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หัวของานคนควาอิสระ ปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชใน
งานตํารวจ    กรณีศึกษา  : กองบังคับการปราบปราม 
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ชื่อผูเขียน ร.ต.อ. สมโภชน  เข็มเพชร
อาจารยที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ประณต  บุญไชยอภิสิทธิ์
สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร
ปการศึกษา 2552

บทคัดยอ

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจ 
กรณีศึกษา : กองบังคับการปราบปราม มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางการนําเอา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารเขามาใชในงานของตํารวจอยางมีประสิทธิผลสูงสุด และเพื่อ
หาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาบุคลากรใน กองบังคับการปราบปราม โดยใชกลุมจากเจาหนาที่
ตํารวจที่สังกัดใน กองบังคับการปราบปราม จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช ในการวิจัยเปน
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง ซึ่งประกอบดวย 4 สวน คือ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ขอมูลเกี่ยวกับความจําเปนและความพอเพียงในการใชงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร
ภายในกองบังคับการปราบปราม  ขอมูลเกี่ยวกับความรูความสามารถในการใชงานและความตองการใน
การอบรมโปรแกรมซอฟตแวร และขอมูลเกี่ยวกับปญหาในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการ
สื่อสารของเจาหนาที่ตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปราม สํานักงานตํารวจแหงชาติ วิเคราะหขอมูล
ใชคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t – test ดวยวิธี Independent Sample t-test  การ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05

  ผลการวิจัย พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย   อายุ 40 ป  ขึ้นไป  ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรีและระดับการศึกษาปริญญาตรีมีสัดสวนเทากัน  อายุราชการมากกวา 10 ป สวนใหญ
ปฏิบัติงานดานงานธุรการมากที่สุด รองลงมาดานงานสืบสวน กลุมตัวอยางกึ่งหนึ่งใชคอมพิวเตอร
เปนประจํา รองลงมา ใชบางบางครั้ง มีความคิดเห็นวามีความจําเปนในการใชงานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและการสื่อสาร ภายในกองบังคับการปราบปราม สํานักงานตํารวจแหงชาติ อยูในระดับมาก 
พบวาคอมพิวเตอร PC  และคอมพิวเตอร Notebook  มีความพอเพียงในการใชงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
และการสื่อสารภายในกองบังคับการปราบปรามต่ํากวารอยละ 50 สวนใหญมีความรูความสามารถ
ในการใชงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารภายในกองบังคับการปราบปราม อยูในระดับ  
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ปานกลาง โดยตองการอบรมโปรแกรมซอฟตแวร Microsoft Access กับงานฐานขอมูลมากสุด รองลงมา
คือโปรแกรม Microsoft Power Point กับการนําเสนอ ปจจุบันปญหาในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
และการสื่อสารของเจาหนาที่ตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปราม ภาพรวมอยูในระดับมาก  

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา เพศ อายุที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจไมแตกตางกัน และระดับการศึกษา  อายุราชการ  
แผนกงานที่ปฏิบัติงานและลักษณะการทํางานที่เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรแตกตางกันมีปญหาการ
นําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร มาใชในงานตํารวจภาพรวมแตกตางกัน 

แนวทางในการแกไขปญหาคือ สํารวจการใชงานคอมพิวเตอรและโปรแกรมที่เกี่ยวของ
กับการทํางานของเจาหนาที่ตํารวจ เพื่อจัดหาคอมพิวเตอรและโปรแกรมใหเหมาะสมกับปริมาณงาน
ในแตละหนวยงาน  จัดฝกอบรมโปรแกรมสําเร็จรูปเพิ่มเติมใหกับเจาหนาที่ตํารวจไดแก การใชงาน 
Microsoft Access กับงานฐานขอมูล การใชงาน Microsoft Power Point กับนําเสนอการใชงาน 
Microsoft Excel กับงานคํานวณ การใชงาน Microsoft Word กับงานพิมพ และการใชงาน Adobe 
Photoshop ใหกับเจาหนาที่ตํารวจในหนวยงานที่มีความจําเปนตองใชโปรแกรมดังกลาว  ควรสงเสริม
ใหบุคลากรมีการใชอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพื่อใหเกิด
ความทันสมัยและสามารถรองรับเทคโนโลยีใหม ๆ ระดับสากลไดจัดเก็บและสืบคนขอมูลในอนาคต  
จัดเจาหนาที่ที่มีใจรักในงานคอมพิวเตอรและมีความรูดานคอมพิวเตอรใหเหมาะสมกับแตละหนวยงาน 
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ABSTRACT

This research was studying for problems of using computer and communication technology
in police task at the Crime Suppression Division.  The purpose of this study was to study of problem 
and course of computer and communication technology using in police task with the highest 
effectiveness and to look of development course for personnel in the Crime Suppression Division.  The 
samples consisted of 400 police officers in the Crime Suppression Division.  The research instrument
was questionnaire which was created by researcher, consisted of 4 parts; General information of 
samples, Information of neediness and sufficiency of computer and communication technology using in 
the Crime Suppression Division, Information of depth in using and demand about software program 
training and Information about problem of computer and communication technology using of polices 
officers in the Crime Suppression Division, Royal Thai Police.  The statistics used for factors analysis 
were frequency, percentage, mean, standard deviation, T-test by Independent Sample T-test method, 
One Way ANOVA statistical significance was set at 0.05.

The result of study was found that most of samples were male who aged more than 40 years 
old.  Level of education lower than bachelor's degree and bachelor's degree was in same proportion.  
The officers who had official period more than 10 years are worked in general affairs mostly, below are 
worked about investigations.  Half of samples used computer continually, below periodically.  Most of 
them criticized that computer and communication technology is needed at high level in the Crime 
Suppression Division, Royal Thai Police.  This study was found that the sufficiency of Personal 
computer (PC) in the Information Technology (IT) department computer and communication technology 
using in the Crime Suppression Division was lower than 50%.  Most of samples had ability of computer 
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and communication technology using in the Crime Suppression Division in moderate level.  Most of 
them needed to train about Microsoft Access program with database in high level, below Microsoft 
Power Point with presentation.  Nowadays, problem of computer and communication technology in 
the Crime Suppression Division was in high level.

From hypothesis testing, researcher found that sex, age disclosed no different in 
problem of computer and communication technology using in police task, while level of education, 
official period, job division and kind of job which concerned in computer using disclosed 
different in problem of computer and communication technology using in police task.  

Cure course is surveying of using computer and program which concerning about 
police operation.  This is for computer and program arrangement to be suit with work load of each 
sector.  Moreover, this is for setting instant program training for police officers such as using of 
Microsoft Access with database job, using of Microsoft Power Point with presentation, using of 
Microsoft Excel with calculation, using Microsoft Word with report typing and using Adobe Photoshop
for the person who need to use this program in special case.  It should be supported personals to 
use IT instrument with completely of capability and efficiency for modernism and able to support 
new technology in international level for collecting and searching data in the future.  Furthermore, 
it should be set officers who love and know in IT parts to suit with each sector.
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบันพัฒนาการทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลง

อยูตลอดเวลา มีวัสดุ อุปกรณเครื่องมือที่มีความทันสมัย มีการนําเทคนิคและเครื่องมือตางๆ มา
ชวยทํางานในชีวิตประจําวันเปนอยางมาก การนําคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีตางๆ ซึ่งเปน
เครื่องมือหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญยิ่งและเปนที่นิยมอยางมากตอทุกเพศทุกวัย เขามามีสวนเกี่ยวของ
ในการดําเนินงานภายในชีวิตประจําวันของคนเราเปนอันมาก ไมวาจะเปนในเรื่องของสวนตัว
หรือเรื่องของโลกธุรกิจการทํางาน รวมถึงการกออาชญากรรม และการกอการรายตาง ๆ 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร เปนที่นิยมแพรหลายขึ้นอยางรวดเร็วนั้น เพราะการใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารสงผลใหการปฏิบัติงานเกิดความถูกตองแมนยํายิ่งขึ้น
สะดวก รวดเร็ว รวมทั้งยังชวยประหยัดตนทุนและจํานวนบุคคลากรในการดําเนินการอีกดวย 
ระบบคอมพิวเตอรหรือโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อสนองความตองการในงาน
ดานตางๆ จะมีความแตกตางกันไปตามลักษณะของการใชงาน และบุคลากรที่ใชงานก็จะตองมี
ความรูความสามารถทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว จึงจะสามารถนําระบบเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและการสื่อสารมาชวยในการปฏิบัติงานไดอยางเต็มท่ี

การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และการสื่อสารเขามาใชในการทํางานในราชการ
ตํารวจเปนสิ่งจําเปนอยางมากในยุคปจจุบัน การที่นําเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และการสื่อสาร
เขามามี  สวนเกี่ยวของกับการทํางานของตํารวจ จึงไดมีการศึกษากันอยางแพรหลายทั้งจาก
หนวยงานเอกชน และหนวยงานราชการมากขึ้นในปจจุบันนั้น เปนเพราะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
และการสื่อสารสามารถที่จะบันทึก วิเคราะห ตอบสนองขอมูลขาวสารตาง ๆ และคนหาขอมูล
ตางๆ ไดอยางกวางขวางและรวดเร็ว เปนเหตุใหหนวยงานตํารวจทุกหนวยงานนําเอาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและการสื่อสารเขามาใชงานไมวาจะเปนในงานสืบสวน สอบสวน ปองกัน
ปราบปราม ธุรการ และจะมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นขยายออกไปตามหนวยงานตํารวจพื้นที่ชนบท 
หางไกลความเจริญอีกดวย
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หากพิจารณาระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร ที่กองบังคับการ
ปราบปราม สํานักงานตํารวจแหงชาติ นํามาใชแลวจะพบวา การทํางานในดานการสืบสวน
สอบสวน และธุรการของ กองบังคับการปราบปราม ไดมีความพยายามที่จะพัฒนาอยูอยาง
ตอเนื่องเพื่อให ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบัน มีการวางระบบอินทราเน็ตเพื่อใช
งานเฉพาะในกองบังคับการปราบปราม แตในการดําเนินการก็ยังพบปญหาและอุปสรรคในการ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารอยูเสมอ อันไดแก 

1. เจาหนาที่ตํารวจ กองบังคับการปราบปราม ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร

2. ขาดแคลนงบประมาณ ในการฝกอบรมใหความรูในเรื่องเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
และการสื่อสาร

3.  การทํางานของขาราชการตํารวจ กองบังคับการปราบปราม ยังไมคุนเคยกับการ
ทํางานผานระบบอินทราเน็ต แตคุนเคยการกับการทํางานระบบเอกสาร ซึ่งเปนระบบเกา 

4.  เจาหนาที่ตํารวจไมมีงบประมาณในการซื้อวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร และอุปกรณ
สื่อสารที่ทันสมัย เนื่องจากไมมีงบประมาณในการจัดซื้อจากราชการ จึงเปนหนาที่ของเจาหนาที่
ตํารวจผูปฏิบัติงานจะตองจัดซื้อจัดหาเอง

จากปญหาและอุปสรรคดังกลาวของ กองบังคับการปราบปราม ขางตน กอใหเกิด
ความลาชา ในการปฏิบัติงาน ในที่นี้ขอยกตัวอยางเพื่อความเขาใจดังนี้  ปจจุบันมีขาราชการตํารวจ
ระดับชั้นประทวน และสัญญาบัตร ที่สังกัดอยูในกองบังคับการปราบปราม และมีอายุเกินกวา 45 
ป กวารอยละ 60 ซึ่งมีความคุนเคยกับการทํางานในระบบเกาๆ บางคน จะใชงานคอมพิวเตอรได
เพียงแคพิมพเอกสารเทานั้น แตที่แยไปกวานั้น ยังคงมีบางคนที่ไมสามารถใชงานคอมพิวเตอรได
เลย   มีเพียงแตขาราชการตํารวจรุนใหม ที่บรรจุเขาไปเทานั้น ที่มีความรูความสามารถดีกวา แตก็
ยังเปนปญหาในเรื่องของการใชเทคโนโลยีระดับสูง ซึ่งตํารวจรุนใหมที่ทํางานใน กองบังคับการ
ปราบปราม จะมีความสามารถดีถึงขั้นการเขียนโปรแกรมก็ไมมี เพียงแคมีความสามารถใชงานใน
ไมโครซอฟทออฟฟศเทานั้น ซึ่งไมเพียงพอสําหรับการรองรับอาชญากรรมตางๆ ในโลกที่
เปลี่ยนไปใชเทคโนโลยีระดับสูงในการกระทําผิด จะตองอาศัยหนวยงานเฉพาะดานคือ ศูนย
ตรวจสอบและวิเคราะหการกระทําผิดทางเทคโนโลยี สํานักงานตํารวจแหงชาติ (High-Tech 
Crime Center) เขามาดําเนินการสืบสวนเทานั้น กอใหเกิดความลาชาในการดําเนินงาน

ในฐานะที่  กองบังคับการปราบปราม  เปนหนวยงานเดียวใน สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ที่ประชาชน และสังคม รวมถึงผูบังคับบัญชา ใหความเชื่อถือ เชื่อมั่น ขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน และเปนที่พึ่งสุดทายของประชาชนที่ไดรับความเดือนรอน จึงตองมีการเพิ่ม
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ศักยภาพในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร ของเจาหนาที่ตํารวจกองบังคับการ
ปราบปราม ใหตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการกระทําผิดในปจจุบัน อันจักทํา
ใหผลการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ กองบังคับการปราบปราม มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด  สามารถอํานวยความยุติธรรม และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคม และ
ประเทศชาติ ไดในที่สุด จึงเปนที่มาของการศึกษาวิจัยครั้งนี้

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
วัตถุประสงคของการวิจัย มีดังตอไปนี้
1.  เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางการนําเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารเขา

มาใชในงานของตํารวจอยางมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผลสูงสุด 
2.  เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา บุคลากรใน กองบังคับการปราบปราม ใหมี

ความสามารถนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร มาใชในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี

1.3 สมมติฐานการวิจัย
ขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อายุราชการและแผนกงานที่ปฏิบัติ

หนาที่แตกตางกัน มีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจ

1.4  ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยมุงศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการ

สื่อสาร มาใชในงานตํารวจของ เจาหนาที่ตํารวจที่สังกัดใน กองบังคับการปราบปราม โดยกําหนด
ขอบเขตการวิจัยดังนี้

1.  ศึกษาปญหาการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร ในกองบังคับการ
ปราบปราม ใน 4 ดาน คือ

1.1  ดานความสามารถของบุคลากร
1.2  ดานวัสดุ/อุปกรณ
1.3  ดานซอฟตแวร
1.4  ดานเจาหนาที่
1.5  ดานการเขาถึงอินเทอรเน็ต

2.  บุคลากรขาราชการตํารวจ ที่สังกัดกองบังคับการปราบปราม 7 กองกํากับการ  
จํานวน 400 นาย
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3.  ระยะเวลาในการเก็บขอมูลระหวางเดือนเมษายน 2552 ถึงเดือนพฤษภาคม 2552

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ มีดังตอไปนี้
1.  ผลที่ไดจากการวิจัยจะเปนแนวทางสําหรับ กองบังคับการปราบปราม ท่ีจะพิจารณา

กําหนดหลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารของบุคลากร 
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด

2.  ผลที่ไดจากการวิจัยจะเปนขอมูลพื้นฐานประกอบในการวางแผนพัฒนาบุคลากรผูใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร ใหตรงตามเปาหมายที่ตองการ

3.  องคกรสามารถนําเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร มาใชในการปฏิบัติงาน
ไดอยางมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ในระดับมาตรฐานสากล

4.  บุคลากรในองคกร เกิดความตระหนักถึงความสําคัญของ เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
การสื่อสาร มากยิ่งขึ้น

5.  เจาหนาที่ตํารวจสามารถสืบสวนสอบสวน หรือปฏิบัติหนาที่ปราบปรามอาชญากรรม 
ไดอยางมีประสิทธิภาพกอใหอาชญากร ลดจํานวนลงไดในอนาคต

1.6 นิยามศัพทเฉพาะ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใหความหมายและคําจํากัดขอบเขตของศัพทที่เกี่ยวของ

ไวเพื่อความเขาใจที่ถูกตองดังนี้
1.  การใชงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารภายในกองบังคับการปราบปราม  

หมายถึง  การใชงาน คอมพิวเตอร PC คอมพิวเตอร Notebook โทรศัพทสาย โทรศัพทมือถือ
อีเมลและเว็บไซท

2. ปญหาในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารของเจาหนาที่ตํารวจสังกัด
กองบังคับการปราบปราม หมายถึง ปญหาในการทํางานที่เกี่ยวกับความสามารถของบุคลากร  
วัสดุ/อุปกรณ ซอฟตแวร เจาหนาที่และการเขาถึงอินเทอรเน็ต

DPU



5

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ

เนื้อหาของบทนี้กลาวถึง เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารที่ใชใน กองบังคับการ
ปราบปราม  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  เครือขายคอมพิวเตอร  อินเทอรเน็ต  อินทราเน็ต  เอ็กทราเน็ต  
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

2.1 กองบังคับการปราบปราม
กองบังคับการปราบปราม แบงการปฏิบัติงานออกเปนแผนกงานตางๆ  คือ 1. กอง

กํากับการฝายอํานวยการ   2. กองกํากับการ 1   3. กองกํากับการ 2   4. กองกํากับการ 3   5. กอง
กํากับการ 4   6. กองกํากับการ 5   7. กองกํากับการ 6   8. กองกํากับการปฏิบัติการพิเศษ     9. กลุม
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาพที่ 2.1 แสดงระบบอินทราเน็ตภายในกองบังคับการ
ปราบปราม โดยไดนําเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตาง ๆ ดังตอไปนี้

กองกํากับการ 1 – 6  และ กองกํากับการปฏิบัติการพิเศษ ไดนําเอาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและการสื่อสาร มาใชในงานสารบรรณ    การรายงานผลการปฏิบัติงานทางระบบ
อินทราเน็ต    การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในการสืบสวนสอบสวน  
รวมถึงการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการจัดเก็บขอมูลสวนตัว และการนําเสนอผลงานใน
รูปแบบของ โปรแกรม Power Point  เปนตน

กองกํากับการฝายอํานวยการ  นําเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร มาใชใน
งานสารบรรณ  งานการเงิน  รวมถึงการรายงานขอมูลผลการปฏิบัติงานไปยังกลุมงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ผานระบบอินทราเน็ต   

กลุมงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร  นําเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
การสื่อสารมาใชในดานตางๆ เชน  การจัดเก็บขอมูลของ กองบังคับการปราบปราม ไมวาจะเปน
ดาน การปองกันปราบปราม  การสืบสวนสอบสวน  งานธุรการ  การทําเว็บไซทกองบังคับการ
ปราบปราม  การรับแจงเหตุทางอินเทอรเน็ต การเปนศูนยกลางเชื่อมตออินเทอรเน็ต รวมถึงการ
เชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานภาครัฐตางๆ ที่ เกี่ยวของ ครอบคลุมพื้นที่ของกองบังคับการ
ปราบปราม 
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สํานักงาน

ผูบังคับบัญชา

กองกํากับการ 1 - 6

กลุมงานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

กองกํากับการ

อํานวยการ

กองกํากับการ

ปฏิบัติการพิเศษ

อินเทอรเน็ต

ภาพที่ 2.1 ระบบอินทราเน็ตภายในกองบังคับการปราบปราม

ในปจจุบันกองบังคับการปราบปราม มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
การสื่อสารอยางตอเนื่องอยูตลอดเวลา ไดมีการนําเอาเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไรสาย หรือ 
Wireless LAN มาใชกันทั่ว กองบังคับการปราบปราม ทําใหขาราชการตํารวจในสังกัด สามารถ
เชื่อมตออินเทอรเน็ตไดภายในอาณาเขตประมาณ 45 ไรเศษ ของกองบังคับการปราบปราม ซึ่งได
จัดทําระบบอินทราเน็ตไวสําหรับใชงานภายในองคการดวย   มีการจัดทําระบบสืบคนขอมูล จาก
ฐานขอมูลตางๆ ที่มีการประสานไปตามหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของไมวาจะเปน กรมการขนสง
ทางบก  สํานักทะเบียนราษฏร  สํานักงานประกันสังคม  มีการติดตั้งกลองวงจรปดแบบเชื่อมตอ
ทางอินเทอรเน็ต ตามอาคารตางๆ ภายในหนวยงาน 
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ซึ่งขาราชการตํารวจที่สังกัดอยู ในกองบังคับการปราบปราม สวนใหญ จะมี
คอมพิวเตอรใชเปนของสวนตัว หากไมมีคอมพิวเตอรสวนตัวก็จะมีคอมพิวเตอรสวนกลางไว
สําหรับใหเจาหนาที่ตํารวจในสังกัด ไดใชทํางาน แตมีจํานวนไมมาก โดยคิดจํานวนขาราชการ
ตํารวจที่มีคอมพิวเตอรเปนของสวนตัว รอยละ 70  ซึ่งแสดงใหเห็นวา ขาราชการตํารวจในปจจุบัน 
เริ่มหันมาสนใจกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารกันมากขึ้น แตในทางตรงกันขาม ก็ยังมี
ปญหาเกี่ยวกับการใชงานคอมพิวเตอรอยูเปนประจํา ซึ่งมีสาเหตุมาจาก การขาดความรูความเขาใจ
ในระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร จะมีก็เพียงแตขาราชการตํารวจรุนใหมๆ เทานั้น
ที่ดูจะเขาใจ และสามารถใชงานคอมพิวเตอรใหเกิดประโยชนกับการทํางานไดมีประสิทธิภาพ
มากกวา

การใชซอฟตแวรมีการใชงานโปรแกรมตาง อาทิเชน  ไมโครซอฟทออฟฟศ 
(Microsoft Office)  ซึ่งที่นิยมใชจะมีเพียง  ไมโครซอฟทเวิรด  ไมโครซอฟทเอ็กเซล  และ
ไมโครซอฟทพาวเวอรพอยท ใชทํางานเกี่ยวกับงานเอกสาร  งานคํานวณ  งานการเงิน  งาน
สืบสวนสอบสวน  งานนําเสนอตางๆ  

มีการใชโปรแกรม Adobe Reader  ซึ่งเปน โปรแกรมชวยอานชนิดหนึ่ง ที่จําเปนตอง
ใชในการเปดไฟล รูปแบบ .pdf  (Portable Document Format) จัดเก็บไฟล (save)  และพิมพไฟล 
(print) โปรแกรม Adobe Photoshop  ซึ่งเปนโปรแกรมที่ใชสําหรับการจัดการเกี่ยวกับภาพหรือ
งานกราฟฟก  ที่ตองการความละเอียดสูง และโปรแกรม Photoshop ซึ่งเปนโปรแกรมกราฟฟกที่
จัดระบบความละเอียดของงานเปนแบบ Rester Graphip ก็คือภาพที่อยูในโปรแกรมนั้นจะแบง
ความละเอียดของภาพออกเปนตารางสี่เหลี่ยมลายหมากรุกซึ่งในแตละชองหรือแตละตารางนั้นจะ
เรียกวา Pixel ซึ่งความละเอียดของงานจะสัมพันธในเชิงผกผันกับขนาดของการแสดงผลทาง
หนาจอ จะใชงานเก่ียวกับงานสืบสวนสอบสวนที่ตองเทคนิคตกแตงรูปภาพ

2.2  เทคโนโลยี
พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดนิยามคํานี้วา เทคโนโลยี เปนวิทยาการ

ที่เกี่ยวกับศิลปะในการนําเอาวิทยาศาสตรประยุกตมาใชใหเกิดประโยชนในทางปฏิบัติ และ
อุตสาหกรรมหรือกลาวอีกนัยหนึ่ง เทคโนโลยี หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวกับการผลิต การ
สราง และการใชสิ่งของ กระบวนการ หรืออุปกรณที่ไมไดมีในธรรมชาตินั่นเอง

เมื่อเอยถึงเทคโนโลยีคนสวนใหญมักจะนึกถึงสิ่งที่ เกี่ยวกับเครื่องมือหรืออุปกรณ
ใหมๆ ที่ทันสมัยมีราคาแพงมีระบบการทํางานที่ยุงยากซับซอนซึ่งเมื่อนํามาใชแลวสามารถชวยให
การทํางานมีประสิทธิภาพดีขึ้นและประสิทธิผลสูงขึ้นรวมทั้งประหยัดเวลาและแรงงานอีกดวย
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อยางไร ก็ตาม “เทคโนโลยี” เปนคําที่มาจากภาษาลาติน และภาษากรีกคือ ภาษาลาติน Texere :
การสาน (toweare) : การสราง (toconstruct) ภาษากรีก Technologia : การกระทําอยางมีระบบ 
(Systematic Treatment)

เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บ ประมวลผล และ
เผยแพรสารสนเทศ ซึ่งรวมแลวก็คือเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม 
หรือ Computer and Communications ที่นิยมเรียกยอ ๆ วา C&C

ลักษณะของเทคโนโลยีสามารถจําแนกออกไดเปน 3  ลักษณะ คือ (Heinich, Molendaand
Russell, 1993 : 449)

1.    เทคโนโลยีในลักษณะของกระบวนการ (process) เปนการใชอยางเปนระบบของ
วิธีการทางวิทยาศาสตรหรือความรูตางๆที่ไดรวบรวมไวเพื่อนําไปสูผลในทางปฏิบัติโดยเชื่อวา
เปนกระบวนการที่เชื่อถือไดและนําไปสูการแกปญหาตาง ๆ

2.  เทคโนโลยีในลักษณะของผลผลิต (product) หมายถึง วัสดุและอุปกรณที่เปนผล
มาจากการใชกระบวนการทางเทคโนโลยี

3.  เทคโนโลยีในลักษณะผสมของกระบวนการและผลผลิต (processand product) 
เชนระบบคอมพิวเตอรซึ่งมีการทํางานเปนปฏิสัมพันธระหวางตัวเครื่องกับโปรแกรม

สารานุกรมเอ็นคารทา (Encarta, 1999:100) ไดใหที่มาและความหมายของคําวา 
เทคโนโลยี (Technology) ไววา เปนคําที่มาจากภาษากรีก 2 คํารวมกัน คือ Tekhne หมายถึงศิลปะ
หรืองานชางฝมือ (art of craft) และ logia หมายถึง สาขาวิชาของการศึกษา (art of study) ดังนั้นถา
จะแปลตามตัวแลว เทคโนโลยี จึงหมายถึงการศึกษาหรือศาสตรของงานชางฝมือ

พจนานุกรมเว็บสเทอร (Websters, 1994:210) ไดใหความหมายของคําวาเทคโนโลยี 
ไวดังนี้

1. การใชทางวิทยาศาสรโดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อวัตถุประสงคทางดานอุตสาหกรรม
และพานิชยกรรม องครวมทั้งหมดของวิธีการและวัสดุที่ใชเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

2.  องคความรูที่มีอยูในอารยธรรมเพื่อใชในการเพิ่มพูนฝกหัดดานศิลปะและทักษะ
ความชํานาญเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุ

บราวน (Brown, 1960:112) กลาววาเทคโนโลยีเปนการนําวิทยาศาสตรมาประยุกตใช
ใหบังเกิดผลประโยชน

เดล (Dale, 1969:120) ใหความหมายวา เทคโนโลยีประกอบดวยผลรวมของการ
ทดลองเครื่องมือ และกระบวนการ ซึ่งสิ่งทั้งหลายเหลานี้เกิดจากการเรียนรู ทดลองและไดรับการ
ปรับปรุงแกไขมาแลว
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กัลเบรท (Galbraith, 1967:10) ไดใหความหมายของคําวา เทคโนโลยี ไวดังนี้คือ
เทคโนโลยีเปนการใชอยางเปนระบบของวิธีการทางวิทยาศาสตรหรือความรูตางๆที่รวบรวมไวมา
ใชอยางเปนระบบเพื่อนําไปสูผลในทางปฏิบัติ

ครรชิต มาลัยวงศ (2539:134) ไดใหรายละเอียดของคําวาเทคโนโลยีหมายถึง
1.      องคความรูดานวิทยาศาสตรประยุกต
2.      การประยุกตวิทยาศาสตร
3.      วัสดุเครื่องยนตกลไก เครื่องมือ
4.      กรรมวิธีและวิธีดําเนินงานที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตรประยุกต
5.      ศิลปะและทักษะในการจําแนกและรวบรวมวัสดุ

กลาวอีกนัยหนึ่งเทคโนโลยี หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวกับการผลิต การสราง และ
การใชสิ่งของกระบวนการ หรืออุปกรณที่ไมไดมีในธรรมชาตินั่นเอง

สุพิทย  กาญจนพันธุ (2541:89) หมายถึง  วิธีการอยางมีระบบในการวางแผน การ
ประยุกตใชและการประเมินกระบวนการเรียนการสอนทั้งระบบ โดยใหความสําคัญตอทั้งดาน
เครื่องมือทรัพยากรมนุษย และ ปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางมนุษยกับเครื่องมือเพื่อจะไดรูปแบบ
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในความหมายนี้เทคโนโลยีการศึกษาใชการวิเคราะหระบบเปน
เครื่องมือในการดําเนินงาน

เสาวนีย  สิกขาบัณฑิต (2528:67) กลาวไววา เทคโนโลยีคือวิธีการหรือเทคนิคทาง
วิทยาศาสตร ที่ใชในการดําเนินการตางๆเพื่อใหบรรลุผล และจากความหมายดังกลาวขางตน
พอจะสรุปไดวา

เทคโนโลยี เปนการนําเอาแนวความคิด หลักการ เทคนิค ความรู  ระเบียบวิธี 
กระบวนการตลอดจนผลผลิตทางวิทยาศาสตรทั้งในดานสิ่งประดิษฐและวิธีปฏิบัติมาประยุกตใช
ในระบบงานเพื่อชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการทํางานใหดียิ่งขึ้นและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของงานใหมีมากยิ่งขึ้น การนําเทคโนโลยีมาใชกับงานในสาขาใดสาขาหนึ่งนั้น
เทคโนโลยีจะมีสวนชวยสําคัญ 3 ประการ และถือเปนเกณฑในการพิจารณานําเทคโนโลยีมาใช
ดวย (กอ  สวัสดิพาณิชย, 2517 : 84) คือ

1.  ประสิทธิภาพ (Efficiency) เทคโนโลยีจะชวยใหการทํางานบรรลุผลตาม
เปาหมายไดอยางเที่ยงตรงและรวดเร็ว

2.  ประสิทธิผล (Productivity) เปนการทํางานเพื่อใหไดผลผลิตออกมาอยาง
เต็มที่มากท่ีสุดเทาที่จะมากไดเพื่อใหไดประสิทธิผลสูงสุด
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3.  ประหยัด (Economy) เปนการประหยัดทั้งเวลาและแรงงานในการทํางานดวย
การลงทุนนอยแตไดผลมากกวาที่ลงทุนไป

2.3 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
2.3.1  ประเภทของคอมพิวเตอร

        คอมพิวเตอรสามารถจําแนกไดหลายประเภท ขึ้นอยูกับความแตกตางของขนาดเครื่อง
ความเร็วในการประมวลผล และราคาเปนขอพิจารณาหลัก โดยทั่วไปนิยมจําแนกประเภท
คอมพิวเตอรเปน 6 ประเภทดังนี้คือ ซูเปอรคอมพิวเตอร (supercomputer) คอมพิวเตอรเมนเฟรม 
(mainframe computer) มินิคอมพิวเตอร (minicomputer) เซิรฟเวอรคอมพิวเตอร (server 
computer) ไมโครคอมพิวเตอร (microcomputer) และคอมพิวเตอรแบบฝง (embedded computer) 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ซูเปอรคอมพิวเตอร (supercomputer) (ภาพที่ 2.2) เปนคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพ
ในการทํางานสูงสุด จึงราคาแพงมาก ความสามารถในการประมวลผลที่ทําไดมากกวาพันลาน
คําสั่งตอวินาที ตัวอยางการใชงานคอมพิวเตอรประเภทนี้ เชน การพยากรณอากาศการทดสอบทาง
อวกาศ และงานอื่น ๆ ที่มีการคํานวณที่ซับซอน

ภาพที่ 2.2 ซูเปอรคอมพิวเตอร

        คอมพิวเตอรเมนเฟรมหรือคอมพิวเตอรขนาดใหญ  (mainframe computer) (ภาพที่ 
2.3) เปนคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพรองจากซูเปอรคอมพิวเตอร สามารถรองรับการทํางานจาก
ผูใชไดหลายรอยคนในเวลาเดียวกัน ประมวลผลดวยความเร็วสูง มีหนวยความจําหลักขนาดใหญ 
ตลอดจนการจัดเก็บขอมูลไดเปนจํานวนมาก คอมพิวเตอรเมนเฟรมนิยมใชกับองคการขนาดใหญ
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ที่มีการเขาถึงขอมูลของผูใชจํานวนมากในเวลาเดียวกันเชน งานธนาคาร การจองตั๋วเครื่องบิน การ
ลงทะเบียนและการตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาเปนตน

ภาพที่ 2.3 คอมพิวเตอรเมนเฟรม

มินิคอมพิวเตอร หรือคอมพิวเตอรขนาดกลาง (minicomputer) (ภาพที่ 2.4) เปน
คอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพในการทํางานนอยกวาเมนเฟรมแตสูงกวาไมโครคอมพิวเตอร และ
สามารถรองรับการทํางานจากผูใชไดหลายคนในการทํางานที่แตกตางกัน จากจุดเริ่มตนในการ
พัฒนาที่ตองการใหคอมพิวเตอรประเภทนี้ทํางานเฉพาะอยาง เชน การคํานวณทางดานวิศวกรรม 
ทําใหการพัฒนามินิคอมพิวเตอรเจริญอยางรวดเร็ว ปจจุบันธุรกิจและองคการหลายประเภทนิยม
นํามินิคอมพิวเตอรมาใชในการใหบริการขอมูลแกลูกคา เชน การจองหองพักของโรงแรม การ
ทํางานดานบัญชีขององคการธุรกิจ เปนตน

ภาพที่ 2.4 มินิคอมพิวเตอร
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เซิรฟเวอรคอมพิวเตอร (server computer) (ภาพที่ 2.5) เปนคอมพิวเตอรที่สนับสนุน
การทํางานของคอมพิวเตอรเครือขายซึ่งใชในการจัดสรรและใชทรัพยากรรวมกัน เชน แฟมขอมูล 
โปรแกรมประยุกต อุปกรณคอมพิวเตอร (เชน เครื่องพิมพ และอุปกรณอื่น ๆ)

       

ภาพที่ 2.5 เซิรฟเวอรคอมพิวเตอร

      ไมโครคอมพิวเตอร (microcomputer) เปนคอมพิวเตอรที่มีผูนิยมใชแพรหลายมาก
ที่สุด สงผลใหการพัฒนาเครื่องไมโครคอมพิวเตอรมีลักษณะและรูปแบบที่แตกตางกัน เชน 
คอมพิวเตอรตั้งโตะ (desktop computer) คอมพิวเตอรพกพา (portable computer) และ
คอมพิวเตอรแบบฝง (embedded computer) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. คอมพิวเตอรตั้งโตะ (desktop computer) (ภาพที่ 2.6) เปนคอมพิวเตอรสวนบุคคล
(personal computer หรือ PC) ที่มีขนาดเล็กเหมาะกับโตะทํางานในสํานักงาน สถานศึกษาและที่
บาน

ภาพที่ 2.6 คอมพิวเตอรตั้งโตะ
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              2.  คอมพิวเตอรพกพา เปนไมโครคอมพิวเตอรที่มีขนาดเล็กเหมาะแกการพกพาไปใช
ในสถานที่ตาง ๆ เชน

2.1 Notebook computer (ภาพที่ 2.7) เปนคอมพิวเตอรพกพาที่มีน้ําหนักประมาณ 2 
- 4 กิโลกรัม อุปกรณประกอบดวยแปนพิมพขนาดมาตรฐาน ปกติจะมีเครื่องอานแผนดิสก 
โดยเฉพาะในปจจุบันจะมีเครื่องอานแผนซีดีรอมดวย

ภาพที่ 2.7 Notebook computer

             2.2 Subnotebook computer (ภาพที่ 2.8) เปนคอมพิวเตอรพกพาที่มีขนาดเล็กกวา
คอมพิวเตอรโนตบุค โดยทั่วไปมีน้ําหนักนอยกวา 2 กิโลกรัม เพื่อเปนการลดขนาดและน้ําหนัก 
ในบางครั้ง subnotebook จะไมมีเครื่องอานแผนดิสก และจะใชการดบันทึกสําหรับงานเฉพาะ
อยางแทน

ภาพที่ 2.8 Subnotebook
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       2.3 Laptop computer (ภาพที่ 2.9) มีน้ําหนักและขนาดใหญกวาคอมพิวเตอรโนตบุค
ปกติน้ําหนักอยูระหวาง 4 - 7 กิโลกรัม น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นจากคอมพิวเตอรโดยโนตบุคมาจาก
น้ําหนักของฮารดดิสกและจอแสดงผลที่มีขนาดใหญกวา

ภาพที่ 2.9 Laptop Computer

     2.4 Hand - held computer ออกแบบขึ้นเพื่อใชงานเฉพาะอยางและนิยมใชสําหรับ
งานที่มีการเคลื่อนยาย เชน การนับจํานวนสินคา เปนตน
             2.5 Palmtop computer เปนคอมพิวเตอรที่นิยมใชจัดการเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล 
ไดแก ปฎิทินนัดหมายการประชุม ที่อยูและหมายเลขโทรศัพท การบันทึกสิ่งจะตองทํา เปนตน
palmtopใชแปนพิมพที่แตกตางจากแปนพิมพมาตรฐานและไมมีฮารดดิสกสําหรับบันทึกขอมูล

2.6 Pen computer  (ภาพที่ 2.10) เปนคอมพิวเตอรพกพาที่ใชปากกาเปนอุปกรณใน
การบันทึกขอมูล ในบางครั้งก็จะใชปากกาในการเขียนขอมูลลงบนหนาจอ และในบางครั้งอาจจะ
ใชปากกานี้สําหรับเปนอุปกรณเพื่อเลือกการทํางานบนจอภาพระบบปากกาหรือ pen system นี้ใช
โปรแกรมพิเศษเฉพาะระบบ และเปนคอมพิวเตอรที่ถือวาประสบความสําเร็จอยางยิ่งในการ
พัฒนาคอมพิวเตอรประเภทนี้เนื่องจากมีผูใชอยางกวางขวาง pen computer ประเภทที่กําลังไดรับ
ความนิยมอยางแพรหลายคือ personal digital assistant (PDA) หรือ personal communicator

ภาพที่ 2.10 PDA PALM
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      3.  คอมพิวเตอรแบบฝง (embedded computer) (ภาพที่ 2.11) เปนคอมพิวเตอรที่ฝงใน
อุปกรณตาง ๆ นิยมนํามาใชทํางานเฉพาะดาน พิจารณาจากภายนอกจะไมเห็นวาเปนคอมพิวเตอร
แตจะทําหนาที่ควบคุมการทํางานบางอยางของอุปกรณนั้นๆ คอมพิวเตอรประเภทนี้ เชน 
เครื่องเลนเกม ระบบเติมน้ํามันอัตโนมัติ โทรศัพทมือถือ เปนตน

ภาพที่ 2.11 คอมพิวเตอรแบบฝง

2.3.2 คุณสมบัติของคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอรมีคุณสมบัติที่สําคัญ 5 ประการดังนี้
1. การทํางานดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (electronic machine)  จากคําจํากัดความของ

คอมพิวเตอรที่วา คอมพิวเตอรเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในการบันทึกขอมูล ประมวลผล และ
แสดงผลลัพธนั้น จะเห็นไดวาการจัดเก็บขอมูลที่บันทึกผานทางแปนพิมพหรืออุปกรณอื่น ๆ
ขอมูลเหลานี้จะถูกแปลงใหเปนสัญญาณไฟฟาเพื่อใหคอมพิวเตอรเขาใจและสามารถประมวลผล
ได และเมื่อคอมพิวเตอรประมวลผลเรียบรอยแลว ขอมูลที่เปนสัญญาณไฟฟาจะถูกแปลงกลับให
เปนรูปแบบที่มนุษยสามารถเขาใจได

2. การทํางานดวยความเร็วสูง (speed)  เนื่องจากการทํางานของคอมพิวเตอรเปนระบบ
อิเล็กทรอนิกส ดังนั้นการดําเนินงานตาง ๆ จึงสามารถกระทําไดอยางรวดเร็ว (มากกวาพันลาน
คําสั่งในหนึ่งวินาที)

3.  ความถูกตองแมนยําเชื่อถือได (accuracy and reliability) คอมพิวเตอรจะทํางานตาม
คําสั่งที่มนุษยเขียนโปรแกรมหรือคําสั่งไว ถาผูใชปอนขอมูลและขุดคําสั่งมีความถูกตอง ผลลัพธ
ที่ไดจากการประมวลผล ก็จะมีความถูกตองเชื่อถือได
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4. การเก็บขอมูลไดในปริมาณมาก (storage) คอมพิวเตอรมีหนวยความจําที่ทําหนาที่
เก็บขอมูลที่บันทึกเขาไป ความสามารถในการจัดเก็บขอมูลนี้จะขึ้นอยูกับขนาดของคอมพิวเตอร 
เชน เครื่องไมโครคอมพิวเตอรในปจจุบันจะมีหนวยเก็บขอมูลสํารองที่สามารถเก็บขอมูลได
มากกวาหม่ืนลานตัวอักษร

5.  การสื่อสารเชื่อมโยงขอมูล (communication) คอมพิวเตอรสามารถติดตอกับเครื่อง
คอมพิวเตอรเครื่องอื่น ๆ และสามารถทํางานที่หลากหลายมากขึ้นกวาการใชคอมพิวเตอรแบบ
ระบบเดี่ยว ตัวอยางเชน การนําคอมพิวเตอรเชื่อมตอระบบอินเทอรเน็ตเพื่อการสืบคนขอมูลจาก
เครื่องคอมพิวเตอรอื่น (remote computer) 

2.3.3 การประยุกตใชงานคอมพิวเตอร
        ในการทํางานของคอมพิวเตอร จะมีขั้นตอนการทํางานพื้นฐาน 4 ขั้นตอน ดังภาพที่ 
2.12 ซึ่งประกอบดวย การรับขอมูล การประมวลผล การแสดงผล และการจัดเก็บขอมูล หรือที่
เรียกยอ ๆ วา IPOS cycle ( input process output storage cycle ) 

ภาพที่ 2.12 ขั้นตอนการทํางานของคอมพิวเตอร

        ปจจุบันไดมีการนําคอมพิวเตอรมาประยุกตใชกับงานในองคการเกือบทุกประเภท ทั้งนี้
เนื่องมาจากคุณสมบัติที่ดีในการทํางานของคอมพิวเตอร ที่ไดกลาวมาแลวขางตน การนํา
คอมพิวเตอรมาใชในการดําเนินงานมีแนวโนมวาจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในอนาคตอันใกลนี้ ทั้งนี้
เนื่องมาจาก ความเจริญทางดานเทคโนโลยีและการสื่อสารที่มีการพัฒนาอุปกรณใหประสิทธิภาพ
สูงขึ้น เชนโทรศัพทเคลื่อนที่ (mobile phone) เปนตน

การนําเสนอขอมูลขององคการ (organization profile) หนวยงานตาง ๆ ไดพัฒนาเว็บ
ไซทเพื่อเปนการใหขอมูลขององคการ ชวยใหการประชาสัมพันธและการติดตอสื่อสารเปนไป
อยางรวดเร็ว และประหยัดคาใชจาย
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การนําเสนอและขายสินคาและบริการ (sales and services) การทําธุรกิจบนอินเทอรเน็ต
หรือพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ไดรับความนิยมอยางแพรหลายในปจจุบัน บริษัทและธุรกิจประเภท
ตาง ๆ ไดใชคอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ตมาเปนชองทางการจําหนายสินคาและบริการอีกทาง
หนึ่ง

ตรวจสอบการสงสินคา (delivery) ปจจุบันหลายบริษัท เชน FedEx และ UPS ใน
สหรัฐอเมริกาไดนําคอมพิวเตอรมาชวยในการตรวจสอบการสงสินคาใหกับลูกคา ซึ่งลูกคา
สามารถ สอบถามสถานภาพของสินคาวาอยูในกระบวนการใด

การออกแบบผลิตภัณฑ (product design) เปนการนําคอมพิวเตอรฮารดแวรมาชวยใน
การออกแบบผลิตภัณฑ เชน การใชโปรแกรมประเภทคอมพิวเตอรชวยออกแบบ (Computer-
Aided Design หรือ CAD) มาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือชิ้นสวน เปนตน

งานบัญชี (accounting) โปรแกรมระบบบัญชีไดรับความนิยมเกือบทุกองคการ บาง
หนวยงานอาจใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานบัญชี ในขณะที่บางหนวยงาน อาจพัฒนาโปรแกรม
ขึ้นมาใชเอง

งานบุคลากร (human resources) มีการนําคอมพิวเตอรมาชวยในการจัดเก็บขอมูลของ
บุคลากรในบริษัท ควบคุมและดูแลบุคลากร ชวยการวางแผนงานดานบุคลากร รวมถึงการพัฒนา
คุณภาพบุคลากรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

งานฐานขอมูลลูกคา (customer database)  ใชในการจัดเก็บประวัติและขอมูลทั่วไปของ
ลูกคา เชน ขอมูลผูปวย ขอมูลลูกคาที่สั่งซื้อสินคา เพื่อใชในการจัดทําสถิติและการวางกลยุทธทาง
การตลาด

การเรียนการสอน (teaching and learning)  โลกของเทคโนโลยีสารสนเทศไดเจริญ
รุดหนาไปยังทุกหนวยงาน ไมไดจํากัดเฉพาะวงการธุรกิจเทานั้น แมกระทั่งหนวยงานทาง
การศึกษาก็ไดนํา คอมพิวเตอรมาชวยงานอยางกวางขวางเชนเดียวกัน ลักษณะงานที่เดนชัด เชน 
การนําคอมพิวเตอรมาชวยในการเรียนการสอน การจัดเก็บขอมูล นักศึกษาและผลการเรียน เปน
ตน

2.3.4 บทบาทและหนาที่ของบุคลากรทางคอมพิวเตอร
        บุคลากรทางคอมพิวเตอรเปนองคประกอบที่สําคัญสวนหนึ่งของระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร ทั้งนี้เนื่องมาจากการทํางานของคอมพิวเตอรจําเปน อยางยิ่งที่จะตองมีบุคลากร
ทางดานคอมพิวเตอรเปนผูออกแบบและพัฒนาระบบ รวมทั้งการสั่งใหคอมพิวเตอรทํางานตาม
วัตถุประสงคที่ตองการบุคลากรทีมีความเกี่ยวของกับระบบคอมพิวเตอร มีบทบาทและหนาที่
แตกตางกัน ขึ้นอยูกับลักษณะของงานที่รับผิดชอบ ซึ่งสามารถสรุปเปนประเภทใหญ ๆ ไดดังนี้
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1.  เจาหนาที่ปฏิบัติการ (operator) เปนผูรับผิดชอบดูแลเครื่องคอมพิวเตอรใหสามารถ
ทํางานไดตามปกติ หากเกิดปญหาขัดของเกี่ยวกับระบบจะตองแจงใหผูที่เกี่ยวของ ไดทราบ เพื่อ
ทําการแกไข นอกจากนี้เจาหนาที่ปฏิบัติการยังทําหนาที่บํารุงรักษาอุปกรณที่มีอยูใหสามารถ
พรอมที่จะนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เจาหนาที่ปฏิบัติการยังรวมถึงเจาหนาที่บันทึก
ขอมูลเขาสูระบบ (data - entry operator) ที่ทําหนาที่ปอนขอมูลเขาสูระบบ ตลอดจนจัดทํารายงาน
และรวบรวมเอกสารคอมพิวเตอรใหเปนระเบียบ

2.  บุคลากรที่เกี่ยวของกับระบบ (system) และโปรแกรม (program)  บุคลากรคอมพิวเตอร  
ในกลุมนี้ ประกอบดวย

    2.1 นักวิเคราะหและออกแบบระบบ (systems analyst and designer) ทําหนาที่ศึกษา 
และรวบรวมความตองการของผูใชระบบ เพื่อนํามาวิเคราะหและออกแบบระบบงานใหม และทํา
หนาที่เปนสื่อกลางระหวางผูใชระบบและนักเขียนโปรแกรม (programmer)

    2.2 ผูบริหารฐานขอมูล (database administrator ) ทําหนาที่ออกแบบและดูแลระบบ
ฐานขอมูลคอมพิวเตอร ตลอดจนบํารุงรักษาและแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นกับฐานขอมูลคอมพิวเตอร
ขององคการ

   2.3  นักพัฒนาโปรแกรมระบบ  (system programmer) เปนผูเขียนโปรแกรมควบคุม
ระบบคอมพิว เตอร ใหคําปรึกษา และแกไขระบบเมื ่อเกิดปญหาที ่เกี ่ยวของกับระบบ
คอมพิวเตอร

    2.4 นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต  (application programmer) เปนผูเขียนและพัฒนา
โปรแกรมประยุกตตาง ๆ โดยการนําผลที่นักวิเคราะหระบบไดออกแบบไวนักเขียนโปรแกรม
ประยุกต จะตองทําการทดสอบ แกไขโปรแกรม ติดตั้งและบํารุงรักษาโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น

3. ผูจัดการศูนยประมวลผลคอมพิวเตอร (electronic data processing manager)  หรือ 
EDP manager เปนบุคลากรระดับบริหารที่ทําหนาที่กําหนดนโยบาย และแผนการดําเนินงาน ของ
ศูนยคอมพิวเตอร  การวางแผนเรื่องงบประมาณ  และการจัดหาทรัพยากรคอมพิวเตอร ตลอดจน
การสงเสริม  และพัฒนาบุคลากรในหนวยงานใหมีความรูความสามารถ ทันกับเทคโนโลยี
สมัยใหม

4. ผูใชคอมพิวเตอร (computer user)  เปนผูใหขอมูลความตองการในการนําคอมพิวเตอร
มาใชงานในหนวยงาน ตลอดจนเปนผูใชระบบคอมพิวเตอรที่ไดพัฒนาขึ้น หรือใชโปรแกรม
ประยุกตอื่น ๆ
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2.4  เครือขายคอมพิวเตอร
2.4.1 โครงสรางเครือขายคอมพิวเตอร (Topology)

การนําเครื่องคอมพิวเตอรมาเชื่อมตอกันเพื่อประโยชนของการสื่อสารนั้น สามารถ
กระทําไดหลายรูปแบบ ซึ่งแตละแบบก็มีจุดเดนที่แตกตางกันไป โดยทั่วไปแลวโครงสรางของ
เครือขายคอมพิวเตอรสามารถจําแนกตามลักษณะของการเชื่อมตอดังตอไปนี้

1. โครงสรางเครือขายคอมพิวเตอรแบบบัส (bus topology) (ภาพที่ 2.13) โครงสราง
เครือขายคอมพิวเตอรแบบบัส จะประกอบดวย สายสงขอมูลหลัก ที่ใชสงขอมูลภายในเครือขาย 
เครื่องคอมพิวเตอรแตละเครื่อง จะเชื่อมตอเขากับสายขอมูลผานจุดเชื่อมตอ เมื่อมีการสงขอมูล
ระหวางเครื่องคอมพิวเตอรหลายเครื่องพรอมกัน จะมีสัญญาณขอมูลสงไปบนสายเคเบิ้ล และมี
การแบงเวลาการใชสายเคเบิ้ลแตละเครื่อง ขอดีของการเชื่อมตอแบบบัส คือ ใชสื่อนําขอมูลนอย 
ชวยใหประหยัดคาใชจาย และถาเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องใดเครื่องหนึ่งเสียก็จะไมสงผลตอการ
ทํางานของระบบโดยรวม แตมีขอเสียคือ การตรวจจุดที่มีปญหา กระทําไดคอนขางยาก และถามี
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรในเครือขายมากเกินไป จะมีการสงขอมูลชนกันมากจนเปนปญหา

ภาพที่ 2.13 โครงสรางเครือขายคอมพิวเตอรแบบบัส

      2.  โครงสรางเครือขายคอมพิวเตอรแบบวงแหวน (ring topology)  (ภาพที่ 
2.14) โครงสรางเครือขายคอมพิวเตอรแบบวงแหวน มีการเชื่อมตอระหวางเครื่องคอมพิวเตอรโดย
ที่แตละการเชื่อมตอจะมีลักษณะเปนวงกลม การสงขอมูลภายในเครือขายนี้ก็จะเปนวงกลมดวย
เชนกัน ทิศทางการสงขอมูลจะเปนทิศทางเดียวกันเสมอ จากเครื่องหนึ่งจนถึงปลายทาง ในกรณีที่
มีเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องใดเครื่องหนึ่งขัดของ การสงขอมูลภายในเครือขายชนิดนี้จะไมสามารถ
ทํางานตอไปได ขอดีของโครงสราง เครือขายแบบวงแหวนคือ ใชสายเคเบิ้ลนอย และถาตัดเครื่อง
คอมพิวเตอรที่เสียออกจากระบบ ก็จะไมสงผลตอการทํางานของระบบเครือขายนี้ และจะไมมีการ
ชนกันของขอมูลที่แตละเครื่องสง
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ภาพที่ 2.14 โครงสรางเครือขายคอมพิวเตอรแบบวงแหวน

      3.  โครงสรางเครือขายคอมพิวเตอรแบบดาว (star topology) (ภาพที่ 2.15)  โครงสราง
เครือขายคอมพิวเตอรแบบดาว ภายในเครือขายคอมพิวเตอรจะตองมีจุกศูนยกลางในการควบคุม
การเชื่อมตอคอมพิวเตอร หรือ ฮับ (hub) การสื่อสารระหวางเครื่องคอมพิวเตอรตางๆ จะสื่อสาร
ผานฮับกอนที่จะสงขอมูลไปสูเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องอื่นๆ โครงสรางเครือขายคอมพิวเตอร 
แบบดาวมีขอดี คือ ถาตองการเชื่อมตอคอมพิวเตอรเครื่องใหมก็สามารถทําไดงายและไมกระทบ
ตอเครื่องคอมพิวเตอรอื่นๆ ในระบบ สวนขอเสีย คือ คาใชจายในการใชสายเคเบิ้ลจะคอนขางสูง
และเมื่อฮับไมทํางาน การสื่อสารของคอมพิวเตอรทั้งระบบก็จะหยุดตามไปดวย

ภาพที่ 2.15 โครงสรางเครือขายคอมพิวเตอรแบบดาว

        4.  โครงสรางเครือขายคอมพิวเตอรแบบเมช (mesh topology)  (ภาพที่ 2.16) โครงสราง
เครือขายคอมพิวเตอรแบบเมช มีการทํางานโดยเครื่องคอมพิวเตอรแตละเครื่องจะมีชองสัญญาณ
จํานวนมาก เพื่อที่จะเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องอื่นๆทุกเครื่อง โครงสรางเครือขาย
คอมพิวเตอรนี้เครื่องคอมพิวเตอรแตละเครื่องจะสงขอมูล ไดอิสระไมตองรอการสงขอมูลระหวาง
เครื่องคอมพิวเตอรเครื่องอื่น  ๆทําใหการสงขอมูลมีความรวดเร็ว แตคาใชจายสายเคเบิ้ลก็สูงดวยเชนกัน

DPU



21

ภาพที่ 2.16 โครงสรางเครือขายคอมพิวเตอรแบบเมช

        5.  โครงสรางเครือขายคอมพิวเตอรแบบผสม (hybrid topology)  (ภาพที่ 2.17) เปน
โครงสรางเครือขายคอมพิวเตอรที่ผสมผสานความสามารถของโครงสรางเครือขายคอมพิวเตอร
หลาย  ๆแบบรวมกัน ประกอบดวยเครือขาย คอมพิวเตอรยอยๆ หลายเครือขายที่มีโครงสรางแตกตาง
กันมาเชื่อมตอกันตามความเหมาะสม ทําใหเกิดเครือขายที่มีประสิทธิภาพสูงในการสื่อสารขอมูล

             

ภาพที่ 2.17 โครงสรางเครือขายคอมพิวเตอรแบบผสม

2.4.2  ประเภทของเครือขายคอมพิวเตอร
เครือขายคอมพิวเตอร สามารถจําแนกตามระยะทางของการเชื่อมตอระหวางอุปกรณ

การสื่อสารไดเปน 3 ประเภทดังนี้
1. Local Area Network (LAN) (ภาพที่ 2.18) หรือเครือขายคอมพิวเตอรแบบทองถิ่น

ระยะทางการเชื่อมตอประมาณไมเกิน 10 กิโลเมตร มีความเร็วในการแลกเปลี่ยนขอมูลสูง
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ประมาณ 10-100 Mbps สื่อที่ใชมักจะเปนสื่อแบบสายสัญญาณ สวนใหญจะใชในองคการ
สํานักงาน เชน เครือขายภายในมหาวิทยาลัยหรือเครือขาย ภายในบริษัท

ภาพที่ 2.18 Local Area Network     

2.  Metropolitan Area Network (MAN)  (ภาพที่ 2.19) เปนเครือขายคอมพิวเตอรขนาด
ใหญ ซึ่งอาจครอบคลุมพื้นที่ทั้งตําบลหรือทั้งอําเภอ เครือขายคอมพิวเอตรชนิดนี้เกิดจาก การ
เชื่อมตอของเครือขายคอมพิวเตอรแบบทองถิ่นหลายๆเครือขายเขาดวยกัน

ภาพที่ 2.19 Metropolitan Area Network

3. Wide Area Network (WAN)  (ภาพที่ 2.20) เปนเครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญ
มาก ภายในเครือขายประกอบไปดวย เครือขายแบบ LAN และ MAN พื้นที่ของเครือขายแบบ 
WAN สามารถครอบคลุมไดทั้งประเทศ หรือทั่วโลก เครือขายอินเทอรเน็ตที่ใหบริการครอบคลุม
ทั่วโลกก็เปนเครือขายแบบ WAN เครือขายหนึ่งเชนกัน
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ภาพที่ 2.20 Wide Area Network

2.5 อินเทอรเน็ต
2.5.1  ความหมายของอินเทอรเน็ต

อินเทอรเน็ต (Internet) เปนเครือขายคอมพิวเตอรที่มีการเจริญเติบโตรวดเร็วที่สุด และ
ปจจุบันเปนเครือขายที่ใหญที่สุดในโลก เว็บไซท ซึ่งเปนสวนสําคัญของอินเทอรเน็ตสามารถ
นําเสนอขอมูลในรูปของสื่อประสม (multimedia) จํานวนเว็บไซทมีอัตราการเพิ่มที่รวดเร็ว
นักวิชาการและผูเชี่ยวชาญไดวิเคราะหแนวโนมของอินเทอรเน็ตและเวิลดไวดเว็บ (World Wide 
Web) ในอนาคตไวดังนี้ (Shelly Gary,1997)

1. หนวยงานธุรกิจจะใชเว็บสําหรับการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce)
2. ภายในระยะเวลา 10 ปขางหนา เว็บจะมีความเร็วถึง 100-1,000 เทาเมื่อเทียบกับ

ความเร็วที่ใชอยูในปจจุบัน
3.  ความสามารถของเว็บเบราเซอรจะถูกรวมเขาในซอฟตแวรประยุกตแทบทุกประเภท
4.  การใชเว็บจะถูกรวมเปนสวนหนึ่งของการศึกษาทุกระดับ
5.  ความสามารถของโปรแกรมเพื่อการคนหาขอมูล (Web search) จะมีความฉลาดมากขึ้น

       จากตัวอยางแนวโนมของอินเทอรเน็ตขางตนจะเห็นไดวา การใชอินเทอรเน็ตจะเปน
สวนประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งในการดําเนินชีวิตประจําวัน การทําธุรกิจตาง ๆ จะมีการนํา
อินเทอรเน็ตเขามาประยุกตใช ไมวาจะเปนการใหขอมูลขาวสาร หรือการทําธุรกิจ และบริการ
        ความหมายของอินเทอรเน็ต หมายถึง กลุมของคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอสื่อสารดวย 
ฮารดแวร เครือขายคอมพิวเตอรตั้งแตสองเครือขายขึ้นไปที่เชื่อมตอกัน จะเรียกวา  internetwork 
หรือ internet (สังเกตวาจะใช i ตัวเล็ก) แตในภาษาอังกฤษคําวา the Internet (ตัว I ใหญ) จะหมายถึง
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กลุมของเครือขายคอมพิวเตอรทั่วโลกที่เชื่อมตอเขาดวยกัน และอนุญาตใหมีการเขาถึงสารสนเทศและ
การบริการในรูปแบบของสาธารณะ (public access)

2.5.2  บริการตาง ๆ บนอินเทอรเน็ต
        บริการบนอินเทอรเน็ตมีหลายประเภท เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูใชไดเลือกใชให
เหมาะสมกับลักษณะงาน ซึ่งในที่นี้จะยกตัวอยางบริการบนอินเทอรเน็ตที่สําคัญดังนี้

1. บริการดานการสื่อสาร
         1.1 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (electronic mail)  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสหรือเรียกกัน

โดยทั่วไปวาอีเมล  (E-mail) ถือไดวาเปนกิจกรรมประจําวันของผูใชอินเทอรเน็ต  ซึ่งการสงและ  
รับจดหมาย หรือขอความถึงกันไดทั่วโลกนี้จําเปนจะตองมีที่อยูอีเมล  (e-mail address หรือ e-mail
account)   เพื่อใชเปนกลองรับจดหมาย ที่อยูของอีเมลจะประกอบ ดวยสวนประกอบสําคัญ               
2 สวน คือ   ชื่อผูใช (User name)  และชื่อโดเมน (Domain name) ซึ่งเปนชื่อเครื่องคอมพิวเตอร               
ที่มีรายชื่อของผูใชอีเมลโดยชื่อผูใช และชื่อโดเมนจะคั่นดวยเครื่องหมาย   @  (อานวา  แอ็ท) เชน    
Sriprai@sukhothai.siamu.ac.th   จะมีผูใชอีเมลชื่อ  Sriprai ที่มีอยูอีเมลที่เครื่องคอมพิวเตอร        
ชื่อ   sukhothai  ของมหาวิทยาลัยสยาม  (siamu) ซึ่งเปนสถาบันการศึกษา (ac) ในประเทศไทย   (th)

ในการรับ-สงจดหมาย โดยผานเครือขายอินเทอรเน็ตนั้น ไดมีการพัฒนาโปรแกรมที่
ใชสําหรับอีเมลอยูหลายโปรแกรม เชน โปรแกรม Microsoft Outlook Express โปรแกรม 
Netscape Mail เปนตน นอกจากนี้ผูใชยังสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับที่อยูอีเมลไดฟรีจากเว็บ
ไซทที่ ใหบริการที่อยูอี เมลฟรี เว็บไซทที่ เปนที่รู จักและนิยม ไดแก  www.hotmail.com
www.chaiyo.com, www.thaimail.com โดยทั่วไปแลว สวนประกอบหลัก ๆ ของอีเมลจะ
ประกอบดวยสวนหัว (header) และสวนขอความ (message) ดังภาพที่ 2.21

ภาพที่ 2.21 สวนประกอบหลักของอีเมล
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1.2 รายชื่อกลุมสนทนา (mailing lists)   mailing lists เปนกลุมสนทนาประเภทหนึ่ง
บนอินเทอรเน็ตที่มีการติดตอสื่อสารและการสงขาวสารใหกับสมาชิกตามรายชื่อและที่อยูของ
สมาชิกที่มีอยู ในรายการซึ่งในปจจุบันมีกลุม mailing lists ที่แตกตางกันตามความสนใจจํานวน
มาก การเขาไปมีสวนรวมในกลุมสนทนาประเภทนี้ ผูใชจะตองสมัครสมาชิกกอนดวยการแจง
ความประสงคและสงชื่อและที่อยูเพื่อการลงทะเบียบไปยัง subscription address ของ mailing lists 
ตัวอยาง mailing list เชน ทัวรออนไลน (tourbus@listserv.aol.com) กลุมสนทนาเรื่องตลก
(dailyjoke@lists.ivllage.com)
        1.3  กระดานขาว (usenet)  ยูสเน็ต (usenet หรือ user network) เปนการรวบรวมของ
กลุมขาวหรือ newsgroup ซึ่งเปนกลุมผูสนใจที่ตองการจะติดตอและแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับ
ผูใชอินเทอรเน็ตคนอื่น ๆ กลุมของ newsgroup ในปจจุบันมีมากกวา 10,000 กลุมที่มีความสนใจ
ในหัวขอที่แตกตางกัน เชน กลุมผูสนใจศิลปะ กลุมคอมพิวเตอร กลุมผูชื่นชอบภาพยนต เปนตน

การสงและรับแหลงขาวจาก usenet จะใชโปรแกรมสําหรับอานขาวเพื่อไปดึงชื่อของ
กลุมขาวหรือหัวขอจากเครื่องคอมพิวเตอร ที่ผูใชเขาไปขอใชบริการ เชนเดียวกับระบบชื่อโดเมน
(DNS) กลุมขาวจะมีการตั้งชื่อเพื่อใชเปนแบบมาตรฐาน ซึ่งชื่อกลุมจะประกอบดวยสวนประกอบ
หลัก ๆ คือ ชื่อหัวขอกลุมขาวหลัก (major topic) ชื่อกลุมขาวยอย (subtopic) และประเภทของกลุม
ขาวยอย (division of subtopic) ดังแสดงในภาพที่ 2.22

ภาพที่ 2.22 กระดานขาว
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1.4 การสนทนาออนไลน (On-line chat) (ภาพที่ 2.23) การสนทนาออนไลน เปน
บริการหนึ่งบนอินเทอรเน็ตที่ชวยใหผูใชสามารถคุยโตตอบกับผูใชคนอื่น ๆ ไดในเวลาเดียวกัน 
(real-time) การสนทนาหรือ chat (Internet Relay Chat หรือ IRC) ไดมีการพัฒนาไปอยางตอเนื่อง 
ปจจุบันการสนทนาระหวางบุคคลหรือ กลุมบุคคลสามารถใชภาพกราฟก ภาพการตูนหรือ
ภาพเคลื่อนไหว   ตาง ๆ แทนตัวผูสนทนาได นอกจากการสนทนาแลว ผูใชยังสามารถแลกเปลี่ยน
ขอมูลและไฟลไดอีกดวย

การใชงาน IRC ผูใชจะตองติดตอไปยังเครื่องที่เปนไออารซีเซิรฟเวอร (IRC server) 
ที่มีการแบงหองสนทนาเปนกลุม ๆ ที่เรียกวา แชนแนล (channel) โดยผูใชจะตองมีโปรแกรมเพื่อ
ใชสําหรับการสนทนา (ซึ่งสามารถดาวนโหลดฟรีจากอินเทอรเน็ต) เมื่อผูใชติดตอกับเครื่อง
เซิรฟเวอรไดแลว ก็จะเลือกกลุมสนทนาหรือหัวขอสนทนาที่สนใจ และเริ่มสนทนาไดตามความ
ตองการ ตัวอยาง โปรแกรมสนทนาออนไลนที่นิยมใชกัน ในปจจุบัน เชน ICQ (I Seek You) และ 
mIRC 
        การสนทนาผานระบบอินเทอรเน็ตไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ในปจจุบันผูใช
สามารถใชสื่อประสม (multimedia) ประกอบดวย เสียงพูด และภาพเคลื่อนไหว โดยใชอุปกรณตาง  ๆ
เชน ไมโครโฟน ลําโพง กลองวีดีโอ และอื่น ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกและเพื่อประสิทธิภาพของ
การสนทนา ใหดียิ่งขึ้น ในสวนของโปรแกรม ไดมีการพัฒนาโปรแกรมเพื่อการสนทนาออนไลน
ที่มีคุณภาพ เชน โปรแกรม Microsoft NetMeeting ที่สามารถสนทนากันไปพรอม ๆ กับมองเห็น
ภาพของคูสนทนาไดดวย

ภาพที่ 2.23 การสนทนาออนไลน
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        1.5 เทลเน็ต (telnet) (ภาพที่ 2.24) เปนบริการที่ใหผูใชสามารถใชบริการเครื่อง
คอมพิวเตอรที่ตั้งอยูระยะไกล โดยจะใชการจําลองเครื่องคอมพิวเตอรที่กําลังใชงานอยู ใหเปน
จอภาพ ของเครื่องคอมพิวเตอรระยะไกลเครื่องนั้น การทํางานในลักษณะนี้ จะชวยประหยัดทั้ง
เวลาและคาใชจายในกรณีที่ตองเดินทางไปใชงาน เครื่องคอมพิวเตอรระยะไกล การใชงานเทล
เน็ตจะเปนการแสดงขอความตัวอักษร (text mode) โดยปกติการเขาไปใชบริการเครื่อง
คอมพิวเตอร ระยะไกล จําเปนตองมีรายชื่อผูใชและรหัสผาน แตก็มีบางหนวยงานที่อนุญาตใหเขา
ใชบริการโดยไมตองระบุรหัสผานเพื่อ เปนการใหบริการขอมูลแกลูกคาทั่ว ๆ ไป

ภาพที่ 2.24 เทลเน็ต

        2.  บริการดานขอมูลตาง ๆ
2.1 การขนถายไฟล (file transfer protocol)  การขนถายไฟล หรือที่เรียกสั้น ๆ วา  

เอฟทีพี (FTP) เปนบริการที่ใชสําหรับการแลกเปลี่ยนไฟลระหวางเครื่องคอมพิวเตอรทาง
อินเทอรเน็ต เครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการไฟลจะเรียกวา เอฟทีพีเซิรฟเวอร (FTP server หรือ 
FTP site) ขอมูลที่ใหบริการขนถายไฟลจะมีลักษณะหลายรูปแบบ ไดแก ขอมูลสถิติ งานวิจัย 
บทความ เพลง ขาวสารทั่วไป หรือโปรแกรมฟรีแวร (freeware) ที่สามารถดาวนโหลดและใช
โปรแกรมฟรี

 ในบางครั้งเครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการขนถายไฟลจะใหบริการเฉพาะบุคคลที่มี
บัญชีรายชื่ออยูในเครื่องคอมพิวเตอรเทานั้น แตก็มีเครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการขนถายไฟล
จํานวนมากอนุญาตใหผูใชทั่วไปไดเขาไปใชบริการ ถึงแมวาในบางครั้งจะไมอนุญาต ใหขนถาย
ไฟลทั้งหมดก็ตาม
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        2.2 โกเฟอร (gopher)  เปนโปรแกรมประยุกตที่ใหบริการขอมูลในลักษณะของการคนหา
จากเมนู (menu-based search) จากเครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการขอมูล โปรแกรมโกเฟอรพัฒนาโดย
มหาวิทยาลัย Minnesota ในป ค.ศ. 1991 เครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการฐานขอมูลจะเปนลักษณะของ
เมนูลําดับชั้น (hierarchy) เพื่อเชื่อมโยงไปยังแหลงขอมูลอื่น  ๆท่ีกระจายกันอยูหลายแหลงได

2.3  อารซี (archie) เปนการเขาใชบริการคนหาขอมูลจากเครื่องแมขายที่เปนอารซี
เซิรฟเวอร (archie server ) ซึ่งเปนแหลงที่ชวยใหผูใชคนหาสถานที่ของขอมูล จากนั้นก็จะไปคน
ขอมูลโดยตรงจากสถานที่นั้นตอไป

2.4 WAIS (Wide Area Information Servers)   เปนบริการคนหาขอมูลจากศูนย
ขอมูลที่อยูบนอินเทอรเน็ตที่ไดรวบรวมขอมูลและดรรชนีสําหรับสืบคนขอมูลจากฐานขอมูล
ตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูใชเพื่อสามารถเขาไปยังขอมูลที่ตองการและสามารถ
เชื่อมโยงไปยังศูนยขอมูล WAIS อื่นๆ ไดดวย

2.5 Veronica ยอมาจาก very easy rodent-oriented net-wide index to computerized 
archives เปนบริการที่รวบรวมขอมูลเพื่อชวยอํานวย ความสะดวกในการคนหาสิ่งที่ตองการได
อยางรวดเร็ว

2.6  การคนหาขอมูลโดยใชเว็บเบราเซอร (ภาพที่ 2.25) อินเทอรเน็ตเปนเครือขายใยแมง
มุมที่มีการเชื่อมโยงแหลงขอมูลที่กระจัดกระจายอยูทั่วโลก การคนหาขอมูลจากแหลงตาง  ๆถาผูใชไม
ทราบที่อยูของเว็บไซท ก็สามารถคนหาแหลงขอมูลโดยใชบริการคนหาขอมูลตาง ๆ ที่ไดกลาว
มาแลวปจจุบันการคนหาขอมูลที่ตองการเปนเรื่อง ที่กระทําไดสะดวกและรวดเร็ว การพัฒนาเว็บไซท
ที่ชวยสืบคนแหลงขอมูลที่เรียกวา เครื่องคนหา (search engine) ชวยใหการคนหาทั้งในรูปของ
ขอความและกราฟกกระทําไดโดยงาย เว็บไซทที่ชวยสําหรับการสืบคนขอมูลที่เปนที่รูจักกันอยาง
แพรหลาย ไดแก yahoo.com, altavista.com, lycos.com, excite.com, ask.com, infoseek.ccom

ภาพที่ 2.25 การคนหาขอมูลโดยใชเว็บเบราเซอร  
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2.5.3  อินทราเน็ต (Intranet) และ เอ็กซทราเน็ต (Extranet)
    ปจจุบันเกือบทุกองคการนิยมใชอินเทอรเน็ตเพื่อประกอบทําธุรกิจ และการใหบริการ
แกลูกคา องคการเหลานั้นพบวาการใชอินเทอรเน็ต และเว็บชวยใหการดําเนินงานของธุรกิจมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น การนําเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตมาประยุกตใชขององคการสามารถจําแนกได
เปน 2 ประเภท หลัก ๆ คือ เครือขายอินทราเน็ต และเครือขายเอ็กซทราเน็ต  โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้

1. อินทราเน็ต (ภาพที่ 2.26) เปนระบบเครือขายที่ใชภายในองคการมีลักษณะคลายกับ
อินเทอรเน็ต อินทราเน็ตจะใชเบราเซอร เว็บไซท และเว็บเพจเชนเดียวกับอินเทอรเน็ต ที่
ใหบริการแบบสาธารณะ (public Internet) โดยทั่วไปจะใหบริการอีเมล (e-mail), mailing lists, 
newsgoups และ ftp ขอแตกตางของอินทราเน็ต กับอินเทอรเน็ต คือ อินทราเน็ตจะมีการเชื่อมตอ
และสื่อสารภายในองคการเทานั้น อินทราเน็ตยังใหบริการขอมูลอื่น ๆ แกพนักงานขององคการ 
เชน หมายเลข โทรศัพท   ที่อยูอีเมล ผลประโยชนที่พนักงานควรไดรับ และอื่น ๆ

ภาพที่ 2.26 ขอแตกตางของอินทราเน็ต กับอินเทอรเน็ต

2. เอ็กซทราเน็ต (ภาพที่ 2.27) เปนระบบเครือขายที่เชื่อมตอกับระบบคอมพิวเตอร
ภายนอกองคการ ปจจุบันองคการจํานวนมากไดประยุกตใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต เพื่อการติดตอ
ระหวางผูผลิต ตัวแทนจําหนาย และลูกคา เพื่อชวยลดคาใชจายในการทําธุรกิจ

ภาพที่ 2.27 เอ็กซทราเน็ต
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2.6 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
จิรพงศ   นามเกียรติ (2548:10)  ศึกษาเรื่อง  สภาพ ปญหา และความตองการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนจาอากาศ โดยการเก็บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยางคือ ครู  อาจารย จํานวน 92 คน  บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 144 คน 
และนักเรียน สังกัดโรงเรียนจาอากาศ จํานวน 254 คน  รวมจํานวน 490 คน  ผลการวิจัยพบวา 
กลุมตัวอยางใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพิมพเอกสาร ดูหนังฟงเพลง และ
สืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ อยูในระดับมาก คามัธยฐานรวมคือ 3.77 , 3.76 และ 3.57 ตามลําดับ  
ใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเกือบทุกวัน โปรแกรมที่ใชมากคือ ประมวลผลคํา  ตารางคํานวณ 
และนําเสนองาน  คิดเปนรอยละ 72.20 , 66.10 และ 59.20 ตามลําดับ ใชฐานขอมูลดานการทหาร
ของไทย รอยละ 41.20 ใชบริการจากบุคลากรที่ใหบริการรอยละ 84.90 การใชอินเตอรเน็ตจาก
สถาบันการศึกษาของตนเองเพื่อการสืบคนขอมูล รอยละ  75.10 ปญหาการใช คือเครื่องมือ
คอมพิวเตอรขัดของ  การถายโอนขอมูลชา  โปรแกรมขัดของ  ขาดความรูความเขาใจในการใช
ประโยชนจากฐานขอมูล อยูในระดับมาก คามัธยฐาน 4.10 , 3.78  3.75 และ 3.49 ตามลําดับ สวน
ความเหมาะสมของชวงเวลาในการใชบริการ อยูในระดับปานกลาง คามัธยฐาน 3.45 สําหรับความ
ตองการใช คือเครื่องคอมพิวเตอร ผูดูแลระบบเครือขายการเรียกดูผลการเรียน เครื่องพิมพ Laser 
สี ฐานขอมูลดานการทหาร และโปรแกรมระบบปฏิบัติการที่ทันสมัย อยูในระดับมาก คามัธยฐาน 
4.16 , 4.13 , 4.10 , 4.07 , 4.03 และ 4.00 ตามลําดับ

ณัฎฐ   อาสนสุวรรณ (2550:5)  ศึกษาเรื่อง  การศึกษาสภาพ ปญหาและความตองการการ
ใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ สังกัดตํารวจภูธร จังหวัดราชบุรี
โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูล และทําการเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบงาย 
จํานวน 329 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม ชนิดเลือกตอบจากรายการและมาตราสวน
ประมาณคา จากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลโดยการหาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและการทดสอบความแปรปรวนโดยใช One Way ANOVA ผลการวิจัยพบวา เจาหนาที่
ตํารวจ สังกัดตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรี มีสภาพการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานใน
ระดับ       ปานกลาง มีปญหาการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง 
โดยเจาหนาที่ตํารวจสวนใหญ มีปญหาในการใชระบบฐานขอมูลบนเครือขาย E-COP มากที่สุด มี
ความตองการ การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานในระดับปานกลางและสวนใหญ
ตองการใหเพิ่มประสิทธิภาพของคอมพิวเตอรยิ่งขึ้น

ทิพารัตน  สุนทรศารทูล (2550:6)  ศึกษาเรื่อง ปญหาและความตองการในการนําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรไปใชในงานขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดนครปฐม กลุมตัวอยางคือ 
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ขาราชการพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลใน
เขตจังหวัดนครปฐม จํานวน 348 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถาม  สถิติที่ใช
ในการวิเคราะห คือ คารอยละ คาคะแนนเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลวิจัยพบวา สภาพปจจุบัน
ในการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไปใชในงานขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัด
นครปฐม พบวา มีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชรวมกันหลายสวนงาน ซึ่งเครื่อง
คอมพิวเตอรนั้น มีอายุการใชงานมากกวา 3 ป ปญหาการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรขององคการ
บริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดนครปฐม อยูในระดับปานกลาง ( x = 3.20 ) พบวามีปญหาดาน
ระบบสํานักงานอัตโนมัติ ( x = 3.73 ) เปนลําดับแรก รองลงมา คือ ปญหาดานบุคลากร ( x = 3.16 ) 
ปญหาดานโปรแกรมสําเร็จรูป ( x = 3.05 ) และปญหาดานอุปกรณ ( x = 2.85 )  ตามลําดับ  ในดาน
ความตองการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรขององคการบริหารสวนตําบล ในเขตจังหวัดนครปฐม  
อยูในระดับมาก ( x = 3.90 ) พบวามีความตองการดานโปรแกรมสําเร็จรูป ( x = 4.01 ) เปนลําดับ
แรกรองลงมา คือ ความตองการดานระบบสํานักงานอัตโนมัติ ( x = 3.89 ) ความตองการดาน
อุปกรณ      ( x = 3.86 ) และความตองการดานบุคลากร ( x = 3.85 ) ตามลําดับ
  นภัสสรณ  รุงเรืองศรี (2550:ง) ศึกษาเรื่อง ปญหาการใชอินเทอรเน็ตของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ดานพฤติกรรม และประเภทการใชงานของบุคลากร กลุมตัวอยางในการ
วิจัยเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 8 คณะ จํานวน 300 คน เครื่องมือที่ใชคือ 
แบบสอบถามชนิดประเมินคา  5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถ่ี คารอยละ คา
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา (t-test)  และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way 
ANOVA) ผลการวิจัยพบวา บุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่มีปญหาในการใชงาน
อินเทอรเน็ต สวนมากเปนเพศหญิงอายุ 51 ป ขึ้นไป มีระดับความรูเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตและความรู
พื้นฐานของภาษาที่ใชทางอินเทอรเน็ตในระดับปานกลาง  ขอเสนอแนะจากการวิจัยสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษาควรทราบและตระหนักถึงปญหาที่มีอยูในปจจุบันและควรรีบเรงแกไขโดยดวน เพื่อ
บรรเทาปญหาการใชงานของบุคลากรที่เกิดขึ้นจากระดับปานกลาง ไปสูระดับนอยที่สุด และระดับที่
ไมมีปญหาเลย บุคลากรจะไดมีความรูสึกที่ดีขึ้นจากการรับบริการ นอกจากนี้ควรมีการใหความรู
เกี่ยวกับอินเทอรเน็ตใหมากที่สุดและอยางตอเนื่อง เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใชงาน
อินเทอรเน็ตของบุคลากรในมหาวิทยาลัยตอไป

เชาวนดิศ  อัศวกุล และคณะ (2547:ฆ) ศึกษาเรื่องสภาพและปญหาการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  
ไดแก  ผูบริหาร  คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 370 คน  พบวา โครงการสําคัญที่กลุม
ตัวอยางเห็นวามีความจําเปนและยังไมมีการนํามาใชในทางปฏิบัติอยางเพียงพอ ไดแก  การ
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ใหบริการฐานขอมูลนิสิตสําหรับอาจารยที่ปรึกษา  ฐานขอมูลเอกสารการสอน ตําราและหนังสือ  
หองเรียนอิเล็กทรอนิกสซึ่งมีคอมพิวเตอรสําหรับผูสอน  มีอุปกรณแสดงผลจากคอมพิวเตอร  
รวมถึงหองสมุด อิเล็กทรอนิกส  อยางไรก็ดีมีความเห็นตรงกันวาอินเทอรเน็ต  เครื่องคอมพิวเตอร
แบบตั้งโตะ  ซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ Windows, MS Office รวมถึงเครื่องใชสํานักงาน
อัตโนมัติ มีการใหบริการอยางเพียงพอแลว  โดยพบวาปญหาในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใชงานในคณะวิศวกรรมศาสตร ไดแก ดานการบริหารจัดการ  ดานบุคลากร  ดานวัสดุอุปกรณ
และอาคารสถานที่ และดานงบประมาณ  พบวา มีความคิดเห็นภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  และ
พบวา การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก คอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน  
อินเทอรเน็ต  หองเรียนอิเล็กทรอนิกส หองสมุดอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชสํานักงานอัตโนมัติอื่น 
ๆ ทุกฝายตระหนักถึงความสําคัญและมีความเห็นดวยอยูในระดับมาก

อรอําไพ  ศรีสุวรรณ (2547:3) ศึกษาเรื่องสภาพการใชและปญหาการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพา  โดยกลุมตัวอยางที่ศึกษา  ไดแก บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยบูรพา  บางแสน ในป 2527 จํานวน 317 พบวา สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพา  ดานวัตถุประสงคการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดานการใช
ระบบฐานขอมูลอยูในระดับมาก  สวนดานฮารดแวร  ดานซอฟตแวร  ดานการใช เทคโนโลยี
คมนาคมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อเปรียบเทียบความแตกตาง  พบวา เพศ  ความรู  อายุ  จํานวนปใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในมหาวิทยาลัยแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
สวนตัวแปรระดับการศึกษา  สายงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สถานที่ปฏิบัติงาน  ประสบการณ
เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และพบวา 
ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ดานฮารดแวร  ดานซอฟตแวร  
ดานบุคลากร  และดานองคประกอบสนับสนุนอื่น ๆ อยูในระดับปานกลาง  เมื่อเปรียบเทียบความ
แตกตาง พบวา ดานฮารดแวร  ตัวแปรทุกตัวแปรแตกตางกัน  อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ดาน
ซอฟตแวร  พบวา  อายุมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ดานบุคลากร  พบวา 
ประสบการณเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีความแตกตาง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  ดานองคประกอบอื่น ๆ พบวา การศึกษา  สถานที่ปฏิบัติงาน  ประสบการณเกี่ยวกับการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) เพื่อศึกษาปญหา
การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจ กรณีศึกษา กองบังคับการ
ปราบปราม เนื้อหาของบทนี้ประกอบดวย  กรอบแนวความคิดในการวิจัย รูปแบบการวิจัยและ
ประเภทของการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือที่ใชในการ
รวบรวมขอมูล ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ วิธีการวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
และ ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ มีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพที่ 3.1 และผูวิจัยไดกําหนดตัว

แปรอิสระ (independent variable) และตัวแปรตาม (dependent variable) ดังตอไปนี้

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย

ปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
และการสื่อสารมาใชในงานตํารวจ

1. ดานความสามารถของบุคลากร
2. ดานวัสด/ุอุปกรณ
3. ดานซอฟตแวร
4. ดานเจาหนาที่
5. ดานการเขาถึงอินเทอรเน็ต

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก
เพศ   อายุ  ระดับการศึกษา   อายุราชการ  
แผนกงานที่ปฏิบัติหนาที่   ลักษณะการทํางานท่ี
เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร

ความจําเปนและความพอเพียงในการใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร  

ความรูความสามารถในการใชงานและความ
ตองการในการอบรมโปรแกรมซอฟตแวร  
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1. ตัวแปรอิสระ (independent variable) จากผลการศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่
เกี่ยวของเพื่อตอบสนองวัตถุประสงคของการวิจัย คือ เพื่อศึกษาปญหาการนําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจ กรณีศึกษา กองบังคับการปราบปราม ใน
การศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดใหมีตัวแปรอิสระทั้งสิ้น 3 กลุม ไดแก ขอมูลทั่วไป ความจําเปนและ
ความพอเพียงในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร และความรูความสามารถในการ
ใชงานและความตองการในการอบรมโปรแกรมซอฟตแวร  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตัวแปรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย
ตัวแปรทั้งสิ้น 6 ตัวแปร ไดแก

เพศ  ซึ่งกําหนดใหขอมูลอยูในระดับนามบัญญัติ (nominal scale)
อายุ  ซึ่งกําหนดใหขอมูลอยูในระดับนามบัญญัติ (nominal scale) 
ระดับการศึกษา  ซึ่งกําหนดใหขอมูลอยูในระดับนามบัญญัติ (nominal scale)
อายุราชการ  ซึ่งกําหนดใหขอมูลอยูในระดับนามบัญญัติ (nominal scale)                  
แผนกงานท่ีปฏิบัติหนาที่  ซึ่งกําหนดใหขอมูลอยูในระดับนามบัญญัติ  (nominal scale)
ลักษณะการทํางานที่เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร (nominal scale)
2)  ขอมูลเก่ียวกับความจําเปนและความพอเพียงในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ

การสื่อสาร ประกอบดวย 6 หัวขอไดแก คอมพิวเตอร PC  Notebook โทรศัพทสาย โทรศัพทมือถือ
อีเมล และ เว็บไซท ซึ่งกําหนดใหขอมูลอยูในระดับอันตรภาค (interval scale)

3)  ขอมูลเกี่ยวกับความรูความสามารถในการใชงานและความตองการในการอบรม
โปรแกรมซอฟตแวร ประกอบดวย 10 หัวขอ ไดแก  การใชงาน Microsoft Word, Microsoft 
Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Access, Visio, Adobe Photoshop, CAD/CAM, 
AutoCAD, Internet และ Email ซึ่งกําหนดใหขอมูลอยูในระดับอันตรภาค (interval scale)

2.  ตัวแปรตาม (dependent variable) จากผลการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่
เกี่ยวของ ซึ่งแสดงผลการศึกษาและสามารถตอบสนองวัตถุประสงคของการศึกษาปญหาการนํา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจ กรณีศึกษา กองบังคับการปราบปราม 
ครั้งนี้ไดกําหนดใหมีตัวแปรตาม คือ

ปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใช โดยประกอบดวย  5 ดาน 
คือ  ดานความสามารถของบุคลากร   ดานวัสดุ/อุปกรณ   ดานซอฟตแวร   ดานเจาหนาที่ และดาน
การเขาถึงอินเทอรเน็ต ซึ่งกําหนดใหขอมูลอยูในระดับอันตรภาค (interval scale)
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3.2 รูปแบบการวิจัยและประเภทของการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาโดยใชรูปแบบวิธีดําเนินการวิจัยเชิงสํารวจ  

(survey research) ในลักษณะของการเก็บขอมูลครั้งเดียว (one-shot case study) ผูวิจัยไดอาศัย
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัยภาคสนาม ทําการวิจัยขอมูลดวยเครื่องมือทางสถิติ และ
นําเสนอรายงานการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบของคาตัวเลข

3.3 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดประชากร คือ  เจาหนาที่ตํารวจสังกัดกองบังคับ

การปราบปราม ทั้งเพศชายและเพศหญิง ทั้งสิ้นจํานวน 400 คน   โดยกลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้ใชจากประชากรทั้งหมด คือ จํานวน 400 คน 

3.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1.  ขนาดกลุมตัวอยาง (population) ที่จะทําการศึกษาครั้งนี้เปนการเก็บรวบรวม

ขอมูลจากกลุมตัวอยางที่อยูในกองบังคับการปราบปราม จํานวน 400 คน โดยการศึกษาในครั้งนี้
ไดกําหนดประชากรในการศึกษาเปนเจาหนาที่ตํารวจกองบังคับการปราบปราม

2.  ขอความชวยเหลือจากเจาหนาที่ตํารวจกองบังคับการปราบปรามใหตอบ
แบบสอบถาม

3.  เก็บขอมูลจากเจาหนาที่ตํารวจกองบังคับการปราบปราม
4.  นําแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกตอง และลงรหัสเพื่อประมวลผล

ขอมูลตอไป

3.5  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ เปนแบบสอบถามเรื่องปญหาการนํา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจ กรณีศึกษา กองบังคับการปราบปราม
ซึ่งเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยจัดทําขึ้น โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป จํานวน 6 ขอ ซึ่งประกอบดวย  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อายุ
ราชการ   แผนกงานที่ปฏิบัติหนาที่  และลักษณะการทํางานที่เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร 

ตอนที่  2 ขอมูลเกี่ยวกับความจําเปน และความพอเพียงในการใชงานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและการสื่อสาร ประกอบดวย 6 ขอ  ไดแก  คอมพิวเตอร PC  คอมพิวเตอร Notebook   
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โทรศัพทสายโทรศัพทมือถือ   อีเมล และ เว็บไซท โดยคําถามในแตละขอจะใหผูตอบ
แบบสอบถาม แสดงความคิดเห็น แบงออกเปน 2 สวน ไดแก

สวนที่ 2.1 ระดับความจําเปนในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร 
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Likert’s scale) โดยมีคาระดับตาง ๆ ดังนี้

ระดับ 5 หมายถึง มากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มาก
ระดับ 3 หมายถึง  ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง  นอย
ระดับ 1 หมายถึง  นอยที่สุด
สวนที่ 2.2 ระดับความพอเพียงในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร 

แบบมาตราสวนประมาณคา 2 ระดับ (Likert’s scale) โดยมีคาระดับตาง ๆ ดังนี้
ระดับ 2 หมายถึง  พอเพียง
ระดับ 1 หมายถึง  ไมพอเพียง

ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความรูความสามารถในการใชงาน และความตองการในการ
อบรมโปรแกรมซอฟตแวร ประกอบดวย 10 ขอ ไดแก  การใชงาน Microsoft Word,  Microsoft 
Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Access, Visio, Adobe Photoshop, CAD/CAM   
AutoCAD, Internet และ Email  โดยคําถามในแตละขอจะใหผูตอบแบบสอบถาม  แสดงความ
คิดเห็น  แบงออกเปน 2 สวน ไดแก

สวนที่ 3.1 ระดับความรูความสามารถในการใชงานโปรแกรมซอฟตแวร แบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Likert’s scale) โดยมีคาระดับตาง ๆ ดังนี้

ระดับ 5 หมายถึง มากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มาก
ระดับ 3 หมายถึง  ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง  นอย
ระดับ 1 หมายถึง  นอยที่สุด
สวนที่ 3.2 ระดับความตองการในการอบรมโปรแกรมซอฟตแวร แบบมาตรา

สวนประมาณคา 2 ระดับ (Likert’s scale) โดยมีคาระดับตาง ๆ ดังนี้
ระดับ 2 หมายถึง  พอเพียง
ระดับ 1 หมายถึง  ไมพอเพียง
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ตอนที่ 4 ปญหาในการใชอินเทอรเน็ต โดยประกอบดวย  5  ดาน คือ  ดาน
ความสามารถของบุคลากร   ดานวัสดุ/อุปกรณ   ดานซอฟตแวร   ดานเจาหนาที่  และดานการ
เขาถึงอินเทอรเน็ต  จํานวน  27  ขอ

โดยคําถามในแตละขอจะใหผูตอบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็น แบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ (Likert’s scale) โดยมีคาระดับตาง ๆ ดังนี้

ระดับ 5 หมายถึง มากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มาก
ระดับ 3 หมายถึง  ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง  นอย
ระดับ 1 หมายถึง  นอยที่สุด

3.6  ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือมีดังตอไปนี้
1.  ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมถึงการใช

ประสบการณของผูวิจัย เพื่อรวบรวมขอมูล และรายละเอียดตางๆ เพื่อนํามาสรางแบบสอบถาม
เปนรายขอใหครอบคลุมวัตถุประสงคในการวิจัยครั้งนี้

2.  นําเสนอตออาจารยที่ปรึกษาคือ  ผศ.ดร.ประณต   บุญไชยอภิสิทธิ์  ตําแหนง 
ผูอํานวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร   
และผูเชี่ยวชาญคือ  พ.ต.อ.ประยนต   ลาเสือ  ตําแหนง  รองผูบังคับการ กองบังคับการปราบปราม 
เพื่อตรวจสอบความถูกตอง (validation)  ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ของคําถาม
ในแตละหัวขอวาตรงวัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้หรือไม หลังจากนั้นนํามาแกไขปรับปรุง เพื่อ
ดําเนินการในขั้นตอไป

3.  นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแลวไปทดสอบ (try-out) กับกลุมตัวอยางที่มี
ลักษณะใกลเคียงกับหนวยตัวอยางที่ใชในการศึกษา จํานวน 30 ราย  โดยทําการทดสอบหาคา
ความเชื่อมั่น (reliability)  ดวยการทดสอบหาคาคงที่ภายใน (internal consistency)  ตามวิธีการ
ของ Cronbach   พบวาไดคา Alpha  0.9352 ซึ่งมีตั้งแต 0.75 ขึ้นไป จึงนําแบบสอบถามที่ไดไป
แจกกับกลุมตัวอยางตอไป   

3.7 วิธีการวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้จะนําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง ที่รวบรวม
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ไดมาดําเนินการดังตอไปนี้
1.  การตรวจสอบขอมูล (editing)  ผูวิจัยทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของ

แบบสอบถาม เพื่อคัดแยกแบบสอบถามท่ีไมสมบูรณออก
2.  การลงรหัส (coding) สําหรับแบบสอบถามที่ เปนคําถามแบบปลายปด (close-

ended question) ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ตรวจสอบความครบถวนของขอมูลแลว มาลงรหัสตามที่
ไดกําหนดไว 

3.  การประมวลผล นําขอมูลที่ไดทําการลงรหัส แลวทําการวิเคราะหดวยโปรแกรม 
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)  ซึ่งวิธีการทางสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล      
มีดังนี้

ตอนที่ 1 เปนลักษณะขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม นําขอมูลมาแจกแจง
ความถี่ หาคารอยละ แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการพรรณนาขอมูล

ตอนที่  2 ขอมูลเกี่ยวกับความจําเปนและความพอเพียงในการใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและการสื่อสาร ประกอบดวย 6  ขอ ไดแก  คอมพิวเตอร PC  คอมพิวเตอร Notebook   
โทรศัพทสาย   โทรศัพทมือถืออีเมล และเว็บไซท โดยคําถามในแตละขอจะใหผูตอบ
แบบสอบถาม แสดงความคิดเห็น แบงออกเปน 2 สวน ไดแก

สวนที่ 2.1 ระดับความจําเปนในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร 
นําขอมูลมาหาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนเฉลี่ยแบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้

มากที่สุด มีคา 5  คะแนน
มาก มีคา 4  คะแนน
ปานกลาง มีคา 3  คะแนน
นอย มีคา 2  คะแนน
นอยที่สุด มีคา 1  คะแนน

การแปลความหมายคาเฉลี่ยใชเกณฑโดย  ใชหลักชวงคะแนนแตละชวงเทาๆ  กัน       
(class interval)  คือ

อันตรภาคชั้น = (คาสูงสุด-คาต่ําสุด)/คาสูงสุด
อันตรภาคชั้น = (5-1)/5 = 0.80
คาเฉลี่ย 4.21-5.00  =  มากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.41-4.20  =  มาก
คาเฉลี่ย 2.61-3.40  =  ปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.81-2.60  =  นอย
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คาเฉลี่ย  1.00-1.80  = นอยที่สุด
สวนที่ 2.2 ระดับความพอเพียงในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และการสื่อสาร          

นําขอมูลมาแจกแจงความถ่ี หาคารอยละ แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการพรรณนาขอมูล
ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความรูความสามารถในการใชงานและความตองการในการ

อบรมโปรแกรมซอฟตแวร ประกอบดวย 10 หัวขอ ไดแก  การใชงาน Microsoft Word,   
Microsoft Excel, Microsoft Power Point,   Microsoft Access,   Visio,   Adobe Photoshop,   
CAD/CAM ,  AutoCAD,   Internet และ Email  โดยคําถามในแตละขอจะใหผูตอบแบบสอบถาม 
แสดงความคิดเห็น แบงออกเปน 2 สวน ไดแก

สวนที่  3.1 ระดับความรูความสามารถในการใชงานโปรแกรมซอฟตแวร นํา
ขอมูลมาหาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนเฉลี่ยแบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้

มากที่สุด มีคา 5  คะแนน
มาก มีคา 4  คะแนน
ปานกลาง มีคา 3  คะแนน
นอย มีคา 2  คะแนน
นอยที่สุด มีคา 1  คะแนน

การแปลความหมายคาเฉลี่ยใชเกณฑโดย  ใชหลักชวงคะแนนแตละชวงเทาๆ กัน             
(class interval) คือ

อันตรภาคชั้น = (คาสูงสุด-คาต่ําสุด)/คาสูงสุด
อันตรภาคชั้น = (5-1)/5 = 0.80
คาเฉลี่ย 4.21-5.00  =  มากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.41-4.20  =  มาก
คาเฉลี่ย 2.61-3.40  =  ปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.81-2.60  =  นอย
คาเฉลี่ย  1.00-1.80  = นอยที่สุด
สวนที่ 3.2 ระดับความตองการในการอบรมโปรแกรมซอฟตแวร นําขอมูลมา

แจกแจงความถี่ หาคารอยละ แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการพรรณนาขอมูล
ตอนที่ 4 ปญหาในการใชอินเทอรเน็ต นําขอมูลมาหาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน คะแนนเฉลี่ยแบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้
มากที่สุด มีคา 5  คะแนน
มาก มีคา 4  คะแนน
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ปานกลาง มีคา 3  คะแนน
นอย มีคา 2  คะแนน
นอยที่สุด มีคา 1  คะแนน

การแปลความหมายคาเฉลี่ยใชเกณฑโดย  ใชหลักชวงคะแนนแตละชวงเทาๆ กัน       
(class interval) คือ

อันตรภาคชั้น = (คาสูงสุด-คาต่ําสุด)/คาสูงสุด
อันตรภาคชั้น = (5-1)/5 = 0.80
คาเฉลี่ย 4.21-5.00  =  มากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.41-4.20  =  มาก
คาเฉลี่ย 2.61-3.40  =  ปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.81-2.60  =  นอย
คาเฉลี่ย  1.00-1.80  = นอยที่สุด

ตอนที่ 5 การทดสอบสมมติฐาน เพื่อทําการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของ
ปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร มาใชในงานตํารวจในแตละปจจัยขอมูล
ทั่วไป โดยหาคาความแตกตางของตัวแปรตน และตัวแปรตามดวยวิธี   t-Test  และ  One way 
ANOVA   

3.8 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยใชการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ และประเมินผลขอมูลจาก

แบบสอบถามดวยระบบคอมพิวเตอรโดยไดแบงการวิเคราะหขอมูลที่ได ดังน้ี
1.  สถิติวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)  ไดแก คาความถี่ คารอยละ 

คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.  สถิติวิเคราะหเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใชคา t – Test ดวยวิธี Independent 

Sample t-Test ทดสอบเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวแปรอิสระที่จําแนกเปน 2 กลุม และการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ใชทดสอบเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวแปร
อิสระ ที่จําแนกเปน 3 กลุมขึ้นไป ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
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3.9 ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย
 ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย สรุปไดดังตารางที่ 3.1 

ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย

ระยะเวลา (เดือน)
ลําดับที่ ขั้นตอนการดําเนินงาน

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ศึกษาคนควาเอกสารงานวิจัย

2 จัดทําแบบสอบถาม

3 จัดเก็บขอมูล

4 ประมวลผลขอมูล

5 วิเคราะหขอมูลและสรุปผล

6 เขียนรายงาน
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บทที่ 4
ผลการศึกษา

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงาน
ตํารวจ  กรณีศึกษา : กองบังคับการปราบปราม สํานักงานตํารวจแหงชาติ  เปนการศึกษาจากกลุม
ตัวอยาง ซึ่งเปนเจาหนาที่ตํารวจกองบังคับการปราบปรามจํานวน 392 คน ซึ่งผูวิจัยไดนําคําตอบ
จากแบบสอบถามมาประมวลผลแลวดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยแบงเปน 5 สวน คือ

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
  2.  ความจําเปน และความพอเพียงในการใชงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการ
สื่อสารภายในกองบังคับการปราบปราม
 3.  ความรูความสามารถในการใชงาน และความตองการในการอบรมโปรแกรม
ซอฟตแวร

4.  ปญหาในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารของเจาหนาที่ตํารวจสังกัด
กองบังคับการปราบปราม

5.  การทดสอบสมมติฐาน

4.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
การศึกษาในสวนนี้เปนการศึกษาวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคล

ของเจาหนาที่ตํารวจกองบังคับการปราบปราม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา  อายุ
ราชการ แผนกงานที่ปฏิบัติงานหนาที่ และลักษณะการทํางานที่เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร ซึ่ง
สรุปไดดังตารางที่ 4.1 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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ตารางที่ 4.1 จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
       ( n = 392)

     ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ
1.เพศ
          หญิง 88 22.4
          ชาย 304 77.6
2.อายุ
          นอยกวา 30 ป 40 10.2
          30-34 ป 26 6.6
          35-39 ป 76 19.4
          40 ปขึ้นไป 250 63.8
3.ระดับการศึกษา
          ต่ํากวาปริญญาตรี 179 45.7
          ปริญญาตรี 177 45.1
          สูงกวาปริญญาตรี 36 9.2
4.อายุราชการ
          นอยกวา 2  ป 10 2.5
          3-4 ป 9 2.3
          5-6  ป 25 6.4
          7-8 ป 38 9.7
          9-10 ป 65 16.6
          มากกวา 10 ป 245 62.5
5.แผนกงานที่ปฏิบัติงานหนาที่
          ดานงานสืบสวน 116 29.6
          ดานงานสอบสวน 44 11.2
          ดานงานธุรการ 154 39.3
          ดานงานปองกันปราบปรามและอารักขา 78 19.9
6.ลักษณะการทํางานที่เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรหรือไม
          ไมตองใชคอมพิวเตอร 29 7.4
          ใชบางบางครั้ง 150 38.3
          ใชเปนประจํา 213 54.3
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จากตารางที่  4.1 เมื่อวิเคราะหกลุมตัวอยางจํานวน 392 คน โดยจําแนกตามเพศ พบวา 
กลุมตัวอยางสวนใหญเพศชาย จํานวน 304 คน คิดเปนรอยละ  77.6  และเพศหญิง จํานวน  88 คน  
คิดเปนรอยละ  22.4  

เมื่อจําแนกตามอายุ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 40 ป ขึ้นไป  จํานวน  250  คน  
คิดเปนรอยละ  63.8 รองลงมา อายุ 35 – 39 ป  จํานวน  76 คน  คิดเปนรอยละ  19.4  อายุนอยกวา 30 ป 
จํานวน  40  คน คิดเปนรอยละ 10.2  และอายุ 30-34 ป  จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 6.6 ตามลําดับ
    เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการศึกษาต่ํากวา
ปริญญาตรี จํานวน  179  คน  คิดเปนรอยละ 45.7  รองลงมา คือ ระดับการศึกษาปริญญาตรี  
จํานวน  177 คน  คิดเปนรอยละ  45.1  และระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 36 คน คิด
เปนรอยละ 9.2  ตามลําดับ

เมื่อจําแนกตามอายุราชการ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญอายุราชการมากกวา 10 ป 
จํานวน  245  คน  คิดเปนรอยละ 62.5  รองลงมา คือ อายุราชการ 9-10 ป จํานวน  65 คน คิดเปน
รอยละ 16.6 อายุราชการ 7-8 ป จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 9.7 อายุ 5-6 ป จํานวน 25 คน คิด
เปนรอยละ 6.4 อายุราชการนอยกวา 2 ป จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.5 และอายุราชการ 3-4 ป  
จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.3  ตามลําดับ

เมื่อจําแนกตามแผนกงานที่ปฏิบัติงานหนาที่ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญปฏิบัติงาน
ดานงานธุรการ จํานวน  154  คน  คิดเปนรอยละ  39.3 รองลงมา คือ ดานงานสืบสวน   จํานวน  
116 คน  คิดเปนรอยละ  29.6  ดานงานปองกันปราบปรามและอารักขา จํานวน 78 คน คิดเปนรอย
ละ 19.9 และดานงานสอบสวน จํานวน 44 คน  คิดเปนรอยละ 11.2  ตามลําดับ

เมื่อจําแนกตามลักษณะการทํางานที่เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร พบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญใชเปนประจํา จํานวน 213 คิดเปนรอยละ 54.3  รองลงมา คือ ใชบางบางครั้ง จํานวน 
150 คิดเปนรอยละ 38.3  และไมตองใชคอมพิวเตอร จํานวน 29 คิดเปนรอยละ 7.4

4.2  ความจําเปน และ ความพอเพียงในการใชงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารภายใน
กองบังคับการปราบปราม

การศึกษาในสวนนี้เปนการศึกษาวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความจําเปนและความ
พอเพียงในการใชงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารภายในกองบังคับการปราบปราม
ไดแก คอมพิวเตอร PC  คอมพิวเตอร Notebook โทรศัพทสาย  โทรศัพทมือถือ  อีเมล และเว็บ
ไซท ซึ่งสรุปไดดังตารางที ่4.2 และ ตารางที่ 4.3 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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ตารางที่ 4.2  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความจําเปนในการใชงานเทคโนโลยี
    คอมพิวเตอร และการสื่อสารภายในกองบังคับการปราบปราม

หัวขอ X SD ระดับความจําเปน
1. คอมพิวเตอร PC 4.10 0.87 มาก
2. คอมพิวเตอร Notebook 3.59 1.26 มาก
3. โทรศัพทสาย 3.59 1.05 มาก
4. โทรศัพทมือถือ 4.37 0.94 มากที่สุด
5. อีเมล 3.28 1.11 ปานกลาง
6. เว็บไซท 3.49 1.14 มาก

รวม 3.74 1.06 มาก

จากตารางที่ 4.2 พบวา ภาพรวมความจําเปนในการใชงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
การสื่อสารภายในกองบังคับการปราบปรามระดับมาก ( X = 3.74)  และเมื่อพิจารณาในแตละ
หัวขอ  พบวา ความจําเปนในการใชงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารภายในกองบังคับ
การปราบปรามระดับมากที่สุด คือ โทรศัพทมือถือ ( X = 4.37)  ระดับมาก คือ คอมพิวเตอร PC  
( X = 4.10)  รองลงมา คอมพิวเตอร Notebook และโทรศัพทสาย ( X = 3.59)  เว็บไซท ( X = 3.49)  
ระดับปานกลาง คือ อีเมล ( X = 3.28)  

ตารางที่ 4.3  จํานวนและรอยละความพอเพียงในการใชงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
     การสื่อสารภายในกองบังคับการปราบปราม

หัวขอ จํานวน รอยละ
1. คอมพิวเตอร PC 121 30.9
2. คอมพิวเตอร Notebook 117 29.8
3. โทรศัพทสาย 219 55.9
4. โทรศัพทมือถือ 261 66.6
5. อีเมล 207 52.8
6. เว็บไซท 211 53.8
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จากตารางที่ 4.3 พบวา ความพอเพียงในการใชงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการ
สื่อสารภายในกองบังคับการปราบปราม มากสุด ไดแก โทรศัพทมือถือ รอยละ 66.6 รองลงมา 
โทรศัพทสาย รอยละ 55.9  เว็บไซท  รอยละ 53.8  อีเมล  รอยละ 52.8  คอมพิวเตอร PC รอยละ 
30.9 และ คอมพิวเตอร Notebook รอยละ 29.8 ตามลําดับ

4.3  ความรู ความสามารถในการใชงาน และ ความตองการในการอบรมโปรแกรมซอฟตแวร
การศึกษาในสวนนี้เปนการศึกษาวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความรูความสามารถงานการ

ใชงานและความตองการในการอบรมโปรแกรมซอฟตแวร ซึ่งสรุปไดดังตารางที่ 4.4 และ ตารางที่ 
4.5 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

ตารางที่ 4.4  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความรูความสามารถในการใชงาน
      เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารภายในกองบังคับการปราบปราม

หัวขอ
X

SD
ระดับความรู
ความสามารถ

1. การใชงาน Microsoft Word กับงานพิมพ 3.82 1.04 มาก
2. การใชงาน Microsoft Excel กับงานคํานวณ 3.29 1.17 ปานกลาง
3. การใชงาน Microsoft Power Point กับนําเสนอ 3.08 1.12 ปานกลาง
4. การใชงาน Microsoft Access กับงานฐานขอมูล 2.74 1.30 ปานกลาง
5. การใชงาน Visio 2.36 1.16 นอย
6. การใชงาน Adobe Photoshop 2.52 1.14 นอย
7. การใชงาน CAD/CAM 2.22 1.15 นอย
8. การใชงาน AutoCAD 2.24 1.20 นอย
9. การใชงาน Internet 3.57 1.16 มาก
10. การใชงาน Email 3.14 1.19 ปานกลาง

รวม 2.90 1.16 ปานกลาง

จากตารางที่ 4.4 พบวา ภาพรวมความรูความสามารถในการใชงานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและการสื่อสารภายในกองบังคับการปราบปรามอยูในระดับปานกลาง ( X = 2.90)  
และเมื่อพิจารณาในแตละหัวขอ  พบวา ความรูความสามารถในการใชงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
และการสื่อสารภายในกองบังคับการปราบปรามระดับมาก คือ การใชงาน Microsoft Word กับ
งานพิมพ ( X = 3.82)  การใชงาน Internet ( X = 3.57)  ระดับปานกลาง คือ  การใชงาน Microsoft 
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Excel กับงานคํานวณ ( X = 3.29)  การใชงาน Email ( X = 3.14)  การใชงาน Microsoft Power Point 
กับนําเสนอ ( X = 3.08)  การใชงาน Microsoft Access กับงานฐานขอมูล ( X = 2.74)   ระดับนอย 
คือ การใชงาน Adobe Photoshop ( X = 2.52)  การใชงาน Visio ( X = 2.36)  การใชงาน AutoCAD 
( X = 2.24)  และการใชงาน CAD/CAM ( X = 2.22)    

ตารางที่ 4.5  จํานวนและรอยละความตองการในการอบรมโปรแกรมซอฟตแวร

หัวขอ จํานวน รอยละ
1. การใชงาน Microsoft Word กับงานพิมพ 277 70.7
2. การใชงาน Microsoft Excel กับงานคํานวณ 285 72.7
3. การใชงาน Microsoft Power Point กับนําเสนอ 290 74.0
4. การใชงาน Microsoft Access กับงานฐานขอมูล 299 76.3
5. การใชงาน Visio 222 56.6
6. การใชงาน Adobe Photoshop 254 64.8
7. การใชงาน CAD/CAM 205 52.3
8. การใชงาน AutoCAD 197 50.3
9. การใชงาน Internet 225 57.4
10. การใชงาน Email 205 52.3

จากตารางที่ 4.5 พบวา ความตองการในการอบรมโปรแกรมซอฟตแวร มากสุด คือ 
การใชงาน Microsoft Access กับงานฐานขอมูล  รอยละ 76.3 รองลงมา การใชงาน Microsoft 
Power Point กับนําเสนอ  รอยละ 74.0  การใชงาน Microsoft Excel กับงานคํานวณ  รอยละ 72.7  
การใชงาน Microsoft Word กับงานพิมพ  รอยละ 70.7  การใชงาน Adobe Photoshop  รอยละ 
64.8  การใชงาน Internet  รอยละ 57.4  การใชงาน Visio  รอยละ 56.6  การใชงาน CAD/CAM
และการใชงาน Email  รอยละ 52.3 และการใชงาน AutoCAD รอยละ 50.3 ตามลําดับ

4.4 ปญหาในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารของเจาหนาที่ตํารวจสังกัดกองบังคับ
การปราบปราม

การศึกษาในสวนนี้เปนการศึกษาวิเคราะหขอมูลระดับปญหาในการใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและการสื่อสารของเจาหนาที่ตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปราม ไดแก ดาน
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ความสามารถของบุคลากร  ดานวัสดุ/อุปกรณ  ดานซอฟตแวร  ดานเจาหนาที่ และดานการเขาถึง
อินเทอรเน็ต ซึ่งสรุปไดดังตารางที ่4.6 ถึงตารางที่ 4.11  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

ตารางที่ 4.6  คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปญหาในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
    การสื่อสารของเจาหนาท่ีตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปราม จําแนกตามดานตาง ๆ

หัวขอ X
SD ระดับปญหา

1. ดานความสามารถของบุคลากร  3.28 1.00 ปานกลาง
2. ดานวัสดุ/อุปกรณ  3.91 1.01 มาก
3. ดานซอฟตแวร  3.79 1.02 มาก
4. ดานเจาหนาที่ 3.60 1.02 มาก
5. ดานการเขาถึงอินเทอรเน็ต 3.59 0.99 มาก

รวม 3.58 1.00 มาก

จากตารางที่ 4.6 พบวา ระดับปญหาในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร
ของเจาหนาที่ตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปราม ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.58)  โดย
ดานที่มีปญหามากที่สุด อยูในระดับมาก คือ ดานวัสดุ/อุปกรณ  ( X = 3.91)  ดานซอฟตแวร ( X = 
3.79)  ดานเจาหนาที่ ( X = 3.60)  ดานการเขาถึงอินเทอรเน็ต ( X = 3.59)  และระดับปานกลาง ดาน
ความสามารถของบุคลากร ( X = 3.28)          

ตารางที่ 4.7  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปญหาในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
    การสื่อสาร ของเจาหนาท่ีตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปราม ดานความสามารถของ
    บุคลากร  

หัวขอ X
SD ระดับปญหา

1. ขาดทักษะพื้นฐานในการใชเครื่องคอมพิวเตอร 3.53 0.91 มาก
2. ขาดทักษะการอานและการพิมพภาษาอังกฤษในการใชงาน 3.64 1.09 มาก
3. ขาดขอมูลเกี่ยวกับเว็บไซทที่ตองการเขาไปสืบคน 3.37 0.94 ปานกลาง
4. ไมสามารถกําหนดคําคนในการคนหาขอมูล 3.15 1.02 ปานกลาง
5. ไมทราบวิธีการคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต 3.09 1.05 ปานกลาง
6. ไมมีเวลาวางในการใชอินเทอรเน็ต 3.22 0.97 ปานกลาง
7. มีการจํากัดเวลาในการเขาใชบริการ 2.95 1.03 ปานกลาง

ดานความสามารถของบุคลากร  3.28 1.00 ปานกลาง
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จากตารางที่ 4.7 พบวา ปญหาในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารของ
เจาหนาที่ตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปราม ดานความสามารถของบุคลากร  อยูในระดับปาน
กลาง ( X = 3.28) เมื่อพิจารณาในรายหัวขอ พบวา มีปญหาสูงสุดอยูในระดับมาก คือ ขาดทักษะ
การอานและการพิมพภาษาอังกฤษในการใชงาน ( X = 3.64) ขาดทักษะพื้นฐานในการใชเครื่อง
คอมพิวเตอร ( X = 3.53)   ระดับปานกลาง คือ ขาดขอมูลเกี่ยวกับเว็บไซทที่ตองการเขาไปสืบคน 
( X = 3.37)  ไมมีเวลาวางในการใชอินเทอรเน็ต ( X = 3.22)  ไมสามารถกําหนดคําคนในการคนหา
ขอมูล( X = 3.15)   ไมทราบวิธีการคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต ( X = 3.09) และมีการจํากัดเวลาใน
การเขาใชบริการ ( X = 2.95) ตามลําดับ     
 
ตารางที่ 4.8  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปญหาในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ

    การสื่อสารของเจาหนาที่ตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปราม ดานวัสดุ/อุปกรณ  

หัวขอ X
SD ระดับปญหา

1. เครื่องคอมพิวเตอรมีจํานวนไมเพียงพอ 4.11 0.99 มาก
2. เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชไมทันสมัย 3.93 1.02 มาก
3. เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชมีประสิทธิภาพต่ํา 3.90 1.00 มาก
4. เครื่องคอมพิวเตอรขาดการบํารุงรักษาใหใชงานได 3.88 0.97 มาก
5. อุปกรณตอพวง เชน เครื่องพิมพ เมาส แปนพิมพ ไมทันสมัย 3.81 1.03 มาก
6. อุปกรณในการเชื่อมตออินเทอรเน็ต เชน โมเด็ม การดแลน 
    ที่ใชงานมีประสิทธิภาพต่ํา

3.81 1.04 มาก

7. ไมมีเครื่องสํารองไฟฟา 3.92 1.04 มาก
ดานวัสดุ/อุปกรณ 3.91 1.01 มาก

จากตารางที่ 4.8 พบวา ปญหาในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารของ
เจาหนาที่ตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปราม ดานวัสดุ/อุปกรณ  อยูในระดับมาก (X = 3.91) เมื่อ
พิจารณาในรายหัวขอ พบวา มีปญหาสูงสุดอยูในระดับมาก คือ เครื่องคอมพิวเตอรมีจํานวนไม
เพียงพอ (X = 4.11) รองลงมาเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชไมทันสมัย (X = 3.93)   ไมมีเครื่องสํารองไฟฟา 
( X = 3.92)  เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชมีประสิทธิภาพต่ํา ( X = 3.90) เครื่องคอมพิวเตอรขาดการ
บํารุงรักษาใหใชงานได (X = 3.88)  อุปกรณตอพวง เชน เครื่องพิมพ เมาส แปนพิมพ ไมทันสมัยและ
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อุปกรณในการเชื่อมตออินเทอรเน็ต เชน โมเด็ม การดแลนด ที่ใชงานมีประสิทธิภาพต่ํา (X = 3.81)   
ตามลําดับ     

ตารางที่ 4.9  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปญหาในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
    การสื่อสารของเจาหนาที่ตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปราม ดานซอฟตแวร  

หัวขอ X
SD ระดับปญหา

1. โปรแกรมที่ใหบริการไมทันสมัยและไมมีประสิทธิภาพ 3.55 1.01 มาก
2. โปรแกรมที่ติดตั้งแตละเครื่องไมมีความสมบูรณและไม  
     หลากหลาย

3.70 1.05 มาก

ดานซอฟตแวร  3.79 1.02 มาก

จากตารางที่ 4.9 พบวา ปญหาในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารของ
เจาหนาที่ตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปราม ดานซอฟตแวร  อยูในระดับมาก ( X = 3.79) เมื่อ
พิจารณาในรายหัวขอ พบวา มีปญหาสูงสุดอยูในระดับมาก คือ โปรแกรมที่ติดตั้งแตละเครื่องไมมี
ความสมบูรณและไมหลากหลาย ( X = 3.70) และโปรแกรมที่ใหบริการไมทันสมัยและไมมี
ประสิทธิภาพ ( X = 3.55)  ตามลําดับ     

ตารางที่ 4.10  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปญหาในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
       และการสื่อสารของเจาหนาที่ตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปราม ดานเจาหนาที่  

หัวขอ X
SD ระดับปญหา

1. เจาหนาที่ดูแลระบบมีจํานวนไมเพียงพอ 3.96 0.93 มาก
2. เจาหนาที่ไมมีความรูความสามารถในการใหคําแนะนําและ
    ตอบคําถามในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเบ้ืองตนได

3.70 0.92 มาก

3. เจาหนาที่ไมมีความรูในการซอมเครื่องคอมพิวเตอร 3.68 1.06 มาก
4. เจาหนาที่ไมมีความกระตือรือรนและเต็มใจใหบริการ 3.60 1.06 มาก
5. เจาหนาที่มีกิริยามารยาทที่ไมสุภาพและมีอัธยาศัยที่ไมดี 2.78 1.07 ปานกลาง

ดานเจาหนาที่ 3.60 1.02 มาก

จากตารางที่ 4 .10 พบวา ปญหาในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารของ
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เจาหนาที่ตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปราม ดานเจาหนาที่  อยูในระดับมาก ( X = 3.60) เมื่อ
พิจารณาในรายหัวขอ พบวา มีปญหาสูงสุดอยูในระดับมาก คือ เจาหนาที่ดูแลระบบมีจํานวนไม
เพียงพอ (X = 3.96) รองลงมาเจาหนาที่ไมมีความรูความสามารถในการใหคําแนะนําและตอบคําถาม
ในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเบื้องตนได (X = 3.70)   เจาหนาที่ไมมีความรูในการซอมเครื่อง
คอมพิวเตอร (X = 3.68)  เจาหนาที่ไมมีความกระตือรือรนและเต็มใจใหบริการ (X = 3.60) และระดับ
ปานกลาง คือ เจาหนาที่มีกิริยามารยาทที่ไมสุภาพและมีอัธยาศัยที่ไมดี (X = 2.78)  ตามลําดับ        

ตารางที่ 4.11  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปญหาในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
       และการสื่อสารของเจาหนาที่ตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปราม ดานการเขาถึง

อินเทอรเน็ต  

หัวขอ X
SD ระดับปญหา

1. ใชเวลานานในการคนหาขอมูล 3.56 0.95 มาก
2. การติดตอกับเครือขายทําไดยาก 3.54 0.96 มาก
3. การดาวนโหลดขอมูลตางๆ ไดชา 3.66 0.96 มาก
4. ความเร็วในการเชาสัญญาณอินเทอรเน็ตต่ํา 3.57 0.99 มาก
5. การเชื่อมตออินเทอรเน็ตลมเหลว 3.58 1.04 มาก
6. เครื่องแมขายมีประสิทธิภาพในการทํางานต่ํา 3.59 1.00 มาก

ดานการเขาถึงอินเทอรเน็ต 3.59 0.99 มาก

จากตารางที่ 4.11 พบวา ปญหาในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารของ
เจาหนาที่ตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปราม ดานการเขาถึงอินเทอรเน็ตอยูในระดับมาก      (X = 
3.59) เมื่อพิจารณาในรายหัวขอ พบวา มีปญหาสูงสุดอยูในระดับมาก คือ การดาวนโหลดขอมูลตางๆ
ไดชา ( X = 3.66) รองลงมาเครื่องแมขายมีประสิทธิภาพในการทํางานต่ํา (X = 3.59)   การเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตลมเหลว (X = 3.58)  ความเร็วในการเชาสัญญาณอินเทอรเน็ตต่ํา (X = 3.57) ใชเวลานานใน
การคนหาขอมูล (X = 3.56)  และการติดตอกับเครือขายทําไดยาก (X = 3.54)  ตามลําดับ     

4.5 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย
การศึกษาในสวนนี้เปนการทดสอบสมมติฐานการวิจัย คือ   
1.  ขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อายุราชการและแผนกงานที่ปฏิบัติ
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หนาที่แตกตางกัน และลักษณะการทํางานที่เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรมีปญหาการนําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจแตกตางกัน

2.  ความจําเปนและความพอเพียงในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร  มี
ความสัมพันธกับปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจ 

3. ความรูความสามารถในการใชงานและความตองการในการอบรมโปรแกรมซอฟตแวร  
มีความสัมพันธกับปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจ 

ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานมีดังนี้
4.5.1 สมมติฐานที่ 1  

 สมมติฐาน 1 เพศ แตกตางกัน มีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร
มาใชในงานตํารวจแตกตางกัน สรุปไดดังตารางที่ 4.12 และ ตารางที่ 4.13

ตารางที่ 4.12 เปรียบเทียบเพศแตกตางกันกับปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร
                      มาใชในงานตํารวจ

จากตารางที่ 4.12 พบวา เพศที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
การสื่อสารมาใชในงานตํารวจดังตอไปนี้

ภาพรวมปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจ มีคา  

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means

เพศแตกตางกันกับปญหาการนําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร และการสื่อสารมาใชในงานตํารวจ

F Sig. t df Sig. (2-tailed)
Equal variances assumed .008 .927 -1.823 390 .069ดานความสามารถของ

บุคลากร  Equal variances not assumed -1.858 145.264 .065
Equal variances assumed 2.176 .141 2.550 390 .011ดานวัสดุ/อุปกรณ  
Equal variances not assumed 2.673 151.877 .008
Equal variances assumed 4.337 .038 -1.330 390 .184ดานซอฟตแวร  
Equal variances not assumed -1.517 176.546 .131
Equal variances assumed 10.690 .001 1.075 390 .283ดานเจาหนาที่
Equal variances not assumed 1.239 180.375 .217
Equal variances assumed 13.991 .000 1.072 390 .285ดานการเขาถึง

อินเทอรเน็ต Equal variances not assumed 1.281 194.618 .202
Equal variances assumed 12.962 .000 .306 390 .760

รวมทุกดาน
Equal variances not assumed .377 208.106 .707
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Sig. (2-tailed) = 0.707 ซึ่งมากกวา 0.05 จึงยอมรับ H0  แสดงวาเพศที่แตกตางกันมีปญหาการนํา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0 . 0 5

ดานความสามารถของบุคลากร  พบวา คา Sig. (2-tailed) = 0.069 ซึ่งมากกวา 0.05 จึง
ยอมรับ H0 แสดงวาเพศที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใช
ในงานตํารวจไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

ดานวัสดุ/อุปกรณ  พบวา คา Sig. (2-tailed) = 0.011 ซึ่งนอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธ H0

แสดงวาเพศที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงาน
ตํารวจแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยพบวาจากตารางที่ 4.14 เพศหญิงมีปญหาการนํา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจ ( X = 4.31) มากกวาเพศชาย (X = 3.99)   

ดานซอฟตแวร  พบวา คา Sig. (2-tailed) = 0.131 ซึ่งมากกวา 0.05 จึงยอมรับ H0 แสดง
วาเพศที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจไม
แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

ดานเจาหนาที่  พบวา คา Sig. (2-tailed) = 0.217 ซึ่งมากกวา 0.05 จึงยอมรับ H0 แสดง
วาเพศที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจไม
แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

ดานการเขาถึงอินเทอรเน็ต  พบวา คา Sig. (2-tailed) = 0.202 ซึ่งมากกวา 0.05 จึง
ยอมรับ H0 แสดงวาเพศที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใช
ในงานตํารวจไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

ตารางที่ 4.13 เปรียบเทียบปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจ
                      ระหวางเพศชายกับเพศหญิง

หญิง ชาย
หัวขอ

X
SD

X
SD

ดานความสามารถของบุคลากร  3.20 .91 3.41 .94
ดานวัสด/ุอุปกรณ  4.31 .94 3.99 1.02
ดานซอฟตแวร  3.53 .88 3.71 1.12
ดานเจาหนาที่ 3.67 .81 3.54 1.06
ดานการเขาถึงอินเทอรเน็ต 3.77 .77 3.64 1.07

รวม 3.81 .66 3.77 .974

DPU



54

4.5.2  สมมติฐานที่ 2 
สมมติฐาน 2 อายุ แตกตางกัน มีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และการสื่อสาร

มาใชในงานตํารวจแตกตางกัน สรุปไดดังตารางที่ 4.14 และ ตารางที่ 4.15

ตารางที่ 4.14 เปรียบเทียบอายุแตกตางกันกับปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร 
                      มาใชในงานตํารวจ

จากตารางที่ 4.14 พบวา อายุที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
การสื่อสารมาใชในงานตํารวจดังตอไปนี้

ภาพรวมปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจ มีคา 
Sig. (2-tailed) = 0.122 ซึ่งมากกวา 0.05 จึงยอมรับ H0  แสดงวาอายุที่แตกตางกันมีปญหาการนํา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

อายุ df F Sig.
Between Groups 3 1.468 .223
Within Groups 388ดานความสามารถของบุคลากร  
Total 391
Between Groups 3 1.012 .387
Within Groups 388ดานวัสด/ุอุปกรณ  
Total 391
Between Groups 3 8.192 .000
Within Groups 388ดานซอฟตแวร  
Total 391
Between Groups 3 2.256 .081
Within Groups 388ดานเจาหนาที่ 
Total 391
Between Groups 3 .391 .759
Within Groups 388ดานการเขาถึงอินเทอรเน็ต
Total 391
Between Groups 3 1.947 .122
Within Groups 388รวมทุกดาน
Total 391
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ดานความสามารถของบุคลากร  พบวา คา Sig. (2-tailed) = 0.223 ซึ่งมากกวา 0.05 จึง
ยอมรับ H0 แสดงวาอายุที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใช
ในงานตํารวจไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

ดานวัสดุ/อุปกรณ  พบวาคา Sig. (2-tailed) = 0.387 ซึ่งมากกวา 0.05 จึงยอมรับ H0 แสดงวา
อายุที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจไมแตกตาง
กัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05     

ดานซอฟตแวร  พบวาคา Sig. (2-tailed) = 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธ H0 แสดงวา
อายุที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจแตกตาง
กันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

ดานเจาหนาที่ พบวาคา Sig. (2-tailed) = 0.081 ซึ่งมากกวา 0.05 จึงยอมรับ H0 แสดงวาอายุ
ที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจไมแตกตางกัน   
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

ดานการเขาถึงอินเทอรเน็ต พบวาคา Sig. (2-tailed) = 0.759 ซึ่งมากกวา 0.05 จึงยอมรับ H0

แสดงวาอายุที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจ
ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

ตารางที่ 4.15 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
                      การสื่อสารมาใชในงานตํารวจดานซอฟตแวร ตามอายุเปนรายคู

(I) อายุ (J) อายุ Mean Difference (I-J) Std. Error Sig.
นอยกวา 30 ป 30-34 ป -.9462(*) .26394 .000

35-39 ป -.9158(*) .20466 .000
40 ปขึ้นไป -.8280(*) .17842 .000

30-34 ป นอยกวา 30 ป .9462(*) .26394 .000
35-39 ป .0304 .23804 .899
40 ปขึ้นไป .1182 .21589 .585

35-39 ป นอยกวา 30 ป .9158(*) .20466 .000
30-34 ป -.0304 .23804 .899
40 ปขึ้นไป .0878 .13724 .523

40 ปขึ้นไป นอยกวา 30 ป .8280(*) .17842 .000
30-34 ป -.1182 .21589 .585
35-39 ป -.0878 .13724 .523
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จากตารางที่ 4.15 พบวา เมื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับปญหาการนํา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจดานซอฟตแวร ตามอายุเปนรายคู พบวา
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ   0.05  คือ  ชวงอายุนอยกวา 30 ป     
มีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจดานซอฟตแวร นอยกวา
ชวงอายุ  30-34 ป  ชวงอายุ 35-39 ป และชวงอายุ  40 ปขึ้นไป

4.5.3  สมมติฐานที่ 3
สมมติฐาน 3 ระดับการศึกษา แตกตางกัน มีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ

การสื่อสารมาใชในงานตํารวจแตกตางกัน สรุปไดดังตารางที่ 4.16 ถึงตารางที่ 4.21

ตารางที่ 4.16 เปรียบเทียบระดับการศึกษาแตกตางกันกับปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ   
            การสื่อสารมาใชในงานตํารวจ

ระดับการศึกษา df F Sig.
Between Groups 2 5.379 .005
Within Groups 389ดานความสามารถของบุคลากร  
Total 391
Between Groups 2 4.532 .011
Within Groups 389ดานวัสด/ุอุปกรณ  
Total 391
Between Groups 2 7.993 .000
Within Groups 389ดานซอฟตแวร  
Total 391
Between Groups 2 3.190 .042
Within Groups 389ดานเจาหนาท่ี 
Total 391
Between Groups 2 .150 .861
Within Groups 389ดานการเขาถึงอินเทอรเน็ต
Total 391
Between Groups 2 8.064 .000
Within Groups 389รวมทุกดาน
Total 391
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จากตารางที่ 4.16 พบวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจดังตอไปนี้

ภาพรวมปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจ มีคา 
Sig. (2-tailed) = 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธ H0  แสดงวาระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีปญหา
การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

ดานความสามารถของบุคลากร  พบวา คา Sig. (2-tailed) = 0.005 ซึ่งนอยกวา 0.05 จึง
ปฏิเสธ H0  แสดงวาระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการ
สื่อสารมาใชในงานตํารวจแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

ดานวัสดุ/อุปกรณ  พบวา คา Sig. (2-tailed) = 0.011 ซึ่งนอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธ H0  
แสดงวาระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใช
ในงานตํารวจแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

ดานซอฟตแวร  พบวา คา Sig. (2-tailed) = 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธ H0  
แสดงวาระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใช
ในงานตํารวจแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

ดานเจาหนาที่  พบวา คา Sig. (2-tailed) = 0.042 ซึ่งนอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธ H0  แสดง
วาระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงาน
ตํารวจแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

ดานการเขาถึงอินเทอรเน็ต  พบวา คา Sig. (2-tailed) = 0.861 ซึ่งมากกวา 0.05 จึง
ยอมรับ H0 แสดงวาระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการ
สื่อสารมาใชในงานตํารวจไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

ตารางที่ 4.17 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
                      การสื่อสารมาใชในงานตํารวจภาพรวม ตามระดับการศึกษาเปนรายคู

(I) ระดับการศึกษา (J) ระดับการศึกษา Mean Difference (I-J) Std. Error Sig.
ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี .3505(*) .09496 .000

สูงกวาปริญญาตรี .4221(*) .16363 .010
ปริญญาตรี ต่ํากวาปริญญาตรี -.3505(*) .09496 .000

สูงกวาปริญญาตรี .0716 .16379 .662
สูงกวาปริญญาตรี ต่ํากวาปริญญาตรี -.4221(*) .16363 .010

ปริญญาตรี -.0716 .16379 .662
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จากตารางที่ 4.17 พบวา เมื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับปญหาการนํา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจภาพรวม ตามระดับการศึกษาเปนรายคู 
พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  คือ  ระดับการศึกษาต่ํา
กวาปริญญาตรีมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจภาพรวม 
มากกวาปริญญาตรี และระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี

ตารางที่ 4.18 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ                
                      การสื่อสารมาใชในงานตํารวจดานความสามารถของบุคลากร ตามระดับการศึกษา
                      เปนรายคู

(I) ระดับการศึกษา (J) ระดับการศึกษา Mean Difference (I-J) Std. Error Sig.
ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี .2484(*) .09845 .012

สูงกวาปริญญาตรี .4640(*) .16965 .007
ปริญญาตรี ต่ํากวาปริญญาตรี -.2484(*) .09845 .012

สูงกวาปริญญาตรี .2156 .16981 .205
สูงกวาปริญญาตรี ต่ํากวาปริญญาตรี -.4640(*) .16965 .007

ปริญญาตรี -.2156 .16981 .205
 

จากตารางที่ 4.18 พบวา เม่ือทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียระดับปญหาการนํา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร และการสื่อสารมาใชในงานตํารวจดานความสามารถของบุคลากร ตามระดับ
การศึกษาเปนรายคู พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  คือ  
ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงาน
ตํารวจดานความสามารถของบุคลากร  มากกวาปริญญาตรี และระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี

ตารางที่ 4.19  เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
                       การสื่อสารมาใชในงานตํารวจดานวัสดุ/อุปกรณ  ตามระดับการศึกษาเปนรายคู

(I) ระดับการศึกษา (J) ระดับการศึกษา Mean Difference (I-J) Std. Error Sig.
ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี .3084(*) .10630 .004

สูงกวาปริญญาตรี .0123 .18317 .947
ปริญญาตรี ต่ํากวาปริญญาตรี -.3084(*) .10630 .004

สูงกวาปริญญาตรี -.2961 .18334 .107
สูงกวาปริญญาตรี ต่ํากวาปริญญาตรี -.0123 .18317 .947

ปริญญาตรี .2961 .18334 .107
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 จากตารางที่ 4.19 พบวา เมื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับปญหาการนํา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจดานวัสด/ุอุปกรณ  ตามระดับการศึกษา
เปนรายคู พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ  0.05  คือ  ระดับ
การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจ
ดานวัสดุ/อุปกรณ มากกวาระดับปริญญาตรี  

ตารางที่ 4.20 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
                      การสื่อสารมาใชในงานตํารวจดานซอฟตแวร ตามระดับการศึกษาเปนรายคู

(I) ระดับการศึกษา (J) ระดับการศึกษา Mean Difference (I-J) Std. Error Sig.
ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี .4418(*) .11210 .000

สูงกวาปริญญาตรี .3439 .19316 .076
ปริญญาตรี ต่ํากวาปริญญาตรี -.4418(*) .11210 .000

สูงกวาปริญญาตรี -.0979 .19334 .613
สูงกวาปริญญาตรี ต่ํากวาปริญญาตรี -.3439 .19316 .076

ปริญญาตรี .0979 .19334 .613

 
จากตารางที่ 4.20 พบวา เมื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับปญหาการนํา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร และการสื่อสารมาใชในงานตํารวจดานซอฟตแวร ตามระดับการศึกษา
เปนรายคู พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  คือ  ระดับ
การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และการสื่อสารมาใชในงาน
ตํารวจดานซอฟตแวรมากกวาระดับปริญญาตรี  

ตารางที่ 4.21 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
                      การสื่อสารมาใชในงานตํารวจดานเจาหนาที่ ตามระดับการศึกษาเปนรายคู

(I) ระดับการศึกษา (J) ระดับการศึกษา Mean Difference (I-J) Std. Error Sig.
ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี .2293(*) .10610 .031

สูงกวาปริญญาตรี .3428 .18283 .062
ปริญญาตรี ต่ํากวาปริญญาตรี -.2293(*) .10610 .031

สูงกวาปริญญาตรี .1135 .18301 .536
สูงกวาปริญญาตรี ต่ํากวาปริญญาตรี -.3428 .18283 .062

ปริญญาตรี -.1135 .18301 .536
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จากตารางที่ 4.21 พบวา เมื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับปญหาการนํา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจดานเจาหนาที่ ตามระดับการศึกษาเปนรายคู 
พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  คือ  ระดับการศึกษาต่ํากวา
ปริญญาตรีมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร มาใชในงานตํารวจดานเจาหนาที่
มากกวาระดับปริญญาตรี  

4.5.4 สมมติฐานที่ 4
สมมติฐาน 4 อายุราชการ แตกตางกัน มีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการ

สื่อสารมาใชในงานตํารวจแตกตางกัน สรุปไดดังตารางที่ 4.22 ถึงตารางที่ 4.27

ตารางที่ 4.22 เปรียบเทียบอายุราชการแตกตางกันกับปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
                       การสื่อสารมาใชในงานตํารวจ

อายุราชการ df F Sig.
Between Groups 5 2.950 .013
Within Groups 386ดานความสามารถของบุคลากร  
Total 391
Between Groups 5 4.508 .001
Within Groups 386ดานวัสดุ/อุปกรณ  
Total 391
Between Groups 5 12.766 .000
Within Groups 386ดานซอฟตแวร  
Total 391
Between Groups 5 2.719 .020
Within Groups 386ดานเจาหนาที่ 
Total 391
Between Groups 5 1.377 .232
Within Groups 386ดานการเขาถึงอินเทอรเน็ต
Total 391
Between Groups 5 3.344 .006
Within Groups 386รวมทุกดาน
Total 391

จากตารางที่ 4.22 พบวา อายุราชการที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
และการสื่อสารมาใชในงานตํารวจดังตอไปนี้

DPU



61

ภาพรวมปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจ มีคา 
Sig. (2-tailed) = 0.006 ซึ่งนอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธ H0  แสดงวาอายุราชการที่แตกตางกันมีปญหา
การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

ดานความสามารถของบุคลากร  พบวา คา Sig. (2-tailed) = 0.013 ซึ่งนอยกวา 0.05 จึง
ปฏิเสธ H0  แสดงวาอายุราชการที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร
มาใชในงานตํารวจแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

ดานวัสดุ/อุปกรณ  พบวา คา Sig. (2-tailed) = 0.001 ซึ่งนอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธ H0  
แสดงวาอายุราชการที่แตกตางกัน มีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชใน
งานตํารวจแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

ดานซอฟตแวร  พบวา คา Sig. (2-tailed) = 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธ H0  แสดงวา
อายุราชการที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร มาใชในงานตํารวจ
แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

ดานเจาหนาที่  พบวา คา Sig. (2-tailed) = 0.020 ซึ่งนอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธ H0  แสดงวา
อายุราชการท่ีแตกตางกัน มีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจ
แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

ดานการเขาถึงอินเทอรเน็ต  พบวา คา Sig. (2-tailed) = 0.232 ซึ่งมากกวา 0.05 จึงยอมรับ 
H0 แสดงวาอายุราชการที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใช
ในงานตํารวจไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

ตารางที่ 4.23 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ  
                      การสื่อสารมาใชในงานตํารวจภาพรวม ตามอายุราชการเปนรายคู

(I) อายุราชการ (J) อายุราชการ Mean Difference (I-J) Std. Error Sig.
นอยกวา 2  ป 3-4 ป .2857 .39823 .474

5-6  ป .2857 .50942 .575
7-8 ป -.5779 .30719 .061
9-10 ป -.2949 .28933 .309
มากกวา 10 ป -.5609(*) .24545 .023

3-4 ป นอยกวา 2  ป -.2857 .39823 .474
5-6  ป .0000 .55023 1.000
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ตารางที่  4.23  (ตอ)

(I) อายุราชการ (J) อายุราชการ Mean Difference (I-J) Std. Error Sig.
7-8 ป -.8636(*) .37097 .020
9-10 ป -.5806 .35632 .104
มากกวา 10 ป -.8466(*) .32171 .009

5-6  ป นอยกวา 2  ป -.2857 .50942 .575
3-4 ป .0000 .55023 1.000
7-8 ป -.8636 .48840 .078
9-10 ป -.5806 .47737 .225
มากกวา 10 ป -.8466 .45212 .062

7-8 ป นอยกวา 2  ป .5779 .30719 .061
3-4 ป .8636(*) .37097 .020
5-6  ป .8636 .48840 .078
9-10 ป .2830 .25048 .259
มากกวา 10 ป .0170 .19818 .932

9-10 ป นอยกวา 2  ป .2949 .28933 .309
3-4 ป .5806 .35632 .104
5-6  ป .5806 .47737 .225
7-8 ป -.2830 .25048 .259
มากกวา 10 ป -.2660 .16918 .117

มากกวา 10 ป นอยกวา 2  ป .5609(*) .24545 .023
3-4 ป .8466(*) .32171 .009
5-6  ป .8466 .45212 .062
7-8 ป -.0170 .19818 .932
9-10 ป .2660 .16918 .117

จากตารางที่ 4.23 พบวา เมื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับปญหาการนํา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจภาพรวม ตามอายุราชการเปนรายคู พบวา
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  คือ  อายุราชการมากกวา 10 ป
มีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจภาพรวม มากกวาชวงอายุ
ราชการนอยกวา 2 ป และชวงอายุราชการ 3-4 ป   และพบวาชวงอายุราชการ 7-8 ป มีปญหาการนํา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจภาพรวม มากกวาชวงอายุราชการ 3-4 ป   
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ตารางที่ 4.24 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
                       และการสื่อสารมาใชในงานตํารวจดานความสามารถของบุคลากร ตามอายุราชการ
                       เปนรายคู

(I) 4.อายุราชการ (J) 4.อายุราชการ Mean Difference (I-J) Std. Error Sig.
นอยกวา 2  ป 3-4 ป -.5714 .41112 .165

5-6  ป .9286 .52591 .078
7-8 ป -.2987 .31713 .347
9-10 ป -.6843(*) .29870 .022
มากกวา 10 ป -.4548 .25340 .073

3-4 ป นอยกวา 2  ป .5714 .41112 .165
5-6  ป 1.5000(*) .56805 .009
7-8 ป .2727 .38298 .477
9-10 ป -.1129 .36785 .759
มากกวา 10 ป .1166 .33213 .726

5-6  ป นอยกวา 2  ป -.9286 .52591 .078
3-4 ป -1.5000(*) .56805 .009
7-8 ป -1.2273(*) .50421 .015
9-10 ป -1.6129(*) .49282 .001
มากกวา 10 ป -1.3834(*) .46676 .003

7-8 ป นอยกวา 2  ป .2987 .31713 .347
3-4 ป -.2727 .38298 .477
5-6  ป 1.2273(*) .50421 .015
9-10 ป -.3856 .25859 .137
มากกวา 10 ป -.1561 .20460 .446

9-10 ป นอยกวา 2  ป .6843(*) .29870 .022
3-4 ป .1129 .36785 .759
5-6  ป 1.6129(*) .49282 .001
7-8 ป .3856 .25859 .137
มากกวา 10 ป .2295 .17466 .190

มากกวา 10 ป นอยกวา 2  ป .4548 .25340 .073
3-4 ป -.1166 .33213 .726
5-6  ป 1.3834(*) .46676 .003
7-8 ป .1561 .20460 .446
9-10 ป -.2295 .17466 .190
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จากตารางที่ 4.24 พบวา เมื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับปญหาการนํา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจดานความสามารถของบุคลากร ตาม
อายุราชการเปนรายคู พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  คือ  
อายุราชการ 5-6 ปมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจดาน
ความสามารถของบุคลากร  นอยกวาอายุราชการ 3-4 ป  อายุราชการ 7-8 ป  อายุราชการ 9-10 ป
และอายุราชการมากกวา 10 ป

อายุราชการ 9-10 ป มีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชใน
งานตํารวจดานความสามารถของบุคลากร  มากกวาชวงอายุราชการนอยกวา 2 ป  

ตารางที่ 4.25 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
                       และการสื่อสารมาใชในงานตํารวจดานวัสดุ/อุปกรณ  ตามอายุราชการเปนรายคู

(I) อายุราชการ (J) อายุราชการ Mean Difference (I-J) Std. Error Sig.
นอยกวา 2  ป 3-4 ป 1.5000(*) .43870 .001

5-6  ป .0000 .56118 1.000
7-8 ป -.0909 .33841 .788
9-10 ป .1290 .31873 .686
มากกวา 10 ป -.1278 .27040 .637

3-4 ป นอยกวา 2  ป -1.5000(*) .43870 .001
5-6  ป -1.5000(*) .60615 .014
7-8 ป -1.5909(*) .40866 .000
9-10 ป -1.3710(*) .39253 .001
มากกวา 10 ป -1.6278(*) .35440 .000

5-6  ป นอยกวา 2  ป .0000 .56118 1.000
3-4 ป 1.5000(*) .60615 .014
7-8 ป -.0909 .53803 .866
9-10 ป .1290 .52588 .806
มากกวา 10 ป -.1278 .49807 .798

7-8 ป นอยกวา 2  ป .0909 .33841 .788
3-4 ป 1.5909(*) .40866 .000
5-6  ป .0909 .53803 .866
9-10 ป .2199 .27594 .426
มากกวา 10 ป -.0369 .21832 .866
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ตารางที่ 4.25  (ตอ)

(I) อายุราชการ (J) อายุราชการ Mean Difference (I-J) Std. Error Sig.
9-10 ป นอยกวา 2  ป -.1290 .31873 .686

3-4 ป 1.3710(*) .39253 .001
5-6  ป -.1290 .52588 .806
7-8 ป -.2199 .27594 .426
มากกวา 10 ป -.2568 .18638 .169

มากกวา 10 ป นอยกวา 2  ป .1278 .27040 .637
3-4 ป 1.6278(*) .35440 .000
5-6  ป .1278 .49807 .798
7-8 ป .0369 .21832 .866
9-10 ป .2568 .18638 .169

จากตารางที่ 4.25 พบวา เมื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับปญหาการนํา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจดานวัสด/ุอุปกรณ ตามอายุราชการ เปน
รายคู พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 คือ อายุราชการ 3-4 ป 
มีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจดานความสามารถของ
บุคลากร  นอยกวาชวงอายุราชการ นอยกวา 2 ป อายุราชการ 5-6 ป  อายุราชการ 7-8 ป  อายุราชการ   
9-10  ป และอายุราชการมากกวา 10 ป

ตารางที่ 4.26 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
                       และการสื่อสารมาใชในงานตํารวจดานซอฟตแวร ตามอายุราชการเปนรายคู

(I) อายุราชการ (J) อายุราชการ Mean Difference (I-J) Std. Error Sig.
นอยกวา 2  ป 3-4 ป -.5714 .44128 .196

5-6  ป -1.0714 .56449 .058
7-8 ป -1.1169(*) .34040 .001
9-10 ป -.3940 .32061 .220
มากกวา 10 ป -.6561(*) .27199 .016

3-4 ป นอยกวา 2  ป .5714 .44128 .196
5-6  ป -.5000 .60972 .413
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ตารางที่ 4.26  (ตอ)

(I) อายุราชการ (J) อายุราชการ Mean Difference (I-J) Std. Error Sig.
7-8 ป -.5455 .41107 .185
9-10 ป .1774 .39484 .653
มากกวา 10 ป -.0847 .35649 .812

5-6  ป นอยกวา 2  ป 1.0714 .56449 .058
3-4 ป .5000 .60972 .413
7-8 ป -.0455 .54120 .933
9-10 ป .6774 .52898 .201
มากกวา 10 ป .4153 .50101 .408

7-8 ป นอยกวา 2  ป 1.1169(*) .34040 .001
3-4 ป .5455 .41107 .185
5-6  ป .0455 .54120 .933
9-10 ป .7229(*) .27756 .010
มากกวา 10 ป .4608(*) .21961 .037

9-10 ป นอยกวา 2  ป .3940 .32061 .220
3-4 ป -.1774 .39484 .653
5-6  ป -.6774 .52898 .201
7-8 ป -.7229(*) .27756 .010
มากกวา 10 ป -.2621 .18747 .163

มากกวา 10 ป นอยกวา 2  ป .6561(*) .27199 .016
3-4 ป .0847 .35649 .812
5-6  ป -.4153 .50101 .408
7-8 ป -.4608(*) .21961 .037
9-10 ป .2621 .18747 .163

 

จากตารางที่ 4.26 พบวา เมื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับปญหาการนํา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจดานซอฟตแวร ตามอายุราชการเปนรายคู 
พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  คือ  อายุราชการ 7 - 8 ป  
มีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจดานซอฟตแวรมากกวา
ชวงอายุราชการนอยกวา 2 ป  อายุราชการ 9-10 ป และชวงอายุราชการมากกวา 10 ป และชวงอายุ
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ราชการมากกวา 10 ป มีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจ
ดานซอฟตแวรมากกวาชวงอายุราชการนอยกวา   2 ป  

ตารางที่ 4.27 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
                       และการสื่อสารมาใชในงานตํารวจดานเจาหนาที่ ตามอายุราชการเปนรายคู

(I) อายุราชการ (J) อายุราชการ Mean Difference (I-J) Std. Error Sig.
นอยกวา 2  ป 3-4 ป .2857 .39823 .474

5-6  ป .2857 .50942 .575
7-8 ป -.5779 .30719 .061
9-10 ป -.2949 .28933 .309
มากกวา 10 ป -.5609(*) .24545 .023

3-4 ป นอยกวา 2  ป -.2857 .39823 .474
5-6  ป .0000 .55023 1.000
7-8 ป -.8636(*) .37097 .020
9-10 ป -.5806 .35632 .104
มากกวา 10 ป -.8466(*) .32171 .009

5-6  ป นอยกวา 2  ป -.2857 .50942 .575
3-4 ป .0000 .55023 1.000
7-8 ป -.8636 .48840 .078
9-10 ป -.5806 .47737 .225
มากกวา 10 ป -.8466 .45212 .062

7-8 ป นอยกวา 2  ป .5779 .30719 .061
3-4 ป .8636(*) .37097 .020
5-6  ป .8636 .48840 .078
9-10 ป .2830 .25048 .259
มากกวา 10 ป .0170 .19818 .932

9-10 ป นอยกวา 2  ป .2949 .28933 .309
3-4 ป .5806 .35632 .104
5-6  ป .5806 .47737 .225
7-8 ป -.2830 .25048 .259
มากกวา 10 ป -.2660 .16918 .117

มากกวา 10 ป นอยกวา 2  ป .5609(*) .24545 .023
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ตารางที่ 4.27  (ตอ)

(I) อายุราชการ (J) อายุราชการ Mean Difference (I-J) Std. Error Sig.
3-4 ป .8466(*) .32171 .009
5-6  ป .8466 .45212 .062
7-8 ป -.0170 .19818 .932
9-10 ป .2660 .16918 .117

จากตารางที่ 4.27 พบวา เมื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับปญหาการนํา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจดานเจาหนาที่ ตามอายุราชการเปนราย
คู พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  คือ  อายรุาชการ 7-8 ป
มีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจดานเจาหนาที่ มากกวาชวง 
อายุราชการ 3-4 ป และชวงอายุราชการมากกวา 10 ป มีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
การสื่อสารมาใชในงานตํารวจดานเจาหนาที่ มากกวาชวงอายุนอยกวา 2 ป และอายรุาชการ 3-4 ป 

4.5.5 สมมติฐานที่ 5
สมมติฐาน 5 แผนกงานที่ปฏิบัติงานหนาที่ แตกตางกัน มีปญหาการนําเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจแตกตางกัน สรุปไดดังตารางที่ 4.28 ถึงตารางที่ 4.31

ตารางที่ 4.28 เปรียบเทียบแผนกงานที่ปฏิบัติงานหนาที่แตกตางกันกับปญหาการนําเทคโนโลยี
                           คอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจ

ระดับการศึกษา df F Sig.
Between Groups 3 3.364 .019
Within Groups 388ดานความสามารถของบุคลากร  
Total 391
Between Groups 3 1.106 .346
Within Groups 388ดานวัสด/ุอุปกรณ  
Total 391
Between Groups 3 .878 .452
Within Groups 388ดานซอฟตแวร  
Total 391
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ตารางที่ 4.28  (ตอ)

ระดับการศึกษา df F Sig.
Between Groups 3 3.223 .023
Within Groups 388ดานเจาหนาท่ี 
Total 391
Between Groups 3 1.404 .241
Within Groups 388ดานการเขาถึงอินเทอรเน็ต
Total 391
Between Groups 3 3.075 .028
Within Groups 388รวมทุกดาน
Total 391

จากตารางที่ 4.28 พบวา แผนกงานที่ปฏิบัติงานหนาที่ที่แตกตางกันมีปญหาการนํา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจดังตอไปนี้

ภาพรวมปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจ มีคา 
Sig. (2-tailed) = 0.028 ซึ่งนอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธ H0  แสดงวาแผนกงานที่ปฏิบัติงานหนาที่ที่
แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจแตกตางกัน 
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

ดานความสามารถของบุคลากร  พบวา คา Sig. (2-tailed) = 0.019 ซึ่งนอยกวา 0.05 จึง
ปฏิเสธ H0 แสดงวาแผนกงานที่ปฏิบัติงานหนาที่ที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
และการสื่อสารมาใชในงานตํารวจแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

ดานวัสดุ / อุปกรณ  พบวา คา Sig. (2-tailed) = 0.346 ซึ่งมากกวา 0.05 จึงยอมรับ H0  
แสดงวาแผนกงานที่ปฏิบัติงานหนาที่ที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการ
สื่อสารมาใชในงานตํารวจไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

ดานซอฟตแวร  พบวา คา Sig. (2-tailed) = 0.452 ซึ่งมากกวา 0.05 จึงยอมรับ H0  แสดงวา
แผนกงานที่ปฏิบัติงานหนาที่ที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมา
ใชในงานตํารวจไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

ดานเจาหนาที่  พบวา คา Sig. (2-tailed) = 0.023 ซึ่งนอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธ H0  แสดงวา
แผนกงานที่ปฏิบัติงานหนาที่ที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมา
ใชในงานตํารวจแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
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ดานการเขาถึงอินเทอรเน็ต  พบวา คา Sig. (2-tailed) = 0.241 ซึ่งมากกวา 0.05 จึงยอมรับ 
H0 แสดงวาแผนกงานที่ปฏิบัติงานหนาท่ีที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
การสื่อสารมาใชในงานตํารวจไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

ตารางที่ 4.29 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
                       และการสื่อสารมาใชในงานตํารวจภาพรวม ตามแผนกงานที่ปฏิบัติงานหนาที่เปนรายคู

(I) แผนกงานที่
ปฏิบัติงานหนาที่ (J) แผนกงานที่ปฏิบัติงานหนาที่

Mean 
Difference (I-J) Std. Error Sig.

ดานงานสอบสวน .4397(*) .16018 .006
ดานงานธุรการ .2319(*) .11123 .038

ดานงานสืบสวน

ดานงานปองกันปราบปรามและอารักขา .0935 .13248 .481
ดานงานสืบสวน -.4397(*) .16018 .006
ดานงานธุรการ -.2078 .15465 .180

ดานงานสอบสวน

ดานงานปองกันปราบปรามและอารักขา -.3462(*) .17058 .043
ดานงานสืบสวน -.2319(*) .11123 .038
ดานงานสอบสวน .2078 .15465 .180

ดานงานธุรการ

ดานงานปองกันปราบปรามและอารักขา -.1384 .12573 .272
ดานงานสืบสวน -.0935 .13248 .481
ดานงานสอบสวน .3462(*) .17058 .043

ดานงานปองกัน
ปราบปรามและ
อารักขา ดานงานธุรการ .1384 .12573 .272

จากตารางที่ 4.29 พบวา เมื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับปญหาการนํา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจภาพรวม ตามแผนกงานที่ปฏิบัติงานหนาที่
เปนรายคู พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  คือ  งานสืบสวน
มีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจดานเจาหนาที่ มากกวา
งานสอบสวนและงานธุรการ 

และพบวา งานปองกันปราบปรามและอารักขา มีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
และการสื่อสารมาใชในงานตํารวจภาพรวม มากกวางานสอบสวน 
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ตารางที่ 4.30   เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
                       และการสื่อสารมาใชในงานตํารวจดานความสามารถของบุคลากร ตามแผนกงานที่
                       ปฏิบัติงานหนาที่เปนรายคู

(I) แผนกงานที่
ปฏิบัติงานหนาที่ (J) แผนกงานที่ปฏิบัติงานหนาที่

Mean 
Difference (I-J) Std. Error Sig.

ดานงานสอบสวน .3417(*) .16479 .039
ดานงานธุรการ .3417(*) .11442 .003

ดานงานสืบสวน

ดานงานปองกันปราบปรามและอารักขา .1587 .13628 .245
ดานงานสืบสวน -.3417(*) .16479 .039
ดานงานธุรการ .0000 .15910 1.000

ดานงานสอบสวน

ดานงานปองกันปราบปรามและอารักขา -.1830 .17548 .298
ดานงานสืบสวน -.3417(*) .11442 .003
ดานงานสอบสวน .0000 .15910 1.000

ดานงานธุรการ

ดานงานปองกันปราบปรามและอารักขา -.1830 .12935 .158
ดานงานสืบสวน -.1587 .13628 .245
ดานงานสอบสวน .1830 .17548 .298

ดานงานปองกัน
ปราบปรามและ
อารักขา ดานงานธุรการ .1830 .12935 .158

จากตารางที่ 4.30 พบวา เมื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับปญหาการนํา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจดานความสามารถของบุคลากร ตามแผนก
งานที่ปฏิบัติงานหนาที่เปนรายคู พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 
0.05  คือ  งานสืบสวนมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจ
ดานความสามารถของบุคลากร มากกวางานสอบสวนและงานธุรการ 
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ตารางที่ 4.31  เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ 
                       การสื่อสารมาใชในงานตํารวจดานเจาหนาที่ ตามแผนกงานที่ปฏิบัติงานหนาที่เปนรายคู

(I) แผนกงานที่
ปฏิบัติงานหนาที่ (J) แผนกงานที่ปฏิบัติงานหนาที่

Mean 
Difference (I-J) Std. Error Sig.

ดานงานสอบสวน .4545(*) .17671 .010
ดานงานธุรการ .2890(*) .12270 .019

ดานงานสืบสวน

ดานงานปองกันปราบปรามและอารักขา .0833 .14615 .569
ดานงานสืบสวน -.4545(*) .17671 .010
ดานงานธุรการ -.1656 .17061 .332

ดานงานสอบสวน

ดานงานปองกันปราบปรามและอารักขา -.3712(*) .18818 .049
ดานงานสืบสวน -.2890(*) .12270 .019
ดานงานสอบสวน .1656 .17061 .332

ดานงานธุรการ

ดานงานปองกันปราบปรามและอารักขา -.2056 .13871 .139
ดานงานสืบสวน -.0833 .14615 .569
ดานงานสอบสวน .3712(*) .18818 .049

ดานงานปองกัน
ปราบปรามและ
อารักขา ดานงานธุรการ .2056 .13871 .139

จากตารางที่ 4.31 พบวา เมื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับปญหาการนํา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจดานเจาหนาที่ ตามแผนกงานที่ปฏิบัติงาน
หนาที่เปนรายคู พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  คือ  งาน
สืบสวนมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจดานความสามารถ
ของบุคลากร มากกวางานสอบสวนและงานธุรการ 

และพบวา งานปองกันปราบปรามและอารักขา มีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
และการสื่อสารมาใชในงานตํารวจดานเจาหนาที่ มากกวางานสอบสวน 

4.5.6 สมมติฐานที่ 6
สมมติฐาน 6 ลักษณะการทํางานที่เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร แตกตางกัน มีปญหา

การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจแตกตางกัน สรุปไดดังตารางที่ 
4.32 ถึงตารางที่ 4.38
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ตารางที่ 4.32 เปรียบเทียบลักษณะการทํางานที่เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรแตกตางกันกับปญหา
                       การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจ

ระดับการศึกษา df F Sig.
Between Groups 2 16.362 .000
Within Groups 389ดานความสามารถของบุคลากร  
Total 391
Between Groups 2 12.077 .000
Within Groups 389ดานวัสด/ุอุปกรณ  
Total 391
Between Groups 2 3.859 .022
Within Groups 389ดานซอฟตแวร  
Total 391
Between Groups 2 8.993 .000
Within Groups 389ดานเจาหนาท่ี 
Total 391
Between Groups 2 12.565 .000
Within Groups 389ดานการเขาถึงอินเทอรเน็ต
Total 391
Between Groups 2 18.201 .000
Within Groups 389รวมทุกดาน
Total 391

จากตารางที่ 4.32 พบวา ลักษณะการทํางานที่เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรที่แตกตางกัน
มีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจดังตอไปนี้

ภาพรวมปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจ มีคา 
Sig. (2-tailed) = 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธ H0  แสดงวาลักษณะการทํางานท่ีเกี่ยวกับการใช
คอมพิวเตอรที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร มาใชในงานตํารวจ
แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

ดานความสามารถของบุคลากร  พบวา คา Sig. (2-tailed) = 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 จึง
ปฏิเสธ H0  แสดงวาลักษณะการทํางานที่เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรที่แตกตางกันมีปญหาการนํา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
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ดานวัสดุ/อุปกรณ  พบวา คา Sig. (2-tailed) = 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธ H0  
แสดงวาลักษณะการทํางานที่เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรที่แตกตางกัน ปญหาการนําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

ดานซอฟตแวร  พบวา คา Sig. (2-tailed) = 0.022 ซึ่งนอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธ H0  
แสดงวาลักษณะการทํางานที่เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรที่แตกตางกัน มีปญหาการนําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

ดานเจาหนาที่  พบวา คา Sig. (2-tailed) = 0.000  ซึ่งนอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธ H0  
แสดงวาลักษณะการทํางานที่เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรที่แตกตางกัน มีปญหาการนําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

ดานการเขาถึงอินเทอรเน็ต  พบวา คา Sig. (2-tailed) = 0.000  ซึ่งนอยกวา 0.05 จึง
ปฏิเสธ H0  แสดงวาลักษณะการทํางานที่เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรที่แตกตางกัน  มีปญหาการนํา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

ตารางที่ 4.33 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
                       และการสื่อสารมาใชในงานตํารวจภาพรวม ตามลักษณะการทํางานที่เกี่ยวกับการใช 
                       คอมพิวเตอรเปนรายคู  

(I) ลักษณะการทํางาน
ที่เกี่ยวกับการใช
คอมพิวเตอรหรือไม

(J) ลักษณะการทํางานที่
เกี่ยวกับการใช
คอมพิวเตอรหรือไม Mean Difference (I-J) Std. Error Sig.

ไมตองใชคอมพิวเตอร ใชบางบางครั้ง -.9179(*) .17734 .000
ใชเปนประจํา -1.0440(*) .17304 .000

ใชบางบางครั้ง ไมตองใชคอมพิวเตอร .9179(*) .17734 .000
ใชเปนประจํา -.1261 .09319 .177

ใชเปนประจํา ไมตองใชคอมพิวเตอร 1.0440(*) .17304 .000
ใชบางบางครั้ง .1261 .09319 .177

จากตารางที่ 4.33 พบวา เมื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับปญหาการนํา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจภาพรวม ตามลักษณะการทํางานที่เกี่ยวกับ
การใชคอมพิวเตอรเปนรายคู  พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 
0.05  คือ  ลักษณะการทํางานที่ใชบางบางครั้ง มีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร
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มาใชในงานตํารวจภาพรวม มากกวาลักษณะการทํางานที่ไมตองใชคอมพิวเตอร และลักษณะการ
ทํางานที่ใชเปนประจํา มีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจ
ภาพรวม มากกวาลักษณะการทํางานที่ไมตองใชคอมพิวเตอร  

ตารางที่ 4.34 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
                       และการสื่อสารมาใชในงานตํารวจดานความสามารถของบุคลากร ตามลักษณะการ
                       ทํางานที่เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรเปนรายคู  

(I) ลักษณะการทํางานที่
เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร
หรือไม

(J) ลักษณะการทํางานที่
เกี่ยวกับการใช
คอมพิวเตอรหรือไม Mean Difference (I-J) Std. Error Sig.

ไมตองใชคอมพิวเตอร ใชบางบางครั้ง -1.0317(*) .18343 .000
ใชเปนประจํา -.9602(*) .17898 .000

ใชบางบางครั้ง ไมตองใชคอมพิวเตอร 1.0317(*) .18343 .000
ใชเปนประจํา .0715 .09638 .458

ใชเปนประจํา ไมตองใชคอมพิวเตอร .9602(*) .17898 .000
ใชบางบางครั้ง -.0715 .09638 .458

จากตารางที่ 4.34 พบวา เมื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับปญหาการนํา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจดานความสามารถของบุคลากร ตาม
ลักษณะการทํางานที่เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรเปนรายคู  พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  คือ  ลักษณะการทํางานที่ใชบางบางครั้ง มีปญหาการนําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจดานความสามารถของบุคลากร มากกวาลักษณะ
การทํางานที่ไมตองใชคอมพิวเตอร  

และลักษณะการทํางานที่ใชเปนประจํา มีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
การสื่อสารมาใชในงานตํารวจดานความสามารถของบุคลากร มากกวาลักษณะการทํางานที่ไม
ตองใชคอมพิวเตอร  
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ตารางที่ 4.35 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
                       และการสื่อสารมาใชในงานตํารวจดานวัสดุ/อุปกรณ  ตามลักษณะการทํางานที่
                       เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรเปนรายคู  

(I) ลักษณะการทํางานที่
เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร
หรือไม

(J) ลักษณะการทํางานที่
เกี่ยวกับการใช
คอมพิวเตอรหรือไม Mean Difference (I-J) Std. Error Sig.

ไมตองใชคอมพิวเตอร ใชบางบางครั้ง -.6697(*) .19967 .001
ใชเปนประจํา -.9197(*) .19482 .000

ใชบางบางครั้ง ไมตองใชคอมพิวเตอร .6697(*) .19967 .001
ใชเปนประจํา -.2500(*) .10492 .018

ใชเปนประจํา ไมตองใชคอมพิวเตอร .9197(*) .19482 .000
ใชบางบางครั้ง .2500(*) .10492 .018

จากตารางที่ 4.35 พบวา เมื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับปญหาการนํา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจดานวัสด/ุอุปกรณ ตามลักษณะการทํางาน
ที่เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรเปนรายคู  พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05  คือ  ลักษณะการทํางานที่ใชบางบางครั้ง มีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
การสื่อสารมาใชในงานตํารวจดานวัสดุ/อุปกรณ มากกวาลักษณะการทํางานที่ไมตองใชคอมพิวเตอร
และลักษณะการทํางานที่ใชเปนประจํา มีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมา
ใช ในงานตํารวจดานวัสดุ/อุปกรณ  มากกวาลักษณะการทํางานที่ไมตองใชคอมพิวเตอร และใช
บางบางครั้ง
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ตารางที่ 4.36 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
                       และการสื่อสารมาใชในงานตํารวจดานซอฟตแวร ตามลักษณะการทํางานที่เกี่ยวกับ
                       การใชคอมพิวเตอรเปนรายคู  

(I) ลักษณะการทํางานที่
เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร
หรือไม

(J) ลักษณะการทํางานที่
เกี่ยวกับการใช
คอมพิวเตอรหรือไม Mean Difference (I-J) Std. Error Sig.

ไมตองใชคอมพิวเตอร ใชบางบางครั้ง -.2497 .21674 .250
ใชเปนประจํา -.4831(*) .21148 .023

ใชบางบางครั้ง ไมตองใชคอมพิวเตอร .2497 .21674 .250
ใชเปนประจํา -.2334(*) .11389 .041

ใชเปนประจํา ไมตองใชคอมพิวเตอร .4831(*) .21148 .023
ใชบางบางครั้ง .2334(*) .11389 .041

จากตารางที่ 4.36 พบวา เมื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับปญหาการนํา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจดานซอฟตแวร ตามลักษณะการทํางาน
ที่เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรเปนรายคู  พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05  คือ ลักษณะการทํางานที่ใชเปนประจํา มีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
การสื่อสารมาใชในงานตํารวจดานซอฟตแวร มากกวาลักษณะการทํางานที่ไมตองใชคอมพิวเตอร  
และลักษณะการทํางานที่ใชบางบางครั้ง

ตารางที่ 4.37 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
                       และการสื่อสารมาใชในงานตํารวจดานเจาหนาที่ ตามลักษณะการทํางานที่เกี่ยวกับ
                       การใชคอมพิวเตอรเปนรายคู  

(I) ลักษณะการทํางานที่
เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร
หรือไม

(J) ลักษณะการทํางานที่
เกี่ยวกับการใช
คอมพิวเตอรหรือไม Mean Difference (I-J) Std. Error Sig.

ไมตองใชคอมพิวเตอร ใชบางบางครั้ง -.6779(*) .20013 .001
ใชเปนประจํา -.8234(*) .19528 .000

ใชบางบางครั้ง ไมตองใชคอมพิวเตอร .6779(*) .20013 .001
ใชเปนประจํา -.1454 .10516 .167

ใชเปนประจํา ไมตองใชคอมพิวเตอร .8234(*) .19528 .000
ใชบางบางครั้ง .1454 .10516 .167
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จากตารางที่ 4.37 พบวา เมื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับปญหาการนํา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจดานเจาหนาที่ ตามลักษณะการทํางานที่
เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรเปนรายคู  พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05  คือ  ลักษณะการทํางานที่ไมตองใชคอมพิวเตอร มีปญหาการนําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจดานเจาหนาที่ นอยกวาลักษณะการทํางานที่ใชบาง
บางครั้ง และลักษณะการทํางานที่ใชเปนประจํา

ตารางที่ 4.38 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
                       และการสื่อสารมาใชในงานตํารวจดานการเขาถึงอินเทอรเน็ต  ตามลักษณะการทํางาน
                       ที่เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรเปนรายคู  

(I) ลักษณะการทํางานที่
เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร
หรือไม

(J) ลักษณะการทํางานที่
เกี่ยวกับการใช
คอมพิวเตอรหรือไม Mean Difference (I-J) Std. Error Sig.

ไมตองใชคอมพิวเตอร ใชบางบางครั้ง -.7513(*) .19950 .000
ใชเปนประจํา -.9595(*) .19466 .000

ใชบางบางครั้ง ไมตองใชคอมพิวเตอร .7513(*) .19950 .000
ใชเปนประจํา -.2083(*) .10483 .048

ใชเปนประจํา ไมตองใชคอมพิวเตอร .9595(*) .19466 .000
ใชบางบางครั้ง .2083(*) .10483 .048

จากตารางที่ 4.38 พบวา เมื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับปญหาการนํา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจดานการเขาถึงอินเทอรเน็ต ตามลักษณะ
การทํางานที่เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรเปนรายคู  พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 คือ  ลักษณะการทํางานที่ใชเปนประจํา มีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
และการสื่อสารมาใชในงานตํารวจดานการเขาถึงอินเทอรเน็ต มากกวาลักษณะการทํางานที่ไมตอง
ใชคอมพิวเตอร  และลักษณะการทํางานที่ใชบางบางครั้ง

ลักษณะการทํางานที่ใชบางบางครั้ง มีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการ
สื่อสารมาใชในงานตํารวจดานการเขาถึงอินเทอรเน็ต มากกวาลักษณะการทํางานที่ไมตองใช
คอมพิวเตอร  
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา

การศึกษาวิจัยเรื่องปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงาน
ตํารวจ กรณีศึกษา : กองบังคับการปราบปราม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาและแนวทางการ
นําเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารเขามาใชในงานของตํารวจอยางมีประสิทธิผลสูงสุด  
และเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา บุคลากรใน กองบังคับการปราบปราม ใหมี
ความสามารถนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร มาใชในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามจํานวน 1 ชุด มีคําถามทั้งสิ้นจํานวน 
49 ขอ แบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ขอมูล
เกี่ยวกับความจําเปนและความพอเพียงในการใชงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร
ภายในกองบังคับการปราบปราม ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความรูความสามารถในการใชงานและ
ความตองการในการอบรมโปรแกรมซอฟตแวร และตอนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาในการใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารของเจาหนาที่ตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปราม

การเก็บรวบรวมขอมูล โดยใหเจาหนาที่ตํารวจงานปราบปราม กองบังคับการปราบปราม 
ตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด ไดรับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณกลับคืนมาครบทั้ง 392
ชุด และทําการวิเคราะหขอมูลผานเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ใชสถิติ เชิง
พรรณนา  ไดแก  ความถี่  รอยละ เพื่ออธิบายลักษณะขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามความ
พอเพียงในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และการสื่อสารภายในกองบังคับการปราบปรามและ
ความตองการในการอบรมโปรแกรมซอฟตแวรของกลุมตัวอยาง  

ขอมูลที่เปนระดับความจําเปนในการใชงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร
ภายในกองบังคับการปราบปราม  ระดับความรูความสามารถการใชงานโปรแกรมซอฟตแวร และ
ระดับปญหาในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารของเจาหนาที่ตํารวจสังกัดกอง
บังคับการปราบปรามจะใชคาเฉลี่ยในการแปลความหมายของขอมูล  และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานจะใชรวมกับคาเฉลี่ยเพื่อแสดงการกระจายของขอมูล  การทดสอบความแตกตางของ
ปญหาในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารของเจาหนาที่ตํารวจสังกัดกองบังคับการ
ปราบปรามกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่แตกตางกันใชคา  t – test  ดวยวิธี 
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Independent Sample t-Test ทดสอบเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวแปรอิสระที่จําแนกเปน 2 กลุม
และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
โดยจะนําเสนอผลสรุปและอภิปรายผลการศึกษาตามลําดับหัวขอตอไปนี้

5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1  ขอมูลทั่วไป

  กลุมตัวอยางสวนใหญเพศชาย รอยละ  77.6  และเพศหญิง รอยละ  22.4  ใหญมีอายุ 40 ป 
ขึ้นไป  คิดเปนรอยละ  63.8 รองลงมา อายุ  35 – 39 ป  คิดเปนรอยละ  19.4  อายุนอยกวา 30 ป รอยละ 
10.2  และอายุ 30-34 ป  รอยละ 6.6 ตามลําดับ สวนใหญมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 
45.7  รองลงมา คือ ระดับการศึกษาปริญญาตรี  รอยละ  45.1  และระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี 
รอยละ 9.2  ตามลําดับ  สวนใหญมีอายุราชการมากกวา 10 ป รอยละ 62.5  รองลงมา คือ อายุราชการ 
9-10 ป รอยละ 16.6 อายุราชการ 7-8 ป รอยละ 9.7 อายุ 5-6 ป รอยละ 6.4 อายุราชการนอยกวา 2 ป รอย
ละ 2.5 และอายุราชการ 3-4 ป  รอยละ 12.2 ตามลําดับ สวนใหญปฏิบัติงานดานงานธุรการ รอยละ 
39.3 รองลงมา คือ ดานงานสืบสวน รอยละ  29.6  ดานงานปองกันปราบปรามและอารักขา รอยละ 
19.9 และดานงานสอบสวน รอยละ 11.2 ตามลําดับ สวนใหญใชคอมพิวเตอรเปนประจํา รอยละ 54.3  
รองลงมา คือ ใชบางบางครั้ง รอยละ 38.3  และไมตองใชคอมพิวเตอร รอยละ 7.4 ตามลําดับ

5.1.2  ความจําเปน และความพอเพียงในการใชงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และการสื่อสาร
ภายในกองบังคับการปราบปราม

 ภาพรวมความจําเปนในการใชงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารภายในกอง
บังคับการปราบปรามระดับมาก และเมื่อพิจารณาในแตละหัวขอ  พบวา ความจําเปนในการใชงาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารภายในกองบังคับการปราบปรามระดับมากที่สุด คือ 
โทรศัพทมือถือ  ระดับมาก คือ คอมพิวเตอร PC  รองลงมา คอมพิวเตอร Notebook และโทรศัพทสาย    
เว็บไซท  ระดับปานกลาง คือ อีเมล    
  ความพอเพียงในการใชงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารภายในกองบังคับ
การปราบปราม มากสุด ไดแก โทรศัพทมือถือ รอยละ 66.6 รองลงมา โทรศัพทสาย รอยละ 55.9  
เว็บไซท  รอยละ 53.8  อีเมล  รอยละ 52.8  คอมพิวเตอร PC รอยละ 30.9 และ คอมพิวเตอร 
Notebook รอยละ 29.8 ตามลําดับ

5.1.3  ความรูความสามารถในการใชงาน และความตองการในการอบรมโปรแกรมซอฟตแวร
 ภาพรวมความรูความสามารถในการใชงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร

ภายในกองบังคับการปราบปรามอยูในระดับปานกลาง  และเมื่อพิจารณาในแตละหัวขอ  พบวา 
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ความรูความสามารถในการใชงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารภายในกองบังคับการ
ปราบปรามระดับมาก คือ การใชงาน Microsoft Word กับงานพิมพ การใชงานอินเทอรเน็ต    
ระดับปานกลาง คือ  การใชงาน Microsoft Excel กับงานคํานวณ การใชงานอีเมล  การใชงาน 
Microsoft Power Point กับนําเสนอ    การใชงาน Microsoft Access กับงานฐานขอมูล    ระดับนอย 
คือ การใชงาน Adobe Photoshop    การใชงาน Visio   การใชงาน AutoCAD   และการใชงาน 
CAD/CAM  

 ความตองการในการอบรมโปรแกรมซอฟตแวร มากสุด คือ การใชงาน Microsoft 
Access กับงานฐานขอมูล  รอยละ 76.3 รองลงมา การใชงาน Microsoft Power Point กับนําเสนอ  
รอยละ 74.0  การใชงาน Microsoft Excel กับงานคํานวณ  รอยละ 72.7  การใชงาน Microsoft 
Word กับงานพิมพ  รอยละ 70.7  การใชงาน Adobe Photoshop  รอยละ 64.8  การใชงาน Internet  
รอยละ 57.4  การใชงาน Visio  รอยละ 56.6  การใชงาน CAD/CAM และการใชงานอีเมล รอยละ 
52.3 และการใชงาน AutoCAD รอยละ 50.3 ตามลําดับ

5.1.4 ปญหาในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารของเจาหนาที่ตํารวจสังกัด     
กองบังคับการปราบปราม

 ระดับปญหาในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารของเจาหนาที่ตํารวจ
สังกัดกองบังคับการปราบปราม ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานที่มีปญหามากที่สุด อยูในระดับ
มาก คือ ดานวัสดุ/อุปกรณ  ดานซอฟตแวร  ดานเจาหนาที่    ดานการเขาถึงอินเทอรเน็ต   และ
ระดับปานกลาง ดานความสามารถของบุคลากร และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา

 ดานความสามารถของบุคลากรปญหาในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการ
สื่อสารของเจาหนาที่ตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปราม  อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
ในรายหัวขอ พบวา มีปญหาสูงสุดอยูในระดับมาก คือ ขาดทักษะการอานและการพิมพ
ภาษาอังกฤษในการใชงาน   ขาดทักษะพื้นฐานในการใชเครื่องคอมพิวเตอร     ระดับปานกลาง 
คือ ขาดขอมูลเกี่ยวกับเว็บไซทที่ตองการเขาไปสืบคน    ไมมีเวลาวางในการใชอินเทอรเน็ต    ไม
สามารถกําหนดคําคนในการคนหาขอมูล    ไมทราบวิธีการคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต  และมีการ
จํากัดเวลาในการเขาใชบริการ  ตามลําดับ     
   ดานวัสดุ/อุปกรณ  ปญหาในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารของ
เจาหนาที่ตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปราม อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาในรายหัวขอ พบวา 
มีปญหาสูงสุดอยูในระดับมาก คือ เครื่องคอมพิวเตอรมีจํานวนไมเพียงพอ   รองลงมาเครื่อง
คอมพิวเตอรที่ใชไมทันสมัย     ไมมีเครื่องสํารองไฟฟา    เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชมีประสิทธิภาพต่ํา   
เครื่องคอมพิวเตอรขาดการบํารุงรักษาใหใชงานได   อุปกรณตอพวง เชน เครื่องพิมพ เมาส 
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แปนพิมพ ไมทันสมัยและอุปกรณในการเชื่อมตออินเทอรเน็ต เชน โมเด็ม การดแลน ที่ใชงานมี
ประสิทธิภาพต่ํา    ตามลําดับ     

ดานซอฟตแวร  ปญหาในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารของเจาหนาที่
ตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปราม อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาในรายหัวขอ พบวา มีปญหา
สูงสุดอยูในระดับมาก คือ โปรแกรมที่ติดตั้งแตละเครื่องไมมีความสมบูรณและไมหลากหลาย   
และโปรแกรมที่ใหบริการไมทันสมัยและไมมีประสิทธิภาพ   ตามลําดับ     
  ดานเจาหนาที่ ปญหาในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารของเจาหนาที่
ตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปราม อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาในรายหัวขอ พบวา มีปญหา
สูงสุดอยูในระดับมาก คือ เจาหนาที่ดูแลระบบมีจํานวนไมเพียงพอ   รองลงมาเจาหนาที่ไมมี
ความรูความสามารถในการใหคําแนะนําและตอบคําถามในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต
เบื้องตนได     เจาหนาที่ไมมีความรูในการซอมเครื่องคอมพิวเตอร    เจาหนาที่ไมมีความ
กระตือรือรนและเต็มใจใหบริการ  และระดับปานกลาง คือ เจาหนาที่มีกิริยามารยาทที่ไมสุภาพ
และมีอัธยาศัยที่ไมดี    ตามลําดับ        
  ดานการเขาถึงอินเทอรเน็ต ปญหาในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร
ของเจาหนาที่ตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปราม อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาในรายหัวขอ 
พบวา มีปญหาสูงสุดอยูในระดับมาก คือ การดาวนโหลดขอมูลตางๆ ไดชา   รองลงมาเครื่องแม
ขายมีประสิทธิภาพในการทํางานต่ํา  การเชื่อมตออินเทอรเน็ตลมเหลว    ความเร็วในการเชา
สัญญาณอินเทอรเน็ตต่ํา  ใชเวลานานในการคนหาขอมูล และการติดตอกับเครือขายทําไดยาก   
ตามลําดับ     

5.1.5 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย
1) เพศที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงาน

ตํารวจดังตอไปนี้
 ภาพรวม พบวา เพศที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการ

สื่อสารมาใชในงานตํารวจไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
 ดานความสามารถของบุคลากร พบวา เพศที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจ  ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
 ดานวัสดุ/อุปกรณ  เพศที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการ

สื่อสารมาใชในงานตํารวจแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดย เพศหญิงมีปญหาการนํา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจ  มากกวาเพศชาย     
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 ดานซอฟตแวร  พบวา เพศที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
การสื่อสารมาใชในงานตํารวจไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

 ดานเจาหนาที่  พบวา เพศที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการ
สื่อสารมาใชในงานตํารวจไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

 ดานการเขาถึงอินเทอรเน็ต  พบวา เพศที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

2) อายุที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชใน
งานตํารวจดังตอไปนี้

 ภาพรวม พบวา อายุที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการ
สื่อสารมาใชในงานตํารวจไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

 ดานความสามารถของบุคลากร  พบวา  อายุที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

 ดานวัสดุ/อุปกรณ  พบวา  อายุที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
การสื่อสารมาใชในงานตํารวจไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05     

 ดานซอฟตแวร  พบวา อายุที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
การสื่อสารมาใชในงานตํารวจแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

 ดานเจาหนาที่  พบวา  อายุที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการ
สื่อสารมาใชในงานตํารวจไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

 ดานการเขาถึงอินเทอรเน็ต  พบวา  อายุที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

3) ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร
มาใชในงานตํารวจดังตอไปนี้

 ภาพรวม พบวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
และการสื่อสารมาใชในงานตํารวจแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

 ดานความสามารถของบุคลากร  พบวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีปญหาการนํา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

ดานวัสดุ/อุปกรณ  พบวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

 ดานซอฟตแวร   พบวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
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 ดานเจาหนาที่   พบวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

 ดานการเขาถึงอินเทอรเน็ต  พบวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีปญหาการนํา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

4) อายุราชการที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และการสื่อสารมา
ใชในงานตํารวจดังตอไปนี้

 ภาพรวม พบวา อายุราชการที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
การสื่อสารมาใชในงานตํารวจแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

 ดานความสามารถของบุคลากร  พบวา อายุราชการที่แตกตางกันมีปญหาการนํา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

 ดานวัสดุ/อุปกรณ  พบวา อายุราชการที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

 ดานซอฟตแวร  พบวา อายุราชการที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
และการสื่อสารมาใชในงานตํารวจแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

 ดานเจาหนาที่  พบวา อายุราชการที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
และการสื่อสารมาใชในงานตํารวจแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

 ดานการเขาถึงอินเทอรเน็ต  พบวา อายุราชการที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

5) แผนกงานที่ปฏิบัติงานหนาที่ที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
และการสื่อสารมาใชในงานตํารวจดังตอไปนี้

 ภาพรวม พบวาแผนกงานที่ปฏิบัติงานหนาที่ที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

 ดานความสามารถของบุคลากร  พบวา  แผนกงานที่ปฏิบัติงานหนาที่ที่แตกตางกันมี
ปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05

ดานวัสดุ/อุปกรณ  พบวา แผนกงานที่ปฏิบัติงานหนาที่ที่แตกตางกันมีปญหาการนํา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

 ดานซอฟตแวร  พบวา  แผนกงานที่ปฏิบัติงานหนาที่ที่แตกตางกันมีปญหาการนํา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
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 ดานเจาหนาที่   พบวา แผนกงานที่ปฏิบัติงานหนาที่ที่แตกตางกันมีปญหาการนํา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

 ดานการเขาถึงอินเทอรเน็ต  พบวา แผนกงานที่ปฏิบัติงานหนาที่ที่แตกตางกันมีปญหา
การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 
0.05

6) ลักษณะการทํางานที่เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรที่แตกตางกันมีปญหาการนํา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจดังตอไปนี้

 ภาพรวม พบวา ลักษณะการทํางานที่เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรที่แตกตางกันมีปญหา
การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 
0.05

 ดานความสามารถของบุคลากร  พบวา ลักษณะการทํางานที่ เกี่ ยวกับการใช
คอมพิวเตอรที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงาน
ตํารวจแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

 ดานวัสดุ/อุปกรณ  พบวา  ลักษณะการทํางานที่เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรที่แตกตาง
กันมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05

 ดานซอฟตแวร  พบวา ลักษณะการทํางานที่เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรที่แตกตางกันมี
ปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05

 ดานเจาหนาที่  พบวา ลักษณะการทํางานที่เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรที่แตกตางกันมี
ปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05

 ดานการเขาถึงอินเทอรเน็ต  พบวา ลักษณะการทํางานที่เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรที่
แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจแตกตางกัน 
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

5.2 อภิปรายผล
 จากการศึกษาปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจ 

กรณีศึกษา : กองบังคับการปราบปราม ผูศึกษาสามารถนําผลการศึกษาในประเด็นที่สําคัญมา
อภิปรายไดดังนี้
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1)  ความจําเปนในการใชงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารภายในกองบังคับ
การปราบปรามระดับมากที่สุด คือ โทรศัพทมือถือ    ระดับมาก คือ คอมพิวเตอร PC   รองลงมา 
คอมพิวเตอร Notebook และโทรศัพทสาย    เว็บไซท  ระดับปานกลาง คือ อีเมล  ซึ่งพบวาไม
สอดคลองกับการวิจัยของ ณัฏฐ  อาสนสุวรรณ (2550) ศึกษาเรื่องสภาพปญหาและความตองการ
ใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ สังกัดตํารวจภูธร  จังหวัด
ราชบุรี พบวา มีความตองการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง  ไม
สอดคลองกับงานวิจัยของ ดร.เชาวนดิศ  อัศวกุลและคณะ (2547) ที่ศึกษาสภาพและปญหาการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการใชงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวกับอินเทอรเน็ต อยูในระดับมาก แตสอดคลองกับการใชงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับคอมพิวเตอร อยูในระดับมาก  รวมทั้งสอดคลองกับการวิจัยของ
ทิพารัตน  สุนทรศารทูล (2550)  ศึกษาเรื่องปญหาและความตองการในการนําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรไปใชในงานขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดนครปฐม พบวา มีความ
ตองการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอยูในระดับมาก  

2) ความพอเพียงในการใชงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารภายในกอง
บังคับการปราบปราม มากสุด ไดแก โทรศัพทมือถือ รอยละ 66.6 รองลงมา โทรศัพทสาย รอยละ 
55.9  เว็บไซท  รอยละ 53.8  อีเมล  รอยละ 52.8  คอมพิวเตอร PC รอยละ 30.9 และ คอมพิวเตอร 
Notebook รอยละ 29.8 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาปจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร
ที่ใชภายในกองบังคับการปราบปรามยังมีไมเพียงพอ โดยเฉพาะ คอมพิวเตอรที่ใชในการทํางาน
ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ
วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ดร.เชาวนดิศ  อัศวกุลและคณะ, 2547) พบวา ผูบริหาร 
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนมีความเห็นตรงกันวาอินเทอรเน็ต เครื่องคอมพิวเตอรแบบ
ตั้งโตะ  มีการใหบริการอยางเพียงพอแลว

3) ความสามารถในการใชงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารภายในกอง
บังคับการปราบปรามระดับมาก คือ การใชงาน Microsoft Word กับงานพิมพ การใชงาน
อินเทอรเน็ต   ระดับปานกลาง คือ  การใชงาน Microsoft Excel กับงานคํานวณ  การใชงานอีเมล  
การใชงาน Microsoft Power Point กับนําเสนอ   การใชงาน Microsoft Access กับงานฐานขอมูล    
ระดับนอย คือ การใชงาน Adobe Photoshop   การใชงาน Visio   การใชงาน AutoCAD   และการ
ใชงาน CAD/CAM  แสดงใหเห็นวาปจจุบันเจาหนาที่ตํารวจ สังกัดกองบังคับการปราบปราม มี
ความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรในการพิมพงานเพียงอยางเดียว แตในสวนของ
โปรแกรมอื่น ๆ สวนใหญยังไมมีความรูความสามารถเทาที่ควร 
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4)  ความตองการในการอบรมโปรแกรมซอฟตแวร มากสุด คือ การใชงาน Microsoft 
Access กับงานฐานขอมูล  รอยละ 76.3 รองลงมา การใชงาน Microsoft Power Point กับนําเสนอ  
รอยละ 74.0  การใชงาน Microsoft Excel กับงานคํานวณ  รอยละ 72.7  การใชงาน Microsoft 
Word กับงานพิมพ  รอยละ 70.7  การใชงาน Adobe Photoshop  รอยละ 64.8  การใชงาน
อินเทอรเน็ต  รอยละ 57.4  การใชงาน Visio  รอยละ 56.6  การใชงาน CAD/CAM และการใชงาน
อีเมล  รอยละ 52.3 และการใชงาน AutoCAD รอยละ 50.3 ตามลําดับ  แสดงใหเห็นวาเจาหนาที่
ตํารวจในปจจุบันมีความตองการอบรมโปรแกรมอื่น ๆ ที่สามารถชวยสนับสนุนการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากการใชโปรแกรมเพื่อพิมพงานไดอยางเดียว 

5)  ปญหาในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารของเจาหนาที่ตํารวจสังกัด
กองบังคับการปราบปรามภาพรวมอยูในระดับมาก ไมสอดคลองกับการวิจัยของณัฏฐ  อาสน
สุวรรณ (2550) ศึกษาเรื่องสภาพปญหาและความตองการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ สังกัดตํารวจภูธร  จังหวัดราชบุรี พบวามีปญหาการใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง  ไมสอดคลองการวิจัยของทิพารัตน  สุนทร
ศารทูล (2550)  ศึกษาเรื่องปญหาและความตองการในการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไปใชในงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดนครปฐม พบวา ปญหาการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดนครปฐมอยูในระดับปานกลาง ไมสอดคลองกับ
งานวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะวิศวกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ดร.เชาวนดิศ  อัศวกุลและคณะ, 2547) พบวา ผูบริหาร คณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมวามีปญหาอยูในระดับปานกลาง และไม
สอดคลองกับงานวิจัยของอรอําไพ  ศรีสุวรรณ (2547) ศึกษาเรื่องสภาพการใชและปญหาการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพา พบวา ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพา ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร   ดานบุคลากร  และดาน
องคประกอบสนับสนุนอื่น ๆ  อยูในระดับปานกลาง ซึ่งจากผลงานวิจัยตางๆ แสดงใหเห็นวา
ปจจุบันปญหาในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรของกองบังคับการปราบปรามมาก เมื่อ
เปรียบเทียบกับหนวยงานราชการอื่น ซึ่งนั่นก็หมายความวาสภาพปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารภายในกองบังคับการปราบปราม หนวยงานที่เกี่ยวของยัง
ไมใหความสําคัญในการแกไขปญหาเหลานั้นเทาที่ควร 

6) เพศ แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และการสื่อสารมาใชใน
งานตํารวจภาพรวม  ดานความสามารถของบุคลากร ดานซอฟตแวร  ดานเจาหนาที่และดานการ
เขาถึงอินเทอรเน็ต  ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  โดยเพศที่แตกตางกันมีปญหาการนํา
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เทคโนโลยีคอมพิวเตอร และการสื่อสารมาใชในงานตํารวจดานวัสดุ/อุปกรณ แตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 ซึ่ง พบวาเพศหญิงมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และการสื่อสารมาใชใน
งานตํารวจ มากกวาเพศชาย   เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของอรอําไพ  ศรีสุวรรณ (2547) ที่ศึกษา
เรื่องสภาพการใชและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพา  พบวา 
ไมสอดคลองกับผลการวิจัยปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในมหาวิทยาลัย เมื่อ
เปรียบเทียบความแตกตาง พบวา  เพศไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ใน
ดานบุคลากร  ดานซอฟตแวร และดานองคประกอบอื่น ๆ      

อายุที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และการสื่อสารมาใชในงาน
ตํารวจภาพรวม  ดานความสามารถของบุคลากร  ดานวัสดุ/อุปกรณ  ดานเจาหนาที่ ดานการเขาถึง
อินเทอรเน็ตไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  สวนดานซอฟตแวร  พบวา อายุที่แตกตางกันมี
ปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และการสื่อสารมาใชในงานตํารวจแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอรอําไพ  ศรีสุวรรณ (2547) ที่ศึกษาเรื่องสภาพการใช
และปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพา  พบวา อายุมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และการสื่อสาร
มาใชในงานตํารวจภาพรวม  ดานความสามารถของบุคลากร  ดานวัสดุ/อุปกรณ  ดานซอฟตแวร  
ดานเจาหนาที่  แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  สวนดานการเขาถึงอินเทอรเน็ต  พบวา ระดับ
การศึกษาที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และการสื่อสารมาใชในงานตํารวจ
ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของอรอําไพ               ศรีสุวรรณ 
(2547) ที่ศึกษาเรื่องสภาพการใชและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยบูรพา  พบวาสอดคลองกับผลการวิจัยปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัย เมื่อเปรียบเทียบความแตกตาง พบวา  การศึกษามีความแตกตางกันดานฮารดแวร  แต
ไมสอดคลองกับผลการวิจัยปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในมหาวิทยาลัยดานที่
พบวา การศึกษาไมมีความแตกตางกันในดานซอฟตแวรและดานบุคลากร  
 อายุราชการที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และการสื่อสารมาใช
ในงานตํารวจภาพรวม  ดานความสามารถของบุคลากร  ดานวัสดุ/อุปกรณ  ดานซอฟตแวร  ดาน
เจาหนาที่  แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  สวนดานการเขาถึงอินเทอรเน็ต  พบวา อายุราชการ
ที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และการสื่อสารมาใชในงานตํารวจไม
แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งจากผลการวิจัยพบวาผูที่มีอายุการทํางานมากจะมีปญหาการ
ใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และการสื่อสารมากกวาผูที่มีอายุราชการนอย ซึ่งอาจเปนผลจากที่ผาน
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มาระบบการทํางานของขาราชการตํารวจไมไดเนนการใชคอมพิวเตอรและการสื่อสารเหมือน
ปจจุบัน  อีกทั้งในอดีตเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารก็ยังไมไดรับการพัฒนาเหมือนใน
ปจจุบัน สงผลใหผูที่เขารับราชการมากอนไมไดใหความสําคัญในการเรียนรูการใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและการสื่อสารเหมือนผูที่เพิ่งเขามาทํางานใหม ๆ  
 แผนกงานที่ปฏิบัติงานหนาที่ที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
และการสื่อสารมาใชในงานตํารวจภาพรวม  ดานความสามารถของบุคลากรและ ดานเจาหนาที่  
แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05   โดย พบวา ดานวัสดุ/อุปกรณ  ดานซอฟตแวรและดานการ
เขาถึงอินเทอรเน็ต  พบวา แผนกงานที่ปฏิบัติงานหนาที่ที่แตกตางกันมีปญหาการนําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร และการสื่อสารมาใชในงานตํารวจไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  เมื่อ
เปรียบเทียบกับงานวิจัยของอรอําไพ  ศรีสุวรรณ (2547) ที่ศึกษาเรื่องสภาพการใชและปญหาการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพา  พบวา ไมสอดคลองกับการวิจัยที่พบวา
สถานที่ปฏิบัติงานแตกตางกันมีปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ดานฮารดแวรแตกตางกัน  และสถานที่ปฏิบัติงานแตกตางกันมีปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยดานบุคลากรไมแตกตางกัน      

ลักษณะการทํางานที่ เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรที่แตกตางกันมีปญหาการนํา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร และการสื่อสารมาใชในงานตํารวจภาพรวม  ดานความสามารถของ
บุคลากร  ดานวัสดุ/อุปกรณ  ดานซอฟตแวร  ดานเจาหนาที่ และดานการเขาถึงอินเทอรเน็ต  
แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของอรอําไพ  ศรีสุวรรณ (2547) ที่
ศึกษาเรื่องสภาพการใชและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพา  
พบวา สอดคลองกับการวิจัยที่พบวาประสบการณเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน
มีปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในมหาวิทยาลัยดานฮารดแวรแตกตางกัน  ดาน
บุคลากรแตกตางกัน  และดานองคประกอบอื่น ๆ แตกตางกัน
 จากผลการทดสอบสมมติฐานผูวิจัยมีความคิดเห็นวาปจจัยที่สงผลตอปญหาการนํา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร และการสื่อสารมาใชในงานตํารวจมากที่สุดสวนใหญจะเกี่ยวกับการได
เรียนรูและการไดใชงานเทคโนโลยีนั้น ๆ หากผูใดไดผานการฝกอบรมมา ก็จะเจอปญหาในการใช
เทคโนโลยีนอย หรือหากใชอยูเปนประจําก็จะพบปญหาอยูบอย ๆ ซึ่งอาจจะเปนปญหาใหม ๆ ที่
ไมเคยเจอ หรือปญหาเดิม ๆ ที่ไมไดรับการแกไข ซึ่งปญหาเหลานี้หากพบอยูบอย ๆ ก็จะสงผลตอ
ความอยากเรียนรูและความตองการที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานในปจจุบันได
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5.3 ขอเสนอแนะ
5.3.1 ขอเสนอแนะและการนําผลไปใช

 ขอเสนอแนะและการนําผลไปใช มีดังนี้
1) ควรทําการสํารวจการใชงานคอมพิวเตอรและโปรแกรมที่เกี่ยวของกับการทํางาน

ของเจาหนาที่ตํารวจ เพื่อจัดหาคอมพิวเตอรและโปรแกรมใหเหมาะสมกับปริมาณงานในแตละ
หนวยงาน

2)  ควรมีการจัดฝกอบรมโปรแกรมสําเร็จรูปเพิ่มเติมใหกับเจาหนาที่ตํารวจไดแก การ
ใชงาน Microsoft Access กับงานฐานขอมูล  การใชงาน Microsoft Power Point กับนําเสนอ  การ
ใชงาน Microsoft Excel กับงานคํานวณ    การใชงาน Microsoft Word กับงานพิมพ  และการใช
งาน Adobe Photoshop   ใหกับเจาหนาที่ตํารวจในหนวยงานที่มีความจําเปนตองใชโปรแกรม
ดังกลาว  

3) ควรสงเสริมใหบุคลากรมีการใชอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  เพื่อใหเกิดความทันสมัยและสามารถรองรับเทคโนโลยีใหม ๆ ระดับสากลได
จัดเก็บและสืบคนขอมูลในอนาคต  

4) ควรจัดเจาหนาที่ที่มีใจรักในงานคอมพิวเตอรและมีความรูดานคอมพิวเตอรให
เหมาะสมกับแตละหนวยงาน 

5.3.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป มีดังนี้
1) ควรศึกษาปจจัยที่มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของเจาหนาที่ตํารวจ

กองบังคับการปราบปราม
2)  ควรศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรใน

กองบังคับการปราบปราม
3) ควรศึกษาถึงรูปแบบในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพของกอง

บังคับการปราบปราม
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ลําดับที_่________                     

แบบสอบถาม

เรื่อง ปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจ

กรณีศึกษา : กองบังคับการปราบปราม

คําชี้แจง  : แบบสอบถามฉบับนี้ เปนของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโท  โดยขอมูลสวน

บุคคลที่ทานไดกรอกในแบบสอบถามฉบับนี้จะถูกเก็บเปนความลับไมมีการเผยแพร

ทางสื่อทุกประเภท สําหรับขอมูลอื่น ๆ  จะนํามาใชประโยชนในการวิจัยเทานั้น

แบบสอบถามประกอบดวยคําถาม 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

 ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความจําเปนและความพอเพียงในการใชงานเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรและการสื่อสารภายในกองบังคับการปราบปราม

 ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความรูความสามารถในการใชงานและความตองการในการ

อบรมโปรแกรมซอฟตแวร

ตอนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารของ

เจาหนาที่ตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปราม

ผูศึกษาขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหความรวมมืออยางสูง ณ โอกาสนี้

รอยตํารวจเอก สมโภชน   เข็มเพชร

นักศึกษาปริญญาโท

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
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ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

คําชี้แจง : กรุณาทําเครื่องหมาย X ลงในชอง        หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพจริงของทาน

เจาหนาที่

1. เพศ

  1) หญิง   2) ชาย

2. อายุ 

  1) นอยกวา 30 ป    2) 30-34 ป

                    3) 35-39  ป                           4) 40 ปขึ้นไป

3. ระดับการศึกษา

  1) ต่ํากวาปริญญาตรี    2) ปริญญาตรี  3) สูงกวาปริญญาตรี

4. อายุราชการ

  1) นอยกวา 2 ป    2) 3-4 ป   3) 5-6 ป 

                    4) 7-8 ป                  5) 9-10 ป   6) มากกวา 10 ป

5. แผนกงานที่ปฏิบัติงานหนาที่

  1) ดานงานสืบสวน                      2) ดานงานสอบสวน              

                    3) ดานงานธุรการ                         4) ดานงานปองกันปราบปรามและอารักขา              

6. ลักษณะการทํางานท่ีเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรหรือไม

  1) ไมตองใชคอมพิวเตอร             2) ใชบางบางครั้ง              

                    3) ใชเปนประจํา                                     
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ตอนที่ 2  ขอมูลเกี่ยวกับความจําเปน และความพอเพียงในการใชงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และ

การสารสื่อสารภายใน  กองบังคับการปราบปราม

คําชี้แจง: กรุณาทําเครื่องหมาย X ลงในชองที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทาน

ระดับความสําคัญ ระดับความพอเพียง

หัวขอ

มา
กที่

สุด

มา
ก

ปา
นก

ลา
ง

นอ
ย

นอ
ยที่

สุด

พอ
เพี

ยง

ไม


พอ
เพี

ยง

เจา
หน

าที่

1) คอมพิวเตอร (PC)
2) คอมพิวเตอร Notebook
3) โทรศัพทสาย
4) โทรศัพทมือถือ
5) อีเมล
6) เว็บไซต

ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความรูความสามารถการใชงาน และความตองการในการอบรม

โปรแกรมซอฟตแวร

คําชี้แจง: กรุณาทําเครื่องหมาย X ลงในชองที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทาน

ระดับความรูความสามารถ ระดับความ

ตองการอบรม
หัวขอ

มา
กที่

สุด

มา
ก

ปา
นก

ลา
ง

นอ
ย

นอ
ยที่

สุด

ตอ
งก

าร

ไม
ตอ

งก
าร เจา
หน

าที่
1) การใชงาน Microsoft Word กับงานพิมพ
2) การใชงาน Microsoft Excel กับงานคํานวณ
3) การใชงาน Microsoft Power Point กับนําเสนอ
4) การใชงาน Microsoft Access กับงานฐานขอมูล
5) การใชงาน Visio
6) การใชงาน Adobe Photoshop
7) การใชงาน CAD/CAM
8) การใชงาน AutoCAD
9) การใชงาน Internet
10) การใชงาน Email
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ตอนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และการสื่อสารของเจาหนาที่

ตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปราม

คําชี้แจง: กรุณาทําเครื่องหมาย  ×  ลงในชองที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทาน

ระดับปญหา

หัวขอ

มา
กที่

สุด

มา
ก

ปา
นก

ลา
ง

นอ
ย

นอ
ยที่

สุด เจา
หน

าท
ี่

1. ดานความสามารถของบุคลากร

1) ขาดทักษะพื้นฐานในการใชเครื่องคอมพิวเตอร

2) ขาดทักษะการอานและการพิมพภาษาอังกฤษในการใชงาน

3) ขาดขอมูลเกี่ยวกับเว็บไซตท่ีตองการเขาไปสืบคน

4) ไมสามารถกําหนดคําคนในการคนหาขอมูล

5) ไมทราบวิธีการคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต

6) ไมมีเวลาวางในการใชอินเทอรเน็ต

7) มีการจํากัดเวลาในการเขาใชบริการ

2. ดานวัสดุ/อุปกรณ

1)  เครื่องคอมพิวเตอรมีจํานวนไมเพียงพอ 

2)  เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชไมทันสมัย 

3) เครื่องคอมพิวเตอรที่ท่ีใชมีประสิทธิภาพต่ํา

4) เครื่องคอมพิวเตอรขาดการบํารุงรักษาใหใชงานได

5) อุปกรณตอพวง เชน เครือ่งพิมพ เมาส แปนพิมพ ไมทันสมัย 

6) อุปกรณในการเชื่อมตออินเทอรเน็ต เชน โมเด็ม  การดแลนด  

ที่ใชงานมีประสิทธิภาพต่ํา     7) ไมมีเครื่องสํารองไฟฟา

3. ดานซอฟตแวร

1) โปรแกรมที่ใหบริการไมทันสมัยและไมมีประสิทธิภาพ

2) โปรแกรมท่ีติดตั้งแตละเคร่ืองไมมีความสมบูรณและไมหลากหลาย
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ระดับปญหา

หัวขอ

มา
กที่

สุด

มา
ก

ปา
นก

ลา
ง

นอ
ย

นอ
ยที่

สุด เจา
หน

าที่

4. ดานเจาหนาที่

1)  เจาหนาที่ดูแลระบบมีจํานวนไมเพียงพอ

2)  เจาหนาที่ไมมีความรูความสามารถในการใหคําแนะนําและ

คอบคําถามในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเบื้องตนได3) เจาหนาที่ไมมีความรูในการซอมเคร่ืองคอมพิวเตอร

4) เจาหนาที่ไมมีความกระตือรือรนและเต็มใจใหบริการ

5) เจาหนาที่มีกิริยามารยาทท่ีไมสุภาพและมีอัธยาศัยที่ไมดี

5. ดานการเขาถึงอินเทอรเน็ต
1) ใชเวลานานในการคนหาขอมูล

2) การติดตอกับเครือขายทําไดยาก

3) การดาวนโหลดขอมูลตาง ๆ ไดชา

4) ความเร็วในการเชาสัญญาณอินเทอรเน็ตต่ํา

5) การเชื่อมตออินเทอรเน็ตลมเหลว

6) เครื่องแมขายมีประสิทธิภาพในการทํางานต่ํา
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ประวัติผูเขียน

ชื่อ – นามสกุล รอยตํารวจเอก สมโภชน   เข็มเพชร
ประวัติการศึกษา รัฐประศาสนศาตร (ตร.) จากโรงเรียนนายรอยตํารวจ 
 รุนที่ 57  ป พ.ศ.2547
ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน รับราชการตํารวจตําแหนง พนักงานสอบสวน(สบ 1)

กลุมงานสอบสวน กองบังคับการปราบปราม
ประสบการณ ผลงานทางวิชาการ รางวัลหรือทุนการศึกษาเฉพาะที่สําคัญ

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (ขาราชการ)
จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
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