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Abstract
The objectives of this research are 1) to study the information and communication technology readiness of
Rajabhat Rajanagarindra University staffs 2) To study the use level of information and communication technology of
the staffs 3) to study the information and communication technology problems of Rajabhat Rajanagarindra
University staffs 4) To compare the readiness level of the information and communication technology for Rajabhat
Rajanagarindra University staffs. The tools which used for data collection are the questionnaite and the statistic which
used for personal analysis and readiness level of Personnel analysis and readiness level of information and
communication technology analysis. This research is survey research from the population who are 680 service
officersity staffs. The size of samples is 361 people. The data consists of percentage, mean, S.D., Difference
comparison, t-test, f-test, and Oneway-ANOVA.
The results Showed that the most samples are females (210 people or 58.17%), between 31-40 year old (186
people or 51.52%), with the work experience of 10-20 year (196 people or 54.29%), and they are academic staffs
(186 people or 51.52%). They have the readiness of using hardware, apply hardware, and have problems with using
network and communication. From the comparison of information and communication technology readiness,
Rajabhat Rajanagarindra University staffs who have the different educational background, experience, and nature of
works have the different readiness of information and communication technology significantly at the significant
level of .05
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยมีดังนี้ 1) ศึกษาระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ 2) เพื่อศึกษาระดับการใช้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
3) เพื่อศึกษาระดับปัญหาด้านความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
4) เพื่อเปรียบเทียบระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามและสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์สว่ นบุคคล และระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร การวิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงส�ำรวจจากประชากรซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานบริการ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ จ�ำนวน 680 คน ขนาดกลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 361 คน โดยใช้ตารางส�ำเร็จรูป คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
การเปรียบเทียบความแตกต่าง t-test F-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว Oneway-ANOVA
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ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 58.17 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ�ำนวน 186
คน คิดเป็นร้อยละ 51.52 มีประสบการณ์การปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 10-20 ปี จ�ำนวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 54.29 เป็นประเภทบุคลากร
สายวิชาการ จ�ำนวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 51.52 มีระดับความพร้อมด้านฮาร์ดแวร์ มีระดับการใช้งานด้านฮาร์ดแวร์ และปัญหาการใช้
งานด้านเครือข่ายและการสือ่ สาร การเปรียบเทียบระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ ที่มีระดับการศึกษา ประสบการณ์ และประเภทบุคลากร แตกต่างกันมีระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ค�ำส�ำคัญ : ความพร้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร
ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT)
เทคโนโลยีในการน�ำคอมพิวเตอร์มาใช้งานจัดการกับข้อมูล ข่าวสาร
หรือทีเ่ รียกว่าสารสนเทศด้านเทคโนโลยีเป็นศาสตร์หลัก (เทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยีนาโน เทคโนโลยีชีวภาพ) ที่ถูกกล่าวว่าจะมี
ผลต่อสังคมในอนาคตมากที่สุด โดยปัจจุบันมีผู้กล่าวถึง เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างกว้างขวาง โดยเราจะรู้จักกันทั่วไปในชื่อนั้นๆ ว่า
ไอที (IT) รัฐบาลไทยก็เล็งเห็นความส�ำคัญด้านนี้มาก จึงมีการจัดตั้ง
กระทรวงใหม่ที่เกี่ยวกับงานทางด้านนี้ขึ้น ชื่อกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารหรื อ เรี ย กย่ อ ๆ ว่ า กระทรวงไอซี ที
(สุภาพร เพียรดี, 2554)
เทคโนโลยีสารสนเทศนัน้ มีลกั ษณะเด่นคือมีการเปลีย่ นแปลง
ที่รวดเร็วมาก เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัยเกิดขึ้นมาเรื่อยๆ ทุกวัน
เช่น เราจะเห็นว่ามีการใช้อินเทอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลาย มีการส่ง
อีเมล มีการท่องเว็บไซต์ต่างๆ มีการส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ มีการเล่น
เกมออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต นอกจากอินเทอร์เน็ตแล้ว ยังมี
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับมือถือ เช่น มีการส่งข้อมูล
ผ่านทางมือถือ มีการดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ รวมทั้งเพลงผ่าน
มือถือ มีการสืบค้นข้อมูลหรือเล่นเกมผ่านมือถือ เป็นต้น ในทาง
อุตสาหกรรมก็มีการน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปช่วยเพิ่ม
ผลผลิตในโรงงาน ช่วยควบคุมดูแลเครื่องจักรเพื่อผลิตสินค้าอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และท�ำให้ก ระบวนการผลิต เป็น แบบอั ต โนมั ติ
นอกจากนี้มีการน�ำสารสนเทศไปใช้ในงานด้านธุรกิจเพื่อท�ำให้การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ โดยสามารถดูข้อมูลต่างๆ ได้ทันทีทั้ง
ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดและข้อมูลสรุป และช่วย ในการสนับสนุน
การตั ด สิ น บริ ษั ท ที่ ทั น สมั ย ทุ ก บริ ษั ท ต้ อ งมี ร ะบบสารสนเทศ
ภายในองค์กรในยุคต่อไป (สุภาพร เพียรดี, 2554)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรง
เล็งเห็นถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อการเผยแพร่
วัฒนธรรมของชาติ จึงได้ทรงมีพระราชด�ำริให้ ส�ำนักงานคณะ
กรรมการวั ฒ นธรรมแห่ ง ชาติ ด� ำ เนิ น โครงการสื่ อ ปฏิ สั ม พั น ธ์
วัฒนธรรมของชาติขึ้น ในปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทย พ.ศ.
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2538 ด้วยปัจจัยดังกล่าว ท�ำให้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถที่จะ
เข้ามามีบทบาท ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมได้เป็น
อย่างดี ก่อนที่จะได้น�ำเสนอตัวอย่างของโครงการ ที่ได้ใช้ศักยภาพ
จากเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการเผยแพร่วัฒนธรรมของไทย
การน� ำ เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย นั้ น
เนื่ อ งจากเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด ต่ อ องค์ ก ร
ความต้องการใช้คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีมากขึ้น คอมพิวเตอร์
มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ ชี วิ ต ประจ� ำ วั น กั บ ทุ ก คน ซึ่ ง ได้ เ กิ ด ขึ้ น ใน
ประเทศไทยและทั่วโลก เทคโนโลยีสารสนเทศ กลายมาเป็นส่วน
ส�ำคัญที่มีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และเศรษฐกิ จ โลก ปั จ จุ บั น ทุ ก คนสามารถใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ไ ด้
ครอบคลุ ม เกื อ บทุ ก ที่ ทุ ก เวลา เพราะโครงสร้ า งพื้ น ฐานของ
ประเทศไทยยังไม่ครอบคลุม ทัง้ ประเทศ รัฐบาลก็พยายามอย่างมาก
ในการขยายโอกาสใช้คอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุมทัง้ ประเทศ รากฐาน
การพัฒนาประเทศคือให้การศึกษาให้กบั ประชาชน ช่องทางหนึง่ คือ
การน�ำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ทางการศึกษา โดยสนับสนุนการ
ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการวางแผนจัดตั้ง
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT เป็น
กระทรวงที่ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบใน การผลั ก ดั น ส่ ง เสริ ม การน� ำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในทุกๆ ด้านของประเทศ เช่น วางแผน
จัดวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการศึกษา ด้านการปฏิบัติงาน
เป็นต้น
มีการกระตุ้นการใช้คอมพิวเตอร์ในประเทศให้มากขึ้น โดย
ออกโครงการคอมพิวเตอร์ราคาถูก เพื่อให้ประชาชนที่มีรายได้ไม่
มากนักได้มีโอกาสมีคอมพิวเตอร์เครื่องแรก โครงการอินเทอร์เน็ต
ต�ำบลเพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนรูจ้ กั การใช้อนิ เทอร์เน็ต และโดยรวม
ผลกระทบที่ดีก็เป็น การกระตุ้นตลาดสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มากขึน้ ไปด้วย สังคมสารสนเทศ Information Age) หรือบางทีอาจ
เรียกว่า ยุคสารสนเทศบ้าง ยุคข้อมูลข่าวสารบ้าง ยุคเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าเป็นยุคที่มีการน�ำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน จึงท�ำให้ผลิตภัณฑ์ ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศเป็ น ที่ ต ้ อ งการและที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ มากที่ สุ ด
โดยเฉพาะเทคโนโลยีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่มีอิทธิพลต่อการด�ำรง
ชีวิตของเรามากขึ้น เพราะวิทยาการที่ก้าวหน้า ผลักดันให้เกิดการ
ใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น สังคมสารสนเทศเป็น
สังคม เกิดจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ท�ำให้สังคม
มีการเปลี่ยนแปลงเป็นพลวัตร (Dynamic)
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีท่ีส�ำคัญและน่าสนใจ
เพราะเกี่ยวข้องกับการด�ำรงชีวิตของมนุษย์ทุกคน บนโลก และ
มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตทั้งของคน และของประเทศชาติ การก้าวสู่
สังคมสารสนเทศย่อมไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้ การท�ำความเข้าใจเรือ่ ง
ต่างๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นเรื่องจ�ำเป็นส�ำหรับ
ทุกคนทีจ่ ะได้สามารถตัดสินใจทีจ่ ะเลือกน�ำเทคโนโลยีเหล่านีม้ าใช้ได้
อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์สงู สุด เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีบทบาทต่อการท�ำงานและการด�ำรงชีวิตในปัจจุบัน และอนาคต
อย่างมาก เทคโนโลยีใหม่ๆ จะเป็นแรงผลักดัน และส่งเสริมต่อ
ความส�ำเร็จขององค์การโดยเฉพาะทางการแข่งขันกันในธุรกิจในเวที
การค้าในทุกระดับ ตลอดจนคุณภาพชีวิตของประชาชน ระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย สารสนเทศมีความส�ำคัญต่อการด�ำเนิน
งานของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในประเทศไทยนั้น กล่าวได้ว่าใน
ปัจจุบนั ประเทศไทยเองก็ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญและศักยภาพของ
เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น มีการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
เป็นกุญแจไปสู่การพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา สาธารณสุข
สิง่ แวดล้อม เศรษฐกิจ ตลอดจนการบริหารงานของรัฐ (ธนัสถ์ เกษม
ไชยานันท์. 2544, หน้า 13-15)
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ
ได้มกี ารน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการท�ำงาน เพือ่ การบริการ
นักศึกษารวมทั้งผู้ปฏิบัติงาน คือ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ดั ง นั้ น เพื่ อ ยกระดั บ ความสามารถ
ของมหาวิทยาลัย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Technology) โดยการน� ำ คอมพิ ว เตอร์ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
ประมวลผล เพื่อช่วยในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย รวมถึง
เทคโนโลยี การสื่ อ สารโทรคมนาคมเพื่ อ ให้ ก ารรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล
สารสนเทศระหว่างสถานบริการเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจาก
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมีความซับซ้อนมาก ต้องการ
ข้อมูลด้านบริหารงานบุคคล ด้านการเงิน ด้านงานพัสดุ ด้านกอง
นโยบายและแผน ด้านงานไอที ด้านงานทะเบียน จึงต้องมีการศึกษา
วิ เ คราะห์ ร ะบบงานที่ ชั ด เจนและควรมี ก ารวางแผนในการน� ำ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างดี เพือ่ ให้สามารถด�ำเนินการพัฒนาระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มีมาตรฐานคุณภาพต่อไป เพราะ
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษา ความถูกต้องเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ
การจัดเก็บข้อมูลข่าวสารต่างๆ นัน้ จ�ำเป็นต้องมีคา่ ใช้จา่ ย หรือจ�ำเป็น

ต้องลงทุน
ดังนัน้ การพัฒนาระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย จึงต้อง
ค�ำนึงถึงความถูกต้อง แม่นย�ำ และต้องสนับสนุนผู้บริหารให้ได้รับ
สารสนเทศที่ดีเพื่อช่วยในการตัดสินใจ การด�ำเนินงานเพื่อให้ได้มา
ซึ่งระบบที่ดีต้องด�ำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ขั้นตอนใน
ขั้นต้นจะเป็นขั้นตอนที่ยาก เพราะจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบ
จากระบบเดิมมาเป็นระบบใหม่ จึงมีความสับสนและต้องท�ำงาน
หนัก หากด�ำเนินการตามแผนแบบมีขนั้ ตอนก็จะท�ำให้โครงการเป็น
ไปด้วยดี การด�ำเนินการให้ได้มาซึง่ ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหาร
จะต้องค�ำนึงถึงสิ่งส�ำคัญในระบบดังต่อไปนี้ ได้แก่ ใช้งานได้ง่าย มี
ความชัดเจนตรงกับความต้องการ มีความถูกต้องเชื่อถือได้ ทันต่อ
การใช้งาน มีความสมบูรณ์ในตัว กะทัดรัด มีคุณสมบัติเชิงปริมาณ
พอพียงกับการใช้และยอมรับได้ทุกระดับ ท�ำการขยายระบบต่อไป
ในอนาคต
ในการด� ำ เนิ น งานของบุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ราชนครินทร์ ถึงแม้จะให้ความส�ำคัญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ความพร้อมและความต้องการ ในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศนัน้ เป็นสิง่ จ�ำเป็น แต่เนือ่ งจาก ยังไม่มงี านการศึกษาหรือ
งานวิจัยเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพความพร้อมทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ราชนครินทร์ ว่ามีความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารอยู่ในระดับใด ทั้งด้านความพร้อมของอุปกรณ์
สารสนเทศ และในตัวบุคลากรในมหาวิทยาลัยถึงความพร้อมที่จะ
ใช้ ง านเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร เพื่ อ จะได้ พั ฒ นา
คุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ให้มีความพร้อมใน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มากขึ้น และบุคลากรมี
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ ท�ำให้เกิด
การพัฒนาในระบบการท�ำงานของข้าราชการให้มคี ณ
ุ ภาพมากยิง่ ขึน้
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2. เพื่อศึกษาระดับการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
3. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ปั ญ หาการใช้ ง านด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารของบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ราชนครินทร์
4. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บระดั บ ความพร้ อ มด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารของบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ราชนครินทร์
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สมมติฐานในการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด้ ตั้ ง สมมติ ฐ านไว้ ดั ง นี้ คื อ บุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแตกต่างกัน ตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่
เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การปฏิบัติงาน และประเภท
บุคลากร

2. ตัวแปรที่ศึกษา
		 2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่
ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลประกอบด้ ว ย เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา
ประสบการณ์การปฏิบัติงาน และประเภทบุคลากร
		 2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ระดับ
ความพร้อม ระดับการใช้งาน และระดับปัญหาการใช้งานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แนวคิดทฤษฎี
3. ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้เวลา 2 เดือน ตั้งแต่
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความพร้อม ด้านเทคโนโลยี เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2560
สารสนเทศและการสื่ อ สารของบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
4. สถานที่ในการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ราชนครินทร์ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยใช้กรอบแนวคิดวิจัย ประกอบด้วยตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
ดังนี้
วิธีการด�ำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ตัวแปรอิสระ		
ตัวแปรตาม
1. ประชากร
ข้อมูลความพร้อม ด้านเทคโนโลยี
ข้อมูลส่วนบุคคล
		 ประชากรที่ ใช้ ใ นการศึ ก ษา ได้ แ ก่ บุ ค ลากรของ
สารสนเทศและการสื่อสาร
1. เพศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยแบ่งเป็น บุคลากรสายวิชาการ
1. ระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยี
2. อายุ
จ�ำนวน 360 คน และสายสนับสนุน จ�ำนวน 320 คน รวมทั้งสิ้น
สารสนเทศและการสื่อสาร
3. วุฒิการศึกษา
680 คน
1) ด้านฮาร์ดแวร์
4. ประสบการณ์
2. กลุ่มตัวอย่าง
2) ด้านซอฟต์แวร์
การปฏิบัติงาน
		 กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ บุคลากรมหาวิทยาลัย
3) ด้านเครือข่ายและการสื่อสาร
4.1 ประเภท
ราชภัฏราชนครินทร์ บุคลากรสายวิชาการ จ�ำนวน 186 คน บุคลากร
2. ระดับการใช้งาน ด้านเทคโนโลยี
		 บุคลากร
สายสนับสนุน จ�ำนวน 175 คน รวมทั้งสิ้น 361 คน ค�ำนวณจาก
สารสนเทศและการสื่อสาร
ประชากรทั้งหมด โดยใช้วิธีการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วย
1) ด้านฮาร์ดแวร์
ตารางส�ำเร็จรูป ของ Krejcie & Morgan (1970) อ้างใน ธีรวุฒิ
2) ด้านซอฟต์แวร์
เอกะกุล (2543) ได้จำ� นวน 361 คน ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 0.5 ส�ำหรับ
3) ด้านเครือข่ายและการสื่อสาร
เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยท�ำการสุ่มตัวอย่างโดยแยกบุคลากร
3. ระดั บ ปั ญ หาการใช้ ง านด้ า น
สายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
แบบโควต้า เป็นการเลือกกลุม่ ตัวอย่างค�ำนึงถึงสัดส่วนองค์ประกอบ
การสื่อสาร
ของประชากร โดยเลือกแบบบังเอิญให้ได้จ�ำนวนตามที่ก�ำหนด
1) ด้านฮาร์ดแวร์
2) ด้านซอฟต์แวร์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3) ด้านเครือข่ายและการสื่อสาร
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจใช้แบบสอบถามเป็น
เครือ่ งมือในการวิจยั โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม จ�ำนวน 1 ชุด
ขอบเขตของการวิจัย
ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าและดัดแปลงจากหนังสือ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ก� ำ หนดขอบเขตของการศึ ก ษาเฉพาะ
เอกสาร วารสาร ต�ำรา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีทตี่ งั้ 422 ถ.มรุพงษ์
ใช้ส�ำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์แบ่งออกเป็น
ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
5 ตอน ดังนี้
1. ประชากรที่ ใช้ ใ นการศึ ก ษา ได้ แ ก่ บุ ค ลากรของ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนบุคคลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยแบ่งเป็นสายวิชาการ จ�ำนวน
ผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา ประสบการณ์
360 คน และสายสนับสนุน จ�ำนวน 320 คน รวมทั้งสิ้น 680 คน
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การปฏิบัติงาน และประเภทบุคลากร มีลักษณะเป็นแบบส�ำรวจ
รายการ (Check List)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพร้อมด้าน
เทคโนโลยี แ ละการสื่ อ สารของบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ราชนครินทร์ จ�ำนวน 15 ข้อ โดยมีลักษณะการตอบเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale) 5 ระดับประกอบด้วย 3 ด้าน
ได้แก่
1) ด้านฮาร์ดแวร์ คือ ส่วนที่เป็นตัวเครื่องคอมพิวเตอร์
และส่วนประกอบอืน่ ๆ ทีใ่ ช้ในการประมวลผล รวมทัง้ อุปกรณ์ตา่ งๆ
ที่ใช้ร่วมกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีหน้าที่รับข้อมูลประมวลผล
เก็บข้อมูลเสริม และแสดงผลลัพธ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
2) ด้านซอฟต์แวร์ คือ โปรแกรมหรือชุดค�ำสั่งที่เขียนขึ้น
เพือ่ ท�ำให้เครือ่ งคอมพิวเตอร์สามารถท�ำงานได้และสามารถน�ำไปใช้
งานได้หลากหลายรูปแบบเป็นโปรแกรมทีผ่ ใู้ ช้สามารถจัดเก็บข้อมูล
จั ด การข้ อ มู ล และแสดงผลข้ อ มู ล ซอฟแวร์ ส ามารถใช้ ร ่ ว มกั บ
เครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจได้เกือบทั้งหมด
3) ด้านเครือข่ายและการสื่อสาร คือ เครือข่ายที่เชื่อมต่อ
คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่อง ขึ้นไป เพื่อแลกเปลี่ยนสารสนเทศและ
ใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์รว่ มกัน โดยผูใ้ ช้สามารถเชือ่ มต่อเครือข่าย
ได้ในหลายๆ รูปแบบตามความต้องการของผู้ใช้
ตอนที่ 3 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การใช้ ง าน ด้ า น
เทคโนโลยีและการสื่อสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านฮาร์ดแวร์ ด้านซอฟต์แวร์
และด้านเครือข่าย และการสื่อสาร จ�ำนวน 15 ข้อ โดยมีลักษณะ
การตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการปัญหา การใช้งาน
ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านฮาร์ดแวร์ ด้าน
ซอฟต์แวร์ และด้านเครือข่าย และการสื่อสาร จ�ำนวน 15 ข้อ โดย
มีลักษณะการตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale)
5 ระดับมาตราส่วนประมาณค่าตามวิธีลิเคอร์ท Likert, Rensis A.
(1961) ก� ำ หนดการให้ ค ะแนนระดั บ การวั ด ในแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 และตอนที่ 4 ดังนี้
ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับความพร้อม การใช้งาน
และปัญหาการใช้งาน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ตอนที่ 5 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา
และข้ อ เสนอแนะความพร้ อ มด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยเป็น
แบบสอบถามปลายเปิด (open ended) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยก�ำหนดให้มี
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 หรือมากกว่า 60 คน

สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู ้ วิ จั ย น� ำ ข้ อ มู ล ที่ ผ ่ า นการตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ม า
วิเคราะห์ โดยวิธีการทางสถิติและเสนอผลการศึกษา อธิบายความ
โดยการพรรณนาประกอบตารางแสดงข้อมูลทางสถิติประมวลผล
ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ และสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ มีดังนี้
1. ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ
คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยใช้การหา
ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ในการวิเคราะห์
และน�ำเสนอเป็นตารางประกอบค�ำบรรยาย
2. ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 ตอนที่ 3 และตอนที่ 4
เป็ น ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความพร้ อ มด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ใช้การ
ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ในการวิเคราะห์และน�ำเสนอเป็นตารางประกอบ
ค�ำบรรยายในการแปลผลคะแนนเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถาม
จะใช้เกณฑ์ของ Best, (1981), p. 25. ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับดังนี้
		 ช่วงคะแนนเฉลีย่ 4.50–5.00 หมายถึง ความพร้อมด้าน
เทคโนโลยีและการสื่อสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ ในระดับมากที่สุด
		 ช่วงคะแนนเฉลีย่ 3.50–4.49 หมายถึง ความพร้อมด้าน
เทคโนโลยี แ ละการสื่ อ สารของบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ราชนครินทร์ ในระดับมาก
		 ช่วงคะแนนเฉลีย่ 2.50–3.49 หมายถึง ความพร้อมด้าน
เทคโนโลยี แ ละการสื่ อ สารของบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ราชนครินทร์ ในระดับปานกลาง
		 ช่วงคะแนนเฉลีย่ 1.50–2.49 หมายถึง ความพร้อมด้าน
เทคโนโลยี แ ละการสื่ อ สารของบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ราชนครินทร์ ในระดับน้อย
		 ช่วงคะแนนเฉลีย่ 1.00–1.49 หมายถึง ความพร้อมด้าน
เทคโนโลยี แ ละการสื่ อ สารของบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ราชนครินทร์ ในระดับน้อยที่สุด
3. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 5 เป็นข้อมูล
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะความพร้อมด้าน
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เทคโนโลยี แ ละการสื่ อ สารของบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ราชนครินทร์ ผูว้ จิ ยั ได้นำ� ความคิดเห็นมาวิเคราะห์เนือ้ หา (Content
analysis) สรุปรวบรวมเป็นรายงานน�ำเสนอประกอบค�ำบรรยาย
4. ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบระดับความพร้อม
ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
		 4.1 สถิติค่าที (Independent t-test) ใช้เปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มเป็นอิสระกัน ในการทดสอบ
สมมติฐานด้านเพศ
		 4.2 สถิติวิเคราะห์ค่าเอฟ (F-test) แบบการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance)
ใช้เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของกลุม่ ตัวอย่างมากกว่า 2 กลุม่ เพือ่ ทดสอบ
สมมติฐาน ด้านอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ปฏิบัติงาน และ
ประเภทบุคลากร
		 กรณี พ บความแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ
จึงท�ำการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคูท่ รี่ ะดับนับส�ำคัญ .05 โดย
วิธีการของ Scheffe (1970), pp. 68-74.

สรุปผลการวิจัย

จากการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ความพร้ อ มด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ สรุปได้ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เมื่อพิจารณาโดยรวมและรายด้าน พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่
ในระดับปานกลาง ทั้ง 3 ด้าน โดยด้านฮาร์ดแวร์ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 รองลงมาคือ ด้านซอฟต์แวร์ โดยมีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ 2.94 และด้านเครือข่ายและการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.87 พบว่า ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนระดับความ
พร้ อ มด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.01 ซึ่ง
หมายถึง ระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อยู่ในระดับ
ความพร้อมปานกลาง ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์
ระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. ด้านฮาร์ดแวร์
2 ด้านซอฟต์แวร์
3. ด้านเครือข่ายและการสื่อสาร
ระดับความพร้อมรวม
ผลการวิเคราะห์ระดับการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เมื่อ
พิจารณาโดยรวมและรายด้าน พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง ทั้ง 3 ด้าน โดยมีการใช้งานด้านฮาร์ดแวร์ มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 ระดับการใช้งานด้านเครือข่ายและ
การสื่อสาร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10 และระดับการใช้งานด้าน

Х

3.21
2.94
2.87

S.D.
0.281
0.420
0.299

ระดับความพร้อม
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.01

0.2 41

ปานกลาง

อันดับ
1
2
3

ซอฟต์แวร์ โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 2.96 พบว่าในภาพรวมกลุม่ ตัวอย่าง
มีคะแนนระดับการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสือ่ สาร
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.09
ซึ่งหมายถึง ระดับการใช้งาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์อยู่ในระดับ
ความพร้อม ปานกลาง ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์
Х
ระดับการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
S.D.
ระดับการใช้งาน
อันดับ
1. ด้านฮาร์ดแวร์
2 ด้านซอฟต์แวร์
3. ด้านเครือข่ายและการสื่อสาร

3.19
2.96
3.10

0.246
0.250
0.262

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ระดับการใช้งานรวม

3.09

0.102

ปานกลาง
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1
3
2

ผลการวิเคราะห์ระดับปัญหาการใช้งาน ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารของบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ราชนครินทร์ เมือ่ พิจารณาโดยรวมและรายด้าน พบว่า มีคา่ คะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ทั้ง 3 ด้าน โดยมีระดับปัญหาการใช้งาน
ด้านเครือข่ายและการสือ่ สาร มีคา่ เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
3.31 และระดับปัญหาการใช้งานด้านฮาร์ดแวร์ โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
3.21 และระดับปัญหาการใช้งานด้านซอฟต์แวร์ โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.16 พบว่าในภาพรวมกลุ่มตัวอย่าง มีคะแนนระดับปัญหา
การใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23
ซึ่งหมายถึง ระดับปัญหาการใช้งาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อยู่ในระดับปัญหาการใช้งานปานกลาง ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปัญหาการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์
ระดับปัญหาการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. ด้านฮาร์ดแวร์
2 ด้านซอฟต์แวร์
3. ด้านเครือข่ายและการสื่อสาร
ระดับปัญหาความพร้อมรวม

Х

S.D.

ระดับปัญหา

อันดับ

3.21
3.16
3.31

0.218
0.262
0.173
0.102

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2
3
1

3.23

เปรียบเทียบระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และประเภทบุ ค ลากร แตกต่ า งกั น มี ร ะดั บ ความพร้ อ มด้ า น
และการสื่อสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี
จ� ำ แนกตามลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล ผลการวิ จั ย พบว่ า บุ ค ลากร นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ทีม่ รี ะดับการศึกษา ประสบการณ์
ตารางที่ 4 สรุปการทดสอบสมมติฐานระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์
ระดับความพร้อม
คุณลักษณะส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
ประสบการณ์
1. ด้านฮาร์ดแวร์




2. ด้านซอฟต์แวร์




3. ด้านเครือข่ายและการสื่อสาร




รวม

หมายเหตุ :  = แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 = ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย

จากการวิจยั เรือ่ งความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีประเด็น
ที่น�ำเสนอมาอภิปรายดังนี้
1. จากผลการศึกษาความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ด้าน
ฮาร์ดแวร์ ด้านซอฟต์แวร์ และด้านเครือข่ายและการสื่อสาร พบว่า







บุคลากรมีระดับความพร้อมด้านฮาร์ดแวร์ ในระดับความพร้อม
ปานกลาง มีระดับการใช้งานด้านฮาร์ดแวร์ ในระดับการใช้งานปาน
กลาง และระดับปัญหาการใช้งาน ด้านเครือข่ายและการสื่อสารอยู่
ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรให้ความส�ำคัญกับ
การพัฒนาด้านเครือข่ายและการสื่อสารให้มากขึ้น ควรมีการจัด
อบรมสัมมนาให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ให้
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ได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจทัง้ ด้านทฤษฎี และด้านปฏิบตั ิ ด้านฮาร์ดแวร์
ด้านซอฟต์แวร์ และด้านเครือข่ายและการสื่อสาร อย่างมีแบบแผน
ให้ชดั เจนเพือ่ เพิม่ ทักษะแก่บคุ ลากรในแต่ละลักษณะการปฏิบตั งิ าน
ตามสายงานของผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสาย
สนับสนุน เพื่อให้เกิดความช�ำนาญ สามารถปฏิบัติงานในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีระดับ
ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ ระดับการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และระดับปัญหาการใช้
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิวพล
ธีรธรรมากร (2551) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความพร้อมในการใช้ระบบ
อีเลิรน์ นิง่ ของบุคลากร บริษทั บางกอก เทเลคอม เอ็นจิเนีย่ ริง่ จ�ำกัด
พบว่า องค์การมีความพร้อมในการน�ำระบบอีเลิร์นนิ่งมาในองค์กร
ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองของบุคลากรอยู่ในระดับมาก อาจเนื่อง
มาจาก บุคลากรมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และมองตนเองว่า
เป็นผู้เรียนรู้อยู่เสมอ สามารถแสวงหาความรู้ และเรียนรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศใหม่ๆ จากแหล่งต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ส่วน 5 ด้าน ได้แก่
ด้านเทคนิค ด้านฮาร์ดแวร์ ด้านซอฟต์แวร์ ด้านข้อมูล และด้าน
เครือข่ายและการสื่อสาร
		 นอกจากนี้ พบว่า ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานของ
นรมิตร คุณโลกยะ (2552) ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรส�ำนักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบุคลากรส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในภาพรวม อยู่ในระดับ
ปานกลาง อาจเนือ่ งมาจากบุคลากรส่วนใหญ่มคี วามต้องการเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน ต้องการการอบรมใช้โปรแกรม
ต่างๆ ที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติงานและต้องการมีความรู้ความเข้าใจ
ในระบบสารสนเทศ เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดกับองค์กร นอกจากนี้ปัญหาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบตั งิ าน อาจจะเป็นผลมาจาก การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่น้อยไปเมื่อเทียบกับปริมาณงานท�ำให้ไม่ได้มาตรฐาน
การปฏิบตั งิ านไม่สะดวก รวดเร็ว อีกทัง้ บุคลากรส�ำนักงานเลขาธิการ
วุฒสิ ภา ยังขาดความรูท้ เี่ ท่าทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ ปลีย่ นไป
ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาต่อการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานใน
องค์การ
2. ผลการเปรียบเทียบระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารของบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ราชนครินทร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์
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การท�ำงาน พบว่า บุคลากร มีระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ ก ารท� ำ งาน มี ร ะดั บ ความพร้ อ มด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านฮาร์ดแวร์ ด้านซอฟต์แวร์ และด้านเครือข่ายและ
การสื่อสาร ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของมนต์ชัย โตถาวรยืนยง (2552) ศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับความพร้อมและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การปฏิบตั งิ านของบุคลากรสถาบันในเครือตัง้ ตรงจิตร พบว่า ผลการ
เปรี ย บเที ย บระดั บ ความพร้ อ มและปั ญ หาการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสถาบัน ในเครือตัง้ ตรงจิตร
โดยรวม จ�ำแนกตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า บุคลากรสถาบันใน
เครือข่ายตัง้ ตรงจิตรทีม่ รี ะดับการศึกษา ลักษณะการปฏิบตั งิ าน และ
ระยะเวลาใน การปฏิบัติงาน แตกต่างกัน มีความพร้อมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบตั งิ านในภาพรวมแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าบุคลากรที่มีระดับ
การศึ ก ษาต�่ ำ กว่ า ปริ ญ ญาตรี มี ค วามพร้ อ มการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงานน้อยกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี บุคลากรที่มีลักษณะการปฏิบัติ
งานสายผูบ้ ริหารมีความพร้อมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่า
สายผู้สอนและสายสนับสนุน และบุคลากรที่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบตั งิ านมากกว่า 10 ปี มีความพร้อมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการปฏิบัติงานมากกว่าบุคลากรที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
น้ อ ย ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ ความสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะส�ำหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2
ส่วน มีรายละเอียดดังนี้
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
		 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรให้ความส�ำคัญกับ การพัฒนา
บุคลากร เช่น ควรมีการจัดอบรมสัมมนาให้กบั บุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎี และ
ด้านปฏิบัติ ด้านฮาร์ดแวร์ ด้านซอฟต์แวร์ และด้านเครือข่ายและ
การสื่อสาร อย่างมีแบบแผนให้ชัดเจนเพื่อเพิ่มทักษะแก่บุคลากร
ในแต่ละลักษณะ การปฏิบตั งิ านตามสายงานของผูบ้ ริหาร บุคลากร
สายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้เกิดความช�ำนาญ
สามารถปฏิบัติงานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
		 2.1 การเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่งนอกจาก
จะใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามแล้ว ควรเก็บข้อมูลแบบ

เจาะลึก เช่น การสัมภาษณ์ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และ
บุคลากรสายสนับสนุน
		 2.2 ควรศึ ก ษาความต้ อ งการฝึ ก อบรมพั ฒ นาเพื่ อ
เพิ่มทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากรในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงานภายในองค์กร
		 2.3 ควรท�ำการศึกษาวิธกี ารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีอยู่เดิมให้เกิดประโยชน์และเพื่อเป็นข้อมูลส�ำหรับเพื่อพัฒนา
ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร
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