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บทคัดยอ
การบริหารองคกรเพื่อใหตอบรับกับเทคโนโลยีแบบกาวกระโดด สงผลใหตองมีการบริหารเพื่อ
เพิ่มศักยภาพเชิงพลวัตรของพนักงาน วัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษาอิทธิพลของการบริหารการตลาด
การบริหารการวิจัยและพัฒนา ที่สงผลตอ ศักยภาพเชิงพลวัตรของพนักงาน ผานการใชเทคโนโลยีเชิง
กลยุทธ ความเขากันไดของพนักงานกับโครงสรางองคกร และความเขากันไดของพนักงานกับวัฒนธรรม
องคกร โดยใชตวั อยาง 270 รายจากพนักงานของหนวยงานเอกชน ผลการวิจยั พบวา การบริหารการตลาด
มีอิทธิพลเชิงบวกตอการใชเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ ความเขากันไดของพนักงานกับโครงสรางองคกร และ
ความเขากันไดของพนักงานกับวัฒนธรรมองคกร และการบริหารวิจยั และพัฒนามีอทิ ธิพลเชิงบวกตอการ
ใชเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ และความเขากันไดของพนักงานกับโครงสรางองคกร และความเขากันไดของ
พนักงานกับวัฒนธรรมองคกร มีอิทธิพลเชิงบวกตอ ศักยภาพเชิงพลวัตรของพนักงาน
คําสําคัญ: การบริหารการตลาด การบริหารการวิจัยและพัฒนา การใชเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ ศักยภาพ
เชิงพลวัตรของพนักงาน
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ABSTRACT
The organizational management in responding to rapid changes in technology affected
the entire management procedures of employees’ dynamic capability enhancement. The
objective of this research was to investigate inﬂuence of Marketing Management and Research
and Development Management through Strategic Technology Implementation, Employees’
Organizational Structural Fit, and Employees’ Organizational Cultural Fit to Employees’ Dynamic
capabilities. The samples included 270 employees from private enterprises. The ﬁndings
suggested that Marketing Management had positive inﬂuences on the Strategic Technology
Implementation, Employees’ Organizational Structural Fit, and Employees’ Organizational
Cultural Fit. Furthermore, The Research and Development Management provided positive
inﬂuences on the Strategic Technology Implementation. Simultaneously, the Employees’
Organizational Structural Fit and Employees’ Organizational Cultural Fit illustrated positive
inﬂuences on Employees’ Dynamic Capability.
Keywords: Marketing Management, Research and Development Management, Strategic
Technology Implementation, Employees’ Dynamic Capabilities
บทนํา

การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี แ บบ
กาวกระโดด สงผลกระทบตอหลายภาคสวน ไมวา
จะเปนดานตัวบุคคลและองคกร ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีตอบุคคล ทําให
วิถีชีวิตของบุคคลเปลี่ยนแปลงไปซึ่งสงผลกระทบ
ต อ ไปยั ง องค ก ร ตั ว อย า งเช น กิ จ กรรมการทํ า
ธุรกรรมทางการเงินที่เปลี่ยนรูปแบบจากการทําที่
ธนาคารสาขา มาเปนธุรกรรมบนโทรศัพ ทหรือ
อุปกรณอื่น สงผลใหธนาคารลดจํานวนสาขาลง
เปนตน (Durantin et al., 2016) ดวยเหตุผลนี้ ทําให
องคกรตองมีการปรับปรุงกลยุทธในระดับตางๆ
ไมวาจะเปนกลยุทธระดับองคกร กลยุทธระดับ
ธุรกิจ และทายสุดคือกลยุทธระดับหนาที่ (Barney,
1991; Kong & Prior, 2008) และบริหารทรัพยากร

องคกรใหเกิดประโยชนสูงสุดเพื่อใหองคกรคงอยู
และสามารถแขงขันไดในตลาดการคาแบบเสรี
มิติการบริหารทรัพยากรแบงเปน 2 สวนคือ 1) การ
บริหารทรัพยากรที่จับตองได และ 2) การบริหาร
ทรัพยากรทีจ่ บั ตองไมได ซึง่ มักจะปรากฎในรูปแบบ
ของ ความรู  ทั ก ษะ ความเชี่ ย วชาญ โดยมี
กระบวนการตัง้ แต การสะสมความรู ไปสูศ กั ยภาพ
และไปสูสมรรถนะ และทายสุดปรากฎออกเปน
ด า นนวั ต กรรมที่ ส ร า งมู ล ค า ทางเศรษฐศาสตร
ตอองคกร (Eisenhardt & Martin, 2000; Janssen
et al. 2012)
ดังนั้นการบริหารทรัพยากรที่จับตองไมได
ในมิติตางๆ จึงเปนเรื่องที่สําคัญ ดังนั้นการจัดการ
เรื่ อ งของความรู  ใ นองค ก รโดยการให พ นั ก งาน
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ทุกระดับมีความรูความสามารถและสามารถนํา
ความรูมาสรางใหเกิดมูลคาตอองคกร และการใช
เทคโนโลยีเชิงกลยุทธเพื่อใหตอบรับกับธุรกิจก็เปน
ส ว นสํ า คั ญ ด ว ยเช น กั น (Aggarwal,Posen &
Workiewica, 2017) ดวยเหตุผลนี้ องคกรตองปรับ
กระบวนการภายในที่สําคัญ 3 ดาน ไดแก การ
บริหารดานการตลาด การบริหารดานวิจัยและ
พัฒนา และ การใชเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ เพื่อสราง
พนั ก งานที่ มี ศั ก ยภาพเชิ ง พลวั ต ร ผ า นการปรั บ
โครงสรางองคกรและวัฒนธรรมองคกร

สมมติฐานที่ 4-6 การบริหารการวิจัยและ
พัฒนาสงผลตอปจจัยการใชเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ
ความเขากันไดของพนักงานกับโครงสรางองคกร
และความเขากันไดของพนักงานกับวัฒนธรรม
องคกร
สมมุติฐานที่ 7-8 ปจจัยการใชเทคโนโลยี
เชิ ง กลยุ ท ธ ส  ง ผลต อ ป จ จั ย ความเข า กั น ได ข อง
พนักงานกับโครงสรางองคกร และความเขากันได
ของพนักงานกับวัฒนธรรมองคกร
สมมุติฐานที่ 9-10 ปจจัยความเขากันได
ของพนักงานกับโครงสรางองคกร และความเขากัน
ได ข องพนั ก งานกั บ วั ฒ นธรรมองค ก รส ง ผลต อ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับ การบริหารการตลาด ศักยภาพเชิงพลวัตรของพนักงาน
การบริหารการวิจัยและพัฒนา การใชเทคโนโลยี
เชิ ง กลยุ ท ธ ความเข า กั น ได ข องพนั ก งานกั บ ขอบเขตการวิจัย
โครงสรางองคกร ความเขากันไดของพนักงานกับ
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ พนักงาน
วัฒนธรรมองคกร และศักยภาพเชิงพลวัตรของ ระดับปฏิบัติการ ประกอบดวยตําแหนง เจาหนาที่
พนักงาน
และหัวหนางาน ที่ทํางานในองคกรธุรกิจที่มีการ
2. ศึ ก ษาตั ว แบบโดยมี บุ พ ป จ จั ย คื อ เปลี่ ย นแปลงการบริ ห ารองค ก รจากผลของ
บริหารการตลาด และ การบริหารการวิจัย และ เทคโนโลยี ประกอบดวย กลุม งานธนาคาร กลุม งาน
พัฒนาสวนปจจัยตามคือ การใชเทคโนโลยีเชิงกล บัญชี และกลุมงานการตลาด
ยุทธ ความเขากันไดของพนักงานกับโครงสราง
2. เนื้อหาในการศึกษาประกอบดวย การ
องคกร ความเขากันไดของพนักงานกับวัฒนธรรม บริหารการตลาด การบริหารการวิจัยและพัฒนา
องคกร และศักยภาพเชิงพลวัตรของพนักงาน
การใชเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ ความเขากันไดของ
พนักงานกับโครงสรางองคกร และ ความเขากันได
สมมุติฐาน
ของพนักงานกับวัฒนธรรมองคกร และ ศักยภาพ
สมมติฐานที่ 1-3 การบริหารการตลาด เชิงพลวัตรของพนักงาน
สงผลตอการใชเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ ความเขากัน
3. ระยะเวลาที่ทําการวิจัย ผูวิจัยกําหนด
ไดของพนักงานกับโครงสรางองคกร และความ เก็บรวบรวมขอมูลในชวงเดือน ธันวาคม 2562
เขากันไดของพนักงานกับวัฒนธรรมองคกร
ถึงเดือนเมษายน 2563
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การบริหารการตลาด (MKM)
การบริหารการตลาด หมายถึง กระบวนการ
หาความตองการและจัดการแปลงความตองการ
ของลูกคาตอสินคา/บริการเปนอัตลักษณดา นตางๆ
เชน ดานสัญลักษณ ดานหนาที่ และดานอารมณ
โดยนําความตองการเหลานี้ ไปสือ่ สารใหฝา ยผลิต/
บริ ก าร เพื่ อ ดํ า เนิ น การในการผลิ ต และส ง มอบ
สินคา / บริการ ใหตอบสนองตอความตองการดัง
กลาว (Kotler & Keller, 2012) งานการตลาด
จึงเปนงานที่เกี่ยวของกับหนาราน (front end)
คือลูกคาและผูบริโภค และหลังราน (back end)
คือฝายผลิต และฝายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
การบริหารการตลาด ประกอบดวย การ
กํ า หนดกลยุ ท ธ และนํ า ไปแปลงสู  ป ฎิ บั ติ ก าร
(strategic deployment) ซึ่ ง ปรากฏเป น
กระบวนการตางๆ เชน การวางแผน การปฏิบตั งิ าน
เพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคา ในอดีต
ใช วิ ธี ก ารสื่ อ สารผ า นเอกสาร แต ใ นป จ จุ บั น
กระบวนการเชนนี้ไมสามารถตอบโจทยไดแลว
เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคของลูกคา/ผูบริโภค
เปลี่ ย นไปจากผลทางด า นเทคโนโลยี แ ละการ
สื่อสาร นอกจากนี้ลูกคาสวนใหญมักจะเชื่อมโยง
กันเองดวยการสื่อสารผานสื่อสังคม นอกจากนี้
ฝายการตลาดยังตองทําหนาที่ในการสรางตราสิน
คา เพือ่ ใหลกู คาเห็นความแตกตาง เพือ่ สรางความ
ไดเปรียบในการแขงขัน (Koubaa, 2008) รวมทั้ง
การเลือกกลยุทการตลาดที่รวมสมัยเชนการทํา
Customization หรือการทํา personalization
การบริหารวิจัยและพัฒนา (RDM)
ภายใตสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่ความ
ซั บ ซ อ นมาก องค ก รจํ า เป น ต อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง
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กระบวนการตางๆ ภายในองคกรเพื่อใหสอดคลอง
กับสภาพแวดลอม (Di Mast et al., 2003) ดวยการ
มุงแสวงหาความรูเพื่อนํามาพัฒนากระบวนการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ ดังนั้นการบริหารการวิจัยและ
พัฒนาจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง กิจกรรมการวิจัย
และพัฒนาเกี่ยวของกับ คนหาความรูใหมๆ และ
การบู ร ณาการความรู  เพื่ อ หาแนวปฏิ บัติใ หม ๆ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การสรางนวัตกรรม
ดานสินคา บริการ การผลิตหรือการบริหาร โดยใช
กระบวนการสร า งและหาความรู  ใ หม โ ดยการ
ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ทั้งนี้เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับสินคา และสรางคุณคาในตัวคน (Chiesa,
2001; Boutellier et al., 2000)
การใชเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ (STM)
การใชเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ หมายถึง การ
ลงทุนและสงเสริมงานในองคกรทุกภาคสวนใหใช
เทคโนโลยี ที่ สนั บสนุ น การสร างมู ลค าเพิ่ ม โดย
เฉพาะการตอบสนองตอลูกคา และการพัฒนาสิน
คาใหมๆ อยางตอเนื่องดวยการวิจัยและพัฒนา
(The National Research Council, 1987) การใช
เทคโนโลยีเชิงกลยุทธจะอยูบนหลักการของการ
บริหารทั้ง ดาน“Hard” ซึ่งประกอบดวยการจัดการ
ทรัพยากรดานวิศวกรรมและทรัพยากรเครือขาย
(infrastructure) และการบริหารดาน “Soft” ซึ่ง
ประกอบดวยการจัดการ กระบวนการงานดาน
บริหารเชน การจัดโครงสรางองคกร การสือ่ สาร การ
จัดการความรู การจัดการความขัดแยง และการ
จั ด การการเปลี่ ย นแปลงอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
(Phaal et al. 2004) การใชเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ
ต อ งอาศั ย ความสามารถทั้ ง ในด า นการบริ ห าร
องคกรและบริหารดานเทคโนโลยีรวมกันอยาง
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ลงตัว (Rush et al. 2007) ทั้งในมิติการวางแผน
การลงทุน การประสานงาน การใชประโยชน และ
การควบคุม เพื่อปกปองทรัพยสินของขององคกร
และสร า งผลกํ า ไร (Gregory,1995; Bhatt &
Grover, 2005; Kim et al. 2011) ดวยการสราง
นวัตกรรมสินคา/บริการ หรือนวัตกรรมกระบวนการ
ผลิต หรือนวัตกรรมการบริหาร (Jin & Zedtwitz,
2008; Barbosa, 2016)
ความเขากันไดของพนักงานกับโครงสราง
องคกร (EOSF)
ความเขากันไดของพนักงานกับโครงสราง
องคกร หมายถึง ความเหมาะสมของของพนักงาน
ภายในองคกรกับโครงสรางองคกรทั้งในดานการ
ปฏิบัติงาน และการคงอยู ในรูปแบบโครงสราง
องคกรที่ออกแบบเพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลง
เชนการจัดลําดับชั้นของการบังคับบัญชาที่สั้นลง
การกํ า หนดอํ า นาจหน า ที่ ที่ ชั ด เจน รวมทั้ ง การ
ประสานงานและการควบคุมดูแล เกี่ยวกับการจัด
โครงสรางองคกร ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เปนตน
(Harney, 2016) ความเขากันไดของพนักงานกับ
โครงสรางองคกร แสดงออกในรูปของพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดี การรวมมือ การปรับตัวของ
พนักงานใหเขากับโครงสรางที่เปลี่ยนแปลง ความ
เขากันของพนักงานกับโครงสรางองคกรนีม้ แี นวคิด
มาจาก Person-Organization ﬁt (P-O ﬁt) ในเรื่อง
ความลงตัวของมนุษยกับระบบ (Arthur et al.,
2006)
ความเขากันไดของพนักงานกับวัฒนธรรม
องคกร (EOCF)
ความเขากันไดของพนักงานกับวัฒนธรรม
องคกร หมายถึง การยอมรับและสามารถปฏิบัติ
ตามแนวทางประเพณี ที่ ไ ด ยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ กั น ใน

องคกรทั้งในดานพฤติกรรม เจตคติ คานิยม ความ
เชือ่ และพฤติกรรมของสมาชิกในองคกร (Needle,
2004; Modaff et al. 2011) ดังนั้นเมื่อองคกรมีการ
ปรับเปลี่ยนการใชเทคโนโลยี การปรับโครงสราง
องค ก ร ก็ จ ะส ง ผลต อ การเปลี่ ย นแปลงด า น
วัฒนธรรมเดิมดวย เชน วัฒนธรรมการแบงปน
ความรู  แ บบบุ ค คล กลายเป น วั ฒ นธรรมการ
หาความรู  เ องจากเทคโนโลยี หรื อ การสื่ อ สารก็
เปลี่ยนจากแบบทางการเปนแบบไมทางการ เพื่อ
สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงขององคกร เปนตน
วัฒนธรรมองคกรมีความเกีย่ วของกับการ
ออกแบบองคกร เชน วัฒนธรรมการเสริมอํานาจให
กับพนักงานเพื่อสนับสนุนการทํางานใหสําเร็จ ซึ่ง
เบื้องหลังถูกผลักดันมาจากหลักคิดในการเชื่อมั่น
ตอความสามารถในการนําสิ่งที่มอบใหไปใชได
อยางมีคณ
ุ คาและสรางผลประโยชนใหองคกร และ
ดวยเหตุผลที่วาการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ที่
กลาวมาแลวสงผลใหโครงสรางองคกรตองมีการ
เปลี่ยนแปลง หรือออกแบบใหมเพื่อใหสามารถ
แข ง ขั น ได จึ ง ส ง ผลต อ วั ฒ นธรรมองค ก รที่
เปลี่ยนแปลงไปดวย เชน วัฒนธรรมองคกรสมัย
ใหมที่ยอมรับความเสี่ยง (take risk) (Erdogan,
Liden & Kraimer, 2006)ไมมีในอางอิง
ศักยภาพเชิงพลวัตรของพนักงาน (EDC)
ศักยภาพเชิงพลวัตรของพนักงาน หมาย
ถึงความรู ความสามารถและแรงบันดาลใจ ของ
พนักงานทีส่ ามารถแสดงออกเปนพฤติกรรมในการ
ทํางานทั้งในมิติสวนตัวและมิติการทํางานรวมกับ
ผูอื่นในการตอบสนองตอการทํางานภายใตการ
เปลี่ ย นแปลงของสิ่ ง แวดล อ มทั้ ง ภายในและ
ภายนอกองคกรอยางตอเนือ่ ง ดังนัน้ การมีพนักงาน
ทีม่ ศี กั ยภาพเชิงพลวัตรจึงเปนทุนทีม่ คี วามคลองตัว
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ในการทํางาน และชวยสรางความแข็งแกรงใหกับ
องคกร (Wang & Ahmed, 2007) การมีศักยภาพ
แบบพลวั ต รเป น กุ ญ แจสํ า คั ญ ต อ การสร า ง
นวัตกรรมดานตางๆ ขององคกร (Salunke et al.,
2011) โดยอาศัยแนวคิดจากทฤษฎีฐานทรัพยากร
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ที่อธิบายวา ธุรกิจจะสามารถแขงขันไดตองอาศัย
ความสามารถในการจั ด การทรั พ ยากรอย า งมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะทรัพยากรดานทุนมนุษย
(Barney, 2001; Eisenhardt & Martin, 2000;
Janssen et al., 2012)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด
ระเบียบวิธีวิจัย
รู ป แบบการวิ จั ย เพื่ อ สอบยํ้ า ป จ จั ย เชิ ง
สาเหตุ จากการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีทสี่ ง ผล
ตอการปรับเปลี่ยนการบริหารองคกรในสวนของ
ฝายการตลาดและฝายวิจัยพัฒนา การศึกษาใช
กลุ  ม ประชากรคื อ พนั ก งานในระดั บ ปฎิ บั ติ ก าร
ซึ่งประกอบดวยกลุมงานธนาคาร กลุมงานบัญชี
และการตลาด ที่มีการเปลี่ยนแปลงในระบบงาน
มาใช เ ทคโนโลยี โดยในฝ า ยกลุ  ม งานธนาคาร
กลุ  ม งานบั ญ ชี มี ก ารเปลี่ยนการทํา บัญชีม าเปน
ระบบอัตโนมัติ สวนการตลาดก็มีการปรับวิธีการ
ทํางานโดยใชเทคโนโลยีในการสื่อสารและติดตอ
กั บ ลู ก ค า และองค ก ร โดยบริ ษั ท ที่ เ ลื อ กมาเป น
กลุ  ม ศึ ก ษาประกอบด ว ยรายชื่ อ ในภาคผนวก

เนื่องจากที่ไมทราบขนาดประชากรในกลุมธุรกิจ
ที่มีการใชเทคโนโลยีและปรับเปลี่ยนการบริหาร
การคํานวณขนาดตัวอยางจึงอาศัยสูตรการคํานวณ
ขนาดตัวอยางของ Westland (2010) ไมมีใน
อางอิง ดังนี้
ขนาดตัวอยางขัน้ ตํา่ คํานวณจาก Westland
(2010) ในงานวิจยั นีป้ ระกอบดวย Indicators = 33
และ Latent = 6 ไดตัวอยางขั้นตํ่าคือ 138 ราย งาน
ศึกษาครั้งนี้กําหนดขนาดตัวอยาง 270 รายซึ่ง
ครอบคลุมขนาดขั้นตํ่าและใหไดตัวอยางมากพอ
ในการทดสอบตัวแบบของสมการโครงสราง ใชวิธี
การสุมตัวอยางเชิงชั้นภูมิแบบงายตามกลุมงาน
เนื่องจากกลุมงานที่เลือกมาทั้ง 3 กลุมมีลักษณะ
งานที่เนนการใชเทคโนโลยีในการทํางาน

128

วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ปที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563)

ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและขนาดตัวอยาง
กลุมงานธนาคาร
กลุมงานบัญชี
กลุมงานการตลาด
รวม

หนวยธุรกิจ

การสรางเครื่องมือเพื่อเก็บขอมูลเครื่องมือ
ดําเนินการดังนี้ สรางแบบสอบถามทีพ่ ฒ
ั นามาตรวัด
จากวรรณกรรมและใชมาตรวัดแบบ 5 ระดับ ทีผ่ า น
การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผูทรง
คุณวุฒิ 5 ทานโดยผานการวิเคราะหคา IOC และ
นํ า ไปทดสอบเพื่ อ ตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง
มาตรวัด ผลการทดสอบดวยคา Cronbach’s Alpha
ไดคา มากกวา 0.7 ทุกรายการ โดยมีคา ระหวาง 0.856
- 0.922 สถิติที่ใชวิเคราะหประกอบดวย คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์แหง
ความผันแปร และการทดสอบตัวแบบใชสมการ
โครงสรางแบบ covariance based

จํานวนตัวอยางยอยในแตละชั้นภูมิ
90
90
90
270
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจยั
ส ว นที่ 1 พื้ น ฐานทางประชากรศาสตร
พบวา สัดสวนของพนักงานเปนเพศหญิงมากกวา
เพศชาย คิดเปนรอยละ 65.56 สวนใหญมอี ายุมาก
กวา 40 ป คิดเปนรอยละ 35.56 สถานภาพ โสด
คิดเปนรอยละ 60.74 มีคุณสมบัติการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 58.52 และมีประสบการณ
ในการทํางานมากกวา 20 ป คิดเปนรอยละ 25.93
และปฏิบตั งิ านในตําแหนงเจาหนาที่ คิดเปนรอยละ
53.33 โดยพนักงานในแตละกลุมงาน มีจํานวน
เทากันคือ 90 ราย รวมเปน 270 ราย

สวนที่ 2 ระดับความคิดเห็นของแตละปจจัย
ตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นของแตละปจจัย
ตัวแปร
การบริหารการตลาด
การบริหารการวิจัยและพัฒนา
การใชเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ
ความเขากันไดของพนักงานกับ
โครงสรางองคกร
ความเขากันไดของพนักงานกับวัฒนธรรมองคกร
ศักยภาพเชิงพลวัตรของพนักงาน

4.013
3.867
3.875

SD
0. 788
0.829
0.822

CV
0.196
0.214
0.212

การแปลผล
มาก
มาก
มาก

3.841
4.137
3.917

0.804
0.705
0.712

0.209
0.170
0.182

มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 2 พบวาระดับของปจจัยการ
บริหาร คือ การบริหารการตลาด และ การบริหาร
การวิจัยและพัฒนา ซึ่งเปนตัวขับเคลื่อนปจจัย
ตาม พบวา การบริหารการตลาดมีคาเฉลี่ยสูงกวา
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และคาสัมประสิทธิแหงความผันแปรตํา่ กวาปจจัย
การบริหารการวิจยั และพัฒนา แสดงวา การบริหาร
การตลาดเป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ สํ า คั ญ กว า ในการ
ยอมรับของกลุมตัวอยาง

สวนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมติฐาน
คาสัมประสิทธิ์
MKM-> STM
0.684***
MKM -> EOSF
0.859***
MKM -> EOCF
0.835***
RDM -> STM
0.190*
RDM -> EOSF
-0.059
RDM -> EOCF
0.034
STM -> EOSF
-0.058
STM -> EOCF
-0.142
EOSF -> EDC
0.471***
EOCF -> EDC
0.344***
หมายเหตุ: *p=.05, ** p=0.01, ***p=0.001
จากตารางที่ 3 พบวา (1) ปจจัยการบริหาร
การตลาด มี อิ ท ธิ พ ลเชิ ง บวกต อ ป จ จั ย การใช
เทคโนโลยีเชิงกลยุทธ ปจจัยความเขากันไดของ
พนักงานกับโครงสรางองคกร และปจจัยความ
เข า กั น ได ข องพนั ก งานกั บ วั ฒ นธรรมองค ก ร
(2) ปจจัยการบริหารการวิจยั และพัฒนา มีอทิ ธิพล
เชิงบวกตอ ปจจัยการใชเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ
(3) ปจจัยความเขากันไดของพนักงานกับโครงสราง
องค ก ร มี อิ ท ธิ พ ลเชิ ง บวกต อ ป จ จั ย ศั ก ยภาพ
เชิงพลวัตรของพนักงาน และ (4) ปจจัยความ
เข า กั น ได ข องพนั ก งานกั บ วั ฒ นธรรมองค ก ร มี

t-test
5.878
4.747
4.684
1.983
-0.490
0.278
-0.423
-1.021
5.031
4.027

สรุปผล
มีอิทธิพลเชิงบวก
มีอิทธิพลเชิงบวก
มีอิทธิพลเชิงบวก
มีอิทธิพลเชิงบวก
ไมมีอิทธิพล
ไมมีอิทธิพล
ไมมีอิทธิพล
ไมมีอิทธิพล
มีอิทธิพลเชิงบวก
มีอิทธิพลเชิงบวก

อิทธิพลเชิงบวกตอปจจัยศักยภาพเชิงพลวัตรของ
พนักงาน
อภิปรายผลการวิจัย
ปจจัยการบริหารการตลาด มีอิทธิพลเชิง
บวกตอ ปจจัยการบริหารเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ
อยางมีนัยสําคัญยิ่งดวยคาสัมประสิทธิ์ที่ 0.684
พบว า กลุ  ม ที่ ศึ ก ษานี้ ใ ช เ ทคโนโลยี เพื่ อ ลด
กระบวนการในการทํางานและชวยเพิม่ ประสิทธิภาพ
การทํางาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Oberoi
et al. (2017) ที่อธิบายวา เนื่องจากการจัดการ
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ตลาดสมัยใหมตองพึ่งพิงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
และการสือ่ สารเกือบทุกกิจกรรม และในทุกกลยุทธ
ในการทําการตลาดรวมสมัย ดังนั้น จึงจําเปนตอง
มีการมุงเนนการนําเทคโนโลยีมาใชงานเพื่อขับ
เคลื่อนการจัดการตลาด นอกจากนี้ยังสนับสนุน
ดวยกลุม งานวิจยั ของ Anshari et al. (2019); Felix,
Rauschnabel & Hinsch (2016); Alfaro &
Watson-Manheim (2015); Miranda, Kim &
Summers (2015); Du & Jiang (2014) ที่สงเสริม
การเขาถึงสินคาโดยใช Software และรูปแบบ
(Platform) ตามลูกคากลุมเปาหมาย
ป จ จั ย การบริ ห ารการตลาด มี อิ ท ธิ พ ล
เชิงบวกตอปจจัยความเขากันไดของพนักงานกับ
โครงสร า งองค ก ร อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ยิ่ ง ด ว ยค า
สัมประสิทธิ์ที่ 0.859 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
Morgan et al. (2009); Pakadaman et al. (2013);
Azizzadeh et al. (2014); ซึง่ อธิบายวา ภายใตการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบกาวกระโดด สงผล
ทําใหพนักงานในองคกรตองมีการติดตอกับลูกคา
บนบริบทที่แตกตางไปจากรูปแบบเดิม ซึ่งเปนการ
พบปะกันไดในบริบททีต่ า งสถานทีแ่ ละเวลา สงผล
ทําใหองคกรตองมีการปรับโครงสราง เพื่อตอบรับ
การทํางานในลักษณะแบบใหม เพื่อตอบสนอง
ตอความตองการของลูกคาไดทกุ ทีแ่ ละทุกชองทาง
เพือ่ สรางความพึงพอใจความภักดีใหกบั กลุม ลูกคา
มากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ยั ง พบว า ป จ จั ย การบริ ห าร
การตลาด มีอิทธิพลเชิงบวกตอปจจัยความเขากัน
ของพนักงานกับวัฒนธรรมองคกร อยางมีนยั สําคัญ
ยิ่งดวยคาสัมประสิทธิ์ที่ 0.835 ซึ่งสนับสนุนดวย
กลุมงานวิจัยของ Wei et al. (2014); Yarbrough,
Morgan, vorhies. (2010); Lee et al. (2014)

ที่รายงานวา ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสถานการณที่มีเทคโนโลยีเปนตัวขับเคลื่อน สงผลทําให
การบริหารการตลาดตองเปลี่ยนไปตามกระแสนั้น
ทําใหวัฒนธรรมองคกร ตองปรับเปลี่ยนตาม เชน
บริษัท Intel ที่เปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร จากการที่
มุงเนนการผลิต เปนวัฒนธรรมองคกรที่มุงเนนให
ความสําคัญกับลูกคาเปนหลัก สงผลทําใหพนักงาน
ในองค ก รทํ า งานเป น ที ม และมี ก ารทํ า งานแบบ
ขามสายงาน รวมทั้งใชเทคโนโลยีในการเก็บขอมูล
เกี่ยวกับความตองการลูกคา เพื่อนํามาออกแบบ
ผลิตภัณฑเพื่อใหตรงกับความตองการของลูกคา
มากที่สุด
ปจจัยการบริหารการวิจัยและพัฒนา มี
อิทธิพลเชิงบวกตอปจจัยการใชเทคโนโลยีเชิงกล
ยุทธ อยางมีนัยสําคัญดวยคาสัมประสิทธิ์ที่ 0.190
ซึ่งสนับสนุนงานวิจัยของ Jain & Yadah. (2017)
ที่อธิบายวามุมมองของการบริหารการวิจัยและ
พั ฒ นาเป น ส ว นหนึ่ ง การผลั ก ดั น สู  ก ารเลื อ กใช
กลยุทธดานเทคโนโลยีที่เหมาะสม เชนการผลิต
ทีต่ อ งการจะลดตนทุน การจะมีการเลือกเทคโนโลยี
ที่ใชหุนยนตแทนแรงงานคนที่มีความแมนยํา และ
ประสิทธิภาพในการทํางานสูง ในสวนของการผลิต
ที่สามารถทําได และในงานศึกษาของ Piccoli, Lui
& Grün. (2017); Law, Leung, Au & Lee (2013);
Piccoli & Ott (2014) และ Melian-Gonzalez &
Bulchand-Gidumal (2016) ที่ยังสนับสนุนผลการ
ศึกษา และอธิบายวา การวิจยั และพัฒนาสงผลตอ
การเลือกใชเทคโนโลยี ที่มีประสิทธิภาพ ทําให
สามารถเพิ่มสมรรถนะในการแขงขันทางธุรกิจ
ผลการทดสอบในสวนของตัวแปรคัน่ กลาง
พบว า ป จ จั ย ความเข า กั น ได ข องพนั ก งานกั บ
โครงสรางองคกร และ ปจจัยความเขากันไดของ
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พนักงานกับวัฒนธรรมองคกร เปนปจจัยสงผาน
(mediator) ของปจจัยการบริหารการตลาด กับ
ปจจัยศักยภาพเชิงพลวัตรของพนักงาน ซึ่งเปนขอ
คนพบใหมที่เปนองคความรูขยายผลที่จะนําไป
สนับสนุนการศึกษา การบริหารใหเกิดความเขากัน
ไดดังกลาว เพื่อเปนการรักษาพนักงาน และสราง
พนักงานที่ดี ทั้งนี้อาจมีการเพิ่มการจัดการเรื่อง
การปรับตัวของพนักงานเพื่อสอดคลองกับ การ
เปลีย่ นแปลงและ ลดแรงตานของพนักงาน อันเปน
สวนหนึง่ ของกลยุทธการจัดการความเปลีย่ นแปลง
ในส ว นของศั ก ยภาพแบบพลวั ต รของ
พนักงานที่อยูในระดับมาก สนับสนุนผลการศึกษา
ของ Yan & Goa (2016); Wieczorek & Mitrega
(2017); Lucy Fallon-Byrne & Brian Harney
(2017) ที่พบวา ศักยภาพเชิงพลวัตรของพนักงาน
จะเพิ่มพูนไดจากอิทธิพลของ การจัดโครงสราง
องคกรและวัฒนธรรมองคกรที่ความเหมาะสมกับ
พนั ก งานในองค ก ร และเอื้ อ ต อ การทํ า งานกั น
เปนทีม มีการการฝกอบรมและรวมแบงปนความรู
ซึ่งกันและกัน
งานศึกษานีพ้ บวา การบริหารการวิจยั และ
พัฒนาไมมีอิทธิพลตอปจจัยความเขากันไดของ
พนักงานกับโครงสรางองคกร และปจจัยความ
เขากันไดของพนักงานกับวัฒนธรรมองคกร อันอาจ
เนือ่ งมาจาก ตัวอยางจากหนวยธุรกิจทีน่ าํ มาศึกษา
ครั้งนี้ เปนกลุมงานบัญชีและการเงิน ลักษณะงาน
จึงเขาใจวาการวิจัยและพัฒนามีเฉพาะในธุรกิจ
ผลิตสินคาทีจ่ บั ตองได ซึง่ ในความเปนจริง การวิจยั
และพั ฒ นาไม ไ ด จํ า กั ด อยู  เ พี ย งแต ก ารคิ ด ค น
ผลิตภัณฑ บริการ เทานั้น แตยังครอบคลุมถึง การ
ปรับปรุงกระบวนการบริหารดวย
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แนวทางในการบริหารเพือ่ ใหเกิดประสิทธิผล
คือการปรับโครงสรางองคกร ทีส่ นับสนุนการบริหาร
ในสวนการตลาดและ การวิจยั และพัฒนาเปนแบบ
กระจายอํานาจ เพื่อใหเกิดคลองตัวในการบริหาร
เนื่องจากฝายการตลาดตองทํางานในพื้นที่ของ
ลูกคาที่มีสภาพแวดลอมแตกตางกัน ดังนั้น การ
การกระจายอํานาจ จะชวยพนักงานในแตละสวน
ทํางานไดอยางยืดหยุน (Tatiane et al., 2019)
ในสวนของวัฒนธรรมองคกรก็ควรที่จะสานรับกับ
การวิจัยและพัฒนา คือสรางวัฒนธรรมองคกร
แบบเรียนรู ที่มุงเนนและสงเสริมใหพนักงานใน
องคกร แสวงหาความรูอยูตลอดเวลาและแบงปน
ความรูระหวางกันเพื่อรวมกันสรางองคความรู ซึ่ง
สนับสนุนดวยงานวิจัยของ Büschgens, Bausch
& Balkin (2013); Zhi et al. (2018)
สาเหตุทปี่ จ จัยการใชเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ
ไมมีอิทธิพลตอปจจัยความเขากันไดของพนักงาน
กับโครงสรางองคกร เนื่องมาจาก กลุมประชากร
ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ยังอยูอยูภายใตการจัดการ
องค ก รแบบแบบลํ าดั บชั้ น อั น เป น แนวที่ อ งค ก ร
ในประเทศไทยสวนใหญยงั ใชอยู ดวยความเคยชิน
ถึงแมจะใชเทคโนโลยีสมัยใหมก็ตาม ทั้งนี้โดยผล
ของการทบทวนวรรณกรรม พบวา โครงสรางองคกร
ที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบ
กาวกระโดดคือ โครงสรางองคกรแบบแนวราบ
เนื่องจากเปนโครงสรางองคกรที่มีความยืดหยุนสูง
ซึ่งเอื้อตอการสื่อสารและการทํางานในสมัยนี้ โดย
องคกรสามารถสับเปลี่ยน / เพิ่มเติม / โอนยาย
หนวยงาน ได โดยสนับสนุนดวยงานของ Schuh
& Kramer (2015); Ahmad et al. (2014); Paulo
et al. (2012) ทีพ่ บวา โครงสรางองคกรทีส่ อดคลอง
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วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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กับการใชเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ คือ โครงสรางองคกร
ทีม่ ลี กั ษณะเปนแบบเครือขาย (network structure)
ปจจัยการใชเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ ไมมี
อิทธิพลตอปจจัยความเขากันไดของพนักงานกับ
วัฒนธรรมองคกร เปนผลเนื่องจาก พนักงานใน
องคกรยังใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานไดไมเต็ม
ที่ ซึ่งพิจารณาไดจากขอคําถาม ที่พบวา พนักงาน
ไดรับการฝกอบรมและพัฒนา เพื่อรองรับการใช
เทคโนโลยีอยางตอเนื่อง และ หนวยงานของทาน
สามารถปรับปรุงระบบงานทางเทคโนโลยีในการ
ทํางานเอง โดยไมตองพึ่งพาหนวยงานภายนอก มี
คาเฉลี่ยที่ตํ่าที่สุด ดังนั้นผูบริหารองคกรตองจัด
ให ก ารอบรมเพื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะเกี่ ย วกั บ การใช
เทคโนโลยีใหกับพนักงานในองคกร เพื่อใหเกิด
ศักยภาพในการใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานให
มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ซึง่ สนับสนุนดวยงานวิจยั
ของ Dasgupta & Gupta. (2013) ที่ พ บว า
เทคโนโลยีสงผลทําใหวัฒนธรรมองคกรเปลี่ยนรูป
แบบเปนวัฒนธรรมองคกรแบบดูดซับ ซึ่งหมายถึง
พนักงานและองคกรตองรวมแสวงหาความรูจาก
แหลงภายนอก และนํามาบูรณการรวมกับความรู
ภายในองคกร เพื่อสรางวัฒนธรรมองคกรที่เหมาะ
สมกับการจัดการความรู
ขอจํากัดในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้อยูภายใตขอจํากัดการใช
หน ว ยตั ว อย า งจากประชากร 3 กลุ  ม งานที่ ไ ม
ครอบคลุ ม บุ ค ลากรในสายงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ผลกระทบจากเทคโนโลยีอนื่ เชน ฝายผลิต นอกจากนี้
ขอบขายของปจจัยในการศึกษาก็ยังขาดสวนที่
สําคัญอื่น เชน กลยุทธในระดับองคกรและระดับ
ธุรกิจซึ่งมีผลตอการใชกลยุทธในระดับหนาที่ รวม

ทัง้ การบริหารการเปลีย่ นแปลง สวนของปจจัยตาม
ที่ ศึ ก ษาตามทั้ ง ในส ว นของป จ จั ย คั่ น กลางและ
ปจจัยผลยังไมครอบคลุมปจจัยที่เกี่ยวของอื่น เชน
การปรับตัวของพนักงาน
ขอเสนอแนะ
จากขอจํากัดงานวิจัยที่กลาวมาแลว งาน
วิจัยที่ควรศึกษาในอนาคตคือ
1. การเพิ่มปจจัยอื่น เชน การบริหารการ
เปลี่ยนแปลงภายใตวิกฤติ เชนปรากฏการณของ
ปญหาโรคระบาด (โควิด-19) ที่สงผลกระทบอยาง
มหาศาล
2. การปรับตัวของพนักงานในรูปแบบตางๆ
3. การปรับโครงสรางองคกรทีเ่ ปนองคกร
แบบเสมือนจริง (virtual organization) และการ
ศึกษารูปแบบการบริหารทีเ่ หมาะสมใหเขากับธุรกิจ
และวัฒนธรรมของไทย ซึง่ เปนประเด็นทีต่ อ งศึกษา
อยางเรงดวน
ภาคผนวก
รายชื่อบริษัท ที่ใชในการศึกษา
กลุมงานธนาคาร ประกอบ ธนาคารไทย
พาณิชย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ
กลุมงานบัญชี ประกอบดวย บริษัท เคพี
เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด บริษัท ดีลอยท
ทู  ช โธมั ท สุ ไชยยส สอบบั ญ ชี จํ า กั ด บริ ษั ท
ไพร ซ วอเตอร เ ฮาส คู เ ปอร ส เอบี เ อเอส จํ า กั ด
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
กลุ  ม งานทางการตลาด ประกอบด ว ย
บริษัท ทรู คอรปเปเรชั่น จํากัด (มหาชน) SDS Kerr
Thailand Company บริ ษั ท ดี เ คเอสเอช
(ประเทศไทย) จํากัด
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