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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์
ดร.นฤมล ชูชินปราการ
ดร.สุทธิรัตน์ พลอยบุตร
ดร.ธนากร มาเสถียร
ดร.สรรชัย กิติยานนท์
ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด
ดร.ฉัตรรัตน์ โหรตะไวศยะ
ดร.เรืองเดช เร่งเพียร
ดร.ภัทรพล ชุ่มมี
ดร.ชญานันท์ เกิดพิทักษ์
ดร.พิชญะ อุทัยรัตน์
ดร. สุภาพร เพ่งพิศ
ดร.กฤษดา เชียรวัฒนสุข
ดร. คฑาวุฒิ สังฆาศ
ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์
ดร.จีรนันท์ เขมพันธ์
ดร.ละเอียด ศิลาน้อย
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
ดร.วาสนา บุตรโพธิ์
ดร.จรูญ ชานาญไพร
Professor Dr. Roh,Seong-Kyu
Professor Dr. Seung-jea

คณะบริหาธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานเครือข่ายเกษตรกร
ตลาดสี่มุมเมือง
Sungkyunkwan University South Korea
Korea National University of Education South Korea

นิเทศศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ
รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา บิ้กกิ้นส์
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวดี บุญลือ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ
รองศาสตราจารย์ ดร.บุบผา เมฆศรีทองคา
รองศาสตราจารย์ จันทนา ทองประยูร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิษฐา หรุ่นเกษม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพร กล่าสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณรัตน์ ชินวรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จาเริญ คังคะศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
ดร.โมนัยพล รณเวช

คณะนิเทศศาสตร์นวัตกรรมการสือ่ สาร สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์นวัตกรรมการสือ่ สาร สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎราไพพรรณี
คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายนามคณะผู้ทรงคุณวุฒิภายใน พิจารณาบทความประจา
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ
2.รองศาสตราจารย์.โสรัจ กายบริบูรณ์
3.รองศาสตราจารย์ ดร. เกศินี ประทุมสุวรรณ
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.เยาวภา บัวเวช
5.อาจารย์ ดร.ปาริชาติ ขาเรือง
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สุชาดา แสงดวงดี
7.อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ฤทธิบญ
ุ ไชย
8.อาจารย์ ดร.ดารินทร์ โพธิ์ตั้งธรรม
9.อาจารย์ ดร.กนกพัชร วงศ์อินทร์อยู่
10.อาจารย์ ดร.พงศ์สฏา เฉลิมกลิ่น

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย พงศ์สิทธิกาญจนา
13. อาจารย์ ดร.จันจิราภรณ์ ปานยินดี
14. อาจารย์ ดร.ดวงใจ คงคาหลวง
15. อาจารย์ ดร.เดช ธรรมศิริ
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา ศิริธนาธร
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา รุจิโชค
18. อาจารย์ ดร.พันธิการ์ วัฒนกุล
19. อาจารย์ ดร.ณัฐชามญฑ์ ศรีจาเริญรัตนา
20. อาจารย์ ดร.ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ

สารจากคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2527 เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาการ
บริ ห ารธุ ร กิ จ การบั ญ ชี และนิ เทศศาสตร์ และต่ อ มาในปี พ.ศ. 2547 ได้ เปิ ด การเรี ย นการสอนระดั บ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไปขึ้น เป็นที่ทราบกันดีว่านโยบายการผลิต
บัณฑิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก นักศึกษาต้องมีความรู้ และความสามารถในการทาวิจัยเพื่อพัฒนา
งาน และสร้างองค์ความรู้ใหม่ และต้องนามาเผยแพร่ สู่ส าธารณชน ตามช่องทางต่าง ๆ วารสารวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมผลิตขึ้น มีเป้าประสงค์เพื่อที่จะเป็นสื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ
และบุคคลทั่วไป สามารถนาผลงานวิจัย และงานวิชาการในสาขาการบริหารธุรกิจ การบัญชี และนิเทศศาสตร์
หรือสาขาที่เกี่ยวข้องมาเผยแพร่
กองบรรณาธิการตระหนักถึงคุณภาพของผลงานที่นามาลงตีพิมพ์ ดังนั้นผลงานทุกฉบับ จะต้องผ่าน
การตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewers) ในสาขา จานวน 3 ท่าน ตามกระบวนการที่ได้
มาตรฐาน วารสารวิท ยาการจั ดการ กาหนดให้ มี การจัด ท าปี ล ะ 2 ฉบั บ คื อ ฉบั บ ประจาเดื อ น มกราคมมิถุนายน และกรกฎาคม-ธันวาคม ของทุกปี และเป็นที่น่ายินดีที่วารสารได้รับการประเมินจาก ศูนย์ดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ให้อยู่ วารสารกลุ่มที่ 2 ในกลุ่ มมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่มีส่วนร่วมแรงร่วมใจในความสาเร็จนี้
ในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณสาหรับความร่วมมือจากอาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฎนครปฐม นักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลั ย และผู้วิจัยทั่วไปที่ให้ความสนใจส่งบทความเข้ามาตีพิมพ์เพิ่มขึ้น
สิ่งนี้เป็นแรงใจ ที่ทาให้กองบรรณาธิการเกิดความมุ่งมั่น เพื่อพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพยิ่ง ๆ ขึ้น โอกาสนี้จึง
ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ ในสาขาดังกล่าว ส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อพัฒนางานวิชาการ และผู้อ่านสามารถนาผลงานที่
ลงตีพิมพ์ในวารสารไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ ต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

บทบรรณาธิการ
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นวารสารที่จัดทาขึ้นเพื่อรองรับบทความ
วิช าการ งานวิจัย ของ อาจารย์ และนั กศึกษาระดับบั ณ ฑิ ตศึกษา จากสาขาวิทยาการจัดการ และสาขาที่
เกี่ยวข้อง ทั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และจากสถาบันอื่น ๆ ที่มีผลงานวิจัยในระดับที่ดี มีการอ่าน
จากผู้ทรงคุณวุฒิ Peer Review จานวน 3 ท่าน สาหรับฉบับที่ 2 ปีที่ 6 นี้ ทางกองบรรณาธิการขอนาเสนอ
งานวิจัยจานวน 23 เรื่อง ประกอบไปด้วย
ผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จานวน 4 บทความได้แก่
1. ภาวะผู้นาเพื่อการพัฒนาวัด 2.การเสริมสร้างพลังอานาจส่งผลต่อขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
3.แนวทางพัฒนาส่วนประสมการตลาด การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ4.ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของพนักงานสายสนับสนุน
ผลงานของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จานวน 5 บทความได้แก่
1.คลินิกบัญชีประยุกต์ตามปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 2.อัตลักษณ์เพื่ อการท่องเที่ยวเรียนรู้
อาหารเชิงสุขภาพของภูมิภาคตะวันตก 3.การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ โครงการหมู่บ้าน
รักษาศีลห้า 4.ผลกระทบด้านเทคโนโลยีจากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 กับ การปฏิบัติงานวิชาชีพบัญชี และ 5.
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าด้วย QR Code ของนักศึกษา
ผลงานของนักศึกษาต่างมหาวิทยาลัย จานวน 6 บทความได้แก่
1.การเปิดรับสื่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชน จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2.
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกนโยบายการบัญชีการรับรู้รายได้ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 3.
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ของผู้สูงอายุ จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร 4.ตัว
แบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม 5. คุณภาพ
การให้ บ ริ ก ารที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด เก็ บ ภาษี จาก มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ กาญจนบุ รี แ ละ 6.
ความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์จิตอัจฉริยะกับศักยภาพของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
ผลงานของคณาจารย์ต่างมหาวิทยาลัย จานวน 8 บทความได้แก่
1.แรงจูงใจและบรรยากาศองค์กร กับผลการปฏิบัติงาน 2. ความต้องการของพนักงาน และมนุษย
สัมพันธ์ในองค์การ ที่มีผลต่อความขัดแย้งในองค์การ สองบทความนี้ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 3.การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปของชุมชนหุบกะพง จาก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 4.ความพึง
พอใจและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 5. การบริหารเครือข่ายในการสนับสนุนงานวิชาการ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุ รี และ 6.การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานของบุ ค ลากร 7.ความพึ งพอใจของลู ก ค้ าที่ มี ต่ อ การ
ให้ บ ริ ก าร 8.ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความส าเร็ จ ของการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ สามบทความจาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ความหลากหลายของงานวิจัย ความหลากหลายของงานแต่ละสถาบัน เปรียบเสมือนความสวยงาม
ของดอกไม้หลากหลายพันธ์ ที่ร่วมกันมาจัดช่อ ก่อให้เกิดความสวยงาม แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือกันในเชิง
วิชาการ เป็นความแตกต่างที่สร้างสรรค์ งานวิชาการเหล่านี้ รอผู้สนใจมาอ่าน ขบคิดวิเคราะห์ ตั้งคาถาม และ
ทาวิจัยต่อยอด เป็นการพัฒนาวงล้อแห่งความรู้ จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นจากการอ่าน เพราะ “การอ่านทาให้เป็นคน
โดยสมบู ร ณ์ ” (Sir Francis Bacon) ก่อให้ เกิด ความรู้ การขบคิด ส่ งผลให้ เกิด การบู รณาการความรู้ เกิ ด
ความคิดเชิงวิพากษ์ เป็น Thesis → Antithesis → Synthesis ดังที่ Georg Wilhelm Friedrich Hegel
ได้เสนอไว้ หลังจากการอ่าน และการขบคิด ในแวดวงวิชาการ ย่อมต้องการ ความรู้ใหม่ ๆ ที่สอดรับกับบริบท
ใหม่ ๆ งานเขียนใหม่ก็จะออกมารับใช้สู่สังคม สิ่งที่พอจะยืนยันได้ก็คือ การเพิ่มขึ้นของจานวนบทความและ
งานวิจัยที่เกิดขึ้น ในแวดวงวิชาการไทย ซึ่งทางวารสารวิทยาการจัดการ นครปฐม ขอเป็นพื้นที่หนึ่งที่ ให้
ผู้สนใจเข้ามานาเสนอ งานวิชาการที่เกิดขึ้น ต้องมีการปรับแก้บ้าง ปฏิเสธบ้าง เพราะต้องผ่านการกลั่นกรอง
จากผู้ทรงคุณวุฒิ ถือว่าเป็นการปะทะกัน ทางความคิด แต่อีกนัยหนึ่งก็คือการฝึกฝนให้นักวิจัยมีความแก่กล้า
ในเชิงวิชาการมากยิ่งขึ้น
การเพิ่มขึ้นจากการส่งบทความวิจัย อาจทาให้กองบรรณาธิการต้องทางานให้มีความตั้งใจมากขึ้น แม้
ภารกิจดังกล่าวจะนอกเหนือจากภารกิจการสอน แต่ก็เป็นภารกิจที่กองบรรณาธิการมีความสุข ที่ได้ พบว่า
วารสารได้รับความสนใจ เห็นในการพัฒนาการของการเผยแพร่งานวิจัย ขอขอบพระคุณในความกรุณ าของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้ความอนุเคราะห์อ่านบทความ และให้คาแนะนาในการแก้ไข บทความให้มีความสมบูรณ์ ใน
โอกาสนี้กองบรรณาธิการมีความประสงค์ แจ้ง ให้นักวิจัยและคณาจารย์ที่สนใจ มีส่วนร่วมในการสนับสนุน
บทความเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ และยินดีที่จะได้นาเสนอบทความตามเจตนารมณ์ของผู้วิจัยในโอกาสต่อไป

อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย
บรรณาธิการ

สารบัญ
บทความที่

20

21

22

23

หน้า
คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด เก็ บ ภาษี ข องส านั ก งานสรรพสามิ ต
พื้นที่กาญจนบุรี (วรัญญา ถิ่นสาราญ)
Service Quality Affecting Efficiency in Tax Collection of Kanchanaburi Area Excise
Office (Waranya Thinsamran)
Article history: Received 10 July 2019, Revised 23 November 2019
Accepted 28 November 2019……………………………………………………………………………..
ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความส าเร็ จ ของการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในสานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร (อนันต์ โพธิกุล)
Transformational leadership of the administrators influence on the success of
the use of information technology. In Thawi Watthana District Office
Bangkok.(Anan Phothikul)
Article history: Received 2 November 2019, Revised 21 November 2019

281

Accepted 28 November 2019........................................................................................
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเชาวน์ จิ ต อั จ ฉริ ย ะกั บ ศั ก ยภาพของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ไ ทย
(สมศรี เวิ่นทอง)
Relationship between Spiritual Intelligence and Competencies of Thai
Professional Accountants (Somsri Woenthong)
Article history: Received 8 August 2019,Revised 26 November 2019
Accepted 28 November 2019……………………………………………………………………………..
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าด้วย QR Codeของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
(ธนาธิป พัวพรพงษ์ และคณะ)
Factors Affecting to Goods Purchasing Decision by using QR Code Transactions of
Nakhon Pathom Rajabhat University Students (Tanatip Puapornpong et.al)
Article history: Received 4 July 2019,Revised 20 July 2019

297

Accepted 22 July 2019....................................................................................................

324

310

ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จ
ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในสานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Transformational leadership of the administrators influence
on the success of the use of information technology.
In Thawi Watthana District Office Bangkok.
อนันต์ โพธิกุล*
(Anan Phothikul)

บทคัดย่อ
การวิจัย ครั้ งนี้มีวัตถุป ระสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ ยนแปลงของผู้บริห ารที่มีอิทธิพลต่อ
ความสาเร็จของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในสานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล จาก
ประชากร ได้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 128 คน และกลุ่มตัวอย่าง 100 คน โดยคานวณจากสูตร
ของทาโร ยามาเน่ และใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เพื่อให้ได้ตัวอย่างที่เหมาะสมในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล ผู้ วิจั ย ประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสั งคมศาสตร์ และใช้สถิติอนุมานในการ
ทดสอบสมมติฐานได้แก่การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย พบว่าภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโดยรวมมีอิทธิพล
ต่อความสาเร็จของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร สามารถเขียน
สมการการถดถอยได้ดังนี้
ความสาเร็จของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ = 0.962 + 0.259 (การวางแนวทางองค์การไปสู่อนาคต)
+ 0.310 (ผู้นาที่ดีต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนอื่น) + 0.200 (การปรับองค์การเพื่อมุ่งไปสู่แนวทางที่ต้องการ)
รวมทั้งภาวะผู้น าการเปลี่ ยนแปลงของผู้ บริห ารโดยรวมสามารถพยากรณ์แนวโน้ม ความสาเร็จของการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ร้อยละ 53.90 จานวนร้อยละดังกล่าวแสดงได้ว่ารูปแบบนี้มีความน่าเชื่อถือในระดับ
ปานกลาง นอกจากนี้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโดยรวมยังมีอิทธิพลในการพยากรณ์ความสาเร็จ
ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ร้อยละ77.10
คาสาคัญ : อิทธิพลภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ความสาเร็จของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ABSTRACT
The objectives of this research are following; To study the transformational leadership
of the administrators that influence the success of using information technology in Thawi
Watthana District Office. Bangkok
In this research, the researcher uses the quantitative data methodology by using a
questionnaire to collect data from the population of 128 ordinary Bangkok civil servants and
100 samples, calculated from the Taro Yamane formula and using Cluster random sampling
in order to obtain appropriate samples for data collection Data analysis The researcher
processed using the software package for social science research. And use inferential statistics
to test hypotheses, including multiple regression analysis.
Hypothesis test results It was found that the transformational leadership of the
administrators as a whole had an influence on the success of using information technology in
Thawi Watthana District Office. Bangkok The regression equation can be written as follows:
The success of using information technology = = 0.962 + 0.259 (Corporate orientation
to the future) + 0.310 (Good leaders must be good role models for others) + 0.200
(Organizational orientation to achieve desired direction) as well as the overall transformational
leadership of the administrators can predict the success of using technology. 53.90 percent of
the information. The said percentage shows that this model has moderate reliability. In
addition, the overall transformational leadership of the administrators also influenced the
prediction of the success of using information technology by 77.10 percent.
Keywords: Influence of transformational leadership, success of using information technology
Article history: Received 2 November 2019
Revised 21 November 2019
Accepted 28 November 2019
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1. บทนา
ในยุคอุตสาหกรรม ซึ่งมีการเกิดขึ้นขององค์การโดยเฉพาะการเกิดโรงงานอุตสาหกรรม การผลิต การค้าขาย
การตลาด การจัดจาหน่าย และการดาเนินการทางธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ ก็พบเช่นเดียวกันว่าองค์การใดมีผู้นา ผู้บริหาร
หรือแม้แต่พนักงานที่มีภาวะผู้นาก็ส่งผลให้องค์การนั้นประสบความสาเร็จ หรือเป็นองค์การที่ยอดเยี่ยมได้ พนักงานใน
องค์การนั้น ๆ ก็ได้รับการจ่ายค่าจ้างและการปฏิบัติอย่างยุติธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
และความสามารถอย่างเต็มที่ และในยุคปัจจุบันที่เรียกว่าเป็นยุคข้อมูลข่าวสาร เรายังพบเช่นเดียวกันว่าภาวะผู้นายังเป็น
เรื่องสาคัญ เห็นได้จากข้อมูลเชิงประจักษ์จากองค์การที่ได้รับการยอมรับว่าประสบความสาเร็จอย่างสูงโดยเฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี หรื อข้อมูลข่ าวสาร ตัวอย่างบริษัทผู้ ผลิ ตสิ นค้าและบริการ เช่น Apple, Google, Microsoft,
Facebook ฯลฯ เป็นที่ยอมรับกันว่าผู้นามีผลต่อความสาเร็จขององค์การนั้น ๆ เช่น Steve Job มีอิทธิพลอย่างสูงสุดกับ
ความสาเร็จของ Apple หรือ Sergey Brinและ Larry Page กับการเกิดและความสาเร็จของ Google และBill Gates กับ
ความสาเร็จของ Microsoft (รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2556, 4)
Bass & Bass (2008) ได้สรุปตัวอย่างผลการศึกษาวิจัยที่สนับสนุนความสาคัญของภาวะผู้นาในกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
ผลการศึกษาความพึงพอใจที่ศึกษาในช่วงทศวรรษที่ 1920 แสดงให้เห็นความสาคัญของภาวะผู้นา ผลการศึกษารายงาน
ตรงกันว่า ทัศนคติที่ดีของพนักงานต่อผู้บังคับบัญชาของพวกเขาทาให้เกิดความพึงพอใจของพนักงาน และในอีกด้านหนึ่ง
พบว่าทัศนคติที่ดีต่อผู้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์กับผลผลิตในกลุ่มทางาน และนับตั้งแต่นั้นมาพบผลการศึกษาจานวน
มากสนับสนุนว่า ผู้นาสามารถสร้างความแตกต่างในความพึงพอใจและผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
นอกเหนือจากนั้น ผู้นายังสามารถสร้างความแตกต่างในด้านความสาเร็จหรือล้มเหลวขององค์การได้อีกด้วย โดย
พบทั้งในองค์การภาครัฐและผู้บริหารในคณะรัฐบาลท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น การศึกษาวิวัฒนาการของธุรกิจค้าปลีก พบว่า
ผู้บริหารอาวุโสสามารถปรับปรุงองค์การให้ประสบความสาเร็จได้ โดยการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้างและยุทธศาสตร์ของ
องค์การ (Mintzberg & Water, 1982) และยังมีการศึกษาความสาเร็จของผู้บริหารระดับสูง พบว่าความแตกต่างของ
ผู้บริหารระดับสูงสามารถอธิบายผลการปฏิบัติงานขององค์การได้ถึง 45 เปอร์เซ็นต์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (รัตติกรณ์
จงวิศาล, 2556: 5-6) อีกทั้งในองค์การของรัฐหรือในวงการเมือง ทั้งในระดับชาติ นานาชาติ ภาวะผู้นาของผู้ นาหรือ
ผู้ บริ หาร เช่ น นายอ าเภอ ปลั ดกระทรวง ผู้ ว่าราชการจังหวัด สมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎร รั ฐมนตรี นายกรัฐมนตรี
ประธานาธิบดี จนถึงพระมหากษัตริย์ ส่งผลต่อผลลัพธ์ในทางบวก เช่น ความผาสุกและความสงบสุขของประชาชน การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ความสาเร็จของชาติ และส่วนรวมในด้านต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์ ทั้งด้านสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ภายในองค์การของรัฐ ตามนโยบาย e - Government ของรัฐบาลเพื่อปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการภาครั ฐการบริหารงานของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น ยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการประชาชน สร้างความโปร่งใสในการดาเนินงานและให้บริการการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้
เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) และสามารถ บูรณาการเชื่อมโยงหน่วยงานของรัฐ
(Connected Government) ที่สมบูรณ์แบบเพื่อก้าวไปสู่ระดับมาตรฐานสากล การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักโดยการ
จัดระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการให้บริการภาครัฐ และพัฒนาระบบสารสนเทศบนโครงสร้างพื้นฐานหลักที่ทางภาครัฐ
299

Journal of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat University Vol.6 No.2 July- December 2019

พั ฒนาขึ้ นน ากรอบแนวทางมาตรฐานการแลกเปลี่ ยนข้ อมู ลแห่ งชาติ (Thailand e-Government Interoperability
Framework : TH e-GIF) มาใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐ เพื่อให้ สามารถแลกเปลี่ ยน และเชื่อมโยงข้อมูล
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรทุกระดับของหน่วยงานของ
รัฐ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบั ติงานและการให้ให้บริการประชาชน การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การภาครัฐให้
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส่วนราชการด้วยกันในลักษณะโครงข่ายข้อมูลที่เชื่อมต่อถึงกัน เพื่อให้กระบวนการทางานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการในระดับต่าง ๆเพื่อสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่สาคัญต่อการ
บริหารราชการแผ่นดินและการตัดสินใจ ไปยังศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) เพื่อให้เกิดการตัดสินใจบนพื้นฐาน
ของข้อมูลที่มีความเป็นปัจจุบันและถูกต้องส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการมีความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับการเตรียม
ความพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยงานที่
รับผิดชอบวิธีการและขั้นตอนในการให้ความช่วยเหลือปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่ อให้เกิดความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที
ในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการองค์การ มีหลายหน่วยงานที่
ประสบความสาเร็จในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ก็มีหน่วยงานภาครัฐที่ไม่สามารถใช้เทคโนโลยี ได้ตามยุทธศาสตร์ที่
วางไว้ ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง อาทิเช่น บุคลากรขาดความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์ไม่มี
ความสมบูรณ์ และปัจจัยที่สาคัญอีกประการที่ทาให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานภาครัฐไม่ประสบความสาเร็จ
เท่าที่ควร คือ ผู้นาหรือผู้บริหารองค์การขาดความใส่ใจ และการสนับสนุนการทางานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เครื่องมือในการทางาน ยังคงยึดติดกับการปฏิบัติงานรูปแบบเดิม ๆ ไม่เล็งเห็นความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผล
ต่อการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ และทันสมัยต่อสภาพสังคมในปัจจุบันที่มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง ภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้นาหรือผู้บริหารองค์การ จึงมีส่วนสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการองค์การ และการ
นาเทคโนโลยีมาใช้ในองค์การ
สานักงานเขตเป็นองค์การของรัฐ มีบทบาทหน้าที่สาคัญในการจัดทาบริการสาธารณะ โดยหลักการแล้วการ
ให้บริการสาธารณะย่อมยังประโยชน์แก่สังคมและบุคคลทั่วไป การดาเนินบทบาทสาคัญประการนี้ของสานักงานเขต
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสาคัญต่อเรื่องประสิทธิภาพของการให้บริการ การให้บริการที่มีคุณภาพ จึงเป็นสิ่งที่
สะท้อนสมรรถนะของการปฏิบัติงานด้านการให้บริการ การตอบสนองความต้องการประชาชนที่เป็นผู้รับบริการภายใต้
รากฐานของการบริ หารราชการหรื อการบริ หารงานภาครั ฐตามแนวคิ ดการจั ดการภาครั ฐแนวใหม่ (New Public
Management-NPM) ที่ระบบราชการของหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยรับมาเป็นกระบวนทัศน์ในการขับเคลื่อนการ
จัดการระบบงานภาครัฐในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในการเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ ผู้บริหารต้องสนับสนุนการ
ทางานโดยใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศเป็ นเครื่ องมือในการทางาน ซึ่งผู้ นาหรือผู้ บริหารองค์การ ต้ องมี ภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงในการบริหาร จึงจะมีส่วนสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการองค์การ และการนาเทคโนโลยี
มาใช้ในองค์การ (ชัชวาล ทัตศิวัช, 2554)
จากความสาคัญและปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง “ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารที่มีอิทธิพลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร” เพื่อจะช่วยให้ผู้นาหรือ
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ผู้บริหารของสานักงานเขตเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การ
และสามารถนามาปรับปรุงพัฒนาองค์การให้มีความทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จของการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในสานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษางานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งจะแบ่งสาระ
ของการทบทวนวรรณกรรมได้ดังนี้
2.1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
Bass (1985 อ้ า งถึ ง ใน รั ต ติ ก รณ์ จงวิ ศ าล, 2556: 249)ได้ เ สนอทฤษฎี ภ าวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลง และอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพในองค์การและชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงแบบบารมี และแบบแลกเปลี่ยนเขาเชื่อว่าความเป็นภาวะผู้นาแบบแลกเปลี่ยนสามารถ
ส่ ง ผลในการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพขั้ น ต่ ากว่ า ส่ ว นภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงช่ ว ยเพิ่ ม และปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพในขั้นที่สูงกว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงสามารถทาให้ผู้ตามมีแรงจูงใจและมีผลการปฏิบัติได้
มากกว่าภาวะผู้นาแบบแลกเปลี่ยน และผู้นาที่มีประสิทธิผลจะใช้ภาวะผู้นาทั้งสองแบบ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2546) จากการประชุมเชิง ปฏิบัติการร่วมกับ
บริษัทPacRim Leadership Co; LTDได้อธิบายเรื่อง 4 บทบาทภาวะผู้นา (4 Roles of Leadership) ไว้ว่า
ผู้นาควรบริหารองค์การด้วยลักษณะสาคัญ 4 ประการเพื่อให้องค์การเดินไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและ
ได้ผลงาน (result) ที่ต้องการและต้องเป็นทั้งผู้บริหารและผู้นาในเวลาเดียวกันดังนี้
1. การวางแนวทางหลักขององค์การไปสู่อนาคต (Path finding) ผู้นาต้องเริ่มต้นการทางาน
ด้ว ยการก าหนดเป้ า หมายที่ ชั ด เจนจะช่ว ยให้ ผู้ น าสามารถสร้ า งแม่ แ บบพิ ม พ์ เขี ย วเพื่ อ การเปลี่ ย นแปลง
(blueprint for change) ที่วางอยู่บนพื้นฐานของหลักการ (principle)
2. การปรับองค์การเพื่อมุ่งไปสู่แนวทางที่ต้องการ (Aligning) ถ้าองค์การมีช่องว่างระหว่าง
ผลงาน (results) ที่มีอยู่ปัจจุบันกับความต้องการในอนาคตองค์การนั้นจาเป็นจะต้องปรับกระบวนการทางาน
(reprocess) โดยทาไปพร้อมกับการปรับโครงสร้าง (restructure)
3. การมอบอานาจการตัดสินใจหรือการกระจายอานาจ (Empowering) การดึงศักยภาพของ
ผู้ร่วมงานออกมาใช้ให้เต็มความสามารถ
4. ผู้นาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม (Modeling)
ผู้นาต้องมีความสามารถอย่างละเท่ากันในตัวเองทั้งความซื่อสัตย์ ความสามารถ ซึ่งนาไปสู่ความเชื่อใจ และ
ก่อให้เกิดความศรัทธา
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2.2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวิธีการวัดความสาเร็จของการใช้เทคโนโลยี
Delone & Mclean (2003) ได้นาเสนอทฤษฎีวิธีการวัดความสาเร็จของการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ประกอบด้วยหลักสาคัญ 6 ประการ ดังนี้
1.คุณภาพของระบบ (system quality)โดยคานึงถึงคุณภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีต่อการนามาใช้ประโยชน์ ความพร้อมในการใช้งาน และเวลาที่ใช้ในการบริการที่รวดเร็ว
2.คุ ณภาพของสารสนเทศ (information quality)โดยคานึงถึ งคุ ณภาพของรายละเอีย ด
ข้อมูลด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อความเป็นส่วนตัว ความสมบูรณ์ ตรงประเด็น เข้าใจง่าย และ
ปลอดภัย
3.คุณภาพของบริ การ (service quality)โดยคานึงถึงคุณภาพด้านความสามารถด้านการ
บริ การ สามารถตอบสนองความต้ องการของประชาชน การให้ บ ริก ารจากรั ฐ วิ ส าหกิ จที่ ดูแ ลระบบด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบอินเตอร์เน็ตที่ให้บริการ
4.ความตั้งใจที่จะใช้ (intention to use)โดยคานึงถึงผู้ใช้เกิดความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.ผู้ใช้พึงพอใจ (user satisfaction)โดยคานึงถึงความพึงพอใจของผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6.ผลประโยชน์สุทธิ (net benefits) โดยคานึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และคานึงถึงปัจจัยผู้ใช้งาน ได้แก่ ความตั้งใจที่จะใช้ และความพึงพอใจของผู้ใช้

กรอบแนวความคิด
การศึกษาครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย ได้น าหลั กการ แนวคิด ทฤษฎีเ กี่ย วกับ ความส าเร็จ ของการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร โดยนามาประมวลเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ได้
ดังภาพต่อไปนี้
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แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

3. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Data) โดยใช้แบบสอบถามในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ประชากร ตัวอย่าง ได้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 128 คน และกลุ่มตัวอย่าง 100 คน
โดยคานวณจากสูตรของทาโร ยามาเน่ และใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (cluster random sampling) โดยการ
สุ่มอย่างง่ายจากฝ่ายต่างๆทั้ง 10 ฝ่ายตามสัดส่วนของจานวนในแต่ละฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายทะเบียน
ฝ่ายโยธา ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายการคลัง ฝ่ายรายได้ ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ ฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด และฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเพื่อให้ได้ตัวอย่าง
ที่เหมาะสมในการเก็บข้อมูล
3.2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวิจัย โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม
(Questionnaire) มีลักษณะเป็นตัวเลขมาตราส่ว นประมาณค่า (Numerical Rating Scale) 5 ระดับ โดย
ศึกษาข้อมูลจากวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาในการสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่มีอิทธิพลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงานเขตทวี วัฒนา
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ พบว่าการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างคาถาม
กับวัตถุประสงค์(Testability of item-objective congruence index) ได้ค่า IOC ทั้งรายข้อและภาพรวมมี
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ค่าระหว่าง 0.67 – 1.00 และผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ได้ค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟา รวมทั้งฉบับ (Coefficient alpha) เท่ากับ 0.958 และในแต่ละข้อคาถามมีค่าอยู่ระหว่าง 0.956- 0.957
แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูง
3.3 การใช้สถิติ ที่ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูล ผู้วิจัยประมวลผลด้ว ยโปรแกรม
สาเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ใช้สถิติพรรณนาในวิเคราะห์ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และใช้สถิติอนุมาน (inferential statistics) ในการทดสอบสมมติฐานได้แก่การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
(Multiple regression analysis)

4. ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงโดยรวมและรายด้าน
แปล
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
S.D.
̅
𝒙
ความหมาย
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
3.93
0.49
มาก
ด้านการวางแนวทางองค์การไปสู่อนาคต
3.93
0.57
มาก
ด้านการปรับองค์การเพื่อมุ่งไปสู่แนวทางที่ต้องการ
3.92
0.54
มาก
ด้านการกระจายอานาจหรือการมอบอานาจการตัดสินใจ
3.95
0.56
มาก
ด้านผู้นาที่ดีต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนอื่น
3.90
0.56
มาก
ผลการวิ จั ย พบว่ า ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห าร ส านั ก งานเขตทวี วั ฒ นา
กรุงเทพมหานคร โดยรวม มีค่าเฉลี่ย 3.927 อยู่ในระดับมาก และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสาเร็จของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
องค์การโดยรวมและรายด้าน
ความสาเร็จ
S.D.
แปลความหมาย
̅
𝒙
ความสาเร็จของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.98
0.49
มาก
ด้านคุณภาพของระบบ
3.98
0.57
มาก
ด้านคุณภาพของสารสนเทศ
3.93
0.73
มาก
ด้านคุณภาพของบริการ
3.97
0.63
มาก
ด้านความตั้งใจที่จะใช้
3.94
0.60
มาก
ด้านผู้ใช้พึงพอใจ
4.03
0.66
มาก
ด้านผลประโยชน์สุทธิ
4.02
0.61
มาก
ความสาเร็จของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยรวม
มีค่าเฉลี่ย 3.977 อยู่ในระดับมาก และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน
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ตารางที่ 3 ผลวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารรายด้านมีอิทธิพลต่อ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในสานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร รายด้าน
ตัวแปร
ค่าสัมประสิทธิ์ (b) ค่า t ค่า sig. Tolerance VIF
ค่าคงที่
0.962
3.768 0.000
ด้านการวางแนวทางองค์การไปสู่อนาคต
0.259**
2.618 0.010 0.312 3.201
ด้านผู้นาที่ดีต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนอื่น
0.310**
4.312 0.000 0.607 1.646
ด้านการปรับองค์การเพื่อมุ่งไปสู่แนวทางที่
0.200*
2.027 0.045 0.344 2.907
ต้องการ
ด้านการกระจายอานาจหรือการมอบ
0.054
0.595 0.553 0.390 2.566
อานาจการตัดสินใจ
R2 = 0.539 F = 96.893
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมีอิทธิพลต่อความสาเร็จของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
สานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในรายด้าน พบว่าภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารด้านการ
วางแนวทางองค์การไปสู่อนาคต ด้านผู้นาที่ดีต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนอื่น และด้านการปรับองค์การเพื่อมุ่ง
ไปสู่แนวทางที่ต้องการ มีอิทธิพลต่อความสาเร็จของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสานักงานเขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานครตามลาดับ ซึ่งมีค่า Tolerance อยู่ระหว่าง 0.312 ถึง 0.607 ไม่น้อยกว่า 0.2 และ ค่า VIF
อยู่ระหว่าง 1.646 ถึง 3.201 มีค่าไม่มาก 10 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาโมเดลที่ดี โดยการมีอิทธิพล
สามารถเขียนสมการการถดถอยได้ดังนี้
ความสาเร็จของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ = 0.962 + 0.259(การวางแนวทางองค์การไปสู่อนาคต)
+ 0.310(ผู้นาที่ดีต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนอื่น) + 0.200(การปรับองค์การเพือ่ มุ่งไปสู่แนวทางที่ต้องการ)
รวมทั้งภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารทั้ง 3 ด้าน สามารถพยากรณ์แนวโน้มความสาเร็จของ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ร้อยละ 60.00 (R2=0.600) จานวนร้อยละดังกล่าวแสดงได้ว่ารูปแบบนี้มีความ
น่าเชื่อถือในระดับปานกลาง นอกจากนี้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารทั้ง 3 ด้านยังมีอิทธิพลในการ
พยากรณ์ความสาเร็จของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ร้อยละ 25.90, 31.00 และ20.00 ตามลาดับ ส่วนด้าน
การกระจายอ านาจหรื อ การมอบอ านาจการตั ด สิ น ใจไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความส าเร็ จ ของการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศในสานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เนื่องจาก Sig. = 0.553 ซึ่งมากกว่าค่า α = 0.05 ค่า
Tolerance = 0.390 และ ค่า VIF = 2.566
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5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปและอภิปรายผล
1. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร สานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครโดยรวม
และรายด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านการกระจายอานาจหรือการมอบอานาจการตัดสินใจ (2) ด้านการวาง
แนวทางองค์การไปสู่อนาคต (3) ด้านการปรับองค์การเพื่อมุ่งไปสู่แนวทางที่ต้องการ และ(4) ด้านผู้นาที่ดีต้อง
เป็นแบบอย่างที่ดีให้คนอื่น มี ระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารอยู่ในระดับมากเช่นกัน เนื่องจาก
ภาวะผู้นาเป็นปฏิสัมพันธ์ของบุคคลที่มีความแตกต่างกันในด้านอานาจ ระดับแรงจูงใจ และทักษะเพื่อไปสู่
จุดหมายร่วมกัน (Burns, 1978) ซึ่งภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงสามารถทาให้ผู้ตามมีแรงจูงใจ ช่วยเพิ่มและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และก่อให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพในองค์การ (Bass& Bass,
2008) โดยผู้นาเริ่มต้นการทางานด้วยการกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถปรับกระบวนการทางาน และ
โครงสร้างขององค์การให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ มีความสามารถในการดึงศักยภาพของผู้ร่วมงานออกมา
ใช้ให้เต็มความสามารถ และสร้างศรัทธาจากผู้อื่น (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546)
ดังนั้น ผู้ที่มีภาวะผู้นาจึงเป็นบุคคลที่จะต้องนาบุคคลอื่นให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรินทร์ ชุมแก้ว (2556)ได้ทาการวิจัยเรื่องวัฒนธรรมองค์การภาวะผู้นาแบบสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมการทางานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารในองค์การ
เอกชนพบว่า วัฒนธรรมองค์การและภาวะผู้นาแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ทางานของผู้บริหาร
2. ความส าเร็ จ ของการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศโดยรวมในส านั ก งานเขตทวี วั ฒ นา
กรุงเทพมหานคร และรายด้าน ประกอบด้วย(1) คุณภาพของระบบ (2) คุณภาพของสารสนเทศ (3) คุณภาพ
ของบริการ (4) ความตั้งใจที่จะใช้ (5) ผู้ใช้พึงพอใจ และ (6) ผลประโยชน์สุทธิ มีระดับความสาเร็จของการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมากเช่นกัน เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทต่อการจัดการงานใน
องค์การให้เป็นไปตามภารกิจ การจัดการข้อมูลให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เกิดความสะดวกรวดเร็วใน
การทางาน สามารถช่ว ยสร้างคุณภาพด้านการให้บริการ และเกิดความพึ งพอใจของผู้ใช้งาน (Delone &
Mclean, 2003)
ด้วยหลักการดังกล่าวเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีความสาคัญต่อการบริหารองค์การภาครัฐ
เป็นหน้าที่ของผู้บริหารในการจัดสรรเทคโนโลยีเข้ามาในองค์การและสิ่งที่สาคัญที่สุด คือถ้าผู้บริหารขาดความรู้
ในการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในองค์ การบางครั้งการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้อาจจะไม่เกิดประโยชน์ต่อองค์การ
ได้หรืออาจจะก่อให้เกิดความวุ่นวายในองค์การได้เช่นกัน (Rabin, Hildrerh, & Miller 2007) ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิ จั ย ของ กฤษณ์ รั ก ชาติ เ จริ ญ (2553) ได้ ท าการวิ จั ย เรื่ อ งรั ฐ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นประเทศไทยพบว่ า
ความส าเร็จของรัฐอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อเว็บไซต์ในมิติของประสิทธิภาพความคุ้มค่าและปฏิสัมพันธ์ได้รับ
อิทธิพลมาจากปัจจัยด้านการบริการสารสนเทศและระบบเครือข่าย
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3. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารในสานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครโดยรวม และ
รายด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านการวางแนวทางองค์การไปสู่อนาคต (2) ด้านผู้นาที่ดีต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้
คนอื่ น และ(3)ด้ า นการปรั บ องค์ ก ารเพื่ อมุ่ ง ไปสู่ แ นวทางที่ ต้ อ งการ มีอิ ท ธิ พลต่ อ ความส าเร็ จ ของการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากผู้นามีความจาเป็นและสาคัญอย่างยิ่งที่ ต้องเป็นผู้นาที่ดีต้องเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้คนอื่นเป็นแบบอย่างที่ดีให้เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม ผู้นาต้องเป็นทั้งคนเก่งและคนดีใน
ตัวเอง และสร้างตัวเองให้เป็นที่ไว้ใจต่อบุคคลอื่น ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี ต้องมีความเก่ง ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญในการทางานให้บรรลุเป้าหมาย เริ่มต้นการทางานด้วยการกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
กาหนดวัฒนธรรมองค์การ ทางานอยู่บนพื้นฐานของหลักการ และต้องเข้าใจความต้องการพื้นฐานของมนุษย์
ได้แก่ ความต้องการทางด้านกายภาพ ด้านจิตใจ ด้านสังคม ด้านอารมณ์ และด้านจิตวิญญาณ ซึ่ง ทาให้ผู้นา
สามารถบริหารงานแบบมืออาชีพได้เป็นอย่างดี (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546)
ปัจจัยสู่ความสาเร็จของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มีงานวิจัยได้ทาการศึกษา
เรื่องภาวะผู้ นาการเปลี่ย นแปลงเป็นจ านวนมาก เนื่องจากเป็นแนวความคิดสมัยใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับการ
ดาเนินงานในปัจจุบัน และงานวิจัยเน้นให้เห็นความสาคัญของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเป็นปัจจัยหลักในการ
นาพาองค์การสู่ความสาเร็จ ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวที่สนับสนุน ได้แก่งานวิจัยของ อุดม พินธุรักษ์ (2553: 106)
กล่าวว่าภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริ หารเป็นองค์ประกอบสาคัญที่จะทาให้การบริหารเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้บริหารจะต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่าง ๆ
ของสั งคมโลก ซึ่งส่ งผลให้ ผู้ป ฏิบั ติงานและผู้ มีส่ ว นเกี่ยวข้องต้องปรับเปลี่ ยนวิธีการในการทางาน และใช้
ทรัพยากรทางการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัสดุ อุปกรณ์ และการจัดการ ซึ่งองค์การใด ๆ ก็ตามถ้าเริ่มต้นด้วย
การมีบุคลากรที่ดี มีความรู้ และมีความเหมาะสมกับงานก็จะส่งโดยตรงกับประสิทธิภาพในการบริหารงานและ
ส่งผลให้ปัจจัยด้านอื่น ๆ ขององค์การประสบความสาเร็จ ซึ่งสุจิตรา นภาคณาพร (2554: 223) ศึกษาว่าภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงเป็นปัจจัยที่กาหนดความสาเร็จในการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งภาวะผู้นาสามารถ
กาหนดพฤติก รรมของผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญชา และท าให้ ผ ลการปฏิ บั ติง านดี ขึ้น มีป ระสิ ทธิ ภ าพ และส่ ง ผลต่ อ
ความส าเร็ จ ขององค์ ก าร ทั้ ง ในด้ า นระดั บ รายได้ และความมั่ น คงในการประกอบธุ ร กิ จ และพงษ์ ศั ก ดิ์
ทองพัน ชั่ง (2552: 118-119) พบว่าองค์ประกอบของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการคานึงความเป็นปัจเจกบุคคล และด้านการกระตุ้นทางปัญญา
ส่งผลต่อประสิทธิผลด้านงานภายใต้ภารกิจที่รับผิดชอบ ด้านความพึงพอใจในงาน และด้านการเติบโตของ
องค์การ
ด้ ว ยหลั ก การดั ง กล่ า วการน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ใ นการท างานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ท ธิผ ล ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารจึ ง มีค วามส าคั ญ เป็ น อย่ างยิ่ ง โดยการตระหนัก ถึ ง
ความสาคัญของการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน เพื่อลดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน สามารถทางานได้อย่างลุล่วงเป็นไปตามขั้นตอนและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิงหะ ฉวีสุข และสุนันทา วงศ์จตุรภัทร (2555) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ทฤษฎีการ
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ยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพบว่าบทบาทของบุคคลที่มีภาวะความเป็นผู้นาโดยเสน่หามีผลกระทบต่อ
การเพิ่มความคาดหวังในประสิทธิภาพหรือความคาดหวังในความพยายามหรืออิทธิพลของสังคมและสภาพสิ่ง
อานวยความสะดวกในการใช้งานในการรับรู้ของผู้ใช้งานในเชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญเนื่องจากผู้ใช้รับรู้ว่าบุคคล
ที่มีภาวะความเป็นผู้นาโดยเสน่หาของพวกเขาได้แสดงให้เห็นถึงการสร้างแรงบันดาลใจและการมีอิทธิพลอย่าง
มีอุดมการณ์ที่มีจริยธรรมสูงสุด
ส่วนด้านการกระจายอานาจหรือการมอบอานาจการตัดสินใจไม่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จของการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ น่าจะมาจากสาเหตุการบริหารงานของระบบราชการ ซึ่งมีการบริหารงานตามสายการ
บังคับบัญชาเป็นส่วนใหญ่ ทั้งที่ได้มีการปฏิรูป ระบบราชการให้มีการกระจายอานาจหรือการมอบอานาจการ
ตัดสินใจ แต่ในทางปฏิบัติก็ยังไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร อีกทั้งน่าจะมาจากการทางานที่ยึดกฎ ระเบียบ
มากเกินไป ขาดการยืดหยุ่นที่เหมาะสมในการทางาน และวัฒนธรรมในการทางานของข้าราชการ
5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้
1. ผู้บริหารสานักงานเขตควรมีการพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านการกระจายอานาจหรือการ
มอบอานาจการตัดสิ น ใจ เพื่อส่ งเสริมและสร้ างความร่ว มมือของบุคลากรในองค์การให้ มีการปรับเปลี่ ยน
กระบวนการทางาน กล้าตัดสินใจ สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และรองรับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ในปัจจุบันได้
2. สานักงานเขตควรมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์การให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานทุก
ภารกิจ และควรแก้ไขปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรที่ใช้งานตามนโยบายของผู้บริหารเท่านั้น
โดยไม่มีการพัฒนารูปแบบวิธีการใช้งานให้มีความทันสมัย รวมทั้งหยุดการใช้งาน ซึ่งทาให้การใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศบางระบบไม่สามารถตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
5.3 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้ บริห ารที่ส่งผลต่อสมรรถนะหลักของ
บุคลากรในองค์การ
2. ควรศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อความผูกพันในองค์การ
3. ควรศึกษาอิทธิพลของปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์การ
เช่น ปัจจัยด้านการได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ปัจจัยด้านการตอบสนองความต้องการของประชาชน
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