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ค ำแนะน ำก่อนส่งบทควำมเข้ำพิจำรณำคัดเลือก 
 

ต้นฉบับบทความท่ีส่งเข้าพิจารณา ควรมีคุณค่าทางวิชาการ โดยผู้เขียนหรือคณะผู้เขียนเป็น      
ผู้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ขึ้นเอง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง มีนโยบายส่งเสริมให้ผู้เขียน
ผลงานทุกคนมีจริยธรรมในการวิจัย ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น หรือน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนด้วย
วิธีการท่ีไม่เหมาะสม การน าข้อความของผู้อื่นมาใช้ ได้แก่ การคัดลอกค าต่อค า การถอดความ การสรุป 
ข้อเท็จจริง ข้อมูลเสริม เป็นต้น ในทุกกรณีเหล่านี้  ต้องอ้างอิงแหล่งท่ีมาของข้อความ ท้ังนี้ บทความ
ดังกล่าวจะต้องน าเสนอแนวคิดหรือหลักการใหม่ท่ีเป็นไปได้ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเป็น  
ท่ียอมรับ น าไปสู่การพัฒนาท่ีเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ มีความสมบูรณ์ในด้านเนื้อหา หลักภาษาและ
รูปแบบการพิมพ์ โดยจะต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีมีความเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ         
กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้ไขบทความ อาจส่งกลับคืนให้ผู้เขียนหรือคณะผู้เขียนแก้ไข
เพิ่มเติมต้นฉบับใหม่ แล้วแต่กรณี เพื่อให้บทความมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ท้ังนี้ ต้นฉบับท่ีผ่านการ
พิจารณาจะต้องมีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้เท่านั้น บทความวิจัยท่ีผ่านการคัดเลือกเป็น
ข้อคิดเห็น ข้อค้นพบของผู้เขียนผลงาน ซึ่งผู้เขียนผลงานดังกล่าว จะเป็นผู้รับผิดชอบในทุกกรณีอันอาจ
เกิดขึ้นจากผลงานนั้น ๆ 

 

                                                              บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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หลักเกณฑ์ในการพิจารณาต้นฉบับบทความวิจัย 
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและด าเนินการ ดังนี้  
1. พิจารณาไม่รับสมัครเข้าร่วมน าเสนอผลงาน (ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงก่อนประกาศรายชื่อ  

ผู้มีสิทธิน์ าเสนอผลงาน) ในกรณีใดกรณีหนึง่ดังต่อไปนี้ 
    - บทคัดย่อ/Abstract ไม่ถูกต้องตามรูปแบบท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
    - บทความวิจัยไม่ถูกต้องตามรูปแบบท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

               - ไม่พิสูจน์อักษร (พิมพ์ผิด) 
             - ช าระค่าลงทะเบียนล่าช้า และ/หรือไม่ครบถ้วน  
             - ไม่แก้ไขตามขอ้เสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
             - ส่งต้นฉบับบทความ (ฉบับแก้ไข) ล่าช้ากว่าวันท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

2. พิจารณาเลือกกลุ่มการน าเสนอผลงาน  
3. พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยท่ีจะน าเสนอในการประชุมวิชาการและการรวมเล่มรายงาน

การประชุม (proceedings)  
 4. ผู้น าเสนอผลงานทุกคนต้องเข้าร่วมการประชุมใหญ่ในภาคเช้า จึงจะมีสิทธิ์ได้น าเสนอ
ผลงานของตนเอง  

5. ผู้น าเสนอผลงานแบบบรรยาย จะต้องมาน าเสนอผลงานด้วยตนเองในวันและเวลาท่ีก าหนด 
หากพบว่าไม่มาบรรยายจะถือว่า บทความวิจัยนั้น ไม่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในครั้งนี้  และ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง จะได้ท าหนังสือแจ้งไปยังสถาบันต้นสังกัดต่อไป  

6. การพิจารณาคัดเลือกผลงานและการตัดสินกรณีใด ๆ  ตามข้อ 1 ถึง ข้อ 5 โดยบณัฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ถือเป็นท่ีสิ้นสุด 
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องค์ประกอบของบทความต้นฉบบั (บทความวิจัย)  
 

บทความควรน าเสนอรายงานการวิจัยและผลท่ีได้รับอย่างเป็นระบบ โดยบทความควรมีองค์ประกอบ 
ดังนี้ (สามารถมีหัวข้อหรือองค์ประกอบท่ีแตกต่างได้) 

1. บทน า (introduction) โดยครอบคลุมความส าคัญและท่ีมาของปัญหาวิจัย พร้อมท้ังเสนอภาพรวม
ของบทความ 

2. ทบทวนวรรณกรรม (literature review) 
3. ระเบียบวิธีวิจัย (research methodology) ท่ีสามารถอธิบายวิธีด าเนินการวิจัยรวมถึงการเก็บ

ข้อมูลหรือเครื่องมือท่ีใช้ในการท าวิจัยอย่างชัดเจน 
4. ผลการศึกษา (research finding) 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (discussion and conclusion) 

 6. ข้อเสนอแนะการวิจัย (recommendation) 
7. เอกสารอ้างอิง (references) 
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ตัวอย่างการพิมพ์บทความวิจัย 
(ฉบับที่ 1) 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทุน มูลค่าเพิม่เชิงเศรษฐศาสตร์ (EVA) ก าไรต่อหุ้น (EPS) และผลตอบแทนของ
หลกัทรัพย์: กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนไทยทีม่ีการก ากับดูแลกจิการระดับดีเลศิ 

 
วงศต์ะวนั อุทุมรัตน์1* 

ปริยดา สุขเจริญสิน2 
สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ คณะพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ประเทศไทย1 

คณะพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ประเทศไทย2 
*ผูรั้บผิดชอบบทความ: wongtawan.uthumrat@gmail.com 

 
บทคดัย่อ 

 
งานวจิยัฉบบัน้ี มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างเงินทุน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อมูลค่าเพ่ิมเชิง

เศรษฐศาสตร์ (EVA) และก าไรต่อหุน้ (EPS) อนัจะส่งความสมัพนัธ์ดงักล่าวไปยงัความสมัพนัธ์ระหวา่งมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์ 
ก าไรต่อหุน้ และผลตอบแทนหลกัทรัพย ์โดยงานวจิยัน้ีศึกษาในกลุ่มบริษทัท่ีมีคะแนนการก ากบัดูแลกิจการระดบัดีเลิศต่อเน่ืองอยา่งนอ้ย 
3 ปีติดต่อกนั โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2561 และทดสอบความสมัพนัธ์ทางเศรษฐมิติ ดว้ยวธีิ Unbalanced Panel Data 
Regression แบบ Random Effect ผลการศึกษาเชิงประจกัษแ์สดงใหเ้ห็นวา่ โครงสร้างเงินทุนมีความสมัพนัธ์กบัมูลค่าเพ่ิมเชิง
เศรษฐศาสตร์และก าไรต่อหุน้ในทิศทางตรงกนัขา้ม อนัเน่ืองมาจากหากมีการก่อหน้ีในอตัราท่ีสูงข้ึน จะส่งผลใหต้น้ทุนจากการก่อหน้ี
สูงข้ึน เม่ือมีตน้ทุนท่ีสูงข้ึนท าใหมู้ลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์และก าไรต่อหุน้ลดลง ดงันั้น เม่ือโครงสร้างเงินทุนมีความสมัพนัธ์กบั
มูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์และก าไรต่อหุน้แลว้ ทดสอบความสมัพนัธ์ต่อเน่ืองพบวา่ มูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์มีความสมัพนัธ์กบัอตัรา
ผลตอบแทนจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน และอตัราผลตอบแทนรวมในทิศทางเดียวกนั แต่
ก าไรต่อหุน้ ไม่พบความสมัพนัธ์ดงักล่าว อนัเน่ืองจากการค านวณมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์นั้น มีรายการปรับปรุงท่ีปรับรายการทาง
บญัชีใหเ้ป็นไปตามเกณฑก์ าไรทางเศรษฐศาสตร์ อีกทั้งรวมตน้ทุนค่าเสียโอกาสท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ท าใหส้ะทอ้นผลตอบแทนหลกัทรัพยไ์ด้
ดีกวา่ก าไรต่อหุน้  
 
ค าส าคญั: การก ากบัดูแลกิจการ, ก าไรต่อหุน้, ผลตอบแทนหลกัทรัพย ์
 
 
 
 
 
 
 

ขนาดกระดาษ A4/ ตั้งค่าหน้ากระดาษ บนและล่าง 3.0 ซม. ซา้ยและขวา 2.0 ซม./ 
ช่ือเร่ือง อกัษรขนาด 16 ฟอนตห์นา/ ช่ือผูเ้ขียน อกัษรขนาด 14/ บทความใช้ฟอนต์ 
Angsana New ทั้งหมด  รวมทั้งฉบบัแลว้ ไม่เกนิ 10 หน้า  

ช่ือเร่ืองภาษาไทย อกัษรขนาด 16 ฟอนตป์กติ จดัรูปแบบบรรทดัแรก       
ยาวท่ีสุด บรรทดัท่ี 2 หรือบรรทดัท่ี 3 (ถา้มี) ให้มีความยาวลดหลัน่กนัลงมา 
จดัให้อยูก่ลางหนา้ โดยคลิกท่ีปุ่ ม 
 

ช่ือผู้เขียน (ไม่ตอ้งใส่ค  าน าหนา้) สังกดั และอเีมล์ผูรั้บผิดชอบบทความ     
อกัษรขนาด 14 ฟอนตป์กติ จดัให้อยูก่ลางหนา้  
 

ค าวา่ “บทคดัย่อ” ขนาด 14 ฟอนตห์นา  
จดัให้อยูก่ลางหนา้  
 

เน้ือหาในบทคดัยอ่ความยาว ไม่เกนิ 15 บรรทัด 
เน้ือหาควรประกอบดว้ย 
     -วตัถุประสงคข์องการวิจยั 
     -วิธีด าเนินการวิจยั 
     -ผลการวิจยั 
 

การพมิพ์เน้ือหา ทั้งบทความให้ใชอ้กัษรขนาด 14 ฟอนตป์กติ จดัชิดซา้ย 
โดยคลิกท่ีปุ่ ม  
ระยะห่างระหวา่งบรรทดั (line spacing) ของเน้ือหาทั้งหมดให้ใช ้1.0  
และห้ามบีบตวัอกัษร  
***ส าหรับการเวน้วรรค ให้เวน้วรรค 1 เคาะหรือ 1 ระยะอกัษรพิมพเ์ท่านั้น  

ใส่หมายเลขหน้าดา้นบนจดัให้อยูก่ลางหนา้
ดว้ยอกัษรขนาด 14  
 

1 

ค าวา่ “ค าส าคญั:” ขนาด 14 ฟอนตห์นา   ก าหนดให้พิมพค์  าส าคญั 
จ  านวน 3 ค า คัน่ดว้ยเคร่ืองหมายคอมม่า (,) ใชฟ้อนตป์กติ จดัชิดซา้ย 
จดัให้อยูก่ลางหนา้  
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  Abstract 
 

This research aims to study the effect of capital structures on the Economic Value Added (EVA) and Earning Per Share 
(EPS) resulting in the relationship between EVA, EPS, and stock return. The samples of companies with excellent CG score 3 years 
consecutively selected in this study are from corporate governance report of Thai listed companies. Data are collected during 2010-
2018. The unbalanced panel data regression with random effect is employed in this study. The empirical results show that capital 
structure is negatively related with EVA and EPS. As more funds are raised by debt, cost of debt increases and at the same time, EVA 
and EPS decrease. Further, EVA has positive relationship with capital gain yield, dividend yield, and total return. However, EPS 
shows no relationship with stock returns. Since EVA is calculated by adjusting accounting items to be align with economic values 
including incurred opportunity cost then it can reflect the stock return better than EPS. 

 
Keywords: Capital Structure, Corporate Governance, Earning Per Share 
  

ช่ือเร่ืองภาษาอังกฤษ อกัษรขนาด 16 ฟอนตป์กติ จดัรูปแบบบรรทดัแรก       
ยาวท่ีสุด บรรทดัท่ี 2 หรือบรรทดัท่ี 3 (ถา้มี) ให้มีความยาวลดหลัน่ 
กนัลงมา จดัให้อยูก่ลางหนา้ โดยคลิกท่ีปุ่ ม 
 

ช่ือผู้เขียน (ไม่ตอ้งใส่ค  าน าหนา้) สังกดั และอเีมล์ผูรั้บผิดชอบบทความ     
อกัษรขนาด 14 ฟอนตป์กติ จดัให้อยูก่ลางหนา้  
 

ค าวา่ “Abstract” ขนาด 14 ฟอนตห์นา  
จดัให้อยูก่ลางหนา้  
 

เน้ือหาใน Abstract ความยาว ไม่เกนิ 15 บรรทัด 
เน้ือหาควรประกอบดว้ย 
     -วตัถุประสงคข์องการวิจยั 
     -วิธีด าเนินการวิจยั 
     -ผลการวิจยั 
 

ค าวา่ “Keywords:” ขนาด 14 ฟอนตห์นา   ก าหนดให้พิมพค์  าส าคญั 
จ  านวน 3 ค า คัน่ดว้ยเคร่ืองหมายคอมม่า (,) ใชฟ้อนตป์กติ จดัชิดซา้ย 
จดัให้อยูก่ลางหนา้  
 

ในส่วนของภาษาองักฤษให้เร่ิมตน้ข้ึนหนา้ใหม่ในหนา้ท่ี 2 
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บทน า 
 
 เป้าหมายทางธุรกิจ คือ การสร้างความมัง่คัง่สูงสุดใหก้บัผูถื้อหุน้ กล่าวคือ การท าใหร้าคาหลกัทรัพยมี์มูลค่าสูงสุด ซ่ึงมี
หลากหลายปัจจยัเขา้มาเก่ียวขอ้ง เช่น ผลการด าเนินงาน การจ่ายเงินปันผล การเติบโตของกิจการ โครงสร้างเงินทุน เป็นตน้ ซ่ึงในการ
ประกอบธุรกิจ แหล่งเงินทุนของกิจการมาจาก 2 แหล่ง คือ ส่วนของผูถื้อหุน้และส่วนของหน้ีสิน จึงท าใหเ้ราตอ้งค านึงถึงตน้ทุนของ
เงินทุน นัน่คือ ตน้ทุนส่วนของผูถื้อหุน้ และตน้ทุนส่วนของหน้ีสิน ซ่ึงความแตกต่างของตน้ทุนนั้นข้ึนอยูก่บัระดบัความเส่ียงและ
ผลตอบแทน โดยท่ีถา้โครงสร้างเงินทุนอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมแลว้ ตน้ทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (WACC) จะอยูใ่นระดบัท่ีต ่าสุด ส่งผล
ใหร้ะดบัราคาหลกัทรัพยสู์งสุด ดงันั้น การลงทุนของนกัลงทุน เพ่ือสร้างความมัง่คัง่ใหก้บัตนเอง จะพิจารณาจากขอ้มูลต่าง ๆ ของกิจการ 
เช่น ผลการด าเนินงานของกิจการในรอบหน่ึง ๆ ซ่ึงมาตรวดัท่ีนกัลงทุนนิยมและใหค้วามส าคญั คือ ก าไรขาดทุน ซ่ึงแสดงถึงผลต่างของ
รายไดแ้ละตน้ทุนค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ตามหลกัเกณฑค์งคา้ง (accrual basis) น าเสนอออกมาในรูปก าไรสุทธิ หรือแสดงเป็นก าไรต่อหุน้ 
(Earning Per Share--EPS) แต่แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ก าไรท่ีแสดงในงบการเงินนั้น ยงัไม่ใช่ก าไรท่ีแทจ้ริง เพราะตามแนวคิดทางดา้น
เศรษฐศาสตร์ มีตน้ทุนท่ีเรียกวา่ ตน้ทุนแฝง (implicit interest cost) ซ่ึงเกิดข้ึนจากตน้ทุนค่าเสียโอกาส (opportunity cost) ท่ีจะตอ้งสูญเสีย
ไป เน่ืองจากหากน าทรัพยากรส่วนน้ีไปลงทุนในทางเลือกอ่ืน (ณฐัชา วฒันวไิล, 2554) อนัจะก่อใหเ้กิดผลตอบแทนจากการลงทุนนั้น 
และรายการในงบการเงินบางรายการจะตอ้งมีการปรับปรุง เพ่ือเป็นไปตามแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ดงันั้น จึงควรรับรู้ตน้ทุนในส่วนน้ี
ดว้ย เพ่ือทราบตน้ทุนและค่าใชจ่้ายท่ีแทจ้ริง ส าหรับมาตรวดัท่ีใชป้ระเมินมูลค่าของผลก าไรขาดทุนในแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์น้ีเรียกวา่ 
มูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Added--EVA) (วรนิษฐ ์พรพฒันะวฒัน,์ 2560) ซ่ึงโครงสร้างเงินทุน ตน้ทุนของเงินทุน 
มูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์นั้นมีความสมัพนัธ์กนั กล่าวคือ เม่ือโครงสร้างเงินทุนอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมแลว้ ตน้ทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั
จะอยูใ่นระดบัท่ีต ่าสุด ส่งผลใหร้ะดบัราคาหลกัทรัพยสู์งสุด และจะท าใหมู้ลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์สูงสุดดว้ยเช่นกนั แสดงถึงความมัง่
คัง่ของผูถื้อหุน้สูงสุด  

นอกจากน้ี การประกอบธุรกิจต่างมุ่งหวงัเพ่ือท่ีจะใหกิ้จการมีความสามารถในการสร้างผลก าไรและเติบโตกา้วหนา้ต่อไปใน
อนาคต แต่กิจการจ าเป็นตอ้งมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถเปิดเผยขอ้มูล 
ตรวจสอบได ้และมีผลการปฏิบติังานในแต่ละส่วนงานอยา่งมีมาตรฐาน อีกทั้งยงัเป็นการค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย เช่น ผูบ้ริหาร 
คณะกรรมการ ผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ โดยการก ากบัดูแลกิจการเป็นโครงสร้างท่ีส าคญัท่ีช่วยในการบริหาร ตรวจสอบ เพ่ือให้
การเติบโตของธุรกิจเป็นไปอยา่งมัน่คง ดงันั้น กิจการท่ีมีการก ากบัดูแลท่ีดี ค  านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ควรจะด าเนินกิจการท่ีส่งผลให้
ระดบัราคาหลกัทรัพยสู์งสุด มูลคา่เพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์สูงสุด ซ่ึงจะส่งผลใหมู้ลค่ากิจการและความมัง่คัง่ของผูถื้อหุน้สูงท่ีสุด 

 
  

การพิมพค์  าศพัทภ์าษาองักฤษก ากบัในวงเล็บ  
ค าศพัทท์ัว่ไป ให้พิมพด์ว้ยอกัษรพิมพเ์ล็กทุกตวัอกัษร 
 

การพิมพค์  าศพัทภ์าษาองักฤษก ากบัในวงเล็บ หากเป็นค าศพัทเ์ฉพาะ  หรือมีค  ายอ่ก ากบั (ถา้มี) 
ให้พิมพอ์กัษรแรกของค าดว้ยอกัษรพิมพใ์หญ่ และคัน่ดว้ยเคร่ืองหมาย -- ดงัตวัอยา่ง 
 

ในส่วนของ “บทน า” ให้เร่ิมตน้ข้ึนหนา้ใหม่ในหนา้ท่ี 3 
 

การยอ่หนา้ ให้ยอ่หนา้เขา้ไป 0.5 น้ิว 
 



 
 

(8-29) 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 
 งานวจิยัฉบบัน้ี มุ่งเนน้ไปท่ีบริษทัท่ีมีการก ากบัดูแลกิจการระดบัดีเลิศ ตามการจดัอนัดบัโดยสถาบนักรรมการบริษทัไทย เพื่อ
ศึกษาวา่ โครงสร้างเงินทุน (capital structure) ส่งผลกระทบต่อมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVA) และก าไรต่อหุน้ (EPS) หรือไม่ อยา่งไร 
และเพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์มูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVA) และก าไรต่อหุน้ 
(EPS) 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีกรอบแนวคดิและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

การเพ่ิมมูลค่าของกิจการ จะตอ้งมีการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยงัตอ้งมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ทั้งน้ีเพ่ือใหผู้มี้
ส่วนไดเ้สียไดรั้บผลตอบแทนอยา่งเป็นธรรม โดยหากกิจการมีโครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสมแลว้ ตามทฤษฎีนั้นจะส่งผลใหมู้ลค่ากิจการ
สูงท่ีสุด นอกจากน้ีแนวคิดทางดา้นเศรษฐศาสตร์มีการน ามาตรวดัท่ีใชป้ระเมินมูลค่าของผลก าไรขาดทุน เรียกวา่ มูลค่าเพ่ิมเชิง
เศรษฐศาสตร์ ซ่ึงพฒันาโดย Joel Stern และจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้โดยบริษทัท่ีปรึกษา Stern Stewart & co. เป็นเทคนิคการ
วเิคราะห์ทางการเงินท่ีใชเ้ป็นดชันีวดัประสิทธิภาพการด าเนินงาน (KPI) ตวัหน่ึงท่ียอมรับกนัอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนัถือเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัในการประเมินประสิทธิภาพของการบริหารองคก์รไดอ้ยา่งเหมาะสม  ซ่ึงแสดงถึงมูลค่าท่ีเพ่ิมข้ึนขององคก์ร หรืออีกนยัหน่ึงก็คือ
มูลค่าเชิงเศรษฐกิจท่ีสูงกวา่ตน้ทุนของเงินทุนท่ีใชใ้นการด าเนินงาน (ณฐัชา วฒันวไิล, 2554) จากแนวคิดดงักล่าว มีงานวจิยัท่ีศึกษา
เก่ียวกบัมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์ โครงสร้างเงินทุน ก าไรต่อหุน้ และผลตอบแทนหลกัทรัพยมี์งานวจิยัท่ีศึกษาความสมัพนัธ์ดา้นต่าง ๆ 
ดงัต่อไปน้ี  

ในส่วนแรก ลกัษณะงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัโครงสร้างเงินทุน ซ่ึงมีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัต่าง ๆ เช่น มูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์
และก าไรต่อหุน้ ไดแ้ก่ งานวจิยัของ Hu (2016) พบความสมัพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างเงินทุนกบัมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์ของกลุ่ม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ ประเทศจีน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Goyal (2013) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งโครงสร้าง
เงินทุนและความสามารถในการท าก าไร โดยกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั คือ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยอิ์นเดีย กลุ่มธนาคาร
พาณิชย ์ซ่ึงพบวา่ โครงสร้างเงินทุนมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัความสามารถในการท าก าไร  

ในส่วนท่ีสอง ลกัษณะงานวจิยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัก าไรทางบญัชีและก าไรทางเศรษฐศาสตร์ โดยมาตรวดัมูลค่าเพ่ิมเชิง
เศรษฐศาสตร์และก าไรต่อหุน้ ซ่ึงมีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์พบวา่ งานวจิยัของ วรนิษฐ ์พรพฒันะวฒัน์ (2561) 
ศึกษาโครงสร้างเงินทุนและมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์ท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยแ์ละอตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน กลุ่มอุตสาหกรรม
ธุรกิจบริการ หมวดธุรกิจพาณิชย ์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบวา่ มูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัราคา
หลกัทรัพย ์และพบวา่ ไม่มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัอตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน แต่หากน าขนาดขององคก์รมาเป็นตวัแปรควบคุม จะ
พบวา่ มูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์มีความสมัพนัธ์กบัอตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน และขนาดขององคก์รมีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
ตรงกนัขา้มกบัอตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน ซ่ึงขดัแยง้กบังานวจิยัของ Aravind (2015) ซ่ึงศึกษาบริษทัจดทะเบียน BSE-SENSEX 
ประเทศอินเดีย พบวา่ ไม่มีความสัมพนัธ์ระหวา่งมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์และราคาหลกัทรัพย ์ในขณะท่ีงานวจิยัของ นิกขนิ์ภา บุญช่วย 
และสุพรรณิกา สนัป่าแกว้ (2561) กรณีศึกษากลุ่มหลกัทรัพยพ์ลงังานและสาธารณูปโภคในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จากผล

การอา้งอิงเอกสารฉบบัภาษาไทยในเน้ือหาให้พิมพช่ื์อ-สกุลและปี พ.ศ. 
โดยไม่ตอ้งระบุเลขหนา้ ซ่ึงขอ้มูลอา้งอิงน้ี ตอ้งตรงกนักบัเอกสารอา้งอิง
ทา้ยบทความทุกประการ 
 

การอา้งอิงเอกสารฉบบัภาษาองักฤษในเน้ือหาให้พิมพเ์ฉพาะนามสกุลและปี ค.ศ. 
โดยไม่ตอ้งระบุเลขหนา้ ซ่ึงขอ้มูลอา้งอิงน้ี ตอ้งตรงกนักบัเอกสารอา้งอิง          
ทา้ยบทความทุกประการ 
 

ค าวา่ “วตัถุประสงค์ของการวจิัย”  
ขนาด 14 ฟอนตห์นา  
จดัให้อยูก่ลางหนา้  
 



 
 

(9-29) 
 

การศึกษาพบวา่ อตัราก าไรสุทธิมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัการจ่ายเงินปันผล และงานวจิยัท่ีศึกษาเปรียบเทียบความสามารถใน
การอธิบายผลตอบแทนหลกัทรัพยโ์ดยเปรียบเทียบระหวา่งก าไรทางบญัชีและก าไรทางเศรษฐศาสตร์ จากงานวจิยัของ Alikhan (2016) 
เป็นงานวจิยัศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถในการอธิบายราคาหลกัทรัพยร์ะหวา่งมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์และก าไรทางบญัชี โดย
ใชก้ลุ่มตวัอยา่งบริษทัจดทะเบียนในตลาด KSE (Karachi Stock Exchange) พบวา่ ก าไรทางบญัชีสามารถอธิบายราคาหลกัทรัพยไ์ดดี้กวา่
มูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์ 

ดงันั้น จากผลการศึกษาท่ีผา่นมา อาจกล่าวไดว้า่ โครงสร้างเงินทุนมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัมูลค่าเพ่ิมเชิง
เศรษฐศาสตร์และก าไรต่อหุน้ แต่ความสมัพนัธ์ระหวา่งมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์และก าไรต่อหุน้ ซ่ึงส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทน
หลกัทรัพยย์งัไม่ชดัเจน ข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ีแตกต่างกนั 

 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
บทความฉบบัน้ี ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างเงินทุน มูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์ และก าไรต่อหุน้ ซ่ึงจะส่งผลกระทบ

ต่ออตัราผลตอบแทนจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์(capital gain yield) อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน (dividend yield) และ
อตัราผลตอบแทนรวม (total return) โดยรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) จาก SETSMART โดยมุ่งเนน้บริษทัท่ีมีการก ากบัดูแล
กิจการของบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทย ระดบัดีเลิศ ขอ้มูลรายปี ตั้งแต ่พ.ศ. 2553-2561 โดยมีความต่อเน่ือง (consistency) ในระดบั
ดีเลิศ ท่ีไดรั้บรางวลัต่อเน่ืองอยา่งนอ้ย 3 ปี ซ่ึงจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงกิจการท่ีใหค้วามส าคญัต่อการก ากบัดูแลกิจการ และใหค้วามส าคญั
กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งต่อเน่ือง จ านวนทั้งส้ิน 74 บริษทั โดยไม่รวมบริษทักลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน เน่ืองจากมีขอ้บงัคบั
พิเศษท่ีท าใหโ้ครงสร้างเงินทุนแตกต่างจากธุรกิจอ่ืน ๆ 

ในการวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยั จะเป็นการวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา เพื่ออธิบายลกัษณะของขอ้มลูท่ีรวบรวม แลว้ท าการ
วเิคราะห์สมการถดถอย โดยการวเิคราะห์ขอ้มูลแบบ Panel Data ซ่ึงเร่ิมจากการทดสอบความน่ิงของขอ้มูล โดยการทดสอบ Unit Root 
แลว้ประมาณสมการถดถอย Panel Data แบบ Random Effect เพื่อทดสอบสมมติฐานทางสถิติแบบ 2 ทาง เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ดงั
สมการต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างเงินทุนต่อมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์และก าไรต่อหุน้ 
𝐸𝑉𝐴𝑖,𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝐷/𝑉𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡  -------- (Model 1) 
𝐸𝑃𝑆𝑖,𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝐷/𝑉𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡  -------- (Model 2) 

ส่วนท่ี 2 ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์และก าไรต่อหุน้ ซ่ึงส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนจากการ
เปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์อตัราเงินปันผลตอบแทน และอตัราผลตอบแทนรวม 

𝑅𝑖,𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑉𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛𝑀𝐶𝑖,𝑡 + 𝛽3𝑙𝑛𝑆𝑎𝑙𝑒𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 -------- (Model 3) 
𝑅𝑖,𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑃𝑆𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛𝑀𝐶𝑖,𝑡 + 𝛽3𝑙𝑛𝑆𝑎𝑙𝑒𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 -------- (Model 4) 
𝐷𝑖𝑣𝑖,𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑉𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛𝑀𝐶𝑖,𝑡 + 𝛽3𝑙𝑛𝑆𝑎𝑙𝑒𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 -------- (Model 5) 
𝐷𝑖𝑣𝑖,𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑃𝑆𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛𝑀𝐶𝑖,𝑡 + 𝛽3𝑙𝑛𝑆𝑎𝑙𝑒𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 -------- (Model 6) 
𝑇𝑅𝑖,𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑉𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛𝑀𝐶𝑖,𝑡 + 𝛽3𝑙𝑛𝑆𝑎𝑙𝑒𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 -------- (Model 7) 
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𝑇𝑅𝑖,𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑃𝑆𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛𝑀𝐶𝑖,𝑡 + 𝛽3𝑙𝑛𝑆𝑎𝑙𝑒𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 -------- (Model 8) 
โดยท่ี 𝐷/𝑉𝑖,𝑡 คือ อตัราส่วนหน้ีสินไม่หมุนเวยีนต่อผลรวมของส่วนของผูถื้อหุน้และหน้ีสินไม่หมุนเวยีนของบริษทั i ณ เวลา

ส้ินปีท่ี t;  𝐸𝑉𝐴𝑖,𝑡 คือ มูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์; 𝐸𝑃𝑆𝑖,𝑡 คือ อตัราส่วนก าไรต่อหุน้; 𝑅𝑖,𝑡 คือ อตัราผลตอบแทนจากการเปล่ียนแปลง
ของราคาหลกัทรัพย;์ 𝐷𝑖𝑣𝑖,𝑡 คือ อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน; 𝑇𝑅𝑖,𝑡  คือ อตัราผลตอบแทนรวม; 𝑀𝐶𝑖,𝑡 คือ มูลค่าตามราคาตลาด 
(market capitalization); 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑖,𝑡 คือ ยอดขาย (sale)  

แบบจ าลองขา้งตน้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการศึกษาความสัมพนัธ์ตามแนวคิดและทฤษฎี รวมถึงวรรณกรรมท่ีทบทวน
มาว่าโครงสร้างเงินทุนส่งผลต่อก าไรต่อหุ้นและมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์ และปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลต่อผลตอบแทนของการลงทุนใน
หลกัทรัพย ์
 

ผลการวจิยั 
 

การวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) อธิบายลกัษณะขอ้มูลท่ีรวบรวม ในกลุ่มบริษทัท่ีมีการก ากบัดูแลกิจการ
ระดบัดีเลิศ จ านวน 74 บริษทั พบวา่ ก าไรต่อหุน้ (EPS) มีการกระจายตวัของขอ้มูลสูงท่ีสุด รองลงมาดว้ยมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์ 
(EVA) และโครงสร้างเงินทุน (D/V) มีการกระจายตวัของขอ้มูลต ่า แสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มบริษทัมีการก ากบัดูแลกิจการระดบัดีเลิศ มี
ลกัษณะโครงสร้างเงินทุนท่ีใกลเ้คียงกนั ดงัตาราง 1 

 
ตาราง 1 
ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาของกลุ่มตัวอย่างบริษัทท่ีมกีารก ากับดูแลกิจการ CGR ระดับดีเลิศ 

 
 
 
 

Variable Mean Median Maximum Minimum Standard Deviation 
EVA (บาท) -0.17              -0.03               5.60            -5.83                        1.42 
EPS (บาท) 1.96               0.99              17.08            -3.70                        3.18 
D/V (เท่า) 0.33               0.36               0.79              0.00                        0.17 
R (เท่า) 0.09               0.02               2.63             -0.69                        0.41 
Div (เท่า) 0.03               0.03               0.23               0.00                        0.02 
TR (เท่า)  0.12               0.06               2.64              -0.61                        0.41 
Ln MC (บาท) 23.86            23.74              27.90             19.44                        1.80 
Ln Sale (บาท) 16.57           16.35              21.78             12.50                        1.78 

การพิมพต์วัเลขในตาราง “จุดทศนิยม” ตอ้งตรงกนั 
 

ค าวา่ “ตาราง” ขนาด 14 ฟอนตห์นา จดัชิดซา้ย   
“ช่ือตาราง” ให้พิมพโ์ดยข้ึนบรรทดัใหม่ ขนาด 14 ฟอนตป์กติ ตวัอกัษรแอน จดัชิดซา้ย 
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ส าหรับการวเิคราะห์สมการถดถอย (regression analysis) จะอธิบายถึงโครงสร้างเงินทุนวา่มีความสมัพนัธ์กบัมูลค่าเพ่ิมเชิง
เศรษฐศาสตร์และก าไรต่อหุน้หรือไม่ อนัจะส่งผา่นความสมัพนัธ์ดงักล่าวไปยงัความสมัพนัธ์ระหวา่งผลตอบแทนหลกัทรัพยก์บั
มูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์และก าไรต่อหุน้ผลการศึกษาแสดงไดด้งัต่อไปน้ี 

 
ตาราง 2 
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทุน มลูค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์และก าไรต่อหุ้น 

Variables 
Model 1 Model 2 

Coefficients Coefficients 

Constant -0.2888** 1.7770** 

D/V Ratio -1.7485** -3.5778** 
R2   1.19%** 2.23% *  

Adjusted R2   0.83%** 1.80%** 
F value 3.3096** 6.1751** 

**Significant at the .05 level (2-tailed); *Significant at the .10 level (2-tailed)  
 
 โครงสร้างเงินทุนมีความสมัพนัธ์กบัมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์และก าไรต่อหุน้อยา่งมีนยัส าคญั ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ เม่ือกิจการมีการก่อหน้ีท่ีสูงข้ึนถึงระดบัหน่ึง จะท าใหต้น้ทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (WACC) สูงข้ึนตามไปดว้ย 
ดงันั้นเม่ือกิจการมีการขยายการลงทุน จึงมีตน้ทุนของเงินทุนท่ีใชใ้นการลงทุนสูงข้ึนตามไปดว้ย ท าใหห้ลงัจากหกัภาระดา้นตน้ทุนแลว้ 
ก าไรทางเศรษฐศาสตร์หรือมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์ลดต ่าลง (นริศรา นนัตาภิวฒัน,์ 2551) จึงสรุปไดว้า่ จากผลการศึกษาน้ี โครงสร้าง
เงินทุนมีความสมัพนัธ์ในทางตรงกนัขา้มกบัมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์และก าไรต่อหุน้ในกลุ่มบริษทัท่ีมีการก ากบัดูแลกิจการระดบัดีเลิศ 
 
ตาราง 3  
แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง มลูค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์และก าไรต่อหุ้น 

Variables 
อตัราผลตอบแทนจากการ
เปล่ียนแปลงของราคา 

อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน อตัราผลตอบแทนรวม 

Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Model 7 Model 8 
Constant -0.5851                    -0.4786  0.0212  0.0357 -0.5654 -0.4423 
EVA   0.0491***    0.0019**    0.0522***  
EPS   0.0095   0.0009   0.0109 
lnMC  0.0618**  0.0611** -0.0019 -0.0019  0.0606**  0.0601** 

 

เส้นตาราง ให้ใส่เฉพาะเส้นแนวนอนเท่านั้น 
 

กรณีพิมพเ์น้ือหาในตารางไม่จบในหนา้เดียว ให้ท  าตารางต่อในหนา้ถดัไป 
 

ไม่ขีดเส้นปิดทา้ยตาราง กรณีขอ้มูลในตารางยงัไม่จบ 

ก่อนพิมพต์ารางให้เวน้ 1 บรรทดั (1 Enter) 
 

เม่ือพิมพต์ารางเสร็จส้ินให้เวน้ 1 บรรทดั (1 Enter) 
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ตาราง 3 (ต่อ)  

Variables 
อตัราผลตอบแทนจากการ
เปล่ียนแปลงของราคา 

อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน อตัราผลตอบแทนรวม 

Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Model 7 Model 8 
lnSale -0.0477 -0.0547**  0.0034  0.0025 -0.0451 -0.0535** 
R2   4.92%  2.64%  2.09%  1.51%   5.34%  2.83% 
Adjusted R2   4.11% 1.82%  1.26%  0.69%   4.53%  2.01% 
F value  6.0861** 3.2343**  2.5107  1.8318   6.6335**  3.4780** 

***Significant at the .01 level (2-tailed); **Significant at the .05 level (2-tailed) 
 

จากตาราง 3 พบวา่ อตัราผลตอบแทนจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยมี์ความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์
และมูลค่าตามราคาตลาดอยา่งมีนยัส าคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน (Model 3) เน่ืองจากก าไรทางเศรษฐศาสตร์ซ่ึงวดัดว้ยมูลค่าเพ่ิมเชิง
เศรษฐศาสตร์ มีการปรับก าไรทางบญัชีใหเ้ป็นก าไรทางเศรษฐศาสตร์ โดยมีรายการปรับปรุงต่าง ๆ และรวมส่วนของตน้ทุนแฝงร่วมใน
การค านวณดว้ย (Implicit Interest Cost) จึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ มูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนจากการ
เปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์แต่จากการศึกษาพบวา่ ก าไรต่อหุน้ไม่มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนจากการเปล่ียนแปลงของ
ราคาหลกัทรัพย ์ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน (Model 4) เน่ืองจากลกัษณะขอ้มูลก าไรต่อหุน้ของกลุ่มตวัอยา่งในช่วงเวลาท่ีศึกษามี
ความผนัผวนสูง จึงส่งผลต่อความสมัพนัธ์   

นอกจากน้ี ยงัพบวา่ อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทนมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์ อยา่งมีนยัส าคญั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน (Model 5) แต่จากการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนเงินปันผลตอบแทนและก าไรต่อหุน้ ผลการศึกษา
พบวา่ ก าไรต่อหุน้ไม่มีความสมัพนัธ์กบัอตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน (Model 6) ท่ีกล่าวไว ้เพราะวา่ 
ก าไรต่อหุน้เป็นก าไรจากการด าเนินงานของกิจการ (ก าไรทางบญัชี) ซ่ึงไม่ไดส้ะทอ้นถึงผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนตอ้งการ แต่มูลค่าเพ่ิม
เชิงเศรษฐศาสตร์มีความสมัพนัธ์กบัอตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน อนัเน่ืองจากมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์มีรายการปรับปรุงรายการทาง
บญัชี ใหเ้ป็นก าไรทางเศรษฐศาสตร์ และค านวณส่วนท่ีนกัลงทุนตอ้งการเขา้ไปดว้ย ผา่นส่วนของตน้ทุนส่วนของผูถื้อหุน้  
  จากการศึกษายงัพบวา่ อตัราผลตอบแทนรวมมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์และมูลค่าตามราคาตลาด
อยา่งมีนยัส าคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน (Model 7) แต่การศึกษาพบวา่ ก าไรต่อหุน้ไม่มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนรวม ซ่ึง
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน (Model 8) ท่ีกล่าวไว ้กล่าวโดยสรุปคือ ผลการศึกษาในส่วนท่ี 2 ท าใหท้ราบวา่ มูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์มี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน และอตัรา
ผลตอบแทนรวม ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นริศรา นนัตาภิวฒัน์ (2551) พบวา่ มูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์มีความสมัพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนักบัราคาหลกัทรัพย ์และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Stern Stewart & Co. ท่ีวา่ มูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์ เป็น  KPI ท่ีบ่งช้ี
ผลงานไดอ้ยา่งเหมาะสม (ณฐัชา วฒันวไิล, 2554) แต่ก าไรต่อหุน้ไม่มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนจากการเปล่ียนแปลงของราคา
หลกัทรัพย ์อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน และอตัราผลตอบแทนรวม เน่ืองจากมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์เป็นมาตรวดัท่ีมีการปรับปรุง
จากเกณฑก์ าไรทางบญัชีใหเ้ป็นก าไรทางเศรษฐศาสตร์โดยมีรายการปรับปรุงตวัเลขทางบญัชี ไดแ้ก่ รายการปรับปรุงทางบญัชีส่วนของ

ข้ึนตน้ตารางต่อดว้ยค าวา่ “ตาราง” ขนาด 14 ฟอนตห์นา จดัชิดซา้ย   
ส่วนค าว่า “(ต่อ)” ให้พิมพด์ว้ยขนาด 14 ฟอนตป์กติ  
 

ตาราง (ต่อ) ให้ท  าหวัตารางดว้ย และปิดทา้ยตารางดว้ยการขีดเส้นปิดตาราง 
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การด าเนินงานและรายการปรับปรุงทางบญัชีในส่วนของเงินลงทุน อีกทั้ง ค  านึงถึงส่วนของตน้ทุนท่ีเป็นตน้ทุนค่าเสียโอกาสร่วมในการ
ค านวณตน้ทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาลกัษณะขอ้มูลก าไรต่อหุน้ของกลุ่มบริษทัท่ีมีการก ากบัดูแลกิจการระดบัดีเลิศ 
ในบางกิจการมีความผนัผวนสูง แสดงจากขอ้มูลเชิงสถิติเชิงพรรณนาจะเห็นไดว้า่ก าไรต่อหุน้มีการกระจายตวัของขอ้มูลสูงสุด เน่ืองจาก
ในบางกิจการเป็นกิจการท่ีประกอบกิจการโดยราคาสินคา้อา้งอิงกบัราคาตลาดโลกท่ีมีความผนัผวนสูง เช่น น ้ ามนั ซ่ึงส่งผลต่อผลการ
ด าเนินงานหลกัของกิจการ ท าใหก้ าไรต่อหุน้มีความผนัผวนมาก ตวัอยา่งเช่น บริษทั ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) ท่ี
มีการกระจายตวัของก าไรต่อหุน้สูงสุด (SD = 7.31) ดงันั้น จากผลการศึกษาในส่วนของก าไรต่อหุน้ จึงไม่มีความสมัพนัธ์กบัอตัรา
ผลตอบแทนจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน และอตัราผลตอบแทนรวม 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

งานวจิยัน้ี มีจุดมุ่งหมายท่ีจะศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างเงินทุนซ่ึงส่งผลกระทบมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์และก าไร
ต่อหุน้ อนัส่งความสมัพนัธ์ดงักล่าวไปสู่การอธิบายผลตอบแทนหลกัทรัพย ์ในกลุ่มบริษทัท่ีมีการก ากบัดูแลกิจการระดบัดีเลิศ ท่ีไดรั้บ
รางวลัต่อเน่ืองอยา่งนอ้ย 3 ปีติดตอ่กนั โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2561 โดยใชก้ารทดสอบความสมัพนัธ์ทางเศรษฐมิติ 
ดว้ย Unbalanced Panel Data โดยวธีิ Random Effect สามารถสรุปผลการศึกษาบริษทัท่ีมีการก ากบัดูแลกิจการระดบัดีเลิศ ไดว้า่
โครงสร้างเงินทุนมีความสมัพนัธ์กบัมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์ และก าไรต่อหุน้ ในทิศทางตรงกนัขา้ม อนัเน่ืองมาจากโครงสร้างเงินทุน
มีแหล่งท่ีมาของเงินทุน 2 แหล่ง คือ ส่วนของผูถื้อหุน้และส่วนของหน้ีสิน ท่ีมีตน้ทุนแตกต่างกนั ตน้ทุนส่วนของผูถื้อหุน้มีความเส่ียง
มากกวา่ตน้ทุนส่วนของหน้ีสิน ดงันั้น นกัลงทุนจึงตอ้งการผลตอบแทนท่ีสูงกวา่ แต่เม่ือการก่อหน้ีเพ่ิม ในมุมมองทางดา้นบญัชี ก าไรต่อ
หุน้จะลดต ่าลง เพราะมีตน้ทุนทางการเงินท่ีกิจการจะตอ้งช าระเพ่ิมข้ึน และในมุมมองทางดา้นเศรษฐศาสตร์ จะท าใหมู้ลค่าเพ่ิมเชิง
เศรษฐศาสตร์ลดต ่าลง เพราะมีตน้ทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีสูงข้ึน จากผลการศึกษาดงักล่าว จึงส่งผลกระทบต่อเน่ืองไปสู่การศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์และก าไรต่อหุน้ ส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์ซ่ึงอธิบายดว้ย อตัรา
ผลตอบแทนจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน และอตัราผลตอบแทนรวม จากผลการวเิคราะห์
ปรากฏวา่ ก าไรทางเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงวดัโดยมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์ มีความสมัพนัธ์ทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนดงักล่าว ทั้ง
อตัราผลตอบแทนจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน และอตัราผลตอบแทนรวม แต่ก าไรทางบญัชี
ซ่ึงวดัโดยก าไรต่อหุน้ไม่สามารถอธิบายอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์อนัเน่ืองจากการวดัดว้ยมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์นั้น มีการ
ปรับปรุงรายการทางบญัชีเพ่ือใหเ้ป็นก าไรทางเศรษฐศาสตร์ และมีการคิดตน้ทุนดว้ยตน้ทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั ซ่ึงรวมส่วนของตน้ทุน
ค่าเสียโอกาสของผูถื้อหุน้เขา้ไปดว้ย จึงท าใหมู้ลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์ สามารถอธิบายความสมัพนัธ์ของผลตอบแทนหลกัทรัพยไ์ด้
ดีกวา่ก าไรต่อหุน้  

สรุปโครงสร้างเงินทุนมีความสมัพนัธ์กบัมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์และก าไรต่อหุน้ในทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงน าความสัมพนัธ์น้ี
ส่งทอดไปสู่การอธิบายอตัราผลตอบแทนจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน และอตัราผลตอบแทน
รวมจะเห็นไดว้า่ มูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์ซ่ึงเป็นผลมาจากรายการปรับปรุง
ทางเศรษฐศาสตร์และตน้ทุนค่าเสียโอกาสเขา้ไปดว้ย ท าใหก้ าไรทางเศรษฐศาสตร์ซ่ึงวดัดว้ย มาตรวดั มูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์สามารถ
อธิบายผลตอบแทนหลกัทรัพยไ์ด ้ในขณะท่ีก าไรทางบญัชีท่ีวดัดว้ยมาตรวดั ก าไรต่อหุน้ไม่สามารถอธิบายผลตอบแทนหลกัทรัพยไ์ด ้
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ผลการวจิยัน้ี แสดงใหเ้ห็นวา่ มูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์
ดงันั้น เพ่ือประโยชน์แก่นกัลงทุนแลว้ ตลาดหลกัทรัพยค์วรมีการน าเสนอขอ้มูลมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์ อาทิเช่น เปิดเผยขอ้มูล
มูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์ในสรุปขอ้สนเทศบริษทัจดทะเบียน เพือ่ใหน้กัลงทุนใชป้ระกอบการตดัสินใจ 
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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาสภาพปัจจุบนัเก่ียวกบัการพฒันาองคก์รนวตักรรมส าหรับกลุ่มภารกิจดา้น
รายไดข้องกระทรวงการคลงั (2) สร้างรูปแบบการพฒันาองคก์รนวตักรรมส าหรับกลุ่มภารกิจดา้นรายไดข้องกระทรวงการคลงั และ 
(3) ประเมินรูปแบบการพฒันาองคก์รนวตักรรมส าหรับกลุ่มภารกิจดา้นรายไดข้องกระทรวงการคลงั ผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญัเก่ียวกบั
สภาพปัจจุบนัในการพฒันาองคก์รนวตักรรม คือ ผูอ้  านวยการ หวัหนา้กลุ่มงาน และบุคลากรท่ีปฏิบติังานในกลุ่มภารกิจดา้นรายได้
ของกระทรวงการคลงั จ านวน 9 คน โดยใชแ้บบสมัภาษณ์เชิงลึก และสร้างรูปแบบโดยส ารวจความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 
21 คน ใชเ้ทคนิคเดลฟาย จ านวน 3 รอบ สงัเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่ามธัยฐาน และค่าพิสยัระหวา่งควอไทล ์น ามาร่างรูปแบบฯ 
และประเมินรูปแบบฯ โดยสนทนากลุ่มผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 10 คน และปรับแกไ้ขรูปแบบฯตามขอ้เสนอแนะ แลว้น าไปประเมิน
รูปแบบฯ โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาองคก์ร จ านวน 346 คน โดยใชเ้คร่ืองมือคือ แบบสอบถามความ
เหมาะสมและความเป็นไปได ้มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี (1) สภาพปัจจุบนัการพฒันาองคก์รนวตักรรมส าหรับกลุ่มภารกิจดา้นรายไดข้องกระทรวงการคลงั 
พบวา่ มี 10 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ บทบาทของผูน้ า วสิยัทศัน์ กลยทุธ์ และเป้าหมาย บุคลากรและทีมงานนวตักรรม งบประมาณและ
รางวลัจูงใจ การจดัสรรทรัพยากรและเทคโนโลย ีการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนความรู้ ระบบการท างานท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริมและ
สร้างองคก์รนวตักรรม สร้างวฒันธรรม ค่านิยม และแรงกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาองคก์รนวตักรรม สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศ
ในการท างานท่ีสนบัสนุนการสร้างนวตักรรม และ ความเช่ือมโยงกบัปัจจยัภายนอกและศกัยภาพทางการตลาดขององคก์ร  
(2) รูปแบบการพฒันาองคก์รนวตักรรมส าหรับกลุ่มภารกิจดา้นรายไดข้องกระทรวงการคลงั พบวา่ รูปแบบ ประกอบดว้ย 6 ส่วน 
ไดแ้ก่ ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ ผลผลิต ขอ้มูลป้อนกลบั ส่ิงแวดลอ้ม ผลลพัธ์ (3) ผูท้รงคุณวฒิุประเมินวา่รูปแบบฯ มีความเหมาะสม
และความเป็นไปได ้ส่วนความคิดเห็นของบุคคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง เห็นวา่ รูปแบบฯ มีความเหมาะสมและความเป็นไปไดโ้ดยภาพรวม 
อยูใ่นระดบัมาก 
 
ค าส าคญั: การพฒันาองคก์ร, องคก์รนวตักรรม, รูปแบบการพฒันาองคก์รนวตักรรม 
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Abstract 
 
 This dissertation aims to: (1) study the current conditions in the development of innovative organization for the Revenue 
Cluster, the Ministry of Finance (2) construct a model for innovative organization development by the researcher and (3) evaluate 
a model for innovative organization development of the Revenue Cluster in Ministry of Finance. The sample was the Revenue 
Cluster in Ministry of Finance including 3 departments: Revenue Department; Excise Department and Customs Department. This 
dissertation methodology consist of 3 phases. The first phase was theoretical synthesis and 9 specialist interviewed, the second 
used Delphi technique by 21 specialists opinion total 3 times by using the last time questionnaire which was analyzed by Median 
and Interquartile, the last used questionnaire to collect data and was analyzed by mean and standard deviation. 
 The findings are as follows: (1) The factors in the development of innovative organization for the Revenue Cluster, 
Ministry of Finance were 10 factors: leadership; strategy vision and goal; people and innovation team; budget and incentive; 
innovation resource and technology allocation; knowledge transfer; working system; innovation environment support; connectivity and 
marketing capability; and culture value and climate (2) The model for the innovative organization development for the Revenue 
Cluster, Ministry of Finance was consisted of six parts: input; process; output; outcome; feedback; and environment (3) The 
model was evaluated through focus group discussions with 10 experts to establish the model,also it was appropriate. Then, the 
model was evaluated by 346 people from the Revenue Cluster in Ministry of Finance for appropriateness and feasibility and 
found at high level. 
 
Keywords: Organization Development, Innovation Organization, A Model of Developing Innovational Organization 
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บทน า 
 
ปัจจุบนัภาครัฐของประเทศไทยไดใ้หค้วามส าคญักบัการพฒันาและน าเทคโนโลยีสารสนเทศและนวตักรรมมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือ

สนบัสนุนการพฒันาประเทศ การเปล่ียนแปลงกระบวนทศัน์ทางความคิดในทุกภาคส่วนจึงเกิดข้ึน โดยน าเทคโนโลยมีาใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัในการขบัเคล่ือนและพฒันาประเทศ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการแผน่ดิน ทั้งดา้นการใหบ้ริการ
ประชาชน และการยกระดบัคุณภาพชีวติของประชาชน นวตักรรมสามารถสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ เพ่ิมรายได ้การเขา้ถึงบริการ
ภาครัฐ ดงันั้น เพ่ือใหภ้าครัฐไดป้ระโยชน์สูงสุดจากนวตักรรม จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งร่วมมือกนัพฒันาและยกระดบัภาครัฐใน
ภาพรวมเพื่อใหก้า้วสู่โมเดลประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) (ส านกัเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร, ส านกัวชิาการ, 2559) การพฒันาระบบ
การบริหารจดัการภาครัฐใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภาครัฐตอ้งจดัระบบองคก์รใหมี้ลกัษณะเปิดกวา้ง เช่ือมโยงถึงกนั มี
ขีดสมรรถนะสูง โดยใชน้วตักรรมและดิจิทลัในการบริหารจดัการเพ่ือใหทุ้กภาคส่วนน าไปใชต้่อยอด ในการสร้างองคค์วามรู้และ
นวตักรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการขบัเคล่ือนนโยบายสาธารณะ บนพ้ืนฐานของการมีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบ และ
ตรวจสอบได ้(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2561) ซ่ึงยทุธศาสตร์ดา้นการปรับสมดุลและพฒันา
ระบบการบริหารจดัการภาครัฐเป็นยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัในการเสริมสร้างศกัยภาพการด าเนินงานท่ีจะขบัเคล่ือนใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิ
ตามเป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ คือ การสร้างนวตักรรมและการบริหารการเปล่ียนแปลง กลุ่มภารกิจดา้นรายไดข้องกระทรวงการคลงั
ถือไดว้า่ เป็นหน่วยงานหลกัท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือนกลไกการท างานขององคก์รภาครัฐท่ีส าคญั โดยมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัเก็บภาษี 
ค่าธรรมเนียม และรายไดต้่าง ๆ ใหก้บัภาครัฐเพ่ือน ามาใชใ้นการพฒันาประเทศ อีกทั้ง ยงัเป็นหน่วยงานท่ีมีความสมัพนัธ์กบั
ประชาชนโดยตรง การพฒันาองคก์รใหเ้กิดความทนัสมยัและรองรับกระแสยคุดิจิทลัจึงตอ้งสร้างนวตักรรมใหม่เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการใหบ้ริการกบัประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน การปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ยเทคโนโลยีและ
นวตักรรมตอ้งอาศยัทรัพยากรในแต่ละองคก์ร ตลอดจนการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อใหอ้งคก์รสามารถพฒันาตนเองจนกลายเป็น
องคก์รนวตักรรม (innovative organization) ไดใ้นท่ีสุด (Tidd, Bessant, & Pavitt, 2001) ท่ีผา่นมากลุ่มภารกิจดา้นรายไดฯ้ ไดมี้การน า
นวตักรรมและเทคโนโลยเีขา้มาอ านวยความสะดวกในการใหบ้ริการประชาชนไดร้วดเร็วข้ึน แต่บุคลากรยงัขาดทกัษะ ความ
เช่ียวชาญ และไม่ไดมี้แรงจูงใจ ท่ีส าคญัระบบการท างานภาครัฐยงัคงมีความซบัซอ้น ดงันั้น ถา้กลุ่มภารกิจดา้นรายไดฯ้ สามารถ
สร้างนวตักรรมท่ีสามารถเช่ือมโยงระบบต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัและท าเป็น One-stop Service เป็นการช่วยเหลือประชาชน ผูป้ระกอบการ 
ใหรั้บการบริการท่ีสะดวกรวดเร็วยิง่ข้ึนและตอบสนองความตอ้งการ เพ่ือเป็นการพฒันาองคก์รใหส้ร้างความไดเ้ปรียบ จึงท าใหผู้ว้จิยั
สนใจสร้างรูปแบบองคก์รนวตักรรมท่ีสามารถน ามาใชเ้ป็นตน้แบบของการพฒันาองคก์รในกระทรวงการคลงัภายใตก้ารสอดรับกบั
ยทุธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทของประเทศ เพ่ือน าไปสู่การพฒันาหน่วยงานภาครัฐในการสร้างองคก์รนวตักรรมท่ีย ัง่ยนืและ
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งรวดเร็ว เขา้ถึง มีประสิทธิภาพ และสามารถน าองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บมาประยกุตใ์ชก้บั
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอ่ืน ๆ เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาองคก์รท่ีเหมาะสมสืบต่อไป  
 

วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 

 
1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบนัเก่ียวกบัการพฒันาองคก์รนวตักรรมส าหรับกลุ่มภารกิจดา้นรายไดข้องกระทรวงการคลงั 
2. เพ่ือสร้างรูปแบบการพฒันาองคก์รนวตักรรมส าหรับกลุ่มภารกิจดา้นรายไดข้องกระทรวงการคลงั 

3. เพื่อประเมินรูปแบบการพฒันาองคก์รนวตักรรมส าหรับกลุ่มภารกิจดา้นรายไดข้องกระทรวงการคลงั 
 

ค าวา่ “วตัถุประสงค์ของการวจิัย”  
ขนาด 14 ฟอนตห์นา  
จดัให้อยูก่ลางหนา้  
 

ค าวา่ “บทน า” ขนาด 14 ฟอนตห์นา  
จดัให้อยูก่ลางหนา้  
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กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
องคก์รนวตักรรม คือ องคก์รท่ีมีศกัยภาพในการบริหารจดัการนวตักรรม สามารถสร้างนวตักรรมเพ่ือน าเสนอส่ิงท่ีมีคุณค่า

ต่อลูกคา้และตอบสนองความตอ้งการของตลาดไดอ้ยา่งรวดเร็ว เป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขนัและการเติบโตทางธุรกิจ
ในระยะยาวใหก้บัองคก์ร โดยองคก์รพยายามมองหาหนทางน าเอาทรัพยสิ์นและทรัพยากรทั้งหลายท่ีมีอยูท่ี่ใหผ้ลประโยชน์และ
ผลิตผลต่อองคก์รในปริมาณนอ้ยมาปรับปรุงใชเ้พ่ือใหไ้ดผ้ลตอบแทนและผลผลิตท่ีเพ่ิมมากข้ึน และสามารถสร้างสรรคน์วตักรรมใน
ดา้นต่าง ๆ โดยใชก้ารพฒันาผลิตภณัฑ ์บริการ กระบวนการ ระบบ โครงสร้าง และนโยบายต่าง ๆ ใหเ้กิดการส่งเสริมและสนบัสนุน
การสร้างนวตักรรมเพ่ือสร้างมูลค่าและความไดเ้ปรียบในการแข่งขนักบัองคก์รอ่ืนเพ่ือความอยูร่อดในส่ิงแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีมี        
การเปล่ียนแปลง (Robert, 1995; Vrakking, 1990) 

จากการศึกษาแนวคิดการสร้างองคก์รนวตักรรมจากนกัวชิาการ และจากการศึกษาสภาพปัจจุบนัเก่ียวกบัการพฒันาองคก์ร
นวตักรรมส าหรับกลุ่มภารกิจดา้นรายไดข้องกระทรวงการคลงั ผูว้จิยับูรณาการแนวคิดเพ่ือน าไปเป็นกรอบในการสร้างรูปแบบการ
พฒันาองคก์รนวตักรรมส าหรับกลุ่มภารกิจดา้นรายไดข้องกระทรวงการคลงั ประกอบดว้ย บทบาทผูน้ า วสิยัทศัน์ กลยทุธ์และ
เป้าหมาย บุคลากรและทีมงานนวตักรรม งบประมาณและรางวลัจูงใจ การจดัสรรทรัพยากรและเทคโนโลย ีการถ่ายทอดและ
แลกเปล่ียนความรู้ ระบบการท างานท่ีเอ้ือต่อการส่งและสร้างองคก์รนวตักรรม สร้างวฒันธรรม ค่านิยมและแรงกระตุน้ใหเ้กิดการ
พฒันาองคก์รนวตักรรม สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในการท างานท่ีสนบัสนุนการสร้างวฒันธรรม และความเช่ือมโยงกบัปัจจยั
ภายนอกและศกัยภาพทางการตลาดขององคก์ร (Quinn, 1991; White & Bruton, 2007) ดงัภาพ 1 

สภาพปัจจุบนัเก่ียวกบัการพฒันาองคก์ร
นวตักรรมส าหรับกลุ่มภารกิจ 

ดา้นรายไดข้องกระทรวงการคลงั 

การสร้างรูปแบบการพฒันา 
องคก์รนวตักรรม 

ส าหรับกลุ่มภารกิจดา้นรายได ้
ของกระทรวงการคลงั 

องคป์ระกอบองคก์รนวตักรรม  
(1) บทบาทของผูน้ า (2) วสิยัทศัน์ กลยทุธ์ และเป้าหมาย          
(3) บุคลากรและทีมงานนวตักรรม (4) งบประมาณและรางวลัจูงใจ 
(5) การจดัสรรทรัพยากรและเทคโนโลย ี(6) การถ่ายทอดและ
แลกเปล่ียนความรู้ (7) ระบบการท างานท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริม
และสร้างองคก์รนวตักรรม (8) สร้างวฒันธรรม ค่านิยม และ
แรงกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาองคก์รนวตักรรม (9) สภาพแวดลอ้ม
และบรรยากาศในการท างานท่ีสนบัสนุนการสร้างนวตักรรม 
และ (10) ความเช่ือมโยงกบัปัจจยัภายนอกและศกัยภาพทางการ
ตลาดขององคก์ร 

รูปแบบการพฒันาองคก์รนวตักรรมส าหรับ 
กลุ่มภารกิจดา้นรายไดข้องกระทรวงการคลงั 

ค าวา่ “ภาพ 1” ขนาด 14 ฟอนตห์นา ตวัอกัษรเอน จดัชิดซา้ย   
“ช่ือภาพ” ให้เวน้วรรค 1 เคาะ และพิมพต่์อเน่ืองดว้ยอกัษรขนาด 14 ฟอนตป์กติ ตวัอกัษรตรง 
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วธีิด าเนินการวจิยั 

 
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัและพฒันา (research and development) มีขั้นตอนการด าเนินงานวจิยั 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. การศึกษาสภาพปัจจุบนัเก่ียวกบัการพฒันาองคก์รนวตักรรมส าหรับกลุ่มภารกิจดา้นรายไดข้องกระทรวงการคลงั โดย

การส ารวจความคิดเห็นกบัผูใ้หข้อ้มูลหลกั ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการ หวัหนา้กลุ่มงาน และบุคลากรท่ีปฏิบติังานในฐานะผูป้ฏิบติั
ของกลุ่มภารกิจดา้นรายไดข้องกระทรวงการคลงั ไดแ้ก่ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร รวมจ านวน 9 คน 
เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีก าหนดนโยบายและเป็นผูป้ฏิบติังานดา้นนวตักรรมขององคก์ร เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบสมัภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์และสงัเคราะห์เน้ือหา 

2. การสร้างรูปแบบการพฒันาองคก์รนวตักรรมส าหรับกลุ่มภารกิจดา้นรายไดข้องกระทรวงการคลงั โดยส ารวจความ
คิดเห็นกบักลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ ไดแ้ก่ กลุ่มผูอ้  านวยการ กลุ่มหวัหนา้กลุ่มงาน และกลุ่มนกัวชิาการ จ านวน 21 คน โดยกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ
จะตอ้งมีประสบการณ์ในการท างานดา้นนวตักรรมองคก์รและการบริหารองคก์ร ใชเ้ทคนิคเดลฟายเพื่อรวบรวมความคิดเห็น 
จ านวน 3 รอบ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล รอบท่ี 1 คือ แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง รอบท่ี 2 คือ แบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั และรอบท่ี 3 คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั พร้อมบอกต าแหน่งค่ามธัยฐานและค่าพิสยั
ระหวา่งควอไทลข์องแต่ละขอ้ค าถาม และน ามาวเิคราะห์เพื่อน าขอ้มูลมาสร้างเป็นร่างรูปแบบการพฒันาองคก์รนวตักรรมส าหรับ
กลุ่มภารกิจดา้นรายไดข้องกระทรวงการคลงั 

3. การประเมินรูปแบบการพฒันาองคก์รนวตักรรมส าหรับกลุ่มภารกิจดา้นรายไดข้องกระทรวงการคลงั โดยการสนทนา
กลุ่มของผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 10 คน โดยผูท้รงคุณวฒิุจะตอ้งมีคุณสมบติัในสายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันานวตักรรมและการ
บริหารองคก์รภาครัฐหรือภาคเอกชน หลงัจากนั้นจะท าการปรับแกไ้ขร่างรูปแบบตามขอ้เสนอแนะ แลว้น าไปการส ารวจความคิดเห็น
กบักลุ่มตวัอยา่งคือ กลุ่มผูอ้  านวยการ กลุ่มหวัหนา้งาน และกลุ่มบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการท างาน
ดา้นนวตักรรมตั้งแต่การก าหนดนโยบาย ไปจนถึงการน าไปปฏิบติั โดยการสุ่มแบบชั้นภูมิอยา่งเป็นสดัส่วน จ านวน 346 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถามเก่ียวกบัความเป็นไปไดแ้ละความเหมาะสมของรูปแบบการพฒันาองคก์รนวตักรรมส าหรับ
กลุ่มภารกิจดา้นรายไดข้องกระทรวงการคลงั มีลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบัท่ีผา่นการตรวจสอบคุณภาพในการวจิยั 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ก าหนดเกณฑย์อมรับความเป็นไปไดแ้ละความ
เหมาะสมท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบัหรือมากกวา่ 3.50 เพ่ือสรุปเป็นรูปแบบการพฒันาองคก์รนวตักรรมส าหรับกลุ่มภารกิจดา้นรายไดข้อง
กระทรวงการคลงั  

 
ผลการวจิยั 

 
 1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบนัเก่ียวกบัการพฒันาองคก์รนวตักรรมส าหรับกลุ่มภารกิจดา้นรายไดข้องกระทรวงการคลงั 
สามารถจ าแนกตามองคป์ระกอบ 10 องคป์ระกอบ ดงัน้ี (1) บทบาทของผูน้ า ไดแ้ก่ สนบัสนุนและส่งเสริมในการคิดสร้างสรรค์
ผลงานดา้นนวตักรรม (2) วสิยัทศัน์ กลยทุธ์ และเป้าหมาย ไดแ้ก่ มีประเด็นการบริหารงานและการบริการและใหค้วามส าคญักบั
ความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ (3) บุคลากรและทีมงานนวตักรรม ไดแ้ก่ ไดรั้บการสนบัสนุนใหเ้ขา้รับการอบรมเก่ียวกบัการ
สร้างผลงานนวตักรรม (4) งบประมาณและรางวลัจูงใจ ไดแ้ก่ มีการใชง้บประมาณเพ่ือจดัประกวดและใหร้างวลัส าหรับผลงานท่ี
ผา่นการตดัสินจากคณะกรรมการ มีการใชง้บประมาณเพ่ือสร้างรางวลัจูงใจเป็นการกระตุน้ใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์
นวตักรรม และมีการใชง้บประมาณสร้างแรงจูงใจเพ่ือขยายขีดความสามารถขององคก์รใหเ้กิดการแข่งขนัจากนวตักรรม (5) การ
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จดัสรรทรัพยากรและเทคโนโลย ีไดแ้ก่ การจดัสรรทรัพยากรและเทคโนโลยยีงัไม่ทัว่ถึงใหค้วามส าคญัในการจดัสรรทรัพยากรและ
เทคโนโลยส่ีวนกลางมากกวา่ส่วนภูมิภาค (6) การถ่ายทอดและแลกเปล่ียนความรู้ ไดแ้ก่ มีการจดัอบรมหรือสมัมนาถ่ายทอดและ
แลกเปล่ียนความรู้และการจุดประกายความคิดเพื่อสร้างสรรคผ์ลงานนวตักรรม (7) ระบบการท างานท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริมและสร้าง
องคก์รนวตักรรม ไดแ้ก่ ระบบการท างานมีความเช่ือมโยงกนั ส่งผลใหก้ารสร้างและพฒันาผลงานนวตักรรมสมบูรณ์แบบมากยิง่ข้ึน 
(8) สร้างวฒันธรรม ค่านิยม และแรงกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาองคก์รนวตักรรม ไดแ้ก่ มีการสร้างวฒันธรรมท่ีเป็นองคก์รนวตักรรม
ใหเ้กิดข้ึนภายในองคก์ร และตอ้งส่งเสริมใหมี้การเช่ือมโยงองคค์วามรู้ของแต่ละหน่วย โดยเปิดโอกาสใหมี้การแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกนัอยา่งอิสระเพ่ือใหเ้กิดการรับรู้ร่วมกนัต่อยอดเป็นนวตักรรมได ้(9) สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในการท างานท่ีสนบัสนุน
การสร้างนวตักรรม ไดแ้ก่ จดัสภาพแวดลอ้มในการท างานเพ่ือสนบัสนุนการสร้างนวตักรรมจากผูน้ านอ้ย เช่น ดา้นบุคลากร อุปกรณ์ 
เทคโนโลย ีเป็นตน้ และ (10) ความเช่ือมโยงกบัปัจจยัภายนอกและศกัยภาพทางการตลาดขององคก์ร ไดแ้ก่ มีการวเิคราะห์ปัจจยั
ภายนอกเพ่ือสร้างความทา้ทายในการขบัเคล่ือนนวตักรรมใหอ้งคก์รสามารถปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลง 
 2. ผลการสร้างรูปแบบการพฒันาองคก์รนวตักรรมส าหรับกลุ่มภารกิจดา้นรายไดข้องกระทรวงการคลงัโดยใชเ้ทคนิค 
เดลฟาย พบวา่ ร่างรูปแบบประกอบดว้ย 6 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ปัจจยัน าเขา้ (input) ประกอบดว้ย 6 ดา้น ไดแ้ก่ (1) บทบาทผูน้ า    
(2) วสิยัทศัน์ กลยทุธ์ เป้าหมาย (3) บุคลากรและทีมงานนวตักรรม (4) งบประมาณและรางวลัจูงใจ (5) การจดัสรรทรัพยากรและ
เทคโนโลย ี(6) สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศการท างาน ส่วนท่ี 2 กระบวนการ (process) ประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ (1) กระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้ (2) ระบบการท างานท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริมและสร้างองคก์รนวตักรรม (3) การสร้างวฒันธรรม ค่านิยม และแรง
กระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาองคก์รนวตักรรม ส่วนท่ี 3 ผลผลิต (output) คือ การน าปัจจยัน าเขา้และกระบวนการไปใชก้บัการปฏิบติังาน
ของกลุ่มภารกิจดา้นรายไดข้องกระทรวงการคลงั บุคลากรสามารถน าความรู้ ทกัษะ และความริเร่ิมสร้างสรรคม์าผสมผสานกบั
กระบวนการบริหารจดัการ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคหรือผูรั้บบริการ ท าใหเ้กิดประสิทธิภาพ   การท างานท่ีดีข้ึน 
และการปรับปรุง เปล่ียนแปลง และมุ่งสร้างสรรคพ์ฒันาส่ิงใหม่ ๆ ใหท้นัสมยั จนเกิดเป็นนวตักรรมข้ึนประชาสมัพนัธ์ ส่วนท่ี 4 
ผลลพัธ์ (outcome) ส่วนท่ี 5 ขอ้มลูป้อนกลบั (feedback) และส่วนท่ี 6 ส่ิงแวดลอ้ม (environment) 
 3. การประเมินรูปแบบการพฒันาองคก์รนวตักรรมส าหรับกลุ่มภารกิจดา้นรายไดข้องกระทรวงการคลงั พบวา่ 
 3.1 ผลการประเมินร่างรูปแบบฯโดยการสนทนากลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่ ร่างรูปแบบมีความเหมาะสมและมีความเป็นไป
ไดทุ้กองคป์ระกอบ โดยใหป้รับรายละเอียดและเพ่ิมเติม ส่วนผลลพัธ์ (outcome) คือ ผลท่ีไดจ้ากการน าปัจจยัน าเขา้ป้อนเขา้สู่
กระบวนการด าเนินงานในรูปแบบต่างๆ เพ่ือใหไ้ดผ้ลผลิตตามเป้าประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ (1) การพฒันา
บุคลากร (2) การพฒันาระบบงาน (3) การพฒันาองคก์ร ส่วนขอ้มูลป้อนกลบั (feedback) คือ ผลขอ้มูลสะทอ้นกลบัเพ่ือช่วยใหน้ าไป
วเิคราะห์ปรับปรุง แกไ้ข หรือพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึน จากการสะทอ้นความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (stakeholder) ไดแ้ก่ ผูรั้บบริการ 
ผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบติังาน และส่วนส่ิงแวดลอ้ม (environment) คือ สภาพแวดลอ้มและผลกระทบท่ีเขา้มาสู่ปัจจยัต่าง ๆ ทั้งระบบ 
ประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ความเช่ือมโยงกบัปัจจยัภายนอก (2) ศกัยภาพการตลาด (3) การประชาสมัพนัธ์ ดงัแสดงในภาพ 2 
 

 

 

เร่ิมพิมพห์วัขอ้ดว้ยการยอ่หนา้ 0.5 
น้ิว 
 

พิมพข์อ้ 3.1 ให้ตรงกบัอกัษรตวัแรกของขอ้ความในขอ้ 3 
ในกรณี ท่ีมีขอ้ 3.1.1 ให้พิมพห์วัขอ้ตรงกบัอกัษรตวัแรกของขอ้ความในขอ้ 3.1 
ยกตวัอยา่ง 
         3. การประเมิน . . . 
             3.1 ผลการประเมิน . . . 
                   3.1.1 ผลการประเมิน . . .  
                            3.1.1.1 ผลการประเมิน . . . 
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ภาพ 2  รูปแบบการพฒันาองคก์รนวตักรรมส าหรับกลุ่มภารกิจดา้นรายไดข้องกระทรวงการคลงั 
 
 3.2 ผลการประเมินร่างรูปแบบโดยการส ารวจความคิดเห็นกบับุคลากรกลุ่มภารกิจดา้นรายไดข้องกระทรวงการคลงั 
พบวา่ (1) บุคลากรกลุ่มภารกิจดา้นรายไดมี้ความคิดเห็นวา่ ร่างรูปแบบมีความเหมาะสมในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาราย
ดา้นตามองคป์ระกอบหลกั พบวา่ ปัจจยัน าเขา้ ภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ กระบวนการ ผลผลิต 
ขอ้มูลป้อนกลบั ส่ิงแวดลอ้ม และผลลพัธ์ภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก และ (2) บุคลากรกลุ่มภารกิจดา้นรายไดมี้ความคิด 
เห็นวา่ ร่างรูปแบบมีความเป็นไปไดใ้นภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นตามองคป์ระกอบหลกั พบวา่ ปัจจยัน าเขา้ในภาพรวม
มีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ กระบวนการ ผลผลิต ขอ้มูลป้อนกลบั ส่ิงแวดลอ้ม และผลลพัธ์ในภาพรวมมี
ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 

 
อภิปรายผล 

 
 รูปแบบการพฒันาองคก์รนวตักรรมส าหรับกลุ่มภารกิจดา้นรายไดข้องกระทรวงการคลงั ประกอบดว้ย 6 ส่วน ดงัน้ี  
(1) ปัจจยัน าเขา้ ไดแ้ก่ ดา้นบทบาทผูน้ า ดา้นวสิยัทศัน์ กลยทุธ์ เป้าหมาย ดา้นบุคลากรและทีมงานนวตักรรม ดา้นงบประมาณและ
รางวลัจูงใจ ดา้นการจดัสรรทรัพยากรและเทคโนโลย ีและดา้นสภาพแวดลอ้มและบรรยายกาศการท างานท่ีเหมาะสม (2) กระบวนการ 
ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการความรู้ ดา้นระบบการท างานท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริมและสร้างองคก์รนวตักรรม และดา้นสร้างวฒันธรรม ค่านิยม
และแรงกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาองคก์รนวตักรรม (3) ผลผลิต (4) ผลลพัธ์ ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาบุคลากร ดา้นพฒันาระบบ และ
ดา้นพฒันาองคก์ร (5) ขอ้มูลยอ้นกลบั ไดแ้ก่ ดา้นผูรั้บบริการ ดา้นผูบ้ริหาร และดา้นผูป้ฏิบติังาน (6) ส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ดา้นความ
เช่ือมโยงกบัปัจจยัภายนอก ดา้นศกัยภาพทางการตลาด และดา้นประชาสมัพนัธ์ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
 ปัจจยัน าเขา้ มีความส าคญัต่อการท าใหเ้กิดนวตักรรมข้ึนในองคก์ร ทั้งน้ีเน่ืองจากกลุ่มภารกิจดา้นรายไดฯ้ เป็นหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยนโยบายและแผนยทุธศาสตร์จะถูกก าหนดมาจากผูบ้ริหารระดบัสูง ดงันั้นถา้มีผูน้ าเห็นความส าคญัในการใชน้วตักรรม
ในการขบัเคล่ือนองคก์ร แลว้ถ่ายทอดกลยทุธ์ เป้าหมาย มายงัผูป้ฎิบติังาน พร้อมทั้งสนบัสนุนทั้งในเร่ืองของ บุคลากรงบประมาณ 
รางวลั เทคโนโลย ีและการฝึกอบรม จะท าใหผู้ป้ฎิบติัพร้อมในการขบัเคล่ือนองคก์รเขา้สู่การเป็นองคก์รนวตักรรม สอดคลอ้งกบั 
Kuczmarski (2003) ท่ีอธิบายภาพรวมขององคป์ระกอบท่ีส าคญัในการสร้างนวตักรรม ท่ีตอ้งมีผูบ้ริหารท่ีสนบัสนุนและมีทศันคติท่ี

พิมพข์อ้ 3.2 ให้ตรงกบัอกัษรตวัแรกของขอ้ความในขอ้ 3 
 

ค าวา่ “ภาพ 2” ขนาด 14 ฟอนตห์นา ตวัอกัษรเอน จดัชิดซา้ย   
“ช่ือภาพ” ให้เวน้วรรค 1 เคาะ และพิมพต่์อเน่ืองดว้ยอกัษรขนาด 14 ฟอนตป์กติ ตวัอกัษรตรง 
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ดี มีความมุ่งมัน่ในการสร้างวฒันธรรม ค่านิยมในการสร้างนวตักรรม โดยมีการสร้างสินคา้ใหม่โดยใชเ้ทคโนโลยเีขา้ช่วย และมีการ
ใหร้างวลัแก่ผูมี้ส่วนสร้างผลิตภณัฑใ์หม่ และลูกคา้จะเป็นผูผ้ลกัดนัใหเ้กิดการพฒันากระบวนการ และมีกระบวนการประเมิน
นวตักรรม 
 กระบวนการ เป็นกระบวนการท่ีหล่อหลอม ปลูกฝัง ท าใหเ้กิดนวตักรรมข้ึน ทั้งน้ี กลุ่มภารกิจดา้นรายไดฯ้ ตอ้งมีการ
จดัระบบการเรียนรู้ในองคก์ร เพือ่ใหบุ้คลากรสามารถเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา มีการสร้างและสนบัสนุนบรรยากาศท่ีท าใหเ้กิด
แลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งกนั สอดคลอ้งกบั Sherwood (2001) ท่ีกล่าววา่ กระบวนการนวตักรรม เป็นกระบวนการสร้างความคิด
ใหม่ ๆ วเิคราะห์เพ่ือหาโอกาส ท าการคดัเลือก และรับเปล่ียนความคิดไปสู่แนวทางการท างานหรือการปฏิบติังานจริง 
 ผลผลิต เป็นการน าปัจจยัน าเขา้และกระบวนการไปใชก้บัการปฏิบติังานของบุคลากรกลุ่มภารกิจดา้นรายไดข้อง
กระทรวงการคลงั บุคลากรจะสามารถน าความรู้ ทกัษะ และความริเร่ิมสร้างสรรคม์าผสมผสานกบักระบวนการบริหารจดัการ เพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคหรือผูรั้บบริการ ท าใหเ้กิดประสิทธิภาพการท างานท่ีดีข้ึน และการปรับปรุง เปล่ียนแปลง และ
มุ่งสร้างสรรคพ์ฒันาส่ิงใหม่ ๆ ใหท้นัสมยั จนเกิดเป็นนวตักรรมข้ึน สอดคลอ้งกบัแนวคิด Dundon (2002) ท่ีกล่าววา่ นวตักรรม คือ 
การท่ีไดผ้ลิตภณัฑใ์หม่ กระบวนการผลิตใหม่ เป็นการน าเสนอส่ิงใหม่ วธีิการใหม่ โดยการรวมตวั ผสมผสาน หรือการสงัเคราะห์
ความรู้ท่ีมีอยูห่รือความรู้ท่ีไม่เคยมีมาก่อน ทั้งยงัเป็นกระบวนการของการน าความคิดท่ีมีประโยชนแ์ละเปล่ียนความคิดออกมาสร้าง
และเพ่ิมคุณค่าใหก้บัสินคา้ บริการ และวธีิการด าเนินงาน  
 ผลลพัธ์ ไดแ้ก่ การพฒันาบุคลากร การพฒันาระบบงาน และการพฒันาองคก์ร ทั้งน้ี กลุ่มภารกิจดา้นรายไดฯ้ ควรเร่ิม
พฒันาท่ีบุคลากร เม่ือบุคลากรเกิดความเช่ียวชาญจะน าไปสู่การพฒันาระบบและองคก์รต่อไป สอดคลอ้งกบั Hannah and Lester 
(2009) ท่ีใหค้วามส าคญัการพฒันาบุคลากรเป็นการพฒันาในระดบัตน้ และสนบัสนุนใหบุ้คลากรไดเ้ขา้มามีส่วนในการเรียนรู้เพื่อ
พฒันาประสบการณ์และการปฏิบติังาน แลว้ท าใหเ้กิดศูนยก์ลางการเรียนรู้ท่ีเป็นเครือข่ายในองคก์รเพ่ือใหมี้การสร้างความรู้ การ
แลกเปล่ียนและถ่ายทอดความรู้ จนเกิดเป็นระบบเพ่ือใหเ้กิดการน าความรู้ไปประยกุต ์ 
 ขอ้มูลยอ้นกลบั ไดแ้ก่ ผูรั้บบริการ ผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบติังาน ทั้งน้ีเน่ืองจากกลไกการบริหารองคก์รนวตักรรมจ าเป็นตอ้งอาศยั
ปัจจยัหลกัทางดา้นผูบ้ริหารในการสนบัสนุนใหผู้ป้ฏิบติังานท างานสนองตอบต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการภายใต้
สภาพแวดลอ้มท่ีสมัพนัธ์กบัปัจจยัภายนอกและศกัยภาพทางดา้นการตลาด สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Holder and Matter )2002(  ท่ี
ตอ้งการประเมินผลงานท่ีเช่ือมโยงกบัความส าเร็จของงานท่ีเก่ียวขอ้งนวตักรรมโดยเนน้การประเมินเพื่อการพฒันา เพื่อใหพ้นกังานได้
มีการปรับปรุงผลการปฏิบติังานของตน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจะไดรั้บประโยชนจ์ากความส าเร็จขององคก์ร 
 ส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ความเช่ือมโยงกบัปัจจยัภายนอก ศกัยภาพการตลาด และการประชาสมัพนัธ์ ทั้งน้ีเน่ืองมาจากรัฐบาลมี
ยทุธศาสตร์ชาติท่ีจะพาประเทศใหเ้ขา้สู่ประเทศไทย 4.0 กลุ่มภารกิจดา้นรายไดฯ้ เป็นหน่วยงานหลกัในการจดัเก็บภาษีและน าเงินท่ี
ไดไ้ปใชใ้นการขบัเคล่ือนนโยบาย ซ่ึงการขบัเคล่ือนจะตอ้งมีการศึกษาสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัถึงความตอ้งการของผูรั้บบริการมี
ลกัษณะอยา่งไร และตอ้งสร้างนวตักรรมเพ่ือมาตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kash (1989) ได้
กล่าววา่ นวตักรรม เป็นผลของขั้นตอนท่ีเกิดจากการรวบรวมความคิด ออกแบบ พฒันา ผลิต และใชง้าน เป็นการแปลงความคิด
ไปสู่ความเป็นไปไดจ้ริงทางการตลาด  
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ 

 
1. องคป์ระกอบของการพฒันาองคก์รนวตักรรมควรเพ่ิมเติมตวัช้ีวดัแห่งความส าเร็จเพ่ือใหค้รอบคลุมกบัระบบการท างาน

และสามารถประเมินผลการเป็นองคก์รนวตักรรมของกลุ่มภารกิจดา้นรายไดฯ้ 
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2. แนวทางการใชรู้ปแบบการพฒันาองคก์รนวตักรรมส าหรับกลุ่มภารกิจดา้นรายไดฯ้ ควรก าหนดรายละเอียดแผนงาน 
กรอบระยะเวลา มอบหมายบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งดา้นนวตักรรม เพ่ือใหก้ารด าเนินงานมีการปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของ
สภาพปัจจุบนั  
 3. ผลลพัธ์ของการพฒันาองคก์รนวตักรรมส าหรับกลุ่มภารกิจดา้นรายไดฯ้ ควรก าหนดรายละเอียดหรือองคป์ระกอบท่ี
เก่ียวกบัการพฒันาบุคลากร การพฒันาระบบงาน และการพฒันาองคก์ร เพ่ือใหก้ระทรวงการคลงัสามารถน าขอ้มูลไปบรรจุลงใน
แผนพฒันาของกระทรวงการคลงัดา้นการพฒันาองคก์รนวตักรรม 
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การพิมพอ์้างอิงในเนื้อหาและการพิมพเ์อกสารอ้างอิงในท้ายบทความ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

 การพิมพ์อักษรทั่วไป ให้พิมพ์ชิดซ้าย (ไม่กั้นหลังหน้ากระดาษ) 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 1. ต าแหน่งการอ้างอิงในเนื้อหา โดยส่วนใหญ่ที่พบ จะอ้างอิงอยู่ 2 ลักษณะคือ อ้างอิงในวงเล็บ และ
อ้างอิงนอกวงเล็บ (การอ้างอิงในเนื้อหาของบทความ ไม่ควรใช้ “การอ้างถึงใน”) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          ส าหรับเทคโนโลยีการพมิพ์สามมิติอาจแบ่งองค์ประกอบ โดยอิงจากลักษณะการท างาน 
ได้เป็น  2 ส่วน คือ (1) ส่วนอุปกรณ์ของเทคโนโลยี ได้แก่ เครื่องพิมพ์สามมิติและเครื่องสแกน 
สามมิติ ซึ่งมลีักษณะเปน็สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม (invention) และส่วนวัตถุที่เกี่ยวข้องกับ 
เทคโนโลยี ได้แก่ CAD File และ (2) ส่วนวัตถุสามมติิซึ่งอาจมลีักษณะเป็นงานสร้างสรรค์  
(creative work) หรือวัตถุใช้สอย (useful article) แล้วแต่กรณี . . . 

 

            

ตัวอย่าง 

ไม่กั้นหลัง 

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ัวไป หากพิมพ์ ในวงเล็บ ให้ใช้ตัวพิมพ์เล็ก
ทั้งหมด ยกเว้น ค าศัพท์เฉพาะใหข้ึ้นต้นค าด้วยตัวพมิพ์ใหญ ่

 

การพิมพ์หัวข้อที่เป็นล าดับตัวเลขในเนื้อหา ให้พิมพ์เลขหัวข้อไว้ในวงเล็บ และใส่ค าว่า 
“และ” ไว้ก่อน หัวข้อล าดับสุดท้าย เช่น (1) ............... (2) .............. และ (3) ............... 

 

การอ้างอิงในเนื้อหา (in-text citations) 

 
 

. . . (วิทยา นภาศิริกุลกิจ, 2523) . . . 

. . . (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และจรรยา สุวรรณทัต, 2520) . . . 

. . . (มหาวิทยาลัยรามค าแหง, คณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาหลกัสูตรและการสอน, 2547) . . . 

. . . (Ramkhamhaeng University, Office of Rector, 1996) . . . 
 
 
 

 
. . . (Robbins, 1976) . . . 
. . . (Narver & Slater, 1990) . . . 
 
 
 
 
 
 

. . . (Gran, Green, & Nodd, 1989) . . . . . . (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) . . . 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง การอ้างอิงในวงเล็บ 

ในวงเล็บผู้แต่งมากกว่า 1 คน ให้ใช้เครื่องหมาย  “&” 
 

ในวงเล็บ ถ้าผู้แต่งมากกว่า 2 คน ให้ใช้เครื่องหมาย comma ก่อน & 
 

การอ้างอิงหนว่ยงาน ให้เริ่มจากหนว่ยใหญ่ ไปหน่วยเล็ก โดยค่ันด้วยเครื่องหมาย comma 
 ชาวต่างชาติ ให้อ้างเฉพาะนามสกุล ไม่ระบุชื่อตัว 
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13. การพิมพ์ที่มาใต้ตารางและใต้ภาพ หากตารางหรือภาพประกอบ ที่ปรากฎในบทความได้มา

จากผลการค านวณ, พฒันาขึ้น, สังเคราะห์ขึ้น หรือผลการศึกษาที่เกิดจากความคิดของผู้เขียนเอง ไม่ต้อง
ระบุที่มาของข้อมูล แต่หากตารางหรือภาพประกอบใด ๆ ก็ตาม ที่อยู่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ให้ระบุ
ที่มาของแหล่งข้อมูลนั้นด้วย (ตารางหรือภาพประกอบที่ผู้เขียนไม่ได้ขึ้นคิดเอง ต้องระบุแหล่งที่มาของข้อมูล) 
 
  
 

 

 

2. การอ้างอิงในเนื้อหาครั้งแรก และครั้งถัดไป 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

. . . วิทยา นภาศิริกุลกิจ (2523) . . . 

. . . ดวงเดือน พันธุมนาวนิ และจรรยา สุวรรณทัต (2520) . . . 

. . . มหาวิทยาลัยรามค าแหง, คณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาหลักสูตรและการสอน (2547) . . . 

. . . Ramkhamhaeng University, Office of Rector (1996) . . . 

. . . Robbins (1976) . . . 

. . . Narver and Slater (1990) . . . 
 
 
 
 
 
 

. . . Gran, Green, and Nodd (1989) . . . . . Hair, Black, Babin, and Anderson (2010)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง การอ้างอิงนอกวงเล็บ 

นอกวงเล็บผู้แต่งมากกว่า 1 คน ให้ใช้เครื่องหมาย  “and” 
 

นอกวงเล็บ ถา้ผู้แต่งมากกว่า 2 คน ให้ใช้เครื่องหมาย comma ก่อน and 
 

การอ้างอิงหนว่ยงาน ให้เริ่มจากหนว่ยใหญ่ ไปหน่วยเล็ก  
โดยค่ันด้วยเครื่องหมาย comma 

 

ชาวต่างชาติ ให้อ้างเฉพาะ
นามสกุล ไม่ระบุชื่อตัว 

 

 
 

ผู้แต่ง การเขียนอ้างอิงครั้งแรก การเขียนอ้างอิงครั้งถัดไป 
ผู้แต่ง 1 คน (วิทยา นภาศิริกุลกิจ, 2523)  

หรือ 
วิทยา นภาศิริกุลกิจ (2523) 

(วิทยา นภาศิริกุลกิจ, 2523)  
หรือ 
วิทยา นภาศิริกุลกิจ (2523) 

ผู้แต่ง 2 คน (ดวงเดือน พันธุมนาวนิ และจรรยา 
สุวรรณทัต, 2520) 
หรือ 
ดวงเดือน พันธุมนาวนิ และจรรยา 
สุวรรณทัต (2520) 

(ดวงเดือน พันธุมนาวนิ และจรรยา 
สุวรรณทัต, 2520) 
หรือ 
ดวงเดือน พันธุมนาวนิ และจรรยา 
สุวรรณทัต (2520) 

ผู้แต่ง  
3-5 คน 

(โสธร ประเสริฐ, ปรีชา อารีกุลและอุทัย 
เกตุนิติ, 2524) 
หรือ 
โสธร ประเสริฐ, ปรีชา อารีกุลและอุทัย 
เกตุนิติ (2524) 

(โสธร ประเสริฐและคนอ่ืน ๆ, 2524) 
หรือ 
โสธร ประเสริฐและคนอ่ืน ๆ (2524) 
 

ผู้แต่งตั้งแต ่
6 คน ขึ้นไป 

(ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ และคนอ่ืน ๆ, 
2529) 
หรือ 
ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ และคนอ่ืน ๆ 
(2529) 
 

(ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ และคนอ่ืน ๆ, 
2529) 
หรือ 
ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ และคนอ่ืน ๆ 
(2529) 
 

 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง ผู้แต่งเป็นชาวไทย 
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3. การอ้างอิงในเนื้อหา กรณีเอกสารที่ใช้อ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ผู้แต่ง ชื่อผู้แต่งจากตน้ฉบบั การพิมพ์อ้างอิงในเนื้อหา 
ชาวตา่งชาต ิ
 

Masoodul Hassan,  
Nilüfer Vatansever Toylan, 
Fatih Semerciöz, and  
Ibrahim Aksel  
ตีพิมพ์ปี ค.ศ. 2012 

ให้พิมพ์เฉพาะนามสกุล ไม่ระบุชื่อตัว เช่น 
(Hassan, Toylan, Semerciöz,  
& Aksel, 2012) 
หรือ 
Hassan, Toylan, Semerciöz,  
and Aksel (2012) 

ชาวไทยเขียนเอกสาร
เป็นภาษาอังกฤษ 
โดยตีพิมพ์ในประเทศ 

Sivaporn Keowsangk  
ตีพิมพ์ปี ค.ศ. 2001 
 

ให้พิมพ์ชื่อ-สกุล เต็ม ไม่ย่อ เช่น 
(Sivaporn Keowsangk, 2001) 
หรือ 
Sivaporn Keowsangk (2001)  

ชาวไทยเขียนเอกสาร
เป็นภาษาอังกฤษ 
โดยตีพิมพ์
ต่างประเทศ 

Sooksan Kantabutra 
ตีพิมพ์ปี ค.ศ. 2019 

ให้พิมพ์เหมือนชาวต่างชาติ เช่น 
(Kantabutra, 2019) 
หรือ 
Kantabutra (2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง  



 
 

 
 

(28-29) 
 

 
 
 

ให้ผู้เขียนน ารายการที่อ้างอิงไว้ในเนื้อหาบทความไปจัดท าเอกสารอ้างอิงด้านท้ายบทความ โดยเรียง
เอกสารภาษาไทย (เรียงตามพจนานุกรมภาษาไทย ตั้งแต่ ก. ถึง ฮ.) ขึ้นก่อน แล้วต่อด้วยเอกสารภาษาอังกฤษ 
(เรียงตาม dictionary ตั้งแต่ A-Z)  

โดยเอกสารภาษาอังกฤษ หากขึ้นต้นด้วย Article (a, an, the) ให้ใช้ค าถัดไป ในการเรียงล าดับ
เอกสาร ยกตัวอย่างเช่น The University of Texas at Austin จะใช้ตัวอักษร U ในการเรียงล าดับ หรือ The 
Poetics and Linguistics Association จะใช้ตัวอักษร P ในการเรียงล าดับ เป็นต้น 

หมายเหตุ: เอกสารที่อ้างอิงไว้ในเนื้อหาจะต้องปรากฏอยู่ในรายการเอกสารอ้างอิงท้ายบทความทุกเล่ม 
(ชื่อผู้แต่งกับปีพิมพ์ต้องตรงกันทั้งสองแห่ง)  
 

การเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายบทความมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 

หนังสือ หรือ รายงานการวจิัยที่พิมพ์โดยหน่วยงานของมหาวิทยาลยั 
  ช่ือผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ช่ือหนังสือ (ครั้งท่ีพิมพ์). สถานท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ์.  

กัมมันต์  พันธุมจินดา, มีชัย ศรีใส, สุพัฒน์ โอเจรญิ และช่อเพียว เตโชฬาร. (2537).  
 ประสาทกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน (พิมพ์ครั้งท่ี 4). กรุงเทพฯ: สัมประสิทธ์ิการพิมพ ์
เฉลิม  เผ่าอจละนันท์. (2538). รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความต้องการการใช้สารสนเทศ

ทางการศึกษาของผู้บริหารในมหาวิทยาลัยรามค าแหง. กรุงเทพมหานคร: 
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