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 บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาท่ี
เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ท่าน   ข้อความและบทความในวารสารวิทยาการจัดการเป็น
แนวคิดของผู้เขียน มิใช่เป็นความคิดเห็นของคณะผู้จัดท า และมิใช่ความรับผิดชอบของคณะ
วิทยาการจัดการ   กองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิ์การคัดลอกแต่ขอให้อ้างอิงแสดงที่มา 
 

 
 



บทบรรณาธิการ 

การจัดการเป็นศาสตร์ที่มีความส าคัญและสามารถน าไปประยุกต์ 
ใช้ได้ตั้งแต่ระดับบุคคล องค์กร ชุมชน ไปจนถึงระดับประเทศ บทความใน
วารสารวิทยาการจัดการจึงครอบคลุมไปด้วยเนื้อหาสาระทางด้านการบริหาร
จัดการทั้งภาครัฐและเอกชน โดยวารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 
เดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 ฉบับนี้  กองบรรณาธิการได้คัดสรร  
6 บทความวิจัย และ 1 บทความวิชาการที่น่าสนใจมาตีพิมพ์เผยแพร่ โดย
บทความวิจัยเรื่องแรกเป็นบทความทางด้านการสอบบัญชี ซึ่งเป็นการศึกษา
คุณค่าด้านการสื่อสารของเรื่องส าคัญในการตรวจสอบของบริษัทในกลุ่ม
อุตสาหกรรมการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วน
บทความท่ีสองและสามเป็นบทความทางด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยบทความ 
ที่สองเป็นการศึกษาการพัฒนาแบบจ าลองค่าตอบแทนจูงใจส าหรับอาจารย์ 
เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย  และ
บทความที่สามเป็นการศึกษาความเป็นส่วนหนึ่งในงาน ความผูกพันในงาน 
และความตั้งใจลาออกของบุคลากรด้านไอที ส าหรับบทความที่สี่ถึงบทความ 
ที่หกนั้นเป็นบทความทางด้านการจัดการ โดยบทความที่สี่และห้าผู้เขียนได้
ท าการศึกษาอิทธิพลของการมีส่วนร่วมในธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งบทความที่สี่เป็น
การศึกษาการเพิ่มการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน 
โซ่คุณค่าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก และบทความท่ีห้าเป็นการศึกษา
แบบจ าลองสมการโครงสร้างของอิทธิพลการมีส่วนร่วมของโรงแรมในการ
พัฒนาชุมชน ส่วนบทความที่หกนั้นผู้เขียนได้ท าการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรของสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย 
และสุดท้ายซึ่งเป็นบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนวรรณกรรม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับโปรแกรมบนมือถือ 

วารสารวิทยาการจัดการตระหนักถึงหน้าที่อันส าคัญในการคัดสรร
บทความที่มีคุณภาพ และมีประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการ
เพื่อน ามาเผยแพร่ โดยได้รับการสนับสนุนด้วยดีเสมอมา  จากทั้งผู้ เขียน



บทความ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ช่วยกลั่นกรองบทความ และผู้อ่าน กองบรรณาธิการ
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คุณค่าด้านการสื่อสารของเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบของบริษัท

ในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ขจร นันทธนาคาร, นฤนาถ ศราภัยวานิช,

อมลยา โกไศยกานนท์ และวนิสรา สุวรรณมงคล

ผู้สอบบัญชีที่ไม่มีวรรคเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ ซึ่งแปลความได้ว่ารายงาน
แบบใหม่มีคุณค่าในการสื่อสารมากกว่า ในขณะเดียวกันยังพบว่า การเขียนหน้า
รายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่ที่มีวรรคเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ (KAM) มีโทน
ของเนื้อหาเป็นลักษณะเชิงลบเพิ่มมากกว่าหน้ารายงานผู้สอบบัญชีเก่าซึ่งไม่มี
วรรคเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ (KAM) เนื่องจาก KAM จะมีการรายงานถึง
ความเสี่ยงที่ส าคัญของกิจการ จึงส่งผลให้ลักษณะค าส่วนใหญ่ที่ใช้ในรายงานมี
ลักษณะเป็นเชิงลบมากขึ้น จากผลการศึกษาซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดคุณค่าด้าน
การสื่อสารจึงสามารถอนุมานได้ว่า รายงานผู้สอบบัญชีที่มีการสื่อสารเพิ่มเติม
เกี่ยวกับวรรคเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ (KAM) ส่งผลให้การสื่อสารของ
รายงานผู้สอบบัญชีมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีหน้าที่
ก ากับดูแลเพื่อจะได้สามารถน าข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้มีการ
เพิ่มวรรคเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ (KAM) เพื่อเพิ่มคุณค่าของการสื่อสารใน
หน้ารายงานผู้สอบบัญชี 
 
ค าส าคัญ: คุณค่าด้านการสื่อสาร เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 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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บทน า 
 จากอดีตที่ผ่านมาพบว่า รายงานของผู้สอบบัญชีได้มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ใช้รายงานทางการเงินได้รับประโยชน์ที่ตรงกับความต้องการ 
รวมถึงเพื่อเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นต่องานการตรวจสอบและรายงานทางการ
เงิน คณะกรรมการมาตรฐานการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นระหว่าง
ประเทศ (International Auditing and Assurance Standards Board: IAASB) 
จึงได้จัดให้มีการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ 
( International Standard on Auditing: ISA) ขึ้น ซ่ึงหนึ่งในหัวข้อที่มีการ
ปรับปรุง คือ การให้ผู้สอบบัญชีรายงานเก่ียวกับ “เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ” 
(Key Audit Matters: KAM) ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีด้วย เพื่อเป็นการเพิม่
การสื่อสารข้อมูลเก่ียวกับเรื่องส าคัญในการตรวจสอบในรายงานผู้สอบบัญชี
เพื่อให้ตรงกับความต้องการและเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่เก่ียวข้อง  
 ส าหรับประเทศไทย ทางสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ได้
ก าหนดให้ใช้รายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ที่เพิ่มเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 
(KAM) ส าหรับรายงานทางการเงินที่มีรอบระยะเวลาสิ้นสุดในหรือหลังวันที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป (Federation of Accounting Professions, 
2015a) ทั้งนี้ รายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่นี้จะท าให้ผู้สอบบัญชีต้องเพิ่ม
ความใส่ใจในเรื่องที่ต้องการสื่อสารในรายงานของผู้สอบบัญชีมากขึ้น ซ่ึงจะ
ส่งผลท าให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้ความรู้ความสามารถอย่างมากในการเลือกเรื่องที่
เห็นว่ามีความส าคัญในการตรวจสอบรายงานทางการเงินปีปัจจุบันและน าเสนอ
ในรายงานของผู้สอบบัญชี (KPMG, 2016; Tangruenrat, 2015b) ดังนั้น การ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในรายงานผู้สอบบัญชีรปูแบบใหม่ซ่ึงมีการเพิ่มวรรค “เรื่อง
ส าคัญในการตรวจสอบ” จึงน่าจะส่งผลถึงคุณค่าด้านการสื่อสาร เนื่องจากใน
รายงานผู้สอบบัญชีมีการสื่อสารข้อมูลส่วนเพิ่มที่เป็นประโยชน์ที่ผู้สอบบัญชี
ตรวจพบให้กับผู้ใช้รายงานทางการเงินมากขึ้น (Smith, 2016)   
 จากการศึกษาในอดีตพบว่ามีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณค่าด้าน
การสื่อสารของรายงานผู้สอบบัญชี เช่น ขนาดของกิจการ ราคาตลาดต่อมูลค่า
ตามบัญชี อายุของกิจการ ความผันผวนของก าไร และผู้สอบบัญชี เป็นต้น 
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(Henry, 2008; Li, 2008; Smith, 2016) ทั้งนี้ งานวิจัยส่วนใหญ่ท าการศึกษา
และเก็บรวบรวมตัวอย่างมาจากประเทศที่พัฒนาแล้ว ส าหรับประเทศไทยนั้น
พบว่าการศึกษาเก่ียวกับ KAM ยังมีอยู่อย่างจ ากัด เนื่องจากยังอยู่ในช่วงเริ่มแรก
ของการถือปฏิบัติ อีกทั้งยังไม่มีงานวิจัยใดที่ท าการศึกษาเก่ียวกับคุณค่าด้านการ
สื่อสารของ KAM โดยตรง ดังนั้นจึงไม่สามารถน าผลการศึกษาจากงานวิจัยใน
อดีตซ่ึงมาจากกลุ่มตัวอย่างในประเทศที่พัฒนาแล้วมาอนุมานใช้กับประเทศไทย
ซ่ึงมีบริบทต่างกันได้ 

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องคุณค่าด้านการสื่อสารกับเรื่อง
ส าคัญในการตรวจสอบของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงินที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากกลุ่มอุตสาหกรรมการเงินถือว่ามี
ความส าคัญและส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเป็นอย่าง
มาก อีกทั้งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงเป็นอันดับสองรอง
จากกลุ่มทรัพยากรเมื่อเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมรวมทั้งหมดในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

ผลจากการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้รายงานทางการเงิน 
และหน่วยงานที่เ ก่ียวข้อง เช่น สภาวิชาชีพบัญชีฯ ในการน าข้อมูลไปใช้
ประกอบการตัดสินใจเพื่อเป็นแนวทางส าหรับการก าหนดรูปแบบของรายงาน
ผู้สอบบัญชีต่อไป   
 
วัตถุประสงค์งานวิจัย 
 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าด้านการสื่อสารกับเรื่องส าคัญ 
ในการตรวจสอบของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงินที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

1.  รายงานผู้สอบบัญชี 
 รายงานของผู้สอบบัญชีถือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการติดต่อสื่อสารที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนและเป็นทางการเก่ียวกับข้อสรุปจากการปฏิบัติงาน
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ของผู้สอบบัญชีไปยังผู้มีส่วนได้เสีย ซ่ึงหมายรวมถึงผู้ถือหุ้น ผู้บริหารพนักงาน
ของกิจการ เจ้าหนี้ ผู้ลงทุน หน่วยงานราชการ และบุคคลทั่วไป (Tangruenrat, 
2015c)  
 ส าหรับประเทศไทยในปัจจุบันผู้สอบบัญชีได้ยึดแนวทางการออก
รายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 เรื่องรายงานของ
ผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน ซ่ึงได้ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีเป็นผู้ตรวจสอบและ
รายงานความถูกต้องของรายงานทางการเงิน (Federation of Accounting 
Professions, 2015b) 
 ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2559 มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 700 ได้มีการ
ปรับปรุงใหม่เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นต่องานการตรวจสอบและงบการเงิน รวมถึง
ความโปร่งใสให้สูงขึ้น นอกจากนี้ยังเชื่อว่ามาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม่จะส่งผล
ให้รายงานของผู้สอบบัญชีมีการสื่อสารข้อมูลที่มีคุณค่าเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงการ
เปลี่ยนแปลงรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้ใช้
รายงานทางการเงิน นักลงทุน รวมถึงผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล โดยมาตรฐาน
ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ส าหรับการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทอ่ืนที่จะน าไปปฏิบัติใช้ด้วยความ
สมัครใจ ส าหรับการตรวจสอบงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาสิ้นสุดในหรือหลัง
วันที่ 31 ธันวาคม 2559   

 งานวิจัยของ Tangruenrat (2015a) วิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงใน
แต่ละองค์ประกอบของรายงานผู้สอบบัญชี พบว่า นอกเหนือจากการระบุเนือ้หา
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีและวิธีการสอบบัญชีให้ละเอียดขึ้นแล้ว รายงาน
ของผู้สอบบัญชีแบบใหม่มีส่วนเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญเพียงเรื่องของการให้ผู้สอบ
บัญชีเขียนรายงานเพิ่มเติมภายใต้หัวข้อ “เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ” (KAM) 
เท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากการเขียนหัวข้อดังกล่าวเป็นเรื่องใหม่และไม่มี
รูปแบบท่ีแน่นอน ผู้ใช้งบการเงินจึงอาจจะได้เห็นการเขียนรายงานในเรื่อง
ดังกล่าวท่ีมีความหลากหลาย ดังนั้น แม้ว่าจะมีการปรับปรุงรายงานของผู้สอบ
บัญชีเป็นรูปแบบใหม่แต่กระบวนการในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชียังคง
เหมือนเดิม มีเพียงการเพิ่มเติมในส่วนของการเขียนรายงานของผู้สอบบัญชี 
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ให้ชัดเจนขึ้นเท่านั้น โดยมีการเพิ่มเติมเก่ียวกับการส่ือสารในเรื่องส าคัญในการ
ตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือเพิ่มวรรคเรือ่งส าคัญในการ
สอบบัญชี (KAM)  

2.  เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 
 มาตรฐานการสอบบัญชี 701 การสื่อสารเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณค่าของการสื่อสารในรายงานของผู้สอบบัญชี ช่วย
ผู้ใช้งบการเงินในการท าความเข้าใจกิจการและเรื่องที่เก่ียวข้องกับดุลยพินิจที่
ส าคัญของผู้สอบบัญชี (Federation of Accounting Professions, 2015b) 
 เรื่องส าคัญในการตรวจสอบถือเป็นเรื่องส าคัญที่สุดที่ผู้สอบบัญชี
ต้องการสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล และเห็นว่าเป็นเรื่องที่ควรน าเสนอ
ในรายงานของผู้สอบบัญชี ซ่ึงได้แก่ (1) เรื่องที่มีความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญหรือ
เก่ียวกับดุลยพินิจที่ส าคัญของผู้สอบบัญชี (2) เรื่องหรือประเด็นปัญหาที่ส าคัญ 
ที่ผู้สอบบัญชีพบในระหว่างการสอบบัญชี รวมถึงการได้รับหลักฐานที่เหมาะสม
อย่างเพียงพอ และ (3) สถานการณ์ที่ท าให้ผู้สอบบัญชีต้องมีการเปลี่ยนแปลง 
ท่ีส าคัญเก่ียวกับแผนกลยุทธ์การสอบบัญชี รวมถึงผลที่ เ กิดจากการระบุ
จุดบกพร่องที่ส าคัญในระบบควบคุมภายใน ซ่ึงผู้สอบบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจใน
การเลือกว่าเรื่องใดเป็นเรื่องส าคัญที่ควรน าเสนอในรายงานของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ 
การน าเสนอ KAM จะบังคับใช้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น  

3.  คุณค่าด้านการสื่อสาร 
 ในบริบทของการรายงานเรื่องส าคัญในรายงานของผู้สอบบัญชี  
“คุณค่าในการสื่อสาร” หมายถึง ประโยชน์ในการสื่อสารเรื่องส าคัญในการ
ตรวจสอบท่ีผู้สอบบัญชีได้มีการถ่ายทอดและส่ือสารตามดุลยพินิจผ่ านหน้า
รายงานผู้สอบบัญชีไปยังผู้ใช้รายงานทางการเงิน ซ่ึงได้แก่ หน่วยงานก ากับดูแล 
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้บริหารและพนักงานในองค์กร เจ้าหนี้  หน่วยงานราชการ
และบุคคลทั่วไป 
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4.  วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษาคุณค่าด้านการสื่อสาร พบว่า การศึกษาส่วนใหญ่พบว่ามา
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในต่างประเทศ ซ่ึงมีทั้งการวัดคุณค่าด้านการสื่อสาร 
โดยใช้ความสามารถในการอ่าน และการพิจารณาจากลักษณะเนื้อหาของสารที่
ต้องการสื่อ ในส่วนของการศึกษาที่เก่ียวกับความสามารถในการอ่านพบว่า Li 
(2008) ได้ท าการศึกษาโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวน 55,719 ข้อมูล จากตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาในระหว่างปี ค.ศ. 1994 - 2004 เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการอ่านของรายงานประจ าปี ก าไร และ
เสถียรภาพของก าไรของบริษัท ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่ารายงาน
ประจ าปีของกิจการที่มีก าไรต่ าจะอ่านได้ยากกว่ารายงานประจ าปีของกิจการที่มี
ก าไรสูง และรายงานประจ าปีที่อ่านง่ายจะส่งผลให้กิจการมีเสถียรภาพของก าไร 
ซ่ึงสามารถแปลความได้ว่า หากสารที่ผู้ส่งสารต้องการส่งสามารถอ่านได้ง่าย  
จะส่งผลให้ผู้รับสารนั้นมีความเข้าใจในสารที่ผู้ส่งสารต้ังใจส่งออกไป ซ่ึงจะส่งผล
ต่อคุณค่าในการสื่อสาร และท าให้ผู้รับสารได้รับประโยชน์จากการใช้สารนั้น  
 ส าหรับการศึกษาที่สนับสนุนแนวคิดการวัดคุณค่าในการสื่อสาร 
โดยพิจารณาจากเนื้อหาของสาร ซ่ึงอาจมีทั้งลักษณะเชิงบวก เชิงลบ หรือเป็น
กลางข้ึนอยู่กับลักษณะของค าที่ใช้นั้น สามารถอ้างอิงได้จากการศึกษาของ 
Henry (2008) ซ่ึงศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของเนื้อหาของการ
ประกาศก าไรกับการตอบสนองของนักลงทุนในกิจการโทรคมนาคมในระหว่าง
ช่วงปี ค.ศ. 1998 - 2002 และผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าลักษณะของเนื้อหา
ในการประกาศก าไรมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนเกินปกติ 
 ทั้งนี้ พบว่า Smith (2016) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับคุณค่าของการสื่อสาร
โดยพิจารณาเชื่อมโยงระหว่างการวัดคุณค่าด้านการสื่อสารจากความสามารถใน
การอ่าน และการวัดคุณค่าด้านการสื่อสารจากลักษณะของเนื้อหาเข้าใน
การศึกษา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในสหราชอาณาจักร ซ่ึงใน
การศึกษาของ Smith (2016) จะแยกพิจารณาคุณค่าในการสื่อสารเป็น 2 ส่วน 
ซ่ึงได้แก่ ความสามารถในการอ่าน (Readability) หมายถึง การที่ผู้ใช้รายงาน
ทางการเงิน (ผู้รับข้อมูล) มีความเข้าใจเนื้อหาในรายงานของผู้สอบบัญชีที่มี
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วรรคเรื่องส าคัญในการตรวจสอบตรงกับสิ่งที่ผู้สอบบัญชี (ผู้ส่งสาร) ต้องการ
สื่อสาร ในส่วนของโทนของเนื้อหา (Tone) หมายถึง ลักษณะอารมณ์หรือ
ความรู้สึก (Feeling) ของเนื้อหาในรายงานของผู้สอบบัญชีที่สื่อสารในวรรคเรือ่ง
ส าคัญในการตรวจสอบ ผลการศึกษาพบว่า รายงานผู้สอบบัญชีแบบมีวรรค 
KAM อ่านง่ายกว่าและมีเนื้อหาซ่ึงรายงานเป็นลักษณะเชิงลบมากกว่าหน้า
รายงานผู้สอบบัญชีที่ไม่มีวรรค KAM ซ่ึงสอดคล้องกับผลของการศึกษาจาก 
Datejarutsri, Sampet, and Kosaiyakanont (2019) ซ่ึงท าการศึกษาเก่ียวกับ
คุณค่าด้านการสื่อสารของ KAM โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากบริษัทในกลุ่ม
อุตสาหกรรมทรัพยากรและกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2560 รวมจ านวนทั้งสิ้น 
239 ข้อมูล ซ่ึงผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่ารายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่
ภายใต้มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 และรหัส 701 ท่ีมีการน าเสนอในเรื่อง 
KAM สามารถอ่านได้ง่ายกว่า และมีลักษณะเนื้อหาในเชิงลบมากกว่ารายงาน
ของผู้สอบบัญชีแบบที่ไม่มีการน าเสนอเรื่อง KAM  
   
กรอบแนวคิดและการพัฒนาสมมติฐาน 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง
พบว่ารายงานของผู้สอบบัญชีถือเป็นเครื่องมือส าคัญที่ผู้สอบบัญชีใช้ในการ
สื่อสารกับผู้ใช้รายงานทางการเงิน ยิ่งไปกว่านั้น The International Auditing 
and Assurance Standards Board: IAASB ยังเชื่อว่าร่างรายงานของผู้สอบ
บัญชีรูปแบบใหม่น่าจะมีส่วนช่วยท าให้ผู้ใช้รายงานของผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูล 
ที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจมากขึ้น เนื่องจากผู้สอบบัญชีต้องมีการใช้ 
ดุลยพินิจอย่างเต็มที่เพื่อคัดสรรหัวข้อส าคัญในการน าเสนอเรื่องส าคัญจากสอบ
บัญชี เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลมีความโปร่งใส ทันเวลา และเป็นการให้สัญญาณ
เตือนภัยกับผู้ใช้รายงานทางการเงินเพื่อให้ผู้ใช้รายงานทางการเงินสามารถ
รับมือกับวิกฤตการณ์ทางการ เ งินได้อย่างทันเวลา  (Pornupatham & 
Vichitsarawong, 2014) ดังนั้น การสื่อสารเรื่องส าคัญในการตรวจสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชีจึงถือว่าเป็นเรื่องที่มีความส าคัญซ่ึงน่าจะสามารถเพิ่มคุณค่า 
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ในการสื่อสารรายงานของผู้สอบบัญชีได้ จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี 
เอกสารและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง จึงก าหนดสมมติของงานวิจัย ดังนี้ 

 H:  รายงานผู้สอบบัญชีที่มี วรรคเรื่องส าคัญในการตรวจสอบมี
ความสัมพันธ์กับคุณค่าด้านการสื่อสาร 

 เพื่อให้สอดคล้องกับงานวิ จัยของ  Smith (2016) งานวิจัยครั้งนี้
พิจารณาวัดคุณค่าของการส่ือสารผ่านตัวแปร 2 ตัว ได้แก่  การวิเคราะห์
ความสามารถในการอ่าน (Readability) และโทนของเนื้อหา (Tone) จาก
การศึกษาพบว่า รายงานผู้สอบแบบใหม่ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ISA 700 
สามารถสื่อสารได้ในลักษณะที่สามารถเข้าถึงได้ และมีความหมายต่อผู้ใช้งบ
การเงิน ดังนั้น จะเห็นได้ว่ารายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ที่มีวรรคเรื่องส าคญั
ในการตรวจสอบ (KAM) สามารถอ่านได้ง่ายกว่ารายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบ
เก่าที่ไม่มีวรรคเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ ทั้งนี้เนื่องมาจากรายงานผู้สอบบัญชี
แบบใหม่มีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มคุณค่าของการสื่อสารในรายงานผู้สอบบัญชี 
เพื่อให้ผู้ใช้รายงานทางการเงินมีความเข้าใจเก่ียวกับกิจการ และเรื่องที่เก่ียวข้อง
กับดุลพินิจที่ส าคัญของผู้สอบบัญชี จึงมีการใช้ค าที่มีความซับซ้อนและจ านวนค า
ในประโยคน้อยลง เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินเกิดความเข้าใจในข้อมูลที่สื่อสารได้ตรง
กับเจตนาของผู้สอบบัญชีได้ดีขึ้น จากแนวคิดข้างต้นจึงพัฒนาเป็นสมมติฐานข้อ
ที่ 1 ของงานวิจัยครั้งนี้  

 H1: รายงานผู้สอบบัญชีที่มีวรรคเรื่องส าคัญในการตรวจสอบอ่านง่าย
กว่ารายงานของผู้สอบบัญชีที่ไม่มีวรรคเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 

 นอกจากนี้ Smith (2016) ยังพบว่า รายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่ที่มี
วรรคเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ (KAM) มีการใช้ค าในลักษณะเชิงลบมากกว่า
รายงานผู้สอบบัญชีแบบเก่าที่ไม่มีวรรคเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ (KAM) ทั้งนี้
เนื่องจากเนื้อหาในวรรคเรื่องส าคัญในการตรวจสอบเป็นเรื่องที่ผู้สอบบัญชีเห็น
ว่าเป็นเรื่องที่มีนัยส าคัญที่สุด และมีความเส่ียงสูงในการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
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ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ดังนั้น หากรายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่ที่มีวรรค 
เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ (KAM) จะมีคุณค่าด้านการสื่อสารจะต้องสามารถ
ถ่ายทอดเรื่องดังกล่าวได้ตรงกับเจตนาของวรรคนี้ จึงท าให้ค าที่ใช้ส่วนใหญ่เป็น
ค าที่มีลักษณะในเชิงลบมากกว่าเชิงบวก ดังนั้นจึงพัฒนาเป็นสมมติฐานข้อที่ 2 
ของงานวิจัยครั้งนี้  

  H2: รายงานผู้สอบบัญชีที่มีวรรคเรื่องส าคัญในการตรวจสอบมี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับโทนของเนื้อหา 

กรอบแนวคิดของงานวิจัยสามารถแสดงได้ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย  
  
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

1.  ขอบเขตประชากร  
 เนื่องจากในปี พ.ศ. 2559 เป็นปีที่ผู้สอบบัญชีต้องเพิ่มความใส่ใจใน
เรื่องที่ต้องการสื่อสารในรายงานของผู้สอบบัญชี ดังนั้น เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างคุณค่าด้านการสื่อสารกับหน้ารายงานผู้สอบบัญชีที่เพิ่มวรรค KAM และ

ตัวแปรอิสระ 
รูปแบบรายงานของผู้สอบบัญชี 

ตัวแปรควบคุม 
1. ขนาดของกิจการ  
2. ราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี  
3. อายุของกิจการ  
4. ความผันผวนของก าไร 
5. กลุ่มธุรกิจ  
6. การรวมธุรกิจของกิจการ  
7. การเพิ่มทุนของกิจการ  
8. ผู้สอบบัญชีของกิจการ  
9. ผู้สอบบัญชีของกิจการและกลุ่มกิจการ  
 
 
 

ตัวแปรตาม 
คุณค่าด้านการสื่อสาร  

(Communication Value)  
 

 
H1 ความสามารถในการอ่าน 

H2 โทนของเนื้อหา 
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หน้ารายงานผู้สอบบัญชีที่ไม่มีวรรค KAM ในการศึกษาครั้งนี้จึงเก็บรวบรวม
ข้อมูลของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2560  
 ดังนั้น ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม
การเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจ านวน  58 บริษัท  
ซ่ึงประกอบด้วย ธนาคารจ านวน 11 ราย เงินทุนและหลักทรัพย์จ านวน 31 ราย 
ประกันภัยและประกันชีวิตจ านวน 16 ราย ส าหรับระยะเวลา 3 ปี ระหว่างปี 
พ.ศ. 2558 - 2560 รวมข้อมูลประชากรที่ใช้ในการวิเคราะห์ทั้งสิ้นจ านวน 174 
ข้อมูล (The Stock Exchange of Thailand, 2017)  
 

ตารางที่ 1 
จ านวนประชากรที่ใช้ในการศึกษา 

 ปี พ.ศ. 
2558 

ปี พ.ศ. 
2559 

ปี พ.ศ. 
2560 รวม 

ธนาคาร 11 11 11 33 
เงินทุนและหลักทรัพย์ 31 31 31 93 
ประกันภัยและประกันชีวิต 16 16 16 48 

รวม 58 58 58 174 
หน่วย : จ านวนบริษัท 

 
2.  วิธีการศกึษา  

 การศึกษานี้ เ ก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานทางการเงินและหน้า 
รายงานผู้สอบบัญชีฉบับภาษาอังกฤษที่มีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจ านวน 174 ชุดข้อมูล  
 

3.  แบบจ าลองที่ใช้ในการวิจัย  
การวิจัยในครั้งนี้ใช้แบบจ าลองในการศกึษาที่พัฒนามาจากงานวิจัยของ 

Smith (2016) ซ่ึงได้ท าการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยมากขึ้น 
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โดยการปรับตัวแปรที่เก่ียวข้องกับรายการพิเศษออกเนื่องจากประเทศไทยได้มี
การยกเลิกการแสดงรายการพิเศษในรายงานทางการเงิน และมีการตัดตัวแปร 
ที่เ กี่ยวข้องกับประเภทของอุตสาหกรรมออก เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้เปน็
การศึกษาเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมการเงินเพียงอุตสาหกรรมเดียว จากที่กล่าว
มาข้างต้น แบบจ าลองที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 

Communication Value =  
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  ทั้งนี้ คณุค่าด้านการสื่อสาร (Communication Value) สามารถวัดได้
จาก 2 ตัวแปร คือ ความสามารถในการอ่าน (Readability) และโทนของเนื้อหา 
(Tone) ดังนี ้

       Readability = 













it

ititit

ititit

ititit

OPCOMBINED
BIGNSEOACQUISTION

NBSEGVOLEARNAGE
MBSIZENEWOPINION

_

_

10

987

654

3210

….(H1) 

   Tone  = 
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โดยที่ตัวแปรในแบบจ าลองและการวัดค่าตัวแปรสามารถสรุปได้ ดังนี ้  
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ตารางที่ 2 
ตัวแปรและการวัดค่าตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

ตัวแปร การวัดค่า 
ตัวแปรตาม: คุณค่าด้านการสื่อสาร ซึ่งพิจารณาจาก  

Readability ความสามารถในการอ่านวัดโดยใช้ Fog Index เป็นดัชนีท่ีใช้ส าหรับ
การทดสอบความสามารถในการอ่าน ซึ่งสามารถค านวณได้จาก: 
Fog Index = (จ านวนค าเฉลี่ยต่อประโยค + ร้อยละของค าท่ีซับซ้อน) x 0.4 

การอ่านค่าดัชนี Fog Index สามารถแปลความได้โดยถ้าการวัดค่าออก
มาแล้วมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 12 หมายความว่าข้อความน้ัน  
มีความยากต่อการอ่าน แต่หากค่าท่ีได้ออกมามีค่าน้อยกว่า 12 
หมายความว่าข้อความน้ันมีความง่ายต่อการอ่าน (Li, 2008) 

Tone โทนของ เ น้ือหา วัด โดยแ บ่งตาม Bill McDonald’ s Word List 
(Dictionary)  ซึ่ ง แ บ่งตามลักษณะของค า เ ป็นลักษณะเชิ งบวก 
(Positive) ลักษณะเชิงลบ (Negative) ซึ่งสามารถค านวณได้จาก: 

Tone = (Positive – Negative) / (Positive + Negative) 

ตัวแปรอิสระ 
NEWOPINION รูปแบบรายงานของผู้สอบบัญชี โดยก าหนดให้: 1 = หน้ารายงานผู้สอบ

บัญชีแบบใหม่มีวรรค KAM, และ 0 = หน้ารายงานผู้สอบบัญชีแบบเก่า
ไม่มีวรรค KAM 

ตัวแปรควบคุม (เครื่องหมายคาดการณ์ต่อคุณค่าในการสื่อสาร) 
SIZE ขนาดของกิจการวัดจากลอการิทึมของ สินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นปี 

(-) จากการศึกษาของ Smith (2016) และ Li (2008) 
MB ราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีสามารถวัดจากมูลค่าตลาด ณ วันสิ้นปี

หารด้วยมูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้นปี                                          
(-) จากการศึกษาของ Smith (2016)  

AGE อายุของกิจการวัดโดยนับจ านวนปีตั้งแต่ปีท่ีเสนอขายหุ้นครั้งแรกใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศจนถึงปีท่ีเก็บข้อมูล  
(+) จากการศึกษาของ Li (2008) 
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ตารางที่ 2  
ตัวแปรและการวัดค่าตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย (ต่อ) 

ตัวแปร การวัดค่า 
EARN_VOL ความผันผวนของก าไรวัดจากค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของก าไรส าหรับ

รอบระยะเวลาบัญชี 5 ปีย้อนหลัง  
(-) จากการศึกษาของ Smith (2016) และ Li (2008) 

NBSEG กลุ่มธุรกิจวัดจากลอการิทึมของจ านวนกลุ่มธุรกิจ  
(-) จากการศึกษาของ Smith (2016)  

ACQUISITION การรวมธุรกิจ ก าหนดให้ 1 = มีค่าใช้จ่ายในการรวมธุรกิจ, 0 = อื่นๆ  
(-) จากการศึกษาของ Smith (2016)  

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

BIGN ผู้สอบบัญชีของกิจการ ก าหนดให้ 1 = ผู้สอบบัญชีของกิจการมาจาก
ส านักงานบัญชี BIG 4 , 0 = อื่นๆ   
(-) จากการศึกษาของ Smith (2016) 

COMBINED_OP   ผู้สอบบัญชีของกิจการและกลุ่มกิจการสามารถ ก าหนดให้ 1= ผู้สอบ
บัญชีของกิจการและกลุ่มกิจการเป็นส านักงานเดียวกัน, 0 = อื่นๆ   
(-) จากการศึกษาของ Smith (2016) 

 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาเรื่องคุณค่าด้านการสื่อสารของเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ
ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จากข้อมูล 174 ข้อมูล ได้น ามาประมวลผลและวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชงิพรรณนา 
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตาม
แบบจ าลองที่ใช้ในการวิจัย  

1.  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
 ค่าสถิติที่ใช้ในการศึกษาในส่วนนี้ประกอบด้วย ค่าต่ าสุด (Minimum) 
ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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(Standard Deviation) โดยค่าสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3 
ข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

 READABILITY TONE SIZE MB AGE EARN_VOL NBSEG 

ปี พ.ศ. 
2558 

N=174 

Min 19.39 -1.00 5.90 0.42 1.00 13.01 0.00 
Max 53.74 1.00 9.45 11.15 41.00 8,282.65 1.81 
Mean 36.43 -0.42 7.23 1.80 20.12 860.53 0.89 
S.D. 6.57 0.55 0.99 1.84 11.58 1,770.39 0.47 

ปี พ.ศ. 
2559 

N=174 

Min 18.43 -1.00 5.91 0.49 2.00 11.53 0.00 
Max 27.48 -0.04 9.47 11.08 42.00 4,857.73 1.83 
Mean 22.79 -0.83 7.27 1.88 21.12 685.08 0.91 
S.D. 2.09 0.19 0.98 1.89 11.58 1,154.92 0.47 

ปี พ.ศ. 
2560 

N=174 

Min 18.02 -1.00 5.91 0.50 3.00 12.18 0.00 
Max 27.33 -0.30 9.49 9.97 43.00 4,777.92 1.76 
Mean 22.53 -0.86 7.31 2.05 22.12 652.88 0.90 
S.D. 2.04 0.18 0.98 1.84 11.58 1,142.86 0.43 

  
ผลการศึกษาในตารางที่ 3 แสดงข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปรที่ใช้ 

ในการวิจัย แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยของ Fog Index ในรายงานผู้สอบบัญชีปี 
พ.ศ. 2558 - 2560 มีแนวโน้มลดลง (36.43 22.79 และ 22.53 ตามล าดับ) 
เนื่องจากการแปลความหมายของค่า Fog Index นั้น ถ้าค่า Fog Index มี
คะแนนสูงจะแปลความได้ว่าสารนั้นอ่านยาก ดังนั้น จากผลการศึกษาเบื้องต้นนี้
จึงแปลความได้ว่า หน้ารายงานของผู้สอบบัญชีสามารถอ่านได้ง่ายขึ้นตามล าดับ 
และขณะเดียวกันเนื้อหาในรายงานผู้สอบบัญชีมีลักษณะของเนื้อหาเชิงลบมาก
ขึ้น (-0.42 -0.83 และ -0.86 ตามล าดับ) ส่วนค่าเฉลี่ยของตัวแปรขนาดกิจการมี
ค่าสูงสุดในปี พ.ศ. 2560 เท่ากับ 7.31 ซ่ึงคิดเป็นมูลค่าของสินทรัพย์ 281,839 
ล้านบาท และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.98 ส าหรับมูลค่าตลาดของกิจการ
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มีค่าเฉลี่ยอยูท่ี่ 2.05 ส่วนอายุเฉลี่ยของกิจการอยูใ่นช่วง 20 - 22 ปี ความผันผวน
ของก าไรสูงสุดในปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 860.53 ล้านบาท ในขณะที่
ค่าเฉลี่ยตัวแปรกลุ่มธุรกิจอยู่ระหว่าง 0.89 - 0.91 หรือระหว่าง 10 - 13 บริษัท 

ค่าเฉลี่ยจากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า กิจการส่วนใหญ่ไม่มีการรวม
ธุรกิจ ผู้สอบบัญชีส่วนใหญ่มาจากส านักงานบัญชี Big 4 และผู้สอบบัญชีของ
บริษัทและกลุ่มกิจการส่วนใหญ่มาจากส านักงานเดียวกัน  

 
ตารางที่ 4 
ข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปรเชิงหุ่นที่ใช้ในการศึกษา 

ปี พ.ศ. ตัวบ่งชี้ 

NE
WO

PIN
IO

N 

SE
O 

BIG
N 

CO
MB

INE
D_

OP
 

AC
QU

ISI
TIO

N 
2558 

N=174 

0 58 
(100.00) 

36 
(62.10) 

11 
(19.00) 

23 
(39.70) 

55 
(94.80) 

1 0 
(0) 

22 
(37.90) 

47 
(81.00) 

35 
(60.30) 

3 
(5.20) 

2559 
N=174 

0 0 
(0) 

47 
(81.00) 

9 
(15.50) 

23 
(39.70) 

56 
(96.60) 

1 58 
(100.00) 

11 
(19.00) 

49 
(84.50) 

35 
(60.30) 

2 
(3.40) 

2560 
N=174 

0 0 
(0) 

45 
(77.60) 

8 
(13.80) 

24 
(41.40) 

54 
(93.10) 

1 58 
(100.00) 

13 
(22.40) 

50 
(86.20) 

34 
(58.60) 

4 
(6.90) 

หมายเหต ุ : บรรทัดบน (ตัวหนา) แสดงจ านวน, บรรทัดล่าง (ตัวเอียง) แสดงร้อยละ  
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2.  การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
 จากตารางที่ 5 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันระหว่าง 

ตัวแปรตามและตัวแปรควบคุม พบว่า ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่  0.01 
ความสามารถในการอ่านข้อความมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับลักษณะ
ของเนื้อหาโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.409  

 
 

ตารางที่ 5 
ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

 

RE
AD

AB
ILI

TY
 

TO
NE

 

SIZ
E 

MB
 

AG
E 

EA
RN

_V
OL

 

TONE  0.409**      
SIZE -0.044 -0.020     
MB -0.040  0.086 -0.027    
AGE -0.135 -0.034  0.408** -0.383**   
EARN_VOL  0.018  0.048  0.775** -0.073 0.454**  
NBSEG  0.053 -0.058  0.448**  0.131 0.188* 0.309** 

หมายเหต:ุ ** คือ มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ * คือ มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

นอกจากนี้ยังพบว่า อายุของกิจการ ความผันผวนของก าไร และขนาด
ของกิจการมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 
แต่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี   
ส่วนความผันผวนของก าไรมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับขนาดของ
กิจการ และกลุ่มธุรกิจของกิจการ แต่ขนาดของกิจการมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันกับกลุ่มธุรกิจของกิจการโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.454 
0.408  -0.383  0.775  0.309 และ 0.448 ตามล าดับ ทั้งนี้ พบว่าที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 อายุของกิจการมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
กลุ่มธุรกิจของกิจการ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.188 
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3.  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตามแบบจ าลองที่ใช้ในการวิจัย 
 ผลจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตามแบบจ าลองที่ใช้ในการวิ จัย 
สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในแต่ละสมมติฐานได้ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 6 
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตามแบบจ าลองที่ใช้ในการวิจัย 

 H1 (Readability) H2 (Tone) 

 coefficient t-statistics coefficient t-statistics 
NEWOPINION    -13.735  -20.803** -0.424   -7.163** 
SIZE -0.172 -0.310 -0.006 -0.111 
MB -0.233 -1.259  0.030  1.814 
AGE -0.053 -1.553  0.002  0.605 
EARN_VOL -0.000 -0.904 -0.006  0.210 
NBSEG  1.032  1.312 -0.081 -1.152 
ACQUISITION  0.953 -0.668  0.125  0.975 
SEO -0.392 -0.540  0.011  0.162 
BIGN -0.951 -1.083 -0.048 -0.608 
COMBINED_OP  2.366    3.268**  0.020  0.301 

Adjust R2 0.737 0.229 
หมายเหต ุ : ** คือ มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ * คือ มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    
  

จากตารางที่ 6 พบว่า ตามแบบจ าลองของสมมติฐาน H1 มีค่า Adjust 
R2 เท่ากับ 0.737 แสดงให้เห็นว่าตัวแบบจ าลองมีความเหมาะสม โดยตัวแปร
หลักซ่ึงได้แก่ รายงานผู้สอบบัญชีที่มีวรรค KAM มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรง
ข้ามกับความสามารถในการอ่าน (ซ่ึงวัดจากคะแนน Fog Index) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ -13.735 
และมีค่า t-statistics เท่ากับ -20.803 ซ่ึงหมายความว่า เมื่อมีการรายงานวรรค 
KAM ในรายงานผู้สอบบัญชีจะท าให้คะแนนของ Fog Index ลดลง โดยคะแนน
Fox Index ที่ลดลงแปลว่าสารนั้นอ่านได้ง่ายขึ้น ดังนั้นจึงสามารถแปลความได้ว่า 
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รายงานผู้สอบบัญชีที่มีวรรค KAM ส่งผลให้ผู้รับสารอ่านได้ง่ายขึ้น ซ่ึงสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ H1 ของงานวิจัยที่ต้ังไว้    

ส าหรับสมมติฐาน H2 พบว่า ค่า Adjust R2 เท่ากับ 0.229 โดยตัวแปร
หลักซ่ึงได้แก่ รายงานผู้สอบบัญชีที่มีวรรค KAM มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรง
ข้ามกับลักษณะของเนื้อหาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.01  
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ -0.424 และมีค่า t-statistics เท่ากับ -7.163 ซ่ึง
แปลความหมายได้ว่า การรายงานวรรค KAM ในรายงานผู้สอบบัญชีจะมีการใช้
ค าที่มีลักษณะเชิงลบมากกว่าหน้ารายงานผู้สอบที่ไม่รายงานวรรค KAM และ
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ H2 ของงานวิจัยที่ต้ังไว้ 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากผลการศึกษาทีพ่บว่าหน้ารายงานผู้สอบบัญชีที่มีวรรคเรื่องส าคัญ
ในการตรวจสอบ (KAM) อ่านได้ง่ายกว่าหน้ารายงานผู้สอบบัญชีที่ไม่มีวรรคเรือ่ง
ส าคัญในการตรวจสอบ (KAM) ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Li (2008) และ
สามารถอนุมานได้ว่าหากสารที่ผู้ส่งสารสามารถท าให้ผู้รับอ่านได้ง่ายจะส่งผล 
ท าให้ผู้รับสารนั้นมีความเข้าใจ ซ่ึงจะส่งผลต่อคุณค่าในการสื่อสารและท าให้ผู้รบั
สารได้รับประโยชน์จากการใช้สาร ทั้งนี้ จากผลการศึกษายังพบว่าหน้ารายงาน
ผู้สอบบัญชีที่มีวรรคเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ (KAM) มีการใช้ค าที่มีลักษณะ
เชิงลบมากกว่าหน้ารายงานผู้สอบบัญชีที่ไม่มีวรรคเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 
(KAM) ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Henry (2008) และ Smith (2016)  
 จากผลการศึกษาจึงสามารถอนุมานได้ว่า ผลงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า
รายงานผู้สอบบัญชีที่มีการสื่อสารเพิ่มเติมเ ก่ียวกับวรรคเรื่องส าคัญในการ
ตรวจสอบ (KAM) ส่งผลให้คุณค่าด้านการสื่อสารของรายงานผู้สอบบัญชีเพิ่มขึน้ 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Smith (2016) และ Datejarutsri et al. (2019)    
 ดังนั้น การที่ผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลส่งเสริมให้มีการเพิ่มวรรคเรื่องส าคัญ
ในการตรวจสอบ (KAM) นั้นมีประโยชน์ต่อการสื่อสารอย่างแท้จริง และยัง
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ต้องใช้
ดุลยพินิจในการตรวจสอบอย่างระมัดระวังและรอบคอบยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงควร
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ส่งเสริมให้มีการสื่อสารเพิ่มเติมในส่วนของวรรคเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 
(KAM) ในหน้ารายงานผู้สอบบัญชีต่อไป 
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และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เงินประจ าต าแหน่งบริหาร อิสระในการท างาน
และชั่วโมงการท างานที่ยืดหยุ่น ผลการศึกษาในเชิงปริมาณ พบว่า แบบจ าลอง
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบของตัวแปรในแบบจ าลอง พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีนัยส าคัญ 
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เป้าหมายของสถาบันต่อไป  
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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  
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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 
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บทน า 
ภายใต้แรงกดดันจากสถานการณ์การแข่งขันของมหาวิทยาลัยทั่วโลก

และการลดลงของผู้เรียน มหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นจะต้องปรับตัว ต้ังรับ 
อย่างเร็วท่ีสุดเพื่อความอยู่รอด ในขณะที่อาจารย์ถูกผลักดันให้เปลี่ยนบทบาท
จากการเรียนการสอนแบบเดิมที่ไม่ได้มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมาเป็นการจัด
การศึกษาที่ตอบสนองความต้องการที่ เปล่ียนแปลงไปของกลุ่มผู้ เรียนที่
หลากหลาย การเผชิญหน้ากับภาระงานหรือเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นของอาจารย์
สร้างความกดดันและท าให้เกิดความคาดหวังที่สูงต่อค่าตอบแทนที่จะได้รับ  
ซ่ึงปัญหาการจ่ายค่าตอบแทนของอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัยนั้นเริ่มปรากฏ 
ให้เห็นในบางประเทศบ้างแล้ว อาทิเช่น ในสหราชอาณาจักร โดยในปี ค.ศ. 
2016 ที่ผ่ านมาได้มีการเคลื่อนไหวของสมาชิกสหภาพมหาวิทยาลัยใน 
สหราชอาณาจักร ซ่ึงประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยที่ได้
ออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้มีการทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนของ
คณาจารย์ เนื่องจากค่าตอบแทนปัจจุบันนั้นต่ าเกินไปเมื่อเทียบกับภาระงานที่มี
ความกดดันมากขึ้น (Weale, 2016) ซ่ึงต่อมาในปลายปีเดียวกันได้มีเหตุการณ์
การวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นการก าหนดตัวแบบการจ่ายค่าตอบแทนของอาจารย์
ที่ไม่ยุติธรรม การจ้างงานที่ไม่มั่นคง รวมถึงแรงกดดันทางด้านสภาพของการ
ท างานที่ไม่สอดคล้องกับการจ่ายเกิดขึ้น (Chakrabortty & Weale, 2016)  

อาจารย์เป็นบุคลากรสายสอนและวิชาการที่มีความส าคัญต่อระบบ
การศึกษาของประเทศ เนื่องจากเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ผลิตผลงานทางวิชาการ
และวิจัย และมีบทบาทในการพัฒนาความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ให้เพิ่มพูน ทันสมยั 
สร้างให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ  ทางการศึกษาซ่ึงเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ 
ปัจจุบันอาจารย์ได้รับค่าตอบแทนประจ าจากการปฏิบัติหน้าที่ซ่ึงอยู่ในรูปของ
เงินเดือนจากมหาวิทยาลัย และยังพบว่ามีการจ่ายค่าตอบแทนส่วนเพิ่ม
นอกเหนือจากการปฏิบัติงานตามปกติซ่ึงเรียกว่าค่าตอบแทนจูงใจมานานกว่า 
15 ปีแล้ว สาเหตุที่มหาวิทยาลัยมีระบบการจ่ายค่าตอบแทนจูงใจเนื่องมาจาก
การด าเนินการตามนโยบายและมติรัฐมนตรีมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2547 ที่ก าหนดให้
ส่วนราชการต้องมีการจัดท าค ารับรองในการปฏิบัติราชการ การประเมินผลและ
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สิ่งจูงใจของผลงาน เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้กับข้าราชการท าให้ข้าราชการ
และบุคลากรของรัฐได้รับผลตอบแทนท่ีมากกว่าเงินเดือน (Office of the 
Higher Education Commission, n.d.) อย่างไรก็ตาม รูปแบบของการจ่าย
ค่าตอบแทนจูงใจเพื่อผลการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็นไปตาม
ลักษณะงานและความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อภาระหน้าที่ทางวิชาการ
และการศึกษาซ่ึงแตกต่างจากบุคลากรในหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐอ่ืน 
เช่น เงินตอบแทนเก่ียวกับการเรียน การสอน และการสอบ เงินสมนาคุณ
ต าแหน่งทางวิชาการ และเงินสนับสนุนการท าผลงานทางวิชาการและการท า
วิจัย เป็นต้น  

ในขณะที่ปัจจุบันประเทศไทยก าลังเผชิญหน้ากับความท้าทายของการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประชากร โดยมีจ านวนสัดส่วนของผู้สูงอายุ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและท าให้ประเทศเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Amsuk 
& Sukontamarn, 2016) อาจารย์ที่มีช่วงอายุอยู่ในเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์   
จึงเป็นกลุ่มเป้าหมายที่งานวิจัยนี้เห็นว่ามีอิทธิพลต่อระบบการเปลี่ยนแปลง 
และการตัดสินใจที่ เ ก่ียวข้องกับการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ของ
สถาบันการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการบริหารค่าตอบแทน  

การพัฒนาแบบจ าลองค่าตอบแทนจูงใจส าหรับอาจารย์เจเนอเรชั่น 
เบบี้บูมเมอร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย เป็นการศึกษาที่มี
รูปแบบที่เฉพาะเจาะจงเป็นไปตามบริบทแวดล้อมของโครงสร้างการด าเนินการ
ของหน่วยงานภาครัฐประเภทสถาบันการศึกษา ซ่ึงหากมีการเปรียบเทียบใน
ภาคส่วนธุรกิจอ่ืนแล้ว ถือว่าสถาบันการศึกษาเป็นส่วนที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อการพัฒนาของประเทศชาติและมีความแตกต่างจากอุตสาหกรรมหรือภาค
ส่วนอ่ืนอย่างสิ้นเชิง เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรของ
ไทยที่เข้าสู่สังคมสูงวัยประกอบด้วยแล้ว มหาวิทยาลัยก าลังเผชิญหน้ากับความ
ท้าทายในการบริหารค่าตอบแทนจูงใจส าหรับอาจารย์เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์
เป็นอย่างมาก การศึกษานี้จึงมุ่งสร้างและยืนยันแบบจ าลองค่าตอบแทนจูงใจ
ส าหรับอาจารย์เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศ
ไทย ซ่ึงนอกจากจะท าให้เข้าใจเจตคติที่มีต่อค่าตอบแทนจูงใจส าหรับอาจารย์ 
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เจเนอเรชัน่เบบี้บูมเมอร์แล้ว แบบจ าลองยังสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบ
การศึกษาและตัดสินใจออกแบบและก าหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนจูงใจ 
ที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจ ขวัญและก าลังใจในการท างาน ผลักดันให้
การสอน การวิจัย การท าผลงานทางวิชาการ การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตลอดจนการ
พัฒนาพฤติกรรมในการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์งานวิจัย 
 เพื่อสร้างและยืนยันแบบจ าลองค่าตอบแทนจูงใจส าหรับอาจารย์ 
เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย 
 
ขอบเขตการศกึษา 

งานวิจัยนี้สร้างและยืนยันแบบจ าลองค่าตอบแทนจูงใจส าหรับอาจารย์
เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2489 - 2508 หรือมีอายุระหว่าง 
54 - 73 ปี โดยมุ่งศึกษาค่าตอบแทนจูงใจซ่ึงเป็นส่วนที่นอกเหนือจากเงินเดือน
ปกติที่ได้รับ โดยค่าตอบแทนจูงใจนั้นเป็นรางวัลตอบแทนซ่ึงอยู่ในรูปของตัวเงิน
และไม่ใช่ตัวเ งิน เพื่อยกระดับผลการปฏิบัติงานรวมถึงพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่สถาบันต้ังเป้าหมายไว้ ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
ครอบคลุมช่วงเวลาต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2560 - 2562 
  
การทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎทีี่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อค่าตอบแทนจูงใจ ผู้วิจัยจึงน าเสนอแนวคิดที่
เก่ียวข้องกับค่าตอบแทนและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

ค่าตอบแทน หมายถึง ผลตอบแทนด้านการเงิน การบริการและ
ผลประโยชน์เก้ือกูลทุกรูปแบบที่พนกังานได้รับเป็นส่วนหนึ่งของความสมัพันธใ์น
การจ้างงาน (Khunmi, 2011) หรือกล่าวได้ว่า ค่าตอบแทนเป็นค่าจ้างและ
เงินเดือน รวมถึงผลประโยชน์เก้ือหนุนอ่ืน ๆ ที่องค์การจัดให้แก่บุคคลทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานซ่ึงรวมถึงรางวัลตอบแทน
ทั้งหมดที่ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อตอบแทนในการท างานให้แก่พนักงาน โดยมี
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วัตถุประสงค์ในการจ่ายเพื่อดึงดูด (Attract) และรักษา (Retain) ตลอดจนจูงใจ 
(Motivate) พนักงาน (Mondy, 2011) นอกจากนั้น ค่าตอบแทนยังมีความ
แตกต่างกันตามขอบเขตของงานที่รับผิดชอบในแต่ละต าแหน่งงาน (Attanit, 
2010) ซ่ึงค่าตอบแทนโดยรวมนั้นแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในรูปของตัวเงิน
และไม่อยู่ในรูปของตัวเงินก็ได้ (Milkovich, Newman, & Gerhart, 2014) ซ่ึง 
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
ที่นายจ้างให้แก่ลูกจ้างทั้งที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงานและไม่เก่ียวข้อง
โดยตรงกับการปฏิบัติงานของลูกจ้าง ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ส่วนมากสามารถ
จ าแนกออกเป็น 2 ลักษณะตามความเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
ค่าตอบแทนทางตรงที่เป็นตัวเงิน (Direct Financial Compensation) และ
ค่าตอบแทนทางอ้อมที่ เป็นตัวเงิน ( Indirect Financial Compensation) 
ค่าตอบแทนทางตรงที่เป็นตัวเงิน หมายถึง รางวัลท่ีนายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างอยู่
ในรูปของตัวเงินโดยเก่ียวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงานของลูกจ้าง อาทิ เช่น 
ค่าจ้าง (Wages) เงินเดือน (Salaries) ส่วนแบ่งจากการขาย (Commission) 
และโบนัส (Bonuses) ในขณะที่ค่าตอบแทนทางอ้อมที่เป็นตัวเงิน หมายถึง  
สิ่งที่นายจ้างจ่ายให้กับลูกจ้างอยู่ในรูปของตัวเงินซ่ึง ไม่ได้มีความเก่ียวข้อง
โดยตรงกับการปฏิบัติงานของลูกจ้าง หรืออาจเรียกว่าเป็นสวัสดิการ (Benefits)  

ค่าตอบแทนที่ไม่อยู่ในรูปของตัวเงิน (Non-financial Compensation) 
เป็นสิ่งตอบแทนที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างโดยไม่ได้อยู่ในรูปของตัวเงิน  
มีจุดมุ่งหมายการจ่ายเพื่อให้พนักงานเกิดความพงึพอใจในการท างานทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ ประกอบไปด้วย การจ่ายหรือการให้ค่าตอบแทนในลักษณะ 
ที่เก่ียวข้องกับงานในองค์การที่พนักงานปฏิบัติอยู่ เช่น ความพึงพอใจในงาน 
การได้รับการยกย่อง การประสบความส าเร็จ การมีความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น 
โอกาสในการก้าวหน้า และความสุขในการท างาน นอกจากนั้น ยังรวมไปถึง
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สภาพแวดล้อมของงานในองค์การ เช่น นโยบายองค์การ ความสามารถของ
ผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน บทบาทในองค์การ และเง่ือนไขในการท างาน ตลอดจน
ความยืดหยุ่นในการท างาน ซ่ึงได้แก่ เวลาการท างานที่ ยืดหยุ่น วันท างานที่
น้อยลง การแบ่งงานกันท า การท างานที่บ้านหรือที่ อ่ืนได้ และการเลือก
ผลตอบแทนที่ได้รับจากการท างานได้ 

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดของค่าตอบแทนจูงใจเพื่อผลการปฏิบั ติงาน 
พบว่า ค่าตอบแทนในลักษณะดังกล่าวเป็นเงินรางวัลตอบแทนจูงใจที่จ่ายให้
บุคคลนอกเหนือจากค่าจ้างหรือเงินเดือนที่ได้รับจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่
ปกติ เงินรางวัลตอบแทนจูงใจในการปฏิบัติงาน มีวัตถุประสงค์ในการจ่ายเพื่อ
เพิ่มจ านวนผลผลิต ยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนกระตุ้น
และจูงใจให้เกิดพฤติกรรมในการท างานที่เป็นไปตามที่องค์การคาดหวังไว้ 
(Milkovich et al., 2014) อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนจูงใจนั้นครอบคลุมถึง
รางวัลตอบแทนในรูปแบบอ่ืนท่ีไม่เฉพาะแค่เป็นตัวเงินเท่านั้น  ซ่ึงเรียกว่า  
สิ่งตอบแทนจูงใจที่ไม่ได้อยู่ในรูปของตัวเงิน (Non-financial Incentive) อาทิ
เช่น การยกย่องชมเชย การให้การยอมรับ โอกาสในการเป็นผู้น า ความ
ภาคภูมิใจ การสร้างความรู้สึกถึงการมีคุณค่าต่อองค์กร เป็นต้น (Peterson & 
Luthans, 2006; Wei & Yazdanifard, 2014) 

การจ่ายค่าตอบแทนจูงใจเพื่อผลการปฏิบัติงานนั้น สามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ (1) การจ่ายในระดับองค์การ อาทิเช่น การจ่ายส่วน
แบ่งก าไร (Profit-sharing) การจ่ายเนื่องจากความสามารถในการลดต้นทุน 
(Gain Sharing) (2) การจ่ายในระดับกลุ่มงาน อาทิเช่น การจ่ายเงินรางวัลเป็น
ทีม (Team Incentive) และ (3) การจ่ายในระดับบุคคล อาทิเช่น โบนัส 
(Bonus) ส่วนแบ่งจากการขาย (Commission) การจ่ายรายชิ้น (Piecework 
Rate) และการให้สิทธิ์ในการถือหุ้น (Employee Stock Option) เป็นต้น  
แต่อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจจ่ายค่าตอบแทนจูงใจอาจไม่เหมือนกันในองค์การ
ทุกประเภท โดยองค์การภาครัฐกับภาคเอกชนก็มีการจ่ายที่แตกต่างกันในหลาย
ลักษณะ 
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จากการทบทวนเอกสารที่เก่ียวข้อง พบว่า การจ่ายค่าตอบแทนจูงใจ
เพื่อผลการปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา มีลักษณะการจ่ายพิเศษที่แตกต่าง 
ไปจากหน่วยงานภาครัฐอ่ืนทั่วไป โดยจะมีการจ่ายเป็นไปตามลักษณะงานและ
หน้าท่ีความรับผิดชอบ และพบว่าไม่มีลักษณะการจ่ายเงินจูงใจใน 2 ระดับ 
ตามที่ระบุในทฤษฎีและแนวคิดในการบริหารค่าตอบแทนทั่วไป การจ่ายที่ไม่
ปรากฏว่ามีดังกล่าว คือ การจ่ายจูงใจในระดับองค์การและระดับกลุ่ม ซ่ึง
โดยทั่วไปแล้วการจ่ายค่าตอบแทนจูงใจในภาครัฐนั้นจะมีเพียงแต่การจ่ายใน
ระดับบุคคล ดังแสดงให้เห็นผ่านระเบียบกระทรวงการคลังต่าง  ๆ อาทิเช่น 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ.  2549 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ พ.ศ. 2550 เป็นต้น (The Comptroller General’s Department, 
n.d.) นอกจากนั้น ยังพบว่า มีส่วนงานของรัฐที่ได้น าระบบการจ่ายค่าตอบแทน
จูงใจมาใช้เมื่อหลายปีที่ผ่านมา ยกตัวอย่างเช่น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ในปี พ.ศ. 2551 - 2555 ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ว่าด้วยเรื่องการบริหารคนเก่ง ซ่ึงได้มีการก าหนดระบบการจูงใจ
ด้วยการจัดสรรเงินรางวัลประจ าปี (Office of the Public Sector Development 
Commissiom, 2014) 

ผู้ วิ จัยพบว่าปัญหาการ จ่ายค่าตอบแทนของอาจารย์ ในระดับ
มหาวิทยาลัยนั้นเริ่มปรากฎให้เห็นในบางประเทศบ้างแล้ว โดยบทความของ 
Weale (2016) ซ่ึงปรากฏในหนังสือพิมพ์เดอการ์เดียนของประเทศอังกฤษได้
น าเสนอเรื่องของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษที่มีการชุมนุม
ประท้วงการจ่ายค่าตอบแทน บทความดังกล่าวชื่อ “UK University lecturers 
strike over pay” ซ่ึงระบุถึงการเคลื่อนไหวของสมาชิกสหภาพมหาวิทยาลัย
และวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร (The University and Collage Union: 
UCU) ซ่ึงประกอบด้วยสมาชิกท่ีเป็นอาจารย์ระดับอุดมศึกษาที่ได้ออกมา
เรียกร้องเ ก่ียวกับการจ่ายค่าตอบแทนเมื่อกลางปีที่ผ่านมา โดยกล่าวว่า 

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

The Development of an Incentive Pay Model for Baby Boomer 

Lecturers Working in Thai Public Higher Education Institutes
Wanvicechanee Tanoamchard and Jamnean Joungtrakul



34

การชุมนุมประท้วงนั้นเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยคิงส์คอเลจ ลอนดอน เพื่อเรียกร้อง
ให้มีการทบทวนปรับค่าตอบแทนของคณาจารย์ เนื่องจากค่าตอบแทนปัจจุบัน
นั้นต่ าเกินไปเมื่อเทียบกับภาระงานท่ีมีความกดดันมากขึ้น นอกจากนั้น 
Chakrabortty and Weale (2016) ยังได้น าเสนอบทความ “Universities 
accused of 'Importing Sports Direct Model' for Lecturers' Pay” 
ที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของการบริหารค่าตอบแทนของอาจารย์ในบาง
ประเทศที่เริ่มยุ่งยากมากขึ้น ซ่ึงนอกจากบทความดังกล่าวแล้วยังมีประเด็นใน
เรื่องการก าหนดโมเดลการจ่ายของอาจารย์ที่ไม่ยุติธรรม มีการจ้างงานที่ไม่
มั่นคงเพิ่มขึ้น รวมถึงการกดดันทางด้านสภาพของการท างานที่ไม่สอดคล้องกับ
การจ่าย 

งานวิจัยของ Lamantia and Pezzino ในปี ค.ศ. 2016 เ ก่ียวกับ
วิ วัฒนาการของประสิทธิภาพการจ่ายเพื่อผลการปฏิบั ติงานเพื่อ จูงใจ
กลุ่มเป้าหมาย (Evolutionary Efficacy of a Pay for Performance Scheme 
with Motivated Agents) ซ่ึงเป็นลักษณะของการทบทวนเอกสารทั้งหมด 
ท่ีเ ก่ียวข้องในระยะเวลา 20 ปี ได้ข้อสรุปว่า การจ่ายค่าตอบแทนจูงใจ 
(Incentive) และค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (Pay-for-performance) 
ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากขึ้นทุกขณะในระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา 
สาเหตุส าคัญมาจากแรงกดดันทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงกดดันทาง
การเงิน (Financial Pressure) ท่ีมีมากยิ่งขึ้นในสังคมส่งผลให้ความมุ่งมั่น 
และความต้องการที่จะเพิ่มผลตอบแทนทางการเงินของคนมีมากขึ้น องค์การใน 
3 ภาคส่วน ได้แก่ องค์กรของรัฐ (Public Administration) มหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
(University Worldwide) และภาคส่วนที่เก่ียวข้องกับด้านสุขภาพ (Health 
Care Sector) จะมีแนวโน้มในการบริหารค่าตอบแทนในส่วนดังกล่ าวนี้
เปลี่ยนไปอย่างเป็นที่น่าจับตามอง  

จากการศึกษาความแตกต่างระหว่างเจเนอเรชั่นในช่วงหลายสิบปี 
ที่ผ่านมาได้ถูกสรุปโดย Zemke (2000) ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่เกิดในช่วง
อายุเดียวกันจะมีแนวคิด อารมณ์ ความรู้สึก พฤติกรรม และความต้องการ  
ที่คล้ายคลึงกัน ส าหรับลักษณะของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์นั้น งานวิจัยของ

วารสารวิทยาการจัดการ
ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563

การพัฒนาแบบจำาลองค่าตอบแทนจูงใจสำาหรับอาจารย์เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์

ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย
วรรณวิชนี ถนอมชาติ และจำาเนียร จวงตระกูล



35

Hansen and Leuty (2012) เรื่อง ค่านิยมในการท างานที่ต่างกันของเจเนอเรชั่น 
ในรัฐมินนิโซตาได้ค้นพบว่ากลุ่มคนเบบี้บูมเมอร์ให้ความส าคัญกับเง่ือนไขการ
ท างาน (Working Conditions) ความมั่นคง (Security) ผู้ร่วมงาน (Coworkers) 
และค่าตอบแทน (Compensation) มากกว่ากลุ่มอ่ืน ในขณะที่งานวิจัยของ 
Twenge, Campbell, Hoffman, and Lance (2010) ซ่ึงศึกษาค่านิยมในการ
ท างานที่แตกต่างกันของคนในแต่ละเจเนอเรชั่น พบว่า เจเนอเรช่ันเบบี้บูมเมอร์
ให้ความส าคัญกับคุณค่าหรอืรางวัลภายนอก (Extrinsic Values) น้อยกว่าคนใน
เจเนอเรชั่นอ่ืน แต่ให้ความส าคัญกับรางวัลทางด้านจิตใจหรือภายในจิตใจ 
(Intrinsic Values) มากกว่า อาทิเช่น ความสุขจากการให้การช่วยเหลือบุคคล
อ่ืน ความมีคุณค่าในสังคม และความภาคภูมิใจในผลงาน เป็นต้น 

ผู้วิจัยมีความเช่ือว่าสถาบันอุดมศึกษามีการจ่ายค่าตอบแทนจูงใจที่
ต่างกันตามประสบการณ์และความเช่ียวชาญตลอดจนทักษะทางวิชาการที่มี
ความสัมพันธ์กับช่วงอายุของอาจารย์ แต่อย่างไรก็ตาม ประเภทของการจ่าย
และแนวทางในการจ่ายเงินรางวัลจูงใจที่เหมาะสมนั้น ยังต้องการการศึกษาและ
ค้นคว้าอย่างเป็นระบบ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้วิจัยที่จะด าเนินการวิจัยนี้
เพื่อให้เห็นสภาพข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตลอดจนค้นหาแนวทางที่เหมาะสมในการ
บริหารค่าตอบแทนจูงใจดังกล่าว แนวโน้มการบริหารค่าตอบแทนในภาคส่วน
ของสถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยนั้นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของ
อาจารย์ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ และจะทวีความส าคัญขึ้นในทุกขณะ ซ่ึงถ้าหากมี
แนวทางการบริหารจัดการในส่วนดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมแล้วก็จะก่อให้เ กิด
ประโยชน์ในแง่มุมของการจูงใจให้อาจารย์มีการพัฒนาตนเองเป็นไปตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Method) โดยมีรูปแบบ

การออกแบบการวิจัยแบบเชิงส ารวจเป็นล าดับ (The Exploratory Sequential 
Design) ซ่ึงจะเริ่มศึกษาด้วยการใช้การวิจัยเชิงคุณภาพในระยะแรกเพื่อก าหนด
ตัวแปรและข้อค าถามแล้วน าไปออกแบบการวิจัยในเชิงปริมาณ เพื่อตรวจสอบ
และยืนยันข้อค้นพบที่ได้ วิธีการวิจัยแบ่งออกได้ ดังนี้   

1. การวิจัยเชิงคุณภาพ 
  งานวิจัยนี้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพภายใต้กลยุทธ์การวิจัยแบบ
สร้างทฤษฎี (Grounded Theory) ใช้การสุ่มตัวอย่างเชิงทฤษฎี(Theoretical 
Sampling) ซ่ึงเป็นลักษณะส าคัญของการศึกษาด้วยทฤษฎีฐานรากตามแนวคิด
ของ Creswell (2012)  และใช้การ เ ก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ เ ชิงลึก  
(In-depth Interview) กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล (Informants) ซ่ึงเป็นอาจารย์เจเนอเรชั่น
เบบี้บูมเมอร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทยที่เกิดใน พ.ศ. 2489 - 
2508 หรืออาจารย์ที่มีอายุต้ังแต่ 54 - 73 ปี ทั้งนี้ อาจารย์กลุ่มดังกล่าวถูกเลือก
ตามเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูลด้วยวิธีแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
งานวิจัยได้ก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูลว่าต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์
โดยตรง และสามารถให้ข้อมูลที่ เ ก่ียวกับค่าตอบแทนจูงใจอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐได้ ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายไปจนกว่าข้อมูลที่ได้รับมีความอ่ิมตัวหรือ
จนกระทั่งข้อมูลที่ได้รับเกิดความซ้ าและไม่พบข้อมลูเพิม่เติมใหม่ตามแนวคิดการ
ใช้ยุทธวิธีการวิจัยแบบสรา้งทฤษฎี (Grounded Theory) ของ Creswell (2012) 
และ Berg (2001) ข้อมูลที่ได้ถูกน ามาวิเคราะห์ผ่านโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีกระบวนการวิเคราะห์ตามขั้นตอนการศกึษาเพื่อสรา้ง
ทฤษฎี (Grounded Theory) ซ่ึงแนะน าโดย Creswell (1998) อ้างถึงใน 
Joungtrakul (2010) ประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การก าหนด
ประเภทของข้อมูล โดยวิธีการลงรหัสเปิด (2) การเชื่อมโยงประเภทของข้อมูล
เข้าด้วยกัน (3) การลงรหัสรอบแกน และ (4) การสร้างเรื่องราวท่ีเชื่อมโยงกับ
ประเภทของข้อมูลต่าง ๆ  
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2. การวิจัยเชิงปริมาณ 
 การศึกษาในระยะนี้ด าเนินการหลังจากการวิจัยเชิงคุณภาพได้เสรจ็สิน้

ลงแล้ว ข้อค้นพบในเชิงคุณภาพถูกน ามาสร้างเป็นแบบสอบถามปลายปิดและ
น าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มี
อายุอยู่ในช่วง 54 - 73 ปี หรืออยู่ในเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ จ านวน 400 ราย 
ซ่ึงสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น โดยก าหนดขนาดตัวอย่างสูงสุดจ านวน 
20 เท่าของตัวแปรสังเกตได้ ตามแนวคิดการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการ
วิเคราะห์สมการโครงสร้างของ Bentler and Chou (1987) และเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 
20 เพื่อเพิ่มความสามารถในการอ้างอิงกลับของค่าพารามิเตอร์ของโมเดล โดย
ปัดตัวเลขเป็นจ านวนเต็มในหลักหน่วย  

งานวิจัยนี้ ได้รับแบบสอบถามกลับมาและมีความสมบูรณ์ทั้งสิ้น 
จ านวน 318 ชุด จากนั้นใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) เป็น
เครื่องมือทางสถิติเพื่อตรวจสอบและยืนยันความเหมาะสมและความสอดคล้อง
ของข้อค้นพบที่ได้ แบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency: 
IOC) โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อ
ค าถามในแบบสอบถามทั้งหมดทุกชุดมีค่าเกิน 0.50 จึงได้น าไปทดลองใช้ (Try 
Out) กับกลุ่มตัวอย่างทดลองเพื่อหาค่าความเชื่ อมั่นของแบบสอบถาม 
(Reliability) ด้วยการหาความสอดคล้องภายในของค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha Coefficient)  ที่ ระดับความเชื่ อมั่นร้อยละ 95 ตามวิธีการของ 
Cronbach (1970) ซ่ึงพบว่า แบบสอบถามทุกข้อมีค่าความเชื่อมั่นในระดับสูง 
โดยมีค่ามากกว่า 0.70 สามารถน าไปใช้เก็บข้อมูลได้ 

 ทั้งนี้ กรอบแนวคิดของการวิจัยนี้แสดงดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ตารางที่ 1  
ตัวแปรองค์ประกอบค่าตอบแทนจูงใจอาจารย์ในเจเนอเรชัน่เบบี้บูมเมอร์ 

สัญลักษณ ์ ความหมาย 
ตัวแปรแฝง 
BPRO เงินประจ าต าแหน่งวิชาการ 
BRES เงินสนบัสนนุการวิจัย 
BACD เงินสนบัสนนุการผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
BMGT เงินประจ าต าแหน่งบรหิาร 
BFLX อิสระในการท างานและชั่วโมงการท างานที่ยืดหยุ่น  
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ตารางที่ 1  
ตัวแปรองค์ประกอบค่าตอบแทนจูงใจอาจารย์ในเจเนอเรชัน่เบบี้บูมเมอร์ (ต่อ) 

สัญลักษณ ์ ความหมาย 
ตัวแปรสังเกตได้ 
BPRO1 เงินส่วนเพิ่มที่ได้รับเท่ากันทุกเดือนนอกจากเงินเดือน 
BPRO2 เงินที่ได้ในระยะยาวและค่อนข้างมั่นคง 
BPRO3 เงินประจ าต าแหน่งวิชาการที่ได้ในจ านวนมาก 
BPRO4 เงินจูงใจให้พัฒนาคุณภาพทางวิชาการและจ านวนผลงาน

อย่างต่อเนื่อง 
BRES5 เงินที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายการวิจัย 
BRES6 เงินที่อยู่ในรูปทุนวิจัยที่ได้รับจ านวนมาก 
BRES7 เงินที่สนับสนนุให้มีการผลิตผลงานเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ

และสังคม 
BRES8 เงินทุนวิจัยที่เหมาะกับศักยภาพของตนเอง 
BACD9 เงินที่จูงใจให้ผลิตผลงานวชิาการเพื่อเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
BACD10 เงินที่จูงใจให้ผลิตผลงานวิชาการเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ

และสังคม 
BACD11 เงินจูงใจให้มีผลงานวิชาการตามก าหนด 
BMGT12 เงินที่ได้รับเนื่องจากการแลกเปลี่ยนกับการท างานที่หนกัขึน้ 
BMGT13 เงินที่ได้เนื่องจากมีภาระความรับผิดชอบต่อส่วนรวมสูงขึ้น 
BMGT14 เงินประจ าต าแหน่งบริหารที่ได้จ านวนมากพอที่จะจูงใจ 
BFLX15 การต้ังเป้าหมายการท างานด้วยตนเอง  
BFLX16 การบริหารจัดการเวลาการท างานด้วยตนเอง  
BFLX17 ลักษณะงานต้องการชั่วโมงการท างานที่ยืดหยุ่น  
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
และส่วนที่ 2 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ ดังนี้ 

1. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับอาจารย์เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์

มีความอ่ิมตัวที่จ านวน 32 ราย กล่าวคือ เมื่อผู้วิจัยสอบถามอาจารย์รายต่อไป
เพิ่มขึ้นไม่พบข้อมูลใหม่ที่แตกต่างเดิมซ่ึงแสดงถึงความอ่ิมตัวของข้อมูลและ
สามารถตอบค าถามในการวิจัยว่าประเภทของค่าตอบแทนจูงใจตามความ
ต้องการของอาจารย์ในเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ ประกอบไปด้วย (1) เงินประจ า
ต าแหน่งวิชาการ (2) เงินสนับสนุนการวิจัย (3) เงินสนับสนุนการผลิตและ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (4) เงินประจ าต าแหน่งบริหาร (5) การมีอิสระใน
การท างานและชั่วโมงการท างานที่ยืดหยุ่น ทั้งนี้ ค่าตอบแทน 5 ประเภทใหญ่
ดังกล่าว ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นตรงกันโดยมีองค์ประกอบย่อย
สามารถสรุปและน าเสนอได้ ดังนี้ 

1.1 เงินประจ าต าแหน่งวิชาการ เป็นค่าตอบแทนจูงใจประเภท
หนึ่ง ซ่ึงค่าตอบแทนในลักษณะดังกล่าวนี้อยู่ในรูปแบบของเงินส่วนเพิ่มที่ได้รับ
เท่ากันทุกเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน เงินที่ได้ในระยะยาวค่อนข้างมั่นคง  
เงินประจ าต าแหน่งวิชาการที่ได้จ านวนมาก เงินจูงใจให้พัฒนาคุณภาพทาง
วิชาการและจ านวนผลงานอย่างต่อเนื่อง 

1.2 เงินสนับสนุนการวิจัย เป็นค่าตอบแทนจูงใจประเภทหนึ่ง  
ซ่ึงค่าตอบแทนในลักษณะดังกล่าวนี้อยู่ในรูปแบบของเงินช่วยแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายในการวิจัย เงินที่อยู่ในรูปทุนวิจัยที่ได้รับจ านวนมาก เงินที่สนับสนุน 
ให้มีการผลิตผลงานเพื่อผลประโยชน์ทางวิชาการและสังคม และเงินทุนวิจัย 
ที่เหมาะกับศักยภาพของตนเอง 

1.3 เงินสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็น
ค่าตอบแทนจูงใจประเภทหนึ่ง ซ่ึงค่าตอบแทนในลักษณะดังกล่าวนี้อยู่ใน
รูปแบบของเงินจูงใจให้ผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
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เงินสนับสนุนให้มีการผลิตผลงานเพื่อผลประโยชน์ทางวิชาการและสังคม เงิน 
จูงใจให้มีผลงานวิชาการตามความสามารถที่จะท าให้ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

1.4 เงินประจ าต าแหน่งบริหาร เป็นค่าตอบแทนจูงใจประเภท
หนึ่ง ซ่ึงเ งินในลักษณะดังกล่าวนี้อยู่ในรูปแบบของเงินที่ได้รับเนื่องจาก
แลกเปลี่ยนกับการท างานที่หนักขึ้น เงินที่ได้รับเนื่องจากมีภาระความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวมที่สูงขึ้น เงินค่าต าแหน่งบริหารที่ได้รับในจ านวนมากพอที่จะจูงใจ 

1.5 อิสระในการท างานและชั่วโมงการท างานที่ยืดหยุ่น  เป็น
ค่าตอบแทนจูงใจประเภทหนึ่ง ซ่ึงค่าตอบแทนจูงใจประเภทนี้เป็นค่าตอบแทน
จูงใจที่ไม่ได้อยู่ในรูปของตัวเงิน ค่าตอบแทนในลักษณะดังกล่าวนี้อยู่ในรูปแบบ
ของการต้ังเป้าหมายการท างานด้วยตนเอง การบริหารจัดการเวลาการท างาน
ด้วยตนเอง ลักษณะของงานที่ไม่ก าหนดชั่วโมงการท างานที่ตายตัว 
 

2. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ น าเสนอเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม และส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
ดังนี้ 

2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จากการเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถามที่แจกไปทั้งสิ้น 400 ชุด ได้รับกลับคืนมาสมบูรณ์ จ านวน 318 ชุด 
คิดเป็นร้อยละ 79.50 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลแล้วพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
จ านวนทั้งสิ้น 318 ราย โดยเป็นเพศหญิงจ านวน 216 ราย และเพศชายจ านวน 
102 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.90 และ 32.10 ตามล าดับ มีการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกจ านวน 278 ราย ปริญญาโทจ านวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.40 
และ 12.60 ตามล าดับ มีประสบการณ์ท างานมากกว่า 15 ปี จ านวน 255 ราย 
ระหว่าง 11 - 15 ปี จ านวน 58 ราย และระหว่าง 5 - 10 ปี จ านวน 5 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 80.20 18.20 และ 1.60 ตามล าดับ นอกจากนี้ พบว่าส่วนใหญ่ท างาน
อยู่ในสถาบันการศึกษาที่ต้ังอยู่ภาคกลาง จ านวน 164 ราย รองลงมาคือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 62 ราย ภาคเหนือ จ านวน 47 ราย ภาคตะวันออก 
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23 ราย และภาคใต้ จ านวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.60 19.50 14.80 7.20 
และ 6.90 ตามล าดับ  

2.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน งานวิจัยนี้ใช้ค่าดัชนี
วัดความสอดคล้องของแบบจ าลองสมการโครงสร้างดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 
ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องของแบบจ าลองสมการโครงการ 

ดัชนีวัดความสอดคล้อง ค่าที่ยอมรับได้ว่ามีความสอดคล้อง 
2/df   2 

RMSEA  0.05 
CFI  0.95 
GFI  0.95 
AGFI  0.90 
NFI  0.95 

ท่ีมา: Schumacker and Lomax (2004); Hair, Black, Babin, and Anderson (2010) 
 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของแบบจ าลอง
ประเภทของค่าตอบแทนจูงใจส าหรับอาจารย์ เจเนอเรชั่นเบบ้ีบูมเมอร์ใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พบว่า ข้อมูลมีการแจกแจงแบบ  Leptokurtic 
ประกอบกับกลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่ จึงท าให้ค่าไคสแควร์สูงกว่าความเป็นจริง 
ผู้วิจัยจึงพิจารณาค่าไคสแควร์สัมพันธ์ (2/df) ซ่ึงควรมีค่าน้อยกว่า 2.00 ตาม
แนวคิดของ Angsuchot, Wijitwanna, and Pinyopanoowat (2011) เมื่อ
พิจารณาค่าไคสแควร์สัมพันธ์ (2/df) พบว่าเท่ากับ 1.86 ซ่ึงมีความจะเป็น
มากกว่า 0.05 แสดงว่าไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ผู้วิจัยต้ังขึ้น ในขณะที่ค่าดัชนี
วัดระดับความสอดคล้องกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) เท่ากับ 0.94 
ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนปรับแก้ (Adjusted Goodness of Fit 
Index: AGFI) เท่ากับ 0.91 และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ 
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(Comparative Fit Index: CFI) เท่ากับ 0.99 ซ่ึงมีค่าเข้าใกล้ 1 เป็นระดับ 
ที่เหมาะสมและดีที่สุดที่แบบจ าลองควรจะถูกยอมรับ นอกจากนั้น ค่ารากก าลัง
สองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ ( Root Mean Square Error of 
Approximation: RMSEA) เท่ากับ 0.05 ซ่ึงเป็นค่าที่ยอมรับได้เนื่องจากเป็น
ค่าที่ เข้าใกล้ศูนย์ที่ ดีท่ีสุด จึงยืนยันได้ว่าแบบจ าลองมีความสอดคล้องกับ 
ข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรใน
แบบจ าลอง พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีนัยส าคัญทางสถิติ (P< 0.001) ผลการ
วิเคราะห์ดังตารางท่ี 3  
 
ตารางที่ 3 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันค่าตอบแทนจูงใจส าหรับอาจารย์         
เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ 

ตัวแปรแฝง ตัวแปร 
สังเกตได้ b SE β t R2 

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 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันค่าตอบแทนจูงใจส าหรับอาจารย์        
เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ (ต่อ) 

ตัวแปรแฝง ตัวแปร 
สังเกตได้ b SE β t R2 

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 
หมายเหต:ุ  (1) **P < 0.001 คือ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
                (2) <--> ไม่รายงานค่า SE และ t เน่ืองจากเป็นพารามิเตอร์บังคับ (Constrained    
                    Parameter) 
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 งานวิจัยนี้น าเสนอแบบจ าลององค์ประกอบเชิงยืนยันประเภทของ
ค่าตอบแทนจูงใจส าหรับอาจารย์เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐดังภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 แบบจ าลององค์ประกอบเชิงยืนยันประเภทของค่าตอบแทนจูงใจ
ส าหรับอาจารย์เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 งานวิจัยนี้ยืนยันได้ว่าแบบจ าลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์เป็นอย่างดี ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ดี 
ในทุกค่า โดยสรุปได้ว่าอาจารย์ในเจเนอเรช่ันเบบี้บูมเมอร์ มีความต้องการ
ค่าตอบแทนจูงใจทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน 5 ประเภท ได้แก่ เงินประจ า
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ต าแหน่งวิชาการ เงินสนับสนุนการวิจัย เงินสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ เงินประจ าต าแหน่งบริหาร และอิสระในการท างานและ
ชั่วโมงการท างานท่ียืดหยุ่น โดยค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรที่ยืนยัน 
ถึงความต้องการค่าตอบแทนจูงใจประเภทที่สูงที่สุด ได้แก่ เงินสนับสนุนการท า
วิจัย รองลงมาคือ เ งินสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
เงินประจ าต าแหน่งบริหาร เงินประจ าต าแหน่งวิชาการ และอิสระในการท างาน
ตลอดจนชั่วโมงการท างานที่ยืดหยุ่น นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาข้อค าถามหรือ
ตัวแปรในแบบจ าลองสามารถสรุปได้ว่า ข้อค าถามทุกข้อมีน้ าหนักองค์ประกอบ
ที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ Hair et al. (2010) ระบุไว้ แสดงให้เห็นว่าแบบจ าลองมีค่า
ความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูง มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและมีความเที่ยงตรง 
เชิงโครงสร้าง  

ผลที่ได้จากการศึกษาพบว่า อาจารย์ในเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์มคีวาม
ต้องการค่าตอบแทนจูงใจทั้งที่อยู่ในรูปของตัวเงินและไม่อยู่ในรูปของตัวเงิน 
อาทิเช่น อิสระในการท างานและชั่วโมงการท างานที่ยืดหยุ่น ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Hansen and Leuty (2012), Peterson and Luthans (2006)  
และ Wei and Yazdanifard (2014) อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนจูงใจส าหรับ
อาจารย์ในเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ มีความแตกต่างจากค่าตอบแทนตามทฤษฎี
ทางตะวันตกที่ได้ระบุไว้ในบางประเด็น ได้แก่ การระบุประเภทของค่าตอบแทน
จูงใจภายใต้บริบทที่ต่างกัน อาทิเช่น อิสระในการท างานและชั่วโมงการท างานที่
ยืดหยุ่น การได้รับการยกย่อง และการมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง ซ่ึงในทฤษฎี
ของ Milkovich et al. (2014) ระบุว่าเป็นค่าตอบแทนประเภทสวัสดิการและ
เป็นความสัมพันธ์อันเนื่องจากการท างานและการเป็นสมาชิกองค์การ แต่
อาจารย์ในเจเนอเรช่ันเบบี้บูมเมอร์มีความคิดเห็นว่าเป็นรางวัลจูงใจในการ
ท างาน งานวิจัยยังค้นพบว่า อาจารย์ในเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์มีความคิดเห็น
ต่อค่าตอบแทนจูงใจที่เช่ือมโยงกับการสร้างประโยชน์แก่สังคม และสะท้อน
ความคิดเห็นที่มีต่อสิ่งตอบแทนอันเป็นที่จูงใจด้วยการให้การยอมรับ การยกย่อง
และการเห็นถึงคุณค่า โดยเมื่อพิจารณาคุณลักษณะและประสบการณ์ทาง
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วิชาการที่สั่งสมมาอย่างยาวนานในช่วงชีวิตการท างานเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้
อาจารย์ในกลุ่มนี้มีความคิดเห็นต่อค่าตอบแทนจูงใจในลักษณะดังกล่าว 
 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจัยในอนาคต 
 หากจะมีการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคต ควรมุ่งศึกษาเชิงลึกในประเด็น
ของค่าตอบแทนจูงใจที่นอกเหนือจากตัวเงิน ซ่ึงข้อมูลจากการสัมภาษณ์ชี้ชัดได้
ว่าบุคคลที่เป็นอาจารย์ในเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ต้องการอิสระในการท างาน
และชั่วโมงการท างานที่ยืดหยุ่น ค่าตอบแทนเหล่านี้อาจเป็นทางเลือกของ
มหาวิทยาลัยในการออกแบบส่วนผสมการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายได้ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบทฤษฎีความเป็นส่วนหนึ่งในงาน
ในกลุ่มบุคลากรไอทีในประเทศไทย ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความส าคัญยิ่งในยุคดิจิทัล
และเป็นที่ต้องการสูงมากในตลาดแรงงานในปัจจุบัน โดยวิเคราะห์อิทธิพลจาก
ปัจจัยความเป็นส่วนหนึ่งในงานด้านที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับงาน  และ
ปัจจัยด้านความผูกพันในงานที่ส่งผลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานไอทีใน
ประเทศไทย ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามตอบกลับจากบุคลากรไอทีที่สามารถ
น าไปใช้วิเคราะห์ผลต่อได้ จ านวน 417 ชุด ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น 
พบว่า ความเป็นส่วนหนึ่งในงานด้านที่เกี่ยวข้องกับงาน และความผูกพันในงาน
มีอิทธิพลตามล าดับในการลดทอนความต้ังใจลาออกของพนักงาน ในขณะที่
ความเป็นส่วนหนึ่งในงานด้านที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานไม่มีผลต่อความตั้งใจลาออก
ของพนักงาน  

ผลการศึกษานี้สะท้อนประโยชน์ในเชิงทฤษฎีแสดงให้เห็นขอบเขตการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีความเป็นส่วนหนึ่งในงานในบริบทของกลุ่มวิชาชีพไอทีใน
ประเทศไทย ผู้บริหารควรมุ่งเน้นการใช้แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับความเป็นส่วน
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หนึ่งในงานด้านที่เกี่ยวข้องกับงาน เพื่อประโยชน์ในการรักษาบุคลากรไอทีด้วย
การท าให้พนักงานเห็นบทบาท คุณค่า และคุณประโยชน์ที่ตนเองได้รับและมอบ
ให้กับองค์กรและเพื่อนร่วมงาน  รวมถึงการสร้างบรรยากาศการท างานท่ี
พนักงานไอทีมีส่วนร่วม และสามารถใช้ความรู้ความสามารถเพื่อยกระดับความ
ผูกพันในงานมากยิ่งขึ้น และสุดท้ายการจัดหาสวัสดิการที่มีคุณค่าที่ช่วยท าให้
พนักงานไอทีตระหนักถึงสิ่งที่ต้องสูญเสียหรือสละทิ้งไปหากลาออกจากงาน   

 
ค าส าคัญ: ความเป็นส่วนหนึ่งในงาน ความผูกพันในงาน ความตั้งใจลาออก 
พนักงานไอที ประเทศไทย  
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RESEARCH ARTICLE 

Job Embeddedness, Work Engagement and Turnover 
Intention of IT Professionals 
Patchara Popaitoon1 
Siriporn Techalertsuwan2  
 
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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บทน า 
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วท าให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ 

ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายทางการจัดการ 
อย่างต่อเนื่อง (Gefen, Ragowsky, Miller, Licker, & Stern, 2015; Ivanov, 
Dolgui, & Sokolov, 2019) นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีการประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติปี  พ.ศ. 2559 
(National e-Payment) เพื่อขับเคล่ือนประเทศก้าวสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล 
หรือสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ตลอดจนการพัฒนาระบบโครงสร้าง
การท างานภาครัฐสู่ ระบบดิจิทัล (Digital Government)  และสนับสนุน
ภาคเอกชนให้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจดิจิทัล (Digital Business) ท าให้องค์กรจ านวนมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มธุรกิจการเงินการธนาคารมีการพัฒนาบริการออนไลน์
ผ่านแอพพลิเคชันบนมือถือเพื่อให้ลูกคา้สามารถเข้าถึงบรกิารได้ง่าย สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น และมีความมั่นใจในการใช้จ่ายผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผล
ต่อเนื่องไปยังกลุ่มธุรกิจค้าปลีกแบบ B2C ตลอดจนผู้ค้ารายย่อยที่หันมาใช้
ช่องทางการขายผ่านอีคอมเมิร์ซ (E-commerce) โดยมีการเติบโตมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องปีละ 8-10% (Ministry of Digital Economy and Society, 2019)   
การปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้างสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัลนี้ท าให้ประเทศไทยมีความ
ต้องการบุคลากรไอทีเพิ่มขึ้น โดยในปีที่ผ่านมาองค์กรมีความต้องการบุคลากรไอ
ทีเพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2561 (Jobs DB Recruitment (Thailand), 
2019) และงานด้านไอทียังเป็นกลุ่มอาชีพขาดแคลนอันดับหนึ่งในตลาดแรงงาน
ไทย (Korn Ferry, 2018) นอกจากนี้ ยังมีต าแหน่งงานด้านไอทีที่เพิ่มขึ้นมาใหม่
อีกจ านวนมากเพื่อรองรับงานด้านคลาวด์ (Cloud) ด้านการจัดการกับอภิมหา
ข้อมูล (Data Analytics) และด้านความปลอดภัยระบบและข้อมูล (Network 
and Data Securities) (Kim, 2018; World Economic Forum, 2018) ปัจจัย
เหล่านี้ท าให้บุคลากรไอทีมีการโยกย้ายและลาออกจากงานอย่างต่อเนื่องใน
ปั จ จุบั น  (Dinger, Thatcher, Stepina, & Craig, 2012; Pricewaterhouse 
Coopers, 2014) โดยในปี พ.ศ. 2560 และ 2561 มีบุคลากรในกลุ่มไอทีลาออก
คิดเป็น 13% และ 16% ตามล าดับ (Korn Ferry, 2017, 2018) 
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การที่บุคลากรที่มีความสามารถลาออกหรือโยกย้ายไปนั้นท าให้ 
องค์กรต้องสูญเสียโอกาสทางธุรกิจและผลผลิตโดยรวมขององค์กรลดลง 
(Hausknecht, Trevor, & Howard, 2009)  นอกจากนี้  องค์กรยั งต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรใหม่เพื่อทดแทนพนักงานที่ลาออกอีก
ด้วย (Hinkin & Tracey, 2000; Shaw, Duffy, Johnson, & Lockhart, 2005) 
ซ่ึงคิดเป็นค่าใช้จ่ายเท่ากับ 90-200% ของเงินเดือนทั้งปีของพนักงานที่ลาออก
ไป (Allen, Bryant, & Vardaman, 2010) ประกอบกับรูปแบบการด าเนินธรุกิจ
และการแข่งขันในปัจจุบันมีความหลากหลายและทวีความรุนแรงมากขึ้น 
จากการน าเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลมาใช้ในการด าเนินงาน ท าให้ธุรกิจต่าง ๆ 
หันมาให้ความส าคัญกับการจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบุคลากรทางด้านไอที เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว
ในการ แข่ งขั น  ( Jiang, Liu, McKay, Lee, & Mitchell, 2012; Kim, 2018; 
World Economic Forum, 2018) รวมถึงโครงสร้างทางสังคมที่มีอัตราการเกิด
น้อยลงท าให้บุคลากรในตลาดแรงงานมีจ านวนลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความ
ต้องการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถยิ่งทวีความส าคัญมากขึ้น 

การศึกษาแนวทางการลดอัตราการลาออกของพนักงานเริ่มกลับมา
เป็นประเด็นส าคัญในศตวรรษที่ 21 โดยช่วงทศวรรษที่ผ่ านมานักวิจัย 
ด้านจิตวิทยาองค์กรให้ความส าคัญกับการรับรู้ของพนักงานเก่ียวกับ “งาน” 
และผลกระทบต่อทัศนคติ ผลการปฏิบัติงาน และการลาออกของพนักงาน 
โดย เ ฉพาะอย่า งยิ่ ง  มี ง าน วิ จั ย ระบุ ความเป็ นส่วนหนึ่ ง ในงาน ( Job 
Embeddedness) และความผูกพันในงาน (Work Engagement) เป็นการรับรู้
ของพนักงานเก่ียวกับงานท่ีมีผลต่อความต้ังใจลาออกของพนักงานอย่างมี
นัยส าคัญ (Halbesleben, 2010; Holtom, Mitchell, Lee, & Eberly, 2008; 
Thatcher, Stepina, & Boyle, 2002) เนื่องจากความเป็นส่วนหนึ่งในงานเป็น
ผลรวมของสิ่งต่าง ๆ ด้านจิตวิทยา สังคม และการเงินที่ยึดเหนี่ยวให้พนกังานอยู่
กับองค์กรและท่ีจะต้องสูญเสียไปหากต้องออกจากงาน (Mitchell, Holtom, 
Lee, Sablynski, & Erez, 2001) และความผูกพันในงานเป็นสภาวะทางด้าน
อารมณ์ที่เข้าถึง ทุ่มเทและเป็นส่วนหนึ่งของงาน รวมถึงความคิดเชิงบวกที่มีต่อ
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งาน (Schaufeli, Salanova, González-Romá, & Bakker, 2002) ดังนั้น การ
รับรู้ของพนักงานเก่ียวกับ “งาน” ทั้งด้านความเป็นส่วนหนึ่งในงาน และด้าน
ความผูกพันในงาน จึงสามารถลดทอนความต้ังใจลาออกจากงานได้ ซ่ึงระดับ
ผลกระทบจากปัจจัยเหล่านี้อาจจะมากน้อยต่างกันไปตามกลุ่มอาชีพ องค์กร
ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสังคมวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ เป็นต้น (Jiang 
et al., 2012) ส าหรับการศึกษาเรื่องความต้ังใจลาออกจากงานผ่านการรับรู้
เก่ียวกับ “งาน” ในบริบทสังคมไทยในอดีตที่ผ่านมานั้นมีให้เห็นอยู่บ้างในองคก์ร
เอกชน เช่น ในกลุ่มพนักงานขาย (Sawathwej & Setthakorn, 2019) และ 
ในองค์กรภาครัฐ อาทิ กลุ่มพยาบาลวิชาชีพ (Tundee & Vorahan, 2017; 
Homsuwan, 2017) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การศึกษาที่ผ่านมายังไม่เคยมี
การศึกษาเรื่องความต้ังใจลาออกจากงานของกลุ่มวิชาชีพไอทีในประเทศไทย ซ่ึง
เป็นกลุ่มบุคลากรที่เป็นที่ต้องการอย่างมากในปัจจุบัน (Kim, 2018; World 
Economic Forum, 2018)   
 
วัตถุประสงค ์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้ังใจ
ลาออกของพนักงานไอทีในประเทศไทย โดยศึกษาอิทธิพลจากปัจจัยความเป็น
ส่วนหนึ่งในงานด้านที่เก่ียวข้องกับงาน (On-the-job Embeddedness) ความ
เป็นส่วนหนึ่งในงานด้านที่ไม่เก่ียวข้องกับงาน (Off-the-job Embeddedness) 
และความผูกพันในงาน (Work Engagement) ทั้งนี้ ผู้บริหารสามารถน าผล
การศึกษานี้มาใช้ประกอบการวางแผนเชิงนโยบายเพื่อรักษาและจูงใจให้
บุคลากรไอทีคงสมาชิกภาพอยู่กับองค์กรได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น อันเป็นการ
เสริมประสิทธิภาพทางการจัดการและยังช่วยลดต้นทุนการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ได้อีกด้วย   
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วรรณกรรมวิจารณ ์
ความตั้งใจลาออกจากงาน (Turnover Intention) 

ความต้ังใจลาออกจากงานเป็นมาตรวัดที่ส าคัญที่สามารถท านายอัตรา
การลาออกจริงของพนักงานได้เป็นอย่างดี หากความต้ังใจลาออกจากงานสูง 
ก็จะท าให้อัตราการลาออกจริงสูง และในทางกลับกันหากความต้ังใจลาออกจาก
งานต่ าก็จะท าให้อัตราการลาออกจริงต่ า (Griffeth, Hom, & Gaertner, 2000; 
Holtom et al., 2008) การที่พนักงานปรารถนาจะลาออกจากงานนั้นอาจ
เกิดขึ้นจากประสบการณ์และการรับรู้ของพนักงานเก่ียวกับงาน องค์กร เพื่อน
ร่วมงาน และหัวหน้างาน พนักงานมีแนวโน้มที่จะลาออกมากขึ้นหากมี
ประสบการณ์ไม่ดีหรือมีการรับรู้ทางลบต่อปัจจัยเหล่านี้ ในทางตรงกันข้ามหาก
พนักงานมีทัศนะทางบวกต่อปัจจัยเหล่านี้ ความปรารถนาที่จะลาออกของ
พนักงานก็จะลดลง ทั้งนี้ พนักงานจะเริ่มแสดงความปรารถนาหรือเจตนาว่าจะ
ลาออกด้วยการเริ่มไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กร เริ่มหา
ข้อมูลเก่ียวกับงานที่บริษัทต่าง ๆ เปิดรับอยู่ในปัจจุบัน ลองสมัครงาน และ 
จะลาออกจากงานไปในที่สุด (Griffeth et al., 2000; Holtom et al., 2008; 
Hom & Kinnicki, 2001; Steers, Mowday, & Porter, 1979)  การศึ กษาที่
ผ่านมาในอดีตพบว่า องค์กรสามารถลดอัตราการออกของพนักงานหรือความ
ต้ังใจลาออกของพนักงานได้ หากพนักงานพอใจกับงานที่ท า ผูกพันกับงานและ
องค์กร รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งในงานหรือองค์กร มีหัวหน้างานและเพื่อน
ร่วมงานที่ดี หรือท างานเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทได้ เป็นต้น (Jiang  
et al., 2012; Holtom et al., 2008)  

ส าหรับงานวิจัยนี้จะศึกษาเฉพาะเรื่องความเป็นส่วนหนึ่งในงาน (Job 
Embeddedness)  และความผูกพันในงาน (Work Engagement)  โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

ความเป็นส่วนหน่ึงในงาน (Job Embeddedness)  
 Mitchell et al.  (2001)  อธิบายความเป็นส่วนหนึ่งในงาน (Job 
Embeddedness) ว่าเป็นความโยงใยของปัจจัยต่าง ๆ  ท่ีสัมพันธ์กันจนท าให้
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พนักงานรับรู้ได้ถึงพื้นที่ในสังคมที่ตนเองมีคุณค่า และประโยชน์ที่ตนเองได้รับ
จากการอยู่ ในสั งคมนั้น ๆ ประกอบด้วยมิติย่อย 3 ประการ ได้แก่ (1) 
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับคนรอบข้างหรือกิจกรรมในพื้นที่โดยรอบ (Links) (2) 
ความลงตัวในชีวิตการท างาน สังคมโดยรอบ และครอบครัว (Fit) และ (3) การ
สูญเสียหรือการสละทิ้งประโยชน์และความสัมพันธ์ต่าง ๆ หากจะต้องย้ายงาน
หรือที่อยู่อาศัย ซ่ึงรวมเรียกว่าการยอมสละ (Sacrifice) โดยพนักงานจะ
พิจารณามิติย่อยเหล่านี้ร่วมกันเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะคงอยู่หรือลาออก
จากที่ท างาน    

ในปี ค.ศ. 2004 Lee, Mitchell, Sablynski, Burton, and Holtom 
(2004) เพิ่มเติมแนวคิดความเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ Mitchell et al. (2001) 
น าเสนอการแบ่งความเป็นส่วนหนึ่งในงานออกเป็นความเป็นส่วนหนึ่งในงาน
ด้านที่เก่ียวข้องกับงาน (On-the-job Embeddedness) คือ ภาวะที่พนักงานมี
โยงใยความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับองค์กรและเพื่อนร่วมงาน (Organizational 
Links) อาจเป็นโยงใยความสัมพันธ์ที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการระหว่างตัว
พนักงานและพนักงานคนอ่ืน ๆ และองค์กร เช่น ต าแหน่งหน้าที่ การได้รับ
มอบหมายให้เป็นคณะท างานหรือคณะกรรมการต่าง ๆ และความเป็นพี่ที่มี
ประสบการณ์มากกว่าคนอ่ืนในที่ท างาน เป็นต้น ตลอดจนการรับรู้ได้ว่าตนเอง 
มีความชอบและค่านิยมท่ีสอดคล้องกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ในองค์กร 
สามารถเป็นที่พึ่งของทีมงานและเพื่อนร่วมงานเนื่องจากตนเองมีความสามารถ
พิเศษบางอย่าง (Fit to Organization) และการรับรู้ถึงการที่จะต้องสละทิ้ง
ประโยชน์หรือความสัมพันธ์ต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับงานและองค์กรหากลาออก 
(Organization-related Sacrifice) เช่น จะไม่ได้ท างานกับเพื่อนร่วมงานที่ดี จะ
เสียโอกาสที่จะเติบโตก้าวหน้า หรือจะไม่ได้รับสวัสดิการบางอย่างที่มีคุณค่าอีก
ต่อไป เป็นต้น งานวิจัยในอดีตที่ศึกษาความเป็นส่วนหนึ่งของงานรายงานว่า
พนักงานที่มีความเป็นส่วนหนึ่งในงานสูงมักมีความสัมพันธ์โยงใยกับงานและ
องค์กรจ านวนมาก เข้ากันกับเพื่อนร่วมงานและองค์กรได้ดี และตระหนักดีถึง
การสูญเสียสิทธิประโยชน์และสังคมการท างานหากไปท างานที่ใหม่ ที่เป็นเช่นนี้
ก็เพราะว่าพนักงานไม่สามารถน าความสัมพันธ์โยงใยเหล่านี้หรือสิทธิประโยชน์
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ตามไปด้วยได้ (Holtom & Inderrieden, 2006; Holtom et al., 2008; Jiang 
et al., 2012) การศึกษาที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่าพนักงานที่มีความเป็นส่วน
หนึ่งในงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับงานสูง มีต้นทุนหรือค่าเสียโอกาสมากกว่า
พนักงานที่มีการฝังตรึงหรือมีความเป็นส่วนหนึ่งในงานในด้านที่เก่ียวข้องกับงาน
ต่ า ดังนั้น ความเป็นส่วนหนึ่งในงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับงานสูงจึงสามารถ
ลดทอนความตั้งใจที่จะลาออกจากงานได้ ผู้วิจัยจึงก าหนดสมมติฐาน ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 (H1): ความเป็นส่วนหนึ่งในงานด้านที่เก่ียวข้องกับงาน 
(On-the-job Embeddedness) มีอิทธิพลในทางลบต่อความตั้งใจลาออกจาก
งาน  

ส าหรับความเป็นส่วนหนึ่งในงานด้านที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน (Off-the-
job Embeddedness) Lee et al. (2004) อธิบายว่าเป็นภาวะที่พนักงาน
สามารถท าประโยชน์และได้รับประโยชน์จากชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงกับที่พัก
อาศัย (Community Links) อาจเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นทางการหรือไม่เป็น
ทางการที่เชื่อมโยงระหว่างตัวพนักงานกับครอบครัว สังคม และชุมชนที่อยู่
อาศัยใกล้เคียง เช่น โรงเรียนส าหรับบุตรหลาน สถานพยาบาลคนสูงอายุ 
กิจกรรมทางศาสนาหรืองานอาสาสมัครที่ท าร่วมกับชุมชน เป็นต้น ตลอดจน
ความลงตัวกับชุมชน สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ การเดินทาง ความปลอดภัย
และบรรยากาศโดยรอบ (Fit to Community) และสุดท้ายการรับรู้ถึงการที่
จะต้องสูญเสียประโยชน์จากการอยู่ในชุมชนปัจจุบันเม่ือลาออกจากงาน 
(Community-related Sacrifice) เช่น การเดินทางจากที่พักอาศัยไปที่ท างาน
เคยสะดวกสบาย แต่หากต้องเปลี่ยนสถานที่ท างานก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางเดินทาง
ท าให้มีความเหนื่อยล้ามากขึ้น หรือโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนอาจจะ
ลดลงเนื่องจากที่ท างานใหม่ต้องท างานวันเสาร์ด้วย หรืออาจรวมถึงการโยกย้าย
ที่อยู่อาศัยที่จะต้องท าให้สูญเสียชุมชนที่เป็นมิตรไป เป็นต้น การศึกษาในอดีต
พบว่าความเป็นส่วนหนึ่งในงานด้านที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานสามารถลดทอนความ
ตั้งใจลาออกจากงานได้ เนื่องจากพนักงานที่มีความสัมพันธ์โยงใยและได้รับ
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ประโยชน์สูงจากชุมชนที่อยู่อาศัย การโยกย้ายงานอาจจะท าให้ชีวิตประจ าวัน
สะดุด และยังมีผลกระทบต่อสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวของพนักงานด้วย 
(Holtom et al. , 2008; Jiang et al. , 2012; Lee et al. , 2004; Lee, Burch, 
& Mitchell, 2014) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงก าหนดสมมติฐาน ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 2 (H2): ความเป็นส่วนหนึ่งในงานด้านที่ไม่เก่ียวข้องกับ
งาน (Off-the-job Embeddedness) มีอิทธิพลในทางลบต่อความต้ังใจลาออก
จากงาน  

ความผูกพันในงาน (Work Engagement) 
  ความผูกพันในงานเป็นสภาวะที่พนักงานมีพลัง ต่ืนตัว กระตือรือร้นใน
การท างาน และมีความขยันขันแข็ง เต็มใจและทุ่มเทท างาน ไม่ย่อท้อเมื่อต้อง
เผชิญกับอุปสรรคและงานที่ท้าทาย พนักงานที่มีความผูกพันในงานสูงเชื่อว่างาน
ที่ท้าทายเป็นพื้นฐานในการสร้างแรงบันดาล ใจและความภาคภูมิใจในการ
ท างาน และท าให้ตนเองมีสมาธิจดจ่ออยู่กับการท างาน จนรู้สึกว่าเวลาในการ
ท างานผ่านไปอย่างรวดเร็ว (Schaufeli et al., 2002; Schaufeli & Bakker, 
2010) Schaufeli et al. (2002) ศึกษาวิจัยด้านความผูกพันในงานพบว่า
พนักงานที่มีความผูกพันในงานสูงมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจลาออกจากงานได้ยาก
กว่าพนักงานที่มีความผูกพันในงานต่ า เพราะพนักงานที่มีความผูกพันในงานสูง
มักมีความสนุกและเพลิดเพลินกับการท างาน มองเรื่องความท้าทายที่ต้องเผชิญ
กับปัญหาต่าง ๆ เป็นเหมือนแรงบันดาลใจที่ท าให้พวกเขามีความพยายามมาก
ขึ้นในการหาทางออกเพื่อแก้ปัญหา นอกจากนี้ พนักงานที่มีความผูกพันในงาน
สูงมักจะได้รับโอกาสที่ดีกว่าทั้งในด้านการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ และโอกาสใน
การพัฒนาและการเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (Gutermann, Lehmann-
Willenbrock, Boer, Born, & Voelpel, 2017; Kimberley, Bakker, Demerouti, 
& Heuvel, 2015) สภาวะเช่นนี้ท าให้พนักงานที่มีความผูกพันในงานสูงมักไม่
ค่อยลาออกจากงาน และยังสามารถสร้างความพึงพอใจและความจงรักภักดีของ
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ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นด้วย (Du Plooy & Roodt, 2010; Halbesleben, 2010; Harter, 
Schmidt, & Hayes, 2002) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงก าหนดสมมติฐาน ดังนี้  

สมมติฐานที่ 3 (H3): ความผูกพันในงาน (Work Engagement) มี
อิทธิพลในทางลบต่อความต้ังใจลาออกจากงาน  
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
กลุ่มตัวอย่าง (Sample)  
 กรุงเทพมหานครถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูงและองค์กร 
ชั้นน าส่วนใหญ่มีที่ท าการอยู่ในกรุงเทพมหานคร การศึกษานี้จึงก าหนดขอบเขต
การศึกษาครอบคลุมกลุ่มประชากรเป็นพนักงานด้านไอทีที่ท างานอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ทราบ
เพียงแต่ว่ามีขนาดใหญ่มาก และเนื่องจากชุดค าถามเป็นข้อมูลที่ให้ตอบโดยใช้
มาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) จึงใช้สูตรค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ตามค าแนะน าของ Cochran (1977) ได้กลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าส าหรับการวิจัยนี้
จ านวน 385 ตัวอย่าง โดยผู้วิจัยแจกแบบสอบถามจ านวน 843 ชุด ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบตามความสะดวก ได้รับแบบสอบถามกลับมารวมทั้งสิ้น 459 ชุด 
หรือคิดเป็นร้อยละ 54.45 แต่เมื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแลว้
จ าเป็นต้องตัดแบบสอบถามบางชุดออก ดังนั้น จึงเหลือแบบสอบถามที่สามารถ
น าไปวิเคราะห์ผลต่อได้จ านวน 417 ชุด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุ 26-30 ปี 
ร้อยละ 44.84 การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้ อยละ 61.39 เป็นเพศชาย  
ร้อยละ 70.26 ผู้ตอบแบบสอบถามท างานอยู่ในองค์กรที่ให้บริการไอทีโดยตรง 
ร้อยละ 53.72 โดยมีภาระงานหลักด้าน IT Support ร้อยละ 37.17 และด้าน
โปรแกรมเมอร์ ร้อยละ 25.66 โดยรายละเอียดคุณลักษณะทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามแสดงดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1  
คุณลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คุณลักษณะทั่วไป จ านวน    ร้อยละ 
เพศ   
    ชาย  293 70.26 
    หญิง 124 29.74 
อายุ    
    21-25 ปี 68 16.31 
    26-30 ปี 187 44.84 
    31-35 ปี 108 25.90 
    36-40 ปี 38 9.12 
    41 ปีขึ้นไป 16 3.83 
สถานภาพ    
    โสด 355 85.13 
    แต่งงาน 62 14.87 
การศึกษา   
    ต่ ากว่าปริญญาตรี 7 1.68 
    ปริญญาตรี 256 61.39 
    ปริญญาโทหรือสูงกว่า 154 36.93 
ประเภทองค์กรที่ท างานอยู่    
    องค์กรให้บริการด้านไอทีโดยตรง 224 53.72 
    องค์กรที่ไม่ได้บริการด้านไอทีโดยตรง 193 46.28 
ภาระงานหลักด้านไอที    
    IT Management 60 14.39 
    IT Support 155 37.17 
    Programmer 107 25.66 
    Network System 18 4.31 
    System Analyst 53 12.71 
    อ่ืน ๆ 24 5.75 

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

Job Embeddedness, Work Engagement

and Turnover Intention of IT Professionals
Patchara Popaitoon and Siriporn Techalertsuwan



64
 

 

ตัวแปรและเครื่องมือวิจัย (Variables and Measures)   
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลนี้อ้างอิงเครื่องมือที่ถูกพัฒนาขึ้นตาม

ทฤษฎีและมีการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ( Content Validity) 
ตลอดจนเคยน าไปใช้ในงานวิจัยในอดีต (Colarelli, 1984; Lee et al., 2004; 
Schaufeli, Bakker, & Salanova, 2006) โดยข้อค าถามของงานวิจัยดังกล่าว
เป็นภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยจึงแปลเป็นภาษาไทยและน าไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นบุคลากรด้านไอทีจ านวน 30 คน เพื่อทดสอบความเข้าใจของแบบสอบถาม
ก่อนน าแบบสอบถามไปใช้จริง โดยการทดสอบเครื่องมือที่น ามาใช้ในเบื้องต้นนี้
มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาสูงกว่า 0.70 (Nunnally, 1978) ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์
ผลการศึกษา ผู้วิจัยไม่ได้น าข้อมูลจากการทดสอบเครื่องมือไปรวมกับข้อมูลที่
ได้รับจากการเก็บข้อมูลจริง 

ความตั้งใจลาออกจากงาน (Turnover Intention) ใช้ชุดค าถามที่
ถูกพัฒนาโดย Colarelli (1984) จ านวน 3 ข้อ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Likert Scale) เจ็ดระดับ (1-7) ให้ผู้ตอบระบุว่า เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับ 
แต่ละข้อความ โดย (1) หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง และ (7) หมายถึง เห็นด้วย
อย่างยิ่ง ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเครื่องมือนี้มีค่าเท่ากับ 0.870 ตัวอย่างค าถาม 
เช่น “คุณคิดว่าจะลองมองหางานใหม่ท าภายใน 12 เดือนข้างหน้านี้”  

ความเป็นส่วนหน่ึงในงานด้านที่เกี่ยวข้องกับงาน (On-the-job 
Embeddedness) ใช้ชุดค าถามที่ถูกพัฒนาจาก  Lee et al. (2004) เป็น
มาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) เ จ็ดระดับ (1-7) ให้ผู้ตอบระบุว่า      
เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับแต่ละข้อความ โดย (1) หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
และ (7) หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง รวม 13 ข้อ ตัวอย่างค าถาม เช่น “งานที่ท า
อยู่เปิดโอกาสให้คุณใช้ทักษะและความสามารถได้อย่างเต็มที่ ” “คุณรู้สึกว่า
เพื่อนร่วมงานให้เกียรติคุณมาก” และ “คุณมีความผูกพันมากกับองค์กรนี้” ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของความเป็นส่วนหนึ่งในงานด้านที่เก่ียวข้องกับงานเท่ากับ 
0.877 
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ความเป็นส่วนหน่ึงในงานด้านที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน (Off-the-job 
Embeddedness) ใช้ชุดค าถามที่ถูกพัฒนาจาก  Lee et al. (2004) เป็น
มาตราส่วนประมาณคา่ (Likert Scale) เจ็ดระดับ (1-7) ให้ผู้ตอบระบุว่า เห็นด้วย
หรือไม่เห็นด้วยกับแต่ละข้อความ โดย (1) หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง และ  
(7) หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง รวม 11 ข้อ ตัวอย่างค าถาม เช่น “ชุมชนที่คุณ
อาศัยอยู่มีอะไรหลาย ๆ  อย่างที่ตรงกับความต้องการของคุณ” “ชุมชนที่คุณ
อาศัยอยู่มีความปลอดภัย” และ “ผู้คนในชุมชนให้ความเคารพนับถือคุณ” ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของความเป็นส่วนหนึ่งในงานด้านที่ไม่เก่ียวข้องกับงาน
เท่ากับ 0.912 

ความผูกพันในงาน (Work Engagement) ใช้แบบวัดความผูกพัน
ในงานที่พัฒนาโดย Schaufeli et al. (2006) จ านวน 9 ข้อ เป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Likert Scale) เจ็ดระดับ (1-7) ให้ผู้ตอบระบุว่า เห็นด้วยหรือไม่
เห็นด้วยกับแต่ละข้อความ โดย (1) หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง และ (7) 
หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง ตัวอย่างค าถาม เช่น “คุณมีความกระตือรอืร้นกับงาน
ที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน” “คุณรู้สึกว่างานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจนแยกจาก
กันไม่ได้” “หน้าที่การงานที่ท าอยู่นี้ เป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้กับคุณ”  
สัมประสิทธิ์แอลฟาของความผูกพันในงานเท่ากับ 0.941  

 
ผลการศกึษา 

งานวิจัยนี้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการรักษาบุคลากรให้คงสมาชิกภาพ
อยู่กับองค์กรโดยวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยด้านการเป็นส่วนหนึ่งของงาน 
(Job Embeddedness) และด้านความผูกพันในงาน (Work Engagement) ที่
ส่งอิทธิพลต่อความต้ังใจลาออกของพนักงานไอที ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient Analysis) พบว่า ความ
เป็นส่วนหนึ่งในงานด้านที่เก่ียวข้องกับงาน (On-the-job Embeddedness) 
และด้านที่ไม่เก่ียวข้องกับงาน (Off-the-job Embeddedness) และความ
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ผูกพันในงาน (Work Engagement) มีความสัมพันธ์กันทางลบอย่างมีนัยส าคัญ
กับความต้ังใจลาออกจากงาน (Turnover Intention) ดังแสดงในตารางที ่2  

ตารางที ่2  
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ์แบบเพยีร์สนัและสัมประสิทธิ์แอลฟาของตัวแปร 
 1. 2. 3.   4. 

1. ความเป็นส่วนหน่ึงในงาน                 
(ด้านที่เกี่ยวกับงาน) 

(0.877)    

2. ความเป็นส่วนหน่ึงในงาน 
(ด้านที่ไม่เกี่ยวกับงาน) 

0.374** (0.912)   

3. ความผูกพันในงาน 0.611** 0.302** (0.941)  

4. ความต้ังใจลาออกจากงาน -0.526** -0.147** -0.405** (0.870) 
หมายเหตุ: * หมายถึง p ≤ 0.05 (Two-tailed) **หมายถึง p ≤ 0.01 (Two-tailed) 
ตัวเลขในวงเล็บแสดงค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของตัวแปร 

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร 
ดังแสดงในตารางที ่ 2 สะท้อนให้เห็นว่าตัวแปรที่น ามาใช้ในการศึกษานี้มีความ
น่าเชื่อถืออยู่ในระดับดีและมีทิศทางความสัมพันธ์สอดคล้องตามทฤษฎี  
นอกจากนี้ การประเมินค่า Variance Inflation Factor (VIF) ผ่านผลการ
วิ เคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) 
(ตารางที่ 3) พบว่าตัวแปรอิสระทุกตัวมีค่า VIF ต่ ากว่า 5.0 แสดงให้เห็นว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระไม่ส่งผลให้ผลลัพธ์คลาดเคลื่อน (OECD, 
2008; p.67) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงน าตัวแปรอิสระเหล่านี้มาทดสอบความสมัพันธ์ตาม
ระบุในสมมติฐานต่อไป   
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ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น พบว่า ความเป็นส่วนหนึ่งในงาน 
ด้านที่เก่ียวข้องกับงาน (On-the-job Embeddedness) ด้านที่ไม่เก่ียวข้อง 
กับงาน (Off-the- job Embeddedness)  และความผูกพันในงาน (Work 
Engagement) สามารถอธิบายความต้ังใจลาออกจากงานได้ร้อยละ 49.2  
(R2 = 0.492) โดยความเป็นส่วนหนึ่งในงานเฉพาะด้านที่เก่ียวข้องกับงาน (On-
the-job Embeddedness) และความผูกพันในงาน (Work Engagement) 
สามารถลดทอนความต้ังใจลาออกจากงานของบุคลากรไอทีได้อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยมีค่า ᵦ เท่ากับ -0.398 (p=0.000) และ -0.167 (p=.001) 
ตามล าดับ แต่ความเป็นส่วนหนึ่งในงานด้านที่ไม่เก่ียวข้องกับงาน (Off-the-job 
Embeddedness) ไม่มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อความต้ังใจลาออก
จากงานของบุคลากรไอที (ᵦ = 0.053; p=0.203) ดังนั้น การศึกษานี้จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ 1 และ 3 และปฏิเสธสมมติฐานที่ 2  

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบทฤษฎีความเป็นส่วนหนึ่งในงาน
ในกลุ่มบุคลากรไอทีในประเทศไทยซ่ึงเป็นกลุ่มที่มีความส าคัญยิ่งในยุคดิจิทัล
และเป็นที่ต้องการสูงมากในตลาดแรงงานในปัจจุบัน (Jobs DB Recruitment 
(Thailand) , 2019; Korn Ferry, 2018; World Economic Forum, 2018)   
โดยวิเคราะห์อิทธิพลจากปัจจัยความเป็นส่วนหนึ่งในงานด้านที่เก่ียวข้องและไม่
เก่ียวข้องกับงาน (On/Off-the-job Embeddedness) และปัจจัยด้านความ
ผูกพันในงาน (Work Engagement) ที่ส่งผลต่อความต้ังใจลาออกของพนักงาน
ไอทีในประเทศไทย 

การศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา ซ่ึงพบว่า ความต้ังใจ
ลาออกของพนักงานไอทีถูกลดทอนลงได้ด้วยความเป็นส่วนหนึ่งในงานด้าน  
ที่เก่ียวข้องกับงาน (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
ที่มีความเป็นส่วนหนึ่งในงานด้านที่เก่ียวข้องกับงานและความผูกพันในงานสูง 
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จะมีความต้ังใจลาออกจากงานต่ า ข้อค้นพบนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษา 
ในกลุ่มพนักงานขายและพยาบาลวิชาชีพด้วยเช่นกัน (Homsuwan, 2017; 
Sawathwej & Setthakorn, 2019)   

นอกจากนี้ การศึกษายังพบด้วยว่ากลุ่มบุคลากรไอทีให้ความส าคัญ 
กับค วาม เป็ น ส่วนหนึ่ ง ใน งานด้านที่ เ ก่ี ยวข้ อ ง กับงาน  ( On- the- job 
Embeddedness) ค่อนข้างมากและมีอิทธิพลทางลบต่อความต้ังใจลาออกจาก
งาน (ᵦ = -0.398) สูงเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับอิทธิพลจากความผูกพันในงาน 
(Work Engagement) (ᵦ = -0.167)   

ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ Halbesleben and 
Wheeler (2008) ที่รายงานไว้เช่นกันว่าความเป็นส่วนหนึ่งในงานมีอิทธิพลใน
การท านายความต้ังใจลาออกสูงกว่าความผูกพันในงาน ทัง้นี้ มีความเป็นไปได้วา่
ในการพิจารณาว่าจะลาออกจากงานหรือไม่นั้น พนักงานไอทีค านึ งถึ ง
องค์ประกอบหลายอย่างที่เก่ียวข้องกับความเป็นส่วนหนึ่งในงานด้านที่เก่ียวข้อง
กับงาน ได้แก่ ความเชื่อมโยงระหว่างตัวพนักงานกับทีมงานและเพื่อนร่วมงาน
ในองค์กร (Links) ความสอดคล้องระหว่างตัวตนพนักงานกับวัฒนธรรมองค์กร 
(Fit) ตลอดจนความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นหากลาออกจากงาน (Organization-
related Sacrifice)  (Lee et al. , 2004; Lee et al. , 2014; Mitchell et al. , 
2001) ในขณะท่ีความผูกพันในงาน (Work Engagement) ครอบคลุมเพียง
สภาวะทางอารมณ์ของพนักงานที่เ ก่ียวข้องกับงาน  เช่น พนักงานรู้สึก
กระฉับกระเฉง สนุกกับการท างาน กระตือรือร้น และอยากจะทุ่มเทท างาน เป็น
ต้น จึงท าให้ความเป็นส่วนหนึ่งในงานที่เ ก่ียวข้องกับงาน (On-the-job 
Embeddedness) มีอิทธิพลในการลดทอนความต้ังใจลาออกของพนักงานไอที
ได้มากกว่าความผูกพันในงาน (Work Engagement)      

นอกจากนี้ ผลการศึกษานี้ยังพบด้วยว่าความเป็นส่วนหนึ่งในงานด้าน 
ที่ไม่เก่ียวข้องกับงาน (Off-the-job Embeddedness) ไม่มีอิทธิพลต่อความ
ต้ังใจลาออกจากงานของพนักงานไอทีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ในขณะที่
อิทธิพลจากความเป็นส่วนหนึ่งในงานด้านที่เก่ียวข้องกับงาน (On-the-job 
Embeddedness) อยู่ในระดับ -0.398 กล่าวคือ พนักงานไอทีพิจารณาถึง
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องค์ประกอบด้านที่เก่ียวข้องกับงานมากกว่าองค์ประกอบด้านชุมชนที่อาศัยอยู่
ในการตัดสินใจว่าจะคงสมาชิกภาพอยู่กับองค์กรต่อไปหรือไม่อย่างมีนัยส าคัญ   

การที่ความเป็นส่วนหนึ่งในงานด้านชุมชน ที่อยู่อาศัย หรือด้านที่ไม่
เก่ียวข้องกับงาน (Off-the-job Embeddedness) ไม่มีอิทธิพลต่อความต้ังใจ
ลาออกจากงานของพนักงานไอทีไทยนั้น อาจอธิบายได้จากความแตกต่างของ
บริบทในสังคมไทยที่แหล่งธุรกิจและพื้นที่ส าคัญทางเศรษฐกิจของไทยอยู่ใน
บริเวณจ ากัด เช่น ในกรุงเทพมหานครพื้นที่เศรษฐกิจหลัก คือ สีลม สาทร อโศก 
สุขุมวิท เป็นต้น ท าให้พนักงานไอทีไม่มีทางเลือกที่จะท างานในองค์กร  
ที่ต้ังอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับที่พักอาศัย และจ าเป็นต้องเดินทางจากชานเมือง
หรือบริเวณพื้นที่พักอาศัยเพื่อมาท างานในเขตเศรษฐกิจ ดังนั้น ความผูกพันและ
ประโยชน์ที่ได้รับจากชุมชนที่พักอาศัยจึงไม่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจโยกย้าย
งาน 

ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ Jiang et al. (2012)  
ทีร่วบรวมและวิเคราะห์ผลการศกึษา (Meta-analysis) ที่เก่ียวข้องกับความเปน็
ส่วนหนึ่งในงานระหว่างปี ค.ศ. 2001-2011 รายงานว่าความเป็นส่วนหนึ่งใน
งานด้านที่เก่ียวข้องกับงาน (On-the-job Embeddedness) ลดทอนความต้ังใจ
ลาออกจากงานได้มากกว่าความเป็นส่วนหนึ่งในงานด้านที่ไม่เก่ียวข้องกับงาน 
(Off-the-job Embeddedness)   
 การศึกษานี้สะท้อนประโยชน์และคุณค่าในเชิงทฤษฎีแสดงให้เห็น
ขอบเขตการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความเป็นส่วนหนึ่งในงานในบริบทของกลุ่ม
วิชาชีพไอทีในประเทศไทย  ผลการศึกษานี้ท าให้ทราบว่าความเป็นส่วนหนึ่งใน
งานเฉพาะด้านที่เก่ียวข้องกับงาน (On-the-job Embeddedness) เท่านั้นทีม่ี
อิทธิพลต่อการลดทอนความต้ังใจลาออกของพนักงาน ในขณะที่ความเป็นส่วน
หนึ่งในงานด้านที่ไม่เก่ียวข้องกับงาน (Off-the-job Embeddedness) ไม่ส่งผล
กระทบต่อความต้ังใจลาออกของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญ  

ประโยชน์ในเชิงทฤษฎีอีกประการหนึ่ง คือ ผลการศึกษานี้สะท้อนให้
เห็นเพิ่มเติมว่า แม้ความเป็นส่วนหนึ่งในงานด้านที่เก่ียวข้องกับงาน (On-the-
job Embeddedness) และความผูกพันในงาน (Work Engagement) ต่างมี
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อิทธิพลต่อการลดทอนความต้ังใจลาออกของพนักงานไอท ี แต่ระดับผลกระทบ
ไม่เท่ากัน โดยความส่วนหนึ่งในงานด้านที่เก่ียวข้องกับงาน (On-the-job 
Embeddedness) มี อิทธิพลเป็นสองเท่าของความผูกพันในงาน (Work 
Engagement) ในการลดทอนความต้ังใจลาออกของพนักงานไอที 

ส าหรับประโยชน์ในทางปฏิบัติ ข้อค้นพบจากการศึกษานี้ช่วยให้
ทิศทางแก่ผู้บริหารในการก าหนดแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับความเป็นส่วนหนึ่ง
ในงานด้านที่เก่ียวข้องกับงาน (On-the-job Embeddedness) เพื่อประโยชน์
ในการรักษาบุคลากรไอทีที่มีคุณค่าไว้กับองค์กร ด้วยการมอบหมายให้พนักงาน
ไอทีมีบทบาททีส่ าคัญในการขับเคลื่อนองค์กร และส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาส
ได้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการท างาน  ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึง
คุณค่าและความส าคัญที่พนักงานมีต่อทีมงานและความส าเร็จของหน่วยงาน 
โดยจะช่วยให้พนักงานไอทีซ่ึงเป็นกลุ่มอาชีพที่ส าคัญของบริษัทเป็นที่ยอมรับใน
ที่ท างานและผูกพันกับงานมากขึ้น 

องค์กรสามารถสร้างบรรยากาศให้พนักงานรู้สึกถึ งคุณค่าและ
ประสบการณ์การท างานที่แตกต่างจากที่อ่ืนได้ โดยหัวหน้างานอาจจะต้องสร้าง
บรรยากาศที่สนุกสนานในการท างานควบคู่ไปกับการมอบหมายงานที่ตรงกับ
ความสามารถ และหมั่นกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในงาน เพื่อเป็นการ
ยกระดับให้พนักงานมีความผูกพันในงานมากยิ่งขึ้น   

นอกจากนี้ ข้อค้นพบยังเป็นประโยชน์ส าหรับนักบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในการจัดสวัสดิการที่ท าให้พนักงานไอทีรู้สึกเสียดายหากจะลาออกจาก
งาน โดยอาจจะศึกษาเปรียบเทียบสวัสดิการของบริษัทคู่แข่ง เพื่อน ามาปรับให้
สวัสดิการของบริษัทมีลักษณะเฉพาะและสอดคล้องกับความต้องการของ
บุคลากรมากขึ้น ตลอดจนการก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลที่เป็นมิตร 
ยืดหยุ่น และเอ้ือประโยชน์ต่อบุคลากรไอทีที่มีข้อจ ากัดและความชอบที่แตกต่าง
หลากหลาย เพื่อช่วยให้พนักงานไอทีเห็นถึงประโยชน์ที่อาจจะสูญเสียไปหาก
ลาออกจากงาน    

งานวิจัยในอนาคตจึงอาจศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับสวัสดิการหรือนโยบาย
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่บุคลากรไอทีให้คุณค่าและสามารถครองใจให้
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พนักงานไอทไีม่อยากลาออกจากงาน อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้เป็นการศึกษา
เฉพาะกลุ่มบุคลากรด้านไอที ดังนั้น การอ้างอิงผลงานวิจัยเพื่อการจัดการจึงต้อง
ท าอย่างระมัดระวัง งานวิจัยในอนาคตอาจจะน าโมเดลการศึกษานี้ ไป
เปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มวิชาชีพอ่ืน ๆ  เพื่อท าให้องค์กรสามารถน า
แนวทางการรักษาบุคลากรด้วยการสร้างความผูกพันและความเป็นส่วนหนึ่ง 
ในงานไปใช้ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น ข้อจ ากัดอีกประการหนึ่งคือ งานวิจัยนี้
ศึกษาในช่วงที่ตลาดงานด้านไอทีก าลังเป็นที่ต้องการ ดังนั้น ผลการศึกษาอาจ
แปรเปลี่ยนได้หากตลาดแรงงานมีความต้องการบุคลากรด้านไอทีลดลง งานวิจัย
ในอนาคตอาจใช้ตัวแปรควบคุมที่เก่ียวข้องกับสภาพตลาดแรงงานประกอบการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่แม่นย ามากขึ้น และควรมีการสอบถาม
ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลในด้านความสะดวกในการเดินทางระหว่างที่พักและ 
ที่ท างานหรือลักษณะของความเป็นชุมชนของผู้ตอบแบบสอบถามด้วย ซ่ึงจะ
ช่วยให้ผลการศึกษาองค์ประกอบด้านความเป็นส่วนหนึ่งในงานด้านที่ไม่
เ ก่ียวข้องกับงาน (Off-the-job Embeddedness) มีความครอบคลุมและ
น่าสนใจยิ่งขึ้น 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโอกาส อุปสรรค ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จ และเสนอแนะแนวทางเพิ่มการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมของไทยในโซ่คุณค่าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก การวิจัยใช้
การวิจัยเชิงผสมผสาน ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคณุภาพ 
การวิจัยเชิงปริมาณใช้การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากวิสาหกิจของไทย 
ที่มีประสบการณ์ท าธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับระหว่างประเทศ 70 ราย และ
การวิเคราะห์ข้อมูลการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทยและของโลก การ
วิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในไทยและต่างประเทศ 
ได้แก่ ผู้ส่งออกไทย 5 ราย ผู้บริหารกิจการเจ้าของตราผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ
ชั้นน าของโลก 10 ราย และการจัดประชุมระดมความคิดเห็นในกรุงเทพฯ และ
ต่างจังหวัด จ านวน 4 ครั้ง โดยมีผู้แทนภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม 75 ราย 

การวิจัยน าข้อมูลจากการวิจัยเชิงผสมผสานมาทบทวนหลายครัง้ เพื่อให้
ได้ข้อมูลที่เที่ยงตรง รวมทั้งน าข้อมูลที่มีความหมายคล้ายกันและมีข้อเท็จจริง
สนับสนุน เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่วิเคราะห์  ผลการวิจัยพบว่า 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย โดยเฉพาะผู้ผลิตและผู้ค้าพลอย 
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ได้รับโอกาสเข้าสู่โซ่คุณค่าอัญมณีและเครื่องประดับของโลกจากการเติบโตของ
การผลิตตามความต้องการลูกค้าเฉพาะราย การว่าจ้างให้ผลิตโดยกิจการข้าม
ชาติที่เป็นเจ้าของตราผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ การเปิดตลาดการค้า การให้
ความส าคัญกับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า และการค้าออนไลน์ ในทางกลับกัน 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องเผชิญอุปสรรคอันเกิดจากการขาดแคลน
เงินทุน เทคโนโลยี และทักษะการตลาดระหว่างประเทศ ความผันผวนของราคา
และการเข้าถึงวัตถุดิบ การแข่งขันด้านราคา และมาตรการภาษีที่ไม่เอ้ือต่อการ
ประกอบการ  

ยุทธศาสตร์การเพิ่มการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมของไทยในโซ่คุณค่าอัญมณีและเครื่องประดับของโลกต้องอาศัยความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อน ประกอบด้วยการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถของวิสาหกิจด้วยการพัฒนาคุณภาพการผลิตและมาตรการ
ภาษีให้เอ้ือต่อการประกอบการ การสร้างความร่วมมือกับกิจการข้ามชาติ และ
การสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก 
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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,  
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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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บทน า 
 ตลอดเวลากว่าทศวรรษที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนไทยให้
ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างการผลิต การค้า และการเชื่อมโยงสินค้าและ
บริการไทยเข้ากับโซ่คุณคา่โลก (Global Value Chain: GVC) (ASEAN - Japan 
Centre, 2019)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้สามารถสร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างภาคการผลิตที่เก่ียวข้องเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและต่อยอดโซ่  
การผลิต (Production Chain) ให้เข้มแข็งขึ้นโดยเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต
และการจัดจ าหน่ายให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตลอดจนเสริมสร้าง
ขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยด้วยการเชื่อมโยงโซ่คุณค่า
ระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุนเพื่อยกระดับ
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ (NESDB, 2017) 

นับต้ังแต่ปี 2560 รัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์การค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก ในภาพรวม อุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับของไทยเป็นอุตสาหกรรมที่มีโครงสร้างประกอบด้วยวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นส่วนใหญ่ และเป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรม
ส่งออกหลักท่ีน ารายได้เข้าประเทศ รัฐบาลก าหนดให้การส่งเสริม  SMEs เป็น
วาระแห่งชาติและส่งเสริมให้ SMEs ไทยเชื่อมต่อกับโซ่คุณค่าโลก (GVC) โดย
กลไกส าคัญประกอบด้วยการสร้างขีดความสามารถให้ SMEs สู่การเป็นชาติการค้า
และการส่งเสริมให้ SMEs เชื่อมต่อกับโซ่คุณค่าโลกและโซ่คุณค่าภูมิภาค (OSEMP, 
2017) 

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยต้องพึ่งพาการค้ากับ
ต่างประเทศมาก ผู้ประกอบการไทยต้องน าเข้าวัตถุดิบ อาทิ พลอยก้อน เพชร 
ทองค า เงิน และโลหะมีค่าอ่ืนจากต่างประเทศ เช่น ฮ่องกง สวิตเซอร์แลนด์ 
ออสเตรเลีย อินเดีย จีน เบลเยียม และแอฟริกา เป็นต้น ขณะเดียวกัน  
มีผู้ประกอบการในไทยผลิตสินค้าเพื่อส่งออกไปตลาดส าคัญ เช่น สวิตเซอร์แลนด์ 
ฮ่องกง สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เยอรมนี เบลเยียม อินเดีย และ
สหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ เป็นต้น (GIT, 2017) จึงนับได้ว่าอัญมณีและเครื่องประดับ
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เป็นอุตสาหกรรมที่เก่ียวพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซ่ึงอยู่คนละประเทศ ต้ังแต่
ธุรกิจต้นน้ า ได้แก่ การท าเหมืองพลอย การท าเหมืองทองและเงิน ธุรกิจกลาง
น้ า ได้แก่ ธุรกิจแปรรูปและผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ ธุรกิจปลายน้ า ได้แก่ 
ธุรกิจค้าส่ง ธุรกิจค้าปลีก ร้านค้าเครื่องประดับ ย่านการค้าและประมูลอัญมณี
และเครื่องประดับ และผู้บริโภคอัญมณีและเครื่องประดับ  

ผลจากความสลับซับซ้อนของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
ของไทยและโลก ส่งผลให้การพัฒนาผู้ประกอบการไทยซ่ึงส่วนใหญ่เป็น SMEs 
ให้สามารถยกระดับความสามารถการผลิตและการตลาด และผลักดันให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก ต้องเข้าใจ
ประเด็นส าคัญที่เกิดขึ้นใน GVC และปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ช่วยยกระดับ 
SMEs ของไทย จึงจ าเป็นต้องศึกษาวิจัยเรื่องการเพิ่มการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในโซ่คุณค่าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาโอกาส อุปสรรค ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการเข้าร่วม 
โซ่คุณค่าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก และเสนอแนะแนวทางเพิ่มการมี
ส่วนร่วมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยในโซ่คุณค่าอัญมณีและ
เครื่องประดับของโลก  
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัยเริ่มจากการส ารวจบริบท
สภาพแวดล้อม โอกาส และอุปสรรคท่ีส่งผลต่ออุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับไทย ได้แก่ โครงสร้างอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของ
ไทย นโยบายและมาตรการในการพัฒนาโซ่คุณค่าและอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับไทย ยุทธศาสตร์การสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก แนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่อ
การเข้าร่วมโซ่คุณค่าโลก และปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาโซ่คุณค่าโลก
ในอุตสาหกรรมอ่ืน เพื่อมาปรับใช้กับการศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการ
พัฒนาโซ่คุณค่าโลกในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ นอกจากนี้  
ยังศึกษาการพัฒนาโซ่คุณค่าของกิจการอัญมณีและเครื่องประดับชั้นน าของโลก
ที่เป็นกิจการข้ามชาติและเป็นเจ้าของตราผลิตภัณฑ์เครื่องประดับชั้นน าของโลก
ที่มีการควบคุมจากส านักงานใหญ่ที่ต้ังอยู่ในต่างประเทศ เพื่อพิจารณาวิธีการ
จัดการโซ่คุณค่าต้ังแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต และการจัดจ าหน่ายอัญมณี
และเครื่องประดับที่มีลักษณะเชื่อมโยงกันทั่วโลก 

บริบทสภาพแวดล้อม โอกาส 
และอุปสรรคท่ีส่งผลต่อ
อุตสาหกรรมอัญมณีและ

เคร่ืองประดับไทย 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการ
พัฒนาโซ่คุณค่าโลกใน

อุตสาหกรรมอื่น 

กรณีศึกษาการพัฒนาโซ่คุณค่า
ของกิจการอัญมณีและ

เคร่ืองประดับช้ันน าของโลก 

รูปแบบโครงข่ายโซ่คุณค่าอัญมณีและ
เคร่ืองประดับของไทย 
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จท่ีท าให้ 
SMEs ไทยเข้าสู่โซ่คุณค่า 

อัญมณีและเคร่ืองประดับโลก 

การประเมินความพร้อมของ 
SMEs ไทยในการเข้าสู่ 
โซ่คุณค่าอัญมณีและ
เคร่ืองประดับของโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางเพิ่มการมีส่วนร่วม
ของ SMEs ไทยในโซ่
คุณค่าอัญมณีและ

เคร่ืองประดับของโลก 
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 ผู้วิ จัยประมวลผลข้อมูลจากข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิเพื่อจัดท า
รูปแบบโครงข่ายโซ่คุณค่า (Value Chain Configuration) ของอัญมณีและ
เครื่องประดับของโลกและไทย จ าแนกตามผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทที่ประเทศ
ไทยส่งออกและน าเข้า ได้แก่ พลอย เพชรเจียระไน เครื่องประดับเงิน 
เครื่องประดับทอง และเครื่องประดับสังเคราะห์ จากนั้น ด าเนินการวิจัย
ภาคสนามโดยใช้แบบสอบถาม การจัดประชุมระดมความคิดเห็นของ SMEs 
และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโซ่คุณค่าในไทยและต่างประเทศต่อ
เง่ือนไขปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ท าให้ SMEs ไทยเข้าสู่โซ่คุณค่าอัญมณีและ
เครื่องประดับโลก ประเมินความพร้อม SMEs ไทยในการเข้าสู่โซ่คุณค่าอัญมณี
และเครื่องประดับของโลก ผลลัพธ์ของการวิจัยจะได้แนวทางเพิ่มการมีส่วนร่วม
ของ SMEs ไทยในโซ่คุณค่าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก  
 
วรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
1. วรรณกรรมด้านโซ่คุณค่าโลก 
จากการทบทวนวรรณกรรมด้านแนวคิดและรายงานทางวิชาการด้าน

โ ซ่คุณค่ า โ ลก  (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) เป็นรูปแบบธุรกิจการด าเนินธุรกิจที่มีการเชื่อมโยง
การลงทุน การผลิต การจัดส่ง การบริโภค และการค้าที่มีความสัมพันธ์กันใน
ระดับโลกและครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดที่หน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้อง   
เริ่มต้ังแต่การวางแผนพัฒนาสินค้าหรือบริการ การวิจัยและพัฒนา การจัดซ้ือ
วัตถุดิบ การผลิตและแปรรูป การจัดส่ง การตลาด การจัดจ าหน่าย การ
ให้บริการลูกค้าและการให้บริการหลังการขายที่เชื่อมโยงกันผ่านโครงข่ายระดับ
โลกโดยมีกิจการข้ามชาติเป็นกิจการท่ีเป็นผู้น าในโซ่คุณค่า (Lead Firm)  
ท าหน้าที่ก ากับ ควบคุม ประสานงานการผลติ มาตรฐานคุณภาพ และการส่งมอบ
สินค้าหรือบริการระหว่างผู้ที่อยู่ภายใต้ระบบ GVC โดยปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
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ที่ท าให้ SMEs เข้าร่วมใน GVC ขึ้นกับ (1) ความพร้อมของผู้บริหาร (2) ความ
พร้อมของสินค้าและบริการ (3) ความสามารถขององค์การในการปรับตัวและ
แข่งขัน และ (4) สภาพแวดล้อมภายนอกที่เอ้ือต่อการพัฒนา SMEs   

GVC จ าแนกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ (1) GVC ของการค้าที่ไม่มีข้อผูกมดั
ระหว่างผู้ซ้ือกับผู้ขาย โดยผู้ซ้ือไม่เข้ามาก้าวก่ายการบริหารภายในกิจการของ
ผู้ขาย และผู้ซื้อกับผู้ขายสามารถเปลี่ยนไปหาคู่ค้ารายอ่ืนได้โดยเสรี โดยตัวอย่าง 
GVC ประเภทนี้ ได้แก่ การขายสินค้าทั่วไปให้ผู้ซ้ือรายย่อย ผู้ซ้ือขาจร หรือ
นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่มาจับจ่ายซ้ือขายสินค้าในตลาดหรือศูนย์การค้า (2) 
GVC ของการค้าที่ผู้ขายรับจ้างผลิตตามแบบที่ผู้ซ้ือก าหนด ตัวอย่างเช่น ผู้ผลิตที่
รับจ้างผลิตตามแบบที่ผู้ว่าจ้างก าหนด (Original Equipment Manufacturer: 
OEM) หรือผู้รับจ้างผลิตตามสัญญาว่าจ้าง (Contract Manufacturer) ที่ต้องมี
การประสานความร่วมมือระหว่างผู้ซ้ือกับผู้ขาย โดยผู้ซ้ือท าหน้าที่ออกแบบและ
สร้างตราผลิตภัณฑ์ และมีอ านาจระดับหนึ่งในการแทรกแซงการบริหารบาง
เรื่องของผู้ขาย เช่น การก าหนดคุณภาพวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพสินค้า เป็น
ต้น (3) GVC ของการค้าที่ผู้ซ้ือกับผู้ขายพัฒนาความสัมพันธ์ในเชิงลึก โดยมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลการผลิต การแบ่งปันข้อมูลความลับทางการค้า เทคโนโลยี 
และสิทธิบัตร การแต่งต้ังทีมงานของแต่ละฝ่ายมาร่วมกันวิจัยพัฒนาและท างาน
ร่วมกันตามกรอบข้อตกลงที่เห็นชอบโดยผู้ซ้ือกับผู้ขาย (4) GVC ที่ผู้ขายตกเป็น
เชลยของผู้ซ้ือ โดยผู้ซ้ือเข้ามาแทรกแซงการบริหารภายในของผู้ขายได้เกือบทุก
เรื่อง มีอ านาจให้หรือยกเลิกการให้เงินทุนสนับสนุนช่วยเหลือผู้ขาย มีอ านาจ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ขาย รวมทั้งมีอ านาจเหนือกว่าผู้ขายในการ
ต่อรองเง่ือนไขราคาและการส่งมอบ และ (5) GVC ที่ผู้ขายเป็นกิจการในเครือ
ของผู้ซ้ือ โดยผู้ซ้ือสามารถก าหนดเง่ือนไขการบริหารภายในของผู้ขายและการ
ส่งมอบสินค้าหรือบริการของผู้ขายได้ทั้งหมด มีการยืมอุปกรณ์ เครื่องมือ และ
บุคลากรระหว่างกัน มีการรับความเสี่ยงและผลประโยชน์ร่วมกัน และมีระดับ
ความผูกพันระหว่างผู้ซ้ือกับผู้ขายที่มีความยั่งยืนมากที่สุดเมื่อเทียบกับ GVC
ประเภทอ่ืน ๆ  
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2. บริบทสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
ไทย 

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลัก 
ที่น ารายได้เข้าประเทศจ านวนมากในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม ประเทศไทย 
ไม่มีวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตเครื่องประดับ ต้องอาศัยการน าเข้าวัตถุดิบ เช่น  
เงินแท่ง ทองค า เพชร พลอยก้อนจากต่างประเทศ จากนั้นน าวัตถุดิบดังกล่าวมา
แปรรูปเพื่อส่งออกและป้อนตลาดในประเทศ  โดยการน าเข้าวัตถุดิบและ
การค้าอัญมณีและเครื่องประดับมีทั้งการค้าอย่างเป็นทางการที่ผ่านพิธีการ
ศุลกากรและการค้าอย่างไม่เป็นทางการที่ด าเนินการโดยพ่อค้าเร่ (GIT, 2013) 
ที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐของไทยมีมาตรการยกระดับอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับไทย โดยมาตรการส่วนใหญ่เน้นด้านการพัฒนามาตรฐานรบัรอง
คุณภาพสินค้า การส่งเสริมผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานแสดงสินคา้ในไทยและ
ต่างประเทศ การน าผู้ประกอบการไทยไปเจรจาซ้ือวัตถุดิบในต่างประเทศ การ
พัฒนาฝีมือแรงงาน การยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุ ดิบอัญมณี และยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้เป็นการชั่วคราวเฉพาะผู้ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ
กรมสรรพากร (GIT, 2017)  

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เป็นรายงานทางวิชาการ และงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง (GIT, 2017; GIT, 2018) และงานวิจัย (Duangphastra, 2016) สรุป
ได้ว่า โอกาสที่สร้างปัจจัยสนับสนุน SMEs ไทยในการเข้าร่วมโซ่คุณค่าอัญมณี
และเครื่องประดับของโลก ประกอบด้วย (1) โอกาสจากการเติบโตของตลาด
เฉพาะกลุ่ม และการผลิตตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย (2) โอกาสจาก
การที่ กิจการขนาดใหญ่และกิจการข้ามชาติที่ เป็นผู้สร้ าง ตราผลิ ตภัณฑ์
เครื่องประดับในประเทศพัฒนาแล้วนิยมว่าจ้าง SMEs ให้ผลิตสินค้าให้ (3) 
โอกาสจากการเปิดตลาดการค้าเสรีและการผ่อนคลายกฎระเบียบทางภาษี
น าเข้าอัญมณีและเครื่องประดับ (4) โอกาสจากการปรับกฎระเบียบทางภาษีให้
เอ้ือต่อ SMEs (5) โอกาสจากการที่รัฐบาลมีมาตรการยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ และ (6) โอกาสจากการท่ีรัฐบาล 
มีมาตรการพัฒนาฝีมือแรงงานและทักษะการประกอบธุรกิจให้กับ SMEs และ  
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(7) โอกาสจากการที่รัฐบาลมีมาตรการสนับสนุนทางการเงินแก่ SMEs และ  
(8) โอกาสจากการเติบโตของการค้าออนไลน์ 

ขณะเดียวกันอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อ SMEs ไทยในการเข้าร่วม 
โซ่คุณค่าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก ประกอบด้วย (1) ขาดแคลนเงินทุน 
เทคโนโลยี และทรัพยากรมนุษย์ด้านการผลิตและการตลาดระหว่างประเทศ (2) 
ภาวะวิกฤตศรษฐกิจท่ีไม่เ ติบโต (3) ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ (4) 
ความสามารถในการเข้าถึงวัตถุดิบ (5) การแข่งขันด้านราคา และ (6) วิธีปฏิบัติ
ของภาครัฐในการจัดเก็บภาษี โดยเฉพาะภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาใช้การวิจัยเชิงผสมผสานประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยจากเอกสาร ผู้วิจัยส ารวจเอกสารนโยบาย หนังสือ บทความ

วิจัย เว็บไซต์ และเอกสารที่เก่ียวข้องของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทย
และต่างประเทศ เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานต่างประเทศ เช่น 
องค์การสหประชาชาติ องค์การการค้าโลก ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย 
สภาเพชรโลก สภาทองค าโลก และสภาเครื่องประดับที่มีความรับผิดชอบ 
(Responsible Jewellry Council)  

การวิจัยภาคสนาม ผู้วิจัยใช้ (1) การส ารวจข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
เรื่องปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ช่วยส่งเสริม SMEs เข้าสู่โซ่คุณค่าโลก โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็น SMEs ที่ประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับที่เคยมี
ประสบการณ์ท าธุรกิจกับต่างประเทศ 70 รายที่เป็นสมาชิกสมาคมการคา้ที่
เก่ียวกับอัญมณีและเครื่องประดับในส่วนกลางและภูมิภาค (2) การสัมภาษณ์
เรื่องรูปแบบโครงข่ายโซ่คุณค่า แหล่งวัตถุดิบ การตลาด โอกาส อุปสรรค ปัจจัย
แห่งความส าเร็จที่ ส่งเสริม SMEs ในการเข้าสู่โซ่คุณค่าโลก โดยสัมภาษณ์
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ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 5 ราย และผู้แทนกิจการข้าม
ชาติที่เป็นเจ้าของตราผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้นน าของโลก เช่น 
สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี สหรัฐอเมริกา เดนมาร์ก และฮ่องกง ที่ท าหน้าที่
จัดซ้ือ ผลิต และจ าหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับชั้นน าของโลกที่เข้าร่วม
ประชุมและเจรจาซ้ือขายสินค้าในงานแสดงอัญมณีและเครื่องประดับที่จัดขึ้น  
ณ ประเทศไทย สวิตเซอร์แลนด์ และฮ่องกง จ านวน 10 ราย รวมสัมภาษณ์ 
ผู้ประกอบทั้งหมด 15 ราย และ (3) การประชุมระดมความคิดเห็นจาก
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนด้านอัญมณีและเครื่องประดับ และผู้แทน
หน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐที่เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง สมาคมการค้าอัญมณีและเครือ่งประดับ โดยจัด
ประชุม ณ กรุงเทพฯ และภูมิภาคที่เป็นย่านผลิตหรือจ าหน่ายอัญมณีและ
เครื่องประดับ ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี กาญจนบุรี และตาก รวม 75 ราย เพื่อเก็บ
ข้อมูลข้อคิดเห็นด้านแนวทางเพิ่มการมีส่วนร่วมของ SMEs ในโซ่คุณค่าโลก 

 
2. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยจากเอกสารและภาคสนามมาทบทวน
หลายครั้ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของข้อมูลที่ได้รับ ความเที่ยงตรง
ของข้อมูลที่ได้รับ พิจารณาประเด็นส าคัญ และน าข้อสรุปข้อมูลที่มีความหมาย
คล้ายกันและมีข้อเท็จจริงที่ยืนยันได้มาเรียบเรียงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถใช้
ประโยชน์ได้ 
 ในส่วนจัดท ารูปแบบโครงข่ายโซ่คุณค่าอัญมณีและเครื่องประดับของ
โลกและไทย ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากฐานข้อมูลการค้าระหว่าง
ประเทศของศูนย์การค้าระหว่างประเทศ ( International Trade Center)  
ที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนขององค์การสหประชาชาติและสหภาพยุโรป ซ่ึง
จัดเก็บเฉพาะข้อมูลน าเข้าและส่งออกสินค้าที่รายงานผ่านพิธีการศุลกากรของ
ประเทศคู่ค้า ควบคู่กับการประมวลผลการสัมภาษณ์ผู้ประกอบธุรกิจอัญมณี
และเครื่องประดับของไทยและต่างประเทศเพื่อสอบทานความถูกต้องของ
ข้อมูล จากนั้นพิจารณาอัญมณีและเครื่องประดับแต่ละประเภทที่อยู่ภายใต้
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ขอบเขตการศึกษา ได้แก่ พลอย เพชรเจียระไน เครื่องประดับเงินเครือ่งประดับ
ทอง และเครื่องประดับสังเคราะห์ โดยคัดกรองจาก 10 ประเทศในโลกที่เป็น
ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับแต่ละประเภท แล้วน ามาวิเคราะห์ถึง
แหล่งที่มาของวัตถุดิบที่น าเข้า แหล่งผลิตที่น าวัตถุดิบไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า 
แหล่งตลาดที่น าผลิตภัณฑ์ที่แปรรปูแล้วไปจ าหน่ายต่อ (พ่อค้าคนกลาง) และ
แหล่งตลาดที่เป็นผู้บริโภค โดยคัดกรองเฉพาะประเทศคูค่้าที่มีมลูค่าน าเข้าหรอื
ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับแต่ละประเภทกับประเทศดังกล่าวท่ีมีสัดส่วน
มูลค่าการค้ามากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าน าเข้าหรือส่งออกทั้งหมดของอัญมณี
และเครื่องประดับแต่ละประเภทอย่างต่อเนื่องมาต้ังแต่ปี 2555 - 2561 เพื่อ
น ามาใช้จัดท ารูปแบบโครงข่ายโซ่คุณค่าที่แสดงภาพประเทศที่เป็นผู้ผลิต
วัตถุดิบ ผู้ผลิตที่น าวัตถุดิบมาเพิ่มมูลค่า ผู้ค้า และผู้บริโภคอัญมณีและ
เครื่องประดับแต่ละประเภทที่มีความเชื่อมโยงกับไทย  

ผู้วิจัยน าข้อมูลจากการส ารวจด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส าเร็จที ่
ท าให้ SMEs ไทยเข้าสู่โซ่คุณค่าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก รวมทั้งน า
ข้อมูลจากการประชุมระดมความคิดเห็นและการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ เพื่อ
ประเมินความพร้อมของ SMEs ไทยในการ เ ข้าสู่ โซ่คุณค่าอัญมณีและ
เครื่องประดับของโลก และก าหนดแนวทางเพิ่มการมีส่วนร่วมของ SMEs ไทย
ในโซ่คุณค่าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก  
 
ผลการวิจัย 

1. รูปแบบโครงข่ายโซ่คุณค่าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 
จากการประเมินข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิสามารถ จัดท ารูปแบบ

โครงข่ายโซ่คุณค่าอัญมณีและเครื่องประดับของไทยจ าแนกตามประเภท
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ พลอย เพชรเจียระไน เครื่องประดับเงิน เครื่องประดับทอง 
และเครื่องประดับสังเคราะห์ ดังนี้  

 
 

วารสารวิทยาการจัดการ
ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563

การเพิ่มการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ในโซ่คุณค่าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก
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1.1 โครงข่ายโซ่คุณค่าพลอย 
การค้าพลอยของไทยกว่าร้อยละ 70 เป็นการค้าที่ไม่เป็นทางการที่

ผ่านพ่อค้าเร่ ในส่วนโครงข่ายโซ่คุณค่าของการเคลื่อนย้ายพลอยของไทย พบว่า 
ไทยน าเข้าพลอยก้อน (พลอยดิบ) จากแอฟริกา โคลัมเบีย ศรีลังกา และเมียนมา 
โดยน าพลอยก้อนบางส่วนมาจ าหน่ายต่อ และอีกส่วนหนึ่งน ามาเจียระไนเพิ่ม
มูลค่าเป็นพลอยเจียระไน เพื่อจ าหน่ายต่อให้กับพ่อค้าในไทยและต่างประเทศ 
บางส่วนป้อนเข้าสู่โรงงานเครื่องประดับ นอกจากนี้ ไทยยังน าเข้าและส่งออก 
(การค้าสองทาง) พลอยเจียระไนกับฮ่องกง อินเดีย สหรัฐอเมริกา และสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ ขณะที่ไทยส่งออกพลอยเจียระไนไปสวิตเซอร์แลนด์ และจีน 
ดังแสดงตามภาพที่ 2 ในส่วนโครงข่ายโซ่คุณค่าการเคลื่อนย้ายพลอยของโลก 
พบว่า ไทยอยู่ใน GVC โดยวางต าแหน่งเป็นผู้ผลิตและผู้ค้าพลอยส าคัญของโลก 

 
ภาพที่ 2 โซ่คณุค่าของพลอยที่ไทยส่งออกและน าเข้าจากต่างประเทศ  

 
ในภาพรวมรูปแบบโซ่คุณค่าของพลอยเ จียระไนของไทยใน

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของโลกเป็นแบบ (1) GVC ของการค้า 
ที่ไม่มีข้อผูกมัดระหว่างผู้ซ้ือกับผู้ขาย และ (2) GVC ของการค้าที่ผู้ขายรับจ้าง
ผลิตตามแบบท่ีผู้ซ้ือก าหนด โดยผู้ประกอบการเจียระไนพลอยที่เป็นบุคคล
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ธรรมดาและวิสาหกิจชุมชนที่เป็นผู้เจียระไนพลอยเน้นขายให้บุคคลทั่วไปที่เป็น
คนไทยและชาวต่างประเทศ รวมถึงรับจ้างผลิตตามค าสั่งของผู้ประกอบการ
เครื่องประดับภายในประเทศ จากนั้นผู้ประกอบการผลิตเครื่องประดับน าไป
จ าหน่ายในประเทศหรือส่งออกอีกทอดหนึ่ง ขณะที่กรณีผู้ประกอบการเจียระไน
พลอยที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลทั้งหมดในไทยจัดเป็นกลุ่ม SMEs มีร้านค้าเพือ่
รับเจียระไนและจ าหน่ายพลอยแก่บุคคลทั่วไป ธุรกิจ และรับจ้างผลิตตามค าสั่ง
ซ้ือของผู้ซ้ือในไทยและต่างประเทศ 

1.2 โครงข่ายโซ่คุณค่าเพชรเจียระไน 
 การค้าเพชรเจียระไนของไทยเป็นการค้าที่เป็นทางการ  เนื่องจาก 

ผู้ซ้ือและผู้ขายต้องระบุที่มาและมาตรฐานสินค้า ในส่วนโครงข่ายโซ่คุณค่าของ
การเคลื่อนย้ายเพชรเจียระไนของไทย พบว่า ไทยน าเข้าและส่งออกเพชร
เจียระไนเชื่อมโยงกับประเทศผู้ผลิตและผู้ค้าเพชรชั้นน าของโลก ได้แก่ ฮ่องกง 
อินเดีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เบลเยียม และอิสราเอล อีกทั้งประเทศดังกล่าว
จัดต้ังตลาดการค้าเพชรและพลอยที่มีการด าเนินการอยา่งเป็นระบบ (Diamond 
and Gemstone Bourse) ดังแสดงตามภาพที่ 3 ในส่วนโครงข่ายโซ่คุณค่าของ
การเคลื่อนย้ายเพชรเจียระไนของโลก พบว่า ประเทศไทยอยู่ใน GVC โดยวาง
ต าแหน่งเป็นผู้ผลิตและผู้ค้าเพชรเจียระไนที่ส าคัญของโลก 

 
ภาพที่ 3 โซ่คณุค่าของเพชรเจียระไนที่ไทยส่งออกและน าเข้าจากต่างประเทศ 
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ในภาพรวมรูปแบบโซ่คุณค่าของเพชรเจียระไนของไทยในอุตสาหกรรม 
อัญมณีและเครื่องประดับของโลกเป็นแบบ GVC ของการค้าที่ผู้ขายรับจ้างผลิต
ตามแบบที่ผู้ซ้ือก าหนด ผู้ประกอบการเจียระไนเพชรส่วนใหญ่เป็น SMEs เป็น 
นิติบุคคล มีสถานะทางการเงินและมีการจัดการภายในกิจการดี ซ่ึงสามารถสร้าง
ความน่าเชื่อถือแก่ผู้ซ้ือ โดยผู้ประกอบการเจียระไนเพชรของไทยเน้นรับจ้างผลติ
ตามค าสั่งของผู้ซ้ือในประเทศและผู้ซ้ือต่างประเทศ จากนั้น ผู้ซ้ือต่างประเทศจะ
น าเพชรเจียระไนของไทยไปจ าหน่ายต่ออีกทอดหนึ่ง  

1.3 โครงข่ายโซ่คุณค่าของเครื่องประดับเงิน 
 ไทยเป็นหนึ่งในผู้น าการส่งออกเครือ่งประดับเงิน ตลาดส่งออกส าคญั 

ได้แก่ ฮ่องกง ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา เยอรมนี สหราชอาณาจักร การส่งออก
ส่วนใหญ่ เป็นการส่งออกแบบรับจ้างผลิตตามแบบที่ก าหนด (Original 
Equipment Manufacturer: OEM) และรับพัฒนา ออกแบบ และผลิตตามค าสัง่
ซ้ือ (Original Development Manufacturer: ODM) ให้เจ้าของตราผลิตภัณฑ์
เครื่องประดับและร้านจ าหน่ายเครือ่งประดับในต่างประเทศ ดังแสดงตามภาพที่ 
4 ในส่วนโครงข่ายโซ่คุณค่าของการเคลื่อนย้ายเครื่องประดับเงินของโลก พบว่า 
ไทยอยู่ใน GVC โดยวางต าแหน่งเป็นผู้ผลิตเครื่องประดับเงินที่ส าคัญของโลก  

 
ภาพที่ 4 โซ่คุณค่าของเครือ่งประดับเงินที่ไทยส่งออกและน าเข้าจากต่างประเทศ 
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 ในภาพรวมรูปแบบโซ่คุณค่าของเครื่องประดับเงินของไทยใน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของโลกเป็นแบบ GVC ของการค้า 
ที่ผู้ ขายรับจ้างผลิตตามแบบที่ผู้ ซ้ือก าหนด โดย ผู้ ซ้ือต่างประเทศจะน า
เครื่องประดับเงินของไทยไปจ าหน่ายต่ออีกทอดหนึ่ง  

 
1.4 โครงข่ายโซ่คุณค่าของเครือ่งประดบัทอง 
 ไทยมีการส่งออกและน าเข้าเครื่องประดับทองเชื่อมโยงกับผู้ผลิต

และผู้ค้าเครื่องประดับทองส าคัญของโลก ได้แก่ ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา และ
อิตาลี ดังแสดงตามภาพที่ 5 การส่งออกเครื่องประดับทองส่วนใหญ่ไปยัง
ต่างประเทศเป็นการส่งออกแบบ OEM และ ODM ให้กับเจ้าของตราผลิตภัณฑ์
เครื่องประดับและร้านจ าหน่ายเครื่องประดับในต่างประเทศ มีผู้ผลิตไทยไม่มาก
ที่ผลิตและใช้ตราผลิตภัณฑ์ของตนเอง (Original Brand Manufacturer: OBM) 
ในการส่งออก ในส่วนโครงข่ายโซ่คุณค่าของการเคลื่อนย้ายเครื่องประดับทอง
ของโลก พบว่า ไทยอยู่ในโซ่คุณค่า โดยวางต าแหน่งเป็นผู้ผลิตเครื่องประดับทอง
ที่ส าคัญของโลก 

 
ภาพที่ 5 โซ่คุณค่าของเครือ่งประดับทองที่ไทยสง่ออกและน าเข้าจากต่างประเทศ 
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ในภาพรวมรูปแบบโซ่คุณค่าของเครื่องประดับทองของไทยใน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของโลกเป็นแบบ GVC ของการค้า 
ที่ผู้ ขายรับจ้างผลิตตามแบบที่ผู้ ซ้ือก าหนด โดย ผู้ ซ้ือต่างประเทศจะน า
เครื่องประดับทองของไทยไปจ าหน่ายต่ออีกทอดหนึ่ง  

 
1.5 โครงข่ายโซ่คุณค่าของเครื่องประดับสังเคราะห์ 
 ไทยเป็นประเทศที่ส่งออกและน าเข้าเครื่องประดับสังเคราะห์

เชื่ อมโยงกับผู้ผลิตและผู้ค้าส าคัญของโลก ได้แก่ จีน เวียดนาม และ
สหรัฐอเมริกา ดังแสดงตามภาพที่ 6 ในส่วนโครงข่ายโซ่คุณค่าของการ
เคลื่อนย้ายเครื่องประดับสังเคราะห์ของโลก พบว่า ไทยอยู่ในโซ่คุณค่า โดยวาง
ต าแหน่งเป็นผู้ผลิตเครื่องประดับสังเคราะห์ที่ส าคัญของโลก  

 
 

ภาพที่ 6 โซ่คุณค่าของเครื่องประดับสังเคราะห์ที่ไทยส่งออกและน าเข้าจาก
ต่างประเทศ 
 

ในภาพรวมรูปแบบโซ่คุณค่าของเครื่องประดับสังเคราะห์ของไทยใน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของโลกเป็นแบบ GVC ของการค้า 
ที่ผู้ ขายรับจ้างผลิตตามแบบที่ผู้ ซ้ือก าหนด โดย ผู้ ซ้ือต่างประเทศจะน า
เครื่องประดับสังเคราะห์ของไทยไปจ าหน่ายต่ออีกทอดหนึ่ง  

ไทย

จีน รั่งเ ส

อิตาลี

เกาหลีใต้สหรั อเมริกา

ออสเตรีย
ญี่ปุ น 

 ่องกง

มาเลเซีย ออสเตรเลีย

เวียดนาม
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2. ปัจจัยแห่งความส าเร็จและความพร้อมของ SMEs ไทยในการ 
เข้าสู่โซ่คุณค่าโลก 

จากการส ารวจด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 
เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ท าให้ SMEs ไทยเข้าสู่ GVC พบว่า ปัจจัย
แห่งความส าเร็จที่ส าคัญมากที่สุดทีท่ าให้ SMEs ไทยเข้าสู่ GVC มี 7 ปัจจัย ดังนี้   

2.1 คุณภาพของสินค้าและบริการ เนื่องจากผู้ ซ้ืออัญมณีและ
เครื่องประดับในตลาดโลกให้ความส าคัญกับคุณภาพ ความประณีต ความ
ละเอียดของสินค้าและบริการที่เลือกซ้ือจาก SMEs ในไทย โดยเฉพาะการผลิต
สินค้าให้ตรงตามมาตรฐานและความต้องการของผู้ซ้ือ 

2.2 ต้นทุนการผลิตที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน การเข้าไปอยู่
ใน GVC ต้องมีการแข่งขันกับนานาประเทศ ประกอบด้วยผู้รับซ้ืออัญมณีและ
เครื่องประดับที่มีปริมาณค าสั่งซ้ือมากจะน าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของ
ไทยไปท าตราผลิตภัณฑ์และการตลาดต่อ ดังนั้น ต้นทุนการผลิตของ SMEs ต้อง
สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการในไทยและในต่างประเทศที่เป็นคู่แข่งขันได้ 
โดย SMEs ไทยต้องให้ความส าคัญกับการควบคุมต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิต
และด าเนินงาน รวมถึงต้นทุนด้านภาษีของไทยให้เหมาะสมเพื่อสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน 

2.3 แรงงานที่มีทักษะ ความรู้ ความช านาญ จุดขายที่ส าคัญที่ 
ท าให้ SMEs ของไทยเข้าไปอยู่ใน GVC ที่ผ่านมาเกิดจากการที่ประเทศไทยมี
แรงงานด้านการเจียระไน การปรับปรุงมูลค่าพลอย การออกแบบ และการท า
เครื่องประดับที่มีทักษะ ความรู้ ความช านาญจ านวนมาก ส่งผลให้ยังคงรักษา
ความเป็นผู้น าการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลกได้ โดย
ผู้ประกอบการต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาปรมิาณและคุณภาพของแรงงาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับของประเทศไทย  

2.4 การแข่งขันที่มีความเท่าเทียมกับต่างประเท  การเข้าไปอยูใ่น 
GVC ต้องมีการแข่งขันกับนานาประเทศ โดย SMEs ไทยให้ความส าคัญกับการ
ปรับกฎระเบียบภาษีของไทยให้เท่าเทียมกับประเทศชั้นน า ด้านอัญมณีและ
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เครื่องประดับของโลก เช่น ฮ่องกง เบลเยียม และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น 
รวมถึงการหลีกเลี่ยงการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการประเมินภาษี  

2.5 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าและลูกค้า การเข้าร่วมใน 
GVC อย่างยั่งยืน ต้องมีการพัฒนาการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและคู่ค้า 
เพื่อให้การด าเนินงานผลิต การส่งมอบ และการจัดจ าหน่ายระหว่างประเทศ
เป็นไปอย่างราบรื่นและยั่งยืน  

2.6 มาตร านรับรองความเช่ือถือได้ SMEs ไทยต้องสร้างความ
เชื่อถือได้ โดยขอรับการรับรองมาตรฐานอัญมณีและเครือ่งประดับที่เก่ียวข้อง
จากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือของภาครัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ 
รวมถึงมาตรฐานการจัดการและด าเนินอย่างเป็นระบบ เช่น Hall Mark 
ส าหรับอัญมณีและเครื่องประดับไทย และมาตรฐาน ISO 9000, ISO 14000 
และ Responsible Jewellry Council เป็นต้น เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ซ้ือ
ต่างประเทศท่ีต้องการซ้ือสินค้าจากผู้ผลิตที่มีมาตรฐานการท างาน มีความ
โปร่งใส ห่วงใยในสิ่งแวดล้อม และสวัสดิภาพในการท างานของแรงงาน เป็นต้น  

2.7 อัตราภาษีและอุปสรรคกีดกันการค้า รัฐบาลควรปรับ
กฎระเบียบภาษีและการอ านวยความสะดวกทางการค้าเพื่อลดอุปสรรคในการ
ประกอบการ โดย SMEs ไทยเห็นว่า รัฐบาลควรปรับปรุงวิธีปฏิบัติของเจ้าหนา้ที่
ในการจัดเก็บภาษีให้ง่าย สะดวก และหลีกเลี่ยงการใช้ดุลยพินิจ 

 ในภาพรวม SMEs ไทยมีความพร้อมในการเข้าร่วมใน GVC จ ากัด 
หากเปรียบเทียบกับประเทศผู้น าด้านอัญมณีและเครื่องประดับที่เข้าร่วมใน
ระบบ GVC แล้ว พบว่า ประเทศที่มีระดับการเข้าร่วม GVC อย่างมาก ได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส ตามล าดับ เนื่องจากเป็นผู้น าใน 
โซ่คุณค่า (Lead Firm) ที่เป็นผู้สร้างตราผลิตภัณฑ์และเป็นผู้ก ากับควบคุมการ
จ าหน่ายและการผลิตเครื่องประดับของโลก ในขณะที่ประเทศเบลเยียม อินเดีย 
อิสราเอล และฮ่องกง มีความโดดเด่นในการเป็น Lead Firm ด้านการผลิตและ
การค้าเพชรเจียระไน ในขณะเดียวกัน ประเทศออสเตรเลีย รัสเซีย และเปรู  
มีความโดดเด่นการเป็น Lead Firm ด้านการผลิตเพชรก้อนและโลหะมีค่า  
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ในกรณีของประเทศไทย กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ SMEs เป็นผู้ผลิตและผู้ค้า
ของไทยมีศักยภาพมากที่สุดในการเข้าร่วม GVC ได้แก่ พลอย และเพชร
เจียระไน ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม แม้ว่า SMEs ไทยได้เข้าร่วมใน GVC แล้ว  
แต่ยังไม่มีกิจการใดเป็น Lead Firm อย่างสมบูรณ์ โดยที่ผ่านมาบทบาทของ 
SMEs ไทยในกลุ่มเครื่องประดับเงิน เครื่องประดับทอง และเครื่องประดับ
สังเคราะห์ ยังคงเน้นเฉพาะการผลิตและการขายปลีกและขายส่งให้กับผู้ซ้ือ
ทั่วไป นักท่องเที่ยวต่างประเทศและพ่อค้าที่รับซื้อเพื่อไปผลิตต่ออีกทอดหนึ่ง 
รวมถึงรับจ้างผลิตแบบ OEM และ ODM ตามค าสั่งซ้ือของผู้ซ้ือในต่างประเทศ 
โดยผู้เป็น Lead Firm มักเป็นเจ้าของตราผลิตภัณฑ์ชั้นน าของโลกจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ และฮ่องกง 

 
 3. แนวทางเพิ่มการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมของไทยในโซ่คุณค่าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก 
 ในการเพิ่มการมีส่วนร่วมของ SMEs ไทยในโซ่คุณค่าอัญมณีและ

เครื่องประดับของโลกมากขึ้น ภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้องควรส่งเสริม SMEs 
ที่เป็นผู้ผลิตและผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ดังนี้  

3.1 กรณี SMEs ที่ผลิตและจ าหน่ายพลอย ซ่ึงประกอบด้วยนิติบคุคล
ที่จดทะเบียน วิสาหกิจชุมชน และร้านค้าเจ้าของคนเดียว ควรยกระดับการเข้า
ร่วม GVC โดยปรับการวางต าแหน่งทางธุรกิจจากเดิมที่ SMEs ส่วนใหญ่ยังไม่มี
การสร้างความผูกพันในการท าการค้ากับผู้ซ้ือสินค้ามากเท่าที่ควรส่งผลให้เกิด
ความไม่ยั่งยืนในการท าการค้า โดยปรับบทบาทใหม่ เพื่อยกระดับศักยภาพ 
SMEs ในการสร้างความร่วมมือกับผู้น าเข้าพลอยชั้นน าของต่างประเทศ 
ตลอดจนยกระดับให้ SMEs ที่มีศักยภาพก้าวสู่การเป็นผู้รับจ้างผลิต หรือรับจ้าง
ผลิตและออกแบบพลอยให้กับผู้ผลิตเครื่องประดับตราผลิตภัณฑ์ชั้นน าของไทย
และต่างประเทศ    

3.2 กรณี SMEs ที่ผลิตและจ าหน่ายเพชร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นนิติบุคคล 
ควรยกระดับการเข้าร่วม GVC โดยปรับการวางต าแหน่งจากเดิมที่เน้นรับจ้าง
ผลิตตามค าสั่งของผู้ซ้ือในประเทศและต่างประเทศ ให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้รับจ้าง
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ผลิต หรือรับจ้างผลิตและออกแบบเพชรให้กับผู้ผลิตเครือ่งประดับตราผลิตภณัฑ์
ชั้นน าของไทยและต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการค้าผ่านตลาดกลางการค้า
เพชรและอัญมณีที่จัดต้ังอย่างเป็นระบบ  

3.3 กรณี SMEs ที่ผลิตและจ าหน่ายเครื่องประดับเงิน ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นนิติบุคคล ควรยกระดับการเข้าร่วม GVC โดยปรับการวางต าแหน่งจากเดิม
ที่เน้นรับจ้างผลิต หรือรับจ้างผลิตและออกแบบตามค าสั่งของผู้ซ้ือต่างประเทศ 
ให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้พัฒนาตราผลิตภัณฑ์ และพัฒนาการท าตลาดร่วม (Co-
Branding) กับสินค้าที่มีส่วนเสริมกัน  

3.4 กรณี SMEs ที่ผลิตและจ าหน่ายเครื่องประดับทอง ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นนิติบุคคล ควรยกระดับการเข้าร่วม GVC โดยปรับการวางต าแหน่งจากเดิม
ที่ เน้นรับ จ้างผลิต  หรือรับจ้างผลิตและออกแบบตามค าสั่ งของผู้ ซ้ือใน
ต่างประเทศ ให้ก้าวสู่การเป็นผู้พัฒนาตราผลิตภัณฑ์ และพัฒนาการท าตลาด
ร่วมกับสินค้าที่มีส่วนเสริมกัน 

3.5 กรณี SMEs ที่ผลิตและจ าหน่ายเครื่องประดับสังเคราะห์ ซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นนิติบุคคล ควรยกระดับการเข้าร่วมโซ่คุณค่า โดยปรับการวาง
ต าแหน่งจากเดิมที่เน้นรับจ้างผลิต หรือรับจ้างผลิตและออกแบบตามค าสั่งของผู้
ซ้ือในต่างประเทศ ให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้พัฒนารับจ้างผลิต หรือรับจ้างผลิตและ
ออกแบบให้กับผู้ผลิตสินค้าแฟชั่นชั้นน าของต่างประเทศ  

ในการผลักดันการเติบโต หน่วยงานภาครัฐและเอกชนควรก าหนด
แนวทางเพิ่มการมีส่วนร่วมของ SMEs ไทยในโซ่คุณค่าอัญมณีและเครือ่งประดับ
ของโลกมากขึ้นโดยจัดท าเป็นแผนงาน/โครงการแสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  
แนวทางเพิ่มการมีส่วนร่วมของ SMEs ไทยในโซ่คุณค่าอัญมณีและเครือ่งประดับ
ของโลก 

แผนงาน/โครงการ เจ้าภาพ 
แผนงานที่  1: การเสริมสร้างศักยภาพ SMEs ไทยเข้าสู่ โซ่ คุณค่าอัญมณีและ
เครื่องประดับของโลก 
1.1 การส่งเสริม SMEs พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาด 
กระทรวง
พาณิชย์ 

1.2 การจัดท าคุณภาพและมาตรฐานราคาแนะน าส าหรับโลหะ
มีค่าและอัญมณี 

เอกชน 

1.3 การ จัดท ามาตรฐาน Hall Mark ส าหรับ อัญมณีและ
เครื่องประดับไทยและผลักดันให้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ของสากล  

กระทรวง
พาณิชย์ 

1.4 การพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ / มาตรฐาน
อาชีพอัญมณีและเครื่องประดับให้หลากหลายมากขึ้น  

กระทรวง
แรงงาน 

1.5 การฝึกอบรมพัฒนา SMEs / Start Up ในการท าธุรกิจกับ
ต่างประเทศแบบครบวงจร 

กระทรวง
พาณิชย์ 

1.6 การคงความต่อเน่ืองในการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับ
การน าเข้าและการซื้อขายพลอยส าหรับผู้ที่ขึ้นทะเบียน 

กระทรวง 
การคลัง 

1.7 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกผู้ผลิตและผู้ ค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับมาขึ้นทะเบียนยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม 

กระทรวง 
การคลัง 

1.8 การพิจารณาเก็บภาษีเ งินได้โดยคิดเหมาจากยอดขาย 
แทนการเรียกเก็บจากก าไรจากการประกอบการ 

กระทรวง 
การคลัง 

1.9 การประชาสัมพันธ์ให้บุคคลธรรมดาที่ขายอัญมณีทราบ
เง่ือนไขการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย และการส่งเสริมให้ผู้ซื้อ
พลอยจากบุคคลธรรมดาออกใบรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย  

กระทรวง 
การคลัง 

  

วารสารวิทยาการจัดการ
ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563

การเพิ่มการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ในโซ่คุณค่าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก
จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา
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ตารางที่ 1  
แนวทางเพิ่มการมีส่วนร่วมของ SMEs ไทยในโซ่คุณค่าอัญมณีและเครือ่งประดับ
ของโลก (ต่อ) 

แผนงาน/โครงการ เจ้าภาพ 
1.10 การพิจารณาอ านวยความสะดวกให้แก่คนต่างชาติทั้งที่

เป็นนักธุรกิจค้าอัญมณีและเครื่องประดับ และพ่อค้าเร่ 
สามารถเข้าเมืองเพ่ือติดต่อธุรกิจและค้าขายได้อย่างเสรี
ภายในพ้ืนที่ศูนย์กลางการค้าที่ก าหนด 

กระทรวง
แรงงาน 

แผนงานที่ 2: การส่งเสริมให้ SMEs ไทยและกิจการข้ามชาติมีความร่วมมือ 
ที่ใกล้ชิดกัน 
2.1 การส่งเสริมเอกชนใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการสร้ าง

พันธมิตรกับประเทศแหล่งวัตถุดิบเพ่ือสร้างความมั่นคง
ด้านวัตถุดิบการผลิต 

กระทรวง
พาณิชย์ / 
เอกชน 

2.2 การผลักดันให้ SMEs ไทยพัฒนา Co-Branding กับผู้ผลิต
ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เพ่ือเสริมโอกาสการตลาดให้ SMEs  

กระทรวง
พาณิชย์ 

2.3 การยกระดับการจัดงาน Bangkok Gems and Jewelry 
Fair สู่การเป็นงานแสดงอัญมณีและเครื่องประดับชั้นน า
ของโลกด้วยการพัฒนาเขตปลอดภาษีอากร การยกระดับ
การประชาสัมพันธ์ การบริหารพ้ืนที่และโลจิสติกส์ของงาน 
การเชิญลูกค้าเป้าหมายและผู้ร่วมแสดงสินค้า และการ
เพ่ิมพ้ืนที่แสดงสินค้าของ SMEs  

กระทรวง
พาณิชย์ / 
เอกชน  

2.4 การสนับสนุนให้  SMEs ไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้า 
ในต่างประเทศและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรระยะยาว  
กับผู้น าเข้าและตัวแทนจ าหน่ายในต่างประเทศ 

กระทรวง
พาณิชย์  

2.5 การส่งเสริมการพัฒนาผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่มีระบบการช าระ
เงินที่ปลอดภัย 

กระทรวง
พาณิชย์  
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ตารางที่ 1  
แนวทางเพิ่มการมีส่วนร่วมของ SMEs ไทยในโซ่คุณค่าอัญมณีและเครือ่งประดับ
ของโลก (ต่อ) 

แผนงาน/โครงการ เจ้าภาพ 
2.6 การส่งเสริมให้ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับรายใหญ่ของ

โลกมาจัดต้ังส านักงานปฏิบัติการภูมิภาค ส านักงานจัดการ
ซื้อขายระหว่างประเทศ กิจการสาขา และกิจการร่วมทุน
ในประเทศไทย 

กระทรวง
พาณิชย์ 

2.7 การใช้ประโยชน์จากผู้ประกอบการไทยเชื้อสายต่างชาติ 
ในการรุกตลาดต่างประเทศ เน่ืองจากมีความได้เปรียบ
ด้านความรู้และความเข้าใจตลาด 

เอกชน 

2.8 การสนับสนุนให้ SMEs ไทยเป็นสมาชิก Responsible 
Jewellry Council เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือของ SMEs 
ไทยในเวทีการค้าระหว่างประเทศ 

กระทรวง
พาณิชย์ 

แผนงานที่ 3: การสนับสนุนให้ SMEs เป็นส่วนหน่ึงของการผลักดันให้ประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก 
3.1 การส่งเสริมการพัฒนาตลาดการค้าเพชรและพลอยที่มีการ

จัดต้ังอย่างเป็นระบบ ณ กรุงเทพฯ เพ่ือยกระดับประเทศ
ไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีของโลก และเพ่ิม
โอกาส SMEs ไทยเข้าสู่โซ่คุณค่าอัญมณีและเครื่องประดับ
ของโลก 

กระทรวง
พาณิชย์ 

3.2 การยกระดับจังหวัดจันทบุรีสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าส่ง
และการผลิตพลอย ควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นที่มี
ส่วนเสริมกัน เช่น บริการท่องเที่ยว ผลไม้ เพ่ือขยายตลาด
และผลผนึกของการเป็นเมืองที่มีของดีหลากหลาย 

กระทรวง
พาณิชย์ 

  

วารสารวิทยาการจัดการ
ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563

การเพิ่มการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ในโซ่คุณค่าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก
จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา
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ตารางที่ 1  
แนวทางเพิ่มการมีส่วนร่วมของ SMEs ไทยในโซ่คุณค่าอัญมณีและเครือ่งประดับ
ของโลก (ต่อ) 

แผนงาน/โครงการ เจ้าภาพ 
3.3 การสนับสนุนให้จังหวัดที่มีศักยภาพในระดับรองในการ

เป็นย่านการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ได้แก่ ตาก 
เชียงราย กาญจนบุรี เป็นตลาดรองรับสินค้าวัตถุดิบจาก
ชายแดนประเทศเพ่ือนบ้าน และส่งเสริมให้จังหวัดดังกล่าว
จัดงานแสดงสินค้าอัญมณีฯ เป็นประจ าทุกปี 

กระทรวง
พาณิชย์ 

3.4 การส่งเสริมการจัดต้ังย่านการค้า/ตลาดการค้าที่ประกอบด้วย
กลุ่มผู้ผลิตและผู้ ค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่มีการ
แข่งขันการให้บริการภายใต้การผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน 
และร้านค้าที่ได้รับการรับรอง เพ่ือสร้างแรงดึงดูดให้ผู้ซื้อ 
และซัพพลายเออร์เข้ามาติดต่อ 

กระทรวง
พาณิชย์ / 
เอกชน 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ  

แม้ว่า SMEs ที่ผลิตและค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ได้แก่ 
พลอย เพชรเจียระไน เครื่องประดับเงิน เครื่องประดับทอง และเครื่องประดับ
สังเคราะห์ ได้เข้าสู่ระบบ GVC แล้วก็ตาม แต่การเข้าร่วมยังอยู่ในระดับจ ากัด 
อยู่เพียงการเป็น (1) GVC ของการค้าที่ไม่มีข้อผูกมัดระหว่างผู้ซ้ือกับผู้ขาย และ 
(2) GVC ของการค้าที่ผู้ขายรับจ้างผลิตตามแบบที่ผู้ซ้ือก าหนด  

การเพิ่มการมีส่วนร่วมของ SMEs ไทยใน GVC โลกมากขึ้นจะส่งผลให้
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและ
เติบโตได้มากขึ้น ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต้องร่วมกันขับเคลื่อน
โดย (1) เสริมสร้างศักยภาพ SMEs ไทยโดยปรับกฎระเบียบและสภาพแวดล้อม
ของการประกอบการ สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ยกระดับคุณภาพ
สินค้า และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ (2) ส่งเสริมให้ SMEs 
ไทยและกิจการข้ามชาติมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมการจัดหาวัตถุดิบ 
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และการตลาด รวมทั้งสนับสนุนให้ SMEs ไทยเป็นสมาชิกสมาคมการค้าชั้นน า
ระหว่างประเทศที่เก่ียวกับอัญมณีและเครื่องประดับ และ(3) สนับสนุนให้ SMEs 
เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้ ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับของโลก โดยส่งเสริมการพัฒนาตลาดการค้าเพชรและพลอย 
ที่จัดต้ังอย่างเป็นระบบ ณ กรุงเทพฯ การยกระดับจังหวัดจันทบุรีในการเป็น
ศูนย์กลางการค้าส่งและการผลิตอัญมณี และสนับสนุนให้ย่านการค้าในจังหวัด 
ที่มีศักยภาพระดับรองเป็นศูนย์กลางอัญมณีและเครื่องประดับชายแดน  
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พอพันธ ์วัชจิตพันธ์2 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและ
ตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจ าลองสมการโครงสร้างของอิทธิพลการมี
ส่วนร่วมของโรงแรมในการพัฒนาชุมชน ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  
ตัวแปรแฝง 6 ตัว ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานภายในของโรงแรม การ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้านสังคม-วัฒนธรรม การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ ปัญหา
และอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของโรงแรม และประโยชน์ที่ได้รับจากการมีส่วน
ร่วมของโรงแรมในการพัฒนาชุมชน เก็บข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามไปยัง
ผู้จัดการของโรงแรม 1-5 ดาว ที่เป็นสมาชิกของสมาคมโรงแรมไทย จ านวน 800 
แห่ง และได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 221 แห่ง จึงน ามาวิเคราะห์โดย
ใช้โปรแกรม LISREL ผลการทดสอบความสอดคล้องของแบบจ าลองสมการ
โครงสร้างกับข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่าเป็นไปตามสมมติฐานและเกณฑ์การ
ยอมรับ ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้านสังคม-
วัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านเศรษฐกิจมีอิทธิพลทางตรงต่อประโยชน์ 
                                                           
1 นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
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E-mail: porpan.v@gmail.com 
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ที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โดยเร่ิมจากการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานภายในของโรงแรม ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของ
โรงแรมพบว่ามีคะแนนต่ า จึงมีอิทธิพลทางตรงเชิงลบในระดับต่ าต่อประโยชน์ที่
ได้รับจากการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของโรงแรม ซึ่งผลการวิจัยน าไปสู่การ
เพิ่มขีดความสามารถในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมภายในของโรงแรมเพื่อสังคม
และกิจกรรมการพัฒนาชุมชน อาทิ การร่วมมือกับธุรกิจในชุมชน การร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษา โดยมีการบริหารจัดการโครงการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
 
ค าส าคัญ: แบบจ าลองสมการโครงสร้าง การมีส่วนร่วมของโรงแรม การพัฒนา
ชุมชน 
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RESEARCH ARTICLE 

A Structural Equation Model of Hotel Involvement 
in Community Development in Thailand 

Woraanong Thotongkam1 
Porpan Vachajitpan2 
 
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 
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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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บทน า 
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของโรงแรมเพื่อการพัฒนาชุมชน  

เป็นการด าเนินธุรกิจที่สะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate 
Social Responsibility: CSR) ด้วยการค านึงถึงความรับผิดชอบพื้นฐานที่ส่งผล
กระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้อง การที่โรงแรมจะพัฒนาองค์กรให้เติบโต
อย่างยั่งยืนได้นั้นจ าเป็นต้องมีเป้าหมายเชิงสังคมที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืนด้วย เช่น  การสร้างความเสมอภาคในการจ้างงาน การรักษา
สิ่งแวดล้อม การกระจายรายได้ การส่งเสริมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชน การสร้างความสัมพันธ์ที่ ดีกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร  
อันประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนชุมชนที่อยู่แวดล้อม
ที่ต้ังขององค์กร สอดคล้องกับทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Theory) 
ของ Barnard (1968) ซ่ึงสนับสนุนมุมมองด้านบวกในความรับผิดชอบต่อสังคม 
ต่อมา Freeman (1984) สนับสนุนว่าธุรกิจต้องสร้างความพอใจต่อบุคคลที่มี
อิทธิพลต่อผลลัพธ์ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่แข่ง 
ภาครัฐ และชุมชน เนื่องจากความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจให้ประสบ
ผลส าเร็จไม่ได้วัดจากผลประกอบการเพียงอย่างเดียว หากแต่วัดจากการ
ตอบสนองและการตอบแทนชุมชนและสังคมด้วย อีกทั้งยังมีส่วนส าคัญต่อความ
อยู่รอดและการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรในอนาคต การมีส่วนร่วมของ
โรงแรมในการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนนั้นต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง
ต่อเนื่องและก าหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ 
แผนงาน นโยบาย หรือกระบวนการด าเนินงานที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน 
และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินธุร กิจขององค์กร ให้ ก้าวไปสู่การ
เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งยั่งยืน สอดคล้องกับแนวคิด Triple Bottom Line 
(TBL) ของ Elkington (1997) เป็นแนวคิดในการวัดและประเมินผลการด าเนิน
ธุรกิจที่ให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร มุ่งเน้นการเชื่อมโยงและสร้าง
ความยั่งยืนให้กับสังคม ส่ิงแวดล้อม และเศรษฐกิจ ผ่านการก าหนดกลยุทธ์ 
ทิศทาง และการด าเนินงานเพื่อให้มีส่วนช่วยให้ชุมชนและสังคมดีขึ้น มิใช่เป็น
การสร้างผลก าไรให้แก่ธุรกิจเพียงฝ่ายเดียว ที่ส าคัญผู้บริหารต้องสร้างความ
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สมดุลระหว่างการด าเนินธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กับการสร้าง
คุณค่าเพิ่มทั้งในมิติด้านสังคม-วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ เพื่อน าไปสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมกัน (Creating Shared 
Value: CSV) ของ Porter and Kramer (2012) 

ปัญหาและอุปสรรคจากการมีส่วนร่วมของโรงแรมในประเทศไทย  
ส่วนใหญ่ พบว่า โรงแรมมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมในขอบเขตที่จ ากัด และยังไม่เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน โดยอุปสรรคของการมีส่วนร่วม อาทิ  การขาดการ
ประสานงาน การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง การด าเนินกิจกรรมขาดการประเมิน
และติดตามผลของกิจกรรม การเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าที่รวดเร็ว
ของสังคม อาจก่อให้ผลกระทบส าคัญต่อวิถีชีวิต วัฒนธรรม และระบบเศรษฐกิจ
ของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไป ผลการวิจัยของ Mustapha and Ibrahim (2013) 
พบว่า อุปสรรคในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเกิดจาก
อุปสรรคด้านวัฒนธรรม และอุปสรรคในการด าเนินงานและโครงสร้าง เพื่อการ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวต้องท างานร่วมกัน และการวิจัยของ Noonin, Jadesadalug, 
and Sansook, (2016) พบว่า (1) องค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคม
เชิงกลยุทธ์ของโรงแรมในประเทศไทย ประกอบด้วย การด าเนินงานเชิงนโยบาย 
มุ่งเน้นเป้าหมายในระยะยาว โดยมีการเชื่อมโยงกันระหว่างกระบวนการทาง
ธุรกิจกับการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และเน้นการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และ (2) รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมเชิง 
กลยุทธ์ของธุรกิจในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจขององค์กร ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคม และด้านการ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากปัญหาที่กล่าวมานี้สะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญ
และความจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของโรงแรมที่มีผลโดยตรง
ทั้งทางบวกและทางลบต่อโรงแรม ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
ต่าง ๆ โรงแรมต้องให้ความส าคัญต่อการด าเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและชุมชน ดังนั้น โรงแรมควรมีการบริหารจัดการองค์กรควบคู่กับการ
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สร้างสรรค์สิ่งที่ ดีให้แก่สังคม สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจให้กับชุมชนในพื้นที่ที่ธุรกิจด าเนินงานอยู่  

ในบทความนี้จะกล่าวถึงอิทธิพลการมีส่วนร่วมของโรงแรมในการ
พัฒนาชุมชนทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม-วัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้าน
เศรษฐกิจ โดยการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพื่อสรุปประเด็นที่ส าคัญ 
ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบการวิจัยที่แตกต่างจากงานวิจัยที่มีการศึกษาส่วนใหญ่ก่อน
หน้านี้ โดยมีการศึกษาที่ค่อนข้างจ ากัด กรอบการวิจัยนี้ได้สร้างขึ้นมาจากการ
ทบทวนวรรณกรรมโดยได้ศึกษาแยกความสัมพันธ์เฉพาะแต่ละประเด็น เพื่อ
ศึกษาและทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ด้วยแบบจ าลองสมการ
โครงสร้าง 
 
วัตถุประสงค์งานวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการมีส่วนร่วมของโรงแรมใน
การพัฒนาชุมชน 

2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจ าลองสมการโครงสร้าง
ของอิทธิพลการมีส่วนร่วมของโรงแรมในการพัฒนาชุมชน 

 
ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎทีี่เกี่ยวข้อง 
 ตัวแปรต่าง ๆ ของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของโรงแรมใน
ประเทศไทย สามารถแบ่งเป็นกลุ่มดังนี้  
 1. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานภายในของโรงแรมซึ่งน าไปสู่
การพัฒนาชุมชน (Involvement in Internal Hotel Operations: HI) 
เช่น โรงแรมให้ความส าคัญและสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานมีปฏิบัติตาม
นโยบายและกฎระเบยีบในการดูแลสังคม เชื่อมโยงกระบวนการทางธุรกิจควบคู่
กับความรับผิดชอบต่อสังคม การให้สวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน 
หรือการมีส่วนร่วมกับลูกค้าและคู่ค้าในกิจกรรมเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน
อย่างสม่ าเสมอ ผลการวิจัยของ Hsieh (2012) พบว่า โรงแรมชั้นน าหลายแห่ง
ได้เปิดเผยนโยบายและความมุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ผลที่ได้สามารถ
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ช่วยดึงดูดและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในโครงการด้านสิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้นและเกิดเป็นความจงรักภักดีของพนักงาน ตัวอย่างในประเทศไทย เช่น 
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (Centara Hotels and Resorts, 2014) 
โดยมีนโยบายให้การด าเนินธุรกิจ เป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และผู้ที่เก่ียวข้อง อาทิ (1) มุ่งเน้นในการด าเนินธุรกิจด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้
เสียเป็นส าคัญ (2) มีการสื่อสารและการสร้างความเข้าใจที่ดีภายในองค์กรด้วย
การปลูกจิตส านึกและสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน ลูกค้า  และคู่ค้าให้มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีส่วนร่วมในการช่วยกันประหยัดพลังงาน อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ที่ด าเนินธุรกิจอยู่  
 2. การมีส่วนร่วมของโรงแรมเพื่อการพัฒนาชุมชนด้านสังคม  
และวัฒนธรรม (Involvement in Community Social and Cultural 
Development: SO) หมายถึง การมีกิจกรรมร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์ด้าน
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ท้องถิ่น การบูรณาการวัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้เข้ากับอาคารหรือสิ่งก่อสร้างของโรงแรม  และการเคารพสิทธิ
มนุษยชน (Xu & Gursoy, 2015) ตัวอย่างในประเทศไทย เช่น โรงแรมแมนด้ีนก 
จังหวัดนครศรธีรรมราช (Mandy Nok Hotel, 2018) มีกิจกรรมที่ผสมผสาน
ศิลปะท้องถ่ินควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความยั่งยืนให้กับชุมชน  
ด้วยการเชิดชูอนุรักษ์วัฒนธรรมปักษ์ใต้ ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย อาทิ กิจกรรมงานแห่ผ้าขึ้นพระธาตุที่เป็นงานบุญส าคัญใน 
วันมาฆบูชา งานสารทเดือนสิบ และผู้เข้าพักจะได้รับงานศิลปะชิ้นเล็ก ๆ เป็น
ของที่ระลึก เช่น พวงกุญแจหนังตะลุง  
 3. การมีส่วนร่วมของโรงแรมเพือ่การพฒันาชุมชนด้านสิ่งแวดลอ้ม 
(Involvement in Community Environmental Development: EN) 
หมายถึง การมีส่วนร่วมของโรงแรมกับชุมชนในการด าเนินกิจกรรมด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การอนุรักษ์พลังงาน ลดการใช้
บรรจุภัณฑ์พลาสติก การรีไซเคิล การบ าบัดน้ าเสียอย่างถูกต้อง การจัดกิจกรรม
ให้แขกผู้เข้าพักได้มีส่วนร่วมในการรักษาและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ การ
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ไม่เปลี่ยนผ้าเช็ดตัวหรือผ้าปูที่นอนทุกวันในห้องพักตามความประสงค์ของลูกค้า 
การสนับสนุนเงินทุนหรืออุปกรณ์ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน การป้องกันการผลิต ซ้ือ ขายหรือบริโภคสินค้าที่ท าลายธรรมชาติ สัตว์
ป่า และสัตว์ทะเล รวมถึงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้กลับคืนมา
ดังเดิม (Han, Hsu, L.T. J., Lee, & Sheu, 2011) ตัวอย่างในประเทศไทย 
เช่น โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด กรุงเทพฯ (Amari Hotels Resort and Spa, 
2018) ได้จัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าพักมีส่วนร่วมในการประหยัด
พลังงาน น้ า แรงงาน และสารเคมีในกระบวนการซักผ้าด้วยการให้แจ้งความ
ประสงค์ที่จะใช้ผ้าปูเตียงและผ้าเช็ดตัวซ้ า มีการอบรมและรณรงค์ให้พนักงาน
อนุรักษ์พลังงานด้วยการปิดไฟ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืน  ๆ ภายใน
ส านักงานเมื่อไม่จ าเป็น ส่งเสริมกิจกรรมของชุมชน จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยที่สุดด้วยการซ้ือสินค้าในท้องถิ่นและตาม
ฤดูกาล เพื่อลดความจ าเป็นในการขนส่งจากแหล่งอ่ืนที่ห่างไกล  
 4. การมีส่วนร่วมของโรงแรมเพื่อการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ 
(Involvement in Community Economic Development: EC) Aref 
and Ma’rof (2009) ระบุว่า การส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนด้วยการจ้าง
งานและรายได้จากการซ้ือ ขายอาหารของท้องถิ่น เช่น การสร้างทุนให้ชุมชนที่มี
รายได้น้อย การให้ค าปรึกษาธุรกิจขนาดเล็ก การจัดต้ังสหกรณ์ การลงทุนใน
ที่ดินของชุมชน การสร้างงาน การสนับสนุนอาชีพ หรือการสนับสนุนผลิตภัณฑ์
ที่ผลิตในชุมชนเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร เครื่องด่ืม ตกแต่ง
สถานที่ หรือบริโภคภายในโรงแรม ตัวอย่างในประเทศไทย เช่น โรงแรมและ   
รีสอร์ทในเครือแอคคอร์โฮเทลส์ ภาคใต้ (Accor Hotels, 2016) มีการจัด
กิจกรรมโดยการน าผ้าปูที่นอนและผ้าขนหนูที่เหลือใช้จากโรงแรมมาแปรสภาพ
เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ ถุงผ้า กระเป๋าอเนกประสงค์ หรือผ้าเช็ดมือ เป็น
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน เพิ่มทักษะใน
สายงานอาชีพผ่านการเรียนรู้และประสบการณ์ ท่ีส าคัญยังเป็นการลดขยะ  
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 5. ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
โรงแรมในการพฒันาชุมชน (Problems and Obstacles in Community 
Development Participation: PR) เช่น  การ เปลี่ ยนแปลงและความ
เจริญก้าวหน้าที่รวดเร็วของสังคม อาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ของชุมชน อาทิ การท าลายเอกลักษณ์และเสน่ห์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยการ
น าวัฒนธรรมมาเป็นสินค้า ส่งผลให้คุณค่าทางอัตลักษณ์ของท้องถิ่นลดลง Aref 
and Ma'rof (2008) พบว่าอุปสรรคที่ส าคัญคือ ความไม่เสมอภาคเก่ียวกับ
ผลประโยชน์ที่ชุมชนได้รับ เช่น การพัฒนาการท่องเที่ยวในเขต  Shiraz ของ
ประเทศอิหร่าน ท าให้ชุมชนรู้สึกว่าได้รับประโยชน์น้อยเมื่อเทียบกับนักลงทุนที่
ครอบครองพื้นที่ของชุมชน ตัวอย่างในประเทศไทย เช่น โรงแรมและรีสอร์ทใน
เครือดุสิต (Dusit Hotels and Resort, 2018) โดยลดและหลีกเลี่ยงปัญหาและ
อุปสรรคด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้สังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จัดกิจกรรม 
CSR ต่าง ๆ ให้ลูกค้า คู่ค้า และพนักงานได้มีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างโครงการดี ๆ เพื่อพัฒนาสังคมชุมชนที่ดีขึ้น  
 6. ประโยชน์ที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
โรงแรม (Benefits of Involvement in Community Development: 
BE) Wyngaard and De Lange (2013) แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของโรงแรม
ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทาง
การตลาด เช่น การลดต้นทุนการด าเนินงาน การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
โรงแรม และความจงรักภักดีของพนักงานที่เพิ่มขึ้น ตัวอย่างในประเทศไทย เช่น 
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (Centara Hotels and Resorts, 2014) 
เห็นความส าคัญในการป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้น ต่อชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม จึงได้เกิดการต้ังพันธะสัญญาและการปฏิบัติกับทุกฝ่ายที่มีส่วนได้เสีย
ในธุรกิจ ในการอนุรักษ์และรักษาส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมรายได้ ให้โอกาสและ
ช่วยเหลือชุมชน ท าให้โรงแรมเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ในสังคม  
 การจัดแบ่งประเภทของที่พักแรมหรือโรงแรมแตกต่างกัน ตาม
วัตถุประสงค์ในการจัดประเภท อาจขึ้นอยู่กับท าเลที่ต้ัง การเข้าพักอาศัยของ
แขก การบริหารงาน การจัดการบริการ หรือขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอ่ืน ๆ เช่น 
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การแบ่งโรงแรมตามลักษณะทางการตลาด การแบ่งตามเป้าหมายด้านการตลาด 
การแบ่งระดับการบริการ การแบ่งตามความเป็นเจ้าของและการเป็นสมาชิกใน
สถาบันโรงแรม (Nanthaphaibun, 2012) ในส่วนของประเทศไทยนั้น สมาคม
โรงแรมไทยและสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (Association of Thai Travel 
Agents: ATTA) ได้ร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดต้ัง “มูลนิธิ
พัฒนามาตรฐานและบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว” ซ่ึงเป็น
สถาบันที่ จัดต้ังอย่างเป็นกลาง และได้รับการยอมรับในระดับสากล แบ่ง
มาตรฐานของธุรกิจโรงแรมเป็นระดับ 1- 5 ดาว (Technology Promotion 
Association Thailand-Japan, 2010)  
 
สมมติฐานงานวิจัย 
 ผู้ วิ จัยได้ก าหนดกรอบการวิ จัยโดยน า ทฤษฎีผู้ มีส่ วน ได้เสี ย 
(Stakeholder Theory) แนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมกัน (CSV) และแนวคิดใน
การวัดและประเมินผลการด าเนินธุรกิจกับผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร มุ่งเน้นการ
เชื่อมโยงและสร้างความยั่งยืนให้กับสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ (TBL) มา
ศึกษาร่วมกันในบริบทของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของโรงแรม 
นอกจากนี้ผลการวิจัยของ Thotongkam and Vachajitpan (2018b) พบว่า
การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) การมีส่วนร่วมของโรงแรมในการ
พัฒนาชุมชนสามารถแบ่งองค์ประกอบได้ 6 กลุ่ม ได้แก่ (1) การมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานภายในของโรงแรม (2) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้าน
สังคมและวัฒนธรรม (3) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม  
(4) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ (5) ปัญหาและอุปสรรคใน
การมีส่วนร่วมของโรงแรม และ (6) ประโยชน์ที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของโรงแรม องค์ประกอบที่ได้จากการศึกษาดังกล่าวจึงถูกน ามาใช้ใน
การศึกษานี้เพื่อสร้างแบบจ าลองสมการโครงสร้าง เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุการศึกษานี้ได้ก าหนดสมมติฐาน 7 ข้อ (H1 ถึง H7) ในการก าหนด
แบบจ าลองสมการโครงสร้างส าหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ (ภาพที่ 1) โดยมี
สมมติฐานดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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 สมมติฐานที่ 1: การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานภายในของโรงแรม 
(HI) มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้านสังคมและวัฒนธรรม 
(SO) 
 สมมติฐานที่ 2: การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานภายในของโรงแรม 
(HI) มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม (EN) 
 สมมติฐานที่ 3: การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานภายในของโรงแรม 
(HI) มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ (EC) 
 สมมติฐานที่ 4: การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้านสังคมและ
วัฒนธรรม (SO) มีอิทธิพลต่อประโยชน์ท่ีได้รับจากการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของโรงแรม (BE) 
 สมมติฐานที่ 5: การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม 
(EN) มีอิทธิพลต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
โรงแรม (BE)  
 สมมติฐานที่ 6: การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ (EC) 
มีอิทธิพลต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของโรงแรม 
(BE)   
 สมมติฐานที่ 7: ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของโรงแรม 
(PR) มีอิทธิพลต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
โรงแรม (BE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วารสารวิทยาการจัดการ
ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563

แบบจำาลองสมการโครงสร้างของอิทธิพลการมีส่วนร่วม

ของโรงแรมในการพัฒนาชุมชน
วรอนงค์ โถทองคำา และพอพันธ์ วัชจิตพันธ์



119  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แบบจ าลองสมการโครงสร้างของอิทธิพลการมีส่วนร่วมของโรงแรมใน
การพัฒนาชุมชน 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจและใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือ
แบบสอบถามจากการสังเคราะห์และพัฒนาข้อค าถามจากการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ข้อมูลที่ได้ถูกน ามาใช้ในการพัฒนา
แบบสอบถามให้ สมบู รณ์ ขึ้น  โดยแบบสอบถามแบ่ งออกเป็ น  2 ส่วน 
ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของโรงแรม ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตัวเลือก (Check-list) และส่วนที่ 2 เป็นค าถามเก่ียวกับ
ความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมของโรงแรมในการพัฒนาชุมชน  มีข้อค าถาม
จ านวน 43 ข้อ ประกอบด้วย (1) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานภายในของ
โรงแรม (HI) จ านวน 8 ข้อ (2) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้านสังคมและ
วัฒนธรรม (SO) จ านวน 6 ข้อ (3) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้าน
สิ่งแวดล้อม (EN) จ านวน 6 ข้อ (4) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้าน
เศรษฐกิจ (EC) จ านวน 6 ข้อ (5) ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของ
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โรงแรม (PR) จ านวน 7 ข้อ และ (6) ประโยชน์ที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของโรงแรม (BE) จ านวน 10 ข้อ โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับของ Likert ด้วยการใช้คะแนน
ระดับ 1 ถึง 5 โดยค าถามแต่ละข้อเป็นการวัดตัวแปรแต่ละตัว เพื่อประเมิน
ระดับการปฏิบัติหรือความส าคัญของกิจกรรมในการมีส่วนร่วมน้อยหรือมาก 
โดย 1 น้อยที่สุด ถึง 5 มากที่สุด ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้จัดการ
โรงแรม 800 รายที่เป็นสมาชิกสมาคมโรงแรมไทย ประกอบด้วยโรงแรมที่มี
ระดับมาตรฐาน 1-5 ดาว โดยการส่งแบบสอบถามผ่านทางไปรษณีย์ไปยัง
ผู้จัดการของโรงแรมและได้รับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์กลับคืนมา 221 
ราย ดังนั้น อัตราการตอบสนองคิดเป็นร้อยละ 27.63 จึงกล่าวได้ว่า เป็นอัตรา
การตอบกลับอยู่ในระดับพอใช้ (Babbie, 2002) และเพียงพอส าหรับการ
วิเคราะห์โดยเครื่องมือสถิติที่จะใช้ (Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., 
& Anderson, 2010) ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้างและสถิติ
เชิงพรรณนาได้แสดงในตารางที่ 1 และ 2 ส าหรับตัวแปรสังเกตทุกตัวมีการ
กระจายโดยมีค่าสัมประสิทธิ์ค่าเบ้ -0.134 ถึง -0.103 และค่าความโด่ง -1.799 
ถึง 3.715 การค านวณสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) เท่ากับ 0.962 ซ่ึงระดับการวัดที่เกินกว่า 0.70 แสดงถึงระดับการ
วัดที่น่าเชื่อถือของแบบสอบถาม (Garver & Mentzer, 1999) ค่ามาตรฐาน
น้ าหนักองค์ประกอบ (Standardized Factor Loading) ของตัวแปรสังเกตมี
ค่าสูงกว่า 0.60 และค่า Average variance extracted: AVE ของตัวแปรแฝง 
มีค่ามากกว่า 0.50 (Hair et al., 2010) ส าหรับการพิจารณาขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีความเหมาะสมกับการวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน
มาก ผู้วิจัยใช้วิธีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างตาม Hair et al. (2010) ท่ีแนะน าว่า 
จ านวนขนาดตัวอย่างขั้นต่ าที่ 150 ส าหรับกรณีที่มีตัวแปรแฝง 7 ตัว หรือน้อยกว่า 
การทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของ
แบบจ าลองสมการโครงสร้างตามทฤษฎีที่เสนอกับข้อมูลเชิงประจักษ์  

จากการ วิ เค ร าะห์ อ งค์ ป ระกอบของข้อมู ล  (Thotongkam & 
Vachajitpan, 2018b) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ด้วยวิธีวิเคราะห์
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องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis) เพื่อคัดเฉพาะตัววัด 
ที่เหมาะสมที่สุดส าหรับแต่ละองค์ประกอบเท่านั้น จึงเลือกหมุนแกนแบบมุม
ฉากด้วยวิธี Varimax โดยแสดงค่าไอเกนสูงกว่า 1 และค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
ของแต่ละตัวแปรจะต้องมีค่ามากกว่า 0.50 มิเช่นนั้นจะถูกตัดออกไป นอกจากนี้  
ยังได้มีการพิจารณาค่า Cross Loading ที่มีค่าสูง ผลการพิจารณาลดตัวแปร
สามารถใช้ตัวแปรสังเกตเพียง 28 ตัว ซ่ึงสัมพันธ์กับองค์ประกอบที่เป็นตัวแปร
แฝงในแบบจ าลองสมการโครงสร้าง ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
ตัวแปรแฝงทั้งหมด 6 ตัว จัดแบ่งตัวแปรแฝงได้ 2 ประเภท คือ  
 1. ตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous Variable) จ านวน 2 ตัวแปร คือ  
  1.1 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานภายในของโรงแรม  (HI) 
ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัว  
    1.2 ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของโรงแรมในการ
พัฒนาชุมชน (PR) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัว  
 2. ตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous Variable) ซ่ึงเป็นตัวแปรส่งผ่าน 
จ านวน 3 ตัวแปร คือ  
  2.1 การมีส่วนร่วมของโรงแรมในการพัฒนาชุมชนด้านสังคมและ
วัฒนธรรม (SO) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัว  
  2.2 การมี ส่วน ร่วม ของโรงแรมในการพัฒ นาชุ มชนด้าน
สิ่งแวดล้อม (EN) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัว  
  2.3 การมีส่วนร่วมของโรงแรมในการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ 
(EC) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัว และ  
  2.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
โรงแรม (BE) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 8 ตัว 
 

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

A Structural Equation Model of Hotel Involvement

in Community Development in Thailand
Woraanong Thotongkam and Porpan Vachajitpan



122  

ผลการวิเคราะห์ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปได้จากโรงแรมที่เป็นสมาชิกสมาคมโรงแรม

ไทย จ านวน 221 ราย ได้น าเสนอในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  
ข้อมูลทั่วไปของโรงแรม  

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
ระดับดาว   
 ระดับ 1 ดาว 0 0 
 ระดับ 2 ดาว 2 0.90 
 ระดับ 3 ดาว 58 26.20 
 ระดับ 4 ดาว 102 46.20 
 ระดับ 5 ดาว 59 26.70 
จ านวนห้องพัก   
 น้อยกว่า 60 ห้อง 27 12.20 
 61-150 ห้อง 78 35.30 
 มากกว่า 150 ห้อง 116 52.50 
สถานท่ีตั้งของโรงแรม   
 ภาคเหนือ 35 15.80 
 ภาคใต้ 88 39.80 
 ภาคตะวันออก 21 9.50 
 ภาคตะวันตก 14 6.30 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 3.60 
 ภาคกลาง 55 24.90 
ประเภทของโรงแรม   
 โรงแรมอิสระ 141 63.80 
 โรงแรมในเครือข่าย 80 36.20 
ความเป็นเจ้าของโรงแรม   
 คนไทย 194 87.80 
 ชาวต่างชาติ 14 6.30 
 ร่วมทุนกับต่างชาติ 13 5.90 
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ตารางที่ 1  
ข้อมูลทั่วไปของโรงแรม (ต่อ) 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
จ านวนพนักงานของโรงแรม 
 น้อยกว่า 50 คน 26 11.80 
 51-200 คน 117 52.90 
 201-300 คน 38 17.20 
 มากกว่า 300 คน 40 18.10 
จ านวนปีตั้งแต่เปิดให้บริการ 
 น้อยกว่า 5 ปี 7 3.20 
 5-10 ปี 49 22.20 
 มากกว่า 10 ปี 165 74.70 

 
ผลการทดสอบแบบจ าลองสมการโครงสร้างโดยพิจารณาค่าสถิติที่ใช้

ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างแบบจ าลองสมการโครงสร้างกับข้อมูล  
เชิงประจักษ์ ค่าไค-สแควร์ มีค่าเท่ากับ 246.89 องศาอิสระเท่ากับ 224 ความ
น่าจะเป็น (p) เท่ากับ 0.14 นั่นคือ ค่าไค-สแควร์แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.93 ค่าดัชนีวัด
ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.87 และค่าดัชนีวัดก าลังสอง
เฉลี่ยของส่วนที่ เหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ 0.05 ซ่ึงเข้าใกล้ศูนย์ ส าหรับค่า
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) ของสมการโครงสร้างตัวแปรแฝงภายใน พบว่า  
มีค่าเท่ากับ 0.71 แสดงว่าตัวแปรในแบบจ าลองสมการโครงสร้าง สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของประโยชน์ที่ได้รับจากการมีส่วนร่วม ในการ
ด าเนินงานของโรงแรมได้ร้อยละ 71 

ภาพที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้างของ
อิทธิพลการมีส่วนร่วมของโรงแรมในการพัฒนาชุมชน ตารางที่ 2 แสดงค่า
น้ าหนั กของตัวแปรสั งเกต และตารางที่  3 แสดงผลการวิ เคราะห์ค่ า 
Coefficient of Determination (R2) อิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางอ้อม 
(IE) และอิทธิพลรวม (TE) ซ่ึงสามารถอธิบายแบบจ าลองสมการโครงสร้างของ

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

A Structural Equation Model of Hotel Involvement

in Community Development in Thailand
Woraanong Thotongkam and Porpan Vachajitpan



124  

อิทธิพลการมีส่วนร่วมของโรงแรมในการพฒันาชุมชน โดยมีอิทธิพลส่งผ่านการมี
ส่วนร่วมของโรงแรมด้านสังคม-วัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ
ตามสมมติฐานที่เสนอ 

เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรงที่ส่งผลต่อประโยชนท์ี่ได้รับจากการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานของโรงแรม (BE) พบว่า ได้รับอิทธิพลทางตรงจากการมี
ส่วนร่วมของโรงแรมในการพัฒนาชุมชนด้านสังคม-วัฒนธรรม (SO) ด้าน
สิ่งแวดล้อม (EN) และด้านเศรษฐกิจ (EC) โดยมีค่าเท่ากับ 0.27, 0.32 และ 
0.15 ตามล าดับ (ยอมรับสมมติฐานที่ 4 ถึง 6) และได้รับอิทธิพลทางอ้อมจาก
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของโรงแรม โดยมีค่าเท่ากับ 0.78 ซ่ึงตัวแปร
ข้างต้นร่วมอธิบายความแปรปรวนของประโยชน์ที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานภายในของโรงแรมได้ร้อยละ 71  

การมีส่วนร่วมของโรงแรมในการพัฒนาชุมชนด้านสังคม-วัฒนธรรม 
(SO) ได้รับอิทธิพลทางตรงจากการมีส่วนร่วมในการด าเนิ นงานภายในของ
โรงแรม โดยมีค่าเท่ากับ 1.22 (ยอมรับสมมติฐานที่ 1) ซ่ึงตัวแปรข้างต้นร่วม
อธิบายความแปรปรวนของการมีส่วนร่วมของโรงแรมในการพัฒนาชุมชนด้าน
สังคม-วัฒนธรรม ได้ร้อยละ 76 การมีส่วนร่วมของโรงแรมในการพัฒนาชุมชน
ด้านสิ่งแวดล้อม (EN) ได้รับอิทธิพลทางตรงจากการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ภายในของโรงแรม โดยมีค่าเท่ากับ 1.08 (ยอมรับสมมติฐานท่ี 2) ซ่ึงตัวแปร
ข้างต้นร่วมอธิบายความแปรปรวนของการมีส่วนร่วมของโรงแรมในการพัฒนา
ชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม ได้ร้อยละ 82 การมีส่วนร่วมของโรงแรมในการพัฒนา
ชุมชนด้านเศรษฐกิจ (EC) ได้รับอิทธิพลทางตรงจากการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานภายในของโรงแรม โดยมีค่าเท่ากับ 0.76 (ยอมรับสมมติฐานที่ 3) ซ่ึง
ตัวแปรข้างต้นร่วมอธิบายความแปรปรวนของการมีส่วนร่วมของโรงแรมในการ
พัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ ได้ร้อยละ 53 นอกจากนี้ประโยชน์ที่ได้รับจากการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานของโรงแรม (BE) ได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงลบใน
ระดับต่ าจากปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของโรงแรม (PR) โดยมีค่า
เท่ากับ -0.04 (ยอมรับสมมติฐานที่ 7)  
 

วารสารวิทยาการจัดการ
ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563
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หมายเหตุ: ค่า t-value ≥ 2.58 แสดงว่ามีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  (**), ค่า t-value ≥ 1.96 แสดงว่า 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (*), ค่า t-value ≥ 1.65 แสดงว่ามีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 (a) 
 

ภาพที่  2 ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้างของอิทธิพลการมีส่วนร่วม  
ของโรงแรมในการพัฒนาชุมชน 
 
ตารางที่ 2  
ค่าสถิติเชิงพรรณนา และค่าน ้าหนักของตัวแปรสังเกต 

ตัวแปรการวัด  ค่าเฉลี่ย   S.D. Standardized 
Loading 

การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานภายในของโรงแรม: HI    
HI1 ให้ความส าคัญและมีนโยบาย แผนงานรับผิดชอบต่อสังคม  4.25 0.86 0.84** 
HI2 ร่วมกับพนักงาน ลูกค้าและคู่คา้สร้างโครงการดี ๆ เพื่อสังคม 4.07 0.92 0.81** 
HI3 เชื่อมโยงธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  4.17 0.87 0.82** 
HI5 สร้างขวัญก าลังใจแก่พนักงานที่ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม  4.07 0.92 0.86** 
HI7 พนักงานมีความภาคภูมิใจและร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม  4.30 0.90 0.85** 
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ตารางที่ 2  
ค่าสถิติเชิงพรรณนา และค่าน ้าหนักของตัวแปรสังเกต (ต่อ) 

ตัวแปรการวัด  ค่าเฉลี่ย   S.D. Standardized 
Loading 

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้านสังคมและวัฒนธรรม: SO    
SO3 มีส่วนร่วมในการปรับสิ่งก่อสรา้งให้เหมาะสมกับสภาพแวดลอ้ม 

เช่น ผสมผสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นกบั
สถาปัตยกรรม 

3.94 0.99 0.78** 

SO4 มีส่วนร่วมสนบัสนนุการพัฒนาชุมชน เชน่ วัด สถานพยาบาล 
สถานศึกษา เปน็ต้น 

4.09 1.00 0.83** 

SO5 มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ความปลอดภัยใหแ้ก่ชุมชน เช่น กิจกรรมลด ละ เลกิอบายมุข
เป็นต้น 

3.95 1.00 0.77** 

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้านส่ิงแวดล้อม: EN    
EN2 ให้ความรู้วิธีการก าจัดขยะอันตรายที่ถูกตอ้ง 4.09 0.98 0.78** 
EN3 มีส่วนร่วมในการลดขยะหรือน าขยะกลับมาใช้ใหม่ 4.04 0.97 0.81** 
EN5 มีส่วนร่วมป้องกันสัตว์ป่า สัตว์สงวนมาเปน็สนิค้าหรือบรโิภค 4.04 1.21 0.76** 
EN6 มีส่วนร่วมป้องกันการผลิต ซื้อ ขายสินค้าที่ท าลายธรรมชาติ  4.00 0.91 0.72** 
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ: EC    
EC2 มีส่วนร่วมจัดหา ปรับปรุงพื้นที่จ าหน่ายผลิตภัณฑช์ุมชน  3.49 1.08 0.73** 
EC3 ให้ความรู้เพิ่มมูลค่าทางการตลาดผลิตภัณฑ์ท้องถิน่  3.31 1.06 0.71** 
EC4 มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ  3.21 1.09 0.59** 
EC5 สนับสนุนรับซือ้ผลติภัณฑ์ในชุมชน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ 3.80 1.15 0.86** 
EC6 สนับสนุนเงินทนุหรืออุปกรณ์ในกิจกรรมของชุมชน 3.65 1.08 0.82** 
ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของโรงแรมในการพัฒนาชุมชน: PR 
PR4 ขาดการกระตุ้น สนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหารโรงแรม   2.82 1.09 0.88** 
PR5 ขอ้มูลขา่วสารไม่ทั่วถึง และขาดการประสานงานทีด่ ี 2.94 1.07 0.94** 
PR6 ขาดการด าเนนิโครงการอย่างต่อเนื่องและไม่เปน็รูปธรรม  2.98 1.04 0.89** 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของโรงแรม: BE 
BE1 มีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนรอบข้าง 4.32 0.84 0.84** 
BE2 ความไว้วางใจจากชุมชนและลกูค้าผู้มาใช้บรกิาร 4.34 0.84 0.79** 
BE3 ภาพลักษณ์ที่ดขีองโรงแรม 4.47 0.80 0.83** 
BE4 ประสิทธิภาพในการบรหิารงาน 4.29 0.86 0.84** 
BE5 ชื่อเสียง รางวัล หรือการรับรองมาตรฐาน 4.22 0.94 0.87** 

 

วารสารวิทยาการจัดการ
ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563
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ตารางที่ 2  
ค่าสถิติเชิงพรรณนา และค่าน ้าหนักของตัวแปรสังเกต (ต่อ) 

ตัวแปรการวัด  ค่าเฉลี่ย   S.D. Standardized 
Loading 

BE6 ความภาคภูมิใจ ขวัญก าลังใจของบุคลากรและเจ้าของ 4.30 0.86 0.92** 
BE7 ลูกคา้ชื่นชม เชื่อถอื และสนบัสนนุกิจกรรมของโรงแรม 4.22 0.89 0.91** 
BE8 การปฏิบัติถกูต้องตามกฎหมายหรือขอ้บังคับต่าง ๆ  4.44 0.83 0.87** 

หมายเหตุ: ค่า t-value ≥ 2.58 แสดงว่ามีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  (**), ค่า t-value ≥ 1.96 แสดงว่า 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (*) 
 
ตารางที่ 3  
ผลการวิเคราะห์คา่ Coefficient of Determination (R2) อิทธิพลทางตรง (DE) 
อิทธิพลทางอ้อม (IE) และอิทธิพลรวม (TE)   
ตัวแปรแฝง R2 อิทธิพล ตัวแปรแฝง 

HI SO EN EC PR 
SO  DE 1.22** - - - - 
  IE - - - - - 
  TE 1.22** - - - - 

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: ค่า t-value ≥ 2.58 แสดงว่ามีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  (**), ค่า t-value ≥ 1.96 แสดงว่า 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (*), ค่า t-value ≥ 1.65 แสดงว่ามีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 (a) 

 
บทสรุป และอภิปรายผล  
 การวิจัยนี้ได้แสดงให้เห็นว่า องค์ประกอบที่ส าคัญของการมีส่วนร่วม
ของโรงแรมในการพัฒนาชุมชน ท้ังด้านสังคม-วัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม และ
ด้านเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับประโยชน์ที่ได้รับจากการมีส่วนร่วม
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ในการด าเนินงานของโรงแรม การวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ให้ข้อสรุปได้ว่า  
 1. การมีส่วนร่วมในการด าเนนิงานภายในของโรงแรมในประเทศไทย
มีอิทธิพลส าคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้านสังคมและวัฒนธรรม 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Noonin et al. (2017) ที่พบว่า การด าเนินงาน
เชิงนโยบาย มุ่งเน้นเป้าหมายในระยะยาว โดยมีการเชื่อมโยงกันระหว่าง
กระบวนการทางธุรกิจกับการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และเน้น
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ เป็นรูปแบบของความรับผิดชอบต่อ
สังคมเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจโรงแรม และงานวิจัยของ Placet, M., Anderson, 
R., & Fowler, K. M. (2005) พบว่า การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ
สังคม โดยการสร้างความเข้มแข็งทางสังคมทั้งสังคมภายในองค์กรและภายนอก
องค์กร อาทิ การสร้างคุณภาพชีวิตที่ ดีของพนักงาน การค านึงถึงหลักสิทธิ
มนุษยชน การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความ
เป็นธรรม เป็นต้น  
 2. การมีส่วนร่วมในการด าเนนิงานภายในของโรงแรมในประเทศไทย
มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Goel (2010) ที่พบว่า การด าเนินงานขององค์กรธุรกิจจะต้อง
ค านึงถึงประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม มลพิษทางอากาศและมลพิษทางน้ า เป็นต้น และองค์กร ASEAN 
Tourism (2016) ได้ก าหนดมาตรฐานการด าเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ของธุรกิจโรงแรม อาทิ การก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนด าเนินกิจกรรมด้านสิง่แวดล้อม การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
การจัดการขยะ และการอนุรักษ์น้ าและพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น  
 3. การมีส่วนร่วมในการด าเนนิงานภายในของโรงแรมในประเทศไทย
มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ ซ่ึงสอดคล้องกับ 
ผลการวิจัยของ Mrema (2015) พบว่า พนักงานโรงแรมในเขต  Monduli   
ทางตอนเหนือของแทนซาเนีย ร้อยละ 80 เป็นคนท้องถิ่น มีส่วนส าคัญในการ
ด าเนินชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น 
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 4. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานภายในของโรงแรมและการมี   
ส่วนร่วมในด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจส่งผล
ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Cvelbar and Dwyer (2013) ที่พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม
ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อโรงแรมในประเทศสโลวีเนียในด้านต่าง  ๆ รวมทั้ง
ผลักดันให้โรงแรมมีผลการด าเนินงานที่ยั่งยืน โดยเป็นผลลัพธ์เชิงบูรณาการใน  
3 มิติ ได้แก่ ผลทางเศรษฐกิจ ผลทางสังคม และผลทางสิ่งแวดล้อม  
 5. ปัญหาและอุปสรรคในการมีสว่นรว่มของโรงแรมมีค่าเฉลี่ยต่ า จึงมี
อิทธิพลเชิงลบน้อยต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
โรงแรมในการวิจัยนี้ อย่างไรก็ตาม งานวิจัยของ Porter and Kramer (2006) 
ได้กล่าวถึงสาเหตุที่เป็นองค์ประกอบของการไม่ประสบความส าเร็จจากการ
ด าเนินงานเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ (1) องค์กรส่วนใหญ่มี
ความคิดว่าธุรกิจกับสังคมไม่มีความเก่ียวข้องกัน (2) กิจกรรมที่บริษัทได้
ด าเนินงานเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมไม่มีความเหมาะสมกับบริษัท และ 
(3) การด าเนินงานเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นมากกว่าการถูกบังคับ 
การท าการกุศล หรือค่าใช้จ่ายในกิจกรรม เพราะการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว
สามารถน ามาซ่ึงโอกาสและนวัตกรรมในการด าเนินธุรกิจและสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ  
 จากผลการวิจัยได้ข้อค้นพบที่เป็นองค์ความรู้ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาชุมชนและการด าเนินธุรกิจของโรงแรม โดยสามารถระบุได้ดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานภายในของโรงแรม แม้ก าไรจะเป็น
เป้าหมายส าคัญ แต่ต้องต้ังอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม โดย
สามารถก าหนดนโยบายหรือแผนการด าเนินงาน เพื่อเป็นกรอบในการ
ปฎิบัติงาน  อาทิ  การสนับสนุน ส่งเสริม และปลูกจิตส านึกในเรื่องความ
รับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 
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รวมถึงท าความเข้าใจกับชุมชนเก่ียวกับประโยชน์ ปัญหาและอุปสรรคในการมี
ส่วนร่วมเพื่อน าไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
 2. การมีส่วนร่วมของโรงแรมในการพัฒนาชุมชนด้านสังคม-วัฒนธรรม 
ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ อาทิ การสนับสนุนและส่งเสรมิให้มีกิจกรรม
ที่ผสมผสานศิลปะท้องถิ่น การอนุรักษ์วัฒนธรรม การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนด้วยการจ้างงาน สร้างอาชีพ 
และเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้น าความรู้และความสามารถมาช่วยพัฒนา
ชุมชนให้เกิดความยั่งยืน  
 การศึกษาครั้งนี้มีข้อจ ากัดในด้านข้อมูลที่ได้จากผู้บริหารของโรงแรม 
ที่เป็นสมาชิกสมาคมโรงแรมไทยเท่านั้น ซ่ึงถือว่าน่าจะเป็นโรงแรมที่มีมาตรฐาน 
นอกจากนี้ ข้อมูลต่าง ๆ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานภายในของ
โรงแรมเป็นการให้คะแนนความคิดเห็นของผู้บริหาร  ไม่ได้วัดผลจากตัวเลข 
ผลประกอบการของโรงแรมโดยตรง ซ่ึงอาจได้รับอิทธิพลจากตัวแปรอ่ืน  ๆ  
ทั้งภายในและภายนอกโรงแรม เช่น ปัจจัยด้านกายภาพ หรือปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การศึกษาแบบจ าลองสมการ
โครงสร้างของอิทธิพลการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานภายในของโรงแรม และ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้านต่าง ๆ ยังมีงานวิจัยลักษณะเดียวกันก่อน
หน้านี้ไม่มากในประเทศไทย จึงสามารถใช้เป็นแนวทางในการวิจัยศกึษาเพิ่มเติม
ต่อไป  
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บทคัดย่อ 

การปรับตัวของสหกรณ์การเกษตรในประเทศ ไทยสู่การสร้าง
ความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรอย่างเป็นระบบมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการด าเนินงานและความได้เปรียบในการแข่งขัน 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการมุ่งเน้นการตลาด  
การมุ่งเน้นการประกอบการ การมุ่งเน้นโซ่อุปทาน และการมุ่งเน้นการเรียนรู้ที่มี
ต่อความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรของสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย 
โดยการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากการสุ่มตัวอย่างจากสหกรณ์การเกษตร
ไทย จ านวน 339 ตัวอย่าง และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า การมุ่งเน้นการเรียนรู้ การมุ่งเน้นการประกอบการ 
และการมุ่งเน้นโซ่ อุปทาน  มีอิทธิพลทางบวกสามารถร่วมกันพยากรณ์
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ความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรของสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย  
ได้ร้อยละ 69.28 (p < 0.05) โดยการมุ่งเน้นการเรียนรู้มีอิทธิพลทางบวกกับ
ความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรมากที่สุด ตามด้วยการมุ่งเน้นการประกอบการ
และการมุ่งเน้นโซ่อุปทาน การวิจัยนี้สะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของการ
บริหารจัดการองค์ความรู้ ความมุ่งมั่นในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและ 
การท างานร่วมกันกับคู่ค้าที่เกี่ยวข้องในโซ่อุปทาน ในฐานะของปัจจัยผลักดัน 
ที่ส าคัญในการพัฒนาให้เกิดความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรที่น าไปสู่การ
เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย 

 
ค าส าคัญ: 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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บทน า 
การพัฒนานวัตกรรมได้รับความสนใจจากนักวิจัยและนักพัฒนาองค์กร

ในฐานะหนึ่งในปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน 
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมไม่ว่าจะเป็น
องค์กรในภาคอุตสาหกรรม การบริการ หรือการเกษตร อย่างไรก็ตาม แนวคิด
ทางด้านการจัดการนวัตกรรมส าหรับภาคการเกษตรยังจัดได้ว่าค่อนข้างใหม่และ
ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ทั้งนี้ ในภาพรวมของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมของตัวสินค้าและบริการ และการ
พัฒนานวัตกรรมของกระบวนการ ในขณะที่การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการองค์กรเพื่อสร้างความสามารถทางนวัตกรรมองค์กร ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญ
ในการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันขององค์กรอย่างยั่งยืนของไทยนั้นกลับมีอยู่
น้อยมากเมื่อเทียบกับผลงานวิจัยของนักวิจัยต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การศึกษาปัจจัยเหล่านี้ในองค์กรภาคการเกษตรกลับไม่มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรให้เห็นอย่างเป็น
รูปธรรมมากนัก 

ความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรนั้นแสดงให้เห็นถึงทัศนคติที่มีต่อ
การพัฒนาหรือการยอมรับในความส าคัญของการพัฒนานวัตกรรม น าไปสู่การ
เปิดรับความคิดใหม่เพื่อการน ามาใช้ประโยชน์ต่อการยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันอย่างยั่งยืนขององค์กร ทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศขององค์กรที่
สนับสนุนการท าให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องขององค์กร (Hurley, 
Hult, & Knight, 2005) ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญที่จะท าให้องค์กรสามารถ
อยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป  

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นไปที่การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถทาง
นวัตกรรมองค์กรของสหกรณ์การเกษตรซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งที่มีความส าคัญเป็น
อย่างมากต่อเศรษฐกิจไทย เนื่องจากประเทศไทยมีภาคการเกษตรที่เป็นแหล่ง
สร้างงานที่ส าคัญของประเทศ โดยสหกรณ์การเกษตรเป็นผู้มีบทบาทส าคัญ 
ในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในด้านต่าง ๆ ท้ังทางด้านการเงิน การผลิต 
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การจ าหน่าย และการแปรรูปผลผลิต อย่างไรก็ดีพบว่า อัตราการเจริญเติบโต
ของ GDP ภาคการเกษตรย้อนหลังในช่วงปี 2551-2560 เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ
ร้อยละ 3.18 โดยมีความผันผวนของอัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราการ
เจริญเติบโตของ GDP ระหว่างปี ต่ าสุดอยู่ที่ร้อยละ -8.72 และสูงสุดที่ร้อยละ 
2 0 . 3 0 ( Office of Natural Resources and Environmental Policy and 
Planning, 2016) สะท้อนให้เห็นถึงการแข่งขันของตลาดในภาคการเกษตร 
ทั้งในและนอกประเทศที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับบริบท
ของภาคการเกษตรที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลน
แรงงานในภาคการเกษตร การก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุ ความแปรปรวนของสภาพ
ดินฟ้าอากาศ ตลอดจนการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
ล้วนส่งผลท าให้สหกรณ์การเกษตรจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวเพื่อปรับปรุง
โครงสร้างและรูปแบบการด าเนินงานขององค์กรให้มีความพร้อมในการรับมือต่อ
การเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนที่ก าลังเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต 

ผลของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรของสหกรณ์การเกษตร ที่สามารถ
น าไปช่วยในการออกแบบและพัฒนากระบวนการในการสร้างความสามารถ  
เชิงนวัตกรรมของสหกรณ์การเกษตรที่มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น อีกทั้ง 
ยังมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างความเข้าใจของผู้บริหารองค์กรในภาคการเกษตร 
เป็นจุดเริ่มต้นในการช่วยวางแผนก าหนดทิศทางขององค์กร น าไปสู่การพัฒนา
ศักยภาพการแข่งขันขององค์กรและภาคอุตสาหกรรมทางการเกษตรของไทย
อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรของ
สหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย 
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ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
1. ความสามารถทางน วัตกร รมองค์ ก ร  (Organizational 

Innovativeness) 
การสร้างนวัตกรรมในองค์กรเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญที่ท าให้องค์กร

สามารถอยู่ รอดในสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงไป ( Johnson, Meyer, 
Berkowitz, Ethington, & Miller, 2006) โดย National Innovation Agency 
(n.d.) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรม คือ สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และ
ความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ในขณะที่ความสามารถ
เชิงนวัตกรรมเป็นลักษณะทางทัศนคติที่มีต่อการพัฒนาหรือการยอมรับใน
ความส าคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมซึ่งเกิดขึ้นก่อนนวัตกรรม โดยจะสะท้อนให้
เห็นถึงการเปิดรับความคิดใหม่เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ น าไปสู่การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขัน (Wang & Ahmed, 2004)   

ความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของ
องค์กรที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน และสามารถส่งผลให้องค์กร
สามารถประสบความส าเร็จได้ในระยะยาว (Manu, 1992) การศึกษาของ 
Noble, Sinha, and Kumar (2002)  แสดงให้ เ ห็นว่ า  ความสามารถทาง
นวัตกรรมองค์กรเปรียบเสมือนกลยุทธ์ขององค์กรซึ่งมุ่งเน้นการแข่งขันด้วย
นวัตกรรมก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่องค์กรท าให้
องค์กรมีความได้เปรียบในการแข่งขัน ส่งผลให้องค์กรประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินงานในระยะยาว Akman and Yilmaz (2008) ให้ความส าคัญกับ
ความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรว่าเป็นกลยุทธ์ที่จ าเป็นต้องมีเพื่อสร้างความ
ได้เปรียบเชิงแข่งขัน สนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์ขององค์กร 
ตลอดจนเสริมสร้างความสามารถขององค์กรในการรับรู้และตอบสนองที่
เหมาะสมต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก ในขณะที่ Guan and Ma (2003) กล่าวว่า 
ความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรเป็นความสามารถในการคิดค้น พัฒนา 
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) 
องค์กรที่มีความเข้มแข็งจะต้องมีความเข้าใจและเข้าถึงตลาดที่

องค์กรด าเนินการอยู่  องค์กรจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับลูกค้าหรือตลาด
เป้าหมาย การมุ่งเน้นการตลาดเป็นวัฒนธรรมองค์กรรูปแบบหนึ่งที่เน้นการสรา้ง
ค่านิยมในการติดตามทิศทางแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของตลาดเพื่อการสร้าง
คุณค่าที่เหนือกว่าจนน าไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าส าหรับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 
(Hult, Hurley, & Knight, 2004; Keskin, 2006) ทั้งยังหมายถึงลักษณะทาง
พฤติกรรมหรือกระบวนการหรือมุมมองในด้านวัฒนธรรมขององค์กรในการสร้าง
คุณค่าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ก่อให้เกิดแนวคิดหรือสิ่งใหม่ ๆ ใน
การตอบสนองต่อเงื่อนไขทางการตลาด (Kohli & Jaworski, 1990)  

องค์กรที่มุ่งเน้นการตลาดจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลทางการตลาด
เพื่อท าความเข้าใจในความต้องการของสินค้าและบริการที่ลูกค้ายอมรับ เพื่อ
การสร้างความพึงพอใจ รวมถึงจุดแข็ง จุดอ่อน กลยุทธ์และการด าเนินงานของ
คู่แข่งขัน การพัฒนาของเทคโนโลยี ทรัพยากรและศักยภาพในการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงทางอ้อม 
เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดท้ังในปัจจุบันและ
อนาคตได้อย่างเหมาะสม (Tan, 2007; Morgan, Vorhies, & Mason, 2009) 

การศึกษาของ Narver and Slater (1990) และ Rhee, Park, 
and Lee (2010) แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบของการมุ่งเน้นการตลาด 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Orientation) 
การมุ่งเน้นคู่แข่งขัน (Competitor Orientation) และการประสานงานในองค์กร 
(Interfunctional Coordination)    
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ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างการมุ่ ง เน้นการตลาดที่ มี ต่ อ
ความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรนั้น การศึกษาวิจัยในต่างประเทศแสดงให้
เห็นถึงอิทธิพลทางบวกของการมุ่งเน้นการตลาดต่อความสามารถทางนวัตกรรม
องค์กร (Hult et al., 2004) ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาในประเทศ
ของ Leekpai (2014) ที่พบว่าการมุ่งเน้นการตลาด การมุ่งเน้นการเรียนรู้ และ
การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการมีผลต่อความสามารถทางนวัตกรรมองค์กร
ของธุรกิจโรงแรมในกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย และ Phasuk (2014) 
ที่พบว่าการมุ่งเน้นการตลาดและการมุ่งเน้นการเรียนรู้ส่งผลต่อความสามารถ
ทางนวัตกรรมองค์กรและผลการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลาง 
ผ่านการวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุ 

ด้วยเหตุนี้จึงตั้งสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองว่า  
H1: การมุ่งเน้นการตลาดมีอิทธิพลทางบวกต่อความสามารถ

ทางนวัตกรรมองค์กร  
 

2.2  การมุ่งเน้นการประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) 
การให้ความส าคัญต่อการประกอบการขององค์กร (Entrepreneurial 

Orientation) คือ ความตั้งใจที่จะคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ โดยยอมรับความเสี่ยงที่
เกิดขึ้น เพื่อเอาชนะคู่แข่งในเชิงรุก การมุ่งเน้นการประกอบการเป็นความมุ่งมั่น
ในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ผ่านกระบวนการ แนวทางปฏิบัติ รวมไป
ถึงการตัดสินใจขององค์กรเพื่อตอบสนองต่อปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่เกิดขึ้น 
ที่ถูกขับเคลื่อนบนพ้ืนฐานของการจัดการโครงสร้างองค์กร รูปแบบภาวะผู้น า 
ปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างผูน้ ากับพนักงานในองค์กร และการขับเคลื่อน
ด้วยวัฒนธรรมขององค์กร (Stevenson & Jarillo, 1990) 

นักวิจัยหลายท่านได้ศึกษาถึงองค์ประกอบของการมุ่งเน้นการ
ประกอบการ โดยได้แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบในหลาย ๆ ด้าน ประกอบ 
ไปด้วยความกล้าเสี่ยง (Risk Taking Orientation) และการด าเนินงานเชิงรุก 
(Proactiveness Orientation) (Lumpkin & Dess, 1996; Lee & Peterson, 
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2000; Wiklund, 1999) ในขณะที่ Wiklund (1999) น าเสนอองค์ประกอบ  
3 ด้าน ได้แก่ ความกล้าเสี่ยง (Risk Taking Orientation) การด าเนินงานเชิงรุก 
(Proactiveness Orientation)  และความสามารถทางนวัตกรรมองค์กร 
(Innovativeness Orientation) และ Lumpkin and Dess (1996) และ Lee 
and Peterson (2000) กล่าวว่า การมุ่งเน้นการประกอบการมีองค์ประกอบ  
5 ด้าน ได้แก่ ความกล้าเสี่ยง (Risk Taking Orientation) การด าเนินงาน 
เชิงรุก (Proactiveness Orientation) ความสามารถทางนวัตกรรมองค์กร 
( Innovativeness Orientation)  ค ว าม เป็ น ตั ว ขอ งตั ว เ อ ง  ( Autonomy 
Orientation) และความก้าวร้าวในการแข่งขัน (Competitive Aggressiveness 
Orientation)  

ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างการมุ่งเน้นการประกอบการที่มีต่อ
ความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรนั้น Wiklund and Shepherd (2005) 
พบว่า การมุ่งเน้นการประกอบการมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานของ
ธุรกิจขนาดเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่มีความผันผวนของปัจจัยแวดล้อม
ทางธุรกิจในระดับต่ า และความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทุนทางการเงินที่
จ ากัด สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hult et al. (2004) และ Peng (2008)  

ด้วยเหตุนี้จึงตั้งสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองว่า  
H2:  การมุ่ ง เน้นการประกอบการมี อิทธิพลทางบวกต่ อ

ความสามารถทางนวัตกรรมองค์กร  
 

2.3  การมุ่งเน้นโซ่อุปทาน (Supply Chain Orientation) 
การจัดการโซ่อุปทาน คือ การบริหารจัดการการไหลของสินค้า 

ข้อมูล และธุรกรรมต่าง ๆ ระหว่างสมาชิกที่ด าเนินงานร่วมกันในโซ่อุปทาน 
เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ภายใต้
การบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้  การบริหารจัดการ 
โซ่อุปทานจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างสมาชิกในโซ่อุปทาน เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานสูงสุด  
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การมุ่งเน้นโซ่อุปทานสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่จะท างาน
ร่วมกันขององค์กรกับสมาชิกที่มีความเกี่ยวเนื่องกันภายในโซ่อุปทาน การแบ่งปัน
คุณค่าและความเชื่อพื้นฐานขององค์กรรวมไปถึงการด าเนินการเชิงกลยุทธ์ 
ที่น าไปสู่การบูรณาการการด าเนินงานร่วมกัน (Deshpande & Webster, 
1989)  

Esper, Defee, and Mentzer (2010) แสดงให้เห็นว่า การมุ่งเน้น
โซ่อุปทานนั้นแบ่งออกได้เป็น 2 มุมมอง คือ มุมมองด้านกลยุทธ์ (Strategic 
Perspective) และมุมมองด้านโครงสร้าง (Structural Perspective) โดย
มุมมองด้านกลยุทธ์นั้นจะมุ่งเน้นการให้ความส าคัญกับทิศทางทางกลยุทธ์   
เพื่อการจัดการโซ่อุปทานภายใต้ความสามารถของโซ่อุปทานที่มีอยู่ เพื่อผลักดัน
ผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ (Defee & Stank, 2005) 
ในขณะที่มุมมองด้านโครงสร้างจะมุ่งเน้นการสร้างโครงสร้างภายในองค์กร  
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการโซ่อุปทาน ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของการสร้างและ
รักษาองค์ประกอบที่เก่ียวกับพฤติกรรมในลักษณะของการบูรณาการการท างาน
ร่วมกัน การวางเป้าหมายขององค์กรที่มีความสอดคล้องกัน ความเชื่อใจและ 
การมีพันธะสัญญาร่วมกัน ความพึ่งพาอาศัยกันระหว่างสมาชิก ตลอดจนการ
พัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ในลักษณะของการเป็นพันธมิตร เพื่อให้การ
บริหารงานของระบบในภาพรวมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูงขึ้น 
(Min, Mentzer, & Ladd, 2007)  น อกจ ากนี้  McAfee, Glassman, and 
Honeycutt (2002) ให้ความเห็นว่า การมุ่งเน้นโซ่อุปทานนั้นเป็นวัฒนธรรม
รูปแบบหนึ่งขององค์กรที่ส่งผลต่อองค์ประกอบของโครงสร้างทางนโยบายและ
วิธีการด าเนินงานขององค์กร ที่ส่งผลให้เกิดการประสานงานร่วมกันได้อย่าง
สอดคล้องภายในโซ่อุปทาน 

ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างการมุ่ ง เน้นโซ่ อุปทานที่มีต่อ
ความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรนั้นยังไม่มีการเผยแพร่ในเอกสารทางวิชาการ
มากนัก โดยการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาของนักวิจัยหลายท่านแสดงให้เห็นว่าการ
มุ่งเน้นโซ่อุปทานเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานในภาพรวม
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ขององค์กร (Rodrigues, Stank, & Lynch, 2004) ทั้งในด้านของการยกระดับ
ให้บริการลูกค้า (Stank, Daugherty, & Ellinger, 1999) รวมไปถึงผลการ
ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ (Germain & Iyer, 2006) ในขณะที่ Brewer and 
Speh (2000) ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของผลการด าเนินงานของโซ่อุปทานที่มี
ต่อการเรียนรู้และการพัฒนานวัตกรรมขององค์กร แสดงให้เห็นถึงโอกาสของ
การพัฒนานวัตกรรมผ่านความร่วมมือกันในโซ่อุปทาน 

ด้วยเหตุนี้จึงตั้งสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองว่า  
H3: การมุ่งเน้นโซ่อุปทานมีอิทธิพลทางบวกต่อความสามารถ

ทางนวัตกรรมองค์กร  
 

2.4  การมุ่งเน้นการเรียนรู้ (Learning Orientation) 
การมุ่ ง เน้นการเรียนรู้ เกี่ ยวข้องกับความรู้ขององค์กรและ

ความสามารถในการเรียนรู้ขององค์กร โดย Baker and Sinkula (1999)  
กล่าวว่า องค์กรต้องจัดระบบความรู้ที่มีอยู่ให้เหมาะสม และต้องตระหนักถึงการ
พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการ
เรียนรู้ภายในองค์กรมีความจ าเป็นเป็นอย่างมากต่อการอยู่รอดขององค์กรใน
สภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การศึกษาของ Rhee et al. 
(2010) และ Huber (1991) แสดงให้เห็นว่าการมุ่งเน้นการเรียนรู้เป็นวัฒนธรรม
องค์กรประเภทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพที่จะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม 
นอกจากนี้ Calantone, Cavusgil, and Zhao (2002) เห็นว่า การมุ่งเน้นการ
เรียนรู้เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนา และใช้องค์ความรู้ขององค์กรเพื่อ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งสอดคล้องกับ Sinkula, Baker, and 
Noordewier (1997) ที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการให้ความส าคัญขององค์กรต่อ
การเรียนรู้ว่าเป็นแนวคิดที่เพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร ซึ่งส่งผลต่อทิศทางขององค์กร
ที่จะสร้างความรู้และใช้ความรู้เหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรที่นอกเหนือ 
ไปกว่าการให้ความส าคัญกับกลไกตลาด ซึ่งองค์กรที่มีการสนับสนุนการเรียนรู้ 
จะเป็นแนวทางให้เกิดกิจกรรมในการประมวลผลข้อมูลทางการตลาด และเกิด
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การด าเนินการขององค์กร การให้ความส าคัญขององค์กรต่อการเรียนรู้ จึงส่งผล
ต่อระดับของการสนับสนุนบุคลากรในองค์กรให้คิดนอกกรอบ  (Baker & 
Sinkula, 1999) 

การศึ กษาของ  Calantone et al.  (2002)  แสดง ใ ห้ เ ห็นถึ ง
องค์ประกอบของการมุ่งเน้นการเรียนรู้ที่ประกอบไปด้วย ความมุ่งมั่นใน 
การเรียนรู้ (Commitment to Learning) การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม (Shared 
Vision) ความเปิดใจกว้าง (Open-Mindedness) และการแบ่งปันความรู้ภายใน
องค์กร (Intra-Organizational Knowledge Sharing)  

Peng ( 2008 )  ไ ด้ ท า กา รศึ กษาบริ ษั ท ใน ไต้หวั น เกี่ ย วกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยก าหนดความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรและ
ผลกระทบที่มีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจพบว่า การมุ่งเน้นการประกอบการ 
และการมุ่งเน้นการเรียนรู้ส่งผลทางตรงในทิศทางบวกต่อความสามารถทาง
นวัตกรรมองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Phasuk (2014) ที่สะท้อนให้
เห็นถึงความส าคัญของการมุ่งเน้นการเรียนรู้ที่มีต่อการด าเนินงานขององค์กร
และความสามารถทางนวัตกรรมองค์กร 

ด้วยเหตุนี้จึงตั้งสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองว่า  
H4: การมุ่งเน้นการเรียนรู้มีอิทธิพลทางบวกต่อความสามารถ

ทางนวัตกรรมองค์กร  
 
จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยใน

คร้ังนี้ได้ดังภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรขององค์กร โดยมีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประชากร คือ 
สหกรณ์การเกษตรที่จดทะเบียนกับส านักงานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร 
จ านวน 3,675 สหกรณ์ ขนาดกลุ่มตัวอย่างค านวณด้วยสูตรของ Weiers (2005) 
จ านวน 348 ตัวอย่าง ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และท าการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่ายจากรายชื่อสหกรณ์การเกษตรดังกล่าว โดยเก็บข้อมูลจากผู้บริหาร 
คณะกรรมการ หรือตัวแทนของสหกรณ์ที่มีความรู้ความเข้าใจในบริบทการ
ด าเนินงานของสหกรณ์  ทั้งนี้  จากการตรวจสอบข้อมูลที่ เก็บได้จะพบว่า 
มีตัวอย่างที่มีข้อมูลครบถ้วนสามารถน ามาใช้วิเคราะห์ได้จ านวน 339 ตัวอย่าง 
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 97.41 ของจ านวนตัวอย่างที่ต้องการทั้งหมด  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ประกอบไปด้วย  
3 ส่วน คือ (1) ข้อมูลลักษณะของสหกรณ์การเกษตร (2) ระดับความคิดเห็นของ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรของสหกรณ์การเกษตร

การมุ่งเน้นตลาด 

การมุ่งเน้นการประกอบการ 

การมุ่งเน้นโซ่อุปทาน 

การมุ่งเน้นการเรียนรู ้

ความสามารถ 
ทางนวัตกรรมองค์กร 

  H1 

  H2 

  H3 

  H4 
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ในประเทศไทย ประกอบไปด้วยความคิดเห็นเก่ียวกับการมุ่งเน้นการตลาด 
(Market Orientation)  การมุ่ ง เน้นการประกอบการ ( Entrepreneurial 
Orientation) การมุ่งเน้นโซ่อุปทาน (Supply Chain Orientation) การมุ่งเน้น
การเรียนรู้  (Learning Orientation)  และ (3) ระดับความคิดเห็นที่มีต่อ
ความสามารถทางนวัตกรรมองค์กร โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความ
คิดเห็น 5 ระดับตามมาตราส่วน ตั้งแต่เห็นด้วยมากที่สุด (5 คะแนน) ถึงเห็นด้วย
น้อยที่สุด (1 คะแนน)  

3. การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือประกอบไปด้วย (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 เคราะห์ข้อมูล เพื่อตอบสมมติฐานการวิจัย โดยใช้  
Stepwise Multiple Regression Analysis เพื่ อสร้ า งสมการพยากรณ์ ใน
รูปแบบคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน 

 
ผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ลักษณะทั่วไปของสหกรณ์การเกษตรจากกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 339 สหกรณ์ พบว่า สหกรณ์การเกษตรประมาณ 1 ใน 3 มีภูมิภาคที่ตั้งอยู่
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 32.15) รองลงมาได้แก่ ภาคกลาง ภาคใต้ 
ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก ตามล าดับ โดยที่สหกรณ์การเกษตร
เกือบกึ่งหนึ่งมีระยะเวลาในการด าเนินงานของสหกรณ์ในช่วง 21-40 ปี (ร้อยละ 
46.97) และสหกรณ์การเกษตรส่วนที่เหลือมีระยะเวลาด าเนินงานรองลงมา  
ช่วง 0-20 ปี และ 41 ปีขึ้นไป ตามล าดับ ในด้านของจ านวนพนักงานของสหกรณ์
การเกษตรกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 56.42) นั้นมีจ านวนพนักงาน 
ไม่มากนัก คือ ไม่เกิน 10 คน และอีกเกือบครึ่งมีพนักงานมากกว่า 10 คน ในส่วน
ของจ านวนสมาชิกนัน้ พบว่า สหกรณ์การเกษตรในกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
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68.56) มีจ านวนสมาชิกมากกว่า 301 คนขึ้นไป ส่วนสหกรณ์การเกษตรที่เหลือ 
พบว่า มีจ านวนสมาชิกอยู่ในช่วง 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 OI MO EO SCO LO 
ความสามารถทางนวัตกรรมองค์กร (OI) 1.00     
การมุ่งเน้นการตลาด (MO) .618* 1.00    
การมุ่งเน้นการประกอบการ (EO) .700* .724* 1.00   
การมุ่งเน้นโซ่อุปทาน (SCO) .704* .540* .603* 1.00  
การมุ่งเน้นการเรียนรู้ (LO) .767* .572* .610* .723* 1.00 
ค่าต่ าสุด 2.60 2.40 2.17 2.86 2.60 
ค่าสูงสุด 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
ค่าเฉลี่ย 4.14 3.98 3.82 4.31 4.18 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 0.59 0.62 0.56 0.60 
ค่าความเบ ้ -0.34 -0.35 -0.24 -0.51 -0.46 
ค่าความโด่ง -0.54 -0.37 -0.51 -0.60 -0.61 
ค่าสัมประสิทธิ์ความนา่เช่ือถือได้ของ
มาตรวัด  0.88 0.82 0.83 0.91 0.87 

จ านวนตวัอยา่ง (n) 339 339 339 339 339 
หมายเหตุ: * P < .05      
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การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรท านาย
ทั้ง 4 ตัวแปร พบว่า ไม่มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคู่ตัวแปรอิสระใด 
ที่มีค่าสูงกว่า 0.75 หรือต่ ากว่า -0.75 และเมื่อท าการทดสอบการเกิดปัญหา 
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 ตามล าดับ มีค่าไม่ใกล้ 0 และ
เมื่อพิจารณาค่า VIF พบว่า ค่าของทุกตัวแปรอิสระมีค่าน้อยกว่า 10 จึงถือได้ว่า
ตัวแปรที่ ใช้ ในการทดสอบมีความเป็นอิสระต่อกัน ไม่ ก่อให้เกิดปัญหา 
Multicollinearity 
 
ตารางที่ 2  
ค่า Tolerance และ variance Inflation Factor (VIF) ของตวัแปรอิสระ 

 Collinearity Statistics 
Independent variable Tolerance VIF 

การมุ่งเน้นการเรียนรู้ (LO) 0.429 2.329 
การมุ่งเน้นการประกอบการ (EO) 0.573 1.746 
การมุ่งเน้นโซ่อุปทาน (SCO) 0.435 2.297 
การมุ่งเน้นการตลาด (MO) 0.446 2.240 

การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณด้วยวิธี Stepwise พบว่า ตัวแปร
ด้านการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตร 3 ปัจจัยประกอบไปด้วย การมุ่งเน้น
การเรียนรู้ การมุ่งเน้นการประกอบการ และการมุ่งเน้นโซ่อุปทาน มีอ านาจ
พยากรณ์ความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรของสหกรณ์การเกษตร ได้ร้อยละ 
69.28 (R2 = 0.693) และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95  
(F = 251.84, p = 0.000) ดังแสดงในตารางที่ 3 ในขณะที่ปัจจัยการมุ่งเน้น
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การตลาดเมื่อน าเข้าสู่สมการแล้วค่าอ านาจการพยากรณ์เพิ่มขึ้นอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงไม่ถูกน าเข้ามาในสมการพยากรณ์  
 
ตารางที่ 3  
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยวิธี Stepwise 

ปัจจัย R R2 Adj R2 SEE F P 
LO 0.767 0.589 0.588 0.371 482.69 0.000* 
LO EO 0.821 0.674 0.672 0.331 347.84 0.000* 
LO EO SCO  0.832 0.693 0.690 0.322 251.84 0.000* 
หมายเหตุ: * P < 0.05 

ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (b) แสดงถึงอิทธิพลทางบวกของตัวแปรท านาย
ในโมเดลที่มีต่อความสามารถทางนวัตกรรมองค์กร ตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า 
อิทธิพลของการมุ่งเน้นการเรียนรู้ (LO) เท่ากับ 0.408 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(t = 9.209) ในขณะที่ อิทธิพลของการมุ่งเน้นการประกอบการ (EO) เท่ากับ 
0.293 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t = 7.894) และอิทธิพลของการมุ่งเน้น 
โซ่อุปทาน (SCO) เท่ากับ 0.211 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t = 4.491)  
 
ตารางที่ 4  
ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรของสหกรณ์การเกษตร 

ตัวแปรอิสระ b beta t p 
ค่าคงที่ 0.408  2.885* 0.004* 
การมุ่งเน้นการเรียนรู้ (LO) 0.408 0.426 9.209* 0.000* 
การมุ่งเน้นการประกอบการ (EO) 0.293 0.316 7.894* 0.000* 
การมุ่งเน้นโซ่อุปทาน (SCO) 0.211 0.206 4.491* 0.000* 
 R = 0.832, R2 = 0.693, adjust R2 = 0.690 SEE = 0.421, F = 251.84, Sig of F = 0.000 *     

หมายเหตุ: * P < 0.05 
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ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (Beta) พบว่า 
อิทธิพลของทั้งสามปัจจัยมีความสัมพันธ์กับความสามารถทางนวัตกรรมองค์กร
ของสหกรณ์การเกษตรในทิศทางเดียวกัน โดยการมุ่งเน้นการเรียนรู้มี
ความสัมพันธ์กับความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรมากที่สุด (βLO = 0.426) 
รองลงมาคือ การมุ่งเน้นการประกอบการ (βEO = 0.316) และการมุ่งเน้น 
โซ่อุปทาน (βSCO = 0.206) น้อยที่สุด ตามล าดับ 

โดยสามารถน ามาจัดเป็นรูปสมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณในรูปคะแนน
ดิบ ดังนี้  

𝑂𝑂𝑂𝑂 = 0.408 + 0.408(𝐿𝐿𝑂𝑂) + 0.293(𝐸𝐸𝑂𝑂) + 0.211(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂) 

และสามารถเขียนสมการในรูปคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้ 
𝑍𝑍𝑂𝑂𝑂𝑂 = 0.426(𝑍𝑍𝐿𝐿𝑂𝑂) + 0.316(𝑍𝑍𝐸𝐸𝑂𝑂) + 0.206(𝑍𝑍𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂) 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  

ผลการวิจัยที่พบสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย H2 H3 และ H4 ที่ตั้ง
ไว้ การมุ่งเน้นการประกอบการ การมุ่งเน้นโซ่อุปทาน และการมุ่งเน้นการเรียนรู้ 
มีอิทธิพลทางบวกต่อความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรของสหกรณ์การเกษตร
ในประเทศไทย โดยปัจจัยด้านมุ่งเน้นการเรียนรู้ในองค์กรมีอิทธิพลผลต่อ
ความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรของสหกรณ์การเกษตรมากที่สุด รองลงมา
เป็นด้านการมุ่งเน้นการประกอบการ และด้านการมุ่งเน้นโซ่อุปทาน ตามล าดับ 
ในขณะที่การมุ่งเน้นการตลาดไม่มีผลต่อความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรของ
องค์กร ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน H1 ที่ตั้งไว้   

ผลที่ได้ในครั้งนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกับผลการวิจัยของ Leekpai 
(2014) ในด้านการมุ่งเน้นการเรียนรู้ และด้านการมุง่เน้นการประกอบการ โดย
พบว่า ปัจจัยทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความสามารถทาง
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นวัตกรรมองค์กร ซึ่งตรงกับผลการวิจัยของ Peng (2008) และ Lee and Tsai 
(2005) โดย Peng (2008) ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยก าหนด
ความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรและผลกระทบที่มีต่อผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจ ของบริษัทในไต้หวัน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การมุ่งเน้นการประกอบการ 
และการมุ่งเน้นการเรียนรู้ส่งผลทางตรงในทิศทางบวกต่อความสามารถทาง
นวัตกรรมองค์กร ในท านองเดียวกับ Lee and Tsai (2005) ที่พบว่า การมุ่งเน้น
การตลาด และการมุ่ ง เน้นการเรียนรู้ส่ งผลทางตรงในทิศทางบวกต่อ
ความสามารถทางนวัตกรรมองค์กร อย่างไรก็ดีพบว่า ผลของงานวิจัยในครั้งนี้ 
ไม่พบอิทธิพลของปัจจัยด้านการมุ่งเน้นการตลาดในการพยากรณ์ความสามารถ
ทางนวัตกรรมองค์กรซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น แต่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับผลการวิจัยของ Keskin (2006) ที่ไม่พบอิทธิพลทางตรงระหว่าง
การมุ่งเน้นการตลาดกับความสามารถทางนวัตกรรมองค์กร  

การที่สหกรณ์การเกษตรที่มีการมุ่งเน้นการเรียนรู้และการประกอบการ
มีผลต่อความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรนั้น สามารถอธิบายได้ว่า การมุ่งเน้น
การเรียนรูเ้ป็นการส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปันผลของการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ
ขององค์กรที่น าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญส าหรับ
การน าไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งในด้านสินค้าและกระบวนการ
ในการให้บริการ ส่วนการมุ่งเน้นการประกอบการนั้นเป็นกระบวนการของ
องค์กรในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ต้ังแต่การรับรู้ความต้องการ
ของลูกค้า การติดตามเพื่อประเมินสภาวการณ์ของตลาด และการส่งเสริม
พนักงานในองค์กรเพื่อพัฒนารูปแบบสินค้าและกระบวนการในทางปฏิบัติใหม่ ๆ 
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้า ซึ่งส่งผลท าให้องค์กรทั้งในส่วน
ของผู้บังคับบัญชาและพนักงานรับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทความส าคัญ
ของการสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
อย่างยั่งยืนขององค์กร  
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ผลการวิจัยในครั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ทางทฤษฎีโดยแสดงให้เห็นถึง
อิทธิพลของการมุ่งเน้นโซ่อุปทานที่มีต่อความสามารถทางนวัตกรรมองค์กร 
สะท้อนให้เห็นว่า สหกรณ์สามารถยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมองค์กร
ผ่านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ เพื่อพัฒนา
เครือข่ายการด าเนินงานร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสหกรณ์การเกษตร
ภายนอกน าไปสู่การพัฒนาเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้องค์กรสามารถ
พัฒนาความสามารถขององค์กรในการรับรู้และตอบสนองท่ีเหมาะสม 
ต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก สร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

 
การน าผลงานวิจัยไปใชป้ระโยชน์  

1. การมุ่งเน้นการเรียนรู้ เป็นพื้นฐานส าคัญในการพัฒนาให้เกิด
ความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรในสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา สหกรณ์การเกษตรควรมีการวางแผนการบริหารจัดการองค์ความรู้
ในองค์กรอย่างเป็นระบบ จัดให้มีการพัฒนาความรู้และทักษะของพนักงาน การ
สื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายและพันธกิจขององค์กร 
การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของพนักงาน ตลอดจนการพัฒนา
กลไกในการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในองค์กร เพื่อให้แน่ใจว่า
ความรู้ได้ถูกพัฒนาและส่งผ่านไปในทิศทางสอดคล้องกับแผนการพัฒนาองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. สหกรณ์การเกษตรควรที่จะมุ่งเน้นสร้างเสริมทัศนคติในการ
ด าเนินงานเชิงรุกประกอบกับการบูรณาการการด าเนินงานภายในหน่วยงาน
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ของปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจ เพื่อรักษาศักยภาพในการแข่งขันและ
เอาชนะคู่แข่งขันให้ได้ในทุกสถานการณ์ 
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3. การมุ่งเน้นการพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มจาก
การสร้างความเชื่อใจกันผ่านกิจกรรมการด าเนินงานร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันบนพื้นฐานของการไม่เอารัดเอาเปรียบกัน การร่วมกันในการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ที่จ าเป็น เพื่ อให้เกิด
การท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจะก่อก็ให้เกิด
ประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนานวัตกรรมร่วมกัน 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. การวิจัยในครั้งนี้ศึกษาในส่วนของการมุ่งเน้นในด้านการด าเนินงาน
ขององค์กร ซึ่งในทางปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะมีอุปสรรคหรือปัญหา 
ที่เกิดขึ้น ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปควรที่จะศึกษาในเชิงคุณภาพเพื่อให้เห็น
ภาพในเชิงลึก โดยผ่านการสัมภาษณ์หรือลงพื้นที่ส ารวจเพื่อท าสัมมนากลุ่ม
ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถน าไปสู่การยกระดับความสามารถทาง
นวัตกรรมองค์กรของสหกรณ์การเกษตรไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2. การวิจัยครั้งต่อไปอาจจะน าตัวแปรอ่ืนในบริบทที่กว้างออกไป
เพิ่มเติมเข้ามาในการศึกษา ซึ่งอาจจะมีความเป็นไปได้ที่ จะมีอิทธิพลต่อ
ความสามารถทางนวัตกรรมองค์กร เช่น ภาวะผู้น า วัฒนธรรมองค์กร ความ
พึงพอใจของพนักงาน เป็นต้น  

 
กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยเร่ือง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถทางนวัตกรรมองค์กร
ของสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย” ส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดีต้อง
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ผลการศึกษาพบว่า จะต้องพิจารณาปัจจัยท้ัง 12 ประการ ในกระบวนการ  
5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ปัจจัยภายนอก (2) การรับรู้ประโยชน์ (3) การรับรู้ความ
ง่าย (4) อิทธิพลจากสังคม (5) ความเข้ากันได้กับสิ่งที่มีอยู่เดิม (6) สภาพสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการใช้ (7) ความคุ้มค่าด้านราคา (8) การได้ทดลอง 
ใช้ก่อน (9) การสังเกตเห็นผลได้ (10) นิสัย (11) แรงกระตุ้นด้านความบันเทิง 
และ (12) ทัศนคติ การศึกษานี้สามารถเติมเต็มช่องว่างการวิจัยซึ่งอธิบายได้ว่า
ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการยอมรับในขั้นตอนใดของกระบวนการยอมรับบ้าง ท าให้
นักการตลาดและนักพัฒนาโปรแกรมสามารถน าไปเป็นแนวทางสร้างให้ผู้ใช้ 
เกิดการยอมรับสูงขึ้น 

ค าส าคัญ:  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, 
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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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บทน า 

สมาร์ตโฟนมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ในปี  พ.ศ. 2561  
มีผู้ใช้ทั่วโลกจ านวนสูงถึง 2.53 พันล้านคน และคาดว่าในปี พ.ศ. 2563 จะเพิ่มขึ้น
อีกเป็น 2.87 พันล้านคน ในประเทศไทยมีผู้ใช้งานสมาร์ตโฟนมากถึงราว 35 
ล้านคน และมีแนวโน้มที่อัตราผู้ใช้จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวันของคนส่วนใหญ่มักเก่ียวข้องกับสมาร์ตโฟน ที่ส าคัญแนวโน้มการ
ใช้งานโปรแกรมบนมือถือ หรือ “Mobile Application” เริ่มมีสูงกว่าการใช้งาน
โปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ (Positioning, 2017) ดังนั้น จึงมีการคาดว่า
การพัฒนาโปรแกรมบนมอืถือมีแนวโน้มที่จะเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องตราบใดที่
ผู้บริโภคยังคงให้ความนิยมใช้สมาร์ตโฟนในชีวิตประจ าวันอยู่  

โปรแกรมบนมือถือ หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่
ถูกออกแบบขึ้นเพื่อปฏิบั ติการบนเครื่องคอมพิวเตอร์ อาทิ  เดสก์ท็อป
แอพพลิเคชั่น (Desktop Application) เว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) 
และโปรแกรมที่ออกแบบเพื่อปฏิบัติการบนอุปกรณ์การสื่อสารแบบพกพา เชน่ 
โทรศัพท์มือถือ (Mobile Phones) แท็บเล็ต (Tablet) (Huang & Korfiatis, 
2015) ปัจจุบันมีมากถึง 197 พันล้านโปรแกรม (Dogtiev, 2019) การพัฒนา
โปรแกรมบนมือถือมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้บริโภคใช้บริการต่าง  ๆ ได้สะดวก
รวดเร็วผ่านอุปกรณ์การสื่อสารแบบพกพาของแต่ละบุคคล โปรแกรมบนมือถือ
สามารถดาวน์โหลดได้จากแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการของโทรศัพท์แต่ละระบบ 
เช่น โปรแกรมบนมือถือจาก App Store บนแพลตฟอร์ม iOS หรือจาก Play 
Store บนแพลตฟอร์ม Android เป็นต้น ซ่ึงโปรแกรมบนมือถือนั้นมีทั้งประเภท
ที่ต้องจ่ายเงินซ้ือ และใช้งานได้ฟรี (Hyrynsalmi et al., 2015)  

แม้การเติบโตดังกล่าวท าให้ผู้ประกอบการสนใจเข้ามาท าตลาดในธุรกิจ
โปรแกรมบนมือถือ แต่มีธุรกิจเพียงจ านวนน้อยที่ประสบความส าเร็จ ซ่ึง 
Smartbear (2014) พบว่า ผู้บริโภคประมาณร้อยละ 50 จะลบโปรแกรมบน   
มือถือทิ้งทันทีที่ได้ทดลองใช้แล้วพบจุดบกพร่องแม้เพียงเล็กน้อย นอกจากนั้น 
ยังพบว่า ผู้บริโภคกว่าร้อยละ 23 จะใช้โปรแกรมบนมือถือเพียงแค่ครั้งเดียว
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หลังจากติดต้ัง (Localytics, 2016) ข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า โปรแกรมบนมอืถือ
ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการยอมรับจากผู้บริโภค ประกอบกับการที่จ านวน
โปรแกรมบนมือถือในตลาดมีมากกว่าความต้องการ  ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจ
โปรแกรมบนมือถือประสบผลส าเร็จได้ยากขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าวนักพัฒนา
โปรแกรมบนมือถือจะต้องเข้าใจสิ่งที่มีผลต่อการยอมรับของผู้ใช้ที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงต้องรู้ว่าจะท าอย่างไรให้โปรแกรมบนมือถือเป็นที่
ยอมรับ เพื่อให้สามารถสนองตอบได้ตรงตามความต้องการ (Chan-Olmsted, 
Rim, & Zerba, 2013) สถานการณ์ดังกล่าวจึงท าให้ผู้เขียนสนใจศึกษาการท าให้
ผู้ ใช้เ กิดการยอมรับโปรแกรมบนมือถือ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักพัฒนา
โปรแกรมและนักการตลาดน าไปวางแผนการตลาดหรือกลยุทธ์เพื่อท าให้เกิด
การยอมรับ และใช้เป็นแนวทางในการสร้างธุรกิจให้ส าเร็จได้มากขึ้น 

แม้หลายปีที่ผ่านมามีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี
เป็นจ านวนมาก เช่น ทฤษฎีการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology 
Acceptance Model:  TAM)  (Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989)  ซ่ึงเป็น
ทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับและน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายมาก โดยพบว่า ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีเกิดจากความเช่ือ 2 ประการ คือ การรับรู้
ประโยชน์ (Perceived Usefulness: PU) และการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 
(Perceived Ease of Use: PEOU) แต่ก็ยังพบข้อจ ากัดในการน าทฤษฏีไปใช้ 
เพราะยังมิได้กล่าวถึงรายละเอียดเชิงลึกของการน าไปปฏิบัติ เช่น ควรท าอะไร 
อย่างไรบ้าง เพื่อให้ผู้ ใช้เกิดการรับรู้ประโยชน์หรือรับรู้ความง่ายในการใช้
โปรแกรมบนมือถือ (López-Nicolás, Molina-Castillo, & Bouwman, 2008) 
อาทิ นักการตลาดควรวางแผนท ากิจกรรมอะไรบ้าง เพื่อสื่อสารไปยังผู้ใช้งาน 
ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ ในขั้นตอนใด ซ่ึงอาจจะเป็นขั้นตอนการค้นหาข้อมูล  
ส่วนนักพัฒนาโปรแกรมบนมือถือก็จะต้องใส่ใจในขั้นตอนการออกแบบให้ง่าย
ต่อการใช้ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อผู้ใช้ในขั้นตอนทดลองใช้ เป็นต้น  

ดังนั้น บทความนี้ จึงได้บูรณาการแนวคิดจาก 3 ทฤษฎีหลักที่ มี 
ชื่อเสียง และได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลายในวงการศึกษาเทคโนโลยี 
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และนวัตกรรม อันได้แก่ (1) ทฤษฎีการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Technology Acceptance Model: TAM) (Davis et al., 1989) (2) ทฤษฎี
รวมการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and 
Use of Technology 2 : UTAUT 2) (Venkatesh, Thong, & Xu, 2012) และ 
(3) ทฤษฎีการแพร่กระจายของนวัตกรรม (Diffusion Innovation Theory: 
DIT) (Rogers, 2003) เป็นแนวคิดเริม่ต้นเพื่อวิเคราะห์ว่าสิ่งที่มีผลต่อการยอมรบั
โปรแกรมบนมือถือมีอะไรบ้าง ต่อมาจึงได้น ามาสังเคราะห์ร่วมกับกระบวนการ
ก่อนการตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรมในทฤษฎี DIT ว่าปัจจัยเหล่านั้น
ควรอยู่ในขั้นตอนใด เพื่อท าให้เกิดประโยชน์ต่อการน าไปใช้จริงได้มากขึ้น อีกทั้ง
สามารถพัฒนาแนวคิดต่อไปได้ว่าควรท าอย่างไรบ้างเพื่อให้เกิดการยอมรับได้
มากขึ้นและง่ายขึ้น  

 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 การทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อการ
ยอมรับโปรแกรมบนมือถือ ผู้เขียนได้สรุปจาก 3 ทฤษฎี คือ TAM, UTAUT 2 
และ DIT ซ่ึงได้น าเสนอแนวคิด คือ สิ่งที่ส่งผลต่อการยอมรับโปรแกรมบนมือถือ
ร่วมกับกระบวนการก่อนตัดสินใจยอมรับว่าอยู่ในขั้นตอนใดบ้าง  เพื่อให้เกิด
ความเป็นไปได้มากขึ้นเมื่อน าไปปฏิบัติจริง  

ทฤษฎีแรก ผู้เขียนน าแนวคิดมาจากทฤษฎี TAM พบว่า ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการยอมรับเทคโนโลยีหรือท าให้เ กิดการใช้จริง คือ ตัวแปรภายนอก 
(External Variables) เช่น ปัจจัยด้านสังคม ด้านองค์กร เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 
เป็นต้น และปัจจัยส่วนบุคคล เช่น อายุ เพศ การศึกษา รายได้ เป็นต้น ตัวแปร
ส าคัญถัดมา คือ การรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยี (Perceived Usefulness: 
PU) การรับรู้ความง่ายในการใช้ (Perceived Ease of Use: PEOU) และทัศนคติ 
ที่มีต่อการใช้ (Attitude Toward Using: ATU) ซ่ึงล้วนส่งผลต่อความต้ังใจใน
การใช้ (Behavioral Intention: BI) จนกระทั่งท าให้เ กิดการใช้จริงในที่สุด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแปรท่ีส าคัญในแบบจ าลองนี้ 2 ตัว คือ การรับรู้ถึง
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ประโยชน์จากเทคโนโลยี และการรับรู้ความง่ายในการใช้ จะส่งผลต่อทัศนคติใน
การใช้เทคโนโลยี (Muk & Chung, 2015; Park, 2009) และส่งผลต่อไปยัง
ความต้ังใจจะใช้ นอกจากนั้นยังมีงานวิจัยพบว่าตัวแปรทั้งสองนี้ คือ การรับรู้
ประโยชน์จากการใช้งาน และการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน  ส่งผลโดยตรงไป
ยังความต้ังใจจะใช้ โดยไม่ต้องส่งผ่านทัศนคติในการใช้เทคโนโลยีก็ได้ (Park, 
2009)  
 ทฤษฎีที่สอง คือ ทฤษฎีรวมการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (Unified 
Theory of Acceptance and Use of Technology 2 : UTAUT 2) ซ่ึงมีหลักการ
ส าคัญ คือ พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีจะได้รับแรงขับเคลื่อนจากความต้ังใจ 
แสดงพฤติกรรม (Behavioral Intention) โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้ังใจแสดง
พฤติกรรม (Behavioral Intention) ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 7 ประการ ได้แก่ 
(1) ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) (2) ความ
คาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) (3) อิทธิพลของสังคม (Social 
Influence) (4)  สภาพสิ่ งอ านวยความสะดวกในการใช้ งาน ( Facilitating 
Conditions) (5) แรงจูงใจด้านความบันเทิง (Hedonic Motivation) (6) มูลค่า
ราคา (Price Value) และ (7) ความเคยชินส่วนตัว (Habit) (Venkatesh et al., 
2012) 

ทฤษฎีที่สาม คือ ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม (Diffusion of 
Innovation Theory: DIT) โดย Roger (2003) น าเสนอว่าลักษณะของนวตักรรม
หรือเทคโนโลยีที่ถกูยอมรับได้ง่ายควรพิจารณาจากลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ (1) 
มีคุณสมบัติที่น ามาซ่ึงความได้เปรียบ (Relative Advantage) (2) ความซับซ้อน 
(Complexity) (3) การเข้ากันได้ดีกับสิ่งที่มีอยู่เดิม (Compatibility) (4) การได้
ทดลองใช้ก่อน (Trialability) และ (5) การสังเกตเห็นผลได้ (Observability)  

ประเด็นท่ีน่าสังเกต คือ ตัวแปร 2 ข้อ ในทฤษฎี DIT คล้ายคลึงกับ
ปัจจัยในทฤษฎี TAM ปัจจัยดังกล่าว คือ คุณสมบัติที่สร้างความได้เปรียบ 
(Relative Advantage)  และความซับซ้อน (Complexity)  ในทฤษฎี  DIT 
ซ้ าซ้อนกับการรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยี กับการรับรู้ความง่ายในการใช้
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เทคโนโลยีของทฤษฎี TAM ตามล าดับ (Dillon & Morris, 1996; Moore & 
Benbasat, 1991) นอกจากนั้นผู้เขียนได้วิเคราะห์ว่าสิ่งที่มีผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีด้านความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) 
และด้านความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) ในทฤษฎีการ
ยอมรับเทคโนโลยี UTAUT 2 ก็มีความคล้ายคลึงกับสิ่งที่มีผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีในหัวข้อการรบัรู้ประโยชน์จากการใช้ และการรับรู้ความง่ายในการใช้ 
ของทฤษฎี TAM ด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงได้รวมประเด็นดังกล่าวไว้ในหัวข้อ
เดียวกันของสิ่งที่มีผลต่อการยอมรับโปรแกรมบนมือถือของการศึกษานี้ 

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในแต่ละข้ันตอนในกระบวนการยอมรับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี  

  กระบวนการก่อนการตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี (The Innovation Decision Process) เกิดขึ้นอย่างเป็นขั้นตอน  
ซ่ึงเป็นกระบวนการประเมินค่าความคิดใหม่ว่าจะตัดสินใจยอมรับไปปฏิบัติ
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
ตัดสินใจ (Confirmation Stage) (Rogers, 1983) ซ่ึงผู้ เขียนได้สังเคราะห์
แนวคิดสิ่งที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีจากทั้ง 3 ทฤษฎี ร่วมกับแนวคิดของ
กระบวนการก่อนการตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรมและเทคโนโลยีจาก
ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม (DIT) เพื่อใช้เป็นแนวคิดของการศึกษาครั้งนี้ 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อท าให้เกิดการยอมรับโปรแกรมบนมือถือได้ง่ายขึ้น และ
ผู้เขียนได้แสดงภาพประกอบไว้ดังภาพที่ 1 
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  กรอบแนวคิดดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิ จัยได้มาจากการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์บทความจ านวน 25 ฉบับ โดยมีกระบวนการคือ (1) คัดเลือก 
บทความโดยใช้ค าสืบค้นที่มีความเก่ียวข้อง เช่น ค าว่า Technology Adoption, 
Technology Acceptance, Mobile Application Adoption เป็นต้น และยัง
ได้พิจารณาจากการใช้กรอบแนวคิดซ่ึงมาจาก 3 ทฤษฎี กล่าวคือ ทฤษฎี TAM, 
UTAUT 2 และ DIT  (2) หาใจความส าคัญของบทความ เช่น วัตถุประสงค์ 
ช่องว่างการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย ตลอดจนตัวแปรหรือปัจจัยที่มีการค้นพบว่า
ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีดังกล่าว เป็นต้น (3) พิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การยอมรับเทคโนโลยีของแต่ละบทความ เพื่อตีความว่ามีความเหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไร (4) ศึกษากระบวนการยอมรับเทคโนโลยีจากทฤษฎี DIT ว่า
แต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดหรือพฤติกรรมของผู้คนเป็นอย่างไร ก่อนเกิดการ
ยอมรับหรือปฏิเสธ ตลอดจนได้ศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับ
แนวคิดของผู้เขียนหรือไม่ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่าผลกระทบนั้นได้
ส่งผลต่อการยอมรับจริงในขั้นตอนนั้น และ (5) สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรบั
เทคโนโลยีในแต่ละขั้นตอนว่าตัวแปรใดมีความสอดคล้องหรือสามารถส่งผลใน
ขั้นตอนใดได้บ้าง กระทั่งสรุปได้เป็นกรอบแนวคิดของการศึกษาในครั้งนี้ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในกระบวนการยอมรับเทคโนโลยีทั้ง  
5 ขั้นตอน (Roger, 1983) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ข้ันที่ 1 ข้ันความรู้ (Knowledge Stage) เป็นขั้นตอนแรกที่บุคคล
ยอมรับว่ามีความคิดใหม่ สิ่งใหม่หรือวิธีปฏิบัติใหม่ ๆ  เกิดขึ้นแล้ว แต่ยังได้รับ
ข้อมูลข่าวสารไม่ครบถ้วน ยังไม่เข้าใจลึกซ้ึงเก่ียวกับเนื้อหาหรือคุณประโยชน์
ของนวัตกรรมนั้น ท าให้เกิดความอยากรู้ขั้นต่อไป ซ่ึงผู้ใช้จะเปรียบเทียบว่า
เทคโนโลยีใหม่นั้นท าให้ตนได้รับประโยชน์มากกว่าเดิมหรือไม่ หากมากกว่าเดิม
ก็มีแนวโน้มว่าจะยอมรับนวัตกรรมใหม่นั้น (Rogers, 1983) โดยปัจจัยที่ต้อง
พิจารณาในขั้นนี้ ประกอบด้วย 2 ประการ ดังนี้  
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1.1  ปัจจัยภายนอก (External Variables) เช่น สภาพเศรษฐกิจ 
ครอบครัว กลุ่มสังคม และยังมีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา 
รายได้ ประสบการณ์ บุคลิกลักษณะ ที่ส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน 
และการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Venkatesh & Davis, 2000) ผู้เขียนจึง
พิจารณาว่าปัจจัยด้านปัจจัยภายนอกจึงส่งผลในขั้นความรู้ ดังงานวิจัยที่ผ่านมา
ของ Ozturk and Hancer (2015) พบว่าผู้ท่ีมีประสบการณ์มาก่อนหรือมี
ประสบการณ์มากกว่าจะมีแนวโน้มท่ีจะยอมรับและมีความต้ังใจที่จะใช้
เทคโนโลยีมากกว่าผู้ที่ไม่มีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์น้อยกว่า ดังนั้น  
หากกลุ่มเป้าหมายมีประสบการณ์เก่ียวกับโปรแกรมบนมือถือมากกว่า การรับรู้
ประโยชน์อาจมากกว่า เช่น ทราบว่าจะท าให้ตนเองสะดวกมากขึ้น ประหยัดเวลา
มากขึ้น หรือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึ้น เป็นต้น ในขณะที่ผู้ที่มี
ประสบการณ์น้อยกว่าอาจต้องใช้เวลาสื่อสารมากขึ้นเพื่อให้ทราบประโยชน์หาก
ได้ใช้ ซ่ึงนักการตลาดจะน าไปใช้ประโชน์ได้ เมื่อทราบปัจจัยที่ส่ง ผลต่อ
กลุ่มเป้าหมายว่ามีลักษณะเช่นไร เช่น ระดับการศึกษา อายุ ประสบการณ์  
เป็นอย่างไร เป็นต้น เพื่อก าหนดระยะเวลาการวางแผนการตลาดเมื่อออกสู่
ตลาดได้ดีขึ้น 

1.2  การรับรู้ประโยชน์ เนื่องจากผู้ใช้ยังได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน 
ยังไม่เข้าใจในผลประโยชน์ที่จะได้รับ ดังนั้น นักการตลาดควรสื่อสารให้ข้อมูลถึง
ประโยชน์ เช่น ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพงานให้ดีขึ้นได้ มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 
หรือสามารถช่วยประหยัดเวลาได้ หรือการแจ้งประโยชน์ของฟังก์ชั่นการท างาน
ต่าง ๆ เป็นต้น จึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความส าคัญในขั้นตอนนี้ แนวคิดนี้จะสอดคล้อง
กับการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ (Cloud 
Computing) ซ่ึงพบว่าได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเพราะ
การได้รับข้อมูลถึ งประโยชน์ท่ีไ ด้รับ (Lin & Chen, 2012 )  นอกจากนั้น
การศึกษาของ Joo, Lim, and Lim (2014) ก็ยังพบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้
ประโยชน์นี้ส่งผลต่อการยอมรับโปรแกรมการเรียนรูผ้่านทางโทรศัพท์มือถือของ
นักศึกษาในประเทศเกาหลีอีกด้วย ดังนั้น การสื่อสารการตลาดเพื่อให้
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กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้คุณประโยชน์หากใช้โปรแกรมมือถือนั้นจึงมีความส าคัญใน
ขั้นตอนนี้ 

ข้ันที่ 2 ข้ันการจูงใจ (Persuasion Stage) ขั้นตอนนี้จะใช้กระบวนการ
คิดมากกว่าขั้นแรก เพราะจะค้นหาว่านวัตกรรมนั้นคืออะไร มาจากแหล่งใด 
วิธีการใช้เป็นอย่างไร และเป็นขั้นตอนที่บุคคลจะเริ่มเกิดทัศนคติว่าจะชอบ
หรือไม่ หากเห็นว่าตรงกับปัญหาที่ตนประสบอยู่หรือตรงกับความสนใจ ก็จะเริ่ม
หาข้อเท็จจริงและข่าวสารมากขึ้น (Roger, 2003) ผู้เขียนจึงได้วิเคราะห์ถึง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับในขั้นตอนนี้ว่า เกิดจากปัจจัย 3 ประการ ดังนี้ 

2.1  อิทธิพลของสังคม เพราะเป็นขั้นตอนที่ผู้คนจะค้นหาว่า
เทคโนโลยีนั้นคืออะไร ซ่ึงอาจได้ข้อมูลมาจากค าบอกเล่าของเพื่อน ญาติ จาก
การรีวิวของผู้ที่เคยใช้มาก่อน โดยผู้บริโภคจะมีพฤติกรรมอ่านรีวิวทางออนไลน์
ก่อนตัดสินใจซ้ือ (Huang, Chen, Yen, & Tran, 2015) ซ่ึงสอดคล้องกับที่ Yi, 
Jackson, Park, and Probst (2006) ศึกษา พบว่า ผลจากการคล้อยตามกลุ่ม 
(Subjective Norm) กล่าวคือ ยิ่งผู้ ใช้รู้สึกว่าใช้เทคโนโลยีแล้วท าให้ เ กิด
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อตนเอง จะท าให้ได้รับการยอมรับจากสังคม ดังนั้น อิทธิพล
จากสังคมจึงส่งผลต่อการยอมรับโปรแกรมบนมือถือในขั้นการจูงใจได้ 

2.2  การรับรู้ประโยชน์ ถึงแม้มีการศึกษาจ านวนมากพบว่ายังคง
เป็นปัจจัยที่ส าคัญในขั้นการจูงใจ เพราะผู้ใช้จะพิจารณาถึงสิ่งต่าง ๆ  ท่ีตนจะ
ได้รับและจะส่งผลต่อการเกิดทัศนคติเชิงบวกหรือเชิงลบต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม
มีบางงานวิจัยกลับพบว่าการรับรู้ประโยชน์ไม่ได้ส่งผลต่อการยอมรับระบบ
การค้าอิเล็กทรอนิกส์บนมือถือ (M-Commerce) ของผู้บริโภคชาวจีนและ
มาเลเซีย ดังนั้น นักการตลาดควรท าความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของตนก่อน
ก าหนดกลยุทธ์ให้ถูกต้อง ว่าจะส่งผลต่อการยอมรับโปรแกรมมือถือของตน
หรือไม่ เพราะปัจจัยด้านนี้ยังขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมอีกด้วย (Chong, Chan, & 
Ooi, 2012) 

2.3  การรับรู้ความง่าย เนื่องจากขั้นตอนนี้ผู้คนจะพิจารณาเรื่อง
วิธีการใช้เป็นอย่างไร ดังนั้น หากกลุ่มเป้าหมายเห็นว่าการติดต้ังหรือใช้งานยาก 
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อาจส่งผลต่อการปฏิเสธโปรแกรมบนมือถือนั้นได้ โดยงานวิจัยก่อนหน้าได้ศึกษา
พบว่า โปรแกรมบนมือถือเก่ียวกับการซ้ือสินค้าออนไลน์ที่คนส่วนใหญ่ชื่นชอบ 
คือ ต้องใช้งานง่าย มีความซับซ้อนน้อย และสามารถให้ผลประโยชน์ที่เพิ่มขึน้ได้ 
เช่น ให้ส่วนลดหรือข้อเสนอพิเศษ (Google/Ipsos, 2016) ส่วนโปรแกรมบนมอื
ถือด้านการเงินก็พบเช่นเดียวกันว่า เหตุผลที่ท าให้ลูกค้ากลับมาใช้โปรแกรมบน
มือถือก็เพราะมีการออกแบบใหม่ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น และมีฟังก์ชั่นการท างาน
ใหม่เพิ่มขึ้น (Google, 2016) 

ขั้นการจูงใจนี้ นักการตลาดควรสื่อสารเพื่อตอกย้ าประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้
อีกครั้ง ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การโฆษณาผ่านทาง Fanpage, Facebook, 
Youtube หรือเว็บไซต์ เป็นต้น เพราะในขั้นนี้ผู้ใช้จะเริ่มหาข้อมูลจากแหล่ง  
ต่าง ๆ เพื่อสนองตอบความอยากรู้ของตนเอง นอกจากนั้นอาจใช้กลยุทธ์ให้ผู้มี
อิทธิพล (Influencer) พูดแนะน าสินค้าเพื่อท าให้ได้รับความสนใจและท าให้
กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้สึกว่าลดความเสี่ยงในการตัดสินใจลงได้ 

ข้ันที่ 3 ข้ันตัดสินใจ (Decision Stage) หลังจากได้ศึกษานวัตกรรม
นั้นมาระยะหนึ่งแล้ว บุคคลจะพิจารณาว่าจะมีความเหมาะสมกับตนหรือไม่  
จะให้ผลคุ้มค่าเพียงใด มีความยากหรือข้อจ ากัดเพียงใด และจะปรับให้เข้ากับ
สถานการณ์ได้อย่างไร ด้วยการเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสีย โดยบุคคลมักคิดว่า
การรับสิ่งใหม่เข้ามาเป็นความเสี่ยงจึงไม่แน่ใจถึงผลที่จะได้รับ ดังนั้น ในขั้นตอน
นี้จึงต้องการแรงเสริมเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าสิ่งที่ตนตัดสินใจแล้วนั้นถูกต้อง 
(Roger, 2003) ปัจจัยที่จะส่งผลในขั้นตอนนี้ ได้แก่ 

3.1  การรับรู้ประโยชน์ โดยมีการศึกษาพบว่าลูกค้าจะตัดสินใจ
ติดต้ังและใช้โปรแกรมบนมือถือเพราะได้รับประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร และ
ประโยชน์ด้านความสะดวก ซ่ึงไม่ต้องเสียเวลาโทรศัพท์ติดต่อเข้าไปที่สาขา 
ลูกค้าจึงรู้สึกว่าตนได้รับคุณค่าจากการใช้งานในโปรแกรมบนมือถือนั้น (Kang, 
Mun, & Johnson, 2017)  

3.2  การรับรู้ความง่ายในการใช้ เพราะในขั้นตอนนี้ผู้คนจะศึกษา
ข้อมูลเก่ียวกับข้อจ ากัด และความยากในการใช้ (Roger, 2003) หากนวัตกรรม
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นั้นไม่มีความซับซ้อนมากนัก ใช้งานง่ายและสามารถท าความเข้าใจได้ ก็จะ
ยอมรับนวัตกรรมนั้นเร็วขึ้น  

3.3  ความเข้ากันได้กับสิ่งที่มีอยู่เ ดิม เพราะขั้นตอนนี้ผู้คนจะ
ศึกษาว่าเทคโนโลยีใหม่นั้นจะมีความเหมาะสมกับตนหรือไม่ ดังเช่นการศึกษา
ของ Lin and Chen (2012) ที่พบว่าผู้ใช้จะยอมรับเทคโนโลยีใหม่หากสามารถ
เข้ากันได้กับรูปแบบการด าเนินชีวิตหรือการท างาน หากการพิจารณาในขั้นตอน
นี้เห็นว่าอาจท าให้เกิดความยุ่งยาก เสียเวลา ต้องปรับตัวมาก หรือไม่คุ้มค่าแก่
การลงทุน ผู้คนก็จะปฏิเสธเทคโนโลยีใหม่นั้น  

3.4  สภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน ซ่ึงเป็นการรับรู้
ของผู้บริโภคเก่ียวกับทรัพยากรและการสนับสนุนที่มีให้ผู้ใช้ จากแนวคิดของ
ทฤษฎี UTAUT 2 ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการยอมรับเทคโนโลยีสูงขึ้นหากได้รับ  
สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งานเพิ่มขึ้น (Venkatesh et al., 2012) โดย
วิเคราะห์ได้ว่า หากโปรแกรมมือถือนั้นมีบริการที่ดี เช่น การมีระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สนทนาตอบกลับอัตโนมัติ (Chatbot) ท่ีคอยช่วยตอบค าถาม  
ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ก็จะ
ส่งผลให้ลูกค้ายอมรับโปรแกรมมือถือนั้นง่ายขึ้น  

3.5  ความคุ้มค่าด้านราคาซ่ึงมีผลต่อการตัดสินใจติดต้ังโปรแกรม
บนมือถือ (Chong, Chan, & Ooi, 2012) และพบว่าโปรแกรมบนมือถือที่ให้
ติดต้ังฟรี มีอัตราการติดต้ังท่ีสูงกว่าแบบท่ีต้องช าระเงิน (Distimo, 2011)  
ยิ่งราคาในการใช้บริการสูงเท่าไร การตัดสินใจติดต้ังของผู้บริโภคก็จะยากขึ้น
เท่านั้น (Pagani, 2004) ผู้เขียนได้พิจารณาว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญในขั้นตอนการ
ตัดสินใจ เนื่องจากผู้คนจะพิจารณาด้านความคุ้มค่าในขั้นตอนนี้ 
 ดังนั้น ฝ่ายการตลาดจึงควรสื่อสารให้ผู้ใช้เห็นว่าโปรแกรมบนมือ
ถือนั้นจะช่วยแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้าง จะเกิดความสะดวกหรือประโยชน์อะไร
แก่ผู้ใช้ และน าเสนอขั้นตอนการใช้ เน้นถึงความง่าย ขั้นตอนการใช้น้อย เช่น 
สื่อสารในรูปแบบเป็นภาพหรือวิดีโอจ าลองให้เห็นว่าสามารถเป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวิตประจ าวันของผู้ใช้ได้อย่างไร พร้อมทั้งเปรียบเทียบราคาค่าบริการในการใช้ 
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เพื่อให้เห็นถึงความคุ้มค่าในการลงทุนหรือติดต้ังใช้งานโปรแกรมบนมือถือ ทั้งนี้
ก็เพื่อท าให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น 

ข้ันที่ 4 ข้ันลงมือปฏิบัติ (Implementation Stage) ขั้นนี้บุคคลได้
ผ่านการไตร่ตรองมาแล้วและตัดสินใจที่จะทดลองปฏิบัติตามความคิดใหม่  
ซ่ึงอาจทดลองเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดซ่ึงเป็นเพียงการยอมรับนวัตกรรม
ชั่วคราว เพื่อดูผลว่าควรจะตัดสินใจยอมรับโดยถาวรหรือไม่  (Roger, 2003) 
ดังนั้น ปัจจัยที่จะส่งผลต่อการยอมรับในขั้นตอนนี้มีดังต่อไปนี้ 

4.1  การได้ทดลองใช้ เป็นขั้นตอนการลงมือปฏิบัติที่มีผลต่อการ
ยอมรับเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะส่งผลต่อทัศนคติของผู้ใช้ หากสามารถทดลอง
ใช้ได้ก่อนตัดสินใจซ้ือ จะท าให้ผู้ใช้ได้ทราบข้อดี ข้อเสียของนวัตกรรมนั้น  

4.2  การสังเกตเห็นผลได้ จากการได้ทดลองใช้ก่อน จะส่งผล
ต่อมาที่การสังเกตเห็นผลได้ เช่น ช่วยเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น หรือพัฒนาระบบให้
รวดเร็วขึ้น เพราะหากไม่สามารถท าให้เห็นว่าดีกว่าเดิมได้ ผู้ใช้จะรู้สึกว่าตนเกิด
ความเสี่ยงขึ้นหากรับเทคโนโลยีใหม่นั้น ซ่ึงนวัตกรรมที่สามารถสัมผัสหรือ  
จับต้องได้ มักจะเกิดการยอมรับได้ง่ายกว่านวัตกรรมที่จับต้องไม่ได้ (Lin & 
Chen, 2012)  

4.3  นิสัย ซ่ึงมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีตามแนวคิดทฤษฎี 
UTAUT2 โดยนิสัยเป็นพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ซ่ึงเกิด
จากการเรียนรู้และหลังจากนั้นมีการท าซ้ าเกิดขึ้น เมื่อผู้ใช้เกิดประสบการณ์ที่ดี
หรือการรับรู้คุณค่าจากการใช้เทคโนโลยีนั้นก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการท าซ้ า
พฤติกรรมแบบเดิมอีก (Venkatesh et al., 2012) เช่น งานวิจัยของ Hsiao, 
Chang, and Tang (2016) ศึกษาการยอมรับโปรแกรมบนมือถือของสื่อสังคม
ออนไลน์ก็พบว่านิสัยเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อการยอมรับ และยังท าให้เกิดการใช้อย่าง
ต่อเนื่อง  

4.4  ความเข้ากันได้กับส่ิงท่ีมีอยู่ เ ดิม หากผู้ใช้ได้ทดลองใช้
โปรแกรมมือถือแล้วสามารถเข้ากันได้กับรูปแบบการด าเนินชีวิตหรือการท างาน
ก็จะส่งผลท าให้เกิดการยอมรับได้ ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัยที่ผ่านมาของ Min, 
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So, and Jeong (2019) โดยพบว่าโปรแกรมบนมือถือเรียกรถสาธารณะ Uber 
ได้รับการยอมรับเนื่องจากความเข้ากันได้กับสิ่งที่มีอยู่เดิม ซ่ึงส่งผลต่อไปยังการ
รับรู้ประโยชน์ จึงท าให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้า 

4.5  แรงกระตุ้นด้านความบันเทิง หรือปัจจัยด้านอารมณ์ ผู้เขียน
ได้พิจารณาเห็นว่าผู้ใช้จะเกิดประสบการณ์ข้อนี้ได้เมื่อได้ลงมือปฏิบัติ ดังนั้นจึง
เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการยอมรับโปรแกรมบนมือถือได้ ซ่ึงปัจจัยการเกิด
ความรู้สึกชอบ หรือการรับรู้ความบันเทิง (Perceived Enjoyment) จะส่งผลให้
เกิดทัศนคติเชิงบวกต่อการใช้โปรแกรมบนมือถือ และเกิดความต้ังใจที่จะใช้ 
และส่งผลให้เกิดปริมาณการใช้มากขึ้น ความถี่เพิ่มขึ้น และเกิดการซ้ือใหม่ (Liu 
et al. , 2017) แต่ท้ังนี้ปัจจัยข้อนี้อาจจะส่งผลต่อโปรแกรมบนมือถือบาง
ประเภทเท่านั้น เช่น เกม หรือโปรแกรมสื่อสังคมออนไลน์ (Hsiao, Chang, & 
Tang, 2016) ดังนั้น นอกจากนักพัฒนาโปรแกรมจะออกแบบฟังก์ชั่นการ
ท างานให้เป็นประโยชน์ ใช้งานง่ายแล้ว ควรออกแบบให้ผู้ ใช้เ กิดความ
เพลิดเพลินหรือสนุกสนานด้วยก็จะสร้างโอกาสการยอมรับได้มากขึ้น 

ข้ันที่ 5 ข้ันทบทวนการตัดสินใจ (Confirmation Stage) ผู้ใช้จะ
ทบทวนข้อมูลที่ได้มาว่าโปรแกรมบนมือถือมีประโยชน์อย่างไร หากใช้แล้วจะ 
ท าให้ประสิทธิภาพการท างานของตนเพิ่มขึ้นหรือไม่ อีกทั้งหากการทดลองได้ผล
เป็นที่น่าพอใจจากในขั้นตอนการลงมือปฏิบัติ ก็จะท าให้ผู้ใช้เกิดทัศนคติที่ดีต่อ
โปรแกรมบนมือถือ หรือเกิดความชอบก็จะยอมรับความคิดใหม่อย่างเต็มที่ และ
ขยายการปฏิบัติออกไปเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งนวัตกรรมนั้นกลายเปน็
วิธีการที่ เขายึดถือปฏิบัติโดยถาวรต่อไป ซ่ึงถือเป็นขั้นสุดท้ายของการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวร (Roger, 2003) ขั้นนี้เป็นกระบวนการที่เกิด
ต่อเนื่องมาจากขั้นตอนทั้ง 4 ก่อนหน้า ผู้ใช้จะทบทวนการตัดสินใจว่าจะใช้
หรือไม่อีกครั้ง จากปัจจัยที่ส่งผลกระทบในขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีผ่านมา ดังนั้น ปัจจัย
ที่จะส่งผลในขั้นตอนทบทวนการตัดสินใจจึงมีดังนี้ 

5.1  การรับรู้ประโยชน์ เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่จะท าให้ผู้ใช้ตัดสินใจ
ยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ดังเช่น Kang, Mun, and Johnson (2017) ได้ศึกษา 
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พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจติดต้ังและใช้โปรแกรมบนมือถือ คือ การ
ได้รับประโยชน์ ซ่ึงจะท าให้ผู้ใช้เกิดความเชื่อมั่นว่าได้ตัดสินใจถูกต้องแล้ว 

5.2  การรับรู้ความง่าย  เมื่อผู้ใช้ได้ทบทวนการตัดสินใจว่า
เทคโนโลยีใหม่นั้นใช้งานง่าย จะท าให้ผู้ใช้เกิดการยอมรับโปรแกรมมือถือมาก
ขึ้น เช่น Chan-Olmsted, Rim, and Zerba (2013) พบว่า กลุ่มวัยรุ่นนิยมอ่าน
ข่าวบนโทรศัพท์มือถือ เพราะนอกจากจะได้รับประโยชน์จากเนื้ อหาของข่าว 
(Content) แล้วยังคิดว่าง่าย ใช้งานสะดวก จึงได้รับความนิยมกันจ านวนมาก 
แต่บางงานวิจัยกลับพบว่าความซับซ้อน ไม่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีใน
บริบทของธนาคารบนมือถือ (Mobile Banking) ซ่ึงอาจเป็นเพราะกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ในวัยหนุ่มสาว อายุระหว่าง 18-25 ปี จึงเป็นกลุ่มที่มี
ความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีและสามารถเรยีนรูไ้ด้เร็ว (Al-Jabri & Sohail, 2012) 
ซ่ึงวิเคราะห์ได้ว่าปัจจัยข้อนี้ยังขึ้นอยู่กับอายุด้วย 

5.3  ทัศนคติ จากการที่ผู้ใช้เกิดการรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับ การ
รับรู้ความง่าย จะส่งผลท าให้เกิดความชอบหรือไม่ชอบในเทคโนโลยีใหม่นั้น 
(Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989) และส่งผลต่อไปยังการยอมรับหรือ
ปฏิเสธเทคโนโลยีที่ตนได้ทดลองใช้ 

ปัจจัยต่าง ๆ  ในกระบวนการดังกล่าวทุกขั้นตอนผู้ใช้จะพิจารณาก่อน
เกิดการใช้จริง ดังนั้น นักการตลาดและนักพัฒนาโปรแกรมจึงต้องให้ความส าคญั 
และพิจารณาน าไปประกอบการสร้างโปรแกรมบนมือถือ และการวางกลยุทธ์
ด้านการตลาดเพื่อท าให้เกิดการยอมรับได้มากขึ้นและในเวลาที่รวดเร็วขึ้น 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

ผู้ เขียนได้ทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎีที่ เ ก่ียวข้อง กระทั่ง
วิเคราะห์และสังเคราะห์โดยใช้ 3 ทฤษฎีร่วมกัน พบว่า ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อ
การยอมรับโปรแกรมบนมือถือจาก 3 ทฤษฎี (TAM, UTAUT 2 และ DIT) 
จะต้องพิจารณาปัจจัยทั้ง 12 ประการ ในกระบวนการ 5 ขั้นตอน  ได้แก่ (1) 
ปัจจัยภายนอก (2) การรับรู้ประโยชน์ (3) การรับรู้ความง่าย (4) อิทธิพลจาก
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สังคม (5) ความเข้ากันได้กับสิ่งที่มีอยู่เดิม (6) สภาพสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การใช้ (7) ความคุ้มค่าด้านราคา (8) การได้ทดลองใช้ก่อน (9) การสังเกตเห็น
ผลได้ (10) นิสัย (11) แรงกระตุ้นด้านความบันเทิง และ (12) ทัศนคติ 

บทความนี้ท าให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎีและการน าไปปฏิบัติ โดย
ประโยชน์ในเชิงทฤษฎีนั้น ถือได้ว่าเป็นการขยายองค์ความรู้จากที่มีอยู่ เ ดิม 
เพราะที่ผ่านมายังมีช่องว่างของการวิจัย ซ่ึงยังไม่มีการศึกษาใดที่เป็นการ
สังเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีร่วมกันระหว่าง 3 ทฤษฎี
ดังกล่าวร่วมกับกระบวนการเกิดการยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรมใด ๆ ดังเช่น 
Kiwanuka (2015) ได้กล่าวไว้ว่าข้อจ ากัดของทฤษฎี DIT นั้น คือ ลักษณะของ
นวัตกรรมที่จะถูกยอมรับได้ง่ายทั้ง 5 ประการนั้นควรจะอยู่ในขั้นตอนใดบ้าง 
ส่วนในเชิงปฏิบัตินั้นท าให้นักพัฒนาโปรแกรมและนักการตลาดน าผลที่ได้จาก
การสังเคราะห์ในบทความนี้ไปวางแผนการตลาดหรือกลยุทธ์ว่าควรเน้นหรือให้
ความส าคัญกับเรื่องใดเป็นพิเศษ ในขั้นตอนใดบ้าง ทั้งนี้ก็เพื่อท าให้มีความเป็น
รูปธรรม สามารถน าไปปฏิบัติจริงได้มากขึ้น ส่วนข้อจ ากัดในการศึกษาครั้งนี้ 
เป็นผลเนื่องจากผู้เขียนเลือกใช้แนวคิดจากทั้ง 3 ทฤษฎี คือ TAM, UTAUT 2 
และ DIT เท่านั้น จากทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีซ่ึงมีอยู่เป็น
จ านวนมากในปัจจุบัน หากนักวิชาการท่านอ่ืนเลือกใช้ทฤษฎีที่แตกต่างกัน  
ก็อาจจะท าให้ได้ผลที่แตกต่างกันออกไปได้ นอกจากนั้นงานวิจัยนี้ยังชี้โอกาส
ไปสู่การวิจัยในอนาคตในประเด็นอะไรอ่ืนเพิ่มเติมได้ เช่น น าไปศึกษาในกลุ่ม
ตัวอย่างหรือใช้ในบริบทที่แตกต่างกัน อาจท าให้ค้นพบว่ามีประเด็นอ่ืน 
นอกเหนือจากนี้ที่ต้องน าไปพิจารณาในกระบวนการเกิดการยอมรับโปรแกรม
บนมือถือได้ เช่น ปัจจัยด้านการรับรู้ความเส่ียง ความไว้วางใจ และการ
ติดต่อสื่อสาร เป็นต้น 
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ค ำแนะน ำในกำรเตรียมบทควำมเพื่อตีพิมพ์ในวำรสำรวิทยำกำรจัดกำร 

1. ข้อมูลทั่วไป  
1.1  บริบทของวำรสำร 

วารสารวิทยาการจัดการ ด าเนินการโดยคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปวิทยาการ 
ความรู้ และแนวคิดใหม่ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการภาครัฐและเอกชน  
และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยก าหนดเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือน
มกราคม – มิถุนายน และฉบับท่ี 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 

1.2  ประเภทบทควำมที่รับพิจำรณำตีพิมพ์  
1.2.1  บทควำมวิจัย  (Research Article) เป็นบทความที่ เสนอ

ผลงานท่ีผู้เขียนได้ค้นคว้าและวิจัยด้วยตนเอง 
1.2.2  บทควำมวิชำกำร (Review Article) เป็นบทความที่ได้จาก

การทบทวนวรรณกรรมทางวิชาการ มีการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ โดยมุ่งเน้นการ
น าเสนอความรู้ ความเข้าใจ หรือมุมมองใหม ่ๆ ในเชิงวิชาการ 

1.3  องค์ประกอบของบทควำม 
1.3.1  บทควำมวิจัย ประกอบด้วย ช่ือเรื่อง ช่ือผู้เขียน สถานที่ท างาน/

สังกัดของผู้เขียน บทคัดย่อ เนื้อหา (บทน า การทบทวนวรรณกรรมและการพัฒนา
สมมติฐาน วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย สรุป วิจารณ์และข้อเสนอแนะ) 
เอกสารอ้างอิง 

1.3.2  บทควำมวิชำกำร ประกอบด้วย ช่ือเรื่อง ช่ือผู้เขียน สถานที่
ท างาน/สังกัดของผู้เขียน บทคัดย่อ เนื้อหา (บทน า การตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
หัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหา หัวข้อย่อย บทวิจารณ์และสรุป) เอกสารอ้างอิง 

 
2. กำรจัดรูปแบบบทควำม  

2.1  บทควำม จะต้องใช้ขนาดกระดาษเป็น A5  โดยก าหนดระยะห่ าง 
ขอบบน ขอบล่าง ขอบซ้าย และขอบขวา ด้ำนละ 2.0 ซ.ม. ใช้รูปแบบตัวอักษร TH 
SarabunPSK ทั้งหมด และบทความจะต้องไม่เกิน 25 หน้ำ (กรณีเกิน 25 หน้า 
ผู้เขียนจะต้องช าระค่าธรรมเนียมในส่วนหน้าที่เกิน ทั้งนี้ บทความรวมทั้งสิ้นแล้ว
จะต้องไม่เกิน 30 หน้าเท่านั้น) 
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2.2  ชื่อเร่ือง จะต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้รูปแบบตัวอักษร TH 
SarabunPSK ขนำด 18 ตัวหนำ 

2.3  ชื่อผู้เขียน จะต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้รูปแบบตัวอักษร 
TH SarabunPSK ขนำด 15 ตัวหนำ พร้อมท าการอ้างอิงข้อมูลผู้เขียนในส่วนของ 
Footnote โดย Footnote ใช้รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนำด 10 ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2.4  บทคัดย่อ จะต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract) โดยมีการ
กล่าวน าถึงความส าคัญของการศึกษา วิธีการหรือเครื่องมือในการศึกษา ผลสรุปจาก
การทดลองหรือการค้นพบที่ส าคัญ  บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
(Abstract) จะต้องมีความสอดคล้องกัน ควำมยำวไม่เกิน 250 ค ำ และค ำส ำคัญทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Keywords) ไม่เกิน 5 ค ำ ใช้รูปแบบตัวอักษร TH 
SarabunPSK ขนำด 15 

2.5  เนื้อหำ จะต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น ใช้รูปแบบ
ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนำด 15 

2.6  หมำยเลขหน้ำ ท าการใส่หมายเลขหน้าก ากับไว้ที่มุมล่ำงขวำของ
หน้ากระดาษทุกหน้า ใช้รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนำด 10 

2.7  ตำรำงหรือภำพประกอบ ควรมีเฉพาะเท่าที่จ าเป็น มีหมายเลขก ากับ
ภาพและตารางตามล าดับ ข้อมูลในภาพและตารางจะต้องมีความคมชัด ภาพถ่ายควร
เป็นขาว-ด า หากเป็นภาพวาดต้องเป็นภาพวาดลายเส้นและวาดบนกระดาษขาวโดย
ใช้หมึกด าให้สะอาดและลายเส้นคมชัด 

2.8  เอกสำรอ้ำงอิง ระบบอ้างอิงให้ใช้มาตรฐานของสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน 
(American Psychological Association: APA) โดยการอ้างอิงในเนื้อหา (In-text 
Citation) และรายการเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ (References) จะต้องจัดท า 
เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ใช้รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนำด 15 โดยมี
รายละเอียดทั่วไป ดังนี้  

2.8.1  การอ้ างอิ งเนื้ อหาภายใน เนื้ อ เรื่ อ งและภายในหั วข้ อ กั บ
เอกสารอ้างอิงจะต้องตรงกัน และจะต้องมีรายละเอียดส าคัญเกี่ยวกับเอกสารตาม
ก าหนดไว้อย่างครบถ้วนการอ้างอิงควรใช้รูปแบบเดียวกันให้สม่ าเสมอ โดยใช้ระบบ
นาม-ปี 
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2.8.2  การเรียงล าดับเอกสาร ให้เรียงตามล าดับตัวอักษรของชื่อผู้เขียน
โดยไม่ต้องมีเลขก ากับ  

2.8.3  หากมีการอ้างอิงเอกสารที่ เป็นภาษาไทย จะต้องแปลเป็น
ภาษาอังกฤษให้เรียบร้อย ท้ังในส่วนของการอ้างอิงในเนื้อหา (In-text Citation) และ
รายการเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ (References) ให้ถูกต้องตามหลัก APA 
Referencing Style  
 
3. กระบวนกำรพิจำรณำบทควำมเพ่ือตีพิมพ์ 

ผู้เขียนจะต้องท าการส่งบทความผ่านทางระบบออนไลน์เท่านั้น โดยสามารถ
ส่งบทความได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/jms_psu บทความท่ีส่ง
มาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์นั้น จะต้องไม่ได้รับการเผยแพร่ที่ ใดมาก่อน หรือไม่อยู่ใน
กระบวนการพิจารณาของวารสารวิชาการหรืองานประชุมวิชาการอื่นใดพร้อมกัน 
ทั้งนี้ บทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการ จะต้องผ่านการ
พิจารณาจากกองบรรณาธิการและผูท้รงคุณวุฒิในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีกระบวนการ
ดังต่อไปนี ้

3.1 เมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความแล้ว จะท าการแจ้งให้ผู้เขียนบทความ
ทราบ 

3.2 กองบรรณาธิการท าการตรวจสอบรูปแบบบทความ ว่าเป็นไปตามท่ีกอง
บรรณาธิการก าหนดหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามที่กองบรรณาธิการก าหนด จะท าการ
แจ้งให้ผู้เขียนบทความทราบและปรับแก้ต่อไป 

3.3  กองบรรณาธิการท าการตรวจสอบหัวข้อและเนื้อหาของบทความ ว่า
สอดคล้องกับขอบเขตและวัตถุประสงค์ของวารสารหรือไม่ รวมถึงประโยชน์ในเชิง
ทฤษฎีและปฏิบัติ 

3.4  หากบทความผ่านการพิจารณาในเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการตาม 
ข้อ 3.3 กองบรรณาธิการจะท าการส่งบทความไปยังผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับบทความนั้น ๆ เพื่อท าการประเมินคุณภาพบทความต่อไป โดยส่งให้
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 2 ท่านต่อ 1 บทความ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ทราบข้อมูลของ
ผู้เขียนบทความแต่อย่างใด และผู้เขียนบทความก็จะไม่ทราบข้อมูลของผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม หากบทความไม่ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้นตามข้อ 3.3 
กองบรรณาธิการก็จะท าการแจ้งให้ผู้เขียนบทความทราบต่อไป 
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3.5  เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิท าการประเมินคุณภาพบทความเรียบร้อยแล้ว กอง
บรรณาธิการจะท าการพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิอีกครั้ง ว่าบทความ
นั้นควรจะได้รับการตีพิมพ์ต่อไปหรือไม่ 

3.6  กองบรรณาธิการท าการแจ้งผลการประเมินคุณภาพบทความของ
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้เขียนบทความทราบ  หากการพิจารณาตามข้อ 3.5 “ผ่าน” จะให้
ผู้ เขียนท าการปรับแก้บทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และกอง
บรรณาธิการ (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาที่กองบรรณาธิการก าหนด ดังนี้ 

3.6.1  ระยะเวลาในการปรับแก้บทความคร้ังที่ 1 ไม่เกิน 21 วัน นับ
จากวันที่กองบรรณาธิการแจ้งผลให้ทราบ หรือระยะเวลาตามที่กองบรรณาธิการ
ก าหนดตามสมควร หากการปรับแก้ไม่สมบูรณ์ในครั้งนี้ จะท าการส่งให้ปรับแก้
เพิ่มเติมในครั้งที่ 2 หรือกองบรรณาธิการสามารถปฏิเสธการตอบรับการตีพิมพ์
บทความส าหรับการปรับแก้ ในครั้งนี้ได้ทันที และถือว่าบทความนั้นไม่ผ่านการ
พิจารณาเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิทยาการจัดการ 

3.6.2  ระยะเวลาในการปรับแก้บทความคร้ังที่ 2 ไม่เกิน 14 วัน นับ
จากวันที่กองบรรณาธิการแจ้งผลให้ทราบ หรือระยะเวลาตามที่กองบรรณาธิการ
ก าหนดตามสมควร หากการปรับแก้ไม่สมบูรณ์ในครั้งนี้ จะท าการส่งให้ปรับแก้
เพิ่มเติมในครั้งที่ 3 หรือกองบรรณาธิการสามารถปฏิเสธการตอบรับการตีพิมพ์
บทความส าหรับการปรับแก้ ในครั้งนี้ได้ทันที และถือว่าบทความนั้นไม่ผ่านการ
พิจารณาเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิทยาการจัดการ 

3.6.3  ระยะเวลาในการปรับแก้บทความคร้ังท่ี 3 ไม่เกิน 7 วัน นับจาก
วันที่กองบรรณาธิการแจ้งผลให้ทราบ หรือระยะเวลาตามที่กองบรรณาธิการก าหนด
ตามสมควร หากการปรับแก้ไม่สมบูรณ์ในครั้งนี้ จะท าการส่งให้ปรับแก้เพิ่มเติมในครั้ง
สุดท้าย หรือกองบรรณาธิการสามารถปฏิเสธการตอบรับการตีพิมพ์บทความส าหรับ
การปรับแก้บทความในครั้งนี้ได้ทันที และถือว่าบทความนั้นไม่ผ่านการพิจารณาเพื่อ
ตีพิมพ์ลงในวารสารวิทยาการจัดการ 

3.6.4  ระยะเวลาในการปรับแก้บทความคร้ังสุดท้ำย ไม่เกิน 5 วัน นับ
จากวันที่กองบรรณาธิการแจ้งผลให้ทราบ หรือระยะเวลาตามที่กองบรรณาธิการ
ก าหนดตามสมควร หากการปรับแก้ไม่สมบูรณ์ในครั้งนี้ กองบรรณาธิการจะท าการ
ปฏิเสธการตอบรับการตีพิมพ์บทความทันที  และถือว่าบทความนั้นไม่ผ่านการ
พิจารณาเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิทยาการจัดการ 
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3.7  ในการปรับแก้บทความแต่ละครั้ง กองบรรณาธิการจะท าการตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสมของช่ือบทความ บทคัดย่อ Abstract เนื้อหา เอกสารอ้างอิง 
และรายละเอียดอื่น ๆ ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและกองบรรณาธิการ รวมถึง
รูปแบบบทความตามที่กองบรรณาธิการก าหนดด้วย และหากผู้เขียนไม่ส่งบทความ
ฉบับแก้ไขมายังกองบรรณาธิการภายในระยะเวลาที่ก าหนด กองบรรณาธิการจะถือว่า
ผู้เขียนสละสิทธ์ิในการตีพิมพ์บทความลงในวารสารวิทยาการจัดการ  

3.8  เมื่อกองบรรณาธิการท าการพิจารณาตรวจสอบบทความฉบับแก้ไขแล้ว
เห็นว่า บทความควรได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารวิทยาการจัดการ กองบรรณาธิการ
ก็จะท าการออกหนังสือรับรองการตีพิมพ์ให้ผู้เขียนบทความต่อไป   

ทั้งนี้ กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับแก้ความถูกต้องของข้อมูล 
รูปแบบบทความให้เป็นไปตามที่กองบรรณาธิการก าหนด เพื่อให้มีรูปแบบเดียวกัน  
และขอสงวนสิทธ์ิในการปฏิเสธการพิจารณาหรือการตอบรับการตีพิมพ์บทความได้ใน
ทุกขั้นตอนการพิจารณาหากเห็นสมควร 

บทความที่ตีพิมพ์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารวิทยาการจัดการ อย่างไรก็ตาม 
วารสารวิทยาการจัดการไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการท าซ้ า คัดลอก หรือเผยแพร่ แต่จะต้อง
อ้างอิงให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 
4. กำรตอบแทนผู้เขียนบทควำมที่ได้รับกำรพิจำรณำตีพิมพ์  

ทางกองบรรณาธิการจะท าการส่งมอบวารสารฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ให้แก่ 
ผู้แต่งหลัก จ านวน 2 เล่ม  
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การเขียนเอกสารอ้างอิง 

ระบบอ้างอิงให้ใช้มาตรฐานของสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (American 
Psychological Association: APA) โดยการอ้างอิงในเนื้อหา ( In-text Citation) 
และรายการเอกสารอ้ างอิ งท้ ายบทความ (References) จะต้ องจัดท าเป็ น
ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน 

 
ตัวอย่างรายการเอกสารอ้างอิง 
1. หนังสือ  
ช่ือผู้แต่ง. (ปีท่ีพิมพ์). ช่ือเรื่อง (ครั้งท่ีพิมพ์). สถานท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ์. 
ตัวอย่าง 
Hartley, E. K. (1989). Childhood and Society. ( 2nd Ed.). New York: MC 

Graw-Hill. 

ช่ือผู้แต่งคนท่ี 1, & ช่ือผู้แต่งคนท่ี 2. (ปีที่พิมพ์). ช่ือเรื่อง (ครั้งท่ีพิมพ์). สถานท่ีพิมพ์: 
ส านักพิมพ์. 

ตัวอย่าง 
Hammit, F., & Morales, H. (1981). Selected Chapters of Interpreting Our 

Heritage, CATIE, Costa Rica. 

2. บทความ / เร่ือง / ตอน ในหนังสือรวมเร่ือง  
ช่ือผู้แต่ง. (ปีท่ีพิมพ์). ช่ือบทความ. ในช่ือบรรณาธิการ (บรรณาธิการ), ช่ือเรื่อง  

(ฉบับพิมพ์ หนา้ที่ปรากฏบทความ) สถานท่ีพิมพ์: ผู้จัดพิมพ์. 
ตัวอย่าง 
Haybron, D. M. (2008). Philosophy and the science of subjective well-

being. 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  
ช่ือผู้แต่ง. (ปีท่ีพิมพ์). ช่ือบทความ. ช่ือวารสาร, ปีท่ี(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  
ช่ือผู้แต่ง. (ปีท่ีพิมพ์). ช่ือบทความ (ซีดี-รอม). ช่ือวารสาร, ปีท่ี (ล าดบัท่ี), เลขหน้าของ

วารสาร, สาระสังเขปจาก: ช่ือฐานข้อมูลและหมายเลขเอกสารเพื่อการค้น  
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  
ช่ือผู้แต่ง. (ปีท่ีพิมพ์). ช่ือบทความ. วันเดือนปีท่ีสืบค้น, จาก http://www.xxxxxxx 
ตัวอย่าง 
The World Bank. (2017). World Bank Country and Lending Groups. 

Retrieved July 14, 2017, from https://datahelpdesk.worldbank.org 
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