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รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของภาวะผู้นำ�ของผู้บริหาร
สารสนเทศที่มีต่อประสิทธิผลของระบบสารสนเทศ
The Linear Structural Equation Model of Leadership of Chief
Information Officer (CIO) Affecting Information SystemEffectiveness
นางทิพวัลย์ แสนคำ� 1
สุนันทา วีรกุลเทวัญิ 2
กิ่งแก้ว ปะติตังโข 3

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาองค์ประกอบ
ภาวะผูน้ �ำ ของผูบ้ ริหารสารสนเทศ 2) ศึกษาประสิทธิผลของ
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม่ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 3) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบ
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของภาวะผู้นำ�ของผู้บริหาร
สารสนเทศที่มีต่อประสิทธิผลของระบบสารสนเทศ และ
4) ศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม
ขององค์ประกอบภาวะผูน้ �ำ ทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลของระบบ
สารสนเทศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ 6 แห่ง จำ�นวน 507 คน ซึง่ ได้มาโดยการสุม่ แบบหลาย
ขัน้ ตอน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามทีส่ ร้าง
ขึน้ จากแนวคิด ทฤษฎีภาวะผูน้ �ำ และทฤษฎีการวัดประสิทธิผล
ของระบบสารสนเทศ โดยมีคา่ ความเทีย่ งของแบบสอบถาม
เป็น 0.97 วิเคราะห์คา่ สถิตพิ นื้ ฐานของตัวแปรทีศ่ กึ ษาโดยใช้
สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และใช้โปรแกรม LISREL วิเคราะห์รูปแบบความ
สัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นขององค์ประกอบภาวะผู้นำ�ของผู้

บริหารสารสนเทศที่มีต่อประสิทธิผลของระบบสารสนเทศ
ผลการวิจัย พบว่า
1. องค์ประกอบภาวะผู้นำ�ของผู้บริหารสารสนเทศที่
มีผลต่อประสิทธิผลของระบบสารสนเทศ มี 3 องค์ประกอบ
ได้แก่ องค์ประกอบด้านคุณลักษณะภาวะผู้นำ�ของผู้บริหาร
สารสนเทศ องค์ ป ระกอบด้ า นพฤติ ก รรมของผู้ บ ริ ห าร
สารสนเทศ และองค์ประกอบด้านการบริหารงานภายใต้
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
2. ประสิทธิผลของระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลุม่ เป้าหมายทัง้ 6 แห่ง
อยูใ่ นระดับสูง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมรี ะดับ
ของประสิทธิผลของระบบสารสนเทศอยู่ในระดับสูงสุด
3. รูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ หลังจากทีม่ กี ารปรับ มีคา่ ดัชนี
ความสอดคล้องดังนี้ ค่า χ2 = 119.83 ค่า df = 32 ค่า P =
0.000 ค่า RMSEA = .074 ค่า GFI = 0.96 ค่า NFI = 0.99
และค่า CN = 218.64

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำ�เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
1
2

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558

33
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4. องค์ประกอบด้านประสิทธิผลของระบบสารสนเทศ
ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลทางตรงเชิ ง บวกจากองค์ ป ระกอบด้ า น
สถานการณ์เพียงองค์ประกอบเดียว และได้รับอิทธิพลทาง
อ้อมจากองค์ประกอบด้านคุณลักษณะภาวะผูน้ �ำ ของผูบ้ ริหาร
สารสนเทศและองค์ประกอบด้านพฤติกรรมของผู้บริหาร
สารสนเทศผ่านองค์ประกอบด้านสถานการณ์ และนอกจาก
นั้น องค์ประกอบด้านสถานการณ์ยังมีอิทธิพลทางตรงเชิง
บวกต่อองค์ประกอบคุณลักษณะภาวะผู้นำ�ของผู้บริหาร

สารสนเทศและองค์ประกอบด้านพฤติกรรมของผู้บริหาร
สารสนเทศ โดยที่องค์ประกอบคุณลักษณะภาวะผู้นำ�ของผู้
บริหารสารสนเทศมีอทิ ธิพลทางตรงเชิงบวกต่อองค์ประกอบ
พฤติกรรมของผู้บริหาร และองค์ประกอบที่มีอิทธิพลรวม
ต่อประสิทธิผลของระบบสารสนเทศ เรียงลำ�ดับค่าอิทธิพล
จากมากไปน้อย ได้แก่ องค์ประกอบด้านสถานการณ์ องค์
ประกอบด้านพฤติกรรมของผู้บริหารสารสนเทศ และองค์
ประกอบด้านคุณลักษณะภาวะผูน้ �ำ ของผูบ้ ริหารสารสนเทศ

คำ�สำ�คัญ : ประสิทธิผลของระบบสารสนเทศ ผู้บริหารสารสนเทศ ภาวะผู้นำ�

ABSTRACT
The purposes of this dissertation were: 1) to
study the elements of leadership of chief information
officers (CIOs); 2) to study the effectiveness of the
Rajabhat universities’ information systems in the
northeastern part of Thailand; 3) to examine the
relationship of the linear structural equation model
of leadership of CIOs affecting information system
effectiveness; and 4) to study the direct effect,
indirect effect, and total effect of the elements
of leadership of CIOs affecting information system
effectiveness. This research was a quantitative study
collecting the data from 507persons who were the
information system users of 6 Rajabhat universities in
the Northeastern part of Thailand with a multi-stage
sampling technique. The research tool was
questionnaire with liability of 0.97designed from
the concepts of leadership theory and measuring
information system effectiveness theory. The data
were initially analyzed by employing descriptive
statistics such as percentage, mean, and standard
deviation, and finally using LISREL program for
analyzing the linear structural equation model of
leadership of CIOs affecting information system
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effectiveness.
The research results revealed that:
1. There were 3 elements of leadership of
CIOs affecting the information system effectiveness:
the leadership characteristics of CIOs, the behavior
of CIOs, situation.
2. The level of information system effectiveness
of the 6 target Rajabhat universities in the northeastern
of Thailand was high. Ubonratchatani Rajabhat
university’s information system effectiveness was
the highest.
3. The latest model after modifying had
fitting indices as following: χ2 = 119.83, df = 32,
P = 0.000, RMSEA = .074, GFI = 0.96, NFI = 0.99,and
CN = 218.64.
4. The information system effectiveness
element was affected positively by a direct
effect of situation aspect only, and affected by an
indirect effect of the leadership characteristics
of CIOs aspect and the behavior of CIOs aspect
through the situation aspect. Also, the situation
element had a positive direct effect to the leadership
characteristics of CIOs aspect and the behavior of
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CIOs aspect, that is; the leadership characteristics effect on information system effectiveness ranking
of CIOs aspect had a positive direct effect on the from maximum to minimum were situation, behavior
behavior of CIOs. The elements which had a total of CIOs, and leadership characteristics of CIOs.
Keywords : Chief Information Officer, Information System Effectiveness, Leader

บทนํา
ปัจจุบันระบบสารสนเทศ (Information System)
นับเป็นปัจจัยสำ�คัญในการบริหารงานและการจัดการสถาบัน
อุดมศึกษาเป็นอย่างยิง่ โดยเฉพาะในยุคทีห่ น่วยงานภาครัฐมี
การปรับเปลีย่ นระบบการบริหารงานแบบเดิม ๆ มาสูก่ ารใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐาน (e-Government) ยิ่งส่งผล
ต่อการปรับตัวของสถาบันการศึกษามากขึ้น มหาวิทยาลัย
ซึ่งเป็นสถาบันจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงต้องพัฒนา
ระบบและกลไกเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology
Based) มาใช้งานอย่างทั่วถึง เพื่อให้สามารถพัฒนาการ
บริหารงานให้ฉับไวสอดรับกับการบริหารงานภาครัฐ และ
นำ�องค์กรให้สามารถแข่งขันทางปัญญากับยุคของสังคมที่
ใช้ความรู้เป็นฐาน (Knowledge-Based Society) ได้ ดัง
นั้น การบริหารและการตัดสินใจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
จึงเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยต้องให้ความสำ�คัญ และส่งเสริม
ให้มีการสร้างเครื่องมือเพื่อบริหารงานภายใน ให้บริการแก่
หน่วยงานภาครัฐและประชาชน และอำ�นวยความสะดวกส่ง
ผลต่อการสร้างคนและองค์ความรูใ้ ห้แก่สงั คมในยุคของการ
เรียนรู้ (Learning Society) ต่อไป เครือ่ งมือดังกล่าวนัน้ คือ
ระบบสารสนเทศ (Information System)
ตามปกติการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นั้น มักมีการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานเพื่อทำ�
หน้าทีร่ บั ผิดชอบดูแลระบบสารสนเทศขององค์กร ทัง้ ในด้าน
งบประมาณ ฐานข้อมูล ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติ เครือข่าย
และระบบโทรคมนาคม บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสารสนเทศที่หน่วยงานจะต้องใช้ (ครรชิต มาลัยวงศ์.
2552 : 2; ยืน ภู่วรวรรณ. 2550 : 1; ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ และ
ครรชิต มาลัยวงศ์. 2549 : 171) แต่เนื่องจากโครงสร้างและ

การบริหารงานของมหาวิทยาลัยซึง่ เป็นส่วนราชการ จะแตก
ต่างกันไปตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง
ดังนั้น มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่พิเศษ
ในการรับผิดชอบและดูแลงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เรียกกันว่า ผู้บริหารสารสนเทศ (Chief Information
Officer หรือ CIO) (Katz, et.al. 2004 : 5-7)
จากการศึ ก ษาปั ญ หาระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น ๆ
พบว่า ผูใ้ ช้ยงั คงประสบปัญหาจากการใช้งานระบบสารสนเทศ
เนือ่ งจากเหตุผลหลัก 2 ประการ คือ ความรูค้ วามเข้าใจของ
ผู้ใช้ และระบบสารสนเทศไม่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการใช้งานได้อย่างแท้จริง การที่ระบบสารสนเทศของ
สถาบันอุดมศึกษาจะมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้น
อยู่กับวิธีการดำ�เนินงาน ทักษะ ความรู้ความสามารถ และ
ภาวะผูน้ �ำ ของผูท้ มี่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบเป็นสำ�คัญ ซึง่ ประสิทธิผล
ของระบบสารสนเทศจะต้องสะท้อนการปฏิบตั งิ านจริงและ
สามารถนำ�ไปพัฒนาปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้นได้ (บุญมาก
ศิรเิ นาวกุล. 2549 : 124) โดยจะสะท้อนออกมาในลักษณะของ
ความคล่องตัวในการบริหารงาน ความทันสมัย ความสะดวก
รวดเร็ว ความน่าเชื่อถือของระบบ และการมีสารสนเทศ
ที่ดีสำ�หรับสนับสนุนการตัดสินใจ ดังนั้น ภาวะผู้นำ�หรือ
ความเป็นผู้นำ�นั้นจึงเป็นปัจจัยที่สำ�คัญในการบริหาร ซึ่งจะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ (สุเทพ
พงศ์ศรีวัฒน์. 2545 : 92)
จากทีม่ าดังกล่าว ทำ�ให้ผวู้ จิ ยั สนใจทำ�การศึกษาภาวะ
ผู้นำ�ของผู้บริหารสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่า มีผลต่อประสิทธิผลของระบบ
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สารสนเทศหรือไม่ อย่างไร โดยมุง่ เสนอรูปแบบความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงเส้นของภาวะผูน้ �ำ ของผูบ้ ริหารสารสนเทศทีม่ ี
ต่อประสิทธิผลของระบบสารสนเทศ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำ�ของผู้บริหาร
สารสนเทศ โดยนำ�สาระทั้งหมดมาวิเคราะห์สาเหตุที่มีต่อ
ประสิทธิผลของระบบสารสนเทศ กระบวนการวิจัยครั้งนี้
ใช้ระเบียบวิจยั เชิงปริมาณเพือ่ นำ�ผลการวิจยั ไปใช้งานจริงใน
หน่วยงานเพือ่ การบริหารสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำ�ถามการวิจัย
1. องค์ประกอบภาวะผู้นำ�ของผู้บริหารสารสนเทศที่
มีผลต่อประสิทธิผลของระบบสารสนเทศมีอะไรบ้าง
2. ประสิทธิผลของระบบสารสนเทศกลุม่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในระดับใด
3. รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของภาวะ
ผูน้ �ำ ของผูบ้ ริหารสารสนเทศทีม่ ผี ลต่อประสิทธิผลของระบบ
สารสนเทศมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่
4. องค์ประกอบภาวะผู้นำ�ใดบ้างที่มีอิทธิพลทางตรง
อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมต่อประสิทธิผลของระบบ
สารสนเทศ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นำ�ของผู้บริหาร
สารสนเทศ
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. เพื่ อ ตรวจสอบความสอดคล้ อ งของรู ป แบบ
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของภาวะผู้นำ�ของผู้บริหาร
สารสนเทศทีม่ ตี อ่ ประสิทธิผลของระบบสารสนเทศกับข้อมูล
เชิงประจักษ์
4. เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลทางตรง อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ ม
และอิทธิพลรวมขององค์ประกอบภาวะผู้นำ�ของผู้บริหาร
สารสนเทศที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของระบบสารสนเทศ
วิธีดำ�เนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการวิจัย โดยสรุปมีขั้นตอนหลัก ๆ 2
ขั้นตอน ดังนี้
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1. ขั้นการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิง
เส้นของภาวะผูน้ �ำ ของผูบ้ ริหารสารสนเทศทีม่ ตี อ่ ประสิทธิผล
ของระบบสารสนเทศ โดยการสัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒทิ เี่ ป็นผู้
บริหารสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำ�นวน 6 แห่ง
แล้วนำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์สังเคราะห์ เพื่อคัดสรรตัวแปร
และพั ฒ นารู ป แบบความสั ม พั น ธ์ โ ครงสร้ า งเชิ ง เส้ น ของ
ภาวะผู้นำ�ของผู้บริหารสารสนเทศที่มีต่อประสิทธิผลของ
ระบบสารสนเทศ ตัวแปรสาเหตุที่คัดสรรมาศึกษา ได้แก่
คุณลักษณะภาวะผูน้ �ำ ของผูบ้ ริหารสารสนเทศ พฤติกรรมของ
ผูบ้ ริหารสารสนเทศ และการบริหารงานภายใต้สถานการณ์
ที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรสาเหตุเหล่านี้ ผู้วิจัยกำ�หนดให้เป็นองค์
ประกอบภาวะผู้นำ�ของผู้บริหารสารสนเทศ และวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เชิงเนือ้ หา (Content Analysis)
2. ขั้นตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบตาม
สมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา
ได้แก่ ผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำ�นวน 12 แห่ง จำ�แนกเป็นบุคลากร
สายวิชาการจำ�นวน 3,454 คน และบุคลากรสายปฏิบตั จิ �ำ นวน
3,258 คน รวมทั้งสิ้นจำ�นวน 6,712 คน ซึ่งผู้วิจัยกำ�หนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้กฎหัวแม่มือหรือกฎอย่างง่าย
(Rule of Thumb) ที่ใช้อัตราส่วนของจำ�นวนตัวอย่าง (n)
กับจำ�นวนตัวแปรมาตรวัด 5 ต่อ 1 ตัวแปร (Tabachnick
& Fidell. 1996) สำ�หรับงานวิจัยนี้ มีจำ�นวนตัวแปรมาตร
วัดเท่ากับ 92 ตัวแปร ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างต้องไม่
น้อยกว่า 460 คน (ซึ่งเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำ�) อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยได้
เพิ่มขนาดตัวอย่างเป็น 550 คน โดยใช้เกณฑ์ของคอมเรย์
และ ลี (Comrey & Lee. 1992) ประกอบในการพิจารณา
ขนาดของตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
ซึ่งคอมเรย์ และ ลี กำ�หนดค่าขนาดตัวอย่าง 500 คนขึ้นไป
จะให้ผลการวิเคราะห์มีความน่าเชื่อถือในระดับดีมาก โดย
ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random
Sampling) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถาม แบ่ง
เป็น 5 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 องค์ประกอบด้านคุณลักษณะของผู้
บริหารสารสนเทศ ตอนที่ 3 องค์ประกอบด้านพฤติกรรมของ
ผู้บริหารสารสนเทศ ตอนที่ 4 องค์ประกอบด้านการบริหาร

ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

มีระดับของประสิทธิผลของระบบสารสนเทศอยูใ่ นระดับสูง
และมีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศกับ
ระดับของผลลัพธ์ที่คาดหวังขององค์กรอยู่ในระดับสูงและ
ไม่แตกต่างกัน
3. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบ
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของภาวะผู้นำ�ของผู้บริหาร
สารสนเทศที่มีต่อประสิทธิผลของระบบสารสนเทศ
รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของภาวะผู้นำ�ของผู้
สรุปผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้สรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ บริหารสารสนเทศทีม่ ผี ลต่อประสิทธิผลของระบบสารสนเทศ
1. ผลการศึกษาองค์ประกอบภาวะผูน้ �ำ ของผูบ้ ริหาร แสดงดังรูปที่ 1
สารสนเทศ
TRAIT
ผลการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น
0.43
0.12
ของภาวะผู้นำ�ของผู้บริหารสารสนเทศที่มีต่อประสิทธิผล
0.60
ของระบบสารสนเทศ พบว่า องค์ประกอบภาวะผู้นำ�ของผู้ SITUATION
EFFECTIVE
0.67
บริหารสารสนเทศตามรูปแบบทีผ่ วู้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาขึน้ มี 3 องค์
0.23
0.43
ประกอบ ดังนี้
BEHAVIOR
1.1 องค์ประกอบด้านคุณลักษณะภาวะผูน้ �ำ ของผู้
บริหารสารสนเทศ ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัว ได้แก่ รูปที่ 1 รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของภาวะ
คุณลักษณะส่วนตัวของผูบ้ ริหารสารสนเทศ คุณลักษณะด้าน ผูน้ �ำ ของผูบ้ ริหารสารสนเทศทีม่ ผี ลต่อประสิทธิผลของระบบ
คุณธรรมของผู้บริหารสารสนเทศ ทักษะด้านเทคนิควิธีของ สารสนเทศ
ผู้บริหารสารสนเทศ และทักษะด้านการทำ�งานร่วมกับผู้อื่น
การประเมินผลรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น
ของผู้บริหารสารสนเทศ
1.2 องค์ประกอบด้านพฤติกรรมของผู้บริหาร ของภาวะผูน้ �ำ ของผูบ้ ริหารสารสนเทศทีม่ ผี ลต่อประสิทธิผล
สารสนเทศ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัว ได้แก่ การ ของระบบสารสนเทศ ผู้วิจัยได้ประเมินผล 2 ประเด็น ดังนี้
1) ผลการประเมินความสอดคล้องโดยภาพรวม
สร้างวิสัยทัศน์ การสร้างบารมี และการกระตุ้นทางปัญญา
จากการประเมินความสอดคล้องโดยภาพรวมที่ปรับ
1.3 องค์ ป ระกอบด้ า นการบริ ห ารงานภายใต้
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้ 3 โมเดลครั้งสุดท้ายแล้วพบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ดังนี้
ตัว ได้แก่ การทำ�งานเป็นทีม การบริหารโครงการ และการ ค่าไคสแควร์ (χ2) มีค่าเท่ากับ 119.83 ที่ระดับองศาอิสระ
(df) 32 ค่า P ที่มีค่าเท่ากับ 0.000 ค่า GFI มีค่าเท่ากับ 0.96
ใช้อำ�นาจหน้าที่ของผู้บริหารสารสนเทศ
2. ผลการศึกษาประสิทธิผลของระบบสารสนเทศของ ค่า RMSEA มีคา่ เท่ากับ .074 ค่า NFI มีคา่ เท่ากับ 0.99 และ
ค่า CN มีคา่ เท่ากับ 218.64 จะเห็นได้วา่ ค่าไคสแควร์ยงั มีนยั
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
องค์ประกอบด้านประสิทธิผลของระบบสารสนเทศ สำ�คัญทางสถิติ ซึง่ ถ้าสรุปตามค่าไคสแควร์จะได้วา่ โมเดลไม่
ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัว ได้แก่ ความพึงพอใจของ สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แต่จากการทบทวนเอกสาร
ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศและผลลัพธ์ที่คาดหวังขององค์กร พบว่าในการพิจารณาความสอดคล้องของโมเดลจะพิจารณา
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นในตัวแปรสังเกตได้พบ เพียงค่าใดค่าหนึ่งไม่ได้ (Diamantopoulos & Siguaw.
ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มเป้าหมายทั้ง 6 มหาวิทยาลัย 2000 : 82) และเมื่อพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องอื่น ๆ
งานภายใต้สถานการณ์ทเี่ กีย่ วข้อง และตอนที่ 5 องค์ประกอบ
ด้านประสิทธิผลของระบบสารสนเทศ โดยลักษณะของเครือ่ ง
มือเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้ มูล
ค่าสถิตพิ นื้ ฐาน และตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์โดยใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูป LISREL เวอร์ชนั่
8.8
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38 วม หา าร วิสทายรา วิลั จัย ยร าแช ลภั ะฎ พับุ รีฒรั นม ย์า
พบว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ใช้วัดความสอดคล้องของโมเดล
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าโมเดลนี้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ในระดับที่ยอมรับได้
2) ผลการประเมินส่วนของโมเดลการวัด
ในส่วนของโมเดลการวัดจะเน้นความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรแฝงกับตัวแปรสังเกตได้ที่วัดค่าตัวแปรแฝง โดยจะ
พิจารณาจากเรื่องของความตรง (Validity) และความเที่ยง
(Reliability) ของตัวแปรสังเกตได้ โดยความตรงจะพิจารณา
จากความมีนยั สำ�คัญของตัวแปรสังเกตได้ และความเทีย่ งจะ
พิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุยกกำ�ลังสอง
(Squared Multiple Correlation, SMC) จากผลการวิจัย
พบว่าตัวแปรสังเกตได้ทกุ ตัวมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
(พิจารณาจากค่า t มีค่าสูงกว่า 1.96) และมีค่า SMC อยู่ใน
ช่วง 0.53 - 0.90 ซึ่งอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ ดังนั้น สรุปได้ว่า
ตัวแปรสังเกตได้มีความตรงและความเที่ยงในการวัดค่าตัว
แปรแฝง
4. ผลการศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และ
อิทธิพลรวมขององค์ประกอบภาวะผูน้ �ำ ทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผล
ของระบบสารสนเทศ
องค์ประกอบประสิทธิผลของระบบสารสนเทศได้รบั
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากองค์ประกอบด้านการบริหารงาน
ภายใต้สถานการณ์ทเี่ กีย่ วข้องเพียงองค์ประกอบเดียว โดยมี
ค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.67 และได้รบั อิทธิพลทางอ้อมเชิงลบจาก
องค์ประกอบด้านคุณลักษณะของผู้บริหารสารสนเทศและ
องค์ประกอบด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริหารสารสนเทศ ผ่านองค์
ประกอบด้านการบริหารงานภายใต้สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
โดยมีค่าอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ 0.17 เมื่อพิจารณาอิทธิพล
ขององค์ประกอบอื่น ๆ พบว่า องค์ประกอบคุณลักษณะ
ของผู้ บ ริ ห ารสารสนเทศมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ องค์ ป ระกอบด้ า น
พฤติกรรมของผู้บริหารสารสนเทศ โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ
0.60 องค์ประกอบด้านการบริหารงานภายใต้สถานการณ์
ที่เกี่ยวข้องมีอิทธิพลต่อองค์ประกอบด้านคุณลักษณะของ
ผู้บริหารสารสนเทศและองค์ประกอบด้านพฤติกรรมของผู้
บริหารสารสนเทศ โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.48 และ 0.20
ตามลำ�ดับ อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยองค์
ประกอบด้านการบริหารงานภายใต้สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
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เป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลรวมต่อประสิทธิผลของระบบ
สารสนเทศสูงสุด โดยมีขนาดของอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.51
อภิปรายผล
ผลการวิจยั ครัง้ นีพ้ บว่า รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้าง
เชิงเส้นของภาวะผู้นำ�ของผู้บริหารสารสนเทศที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของระบบสารสนเทศทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลของระบบ
สารสนเทศมากที่สุด คือ การบริหารงานภายใต้สถานการณ์
ทีเ่ กีย่ วข้อง และเป็นเพียงองค์ประกอบเดียวทีส่ ง่ ผลโดยตรง
ต่อประสิทธิผลของระบบสารสนเทศ ผลการวิจัยดังกล่าว
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้ �ำ ตามสถานการณ์ (Situational Leadership Theory) มากที่สุด สามารถอภิปราย
ผลได้ดังนี้
1. การบริหารงานภายใต้สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
โดยมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผ ลของระบบ
สารสนเทศซึ่งเป็นตัวแปรตาม สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี
ภาวะผู้นำ�ตามสถานการณ์ (Situational Leadership
Theory) ของฟีดเลอร์ (Fiedler. 1976) และ เฮอร์เซย์และ
บลังชาร์ด (Hersey & Blanchard. 1982) ที่กล่าวว่า ภาวะ
ผูน้ �ำ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพขึน้ อยูก่ บั ความสอดคล้องระหว่างผูน้ �ำ
กับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเป็น
ปัจจัยสำ�คัญที่จะทำ�ให้ผู้นำ�สามารถดำ�เนินการในภารกิจได้
อย่างราบรืน่ ภาวะผูน้ �ำ กับประสิทธิผลขึน้ อยูก่ บั องค์ประกอบ
หลากหลายในสถานการณ์ และการใช้อ�ำ นาจในตำ�แหน่งของ
ผูน้ � 
ำ การทีผ่ บู้ ริหารสารสนเทศจะพัฒนาระบบสารสนเทศให้
ประสบผลสำ�เร็จและมีประสิทธิผลนัน้ จึงขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยทาง
ด้านการบริหารงานภายใต้สถานการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องเป็นสำ�คัญ
ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้
1.1 การทำ�งานเป็นทีมมีความสำ�คัญและส่งผล
โดยตรงต่อความสำ�เร็จขององค์กร เนือ่ งจากการดำ�เนินงาน
ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยนัน้ มีลกั ษณะเฉพาะ
และต้องการทักษะความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ซึ่งต้อง
อาศัยการทำ�งานร่วมกันจึงจะประสบความสำ�เร็จ ถึงแม้ว่า
บุคลากรแต่ละคนจะมีความสามารถ แต่ความสามารถของ
แต่ละคนนั้นมีข้อจำ�กัด การทำ�งานเป็นทีม คือ การนำ�ความ

ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

สามารถของทุกคนมารวมกัน ซึง่ จะช่วยให้การทำ�งานมีพลัง
มากขึ้น ผู้บริหารสารสนเทศจะต้องสร้างบรรยากาศการ
ทำ�งานร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนในทีมทุ่มเทความคิด ทุ่มเทแรง
กาย เพื่อความสำ�เร็จของงาน และควบคุมการดำ�เนินงาน
ระบบสารสนเทศให้มปี ระสิทธิผลมากทีส่ ดุ ในการสร้างทีมงาน
สิ่งที่ผู้บริหารสารสนเทศจำ�เป็นต้องให้ความสำ�คัญ คือ การ
จัดโครงสร้างการบริหาร สายการบังคับบัญชา และบทบาท
หน้าที่ของบุคคลในทีมไว้อย่างเหมาะสม มีการวางแผนการ
ปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อกำ�หนดเป้าหมายและรายละเอียด
ของงานให้ชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฟาวเลอร์
(Fowler. 2003) นีลสัน (Nelson. 2003) คาทซ์ (Katz. 2004)
บราวน์ (Brown. 2006) โกลสไตน์ และ พิรานี (Goldstein
& Pirani. 2008) สุรีย์ โพธาราม (2547) วาโร เพ็งสวัสดิ์
(2549) และ รัตติกรณ์ จงวิศาล (2552) ที่พบว่า การทำ�งาน
เป็นทีมมีอทิ ธิพลทางบวกต่อความสำ�เร็จของการดำ�เนินงาน
1.2 การบริหารโครงการเป็นเทคนิคในการนำ�
นโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ช่วยควบคุมการดำ�เนินงานให้อยูใ่ น
กรอบของเวลา งบประมาณ ทรัพยากรทีม่ อี ยูอ่ ย่างจำ�กัด และ
ช่วยในการประสานงานภายในหน่วยงาน ทำ�ให้บคุ ลากรมีขวัญ
กำ�ลังใจในการปฏิบตั งิ าน เนือ่ งจากงานด้านระบบสารสนเทศ
มีลกั ษณะเป็นโครงการพัฒนาทีม่ คี วามต่อเนือ่ งของงานและ
มีความไม่แน่นอนสูง ผูบ้ ริหารสารสนเทศจำ�เป็นต้องมีระบบ
การบริหารจัดการทีเ่ อือ้ ต่อการปฏิบตั งิ านสูค่ วามสำ�เร็จ ได้แก่
มีการจัดสรรงบประมาณเพือ่ สนับสนุนการดำ�เนินงานอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
งานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ และนำ�ผลการประเมิน
มาใช้ในการพัฒนาการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เพนร็อด ดูเลนซ์ และ ดักลาส (Penrod,
Dolence & Douglas. 1990) ฟาวเลอร์ (Fowler. 2003) นีล
สัน (Nelson. 2003) คาทซ์ (Katz. 2004) บราวน์ (Brown.
2006) โกลสไตน์ และ พิรานี (Goldstein & Pirani. 2008)
ที่พบว่า ทักษะด้านการบริหารโครงการจะทำ�ให้การดำ�เนิน
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษาประสบ
ความสำ�เร็จ
1.3 การใช้อ�ำ นาจหน้าที่ ผูบ้ ริหารสารสนเทศสามารถ
ใช้อำ�นาจในตำ�แหน่งที่มหาวิทยาลัยมอบหมายมาในการสั่ง

การ กำ�กับดูแล ติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานตาม
โครงการ เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชายินยอมปฏิบัติตาม ส่งผล
ให้การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจประสบความสำ�เร็จ การใช้
อำ�นาจหน้าที่อย่างเหมาะสมนั้น ผู้บริหารสารสนเทศควรมี
ความรู้ ความเข้าใจในงาน หรือมีขอ้ มูลเพียงพอทีใ่ ห้ค�ำ ปรึกษา
แนะนำ�แก่บุคลากรในทีมเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ คาทซ์ (Katz. 2004) โกลสไตน์ และ พิรานี
(Goldstein & Pirani. 2008) และ วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2549)
ทีพ่ บว่า การใช้อ�ำ นาจในตำ�แหน่งของผูบ้ ริหารส่งผลต่อความ
สำ�เร็จของการทำ�งาน
2. ประสิทธิผลของระบบสารสนเทศได้รับอิทธิพล
ทางอ้อมจากองค์ประกอบด้านคุณลักษณะของผู้บริหาร
สารสนเทศและพฤติกรรมของผูบ้ ริหารสารสนเทศ ผ่านองค์
ประกอบด้านการบริหารงานภายใต้สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาแนวคิดเกีย่ วกับภาวะผูน้ �ำ เชิงคุณลักษณะ แม้วา่ จะ
มีนกั วิชาการหลายคนแสดงให้เห็นว่า คุณลักษณะภาวะผูน้ �ำ
ทีม่ ปี ระสิทธิผลนัน้ ควรมีลกั ษณะอย่างไร แต่ผลการวิจยั ส่วน
ใหญ่ไม่สามารถบ่งบอกคุณลักษณะที่ยืนยันถึงความสำ�เร็จ
ของผู้นำ�ได้ สต๊อกดิล (Stogdill. 1974) กล่าวว่า ผู้ที่จะ
เป็นผู้นำ�คนอื่นมิใช่สามารถจะเป็นได้โดยการอาศัยแต่เพียง
การมีคุณลักษณะทางกายภาพและบุคลิกภาพของผู้นำ�นั้น
เพราะว่าคุณลักษณะของผู้นำ�จะมีความสัมพันธ์หรือเข้ากัน
ได้กับลักษณะกิจกรรมและเป้าหมายของผู้ตาม นั่นคือ การ
ทีผ่ นู้ �ำ จะมีคณ
ุ ลักษณะอย่างไรนัน้ ขึน้ อยูก่ บั สถานการณ์ดว้ ย
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2549) ที่พบว่า
องค์ประกอบด้านสถานการณ์ทเี่ กีย่ วข้องมีอทิ ธิพลทางอ้อม
ผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียน และส่ง
ผ่านองค์ประกอบด้านคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียน
3. คุณลักษณะของผู้บริหารสารสนเทศมีอิทธิพล
โดยตรงต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริหารสารสนเทศ บุคลิกภาพเป็น
องค์ประกอบที่สำ�คัญภายในตัวบุคคลซึ่งเป็นตัวกำ�หนดการ
แสดงพฤติกรรมของมนุษย์ อัลพอร์ต (Allport. 1975 : 28)
แม้ว่าคุณลักษณะของผู้บริหารสารสนเทศจะไม่มีอิทธิพล
โดยตรงต่อประสิทธิผลของระบบสารสนเทศ แต่เนื่องจาก
คุณลักษณะเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความเป็นผู้นำ�  และมีผล
ต่อการแสดงพฤติกรรมของผู้บริหารสารสนเทศโดยตรง ซึ่ง
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40 วม หา าร วิสทายรา วิลั จัย ยร าแช ลภั ะฎ พับุ รีฒรั นม ย์า
พฤติกรรมของผู้บริหารสารสนเทศล้วนแล้วแต่ต้องอาศัย
คุณลักษณะที่โดดเด่นของผู้บริหารสารสนเทศ ไม่ว่าจะ
เป็นคุณลักษณะส่วนตัว บุคลิกภาพ ความเชื่อมั่น ความ
เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการทำ�งาน ทักษะความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้างความสัมพันธ์ต่อบุคคล
อื่น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2549)
และ ปรเมษฐ์ โมลี (2552) ทีพ่ บว่า คุณลักษณะของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนมีอทิ ธิพลทางตรงเชิงบวกต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริหาร
โรงเรียน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เบญจพร แก้วมี
ศรี (2545) ที่พบว่า คุณลักษณะของผู้นำ�เป็นตัวแปรสำ�คัญ
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริหารของผู้นำ�
4. การบริหารงานภายใต้สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องมี
อิทธิพลต่อคุณลักษณะและพฤติกรรมของผูบ้ ริหารสารสนเทศ
รู ป แบบพฤติ ก รรมของผู้ นำ � ที่ เ หมาะสมนั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ
สถานการณ์และกลุม่ รวมถึงบริบทของสิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้อง
(เสนาะ ติเยาว์. 2543) พฤติกรรมภาวะผู้นำ�เป็นการกระทำ�
ของผูน้ �ำ ในการชีน้ �ำ และประสานงานในการทำ�งานของสมาชิก
ในองค์การ แบบภาวะผู้นำ�จะเป็นโครงสร้างความต้องการ
ของผู้นำ�ที่จะจูงใจให้เกิดพฤติกรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ
ซึง่ จะไม่ได้เป็นเรือ่ งของพฤติกรรมโดยตรง (Fiedler. 1976)
ถ้าสถานการณ์เหมาะสมพฤติกรรมผูน้ �ำ ก็จะมีประสิทธิผลมาก
ถ้าสถานการณ์ไม่เหมาะสมพฤติกรรมผูน้ �ำ ก็จะมีประสิทธิภาพ
น้อย (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์. 2536) ดังนั้น ผู้นำ�ต้องเลือก
ใช้พฤติกรรมผู้นำ�ให้เหมาะสมกับตัวแปรด้านสถานการณ์
แบบของพฤติกรรมที่เหมาะสมของผู้บริหารสารสนเทศจะ
แสดงออกมาในลักษณะของการกระตุ้นให้บุคคลคิดและ
ปฏิบตั ติ ามอย่างเชือ่ มัน่ มีเป้าหมายร่วมกัน ดำ�เนินงานไปใน
แนวทางเดียวกัน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นใน
การทำ�งาน สามารถทำ�งานร่วมกับผูอ้ นื่ อย่างเป็นกัลยาณมิตร
เป็นแบบอย่างทีด่ ใี นการทำ�งาน และสนับสนุนให้บคุ คลมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำ�งานร่วมกัน พฤติกรรมต่าง ๆ
เหล่านี้ล้วนแล้วแต่สำ�คัญต่อการทำ�งานเป็นทีม การบริหาร
โครงการ และการใช้อำ�นาจหน้าที่ของผู้บริหารสารสนเทศ

ภายใต้สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง มีผลโดยตรงต่อประสิทธิผล
ของระบบสารสนเทศ โดยมีปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้อง คือ การทำ�งาน
เป็นทีม การบริหารโครงการ และการใช้อำ�นาจหน้าที่ของผู้
บริหารสารสนเทศ ดังนั้น ควรมีการฝึกอบรมบุคลากรด้าน
การทำ�งานเป็นทีม ทำ�การปรับทัศนคติของคนในการทำ�งาน
ร่วมกับผู้อื่น เพื่อลดความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจกัน ภาวะที่
ต่างคนต่างทำ�งาน และชีใ้ ห้เห็นเป้าหมายของการทำ�งานเป็น
ทีมร่วมกัน การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นัน้ ประกอบด้วยหลายภาคส่วนทีต่ อ้ งอาศัยบุคคลหลายคน
ทำ�งานร่วมกัน หากแต่ละบุคคลต่างสนใจแต่ผลลัพธ์จากการ
ทำ�งานของตัวเองผูเ้ ดียวแล้ว จะสามารถบรรลุเป้าหมายของ
องค์กรร่วมกันได้ยาก การฝึกอบรมด้านการทำ�งานเป็นทีมนัน้
ก็เพือ่ สร้างความเข้าใจให้ตรงกันและสร้างบรรยากาศในการ
ทำ�งานที่ดีร่วมกัน
2. ผู้บริหารสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ควรเข้า
รับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการบริหารโครงการ
เนื่องจากงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมักดำ�เนินงานใน
รูปแบบโครงการ การบริหารโครงการจะช่วยให้การดำ�เนิน
งานตามโครงการต่าง ๆ มีความชัดเจนทั้งในแง่ของเป้า
หมาย ระยะเวลา ผลสัมฤทธิ์ของงาน และทำ�ให้การดำ�เนิน
งานเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และประสบผล
สำ�เร็จ เนือ่ งจากผูบ้ ริหารสารสนเทศจะเป็นผูก้ �ำ หนดนโยบาย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ดังนัน้ ผูบ้ ริหาร
สารสนเทศจะต้องเป็นผูท้ ม่ี คี วามเข้าใจเกีย่ วกับเรือ่ งของการ
จัดทำ�แผน การบริหารงบประมาณ การบริหารความเสีย่ งของ
โครงการ การควบคุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการ การ
ประเมินและการวัดประสิทธิผลของโครงการ การรายงาน
ผลสรุปผลโครงการ รวมถึงต้องเข้าใจถึงข้อจำ�กัดต่าง ๆ ใน
การปฏิบัติงานตามโครงการนั้น ด้วย การฝึกอบรมด้านการ
บริหารโครงการจะช่วยให้ผู้บริหารสารสนเทศเข้าใจและ
สามารถบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งควรมีการจัดทำ�
แผนแม่บททางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จากการที่สำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
ข้อเสนอแนะ
การศึกษา (สมศ.) ได้ก�ำ หนดให้มหาวิทยาลัยต้องดำ�เนินการ
1. ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบด้านการบริหารงาน จัดหาระบบสารเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ โดย
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มีกลไกลการประเมินตามตัวบ่งชี้ที่ 7.3 การนำ�เทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยในการดำ�เนินการในหน่วยงาน ได้
กลายเป็นสิ่งจำ�เป็นสำ�หรับการพัฒนาทั้งด้านคุณภาพและ
ปริมาณ เพื่อการสนองต่อเป้าหมายของหน่วยงานนั้น ๆ
แต่การบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ประสบความ
สำ�เร็จไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศมีการ
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ดังนั้น จึงต้องมีการจัดทำ�แผนแม่บท
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารขึน้ เพือ่ ใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการดำ�เนินการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของมหาวิทยาลัย
4. การใช้อำ�นาจหน้าที่ของผู้บริหารสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ถือเป็นทักษะและศิลปะในการบริหาร
ของผูบ้ ริหารสารสนเทศเองทีจ่ �ำ เป็นต้องเรียนรูจ้ ากสิง่ แวดล้อม
และประสบการณ์ในการทำ�งานร่วมกับผู้อื่น การใช้อำ�นาจ
หน้าที่มีความสำ�คัญต่อการดำ�เนินงานตามโครงการอย่าง
มาก เพราะผู้บริหารสารสนเทศจะต้องชักจูงให้ผู้อื่นปฏิบัติ
ตามอย่างเต็มใจ อาจใช้วิธีการสั่งการ การมีอิทธิพลเหนือผู้
อืน่ หรือการมีปฏิสมั พันธ์โดยการถ่ายทอดแนวคิดสูก่ ารปฏิบตั ิ
จากผลการวิจยั ค้นพบว่าคุณลักษณะของผูบ้ ริหารสารสนเทศ
มีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการบริหารงานภายใต้สถานการณ์ที่
เกีย่ วข้อง ดังนัน้ ผูบ้ ริหารสารสนเทศควรเข้ารับการฝึกอบรม
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาบุคลิกภาพ การทำ�งาน
ร่วมกับผูอ้ นื่ หรือด้านคุณธรรมจริยธรรมสำ�หรับผูบ้ ริหาร เพือ่
เป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา และเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติตามได้

ภาวะผูน้ �ำ ของผูบ้ ริหารสารสนเทศกับประสิทธิผลของระบบ
สารสนเทศครั้งต่อไป ผู้วิจัยเห็นว่าควรได้มีการศึกษาปัจจัย
ด้านการบริหารงานภายใต้สถานการณ์ทเี่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ เพิม่
เติม เพือ่ ให้ได้แนวปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนมากยิง่ ขึน้ เช่น ปัจจัยด้าน
วัฒนธรรมขององค์กร ปัจจัยด้านสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้บริหารสารสนเทศ เป็นต้น
2. ในการวิจยั ครัง้ ต่อไปควรใช้วธิ กี ารทำ�วิจยั เชิงปฏิบตั ิ
การแบบมีสว่ นร่วม (Participatory Action Research : PAR)
ซึง่ เป็นวิธกี ารทีใ่ ห้บคุ ลากรของมหาวิทยาลัยทีม่ สี ว่ นได้เสียกับ
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ได้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ
ร่วมทำ�  ร่วมตรวจสอบ และร่วมรับผลประโยชน์ควบคู่กับ
การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย โดยนำ�รูปแบบความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงเส้นของภาวะผู้นำ�ของผู้บริหารสารสนเทศ
ที่มีต่อประสิทธิผลของระบบสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วย
ตัวแปรที่สำ�คัญไปสร้างภาวะผู้นำ�ของผู้บริหารสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. ควรทำ�การวิจัยการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงเส้นของภาวะผูน้ �ำ ของผูบ้ ริหารสารสนเทศทีม่ ตี อ่
ประสิทธิผลของระบบสารสนเทศ โดยเปลีย่ นพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏในพื้นที่อื่น มหาวิทยาลัยเอกชน
มหาวิทยาลัยในกำ�กับของรัฐที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หรือหน่วยงานภาคเอกชน แล้วนำ�ผลการวิจยั มาเปรียบเทียบ
เพือ่ หาองค์ประกอบของภาวะผูน้ �ำ ของผูบ้ ริหารสารสนเทศที่
เหมาะสม หากผลการวิจัยไม่แตกต่างกันจะทำ�ให้ข้อค้นพบ
ของการวิจัยครั้งนี้มีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น แต่ถ้าผลการวิจัย
แตกต่างกัน ผูน้ �ำ ผลการวิจยั ไปใช้จะได้เลือกพิจารณาเฉพาะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
องค์ประกอบทีส่ ามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้กบั บริบทของตนเอง
1. จากการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผลการวิ จั ย พบว่ า ได้อย่างเหมาะสม
ประสิทธิผลของระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยนั้นมี
อิทธิพลจากการบริหารงานภายใต้สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
เพียงองค์ประกอบเดียว ส่วนองค์ประกอบด้านคุณลักษณะ
ภาวะผู้นำ�ของผู้บริหารสารสนเทศและองค์ประกอบด้าน
พฤติกรรมของผู้บริหารสารสนเทศนั้น ถึงแม้ว่าจะมีอิทธิพล
ต่อประสิทธิผลของระบบสารสนเทศแต่ไม่มนี ยั สำ�คัญทางสถิติ
ซึง่ แตกต่างจากการศึกษาด้านภาวะผูน้ �ำ กับประสิทธิผลของ
องค์กรอื่น ๆ ดังนั้น สำ�หรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
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