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บทคัดย่อ
การวิจยั นีJมวี ตั ถุประสงค์เพืNอศึกษาทุนทางปัญญาของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.และเพือN วิเคราะห์
มูลค่าเพิNม ทุนทางปัญญา ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการทบทวนเอกสาร ตํารา งานวิจยั ทีNเกีNยวข้อง
และทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากแบบ 56 - 1 รายงานประจําปี ของบริษทั ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2556 – 2560 รวมเป็ นจํานวน 240 บริษทั ทังJ หมด 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ผูว้ จิ ยั ได้ใช้ Value Added Intellectual Coefficient
(VAIC) ในการวัดมูลค่าทุนทางปัญญาของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึงN เป็ นวิธีทไNี ดร้ บั การยอมรับในการวัดทุน
ทางปัญญาของบริษทั เกีNยวกับประสิทธิภาพ หรือความสามารถในด า้ นการบริหารบริษทั ตัวบ่งชีJทNใี ช้ในการวัดประสิทธิภาพ ของการใช้
ทรัพยากร เพือN บริหารองค์กร
ผลการวิจยั พบว่า บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีมูลค่ าเพิNม ทุนทางปัญญาอยู่ใ นระดับ สู ง โดยค่ า
สัมประสิทธิeประสิทธิภาพทุนมนุษย์ โดยรวมมีค่าสูงสุด และบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มกี ารสนับสนุ น จึงทําให้
เกิดมูลค่าเพิมN ทุนทางปัญญา ถ้าจําแนกตามประเภท กลุ่มอุตสาหกรรม พบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค มีค่าสัมประสิทธิeการใช้ทุน
มากกว่า กลุม่ อุตสาหกรรมอืนN และบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประทศไทยมีมลู ค่าเพิมN ทุนทางปัญญาอยู่ในระดับสูง
คําสําคัญ: มูลค่าเพิมN ทุนทางปัญญา; บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ABSTRACT
This research aims to study intellectual capital of listed companies in the Stock Exchange of Thailand and
to analyze the value added intellectual capital of listed companies in the Stock Exchange of Thailand. Data were
collected from 56-1 form and the 240 companies’ annual reports during the year 2012-2016 in 8 industrial groups.
The researcher uses Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) to measure the intellectual capital of listed companies
in the Stock Exchange of Thailand, which is a recognized method of measuring company intellectual capital and
related to the efficiency or ability of the company management. The indicator used to measure the efficiency of
resource utilization for organization management.
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The research results found that: the companies in the Stock Exchange of Thailand had the value added
intellectual capital at the high level, with highest human efficiency coefficient in overall, and their support for the
value added intellectual capital.In addition, if classified by industry groups, it showed that the consumer industry had
higher capital coefficient than other industries. Besides, it found that companies listed on the Stock Exchange of
Thailand have high intellectual capital value added.
Keywords: Value Added Intellectual Capital; listed companies in the Stock Exchange of Thailand

บทนํ า
การพัฒ นาธุ ร กิ จ ในสถานการณ์ ป ัจ จุ บ นั จะต้อ งคํา นึ ง ถึง
เทคโนโลยีทNีนําไปสู่ โลกาภิว ตั น์และข้อมู ลประเภทต่ าง ๆ อันก่ อ
ให้เกิดการเปลียN นแปลงอย่างมีนยั สําคัญในทุกส่วนของธุรกิจ เพราะ
ส งั ค มใ น ยุค นีJ ต อ้ งเ ตรีย ม พร อ้ มก บั ข อ้ มูล ทางส งั ค มที Nมี
การเปลีNย นแปลงอยู่ ต ลอดเวลา ปัจ จุ บ นั การแข่ ง ขัน ทีNเ พิNม ขึJน
ใน ด้านเศรษฐกิจทําให้ขอ้ มูลทีNมคี ุณค่ า และสําคัญต่อกระบวนการ
ผลิต การบริหารจัดการ ซึNงเป็ นข้อมูลทีสN าํ คัญอย่างยิNงสําหรับบริษทั
เพืNอสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทีNยงั N ยืนโดยเนืJอหาทีสN าํ คัญ
และได้รบั ความนิยมมากทีNสุด คือ การจัดการความรู ้ และนวัตกรรม
สิงN ใหม่ ๆ ทีใN ช้ในการบริหารจัดการบริษทั ดังนันJ การจัดการความรู ้
คือ การรวบรวมกลยุทธ์ และกระบวนการสําหรับการสร้างค้นหา
และใช้ป ระโยชน์ ข อ้ มู ล ส่ ว นการเข้า ถึ ง รวบรวม แบ่ ง ปั น
การประเมิน และจัด เก็บข้อมูล ทุกอย่ างเป็ น กระบวนการจัดการ
ความรู ้ อีกอย่างหนึNงทีNเป็ นส่วนสําคัญทีสN ุด คือ การทีNบริษทั ได้ทาํ
การประเมิน ข้อ มูล ตนเองได้อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ ทํา ให้เ กิด ข้อ
ได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน (Celenza & Rossi, 2013, p. 1157)
ปัจจุบนั บริษทั ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องคํานึงถึง
กระบวนการทุกขันJ ตอนของการกํากับดูแลกิจการเพราะถือว่าเป็ น
การสร้างมูลค่ าในบริษทั ในช่วงปี ทผNี ่านมาประเทศในกลุ่มอาเซียน
มีความสนใจ เรืNอง ทุนทางปัญญาทีNส่งผลต่ อการดําเนินงาน เช่ น
มีผูว้ จิ ยั หลายประเทศ ทีมN คี วามสนใจในการศึกษาเกีNยวกับทุนทาง
ปัญญาทีเN กิดจากผลการดําเนินงานของบริษทั โดยเป็ นสินทรัพย์ทไNี ม่
มีตวั ตน เช่น ศึกษาทุนทางปัญญาทีมN ผี ลต่อการดําเนินงานประเทศ
มาเลเซีย Mohd-Saleh et al (2009, p. 1) ได้ศึกษาความเป็ น

เจ้า ของบริษทั กับทุน ทางปัญ ญา และผลการดําเนิน งานประเทศ
อิตาลี Celenza & Rossi (2013, p. 1157) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างทุนทางปัญญากับผลการดําเนินงานโดยเชืNอมโยงโครงสร้าง
ผูถ้ ือ หุ น้ ประเทศไอซ์แ ลนด์ Zanjirdar & Kabiribalajadeh
(2011, p. 1369) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางปัญญากับ
การกํากับดูแลกิจการประเทศออสเตรเลีย (Khan et al (2013, p. 207)
ศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งผู ถ้ ือ หุ น้ ทีNเ ป็ น ผู บ้ ริ ห ารทีNมีผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพทุนทางปัญญา Bohdanowicz (2014, p. 626) และ
ประเทศไทยทีNศึ ก ษาความสํา คัญ ของทุน ทางปัญ ญาโดยถือ เป็ น
ส่วนหนึNงทีNสาํ คัญของการกํากับดูแลกิจการในการสร้างมูลค่ าของ
บริ ษ ทั เพราะแนวคิด บทบาท และคุ ณ ค่ า ของความรู ใ้ นระบบ
เศรษฐกิจ และการค้าได้มกี ารเปลียN นแปลงไปตามการเปลียN นแปลง
ของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโดยเข้าสู่เศรษฐกิจฐานความรู ้ Chen
(2005, p. 385) กระบวนการเศรษฐกิจลักษณะนีJ มีการปรับเปลียN น
ลัก ษณะของกิ จ กรรมของบริ ษ ทั เพืNอ นํา ไปสู่ ก ารเปลีNย นแปลง
ค่านิยม และประสิทธิภาพของบริษทั ดังนันJ การจัดการความรู ท้ Nมี ี
ประสิท ธิ ภ าพ กลยุ ท ธ์ และการปรับ เปลีNย นให้เ ป็ น องค์ก รแห่ ง
ความรู เ้ ป็ น เงืNอ นไขทีNส าํ คัญ ของความสํา เร็ จ และความอยู่ ร อด
ขององค์กร โดย Dzinkowski (2000, p. 32) ได้กล่าวถึง ทุนทางปัญญา
ซึงN เป็ นจํานวนเงินทุนทังJ หมด หรือสิทธิการเป็ นเจ้าของ และสามารถ
จัดการองค์ความรู ข้ องบริษทั และนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึง
ทุน ทางปัญ ญาเป็ น ความรู ท้ Nีส ามารถสร้า งผลกํา ไรได้ เชืNอ ว่า ทุน
ทางปัญญาประกอบด้วยทรัพยากรทีไN ม่มตี วั ตนซึNงเป็ นของ บริษทั
ทีN ส ามารถสร้า งผลประโยชน์ ใ นอนาคตสู่ ค วามได้เ ปรี ย บ
ในการแข่งขันสําหรับบริษทั Kujansivu & Lonnqvist (2008, p.159)
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ทุนทางปัญญาประกอบด้วยทรัพยากรทีNไม่มตี วั ตนมากมายทีNมคี ่ า
ขององค์กร Marr & Adams (2004, p. 19) ยืนยันว่าทุนทางปัญญา
เป็ นข้อมูลทีมN อี ยู่ และความรูใ้ นการทํางานเพือN สร้างมูลค่า กล่าวอีก
นัย หนึN ง ทุ น ทางปัญ ญาเป็ น รู ป แบบใหม่ ทNีส มบู ร ณ์ แ บบสํา หรับ
การสังเกตคุณค่าทีแN ท้จริงขององค์กรโดยใช้ค่าใช้จ่ายในอนาคตของ
บริษทั นอกจากนีJย งั สามารถคํา นวณความเป็ น จริง ในสัง คมทีNม ี
ความรู ใ้ นปัจ จุบนั ประสิทธิภ าพของทุน ทางปัญ ญานันJ มีม ากกว่ า
ประสิทธิภาพของเงินทุนทางการเงินทีมN กี ารใช้ และพิจารณา ดังนันJ
Maditinos el al (2011, p. 133); Noradiva et al (2016, p. 514)
กล่า วถึง ทุน ทางปัญ ญาจะสามารถพบได้ใ นความสามารถของ
พนักงานซึNงเป็ นโครงสร้างภายในของบริษทั โดยอยู่ในรู ปแบบของ
ระบบการบริหาร รวมถึงโครงสร้างภายนอกซึงN หมายรวมถึงชืNอเสียงทีมN ี
ความเกีNยวข้องกับลูกค้า จากสิNงสําคัญของทุนทางปัญญาทีสN ามารถ
สร้างมูลค่าเพิมN ให้กบั บริษทั นันJ ดังทีN Celenza & Rossi (2013, p. 1157);
Zanjirdar & Kabiribalajadeh (2011, p. 1369) แนวโน้มทุนทาง
ปัญญาทีNเพิNมขึJนภายในบริษทั สามารถวัดมูลค่ าทีแN ท้จริงจากผูถ้ ือ
หุน้ และกลุม่ ผูม้ สี ่วนได้เสียอืนN ๆ บริษทั ต้องมีความสามารถในการ
ใช้ป ระโยชน์จ ากความรู ท้ Nีถูก ฝัง ตัว อยู่ ใ นบริ ษ ทั อาทิ ผู บ้ ริ ห าร
พนัก งาน รวมถึง ลู ก ค้า เพืN อ รัก ษาเสถีย รภาพในการแข่ ง ขัน
สิงN นีJเรียกว่า ทุนทางปัญญา และจากการบันทึกของ Ong et al (2011, p. 1);
Noradiva et al (2016, p. 514) ได้กล่าวไว้ว่า ทุนทางปัญญา
เกิดขึJนภายในบริษทั ประมาณ 50% - 90% จึงทําให้บริษทั มีการลงทุน
บริหารจัดการทุนทางปัญ ญาเพือN นําไปสู่ความมีประสิทธิภาพของ
ธุรกิจจากเหตุผล ดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จะศึกษาการวัดมูลค่าเพิNม
ทุน ทางปัญ ญาของบริ ษทั ในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย
เนืN อ งจากปัจ จุ บ ัน บริ ษ ัท มี ค วามสนใจทีN จ ะวัด ทุ น ทางปัญ ญา
เพือN ความต้องการสะท้อนให้เห็นคุณค่าทีแN ท้จริงของบริษทั ส่งผลให้
องค์กรเกิดความเข้าใจ และผลักดัน ไปสู่ค วามยังN ยืนขององค์กร
เพืNอเพิNมขีดความสามารถในการบริหารจัดการ และการเจริญเติบโต
ทีมN ปี ระสิทธิผลขององค์กรในด้านการถือครองทรัพย์สนิ ทางปัญญา
วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพือN ศึกษาทุนทางปัญญาของบริษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. เพื อN วิเ คราะห ม์ ูล ค่า เพิ มN ทุน ทางปัญ ญาของบริษ ทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ขอบเขตการวิจยั
การวิจ ยั ในครังJ นีJ ได้มุ่งเน้นศึ กษาทุนทางปัญญาของบริษ ทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยทังJ นีJ จะอธิบายถึง
ขอบเขต ด้านเนืJอหา ของการวิจยั ดังกล่าว ดังต่อไปนีJ ในการวัดมูลค่า
ทุนทางปัญญา ผูว้ จิ ยั ได้ใช้ Value Added Intellectual Coefficient
(VAIC) โดยศึกษาจาก Pulic (2000, p. 702); Yalama & Celik,
(2013, p. 68); Siti Nurhayati (2017, p. 128) ซึงN ประกอบดว้ ย
1. ค่าสัมประสิทธิeประสิทธิภาพการใช้ทนุ (Capital Employed
Coefficient)
2. ค่าสัมประสิทธิeประสิทธิภาพทุนมนุษย์ (Human Capital
Coefficient)
3. ค่าสัมประสิทธิeประสิทธิภาพทุนโครงสร้าง (Structured
Capital Coefficient)

วิธีดําเนิ นการวิจยั
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร ทีใN ช้ในการศึกษาครังJ นีJ คือ บริษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จํานวน 527 บริษทั (ข้อมูล ณ
วันทีN 15 พฤษภาคม 2561) กลุ่ม ตัวอย่าง ทีNใช้ในการวิจยั ได้แก่
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จํานวน 240บริษทั
โดยการเปิ ดตาราง Krejcie & Morgan (บุญชม ศรีสะอาด, 2560)
และใช้วิธีสุ่ม ตัว อย่ างแบบขันJ ภูม ิ ซึNงมีขนัJ ตอนในการสุ่มตัวอย่ าง
จํา แนกตามกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมในบริ ษ ัท จดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประทศไทย และกําหนดกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วน
กลุ่ ม อุต สาหกรรมแต่ ล ะกลุ่ม ข้อ มู ล ทีNนํา มาใช้ใ นการวิเ คราะห์
เป็ นข้อมูลย้อนหลังระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2560 ซึNงเป็ นข้อมูล
การเกิดทุนทางปัญญา เนืNองจาก บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ทีจN ดทะเบียนเป็ น ข้อมูลทีสN ะท้อนธุรกิจได้เป็ นอย่างดีและเชืNอถือได้
จากการรับรองจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต สอดคลอ้ งกับ Swartz
et al (2006, p. 68) และการศึกษาในครังJ นีJจงึ มีการศึกษาข้อมูล
จากกลุม่ อุตสาหกรรมต่าง ๆ จํานวน 8 กลุม่ อุตสาหกรรม ดังนีJ
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ตารางทีJ 1 จํานวนประชากร และกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั
ประชากร กลุม่
รายชืNอกลุม่ อุตสาหกรรม
ตัวอย่าง
1. กลุม่ อุตสาหกรรมเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร
49
22
2. กลุม่ อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภค
และบริโภค
42
19
3. กลุม่ อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน
53
24
4. กลุม่ อุตสาหกรรมสินค้า
อุตสาหกรรม
92
42
5. กลุม่ อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง
97
44
6. กลุม่ อุตสาหกรรมทรัพยากร
48
22
7. กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
108
49
8. กลุม่ อุตสาหกรรมเทคโนโลยี
38
17
รวม
527
240
ทีJมา : จากรายชืNอบริษ ทั จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพย์ต ลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2561)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การศึกษาผูว้ จิ ยั ได้ใช้ขอ้ มูลทุตยิ ภูม ิ (Secondary Data)
ซึงN แหล่งข้อมูลได้มาจากการทบทวนเอกสาร ตํารา รายงานการวิจยั
ซึNง ข้อ มู ล ทุติย ภู มิทNีส ํา คัญ และจํา เป็ น ต้อ งใช้ใ นการศึ ก ษาเป็ น
ส่วนมากได้มาจากแบบ 56-1 ของบริษทั รายงานประจําปี ของบริษทั
และฐานข้อ มู ล ของตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย หรื อ
SETSMART ทังJ นีJ เพือN ระบุกลุ่มตัวอย่างทีเN ป็ นบริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ
ซึNงข้อมูลทุตยิ ภูมทิ จNี าํ เป็ นต้องใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ข้อมูล
งบการเงิน ข้อมูลทางด้านการเพิมN มูลค่าทุนทางปัญญา
2. ทําการศึกษาเกีNยวกับการพัฒนาตัวแบบ เพือN เป็ นการหา
คํา ตอบของงานวิจยั ในการวัด มูล ค่ า ทุน ทางปัญ ญา ผู ว้ ิจ ยั ได้ใ ช้
Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) ผูว้ จิ ยั ทํา
การทดสอบสมมติฐานโดยประยุกต์จากแบบจําลอง VAICTM เป็ น
ตัวแปรเพือN วัดประสิทธิภาพของทุนทางปัญญา Pulic (2000, p.702)

โดยวิธกี ารคํานวณ VAIC ™ สามารถกําหนดขอบเขตของมูลค่าทีN
สร้างโดยทรัพยากรของบริษทั ได้ โดยทีบN ริษทั ทีมN ี VAIC ™ เพิมN
มากเท่ า ไหร่ ทํา ให้บ ริ ษ ทั มีทุน ทางปัญญา ในการใช้ท รัพ ยากร
ทีมN คี ุณค่ามากเท่านันJ Siti Nurhayati (2017, p.128) และมีผูว้ จิ ยั
และนักวิชาการหลายท่านทีใN ช้ แบบจําลอง VAIC ™ ในการวัด
มูลค่ าทางปัญญา ซึNง เป็ นอีกหนึNงวิธีสาํ หรับการวัด ทุน ทางปัญ ญา
โดยมองถึงประสิทธิภ าพ และความสามารถการดํา เนิน งานของ
บริษทั Pulic (2000, p.702); Yalama & Celik, (2013, p.68);
Siti Nurhayati (2017, p.128 โดยประยุกต์การคํานวณ
จากแบบจําลอง VAIC (ค่าสัมประสิทธิeมูลค่าเพิมN ทุนทางปัญญา)
ซึNงเป็ นอีกหนึNงวิธีทNไี ดร้ บั การยอมรับในการวัดทุน ทางปัญ ญาของ
บริษทั เกีNยวกับประสิทธิภาพหรือความสามารถในด้านการบริหารบริษทั
และ VAIC จะเป็ นตัวบ่งชีJทNใี ช้ในการวัดประสิทธิภาพของการใช้
ทรัพยากรเพืNอบริหารองค์กร และยังเป็ นตัวบ่งบอกถึงความเข้าใจ
เกีNยวกับบทบาทของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนเพืNอสร้างความได้เปรียบ
ของคู่แข่งขัน
3. เก็บข้อมูลเก็บรวบรวมได้จากจากแบบ 56-1 ของบริษทั
รายงานประจําปี ของบริษทั และฐานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือ SETSMART โดยใช้กระดาษทําการในเก็บ
รวบรวมข้อมูล เพืNอนํา มาใช้ใ นกาวิเ คราะห์ขอ้ มูลแลว้ ทํา การสรุ ป
ผลการวิจยั
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ จิ ยั ได้นาํ ข้อมูลทีเN ก็บรวบรวมได้จากจากแบบ 56-1 ของบริษทั
รายงานประจําปี ของบริษทั และฐานข้อ มูลของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือ SETSMART แล้วนํามาวิเคราะห์ดว้ ยการ
คํานวณตามเพือN หามูลค่าเพิมN ทุนทางปัญญาของบริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากการใช้กระดาษทําการใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพืNอใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยมีวธิ ีการ
คํานวณดังต่อไปนีJ
ก่อนการคํานวณทุนทางปัญญา จะต้องคํานวณหาผลรวมของ
มูลค่าเพิมN ของบริษทั VA สามารถคํานวณได้ดงั ต่อไปนีJ
VA = OPi + ECi + Ai

(1)
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คําอธิบาย
VAi = ผลรวมของการสร้างมูลค่าเพิมN สําหรับบริษทั สําหรับปี
OPi = กําไรสุทธิจากการดําเนินงานของบริษทั สําหรับปี
ECi = ค่าใช้จ่ายเกีNยวกับพนักงานของบริษทั สําหรับปี
Ai = มูลค่าตัดจําหน่ายและค่าเสือN มราคาของบริษทั สําหรับปี
เมืN อ คํ า นวณหามู ล ค่ า เพิN ม ของบริ ษ ัท แล้ว ต่ อ มาเป็ น
การคํานวณหาค่ าของ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ค่ าสัมประสิทธิe
ประสิท ธิ ภ าพการใช้ทุน สํา หรับ บริ ษ ัท (CEEi) ค่ า สัม ประสิท ธิe
ประสิทธิภาพทุนมนุษย์สาํ หรับบริษทั (HCEi) และค่าสัมประสิทธิe
ประสิทธิภ าพทุน โครงสร้างสําหรับบริษทั (SCEi) โดยสามารถ
แยกการอธิบายแต่ละองค์ประกอบตามลําดับ
1. การคํานวณค่ า สัม ประสิทธิeประสิทธิภาพการใช้ทุน
สําหรับบริษทั (CEEi) โดยสามารถคํานวณได้ ดังต่อไปนีJ
ต้องทําการคํานวณหา CEi ก่อน โดยคํานวณได้จาก
CEi =

Bookvalueofassets
equityvalue

(2)

คําอธิบาย
CE = ประสิทธิภาพการใช้ทนุ สําหรับบริษทั สําหรับปี
Book value of assets คํานวณโดย ราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าเสือN มราคาสะสม
Equity value คํานวณโดย ราคาตลาดของหุน้ X มูลค่าหุน้ ทีN
ชําระแล ้ว
เมือN คํานวณหาประสิทธิภาพการใช้ทนุ สําหรับบริษทั เรียบร้อย
แล้วนํามาใช้ในการคํานวณหาค่าสัมประสิทธิeประสิทธิภาพการใช้ทนุ
สําหรับบริษทั (CEEi) ต่อ โดยคํานวณดังต่อไปนีJ
CEEi=

VAi
CEi

(3)

คําอธิบาย
CEEi = ค่าสัมประสิทธิeประสิทธิภาพการใช้ทนุ สําหรับบริษทั สําหรับปี
VAi = ผลรวมของการสร้างมูลค่าเพิมN สําหรับบริษทั สําหรับปี
CEi = ประสิทธิภาพทุนลูกจ้างสําหรับบริษทั สําหรับปี

2. ต่อมาคํานวณหาค่าสัมประสิทธิeประสิทธิภาพทุนมนุษย์
สําหรับบริษทั (HCEi) โดยคํานวณได้จาก
VA
HCEi= i
(4)
HCi

คําอธิบาย
HCEร= ค่าสัมประสิทธิeประสิทธิภาพทุนมนุษย์สาํ หรับบริษทั สําหรับปี
VAi = ผลรวมของการสร้างมูลค่าเพิมN สําหรับบริษทั สําหรับปี
HCi = ค่าใช้จ่ายเกีNยวกับพนักงานของบริษทั สําหรับปี
3. คํานวณหาสัมประสิทธิeประสิทธิภาพทุนโครงสร้างสําหรับ
บริษ ทั (SCEi) จะต้องคํานวณหาค่ า ทุนด้านโครงสร้าง (SCi)
ก่อนทีจN ะทําการคํานวณ โดยคํานวณได้ดงั ต่อไปนีJ
SCi =VAi - HCi

(5)

คําอธิบาย
SCi = ทุนโครงสร้างสําหรับบริษทั
VAi = ผลรวมของการสร้างมูลค่าเพิมN สําหรับบริษทั สําหรับปี
HCi = ค่าใช้จ่ายเกีNยวกับพนักงานของบริษทั สําหรับปี
เมือN คํานวณทุนโครงสร้างของบริษทั เรียบร้อยแล้ว
SCEi=

SCi
VAi

(6)

คําอธิบาย
SCEi = ค่าสัมประสิทธิeประสิทธิภาพทุนโครงสร้างสําหรับบริษทั สําหรับปี
SCi = ทุนโครงสร้างสําหรับบริษทั สําหรับปี
VAi = ผลรวมของการสร้างมูลค่าเพิมN สําหรับบริษทั สําหรับปี
เมืNอ คํา นวณองค์ประกอบ 3 องค์ป ระกอบเรียบร้อ ยแล ว้
นํามาคํานวณหา มูลค่าเพิมN ทุนทางปัญญา (VAICi) สามารถคํานวณ
ได้ดงั ต่อไปนีJ
VAICi = CEEi + HCEi + SCEi
(7)
คําอธิบาย
VAICi = ค่าสัมประสิทธิeมลู ค่าเพิมN ทุนทางปัญญาบริษทั สําหรับปี
CEEi = ค่าสัมประสิทธิeประสิทธิภาพการใช้ทนุ บริษทั สําหรับปี
HCEi = ค่าสัมประสิทธิeประสิทธิภาพทุนมนุษย์บริษทั สําหรับปี
SCEi = ค่าสัมประสิทธิeประสิทธิภาพทุนโครงสร้างบริษทั สําหรับปี
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ผลการวิจยั
การวิจยั เรืNอง การประเมินทุนทางปัญญาของบริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทยผู ว้ ิจ ยั สามารถนํา เสนอผล
ขอ้ มูลเป็ น ดังนีJ
ตอนทีJ 1 การวิเคราะห์ทนุ ทางปัญญาของบริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตารางทีJ 2 ข อ้ มูล ทางทุน ปัญ ญาของบริษ ทั จดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุม่ อุตสาหกรรม
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร
สินค้าอุปโภคและบริโภค
ธุรกิจการเงิน
การสินค้าอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้าง
ทรัพยากร
บริการ
เทคโนโลยี
รวม

CEE

HCE

15,731.45
287,169.03
42.55
281.30

-5,341.01
667,434.35
31,157.88
- 1,373.43

10.63
68.93
63.61
113.41

149.41
108.74
10.98
678.73
304,172.19

7,527.21
141,322.22
50,441.93
1,735.85
892,905.00

62.80
10.90
1,132.35
24.56
1,487.19

ตอนทีJ 2 การวิเคราะห์มูลค่ าเพิมN ทุน ทางปัญ ญาของบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การคํานวณมูลค่ าเพิNมทุนทางปัญญาของบริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคํานวณได้จาก
VAICi = CEEi + HCEi + SCEi
สามารถคํานวณได้ ดังตารางทีN 3

SCE

จากตารางทีN 2 ทุนทางปัญญาของบริษ ทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย พบว่ า ค่ าสัมประสิทธิeประสิทธิภาพ
การใช้ทนุ (CEE) โดยรวมมีค่าเท่ากับ 304,172.19 กลุ่มอุตสาหกรรม
ทีคN ่าสัมประสิทธิeประสิทธิภาพการใช้ทนุ มากทีสN ุด ได้แก่ กลุ่มสินค้าอุปโภค
และบริโภค มีค่าเท่ากับ 287,169.03 ค่ าสัมประสิทธิeประสิทธิภาพ
ทุนมนุ ษย์ (HCE) โดยรวมมีค่าเท่ากับ 892,905 กลุ่มอุตสาหกรรม
ทีN มี ค่ า สัม ประสิ ท ธิe ประสิ ท ธิ ภ าพทุ น มนุ ษ ย์ ม ากทีN สุ ด ได้แ ก่
กลุ่ ม สิน ค้า อุปโภค และบริ โ ภค มีค่ า เท่ ากับ 667,434.35 และ
ค่ าสัมประสิทธิe ประสิทธิภาพทุน โครงสร้าง โดยรวมมีค่ า เท่ ากับ
1,487.19 กลุม่ อุตสาหกรรมทีมN คี ่าสัมประสิทธิeมากทีสN ุด ได้แก่ กลุม่ บริการ

ตารางทีJ 3 มูลค่าเพิมN ทุนทางปัญญาของบริษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุม่ อุตสาหกรรม
CEE
การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
10,401.07
สินค้าอุปโภคและบริโภค
954,672.32
ธุรกิจการเงิน
31,264.04
การสินค้าอุตสาหกรรม
-978.72
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
7,739.41
ทรัพยากร
141,441.86
บริการ
51,585.26
เทคโนโลยี
2,439.13
รวม
1,198,564.38
จากตารางทีN 3 บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มีมูลค่าเพิมN ทุนทางปัญญา โดยรวม เท่ากับ 1,198,664.37 จําแนก
ตามกลุ่ม อุต สาหกรรมโดยเรี ย งมู ล ค่ า เพิNม ทุน ทางปัญ ญาตาม
กลุ่มอุตสาหกรรม พบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภค และบริโภค
มีค่าเท่ากับ 954,672.32 รองลงมา กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร
มีค่าเท่ากับ 141,441.86 และกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ มีค่าเท่ากับ
51,585.26
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สรุปผลและอภิปรายผลการวิจยั
ทุนทางปัญญาเป็ นการจัดการความรูท้ ทีN าํ การรวบรวมกลยุทธ์
และกระบวนการสํา หรับการสร้างค้น หา และใช้ประโยชน์ข อ้ มูล
เขา้ ถึง รวบรวม แบ่งปัน การประเมิน และจัดเก็บข้อมูลทุกอย่าง
เป็ นกระบวนการจัด การความรู ้ โดยงานวิ จ ัย นีJ ท ํา การศึ ก ษา
มูลค่าเพิมN ทุนทางปัญญาของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพืNอประเมินการขอ้ มูลของบริษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทยว่ามีประสิทธิภาพ และสามารถ
บริหารงานได้เปรียบคู่ แข่งขัน โดยผูว้ จิ ยั ไดท้ าํ การรวบรวมขอ้ มูล
จากแบบ 56-1 รายงานประจํา ปี ของบริษ ทั จดทะเบียนในตลาด
หลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย มาทํา การวิ เ คราะห์ต ามสู ต ร
เพืNอ ประเมิน ค่ า ทุน ทางปัญ ญาของบริ ษ ัท จดทะเบีย นในตลาด
หลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย สามารถอภิ ป รายผลงานวิจ ยั ได้
ดังต่อไปนีJ
1. ทุนทางปัญญาของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ง ประเทศไทย พบว่า ค่ าสัม ประสิทธิeประสิท ธิภ าพทุน มนุ ษ ย์
โดยรวมมีค่าสูงสุด ถ้าจําแนกตามประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม พบว่า
กลุม่ อุตสาหกรรมอุปโภคบริโภคมีค่าสัมประสิทธิeการใช้ทนุ มากกว่า
กลุม่ อุตสาหกรรมอืนN เนืNองจากสภาวการณ์ในช่วงระยะเวลา 2556 2560 นันJ ธุรกิจอุปโภคบริโภคมีบทบาทสําคัญมากของประเทศไทย
และตลาดโลก เช่น ข้าว ยางพารา และนําJ ตาล ซึงN ทําให้กลุม่ อุตสาหกรรม
อุปโภคบริโภคมีการพัฒนาตนเองอย่างกวา้ งขวาง รวมถึงรัฐบาลได้
กําหนดนโยบายการพัฒนาสินทรัพย์ให้เป็ นทุนโดยการแสวงหาทุน
เพืNอทําการผลิตสินค้า และบริการจากทรัพย์สนิ ทางปัญญาทีNมอี ยู่
จึง ทํา ให้ค่ า สัม ประสิท ธิeทุน มนุ ษ ย์ ในกลุ่ม อุตสาหกรรมอุป โภค
บริโ ภคมีมูลค่ า มากกว่ า อุต สาหกรรมอืNน ดัง ทีNก ระทรวงพาณิ ช ย์
(2558) ได้กล่าวถึง การบริหารจัดการกับทรัพยากรมนุ ษย์ ซึNงมี
ค่าใช้จ่ายเกีNยวกับพนักงานสูงกว่ากลุม่ อุตสาหกรรมอืนN เพืNอส่งเสริม
พนักงานใหม้ ีความรู ้ ความเข า้ ใจ และสามารถนําความรู ้ ทีNได้ม า
พัฒ นาบริ ษ ทั ของตนเอง ได้อย่ า งมีป ระสิท ธิ ภาพ ดัง นัJน บริษ ทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยควรให้ความสําคัญ
เกีN ย วกับ การบริ ห ารจัด การภายในบริ ษ ัท ปัจ จุบ นั จะต้อ งมีก าร
คํานึงถึงการเป็ นเจ้าของความรู ้ และความชํานาญของผูเ้ ชีNยวชาญซึNง
ทําให้บริษทั สามารถแข่ง ขันได้ใ นตลาด ซึNงสอดคล้อ งกับงานวิจยั

ของ Ayas & ornek (2015, p.261) พบว่า ทุนทางปัญญาเป็ น
ส่วนหนึNงทีNทาํ ให้เกิดความยังN ยืนของบริษทั สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ อาภรณ์ แกล ้วทนงศ์ และพัทธนันท์ เพชรเชิดชู. (2561, น. 1).
พบว่ า การเปิ ด เผยทุน มนุ ษ ย์ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การเปิ ด เผยข อ้ มู ล
เกีN ย วกับ ความรู ท้ Nีเ กีN ย วข้อ งในงานการฝึ กอบรม และพัฒ นา
สวัสดิการพนักงาน เพราะบริษทั ส่วนใหญ่ ให้ความสําคัญเกีNยวกับ
ความรู ้ ความสามารถ ของพนักงาน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Maditinos el al (2011, p. 133); Noradiva et al (2016, p. 514)
กล่า วถึง ทุน ทางปัญ ญาจะสามารถพบได้ใ นความสามารถของ
พนักงานซึNงเป็ นโครงสร้างภายในของบริษทั โดยอยู่ในรู ปแบบของ
ระบบการบริ ห าร รวมถึง โครงสร้า งภายนอก ซึNง หมายรวมถึง
ชืNอ เสีย งทีNม ีค วามเกีN ย วข อ้ งกับ ลู ก ค า้ จากสิNง สํา คัญ ของทุน
ทางปัญญาทีสN ามารถสร้างมูลค่าเพิมN ให้กบั บริษทั นันJ
2. มูลค่ าเพิNมทุน ทางปัญ ญาของบริษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประทศไทยจากการคํานวณ พบว่า บริษทั ได้มกี ารใช้
ทรัพยากรเพืNอการบริหารบริษทั ได้เป็ นอย่างดี ซึNงเป็ นการคํานวณ
จากขอบเขตมูลค่ าของทรัพ ยากรของบริษ ทั ถ้า ค่ ามูลค่ า ทุน ทาง
ปัญญาเพิมN มากขึJนเท่าไหร่ยงNิ ทําให้บริษทั มีทนุ ทางปัญญามากเท่านันJ
เป็ นนําสินทรัพย์มตี วั ตน และไม่มตี วั ตน ค่าใช้จ่ายเกีNยวกับพนักงาน
และกําไรสุทธิของบริษทั จึงทําใหเ้ ห็นว่าบริษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แ ห่ง ประเทศไทยในภาพรวมมีทุนทางปัญ ญาเพิNมขึJน
เพราะแต่ละบริษทั มีค่าใช้จ่ายเกีNยวกับพนักงาน และการลงทุนกับ
สินทรัพย์มากจึงทําให้เกิดมูลค่ าเพิNมทุนทางปัญญาขึJน ดังทีN Marr
& Adams (2004, p. 19) ยืนยันว่าทุนทางปัญญาเป็ นขอ้ มูลทีมN อี ยู่
และความรู ใ้ นการทํางานเพืNอสร้างมูลค่ า กล่าวอีกนัยหนึNงทุนทาง
ปัญ ญาเป็ น รู ปแบบใหม่ ทNีสมบู ร ณ์แ บบสํา หรับ การสังเกตคุ ณ ค่ า
ทีแN ทจ้ ริงขององค์กรโดยใช้ค่าใช้จ่ายในอนาคตของบริษทั แต่มเี ฉพาะ
กลุ่ ม สิน ค้า อุต สาหกรรมทีNม ีค่ า ติด ลบ เนืN อ งจากมีก ารลงทุน ใน
สินทรัพย์ และค่ าใช้จ่ายพนักงานมากเกินไป ทําให้เกิดการบริหาร
จัดการด้านทรัพยากรทีไN ม่มปี ระสิทธิภาพของบริษทั สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Noradiva et al (2016, p. 514) ได้กล่าวไวว้ ่า ทุนทางปัญญา
ทีNเ กิด ขึJน ภายในบริษ ทั ประมาณ 50% - 90% ทํา ให บ้ ริษ ทั มี
การลงทุน บริหารจัด การทุน ทางปัญ ญาเพืNอนําไปสู่ ประสิทธิภาพ
ธุรกิจ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Nadyaet al (2019, p. 27)
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พบว่ า การเปิ ด เผยข้อ มูล ทุน ทางปัญ ญา ส่ ง ผลต่ อ มูล ค่ า ข อ้ มู ล
ทางบัญ ชี เพราะเป็ น การส่ ง สัญ ญาณ เกีNย วกับ การมีศ ักยภาพ
การบริหารงานด้านทรัพยากรของบริษทั

ข้อเสนอแนะเพืJอนํ าผลการวิจยั ไปใช้
1. ข้อเสนอแนะสําหรับการนํ าไปปฏิบตั ิ
ผลการวิจ ยั ในครัJง นีJ มีข อ้ เสนอแนะต่ อ บริ ษ ทั จดทะเบีย น
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.1 เป็ นแนวทางในการนําขอ้ มูลทีไN ดจ้ ากการศึกษาไปใช้
ปรับใช้อย่างเหมาะสมกับบริษทั เพราะทุนทางปัญญามีความสําคัญ
อย่ า งมากต่ อ การบ่ ง บอกถึง การเจริ ญ เติบ โตของบริ ษ ัท เป็ น
การสร้างกลยุทธ์ความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรได้
1.2 เป็ นขอ้ มูลทีนN กั ลงทุน หรือผูม้ สี ่วนได้เสียนําไปใช้ใ น
การวิเคราะห์ และประเมินเกีNยวกับการบริหารงานของบริษทั ทีทN าํ ให้
เกิดทุนทางปัญญา
2. ข้อเสนอแนะเกียJ วกับงานวิจยั ครังU ต่อไป
2.1 ควรศึกษาเกีNยวกับรูปแบบการเปิ ดเผยขอ้ มูลทุนทาง
ปัญญาของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.2 ควรศึ ก ษาโดยนํ า มาวิเ คราะห์ก ับ ตัว แปรอืN น เช่ น
ประสิทธิภ าพของพนักงาน ผลการดําเนิน งานของบริษ ทั เป็ นต้น
เพือN ให้เกิดองค์ความรูเ้ พิมN ขึJน

กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณคณาจารย์ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
และขอขอบพระคุ ณ ผู เ้ ขีย นตํา รา เอกสาร บทความต่ า ง ๆ
ทังJ ใน และต่างประเทศ ทีNได้ศึกษาค้นควา้ และอ้างอิงเพืNอการดําเนินงาน
วิ ท ยานิ พ นธ์ นJ ี รวมถึ ง ขอขอบคุ ณ ทุ ก แรงใจจากครอบครัว
เพืNอนร่ วมงาน และเพืNอนร่ วมรุ่น ทุกคนทีNใ ห้กาํ ลังใจเพืNอให้ผูว้ จิ ยั
ได้ท่มุ เท และมุ่งมันN จนงานวิจยั นีJสาํ เร็จ
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