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บทคัดยอ 
 เนื่องจากกิจการตาง ๆ ตองมีการลงทุนในไอทีอยางตอเนื่อง เพื่อสรางศักยภาพในการแขงขันกับคูแขง 
งานวิจัยนี้จึงทําการศึกษาอัตราการลงทุนในไอที โดยการเปรียบเทียบการลงทุนในไอทีตอสินทรัพยของกิจการ  
(IT Investment / Asset: IT/A ) ของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อคนหาวาแตละกลุมอุตสาหกรรม
มีอัตราสวนของ IT/A ประมาณเทาใด และตองการศึกษาวา  IT/A ที่บริษัทลงทุนมีผลตอกําไรที่ไดจากการ
ดําเนินงานของบริษัทหรือไม  ขอมูลที่ใชในงานวิจัยนี้รวบรวมจากเว็บไซตของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ซึ่งเปนรายงานประจําปที่บริษัทตาง ๆ ไดรายงานคาใชจายในสวนของคอมพิวเตอรและซอฟตแวร
ในแตละป มีบริษัทที่มีรายงานคาใชจายไอทีในชวงป พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2552 จํานวน 53 บริษัท และเมื่อรวบรวม
จํานวนปที่มีการรายงานคาใชจายคอมพิวเตอรและซอฟตแวรของทั้ง 53 บริษัท ไดจํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 185  
ระเบียน  

ผลจากการวิจัยครั้งนี้พบวา บริษัทตาง ๆ มีการลงทุนในไอทีเฉลี่ยประมาณ 0.5% ตอสินทรัพยของกิจการ 
กลุมอุตสาหกรรมที่มีอัตราการลงทุนในไอทีตอสินทรัพยสูงสุดสามลําดับแรกไดแก กลุมบริการ กลุมสินคา
อุตสาหกรรม และกลุมสินคาอุปโภคบริโภค ตามลําดับ  อัตราการลงทุนในไอทีตอสินทรัพยเพิ่มขึ้นในชวงป  
พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2548 อยูที ่0.7% สวนในป พ.ศ. 2552 มีอัตราการลงทุนในไอทีตอสินทรัพยลดลงเล็กนอยอยูที่
ประมาณ 0.4% และผลการทดสอบความสัมพันธของ IT/A ของปปจจุบันและปกอนหนากับอัตราผลตอบแทนตอ
สินทรัพย (Return on Asset: ROA)  พบวามีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญในระดับ 0.05 เฉพาะในป
ปจจุบันเทานั้น สวนปกอนหนาไมพบความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ โดยผลการวิจัยนี้สามารถใชเปนขอมูล
ประกอบการวางแผนเพื่อกําหนดอัตราการลงทุนในไอทีใหเหมาะสมกับมูลคาสินทรัพยของกิจการ โดยอัตราการ
ลงทุนในไอทีตอสินทรัพย ไดวิเคราะหแลววา  มีความสัมพันธเชิงบวกตอผลการดําเนินงานของกิจการในปปจจุบัน 
 
คําสําคัญ :  การลงทุนในไอที  ผลการดําเนินงาน  อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย  
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Abstract 
Businesses have to reinvest Information Technology (IT) continuously to compete with rivals. 

This research examines and compares the ratio of IT Investment per Total Asset (IT/A) of the business 
that registered in the Stock Exchange of Thailand. For each industry, we analyzed the ratio of IT/A and 
its relationship to the profit from the IT investment. In addition, we examine the relationship between IT/A 
and firm performance. The secondary data collected the reporting of all firms that detailed the IT 
Investment from Website of The Security and Exchange Commission Thailand during 2002-2009. We 
found the report IT Investment in the Statement of Cash Flow, 53 firms, 185 record years. 

Our findings show that the average of IT Investment is around 0.5% of Total Asset. The top 
three IT Investments were Service, Industrial Product, and Commodities. The IT/A increased to 0.7% of 
Total Asset in 2004-2005 and subsided to 0.4% in 2009.  In addition, the results show that IT/A has a 
positive significant relationship with ROA on the results (p<0.05) only in current year, but not positive 
significant with a previous year.  The research result, the ratio of IT/A, can be used to support business 
plans for IT Investment. The implication of IT/A ratio has been also positive with the current year of the 
firm performance.  
 
Keywords : IT Investment, Firm Performance, Return on Asset 
E-mail : mr.natnarong@gmail.com 
 

คํานํา 
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การลงทุนในไอทีมีจุดมุงหมายเพื่อทําใหองคกรมีความสามารถในการเพิ่มผลผลิต ความสามารถในการ
แขงขัน และความสามารถในการทํากําไรใหแกองคกร การลงทุนในไอทีของแตละบริษัทนั้นสงผลใหบริษัทมีความ
พรอมในการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสกับลูกคาหรือคูคาในอนาคตไดทันท(ีPorter, 2001)  และสามารถใชขอมูล
จากไอทีในการตัดสินใจ การวางแผนธุรกิจ การสรางทางเลือกของธุรกิจไดอยางถูกตอง โดยปกติบริษัทตองมีการ
ลงทุนในไอทีอยางตอเนื่องทุกป เนื่องจากไอทีลาสมัยเร็ว ดังนั้นบริษัทตองปรับเปลี่ยนกลยุทธในการลงทุนในไอที
เพื่อตอบสนองตอแผนกลยุทธขององคกร รวมทั้งตองการใหไอทีขององคกรมีความสามารถทัดเทียมกับคูแขง 
นอกจากนี้ ไอทีใหมจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเปนสองเทาทุก ๆ หนึ่งปครึ่ง (Brynjolfsson & Hitt, 1998) กลาวคือ
บริษัทที่จัดซื้อไอทใีนปปจจุบัน จะมีไอทีทีม่ีคุณสมบัติดีกวาบริษัทที่ซื้อไอทีเมื่อหนึ่งปครึ่งที่ผานมาสองเทาตัว  ดังนั้น 
หากบริษัทตาง ๆ ตองการใชไอทีที่มีประสิทธิภาพทัดเทียมคูแขงขันตองมีการวางแผนกลยุทธในการลงทุนในไอที
เพิ่มอยางเหมาะสมอยูเสมอ  

การตัดสินใจเพื่อลงทุนในไอทีมีความสําคัญตอบริษัท   เนื่องจากความตองการของไอทีเพื่อนําไปใชในแต
ละบริษัทไมเทากัน มีความแตกตางกันไปตามประเภทกลุมอุตสาหกรรมและขนาดของกิจการ การตัดสินใจเลือก
ปริมาณการลงทุนในไอทีของแตละบริษัทจึงเปนสิ่งที่ตองพิจารณาดําเนินการใหมีความเหมาะสม นอกจากนี้ ใน
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยหากบริษัทตัดสินใจลดปริมาณการใชไอทีลงมากเกินไป เมื่อเศรษฐกิจฟนตัวบริษัทจะไมมี
ความสามารถในการแขงขันทันที เพราะตองลงทุนในไอทีตามหลัง ตองใชระยะเวลาในการทําใหเปนผลนานกวา
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คูแขง  ดังนั้นงานวิจัยนี้ตองการศึกษาอัตราการลงทุนในไอทีที่เหมาะสมของบริษัท โดยใชขอมูลจากบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซึ่งเปนองคกรขนาดกลางและใหญเปนขอมูลอางอิงถึงปริมาณการ
ลงทุนในไอทโีดยเฉลี่ยของแตละกลุมอุตสาหกรรม  โดยตองการศึกษาถึงอดีตที่ผานมาของบริษัทตาง ๆ เหลานี้วามี
การใชเงินลงทุนในการซื้อไอทีแตละปอยูในอัตราสวนประมาณเทาใด และการลงทุนดังกลาวนั้นสามารถสรางผล
การดําเนินงานที่สําเร็จใหแกบริษัทเหลานั้นหรือไม โดยคาดหวังวาผลงานวิจัยดังกลาวนี้จะเปนประโยชนใหแก
บริษัทตาง ๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการวางแผนการลงทุนในไอทีไดอยางเหมาะสมกับบริษัทตาง ๆ ตอไป 
 

ขอบเขตงานวิจัย 
 งานวิจัยนี้ศึกษาจากขอมูลรายงานประจําปของบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
โดยเลือกเฉพาะบริษัทที่มีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการลงทุนในไอที โดยนําขอมูลทั้งหมดเทาที่มีจากเว็บไซตของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งมีขอมูลเฉพาะในชวงป พ.ศ.2545 – พ.ศ.2552 

 

วัตถุประสงคงานวิจัย 
 1) ศึกษาอัตราสวนของการลงทุนในไอทขีองบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
 2) ศึกษาการลงทุนในไอทีที่ผานมาของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมี
ความสัมพันธกับผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นหรือไม 
 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
1.อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยของกิจการ 
 อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพย(Return on Asset : ROA) คือ อัตราสวนที่ใชแสดงความสามารถใน
บริหารกิจการ โดยแสดงใหเห็นถึงความสามารถของผูบริหารวา สามารถใชสินทรัพยที่มีอยูนําไปทําใหเกิดกําไรใน
อัตราสวนเทาไร หากมีคามากแสดงวากิจการมีผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ  
2.อัตราการลงทุนในไอที 
 อัตราการลงทุนในไอทีตอสินทรัพย  คือ อัตราสวนที่งานวิจัยนี้ใชกําหนดมาตรสวนของแตละบริษัทให
สมมาตรกัน เนื่องจากกิจการแตละกิจการมีสินทรัพยไมเทากัน ดังนั้นความสามารถในการนําเงินไปลงทุนในไอทีจึง
มีมูลคาไมเทากัน หากเปรียบเทียบเปนอัตราตอสินทรัพยของแตละกิจการจะทําใหไดอัตราสวนที่สมมาตรกัน  
ตัวอยางเชน กิจการ ก. มีสินทรัพย 1 ลานบาทลงทุนในไอที 1,000 บาท ถือวามีอัตราการลงทุนในไอทีตอสินทรัพย
เทากับกิจการ ข. ที่มีสินทรัพย 10 ลานบาทลงทุนในไอที 10,000 บาท ในงานวิจัยนี้จะขอเรียกอัตราสวนดังกลาววา 
(IT Investment / Asset: IT/A)  โดยจากการศึกษางานวิจัยที่ผานมาพบวามีงานวิจัยที่ใชอัตราของการลงทุนเปน
ตัวแทนของตัวแปรอางอิงการลงทุน ไดแก งานวิจัยของ Weill(1992) ศึกษาการลงทุนในไอทีโดยใชอัตราคาใชจาย
ในไอทีตอรายงานยอดขายประจําป และ Hu and Quan(Hu & Quan, 2005) ศึกษาการลงทุนในไอทีโดยใชอัตรา
คาใชจายไอทีตอทุนของลงทุนทั้งหมดของกิจการ ซึ่งอัตราการลงทุนในไอทีของทั้งสองงานวิจัยนั้น ไมไดเชื่อมโยงถึง
การลงทุนในไอทีโดยพิจารณาถึงมูลคาของกิจการ แตใชการพิจารณาของยอดขายและจํานวนเงินที่ลงทุนทั้งหมด
ของกิจการ ซึ่งเหมาะสมสําหรับการประเมินผลหลักจากผานการลงทุนในไอทีไปแลว แตในงานวิจัยนี้ไดกําหนด
อัตราการลงทุนในไอทีตอสินทรัพยของกิจการเพื่อเปนตัวแทนในการศึกษา   ทําใหเหมาะสมตอการนําไปใชวาง
แผนการลงทุนในไอทีในปถัดไปจากการพิจารณาถึงสินทรัพยที่มีอยูในปจจุบัน  
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 3.ความสัมพันธของการลงทุนในไอทีกับผลการดําเนินงาน  
ผลการดําเนินงาน คือ ผลจากการวัดคุณคาของกิจการในแตละป เนื่องจากการลงทุนในไอทีจะถูกนําไปใช

กับทุกสวนงานของกิจการ เปนสวนที่สงเสริมใหการดําเนินการของแตละสวนงานมีประสิทธิภาพ การลงทุนในไอที
นั้น จะสงผลตอบสนองตอความสําเร็จของกิจการทั้งในทางตรงและทางออม(Shin, 2009) สวนตนทุนที่ตองจายไป
กับการลงทุนในไอทีก็เชนกัน นอกจากคาใชจายทางตรงในการจัดซื้อไอทีแลวยังมีคาใชจายทางออมดวย 
ตัวอยางเชน การอบรมความรูไอทีใหกับบุคลากร (Love, Irani, Ghoneim, & Themistocleous, 2006)  จากเหตุผล
ดังกลาวทําใหการวัดความสําเร็จของไอทีโดยตรงนั้นทําไดยาก (Wen & Sylla, 1999)  การวัดความสําเร็จของการ
ลงทุนในไอที ไมสามารถวัดจากกําไรที่ไดจากไอทีโดยตรง จึงตองพิจารณาการวัดทางออมจากผลการดําเนินงาน
โดยรวมของกิจการแทน (Weill, 1992)  
 

วิธีการวิจัยและเครื่องมือ 
1. ขอมูลและกลุมตัวอยาง 
 ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
พบจํานวนบริษัทที่มีการแสดงคาใชจายที่ใชในการลงทุนในไอทีจํานวน 53 บริษัท เมื่อรวบรวมขอมูลในแตละปของ
บริษัทดังกลาว ไดขอมูลจํานวน 185 ระเบียน ขอมูลอยูในชวงเวลาป พ.ศ.2545 - พ.ศ.2552  
2. ตัวแปรในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ คือ IT/A ใชแสดงอัตราของการลงทุนในไอทีตอสินทรัพยของกิจการ โดยคํานวณจาก จํานวน
เงินในการลงทุนในไอทหีารดวยสินทรัพยของกิจการ  

ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการดําเนินงานของกิจการ โดยเลือกใชคา Return On Asset (ROA) ซึ่ง
คํานวณจากกําไรสุทธิหารดวยสินทรัพยของกิจการ 
3. สมมุติฐานการวิจัย 
 H1: IT/A ของแตละป มีความสัมพันธเชิงบวกตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยของกิจการในปปจจุบัน 
 H2: IT/A ของแตละป มีความสัมพันธเชิงบวกตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยของกิจการในปถัดมา 
4. กรอบการวิจัย 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบการวิจัย 
5. สถิติในการวิจัย 
 งานวิจัยนีแ้สดงขอมูล คาเฉลีย่เลขคณิต อัตราสวน และเนื่องจากขอมูลของตัวแปรที่ใชในการวิเคราะหไม
อยูในรูปแบบกระจายแบบปกต ิ จึงนําขอมูลอตัราสวนมาจัดลําดับ และทดสอบสถิติโดย สหสัมพันธสเปยรแมน 
(StatsDirect, 2010) 

 

การลงทุนในไอทีปปจจุบัน  
ROA 

การลงทุนในไอทีปกอนหนา 

H1 

H2 
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ผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยมีดังตอไปนี้ คาเฉลี่ยของ IT/A ของทุกกลุมกิจการมีคาเทากับ   0.005 หรือ คิดเปน 0.5% 
ตอมูลคาสินทรัพยของกิจการ และผลการคํานวณคาเฉลี่ย IT/A ของแตละกลุมอุตสาหกรรมแบบเรียงลําดับจาก
มากไปหานอยแสดงในตารางที่ 1 โดยพบวา กลุมบริการ กลุมสินคาอุตสาหกรรม และกลุมสินคาอุปโภคบริโภค มี
อัตราในการลงทุนในไอทตีอสินทรัพยสูงที่สุดสามลําดับแรก  

เมื่อจัดเรียงขอมูล IT/A ตามลําดับป ไดผลแสดงในตารางที ่2  ซึ่งจากตารางที ่2 นับตั้งแตป พ.ศ. 2547 
เปนตนมา พบวาอัตราการลงทุนในไอทีโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นและลดลงเปนบางชวง โดยอัตรา IT/A เพิ่มขึ้นในป พ.ศ. 
2547-2548 และ ในป พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2552 มีการลงทุนในไอทนีอยกวาปอื่น ๆ เล็กนอย 

เมื่อนําคา IT/A มาทดสอบสหสัมพันธ Spearman กับคา ROA เพื่อทดสอบสมมุติฐาน H1 และ H2 พบวา
มีความสัมพันธเชิงบวก เฉพาะการลงทุนในไอทีในปปจจุบัน จึงยอมรับสมมุติฐาน H1 และปฏิเสธสมมุติฐาน H2  
โดยคาความสัมพันธของ IT/A และ ROA แสดงในรูปที ่2 
 

ตารางที่ 1 คา IT/A เฉลี่ยรวมแตละกลุมอุตสาหกรรม จาก พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ.2552  (เรียงลําดับตามคา IT/A) 
กลุมอุตสาหกรรม คาเฉลี่ย IT/A (%)  คาเฉลี่ย ROA(%) 

บริการ 1.35  13.72 
สินคาอุตสาหกรรม 1.01 14.43 
สินคาอุปโภคบริโภค 0.72 9.19 
ธุรกิจขนาดกลาง 0.44 8.17 
ธุรกิจการเงิน 0.35 2.78 
อสังหาริมทรัพยและกอสราง 0.23 4.31 
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 0.10 7.36 
เทคโนโลยี 0.10 24.13 
ทรัพยากร 0.02 0.02 
 

ตารางที่ 2 คา IT/A เฉลี่ยในแตละปจาก พ.ศ.2545 ถึง พ.ศ. 2552 
ป  พ.ศ. คาเฉลี่ย IT/A (%) คาเฉลี่ย ROA (%) 
2545       0.25  2.64 
2546       0.33  7.85 
2547       0.79  8.83 
2548       0.71  8.19 
2549       0.58  14.27 
2550       0.42 11.84 
2551       0.62  8.38 
2552       0.41  10.93 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 1467 

 
 
 
 
 
                          *p < 0.05 

รูปที่ 2 ผลการทดสอบทางสถิติแสดงความสัมพันธระหวาง IT/A กับ ROA 
 

สรุปผลและวจิารณ 
 จากป พ.ศ.2544 – พ.ศ. 2552 บริษัทตาง ๆ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการลงทุน
ในไอทอียางตอเนื่องอยูในชวงรอยละ 0.5% ตอสินทรัพยของกิจการ กลุมอุตสาหกรรมที่มีอัตราการลงทุนในไอทีตอ
สินทรัพยสูงสุดสามลําดับแรกไดแก กลุมบริการ กลุมสินคาอุตสาหกรรม และกลุมสินคาอุปโภคบริโภค ตามลําดับ  
บริษัทตาง ๆ สามารถนําคาเฉลี่ยของอัตราสวนที่ไดจากงานวิจัยนี้ไปใชเปนประโยชนเพื่อการวางแผนการลงทุนใน
ไอทีของกิจการใหมีความเหมาะสมกับบริษัท ซึ่งมีความแตกตางกันไปตามประเภทของกลุมอุตสาหกรรม  ทําให
บริษัทมีปริมาณของการลงทุนในไอทีที่ทัดเทียมคูแขง   โดยอัตราสวนของการลงทุนในไอทีจากงานวิจัยนี้ เปน
สัดสวนที่เหมาะสมกอใหเกิดประสิทธิผลตอกิจการเพราะมีการวิเคราะหถึงความสัมพันธแลววาเปนอัตราสวนการ
ลงทุนในไอทีที่มีผลเชิงบวกตอผลการดําเนินงานของกิจการ 
 งานวิจัยนี้ยังมีขอจํากัดดังตอไปนี้ ขอมูลที่รวบรวมไดมาจากบริษัทที่รายงานคาใชจายไอทีมีเพียง 53 
บริษัทเทานั้น จากบริษัทที่จดทะเบียนทั้งหมด 542 บริษัท (ไมนับรวมบริษัทที่อยูในระหวางการฟนฟูกิจการ) และ
ขอมูลโดยสวนใหญมีเพียง 3 ปไดแก พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2552 มีเพียงบางบริษัทเทานั้นที่มีขอมูลครบ 8 ป และ
งานวิจัยนี้ใชคา ROA เปนตัวแปรในการประเมินผลการดําเนินงาน ซึ่งคา ROA ไมไดเกิดจากความสัมพันธจากการ
ลงทุนในไอทีเพียงอยางเดียว แตอาจมีปจจัยอื่น ๆ อีกหลายดาน หากตองการวัดผลการใชงานไอทีในทางตรงนั้น
สามารถวัดไดจากการบันทึกไอทีชารตแบ็ค (IT Chargeback)(Jeanne, Michael, & Cynthia Mathis, 1999) หรือ
การบันทึกบัญชีตนทุนฐานกิจกรรม(Activity Based Costing)(Peacock & Tanniru, 2005) โดยบริษัทตองมีการ
บันทึกเพื่อแสดงการใชงานของไอทีในกิจกรรมตาง ๆ ของบริษัทและเปรียบเทียบคาใชจายกับประโยชนที่ไดรับ  
นอกจากนี้ จากผลการวิจัยที่ผานมาของ Brynjolfsson and Hitt (1998) แสดงใหเห็นวาการลงทุนในไอทีที่ขาดการ
ดําเนินกลยุทธที่ดีจะตอบสนองตอผลผลิตของกิจการเพียงเล็กนอยเทานั้น เราเรียกปญหาดังกลาววา Productivity 
Paradox Problem  งานวิจัยในอนาคตอาจศึกษาถึงกลยุทธตาง ๆ ที่จะชวยสนับสนุนใหการลงทุนในไอทีมี
ประสิทธิผล   รวมทั้งอาจศึกษาถึงอัตราของการลงทุนในไอทีตออัตราสวนทางการเงินตัวอื่น ๆ  เพราะอัตราสวน
ทางการเงินแตอัตราสวน มีรายละเอียดแสดงถึงผลการดําเนินงานในมุมมองที่แตกตางกัน  

 
 
 
 

การลงทุนในไอทีปปจจุบัน  
ROA 

การลงทุนในไอทีปกอนหนา 

.154* 

.154 
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