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สารสนเทศและการสือสารกับการจัดการองค์การในด้านต่าง ๆ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
องค์การธุรกิจทีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจํานวน  องค์การ 
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ทางเดียว และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารกับการ
จัดการองค์การใช้การวิเคราะห์การถดถอย 
  ผลการวิจัยพบว่า องค์การธุรกิจให้ความสําคัญกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
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อุตสาหกรรม นอกจากนียังพบว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมีความสัมพันธ์กับการ
จัดการองค์การ 
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  This research aimed to compare level and types of Information and Communication 
Technology that the industry adopted and to study the relationship between types of 
Information and Communication Technology and Organization Management in each 
dimension. The target population comprised  business organizations listed on the Stock 
Exchange of Thailand, but only  organizations responded to the questionnaires. 
Descriptive Statistics such as frequency, percentage, means, and standard deviation are used 
to analyze the suspended samples. One-way ANOVA is used to analyze the level of 
Information and Communication Technology in difference industry. Relationship among 
Information and Communication Technology and Organization Management aspects are 
inferred from the results of regression analysis. 
  Research results revealed that different industry types have different levels of 
Information and Communication Technology usage. Results also reveal Information and 
Communication Technology have relationship with Organization Management. 
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บทที  
 

บทนํา 
 

. ทีมาและความสําคัญของปัญหา 
 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเป็นส่วนหนึงของการบริหารจัดการองค์การ
ให้มีประสิทธิภาพ (Peppard and Ward, : ) ดังนันจึงเกิดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือสารมาใช้ในองค์การให้สอดคล้องกับการดําเนินงานขององค์การ (Heo and Han, 
: ) ทังนีเพือต้องการให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน และสามารถอยู่รอดได้ภายใต้
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันทีต้องตอบสนองต่อการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว (Peppard 
and Ward, : ) แต่โครงการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารโดยส่วน
ใหญ่มีมูลค่าสูง ผู้บริหารองค์การต้องให้ความสนใจเพือให้คุ้มค่ากับเงินทีลงทุนไป และมีความ
คาดหวังเรืองผลตอบแทนจากการลงทุน (Dehning, Richardson and Stratopoulos, : 
) หากการจัดการองค์การไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารทีนํามาใช้อาจ
ทําให้องค์การมีประสิทธิภาพการดําเนินงานไม่ดีเท่าทีควร (Dewett and Jones, : ) 
  การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ในองค์การธุรกิจมีความแตกต่างกันไป
ตามคุณลักษณะขององค์การธุรกิจ (Weber and Kauffman, : ) ซึงการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสารมาใช้อาจส่งผลกระทบทีแตกต่างกันออกไปตามประเภทอุตสาหกรรม 
(Dimelis and Papaioannou, : ) การศึกษาสถานภาพของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือสารมาใช้ การศึกษาลักษณะการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ใน
รูปแบบต่าง ๆ (Spanos, Pratacos and Poulymenakou, : ) ได้แก่ โครงสร้างพืนฐาน 
การสนับสนุนและพัฒนากระบวนการ การวางแผนทรัพยากรองค์การ การเข้าถึงและวิเคราะห์
ข้อมูล และการสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการ และการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารกับการจัดการองค์การ  ด้าน (Scott Morton, : ) 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์องค์การ โครงสร้างองค์การ ระบบการจัดการ และบุคลากร จึงมีความน่าสนใจ 
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. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 งานวิจัยนีมีวัตถุประสงค์คือ เปรียบเทียบระดับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสารมาใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมถึงลักษณะการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสารมาใช้ในองค์การธุรกิจ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือสารกับการจัดการองค์การในด้านต่าง ๆ โดยอาศัยสภาพแวดล้อมขององค์การธุรกิจใน
ประเทศไทยเป็นพืนฐาน 
 

. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 
 
 ผลลัพธ์ทีได้จากงานวิจัยนีใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารองค์การธุรกิจ
ในการเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ให้เหมาะสมกับองค์การ อีกทังยังสามารถ
ใช้เป็นแนวทางในการจัดการองค์การธุรกิจให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารที
องค์การเลือกนํามาใช้ 
 

. ขอบเขตของการวิจัย 
 
  งานวิจัยนีต้องการทดสอบความแตกต่างของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
มาใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารกับ
การจัดการองค์การธุรกิจ การทดสอบดังกล่าวใช้สภาพแวดล้อมการดําเนินธุรกิจในประเทศไทย 
โดยเก็บข้อมูลจากองค์การธุรกิจทีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง
จําแนกประเภทอุตสาหกรรมออกเป็น  กลุ่ม ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรม
ทรัพยากร อุตสาหกรรมเทคโนโลยี อุตสาหกรรมการเงิน อุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรมสินค้า
อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ผู้ให้ข้อมูลใน
แต่ละองค์การธุรกิจคือ ผู้จัดการฝ่ายแผนงาน หรือผู้จัดการฝ่ายวางแผน ข้อมูลทีใช้สําหรับการ
วิจัยครังนีถูกจัดเก็บในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที  
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 

. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 
 
 .. นิยามของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร (Information and Communication Technology) 
มีความหมายทีหลากหลาย K. C. Laudon และ J. P. Laudon (: ) ได้นิยาม เทคโนโลยี
สารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีทีประกอบด้วยเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ เช่น 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ โครงสร้างพืนฐาน และอุปกรณ์อืน ๆ ที
เกียวข้อง 
  Ward และ Peppard (: ) ได้นิยาม เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง สิงทีสามารถ
จับต้องได้ หรือฮาร์ดแวร์ เช่น เครืองแม่ข่าย คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล อุปกรณ์เครือข่าย และ
อุปกรณ์อืน ๆ และสิงทีจับต้องไม่ได้ หรือซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์ประยุกต์ รวมถึงการอํานวย
ความสะดวกในการใช้งาน เช่น การเข้าถึง การประมวลผล การจัดเก็บ การส่งมอบ การ
แลกเปลียนข้อมูลสารสนเทศ และเนือหาทางด้านดิจิตอลอืน ๆ 
  Turban, Leidner, McLean และ Wetherbe (: ) ได้นิยาม เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หมายถึง ชุดของระบบคอมพิวเตอร์ทีองค์การใช้งาน ประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 
ฐานข้อมูล การสือสารข้อมูล และระบบเครือข่าย 
  กล่าวโดยสรุป เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร หมายถึง เทคโนโลยีทีประกอบด้วย 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสือสาร ซอฟต์แวร์เพือการประยุกต์ใช้งาน โดยทําหน้าทีประมวลผล
ข้อมูล ส่งมอบข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงการให้บริการด้านสารสนเทศ เพือการใช้งานในการ
ดําเนินงานขององค์การธุรกิจ 
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 .. ลักษณะการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ในองค์การธุรกิจ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมีบทบาทสําคัญในการช่วยเพิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์การธุรกิจ (Piccoli and Ives, : ) และเป็นปัจจัยทีมีผลต่อ
ความสําเร็จขององค์การ องค์การธุรกิจทีมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ใน
องค์การจะมีผลการดําเนินงาน ประสิทธิภาพ และผลกําไรมากกว่าองค์การธุรกิจทีไม่มีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้งาน (Guerrieri, Luciani and Meliciani, : ) 
ผู้บริหารองค์การธุรกิจต้องเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารให้สอดคล้องกับการ
ดําเนินธุรกิจทังในปัจจุบันและอนาคต (Heo and Han, : ) 
  สําหรับประเทศไทย องค์การธุรกิจขนาดใหญ่มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสารมาใช้งานค่อนข้างมาก (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, : ) ส่วนองค์การธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ในองค์การน้อย เนืองจากความ
ไม่เหมาะสมของรูปแบบธุรกิจ ไม่เห็นประโยชน์ทีจะได้รับจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ค่าใช้จ่ายสูง และพนักงานไม่มีทักษะในการใช้งาน (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, : ) 
  Spanos et al. (: ) จําแนกลักษณะการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
มาใช้ในองค์การธุรกิจ ดังนี 
    ) โครงสร้างพืนฐาน (Infrastructure) 
    องค์การธุรกิจมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ในการวาง
โครงสร้างพืนฐานด้านการสือสารขององค์การเพือสนับสนุนการดําเนินงานขององค์การธุรกิจ 
โครงสร้างพืนฐานด้านการสือสาร ได้แก่ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Internet) อินทราเน็ต (Intranet) 
และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail) ของพนักงาน 
    ) การสนับสนุนและพัฒนากระบวนการ (Process Support and Improvement) 
    องค์การธุรกิจมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้เป็นเครืองมือใน
การจัดกระบวนการทางธุรกิจ ได้แก่ การขนส่ง (Logistics) การผลิต (Production) การควบคุม
คุณภาพ (Quality Control) การจัดจําหน่าย (Sales) และการบริการลูกค้า (Customer Service) 
ให้สามารถเชือมโยงและทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ) การวางแผนทรัพยากรองค์การ (Enterprise Resource Planning) 
    องค์การธุรกิจมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาเชือมโยงทุก
กิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ขององค์การธุรกิจ เพือสร้างคุณค่าในกิจกรรมให้เกิด
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และมีขีดความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งขันทางธุรกิจ 
    ) การเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูล (Data Access and Analysis) 
    องค์การธุรกิจมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้เข้าถึงข้อมูลใน
คลังข้อมูล และใช้เครืองมือวิเคราะห์ทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล เพือสร้าง
สารสนเทศภายในองค์การธุรกิจ 
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    ) การสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการ (Management Decision Support) 
   องค์การธุรกิจนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพือ
สนับสนุนการตัดสินใจในการประเมินสถานการณ์ และติดตามผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์
องค์การ 
  จากทีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า องค์การธุรกิจเริมตระหนักถึงศักยภาพของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสารทีเข้ามามีบทบาทในการเปลียนภาคธุรกิจทังในระดับบุคคล ระดับ
องค์การ และระดับการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
ช่วยให้การดําเนินงานขององค์การเกิดความสะดวกรวดเร็ว และมีความถูกต้อง เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสารกลายเป็นปัจจัยสําคัญต่อความสําเร็จขององค์การ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสารสนับสนุนให้เกิดการดําเนินงานของธุรกิจอย่างเป็นระบบ ช่วยส่งเสริม
ให้ทังองค์การสามารถประสานงานและใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือสารสามารถขยายขอบเขตการดําเนินงานครอบคลุมการใช้งานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับองค์การธุรกิจ ทําให้เกิดการใช้สารสนเทศร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Peppard and Ward, 
: ) สําหรับประเทศไทย องค์การธุรกิจมีการตืนตัวในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสารมาใช้ในองค์การมากขึน และเริมมีการนําอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการดําเนินธุรกิจมากขึน
ด้วยเช่นกัน (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, : ) 
 

. การจัดการองค์การธุรกิจ 
 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.  () ได้ให้คํานิยามขององค์การว่า 
องค์การ (Organization) หมายถึง "ศูนย์รวมกลุ่มบุคคลหรือกิจการทีประกอบกันขึนเป็น
หน่วยงานเดียวกัน เพือดําเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้ในกฎหมาย หรือในตราสาร
จัดตัง" และได้ให้คําจํากัดความของธุรกิจว่า ธุรกิจ (Business) หมายถึง "การงานประจําเกียวกับ
อาชีพค้าขายหรือกิจการอย่างอืนทีสําคัญและทีไม่ใช่ราชการ" ดังนันองค์การธุรกิจ หมายถึง 
กิจการทีประกอบขึนเพือดําเนินการงานประจําเกียวกับอาชีพค้าขายหรือกิจการอย่างอืนเพือบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้ 
  ในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีอันประกอบด้วยธุรกิจเอกชนต่าง ๆ ความสําเร็จและความ
เจริญก้าวหน้าของธุรกิจแต่ละแห่งย่อมส่งผลกระทบถึงภาพรวมของระบบเศรษฐกิจด้วย องค์การ
จําเป็นต้องมีการจัดการทีดี ซึงการจัดการทีดีเป็นจุดเริมต้นของการดําเนินงานขององค์การ การ
เติบโต และการดํารงอยู่ขององค์การ (Ahmad, Ramli, Nalimi, Aziz and Raghavan, : 
) โดยเฉพาะอย่างยิงองค์การในศตวรรษที  ซึงต้องเผชิญกับปัจจัยแวดล้อมทีมีการ
เปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ทําให้องค์การต้องมี
แนวทางในการจัดการทีทันสมัยเพือรับมือกับการเปลียนแปลงดังกล่าว 
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 .. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารกับการจัดการองค์การธุรกิจ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมีผลกระทบกับทังองค์การธุรกิจทังทางตรงและ
ทางอ้อม ดังนันองค์การธุรกิจส่วนใหญ่จึงต้องปรับรูปแบบการจัดการองค์การให้สอดคล้องกับการ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ เพือรองรับการทํางานในอนาคต และเพือตอบสนอง
ต่อสภาพแวดล้อมทังภายในและภายนอกขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ (Heo and Han, 
: ) Scott Morton (: ) ได้จําแนกการจัดการองค์การออกเป็น  ด้าน ดังนี 
    ) ยุทธศาสตร์องค์การ (Corporate Strategy) 
    องค์การธุรกิจย่อมต้องกําหนดยุทธศาสตร์องค์การเพือวางแผนงานสู่การปฏิบัติ
ให้บรรลุเป้าหมายภายใต้สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์การทีเหมาะสม (Linnenluecke and 
Griffiths, : ) ดังนันผู้บริหารองค์การธุรกิจต้องเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสารทีสอดคล้องและเหมาะสมกับยุทธศาสตร์องค์การเพือรองรับการทํางานขององค์การได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ (Daneshvar and Ramesh,  : ) Porter และ Millar (: 
) จําแนกยุทธศาสตร์องค์การทีองค์การธุรกิจนํามาใช้ในการดําเนินงานออกเป็น  
ยุทธศาสตร์ ดังนี ได้แก่ ) ยุทธศาสตร์ต้นทุนตํา (Lower Cost) คือ ความสามารถของทีองค์การ
มีต้นทุนในการดําเนินงาน หรือต้นทุนสินค้าตํากว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน และ ) 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความแตกต่าง (Differentiation) คือ ความสามารถของบริษัทในการ
เสนอคุณค่าทีแตกต่างจากคู่แข่งและเป็นทีต้องการของลูกค้า 
    ) โครงสร้างองค์การ (Organization Structure) 
    โครงสร้างองค์การเปรียบเสมือนจุดศูนย์กลางทีจะทํางานเพือให้เกิดประสิทธิภาพ
ในองค์การ การกําหนดโครงสร้างองค์การต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์การ (Jordan, 
: ) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมีผลต่อการกระจายอํานาจให้บุคลากร
ในองค์การ (Barnes, : ) เนืองจากบุคลากรในองค์การมีความจําเป็นต้องใช้สารสนเทศ
เพือการดําเนินงานประจําวัน รวมไปถึงการใช้สารสนเทศประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงาน
ขององค์การ Zammuto, Griffith, Majchrzak, Dougherty และ Faraj (: ) จําแนก
ความสามารถของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารในการกําหนดโครงสร้างองค์การออกเป็น 
 ประเด็น ได้แก่ ) การกําหนดรายละเอียดงาน (Detailed Job Description) ) การกําหนด
ความสอดคล้องกับกฎระเบียบขององค์การ (Conformance to Company Rules) ) การลดงานที
ทับซ้อนกัน (Less Job Overlap) และ ) การจัดงบประมาณดําเนินงานแบบรวมศูนย์ 
(Centralization of Operational Budgeting) 
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    ) ระบบการจัดการ (Management Systems) 
   สังคมปัจจุบันเป็นช่วงของการเคลือนย้ายอํานาจจากการการดําเนินงานทีอาศัย
ความได้เปรียบทางด้านแรงงาน (Labor Intensive) เป็นการดําเนินงานทีอาศัยความได้เปรียบเชิง
ความรู้ (Knowledge Intensive) ซึงต้องอาศัยบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถ (Muller and 
Doloreux, : ) ดังนันผู้บริหารจึงต้องปรับระบบการจัดการองค์การให้เหมาะสมและจูงใจ
ให้บุคลากรกลุ่มนีทํางานในองค์การอย่างเต็มความสามารถ ระบบสารสนเทศเป็นหนึงในเครืองมือ
ทีผู้บริหารองค์การธุรกิจตัดสินใจนํามาใช้เพือให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางานและตอบสนองต่อ
ความต้องการได้รวดเร็วภายใต้ระยะเวลาทีเหมาะสม ระบบสารสนเทศทีใช้ในองค์การต้องมี
ความสามารถในการติดต่อสือสารและเชือมโยงข้อมูลกับทังภายในและภายนอกองค์การ 
(Dedrick and Kraemer, : ) เพือลดระยะเวลาการทํางานและลดข้อผิดพลาดทีอาจจะ
เกิดขึน รวมถึงก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน  (Peppard and Ward, : ) 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารก่อให้เกิดความสามารถในการแลกเปลียนสารสนเทศที
เกิดขึนควบคู่กับกิจกรรมในการดําเนินงานขององค์การ จึงทําให้มีผลกระทบต่อระบบการจัดการ 
(Turban et al., : ) ระบบการจัดการองค์การทีเป็นทีนิยมในองค์การ (Tallon, 
Kraemer and Gurbaxani, : ) ได้แก่ ) ระบบวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning 
Systems) ) ระบบควบคุมทางการเงิน (Financial Control Systems) และ ) ระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Systems) 
    ) บุคลากร (Human Capital) 
    บุคลากรถือว่าเป็นสิงทีสําคัญทีสุดขององค์การ เนืองจากเป็นผู้ริเริมก่อตัง
องค์การ กําหนดยุทธศาสตร์องค์การ ออกแบบโครงสร้างองค์การ และกําหนดแผนการทํางาน
ให้กับองค์การ อีกทังยังเป็นผู้เลือกใช้เทคโนโลยีทีเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน (Schutt, : ) 
ดังนันองค์การธุรกิจจึงจําเป็นต้องสร้างความพึงพอใจในการทํางานให้แก่บุคลากรบนพืนฐานที
บุคลากรในองค์การย่อมแสวงหาโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงาน และความคาดหวังถึงความ
คุ้มค่าจากสิงทีบุคลากรได้รับกับสิงทีบุคลากรลงทุนไป (Lovett, Coyle and Adams, : 
) ดังนันบุคลากรจึงควรมีความรู้ความเชียวชาญและมีทักษะทีเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
ภายในองค์การ และมีเครืองมือทีช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
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. กรอบแนวคิด และสมมติฐานการวิจัย 
 
 .. กรอบแนวคิด 
  กรอบแนวคิดงานวิจัยเรือง ประเภทอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 
และการจัดการองค์การธุรกิจ ประยุกต์มาจากกรอบแนวคิดของงานวิจัยเรือง Information 
Technology and Organizational Transformation (Scott Morton, ) สามารถแสดงกรอบ
แนวคิดงานวิจัยได้ดังภาพที . 
 

 
 

ภาพที . กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 
 .. สมมติฐานการวิจัย 
  สมมติฐานการวิจัยข้อที  องค์การธุรกิจในประเภทอุตสาหกรรมทีแตกต่างกันมีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้แตกต่างกัน 
  สมมติฐานการวิจัยข้อที  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมีความสัมพันธ์กับการ
กําหนดยุทธศาสตร์องค์การ 
  สมมติฐานการวิจัยข้อที  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมีความสัมพันธ์กับการ
กําหนดโครงสร้างองค์การ 
  สมมติฐานการวิจัยข้อที  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมีความสัมพันธ์กับระบบ
การจัดการ 
  สมมติฐานการวิจัยข้อที  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมีความสัมพันธ์กับทักษะ
บุคลากร 
 
 
 



 

 

บทที  
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

. ประชากรและตัวอย่าง 
 
 ประชากรทีทําการศึกษา ได้แก่ องค์การธุรกิจในประเทศไทยทีจดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิชย์ แต่เนืองจากเรืองทีศึกษาเกียวข้องกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ 
องค์การธุรกิจทีอยู่ในข่ายทีมีข้อมูลดังกล่าวจะเป็นองค์การขนาดใหญ่ทีมีระบบการทํางานเป็น
สากล มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารอย่างกว้างขวางเพือให้เกิดความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, : ) จึงกําหนดประชากรสําหรับ
งานวิจัยเป็นองค์การธุรกิจทีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจํานวน 
 แห่ง โดยจําแนกประเภทอุตสาหกรรมองค์การธุรกิจตามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เป็น  กลุ่ม (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, : ) ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหาร อุตสาหกรรมทรัพยากร อุตสาหกรรมเทคโนโลยี อุตสาหกรรมการเงิน อุตสาหกรรม
บริการ อุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์ 
  ตัวอย่างทีใช้สําหรับงานวิจัยคือ องค์การธุรกิจทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยกําหนดขนาดตัวอย่างด้วยการเทียบด้วยตารางสําเร็จรูปของเครจซีและมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan, : ) กําหนดให้ระดับความเชือมัน  เปอร์เซ็นต์ ขนาดตัวอย่าง
ทีเหมาะสมคือ  องค์การ เลือกตัวอย่างแบบแบ่งชันภูมิ (Stratified Sampling) โดยแบ่ง
ประชากรออกเป็นชันภูมิตามประเภทอุตสาหกรรมเพือให้ภายในชันภูมิเดียวกันมีความคล้ายคลึง
กันแต่ระหว่างชันภูมิมีความหลากลาย ตารางที . นําเสนอการเปรียบเทียบจํานวนประชากรกับ
จํานวนตัวอย่าง 
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ตารางที . การเปรียบเทียบจํานวนประชากรกับจํานวนตัวอย่าง 
 

อุตสาหกรรม 
ประชากร  กลุ่มตัวอย่าง 

จํานวน  ร้อยละ  จํานวน  ร้อยละ 

เกษตรและอาหาร   .    . 
ทรัพยากร   .    . 
เทคโนโลยี   .    . 
การเงิน   .    . 
บริการ   .    . 
สินค้าอุตสาหกรรม   .    . 
สินค้าอุปโภคบริโภค   .    . 
อสังหาริมทรัพย์   .    . 

รวม   .    . 

 
  องค์การธุรกิจทีเป็นตัวอย่างจํานวน  องค์การ จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 
ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารจํานวน  องค์การ คิดเป็นร้อยละ . อุตสาหกรรม
ทรัพยากรจํานวน  องค์การ คิดเป็นร้อยละ . อุตสาหกรรมเทคโนโลยีจํานวน  องค์การ 
คิดเป็นร้อยละ . อุตสาหกรรมการเงินจํานวน  องค์การ คิดเป็นร้อยละ . 
อุตสาหกรรมบริการจํานวน  องค์การ คิดเป็นร้อยละ . อุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม
จํานวน  องค์การ คิดเป็นร้อยละ . อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคจํานวน  องค์การ 
คิดเป็นร้อยละ . และอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์จํานวน  องค์การ คิดเป็นร้อยละ 
. 
  จากตารางที . เมือทําการเปรียบเทียบประชากรกับตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างมีความ
หลากหลาย และมีการกระจายตัวสอดคล้องกับประชากร ดังนันตัวอย่างนีจึงเป็นตัวอย่างที
เหมาะสมในการวิจัย ผลการวิเคราะห์ทางสถิติจากตัวอย่างสามารถอ้างอิงไปยังประชากรได้ 
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. เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับงานวิจัยคือ แบบสอบถามทีประกอบด้วย
ข้อคําถามเกียวกับคุณลักษณะธุรกิจ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ในองค์การ 
และการจัดการองค์การธุรกิจ แบบสอบถามสําหรับงานวิจัยสร้างขึนโดยดัดแปลงมาจาก
แบบสอบถามของงานวิจัยเรือง "The relationship between information and communication 
technologies adoption and management" (Spanos et al., ) ผู้ทีให้ข้อมูลขององค์การเป็น
ฝ่ายแผนงานหรือผู้จัดการฝ่ายวางแผนในองค์การธุรกิจ โดยส่งแบบสอบถามไปยังองค์การธุรกิจ 
องค์การละ  ชุด รวมมีแบบสอบถามทังหมด  ชุด ข้อถามในแบบสอบถามทังหมดแสดงไว้
ในภาคผนวก ก แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  ส่วน ดังนี 
  ส่วนที  ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามและลักษณะของธุรกิจ ข้อถามในส่วนนีเป็น
แบบกําหนดให้ตอบ (Check List) ประกอบด้วย  ข้อถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ทุน
จดทะเบียนชําระแล้ว จํานวนพนักงาน และประเภทอุตสาหกรรม ซึงเป็นคําถามปลายปิด 
กําหนดให้เลือกตอบได้เพียง  คําตอบ 
  ส่วนที  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ข้อถามในส่วนนีเป็นข้อถามเกียวกับการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารแต่ละประเภทมาใช้ในองค์การ โดยกําหนดข้อถามให้เป็น
แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ตามแนวทางของลิเคอร์ท (Likert's Scale) รวม
ทังสิน  ข้อถาม ตารางที . นําเสนอระดับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้งาน 
 

ตารางที . ระดับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้งาน 
 

ระดับ 
การนํามาใช้ 

ความหมาย 

  องค์การธุรกิจไม่ค่อยมีหรือแทบจะไม่มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสารมาใช้งาน 

  องค์การธุรกิจมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้งานเล็กน้อย 
หรือนํามาใช้งานประมาณ  เปอร์เซ็นต์ของกระบวนการทางธุรกิจ 

  องค์การธุรกิจนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้งานพอสมควร หรือ
นํามาใช้งานประมาณ  เปอร์เซ็นต์ของกระบวนการทางธุรกิจ 

  องค์การธุรกิจนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้งานมาก หรือนํามาใช้
งานประมาณ  เปอร์เซ็นต์ของกระบวนการทางธุรกิจ 

 องค์การธุรกิจนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้งานมากทีสุด หรือ
นํามาใช้งานทุกกระบวนการทางธุรกิจหรือแทบจะทุกกระบวนการทางธุรกิจ 
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  ส่วนที  การจัดการองค์การธุรกิจ ข้อถามในส่วนนีเป็นข้อถามเกียวกับระดับความคิดเห็น
เกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารกับการจัดการองค์การธุรกิจ 
โดยกําหนดข้อถามให้เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ตามแนวทางของลิเคอร์ท 
(Likert's Scale) รวมทังสิน  ข้อถาม มีเกณฑ์การให้คะแนนตามระดับความคิดเห็น โดยระดับ 
 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับไม่เห็นด้วยอย่างยิง ระดับ  หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับเห็นด้วย ระดับ  หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ระดับ  หมายถึง มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย และระดับ  หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิง 
 

. ตัวแปรทีศึกษา 
 
 ตารางที . นําเสนอมาตรการวัดตัวแปรสําหรับการวิจัย มีตัวแปรทังหมด  ตัวแปร 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว จํานวนพนักงานทังหมด ประเภท
อุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ยุทธศาสตร์องค์การ โครงสร้างองค์การ ระบบ
การจัดการ และทักษะบุคลากร 
 

ตารางที . มาตรการวัดตัวแปรสําหรับการวิจัย 
 

ชือตัวแปร มาตรการวัด 

เพศ นามบัญญัติ 
อายุ เรียงลําดับ 
ระดับการศึกษา เรียงลําดับ 
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว เรียงลําดับ 
จํานวนพนักงานทังหมด เรียงลําดับ 
ประเภทอุตสาหกรรม นามบัญญัติ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  อันตรภาค 
ยุทธศาสตร์องค์การ อันตรภาค 
โครงสร้างองค์การ อันตรภาค 
ระบบการจัดการ อันตรภาค 
ทักษะบุคลากร อันตรภาค 
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. การทดสอบเครืองมือ 
 
 การสร้างแบบสอบถามซึงดัดแปลงคําถามจากงานวิจัยได้ทดสอบความถูกต้องของการ
ดัดแปลงแบบสอบถาม ได้รับคําปรึกษาจากอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ในการตรวจสอบความ
ถูกต้องของการดัดแปลงคําถามจากฉบับภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทย เพือให้ภาษาทีใช้ใน
แบบสอบถามสามารถเข้าใจได้ง่ายและถูกต้องตามทฤษฎีทีตังไว้แล้วทําการทดสอบการใช้งานจริง
ของแบบสอบถาม โดยการนําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูล (Pilot Test) กับองค์การธุรกิจทีเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจํานวน  บริษัท องค์การธุรกิจทีนํา
แบบสอบถามไปเก็บข้อมูลถูกคัดเลือกให้ครอบคลุมกับทุกประเภทอุตสาหกรรม ผลการทดสอบ
ในขันแรกพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามตอบแบบสอบถามได้ครบสมบูรณ์ จึงนําแบบสอบถามไปเก็บ
ข้อมูลจากตัวอย่างทีเหลือ 
  แบบสอบถามสําหรับการวิจัยได้มีการทดสอบความน่าเชือถือ (Reliability Analysis) 
โดยวิธีคํานวณค่าสัมประสิทธิแอลฟา (Alpha Coefficient) ด้วยสูตรครอนบัค (Cronbach) 
(กัลยา วานิชย์บัญชา, : ) ค่าแอลฟาทีได้แสดงระดับของความคงทีของแบบสอบถาม 
ค่าทีใกล้เคียงกับ  มาก แสดงว่าตัวแปรนันมีความน่าเชือถือสูง ตารางที . นําเสนอผลการ
วิเคราะห์ความน่าเชือถือของตัวแปรทีใช้ในการวิจัย 
 

ตารางที . ค่าความน่าเชือถือของตัวแปรทีใช้ในการวิจัย 
 

ตัวแปร จํานวนข้อ  ค่าความน่าเชือถือ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  . 
ยุทธศาสตร์องค์การ  . 
โครงสร้างองค์การ  . 
ระบบการจัดการ  . 
บุคลากร  . 

ภาพรวม   . 

 
  ค่าความน่าเชือถือทียอมรับได้ต้องมีค่าตังแต่ . ขึนไป (กัลยา วานิชย์บัญชา, : 
) จากตารางที . ตัวแปรทีใช้ในการวิจัยมีค่าความน่าเชือถือตังแต่ . ถึง . ตัวแปร
ยุทธศาสตร์องค์การและโครงสร้างองค์การมีค่า . เป็นค่าทีตําสุด สําหรับตัวแปรทีมีค่าความ
น่าเชือถือสูงสุดคือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ซึงมีค่า . อย่างไรก็ตัวแปรทัง  ตัว
แปรมีค่าความน่าเชือถือและเหมาะสมในการนําไปใช้เก็บข้อมูลจริง 
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. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากองค์การธุรกิจทีเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกบริษัท รวมทังสิน  บริษัท โดยให้ผู้จัดการ
ฝ่ายแผนงานหรือผู้จัดการฝ่ายวางแผนเป็นผู้ตอบแบบสอบถามบริษัทละ  คน สําหรับบริษัทที
ตังอยู่ในกรุงเทพมหานครใช้การเก็บข้อมูลแบบโดยนําแบบสอบถามไปส่งและรับแบบสอบถาม
กลับเอง เนืองจากเป็นวิธีทีไม่ค่อยมีปัญหายุ่งยาก ส่วนบริษัททีตังอยู่ในต่างจังหวัดใช้การเก็บ
ข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ 
  แบบสอบถามทีได้รับกลับมาจะถูกตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบสอบถาม 
โดยมีแบบสอบถามทีได้รับการตอบกลับทังหมด  ชุด อัตราการตอบกลับของแบบสอบถาม
อยู่ทีร้อยละ . ซึงมีจํานวนมากกว่าขนาดตัวอย่างทีเหมาะสม แบบสอบถามทีได้รับการตอบ
กลับมาทังหมดต้องตรวจสอบการเป็นตัวแทนทีดีของประชากร โดยตรวจสอบลักษณะการกระจาย
ตัวของประชากรกับแบบสอบถามทีได้รับการตอบกลับ 
 

. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ข้อมูลทีได้รับจากแบบสอบถามจะถูกกรอกรหัสลงในแบบฟอร์มการลงรหัส (Coding 
Sheet) พร้อมกับมีการตรวจสอบความถูกต้องของรหัส และป้อนข้อมูลเข้าเครืองคอมพิวเตอร์ 
หลังจากนันจึงทําการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทังหมดการประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science) for Windows 
เวอร์ชัน . 
  การวิเคราะห์สถานภาพการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ในองค์การ ใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance: One-way 
ANOVA) เพือศึกษาความแตกต่างของค่าเฉลียการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้
ในองค์การธุรกิจแต่ละประเภทอุตสาหกรรม 
  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารกับการจัดการ
องค์การ ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเพือหาความสัมพันธ์ทีมีนัยทางสถิติจากตัวแปร โดยการ
วิเคราะห์ผลกระทบทีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมีต่อการจัดการองค์การ ใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Simple Linear Regression Analysis) ส่วนการวิเคราะห์ผลกระทบ
ทีการจัดการองค์การมีต่อการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ ใช้การวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุเชิงเส้น (Multiple Linear Regression Analysis) 
 
 



 

 

บทที  
 

ผลการศึกษา 
 

. ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 .. ข้อมูลพืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตารางที . นําเสนอข้อมูลพืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามทังหมด 
 คน เป็นเพศชายจํานวน  คน คิดเป็นร้อยละ . และเป็นเพศหญิงจํานวน  คน 
คิดเป็นร้อยละ . ผู้ตอบแบบสอบถามทีมีอายุตํากว่า  ปี จํานวน  คน คิดเป็นร้อยละ 
. มีอายุ - ปี จํานวน  คน คิดเป็นร้อยละ . มีอายุ - ปี จํานวน  คน 
คิดเป็นร้อยละ . มีอายุ  ปีขึนไป จํานวน  คน คิดเป็นร้อยละ . ผู้ตอบแบบสอบถาม
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน  คน คิดเป็นร้อยละ . จบการศึกษาระดับปริญญาโท 
จํานวน  คน คิดเป็นร้อยละ . และจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน  คน คิดเป็น
ร้อยละ . 
 

ตารางที . ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทัวไป ความถี  ร้อยละ 

เพศ ชาย   . 
 หญิง   . 
อายุ ตํากว่า  ปี   . 
 - ปี   . 
 - ปี   . 
  ปี ขึนไป   . 
ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี   . 
 ปริญญาโท   . 
 ปริญญาเอก   . 
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 .. ข้อมูลลักษณะขององค์การธุรกิจ 
 สํานักงานสถิติแห่งชาติ (: ) จําแนกขนาดขององค์การธุรกิจออกตามทุนจด
ทะเบียนชําระแล้ว และจํานวนพนักงาน โดยองค์การธุรกิจขนาดใหญ่ต้องมีทุนจดทะเบียนชําระ
แล้วมากกว่า  ล้านบาท และมีจํานวนพนักงานมากกว่า  คน ตารางที . นําเสนอข้อมูล
ลักษณะทัวไปขององค์การธุรกิจ องค์การธุรกิจทีตอบแบบสอบถามทังหมด  องค์การ จําแนก
เป็นองค์การทีมีทุนจดทะเบียนชําระแล้ว - ล้านบาท จํานวน  องค์การ คิดเป็นร้อยละ 
. ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว -, ล้านบาท จํานวน  องค์การ คิดเป็นร้อยละ . 
และทุนจดทะเบียนชําระแล้วมากกว่า , ล้านบาท จํานวน  องค์การ คิดเป็นร้อยละ . 
ทังนีองค์การทีตอบแบบสอบถามมีพนักงาน - คน จํานวน  องค์การ คิดเป็นร้อยละ 
. พนักงาน -, คน จํานวน  องค์การ คิดเป็นร้อยละ . และพนักงานมากกว่า 
, คน จํานวน  องค์การ คิดเป็นร้อยละ . 
 

ตารางที . ข้อมูลพืนฐานขององค์การธุรกิจ 
 

ข้อมูลทัวไป ความถี ร้อยละ 

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว - ล้านบาท  . 
 -, ล้านบาท  . 
 มากกว่า , ล้านบาท  . 
จํานวนพนักงาน - คน  . 
 -, คน  . 
 มากกว่า , คน  . 

 

. สถานภาพการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ในองค์การธุรกิจ 
 
  ระดับคะแนนเฉลียของการศึกษาสถานภาพการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
มาใช้ในองค์การธุรกิจแบ่งออกเป็น  ระดับ ได้แก่ .-. หมายถึง ไม่ได้นํามาใช้เลย 
.-. หมายถึง นํามาใช้งานน้อย .-. หมายถึง นํามาใช้งานปานกลาง .-. 
หมายถึง นํามาใช้งานมาก และ .-. หมายถึง นํามาใช้งานมากทีสุด ตารางที . 
นําเสนอร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสารมาใช้ในองค์การธุรกิจ จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 
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ตารางที . ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสารมาใช้ในองค์การธุรกิจ 

 

อุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 

Mean S.D. 
มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย ไม่นํามาใช้ 

เกษตรและอาหาร  . . . . . . . 
ทรัพยากร  . . . . . . . 
เทคโนโลยี  . . . . . . . 
การเงิน  . . . . . . . 
บริการ  . . . . . . . 
สินค้าอุตสาหกรรม . . . . . . . 
สินค้าอุปโภคบริโภค . . . . . . . 
อสังหาริมทรัพย์  . . . . . . . 

ค่าเฉลีย  . . . . . . . 

 
  จากตารางที . เมือพิจารณาการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ใน
องค์การธุรกิจพบว่า องค์การธุรกิจส่วนใหญ่มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ . และเมือพิจารณาค่าเฉลียการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสารมาใช้พบว่า อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารมีการนํามาใช้โดยเฉลีย . ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน . อุตสาหกรรมทรัพยากรมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้โดย
เฉลีย . ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน . อุตสาหกรรมเทคโนโลยีมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือสารมาใช้โดยเฉลีย . ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน . อุตสาหกรรมการเงินมีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้โดยเฉลีย . ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน . 
อุตสาหกรรมบริการมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้โดยเฉลีย . ส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน . อุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสารมาใช้โดยเฉลีย . ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน . อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคมี
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้โดยเฉลีย . ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน . 
และอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้โดยเฉลีย 
. ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน . 
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  การศึกษาลักษณะการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ในองค์การธุรกิจ 
นําเสนอในตารางที .-. 
 

ตารางที . ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสารมาใช้โครงสร้างพืนฐาน 

 

อุตสาหกรรม 
โครงสร้างพืนฐาน 

Mean S.D. 
มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย ไม่นํามาใช้ 

เกษตรและอาหาร  . . . . . . . 
ทรัพยากร  . . . . . . . 
เทคโนโลยี  . . . . . . . 
การเงิน  . . . . . . . 
บริการ  . . . . . . . 
สินค้าอุตสาหกรรม . . . . . . . 
สินค้าอุปโภคบริโภค . . . . . . . 
อสังหาริมทรัพย์  . . . . . . . 

ค่าเฉลีย  . . . . . . . 

 
  จากตารางที . เมือพิจารณาการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ใน
โครงสร้างพืนฐานพบว่า องค์การธุรกิจส่วนใหญ่มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมา
ใช้ในโครงสร้างพืนฐานในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ . และเมือพิจารณาค่าเฉลียการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ในโครงสร้างพืนฐานพบว่า อุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหารมีการนํามาใช้โดยเฉลีย . ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน . อุตสาหกรรมทรัพยากรมีการ
นํามาใช้โดยเฉลีย . ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน . อุตสาหกรรมเทคโนโลยีมีการนํามาใช้โดย
เฉลีย . ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน . อุตสาหกรรมการเงินมีการนํามาใช้โดยเฉลีย . 
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน . อุตสาหกรรมบริการมีการนํามาใช้โดยเฉลีย . ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน . อุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมมีการนํามาใช้โดยเฉลีย . ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน . อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคมีการนํามาใช้โดยเฉลีย . ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน . และอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์มีการนํามาใช้โดยเฉลีย . ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน . 
 
 
 
 



19 
 

 

ตารางที . ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสารมาใช้สนับสนุนและพัฒนากระบวนการ 

 

อุตสาหกรรม 
การสนับสนุนและพัฒนากระบวนการ 

Mean S.D. 
มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย ไม่นํามาใช้ 

เกษตรและอาหาร  . . . . . . . 
ทรัพยากร  . . . . . . . 
เทคโนโลยี  . . . . . . . 
การเงิน  . . . . . . . 
บริการ  . . . . . . . 
สินค้าอุตสาหกรรม . . . . . . . 
สินค้าอุปโภคบริโภค . . . . . . . 
อสังหาริมทรัพย์  . . . . . . . 

ค่าเฉลีย  . . . . . . . 

 
  จากตารางที . เมือพิจารณาการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้สนับสนุน
และพัฒนากระบวนการพบว่า องค์การธุรกิจส่วนใหญ่มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสารมาใช้สนับสนุนและพัฒนากระบวนการในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ . และเมือ
พิจารณาค่าเฉลียการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้สนับสนุนและพัฒนา
กระบวนการพบว่า อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารมีการนํามาใช้โดยเฉลีย . ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน . อุตสาหกรรมทรัพยากรมีการนํามาใช้โดยเฉลีย . ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
. อุตสาหกรรมเทคโนโลยีมีการนํามาใช้โดยเฉลีย . ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน . 
อุตสาหกรรมการเงินมีการนํามาใช้โดยเฉลีย . ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน . อุตสาหกรรม
บริการมีการนํามาใช้โดยเฉลีย . ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน . อุตสาหกรรมสินค้า
อุตสาหกรรมมีการนํามาใช้โดยเฉลีย . ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน . อุตสาหกรรมสินค้า
อุปโภคบริโภคมีการนํามาใช้โดยเฉลีย . ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน . และอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์มีการนํามาใช้โดยเฉลีย . ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน . 
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ตารางที . ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสารมาใช้วางแผนทรัพยากรองค์การ 

 

อุตสาหกรรม 
การวางแผนทรัพยากรองค์การ 

Mean S.D. 
มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย ไม่นํามาใช้ 

เกษตรและอาหาร  . . . . . . . 
ทรัพยากร  . . . . . . . 
เทคโนโลยี  . . . . . . . 
การเงิน  . . . . . . . 
บริการ  . . . . . . . 
สินค้าอุตสาหกรรม . . . . . . . 
สินค้าอุปโภคบริโภค . . . . . . . 
อสังหาริมทรัพย์  . . . . . . . 

ค่าเฉลีย  . . . . . . . 

 
  จากตารางที . เมือพิจารณาการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้วางแผน
ทรัพยากรองค์การพบว่า องค์การธุรกิจส่วนใหญ่มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมา
ใช้วางแผนทรัพยากรองค์การในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ . และเมือพิจารณาค่าเฉลียการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้วางแผนทรัพยากรองค์การพบว่า อุตสาหกรรมเกษตร
และอาหารมีการมาใช้โดยเฉลีย . ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน . อุตสาหกรรมทรัพยากรมีการ
นํามาใช้โดยเฉลีย . ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน . อุตสาหกรรมเทคโนโลยีมีการนํามาใช้โดย
เฉลีย . ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน . อุตสาหกรรมการเงินมีการนํามาใช้โดยเฉลีย . 
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน . อุตสาหกรรมบริการมีการนํามาใช้โดยเฉลีย . ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน . อุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมมีการนํามาใช้โดยเฉลีย . ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน . อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคมีการนํามาใช้โดยเฉลีย . ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน . และอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์มีการนํามาใช้โดยเฉลีย . ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน . 
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ตารางที . ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสารมาใช้เข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูล 

 

อุตสาหกรรม 
การเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูล 

Mean S.D. 
มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย ไม่นํามาใช้ 

เกษตรและอาหาร  . . . . . . . 
ทรัพยากร  . . . . . . . 
เทคโนโลยี  . . . . . . . 
การเงิน  . . . . . . . 
บริการ  . . . . . . . 
สินค้าอุตสาหกรรม . . . . . . . 
สินค้าอุปโภคบริโภค . . . . . . . 
อสังหาริมทรัพย์  . . . . . . . 

ค่าเฉลีย  . . . . . . . 

 
  จากตารางที . เมือพิจารณาการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้เข้าถึง
และวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า องค์การธุรกิจส่วนใหญ่มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมา
ใช้เข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ . และเมือพิจารณาค่าเฉลียการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้เข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า อุตสาหกรรมเกษตร
และอาหารมีการนํามาใช้โดยเฉลีย . ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน . อุตสาหกรรมทรัพยากรมี
การนํามาใช้โดยเฉลีย . ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน . อุตสาหกรรมเทคโนโลยีมีการนํามาใช้
โดยเฉลีย . ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน . อุตสาหกรรมการเงินมีการนํามาใช้โดยเฉลีย . 
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน . อุตสาหกรรมบริการมีการนํามาใช้โดยเฉลีย . ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน . อุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมมีการนํามาใช้โดยเฉลีย . ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน . อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคมีการนํามาใช้โดยเฉลีย . ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน . และอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์มีการนํามาใช้โดยเฉลีย . ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน . 
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ตารางที . ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสารมาใช้สนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการ 

 

อุตสาหกรรม 
การสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการ 

Mean S.D. 
มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย ไม่นํามาใช้ 

เกษตรและอาหาร  . . . . . . . 
ทรัพยากร  . . . . . . . 
เทคโนโลยี  . . . . . . . 
การเงิน  . . . . . . . 
บริการ  . . . . . . . 
สินค้าอุตสาหกรรม . . . . . . . 
สินค้าอุปโภคบริโภค . . . . . . . 
อสังหาริมทรัพย์  . . . . . . . 

ค่าเฉลีย  . . . . . . . 

 
  จากตารางที . เมือพิจารณาการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้สนับสนุน
การตัดสินใจในการจัดการพบว่า องค์การธุรกิจส่วนใหญ่มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสารมาใช้สนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ . และเมือ
พิจารณาค่าเฉลียการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้สนับสนุนการตัดสินใจในการ
จัดการพบว่า อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารมีการนํามาใช้โดยเฉลีย . ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน . อุตสาหกรรมทรัพยากรมีการนํามาใช้โดยเฉลีย . ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
. อุตสาหกรรมเทคโนโลยีมีการนํามาใช้โดยเฉลีย . ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน . 
อุตสาหกรรมการเงินมีการนํามาใช้โดยเฉลีย . ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน . อุตสาหกรรม
บริการมีการนํามาใช้โดยเฉลีย . ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน . อุตสาหกรรมสินค้า
อุตสาหกรรมมีการนํามาใช้โดยเฉลีย . ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน . อุตสาหกรรมสินค้า
อุปโภคบริโภคมีการนํามาใช้โดยเฉลีย . ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน . และอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์มีการนํามาใช้โดยเฉลีย . ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน . 
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  จากการศึกษาสถานภาพการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ในองค์การ
ธุรกิจ สามารถสรุปได้ว่า องค์การธุรกิจในประเทศไทยมีการตืนตัวในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือสารเข้ามาใช้ในองค์การ ซึงสอดคล้องกับผลการสํารวจของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
(: ) หากพิจารณาการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ตามประเภท
อุตสาหกรรมสามารถสรุปได้ว่า อุตสาหกรรมเทคโนโลยีมีระดับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสารมาใช้ในองค์การในระดับสูงทีสุดเมือเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอืน ทังนีอาจมีสาเหตุ
เนืองมาจาก องค์การธุรกิจในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมีรายได้หลักจากสินค้าและบริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร (Anderson, : ) ทําให้มีระดับการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสารมาใช้งานในระดับสูงทีสุด ในขณะทีองค์การธุรกิจในอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์ทีส่วนใหญ่ไม่ค่อยข้องเกียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารจึงทําให้มี
ระดับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้น้อยกว่าอุตสาหกรรมอืน ทําให้สามารถ
สรุปในเบืองต้นว่าองค์การธุรกิจในประเภทอุตสาหกรรมทีแตกต่างกันมีระดับการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสารมาใช้แตกต่างกัน ซึงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้อย่างละเอียดด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One-way ANOVA) นําเสนอในหัวลําดับถัดไป 
 

. ระดับความคิดเห็นทีมีต่อการจัดการองค์การธุรกิจจากการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือสารมาใช้ 
 
 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นทีมีต่อการจัดการองค์การธุรกิจจากการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสารมาใช้ คะแนนเฉลียของความคิดเห็นแบ่งออกเป็น  ระดับ ได้แก่ 
.-. หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง .-. หมายถึง ไม่เห็นด้วย .-. 
หมายถึง ปานกลาง .-. หมายถึง เห็นด้วย และ .-. หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง 
ตารางที .-. นําเสนอค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และความคิดเห็นทีมีต่อการจัดการ
องค์การธุรกิจแต่ละประเภทจากการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ 
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ตารางที . ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และความคิดเห็นทีมีต่อการกําหนดยุทธศาสตร์
องค์การจากการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ 

 

การกําหนดยุทธศาสตร์องค์การ  Mean S.D.  ความคิดเห็น 

. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารถูกนํามาใช้เป็น
เครืองมือในการกําหนดยุทธศาสตร์ต้นทุนตํา 

. .  เห็นด้วย 

. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารถูกนํามาใช้เป็น
เครืองมือในการกําหนดยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความ
แตกต่าง 

. .  เห็นด้วย 

ค่าเฉลีย . .  เห็นด้วย 

 
  จากตารางที . เมือพิจารณาค่าเฉลียของความคิดเห็นทีมีต่อการกําหนดยุทธศาสตร์
องค์การพบว่า องค์การธุรกิจเห็นด้วยว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมีผลต่อการกําหนด
ยุทธศาสตร์องค์การ (ค่าเฉลีย . ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน .) ประเด็นทีองค์การธุรกิจเห็น
ด้วย ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารถูกนํามาใช้เป็นเครืองมือในการกําหนด
ยุทธศาสตร์ต้นทุนตํา (ค่าเฉลีย . ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน .) และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือสารถูกนํามาใช้เป็นเครืองมือในการกําหนดยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความแตกต่าง 
(ค่าเฉลีย . ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน .) 
 

ตารางที . ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และความคิดเห็นทีมีต่อการกําหนดโครงสร้าง
องค์การจากการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ 

 

การกําหนดโครงสร้างองค์การ  Mean S.D.  ความคิดเห็น 

. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารถูกนํามาใช้เป็น
เครืองมือในการกําหนดรายละเอียดงานในโครงสร้าง
องค์การ 

. .  เห็นด้วย 

. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารถูกนํามาใช้เป็น
เครืองมือในการกําหนดความสอดคล้องระหว่าง
โครงสร้างองค์การกับกฎระเบียบขององค์การ 

. .  เห็นด้วย 

. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารถูกนํามาใช้เป็น
เครืองมือในการลดงานทีทับซ้อนกัน 

. .  เห็นด้วย 

. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารถูกนํามาใช้เป็น
เครืองมือในการจัดงบประมาณดําเนินงานแบบรวมศูนย์ 

. .  เห็นด้วย 

ค่าเฉลีย . .  เห็นด้วย 
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  จากตารางที . เมือพิจารณาค่าเฉลียของความคิดเห็นทีมีต่อการกําหนดโครงสร้าง
องค์การพบว่า องค์การธุรกิจเห็นด้วยว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมีผลต่อการกําหนด
โครงสร้างองค์การ (ค่าเฉลีย . ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน .) ประเด็นทีองค์การธุรกิจเห็น
ด้วย ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารถูกนํามาใช้เป็นเครืองมือในการกําหนด
รายละเอียดงานในโครงสร้างองค์การ (ค่าเฉลีย . ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน .) เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสารถูกนํามาใช้เป็นเครืองมือในการกําหนดความสอดคล้องระหว่าง
โครงสร้างองค์การกับกฎระเบียบขององค์การ (ค่าเฉลีย . ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน .) 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารถูกนํามาใช้เป็นเครืองมือในการลดงานทีทับซ้อนกัน 
(ค่าเฉลีย . ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน .) และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารถูก
นํามาใช้เป็นเครืองมือในการจัดงบประมาณดําเนินงานแบบรวมศูนย์ (ค่าเฉลีย . ส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน .) 
 

ตารางที . ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และความคิดเห็นทีมีต่อระบบการจัดการจาก
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ 

 

ระบบการจัดการ Mean S.D.  ความคิดเห็น 

. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารทีนํามาใช้ส่งผล
กระทบต่อระบบวางแผนกลยุทธ์ 

. .  เห็นด้วย 

. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารทีนํามาใช้ส่งผล
กระทบต่อระบบควบคุมทางการเงิน 

. . เห็นด้วยอย่างยิง 

. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารทีนํามาใช้ส่งผล
กระทบต่อระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

. .  เห็นด้วย 

ค่าเฉลีย . .  เห็นด้วย 

 
  จากตารางที . เมือพิจารณาค่าเฉลียของความคิดเห็นทีมีต่อระบบการจัดการพบว่า 
องค์การธุรกิจเห็นด้วยว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมีผลต่อระบบการจัดการ  (ค่าเฉลีย 
. ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน .) และเมือพิจารณารายประเด็น พบว่า ประเด็นทีองค์การ
ธุรกิจเห็นด้วยอย่างยิง ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารทีนํามาใช้ส่งผลกระทบต่อ
ระบบควบคุมทางการเงิน (ค่าเฉลีย . ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน .) ประเด็นทีองค์การ
ธุรกิจเห็นด้วย ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารทีนํามาใช้ส่งผลกระทบต่อระบบ
วางแผนกลยุทธ์ (ค่าเฉลีย . ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน .) และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสารทีนํามาใช้ส่งผลกระทบต่อระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (ค่าเฉลีย . ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน .) 
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ตารางที . ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นทีมีต่อทักษะบุคลากร
จากการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ 

 

ทักษะบุคลากร Mean S.D.  ความคิดเห็น 

. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารส่งผลให้
บุคลากรมีทักษะการสือสาร 

. .  เห็นด้วย 

. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารส่งผลให้
บุคลากรมีทักษะการทํางานเป็นทีม 

. .  เห็นด้วย 

. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารส่งผลให้
บุคลากรมีทักษะการวิเคราะห์ 

. .  เห็นด้วย 

. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารส่งผลให้
บุคลากรมีความเป็นผู้นํา 

. .  เห็นด้วย 

. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารส่งผลให้
บุคลากรมีการคิดเปลียนแปลงสิงใหม่ ๆ 

. .  เห็นด้วย 

. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารส่งผลให้
บุคลากรมีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง 

. .  เห็นด้วย 

ค่าเฉลีย . .  เห็นด้วย 

 
  จากตารางที . เมือพิจารณาค่าเฉลียของความคิดเห็นทีมีต่อทักษะบุคลากรพบว่า 
องค์การธุรกิจเห็นด้วยว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมีผลต่อทักษะบุคลากร (ค่าเฉลีย 
. ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน .) และเมือพิจารณารายประเด็น พบว่า ประเด็นทีองค์การ
ธุรกิจเห็นด้วย ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารส่งผลให้บุคลากรมีทักษะการสือสาร 
(ค่าเฉลีย . ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน .) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารส่งผลให้
บุคลากรมีทักษะการทํางานเป็นทีม (ค่าเฉลีย . ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน .) เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสารส่งผลให้บุคลากรมีทักษะการวิเคราะห์ (ค่าเฉลีย . ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน .) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารส่งผลให้บุคลากรมีความเป็นผู้นํา 
(ค่าเฉลีย . ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน .) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารส่งผลให้
บุคลากรมีการคิดเปลียนแปลงสิงใหม่ ๆ (ค่าเฉลีย . ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน .) และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารส่งผลให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง (ค่าเฉลีย 
. ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน .) 
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  จากการศึกษาผลการจัดการองค์การจากการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้
ในองค์การธุรกิจสามารถสรุปได้ว่า องค์การธุรกิจในประเทศไทยมีความคิดเห็นว่าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสารมีผลต่อการจัดการองค์การธุรกิจ นอกจากนียังให้ความสําคัญกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารในการกําหนดยุทธศาสตร์องค์การ การกําหนดโครงสร้าง
องค์การ เป็นเครืองมือทีส่งผลต่อระบบการจัดการ และส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะบุคลากรใน
องค์การ 
 

. การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
 
 การคํานวณตัวแปรประเภทอุตสาหกรรมกับตัวแปรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) เพือทดสอบสมมติฐานการ
วิจัยข้อที  โดยกําหนดให้ตัวแปรประเภทอุตสาหกรรมเป็นตัวแปรอิสระ และตัวแปรเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสารเป็นตัวแปรตาม ตารางที . นําเสนอการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว 
 

ตารางที . การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
 

    Sum of Squares df Mean Square  F  Sig. 

ICT Between Groups  .    .  . . 

Within Groups  .    .     

Total .         
 

หมายเหตุ: ตัวแปรต้น ประเภทอุตสาหกรรม 
ตัวแปรตาม ICT หมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 

 
  จากตารางที . ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัยข้อที  พบว่า ค่า F-Test ของการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวระหว่างประเภทอุตสาหกรรมกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสาร คํานวณได้ . มีนัยสําคัญทางสถิติที . ซึงน้อยกว่า . แสดงว่าองค์การธุรกิจ
ทัง  ประเภทอุตสาหกรรมมีค่าเฉลียการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ . จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
  การเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparisons) ด้วยวิธี Least Significant  Difference 
(LSD) เพือศึกษาว่าอุตสาหกรรมใดทีมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้แตกต่าง
จากอุตสาหกรรมอืน ผลการศึกษาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติพบว่า 
 



28 
 

 

• อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมทรัพยากร อุตสาหกรรมเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรมการเงิน อุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค มี
ค่าเฉลียการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน 

• อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์มีค่าเฉลียการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้
แตกต่างจากอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมทรัพยากร อุตสาหกรรม
เทคโนโลยี อุตสาหกรรมการเงิน อุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม 
และอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค 

• อุตสาหกรรมเทคโนโลยีมีค่าเฉลียการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้
แตกต่างจากอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม 

 

  กล่าวโดยสรุป จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ยอมรับสมมติฐานการ
วิจัยข้อที  แสดงว่าองค์การธุรกิจในประเภทอุตสาหกรรมทีแตกต่างกันมีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสารมาใช้แตกต่างกัน เนืองจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
ทําให้เกิดผลกระทบทีแตกต่างกันในการดําเนินธุรกิจขององค์การธุรกิจในแต่ละประเภท
อุตสาหกรรม (Weber and Kauffman, : ) โดยองค์การธุรกิจในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีซึงมีความถีในการพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่สูง ทําให้มีความจําเป็นต้องนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้เพือการพัฒนาสินค้าและบริการสูงตามไปด้วย (Zahra 
and Nielsen, : ) 
  สําหรับรายละเอียดการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparisons) ด้วยวิธี Least 
Significant  Difference (LSD) จากโปรแกรม SPSS อย่างละเอียด อยู่ในภาคผนวก ค 
 

. การวิเคราะห์การถดถอย 
 
 การคํานวณตัวแปรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารกับตัวแปรการจัดการองค์การ
ธุรกิจใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Simple Linear Regression Analysis) เพือทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยข้อที - โดยกําหนดให้ตัวแปรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารตัวแปร
อิสระ และตัวแปรการจัดการองค์การธุรกิจเป็นตัวแปรตาม ตารางที . นําเสนอการวิเคราะห์
การถดถอยเชิงเส้น 
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ตารางที . การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น 
 

ตัวแปรอิสระ Beta  Sig 

สมมติฐานการวิจัยข้อที     
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร .  . 
ตัวแปรตาม - ยุทธศาสตร์องค์การ    
  Adjusted R Square = . 
  F = . 

   

สมมติฐานการวิจัยข้อที     
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร .  . 
ตัวแปรตาม - โครงสร้างองค์การ    
  Adjusted R Square = . 
  F = . 

   

สมมติฐานการวิจัยข้อที     
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร .  . 
ตัวแปรตาม - ระบบการจัดการ    
  Adjusted R Square = . 
  F = . 

   

สมมติฐานการวิจัยข้อที     
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร .  . 
ตัวแปรตาม - ทักษะบุคลากร    
  Adjusted R Square = . 
  F = . 

   

 
  การทดสอบสมมติฐานการวิจัยข้อที  ทําการวิเคราะห์โดยใช้ตัวแปรเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสารเป็นตัวแปรอิสระ และตัวแปรยุทธศาสตร์องค์การเป็นตัวแปรตาม จาก
ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแล้ว ยอมรับสมมติฐานการวิจัย โดยทีค่า Adjusted R Square 
คํานวณได้ . และค่า F คํานวณได้ . ซึงแสดงให้เห็นว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสารสามารถอธิบายผลกระทบต่อการกําหนดยุทธศาสตร์องค์การได้ร้อยละ . อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ . 
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  การทดสอบสมมติฐานการวิจัยข้อที  ทําการวิเคราะห์โดยใช้ตัวแปรเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสารเป็นตัวแปรอิสระ และตัวแปรโครงสร้างองค์การเป็นตัวแปรตาม จาก
ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแล้ว ยอมรับสมมติฐานการวิจัย โดยทีค่า Adjusted R Square 
คํานวณได้ . และค่า F คํานวณได้ . ซึงแสดงให้เห็นว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสารสามารถอธิบายผลกระทบต่อการกําหนดโครงสร้างองค์การได้ร้อยละ . อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีระดับ . 
  การทดสอบสมมติฐานการวิจัยข้อที  ทําการวิเคราะห์โดยใช้ตัวแปรเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสารเป็นตัวแปรอิสระ และตัวแปรระบบการจัดการเป็นตัวแปรตาม จากผล
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแล้ว ยอมรับสมมติฐานการวิจัย โดยทีค่า Adjusted R Square 
คํานวณได้ . และค่า F คํานวณได้ . ซึงแสดงให้เห็นว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสารสามารถอธิบายผลกระทบต่อระบบการจัดการได้ร้อยละ . อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที
ระดับ . 
  การทดสอบสมมติฐานการวิจัยข้อที  ทําการวิเคราะห์โดยใช้ตัวแปรเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสารเป็นตัวแปรอิสระ และตัวแปรทักษะบุคลากรเป็นตัวแปรตาม จากผล
การวิเคราะห์การถดถอยแล้ว ยอมรับสมมติฐานการวิจัย โดยทีค่า Adjusted R Square คํานวณได้ 
. และค่า F คํานวณได้ . ซึงแสดงให้เห็นว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
สามารถอธิบายผลกระทบต่อทักษะบุคลากรได้ร้อยละ . อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ . 
  สําหรับรายละเอียดตารางผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นจากโปรแกรม SPSS อย่าง
ละเอียด อยู่ในภาคผนวก ง 
  การคํานวณตัวแปรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารกับตัวแปรการจัดการองค์การ
ธุรกิจ เพือวิเคราะห์ผลกระทบทีการจัดการองค์การมีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ใช้
การวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้น (Multiple Linear Regression Analysis) โดยกําหนดให้ตัว
แปรการจัดการองค์การธุรกิจเป็นตัวแปรอิสระ และตัวแปรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
เป็นตัวแปรตาม ตารางที . นําเสนอการวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้น 
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ตารางที . การวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้น 
 

ตัวแปรอิสระ Beta  Sig 

ยุทธศาสตร์องค์การ 
โครงสร้างองค์การ* 
ระบบการจัดการ 
ทักษะบุคลากร 

. 
 
-. 
. 

. 
 
. 
. 

ตัวแปรตาม - เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร    
  Adjusted R Square = . 
  F = . 

   

 

หมายเหตุ: * คือ Excluded Variable 

 
  จากตารางที . ทําการวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้น ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า 
Adjusted R Square คํานวณได้ . และค่า F คํานวณได้ . ซึงแสดงให้เห็นว่าการจัดการ
องค์การธุรกิจสามารถอธิบายผลกระทบต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารได้ร้อยละ . 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ . 
  สําหรับรายละเอียดตารางผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นจากโปรแกรม SPSS 
อย่างละเอียด อยู่ในภาคผนวก จ 
 

. อภิปรายผลการศึกษา 
 
 การศึกษาเกียวกับสถานภาพการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ในองค์การ
ชีให้เห็นว่า องค์การธุรกิจในประเทศไทยมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ใน
ระดับมาก โดยอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้งานมาก
ทีสุดเมือเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอืน ส่วนอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เป็นอุตสาหกรรมทีมี
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้งานน้อยทีสุด ทังนีอาจมีสาเหตุจากคุณลักษณะ
ขององค์การธุรกิจในแต่ละประเภทอุตสาหกรรมมีความแตกต่างกัน (Dimelis and Papaioannou, 
: ) ซึงส่งผลต่อการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ในองค์การธุรกิจ 
(Weber and Kauffman, : ) องค์การธุรกิจในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมีรายได้หลัก
จากสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร (Anderson, : ) ทําให้มี
ระดับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้งานในระดับมาก ในขณะทีองค์การธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ทีส่วนใหญ่ไม่ค่อยข้องเกียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสารจึงทําให้มีระดับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้น้อยกว่าอุตสาหกรรมอืน 
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  การศึกษาลักษณะการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ในองค์การธุรกิจพบว่า 
องค์การธุรกิจมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ในโครงสร้างพืนฐานในลําดับสูง
ทีสุด โดยอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคมีการนํามาใช้มากทีสุด
เมือเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอืน ส่วนอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เป็นอุตสาหกรรมทีมีการ
นํามาใช้น้อยทีสุด 
  องค์การธุรกิจมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้สนับสนุนและพัฒนา
กระบวนการในลําดับรองลงมา โดยอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคมีการนํามาใช้มากทีสุดเมือ
เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอืน ส่วนอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เป็นอุตสาหกรรมทีมีการ
นํามาใช้น้อยทีสุด 
  องค์การธุรกิจมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้สนับสนุนการตัดสินใจ
ในการจัดการในลําดับรองลงมา โดยอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมีการนํามาใช้มากทีสุด ส่วน
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เป็นอุตสาหกรรมทีมีการนํามาใช้น้อยทีสุด 
  องค์การธุรกิจมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้วางแผนทรัพยากร
องค์การในลําดับรองลงมา โดยอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมีการนํามาใช้มากทีสุดเมือเปรียบเทียบกับ
อุตสาหกรรมอืน ส่วนอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เป็นอุตสาหกรรมทีมีการนํามาใช้น้อยทีสุด 
  องค์การธุรกิจมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้เข้าถึงและวิเคราะห์
ข้อมูลในลําดับตําทีสุด โดยอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมีการนํามาใช้มากทีสุดเมือเปรียบเทียบกับ
อุตสาหกรรมอืน ส่วนอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เป็นอุตสาหกรรมทีมีการนํามาใช้น้อยทีสุด 
  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารกับการจัดการ
องค์การธุรกิจ  ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์องค์การ โครงสร้างองค์การ ระบบการจัดการ และทักษะ
บุคลากร (Scott Morton, : ) พบว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมี
ความสัมพันธ์กับการกําหนดยุทธศาสตร์องค์การ เนืองจากองค์การธุรกิจส่วนใหญ่ให้ความสําคัญ
กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารในการกําหนดยุทธศาสตร์องค์การเพือให้เกิดความ
คล่องตัวในการจัดสรรทรัพยากรขององค์การให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงานในองค์การ 
และเพือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมีความสัมพันธ์กับการกําหนดโครงสร้างองค์การ
ค่อนข้างน้อย เนืองจากโครงสร้างองค์การของธุรกิจมักไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ การกําหนดโครงสร้างองค์การส่วนใหญ่มักเกิดจากการ
ปรับผังการทํางาน หรือการปรับเปลียนโยกย้ายสายงานในองค์การ (Rivard, Aubert, Patry, Pare 
and Smith, : ) 
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  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมีความสัมพันธ์กับระบบการจัดการ เนืองจากระบบ
สารสนเทศเป็นหนึงในเครืองมือทีผู้บริหารองค์การธุรกิจตัดสินใจนํามาใช้เพือให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการทํางานและตอบสนองต่อความต้องการได้รวดเร็วภายใต้ระยะเวลาทีเหมาะสม นอกจากนียัง
ช่วยให้องค์การธุรกิจเกิดความร่วมมือกันทํางานและใช้ข้อมูลร่วมกันทังภายในและภายนอก
องค์การ (Dedrick and Kraemer, : ) 
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมีความสัมพันธ์กับทักษะบุคลากร เนืองจากองค์การ
ธุรกิจให้ความสําคัญกับบุคลากรเนืองจากบุคลากรเป็นแรงผลักดันให้องค์การก้าวไปสู่เป้าหมายที
วางไว้ ดังนันการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้จึงจําเป็นต้องให้เกิดความเหมาะสม
กับทักษะของบุคลากร บุคลากรต้องได้รับการอบรมและพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับการ
เปลียนแปลงทีเกิดขึนภายในองค์การ (Miller, Brautigam and Gerich, : ) 
  ตัวแปรย่อยของการจัดการองค์การธุรกิจ ได้แก่ ยุทธศาสตร์องค์การ โครงสร้างองค์การ 
ระบบการจัดการ และทักษะบุคลากร มีความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 
เนืองจากผู้บริหารองค์การธุรกิจจําเป็นต้องเลือกนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ให้
เหมาะสมกับการจัดการองค์การ (Heo and Han, : ) ซึงรูปแบบการจัดการองค์การใน
แต่ละองค์การธุรกิจย่อมมีความแตกต่างกันไป เมือพิจารณากลุ่มความสัมพันธ์ของตัวแปรย่อย
พบว่า ยุทธศาสตร์องค์การ ระบบการจัดการ และทักษะบุคลากรเป็นกลุ่มตัวแปรย่อยทีมีผลกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร แต่โครงสร้างองค์การไม่มีผลต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสาร ทังนีสอดคล้องกับงานวิจัยของ Dewett (: ) ทีระบุว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือสารมักไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากการปรับเปลียนรูปแบบโครงสร้างองค์การ เนืองจาก
การปรับรูปแบบโครงสร้างองค์การเป็นเพียงการกระจายอํานาจ หรือการมอบหมายงาน ซึงไม่มี
ผลกระทบต่อการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ในองค์การ 
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. สรุปผลการศึกษา 
 
 .. สถานภาพการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ในองค์การธุรกิจ 
  อุตสาหกรรมเทคโนโลยีเป็นอุตสาหกรรมทีมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
มาใช้งานมากทีสุดเมือเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอืน รองลงมาคืออุตสาหกรรมสินค้าอุปโภค
บริโภค อุตสาหกรรมการเงิน อุตสาหกรรมทรัพยากร อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 
อุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม ส่วนอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เป็น
อุตสาหกรรมทีมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้น้อยทีสุดเมือเปรียบเทียบกับ
อุตสาหกรรมอืน โดยอุตสาหกรรมทรัพยากรและอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารมีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้งานในระดับทีใกล้เคียงกัน 
  เมือพิจารณาลักษณะของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ในองค์การ
ธุรกิจแต่ละประเภทอุตสาหกรรมพบว่า อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารมีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสารมาใช้สนับสนุนและพัฒนากระบวนการมากทีสุด รองลงมาคือการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ในโครงสร้างพืนฐาน และมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือสารมาใช้วางแผนทรัพยากรองค์การน้อยทีสุด 
  อุตสาหกรรมทรัพยากรมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้สนับสนุนการ
ตัดสินใจการจัดการมากทีสุด รองลงมาคือ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้
วางแผนทรัพยากรองค์การซึงมีระดับการนํามาใช้เท่ากับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสารมาใช้เข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูล และมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้
สนับสนุนและพัฒนากระบวนการมาใช้งานน้อยทีสุด 
  อุตสาหกรรมเทคโนโลยีมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้สนับสนุนการ
ตัดสินใจในการจัดการมาใช้งานมากทีสุด รองลงมาคือ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสารมาใช้วางแผนทรัพยากรองค์การ และมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้
เข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้งานน้อยทีสุด 
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  อุตสาหกรรมการเงินมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ในโครงสร้าง
พืนฐานและการสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการมากทีสุด รองลงมาคือ การนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสารมาใช้สนับสนุนและพัฒนากระบวนการ และมีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสารมาใช้วางแผนทรัพยากรองค์การมาใช้งานน้อยทีสุด 
  อุตสาหกรรมบริการมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ในโครงสร้าง
พืนฐานมากทีสุด รองลงมาคือ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้สนับสนุนและ
พัฒนากระบวนการ และมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้วางแผนทรัพยากร
องค์การน้อยทีสุด 
  อุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ใน
โครงสร้างพืนฐานและการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้สนับสนุนและพัฒนา
กระบวนการมากทีสุด รองลงมาคือ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้เข้าถึงและ
วิเคราะห์ข้อมูลซึงมีระดับการนํามาใช้เท่ากับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้
สนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการ และมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้
วางแผนทรัพยากรองค์การน้อยทีสุด 
  อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้
สนับสนุนและพัฒนากระบวนการมากทีสุด รองลงมาคือ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสารมาใช้ในโครงสร้างพืนฐานซึงมีระดับการนํามาใช้เท่ากับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสารมาใช้วางแผนทรัพยากรองค์การ และมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้
เข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลน้อยทีสุด 
  อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ใน
โครงสร้างพืนฐานมากทีสุด รองลงมาคือ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้
สนับสนุนและพัฒนากระบวนการซึงมีระดับการนํามาใช้เท่ากับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสารมาใช้วางแผนทรัพยากรองค์การ และมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมา
ใช้เข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลน้อยทีสุด 
 
 .. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารกับการจัดการองค์การธุรกิจ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมีความสัมพันธ์กับการจัดการองค์การธุรกิจ แต่
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารไม่ใช่ปัจจัยหลักทีส่งผลต่อการจัดการองค์การธุรกิจ ปัจจัย
หลักทีส่งผลต่อการกําหนดยุทธศาสตร์องค์การ และการกําหนดโครงสร้างองค์การ ได้แก่ 
วัฒนธรรมองค์การ (Linnenluecke and Griffiths, : ) เนืองจากวัฒนธรรมองค์การเป็น
สิงทีสมาชิกในองค์การให้ความสําคัญ และเป็นทียอมรับของสมาชิกทังองค์การ (Jackson, : 
) การกําหนดยุทธศาสตร์องค์การ หรือโครงสร้างองค์การจึงต้องคํานึงถึงวัฒนธรรมองค์การที
แตกต่างกันไปในแต่ละองค์การธุรกิจ 
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  ปัจจัยหลักทีส่งผลต่อระบบการจัดการภายในองค์การ ได้แก่ คุณสมบัติของระบบ
สารสนเทศทีใช้ภายในองค์การ (Peppard and Ward, : ) เนืองจากระบบสารสนเทศใน
องค์การธุรกิจเป็นสิงสําคัญในการดําเนินธุรกิจ และเป็นปัจจัยสําคัญต่อการแข่งขันกับคู่แข่งทาง
ธุรกิจเพือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและเพือความอยู่รอดขององค์การ (Peppard and 
Ward, : ) ดังนันระบบสารสนเทศต้องมีความสามารถในการเชือมโยงข้อมูลหรือ
แบ่งปันข้อมูลภายในองค์การได้อย่างถูกต้องและทันต่อการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วของ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
  ปัจจัยหลักทีส่งผลกระทบต่อทักษะบุคลากร ได้แก่ ความพึงพอใจในการทํางาน (Miller 
et al., : ) เนืองจากบุคลากรให้ความสําคัญกับความคุ้มค่าของสิงทีตนเองได้ลงทุนไป 
เช่น การศึกษาต่อ การฝึกอบรมเพิมพูนทักษะ เวลา และความพยายาม เปรียบเทียบกับสิงทีจะ
ได้รับกลับมาจากการทํางาน เช่น ค่าตอบแทน ตําแหน่งสภาพแวดล้อมในการทํางาน (Patzelt, 
: ) ดังนันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารจึงเป็นเครืองมือทีช่วยให้บุคลากรใน
องค์การเกิดความต้องการในการพัฒนาทักษะเพือใช้สนับสนุนการทํางานของตนเองต่อไป 
 

. ข้อจํากัดงานวิจัย 
 
 เนืองจากกลุ่มประชากรสําหรับงานวิจัยคือ องค์การธุรกิจทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึงมีปริมาณน้อยมากเมือเทียบกับองค์การธุรกิจในประเทศไทย ดังนันรูปแบบ
การดําเนินธุรกิจในองค์การดังกล่าวอาจไม่สามารถสะท้อนถึงองค์การทังหมดของประเทศไทยได้ 
ดังนันผลสรุปและผลการวิเคราะห์ในงานวิจัยนีจึงเป็นผลสรุปตามพืนฐานของกลุ่มตัวอย่างใน
งานวิจัยนีเท่านัน นอกจากนีการเก็บข้อมูลเกียวกับสถานภาพการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสารมาใช้สําหรับงานวิจัยนีเป็นเพียงความรู้สึกของผู้ให้ข้อมูลจึงไม่สามารถประมาณสถานภาพ
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ได้ในภาพรวม 
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. ข้อเสนอแนะ 
 
 .. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  องค์การธุรกิจในประเทศไทยมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ค่อนข้าง
สูง ซึงเป็นผลมาจากองค์การธุรกิจให้ความสําคัญและมีความคาดหวังต่อผลประโยชน์ทีจะได้รับ
จากการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ในองค์การธุรกิจ แต่จากผลการวิจัยพบว่า 
องค์การธุรกิจยังมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้แตกต่างกันตามคุณลักษณะ
ขององค์การธุรกิจ ในหัวข้อนีจะกล่าวถึงข้อเสนอแนะเกียวกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสารมาใช้ในองค์การธุรกิจของแต่ละอุตสาหกรรม 
  อุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ 
มีระดับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ตํากว่าอุตสาหกรรมอืน ดังนันผู้บริหาร
องค์การธุรกิจในอุตสาหกรรมเหล่านีควรศึกษาว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารจะสามารถ
เข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนการทํางานในองค์การในส่วนใดได้บ้าง เพือเพิมประสิทธิภาพในการ
ทํางานให้กับองค์การธุรกิจของตนเอง 
  อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เป็นเพียงอุตสาหกรรมเดียวทีมีระดับการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสารมาใช้ในโครงสร้างพืนฐานตํากว่าอุตสาหกรรมอืน ดังนันผู้บริหาร
องค์การธุรกิจจึงควรตระหนักถึงผลประโยชน์ทีองค์การจะได้รับจากการสือสาร และให้ความสําคัญ
กับโครงสร้างพืนฐานด้านการสือสาร เนืองจากการสือสารเป็นส่วนช่วยให้เกิดความร่วมมือกัน
ภายในองค์การ หรือการแลกเปลียนข้อมูลในการทําธุรกิจระหว่างองค์การ และช่วยสนับสนุนการ
ดําเนินงานของทังองค์การ 
  อุตสาหกรรมทรัพยากร และอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์มีระดับการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสารมาใช้สนับสนุนและพัฒนากระบวนการตํากว่าอุตสาหกรรมอืน ดังนัน
ผู้บริหารองค์การธุรกิจในอุตสาหกรรมเหล่านีจึงปรับกระบวนการทางธุรกิจให้มีความเชือมโยงกัน 
และนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาสนับสนุนและพัฒนาในทุกกระบวนการทางธุรกิจ 
เพือลดความผิดพลาดทีจะเกิดขึนจากการทํางานระหว่างหน่วยงาน ทําให้ทุกหน่วยงานภายใน
องค์การสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมการเงิน อุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรม
สินค้าอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ มีระดับ
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้วางแผนทรัพยากรองค์การตํากว่าอุตสาหกรรม
อืน ดังนันผู้บริหารองค์การธุรกิจในอุตสาหกรรมเหล่านีจึงควรให้ความสําคัญกับทุกกิจกรรมใน
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ตังแต่กิจกรรมการจัดหาแหล่งวัตถุดิบ การแปรรูป การส่งมอบ
สินค้าหรือการบริการให้กับลูกค้า โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเข้ามาช่วยในการ
ปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมให้เกิดความสอดคล้องกัน 



38 
 

 

  อุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค 
และอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ มีระดับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้เข้าถึง
และวิเคราะห์ตํากว่าอุตสาหกรรมอืน ดังนันผู้บริหารองค์การธุรกิจในอุตสาหกรรมเหล่านีจึงควร
นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจโดยสามารถรองรับ
เงือนไขต่าง ๆ ในการดําเนินธุรกิจได้อย่างหลากหลาย จัดเก็บข้อมูลในลักษณะแฟ้มข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เพือให้สะดวกต่อการเข้าถึง และมีการใช้เครืองมือทางสถิติสําหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลของธุรกิจเพือวางแผนการดําเนินงานขององค์การ ซึงข้อมูลเหล่านีจะมีผลต่อการสนับสนุน
การตัดสินใจในการจัดการ ในขณะเดียวกันข้อมูลภายในองค์การธุรกิจต้องมีความถูกต้องและมี
ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพือป้องกันการเข้าถึงของผู้ทีไม่ได้รับอนุญาต 
  อุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ 
มีระดับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้สนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการตํา
กว่าอุตสาหกรรมอืน ดังนันผู้บริหารองค์การธุรกิจในอุตสาหกรรมเหล่านีจึงควรให้ความสําคัญกับ
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ในการเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูล เนืองจาก
องค์การธุรกิจต้องใช้ข้อมูลในการสนับสนุนการตัดสินใจ โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสารช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลเพือสร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการเพือ
ประเมินสถานการณ์การดําเนินธุรกิจและติดตามผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ทีได้กําหนดไว้ 
  จากทีกล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้
ในองค์การธุรกิจของประเทศไทยยังสามารถขยายระดับการนํามาใช้ได้อีก เนืองจากในปัจจุบันยังมี
องค์การธุรกิจจํานวนไม่มากทีนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ในทุกกระบวนการทาง
ธุรกิจ ดังนันผู้บริหารจึงควรให้ความสําคัญ และตระหนักถึงความจําเป็นทีองค์การธุรกิจควรมีการ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ นอกจากนีผู้บริหารควรติดตามความก้าวหน้าและ
พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ศึกษาบทบาทและหน้าทีของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสารทีจะกระทบต่อการดําเนินงานในองค์การ เพือปรับเปลียนรูปแบบการ
จัดการองค์การให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ในขณะเดียวกันการเลือกนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ต้องให้มีความสอดคล้องกับการจัดการองค์การธุรกิจ 
แต่ยังมีผู้บริหารองค์การธุรกิจอีกหลายองค์การทีมองข้ามความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือสาร ทังทีความเป็นจริงแล้วองค์การธุรกิจในปัจจุบันจะไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้
เลยหากปราศจากการสนับสนุนจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ในขณะทีภาครัฐต้องมี
การส่งเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ในสถานประกอบการด้วยการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร เพือให้ผู้ประกอบการ
ตระหนักถึงประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 
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 .. ข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต 
 สําหรับงานวิจัยในลักษณะเดียวกันกับงานวิจัยนีในอนาคต ควรทําการวิจัยโดยขยายขนาด
ประชากรให้ครอบคลุมองค์การธุรกิจในขนาดกลางและขนาดย่อม เพือศึกษาว่าขนาดขององค์การ
ธุรกิจมีความสัมพันธ์กับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้หรือไม่ ทําให้ผลการวิจัย
สามารถสรุปได้ในวงกว้างขึน และอาจมีการเปรียบเทียบผลการจัดการองค์การจากการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ในองค์การธุรกิจแต่ละขนาด นอกจากนีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเกียวกับสถานภาพการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ควรมีเงือนไขที
อํานวยความสะดวกให้ผู้ตอบแบบสอบถามในการเลือกตอบระดับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือสารมาใช้ เพือจะได้ข้อมูลทีชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
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ภาคผนวก ก 
 

แบบสอบถาม 
 
 แบบสอบถามนีมีวัตถุประสงค์ เพือศึกษาระดับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสารมาใช้ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้กับ
การจัดการองค์การธุรกิจ ข้อมูลทีได้จากแบบสอบถามนีจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะนําข้อมูลที
ได้สรุปในภาพรวมเพืองานทางวิชาการเท่านัน ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทีกรุณา
สละเวลาอันมีค่าเพือให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในครังนี 
 

ตอนที  ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
. เพศ 
  ชาย  หญิง 
. อายุ 
  ตํากว่า  ปี   -  ปี 
   -  ปี   ปี ขึนไป 
. ระดับการศึกษาสูงสุด 
  ปริญญาตรี  ปริญญาโท 
  ปริญญาเอก   
 

ตอนที  ลักษณะของธุรกิจ 
. ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 
  น้อยกว่า  ล้านบาท   -  ล้านบาท 
   - , ล้านบาท  มากกว่า , ล้านบาท 
. จํานวนพนักงานทังหมด 
  น้อยกว่า  คน   -  คน 
   - , คน  มากกว่า , คน 
. ประเภทอุตสาหกรรม 
  เกษตรและอาหาร  ทรัพยากร 
  เทคโนโลยี  การเงิน 
  บริการ  สินค้าอุตสาหกรรม 
  สินค้าอุปโภคบริโภค  อสังหาริมทรัพย์ 
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ตอนที  ลักษณะการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ในองค์การธุรกิจ 
 

 องค์การของท่านมีลักษณะการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ในระดับใด 
โปรดระบุระดับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ในองค์การของท่านในช่องระดับ
การนํามาใช้งานมีรายละเอียด ดังนี 
 

ระดับ 

การนํามาใช้ 
ความหมาย 

 องค์การธุรกิจนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้งานมากทีสุด หรือ
นํามาใช้งานทุกกระบวนการทางธุรกิจหรือแทบจะทุกกระบวนการทางธุรกิจ 

  องค์การธุรกิจนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้งานมาก หรือนํามาใช้
งานประมาณ  เปอร์เซ็นต์ของกระบวนการทางธุรกิจ 

  องค์การธุรกิจนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้งานพอสมควร หรือ
นํามาใช้งานประมาณ  เปอร์เซ็นต์ของกระบวนการทางธุรกิจ 

  องค์การธุรกิจมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้งานเล็กน้อย 
หรือนํามาใช้งานประมาณ  เปอร์เซ็นต์ของกระบวนการทางธุรกิจ 

  องค์การธุรกิจไม่ค่อยมีหรือแทบจะไม่มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสารมาใช้งาน 

 

ลักษณะการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสือสารมาใช้งาน 

ระดับการนํามาใช้งาน 

     

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารนํามาใช้ใน
โครงสร้างพืนฐาน (Infrastructure) 

       

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารนํามาใช้สนับสนุน
และพัฒนากระบวนการ 
(Process Support and Improvement) 

       

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารนํามาใช้วางแผน
ทรัพยากรองค์การ (Enterprise Resource Planning) 

       

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารนํามาใช้เข้าถึงและ
วิเคราะห์ข้อมูล (Data Access and Analysis) 

       

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารนํามาใช้สนับสนุน
การตัดสินใจในการจัดการ 
(Management Decision Support) 
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ตอนที  การจัดการองค์การ 
 

 โปรดพิจารณาความคิดเห็นทีมีต่อการจัดการองค์การธุรกิจจากการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสารมาใช้ในองค์การ ช่องระดับความคิดเห็นมีรายละเอียด ดังนี 
  ระดับ   หมายถึง  ท่านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิง 
  ระดับ   หมายถึง  ท่านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย 
  ระดับ   หมายถึง  ท่านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
  ระดับ   หมายถึง  ท่านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับไม่เห็นด้วย 
  ระดับ   หมายถึง  ท่านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับไม่เห็นด้วยอย่างยิง  
 

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

     

ยุทธศาสตร์องค์การ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารถูกนํามาใช้
เป็นเครืองมือในการกําหนดยุทธศาสตร์ต้นทุนตํา 
(Lower Cost) 

      

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารถูกนํามาใช้
เป็นเครืองมือในการกําหนดยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความแตกต่าง (Differentiation) 

      

โครงสร้างองค์การ 

 
 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารถูกนํามาใช้
เป็นเครืองมือในการกําหนดรายละเอียดงานใน
โครงสร้างองค์การ (Detailed Job Description) 

      

 
 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารถูกนํามาใช้
เป็นเครืองมือในการกําหนดความสอดคล้อง
ระหว่างโครงสร้างองค์การกับกฎระเบียบของ
องค์การ (Conformance to Company Rules) 

      

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารถูกนํามาใช้
เป็นเครืองมือในการลดงานทีทับซ้อนกัน (Less 
Job Overlap) 

      

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารถูกนํามาใช้
เป็นเครืองมือในการจัดงบประมาณดําเนินงาน
แบบรวมศูนย์ (Centralization of Operational 
Budgeting) 
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ประเด็น (ต่อ) 
ระดับความคิดเห็น 

     

ระบบการจัดการ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารทีนํามาใช้
ส่งผลกระทบต่อระบบวางแผนกลยุทธ์ (Strategic 
Planning Systems) 

      

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารทีนํามาใช้
ส่งผลกระทบต่อระบบควบคุมทางการเงิน 
(Financial Control Systems) 

      

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารทีนํามาใช้
ส่งผลกระทบต่อระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
(Human Resource Management Systems) 

      

ทักษะบุคลากร 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารส่งผลให้
บุคลากรมีทักษะการสือสาร (Communication 
Skills) 

         

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารส่งผลให้
บุคลากรมีทักษะการทํางานเป็นทีม (Teamwork 
Skills) 

      

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารส่งผลให้
บุคลากรมีทักษะการวิเคราะห์ (Analytical Skills) 

      

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารส่งผลให้
บุคลากรมีความเป็นผู้นํา (Leadership) 

      

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารส่งผลให้
บุคลากรมีการคิดเปลียนแปลงสิงใหม่ ๆ 
(Innovative Thinking) 

      

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารส่งผลให้
บุคลากรมีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง 
(Specialized Knowledge) 

      

 
 
 
 



 

 

ภาคผนวก ข 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลทัวไปของตัวอย่าง 
 
ความถี 

 เพศ อายุ การศึกษา  ทุน  พนักงาน อุตสาหกรรม 

N Valid 
Missing 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 ยุทธศาสตร์ต้นทุนตํา  ยุทธศาสตร์การสร้างความแตกต่าง 

N Valid 
Missing 

 
 

 
 

 

 รายละเอียดงาน สอดคล้องกฎ ลดงานทับซ้อน จัดงบประมาณ 

N Valid 
Missing 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 วางแผนกลยุทธ์  ควบคุมการเงิน  บริหารบุคคล 

N Valid 
Missing 

 
 

 
 

 
 

 

 สือสาร ทีมงาน วิเคราะห์  ผู้นํา  คิดใหม่  พิเศษ 

N Valid 
Missing 
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ตารางความถี 
เพศ 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ชาย 
หญิง 
Total 

 
 
 

. 
. 
. 

. 
. 
. 

. 
. 

 
อายุ 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ตํากว่า  ปี 
- ปี 
- ปี 
 ปีขึนไป 
Total 

 
 
 
 
 

. 
. 
. 
. 
. 

. 
. 
. 
. 
. 

. 
. 
. 
. 

 
ระดับการศึกษาสูงสุด 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 
Total 

 
 
 
 

. 
. 
. 
. 

. 
. 
. 
. 

. 
. 
. 

 
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid - ล้านบาท 
-, ล้านบาท 
มากกว่า , ล้านบาท 
Total 

 
 
 
 

. 
. 
. 
. 

. 
. 
. 
. 

. 
. 
. 
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จํานวนพนักงานทังหมด 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid - คน 
-, คน 
มากกว่า , คน 
Total 

 
 
 
 

. 
. 
. 
. 

. 
. 
. 
. 

. 
. 
. 

 
ประเภทอุตสาหกรรม 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid เกษตรและอาหาร 
ทรัพยากร 
เทคโนโลยี 
การเงิน 
บริการ 
สินค้าอุตสาหกรรม 
สินค้าอุปโภคบริโภค 
อสังหาริมทรัพย์ 
Total 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 

. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 

. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 

 
ยุทธศาสตร์ต้นทุนตํา 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ไม่เห็นด้วย 
ปานกลาง 
เห็นด้วย 
เห็นด้วยอย่างยิง 
Total 

 
 
 
 
 

. 
. 
. 
. 
. 

. 
. 
. 
. 
. 

. 
. 
. 
. 
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ยุทธศาสตร์การสร้างความแตกต่าง 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ไม่เห็นด้วย 
ปานกลาง 
เห็นด้วย 
เห็นด้วยอย่างยิง 
Total 

 
 
 
 
 

. 
. 
. 
. 
. 

. 
. 
. 
. 
. 

. 
. 
. 
. 

 
รายละเอียดงาน 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ไม่เห็นด้วย 
ปานกลาง 
เห็นด้วย 
เห็นด้วยอย่างยิง 
Total 

 
 
 
 
 

. 
. 
. 
. 
. 

. 
. 
. 
. 
. 

. 
. 
. 
. 

 
สอดคล้องกฎระเบียบองค์การ 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ไม่เห็นด้วย 
ปานกลาง 
เห็นด้วย 
เห็นด้วยอย่างยิง 
Total 

 
 
 
 
 

. 
. 
. 
. 
. 

. 
. 
. 
. 
. 

. 
. 
. 
. 
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ลดงานทีทับซ้อนกัน 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ไม่เห็นด้วย 
ปานกลาง 
เห็นด้วย 
เห็นด้วยอย่างยิง 
Total 

 
 
 
 
 

. 
. 
. 
. 
. 

. 
. 
. 
. 
. 

. 
. 
. 
. 

 
จัดงบประมาณดําเนินงาน 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ไม่เห็นด้วย 
ปานกลาง 
เห็นด้วย 
เห็นด้วยอย่างยิง 
Total 

 
 
 
 
 

. 
. 
. 
. 
. 

. 
. 
. 
. 
. 

. 
. 
. 
. 

 
ระบบวางแผนกลยุทธ์ 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ไม่เห็นด้วย 
ปานกลาง 
เห็นด้วย 
เห็นด้วยอย่างยิง 
Total 

 
 
 
 
 

. 
. 
. 
. 
. 

. 
. 
. 
. 
. 

. 
. 
. 
. 
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ระบบควบคุมทางการเงิน 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ปานกลาง 
เห็นด้วย 
เห็นด้วยอย่างยิง 
Total 

 
 
 
 

. 
. 
. 
. 

. 
. 
. 
. 

. 
. 
. 

 
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ไม่เห็นด้วย 
ปานกลาง 
เห็นด้วย 
เห็นด้วยอย่างยิง 
Total 

 
 
 
 
 

. 
. 
. 
. 
. 

. 
. 
. 
. 
. 

. 
. 
. 
. 

 
ทักษะการสือสาร 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ไม่เห็นด้วย 
ปานกลาง 
เห็นด้วย 
เห็นด้วยอย่างยิง 
Total 

 
 
 
 
 

. 
. 
. 
. 
. 

. 
. 
. 
. 
. 

. 
. 
. 
. 
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ทักษะการทํางานเป็นทีม 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ไม่เห็นด้วย 
ปานกลาง 
เห็นด้วย 
เห็นด้วยอย่างยิง 
Total 

 
 
 
 
 

. 
. 
. 
. 
. 

. 
. 
. 
. 
. 

. 
. 
. 
. 

 
ทักษะการวิเคราะห์ 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ไม่เห็นด้วย 
ปานกลาง 
เห็นด้วย 
เห็นด้วยอย่างยิง 
Total 

 
 
 
 
 

. 
. 
. 
. 
. 

. 
. 
. 
. 
. 

. 
. 
. 
. 

 
ความเป็นผู้นํา 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ไม่เห็นด้วย 
ปานกลาง 
เห็นด้วย 
เห็นด้วยอย่างยิง 
Total 

 
 
 
 
 

. 
. 
. 
. 
. 

. 
. 
. 
. 
. 

. 
. 
. 
. 
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คิดเปลียนแปลงสิงใหม่ 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ไม่เห็นด้วย 
ปานกลาง 
เห็นด้วย 
เห็นด้วยอย่างยิง 
Total 

 
 
 
 
 

. 
. 
. 
. 
. 

. 
. 
. 
. 
. 

. 
. 
. 
. 

 
ความสามารถเฉพาะทาง 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ไม่เห็นด้วย 
ปานกลาง 
เห็นด้วย 
เห็นด้วยอย่างยิง 
Total 

 
 
 
 
 

. 
. 
. 
. 
. 

. 
. 
. 
. 
. 

. 
. 
. 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ภาคผนวก ค 
 

การเปรียบเทียบพหุคูณจากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 

(I) อุตสาหกรรม (J) อุตสาหกรรม 

Mean 

Difference 

(I - J) 

Std. 

Error 
Sig. 

% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

เกษตรและอาหาร ทรัพยากร  -. . . -. - 

เทคโนโลยี  -. . . -. . 

การเงิน  -. . . -. -. 

บริการ .  . . -. . 

สินค้าอุตสาหกรรม  .  . . -. . 

สินค้าอุปโภคบริโภค -. . . -. . 

อสังหาริมทรัพย์  .* . . . . 

ทรัพยากร  เกษตรและอาหาร  .  . . -. . 

เทคโนโลยี  -. . . -. . 

การเงิน  -. . . -. . 

บริการ .  . . -. . 

สินค้าอุตสาหกรรม  .  . . -. . 

สินค้าอุปโภคบริโภค -. . . -. . 

อสังหาริมทรัพย์  .* . . . . 

เทคโนโลยี  เกษตรและอาหาร  .  . . -. . 

ทรัพยากร  .  . . -. . 

การเงิน  .  . . -. . 

บริการ .  . . -. . 

สินค้าอุตสาหกรรม  .* . . . . 

สินค้าอุปโภคบริโภค .  . . -. . 

อสังหาริมทรัพย์  .* . . . . 
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 

(I) อุตสาหกรรม (J) อุตสาหกรรม 

Mean 

Difference 

(I - J) 

Std. 

Error 
Sig. 

% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

การเงิน  เกษตรและอาหาร  .  . . -. . 

ทรัพยากร  .  . . -. . 

เทคโนโลยี  -. . . -. . 

บริการ .  . . -. . 

สินค้าอุตสาหกรรม  .  . . -. . 

สินค้าอุปโภคบริโภค -. . . -. . 

อสังหาริมทรัพย์  .* . . . . 

บริการ  เกษตรและอาหาร  -. . . -. . 

ทรัพยากร  -. . . -. . 

เทคโนโลยี  -. . . -. . 

การเงิน  -. . . -. . 

สินค้าอุตสาหกรรม  .  . . -. . 

สินค้าอุปโภคบริโภค -. . . -. . 

อสังหาริมทรัพย์  .* . . . . 

สินค้า 
อุตสาหกรรม 

เกษตรและอาหาร  -. . . -. . 

ทรัพยากร  -. . . -. . 

เทคโนโลยี  -.* . . . -. 

การเงิน  -. . . -. . 

บริการ  -. . . -. . 

สินค้าอุปโภคบริโภค -. . . -. . 

อสังหาริมทรัพย์  .* . . . . 
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 

(I) อุตสาหกรรม (J) อุตสาหกรรม 

Mean 

Difference 

(I - J) 

Std. 

Error 
Sig. 

% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

สินค้า 
อุปโภคบริโภค 

เกษตรและอาหาร  .  . . -. . 

ทรัพยากร  .  . . -. . 

เทคโนโลยี  -. . . -. . 

การเงิน  .  . . -. . 

บริการ .  . . -. . 

สินค้าอุตสาหกรรม  .  . . -. . 

อสังหาริมทรัพย์  .* . . . . 

อสังหาริมทรัพย์ เกษตรและอาหาร  -.* . . -. -. 

ทรัพยากร  -.* . . . -. 

เทคโนโลยี  -.* . . -. -. 

การเงิน  -.* . . -. -. 

บริการ  -.* . . -. -. 

สินค้าอุตสาหกรรม -.* . . -. -. 

สินค้าอุปโภคบริโภค -.* . . -. -. 
 

*. The mean difference is significant at the . level. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ภาคผนวก ง 
 

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น 
 
สมมติฐานการวิจัยข้อที  
 

MODEL SUMMARY 

Model R R Square Adjusted R Square  Std. Error of the Estimate 

  .a  .  . . 
 

หมายเหตุ: a. Predictors: (Constant), เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 

 

ANOVAb 

Model   Sum of Squares df Mean Square  F  Sig. 

 Regression  .    .  . .a 

Residual  .   .     

Total  .        
 

หมายเหตุ: a. Predictors: (Constant), เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 
b. Dependent Variable: ยุทธศาสตร์องค์การ 

 

COEFFICIENTa 

Model  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t  Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

 (Constant) . .    . . 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสือสาร 

. .  .  . . 

 

หมายเหตุ: a. Dependent Variable: ยุทธศาสตร์องค์การ 
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สมมติฐานการวิจัยข้อที  
 

MODEL SUMMARY 

Model R R Square Adjusted R Square  Std. Error of the Estimate 

  .a  .  . . 
 

หมายเหตุ: a. Predictors: (Constant), เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 

 

ANOVA b 

Model   Sum of Squares df Mean Square  F  Sig. 

 Regression  .    .  . .a 

Residual  .   .     

Total  .        
 

หมายเหตุ: a. Predictors: (Constant), เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 
b. Dependent Variable: โครงสร้างองค์การ 

 

COEFFICIENT a 

Model  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t  Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

 (Constant) . .    . . 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสือสาร 

. .  .  . . 

 

หมายเหตุ: a. Dependent Variable: โครงสร้างองค์การ 
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สมมติฐานการวิจัยข้อที  
 

MODEL SUMMARY 

Model R R Square Adjusted R Square  Std. Error of the Estimate 

  .a  .  . . 
 

หมายเหตุ: a. Predictors: (Constant), เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 

 

ANOVA b 

Model   Sum of Squares df Mean Square  F  Sig. 

 Regression  .    .  . .a 

Residual  .   .     

Total  .        
 

หมายเหตุ: a. Predictors: (Constant), เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 
b. Dependent Variable: ระบบการจัดการ 

 

COEFFICIENT a 

Model  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t  Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

 (Constant) . .    . . 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสือสาร 

. .  .  . . 

 

หมายเหตุ: a. Dependent Variable: ระบบการจัดการ 
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สมมติฐานการวิจัยข้อที  
 

MODEL SUMMARY 

Model R R Square Adjusted R Square  Std. Error of the Estimate 

  .a  .  . . 
 

หมายเหตุ: a. Predictors: (Constant), เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 

 

ANOVA b 

Model   Sum of Squares df Mean Square  F  Sig. 

 Regression  .    .  . .a 

Residual  .   .     

Total  .        
 

หมายเหตุ: a. Predictors: (Constant), เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 
b. Dependent Variable: ทักษะบุคลากร 

 

COEFFICIENT a 

Model  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t  Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

 (Constant) . .    . . 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสือสาร 

. .  .  . . 

 

หมายเหตุ: a. Dependent Variable: ทักษะบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ภาคผนวก จ 
 

การวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้น 
 

MODEL SUMMARY 

Model R R Square Adjusted R Square  Std. Error of the Estimate 

  .a  .  . . 
 

หมายเหตุ: a. Predictors: (Constant), ยุทธศาสตร์องค์การ, โครงสร้างองค์การ, ระบบการจัดการ, ทักษะ
บุคลากร 

 

ANOVAb 

Model   Sum of Squares df Mean Square  F  Sig. 

 Regression  .    .  . .a 

Residual  .   .     

Total  .        
 

หมายเหตุ: a. Predictors: (Constant), ยุทธศาสตร์องค์การ, โครงสร้างองค์การ, ระบบการจัดการ, ทักษะ
บุคลากร 
b. Dependent Variable: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 

 

COEFFICIENTa 

Model  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t  Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

 (Constant) . .    . . 
ยุทธศาสตร์องค์การ  . .  .  . . 

 โครงสร้างองค์การ  . .  .  . . 
 ระบบการจัดการ  -. .  -. -. . 
 ทักษะบุคลากร . .  .  . . 

 

หมายเหตุ: a. Dependent Variable: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 
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COEFFICIENT a 

Model  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t  Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

 (Constant) . .    . . 
ยุทธศาสตร์องค์การ  . .  .  . . 

 (Constant) . .    . . 

ยุทธศาสตร์องค์การ  . .  .  . . 

ทักษะบุคลากร . .  .  . . 

 (Constant) . .    . . 

ยุทธศาสตร์องค์การ  . .  .  . . 

ทักษะบุคลากร . .  .  . . 

ระบบการจัดการ  -. .  -. -. . 
 

หมายเหตุ: a. Dependent Variable: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 

 

EXCLUDED VARIABLES d 

Model 

 

Beta In  t  Sig. 
Partial 

Correlation 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance 

 โครงสร้างองค์การ  .a . .  .  . 

ระบบการจัดการ  -.a -. . -.  . 

ทักษะบุคลากร  .a . .  .  . 

 โครงสร้างองค์การ  .b . .  .  . 

ระบบการจัดการ  -.b -. . -.  . 

 โครงสร้างองค์การ  .c . .  .  . 
 

หมายเหตุ: a. Predictors in the Model: (Constant), ยุทธศาสตร์องค์การ 
b. Predictors in the Model: (Constant), ยุทธศาสตร์องค์การ, ทักษะบุคลากร 
c. Predictors in the Model: (Constant), ยุทธศาสตร์องค์การ, ทักษะบุคลากร, ระบบการ
จัดการ 
d. Dependent Variable: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 

 



 

 

ประวัติผู้เขียน 
 
ชือ นามสกุล     นายวัชรงค์ แป้นปลืม 
 
ประวัติการศึกษา    วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
        ปีทีสําเร็จการศึกษา พ.ศ.  


	ประเภทอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารและการจัดการองค์การธุรกิจ
	บทคัดย่อ
	ABSTRACT
	สารบัญ
	บทที 1 บทนำ
	บทที 2 การทบทวนวรรณกรรม
	บทที 3 ระเบียบวิธีวิจัย
	บทที 4 ผลการศึกษา
	บทที 5 สรุปผลการวิจัย
	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้เขียน

