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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) ศึกษาระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของบุคลากรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์ 2) เพื่อศึกษาระดับการใช้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

3) เพื่อศึกษาระดับปัญหาด้านความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

4) เพื่อเปรียบเทียบระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เครื่องมือที่

ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู คอื แบบสอบถามและสถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ส่วนบคุคล และระดบัความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร การวิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงส�ารวจจากประชากรซ่ึงเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานบริการ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครนิทร์ จ�านวน 680 คน ขนาดกลุ่มตวัอย่างจ�านวน 361 คน โดยใช้ตารางส�าเรจ็รปู คอื ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง t-test F-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว Oneway-ANOVA
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 ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 58.17 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ�านวน 186 

คน คิดเป็นร้อยละ 51.52 มีประสบการณ์การปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 10-20 ปี จ�านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 54.29 เป็นประเภทบุคลากร

สายวิชาการ จ�านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 51.52 มีระดับความพร้อมด้านฮาร์ดแวร์ มีระดับการใช้งานด้านฮาร์ดแวร์ และปัญหาการใช้

งานด้านเครอืข่ายและการสือ่สาร การเปรยีบเทยีบระดบัความพร้อมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร พบว่า บคุลากรมหาวทิยาลยั

ราชภัฏราชนครินทร์ ที่มีระดับการศึกษา ประสบการณ์ และประเภทบุคลากร แตกต่างกันมีระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค�าส�าคัญ : ความพร้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) 

เทคโนโลยใีนการน�าคอมพวิเตอร์มาใช้งานจดัการกบัข้อมลู ข่าวสาร 

หรอืทีเ่รยีกว่าสารสนเทศด้านเทคโนโลยเีป็นศาสตร์หลกั (เทคโนโลยี

สารสนเทศ เทคโนโลยีนาโน เทคโนโลยีชีวภาพ) ที่ถูกกล่าวว่าจะมี

ผลต่อสังคมในอนาคตมากที่สุด โดยปัจจุบันมีผู้กล่าวถึง เทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างกว้างขวาง โดยเราจะรู้จักกันท่ัวไปในชื่อนั้นๆ ว่า 

ไอที (IT) รัฐบาลไทยก็เล็งเห็นความส�าคัญด้านนี้มาก จึงมีการจัดตั้ง

กระทรวงใหม่ที่เกี่ยวกับงานทางด้านน้ีข้ึน ช่ือกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารหรือเรียกย่อๆ ว่า กระทรวงไอซีที  

(สุภาพร เพียรดี, 2554) 

 เทคโนโลยสีารสนเทศน้ันมลีกัษณะเด่นคอืมกีารเปล่ียนแปลง

ที่รวดเร็วมาก เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัยเกิดขึ้นมาเรื่อยๆ ทุกวัน 

เช่น เราจะเห็นว่ามีการใช้อินเทอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลาย มีการส่ง

อีเมล มีการท่องเว็บไซต์ต่างๆ มีการส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ มีการเล่น

เกมออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต นอกจากอินเทอร์เน็ตแล้ว ยังมี

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับมือถือ เช่น มีการส่งข้อมูล 

ผ่านทางมือถือ มีการดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ รวมท้ังเพลงผ่าน 

มือถือ มีการสืบค้นข้อมูลหรือเล่นเกมผ่านมือถือ เป็นต้น ในทาง

อุตสาหกรรมก็มีการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปช่วยเพิ่ม

ผลผลิตในโรงงาน ช่วยควบคุมดูแลเครื่องจักรเพื่อผลิตสินค้าอย่าง 

มีประสิทธิภาพ และท�าให้กระบวนการผลิตเป็นแบบอัตโนมัติ 

นอกจากนี้มีการน�าสารสนเทศไปใช้ในงานด้านธุรกิจเพื่อท�าให้การ

บริหารงานมีประสิทธิภาพ โดยสามารถดูข้อมูลต่างๆ ได้ทันทีทั้ง

ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดและข้อมูลสรุป และช่วย ในการสนับสนุน

การตัดสิน บริษัทที่ทันสมัยทุกบริษัทต้องมีระบบสารสนเทศ 

ภายในองค์กรในยุคต่อไป (สุภาพร เพียรดี, 2554) 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรง

เล็งเห็นถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อการเผยแพร่

วัฒนธรรมของชาติ จึงได้ทรงมีพระราชด�าริให้ ส�านักงานคณะ

กรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ด�าเนินโครงการสื่อปฏิสัมพันธ์

วัฒนธรรมของชาติข้ึน ในปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทย พ.ศ. 

2538 ด้วยปัจจัยดังกล่าว ท�าให้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถที่จะ

เข้ามามีบทบาท ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมได้เป็น

อย่างดี ก่อนที่จะได้น�าเสนอตัวอย่างของโครงการ ที่ได้ใช้ศักยภาพ

จากเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการเผยแพร่วัฒนธรรมของไทย

 การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในมหาวิทยาลัยนั้น 

เนื่องจากเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร  

ความต้องการใช้คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีมากขึ้น คอมพิวเตอร์ 

มีความเก่ียวข้องกับชีวิตประจ�าวันกับทุกคน ซึ่งได้เกิดขึ้นใน

ประเทศไทยและทั่วโลก เทคโนโลยีสารสนเทศ กลายมาเป็นส่วน

ส�าคัญที่มีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ การเปล่ียนแปลงทางสังคม

และเศรษฐกิจโลก ปัจจุบันทุกคนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

ครอบคลุมเกือบทุกที่ทุกเวลา เพราะโครงสร้างพื้นฐานของ

ประเทศไทยยงัไม่ครอบคลุม ทัง้ประเทศ รฐับาลก็พยายามอย่างมาก

ในการขยายโอกาสใช้คอมพวิเตอร์ให้ครอบคลมุทัง้ประเทศ รากฐาน

การพฒันาประเทศคอืให้การศกึษาให้กบัประชาชน ช่องทางหนึง่คอื 

การน�าเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์มาใช้ทางการศึกษา โดยสนบัสนนุการ

ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการวางแผนจัดตั้ง

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หรือ ICT เป็น 

กระทรวงที่มีหน้าที่รับผิดชอบใน การผลักดันส่งเสริมการน�า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในทุกๆ ด้านของประเทศ เช่น วางแผน

จัดวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการศึกษา ด้านการปฏิบัติงาน 

เป็นต้น 

 มีการกระตุ้นการใช้คอมพิวเตอร์ในประเทศให้มากขึ้น โดย

ออกโครงการคอมพิวเตอร์ราคาถูก เพื่อให้ประชาชนที่มีรายได้ไม่

มากนักได้มีโอกาสมีคอมพิวเตอร์เครื่องแรก โครงการอินเทอร์เน็ต

ต�าบลเพือ่ส่งเสรมิให้ประชาชนรูจ้กั การใช้อนิเทอร์เนต็ และโดยรวม

ผลกระทบท่ีดีก็เป็น การกระตุ้นตลาดสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ

มากขึน้ไปด้วย สังคมสารสนเทศ Information Age) หรอืบางทอีาจ

เรียกว่า ยุคสารสนเทศบ้าง ยุคข้อมูลข่าวสารบ้าง ยุคเทคโนโลยี

สารสนเทศ ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าเป็นยุคที่มีการน�าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในชวีติประจ�าวนั จงึท�าให้ผลิตภัณฑ์ ด้านเทคโนโลยี
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สารสนเทศเป ็นที่ต ้องการและท่ีได ้รับการยอมรับมากที่สุด 

โดยเฉพาะเทคโนโลยีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่มีอิทธิพลต่อการด�ารง

ชีวิตของเรามากขึ้น เพราะวิทยาการท่ีก้าวหน้า ผลักดันให้เกิดการ

ใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารกันมากข้ึน สังคมสารสนเทศเป็น 

สังคม เกิดจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ท�าให้สังคม 

มีการเปลี่ยนแปลงเป็นพลวัตร (Dynamic)

 เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีท่ีส�าคัญและน่าสนใจ 

เพราะเกี่ยวข้องกับการด�ารงชีวิตของมนุษย์ทุกคน บนโลก และ 

มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตทั้งของคน และของประเทศชาติ การก้าวสู่

สงัคมสารสนเทศย่อมไม่สามารถหลกีเลีย่งได้ การท�าความเข้าใจเรือ่ง

ต่างๆ เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นเรื่องจ�าเป็นส�าหรับ 

ทกุคนทีจ่ะได้สามารถตดัสนิใจทีจ่ะเลอืกน�าเทคโนโลยเีหล่านีม้าใช้ได้

อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์สงูสดุ เพราะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มีบทบาทต่อการท�างานและการด�ารงชีวิตในปัจจุบัน และอนาคต

อย่างมาก เทคโนโลยีใหม่ๆ จะเป็นแรงผลักดัน และส่งเสริมต่อ 

ความส�าเร็จขององค์การโดยเฉพาะทางการแข่งขันกันในธรุกจิในเวที

การค้าในทุกระดับ ตลอดจนคุณภาพชีวิตของประชาชน ระบบ

สารสนเทศของมหาวทิยาลยั สารสนเทศมคีวามส�าคัญต่อการด�าเนนิ

งานของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในประเทศไทยน้ัน กล่าวได้ว่าใน

ปัจจบุนัประเทศไทยเองกไ็ด้เลง็เหน็ถงึความส�าคญัและศกัยภาพของ

เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น มีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

เป็นกุญแจไปสู่การพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา สาธารณสุข 

สิง่แวดล้อม เศรษฐกจิ ตลอดจนการบรหิารงานของรฐั (ธนสัถ์ เกษม

ไชยานันท์. 2544, หน้า 13-15)

 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ

ได้มกีารน�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการท�างาน เพือ่การบรกิาร

นักศึกษารวมทั้งผู้ปฏิบัติงาน คือ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่

บุคลากรของมหาวิทยาลัย ดังน้ัน เพื่อยกระดับความสามารถ 

ของมหาวิทยาลัย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 

Technology) โดยการน�าคอมพิวเตอร์ เก็บรวบรวมข้อมูล 

ประมวลผล เพื่อช่วยในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย รวมถึง

เทคโนโลยี การสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อให้การรับส่งข ้อมูล

สารสนเทศระหว่างสถานบริการเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจาก

ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมีความซับซ้อนมาก ต้องการ

ข้อมูลด้านบริหารงานบุคคล ด้านการเงิน ด้านงานพัสดุ ด้านกอง

นโยบายและแผน ด้านงานไอที ด้านงานทะเบยีน จึงต้องมกีารศกึษา

วิเคราะห์ระบบงานท่ีชัดเจนและควรมีการวางแผนในการน�า

เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างด ีเพือ่ให้สามารถด�าเนินการพฒันาระบบ

สารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มีมาตรฐานคุณภาพต่อไป เพราะ

มหาวทิยาลยัเป็นสถาบนัการศกึษา ความถกูต้องเป็นสิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุ 

การจดัเกบ็ข้อมลูข่าวสารต่างๆ นัน้จ�าเป็นต้องมค่ีาใช้จ่าย หรอืจ�าเป็น

ต้องลงทุน 

 ดงันัน้ การพฒันาระบบสารสนเทศ ของมหาวทิยาลัย จึงต้อง

ค�านึงถึงความถูกต้อง แม่นย�า และต้องสนับสนุนผู้บริหารให้ได้รับ

สารสนเทศที่ดีเพื่อช่วยในการตัดสินใจ การด�าเนินงานเพื่อให้ได้มา

ซ่ึงระบบที่ดีต้องด�าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ขั้นตอนใน 

ขั้นต้นจะเป็นขั้นตอนท่ียาก เพราะจะต้องมีการเปล่ียนแปลงระบบ

จากระบบเดิมมาเป็นระบบใหม่ จึงมีความสับสนและต้องท�างาน

หนกั หากด�าเนนิการตามแผนแบบมขีัน้ตอนกจ็ะท�าให้โครงการเป็น

ไปด้วยด ีการด�าเนนิการให้ได้มาซึง่ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร 

จะต้องค�านึงถึงส่ิงส�าคัญในระบบดังต่อไปนี้ ได้แก่ ใช้งานได้ง่าย มี

ความชัดเจนตรงกับความต้องการ มีความถูกต้องเช่ือถือได้ ทันต่อ

การใช้งาน มีความสมบูรณ์ในตัว กะทัดรัด มีคุณสมบัติเชิงปริมาณ

พอพียงกับการใช้และยอมรับได้ทุกระดับ ท�าการขยายระบบต่อไป

ในอนาคต

 ในการด�าเนินงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทร์ ถึงแม้จะให้ความส�าคัญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร ความพร้อมและความต้องการ ในด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศนัน้เป็นส่ิงจ�าเป็น แต่เนือ่งจาก ยงัไม่มงีานการศกึษาหรอื

งานวิจัยเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร์ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพความพร้อมทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ ราชนครินทร์ ว่ามีความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารอยู่ในระดับใด ทั้งด้านความพร้อมของอุปกรณ์

สารสนเทศ และในตัวบุคลากรในมหาวิทยาลัยถึงความพร้อมท่ีจะ

ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อจะได้พัฒนา

คุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ให้มีความพร้อมใน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มากขึ้น และบุคลากรมี

ความสามารถในการประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ ท�าให้เกิด

การพฒันาในระบบการท�างานของข้าราชการให้มีคณุภาพมากยิง่ข้ึน

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพ่ือศึกษาระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 2. เพื่อศึกษาระดับการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 3. เพื่อศึกษาระดับปัญหาการใช้งานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทร์

 4. เพื่อเปรียบเทียบระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทร์
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สมมติฐานในการวิจัย

 การศึกษาคร้ังน้ีได ้ตั้งสมมติฐานไว ้ดังน้ี คือบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารแตกต่างกัน ตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 

เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การปฏิบัติงาน และประเภท

บุคลากร

แนวคิดทฤษฎี
 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาความพร้อม ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทร์ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

โดยใช้กรอบแนวคิดวิจัย ประกอบด้วยตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 

ดังนี้

   ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม 

ข้อมูลความพร้อม ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

1. ระดบัความพร้อมด้านเทคโนโลยี 

 สารสนเทศและการสื่อสาร

 1) ด้านฮาร์ดแวร์

 2) ด้านซอฟต์แวร์

 3) ด้านเครือข่ายและการสื่อสาร

2. ระดับการใช้งาน ด้านเทคโนโลยี 

 สารสนเทศและการสื่อสาร

 1) ด้านฮาร์ดแวร์

 2) ด้านซอฟต์แวร์

 3) ด้านเครือข่ายและการสื่อสาร

3. ระดับป ัญหาการใช ้งานด ้าน 

 เทคโนโลยี สารสน เทศและ 

 การสื่อสาร

 1) ด้านฮาร์ดแวร์

 2) ด้านซอฟต์แวร์

 3) ด้านเครือข่ายและการสื่อสาร

ข้อมูลส่วนบุคคล

1. เพศ

2. อายุ

3. วุฒิการศึกษา

4. ประสบการณ์ 

 การปฏิบัติงาน

 4.1 ประเภท 

  บุคลากร

ขอบเขตของการวิจัย 

 การศึกษาครั้งน้ีก�าหนดขอบเขตของการศึกษาเฉพาะ

บคุลากรมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ โดยมทีีต่ัง้ 422 ถ.มรพุงษ์ 

ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

 1.  ประชากรท่ีใช ้ในการศึกษา ได ้แก ่ บุคลากรของ

มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ โดยแบ่งเป็นสายวิชาการ จ�านวน 

360 คน และสายสนับสนุน จ�านวน 320 คน รวมทั้งสิ้น 680 คน 

 2.  ตัวแปรที่ศึกษา

  2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ 

ป ัจจัยส ่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ประสบการณ์การปฏิบัติงาน และประเภทบุคลากร

  2.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ระดับ

ความพร้อม ระดับการใช้งาน และระดับปัญหาการใช้งานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 3.  ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้เวลา 2 เดือน ตั้งแต่

เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2560

 4. สถานที่ในการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

วิธีการด�าเนินการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 1.  ประชากร

  ประชากรที่ ใช ้ในการศึกษา ได ้แก ่ บุคลากรของ

มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ โดยแบ่งเป็น บุคลากรสายวชิาการ 

จ�านวน 360 คน และสายสนับสนุน จ�านวน 320 คน รวมทั้งสิ้น  

680 คน 

 2.  กลุ่มตัวอย่าง

  กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัได้แก่ บคุลากรมหาวทิยาลยั

ราชภฏัราชนครนิทร์ บคุลากรสายวชิาการ จ�านวน 186 คน บคุลากร

สายสนับสนุน จ�านวน 175 คน รวมทั้งสิ้น 361 คน ค�านวณจาก

ประชากรทั้งหมด โดยใช้วิธีการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วย 

ตารางส�าเร็จรูป ของ Krejcie & Morgan (1970) อ้างใน ธีรวุฒิ  

เอกะกลุ (2543) ได้จ�านวน 361 คน ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 0.5 ส�าหรับ

เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยท�าการสุ่มตัวอย่างโดยแยกบุคลากร

สายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง

แบบโควต้า เป็นการเลอืกกลุม่ตวัอย่างค�านงึถงึสดัส่วนองค์ประกอบ

ของประชากร โดยเลือกแบบบังเอิญให้ได้จ�านวนตามที่ก�าหนด

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจใช้แบบสอบถามเป็น

เครือ่งมอืในการวิจยั โดยเกบ็ข้อมลูจากแบบสอบถาม จ�านวน 1 ชดุ 

ซ่ึงผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าและดัดแปลงจากหนังสือ

เอกสาร วารสาร ต�ารา แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวิจยัต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง

ใช้ส�าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์แบ่งออกเป็น  

5 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนบุคคลของ 

ผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุระดับ การศกึษา ประสบการณ์
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การปฏิบัติงาน และประเภทบุคลากร มีลักษณะเป็นแบบส�ารวจ

รายการ (Check List)

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพร้อมด้าน

เทคโนโลยีและการสื่อสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทร์ จ�านวน 15 ข้อ โดยมีลักษณะการตอบเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale) 5 ระดบัประกอบด้วย 3 ด้าน 

ได้แก่

 1) ด้านฮาร์ดแวร์ คือ ส่วนที่เป็นตัวเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

และส่วนประกอบอืน่ๆ ทีใ่ช้ในการประมวลผล รวมทัง้อปุกรณ์ต่างๆ 

ที่ใช้ร่วมกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีหน้าท่ีรับข้อมูลประมวลผล 

เก็บข้อมูลเสริม และแสดงผลลัพธ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

 2) ด้านซอฟต์แวร์ คือ โปรแกรมหรือชุดค�าสั่งที่เขียนขึ้น 

เพือ่ท�าให้เครือ่งคอมพวิเตอร์สามารถท�างานได้และสามารถน�าไปใช้

งานได้หลากหลายรปูแบบเป็นโปรแกรมท่ีผูใ้ช้สามารถจดัเกบ็ข้อมลู 

จัดการข้อมูลและแสดงผลข้อมูล ซอฟแวร์สามารถใช้ร่วมกับ 

เครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจได้เกือบทั้งหมด

 3) ด้านเครือข่ายและการสื่อสาร คือ เครือข่ายที่เชื่อมต่อ

คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่อง ขึ้นไป เพื่อแลกเปลี่ยนสารสนเทศและ

ใช้ทรพัยากรคอมพวิเตอร์ร่วมกนั โดยผูใ้ช้สามารถเชือ่มต่อเครอืข่าย

ได้ในหลายๆ รูปแบบตามความต้องการของผู้ใช้ 

 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้งาน ด้าน

เทคโนโลยีและการสื่อสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร์ ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านฮาร์ดแวร์ ด้านซอฟต์แวร์ 

และด้านเครือข่าย และการสื่อสาร จ�านวน 15 ข้อ โดยมีลักษณะ 

การตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale) 5 ระดับ

 ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการปัญหา การใช้งาน

ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทร์ ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านฮาร์ดแวร์ ด้าน

ซอฟต์แวร์ และด้านเครือข่าย และการสื่อสาร จ�านวน 15 ข้อ โดย

มีลักษณะการตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale) 

5 ระดับมาตราส่วนประมาณค่าตามวิธีลิเคอร์ท Likert, Rensis A. 

(1961) ก�าหนดการให้คะแนนระดับการวัด ในแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 และตอนที่ 4 ดังนี้

ระดับคะแนน ระดับความพร้อม การใช้งาน 

และปัญหาการใช้งาน

5 มากที่สุด

4 มาก

3 ปานกลาง

2 น้อย

1 น้อยที่สุด

 ตอนที่ 5 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา 

และข้อเสนอแนะความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยเป็น

แบบสอบถามปลายเปิด (open ended) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ตอบ

แบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยก�าหนดให้มี 

ผู้ตอบแบบสอบถามไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 หรือมากกว่า 60 คน

สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล
 ผู ้วิจัยน�าข้อมูลท่ีผ ่านการตรวจสอบความสมบูรณ์มา

วิเคราะห์ โดยวิธีการทางสถิติและเสนอผลการศึกษา อธิบายความ

โดยการพรรณนาประกอบตารางแสดงข้อมูลทางสถิติประมวลผล

ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ และสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ มีดังนี้

 1. ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยใช้การหา 

ความถี ่(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ในการวเิคราะห์

และน�าเสนอเป็นตารางประกอบค�าบรรยาย

 2. ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 ตอนที่ 3 และตอนที ่4  

เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การส่ือสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ใช้การ 

ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  

Deviation) ในการวิเคราะห์และน�าเสนอเป็นตารางประกอบ 

ค�าบรรยายในการแปลผลคะแนนเฉล่ียของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จะใช้เกณฑ์ของ Best, (1981), p. 25. ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับดังนี้

  ช่วงคะแนนเฉลีย่ 4.50–5.00 หมายถงึ ความพร้อมด้าน

เทคโนโลยีและการส่ือสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร์ ในระดับมากที่สุด

  ช่วงคะแนนเฉลีย่ 3.50–4.49 หมายถงึ ความพร้อมด้าน

เทคโนโลยีและการสื่อสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทร์ ในระดับมาก

  ช่วงคะแนนเฉลีย่ 2.50–3.49 หมายถงึ ความพร้อมด้าน

เทคโนโลยีและการสื่อสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทร์ ในระดับปานกลาง

  ช่วงคะแนนเฉลีย่ 1.50–2.49 หมายถงึ ความพร้อมด้าน

เทคโนโลยีและการสื่อสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทร์ ในระดับน้อย

  ช่วงคะแนนเฉลีย่ 1.00–1.49 หมายถงึ ความพร้อมด้าน

เทคโนโลยีและการสื่อสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทร์ ในระดับน้อยที่สุด

 3. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 5 เป็นข้อมูล

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะความพร้อมด้าน
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เทคโนโลยีและการสื่อสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทร์ ผูว้จิยัได้น�าความคดิเห็นมาวเิคราะห์เนือ้หา (Content 

analysis) สรุปรวบรวมเป็นรายงานน�าเสนอประกอบค�าบรรยาย

 4. ทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบระดับความพร้อม

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)  

ใช้เปรียบเทยีบค่าเฉลีย่ของกลุม่ตวัอย่างมากกว่า 2 กลุม่ เพ่ือทดสอบ

สมมติฐาน ด้านอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ปฏิบัติงาน และ

ประเภทบุคลากร

  กรณีพบความแตกต่างอย ่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  

จงึท�าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคูท่ีร่ะดบันบัส�าคญั .05 โดย

วิธีการของ Scheffe (1970), pp. 68-74.

สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข ้อมูลความพร้อมด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร์ สรุปได้ดังนี้

 ผลการวเิคราะห์ระดบัความพร้อมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

เมื่อพิจารณาโดยรวมและรายด้าน พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู ่

ในระดับปานกลาง ทั้ง 3 ด้าน โดยด้านฮาร์ดแวร์ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 รองลงมาคือ ด้านซอฟต์แวร์ โดยมีค่า

เฉล่ียเท่ากับ 2.94 และด้านเครือข่ายและการส่ือสาร มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 2.87 พบว่า ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนระดับความ

พร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.01 ซึ่ง

หมายถึง ระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อยู่ในระดับ

ความพร้อมปานกลาง ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานระดบัความพร้อมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของบคุลากรมหาวทิยาลัยราชภฏั

ราชนครินทร์ 

ระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Х S.D. ระดับความพร้อม อันดับ

 1. ด้านฮาร์ดแวร์

 2 ด้านซอฟต์แวร์

 3. ด้านเครือข่ายและการสื่อสาร

 3.21

 2.94

 2.87

0.281

0.420

0.299

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

1

2

3

   ระดับความพร้อมรวม 3.01 0.2 41 ปานกลาง

 ผลการวเิคราะห์ระดบัการใช้งานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เมื่อ

พิจารณาโดยรวมและรายด้าน พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ

ปานกลาง ทั้ง 3 ด้าน โดยมีการใช้งานด้านฮาร์ดแวร์ มีค่าเฉลี่ยสูง

ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 ระดับการใช้งานด้านเครือข่ายและ

การสื่อสาร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10 และระดับการใช้งานด้าน

ซอฟต์แวร์ โดยมีค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.96 พบว่าในภาพรวมกลุม่ตัวอย่าง 

มคีะแนนระดบัการใช้งานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและ การสือ่สาร

ของบคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ ค่าเฉลีย่เท่ากับ 3.09 

ซึ่งหมายถึง ระดับการใช้งาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์อยู่ในระดับ

ความพร้อม ปานกลาง ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร์ 

ระดับการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Х 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

1

3

2

ระดับการใช้งานรวม                                                           3.09             0.102              ปานกลาง
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 ผลการวิเคราะห์ระดับปัญหาการใช้งาน ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครนิทร์ เมือ่พจิารณาโดยรวมและรายด้าน พบว่า มค่ีาคะแนน

เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ทั้ง 3 ด้าน โดยมีระดับปัญหาการใช้งาน

ด้านเครือข่ายและการสือ่สาร มค่ีาเฉลีย่สงูทีส่ดุ โดยมค่ีาเฉล่ียเท่ากบั 

3.31 และระดบัปัญหาการใช้งานด้านฮาร์ดแวร์ โดยมค่ีาเฉล่ียเท่ากบั 

3.21 และระดับปัญหาการใช้งานด้านซอฟต์แวร์ โดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 3.16 พบว่าในภาพรวมกลุ่มตัวอย่าง มีคะแนนระดับปัญหา

การใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23  

ซึ่งหมายถึง ระดับปัญหาการใช้งาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

อยู่ในระดับปัญหาการใช้งานปานกลาง ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปัญหาการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์

ระดับปัญหาการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Х S.D. ระดับปัญหา อันดับ

1. ด้านฮาร์ดแวร์

2 ด้านซอฟต์แวร์

3. ด้านเครือข่ายและการสื่อสาร

 3.21
 3.16
 3.31

0.218

0.262

0.173

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

2

3

1

 ระดับปัญหาความพร้อมรวม                                                         3.23           0.102         ปานกลาง

 เปรียบเทียบระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

จ�าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล ผลการวิจัยพบว่า บุคลากร

มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ ทีมี่ระดบัการศกึษา ประสบการณ์ 

และประเภทบุคลากร แตกต่างกัน มีระดับความพร้อมด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยรวมแตกต่างกัน อย่างม ี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 4

ตารางท่ี 4 สรุปการทดสอบสมมติฐานระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทร์

ระดับความพร้อม คุณลักษณะส่วนบุคคล

เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์

1. ด้านฮาร์ดแวร์                                                                                                                   

2. ด้านซอฟต์แวร์                                                                                                                 
3. ด้านเครือข่ายและการสื่อสาร                                                                                                

    รวม                                                                                                                              
หมายเหต ุ:   = แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

         = ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวจิยัเรือ่งความพร้อมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสือ่สารของบคุลากรมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ มปีระเดน็

ที่น�าเสนอมาอภิปรายดังนี้

 1. จากผลการศกึษาความพร้อมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสือ่สารของบคุลากรมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ ด้าน

ฮาร์ดแวร์ ด้านซอฟต์แวร์ และด้านเครือข่ายและการสื่อสาร พบว่า 

บุคลากรมีระดับความพร้อมด้านฮาร์ดแวร์ ในระดับความพร้อม 

ปานกลาง มีระดับการใช้งานด้านฮาร์ดแวร์ ในระดับการใช้งานปาน

กลาง และระดับปัญหาการใช้งาน ด้านเครือข่ายและการสื่อสารอยู่

ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรให้ความส�าคัญกับ

การพัฒนาด้านเครือข่ายและการส่ือสารให้มากขึ้น ควรมีการจัด

อบรมสัมมนาให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ให ้
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ได้รบัความรูค้วามเข้าใจทัง้ด้านทฤษฎ ีและด้านปฏบิตั ิด้านฮาร์ดแวร์ 

ด้านซอฟต์แวร์ และด้านเครือข่ายและการสื่อสาร อย่างมีแบบแผน

ให้ชดัเจนเพ่ือเพิม่ทกัษะแก่บคุลากรในแต่ละลกัษณะการปฏิบติังาน

ตามสายงานของผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสาย

สนับสนุน เพื่อให้เกิดความช�านาญ สามารถปฏิบัติงานในด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างประสิทธิภาพอย่าง 

ต่อเนื่อง ทั้งนี้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีระดับ

ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรมหาวิทยาลัย 

ราชภฏัราชนครินทร์ ระดบัการใช้งานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และระดับปัญหาการใช้

งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทร์ ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิวพล  

ธีรธรรมากร (2551) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความพร้อมในการใช้ระบบ 

อเีลร์ินนิง่ของบคุลากร บรษิทั บางกอก เทเลคอม เอน็จเินีย่ริง่ จ�ากดั  

พบว่า องค์การมีความพร้อมในการน�าระบบอีเลิร์นน่ิงมาในองค์กร 

ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองของบุคลากรอยู่ในระดับมาก อาจเนื่อง 

มาจาก บุคลากรมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และมองตนเองว่า

เป็นผู้เรียนรู้อยู่เสมอ สามารถแสวงหาความรู้ และเรียนรู้เทคโนโลยี

สารสนเทศใหม่ๆ จากแหล่งต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ส่วน 5 ด้าน ได้แก่ 

ด้านเทคนิค ด้านฮาร์ดแวร์ ด้านซอฟต์แวร์ ด้านข้อมูล และด้าน 

เครือข่ายและการสื่อสาร

  นอกจากน้ี พบว่า ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานของ  

นรมิตร คุณโลกยะ (2552) ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการ

ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรส�านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของบุคลากรส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในภาพรวม อยู่ในระดับ 

ปานกลาง อาจเนือ่งมาจากบคุลากรส่วนใหญ่มคีวามต้องการเครือ่ง

คอมพวิเตอร์ให้เพยีงพอต่อการใช้งาน ต้องการการอบรมใช้โปรแกรม

ต่างๆ ที่จ�าเป็นในการปฏิบัติงานและต้องการมีความรู้ความเข้าใจ  

ในระบบสารสนเทศ เพื่อใช ้ประโยชน์ในการปฏิบัติให ้ เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดกับองค์กร นอกจากนี้ปัญหาการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการปฏบิตังิาน อาจจะเป็นผลมาจาก การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศที่น้อยไปเมื่อเทียบกับปริมาณงานท�าให้ไม่ได้มาตรฐาน 

การปฏบิตังิานไม่สะดวก รวดเร็ว อกีทัง้บคุลากรส�านกังานเลขาธกิาร

วฒุสิภา ยงัขาดความรูท้ีเ่ท่าทนักบัเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่ปลีย่นไป 

ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาต่อการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานใน

องค์การ

 2. ผลการเปรียบเทียบระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์

การท�างาน พบว่า บุคลากร มีระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสาร ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ

ประสบการณ์การท�างาน มีระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ด้านฮาร์ดแวร์ ด้านซอฟต์แวร์ และด้านเครือข่ายและ

การสื่อสาร ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของมนต์ชัย โตถาวรยืนยง (2552) ศึกษาวิจัย

เกี่ยวกับความพร้อมและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน 

การปฏบิตังิานของบคุลากรสถาบนัในเครอืตัง้ตรงจติร พบว่า ผลการ

เปรียบเทียบระดับความพร้อมและปัญหาการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการปฏบิตังิานของบคุลากรสถาบนั ในเครอืตัง้ตรงจติร 

โดยรวม จ�าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า บุคลากรสถาบันใน

เครอืข่ายตัง้ตรงจติรทีม่รีะดบัการศึกษา ลกัษณะการปฏิบตังิาน และ

ระยะเวลาใน การปฏิบัติงาน แตกต่างกัน มีความพร้อมการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏบิตังิานในภาพรวมแตกต่างกนัอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าบุคลากรที่มีระดับ

การศึกษาต�่ากว ่าปริญญาตรีมีความพร้อมการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการปฏิบัติงานน้อยกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษา

ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี บุคลากรที่มีลักษณะการปฏิบัติ

งานสายผูบ้รหิารมคีวามพร้อมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศมากกว่า

สายผู้สอนและสายสนับสนุน และบุคลากรท่ีมีระยะเวลาในการ

ปฏบัิตงิานมากกว่า 10 ปี มคีวามพร้อมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

ในการปฏิบัติงานมากกว่าบุคลากรที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

น้อย ซึ่งมีผลต่อความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส�าหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 

ส่วน มีรายละเอียดดังนี้

 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

   ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องควรให้ความส�าคัญกับ การพัฒนา

บคุลากร เช่น ควรมกีารจดัอบรมสัมมนาให้กบับคุลากรมหาวทิยาลยั

ราชภัฏราชนครินทร์ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎี และ

ด้านปฏิบัติ ด้านฮาร์ดแวร์ ด้านซอฟต์แวร์ และด้านเครือข่ายและ

การส่ือสาร อย่างมีแบบแผนให้ชัดเจนเพื่อเพิ่มทักษะแก่บุคลากร 

ในแต่ละลกัษณะ การปฏบิตังิานตามสายงานของผูบ้รหิาร บคุลากร

สายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้เกิดความช�านาญ

สามารถปฏิบัติงานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้

อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 การเก็บข้อมูลเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่งนอกจาก 

จะใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามแล้ว ควรเก็บข้อมูลแบบ
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เจาะลึก เช่น การสัมภาษณ์ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และ

บุคลากรสายสนับสนุน

  2.2 ควรศึกษาความต้องการฝึกอบรมพัฒนาเพื่อ 

เพิ่มทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากรในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการปฏิบัติงานภายในองค์กร

  2.3 ควรท�าการศกึษาวิธีการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ

ที่มีอยู่เดิมให้เกิดประโยชน์และเพื่อเป็นข้อมูลส�าหรับเพื่อพัฒนา 

ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร
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