BU ACADEMIC REVIEW

การเพิ่มขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผ่านขีดความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ:
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และบริการซอฟต์แวร์ในประเทศไทย
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาขีดความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อขีด
ความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสถานประกอบการผลิตซอฟต์แวร์ประเภท
enterprise software และ mobile application software ของประเทศไทย ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากผู้จัดการ
โครงการ และผู้ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานประกอบการที่เข้าร่วมงานวิจัย
จํานวน 96 แห่ง โดยใช้แบบสอบถาม 2 ชุด ซึ่งประกอบด้วยมาตรวัดขีดความสามารถทั้งสองประการที่นํามา
จากงานวิจัยของ Fink and Neumann (2007) ตรวจสอบความเชื่อมั่นของมาตรวัดแต่ละด้านด้วยสัมประสิทธิ์
ครอนบัคแอลฟา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุผลของการศึกษาพบว่าขีดความสามารถ
ทางด้านธุรกิจของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจประเภท enterprise software คือปัจจัย
ที่ส่งผลต่อขีดความสามารถในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส่วนในกรณีสถาน
ประกอบการประเภท mobile application software นั้น ขีดความสามารถด้านเทคนิคและธุรกิจของบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลต่อขีดความสามารถการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลที่
ได้จากการศึกษาเสนอแนะว่า สถานประกอบการด้านซอฟต์แวร์ควรมีการปรับปรุงนโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์
ในขณะเดียวกัน สถาบันการศึกษาควรใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยนี้เพื่อปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบ
คําสําคัญ: ขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ขีดความสามารถของบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ไทย ซอฟต์แวร์องค์การ ซอฟต์แวร์
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Abstract
The aim of this research is to find the capability of IT personnel that affects IT infrastructure
capability, especially in the enterprise software and the mobile application software firms. Data
were collected from project managers and IT infrastructure users of 96 participating firms by
employing 2 types of questionnaire that contained the constructs borrowed from the study
of Fink and Neumann (2007). Each construct was validated using Cronbach alpha coefficient.
The stepwise regression analysis was used to analyze data. The findings indicated that IT
infrastructure capability of mobile application software firms was affected by technical and
business capability of information technology personnel. In case of enterprise software firms,
IT infrastructure capability was influenced only by business capability of IT personnel. These
findings suggested that human resource policies of these firms be modified. In addition, academic
institutes may utilize the findings from this study to adapt graduate programs to serve the
requirements of IT providers.
Keywords: Information Technology Infrastructure Capability, Information Technology Personnel
Capability, Thai Industry of Software And Services, Enterprise Software, Mobile
Application Software.
บทนํา
ทุกวันนี้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีความเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ธุรกิจต้องสามารถจัดการการเปลี่ยนแปลง
อย่างรุนแรงนี้ให้รอดพ้นจากภัยคุกคามที่ไม่ได้กําหนด
ได้ล่วงหน้า และลงทุนในธุรกิจใหม่ ทั้งนี้ การลงทุนใน
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก
หรือขนาดใหญ่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง และปรับปรุง
การปฏิบัติงาน ผลผลิต รวมทั้งผลการดําเนินงานของ
ธุรกิจ ดังนั้น ธุรกิจจึงจัดสรรงบประมาณจํานวนมากเป็น
ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดังจะเห็นได้จากผล
การสํา รวจตลาดซอฟต์แวร์ และบริก ารซอฟต์แวร์ใ น
ปี 2555 ของสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ สํารวจโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย พบว่ามูลค่าการผลิตซอฟต์แวร์และบริการ
มีอัตราการเติบโตร้อยละ 17.2 โดยมีมูลค่า 34,481 ล้านบาท
การที่สถานประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์ และบริการ
ซอฟต์แวร์จะมีผลการดําเนินงานที่ดีนั้นขึ้นอยู่กับทรัพยากร
เช่น ทุนมนุษย์ ทุนเชิงองค์การ และความสัมพันธ์หรือ
ความเป็ นหุ้ นส่ วนระหว่ างลู ก ค้ ากั บผู้ จั ดหาซอฟต์ แวร์

(Feeny, Lacity, & Willcocks, 2005; Jirachiefpattana &
Pusamsai, 2015; Lahiri & Kedia, 2009) ดังนั้น
สถานประกอบการเหล่านี้จําเป็นต้องเตรียมพร้อมยกระดับ
ทรัพยากรของธุรกิจเพื่อสร้างผลการดําเนินงานที่ดีที่สุด
และสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ถ้าสถานประกอบการดําเนินธุรกิจผลิตและจัดหาซอฟต์แวร์
ให้กับ ลูก ค้า แล้ว ทรัพ ยากรมนุษ ย์จึง เป็น ทรัพ ยากรที่
สําคัญยิ่งนอกเหนือจากขีดความสามารถของโครงสร้าง
พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Fink and Neumann (2007) ได้ทําการวิจัย ใน
ภาพรวมของบริษัทในประเทศอิสราเอลและพบว่าขีด
ความสามารถของบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีผลกระทบต่อขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้มุ่ง
ค้น หาขีด ความสามารถของบุค ลากรด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ส่งผลต่อขีดความสามารถของโครงสร้าง
พื้น ฐานด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศ โดยศึก ษาเฉพาะ
สถานประกอบการผลิตซอฟต์แวร์ประเภท enterprise
software และ mobile application software
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เนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดใน
ประเทศไทย และเป็นการผลิตซอฟต์แวร์ที่มีเป้าหมายที่
แตกต่างกัน ผลของงานวิจัยจึงสามารถช่วยในการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาน
ประกอบการในอุ ต สาหกรรมซอฟต์ แ วร์ และบริ ก าร
ซอฟต์แวร์
การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวความคิดของ
งานวิจัย
ขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นทรัพยากรพื้นฐานที่สําคัญอย่างหนึ่งของ
ขีดความสามารถของเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การ
(Bharadwaj, 2000; Chen, et al., 2014; Stoel &
Muhanna, 2009) และส่งผลต่อผลการดําเนินงานของ
องค์การ Sobol and Klein (2009) ได้ยืนยันว่าบริการ
ของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลต่อ
ผลการดํา เนิน งานด้า นการเงิน อย่า งมีนัย สํา คัญ ส่ว น
Byrd and Turner (2001a) ได้พบว่า โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ยืดหยุ่นมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน นอกจากนี้ นักวิจัย
ทั้งสองคนยังทําการศึกษาต่อและพบว่าทักษะของบุคลากร
ด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศมีผ ลต่อ ความยืด หยุ่น ของ
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Byrd &
Turner, 2001b) เนื้อหาที่จะกล่าวในส่ว นนี้จึง เสนอ
สรุปผลการทบทวนวรรณกรรมของขีดความสามารถทั้ง
สองเรื่องนี้

ขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ในปัจจุบัน องค์การให้ความสนใจกับบริการของ
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อันเนื่องจาก
บทบาทของบริการนี้มีผลสําคัญต่อรายได้และการเติบโต
ขององค์ก าร บริก ารที่ไ ด้จ ากโครงสร้า งพื้น ฐานด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิผลทําให้องค์การมีการ
สนองตอบอย่างรวดเร็ว เพราะการตัดสินใจขึ้นอยู่กับ
ข้อเท็จจริง การเรียนรู้เชิงองค์การ การปรับปรุงผลิตภาพ
การประสานงานและความยืดหยุ่น Broadbent, Weill,
and Neo (1999) ได้นิยามบริการของโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศว่าเป็นฐานของขีดความสามารถ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ร่วมกันทั่วทั้งองค์การใน
รูปแบบของบริการที่เชื่อถือได้และประสานกันโดยรวม
ศูนย์
Broadbent and Weill (1997) ได้เสนอวิธีการเพื่อ
ช่ว ยผู้จัด การกํา หนดขีดความสามารถของเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สําคัญที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ
ขีดความสามารถดังกล่าว คือบริการโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเป็น 3 ส่วน ซึ่งประกอบด้วย
1) เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ 2) โครงสร้า งพื้น ฐาน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ เ ป็ น มนุ ษ ย์ แ ละ 3) บริ ก าร
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ร่วมกันผลการศึกษาแสดงให้
เห็นว่ามีบริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน23 บริการที่อาจมีส่วนช่วยในการบรรลุเป้าหมาย
ทางธุรกิจ นักวิจัยต่อมาได้ศึก ษาถึง บริการโครงสร้า ง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีผลการวิจัยดังสรุป
ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สรุปผลการวิจัยบริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Broadbent
Weill Subramani Weill and
กลุ่มบริการโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
et al. (1999) and Broadbent
Vitale
(2002)
(2002)
การจัดการระบบงาน



การจัดการการสื่อสาร



การจัดการข้อมูล



การพัฒนาและวิจัยด้านเทคโนโลยี



สารสนเทศ
การจัดการการบริการ
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ตารางที่ 1 สรุปผลการวิจัยบริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)
กลุ่มบริการโครงสร้างพื้นฐานด้าน
Broadbent
Weill Subramani Weill and
เทคโนโลยีสารสนเทศ
et al. (1999) and Broadbent
Vitale
(2002)
(2002)
การจัดการความมั่นคง

การจัดการมาตรฐาน



การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ



การจัดการช่องทาง


การจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัย


การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริการความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ


ในปี 1999 Broadbent et al. (1999) ได้พัฒนา
กรอบของบริก ารโครงสร้า งพื้น ฐานด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศจากงานที่ได้ศึก ษาในปี 1997 จากบริการ
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง 23 บริการ
นักวิจัยเหล่านี้ได้จัดกลุ่มตามลักษณะการบริการได้ 8 กลุ่ม
ได้แก่ การจัดการระบบงาน การจัดการการสื่อสาร การ
จั ด การข้ อ มู ล การพั ฒ นาและวิ จั ย ด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ การจัดการการบริการ การจัดการความมั่นคง
การจัดการมาตรฐาน และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Weill et al. (2002) ได้เสนอกรอบบริการโครงสร้าง
พื้ น ฐานด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศสํ า หรั บ การลงทุ น
ประกอบด้วย 70 บริการและจัดได้ 10 กลุ่ม คือ การ
จัดการช่องทาง การจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัย
การบริก ารการสื่อสาร การจัด การข้อมูล การบริก าร
โครงสร้างพื้นฐานของระบบงาน การจัดการสิ่งอํานวย
ความสะดวกด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศ การจัด การ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ การบริ ก ารมาตรฐานและ
สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริการความรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการการวิจัยและ
การพัฒนา ในการนี้ การเติบโตของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
Weill and Vitale (2002) ได้กําหนดโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสําหรับองค์การที่ทําธุรกิจ
ประเภทนี้เพื่อเชื่อมโยงระหว่างองค์การและผู้มีส่วนได้
ส่ว นเสีย ผลการศึก ษาพบว่า โครงสร้า งพื้น ฐานด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นบริการที่ไม่ได้มาพร้อมกัน แต่
เป็นการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริการโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

Fink and
Neumann
(2007)







มี จํา นวน 70 บริ ก ารและจั ด ได้ 9 กลุ่ ม ซึ่ ง คล้ า ยกั บ
Weill et al. (2002) โดยไม่ ร วมกลุ่ ม การจั ด การ
สิ่งอํานวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในปี 2007 Fink and Neumann ได้ศึกษาความหมาย
ของขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และพบว่านักวิจัยได้นิยามไว้ 2 แนวทางคือ
สถาปัตยกรรม หรือการเตรียมการส่วนประกอบทางเทคนิค
ที่ใช้ร่วมกัน โดยส่วนประกอบ ได้แก่ ฮาร์ดแวร์และระบบ
ปฏิบัติการ เครือข่ายและการสื่อสาร ข้อมูล และระบบงาน
หลัก ทั้งนี้ ความหมายของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศตามแนวทางนี้เน้นที่ทรัพยากรทางเทคนิค
ส่วนนิยามตามแนวทางที่สองคือชุดของบริการทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่แบ่งปันกัน โดยเน้นที่การเตรียม
พร้อมเพื่อสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจ และเป็นฐาน
สําหรับกําหนดงบประมาณสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งได้รับการบริหารจัดการโดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้ได้บริการที่น่าเชื่อถือ นิยามตามแนวทางนี้ตระหนัก
ถึงขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ได้สะท้อนออกมาในรูปของบริการต่างๆ
จากนิย ามทั้ง สองแนวทางพบว่า มีสิ่ง ที่เ หมือ นกัน คือ
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ร่วมกัน
ทั้ง องค์ก ารในการวัด ขีด ความสามารถของโครงสร้า ง
พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น Fink and
Neumann ได้พัฒนามาตรวัดจากงานของ Weill et al.
(2002) และ Weill and Vitale (2002) ซึ่งมี 10 ด้าน
ดังสรุปความหมายแต่ละด้านในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 มาตรวัดโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความหมาย (Fink & Neumann, 2007)
มาตรวัดโครงสร้างพื้นฐาน
ความหมาย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการช่องทาง
การให้บริการช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์อีเมล อุปกรณ์ไร้สาย
ระบบตอบรับอัตโนมัติ ศูนย์บริการทางโทรศัพท์
การจัดการความเสี่ยงและ
การรักษาความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยงที่หลากหลายเพื่อปกป้องชื่อเสียง
ความปลอดภัย
ข้อมูล อุปกรณ์ เช่น นโยบายรักษาความปลอดภัยไฟร์วอลล์ การเข้ารหัส
การใช้รหัสผ่าน แผนการกู้คืนความเสียหาย
การบริการการสื่อสาร
การให้บริการการสื่อสารที่หลากหลายเช่นการให้บริการเครือข่ายที่เชื่อมโยงจุด
ต่างๆ ในองค์การอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอินทราเน็ต
การจัดการข้อมูล
การให้บริการการจัดการข้อมูลที่หลากหลาย เช่น การเข้าถึงข้อมูลของระบบงาน
ได้อย่างอิสระ ทั่วทั้งองค์การ ที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ ฐานข้อมูลกลางการ
จัดการความรู้
การบริการโครงสร้างพื้นฐาน
การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของระบบงานที่หลากหลาย เช่น การใช้งานระบบ
ของระบบงาน
งานแบบศูนย์กลางการใช้งานระบบงานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ middleware
ASP
การจัดการสิ่งอํานวยความ
การให้บริการการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สะดวกด้านเทคโนโลยี
หลากหลาย เช่น คอมพิว เตอร์ข นาดใหญ่ การประมวลผลขนาดใหญ่
สารสนเทศ
การพัฒนาระบบงานบนสภาพแวดล้อมเดียวกันการทําเซิร์ฟเวอร์ฟาร์ม
การจัดการเทคโนโลยี
การให้บริการการจัดการด้านเทคโนโลยีที่หลากหลาย เช่น การวางแผนระบบ
สารสนเทศ
สารสนเทศ การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ ข้อตกลงระดับการให้บริการ
การต่อรองกับผู้ค้าและผู้ให้บริการภายนอก
การบริการมาตรฐานและ
การให้บริการสถาปัตยกรรมและมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย
สถาปัตยกรรมเทคโนโลยี
เช่น การบังคับใช้สถาปัตยกรรมและมาตรฐานสําหรับเทคโนโลยี: การสื่อสาร
สารสนเทศ
ข้อมูลระบบงาน
การบริการความรู้เทคโนโลยี
การให้บริการการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย เช่น การฝึกอบรม
สารสนเทศ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการศึกษาสําหรับการพัฒนามูลค่าทาง
ธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริการการวิจัยและการ
การให้บริการการวิจัยและการพัฒนาที่หลากหลาย เช่น การระบุและทดสอบ
พัฒนา
เทคโนโลยีใหม่เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจการประเมินข้อเสนอเพื่อการใช้
เทคโนโลยีใหม่ๆ
สําหรับงานวิจัยชิ้นนี้ได้เลือกใช้นิยามและมาตรวัด
ของ Fink and Neumann (2007) ซึ่งให้ความหมายขีด
ความสามารถของโครงสร้า งพื้น ฐานด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศว่า หมายถึง ความสามารถของหน่ว ยงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน
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ทางด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศต่ า งๆ ที่ ส นั บ สนุ น
กระบวนการธุ ร กิ จ ของทั้ ง องค์ ก าร ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจาก
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจขององค์การมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว บริการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ จึงต้องมี
ความสามารถรองรับความผันแปรที่เกิดขึ้น
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ขีดความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในอดีตไม่ได้มองว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลยุทธ์
หรืออาวุธที่ใช้ในการแข่งขันงานหลักสําหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศในยุคนั้นเป็นการสนับสนุนด้านเทคนิคให้กับ
สายงานและอื่นๆ ดังนั้น ขีดความสามารถของบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมุ่งเน้นไปที่ความสามารถ
ทางเทคนิคมากกว่าความสามารถทางธุรกิจ ต่อมาเริ่มมี
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์
มากขึ้น (Porter & Millar, 1985; Sethi & King, 1994)
และส่งผลให้เกิดการรับรู้การเปลี่ยนแปลงความสามารถ
ที่จําเป็นของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในช่วง
เวลานี้นักวิจัยบางคนพบว่า แม้ความสามารถทางเทคนิค
ยังคงมีความสําคัญ แต่การขาดความสามารถในการบริหาร
จัดการจะเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของโปรแกรมเมอร์
และนักวิเ คราะห์ร ะบบในการดํารงตํา แหน่ง ผู้บ ริห าร
(Glenn, 2008) นักวิจัยบางคนยังได้ข้อสรุปเพิ่มเติมว่า
ความสามารถในการสื่อ สารทางธุร กิจ ที่แข็ง แกร่ง นั้น
มีความสําคัญมากกว่าความสามารถทางเทคนิคสําหรับ
ตํา แหน่ง ด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศในระดับ เริ่ม ต้น
(Alshare, Lane, & Miller, 2011)
การศึกษา ในปี 1990 และปี 2000 ได้แสดงให้เห็น
ว่าความเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น
ควรมีความสามารถทั้งด้านธุรกิจพฤติกรรม และด้าน
เทคนิค (Bassellier & Benbasat, 2004; Fink & Neumann, 2007; Jirachiefpattana & Pusamsai, 2015;
Lee, Trauth, & Farwell,1995) ผลการศึกษาของ
Lee et al. (1995) แสดงถึงความรู้ทักษะที่จําเป็น
ของบุ ค ลากรด้ า นนี ้ ต ่ อ กิ จ กรรมที ่ สํ า คั ญ ทางด้ า น
ระบบสารสนเทศประกอบด้วย ความรู้/ทักษะพิเศษทาง
เทคนิค ทางการบริหารเทคโนโลยี ทางงานด้านธุรกิจ และ

ทางด้านการบริหารและมนุษยสัมพันธ์ ส่วนงานวิจัยของ
Bassellier and Benbasat (2004) ได้ศึกษารายละเอียด
เกี่ ย วกั บความรู้ ที่ ทํา ให้นั ก วิช าชีพ ทางด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศแตกต่างกัน คือความสามารถในการบูรณาการ
ความรู้ ทั้ ง ด้ า นธุ ร กิ จ กั บ ความรู้ ท างด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งจะทําให้นักวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้าใจการทํางานร่วมกับบุคลากรด้านธุรกิจ
อื่นๆ นักวิจัยทั้งสองได้ จั ด แบ่ ง ความรู้ ค วามสามารถ
ทางธุ ร กิ จ ออกเป็ น 2 กลุ ่ม ใหญ่ที่ คล้ ายคลึ งกั บของ
Nelson (1991) องค์ความรู้กลุ่มแรก คือ องค์ความรู้
เฉพาะเกี่ยวกับองค์การที่ประกอบด้วยองค์ความรู้ย่อยอีก
4 และ 3 กลุ่ ม ตามลํา ดั บ โดยที่ อ งค์ ค วามรู้ เ ฉพาะ
เกี่ ย วกั บ องค์ ก ารที่ นั ก วิ ช าชี พ ทางด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศควรมีคือ ภาพรวมขององค์การ หน่วยงาน
ต่ า งๆ ในองค์ ก าร ความรั บ ผิ ด ชอบเชิ ง องค์ ก าร และ
การบูรณาการความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศกับธุรกิจ
ส่ ว นองค์ ค วามรู้ ก ลุ่ ม ที่ ส องคื อ องค์ ค วามรู้ ด้ า นการ
บริหารและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งประกอบด้วย
องค์ความรู้เรื่องเครือข่ายองค์ความรู้ การสื่อสารระหว่าง
บุ ค คล และความเป็ น ผู้ นํา Jirachiefpattana and
Pusamsai (2005) ได้นํามาตรวัดความรู้ความสามารถ
ของนั ก วิ ช าชี พ ทางด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศของ
Bassellier and Benbasat (2004) มาประยุกต์ใช้กับ
กรณีศึกษาแห่งหนึ่งที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและติดตั้งระบบ SAP ผลของ
การวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าความรู้เกี่ยวกับภาพรวม
ขององค์การความเข้าใจความรับ ผิดชอบเชิง องค์ก าร
และความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายองค์ความรู้ส่งผลต่อความ
ตั้ง ใจพัฒนาความเป็น หุ้นส่วนกับลูก ค้าทางธุรกิจ ของ
นักวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ตารางที่ 3 มาตรวัดขีดความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Fink & Neumann, 2007)
มาตรวัดขีดความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความสามารถทางเทคนิค
มีทักษะในการเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสร้างที่หลากหลาย, ซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือช่วยออกแบบและสร้างระบบงาน
มีทักษะในการประมวลผลแบบกระจายหรือกระจายการคํานวณ
มีทักษะในการจัดการเครือข่ายและการบํารุงรักษา
มีทักษะในการพัฒนาระบบงานบนเว็บ
มีทักษะทางด้านคลังข้อมูลเหมืองข้อมูล หรือตลาดข้อมูล (data mart)
ความสามารถทางพฤติกรรม
มีความคิดเป็นของตนเองและมีการตั้งเป้าหมายในการทํางาน
มีความสามารถในการวางแผน การจัดการ และเป็นผู้นําโครงการได้
มีการวางแผนและดําเนินงานบนสภาพแวดล้อมการทํางานร่วมกัน
มีการทํางานร่วมกันกับสายงานอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี เพื่อกําหนดปัญหาทางธุรกิจ
ได้รับการอบรมด้านอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศนอกเหนือจากความรู้หลัก
ความสามารถทางธุรกิจ
มีความรู้ในปัจจัยความสําเร็จที่ต้องดําเนินการให้ถูกต้อง ถ้าองค์การต้องการประสบความสําเร็จ
ได้รับการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ในเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ
มีการติดตามแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน
กลยุทธ์ของหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ขององค์การมีความสอดคล้องกัน
มีความเข้าใจในนโยบายและแผนงานขององค์การ
มีความสามารถในการแปลปัญหาทางธุรกิจ และพัฒนาแนวทางการแก้ไขทางเทคนิคได้อย่างเหมาะสม
มีความรู้ในสายงานต่างๆ ของธุรกิจ
ในปี 2007 Fink and Neumann ได้ศึกษาและวิจัย
ความสัมพันธ์ระหว่างขีดความสามารถของบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในทางเทคนิค ทางพฤติกรรม และ
ทางธุรกิจกับขีดความสามารถในการให้บริการโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และยังมีความเกี่ยวข้อง
กับขีดความสามารถขององค์การในการตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงภายนอกโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งความสามารถนั้นประกอบไปด้วยความคล่องตัวด้าน
ระบบ ความคล่องตัวด้านข้อมูล และความคล่องตัวด้าน
ยุ ท ธศาสตร์ โดยเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากผู้ จั ด การฝ่ า ย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลลัพธ์ของงานวิจัยแสดงให้เห็น
ว่าขีดความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ในทางเทคนิคและทางพฤติกรรมส่งผลต่อความสามารถ
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ในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และยังแสดงให้เห็นว่าความสามารถในการให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อ
ความสามารถขององค์ก ารในการตอบสนองต่อ การ
เปลี่ยนแปลงภายนอกโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ความคล่องตัวด้านยุทธศาสตร์โดยตรง รวมไปถึงความ
คล่องตัวด้านระบบ และความคล่องตัวด้านข้อมูล มาตร
วัดขีดความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่นําเสนอในตารางที่ 3 นี้ Fink and Neumann ได้พัฒนา
จากงานของ Byrd and Tuner (2001a, b) ซึ่งได้แนวทาง
จากงานของ Lee et al. (1995)

Vol. 16, No.1, January - June 2017

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดของงานวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมดัง กล่าว ผู้วิจัยจึง ได้
พัฒนากรอบแนวความคิดของงานวิจัยนี้ดังแสดงในภาพ
ที่ 1และมีคําถามงานวิจัยดังนี้
1. ขีดความสามารถด้านใดของบุคลากรทางด้าน
เทคโนโลยีส ารสนเทศของธุร กิจ ประเภทenterprise
software ที่มีผ ลต่อ ขีด ความสามารถของโครงสร้า ง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ขีดความสามารถด้านใดของบุคลากรทางด้าน
เทคโนโลยีส ารสนเทศของธุร กิจ ประเภท mobile
application software ที่มีผลต่อขีดความสามารถของ
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยนี้มุ่งค้นหาขีดความสามารถของบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อขีดความสามารถ
ของโครงสร้า งพื้นฐานด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศโดย
ศึก ษาอุต สาหกรรมซอฟต์แวร์ และบริก ารซอฟต์แ วร์
2 ประเภทคือ enterprise software และ mobile
application software เพื่ อ ให้ ไ ด้ คํา ตอบตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องงานวิ จั ย วิ ธี วิ จั ย เชิ ง สํา รวจด้ ว ย
แบบสอบถามจึ ง เป็ น วิ ธี ก ารที่ เ หมาะสมที่ สุ ด เพราะ
สามารถได้ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องจํานวนมาก ตาม
รายงานฉบั บ สมบู ร ณ์ Thailand Development

Research Institute (2012) ระบุว่าสถานประกอบการใน
อุต สาหกรรมซอฟต์แ วร์ และบริก ารซอฟต์แ วร์ที่ยัง
ดําเนินการอยู่มีจํานวนทั้งสิ้น 866 แห่ง ดังนั้น ขนาด
ตัวอย่างของงานวิจัยจึงคํานวณจากสูตรของ Cochran
(1977) กรณีที่ทราบจํานวนประชากรแต่ประชากรไม่มาก
ซึ่งได้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อยจํานวน 64 หน่วยตัวอย่าง
ด้วยความเชื่อมั่นร้อยละ 90 และสัดส่วนของประชากรที่
ต้องการสุ่มมีค่าเท่ากับ 50 ผู้วิจัยได้สุ่มส่งแบบสอบถามไป
ยังผู้ประกอบการที่มีสํานักงานอยู่ในเขตกรุงเทพและ
ปริ ม ณฑล เมื่ อ เดื อ นมิ ถุ น ายน ปี พ.ศ. 2557 การที่
งานวิ จั ย นี้ เ ก็ บ เฉพาะข้ อ มู ล ผู้ ป ระกอบการในเขตนี้
เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ดําเนินธุรกิจในพื้นที่
ดังกล่าว (Department of Business Development,
Ministry of Commerce, 2014)
แบบสอบถามสํา หรั บ งานวิ จั ย นี้ มี 2 ฉบั บ คื อ
แบบสอบถามสําหรับประเมินขีดความสามารถของบุคลากร
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และแบบสอบถามสําหรับ
ประเมินการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ สําหรับแบบสอบถามฉบับแรก กําหนดให้
ผู้จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู้จัดการโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ให้ข้อมูลโดยพิจารณาจาก
บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตนเองกํากับ
ดูแล ส่วนแบบสอบถามฉบับที่สองนั้น ผู้ตอบแบบสอบถาม
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คื อ ผู้ ใ ช้ ง านบริ ก ารโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถานประกอบการ เพื่ อ ให้ได้ ข้อ มูล ที่
เที่ยงธรรมจากสถานประกอบการแต่ละแห่ง แบบสอบถาม
แต่ละฉบับจึงมีผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 3 คน หลังจาก
ได้รับแบบสอบถามกลับมาผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้ว นของแบบสอบถามที่ต อบกลับ ซึ่ง มีจํา นวน
ทั้งหมด 96 สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 150
จากนั้นได้เฉลี่ยค่าคะแนนของคําตอบของแบบสอบถาม
แต่ละฉบับของแต่ละสถานประกอบการเพื่อเป็นข้อมูล
ของสถานประกอบการนั้น
แบบสอบถามฉบับแรกประกอบด้วยคําถาม 3 ส่วน
คื อ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถามและสถาน
ประกอบการ คําถามเกี่ยวกับขีดความสามารถของบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่วนสุดท้ายคือ ข้อเสนอแนะ
ส่วนแบบสอบถามฉบับที่สองประกอบด้วยคําถาม 3 ส่วน
เช่ น เดี ย วกั น โดยที่ คํา ถามส่ ว นแรกเกี่ ย วกั บ ผู้ ต อบ
แบบสอบถาม คําถามส่วนที่สองเกี่ยวกับความสามารถ
ในการให้ บ ริ ก ารโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ และส่วนที่สามเป็นข้อเสนอแนะ คําถามส่วน
ที่ส องของแบบสอบถามทั้ง 2 ฉบับ เป็น คํา ถามระดับ
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามแบบ likert scale
5 ระดับ ซึ่งมี 3 หัวข้อ จํานวน 17 และ 10 ข้อ ตามลําดับ
คํา ถามเหล่า นี้ไ ด้แ ปลจากข้อ ความภาษาอัง กฤษของ
Fink and Neumann (2007) และปรับถ้อยคําภาษาไทย
ให้ได้ความหมายตามต้นฉบับ จากนั้นได้นําแบบสอบถาม
ที่เสร็จเรียบร้อยไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย ฉบับละ
40 คน เพื่อหาความเชื่อมั่นของคําถาม ผลการทดสอบ
พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบัคแอลฟา (cronbach alpha
coefficient) ของขีดความสามารถของบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หัวข้อมีค่า .911, .917, และ
.921 ตามลําดับ ส่วนค่าสัมประสิท ธิ์ครอนบัคแอลฟา
ของขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมีค่า .897 ค่าสัมประสิทธิ์เหล่านี้ผ่านเกณฑ์
.60 ที่ กํา หนดโดย Nunnally (1967) ซึ่ ง แสดงว่ า
แบบสอบถามทั้งสองฉบับนี้มีความเชื่อถือได้
สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์
การถดถอยพหุแบบขั้นตอน เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์
การทํานาย (multiple coefficient of determination)
ที่ได้จากการวิเคราะห์จะช่วยให้ทราบว่าตัวแปรอิสระ
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ทั้งหลายจะช่วยทํานายตัวแปรตามได้มากน้อยเพียงใด
นอกจากนี้ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรอิสระแต่
ละตัวยังแสดงให้เห็นระดับอิทธิพลของตัวแปรอิสระนั้น
(Hair, Anderson, Tatham, & Black,1998) ส่วนการ
อธิบายสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามนั้นใช้สถิติ
พรรณนา สําหรับงานวิจัยนี้ได้กําหนดให้ขีดความสามารถ
ของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวแปรอิสระ
และขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็ น ตั ว แปรตามการใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ก าร
ถดถอยพหุ นั้ น จํ า เป็ น ต้ อ งทดสอบความสั ม พั น ธ์ กั น
ระหว่างตัวแปรอิสระ (multi-collinearity) โดยใช้สถิติ
2 ตัว คือ Variance Inflation Factor (VIF) และ
Condition Index (CI) ซึ่งควรมีค่าไม่เกิน 10 และ 30
ตามลําดับ (Hair et al., 1998) ผลการทดสอบข้อมูลของ
งานวิจัยนี้ พบว่าค่าของ VIF และ CI ไม่เกินเกณฑ์ที่
กําหนด (ตารางที่ 5 และตารางที่ 6) ซึ่งหมายความว่า
ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง
ผลการวิเคราะห์
ในส่วนนี้ได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่ง
การนําเสนอเป็น 3 ส่วนคือ ข้อมูลทั่วไป ขีดความสามารถ
ของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และขีดความสามารถ
ของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การวิเคราะห์อิทธิพลของขีดความสามารถของบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อขีดความสามารถของโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของสถานประกอบการและผู้ ต อบ
แบบสอบถาม
จากข้อมูลที่ได้รับกลับมาทั้งหมด 96 สถานประกอบการ
พบว่าเป็นสถานประกอบการที่ทําธุรกิจประเภท enterprise
software จํานวน 58 แห่ง และทําธุรกิจประเภท mobile
application software จํานวน 38 แห่ง ธุรกิจทั้งสอง
ประเภทเป็นสถานประกอบการที่มีพนักงานด้าน IT ระหว่าง
21-30 คนมากที่สุด (ร้อยละ 48.28 และ 55.26 ตามลําดับ)
มีรายได้มากกว่า 10 ล้านบาท (ร้อยละ 63.79 และ 60.53
ตามลําดับ) ผู้ตอบแบบสอบถามของทั้งสองธุรกิจมีลักษณะ
ที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น กล่ า วคื อ ผู้ ต อบแบบสอบถามที่ เ ป็ น
ผู้จัดการสารสนเทศหรือผู้จัดการโครงการเป็นผู้หญิงมาก
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ที่สุด (ร้อยละ 57.47 และ 50.88 ตามลําดับ) อายุ 31 –
40 ปี (ร้อยละ 53.45 และ 50.88 ตามลําดับ) มีประสบการณ์
การทํางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 – 10 ปี (ร้อยละ
51.15 และ 52.63 ตามลําดับ) แต่ผู้ตอบแบบสอบถาม
ของสถานที่ทําธุรกิจประเภท enterprise software
จบปริญญาตรีมากที่สุด (ร้อยละ 50.57) ในขณะที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามของสถานที่ ทํา ธุ ร กิ จ ประเภท mobile
application software จบปริญญาโทมากที่สุด (ร้อยละ
51.75) สําหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้ใช้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจ
สองประเภทนั้น ผู้ตอบเป็นพนักงาน (ร้อยละ 54.02 และ
49.12 ตามลําดับ) และเพศหญิงมากที่สุด(ร้อยละ 65.52
และ 58.77 ตามลําดับ) อายุ 21 – 30 ปี (ร้อยละ 45.40
และ 46.49 ตามลําดับ) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ร้อยละ 58.05 และ 63.16 ตามลําดับ) และมีประสบการณ์
ทํางานไม่เกิน 5 ปี (ร้อยละ 39.66 และ 49.12 ตามลําดับ)

ขีดความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ในด้านของขีดความสามารถของบุคลากรทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจแต่ละ
ประเภทประเมิ น ขี ด ความสามารถของบุ ค ลากรด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศดังแสดงในตารางที่ 4 ข้อมูลดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่าบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ขีดความสามารถสูง ค่าเฉลี่ยของขีดความสามารถทั้ง 3
ด้านของบุคลากรในธุรกิจประเภท enterprise software
สูงกว่าขีดความสามารถของบุคลากรในธุรกิจประเภท
mobile application software เล็กน้อย ในทํานอง
เดียวกัน ผู้ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของธุรกิจ 2 ประเภท ประเมินขีดความสามารถ
การให้บ ริก ารไม่แ ตกต่า งกัน (3.8603 และ 3.8746
ตามลําดับ)

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
enterprise software
ตัวแปร
N = 58
ค่าเฉลี่ย
SD
ตัวแปรอิสระ
ขีดความสามารถทางเทคนิค
3.8724
.52809
ขีดความสามารถทางพฤติกรรม
3.9057
.52106
3.8982
.49875
ขีดความสามารถทางธุรกิจ
ตัวแปรตาม
ขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐาน
3.8603
.51570
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

mobile application software
N = 38
ค่าเฉลี่ย
SD
3.8316
3.8719
3.8509

.49228
.49584
.49204

3.8746

.47600

การวิเ คราะห์อิท ธิพ ลของขีดความสามารถของบุคลากรด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อขี ดความสามารถของ
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากผลการวิ เคราะห์ ถดถอยพหุ แบบขั้ นตอนใน
ตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่า ขีดความสามารถของโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจประเภท
enterprise software ผันแปรไปตามขีดความสามารถ

ด้านธุรกิจของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
สามารถอธิบายความผันแปรได้ร้อยละ 62.3 (R2 = .623,
= .789, p =.000)
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอนของขีดความสามารถของบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และบริการซอฟต์แวร์ประเภท enterprise software
ขีดความสามารถ
b
SE b

t
Sig. Tolerance
VIF
CI
ค่าคงที่
.680 .333
2.038 .046
ความสามารถทางด้านธุรกิจ .816 .085 .789 9.614 .000
1.000 1.000 15.832
2
2
R = .789, R = .623, R adj=.616, SEE = .31958, F = 92.427, Sig. = .000
อย่ า งไรก็ ต าม ผลการวิ เ คราะห์ ถ ดถอยพหุ แ บบ
ขั้นตอนในตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่า ขีดความสามารถ
ของบุ ค ลากรด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศส่ ง ผลต่ อ ขี ด
ความสามารถในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศของธุ ร กิ จ ประเภท mobile

application software แตกต่างจากธุรกิจประเภท
enterprise software โดยผันแปรไปตามขีดความสามารถ
ด้านเทคนิค ( = .671, p =.000) และด้านธุรกิจ ( = .238,
p = .028) ขีดความสามารถทั้งสองด้านนี้สามารถอธิบาย
ความผันแปรได้ร้อยละ 75.9 (R2 = .759)

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอนของขีดความสามารถของบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และบริการซอฟต์แวร์ประเภท mobile application software
ขีดความสามารถ
b
SE b

t
Sig. Tolerance VIF
CI
ค่าคงที่
.387 .344
1.125 .268
ความสามารถทางด้านเทคนิค
.671 .104 .694 6.468 .000
.599 1.669 18.625
ความสามารถทางด้านธุรกิจ
.238 .104 .246 2.292 .028
.599 1.669 22.745
2
2
R = 871, R = .759, R adj=.745, SEE = .24049, F = 54.972, Sig. = .000
สรุปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทําให้สรุปได้ว่า ขีดความสามารถ
ทางด้านธุรกิจของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของธุรกิจประเภท enterprise software เป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่ อขี ด ความสามารถในการให้บริ ก ารโครงสร้า ง
พื้ น ฐานด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศส่ ว นในกรณี ส ถาน
ประกอบการประเภท mobile application software
นั้น ขีดความสามารถด้านเทคนิคและธุรกิจของบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลต่อขีดความสามารถการ
ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการศึ ก ษาที่ ไ ด้ มี ส่ ว นสนั บ สนุ น การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถของโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถานประกอบการจากสิ่งที่ค้นพบทําให้
เกิดคําแนะนําที่สําคัญต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ซอฟต์ แ วร์ คื อ การให้ บ ริ ก ารโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีสามารถดําเนินการผ่านการ
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พัฒนาและรักษาความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยการให้ความรู้ และทักษะที่สําคัญต่อการ
ปฏิบัติงาน สถานประกอบการที่ประกอบธุรกิจประเภท
enterprise software ควรคั ด เลื อ กบุ ค ลากรด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรู้ความสามารถด้านธุรกิจ
เช่น การแปลปัญหาธุรกิจและพัฒนาวิธีการแก้ปัญหา
อย่างเหมาะสม ความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันทางธุรกิจ การ
เข้าใจนโยบายและแผนของสถานประกอบการและความรู้
เกี่ยวกับปัจจัยที่สําคัญต่อความสําเร็จของบริษัท ในกรณี
ของบริษัทที่ทําธุรกิจประเภท mobile application
software ผู้บริหารบริษัทควรมีบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีความรู้ความสามารถด้านธุรกิจเช่นเดียวกับ
ธุรกิจประเภท enterprise softwareแต่ต้องมีทักษะ
เพิ่มเติมด้านเทคนิคจึงจะช่วยให้การให้บริการโครงสร้าง
พื้น ฐานด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศสอดคล้อ งกับ สิ่ง ที่
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ผู้ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต้องการ ตัวอย่างทักษะด้านเทคนิคคือ การเขียนโปรแกรม
การพัฒนาระบบงาน การจัดการเครือข่าย และคลังข้อมูล
เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้บริหารของสถานประกอบการควร
จัดอบรมให้กับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ต่อเนื่องบุคลากรที่มีขีดความสามารถยังสร้างความสัมพันธ์
ที่ดี เพราะลูกค้าย่อมต้องประเมินคุณภาพของทรัพยากร
ของผู้ให้บริการ ดัง นั้น ลูก ค้าอาจใช้ขีดความสามารถ
ดังกล่าวเป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกใช้บริการของสถาน
ประกอบการ จากสิ ่ง ที ่ค ้น พบยัง ช่ว ยเสนอแนะให้
สถาบั น การศึ ก ษาปรั บ เนื้ อ หาการเรี ย นการสอนของ
หลั ก สู ต รด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ความรู้ ค วามสามารถที่ ส ถานประกอบการดั ง กล่ า ว
ต้องการ
อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้ยังมีข้อจํากัดหลายประการ
ในการใช้ผลที่ได้จากการศึกษา ประการแรกคือ การวัด
ตามมาตรวัดเป็นการวัด ณ เวลาหนึ่ง นั่นหมายความว่า
พลวัตรของกระบวนการพัฒนาตามระยะเวลาไม่สามารถ
นํามาวิเคราะห์เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
ขีดความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่วมกัน ทั้งนี้ การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอาจมีผลต่อการตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในอนาคต งานวิจัยต่อไป
ควรนํามิติด้านเวลามาเป็นตัวแปรตัวหนึ่ง โดยอาจใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น กรณีศึกษา ข้อจํากัด
ประการที่ส องคือ มาตรวั ดที่ นํา มาใช้ วัด นั้นได้ รับ การ
พัฒนาในสภาพแวดล้อมของต่างประเทศ ถึง แม้ว่าจะ
เป็นมาตรวัดที่ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงและความ
ถูกต้องจากนักวิจัยหลายคนแต่มาตรวัดบางส่วนอาจไม่
สอดคล้องกับบริบทของการทําธุรกิจในประเทศไทย จึง
ควรมีการศึกษามาตรวัดในบริบทของประเทศ ข้อจํากัด
ประการถัดมาคือ ขีดความสามารถของตัวแปรทั้งสอง
อาจได้รับอิท ธิพลจากการบริหารจัดการของผู้บริหาร
องค์ก ารที่ ทํา ให้ เ กิด การทํ า งานที่ ป ระสานกั น ระหว่ า ง
หน่วยงาน และเล็งเห็นถึงระดับความสําคัญของทรัพยากร
บุคคล ซึ่งการศึกษานี้ไม่ได้นําปัจจัยนี้เข้ามาร่วมศึกษา
ดังนั้น งานวิจัยในอนาคตควรจะเพิ่มตัวแปรขีดความสามารถ

ในการบริหาร นอกจากนี้ เนื่องจากงานวิจัยนี้ทํา การ
วิเคราะห์ขีดความสามารถแต่ละด้านในภาพรวม งานวิจัย
ในอนาคตควรศึกษาในประเด็นย่อยของขีดความสามารถ
ในแต่ ล ะด้ า น เพื่ อ ให้ ผ ลงานวิ จั ย มี ค วามสมบู ร ณ์ ม าก
ยิ่งขึ้น
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