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บทคัดย่อ 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์และผลกระทบระหว่างทรัพยากรเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงาน โดยมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เป็นตัวแปรกลาง 
ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จ านวน 114 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์การ
ถดถอยอย่างง่าย และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่าทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ      
ด้านทรัพยากรโครงสร้างพ้ืนฐานไอที ด้านทรัพยากรมนุษย์เก่ียวกับไอที และด้านทรัพยากรความสัมพันธ์กับไอที มี
ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการด าเนินงาน มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
ด้านการสร้างนวัตกรรม ด้านการวางแผนการตลาดและด้านความสัมพันธ์กับผู้จัดหาปัจจัยการผลิต เป็นตัวแปรกลาง 
ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัย สามารถน าไปเป็นแนวทางในการก าหนดการบริหารองค์กรของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์     
โดยมีการมุ่งเน้นลงทุนทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศและส่งเสริมให้มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
เพ่ือให้องค์กรมีความได้เปรียบในการแข่งขันและมีผลการด าเนินงานที่ดีย่ิงข้ึน สามารถอยู่ได้อย่างย่ังยืนต่อไป 
 

ค าส าคัญ: ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ,  ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่,   
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
 

Abstract 
 

This research aimed to examine the impact and relationship between information 
technology resource and firm performance via modern information technology capability as a 
mediator in Thai real estate businesses. The questionnaires were used as the tool for collecting 
data from 114 IT directors of real estate businesses in Thailand. The statistical techniques used 
for the analysis of the collected data were simple regression analysis, and multiple regression 
analysis. The results indicated that Information technology resource in aspects of IT infrastructure 
resource, IT human resource, and IT relationship resource had relationship and positive effects on 
the firm performance via modern IT capability in aspects innovation creation, marketing planning, 
and supplier relationship as a mediator. The results of the research can be used as a guideline in 
managing of the real estate business by, focusing on investing in information technology 
resources and promoting modern information technology capability, in order to competitive 
advantage, better performance, and sustainability. 
 
Keywords: IT resource, Modern IT capability, Real estate businesses 
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บทน า 
 

ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าให้
เศรษฐกิจของโลกเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based economy) เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(Creative economy) และเข้าสู่ เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital economy) มีการใช้ระบบสารสนสนเทศเพ่ือเป็น
เครื่องมือสนับสนุนการด าเนินงานที่มีการแข่งขันสูงข้ึนทั้งด้านเศรษฐกิจและการตลาด การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนน้ัน
ปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานขององค์กรต่าง ๆ เป็นอย่างมาก การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานและสร้างความได้เปรียบในด าเนินธุรกิจจึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันได้ให้ความส าคัญกับระบบสารสนเทศ มีการจัดต้ังกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ก าหนดนโยบายในการพัฒนาระบบดิจิทัล ใช้ระบบสารสนเทศเป็นพ้ืนฐานในการขับเคลื่อนกระบวนด าเนินงานเพ่ือ
เป็นกลไกในการกระตุ้นเศรษฐกิจและเพ่ิมการจ้างงานของประเทศอย่างย่ังยืน นอกจากน้ันยังมีการส่งเสริมภาค
เศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยให้ขับเคลื่อนสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ส่งเสริม
ให้มีการใช้ดิจิทัลรองรับการด าเนินงานของธุรกิจโดยเฉพาะการเงิน การบริการและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ [1] 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วเป็นอย่างมาก รายงานกรมพัฒนาธุรกิจที่
เก่ียวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการลงทุน มูลค่ารวมสูงถึง 1,327,307 ล้านบาท และถูกจัดให้เป็นธุรกิจดาวรุ่งในปี 
2560 [2] ที่ผ่านมา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงมีการน าเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีเป็นแรงจูงใจ
กับผู้บริโภคอีกด้วย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่ต้องการองค์ความรู้ที่มีลักษณะของการผสมผสานกันเป็น   
อย่างมากในศาสตร์ด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการก่อสร้าง การ
บริหารการตลาด การจัดการการเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ [3] ธุรกิจด าเนินงานแบบครบวงจรต้ังแต่เริ่ม
กระบวนการศึกษา วางแผนการก่อสร้าง การด าเนินการก่อสร้าง ตลอดจนการบริการหลังการขาย โดยผู้บริหารต้องท า
หน้าที่ประสานงานทุกฝ่าย โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ           
เข้าด้วยกัน 

เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนการด าเนินงาน เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขององค์กร และเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร [4] เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญ
กับองค์กรสมัยใหม่ เป็นเครื่องมือหลักที่ท าให้เกิดนวัตกรรม และการปรับเปลี่ยนองค์กรให้ทันสมัย [5] ผลการศึกษา
ของ Mao et al. [6] พบว่า องค์กรธุรกิจที่มีการลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรจะมีผลการ
ด าเนินงาน ประสิทธิภาพ และผลก าไรมากกว่าองค์การธุรกิจที่ไม่มุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร 
ดังน้ันผู้บริหารองค์กรจึงต้องให้ความส าคัญเกี่ยวกับทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศทุกด้าน ได้แก่ 1) ทรัพยากร
โครงสร้างพ้ืนฐานไอที 2) ทรัพยากรมนุษย์เก่ียวกับไอที 3) ทรัพยากรความสัมพันธ์กับไอที นอกจากน้ันผู้บริหารต้อง
สร้างความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับการด าเนินงานโดยประกอบด้วย 5 ด้าน 
ได้แก่ 1) การสร้างนวัตกรรม 2) การแบ่งปันสารสนเทศ 3) การสนับสนุนลูกค้า 4) การวางแผนการตลาด และ 5) 
สร้างความสัมพันธ์กับผู้จัดหาปัจจัยการผลิต ซึ่งความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ดังกล่าวน้ีส่งผล
ต่อผลการด าเนินงานขององค์กร โดยพิจารณาจาก 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) มุมมองด้านการเงิน 2) มุมมองด้าน
ลูกค้า 3) มุมมองด้านกระบวนการภายใน และ 4) มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา 

จากเหตุผลที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาวิจัย ผลกระทบของทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อ
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่และผลการด าเนินงานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  โดยมีค าถาม
งานวิจัยว่า ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่และผล
การด าเนินงานอย่างไร โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใน
ประเทศไทย ผลลัพธ์ที่ ได้จากการวิจัยสามารถน าไปใช้ เป็นข้อมูล ในการปรับปรุงการบริหารของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยต่อไป 
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 1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์และผลกระทบระหว่างทรัพยากรที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ และผลการด าเนินงานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  ทฤษฎีฐานทรัพยากร (Resource-based view of the firm: RBV) ให้ความส าคัญกับทรัพยากรที่ธุรกิจ  
มีอยู่และความสามารถในการน าทรัพยากรดังกล่าวมาใช้ประโยชน์เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ
[7] ทรัพยากรขององค์กร (Firm resource) หมายถึงสินทรัพย์ (Asset) ภายในองค์กรที่ครอบครองอยู่ซึ่งจะเป็นตัว
สร้างผลก าไรให้กับธุรกิจ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ทรัพยากรที่มีตัวตน (Tangible resource) ได้แก่ เงิน 
เครื่องมือ เครื่องจักร พนักงาน และทรัพยากรที่ไม่มีตัวตน (Intangible) ทรัพยากรเหล่าน้ี ได้แก่ ทักษะ ความรู้และ
ประสบการณ์ของพนักงาน การบริหารงาน ความสามารถองค์กร กระบวนการทางธุรกิจ ข้อมูลสารสนเทศ รวมถึง  
สิ่งต่าง ๆ ที่องค์กรควบคุมอยู่ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรน าทรัพยากรมาสนับสนุนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  คุณลักษณะของทรัพยากรที่ส าคัญ 4 ประการ ท่ีท าให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1) ความมีคุณค่า (Valuable) หมายถึง ทรัพยากรที่มีสามารถสร้างโอกาสและก าจัดอุปสรรคของกิจการได้ 2)      
การหาได้ยาก (Rare) หมายถึง กิจการเป็นผู้ได้เปรียบด้วยการมีทรัพยากรซึ่งคู่แข่งขันไม่มี 3) ลอกเลียนแบบไม่ได้
หรือมี ต้นทุนในการลอกเลียนแบบสูง ( Imperfectly imitable resources) หมายถึง ทรัพยากรมีความเป็น
เอกลักษณ์ด้านกายภาพ ทรัพยากรที่ เกิดจากการสั่งสมมานาน ทรัพยากรที่มีความก ากวมหรือไม่ชัดเจนว่า           
จะสามารถสร้างหรือท าใหม่ได้ เช่น วัฒนธรรม ความน่าเชื่อถือ ความสามารถด้านต่าง ๆ  และ 4) การไม่สามารถ
ทดแทนได้ (Non substitutable) หมายถึง ทรัพยากรน้ันไม่สามารถหาสิ่งใดทดแทนกันได้  ดังน้ันองค์กรต้องจัดหา
ทรัพยากรให้เหมาะสม [8] เพ่ือน าไปใช้สร้างความสามารถในการด าเนินงานเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
อันจะน าไปสู่ผลการด าเนินงานที่ดีขององค์กร 
 2.1 ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT resource)  
 ปัจจุบันการด าเนินธุรกิจต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการด าเนินธุรกิจไม่ว่าจะ
เป็นการบันทึกรายการค้า การประมวลผลข้อมูล ตลอดจนถึงการใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารภายในองค์กรเอง จนกระทั่ง
ใช้เป็นช่องทางสื่อสารไปยังคู่ค้าและลูกค้าท่ีมีความสะดวกรวดเร็วและมีค่าใช้จ่ายต่ า [5] ดังน้ันผู้ประกอบการธุรกิจ
จึงมีการลงทุนทางด้านทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศและน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์กับทางธุรกิจมาก
ข้ึน ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ทรัพยากรที่เก่ียวข้องกับด้านสารสนเทศขององค์กรที่ได้จัดสรรโดย
มุ่งเน้นกับการใช้งานและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างคุณค่าและผลการด าเนินที่ดีกับองค์กร [6] ประกอบ 
ด้วย 3 ด้านดังน้ี 
  2.1.1 ทรัพยากรโครงสร้างพ้ืนฐานไอที (IT infrastructure resource) หมายถึง อุปกรณ์ เครื่องมือใน
การเริ่มต้นและเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานการด าเนินงานสารสนเทศ เพ่ือให้การท างานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล ระบบฐานข้อมูลที่เป็น 
ทีเ่ก็บข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล รวมถึงซอร์ฟแวร์คอมพิวเตอร์ โครงสร้างพ้ืนฐาน  
การด าเนินงานสารสนเทศที่มีความทันสมัยถือเป็นเครื่องที่ส าคัญที่ช่วยการท างานขององค์กรเป็นไปได้อย่างสะดวก     
ลดเวลาในการท างาน สามารถสร้างรูปแบบงานใหม่ ๆ  ใช้เป็นช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าและผู้จัดหาปัจจัยการ
ผลิตได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้กิจการ ลดค่าใช้จ่ายลง มีผลก าไรเพ่ิมข้ึน Chen & Tsou [9] พบว่า องค์กรธุรกิจ        
ที่ลงทุนด้านทรัพยากรโครงสร้างพ้ืนฐานไอที  ส่งผลให้องค์กรมีก าไรและผลการด าเนินงานที่สูงข้ึน  สอดคล้องกับ 
Mao et al. [6] พบว่า องค์กรธุรกิจได้ใช้ทรัพยากรโครงสร้างพ้ืนฐานไอทีเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการจัดการ
ความรู้ ส่งผลให้องค์กรมีความได้เปรียบในการแข่งขัน และมีผลก าไรเพ่ิมข้ึน จึงน าไปสู่สมมติฐาน  
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  สมมติฐานที่ 1a: ทรัพยากรโครงสร้างพ้ืนฐานไอทีมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 
 สมมติฐานที่  2a: ทรัพยากรโครงสร้างพ้ืนฐานไอทีมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อผล           
การด าเนินงาน 
  2.1.2 ทรัพยากรมนุษย์ที่เก่ียวกับไอที (IT human resource) หมายถึง ทักษะ ความรู้ความสามารถ 
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน ซึ่ง
ทักษะ ความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงาน ถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าขององค์กร 
สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน [7] พนักงานที่มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศจะ
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการสร้างระบบงานๆ ใหม่ได้ ผลการศึกษาของ Chen & Tsou [9] 
พบว่าพนักงานที่เก่ียวข้องกับงานไอทีเป็นผู้ปฏิบัติงานเพ่ือน าระบบไอทีไปใช้งานในการบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 
เป็นผู้น าข้อมูลไปคิดวิเคราะห์วางแผนการขายสินค้า รวมถึงตรวจสอบสินค้าจากผู้จัดจ าหน่ายได้ ท าให้การ
ด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ จึงน าไปสู่สมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1b : ทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวกับไอที มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 
 สมมติฐานที่ 2b : ทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวกับไอที มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อผลการ
ด าเนินงาน 
  2.1.3 ทรัพยากรความสัมพันธ์กับไอที (IT relationship resource) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง
แผนกงานเทคโนโลยีสารสนเทศกับแผนกงานอื่นภายในองค์กรที่มีผลต่อความไว้วางใจ ความรับผิดชอบและการรับ
ความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนร่วมกัน เมื่อองค์กรได้ก าหนดแนวทางด าเนินงาน มีการวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้มีความเหมาะสมกับองค์กรและน าเทคโนโลยีเหล่าน้ีมาใช้งานจริง ทุกหน่วยงานต้องประสานการท างานร่วมกัน 
เพ่ือให้การด าเนินงานภายในองค์กรเกิดผลิตภาพ มีการแบ่งปันการใช้สารสนเทศ การประสานการด าเนินงานกับคู่ค้า
และลูกค้าเพ่ือให้องค์กรมีความได้เปรียบในการแข่งขัน [10] ผลการศึกษาของ Nieves Perez-Arostegui et al. 
[11] พบว่าองค์กรที่มีความก้าวหน้า นอกจากการใช้กลยุทธ์ด้านไอทีได้อย่างถูกต้องแล้ว สิ่งส าคัญอย่างย่ิงที่จะต้อง
ท าคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ที่รับผิดชอบงาน ผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้บริหารที่อ านวยความ
สะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างแผนกงานให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้เกิดผล
การด าเนินงานที่ดีขององค์กร จึงน าไปสู่สมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1c: ทรัพยากรความสัมพันธ์กับไอที มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 
 สมมติฐานที่  2c: ทรัพยากรความสัมพันธ์กับไอที มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อผล           
การด าเนินงาน 
 2.2 ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่  (Modern IT capability)  
 จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เช่น เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ที่มีการประมวลผลข้อมูลอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระบบ 4G ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบ
คลาวด์ (Cloud) การใช้เครือข่ายสังคม (Social network) ท าให้ติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว แบ่งปันข้อมูล 
สารสนเทศได้อย่างง่ายดาย ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่จึงเป็นเครื่ องมือช่วยให้องค์กร
ด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลการด าเนินงานดีกว่าคู่แข่งขัน โดยอาศัยการใช้ทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กรที่มีอยู่เป็นสิ่งสนับสนุน [12] 
 ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ หมายถึง ความสามารถขององค์กรในการจัดรูปแบบ 
ถ่ายโอน กระจายทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสร้างลักษณะเฉพาะและสนับสนุนกิจกรรมหลักการ
ด าเนินงาน [9] ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังน้ี 
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       2.2.1 การสร้างน วัตกรรม ( Innovation creation) หมายถึง การใช้ ระบบสารสน เทศ ใน            
การสร้างสรรค์ การพัฒนา ต่อยอด การเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ รูปแบบธุรกิจ
เพ่ือที่จะสร้างมูลค่าใหม่ ๆ ให้ลูกค้าและมีผลตอบแทนทางการเงินให้กับธุรกิจ [13] 
       2.2.2 การแบ่งปันสารสนเทศ (Information sharing) หมายถึง การที่องค์กรอนุญาตให้มีการสื่อสาร
สารสนเทศที่มีความส าคัญและจ าเป็นระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรเอง และระหว่างองค์กรกับลูกค้าและคู่ค้า 
เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน [14] 
       2.2.3 การบริการลูกค้า (Customer service) หมายถึง การใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
ตอบสนองความต้องการลูกค้าด้วยวิธีการต่าง ๆ ร่วมกับสินค้าและบริการ ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้
อย่างรวดเร็ว ทันเวลา [9] 
       2.2.4 การวางแผนการตลาด (Marketing planning) หมายถึง การใช้ระบบสารสนเทศช่วยใน      
การก าหนดข้ันตอนกิจกรรม การวิเคราะห์สถานการณ์ การพิจารณาวัตถุประสงค์ทางการตลาด การเลือกตลาด
เป้าหมาย การออกแบบส่วนผสมทางการตลาด และการจัดเตรียมแผนการตลาด [15] 
        2.2.5 ความสัมพันธ์ผู้จัดหาปัจจัยการผลิต (Supplier relationship) หมายถึง การใช้ระบบ
สารสนเทศสนับสนุน การท างานและสร้างความร่วมมือกันข้ึนกับองค์กรภายนอกที่จัดหาสินค้าและบริการ เพ่ือการ
วางแผนกลยุทธ์และการจัดการกิจกรรมขององค์กรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้มากที่สุด [10]   
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องกับความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ จึงน าไปสู่           
การต้ังสมมติฐาน  
 สมมติฐานที่ 3: ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ มีความสัมพันธ์และผลกระทบ      
เชิงบวกกับผลการด าเนินงาน และมีสมมติฐานย่อยอีก 5 สมมติฐานดังน้ี 
 สมมติฐานที่  3a: ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ด้านการสร้างนวัตกรรม              
มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการด าเนินงาน 
 สมมติฐานที่ 3b: ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ด้านการแบ่งปันสารสนเทศ         
มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการด าเนินงาน 
 สมมติฐานที่  3c: ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ด้านการบริการลูกค้า                
มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการด าเนินงาน 
 สมมติฐานที่ 3d: ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ด้านการวางแผนการตลาด          
มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการด าเนินงาน 
 สมมติฐานที่ 3e: ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ด้านความสัมพันธ์ผู้จัดหาปัจจัย    
การผลิต มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการด าเนินงาน 
 
 3. ผลการด าเนินงาน (Firm performance) หมายถึง ข้อมูลที่เป็นหลักฐานผลลัพธ์ที่องค์กรได้ด าเนินการ
ตามนโยบายที่ได้วางแผนไว้ การวัดผลการด าเนินงานขององค์กรธุรกิจได้ใช้การวัดผลองค์กรแบบดุลภาพ 
(Balanced Scorecard) ตามแนวคิดของ Kaplan & Norton [16] ประกอบไปด้วย 4 ด้าน ดังน้ี 
       3.1 มุมมองด้านการเงิน (Financial perspective) หมายถึง ผลลัพธ์ทางด้านการเงินด้านต่าง ๆ 
ความสามารถในการท าก าไร การเจริญเติบโตของยอดขาย การลดลงของต้นทุน และอัตราการเจริญเติบโตของ     
ส่วนแบ่งทางการตลาด 
       3.2 มุมมองด้านลูกค้า (Customer perspective) หมายถึง ผลจากการที่องค์กรตอบสนอง       
ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป โดยพิจารณาจากส่วนแบ่งทางการตลาด การรักษาฐานลูกค้า การเพ่ิมข้ึน      
ของลูกค้าใหม่ การบริการลูกค้าท่ีรวดเร็ว การน าเสนอสินค้าท่ีมีคุณภาพ 
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       3.3 มุมมองด้านการด าเนินงานภายใน (Internal operations perspective) หมายถึง ผลลัพธ์จาก
การจัดการภายในองค์กร การปรับปรุงกระบวนการท างาน การปรับปรุงการปฏิบัติงาน การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้ดีข้ึน 
        3.4 มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and growth perspective) หมายถึง ผลลัพธ์
จากการน าแนวคิดมาปรับเปลี่ยนการท างาน มีการเปลี่ยนแปลงโดยการน าเทคโนโลยีใหม่  ๆ มาใช้ในการบริการ
ลูกค้า และเพ่ิมทักษะในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1  ความสัมพันธ์ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถทางด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่และผลการด าเนินงาน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร (Population) ที่ ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ จ านวน 8,400 คน [17]  

1.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ จ านวน 400 คน โดยเปิดตาราง Krejcie & Morgan [18] และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ 
(Stratified Random Sampling) แบ่งตามภูมิภาคที่ต้ังธุรกิจและท าการสุ่มโดยใช้คอมพิวเตอร์  
 
2. เคร่ืองมือการวิจัย 

1.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของแต่ละด้าน เป็นแบบมาตราส่วน 5 ระดับ รวมทั้งหมด 49 ข้อ  
1.2 ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบความเที่ยงตรง (Content validity) โดยการผ่านพิจารณาเน้ือหาข้อค าถาม

จากผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน และหาค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ (Discrimination power) โดยใช้เทคนิค Item–total 
correlation ซึ่งทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.736 – 0.898 ความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ได้ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.734 – 0.927 และผลการด าเนินงาน 
ได้ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.642 – 0.897 สอดคล้องกับ Nunnally & Bernstein [19] เสนอว่า ค่าอ านาจ
จ าแนกมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ถือว่าค าถามรายข้อของแบบสอบถามมีความสอดคล้องกันระหว่างรายข้อของ
แบบสอบถามกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด  และทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้

ทรัพยากรเทคโนโลยี 
สารสนเทศ (RIT) 
1. ทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐาน 
ไอที (ITI) 
2. ทรัพยากรมนุษย์เกี่ยวกับไอที 
(ITH) 
3. ทรัพยากรความสัมพันธ์กับ 
ไอที (ITR) 
 
 
 

ความสามารถเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่  (MITC) 

1. การสร้างนวัตกรรม (INV) 
2. การแบ่งปันสารสนเทศ (INS) 
3. การบริการลูกค้า (CUS) 
4. การวางแผนการตลาด (MKP) 
5. ความสัมพันธ์ผู้จัดหาปัจจัยการผลิต 

(SUR) 

ผลการด าเนินงาน (FP) 
1. มุมมองด้านการเงิน  
2. มุมมองด้านลูกค้า  
3. มุมมองด้านการด าเนินงาน

ภายใน 
4. มุมมองด้านการเรียนรู้และ

พัฒนา  
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ค่าสัมประสิทธ์แอลฟา (Alpha-coefficient method) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งทรัพยากรเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา อยู่ระหว่าง 0.901 – 0.942 ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่ มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา อยู่ระหว่าง 0.814 – 0.931 และผลการด าเนินงาน มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา อยู่ระหว่าง 
0.808 - 0.927 สอดคล้องกับ Nunnally & Bernstein [19] ทีเ่สนอว่าค่าสัมประสิทธ์แอลฟา ควรมากกว่าหรือเท่ากับ 0.7  

 
3. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  

ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ให้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยส่งแบบสอบถามวันที่ 20 มกราคม 2560 
จ านวน 400 ฉบับ ตามที่อยู่ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย เมื่อครบก าหนดระยะเวลา 90 วัน  ได้รับ
แบบสอบถามที่ส่งคืนกลับมา จ านวน 126 ฉบับ เป็นแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ จ านวน 114 ฉบับ  เพ่ือใช้ใน
การน าไปใช้วิเคราะห์ข้อมูล 

 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย  

ส าหรับการวิจัยครั้งน้ี วิจัยใช้การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายและการถดถอยแบบพหุคูณเพ่ือทดสอบ
ความสัมพันธ์และผลกระทบของทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศต่อความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่และผลการด าเนินงาน เขียนเป็นสมการดังน้ี 

𝑀𝐼𝑇𝐶  =  𝛽0 + 𝛽1𝐼𝑇𝐼 +  𝛽2𝐼𝑇𝐻 +  𝛽3𝐼𝑇𝑅 +  𝜀1       (1) 
𝐹𝑃 =  𝛽4 + 𝛽5𝐼𝑇𝐼 +  𝛽6𝐼𝑇𝐻 +  𝛽7𝐼𝑇𝑅 +  𝜀2      (2) 
𝐹𝑃 =  𝛽8 + 𝛽9𝑀𝐼𝑇𝐶 + 𝜀3       (3) 
𝐹𝑃 =  𝛽10 + 𝛽11𝐼𝑁𝑉 + 𝛽12𝐼𝑁𝑆 + 𝛽13𝐶𝑈𝑆 + 𝛽13𝑀𝐾𝑃 + 𝛽13𝑆𝑈𝑅 + 𝜀4  (4) 

 
 

ผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัย แสดงผลดังตารางที่ 1-2 
 

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์การถดถอยของทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อความสามารถทางด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศสมัยใหม่ และผลการด าเนินงาน 

 
ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(RIT) 

(1) 
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศสมัยใหม่  (MITC) 

(2) 
ผลการด าเนินงาน 

(FP) 

 

ค่าคงที่ (a) 
 
ด้านทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานไอที (ITI) 
 
ด้านทรัพยากรมนุษย์เก่ียวกับไอที (ITH) 
 
ด้านทรัพยากรความสัมพันธ์กับไอที (ITR) 
 

0.006 
(0.059) 
0.346** 
(0.083) 
0.120 
(0.080) 
0.421** 
(0.088) 

0.000 
(0.069) 
0.321** 
(0.096) 
0.233* 
(0.015) 
0.235* 
(0.025) 

  

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05; ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01; ( ) ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
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 จากตารางที่ 1  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณสมการ (1) และ (2) พบว่า 1) ทรัพยากรเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ด้านทรัพยากรโครงสร้างพ้ืนฐานไอทีมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความสามารถทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ (β = 0.346, p < 0.01) และผลการด าเนินงาน (β = 0.321, p < 0.01) เน่ืองจาก
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการเริ่มต้นและเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานการด าเนินงาน
สารสนเทศที่จ าเป็นเพ่ือให้เกิดการท างานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธุรกิจในปัจจุบัน
มีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นพ้ืนฐานในการท างานของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูล 
ลูกค้า รายการค้า รวมถึงใช้ในการประมวลผลข้อมูลต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ช่วยลดค่าใช้จ่ายใน           
การด าเนินงาน ลดเวลาการบริการท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ สอดคล้องกับ Chen & Tsou [9] และ Mao et al. 
[6] พบว่า องค์กรธุรกิจได้ใช้ทรัพยากรโครงสร้างพ้ืนฐานไอทีเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการด าเนินงานให้องค์กรมี
ความได้เปรียบในการแข่งขันและมีผลก าไรเพ่ิมข้ึน ดังน้ันจึงสนับสนุน   สมติฐานที่ 1a และ 2a 
 2)  ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวกับไอที ไม่มีความสัมพันธ์และผลกระทบ
เชิงบวกกับความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ (β = 0.120, p > 0.05) แต่มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกับผลการด าเนินงาน (β = 0.233, p < 0.01)  เน่ืองจากพนักงานส่วนใหญ่ของแต่ละองค์กรมี
ทักษะ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับสูง สามารถปฏิบัติได้
อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ตอบสนองและสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าได้เหมือนกันท าให้ไม่เกิดความโดดเด่น 
แตกต่างกันกับองค์กรอื่น แต่ความสามารถของพนักงานน้ีจะส่งผลต่อผลการด าเนินงานในภาพรวมขององค์กร เช่น
พนักงานใช้เทคโนโลยีเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสื่อสารจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายขององค์กร สามารถติดต่อหรือ
ตอบค าถามลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ท าให้ลูกค้ามีความพอใจ เป็นต้น สอดคล้องกับ Chen & Tsou [9] พบว่า 
พนักงานเป็นผู้ปฏิบัติงานเพ่ือน าระบบไอทีไปใช้งานในการบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เป็นผู้น าข้อมูลไปคิด
วิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงาน ท าให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายลดลง ดังน้ันจึงไม่
สนับสนุนสมมติฐานที่ 1b แต่สนับสนุนสมติฐานที่ 2b 
 3) ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทรัพยากรความสัมพันธ์กับไอที มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิง
บวกกับความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ (β = 0.421, p < 0.01)   และผลการด าเนินงาน (β = 
0.235, p < 0.05) ความสัมพันธ์มิตรภาพที่ดีระหว่างแผนกงานเทคโนโลยีสารสนเทศกับแผนกงานอื่นภายในองค์กร 
มีผลต่อความไว้วางใจ ความรับผิดชอบและการรับความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนร่วมกัน หน่วยงานได้ประสานการท างาน
ร่วมกัน  เพ่ือการวางแผนตัดสินใจทางธุรกิจขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดวิสัยทัศน์และสร้างโอกาสใน
การประยุกต์การท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร สอดคล้องกับ Nieves Perez-Arostegui et al. [11] 
พบว่า ผู้บริหารจะอ านวยความสะดวกด้วยการส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ที่รับผิดชอบกับผู้ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างแผนกงาน ให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติงานไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งจะน าไปสู่ผลการด าเนินงานที่ดี ดังน้ันจึงสนับสนุนสมติฐานที่ 1c และ 2c 
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ตาราง 2 การวิเคราะห์ผลกระทบของความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่โดยรวมและรายด้านกับ 
ผลการด าเนินงาน 
 

  (3)  
ผลการด าเนินงาน (FP) 

(4) 
ผลการด าเนินงาน (FP) 

ค่าคงที่ (a) 
 
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สมัยใหม่ (MITC) 

-0.008 
(0.051) 

   0.762** 
(0.086) 

-0.006 
(0.051) 

  

ด้านการสร้างนวัตกรรม (INV) 0.280** 
(0.086) 

ด้านการแบ่งปันสารสนเทศ (INS) -0.211* 
(0.092) 

ด้านการบริการลูกค้า (CUS) 0.030 
(0.089) 

ด้านการวางแผนการตลาด (MKP) 0.329** 
(0.091) 

ด้านความสัมพันธ์ผู้จัดหาปัจจัยการผลิต (SUR) 0.491** 
(0.085) 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05; ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01; ( ) ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
 
 จากตารางที่ 2 การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายสมการ (3) พบว่า ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการด าเนินงาน (β = 0.762, p < 0.01) เน่ืองจาก
องค์กรได้มีการใช้ระบบสารสนเทศพัฒนาเทคนิควิธีการบริหารแบบใหม่ ๆ ในการออกแบบการผลิต การบริการ เพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมหลักได้เป็นอย่างดี มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์จัดท าข้อมูลผลิตภัณฑ์น าเสนอผ่านสื่อทาง
อินเทอร์เน็ต ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนติดต่อสื่อสารระหว่างแผนก ลูกค้า รวมถึงผู้จัดหาปัจจัยการผลิตได้
อย่างสะดวกและรวดเร็วท าให้องค์กรด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ Yoon [20] พบว่า
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือเพ่ือช่วยปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานให้ดี
ข้ึน สอดคล้องกับ Braojos et al. [12] พบว่า องค์กรปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการติดต่อภายใน
ระหว่างพนักงาน และภายนอกองค์กรทั้งที่เป็นลูกค้าและผู้หาปัจจัยการผลิต เพ่ือความสะดวกและความรวดเร็ว 
นอกจากน้ันองค์กรยังจัดท าระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเป็นการน าเสนอสินค้าข่าวสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
และมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลง  ดังน้ันจึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 3  
 การวิเคราะห์ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่รายด้านด้วยการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณโดยใช้สมการ (4) จากตารางที ่2 พบว่า ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ด้านการสร้าง
นวัตกรรมมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการด าเนินงาน (β = 0.280, p < 0.01) เน่ืองจากองค์กรมี
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการก าหนดแนวทาง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการใหม่อย่างต่อเน่ือง เช่น ระบบรักษา
ความปลอดภัยของที่พักอาศัย หรือการควบคุมการเปิดระบบไฟฟ้าพลังงาน ที่ควบคุมผ่านทางอิน เทอร์เน็ต 
สอดคล้องกับ นิติรัตน์ ปรีชาเวช [3] พบว่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โดยการใช้เทคโนโลยี
ออกแบบก่อสร้างและสิ่งอ านวยความสะดวก และมีนวัตกรรมกระบวนการเพ่ือใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จนถึง
พัฒนาผลิตภาพขององค์กร เพ่ือสร้างผลตอบแทนให้สูงข้ึน ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ด้าน
การวางแผนการตลาดมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการด าเนินงาน (β = 0.329, p < 0.01) เน่ืองจาก 
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องค์กรได้ใช้ระบบสารสนเทศช่วยในการก าหนดข้ันตอนกิจกรรม การวิเคราะห์ และการจัดเตรียมแผนการตลาด 
สามารถสนับสนุนงานขายและการตลาดได้อย่างเต็มที่ อีกท้ังยังอ านวยความสะดวกและสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้า 
สอดคล้องกับ Trainor et al. [15]  พบว่า การตลาดอิเล็กทรอนิกส์จะส่งเสริมให้องค์กรสื่อสารและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและส่งผลให้องค์กรมีผลการด าเนินงานดีข้ึน ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่ด้านความสัมพันธ์ผู้จัดหาปัจจัยการผลิต มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการด าเนินงาน (β = 
0.491, p < 0.01) เน่ืองจากองค์กรได้ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการท างานร่วมกันกับองค์กรภายนอกท่ีจัดหา
สินค้า วัตถุดิบเป็นไปอย่างรวดเร็ว ท าให้ประหยัดเวลาและมีค่าใช้จ่ ายที่ต่ าลง สอดคล้องกับ Karagoz & Akgun 
[10] พบว่าปัจจัยที่ส าคัญที่จะท าการจัดส่งสินค้าของระบบโลจิสติกส์เป็นไปได้อย่างรวดเร็วคือ ความร่วมมือระหว่าง
องค์กรที่ต้องเชื่อมโยงระบบสารเทศเข้าหากัน เพ่ือให้สามารถสั่งซื้อตรวจสอบติดตามสินค้าได้ทันทีที่ต้องการ ดังน้ัน
จึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 3a 3d และ 3e  
 ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ด้านการแบ่งปันสารสนเทศไม่มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกับผลการด าเนินงาน (β = -0.211, p < 0.01) เป็นไปได้ว่าการที่องค์กรต้องการแบ่งปันระบบ
สารสนเทศเพ่ือน ามาใช้ในธุรกิจร่วมกันทุกแผนก อาจท าให้ผู้ใช้งานกลัวถึงความเสี่ยงต่อการถูกขโมยหรือโจรกรรม
ข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นความลับ เช่น ต้นทุนวัตถุดิบ ข้อมูลทางการเงิน ท าให้หน่วยงานไม่ให้ความส าคัญ     
การแบ่งปันการใช้สารสนเทศร่วมกันอย่างเต็มที่ และความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ด้านการ
บริการลูกค้าไม่มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการด าเนินงาน (β = 0.030, p > 0.05) อาจเป็นไปได้ว่า
การที่องค์กรน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริการลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการใช้อีเมล การใช้สื่อสังคมออนไลน์กลายเป็น
เรื่องปกติทั่วไปที่ทุกองค์กรน ามาใช้บริการลูกค้าเหมือนกัน ๆ ดังน้ันจึงไม่สนับสนุนสมมติฐาน 3b และ 3c 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อผล
การด าเนินงาน โดยมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เป็นตัวแปรกลาง ผลการศึกษาพบว่า
ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านทรัพยากรโครงสร้างพ้ืนฐานไอที ด้านทรัพยากรมนุษย์เก่ียวกับไอที  และด้าน
ทรัพยากรความสัมพันธ์กับไอที มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการด าเนินงาน โดยมีความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เป็นตัวแปรกลางด้านการสร้างนวัตกรรม ด้านการวางแผนการตลาดและด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้จัดหาปัจจัยการผลิต  ดังน้ันผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ควรให้ความส าคัญกับทรัพยากร
เทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งเสริมการสร้างความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ จะท าให้องค์กรมี
การด าเนินงานที่ดีและประสบความส าเร็จอย่างย่ังยืนต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 
         การวิจัยครั้งน้ีผู้ที่สนใจสามารถน าไปศึกษาความสัมพันธ์ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อ
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่และผลการด าเนินงานกับกลุ่มธุรกิจอื่นๆ เช่น  ธุรกิจอาหาร 
ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และธุรกิจการขนส่ง  เพ่ือเปรียบเทียบว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่  อย่างไร  ซึ่งจะท าให้งานวิจัย
มีความเป็นสามัญ (Generalized) สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามเป้าหมายมากย่ิงข้ึน นอกจากน้ีควรศึกษาถึง
ปัญหาและอุปสรรคของใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น กฎหมาย 
กฎระเบียบต่างๆ โดยอาจใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น กรณีศึกษา ซึ่งจะท าให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์มาก
ย่ิงข้ึน 
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 2. ประโยชน์ของงานวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีองค์กรสามารถน าผลการศึกษาไปวางแผน ปรับปรุงการปฏิบั ติงานขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดยผู้บริหารสามารถให้ความส าคัญเกี่ยวกับทรัพยากรโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยการมุ่งเน้น 
ลงทุนระบบคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล ระบบสื่อสารข้อมูล และซอร์ฟแวร์ให้มีความทันสมัย รวมทั้งให้
ความส าคัญเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาอบรมให้พนักงานมีความรู้ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิด
สมรรถนะที่โดดเด่น และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างแผนกงานเทคโนโลยีสารสนเทศกับแผนกงานอื่นภายใน
องค์กร ให้มีความไว้วางใจ มีความรับผิดชอบร่วมกัน นอกจากน้ันผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสร้างระบบงานใหม่ ๆ มีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์และวางแผนทางการตลาดเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการลูกค้า และมุ่งเน้นความสัมพันธ์กับคู่ค้าด้วยการใช้ข้อมูลร่วมกัน ซึ่งจะท าให้องค์กรมีผล    
การด าเนินงานที่ดี ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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