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บทคัดยอ
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วจากความกาวหนาดานเทคโนโลยี สงผลใหหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนตองปรับตัวเพื่อใหทันการเปลี่ยนแปลงโดยมีการนําเทคโนโลยีมาพัฒนางาน
และบริก ารให มี ประสิ ทธิ ภาพ ในส วนของภาครั ฐ นั้ นไดมี ก ารผลั กดั นใหห นว ยงานภาครัฐ พัฒ นา
ระบบงานเขาสู “e-Government” ดวยการนําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิรูประบบราชการ ไมวาจะ
เปนการบริหาร การบริการ และกระบวนงานของรัฐ โดย e-Government ผานทางผูนําทางดานไอที
และผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานรัฐบาล (Government Chief Information
Officers-GCIOs) จึงเกิดประเด็นคําถามที่นํามาสูการวิจัยในครั้งนี้วา “ปจจัยใดมีความสัมพันธกับ
ความสามารถในการทํางานของผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในหนวยงานรัฐบาล และ ความสามารถ
ของผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในหนวยงานรัฐบาลมีความสัมพันธกับประสิทธิผลในการทํางานใน
หนวยงานรัฐบาลหรือไม” ดวยการรวบรวมขอมูลจากเจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับหัวหนาและรองหัวหนางาน สังกัดสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา จาก 20
กระทรวง รวมจํานวน 161 จํานวน 240 คน พบวา ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการทํางานของ
ผูบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาจากความสามารถของผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ปจจัยความสามารถของผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพันธเชิงบวกกับปจจัยความรูทาง
ธุรกิจเชิงกลยุทธ ความรูทางไอทีเชิงกลยุทธ การอานสถานการณ ทักษะดานการสื่อสารกับผูอื่น ความ
ผูกพันกับผูบริหารระดับสูง ความชัดเจนในบทบาทหนาที่ของงาน และสภาพแวดลอมการทํางานใน
องคการอยางมีนัยสําคัญ
คําสําคัญ: ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานรัฐบาล ความสามารถ ประสิทธิผล
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ABSTRACT
Rapid socioeconomic change brought about by the advance of
technology necessitates the adaption of the public and private sectors to keep up
with the times through adopting the technical-know for use in the development of
work performance and the enhancement of the service delivery efficiency. The
government has made all possible efforts to put in motion all the governmental
agencies to develop the work system leading to e-Government by making use of
technology for the bureaucratic reform be it public service delivery or governmental
work performance process through e-Government managed by IT leaders and
government chief information officers. Based on the facts, the researcher is in the
position to pose some questions conducive to the conducting of the research; “What
factors have a bearing on the work performance capability of the government chief
information officers in government agencies? Is the GCIOs’capability associated with
the work performance effectiveness in governmental agencies? “The researcher
collected the needed data from public employees holding the positions of directors
and deputy directors of the work units’ all of them worked in the area of information
technology attached to departments or the equivalent of 20 ministries totaling 20
government officers. The data analysis revealed that factors conducive to the GCIOs’
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effectiveness were derived from the GCIOs’ capability and the GCIOs’ capability was
found to be positively correlated with the following factors: strategic business
knowledge strategic IT knowledge, the ability to size up the situation, communication
skills, commitment the top executives of the organization, the clearly - defined roles
and responsibilities, and good working conditions.
Keywords: Government Chief Information Officers, capability, effectiveness

