ระหว่างผู้ซื้ อกับผู้ขายที่มีความยั่งยืน มากที่สุดเมื่อเทียบกับ GVC
ประเภทอื่น ๆ
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2. บริบทสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อธุรกิจอัญมณีแ ละเครื่องประดับ

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเป็น หนึ่งในอุตสาหกรรมหลัก
ที่ น ารายได้ เ ข้า ประเทศจ านวนมากในแต่ ละปี อย่ า งไรก็ ต าม ประเทศไทย
ไม่มีวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องประดับ ต้องอาศัยการน าเข้าวัตถุดิบ เช่น
เงินแท่ง ทองคา เพชร พลอยก้อนจากต่างประเทศ จากนั้นนาวัตถุดิบดังกล่าวมา
แปรรู ป เพื่ อ ส่ง ออกและป้อ นตลาดในประเทศ โดยการน าเข้า วั ต ถุ ดิบและ
การค้าอัญมณีและเครื่องประดับมีทั้งการค้าอย่างเป็น ทางการที่ผ่านพิธีก าร
ศุลกากรและการค้าอย่างไม่เป็นทางการที่ดาเนินการโดยพ่อค้าเร่ (GIT, 2013)
ที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐของไทยมีมาตรการยกระดับอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับไทย โดยมาตรการส่วนใหญ่เน้นด้านการพัฒนามาตรฐานรับรอง
คุณภาพสินค้า การส่งเสริมผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในไทยและ
ต่างประเทศ การนาผู้ประกอบการไทยไปเจรจาซื้อวัตถุดิบในต่างประเทศ การ
พั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน การยกเว้ น อากรขาเข้ า วั ต ถุ ดิ บ อั ญ มณี และยกเว้ น
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี เ งิน ได้เ ป็น การชั่วคราวเฉพาะผู้ที่ขึ้น ทะเบียนไว้ กั บ
กรมสรรพากร (GIT, 2017)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เป็นรายงานทางวิชาการ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง (GIT, 2017; GIT, 2018) และงานวิจัย (Duangphastra, 2016) สรุป
ได้ว่า โอกาสที่สร้างปัจจัยสนับสนุน SMEs ไทยในการเข้าร่วมโซ่คุณค่าอัญมณี
และเครื่องประดับของโลก ประกอบด้วย (1) โอกาสจากการเติบโตของตลาด
เฉพาะกลุ่ม และการผลิตตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย (2) โอกาสจาก
การที่ กิ จ การขนาดใหญ่ แ ละกิ จ การข้ า มชาติ ที่ เ ป็ น ผู้ ส ร้ า ง ตราผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องประดับในประเทศพัฒนาแล้วนิยมว่าจ้าง SMEs ให้ผลิตสิน ค้าให้ (3)
โอกาสจากการเปิดตลาดการค้าเสรีและการผ่อนคลายกฎระเบียบทางภาษี
นาเข้าอัญมณีและเครื่องประดับ (4) โอกาสจากการปรับกฎระเบียบทางภาษีให้
เอื้อต่อ SMEs (5) โอกาสจากการที่รัฐบาลมีมาตรการยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานสิน ค้าอัญมณีและเครื่องประดับ และ (6) โอกาสจากการที่รัฐบาล
มีมาตรการพัฒนาฝีมือแรงงานและทักษะการประกอบธุรกิจให้กับ SMEs และ
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(7) โอกาสจากการที่รัฐบาลมีมาตรการสนับสนุน ทางการเงิน แก่ SMEs และ
(8) โอกาสจากการเติบโตของการค้าออนไลน์
ขณะเดียวกัน อุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อ SMEs ไทยในการเข้าร่วม
โซ่คุณค่าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก ประกอบด้วย (1) ขาดแคลนเงินทุน
เทคโนโลยี และทรัพยากรมนุษย์ด้านการผลิตและการตลาดระหว่างประเทศ (2)
ภาวะวิ ก ฤตศรษฐกิ จ ที่ ไ ม่ เ ติ บ โต (3) ความผั น ผวนของราคาวั ต ถุ ดิ บ (4)
ความสามารถในการเข้าถึงวัตถุดิบ (5) การแข่งขันด้านราคา และ (6) วิธีปฏิบัติ
ของภาครัฐในการจัดเก็บภาษี โดยเฉพาะภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาใช้ การวิจัยเชิงผสมผสานประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยจากเอกสาร ผู้วิจัยสารวจเอกสารนโยบาย หนังสือ บทความ
วิจัย เว็บไซต์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทย
และต่างประเทศ เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม สานักงานสภา
พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ง ชาติ และหน่ ว ยงานต่ า งประเทศ เช่น
องค์การสหประชาชาติ องค์การการค้าโลก ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย
สภาเพชรโลก สภาทองค าโลก และสภาเครื่องประดับที่มีค วามรับ ผิ ด ชอบ
(Responsible Jewellry Council)
การวิจัยภาคสนาม ผู้วิจัย ใช้ (1) การสารวจข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
เรื่องปัจจัยแห่งความสาเร็จที่ช่วยส่งเสริม SMEs เข้าสู่โซ่คุณค่าโลก โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็น SMEs ที่ประกอบธุร กิจอัญมณีและเครื่องประดับที่เ คยมี
ประสบการณ์ทาธุร กิจกับต่างประเทศ 70 รายที่เ ป็น สมาชิกสมาคมการค้าที่
เกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับในส่วนกลางและภูมิภาค (2) การสัมภาษณ์
เรื่องรูปแบบโครงข่ายโซ่คุณค่า แหล่งวัตถุดิบ การตลาด โอกาส อุปสรรค ปัจจัย
แห่ ง ความสาเร็จ ที่ ส่ งเสริม SMEs ในการเข้า สู่ โซ่ คุณค่า โลก โดยสั ม ภาษณ์
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ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 5 ราย และผู้แทนกิจการข้าม
ชาติที่เ ป็น เจ้าของตราผลิตภัณฑ์ อัญมณีและเครื่องประดับชั้นน าของโลก เช่น
สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี สหรัฐอเมริกา เดนมาร์ก และฮ่องกง ที่ทาหน้าที่
จัดซื้อ ผลิต และจาหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับชั้น น าของโลกที่เ ข้าร่วม
ประชุมและเจรจาซื้อขายสิน ค้า ในงานแสดงอัญมณีและเครื่องประดับที่จัดขึ้น
ณ ประเทศไทย สวิตเซอร์แลนด์ และฮ่องกง จานวน 10 ราย รวมสัมภาษณ์
ผู้ ป ระกอบทั้ ง หมด 15 ราย และ (3) การประชุ ม ระดมความคิด เห็น จาก
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนด้านอัญมณีและเครื่องประดับ และผู้แทน
หน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐที่เ กี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง สมาคมการค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับ โดยจัด
ประชุม ณ กรุงเทพฯ และภูมิภาคที่เ ป็น ย่านผลิตหรือจ าหน่ ายอัญมณี แ ละ
เครื่องประดับ ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี กาญจนบุรี และตาก รวม 75 ราย เพื่อเก็บ
ข้อมูลข้อคิดเห็นด้านแนวทางเพิ่มการมีส่วนร่วมของ SMEs ในโซ่คุณค่าโลก
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการวิจัยจากเอกสารและภาคสนามมาทบทวน
หลายครั้ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของข้อมูลที่ได้รับ ความเที่ยงตรง
ของข้อมูลที่ได้รับ พิจารณาประเด็นสาคัญ และนาข้อสรุปข้อมูลที่มีความหมาย
คล้ายกันและมีข้อเท็จจริงที่ยืน ยันได้มาเรียบเรียงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถใช้
ประโยชน์ได้
ในส่วนจัดทารูปแบบโครงข่ายโซ่คุณค่าอัญมณีและเครื่องประดับของ
โลกและไทย ใช้การวิเ คราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากฐานข้อมูลการค้าระหว่าง
ประเทศของศูน ย์ก ารค้าระหว่ า งประเทศ (International Trade Center)
ที่อยู่ภายใต้การสนับสนุน ขององค์การสหประชาชาติและสหภาพยุโรป ซึ่ง
จัดเก็บเฉพาะข้อมูลนาเข้าและส่งออกสินค้าที่รายงานผ่านพิธีการศุลกากรของ
ประเทศคู่ค้า ควบคู่กับการประมวลผลการสัมภาษณ์ผู้ ประกอบธุรกิจอัญมณี
และเครื่องประดับของไทยและต่างประเทศเพื่อสอบทานความถูกต้องของ
ข้อมูล จากนั้น พิจารณาอัญมณีและเครื่องประดับ แต่ละประเภทที่อยู่ภายใต้
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ขอบเขตการศึกษา ได้แก่ พลอย เพชรเจียระไน เครื่องประดับเงินเครือ่ งประดับ
ทอง และเครื่องประดับสังเคราะห์ โดยคัดกรองจาก 10 ประเทศในโลกที่เป็น
ส่ ง ออกอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ แต่ ล ะประเภท แล้ ว น ามาวิ เ คราะห์ ถึง
แหล่งที่มาของวัตถุดิบที่นาเข้า แหล่งผลิตที่นาวัตถุดิบไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
แหล่งตลาดที่นาผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปแล้วไปจาหน่ายต่อ (พ่อค้าคนกลาง) และ
แหล่งตลาดที่เป็นผู้บริโภค โดยคัดกรองเฉพาะประเทศคูค่ ้าที่มีมลู ค่านาเข้าหรือ
ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับแต่ละประเภทกับประเทศดังกล่าวที่มีสั ดส่วน
มูลค่าการค้ามากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่านาเข้าหรือส่งออกทั้งหมดของอั ญมณี
และเครื่องประดับแต่ละประเภทอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2555 - 2561 เพื่อ
น ามาใช้จัดทารูปแบบโครงข่ ายโซ่คุณค่า ที่แสดงภาพประเทศที่เ ป็น ผู้ ผ ลิ ต
วั ต ถุ ดิ บ ผู้ ผ ลิ ต ที่ น าวั ต ถุ ดิ บ มาเพิ่ ม มู ล ค่ า ผู้ ค้ า และผู้ บ ริ โ ภคอั ญ มณี และ
เครื่องประดับแต่ละประเภทที่มีความเชื่อมโยงกับไทย
ผู้วิจัยน าข้อมูลจากการสารวจด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศ เพื่อ วิเ คราะห์ ปัจจัย แห่งความสาเร็จที่
ทาให้ SMEs ไทยเข้าสู่โซ่ คุณค่าอัญมณีและเครื่องประดับ ของโลก รวมทั้งนา
ข้อมูลจากการประชุมระดมความคิดเห็นและการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ เพื่อ
ประเมิ น ความพร้ อ มของ SMEs ไทยในการเข้ า สู่ โ ซ่ คุ ณ ค่ า อั ญ มณี แ ละ
เครื่องประดับของโลก และกาหนดแนวทางเพิ่มการมีส่วนร่วมของ SMEs ไทย
ในโซ่คุณค่าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก
ผลการวิจัย
1. รูปแบบโครงข่ายโซ่คุณค่าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
จากการประเมิน ข้อมูลทุ ติยภูมิแ ละปฐมภู มิสามารถจั ดท ารู ป แบบ
โครงข่ า ยโซ่คุณ ค่า อั ญมณีแ ละเครื่ องประดั บ ของไทยจ าแนกตามประเภท
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ พลอย เพชรเจียระไน เครื่องประดับเงิน เครื่องประดับทอง
และเครื่องประดับสังเคราะห์ ดังนี้
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1.1 โครงข่ายโซ่คุณค่าพลอย
การค้าพลอยของไทยกว่าร้อยละ 70 เป็นการค้าที่ไม่เป็นทางการที่
ผ่านพ่อค้าเร่ ในส่วนโครงข่ายโซ่คุณค่าของการเคลื่อนย้ายพลอยของไทย พบว่า
ไทยนาเข้าพลอยก้อน (พลอยดิบ) จากแอฟริกา โคลัมเบีย ศรีลังกา และเมียนมา
โดยน าพลอยก้อนบางส่วนมาจาหน่ายต่อ และอีกส่วนหนึ่งนามาเจียระไนเพิ่ม
มูลค่าเป็นพลอยเจียระไน เพื่อจาหน่ายต่อให้กับพ่อค้าในไทยและต่างประเทศ
บางส่วนป้อนเข้าสู่โรงงานเครื่องประดับ นอกจากนี้ ไทยยังน าเข้าและส่งออก
(การค้าสองทาง) พลอยเจียระไนกับฮ่องกง อิน เดีย สหรัฐอเมริกา และสหรัฐ
อาหรับเอมิเ รตส์ ขณะที่ ไทยส่งออกพลอยเจียระไนไปสวิตเซอร์แลนด์ และจีน
ดังแสดงตามภาพที่ 2 ในส่วนโครงข่ายโซ่คุณค่าการเคลื่อนย้ายพลอยของโลก
พบว่า ไทยอยู่ใน GVC โดยวางตาแหน่งเป็นผู้ผลิตและผู้ค้าพลอยสาคัญของโลก
สหรั
อเมริกา

สวิตเซอร์
แลนด์

โคลัมเบีย

จีน

อินเดีย

่องกง

แซมเบีย
โมซัมบิก

ไทย

สหรั อาหรับ
เอมิเรตส์
รีลังกา

เมียนมา

ภาพที่ 2 โซ่คณ
ุ ค่าของพลอยที่ไทยส่งออกและนาเข้าจากต่างประเทศ
ในภาพรวมรู ป แบบโซ่ คุ ณ ค่ า ของพลอยเจี ย ระไนของไทยใน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของโลกเป็นแบบ (1) GVC ของการค้า
ที่ไม่มีข้อผูกมัดระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย และ (2) GVC ของการค้าที่ผู้ขายรับจ้าง
ผลิตตามแบบที่ผู้ซื้อกาหนด โดยผู้ประกอบการเจียระไนพลอยที่เ ป็น บุค คล
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ธรรมดาและวิสาหกิจชุมชนที่เป็นผู้เจียระไนพลอยเน้นขายให้บุคคลทั่วไปที่เ ป็น
คนไทยและชาวต่างประเทศ รวมถึงรับจ้างผลิตตามค าสั่งของผู้ประกอบการ
เครื่องประดับภายในประเทศ จากนั้น ผู้ประกอบการผลิตเครื่องประดับนาไป
จาหน่ายในประเทศหรือส่งออกอีกทอดหนึ่ง ขณะที่กรณีผู้ประกอบการเจียระไน
พลอยที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลทั้งหมดในไทยจัดเป็นกลุ่ม SMEs มีร้านค้าเพือ่
รับเจียระไนและจาหน่ายพลอยแก่บุคคลทั่วไป ธุรกิจ และรับจ้างผลิตตามคาสั่ง
ซื้อของผู้ซื้อในไทยและต่างประเทศ
1.2 โครงข่ายโซ่คุณค่าเพชรเจียระไน
การค้าเพชรเจียระไนของไทยเป็นการค้าที่เ ป็นทางการ เนื่องจาก
ผู้ซื้อและผู้ขายต้องระบุที่มาและมาตรฐานสินค้า ในส่วนโครงข่ายโซ่คุณค่าของ
การเคลื่อนย้ายเพชรเจียระไนของไทย พบว่า ไทยน าเข้าและส่งออกเพชร
เจียระไนเชื่อมโยงกับประเทศผู้ผลิตและผู้ค้าเพชรชั้นนาของโลก ได้แก่ ฮ่องกง
อินเดีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เบลเยียม และอิสราเอล อีกทั้งประเทศดังกล่าว
จัดตั้งตลาดการค้าเพชรและพลอยที่มีการดาเนินการอย่างเป็นระบบ (Diamond
and Gemstone Bourse) ดังแสดงตามภาพที่ 3 ในส่วนโครงข่ายโซ่คุณค่าของ
การเคลื่อนย้ายเพชรเจียระไนของโลก พบว่า ประเทศไทยอยู่ใน GVC โดยวาง
ตาแหน่งเป็นผู้ผลิตและผู้ค้าเพชรเจียระไนที่สาคัญของโลก
สหรั
อเมริกา

เบลเยียม
อินเดีย

่องกง

อิสราเอล

ไทย
สหรั อาหรับ
เอมิเรตส์

ภาพที่ 3 โซ่คณ
ุ ค่าของเพชรเจียระไนที่ไทยส่งออกและนาเข้าจากต่างประเทศ
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ในภาพรวมรูปแบบโซ่คุณค่าของเพชรเจียระไนของไทยในอุตสาหกรรม
อัญมณีและเครื่องประดับของโลกเป็นแบบ GVC ของการค้าที่ผู้ขายรับจ้างผลิต
ตามแบบที่ผู้ซื้อกาหนด ผู้ประกอบการเจียระไนเพชรส่วนใหญ่เป็น SMEs เป็น
นิติบุคคล มีสถานะทางการเงินและมีการจัดการภายในกิจการดี ซึ่งสามารถสร้าง
ความน่าเชื่อถือแก่ผู้ซื้อ โดยผู้ประกอบการเจียระไนเพชรของไทยเน้นรับจ้างผลิต
ตามคาสั่งของผู้ซื้อในประเทศและผู้ซื้อต่างประเทศ จากนั้น ผู้ซื้อต่างประเทศจะ
นาเพชรเจียระไนของไทยไปจาหน่ายต่ออีกทอดหนึ่ง
1.3 โครงข่ายโซ่คุณค่าของเครื่องประดับเงิน
ไทยเป็นหนึ่งในผู้นาการส่งออกเครือ่ งประดับเงิน ตลาดส่งออกสาคัญ
ได้แก่ ฮ่องกง ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา เยอรมนี สหราชอาณาจักร การส่งออก
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การส่ ง ออกแบบรั บ จ้ า งผลิ ต ตามแบบที่ ก าหนด ( Original
Equipment Manufacturer: OEM) และรับพัฒนา ออกแบบ และผลิตตามคาสัง่
ซื้อ (Original Development Manufacturer: ODM) ให้เ จ้าของตราผลิตภัณฑ์
เครื่องประดับและร้านจาหน่ายเครือ่ งประดับในต่างประเทศ ดังแสดงตามภาพที่
4 ในส่วนโครงข่ายโซ่คุณค่าของการเคลื่อนย้ายเครื่องประดับเงินของโลก พบว่า
ไทยอยู่ใน GVC โดยวางตาแหน่งเป็นผู้ผลิตเครื่องประดับเงินที่สาคัญของโลก

สหราช
อาณาจักร

เยอรมนี

สหรั
อเมริกา

่องกง
ไทย
ออสเตรเลีย

ภาพที่ 4 โซ่คุณค่าของเครือ่ งประดับเงินที่ไทยส่งออกและนาเข้าจากต่างประเทศ
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ในภาพรวมรูป แบบโซ่ คุณค่ าของเครื่อ งประดั บเงิ น ของไทยใน
อุ ต สาหกรรมอั ญมณีและเครื่อ งประดั บ ของโลกเป็ น แบบ GVC ของการค้า
ที่ ผู้ ข ายรั บ จ้ า งผลิ ต ตามแบบที่ ผู้ ซื้ อ ก าหนด โดย ผู้ ซื้ อต่ า งประเทศจะน า
เครื่องประดับเงินของไทยไปจาหน่ายต่ออีกทอดหนึ่ง
1.4 โครงข่ายโซ่คุณค่าของเครือ่ งประดับทอง
ไทยมีการส่งออกและนาเข้าเครื่องประดับทองเชื่อมโยงกับผู้ผลิต
และผู้ค้าเครื่องประดับทองสาคัญของโลก ได้แก่ ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา และ
อิ ต าลี ดั ง แสดงตามภาพที่ 5 การส่ ง ออกเครื่อ งประดั บ ทองส่วนใหญ่ไปยัง
ต่างประเทศเป็นการส่งออกแบบ OEM และ ODM ให้กับเจ้าของตราผลิตภัณฑ์
เครื่องประดับและร้านจาหน่ายเครื่องประดับในต่างประเทศ มีผู้ผลิตไทยไม่มาก
ที่ผลิตและใช้ตราผลิตภัณฑ์ของตนเอง (Original Brand Manufacturer: OBM)
ในการส่งออก ในส่วนโครงข่ายโซ่คุณค่าของการเคลื่อนย้ายเครื่องประดับทอง
ของโลก พบว่า ไทยอยู่ในโซ่คุณค่า โดยวางตาแหน่งเป็นผู้ผลิตเครื่องประดับทอง
ที่สาคัญของโลก
สหรั
อเมริกา

สหราช
อาณาจักร

สวิตเซอร์
แลนด์

รั่งเ ส

อินเดีย

่องกง

ไทย

อิตาลี

ตุรกี

สิงคโปร์

สหรั อาหรับ
เอมิเรตส์

ภาพที่ 5 โซ่คุณค่าของเครือ่ งประดับทองที่ไทยส่งออกและนาเข้าจากต่างประเทศ
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ในภาพรวมรูป แบบโซ่ คุณ ค่า ของเครื่อ งประดั บ ทองของไทยใน
อุ ต สาหกรรมอั ญมณีและเครื่อ งประดั บ ของโลกเป็ น แบบ GVC ของการค้า
ที่ ผู้ ข ายรั บ จ้ า งผลิ ต ตามแบบที่ ผู้ ซื้ อ ก าหนด โดย ผู้ ซื้ อต่ า งประเทศจะน า
เครื่องประดับทองของไทยไปจาหน่ายต่ออีกทอดหนึ่ง
1.5 โครงข่ายโซ่คุณค่าของเครื่องประดับสังเคราะห์
ไทยเป็ น ประเทศที่ ส่ ง ออกและน าเข้า เครื่อ งประดั บสั งเคราะห์
เชื่ อ มโยงกั บ ผู้ ผ ลิ ต และผู้ ค้ า ส าคั ญ ของโลก ได้ แ ก่ จี น เวี ย ดนาม และ
สหรั ฐ อเมริ ก า ดั ง แสดงตามภาพที่ 6 ในส่ ว นโครงข่ า ยโซ่ คุ ณ ค่ า ของการ
เคลื่อนย้ายเครื่องประดับสังเคราะห์ของโลก พบว่า ไทยอยู่ในโซ่คุณค่า โดยวาง
ตาแหน่งเป็นผู้ผลิตเครื่องประดับสังเคราะห์ที่สาคัญของโลก
เกาหลีใต้

สหรั อเมริกา
รั่งเ ส

อิตาลี

ญี่ปุน

ออสเตรีย

จีน
่องกง
ไทย

เวียดนาม
มาเลเซีย

ออสเตรเลีย

ภาพที่ 6 โซ่คุณค่าของเครื่องประดับสังเคราะห์ที่ไทยส่งออกและน าเข้าจาก
ต่างประเทศ
ในภาพรวมรูปแบบโซ่คุณค่าของเครื่องประดับสังเคราะห์ของไทยใน
อุ ต สาหกรรมอั ญมณีและเครื่อ งประดั บ ของโลกเป็ น แบบ GVC ของการค้า
ที่ ผู้ ข ายรั บ จ้ า งผลิ ต ตามแบบที่ ผู้ ซื้ อ ก าหนด โดย ผู้ ซื้ อต่ า งประเทศจะน า
เครื่องประดับสังเคราะห์ของไทยไปจาหน่ายต่ออีกทอดหนึ่ง
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2. ปัจจัยแห่งความสาเร็จและความพร้อ มของ SMEs ไทยในการ
เข้าสู่โซ่คุณค่าโลก
จากการสารวจด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสาเร็จที่ทาให้ SMEs ไทยเข้าสู่ GVC พบว่า ปัจจัย
แห่งความสาเร็จที่สาคัญมากที่สุดทีท่ าให้ SMEs ไทยเข้าสู่ GVC มี 7 ปัจจัย ดังนี้
2.1 คุ ณ ภาพของสิ น ค้า และบริก าร เนื่ อ งจากผู้ ซื้ อ อั ญ มณีและ
เครื่องประดับในตลาดโลกให้ค วามส าคัญกับคุณภาพ ความประณีต ความ
ละเอียดของสินค้าและบริการที่เลือกซื้อจาก SMEs ในไทย โดยเฉพาะการผลิต
สินค้าให้ตรงตามมาตรฐานและความต้องการของผู้ซื้อ
2.2 ต้นทุนการผลิตที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน การเข้าไปอยู่
ใน GVC ต้องมีการแข่งขันกับนานาประเทศ ประกอบด้วยผู้รับซื้ออัญมณีและ
เครื่องประดับที่มีปริมาณคาสั่งซื้อมากจะนาสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของ
ไทยไปทาตราผลิตภัณฑ์และการตลาดต่อ ดังนั้น ต้นทุนการผลิตของ SMEs ต้อง
สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการในไทยและในต่างประเทศที่เป็น คู่แข่งขันได้
โดย SMEs ไทยต้องให้ความสาคัญกับการควบคุมต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิต
และดาเนิน งาน รวมถึงต้น ทุน ด้านภาษีของไทยให้เ หมาะสมเพื่อสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน
2.3 แรงงานที่มีทัก ษะ ความรู้ ความชานาญ จุดขายที่สาคัญที่
ทาให้ SMEs ของไทยเข้าไปอยู่ใน GVC ที่ผ่านมาเกิดจากการที่ประเทศไทยมี
แรงงานด้านการเจียระไน การปรับปรุงมูลค่าพลอย การออกแบบ และการทา
เครื่องประดับที่มีทักษะ ความรู้ ความชานาญจานวนมาก ส่งผลให้ยังคงรักษา
ความเป็น ผู้น าการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลกได้ โดย
ผู้ประกอบการต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาปริมาณและคุณภาพของแรงงาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความเป็น ศูน ย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับของประเทศไทย
2.4 การแข่งขันที่มีความเท่าเทียมกับต่างประเท การเข้าไปอยูใ่ น
GVC ต้องมีการแข่งขันกับนานาประเทศ โดย SMEs ไทยให้ความสาคัญกับการ
ปรับกฎระเบียบภาษีของไทยให้เ ท่าเทียมกับประเทศชั้น น าด้านอัญมณีและ
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เครื่องประดับของโลก เช่น ฮ่องกง เบลเยียม และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น
รวมถึงการหลีกเลี่ยงการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการประเมินภาษี
2.5 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าและลูกค้า การเข้าร่วมใน
GVC อย่างยั่งยืน ต้องมีการพัฒนาการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและคู่ค้า
เพื่อให้การดาเนิน งานผลิต การส่งมอบ และการจัดจาหน่ายระหว่างประเทศ
เป็นไปอย่างราบรื่นและยั่งยืน
2.6 มาตร านรับรองความเชื่อ ถือ ได้ SMEs ไทยต้องสร้างความ
เชื่อถือได้ โดยขอรับการรับรองมาตรฐานอัญมณีและเครือ่ งประดับที่เกี่ยวข้อง
จากหน่วยงานที่มีค วามน่าเชื่ อถื อของภาครัฐหรื อองค์ก ารระหว่ างประเทศ
รวมถึ ง มาตรฐานการจั ด การและด าเนิ น อย่ า งเป็ น ระบบ เช่ น Hall Mark
สาหรับอัญมณีและเครื่องประดับไทย และมาตรฐาน ISO 9000, ISO 14000
และ Responsible Jewellry Council เป็น ต้น เพื่อสร้างความมั่น ใจแก่ ผู้ซื้ อ
ต่างประเทศที่ต้องการซื้อ สิน ค้าจากผู้ผลิ ตที่มีม าตรฐานการท างาน มีค วาม
โปร่งใส ห่วงใยในสิ่งแวดล้อม และสวัสดิภาพในการทางานของแรงงาน เป็นต้น
2.7 อั ต ราภาษี แ ละอุ ป สรรคกี ด กั น การค้ า รั ฐ บาลควรปรั บ
กฎระเบียบภาษีและการอานวยความสะดวกทางการค้าเพื่อลดอุปสรรคในการ
ประกอบการ โดย SMEs ไทยเห็นว่า รัฐบาลควรปรับปรุงวิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
ในการจัดเก็บภาษีให้ง่าย สะดวก และหลีกเลี่ยงการใช้ดุลยพินิจ
ในภาพรวม SMEs ไทยมี ค วามพร้อมในการเข้าร่วมใน GVC จากัด
หากเปรียบเทียบกับ ประเทศผู้น าด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ที่เ ข้าร่วมใน
ระบบ GVC แล้ว พบว่า ประเทศที่มีร ะดับการเข้าร่วม GVC อย่างมาก ได้แก่
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส ตามลาดับ เนื่องจากเป็น ผู้นาใน
โซ่คุณค่า (Lead Firm) ที่เป็นผู้สร้างตราผลิตภัณฑ์และเป็นผู้กากับควบคุมการ
จาหน่ายและการผลิตเครื่องประดับของโลก ในขณะที่ประเทศเบลเยียม อินเดีย
อิสราเอล และฮ่องกง มีความโดดเด่นในการเป็น Lead Firm ด้านการผลิตและ
การค้าเพชรเจียระไน ในขณะเดียวกัน ประเทศออสเตรเลีย รัสเซีย และเปรู
มีความโดดเด่นการเป็น Lead Firm ด้านการผลิตเพชรก้อนและโลหะมีค่า
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ในกรณีของประเทศไทย กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ SMEs เป็น ผู้ผลิตและผู้ค้า
ของไทยมี ศั ก ยภาพมากที่ สุ ด ในการเข้า ร่ วม GVC ได้ แ ก่ พลอย และเพชร
เจียระไน ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม แม้ว่า SMEs ไทยได้เ ข้าร่วมใน GVC แล้ว
แต่ยังไม่มีกิจการใดเป็น Lead Firm อย่างสมบูร ณ์ โดยที่ผ่านมาบทบาทของ
SMEs ไทยในกลุ่มเครื่องประดับเงิน เครื่องประดับทอง และเครื่องประดั บ
สังเคราะห์ ยังคงเน้น เฉพาะการผลิตและการขายปลีกและขายส่งให้กับ ผู้ซื้อ
ทั่วไป นักท่องเที่ยวต่างประเทศและพ่อค้าที่รับซื้อเพื่อไปผลิ ตต่ออีกทอดหนึ่ง
รวมถึงรับจ้างผลิตแบบ OEM และ ODM ตามคาสั่งซื้อของผู้ซื้อในต่างประเทศ
โดยผู้เป็น Lead Firm มักเป็นเจ้าของตราผลิตภัณฑ์ชั้นนาของโลกจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ และฮ่องกง
3. แนวทางเพิ่มการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมของไทยในโซ่คุณค่าอัญมณีและเครื่องประดับ ของโลก
ในการเพิ่ม การมีส่ วนร่ว มของ SMEs ไทยในโซ่คุณ ค่าอัญมณีและ
เครื่องประดับของโลกมากขึ้น ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริม SMEs
ที่เป็นผู้ผลิตและผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ดังนี้
3.1 กรณี SMEs ที่ผลิตและจาหน่ายพลอย ซึ่งประกอบด้วยนิตบิ คุ คล
ที่จดทะเบียน วิสาหกิจชุมชน และร้านค้าเจ้าของคนเดียว ควรยกระดับการเข้า
ร่วม GVC โดยปรับการวางตาแหน่งทางธุรกิจจากเดิมที่ SMEs ส่วนใหญ่ยังไม่มี
การสร้างความผูกพันในการทาการค้ ากับผู้ซื้อสินค้ามากเท่าที่ควรส่งผลให้เกิด
ความไม่ยั่งยืน ในการทาการค้า โดยปรับบทบาทใหม่ เ พื่อยกระดับศักยภาพ
SMEs ในการสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ ผู้ น าเข้ า พลอยชั้ น น าของต่ า งประเทศ
ตลอดจนยกระดับให้ SMEs ที่มีศักยภาพก้าวสู่การเป็นผู้รับจ้างผลิต หรือรับจ้าง
ผลิตและออกแบบพลอยให้กับผู้ผลิตเครื่องประดับตราผลิตภัณฑ์ชั้นนาของไทย
และต่างประเทศ
3.2 กรณี SMEs ที่ผลิตและจาหน่ายเพชร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนิติบุคคล
ควรยกระดับการเข้าร่วม GVC โดยปรับการวางตาแหน่งจากเดิมที่เน้น รับจ้าง
ผลิตตามคาสั่งของผู้ซื้อในประเทศและต่างประเทศ ให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้รับจ้าง
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ผลิต หรือรับจ้างผลิตและออกแบบเพชรให้กับผู้ผลิตเครือ่ งประดับตราผลิตภัณฑ์
ชั้น น าของไทยและต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการค้าผ่านตลาดกลางการค้า
เพชรและอัญมณีที่จัดตั้งอย่างเป็นระบบ
3.3 กรณี SMEs ที่ผลิตและจาหน่ายเครื่องประดับเงิน ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นนิติบุคคล ควรยกระดับการเข้าร่วม GVC โดยปรับการวางตาแหน่งจากเดิม
ที่เน้นรับจ้างผลิต หรือรับจ้างผลิตและออกแบบตามค าสั่งของผู้ซื้อต่างประเทศ
ให้ก้าวไปสู่ การเป็น ผู้พัฒนาตราผลิตภัณฑ์ และพัฒนาการทาตลาดร่วม (CoBranding) กับสินค้าที่มีส่วนเสริมกัน
3.4 กรณี SMEs ที่ผลิตและจาหน่ายเครื่องประดับทอง ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นนิติบุคคล ควรยกระดับการเข้าร่วม GVC โดยปรับการวางตาแหน่งจากเดิม
ที่ เ น้ น รั บ จ้ า งผลิ ต หรื อ รั บ จ้ า งผลิ ต และออกแบบตามค าสั่ ง ของ ผู้ ซื้ อใน
ต่างประเทศ ให้ก้าวสู่การเป็นผู้พัฒนาตราผลิตภัณฑ์ และพัฒนาการทาตลาด
ร่วมกับสินค้าที่มีส่วนเสริมกัน
3.5 กรณี SMEs ที่ผลิตและจาหน่ายเครื่องประดับสังเคราะห์ ซึ่ง
ส่วนใหญ่เ ป็น นิติบุค คล ควรยกระดับการเข้าร่วมโซ่คุณค่า โดยปรับการวาง
ตาแหน่งจากเดิมที่เน้นรับจ้างผลิต หรือรับจ้างผลิตและออกแบบตามคาสั่งของผู้
ซื้อในต่างประเทศ ให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้พัฒนารับจ้างผลิต หรือรับจ้างผลิตและ
ออกแบบให้กับผู้ผลิตสินค้าแฟชั่นชั้นนาของต่างประเทศ
ในการผลักดัน การเติบโต หน่วยงานภาครัฐและเอกชนควรกาหนด
แนวทางเพิ่มการมีส่วนร่วมของ SMEs ไทยในโซ่คุณค่าอัญมณีและเครือ่ งประดับ
ของโลกมากขึ้นโดยจัดทาเป็นแผนงาน/โครงการแสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1
แนวทางเพิ่มการมีส่วนร่วมของ SMEs ไทยในโซ่คุณค่าอัญมณีและเครือ่ งประดับ
ของโลก
เจ้าภาพ
แผนงาน/โครงการ
แผนงานที่ 1: การเสริม สร้า งศั ก ยภาพ SMEs ไทยเข้า สู่ โซ่ คุ ณค่ า อั ญมณีแ ละ
เครื่องประดับของโลก
1.1 การส่งเสริม SMEs พัฒ นาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สอดคล้องกับ กระทรวง
ความต้องการของตลาด
พาณิชย์
1.2 การจัดทาคุณภาพและมาตรฐานราคาแนะนาสาหรับโลหะ
เอกชน
มีค่าและอัญมณี
1.3 การจั ด ท ามาตรฐาน Hall Mark ส าหรั บ อั ญ มณี แ ละ กระทรวง
เครื่องประดับไทยและผลักดันให้ม าตรฐานเป็นที่ยอมรับ พาณิชย์
ของสากล
1.4 การพัฒ นามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ / มาตรฐาน กระทรวง
อาชีพอัญมณีและเครื่องประดับให้หลากหลายมากขึ้น
แรงงาน
1.5 การฝึกอบรมพัฒนา SMEs / Start Up ในการทาธุรกิจกับ กระทรวง
ต่างประเทศแบบครบวงจร
พาณิชย์
1.6 การคงความต่อเนื่องในการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับ กระทรวง
การนาเข้าและการซื้อขายพลอยสาหรับผู้ที่ขึ้นทะเบียน
การคลัง
1.7 การประชาสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง รุ ก ผู้ ผ ลิ ต และผู้ ค้ า อั ญ มณี แ ละ กระทรวง
เครื่องประดับมาขึ้นทะเบียนยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
การคลัง
1.8 การพิ จารณาเก็บ ภาษีเ งิ นได้ โ ดยคิด เหมาจากยอดขาย กระทรวง
แทนการเรียกเก็บจากกาไรจากการประกอบการ
การคลัง
1.9 การประชาสัม พันธ์ ให้บุคคลธรรมดาที่ข ายอัญมณีทราบ กระทรวง
เงื่อนไขการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย และการส่งเสริมให้ผู้ซื้อ การคลัง
พลอยจากบุคคลธรรมดาออกใบรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
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ตารางที่ 1
แนวทางเพิ่มการมีส่วนร่วมของ SMEs ไทยในโซ่คุณค่าอัญมณีและเครือ่ งประดับ
ของโลก (ต่อ)
เจ้าภาพ
แผนงาน/โครงการ
1.10 การพิจารณาอานวยความสะดวกให้แ ก่คนต่างชาติทั้ ง ที่
เป็นนักธุร กิจค้าอัญมณีแ ละเครื่องประดับ และพ่อค้าเร่
สามารถเข้าเมืองเพื่อติดต่อธุรกิจและค้าขายได้อย่างเสรี
ภายในพื้นที่ศูนย์กลางการค้าที่กาหนด

กระทรวง
แรงงาน

แผนงานที่ 2: การส่งเสริม ให้ SMEs ไทยและกิจการข้ามชาติมีความร่วมมือ
ที่ใกล้ชิดกัน
2.1 การส่งเสริม เอกชนใช้ป ระโยชน์ จ ากข้ อตกลงการสร้ า ง กระทรวง
พันธมิตรกับ ประเทศแหล่งวัตถุดิบ เพื่อสร้างความมั่นคง พาณิชย์ /
ด้านวัตถุดิบการผลิต
เอกชน
2.2 การผลักดันให้ SMEs ไทยพัฒนา Co-Branding กับผู้ผลิต กระทรวง
ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เพื่อเสริมโอกาสการตลาดให้ SMEs
พาณิชย์
2.3 การยกระดับ การจัดงาน Bangkok Gems and Jewelry กระทรวง
Fair สู่การเป็นงานแสดงอัญมณีแ ละเครื่องประดับ ชั้ นนา พาณิชย์ /
ของโลกด้วยการพัฒ นาเขตปลอดภาษีอากร การยกระดับ
เอกชน
การประชาสัมพันธ์ การบริหารพื้นที่และโลจิสติกส์ของงาน
การเชิญลูกค้าเป้าหมายและผู้ร่วมแสดงสินค้า และการ
เพิ่มพื้นที่แสดงสินค้าของ SMEs
2.4 การสนั บ สนุ น ให้ SMEs ไทยเข้ า ร่ ว มงานแสดงสิ น ค้ า กระทรวง
ในต่างประเทศและพัฒ นาเครือข่ ายพั นธมิตรระยะยาว
พาณิชย์
กับผู้นาเข้าและตัวแทนจาหน่ายในต่างประเทศ
2.5 การส่งเสริมการพัฒนาผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวง
สาหรับการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่มีระบบการชาระ พาณิชย์
เงินที่ปลอดภัย
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ตารางที่ 1
แนวทางเพิ่มการมีส่วนร่วมของ SMEs ไทยในโซ่คุณค่าอัญมณีและเครือ่ งประดับ
ของโลก (ต่อ)
เจ้าภาพ
แผนงาน/โครงการ
2.6 การส่งเสริมให้ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับรายใหญ่ของ
โลกมาจัดตั้งสานักงานปฏิบัติการภูมิภาค สานักงานจัดการ
ซื้อขายระหว่างประเทศ กิจการสาขา และกิจการร่วมทุน
ในประเทศไทย
2.7 การใช้ป ระโยชน์จากผู้ประกอบการไทยเชื้อสายต่างชาติ
ในการรุกตลาดต่างประเทศ เนื่องจากมีความได้เปรีย บ
ด้านความรู้และความเข้าใจตลาด
2.8 การสนั บ สนุ น ให้ SMEs ไทยเป็น สมาชิก Responsible
Jewellry Council เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของ SMEs
ไทยในเวทีการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวง
พาณิชย์
เอกชน
กระทรวง
พาณิชย์

แผนงานที่ 3: การสนับ สนุนให้ SMEs เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้ประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ของโลก
3.1 การส่งเสริมการพัฒนาตลาดการค้าเพชรและพลอยที่มีการ
จัดตั้งอย่างเป็นระบบ ณ กรุงเทพฯ เพื่อยกระดับประเทศ
ไทยสู่ การเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีข องโลก และเพิ่ม
โอกาส SMEs ไทยเข้าสู่โซ่คุณค่าอัญมณีและเครื่องประดับ
ของโลก
3.2 การยกระดับจังหวัดจันทบุรีสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าส่ ง
และการผลิต พลอย ควบคู่กับ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นที่มี
ส่วนเสริมกัน เช่น บริการท่องเที่ยว ผลไม้ เพื่อขยายตลาด
และผลผนึกของการเป็นเมืองที่มีของดีหลากหลาย
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ตารางที่ 1
แนวทางเพิ่มการมีส่วนร่วมของ SMEs ไทยในโซ่คุณค่าอัญมณีและเครือ่ งประดับ
ของโลก (ต่อ)
เจ้าภาพ
แผนงาน/โครงการ
3.3 การสนับ สนุนให้จังหวัดที่มีศักยภาพในระดับ รองในการ
เป็ น ย่ า นการค้ า อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ได้ แ ก่ ตาก
เชีย งราย กาญจนบุรี เป็นตลาดรองรับ สินค้าวัตถุดิบจาก
ชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน และส่งเสริมให้จังหวัดดังกล่าว
จัดงานแสดงสินค้าอัญมณีฯ เป็นประจาทุกปี
3.4 การส่งเสริมการจัดตั้งย่านการค้า/ตลาดการค้าที่ประกอบด้วย
กลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต และผู้ ค้ า อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ที่ มี การ
แข่งขันการให้บ ริการภายใต้การผลิตสินค้าที่มีม าตรฐาน
และร้านค้าที่ได้รับการรับ รอง เพื่อ สร้างแรงดึงดูดให้ผู้ซื้อ
และซัพพลายเออร์เข้ามาติดต่อ

กระทรวง
พาณิชย์

กระทรวง
พาณิชย์ /
เอกชน

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
แม้ว่า SMEs ที่ผลิตและค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ได้แก่
พลอย เพชรเจียระไน เครื่องประดับเงิน เครื่องประดับทอง และเครื่องประดับ
สังเคราะห์ ได้เ ข้าสู่ร ะบบ GVC แล้วก็ตาม แต่การเข้าร่วมยังอยู่ในระดับจากัด
อยู่เพียงการเป็น (1) GVC ของการค้าที่ไม่มีข้อผูกมัดระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย และ
(2) GVC ของการค้าที่ผู้ขายรับจ้างผลิตตามแบบที่ผู้ซื้อกาหนด
การเพิ่มการมีส่วนร่วมของ SMEs ไทยใน GVC โลกมากขึ้นจะส่งผลให้
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและ
เติบโตได้มากขึ้น ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต้องร่วมกันขับเคลื่อน
โดย (1) เสริมสร้างศักยภาพ SMEs ไทยโดยปรับกฎระเบียบและสภาพแวดล้อม
ของการประกอบการ สนับสนุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ยกระดับคุณภาพ
สินค้า และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ (2) ส่งเสริมให้ SMEs
ไทยและกิจการข้ามชาติ มีความร่วมมือที่ใกล้ชิดเพื่อ ส่งเสริมการจัดหาวัตถุดิบ
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และการตลาด รวมทั้ง สนับสนุนให้ SMEs ไทยเป็นสมาชิกสมาคมการค้าชั้นนา
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับ และ(3) สนับสนุนให้ SMEs
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการผลั ก ดั น ให้ ไ ทยเป็ น ศู น ย์ ก ลางการค้ า อั ญ มณี แ ละ
เครื่องประดับ ของโลก โดยส่งเสริมการพัฒนาตลาดการค้าเพชรและพลอย
ที่จัดตั้งอย่างเป็น ระบบ ณ กรุงเทพฯ การยกระดับจังหวัดจัน ทบุรีในการเป็น
ศูนย์กลางการค้าส่งและการผลิตอัญมณี และสนับสนุนให้ย่านการค้าในจัง หวัด
ที่มีศักยภาพระดับรองเป็นศูนย์กลางอัญมณีและเครื่องประดับชายแดน
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ เชิ งสาเหตุ แ ละ
ตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจาลองสมการโครงสร้างของอิทธิพลการมี
ส่ วนร่วมของโรงแรมในการพั ฒนาชุ มชน ตั วแปรที่ ใช้ ในการวิ จัยประกอบด้ วย
ตัวแปรแฝง 6 ตัว ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานภายในของโรงแรม การ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้านสังคม-วัฒนธรรม การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ ปัญหา
และอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของโรงแรม และประโยชน์ที่ได้รับจากการมีส่วน
ร่วมของโรงแรมในการพัฒนาชุมชน เก็บข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามไปยัง
ผู้จัดการของโรงแรม 1-5 ดาว ที่เป็นสมาชิกของสมาคมโรงแรมไทย จานวน 800
แห่ง และได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจานวน 221 แห่ง จึงนามาวิเคราะห์โดย
ใช้โปรแกรม LISREL ผลการทดสอบความสอดคล้องของแบบจ าลองสมการ
โครงสร้า งกับ ข้อมู ล เชิ งประจั กษ์ พ บว่ าเป็ น ไปตามสมมติ ฐ านและเกณฑ์ การ
ยอมรับ ผลการศึ กษาพบว่ า การมี ส่ ว นร่ว มในการพั ฒ นาชุ ม ชนด้ า นสั งคมวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านเศรษฐกิจมีอิทธิพลทางตรงต่อประโยชน์
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ที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โดยเริ่มจากการมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานภายในของโรงแรม ส่วนปั ญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของ
โรงแรมพบว่ามีคะแนนต่า จึงมีอิทธิพลทางตรงเชิงลบในระดับต่าต่อประโยชน์ที่
ได้รับจากการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของโรงแรม ซึ่งผลการวิจัยนาไปสู่การ
เพิ่มขีดความสามารถในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมภายในของโรงแรมเพื่อสังคม
และกิจกรรมการพัฒนาชุมชน อาทิ การร่วมมือกับธุรกิจในชุมชน การร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษา โดยมีการบริหารจัดการโครงการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: แบบจาลองสมการโครงสร้าง การมีส่วนร่วมของโรงแรม การพัฒนา
ชุมชน
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Abstract
The objective of this research is to study the causal
relationship and the structural equation model (SEM) of hotel
involvement in community development in Thailand. The six
latent variables are involvement in internal hotel operations,
involvement in community social and cultural development,
involvement in community environmental development and
involvement in community economic development, problems and
obstacles in community development participation, and benefits
of involvement in community development. The questionnaires
were mailed to managers of the 1-5 star hotels which were
members of the Thai Hotels Association and 221 out of 800
members completed the questionnaires. The analysis was
performed by using the LISREL software which indicates that the
proposed model confirms the hypotheses and satisfies the
goodness-of-fit criteria. Results also indicate that benefits of
1
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involvement in community development are directly influenced
by involvement in community social and cultural development,
environmental development and economic development initiated
through involvement in internal hotel operations. Meanwhile, the
low scored problems and obstacles in community development
participation have direct but small negative influences on the
benefits of involvement in community development. The results
of the research led to the increase of the capability to
participation in the internal activities of the hotel for social
and community development activities, such as cooperation
with business in the community. Collaboration with educational
institutions by having good and effective project management.
Keywords: Structural Equation Model, Hotel Involvement, Community
Development
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บทนา

การมี ส่วนร่วมในการดาเนิ น งานของโรงแรมเพื่ อการพั ฒ นาชุ มชน
เป็น การดาเนินธุร กิจที่สะท้อนให้เ ห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate
Social Responsibility: CSR) ด้วยการคานึงถึงความรับผิดชอบพื้นฐานที่ส่งผล
กระทบต่อผู้มีส่วนได้เ สียที่เกี่ยวข้อง การที่โรงแรมจะพัฒ นาองค์กรให้เ ติบโต
อย่างยั่งยืนได้นั้นจาเป็นต้องมีเป้าหมายเชิงสังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน
อย่ า งยั่ งยื น ด้ ว ย เช่ น การสร้ างความเสมอภาคในการจ้ างงาน การรัก ษา
สิ่งแวดล้อม การกระจายรายได้ การส่งเสริมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนในชุม ชน การสร้า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กับ กลุ่ ม ผู้ มี ส่ว นได้ เ สี ย ขององค์ ก ร
อัน ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนชุมชนที่อยู่แวดล้อม
ที่ตั้งขององค์กร สอดคล้องกับ ทฤษฎีผู้มี ส่วนได้เ สีย (Stakeholder Theory)
ของ Barnard (1968) ซึ่งสนับสนุนมุมมองด้านบวกในความรับผิดชอบต่อสังคม
ต่อมา Freeman (1984) สนับสนุนว่าธุร กิจต้องสร้างความพอใจต่อบุค คลที่มี
อิทธิพลต่อผลลัพธ์ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่แข่ง
ภาครั ฐ และชุ ม ชน เนื่ อ งจากความส าเร็จ ของการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ให้ ป ระสบ
ผลส าเร็จ ไม่ ได้ วัด จากผลประกอบการเพี ยงอย่ างเดี ย ว หากแต่ วัด จากการ
ตอบสนองและการตอบแทนชุมชนและสังคมด้วย อีกทั้งยังมีส่วนสาคัญต่อความ
อยู่ร อดและการเติบโตอย่างยั่งยืน ขององค์กรในอนาคต การมี ส่วนร่ว มของ
โรงแรมในการพัฒ นาชุมชนให้ยั่งยืน นั้น ต้องมีค วามรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง
ต่อ เนื่ อ งและก าหนดให้ ค วามรับ ผิ ดชอบต่ อสั งคมเป็ น ส่วนหนึ่ งของกลยุ ท ธ์
แผนงาน นโยบาย หรือกระบวนการดาเนินงานที่สร้างมูลค่ าเพิ่มให้กับชุมชน
และช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ขององค์ ก รให้ ก้ า วไปสู่ ก าร
เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งยั่งยืน สอดคล้องกับ แนวคิด Triple Bottom Line
(TBL) ของ Elkington (1997) เป็น แนวคิดในการวัดและประเมินผลการดาเนิน
ธุรกิจที่ให้ความสาคัญกับผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร มุ่งเน้นการเชื่อมโยงและสร้าง
ความยั่งยืน ให้ กับสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ผ่ านการกาหนดกลยุท ธ์
ทิศทาง และการดาเนิน งานเพื่อให้มีส่วนช่วยให้ชุมชนและสังคมดีขึ้น มิใช่เป็น
การสร้างผลกาไรให้แก่ธุร กิจเพียงฝ่ายเดียว ที่สาคัญผู้บริหารต้องสร้างความ
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สมดุลระหว่างการดาเนินธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กับการสร้าง
คุณค่าเพิ่มทั้งในมิติด้านสังคม-วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ เพื่อนาไปสู่
การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ตามแนวคิด การสร้ างคุณ ค่ า ร่ว มกัน (Creating Shared
Value: CSV) ของ Porter and Kramer (2012)
ปัญ หาและอุปสรรคจากการมีส่วนร่วมของโรงแรมในประเทศไทย
ส่วนใหญ่ พบว่า โรงแรมมี ค วามรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมในขอบเขตที่จากัด และยังไม่เป็นไป
ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น โดยอุ ป สรรคของการมี ส่ ว นร่ ว ม อาทิ การขาดการ
ประสานงาน การดาเนิน งานไม่ต่อเนื่อง การดาเนิน กิจกรรมขาดการประเมิน
และติดตามผลของกิจกรรม การเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าที่รวดเร็ว
ของสังคม อาจก่อให้ผลกระทบสาคัญต่อวิถีชีวิต วัฒนธรรม และระบบเศรษฐกิจ
ของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไป ผลการวิจัยของ Mustapha and Ibrahim (2013)
พบว่า อุปสรรคในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเกิดจาก
อุปสรรคด้านวัฒนธรรม และอุปสรรคในการดาเนินงานและโครงสร้าง เพื่อการ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวต้องทางานร่วมกัน และการวิจัยของ Noonin, Jadesadalug,
and Sansook, (2016) พบว่า (1) องค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคม
เชิงกลยุทธ์ของโรงแรมในประเทศไทย ประกอบด้วย การดาเนินงานเชิงนโยบาย
มุ่งเน้น เป้าหมายในระยะยาว โดยมีการเชื่อมโยงกัน ระหว่างกระบวนการทาง
ธุรกิจกับการดาเนิน งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และเน้น การมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และ (2) รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมเชิง
กลยุท ธ์ของธุร กิจในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจขององค์กร ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคม และด้านการ
เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม จากปัญหาที่กล่าวมานี้สะท้อนให้เ ห็น ถึงความสาคัญ
และความจาเป็นของการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของโรงแรมที่มีผลโดยตรง
ทั้งทางบวกและทางลบต่อโรงแรม ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
ต่าง ๆ โรงแรมต้องให้ความสาคัญต่อการดาเนิน งานอย่างมีค วามรับผิดชอบต่อ
สังคมและชุมชน ดังนั้น โรงแรมควรมีการบริหารจัดการองค์กรควบคู่กับการ
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สร้ า งสรรค์ สิ่ ง ที่ ดี ให้ แ ก่ สั งคม สิ่ งแวดล้ อ ม และส่ ง เสริม ความเข้ ม แข็ ง ทาง
เศรษฐกิจให้กับชุมชนในพื้นที่ที่ธุรกิจดาเนินงานอยู่
ในบทความนี้จะกล่าวถึงอิทธิพลการมีส่วนร่วมของโรงแรมในการ
พัฒนาชุมชนทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม-วัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้าน
เศรษฐกิจ โดยการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปประเด็นที่สาคัญ
ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบการวิจัยที่แตกต่างจากงานวิจัยที่มีการศึกษาส่วนใหญ่ก่อน
หน้านี้ โดยมีการศึกษาที่ค่อนข้างจากัด กรอบการวิจัยนี้ได้สร้างขึ้น มาจากการ
ทบทวนวรรณกรรมโดยได้ศึกษาแยกความสัมพัน ธ์เฉพาะแต่ละประเด็น เพื่อ
ศึกษาและทดสอบความสัม พัน ธ์ของตัว แปรต่าง ๆ ด้ วยแบบจาลองสมการ
โครงสร้าง
วัตถุประสงค์งานวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการมีส่วนร่วมของโรงแรมใน
การพัฒนาชุมชน
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจาลองสมการโครงสร้าง
ของอิทธิพลการมีส่วนร่วมของโรงแรมในการพัฒนาชุมชน
ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ตัวแปรต่าง ๆ ของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของโรงแรมใน
ประเทศไทย สามารถแบ่งเป็นกลุ่มดังนี้
1. การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานภายในของโรงแรมซึ่งนาไปสู่
การพั ฒ นาชุ ม ชน (Involvement in Internal Hotel Operations: HI)
เช่น โรงแรมให้ความสาคัญและสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานมีปฏิบัติตาม
นโยบายและกฎระเบียบในการดูแลสังคม เชื่อมโยงกระบวนการทางธุรกิจควบคู่
กับความรับผิดชอบต่อสังคม การให้สวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน
หรือการมีส่วนร่วมกับลูกค้าและคู่ค้าในกิจกรรมเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน
อย่างสม่าเสมอ ผลการวิจัยของ Hsieh (2012) พบว่า โรงแรมชั้น นาหลายแห่ง
ได้เปิดเผยนโยบายและความมุ่งมั่น ด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ผลที่ได้สามารถ
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ช่วยดึงดูดและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในโครงการด้านสิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้นและเกิดเป็น ความจงรักภักดีของพนักงาน ตัวอย่างในประเทศไทย เช่น
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (Centara Hotels and Resorts, 2014)
โดยมี น โยบายให้ ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ เป็ น ไปด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ (1) มุ่งเน้นในการดาเนินธุรกิจด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้
เสียเป็นสาคัญ (2) มีการสื่อสารและการสร้างความเข้าใจที่ดีภายในองค์กรด้วย
การปลูกจิตสานึกและสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน ลูกค้า และคู่ค้าให้ มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีส่วนร่วมในการช่วยกันประหยัดพลังงาน อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ที่ดาเนินธุรกิจอยู่
2. การมีส่ว นร่ว มของโรงแรมเพื่ อ การพัฒ นาชุม ชนด้านสังคม
และวั ฒ นธรรม (Involvement in Community Social and Cultural
Development: SO) หมายถึง การมีกิจกรรมร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์ด้าน
ประเพณี ศิลปวัฒ นธรรม และเอกลักษณ์ ท้องถิ่น การบูร ณาการวัฒนธรรม
ท้ อ งถิ่ น ให้ เ ข้ า กั บ อาคารหรือ สิ่ ง ก่ อสร้ า งของโรงแรม และการเคารพสิ ท ธิ
มนุษยชน (Xu & Gursoy, 2015) ตัวอย่างในประเทศไทย เช่น โรงแรมแมนดี้น ก
จังหวัดนครศรีธรรมราช (Mandy Nok Hotel, 2018) มีกิจกรรมที่ผสมผสาน
ศิลปะท้อ งถิ่ น ควบคู่กั บการพัฒ นาคุณ ภาพชี วิตและความยั่งยืน ให้ กับชุมชน
ด้วยการเชิ ดชู อนุ รักษ์ วัฒ นธรรมปั กษ์ ใต้ ส่ง เสริม การอนุรั กษ์ ประเพณี และ
วัฒนธรรมไทย อาทิ กิจ กรรมงานแห่ผ้าขึ้ น พระธาตุที่เ ป็ น งานบุญ สาคั ญ ใน
วันมาฆบูชา งานสารทเดือนสิบ และผู้เ ข้าพักจะได้รับงานศิลปะชิ้น เล็ก ๆ เป็น
ของที่ระลึก เช่น พวงกุญแจหนังตะลุง
3. การมีส่วนร่วมของโรงแรมเพือ่ การพัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม
(Involvement in Community Environmental Development: EN)
หมายถึง การมีส่วนร่วมของโรงแรมกับชุมชนในการดาเนิน กิจกรรมด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การอนุรักษ์พลังงาน ลดการใช้
บรรจุภัณฑ์พลาสติก การรีไซเคิล การบาบัดน้าเสียอย่างถูกต้อง การจัดกิจกรรม
ให้แขกผู้เข้าพักได้มีส่วนร่วมในการรักษาและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ การ
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ไม่เปลี่ยนผ้าเช็ดตัวหรือผ้าปูที่นอนทุกวัน ในห้องพักตามความประสงค์ของลูกค้า
การสนับสนุนเงินทุนหรืออุปกรณ์ในการทากิจกรรมต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน การป้องกันการผลิต ซื้อ ขายหรือบริโภคสิน ค้าที่ทาลายธรรมชาติ สัตว์
ป่า และสัตว์ทะเล รวมถึงการฟื้น ฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้กลับคืน มา
ดังเดิ ม (Han, Hsu, L.T. J., Lee, & Sheu, 2011) ตัวอย่างในประเทศไทย
เช่น โรงแรมอมารี บูเ ลอวาร์ด กรุงเทพฯ (Amari Hotels Resort and Spa,
2018) ได้จัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ให้ ผู้เ ข้าพักมีส่วนร่วมในการประหยัด
พลังงาน น้า แรงงาน และสารเคมีในกระบวนการซักผ้ าด้วยการให้แจ้งความ
ประสงค์ที่จะใช้ผ้าปูเตียงและผ้า เช็ดตัวซ้า มีการอบรมและรณรงค์ให้พนักงาน
อนุรักษ์พลังงานด้วยการปิดไฟ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ภายใน
สานักงานเมื่อไม่จาเป็น ส่งเสริมกิจกรรมของชุมชน จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่มีผ ลกระทบต่ อสิ่งแวดล้อมน้อ ยที่สุ ดด้วยการซื้อ สิน ค้ าในท้อ งถิ่น และตาม
ฤดูกาล เพื่อลดความจาเป็นในการขนส่งจากแหล่งอื่นที่ห่างไกล
4. การมีส่วนร่วมของโรงแรมเพื่อ การพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ
(Involvement in Community Economic Development: EC) Aref
and Ma’rof (2009) ระบุว่า การส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนด้วยการจ้าง
งานและรายได้จากการซื้อ ขายอาหารของท้องถิ่น เช่น การสร้างทุนให้ชุมชนที่มี
รายได้น้อย การให้ค าปรึกษาธุร กิจขนาดเล็ก การจัดตั้งสหกรณ์ การลงทุน ใน
ที่ดินของชุมชน การสร้างงาน การสนับสนุนอาชีพ หรือการสนับสนุนผลิตภัณฑ์
ที่ผลิตในชุ มชนเพื่ อใช้ เป็ น วัตถุดิ บในการประกอบอาหาร เครื่องดื่ม ตกแต่ ง
สถานที่ หรือบริโภคภายในโรงแรม ตัวอย่างในประเทศไทย เช่น โรงแรมและ
รีส อร์ท ในเครื อ แอคคอร์โ ฮเทลส์ ภาคใต้ (Accor Hotels, 2016) มี ก ารจั ด
กิจกรรมโดยการนาผ้าปูที่น อนและผ้าขนหนูที่เหลือใช้จากโรงแรมมาแปรสภาพ
เป็น ผลิตภั ณฑ์ ต่าง ๆ อาทิ ถุงผ้ า กระเป๋ าอเนกประสงค์ หรือผ้าเช็ด มือ เป็ น
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน เพิ่มทักษะใน
สายงานอาชีพผ่านการเรียนรู้และประสบการณ์ ที่สาคัญยังเป็นการลดขยะ
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5. ปัญ หาและอุป สรรคในการมี ส่วนร่วมในการดาเนิ นงานของ
โรงแรมในการพัฒนาชุมชน (Problems and Obstacles in Community
Development Participation: PR) เช่ น การเปลี่ ย น แปลงและความ
เจริญก้าวหน้าที่ร วดเร็วของสังคม อาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ของชุมชน อาทิ การทาลายเอกลักษณ์และเสน่ห์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยการ
นาวัฒนธรรมมาเป็นสินค้า ส่งผลให้คุณค่าทางอัตลักษณ์ของท้องถิ่นลดลง Aref
and Ma'rof (2008) พบว่าอุ ปสรรคที่ส าคั ญ คือ ความไม่เ สมอภาคเกี่ย วกั บ
ผลประโยชน์ที่ชุมชนได้รับ เช่น การพั ฒนาการท่องเที่ยวในเขต Shiraz ของ
ประเทศอิหร่าน ทาให้ชุมชนรู้สึกว่าได้รับประโยชน์น้อยเมื่อเทียบกับนักลงทุนที่
ครอบครองพื้นที่ของชุมชน ตัวอย่างในประเทศไทย เช่น โรงแรมและรีสอร์ทใน
เครือดุสิต (Dusit Hotels and Resort, 2018) โดยลดและหลีกเลี่ยงปัญหาและ
อุปสรรคด้วยความมุ่งมั่น ที่จะช่วยให้สังคมมีค วามเป็น อยู่ที่ดีขึ้น จัดกิจกรรม
CSR ต่าง ๆ ให้ลูกค้า คู่ค้า และพนักงานได้มีส่วนร่วมในการเป็น ส่วนหนึ่งของ
การสร้างโครงการดี ๆ เพื่อพัฒนาสังคมชุมชนที่ดีขึ้น
6. ประโยชน์ ที่ ไ ด้รั บ จากการมี ส่ วนร่ว มในการดาเนิ น งานของ
โรงแรม (Benefits of Involvement in Community Development:
BE) Wyngaard and De Lange (2013) แสดงให้เห็น ถึงประโยชน์ของโรงแรม
ที่ เ ป็ น มิ ตรกั บ สิ่ งแวดล้ อ มสามารถสร้ างความได้เ ปรี ย บในการแข่ งขั น ทาง
การตลาด เช่น การลดต้น ทุน การดาเนิน งาน การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
โรงแรม และความจงรักภักดีของพนักงานที่เพิ่มขึ้น ตัวอย่างในประเทศไทย เช่น
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (Centara Hotels and Resorts, 2014)
เห็ น ความส าคั ญ ในการป้ อ งกั น ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ต่ อ ชุ ม ชน สั ง คม และ
สิ่งแวดล้อม จึงได้เกิดการตั้งพันธะสัญญาและการปฏิบัติกับทุกฝ่ายที่มีส่วนได้เสีย
ในธุร กิจ ในการอนุรักษ์ และรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมรายได้ ให้โอกาสและ
ช่วยเหลือชุมชน ทาให้โรงแรมเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ในสังคม
การจั ด แบ่ งประเภทของที่ พั ก แรมหรื อ โรงแรมแตกต่ า งกั น ตาม
วัตถุประสงค์ในการจัดประเภท อาจขึ้น อยู่กับทาเลที่ตั้ง การเข้าพักอาศัยของ
แขก การบริหารงาน การจัดการบริการ หรือขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น
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การแบ่งโรงแรมตามลักษณะทางการตลาด การแบ่งตามเป้าหมายด้านการตลาด
การแบ่งระดับการบริการ การแบ่งตามความเป็นเจ้าของและการเป็น สมาชิกใน
สถาบัน โรงแรม (Nanthaphaibun, 2012) ในส่วนของประเทศไทยนั้น สมาคม
โรงแรมไทยและสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (Association of Thai Travel
Agents: ATTA) ได้ร่วมมื อ กับ การท่ องเที่ ยวแห่งประเทศไทยจัด ตั้ง “มู ลนิ ธิ
พัฒนามาตรฐานและบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว” ซึ่งเป็น
สถาบั น ที่ จั ด ตั้ งอย่ า งเป็ น กลาง และได้ รั บ การยอมรับ ในระดั บ สากล แบ่ ง
มาตรฐานของธุร กิจโรงแรมเป็น ระดับ 1- 5 ดาว (Technology Promotion
Association Thailand-Japan, 2010)
สมมติฐานงานวิจัย
ผู้ วิ จั ย ได้ ก าหน ดกรอบการวิ จั ย โดย น า ทฤษฎี ผู้ มี ส่ ว น ได้ เ สี ย
(Stakeholder Theory) แนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมกัน (CSV) และแนวคิดใน
การวัดและประเมินผลการดาเนินธุรกิจกับผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร มุ่งเน้นการ
เชื่อมโยงและสร้างความยั่งยืนให้กับสั งคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ (TBL) มา
ศึก ษาร่ วมกัน ในบริบ ทของการมี ส่ วนร่ว มในการพั ฒ นาชุ ม ชนของโรงแรม
นอกจากนี้ผลการวิจัยของ Thotongkam and Vachajitpan (2018b) พบว่า
การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) การมีส่วนร่วมของโรงแรมในการ
พัฒนาชุมชนสามารถแบ่งองค์ประกอบได้ 6 กลุ่ม ได้แก่ (1) การมีส่วนร่วมใน
การดาเนิน งานภายในของโรงแรม (2) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้าน
สังคมและวัฒนธรรม (3) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม
(4) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ (5) ปัญหาและอุปสรรคใน
การมีส่วนร่วมของโรงแรม และ (6) ประโยชน์ที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานของโรงแรม องค์ประกอบที่ได้จากการศึกษาดังกล่าวจึงถูกนามาใช้ใน
การศึกษานี้เพื่อสร้างแบบจาลองสมการโครงสร้าง เพื่อวิเคราะห์ค วามสัมพัน ธ์
เชิงสาเหตุการศึกษานี้ได้กาหนดสมมติฐาน 7 ข้อ (H1 ถึง H7) ในการกาหนด
แบบจาลองสมการโครงสร้างสาหรับการวิเ คราะห์ทางสถิติ (ภาพที่ 1) โดยมี
สมมติฐานดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
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สมมติฐานที่ 1: การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานภายในของโรงแรม
(HI) มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้านสังคมและวัฒนธรรม
(SO)
สมมติฐานที่ 2: การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานภายในของโรงแรม
(HI) มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม (EN)
สมมติฐานที่ 3: การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานภายในของโรงแรม
(HI) มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ (EC)
สมมติฐานที่ 4: การมีส่วนร่วมในการพัฒ นาชุมชนด้านสังคมและ
วัฒ นธรรม (SO) มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประโยชน์ ที่ ได้ รั บ จากการมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ดาเนินงานของโรงแรม (BE)
สมมติฐานที่ 5: การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม
(EN) มีอิทธิพลต่อ ประโยชน์ที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมในการดาเนิ น งานของ
โรงแรม (BE)
สมมติฐานที่ 6: การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ (EC)
มีอิทธิพลต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมในการดาเนิน งานของโรงแรม
(BE)
สมมติฐานที่ 7: ปัญ หาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของโรงแรม
(PR) มีอิท ธิพ ลต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมในการดาเนิน งานของ
โรงแรม (BE)
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ภาพที่ 1 แบบจาลองสมการโครงสร้างของอิทธิพลการมีส่วนร่วมของโรงแรมใน
การพัฒนาชุมชน
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็น การวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสารวจและใช้
แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้สร้างเครื่ องมือ
แบบสอบถามจากการสังเคราะห์และพัฒนาข้อค าถามจากการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เ กี่ยวข้อง ข้อมูลที่ได้ถูกนามาใช้ในการพัฒนา
แบบสอบถามให้ ส มบู ร ณ์ ขึ้ น โดยแบบสอบถามแบ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ ว น
ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 เป็น ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของโรงแรม ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตัวเลือก (Check-list) และส่วนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับ
ความคิ ดเห็ น ในการมีส่วนร่วมของโรงแรมในการพัฒ นาชุม ชน มีข้ อค าถาม
จานวน 43 ข้อ ประกอบด้วย (1) การมีส่วนร่วมในการดาเนิน งานภายในของ
โรงแรม (HI) จานวน 8 ข้อ (2) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้านสังคมและ
วัฒ นธรรม (SO) จานวน 6 ข้อ (3) การมี ส่ว นร่ วมในการพั ฒ นาชุ มชนด้า น
สิ่งแวดล้อม (EN) จ านวน 6 ข้อ (4) การมีส่ วนร่ว มในการพัฒ นาชุมชนด้า น
เศรษฐกิจ (EC) จานวน 6 ข้อ (5) ปัญ หาและอุ ปสรรคในการมี ส่วนร่วมของ
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โรงแรม (PR) จานวน 7 ข้อ และ (6) ประโยชน์ที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานของโรงแรม (BE) จานวน 10 ข้อ โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับของ Likert ด้วยการใช้คะแนน
ระดับ 1 ถึง 5 โดยค าถามแต่ละข้อเป็น การวัดตัวแปรแต่ละตัว เพื่อประเมิ น
ระดับการปฏิบัติหรือความสาคัญของกิจกรรมในการมีส่วนร่ วมน้อยหรือมาก
โดย 1 น้อยที่สุด ถึง 5 มากที่สุด ผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้จัดการ
โรงแรม 800 รายที่เ ป็น สมาชิกสมาคมโรงแรมไทย ประกอบด้วยโรงแรมที่ มี
ระดั บมาตรฐาน 1-5 ดาว โดยการส่งแบบสอบถามผ่า นทางไปรษณี ย์ไปยั ง
ผู้จัดการของโรงแรมและได้รับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์กลับคืน มา 221
ราย ดังนั้น อัตราการตอบสนองคิดเป็น ร้อยละ 27.63 จึงกล่าวได้ว่า เป็นอัตรา
การตอบกลับ อยู่ ในระดั บ พอใช้ (Babbie, 2002) และเพี ยงพอสาหรับ การ
วิเคราะห์โดยเครื่องมือสถิติที่จะใช้ (Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J.,
& Anderson, 2010) ผลการวิเคราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้างและสถิติ
เชิงพรรณนาได้แสดงในตารางที่ 1 และ 2 สาหรับ ตัวแปรสังเกตทุกตั วมี การ
กระจายโดยมีค่าสัมประสิทธิ์ค่าเบ้ -0.134 ถึง -0.103 และค่าความโด่ง -1.799
ถึง 3.715 การคานวณสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) เท่ากับ 0.962 ซึ่งระดับการวัดที่เกิน กว่า 0.70 แสดงถึงระดับการ
วัดที่น่ าเชื่อถื อของแบบสอบถาม (Garver & Mentzer, 1999) ค่ามาตรฐาน
น้าหนักองค์ประกอบ (Standardized Factor Loading) ของตัวแปรสังเกตมี
ค่าสูงกว่า 0.60 และค่า Average variance extracted: AVE ของตัวแปรแฝง
มีค่ามากกว่า 0.50 (Hair et al., 2010) สาหรับการพิจารณาขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีค วามเหมาะสมกับการวิเคราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน
มาก ผู้วิจัยใช้วิธีการกาหนดกลุ่มตัวอย่างตาม Hair et al. (2010) ที่แนะนาว่า
จานวนขนาดตัวอย่างขั้นต่าที่ 150 สาหรับกรณีที่มีตัวแปรแฝง 7 ตัว หรือน้อยกว่า
การทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของ
แบบจาลองสมการโครงสร้างตามทฤษฎีที่เสนอกับข้อมูลเชิงประจักษ์
จากการ วิ เ ค ร าะห์ องค์ ประกอบของข้ อ มู ล (Thotongkam &
Vachajitpan, 2018b) โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรูป ทางสถิ ติ ด้ วยวิ ธีวิเ คราะห์
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องค์ ป ระกอบหลัก (Principal Component Analysis) เพื่ อคั ดเฉพาะตั ววั ด
ที่เ หมาะสมที่สุดสาหรับแต่ละองค์ประกอบเท่านั้น จึงเลือกหมุน แกนแบบมุม
ฉากด้วยวิธี Varimax โดยแสดงค่าไอเกนสูงกว่า 1 และค่าน้าหนักองค์ประกอบ
ของแต่ละตัวแปรจะต้องมีค่ามากกว่า 0.50 มิเช่นนั้นจะถูกตัดออกไป นอกจากนี้
ยังได้มีการพิจารณาค่า Cross Loading ที่มีค่าสูง ผลการพิจารณาลดตัวแปร
สามารถใช้ตัวแปรสังเกตเพียง 28 ตัว ซึ่งสัมพัน ธ์กับองค์ประกอบที่เป็นตัวแปร
แฝงในแบบจาลองสมการโครงสร้าง ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
ตัวแปรแฝงทั้งหมด 6 ตัว จัดแบ่งตัวแปรแฝงได้ 2 ประเภท คือ
1. ตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous Variable) จานวน 2 ตัวแปร คือ
1.1 การมีส่ วนร่ว มในการด าเนิน งานภายในของโรงแรม (HI)
ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัว
1.2 ปั ญ หาและอุป สรรคในการมี ส่ วนร่วมของโรงแรมในการ
พัฒนาชุมชน (PR) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัว
2. ตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous Variable) ซึ่งเป็นตัวแปรส่งผ่าน
จานวน 3 ตัวแปร คือ
2.1 การมีส่วนร่วมของโรงแรมในการพัฒนาชุมชนด้านสังคมและ
วัฒนธรรม (SO) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัว
2.2 การมี ส่ ว น ร่ ว ม ของโรงแรมใน การพั ฒ น าชุ ม ชนด้ า น
สิ่งแวดล้อม (EN) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัว
2.3 การมีส่วนร่วมของโรงแรมในการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ
(EC) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัว และ
2.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมในการดาเนิน งานของ
โรงแรม (BE) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 8 ตัว
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ผลการวิเคราะห์
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปได้จากโรงแรมที่เป็นสมาชิกสมาคมโรงแรม
ไทย จานวน 221 ราย ได้นาเสนอในตารางที่ 1
ตารางที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของโรงแรม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ระดับดาว

จานวนห้องพัก

ระดับ 1 ดาว
ระดับ 2 ดาว
ระดับ 3 ดาว
ระดับ 4 ดาว
ระดับ 5 ดาว

น้อยกว่า 60 ห้อง
61-150 ห้อง
มากกว่า 150 ห้อง
สถานที่ตั้ง ของโรงแรม
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ประเภทของโรงแรม
โรงแรมอิสระ
โรงแรมในเครือข่าย
ความเป็นเจ้าของโรงแรม
คนไทย
ชาวต่างชาติ
ร่วมทุนกับต่างชาติ

122

จานวน

ร้อยละ

0
2
58
102
59

0
0.90
26.20
46.20
26.70

27
78
116

12.20
35.30
52.50

35
88
21
14
8
55

15.80
39.80
9.50
6.30
3.60
24.90

141
80

63.80
36.20

194
14
13

87.80
6.30
5.90
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ตารางที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของโรงแรม (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวนพนักงานของโรงแรม
น้อยกว่า 50 คน
51-200 คน
201-300 คน
มากกว่า 300 คน
จานวนปีตั้ง แต่เปิดให้บริการ
น้อยกว่า 5 ปี
5-10 ปี
มากกว่า 10 ปี

จานวน

ร้อยละ

26
117
38
40

11.80
52.90
17.20
18.10

7
49
165

3.20
22.20
74.70

ผลการทดสอบแบบจาลองสมการโครงสร้างโดยพิจารณาค่าสถิติที่ใช้
ตรวจสอบความสอดคล้ องระหว่างแบบจ าลองสมการโครงสร้า งกับ ข้ อ มู ล
เชิงประจักษ์ ค่าไค-สแควร์ มีค่าเท่ากับ 246.89 องศาอิสระเท่ากับ 224 ความ
น่าจะเป็น (p) เท่ากับ 0.14 นั่น คือ ค่าไค-สแควร์แตกต่างจากศูน ย์อย่างไม่ มี
นัยสาคัญทางสถิติ ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.93 ค่าดัชนีวัด
ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.87 และค่าดัชนีวัดกาลังสอง
เฉลี่ ยของส่ วนที่ เ หลื อ (RMR) มี ค่ าเท่ ากั บ 0.05 ซึ่ งเข้ าใกล้ ศูน ย์ สาหรั บ ค่ า
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) ของสมการโครงสร้างตัวแปรแฝงภายใน พบว่า
มีค่าเท่ ากับ 0.71 แสดงว่า ตัวแปรในแบบจาลองสมการโครงสร้า ง สามารถ
อธิ บ ายความแปรปรวนของประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ จากการมี ส่ ว นร่ ว ม ในการ
ดาเนินงานของโรงแรมได้ร้อยละ 71
ภาพที่ 2 แสดงผลการวิเ คราะห์ แ บบจาลองสมการโครงสร้างของ
อิทธิพ ลการมี ส่วนร่วมของโรงแรมในการพัฒ นาชุ มชน ตารางที่ 2 แสดงค่ า
น้ าหนั ก ของตั ว แปรสั ง เกต และตารางที่ 3 แสดงผลการวิ เ คราะห์ ค่ า
Coefficient of Determination (R2) อิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางอ้อม
(IE) และอิทธิพลรวม (TE) ซึ่งสามารถอธิบายแบบจาลองสมการโครงสร้างของ
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แบบจำ�ลองสมการโครงสร้างของอิทธิพลการมีส่วนร่วม
ของโรงแรมในการพัฒนาชุมชน

วารสารวิทยาการจัดการ

ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563

วรอนงค์ โถทองคำ� และพอพันธ์ วัชจิตพันธ์

อิทธิพลการมีส่วนร่วมของโรงแรมในการพัฒนาชุมชน โดยมีอิทธิพลส่งผ่านการมี
ส่วนร่วมของโรงแรมด้านสังคม-วัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ
ตามสมมติฐานที่เสนอ
เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรงที่ส่งผลต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการมีส่วน
ร่วมในการดาเนินงานของโรงแรม (BE) พบว่า ได้รับอิทธิพลทางตรงจากการมี
ส่ว นร่ วมของโรงแรมในการพั ฒ นาชุ มชนด้ านสั งคม-วั ฒ นธรรม (SO) ด้ า น
สิ่งแวดล้ อม (EN) และด้านเศรษฐกิ จ (EC) โดยมีค่ าเท่ากับ 0.27, 0.32 และ
0.15 ตามลาดับ (ยอมรับสมมติฐานที่ 4 ถึง 6) และได้รับอิทธิพลทางอ้อมจาก
การมีส่วนร่วมในการดาเนิ นงานของโรงแรม โดยมีค่าเท่ากับ 0.78 ซึ่งตัวแปร
ข้างต้นร่วมอธิบายความแปรปรวนของประโยชน์ที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมใน
การดาเนินงานภายในของโรงแรมได้ร้อยละ 71
การมีส่วนร่วมของโรงแรมในการพัฒนาชุมชนด้านสังคม-วัฒนธรรม
(SO) ได้ รับอิ ทธิพ ลทางตรงจากการมี ส่วนร่วมในการดาเนิ น งานภายในของ
โรงแรม โดยมีค่าเท่ากับ 1.22 (ยอมรับสมมติฐานที่ 1) ซึ่งตัวแปรข้างต้น ร่วม
อธิบายความแปรปรวนของการมีส่วนร่วมของโรงแรมในการพัฒนาชุมชนด้าน
สังคม-วัฒนธรรม ได้ร้อยละ 76 การมีส่วนร่วมของโรงแรมในการพัฒนาชุมชน
ด้านสิ่งแวดล้อม (EN) ได้รับอิทธิพลทางตรงจากการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ภายในของโรงแรม โดยมีค่าเท่ากับ 1.08 (ยอมรับสมมติฐานที่ 2) ซึ่งตัวแปร
ข้างต้น ร่วมอธิบายความแปรปรวนของการมีส่วนร่วมของโรงแรมในการพัฒนา
ชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม ได้ร้อยละ 82 การมีส่วนร่วมของโรงแรมในการพัฒนา
ชุม ชนด้ านเศรษฐกิ จ (EC) ได้ รับ อิท ธิ พ ลทางตรงจากการมีส่ วนร่ วมในการ
ดาเนินงานภายในของโรงแรม โดยมีค่าเท่ากับ 0.76 (ยอมรับสมมติฐานที่ 3) ซึ่ง
ตัวแปรข้างต้นร่วมอธิบายความแปรปรวนของการมีส่วนร่วมของโรงแรมในการ
พัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ ได้ร้อยละ 53 นอกจากนี้ประโยชน์ที่ได้รับจากการมี
ส่วนร่วมในการดาเนิน งานของโรงแรม (BE) ได้ รับอิทธิพ ลทางตรงเชิ งลบใน
ระดับต่าจากปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของโรงแรม (PR) โดยมีค่ า
เท่ากับ -0.04 (ยอมรับสมมติฐานที่ 7)
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หมายเหตุ : ค่ า t-value ≥ 2.58 แสดงว่ า มี นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 (**), ค่ า t-value ≥ 1.96 แสดงว่ า
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (*), ค่า t-value ≥ 1.65 แสดงว่ามีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 (a)

ภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์แ บบจาลองสมการโครงสร้างของอิท ธิพลการมีส่วนร่วม
ของโรงแรมในการพัฒนาชุมชน

ตารางที่ 2
ค่าสถิติเชิงพรรณนา และค่าน้าหนักของตัวแปรสังเกต
ตัวแปรการวัด
การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานภายในของโรงแรม: HI
HI1 ให้ความสาคัญและมีนโยบาย แผนงานรับผิดชอบต่อสังคม
HI2 ร่วมกับพนักงาน ลูกค้าและคู่คา้ สร้างโครงการดี ๆ เพื่อสังคม
HI3 เชื่อมโยงธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
HI5 สร้างขวัญกาลังใจแก่พนักงานที่ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม
HI7 พนักงานมีความภาคภูมิใจและร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม
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ค่าเฉลี่ย

S.D.

Standardized
Loading

4.25
4.07
4.17
4.07
4.30

0.86
0.92
0.87
0.92
0.90

0.84**
0.81**
0.82**
0.86**
0.85**

แบบจำ�ลองสมการโครงสร้างของอิทธิพลการมีส่วนร่วม
ของโรงแรมในการพัฒนาชุมชน

วารสารวิทยาการจัดการ

ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563

วรอนงค์ โถทองคำ� และพอพันธ์ วัชจิตพันธ์

ตารางที่ 2
ค่าสถิติเชิงพรรณนา และค่าน้าหนักของตัวแปรสังเกต (ต่อ)
ตัวแปรการวัด

ค่าเฉลี่ย

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้านสังคมและวัฒนธรรม: SO
SO3 มีส่วนร่วมในการปรับสิ่งก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
3.94
เช่น ผสมผสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมของท้องถิ่น กับ
สถาปัตยกรรม
SO4 มีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนาชุมชน เช่น วัด สถานพยาบาล
4.09
สถานศึกษา เป็นต้น
SO5 มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
3.95
ความปลอดภัยให้แก่ชุมชน เช่น กิจกรรมลด ละ เลิกอบายมุข
เป็นต้น
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม: EN
EN2 ให้ความรู้วิธีการกาจัดขยะอันตรายที่ถูกต้อง
4.09
EN3 มีส่วนร่วมในการลดขยะหรือนาขยะกลับมาใช้ใหม่
4.04
EN5 มีส่วนร่วมป้องกันสัตว์ป่า สัตว์สงวนมาเป็นสินค้าหรือบริโภค
4.04
EN6 มีส่วนร่วมป้องกันการผลิต ซื้อ ขายสินค้าที่ทาลายธรรมชาติ
4.00
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ: EC
EC2 มีส่วนร่วมจัดหา ปรับปรุงพื้นที่จาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.49
EC3 ให้ความรู้เพิ่มมูลค่าทางการตลาดผลิตภัณฑ์ท้องถิน่
3.31
EC4 มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ
3.21
EC5 สนับสนุนรับซือ้ ผลิตภัณฑ์ในชุมชน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ
3.80
EC6 สนับสนุนเงินทุนหรืออุปกรณ์ในกิจกรรมของชุมชน
3.65
ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของโรงแรมในการพัฒนาชุมชน: PR
PR4 ขาดการกระตุ้น สนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหารโรงแรม
2.82
PR5 ข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึง และขาดการประสานงานทีด่ ี
2.94
PR6 ขาดการดาเนินโครงการอย่างต่อเนื่องและไม่เป็นรูปธรรม
2.98
ประโยชน์ที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของโรงแรม: BE
BE1 มีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนรอบข้าง
4.32
BE2 ความไว้วางใจจากชุมชนและลูกค้าผู้มาใช้บริการ
4.34
BE3 ภาพลักษณ์ที่ดขี องโรงแรม
4.47
BE4 ประสิทธิภาพในการบริหารงาน
4.29
BE5 ชื่อเสียง รางวัล หรือการรับรองมาตรฐาน
4.22
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S.D.

Standardized
Loading

0.99

0.78**

1.00

0.83**

1.00

0.77**

0.98
0.97
1.21
0.91

0.78**
0.81**
0.76**
0.72**

1.08
1.06
1.09
1.15
1.08

0.73**
0.71**
0.59**
0.86**
0.82**

1.09
1.07
1.04

0.88**
0.94**
0.89**

0.84
0.84
0.80
0.86
0.94

0.84**
0.79**
0.83**
0.84**
0.87**
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ตารางที่ 2
ค่าสถิติเชิงพรรณนา และค่าน้าหนักของตัวแปรสังเกต (ต่อ)

Standardized
Loading
BE6 ความภาคภูมิใจ ขวัญกาลังใจของบุคลากรและเจ้าของ
4.30
0.86
0.92**
BE7 ลูกค้าชื่นชม เชื่อถือ และสนับสนุนกิจกรรมของโรงแรม
4.22
0.89
0.91**
BE8 การปฏิบัติถกู ต้องตามกฎหมายหรือข้อบังคับต่าง ๆ
4.44
0.83
0.87**
หมายเหตุ : ค่ า t-value ≥ 2.58 แสดงว่ า มี นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 (**), ค่ า t-value ≥ 1.96 แสดงว่ า
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (*)
ตัวแปรการวัด

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ตารางที่ 3
ผลการวิเคราะห์คา่ Coefficient of Determination (R2) อิทธิพลทางตรง (DE)
อิทธิพลทางอ้อม (IE) และอิทธิพลรวม (TE)
ตัวแปรแฝง
SO

R2

อิทธิพล
DE
IE
TE

HI
1.22**
1.22**

SO
-

ตัวแปรแฝง
EN
-

EC
-

PR
-

EN

DE
1.08**
IE
TE
1.08**
EC
DE
0.76**
IE
TE
0.76**
BE
0.71
DE
0.27**
0.32**
0.15**
-0.04a
IE
0.78**
TE
0.78**
0.27**
0.32**
0.15**
-0.04a
Chi-Square = 246.89, df = 224, p = 0.14, GFI = 0.93, AGFI = 0.87, RMR = 0.05, RMSEA = 0.02
หมายเหตุ : ค่ า t-value ≥ 2.58 แสดงว่ า มี นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 (**), ค่ า t-value ≥ 1.96 แสดงว่ า
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (*), ค่า t-value ≥ 1.65 แสดงว่ามีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 (a)

บทสรุป และอภิปรายผล
การวิจัยนี้ได้แสดงให้เห็นว่า องค์ประกอบที่สาคัญของการมีส่วนร่วม
ของโรงแรมในการพัฒนาชุมชน ทั้งด้านสังคม-วัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม และ
ด้านเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับประโยชน์ที่ได้รับจากการมีส่วนร่วม
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ในการดาเนินงานของโรงแรม การวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ให้ข้อสรุปได้ว่า
1. การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานภายในของโรงแรมในประเทศไทย
มีอิทธิพลสาคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้านสังคมและวัฒนธรรม
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Noonin et al. (2017) ที่พบว่า การดาเนิ น งาน
เชิ งนโยบาย มุ่ง เน้ น เป้ าหมายในระยะยาว โดยมี ก ารเชื่อ มโยงกั น ระหว่า ง
กระบวนการทางธุรกิจกับการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และเน้น
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ เป็นรูปแบบของความรับผิดชอบต่อ
สังคมเชิงกลยุทธ์ของธุร กิจโรงแรม และงานวิจัยของ Placet, M., Anderson,
R., & Fowler, K. M. (2005) พบว่า การมีส่ วนร่ว มในการพั ฒ นาชุ มชนและ
สังคม โดยการสร้างความเข้มแข็งทางสังคมทั้งสังคมภายในองค์กรและภายนอก
องค์ก ร อาทิ การสร้า งคุณ ภาพชีวิ ตที่ ดีของพนั กงาน การค านึงถึงหลัก สิท ธิ
มนุษยชน การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความ
เป็นธรรม เป็นต้น
2. การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานภายในของโรงแรมในประเทศไทย
มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัย ของ Goel (2010) ที่พ บว่า การดาเนิน งานขององค์กรธุ ร กิจจะต้อ ง
ค านึง ถึง ประสิ ท ธิภ าพในการใช้ ทรั พ ยากรธรรมชาติ การลดผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อม มลพิษทางอากาศและมลพิษทางน้า เป็น ต้น และองค์กร ASEAN
Tourism (2016) ได้กาหนดมาตรฐานการดาเนิน งานที่เ ป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม
ของธุรกิจโรงแรม อาทิ การกาหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนดาเนินกิจกรรมด้านสิง่ แวดล้อม การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การจัดการขยะ และการอนุรักษ์น้าและพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น
3. การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานภายในของโรงแรมในประเทศไทย
มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจั ย ของ Mrema (2015) พบว่ า พนั ก งานโรงแรมในเขต Monduli
ทางตอนเหนือของแทนซาเนีย ร้อยละ 80 เป็น คนท้องถิ่น มีส่วนสาคัญในการ
ดาเนินชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น
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4. การมี ส่วนร่ วมในการดาเนิน งานภายในของโรงแรมและการมี
ส่วนร่วมในด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจส่งผล
ให้เ กิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Cvelbar and Dwyer (2013) ที่พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม
ส่งผลกระทบเชิ งบวกต่อ โรงแรมในประเทศสโลวี เนี ยในด้านต่าง ๆ รวมทั้ ง
ผลักดันให้โรงแรมมีผลการดาเนิน งานที่ยั่งยืน โดยเป็น ผลลั พธ์เ ชิงบูร ณาการใน
3 มิติ ได้แก่ ผลทางเศรษฐกิจ ผลทางสังคม และผลทางสิ่งแวดล้อม
5. ปัญหาและอุปสรรคในการมีสว่ นร่วมของโรงแรมมีค่าเฉลี่ยต่า จึงมี
อิทธิพลเชิงลบน้อยต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของ
โรงแรมในการวิจัยนี้ อย่างไรก็ตาม งานวิจัยของ Porter and Kramer (2006)
ได้กล่าวถึงสาเหตุ ที่เป็น องค์ ประกอบของการไม่ประสบความสาเร็จจากการ
ดาเนิ น งานเกี่ ยวกับ ความรั บผิ ดชอบต่ อสั งคม ได้แ ก่ (1) องค์ กรส่ วนใหญ่ มี
ความคิ ด ว่ าธุ ร กิจ กั บ สั งคมไม่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั น (2) กิ จ กรรมที่ บ ริษั ท ได้
ดาเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมไม่มีความเหมาะสมกับบริษัท และ
(3) การดาเนิน งานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นมากกว่าการถูกบังคับ
การทาการกุศ ล หรือค่าใช้จ่ายในกิจกรรม เพราะการดาเนิน กิจกรรมดังกล่าว
สามารถน ามาซึ่ งโอกาสและนวั ตกรรมในการด าเนิ น ธุ ร กิ จและสร้า งความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันด้วย
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยได้ข้อค้นพบที่เป็น องค์ค วามรู้ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาชุมชนและการดาเนินธุรกิจของโรงแรม โดยสามารถระบุได้ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมในการดาเนิน งานภายในของโรงแรม แม้กาไรจะเป็น
เป้าหมายสาคัญ แต่ต้องตั้งอยู่ บนพื้น ฐานของความรับผิ ดชอบต่อสังคม โดย
สามารถก าหนดนโยบายหรื อ แผนการด าเนิ น งาน เพื่ อ เป็ น กรอบในการ
ปฎิ บั ติ ง าน อาทิ การสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม และปลู ก จิ ต ส านึ ก ในเรื่อ งความ
รับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
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รวมถึงทาความเข้าใจกับชุมชนเกี่ยวกับประโยชน์ ปัญหาและอุ ปสรรคในการมี
ส่วนร่วมเพื่อนาไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
2. การมีส่วนร่วมของโรงแรมในการพัฒนาชุมชนด้านสังคม-วัฒนธรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ อาทิ การสนับสนุนและส่งเสริมให้มีกิจกรรม
ที่ผสมผสานศิลปะท้องถิ่น การอนุรักษ์วัฒนธรรม การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อ ม
รวมถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนด้วยการจ้างงาน สร้างอาชีพ
และเปิ ดโอกาสให้ค นในชุม ชนได้น าความรู้และความสามารถมาช่วยพั ฒนา
ชุมชนให้เกิดความยั่งยืน
การศึกษาครั้งนี้มีข้อจากัดในด้านข้อมูลที่ได้จากผู้บริหารของโรงแรม
ที่เป็นสมาชิกสมาคมโรงแรมไทยเท่านั้น ซึ่งถือว่าน่าจะเป็นโรงแรมที่มีมาตรฐาน
นอกจากนี้ ข้อมูลต่าง ๆ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการดาเนิน งานภายในของ
โรงแรมเป็น การให้ค ะแนนความคิดเห็น ของผู้บริห าร ไม่ได้วัดผลจากตัวเลข
ผลประกอบการของโรงแรมโดยตรง ซึ่งอาจได้รับ อิท ธิพลจากตั วแปรอื่น ๆ
ทั้ งภายในและภายนอกโรงแรม เช่ น ปั จจั ย ด้ านกายภาพ หรือ ปั จ จัย ด้ า น
เศรษฐกิ จ และสั งคม เป็ น ต้ น อย่ างไรก็ ต าม การศึ ก ษาแบบจาลองสมการ
โครงสร้างของอิทธิพลการมีส่วนร่วมในการดาเนิน งานภายในของโรงแรม และ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้านต่าง ๆ ยังมีงานวิจัยลักษณะเดียวกันก่อน
หน้านี้ไม่มากในประเทศไทย จึงสามารถใช้เป็นแนวทางในการวิจัยศึกษาเพิ่มเติม
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บทคัดย่อ
การปรั บ ตั ว ของสหกรณ์ ก ารเกษตรในประเทศไทยสู่ ก ารสร้ า ง
ความสามารถทางนวั ต กรรมองค์ ก รอย่ า งเป็ น ระบบมี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการดาเนินงานและความได้เปรียบในการแข่ง ขัน
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของการมุ่ ง เน้ น การตลาด
การมุ่งเน้นการประกอบการ การมุ่งเน้นโซ่อุปทาน และการมุ่งเน้นการเรียนรู้ที่มี
ต่อความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรของสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย
โดยการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากการสุ่มตัวอย่างจากสหกรณ์การเกษตร
ไทย จานวน 339 ตัวอย่าง และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ ถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า การมุ่งเน้นการเรียนรู้ การมุ่งเน้นการประกอบการ
และการมุ่ ง เน้ น โซ่ อุ ป ทาน มี อิ ท ธิ พ ลทางบวกสามารถร่ ว มกั น พยากรณ์
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ความสามารถทางนวั ต กรรมองค์กรของสหกรณ์ การเกษตรในประเทศไทย
ได้ร้อยละ 69.28 (p < 0.05) โดยการมุ่งเน้นการเรียนรู้มี อิทธิพลทางบวกกับ
ความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรมากที่สุด ตามด้วยการมุ่งเน้นการประกอบการ
และการมุ่ ง เน้ น โซ่ อุป ทาน การวิ จั ย นี้ ส ะท้ อนให้ เห็ น ถึง ความส าคัญ ของการ
บริหารจั ด การองค์ความรู้ ความมุ่ ง มั่ น ในการแสวงหาโอกาสทางธุ รกิจ และ
การทางานร่วมกันกับ คู่ค้าที่เกี่ยวข้องในโซ่อุปทาน ในฐานะของปัจจัยผลักดัน
ที่สาคัญในการพัฒนาให้เกิด ความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรที่นาไปสู่การ
เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย
คาสาคัญ: สหกรณ์การเกษตร ความสามารถทางนวัตกรรมองค์กร การมุ่งเน้น
โซ่อุปทาน การมุ่งเน้นการเรียนรู้ การมุ่งเน้นการประกอบการ
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Abstract
The systematic development of the organizational
innovativeness creates efficient operations and competitive
advantages to the Thai agricultural cooperatives. The objective of
this study is to examine the influence of market orientation,
entrepreneurial orientation, supply chain orientation, and learning
orientation on the organizational innovativeness of agricultural
cooperatives in Thailand. The data are collected by the
questionnaires with 339 samples from Thai agricultural cooperatives.
Stepwise multiple regression is applied to examine the relationship.
The results presented that learning orientation, entrepreneurial
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orientation, and supply chain orientation have positive effects on
the organizational innovativeness of agricultural cooperatives in
Thailand. The model can explain 69.28 percent of the variance in
the data (p < 0.05). The Learning orientation factor is the most
influential variable on organizational innovativeness, followed by
entrepreneurial orientation and supply chain orientation,
respectively. The findings of this research emphasize the importance
of knowledge management, commitment to seeking business
opportunities and collaboration among relevant partners within
supply chain as the necessary driving forces of organizational
innovativeness development in Thai agricultural cooperatives that
could enhance the competitiveness of Thai agricultural
cooperatives.
Keywords: Agricultural Cooperatives, Organizational Innovativeness,
Supply Chain Orientation, Learning Orientation, Entrepreneurial
Orientation
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บทนา

การพัฒนานวัตกรรมได้รับความสนใจจากนักวิจัยและนักพัฒนาองค์กร
ในฐานะหนึ่ ง ในปั จ จั ย แห่ ง ความส าเร็ จ ในการพั ฒ นาองค์ ก รสู่ ค วามยั่ ง ยื น
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมไม่ว่าจะเป็น
องค์กรในภาคอุตสาหกรรม การบริการ หรือการเกษตร อย่างไรก็ตาม แนวคิด
ทางด้านการจัดการนวัตกรรมสาหรับภาคการเกษตรยังจัดได้ว่าค่อนข้างใหม่และ
ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ทั้งนี้ ในภาพรวมของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่ มุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมของตัวสินค้าและบริการ และการ
พัฒนานวัตกรรมของกระบวนการ ในขณะที่การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการองค์กรเพื่อสร้างความสามารถทางนวัตกรรมองค์กร ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญ
ในการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันขององค์กรอย่างยั่งยืนของไทยนั้นกลับมีอยู่
น้อยมากเมื่อเทียบกับผลงานวิจัยของนักวิจัยต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การศึกษาปัจจัยเหล่านี้ในองค์กรภาคการเกษตรกลับไม่มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรให้เห็นอย่างเป็น
รูปธรรมมากนัก
ความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรนั้นแสดงให้เห็นถึงทัศนคติที่มีต่อ
การพัฒนาหรือการยอมรับในความสาคัญของการพัฒนานวัตกรรม นาไปสู่การ
เปิดรับความคิดใหม่เพื่อการนามาใช้ประโยชน์ต่อการยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันอย่างยั่งยืนขององค์กร ทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศขององค์กรที่
สนับสนุนการทาให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องขององค์กร (Hurley,
Hult, & Knight, 2005) ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญที่จะทาให้องค์กรสามารถ
อยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
งานวิจัยนี้มุ่งเน้นไปที่การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถทาง
นวัตกรรมองค์กรของสหกรณ์การเกษตรซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งที่มีความสาคัญเป็น
อย่างมากต่อเศรษฐกิจไทย เนื่ องจากประเทศไทยมีภาคการเกษตรที่เป็นแหล่ง
สร้างงานที่สาคัญของประเทศ โดยสหกรณ์การเกษตรเป็นผู้มีบทบาทสาคัญ
ในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านการเงิน การผลิต
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การจาหน่าย และการแปรรูปผลผลิต อย่างไรก็ดีพบว่า อัตราการเจริญเติบโต
ของ GDP ภาคการเกษตรย้อนหลังในช่วงปี 2551-2560 เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ
ร้ อ ยละ 3.18 โดยมี ค วามผั น ผวนของอั ต ราการเปลี่ ย นแปลงของอั ต ราการ
เจริญเติบโตของ GDP ระหว่างปี ต่าสุดอยู่ที่ร้อยละ -8.72 และสูงสุดที่ร้อยละ
2 0 . 3 0 ( Office of Natural Resources and Environmental Policy and
Planning, 2016) สะท้ อนให้ เห็ น ถึง การแข่ง ขัน ของตลาดในภาคการเกษตร
ทั้งในและนอกประเทศที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับบริบท
ของภาคการเกษตรที่กาลังเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลน
แรงงานในภาคการเกษตร การก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุ ความแปรปรวนของสภาพ
ดินฟ้าอากาศ ตลอดจนการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีในปัจจุบัน
ล้วนส่งผลทาให้ สหกรณ์การเกษตรจาเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวเพื่อปรับปรุง
โครงสร้างและรูปแบบการดาเนินงานขององค์กรให้มีความพร้อมในการรับมือต่อ
การเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนที่กาลังเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต
ผลของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของปัจจัยที่ มี
อิทธิพลต่อความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรของสหกรณ์การเกษตร ที่สามารถ
นาไปช่วยในการออกแบบและพัฒนากระบวนการในการสร้างความสามารถ
เชิงนวัตกรรมของสหกรณ์การเกษตรที่มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น อีกทั้ง
ยังมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างความเข้าใจของผู้บริหารองค์กรในภาคการเกษตร
เป็นจุดเริ่มต้นในการช่วยวางแผนกาหนดทิศทางขององค์กร นาไปสู่การพัฒนา
ศักยภาพการแข่งขันขององค์กรและภาคอุตสาหกรรมทางการเกษตรของไทย
อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรของ
สหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย
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ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. ควา ม ส า ม า ร ถ ท า ง น วั ตก ร รม อ ง ค์กร ( Organizational
Innovativeness)
การสร้างนวัตกรรมในองค์กรเป็นปัจ จัย หนึ่งที่สาคัญ ที่ ทาให้อ งค์ กร
สามารถอยู่ ร อดในสภาพแวดล้ อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป ( Johnson, Meyer,
Berkowitz, Ethington, & Miller, 2006) โดย National Innovation Agency
(n.d.) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรม คือ สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และ
ความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ในขณะที่ความสามารถ
เชิ ง นวั ต กรรมเป็ น ลั กษณะทางทั ศนคติ ที่ มี ต่ อการพั ฒ นาหรือการยอมรั บ ใน
ความสาคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมซึ่งเกิดขึ้นก่อนนวัตกรรม โดยจะสะท้อนให้
เห็ น ถึง การเปิ ด รับ ความคิด ใหม่ เพื่ อน ามาใช้ ป ระโยชน์ น าไปสู่ การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขัน (Wang & Ahmed, 2004)
ความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ ของ
องค์กรที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน และสามารถส่งผลให้องค์กร
สามารถประสบความส าเร็ จ ได้ ใ นระยะยาว (Manu, 1992) การศึ ก ษาของ
Noble, Sinha, and Kumar (2002) แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ความสามารถทาง
นวัตกรรมองค์กรเปรียบเสมื อนกลยุทธ์ ขององค์กรซึ่ง มุ่งเน้น การแข่งขัน ด้ ว ย
นวัตกรรมก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่ง ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่องค์กรทาให้
องค์กรมีความได้เปรียบในการแข่งขัน ส่งผลให้องค์กรประสบความสาเร็จในการ
ด าเนิ น งานในระยะยาว Akman and Yilmaz (2008) ให้ ค วามส าคั ญ กั บ
ความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรว่าเป็นกลยุทธ์ที่จาเป็นต้องมีเพื่อสร้างความ
ได้ เปรีย บเชิ ง แข่ง ขัน สนั บ สนุ น การสร้างวั ฒนธรรมที่ ส ร้างสรรค์ขององค์กร
ตลอดจนเสริ ม สร้ า งความสามารถขององค์ ก รในการรั บ รู้ แ ละตอบสนองที่
เหมาะสมต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก ในขณะที่ Guan and Ma (2003) กล่าวว่า
ความสามารถทางนวั ต กรรมองค์กรเป็ น ความสามารถในการคิด ค้น พั ฒนา
ปรับปรุง ซึ่งจะช่วยสร้างความแตกต่างและมูลค่าเพิ่มในเชิงเศรษฐกิจ
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2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถทางนวัตกรรมองค์กร
งานวิจัยนี้ได้วางกรอบการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถทาง
นวัตกรรมองค์กรขององค์กรออกเป็น 4 ปัจจัย ประกอบไปด้วย (1) การมุ่งเน้น
การตลาด (2) การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ (3) การมุ่งเน้นโซ่อุปทาน
และ (4) การมุ่งเน้นการเรียนรู้
2.1 การมุ่งเน้นการตลาด (Market Orientation)
องค์ กรที่ มี ความเข้มแข็ง จะต้ องมี ความเข้า ใจและเข้าถึงตลาดที่
องค์ กรด าเนิ น การอยู่ องค์กรจ าเป็ น ต้ องให้ ความส าคัญ กับ ลู กค้า หรือตลาด
เป้าหมาย การมุ่งเน้นการตลาดเป็นวัฒนธรรมองค์กรรูปแบบหนึ่งที่เน้นการสร้าง
ค่านิยมในการติดตามทิศทางแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของตลาดเพื่อการสร้าง
คุณค่าที่เหนือกว่าจนนาไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าสาหรับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
(Hult, Hurley, & Knight, 2004; Keskin, 2006) ทั้งยังหมายถึงลักษณะทาง
พฤติกรรมหรือกระบวนการหรือมุมมองในด้านวัฒนธรรมขององค์กรในการสร้าง
คุณค่าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ก่อให้เกิดแนวคิดหรือสิ่งใหม่ ๆ ใน
การตอบสนองต่อเงื่อนไขทางการตลาด (Kohli & Jaworski, 1990)
องค์กรที่มุ่งเน้นการตลาดจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลทางการตลาด
เพื่อทาความเข้าใจในความต้องการของสินค้าและบริการที่ลูกค้ายอมรับ เพื่อ
การสร้างความพึงพอใจ รวมถึงจุดแข็ง จุดอ่อน กลยุทธ์และการดาเนินงานของ
คู่แข่งขัน การพัฒนาของเทคโนโลยี ทรัพยากรและศักยภาพในการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลอดจนปัจจัยแวดล้ อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงทางอ้อม
เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตได้อย่างเหมาะสม (Tan, 2007; Morgan, Vorhies, & Mason, 2009)
การศึ ก ษาของ Narver and Slater (1990) และ Rhee, Park,
and Lee (2010) แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง องค์ ป ระกอบของการมุ่ ง เน้ น การตลาด
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Orientation)
การมุ่งเน้นคู่แข่งขัน (Competitor Orientation) และการประสานงานในองค์กร
(Interfunctional Coordination)
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ส าหรั บ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการมุ่ ง เน้ น การตลาดที่ มี ต่ อ
ความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรนั้น การศึกษาวิจัยในต่างประเทศแสดงให้
เห็นถึงอิทธิพลทางบวกของการมุ่งเน้นการตลาดต่อ ความสามารถทางนวัตกรรม
องค์กร (Hult et al., 2004) ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับ การศึกษาในประเทศ
ของ Leekpai (2014) ที่พบว่าการมุ่งเน้นการตลาด การมุ่งเน้นการเรียนรู้ และ
การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการมีผลต่อความสามารถทางนวัตกรรมองค์กร
ของธุรกิจโรงแรมในกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย และ Phasuk (2014)
ที่พบว่าการมุ่งเน้นการตลาดและการมุ่งเน้นการเรียนรู้ ส่งผลต่อความสามารถ
ทางนวัตกรรมองค์กรและผลการดาเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลาง
ผ่านการวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุ
ด้วยเหตุนี้จึงตั้งสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองว่า
H1: การมุ่งเน้นการตลาดมีอิทธิพลทางบวกต่อความสามารถ
ทางนวัตกรรมองค์กร
2.2 การมุ่งเน้นการประกอบการ (Entrepreneurial Orientation)
การให้ความสาคัญต่อการประกอบการขององค์กร (Entrepreneurial
Orientation) คือ ความตั้ ง ใจที่ จ ะคิด ค้น สิ่ ง ใหม่ ๆ โดยยอมรับ ความเสี่ ย งที่
เกิดขึ้น เพื่อเอาชนะคู่แข่งในเชิงรุก การมุ่งเน้นการประกอบการเป็นความมุ่งมั่น
ในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ผ่านกระบวนการ แนวทางปฏิบัติ รวมไป
ถึงการตัดสินใจขององค์กรเพื่อตอบสนองต่อปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่เกิดขึ้น
ที่ถูกขับเคลื่อนบนพื้นฐานของการจัดการโครงสร้างองค์กร รูปแบบภาวะผู้นา
ปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างผูน้ ากับพนักงานในองค์กร และการขับเคลื่อน
ด้วยวัฒนธรรมขององค์กร (Stevenson & Jarillo, 1990)
นั กวิ จั ย หลายท่ า นได้ ศึกษาถึง องค์ ป ระกอบของการมุ่ ง เน้ น การ
ประกอบการ โดยได้แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบในหลาย ๆ ด้าน ประกอบ
ไปด้วยความกล้าเสี่ยง (Risk Taking Orientation) และการดาเนินงานเชิงรุก
(Proactiveness Orientation) (Lumpkin & Dess, 1996; Lee & Peterson,
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2000; Wiklund, 1999) ในขณะที่ Wiklund (1999) น าเสนอองค์ป ระกอบ
3 ด้าน ได้แก่ ความกล้าเสี่ยง (Risk Taking Orientation) การดาเนินงานเชิงรุก
(Proactiveness Orientation) และความสามารถทางนวั ต กรรมองค์ ก ร
(Innovativeness Orientation) และ Lumpkin and Dess (1996) และ Lee
and Peterson (2000) กล่าวว่า การมุ่งเน้นการประกอบการมีองค์ประกอบ
5 ด้ า น ได้ แ ก่ ความกล้ า เสี่ ย ง (Risk Taking Orientation) การด าเนิ น งาน
เชิ ง รุ ก (Proactiveness Orientation) ความสามารถทางนวั ต กรรมองค์ ก ร
( Innovativeness Orientation) ค ว า ม เป็ น ตั ว ข อง ตั ว เ อง ( Autonomy
Orientation) และความก้าวร้าวในการแข่งขัน (Competitive Aggressiveness
Orientation)
สาหรับความสัมพันธ์ระหว่างการมุ่งเน้นการประกอบการที่มีต่อ
ความสามารถทางนวั ต กรรมองค์ ก รนั้ น Wiklund and Shepherd (2005)
พบว่า การมุ่งเน้นการประกอบการมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานของ
ธุรกิจขนาดเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่มีความผันผวนของปัจจัยแวดล้อม
ทางธุรกิจในระดับต่า และความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทุนทางการเงินที่
จากัด สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hult et al. (2004) และ Peng (2008)
ด้วยเหตุนี้จึงตั้งสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองว่า
H2: การมุ่ ง เน้ น การประกอบการมี อิ ท ธิ พ ลทางบวกต่ อ
ความสามารถทางนวัตกรรมองค์กร
2.3 การมุ่งเน้นโซ่อุปทาน (Supply Chain Orientation)
การจัดการโซ่อุปทาน คือ การบริหารจัดการการไหลของสิ น ค้า
ข้อมูล และธุรกรรมต่าง ๆ ระหว่างสมาชิกที่ดาเนินงานร่วมกันในโซ่อุปทาน
เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ภายใต้
การบริ ห ารจั ด การต้ น ทุ น ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ ง นี้ การบริ ห ารจั ด การ
โซ่อุปทานจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างสมาชิกในโซ่อุปทาน เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินงานสูงสุด
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การมุ่งเน้นโซ่อุปทานสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่จะทางาน
ร่วมกันขององค์กรกับสมาชิกที่มีความเกี่ยวเนื่องกันภายในโซ่อุปทาน การแบ่งปัน
คุ ณ ค่ า และความเชื่อพื้ นฐานขององค์กรรวมไปถึงการดาเนินการเชิงกลยุทธ์
ที่ น าไปสู่ ก ารบู ร ณาการการด าเนิ น งานร่ ว มกั น (Deshpande & Webster,
1989)
Esper, Defee, and Mentzer (2010) แสดงให้เห็นว่า การมุ่งเน้น
โซ่อุปทานนั้นแบ่งออกได้เป็น 2 มุมมอง คือ มุมมองด้านกลยุทธ์ (Strategic
Perspective) และมุ ม มองด้ า นโครงสร้ า ง (Structural Perspective) โดย
มุ ม มองด้ า นกลยุ ท ธ์ นั้ น จะมุ่ ง เน้ น การให้ ความส าคัญ กั บ ทิ ศ ทางทางกลยุ ท ธ์
เพื่อการจัดการโซ่อุปทานภายใต้ความสามารถของโซ่อุปทานที่มีอยู่ เพื่อผลักดัน
ผลการดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ (Defee & Stank, 2005)
ในขณะที่ มุ ม มองด้า นโครงสร้างจะมุ่ง เน้น การสร้า งโครงสร้างภายในองค์กร
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการโซ่อุปทาน ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของการสร้างและ
รักษาองค์ประกอบที่เกี่ยวกับพฤติกรรมในลักษณะของการบูรณาการการทางาน
ร่วมกัน การวางเป้าหมายขององค์กรที่ มีความสอดคล้องกัน ความเชื่อใจและ
การมีพันธะสัญญาร่วมกัน ความพึ่งพาอาศั ยกันระหว่างสมาชิก ตลอดจนการ
พั ฒ นารู ป แบบความสั ม พั น ธ์ ใ นลั ก ษณะของการเป็ น พั น ธมิ ต ร เพื่ อ ให้ ก าร
บริหารงานของระบบในภาพรวมเกิด ประสิ ท ธิ ภาพและประสิท ธิ ผ ลที่สูงขึ้น
( Min, Mentzer, & Ladd, 2 0 0 7) น อก จ า ก นี้ McAfee, Glassman, and
Honeycutt (2002) ให้ความเห็นว่า การมุ่งเน้นโซ่อุปทานนั้นเป็นวัฒนธรรม
รูปแบบหนึ่งขององค์กรที่ส่งผลต่อองค์ประกอบของโครงสร้างทางนโยบายและ
วิธีการดาเนินงานขององค์กร ที่ส่งผลให้เกิดการประสานงานร่วมกันได้อย่าง
สอดคล้องภายในโซ่อุปทาน
ส าหรั บ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการมุ่ ง เน้ น โซ่ อุ ป ทานที่ มี ต่ อ
ความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรนั้นยังไม่มีการเผยแพร่ในเอกสารทางวิชาการ
มากนัก โดยการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาของนักวิจัยหลายท่านแสดงให้เห็นว่า การ
มุ่งเน้นโซ่อุปทานเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานในภาพรวม
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ขององค์กร (Rodrigues, Stank, & Lynch, 2004) ทั้งในด้านของการยกระดับ
ให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า (Stank, Daugherty, & Ellinger, 1999) รวมไปถึ ง ผลการ
ปฏิ บั ติ ง านด้ า นโลจิ ส ติ กส์ (Germain & Iyer, 2006) ในขณะที่ Brewer and
Speh (2000) ชี้ให้เห็นถึงความสาคัญของผลการดาเนินงานของโซ่อุปทานที่มี
ต่อการเรียนรู้และการพัฒนานวัตกรรมขององค์กร แสดงให้เห็ นถึงโอกาสของ
การพัฒนานวัตกรรมผ่านความร่วมมือกันในโซ่อุปทาน
ด้วยเหตุนี้จึงตั้งสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองว่า
H3: การมุ่งเน้นโซ่อุปทานมีอิทธิพลทางบวกต่อ ความสามารถ
ทางนวัตกรรมองค์กร
2.4 การมุ่งเน้นการเรียนรู้ (Learning Orientation)
การมุ่ ง เน้ น การเรี ย นรู้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความรู้ ข ององค์ ก รและ
ความสามารถในการเรี ย นรู้ ข ององค์ ก ร โดย Baker and Sinkula (1999)
กล่าวว่า องค์กรต้องจัดระบบความรู้ที่มีอยู่ให้เหมาะสม และต้องตระหนักถึงการ
พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการ
เรียนรู้ภายในองค์กรมีความจาเป็นเป็นอย่างมากต่อการอยู่รอดขององค์กรใน
สภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การศึกษาของ Rhee et al.
(2010) และ Huber (1991) แสดงให้เห็นว่าการมุ่งเน้นการเรียนรู้เป็นวัฒนธรรม
องค์ กรประเภทหนึ่งที่ เกี่ยวข้องกับศักยภาพที่จ ะส่ง ผลกระทบต่ อพฤติกรรม
นอกจากนี้ Calantone, Cavusgil, and Zhao (2002) เห็นว่า การมุ่งเน้นการ
เรี ย นรู้ เ ป็ น กิ จ กรรมที่ มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นา และใช้ อ งค์ ค วามรู้ ข ององค์ ก รเพื่ อ
ยกระดับ ความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งสอดคล้องกับ Sinkula, Baker, and
Noordewier (1997) ที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการให้ความสาคัญขององค์กรต่อ
การเรียนรู้ว่าเป็นแนวคิดที่เพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร ซึ่งส่งผลต่อทิศทางขององค์กร
ที่จะสร้างความรู้และใช้ความรู้เหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรที่นอกเหนือ
ไปกว่าการให้ความสาคัญ กับกลไกตลาด ซึ่งองค์กรที่มีการสนับสนุนการเรียนรู้
จะเป็นแนวทางให้เกิดกิจกรรมในการประมวลผลข้อมูลทางการตลาด และเกิด
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การดาเนินการขององค์กร การให้ความสาคัญขององค์กรต่อการเรียนรู้ จึงส่งผล
ต่ อ ระดั บ ของการสนั บ สนุ น บุ ค ลากรในองค์ ก รให้ คิ ด นอกกรอบ ( Baker &

Sinkula, 1999)

การศึ ก ษาของ Calantone et al. (2002) แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
องค์ ป ระกอบของการมุ่ ง เน้ น การเรี ย นรู้ ที่ ป ระกอบไปด้ ว ย ความมุ่ ง มั่ น ใน
การเรี ย นรู้ (Commitment to Learning) การสร้ า งวิ สั ย ทั ศ น์ ร่ ว ม (Shared
Vision) ความเปิดใจกว้าง (Open-Mindedness) และการแบ่งปันความรู้ภายใน
องค์กร (Intra-Organizational Knowledge Sharing)
Peng (2008) ได้ ท าการศึ ก ษาบริ ษั ท ในไต้ ห วั น เกี่ ย วกั บ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกาหนดความสามารถทางนวัต กรรมองค์กรและ
ผลกระทบที่มีต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจพบว่า การมุ่งเน้นการประกอบการ
และการมุ่งเน้นการเรียนรู้ส่งผลทางตรงในทิศทางบวกต่อ ความสามารถทาง
นวัตกรรมองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Phasuk (2014) ที่สะท้อนให้
เห็นถึงความสาคัญของการมุ่งเน้นการเรียนรู้ที่มีต่อการดาเนินงานขององค์กร
และความสามารถทางนวัตกรรมองค์กร
ด้วยเหตุนี้จึงตั้งสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองว่า
H4: การมุ่งเน้นการเรียนรู้มีอิทธิพลทางบวกต่อ ความสามารถ
ทางนวัตกรรมองค์กร
จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ใน
ครั้งนี้ได้ดังภาพที่ 1
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การมุ่งเน้นตลาด

H1

การมุ่งเน้นการประกอบการ

H2
H3

การมุ่งเน้นโซ่อุปทาน

ความสามารถ
ทางนวัตกรรมองค์กร

H4

การมุ่งเน้นการเรียนรู้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรขององค์กร โดยมีวิธีดาเนินการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ประชากร คื อ
สหกรณ์ ก ารเกษตรที่ จ ดทะเบี ย นกั บ ส านั ก งานส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ก ารเกษตร
จานวน 3,675 สหกรณ์ ขนาดกลุ่มตัวอย่างคานวณด้วยสูตรของ Weiers (2005)
จานวน 348 ตัวอย่าง ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และทาการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่ายจากรายชื่อ สหกรณ์การเกษตรดัง กล่าว โดยเก็บข้อมูลจากผู้บริหาร
คณะกรรมการ หรือตัวแทนของสหกรณ์ที่ มีความรู้ความเข้า ใจในบริบ ทการ
ด าเนิ น งานของสหกรณ์ ทั้ ง นี้ จากการตรวจสอบข้ อ มู ล ที่ เ ก็ บ ได้ จ ะพบว่ า
มีตัวอย่างที่มีข้อมูลครบถ้วนสามารถนามาใช้วิเคราะห์ได้จานวน 339 ตัวอย่าง
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 97.41 ของจานวนตัวอย่างที่ต้องการทั้งหมด
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ประกอบไปด้วย
3 ส่วน คือ (1) ข้อมูลลักษณะของสหกรณ์การเกษตร (2) ระดับความคิดเห็นของ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรของสหกรณ์การเกษตร
148

Journal of Management Sciences
Vol.37 No.1 January-June 2020

The Influence Factors on the Organizational Innovativeness
of Agricultural Cooperatives in Thailand
Pongpak Banchuen, Thitima Chaiyakul and Sitapa Buakase

ในประเทศไทย ประกอบไปด้ ว ยความคิด เห็ น เกี่ย วกับ การมุ่ ง เน้ นการตลาด
(Market Orientation) การมุ่ ง เน้ น การประกอบการ ( Entrepreneurial
Orientation) การมุ่งเน้นโซ่อุปทาน (Supply Chain Orientation) การมุ่งเน้น
การเรี ย นรู้ (Learning Orientation) และ (3) ระดั บ ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ
ความสามารถทางนวั ต กรรมองค์กร โดยให้ ผู้ ต อบแบบสอบถามแสดงความ
คิดเห็น 5 ระดับตามมาตราส่วน ตั้งแต่เห็นด้วยมากที่สุด (5 คะแนน) ถึงเห็นด้วย
น้อยที่สุด (1 คะแนน)
3. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ประกอบไปด้วย (1) ด้าน
ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง (2) ด้านของการตรวจสอบความเที่ยง (Reliability)
พบว่าตัวแปรทุกตัวมีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) มากกว่า 0.70 โดยมีค่าระหว่าง 0.82 ถึง 0.91
4. การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ ตอบสมมติ ฐ านการวิ จั ย โดยใช้
Stepwise Multiple Regression Analysis เพื่ อ สร้ า งสมการพยากรณ์ ใ น
รูปแบบคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
การวิ เคราะห์ ลั กษณะทั่ วไปของสหกรณ์ การเกษตรจากกลุ่ มตั วอย่ าง
จานวน 339 สหกรณ์ พบว่า สหกรณ์การเกษตรประมาณ 1 ใน 3 มีภูมิภาคที่ตั้งอยู่
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 32.15) รองลงมาได้แก่ ภาคกลาง ภาคใต้
ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก ตามลาดับ โดยที่สหกรณ์การเกษตร
เกือบกึ่งหนึ่งมีระยะเวลาในการดาเนินงานของสหกรณ์ในช่วง 21-40 ปี (ร้อยละ
46.97) และสหกรณ์ การเกษตรส่ วนที่ เหลื อมี ระยะเวลาด าเนิ นงานรองลงมา
ช่วง 0-20 ปี และ 41 ปีขึ้นไป ตามลาดับ ในด้านของจานวนพนักงานของสหกรณ์
การเกษตรกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 56.42) นั้นมีจานวนพนักงาน
ไม่มากนัก คือ ไม่เกิน 10 คน และอีกเกือบครึ่งมีพนักงานมากกว่า 10 คน ในส่วน
ของจานวนสมาชิกนัน้ พบว่า สหกรณ์การเกษตรในกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ
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68.56) มีจานวนสมาชิกมากกว่า 301 คนขึ้นไป ส่วนสหกรณ์ การเกษตรที่ เหลือ
พบว่า มีจานวนสมาชิกอยู่ในช่วง 100-200 คน 201-300 คน และไม่เกิน 100 คน
ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันประมาณ 1 ใน 10 ของทั้งหมด
การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
สหกรณ์การเกษตรมีระดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ความสามารถทางนวัตกรรมองค์กร (OI) เท่ากับ 4.14 และ 0.58 การมุ่งเน้น
การตลาด (MO) เท่ากับ 3.98 และ 0.59 การมุ่งเน้นการประกอบการ (EO)
เท่ากับ 3.82 และ 0.62 การมุ่งเน้นโซ่อุปทาน (SCO) เท่ากับ 4.31 และ 0.56
การมุ่งเน้นการเรียนรู้ (LO) เท่ากับ 4.18 และ 0.60 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทีท่ าการศึกษา
ตัวแปร
ความสามารถทางนวัตกรรมองค์กร (OI)
การมุ่งเน้นการตลาด (MO)
การมุ่งเน้นการประกอบการ (EO)
การมุ่งเน้นโซ่อุปทาน (SCO)
การมุ่งเน้นการเรียนรู้ (LO)
ค่าต่าสุด
ค่าสูงสุด
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าความเบ้
ค่าความโด่ง
ค่าสัมประสิทธิ์ความน่าเชื่อถือได้ของ
มาตรวัด
จานวนตัวอย่าง (n)
หมายเหตุ: * P < .05

OI

MO

EO

SCO

LO

1.00
.618*
.700*
.704*
.767*
2.60
5.00
4.14
0.58
-0.34
-0.54

1.00
.724*
.540*
.572*
2.40
5.00
3.98
0.59
-0.35
-0.37

1.00
.603*
.610*
2.17
5.00
3.82
0.62
-0.24
-0.51

1.00
.723*
2.86
5.00
4.31
0.56
-0.51
-0.60

1.00
2.60
5.00
4.18
0.60
-0.46
-0.61

0.88

0.82

0.83

0.91

0.87

339

339

339

339

339
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การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรทานาย
ทั้ ง 4 ตั ว แปร พบว่ า ไม่ มี สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคู่ตั ว แปรอิ ส ระใด
ที่มีค่าสูงกว่า 0.75 หรือต่ากว่า -0.75 และเมื่อทาการทดสอบการเกิดปัญหา
Multicollinearity โดยการใช้ค่าสถิติ Tolerance และค่า Variance Inflation
Factor (VIF) โดยผลการทดสอบในตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ค่า Tolerance
ของตัวแปรอิสระประกอบไปด้วย การมุ่งเน้นการเรียนรู้ (LO) การมุ่งเน้นการ
ประกอบการ (EO) การมุ่งเน้นโซ่อุปทาน (SCO) และการมุ่งเน้นการตลาด (MO)
มีค่าเท่ากับ 0.429, 0.573, 0.435 และ 0.446 ตามลาดับ มีค่าไม่ใกล้ 0 และ
เมื่อพิจารณาค่า VIF พบว่า ค่าของทุกตัวแปรอิสระมีค่าน้อยกว่า 10 จึงถือได้ว่า
ตั ว แปรที่ ใ ช้ ใ นการทดสอบมี ค วามเป็ น อิ ส ระต่ อ กั น ไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หา
Multicollinearity
ตารางที่ 2
ค่า Tolerance และ variance Inflation Factor (VIF) ของตัวแปรอิสระ
Collinearity Statistics
Tolerance
VIF
0.429
2.329
0.573
1.746
0.435
2.297
0.446
2.240

Independent variable
การมุ่งเน้นการเรียนรู้ (LO)
การมุ่งเน้นการประกอบการ (EO)
การมุ่งเน้นโซ่อุปทาน (SCO)
การมุ่งเน้นการตลาด (MO)

การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณด้วยวิธี Stepwise พบว่า ตัวแปร
ด้านการดาเนินงานของสหกรณ์การเกษตร 3 ปัจจัยประกอบไปด้วย การมุ่งเน้น
การเรียนรู้ การมุ่งเน้นการประกอบการ และการมุ่งเน้นโซ่อุปทาน มีอานาจ
พยากรณ์ความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรของสหกรณ์การเกษตร ได้ร้อยละ
69.28 (R2 = 0.693) และมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
(F = 251.84, p = 0.000) ดังแสดงในตารางที่ 3 ในขณะที่ปัจจัย การมุ่งเน้น
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การตลาดเมื่ อน าเข้า สู่ ส มการแล้ ว ค่า อานาจการพยากรณ์ เ พิ่ ม ขึ้น อย่ า งไม่ มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงไม่ถูกนาเข้ามาในสมการพยากรณ์
ตารางที่ 3
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยวิธี Stepwise
ปัจจัย

LO
LO EO
LO EO SCO
หมายเหตุ: * P < 0.05

R2
0.589
0.674
0.693

R
0.767
0.821
0.832

Adj R2
0.588
0.672
0.690

SEE
0.371
0.331
0.322

F
482.69
347.84
251.84

P
0.000*
0.000*
0.000*

ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (b) แสดงถึงอิทธิพลทางบวกของตัวแปรทานาย
ในโมเดลที่มีต่อความสามารถทางนวัตกรรมองค์กร ตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า
อิทธิพลของการมุ่งเน้นการเรียนรู้ (LO) เท่ากับ 0.408 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(t = 9.209) ในขณะที่ อิทธิพลของการมุ่งเน้นการประกอบการ (EO) เท่ากับ
0.293 อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิติ (t = 7.894) และอิ ท ธิ พ ลของการมุ่ ง เน้ น
โซ่อุปทาน (SCO) เท่ากับ 0.211 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (t = 4.491)
ตารางที่ 4
ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรของสหกรณ์การเกษตร
ตัวแปรอิสระ
ค่าคงที่
การมุ่งเน้นการเรียนรู้ (LO)
การมุ่งเน้นการประกอบการ (EO)

b
0.408
0.408
0.293

การมุ่งเน้นโซ่อุปทาน (SCO)

0.211

2

2

beta

0.426
0.316

t
2.885*
9.209*
7.894*

p
0.004*
0.000*
0.000*

0.206

4.491*

0.000*

R = 0.832, R = 0.693, adjust R = 0.690 SEE = 0.421, F = 251.84, Sig of F = 0.000 *

หมายเหตุ: * P < 0.05

152

Journal of Management Sciences
Vol.37 No.1 January-June 2020

The Influence Factors on the Organizational Innovativeness
of Agricultural Cooperatives in Thailand
Pongpak Banchuen, Thitima Chaiyakul and Sitapa Buakase

ทั้ ง นี้ เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ถ ดถอยมาตรฐาน (Beta) พบว่ า
อิทธิพลของทั้งสามปัจจัยมีความสัมพันธ์กับความสามารถทางนวัตกรรมองค์กร
ของสหกรณ์ ก ารเกษตรในทิ ศ ทางเดี ย วกั น โดยการมุ่ ง เน้ น การเรี ย นรู้ มี
ความสัมพันธ์กับ ความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรมากที่สุด (βLO = 0.426)
รองลงมาคื อ การมุ่ ง เน้ น การประกอบการ ( βEO = 0.316) และการมุ่ ง เน้ น
โซ่อุปทาน (βSCO = 0.206) น้อยที่สุด ตามลาดับ
ดิบ ดังนี้

โดยสามารถนามาจัดเป็นรูปสมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณในรูปคะแนน
𝑂𝑂𝑂𝑂 = 0.408 + 0.408(𝐿𝐿𝐿𝐿) + 0.293(𝐸𝐸𝐸𝐸) + 0.211(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆)

และสามารถเขียนสมการในรูปคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้

𝑍𝑍𝑂𝑂𝑂𝑂 = 0.426(𝑍𝑍𝐿𝐿𝐿𝐿 ) + 0.316(𝑍𝑍𝐸𝐸𝐸𝐸 ) + 0.206(𝑍𝑍𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 )

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยที่พบสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย H2 H3 และ H4 ที่ตั้ง
ไว้ การมุ่งเน้นการประกอบการ การมุ่งเน้นโซ่อุปทาน และการมุ่งเน้นการเรียนรู้
มีอิทธิพลทางบวกต่อความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรของสหกรณ์การเกษตร
ในประเทศไทย โดยปั จ จั ย ด้ า นมุ่ ง เน้ น การเรี ย นรู้ ใ นองค์ ก รมี อิ ท ธิ พ ลผลต่ อ
ความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรของสหกรณ์การเกษตรมากที่สุด รองลงมา
เป็นด้านการมุ่งเน้นการประกอบการ และด้านการมุ่งเน้นโซ่อุปทาน ตามลาดับ
ในขณะที่การมุ่งเน้นการตลาดไม่มีผลต่อความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรของ
องค์กร ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน H1 ที่ตั้งไว้
ผลที่ ไ ด้ ในครั้ง นี้ เป็ นไปในทิ ศทางเดี ย วกับ ผลการวิ จัย ของ Leekpai
(2014) ในด้านการมุ่งเน้นการเรียนรู้ และด้านการมุง่ เน้นการประกอบการ โดย
พบว่ า ปั จ จั ย ทั้ งสองมีความสัม พัน ธ์ในทิศทางเดีย วกันกับ ความสามารถทาง
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นวัตกรรมองค์กร ซึ่งตรงกับผลการวิจัยของ Peng (2008) และ Lee and Tsai
(2005) โดย Peng (2008) ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกาหนด
ความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรและผลกระทบที่มีต่อผลการดาเนินงานของ
ธุรกิจ ของบริษัทในไต้หวัน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การมุ่งเน้นการประกอบการ
และการมุ่งเน้นการเรียนรู้ส่งผลทางตรงในทิศทางบวกต่อความสามารถทาง
นวัตกรรมองค์กร ในทานองเดียวกับ Lee and Tsai (2005) ที่พบว่า การมุ่งเน้น
การตลาด และการมุ่ ง เน้ น การเรี ย นรู้ ส่ ง ผลทางตรงในทิ ศ ทางบวกต่ อ
ความสามารถทางนวัตกรรมองค์กร อย่างไรก็ดีพบว่า ผลของงานวิจัยในครั้งนี้
ไม่พบอิทธิพลของปัจจัยด้านการมุ่งเน้นการตลาดในการพยากรณ์ความสามารถ
ทางนวัตกรรมองค์กรซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น แต่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับผลการวิจัยของ Keskin (2006) ที่ไม่พบอิทธิพลทางตรงระหว่าง
การมุ่งเน้นการตลาดกับความสามารถทางนวัตกรรมองค์กร
การที่สหกรณ์การเกษตรที่มีการมุ่งเน้นการเรียนรู้และการประกอบการ
มีผลต่อความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรนั้น สามารถอธิบายได้ว่า การมุ่งเน้น
การเรียนรูเ้ ป็นการส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปันผลของการดาเนินงานในส่วนต่าง ๆ
ขององค์กรที่นาไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญสาหรับ
การนาไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งในด้านสินค้าและกระบวนการ
ในการให้ บ ริการ ส่ ว นการมุ่ ง เน้ นการประกอบการนั้ นเป็ นกระบวนการของ
องค์กรในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ตั้งแต่การรับรู้ความต้องการ
ของลู กค้ า การติ ด ตามเพื่ อประเมิ น สภาวการณ์ ของตลาด และการส่ ง เสริม
พนักงานในองค์กรเพื่อพัฒนารูปแบบสินค้าและกระบวนการในทางปฏิบัติใหม่ ๆ
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้า ซึ่งส่งผลทาให้องค์กรทั้งในส่วน
ของผู้บังคับบัญชาและพนักงานรับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทความสาคัญ
ของการสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
อย่างยั่งยืนขององค์กร
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ผลการวิจัยในครั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ทางทฤษฎีโดยแสดงให้เห็นถึง
อิ ท ธิ พ ลของการมุ่ง เน้นโซ่อุปทานที่มี ต่อ ความสามารถทางนวัตกรรมองค์กร
สะท้อนให้เห็นว่า สหกรณ์สามารถยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมองค์กร
ผ่ า นการสร้า งวั ฒนธรรมองค์กรที่ มุ่ ง เน้ นการสร้า งความสั ม พัน ธ์ เพื่ อพั ฒ นา
เครื อ ข่ า ยการด าเนิ น งานร่ ว มกั บ ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ สหกรณ์ ก ารเกษตร
ภายนอกนาไปสู่การพัฒนาเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้องค์กรสามารถ
พั ฒ นาความสามารถขององค์ ก รในการรั บ รู้ แ ละตอบสนองที่ เ หมาะสม
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มภายนอก สร้ า งสมดุ ล ระหว่ า งอุ ป สงค์แ ละอุ ป ทานได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. การมุ่ ง เน้ น การเรี ย นรู้ เ ป็ น พื้ น ฐานส าคั ญ ในการพั ฒ นาให้ เ กิ ด
ความสามารถทางนวั ตกรรมองค์กรในสภาวะแวดล้ อมที่มี การเปลี่ ยนแปลง
ตลอดเวลา สหกรณ์การเกษตรควรมีการวางแผนการบริหารจัดการองค์ความรู้
ในองค์กรอย่างเป็นระบบ จัดให้มีการพัฒนาความรู้และทักษะของพนักงาน การ
สื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายและพันธกิจขององค์กร
การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของพนักงาน ตลอดจนการพัฒนา
กลไกในการถ่า ยทอดแลกเปลี่ ย นองค์ความรู้ภายในองค์กร เพื่ อให้ แน่ ใจว่ า
ความรู้ได้ถูกพัฒนาและส่งผ่านไปในทิศทางสอดคล้องกับแผนการพัฒนาองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. สหกรณ์ ก ารเกษตรควรที่ จ ะมุ่ ง เน้ น สร้ า งเสริ ม ทั ศ นคติ ใ นการ
ดาเนินงานเชิงรุกประกอบกับการบูรณาการการดาเนินงานภายในหน่วยงาน
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ของปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจ เพื่อรักษาศักยภาพในการแข่งขัน และ
เอาชนะคู่แข่งขันให้ได้ในทุกสถานการณ์
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3. การมุ่งเน้นการพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มจาก
การสร้างความเชื่อใจกัน ผ่านกิจกรรมการดาเนินงานร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันบนพื้นฐานของการไม่เอารัดเอาเปรียบกัน การร่วมกันในการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ที่จาเป็น เพื่ อให้เกิด
การทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น จะก่อก็ให้เกิด
ประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนานวัตกรรมร่วมกัน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัยในครั้งนี้ศึกษาในส่วนของการมุ่งเน้นในด้านการดาเนินงาน
ขององค์ ก ร ซึ่ ง ในทางปฏิ บั ติ จ ริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น อาจจะมี อุ ป สรรคหรื อ ปั ญ หา
ที่เกิดขึ้น ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปควรที่จะศึกษาในเชิ งคุณภาพเพื่อให้เห็น
ภาพในเชิงลึก โดยผ่านการสัมภาษณ์หรือลงพื้นที่สารวจเพื่ อทาสัมมนากลุ่ ม
ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถนาไปสู่การยกระดับ ความสามารถทาง
นวั ต กรรมองค์ ก รของสหกรณ์ ก ารเกษตรไทยได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
2. การวิ จั ย ครั้ง ต่ อไปอาจจะน าตั ว แปรอื่ น ในบริบ ทที่ ก ว้ า งออกไป
เพิ่ ม เติ ม เข้ า มาในการศึ ก ษา ซึ่ ง อาจจะมี ค วามเป็ น ไปได้ ที่ จ ะ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ความสามารถทางนวัตกรรมองค์กร เช่น ภาวะผู้นา วัฒนธรรมองค์กร ความ
พึงพอใจของพนักงาน เป็นต้น
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถทางนวัตกรรมองค์กร
ของสหกรณ์ ก ารเกษตรในประเทศไทย ” ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งลงได้ ด้ ว ยดี ต้ อ ง
ขอขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูล และทุก ๆ ท่านที่มีส่วนร่วมในการวิจัย ตลอดจนคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้การสนับสนุนทุนการวิจัย และ
โอกาสสาหรับการวิจัยในครั้งนี้
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บทคัดย่อ
ธุรกิจการพัฒนาโปรแกรมบนมือถือได้เติบโตอย่างรวดเร็ว แต่มีธุรกิจ
เพียงจานวนน้อยที่ประสบความสาเร็จ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่ได้รับการยอมรับ
จากผู้ ใ ช้ ง าน บทความนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ท าให้ โ ปรแกรม
บนมือถือเป็นที่ยอมรับ โดยใช้แนวคิดจาก 3 ทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีการยอมรับ
การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ ทฤษฎี ร วมการยอมรั บ และการใช้ เทคโนโลยี
และทฤษฎีการแพร่กระจายของนวัตกรรม ทั้งนี้ ไม่มีทฤษฎีใดเพียงทฤษฎีเดียว
ที่สามารถอธิบายการยอมรับโปรแกรมบนมือถือได้อย่างสมบูรณ์ และปัจจุบัน
ยังขาดการสังเคราะห์ทฤษฎีในเชิงลึก ผู้เขียนจึงได้คัดเลือกบทความวิชาการ
และบทความวิ จั ย ที่ จั ด อยู่ ใ น SCImago Journal & Country Rank จ านวน
25 ฉบับใน Quartiles 1, 2 และ 3 จานวน 22, 1 และ 2 ฉบับ ตามลาดับ ด้าน
ธุรกิจ การจัดการ การตลาด การบัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้เขียนได้
วิเคราะห์สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับโปรแกรมบนมือถือจากทั้ง 3 ทฤษฎี
1

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail: kanokkanketkaew@yahoo.com (ผู้นิพนธ์หลัก)
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail: potipiroon@gmail.com
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail: suwitster@gmail.com
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ผลการศึกษาพบว่ า จะต้ องพิ จ ารณาปัจ จัย ทั้ง 12 ประการ ในกระบวนการ
5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ปัจจัยภายนอก (2) การรับรู้ประโยชน์ (3) การรับรู้ความ
ง่าย (4) อิทธิพลจากสังคม (5) ความเข้ากันได้กับสิ่งที่มีอยู่เดิม (6) สภาพสิ่ง
อานวยความสะดวกในการใช้ (7) ความคุ้ม ค่า ด้ านราคา (8) การได้ ท ดลอง
ใช้ก่อน (9) การสังเกตเห็นผลได้ (10) นิสัย (11) แรงกระตุ้นด้านความบันเทิง
และ (12) ทัศนคติ การศึกษานี้สามารถเติมเต็มช่องว่างการวิจัยซึ่งอธิบายได้ว่า
ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการยอมรับในขั้นตอนใดของกระบวนการยอมรับ บ้าง ทาให้
นักการตลาดและนักพัฒนาโปรแกรมสามารถนาไปเป็นแนวทางสร้างให้ผู้ใช้
เกิดการยอมรับสูงขึ้น
คาสาคัญ: การยอมรับเทคโนโลยี โปรแกรมบนมือถือ สมาร์ตโฟน
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REVIEW ARTICLE
Literature Review on The Factors Influencing the
Adoption of Mobile Applications
Kanokkan Ketkaew1
Wisanupong Potipiroon2
Suwit Srimai3
Abstract4
The business of developing mobile applications is growing.
However, there are only a small number of successful applications
because users do not accept or use most apps produced. This article
aims to review factors affecting the adoption of mobile applications
by summarizing and synthesizing the knowledge from three theories,
namely, Technology Acceptance Model (TAM), Unified Theory of
Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT 2), and Diffusion
Innovation Theory (DIT). Indeed, a theory alone can not provide a
full picture of technology adoption; to date, there is a lack of
systematic synthesis of these valuable theories. We have selected
25 papers in academic and research journals from SCImago &
Country Rank in quartiles 1, 2, and 3 equal to 22, 1, and 2,
respectively. These papers are in the area of business, management,
1
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marketing, accounting, and information technology. We summarized
the factors that affected mobile application adoption from the three
prominent theories (TAM, UTAUT 2, and DIT). The review indicated
that the twelve factors influence mobile application in five stages of
the adoption process. These are (1) External Variables (2) Perceived
Usefulness (3) Perceived Ease of Use (4) Social Influence (5)
Compatibility (6) Facilitating Conditions (7) Price Value (8)Trialability
(9) Observability (10) Habit (11) Hedonic Motivation and (12) Attitude.
This review can fill the gap to explain what factors affect each stage
of the adoption process.
Keywords: Technology Acceptance, Mobile Application, Smartphone
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บทนา

สมาร์ตโฟนมีการใช้กัน อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2561
มีผู้ใช้ทั่วโลกจานวนสูงถึง 2.53 พันล้านคน และคาดว่าในปี พ.ศ. 2563 จะเพิ่มขึ้น
อีกเป็น 2.87 พั น ล้านคน ในประเทศไทยมีผู้ใช้งานสมาร์ ตโฟนมากถึงราว 35
ล้านคน และมีแนวโน้มที่อัตราผู้ใช้จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวันของคนส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับสมาร์ตโฟน ที่สาคัญแนวโน้มการ
ใช้งานโปรแกรมบนมือถือ หรือ “Mobile Application” เริ่มมีสูงกว่าการใช้งาน
โปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ (Positioning, 2017) ดังนั้น จึงมีการคาดว่า
การพัฒนาโปรแกรมบนมือถือมีแนวโน้มที่จะเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องตราบใดที่
ผู้บริโภคยังคงให้ความนิยมใช้สมาร์ตโฟนในชีวิตประจาวันอยู่
โปรแกรมบนมือถือ หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ที่
ถู ก ออกแบบขึ้ น เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารบนเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ อาทิ เดสก์ ท็ อ ป
แอพพลิเคชั่น (Desktop Application) เว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application)
และโปรแกรมที่ออกแบบเพื่อปฏิบัติการบนอุปกรณ์การสื่อสารแบบพกพา เช่น
โทรศั พท์มือ ถือ (Mobile Phones) แท็ บ เล็ต (Tablet) (Huang & Korfiatis,
2015) ปัจจุบัน มีมากถึง 197 พัน ล้านโปรแกรม (Dogtiev, 2019) การพัฒนา
โปรแกรมบนมือถือมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้บริโภคใช้บริการต่าง ๆ ได้สะดวก
รวดเร็วผ่านอุปกรณ์การสื่อสารแบบพกพาของแต่ละบุคคล โปรแกรมบนมือถือ
สามารถดาวน์โหลดได้จากแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการของโทรศัพท์แต่ละระบบ
เช่น โปรแกรมบนมือถือจาก App Store บนแพลตฟอร์ม iOS หรือจาก Play
Store บนแพลตฟอร์ม Android เป็นต้น ซึ่งโปรแกรมบนมือถือนั้นมีทั้งประเภท
ที่ต้องจ่ายเงินซื้อ และใช้งานได้ฟรี (Hyrynsalmi et al., 2015)
แม้การเติบโตดังกล่าวทาให้ผู้ประกอบการสนใจเข้ามาทาตลาดในธุรกิจ
โปรแกรมบนมื อถื อ แต่ มี ธุ ร กิ จ เพียงจ านวนน้อ ยที่ ประสบความสาเร็จ ซึ่ ง
Smartbear (2014) พบว่า ผู้บริโภคประมาณร้อยละ 50 จะลบโปรแกรมบน
มือถือทิ้งทันทีที่ได้ทดลองใช้แล้วพบจุดบกพร่องแม้เพียงเล็กน้อย นอกจากนั้น
ยังพบว่า ผู้บริโภคกว่าร้อยละ 23 จะใช้โปรแกรมบนมือถือเพียงแค่ค รั้งเดียว
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หลังจากติดตั้ง (Localytics, 2016) ข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า โปรแกรมบนมือถือ
ส่ วนใหญ่ มี ปั ญ หาด้ า นการยอมรับ จากผู้ บริโ ภค ประกอบกั บ การที่ จานวน
โปรแกรมบนมือถือในตลาดมีมากกว่าความต้อ งการ ทาให้ผู้ประกอบธุร กิ จ
โปรแกรมบนมือถือ ประสบผลส าเร็จ ได้ยากขึ้น ด้วยเหตุดังกล่า วนัก พั ฒ นา
โปรแกรมบนมือถือจะต้องเข้าใจสิ่งที่มีผลต่อการยอมรับของผู้ใช้ที่สอดคล้ องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงต้องรู้ว่าจะทาอย่างไรให้โปรแกรมบนมือถือเป็น ที่
ยอมรับ เพื่อให้สามารถสนองตอบได้ตรงตามความต้องการ (Chan-Olmsted,
Rim, & Zerba, 2013) สถานการณ์ดังกล่าวจึงทาให้ผู้เขียนสนใจศึกษาการทาให้
ผู้ ใ ช้ เ กิ ด การยอมรับโปรแกรมบนมือ ถือ โดยมี จุ ด มุ่ง หมายเพื่อ ให้นักพัฒนา
โปรแกรมและนักการตลาดน าไปวางแผนการตลาดหรื อกลยุทธ์เพื่อทาให้เกิด
การยอมรับ และใช้เป็นแนวทางในการสร้างธุรกิจให้สาเร็จได้มากขึ้น
แม้หลายปีที่ผ่านมามีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี
เป็นจานวนมาก เช่น ทฤษฎีการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology
Acceptance Model: TAM) (Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989) ซึ่ ง เป็ น
ทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับและนามาใช้กันอย่างแพร่หลายมาก โดยพบว่า ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีเ กิดจากความเชื่อ 2 ประการ คือ การรับรู้
ประโยชน์ (Perceived Usefulness: PU) และการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน
(Perceived Ease of Use: PEOU) แต่ก็ยังพบข้ อจากัดในการน าทฤษฏีไปใช้
เพราะยังมิได้กล่าวถึงรายละเอียดเชิงลึกของการนาไปปฏิบัติ เช่น ควรทาอะไร
อย่ า งไรบ้า ง เพื่ อ ให้ ผู้ ใช้ เ กิด การรับ รู้ประโยชน์หรือรับ รู้ค วามง่ า ยในการใช้
โปรแกรมบนมือถือ (López-Nicolás, Molina-Castillo, & Bouwman, 2008)
อาทิ นักการตลาดควรวางแผนทากิจกรรมอะไรบ้าง เพื่อสื่อสารไปยังผู้ใช้งาน
ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ ในขั้น ตอนใด ซึ่ งอาจจะเป็น ขั้น ตอนการค้น หาข้อมูล
ส่วนนักพัฒนาโปรแกรมบนมือถือก็จะต้องใส่ใจในขั้นตอนการออกแบบให้ง่าย
ต่อการใช้ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อผู้ใช้ในขั้นตอนทดลองใช้ เป็นต้น
ดั ง นั้ น บทความนี้ จึ ง ได้ บู ร ณาการแนวคิ ด จาก 3 ทฤษฎี ห ลั ก ที่ มี
ชื่อเสียง และได้รับการยอมรับกัน อย่างแพร่หลายในวงการศึกษาเทคโนโลยี
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และนวัตกรรม อัน ได้แก่ (1) ทฤษฎีการยอมรับการใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศ
(Technology Acceptance Model: TAM) (Davis et al., 1989) (2) ทฤษฎี
รวมการยอมรับและการใช้เ ทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and
Use of Technology 2 : UTAUT 2) (Venkatesh, Thong, & Xu, 2012) และ
(3) ทฤษฎีการแพร่กระจายของนวัตกรรม (Diffusion Innovation Theory:
DIT) (Rogers, 2003) เป็นแนวคิดเริม่ ต้นเพื่อวิเคราะห์ว่าสิ่งที่มีผลต่อการยอมรับ
โปรแกรมบนมือถือมีอะไรบ้าง ต่อมาจึงได้นามาสังเคราะห์ร่วมกับกระบวนการ
ก่อนการตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรมในทฤษฎี DIT ว่าปัจจัยเหล่านั้น
ควรอยู่ในขั้นตอนใด เพื่อทาให้เกิดประโยชน์ต่อการนาไปใช้จริงได้มากขึ้น อีกทั้ง
สามารถพัฒนาแนวคิดต่อไปได้ว่าควรทาอย่างไรบ้างเพื่อให้เกิดการยอมรับได้
มากขึ้นและง่ายขึ้น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อการ
ยอมรับโปรแกรมบนมือถือ ผู้เ ขียนได้สรุปจาก 3 ทฤษฎี คือ TAM, UTAUT 2
และ DIT ซึ่งได้นาเสนอแนวคิด คือ สิ่งที่ส่งผลต่อการยอมรับโปรแกรมบนมือถือ
ร่วมกับกระบวนการก่อนตัดสิน ใจยอมรับว่าอยู่ในขั้น ตอนใดบ้าง เพื่อให้เ กิด
ความเป็นไปได้มากขึ้นเมื่อนาไปปฏิบัติจริง
ทฤษฎีแรก ผู้เขียนนาแนวคิดมาจากทฤษฎี TAM พบว่า ปัจจัยที่ส่งผล
ต่ อ การยอมรั บ เทคโนโลยี ห รื อ ท าให้ เ กิ ด การใช้ จ ริ ง คื อ ตั ว แปรภายนอก
(External Variables) เช่น ปัจจัยด้านสังคม ด้านองค์กร เศรษฐกิจ วัฒนธรรม
เป็นต้น และปัจจัยส่วนบุคคล เช่น อายุ เพศ การศึกษา รายได้ เป็นต้น ตัวแปร
สาคัญถัดมา คือ การรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยี (Perceived Usefulness:
PU) การรับรู้ความง่ายในการใช้ (Perceived Ease of Use: PEOU) และทัศนคติ
ที่มีต่อการใช้ (Attitude Toward Using: ATU) ซึ่งล้วนส่งผลต่อความตั้งใจใน
การใช้ (Behavioral Intention: BI) จนกระทั่ ง ท าให้เ กิด การใช้ จ ริงในที่สุด
โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ตั ว แปรที่ ส าคัญในแบบจ าลองนี้ 2 ตั ว คื อ การรั บ รู้ถึง
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ประโยชน์จากเทคโนโลยี และการรับรู้ความง่ายในการใช้ จะส่งผลต่อทัศนคติใน
การใช้เ ทคโนโลยี (Muk & Chung, 2015; Park, 2009) และส่งผลต่อ ไปยั ง
ความตั้งใจจะใช้ นอกจากนั้น ยังมีงานวิจัยพบว่าตัวแปรทั้งสองนี้ คือ การรับรู้
ประโยชน์จากการใช้งาน และการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ส่งผลโดยตรงไป
ยังความตั้งใจจะใช้ โดยไม่ต้องส่งผ่านทัศ นคติในการใช้เ ทคโนโลยีก็ได้ (Park,
2009)
ทฤษฎีที่สอง คือ ทฤษฎีรวมการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (Unified
Theory of Acceptance and Use of Technology 2 : UTAUT 2) ซึ่งมีหลักการ
สาคัญ คือ พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีจะได้รับ แรงขับเคลื่อนจากความตั้งใจ
แสดงพฤติกรรม (Behavioral Intention) โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจแสดง
พฤติกรรม (Behavioral Intention) ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 7 ประการ ได้แก่
(1) ความคาดหวั งในประสิ ท ธิ ภ าพ (Performance Expectancy) (2) ความ
คาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) (3) อิทธิพลของสังคม (Social
Influence) (4) สภาพสิ่ ง อ านวยความสะดวกในการใช้ ง าน ( Facilitating
Conditions) (5) แรงจูงใจด้านความบันเทิง (Hedonic Motivation) (6) มูลค่า
ราคา (Price Value) และ (7) ความเคยชินส่วนตัว (Habit) (Venkatesh et al.,
2012)
ทฤษฎี ที่ ส าม คื อ ทฤษฎี ก ารแพร่กระจายนวั ตกรรม (Diffusion of
Innovation Theory: DIT) โดย Roger (2003) นาเสนอว่าลักษณะของนวัตกรรม
หรือเทคโนโลยีที่ถกู ยอมรับได้ง่ายควรพิจารณาจากลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ (1)
มีคุณสมบัติที่นามาซึ่งความได้เปรียบ (Relative Advantage) (2) ความซับซ้อน
(Complexity) (3) การเข้ากันได้ดีกับสิ่งที่มีอยู่เดิม (Compatibility) (4) การได้
ทดลองใช้ก่อน (Trialability) และ (5) การสังเกตเห็นผลได้ (Observability)
ประเด็น ที่น่าสังเกต คือ ตัวแปร 2 ข้อ ในทฤษฎี DIT คล้ายคลึงกับ
ปั จ จั ย ในทฤษฎี TAM ปั จ จั ย ดั ง กล่ า ว คื อ คุ ณ สมบั ติ ที่ส ร้า งความได้เ ปรียบ
(Relative Advantage) และความซั บ ซ้ อ น (Complexity) ในทฤษฎี DIT
ซ้าซ้อนกับการรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยี กับการรับรู้ค วามง่ายในการใช้
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เทคโนโลยีของทฤษฎี TAM ตามลาดับ (Dillon & Morris, 1996; Moore &
Benbasat, 1991) นอกจากนั้น ผู้ เ ขียนได้วิเคราะห์ว่าสิ่งที่มีผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีด้านความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ (Performance Expectancy)
และด้านความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) ในทฤษฎีการ
ยอมรับเทคโนโลยี UTAUT 2 ก็มีค วามคล้ายคลึงกับสิ่งที่มี ผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีในหัวข้อการรับรู้ประโยชน์จากการใช้ และการรับรู้ความง่ายในการใช้
ของทฤษฎี TAM ด้ ว ยเช่ น กั น ดั ง นั้ น จึ ง ได้ ร วมประเด็ น ดั ง กล่า วไว้ใ นหัวข้อ
เดียวกันของสิ่งที่มีผลต่อการยอมรับโปรแกรมบนมือถือของการศึกษานี้
ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจในแต่ ล ะขั้ น ตอนในกระบวนการยอมรับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
กระบวนการก่ อ นการตั ด สิน ใจยอมรับหรือ ปฏิเ สธนวั ต กรรมและ
เทคโนโลยี (The Innovation Decision Process) เกิดขึ้น อย่างเป็น ขั้น ตอน
ซึ่งเป็น กระบวนการประเมิน ค่าความคิดใหม่ว่าจะตัดสิน ใจยอมรับไปปฏิบัติ
หรือไม่ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นความรู้ (Knowledge Stage)
ขั้นที่ 2 ขั้นการจูงใจ (Persuasion Stage) ขั้นที่ 3 ขั้นตัดสินใจ (Decision Stage)
ขั้นที่ 4 ขั้นลงมือปฏิบัติ (Implementation Stage) และขั้นที่ 5 ขั้นทบทวนการ
ตั ด สิ น ใจ (Confirmation Stage) (Rogers, 1983) ซึ่ ง ผู้ เ ขี ย นได้ สั ง เคราะห์
แนวคิดสิ่งที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีจากทั้ง 3 ทฤษฎี ร่วมกับแนวคิดของ
กระบวนการก่อนการตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรมและเทคโนโลยี จาก
ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม (DIT) เพื่อใช้เป็นแนวคิดของการศึกษาครั้งนี้
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทาให้ เกิดการยอมรับโปรแกรมบนมือถือได้ง่ายขึ้น และ
ผู้เขียนได้แสดงภาพประกอบไว้ดังภาพที่ 1
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กรอบแนวคิ ด ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย ได้ ม าจากการวิ เ คราะห์ แ ละ
สั ง เคราะห์บ ทความจ านวน 25 ฉบั บ โดยมี ก ระบวนการคือ (1) คั ด เลื อก
บทความโดยใช้ค าสืบค้นที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น ค าว่า Technology Adoption,
Technology Acceptance, Mobile Application Adoption เป็นต้น และยัง
ได้พิจารณาจากการใช้กรอบแนวคิดซึ่งมาจาก 3 ทฤษฎี กล่าวคือ ทฤษฎี TAM,
UTAUT 2 และ DIT (2) หาใจความสาคัญของบทความ เช่น วัตถุประสงค์
ช่องว่างการวิจัย วิธีดาเนินการวิจัย ตลอดจนตัวแปรหรือปัจจัยที่มีการค้นพบว่า
ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีดังกล่าว เป็น ต้น (3) พิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การยอมรับเทคโนโลยีของแต่ละบทความ เพื่อตีค วามว่ามีค วามเหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไร (4) ศึกษากระบวนการยอมรับเทคโนโลยีจากทฤษฎี DIT ว่า
แต่ละขั้น ตอนมีรายละเอียดหรือพฤติกรรมของผู้คนเป็นอย่างไร ก่อนเกิดการ
ยอมรับหรือปฏิเสธ ตลอดจนได้ศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้อ งกับ
แนวคิดของผู้เ ขียนหรือไม่ เพื่อเป็น หลักฐานแสดงให้เ ห็น ว่าผลกระทบนั้นได้
ส่งผลต่อการยอมรับจริงในขั้นตอนนั้น และ (5) สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีในแต่ละขั้นตอนว่าตัวแปรใดมีค วามสอดคล้องหรือสามารถส่งผลใน
ขั้นตอนใดได้บ้าง กระทั่งสรุปได้เป็นกรอบแนวคิดของการศึกษาในครั้งนี้
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิน ใจในกระบวนการยอมรับเทคโนโลยี ทั้ ง
5 ขั้นตอน (Roger, 1983) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นความรู้ (Knowledge Stage) เป็น ขั้น ตอนแรกที่บุคคล
ยอมรับว่ามีความคิดใหม่ สิ่งใหม่หรือวิธีปฏิบัติใหม่ ๆ เกิดขึ้น แล้ว แต่ยังได้รับ
ข้อมูลข่าวสารไม่ค รบถ้วน ยังไม่เ ข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับเนื้อหาหรือคุณประโยชน์
ของนวัตกรรมนั้น ทาให้เ กิดความอยากรู้ขั้น ต่อไป ซึ่งผู้ใช้จะเปรียบเทียบว่า
เทคโนโลยีใหม่นั้นทาให้ตนได้รับประโยชน์มากกว่าเดิมหรือไม่ หากมากกว่าเดิม
ก็มีแนวโน้มว่าจะยอมรับนวัตกรรมใหม่นั้น (Rogers, 1983) โดยปัจจัยที่ต้อง
พิจารณาในขั้นนี้ ประกอบด้วย 2 ประการ ดังนี้
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1.1 ปัจจัยภายนอก (External Variables) เช่น สภาพเศรษฐกิจ
ครอบครัว กลุ่มสังคม และยังมีปัจจัยส่วนบุค คล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา
รายได้ ประสบการณ์ บุคลิกลักษณะ ที่ส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน
และการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Venkatesh & Davis, 2000) ผู้เ ขียนจึง
พิจารณาว่าปัจจัยด้านปัจจัยภายนอกจึงส่งผลในขั้นความรู้ ดังงานวิจัยที่ผ่านมา
ของ Ozturk and Hancer (2015) พบว่ า ผู้ ที่ มี ป ระสบการณ์ม าก่ อนหรือมี
ประสบการณ์ ม ากกว่ า จะมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะยอมรั บ และมีค วามตั้ ง ใจที่ จ ะใช้
เทคโนโลยีมากกว่าผู้ที่ไม่มีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์น้อยกว่า ดังนั้น
หากกลุ่มเป้าหมายมีประสบการณ์เกี่ยวกับโปรแกรมบนมือถือมากกว่า การรับรู้
ประโยชน์อาจมากกว่า เช่น ทราบว่าจะทาให้ตนเองสะดวกมากขึ้น ประหยัดเวลา
มากขึ้น หรือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานเพิ่มขึ้น เป็นต้น ในขณะที่ผู้ที่มี
ประสบการณ์น้อยกว่าอาจต้องใช้เวลาสื่อสารมากขึ้นเพื่อให้ทราบประโยชน์หาก
ได้ ใ ช้ ซึ่ ง นั ก การตลาดจะน าไปใช้ ป ระโชน์ ไ ด้ เมื่ อ ทราบปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
กลุ่มเป้าหมายว่ามีลักษณะเช่น ไร เช่น ระดับการศึกษา อายุ ประสบการณ์
เป็น อย่างไร เป็น ต้น เพื่อกาหนดระยะเวลาการวางแผนการตลาดเมื่อออกสู่
ตลาดได้ดีขึ้น
1.2 การรับรู้ประโยชน์ เนื่องจากผู้ใช้ยังได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน
ยังไม่เข้าใจในผลประโยชน์ที่จะได้รับ ดังนั้น นักการตลาดควรสื่อสารให้ข้อมูลถึง
ประโยชน์ เช่น ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพงานให้ดีขึ้นได้ มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
หรือสามารถช่วยประหยัดเวลาได้ หรือการแจ้งประโยชน์ของฟังก์ชั่นการทางาน
ต่าง ๆ เป็นต้น จึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสาคัญในขั้นตอนนี้ แนวคิดนี้จะสอดคล้อง
กั บ การศึ ก ษาการยอมรั บ เทคโนโลยีก ารเก็ บ ข้ อ มู ลแบบออนไลน์ ( Cloud
Computing) ซึ่งพบว่าได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเพราะ
การได้ รั บ ข้ อ มู ล ถึ ง ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ (Lin & Chen, 2012) นอกจากนั้ น
การศึ ก ษาของ Joo, Lim, and Lim (2014) ก็ ยั ง พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นการรับรู้
ประโยชน์นี้ส่งผลต่อการยอมรับโปรแกรมการเรียนรูผ้ ่านทางโทรศัพท์มือถือของ
นั ก ศึ ก ษาในประเทศเกาหลี อี ก ด้ ว ย ดั ง นั้ น การสื่ อ สารการตลาดเพื่ อ ให้
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กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้คุณประโยชน์หากใช้โปรแกรมมือถือนั้นจึงมีความสาคัญใน
ขั้นตอนนี้
ขั้นที่ 2 ขั้นการจูงใจ (Persuasion Stage) ขั้นตอนนี้จะใช้กระบวนการ
คิดมากกว่าขั้น แรก เพราะจะค้น หาว่านวัตกรรมนั้น คืออะไร มาจากแหล่งใด
วิธีการใช้เ ป็น อย่างไร และเป็น ขั้น ตอนที่บุค คลจะเริ่มเกิดทัศ นคติว่าจะชอบ
หรือไม่ หากเห็นว่าตรงกับปัญหาที่ตนประสบอยู่หรือตรงกับความสนใจ ก็จะเริ่ม
หาข้อเท็จจริงและข่าวสารมากขึ้น (Roger, 2003) ผู้เ ขียนจึงได้วิเ คราะห์ ถึ ง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับในขั้นตอนนี้ว่า เกิดจากปัจจัย 3 ประการ ดังนี้
2.1 อิ ท ธิ พ ลของสั ง คม เพราะเป็ น ขั้น ตอนที่ผู้ ค นจะค้น หาว่า
เทคโนโลยีนั้นคืออะไร ซึ่งอาจได้ข้อมูลมาจากคาบอกเล่าของเพื่อน ญาติ จาก
การรีวิวของผู้ที่เคยใช้มาก่อน โดยผู้บริโภคจะมีพฤติกรรมอ่านรีวิวทางออนไลน์
ก่อนตัดสิน ใจซื้อ (Huang, Chen, Yen, & Tran, 2015) ซึ่งสอดคล้องกับที่ Yi,
Jackson, Park, and Probst (2006) ศึกษา พบว่า ผลจากการคล้อยตามกลุ่ม
(Subjective Norm) กล่ า วคื อ ยิ่ ง ผู้ ใ ช้ รู้ สึ ก ว่ า ใช้ เ ทคโนโลยี แ ล้ ว ท าให้ เ กิ ด
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อตนเอง จะทาให้ได้รับการยอมรับจากสังคม ดังนั้น อิทธิพล
จากสังคมจึงส่งผลต่อการยอมรับโปรแกรมบนมือถือในขั้นการจูงใจได้
2.2 การรับรู้ประโยชน์ ถึงแม้มีการศึกษาจานวนมากพบว่ายังคง
เป็น ปัจจัยที่สาคัญในขั้น การจูงใจ เพราะผู้ใช้จะพิจารณาถึงสิ่ง ต่าง ๆ ที่ตนจะ
ได้รับและจะส่งผลต่อการเกิดทัศนคติเชิงบวกหรือเชิงลบต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม
มีบางงานวิจัยกลับพบว่าการรับรู้ประโยชน์ไม่ได้ส่ งผลต่อการยอมรับระบบ
การค้ า อิเ ล็ กทรอนิ กส์ บนมือ ถือ (M-Commerce) ของผู้ บ ริ โภคชาวจีน และ
มาเลเซีย ดังนั้น นักการตลาดควรทาความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของตนก่อน
กาหนดกลยุทธ์ให้ถูกต้อง ว่าจะส่งผลต่อการยอมรับโปรแกรมมือถือของตน
หรือไม่ เพราะปัจจัยด้านนี้ยังขึ้น อยู่กับวัฒนธรรมอีกด้วย (Chong, Chan, &
Ooi, 2012)
2.3 การรับรู้ความง่าย เนื่องจากขั้นตอนนี้ผู้คนจะพิจารณาเรื่อง
วิธีการใช้เป็นอย่างไร ดังนั้น หากกลุ่มเป้าหมายเห็นว่าการติดตั้งหรือใช้งานยาก
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อาจส่งผลต่อการปฏิเสธโปรแกรมบนมือถือนั้นได้ โดยงานวิจัยก่อนหน้าได้ศึกษา
พบว่า โปรแกรมบนมือถือเกี่ยวกับการซื้อสินค้าออนไลน์ที่คนส่วนใหญ่ชื่น ชอบ
คือ ต้องใช้งานง่าย มีความซับซ้อนน้อย และสามารถให้ผลประโยชน์ที่เพิ่มขึน้ ได้
เช่น ให้ส่วนลดหรือข้อเสนอพิเศษ (Google/Ipsos, 2016) ส่วนโปรแกรมบนมือ
ถือด้านการเงินก็พบเช่นเดียวกันว่า เหตุผลที่ทาให้ลูกค้ากลับมาใช้โปรแกรมบน
มือถือก็เ พราะมีการออกแบบใหม่ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น และมีฟังก์ชั่นการทางาน
ใหม่เพิ่มขึ้น (Google, 2016)
ขั้นการจูงใจนี้ นักการตลาดควรสื่อสารเพื่อตอกย้าประโยชน์ให้แก่ ผู้ใช้
อีกครั้ง ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การโฆษณาผ่านทาง Fanpage, Facebook,
Youtube หรือเว็บไซต์ เป็น ต้น เพราะในขั้น นี้ผู้ใช้จะเริ่มหาข้อมูลจากแหล่ง
ต่าง ๆ เพื่อสนองตอบความอยากรู้ของตนเอง นอกจากนั้นอาจใช้กลยุทธ์ให้ ผู้มี
อิทธิพล (Influencer) พูดแนะน าสิน ค้าเพื่อทาให้ได้รับความสนใจและทาให้
กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้สึกว่าลดความเสี่ยงในการตัดสินใจลงได้
ขั้นที่ 3 ขั้นตัดสินใจ (Decision Stage) หลังจากได้ศึกษานวัตกรรม
นั้น มาระยะหนึ่งแล้ว บุค คลจะพิจารณาว่าจะมีค วามเหมาะสมกับตนหรือไม่
จะให้ผลคุ้มค่าเพียงใด มีค วามยากหรือข้อจากัดเพียงใด และจะปรับให้เข้ากับ
สถานการณ์ได้อย่างไร ด้วยการเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสีย โดยบุคคลมักคิดว่า
การรับสิ่งใหม่เข้ามาเป็นความเสี่ยงจึงไม่แน่ใจถึงผลที่จะได้รับ ดังนั้น ในขั้นตอน
นี้จึงต้องการแรงเสริมเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าสิ่งที่ตนตัดสิน ใจแล้วนั้นถูกต้อง
(Roger, 2003) ปัจจัยที่จะส่งผลในขั้นตอนนี้ ได้แก่
3.1 การรับรู้ประโยชน์ โดยมีการศึกษาพบว่า ลูกค้าจะตัดสินใจ
ติดตั้งและใช้โปรแกรมบนมือถือเพราะได้รับประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร และ
ประโยชน์ด้านความสะดวก ซึ่งไม่ต้องเสียเวลาโทรศัพท์ติดต่อเข้าไปที่สาขา
ลูกค้าจึงรู้สึกว่าตนได้รับคุณค่าจากการใช้งานในโปรแกรมบนมือถือนั้น (Kang,
Mun, & Johnson, 2017)
3.2 การรับรู้ความง่ายในการใช้ เพราะในขั้นตอนนี้ผู้คนจะศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อจากัด และความยากในการใช้ (Roger, 2003) หากนวัตกรรม
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นั้น ไม่มีค วามซับซ้อนมากนัก ใช้งานง่ายและสามารถทาความเข้าใจได้ ก็จะ
ยอมรับนวัตกรรมนั้นเร็วขึ้น
3.3 ความเข้ากัน ได้กับสิ่ งที่มี อยู่เ ดิม เพราะขั้น ตอนนี้ผู้ค นจะ
ศึกษาว่าเทคโนโลยีใหม่นั้นจะมีความเหมาะสมกับตนหรือไม่ ดังเช่น การศึกษา
ของ Lin and Chen (2012) ที่พบว่าผู้ใช้จะยอมรับเทคโนโลยีใหม่หากสามารถ
เข้ากันได้กับรูปแบบการดาเนินชีวิตหรือการทางาน หากการพิจารณาในขั้นตอน
นี้เห็นว่าอาจทาให้เ กิดความยุ่งยาก เสียเวลา ต้องปรับตัวมาก หรือไม่คุ้มค่าแก่
การลงทุน ผู้คนก็จะปฏิเสธเทคโนโลยีใหม่นั้น
3.4 สภาพสิ่งอานวยความสะดวกในการใช้งาน ซึ่งเป็น การรับรู้
ของผู้บริโภคเกี่ยวกับทรัพยากรและการสนับสนุน ที่มีให้ผู้ใช้ จากแนวคิดของ
ทฤษฎี UTAUT 2 ซึ่งจะส่งผลให้เ กิ ด การยอมรับเทคโนโลยี สู งขึ้น หากได้ รั บ
สิ่งอานวยความสะดวกในการใช้งานเพิ่มขึ้น (Venkatesh et al., 2012) โดย
วิเ คราะห์ได้ว่า หากโปรแกรมมือถือนั้นมีบริการที่ดี เช่น การมีระบบโปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์สนทนาตอบกลั บอั ต โนมัติ (Chatbot) ที่ ค อยช่ว ยตอบค าถาม
ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ก็จะ
ส่งผลให้ลูกค้ายอมรับโปรแกรมมือถือนั้นง่ายขึ้น
3.5 ความคุ้มค่าด้านราคาซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจติดตั้งโปรแกรม
บนมือถือ (Chong, Chan, & Ooi, 2012) และพบว่าโปรแกรมบนมื อถือที่ให้
ติ ด ตั้ ง ฟรี มี อั ต ราการติ ด ตั้ ง ที่สู ง กว่า แบบที่ ต้ อ งชาระเงิ น (Distimo, 2011)
ยิ่งราคาในการใช้บริการสูงเท่าไร การตัดสิน ใจติดตั้งของผู้บริโภคก็จะยากขึ้น
เท่านั้น (Pagani, 2004) ผู้เขียนได้พิจารณาว่าเป็นปัจจัยที่สาคัญในขั้น ตอนการ
ตัดสินใจ เนื่องจากผู้คนจะพิจารณาด้านความคุ้มค่าในขั้นตอนนี้
ดังนั้น ฝ่ายการตลาดจึงควรสื่อสารให้ผู้ใช้เห็นว่าโปรแกรมบนมือ
ถือนั้น จะช่วยแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้าง จะเกิดความสะดวกหรือประโยชน์อะไร
แก่ผู้ใช้ และน าเสนอขั้นตอนการใช้ เน้น ถึงความง่าย ขั้น ตอนการใช้น้อย เช่ น
สื่อสารในรูปแบบเป็น ภาพหรือวิดี โอจาลองให้เห็นว่าสามารถเป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวิตประจาวันของผู้ใช้ได้อย่างไร พร้อมทั้งเปรียบเทียบราคาค่าบริการในการใช้
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เพื่อให้เห็นถึงความคุ้มค่าในการลงทุนหรือติดตั้งใช้งานโปรแกรมบนมือถือ ทั้งนี้
ก็เพื่อทาให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น
ขั้นที่ 4 ขั้นลงมือ ปฏิบัติ (Implementation Stage) ขั้น นี้บุคคลได้
ผ่านการไตร่ตรองมาแล้วและตัด สิน ใจที่จ ะทดลองปฏิ บัติ ตามความคิ ด ใหม่
ซึ่งอาจทดลองเพียงบางส่วนหรือทั้ งหมดซึ่ งเป็น เพียงการยอมรับนวั ตกรรม
ชั่วคราว เพื่อดูผลว่าควรจะตัดสิน ใจยอมรับโดยถาวรหรือไม่ (Roger, 2003)
ดังนั้น ปัจจัยที่จะส่งผลต่อการยอมรับในขั้นตอนนี้มีดังต่อไปนี้
4.1 การได้ทดลองใช้ เป็นขั้นตอนการลงมือปฏิบัติที่มีผลต่อการ
ยอมรับเป็น อย่างยิ่ง เพราะจะส่งผลต่อทัศ นคติของผู้ใช้ หากสามารถทดลอง
ใช้ได้ก่อนตัดสินใจซื้อ จะทาให้ผู้ใช้ได้ทราบข้อดี ข้อเสียของนวัตกรรมนั้น
4.2 การสังเกตเห็น ผลได้ จากการได้ทดลองใช้ก่ อน จะส่งผล
ต่อมาที่การสังเกตเห็นผลได้ เช่น ช่วยเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น หรือพัฒนาระบบให้
รวดเร็วขึ้น เพราะหากไม่สามารถทาให้เห็นว่าดีกว่าเดิมได้ ผู้ใช้จะรู้สึกว่ าตนเกิด
ความเสี่ยงขึ้น หากรับเทคโนโลยีใหม่นั้น ซึ่งนวัตกรรมที่สามารถสัมผั ส หรื อ
จับต้องได้ มักจะเกิดการยอมรับได้ง่ายกว่านวัตกรรมที่จับ ต้อ งไม่ ได้ (Lin &
Chen, 2012)
4.3 นิสัย ซึ่งมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีตามแนวคิดทฤษฎี
UTAUT2 โดยนิสัยเป็นพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมั ติ ซึ่งเกิด
จากการเรียนรู้และหลังจากนั้นมีการทาซ้าเกิดขึ้น เมื่อผู้ใช้เกิดประสบการณ์ที่ดี
หรือการรับรู้คุณค่าจากการใช้เทคโนโลยีนั้นก็จะเป็นตัวกระตุ้น ให้เกิดการท าซ้า
พฤติกรรมแบบเดิมอีก (Venkatesh et al., 2012) เช่น งานวิจัยของ Hsiao,
Chang, and Tang (2016) ศึกษาการยอมรับโปรแกรมบนมือถือของสื่อสังคม
ออนไลน์ก็พบว่านิสัยเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อการยอมรับ และยังทาให้เกิดการใช้อย่าง
ต่อเนื่อง
4.4 ความเข้ า กั น ได้ กั บ สิ่ ง ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม หากผู้ ใ ช้ ไ ด้ ท ดลองใช้
โปรแกรมมือถือแล้วสามารถเข้ากันได้กับรูปแบบการดาเนินชีวิตหรือการทางาน
ก็จะส่งผลทาให้เกิดการยอมรับได้ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยที่ผ่านมาของ Min,
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So, and Jeong (2019) โดยพบว่าโปรแกรมบนมือถือเรียกรถสาธารณะ Uber
ได้รับการยอมรับเนื่องจากความเข้ากันได้กับสิ่งที่มีอยู่เดิม ซึ่งส่งผลต่อไปยังการ
รับรู้ประโยชน์ จึงทาให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้า
4.5 แรงกระตุ้นด้านความบันเทิง หรือปัจจัยด้านอารมณ์ ผู้เขียน
ได้พิจารณาเห็นว่าผู้ใช้จะเกิดประสบการณ์ข้อนี้ได้เมื่อได้ลงมือปฏิบัติ ดังนั้นจึง
เป็ น แรงกระตุ้ น ให้เ กิ ด การยอมรับ โปรแกรมบนมือ ถือ ได้ ซึ่ ง ปั จ จั ย การเกิด
ความรู้สึกชอบ หรือการรับรู้ความบันเทิง (Perceived Enjoyment) จะส่งผลให้
เกิดทัศ นคติเ ชิงบวกต่อการใช้โปรแกรมบนมือถือ และเกิดความตั้งใจที่จะใช้
และส่งผลให้เกิดปริมาณการใช้มากขึ้น ความถี่เพิ่มขึ้น และเกิดการซื้อใหม่ (Liu
et al., 2017) แต่ ทั้ ง นี้ ปั จ จั ย ข้ อ นี้ อ าจจะส่ ง ผลต่ อ โปรแกรมบนมือ ถื อ บาง
ประเภทเท่านั้น เช่น เกม หรือโปรแกรมสื่อสังคมออนไลน์ (Hsiao, Chang, &
Tang, 2016) ดั ง นั้ น นอกจากนั ก พั ฒ นาโปรแกรมจะออกแบบฟั ง ก์ชั่น การ
ท างานให้ เ ป็ น ประโยชน์ ใช้ ง านง่ า ยแล้ ว ควรออกแบบให้ ผู้ ใ ช้ เ กิ ด ความ
เพลิดเพลินหรือสนุกสนานด้วยก็จะสร้างโอกาสการยอมรับได้มากขึ้น
ขั้นที่ 5 ขั้นทบทวนการตัดสินใจ (Confirmation Stage) ผู้ใช้จะ
ทบทวนข้อมูลที่ได้มาว่าโปรแกรมบนมือถือมีประโยชน์อย่างไร หากใช้แล้วจะ
ทาให้ประสิทธิภาพการทางานของตนเพิ่มขึ้นหรือไม่ อีกทั้งหากการทดลองได้ผล
เป็นที่น่าพอใจจากในขั้นตอนการลงมือปฏิบัติ ก็จะทาให้ผู้ใช้เกิดทัศนคติ ที่ดี ต่อ
โปรแกรมบนมือถือ หรือเกิดความชอบก็จะยอมรับความคิดใหม่อย่างเต็มที่ และ
ขยายการปฏิบัติออกไปเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งนวัตกรรมนั้นกลายเป็น
วิ ธี ก ารที่ เ ขายึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ โ ดยถาวรต่ อ ไป ซึ่ ง ถื อ เป็ น ขั้ น สุ ด ท้ า ยของการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวร (Roger, 2003) ขั้นนี้เป็นกระบวนการที่เ กิด
ต่อเนื่องมาจากขั้น ตอนทั้ง 4 ก่อนหน้า ผู้ใช้จะทบทวนการตัดสิน ใจว่าจะใช้
หรือไม่อีกครั้ง จากปัจจัยที่ส่งผลกระทบในขั้นตอนต่าง ๆ ที่ผ่านมา ดังนั้น ปัจจัย
ที่จะส่งผลในขั้นตอนทบทวนการตัดสินใจจึงมีดังนี้
5.1 การรับรู้ประโยชน์ เป็นปัจจัยที่สาคัญที่จะทาให้ผู้ใช้ตัดสินใจ
ยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ดังเช่น Kang, Mun, and Johnson (2017) ได้ศึกษา
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พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิน ใจติดตั้งและใช้โปรแกรมบนมือถือ คือ การ
ได้รับประโยชน์ ซึ่งจะทาให้ผู้ใช้เกิดความเชื่อมั่นว่าได้ตัดสินใจถูกต้องแล้ว
5.2 การรั บ รู้ ค วามง่ า ย เมื่ อ ผู้ ใ ช้ ไ ด้ ท บทวนการตั ด สิ น ใจว่ า
เทคโนโลยีใหม่นั้นใช้งานง่าย จะทาให้ผู้ใช้เกิดการยอมรับโปรแกรมมือถือมาก
ขึ้น เช่น Chan-Olmsted, Rim, and Zerba (2013) พบว่า กลุ่มวัยรุ่นนิยมอ่าน
ข่าวบนโทรศัพท์มือถือ เพราะนอกจากจะได้รับประโยชน์จากเนื้ อหาของข่าว
(Content) แล้วยังคิดว่าง่าย ใช้งานสะดวก จึงได้รับความนิยมกันจานวนมาก
แต่บางงานวิจัยกลับพบว่าความซับซ้อน ไม่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีใน
บริบทของธนาคารบนมือถือ (Mobile Banking) ซึ่งอาจเป็น เพราะกลุ่มผู้ให้
ข้ อ มู ล ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นวั ย หนุ่ม สาว อายุ ร ะหว่ า ง 18-25 ปี จึ ง เป็น กลุ่ ม ที่มี
ความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีและสามารถเรียนรูไ้ ด้เร็ว (Al-Jabri & Sohail, 2012)
ซึ่งวิเคราะห์ได้ว่าปัจจัยข้อนี้ยังขึ้นอยู่กับอายุด้วย
5.3 ทัศ นคติ จากการที่ผู้ใช้เ กิดการรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับ การ
รับรู้ค วามง่าย จะส่งผลทาให้เ กิดความชอบหรือไม่ ชอบในเทคโนโลยีใหม่นั้น
(Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989) และส่ ง ผลต่ อ ไปยั ง การยอมรั บ หรื อ
ปฏิเสธเทคโนโลยีที่ตนได้ทดลองใช้
ปัจจัยต่าง ๆ ในกระบวนการดังกล่าวทุกขั้น ตอนผู้ใช้จะพิจารณาก่อน
เกิดการใช้จริง ดังนั้น นักการตลาดและนักพัฒนาโปรแกรมจึงต้องให้ความสาคัญ
และพิจารณาน าไปประกอบการสร้างโปรแกรมบนมือถือ และการวางกลยุทธ์
ด้านการตลาดเพื่อทาให้เกิดการยอมรับได้มากขึ้นและในเวลาที่รวดเร็วขึ้น
บทสรุปและข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ผู้ เ ขี ย นได้ ท บทวนวรรณกรรม แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง กระทั่ ง
วิเคราะห์และสังเคราะห์โดยใช้ 3 ทฤษฎีร่วมกัน พบว่า ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ
การยอมรั บ โปรแกรมบนมื อ ถื อ จาก 3 ทฤษฎี (TAM, UTAUT 2 และ DIT)
จะต้องพิจารณาปัจจัยทั้ง 12 ประการ ในกระบวนการ 5 ขั้น ตอน ได้แก่ (1)
ปัจจัยภายนอก (2) การรับรู้ประโยชน์ (3) การรับรู้ความง่าย (4) อิทธิพลจาก
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สังคม (5) ความเข้ากันได้กับสิ่งที่มีอยู่เดิม (6) สภาพสิ่งอานวยความสะดวกใน
การใช้ (7) ความคุ้มค่าด้านราคา (8) การได้ทดลองใช้ก่อน (9) การสังเกตเห็น
ผลได้ (10) นิสัย (11) แรงกระตุ้นด้านความบันเทิง และ (12) ทัศนคติ
บทความนี้ทาให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎีและการนาไปปฏิบัติ โดย
ประโยชน์ในเชิงทฤษฎีนั้น ถือได้ว่าเป็น การขยายองค์ค วามรู้จากที่มีอยู่ เดิ ม
เพราะที่ ผ่า นมายัง มีช่ องว่ า งของการวิจั ย ซึ่ ง ยั ง ไม่ มีก ารศึกษาใดที่เ ป็น การ
สังเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีร่วมกัน ระหว่าง 3 ทฤษฎี
ดังกล่าวร่วมกับกระบวนการเกิดการยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรมใด ๆ ดังเช่น
Kiwanuka (2015) ได้กล่าวไว้ว่าข้อจากัดของทฤษฎี DIT นั้น คือ ลักษณะของ
นวัตกรรมที่จะถูกยอมรับได้ง่ายทั้ง 5 ประการนั้น ควรจะอยู่ในขั้นตอนใดบ้าง
ส่วนในเชิงปฏิบัตินั้น ทาให้นักพัฒนาโปรแกรมและนักการตลาดนาผลที่ได้จาก
การสังเคราะห์ในบทความนี้ไปวางแผนการตลาดหรือกลยุทธ์ว่าควรเน้นหรือให้
ความสาคัญกับเรื่องใดเป็นพิเศษ ในขั้นตอนใดบ้าง ทั้งนี้ก็เพื่อทาให้มีความเป็น
รูปธรรม สามารถน าไปปฏิบัติจริงได้มากขึ้น ส่วนข้อจากัดในการศึกษาครั้งนี้
เป็น ผลเนื่องจากผู้เขียนเลือกใช้แนวคิดจากทั้ง 3 ทฤษฎี คือ TAM, UTAUT 2
และ DIT เท่านั้น จากทฤษฎีที่เ กี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีซึ่งมีอ ยู่เป็น
จานวนมากในปัจจุบัน หากนักวิชาการท่านอื่น เลือกใช้ทฤษฎีที่แตกต่ า งกั น
ก็อาจจะทาให้ได้ผลที่แตกต่างกัน ออกไปได้ นอกจากนั้น งานวิจัยนี้ยังชี้โอกาส
ไปสู่การวิจัยในอนาคตในประเด็นอะไรอื่นเพิ่มเติมได้ เช่น น าไปศึกษาในกลุ่ม
ตั ว อย่ า งหรื อ ใช้ ใ นบริ บ ทที่ แ ตกต่ า งกั น อาจท าให้ ค้ น พบว่ า มี ป ระเด็ น อื่ น
นอกเหนือจากนี้ที่ต้องนาไปพิจารณาในกระบวนการเกิดการยอมรับ โปรแกรม
บนมื อ ถื อ ได้ เช่ น ปั จ จั ย ด้ า นการรั บ รู้ค วามเสี่ ยง ความไว้ ว างใจ และการ
ติดต่อสื่อสาร เป็นต้น
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คำแนะนำในกำรเตรียมบทควำมเพื่อตีพิมพ์ในวำรสำรวิทยำกำรจัดกำร
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 บริบทของวำรสำร
วารสารวิ ท ยาการจั ด การ ด าเนิ น การโดยคณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิท ยาลัย สงขลานครินทร์ มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อเป็ น การเผยแพร่ศิ ล ปวิ ท ยาการ
ความรู้ และแนวคิ ด ใหม่ ในสาขาวิ ชาบริห ารธุร กิจ การจัด การภาครัฐ และเอกชน
และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกาหนดเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือน
มกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม
1.2 ประเภทบทควำมที่รับพิจำรณำตีพิมพ์
1.2.1 บทควำมวิ จั ย (Research Article) เป็ น บทความที่ เ สนอ
ผลงานที่ผู้เขียนได้ค้นคว้าและวิจัยด้วยตนเอง
1.2.2 บทควำมวิช ำกำร (Review Article) เป็ น บทความที่ ได้ จ าก
การทบทวนวรรณกรรมทางวิชาการ มีการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ โดยมุ่งเน้นการ
นาเสนอความรู้ ความเข้าใจ หรือมุมมองใหม่ ๆ ในเชิงวิชาการ
1.3 องค์ประกอบของบทควำม
1.3.1 บทควำมวิจัย ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน สถานที่ทางาน/
สังกัดของผู้เขียน บทคัดย่อ เนื้อหา (บทนา การทบทวนวรรณกรรมและการพัฒนา
สมมติฐาน วัตถุป ระสงค์ วิธีก ารวิจั ย ผลการวิจัย สรุป วิจารณ์ และข้ อเสนอแนะ)
เอกสารอ้างอิง
1.3.2 บทควำมวิช ำกำร ประกอบด้ วย ชื่ อ เรื่ อง ชื่อ ผู้ เขีย น สถานที่
ทางาน/สั งกัด ของผู้เขีย น บทคัดย่ อ เนื้อ หา (บทน า การตรวจเอกสารที่ เกี่ ยวข้อ ง
หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา หัวข้อย่อย บทวิจารณ์และสรุป) เอกสารอ้างอิง
2. กำรจัดรูปแบบบทควำม
2.1 บทควำม จะต้ อ งใช้ ข นาดกระดาษเป็ น A5 โดยก าหนดระยะห่ า ง
ขอบบน ขอบล่าง ขอบซ้าย และขอบขวา ด้ำนละ 2.0 ซ.ม. ใช้รูปแบบตัวอักษร TH
SarabunPSK ทั้ งหมด และบทความจะต้ อ งไม่ เกิ น 25 หน้ ำ (กรณี เกิ น 25 หน้ า
ผู้เขี ยนจะต้ องชาระค่าธรรมเนียมในส่วนหน้ าที่เกิน ทั้ งนี้ บทความรวมทั้ งสิ้ นแล้ ว
จะต้องไม่เกิน 30 หน้าเท่านั้น)
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2.2 ชื่อเรื่อง จะต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้รูปแบบตัวอักษร TH
SarabunPSK ขนำด 18 ตัวหนำ
2.3 ชื่อผู้เขียน จะต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้รูปแบบตัวอักษร
TH SarabunPSK ขนำด 15 ตัวหนำ พร้อมทาการอ้างอิงข้อมูลผู้เขียนในส่วนของ
Footnote โดย Footnote ใช้ รูป แบบตัวอัก ษร TH SarabunPSK ขนำด 10 ทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.4 บทคัดย่อ จะต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract) โดยมีการ
กล่าวนาถึงความสาคัญของการศึกษา วิธีการหรือเครื่องมือในการศึกษา ผลสรุปจาก
การทดลองหรื อ การค้ น พบที่ ส าคั ญ บทคั ด ย่ อ ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ
(Abstract) จะต้องมีความสอดคล้องกัน ควำมยำวไม่เกิน 250 คำ และคำสำคัญทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ (Keywords) ไม่ เกิ น 5 ค ำ ใช้ รู ป แบบตั ว อั ก ษร TH
SarabunPSK ขนำด 15
2.5 เนื้ อ หำ จะต้ อ งเป็ น ภาษาไทยหรื อ ภาษาอั งกฤษเท่ า นั้ น ใช้ รู ป แบบ
ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนำด 15
2.6 หมำยเลขหน้ ำ ท าการใส่ ห มายเลขหน้ า ก ากั บ ไว้ ที่ มุ ม ล่ ำ งขวำของ
หน้ากระดาษทุกหน้า ใช้รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนำด 10
2.7 ตำรำงหรือภำพประกอบ ควรมีเฉพาะเท่าที่จาเป็น มีหมายเลขกากับ
ภาพและตารางตามลาดับ ข้อมูลในภาพและตารางจะต้องมีความคมชัด ภาพถ่ายควร
เป็นขาว-ดา หากเป็นภาพวาดต้องเป็นภาพวาดลายเส้นและวาดบนกระดาษขาวโดย
ใช้หมึกดาให้สะอาดและลายเส้นคมชัด
2.8 เอกสำรอ้ำงอิง ระบบอ้างอิงให้ใช้มาตรฐานของสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน
(American Psychological Association: APA) โดยการอ้ างอิ งในเนื้อ หา (In-text
Citation) และรายการเอกสารอ้ า งอิ งท้ า ยบทความ (References) จะต้ อ งจั ด ท า
เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ใช้รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนำด 15 โดยมี
รายละเอียดทั่วไป ดังนี้
2.8.1 การอ้ า งอิ ง เนื้ อ หาภายในเนื้ อ เรื่ อ งและภายในหั วข้ อ กั บ
เอกสารอ้างอิงจะต้องตรงกัน และจะต้องมีรายละเอียดสาคัญเกี่ยวกับเอกสารตาม
กาหนดไว้อย่างครบถ้วนการอ้างอิงควรใช้รูปแบบเดียวกันให้สม่าเสมอ โดยใช้ระบบ
นาม-ปี
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2.8.2 การเรียงลาดับเอกสาร ให้เรียงตามลาดับตัวอักษรของชื่อผู้เขียน
โดยไม่ต้องมีเลขกากับ
2.8.3 หากมี ก ารอ้ า งอิ งเอกสารที่ เป็ น ภาษาไทย จะต้ อ งแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษให้เรียบร้อย ทั้งในส่วนของการอ้างอิงในเนื้อหา (In-text Citation) และ
รายการเอกสารอ้ า งอิ ง ท้ า ยบทความ (References) ให้ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก APA
Referencing Style
3. กระบวนกำรพิจำรณำบทควำมเพื่อตีพิมพ์
ผู้เขียนจะต้องทาการส่งบทความผ่านทางระบบออนไลน์ เท่านั้น โดยสามารถ
ส่งบทความได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/jms_psu บทความที่ส่ง
มาเพื่ อ พิ จารณาตี พิ ม พ์ นั้ น จะต้ องไม่ได้ รับ การเผยแพร่ที่ ใดมาก่ อน หรือไม่ อ ยู่ใน
กระบวนการพิจารณาของวารสารวิชาการหรืองานประชุมวิชาการอื่นใดพร้อมกัน
ทั้งนี้ บทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการ จะต้องผ่านการ
พิจารณาจากกองบรรณาธิการและผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีกระบวนการ
ดังต่อไปนี้
3.1 เมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความแล้ว จะทาการแจ้งให้ผู้เขียนบทความ
ทราบ
3.2 กองบรรณาธิการทาการตรวจสอบรูปแบบบทความ ว่าเป็นไปตามที่กอง
บรรณาธิการกาหนดหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามที่กองบรรณาธิการกาหนด จะทาการ
แจ้งให้ผู้เขียนบทความทราบและปรับแก้ต่อไป
3.3 กองบรรณาธิการทาการตรวจสอบหัวข้อและเนื้ อหาของบทความ ว่า
สอดคล้องกับขอบเขตและวัตถุประสงค์ของวารสารหรือไม่ รวมถึงประโยชน์ในเชิง
ทฤษฎีและปฏิบัติ
3.4 หากบทความผ่านการพิ จ ารณาในเบื้ องต้ น จากกองบรรณาธิก ารตาม
ข้ อ 3.3 กองบรรณาธิ ก ารจะท าการส่ งบทความไปยั งผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในสาขาวิ ชาที่
เกี่ยวข้องกับบทความนั้น ๆ เพื่อทาการประเมินคุณ ภาพบทความต่อไป โดยส่งให้
ผู้ท รงคุณ วุฒิ จานวน 2 ท่ านต่อ 1 บทความ ซึ่งผู้ท รงคุณ วุฒิ จะไม่ท ราบข้อมูลของ
ผู้เขียนบทความแต่อย่างใด และผู้เขียนบทความก็จะไม่ทราบข้อมูลของผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม หากบทความไม่ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้นตามข้อ 3.3
กองบรรณาธิการก็จะทาการแจ้งให้ผู้เขียนบทความทราบต่อไป
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3.5 เมื่ อผู้ท รงคุณ วุฒิ ทาการประเมิ นคุณ ภาพบทความเรีย บร้อยแล้ ว กอง
บรรณาธิการจะทาการพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิอีกครั้ง ว่าบทความ
นั้นควรจะได้รับการตีพิมพ์ต่อไปหรือไม่
3.6 กองบรรณาธิ ก ารท าการแจ้ ง ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพบทความของ
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้เขียนบทความทราบ หากการพิจารณาตามข้อ 3.5 “ผ่าน” จะให้
ผู้ เ ขี ย นท าการปรั บ แก้ บ ทความตามข้ อ เสนอแนะของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และกอง
บรรณาธิการ (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาที่กองบรรณาธิการกาหนด ดังนี้
3.6.1 ระยะเวลาในการปรับแก้บทความครั้งที่ 1 ไม่เกิน 21 วัน นับ
จากวัน ที่กองบรรณาธิการแจ้งผลให้ท ราบ หรือระยะเวลาตามที่กองบรรณาธิการ
ก าหนดตามสมควร หากการปรั บ แก้ ไม่ ส มบู รณ์ ในครั้งนี้ จะท าการส่ งให้ ป รั บ แก้
เพิ่ ม เติ ม ในครั้ งที่ 2 หรือ กองบรรณาธิ ก ารสามารถปฏิ เสธการตอบรับ การตี พิ ม พ์
บทความส าหรั บ การปรับ แก้ ในครั้ งนี้ ได้ ทั น ที และถื อ ว่ า บทความนั้ น ไม่ ผ่ า นการ
พิจารณาเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิทยาการจัดการ
3.6.2 ระยะเวลาในการปรับแก้บทความครั้งที่ 2 ไม่เกิน 14 วัน นับ
จากวัน ที่กองบรรณาธิการแจ้งผลให้ท ราบ หรือระยะเวลาตามที่กองบรรณาธิการ
ก าหนดตามสมควร หากการปรั บ แก้ ไม่ ส มบู รณ์ ในครั้ งนี้ จะท าการส่ งให้ ป รั บ แก้
เพิ่ ม เติ ม ในครั้งที่ 3 หรือ กองบรรณาธิ ก ารสามารถปฏิ เสธการตอบรั บ การตี พิ ม พ์
บทความส าหรั บ การปรับ แก้ ในครั้ งนี้ ได้ ทั น ที และถื อ ว่ า บทความนั้ น ไม่ ผ่ า นการ
พิจารณาเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิทยาการจัดการ
3.6.3 ระยะเวลาในการปรับแก้บทความครั้งที่ 3 ไม่เกิน 7 วัน นับจาก
วันที่กองบรรณาธิการแจ้งผลให้ทราบ หรือระยะเวลาตามที่กองบรรณาธิการกาหนด
ตามสมควร หากการปรับแก้ไม่สมบูรณ์ในครั้งนี้ จะทาการส่งให้ปรับแก้เพิ่มเติมในครั้ง
สุดท้าย หรือกองบรรณาธิการสามารถปฏิเสธการตอบรับการตีพิมพ์บทความสาหรับ
การปรับแก้บทความในครั้งนี้ได้ทันที และถือว่าบทความนั้นไม่ผ่านการพิจารณาเพื่อ
ตีพิมพ์ลงในวารสารวิทยาการจัดการ
3.6.4 ระยะเวลาในการปรับแก้บทความครั้งสุดท้ำย ไม่เกิน 5 วัน นับ
จากวัน ที่กองบรรณาธิการแจ้งผลให้ท ราบ หรือระยะเวลาตามที่กองบรรณาธิการ
กาหนดตามสมควร หากการปรับแก้ไม่สมบูรณ์ในครั้งนี้ กองบรรณาธิการจะทาการ
ปฏิ เสธการตอบรั บ การตี พิ ม พ์ บ ทความทั น ที และถื อ ว่ า บทความนั้ น ไม่ ผ่ า นการ
พิจารณาเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิทยาการจัดการ
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3.7 ในการปรับแก้บทความแต่ละครั้ง กองบรรณาธิการจะทาการตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสมของชื่อบทความ บทคัดย่อ Abstract เนื้อหา เอกสารอ้างอิง
และรายละเอียดอื่น ๆ ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและกองบรรณาธิการ รวมถึง
รูปแบบบทความตามที่กองบรรณาธิการกาหนดด้วย และหากผู้เขียนไม่ส่งบทความ
ฉบับแก้ไขมายังกองบรรณาธิการภายในระยะเวลาที่กาหนด กองบรรณาธิการจะถือว่า
ผู้เขียนสละสิทธิ์ในการตีพิมพ์บทความลงในวารสารวิทยาการจัดการ
3.8 เมื่อกองบรรณาธิการทาการพิจารณาตรวจสอบบทความฉบับแก้ไขแล้ว
เห็นว่า บทความควรได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารวิทยาการจัดการ กองบรรณาธิการ
ก็จะทาการออกหนังสือรับรองการตีพิมพ์ให้ผู้เขียนบทความต่อไป
ทั้งนี้ กองบรรณาธิการขอสงวนสิท ธิ์ในการปรับแก้ค วามถูกต้องของข้อมู ล
รูปแบบบทความให้เป็นไปตามที่กองบรรณาธิการกาหนด เพื่อให้มีรูปแบบเดียวกัน
และขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการพิจารณาหรือการตอบรับการตีพิมพ์บทความได้ใน
ทุกขั้นตอนการพิจารณาหากเห็นสมควร
บทความที่ตีพิมพ์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารวิทยาการจัดการ อย่างไรก็ตาม
วารสารวิทยาการจัดการไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการทาซ้า คัดลอก หรือเผยแพร่ แต่จะต้อง
อ้างอิงให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
4. กำรตอบแทนผู้เขียนบทควำมที่ได้รับกำรพิจำรณำตีพิมพ์
ทางกองบรรณาธิการจะทาการส่งมอบวารสารฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ให้ แก่
ผู้แต่งหลัก จานวน 2 เล่ม
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การเขียนเอกสารอ้างอิง
ระบบอ้ า งอิ งให้ ใช้ ม าตรฐานของสมาคมจิ ต วิ ท ยาอเมริ กั น (American
Psychological Association: APA) โดยการอ้ า งอิ งในเนื้ อ หา (In-text Citation)
และรายการเอกสารอ้ า งอิ ง ท้ า ยบทความ (References) จะต้ อ งจั ด ท าเป็ น
ภาษาอังกฤษเท่านั้น
ตัวอย่างรายการเอกสารอ้างอิง
1. หนังสือ
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง (ครั้งที่พิมพ์). สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
Hartley, E. K. (1989). Childhood and Society. ( 2nd Ed.). New York: MC
Graw-Hill.
ชื่อผู้แต่งคนที่ 1, & ชื่อผู้แต่งคนที่ 2. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง (ครั้งที่พิมพ์). สถานที่พิมพ์:
สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
Hammit, F., & Morales, H. (1981). Selected Chapters of Interpreting Our
Heritage, CATIE, Costa Rica.
2. บทความ / เรื่อง / ตอน ในหนังสือรวมเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ในชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ), ชื่อเรื่อง
(ฉบับพิมพ์ หน้าที่ปรากฏบทความ) สถานที่พิมพ์: ผู้จัดพิมพ์.
ตัวอย่าง
Haybron, D. M. (2008). Philosophy and the science of subjective wellbeing. In M. Eid & R. J. Larsen (Eds.), The science of subjective
well-being (pp. 17-43). New York: Guildford Press.
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3. บทความในวารสาร
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่(ฉบับที่), เลขหน้าของบทความ.
ตัวอย่าง
Aujirapongpan, S., Thongmee, S., & Jutidharabongse, J. (2012). Innovative
Organization and Innovative Capability: A Case Study of Koh Samui
Hospital. Journal of Management Sciences, 29(2), 47-65.
4. สาระสังเขปจากฐานข้อมูล CD-ROM
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ (ซีดี-รอม). ชื่อวารสาร, ปีที่ (ลาดับที่), เลขหน้าของ
วารสาร, สาระสังเขปจาก: ชื่อฐานข้อมูลและหมายเลขเอกสารเพื่อการค้น
ตัวอย่าง
Preston, W. (1982). Poetry ideas in teaching literature and writing to
foreign student (CD-ROM). TESOL quarterly, 16, 489-502. Abstract
from: Dialog File: ERIC Item: EJ274529
5. เอกสารออนไลน์
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. วันเดือนปีที่สืบค้น, จาก http://www.xxxxxxx
ตัวอย่าง
The World Bank. (2017). World Bank Country and Lending Groups.
Retrieved July 14, 2017, from https://datahelpdesk.worldbank.org
หากมี การอ้ างอิ งเอกสารที่ เป็ นภาษาไทย จะต้ องแปลเป็ นภาษาอั งกฤษให้
เรี ยบร้ อย ทั้ งในส่ วนของการอ้ างอิ งในเนื้ อหา (In-text Citation) และรายการเอกสาร
อ้างอิงท้ายบทความ (References) ให้ถูกต้องตามหลัก APA References Style
การอ้างอิงในเนื้อหา
- กรณี อ้ างอิ งจากงานไทย ให้ ท าการเขีย นอ้า งอิ งเป็ น ภาษาอั งกฤษ โดยใส่
เฉพาะนามสกุลของผู้เขียนเท่านั้น และตามด้วยปี ค.ศ.
เช่น งานของ ศรัณย์ ศานติศาสน์ จากปี พ.ศ. 2561
อ้างอิงหน้าข้อความ คือ Sarntisart (2018)
หรือ อ้างอิงหลังข้อความ คือ (Sarntisart, 2018)
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- กรณี อ้างอิงงานต่างประเทศ ให้ใส่เฉพาะนามสกุลของผู้เขียนเท่านั้น และ
ตามด้วยปี ค.ศ.
เช่น งานของ Hafas Furqani และ Ratna Mulyany จากปี ค.ศ. 2009
อ้างอิงหน้าข้อความ คือ Furqani and Mulyany (2009)
หรือ อ้างอิงหลังข้อความ คือ (Furqani & Mulyany, 2009)
การอ้างอิงท้ายบทความ
- กรณี อ้างอิงจากงานไทย ให้ทาการปรับการเขียนอ้า งอิงเป็ นภาษาอังกฤษ
โดยใส่นามสกุล, อักษรย่อชื่อต้น. อักษรย่อชื่อกลาง.(ถ้ามี) (ปี ค.ศ.). แล้ว
ตามด้วยข้อมูลของเอกสารอ้างอิงนั้น ๆ.
เช่น ศรัณย์ ศานติศาสน์. (2561). สถาบันการเงินอิสลามกับการ
เติบโตทางเศรษฐกิจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้.
วารสารวิทยาการจัดการ, 35(1), 27-50.
เปลี่ยนเป็น Sarntisart, S. (2018). Islamic Financial Institutions
and Economic Growth in the Three Southern
Border Provinces. Journal of Management
Sciences, 35(1), 27-50.
- กรณีอ้างอิงงานต่างประเทศ ให้ใส่นามสกุล, อักษรย่อชื่อต้น. อักษรย่อชื่อ
กลาง.(ถ้ามี) (ปี ค.ศ.). แล้วตามด้วยข้อมูลของเอกสารอ้างอิงนั้น ๆ.
เช่น Furqani, H., & Mulyany, R. (2009). Islamic banking
and economic growth: Empirical evidence
from Malaysia. Journal of Economic
Cooperation & Development, 30(2), 59-74.
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จริยธรรมในการตีพิมพ์บทความวารสารวิทยาการจัดการ
วารสารวิทยาการจัดการมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาคุณภาพของวารสาร และ
การรักษามาตรฐานด้านจริยธรรมในการตีพิมพ์ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกาหนดอย่าง
เคร่งครัด เพื่อประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตลอดจนผู้อ่าน แวดวงวิชาการ
และสั งคมโดยรวม วารสารวิท ยาการจั ด การจึ งได้ ก าหนดจริยธรรมในการตีพิ ม พ์
เผยแพร่บทความตามบทบาทและหน้าที่ดังต่อไปนี้
บทบาทและหน้าที่ของผู้นิพนธ์
1. บทความของผู้นิพ นธ์ที่ส่งมาเพื่อ พิจารณาตีพิ มพ์ในวารสารวิทยาการ
จัดการนั้น ต้องไม่ได้รับการเผยแพร่ที่ใดมาก่อน หรื อไม่อยู่ในกระบวนการพิจารณา
ของวารสารวิชาการหรืองานประชุมวิชาการอื่นใดพร้อมกัน
2. หากผู้ นิ พ นธ์ มี ก ารน าผลงานของผู้ อื่ น มาใช้ ใ นบทความของตนเอง
ผู้นิพนธ์จะต้องทาการอ้างอิงในเนื้อหา รวมทั้งการจัดทารายการอ้างอิงท้ายบทความ
ให้เรียบร้อย
3. ผู้ นิ พ นธ์ จ ะต้ อ งเขี ยนบทความทางวิ ชาการให้ ถู ก ต้ อ งและเป็ น ไปตาม
รูปแบบที่กองบรรณาธิการกาหนดไว้ใน “คาแนะนาในการเตรียมบทความเพื่อตีพิมพ์
ในวารสารวิทยาการจัดการ”
4. ผู้ นิ พ นธ์ ที่ มี ร ายชื่ อ ปรากฏในบทความ จะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ มี ส่ ว นร่ ว มใน
บทความนั้นจริง
5. ผู้นิพนธ์ต้องรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการวิจัยและการศึกษานั้น
โดยไม่บิดเบือนข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ
6. ผู้ นิ พ นธ์ ต้ อ งระบุ แหล่ งทุ น ที่ ส นั บ สนุ น การวิ จั ยและระบุ ผ ลประโยชน์
ทับซ้อน (ถ้ามี)
บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการวารสาร
1. บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบบทความที่ส่งมา
เพื่ อ พิ จ ารณาตี พิ ม พ์ ในวารสารวิท ยาการจั ด การ โดยพิ จ ารณาเนื้ อ หาบทความที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสารที่เปิดรับ
2. บรรณาธิการพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญตรงกับ
สาขาวิชาของบทความนั้น ๆ เพื่อทาการประเมินคุณภาพบทความ โดยที่ผู้ทรงคุณวุฒิ
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์
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ต่อกัน

3. บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้นิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิให้ทราบ

4. บรรณาธิการต้องใช้เหตุผลทางวิชาการในการพิจารณาบทความ โดยไม่มี
อคติหรือเหตุผลส่วนตัวในการพิจารณาบทความของผู้นิพนธ์
5. บรรณาธิการต้องตีพิมพ์บทความที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
แล้ว และผู้นิพนธ์ได้ทาการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วเท่านั้น
6. บรรณาธิการต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์หรือผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ไม่ น าบทความหรือ วารสารไปใช้ ป ระโยชน์ ในเชิ งธุร กิ จ หรื อ น าไปเป็ น ผลงานทาง
วิชาการของตนเอง
7. บรรณาธิการต้องตรวจสอบคุณ ภาพบทความในกระบวนการประเมิน
และตรวจสอบคุณภาพบทความก่อนการตีพิมพ์ทุกครั้ง
8. บรรณาธิการต้องปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ ของวารสาร
อย่ า งเคร่ ง ครัด และรั ก ษามาตรฐานของวารสาร รวมถึ งการพั ฒ นาวารสารให้ มี
คุณภาพและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
บทบาทและหน้าที่ของผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
1. ผู้ทรงคุณวุฒิต้องรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งของ
บทความที่พิจารณาแก่บุคคลอื่น
2. ผู้ทรงคุณวุฒิควรประเมินบทความในสาขาวิชาที่ตนเองเชี่ยวชาญ และมี
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาบทความที่รับประเมินอย่างแท้จริง โดยมี การประเมิน/
วิจารณ์เนื้อหาบทความและให้ข้อคิดเห็นในเชิงวิชาการ
3. ผู้ทรงคุณวุฒิต้องคานึงถึงคุณภาพบทความเป็นหลัก ไม่มีอคติหรือเหตุผล
ส่วนตัวในการประเมินบทความ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์
4. หากผู้ท รงคุณ วุฒิ มีส่ วนเกี่ยวข้ องหรือมี ส่วนได้ส่ วนเสียกั บ บทความที่
กองบรรณาธิการส่งให้ประเมินนั้น ผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบ
ทันที
5. ผู้ท รงคุณ วุฒิ ต้อ งรัก ษาระยะเวลาในการประเมิ นบทความตามกรอบ
ระยะเวลาที่กองบรรณาธิการกาหนด
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ค่าธรรมเนียมในการส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์
ในวารสารวิทยาการจัดการ และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
อัตราค่าธรรมเนียม
- ค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงในวารสารวิทยาการ
จัดการ บทความละ 1,500 บาท (ชำระเมื่อบทควำมผ่ำนกำรพิจำรณำเบื้องต้นจำก
กองบรรณำธิกำร เพื่อทำกำรส่งไปยังผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำต่อไป)
- ค่า ธรรมเนี ย มกรณี ที่ บ ทความมี จ านวนหน้ าเกิ น กว่าที่ ก องบรรณาธิก าร
กาหนด คือ 25 หน้า โดยคิดจากจานวนหน้าที่เกิน หน้าละ 200 บาท ทั้งนี้ จานวน
หน้าทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 30 หน้า (ชำระเมื่อกองบรรณำธิกำรตรวจสอบบทควำมใน
ขั้นตอนสุดท้ำยเรียบร้อ ยแล้ว และส่งบทควำมฉบั บตี พิมพ์ ให้ผู้ เขียนทำกำรยืนยั น
ตีพิมพ์ลงในวำรสำรวิทยำกำรจัดกำร)
- ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิกวารสารวิทยาการจัดการ
ปีละ 200 บาท (2 ฉบับต่อปี)
- ค่าธรรมเนียมการขอซื้อตั วเล่มวารสารวิทยาการจัด การเพิ่ มเติม เล่มละ
180 บาท
หมายเหตุ: การชาระค่าธรรมเนียมในการส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์นั้น
ไม่ได้ถือว่าบทความจะได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารวิทยาการจัดการเสมอไป เพราะ
ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิและกองบรรณาธิการก่อน ซึ่งจะต้อง
ผ่ า นการพิ จ ารณาจากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งน้ อ ย 2 ท่ า น จึ งจะสามารถแจ้ งผลการ
พิจารณาไปยังผู้เขียนได้ว่าบทความผ่านการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ต่อไปหรือไม่ ทั้งนี้
กองบรรณาธิการจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมให้กับผู้เขียน ไม่ว่าบทความจะได้รับการ
ตีพิมพ์ลงในวารสารวิทยาการจัดการหรือไม่ก็ตาม
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ใบสมัคร/ต่ออายุสมาชิกวารสารวิทยาการจัดการ
ข้าพเจ้า ................................................................................................................
โทรศัพท์ ............................................ E-mail ………………….………………………….
ขอสมัคร/ต่ออายุสมาชิกวารสารวิทยาการจัดการ เป็นเวลา ............... ปี
ตั้งแต่ปีที่ ................ ฉบับที่ ................... ถึงปีที่ ................ ฉบับที่ ...................
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