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บทคดัยอ่ 

 
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคก์ารวจิยัเพื่อศกึษา 1) ขอ้มูลดา้นทุนทางปญัญา ทุนขององคก์ร และ
การบรรลุผลส าเรจ็ของธุรกจิสายการบนิในกลุ่ม CLMVT  2) รปูแบบความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของปจัจยั
ที่ส่งผลต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตจากทรพัยากรที่มีอยู่อย่างเป็นเลิศด้วยวิธีมูลค่าเพิ่มทุน
อจัฉรยิะ และ เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างบุคลากรดา้นการบนิ ณ  ท่าอากาศยานกลุ่มอนุภาค
ลุ่มน ้าโขง  จ านวนทัง้สิน้ 415 คน การวเิคราะห์ขอ้มูลครัง้นี้ได้ใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถติิ โดยใช้
ค่าสถิติอนัได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่า
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ความโด่ง และเทคนิคการวเิคราะหโ์มเดลสมการโครงสรา้ง (Structural Equation Model Analysis: 
SEM) ผลการวจิยัพบว่า รูปแบบความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของปจัจยัทีส่่งผลต่อการสรา้งมูลค่าเพิม่จาก
ผลผลติจากทรพัยากรทีม่อียู่อย่างเป็นเลศิดว้ยวธิมีลูค่าเพิม่ทุนอจัฉรยิะทีพ่ฒันาขึน้มคีวามกลมกลนืกบั
ขอ้มลู เชงิประจกัษ์ ตลอดจนมคีวามสามารถในการพยากรณ์ไดร้ะดบัด ีและเป็นทีย่อมรบั คดิเป็นรอ้ย
ละ 49.0 ซึง่ผ่านเกณฑ ์รอ้ยละ 40 ขึน้ไป ลกัษณะความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
พบว่า ทุนทางปญัญา และทุนขององค์กร ต่างมคีวามสมัพนัธ์เชงิสาเหตุต่อการสร้างมูลค่าเพิม่จาก
ผลผลิตจากทรพัยากรที่มีอยู่อย่างเป็นเลิศด้วยวิธีมูลค่าเพิ่มทุนอจัฉริยะของธุรกิจสายการบินร่วม
อาเซยีนตามแนวเขตลุ่มน ้าโขง CLMVT อกีทัง้ทุนทางปญัญายงัมคีวามสมัพนัธ์เชงิสาเหตุต่อทุนของ
องคก์รของธุรกจิสายการบนิร่วมอาเซยีนตามแนวเขตลุ่มน ้าโขง CLMVT 
 
ค าส าคญั: ทุนทางปญัญา, ทุนองคก์ร, การบรรลุผลส าเรจ็, สายการบนิในกลุ่ม CLMVT 
 
ABSTRACT 
 
 This research aimed 1) information of intellectual capital, organizational capital and 
achieving success of airline business in the CLMVT group 2) a causal model of factors 
affecting creating value added from products with existing resources excellently by using VAIC 
–Value Added Intelligent Coefficient. The researcher collected data from 415 aviation 
personnel samples at Great Mekong Sub-region Airport. The statistics used for analysis were 
frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, skewness, kurtosis and structural 
equation model analysis: SEM. The research found that the causal model of factors affecting 
creative value added from products with existing resources excellently by using VAIC –Value 
Added Intelligent developed fit the empirical evidences and it can forecast at a good level and 
acceptable at 49 percent which passed the criterion of 40%. Causal relationship at a 
significance level of 0.05 found that both intellectual capital and organizational capital have a 
causal relationship between creating value added from products with existing resources 
excellently by using VAIC –Value Added Intelligent of Single ASEAN Airline along the Mekong 
River Border (CLMVT). In addition, intellectual capital has a causal relationship between 
organizational capitals of single ASEAN airlines along the Mekong River (CLMVT). 
 
Keywords: Intellectual capital, Organizational capital, Accomplishment CLMVT Airline 
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บทน า 
 
 กลุ่มประเทศในแถบลุ่มน ้าโขงของอาเซยีนมศีกัยภาพการเติบโตทางเศรษฐกจิสูงและมกีาร
เจรญิเตบิโตพฒันาไปไดอ้ย่างรวดเรว็ อนัม ีประเทศกมัพูชา (Cambodia)  ลาว ( Laos)  สหภาพ
เมยีนม่าร ์(Myanmar)   และเวยีดนาม  (Vietnam)  ทัง้ 4 ประเทศ สาเหตุทีก่ลุ่มประเทศ  CLMV   มี
เศรษฐกิจที่เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว   เพราะเนื่องจากประเทศกัมพูชา   สปป.ลาว สหภาพ
เมยีนม่าร ์ และเวยีดนาม มสีถานะในหลายดา้นหลายมุมทีส่ามารถส่งผลทางดา้นเศรษฐกจิใหม้คีวาม
เป็นไปไดใ้นทศิทางเดยีวกนัทีพ่รอ้มพฒันาและเตบิโตเพิม่สงูขึน้ และในหลายดา้นหลายมุมทีส่ าคญัของ
ทัง้ 4 ประเทศทีม่คีวามเหมอืนคลา้ยกนั ตวัอย่างเช่น เรื่องความเหมอืนคลา้ยทางดา้นสภาพภูมศิาสตร์
และความเป็นอยู่โดยรวมของประชากรในภูมภิาค ความเหมอืนคลา้ยทางดา้นสงัคมและวฒันธรรม  ซึง่
เป็นจุดเด่นของแต่ละประเทศ ทัง้ 4 ประเทศ อกีทัง้ยงัมคีวามพรอ้มทางดา้นทรพัยากรภายในประเทศที่
ถอืไดว้่ายงัมคีวามอุดมสมบูรณ์สงูมากและมจี านวนปรมิาณมากพอทีจ่ะเป็นปจัจยัสนับสนุนการเตบิโต
ทางเศรษฐกจิไดอ้ย่างต่อเนื่องยาวนาน และทีส่ าคญัอย่างยิง่คอื  จ านวนประชากรของทัง้  4 ประเทศ มี
จ านวนมากน ามาซึง่ท าใหเ้กดิการบรโิภคสนิคา้ และบรกิาร  
 การพฒันายุทธศาสตรก์ารสรา้งเครอืข่ายเชื่อมโยงการคา้ในภูมภิาค (Connectivity) เป็นหนึ่ง
ในแนวทางเปิดประตูการค้า“ผ่านคน” ด้วยการสร้างสมัพนัธ์จากกลุ่มย่อย ผ่านโปรแกรมการเชิญ
ผูบ้รหิารระดบัสูงทัง้ภาครฐัและเอกชน รวมถงึนักธุรกจิชัน้น า จาก CLMVT  คอื กมัพูชา ลาว พม่า 
เวยีดนาม และไทย มาแลกเปลีย่นมุมมอง ร่วมกนัออกแบบกลยุทธใ์หม่ ๆ เพื่อผลกัสรา้งความสมัพนัธ์
ใกลช้ดิ ไปสูก่ารสรา้งเครอืขา่ยความสมัพนัธร์ะดบัใหญ่ขึน้ในระดบัประเทศและระดบัภูมภิาคในอนาคต
(กรุงเทพธุรกจิ, 2562) ภาคธุรกจิการเงนิในกลุ่มประเทศ CLMVT ยงัมชี่องทางอกีมากทีจ่ะน าเสนอการ
ใหบ้รกิารทางการเงนิในรปูแบบใหม่ ๆ ออกมาตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ผูใ้ชบ้รกิารทีน่ับวนัจะ
มคีวามต้องการการใช้บรกิารทางการเงนิที่มคีวามทนัสมยัและสะดวกสบายมากขึน้ โดยภาคธุรกิจ
การเงินของไทยควรน ารูปแบบความส าเร็จของธุรกิจสายการบินต้นทุนต ่ามาใช้เป็นแนวทาง  ซึ่งมี
นโยบายส าคญั 5 ปจัจยั ทีจ่ะช่วยเชื่อมโยงภาคการเงนิในกลุ่มประเทศ CLMVT ใหเ้ตบิโตไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ ไดแ้ก่  
 1. การส่งเสรมิใหม้กีารเปิดเสรขีองภาคการเงนิในประเทศใหม้คีวามหลากหลาย และต้องมี
การบูรณาการระหว่างกันในระดับภูมิภาคด้วย เพื่อลดแรงกดดันต่าง  ๆ ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองนกัธุรกจิใหส้ามารถเขา้ถงึบรกิารทางการเงนิระหว่างกนัในกลุ่มประเทศภาคไีด ้ 
 2. ไทยควรมกีารลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทางการเงนิ ซึง่ถอืเป็นเรื่องส าคญั โดยเฉพาะเรื่อง
เครดติบโูรทีจ่ะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ กบัระบบการเงนิ และ ATM Pool ช่วยเชื่อมโยงขอ้มูลระหว่างกนั 
นวตักรรม และเทคโนโลยทีีท่นัสมยั หลายประเทศสามารถร่วมมอืระหว่างกนัไดผ้่านระบบ e-Payment 
ทีจ่ะช่วยเชื่อมโยงกลุ่มประเทศอาเซยีน และ CLMVT  
 3. ยกระดบัมาตรฐานของกฎระเบยีบต่าง ๆ ซึง่จะช่วยใหเ้กดิการเชื่อมโยง อนัจะเป็นตวัช่วย
ส าคญัทีท่ าใหเ้กดิระบบทีเ่ป็นประโยชน์ในทศิทางเดยีว 
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 4. การพฒันาทรพัยากรมนุษย์ ต้องเพิม่ขดีความสามารถ และทกัษะต่าง ๆ เพื่อรองรบัการ
เตบิโตของภูมภิาค และนวตักรรมใหม่ 
 5. การยกระดบับรกิารดา้นการเงนิเฉพาะดา้น เช่น การออกพนัธบตัรระดมทุนในรูปของเงนิ
บาท เพื่อไปด าเนินโครงการสาธารณูปโภคใน สปป.ลาว เป็นต้น พร้อมทัง้สนับสนุนให้มีการตัง้
ส านกังานใหญ่ของบรษิทัขา้มชาต ิ(ไทยรฐัออนไลน์, 2559) 

ธุรกิจการบินในไทยนับว่าได้ทวีความส าคัญอย่างน่าจับตามอง สะท้อนได้จากปริมาณ
ผูโ้ดยสารทีเ่ดนิทางมายงัสนามบนิในสงักดัของบรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั(มหาชน) และกรมท่า
อากาศยานรวม 31 แห่งทัว่ประเทศในช่วงปี 2555-2558 ทีข่ยายตวัเฉลีย่รอ้ยละ 15.2 ต่อปี ซึง่สอดลอ้
กบัความเคลื่อนไหวของผูป้ระกอบการธุรกจิสายการบนิในไทยทีมุ่่งเพิม่ขนาดฝงูบนิ และขยายเสน้ทาง
การบนิ ซึง่การเตบิโตดงักล่าวเป็นไปในทศิทางที่สอดรบักนักบัการเติบโตของธุรกจิการบนิในภูมภิาค
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ที่มคีวามคกึคกัเป็นอย่างมาก ทัง้นี้ บรษิัทผู้ผลติเครื่องบนิรายใหญ่ได้มกีาร
พยากรณ์ว่าในอกี 20 ปีขา้งหน้า (ปี 2578) จะมผีูโ้ดยสารทีม่จีุดหมายปลายทางมายงัเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใตก้ว่า 2,360 ลา้นคน หรอืเตบิโตเฉลีย่รอ้ยละ 6.0 ต่อปี ซึง่สงูกว่าของการเดนิทางไปยงัจุดหมาย
ปลายทางทัว่โลกทีเ่ตบิโตเฉลีย่รอ้ยละ 4.8 ต่อปี ซึง่จะสง่ผลใหข้นาดตลาดธุรกจิการบนิในภูมภิาคเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใตเ้ตบิโตขึน้จากเดมิ (ศนูยว์จิยักสกิร, 2559)  

การเตบิโตในธุรกจิการบนิของไทยโดยส่วนใหญ่เป็นผลจากการขยายตวัของตลาดเสน้ทาง
บนิระหว่างประเทศมากกว่าเส้นทางบินในประเทศ ในเวทกีารประชุมท่องเที่ยวอาเซียน ASEAN 
TOURISM Forum 2019 : ATF 2019 ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูว่า อาเซยีนเป็นภูมภิาคส าคญั ทีม่แีนวโน้มการ
เติบโตของนักท่องเที่ยวต่างชาติเฉลี่ย มากกว่า 10% และอาเซียนสามารถสร้างรายได้จากการ
ท่องเทีย่วเขา้ประเทศคดิเป็นสดัสว่น 12.4% ต่อจดีพี ีและคาดว่าจะเพิม่ขึน้เป็น 15% ต่อจดีพีใีนปี 2568 
ส าหรบัในเวทีเอทเีอฟ 2562 ไทยได้เน้นเรื่องการส่งเสรมิการท่องเที่ยวอย่างมคีวามรบัผดิชอบ การ
สง่เสรมิ 55 เมอืงรอง การหารอืกบัลาว กมัพูชา และเวยีดนาม สรา้งกจิกรรม และระบบ Self-Drive ใน
กลุ่ม CLVT ซึง่ไทยไดน้ าเสนอว่า เรามนีโยบายเรื่อง Re-entry Visa ซึง่ถา้นกัท่องเทีย่วต่างชาตไิดว้ซี่า
เขา้ไทยกส็ามารถเขา้-ออกประเทศเพื่อนบ้านไดห้ลายครัง้ โดยไม่ต้องขอวซี่าใหม่ (BLT Bangkok, 
2019) 
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รปูท่ี 1: ปรมิาณนกัท่องเทีย่วต่างชาตทิางทางเขา้สู่ไทย และปรมิาณนกัท่องเทีย่วไทยเดนิทางไปต่างประเทศ 
ท่ีมา: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของกระทรวงการท่องเทีย่ว และกฬีา (MOTS) 

 
 จงึก่อใหเ้กดิค าถามว่า ไทยมคีวามพรอ้มเพยีงพอทีจ่ะรองรบัโอกาสจากการเตบิโตของธุรกจิ
การบนิในภูมภิาคมากน้อยเพยีงใด ส าหรบัในระยะขา้งหน้า คาดว่า แนวโน้มของธุรกจิการบนิในไทย
น่าจะยงัคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการขยายเสน้ทางการบินที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงไปยงัเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ดว้ยเหตุนี้ การทีป่ระเทศไทยจะเป็นศูนยก์ลางทางการบนิในภูมภิาคอาเซยีน ผูว้จิ ัย
ไดน้ าเอาหลกัแนวคดิของทฤษฎ ี4 M อนัประกอบไปดว้ย คน เงนิ วตัถุดบิ และ การจดัการ ทีม่กีาร
พฒันาจนเป็นแนวทฤษฎขีอง VAIC –Value Added Intelligent Coefficient ในปจัจุบนั คอืการใช้
เครื่องมอืเพื่อวดัประสทิธภิาพของการสรา้งมูลค่าของกจิการจากทรพัยากรทีม่อียู่ ใช้วดัมู ลค่าของทุน
ทางปญัญามาใชใ้นการวเิคราะห ์และคน้หาแนวทาง และความเป็นไปไดใ้นการเป็นไปไดข้องการจดัตัง้
สายการบนิร่วมอาเซยีน   
 Public (2016) ไดม้กีารน าการทฤษฎวี่าดว้ยโมเดลของ VAIC หรอื –Value Added Intelligent 
Coefficient มาใชใ้นการวจิยั อนัเป็นเครื่องมอืเพื่อวดัประสทิธภิาพของการสรา้งมูลค่าของกจิการจาก
ทรพัยากรทีม่อียู่ โดยใชว้ดัมูลค่าของทุนทางปญัญาแลว้ไดพ้ฒันาโมเดลดงักล่าวในปี 2012 โดยต่อมา
ไดท้ าการพฒันาวจิยัโมเดลในรูปแบบ VAIC TM มาใชเ้ป็นเครื่องมอืเพื่อวดัประสทิธภิาพของการสรา้ง
มูลค่าของกจิการจากทรพัยากรที่มอียู่ โดยยดึการวดัมูลค่าของทุนทางปญัญาแบบหลกัการค านวณ
คณิตศาสตร ์(Value Added Intelligent Capacity) 
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รปูท่ี 2: Overview of the VAIC? Model 

ท่ีมา: https://www.researchgate.net/figure/Overview-of-the-VAIC-model_fig1_269883375 

 

นิยามศพัท ์

 
 1. แนวเขตลุ่มน ้าโขง หมายถึง ความร่วมมอืเพื่อการพฒันาอาเซียน-ลุ่มน ้าโขง เป็นกรอบ
ความร่วมมอืระหว่างประเทศสมาชกิอาเซยีน 5 ประเทศ CLMVT ประกอบดว้ย กมัพูชา, ลาว, พม่า, 
เวยีดนาม และไทย 
 2. CLMV คอืประเทศ กมัพชูา ลาว พม่า เวยีดนาม เป็นประเทศในกลุ่ม ASEAN ทีม่แีนวโน้ม
เศรษฐกจิโตต่อเนื่องและยงัมแีร่ธาตุทรพัยากรอุดมสมบรูณ์ 
 3. CLMVT ซึง่ประกอบดว้ย กมัพูชา, ลาว, พม่า, เวยีดนาม และไทย เป็นภูมภิาคทีเ่ตม็ไป
ดว้ยโอกาสทางการคา้ และยงัมกีารพฒันาเศรษฐกจิอย่างต่อเนื่อง 
 4. บุคลากรการบนิ หมายถงึ ผูป้ฏบิตัิงาน ณ ท่าอากาศยาน ได้แก่ ผู้บรหิาร ผู้บงัคบับญัชา
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูใ้หบ้รกิารภาคพืน้ ผูใ้หบ้รกิารบนสายการบนิ กปัตนั นกับนิ ฯลฯ 
 5. VAIC (Value Added Intelligent Capital) หรอืทีเ่รยีกสัน้ ๆ ว่า VAIC หมายถงึ รูปแบบที่
ใชใ้นการวเิคราะหก์ารสรา้งมูลค่าเพิม่จากผลผลติจากทรพัยากรทีม่อียู่อย่างเป็นเลิศดว้ยวธิมีูลค่าเพิม่
ทุนอจัฉรยิะ  
 6. Human Capital หมายถงึ ทกัษะ ความรู ้และอื่น ๆ ทีบุ่คลากรทีถู่กจา้งงานน ามาใช ้
 7. Intellectual capital (IC) หมายถึง ทุนที่มอียู่ คอื ทุนด้านปญัญา โครงสร้าง และ 
ความสมัพนัธ ์รวมไปถงึ ความจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้ 
 8. Value added intellectual coefficient (VAIC) หมายถึง การใช้เครื่องมอืเพื่อวดั
ประสทิธภิาพของการสรา้งมลูค่าของกจิการจากทรพัยากรทีม่อียู่  
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 
การวจิยันี้มวีตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงันี้ 

 1. เพื่อส ารวจขอ้มูลทุนดา้นปญัญา ทุนดา้นองคก์ร และการบรรลุผลส าเรจ็ของสายการบนิใน
กลุ่ม CLMVT ของบุคลากรการบนิ ณ ท่าอากาศยาน 7 แห่ง แนวเขตลุ่มน ้าโขงติดตะเขบ็ประเทศ 
CLMVT 

 2. เพื่อส ารวจรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของปจัจยัที่ส่งผลต่อการสร้างมูลค่าเพิม่จาก
ผลผลติจากทรพัยากรที่มอียู่อย่างเป็นเลศิด้วยวธิมีูลค่าเพิม่ทุนอจัฉรยิะ (Value Added Intelligent 
Capital Model) ในมุมมองความคดิเหน็ของบุคลากรการบนิ ณ ท่าอากาศยาน 7 แห่งตามแนวเขตลุ่ม
น ้าโขงตดิตะเขบ็ประเทศ CLMVT  
 

สมมติฐานการวิจยั 

 
ผูว้จิยัไดต้ัง้ขอ้สมมตฐิานตามรปูแบบในการหาค่าปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์นัของตวัแปรเหตุทัง้ 

2 ตวัแปร ทีม่ผีลกระทบต่อการบรรลุผลส าเรจ็ของสายการบนิในกลุ่ม CLMVT ไดด้งันี้  
 1. ทุนทางปญัญา มคีวามสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุต่อการสรา้งมูลค่าเพิม่จากผลผลติจากทรพัยากร
ทีม่อียู่อย่างเป็นเลศิดว้ยวธิมีูลค่าเพิม่ทุนอจัฉรยิะของธุรกจิสายการบนิร่วมอาเซยีนตามแนวเขตลุ่มน ้า
โขง CLMVT  
 2. ทุนทางปญัญา มีความสมัพันธ์เชิงสาเหตุต่อทุนขององค์กรของธุรกิจสายการบินร่วม
อาเซยีนตามแนวเขตลุ่มน ้าโขง CLMVT  
 3. ทุนขององคก์ร มคีวามสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุต่อการสรา้งมลูค่าเพิม่จากผลผลติจากทรพัยากรที่
มอียู่อย่างเป็นเลศิดว้ยวธิมีลูค่าเพิม่ทุนอจัฉรยิะของธุรกจิสายการบนิร่วมอาเซยีนตามแนวเขตลุ่มน ้าโขง 
CLMVT 
 

ขอบเขตของการวิจยั 

 
การวจิยัครัง้นี้มกีารก าหนดขอบเขตเน้ือหาทีศ่กึษา, ประชากร และระยะเวลา ดงันี้ 

 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 การวจิยัครัง้นี้มขีอบเขตทางดา้นเนื้อหา คอื รปูแบบการสรา้งมลูค่าเพิม่ผลผลติจากทรพัยากร
ทีม่อียู่อย่างเป็นเลศิ ดว้ยมูลค่าเพิม่ทุนอจัฉรยิะ (Value Added Intelligent Capital Model)  (Pulic, 
2004) โดยมตีวัแปรทีศ่กึษาดงันี้ 
 ตวัแปรตน้ คอื ทุนดา้นปญัญา ประกอบไปดว้ย ทุนดา้นบุคลากร และทุนดา้นความสมัพนัธ ์
 ตวัแปรสง่ผ่าน (ตวัแปรคัน่กลาง) คอื ทุนขององคก์ร 
 ตวัแปรตาม คอื การบรรลุผลส าเรจ็ทางการ 
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 ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตวัอย่าง 
 การวจิยันี้ไดใ้ชป้ระชากร คอื บคุลากรการบนิ ณ ท่าอากาศยานไทย 7 แห่งตามแนวตะเขบ็ลุ่ม
น ้าโขง 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 มรีะยะเวลาการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ตัง้แต่เดอืนมนีาคม – เมษายน 2562 
 ขอบเขตด้านพืน้ท่ี 
 ท่าอากาศยานไทย 7 แห่งตามแนวตะเขบ็ลุ่มน ้าโขง ประกอบด้วย ท่าอากาศยานเชยีงราย 
ท่านอากาศยานน่าน ท่าอากาศยานเลย ท่าอากาศยานนานาชาตอิุดรธานี ท่าอากาศยานนครพนม ท่า
อากาศยานสกลนคร และท่าอากาศยานนานชาตอิุบลราชธานี 
 
 ปัญหาของการวิจยั 

การจดัตัง้สายการบินใหม่ด้วยความร่วมมอืของประเทศในกลุ่ม CLMVT ด้วยวธิกีารสร้าง
มลูค่าเพิม่จากผลติทรพัยากรทีม่อียู่อย่างเป็นเลศิดว้ยวธิมีลูค่าเพิม่ทุนอจัฉรยิะ (VAIC Model) ซึง่มกีาร
ใช้ และพัฒนามาแล้วในต่างประเทศหลาย ๆ ประเทศในอุตสาหกรรมด้านอื่น ๆ เมื่อน ามาใช้กับ
อุตสาหกรรมธุรกจิการบนิจะท าใหเ้กดิรูปแบบความเป็นไปไดใ้นการจดัตัง้สายการบนิร่วม CLMVT ได้
หรอืไม่ และจะมลีกัษณะเป็นอย่างไร 
 
 ค าถามของการวิจยั 
 ค าถามต่อบุคลากรการบนิในเรื่องของของทุนดา้นปญัญาโดยใช ้VAIC Model เป็นต้นแบบ
การศกึษาในธุรกจิอุตสาหกรรมการบนิในกลุ่ม CLMVT  
 1. มคีวามคดิเหน็อย่างไรต่อ ดา้นบุคคลากรในองคก์รดา้นอุตสาหกรรมภายในกลุ่มเดยีวกนั 
(ผูว้จิยัไดน้ า M ตวัแรกในดา้นทฤษฎ ี4 M แต่เป็นทุนดา้นบุคคลากรในทฤษฎขีอง VAIC) 
 2. มคีวามคดิเหน็อย่างไรต่อ ดา้นองคก์รของท่าน (ผูว้จิยัไดน้ า 2 M ในทฤษฎ ี4 M มาใชไ้ด้
แก่ดา้นการเงนิ และดา้นเทคโนโลย ีแต่เป็นดา้นความสมัพนัธข์ององคก์รในทฤษฎ ีVAIC) 
 3. มคีวามคดิเหน็อย่างไรต่อ ดา้นความสมัพนัธภ์ายในกลุ่ม (ผูว้จิยัไดน้ า M ในทฤษฎ ี4 M มา
ใชไ้ดแ้ก่ดา้นการบรหิารจดัการภายในองคก์ร แต่เป็นทุนขององคก์รในทฤษฎ ีVAIC) 
 4. ตวัแปรหรอืองคป์ระกอบของตวัแปรใดทีม่ีผลกระทบต่อ ทุนดา้นปญัญาของกลุ่ม CLMVT 
อนัเป็นความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุต่อ การจดัตัง้สายการบนิร่วมอาเซยีนในธุรกจิ (Value 
 
ประโยชนท่ี์ไดร้บัจากการวิจยั 

 
 1. ผลที่ได้จากการศกึษา มปีระโยชน์ต่อผูศ้กึษาเพื่อน าเสนอต่อผู้ร่วมทุนในการหาแนวทาง
เปิดสายการบนิร่วม CLMVT  
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 2. ผูป้ระกอบการธุรกจิในอุตสาหกรรมสายการบนิในกลุ่มประเทศ CLMVT น าผลทีไ่ดศ้กึษา
พจิารณาประกอบการตดัสนิใจในการร่วมมอืลงทุนเปิดสายการบนิร่วม CLMVT 
 3. นักศกึษา อาจารย์ นักวิจยั และผู้สนใจ ได้เขา้ถึงขอ้มูลผลการวจิยัเพื่อประโยชน์ในการ
น าไปใชศ้กึษาต่อยอดงานวจิยั หรอืน ารปูแบบ (Model) ไปใชส้รา้งรปูแบบใหม่ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ 

 

การทบทวนวรรณกรรม 
 
 ผู้ศึกษาน าหลกัแนวคิด ทฤษฎีมาประยุกต์ใช้อนัประกอบไปด้วย แนวคิด และทฤษฎีของ 
Pulic (2004) โดย VAIC –Value Added Intelligent Coefficient คอืการใช้เครื่องมอืเพื่อวดั
ประสทิธภิาพของการสรา้งมลูค่าของกจิการจากทรพัยากรทีม่อียู่ ใชว้ดัมลูค่าของทุนทางปญัญา และได้
พฒันามาสู ่การพฒันาวจิยัโมเดลในรูปแบบ VAIC TM - การใชเ้ครื่องมอืเพื่อวดัประสทิธภิาพของการ
สร้างมูลค่าของกิจการจากทรพัยากรที่มีอยู่ ใช้วดัมูลค่าของทุนทางปญัญา  แบบหลกัการค านวณ
คณิตศาสตร ์( Value Added Intelligent Capacity) โดย มูลค่าเพิม่ จะเท่ากบั ผลลพัธท์ีอ่อกมาหกักบั 
สิง่ที่น าเขา้ไป ( VA = OUT-IN) โดยมกีารท างานวจิยัในเรื่องดงักล่าวออกมาโดยใช้ โมเดล หรอื 
รปูแบบของเครื่องมอืเพื่อวดัประสทิธภิาพการสรา้งมลูค่าของกจิการจากทรพัยากรทีม่อียู่ VAIC (Asare, 
Alhassan, Asamoah, and Ntow-Gyamfi, 2017; Nadeem, Gan, and Nguyen, 2017; Nawaz, 
2017;Shawtari, Saiti, Mohamad, and Rashid, 2017) โดยตัง้แต่ปี 1999-2017 ยงัไม่มกีารน ารปูแบบ
โมเดลดงักล่าวมาใชว้ดัผลในธุรกจิการบนิเลย มแีต่ใชว้ดัผลจากก าไร (Kanchana and RajaMohan, 
2017; Shawtari et al., 2017) 
 Asare, Alhassan, Asamoah, and  Ntow-Gyamfi. (2017) “Intellectual capital and 
profitability in an emerging insurance market” พบว่าทุนทางดา้นปญัญา มผีลท าใหก้ารประวนัวนิาศ
ภยั มปีระสทิธภิาพสงูเมื่อเปรยีบเทยีบกบั บรษิทัประกนัชวีติ ผลของการวจิยัยงัพบว่าความสามารถใน
การท าก าไรของบรษิทัประกนัในกานา มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัทุนทางดา้นปญัญาของบรษิทัประกนั 
ในขณะที ่Nadeem, Gan, and Nguyen, (2017) “Does intellectual capital efficiency improve firm 
performance in BRICS economies? A dynamic panel estimation” พบว่าความสามารถแบบไดนา
มคิไม่สง่ผลโดยตรงทุนทรพัยากรมนุษย ์และทุนเชงิสมัพนัธต่์อการปฏบิตังิาน แต่ใหค้วามส าคญัทีก่าร
วจิยัเชงิทดลอง (R&D) และความสามารถทางการตลาด ซึง่จะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพของบรษิทัในเชงิ
ประจกัษ์ และก่อใหเ้กดิความสนใจต่อผูจ้ดัการ และผูป้ฏบิตังิาน และใน ปี 2014 โดย Esmaeil Balouei, 
Mehran Ghasemian. “The Relationship Between Intellectual Capital And Organization 
Intelligence  In Knowledge-Based Organizations” กลบัไดผ้ลลพัธใ์นดา้นการพฒันาประสทิธผิลต่อ
องคก์าร ท าใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมาย และมคีวามสามารถในการสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนั 
ในขณะที ่Abdul Ghafoor Awan and Kashif Saeed. (2015) ”Relationship between Intellectual 
Capital and Organizational Performance: A case Study of Public Sector Universities in 
Southern Punjab-Pakistan” กลับพบว่าทุนทางปญัญา และผลการด าเนินการขององค์กรมี
ความสมัพนัธ์กนัอย่างมนีัยส าคญัในระดบัมาก และมากที่สุดในทุนทางมนุษย์ รองลงมาคอื ผลการ
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ด าเนินงาน และทุนโครงสร้าง และยงัพบว่าทุนทางปญัญามีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน จากข้อมูล
ดงักล่าวนี้ผูว้จิยัจงึไดน้ ามาเป็นแนวทางในการท าวจิยัเรื่อง  “รปูแบบการสรา้งมูลค่าเพิม่ดา้นผลผลติต่อ
การบรรลุผลส าเรจ็ของสายการบนิในกลุ่ม CLMVT” 
 

กรอบแนวคิดของการวิจยั 

รปูท่ี 3: กรอบแนวคดิการวจิยั 
ท่ีมา: Pulic (2004), Asare,Alhassan,Asamoah, and Ntow-Gyamfi. (2017). Nadeem, Gan, and Nguyen, 2017, 

Nadeem, Gan, and Nguyen, 2017 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรส่งผ่าน 

H1 

ทุนด้านปัญญา 
(INTEELIGENT 
CAPITAL) 

H2 

H1 การบรรลุผล
ส าเร็จของสาย
การบินในกลุม่ 
CLMVT 
-ยอดขายสูงขึ้น 
-ก าไรเพิ่มขึ้น 
-ลดต้นทุน 
 

ทุนขององค์กร 
(Organizational 
Capital) 
-ด้านการลงทุนในระบบ 
-ด้านเอกลักษณ ์
-ด้านกระบวนการพัฒนา
ระบบ 
 

 

ทุนด้านบุคลากร 
(Human Capital) 
-ด้านทักษะ 
-ด้านเอกลักษณ ์
-ด้านการพัฒนา 
-ด้านการเป็นผู้น า 

ทุนด้าน
ความสัมพันธ์ 
(Relational 
Capital) 
-ความสัมพันธ์ภายใน 
-ด้านเอกลักษณ ์
-ความสัมพันธ์
ภายนอก 
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ระเบียบวิธีการวิจยั 
 
 ประชากร และกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ บุคลากรดา้นการบนิ ณ ท่าอากาศยานกลุ่มอนุภาคลุ่มน ้าโขง 
ซึง่ติดแนวตะเขบ็ประเทศบางประเทศในกลุ่ม CLMV  ซึง่จะประกอบด้วย 7 ท่าอากาศยาน คอื ท่า
อากาศยานเชยีงราย ท่านอากาศยานน่าน ท่าอากาศยานเลย ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี ท่า
อากาศยานนครพนม ท่าอากาศยานสกลนคร และท่าอากาศยานนานชาตอิุบลราชธานี 
  แผน/ขัน้ตอนการสุม่ตวัอย่าง 
  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอืบุคลากรการบนิของท่าอากาศยาน 7 แห่งกลุ่มอนุภาคลุ่มน ้า
โขงตดิแนวตะเขบ็ประเทศในกลุ่ม CLMV แนวทางการก าหนดกลุ่มตวัอย่างทีม่คีวามเหมาะสมกบัการ
วเิคราะหข์อ้มูลดว้ยโปรแกรม AMOS และใชเ้ทคนิคการวเิคราะหโ์มเดลสมการโครงสรา้ง (Structural 
Equation Model: SEM) ซึง่ Hair et al (1995) และ Comrey & Lee (1992) ใหแ้นวทางไวว้่า จ านวน
กลุ่มตวัอย่างที่สามารถเป็นตวัแทนทีเ่หมาะสมคอื 200-300  ตวัอย่าง และ Schumacker; & Lomax 
(1996) กล่าวถึงการค านวณกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ 10-20 เท่าของตัวแปรสงัเกตได้ ส าหรบังานศกึษา
คน้ควา้อสิระครัง้นี้มตีวัแปรสงัเกตได ้13 ตวัแปร เท่ากบั 13x25 = 325 ตวัแปร แต่เนื่องจากการศกึษา
ครัง้นี้ต้องการเกบ็จากบุคลากรการบนิในท่าอากาศยาน 7 แห่งซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
เน่ืองจากมทีัง้บุคลกรประจ าของท่าอากาศยาน บุคลากรของสายการบนิต่าง ๆ และรวมไปถงึบุคลากร 
Outsource เพื่อใหเ้กดิการกระจายตวัของขอ้มลู และเกดิความคลาดเคลื่อนน้อยทีสุ่ด ผูศ้กึษาจงึใชส้ตูร
ไม่ทราบจ านวนประชากรของ Cochran  (1977) เพื่อค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใชค้่าความ
เชื่อมัน่ที ่ 95 %  ความคาดเคลื่อนที ่5% สตูรค านวณ 
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 จ านวนกลุ่มตวัอย่างทีไ่ดค้อื 385 ตวัอย่าง และส ารองแบบสอบถามเพิม่ 30 ชุดเป็น 415 ชุด 
การเกบ็ขอ้มูลใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอญิ (Accidental Sampling) โดยเลอืกเฉพาะบุคลากรของ
ท่าอากาศยานในกลุ่มอนุภาคลุ่มน ้าโขงตดิแนวชายแดนกลุ่มประเทศ CLMV 7 แห่ง โดยการสุม่ตวัอย่าง
แต่ละสนามบนิด าเนินการเกบ็แบบสะดวก (Convenience) เป็น Non-probability ใชแ้บบสอบถามตาม
กลุ่มตวัอย่างที่ก าหนดจงึท าให้สามารถเกบ็ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างบุคลกรการบนิในสนามบนิ 7 แห่ง 
กลุ่มลุ่มน ้ าโขงติดแนวตะเข็บประเทศในกลุ่ม CLMVT ได้ครอบคลุม และครบถ้วน โดยแสดง
รายละเอยีดของการกระจายแบบสอบถามตามการแบ่งกลุ่มดงันี้ 
 
ตารางท่ี 1: จ านวนกลุ่มตวัอย่างบุคลากรการบนิ ณ ท่าอากาศยานไทย 7 แห่งแนวตะเขบ็ลุ่มน ้าโขง 

ข้อท่ี สถานท่ี n (คน) ส ารอง (คน) จ านวน (คน) 
1. ท่าอากาศนานาชาตแิมฟ้่าหลวง เชยีงราย 65 5 70 
2. ท่าอากาศยานน่าน 32 4 36 
3. ท่าอากาศยานเลย 54 4 58 
4. ท่าอากาศยานอุดรธานี 75 5 80 
5. ท่าอากาศยานนครพนม 50 4 54 
6. ท่าอากาศยานสกลนคร 49 4 53 
7. ท่าอากาศยานนานาชาตอุิบลราชธานี 60 4 64 
 รวม 385 30 415 

 
เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 โครงสรา้งแบบสอบถามในงานวจิยั แบ่งออกเป็น 4 ส่วน รวมทัง้สิน้ 50 ขอ้ค าถาม ผ่านการ
ตรวจสอบความตรงของขอ้ค าถามโดยผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน ขอ้ค าถามในแบบสอบถามทุกขอ้มคี่า
ดชันีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาในขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์ที่ตัง้ไว้อยู่ระหว่าง 0.60 -1.00 ผ่าน
เกณฑต์ัง้แต่ 0.50 ขึน้ไปโดยมเีกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี้ 
 ใหค้ะแนน +1  หมายถงึ แน่ใจว่าขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบัประเดน็ทีว่จิยั 
 ใหค้ะแนน   0  หมายถงึ ไม่แน่ใจว่าขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบัประเดน็ทีว่จิยั 
 ใหค้ะแนน  -1  หมายถงึ แน่ใจว่าขอ้ค าถามไม่สอดคลอ้งกบัประเดน็ทีว่จิยั 
 ปรบัแกไ้ขแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ (สุวมิล ตริกานันท์, 2550: 44-46) 
จากนัน้น าแบบสอบถามไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างทีม่คีวามคลา้ยคลงึ จ านวน 30 ซึง่มคี่าความเชื่อมัน่
ตัง้แต่ 0.70 ขึน้ไป (Cronbach, 2003: 204) จงึมคีวามเหมาะสม ทีจ่ะน าไปใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูจรงิ 
 การตรวจสอบเครื่องมอืวจิยั 
 1. ผูท้รงคุณวุฒ ิ3 ท่านประเมนิความเทีย่งตรงของขอ้ค าถามดว้ยเทคนิค พบว่าแบบสอบถาม
ทุกขอ้มคี่าดชันีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาในขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์ทีต่ัง้ไว้อยู่ระหว่าง 0.60 -
1.00 ผ่านเกณฑต์ัง้แต่ 0.50  
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 2. น าแบบสอบถามไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างทีม่คีวามคลา้ยคลงึ จ านวน 30 ซึง่มคี่าความ
เชื่อมัน่ตัง้แต่ 0.70 ขึน้ไป (Cronbach, 2003: 204) จงึมคีวามเหมาะสม ทีจ่ะน าไปใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล
จรงิ 
 

ผลการวิจยั 
  
 รูปแบบความสมัพันธ์เชิงสาเหตุของปจัจยัที่ส่งผลต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตจาก
ทรพัยากรทีม่อียู่อย่างเป็นเลศิดว้ยวธิมีลูค่าเพิม่ทุนอจัฉรยิะ 
 สญัลกัษณ์ของตวัแปรทีใ่ชใ้นการวเิคราะหโ์มเดล 

IC หมายถึง ทุนทางปัญญา 
HC หมายถึง ทุนบุคลากร 
HC1 หมายถงึ ดา้นลกัษณะทัว่ไปขององคก์ร 
HC2 หมายถงึ ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะทีโ่ดดเด่นในองคก์ร 
HC3 หมายถงึ ดา้นสมรถนะในการพฒันาองคก์ร 
HC4 หมายถงึ ดา้นความเป็นผูน้ าขององคก์ร 
RC หมายถึง ทุนความสมัพนัธข์ององคก์ร 
RC1 หมายถงึ ดา้นความสมัพนัธข์ององคก์ร 
RC2 หมายถงึ ดา้นความสมัพนัธท์ีเ่ป็นเอกลกัษณ์อนัโดดเด่นขององคก์ร 
RC3 หมายถงึ ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่าง องคก์รภายนอก และลกูคา้ 
OC หมายถึง ทุนขององคก์ร 
OC1 หมายถงึ ดา้นการลงทุนในระบบ 
OC2 หมายถงึ ดา้นฐานขอ้มลู ลขิสทิธิ ์ใบอนุญาต คู่มอืขององคก์รทีเ่ป็นเอกลกัษณ์อนั

โดดเด่น 
OC3 หมายถงึ ดา้นความสมัพนัธใ์นกระบวนการขององคก์ร 
VAIC หมายถึง การบรรลุผลส าเรจ็ของธรุกิจ (การสรา้งมูลค่าเพ่ิมจากผลผลิตจาก

ทรพัยากรท่ีมีอยู่อยา่งเป็นเลิศด้วยวิธีมูลค่าเพ่ิมทุนอจัฉริยะ) 
VAIC1 หมายถงึ ยอดขายสงูขึน้  
VAIC2 หมายถงึ ก าไรทีม่ากขึน้  
VAIC3 หมายถงึ การลดตน้ทุนไดเ้พิม่ขึน้ 
e หมายถงึ ตวัแปรรบกวน (error) ของแต่ละตวัแปร 

 
 การทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรทีใ่ชใ้นการวเิคราะห์การบรรลุผลส าเรจ็ขององค์กร
หรอืการสร้างมูลค่าเพิม่จากผลผลิตจากทรพัยากรที่มอียู่อย่างเป็นเลศิด้วยวธิีมูลค่าเพิม่ทุนอจัฉรยิะ 
(VAIC) ประกอบดว้ย ทุนบุคลากร (HC) ทุนความสมัพนัธข์ององคก์ร (RC)  ทุนขององคก์ร (OC) มี



                                 วารสารบรหิารธุรกจิเทคโนโลยมีหานคร 
 

ปีที ่16 ฉบบัที ่2 (กรกฎาคม – ธนัวาคม 2562) 

221 

ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอยู่ระหว่าง 0.306* ถึง 0.626* ที่นัยส าคญัทางสถติิ 0.05  จะเหน็ได้ว่า 
ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรทีจ่ะน าไปใช้ในการวเิคราะห์การบรรลุผลส าเรจ็ขององคก์รหรอืการสรา้ง
มูลค่าเพิม่จากผลผลติจากทรพัยากรที่มอียู่อย่างเป็นเลิศด้วยวิธมีูลค่าเพิ่มทุนอจัฉรยิะ (VAIC) มคี่า
ความสมัพนัธไ์ม่เกนิ 0.80 (ค่าสมับูรณ์) ท าใหไ้ม่เกดิสภาวะ Multicollinearity  จงึมคีวามเหมาะสม
ส าหรบัน าไปใชใ้นการวเิคราะหโ์มดลสมการโครงสรา้ง (Structural Equation Model Analysis: SEM) 
ดว้ย ซึง่สภาวะ Multicollinearity หรอืปรากฏการณ์ทีต่วัแปรมคีวามสมัพนัธก์นัทางบวกสูง อนัมผีลให้
ค่าสมัประสทิธิท์ีใ่ชใ้นการประมาณขาดความ แม่นตรง ซึง่จะเกดิขึน้ในสมัพนัธท์างบวกสงูเท่านัน้ ส่วน
ในกรณีทีค่วามสมัพนัธท์างลบสงู จะยิง่ท าใหค่้าสมัประสทิธิท์ีใ่ชใ้นการประมาณมคีวามแม่นตรงมากขึน้
ซึง่หากเกดิสภาวะดงักล่าว หนทางแกไ้ขจ าเป็นทีจ่ะตอ้งตดัตวัแปรอสิระตวัใด ตวัหนึ่งทีม่คีวามสมัพนัธ์
กนัสงูออกจากการวเิคราะห ์(สชุาต ิประสทิธิร์ฐัสนิธุ,์ 2551) ดงัตารางที ่2  
 
ตารางท่ี 2: การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 
ผลการวเิคราะหร์ูปแบบความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของปจัจยัทีส่่งผลต่อการสรา้งมูลค่าเพิม่จาก

ผลผลติจากทรพัยากรทีม่อียู่อย่างเป็นเลศิดว้ยวธิมีูลค่าเพิม่ทุนอจัฉรยิะดว้ยการวเิคราะหโ์มเดลสมการ
โครงสรา้ง (Structural Equation Model Analysis: SEM) จากกรอบแนวคดิในการวจิยัดว้ยโปรแกรม
ส าเรจ็รปู AMOS version 16.0 ไดด้งัรปูที ่4 
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ศรนิดาพชั อศัวณดนิทร,์ เมธา เกตุแกว้ และ เนตรศ์ริ ิเรอืงอรยิภกัดิ ์

222 

 
 

รปูท่ี 4: รปูแบบความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของปจัจยัทีส่่งผลต่อการสรา้งมลูค่าเพิม่จากผลผลติจากทรพัยากรทีม่ ี
อยู่อย่างเป็นเลศิดว้ยวธิมีลูค่าเพิม่ทุนอจัฉรยิะจากกรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
ผลการวเิคราะหร์ูปแบบความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของปจัจยัทีส่่งผลต่อการสรา้งมูลค่าเพิม่จาก

ผลผลติจากทรพัยากรทีม่อียู่อย่างเป็นเลศิดว้ยวธิมีูลค่าเพิม่ทุนอจัฉรยิะดว้ยการวเิคราะหโ์มเดลสมการ
โครงสรา้ง (Structural Equation Model Analysis: SEM) จากกรอบแนวคดิในการวจิยัดว้ยโปรแกรม
ส าเรจ็รปู AMOS version 16.0 ไดด้งัรปูที ่5  
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c2 = 93.941, df = 60, GFI = 0.968, RMR = 0.005, RMSEA = 0.037 
*P<0.05 
 

รปูท่ี 5: ผลการวเิคราะหร์ปูแบบความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของปจัจยัทีส่่งผลต่อการสรา้งมลูค่าเพิม่จากผลผลติจาก
ทรพัยากรทีม่อียูอ่ย่างเป็นเลศิดว้ยวธิมีลูค่าเพิม่ทุนอจัฉรยิะ จากกรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
 จากรูปที่ 5 พบว่ารูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของปจัจยัที่ส่งผลต่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
จากผลผลิตจากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเป็นเลิศด้วยวิธีมูลค่าเพิ่มทุนอัจฉริยะที่พัฒนาขึ้นมีความ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ เนื่องจากความกลมกลนืของโมเดลในภาพรวม (Overall Model Fit 
Measure) พบว่า สดัส่วนค่าสถติไิคสแควร/์ค่าชัน้แห่งความเป็นอสิระ (2/df)  มคี่าเท่ากบั 1.566 ซึง่
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คอืน้อยกว่า 3 เมื่อพจิารณาดชันีกลุ่มที่ก าหนดไว้ที่ระดบัมากกว่าหรอืเท่ากบั 
0.90 พบว่า ดชันีทุกตวัไดแ้ก่ GFI = 0.968, AGFI = 0.951, CFI = 0.983, TLI = 0.978 ผ่านเกณฑ ์
ดชันี PGFI = 0.756 ผ่านเกณฑ ์0.50 ขึน้ไป ส่วนดชันีทีก่ าหนดไวท้ีร่ะดบัน้อยกว่า 0.05 พบว่า ดชันี 
RMR = 0.005 และ RMSEA = 0.037 ผ่านเกณฑ์ทีก่ าหนดไวเ้ช่นเดยีวกนั จงึสรุปไดว้่า รูปแบบ
ความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการสรา้งมลูค่าเพิม่จากผลผลติจากทรพัยากร ทีม่อียู่อย่าง
เป็นเลศิดว้ยวธิมีลูค่าเพิม่ทุนอจัฉรยิะทีพ่ฒันาขึน้มคีวามกลมกลนืกบัขอ้มลูเชงิ  

 
สรุปไดว้่า รปูแบบความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการสรา้งมลูค่าเพิม่จากผลผลติ

จากทรพัยากรทีม่อียู่อย่างเป็นเลศิดว้ยวธิมีลูค่าเพิม่ทุนอจัฉรยิะในแต่ละองคป์ระกอบ ประกอบดว้ย ทุน
ทางปญัญา (IC) ทุนบุคลากร (HC) ทุนความสมัพนัธข์ององคก์ร (RC) ทุนขององคก์ร (OC) การสรา้ง
มูลค่าเพิม่จากผลผลติจากทรพัยากรที่มอียู่อย่างเป็นเลศิด้วยวธิมีูลค่าเพิม่ทุนอจัฉรยิะ (การบรรลุผล
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ส าเรจ็ของธุรกจิ) (VAIC) ต่างมคีวามเที่ยงตรง (Validity) ทัง้น้ีเน่ืองจากค่าน ้าหนักปจัจยั (Factor 
Loading) มคี่าตัง้แต่ 0.30 ขึน้ไป (ค่าสมับรูณ์) และมนียัส าคญัทางสถติ ิ(Kline, 1994) ดงัตารางที ่3 
 
ตารางท่ี 3: ผลการวเิคราะหค์วามเทีย่งตรงของรปูแบบความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของปจัจยัทีส่่งผลต่อการสรา้งมลูค่าเพิม่ 
               จากผลผลติจากทรพัยากรทีม่อียู่อย่างเป็นเลศิดว้ยวธิมีลูค่าเพิม่ทุนอจัฉรยิะ 

 ตวัแปร น ้าหนักปัจจยั (Factor Loading: λ)   

ตวัแปรแฝง สงัเกตได้ b S.E. Beta t R2 
IC HC 1.000  0.964  0.930 
 RC 0.707 0.050 0.950 14.079* 0.903 

HC HC1 1.000  0.819  0.670 
 HC2 0.667 0.056 0.586 11.876* 0.343 
 HC3 0.774 0.065 0.586 11.881* 0.343 
 HC4 0.847 0.077 0.547 11.005* 0.300 

RC RC1 1.000  0.742  0.551 
 RC2 1.015 0.078 0.689 13.079* 0.475 
 RC3 1.095 0.087 0.666 12.639* 0.443 

OC OC1 1.000  0.662  0.438 
 OC2 0.955 0.084 0.652 11.347* 0.424 
 OC3 1.305 0.099 0.797 13.248* 0.635 

VAIC VAIC1 1.000  0.639  0.409 

 VAIC2 1.182 0.104 0.731 11.353* 0.535 
 VAIC3 1.259 0.107 0.800 11.768* 0.640 

หมายเหตุ: ก าหนดค่าพารามเิตอร=์1ในต าแหน่ง HC, HC1, RC1, OC1, VAIC1 จงึไม่มคี่า S.E และ t*P<0.05 
 

สรุป ไดว้่า“ธุรกจิสายการบนิร่วมอาเซยีนตามแนวเขตลุ่มน ้าโขง CLMVT จะบรรลุ ผลส าเรจ็
ขององค์กรได้ด้วยดีจากการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตจากทรพัยากรที่มีอยู่อย่างเป็นเลิศด้วยวิธี
มูลค่าเพิม่ทุนอจัฉรยิะ ย่อมขึน้อยู่กบัการมทีุนทางปญัญา และทุนขององคก์รทีด่ ีอกีทัง้การ  มทีุนทาง
ปญัญายงัสง่ผลดต่ีอทุนขององคก์รดว้ย” ประสทิธภิาพในการพยากรณ์ พบว่า รปูแบบความสมัพนัธเ์ชงิ
สาเหตุของปจัจยัที่ส่งผลต่อการสร้างมูลค่าเพิม่จากผลผลติจากทรพัยากรที่มอียู่อย่างเป็นเลศิด้วยวธิี
มูลค่าเพิม่ ทุนอจัฉรยิะมคีวามเทีย่งตรง (Validity) (Joreskog and Sorbom, 1993) เนื่องจากมคี่า
สหสมัพนัธพ์หุคูณก าลงัสอง (R2) เท่ากบั 0.490 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 49.0 (0.490x100) ซึง่มคี่าตัง้แต่
รอ้ยละ 40 ขึน้ไป ย่อมถอืไดว้่ารูปแบบทีพ่ฒันาขึน้มคีวามสามารถในการพยากรณ์ไดด้แีละยอมรบัได ้
(Saris and Strenkhorst, 1984) ดงัตารางที ่4 
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ตารางท่ี 4: ผลการวเิคราะหอ์ทิธพิลเชงิสาเหตุภายในรปูแบบความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของ ปจัจยัทีส่่งผลต่อการสรา้ง 
               มลูค่าเพิม่จากผลผลติจากทรพัยากรทีม่อียูอ่ย่างเป็นเลศิดว้ยวธิมีลูค่าเพิม่ทุนอจัฉรยิะ 

  ตวัแปรเหตุ 
ตวัแปรผล อิทธิพล IC OC 

OC DE 0.930*  
 IE -  
 TE 0.930*  
 R2 0.864  

VAIC DE 0.400* 0.312* 
 IE 0.290* - 
 TE 0.690* 0.312* 

 R2 0.490 

DE หมายถงึ อทิธพิลทางตรง (Direct Effect) 
IE  หมายถงึ  อทิธพิลทางออ้ม (Indirect Effect) 
TE   หมายถงึ อทิธพิลรวม (Total Effect) 
 
การวจิยัครัง้นี้ไดต้ัง้สมมตฐิานการวจิยัดงันี้ 

H1: ทุนทางปญัญา มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตจาก
ทรพัยากรทีม่อียู่อย่างเป็นเลศิดว้ยวธิมีูลค่าเพิม่ทุนอจัฉรยิะของธุรกจิสายการบนิร่วมอาเซยีนตามแนว
เขตลุ่มน ้าโขง CLMVT 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0 .05 พบว่า ทุนทางปญัญามี
ความสมัพนัธท์างตรงและทางออ้มต่อการสรา้งมลูค่าเพิม่จากผลผลติจากทรพัยากรทีม่อียู่อย่างเป็นเลศิ
ดว้ยวธิมีูลค่าเพิม่ทุนอจัฉรยิะของธุรกจิสายการบนิร่วมอาเซยีนตามแนวเขตลุ่มน ้าโขง CLMVT โดย
ผ่านทุนขององคก์ร (P<0.05) โดยมคีวามสมัพนัธท์างบวก ใหค่้าสมัประสทิธิเ์สน้ทาง (Path Coefficient 
= 0.690*; TE = 0.690* (DE = 0.400* + IE = 0.290*)) นัน่คอื ธุรกจิสายการบนิร่วมอาเซยีนตามแนว
เขตลุ่มน ้าโขง CLMVT ที่มทีุนทางปญัญามาก แนวโน้มที่จะมกีารสร้างมูลค่าเพิม่จากผลผลติจาก
ทรพัยากรทีม่อียู่อย่างเป็นเลศิดว้ยวธิมีลูค่าเพิม่ทุนอจัฉรยิะมากดว้ย 
 สรุปได้ว่า ทุนทางปญัญา มคีวามสมัพนัธ์เชงิสาเหตุต่อการสร้างมูลค่าเพิม่จากผลผลติจาก
ทรพัยากรทีม่อียู่อย่างเป็นเลศิดว้ยวธิมีูลค่าเพิม่ทุนอจัฉรยิะของธุรกจิสายการบนิร่วมอาเซยีนตามแนว
เขตลุ่มน ้าโขง CLMVT จงึยอมรบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 H2: ทุนทางปญัญา มคีวามสมัพนัธ์เชงิสาเหตุต่อทุนขององค์กรของธุรกจิสายการบินร่วม
อาเซยีนตามแนวเขตลุ่มน ้าโขง CLMVT 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ทุนทางปญัญา มี
ความสมัพันธ์ทางตรงต่อทุนขององค์กรของธุรกิจสายการบินร่วมอาเซียนตามแนวเขตลุ่มน ้าโขง 
CLMVT (P<0.05) โดยมคีวามสมัพนัธท์างบวก ใหค่้าสมัประสทิธิเ์สน้ทาง (Path Coefficient = 0.930*; 
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DE = 0.930*) นัน่คอื ธุรกจิสายการบนิร่วมอาเซยีนตามแนวเขตลุ่มน ้าโขง CLMVT ทีม่ทีุนทางปญัญา
มาก แนวโน้มทีจ่ะมทีุนขององคก์รมากดว้ย 
 สรุปได้ว่า ทุนทางปญัญา มคีวามสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุต่อทุนขององค์กรของธุรกจิสายการบนิ
ร่วมอาเซยีนตามแนวเขตลุ่มน ้าโขง CLMVT  จงึยอมรบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 H3: ทุนขององค์กร มีความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตจาก
ทรพัยากรทีม่อียู่อย่างเป็นเลศิดว้ยวธิมีูลค่าเพิม่ทุนอจัฉรยิะของธุรกจิสายการบนิร่วมอาเซยีนตามแนว
เขตลุ่มน ้าโขง CLMVT 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ทุนขององค์กร มี
ความสมัพนัธ์ทางตรงต่อการสร้างมูลค่าเพิม่จากผลผลติจากทรพัยากรที่มีอยู่อย่างเป็นเลิศด้วยวิธี
มลูค่าเพิม่ทุนอจัฉรยิะของธุรกจิสายการบนิร่วมอาเซยีนตามแนวเขตลุ่มน ้าโขง CLMVT (P<0.05) โดย
มคีวามสมัพนัธท์างบวก ใหค้่าสมัประสทิธิเ์สน้ทาง (Path Coefficient = 0.312*; DE = 0.312*) นัน่คอื 
ธุรกจิสายการบนิร่วมอาเซยีนตามแนวเขตลุ่มน ้าโขง CLMVT ทีม่ทีุนขององคก์รมาก แนวโน้มทีจ่ะมกีาร
สรา้งมลูค่าเพิม่จากผลผลติจากทรพัยากรทีม่อียู่อย่างเป็นเลศิดว้ยวธิมีลูค่าเพิม่ทุนอจัฉรยิะมากดว้ย 
 สรุปได้ว่า ทุนขององค์กร มคีวามสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุต่อการสร้างมูลค่าเพิม่จากผลผลติจาก
ทรพัยากรทีม่อียู่อย่างเป็นเลศิดว้ยวธิมีูลค่าเพิม่ทุนอจัฉรยิะของธุรกจิสายการบนิร่วมอาเซยีนตามแนว
เขตลุ่มน ้าโขง CLMVT จงึยอมรบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 
ตารางท่ี 5: สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานในการวจิยั 

สมมติฐานในการวิจยั 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

อิทธิพล ยอมรบั/ปฏิเสธ 
H1: ทุนทางปญัญา มคีวามสมัพนัธ์เชงิสาเหตุต่อการสรา้งมลูค่าเพิม่
จากผลผลติจากทรพัยากรที่มอียู่อย่างเป็นเลศิดว้ยวธิมีูลค่าเพิม่ทุน
อจัฉรยิะของธุรกจิสายการบนิร่วมอาเซียนตามแนวเขตลุ่มน ้าโขง 
CLMVT 

DE = 0.400* 
IE = 0.290* 

ยอมรบั 

H2: ทุนทางปญัญา มคีวามสมัพนัธ์เชงิสาเหตุต่อทุนขององค์กรของ
ธุรกจิสายการบนิร่วมอาเซยีนตามแนวเขตลุ่มน ้าโขง CLMVT 

DE = 0.930* ยอมรบั 

H3: ทุนขององคก์ร มคีวามสมัพนัธ์เชงิสาเหตุต่อการสรา้งมลูค่าเพิม่
จากผลผลติจากทรพัยากรที่มอียู่อย่างเป็นเลศิดว้ยวธิมีูลค่าเพิม่ทุน
อจัฉรยิะของธุรกจิสายการบนิร่วมอาเซียนตามแนวเขตลุ่มน ้าโขง 
CLMVT 

DE = 0.312* ยอมรบั 

*P<0.05 
รูปแบบความสมัพันธ์เชิงสาเหตุของปจัจยัที่ส่งผลต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตจาก

ทรพัยากรทีม่อียู่อย่างเป็นเลศิดว้ยวธิมีูลค่าเพิม่ทุนอจัฉรยิะของธุรกจิสายการบนิร่วมอาเซยีนตามแนว
เขตลุ่มน ้าโขง CLMVT ที่พฒันาขึ้นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural 
Equation Model Analysis: SEM) มคีวามกลมกลนืกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ เน่ืองจากสดัส่วนค่าสถติไิคส
แควร/์ค่าชัน้แห่งความเป็นอิสระ (2/df) มคี่าเท่ากบั 1.566 ซึง่ผ่านเกณฑท์ี่ก าหนดไวค้อืน้อยกว่า 3 
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  H2 = 0.312*
 

ดชันีทุกตวัไดแ้ก่ GFI, AGFI, CFI, TLI ผ่านเกณฑม์ากกว่าหรอืเท่ากบั 0.90 และดชันี PGFI ผ่าน
เกณฑ ์0.50 ขึน้ไป สว่นดชันีทีก่ าหนดไวท้ีร่ะดบัน้อยกว่า 0.05 พบว่า ดชันี RMR, RMSEA ผ่านเกณฑ์
ทีก่ าหนดไวเ้ช่นเดยีวกนั อกีทัง้ในแต่ละองคป์ระกอบของรูปแบบมคีวามเทีย่งตรง (Validity) เนื่องจาก
ค่าน ้าหนักปจัจยั (Factor Loading) อยู่ระหว่าง 0.547 ถึง 0.964 ซึ่งมีค่าตัง้แต่ 0.30 ขึ้นไป (ค่า
สมับูรณ์) และมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(Kline, 1994) ตลอดจนรูปแบบทีพ่ฒันาขึน้มคีวามสามารถในการ
พยากรณ์ไดร้ะดบัดแีละเป็นทีย่อมรบัดว้ย ทัง้นี้เนื่องจากมคี่าสหสมัพนัธพ์หุคูณก าลงัสอง (R2) เท่ากบั 
0.490 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 49.0 (0.490x100) ซึง่มคี่าตัง้แต่รอ้ยละ 40 ขึน้ไป (Saris and Strenkhorst, 
1984) โดยสามารถน าเสนอรปูแบบทีพ่ฒันาขึน้อย่างเหมาะสมได ้ ดงัรปูที ่6 

 
            ตัวแปรอิสระ            ตัวแปรส่งผ่าน              ตัวแปรตาม 
   (Independent Variables)                (Mediator Variables)                (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


2 = 93.941, df = 60, GFI = 0.968, RMR = 0.005, RMSEA = 0.037 

*P<0.05 
 
รปูท่ี 6: รปูแบบความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของปจัจยัทีส่่งผลต่อการสรา้งมลูค่าเพิม่จากผลผลติจากทรพัยากรทีม่อียู่อย่าง 
เป็นเลศิดว้ยวธิมีลูค่าเพิม่ทุนอจัฉรยิะของธุรกจิสายการบนิร่วมอาเซยีนตามแนวเขตลุ่มน ้าโขง CLMVT ทีพ่ฒันาขึน้ 

อย่างเหมาะสม 
 
 

  H2 = 0.930*
 

ทุนทางปัญญา 
ทุนบคุคลากร (λ=0.964) 
- ดา้นลกัษณะทัว่ไปขององคก์ร 
  (λ=0.819) 
- ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะที ่
  โดดเด่น (λ=0.586) 
- ดา้นสมรถนะในการพฒันาองคก์ร  
  (λ=0.586) 
- ดา้นความเป็นผูน้ าองคก์ร (λ=0.547) 
ทุนความสมัพนัธ์ (λ=0.950) 
- ดา้นความสมัพนัธข์ององคก์ร 
  (λ=0.742) 
- ดา้นความสมัพนัธท์ีเ่ป็นเอกลกัษณ์      
  อนัโดดเด่นขององคก์ร (λ=0.689) 
- ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่าง องคก์ร    
  ภายนอก และลกูคา้ (λ=0.666) 
 

ทุนขององคก์ร 
- ดา้นการลงทุนในระบบ 
  (λ=0.662) 
- ดา้นฐานขอ้มลู ลขิสทิธิ ์ 
  ใบอนุญาต คู่มอืขององคก์รทีเ่ป็น 
  เอกลกัษณ์อนัโดดเด่น (λ=0.652) 
- ดา้นความสมัพนัธใ์นกระบวนการ 
  ขององคก์ร (λ=0.797) 
 

 

การบรรลผุลส าเรจ็ของ                 

สายการบินในกลุ่ม 
CLMVT (การสรา้งมลูค่าเพิม่
จากผลผลติจากทรพัยากรที่
มอียู่อย่างเป็นเลศิดว้ยวธิี
มลูค่าเพิม่ทุนอจัฉรยิะ) 

- ยอดขายสงูขึน้ (λ=
0.639) 
- ก าไรทีม่ากขึน้ (λ=0.731) 
- การลดตน้ทุนไดเ้พิม่ขึน้ 
  (λ=0.800) 

 

  H1 = 0.400* 
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อภิปราย และสรปุผลการวิจยั 

 
 ผลการพฒันารูปแบบความสมัพนัธ์เชงิสาเหตุของปจัจยัที่ส่งผลต่อการสร้างมูลค่าเพิม่จาก
ผลผลิตจากทรพัยากรที่มีอยู่อย่างเป็นเลิศด้วยวิธีมูลค่าเพิ่มทุนอจัฉริยะของธุรกิจสายการบินร่ว ม
อาเซยีนตามแนวเขตลุ่มน ้าโขง CLMVT โดยน าเสนอรูปแบบทีพ่ฒันาขึน้อย่างเหมาะสม มรีายละเอยีด
ดงันี้ โดยน าเสนอรปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ยงัคงเป็นเช่นเดมิในรปูกรอบแนวคดิการวจิยั แสดงในรปูที ่7 
 

ตวัแปรอสิระ                          ตวัแปรสง่ผา่น                                
ตวัแปรตาม      (Independent Variables)               (Mediator Variables)                     
(Dependent Variables) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปูท่ี 7: รปูแบบความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของปจัจยัทีส่่งผลต่อการสรา้งมลูค่าเพิม่จากผลผลติจากทรพัยากรทีม่อียู่อย่าง

เป็นเลศิดว้ยวธิมีลูค่าเพิม่ทุนอจัฉรยิะทีพ่ฒันาขึน้อย่างเหมาะสม 
 
 การศกึษาเรื่อง ความเป็นไปไดข้องการจดัตัง้สายการบนิร่วมอาเซยีนตามแนวเขตกลุ่มน ้าโขง 
CLMVT ในมุมมองของบุคลกรดา้นการบนิของประเทศไทย ผูว้จิยัไดน้ าประเดน็ส าคญั ๆ มาใชใ้นการ
อภปิรายผลดงันี้ 
 1. จากการส ารวจความคดิเหน็ของผูป้ระกอบการในธุรกจิสายการบนิในกลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น ้า
โขงตดิแนวชายแดนกลุ่มประเทศ CLMV ทีม่ต่ีอทุนทางปญัญาโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเฉพาะ

ทุนทางปัญญา 

ทุนบคุคลากร  
- ดา้นลกัษณะทัว่ไปขององคก์ร 
- ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะที ่
  โดดเด่น  
- ดา้นสมรถนะในการพฒันาองคก์ร  
- ดา้นความเป็นผูน้ าองคก์ร  
ทุนความสมัพนัธ์  
- ดา้นความสมัพนัธข์ององคก์ร 
- ดา้นความสมัพนัธท์ีเ่ป็นเอกลกัษณ์ 
  อนัโดดเด่นขององคก์ร  
- ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์ร 
  ภายนอก และลกูคา้  

ทุนขององคก์ร 

- ดา้นการลงทุนในระบบ 
- ดา้นฐานขอ้มลู ลขิสทิธิ ์ 
  ใบอนุญาต คู่มอืขององคก์รทีเ่ป็น 
  เอกลกัษณ์อนัโดดเด่น  
- ดา้นความสมัพนัธใ์นกระบวนการ 
  ขององคก์ร  
 

การบรรลผุลส าเรจ็ของ                 

สายการบินในกลุ่ม CLMVT 
(การสรา้งมลูค่าเพิม่จากผลผลติ
จากทรพัยากรทีม่อียู่อย่างเป็น
เลศิดว้ยวธิมีลูค่าเพิม่ทุน
อจัฉรยิะ) 
- ยอดขายสงูขึน้ 
- ก าไรทีม่ากขึน้  
- การลดตน้ทุนไดเ้พิม่ขึน้ 

  H1 

H2
 

H3
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ด้านความสมัพนัธ์ที่เป็นเอกลกัษณ์อนัโดดเด่นขององค์กรที่ธุรกจิให้ความส าคญัมากที่สุด รองลงมา
ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะทัว่ไปขององคก์ร ดา้นสมรรถนะในการพฒันาองคก์ร และดา้นความสมัพนัธร์ะหว่าง 
องคก์รภายนอก และลกูคา้ เพราะความต้องการของการจดัตัง้สายการบนิร่วมอาเซยีนตามแนวเขตลุ่ม
น ้าโขง CLMVT มคีวามจ าเป็นต้องมกีารส่งเสรมิใหม้กีารเปิดเสรขีองภาคการเงนิในประเทศใหม้คีวาม
หลากหลาย และตอ้งมกีารบรูณาการระหว่างกนัในระดบัภูมภิาค การมกีารลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทาง
การเงนิ และยกระดบัมาตรฐานของกฎระเบยีบต่าง ๆ ซึง่จะช่วยใหเ้กดิการเชื่อมโยง อนัจะเป็นตวัช่วย
ส าคญัทีท่ าใหเ้กดิระบบทีเ่ป็นประโยชน์ในทศิทางเดยีว รวมทัง้การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ต้องเพิม่ขดี
ความสามารถ และทกัษะต่างๆ เพื่อรองรบัการเติบโตของภูมิภาค และนวตักรรมใหม่ จนสามารถ
ยกระดบับรกิารดา้นการเงนิเฉพาะดา้นได ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Ling (2013) เชื่อว่า ทุนดา้น
ทรพัยากรมนุษย์ก่อให้เกิดความส าเรจ็ด้านองค์กร และมีความจ าเป็นที่จะท าให้เกิดการตลาดแบบ
สมยัใหม่ การลงทุนในดา้นทรพัยากรมนุษยข์ององคก์รจะน ามาซึง่ผลก าไรของธุรกจิ 
 2. จากการส ารวจขอ้มูลทุนขององคก์ร ของธุรกจิสายการบนิในกลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น ้าโขงตดิ
แนวชายแดนกลุ่มประเทศ CLMV พบว่า ธุรกจิได้ให้ความส าคญัทางด้านขอ้มูลทุนขององคก์รอยู่ใน
ระดบัมาก เพราะว่าธุรกจิได้ให้ความส าคญัต่อฐานขอ้มูล ลขิสทิธิ ์ใบอนุญาต คู่มอืขององค์กรที่เป็น
เอกลกัษณ์อนัโดดเด่น รองลงมาคอืดา้นความสมัพนัธ์ในกระบวนการขององคก์ร เพราะการเชื่อมโยง
ขอ้มูลระหว่างกนั นวตักรรม และเทคโนโลยีที่ทนัสมยั ให้มีการพฒันาได้ง่ายขึ้น ซึ่งหลายประเทศ
สามารถร่วมมือระหว่างกนัได้ผ่านระบบ e-Payment ที่จะช่วยเชื่อมโยงกลุ่มประเทศอาเซยีน และ 
CLMVT โดยประโยชน์ทีเ่กดิขึน้คอื จะช่วยลดค่าใชจ้่าย และช่วยอ านวยความสะดวกใหผู้ป้ระกอบการ 
SMEs ในธุรกจิ E-Commerce อนัสอดคล้องกบังานวจิยัของ ทุนดา้นองคท์ าใหเ้กดิการปรบัปรุงและ
พฒันาจนน าไปสู่ องคก์รทีม่คีวามสามารถดา้นใหม่ๆ ทดแทนสิง่เก่า (Judge, 2011; Klarner et al., 
2008; Soparnot, 2011 และ Judge and Douglas  ในปี 2009 พบว่า ดา้นทุนขององคก์รยงัมี
ความสมัพนัธเ์ชงิประจกัษ์อย่างมนียัส าคญัทีเ่ป็นบวกกบัการพฒันาองคก์ร 
 3. จากการศึกษาการบรรลุผลส าเร็จของธุรกิจหรือการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตจาก
ทรพัยากรที่มอียู่อย่างเป็นเลิศด้วยวธิมีูลค่าเพิ่มทุนอจัฉริยะของธุรกจิสายการบนิในกลุ่มอนุภาคลุ่ม
แม่น ้าโขงติดแนวชายแดนกลุ่มประเทศ CLMV พบว่าการบรรลุผลส าเรจ็ของธุรกจิในระดบัมากทีสุ่ด
เกี่ยวกบัธุรกิจของท่านมีแนวโน้มที่จะลดต้นทุนได้เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 
รองลงมาได้แก่ ธุรกิจมีแนวโน้มของเพิ่มเที่ยวบินให้บริการที่มากขึ้นเพื่อยอดขายสูงขึ้นโดยเฉลี่ย             
ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา เพราะธุรกิจมีความจ าเป็นต้องใช้แนวคิด ของ Quality function 
deployment (QFD) ซึง่เป็นเทคนิคทีใ่ชใ้นการแปลงความต้องการของลูกคา้ไปสู่ความต้องการในการ
พฒันาและยงัเป็นสิง่ทีส่นบัสนุนการตดิต่อสือ่สารระหว่าง 3 สว่นงาน อนัไดแ้ก่ วศิวกรรม การผลติ และ
การตลาด QFD จะเน้นส าหรบัการใชอ้ธบิายและระบุถงึโอกาสในการพฒันาผลติภณัฑ ์หรอืการสรา้ง
ความแตกต่างใหก้บัผลติภณัฑม์ากกว่าที่จะใชใ้นการแก้ปญัหา ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Walker 
and Ruekert ในปี 1987 ได้อธบิายว่า การบรรลุผลส าเรจ็ขององคก์ร และธุรกจิมกัจะไปในทศิทาง
เดยีวกนั กล่าวคอืมุ่งเน้นในดา้นของการมปีระสทิธภิาพ , ประสทิธผิล และการปรบัปรุงกระบวนการ 
ใหม่ ๆ โดยในส่วนของประสทิธภิาพจะใช้กระบวนการของกลยุทธใ์นเชงิปฏบิตัิการเพื่อให้บรรลุตาม



             รปูแบบการสรา้งมลูค่าเพิม่ดา้นผลผลติต่อการบรรลุผลส าเรจ็ของสายการบนิในกลุ่ม CLMVT 
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เป้าหมายทีต่ัง้ในการแขง่ขนักบัคู่แขง่ทางการตลาด และสิง่ทีไ่ดร้บัคอื การเพิม่สงูขึน้ของยอดขาย และ
สว่นแบ่งทางการตลาดทีท่ าใหก้ าไรเตบิโตขึน้ 
 4. จากการวเิคราะห์หาความสมัพนัธ์เชงิสาเหตุระหว่าง ทุนทางปญัญาที่มต่ีอการบรรลุผล
ส าเรจ็ของธุรกจิ, ทุนทางปญัญาทีม่ต่ีอทุนขององคก์ร และทุนขององคก์รทีม่ต่ีอการบรรลุผลส าเรจ็ของ
ธุรกิจหรือการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตจากทรพัยากรที่มีอยู่อย่างเป็นเลิศด้วยวิธีมูลค่าเพิ่มทุน
อจัฉรยิะของธุรกจิสายการบนิในกลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น ้าโขงตดิแนวชายแดนกลุ่มประเทศ CLMV พบว่ามี
ความมคีวามสมัพนัธท์างบวก ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของรูปแบบของเครื่องมอืเพื่อวดัประสทิธภิาพ
ของการสรา้งมูลค่าของกจิการจากทรพัยากรทีม่อียู่ของ VAIC (Asare, Alhassan, Asamoah, and 
Ntow-Gyamfi, 2017; Nadeem, Gan, and Nguyen, 2017; Nawaz, 2017; Shawtari, Saiti, 
Mohamad, and Rashid, 2017)  
 

ขอ้เสนอแนะ 

 
 การศกึษาครัง้นี้ไดน้ าเสนอขอ้เสนอแนะเป็น 2 สว่นดงันี้ 
 1. ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั 
 ผูว้จิยัไดใ้หข้อ้เสนอแนะทีเ่ป็นแนวทางในการสรา้งมูลค่าเพิม่จากผลผลติจากทรพัยากรทีม่อียู่
อย่างเป็นเลิศด้วยวิธีมูลค่าเพิ่มทุนอจัฉริยะในธุรกิจสายการบินร่วมอาเซียนตามแนวเขตลุ่มน ้าโขง 
CLMVT ดงันี้  
 ผลการศกึษาพบว่า ทุนทางปญัญาในทุกด้านทัง้ ข้อมูลทุนบุคลากร ทุนความสมัพนัธ์ของ
องคก์ร ต่างมคีวามสมัพนัธท์ัง้ทางตรง และทางออ้มต่อการบรรลุผลส าเรจ็ของธุรกจิ โดยทุนขององคก์ร
จะมคีวามสมัพนัธท์ัง้ทางตรงต่อการบรรลุผลส าเรจ็ของธุรกจิ ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 (p-value 
<0.05) โดยมคีวามสมัพนัธท์างบวกใหค่้าสมัประสทิธิเ์สน้ทาง (TE = 0.690*; DE = 0.400* + IE = 
0.290*) 2) ทุนทางปญัญา มคีวามสมัพนัธท์างตรงต่อทุนขององคก์รของธุรกจิสายการบนิร่วมอาเซยีน
ตามแนวเขตลุ่มน ้าโขง CLMVT (P<0.05) (DE = 0.930*) และ 3) ทุนขององคก์ร มคีวามสมัพนัธ์
ทางตรงต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตจากทรพัยากรที่มีอยู่อย่างเป็นเลิศด้วยวิธีมูลค่าเพิ่มทุน
อจัฉรยิะของธุรกจิสายการบนิร่วมอาเซยีนตามแนวเขตลุ่มน ้าโขง CLMVT (P<0.05) (DE = 0.312*) 
นัน่คอื ถา้ธุรกจิมกีารสรา้งมลูค่าเพิม่จากผลผลติจากทรพัยากรทีม่อียู่อย่างเป็นเลศิดว้ยวธิมีูลค่าเพิม่ทุน
อจัฉรยิะของธุรกจิในทางทีด่ขี ึน้จะสง่ผลใหธ้รุกจิสายการบนิร่วมอาเซยีนตามแนวเขตลุ่มน ้าโขง CLMVT 
บรรลุผลส าเรจ็ทางธุรกจิขึน้ดว้ย รวมทัง้กรอบแนวคดิการสรา้งมูลค่าเพิม่จากผลผลติจากทรพัยากรทีม่ี
อยู่อย่างเป็นเลิศด้วยวิธมีูลค่าเพิ่มทุนอจัฉรยิะของธุรกจิ  มคีวามสมัพนัธ์เชงิสาเหตุต่อการบรรลุผล
ส าเรจ็ทางธุรกจิ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากใหค้่าสหสมัพนัธ์พหุคูณก าลงัสอง (R2) เท่ากบั 49% ซึ่งมคี่า
ตัง้แต่ร้อยละ 40 ขึน้ไป ดงันัน้แนวทางในการปรบัตวัเพื่อการแข่งขนักบัตลาดโลกของไทยกค็อื การ
สร้างมูลค่าเพิม่จากผลผลติจากทรพัยากรที่มอียู่อย่างเป็นเลศิดว้ยวธิ ีมูลค่าเพิม่ทุนอจัฉรยิะ  (Value 
Added Intelligent Capital)  จงึเป็นการน าปจัจยัดา้นทุนทางปญัญา ทุนขององคก์ร และการบรรลุผล



                                 วารสารบรหิารธุรกจิเทคโนโลยมีหานคร 
 

ปีที ่16 ฉบบัที ่2 (กรกฎาคม – ธนัวาคม 2562) 

231 

ส าเรจ็ทีม่กีารผสมผสานกนัเพื่อก่อใหเ้กดิการสรา้งรูปแบบทีจ่ะเป็นเทคนิคเพื่อคน้หาความเป็นไปไดใ้น
การสรา้งโอกาสทางการตลาดแลว้เพิม่ผลก าไร และยอดขายใหแ้ก่สายการบนิในกลุ่ม CLMVT โดยตรง 
 2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป   
 ควรศกึษาต่อยอดดา้นแนวคดิของ Narver and Slater ในปี 1990 ทีไ่ดท้ าการพฒันารูปแบบ
โมเดลขึน้มาจากงานวจิยัของ Kohli and Jaworski ไดเ้รยีกการปรบัทศิทางดา้นการตลาดทีป่ระกอบไป
ด้วยความสามารถในการเรยีนรู้ ( intelligent generation) ไหวพริบในการส่งต่อ และการเรียนรู ้
(intelligent dissemination) และการตอบสนองต่อแนวคดิ และการเรยีนรู ้(responsiveness) โดยมี
จุดประสงค์ทีมุ่่งเน้นในการวเิคราะห์ความสามารถทางด้านนวตักรรมการจดัการขององค์กรเป็นหลกั 
โดยอา้งว่าจะน าไปสู่การตอบสนองต่อลูกค้า และความได้เปรยีบด้านการแข่งขนัทางการตลาดที่มต่ีอ
คู่แข่ง และแนวคดิ/ทฤษฎดีงักล่าว ผูว้จิยัจ านวนหนึ่งกไ็ดม้กีารน าเอา การปรบัทศิทางดา้นการเรยีนรู ้
(learning orientation) เขา้มาเป็นส่วนผสมเพื่อสรา้งผลการวจิยั และหาขอ้สรุปทางดา้นการบรรลุผล
ส าเรจ็ทางดา้นธุรกจิ/องคก์รอกีดว้ย อย่างไรกต็ามผูว้จิยัจงึหวงัว่างานวจิยัในเรื่องดงักล่าวนี้ในอนาคตจะ
มกีารน าเอานวตักรรมที่มลีกัษณะไม่สามารถจบัต้องได้ หรอืนวตักรรมทางการจดัการ มาท าการวจิยั
เพิม่เตมิจากงานวจิยันี้ 
 การศึกษานี้จดัท าขึน้เพื่อหาความเป็นไปได้ในการจดัตัง้สายการบนิร่วม CLMVT โดยใช ้
รูปแบบการสร้างมูลค่าเพิม่ด้านผลผลติจากทรพัยากรที่มอียู่อย่างเป็นเลศิ (VAIC) ประกอบด้วย ทุน
ปญัญา ทุนองคก์ร และการบรรลุผลส าเรจ็ มาเป็นแนวในการสรา้งกรอบแนวคดิการวจิยั จากนัน้จงึได้
จดัท าแบบสอบถาม แล้วน าไปจดัเก็บขอ้มูลกบับุคลากรการบิน ณ ท่าอากาศยานที่ตัง้อยู่ตามแนว
ตะเขบ็ลุ่มน ้าโขงทีเ่ชื่อมตดิกบัประเทศเพื่อนบา้นในกลุ่ม CLMV ซึง่ธุรกจิดา้นอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่ม
ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมการผลิต หรือ กลุ่มธุรกิจทางด้านการบริการ ก็อาจจะมีผลการวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์เชงิสาเหตุ และรูปแบบโมเดลในกรอบแนวคดิทีแ่ตกต่างกนัออกไป เนื่องจากงานวจิยันี้
ตามสมมติฐานที่ 1 ทุนทางปญัญา มคีวามสมัพนัธ์ทางตรง และทางอ้อมต่อการสร้างมูลค่าเพิม่จาก
ผลผลิตจากทรพัยากรที่มีอยู่อย่างเป็นเลิศด้วยวิธีมูลค่าเพิ่มทุนอจัฉริยะของธุรกิจสายการบินร่วม
อาเซยีนตามแนวเขตลุ่มน ้าโขง CLMVT และสมมตฐิานที ่2 ทุนขององคก์รมคีวามสมัพนัธท์างตรงต่อ
การสร้างมูลค่าเพิม่จากผลผลิตจากทรพัยากรที่มีอยู่อย่างเป็นเลิศด้วยวธิีมูลค่าเพิม่ทุนอจัฉรยิะของ
ธุรกจิสายการบนิร่วมอาเซยีนตามแนวเขตลุ่มน ้าโขง อกีทัง้งานวจิยันี้กย็งัมไิดท้ าการทดสอบงานวจิยันี้
ในลกัษณะงานวจิยัเชงิทดลอง (experimental research) เพื่อหาว่า สตูรแนวคดิ และทฤษฎดีงักล่าว
เป็นไปตามรปูแบบ หรอืกรอบแนวคดิทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นกลุ่มธุรกจิสายการบนิร่วมอาเซยีนตามแนวเขต
ลุ่มน ้าโขง CLMVT ซึง่จะมปีระโยชน์อย่างมากต่อการน าไปพฒันาการจดัตัง้สายการบนิร่วมอาเซยีน
ตามแนวเขตลุ่มน ้าโขง CLMVT ในอนาคต 
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