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บทคดัย่อ 
การเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็จากความกา้วหน้าดา้นเทคโนโลย ีสง่ผลใหห้น่วยงานทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนตอ้ง

ปรบัตวัเพือ่ใหท้นัการเปลีย่นแปลงโดยมกีารน าเทคโนโลยมีาพฒันางานและบรกิารใหม้ปีระสทิธภิาพ ในสว่นของภาครฐั
นัน้ได้มกีารผลกัดนัให้หน่วยงานภาครฐัพฒันาระบบงานเข้าสู่ “e-Government” ด้วยการน าเทคโนโลยมีาใช้ในการ
ปฏริปูระบบราชการ ไม่ว่าจะเป็นการบรหิาร การบรกิาร และกระบวนงานของรฐั โดย e-Government ผ่านทางผูน้ า
ทางดา้นไอท ี และผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศของหน่วยงานรฐับาล (Government Chief Information Officers-
GCIOs) จงึเกดิประเดน็ค าถามทีน่ ามาสูก่ารวจิยัในครัง้น้ีวา่ “ปัจจยัใดมคีวามสมัพนัธก์บัความสามารถในการท างานของ
ผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศในหน่วยงานรฐับาลและ ความสามารถของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศในหน่วยงาน
รฐับาลมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลในการท างานในหน่วยงานรฐับาลหรอืไม่” งานวจิยัน้ีไดน้ าองคค์วามรูจ้ากทฤษฎี
ภาวะผูน้ า ทฤษฎกีารแลกเปลีย่นทางสงัคม ทฤษฎเีกี่ยวกบัผูบ้รหิารระดบัสงู ทฤษฎคีวามชดัเจน และทฤษฎี
สภาพแวดล้อมการท างานเพื่อพฒันาออกมาเป็นปัจจยัที่เกี่ยวขอ้ง ด าเนินการรวบรวมขอ้มูลจากเจ้าหน้าที่ของรฐัที่
ปฏบิตังิานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในระดบัหวัหน้าและรองหวัหน้างาน สงักดัส่วนราชการระดบักรมหรอืเทยีบเท่า 
จาก 20 กระทรวง รวมจ านวน 161 จ านวน 240 คน พบวา่ ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อประสทิธผิลการท างานของผูบ้รหิารระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศมาจากความสามารถของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ และปัจจยัความสามารถของผูบ้รหิาร
เทคโนโลยสีารสนเทศมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัปัจจยัความรูท้างธุรกจิเชงิกลยุทธ ์ความรูท้างไอทเีชงิกลยุทธ ์การอ่าน
สถานการณ์ ทกัษะดา้นการสือ่สารกบัผูอ้ื่น ความผกูพนักบัผูบ้รหิารระดบัสงู ความชดัเจนในบทบาทหน้าทีข่องงาน และ
สภาพแวดลอ้มการท างานในองคก์ารอยา่งมนียัส าคญั 
 
ค าส าคญั: ผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศของหน่วยงานรฐับาล ความสามารถ ประสทิธผิล 
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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?“ Leadership Theory, Social 
Exchange Theory, Upper Echlon Theory, Ambiguity Theory and Holland’s Theory of Personalities in Work 
Environments were integrated to develop factors. 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’ 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. 
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1.  บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

เมื่อโลกมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็อนัเน่ืองมาจากความกา้วหน้าดา้นเทคโนโลย ีสง่ผลใหห้น่วยงานต่างๆ ไม่
วา่จะเป็นภาครฐั หรอืภาคเอกชน  จะตอ้งปรบัตวัเพื่อกา้วใหท้นัการเปลีย่นแปลงและมกีารน าเทคโนโลยมีาพฒันางาน
และการบริการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ในส่วนของภาครฐันัน้ได้มีการผลกัดันให้หน่วยงานภาครฐัพฒันา
ระบบงานเขา้สู่ “e-Government” ดว้ยการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการปฏริปูระบบราชการ ไม่ว่าจะเป็นการบรหิาร การ
บรกิาร และกระบวนงานของรฐั โดย e-Government จะช่วยใหห้น่วยงานภาครฐัศกัยภาพในการบรหิารงานทีด่ ีผ่าน
การมสีว่นร่วมของประชาชน เกดิประสทิธผิลในการน าสง่การบรกิารไดอ้ย่างรวดเรว็ และเกดิการพฒันาประสทิธภิาพ
การท างานโดยรวมของรฐับาลผ่านทางผู้น าทางด้านไอท ีหรอืผู้บรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศของหน่วยงานรฐับาล 
(Government Chief Information Officers-GCIOs) (Jean-Pierre, 2010) 

หน่วยงานที่มบีทบาทในการขบัเคลื่อน“e-Government” คอื กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร โดย
ทางกระทรวงได้ผลกัดนัให้มศีูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารขึ้นในระดบักระทรวงทุกกระทรวง เพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการประสานข้อมูลข่าวสารต่างๆและนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับ e-Government ที่น าไปสู่การพฒันา          
e-Education, e-Society, e-Industry และ e-Commerce อกีทัง้ยงัจะเป็นกลไกในการพฒันาทางดา้นอเิลก็ทรอนิกส์
อื่นๆ อยา่งไรกต็าม ความส าเรจ็ของ e-Government ขึน้อยูก่บัความสามารถของผูน้ าในแต่ละหน่วยงาน 

ในปลายปีพ.ศ. 2558 ประเทศไทยก าลงัเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน (เออซี)ี รฐับาลไทยไดเ้ลง็เหน็ถงึความส าคญัใน
การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศ โดย ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล                 
รองนายกรฐัมนตร ีไดก้ลา่วถงึความส าคญัในการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใน 5 ดา้น  ไดแ้ก่ 

1. การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดจิทิลั (Hard Infrastructure) – เช่น การสรา้งเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตใหม้คีวาม
เสถยีร มดีาตา้เซน็เตอร ์เพือ่รองรบัขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสท์ีเ่ตบิโตอยา่งต่อเน่ือง 

2. การพฒันา Soft Infrastructure – สรา้งระบบการท าธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ ใหเ้กดิความเชื่อมัน่ในการใชง้าน 
มรีะบบการยนืยนัตวัทางอเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อใหรู้ต้วัตนทีแ่ทจ้รงิ รวมถงึการสรา้งระบบและกระบวนการจดัการ
เอกสารอเิลก็ทรอนิกสท์ีก่ฎหมายรองรบั 

3. การพฒันา Service Infrastructure – การสรา้งแพลตฟอรม์ส าหรบัการท าธุรกรรมและการสรา้งธุรกจิของ
ประเทศ 

4. การสง่เสรมิ Digital Economy – การพฒันาและสง่เสรมิโดยหน่วยงานรฐับาลใหเ้กดินกัธุรกจิใหมท่ีใ่ชไ้อทเีป็น
เครือ่งมอื 

5. การพฒันา Digital Society – การสรา้งความเท่าเทยีมในการเขา้ถงึเครอืขา่ยและขอ้มลูในระบบอนิเทอรเ์น็ต 
  

ทัง้องคก์ารในภาครฐัและเอกชนต่างเลง็เหน็ถงึความส าคญัของการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชข้บัเคลื่อนทศิทาง
ขององคก์ารโดยหวงัใหก้ารน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชจ้ะก่อใหเ้กดิประสทิธผิลของงาน (Gautrin, 2004) ความ
คาดหวงัให้ผู้บรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นผู้ขบัเคลื่อนผลกัดนัการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศในส่วน
ราชการเพื่อประโยชน์ในการบรหิารงานและบรหิารประเทศให้ก้าวทนักบัสถานการณ์โลก พรอ้มทัง้ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนผู้รบับรกิารให้มปีระสทิธภิาพ น าไปสู่บทบาทของผู้บรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศในองค์การ 
กลา่วคอื ก าหนดนโยบายดา้นขอ้มลูขา่วสารในหน่วยงานการสนบัสนุน และเรง่รดัการจดัท าแผนแมบ่ทระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสนับสนุนการจดัหาทรพัยากรและบรหิารการใชท้รพัยากรสนับสนุนและส่งเสรมิการมกีารใชร้ะบบข่าวสาร
อย่างต่อเน่ืองดงันัน้นโยบายด้านการปฏิรูประบบเทคโนโลยีสารสนเทศของภาครฐัได้ก าหนดให้กระทรวง/กรม/
รฐัวสิาหกจิ/สว่นราชการไดแ้ต่งตัง้รองหวัหน้าสว่นราชการ 1 คน เพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศของ
ส่วนราชการ ดงันัน้ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทรบัผิดชอบในการบริหารทรพัยากรด้าน
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เทคโนโลย ี (Synnott, 1987) เพื่อใหอ้งคก์ารเกดิการเปลีย่นแปลงในเชงิบรหิารเป็นผูน้ าการเปลีย่นแปลงทีจ่ะน าพา
องคก์ารไปบรรลุเป้าหมายขององคก์ารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ (May, 2007) และผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศยงัมี
บทบาทในการเป็นผูน้ าองคก์าร  ผูป้ระสานงาน  และการประชาสมัพนัธ ์(Mintzberg, 2004) 

จากความพยายามปฏริูประบบราชการน้ี ส่งผลใหผู้้น าด้านเทคโนโลยสีารสนเทศในแต่ละกระทรวงจะต้องอาศยั
ปัจจยัด้านความเป็นผู้น าที่ควรมีมากกว่าผู้น าในสายงานด้านอื่นๆ ผู้น าเหล่าน้ีจะต้องมีความสามารถพิเศษที่จะ
วเิคราะหม์มุมองของผลกระทบและโอกาสทีเ่กดิขึน้จากเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไป 

จากความส าคญัของบทบาทผูน้ าในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ ิจยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษา
ปัจจยัทีส่่งผลต่อการท างานอย่างมปีระสทิธผิลของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศในหน่วยงานรฐับาล เพื่อใหผู้บ้รหิาร
เทคโนโลยสีารสนเทศที่เขา้มารบัต าแหน่งหรอืผูท้ี่ต้องการจะเขา้มาท างานในต าแหน่งผู้บรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 
หรอืบุคคลทีส่นใจในเรื่องผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศในหน่วยงานรฐับาล เขา้ใจถงึปัจจยัทีน่ าไปสูป่ระสทิธผิลในการ
ท างานของผู้บรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศภายในองค์การอย่างถ่องแท้และสามารถน าข้อมูลไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อไป 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์กับความสามารถในการท างานของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศใน
หน่วยงานรฐับาล 

2. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความสามารถในการท างานกับประสิทธิผลในการท างานของผู้บริหาร
เทคโนโลยสีารสนเทศในหน่วยงานรฐับาล 

 

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
ทฤษฎีที่น ามาใชเ้พื่อศกึษาเกี่ยวกบัภาวะผูน้ าในด้านเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบังานวจิยัน้ี มทีฤษฎีภาวะผูน้ า

ดา้นการเปลีย่นแปลง (Leadership Theory - Transformational) เพื่อศกึษาถงึพฤตกิรรมของภาวะผูน้ า ทฤษฎกีาร
แลกเปลีย่นทางสงัคม (Social Exchange Theory) เพื่อศกึษาถงึการปฏสิมัพนัธ์แบบแลกเปลี่ยนทางสงัคม ทฤษฎี
เกีย่วกบัผูบ้รหิารระดบัสงู (Upper Echelon Theory) เพื่อศกึษาถงึความส าคญัของผูน้ าทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
ต่อผูบ้รหิารระดบัสงู ทฤษฎคีวามชดัเจน (Ambiguity Theory) เพื่อศกึษาถงึความชดัเจนในบทบาทหน้าที่งาน และ
ทฤษฎสีภาพแวดลอ้มการท างาน (Holland’s Theory of Personalities in Work Environments) เพื่อศกึษาถงึ
สภาพแวดลอ้มทีม่ผีลต่อการท างานในองคก์าร 

Wilder (1994) ไดก้ล่าวไวว้่า “ผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศนัน้ไม่เหมาะกบัการเป็นผูน้ าในองคก์ารเพราะขาด
องคค์วามรูด้า้นธุรกจิ” สว่น Wang et al. (1994) ไดเ้สนอแนะวา่การขาดความฉลาดหลกัแหลมในดา้นองคค์วามรูข้อง
ผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศนี้เป็นเพยีงสว่นหน่ึงทีน่ ามาใชก้ล่าวอา้งถงึความไม่เชื่อมโยงการท างานกนัของผูบ้รหิาร
เทคโนโลยสีารสนเทศกบัผูบ้รหิารระดบัสงูคนอื่นๆ ในองคก์าร นกัวจิยัหลายคนยอมรบัวา่ ความรูท้างธุรกจิเชงิกลยุทธ์
นัน้เป็นทกัษะที่จ าเป็นต่อความสามารถของผู้บรหิารระดบัสูง ความฉลาดทางด้านอารมณ์ (EQ) มอี านาจต่อการใช้
ความสามารถของผูบ้รหิารระดบัสงูนอกเหนือจากความเฉลยีวฉลาดดา้น IQ (Goldman et al., 1995; McKeen and 
Smith, 2002) Chan et al. (1997) พบวา่การมแีนวคดิทางดา้นกลยุทธท์างธุรกจิน าไปสูก่ารน าไปสูก่ารท างานรว่มกนั
กบักลยุทธ์ทางดา้นระบบสารสนเทศทีส่่งผลไปยงัประสทิธผิลของระบบสารสนเทศและพฒันาสมรรถนะการท างานใน
องคก์าร ในหลายๆวรรณกรรมในอดตีกม็กีารกล่าวไวค้ลา้ยคลงึกนั โดยเน้นไปถงึวา่ความรูท้ ัง้ทางธุรกจิเชงิกลยุทธแ์ละ
ไอทนีัน้เป็นสิง่ทีผู่บ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศจ าเป็นตอ้งม ีการทบทวนวรรณกรรมน้ีแสดงใหเ้หน็ถงึความรูท้างธุรกจิ
เชงิกลยุทธท์ีเ่พยีงพอในระดบับรหิารนัน้เป็นสิง่ทีม่คีวามส าคญัยิง่ต่อความสามารถของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ในการท างานระดบับริหารองค์การที่ต้องการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการท างาน ความรู้ทางไอทีเชิง      
กลยุทธ์และด้านเทคนิคเป็นสิง่ที่จ าเป็นอย่างยิง่ที่ผู้บรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศจ าเป็นต้องมี (Armstrong and 
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Sambamurthy, 1999) กรณีศกึษาจากองคก์าร 14 แห่ง (Feeny et al., 1992) ไดพ้บว่าผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ
ทีป่ระสบความส าเรจ็นัน้ไดใ้ชเ้วลาในช่วงอาชพีเกอืบทัง้หมดบนสว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัทาง IT อกีงานวจิยัหน่ึงยงัได้
แสดงใหเ้หน็ถงึความส าคญัของความรูท้างไอทเีชงิกลยุทธท์ีส่ง่ผลต่อการสนบัสนุนแผนกลยุทธท์างดา้นธุรกจิทีส่ง่ผลไป
ยงัประสทิธผิลของระบบสารสนเทศ (Chan et al., 1997) และองคค์วามรูด้า้น IT เป็นสิง่ทีส่ าคญัทีส่ดุทีจ่ะท าใหผู้บ้รหิาร
เทคโนโลยสีารสนเทศประสบความส าเรจ็ (Wang, 1994; Garets et al., 2001) นัน่แสดงใหเ้หน็วา่การทีผู่บ้รหิาร
เทคโนโลยสีารสนเทศจะบรหิารงานไดด้นีัน้จ าเป็นทีจ่ะตอ้งมคีวามรูเ้กี่ยวกบังานทีท่ าซึ่งความรูท้างไอทเีชงิกลยุทธน์ัน้
รวมไปถงึความรูเ้กีย่วกบัระบบปฏบิตักิาร อุปกรณ์คอมพวิเตอร ์ฐานขอ้มลู การรกัษาความมัน่คง โทรคมนาคม ภาษาที่
ใชใ้นการพฒันาระบบ และการพฒันาเครอืขา่ย (William et al., 2011)  Chari (2006) ยงัไดเ้สนอว่าผูน้ าทางดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศที่ด าเนินงานได้อย่างมปีระสทิธผิลนัน้จ าเป็นต้องมคีวามเชี่ยวชาญด้านเทคนิคในการท าหน้าที่
เป็นผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ และประสทิธผิลของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศจะพฒันาขึน้จากนักเทคนิคไปสู่
นกักลยุทธ ์ส าหรบั Preston et al. (2006) ไดร้ะบุไวว้า่ผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศควรมสีว่นรว่มในการออกแบบ
และพฒันาสถาปัตยกรรมทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและกระตุน้การใชง้านใหเ้กดิขึน้ในองคก์าร ผูบ้รหิารเทคโนโลยี
สารสนเทศควรที่จะสามารถน าเอาฟังก์ชัน่งานทางดา้นธุรกจิและไอทใีหส้ามารถท างานไปร่วมกนัดว้ยการสรา้งระบบ
การจดัการดา้นไอททีีช่ดัเจนและใชไ้อทใีนการน าองคก์ารไปสูเ่ป้าหมายทีว่างเอาไว ้(Broadbent et al., 2006) อกีทัง้
ผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศจะตอ้งมคีวามรูท้างดา้นเทคนิคใหม่ๆ อยูเ่สมอเพื่อใหต้ามทันเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไป
และตัง้ความคาดหวงักบัเทคโนโลยทีีน่ ามาใชก้บัองคก์าร (Andriole, 2007) 

ในการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูบ้รหิารระดบัสงู ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึ การอ่านสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ในการ
ท างานเป็นปัจจยัที่ส าคญัที่กระทบต่อความสามารถของผู้บรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศในการที่จะเชื่อมต่อช่องว่าง
ระหวา่งหน่วยงานทางดา้นไอทแีละเป้าหมายเชงิบรหิารขององคก์าร (Stephens et al., 1992) นอกจากน้ี ในการน า
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในองค์การนัน้มกัจะเกดิโอกาสในการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การ (Organizational 
change) (Barley, 1984) และการรเิริม่การเปลีย่นแปลงนัน้มกัจะมกีารเมอืงเขา้มาเกีย่วขอ้งในการเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ 
(Hinings et al., 1988) ดงันัน้ผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศทีต่อ้งเขา้มาอยู่ในช่วงของการเปลีย่นแปลงในระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศนัน้ นอกเหนือจากควรทีจ่ะตอ้งระวงัดา้นมมุมองทีแ่ตกต่างในเรือ่งเทคโนโลยสีารสนเทศแลว้ พวก
เขายงัควรทีจ่ะสามารถจดัการกระบวนการไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลและสรา้งสรรค์ดว้ย 

สิง่ส าคญัเกี่ยวกบัการสื่อสารของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศคอื การสื่อสารออกมาไดใ้นเชงิธุรกจิ (ไม่ใช่เพียง
เชงิเทคนิค) ทกัษะในการสื่อสารดว้ยความเขา้ใจถงึความตอ้งการของผูท้ีไ่ม่ไดม้คีวามรูท้างดา้นเทคนิคนัน้เป็นหน่ึงใน
ทกัษะทีส่ าคญัทีผู่บ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศพงึจะม ี(CIO Magazine, 1997) อกีทัง้ในการศกึษากบัองคก์าร 14 แห่ง
ในสหราชอาณาจกัรได้แสดงให้เหน็ว่า ผู้บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศในอุดมคตนิัน้จะสื่อสารด้วยค าศพัท์ที่ประธาน
บรหิารและผูเ้กีย่วขอ้งเขา้ใจได ้มากกวา่การใชค้ าศพัทท์างเทคนิค ในค าสมัภาษณ์กบัประธานบรหิารท่านหน่ึง ไดก้ล่าว
ไว้ว่า “ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของพวกเราต้องสามารถสื่อสารเป็นภาษา สามารถตอบได้ว่าเรา จะไปถึง
จุดมุง่หมายไดอ้ยา่งไร ไม่ใช่ตอบมาเป็นค าศพัทท์างเทคนิค หรอืทีแ่ย่กวา่นัน้คอืตอบวา่มนัเป็นเรื่องทีส่ลบัซบัซอ้นและ
ยุง่ยากเกนิทีจ่ะอธบิายในระยะเวลาน้อยกบัคนทีไ่มรู่เ้รือ่งทางเทคนิค” (Feeny et al., 1992) ในอกีการศกึษาหน่ึงไดเ้กบ็
ขอ้มูลกบัประธานบรหิาร 50 คนและคน้พบว่า ทกัษะดา้นการสื่อสารกบัผูอ้ื่นเป็นทกัษะที่มคีวามส าคญัยิง่ต่อผูบ้รหิาร
เทคโนโลยสีารสนเทศในอุดมคต ิ(Brier, 1994) ผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศทีไ่มป่ระสบความส าเรจ็คอืผูท้ีไ่มส่ามารถ
สื่อสารได้ดกีบัผู้ร่วมงาน และผู้บรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศที่ประสบความส า เร็จคือผู้ที่สามารถสื่อสารได้ดีกบัทัง้
ผูเ้กีย่วขอ้งภายในองคก์ารและภายนอกองคก์าร (Palmlund, 1997) 

การมปีฏสิมัพนัธ ์(Interaction) อยา่งสม ่าเสมอระหวา่งผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศกบัผูบ้รหิารระดบัสงูท่านอื่นๆ
ในหน่วยงานเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจซึ่งกนัและกนัและเกดิความไวเ้น้ือเชื่อใจกนัเพื่อน ามุมมองที่ขดัแยง้ขึน้มาแกไ้ข จะ
น าไปสู่การแก้ปัญหาการท างานได้อย่างมีประสทิธิผล การมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้ปฏิบตัิงานในหน่วยงานนัน้จึงมี
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ความส าคญัยิง่ที่ท าให้ผู้ปฏิบตัิงานเขา้ใจต าแหน่งหน้าที่ความรบัผดิชอบของตนเองและของผู้ปฏบิตังิานคนอื่นๆใน
หน่วยงาน (Eisenhardt et al., 2000) 

ในมุมมองของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี (Stakeholders) เหน็ว่า การจะท าใหเ้กดิความร่วมมอืไดน้ัน้ต้องอาศยัความไว้
เน้ือเชื่อใจ (Mishra, 1996) ความไวเ้น้ือเชื่อใจนัน้เกือ้หนุนผูป้ฏบิตังิานทีต่อ้งพึง่พาอาศยักนัและช่วยขจดัความกลวัทีจ่ะ
แสวงหาประโยชน์และท าใหร้บัรูถ้งึความขดัแยง้ทีม่อียูใ่นปัจจุบนั (Walton and McKersie, 1965) มกีารแสดงออกเชงิ
พฤตกิรรมในดา้นความร่วมมอืกนัทีม่ากขึน้ (Hambrick, 1981) และสรา้งใหเ้กดิการมุ่งเน้นการท างานไปสูก่ารแกไ้ข
ปัญหา (Hackman et al., 1997) การขาดความรว่มมอืและความไวเ้น้ือเชื่อใจกนัในการท างานของทมีผูบ้รหิารระดบัสงู
กบัผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศอาจสง่ผลใหเ้กดิความเสีย่งในการท างานอย่างไร้ประสทิธผิล ผูบ้รหิารเทคโนโลยี
สารสนเทศสว่นใหญ่ไม่สามารถมุ่งเน้นการบรหิารงานในเชงิธุรกจิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพเมื่อเทยีบกบัทางเทคนิค และ
ไมส่ามารถสือ่สารโดยใชค้ าศพัทท์ีใ่ชใ้นเชงิบรหิารธุรกจิไดด้ ีท าใหเ้กดิช่องวา่งระหวา่งพวกเขาและทมีผูบ้รหิารระดบัสงู
ในหน่วยงาน (Wang et al., 1994) ซึ่งแสดงใหเ้หน็ถงึการมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัผูบ้รหิารระดบัสงูสง่ผลต่อการใช้
ความสามารถของผู้บรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศในหน่วยงาน ในกรณีศกึษาเกี่ยวกบัผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  
14 ท่าน (Feeny et al., 1992) ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศในอุดมคตนิัน้ควรจะมมีุมมองที่
เชีย่วชาญทัง้ในดา้นการบรหิารเชงิธุรกจิ เชงิเทคนิค และทกัษะการสือ่สารทีม่ ีประสทิธภิาพ โดยการทีจ่ะท าใหผู้บ้รหิาร
เทคโนโลยสีารสนเทศสามารถบรหิารงานไดเ้ตม็ความสามารถของพวกเขาคอืการดูแลและพฒันาการปฏสิมัพนัธแ์ละ
ความผกูพนักบัผูบ้รหิารระดบัสงู (Willis and Dubin, 1990; Hall, 1995; King, 1995; Kram et al., 1995) เพื่อใหพ้วก
เขาสามารถใชค้วามสามารถในการก าหนดและใชก้ลยุทธท์างดา้นสารสนเทศในการบรหิารงานโดยไดร้บัการสนบัสนุน
จากผูบ้รหิารระดบัสงู (Kettinger et al., 2011) 

หน้าที่ความรบัผดิชอบของผู้บรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศในหลายๆองค์การมกัมคีวามไม่ชดัเจนสบืเน่ืองจาก
หน้าทีง่านในระดบับรหิารมกัไมท่ านิยามไวใ้หช้ดัเจน (Stephens et al., 1992; Smaltz et al., 2006) ความไมช่ดัเจนใน
เน้ืองานนัน้ส่งผลให้เกิดความเครยีด ความพงึพอใจในการท างาน และอตัราการเขา้ -ออกของเจ้าหน้าที่ในองค์การ
งานวจิยัได้บ่งชี้ว่า ความไม่ชดัเจนในบทบาทหน้าที่งานมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัความวติกกงัวล (Anxiety) และ
แนวโน้มทีจ่ะละทิง้หน้าทีง่าน อกีทัง้ความไมช่ดัเจนในบทบาทหน้าทีง่านยงัมคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัหลากหลายปัจจยั 
ผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศจะเกดิความรูส้กึหงดุหงดิเมื่อความไมช่ดัเจนในบทบาทหน้าทีข่องงานสง่ผลใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ระหว่างความคาดหวงัของพวกเขาที่สามารถสนับสนุนการท างานกบัความคาดหวงัที่ควรจะเป็นของบทบาท
หน้าทีเ่พื่อนร่วมงาน อย่างไรกด็หีากบทบาทหน้าทขีองงานนัน้ถูกระบุชดัเจนเพื่อใหผู้ท้ างานรบัรูถ้งึบทบาทหน้าทีข่อง
ตนเองและความคาดหวงัที่มีจากองค์การ ย่อมก่อให้เกิดการท างานได้ตามความสามารถที่มีเพราะตัวผู้บริหาร
เทคโนโลยสีารสนเทศรบัรูถ้งึความคาดหวงัทีม่ตี่อพวกเขา 

ปัจจยัทางดา้นองคก์ารทีม่อีทิธพิลต่อความส าเรจ็ทัง้สว่นตวับุคลากรในองคก์ารและตวัองคก์ารเอง Spitze and  
Lee (2012) ไดเ้สนอแนะไวว้่า ปัจจยัสูค่วามส าเรจ็นัน้จะพบกต็่อเมื่อบุคลากรหรอืองคก์ารมมีุมมองแบบบรูณาการ 
(Integrated perspective) ทัง้ในมุมมองสว่นตวัและมุมมองดา้นสภาพแวดลอ้ม องคก์ารทีม่สีภาพแวดลอ้มเอือ้หนุนการ
ท างานนัน้ถูกมองว่าเป็นปัจจยัส าคญัที่ส่งผลต่อขอบเขตการตดัสนิใจของผู้บริหาร เพราะเมื่อผู้บริหารได้รบัการ
สนับสนุนที่พร้อมไปด้วยทรัพยากรแล้วจะส่งผลให้ผู้บริหารมีอิสรภาพในการลงมือกระท าตามกลยุทธ์มากขึ้น 
(Hambrick, 1981) ในบรบิททางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศนัน้ นกัวจิยัหลายท่านเหน็วา่การทีอ่งคก์ารใหก้ารสนบัสนุน
การรเิริม่ทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและโครงการที่เกี่ยวขอ้งกบัด้านไอทเีป็นปัจจยัส าคญัที่สุดที่ช่วยให้องค์การ
ประสบความส าเรจ็ทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ และก่อให้เกดิประสทิธผิลของผู้บรหิาร
เทคโนโลยสีารสนเทศ (Gupta, 1991) ถา้องคก์ารมกีารสนับสนุนและใหท้รพัยากรทีเ่พยีงพอแก่หน่วยงานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อที่จะน าพาองค์การไปตามวตัถุประสงค์เชงิกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ ผู้บรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศที่ได้รบั
มอบหมายหน้าที่ก็จะสามารถที่จะมทีางเลอืกทางด้านกลยุทธ์ที่หลากหลายมากยิง่ขึ้นและส่งผลไปยงัผลลพัธ์ที่เกิด
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ขึน้กบัองคก์าร (Preston et al., 2006) นอกจากน้ี ถา้องคก์ารมสีภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมและสนบัสนุนการท างานของ
ผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศนัน้ จะสง่ผลใหผู้บ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศสามารถเลอืกแนวทางในการบรหิารจดัการ
งานใหเ้กดิประสทิธผิลและเหมาะสมกบัสภาพการท างาน 

ในงานวจิยัจ านวนมากไดแ้สดงแมแ่บบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชค้วามสามารถของการใชข้ดีความสามารถของผูบ้รหิาร
ทีน่ าไปสูก่ารท างานทีม่ปีระสทิธผิล เช่น แม่แบบผูน้ าแบบบรูณาการ (DeLone et al., 2003) ผูน้ าดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศนัน้จะต้องสามารถใชค้วามสามารถใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากรและเทคโนโลย ีอกีทัง้จะตอ้ง
ใชค้วามสามารถใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ไดต้ัง้แต่องค์การที่มคีวามมัน่คงไปจนถงึองค์การที่มกีารเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
(Chari et al., 2006) ผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศจะตอ้งสามารถใชค้วามสามารถเพื่อผลกัดนัใหอ้งคก์ารใชข้อ้มลูและ
สารสนเทศไดด้ขีึน้ เพื่อผลด าเนินงานทีเ่หนือกวา่ (Kettinger et al., 2011) และผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศที่
สามารถใชค้วามสามารถในการแสดงถงึความเป็นผูน้ าและการใชก้ลยุทธ์ไดด้จีะถูกมองว่าท างานไดม้ปีระสทิธผิลจาก
มุมมองของผูบ้รหิารท่านอื่นๆในองคก์าร (Smaltz et al., 2006) โดยประสทิธผิลขององคก์ารนัน้อาจถูกวดัไดจ้าก
ความสัมพันธ์เชิงบวกของประสิทธิผลการท างานในเชิงกลยุทธ์กับสมรรถภาพทางด้านการเงินขององค์การ 
(Karahanna et al., 2006) นอกจากน้ีบทวรรณกรรมทีผ่่านมายงัไดม้กีารกล่าวถงึประสทิธิผลของผูบ้รหิารเทคโนโลยี
สารสนเทศทีส่ามารถใชค้วามสามารถทีม่ไีดเ้ตม็ประสทิธภิาพจะน าไปสูก่ารเพิม่คุณค่าของเทคโนโลยสีารสนเทศใหก้บั
องคก์าร (Feeny et al., 1992) และความสามารถของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศนัน้ท าใหเ้กดิประสทิธผิลการใชง้าน
ของเทคโนโลยสีารสนเทศภายในองค์การ (Raghunathan et al., 1989) ในมุมมองทางดา้นทรพัยากรของหน่วยงาน 
นักวจิยัมมีุมมองต่อผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเหมอืนสนิทรพัยท์ี่หากสามารถน าความสามารถมาใชไ้ดน้ัน้จะ
สรา้งคุณค่าทางธุรกจิผ่านทางเทคโนโลยสีารสนเทศและอาจน าไปสูก่ารเพิม่สมรรถนะใหก้บัหน่วยงาน (Armstrong et 
al., 1999; Chatterjee et al., 2001; Karahanna and Watson, 2006) 
 
3. กรอบแนวคิดในการท าวิจยัและสมมติฐานในการท าวิจยั 

จากการทบทวนวรรณกรรมผูว้จิยัไดพ้บปัจจยัต่างๆทีส่่งผลกระทบต่อความมปีระสทิธผิลของผูบ้รหิารเทคโนโลยี
สารสนเทศในหน่วยงานรฐับาลประกอบไปดว้ย ความสามารถของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศที่มผีลมาจากปัจจยั
ต่างๆ ดงัน้ี ความรูข้องผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ นบัตัง้แต่ความรูท้างธุรกจิเชงิกลยุทธ ์ความรูท้างไอทเีชงิกลยุทธ ์ 
ทกัษะดา้นการสื่อสาร ไดแ้ก่ การอ่านสถานการณ์และทกัษะดา้นการสื่อสารกบัผูอ้ื่น ความผูกพนัของผูบ้รหิารระดบัสู ง
กบัผู้บรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ ความสมัพนัธ์กบัความไวเ้น้ือเชื่อใจ ความชดัเจนในบทบาทหน้าที่ของงาน  
สภาพแวดลอ้มการท างานในหน่วยงาน  ปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ไดถ้กูน ามาจดัท าตวัแบบการวจิยัดงัภาพที ่1 
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ภาพที ่1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
สมมติฐานการวิจยั 
สมมตฐิานที ่1 (H1): ความรูท้างธุรกจิเชงิกลยุทธ์มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัความสามารถของผู้บรหิารเทคโนโลยี

สารสนเทศ ทีร่บัรูไ้ดโ้ดยทมีผูบ้รหิารระดบัสงูในองคก์าร 
สมมตฐิานที ่2 (H2): ความรู้ทางไอทเีชงิกลยุทธ์มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัความสามารถของผู้บรหิารเทคโนโลยี

สารสนเทศ ทีร่บัรูไ้ดโ้ดยทมีผูบ้รหิารระดบัสงูในองคก์าร 
สมมตฐิานที ่3 (H3): การอ่านสถานการณ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสามารถของผู้บริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศ ทีร่บัรูไ้ดโ้ดยทมีผูบ้รหิารระดบัสงูในองคก์าร  
สมมตฐิานที ่4 (H4): ทกัษะดา้นการสื่อสารกบัผูอ้ื่นมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความสามารถของผูบ้รหิารเทคโนโลยี

สารสนเทศ ทีร่บัรูไ้ดโ้ดยทมีผูบ้รหิารระดบัสงูในองคก์าร 
สมมตฐิานที ่5 (H5): ความสมัพนัธท์ีม่คีวามไวเ้น้ือเชื่อใจมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความผกูพนักบัผูบ้รหิารระดบัสงู

ในองคก์าร 
สมมตฐิานที ่6 (H6): ความสมัพนัธ์กบัผู้บรหิารระดบัสูงในองค์การมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความสามารถของ

ผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 
สมมตฐิานที ่7 (H7): ความชดัเจนในบทบาทหน้าที่ของงานมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัความสามารถของผู้บรหิาร

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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สมมตฐิานที ่8 (H8): สภาพแวดลอ้มทีเ่อื้ออ านวยต่อการท างานในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก
กบัความสามารถของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

สมมตฐิานที ่9 (H9): ความสามารถของผู้บรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัประสทิธผิลการ
ท างานของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศในหน่วยงาน 

 
4. วิธีการวิจยั 

การศกึษาในครัง้น้ีผูว้จิยัใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมอืในการรวบรวมขอ้มลูจากเจา้หน้าทีข่องรฐั
ทีป่ฏบิตังิานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในระดบัหวัหน้างานและรองหวัหน้า สงักดัสว่นราชการระดบักรมหรอืเทยีบเท่า 
จาก 20 กระทรวง ไดแ้ก่ ส านกันายกรฐัมนตร ี กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลงั กระทรวง
ต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษย ์ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงพลงังาน กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงยุตธิรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวง
วฒันธรรม กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานอื่น
นอกเหนือสงักดักระทรวงหรอืทบวง โดยใชว้ธิกีารก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งดว้ยการวเิคราะหอ์ านาจของการทดสอบ 
(power analysis) ส าหรบัสถติสิมัประสทิธิถ์ดถอยพหุคูณจากโปรแกรม G*Power ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน     
240 คน ผูว้จิยัใชก้ารวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู (multiple regression analysis) เป็นการศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ตวัแปร และท าการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึรายบุคคล (in-depth interview) กบัเจา้หน้าทีป่ฏบิตังิานเป็นหวัหน้างานและ
รองหวัหน้างานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในระดบักรมหรอืเทยีบเท่าเพื่อจะไดค้วามคดิเหน็ทีค่รอบคลุมทุกสว่น จ านวน 
5 รายดว้ย 
 
5. ผลการวิจยั 
5.1 ผลการวิเคราะหข้์อมลูทางสถิติ 

กลุ่มตวัอยา่งทีต่อบแบบสอบถามเป็นเพศชายจ านวน 99 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.25  เป็นเพศหญงิจ านวน 141 คน 
คดิเป็นรอ้ย 58.75 สว่นใหญ่มอีายุ 41 – 50 ปี จ านวน 170 คน คดิเป็นรอ้ยละ 70.83 รองลงมามอีายุตัง้แต่ 51 ปีขึน้ไป
จ านวน 45 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.75 และกลุ่มทีอ่ายุ 30 - 40 ปี มเีพยีง 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.42 ทัง้หมดจบ
การศกึษาระดบัปรญิญาโท คดิเป็นรอ้ยละ 100 และมปีระสบการณ์ในการท างานมากกวา่ 15 ปีขึน้ไป หน่วยงานทีส่งักดั
ในแต่ละกระทรวง มจี านวนเทา่กนัทุกกระทรวง คอืกระทรวงละ 12 คน หรอืรอ้ยละ 5.0 เมื่อทดสอบความเชื่อถอืไดข้อง
ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างดว้ยค่าสมัประสทิธค์รอนบาคแอลฟา (Cronbach’s Alpha) พบวา่มคี่ามคี่าสงูกว่า 0.7 ทุกตวั  
ดงัแสดงในตารางที ่1 
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ตารางที ่1 คา่ครอนบาคแอลฟาของขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง 
มิติหรือตวัแปร ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา 

ความรูท้างธุรกจิเชงิกลยุทธ ์ 0.9425 
ความสมัพนัธท์ีม่คีวามไวเ้น้ือเชื่อใจ 0.9282 
การอ่านสถานการณ์ 0.9281 
ทกัษะดา้นการสือ่สารกบัผูอ้ื่น 0.9224 
ความชดัเจนในบทบาทหน้าทีข่องงาน 0.9207 
ความสามารถของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 0.9187 
ความรูท้างไอทเีชงิกลยุทธ ์ 0.9161 
ประสทิธผิลการท างานของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 0.9134 
สภาพแวดลอ้มการท างานในองคก์าร 0.9056 
ความผกูพนักบัผูบ้รหิารระดบัสงู 0.9016 
 

ผูท้ี่ตอบแบบสอบถาม มรีะดบัความคดิเหน็ในความสามารถของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศในระดบัเหน็ดว้ย
มากทีส่ดุเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคอื ความสมัพนัธท์ีม่คีวามไวเ้น้ือเชื่อใจ และความรูท้างไอทเีชงิกลยุทธ ์โดยมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 4.309, 4.281 และ 4.243 ตามล าดบั  
5.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

จากการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ  95 พบวา่ ตวัแปรทีแ่สดงถงึปัจจยัความสมัพนัธท์ีม่คีวามไว้
เน้ือเชื่อใจมคีวามสมัพนัธค์วามผกูพนักบัผูบ้รหิารระดบัสงู ในขณะทีต่วัแปรอสิระอกี 7 ตวัแปรทีป่ระกอบไปดว้ยปัจจยัที่
แสดงถงึความรูท้างธุรกิจเชงิกลยุทธ์ ความรูท้างไอทเีชงิกลยุทธ์ การอ่านสถานการณ์ทกัษะด้านการสื่อสารกบัผู้อื่น
ความผูกพนักบัผู้บรหิารระดบัสูงความชดัเจนในบทบาทหน้าที่ของงานและสภาพแวดล้อมการท างานในองค์การมี
ความสมัพนัธ์เชงิบวกต่อความสามารถของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ และตวัแปรทีแ่สดงถึงปัจจยั ความสามารถ
ของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกต่อประสทิธผิลการท างานของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ
ในหน่วยงานโดยมคี่าสมัประสทิธข์องการท านาย (R2) = 77.5 รายละเอยีดของผลการทดสอบในแต่ละสมมตฐิานแสดง
ในตารางที ่2  
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ตารางที ่2 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 

ผล ค่า Sig 
H1 : ความรูท้างธุรกจิเชงิกลยุทธม์คีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบั
ความสามารถของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

สนบัสนุน 0.044 

H2 : ความรูท้างไอทเีชงิกลยุทธม์คีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบั
ความสามารถของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

สนบัสนุน 
 

0.001 

H3 : การอ่านสถานการณ์มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบั
ความสามารถของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

สนบัสนุน 
 

0.026 
 

H4 : ทกัษะดา้นการสือ่สารกบัผูอ้ื่นมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบั
ความสามารถของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

สนบัสนุน 0.040 

H5 : ความสมัพนัธท์ีม่คีวามไวเ้น้ือเชื่อใจมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก
กบัความผกูพนักบัผูบ้รหิารระดบัสงู 

สนบัสนุน 
 

0.000 

H6 : ความผกูพนักบัผูบ้รหิารระดบัสงูมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบั
ความสามารถของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

สนบัสนุน 
 

0.021 

H7 : ความชดัเจนในบทบาทหน้าทีข่องงานมคีวามสมัพนัธเ์ชงิ
บวกกบัความสามารถของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

สนบัสนุน 0.028 

H8 : สภาพแวดลอ้มการท างานในองคก์ารมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก
กบัความสามารถของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

สนบัสนุน 0.000 

H9 : ความสามารถของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศมี
ความสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัประสทิธผิลการท างานของผูบ้รหิาร
เทคโนโลยสีารสนเทศในหน่วยงาน 

สนบัสนุน 0.000 

 
6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

จากผลการวจิยัพบว่าผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศในหน่วยงานรฐับาลมคีวามคดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
ความรูท้างธุรกจิเชงิกลยุทธ ์การอ่านสถานการณ์ ทกัษะดา้นการสือ่สารกบัผูอ้ื่น ความผกูพนักบัผูบ้รหิารระดบัสงู ความ
ชดัเจนในบทบาทหน้าที่ของงาน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก ส่วนความรู้ทางไอทีเชิงกลยุทธ ์
ความสมัพนัธ์ที่มคีวามไวเ้น้ือเชื่อใจ สภาพแวดล้อมการท างานในองค์การ ความสามารถของผูบ้รหิารเทคโนโลยี
สารสนเทศและประสทิธผิลการท างานของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศในหน่วยงาน ในภาพรวมมคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบั
เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 

ผลการทดสอบสมมตฐิานดว้ยวธิกีารทางสถติซิึ่งสอดคลอ้งกบัผลการสมัภาษณ์เชงิลกึสรุปไดว้่า ปัจจยัทีส่่งผลต่อ
ประสทิธผิลการท างานของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศมาจากความสามารถของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ และ
ปัจจยัความสามารถของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัปัจจยัความรูท้างธุรกจิเชงิกลยุทธ ์
ความรูท้างไอทเีชงิกลยุทธ ์การอ่านสถานการณ์ ทกัษะดา้นการสือ่สารกบัผูอ้ื่น ความผกูพนักบัผูบ้รหิารระดบัสงู ความ
ชดัเจนในบทบาทหน้าทีข่องงาน และสภาพแวดลอ้มการท างานในองคก์าร 
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6.2 ประโยชน์ของงานวิจยั 
ผลงานวจิยัปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความสามารถในการท างานของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศในหน่วยงาน

รฐับาลและความสมัพนัธ์ระหว่างความสามารถในการท างานกบัประสทิธิผลในการท างานของผู้บรหิารเทคโนโลยี
สารสนเทศในหน่วยงานรฐับาลอนัจะก่อใหเ้กดิประโยชน์เชงิทฤษฎแีละการปฎบิตังิานดงัน้ี 

6.2.1 ประโยชน์ของงานวิจยัเชิงทฤษฎี 
(1) ทฤษฎภีาวะผูน้ า ผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศควรทีจ่ะเป็นผูน้ าทัง้ทางการบรหิารเชงิกลยุทธแ์ละทาง

ไอทเีชงิกลยุทธ ์ตอ้งมปีระสบการณ์ในการบรหิารจดัการ บญัช ีและการเงนิ เพื่อบรหิารงานไดด้ ีและ
ต้องมีความสามารถในการสื่อสารระหว่างบุคคลขณะที่ผลการวจิยัข้อมูลจากการสมัภาษณ์พบว่า 
ผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศมคีุณลกัษณะเชงิบุคลกิภาพที่เฉพาะตวัซึ่งเป็นภาวะผูน้ าทีแ่ตกต่างไป
จากผูบ้รหิารทัว่ๆไป  

(2) ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสงัคม แสดงให้เห็นถึงปฏิสมัพนัธ์การแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในเชิงบวก
ก่อให้เกิดบรรทัดฐานการแลกเปลี่ยนในลักษณะการมีความสมัพนัธ์ต่อกันซึ่งเป็นตัวก ากับดูแล
สมัพนัธภาพการแลกเปลี่ยน ขณะที่ผลการวจิยัพบว่าความไวว้างใจของผู้ร่วมงานการให้อ านาจแก่
ผูป้ฏบิตังิานในการตดัสนิใจและไมเ่ขา้ไปกา้วก่ายงานของผูป้ฏบิตังิานเปรยีบเสมอืนการใหค้วามเสมอ
ภาคที่เท่าเทียมกนัในทางบวก แต่ถ้ามีการได้เปรยีบเสยีเปรยีบในฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงปฏิสมัพนัธ์การ
แลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้อาจเปลีย่นไปไดใ้นทนัท ี

6.2.2 ประโยชน์ของงานวิจยัในการปฎิบติังาน 
(1) ใช้เป็นแนวทางในการแต่งตัง้หรอืสรรหาผู้บรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศในหน่วยงานเพื่อให้สามารถ

ท างานอยา่งมปีระสทิธผิล 
(2) ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาความรูค้วามสามารถของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อเตรยีมความ

พรอ้มใหค้วามรูใ้นสมรรถนะที่จ าเป็นของผูบ้รหิาร อาทเิช่น การมุ่งผลสมัฤทธิข์องงาน การมุ่งพฒันา
ตนเอง การท างานเป็นทมี รวมไปถงึการอบรมใหค้วามรูใ้นสมรรถนะทีจ่ าเป็นในสายงาน ไดแ้ก่ ความรู้
ในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ทกัษะในการสื่อสารและจงูใจ การอ่านและวเิคราะหส์ถานการณ์ การมี
วสิยัทศัน์ การพฒันาศกัยภาพบุคคล และภาวะผูน้ าดา้นการเปลี่ยนแปลง ซึ่งลว้นเป็นทกัษะที่จ าเป็น
ต่อผู้บรหิารทัง้สิน้ กบัผู้ที่จะเขา้สู่ต าแหน่งผู้บรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมถงึการพฒันาเสน้ทาง
ความกา้วหน้าในสายอาชพี (carrier path) ใหก้บับุคลากรทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

6.3 ข้อจ ากดังานวิจยั 
(1) การศกึษาน้ีเป็นการศกึษาแบบ cross section หรอืเป็นการศกึษาแบบช่วงเวลาเดยีวขณะที่งานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารอาจมีแนวความคิดที่เปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์ของสิง่แวดลอ้มทีแ่ปลงได ้

(2) การวจิยัน้ีเป็นการศกึษาถงึบทบาทและงานในหน้าที่ของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศในหน่วยงานรฐับาลใน
ระดบัหวัหน้างานและรองหวัหน้าเทา่นัน้ ผลการวจิยัน้ีอาจไมส่ามารถใชไ้ดก้บัหน่วยงานเอกชน 

6.4 งานวิจยัในอนาคต 
(1) ควรมกีารปรกึษาเปรยีบเทยีบปัจจยัที่ส่งผลต่อประสทิธผิลของผู้บรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศในหน่วยงาน

รฐับาลและหน่วยงานเอกชน 
(2) ควรมกีารศกึษาแนวทางการพฒันาประสทิธผิลของผูบ้รหิารในหน่วยงานรฐับาลในสาขาอื่นวา่เป็นอยา่งไร 
(3) ขอ้มลูทีพ่บจากการสมัภาษณ์จะระบุถงึบุคลกิ ลกัษณะ นิสยัของบุคลากรทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศวา่เป็น

คนที่ไม่ค่อยพูด ชอบอสิระ อารมณ์ศลิปิน สามารถท างานไดทุ้กเวลา ไม่มเีวลาท างานที่แน่นอนตายตวั ซึ่ง
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อาจจะมผีลต่อประสทิธภิาพในการบรหิารงานของผูบ้รหิารได้ ดงันัน้งานวจิยัในอนาคตสามารถน าประเดน็
เหล่าน้ีมาพฒันาต่อเพือ่หาความสมัพนัธต์่อไปได ้
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