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ปการศึกษา   2558 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการพัฒนาองคความรูท่ีเปน

ระบบคลังความรู การแลกเปลี่ยนองคความรู การเผยแพรองคความรูและการบริการสูประชาชน ซ่ึง

เปนการพัฒนาทรัพยากรคนใหมีความรูอันเปนพ้ืนฐานสําคัญในระบบเศรษฐกิจฐานความรูท่ีนําไปสู

การพัฒนาศักยภาพในการแขงขันและการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ในระยะท่ีผานมาภาครัฐจึงมีการใช

งบประมาณจํานวนมากเพ่ือผลักดันใหเกิดการพัฒนาดาน ICT แตเม่ือพิจารณาจากผลท่ีไดรับจากการ

นํานโยบายไปสูการปฏิบัติ พบวา การพัฒนา ICT ของประเทศไทยในระยะของกรอบนโยบาย IT 

2010 และแผนแมบท ICT ของประเทศไทย ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2545-2551 และฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2552-

2556) ไมไดบรรลุเปาหมายตามท่ีไดกําหนดไวอยางสมบูรณ โดยเฉพาะผลการดําเนินงานดานการ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานการใช ICT ซ่ึงมีกลุมเปาหมายแรกของการพัฒนา คือ กลุมอาจารย

ในมหาวิทยาลัย ท่ีเปนชนชั้นวิชาการ ของประเทศ ดังนั้น เพ่ือใหไดขอมูลอันเปนประโยชนตอการ

ปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมีประสิทธิผล บรรลุ

เปาหมายและมีความคุมคากับงบประมาณท่ีไดใชไป การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวาใน

ขณะนี้สัมฤทธิผลดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาจารยมหาวิทยาลัยไทยอยูใน

ระดับใด และมีปจจัยใดบางท่ีมีความสัมพันธและสงผลตอสัมฤทธิผลดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของอาจารยมหาวิทยาลัยไทย  

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้เปนอาจารยท่ีปฏิบัติหนาท่ีสอนอยูในปการศึกษา 2558 ในคณะ

ท่ีจัดการศึกษาดานบริหารธุรกิจและการจัดการ จํานวน 265 คน จากมหาวิทยาลัย 5 แหง ซ่ึงเปน

ตัวแทนมหาวิทยาลัย 5 กลุม ประกอบดวย กลุมมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ กลุมมหาวิทยาลัยของ

รัฐ กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และกลุมมหาวิทยาลัยเอกชน 

กลุมตัวอยางไดจากการสุมแบบแบงชั้น กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางประมาณขนาดของ

กลุมตัวอยางของเครจซีและมอรแกน ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 % ไดกลุมตัวอยางจํานวน 162 คน 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตรประเมินคา มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.95 สถิติท่ีใช

วิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความ
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แปรปรวนทางเดียว การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน และการวิเคราะหถดถอย

พหุคูณ 

ผลการศึกษาพบวา (1) สัมฤทธิผลดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยรวม   

อยูในระดับมาก (2) กลุมตัวอยางท่ีมีกลุมมหาวิทยาลัยและปจจัยสวนบุคคลตางกัน มีคาเฉลี่ย

สัมฤทธิผลดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05  (3) ปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหาร ปจจัยดานการติดตอสื่อสารและกิจกรรมสงเสริม  

ปจจัยดานทรัพยากร ปจจัยดานการวัดและประเมินผล และปจจัยดานวัฒนธรรมองคกร มี

ความสัมพันธในทางบวกกับสัมฤทธิผลดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  (4) ปจจัยท่ีสงผลตอสัมฤทธิผลดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ประกอบดวย ปจจัยดานการติดตอสื่อสารและกิจกรรมสงเสริม (X2)  ดานทรัพยากร (X3) 

และปจจัยดานวัฒนธรรมองคกร (X5) โดยสามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของสัมฤทธิผลดาน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Y) โดยรวม ไดรอยละ 65.0  ดังสมการพยากรณ โดยใช

คะแนนมาตรฐาน (Z) คือ Y = 0.461X3 + 0.283X2 + 0.169X5   

 

คําสําคัญ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

               สัมฤทธิผล  

               มหาวิทยาลัย            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



iv 

 

 
Abstract 

 

Title The Achievement of Thai University Lecturers in Information 

and Communications Technology 

Author   Nunta Butrnoi 

Program  Doctor of Public Administration Department of Public  

Administration  

Academic Year 2015 

 

Information and communications technology is an important tool in the 

development of knowledge-based systems and knowledge service provision, and in 

exchanging and disseminating knowledge to the public, This is a resource person to 

have knowledge as a basis in the knowledge-based economy, leading to the 

development of competitiveness and developing countries, in the past the 

government has been spending millions to push. the development of ICT, but 

considering the results obtained from the policy into action that ICT development in 

the country's policy framework and IT 2010 National ICT master plan No. 1 (2545. -

2551 and No. 2 (2552-2556 BC) did not achieve the set completely. The operating 

result in the development of personnel in the use of ICT, which is the group's first 

goal is to develop a group of university lecturers.  The academic elite of the country, 

so in order to obtain useful information to improve the development potential of 

the use of information and communications technology effectively. And achieve a 

cost to the budget is spent. This study aims to investigate that now bear fruit, the 

use of information and communications technology lecturers at the University of 

Thailand at any level. And What factors are related and affect the achievement of 

the information and communications technology professor at the University of 

Thailand. 

The population in this study as academic teaching duties in the year 2558, 

the faculties of business administration and management science from the University 

of 265 people at five classes of Thai university: autonomous universities, public 

universities, Rajabhat universities, Rajamangala Universities of Technology and private 

universities. The participants were chosen by stratified random sampling. The sample 
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size of 162 participants was determined from Krejcie and Morgan’s table with a 

confidence Level of 95%. The research tool was a questionnaire with a coefficient of 

reliability of .95. The statistics used in this study were: frequency, percentage, mean, 

standard deviation, one-way ANOVA analysis, Pearson’s correlation coefficient and 

multiple regression analysis. 

The results show that (1) Thai university lecturers displayed a high level of 

overall achievement in ICT; (2) the average score of achievement of the sample, 

although showing variations between groups and individuals, was not different at a 

statistically significant level of 0.05; (3) within the universities, the executive, 

communications and support activities, resources, evaluation and assessment 

process and organizational culture all have a positive relationship with ICT 

achievements, with a statistical significance of .01; (4) the factors affecting the level 

of ICT achievement include communications and supporting activities (X2), resources 

(X3) and organizational culture (X5). Regression analysis showed that 65% of the 

variance in the overall ICT achievement (Y) was explained by the equation standard 

scores (z) Y = 0.461X3 + 0.283X2 + 0.169X5  
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