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บทคดัย่อ 

การส ารวจนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการก าหนดวธิ ีคดิค่าบริการเทคโนโลยสีารสนเทศที่
เหมาะสม โดยงานวิจยันี้จะเน้นที่การจดัสร้างโมเดลการคดิค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นเป็นหลกั  โดย
การส ารวจนี ้จดั เก็บข้อมูลเบื้องต้นด้วยแบบสอบถามจากผู้บริหารในองค์กรที่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ซึ่งเป็นผู้ร่วมตดัสนิใจหรอืให้ขอ้มูลส าหรบัผู้อื่นในการตดัสนิใจ จ านวนทัง้สิน้ 5 ท่าน ผลการ
ส ารวจพบว่า หมวดธุรกิจ ส่งผลทางตรงต่อนโยบายเกี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ  การบริหารจดัการศูนย์
คอมพิวเตอร์ และวิธ ีค ิดค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนขนาดธุรกิจ ส่งผลทางตรงต่อนโยบายเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจดัการศูนย์คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ความสามารถของผู้ใช้ข ัน้ปลายด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ยงัส่งผลทางตรงต่อการบริการจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์และวิธีคิดค่าบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ เนื่องจากผลการส ารวจนี้จดัเก ็บข ้อมูลจากผู้บร ิหารจ านวนไม่มากนักจึงอาจไม่เป็นตัวแทนของ
องค์กรทัง้หมด ดงันัน้การน าผลการส ารวจไปใช้ควรกระท าด้วยความระมัดระวงั  
 
ค าส าคญั: นโยบายเกี่ยวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ การบรหิารจดัการศูนย์คอมพวิเตอร์ วธิคีดิค่าบรกิารเทคโนโลยี

สารสนเทศ ความสามารถของผูใ้ชข้ ัน้ปลายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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Abstract 

The purpose of this survey is to identify factors affecting the information technology (IT) 
chargeback. Data is collected from 5 managers from different organizations who are responsibled in 
making decision or providing information related to IT. This study proposed the model of IT 
chargeback. The model indicates that types of business directly affect IT policies, IT administratives, 
and IT chargeback. In addition, business sizes directly affect IT policies and IT chargeback. 
Meanwhile, ability of end-user computing affects IT administratives and IT chargeback. Apart fro m 
direct effects, types of business and business sizes also indire ctly affect IT administratives. This 
survey has limitation on small sample size. Therefore, the result of this survey shoud be used with 
care. 
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัและท่ีมาของปัญหาการวิจยั 

ปัจจุบนัมูลค่าการลงทุนในเทคโนโลยสีารสนเทศมมีูลค่ามหาศาลและมมีูลค่าการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
ผูบ้รหิารขององคก์รใหค้วามส าคญักบัการใช้ทรพัยส์นิสารสนเทศอย่างมปีระสทิธภิาพ (Sridhar and Sanders, 1993) 
มากขึน้ กล่าวคอื ในระยะแรกเริม่ของการจดัตัง้ศูนย์คอมพวิเตอร์นัน้ องค์กรต่างๆ มวีตัถุประสงค์หลกัเพื่อให้ศูนย์
คอมพวิเตอรท์ าหน้าทีใ่นการใหบ้รกิารด้านคอมพวิเตอร์กบัหน่วยงานต่างๆ ภายในองคก์ร โดยไม่มกีารคดิค่าบรกิาร 
แนวคดินี้ท าให้เกดิปัญหาเกี่ยวกบัความรบัผดิชอบในการใช้บริการของผู้ใช้ข ัน้ปลาย กล่าวคอื ผู้ใช้ข ัน้ปลายอาจใช้
ทรพัยากรด้านคอมพวิเตอร์อย่างไม่รู้คุณค่าหรอืไม่จ ากดั โดยมองว่าบรกิารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นสิง่ที่ไม่มี
ค่าใชจ้่ายส่งผลใหเ้กดิแนวคดิของการคดิค่าบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ นอกจากนี้ Golden (2010) ยงักล่าวว่า
การคดิค่าบรกิารดา้นเทคโนโลยใีหม่ๆ ในปัจจุบนั เช่น คอมพวิเตอรก์ลุ่มเมฆ เป็นตน้ เป็นสิง่ทีม่คีวามจ าเป็นเช่นกนั  

การคิดค่าบริการ (chargeback) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนับเป็นเครื่องมือที่ช่วยคุบคุมการใช้ทรัพย์สิน
สารสนเทศ ซึง่ผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศตอ้งเผชญิกบัการตดัสนิใจว่าควรก าหนดการคดิค่าบรกิารดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศดว้ยวธิใีด แมว้่าในทางปฏบิตัอิงคก์รสว่นใหญ่จะน าการคดิค่าบรกิารบางวธิมีาใช ้แต่ยงัไม่มขีอ้สรุปทีแ่น่นอน
หรือทฤษฎีที่เป็นที่ยอมรบัที่จะอธบิายว่าการคดิค่าบริการใดเป็นวธิทีี่ดีที่สุด (Sridhar and Sanders, 1993) ผลการ
ส ารวจของ Informatics, Inc. (1978) พบว่าองคก์รจ านวน 52% น าระบบการคดิค่าบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศมา
ใช ้และ 58% ก าลงัศกึษาทีจ่ะน าระบบการคดิค่าบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้ส าหรบัองคก์รในประเทศไทย
นัน้ยงัไม่มผีูส้ ารวจว่าองคก์รในประเทศไทยมจี านวนเท่าไรทีน่ าระบบบการคดิค่าบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้
งาน แต่มอีงค์กรขนาดใหญ่บางแห่งแยกหน่วยงานด้านคอมพวิเตอร์ออกไปจดัตัง้บรษิัทที่ให้บรกิารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จากการสมัภาษณ์เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งท าหน้าที่ด้านการปฏิบัติงานในศูนย์คอมพิวเตอร์ของ
บรษิทัเอกชนแห่งหนึ่ง ผูใ้หส้มัภาษณ์กล่าวว่า ผูบ้รหิารขององคก์รสว่นมากมกัจะไม่ใหค้วามส าคญักบัศนูยค์อมพวิเตอร ์
เนื่องจากเหน็ว่าศูนย์คอมพวิเตอร์เป็นเพยีงหน่วยงานที่ท าหน้าทีส่นับสนุนการท างานของหน่วยงานอื่นๆ ในองค์กร
เท่านัน้ ไม่ใช่หน่วยงานทีห่ารายไดใ้หก้บัองคก์ร แต่เป็นหน่วยงานทีท่ าใหอ้งคก์รตอ้งจ่ายเงนิเป็นจ านวนมากโดยผลที่
ไดร้บัไม่คุม้กบัค่าใชจ้่ายทีต่อ้งเสยีไป 

งานวจิยัดา้นระบบสารสนเทศทีเ่กีย่วกบัการคดิค่าบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ มกัจะเน้นทีป่ระสทิธผิลของ
การคดิค่าบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในรูปของขอ้ดแีละขอ้เสยีของวธิกีารคดิค่าบรกิารนัน้ซึง่มไิดใ้หค้วามสนใจ
กับการเลือกวิธีการคิดค่าบริการที่เหมาะสม กล่าวคือ การคิดค่าบริการจะท าให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงานของตวัแทนรวมถงึผลทีเ่กดิกบัการลงทุนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเช่นกนั (Sridhar and Sanders, 1993) 

นักวจิยัจ านวนหนึ่ง ได้แก่ Sridhar and Sanders (1993) Klepper (1990) และ Sridhar et al. (1990) น าทฤษฎี
ตัวแทน (agency theory) มาอธิบายการตัดสนิใจที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย Sridhar and Sanders 
(1993) ได้น าทฤษฎีดงักล่าวมาใชอ้ธบิายการเลอืกวธิกีารคดิค่าบรกิารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่หมาะสมภายใต้
สภาพแวดล้อมทีแ่ตกต่างกนัด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ทฤษฎีนี้กล่าวว่า ตวัแทนขององคก์รจะท าสิง่ใดๆ ที่จะท าให้
ตวัแทนไดป้ระโยชน์จากการกระท านัน้ นอกจากนี้ยงักล่าวว่า ช่องว่างระหว่างประโยชน์ขององคก์รและประโยชน์ของ
ตวัแทนจะลดน้อยลงเมื่อมกีารคดิค่าใชจ้่ายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาถงึปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการก าหนดวธิคีดิค่าบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่หมาะสม 
โดยงานวจิยันี้จะเน้นทีก่ารจดัสรา้งโมเดลการคดิค่าบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศเบือ้งตน้เป็นหลกั 
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2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 ทฤษฎีตวัแทน 

การคดิค่าบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ทีม่กีารน ามาใชก้นัอย่างกวา้งขวาง สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภท ดงันี้ 
(1) ค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศจะถูกน าไปบันทึกเป็น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน              
(2) ค่าใช้จ่ายทัง้หมดจะถูกจดัสรรไปยงัผู้ใช้งานทัง้หมด วธิกีารนี้องค์กรมกัจะก าหนดให้ศูนย์คอมพวิเตอร์เป็นศูนย์
ต้นทุน (cost center) และ (3) ศูนยค์อมพวิเตอรค์ดิค่าใชจ้่ายในการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยค่าใชจ้่ายทีค่ดินัน้
จะท าให้ศูนยค์อมพวิเตอร์มกี าไรจากการด าเนินงานด้วย วธิกีารนี้องค์กรมกัจะก าหนดให้ศูนย์คอมพวิเตอร์เป็นศูนย์
ก าไร (profit center) ซึ่งวิธีการค านวณค่าใช้จ่ายที่นิยมใช้ม ี2 ประเภทดงันี้ ค่าใช้จ่ายตามกจิกรรม (activity-based 
costing หรือ ABC) และค่าใช้จ่ายทัง้หมดเพื่อการเป็นเจ้าของ ( total cost of ownership หรือ TCO) ค่าใช้จ่ายตาม
กจิกรรม เป็นการน าวธิกีารคดิค่าใชจ้่ายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศตามกจิกรรมจรงิทีใ่ชใ้นบรกิารนัน้ๆ มาเป็นแนวทาง
ในการค านวณค่าใชจ้่ายของเทคโนโลยสีารสนเทศ ตวัอย่างของค่าใชจ้่ายตามกจิกรรมส าหรบัการจดัท ารายงานทางการ
เงนิขององคก์ร จะประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายส าหรบักจิกรรมการป้อนขอ้มลู การประมวลผล และการออกรายงานทางการ
เงนิ หรอื ค่าใชจ้่ายทัง้หมดเพื่อการเป็นเจา้ของ ประกอบดว้ย เงนิลงทุนเริม่แรกในเทคโนโลยสีารสนเทศ เงนิสนับสนุน
ทางเทคนิค ค่าใชจ้่ายในการบรหิารจดัการ การฝึกอบรม และการเลกิใชง้านระบบ ค่าใชจ้่ายทีค่ านวณนี้คอืค่าใชจ้่ายที่
จะน ามาคดิค่าบรกิารกบัผูใ้ชบ้รกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศต่อไป (Pearlson & Saunders, 2009) 

Mckinnon and Kallman (1987) น าเสนอโมเดลการคดิค่าบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกล่าวว่า การเลือก
วธิกีารคดิค่าบรกิารเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบัองคก์รขึน้อยู่กบั 3 ปัจจยั คอื ปัจจยัประเภทขององคก์ร โดยองคก์รแต่
ละประเภทจะใหค้วามส าคญักบัเทคโนโลยแีตกต่างกนั (ประกอบดว้ย องคก์รประเภทสนบัสนุน องคก์รประเภทการผลติ 
องค์กรประเภทเปลี่ยนแปลง และองค์กรประเภทกลยุทธ์ หรอื strategic grid model ซึ่งพฒันาโดย McFarlan et al., 
1983) ปัจจยัวงจรชีวิตของเทคโนโลยีสารสนเทศในองคก์ร (ประกอบด้วย ช่วงแรกเริม่ซึง่เป็นช่วงของการตดิตัง้
ระบบสารสนเทศ ช่วงทีส่่วนงานต่างๆ ทีใ่ชง้านระบบสารสนเทศเหน็ถงึประโยชน์จากการใชร้ะบบสารสนเทศ ช่วงของ
การน าเทคโนโลยสีารสนเทศไปใชก้บัผูใ้ชท้ีไ่ม่ใช่ผูใ้ชห้ลกั และช่วงการวางแผนและควบคุมทรพัยากรทางคอมพวิเตอร์ 
ซึ่งพัฒนาโดย Nolan, 1973) และปัจจยัประเภทผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ประกอบด้วย ผู้บริหารด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศทีม่คีวามรูเ้ลก็น้อยเกีย่วกบับรษิทัหรอือุตสาหกรรมโดยรวม ผูบ้รหิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศที่
มกีารจดัท าแผนงานใหเ้ขา้กนักบัวตัถุประสงคโ์ดยรวมขององคก์ร และผูบ้รหิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีอ่ยู่กึง่กลาง
ระหว่างประเภทแรกและประเภทที่สอง ซึ่งพัฒนาโดย Synnott and Gruber (1982)) โดย Mckinnon and Kallman 
(1987) พยากรณ์การคดิค่าบรกิารดงันี้ 

(1) องค์กรประเภทสนับสนุน โดยเทคโนโลยสีารสนเทศขององค์กรอยู่ในช่วงแรกเริม่ซึ่งเป็นช่วงของการตดิตัง้
ระบบสารสนเทศ และผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ที่มีความรู้เล็กน้อยเกี่ยวกับบริษัทหรือ
อุตสาหกรรมโดยรวม วธิกีารคดิค่าบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศควรเป็นการปันส่วนค่าใชจ้่ายดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศตามสดัสว่นการใชง้านของผูใ้ช ้

(2) องค์กรประเภทการผลิต โดยเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรอยู่ในช่วงที่ส่วนงานต่างๆ ที่ใช้งานระบบ
สารสนเทศเหน็ถึงประโยชน์จากการใช้ระบบสารสนเทศ และผู้บรหิารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ที่มี
ความรู้เกี่ยวกับบริษัทปานกลางและมีการจดัท าแผนให้เข้ากันกับวัตถุประสงค์โดยรวมขององค์กรบาง
วัตถุประสงค์ วิธีการคิดค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศควรเป็นการ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศกบัผูใ้ชด้ว้ยการเฉลีย่ค่าใชจ้่ายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศกบัผูใ้ชใ้นจ านวนทีเ่ท่ากนั 

(3) องคก์รประเภทเปลีย่นแปลง โดยเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์รอยู่ในช่วงของการน าเทคโนโลยสีารสนเทศ
ไปใชก้บัผูใ้ชท้ีไ่ม่ใช่ผูใ้ชห้ลกั และผูบ้รหิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นผูท้ีม่คีวามรูเ้กีย่วกบับรษิทัปานกลาง
และมีการจดัท าแผนให้เข้ากนักบัวตัถุประสงค์โดยรวมขององค์กรบางวัตถุประสงค์ วิธีการคิดค่าบริการ
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เทคโนโลยสีารสนเทศควรเป็นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศกบัผูใ้ชด้ว้ยต้นทุนมาตรฐาน
ตามสดัสว่นการใชง้านของผูใ้ช ้

(4) องคก์รประเภทกลยุทธ ์โดยเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์รอยู่ในช่วงการวางแผนและควบคุมทรพัยากรทาง
คอมพวิเตอร์ และผู้บรหิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นผูท้ี่มีการจดัท าแผนงานใหเ้ขา้กนักบัวตัถุประสงค์
โดยรวมขององคก์ร วธิกีารคดิค่าบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศควรเป็นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศกบัผูใ้ชด้ว้ยราคาทีย่ดืหยุ่นหรอืราคาต่อรองกนั 

 
ทัง้นี้  Sridhar and Sanders (1993) กล่าวว่า โมเดลการคิดค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่น าเสนอโดย 

Mckinnon and Kallman นัน้ยงัไม่ได้พจิารณาถงึประสทิธผิลของการคดิค่าบรกิารที่ควรจะพจิารณาถงึผลกระทบของ
เทคโนโลยสีารสนเทศจากบรษิัทในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นเดยีวกบับรษิัท ดงันัน้งานวจิยัของ 
Sridhar and Sanders จงึน าทฤษฎตีวัแทนเพื่อน ามาอธบิายถงึวธิกีารคดิค่าบรกิารทีเ่หมาะสมส าหรบัศนูยค์อมพวิเตอร ์
โดย Sridhar and Sanders พิจารณาว่าปัจจัยที่จะส่งผลต่อการคิดค่าบริการมีเพียงสองปัจจัยเท่านัน้ คือ ปัจจัย
ความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศในองคก์ร และความสามารถของผูใ้ชข้ ัน้ปลายด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ โดย
ศูนย์คอมพวิเตอร์สามารถเป็นได้ทัง้หน่วยงานดา้นกลยุทธห์รอืสนับสนุน ในอดตีศูนย์คอมพวิเตอร์มกัถูกมองว่าเป็น
หน่วยงานสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานอื่นๆ ในองคก์รมากกว่าทีจ่ะเป็นหน่วยงานดา้นกลยุทธ ์แต่ปัจจุบนัมี
การใชศู้นยค์อมพวิเตอรเ์ป็นเครื่องมอืเพื่อสรา้งกลยุทธใ์หก้บัองคก์รมากขึน้ การทีเ่ทคโนโลยสีารสนเทศมรีาคาถูกลง 
ท าใหผู้ใ้ชข้ ัน้ปลายมคีวามสามารถทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรา้งหรอืจดัหาเทคโนโลยสีารสนเทศทีต่รงกบัความตอ้งการได้
ดว้ยตนเองมากขึน้ กล่าวคอื บทบาทของผูใ้ชข้ ัน้ปลายจะเปลีย่นแปลงจากการท าหน้าทีป้่อนขอ้มลูเพยีงอย่างเดยีวเป็น
มคีวามสามารถในการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใชง้านดว้ยตนเอง หรอืทีเ่รยีกกนัอย่างกวา้งขวางว่า end-user 
computing 
 

 
ทีม่า: Sridhar and Sanders (1993) 

ภาพที ่1 โมเดลการคดิค่าบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
ภาพที ่1 แสดงใหเ้หน็วธิกีารคดิค่าบรกิารทีเ่หมาะสม ดงันี้ 
(1) เมื่อความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศในองคก์รเป็นกลยุทธแ์ละความสามารถของผูใ้ชข้ ัน้ปลายดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศมีมาก องค์กรควรก าหนดให้ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นศูนย์ก าไร กล่าวคือ เมื่อองค์กรน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาเป็นกลยุทธข์ององคก์รแลว้ เทคโนโลยสีารสนเทศจงึเป็นสิง่ทีม่คีวามส าคญัเป็นอย่างมากทีจ่ะส่งผล
กระทบต่อผลการปฏบิตัิงานขององค์กร นอกจากนี้การที่ผู้ใช้ข ัน้ปลายมคีวามสามารถในการจดัสร้างและจดัหา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานด้วยตนเอง หน้าที่ของศูนย์คอมพิวเตอร์จึงเป็นเพียงการให้ค าปรึกษาและ
ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ เพื่อใหม้กีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อเสรมิกลยุทธข์ององคก์ร เมื่อน าทฤษฎี
ตวัแทนมาก าหนดวธิกีารคดิค่าบรกิาร จะเหน็ได้ว่า การก าหนดใหศู้นยค์อมพวิเตอร์เป็นศูนยก์ าไร จะเหมาะสม
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ทีสุ่ด เนื่องจากเป็นวธิทีีท่ าใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดส าหรบัศูนยค์อมพวิเตอรแ์ละองคก์รโดยรวม เนื่องจากผูบ้รหิาร
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศไม่ตอ้งรบัความเสีย่งจากการทีผู่ใ้ชข้ ัน้ปลายจดัสรา้งหรอืจดัหาเทคโนโลยสีารสนเทศทีไ่ม่
ก่อใหเ้กดิประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของผูใ้ชข้ ัน้ปลายหรอืองคก์รกต็าม 

(2) กรณีที่ความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศในองค์กรเป็นสนับสนุนและความสามารถของผู้ใช้ข ัน้ปลายด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศมีมาก องค์กรควรก าหนดให้ศูนย์คอมพวิเตอร์เป็นศูนย์ต้นทุนโดยคิดค่าบริการทัง้หมด 
กล่าวคือเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เป็นสิง่ที่จะส่งผลต่อการด าเนินงานขององค์กรมากนัก ดงันัน้เมื่อน าทฤษฎี
ตัวแทนมาก าหนดวิธีการคิดค่าบริการ จะเห็นได้ว่าการก าหนดศูนย์คอมพิวเตอร์ให้เป็นศูนย์ต้นทุนโดยคิด
ค่าบรกิารทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ทีศ่นูยค์อมพวิเตอรต์ามสดัสว่นของการใชบ้รกิารของศนูยค์อมพวิเตอรจ์ะเป็นวธิทีีจ่ะวดั
ประสทิธภิาพการด าเนินงานทัง้ศนูยค์อมพวิเตอรแ์ละผูใ้ชข้ ัน้ปลายเพื่อตดิตามการใชท้รพัยากรทางคอมพวิเตอรไ์ด้
ดทีีส่ดุ 

(3) ถ้าความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศในองคก์รเป็นกลยุทธแ์ละความสามารถของผูใ้ชข้ ัน้ปลายดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศมน้ีอย องคก์รควรก าหนดใหศู้นยค์อมพวิเตอรเ์ป็นศนูยต์น้ทุนโดยคดิค่าบรกิารบางส่วน ในกรณีนี้ศนูย์
คอมพวิเตอรม์หีน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศทัง้หมด การตดิตามและควบคุมจะง่ายกว่าการทีผู่ใ้ช้
ข ัน้ปลายสามารถสร้างและจดัหาเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบัตนเองได้ ดงันัน้เมื่อน าทฤษฎีตวัแทนมาอธบิาย
ปรากฎการณ์ จะพบว่าผูบ้รหิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศจะมแีนวโน้มทีจ่ะลงทุนในเทคโนโลยสีารสนเทศโดยไม่
ค านึงถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้มากนัก ดงันัน้การควบคุมประสทิธภิาพการด าเนินงานควรท าโดย ก าหนดให้ศูนย์
คอมพวิเตอร์เป็นศูนย์ต้นทุนด้วยการคดิค่าบริการบางส่วน กล่าวคอื ค่าใช้จ่ายในการจดัหาทรพัย์สนิถาวรและ
พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศใหบ้นัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน ส่วนค่าใช้จ่ายในการปฎิบตังิานของศูนย์
คอมพวิเตอรใ์หค้ดิกบัผูใ้ชบ้รกิารตามสดัสว่นการใชง้าน 

(4) ความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศในองคก์รเป็นสนับสนุนและความสามารถของผูใ้ชข้ ัน้ปลายดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศมน้ีอย องคก์รควรก าหนดใหศู้นยค์อมพวิเตอร์คดิค่าบรกิารเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน ในกรณีนี้
ศนูยค์อมพวิเตอรม์หีน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศทัง้หมดตามความตอ้งการของผูใ้ชง้านขัน้ปลาย
เท่านัน้ ท าใหก้ารควบคุมการด าเนินงานของศูนยค์อมพวิเตอรจ์ะไม่ซบัซอ้น ดงันัน้เมื่อน าทฤษฎตีวัแทนมาอธบิาย
ปรากฎการณ์ จะพบว่าควรใหค้่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ทีศู่นย์คอมพวิเตอรท์ัง้หมดเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานของ
องคก์ร 

2.2 โมเดลผลของการคิดค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 จะเหน็ได้ว่าโมเดลการคดิค่าบรกิารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศที่กล่าวมาขา้งต้น ให้ความส าคญักบัปัจจยัที่

ส่งผลต่อวิธีการคิดค่าบริการเทคโนโลยีเท่านัน้ แต่มิได้พิจารณาว่าเมื่อองค์กรก าหนดการคิดค่าบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศทีเ่หมาะสมแลว้จะส่งผลต่อการตดัสนิใจเกีย่วกบัอุปสงคแ์ละอุปทานของบรกิารของศูนยค์อมพวิเตอร ์ซึง่ใน
ที่สุดก็จะส่งผลต่อผลการด าเนินการขององค์กร นอกจากนี้การก าหนดการคิดค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมจะส่งผลต่อการประเมนิผลการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร รวมถึงการประเมนิถึงคุณค่าของ
บรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และยงัสง่ผลต่อการรบัรูถ้งึความเป็นธรรมของการคดิค่าบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ทัง้นี้ Ross et al. (1999) กล่าวว่า ปัจจัยนโยบายการคิดค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย (1) การ
ก าหนดการคิดค่าบริการขององค์กรเป็นกลยุทธ์ขององค์กร (2) การก าหนดทางเลือกที่ผู้ใช้ข ัน้ปลายในองค์กรมี
ทางเลอืกว่าจะใหบ้รกิารจากศูนย์คอมพวิเตอร์ภายในองค์กรหรอืภายนอกองคก์รกไ็ด้ (3) นโยบายการก าหนดราคา 
เช่น การก าหนดราคาตามตน้ทุน การก าหนดราคาตามราคาตลาด หรอืการก าหนดราคาสองราคา ซึง่เป็นราคาในฐานะ
ผูข้าย และราคาในฐานะผูซ้ือ้ และ (4) นโยบายความรบัผดิชอบในผลงานตามหน้าที่ (accountability) ส่วนการบรหิาร
จัดการการคิดค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประกอบด้วย กระบวนการในการก าหนดอัตราค่าบริการ และ
กระบวนการสือ่สารการคดิค่าบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  
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2.3 โมเดลของราคาท่ีแตกต่าง 
Yelkur and Herbig (1997) น าเสนอโมเดลเพื่อก าหนดราคาสินค้าที่ขายให้กับลูกค้า ซึ่งมีแนวคิดมาจาก 

Henderson and Quandt (1958) ทีเ่ป็นแม่แบบในการก าหนดราคาใหก้บัลูกคา้ทีแ่ตกต่างกนั โดย Yelkur and Herbig 
น าเสนอว่า เมื่อองค์กรขายสนิค้าให้ลูกค้าแต่ละกลุ่มแตกต่างกนั ซึ่งเป็นราคาที่ลูกค้ากลุ่มนัน้ๆ ยนิดทีี่จะจ่ายเพื่อให้
ไดร้บัสนิคา้และบรกิาร และองคก์รจะปรบัราคาทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละกลุ่มนัน้มคี่าใกลเ้คยีงกนัจนกว่าก าไรสว่นเพิม่ของ
ลูกค้าแต่ละกลุ่มเท่ากนั การก าหนดราคาทีแ่ตกต่างของลูกคา้แต่ละกลุ่มจะท าให้องค์กรไดก้ าไรส่วนเพิม่มากขึน้ เมื่อ
องคก์รขายสนิคา้ใหก้บัลกูคา้กลุ่มนัน้ในปรมิาณมาก นอกจากนี้ Guiltinan (1987) ยงักล่าวว่า จ านวนองคก์รทีใ่หบ้รกิาร
ในลกัษณะเดยีวกนัมผีลต่อการก าหนดราคาสนิค้าเช่นกนั แม้ว่าโมเดลของราคาที่แตกต่างนี้จะน ามาใช้กบัการขาย
สินค้าให้กับลูกค้าซึ่งเป็นบุคคลภายนอก แต่ก็สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการก าหนดค่าบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศกบัหน่วยงานภายในไดเ้ช่นกนั 

จากทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งคณะผูว้จิยัจงึตัง้ค าถามการวจิยัว่า ปัจจยัอะไรและความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัที่
สง่ผลต่อวธิกีารคดิค่าบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
3. วิธีการด าเนินการวิจยั 

งานวจิยันี้เป็นงานวจิยัเชงิส ารวจ ดว้ยการจดัส่งแบบสอบถามใหก้บัผูบ้รหิารในองคก์ร โดยขอ้ค าถามจะเกีย่วขอ้ง
กบัการบรหิารจดัการบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของศนูยค์อมพวิเตอรใ์นองคก์ร ซึง่เน้นทีว่ธิกีารคดิค่าบรกิารของ
ศนูยค์อมพวิเตอร ์เน่ืองจากการเขา้ถงึผูบ้รหิารขององคก์รค่อนขา้งล าบาก ดงันัน้งานวจิยันี้จงึใชว้ธิกีารจดัสง่แบบส ารวจ
ใหผู้บ้รหิารขององคก์รทีส่ามารถเขา้ถงึได ้และเป็นองคก์รทีอ่ยู่ในหมวดธุรกจิทีแ่ตกต่างกนั จ านวน 5 องคก์ร องคก์ร
ธนาคาร องค์กรด้านพลงังานและสาธารณูปโภค องค์กรด้านเงนิทุนและหลกัทรพัย ์และองค์กรการผลติและพาณิชย ์
โดยผูบ้รหิารแต่ละคนใชเ้วลาในการตอบแบบส ารวจไม่เกนิ 20 นาท ีค าถามในแบบส ารวจประกอบดว้ยค าถามหลกัๆ 
ด้านการบริหารจดัการศูนย์คอมพิวเตอร์ การก าหนดค่าบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเหตุผลในการคิด
ค่าบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากงานวิจัยของ McFarlan et al. (1983); Mckinnon and Kallman (1987); 
Yelkur and Herbig (1997); Ross et al. (1999); Pearlson and Saunders (2009) ส่วนงบประมาณและประเภทของ
การน าไปใชส้ าหรบัศนูยค์อมพวิเตอรจ์ากงานวจิยัของ Weill (2004) 
 
4. ผลการวิจยั 
4.1 รายละเอียดของผูใ้ห้ตอบแบบส ารวจ 

ในการศกึษาครัง้นี้ เป็นการส ารวจขอ้มูลจากผู้บรหิารขององค์กรขนาดใหญ่จ านวน 3 องค์กร และองค์กรขนาด
กลางจ านวน 2 องค์กร องค์กรทัง้หมดมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส่วนผู้ที่ตอบ
แบบสอบถามมตี าแหน่ง ประธานกรรมการ กรรมการ ผูอ้ านวยการและหวัหน้าหน่วยงาน ทีเ่ป็นผูร้่วมตดัสนิใจหรอืให้
ขอ้มูลส าหรบัผูอ้ื่นในการตดัสนิใจ มปีระสบการณ์ดา้นการบรหิารโดยเฉลีย่ 17.4 ปี ผูต้อบแบบส ารวจเป็นผูบ้รหิารใน
องคก์รทีด่ าเนินธุรกจิดา้นธนาคาร ดา้นเงนิทุนและหลกัทรพัย ์จ านวน 3 องคก์ร และดา้นพลงังานและสาธารณูปโภค 
และการผลติและพาณิชย ์จ านวนละ 1 องคก์ร 
4.2 การวิเคราะหผ์ลส าหรบัค าถามการวิจยั 

งานวจิยันี้น าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการส ารวจมาวเิคราะหผ์ลในเบือ้งต้น เนื่องจากการเขา้ถงึผูบ้รหิารกระท าได้ยากมาก 
ประกอบกบัผูบ้รหิารไม่สามารถใหส้มัภาษณ์เป็นเวลานานไดจ้งึตอ้งใชแ้บบส ารวจในการจดัเกบ็ขอ้มูลทีจ่ะใชเ้วลาของ
ผู้บรหิารไม่มากนักแทน เมื่อน าขอ้มูลจากผู้บรหิารจ านวน 5 ท่านมาวเิคราะห์ผลตามกรอบแนวคดิการวจิยัเบื้องต้น 
สามารถแยกตามปัจจยัต่างๆ ดงันี้ 
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ในดา้นนโยบายเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ พบว่า (1) องคก์รทีส่ ารวจซึง่เป็นองคก์รขนาดใหญ่ทีด่ าเนินธุรกจิ
ดา้นธนาคารและดา้นการผลติและพาณิชย ์มนีโยบายเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่น้นการท าตามคู่แข่งในการน า
เทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้และพจิารณาว่าเทคโนโลยสีารสนเทศใดสามารถน ามาใชใ้นองคก์รได ้โดยไม่ค านึงถงึความ
น าสมยัของเทคโนโลยสีารสนเทศ (2) องคก์รทีส่ ารวจซึง่เป็นองคก์รขนาดกลางทีด่ าเนินธุรกจิดา้นเงนิทุนและหลกัทรพัย ์
และ ด้านพลังงานและสาธารณูปโภค มีนโยบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เน้นการพิจารณาว่าเทคโนโลยี
สารสนเทศใดสามารถน ามาใชใ้นองคก์รได ้โดยไม่ค านึงถงึความน าสมยัของเทคโนโลยสีารสนเทศ เมื่อน าแนวคดิของ 
McFarlan et al. (1983) มาใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ดงักล่าว สามารถอธิบายได้ว่า ปัจจัยหมวดธุรกิจ (เช่น 
ธนาคาร พลงังานและสาธารณูปโภค เป็นต้น) เป็นสิง่ที่ก าหนดวตัถุประสงค์ของการด าเนินงานของธุรกจิ และปัจจยั
ขนาดขององค์กร (เช่น องค์กรขนาดใหญ่ กลาง เป็นต้น) จะเป็นปัจจยัร่วมที่ก าหนดนโยบายเกี่ยวกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศขององคก์ร ซึง่ผลการวจิยันี้ขยายความเขา้ใจแนวคดิ strategic grid model ของ McFarlan et al. (1983) ซึง่
กล่าวว่ากลยุทธด์า้นเทคโนโลยขีององคก์รจะขึน้อยู่กบัหมวดธุรกจิประการเดยีวเท่านัน้ 

ในดา้นการบรหิารจดัการศูนยค์อมพวิเตอร์ดว้ยการแบ่งศูนย์ความรบัผดิชอบตามลกัษณะการด าเนินงาน พบว่า 
องคก์รทีส่ ารวจมกีารบรหิารจดัการศูนยค์อมพวิเตอร ์3 ลกัษณะดว้ยกนั ดงันี้ (1) องคก์รขนาดใหญ่ทีด่ าเนินธุรกจิดา้น
ธนาคาร องคก์รขนาดกลางทีด่ าเนินธุรกจิดา้นเงนิทุนและหลกัทรพัย ์และองคก์รขนาดใหญ่ทีด่ าเนินธุรกจิดา้นการผลติ
และพาณิชย ์ก าหนดการบรหิารจดัการศูนยค์อมพวิเตอร์แบบศูนย์ต้นทุน ในขณะที่องค์กรขนาดกลางที่ด าเนินธุรกจิ
ดา้นพลงังานและสาธารณูปโภค ก าหนดการบรหิารจดัการศนูยค์อมพวิเตอร์แบบศนูยล์งทุน และ (3) องคก์รขนาดใหญ่
ทีม่รีฐัถอืหุน้หลกัทีด่ าเนินธุรกจิดา้นธนาคาร ก าหนดการบรหิารจดัการศูนยค์อมพวิเตอร์แบบผสม เมื่อน าแนวคดิของ 
Sridhar and Sanders (1993) มาใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าว สามารถอธิบายได้ว่า นอกจากปัจจัย
ความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศในองคก์ร และความสามารถของผู้ใชข้ ัน้ปลายด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ที่จะ
ก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์แล้ว ยังต้องค านึงถึงปัจจัยด้านนโยบายเกี่ยวกับเทคโนโ ลยี
สารสนเทศดว้ยเช่นกนั 

เมื่อพจิารณาการบรหิารจดัการศนูยค์อมพวิเตอรป์ระกอบกบัการก าหนดค่าบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของ
ศูนย์คอมพวิเตอร์ พบว่า องค์กรขนาดใหญ่จะก าหนดค่าบรกิารเป็นต้นทุนมาตรฐาน ในขณะที่องค์กรขนาดเลก็จะ
ก าหนดค่าบรกิารเป็นการปันส่วนตน้ทุน ยกเวน้องค์กรขนาดใหญ่ดา้นการผลติและพาณิชยท์ีก่ าหนดค่าบรกิารเป็นการ
ก าหนดสองราคา เมื่อน าแนวคิดของ Sridhar and Sanders (1993) และ Yelkur and Herbig (1997) มาใช้ในการ
อธบิายปรากฏการณ์ดงักล่าว สามารถอธบิายไดว้่านอกจากปัจจยัความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศในองคก์ร และ
ความสามารถของผูใ้ชข้ ัน้ปลายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ทีจ่ะก าหนดค่าบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศใหก้บัลูกคา้
ที่แตกต่างกนัแล้ว ปัจจยัด้านขนาดของธุรกิจยงัส่งผลต่อการก าหนดค่าบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเช่นกัน 
อย่างไรกต็าม ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการส ารวจยงัไม่พบความสมัพนัธร์ะหว่างการบรหิารจดัการศูนยค์อมพวิเตอรด์ว้ยการแบ่ง
ศนูยค์วามรบัผดิชอบตามลกัษณะการด าเนินงานกบัการก าหนดค่าบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ตารางที ่1 แสดงขอ้มลูปัจจยัหมวดธุรกจิ ขนาดธุรกจิ นโยบายเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ กาบรกิารจดัการศนูย์
คอมพวิเตอร ์และวธิคีดิค่าบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ จากการส ารวจผูบ้รหิารขององคก์รเบือ้งตน้ 
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ตารางที ่1 รายละเอยีดปัจจยัจากการส ารวจผูบ้รหิารขององคก์รเบือ้งตน้ 
หมวดธรุกิจ ขนาดธรุกิจ นโยบายเก่ียวกบั

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การบริหารจดัการ
ศนูยค์อมพิวเตอร ์

วิธีคิดค่าบริการ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ธนาคาร ขนาดใหญ่  
(เอกชนถอืหุน้หลกั) 

ท าตามคูแ่ขง่ในการ
น าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช ้

ศนูยต์น้ทุน ตน้ทุนมาตรฐาน 

พลงังานและ
สาธารณูปโภค 

ขนาดกลาง พจิารณาว่า
เทคโนโลยใีด
สามารถน ามาใชใ้น
องคก์รได ้โดยไม่
ค านึงถงึความน า
สมยัของเทคโนโลย ี

ศนูยล์งทุน การปันสว่นตน้ทุน 

ธนาคาร ขนาดใหญ่ 
(รฐัถอืหุน้หลกั) 

พจิารณาว่า
เทคโนโลยใีด
สามารถน ามาใชใ้น
องคก์รได ้โดยไม่
ค านึงถงึความน า
สมยัของเทคโนโลย ี

ศนูยแ์บบผสม ตน้ทุนมาตรฐาน 

เงนิทุนและ
หลกัทรพัย ์

ขนาดกลาง พจิารณาว่า
เทคโนโลยใีด
สามารถน ามาใชใ้น
องคก์รได ้โดยไม่
ค านึงถงึความน า
สมยัของเทคโนโลย ี

ศนูยต์น้ทุน การปันสว่นตน้ทุน 

การผลติและ
พาณิชย ์

ขนาดใหญ่ พจิารณาว่า
เทคโนโลยใีด
สามารถน ามาใชใ้น
องคก์รได ้โดยไม่
ค านึงถงึความน า
สมยัของเทคโนโลย ี

ศนูยต์น้ทุน ก าหนดสองราคา 

 
ส าหรับเหตุผลที่องค์กรควรคิดค่าบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนัน้ ผู้บริหารได้ให้ความเห็นเรียงล าดับ

ความส าคญั ดงันี้ 
อนัดบั 1 เพื่อจดัสรรค่าใชจ้่ายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารแต่ละหน่วยงานในองคก์ร 
อนัดบั 2 การคดิค่าบรกิารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์คอมพวิเตอร์จะช่วยให้สามารถลดค่าใช้จ่ายด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อองคก์รได ้
อนัดบั 3 ท าใหม้กีารบ ารุงรกัษาเทคโนโลยสีารสนเทศเดมิในองคก์รใหม้กีารใชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
อนัดบั 4 เพื่อใหผู้บ้รหิารระดบัสงูทราบค่าใชจ้่ายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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นอกจากนี้งานวจิยันี้ไดส้ ารวจขอ้มลูเกีย่วกบังบประมาณทีอ่งคก์รจดัสรรใหก้บัศนูยค์อมพวิเตอรพ์บว่า งบประมาณ
ที่ได้รบัการจดัสรรจากองค์กรจะถูกน าไปใช้ส าหรบัการด าเนินการส าหรบัศูนย์คอมพวิเตอร์ โดยเฉลี่ย 68% และการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉลี่ย 32% เมื่อเทียบกับการศึกษาของ Weill (2004) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์กร
ส่วนมากมสีดัส่วนของการลงทุนในระบบโครงสร้างพืน้ฐาน 48% ระบบรายการเปลี่ยนแปลง 25% ระบบสารสนเทศ 
18% และระบบกลยุทธ ์11% โดยสดัส่วนดงักล่าวจะแตกต่างออกไปตามประเภทของกจิการและวตัถุประสงคข์องการ
น าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชง้าน เช่น กจิการบรกิารจะลงทุนในระบบโครงสรา้งพืน้ฐานมากกว่ากจิการผลติ เป็นต้น  
จะเหน็ไดว้่าองคก์รของไทยบางแห่งยงัมกีารลงทุนดา้นการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศยงัไม่มากนักเมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัองคก์รในประเทศทีพ่ฒันาแลว้ 
 
5. สรปุผลการวิจยั 
5.1 อภิปรายผลการวิจยั 

ผลจากการส ารวจขอ้มูลสามารถน ามาสร้างโมเดลการคดิค่าบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศเบื้องต้น โดยปัจจยัที่
สง่ผลต่อวธิกีารคดิค่าบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ มดีงันี้ 

(1) ปัจจยัหมวดธุรกจิและขนาดธุรกจิ จะสง่ผลต่อนโยบายเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(2) ปัจจยันโยบายเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ หมวดธุรกจิ และความสามารถของผูใ้ชข้ ัน้ปลายดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ สง่ผลต่อการบรหิารจดัการศนูยค์อมพวิเตอร ์ 
(3) ปัจจัยหมวดธุรกิจ ขนาดธุรกิจและความสามารถของผู้ใช้ข ัน้ปลายด้านเทคโนโลยีส่งผลต่อวิธีค่าบริการ

เทคโนโลยสีารสนเทศ  
5.2 ข้อจ ากดัของงานวิจยั 

เน่ืองจากการจดัเกบ็ขอ้มลูจากผูบ้รหิารกระท าไดย้ากมากและผูบ้รหิารไม่มเีวลาใหข้อ้มลูมากนกั การจดัเกบ็ขอ้มูล
จงึต้องออกแบบเพื่อใชเ้วลาของผู้บรหิารไม่นานจนเกนิไป กล่าวคอื แบบสอบถามทีจ่ดัเกบ็ขอ้มูลกบัผูบ้รหิารต้องสัน้ 
กระชบั และตรงประเดน็เท่านัน้ นอกจากนี้เพื่อใหส้ามารถขอความร่วมมอืจากผูบ้รหิารได ้การส ารวจจงึจดัเกบ็ขอ้มูล
จากกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นผูบ้รหิารจ านวน 5 ท่าน ในการคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างเพื่อท าการส ารวจนี้ นอกจากความสะดวก
ในการเขา้ถงึผูบ้รหิารแลว้ คณะผูว้จิยัยงัก าหนดว่า ผูบ้รหิารที่จะตอบแบบส ารวจควรมคีุณสมบตัต่ิางๆ ทีเ่หมาะสมกบั
การวจิยั กล่าวคอื เป็นผูบ้รหิารและมสี่วนร่วมหรอืใหข้อ้มูลเพื่อการตดัสนิใจเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ อย่างไรก็
ตาม การทีผู่ต้อบแบบส ารวจมจี านวนค่อนขา้งน้อยจงึอาจไม่เป็นตวัแทนของประชากรทัง้หมดได ้ดงันัน้การน าผลการ
ส ารวจไปใชง้านจงึควรค านึงถงึขอ้จ ากดัดงักล่าวดว้ย 
5.3 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 

จากขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการส ารวจเบือ้งต้น ประกอบกบัทฤษฎจีากงานวจิยัในอดตี สามารถน ามาจดัท าโมเดลการคดิ
ค่าบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้ตน้ ดงัแสดงในภาพที ่2 
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ทีม่า: คณะผูว้จิยั (2562) 

ภาพที ่2 โมเดลการคดิค่าบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้ตน้ 
 

จากภาพแสดงใหเ้หน็ว่า มปัีจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวธิคีดิค่าบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ ประกอบด้วย หมวดธุรกจิ 
ขนาดธุรกจิ นโยบายเกี่ยวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ การบรหิารจดัการศูนย์คอมพวิเตอร์ ความสามารถของผู้ใช้ข ัน้
ปลายด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ วธิกีารคดิค่าบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  โดยผลการส ารวจแสดงใหเ้หน็ว่า หมวด
ธุรกิจ ส่งผลทางตรงต่อ นโยบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจดัการศูนย์คอมพิวเตอร์ และวิธีคิด
ค่าบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ ส่วนขนาดธุรกจิ ส่งผลทางตรงต่อ นโยบายเกี่ยวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ และการ
บรหิารจดัการศนูยค์อมพวิเตอร ์นอกจากนี้ ความสามารถของผูใ้ชข้ ัน้ปลายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ยงัสง่ผลทางตรง
ต่อ การบรกิารจดัการศูนยค์อมพวิเตอรแ์ละวธิคีดิค่าบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ เนื่องจากการส ารวจขัน้ตน้นี้ไม่แสดง
ใหเ้หน็ความสมัพนัธร์ะหว่าง การบรกิารจดัการศูนยค์อมพวิเตอรแ์ละการรบัรูค้วามเป็นธรรมในการคดิค่าบรกิารและ
การมผีลการปฏบิตัทิีด่ ีแต่เน่ืองจากงานวจิยัของ Ross et al. (1999) แสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธด์งักล่าว โดยเสน้ปะ
และกรอบที่เป็นเสน้ปะ คอืความสมัพนัธแ์ละปัจจยัทีไ่ม่พบในการส ารวจเบื้องต้นของงานวจิยันี้ ผู้ที่สนใจสามารถน า
โมเดลการคดิค่าบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศนี้ไปจดัท าวจิยัเชงิปรมิาณเพื่อน าขอ้มลูเชงิประจกัษ์มาพสิจูน์โมเดลได ้
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