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บทคัดยอ 
 

ในการวางแผน กําหนดนโยบายและงบประมาณเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องคกร ผูบริหารควรมีขอมูลเกี่ยวกับปญหาและความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร
ประกอบการตัดสินใจ ในปจจุบันกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ ยังขาดการศึกษา
ขอมูลดังกลาว งานวิจัยนี้จึงนําเสนอการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธของคุณลักษณะสวนบุคคลกับ
ปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบัญชาการ
ศึกษา เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับผูบังคับบัญชาในการนําไปประกอบการตัดสินใจวางแผนพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศในองคกรใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติเชิงพรรณนา โดยใชคาความถี่ คารอยละ 
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติเชิงอนุมาน โดยการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย
ของตัวแปร 2 กลุม โดยใชการทดสอบ t-test และการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของ    
ตัวแปรที่มีมากกวา 2 กลุม โดยใชวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA)  

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
 1.  ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยสวนใหญมีการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรในการพิมพเอกสาร
และการสืบคนขอมูลมากที่ สุด  เมื่อเปรียบเทียบตามคุณลักษณะสวนบุคคล  พบวา  อายุตัว              
อายุราชการ ระดับการศึกษา ระดับชั้นยศ ที่แตกตางกัน มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 
 2.  ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา มีปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยสวนใหญมีปญหาดานระบบเครือขายและอินเทอรเน็ตในเรื่อง
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตมีความเร็วต่ําและขัดของบอย เมื่อเปรียบเทียบตามคุณลักษณะสวน
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บุคคล พบวา เพศและสังกัดหนวยงานที่แตกตางกัน มีปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
แตกตางกัน 
 3.  ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา มีความตองการในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยสวนใหญมีความตองการดานระบบเครือขายและ
อินเทอรเน็ตในเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบอินเทอรเน็ตในเรื่องความเร็วและความมี
เสถียรภาพ เมื่อเปรียบเทียบตามคุณลักษณะสวนบุคคล พบวา เพศ ระดับการศึกษา สังกัดหนวยงาน
ที่แตกตางกัน มีความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 
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ABSTRACT 

 
 In aspect of policy and budget planning for information technology in any organization, 

the executives should have information regarding problems and requirements for the use of 
information technology in that organization as a basis for their decision making. At the moment, 
the Police Education Bureau, Royal Thai Police still lacks of such kind of information. This 
research thus aims to present study on correlations between personal characteristics and problems 
and requirements for the use of information technology in this bureau to be further used as a basis 
for the executive in making decision on planning for development of information technology in 
the bureau. The research instrument was a questionnaire. Statistics applied for data analysis was a 
descriptive statistic which included frequency, percentage, means, standard deviation and inferential 
statistics by testing on difference between the means of 2 variable groups using t-test and difference 
between means of more than 2 variable groups using one-way ANOVA.  

 Findings from the study indicate that:  
 1.  Police officers of the Police Education Bureau used information technology at 

medium level and most of them mainly used computer for document printing and data searching. 
Upon comparing personal characteristics, it indicated that difference in age, official working year 
and rank indicated difference in use of information technology.  
 2.  Police officers of the Police Education Bureau experienced problems from the use 
of information technology at high level from the overall picture. Most of them had problems with 
network system and the internet as they were low speed and frequently interrupted. Upon 
comparing personal characteristics, it revealed that difference in gender and division indicated 
difference in the use of information technology.  
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 3. Police officers of the Police Education Bureau indicated require the use of 
information technology at high level from the overall picture. Most of them expect improvement 
on network and system’s efficiency, speed and stability. Upon comparing personal characteristics, 
it appeared that difference in gender, education level and division showed difference in 
requirements for the use of information technology.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

งานคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จไดดวยดีดวยความกรุณาอยางยิ่งจาก ดร.อรวรรณ  อ่ิมสมบัติ 
ที่ไดใหคําปรึกษาที่มีคุณคา และเปนประโยชนอยางยิ่งในการวิจัย ตลอดจนปรับปรุงแกไข
ขอบกพรองตาง ๆในการวิจัยฉบับนี้ดวยความเมตตานับตั้งแตเริ่มดําเนินการจนสําเร็จเรียบรอย
สมบูรณ ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย นักวิชาการและนักวิจัยทุกทานที่ไดประสิทธ
ประสาทวิชาความรู ตลอดจนใหความชวยเหลือความเมตตา เขียนตํารา และงานวิจัยอันมีคาตอการ
ทําวิจัยในครั้งนี้  รวมทั้งมอบประสบการณที่ดีแกผูวิจัยตลอดระยะเวลาที่ผูวิจัยไดศึกษาในหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตยแหงนี้ 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ พลตํารวจตรี ศรกฤษณ  แกวผลึก ผูบังคับการกองบังคับการ
ฝกอบรมตํารวจกลาง  ซ่ึง เปนผูที่สรางแรงบันดาลใจและใหโอกาสในการศึกษาครั้ งนี้                     
ตลอดจนผูบังคับบัญชาที่ใหความกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบแบบสอบถามและ          
ใหคําปรึกษา ไดแก พันตํารวจเอก กษิดิศ เพิ่มพูนวิวัฒน, พันตํารวจเอก ดร.นิมิต การปลูก และ          
พันตํารวจโทหญิง ศิริเพ็ญ เกาะหวาย และขอขอบพระคุณผูบังคับบัญชาและเพื่อนขาราชการตํารวจ 
ในสังกัดกองบัญชาการศึกษาทุกทาน ที่ใหความชวยเหลือและสละเวลาในการใหขอมูล ตลอดจน
ใหกําลังใจในการทําวิจัยคร้ังนี้มาโดยตลอด 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม และสมาชิกในครอบครัว ที่คอยใหการดูแล 
หวงใย และใหการสนับสนุนในการศึกษาเลาเรียนในทุก ๆ ดานมาโดยตลอด คอยใหความ
ชวยเหลือและเปนแรงกระตุนใหผูวิจัยมีความมุมานะ พยายามจนประสบความสําเร็จในวันนี้  

สุดทายนี้ ผูวิจัยขอใหงานวิจัยนี้ไดเปนประโยชนกับนักเรียน นักศึกษา และผูที่สนใจ
คนควาตอไป คุณประโยชนและความดีอันพึงมีจากงานคนควาอิสระฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบใหบิดา
มารดา ญาติผูใหญที่เคารพ ตลอดจนอาจารยทุกทาน 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

 ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเขามามีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนองคกรให
ประสบความสําเร็จ ดวยความสามารถของอุปกรณส่ือสารและประสิทธิภาพของเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรที่ทันสมัย รวดเร็วและมีการประมวลผล เพื่อไดมาซึ่งขอมูลที่ถูกตองและแมนยํา ผูใช
สามารถเก็บรวบรวมขอมูล การแกไขเปลี่ยนแปลง การเรียกดูขอมูล การประมวลผล การใชงาน
รวมกัน และการวิเคราะหขอมูลทําไดงายขึ้น มีคาใชจายต่ําลง เพิ่มคุณคาและประโยชนในการใช
ง านข อมู ลและสารสน เทศให มี คุ ณภ าพในการนํ า ไปวิ เ ค ร า ะห และ ใช ง าน เพิ่ มขึ้ น                    
ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังสามารถชวยใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ในการทํางานใหมีตนทุนที่ต่ําลง ใชเวลาในการทํางานที่ลดลงและไดผลลัพธที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
เชน การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการพิมพขอความ คํานวณขอมูล ประมวลผลขอมูล ตรวจสอบ
ความถูกตองของขอความในเอกสารกอนที่จะพิมพเอกสารออกมาบนกระดาษ การใชโปรแกรม
สําเร็จรูปในการจัดเก็บขอมูล ทําใหสะดวกในการคนหาและนํามาใชไดทันเวลา ในดานการรับรู
ขาวสาร การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเปนสื่อกลางในการรับและสงขาวสาร แลกเปลี่ยนขอมูล 
ความรูตาง ๆ ระหวางกันไดผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศ              
จึงมีความสําคัญตอการพัฒนาองคกรเปนอยางยิ่ง 

 องคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตางใหความสําคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
จริงจัง โดยการวางแผน กําหนดนโยบายและแนวทางในการดําเนินงานขององคกรที่มีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือเพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด การมีระบบ
สารสนเทศที่ดี มีความสําคัญมาก สามารถสนับสนุนการดําเนินงานตาง ๆ ได การสรางและใช
สารสนเทศ จะตองมีคุณภาพใชไดสะดวก รวดเร็ว และนําไปใชใหเกิดประโยชนไดตรงกับความ
ตองการของผูบริหารและผูใชงานสารสนเทศและสามารถเชื่อมโยงการใชสารสนเทศไดทั้งภายใน
และภายนอกองคกร และเนื่องจากการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น จําเปนตองใชระยะเวลา
ดําเนินการนาน การบริหารจัดการเพื่อชวยใหงานบรรลุเปาหมายได นอกจากความรู ความสามารถ
ของบุคลากรภายในองคกรแลว จําเปนตองอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร รวมถึงการทํางานของ
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ระบบซอฟตแวร ระบบเครือขาย และระบบโทรคมนาคมที่ทันสมัย ซ่ึงตองมีการจัดการทรัพยากรที่
เหมาะสมใหเปนประโยชนตอการลงทุนและการบํารุงรักษา 

 กองบัญชาการศึกษา จึงใหความสําคัญตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคกร 
เพื่อรองรับการบริหารจัดการองคกรสมัยใหมและสนับสนุนภารกิจหนาที่ในความรับผิดชอบ        
ทั้งทางดานการผลิตและการฝกอบรมขาราชการตํารวจใหกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อให
ขาราชการตํารวจมีความรู ทักษะและความชํานาญในวิชาชีพตํารวจอยางแทจริง โดยมุงเนนการ
เชื่อมโยงเครือขายทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนการพัฒนาระบบฐานขอมูล
สารสนเทศ เพื่อนํามาใชประกอบการตัดสินใจทางการบริหารจัดการไดอยางรวดเร็ว การพัฒนา
ระบบการสื่อสารใหมีความสะดวกรวดเร็ว เทาทันตอสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการ
พัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะพื้นฐานการใชงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคลอง
กับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 – 2556 ซ่ึงได
กํ าหนดยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานตํารวจแหงชาติไว                       
4 ยุทธศาสตร ประกอบดวย 
 ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนากําลังคนดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร และ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรบุคคลดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร ของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ 
 ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ยุทธศาสตรที่ 3  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการใหบริการประชาชนในหนาที่ตํารวจอยางมีธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตรที่ 4  การเพิ่มขีดความสามารถดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติใหมีความเหมาะสม รองรับสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
เศรษฐกิจ 
 กองบัญชาการศึกษา จึงไดกําหนดกรอบแนวทางในการดําเนินงานพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกองบัญชาการศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 – 2556  ซ่ึงประกอบดวย 
 1.  ดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.1  ศึกษาวิ เคราะหความจําเปนในการใช เครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส (Hardware) โปรแกรมระบบปฏิบัติการที่ถูกตองตามกฎหมาย (Software) และระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศ (Database) เพื่อสนับสนุนการทํางานของหนวยงานในสังกัดกองบัญชาการ
ศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
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  1.2  ออกแบบและกําหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส (Hardware) โปรแกรมระบบปฏิบัติการที่ถูกตองตามกฎหมาย (Software) และระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศ (Database) เพื่อดําเนินการจัดหาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 
  1.3  วิเคราะหและออกแบบระบบฐานขอมูลองคความรูในวิชาชีพตํารวจ (e-Book) 
เพื่อใหบริการทางวิชาการแกขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
  1.4  วิเคราะหและออกแบบระบบการเรียนการสอนผานเครือขายคอมพิวเตอร              
(e-Learning) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครู – อาจารยในสถานฝกอบรม 
  1.5  การเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลที่จําเปนของแตละหนวยงานใหสามารถใช
ระบบฐานขอมูลรวมกันไดอยางถูกตอง รวดเร็ว โดยไมมีขอจํากัดและมีระบบฐานขอมูลที่เปน
มาตรฐานเดียวกัน 
  1.6  กําหนดใหหนวยงานเจาของขอมูลสารสนเทศ มอบหมายผูรับผิดชอบทํา
หนาที่กํากับดูแลขอมูลบนเว็บไซตของหนวยงานและปรับปรุงระบบฐานขอมูลใหมีความถูกตอง
และเปนปจจุบันเสมอ 
  1.7  พัฒนาระบบความปลอดภัยของขอมูล ระบบสํารองและกูคืนขอมูล โดยการ
จัดหาและติดตั้งโปรแกรมปองกันการบุกรุกการเขาใชงานโดยไมไดรับอนุญาต รวมทั้งกําหนดรหัส
ผูใช รหัสผาน และกําหนดสิทธิการใชงานใหกับขาราชการตํารวจหรือผูใชบริการ ซ่ึงหนวยงาน
ผูรับผิดชอบสามารถตรวจสอบการเขาใชงานได 
  1.8  ใหบริการ e-Mail address และพื้นที่บนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายอินเทอรเน็ต 
เพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลและใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนและหนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
 2.  ดานการพัฒนาระบบการสื่อสารภายใน 
  2.1  วิเคราะหและออกแบบระบบการสื่อสารภายในใหเปนมาตรฐานเดียวกัน โดย
การติดตั้งตูชุมสายโทรศัพทและการเดินคูสายหมายเลขโทรศัพทตามความจําเปนของหนวยงาน 
  2.2  วิเคราะหและออกแบบระบบ Video Conference  เพื่อสนับสนุนระบบการ
เรียนการสอนและการประชุมทางไกล 
  2.3  กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑเครื่องวิทยุส่ือสาร เครื่องโทรศัพทและ
อุปกรณการสื่อสารที่จําเปน เพื่อดําเนินการจัดหาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 
  2.4  กํากับ ดูแล การใชและบํารุงรักษาเครื่องมือส่ือสารใหสามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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  2.5  การเชื่อมโยงเครือขายการสื่อสารผานระบบอินเทอรเน็ตหรืออินทราเน็ตที่
ครอบคลุมภารกิจของแตละหนวยงาน เพื่อใหผูใชบริการสามารถสืบคนขอมูลไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
 3.  ดานการฝกอบรม 
  3.1  จัดทําโครงการฝกอบรมความรูดานการใชงานโปรแกรมตาง ๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแกขาราชการตํารวจในสังกัดกองบัญชาการศึกษา 
  3.2  จัดทําโครงการฝกอบรมความรูดานการใชเครื่องวิทยุส่ือสารและอุปกรณการ
ส่ือสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  3.3  จัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของแตละหนวยงาน 
  3.4  ใหคําปรึกษาและสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา
อบรมของสถานฝกอบรมใหมีความทันสมัย 
 ซ่ึงในปจจุบัน  ยังไมสามารถดําเนินการไดครบถวน  ตามกรอบแนวทางในการ
ดําเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่กําหนดไว เนื่องดวยเกิดปญหาจาก
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน เชน ระบบสารสนเทศที่ใชในการปฏิบัติงาน   
มีความซับซอน ใชงานยาก ขาดหนวยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบในการดูแลและใหคําปรึกษา
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง ขาดความตอเนื่องในการพัฒนาความรู ความสามารถของ
บุคลากรซึ่งเปนผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ขาดขอมูลพื้นฐานดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน ทําใหแผนที่กําหนดไวไมไดนําไปสูการปฏิบัติ เพื่อใหเกิด
ประโยชนในการพัฒนางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางแทจริง ดังนั้น ในการวางแผน      
การกําหนดนโยบายและงบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร ผูบริหารควรมีขอมูล
เกี่ยวกับปญหาที่เกิดจากการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานและความตองการ     
ในการใช เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร  เพื่อประกอบการตัดสินใจ  ซ่ึงในปจจุบัน
กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ ยังขาดการศึกษาขอมูลดังกลาว   
 ผูศึกษาจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญและมีความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับปญหาและความ
ตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ โดยผลจากการศึกษาครั้งนี้จะเปนประโยชนสําหรับผูบริหารในการตัดสินใจ     
เพื่อวางแผน กําหนดนโยบาย กําหนดงบประมาณและแนวทางการแกไข ปรับปรุงและพัฒนาการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองคกรใหเหมาะสมกับความตองการ เพื่อใหเกิดความคุมคาและ        
มีประสิทธิภาพสูงสุดตอไป     
 

DPU



5 
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
  วัตถุประสงคของการวิจัย มีดังตอไปนี้ 
 1.  เพื่อศึกษาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบัญชาการศึกษา
สํานักงานตํารวจแหงชาติในปจจุบัน 
 2.  เพื่อศึกษาปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบญัชาการ
ศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 3.  เพื่อศึกษาความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการตํารวจ สังกัด
กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 

1.3  สมมติฐานของการวิจัย 
  สมมติฐานของการวิจัย มีดังตอไปนี้ 
 1.  ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่มีคุณลักษณะสวน
บุคคลแตกตางกัน จะมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน  
 2.  ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่มีคุณลักษณะสวน
บุคคลแตกตางกัน จะมีปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 
 3.  ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่มีคุณลักษณะสวน
บุคคลแตกตางกัน จะมีความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 

 

1.4  ขอบเขตการศึกษา 
  การศึกษาปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการ
ตํารวจ สังกัดกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ มีขอบเขตการศึกษา ดังนี้ 
 1.4.1  ขอบเขตดานประชากร  
  ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ขาราชการตํารวจ ยศสิบตํารวจตรี – พันตํารวจเอก            
ในสังกัดกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ  จํานวน 5 กองบังคับการ ไดแก   
 1.  กองบังคับการอํานวยการ   จํานวน    101 คน 
 2.  สํานักงานการศึกษาและประกันคุณภาพ จํานวน     82  คน 
 3.  วิทยาลัยการตํารวจ    จํานวน     87  คน 
 4.  กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง  จํานวน   136  คน 
 5.  กองการสอบ    จํานวน    72  คน 
     รวม  จํานวน   478  คน   
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   1.4.2  ขอบเขตดานเนื้อหา  เนนศึกษาเรื่อง 
  1.4.2.1  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบัญชาการศึกษา 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 4 ดาน ไดแก ดานการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร ดานการใชงานโปรแกรม 
ดานการใชงานระบบงานสารสนเทศของ บช.ศ. และดานการใชงานระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต 
  1.4.2.2  ปญหาในการใช เทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการตํ ารวจ  สังกัด
กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ  5 ดาน ไดแก ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดาน
บุคลากร ดานระบบงานสารสนเทศของ บช.ศ. และดานระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต 
  1.4.2.3  ความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการตํารวจ สังกัด
กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ 5 ดาน ไดแก ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดาน
บุคลากร ดานระบบงานสารสนเทศของ บช.ศ. และดานระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต 
 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ คุณลักษณะสวนบุคคล  ไดแก เพศ อายุตัว       
อายุราชการ ระดับการศึกษา ระดับชั้นยศ  สังกัดหนวยงาน  
 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (ดานการใชงาน
เครื่องคอมพิวเตอร ดานการใชงานโปรแกรม ดานการใชงานระบบงานสารสนเทศของ บช.ศ.           
และดานการใชงานระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต) ปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดานบุคลากร ดานระบบงานสารสนเทศของ บช.ศ. และ
ดานระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต) 
 1.4.3  ขอบเขตดานระยะเวลา  ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยสรุปไดดังตารางที่ 1.1  
 
ตารางที่ 1.1  ระยะเวลาในการดําเนินการวจิัย 
 

                                         ระยะเวลา 
การดําเนินงาน 

ธ.ค. 
2555 

ม.ค. 
2556 

ก.พ. 
2556 

มี.ค. 
2556 

เม.ย. 
2556 

พ.ค. 
2556 

1.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีตลอดจนเอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับ ปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

      

2.  กําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา       
3.  สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย       
4.  เก็บรวบรวมขอมูล       
5.  วิเคราะหขอมูล       
6.  สรปุและเรยีบเรียงงานคนควาอิสระ       
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1.5  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
         ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ มีดังตอไปนี้ 
 1. ไดทราบถึงสภาพการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบัญชาการ
ศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ และนําผลการศึกษาไปสูการวางแผน กําหนดนโยบาย กําหนด
งบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. ไดทราบถึงปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบัญชาการ
ศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อนําผลการศึกษาไปสูการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการทํางาน
และการบริหารงานภายในองคกร 
 3. ไดทราบถึงความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการตํารวจ สังกัด
กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ  เพื่อนําผลการศึกษาไปสูการปรับปรุงและพัฒนา  
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองคกรใหเหมาะสมกับความตองการ เพื่อใหเกิดความคุมคา
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

1.6  นิยามคําศัพทเฉพาะ 
        เพื่อความเขาใจในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาจึงนิยามศัพทที่เกี่ยวของกับการศึกษา ดังนี้ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง  ระบบคอมพิวเตอร บุคคลหรือระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร  ที่ใชในการบริหารงานของกองบัญชาการศึกษา  สํานักงานตํารวจแหงชาติ                
ซ่ึงประกอบดวย 
  ฮารดแวร (Hardware) หมายถึง ตัวเครื่องคอมพิวเตอร และสวนประกอบที่มากับ
ตัวเครื่องคอมพิวเตอร รวมทั้งอุปกรณตอพวง 
  ซอฟตแวร (Software) หมายถึง ระบบคําส่ัง หรือโปรแกรมที่จะทําใหเครื่องทํางาน 
  บุคลากร (Peopleware) หมายถึง ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา ผูมียศ       
สิบตํารวจตรี – พันตํารวจเอก ที่ไดมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของกองบัญชาการศึกษา 
  ระบบงานสารสนเทศของ บช.ศ. หมายถึง ขอมูล/สารสนเทศ ในระบบสารสนเทศของ
กองบัญชาการศึกษา ประกอบดวย ขอมูลเว็บไซต บช.ศ. ระบบขอมูลประวัติ-เงินเดือน ระบบ
ทะเบียนพล ระบบหนังสือเวียน ระบบฐานขอมูลคําสั่ง บช.ศ. ระบบติดตามผลการปฏิบัติหนาที่ 
ระบบ  e-Learning ระบบคลังขอสอบ ระบบทดสอบความรูขาราชการตํารวจ ระบบผูผานการ
ฝกอบรมหลักสูตร บช.ศ. และระบบผูผานการฝกอบรมตามโครงการ ตร. 
  ระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต หมายถึง ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีการใชอยู            
ในกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ ซ่ึงมีการเชื่อมตอเครือขายแบบมีสาย (LAN) และ
แบบไรสาย (Wireless LAN) 
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  คุณลักษณะสวนบุคคล หมายถึง เพศ อายุตัว อายุราชการ ระดับการศึกษา ระดับชั้นยศ  
สังกัดหนวยงาน ความสนใจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการเรียนรูเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ การฝกอบรมความรูดานเทคโนโลยีสารสารสนเทศ ความถี่ในการเขารับการฝกอบรม
ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการมี/ไมมีเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ/คอมพิวเตอรแบบ
พกพาสวนตัว 
  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
ของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบัญชาการศึกษา ดานตาง ๆ ประกอบดวย การใชงานเครื่อง
คอมพิวเตอร การใชงานโปรแกรม การใชงานระบบงานสารสนเทศของ บช.ศ. และการใชงาน
ระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต เพื่อการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบัญชาการศึกษา 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
  ปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบัญชาการศึกษา 
แบงเปน 5 ดาน คือ ฮารดแวร ซอฟตแวร บุคลากร ระบบงานสารสนเทศของ บช.ศ. และระบบ
เครือขายและอินเทอรเน็ต 
  ความตองการในการใช เทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการตํารวจ  สังกัด
กองบัญชาการศึกษา แบงเปน 5 ดาน คือ ฮารดแวร ซอฟตแวร บุคลากร ระบบงานสารสนเทศของ 
บช.ศ. และระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต 
  บช.ศ.  หมายถึง  กองบัญชาการศึกษา 
  ตร.  หมายถึง สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
  ขาราชการตํารวจ  หมายถึง  ขาราชการตํารวจ ยศสิบตํารวจตรี – พันตํารวจเอก ซ่ึงปฏิบัติ
หนาที่ในกองบัญชาการศึกษา ซ่ึงประกอบดวย  5 กองบังคับการ ไดแก กองบังคับการอํานวยการ  
สํานักงานการศึกษาและประกันคุณภาพ วิทยาลัยการตํารวจ กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง
และกองการสอบ  
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการวิจัยเ ร่ือง ปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ขาราชการตํารวจ สังกัดกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ  ผูวิจัยไดทําการศึกษา
คนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนขอมูลในการดําเนินการ โดยมีประเด็นตาง ๆ       
ที่เกี่ยวของ ดังนี้  
 2.1  กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 2.2  แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.3  แนวคิดเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.4  แนวคิดเกี่ยวกับประโยชนของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5  แนวคิดเกี่ยวปญหาและอุปสรรคของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 
2.1  กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนหนวยงานหลักในการฝกอบรม 
สร างและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหกับขาราชการตํารวจทั่วประเทศ ทั้งกอนเขารับ
ราชการตํารวจและขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่แลว เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของขาราชการ
ตํารวจ ตลอดจนบุคลากรที่ทําหนาที่ในการสอน ฝกอบรม เพื่อพัฒนามาตรฐานทางดานวิชาการของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  โดยกองบัญชาการศึกษา มีหนวยงานในสังกัด จํานวน  7  หนวยงาน  
ไดแก  (กองบัญชาการศึกษา, 2553, น. 69-70) 
 1.  กองบังคับการอํานวยการ 
 2.  สํานักงานการศึกษาและประกันคุณภาพ 
 3.  วิทยาลัยการตํารวจ 
 4.  กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง 
 5.  กองการสอบ 
 6.  กลุมงานอาจารย 
 7.  สถาบันฝกอบรมระหวางประเทศวาดวยการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย 
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 วิสัยทัศน 
 “สรรหา ผลิตและพัฒนาตํารวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน” 
 ตํารวจมืออาชีพ  ตองเปนขาราชการตํารวจที่มีความรู ความสามารถ รูลึก รูรอบ รูจริง 
ในงานที่ทําและตองเปนคนดีมีคุณภาพ ซ่ือสัตย ซ่ือตรง อดทน เสียสละ ตองขยัน และมีการพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง ส่ิงสําคัญที่สุดตองตระหนักเสมอวา นายที่แทจริงของขาราชการตํารวจ คือ 
ประชาชนทั้งประเทศ 
 พันธกิจ 
 พันธกิจของกองบัญชาการศึกษา ปรากฏตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการ 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2552  ประกอบดวย 
 1.  เปนฝายอํานวยการดานยุทธศาสตรใหสํานักงานตํารวจแหงชาติในการวางแผน 
ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําแนะนํา และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของกองบัญชาการ
ศึกษาและหนวยงานในสังกัด 
 2.  วางระบบมาตรฐานการสรรหาบุคคลเขารับราชการตํารวจ ใหกับหนวยงานตาง ๆ 
ตลอดจนกํากับ ดูแล ใหเปนไปตามมาตรฐาน 
 3.  ดําเนินการเกี่ยวกับการสรรหาบุคคล เพื่อเขารับราชการตํารวจ 
 4.  ศึกษาและเสนอแนะนโยบาย แผนงาน และงบประมาณในการพัฒนาขาราชการ
ตํารวจ เพื่อกําหนดทิศทางและมาตรฐานเปนเกณฑใหหนวยงานตาง ๆ ยึดถือปฏิบัติ 
 5.  ดําเนินการวิเคราะห คนหาความจําเปนในการฝกอบรม การสรางและพัฒนา
หลักสูตรมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนการสอน จัดฝกอบรมกอนเขา
รับราชการตํารวจ และจัดฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ 
และลูกจางในสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 6.  ศึกษา วิเคราะห และสงเสริมมาตรฐานทางวิชาการเกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตร 
ระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการเรียนการสอน และฝกอบรมบุคลากรที่ทําหนาที่สอน ฝกอบรม และ   
ผูเขารับการศึกษาอบรม เพื่อพัฒนามาตรฐานทางดานวิชาการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ รวมทั้ง
การติดตามประเมินผลการศึกษาอบรมของหนวยงานอื่นในสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 7.  ดําเนินการสงเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของขาราชการตํารวจ 
 8.  ดําเนินการเกี่ยวกับการฝกอบรมใหกับภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนการ
ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบรอยและรักษาความปลอดภัยใน
กิจการของตํารวจ 
 9.  ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองคกรอื่นทั้งในประเทศและ
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ตางประเทศ เพื่อสงเสริมสนับสนุนในการจัดการศึกษาและฝกอบรมขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจางในสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 10.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่
ไดรับมอบหมาย 
 ปจจุบันการบริหารจัดการหนวยงานภาครัฐ มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น กองบัญชาการศึกษา จึงใหความสําคัญตอการนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคกร เพื่อรองรับการบริหารจัดการองคกรสมัยใหมและสนับสนุน
ภารกิจหนาที่ในความรับผิดชอบทั้งทางดานการผลิตและการฝกอบรมขาราชการตํารวจใหกับ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อใหเปนขาราชการตํารวจที่มีความรู ทักษะและความชํานาญในวิชาชีพ
ตํารวจอยางแทจริง โดยมุงเนนการเชื่อมโยงเครือขายทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจน
การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ เพื่อนํามาใชประกอบการตัดสินใจทางการบริหารจัดการได
อยางรวดเร็ว การพัฒนาระบบการสื่อสารใหมีความสะดวกรวดเร็ว เทาทันตอสภาพการณที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้ง การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะพื้นฐานการใชงานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และสอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศสํานักงานตํารวจแหงชาติ         
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 – 2556  ซ่ึงประกอบดวย (กองบัญชาการศึกษา, 2552 : 2-3)   
 1.  ดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.1 ศึกษาวิ เคราะหความจํา เปนในการใช เครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส (Hardware) โปรแกรมระบบปฏิบัติการที่ถูกตองตามกฎหมาย (Software) และระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศ (Database) เพื่อสนับสนุนการทํางานของหนวยงานในสังกัดกองบัญชาการ
ศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
 1.2 ออกแบบและกําหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส (Hardware) โปรแกรมระบบปฏิบัติการที่ถูกตองตามกฎหมาย (Software) และระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศ (Database) เพื่อดําเนินการจัดหาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 
 1.3  วิเคราะหและออกแบบระบบฐานขอมูลองคความรูในวิชาชีพตํารวจ (e-Book) 
เพื่อใหบริการทางวิชาการแกขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 1.4  วิเคราะหและออกแบบระบบการเรียนการสอนผานเครือขายคอมพิวเตอร              
(e-Learning) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครู – อาจารยในสถานฝกอบรม 
 1.5  การเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลท่ีจําเปนของแตละหนวยงานใหสามารถใชระบบ
ฐานขอมูลรวมกันไดอยางถูกตอง รวดเร็ว โดยไมมีขอจํากัดและมีระบบฐานขอมูลที่เปนมาตรฐาน
เดียวกัน 
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 1.6  กําหนดใหหนวยงานเจาของขอมูลสารสนเทศ มอบหมายผูรับผิดชอบทําหนาที่
กํากับดูแลขอมูลบนเว็บไซตของหนวยงานและปรับปรุงระบบฐานขอมูลใหมีความถูกตองและเปน
ปจจุบันเสมอ 
 1.7  พัฒนาระบบความปลอดภัยของขอมูล ระบบสํารองและกูคืนขอมูล โดยการจัดหา
และติดตั้งโปรแกรมปองกันการบุกรุกการเขาใชงานโดยไมไดรับอนุญาต รวมทั้งกําหนดรหัสผูใช 
รหัสผาน และกําหนดสิทธิการใชงานใหกับขาราชการตํารวจหรือผูใชบริการ ซ่ึงหนวยงาน
ผูรับผิดชอบสามารถตรวจสอบการเขาใชงานได 
 1.8  ใหบริการ e-Mail address และพื้นที่บนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายอินเทอรเน็ต 
เพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลและใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนและหนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
 2.  ดานการพัฒนาระบบการสื่อสารภายใน 
 2.1  วิเคราะหและออกแบบระบบการสื่อสารภายในใหเปนมาตรฐานเดียวกัน โดย
การติดตั้งตูชุมสายโทรศัพทและการเดินคูสายหมายเลขโทรศัพทตามความจําเปนของหนวยงาน 
 2.2  วิเคราะหและออกแบบระบบ Video Conference  เพื่อสนับสนุนระบบการเรียน
การสอนและการประชุมทางไกล 
 2.3  กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑเครื่องวิทยุส่ือสาร เครื่องโทรศัพทและ
อุปกรณการสื่อสารที่จําเปน เพื่อดําเนินการจัดหาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 
 2.4  กํากับ ดูแล การใชและบํารุงรักษาเครื่องมือส่ือสารใหสามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 2.5  การเชื่อมโยงเครือขายการสื่อสารผานระบบอินเทอรเน็ตหรืออินทราเน็ตที่
ครอบคลุมภารกิจของแตละหนวยงาน เพื่อใหผูใชบริการสามารถสืบคนขอมูลไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว 
 3.  ดานการฝกอบรม 
 3.1  จัดทําโครงการฝกอบรมความรูดานการใชงานโปรแกรมตาง ๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแกขาราชการตํารวจในสังกัดกองบัญชาการศึกษา 
 3.2  จัดทําโครงการฝกอบรมความรูดานการใชเครื่องวิทยุส่ือสารและอุปกรณการ
ส่ือสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 3.3  จัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของแตละหนวยงาน 
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 3.4  ใหคําปรึกษาและสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา
อบรมของสถานฝกอบรมใหมีความทันสมัย 
 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชในการปฏิบัติงานของกองบัญชาการศึกษา ไดแก 
 1. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารงานบุคคล ในการจัดทําทะเบียน
ประวัติขาราชการ การจัดทะเบียนขาราชการตํารวจผูผานการฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆโดยการ
จัดทําฐานขอมูลกําลังพล และฐานขอมูลผูผานการฝกอบรม ซ่ึงการเก็บขอมูลเหลานี้ดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศจะสามารถคนหาไดรวดเร็ว การวิเคราะหขอมูลในดานตาง ๆ ทําไดสะดวกมากยิ่งขึ้น 
 2. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดทําเอกสาร จะใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชวยจัดทําใหเกิดความสะดวก  รวดเร็ว เรียบรอยและสวยงามกวาวิธีการพิมพดวยพิมพดีด 
นอกจากนี้ เอกสารที่จําเปนตองพิมพซํ้ากันหลาย ๆ ฉบับก็สามารถทําไดอยางรวดเร็ว เอกสารเรื่องที่
เคยทํามาแลวซ่ึงสามารถเรียกแฟมขอมูลของเอกสารเรื่องเดิมออกมาปรับปรุงแกไขเปนเอกสารใหม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการจัดทําฐานขอมูลหนังสือเวียน เพื่อลดปริมาณกระดาษที่ใชใน
การติดตอส่ือสารในราชการ สามารถสืบคนหนังสือราชการไดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 3.  การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในงานประชาสัมพันธ โดยการเผยแพรขอมูล
ขาวสารทั้งภายในหนวยงานและภายนอกหนวยงาน  ผานทางเว็บไซตหรือส่ือส่ิงพิมพตาง ๆ เชน 
ปายประกาศ แผนพับ  เปนตน 
 4. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในงานการเงิน ในการจัดทําบัญชีรายละเอียดการ
รับและจายเงินเดือนของบุคลากรในหนวยงานและชวยในการคํานวณภาษีหัก ณ ที่จายและภาษี
ประจําป 
 5. การนํา เทคโนโลย ีสารสนเทศมาใช ในงานพัสดุเกี ่ยวก ับการจ ัดซื ้อจ ัดจ าง                  
ซ่ึงการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องเหลานี้มีความเกี่ยวของกับเอกสาร แบบพิมพ และการจัดทําทะเบียน
ตาง ๆ เชน จัดพิมพเอกสารและแบบพิมพตาง ๆ ของงานพัสดุ จัดทําทะเบียนวัสดุและครุภัณฑ    
ตาง ๆ และจัดทําบัญชีพัสดุเพื่อการตรวจสอบ การรับ-จายพัสดุประจําปงบประมาณ  
 6.  การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหเกิดทักษะความ
ชํานาญเพิ่มมากขึ้น และเมื่อเกิดความคุนเคยอาจจะนําโปรแกรมใชงานประเภทอื่นมาใชเพิ่มเติมได 
 ปจจุบันการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในกองบัญชาการศึกษา ยังไมสามารถดําเนินการ
ไดตามกรอบแนวทางในการดําเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         
ของกองบัญชาการศึกษาที่ไดกําหนดไว  เนื่องจากขาดความตอเนื่องในการดําเนินการ ขาดบุคลากร
ที่มีความรู ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศคอนขางจํากัด ตลอดจนขาดการประชาสัมพันธใหบุคลากรเห็นถึงความสําคัญและ
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ประโยชนในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน ซ่ึงงานสวนใหญที่มีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการทํางานมากที่สุด คืองานในการพิมพเอกสารตาง ๆ ซ่ึงเปนการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ยังไมมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
2.2  แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 2.2.1  ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีสารนิเทศ (Information Technology) เปนคําศัพท
ที่มาจากคําอยางนอย 2 คํา คือ คําวาเทคโนโลยี กับคําวา สารสนเทศ เทคโนโลยี (Technology) 
หมายถึง การใชเครื่องมือหรือวิธีการทางชางที่ไดพัฒนามาตามลําดับในการปรับปรุงงาน สวนคําวา
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ขอมูลหรือขาวสารที่จะตองนํามาประมวลผลเพื่อสร างเปน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น ความหมายของคําวา เทคโนโลยีสารสนเทศตามรากศัพท       
จึงหมายถึง การจัดการระบบสารสนเทศที่ตองใชเครื่องมือหรือวิธีการที่พัฒนาแลวมาดําเนินการ 
(มนูญ แกวราตรี, 2542, น. 11) อยางไรก็ตามยังไดมีผูใหความหมายของคําวา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือ IT ไวดังนี้ 

 พิเชษฐ เพียรเจริญ (2538, น. 55) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยี        
ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานกิจกรรมใด ๆ เพื่อจัดทําสารสนเทศไวใชงาน ซ่ึงประกอบดวย เทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีโทรคมนาคม และยังรวมถึงเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการนํา
ขอมูลขาวสารมาใชงานใหเปนประโยชน 

 ปทีป เมธาคุณวุฒิ (2544, น. 1) กลาวถึง เทคโนโลยีสารสนเทศวา มีความหมายครอบคลุม
ทั้งระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม รวมทั้งประเด็น
จริยธรรมทางสังคมที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรและผลที่เกิดจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือและเทคนิควิธีการสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล 
ประมวลผล  เรียกใช สงและรับขอมูล เครื่องมืออุปกรณเหลานี้ ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร               
ทั้งฮารดแวรและซอฟตแวร เครื่องใชสํานักงานและอุปกรณโทรคมนาคม ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เทคโนโลยีโดยทั่วไปที่ เกี่ยวของกับการจัดการ ไดแก ระบบคอมพิวเตอร และ
เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม 

 อุดม วงษสิงห (2547, น. 12) กลาวถึงเทคโนโลยีสารสนเทศวา เทคโนโลยี หมายถึง 
เทคโนโลยีตาง ๆ ที่องคกรหรือหนวยงานนําเขามาเปนอุปกรณหรือเครื่องมือชวยในการปฏิบัติงาน 
ตั้งแตการจัดเก็บสารสนเทศ การสืบคน การแลกเปลี่ยนขอมูลและการรับสงขอมูลสารสนเทศ      
ทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานสูงสุด
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เทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ประกอบดวย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีการสื่อสาร และ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 
 จากคําจํากัดความที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคม ที่เกี่ยวของกับการจัดทําสารสนเทศไวใชงาน 
ตั้งแตการแสวงหา การวิเคราะห การประมวลผล การจัดเก็บขอมูล การเรียกใช การแลกเปลี่ยนและ
การเผยแพรสารสนเทศดวยระบบอิเล็กทรอนิกส รวมไปถึงเครือขายส่ือสารขอมูล อุปกรณส่ือสาร
โทรคมนาคม ซ่ึงสามารถเชื่อมตอสารสนเทศถึงกันไดอยางรวดเร็วในรูปแบบของภาพ เสียง 
ตัวอักษร หรือภาพเคลื่อนไหว มีความถูกตอง ความแมนยํา และรวดเร็วทันตอการนํามาใช
ประโยชน 
 2.2.2  องคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบไปดวยเทคโนโลยีที่สําคัญหลายสาขา โดย ครรชิต 
มาลัยวงศ (2540, น. 41-43) และ วศิณ ชูประยูร (2537, น. 94) ไดกลาวถึงองคประกอบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสรุปประกอบดวย เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสาร
โทรคมนาคม 

 2.2.2.1  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร หมายถึง อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอยางหนึ่งที่สามารถปรับ

โปรแกรมและขอมูล ประมวลผล ส่ือสารเคลื่อนยายขอมูลและแสดงผลลัพธได เทคโนโลยี
คอมพิวเตอรมีทั้งระบบเล็กและระบบใหญ อันประกอบดวย ฮารดแวร ซอฟตแวร ขอมูลและ
สวนประกอบอื่น ๆ ปจจุบันคอมพิวเตอรจึงเปนเครื่องมือท่ีทาทายของทุกคน มีการนําคอมพิวเตอร
มาประยุกตใชในงานตาง ๆ มากมาย ตามลักษณะของการใชงานและประเภทของคอมพิวเตอร 
ไดแก ซูเปอรคอมพิวเตอร เมนเฟรมคอมพิวเตอร มินิคอมพิวเตอร เซิรฟเวอรคอมพิวเตอร 
ไมโครคอมพิวเตอร ซ่ึงในสวนของระบบคอมพิวเตอรนั้น จะประกอบไปดวยส่ิงที่สําคัญ 4 ประการ คือ 

 1)  ฮารดแวร (Hardware) ไดแก อุปกรณสวนตาง ๆ ในระบบคอมพิวเตอร ไดแก ซีพียู 
เครื่องพิมพ คียบอรด หนวยประมวลผลและหนวยความจํา 

 2)  ซอฟตแวร (Software) ไดแก ชุดคําสั่งหรือโปรแกรมตาง ๆ สําหรับควบคุมให
ฮารดแวรทํางานไดตามที่ตองการ ซ่ึงซอฟตแวรนี้ยังแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ ไดแก 
ซอฟตแวรระบบและซอฟตแวรประยุกต 

 3)  ขอมูล (Data) ไดแก ขอเท็จจริงตาง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ตองเก็บรวบรวมไว
ประกอบการตัดสินใจในการทํางาน ขอมูลนับวาเปนองคประกอบที่สําคัญมากที่สุดสิ่งหนึ่งของ
ระบบคอมพิวเตอร 
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 4)  บุคลากร (Peopleware) ไดแก บุคลากรที่ปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่สําหรับงาน
พัฒนาระบบซอฟตแวร (Programmer) มีหนาที่ดูแลทั้งระบบและผูใชระบบ (User)  

 2.2.2.2  เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม (Communication Technology) 
 เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม คือ กระบวนการสงผานและรับสารนิเทศระยะไกล 

ในรูปแบบของสัญญาณแลวแพรกระจายผานทางชองทางการสื่อสารตาง ๆ เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ
การสื่อสารทางไกล เริ่มตั้งแตโทรเลข โทรศัพท โทรสาร ไปจนถึง ระบบสื่อสารผานดาวเทียม 
เทคโนโลยีการสื่อสารมีความสําคัญมากในยุคปจจุบัน เพระเทคโนโลยีการสื่อสารชวยให
คอมพิวเตอรสงขอมูลสารสนเทศไปยังที่ตาง ๆ ไดทั่วทุกมุมโลก เทคโนโลยีโทรคมนาคมจึงถูก
นํามาใชรวมกับระบบคอมพิวเตอร จึงเกิดเปนระบบเครือขายคอมพิวเตอร (Computer Network)  
ซ่ึงมีประโยชนอยางกวางขวางในทุกสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาทุกระดับ การพัฒนาเทคโนโลยี
โทรคมนาคม ทําใหเทคโนโลยีดังกลาวเขามามีบทบาทสําหรับการบริหารงานในหนวยงาน เพราะ
จะเปนการทําเครือขายของการสื่อสารขอมูลไดอยางสะดวก รวดเร็ว แบบไรพรมแดน บุคคล       
ทั่วโลกสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลและรับขาวสารตาง ๆ พรอมกันในเวลาเดียวกัน (สุณิศา ศิลปะศร, 
2543, น. 28) เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม มีองคประกอบ 3 ประการคือ 

 อุปกรณแสดงสารนิเทศ ไดแก จอภาพคอมพิวเตอร เทอรมินัล ชนิดตาง ๆ  เครื่องพิมพ
และหนวยประมวลกลาง เปนตน 

 อุปกรณสงผานสารนิเทศ ไดแก อุปกรณประเภทสาย (Wire) ชนิดตาง ๆ เชน สายเคเบิล 
สายใยแกวนําแสง คูสายโทรศัพท เปนตน 

 อุปกรณส่ือสารขอมูล ไดแก โมเด็ม เปนอุปกรณประเภท Line Driver เปนตน 
 นอกจากนี้การเคลื่อนยายขอมูลจากแหลงหนึ่งไปยังอีกแหลงหนึ่งโดยผานชองทางการ

ส่ือสาร (Communication Channel) จะตองมีองคประกอบพื้นฐานสําคัญ 3 ประการ ไดแก ตัวสง
ขอมูล (Source) ชองทางสงสัญญาณ (Transmission Channel) และตัวรับขอมูล (Receiver) ตัวสงขอมูล
และตัวรับขอมูลอาจเปนคอมพิวเตอร สวนชองทางสัญญาณโดยทั่วไป คือ สายโทรศัพท (Twisted-
pair) สาย Coaxial Cable เสนใยแกวนําแสง (Optical Fiber) ไมโครเวฟและดาวเทียม เปนตน 

 เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม  จึงเปนสวนประกอบที่มีความสําคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะเปนอุปกรณหรือส่ือกลางในกระบวนการเปลี่ยนความหมายของขอมูล
สารสนเทศ ใหเปนคล่ืนสัญญาณไฟฟา พลังงานแสง หรือในรูปแบบอื่น ๆ     ที่จะสามารถสงขอมูล
ไปยังผูใชปลายทางได โดยอาศัยการปฏิบัติงานรวมกันกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสประกอบกัน 
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2.3  แนวคิดเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 อัญชนา บุญเรือง (อางถึงใน ธนกฤต ตีระแพทย, 2553, น. 19-21) กลาววา สังคมปจจุบัน
เปนสังคมที่เรียกวา “สังคมสารสนเทศ” เพราะการคมนาคมขนสง การสื่อสารที่เจริญมากขึ้น การกาว
เขาสูยุคแหงเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดจากปจจัยในดานการแขงขันทางธุรกิจ ความกาวหนาของ
เทคโนโลยีที่พัฒนาอยางรวดเร็วและนโยบายในการสงเสริมการใชเทคโนโลยี ทําใหเกิดการแขงขัน
ระหวางองคกร โดยเฉพาะองคกรที่ประกอบธุรกิจ จะมีความรุนแรงสูงเพื่อความอยูรอดและ
ผลประโยชนทางธุรกิจ หลายองคกรไดปรับปรุงกลยุทธในการบริหารและจัดการระบบสํานักงาน
โดยนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช 
 2.3.1  เหตุผลที่เลือกนํามาใช 
  ปจจุบันพัฒนาการและการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในองคกร สงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งโดยทางตรงและทางออม ซ่ึงกอใหเกิดความทาทายแกผูบริหารในอนาคตใหนํา
เทคโนโลยีมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกธุรกิจ โดยผูบริหารตองมีความรู ความเขาใจ และ
วิสัยทัศนตอแนวโนมของเทคโนโลยี เพื่อใหสามารถตัดสินใจนําเทคโนโลยีมาใชงานอยางมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงเราสามารถจําแนกเหตุผลที่เลือกการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีตอการทํางาน
ขององคกรออกเปน 5 ลักษณะ ดังตอไปนี้ 
 ลักษณะที่ 1  การปรับปรุงรูปแบบการทํางานขององคกร เทคโนโลยีหลายอยางไดถูก
นําเขามาใชภายในองคกรและสงผลใหกระบวนการทํางานไดเปล่ียนรูปแบบไป ตัวอยางเชน       
การนําเอาเทคโนโลยีไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-Mail) เขามาใชภายในองคกร ทําใหการสงขาวสาร
ไมตองใชพนักงานเดินหนังสืออีกตอไป ตลอดจนลดการใชกระดาษที่ตองพิมพขาวสารและ
สามารถสงขาวสารไปถึงบุคคลที่ตองการไดเปนจํานวนมากและรวดเร็ว หรือเทคโนโลยีสํานักงาน
อัตโนมัติ (Office Automation) ที่เปล่ียนรูปแบบของกระบวนการทํางานและประสานงานองคกร  
ใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการบริหารงานของผูบริหาร        
ในระดับตาง ๆ ขององคกร 
 ลักษณะที่ 2  การสนับสนุนการดําเนินงานเชิงกลยุทธ โดยเทคโนโลยีสารสนเทศจะผลิต
สารสนเทศที่สําคัญใหแกผูบริหารที่จะใชเปนแนวทางในการตัดสินใจและการสรางความไดเปรียบ
เหนือกวาคูแขงขันในอนาคต  การแขงขันในแตละอุตสาหกรรมจะมีความรุนแรงมากขึ้น             
การบริหารงานของผูบริหารที่อาศัยเพียงประสบการณและโชคชะตาอาจจะไมเพียงพอ แตถา
ผูบริหารมีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมาประกอบการตัดสินใจ ก็จะสามารถแกไขปญหาและ
บริหารงานไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผูบริหารในอนาคตจะตองสามารถประยุกตใช
เทคโนโลยีเพื่อสรางสารสนเทศที่ดีใหกับตนเองและองคกร 
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 ลักษณะที่ 3  เครื่องมือในการทํางาน เทคโนโลยีถูกนําเขามาใชภายในองคกร เพื่อให
การทํางานคลองตัวและมีประสิทธิภาพ เชน การออกเอกสารตาง ๆโดยใชคอมพิวเตอร การใช
คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบชิ้นสวนของเครื่องจักร และการควบคุมการผลิต เปนตน เราจะ
เห็นไดวาเทคโนโลยีสามารถที่จะชวยเปลี่ยนแปลงในการนํามาประยุกตใชงานในหลาย ๆ ดาน   
โดยปรับปรุงคุณภาพของการทํางานใหดีขึ้น หรือแมกระทั่งชวยลดคาใชจายในเรื่องของแรงงาน
และวัสดุส้ินเปลืองตาง ๆ ลง แตยังคงรักษาหรือเพิ่มคุณภาพในการทํางานหรือการใหบริการลูกคา  
ที่ดีขึ้น ซ่ึงเปนที่แนนอนวาเทคโนโลยีจะถูกนํามาใชในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงกระบวนการ
ในการดําเนินงานขององคกรมากขึ้นในอนาคต 
 ลักษณะที่ 4  เพิ่มผลผลิตของงานโดยเผยการแพรขอมูล ขาวสาร ปจจุบันคอมพิวเตอร
ถูกพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตของงานไดอยางมาก 
โดยเฉพาะในเรื่องของเผยแพรขอมูล ขาวสาร ซ่ึงในทุก ๆ หนวยงานยอมตองการที่จะใหหนวยงาน
ของตนเองเปนที่รูจักอยางแพรหลาย ซ่ึงวิธีที่สามารถทําใหหนวยงานนั้นเปนที่รูจักก็คือ การนํา
เทคโนโลยีมาใชเพื่อเผยแพรขอมูล ขาวสาร อาจจะเปนทางดานของการประกาศรับสมัครพนักงาน
เพิ่มหรือการประชาสัมพันธถึงกิจกรรมเพื่อสังคมของหนวยงาน เปนตน ซ่ึงการนําเทคโนโลยีมา
ชวยนั้น ก็เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่ไดรับความนิยมเปนอยางมากในทุก ๆ ที่ เนื่องจากมีขั้นตอนการทํา
ที่งายและประหยัดงบประมาณ 
 ลักษณะที่ 5  เทคโนโลยีการติดตอส่ือสาร ในชวงแรกของการนําคอมพิวเตอรมาใชงาน
ทางธุรกิจ คอมพิวเตอรจะถูกใชเปนเพียงอุปกรณหลักที่ชวยในการเก็บและคํานวณขอมูลตาง ๆ 
เทานั้น ปจจุบันคอมพิวเตอรไดถูกพัฒนาใหมีศักยภาพมากขึ้น โดยสามารถที่จะตอเปนระบบ
เครือขายเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางคอมพิวเตอร ปจจุบันผูใชสามารถติดตอเพื่อท่ีจะแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารซึ่งกันและกันไดจากทุกหนทุกแหงทั่วโลก คอมพิวเตอรจึงมีบทบาทที่สําคัญมากกวา
การเปนเครื่องมือที่เก็บและประมวลผลขอมูลเหมือนอยางในอดีตตอไป 
      2.3.2  ลักษณะการใช 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนเทคโนโลยีที่มีแนวโนมการลงทุนและมีบทบาทตอการ
พัฒนาประเทศเปนอยางมาก เชน โครงการโทรทัศน โครงการดาวเทียม โครงการวีดิโอ โครงการ
ทางดวนขอมูล ปจจุบันสังคมไทยมีแนวโนมเปนสังคมเกษตรกรรมนอยลง ในขณะที่ไดมีการ
พัฒนาเปนสังคมอุตสาหกรรมมากขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะภาค
บริการและภาคธุรกิจ เชน ธุรกิจธนาคาร การเงิน เปนตน ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีบทบาท
เกี่ยวของกับทุกคน ทุกสํานักงาน ทุกองคกร ซ่ึงผูใชแตละคนอาจมีลักษณะการใชที่แตกตางกัน
ออกไป ดังนี้ 
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 1.  การนําคอมพิวเตอรมาใชกับงานทางธุรการตาง ๆ  
 การนําคอมพิวเตอรมาใชกับงานดานเอกสาร พัสดุ ครุภัณฑ การทํารายงาน  การนําเสนอ
ผลงานไดรับความนิยมมาก เนื่องจากชวยในการตัดสินใจ ทําใหวางแผนไดดีขึ้นและลดความเสี่ยง      
ที่อาจเกิดขึ้นไป และทําใหมีขั้นตอนระบบการทํางานที่ชัดเจน ชวยประหยัดคาใชจายลงได 
 2.  การนําคอมพิวเตอรมาใชกับงานประชาสัมพันธ 
 จากเดิมการสรางงานศิลปะใหเปนไปตามจินตนาการ เปนเรื่องที่คอนขางยุงยาก        
อาจตองใชอุปกรณมากมายและใชเวลาในการจัดเตรียมหลายขั้นตอน แตเมื่อมีการพัฒนา
เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอรเพื่อมาชวยงานดานการออกแบบตาง ๆ ทําใหสามารถทําสิ่งเหลานี้ได
ในระยะเวลาอันรวดเร็วและเปนที่นิยมแพรหลายในปจจุบัน เพราะสามารถใชงานบนเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพไดเกือบทุกชนิด 
 3.  การนําคอมพิวเตอรมาใชกับงานบุคคล 
 การนําคอมพิวเตอรมาชวยบริหารงานบุคคล เปนระบบการจัดเก็บขอมูลประวัติบุคคล
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเรียกใช อีกทั้งยังชวยในการกําหนดนโยบายและวางแผน      
ดานกําลังคนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 4.  การนําคอมพิวเตอรมาใชกับงานดานบัญชีการเงิน 
 ปจจุบันการนําระบบคอมพิวเตอรเขามาชวยใหบริการระบบขอมูลในรูปแบบตาง ๆ    
ไมวาธุรกิจขนาดเล็ก เชน รานคา หรือองคกรขนาดใหญ ก็มักนําคอมพิวเตอรมาใชกับงานดานบัญชี
การเงิน ไมวาจะเปนการคํานวณบําเหน็จ บํานาญ การแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ งานดานตลาด
หลักทรัพยและกิจกรรมอื่น ๆ ซ่ึงสามารถชวยลดความผิดพลาดอันจะกอใหเกิดผลเสียกับองคกร   
ซ่ึงปจจุบันหนวยงานตองการอุปกรณมาตรฐานที่นําไปใชงานรวมกับอุปกรณตางยี่หอได สามารถ
รวมเอาแอพพลิเคชั่นตาง ๆ มาแสดงใหเห็นบนจอเดียวกันและมีความสามารถในการจัดการกับ
ขอมูลชนิดตาง ๆ ไดดวยตนเอง 
 
2.4  แนวคิดเก่ียวกับประโยชนของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ธนกฤต ตีระแพทย (2553, น. 30-33) การผสมผสานกันของเทคโนโลยีสารสนเทศหลาย ๆ 
ประเภทไดกอใหเกิดประโยชนแกการดําเนินธุรกิจและชีวิตประจําวันของมนุษยเปนอยางมาก 
ตัวอยางเชน ธุรกิจการเดินเรือ ที่ไดนําเอาเครื่องคอมพิวเตอรมาใชกับดาวเทียม ไดทําใหการ
ติดตอส่ือสารระหวางเรือในทะเลกับผูที่อยูบนบกเปนไปไดอยางงายดาย มีการเติบโตและพัฒนาขึ้น
อยางชา ๆ แตมั่นคง อันเนื่องมาจากความตองการของมนุษย ทั้งในดานความตองการที่จะ            
ลดคาใชจาย ลดกําลังคน และประหยัดพลังงาน ในขณะเดียวกันความตองการขอมูลขาวสารที่มี
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คุณภาพมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น ซ่ึงการที่จะไดขอมูลขาวสารที่มีประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองมี
อุปกรณที่ทันสมัย มีความกาวหนา ในขณะที่ตัวควบคุมหรือตัวโปรแกรมของเครื่องคอมพิวเตอร    
ก็ตองมีการพัฒนาใหดีขึ้นเรื่อย ๆ และจากการมีขอมูลขาวสารที่มีประสิทธิภาพนั้น จะทําใหการ
ตัดสินใจเปนไปอยางถูกตอง แมนยํา และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะหนวยงานสาขา ซ่ึงจะสามารถ
ตัดสินใจแกปญหาที่ตนเผชิญจากการประสบปญหานั้น ๆ ไดโดยตรง ซ่ึงดีกวาการรอการตัดสินใจ
จากหนวยงานกลางที่ไมไดเปนผูเผชิญกับปญหานั้น ๆ โดยตรง ในขณะเดียวกันการกระจายขาวสาร
โดยอุปกรณทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยก็จะทําใหการควบคุมงานจากหนวยงานกลาง      
ทําไดโดยตรงเชนกัน  
 ประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทตอการปฏิบัติงานของหนวยงาน
เพราะทําใหลักษณะการทํางานเปลี่ยนไป ดังนี้ 
 ประโยชนดานการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 
 1.  ชวยใหการทํางานเปนทีมเปนไดงายขึ้น เนื่องจากหนวยงานมีการใชระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรโดยการแบงขอมูล (Share) ไปยังเครื่องอื่น ๆ ใหสามารถใชงานรวมกันได 
 2.  ลดความซ้ําซอนในการเก็บขอมูล การจัดเก็บขอมูลในยุคกอนจะจัดเก็บในรูปแบบ
ของแฟมเอกสาร กระดาษ มีทั้งเอกสารตัวจริงและสําเนาคูฉบับ แตเมื่อมีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช ลักษณะการจัดเก็บขอมูลแบบสมัยกอนก็หายไป ทําใหลดการซ้ําซอนในการเก็บ 
นอกจากการใชเครื่องคอมพิวเตอรในการบันทึก จัดประเภทขอมูล นําขอมูลกลับมาใชแลว ยังมี
เทคโนโลยีการสื่อสารที่เอื้ออํานวยตอการบันทึกและจัดเรียงขอมูล โดยอุปกรณตาง ๆ อีก เชน 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-Mail) การประชุมทางโทรศัพท (Teleconferencing) เครื่องตอบรับทาง
โทรศัพท วิทยุส่ือสาร โทรสาร  เปนตน 
 3.  ชวยใหการทํางานที่มีรายละเอียดงายมากขึ้น ในการทํางานที่มีรายละเอียดมาก ๆ นั้น 
มักจะเกิดความผิดพลาดอยูบอย ๆ แตปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นไดเขามามีบทบาทในการ
ทํางานที่ละเอียดมากขึ้น เพื่อเปนการลดความผิดพลาดลง 
 4. ใชในการติดตอกับหนวยงานอื่น ในอดีตการที่จะติดตอกับหนวยงานอื่น ๆ นั้น 
อาจจะตองทําผานไปรษณีย หรือผานผูนําสารซึ่งกอใหเกิดความลาชา แตเมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดเขามามีบทบาทในการรับ – สงขอมูล โดยผานเครือขายอินเทอรเน็ตนั้นก็สามารถชวยลด
ระยะเวลาลง รวมถึงเพิ่มความสะดวกในการทํางานอีกดวย 
 5.  การทํางานรวดเร็วขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศชวยใหการทํางานรวดเร็ว ถูกตอง และ
แมนยําในระบบการจัดการขององคกรทุกแหงตองใชขอมูลเพื่อการดําเนินการและการตัดสินใจ 
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ระบบธุรกิจจึงใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสารเปนเครื่องมือชวยในการ
ดําเนินการ เพื่อใหการทํางานมีความรวดเร็ว ถูกตอง และแมนยํา 
 6.  เพิ่มความนาเชื่อถือ เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถทํางานไดอยางแมนยํา 
และมีความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นไดนอยมาก 
 7.  จัดระบบการทํางาน (Organizer) เทคโนโลยีสารสนเทศชวยจัดระบบการทํางาน เชน 
การจัดคิวประชุมของผูบริหารและเปนเครื่องชวยเตือนความจํา เปนตน 
 ประโยชนดานขอมูลขาวสาร 
 1.  เปนแหลงขอมูลหรือประกอบการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีสารสนเทศชวยดําเนินการ
ในหนวยงานตาง ๆ ปจจุบันทุกหนวยงานตางพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลและรวบรวมขอมูลเพื่อ
ใชในองคกร ประเทศไทยมีระบบทะเบียนราษฎรที่จัดทําดวยระบบคอมพิวเตอร ซ่ึงในปจจุบัน
องคกรทุกระดับเห็นความสําคัญที่จะนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคกร 
 2.  เพิ่มพูนความรูและประสบการณ  ทราบขาวสารและเหตุการณตาง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน ผลจากการสรางเครือขายการแพรกระจายขาวสารของหนวยงานและองคกร
จํานวนมากไดสรางระบบหรือเครือขายการแพรกระจายขาวสารของตนขึ้น เพื่อทําการรวบรวม
ขอมูล ดําเนินการกับขอมูล เก็บขอมูล และแพรกระจายขอมูลขาวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
เทคโนโลยีทางการสื่อสาร เชน เครื่องคอมพิวเตอร จะทําใหขอมูลมีการกระจายตัวออกไปทั่ว
องคกร เนื่องจากผูบริหารขององคกรหรือพนักงานขององคกรจะตองทําการติดตั้งเครื่อง
คอมพิวเตอรไวในการทํางานของตน เพื่อที่จะสามารถไดรับขอมูลขาวสารและบริหารงานไดอยาง
ถูกตอง ทําใหภายในองคกรนั้นมีการกระจายตัวของขาวสารไปในตัว  เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นได
ขยายขีดความสามารถของมนุษยออกไปใหกวางขวางขึ้น มนุษยจะตองเขาใจถึงคุณคาของขอมูล
ขาวสารและรูวิธีที่จะจัดการกับขอมูลที่มีการจัดการดวยเทคโนโลยี ซ่ึงจะมีผลกระทบตอชีวิตของตน 
 ประโยชนดานการลดคาใชจาย 
 1.  ลดการใชอุปกรณสํานักงาน เชน กระดาษ โทรศัพท เทคโนโลยีสารสนเทศชวยทํา
ใหการทํางานกวางขวางขึ้น เมื่อมีการพัฒนาระบบเครือขาย ทําใหการทํางานตาง ๆ อยูในรูปแบบ
การกระจาย ผูใชสามารถสงขอมูลผานเครือขายอินเทอรเน็ต และสามารถใชคอมพิวเตอรตรวจสอบ
งานจากที่บานได โดยไมตองใชกระดาษหรือโทรศัพท 
 2.  ลดการเดินทางไปตางพื้นที่ เชน การไปประชุม การศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น 
ไดกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นหลายประการในสังคม นับตั้งแตชีวิตการทํางาน ในอนาคตนั้น
การปฏิบัติงานผานเครื่องคอมพิวเตอรเทอรมินัลท่ีบานมายังที่ทํางานอาจกลายเปนเรื่องธรรมดา     
ในการประชุมตางพื้นที่ก็นิยมใชระบบ Video Conference กันอยางแพรหลาย ในขณะที่ผลการ
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สํารวจพบวาสามารถลดคาใชจายในการเดินทางและลดจํานวนเอกสารมากมายมหาศาลไดอยางไม
นาเชื่อ ในดานการศึกษานั้น การใชคอมพิวเตอรชวยใหการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต
เปนที่แพรหลายออกไปมากขึ้น และหลักสูตรดานคอมพิวเตอรเริ่มกลายเปนเรื่องพื้นฐานสําหรับ
นักเรียนทั่ว ๆ ไป นอกจากนี้ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทําใหเกิดการมีสวนรวม
ในการรับรูขาวสารและเกิดความเขาใจในขาวสารตาง ๆ ในระดับนานาชาติได 
 การตัดสินใจนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคกรนั้น ยอมกอใหเกิดผลกระทบตอ
กระบวนการตัดสินใจขององคกร อันสงผลไปถึงตัวองคกรโดยรวม การตัดสินใจที่ดีขององคกรอาจ
มีลักษณะ 3 ประการ คือ ตองเนนความเห็นพองตองกัน ไมกอใหเกิดปฏิกิริยาอันไมพึงปรารถนา
และกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุด ทั้งนี้ก็ตองพิจารณาถึงสภาพแวดลอมขององคกรดวย เพราะ
องคประกอบดังกลาวอาจใชไมไดกับบางองคกรก็ได ในการนํามาประยุกตและใชงาน ตัวอยางการ
นําคอมพิวเตอรมาใชในการซื้อขายหุนของ London Stock Exchange ปรากฏวาระบบคอมพิวเตอร
นั้นทํางานเร็วเกินไป จนกระทั่งผูใชไมสามารถตัดสินใจไดอยางเหมาะสม ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศไดเขามาผลักดันตลาดและเรงการตัดสินใจ ซ่ึงเดิมการตัดสินใจตกลงซื้อขายหุนเปน
หนาที่ของตัวกลางหรือ Dealers ปรากฏการณนี้เกิดจากธรรมชาติภายในของตัวเทคโนโลยีเอง 
ไมใชส่ิงที่ตั้งใจใหเกิดขึ้น 
 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศบางประเภท เชน การใชเครื่องคอมพิวเตอรนั้น จําเปนตอง
มีอุปกรณแสดงผลลัพธ ไมวาจะเปน Terminal เครื่องพิมพ หรืออุปกรณอ่ืน ๆ โดยอุปกรณแตละ
อยางก็สามารถแสดงผลของขอมูลไดแตกตางกันและใชประโยชนตามความเหมาะสมของแตละ
ประเภท เชน ตารางหรือกราฟ และภาพรางหรือการเขียนแบบในงานของวิศวกร  
 ทั้งนี้ การใชประโยชนจากความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น จะตองคํานึงถึง
ความตองการของมนุษยเปนหลักดวย โดยไมเพียงแตปลอยใหเปนไปตามความกาวหนาทางดาน
เทคโนโลยีแตเพียงอยางเดียว มนุษยจะตองรูจักวิเคราะหลักษณะงานและความจําเปนในการใช
ขอมูลดวย เพื่อที่จะออกแบบตัวโปรแกรมที่สนองความตองการของมนุษยได 
 
2.5  แนวคิดเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ปจจัยที่ทําใหเกิดความลมเหลวในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช 
 จากงานวิจัยของ Whittaler (อางถึงใน ธนกฤต ตีระแพทย, 2553, น. 35) พบวา ปจจัยของ
ความลมเหลวหรือความผิดพลาดที่เกิดจากการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคกร มีสาเหตุ
หลัก 3 ประการ ไดแก 

DPU



23 
 
  ประการที่ 1  การขาดการวางแผนที่ดีพอ โดยเฉพาะอยางยิ่งการวางแผนการจัดการ
ความเสี่ยงไมดีพอ ยิ่งองคกรมีขนาดใหญมากขึ้นเทาใด การจัดการความเสี่ยงยอมจะมีความสําคัญ
มากขึ้นเปนเงาตามตัว ทําใหคาใชจายดานนี้เพิ่มสูงขึ้น 
 ประการที่ 2  การนําเทคโนโลยีที่ไมเหมาะสมมาใชงาน การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขามาใชในองคกร จําเปนตองพิจารณาใหสอดคลองกับลักษณะของธุรกิจหรืองานที่องคกรดําเนิน
อยู หากเลือกใชเทคโนโลยีที่ไมสอดรับกับความตองการขององคกรแลวจะทําใหเกิดปญหาตาง ๆ 
ตามมา และเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใชเหตุ 
 ประการที่ 3  การขาดการจัดการหรือสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง การที่จะนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชงานในองคกร หากขาดซึ่งการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูงแลว 
ก็ถือวาลมเหลวตั้งแตยังไมไดเริ่มตน การไดรับความมั่นใจจากผูบริหารระดับสูงเปนกาวยางที่
สําคัญและจําเปนที่จะทําใหการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคกรประสบความสําเร็จ 
  นอกจากนี้  ปจจัย อ่ืน  ๆ  ที่ทําใหการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชไมประสบ
ความสําเร็จในดานผูใชงานนั้น อาจสรุปไดดังนี้ คือ 
 1.  ความกลัวการเปลี่ยนแปลง  กลาวคือ ผูคนกลัวที่จะเรียนรูการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งกลัววาเทคโนโลยีสารสนเทศจะเขามาลดบทบาทและความสําคัญในหนาที่การ
งานที่รับผิดชอบของตนใหลดนอยลง จนทําใหตอตานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.  การไมติดตามขาวสารความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ เนื่องจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก หากไมหมั่นติดตามอยางสม่ําเสมอแลวจะทําให
กลายเปนคนลาหลัง จนเกิดสภาวะชะงักงันในการเรียนรูและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3.  โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยกระจายไมทั่วถึง      
ทําใหขาดความเสมอภาคในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเกิดการใชกระจุกตัวเพียงบางพื้นที่ 
ทําใหเปนอุปสรรคในการใชงานดานตาง ๆ ตามมา เชน ระบบโทรศัพท อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
ฯลฯ   

 ครรชิต มาลัยวงศ (อางถึงใน ธนกฤต ตีระแพทย, 2553, น. 33) ไดกลาวไววา การใช
คอมพิวเตอรในปจจุบัน ประเด็นปญหาที่สําคัญ คือ การใชคอมพิวเตอรไมคุมคากับการลงทุน คือ 
ไมสามารถที่จะดึงประโยชนจากคอมพิวเตอรมาใชงานในหนวยงานไดอยางเต็มที่และมี
ประสิทธิภาพ  ดังนั้น การลงทุนดานเทคโนโลยีในยุคโลกไรพรมแดนนี้ จึงตองมองสภาพความเปน
จริงขององคกร ไมใชเพียงแตมีทรัพยากร แตยังขึ้นอยูกับการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศใหเกิดประโยชนดวย การมีอุปกรณคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีมาก ไมไดหมายความวา
จะไดประโยชนสูงสุด การนําไปใชจึงเปนเหตุผลหนึ่งที่จะบงบอกถึงการพัฒนาเทคโนโลยี
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สารสนเทศภายในองคกร  ซ่ึงหลายองคกรไมไดใหความสําคัญแตกลับไปเนนเรื่องการจัดซ้ือ
อุปกรณ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนราชการ องคกรหรือบริษัท  
 ครรชิต มาลัยวงศ (อางถึงใน ธนกฤต ตีระแพทย, 2553, น. 33)  ไดกลาวถึงสาเหตุของ
ความลมเหลวในการพัฒนางานคอมพิวเตอรในองคกรวา การพัฒนางานคอมพิวเตอรนั้นเปนทั้ง
ศาสตรและศิลป ในแงของศาสตร คือ จะตองเขาใจหลักวิชาหลายสาขา ทั้งทางดานคอมพิวเตอร 
ดานการจัดการ ดานการจัดองคกร และทางดานระบบงาน สวนในแงของศิลป คือ ทางดานความ
พยายามวิเคราะหเขาใจปญหาในหนวยงานซึ่งอาจมีไดทั้งปญหาเทคนิค ปญหาการจัดการ ปญหา
จิตวิทยา ไปจนถึงปญหาทางการเมืองในสํานักงาน อีกดานของศิลป คือ การออกแบบระบบให
เหมาะกับความตองการของผูใช ซ่ึงไมใชเ ร่ืองงายเลย นอกจากนี้ผูพัฒนางานคอมพิวเตอร              
ยังตองการความรวมมือจากผูใชและจากผูบริหารเปนอยางยิ่ง จึงจะสามารถเดินไปถึงจุดหมาย คือ 
สรางระบบเสร็จได   
  
2.6  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 นิภาภรณ พึ่งรศ (2548) นําเสนอเรื่องการศึกษาปญหาและความตองการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานองคการคลังสินคา กระทรวงพาณิชย กลุมตัวอยางคือ พนักงาน
องคการคลังสินคาจํานวน 289 คน จากการศึกษาพบวา ปญหาการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของพนักงานองคการคลังสินคา ดานฮารดแวร ซอฟตแวร และดานบุคลากร ในภาพรวมพบวา
ปญหาการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับมาก โดยดานที่มีปญหามากที่สุดคือ               
ดานบุคลากรมีปญหาเรื่องจํานวนบุคลากรในการพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศ  ความตองการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานองคการคลังสินคา ดานฮารดแวร ซอฟตแวร และดาน
บุคลากร ในภาพรวมพบวามีความตองการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมาก โดยดานที่มี
ความตองการมากที่สุดคือ ดานบุคลากรมีความตองการเรื่องจํานวนบุคลากรในการพัฒนาโปรแกรม
ระบบงานสารสนเทศ  ผลการเปรียบเทียบปญหาและความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อ
จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการปฏิบัติงาน พบวา 
โดยภาพรวมมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ธนิกา โรจนไพฑูรยทิพย (2549) นําเสนอเรื่องสภาพและปญหาการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดขอนแกน กลุมตัวอยางคือ บุคลากรที่
ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดขอนแกน จํานวน 190 คน จากการศึกษาพบวา 
ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดขอนแกน       
มีปญหาทั้ง 5 ดานอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบุคลากร บุคลากรที่มี

DPU



25 
 
ความรู ความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศมีจํานวนนอยและขาดแรงจูงใจในการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช  ดานขอมูลและสารสนเทศ ขาดการปรับปรุงขอมูลและ
สารสนเทศใหทันสมัยและขาดการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศอยางเปนระบบ  ดานขั้นตอนและ
วิธีการ ขาดการตรวจสอบและกําหนดมาตรฐานการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช  ดานอุปกรณ
ฮารดแวร ไมไดมาตรฐานเชนเดียวกับหนวยงานอื่น มีจํานวนไมเพียงพอตอความตองการใชของ
บุคลากร  ดานซอฟตแวร การติดตอประสานงานผานระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-Mail)      
ขาดความสะดวกเนื่องจากอุปกรณและซอฟตแวรที่มีไมทันสมัยในดานการใชขอมูลและ
สารสนเทศ 

 นพดล กาญจนารมย (2550) นําเสนอเรื่องสภาพ ปญหาและความตองการในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของขาราชการตํารวจกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 
กลุมตัวอยางคือ ขาราชการตํารวจกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด จํานวน 300 คน       
จากการศึกษาพบวา ปญหาของขาราชการตํารวจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         
ที่พบมากที่สุด คือ คอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพต่ํา มีการขัดของบอย และมีไวรัสมาก ขาดความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอรและการใชเครื่องพิมพ เนื่องจากไมมีการจัดวางแผนการใชงาน
อยางเปนระบบ  ขาราชการตํารวจตองการใหจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรทั้งแบบตั้งโตะและกระเปาหิ้ว 
พรอมโปรแกรม Microsoft Office และตองการเชื่อมโยงเครือขายความเร็วสูงทั่วประเทศมากที่สุด 
 ณัฎฐ อาสนสุวรรณ (2550)  นําเสนอเรื่องการศึกษาสภาพ ปญหาและความตองการใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ สังกัดตํารวจภูธร จังหวัดราชบุรี    
จากการศึกษาพบวา เจาหนาที่ตํารวจ สังกัดตํารวจภูธร จังหวัดราชบุรี มีสภาพการใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง มีปญหาการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการ
ปฏิบัติงานในระดับปานกลาง  โดยเจาหนาที่ตํารวจสวนใหญ มีปญหาในการใชระบบฐานขอมูลบน
เครือขาย E-COP (Electronic Computer Operation of Police Network) มากที่สุด มีความตองการ
การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง และสวนใหญตองการใหเพิ่ม
ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอรใหดียิ่งขึ้น 
 สุทธิ์สอาด พฤฒิพันธุพงศ (2550)  นําเสนอเรื่องการศึกษาสภาพปญหา ความตองการ         
ในการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของพนักงานบริษัท ฮอนดาออโตโมบิล       
(ประเทศไทย) จํากัด โดยศึกษาจากลุมตัวอยาง จํานวน 19 ฝาย รวมพนักงาน 388 คน จากการศึกษา
พบวา พนักงานบริษัท ฮอนดาออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด  สวนใหญอายุ 25 – 35 ป              
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณดานคอมพิวเตอร 6-10 ป  สภาพการใชเครื่อง
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  พบวาเครื่องคอมพิวเตอรลาสมัย ระบบเครือขาย 
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LAN/Wireless มีการเชื่อมตอกันและในปจจุบันมีการใชเครื่องคอมพิวเตอรวันละ 5 – 6 ช่ัวโมง      
ในการปฏิบัติงาน  ดานความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมสํานักงาน เชน 
Microsoft Office,  Lotus Note Mail,  AS400 และระบบสารสนเทศ ยังไมเพียงพอ สภาพปญหา 
และความตองการในการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีปญหาในการใชเครื่อง
คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง (Printer) ระบบเครือขาย Internet/Intranet ในการปฏิบัติงาน        
ไมเพียงพอ และมีปญหาในการเรียนรูในการใชโปรแกรมสํานักงานและระบบสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงาน จากผลการวิจัยพนักงานสวนใหญมีความตองการเครื่องคอมพิวเตอรใหเพียงพอตอการ
ใชงาน ตองการการอบรมการใชโปรแกรมตาง ๆ ที่จําเปนในการปฏิบัติงานและตองการมีความรู
ความเขาใจในระบบสารสนเทศ เพื่อใชประโยชนในการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 นิยะดา  ไชยะดา (2550)  นําเสนอเรื่องการเปรียบเทียบปญหาการใชและความตองการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของศูนยการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเปรียบเทียบปญหา
การใชและความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศจําแนกตามเพศและขนาดของหนวยงานของ
บุคลากรที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 209 คน            
จากการศึกษาพบวา บุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนยการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดมหาสารคาม         
มีปญหาโดยรวมและเปนรายดาน อยูในระดับปานกลาง ความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง      
5 ดาน พบวาดานบุคลากรตองการอบรมอยางตอเนื่องและงบประมาณดําเนินงาน ดานขอมูลและ
สารสนเทศตองการขอมูลสารสนเทศที่ทันสมัยและใหความรูและความเขาใจเกี่ยวกับขอมูล
สารสนเทศ ดานขั้นตอนวิธีการตองการการวางแผนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในหนวยงาน 
ดานอุปกรณฮารดแวรตองการอุปกรณที่ทันสมัยและงบประมาณในการจัดซื้อ ดานซอฟตแวร
ตองการโปรแกรมที่สามารถชวยในการจัดการอยางงายและจัดอบรมอยูเสมอ บุคลากรชายและหญิง
ที่ปฏิบัติงานในหนวยงาน มีปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหนวยงาน ที่มีขนาดแตกตางกัน มีปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน      

 ทิพารัตน  สุนทรศารทูล (2550) นําเสนอเรื่องการศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการ
ในการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไปใชในงานขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัด
นครปฐม กลุมตัวอยางคือ ขาราชการพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง           
ขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดนครปฐม จํานวน 348 คน จากการศึกษาพบวา มีการนํา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชรวมกันหลายสวนงาน ซ่ึงเครื่องคอมพิวเตอรนั้นมีอายุการใชงาน
มากกวา 3 ป ปญหาการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรขององคกรบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัด
นครปฐม อยูในระดับปานกลาง ( = 3.20)  พบวา มีปญหาดานระบบสํานักงานอัตโนมัติ  ( = 3.73) 
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เปนลําดับแรก ในดานความตองการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรขององคการบริหารสวนตําบล       
ในเขตจังหวัดนครปฐม อยูในระดับมาก ( = 3.90) พบวา มีความตองการดานโปรแกรมสําเร็จรูป            
( = 4.01) เปนลําดับแรก      
 วิศัลย ปญญาฟู (2551) นําเสนอเรื่องปญหาและความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอ็นเทค แอสโซซิเอท จํากัด กลุมตัวอยางเปนพนักงาน 
จํานวน 120 คน จากการศึกษาพบวา พนักงานบริษัทเอ็นเทค แอสโซซิเอท จํากัด ชายและหญิง       
มีปญหาและความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานโดยรวมไมแตกตางกัน 
พนักงานที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีปญหาและความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ปฏิบัติงานในแตละดานโดยรวมแตกตางกัน พนักงานที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน     
มีปญหาและความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานในแตละดานโดยรวม
แตกตางกัน พนักงานที่มีตําแหนงผูบริหาร/ผูควบคุมและระดับปฏิบัติงาน  มีปญหาการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน โดยรวมมีความแตกตางกัน แตในดานความตองการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 

 กนกวรรณ ศรีดาบัณฑิต (2552)  นําเสนอเรื่องการศึกษาปญหาและความตองการในการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศของครูโรงเรียนนานาชาติในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย               
กลุมตัวอยางคือ ครูโรงเรียนนานาชาติในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย จํานวน 3 โรงเรียน 
จํานวน 188 คน จากการศึกษาพบวา ปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของครูโรงเรียน
นานาชาติในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทยอยูในระดับปานกลาง ( = 2.65) ปญหาการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศลําดับที่หนึ่งคือ ดานระบบเครือขาย ( = 2.90) ลําดับที่สอง คือ ดานอุปกรณ 
( = 2.78) ลําดับที่สาม คือ ดานบุคลากร ( = 2.60) และลําดับสุดทายคือ ดานโปรแกรมสําเร็จรูป 
( = 2.33) ตามลําดับ ในดานความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของครูโรงเรียนนานาชาติ  
ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย  พบวา  ดานอุปกรณมีความตองการใหเพิ่มจํานวน
คอมพิวเตอรแบบ Desktop ดานระบบเครือขาย มีความตองการใหมีการจัดบริการดาน Wi-Fi      
ดานโปรแกรมสําเร็จรูป มีความตองการใหมีการอบรมสอนการใชโปรแกรม MS Excel 2007  
 สมโภชน เข็มเพชร (2552) นําเสนอเรื่องปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ   
การสื่อสารมาใชในงานตํารวจ กรณีศึกษา : กองบังคับการปราบปราม สํานักงานตํารวจแหงชาติ       
โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางคือ กลุมเจาหนาที่ตํารวจที่สังกัดในกองบังคับการปราบปราม 
จํานวน 400 คน จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย อายุ 40 ปขึ้นไป ระดับ
การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีและระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมีสัดสวนเทากัน อายุราชการ
มากกวา 10 ป สวนใหญปฏิบัติงานดานงานธุรการมากที่สุด รองลงมาปฏิบัติงานดานงานสืบสวน 
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กลุมตัวอยางครึ่งหนึ่งใชคอมพิวเตอรเปนประจํา รองลงมาใชบางบางครั้ง มีความคิดเห็นวามีความ
จําเปนในการใชงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารภายในกองบังคับการปราบปราม 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ อยูในระดับมาก พบวาคอมพิวเตอร PC และคอมพิวเตอร Notebook      
ในการใชงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารภายในกองบังคับการปราบปราม มีความ
พอเพียง ต่ํากวารอยละ 50 สวนใหญมีความรูความสามารถในการใชงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
และการสื่อสารภายในกองบังคับการปราบปราม อยูในระดับปานกลาง โดยตองการอบรม
โปรแกรมซอฟตแวร Microsoft Access กับงานฐานขอมูลมากที่สุด รองลงมาคือ โปรแกรม Microsoft 
PowerPoint กับการนําเสนอ ปจจุบันปญหาในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารของ
เจาหนาที่ตํารวจสังกัด กองบังคับการปราบปราม ภาพรวมอยูในระดับมาก 

 กัญญรัตน ออนศรี (2553)  นําเสนอเรื่องการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
โรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี เพื่อเปรียบเทียบระดับการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน ตลอดจนศึกษาปจจัยที่สงผลตอระดับการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน ประชากรในการศึกษา คือ บุคลากร
โรงพยาบาลชุมชน  10 แหง  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดสระบุรี  จํานวน  245 คน               
จากการศึกษาพบวา บุคลากรของโรงพยาบาลชุมชนสวนใหญเคยเขารับการฝกอบรมความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 69.4 และมีความสามารถในการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร คือ 
Microsoft Office รอยละ 95.1 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน        
สวนใหญอยูระดับการใชมาก รอยละ 45.3 โดยเหตุผลที่เลือกนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช              
เพื่อวัตถุประสงคในการบันทึกขอมูล โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในการปฏิบัติงานมากที่สุดคือ 
Microsoft Office ความถี่ของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีมากตอสัปดาห  ผลจากการใช         
สวนใหญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ปญหาและอุปสรรคสวนใหญของการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ สวนใหญอยูในระดับปานกลาง รอยละ 67.3 ปญหาที่พบในดานฮารดแวร คือ เครื่อง
คอมพิวเตอรและอุปกรณเสียบอย ดานซอฟตแวรคือ เครื่องคอมพิวเตอรติดไวรัส มีไวรัสทําลาย
โปรแกรมและขอมูล ดานบุคลากร คือ บุคลากรสวนใหญจะไมสามารถแกปญหาเบื้องตนไดเมื่อ
โปรแกรมมีปญหา ดานเครือขาย คือ ระบบเครือขายที่ใชมีความเร็วต่ํา ดานผูติดตั้งระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ คือ ความลาชาในการรอรับบริการซอม ปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคลสงผลตอระดับ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน ไดแก ปจจัยดานอายุ และตําแหนง 
รวมทั้งปจจัยดานปญหาและอุปสรรคสงผลตอระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
โรงพยาบาลชุมชน ไดแก ปจจัยดานซอฟตแวร บุคลากร เครือขายและผูติดตั้งระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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 ธนกฤต ตีระแพทย (2553) นําเสนอเรื่องการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สังกัดกระทรวงกลาโหม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ 
ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จํานวนทั้งหมด 400 นาย จากการศึกษาพบวา          
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 41-50 ป ระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ระยะเวลา
ในการรบัราชการอยูที่ 11-20 ป ช้ันยศระดับพันตรี-พันเอก ตําแหนงต่ํากวาระดับผูบริหาร สวนใหญ
ไดรับการอบรมความรูในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผลการวิเคราะหประโยชนและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในภาพรวมพบวา มีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ใชเพื่อการติดตอส่ือสาร
มีคาเฉลี่ยสูงสุด การใชระบบเครือขายคอมพิวเตอร ใชเพื่อคนหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต มีคาเฉลี่ย
สูงสุด ในสวนของความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีการใช 4-5 วันตอสัปดาห และใช
โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) มีคาเฉลี่ยสูงสุด และมีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในงานดานเอกสาร มีคาเฉลี่ยสูงสุด  บุคลากรไดรับประโยชนจากการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ในดาน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน คือ ทําใหการทํางานรวดเร็วขึ้น มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ผลการ
วิ เคราะหปญหาและอุปสรรคจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม ในภาพรวมมีปญหาอยูในระดับปานกลาง โดยเมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ปญหาดานฮารดแวร คือ ไมไดรับการสนับสนุนอุปกรณที่จําเปน เชน เครื่องพิมพ มีคาเฉลี่ย
สูงสุด  ปญหาดานซอฟตแวรทั่วไป พบวา มีไวรัสทําลายโปรแกรมและขอมูล มีคาเฉลี่ยสูงสุด  
ปญหาดานซอฟตแวรที่ใชเฉพาะในสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พบวา มีไวรัสทําลาย
โปรแกรมและขอมูล มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ปญหาดานบุคลากร ผูที่สามารถใหคําปรึกษาดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศมีไมเพียงพอ มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ปญหาดานเครือขาย พบวา ขาดบุคลากรในการ
ดูแลระบบเครือขายในหนวยงาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ปญหาดานผูติดตั้งหรือผูใหบริการภายนอก
องคกร พบวา มีความลาชาในการรอรับบริการซอม และผูใหบริการมีจํานวนไมเพียงพอตอความ
ตองการ มีคาเฉล่ียสูงสุด ปญหาดานผูติดตั้งหรือผูใหบริการภายในองคกร พบวา ความลาชาในการ
รอรับบริการซอม มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

จากงานวิจัยที่ไดกลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวาบุคลากรทุกคนในหนวยงานทุกระดับ
ใหความสําคัญและมีความตองการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศมาใชในหนวยงาน 
เพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในงานที่ตองการจัดเก็บขอมูลและประมวลผล
เปนสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจในการแกปญหาและพัฒนางานในทุกดาน แตการที่จะนํา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศมาใชในงานตาง ๆ ไดนั้น ตองมีการเตรียมความพรอม      
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ในหลาย ๆ ดาน เชน ดานการจัดการ ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ตลอดจนวัสดุอุปกรณตาง ๆ        
ที่เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ดังนั้น การศึกษาปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ขาราชการตํารวจตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ จึงมีความจําเปนและ       
มีประโยชนอยางยิ่งสําหรับผูบริหาร เพื่อใชเปนขอมูลในการตัดสินใจเพื่อวางแผน กําหนดนโยบาย 
กําหนดงบประมาณและเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุงและพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในองคกรใหเหมาะสมกับความตองการ เพื่อใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุดตอไป 
สําหรับกระบวนการของการวิจัยจะนําเสนอในบทที่ 3 ตอไป DPU



 
 

บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัย เ ร่ือง ปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ

ขาราชการตํารวจ สังกัดกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ  เปนการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล โดยมี
วิธีดําเนินการศึกษา ดังนี้ 

 3.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 3.2  ประชากรท่ีใชในการวิจัย 
 3.3  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 3.4  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 3.5  การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3.6  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.7  การวิเคราะหผลการวิจัย 
 3.8  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
  

3.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีตลอดจนเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษา 
เรื่อง  ปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และไดนํามาเปนประเด็น             
ในการศึกษาครั้งนี้ คือ การศึกษาปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ขาราชการตํารวจ สังกัดกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยมีกรอบแนวความคิด     
ในการวิจัยดังภาพท่ี 3.1 และผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรอิสระ (Independent Variable) และตัวแปรตาม 
(Dependent Variable) ดังตอไปนี้ 
 
 
 
 

DPU



 
 

32

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 

ตัวแปรตน 
ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

 1.  เพศ 
 2.  อายุตัว 
 3.  อายุราชการ  
 4.  ระดับการศึกษา  
 5.  ระดับชั้นยศ 
 6.  สังกัดหนวยงาน  

ตัวแปรตาม 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.  ดานการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร 
2.  ดานการใชงานโปรแกรม 
3.  ดานการใชงานระบบงานสารสนเทศ  
     ของ บช.ศ. 
4.  ดานการใชงานระบบเครือขายและ 
     อินเทอรเน็ต 

ปญหา 
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.  ดานฮารดแวร 
2.  ดานซอฟตแวร 
3.  ดานบุคลากร 
4.  ดานระบบงานสารสนเทศของ บช.ศ. 
5.  ดานระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต 

ความตองการ 
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.  ดานฮารดแวร 
2.  ดานซอฟตแวร 
3.  ดานบุคลากร 
4.  ดานระบบงานสารสนเทศของ บช.ศ. 
5.  ดานระบบเครือขายและอนิเทอรเน็ต 

DPU



 
 

33

3.2  ประชากรท่ีใชในการวิจัย 
 กลุมประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ขาราชการตํารวจ สังกัดกองบัญชาการศึกษา 
จํานวน 5 กองบังคับการ ไดแก กองบังคับการอํานวยการ  สํานักงานการศึกษาและประกันคุณภาพ  
วิทยาลัยการตํารวจ  กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง และกองการสอบ  ซึ่งจากการสํารวจ
ประชากรในหนวยงาน ณ วันท่ี 1 มี.ค. 2556 มีขาราชการตํารวจ จํานวนทั้งสิ้น 478 คน โดยจําแนก
ตามกองบังคับการตาง ๆ ไดตามตารางที่ 3.1 (ฝายอํานวยการ กองบังคับการอํานวยการ, 2556) 
 
3.3  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 ผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย โดยใชสูตรของ Taro Yamane 
(1973)(อางถึงใน ธนกฤต ตีระแพทย, 2553, น. 44) ซึ่งกลุมประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ ขาราชการ
ตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา จํานวน 478 คน โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่นท่ีรอยละ 95 และ
กําหนดคาความผิดพลาดไมเกินรอยละ 5 โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้ 
  
    n          =   N 
                     1 + N (e)2 
 โดยแทนคา  n =  ขนาดกลุมตัวอยาง 
    N = ขนาดของประชากรท้ังหมด 
    e =  คาความคลาดเคลื่อนหรือคาความผิดพลาด       
                                                                                  ท่ียอมรับไดคือ 0.05 
 โดยแทนคาตามสูตร ไดผลดังนี้ 
    n            =            478 
                     1 + 478 (0.05)2 
     =          217.76 
 จากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางตามสูตรของ Taro Yamane ดังกลาว จะไดขนาด
ของประชากรกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้เปนจํานวน 217.76  คน จากประชากรท้ังหมด         
478 คน ผูวิจัยจึงไดปรับกลุมตัวอยางเปน 218 คน และใชการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified 
Random Sampling) โดยแบงประชากรออกเปนกลุมยอยตามสังกัดหนวยงาน แลวจึงเลือกกลุม
ตัวอยาง โดยเฉลี่ยตามจํานวนประชากรแตละหนวยยอย ซึ่งแสดงไดตามตารางท่ี 3.1 
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ตารางที่ 3.1  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา       
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ีใชในการศึกษา 
 

หนวยงาน ประชากร (คน) กลุมตัวอยาง (คน) 
กองบังคับการอํานวยการ 101 46 
สํานักงานการศึกษาและประกันคุณภาพ 82 37 
วิทยาลัยการตํารวจ 87 40 
กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง 136 62 
กองการสอบ 72 33 

รวม 478 218 
 
3.4  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือ ท่ีใชในการศึกษา เ ร่ือง ปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ คือ 
แบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้นโดยศึกษาจากเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี และผลงานวิจัย            
ท่ีเกี่ยวของ ซึ่งลักษณะของแบบสอบถาม แบงเปน 5 สวน ดังนี้  
  สวนที่ 1  เปนแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุตัว อายุราชการ ระดับ
การศึกษา ระดับชั้นยศ  สังกัดหนวยงาน ระดับความสนใจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการเรียนรู
เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การฝกอบรมความรูดานเทคโนโลยีสารสารสนเทศ ความถี่
ในการเขารับการฝกอบรมความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการมี/ไมมี เคร่ืองคอมพิวเตอร
แบบต้ังโตะ/คอมพิวเตอรแบบพกพาสวนตัว  
  สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ           
4 ดาน ไดแก ดานการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร  ดานการใชงานโปรแกรม ดานการใชงาน
ระบบงานสารสนเทศของ บช.ศ. และดานการใชงานระบบเครือ ข ายและอินเทอ ร เน็ต                   
เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating scale) เพ่ือวัดระดับความถี่การใชงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 
   5  หมายถึง  ระดับความถี่การใชงานมากท่ีสุด 
   4  หมายถึง  ระดับความถี่การใชงานมาก 
   3  หมายถึง  ระดับความถี่การใชงานปานกลาง 
   2  หมายถึง  ระดับความถี่การใชงานนอย 
   1  หมายถึง  ระดับความถี่การใชงานนอยที่สุด 
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  การนําคะแนนไปอธิบายผลจะแบงเปน 5 ระดับ คอื มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และ
นอยท่ีสุด  และผูวิจัยจะแบงชวงระดับคะแนนโดยใชคาเฉลี่ยจากขอมูลเปนเกณฑในการพิจารณา 
โดยการหาความกวางของอันตรภาคชั้น บุญเรียง ขจรศิลป (อางถึงใน พรชนก สัจจาม่ันมงคล, 
2550, น. 40) 
   ความกวางของชั้นคะแนน  =   คะแนนสูงสุด –  คะแนนต่ําสุด 
             จํานวนระดับชั้น 
       =                       5 – 1 
          5 
       =                         0.8 
  จากการกําหนดระดับคะแนนและการคํานวณความกวางของชั้นขอมูลดังกลาว ทําให
สามารถกําหนดระดับการแปลความหมายของระดับความถี่การใชงาน ไดดังนี้ 
   คาเฉลี่ย  4.21 – 5.00  หมายถึง  ระดับความถี่การใชงานมากท่ีสุด 
   คาเฉลี่ย  3.41 – 4.20  หมายถึง  ระดับความถี่การใชงานมาก 
   คาเฉลี่ย  2.61 – 3.40  หมายถึง  ระดับความถี่การใชปานกลาง 
   คาเฉลี่ย  1.81 – 2.60  หมายถึง  ระดับความถี่การใชงานนอย 
   คาเฉลี่ย  1.00 – 1.80  หมายถึง  ระดับความถี่การใชงานนอยท่ีสุด 
  สวนท่ี 3  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับของปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ    
5 ดาน ไดแก ดานฮารดแวร  ดานซอฟตแวร  ดานบุคลากร  ดานการใชงานระบบงานสารสนเทศ
ของ บช.ศ. และดานระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต  เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา        
5 ระดับ (Rating scale) เพ่ือวัดระดับของปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 
   5  หมายถึง  ระดับปญหาในการใชงานมากท่ีสุด 
   4  หมายถึง  ระดับปญหาในการใชงานมาก 
   3  หมายถึง  ระดับปญหาในการใชงานปานกลาง 
   2  หมายถึง  ระดับปญหาในการใชนอย 
   1  หมายถึง  ระดับปญหาในการใชงานนอยท่ีสุด 
  การนําคะแนนไปอธิบายผลจะแบงเปน 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และ
นอยท่ีสุด  และผูวิจัยจะแบงชวงระดับคะแนนโดยใชคาเฉลี่ยจากขอมูลเปนเกณฑในการพิจารณา 
โดยการหาความกวางของอันตรภาคชั้น บุญเรียง ขจรศิลป (อางถึงใน พรชนก สัจจาม่ันมงคล, 
2550, น. 40) 
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         ความกวางของชั้นคะแนน  =   คะแนนสูงสุด –  คะแนนต่ําสุด 
             จํานวนระดับชั้น 
       =                       5 – 1 
          5 
       =                         0.8 
  จากการกําหนดระดับคะแนนและการคํานวณความกวางของชั้นขอมูลดังกลาว ทําให
สามารถกําหนดระดับการแปลความหมายของระดับปญหาในการใชงาน ไดดังนี้ 
   คาเฉลี่ย  4.21 – 5.00  หมายถึง  ระดับปญหาในการใชงานมากท่ีสุด 
   คาเฉลี่ย  3.41 – 4.20  หมายถึง  ระดับปญหาในการใชงานมาก 
   คาเฉลี่ย  2.61 – 3.40  หมายถึง  ระดับปญหาในการใชปานกลาง 
   คาเฉลี่ย  1.81 – 2.60  หมายถึง  ระดับปญหาในการใชงานนอย 
   คาเฉลี่ย  1.00 – 1.80  หมายถึง  ระดับปญหาในการใชงานนอยท่ีสุด 
   สวนที่ 4  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับของความตองการในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 5 ดาน ไดแก ดานฮารดแวร  ดานซอฟตแวร  ดานบุคลากร  ดานการใชงานระบบงาน
สารสนเทศของ บช.ศ. และดานระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต เปนแบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ (Rating scale) เพ่ือวัดระดบัของความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดังนี ้
   5  หมายถึง  ระดับความตองการในการใชงานมากท่ีสุด 
   4  หมายถึง  ระดับความตองการในการใชงานมาก 
   3  หมายถึง  ระดับความตองการในการใชงานปานกลาง 
   2  หมายถึง  ระดับความตองการในการใชงานนอย 
   1  หมายถึง  ระดับความตองการในการใชงานนอยท่ีสุด 
  การนําคะแนนไปอธิบายผลจะแบงเปน 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และ
นอยท่ีสุด  และผูวิจัยจะแบงชวงระดับคะแนนโดยใชคาเฉลี่ยจากขอมูลเปนเกณฑในการพิจารณา 
โดยการหาความกวางของอันตรภาคชั้น บุญเรียง ขจรศิลป (อางถึงใน พรชนก สัจจาม่ันมงคล, 
2550, น. 40) 
   ความกวางของชั้นคะแนน  =    คะแนนสูงสุด –  คะแนนตํ่าสุด 
             จํานวนระดับชั้น 
       =                       5 – 1 
          5 
       =                         0.8 
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  จากการกําหนดระดับคะแนนและการคํานวณความกวางของชั้นขอมูลดังกลาว ทําให
สามารถกําหนดระดับการแปลความหมายของระดับความตองการในการใชงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ไดดังนี้ 
   คาเฉลี่ย  4.21 – 5.00  หมายถึง  ระดับความตองการในการใชงานมากท่ีสุด 
   คาเฉลี่ย  3.41 – 4.20  หมายถึง  ระดับความตองการในการใชงานมาก 
   คาเฉลี่ย  2.61 – 3.40  หมายถึง  ระดับความตองการในการใชงานปานกลาง 
   คาเฉลี่ย  1.81 – 2.60  หมายถึง  ระดับความตองการในการใชงานนอย 
   คาเฉลี่ย  1.00 – 1.80  หมายถึง  ระดับความตองการในการใชงานนอยท่ีสุด 
  สวนที่ 5  ขอเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เปนแบบสอบถามปลายเปด 
  
3.5  การทดสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นสําหรับการวิจัยไปทดสอบหาความเท่ียงตรง 
(Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ดังตอไปนี้ 
 1. การหาความเท่ียงตรง (Validity) โดยไดนําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นจากแนวคิดท่ี
ไดรับจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของใหอาจารยท่ีปรึกษางานคนควาอิสระและผูเชี่ยวชาญ 
จํานวน 4 คน ชวยตรวจสอบแกไขเพื่อความถูกตอง ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
รูปแบบ (Format) และภาษาของคําถามในแตละขอวาตรงตามจุดมุงหมายของการวิจัยคร้ังนี้หรือไม  
โดยหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (Item Objective Congruence 
Index : IOC) โดยผูเชี่ยวชาญแตละทานจะพิจารณาลงความเห็นดวยคะแนน 3 ระดับ คือ 
  +1  เมื่อแนใจวา ขอคําถามสอดคลองตรงตามวัตถุประสงค 
  0  เม่ือไมแนใจวา ขอคําถามสอดคลองตรงตามวัตถุประสงค 
  -1  เม่ือแนใจวา ขอคําถามไมสอดคลองตามวัตถุประสงค 
  นําคาท่ีไดมาแทนคาในสูตร (อางถึงใน พรชนก สัจจาม่ันมงคล, 2550, น. 41)  
   IOC  = ∑R 
       N 
   โดย  IOC แทน  ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค 
          ∑R  แทน  ผลรวมของคะแนนของผูเชี่ยวชาญ 
           N     แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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  เกณฑในการพิจารณาขอคําถามใดท่ีมีคาดัชนีของความสอดคลอง (IOC) มากกวาหรือ
เทากับ 0.5 แสดงวาขอคําถามนั้นมีความเท่ียงตรง ถาขอคําถามใดมีคาดัชนีของความสอดคลอง (IOC) 
นอยกวา 0.5 จะตองตัด ท้ิงหรือ ปรับปรุงใหม  โดยในการศึกษาครั้งนี้  ผู วิจัยไดมีการปรับ
แบบสอบถามตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญแลวนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษางานคนควาอิสระ       
เพ่ือพิจารณาปรับแกไขอีกครั้ง จึงนําไปทดสอบเคร่ืองมือจนสามารถนําไปใชไดจริง ซึ่งจากการ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและพิจารณาความสอดคลองของขอคําถามของผูเชี่ยวชาญแลว 
ไดคา IOC เทากับ +1 ทุกขอคําถาม จึงไมมีการตัดขอคําถามใดออก 
 2. นําแบบสอบถาม ซึ่งเปนคําถามเกี่ยวกับปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ  ซึ่งผูวิจัยได
นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try – out) กับขาราชการตํารวจ สังกัดกลุมงาน
อาจารย กองบัญชาการศึกษา ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ซึ่งแบงเปนขาราชการตํารวจ      
ชั้นสัญญาบัตร จํานวน 15 คน และชั้นประทวน จํานวน 15 คน และนํามาวิเคราะหหาความเชื่อม่ัน
ของแบบสอบถาม โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows (Statistical Package for the 
Social Sciences) ซึ่งไดคาความเชื่อมั่น  0.9373      
 
3.6  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดขอความรวมมือจากขาราชการตํารวจ ในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ดังตารางท่ี 3.1 
รวมท้ังสิ้น 218 คน ซึ่งเปนกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้  โดยใหผูตอบแบบสอบถามเปน                 
ผูกรอกแบบสอบถามเอง หลังจากนั้นประมาณ 2 สัปดาห จึงไปรับแบบสอบถามกลับคืนมา          
ซึ่งในการเก็บรวบรวมขอมูลนี้ ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 218 ฉบับ คิดเปน     
รอยละ 100  มีความสมบูรณทุกฉบับ 
 
3.7  การวิเคราะหผลการวิจัย 
 หลังจากรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว ไดนําขอมูลมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS for Windows (Statistical Package for the Social Sciences) เพ่ือคํานวณหาคาสถิติท่ีใชในการ
วิเคราะห ไดแก การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 
(Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. (Standard Deviation) และการวิเคราะหหาความแตกตาง
ระหวางคุณลักษณะสวนบุคคลกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ปญหาและความตองการในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบัญชาการศึกษา โดยใชการทดสอบ t-test 
และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
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คุณลักษณะสวนบุคคลกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ปญหาและความตองการในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การประมวลผลขอมูลโดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS มีขั้นตอนดังนี้ 
1.1  ตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองของแบบสอบถาม หลังจาก

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
1.2  บันทึกขอมูลที่เปนรหัสลงในแบบบันทึกขอมูลและเครื่องคอมพิวเตอร

ตามลําดับ 
1.3  ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
1.4  ประมวลผลขอมูลตามจุดมุงหมายของการศึกษา 

2. การวิเคราะหขอมูล ทําการวิเคราะหขอมูล ตามวัตถุประสงค และสมมติฐาน ดังนี้ 
2.1  แบบสอบถาม ตอนที่ 1 การวิเคราะหและบรรยายลักษณะขอมูลเกี่ยวกับ      

ภูมิหลังประชากร ไดแก การสํารวจภูมิหลังเรื่อง เพศ อายุตัว อายุราชการ ระดับการศึกษา ระดับชั้นยศ  
สังกัดหนวยงาน ระดับความสนใจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการเรียนรูเกี่ยวกับการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ การฝกอบรมความรูดานเทคโนโลยีสารสารสนเทศ ความถี่ในการเขารับการ
ฝกอบรมความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการมี/ไมมี เคร่ืองคอมพิวเตอรแบบต้ังโตะ/
คอมพิวเตอรแบบพกพาสวนตัว โดยแจกแจงดวยคารอยละ  

2.2  แบบสอบถาม ตอนที่ 2 - 4 เปนการวิเคราะหความแตกตางระหวาง
คุณลักษณะสวนบุคคลกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (ดานการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร        
ดานการใชงานโปรแกรม ดานการใชงานระบบงานสารสนเทศของ บช.ศ. และดานการใชงาน
ระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต) ปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ขาราชการตํารวจ สังกัดกองบัญชาการศึกษา ท้ัง 5 ดาน (ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดานบุคลากร 
ดานระบบงานสารสนเทศของ บช.ศ. และดานระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต) โดยจําแนกตาม 
เพศ อายุตัว อายุราชการ ระดับการศึกษา ระดับชั้นยศ  สังกัดหนวยงาน วิเคราะหขอมูลโดยพิจารณา
จากคาเฉลี่ยและคาเ บ่ียงเบนมาตรฐาน จากนั้นจึงนําเสนอขอมูลในรูปแบบตารางประกอบ             
คําบรรยาย เพื่อพิสูจนสมมติฐานตอไป 
 สมมติฐานของการวิจัย ประกอบดวย 
  สมมติฐานที่ 1 ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ    
ท่ีมีคุณลักษณะสวนบุคคลแตกตางกัน จะมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน  
  สมมติฐานที่ 2 ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ     
ท่ีมีคุณลักษณะสวนบุคคลแตกตางกัน จะมีปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 
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  สมมติฐานที่ 3 ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ    
ท่ีมีคุณลักษณะสวนบุคคลแตกตางกัน จะมีความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 

 สถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 
 1.  กรณีการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปร 2 กลุม จะใชการทดสอบ  
t-test  โดยกําหนดคานัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 2.  กรณีการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปรท่ีมีมากกวา 2 กลุม จะใช
วิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) โดยกําหนดคานัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ซึ่งหากพบความแตกตางจะนําไปทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของ Scheffe’s       
(อางถึงใน พรชนก สัจจาม่ันมงคล, 2550, น. 42) ตอไป  
 ตัวแปรท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน มีดังตอไปนี้ 
 1.  เพศ  ใชการทดสอบ t-test  
 2.  อายุตัว  ใชการทดสอบ t-test 
 3.  อายุราชการ  ใชการทดสอบ t-test 
 4.  ระดับการศึกษา  ใชการทดสอบดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way 
ANOVA)  
 5.  ระดับชั้นยศ  ใชการทดสอบ t-test 
 6.  สังกัดหนวยงาน ใชการทดสอบดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way 
ANOVA)  
  2.3  แบบสอบถามสวนท่ี 5  ขอเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับปญหาและความตองการ
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ วิเคราะหโดยจําแนกคาความถี่ คารอยละ และรายงานเปนความเรียง 

 
3.8  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
 1.  สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) สําหรับอธิบายขอมูลทั่วไปของประชากร 
ไดแก ความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
 2.  สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) สําหรับทดสอบสมมติฐานเพ่ือใหไดคําตอบตรง
ตามวัตถุประสงคและสมมติฐาน สถิติท่ีใชไดแก การทดสอบความแตกตางระหวางคาคะแนนเฉลี่ย
ของตัวแปร 2 กลุม โดยใชการทดสอบ t-test และทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของตัวแปร
ท่ีมีมากกวา 2 กลุม โดยใชวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA) เพ่ือ
เปรียบเทียบความแตกตางของประชากรกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ปญหาและความตองการ
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ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ของขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งหากพบความแตกตางจะนําไปทดสอบความ
แตกตางเปนรายคู ดวยวิธีของ Scheffe’s ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
 ผลการศึกษาปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการ

ตํารวจ สังกัดกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ  ผูวิจัยไดทําการศึกษาจากกลุมตัวอยาง
จํานวน 218  คน เนื้อหาของบทนี้จะไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ  อายุตัว 
อายุราชการ ระดับการศึกษา ระดับชั้นยศ สังกัดหนวยงาน ระดับความสนใจดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิธีการเรียนรูเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การฝกอบรมความรูดานเทคโนโลยี
สารสารสนเทศ ความถี่ในการเขารับการฝกอบรมความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการมี/ไมมี
เคร่ืองคอมพิวเตอรแบบต้ังโตะ/คอมพิวเตอรแบบพกพาสวนตัว 

 ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะหการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการตํารวจ สังกัด
กองบัญชาการศึกษา 4 ดาน ไดแก  ดานการใชงานเคร่ืองคอมพิวเตอร  ดานการใชงานโปรแกรม 
ดานการใชงานระบบงานสารสนเทศของ บช.ศ. และดานการใชงานระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต 

 ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการตํารวจ
สังกัดกองบัญชาการศึกษา 5 ดาน ไดแก ดานฮารดแวร  ดานซอฟตแวร  ดานบุคลากร ดานระบบงาน
สารสนเทศของ บช.ศ. และดานระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต 

 ตอนท่ี 4  ผลการวิเคราะหความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการตํารวจ 
สังกัดกองบัญชาการศึกษา 5 ดาน ไดแก  ดานฮารดแวร  ดานซอฟตแวร ดานบุคลากร ดานระบบงาน
สารสนเทศของ บช.ศ. และดานระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต 

 ตอนท่ี 5  การวิเคราะหผลการศึกษา 
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สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
n แทนจํานวนกลุมตัวอยาง 
 แทนคาเฉลี่ย (Mean)  
S.D. แทนคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
F  แทนคาสถิติท่ีใชในการวิเคราะหการแจกแจงแบบเอฟ (F-distribution) 
t แทนคาสถิติท่ีใชในการวิเคราะหการแจกแจงแบบที (t-distribution) 
df แทนชั้นแหงความเปนอิสระ (Degree of freedom) 
Sig. คา Significance ของการทดสอบคาความแปรปรวน 
p แทนความนาจะเปนในการปฏิเสธสมมติฐาน (Probability) 
* แทนคานัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
      
4.1  ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

การศึกษาในสวนนี้เปนการวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของ
ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา  ประกอบดวย  เพศ  อายุ ตัว  อายุราชการ               
ระดับการศึกษา  ระดับชั้นยศ  สังกัดหนวยงาน ระดับความสนใจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการ
เรียนรูเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การฝกอบรมความรูดานเทคโนโลยีสารสารสนเทศ 
ความถี่ในการเขารับการฝกอบรมความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการมี /ไมมีเคร่ือง
คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ/คอมพิวเตอรแบบพกพาสวนตัว  ซึ่งสรุปไดดังตารางท่ี 4.1โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.1  จํานวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  

           ( n = 218 ) 
ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 

1. เพศ 
          ชาย 
          หญิง 

 
84 
134 

 
38.50 
61.50 

2. อายุตัว 
          19 – 40 ป 
          41 – 59 ป 

 
122 
96 

 
56.00 
44.00 
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 ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 
                                                                                                                                           ( n = 218 ) 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
3. อายุราชการ 
          1 – 15 ป 
          16 – 38 ป 

 
112 
106 

 
51.40 
48.60 

4. ระดับการศึกษา   
          ตํ่ากวาปริญญาตรี                                                            28 12.80 
          ปริญญาตรี  122 56.00 
          สูงกวาปริญญาตรี 68 31.20 
5. ระดับชั้นยศ 
          ชั้นประทวน 
          ชั้นสัญญาบัตร 

 
88 
130 

 
40.40 
59.60 

6. สังกัดหนวยงาน 
          กองบังคับการอํานวยการ 
          สํานักงานการศึกษาและประกันคุณภาพ 
          วิทยาลัยการตํารวจ 
          กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง 
          กองการสอบ 

 
46 
37 
40 
62 
33 

 
21.10 
17.00 
18.30 
28.40 
15.10 

7. ระดับความสนใจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
          มากที่สุด 
          มาก 
          ปานกลาง 
          นอย 
          นอยท่ีสุด  

 
25 
100 
83 
8 
2 

 
11.50 
45.90 
38.10 
3.70 
0.90 

8. วิธีการเรียนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
          ศึกษาดวยตนเอง 
          ศึกษาจากผูท่ีมีความรู 
          ฝกอบรมภายในหนวยงาน 
          ฝกอบรมภายนอกหนวยงาน 

 
167 
138 
83 
23 

 
76.60 
63.30 
38.10 
10.60 
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 ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 
                                                                                                                                           ( n = 218 ) 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
9. การฝกอบรมความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
          เคย 
          ไมเคย 

 
158 
60 

 
72.50 
27.50 

10. ความถี่ในการเขารับการฝกอบรมความรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
          1-2 ครั้งตอป 
          3-4 ครั้งตอป 
          5-6 ครั้งตอป 
          มากกวา 6 ครั้งตอป 

 
 

138 
14 
2 
4 

 
 

87.30 
8.90 
1.20 
2.60 

11. การม/ีไมมี เครื่องคอมพิวเตอรแบบต้ังโตะ/ 
คอมพิวเตอรแบบพกพาสวนตัว 
          มี 
          ไมมี 

 
 

181 
37 

 
 

83.00 
17.00 

   
  จากตารางท่ี 4.1  เมื่อวิเคราะหกลุมตัวอยาง จํานวน 218 คน โดยจําแนกตามเพศ พบวา
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 61.50 และเพศชาย จํานวน       
84 คน คิดเปนรอยละ 38.50  
  เม่ือจําแนกตามอายุตัว พบวา กลุมตัวอยางมีอายุระหวาง 19 – 40 ป จํานวน 122 คน     
คิดเปนรอยละ 56 และอายุระหวาง 41 – 59 ป จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 44 
  เม่ือจําแนกตามอายุราชการ พบวา กลุมตัวอยางมีระยะเวลารับราชการอยูในชวง 1 – 15 ป 
จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 51.40 และมีระยะเวลารับราชการอยูในชวง 16 – 38 ป จํานวน 106 คน 
คิดเปนรอยละ 48.60  
  เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 56  รองลงมา คือ ระดับสูงวาปริญญาตรี จํานวน 68 คน 
คิดเปนรอยละ 31.20 และตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 12.80 ตามลําดับ 
  เม่ือจําแนกตามระดับชั้นยศ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนขาราชการตํารวจชั้น       
สัญญาบัตร จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 59.60 และชั้นประทวน จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 40.40 
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  เม่ือจําแนกตามสังกัดหนวยงาน พบวา กลุมตัวอยางสังกัดกองบังคับการอํานวยการ      
มีจํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 21.10  สังกัดสํานักงานการศึกษาและประกันคุณภาพ จํานวน 37 คน 
คิดเปนรอยละ 17  สังกัดวิทยาลัยการตํารวจ จํานวน 40 คน  คิดเปนรอยละ 18.30  สังกัดกองบังคับการ
ฝกอบรมตํารวจกลาง จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 28.40 และสังกัดกองการสอบ จํานวน 33 คน 
คิดเปนรอยละ 15.10  
  เม่ือจําแนกตามระดับความสนใจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
มีความสนใจดานเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมาก จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 45.90  
รองลงมา คือ ระดับปานกลาง จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 38.10  ระดับมากท่ีสุด จํานวน 25 คน 
คิดเปนรอยละ 11.50  ระดับนอย จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 3.70 และระดับนอยท่ีสุด จํานวน       
2 คน คิดเปนรอยละ 0.90 ตามลําดับ 
  เม่ือจําแนกตามวิธกีารเรียนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
เรียนรูเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศดวยการศึกษาดวยตนเอง จํานวน 167 คน คิดเปน     
รอยละ 76.60  รองลงมาคือ ศึกษาจากผูท่ีมีความรู จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 63.30  ฝกอบรม
ภายในหนวยงาน จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 38.10 และฝกอบรมภายนอกหนวยงาน จํานวน     
13 คน คิดเปนรอยละ 10.60 ตามลําดับ 
  เม่ือจําแนกตามการฝกอบรมความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  พบวา กลุมตัวอยาง  
สวนใหญเคยไดรับการฝกอบรมความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 
72.50 และไมเคยไดรับการฝกอบรมความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 
27.50  
  เม่ือจําแนกตามความถี่ในการเขารับการฝกอบรมความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
พบวา กลุมตัวอยางท่ีเคยไดรับการฝกอบรมความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศสวนใหญ ไดเขารับ
การฝกอบรม 1 – 2 ครั้งตอป จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 87.30  รองลงมา คือ 3 – 4 ครั้งตอป 
จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 8.90  มากกวา 6 ครั้งตอป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.60 และ         
5 – 6 ครั้งตอป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.20 ตามลําดับ 
  เม่ือจําแนกตามการมี/ไมมี เครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ/คอมพิวเตอรแบบพกพา
สวนตัว  พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีเคร่ืองคอมพิวเตอรต้ังโตะ/คอมพิวเตอรแบบพกพาสวนตัว 
จํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 83 และไมมีเคร่ืองคอมพิวเตอรต้ังโตะ/คอมพิวเตอรแบบพกพา
สวนตัว จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 17 
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4.2  ผลการวิเคราะหการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบัญชาการศึกษา 
 การศึกษาในสวนนี้เปนการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ          

ของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบัญชาการศึกษา  4 ดาน ไดแก  ดานการใชงานเคร่ืองคอมพิวเตอร      
ดานการใชงานโปรแกรม ดานการใชงานระบบงานสารสนเทศของ บช.ศ. และดานการใชงาน
ระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต ซึ่งสรุปไดดังตารางท่ี 4.2 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
ตารางที่ 4.2  คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการตํารวจ 
สังกัดกองบัญชาการศึกษา  จําแนกรายดาน 
 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  S.D. 
ระดับความถี่ 

การใชงาน 
ใน  1 สัปดาห 

อันดับ 

ดานการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร 
1.1 พิมพเอกสาร 3.89 1.14 มาก 1 
1.2 สืบคนขอมูล 3.72 1.03 มาก 2 
1.3 ติดตามขาวสาร 3.63 1.07 มาก 3 
1.4 ดาวนโหลด (Download) ขอมูล/โปรแกรม 3.11 1.11 ปานกลาง 5 
1.5 รับ-สง อีเมล 3.06 1.18 ปานกลาง 6 
1.6 ดูหนัง/ฟงเพลง 3.05 1.21 ปานกลาง 7 
1.7 เครือขายสังคมออนไลน เชน Facebook, Twitter, MSN 3.32 1.37 ปานกลาง 4 

รวม 3.50 1.09 มาก  
ดานการใชงานโปรแกรม 
2.1 โปรแกรมประมวลผลคํา เชน Microsoft Word 3.72 1.20 มาก 1 
2.2 โปรแกรมการคํานวณ เชน Microsoft Excel 3.20 1.20 ปานกลาง 2 
2.3 โปรแกรมการนําเสนอขอมูล เชน Microsoft 
PowerPoint 

2.61 1.09 ปานกลาง 4 

2.4  โปรแกรมจัดการฐานขอมูล เชน Microsoft 
Access, My SQL, Microsoft SQL, Oracle 

1.79 0.97 นอยที่สุด 9 

2.5 โปรแกรมงานพิมพ เชน Microsoft Publisher, 
Adobe PageMaker 

1.80 0.93 นอยที่สุด 8 
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ตารางที่ 4.2 (ตอ)   
        

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  S.D. 
ระดับความถี่ 

การใชงาน 
ใน  1 สัปดาห 

อันดับ 

2.6 โปรแกรมกราฟก เชน Adobe Photoshop, 
Microsoft Paint, Macromedia Freehand 

1.85 0.91 นอย 7 

2.7 โปรแกรมสรางสื่อมัลติมีเดีย ตัดตอวีดีโอและเสียง 
เชน Macromedia Director, Adobe Premiere 

1.61 0.88 นอยที่สุด 10 

2.8 โปรแกรมสรางเว็บ  เชน Macromedia 
Dreamweaver, Macromedia Flash, Microsoft 
FrontPage 

1.55 0.91 นอยที่สุด 11 

2.9 โปรแกรมการใชงานบนเว็บและการติดตอสื่อสาร
(ทองเว็บ) เชน Microsoft Internet Explorer, Opera, 
Mozzila Fifox, Google Chrome 

3.17 1.37 ปานกลาง 3 

2.10 โปรแกรมอรรถประโยชน 
   - โปรแกรมตรวจสอบไวรัส เชน NOD32, AVG 

 
2.60 

 
1.20 

 
นอย 

 
5 

   - โปรแกรมบีบอัดขอมูล เชน Winzip, WinRAR 2.23 1.13 นอย 6 
รวม 2.25 0.88 นอย  

ดานการใชงานระบบงานสารสนเทศของ บช.ศ. 
3.1 ขอมูลเว็บไซต บช.ศ. 3.02 1.00 ปานกลาง 1 
3.2 ระบบขอมูลประวัติ-เงินเดือน. 2.51 0.91 นอย 5 
3.3 ระบบทะเบียนพล 2.41 0.90 นอย 6 
3.4 ระบบหนังสือเวียน 2.68 1.00 ปานกลาง 2 
3.5 ระบบฐานขอมูลคําสั่ง บช.ศ. 2.61 0.96 ปานกลาง 3 
3.6 ระบบติดตามผลการปฏิบัติหนาที ่ 2.61 1.00 ปานกลาง 3 
3.7 ระบบ e-Learning 2.29 0.94 นอย 7 
3.8 ระบบคลังขอสอบ 2.10 0.94 นอย 10 
3.9 ระบบทดสอบความรูขาราชการตํารวจ (บช.ศ.) 2.52 0.91 นอย 4 
3.10 ระบบผูผานการฝกอบรมหลักสูตร บช.ศ. 2.17 0.92 นอย 8 
3.11 ระบบผูผานการฝกอบรมตามโครงการ ตร. 2.16 0.97 นอย 9 

รวม 2.41 0.92 นอย  
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ตารางที่ 4.2 (ตอ)  
         

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  S.D. 
ระดับความถี่ 

การใชงาน 
ใน  1 สัปดาห 

อันดับ 

ดานการใชงานระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต 
4.1 เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ เชื่อมตอเครือขาย 
แบบมีสาย (LAN) 

3.05 1.32 ปานกลาง 2 

4.2 เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ เชื่อมตอเครือขาย 
แบบไรสาย  (Wireless LAN) 

3.02 1.32 ปานกลาง 3 

4.3 เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook,Tablet) 
เชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย (Wireless LAN) 

3.05 1.43 ปานกลาง 2 

4.4 โทรศัพทมือถือ เช่ือมตอเครือขายแบบไรสาย 
(Wireless LAN) 

3.06 1.48 ปานกลาง 1 

รวม 3.01 1.23 ปานกลาง  
ภาพรวม 2.65 0.85 ปานกลาง  

 
 จากตารางท่ี 4.2  จากการวิเคราะหการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการตํารวจ
สังกัดกองบัญชาการศึกษา เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
 ดานการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร  ในภาพรวมมีความถี่การใชงานในระดับมาก หัวขอ
ท่ีมีความถี่การใชงานในระดับมาก ไดแก พิมพเอกสาร มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( = 3.89) สืบคนขอมูล     
( = 3.72)  และติดตามขาวสาร ( = 3.63)  หัวขอท่ีมีความถี่การใชงานในระดับปานกลาง ไดแก 
เครือขายสังคมออนไลน ( = 3.32) ดาวนโหลด (Download) ขอมูล/โปรแกรม ( = 3.11) รับ-สง 
อีเมล ( = 3.06)  และดูหนัง/ฟงเพลง ( = 3.05) ตามลําดับ 
 ดานการใชงานโปรแกรม  ในภาพรวมมีความถี่การใชงานในระดับนอย หัวขอท่ีมี
ความถี่การใชงานในระดับมาก ไดแก โปรแกรมประมวลผลคํา  มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( = 3.72) หัวขอท่ี
มีความถี่การใชงานในระดับปานกลาง ไดแก โปรแกรมดานการคํานวณ ( = 3.20) โปรแกรมดาน
การใชงานบนเว็บและการติดตอสื่อสาร ( = 3.17) และ โปรแกรมการนําเสนอขอมูล ( = 2.61)  
หัวขอท่ีมีการความถี่การใชงานในระดับนอย ไดแก โปรแกรมตรวจสอบไวรัส ( = 2.60)  โปรแกรม
บีบอัดขอมูล ( = 3.23)  และโปรแกรมกราฟก ( = 1.85) หัวขอท่ีมีความถี่การใชงาน ในระดับ
นอยท่ีสุด ไดแก โปรแกรมดานงานพิมพ ( = 1.80)โปรแกรมจัดการฐานขอมูล ( = 1.79)  
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โปรแกรมสรางสื่อมัลติมีเดีย ตัดตอวีดีโอและเสียง ( = 1.61) และโปรแกรมสรางเว็บ ( = 1.55)  
ตามลําดับ 
 ดานการใชงานระบบงานสารสนเทศของ บช.ศ. ในภาพรวมมีความถี่การใชงานในระดับนอย  
หัวขอท่ีมีความถี่การใชงานในระดับปานกลาง ไดแก การใชงานขอมูลเว็บไซต บช.ศ. มีคาเฉลี่ย
สูงสุด ( = 3.02) ระบบหนังสือเวียน ( = 2.68) ระบบฐานขอมูลคําสั่ง บช.ศ. ( = 2.61) และ
ระบบติดตามผลการปฏิบัติหนาท่ี ( = 2.61) หัวขอที่มีความถี่การใชงานในระดับนอย ไดแก ระบบ
ขอมูลประวัติ-เงินเดือน ( = 2.68) ระบบทะเบียนพล ( = 2.41) ระบบ e-Learning ( = 2.29) 
ระบบผูผานการฝกอบรมหลักสูตรของ บช.ศ. ( = 2.17) ระบบผูผานการฝกอบรมตามโครงการ ตร. 
( = 2.16) และระบบคลังขอสอบ ( = 2.10) ตามลําดับ 
 ดานการใชงานระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต  ในภาพรวมมีความถี่การใชงานใน
ระดับปานกลาง  หัวขอท่ีมีความถี่การใชงานในระดับปานกลาง ไดแก การใชงานโทรศัพทมือถือ 
เชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย (Wireless LAN) มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( = 3.06) รองลงมาคือ ใชงาน
เคร่ืองคอมพิวเตอรต้ังโตะเชื่อมตอเครือขายแบบมีสาย (LAN) ( = 3.05) ใชงานเครื่องคอมพิวเตอร
แบบพกพา (Notebook, Tablet) เชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย (Wireless LAN) ( = 3.05) และ 
เคร่ืองคอมพิวเตอรต้ังโตะเชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย (Wireless LAN) ( = 3.02) ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 4.3  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการตํารวจ      
สังกัดกองบัญชาการศึกษา ในภาพรวม 
 

หัวขอ  S.D. ระดับความถี ่
การใชงานใน 1 สัปดาห 

1. ดานการใชงานเคร่ืองคอมพิวเตอร 3.50 1.09 มาก 
2. ดานการใชงานโปรแกรม 2.25 0.88 นอย 
3. ดานการใชงานระบบสารสนเทศของ บช.ศ. 2.41 0.92 นอย 
4. ดานการใชงานระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต 3.01 1.23 ปานกลาง 

รวม 2.65 0.85 ปานกลาง 
   
  จากตารางท่ี 4.3  พบวา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการตํารวจ สังกัด
กองบัญชาการศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( = 2.65)  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ดานท่ีมีการใชงานอยูในระดับมาก ไดแก ดานการใชงานเคร่ืองคอมพิวเตอร มีคาเฉลี่ยสูงสุด          
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( = 3.50) ดานท่ีมีการใชงานในระดับปานกลาง ไดแก ดานการใชงานระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต 
( = 3.01) และดานท่ีมีการใชงานในระดับนอย ไดแก ดานการใชงานระบบสารสนเทศของ บช.ศ. 
( = 2.41) และดานการใชงานโปรแกรม ( = 2.25) ตามลําดับ 
 
4.3  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการตํารวจ 
สังกัดกองบัญชาการศึกษา 

 การศึกษาในสวนนี้ เปนการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปญหาในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบัญชาการศึกษา 5 ดาน ไดแก  ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร 
ดานบุคลากร ดานระบบงานสารสนเทศของ บช.ศ. และดานระบบเครือขายและคอมพิวเตอร        
ซึ่งสรุปไดดังตารางท่ี 4.4 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
ตารางท่ี 4.4  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาในการใช                   
เทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบัญชาการศึกษา จําแนกรายดาน 
 

ปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  S.D. ระดับปญหา อันดับ 
ดานฮารดแวร 
1.1 จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรไมเพียงพอ 3.31 1.08 ปานกลาง 6 
1.2 จํานวนอุปกรณตอพวง เชน เคร่ืองพิมพ  
เครื่องสแกนเนอร เครื่องสํารองไฟฟา เปนตน ไมเพียงพอ 

3.49 1.06 มาก 2 

1.3 เครื่องคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพตํ่า 3.42 0.96 มาก 3 
1.4 เครื่องคอมพิวเตอรขัดของบอย 3.34 0.97 ปานกลาง 4 
1.5 เครื่องคอมพิวเตอรไมไดติดต้ังโปรแกรมปองกันไวรัส 3.33 1.03 ปานกลาง 5 
1.6 เครื่องคอมพิวเตอรขาดการดูแล บํารุงรักษา 
อยางสม่ําเสมอ 

3.50 0.99 มาก 1 

1.7 เครื่องคอมพิวเตอรไมเปนมาตรฐานเดียวกัน 3.50 1.03 มาก 1 
รวม 3.50 0.97 มาก  

ดานซอฟตแวร 
2.1 ซอฟตแวรที่ใชในการปฏิบัติงานมีปญหาบอย 3.20 0.95 ปานกลาง 5 
2.2 ซอฟตแวรมีการทํางานที่ซับซอน ใชงานยาก 2.93 0.92 ปานกลาง 6 
2.3 ซอฟตแวรไมมีลิขสิทธิ์ ไมสามารถอัพเดตได 3.32 1.00 ปานกลาง 4 
2.4 ซอฟตแวรที่ใชงานไมเปนมาตรฐานเดียวกัน เชน 
โปรแกรม Microsoft Word  (2003,2007,2010) 

3.35 0.99 ปานกลาง 3 
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ตารางที่ 4.4 (ตอ)   
          

ปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  S.D. ระดับปญหา อันดับ 
2.5 ไมมีแผนโปรแกรมการติดตั้งไวประจําหนวยงาน 3.37 1.08 ปานกลาง 2 
2.6 ไมมีคูมือการใชงานโปรแกรมติดตั้ง 3.43 1.06 มาก 1 

รวม 3.32 0.96 ปานกลาง  
ดานบุคลากร 
3.1 ขาดแคลนบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.85 0.94 มาก 1 
3.2 ขาดความรูในการใชงานคอมพิวเตอร 3.55 0.92 มาก 7 
3.3 ขาดความรูดานการใชงานโปรแกรมที่หลากหลาย 3.75 0.90 มาก 3 
3.4 ขาดความรูเบื้องตนในการแกปญหา เมื่อ
คอมพิวเตอรและอุปกรณตาง ๆ ขัดของ 

3.78 0.91 มาก 2 

3.5 ขาดแรงจูงใจในการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม 3.56 0.98 มาก 6 
3.6 ขาดการแลกเปล่ียนความรูระหวางบุคลากร 3.60 0.95 มาก 5 
3.7 ไมมีเวลาที่จะเขารับการฝกอบรม 3.61 1.00 มาก 4 

รวม 3.81 0.92 มาก  
ดานระบบงานสารสนเทศของ บช.ศ. 
4.1 ระบบงานสารสนเทศที่มีอยูไมเปนปจจุบัน 3.24 0.88 ปานกลาง 2 
4.2 ขั้นตอนการใชงานระบบสารสนเทศ มีความ
ซับซอน ใชงานยาก 

3.13 0.81 ปานกลาง 4 

4.3 ไมมีคูมือการใชงานระบบสารสนเทศ 3.28 0.88 ปานกลาง 1 
4.4 ระบบงานสารสนเทศไมตรงกับความตองการ 3.20 0.86 ปานกลาง 3 

รวม 3.23 0.89 ปานกลาง  
ดานระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต 
5.1 ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตขัดของบอย 3.80 0.99 มาก 2 
5.2 ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตมีความเร็วตํ่า 3.94 0.99 มาก 1 
5.3 จุดเชื่อมตอเครือขายแบบมีสาย (LAN)  มีจํานวน    
ไมเพียงพอ 

3.70 1.03 มาก 3 

5.4 จุดเชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย (Wireless LAN)      
มีจํานวนไมเพียงพอ 

3.67 1.08 มาก 4 

รวม 3.88 1.02 มาก  
ภาพรวม 3.58 0.85 มาก  
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 จากตารางที่ 4.4  จากการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
 ดานฮารดแวร  ในภาพรวมมีปญหาการใชงานในระดับมาก  หัวขอท่ีมีปญหาการใชงาน
ในระดับมาก ไดแก เคร่ืองคอมพิวเตอรขาดการดูแล บํารุงรักษาอยางสมํ่าเสมอ มีคาเฉลี่ยสูงสุด      
( = 3.50) เคร่ืองคอมพิวเตอรไมเปนมาตรฐานเดียวกัน ( = 3.50)  จํานวนอุปกรณตอพวง เชน 
เคร่ืองพิมพ เครื่องสแกนเนอร เครื่องสํารองไฟฟา ไมเพียงพอ (= 3.49) และเครื่องคอมพิวเตอรมี
ประสิทธิภาพตํ่า ( = 3.42)  หัวขอท่ีมีปญหาการใชงานในระดับปานกลาง ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร
ขัดของบอย ( = 3.34) เครื่องคอมพิวเตอรไมไดติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัส ( = 3.33) และ
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรไมเพียงพอ ( = 3.31) ตามลําดับ 
 ดานซอฟตแวร  ในภาพรวมมีปญหาการใชงานในระดับปานกลาง  หัวขอท่ีมีปญหาการ
ใชงานในระดับมาก ไดแก ไมมีคูมือการใชงานโปรแกรมติดต้ัง มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( = 3.43)  หัวขอท่ี
มีปญหาการใชงานในระดับปานกลาง ไดแก ซอฟตแวรท่ีใชงานไมเปนมาตรฐานเดียวกัน ( = 3.35) 
ซอฟตแวรไมมีลิขสิทธิ์ ไมสามารถอัพเดตได ( = 3.32)  ซอฟตแวรท่ีใชในการปฏิบัติงานมีปญหาบอย 
( = 3.20) และซอฟตแวรมีการทํางานท่ีซับซอน ใชงานยาก ( = 2.93) ตามลําดับ   
 ดานบุคลากร  ในภาพรวมมีปญหาการใชงานในระดับมาก  หัวขอท่ีมีปญหาการใชงาน
ในระดับมาก ไดแก ขาดแคลนบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( = 3.85) 
รองลงมา คือ ขาดความรูเบ้ืองตนในการแกปญหา เมื่อคอมพิวเตอรและอุปกรณตาง ๆ ขัดของ      
( = 3.78) ขาดความรูดานการใชงานโปรแกรมท่ีหลากหลาย ( = 3.75) และไมมีเวลาท่ีจะเขารับ
การฝกอบรม ( = 3.61)  ตามลําดับ        
 ดานระบบงานสารสนเทศของ บช.ศ.  ในภาพรวมมีปญหาการใชงานในระดับ          
ปานกลาง  หัวขอท่ีมีปญหาการใชงานในระดับปานกลาง ไดแก  ไมมีคูมือการใชงานระบบ
สารสนเทศ มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( = 3.28) รองลงมา คือ ระบบงานสารสนเทศท่ีมีอยูไมเปนปจจุบัน    
( = 3.24) ระบบสารสนเทศไมตรงกับความตองการ ( = 3.20) และขั้นตอนการใชงานระบบ
สารสนเทศมีความซับซอน ใชงานยาก ( = 3.13) ตามลําดับ 
 ดานระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต  ในภาพรวมมีปญหาการใชงานในระดับมาก  
หัวขอท่ีมีปญหาการใชงานในระดับมาก ไดแก ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตมีความเร็วต่ํา มีคาเฉลี่ย
สูงสุด ( = 3.94) รองลงมา คือ ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตขัดของบอย ( = 3.80) จุดเชื่อมตอ
เครือขายแบบมีสาย (LAN) มีจํานวนไมเพียงพอ ( = 3.70) และจุดเชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย 
(Wireless LAN) มีจํานวนไมเพียงพอ ( = 3.67) ตามลําดับ          
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ตารางท่ี 4.5  คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบัญชาการศึกษาในภาพรวม 
 

หัวขอ  S.D. ระดับปญหา 
1. ดานฮารดแวร 3.50 0.97 มาก 
2. ดานซอฟตแวร 3.32 0.96 ปานกลาง 
3. ดานบุคลากร  3.81 0.92 มาก 
4. ดานระบบงานสารสนเทศของ บช.ศ. 3.23 0.89 ปานกลาง 
5. ดานระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต 3.88 1.02 มาก 

รวม 3.58 0.85 มาก 
   
  จากตารางท่ี 4.5  พบวา ปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ของขาราชการตํารวจ
สังกัดกองบัญชาการศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 3.58)  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ดานที่มีปญหาการใชงานในระดับมาก ไดแก ดานระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
( = 3.88)  ดานบุคลากร ( = 3.81)  และดานฮารดแวร ( = 3.50)  ดานท่ีมีปญหาการใชงาน       
ในระดับปานกลาง ไดแก ดานซอฟตแวร ( = 3.32) และดานระบบงานสารสนเทศของ บช.ศ.          
( = 3.23) ตามลําดับ       
 
4.4  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการตํารวจ 
สังกัดกองบัญชาการศึกษา 

 การศึกษาในสวนนี้เปนการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความตองการในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบัญชาการศึกษา  5 ดาน ไดแก ดานฮารดแวร            
ดานซอฟตแวร ดานบุคลากร ดานระบบงานสารสนเทศของ บช.ศ. และดานระบบเครือขายและ
คอมพิวเตอร  ซึ่งสรุปไดดังตารางท่ี 4.6 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 4.6  คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบัญชาการศึกษา จําแนกรายดาน 
 

ความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  S.D. ระดับ 
ความตองการ อันดับ 

ดานฮารดแวร 
1.1 เพิ่มจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรใหเพียงพอ 4.00 0.87 มาก 6 
1.2 เพิ่มจํานวนอุปกรณตอพวง เชน เครื่องพิมพ  
เครื่องสแกนเนอร เครื่องสํารองไฟฟา  

4.12 0.81 มาก 5 

1.3 ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอรใหทันสมัย 4.21 0.81 มากที่สุด 3 
1.4 เพิ่มการดูแลและบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร    
อยางสม่ําเสมอ 

4.17 0.81 มาก 4 

1.5 ติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัสลงในเครื่อง
คอมพิวเตอร 

4.22 0.86 มากที่สุด 2 

1.6 กําหนดมาตรฐานเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการ
ปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

4.23 0.81 มากที่สุด 1 

รวม 4.26 0.79 มากที่สุด  
ดานซอฟตแวร 
2.1 จัดหาซอฟตแวรลิขสิทธิ์ที่จําเปน 4.15 0.84 มาก 3 
2.2 อัพเดตโปรแกรมที่ใชงานอยางสม่ําเสมอ 4.17 0.86 มาก 2 
2.3 ปรับปรุงโปรแกรมที่ใชงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 4.22 0.83 มากที่สุด 1 
2.4 จัดหาแผนติดต้ังโปรแกรมที่จําเปนไวประจํา
หนวยงาน 

4.17 0.88 มาก 2 

2.5 จัดทําคูมือการใชงานโปรแกรมที่จําเปน 4.13 0.89 มาก 4 
รวม 4.20 0.89 มาก  

ดานบุคลากร 
3.1 เพิ่มบุคลากรที่มีความรู ความสามารถทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ คอยใหความชวยเหลือและ 
ใหคําปรึกษา 

4.35 0.80 มากที่สุด 1 

3.2 ฝกอบรมการแกไขปญหาคอมพิวเตอรเบื้องตน 4.19 0.82 มาก 2 
3.3 ฝกอบรมการใชงานโปรแกรม 
     3.3.1 โปรแกรมประมวลผลคํา เชน Microsoft Word 

 
3.94 

 
0.95 

 
มาก 
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     3.3.2 โปรแกรมการคํานวณ เชน Microsoft Excel 3.96 0.95 มาก 6 
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ตารางที่ 4.6 (ตอ)   
 

ความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  S.D. ระดับ 
ความตองการ อันดับ 

     3.3.3 โปรแกรมการนําเสนอขอมูล เชน Microsoft 
PowerPoint 

4.02 0.94 มาก 4 

     3.3.4 โปรแกรมจัดการฐานขอมูล เชน Microsoft 
Access, My SQL, Microsoft SQL, Oracle 

3.75 1.09 มาก 9 

     3.3.5 โปรแกรมงานพิมพ เชน Microsoft Publisher, 
Adobe PageMaker 

3.59 1.07 มาก 13 

     3.3.6 โปรแกรมกราฟก เชน Adobe Photoshop, 
Microsoft Paint, Macromedia Freehand 

3.64 1.04 มาก 11 

     3.3.7 โปรแกรมสรางสื่อมัลติมีเดีย ตัดตอวีดีโอและ
เสียง เชน Macromedia Director, Adobe Premiere 

3.67 1.03 มาก 10 

     3.3.8 โปรแกรมสรางเว็บ  เชน Macromedia 
Dreamweaver, Macromedia Flash, Microsoft FrontPage 

3.58 1.07 มาก 12 

     3.3.9 โปรแกรมการใชงานบนเว็บและการ
ติดตอสื่อสาร (ทองเว็บ) เชน Microsoft Internet 
Explorer, Opera, Mozzila Fifox, Google Chrome 

3.72 1.01 มาก 8 

     3.3.10 โปรแกรมอรรถประโยชน 
     - โปรแกรมตรวจสอบไวรัส เชน NOD32, AVG 

 
3.88 

 
0.99 

 
มาก 
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     - โปรแกรมบีบอัดขอมูล เชน Winzip, WinRAR 3.75 1.05 มาก 9 
3.4 จัดใหมีแหลงความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในหนวยงาน 

4.09 0.85 มาก 3 

3.5 สงเสริมใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบุคลากร
ภายในหนวยงาน 

3.98 0.88 มาก 5 

รวม 4.00 0.88 มาก  
ดานระบบงานสารสนเทศ บช.ศ. 
1. ปรับปรุงระบบสารสนเทศที่มีอยูใหเปนปจจุบัน 4.12 0.86 มาก 1 
2. ปรับปรุงระบบงานสารสนเทศใหใชงานงาย                     
ไมซับซอน 

4.10 0.87 มาก 2 

3. จัดทําคูมือแนะนําขั้นตอนการใชระบบงานสารสนเทศ 4.05 0.91 มาก 3 
4. จัดทําระบบงานสารสนเทศใหตรงกับความตองการ 4.10 0.89 มาก 2 

รวม 4.14 0.89 มาก  
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ตารางที่ 4.6 (ตอ)   
 

ความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  S.D. ระดับ 
ความตองการ อันดับ 

ดานระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต 
1. ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบอินเทอรเน็ตในเรื่อง
ความเร็วและความมีเสถียรภาพ 

4.37 0.82 มากที่สุด 1 

2. เพิ่มจุดเชื่อมตอเครือขายแบบมีสาย (LAN) 4.24 0.88 มากที่สุด 3 
3.  เพิ่มจุดเชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย (Wireless LAN) 4.30 0.88 มากที่สุด 2 

รวม 4.34 0.85 มากที่สุด  
ภาพรวม 4.17 0.80 มาก  

 
 จากตารางท่ี 4.6  จากการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา 
 ดานฮารดแวร  ในภาพรวมมีความตองการในระดับมากที่สุด  หัวขอท่ีมีความตองการ
ในระดับมากท่ีสุด ไดแก กําหนดมาตรฐานเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใชในการปฏิบัติงานใหเปน
มาตรฐานเดียวกัน มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.23)  ติดต้ังโปรแกรมปองกันไวรัสลงในเคร่ือง
คอมพิวเตอร ( = 4.22) และปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอรใหทันสมัย ( = 4.21) 
หัวขอท่ีมีความตองการในระดับมาก ไดแก เพ่ิมการดูแลและบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรอยาง
สม่ําเสมอ ( = 4.17) และเพ่ิมจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรใหเพียงพอ ( = 4.00) ตามลําดับ 
 ดานซอฟตแวร  ในภาพรวมมีความตองการในระดับมาก  หัวขอท่ีมีความตองการ     
ในระดับมากท่ีสุด ไดแก ปรับปรุงโปรแกรม  ท่ีใชงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน มีคาเฉลี่ยสูงสุด     
( = 4.22) หัวขอท่ีมีความตองการในระดับมาก ไดแก จัดหาแผนติดต้ังโปรแกรมท่ีจําเปนไวประจํา
หนวย ( = 4.17) อัพเดตโปรแกรมที่ใชงานอยางสมํ่าเสมอ ( = 4.17) จัดหาซอฟตแวรลิขสิทธิ์      
ท่ีจําเปน ( = 4.15) และจัดทําคูมือการใชงานโปรแกรมท่ีจําเปน ( = 4.13) ตามลําดับ 
 ดานบุคลากร  ในภาพรวมมีความตองการในระดับมาก  หัวขอท่ีมีความตองการ          
ในระดับมากท่ีสุด ไดแก เพ่ิมบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ     
คอยใหความชวยเหลือและใหคําปรึกษา มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.35) หัวขอท่ีมีความตองการใน
ระดับมาก ไดแก ฝกอบรมการแกไขปญหาคอมพิวเตอรเบ้ืองตน ( = 4.19)  จัดใหมีแหลงความรู
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ดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน ( = 4.09) และดานการฝกอบรมการใชงานโปรแกรม
การนําเสนอขอมูล เชน Microsoft PowerPoint  ( = 4.02) ตามลําดับ 
 ดานระบบงานสารสนเทศของ บช.ศ.  ในภาพรวมมีความตองการในระดับมาก  หัวขอท่ี
มีความตองการในระดับมาก ไดแก ปรับปรุงระบบสารสนเทศท่ีมีอยูใหเปนปจจุบัน มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
( = 4.12) รองลงมา คือ ปรับปรุงระบบงานสารสนเทศใหตรงกับความตองการ ( = 4.10) 
ปรับปรุงระบบงานสารสนเทศใหใชงานงาย ไมซับซอน ( = 4.10)  และจัดทําคูมือแนะนําขั้นตอน
การใชระบบงานสารสนเทศ ( = 4.05) ตามลําดับ 
 ดานระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต  ในภาพรวมมีความตองการในระดับมากท่ีสุด  
หัวขอท่ีมีความตองการในระดับมากท่ีสุด ไดแก ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบอินเทอรเน็ต     
ในเรื่องความเร็วและความมีเสถียรภาพ มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.37) เพ่ิมจุดเชื่อมตอเครือขายแบบ   
ไรสาย (Wireless LAN) ( = 4.30) และ เพ่ิมจุดเชื่อมตอเครือขายแบบมีสาย (LAN) ( = 4.24) 
ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.7  คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบัญชาการศึกษาในภาพรวม 
 

หัวขอ  S.D. ระดับ 
ความตองการ 

1. ดานฮารดแวร 4.26 0.79 มากที่สุด 
2. ดานซอฟตแวร 4.20 0.89 มาก 
3. ดานบุคลากร  4.00 0.88 มาก 
4. ดานระบบงานสารสนเทศของ บช.ศ. 4.14 0.89 มาก 
5. ดานระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต 4.34 0.85 มากที่สุด 

รวม 4.17 0.80 มาก 
   
  จากตารางท่ี 4.7  พบวา  ความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ของขาราชการ
ตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 4.17)  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ดานท่ีมีความตองการมากท่ีสุด ไดแก ดานระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
( = 4.34) และดานฮารดแวร ( = 4.26)  ดานท่ีมีความตองการในระดับมาก ไดแก ดานซอฟตแวร 
( = 4.20) ดานระบบงานสารสนเทศของ บช.ศ. ( = 4.14) และดานบุคลากร ( = 4.00) ตามลําดับ 
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4.5  การวิเคราะหผลการศึกษา 
 สมมติฐานของการวิจัย  มีดังตอไปนี้ 
  สมมติฐานที่ 1 
   H0  :  ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ีมี
คุณลักษณะสวนบุคคลแตกตางกัน จะมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไมแตกตางกัน   
   H1  :  ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ีมี
คุณลักษณะสวนบุคคลแตกตางกัน จะมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน   
  สมมติฐานที่ 2 
   H0  :  ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ีมี
คุณลักษณะสวนบุคคลแตกตางกัน จะมีปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไมแตกตางกัน   
   H1  :  ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ีมี
คุณลักษณะสวนบุคคลแตกตางกัน จะมีปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน   
  สมมติฐานท่ี 3 
   H0  :  ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ีมี
คุณลักษณะสวนบุคคลแตกตางกัน จะมีความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไมแตกตางกัน   
   H1  :  ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ีมี
คุณลักษณะสวนบุคคลแตกตางกัน จะมีความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน   
 
ตารางที่ 4.8  ผลการทดสอบความแตกตางระหวางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ, ปญหาและความ
ตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบัญชาการศึกษากับเพศ 
 

 
หมายเหตุ. *p < 0.05 
  

หัวขอ ชาย หญิง t Sig. 
 S.D.  S.D. 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.54 0.94 2.72 0.78 -1.437 .153 
ปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.38 0.83 3.71 0.84 -2.783 .006* 
ความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.92 0.84 4.32 0.74 -3.569 .000* 

รวม 3.33 0.64 3.61 0.59 -3.232 .001* 
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 โดยมีหลักเกณฑในการทดสอบสมมติฐานวา หากคาสถิติของ t-test ท่ีคํานวณได          
มีนัยสําคัญทางสถิตินอยกวาหรือเทากับ 0.05 จะปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 
 จากตารางท่ี 4.8  ผลการทดสอบความแตกตางระหวางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ, 
ปญหาและความตองการในการใช เทคโนโลยีสารสนเทศของขา ราชการตํารวจ สังกัด     
กองบัญชาการศึกษากับเพศ  มีดังตอไปนี้  
 1. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา คา Sig. = 0.153 ซึ่งมากกวา 0.05 จึงยอมรับ H0 
แสดงวาเพศท่ีแตกตางกัน มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
 2. ปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา คา Sig. = 0.006 ซึ่งนอยกวา 0.05        
จึงปฏิเสธ H0 แสดงวาเพศท่ีแตกตางกัน มีปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน          
ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยพบวา เพศหญิงมีปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
มากกวาเพศชาย 
 3. ความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา คา Sig. = 0.000 ซึ่งนอยกวา 
0.05  จึงปฏิเสธ H0 แสดงวาเพศท่ีแตกตางกัน มีความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
แตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยพบวา เพศหญิง มีความตองการในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศมากกวาเพศชาย 
 
ตาราง ท่ี  4 . 9   ผ ล ก าร ทด ส อ บค วา มแ ตก ตา งร ะ หว างก าร ใช เ ท คโ นโ ลยี ส ารส นเ ทศ ,                     
ปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบัญชาการ
ศึกษากับอายุตัว 
                                                                                                                                             

 
หมายเหตุ. *p < 0.05  
  

หัวขอ 19 – 40 ป 41 – 59 ป t Sig. 
 S.D.  S.D. 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.83 0.74 2.42 0.93 3.509 .001* 
ปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.64 0.83 3.51 0.87 1.195 .234 
ความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.21 0.80 4.12 0.81 .799 .425 

รวม 3.58 0.63 3.40 0.60 2.042 .042* 
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 โดยมีหลักเกณฑในการทดสอบสมมติฐานวา หากคาสถิติของ t-test ท่ีคํานวณไดมี
นัยสําคัญทางสถิตินอยกวาหรือเทากับ 0.05 จะปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 
 จากตารางท่ี 4.9  ผลการทดสอบความแตกตางระหวางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ, 
ปญหาและความตองการในการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ ของขาราชการตํารวจ สังกัด 
กองบัญชาการศึกษากับอายุตัว  มีดังตอไปนี้ 
 1. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา คา Sig. = 0.001 ซึ่งนอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธ  H0 
แสดงวาอายุตัวท่ีแตกตางกัน มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
โดยพบวา ขาราชการตํารวจท่ีมีอายุระหวาง 19 – 40 ป มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมากกวา
ขาราชการตํารวจท่ีมีอายุระหวาง 41 – 59 ป 
 2. ปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา คา Sig. = 0.234 ซึ่งมากกวา 0.05        
จึงยอมรับ H0 แสดงวาอายุตัวท่ีแตกตางกัน มีปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไมแตกตางกัน 
ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
 3. ความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา คา Sig. = 0.425 ซึ่งมากกวา 
0.05 จึงยอมรับ H0 แสดงวาอายุตัวท่ีแตกตางกัน มีความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
 
ตาราง ท่ี  4 .1 0   ผ ลการทดส อ บความแ ตก ตางร ะหว างการใช เ ทคโนโลยีส ารส นเ ทศ ,                     
ปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบัญชาการ
ศึกษากับอายุราชการ 
 

 
หมายเหตุ. *p < 0.05  
 

หัวขอ 1 – 15 ป 16 – 38 ป t Sig. 
 S.D.  S.D. 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.88 0.72 2.40 0.91 4.348 .000* 
ปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.59 0.82 3.58 0.88 .117 .907 
ความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.16 0.81 4.18 0.80 -.255 .799 

รวม 3.55 0.63 3.44 0.61 1.291 .198 
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 โดยมีหลักเกณฑในการทดสอบสมมติฐานวา หากคาสถิติของ t-test ท่ีคํานวณไดมี
นัยสําคัญทางสถิตินอยกวาหรือเทากับ 0.05 จะปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 
 จากตารางท่ี 4.10  ผลการทดสอบความแตกตางระหวางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ, 
ปญหาและความตองการในการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ ของขาราชการตํารวจ สังกัด 
กองบัญชาการศึกษากับอายุราชการ  มีดังตอไปนี้ 
 1. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา คา Sig. = 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธ  H0 
แสดงวาอายุราชการท่ีแตกตางกัน มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญ    
ทางสถิติ 0.05 โดยพบวา ขาราชการตํารวจท่ีมีอายุราชการระหวาง 1 – 15 ป มีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศมากกวาขาราชการตํารวจที่มีอายุราชการระหวาง 16 – 38 ป  
 2. ปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา คา Sig. = 0.907 ซึ่งมากกวา 0.05        
จึงยอมรับ H0 แสดงวาอายุราชการท่ีแตกตางกัน มีปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ              
ไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
 3. ความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา คา Sig. = 0.799 ซึ่งมากกวา 
0.05 จึงยอมรับ H0 แสดงวาอายุราชการท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

ตารางท่ี 4.11  ผลการวิเคราะหความแปรปรวน เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ, ปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ของขาราชการ
ตํารวจ สังกัดกองบัญชาการศึกษากับระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา df F Sig. 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Between Groups 
Within Groups 
Total 

2 
215 
217 

5.304 .006* 

ปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Between Groups 
Within Groups 
Total 

2 
215 
217 

2.567 .079 

ความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Between Groups 
Within Groups 
Total 

2 
215 
217 

8.419 .000* 

รวมทุกดาน 
Between Groups 
Within Groups 
Total 

2 
215 
217 

10.156 .000* 

หมายเหตุ. *p < 0.05  
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 จากตารางท่ี 4.11  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ, ปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ         
ของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบัญชาการศึกษากับระดับการศึกษา  มีดังตอไปนี้ 
 1. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา คา Sig. = 0.006 ซึ่งนอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธ  H0 
แสดงวาระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ       
ทางสถิติ 0.05                                                                                                                                     
 2. ปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา คา Sig. = 0.079 ซึ่งมากกวา 0.05        
จึงยอมรับ H0 แสดงวาระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ       
ไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
 3. ความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา คา Sig. = 0.000 ซึ่งนอยกวา 
0.05 จึงปฏิเสธ H0 แสดงวาระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีความตองการในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
 

ตารางท่ี 4.12  การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ,   
ปญหาและความตองการในการใช เทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการตํารวจ  สังกัด
กองบัญชาการศึกษา ตามระดับการศึกษาเปนรายคู 

                     
หัวขอ (I) ระดับการศึกษา (J) ระดับการศึกษา Mean Difference (I-J) Sig. 

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ตํ่ากวาปริญญาตร ี ปริญญาตร ี
สูงกวาปริญญาตร ี

-.1256 
-.4921* 

.775 

.035 
ปริญญาตร ี ต่ํากวาปริญญาตร ี

สูงกวาปริญญาตร ี
.1256 

-.3665* 
.775 
.017 

สูงกวาปริญญาตรี ต่ํากวาปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี

.4921* 

.3665* 
.035 
.017 

ปญหาในการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ตํ่ากวาปริญญาตร ี ปริญญาตร ี
สูงกวาปริญญาตร ี

-.3829 
-.3971 

.100 

.116 
ปริญญาตร ี ต่ํากวาปริญญาตร ี

สูงกวาปริญญาตร ี
.3829 

-.0142 
.100 
.994 

สูงกวาปริญญาตรี ต่ํากวาปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี

.3971 

.0142 
.116 
.994 
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ตารางที่ 4.12  (ตอ) 
 

หัวขอ (I) ระดับการศึกษา (J) ระดับการศึกษา Mean Difference (I-J) Sig. 

ความตองการในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตํ่ากวาปริญญาตร ี ปริญญาตร ี
สูงกวาปริญญาตร ี

-.4854* 
-.7185* 

.013 

.000 
ปริญญาตร ี ต่ํากวาปริญญาตร ี

สูงกวาปริญญาตร ี
.4854* 
-.2331 

.013 

.145 
สูงกวาปริญญาตรี ต่ํากวาปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี
.7185* 
.2331 

.000 

.145 

รวมทุกดาน 

ตํ่ากวาปริญญาตร ี ปริญญาตร ี
สูงกวาปริญญาตร ี

-.3716* 
-.6047* 

.015 

.000 
ปริญญาตร ี ต่ํากวาปริญญาตร ี

สูงกวาปริญญาตร ี
.3716* 

-.2331* 
.015 
.041 

สูงกวาปริญญาตรี ต่ํากวาปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี

.6047* 

.2331* 
.000 
.041 

 
หมายเหตุ. * ผลตางของคาเฉลี่ยของขอมูล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
 
 จากตารางท่ี 4.12  พบวา เม่ือทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของ การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการตํารวจ สังกัด
กองบัญชาการศึกษา ตามระดับการศึกษาเปนรายคู พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ      
ทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งมีดังตอไปนี้ 
 1. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ขาราชการตํารวจท่ีมีการศึกษาระดับสูงกวา
ปริญญาตรี  มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมากกวาขาราชการตํารวจที่มีการศึกษาระดับต่ํากวา
ปริญญาตรีและปริญญาตรี 
 2. ความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ขาราชการตํารวจที่มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี มีความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมากกวาขาราชการ
ตํารวจท่ีมีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี   
 
 
 
 
 

DPU



 
 

65

ตารางที่ 4.13  ผลการทดสอบความแตกตางระหวางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ, ปญหาและความ
ตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการตํารวจ  สังกัดกองบัญชาการศึกษา            
กับระดับชั้นยศ 
 

 
หมายเหตุ. *p < 0.05  
 
 โดยมีหลักเกณฑในการทดสอบสมมติฐานวา หากคาสถิติของ t-test ท่ีคํานวณไดมี
นัยสําคัญทางสถิตินอยกวาหรือเทากับ 0.05 จะปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 
 จากตารางท่ี 4.13  ผลการทดสอบความแตกตางระหวางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ, 
ปญหาและความตองการในการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ ขอ งขาราชการตํารวจ สังกัด
กองบัญชาการศึกษากับระดับชั้น  มีดังตอไปนี้ 
 1. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา คา Sig. = 0.049 ซึ่งนอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธ  H0 
แสดงวาระดับชั้นยศท่ีแตกตางกัน มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 โดยพบวา ขาราชการตํารวจระดับชั้นประทวนมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมากกวา
ขาราชการตํารวจระดับชั้นสัญญาบัตร 
 2. ปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา คา Sig. = 0.611 ซึ่งมากกวา 0.05         
จึงยอมรับ H0 แสดงวาระดับชั้นยศท่ีแตกตางกัน มีปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ             
ไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
 3. ความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา คา Sig. = 0.362 ซึ่งมากกวา 
0.05 จึงยอมรับ H0 แสดงวาระดับชั้นยศที่แตกตางกัน มีความตองการในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวขอ ชั้นประทวน ชั้นสัญญาบัตร t Sig. 
 S.D.  S.D. 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.79 0.83 2.55 0.86 1.981 .049* 
ปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.55 0.83 3.61 0.86 -.509 .611 
ความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.11 0.85 4.21 0.77 -.913 .362 

รวม 3.52 .67 3.49 0.59 .366 .715 DPU
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ตารางท่ี 4.14  ผลการวิเคราะหความแปรปรวน เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ, ปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ของขาราชการ
ตํารวจ สังกัดกองบัญชาการศึกษากับสังกัดหนวยงาน 
 

สังกัดหนวยงาน df F Sig. 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ Between Groups 

Within Groups 
Total 

4 
213 
217 

.397 .811 

ปญหาในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

4 
213 
217 

2.970 .020* 

ความตองการในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

4 
213 
217 

3.506 .009* 

รวมทุกดาน 
Between Groups 
Within Groups 
Total 

4 
213 
217 

.374 .244 

 
หมายเหตุ. *p < 0.05  
 
 จากตารางท่ี 4.14  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ, ปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ         
ของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบัญชาการศึกษากับสังกัดหนวยงาน  มีดังตอไปนี้ 
 1. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา คา Sig. = 0.811 ซึ่งมากกวา 0.05 จึงยอมรับ  H0 
แสดงวาสังกัดหนวยงานที่แตกตางกัน มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไมแตกตางกัน ท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
 2. ปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา คา Sig. = 0.020 ซึ่งนอยกวา 0.05        
จึงปฏิเสธ H0 แสดงวาสังกัดหนวยงานที่แตกตางกัน มีปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
แตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
 3. ความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา คา Sig. = 0.009 ซึ่งนอยกวา 
0.05 จึงปฏิเสธ H0 แสดงวาสังกัดหนวยงานท่ีแตกตางกัน มีความตองการในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

DPU
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ตารางท่ี 4.15  การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ,   
ปญหาและความตองการในการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ ขอ งขาราชการตํารวจ สังกัด
กองบัญชาการศึกษา ตามสังกัดหนวยงานเปนรายคู 
 

หัวขอ (I) สังกัดหนวยงาน (J) สังกัดหนวยงาน Mean Difference 
(I-J) Sig. 

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กองบังคับการอํานวยการ สํานักงานการศึกษาและประกันคุณภาพ 
วิทยาลัยการตํารวจ 
กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง 
กองการสอบ 

-.0591 
.0936 
.0209 

-.1443 

.999 

.993 
1.000 
.969 

สํานักงานการศึกษาและ 
ประกันคุณภาพ 

กองบังคับการอํานวยการ 
วิทยาลัยการตํารวจ 
กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง 
กองการสอบ 

.0591 

.1527 

.0800 
-.0852 

.999 

.962 

.995 

.997 
วิทยาลัยการตํารวจ กองบังคับการอํานวยการ 

สํานักงานการศึกษาและประกันคุณภาพ 
กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง 
กองการสอบ 

-.0936 
-.1527 
-.0727 
-.2379 

.993 

.962 

.996 

.847 
กองบังคับการฝกอบรม 
ตํารวจกลาง 

กองบังคับการอํานวยการ 
สํานักงานการศึกษาและประกันคุณภาพ 
วิทยาลัยการตํารวจ 
กองการสอบ 

-.0209 
-.0800 
-.0727 
-.1652 

1.000 
.995 
.996 
.939 

กองการสอบ กองบังคับการอํานวยการ 
สํานักงานการศึกษาและประกันคุณภาพ 
วิทยาลัยการตํารวจ 
กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง 

.1443 

.0852 

.2379 

.1652 

.969 

.997 

.847 

.393 

ปญหาในการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กองบังคับการอํานวยการ สํานักงานการศึกษาและประกันคุณภาพ 
วิทยาลัยการตํารวจ 
กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง 
กองการสอบ 

-.5870* 
-.1271 
-.0806 
-.1930 

.043 

.974 

.993 

.906 
สํานักงานการศึกษาและ 
ประกันคุณภาพ 

กองบังคับการอํานวยการ 
วิทยาลัยการตํารวจ 
กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง 
กองการสอบ 

.5870* 
.4598 
.5063 
.3939 

.043 

.220 

.080 

.428 
วิทยาลัยการตํารวจ กองบังคับการอํานวยการ 

สํานักงานการศึกษาและประกันคุณภาพ 
กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง 
กองการสอบ 

.1271 
-.4598 
.0465 

-.0659 

.974 

.220 

.999 

.998 

DPU
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ตารางที่ 4.15 (ตอ) 
 

หัวขอ (I) สังกัดหนวยงาน (J) สังกัดหนวยงาน Mean Difference 
(I-J) 

Sig. 

ปญหาในการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กองบังคับการฝกอบรม 
ตํารวจกลาง 

กองบังคับการอํานวยการ 
สํานักงานการศึกษาและประกันคุณภาพ 
วิทยาลัยการตํารวจ 
กองการสอบ 

.0806 
-.5063 
-.0465 
-.1124 

.993 

.080 

.999 

.983 
กองการสอบ กองบังคับการอํานวยการ 

สํานักงานการศึกษาและประกันคุณภาพ 
วิทยาลัยการตํารวจ 
กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง 

.1930 
-.3939 
.0659 
.1124 

.906 

.428 

.998 

.983 

ความตองการในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กองบังคับการอํานวยการ สํานักงานการศึกษาและประกันคุณภาพ 
วิทยาลัยการตํารวจ 
กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง 
กองการสอบ 

-.5729* 
-.1033 
-.0266 
-.1904 

.032 

.985 
1.000 
.891 

สํานักงานการศึกษาและ 
ประกันคุณภาพ 

กองบังคับการอํานวยการ 
วิทยาลัยการตํารวจ 
กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง 
กองการสอบ 

.5729* 
.4696 

.5462* 
.3825 

.032 

.151 

.028 

.396 
วิทยาลัยการตํารวจ กองบังคับการอํานวยการ 

สํานักงานการศกึษาและประกันคุณภาพ 
กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง 
กองการสอบ 

.1033 
-.4696 
-.0766 
-.0871 

.985 

.151 

.994 

.994 
กองบังคับการฝกอบรม 
ตํารวจกลาง 

กองบังคับการอํานวยการ 
สํานักงานการศึกษาและประกันคุณภาพ 
วิทยาลัยการตํารวจ 
กองการสอบ 

.0266 
-.5462* 
-.0766 
-.1637 

1.000 
.028 
.994 
.920 

กองการสอบ กองบังคับการอํานวยการ 
สํานักงานการศึกษาและประกันคุณภาพ 
วิทยาลัยการตํารวจ 
กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง 

.1904 
-.3825 
.0871 
.1637 

.891 

.396 

.994 

.920 

รวมทุกดาน 

กองบังคับการอํานวยการ สํานักงานการศึกษาและประกันคุณภาพ 
วิทยาลัยการตํารวจ 
กองบังคบัการฝกอบรมตํารวจกลาง 
กองการสอบ 

-.2157 
.1120 

-.0033 
.0022 

.659 

.953 
1.000 
1.000 

สํานักงานการศึกษาและ 
ประกันคุณภาพ 

กองบังคับการอํานวยการ 
วิทยาลัยการตํารวจ 
กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง 
กองการสอบ 

.2157 

.3277 

.2123 

.2179 

.659 

.267 

.618 

.717 
วิทยาลัยการตํารวจ กองบังคับการอํานวยการ 

สํานักงานการศึกษาและประกันคุณภาพ 
กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง 
กองการสอบ 

-.1120 
-.3277 
-.1154 
-.1098 

.953 

.267 

.935 

.968 

DPU
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ตารางที่ 4.15 (ตอ) 
 

หัวขอ (I) สังกัดหนวยงาน (J) สังกัดหนวยงาน Mean Difference 
(I-J) 

Sig. 

รวมทุกดาน 

กองบังคับการฝกอบรม 
ตํารวจกลาง 

กองบังคับการอํานวยการ 
สํานักงานการศึกษาและประกันคุณภาพ 
วิทยาลัยการตํารวจ 
กองการสอบ 

.0033 
-.2123 
.1154 
.0055 

1.000 
.618 
.935 

1.000 
กองการสอบ กองบังคับการอํานวยการ 

สํานักงานการศึกษาและประกันคุณภาพ 
วิทยาลัยการตํารวจ 
กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง 

-.0022 
-.2179 
.1098 

-.0055 

1.000 
.717 
.968 

1.000. 

 
หมายเหตุ. * ผลตางของคาเฉลี่ยของขอมูล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
 
 จากตารางท่ี 4.15  พบวา เม่ือทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ, ปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการตํารวจ สังกัด
กองบัญชาการศึกษา ตามสังกัดหนวยงานเปนรายคู พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ     
ทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งมีดังตอไปนี้ 
 1. ปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา สํานักงานการศึกษาและประกันคุณภาพ 
มีปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมากกวากองบังคับการอํานวยการ 
 2. ความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา สํานักงานการศึกษาและประกัน
คุณภาพ มีความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมากกวากองบังคับการอํานวยการและกอง
บังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
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ตารางที่ 4.16  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 
    

สมมติฐาน คานัยสําคัญ 
ทางสถิติ 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 
เปนไปตาม
สมมติฐาน 

ไมเปนไปตาม
สมมติฐาน 

1. ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษาท่ีมี
เพศแตกตางกัน จะมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
แตกตางกัน 

 
.153   

2. ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษาท่ีมี
อ ายุ ตั วแ ต ก ต า งกัน  จะ มีกา ร ใช เ ทค โ น โ ล ยี
สารสนเทศแตกตางกัน 

 
.001   

3. ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษาท่ีมี
อายุราชการแตกตางกัน จะมีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศแตกตางกัน 

 
.000   

4. ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษาท่ีมี
ระดับการศึกษาแตกตางกัน จะมีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศแตกตางกัน 

 
.006   

5. ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษาท่ีมี
ระดับชั้นยศแตกตางกัน จะมีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศแตกตางกัน 

 
.049   

6. ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา       
ท่ี สั ง กั ด ห นว ย งา น แ ต ก ต างกั น  จ ะ มี ก าร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 

 
.811   

 
  จากตารางท่ี 4.16  พบวา ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา ท่ีมีอายุตัว         
อายุราชการ ระดับการศึกษา และระดับชั้นยศ ท่ีแตกตางกัน  มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน       
ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิ ติ  0 .05 จึง เปนไปตามสมมติฐาน สวนเพศและสังกัดหนวยงาน                   
ท่ีแตกตางกัน มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไมแตกตางกัน จึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ี 1            
ท่ีกําหนดวา ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ีมีคุณลักษณะ
สวนบุคคลแตกตางกัน จะมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.17  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 
    

สมมติฐาน คานัยสําคัญ 
ทางสถิติ 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 
เปนไปตาม
สมมติฐาน 

ไมเปนไปตาม
สมมติฐาน 

1. ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษาท่ีมี
เพศแตกตางกัน จะมีปญหาในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศแตกตางกัน 

.006   

2. ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษาท่ีมี
อายุตัวแตกตางกัน จะมีปญหาในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศแตกตางกัน 

.234   

3. ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษาท่ีมี
อายุราชการแ ตกตางกัน จะมีปญหาในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับปญหาในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 

.907   

4. ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษาท่ีมี
ระดับการศึกษาแตกตางกัน จะมีปญหาในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 

.079   

5. ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษาท่ีมี
ระดับชั้นยศแตกตางกัน จะมีปญหาในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 

.611   

6. ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา       
ท่ีสังกัดหนวยงานแตกตางกัน จะมีปญหาในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 

.020   

 

  จากตารางท่ี 4.17  พบวา ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา ท่ีมีเพศและสังกัด
หนวยงานท่ีแตกตางกัน มีปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 จึงเปนไปตามสมมติฐาน  สวนอายุตัว อายุราชการ ระดับการศึกษา และระดับชั้นยศ             
ท่ีแตกตางกัน มีปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไมแตกตางกัน จึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ี  2  
ท่ีกําหนดวาขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ีมีคุณลักษณะ
สวนบุคคลแตกตางกัน จะมีปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.18  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 
 

สมมติฐาน คานัยสําคัญ 
ทางสถิต ิ

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 
เปนไปตาม
สมมติฐาน 

ไมเปนไปตาม
สมมติฐาน 

1. ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษาท่ีมี
เพศแตกตางกัน จะมีความตองการในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 

.000   

2. ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษาท่ีมี
อายุตัวแตกตางกัน จะมีความตองการในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 

.425   

3. ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษาท่ีมี
อายุราชการแตกตางกัน จะมีความตองการในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 

.799   

4. ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษาท่ีมี
ระดับการศึกษาแตกตางกัน จะมีความตองการใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 

.000   

5. ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษาท่ีมี
ระดับชั้นยศแตกตางกัน จะมีความตองการในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 

.362   

6. ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา       
ท่ีสังกัดหนวยงานแตกตางกัน จะมีความตองการใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 

.009   

   
  จากตารางท่ี 4.18  พบวา ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา ท่ีมีเพศ ระดับ
การศึกษา และสังกัดหนวยงานท่ีแตกตางกัน มีความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
แตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึงเปนไปตามสมมติฐาน สวนอายุตัว อายุราชการ และ
ระดับชั้นยศ ท่ีแตกตางกัน มีความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไมแตกตางกัน จึงไมเปนไปตาม
สมมติฐานท่ี 3 ท่ีกําหนดวาขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ     
ท่ีมีคุณลักษณะสวนบุคคลแตกตางกัน จะมีความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 
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บทที่ 5 
สรุป  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
  การศึกษาวิจัย เ ร่ือง ปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ขาราชการตํารวจ สังกัดกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ  มีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษา
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ขาราชการตํารวจ สังกัดกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ  
  การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 
ประกอบดวย 5 ตอน คือ  

 ตอนที่ 1  ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ  อายุตัว อายุราชการ 
ระดับการศึกษา ระดับชั้นยศ สังกัดหนวยงาน ระดับความสนใจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการ
เรียนรูเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การฝกอบรมความรูดานเทคโนโลยีสารสารสนเทศ 
ความถี่ในการเขารับการฝกอบรมความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการมี /ไมมีเคร่ือง
คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ/คอมพิวเตอรแบบพกพาสวนตัว 

 ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการตํารวจ 
สังกัดกองบัญชาการศึกษา 4 ดาน ไดแก  ดานการใชงานเคร่ืองคอมพิวเตอร  ดานการใชงานโปรแกรม 
ดานการใชงานระบบงานสารสนเทศของ บช.ศ.  และดานการใชงานระบบเครือขายและ
อินเทอรเน็ต 

 ตอนท่ี 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการ
ตํารวจสังกัดกองบัญชากรศึกษา 5 ดานไดแก ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดานบุคลากร ดาน
ระบบงานสารสนเทศของ บช.ศ. และดานระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต 

 ตอนที่ 4  แบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ขาราชการตํารวจ สังกัดกองบัญชาการศึกษา 5 ดาน ไดแก ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดานบุคลากร  
ดานระบบงานสารสนเทศของ บช.ศ. และดานระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต 

 ตอนท่ี 5 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เปนแบบสอบถามปลายเปด 
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 โดยทําการศึกษาจากกลุมตัวอยาง จํานวน 218 คน  ประกอบดวย ขาราชการตํารวจ
สังกัดกองบัญชาการศึกษา จํานวน 5 กองบังคับการ ไดแก กองบังคับการอํานวยการ จํานวน 46 คน                 
สํานักงานการศึกษาและประกันคุณภาพ จํานวน 37 คน วิทยาลัยการตํารวจ จํานวน 40 คน          
กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง จํานวน 62 คน และกองการสอบ จํานวน 33 คน โดยใชการ
อภิปรายผลเชิงพรรณนา ซึ่งนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหดวยเครื่องคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูป
สําหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร โดยใชคาสถิติ ความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 
(Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการการทดสอบความแตกตางระหวางคา
คะแนนเฉลี่ยของตัวแปร 2 กลุม โดยการใชการทดสอบ  t-test และทดสอบความแตกตางระหวาง
คะแนนเฉลี่ยของตัวแปรท่ีมีมากกวา 2 กลุมโดยการใชวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(one-way ANOVA) โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งหากพบความแตกตางจะนําไป
ทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธีของ Scheffe’ ผลการศึกษาสามารถสรุปไดดังนี้ 

 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
 5.1.1  สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จากการศึกษาพบวา 
  ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 134 คน    
คิดเปนรอยละ 61.50  
  อายุตัว มีอายุระหวาง 19 – 40 ป จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 56 
  อายุราชการ มีระยะเวลารับราชการอยูในชวง 1 – 15 ป จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 51.40  
  ระดับการศึกษา สวนใหญจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 122 คน คิดเปน รอยละ 56   
  ระดับชั้นยศ สวนใหญเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร จํานวน 130 คน คิดเปน    
รอยละ 59.60 
  สังกัดหนวยงาน  กองบังคับการอํานวยการ จํานวน 46 คน สํานักงานการศึกษาและ
ประกันคุณภาพ จํานวน 37 คน วิทยาลัยการตํารวจ จํานวน 40 คน กองบังคับการฝกอบรมตํารวจ
กลาง จํานวน 62 คน และ กองการสอบ จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 21.10, 17, 18.30,  28.40 และ  
15.10 ตามลําดับ 
  ระดับความสนใจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนใหญมีความสนใจดานเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับมาก จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 45.90     
  วิธีการเรียนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  สวนใหญเรียนรูเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยการศึกษาดวยตนเอง จํานวน 167 คน คิดเปนรอยละ 76.60   
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  การฝกอบรมความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สวนใหญเคยไดรับการฝกอบรมความรู
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 72.50   
  ความถี่ในการเขารับการฝกอบรมความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผูท่ีเคยไดรับการ
ฝกอบรมความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนใหญไดเขารับการฝกอบรม 1 – 2 ครั้งตอป จํานวน 
138 คน คิดเปนรอยละ 87.30     
  ขาราชการตํารวจสวนใหญ มีเคร่ืองคอมพิวเตอรต้ังโตะ/คอมพิวเตอรแบบพกพาสวนตัว 
จํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 83  
 5.1.2  ผลการวิเคราะหการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบัญชาการศึกษา 
   
ตารางที่ 5.1  คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการตํารวจ    
สังกัดกองบัญชาการศึกษา ในภาพรวม 
 

หัวขอ  S.D. ระดับความถี ่
การใชงานใน 1 สัปดาห 

1. ดานการใชงานเคร่ืองคอมพิวเตอร 3.50 1.09 มาก 
2. ดานการใชงานโปรแกรม 2.25 0.88 นอย 
3. ดานการใชงานระบบสารสนเทศของ บช.ศ. 2.41 0.92 นอย 
4. ดานการใชงานระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต 3.01 1.23 ปานกลาง 

รวม 2.65 0.85 ปานกลาง 
 
  จากตารางท่ี 5.1 พบวา ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา มีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( = 2.65) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการ
ใชงานเคร่ืองคอมพิวเตอรมีการใชงานในระดับมาก ( = 3.50)โดยใชในการพิมพเอกสารมากท่ีสุด 
ดานการใชงานระบบเครือขายและอินเทอรเน็ตมีการใชงานในระดับปานกลาง ( = 3.01)โดยใช
โทรศัพทมือถือเชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย (Wireless LAN) มากท่ีสุด ดานการใชระบบงาน
สารสนเทศของ บช.ศ. มีการใชงานในระดับนอย ( = 2.41)โดยมีการใชงานขอมูลเว็บไซต บช.ศ. 
มากท่ีสุด  ดานการใชงานโปรแกรม มีการใชงานในระดับนอย ( = 2.25) โดยมีการใชงาน
โปรแกรมประมวลผลคํามากท่ีสุด  
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 5.1.3  ผลการวิเคราะหปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการตํารวจ สังกัด
กองบัญชาการศึกษา   
 
ตารางท่ี 5.2 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบัญชาการศึกษาในภาพรวม 
 

หัวขอ  S.D. ระดับปญหา 
1. ดานฮารดแวร 3.50 0.97 มาก 
2. ดานซอฟตแวร 3.32 0.96 ปานกลาง 
3. ดานบุคลากร  3.81 0.92 มาก 
4. ดานระบบงานสารสนเทศของ บช.ศ. 3.23 0.89 ปานกลาง 
5. ดานระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต 3.88 1.02 มาก 

รวม 3.58 0.85 มาก 
 
  จากตารางท่ี 5.2  พบวา ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา มีปญหาในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 3.58) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมี
ปญหาการใชในระดับมาก คือ ดานระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต ( = 3.88) โดยมีปญหาในเรื่อง
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตมีความเร็วต่ํา รองลงมาคือ ดานบุคลากร ( = 3.81) มีปญหาในเรื่องขาดแคลน
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดานฮารดแวร ( = 3.50) มีปญหาในเร่ืองเคร่ืองคอมพิวเตอร
ขาดการดูแลและบํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอ และเครื่องคอมพิวเตอรไมเปนมาตรฐานเดียวกัน สวน
ดานที่มีปญหาในระดับปานกลาง ไดแก ดานซอฟตแวร ( = 3.32) มีปญหาในเรื่องไมมีคูมือการใช
งานโปรแกรมติดต้ังและไมมีแผนโปรแกรมการติดตั้งไวประจําหนวย  ดานระบบงานสารสนเทศ
ของ บช.ศ. ( = 3.23) มีปญหาในเร่ืองไมมีคูมือการใชงานระบบสารสนเทศ 
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 5.1.4  ผลการวิเคราะหความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการตํารวจ 
สังกัดกองบัญชาการศึกษา   
 
ตารางที่ 5.3  คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบัญชาการศึกษาในภาพรวม 
 

หัวขอ  S.D. ระดับ 
ความตองการ 

1. ดานฮารดแวร 4.26 0.79 มากที่สุด 
2. ดานซอฟตแวร 4.20 0.89 มาก 
3. ดานบุคลากร  4.00 0.88 มาก 
4. ดานระบบงานสารสนเทศของ บช.ศ. 4.14 0.89 มาก 
5. ดานระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต 4.34 0.85 มากที่สุด 

รวม 4.17 0.80 มาก 
   
  จากตารางท่ี 5.3  พบวา ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา มีความตองการใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 4.17) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ดานที่มีความตองการใชในระดับมากท่ีสุด ไดแก ดานระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต ( = 4.34)  
โดยมีความตองการใหปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบอินเทอรเน็ตในเรื่องความเร็วและความมี
เสถียรภาพ รองลงมาคือ ดานฮารดแวร ( = 4.26)  มีความตองการมากที่สุดในเรื่อง การกําหนด
มาตรฐานเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชในการปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน การติดตั้งโปรแกรม
ปองกันไวรัสลงในเคร่ืองคอมพิวเตอรและการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอรใหทันสมัย 
สวนดานท่ีมีความตองการใชในระดับมาก ไดแก ดานซอฟตแวร ( = 4.20) มีความตองการเร่ืองการ
ปรับปรุงโปรแกรมที่ใชงานใหเปนมาตรฐานเดียวกันและจัดหาแผนโปรแกรมท่ีจําเปนไวประจําหนวย  
รองลงมาคือ ดานระบบงานสารสนเทศของ บช.ศ. ( = 4.14)  มีความตองการในเรื่องการปรับปรุง
ระบบสารสนเทศใหเปนปจจุบัน  ดานบุคลากร ( = 4.00)  มีความตองการในเรื่องการเพ่ิมบุคลากรท่ีมี
ความรู ความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ คอยใหความชวยเหลือและใหคําปรึกษา 
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5.2  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
        การศึกษาคร้ังนี้ ไดกําหนดสมมติฐานไวดังนี้ 
  สมมติฐานท่ี 1  ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ   
ท่ีมีคุณลักษณะสวนบุคคลแตกตางกัน จะมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน  
 
ตารางที่ 5.4  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 
    

สมมติฐาน คานัยสําคัญ 
ทางสถิต ิ

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 
เปนไปตาม
สมมติฐาน 

ไมเปนไปตาม
สมมติฐาน 

1. ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษาท่ีมี
เพศแตกตางกัน จะมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
แตกตางกัน 

 
.153   

2. ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษาท่ีมี
อ ายุ ตัวแ ตกตา งกัน  จะมีการ ใช เ ทคโ นโ ล ยี
สารสนเทศแตกตางกัน 

 
.001   

3. ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษาท่ีมี
อายุราชการแตกตางกัน จะมีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศแตกตางกัน 

 
.000   

4. ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษาท่ีมี
ระดับการศึกษาแตกตางกัน จะมีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศแตกตางกัน 

 
.006   

5. ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษาท่ีมี
ระดับชั้นยศแตกตางกัน จะมีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศแตกตางกัน 

 
.049   

6. ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา       
ท่ีสั งกั ดหน วยง าน แ ตกต างกั น  จะ มีก าร ใช
เทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 

 
.811   

 

DPU



 
 

79

  จากตารางท่ี 5.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการ
ศึกษา ท่ีมีอายุตัว อายุราชการ ระดับการศึกษา และระดับชั้นยศ ท่ีแตกตางกัน มีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึงเปนไปตามสมมติฐาน สวนเพศและ
สังกัดหนวยงานท่ีแตกตางกัน มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไมแตกตางกัน จึงไมเปนไปตาม
สมมติฐาน 
 
  สมมติฐานท่ี 2  ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ    
ท่ีมีคุณลักษณะสวนบุคคลแตกตางกัน จะมีปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 
 
ตารางที่ 5.5  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 
    

สมมติฐาน คานัยสําคัญ 
ทางสถิต ิ

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 
เปนไปตาม
สมมติฐาน 

ไมเปนไปตาม
สมมติฐาน 

1. ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษาท่ีมี
เพศแตกตางกัน จะมีปญหาในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศแตกตางกัน 

.006   

2. ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษาท่ีมี
อ า ยุตั ว แ ต ก ต าง กั น  จะ มี ป ญ หา ใ น ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 

.234   

3. ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษาท่ีมี
อายุราชการแตกตางกัน จะมีปญหาในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับปญหาในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 

.907   

4. ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษาท่ีมี
ระดับการศึกษาแตกตางกัน จะมีปญหาในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 

.079   

5. ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษาท่ีมี
ระดับชั้นยศแตกตางกัน จะมีปญหาในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 

.611   
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ตารางที่ 5.5 (ตอ) 
 

สมมติฐาน คานัยสําคัญ 
ทางสถิต ิ

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 
เปนไปตาม
สมมติฐาน 

ไมเปนไปตาม
สมมติฐาน 

6. ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา       
ท่ีสังกัดหนวยงานแตกตางกัน จะมีปญหาในการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 

.020   

 
  จากตารางท่ี  5 .5  ผล การทดส อบสมมติฐ าน พบว า   ข าราช การ ตํารวจสังกัด
กองบัญชาการศึกษา ท่ีมีเพศและสังกัดหนวยงานท่ีแตกตางกัน มีปญหาในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึงเปนไปตามสมมติฐาน สวนอายุตัว      
อายุราชการ ระดับการศึกษา และระดับชั้นยศ ท่ีแตกตางกัน มีปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไมแตกตางกัน จึงไมเปนไปตามสมมติฐาน 
 
  สมมติฐานท่ี 3  ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ   
ท่ีมีคุณลักษณะสวนบุคคลแตกตางกัน จะมีความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 
 
ตารางที่ 5.6  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 
 

สมมติฐาน คานัยสําคัญ 
ทางสถิต ิ

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 
เปนไปตาม
สมมติฐาน 

ไมเปนไปตาม
สมมติฐาน 

1. ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษาท่ีมี
เพศแตกตางกัน จะมีความตองการในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 

.000   

2. ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษาท่ีมี
อายุตัวแตกตางกัน จะมีความตองการในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 

.425   
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ตารางที่ 5.6 (ตอ) 
 

สมมติฐาน คานัยสําคัญ 
ทางสถิต ิ

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 
เปนไปตาม
สมมติฐาน 

ไมเปนไปตาม
สมมติฐาน 

3. ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษาท่ีมี
อายุราชการแตกตางกัน จะมีความตองการในการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 

.799   

4. ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษาท่ีมี
ระดับการศึกษาแตกตางกัน จะมีความตองการใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 

.000   

5. ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษาท่ีมี
ระดับชั้นยศแตกตางกัน จะมีความตองการในการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 

.362   

6. ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา       
ท่ีสังกัดหนวยงานแตกตางกัน จะมีความตองการ
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 

.009   

 
  จากตารางท่ี 5.6 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการ
ศึกษา ท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา และสังกัดหนวยงานท่ีแตกตางกัน มีความตองการในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึงเปนไปตามสมมติฐาน        
สวนอายุตัว อายุราชการ และระดับชั้นยศ ท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศไมแตกตางกัน จึงไมเปนไปตามสมมติฐาน 
 
5.3  การอภิปรายผล 
  จากผลการศึกษาปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ขาราชการตํารวจ สังกัดกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ มีประเด็นสําคัญท่ีจะนํามา
อภิปรายผล ดังนี้ 
  1.  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบัญชาการศึกษา 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  
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  ดานการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร มีการใชงานในระดับมาก โดยใชในการพิมพเอกสาร
มากท่ีสุด รองลงมาคือ การสืบคนขอมูล การติดตามขาวสาร เนื่องจากงานในความรับผิดชอบของ
ขาราชการตํารวจ สวนใหญจะใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการพิมพหนังสือราชการ เอกสารรายงาน 
บัญชีการเงินและพัสดุ ธุรการและกําลังพล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ทิพารัตน สุนทรศารทูล 
(2550) ท่ีศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไปใชในงานของ
องคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดนครปฐม พบวา สวนใหญมีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
มาใชในการพิมพเอกสาร บันทึก จดหมายราชการ คิดเปนรอยละ 80 และสอดคลองกับงานวิจัยของ  
ธิติมา ลิ่มผดุง (2551) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ  พบวา บุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มีจุดประสงคการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพ่ือศึกษาคนควาหาความรูเพ่ิมเติม ติดตอสื่อสาร จัดเก็บและรวบรวมขอมูลอิเล็กทรอนิกส           
รับขอมูลตาง ๆ เขามาสูหนวยงานเพ่ือการดําเนินการท่ีเกี่ยวของ 
  ดานการใชงานระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต  มีการใชงานในระดับปานกลาง โดยใช
โทรศัพทมือถือเชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย (Wireless LAN) มากที่สุด รองลงมา คือ ใชเคร่ือง
คอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook, Tablet) เชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย (Wireless LAN) ใช
เคร่ืองคอมพิวเตอรแบบต้ังโตะ เชื่อมตอเครือขายแบบมีสาย (LAN) และเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบต้ังโตะ 
เชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย (Wireless LAN) เนื่องจากในโทรศัพทมือถือประเภทสมารทโฟน 
ไดรับความนิยมในการใชงานเปนจํานวนมาก สามารถเชื่อมตอการใชงานอินเทอรเน็ต สามารถ
เชื่อมตออุปกรณอื่น ๆ ไมวาจะเปน พร้ินเตอร หรือกลองดิจิตอล ผานทางอินฟาเรด บลูทูธ หรือ Wi-Fi 
และยังสามารถรองรับไฟลมัลติมีเดีย ไดหลากหลายรูปแบบ ท้ังไฟลภาพและภาพเคลื่อนไหว ทําให
ในปจจุบันมีการใชงานโทรศัพทมือถือเชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย (Wireless LAN) มากย่ิงขึ้น 
ประกอบกับเคร่ืองคอมพิวเตอรต้ังโตะท่ีมีใชภายในหนวยงานสวนใหญจะเชื่อมตอเครือขายแบบ   
มีสาย (LAN) ไมสามารถเชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย (Wireless LAN) ได จึงทําใหขาราชการ
บางสวนนําเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพาสวนตัว (Notebook, Tablet) มาใชในการทํางานแทน
เคร่ืองคอมพิวเตอรต้ังโตะ  
  ดานการใชงานโปรแกรม  มีการใชงานในระดับนอย โดยมีการใชงานโปรแกรม
ประมวลผลคํา เชน Microsoft Word มากท่ีสุด  รองลงมาคือ โปรแกรมการคํานวณ เชน Microsoft 
Excel และโปรแกรมการใชงานบนเว็บและการติดตอสื่อสาร เชน Microsoft Internet Explorer  
เนื่องจากงานสวนใหญจะเกี่ยวกับงานพิมพตาง ๆ เชน หนังสือราชการ เอกสารรายงาน เปนตน     
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นพดล กาญจนารมย (2550) ท่ีศึกษาสภาพ ปญหาและความตองการ
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบัญชาการตํารวจ
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ปราบปรามยาเสพติด  พบวา สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการตํารวจในสังกัด
กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด มีการใชงานโปรแกรมประมวลผลคํา Microsoft Word         
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 94 และสอดคลองกับงานวิจัยของ สมโภชน เข็มเพชร (2552) ท่ีศึกษา
ปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานตํารวจ กรณีศึกษา : กองบังคับการ
ปราบปราม สํานักงานตํารวจแหงชาติ พบวา ความสามารถในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอรและการสื่อสารภายในกองบังคับการปราบปราม คือ การใชงานโปรแกรม Microsoft 
Word กับงานพิมพ 
  ดานการใชงานระบบงานสารสนเทศของ บช.ศ. มีการใชงานในระดับนอย โดยมีการใช
งานขอมูลเว็บไซต บช.ศ. มากท่ีสุด รองลงมาคือ ระบบหนังสือเวียน ระบบติดตามผลการปฏิบัติ
หนาท่ี และระบบฐานขอมูลคําสั่ง บช.ศ. เนื่องจากในปจจุบันไดมีการนําขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงาน ตลอดจนขอมูลขาวสารท่ีตองการเผยแพรลงในเว็บไซต เพ่ือเปนการลดภาระในการ
แจงเวียนเอกสารและการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการพัฒนาระบบงานสารสนเทศตาง ๆ  
ท่ีชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน แตเนื่องจากขาราชการตํารวจ สวนใหญยังขาดความรู 
ความเขาใจในการใชงานระบบสารเทศท่ีมีอยู  ทําใหมีการใชงานนอย ดังนั้น จึงควรมีการ
ประชาสัมพันธและใหความรูเกี่ยวกับระบบงานสารสนเทศใหกับขาราชการตํารวจ เพ่ือใหสามารถ
ใชงานระบบสารสนเทศใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น   
  2.  ปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบัญชาการ
ศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
 ดานระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต มีปญหาการใชในระดับมาก โดยมีปญหาในเร่ือง
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตมีความเร็วตํ่ามากท่ีสุด รองลงมาคือ ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตขัดของ
บอย  จุดเชื่อมตอเครือขายแบบมีสาย (LAN) และไรสาย (Wireless LAN) มีจํานวนไมเพียงพอ  
เนื่องจากการเชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ตภายในกองบัญชาการศึกษา แตละหนวยงานใน
สังกัดเปนผูจัดหาและดูแลระบบเอง ซึ่งจากการสํารวจพบวา มีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตแบบ ADSL 
แตดวยขอจํากัดในเร่ืองของพ้ืนท่ีใหบริการของชุมสาย ทําใหอัตราของการรับ-สงขอมูลต่ําไมเสถียร 
ประกอบกับมีผูใชงานเปนจํานวนมากทําใหเกิดปญหาความเร็วของอินเทอรเน็ตตํ่า ขัดของบอย    
ซึ่งมีผลตอการปฏิบัติงานที่จําเปนตองใชระบบอินเทอรเน็ต สอดคลองกับงานวิจัยของ สุทธิ์สอาด 
พฤฒิพันธุพงศ (2550) ท่ีศึกษาสภาพปญหา ความตองการในการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศของพนักงานบริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด พบวา ปญหาดานการ
เชื่อมตอระบบเครือขาย (LAN/Wireless LAN) และความเร็วของอุปกรณ ADSL ท่ีใชเชื่อมตอระบบ 
Internet/Intranet ชามาก บางครั้งไมสามารถเชื่อมตอได และสอดคลองกับงานวิจัยของ กนกวรรณ 
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ศรีดาบัณฑิต (2552) ท่ีศึกษาปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของครู       
ในโรงเรียนนานาชาติ ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย พบวา ปญหาการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในดานระบบเครือขายในเรื่องอินเทอร เน็ตลาชา ทําใหการใชงานไมสะดวก               
การติดตอสื่อสารภายในองคกรไมสามารถกระทําไดโดยรวดเร็ว เนื่องจากระบบเครือขายขัดของบอย  
 ดานบุคลากร มีปญหาการใชในระดับมาก โดยมีปญหาในเรื่องขาดแคลนบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศมากท่ีสุด รองลงมาคือ ขาดความรูเบ้ืองตนในการแกปญหา เม่ือคอมพิวเตอร
และอุปกรณตาง ๆ ขัดของ และขาดความรูดานการใชงานโปรแกรมท่ีหลากหลาย เนื่องมาจาก
บุคลากรท่ีกํากับดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีคอยใหความชวยเหลือและใหคําปรึกษามีจํานวน
ไมเพียงพอ และหนวยงานในสังกัดบางหนวย ไมมีหนวยงานรับผิดชอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยตรง อีกท้ังขาราชการตํารวจท่ีปฏิบัติงานสวนใหญมีความรูและทักษะเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศนอย มีการฝกอบรมเพ่ิมเติมความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน
ไมเพียงพอและไมตอเนื่อง  เนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอในการจัดการฝกอบรม ทําใหเม่ือเกิด
ปญหาหรือขอขัดของตาง ๆ ในการปฏิบัติงานขึ้น ขาราชการตํารวจสวนใหญ ไมสามารถแกปญหา
หรือขอขัดของในเบื้องตนได เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรคอยดูแลและใหความชวยเหลือ ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ เสกสรร อินทรสิทธิ์ (2546) ท่ีศึกษาสภาพและปญหาการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 24 พบวา ปญหาขาดแคลนบุคลากรท่ีกํากับ
ดูแลงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง บุคลากรบางสวนยังขาดความรู ความเขาใจและไมเห็น
ความสําคัญเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมาย แ ละสอดคลองกับงานวิจัยของ ชุ ติมา อินทรประเสริฐ  (อางถึงใน ทิพารัตน              
สุนทรศารทูล, 2550) ท่ีศึกษาแนวทางการบริหารงานใหบริการขอมูลขาวสารผานอินเทอรเน็ต : 
ศึกษาเฉพาะกรณีขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดสมุทรปราการ พบวา ปญหาบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น คือ ขาดบุคลากรดานไอที บุคลากรท่ีมีขาดความรู ความเขาใจดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การใชบุคลากรไมตรงกับงาน 
 ดานฮารดแวร มีปญหาการใชในระดับมาก โดยมีปญหาในเรื่องเครื่องคอมพิวเตอร   
ขาดการดูแล บํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอ รองลงมาคือ เคร่ืองคอมพิวเตอรไมเปนมาตรฐานเดียวกัน 
จํานวนอุปกรณตอพวง เชน เคร่ืองพิมพ เคร่ืองสแกนเนอร เครื่องสํารองไฟฟา ไมเพียงพอ และ
เคร่ืองคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพตํ่าและขัดของบอย เนื่องจากการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู 
ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และขาดหนวยงานที่รับผิดชอบดานนี้โดยตรง อีกทั้ง
ผูปฏิบัติงานยังขาดความรู เ บ้ืองตนในการดูแล บํารุง รัก ษาและการแกไขปญหาเม่ือเคร่ือง
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คอมพิวเตอรขัดของ ทําใหเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใชในการปฏิบัติงานไมไดรับการดูแล บํารุง รักษา
อยางสมํ่าเสมอ เกิดปญหาเครื่องคอมพิวเตอรขัดของบอย ประสิทธิภาพในการทํางานต่ํา               
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนิกา โรจนไพฑูรยทิพย (2549) ท่ีศึกษาสภาพและปญหาการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดขอนแกน พบวา ปญหาการ
ใชงานดานฮารดแวร คือ อุปกรณไมเพียงพอตอความตองการของบุคลากรและไมไดมาตรฐาน
เชนเดียวกันกับหนวยงานอื่น และสอดคลองกับงานวิจัยของ ชุติมา อินทรประเสริฐ (อางถึงใน    
ทิพารัตน สุนทรศารทูล, 2550) ท่ีศึกษาแนวทางการบริหารงานใหบริการขอมูลขาวสารผาน
อินเทอรเน็ต : ศึกษาเฉพาะกรณีขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดสมุทรปราการ พบวามีปญหา
เคร่ืองคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพตํ่า เครื่องท่ีมีอยูลาสมัย ขาดการบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง รวมถึง
การใชเคร่ืองคอมพิวเตอรไมเต็มประสิทธิภาพ  
  ดานซอฟตแวร มีปญหาการใชในระดับมาก โดยมีปญหาในเรื่อง ไมมีคูมือการใชงาน
โปรแกรมติดต้ัง รองลงมาคือ ไมมีแผนโปรแกรมการติดต้ังไวประจําหนวย และซอฟตแวรท่ีใชงาน
ไมเปนมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากขาราชการตํารวจบางสวนยังขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
ซอฟตแวรใหม ๆ ท่ีจะนํามาใชในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน และยังเห็นวาการใชซอฟตแวรใหม ๆ 
เปนเรื่องท่ียุงยาก ซับซอน เพราะสวนใหญจะนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในงานเอกสารเทานั้น      
และจากการใชงานโปรแกรมท่ีแตกตางกัน ยกตัวอยางเชน โปรแกรม Microsoft Word ท่ีใชงานอยู
ในปจจุบัน ไดแก Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007 และ Microsoft Office 2010  ซึ่งมี
รูปแบบการใชงานบางอยางท่ีแตกตางกัน แตดวยพื้นฐานความรูในการใชงานโปรแกรมตาง ๆ ของ
แตละคนท่ีแตกตางกัน หากไมศึกษาคูมือการใชงานโปรแกรมตาง ๆ ใหเขาใจ ก็จะทําใหเปน
อุปสรรคหรือขอขัดของในการปฏิบัติงาน จนทําใหไมอยากที่จะเรียนรู หรือใชงานโปรแกรม
เหลานั้นเลย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ทิพารัตน สุนทรศารทูล (2550) ท่ีศึกษาสภาพ ปญหาและ
ความตองการในการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไปใชในงานขององคการบริหารสวนตําบลในเขต
จังหวัดนครปฐม พบวา มีปญหาดานโปรแกรมสําเร็จรูป (Software) อยูในระดับปานกลาง            
โดยมีปญหาไมมีคูมือสําหรับการใชโปรแกรมสําเร็จรูปมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปญหาไมมีโปรแกรม
สําหรับกําจัดไวรัสคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีมีอยูไมทันสมัย ไมมีแผนซอฟตแวร             
ไวสําหรับติดต้ังโปรแกรมใหมและโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีมีอยูไมเหมาะสม  
  ดานระบบงานสารสนเทศของ บช.ศ. มีปญหาการใชงานในระดับมาก โดยมีปญหาใน
เรื่องไมมีคูมือการใชงานระบบสารสนเทศ รองลงมาคือ ระบบสารสนเทศท่ีมีอยูไมเปนปจจุบัน 
และระบบงานสารสนเทศไมตรงกับความตองการ  เนื่องจากระบบงานสารสนเทศท่ีมีใชในปจจุบัน
มีรูปแบบการใชงานแตกตางกัน และไมมีคูมือแนะนําการใชงานระบบใหกับขาราชการตํารวจ     
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ทําใหขาราชการตํารวจท่ีขาดความรู ความเขาใจในการใชระบบงานสารสนเทศ เกิดปญหาในการใชงาน 
ทําใหขาดการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับ ประสงค  ประณีตพลกรัง (2541,         
น. 224) (อางถึงใน นิภาภรณ  พ่ึงรศ, 2548) กลาววา ปญหาของโปรแกรมระบบงานสารสนเทศ              
ในปจจุบันไมเหมาะสมกับการใชงานในหนวยงาน มาจากสาเหตุดังนี้ ไมสนองตอบความตองการ
ของผูใช ประกอบกับซอฟตแวรมีความสลับซับซอน ยากตอการบํารุงรักษา มีขอผิดพลาดในการ
ออกแบบ ใหผลลัพธท่ีผิดพลาดบอยครั้ง ขาดเอกสารประกอบ เชน คูมือการใชงานและโปรแกรม
ยากตอการใชงาน และสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนิกา โรจนไพฑูรยทิพย (2549) ท่ีศึกษาสภาพ
และปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดขอนแกน 
พบวา ปญหาดานขอมูลและสารสนเทศ ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดขอนแกน คือ   
ขาดการปรับปรุงขอมูลและสารสนเทศใหทันสมัยอยูเสมอ 
  3. ความตองการในการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ ของขาราช การตํารวจ สังกัด
กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน        
รายดาน พบวา 
 ดานระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต มีความตองการใชในระดับมากท่ีสุด โดยมีความ
ตองการในเรื่อง ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบอินเทอรเน็ตในเรื่องความเร็วและความ                
มีเสถียรภาพ  รองลงมาคือ เพ่ิมจุดเชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย (Wireless LAN) และแบบมีสาย 
(LAN) เนื่องจากปญหาระบบเครือขายอินเทอรเน็ตมีความเร็วต่ํา จึงทําใหขาราชการตํารวจมีความ
ตองการดังกลาว เพื่อใชสนับสนุนการปฏิบัติงานใหเกิดความสะดวก รวดเร็วในการสืบคนขอมูล 
การติดตอสื่อสารและการรับ-สงขอมูลอิเล็กทรอนิกสผานระบบเ ครือขายอินเทอ ร เน็ต                   
ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมทั้งการเพ่ิมจุดเชื่อมตอเครือขายท้ังแบบไรสาย (Wireless LAN) 
และระบบมีสาย (LAN) เพื่อรองรับการใชงานไดอยางเพียงพอ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ          
นพดล  กาญจนารมย (2550) ท่ีศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบังคับการปราบปรามยาเสพติด พบวา ขาราชการ
ตํารวจสังกัดกองบังคับการปราบปรามยาเสพติด มีความตองการระบบเครือขายและอินเทอรเน็ตใน
ระดับมาก โดยมีความตองการใหจัดบริการระบบเครือขายความเร็วสูงท่ัวประเทศ และสอดคลอง
กับงานวิจัยของ กนกวรรณ ศรีดาบัณฑิต (2552) ท่ีศึกษาปญหาและความตองการในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของครูโรงเรียนนานาชาติ ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย พบวา      
ครูสวนใหญมีความตองการใหมีการจัดบริการดาน Wi-Fi เพราะครูและนักเรียนบางคนนําเคร่ือง
คอมพิวเตอรโนตบุคมาใชท่ีโรงเรียน เพราะเคร่ืองคอมพิวเตอรต้ังโตะไมทันสมัยและมีความลาชา
ในการทํางาน ตองการใหมีการปรับปรุงทางดานบริการดานเครือขาย 
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 ดานฮารดแวร มีความตองการใชในระดับมากท่ีสุด โดยมีความตองการในเร่ือง กําหนด
มาตรฐานเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชในการปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐานเดียวกันมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
ติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัสลงในเคร่ืองคอมพิวเตอรและปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่อง
คอมพิวเตอรใหทันสมัย  เนื่องจากปญหาเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชงานในปจจุบันไมเปนมาตรฐาน
เดียวกัน ดังนั้น ขาราชการตํารวจจึงมีความตองการใหมีการกําหนดมาตรฐานเครื่องคอมพิวเตอรให
เปนมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือความสะดวกในการดูแล บํารุง รักษา และติดต้ังซอฟตแวร ซึ่งจะทําให
ลดปญหาเคร่ืองคอมพิวเตอรขัดของ สามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
  ดานซอฟตแวร มีความตองการใชในระดับมาก โดยมีความตองการในเรื่อง ปรับปรุง
โปรแกรมท่ีใชงานใหเปนมาตรฐานเดียวกันมากท่ีสุด รองลงมาคือ จัดหาแผนติดตั้งโปรแกรมท่ี
จําเปนไวประจําหนวยงานและอัพเดตโปรแกรมที่ใชงานอยางสม่ําเสมอ  เนื่องจากปญหาดาน
ซอฟตแวรท่ีใชในการปฏิบัติงานมีความหลากหลาย ไมเปนมาตรฐานเดียวกัน ทําใหเกิดปญหา      
ในการใชงานโปรแกรมและการใชขอมูลรวมกัน ท่ีอาจแสดงผลไมสอดคลองกันในเครื่องท่ีมี
ซอฟตแวรไมเปนมาตรฐานเดียวกัน จึงทําใหขาราชการตํารวจมีความตองการใหมีการใชงาน
โปรแกรมท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน และควรมีการจัดหาแผนติดตั้งโปรแกรมท่ีจําเปนไวประจํา
หนวยงาน เพ่ือใหมีความพรอมในการใชงานอยูเสมอ กรณีเกิดปญหาเกี่ยวกับโปรแกรม ทําให
สามารถแกไขปญหาในเบื้องตนได 
  ดานระบบงานสารสนเทศของ บช.ศ. มีปญหาการใชงานในระดับมาก โดยมีความ
ตองการในเร่ืองปรับปรุงระบบสารสนเทศใหเปนปจจุบันมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศใหใชงานงาย ไมซับซอน จัดทําระบบงานสารสนเทศใหตรงกับความตองการและจัดทํา
คูมือแนะนําขั้นตอนการใชระบบงานสารสนเทศ  เนื่องจากระบบงานสารสนเทศของ บช.ศ. มีความ
หลากหลายและยากตอการใชงาน ทําใหขาราชการตํารวจไมใหความสนใจการปรับปรุงขอมูลใน
ระบบใหเปนปจจุบัน ดังนั้นขาราชการตํารวจจึงมีความตอ งการใหมีการปรับปรุงขอมูล                
ในระบบงานสารสนเทศใหเปนปจจุบัน เพ่ือใหสามารถนําขอมูลมาใชไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง 
 ดานบุคลากร มีความตองการใชในระดับมาก โดยมีความตองการในเรื่อง เพิ่มบุคลากร
ท่ีมีความรู ความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ คอยใหความชวยเหลือและใหคําปรึกษา
มากท่ีสุด รองลงมาคือ ฝกอบรมการแกไขปญหาคอมพิวเตอรเบ้ืองตนและจัดใหมีแหลงความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน เนื่องจากปญหาการขาดแคลนบุคลากรทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของกองบัญชาการศึกษา ขาราชการตํารวจจึงมีความตองการบุคลากรท่ีมีความรู 
ความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ คอยใหความชวยเหลือและใหคําปรึกษาเม่ือเกิดปญหา
หรือขอขัดของ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นพดล กาญจนารมย (2550) ท่ีศึกษาสภาพปญหาและ
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ความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของขาราชการตํารวจ สังกัดกอง
บังคับการปราบปรามยาเสพติด พบวา ขาราชการตํารวจมีความตองการเจาหนาท่ีบํารุงรักษาระบบ
ฮารดแวร  
  4.  การเปรียบเทียบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ปญหาและความตองการในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
กับคุณลักษณะสวนบุคคล 
   4.1  เพศ 
  ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษาที่มีเพศแตกตางกัน มีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศไมแตกตางกัน ท้ังนี้อาจเปนเพราะเพศชายและเพศหญิง ไมเปนสิ่งจํากัดการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากปจจุบันเพศชายหรือเพศหญิงมีหนาท่ีความรับผิดชอบตอการ
ปฏิบัติงานเทาเทียมกัน จึงทําใหเพศชายและเพศหญิงมีการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศไมแตกตางกัน 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนกฤต  ตีระแพทย (2553) ท่ีศึกษาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พบวา ขาราชการสํานักงานปลัด กระทรวงกลาโหมท่ีมี
เพศแตกตางกัน มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไมแตกตางกัน 
  ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษาท่ีมีเพศแตกตางกัน มีปญหาและความ
ตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน โดยพบวา ขาราชการตํารวจเพศหญิง มีปญหา
และความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมากกวาขาราชการตํารวจเพศชาย ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ นิภาภรณ พ่ึงรศ (2548) ที่ศึกษาปญหาและความตองการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของพนักงานองคการคลังสินคา กระทรวงพาณิชย พบวา เพศหญิงมีความตองการระบบสารสนเทศ
มากกวาเพศชาย และสอดคลองกับงานวิจัยของ  ธิติมา ลิ่มผดุง (2551) ที่ศึกษาพฤติกรรมการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พบวา บุคลากรท่ีมีเพศแตกตางกัน        
มีปญหาและอุปสรรคในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานฮารดแวร แตกตางกัน โดยพบวา เพศหญิง
มีปญหาและอุปสรรคการใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานฮารดแวรมากกวาเพศชาย  
   4.2  อายุตัว 
  ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษาท่ีมีอายุตัวแตกตางกัน มีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศแตกตางกัน โดยพบวา ขาราชการตํารวจท่ีมีอายุระหวาง 19 – 40 ป มีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศมากกวาขาราชการตํารวจท่ีมีอายุระหวาง 41 – 59 ป  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ธนกฤต ตีระแพทย (2553) ท่ีศึกษาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม พบวา ขาราชการสํานักงานปลัด กระทรวงกลาโหมท่ีมีอายุแตกตางกัน       
มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ ประณิธาน แทนประยุทธ 
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(2551) ท่ีศึกษาสภาพและปญหาการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตลาดพราว สํานักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร พบวา ครูในสังกัดสํานักงานเขต
ลาดพราว สํานักงานการศึกษากรุงเทพมหานครท่ีมีอายุแตกตางกัน มีการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
แตกตางกัน 
  ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษาท่ีมีอายุแตกตางกัน มีปญหาและความ
ตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นพวรรณ คงเทพ 
(2549) (อางถึงใน ประณิธาน แทนประยุทธ, 2551) ท่ีศึกษาปญหาและความตองการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร พบวา บุคลากรท่ีมีอายุ
แตกตางกัน มีปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไมแตกตางกัน 
   4.3  อายุราชการ 
  ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษาที่มีอายุราชการแตกตางกัน มีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน โดยพบวา ขาราชการตํารวจท่ีมีอายุราชการระหวาง 1 – 15 ป      
มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมากกวาขาราชการตํารวจท่ีมีอายุราชการระหวาง 16 – 38 ป           
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฏฐ อาสนสุวรรณ (2550) ท่ีศึกษาสภาพ ปญหาและความตองการ
การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจ สังกัดตํารวจภูธรจังหวัด
ราชบุรีพบวา ขาราชการตํารวจท่ีมีประสบการณทํางานแตกตางกัน มีการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
แตกตางกัน โดยขาราชการตํารวจที่มีประสบการณทํางานต่ํากวา 10 ป มีสภาพการใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรมากกวาขาราชการตํารวจ   ท่ีมีประสบการณทํางาน 10 – 20 ป และ 20 ปขึ้นไป และ
เจาหนาที่ตํารวจท่ีมีประสบการณการทํางาน 10 – 20 ป มีสภาพการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
มากกวาเจาหนาที่ตํารวจท่ีมีประสบการณการทํางาน 20 ป ขึ้นไป 
  ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษาท่ีมีอายุราชการแตกตางกัน มีปญหาและ
ความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฏฐ 
อาสนสุวรรณ (2550) ท่ีศึกษาสภาพ ปญหาและความตองการการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจ สังกัดตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรีพบวา ขาราชการตํารวจท่ีมี
ประสบการณทํางานแตกตางกัน มีสภาพปญหาและความตองการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการ
ปฏิบัติงานแตกตางกัน 
   4.4  ระดับการศึกษา 
  ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษาท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน โดยพบวา ขาราชการตํารวจที่มีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี   
มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมากกวาขาราชการตํารวจท่ีมีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรีและ
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ปริญญาตรี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธิติมา ลิ่มผดุง (2551) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พบวาระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีผลทําให
พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานความถี่การใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานเครือขาย
คอมพิวเตอรและการติดตอสื่อสารแตกตางกัน โดยระดับปริญญาโท มีการใชมากกวาปริญญาตรี  
  ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษาท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีปญหา    
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธิติมา ลิ่มผดุง (2551) 
ท่ีศึกษาพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พบวา ระดับ
การศึกษาท่ีแตกตางกันไมมีผลทําใหปญหาและอุปสรรคการใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานฮารดแวร 
ดานซอฟตแวร ดานขอมูล และดานขั้นตอนวิธีการปฏิบัติแตกตางกัน 
  ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษาท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความ
ตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน โดยพบวา ขาราชการตํารวจที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี มีความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมากกวา
ขาราชการตํารวจท่ีมีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นิภาภรณ พึ่งรศ 
(2548) ที่ศึกษาปญหาและความตองการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานองคการ
คลังสินคา กระทรวงพาณิชย พบวา พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีความตองการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 
   4.5  ระดับชั้นยศ 
  ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษาที่มีระดับชั้นยศแตกตางกัน มีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน โดยพบวา ขาราชการตํารวจระดับชั้นประทวน มีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศมากกวาขาราชการตํารวจระดับชั้นสัญญาบัตร ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนกฤต     
ตีระแพทย (2553) ท่ีศึกษาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม พบวา ขาราชการสํานักงานปลัด กระทรวงกลาโหมท่ีมีระดับชั้นยศแตกตางกัน มีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน โดยภาพรวมกลุมท่ีมีชั้นยศ รอยตรี-รอยเอก, พันตรี-พันเอก และ
พันเอกพิเศษ-พลตรี มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมากกวากลุมท่ีมีชั้นยศ สิบตรี-สิบเอก 
  ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษาท่ีมีระดับชั้นยศแตกตางกัน มีปญหาและ
ความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไมแตกตางกัน  
   4.6  สังกัดหนวยงาน 
  ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษาท่ีสังกัดหนวยงานแตกตางกัน มีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศไมแตกตางกัน  
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  ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษาท่ีสังกัดหนวยงานที่แตกตางกัน มีปญหา   
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน โดยพบวา สํานักงานการศึกษาและประกันคุณภาพ     
มีปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมากกวากองบังคับการอํานวยการ   
  ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษาที่สังกัดหนวยงานแตกตางกัน มีความ
ตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน โดยพบวา สํานักงานการศึกษาและประกัน
คุณภาพ มีความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมากกวากองบังคับการอํานวยการและกอง
บังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง 
 
5.4  ขอเสนอแนะ 
 5.4.1  ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบัญชาการศึกษา 
  5.4.1.1  ควรสงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการตํารวจ มีความสามารถในการใชเครื่อง
คอมพิวเตอรและโปรแกรมท่ีหลากหลายมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะกลุมขาราชการตํารวจท่ีมีอายุระหวาง 
41 – 60 ป ซึ่งจากการศึกษาพบวา กลุมขาราชการตํารวจดังกลาว มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
นอยกวากลุมขาราชการตํารวจท่ีมีอายุระหวาง 19 – 40 ป  โดยการจัดการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรูใหกับขาราชการตํารวจ เ พ่ือใหสามารถนําความรู ท่ีไดมาใชในการปฏิบัติงานให มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะจากการสํารวจพบวา ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา 
สวนใหญใชเคร่ืองคอมพิวเตอรในการพิมพเอกสาร ซึ่งเ ม่ือเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพหรือ
ความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอรในปจจุบันแลว ขาราชการตํารวจมีการใชงานเคร่ือง
คอมพิวเตอรยังไมคุมคาเทาท่ีควร ท้ังนี้ควรมีการแบงกลุมผูเขารับการฝกอบรมใหมีความเหมาะสม 
ตามระดับความรู ความสามารถและความตองการของผูเขารับการฝกอบรม  
  5.4.1.2  ควรจัดการฝกอบรมการใชงานระบบงานสารสนเทศตาง ๆ ของ บช.ศ. และ
จัดทําคูมือการใชงาน เพ่ือใหขาราชการตํารวจมีความรู ความเขาใจและสามารถใชงานระบบ
สารสนเทศไดอยางถูกตองและเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน เพราะจากการศึกษาพบวา 
ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา มีการใชงานระบบงานสารสนเทศของ บช.ศ. ในระดับนอย
เนื่องจากขาราชการตํารวจสวนใหญ ขาดความรู ความเขาใจในการใชงานระบบงานสารสนเทศท่ีมีอยู 
และไมมีคูมือการใชระบบงานสารสนเทศใหศึกษาเพ่ิมเติม  
 5.4.2  ดานปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการตํารวจ 
สังกัดกองบัญชาการศึกษา 
  5.4.2.1  ควรมีการศึกษาความเปนไปไดในการจัดหาระบบเครือขายท่ีมีประสิทธิภาพ 
สามารถรองรับการใชงานไดอยางเพียงพอและครอบคลุมพ้ืนท่ีการใชงานอยางท่ัวถึง เพราะ        
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จากการศึกษาพบวา ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา มีปญหาในเรื่องการใชระบบ
เครือขายและอินเทอรเน็ต ซึ่งปญหาท่ีพบในปจจุบันคือ ระบบเครือขายและอินเทอรเน็ตมีความเร็ว
ตํ่า ขัดของบอย โดยมีสาเหตุอันเนื่องมาจากปริมาณการใชงานระบบเครือขายภายในหนวยงาน       
ท่ีเพ่ิมสูงขึ้น ทําใหระบบเครือขายท่ีมีอยูเดิมไมสามารถรองรับการใชงานไดอยางท่ัวถึง ประกอบกับ
อุปกรณท่ีเกี่ยวกับระบบเครือขายท่ีใชงานอยูในปจจุบัน มีประสิทธิภาพไมดีเทาที่ควร เนื่องจาก     
ใชงานมาเปนเวลานาน ทําใหเกิดการชํารุดและขัดของบอย  
  5.4.2.2  ควรมีผูดูแลและบํารุงรักษา ตรวจเช็คอุปกรณเครือขายท่ีใชงานอยางสม่ําเสมอ  
เพ่ือใหระบบเครือขายสามารถใชงานไดอยางสมํ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถลดความ
เสี่ยงและปองกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการขาดการขาดการดูแลและบํารุงรักษาระบบได 
เพราะจากการศึกษาพบวา สํานักงานการศึกษาและประกันคุณภาพ ซึ่งเปนกองบังคับคับการท่ีไมมี
หนวยงานหรือผูรับผิดชอบดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง จะมีปญหาและความตองการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศมากกวากองบังคับการอื่น ๆ ท่ีมีหนวยงานหรือผู รับผิดชอบดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง  
  5.4.2.3  ควรมีการปรับปรุงมาตรฐานของเครื่องคอมพิวเตอรและโปรแกรมท่ีใชงานให
มีมาตรฐานเดียวกันหรือใกลเคียงกัน เ พ่ือความสะดวกในการใชงาน ตลอดจนการดูแลและ
บํารุงรักษา และควรมีการจัดหาแผนติดต้ังโปรแกรมท่ีจําเปนไวประจําหนวยงาน พรอมคูมือการ   
ใชงาน เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานและการแกปญหาเบ้ืองตนในกรณีท่ีเกิดจากโปรแกรม
ขัดของ อีกทั้งสามารถชวยลดปญหาไวรัสคอมพิวเตอรท่ีเกิดจากการดาวนโหลดโปรแกรมตาง ๆ 
ผานระบบอินเทอรเน็ตได เพราะจากการศึกษาพบวา เครื่องคอมพิวเตอรและซอฟตแวรที่ใชในการ
ปฏิบัติงานไมเปนมาตรฐานเดียวกัน ทําใหเกิดปญหาในการใชงานโปรแกรมและการใชขอมูล
รวมกัน  
  5.4.2.4  ควรสงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการตํารวจไดรับการฝกอบรมความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศท้ังภายในและภายนอกหนวยงานอยางตอเนื่อง เพราะจากการศึกษาพบวา 
ขาราชการตํารวจสวนใหญไดเขารับการฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพียง 1 – 2 ครั้งตอป 
ซึ่งไมเพียงพอท่ีจะทําใหขาราชการตํารวจสามารถพัฒนาความรู  ความสามารถ ไดทันตาม
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
  5.4.2.5  ควรจัดใหมีแหลงความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน เพ่ือให
ขาราชการตํารวจไดศึกษาคนควา เพ่ิมเติม สามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชในการปฏิบัติงาน เพราะ
จากการศึกษาพบวา ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา สวนใหญมีความสนใจดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับมาก มีวิธีการเรียนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการศึกษา
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ดวยตนเองและมีเครื่องคอมพิวเตอรท้ังแบบต้ังโตะและแบบพกพาสวนตัว ทําใหสามารถศึกษาและ
เรียนรูดวยตนเองไดสะดวกยิ่งขึ้น 
 
5.5  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
  การวิจัยคร้ังนี้ศึกษาเฉพาะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ปญหาและความตองการ
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ของขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ  ดังนั้น เพ่ือใหไดขอมูลท่ีครอบคลุมในการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป สามารถสรุปขอเสนอแนะ
ไดดังนี้ 
 5.5.1  ควรศึกษาปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการ
ตํารวจสังกัดกองบัญชาการ ในแตละกองบังคับการ เพ่ือทราบสภาพปญหาและความตองการท่ี
แทจริงตามสภาพปจจัยท่ีแตกตางกัน 
 5.5.2  ควรศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

สําหรับผูเชี่ยวชาญตรวจสอบหาคุณภาพเคร่ืองมือเพื่อการวิจัย  
(การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  

และพิจารณาความสอดคลองของขอคําถาม) 
(IOC : Index of Item Objective Congruence) 
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แบบสอบถาม 

สําหรับผูเชี่ยวชาญตรวจสอบหาคุณภาพเครื่องมือเพื่อการวิจัย 
(การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและพิจารณาความสอดคลองของขอคําถาม) 

(IOC : Index of Item Objective Congruence) 
 

การวิจัย  เรื่อง  ปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา สํานกังานตํารวจแหงชาต ิ
ผูวิจัย 

รอยตํารวจเอกหญิง ประไพศรี  จันทรสระนอย 

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร 
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 
คําช้ีแจง  แบบสอบถามนี้ เปนแบบสอบถามสําหรับผูเชี่ยวชาญเปนผูตอบ สรางขึ้นจากการสังเคราะห
แนวคิด เอกสารตํารา งานวิจัย โดยการนําขอมูลตางๆ ที่ไดสังเคราะหมาสรางเปนแบบสอบถามให
ผูเชี่ยวชาญพิจารณาตอบ ซึ่งมีเกณฑในการพิจารณาคะแนน ดังนี้ 

 
ใหคะแนน +1 เมื่อทานแนใจวา ขอคําถามสอดคลองตรงตามวัตถุประสงค 
ใหคะแนน 0 เม่ือทานไมแนใจวา ขอคําถามสอดคลองตรงตามวัตถุประสงค 
ใหคะแนน -1 เม่ือทานแนใจวา ขอคําถามไมสอดคลองตามวัตถุประสงค 

** โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงตามระดับความคิดเห็นของทาน ** 
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หัวขอคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 

-1 0 +1 
การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.  ดานการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร 
    1.1  พิมพเอกสาร/นําเสนอรายงาน/จัดเก็บขอมูล                      
    1.2  สืบคนขอมูล    
    1.3  ติดตามขาวสารตาง ๆ    
    1.4  ดาวนโหลด (Download) ขอมูล/โปรแกรม    
    1.5  รับ – สง อีเมล    
    1.6  ดูหนัง/ฟงเพลง และความบันเทิงอื่น  ๆ    
    1.7  เครือขายสังคมออนไลน เชน Facebook, Twitter, MSN    
2.  ดานการใชงานโปรแกรม 
    2.1  โปรแกรมประมวลผลคํา เชน Microsoft Word    
    2.2  โปรแกรมการคํานวณ เชน Microsoft Excel    
    2.3  โปรแกรมการนําเสนอขอมูล เชน Microsoft 
PowerPoint 

   

    2.4  โปรแกรมจัดการฐานขอมูล เชน Microsoft Access, 
My SQL, Microsoft SQL Server, Oracle 

   

    2.5  โปรแกรมงานพิมพ เชน Microsoft Publisher, Adobe 
PageMaker 

   

    2.6 โปรแกรมกราฟก เชน Adobe Photoshop, Microsoft 
Paint , Macromedia Freehand 

   

    2.7 โปรแกรมสรางสื่อมัลติมีเดีย ตัดตอวีดีโอและเสียง เชน 
Macromedia Director, Adobe Premiere 

   

  2.8 โปรแกรมสรางเว็บ เชน Macromedia Dreamweaver, 
Macromedia Flash, Microsoft FrontPage 

   

    2.9  โปรแกรมการใชงานบนเว็บและการติดตอสื่อสาร  
(ทองเว็บ) เชน Microsoft Internet Explorer, Opera, Mozzila  
Firefox, Google Chrome 
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หัวขอคําถาม ระดับความคิดเห็น 
-1 0 +1 

    2.10  โปรแกรมอรรถประโยชน  
           - โปรแกรมตรวจสอบไวรัส เชน  NOD32, AVG 

   

           - โปรแกรมบีบอัดขอมูล เชน WinZip, WinRAR    
3.  ดานการใชงานระบบงานสารสนเทศของ บช.ศ. 
    3.1  ขอมูลเว็บไซต บช.ศ.    
    3.2  ระบบขอมูลประวัติ - เงินเดือน    
    3.3  ระบบทะเบียนพล    
    3.4  ระบบหนังสือเวียน    
    3.5  ระบบฐานขอมูลคําสั่ง บช.ศ.    
    3.6  ระบบติดตามผลการปฏิบัติหนาท่ี    
    3.7  ระบบ  E -Learning    
    3.8  ระบบคลังขอสอบ    
    3.9  ระบบทดสอบความรูขาราชการตํารวจ บช.ศ.    
   3.10  ระบบผูผานการฝกอบรมหลักสูตร บช.ศ.    
   3.11  ระบบผูผานการฝกอบรมตามโครงการ ตร.    
4.  ดานการใชงานระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต 
    4.1  เคร่ืองคอมพิวเตอรต้ังโตะ เชื่อมตอเครือขายแบบมีสาย 
(LAN)  

   

    4.2  เคร่ืองคอมพิวเตอรต้ังโตะ เชื่อมตอเครือขายแบบ       
ไรสาย (Wireless LAN) 

   

    4.3  เคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook, Tablet) 
เชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย (Wireless LAN) 

   

    4.4  โทรศัพทมือถือ เชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย 
(Wireless LAN) 
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หัวขอคําถาม ระดับความคิดเห็น 
-1 0 +1 

ปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.  ดานฮารดแวร 
    1.1  จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรไมเพียงพอ    
    1.2  จํานวนอุปกรณตอพวง เชน เครื่องพิมพ  
เคร่ืองสแกนเนอร เคร่ืองสํารองไฟฟา เปนตน ไมเพียงพอ 

   

    1.3  เคร่ืองคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพตํ่า    
    1.4  เคร่ืองคอมพิวเตอรขัดของบอย    
     1.5  เครื่องคอมพิวเตอรไมไดติดต้ังโปรแกรมปองกันไวรัส    
     1.6  เครื่องคอมพิวเตอรขาดการดูแล บํารุงรักษาอยาง
สม่ําเสมอ 

   

    1.7  เคร่ืองคอมพิวเตอรไมเปนมาตรฐานเดียวกัน    
2.  ดานซอฟตแวร 
    2.1  ซอฟตแวรท่ีใชในการปฏิบัติงานมีปญหาบอย    
    2.2  ซอฟตแวรมีการทํางานท่ีซับซอน ใชงานยาก    
    2.3  ซอฟตแวรไมมีลิขสิทธิ์ ไมสามารถอัพเดตได    
    2.4 ซอฟตแวรที่ใชงานไมเปนมาตรฐานเดียวกัน เชน 
โปรแกรม Microsoft Word (2003, 2007, 2010) 

   

    2.5  ไมมีแผนโปรแกรมการติดต้ังไวประจําหนวยงาน    
    2.6 ไมมีคูมือการใชงานโปรแกรมติดต้ัง    
3.  ดานบุคลากร 
    3.1  ขาดแคลนบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ    
    3.2  ขาดความรูในการใชงานคอมพิวเตอร    
    3.3  ขาดความรูดานการใชงานโปรแกรมท่ีหลากหลาย    
    3.4  ขาดความรูเบ้ืองตนในการแกปญหา เม่ือคอมพิวเตอร
และอุปกรณตาง ๆ ขัดของ 
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หัวขอคําถาม ระดับความคิดเห็น 
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    3.5  ขาดแรงจูงใจในการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม    
    3.6  ขาดการแลกเปลี่ยนความรูระหวางบุคลากร    
    3.7  ไมมีเวลาท่ีจะเขารับการฝกอบรม    
4.  ดานระบบงานสารสนเทศของ บช.ศ. 
    4.1  ระบบงานสารสนเทศท่ีมีอยูไมเปนปจจุบัน    
    4.2  ขั้นตอนการใชงานระบบสารสนเทศ มีความซับซอน 
ใชงานยาก 

   

    4.3  ไมมีคูมือการใชงานระบบสารสนเทศ    
    4.4  ระบบงานสารสนเทศไมตรงกับความตองการ                                                                                   
5. ดานระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต 
    5.1  ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตขัดของบอย    
    5.2  ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตมีความเร็วต่ํา    
    5.3  จุดเชื่อมตอเครือขายแบบมีสาย (LAN) มีจํานวน           
ไมเพียงพอ 

   

    5.4  จุดเชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย (Wireless LAN)             
มีจํานวนไมเพียงพอ 

   

ความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.  ดานฮารดแวร    
    1.1  เพ่ิมจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรใหเพียงพอ    
    1.2  เพ่ิมอุปกรณตาง ๆ ท่ีจําเปน เชน เครื่องพิมพ  
เครื่องสแกนเนอร เครื่องสํารองไฟฟา  

   

    1.3  ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอรใหทันสมัย    
    1.4 เพิ่มการดูแลและบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร            
อยางสมํ่าเสมอ 

   

     1.5 ติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัสลงในเครื่องคอมพิวเตอร    
     1.6  กําหนดมาตรฐานเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชในการ
ปฏิบัติงานใหมีมาตรฐานเดียวกัน 
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หัวขอคําถาม ระดับความคิดเห็น 
-1 0 +1 

2.  ดานซอฟตแวร 
    2.1  จัดหาซอฟตแวรลิขสิทธิ์ท่ีจําเปน    
    2.2  อัพเดตโปรแกรมท่ีใชงานอยางสมํ่าเสมอ    
    2.3  ปรับปรุงโปรแกรมท่ีใชงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน    
    2.4  จัดหาแผนติดต้ังโปรแกรมท่ีจําเปนไวประจําหนวยงาน    
    2.5 จัดทําคูมือการใชงานโปรแกรมท่ีจําเปน    
3.  ดานบุคลากร 
    3.1  เ พ่ิมบุคลากรที่มีความรู  ความสามารถทางดาน
เทคโนโลยี สารสนเทศ คอยใหความชวยเหลือและให
คําปรึกษา 

   

    3.2  ฝกอบรมการแกไขปญหาคอมพิวเตอรเบ้ืองตน    
    3.3  ฝกอบรมการใชงานโปรแกรม 
           3.3.1  โปรแกรมประมวลผลคํา เชน Microsoft Word 

   

          3.3.2  โปรแกรมดานการคํานวณ เชน Microsoft Excel    
          3.3.3 โปรแกรมการนําเสนอขอมูล เชน Microsoft 
PowerPoint 

   

         3 .3.4โปร แ กรมจัดการ ฐ านขอ มูล  เ ชน  Microsoft 
Access, My SQL, Microsoft SQL Server, Oracle 

   

         3.3.5 โปรแกรมดานงานพิมพ เชน Microsoft Publisher, 
Adobe PageMaker 

   

          3.3.6  โปรแกรมกราฟก เชน Adobe Photoshop, 
Microsoft Paint , Macromedia Freehand 

   

          3.3.7  โปรแกรมสรางสื่อมัลติมีเดีย ตัดตอวีดีโอและ
เสียง เชน Macromedia Director, Adobe Premiere 

   

           3.3.8  โปรแกรมสรางเว็บ เชน Macromedia 
Dreamweaver, Macromedia Flash, Microsoft FrontPage 
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หัวขอคําถาม ระดับความคิดเห็น 
-1 0 +1 

           3.3.9  โปรแกรมดานการใชงานบนเว็บและการ
ติดตอสื่อสาร(ทองเว็บ) เชน Microsoft Internet Explorer, 
Opera, Mozzila  Firefox, Google Chrome 

   

           3.3.10  โปรแกรมอรรถประโยชน  
                     - โปรแกรมตรวจสอบไวรัส เชน  NOD32, AVG 

   

                     - โปรแกรมบีบอัดขอมูล เชน WinZip, WinRAR    
    3.4  จัดใหมีแหลงความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน
หนวยงาน 

   

    3.5  สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากร
ภายในหนวยงาน 

   

4.  ดานระบบงานสารสนเทศของ บช.ศ. 
    4.1  ปรับปรุงระบบงานสารสนเทศที่มีอยูใหเปนปจจุบัน    
    4.2 ปรับปรุงระบบงานสารสนเทศใหใชงานงายไมซับซอน    
    4.3 จัดทําคูมือแนะนําขั้นตอนการใชงานระบบสารสนเทศ    
    4.4 จัดทําระบบงานสารสนเทศใหตรงกับความตองการ    
5.  ความตองการดานระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต 
    5.1  ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบอินเทอรเน็ต     
ในเร่ืองความเร็วและความมีเสถียรภาพ 

   

    5.2  เพ่ิมจุดเชื่อมตอเครือขายแบบมีสาย (LAN)     
    5.3  เพ่ิมจุดเชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย (Wireless LAN)     
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ภาคผนวก ข 
สรุปผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม 

ของผูเชี่ยวชาญตรวจสอบหาคุณภาพเคร่ืองมือเพื่อการวิจัย  
(การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและพิจารณา 

ความสอดคลองของขอคําถาม) 
(IOC : Index of Item Objective Congruence) 
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สรุปผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม 
ของผูเช่ียวชาญตรวจสอบหาคุณภาพเคร่ืองมือเพื่อการวิจัย 

(การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและพิจารณาความสอดคลองของขอคําถาม) 
(IOC : Index of Item Objective Congruence) 

 
 

การวิจัย  เรื่อง  ปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
 
 

ผูวิจัย : รอยตํารวจเอกหญิง ประไพศรี  จันทรสระนอย 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 
 

 
 

การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหคาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและพิจารณาความสอดคลองของขอคําถาม โดยการวิเคราะหคา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC) และเลือกขอคําถามท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหา (IOC) ท่ีมีคาต้ังแต 
0.50 ขึ้นไปมาใชเปนขอคําถาม โดยกําหนดเกณฑดังตอไปนี้ 

คา  IOC 
ต้ังแต 0.50 ขึ้นไป 

นอยกวา 0.50 

ความหมาย 
ตัวบงชี้มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

ตัวบงชี้ไมมีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
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ผลการวิเคราะหคาดัชนีของความสอดคลอง (IOC) จากแบบสอบถาม 
 

หัวขอคําถาม 
ผูเชี่ยวชาญ  

คาที่
ได 

ผลการ
วิเคราะห 

1 2 3 4 คงไว 
 

ตัดออก 
 

สวนท่ี 1  ขอมูลสวนบคุคล 
1.  เพศ                   +1 +1 +1 +1 +1   
2.  อายุตัว +1 +1 +1 +1 +1   
3.  อายุราชการ  +1 +1 +1 +1 +1   
4.  ระดับการศึกษา +1 +1 +1 +1 +1   
5.  ระดับชั้นยศ +1 +1 +1 +1 +1   
6.  สังกัดหนวยงาน +1 +1 +1 +1 +1   
7.  ระดับความสนใจดานเทคโนโลยสีารสนเทศ +1 +1 +1 +1 +1   
8.  วิธีการเรียนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ +1 +1 +1 +1 +1   
9.  การฝกอบรมความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ +1 +1 +1 +1 +1   
10.  ความถี่ในการเขารับการฝกอบรมความรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

+1 +1 +1 +1 +1 
 
 

  

11.  การมี/ไมมี เครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ/ 
คอมพิวเตอรแบบพกพาสวนตัว 

+1 +1 +1 +1 +1 
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ผลการวิเคราะหคาดัชนีของความสอดคลอง (IOC) จากแบบสอบถาม 
 

หัวขอคําถาม 
ผูเชี่ยวชาญ  

คาที่
ได 

ผลการ
วิเคราะห 

1 2 3 4 คงไว 
 

ตัดออก 
 

สวนท่ี 2  การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.  ดานการใชงานเคร่ืองคอมพิวเตอร 
    1.1  พิมพเอกสาร/นําเสนอรายงาน/จัดเก็บขอมูล                   +1 +1 +1 +1 +1   
    1.2  สืบคนขอมูล +1 +1 +1 +1 +1   
    1.3  ติดตามขาวสารตาง ๆ +1 +1 +1 +1 +1   
    1.4  ดาวนโหลด (Download) ขอมูล/โปรแกรม +1 +1 +1 +1 +1   
    1.5  รับ – สง อีเมล +1 +1 +1 +1 +1   
    1.6  ดูหนัง/ฟงเพลง และความบันเทิงอื่น  ๆ +1 +1 +1 +1 +1   
    1.7  เครือขายสังคมออนไลน เชน Facebook, Twitter, MSN +1 +1 +1 +1 +1   
2.  ดานการใชงานโปรแกรม 
    2.1  โปรแกรมประมวลผลคํา เชน Microsoft Word +1 +1 +1 +1 +1   
    2.2  โปรแกรมการคํานวณ เชน Microsoft Excel +1 +1 +1 +1 +1   
    2.3  โปรแกรมการนําเสนอขอมูล เชน Microsoft PowerPoint +1 +1 +1 +1 +1   
    2.4  โปรแกรมจัดการฐานขอมูล เชน Microsoft Access, My 
SQL, Microsoft SQL Server, Oracle 

+1 +1 +1 +1 +1 
  

    2.5  โปรแกรมงานพิมพ เชน Microsoft Publisher, Adobe 
PageMaker 

+1 +1 +1 +1 +1 
  

    2.6 โปรแกรมกราฟก เชน Adobe Photoshop, Microsoft 
Paint , Macromedia Freehand 

+1 +1 +1 +1 +1 
  

    2.7 โปรแกรมสรางสื่อมัลติมีเดีย ตัดตอวีดีโอและเสียง เชน 
Macromedia Director, Adobe Premiere 

+1 +1 +1 +1 +1 
  

  2.8 โปรแกรมสรางเว็บ เชน Macromedia Dreamweaver, 
Macromedia Flash, Microsoft FrontPage 

+1 +1 +1 +1 +1 
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หัวขอคําถาม 
ผูเชี่ยวชาญ 

 
คาที่
ได 

ผลการ
วิเคราะห 

1 2 3 4 คงไว 
 

ตัดออก 
 

    2.9  โปรแกรมการใชงานบนเว็บและการติดตอสื่อสาร    
(ทองเว็บ) เชน Microsoft Internet Explorer, Opera, Mozzila  
Firefox, Google Chrome 

+1 +1 +1 +1 +1 
 
 

  

    2.10  โปรแกรมอรรถประโยชน  
           - โปรแกรมตรวจสอบไวรัส เชน  NOD32, AVG 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

           - โปรแกรมบีบอัดขอมูล เชน WinZip, WinRAR +1 +1 +1 +1 +1 
 
 

  
3.  ดานการใชงานระบบงานสารสนเทศของ บช.ศ. 
    3.1  ขอมูลเว็บไซต บช.ศ. +1 +1 +1 +1 +1   
    3.2  ระบบขอมูลประวัติ - เงินเดือน +1 +1 +1 +1 +1   
    3.3  ระบบทะเบียนพล +1 +1 +1 +1 +1   
    3.4  ระบบหนังสือเวียน +1 +1 +1 +1 +1   
    3.5  ระบบฐานขอมูลคําสั่ง บช.ศ. +1 +1 +1 +1 +1   
    3.6  ระบบติดตามผลการปฏิบัติหนาที ่ +1 +1 +1 +1 +1   
    3.7  ระบบ  E -Learning +1 +1 +1 +1 +1   
    3.8  ระบบคลังขอสอบ +1 +1 +1 +1 +1   
    3.9  ระบบทดสอบความรูขาราชการตํารวจ บช.ศ. +1 +1 +1 +1 +1   
   3.10  ระบบผูผานการฝกอบรมหลักสูตร บช.ศ. +1 +1 +1 +1 +1   
   3.11  ระบบผูผานการฝกอบรมตามโครงการ ตร. +1 +1 +1 +1 +1   
4.  ดานการใชงานระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต 
    4.1  เครื่องคอมพิวเตอรต้ังโตะ เชื่อมตอเครือขายแบบมีสาย 
(LAN)  

+1 +1 +1 +1 +1 
 
 

  

    4.2  เครื่องคอมพิวเตอรต้ังโตะ เชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย 
(Wireless LAN) 

+1 +1 +1 +1 +1 
 
 

  

    4.3  เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook, Tablet) 
เชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย (Wireless LAN) 

+1 +1 +1 +1 +1 
 
 

  

    4.4  โทรศัพทมือถือ เชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย (Wireless 
LAN) 

+1 +1 +1 +1 +1 
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หัวขอคําถาม 
ผูเชี่ยวชาญ 

 
คาที่
ได 

ผลการ
วิเคราะห 

1 2 3 4 คงไว 
 

ตัดออก 
 

สวนท่ี 3  ปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.  ดานฮารดแวร 
    1.1  จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรไมเพียงพอ +1 +1 +1 +1 +1   
    1.2  จํานวนอุปกรณตอพวง เชน เครื่องพิมพ  
เครื่องสแกนเนอร เครื่องสํารองไฟฟา เปนตน ไมเพียงพอ 

+1 +1 +1 +1 +1 
 
 

  

    1.3  เครื่องคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพต่ํา +1 +1 +1 +1 +1   
    1.4  เครื่องคอมพิวเตอรขัดของบอย +1 +1 +1 +1 +1   
     1.5  เคร่ืองคอมพิวเตอรไมไดติดต้ังโปรแกรมปองกันไวรัส +1 +1 +1 +1 +1   
     1.6  เคร่ืองคอมพิวเตอรขาดการดูแล บํารุงรักษาอยาง
สมํ่าเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 
  

    1.7  เครื่องคอมพิวเตอรไมเปนมาตรฐานเดียวกัน +1 +1 +1 +1 +1   
2.  ดานซอฟตแวร        
    2.1  ซอฟตแวรที่ใชในการปฏิบัติงานมีปญหาบอย +1 +1 +1 +1 +1   
    2.2  ซอฟตแวรมีการทํางานท่ีซับซอน ใชงานยาก +1 +1 +1 +1 +1   
    2.3  ซอฟตแวรไมมีลิขสิทธิ์ ไมสามารถอัพเดตได +1 +1 +1 +1 +1   
    2.4 ซอ ฟตแวร ท่ีใชงานไม เปนมาตรฐานเดียวกัน เชน 
โปรแกรม Microsoft Word (2003, 2007, 2010) 

+1 +1 +1 +1 +1 
 
 

  

    2.5  ไมมีแผนโปรแกรมการติดต้ังไวประจําหนวยงาน +1 +1 +1 +1 +1   
    2.6 ไมมีคูมือการใชงานโปรแกรมติดตั้ง +1 +1 +1 +1 +1   
3.  ดานบุคลากร        
    3.1  ขาดแคลนบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ +1 +1 +1 +1 +1   
    3.2  ขาดความรูในการใชงานคอมพิวเตอร +1 +1 +1 +1 +1   
    3.3  ขาดความรูดานการใชงานโปรแกรมที่หลากหลาย +1 +1 +1 +1 +1   
    3.4  ขาดความรูเบ้ืองตนในการแกปญหา เม่ือคอมพิวเตอร
และอุปกรณตาง ๆ ขัดของ 

+1 +1 +1 +1 +1 
 
 

  

    3.5  ขาดแรงจูงใจในการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม +1 +1 +1 +1 +1   
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หัวขอคําถาม 
ผูเชี่ยวชาญ 

 
คาที่
ได 

ผลการ
วิเคราะห 

1 2 3 4 คงไว 
 

ตัดออก 
 

    3.6  ขาดการแลกเปลี่ยนความรูระหวางบุคลากร +1 +1 +1 +1 +1 
 

 

  
    3.7  ไมมีเวลาท่ีจะเขารับการฝกอบรม +1 +1 +1 +1 +1   
4.  ดานระบบงานสารสนเทศ ของ บช.ศ. 
    4.1  ระบบงานสารสนเทศท่ีมีอยูไมเปนปจจุบัน +1 +1 +1 +1 +1   
    4.2  ขั้นตอนการใชงานระบบสารสนเทศ มีความซับซอน     
ใชงานยาก 

+1 +1 +1 +1 +1 
  

    4.3  ไมมีคูมือการใชงานระบบสารสนเทศ +1 +1 +1 +1 +1 
 

 

  
    4.4  ระบบงานสารสนเทศไมตรงกับความตองการ                                             +1 +1 +1 +1 +1   
5. ดานระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต        
    5.1  ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตขัดของบอย +1 +1 +1 +1 +1   
    5.2  ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตมีความเร็วต่ํา +1 +1 +1 +1 +1   
    5.3  จุดเชื่อมตอเครือขายแบบมสีาย (LAN) มีจํานวน           
ไมเพียงพอ 

+1 +1 +1 +1 +1 
 

 

  

    5.4  จุดเชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย (Wireless LAN)             
มีจํานวนไมเพียงพอ 

+1 +1 +1 +1 +1 
 
 

  

สวนท่ี 4  ความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.  ดานฮารดแวร 
    1.1  เพ่ิมจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรใหเพียงพอ +1 +1 +1 +1 +1   
    1.2  เพ่ิมอุปกรณตาง ๆ ท่ีจําเปน เชน เครื่องพิมพ  
เครื่องสแกนเนอร เครื่องสํารองไฟฟา  

+1 +1 +1 +1 +1 
 
 

  

    1.3  ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอรใหทันสมัย +1 +1 +1 +1 +1   
    1.4 เพิ่มการดูแลและบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร            
อยางสมํ่าเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 
 
 

  

     1.5 ติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัสลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร +1 +1 +1 +1 +1   
     1.6  กําหนดมาตรฐานเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชในการ
ปฏิบัติงานใหมีมาตรฐานเดียวกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 
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หัวขอคําถาม 
ผูเชี่ยวชาญ 

 
คาที่
ได 

ผลการ
วิเคราะห 

1 2 3 4 คงไว 
 

ตัดออก 
 

2.  ดานซอฟตแวร 
    2.1  จัดหาซอฟตแวรลิขสิทธิ์ท่ีจําเปน +1 +1 +1 +1 +1   
    2.2  อัพเดตโปรแกรมท่ีใชงานอยางสมํ่าเสมอ +1 +1 +1 +1 +1   
    2.3  ปรับปรุงโปรแกรมที่ใชงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน +1 +1 +1 +1 +1   
    2.4  จัดหาแผนติดตั้งโปรแกรมท่ีจําเปนไวประจําหนวยงาน +1 +1 +1 +1 +1   
    2.5 จัดทําคูมือการใชงานโปรแกรมท่ีจําเปน +1 +1 +1 +1 +1   
3.  ดานบุคลากร 
    3 .1  เ พิ่ม บุคลากรท่ี มีความรู  ความ สามารถทางด าน
เทคโนโ ลยี สารสนเทศ  คอยใหความชวยเหลือแ ละให
คําปรึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 
 
 

  

    3.2  ฝกอบรมการแกไขปญหาคอมพิวเตอรเบื้องตน +1 +1 +1 +1 +1   
    3.3  ฝกอบรมการใชงานโปรแกรม 
           3.3.1  โปรแกรมประมวลผลคํา เชน Microsoft Word 

+1 +1 +1 +1 +1 
 
 

  

          3.3.2  โปรแกรมดานการคํานวณ เชน Microsoft Excel +1 +1 +1 +1 +1   
          3.3.3 โปรแกรมการนําเสนอขอมูล เชน Microsoft 
PowerPoint 

+1 +1 +1 +1 +1 
 
 

  

          3.3.4  โปรแกรมจัดการฐานขอมูล เชน Microsoft 
Access, My SQL, Microsoft SQL Server, Oracle 

+1 +1 +1 +1 +1 
 
 

  

          3.3.5 โปรแกรมดานงานพิมพ เชน Microsoft Publisher, 
Adobe PageMaker 

+1 +1 +1 +1 +1 
 
 

  

          3.3.6  โปรแกรมกราฟก เชน Adobe Photoshop, 
Microsoft Paint , Macromedia Freehand 

+1 +1 +1 +1 +1 
 
 

  

          3.3.7  โปรแกรมสรางสื่อมัลติมีเดีย ตัดตอวีดีโอและเสียง 
เชน Macromedia Director, Adobe Premiere 

+1 +1 +1 +1 +1 
 
 

  

           3.3.8  โปรแกรมสรางเว็บ เชน Macromedia 
Dreamweaver, Macromedia Flash, Microsoft FrontPage 

+1 +1 +1 +1 +1 
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หัวขอคําถาม 
ผูเชี่ยวชาญ 

 
คาที่
ได 

ผลการ
วิเคราะห 

1 2 3 4 คงไว 
 

ตัดออก 
 

           3.3.9  โปรแกรมดานการใชงานบนเว็บและการ
ติดตอสื่อสาร(ทองเว็บ) เชน Microsoft Internet Explorer, 
Opera, Mozzila  Firefox, Google Chrome 

+1 +1 +1 +1 +1 
 
 

  

           3.3.10  โปรแกรมอรรถประโยชน  
                     - โปรแกรมตรวจสอบไวรัส เชน  NOD32, AVG 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
 

 

                     - โปรแกรมบีบอัดขอมูล เชน WinZip, WinRAR +1 +1 +1 +1 +1   
    3.4  จัดใหมีแหลงความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน +1 +1 +1 +1 +1   
    3.5  สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากร
ภายในหนวยงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 
 
 

  

4.  ดานระบบงานสารสนเทศ  ของ บช.ศ. 
    4.1  ปรับปรุงระบบงานสารสนเทศท่ีมีอยูใหเปนปจจุบัน +1 +1 +1 +1 +1   
    4.2  ปรับปรุงระบบงานสารสนเทศใหใชงานงาย ไมซับซอน +1 +1 +1 +1 +1   
    4.3  จัดทําคูมือแนะนําขั้นตอนการใชงานระบบสารสนเทศ +1 +1 +1 +1 +1   
    4.4 จัดทําระบบงานสารสนเทศใหตรงกับความตองการ +1 +1 +1 +1 +1   
5.  ความตองการดานระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต 
    5.1  ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบอินเทอรเน็ตในเรื่อง
ความเร็วและความมีเสถียรภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 
 
 

  

    5.2  เพ่ิมจุดเชื่อมตอเครือขายแบบมีสาย (LAN)  +1 +1 +1 +1 +1   
    5.3  เพ่ิมจุดเชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย (Wireless LAN)  +1 +1 +1 +1 +1   
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สรุปการวิเคราะหคาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและพิจารณาความสอดคลองของขอคําถาม     
โดยการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) และเลือกขอคําถามท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหา 
(IOC) ท่ีมีคาตั้งแต 0.50  ขึ้นไปมาใชเปนขอคําถาม) สรุปผลไดดังนี้ 

 
 

หัวขอคําถาม 
 

จํานวนขอ 
คงไว 

มีคา IOC  
ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป 

ตัดออก 
มีคา IOC  

นอยกวา 0.50  

สวนที่ 1  ขอมูลสวนบุคคล 11 11 ไมมีขอคําถาม
ใดที่ถูกตัดออก 

สวนที่ 2  การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     2.1 ดานการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร 
     2.2 ดานการใชงานโปรแกรม 
     2.3 ดานการใชงานระบบงานสารสนเทศของ บช.ศ. 
     2.4 ดานการใชงานระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต 

 
7 
11 
11 
4 

 
7 
11 
11 
4 

ไมมีขอคําถาม
ใดที่ถูกตัดออก 

สวนที่ 3  ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     3.1 ดานฮารดแวร 
     3.2 ดานซอฟตแวร 
     3.3 ดานบุคลากร 
     3.4 ดานระบบงานสารสนเทศของ บช.ศ. 
     3.5 ดานระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต 

 
7 
6 
7 
4 
4 

 
7 
6 
7 
4 
4 

ไมมีขอคําถาม
ใดที่ถูกตัดออก 

สวนที่ 4  ความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     4.1 ดานฮารดแวร 
     4.2 ดานซอฟตแวร 
     4.3 ดานบุคลากร 
     4.4 ดานระบบงานสารสนเทศของ บช.ศ. 
     4.5 ดานระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต 

 
6 
5 
15 
4 
3 

 

 
6 
5 
15 
4 
3 

 

ไมมีขอคําถาม
ใดที่ถูกตัดออก 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถาม 

เรื่อง  ปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
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แบบสอบถาม 
เรื่อง  ปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ                                          

ของขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
คําช้ีแจง 
 แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําขึ้นเพ่ือศึกษาเกี่ยวกับปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ  โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ของขาราชการตํารวจ
สังกัดกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ  เพ่ือนําไปใชในการแกปญหา ปรับปรุงและพัฒนา
เกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในหนวยงาน 
 ผูวิ จัยใครขอความรวมมือ ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา กรุณาตอบ
แบบสอบถามใหตรงกับขอเท็จจริงมากที่สุด ท้ังนี้ เพ่ือใชประกอบการทําวิจัยซึ่งจะเปนประโยชน            
ตอหนวยงาน คําตอบของทานจะไมมีผลกระทบหรือกอใหเกิดความเสียหายตอผูตอบแบบสอบถาม            
แตประการใด โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 5 สวน ดังนี้ 
 

  สวนท่ี 1  ขอมูลสวนบุคคล 
  สวนท่ี 2  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการศึกษา  
  สวนท่ี 3  ปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  สวนท่ี 4  ความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
       สวนท่ี 5  ขอเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   
ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูรวมตอบแบบสอบถามทุกทานเปนอยางสูงในความรวมมือดวยดีมา ณ โอกาสนี้ 
 

         รอยตํารวจเอกหญิง ประไพศรี  จันทรสระนอย 
         นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท  
                                                    สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร 
                                                                   คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
             e-Mail : prapaisri_a@hotmail.com  Tel. 086-5341224 
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สวนท่ี 1  ขอมูลสวนบุคคล 
คําชี้แจง :  กรุณาใสเคร่ืองหมาย   ลงใน     หนาขอท่ีตรงกับขอมูลของทาน  
 

1.  เพศ 
      ชาย                          หญิง   
 

2.  อายุตัว...............................ป 
3. อายุราชการ........................ป 
 

4.  ระดับการศึกษา 
     ตํ่ากวาปริญญาตรี            
      ปริญญาตรี 
      สูงกวาปริญญาตร ี
 

5.  ระดับชั้นยศ 
      ชั้นประทวน                                    ชั้นสัญญาบัตร 
 

6.  สังกัดหนวยงาน 
      กองบังคับการอํานวยการ                         สํานักงานการศึกษาและประกันคุณภาพ 
     วิทยาลัยการตํารวจ                                      กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง 
     กองการสอบ                                      
 

7.  ทานมีความสนใจดานเทคโนโลยีสารสนเทศมากนอยเพียงใด 
    มากท่ีสุด                  มาก                ปานกลาง        นอย         นอยท่ีสุด                       
 

8.  ทานเรียนรูเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศดวยวิธีใด (เลือกไดมากกวา  1 คําตอบ) 
               ศึกษาดวยตนเอง                          ศึกษาจากผูท่ีมีความรู 
               ฝกอบรมภายในหนวยงาน                                  ฝกอบรมภายนอกหนวยงาน 
               อื่น ๆ (โปรดระบุ)......................................................................................................... 
 

9.  ทานเคยไดรับการฝกอบรมความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไม 
      เคย                                           ไมเคย (ขามไปตอบขอ 11) 
 

10.  ความถี่ในการเขารับการฝกอบรมความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      1- 2  คร้ังตอป                                           3- 4 ครั้งตอป  
      5- 6 ครั้งตอป                                                      มากกวา 6 ครั้งตอป            
 

11.  ทานมีเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ/คอมพิวเตอรแบบพกพา สวนตัวหรือไม 
          มี                                               ไมมี 
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สวนท่ี 2  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการตํารวจ  สังกัดกองบัญชาการศึกษา  สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
คําช้ีแจง  กรุณาใสเครื่องหมาย   ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุดเพียงคําตอบเดียว 
 

รายการ 
ระดับความถีก่ารใชงานใน 1 สัปดาห 

มากท่ีสุด 
(ทุกวัน) 

มาก 
(5  - 6 วัน) 

ปานกลาง 
(3  - 4 วัน) 

นอย 
(1 - 2 วัน) 

นอยที่สุด 
(0  วัน) 

1.  ดานการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร 
    1.1  พิมพเอกสาร/นําเสนอรายงาน/จัดเก็บขอมูล                        
    1.2  สืบคนขอมูล      
    1.3  ติดตามขาวสารตาง ๆ      
    1.4  ดาวนโหลด (Download) ขอมูล/โปรแกรม      
    1.5  รับ – สง อีเมล      
    1.6  ดูหนัง/ฟงเพลง และความบันเทิงอื่น  ๆ      
    1.7  เครือขายสังคมออนไลน เชน Facebook, Twitter, MSN      
2.  ดานการใชงานโปรแกรม 
    2.1  โปรแกรมประมวลผลคํา เชน Microsoft Word      
    2.2  โปรแกรมการคํานวณ เชน Microsoft Excel      
    2.3  โปรแกรมการนําเสนอขอมูล เชน Microsoft 
PowerPoint 

     

    2.4  โปรแกรมจัดการฐานขอมูล เชน Microsoft Access, 
My SQL, Microsoft SQL Server, Oracle 

     

    2.5  โปรแกรมงานพิมพ เชน Microsoft Publisher, Adobe 
PageMaker 

     

    2.6 โปรแกรมกราฟก เชน Adobe Photoshop, Microsoft 
Paint , Macromedia Freehand 

     

    2.7 โปรแกรมสรางสื่อมัลติมีเดีย ตัดตอวีดีโอและเสียง เชน 
Macromedia Director, Adobe Premiere 

     

  2.8 โปรแกรมสรางเว็บ เชน Macromedia Dreamweaver, 
Macromedia Flash, Microsoft FrontPage 
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รายการ 
ระดับความถีก่ารใชงานใน 1 สัปดาห 

มากท่ีสุด 
(ทุกวัน) 

มาก 
(5  - 6 วัน) 

ปานกลาง 
(3  - 4 วัน) 

นอย 
(1 - 2 วัน) 

นอยที่สุด 
(0  วัน) 

    2.9  โปรแกรมการใชงานบนเว็บและการติดตอสื่อสาร
(ทองเว็บ) เชน Microsoft Internet Explorer, Opera, Mozzila  
Firefox, Google Chrome 

     

    2.10  โปรแกรมอรรถประโยชน  
           - โปรแกรมตรวจสอบไวรัส เชน  NOD32, AVG 

     

           - โปรแกรมบีบอัดขอมูล เชน WinZip, WinRAR      
3.  ดานการใชงานระบบงานสารสนเทศ ของ บช.ศ. 
    3.1  ขอมูลเว็บไซต บช.ศ.      
    3.2  ระบบขอมูลประวัติ - เงินเดือน      
    3.3  ระบบทะเบียนพล      
    3.4  ระบบหนังสือเวียน      
    3.5  ระบบฐานขอมูลคําสั่ง บช.ศ.      
    3.6  ระบบติดตามผลการปฏิบัติหนาท่ี      
    3.7  ระบบ  E -Learning      
    3.8  ระบบคลังขอสอบ      
    3.9  ระบบทดสอบความรูขาราชการตํารวจ (บช.ศ.)      
   3.10  ระบบผูผานการฝกอบรมหลักสูตร บช.ศ.      
   3.11  ระบบผูผานการฝกอบรมตามโครงการ ตร.      
4.  ดานการใชงานระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต 
    4.1  เคร่ืองคอมพิวเตอรตั้งโตะ เชื่อมตอเครือขายแบบมีสาย 
(LAN)  

     

    4.2  เคร่ืองคอมพิวเตอรตั้งโตะ เชื่อมตอเครือขายแบบ       
ไรสาย (Wireless LAN) 

     

    4.3  เคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook, Tablet) 
เชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย (Wireless LAN) 

     

    4.4  โทรศัพทมือถือ เชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย 
(Wireless LAN) 
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สวนท่ี 3   ปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ของขาราชการตํารวจ  สังกัดกองบัญชาการศึกษา                     
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

คําช้ีแจง  กรุณาใสเครื่องหมาย   ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุดเพียงคําตอบเดียว 

ปญหา ระดับของปญหา 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1.  ดานฮารดแวร 
    1.1  จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรไมเพียงพอ      
    1.2  จํานวนอุปกรณตอพวง เชน เครื่องพิมพ  
เคร่ืองสแกนเนอร เคร่ืองสํารองไฟฟา เปนตน ไมเพียงพอ 

     

    1.3  เคร่ืองคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพตํ่า      
    1.4  เคร่ืองคอมพิวเตอรขัดของบอย      
     1.5  เครื่องคอมพิวเตอรไมไดติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัส      
     1.6  เครื่องคอมพิวเตอรขาดการดูแล บํารุงรักษาอยาง
สม่ําเสมอ 

     

    1.7  เคร่ืองคอมพิวเตอรไมเปนมาตรฐานเดียวกัน      
2.  ดานซอฟตแวร 
    2.1  ซอฟตแวรท่ีใชในการปฏิบัติงานมีปญหาบอย      
    2.2  ซอฟตแวรมีการทํางานท่ีซับซอน ใชงานยาก      
    2.3  ซอฟตแวรไมมีลิขสิทธิ์ ไมสามารถอัพเดตได      
    2.4  ซอฟตแวร ท่ีใชงานไม เปนมาตรฐานเดียวกัน เชน 
โปรแกรม Microsoft Word (2003, 2007, 2010) 

     

    2.5  ไมมีแผนโปรแกรมการติดต้ังไวประจําหนวยงาน      
    2.6 ไมมีคูมือการใชงานโปรแกรมติดต้ัง      
3.  ดานบุคลากร 
    3.1  ขาดแคลนบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ      
    3.2  ขาดความรูในการใชงานคอมพิวเตอร      
    3.3  ขาดความรูดานการใชงานโปรแกรมท่ีหลากหลาย      
    3.4  ขาดความรูเบ้ืองตนในการแกปญหา เม่ือคอมพิวเตอรและ
อุปกรณตาง ๆ ขัดของ 

     

    3.5  ขาดแรงจูงใจในการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม      
    3.6  ขาดการแลกเปลี่ยนความรูระหวางบุคลากร      
    3.7  ไมมีเวลาที่จะเขารับการฝกอบรม      
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ปญหา ระดับของปญหา 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

4.  ดานระบบงานสารสนเทศ ของ บช.ศ. 
    4.1  ระบบงานสารสนเทศท่ีมีอยูไมเปนปจจุบัน      
    4.2  ขั้นตอนการใชงานระบบสารสนเทศ มีความซับซอน     
ใชงานยาก 

     

    4.3  ไมมีคูมือการใชงานระบบสารสนเทศ      
    4.4  ระบบงานสารสนเทศไมตรงกับความตองการ                                                                                                                       
5. ดานระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต 
    5.1  ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตขัดของบอย      
    5.2  ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตมีความเร็วตํ่า      
    5.3  จุดเชื่อมตอเครือขายแบบมีสาย (LAN) มีจํานวน           
ไมเพียงพอ 

     

    5.4  จุดเชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย (Wireless LAN)             
มีจํานวนไมเพียงพอ 
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สวนท่ี 4  ความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการตํารวจ  สังกัดกองบัญชาการศึกษา                                              
                สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
คําช้ีแจง  กรุณาใสเครื่องหมาย   ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุดเพียงคําตอบเดียว 

ความตองการ ระดับของความตองการ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1.  ดานฮารดแวร 
    1.1  เพ่ิมจํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรใหเพียงพอ      
    1.2  เพ่ิมอุปกรณตาง ๆ ท่ีจําเปน เชน เคร่ืองพิมพ  
เคร่ืองสแกนเนอร เคร่ืองสํารองไฟฟา  

     

    1.3  ปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองคอมพิวเตอรใหทันสมัย      
    1.4 เพ่ิมการดูแลและบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร            
อยางสมํ่าเสมอ 

     

     1.5 ติดต้ังโปรแกรมปองกันไวรัสลงในเครื่องคอมพิวเตอร      
     1.6  กําหนดมาตรฐานเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใชในการ
ปฏิบัติงานใหมีมาตรฐานเดียวกัน 

     

2.  ดานซอฟตแวร 
    2.1  จัดหาซอฟตแวรลิขสิทธิ์ท่ีจําเปน      
    2.2  อัพเดตโปรแกรมท่ีใชงานอยางสมํ่าเสมอ      
    2.3  ปรับปรุงโปรแกรมท่ีใชงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน      
    2.4  จัดหาแผนติดต้ังโปรแกรมท่ีจําเปนไวประจําหนวยงาน      
    2.5 จัดทําคูมือการใชงานโปรแกรมท่ีจําเปน      
3.  ดานบุคลากร 
    3.1  เพ่ิมบุคลากรที่มีความรู ความสามารถทางดานเทคโนโลยี 
สารสนเทศ คอยใหความชวยเหลือและใหคําปรึกษา 

     

    3.2  ฝกอบรมการแกไขปญหาคอมพิวเตอรเบ้ืองตน      
    3.3  ฝกอบรมการใชงานโปรแกรม 
           3.3.1  โปรแกรมประมวลผลคํา เชน Microsoft Word 

     

          3.3.2  โปรแกรมการคํานวณ เชน Microsoft Excel      
          3.3.3 โปรแกรมการนําเสนอขอมูล เชน Microsoft 
PowerPoint 

     

          3.3.4  โปรแกรมจัดการฐานขอมูล เชน Microsoft Access, 
My SQL, Microsoft SQL Server, Oracle 
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ความตองการ ระดับของความตองการ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

          3.3.5 โปรแกรมงานพิมพ เชน Microsoft Publisher, 
Adobe PageMaker 

     

          3.3.6  โปรแกรมกราฟก เชน Adobe Photoshop, 
Microsoft Paint , Macromedia Freehand 

     

          3.3.7  โปรแกรมสรางสื่อมัลติมีเดีย ตัดตอวีดีโอและเสียง 
เชน Macromedia Director, Adobe Premiere 

     

           3.3.8  โปรแกรมสรางเว็บ เชน Macromedia 
Dreamweaver, Macromedia Flash, Microsoft FrontPage 

     

           3.3.9  โปรแกรมการใชงานบนเว็บและการติดตอสื่อสาร
(ทองเว็บ) เชน Microsoft Internet Explorer, Opera, Mozzila  
Firefox, Google Chrome 

     

           3.3.10  โปรแกรมอรรถประโยชน  
                     - โปรแกรมตรวจสอบไวรัส เชน  NOD32, AVG 

     

                     - โปรแกรมบีบอัดขอมูล เชน WinZip, WinRAR      
    3.4  จัดใหมีแหลงความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน
หนวยงาน 

     

    3.5  สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากร
ภายในหนวยงาน 

     

4.  ดานระบบงานสารสนเทศ  ของ บช.ศ. 
    4.1  ปรับปรุงระบบงานสารสนเทศท่ีมีอยูใหเปนปจจุบัน      
    4.2  ปรับปรุงระบบงานสารสนเทศใหใชงานงาย ไมซับซอน      
    4.3  จัดทําคูมือแนะนําขั้นตอนการใชงานระบบสารสนเทศ      
    4.4 จัดทําระบบงานสารสนเทศใหตรงกับความตองการ      
5.  ความตองการดานระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต 
    5.1  ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบอินเทอรเน็ตในเรื่อง
ความเร็วและความมีเสถียรภาพ 

     

    5.2  เพ่ิมจุดเชื่อมตอเครือขายแบบมีสาย (LAN)       
    5.3  เพ่ิมจุดเชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย (Wireless LAN)       
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สวนท่ี 5  ขอเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
               ของขาราชการตํารวจ  สังกัดกองบัญชาการศึกษา  สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

ปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ดานฮารดแวร 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 

1. ดานฮารดแวร 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 

2. ดานซอฟตแวร 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 

2. ดานซอฟตแวร 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 

3. ดานบุคลากร 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 

3. ดานบุคลากร 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 

4. ดานการใชงานระบบงานสารสนเทศ ของ บช.ศ. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 

4. ดานการใชงานระบบงานสารสนเทศ ของ บช.ศ. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 

5. ดานระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 

5. ดานระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 

*****ขอขอบพระคุณท่ีทานกรุณาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้*****                                                                   
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ประวัติผูเขียน 
 
ชื่อ- สกุล    รอยตํารวจเอกหญิง ประไพศรี จันทรสระนอย 
ประวัติการศึกษา   บริหารธุรกิจบัณฑิต  คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี (2544) 
ตําแหนงและสถานท่ีทํางานปจจุบัน รองสารวัตร ฝายวิทยบริการ วิทยาลัยการตํารวจ 

กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
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