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บทคดัย่อ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ  เ ป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาอง ค์ความ รู้ที่ เ ป็นระบบคลังความ รู้  
การแลกเปลีย่นองค์ความรู้และการเผยแพร่องค์ความรู้ และการบริการสูป่ระชาชนเป็น 
Knowledge Service Provider ซึ่งเป็นการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ให้มีความรู้อนัเป็น
พืน้ฐานส าคัญในระบบเศรษฐกิจฐานความรู้  และในระยะที่ผ่านมาแม้ภาครัฐมี 
ความตัง้ใจที่จะผลกัดนัให้เกิดการพฒันาด้าน ICT โดยมีการใช้งบประมาณจ านวนมาก 
แต่ผลที่ได้รับจากการน านโยบายไปสูก่ารปฏิบตัิ ไม่ได้บรรลเุป้าหมายตามที่ได้ก าหนด
ไว้อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรด้านการใช้ ICT ดงันัน้  
ในการศึกษาครัง้นีจ้ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของอาจารย์มหาวิทยาลยัไทย  และ 2) ศึกษาปัจจัยที่มี
ความสมัพนัธ์และสง่ผลต่อสมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของอาจารย์มหาวิทยาลยัไทย ซึง่ข้อมลูที่ได้จะเป็นประโยชน์ตอ่การปรับปรุงการพฒันา
ศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผลตามเปา้หมาย  และมีความคุ้มค่ากบังบประมาณที่ได้ใช้ไปในการนโยบาย
การพฒันาศกัยภาพของบคุลากรไทยด้านการใช้ ICT ไปสูก่ารปฏิบตัิ 
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2 รองศาสตราจารย์  คณะการจดัการ มหาวิทยาลยัชินวตัร 
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 กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ ได้จากการสุม่แบบแบง่ชัน้  ประกอบด้วย 
อาจารย์ที่ปฏิบตัิหน้าที่สอนในคณะที่จดัการศกึษาด้านบริหารธุรกิจและการจดัการของ
มหาวิทยาลยั 5 แห่ง ซึ่งเป็นตวัแทนมหาวิทยาลยั 5 กลุม่ ก าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างที่
ระดบัความเช่ือมัน่ 95 % ได้กลุม่ตวัอยา่งจ านวน 162 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัเป็น
แบบสอบถามมาตรประเมินคา่ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.95 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมลู 
ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั และการวิเคราะห์
ถดถอยพหคุณู 
 ผลการศกึษาพบวา่ 1) สมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่สาร โดยรวม  อยู่ในระดบัมาก 2) กลุม่มหาวิทยาลยัและปัจจยัสว่นบุคคลต่างกนั มี
ค่าเฉลี่ยสมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ไม่แตกต่างกัน  
3) ปัจจยัด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร ปัจจยัด้านการติดต่อสื่อสารและกิจกรรมสง่เสริม  
ปัจจัยด้านทรัพยากร  ปัจจัยด้านการวดัและประเมินผล และปัจจัยด้านวัฒนธรรม
องค์กร มีความสมัพนัธ์ในทางบวกกบัสมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 4) ปัจจยัที่สง่ผลต่อสมัฤทธิผลด้าน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย ปัจจยัด้านการติดต่อสื่อสาร
และกิจกรรมสง่เสริม (X2) ด้านทรัพยากร (X3) และปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์กร (X5) 
โดยสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของสัมฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Y) โดยรวม ได้ร้อยละ 65.0  ดงัสมการพยากรณ์ โดยใช้
คะแนนมาตรฐาน (Z) คือ  Y = 0.283X2 + 0.461X3 + 0.169X5   
 
ค ำส ำคัญ:  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร, สมัฤทธิผล, มหาวิทยาลยั            
 
Abstract 
 Information and communications technology (ICT) is an important 
factor in developing the national economy, in building knowledge-based 
systems and knowledge service provision, and in exchanging and 
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disseminating knowledge to the public, all of which is important in improving 
national human resources capacity. However, although the Thai government 
has invested significant amounts of money in developing Information and 
communications technology, the outcome has not been very satisfactory, 
especially with regard to enhancing the ability of those involved in ICT. This 
research thus aims to (1) examine the success of Thai university lecturers in 
the area of ICT and (2) to investigate the factors affecting the achievements of 
Thai university lecturers in ICT. The research findings will be used to enhance 
the capability of those involved in ICT to achieve their goals and to help put 
policy into practice and so ensure value for money in government spending. 
 The research participants comprised Thai university lecturers from 
the faculties of business administration and management sciences at five 
classes of Thai university. The participants were chosen by stratified random 
sampling. The sample size of 162 participants was determined with a 
confidence Level of 95%. The research tool was a questionnaire with a 
coefficient of reliability of .95. The statistics used in this study were: frequency, 
percentage, mean, standard deviation, one-way ANOVA analysis, Pearson’s 
correlation coefficient and multiple regression analysis. 
 The results show that (1) Thai university lecturers displayed a high 
level of overall achievement in ICT; (2) the average score of achievement, 
although showing variations between groups within the universities and 
individuals, was not different; (3) the executive, communications and support 
activities, resources, evaluation and assessment process and organizational 
culture all have a positive relationship with ICT achievements, with a statistical 
significance of .01; (4) the factors affecting the level of ICT achievement 
include communications and supporting activities (X2), resources (X3) and 
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organizational culture (X5). Regression analysis showed that 65% of the 
variance in the overall ICT achievement (Y) was explained by the equation 
standard scores (Z) Y = 0.283X2 + 0.461X3 + 0.169X5  
 
Keyword: Information and communications technology, Achievement, University 
 
ควำมส ำคัญของปัญหำ 
 จากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสื่อสารของโลกที่มีการพัฒนาอย่างก้าว
กระโดดในหลายปีที่ ผ่านมา พบว่า “The Nexus of Forces” ของ Gartner เป็นกระแส
ที่มาแรงและก าลงัได้รับความสนใจจากทั่วโลก โดย S-M-C-I ย่อมาจาก Social–
Mobile–Cloud–Information อบุตัิการณ์การมาบรรจบกนั (Convergence) ของกระแส
ความนิยมการใช้เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ (Social Media) เช่น Facebook และ Twitter 
ร่วมกบัการใช้สมาร์ทโฟน ตลอดจนความนิยมในการดาวน์โหลด “Mobile App” ในการ
ติดตอ่กนัในลกัษณะ Social Network เช่น LINE หรือ WhatsApp ตลอดจนการใช้งาน
ระบบ Cloud ในการจัดเก็บข้อมูลทัง้ส่วนตวัและข้อมูลขององค์กร เช่น การใช้ Free  
e-Mail: Hotmail, Gmail รวมถึง การใช้ Cloud–based Application ยอดนิยมต่างๆ 
เช่น iCloud และ Dropbox เป็นต้น ดังนัน้ เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงนี ้
นโยบำยเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ “Digital Economy Policy” จึงเป็น “Hot Issue” ใน
ประเทศไทยและทั่วโลก เน่ืองจำกปรำกฏกำรณ์ “Digital Transformation” และ 
“Internet of Things : IoT” ก ำลังเข้ำมำเปลี่ยนแปลงโลก จึงมีควำมจ ำเป็นในกำร
เตรียมตัวในระดับประเทศกับกำรมำถึงของยุค S-M-I-C ดังกล่ำว เพื่อปรับ

โครงสร้ำงพืน้ฐำนทำงดิจิทัลให้รองรับกำรมำถงึของยุค S-M-I-C ดังกล่ำว  
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลายเป็นเคร่ืองมือที่ เ ช่ือมโยง
แนวความคิดสมยัใหมต่า่ง ๆ เข้าด้วยกนั เป็นสว่นส าคญัในการพฒันาองค์ความรู้ที่เป็น
ระบบคลงัความรู้ การแลกเปลีย่นองค์ความรู้และการเผยแพร่องค์ความรู้และการบริการ
สูป่ระชาชนเป็น Knowledge Service Provider  อนัเป็นการพฒันาทรัพยากรคนให้มี
ความรู้อันเป็นพืน้ฐานส าคัญในระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ และกลุ่มอุตสาหกรรม
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เช่ือมโยง (Virtual Cluster Development)  อนัเป็นหวัใจในการพฒันาศกัยภาพการ
แขง่ขนัของกลุม่และของประเทศ ดงันัน้ประชาชนในแต่ละประเทศจึงจ าเป็นที่จะต้องมี
ความรู้ทกัษะในด้านสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนั โดยในส่วนของการพฒันาในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของประเทศไทยในระยะสิบปีที่ผ่านมานัน้   มีนโยบาย IT 2010 และ IT2020 เป็นแบบ
แผนในการพฒันาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะ  IT 2010 แท้จริงแล้วเป็น
นโยบายที่ถกูสร้างขึน้โดยใช้กรอบแนวคิด ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
ฉบบัที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ซึ่งมงุเน้นแนวคิดยึด “คนเป็นศูนย์กลางของการพฒันา” 
การยกระดบัพฒันาทางด้านการพฒันาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแลการสื่อสาร
ตามแผนพฒันาดงักลา่ว ได้เน้นการพฒันาให้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็น
โครงสร้างพืน้ฐานที่ส าคัญในการกระจายองค์ความรู้และข่าวสารสู่คนไทยอย่าง
กว้างขวาง เพื่อสนบัสนนุการพฒันาความสามารถในการแขง่ขนัและการฟืน้ตวัทางด้าน
เศรษฐกิจ นอกจากนี ้IT 2010 ยงัพดูถึงการเกิดเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า “เศรษฐกิจแห่ง
ภมูิปัญญาและการเรียนรู้” (Knowledge-based learning Economy) โดยมุ่งเน้นการ
พฒันาศกัยภาพและการเรียนรู้ การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพฒันาด้าน
การศกึษา (e- Education) โดยมีเปา้หมายในการสร้างความพร้อมของทรัพยากรมนษุย์
ทัง้หมดของประเทศ เพื่อช่วยกันพฒันาให้เกิดสงัคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ ยกระดับคุณภาพความรู้ของทรัพยากรมนุษย์ของไทยให้เป็นประชากร 
ก าลงัคน และก าลงัแรงงานที่มีคุณภาพและสมบูรณ์ด้วยภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
สามารถสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสงัคมไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าทดัเทียมประเทศที่
พฒันาไปแล้วได้โดยเร็ว  
 อย่างไรก็ตาม ในระยะที่ผ่านมาแม้ภาครัฐมีความตัง้ใจที่จะผลกัดนัให้เกิด
การพฒันาด้าน ICT โดยมีการใช้งบประมาณถึงกว่าปีละประมาณ 15,000 ล้านบาท 
แตเ่มื่อพิจารณาจากผลที่ได้รับจากการน านโยบายไปสูก่ารปฏิบตัิ อาจกลา่วได้ว่า การ
พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทยในระยะของกรอบนโยบาย 
IT 2010 และแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย ฉบบัที่ 1 
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(พ.ศ.2545-2551 และฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2552-2556) ไมไ่ด้บรรลเุปา้หมายตามที่ได้ก าหนด
ไว้อย่างสมบรูณ์ ทัง้นีพ้ิจารณาจากระดบัการพฒันาของประเทศไทยเทียบกบัประเทศ
อื่น ๆ ในการจัดล าดับความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ใน Networked Readiness Index ซึง่พบวา่ ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา ระดบัความ
พร้อมของประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะการพัฒนาก าลังคน
ด้าน ICT  ทัง้นี ้หากพิจารณาผลการด าเนินงานด้านการพฒันาศกัยภาพของบคุลากร
ด้านการใช้ ICT อยา่งสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ ตามแผน ICT 2010 โดยภาครัฐและ
ภาคเอกชน ซึ่งมีกลุม่เป้าหมายของการพฒันา ประกอบด้วย อาจารย์ในมหาวิทยาลยั 
ครูอาจารย์ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานและการศกึษานอกระบบ บคุลากรภาครัฐ แรงงาน 
และผู้ ด้อยโอกาส ตามล าดบั พบว่า ผลลพัธ์ของการพฒันาบรรลตุามเป้าหมายเพียง
ร้อยละ 33 ของจ านวนเป้าหมายทัง้หมด นอกจากนี ้จากส ารวจการมีการใช้  ICT  
ในสถานศึกษา พ.ศ. 2556-2557 ของส านกังานสถิติแห่งชาติ โดยรวบรวมข้อมลูจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูอาจารย์ เก่ียวกบัการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
และการวิจยัจากสถานศึกษาทัว่ประเทศอย่างครอบคลมุทกุระดบัการศึกษา  พบว่า ครู
อาจารย์มี ICT เป็นฐานในการเรียนรู้อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต ่า เช่น มีอาจารย์ที่ผลิตสื่อ
การสอนอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนร้อยละ 53.6 จ านวนชัว่โมงโดยเฉลี่ย
ในหนึ่งสปัดาห์ที่อาจารย์ผู้สอนใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสนบัสนนุการเรียนการสอน ร้อยละ 
18.5 อาจารย์/ผู้สอนที่มี Website ของตนเองมีเพียงร้อยละ 34.7 ทัง้นีอ้าจเป็นผลมา
จากหลาย ๆ ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความสามารถหรือศักยภาพในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  (กระทรวงศกึษาธิการ, 2557) 
 จากการศกึษางานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัการพฒันาศกัยภาพและความสมารถ
ด้านการใช้ ICT ทัง้ในและต่างประเทศในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา พบว่า มีปัจจัย
หลายอยา่งที่เก่ียวข้องสมัพนัธ์กบัการพฒันาความสามารถหรือศกัยภาพในการใช้ ICT 
อาทิเช่น ปัจจัยส่วนบุคคล อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และ
ประสบการณ์ท างาน ((วิภาศิริ นราพงษ์, 2542 ; สถาพร แถวจนัทึก, 2543)  ปัจจยัด้าน
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ปัจจยัด้านบคุลากรคอมพิวเตอร์และงบประมาณ  
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ปัจจัยด้านผู้บริหารระดับสงูที่เป็นผู้ ก าหนดนโยบายในการใช้เทคโนโลยี ปัจจัยด้าน
โครงสร้างพืน้ฐานทางสารสนเทศ การมีทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสนบัสนุนและความ
ร่วมมือในการสนบัสนนุการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Carty and Phillip, 2001) ปัจจยั
ด้านสภาพแวดล้อมในหน่วยงาน อันได้แก่ นโยบายการบริหาร การสนับสนุนจาก
หน่วยงาน สมัพนัธภาพในหน่วยงาน นอกจากนีจ้ากการศึกษาของจันทนา ช่ืนวิสิทธ์ิ 
(2545) พบวา่ ปัจจยัที่พยากรณ์ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดีที่สดุ
คือ สภาพแวดล้อมภายในองค์กรด้านผู้ ร่วมงาน รองลงมาคือ ปัจจยัด้านความสามารถ
ในการใช้คอมพิวเตอร์ สว่นอาย ุระดบัการศกึษา รายได้ครอบครัวตอ่เดือน ระยะเวลาใน
การใช้คอมพิวเตอร์ การอบรมเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ สภาพแวดล้อมภายในองค์กรด้าน
กายภาพ และสภาพแวดล้อมภายในองค์กรด้านการบริหารมีความสัมพันธ์กับ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดบัต ่า 
 จากเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นผู้ วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาระดับของ
สมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และปัจจยัที่มีสมัพนัธ์และ
สง่ผลต่อสมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยท าการศึกษา
กบัอาจารย์ในมหาวิทยาลยัที่เป็นชนชัน้วิชาการ (Academic Elite) ของประเทศ และ
เป็นกลุม่เปา้หมายแรกของการพฒันาตามแผนแม่บท ซึ่งผลการวิจยัในครัง้นีจ้ะช่วยให้
ทราบถึงสมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบัน และ
ปัจจัยที่มีสมัพันธ์และส่งผลต่อสมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการพฒันาศกัยภาพด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารให้มีประสทิธิภาพ และประสทิธิผลตามเปา้หมายและมีความ
คุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้ใช้ไปในการด าเนินโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายการพฒันา
ศกัยภาพของบคุลากรไทยด้านการใช้ ICT ของประเทศตอ่ไป  
 
วตัถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาสมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของอาจารย์มหาวิทยาลยัไทย 
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 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสมัพันธ์และส่งผลต่อสมัฤทธิผลด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารของอาจารย์มหาวิทยาลยัไทย 
 
สมมุติฐำนกำรวิจัย 
 1.  สมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาจารย์
มหาวิทยาลยัไทย  ในแตล่ะกลุม่มหาวิทยาลยั แตกตา่งกนั 
 2.  อาจารย์มหาวิทยาลยัไทยที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ต าแหน่งงาน และประสบการณ์ท างาน ต่างกัน มีสมัฤทธิผลด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  แตกตา่งกนั 
 3.  ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร ปัจจัยด้านการ
ติดต่อสื่อสารและกิจกรรมส่งเสริม ปัจจัยด้านทรัพยากร ปัจจัยด้านการวัดและ
ประเมินผล และปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์กรมีความสมัพนัธ์กับสมัฤทธิผลด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารของอาจารย์มหาวิทยาลยัไทย  
 4.  ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร ปัจจัยด้านการ
ติดต่อสื่อสารและกิจกรรมส่งเสริม ปัจจัยด้านทรัพยากร ปัจจัยด้านการวัดและ
ประเมินผล และปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์กร สามารถร่วมกนัพยากรณ์สมัฤทธิผลด้าน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารของอาจารย์มหาวิทยาลยัไทย  
 
วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 
              การวิจัยเร่ือง สมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยไทยในครัง้นี เ้ ป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
research) โดยได้ก าหนดขัน้ตอนในการด าเนินการวิจยั ดงัตอ่ไปนี ้
           1.  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
               การศึกษาครัง้นีก้ าหนดประชากรประกอบด้วยอาจารย์ประจ าที่ปฏิบตัิ
หน้าที่สอนในสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือการจดัการจากมหาวิทยาลยั 5 แห่ง ซึ่งเป็น
ตัวแทนของมหาวิทยาลัย 5 กลุ่มที่ตัง้อยู่ในพืน้ที่ภาคเหนือ ประกอบด้วย กลุ่ม
มหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ กลุ่มมหาวิทยาลยัรัฐ กลุ่มมหาวิทยาลยัราชภัฏ กลุ่ม
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล และกลุม่มหาวิทยาลยัเอกชน ลุม่ตวัอยา่งได้จากการ
สุ่มแบบแบ่งชัน้ ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางประมาณขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างของเครจซีและมอร์แกน ที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95 % ได้จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
162 คน จากนัน้สุ่มอย่างง่ายตามสดัส่วนจ านานอาจารย์จากมหาวิทยาลยั 5 แห่ง 
ประกอบด้วย กลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
จ านวน 30 คน  กลุม่มหาวิทยาลยัของรัฐ ได้แก่ มหาวิทยาลยันเรศวร จ านวน 44 คน 
กลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏั ได้แก่ มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง จ านวน 41 คน กลุ่ม
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ได้แก่ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ล าปาง จ านวน 37 คน และกลุม่มหาวิทยาลยัเอกชน ได้แก่ มหาวิทยาลยัเนชัน่ ล าปาง 
จ านวน 10 คน  
 2.  ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย 
              2.1  ตวัแปรอิสระ ประกอบด้วย ปัจจยัที่คาดว่าจะสง่ผลต่อสมัฤทธิผล
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาจารย์ ประกอบด้วย  ปัจจยัสว่น
บุคคล อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และประสบการณ์ท างาน  
ปัจจยัด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร  ปัจจยัด้านการติดต่อสื่อสารและกิจกรรมส่งเสริม 
ปัจจัยด้านทรัพยากร ปัจจัยด้านการวดัและประเมินผล และปัจจัยด้านวฒันธรรม
องค์กร 
    2.2  ตวัแปรตาม  คือ สมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สาร วดัจากผลลพัธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารในการปฏิบตัิงาน
ตามหน้าที่ของอาจารย์สถาบนัอดุมศกึษา 3 ด้าน คือ 1) ด้านการเรียนการสอน 2) ด้าน
การวิจยั  และ 3) ด้านการปฏิบตัิงาน 
           3.  เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครัง้นี  ้ ผู้ วิจัยได้สร้างเคร่ืองมือ
ส าหรับการวิจยัเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 เป็น
แบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  เพศ  อาย ุ ระดบั
การศึกษา  ต าแหน่งงาน  ประสบการณ์ในการท างาน  โดยแบบสอบถามในตอนที่ 1 
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัที่
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เป็นตวัแปรอิสระ  โดยแบ่งแบบสอบถามในตอนนีอ้อกเป็น 5 หวัข้อด้วยกนั คือ ปัจจยั
ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสารและกิจกรรมส่งเสริม ปัจจัย
ด้านทรัพยากร ปัจจัยด้านการวดัและประเมินผล และปัจจัยด้านวฒันธรรมองค์กร  
ตอนที ่3 เป็นแบบสอบถามสมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ลกัษณะแบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที ่3 นี ้เป็นแบบมาตราสว่นประเมินคา่ (Rating 
Scale) แต่ละข้อมี 5 ระดบั ตัง้แต่ระดบัมากที่สดุ (5) จนถึงระดบัที่น้อยที่สดุ (1) มีค่า
ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.95 
           4.  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
               การวิเคราะห์ข้อมลู ประกอบด้วย วิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง 
โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค านวณหาค่าร้อยละ (Percentage) 
วิเคราะห์ระดับของปัจจัยที่เป็นตัวแปรอิสระและสัมฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร โดยการหาคา่เฉลีย่ (Mean) และค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉลีย่ของสมัฤทธิผล
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม
มหาวิทยาลัย และของกลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศกึษา ต าแหนง่ ประสบการณ์ท างาน ตา่งกนั โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way ANOVA) วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรปัจจยัที่เป็นตวัแปร
อิสระ และระหวา่งตวัแปรปัจจยักบัสมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร โดยการวิเคราะห์สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Person’s Product 
Moment Correlation) และวิเคราะห์เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อสมัฤทธิผลด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ  การสื่อสาร โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหคุณู (Multiple 
Regression Analysis) 
 
ผลกำรวิจัย 
               ผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามวตัถปุระสงค์การวิจยัในครัง้นีส้ามารถสรุปได้
ดงัตอ่ไปนี ้
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           1.  กำรวิเครำะห์สัมฤทธิผลด้ำนกำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำร
สื่อสำรของอำจำรย์มหำวิทยำลัยไทย 
               ผลการวิเคราะห์สมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สือ่สาร พบวา่ มีคา่เฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =3.78, S.D.=0.50) โดยมีด้านท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ ด้านการปฏิบตัิงาน ( X =3.89, S.D.=0.57) อยู่ในระดบัมาก 

รองลงมา คือ ด้านการเรียนการสอน ( X =3.85, S.D.=0.59) อยู่ในระดบัมาก ด้านการ

วิจยั ( X =3.37, S.D.=0.75) อยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบัเมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ระดบัสมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของอาจารย์ระหว่าง
กลุม่มหาวิทยาลยั พบว่า ค่าเฉลี่ยสมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X =3.78, S.D.=0.50) มหาวิทยาลยัที่มีค่าเฉลี่ยของ
สมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสงูสดุ คือ มหาวิทยาลยัราช

ภัฏล าปาง ( X =3.89, S.D.=0.49) รองลงมา คือ มหาวิทยาลยั แม่ฟ้าหลวง  

( X =3.82, S.D.=0.52) มหาวิทยาลยันเรศวร ( X =3.76, S.D.=0.54) มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ( X =3.69, S.D.=0.44) และมหาวิทยาลยัเนชั่น 

ล าปาง ( X =3.69, S.D.=0.56) ตามล าดบั และผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยสมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
อาจารย์ระหวา่งมหาวิทยาลยัที่มีกลุม่มหาวิทยาลยั และปัจจยัสว่นบคุคลตา่งกนั พบว่า 
มหาวิทยาลยัแต่ละกลุ่มมีระดบัสมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่สารของอาจารย์ไมแ่ตกตา่งกนั 
           2.  ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์และส่งผลต่อสัมฤทธิผล
ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำรของอำจำรย์มหำวิทยำลัยไทย  
               จากการวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เป็นตัวแปรอิสระกับ
สมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาจารย์มหาวิทยาลยั 
พบว่า ตัวแปรปัจจัยด้านภาวะผู้ น าของผู้ บริหาร ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสารและ
กิจกรรมส่งเสริม  ปัจจัยด้านทรัพยากร ปัจจัยด้านการวดัและประเมินผล และปัจจัย
ด้านวัฒนธรรมองค์กร มีความสมัพันธ์ทางบวกกับสมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยี
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สารสนเทศและการสื่อสารของอาจารย์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 สว่นตวั
แปรพยากรณ์ ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ไม่มีความสมัพันธ์กับสมัฤทธิผลด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาจารย์  และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์
ระหวา่งตวัแปรพยากรณ์ พบวา่ มีทัง้ในสว่นท่ีสมัพนัธ์กนัทัง้สมัพนัธ์ทางบวกและทางลบ 
และไม่สมัพันธ์กัน และผลการวิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผลต่อสมัฤทธิผลด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาจารย์มหาวิทยาลัย โดยการวิเคราะห์
ถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)  ซึง่เป็นวิธีเพิ่ม
ตัวแปรที่อธิบายความแปรปรวนเพิ่มได้มากที่สุดมาใช้ พบว่า  ตัวแปรพยากรณ์ที่
สามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของสมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สาร มีด้วยกนั 3 ปัจจยั คือ ปัจจยัด้านการติดตอ่สือ่สารและกิจกรรมสง่เสริม 
(X2)  ปัจจยัด้านทรัพยากร (X3)  และปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์กร (X5) อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .01 (p < .01)  ค่าสหสมัพนัธ์พหคุณู (R) มีค่าเท่ากบั .810 และค่า
สมัประสทิธ์ิพยากรณ์ปรับปรุง (R2

adj) มีคา่เทา่กบั .650 คา่ความคลาดเคลือ่นมาตรฐาน 
(SEest) เทา่กบั .298  ซึง่แสดงวา่ตวัแปรพยากรณ์ ทัง้ 3 ปัจจยั สามารถร่วมกนัพยากรณ์
สมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ร้อยละ 65.0 ในเชิงบวก 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสารและกิจกรรมส่งเสริม  
ปัจจยัด้านทรัพยากร  และปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์กร  ในรูปคะแนนดิบ (b) เท่ากบั 
.267, .392 และ .237 ตามล าดบั และมีค่าคงที่ (Constant) เท่ากบั .367 ดงันัน้  
สามารถเขียนสมการพยากรณ์ค่าตวัแปรตาม (Y) โดยใช้คะแนนดิบได้ดงันี ้  คือ Y = 
0.367 + 0.267X2 + 0.392X3 + 0.237X5 คา่สมัประสทิธ์ิของตวัแปร X2 , X3  และ X5 ใน
รูปคะแนนมาตรฐาน (β)  มีคา่เทา่กบั .283 , .461 และ .169 ตามล าดบั ดงันัน้ สมการ
พยากรณ์ค่าตวัแปรตาม (Y)  โดยใช้คะแนนมาตรฐานสามารถเขียนได้ดงันี  ้  คือ  Y = 
0.283X2 + 0.461X3  + 0.169X5 โดยหากพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่  
  1)  ตัวแปรพยากรณ์ที่สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของ
สมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการเรียนการสอน มี
ด้วยกนั 3 ปัจจยั คือ ปัจจยัด้านทรัพยากร (X3)  ปัจจยัด้านการวดัและประเมินผล (X4)  
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และปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์กร (X5)  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 (p < .01) 
ค่าสหสมัพนัธ์พหุคณู (R) มีค่าเท่ากับ .746 และค่าสมัประสิทธ์ิพยากรณ์ปรับปรุง 
(R2

adj)   มีคา่เทา่กบั .549 คา่ความคลาดเคลือ่นมาตรฐาน (SEest) เทา่กบั .396 ซึง่แสดง
ว่าตวัแปรพยากรณ์ ทัง้ 3 ปัจจัย สามารถร่วมกันพยากรณ์สมัฤทธิผลด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ด้านการเรียนการสอน ได้ร้อยละ 54.9 ในเชิงบวก 
โดยมีคา่สมัประสทิธ์ิของตวัแปร ปัจจยัด้านทรัพยากร ปัจจยัด้านการวดัและประเมินผล 
และปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์กร ในรูปคะแนนดิบ (b) เท่ากบั .437, .185 และ .470 
ตามล าดบั และมีค่าคงที่ (constant) เท่ากับ -.311 ดงันัน้ สามารถเขียนสมการ
พยากรณ์ค่าตวัแปรตาม (Y) โดยใช้คะแนนดิบได้ดงันี ้  คือ Y = -0.311 + 0.437X3 + 
0.185X4 + 0.470X5 ค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปร X3 , X4 และ X5 ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
(β)   มีค่าเท่ากบั .439, .177 และ .286 ตามล าดบั ดงันัน้ สมการพยากรณ์ค่าตวัแปร
ตาม (Y)  โดยใช้คะแนนมาตรฐานสามารถเขียนได้ดงันี  ้  Y = 0.439X3 + 0.177X4 + 
0.286X5    
  2) ตวัแปรพยากรณ์ที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของสมัฤทธิผล
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ  การสื่อสาร ด้านการวิจยั มี 1 ปัจจยั คือ ปัจจยั
ด้านทรัพยากร (X3) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) ค่าสหสมัพนัธ์
พหคุณู (R) มีค่าเท่ากบั .439 และค่าสมัประสิทธ์ิพยากรณ์ปรับปรุง (R2

adj) มีค่าเท่ากบั 
.188 คา่ความคลาดเคลือ่นมาตรฐาน (SEest) เท่ากบั .675 ซึ่งแสดงว่าตวัแปรพยากรณ์ 
ปัจจยัด้านทรัพยากร สามารถพยากรณ์สมัฤทธิผล  ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ด้านการวิจยั ได้ร้อยละ 18.8 ในเชิงบวก โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิของตวั
แปรในรูปคะแนนดิบ เท่ากบั .554 และมีค่าคงที่ (constant) ของสมการ เท่ากบั 1.265 
ดงันัน้ สามารถเขียนสมการพยากรณ์คา่ตวัแปรตาม (Y) โดยใช้คะแนนดิบได้ดงันี ้ คือ Y 
= 1.265 + 0.554X3 ค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปร X3  ในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) มีค่า
เท่ากับ .439 ดงันัน้ สมการพยากรณ์ค่าตวัแปรตาม (Y) โดยใช้คะแนนมาตรฐาน
สามารถเขียนได้ดงันี ้คือ Y = 0.439X3 
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  3) ตัวแปรพยากรณ์ที่สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของ
สมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการปฏิบัติงาน มี
ด้วยกนั 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัด้านการติดต่อสื่อสารและกิจกรรมสง่เสริม (X2)  และปัจจยั
ด้านทรัพยากร (X3)  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 (p < .01) ค่าสหสมัพนัธ์
พหคุณู (R) มีค่าเท่ากบั .741 และค่าสมัประสิทธ์ิพยากรณ์ปรับปรุง (R2

adj) มีค่าเท่ากบั 
.543 คา่ความคลาดเคลือ่นมาตรฐาน (SEest) เทา่กบั .386 ซึง่แสดงวา่ ตวัแปรพยากรณ์ 
ทัง้ 2 ปัจจยั สามารถร่วมกนัพยากรณ์สมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สาร ด้านการปฏิบตัิงาน ได้ร้อยละ 54.3 ในเชิงบวก โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิของตวั
แปรปัจจยัด้านการติดต่อสื่อสารและกิจกรรมสง่เสริม และปัจจยัด้านทรัพยากร ในรูป
คะแนนดิบ (b) เท่ากบั .298 และ .462 ตามล าดบั และมีค่าคงที่ (Constant) เท่ากบั 
.998 ดงันัน้ สามารถเขียนสมการพยากรณ์คา่ตวัแปรตาม (Y) โดยใช้คะแนนดิบได้ดงันี ้ 
คือ Y = 0.998 + 0.298X2 + 0.462X3  ค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปร X2 และ X3 ในรูป
คะแนนมาตรฐาน (β)   มีคา่เทา่กบั .279 และ .481 ตามล าดบั ดงันัน้ สมการพยากรณ์
ค่าตวัแปรตาม (Y)  โดยใช้คะแนนมาตรฐานสามารถเขียนได้ดงันี ้ คือ Y = 0.279X2 + 
0.481X3 
 
สรุปผล อภปิรำยผลและข้อเสนอแนะ 
           1.  สรุปผลกำรวิจัยและอภปิรำยผล 
              1.1 ผลการศกึษาสมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่สาร พบวา่ สมัฤทธิผลด้าน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาจารย์ 
ด้านการเรียนการสอน และด้านการปฏิบตัิงานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  ทัง้นีอ้าจเป็น
เพราะในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ภาครัฐบาลได้มีการพัฒนายุทธศาสตร์และนโยบาย 
ในสง่เสริมและสนบัสนนุการน า ICT เข้ามาใช้กบัการศึกษามากขึน้ ดงัที่ปรากฏในแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2554-2564 หรือ 
“ICT 2020” แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา  ฉบบัที่ 2 
พ.ศ. 2552–2556 และฉบบัที่ 3 พ.ศ.2557-2559 เพื่อให้สามารถรองรับกลุม่ผู้ เรียนที่
หลากหลายมากขึ น้ทั ง้ ที่ อยู่ ในระบบและนอกระบบการศึกษา  นอกจากนี ้
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สถาบนัอดุมศึกษาสว่นใหญ่ก าลงัอยู่ในสภาวะของการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในการ ICT เข้ามาใช้ให้ได้อย่างกว้างขวางภายในสถาบนั โดยสถาบนัการศึกษาสว่น
ใหญ่มกัจะเร่ิมด้วยการสร้างระบบเครือขา่ยพืน้ฐานของเทคโนโลยีขึน้ก่อน จากนัน้จึงจะ
น าเทคโนโลยีเหลา่นีม้าประยกุต์ใช่ในการปฏิบตัิงานและระบบการเรียนการสอนก่อน 
การใช้งานในด้านอื่น ๆ  สอดคล้องกบัการศกึษาของ Betty Collis และ Marijk van der 
Wende ที่พบว่า การใช้ ICT ของอาจารย์ผู้สอนมิได้มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงวิธี
สอนเดิมเพียงแตเ่ป็นเคร่ืองมือของอาจารย์ในการปฏิบตัิงานอื่นมากกว่า เพราะช่วยให้
การท างานมีความสะดวก รวดเร็ว และประสทิธิภาพมากขึน้ อีกทัง้ยงัสร้างความรู้สกึที่ดี
ในการท างานอีกด้วย 
              1.2  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสัมฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารของกลุม่ตวัอย่างในมหาวิยาลยัทัง้ 5 แห่ง ที่เป็นตวัแทนของ
แต่ละกลุ่มมหาวิทยาลยัที่แตกต่างกัน  จะเห็นได้ว่า ค่าเฉลี่ยสมัฤทธิผลด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร โดยรวมและรายด้านทัง้ 3 ด้าน คือ ด้านการเรียน
การสอน ด้านการวิจัย และด้านการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้รับการสนบัสนุน
งบประมาณจากรัฐในการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน ICT ที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสงู
ให้มีความทนัสมยัมีการกระจายอยา่งทัว่ถึง และมีความมัน่คงปลอดภยั สามารถรองรับ
ความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ ได้ มีการสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ อ เพิ่มประสิท ธิภาพการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา ในรูปของการสร้างก าลังคนให้มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารอยา่งสร้างสรรค์ มีธรรมาภิบาล จริยธรรม วิจารณญาณ และ
รู้ เ ท่ า ทั น ร ว มทั ง้ เ พิ่ ม ขี ด ค ว าม สา มา รถ ใ น ก า ร แ ข่ ง ขั น ข อ ง ป ร ะ เ ทศ ไท ย 
(กระทรวงศึกษาธิการ,2557) อีกทัง้ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพฒันาด้าน ICT  
ในกลุม่สาขาวิชาและภมูิภาคเดียวกนัอยา่งตอ่เนื่อง 
 1.3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสัมฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกลุ่มตวัอย่างที่มีปัจจัยส่วนบุคคล อนัได้แก่ เพศ อาย ุ
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ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และประสบการณ์ท างาน แตกต่างกัน จะเห็นได้ว่า 
ค่าเฉลี่ยสมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไม่แตกต่างกัน  
ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ที่ตัง้ไว้ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะกลุม่ตวัอย่างอาจารย์เป็นชนชัน้
วิชาการ ซึง่สว่นใหญ่ได้รับการศกึษา/อบรมความรู้ด้าน ICT มาอยา่งตอ่เนื่อง และมีการ
ใช้ ICT ในการเรียนการสอนและการปฏิบตัิงานตามหน้าที่อาจารย์ผู้สอนเป็นประจ า  
ท าให้มีทกัษะในการใช้ ICT ได้อย่างมีประสิทธิผล ดงัจะเห็นได้จากค่าเฉลี่ยสมัฤทธิผล
ด้าน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกลุม่ตวัอย่างทกุกลุม่ อยู่ในระดบั
มาก หากมีการศึกษาในกลุ่มเป้าหมายอื่น เช่น กลุ่มอาจารย์ในการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
การศึกษานอกระบบ กลุ่มบุคลากรภาครัฐ กลุ่มแรงงานในภาคเอกชน และกลุ่ม
ผู้ ด้อยโอกาส อาจมีผลการศกึษาที่แตกตา่งกนัออกไป 
 1.4 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปร
พยากรณ์ (ตวัแปรอิสระ) พบว่า ตวัแปรพยากรณ์ปัจจัยด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
ปัจจยัด้านการติดตอ่สือ่สารและกิจกรรมสง่เสริม  ปัจจยัด้านทรัพยากร ปัจจยัด้านการ
วัดและประเมินผล และปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
สมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาจารย์ (ตวัแปรตาม) 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้สว่นตวัแปรพยากรณ์ 
ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับสัมฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของอาจารย์ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ และเมื่อ
พิจารณาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรพยากรณ์ พบว่า มีทัง้ในส่วนที่สมัพนัธ์กนัทัง้
สมัพนัธ์ทางบวกและทางลบ และไม่สมัพนัธ์กัน แต่ไม่มีตวัแปรพยากรณ์คู่ใด ที่มี
ความสมัพนัธ์กนัสงูเกินไป ซึง่แสดงให้เห็นวา่ การเลอืกตวัแปรปัจจยัที่สง่ผลในสว่นของ
ตัวแปรต่อเนื่อง ประกอบด้วย ปัจจัยด้านภาวะผู้ น าของผู้ บริหาร ปัจจัยด้านการ
ติดต่อสื่อสารและกิจกรรมส่งเสริม  ปัจจัยด้านทรัพยากร ปัจจัยด้านการวัดและ
ประเมินผล และปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์กร ตรงและสอดคล้องกบังานวิจยัที่ได้ศึกษา
ไว้ ส่วนตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล ไม่สัมพันธ์กับตัวแปรตาม อาจเป็นเพราะในกลุ่ม
ตวัอยา่งที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลยัมีความรู้และทกัษะทางด้าน ICT ไมแ่ตกตา่งกนั  
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 1.5 ผลการศกึษาผลการวิเคราะห์ปัจจยัที่สง่ผลต่อสมัฤทธิผลด้านการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน 
(Stepwise Multiple Regression Analysis) จะเห็นว่า ตวัแปรพยากรณ์ที่สามารถ
ร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของสมัฤทธิผลด้าน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร โดยรวมและรายด้านได้ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านด้านการติดต่อสื่อสารและ
กิจกรรมสง่เสริม (X2)  ปัจจยัด้านทรัพยากร (X3) ปัจจยัด้านการวดัและประเมินผล (X4) 
และปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์กร (X5) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้นีอ้าจเป็น
เพราะ   
   1.5.1 ปัจจยัด้านด้านการติดต่อสื่อสารและกิจกรรมสง่เสริม เป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายของหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติ การ
ติดต่อสื่อสารและกิจกรรมสง่เสริมที่ดี จึงเป็นปัจจัยส าคญัจะที่เช่ือมโยงนโยบายสูก่าร
ปฏิบตัิเพื่อให้บรรลเุป้าหมายขององค์กร สอดคล้องกับแนวคิดในทฤษฎีของ Barnard 
(1966) ที่กลา่วถึงการสือ่สารองค์กรที่ดี จะท าให้เกิดความพึงพอใจของบคุลากรในการ
ท างานตามความต้องการขององค์กร และการศึกษาของสธุาศินี   สีนวนแก้ว (2553) 
เก่ียวกบัปัจจยัความส าเร็จของการใช้ ICT ที่พบว่า ปัจจยัความส าเร็จของการพฒันา
สงัคมสูส่งัคมคณุภาพโดยใช้ ICT ประการหนึ่ง คือ การเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ 
การพฒันาบคุลากรอยา่งตอ่เนื่องและสม ่าเสมอ และการเช่ือมโยงนโยบายและกิจกรรม
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่นเดียวดบังานวิจยัของ Whittaker (1999) ที่
พบว่า การไม่ติดตามข่าวสารความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม ่าเสมอ 
เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก หากไม่มั่นติดตามอย่าง
สม ่าเสมอแล้วจะท าให้กลายเป็นคนล้าหลงัและตกขอบ จนเกิดสภาวะชะงกังนัในการ
เรียนรู้และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1.5.2 ปัจจัยด้านทรัพยากร เป็นปัจจัยแรกที่จะท าให้เกิดการใช้ 
ICT เนื่องจากการมีทรัพยากรที่ทนัสมยั พอเพียง และมีความพร้อมในการใช้งาน  จะ
เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
เป้าหมายของนโยบายและองค์กร สอดคล้องกับแนวคิดในตวัแบบทางทฤษฎีการน า
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นโยบายไปปฏิบตัิของศาสตราจารย์วรเดช จนัทรศร: ตวัแบบด้านการจัดการ (2556)  
ที่กลา่วถึง นโยบายที่จะประสบความส าเร็จได้จะต้องอาศยัโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม 
บคุลากรในองค์กรจะต้องมีความรู้ความสามารถทัง้ทางด้านการบริหารและด้านเทคนิค
อย่างเพียงพอ นอกจากนีอ้งค์กรยงัต้องมีการวางแผนเตรียมการ หรือมีความพร้อมทัง้
ด้านวสัดอุปุกรณ์ สถานท่ี เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และงบประมาณ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยั
ของกมลรัฐ อินทรทศัน์, กษิติธร ภภูราดยั และ วนัดี กริชอนนัต์, (2548) ที่ว่า ประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการโครงข่ายและทรัพยากรจะมีตวัชีว้ดัที่ส าคญัที่บ่งบอกถึง ความมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพจึงประกอบไปด้วยความประหยดั ความรวดเร็ว  ทนัตาม
ก าหนดเวลาและความมีคณุภาพ เช่นเดียวกบัการศึกษาของธนกร หวงัพิพฒัน์วงศ์ 
(2550) ที่พบว่าโครงสร้างพืน้ฐานที่สถาบนัการศึกษาจะต้ององมีพร้อม เพื่อน ามา
สนบัสนนุการเรียนการสอน ประกอบด้วย 1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพเพียง
พอที่จะสามารถแสดงภาพและเสียงในระบบการเรียนการสอนและมีจ านวนมาก
พอที่จะให้นักศึกษาใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนหรือศึกษาเนือ้หาการสอน
เพิ่มเติมในภายหลงั 2) ระบบเครือข่ายความเร็วสงู เพื่อรองรับการสง่ภาพและเสียง
ปริมาณมาก ๆ โดยเฉพาะออย่างยิ่งการน าวิดีโอสื่อการสอนของอาจารย์ผู้สอนมาให้
นกัศกึษาสามารถเปิดดตูามต้องการ  
   1.5.3 ปัจจัยด้านการวดัและประเมินผล เป็นการะบวนการหรือ
มาตรการกระตุ้นและจงูใจในบคุลากรน า ICT มาใช้ในการปฏิบตัิงาน การเช่ือมโยงการ
ใช้ ICT กับการประเมินผลการปฏิบตัิงานน่าจะท าให้เกิดประสิทธิผลได้มากขึน้และ
รวดเร็วขึน้  สอดคล้องกบัแนวคิดในทฤษฎีของ Drucker (1966) ที่กลา่วถึง การกระตุ้น 
(Motivate) และการวดัความสามารถในการท างาน (Performance)  ด้วยการสร้าง
หนว่ยวดัขึน้มาเพื่อดวูา่แตล่ะคนมีความสามารถในการท างานมากน้อยเทา่ใด หลงัจาก
นัน้ จึงน า มาวดัผลการท างานของแตล่ะคนโดยระลกึเสมอว่าเป้าหมายการท างานของ
แต่ละบุคคลต้องสอดคล้องไปกับเป้าหมายขององค์กรด้วย นอกจากนัน้ต้องมัน่ใจว่า
บคุลากรทกุคนเข้าใจหนว่ยวดัเป็นอยา่งดีและมีอปุกรณ์ช่วยให้สามารถท างานบรรลผุล
ตามหน่วยวัด ส่วนการกระตุ้ นท าได้ด้วยการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน การเลื่อน
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ต าแหนง่ หรือรางวลัตามลกัษณะของงาน เช่นเดียวกบัการศึกษาของ Betty Collis และ 
Marijk van der Wende ที่พบวา่ อาจารย์ผู้สอนมีการน า ICT มาใช้ในการเรียนการสอน
มากขึน้แบบค่อยเป็นค่อยไปโดยมิได้คาดหวังรางวัลหรือสิ่งตอบแทนในพฤติกรรม
ดงักลา่ว เนื่องจากขาดแรงกระตุ้นจากภายนอกเพราะระบบการเรียนการสอนมิได้มีการ
ให้รางวลัหรือสิ่งตอบแทนแก่ผู้ที่น า ICT  เข้ามาใช้ สอดคล้องกบัการศึกษาของวิภาศิริ 
นราพงษ์ (2542) ที่พบวา่ ผลตอบแทนมีความสมัพนัธ์กบัการใช้คอมพิวเตอร์ 
   1.5.4 ปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์กร คา่นิยมและวฒันธรรมที่ดีของ
หน่วยงาน สภาพแวดล้อมทางสงัคมในองค์กร จะช่วยให้เกิดการสง่เสริมการเรียนรู้ มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดการความรู้ที่ดี สอดคล้องกบัแนวคิดทางทฤษฎีของ 
Senge (1990) ที่กลา่วถึง หวัใจของการสร้าง Learning Organization อยู่ที่การสร้าง
วินยั 5 ประการในรูปของการน าไปปฏิบตัิของบคุคล ทีม และองค์กรอย่างต่อเนื่อง วินยั 
5 ประการท่ีเป็นแนวทางสนบัสนนุการปฏิบตัิเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ทัง้องค์กร คือ 
1) Personal Mastery : มุง่สูค่วามเป็นเลศิ และรอบรู้ โดยมุง่มัน่ท่ีจะพฒันาตนเองให้ไป
ถึงเป้าหมาย ด้วยการสร้างวิสยัทศัน์สว่นตน (Personal Vision) เมื่อลงมือกระท าและ
ต้องมุง่มัน่สร้างสรรค์ จึงจ าเป็นต้องมี แรงมุง่มัน่ใฝ่ดี (Creative Tended) มีการใช้ข้อมลู
ข้อเท็จจริงเพื่อคิดวิเคราะห์และตดัสินใจ (Commitment to the Truth) ที่ท าให้มีระบบ
การคิดตัดสินใจที่ดี  รวมทัง้ ใ ช้การฝึกจิตใต้ส านึกในการท างาน  (Using 
Subconciousness) ด้วยการด าเนินไปอย่างอตัโนมตัิ 2) Mental Model มีรูปแบบ
วิธีการคิดและมมุมองที่เปิดกว้าง ผลลพัธ์ที่จะเกิดจากรูปแบบแนวคิดนี ้จะออกมาในรูป
ของผลลพัธ์ 3 ลกัษณะคือ เจตคติ หมายถึง ท่าที หรือความรู้สกึของบคุคลต่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง เหตกุารณ์ หรือเร่ืองราวใด ๆ ทศันคติแนวความคิดเห็น และกระบวนทศัน์ กรอบ
ความคิด แนวปฏิบตัิที่เราปฏิบตัิตาม ๆ กนัไป จนกระทัง่กลายเป็นวฒันธรรมขององค์กร 
3) Shared Vision การสร้างและสานวิสยัทศัน์ วิสยัทศัน์องค์กรเป็นความมุ่งหวงัของ
องค์กรที่ทกุคนต้องร่วมกันบรูณาการให้เกิดเป็นรูปธรรมในอนาคต  ลกัษณะวิสยัทศัน์
องค์กรที่ดี คือ กลุม่ผู้น าต้องเป็นฝ่ายเร่ิมหนัเข้าสู่กระบวนการพฒันาวิสยัทศัน์อย่าง
จริงจงั วิสยัทศัน์นัน้จะต้องมีรายละเอียดชดัเจนเพียงพอที่จะน าไปเป็นแนวทางปฏิบตัิ
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ได้ วิสยัทศัน์องค์กรต้องเป็นภาพบวกต่อองค์กร 4) Team Learning การเรียนรู้ร่วมกนั
เป็นทีม องค์การมุ่งเน้นให้ทกุคนในทีมมีส านึกร่วมกนัว่า  เราก าลงัท าอะไรและจะท า
อะไรต่อไป ท าอย่างไรจะช่วยเพิ่มคณุค่าแก่ลกูค้า การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมขึน้กบั 2 
ปัจจยั คือ IQ และ EQ ประสานกบัการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม และการสร้างภาวะผู้น าแก่
ผู้น าองค์กรทกุระดบั และ 5) System Thinking มีความคิดความเข้าใจเชิงระบบ ทกุคน
ควรมีความสามารถในการเข้าใจถึงความสมัพนัธ์ระหว่างสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบ
ส าคญัของระบบ นอกจากมองภาพรวมแล้ว ต้องมองรายละเอียดของสว่นประกอบยอ่ย
ในภาพนัน้ให้ออกด้วย วินยัข้อนีส้ามารถแก้ไขปัญหาที่สลบัซบัซ้อนตา่ง ๆ ได้เป็นอยา่งดี 
และการพฒันาองค์กรให้เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้นัน้จะต้องมีการปรับเปลีย่นวิธีการใน
การคิดและปฏิสมัพนัธ์ของบุคลากรในองค์กร ความมุ่งมัน่หรือทุ่มเทของบุคลากรใน
องค์กร  การที่จะองค์กรก้าวสูก่ารเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นัน้ สอดคล้องกบังานวิจยั
ของสธุาศินี สีนวนแก้ว (2553) ที่พบว่า ความร่วมมือและความรับผิดชอบของคนใน
ชุมชน เป็นสว่นส าคญัที่จะร่วมมือกนัให้เกิดการพฒันา ในขณะที่ประเด็นความสนใจ
ของคนในชุมชนก็เป็นประเด็นส าคญัที่จะน ามาเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการพฒันา 
เมื่อคนในชุมชนมีความพร้อม ความสนใจที่จะพฒันาคุณภาพชีวิตของตนเอง ย่อม
น าไปสูก่ารเป็นสงัคมคณุภาพด้วย ICT จึงนา่จะเป็นเคร่ืองมือหนึง่ของการสง่เสริมให้คน
มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาสง่เสริมให้คนมีความพร้อม คือ พร้อมที่จะร่วมมือกนัพฒันา 
พร้อมที่จะรับผิดชอบต่อสงัคมและตอบสนองต่อความสนใจของชุมชน  หาก ICT 
สามารถตอบรับกบัสภาพของชุมชนได้ การพฒันาที่จะด าเนินต่อไปเพื่อการเป็นสงัคม
คณุภาพคงเป็นไปได้ไม่ยากนกั และงานวิจัยของวีระพร วงษ์พานิช (2555) ที่พบว่า 
ปัจจยัองค์กรในการจดัการความรู้ที่สง่ผลตอ่การจดัการความรู้เก่ียวกบัการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารของสถานศกึษา มี 5 ด้าน คือ ด้านการวดัผลและประเมินผล 
ด้านค่านิยมและวฒันธรรมองค์กร ด้านการสื่อสารภายในองค์กร ด้านเทคโนโลยีและ
ระบบงาน และด้านภาวะผู้น าขององค์กร 
          2.  ข้อเสนอแนะ 
  2.1  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้  
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  จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านด้านการติดต่อสื่อสารและ
กิจกรรมสง่เสริม ปัจจยัด้านทรัพยากร และปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์กร มีความสมัพนัธ์
ในทางบวก กับสมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และเป็นปัจจยัที่พยากรณ์ที่สามารถร่วมกนัอธิบายความ
แปรปรวนของสมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนัน้หากต้องการพัฒนาสัมฤทธิผลด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีสมัฤทธิผลมากขึน้ทัง้ในกลุม่เป้าหมายที่เป็น
อาจารย์มหาวิทยาลยั หรือกลุม่เป้าหมายอื่นๆ ตามแผนแม่บท ICT 2020 หน่วยงานที่
เก่ียวข้องควรด าเนินการในเร่ืองตอ่ไปนี ้
 2.1.1 ภาครัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การน านโยบาย แผนงาน โครงการ ด้านการพฒันาศกัยภาพบุคลากรด้านการใช้ ICT 
เพื่อจัดหาทรัพยากรด้าน ICT ใ ห้พอเพียงและพร้อมส าหรับการใช้งาน   อัน
ประกอบด้วย โครงสร้างพืน้ฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ มีฮาร์ดแวร์ 
ซอร์ฟแวร์ และทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลบัที่
เพียงพอและอยูใ่นสภาพใช้งานได้ เพื่อให้การสนบัสนนุการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สาร การวิจยั และการปฏิบตัิงานของกลุม่เปา้หมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างาน 
 2.1.2 หนว่ยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนต้องมีการก าหนดนโยบาย
และแผนงาน/โครงการ ที่ขดัเจนในการพฒันาและสนบัสนนุบคุลากรให้มีศกัยภาพใน
การใช้ ICT และสร้างสรรค์นวตักรรมด้าน ICT โดยมีการเช่ือมโยงนโยบายและกิจกรรม
ระหวา่งหนว่ยงานตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลีย่นแปลงในการ ICT เข้า
มาใช้ให้ได้อย่างกว้างขวางภายในหน่วยงานและมีกิจกรรมการพฒันาบุคลากรอย่าง
ตอ่เนื่องและสม ่าเสมอ รวมถึงการประกาศเชิดชเูกียรติ ให้รางวลั หรือความดีความชอบ
แก่บคุลากรท่ีมีผลงานดีเดน่ด้านการใช้ ICT 
 2.1.3 หนว่ยงานต้องมีระบบและกลไกการสง่เสริมให้บคุลากรใน
มหาวิทยาลยัแสวงหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้าน ICT เพื่อน ามาปรับปรุงการ
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ปฏิบตัิงาน มีการแลกเปลีย่นความคิดเห็นและประสบการณ์ด้าน  ICT ทัง้ในแบบที่เป็น
ทางการและไมเ่ป็นทางการ 
 2.1.4 หน่วยงานต้องพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่สารมาใช้สนบัสนนุการจดัการศึกษาและการบริหารจดัการ ซึง่จะเอือ้ตอ่การสร้างธรร
มาภิบาลของหน่วยงาน และสร้างวฒันธรรมการปฏิบตัิงาน การให้ความร่วมมือและ
ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลยัในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการน า ICT  
 2.1.5 ผู้ บริหารหน่วยงานต้องได้ รับการพัฒนาด้านการใช้
เทคโนโลยีสารเสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้เกิดความตระหนกัและเห็นความส าคญั
ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารท่ีจะน ามาพฒันาการบริหารจดัการและ
การบริการ 
 2.2  ข้อเสนอแนะในการวจิยัครัง้ตอ่ไป 
 2.2.1 ควรศึกษาสัมฤทธิผลทัง้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เก่ียวกบัปัจจยัที่สง่ผลตอ่สมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
กลุ่มเป้าหมายของการพัฒนากลุ่มอื่นๆ เช่น กลุ่มบุคลากรภาครัฐ หรือกลุ่มแรงงาน
ภาคเอกชน  
 2.2.2  ควรศึกษารูปแบบของการส่งเสริมด้านการใช้ ICT ของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มศกัยภาพด้าน ICT ซึ่งจะสง่ผลต่อความสามารถ
ในการแขง่ขนัทางเศรษฐกิจ 
 2.2.3 ควรศึกษาความคุ้มค่าและประสิทธิผลผลของหน่วยงาน 
จากการลงทนุด้าน ICT ที่สง่ผลตอ่การด าเนินงานของหนว่ยงานหรือนโยบายขององค์กร 
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