
     
  

การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ  กรณีศึกษา : กองบังคับการอํานวยการ   
กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พันตํารวจโท สิงหชัย  กิจพิทักษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารนิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย 

พ.ศ. 2550 

DPU



     
  

Information System Management  Case Study : General Staff  Division  
Mertropolitan Police Bureau 

 
 
 
 
 
 
 
 

Police Lieutenant Colonel  Singchai  Kigpittuck 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Term Paper Submitted in Partial Fulfillment of  the Requirements 
for the Degree of Master of Science  

Department of Telecommunications Management 
Graduate School, Dhurakij Pundit University 

2007 

DPU



 ง 

กิตติกรรมประกาศ 

 
 สารนิพนธนี้สําเร็จลุลวงลงไดดวยความกรุณาจาก  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประณต   
บุญไชยอภิสิทธิ์     อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ    ที่กรุณาใหคําแนะนําชวยเหลือตรวจทาน ช้ีแนะจุด
พบพรอง   ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่งตลอดมา  และ ผูชวยศาสตราจารยอนันท  คัมภิรานนท   ที่
ใหคําปรึกษาและชวยเหลือจนสารนิพนธฉบับนี้เสร็จมีความสมบูรณ  ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ
ทั้งสองทานเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ 
 ขอบพระคุณ  คณาจารยสาขาวิชาการจดัการโทรคมนาคม  บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย 
ธุรกิจบัณฑิตย  ตลอดจนเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยทกุทานที่ไดใหคําแนะนําและชวยเหลือในการจดั 
ทําสารนิพนธนี้   
 ขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานที่ใหความรวมมือใหไดขอมูลประกอบในการ
ทําสารนิพนธนี้จนเสร็จสมบูรณ  และตองขอกราบขอบพระคุณทานผูบังคับบัญชาทุกทาน  และ
เพื่อนรวมงานทุกทานที่มีสวนชวยเหลือในการจัดทําสารนิพนธนี้   
 ผูที่ใหกําลังใจและสนับสนุนมาโดยตลอดในการทําสารนิพนธนี้ใหเสร็จสมบูรณได  
คือ  อาจารยกนกทิพย  กิจพิทักษ   นายสุรพงษ   กิจพิทักษ   และ นางสาวประณิดา  กิจพิทักษ    ตอง
ขอขอบใจเชนเดียวกัน 
 สุดทายนี้ ขอกราบขอบพระคุณพี่ๆ และนองๆ  ที่ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจมา
โดยตลอด ผูเขียนหวังวาสารนิพนธนี้ คงจะเปนประโยชนแกผูอานไมมากก็นอย  
 

              พันตํารวจโทสิงหชัย   กิจพิทักษ 
       

  

DPU



 ฉ 
 

 สารบัญ  
   
  หนา 

ฆ 
ง 
จ 
ฌ 

บทคัดยอภาษาไทย...………………………………………………………………….. 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ…………………………………………………………………. 
กิตติกรรมประกาศ…………………………………………………………………….. 
สารบัญตาราง…………………………………………………………………………. 
สารบัญภาพ  ………………………………………………………………………….. ฏ 
บทที่  
        1.  บทนํา ………………………………………………………………………… 1 

    1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ………………………………… 1 
    1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย  ……………………………………………..... 3 
    1.3  สมมติฐานของการวิจยั ………………………………………………….. 3 
    1.4  ขอบเขตของการวิจยั  ……………………………………………………. 4 
    1.5  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ……………………………………………… 4 
    1.6  คํานิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจยั…………...…………………………. 4 

        2.  แนวคดิทฤษฎีและงานวิจยัที่เกีย่วของ…………………….…..….…………… 6 
    2.1  ทฤษฎีสารสนเทศ….………………………………….…………………. 6 
    2.2  ทฤษฎีเทคโนโลยีสารสนเทศ…………………………………………..... 11 
    2.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ…………………………………………. 14 
    2.4  งานวิจยัที่เกี่ยวของ..............……………………………………………… 21 
    2.5  กรอบแนวคิด…………………………………….………………………. 22 

        3.  ระเบียบวิธีวิจยั……...………………………………………………………… 23 
    3.1  ประชากร………………………………………………………………… 23 
    3.2  กลุมตัวอยาง……………………………………………………………… 24 
    3.3  เครื่องมือที่ใชในการวจิัย…………………………………………………. 24 
    3.4  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล………………………...………………………. 26 
    3.5  การวิเคราะหขอมูล ………………………………………………………. 26 
   

 

DPU



 ช 
 

 สารบัญ (ตอ)  
   
 หนา 
        4.  ผลการศึกษา  ..……………………………………………………………….... 27 

   4.1  ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกีย่วกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม.....  28 
   4.2  ผลการวิเคราะหความตองการใชระบบสารสนเทศของกลุมตัวอยาง....…… 30 
   4.3  ผลการวิเคราะหระดับความรูความชํานาญในการใชงานระบบสารสนเทศ  

         ของกลุมตัวอยาง…………..………........................................................... 
 

32 
   4.4  ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ……………..………....……….. 41 
   4.5  ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐาน………………………….………… 41 

       5.  สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ ……………………………… 60 
   5.1   สรุปผลการศึกษา…………………………………………………………. 60 

   5.2   อภิปรายผล ………………………………………………...…………….. 63 
   5.3   ขอจํากดัทั่วไปในการศึกษา …………………………………...…………. 64 
   5.4   ขอเสนอแนะ ………………………………………………..…………… 64 
   5.5   ขอเสนอแนะครั้งตอไป……………………………………..…………..... 65 
บรรณานุกรม……………………………………………………………..…..……..…        66 
ภาคผนวก ...................................................................................................................... 70 
ประวัติผูเขียน………………………………………………………….………………       77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 ซ 
 

สารบัญตาราง 
   
ตารางที่  หนา 
        2.1  การทําลายกฎเกณฑการจัดองคกรดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ........................... 13 
        2.2  การวางแผน  MIS……………………………………………………………. 17 
        3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง…………………………………………………… 24 
        4.1  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะสวนบคุคล.................     29 

4.2 คารอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความตองการใช   
        ระบบฐานขอมูลของกลุมตัวอยาง.................................................................... 

 
31 

4.3 คารอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความรูความชํานาญ     
        ดานการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรเบือ้งตน………………………………… 

 
33 

4.4 คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดับความรูความชํานาญ    
        ดานการใชโปรแกรมเกีย่วกับการประมวลผลคําของกลุมตัวอยาง................. 

 
34 

4.5 คารอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความรูความชํานาญ  
        ดานการใชโปรแกรมเกีย่วกับการจัดการตารางของกลุมตัวอยาง…………… 

 
35 

4.6 คารอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความรูความชํานาญ     
        ดานการใชโปรแกรมเกีย่วกับการนําเสนอขอมูลของกลุมตัวอยาง…............. 

 
36 

4.7 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความรูความชํานาญดานการใช    
       โปรแกรมสําเร็จรูปของกลุมตัวอยาง……………………………………....... 

 
37 

4.8 คารอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความรูความชํานาญ     
        ดานการใชงานอินเทอรเน็ตของกลุมตวัอยาง................................................. 

 
38 

4.9 เปรียบเทียบระหวางความรูความชํานาญในการใชงานระบบสารสนเทศกับความ   
        ตองการใชงานระบบฐานขอมูลของกลุมตัวอยาง…………………….......... 

 
40 

        4.10  ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของกลุมตัวอยาง......................... 41 
        4.11  ผลการทดสอบระดับความรูความชํานาญเกี่ยวกับการใชงานระบบสารสนเทศ 
                 ในระยะเวลาปฏบิัติงานตามปกติของขาราชการตํารวจสังกัด  กองบังคบัการ         
                 อํานวยการ ที่มีเพศตางกัน………………………………………………… 

 
 

43 
        4.12  ผลการทดสอบระดับความรูความชํานาญเกี่ยวกับการใชงานระบบสารสนเทศ 
                 ในระยะเวลาปฏบิัติงานตามปกติของขาราชการตํารวจสังกัด   กองบังคบัการ        
                 อํานวยการ ที่มีอายุตางกัน………………………………………………… 

 
 

44 

DPU



 ฌ 
 

 สารบัญตาราง (ตอ)  
   
ตารางที่  หนา 

4.13 ผลการทดสอบความแตกตางของความรูความชํานาญดานการใชงานเครื่อง    
           คอมพิวเตอร เบื้องตนของขาราชการตํารวจสังกัด  กองบังคับการอํานวยการ  
         ที่มีอายุแตกตางกัน…………………………………………………………… 

 
 

45 
4.14  ผลการทดสอบความแตกตางของความรูความชํานาญดานการใชโปรแกรม 

                 สําเร็จรูปของขาราชการตํารวจสังกัด  กองบังคับการอํานวยการ  ที่มีอายุ        
                 แตกตางกัน…………………………………………………………………… 

 
 

46 
4.14 ผลการทดสอบความแตกตางของความรูความชํานาญดานการใชงาน       

                  อินเทอรเน็ตของขาราชการตํารวจสังกัด  กองบังคับการอํานวยการ  
                  ที่มีอายุ แตกตางกัน…………………………………………………………… 

 
 

47 
4.15 ผลการทดสอบความแตกตางของความรูความชํานาญในภาพรวมทกุดานของ       
         ขาราชการตํารวจสังกดั  กองบังคับการอํานวยการ  ที่มีอายุแตกตางกัน............ 

 
48 

          4.17  ผลการทดสอบระดับความรูความชํานาญเกีย่วกับการใชงานระบบสารสนเทศ 
                 ในระยะเวลาปฏบิัติงานตามปกติของขาราชการตํารวจสังกัด  กองบังคบัการ      
                  อํานวยการ ที่มีวฒุิการศึกษาตางกัน.................................................................. 

 
 

49 
4.18  ผลการทดสอบความแตกตางของความรูความชํานาญดานการใชงานเครื่อง 

                 คอมพิวเตอรเบื้องตนของขาราชการตํารวจสงักัด   กองบังคับการอํานวยการ 
                 ที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกัน………………………………………………...... 

 
 

50 
4.19  ผลการทดสอบความแตกตางของความรูความชํานาญดานการใชโปรแกรม 

                 สําเร็จรูปของขาราชการตํารวจสังกัด  กองบังคับการอํานวยการ ที่มีวุฒิ     
                  การศึกษาแตกตางกัน………………………………........................................ 

 
 

51 
4.20 ผลการทดสอบความแตกตางของความรูความชํานาญดานการใชงาน     
          อินเทอรเน็ตของขาราชการตํารวจสงักัด  กองบังคบัการอํานวยการ  ที่มีวุฒิ   
          การศึกษาแตกตางกัน........................................................................................ 

 
 

52 
        4.21  ผลการทดสอบความแตกตางของความรูความชํานาญในภาพรวมทุกดาน 
                  ของขาราชการตํารวจสังกัด  กองบังคับการอํานวยการ ที่มีวฒุิการศึกษา       
                  แตกตางกัน………………………………………………………………….. 

 
 

53 
   

DPU



 ญ 
 

 สารบัญตาราง (ตอ)  
   
ตารางที่  หนา 
        4.22  ผลการทดสอบระดับความรูความชํานาญเกี่ยวกับการใชงานระบบสารสนเทศ 
                 ในระยะเวลาปฏบิัติงานตามปกติของขาราชการตํารวจสังกัด  กองบังคบัการ 
                  อํานวยการ ที่มีตาํแหนงงานตางกัน................................................................. 

 
 

54 
4.23   ผลการทดสอบความแตกตางของความรูความชํานาญดานการใชงานเครื่อง 

                  คอมพิวเตอรเบื้องตนของขาราชการตํารวจสงักัด  กองบังคบัการอํานวยการ 
                  ที่มีตําแหนงงานแตกตางกนั………………………………………………... 

 
 

55 
        4.24  ผลการทดสอบความแตกตางของความรูความชํานาญดานการใชโปรแกรม 
                 สําเร็จรูปของขาราชการตํารวจสังกัดกองบังคบัการอํานวยการที่มีตําแหนง 
                 งานแตกตางกัน………………………………………………...................... 

 
 

56 
4.25 ผลการทดสอบความแตกตางของความรูความชํานาญดานการใชงาน    
         อินเทอรเน็ตของขาราชการตํารวจสงักัด  กองบังคบัการอํานวยการ ที่มี 
         ตําแหนงงานแตกตางกนั…………………………………………………… 

 
 

57 
        4.26  ผลการทดสอบความแตกตางของความรูความชํานาญในภาพรวมทุกดาน 
                 ของขาราชการตํารวจสังกัด  กองบังคับการอํานวยการ  ที่มีตาํแหนงงาน 
                 แตกตางกัน…………………………………………………………………. 

 
 

58 
        4.27  สรุปสมมติฐาน……………………………………………………………… 69 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 ฎ 
 

สารบัญภาพ 
   
ภาพที ่  หนา 
        2.1   ความสัมพันธระหวางขอมูลและสารสนเทศ...................................................... 7 

2.2 ระบบสารสนเทศจําแนกตามระดับการบริหารและขอบเขตหนาที่ในการปฏิบัติใน   
        งานองคกร…………………………………………………………………… 

 
11 

2.3  ความสัมพันธของระดับการจัดการและลักษณะขอมูลสารสนเทศที่ใชในแตละ   
        ระดับ.................................................................................................................... 

 
15 

        2.4  รูปแบบการวางแผนการที่องคการหลายแหงนําไปใชจนเปนประเพณ…ี……….. 16 
        2.5  กระบวนการวางแผน............................................................................................ 18 
        2.6  ระบบการติดตามงาน............................................................................................ 19 
        2.7  การกํากับดแูลการปฏิบัติงานเพื่อใหไดผลงานตามมาตรฐาน................................ 20 
        2.8  กรอบแนวคดิ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ กองบังคับการอํานวยการ............ 22 

   
 
 

DPU



                                                                                                                                                ฆ 

หัวขอสารนิพนธ               การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ  กรณีศึกษา : กองบังคับการ         
                                                     อํานวยการ  กองบัญชาการตํารวจนครบาล 
ช่ือผูเขียน                พันตาํรวจโท สิงหชัย  กิจพิทักษ 
อาจารยที่ปรึกษา                ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ประณต   บุญไชยอภิสิทธิ์ 
สาขาวิชา                 การจัดการโทรคมนาคม 
ปการศึกษา                           2549 
 

บทคัดยอ 
 
 การวิจยัเร่ืองการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ : กรณีศกึษา กองบังคบัการอํานวยการ  
กองบัญชาการตํารวจนครบาล  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1)  ความตองการใชงานระบบสารสนเทศ
ภายในหนวยงาน และ  2) เปรียบเทียบปจจัยดานความรูเกี่ยวกับการใชงานระบบสารสนเทศใหตรง
กับความตองการของบุคลากรในหนวยงาน เปนการวิจยัเชิงสํารวจใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูล ทําการสุมตัวอยางจากขาราชการตํารวจชั้นประทวนและชัน้สัญญาบัตรซึ่งมี
ยศต้ังแตสิบตํารวจตรีถึงพันตํารวจเอกที่ปฏิบัติหนาที่ไมนอยกวา 3 เดือนในกองบังคับการอํานวยการ 
กองบัญชาการตํารวจนครบาล จํานวน 195 ชุด ใชวิธีสุมตัวอยางแบบตามระดับชั้น การวิเคราะห
ขอมูลใชการแจกแจงความถี ่ คารอยละ   คาเฉลี่ย  และทดสอบสมมติฐานดวยท ี– เทสต  และ  เอฟ 
- เทสต  สําหรับลักษณะสวนบุคคลที่มีจํานวนมากที่สุดคือ  เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง   มีชวง
อายุ 30 – 39  ป   มีวุฒิการศึกษาอยูในระดับต่ํากวาปรญิญาตรี  และระดับปริญญาตรีในสัดสวนที่
เทาๆ กัน   มีตาํแหนงงานเปนผูบังคับหมู และปฏิบัติงานมาเปนระยะเวลาตั้งแต 1 – 10 ป  
 สําหรับความตองการใชระบบฐานขอมูล    ของกลุมตัวอยางมีความตองการใชอยูในระดับ 
สูงทั้งภาพรวมและรายละเอยีดปลีกยอย โดยมีความตองการใชดานแผนงานและงบประมาณมาก
ที่สุด รองลงมาไดแก  เงนิเดอืนและสถิติคดีอาชญากรรม  ตามลําดับ   สวนความรูความชํานาญใน
การใชงานระบบสารสนเทศมีความรูความชํานาญอยูในระดับสูงทั้งภาพรวม และในรายละเอียด
ปลีกยอย    ยกเวน ดานการนําเสนอขอมูล และดานการใชอินเทอรเนต็ มีความรูความชํานาญอยูใน
ระดับปานกลาง ผลการศึกษาพบวาลักษณะสวนบุคคลคือ เพศ อายุ วฒุิการศึกษา และตําแหนงงาน
แตกตางกนัจะมีความรูความชํานาญเกี่ยวกบัการใชงานระบบสารสนเทศแตกตางกนัยกเวนเพศทีไ่ม
แตกตางกนั 
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ABSTRACT 
 

 The research entitled “Information System Management Case Study: General Staff 
Division Metropolitan Police Bureau aims to study: 1) the demand to use the information system 
in the department, and 2) study factor concerning knowledge in information system usage and the 
needs of those in the department. This study is an investigative research employing questionnaires 
as a tool to collect the data (n=195). The sample populations were non-commissioned officers and 
commissioned officers, starting from Police Lance Corporal to Police Colonel, who worked no 
less than 3 months in the General Staff Division Metropolitan Police Bureau. Sampling was in 
accordance to the ranking. Analyses of the data were mean, percentage, and frequency 
distribution, and T-test and F-test were employed for hypotheses testing. The results showed that 
more male participated in the questionnaire than female, age ranged from 30-39 years old. The 
number of participants with education background lower than bachelor degree was relatively 
similar to the number of participants with bachelor degree. Participants were constable and have 
worked between 1-10 years. 
 As for the demand to use databases of the samples, the needs were in the level both 
overall and in particular situation. The highest demand was for budget and planning, followed by 
salary and criminal statistics. As for the proficiency in information system use, the level of 
proficiency was in high level both overall and in particular situation, except presentation of the 
data and internet use with the proficiency in medium level. The results found that different 
individual characteristics such as age, education background, and position, affect the different 
level in proficiency of information system, with the exception of sex, which showed no 
difference. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
           ในปจจุบันระบบสารสนเทศเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่ง ที่จะชวยใหองคกรตางๆ  สามารถ
ดําเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของหนวยงานราชการโดยขอมูลสารสนเทศ
จึงมีความจําเปนสําหรับผูบังคับบัญชาและผูปฏิบัติงาน  ทั้งนี้เพราะขอมูลสารสนเทศเปนสิ่งบงบอก
ถึงสภาพการทํางาน วาดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด มีปญหาอะไร จะแกไข
หรือปรับปรุงการบริหารและการปฏิบัติอยางไร รวมถึงการวางแผนงานในอนาคตใหสามารถบรรลุ
เปาหมายตามวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ  
          ระบบสารสนเทศเปนสวนหนึ่งของการบริหาร ซ่ึงเดิมถือวาระบบสารสนเทศมีลักษณะ
เปนสัญญาณหรือสัญลักษณ ที่หนวยงานราชการเพียงแตจัดใหมีขึน้ สวนหนวยราชการจะมกีาร
บริหารงานที่มปีระสิทธิภาพเพียงใดนั้นขึน้อยูกับการจดัสัดสวนที่เหมาะสม   ระหวางการมี กับการ
ไมมีระบบสารสนเทศ   ซ่ึงการตัดสินใจของผูบริหารในเรื่องสําคัญๆ นั้นสวนใหญ รอยละ  90   
เปนการตัดสินใจโดยอาศยัขอมูลหรือขาวสารที่ดีสวนอีกรอยละ 10 เกดิจากวิจารญาณ หรือความคดิ
คํานึงของผูบริหารสําหรับในการตัดสินใจที่ดีนั้นเปนการตัดสินใจโดยใชหลักการ และเหตุผลตอง
อาศัยขอมูลและสารสนเทศเปนพื้นฐานหรอืปจจัยหลัก   ดังนั้นความสําคัญของสารสนเทศจึงเปรยีบ 
เสมือนเสนเลือดใหญของระบบ ซ่ึงเปนสวนสําคัญของการบริหารในหนวยงานราชการ ขอมลู
สารสนเทศเปนทรัพยากรทีม่ีคาสําหรับการวางแผน    การควบคุม   การตัดสินใจ    สําหรับผูบริหาร   
หรือสัญลักษณที่หนวยงานราชการเพียงแตจัดใหมีขึ้น       สวนหนวยราชการจะมกีารบริหารงานที่
มีประสิทธิภาพเพียงใดนัน้ขึน้อยูกับการจัดสัดสวนที่เหมาะสม   ระหวางการมี กับการไมมีระบบ
สารสนเทศ   ซ่ึงการตัดสินใจของผูบริหารในเรื่องสําคัญๆ นั้นสวนใหญรอยละ  90   เปนการ
ตัดสินใจในปจจุบันระบบสารสนเทศเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่ง ที่จะชวยใหองคกรตางๆ สามารถ
ดําเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของหนวยงานราชการโดยขอมูลสารสนเทศ
จึงมีความจําเปนสําหรับผูบังคับบัญชาและผูปฏิบัติงาน  ทั้งนี้เพราะขอมูลสารสนเทศเปนสิ่งบงบอก
ถึงสภาพการทํางาน วาดําเนนิการไดบรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด มีปญหาอะไร จะแกไข
หรือปรับปรุงการบริหารและการปฏิบัติอยางไร รวมถึงการวางแผนงานในอนาคตใหสามารถบรรลุ
เปาหมายตามวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 ตามนโยบายของรัฐบาล  นโยบายความมั่นคงของชาติ  (พ.ศ. 2546 – 2549)  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 9  (พ.ศ 2545 – 2549)  และแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 – 2550)  ตางก็ใหความสําคัญในการพัฒนาคนสมบูรณทั้ง
รางกาย จิตใจ และสติปญญา  รวมท้ังเสริมสรางสังคมใหเขมแข็งยั่งยืน  เพื่อใหประเทศไทยเปน
สังคมคุณภาพ  สังคมคุณธรรม และสังคมที่สมดุล  โดยเฉพาะดานการบริหารราชการประการหนึ่ง
นั้น  มุงที่จะพัฒนาระบบราชการไทยใหมีความเปนเลิศ  สามารถรองรับการพัฒนาประเทศในยุค
โลกาภิวัตน  โดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และประโยชนสุขของประชาชนเปนสําคัญ 
 ปจจุบันการบริหารมีความยุงยากมากกวา   ในอดีตเพราะขนาดของหนวยงานราชการ   
มีความแตกตางกันและซับซอนมากขึ้น อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและขอมูลขาวสาร
เปนไปอยางรวดเร็วกวางขวางและมีการทํางานอยางเปนระบบทุกสวนของหนวยงานราชการขอมูล
สารสนเทศจึงกลายเปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่ชวยใหหนวยงานราชการสามารถดําเนินการ
ไปไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากเพื่อใชในการวางแผนการปฏิบัติงาน กระบวนการบริหารและ
การจัดการ ผูบริหารมีความจําเปนที่จะตองตัดสินใจโดยสามารถใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ให
เกิดผลอยางมีประสิทธิภาพและการที่จะตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไดดี จําเปนตองมีขอมูลที่
เกี่ยวของอยางเพียงพอ การที่จะเก็บรวบรวมขอมูลใหเพียงพอและครบถวนทั้งดานปริมาณและ
คุณภาพนั้น ผูบริหารซ่ึงไมมีเวลามากพอจึงไดมอบใหมีหนวยงานจัดเตรียมขอมูลจากแหลงตางๆ 
รวมถึงการจัดระเบียบขอมูลใหสามารถเรียกใชไดงายและรวดเร็วตามความตองการและทันเวลาใน
การใชประกอบการตัดสินใจ    รวมทั้งปรับปรุงกับขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ กองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล   เปนองคการภาคราชการที่มีหนาที่และบทบาทสําคัญในการปองกันปราบปราม
และจับกุมผูกระทําความผิดกฎหมายที่มีโทษทางอาญาตางๆ จึงมีความจําเปนตองพัฒนาองคการให
มีความทันสมัยตอสภาพปญหา และอาชญากรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วที่นับวันจะทวีความ
สลับซับซอนของปญหามากยิ่งขึ้น  ดังนั้น  บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในกองบัญชาการตํารวจนครบาล
จึงมีหนาที่สําคัญในการปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุเปาหมายขององคการอันเปนการรักษาความสงบ
เรียบรอยและศีลธรรมอันดีของสังคม 
 กองบังคับการอํานวยการ  กองบัญชาการตํารวจนครบาล  แบงงานออกเปน  8  สวน 
ไดแก  ฝายอํานวยการ 1   ฝายอํานวยการ 2    ฝายอํานวยการ 3     ฝายอํานวยการ 4     ฝาย
อํานวยการ 5   ฝายอํานวยการ 6   ฝายอํานวยการ 7  และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ    มีหนาที่
รับผิดชอบในการรับขอมูลสารสนเทศจากหนวยงานตางๆ  ที่เกี่ยวของนํามาประมวลเสนอตอ
ผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสัง่การไปยังหนวยงานผูปฏิบัติในพื้นที่    แตในสภาพปจจุบันการทํางาน
ดานสารสนเทศภายในกองบงัคับการอํานวยการ   กองบัญชาการตํารวจนครบาล    พบวามีการเกบ็
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ขอมูลสารสนเทศของหนวยงานกระจายอยูตามฝายตางๆ  ทําใหเกิดความซ้ําซอนของขอมูลซ่ึงมี  
ผลตอผูบังคับบัญชาในการพิจารณาสั่งการผิดพลาดหรือขาดประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 
 สาเหตุสําคัญที่ผูวิจัยมุงศกึษาการจัดระบบสารสนเทศ ของกองบังคับการอํานวยการ 
กองบัญชาการตํารวจนครบาล  เพราะเปนหนวยงานที่ทาํหนาที่ประมวลงานใหผูบังคับบัญชาระดับ 
สูงภายใน  กองบัญชาการตํารวจนครบาล   เพื่อพิจารณาสั่งการไปยังหนวยปฏิบัติ  ดังนั้นกองบังคับ
การอํานวยการ ถือไดวาเปนหนวยงานที่มีความสําคัญตอการบริหารงานภายใน จึงตองมีขอมูล
สารสนเทศที่มีความถูกตองและแมนยํา ถาหากผิดพลาดอาจทําใหเกิดผลกระทบตอประชาชนได   
ระบบขอมูลสารสนเทศในการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานจึงสามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
กําหนดนโยบายการวางแผนหรือการตัดสินใจ ในการพัฒนารูปแบบการทํางาน ใหเปนมาตรฐาน
ตอไป 
 
1.2  วัตถุประสงคของการวจัิย 
 วัตถุประสงคของการวิจยั   มีดังตอไปนี ้
        1.2.1  เพื่อศึกษาความตองการใชงานระบบสารสนเทศ ภายในหนวยงาน 
          1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบปจจยัดานความรูเกีย่วกับการใชงานระบบสารสนเทศ ใหตรงกับ
ความตองการของบุคลากรในหนวยงาน  
  
1.3  สมมติฐานของการวิจัย 
 ขาราชการตํารวจสังกัด  กองบังคับการอํานวยการ  กองบัญชาการตํารวจนครบาล  ได
จําแนกตาม  เพศ  อายุ  วุฒกิารศึกษา  และตําแหนงงาน  มีระดับความรูความชํานาญเกี่ยวกับการใช
งานระบบสารสนเทศแตกตางกันในระยะเวลาปฏิบัติงาน 
  
ตัวแปรอิสระ 
 ตัวแปรอิสระ  คือปจจัยท่ีมีผลตอความรูความชํานาญเกี่ยวกับการใชงานระบบ
สารสนเทศของขาราชการตํารวจ  ไดแก  เพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา และตําแหนงงาน 
  
ตัวแปรตาม 
 ตัวแปรตาม  คือ  ระดับความรูความชํานาญเกี่ยวกับการใชงานระบบสารสนเทศของ
ขาราชการตํารวจ 
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1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้  มุงศึกษาระดับความรูความชํานาญเกี่ยวกับการใชงานระบบ
สารสนเทศของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบังคับการอํานวยการ  กองบัญชาการตํารวจนครบาล  
ตั้งอยูที่ 323 ถนนศรีอยุธยา   แขวงดุสิต  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร   ชวงเวลาในการศึกษาระหวาง
เดือน  กุมภาพันธถึงเดือนเมษายน  2550   ซ่ึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับการวิจัยดังนี้  
 1.4.1  สํารวจความตองการใชงาน  ระบบสารสนเทศของ   กองบังคับการอํานวยการ 
กองบัญชาการตํารวจนครบาล 
 1.4.2   เปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอระดับความรูความชํานาญเกี่ยวกับการใชงานระบบ
สารสนเทศของ ขาราชการตํารวจสังกัด  กองบังคับการอํานวยการ  กองบัญชาการตํารวจนครบาล  
จําแนกออกเปน 3  ดาน คือ  ดานการใชงานคอมพิวเตอรเบื้องตน  ดานการใชโปรแกรมสําเร็จรูป  
และดานการใชงานอินเทอรเน็ต   
 
1.5  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ในการวิจัยคร้ังนี้คาดวาจะไดรับประโยชนดังนี ้
 1.5.1  ปรับปรุงการจัดการระบบสารสนเทศของ  กองบังคับการอํานวยการ  กองบัญชา 
การตํารวจนครบาล  ใหมีความทันสมัย 
  1.5.2 ใชเปนแนวทางจัดทําแผนพัฒนาฝกอบรมบุคลากรของหนวยงานดานสารสนเทศ  
กองบัญชาการตํารวจนครบาล  ไดตรงกับสภาพความเปนจริง 
  1.5.3   กําหนดวางกรอบงบประมาณสําหรับจัดทําระบบสารสนเทศเสนอตอ    ผูบังคับ 
บัญชาไดอยางเปนระบบและมีความชัดเจน   
  1.5.4   สามารถนําเอาขอมูลจากหนวยงานดานสารสนเทศของ     กองบังคับการอํานวย 
การ  กองบัญชาการตํารวจนครบาล  ไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุง การจัดการระบบ
สารสนเทศหลักของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  (Police Information System   ;  POLIS)  ได  
  1.5.5   ผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจตัดสินใจงาน ดานระบบสารสนเทศของ    กองบังคับ
การอํานวยการ กองบัญชาการตํารวจนครบาล ทําการตัดสินใจสั่งการไดอยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ 
 
1.6  คํานิยามศพัทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 
 ลักษณะสวนบคุคล หมายถงึ ขอมูลสวนบุคคลของขาราชการตํารวจสังกัดกองบังคบั
การอํานวยการ  กองบัญชาการตํารวจนครบาล จําแนกตาม 
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  เพศ  หมายถึง เพศของขาราชการตํารวจสงักัดกองบังคับการอํานวยการ กองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล  แบงเปนชายและหญิง 
 อายุ  หมายถึง อายุของขาราชการตํารวจสงักัดกองบังคับการอํานวยการ กองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล  
 วุฒิการศึกษา หมายถึง การศกึษาระดับสูงสุดของขาราชการตํารวจสังกัด กองบังคับการ
อํานวยการ  กองบัญชาการตํารวจนครบาล 
 ตําแหนงงาน  หมายถึง  ตําแหนงของขาราชการตํารวจสงักัด  กองบังคบัการอํานวยการ  
กองบัญชาการตํารวจนครบาล 
 ระยะเวลาปฏบิัติงาน  หมายถึง   อายุการทํางานของขาราชการตํารวจสงักัด  กองบังคบั
การอํานวยการ   กองบัญชาการตํารวจนครบาล 
 ขาราชการตํารวจ  หมายถึง  ขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติงานอยูในสังกัด    กองบังคับการ
อํานวยการ กองบัญชาการตํารวจนครบาล   เปนระยะเวลาไมนอยกวา  3   เดือน 
 การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   หมายถึง     การจัดการความรูหรือ  การดําเนิน 
การใดๆ  ที่อาศัยเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรซอฟตแวรและฮารดแวร การติดตอส่ือสาร การ
รวบรวมและการนําขอมูลมาใชเพื่อกอใหเกิดประโยชน และมีประสิทธิภาพ 
 ความคิดเหน็ หมายถึง การแสดงออกของขาราชการตํารวจสังกัด  กองบังคับการอํานวย 
การ กองบัญชาการตํารวจนครบาลในดานตางๆ   โดยการตอบคําถามเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ในแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 ระบบ POLIS หมายถึง โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ สํานักงานตาํรวจแหงชาต ิ   
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บทที่ 2 
แนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การวิจยัในครัง้นี้ ผูวิจยัไดศกึษา  แนวคิด  ทฤษฎี  และและงานที่เกีย่วของดังตอไปนี้   
ทฤษฎีสารสนเทศ  ทฤษฎีเทคโนโลยีสารสนเทศ   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   งานวิจยัที่เกี่ยว 
ของ  และกรอบแนวคดิ 
 
2.1  ทฤษฎีสารสนเทศ 
 ในปจจุบันหนวยงานราชการรัฐวิสาหกิจหรือธุรกิจเอกชนตองใชสารสนเทศ
(Information)  ชวยในการบริหารงาน การวินิจฉัยส่ังการและการตัดสินใจ ( สมบูรณวัลย  สัตยา
รักษวิทย, 2533 :1 ) ความหมายของขอมูลและสารสนเทศ  
 ขอมูล (Data) 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ( อางถึงใน กรมการพัฒนาชุมชน, 2544 :7 ) ให
ความหมายขอมูลวาเปนขอเท็จจริงหรือส่ิงที่ถือหรือยอมรับวาเปนความจริงสําหรับใชเปนหลัก
อนุมาน หาความจริงหรือคํานวณ 
 Laudon and Landon (1966 : 56) กลาววา ขอมูล  เปนกระแสของความจริง (facts) 
เกี่ยวกับเหตุการณตางๆ ที่เกดิขึ้นในองคกรหรือสภาพแวดลอมทางกายภาพขององคกร  
 จีราภรณ เมืองแกว  (อางถึงใน  กรมการพฒันาชุมชน, 2544 :7) กลาววาขอมูลหมายถึง 
ขอเท็จจริงตางๆ  ที่มีอยูในธรรมชาติ  เปนกลุมสัญลักษณแทนปริมาณหรือการกระทําตางๆ  ทีย่งัไม
ผานการประมวลผล   ขอมูลอาจจะอยูในรปูของตัวเลข  ตัวหนังสือ และทายที่สุดขอมูลก็คือวัตถุดิบ
ของสารสนเทศซึ่งขอมูลแยกไดเปน 2 ประเภท ไดแก ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) คือ ขอมูลที่
ตองเก็บรวบรวมหรือบันทกึมาจากแหลงขอมูลโดยตรงดวยวิธีออกแบบสอบถาม       และสัมภาษณ   
เปนตน และขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) คือ ขอมูลที่รวบรวมมาจากขอมูลที่ไดมีการรวบรวมไว
แลว  เชนเดียวกับ ครรชิต มาลัยวงศ (2541 : 79) กลาววา ขอมูล (Data) ไดแก ขอเท็จจริงตางๆ 
เกี่ยวกับการดําเนินงานและการปฏิบัติการที่ตองเก็บรวบรวมไว เพื่อใชในการตัดสินใจและการ
ปฏิบัติงาน  เปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดของระบบคอมพิวเตอร และดํารง วัฒนา (2540 : 13-15) 
กลาววา ขอมูล เปรียบเสมือนตัวแทนของขอเท็จจริง บุคคล ส่ิงของตางๆ แนวความคิดและ
เหตุการณ เชน ขอมูลที่ปรากฏในหนังสือเดินทางจะประกอบดวย ช่ือ นามสกุล อายุ สีผม ความสูง 
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สวนสุมาลี เมืองไพศาล (2539 : 61) กลาววา ขอมูล (Data) เปนภาษาสัญลักษณทางดานคณิตศาสตร 
และสัญลักษณอ่ืนๆ ที่ถูกกําหนดเพื่อจะใชแทนบุคคล ส่ิงของ เหตุการณ และนิยามตางๆ  
 ดังนั้น ผูวิจัยจงึสรุปไดวา ขอมูลเปนขอเท็จจริง อาจอยูในรูปตัวหนังสือ (text) เอกสาร 
(document) ตัวเลข (number) รูปภาพ (image) และเสียง (voice) 
 สารสนเทศ (Information) 
 คณะสถิติประยุกต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (2540 : 7) กลาววา สารสนเทศ
เปนสิ่งที่มีความหมายแสดงถึงสภาพ แนวโนม ปญหาและโอกาส สารสนเทศสามารถอธิบายไดวา 
ส่ิงที่กําลังพิจารณาอยูดหีรือไมดี มากหรือนอย เร็วไปหรอืชาไปอยางไร  
 วาสนา สุขกระสานติ (2540 : 1-2)  กลาวถึง สารสนเทศ หมายถึง ส่ิงที่ไดจากการนํา
ขอมูลไปผานกระบวนการหนึ่งกอนและจีราภรณ เมืองแกว (อางถึงในกรมการพัฒนาชมุชน, 2544 :9) 
กลาววา สารสนเทศ ไดแกขอมูลตางๆ ที่ไดรับการประมวลผลแลวดวยวิธีการตางๆ เปนความรูที่
ตองการสําหรับใชทําประโยชน เปนสวนผลลัพธ (Output) ของระบบการประมวลผลขอมูล เปนสิ่ง
ซ่ึงส่ือความหมายใหผูรับเขาใจและสามารถนําไปกระทาํกิจกรรมใดกจิกรรมหนึ่ง โดยเฉพาะได 
หรือเพื่อเปนการย้ําความเขาใจที่มีอยูแลวใหมีการยิ่งขึ้น และเปนผลลัพธของระบบสารสนเทศ 
ดังนั้น ขอมูลและสารสนเทศจึงมีความสัมพันธซ่ึงกันและกันตาม  ภาพที่ 2.1 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 2.1  ความสัมพันธระหวางขอมูลและสารสนเทศ 
 
 คุณสมบัติของสารสนเทศ (Information attributes) Burch and Grudnitski  (อางถึงใน  
กรมการพัฒนาชุมชน, 2544 : 8) กลาววา คณุภาพของสารสนเทศ พิจารณาไดจาก  
 1.  ความถูกตอง (Accurary) ความถูกตองนี้หมายถึงวา สารสนเทศตองเปนขอความ
จริงที่ไมมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน (free from mistakes and errors) ชัดเจนไมกํากวมสะทอนถึง
ส่ิงตองการใหขอเท็จจริงและปราศจากอคติสวนบุคคล (free from bias) จึงอาจมีการนําเสนอ
สารสนเทศในรูปแผนภูมิตางๆ  แทนการนําเสนอในรูปตาราง เพื่อความเขาใจที่ถูกตอง 

ขอมูล ประมวลผล สารสนเทศ 
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 2.  ใชไดทันเวลา  (Timeliness)   หมายความวา   ผูตองการใชระบบสารสนเทศเพื่อการ
วินิจฉยัหรือตดัสินใจ  สามารถใชสารสนเทศนั้น    ไดทนัตอเหตกุารณ   ฉะนัน้แลวสารสนเทศที่มีก็
อาจจะไมมีประโยชนตอองคกรเทาที่ควร 
  3.  ตรงตามความตองการใชงาน (Relevancy)เปนคุณสมบัติสําคัญมากของสารสนเทศ 
หมายความวา   สารสนเทศ ที่ดีจะใหคําตอบที่ชัดเจนตอประเด็นคําถามวา อะไร (what) ทําไม(why)     
ที่ไหน (where)  เมื่อใด (when)  ใคร (who) และอยางไร (How) หากสารสนเทศที่มีอยูไมสามารถให
คําตอบตอประเด็นคําถามตางๆ   ดังกลาวไว ก็ถือวาเปนสารสนเทศ  ที่ไมมีประโยชนตอองคกร  แต
อยางใด และไมควรจัดเก็บไวในระบบสารสนเทศขององคกร 
 ผูวิจัยจึงสรุปวา สารสนเทศ คือ ขอมูลที่ไดรับการประมวลผลแลว มีคุณภาพดวยการมี
ความถูกตอง ใชไดทันเวลา และตรงความตองการใชงาน 
 ระบบสารสนเทศ (Information Systems) 
 คณะสถิตประยุกต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (2540 : 7) ใหความหมายระบบ
สารสนเทศวา เปนระบบที่นาํขอมูลเขาไป  และผลิตสารสนเทศออกมาใชประโยชนในองคกร ซ่ึงมี
เครื่องมือและทรัพยากรไดแก อุปกรณคอมพิวเตอรชุดคาํส่ังงาน บุคลากร ฐานขอมูล และระบบการ
ควบคุม และ Laudon (1996 : 9) กลาววาระบบสารสนเทศหมายถึง สวนประกอบตางๆ ที่ทํางาน
รวมกันเพื่อรวบรวมขอมูล ประมวลผลขอมูล จัดเก็บขอมูลและสารสนเทศ จัดสงสารสนเทศให
หนวยงานและบุคคลตางๆ ในองคกรใชในการตัดสินใจ ควบคุม วเิคราะห และเพื่อนําไปสูการ
กําหนดทิศทางขององคกร เชนเดียวกับจีราภรณ เมืองแกว( อางถึงใน กรมการพัฒนาชุมชน, 2544 : 
9) กลาววาระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบประมวลผลขอมูลโดยระบบคอมพิวเตอรเพื่อใหได
สารสนเทศที่จะสนับสนุนการปฏิบัติการ การบริหาร และการตัดสินใจขององคกร 
 ดังนั้น ผูวิจัยจงึสรุปวา ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่นําขอมูลไปประมวลผลเพื่อ
การใชประโยชน โดยอาจจะใชระบบทีจ่ดัการดวยมือ (manual) หรือใชระบบคอมพิวเตอร  
 วิวัฒนาการของระบบสารสนเทศ 
 Nolan และ Goodstien (1993 : 217) ไดกลาวถึงวิวฒันาการของระบบสารสนเทศ 
เติบโตเปนระยะ ดังนี้  
 1.  ระยะเริ่มตน   (Initiation stage)    เปนชวงเวลาที่องคกรเร่ิมใชคอมพิวเตอรเพื่อตอบ 
สนองความตองการพื้นฐานในชวงเวลาการควบคุมจะมนีอยมาก และการวางแผนระบบสารสนเทศ 
เกือบจะไมไดกระทําเลย  
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 2. ระยะขยายงาน (Expansion stage) เมื่อระบบสารสนเทศไดผานระยะเริ่มตนมาแลว
จะเขามาสูระยะที่ 2 ของการเติบโต คือ จะมีการขยายงานสารสนเทศออกไปอยางกวางขวาง โดยมี
ผูใชระบบสารสนเทศมากขึน้  มีการทดลองระบบสารสนเทศใหมๆ  จาํนวนงานในสารสนเทศ เพิ่ม 
ขึ้นอยางรวดเร็วเปนสาเหตุทําใหตองขยายระบบคอมพิวเตอรทําใหคาใชจายของระบบสารสนเทศ
สูงขึ้น แตเนื่องจากการเติบโตเปนการเติบโตที่ไมมีแผนรองรับจึงทําใหเกิดความซ้ําซอนของการ
ประมวลผล  ฝายจัดการเริ่มมองเห็นคาใชจายอันเนื่องมาจากการไมมีแผนสารสนเทศในบทความ
เดิมของ Nolan และ Gibson ระยะนี้เรียกวาระยะเพิ่ม (Proliferation stage) ซ่ึงคา Prolife ration มี
ความหมายไปทางลบคลายๆ  กลาววาเปนการขยายงานโดยปราศจากความรับผิดชอบ จึงมีการ
เปลี่ยนชื่อเรียกใหมวาระยะขยายตอเนื่อง (Expansion or contagion stage)  
 3. ระยะควบคุม (Control stage) ในชวงระยะเวลานีอ้งคกรจะเริ่มควบคุมการเตบิโต
ของระบบสารสนเทศโดยมีเกณฑเกี่ยวกับคาใชจายเนนการวางแผนระบบสารสนเทศมากขึ้น ณ  จุด 
นี้ความขัดแยงในแนวความคดิมักจะเกดิขึ้น และอาจนําพาไปสูการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ที่ใชอยู
เดิมในสองระยะแรกถาปจจยัคาใชจายมีน้าํหนักมากในการพิจารณา  
 4. ระยะเจริญเติบโตเต็มที่ (Maturity) เปนชวงระยะเวลาที่องคกรเริ่มเชื่อมโยงระบบ
สารสนเทศ ที่พัฒนาแบบคอนขางจะเปนอสิระตอกันเขามาเปนระบบเดียวกันและการควบคุมจะถกู
ปรับเปลี่ยน โดยเนนใหผูใชเปนผูควบคมุคาใชจายโดยมีการวางแผนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเปน
อยางดีทําใหเกดิระบบสารสนเทศระดับองคกรขึ้นการใชฐานขอมูลมีมากขึ้นซึ่งตอมาNolan (1997 : 
215) ไดขยายการเติบโตของระบบสารสนเทศเปน 6 ระยะ ซ่ึงเปนการพิจารณาเฉพาะดานกายภาพ 
มิไดพิจารณาจากเปาหมายระบบสารสนเทศจนกระทั่ง Primozic และคณะไดเสนอ แนวความคิด
เกี่ยวกับการวฒันาการของระบบสารสนเทศจากทัศนะการใช โดยตั้งชื่อ “คล่ืนวัฒกรรม” (Wave of 
Innovation) 
 ภารกิจของระบบสารสนเทศ 
 ภารกิจของระบบสารสนเทศมีการวิวัฒนาการมาโดยตลอด ในตอนตนของทศวรรษ 
1960 คอมพิวเตอรไดถูกนํามาใชงานประมวลผลขอมูล  ระบบสารสนเทศทํางานเสมือนหนึ่ง 
“โรงงานผลิตรายงานในรูปกระดาษ” (Paper factory) เพื่อจายเงิน เงินเดือนใหแกพนักงาน เพื่อสง
ใบแจงหนี้ใหแกลูกหนี้ เพื่อจัดสงสินคาใหแกลูกคา ฯลฯ รายงานที่อยูในรูปกระดาษมีปริมาณมาก
ขึ้นอยางรวดเร็วเมื่องานประมวลผลขอมูลเพิ่มขึ้นระบบสารสนเทศในยุคนั้นมุงจะเพิ่มUp-timeของ
คอมพิวเตอรเพิ่มขีดความสามารถในการประมวลรายการ (Transaction processing) โดยวัดในรูป
จํานวนรายการตอวินาที และเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมโดยวัดในรูปจํานวน
บรรทัดของ Program code ที่เขียนไดในหนึ่งสัปดาห 
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 ตอมาในยุคระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System : MIS)  
จุดเนนของระบบสารสนเทศ ถูกปรับเปลี่ยนไปเปนการผลิตรายงานเพื่อการจัดการ     โดยขอยกเวน  
(Management by Exception) และการผลิตรายงานสรุปสําหรับการจดัการทุกระดับ ทั้งนี้ เพื่อลด
ปริมาณรายงานที่ถูกผลิตออกมาอยางมากมายในยุคการประมวลผลขอมูล   เปาหมายของระบบสาร 
สนเทศในยุค MIS คือ การใหขาวสารที่ถูกตอง กับบุคคลในเวลาที่เหมาะสม (To get the right 
information to the right person at the right time) 
 สําหรับสภาวะปจจุบัน Sprague McNurlin (1993 : 311) ไดกลาวถึงภารกิจของระบบ
สารสนเทศ คือ การปรับปรุงการดําเนนิงานใหดีขึ้น จุดเนนของระบบสารสนเทศ  คือ บุคลากรที่
ทํางานในองคกรและทรัพยากรที่ใชในการปรับปรุงการดําเนินงานใหดขีึ้น ไดแก  เทคโนโลยี
สารสนเทศ (To improve the performance of people in organizations through the use of 
information technology) 
 โครงสรางของระบบสารสนเทศ 
 ระบบสารสนเทศจะมีโครงสรางทางกายภาพ   ตามภาพที ่ 2.2 

 1.  ฮารดแวร หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณตางๆ      ที่เกี่ยวของแบงออกได 
ดังนี้  
     (1)  การนําขอมูลเขา  
     (2)  การนําขอมูลออก  
     (3)  หนวยความจําสํารอง สําหรับเก็บขอมูลและโปรแกรม  
     (4)  หนวยประมวลผลกลางไดแก  หนวยคํานวณ  หนวยควบคุม และหนวยความจํา
หลัก 
     (5) การติดตอส่ือสาร  

 2.  ซอฟตแวร หมายถึง  คําส่ังตางๆ  ที่ใชในการควบคุมการปฏิบัติการแบงออกไดดังนี้     
        (1)  ซอฟตแวรระบบ  
        (2)  ซอฟตแวรประยกุต 
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      ฮารดแวร                                                                                       ขอมูล 
 
                                                                                                       
 
                                                    ระบบสารสนเทศ             
 
 
         
         ซอฟตแวร                                                                                   บุคลากร  
 
 
 

ภาพที่ 2.2  ระบบสารสนเทศจําแนกตามระดับการบริหารและขอบเขตหนาท่ีในการปฏิบัติในงานองคกร 
  
 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศ เปนระบบทีต่องพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองความตองการ
ของผูใช และอยูภายใตอิทธิพลของปจจัยตางๆ เชน ลักษณะขององคกร สภาพการแขงขันของ
องคกร คุณภาพและการใชสารสนเทศที่ตองการ ผูใชระบบ การเชื่อมโยงของระบบความตองการ
ดานการประมวลผล ตนทุนในการพัฒนาระบบ และความเปนไปไดในดานเทคนิคหรือการลงทุน 
เปนตน ที่มา : Burch, John and (Gary Grudnitski, 1989. Figure 2.5, p.55 อางถึงใน  กรมการพัฒนา
ชุมชน, 2544 :16) 
 
2.2  ทฤษฎีเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทที่สําคัญในการจัดเก็บขอมูลเพื่อการนําเสนอใน
รูปแบบสารสนเทศ กอใหเกิดอิทธิพลของการสรางวัฒนธรรม และความรูสึกรวมกันในเรื่องตางๆ  
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 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  อางใน ดํารง วัฒนา(2540 : 1-3) ทรงใหความหมายของ
เทคโนโลยีสารสนเทศวา แยกสวนประกอบหลักออกเปน 3 ประการ ไดแก ฐานขอมลู 
โทรคมนาคม   และคอมพิวเตอร   
 ความสําคัญของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ในปจจุบนัหนวยงานตางๆ ไมวาภาครัฐ  รัฐวิสาหกจิและเอกชน ตางกไ็ดนําเทคโนโลยี
สารสนเทศไปประยุกตใชอยางกวางขวาง มีการสรางระบบสารสนเทศในรูปแบบตางๆ มีการนํา
เสนใยนําแสง (Optical Fiber) เขามาใชอยางแพรหลายทําใหการสงขอมูลขาวสารไดจํานวนมาก
และเสียเวลานอย กลายเปนทางดวนของขอมูล (Information Superhighway) นอกจากเสนใยนําแสง 
ยังมีอุปกรณส่ือสารอยางอื่น   เชน   สายเคเบิ้ลหรือสายโทรศัพท   สายโคแอคเชียลเคเบิล   (Coaxial 
Cable) สถานีไมโครเวฟ (Microwave Stations) สงผานขอมูลในรูปของคลื่นวิทยุมีความเร็วสูงมาก  
และสถานีดาวเทียม (Satellite Stations) ทําหนาที่ถายทอด (Relay) ระหวางพื้นที่หลายๆ แหงโดยสง
ขอมูลไดจํานวนมาก   เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนแหลงความรูที่สามารถเสาะแสวงหาโดยไมจํากัด
เวลาและสถานที่ไมวาความรูทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองอยูที่ความฉลาดของผูบริโภคจะ
เลือกบริโภคอยางไรจะเห็นวาเทคโนโลยีสารสนเทศกําลังมีบทบาทอยางกวางขวางเสมือน
เครื่องจักรที่ผลักดันทุกสิ่งทุกอยางที่มาเกี่ยวของดวย ใหกาวรุดหนาไปอยางรวดเร็วกวาเครื่องจักร
ชนิดอ่ืนๆ   เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ  โดยเฉพาะอยางยิ่งดาน
การประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ  เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถอํานวยประโยชนไดตรง
จุดเปนอยางดี 
 บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศตอองคกร 
 ปริทรรศน พันธุบรรยงค ผูแปล Reengineering The Corporation ของ Michael 
Hammer ของ Jame’s Chamy (2538:127-147) ไดอธิบายพลังในการทําลายกําแพงกฎเกณฑเกีย่วกับ
การจัดองคกรของงานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ   สรุปตามตารางที่  2.1 
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ตารางที่  2.1  การทําลายกฎเกณฑการจัดองคกรดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

กฎเกณฑเดิม เทคโนโลยีทําลายกําแพง กฎเกณฑใหม 
1.  สารสนเทศสามารถปรากฏ 
    ในที่ใดที่หนึ่งในเวลาหนึง่ 

ฐานขอมูลใชรวมกัน สารสนเทศสามารถปรากฏ
พรอมๆ กันไดในหลายๆ ที ่

2. ผูเชี่ยวชาญเทานั้นที่สามารถ     
    ทํางานที่ซับซอนได 

ระบบผูเชี่ยวชาญ พนักงานชํานาญการทั่วไป
สามารถทํางานของเชี่ยวชาญ 

3.  ธุรกิจจะตองเลือกระหวาง 
      การรวมศนูยอํานาจ 

เครือขายโทรคมนาคม ธุรกิจสามารถเก็บ
ผลประโยชนจากการรวม 
อํานาจในเวลาเดียวกัน 

4.  ผูบริหารเปนผูตัดสินใจ 
     ทั้งหมด 

เครื่องมือสนับสนุนการ 
ตัดสินใจ (การเขาถึงฐาน 
ขอมูลซอฟทแวรแบบจําลอง) 

การตัดสินใจเปนสวนหนึ่ง
ของหนาที่งานของพนักงาน
ทุกคน 

5.  พนักงานภาคสนามตองการ    
      สํานักงานเพื่อจะสามารถ      
      เก็บเรียกกลับและสงสาร 
     สนเทศ 

การสื่อสารขอมูลแบบไรสาย
และคอมพิวเตอรกระเปาหิว้ 

พนักงานภาคสนามสามารถ
จะสงและรับสารสนเทศที่ใด
ก็ได 

6.  การติดตอกับผูที่จะซื้อ   
     สินคาหรือบริการที่ดีที่สุด 
     คือ การพบหนากนั 

แผนวดีีโอที่มีปฏิสัมพันธ 
(interactive videodisk) 

การติดตอกับผูที่จะซื้อสินคา
หรือบริการที่ดีที่สุด คือ การ
ติดตอที่มีประสิทธิภาพ 

7.  คุณจะตองเดินทางหาสิ่งของ   
    ตางๆ 

เทคโนโลยีการระบุส่ิงของ
และติดตามอัตโนมัติ 

ส่ิงของเปนผูบอกคุณวาอยู 
ที่ไหน 

8.  การทบทวนแผนจะทําเปน    
     ระยะๆ 

การคํานวณทีม่ีศักยภาพสูง การทบทวนแผนทําไดทันททีี่
จําเปน 

 
ที่มา : ปรับมาจากปริทัศน   พันธุบรรยงค (2538 : 124-127) 
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2.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  มีความสําคัญตอองคกรเปนอยางยิ่ง  เปนการจัดหา
ระบบสารสนเทศใหแกผูบริหารตามความตองการของแตละคนในองคกรเพื่อการตดัสินใจวางแผน
และควบคุมงานตามขอบเขตความรับผิดชอบในสวนของงาน 
 ความหมายของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ( Management  Information 
System : MIS) 
 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (2541: 5 ) กลาววา MIS เปนคําที่ประกอบ 
ดวยคําหลัก  3  คํา Management หมายถึงการจัดการ  การบริหารเปนกระบวนการตดัสินใจเกี่ยวกบั
การวางแผน การควบคุม และการปฏิบตัิงาน Information รูจักกันในคําวาสารสนเทศ หมายถึง 
ขอมูลที่ไดเลือกสรรและจัดระเบียบหรือทําการประมวลผลแลว เพื่อใชประโยชนในการตัดสินใจ 
System หมายถึง ระบบการแลกเปลี่ยน นาํเขา ประมวลผลและใชประโยชนเปนกระบวนการทํางาน    
ดังนั้นถาแปลความหมายของ MIS หมายถึงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหรือระบบที่ผูบริหาร
ใชขอมูลขาวสารหรือสารสนเทศ ในการชวยกําหนดแผนการปฏิบัติและควบคุมการดําเนินงานของ
องคกร  
 Higgins (อางถึงใน  กรมการพัฒนาชุมชน, 2544 : 23) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เปนระบบที่จัดหาสารสนเทศใหแกผูบริหารตามความตองการของแตละคนในองคกรเพื่อการ
ตัดสินใจวางแผนและควบคุมงานตามขอบเขตความรับผิดชอบในสวนของงาน  และ Hortley (อาง
ถึงใน  กรมการพัฒนาชุมชน, 2544 : 23) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เปนระบบที่จัดตั้งขึ้น
อยางมีรูปแบบเพื่อจัดเตรียมสารสนเทศที่มีประโยชนในดานการวางแผนและกระบวนการตัดสินใจ
ในการบริหาร เชนเดียวกับ Gannon (อางถึงใน  กรมการพัฒนาชุมชน, 2544 : 23) ระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ คือ วิธีการในการจัดเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อชวยใหผูบริหารใชปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 ดังนั้น ผูวิจยัจงึสรุปไดวา  สารสนเทศเพื่อการจัดการ คือ วิธีการ ในการจัดเก็บรวบรวม
ขอมูล เพื่อชวยใหผูบริหารใชประกอบการตัดสินใจปฏิบตัิงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 คุณลักษณะทีสํ่าคัญของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ พิชิต  สุขเจริญพงษ (2532 : 
110-112) ประกอบดวยคุณลักษณะ 8 ประการ คือ  
  1)  เพื่อใชในการจัดการหรือบริหารงานได   
  2)  ผูบริหารมีสวนรวมในการออกแบบ   
  3)  มีความสมบูรณเปนอันหนึ่งอันเดยีวกัน  
  4)  ใชขอมูลรวมกัน เพื่อเสริมดานประสิทธิภาพ  
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  5)  คํานึงปญหาทุกดานอยางรอบคอบในการออกแบบ   
  6)  แนวคิดประสานระบบยอย ๆ เขาดวยกนั   
  7) ใชฐานขอมูลรวมกัน  
  8)  อาศัยคอมพิวเตอรเปนสือ่กลางในการประมวลผล 
 ความสัมพันธของระดับการจัดการกับระบบสารสนเทศ 
 การประมวลผลขอมูลทั่วไปมีวัตถุประสงคเพียงเพื่อรับขอมูลประมวลผลตามตองการ
และบันทึกผลลัพธที่ไดลงสูส่ือขอมูลตางๆ   แตระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) จะเนนถึง
การใชขอมูลเพื่อสรางเปนสารสนเทศหรือขาวสารเพื่อการจัดการ   โดยท่ัวไปโครงสรางของระดับ
การจัดการมีความสัมพันธในลักษณะของสามเหลี่ยมปรามิด กลาวคือ   ผูจัดการระดับสูงอยูดานบน  
สารสนเทศที่ตองการใชในการวางแผนและตัดสินใจจะตองสั้นกระชับใหความหมายตรงประเด็นที่
สามารถใชตัดสินใจไดอยางรวดเร็วถูกตอง ในขณะที่การจัดการในระดับกลางและระดับลางลงมา
ตองการสารสนเทศที่มีรายละเอียดมากกวา เพราะจะตองนําสารสนเทศที่ไดไปใชในการควบคุม 
และปฏิบัติงานประจําวันมิใหผิดพลาด ตามภาพที่  2.3 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่  2.3  ความสัมพันธของระดับการจดัการและลักษณะขอมูลสารสนเทศที่ใชในแตละระดับ 
ที่มา : วัชราภรณ   สุริยาภวิัฒน (2540 : 323) 
  
 

        กลาง (กลวิธีและควบคุม) 

         สูง 
      (วางแผน)

ต่ํา  (ปฏิบัติการ) 

สารสนเทศเพื่อการวางแผนและการบริหาร 
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ระดับการกําหนดการตัดสินใจมีความสัมพันธกับระบบสารสนเทศ 
วาสนา สุขกระสานติ ( 2540 : 6-6) ไดกลาวถึง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ Decision 

Support Systems–DSS)  วาเปนระบบที่พัฒนาขึ้นมาจากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในอีก
ระดับวางแผนบริหารและวางแผนยุทธศาสตรเผชิญกับการตัดสินใจประกอบดวยปจจัยที่ซับซอน
เกินกวาความสามารถของมนุษยที่จะประมวลเขาดวยกันอยางถูกตอง จึงทําใหเกิดระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ ซ่ึงเปนระบบความตองการเฉพาะของผูบริหารแตละคน (Made by order) 
 การวางแผนเชงิกลยุทธ (MIS) 
 Gary W. Dickson, James C. Wetherbe (1985 : 119-128) ไดอธิบายแนวคิดการ
วางแผนเชิงกลยุทธ MIS (Strategic Planning For MIS) สรุปความหมายไดดังตอไปนี้ 
 ความเปนมาการวางแผน MIS ในระยะแรกองคกรจะเนนเรื่องคอมพิวเตอรเปน
ทรัพยากรใหมผานผูใชในงานบัญชี ตอมาเมื่อศักยภาพของคอมพิวเตอรปรากฏเดนชัดขึ้นเริ่มมี
ความตองการใชคอมพิวเตอรสูงขึ้น ผูใชคอมพิวเตอรในองคกรขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางมากในชวงนี้
การวางแผนหรือการควบคุมกิจกรรมสารสนเทศยังไมไดทําอยางเปนทางการตอมาเมื่อความตองการ
ใชสารสนเทศในองคกรซับซอนยิ่งขึ้นทําใหเกิดการวางแผน MIS  ซ่ึงรูปแบบการวางแผนการที่
องคการหลายแหงไดนําไปใชจนเปนประเพณีนั้น  มีลักษณะตามภาพที่  2.4 
 
 
  กิจกรรมทั่วไป     การวางแผนกลยุทธ           การวิเคราะหความตองการสารสนเทศขององคกร 

 
                                                    การจัดสรรทรัพยากร                       การวางแผนโครงการ 
 
ภาพที่  2.4  รูปแบบการวางแผนการที่องคการหลายแหงนําไปใชจนเปนประเพณ ี
ที่มา : Garry W. Dickson, Jame C. Wetherbe (1985 :121) 
 
 การวางแผน MIS เมื่อนําไปปฏิบัติอาจเกดิปญหาขึ้น สืบเนื่องจาก 
 1) แผน MIS ควรเปนแผนเดียวกันกับแผนองคกร 
 2) การออกแบบสถาปตยกรรมระบบสารสนเทศ 
 3) การจัดสรรทรัพยากรในองคกร 
 4) การเปนโครงการที่สมบูรณ 
 5) การเลือกวิธีการ 
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 การพิจารณาปญหาในการวางแผนMISช้ีใหเห็นความตองการรูปแบบรวบยอดของการ
วางแผน MIS ดังนั้น กระบวนการนี้จดัไดคิดคนอธิบาย และการนําไปประยุกตใช  ตามตารางที่  2.2 
 
ตารางที่   2.2  การวางแผน  MIS   
 

กิจกรรมหลักการวางแผน MIS ลักษณะ 
1. แผนกลยุทธ MIS สรางความสัมพันธระหวางแผนหลักของ

องคกรกับแผน MIS 
2.วิเคราะหความตองการสารสนเทศของ
องคกร 

เจาะจงสารสนเทศที่องคกรตองการเพื่อนําไป
สรางสถาปตยกรรมสารสนเทศ 

3. จัดสรรทรัพยากร จัดสรรทรัพยากรทั้งการพัฒนาผูใช MIS เพราะ
ทรัพยากรการปฏิบัติงาน 

4. วางแผนโครงการ พัฒนาแผนทีแ่สดงความตองการ ความ
ตองการทรัพยากรสําหรับโครงการระบบ
สารสนเทศโดยเฉพาะ 

 ที่มา : Garry W Dickson, Jame C, Wetherbe 1985 : 124 
  
 ดังนั้น ผูวิจัยจงึสรุปวา การวางแผนเชิงกลยุทธ MIS คือ การที่ทําใหระบบสารสนเทศ
สอดคลองกับกลยุทธขององคกรเปาหมาย คือ การสรางองคกรที่ใชสารสนเทศสนับสนุนกลยทุธ
ขององคกร ซ่ึงไดแก การวางแผนระยะสัน้และระยะยาว 
 การดําเนนิกิจกรรมที่สําคัญในองคกร ไดแก 
 1) การวางแผน (Planning) คือ การกําหนดกิจกรรมที่จะดําเนินการพรอมกําหนดเวลา
เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายขององคกร กระบวนการวางแผนตามภาพที่  2.5 
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ภาพ ที่  2.5  กระบวนการวางแผน 
  
 แผนในระดับตางๆ ไดแก    แผนกลยุทธ เปนแผนระยะยาวตั้งแต   5   ป ขึ้นไป     แผน 
กลวิธี เปนแผนระยะกลาง  1-5  ป    แผนปฏิบัติการเปนแผนที่ระบุชัดเจนวา ใคร  ทําอะไร  เมื่อใด 
โดยใคร ทีใ่ด  และ อยางไรแหลงที่มาสําหรับขอมูลและสารสนเทศภายในองคกรที่ตองการในการ
จัดทําแผน คือ สภาพของ องคกร  บุคลากร  ทรัพยากรอื่นๆ  ขีดความสามารถ เปนตน  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาระหนาที ่ เปาหมาย แผน การบรรลุเปาหมาย 
(ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององคกร) DPU
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 2)  การติดตามปฏิบัติงาน (Monitoring) ตามแผนวาการปฏิบัติงานจริง เปนไปตามแผน
ที่กําหนดไวหรือไม โดยจะตองมีขอมูลเมื่อส้ินงวดเวลาหนึ่งๆ วาแตละกิจกรรมไดเร่ิมดําเนนิการ
กําหนดหรือไม ตามภาพที่  2.6 
 
 

 
 
ภาพที่  2.6 ระบบการติดตามงาน 
  
  
 
 
 
 

 
 

ขอมูลแผน 

 

รายงาน
ความกาวหนา

 
 

การศึกษาพเิศษ

 
 

การปฏิบัติ 

ระบบการ
ติดตามงาน 
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 3) การควบคมุ (Controlling) เปนการกํากับดแูลการปฏิบัติงานเพื่อใหไดผลงานตาม
มาตรฐานและตามเปาหมาย สามารถควบคุมกระบวนไดตาม ภาพที่  2.7 
 

 
ภาพที่  2.7  การกํากับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อใหไดผลงานตามมาตรฐาน 
 
  กระบวนการควบคุม จะเห็นไดวาจะตองมขีอมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการทํางาน และผล
การปฏิบัติงานที่ทําไดจริงเมือ่ส้ินงวดเวลาตางๆ  เพื่อจะใชเปรียบเทยีบกับมาตรฐานการทํางานทีไ่ด
กําหนดไว 
 การประเมินผลโครงการสามารถแบงออกไดเปน 3  ลักษณะ คือ  
      1)  การประเมินผลวาโครงการได  
      2)  ดําเนนิไปตามแผนหรอืไม   
      3)  การประเมินผลกระทบอันเนื่องมาจากโครงการ (Impact Evaluation) 
                         4)  การตัดสนิใจ (Decision Making) 
 ผูบริหารงานทุกระดับจะตองตัดสินใจเรื่องตางๆ ที่เกีย่วของกับภาระหนาทีใ่นความ                 
รับผิดชอบ 
 
 

สรางมาตรฐาน วัดผลการ
ปฏิบัติงาน 

เปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานกับ
มาตรฐาน 

เปนไปตาม
มาตรฐาน
หรือสูงกวา
มาตรฐาน 

        ต่ํากวามาตรฐาน 

ดําเนินการแกไข 

              ปรับแกมาตรฐานตามที่จําเปน 

ยกยองผลงาน 
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2.4  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
การทํางานการจัดระบบสารสนเทศในครั้งนี้ไดมีผูทํางานวิจัยและมีผลงานวิจัยที่

เกี่ยวของในเรื่องเดียวกัน ตามลําดับตอไปนี้ 
 ภัทรจิต ตระกลูชาง (2539 อางถึงใน  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาต ิ :11) ไดทําการศึกษา เร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศกับองคการรัฐ กรณีศึกษา แผน
แมบทกระทรวงสาธารณสุข ป 2540 – 2544 เปนการศกึษาเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) 
พบวา การพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศภาครัฐ ปจจุบันอยูในขั้นตอนของการแผขยาย (Contagion) 
จากกรณีศึกษาการพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงมกีารวางแผนการพัฒนาประยุกต
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกดานของานมีการจัดตั้ง หนวยงานใหมขึ้นรับผิดชอบโดยตรง  มี
การจัดตั้งงบประมาณรายจายเพื่อสนับสนนุการพัฒนาดานนี้เปนจํานวนมาก 
 อัคเรศร  แสงศิริสุวรรณ (2540 :17) ไดทําการศึกษา เร่ืองการศึกษาแนวทางปญหา  
และอุปสรรคในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชในการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มของกรมสรรพากร
เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบวามีปญหาและอุปสรรคหลายดาน  เชน  ความยุงยาก
ซับซอนของกฎหมาย   การใชภาษาตางประเทศในการตดิตอส่ือสารผูเขียนโปรแกรม   ยังขาดความ
ชํานาญและขาดประสบการณ  บุคลากรขาดการเรียนรูและทักษะเกีย่วกับการใชเครือ่งคอมพิวเตอร 
เปนตน 
 คณะรัฐศาสตร จุฬา (2540 อางถึงใน ดาํรง วัฒนา :1-13) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการ
ดําเนินงานสารสนเทศของกระทรวงมหาดไทย พบวาประกอบดวย ระบบคอมพิวเตอร  โปรแกรม
งานเทคโนโลยีการสื่อสารขอมูล   การบริหารงาน   การจัดการและการพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี
สมัยใหม งบประมาณและอปุกรณดานสารสนเทศ กฎระเบียบและขอบังคับ 
  สุนันท เอกถมานนท (2540 อางถึงใน กรมการพัฒนาชมุชน, 2544 :37) ไดศึกษาพบวา 
ปจจุบันระบบ LAN ดังกลาวใชเชื่อมโยง หนาหนาหองอธิบดีฯ รองอธิบดีฯ กลุมงานวิจยัและ
พัฒนา สํานักงานเลขานุการกรมและกองตางๆ  โดยใชสายเคเบิลรวม (Coaxial ชนิด 8 เสน) รองรับ
ดวยฮับ (Hub) และการด (Card E-thernet) ใช Microsoft Windows NT 4.0   เปนซอฟตแวร  สวน
เครือขายขอมูลเชื่อมโยงทางไกลของกรมการพัฒนาชุมชน ระบบ WAN นั้นเชื่อมโยง กับศูนย
ชวยเหลือทางวิชาการ พัฒนาชุมชนเขตทุกเขต และสํานกังานพัฒนาชมุชนจังหวัดทกุจังหวัด  โดย
ใชสายโทรศัพททั้งขององคการโทรศัพท และของการสื่อสาร  สํานักปลัดกระทรวงมหาดไทย โดย
มีโมเด็มเปนตวัแปลงสัญญาณ ระหวางสญัญาณดิจิตอล กับสัญญาณแอนาลอก  สงผานโทรศัพท มี
โปรแกรม TBLIX  3.21  เปนซอฟทแวรในการสื่อสาร   รับสงแฟมขอมูลในระบบคอมพิวเตอร 
โดยเชื่อมโยงกันเปนครั้งคราวเรียกวา “ ออนไลน (Online) ” 
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2.5  กรอบแนวความคิด 
 ในการศึกษาเรือ่งการบริหารจัดการระบบสารสนเทศกรณศีึกษา กองบังคับการอํานวย 
การ กองบัญชาการตํารวจนครบาล ในครั้งนี้ไดกําหนดกรอบแนวคิด ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ   กองบงัคับการอํานวยการ     2    สวน  ไดแก 
  1)   ดานบุคลากร  
   2)  ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ระบบฐานขอมูล เทคโนโลยี
ส่ือสารโทรคมนาคม )   ตามภาพที่  2.8 
 
 

 
 
ภาพที่   2.8  กรอบแนวคิด ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ กองบังคับการอํานวยการ 
 
 
 
 
 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ กองบังคับการอํานวยการอํานวยการ 

ดานบุคลากร 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร  ระบบขอมูล  เทคโนโลยีการสื่อสาร

สถานภาพปจจุบัน 
นโยบายและการปฏิบัติ 

ผลการปฏิบัติ 
ปญหา อุปสรรค 

ขอเสนอแนะดานบุคลากร
และดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การศึกษาเรื่อง  การจัดการระบบสารสนเทศ   กรณีศกึษา : กองบังคับการอํานวยการ  
กองบัญชาการตํารวจนครบาล  ครั้งนี้เปนการวิจยัเชิงสํารวจ  ( Survey  Research )  ซ่ึงผูวิจัยอาศยั
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล  โดยกลุมเปาหมายไดแก  ขาราชการตํารวจสังกดั  
กองบังคับการอํานวยการ กองบัญชาการตํารวจนครบาล   โดยมีระเบยีบวิธี วิจยั ซ่ึง ประกอบดวย  
ประชากร  กลุมตัวอยาง  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย วธีิการเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะห
ขอมูล 
   
3.1  ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดแกขาราชการตํารวจในกองบังคับการ
อํานวยการ  กองบัญชาการตํารวจนครบาล   ช้ันประทวน และช้ันสัญญาบัตร  ซ่ึงมียศตั้งแต  สิบ
ตํารวจตรี  ถึง  พันตํารวจเอก  ที่ปฏิบัติหนาที่ในสังกัด  กองบังคับการอํานวยการ  กองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล  ไมนอยกวา  3  เดือน และระหวางทําการศึกษาที่ยังคงปฏิบัติงานในสังกัด  กอง
บังคับการอํานวยการ  กองบัญชาการตํารวจนครบาล  ในป   2550   จํานวน  300  นาย  โดยแบง
ออกเปนหนวยงานไดดังนี้ 
 ฝายอํานวยการ 1    จํานวน      54            นาย 
  ฝายอํานวยการ 2    จํานวน      60            นาย 
 ฝายอํานวยการ 3    จํานวน      34            นาย 
 ฝายอํานวยการ 4    จํานวน      46            นาย 
 ฝายอํานวยการ 5    จํานวน      34            นาย 
 ฝายอํานวยการ 6    จํานวน      36            นาย 
                    ฝายอํานวยการ 7    จํานวน      28            นาย 
                   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ     จํานวน        8            นาย 
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3.2  กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางไดแก  ขาราชการตํารวจในกองบังคับการอํานวยการ  กองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล  ช้ันประทวนและชั้นสัญญาบัตร  ซ่ึงมียศตั้งแต  สิบตํารวจตรี  ถึง  พันตํารวจเอก  ที่
ปฏิบัติหนาที่ในสังกัดสํานักงานกองบังคับการอํานวยการ  กองบัญชาการตํารวจนครบาลไมนอย
กวา   3  เดือน   ระหวางทําการศึกษาก็ยังคงปฏิบัติงานในสังกัดกองบังคับการอํานวยการ   
กองบัญชาการตํารวจนครบาล  ในป  2550 โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง  จํานวน  195  นาย  
ดวยวิธีการสุมแบบตามระดับชั้น ( Stratified  Random Sampling )  ตามตารางที่ 3.1 
 
ตารางที่  3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 
หนวยงาน ประชากร กลุมตัวอยาง สัดสวนรอยละของ

ประชากร 
ฝายอํานวยการ 1 
ฝายอํานวยการ 2 
ฝายอํานวยการ 3 
ฝายอํานวยการ 4 
ฝายอํานวยการ 5 
ฝายอํานวยการ 6 
ฝายอํานวยการ 7 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

54 
60 
34 
46 
34 
36 
28 
   8 

35 
39 
22 
30 
22 
24 
18 
   5 

64.81 
65.00 
64.71 
65.22 
64.71 
66.67 
64.29 
62.50 

รวม       300 195 64.74 
 

 
3.3  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คอื แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการศกึษาแนวความคิด 
และทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศ เพื่อนาํขอมูลมาทําการวิจัยในความตองการระบบ
สารสนเทศภายใน กองบังคบัการอํานวยการ  กองบัญชาการตํารวจนครบาล  โดยแบงเนื้อหา และ
โครงสรางของแบบสอบถามออกเปน  4  สวนดังนี ้
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  สวนที่ 1  เปนขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก  เพศ  
อายุ  วุฒิการศกึษา  ตําแหนงงาน  และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหนวยงาน  มีจํานวนคําถาม  5  ขอ
 สวนที่  2  เปนขอมูลวัดระดับความตองการใชงานระบบสารสนเทศของ กองบังคับการ
อํานวยการ    กองบัญชาการตํารวจนครบาล   ซ่ึง     ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตรประเมินคาแบบ 
ลิเคิรต   5  ระดับ  โดยกลุมตัวอยางทั้งหมดจะเปนผูตอบสอบถาม   เพื่อประเมินระดบัความตองการ 
ใชงานระบบสารสนเทศในแตละดาน  ซ่ึงมจีํานวนคําถามทั้งส้ิน  16  ขอ 
 สวนที่  3   เปนขอมูลวัดระดับการใชงานระบบสารสนเทศของ    กองบังคับการอํานวย 
การ    กองบัญชาการตํารวจนครบาล    ซ่ึงลักษณะแบบสอบถามเปนมาตรประเมินคา  แบบลิเคิรต  
5  ระดับ  โดยกลุมตัวอยาง  ทั้งหมดเปนผูตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความรูความชํานาญ
เกี่ยวกับการใชงานระบบสารสนเทศในแตละดาน  ซ่ึงมีจํานวนคําถามทั้งส้ิน  21  ขอ ประกอบดวย 
 1.  ความรูความชํานาญดานการใชคอมพิวเตอรเบื้องตน      10    ขอ 
 2.  ความรูความชํานาญดานการใชโปรแกรมสําเร็จรูป           14    ขอ 
 3.  ความรูความชํานาญดานการใชอินเทอรเน็ต                         8    ขอ 
 สวนที่  4  เปนขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเปนคําถามปลายเปด ( Open - 
Ended Questions)  เพื่อแสดงความคิดเหน็และขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม 
 เกณฑการใหคะแนนของแบบสอบถาม 
 การกําหนดคาน้ําหนกัคะแนนของตัวเลือกในแตละขอผูศึกษาวจิัยไดกาํหนดคา
น้ําหนกัคะแนนเปน  5  ชวง  ตามแบบของลิเคิรต ( Liker  อางถึงใน  รววีรรณ  ชินะตระกูล,   2540 : 
123-125)โดยใหผูตอบเลือกตอบตามความคิดเห็นของตนเองในแตละขอคําถามและกําหนดน้ําหนกั
ของคะแนนและการแปลความหมายของคะแนนดังนี ้
 คะแนน  5  หมายถึง   ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับขอความนั้นในระดับมากทีสุ่ด 
 คะแนน  4  หมายถึง   ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับขอความนั้นในระดับมาก 
 คะแนน  3  หมายถึง   ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับขอความนั้นในระดับปานกลาง 
 คะแนน  2  หมายถึง   ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับขอความนั้นในระดับนอย 
 คะแนน  1  หมายถึง   ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับขอความนั้นในระดับนอยทีสุ่ด 
 เกณฑการพิจารณาคาเฉลี่ยของน้ําหนกัคะแนนความคิดเห็นใชเกณฑประเมินของเบสท  
( Best, 1981: 188 - 190)  ดังนี้ 
 4.50 - 5.00  คะแนน  หมายถึง  ระดับความตองการหรือระดับความรูในระดับสูงมาก 
 3.50 - 4.49  คะแนน  หมายถึง  ระดับความตองการหรือระดับความรูในระดับสูง 
 2.50 - 3.49  คะแนน  หมายถึง  ระดับความตองการหรือระดับความรูในระดับปานกลาง 
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 1.50 - 2.49  คะแนน  หมายถึง  ระดับความตองการหรือระดับความรูในระดับต่ํา 
 1.00 - 1.49  คะแนน  หมายถึง  ระดับความตองการหรือระดับความรูในระดับต่ํามาก 
3.4  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 การศึกษาวิจยัในครั้งนี้ผูศึกษาวิจยัดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง   ไปยงักลุม
ตัวอยางทั้งหมดจํานวน 195 นาย ใชแบบสอบถามจํานวน  195  ชุด  โดยวิธีการตามแผนการทดลอง
แบบ  One Short Case Study  และรวบรวมแบบสอบถามสงคืนผูศึกษาวิจยัภายในระยะเวลา 7  วนั 
 
3.5  การวิเคราะหขอมูล 
 เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลไดเรียบรอย แลว นําแบบสอบถามทั้งหมด  ที่ไดคืนมาตรวจสอบ 
ความสมบูรณ    เพื่อนําไปวิเคราะหผล ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเรจ็รูป     SPSS  for    window   
( Statistical Package for Social Sciences ) หาคาตาง ๆ  ดงันี้ 
 1.  สถิติเชิงบรรยาย  ( Descriptive Statistics )  เพื่อบรรยายตวัแปรตาง ๆ  คาสถิติที่ใช  
คือ  การหาคาความถี่ (Frequency) เปนการจัดเรียงลําดับขอมูลโดยจัดใหเปนหมวดหมู ซ่ึงจะถูก
จําแนกออกเปนชั้นๆ   ตามลําดับคาของขอมูลแลวนับจํานวนขอมูลที่มอียูจริงในแตละหมวดหมูนั้น 
 คารอยละ ( Percentage ) เปนวิธีการทางสถิติพื้นฐานอยางงายๆ  ใชเพื่อแสดงใหเห็นวา
จากขอมูลที่มีอยู  100  หนวย จะเปนพวกที่มีลักษณะที่เราสนใจกี่หนวย 
 คาเฉลี่ย (Mean) หมายถึงการเอาคาของขอมูลทั้งหมดมารวมกันแลวหารดวยจํานวน
ขอมูลสวนใหญมักเรียกวา  Mean  เฉยๆ  ใชสัญลักษณวา  "   x  " 
 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard  Deviation ) เปนการวัดคาความกระจาย  โดยการนํา
ขอมูลทุกตัวมาคํานวณแตแทนที่จะใชความแตกตางแบบไมคิดเครื่องหมายมาเฉลี่ยใหใชวิธีทําให
เครื่องหมาย ลบ หายไป  โดยการยกกําลังสองของผลตางเสียกอนและเมื่อเฉล่ียแลวใหถอดรากที่
สองกลับมาอยางเดิม 
 2.  สถิติเชิงอางอิง (Inferential Statistics ) เปนสถิติที่ใชพสูิจนสมมติฐาน    ของการวจิัย
ไดแก   T - test  คือ สถิติที่ใชในการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย ( x ) ของกลุมตัวอยาง  2  
กลุม   F - test  คือ สถิติที่ใชในการทดสอบความแตกตางของกลุมตัวอยางตั้งแต  3  กลุม ขึ้นไปดวย 
วีธีวิเคราะหความแปรปรวน ( Analysis of Variance  =  ANOVA  )  แบบ  One Way Anova  
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาเรื่องการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ กรณีศึกษา กองบังคับการอํานวยการ  
กองบัญชาการตํารวจนครบาล  ผูวิจัยไดแบงการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน  5  สวน  
ดังตอไปนี้ 
              สวนที่  1  ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกีย่วกับสถานภาพของ ผูตอบแบบสอบถาม   
              สวนที่  2  ผลการวิเคราะหความตองการใชระบบสารสนเทศของกลุมตัวอยาง 

สวนที่  3  ผลการวิเคราะหระดับความรูความชํานาญในการใชงานระบบสารสนเทศ 
                      ของกลุมตัวอยาง 

สวนที่  4  ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ 
สวนที่  5  ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน  ในการแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัย

ไดกําหนดสัญลักษณตางๆ  แทนความหมายดังตอไปนี้ 

 x          หมายถึง     คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 
 S.D.      หมายถึง     คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 t             หมายถึง     คาสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกตางของคาเฉลี่ย 
             สําหรับ 2 กลุมตัวอยาง 
 F           หมายถึง     คาสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกตางของคาเฉลี่ย 
            สําหรับตั้งแต 2 กลุมตวัอยางขึ้นไป โดยวิธีวิเคราะหความแปรปรวน 
 P – Value  หมายถึง  คาความนาจะเปนที่คํานวณไดจากคาสถิติที่ใชทดสอบ 
 
 เกณฑที่ผูวิจัยใชในการสรุปผล จะใชที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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4.1  ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม   
จากตารางที่ 4.1  กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งหมด 195 ราย  มีลักษณะ

สวนบุคคลดังนี้ 
ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง  คิดเปนรอยละ 78.97  และ  21.03  

ตามลําดับ   
ชวงอายุของกลุมตัวอยาง  มอีายุอยูในชวงระหวาง  30 - 39 ป มากที่สุด  คิดเปนรอยละ  

65.13  รองลงมามีอายุอยูในชวงระหวาง  40 - 49 ป   และ  ต่ํากวา 30 ป  คิดเปนรอยละ 17.44   และ  
14.36  ตามลําดับ  สวนชวงอายุอ่ืนนอกเหนือจากที่กลาวมามีไมถึงรอยละ 4 

วุฒิการศึกษาของกลุมตัวอยาง มีผูจบการศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญาตรีและปริญญา
ตรีมากที่สุดในสัดสวนที่เทาๆ กัน  คิดเปนรอยละ 77.00   รองลงมาจบการศึกษาในระดับปริญญา
โท   คิดเปนรอยละ 41.00    

ตําแหนงงานของกลุมตัวอยาง  เปนผูบังคับหมูมากทีสุ่ด  คิดเปนรอยละ 61.03  
รองลงมาคือ รองสารวัตร-สารวัตร คิดเปนรอยละ 33.85   สวนรองผูกํากับการ-ผูกํากับการ  มี
สัดสวนรอยละ  5.13 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหนวยงาน  กลุมตัวอยางสวนใหญปฏิบัติงานเปนระยะเวลา
ตั้งแต 1 – 10 ป   คิดเปนรอยละ 81.03   รองลงมาปฏิบัติงานตั้งแต 11 - 20 ป    คิดเปนรอยละ 16.92   
สวนระยะเวลาอื่นในการปฏิบัติงาน ในหนวยงานนอกเหนือจากที่กลาวมามีไมถึงรอยละ  2 
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ตารางที่ 4.1  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะสวนบุคคล       
                   

ลักษณะสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
1.  เพศ   
1.1  ชาย 154 78.97 
1.2  หญิง 41 21.03 
2.  อายุ      
2.1 ต่ํากวา 30 ป 28 14.36 
2.2 ตั้งแต  30 – 39 ป 127 65.13 
2.3 ตั้งแต  40 – 49 ป 34 17.44 
2.4  ตั้งแต 50 ปขึ้นไป 6 3.08 
3.  วุฒิการศึกษา   
3.1 ต่ํากวาระดับปริญญาตรี         77 39.49 
3.2 ระดับปริญญาตรี 77 39.49 
3.3 ระดับปรญิญาโท 41 21.02 
3.4 ระดับปรญิญาเอก - - 
4. ตําแหนงงาน   
4.1 ผูบังคับหมู 119 61.03 
4.2 รองสารวัตร – สารวัตร 66 33.85 
4.3 รองผูบังคับการ – ผูกํากับการ         10 5.13 
4.4 รองผูบังคับการ - - 
5.  ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหนวยงาน   
5.1 นอยกวา 1 ป 1 0.51 
5.2 ตั้งแต  1   – 10 ป 158 81.03 
5.3 ตั้งแต 11  – 20 ป 33 16.92 
5.4 มากกวา 20 ป 3 1.54 

รวม 195 100.00 
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4.2  ผลการวิเคราะหความตองการใชระบบสารสนเทศของกลุมตัวอยาง 
จากตารางที่ 4.2  พบวากลุมตัวอยางมีความตองการใช   ระบบฐานขอมูลอยูในระดบัสูง

ทั้งภาพรวมและในรายละเอยีดปลีกยอย  และเมื่อจัดอันดบัความตองการใช  ระบบฐานขอมูลของ
กลุมตัวอยางจากมากที่สุดไปนอยที่สุดไดผลดังนี้ 
 แผนงานและงบประมาณ เงินเดือน  สถิติคดีอาชญากรรม  กําลังพล  บุคคลผูกระทําผิด
กฎหมาย    อุบัติเหตุจราจร  บุคคลที่นาสนใจ  บุคคลพนโทษ  บุคคลหายพลดัหลง  ประกาศสืบจับ  
ทรัพยหาย  สงกําลังบํารุง  ใบอนุญาตขับรถ  ทะเบียนอาวุธปน  ทะเบยีนยานพาหนะ  และ
ใบอนุญาตพกพาอาวุธปน   
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ตารางที่ 4.2  คารอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความตองการใชระบบฐาน 
                    ขอมูลของกลุมตัวอยาง 
 

ระดับความตองการ (รอยละ) 

ระบบฐานขอมูล 
มาก
สุด 

มาก ปาน   
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

 
 

X 

 
 

S.D. 

ความ 
หมาย 
ที่ได 

แผนงานและงบประมาณ 53.80 33.80 10.80 1.50 - 4.40 0.74 สูง 
เงินเดือน 46.70 46.70 6.20 0.50 - 4.39 0.63 สูง 
สถิติคดีอาชญากรรม 49.70 40.00 9.70 0.50 - 4.39 0.68 สูง 
กําลังพล 45.10 47.70 7.20 - - 4.38 0.62 สูง 
บุคคลผูกระทําผิดกฎหมาย 47.20 42.10 9.70 0.50 0.50 4.35 0.72 สูง 
อุบัติเหตุจราจร 46.20 44.10 8.70 1.00 - 4.35 0.68 สูง 
บุคคลที่นาสนใจ 44.60 46.70 8.20 0.50 - 4.35  0.65 สูง 
บุคคลพนโทษ 43.10 46.70 7.70 2.60 - 4.30 0.72 สูง 
บุคคลหายพลัดหลง 45.10 41.00 12.30 1.50 - 4.30 0.74 สูง 
ประกาศสืบจบั 43.10 41.10 11.30 1.50 - 4.29 0.72 สูง 
ทรัพยหาย 39.50 46.70 12.30 1.50 - 4.24 0.72 สูง 
สงกําลังบํารุง 41.00 42.10 14.90 1.50 0.50 4.22 0.79 สูง 
ใบอนุญาตขับรถ 37.90 47.20 14.40 - 0.50 4.22 0.72 สูง 
ทะเบียนอาวุธปน 36.90 49.20 12.30 1.00 0.50 4.21 0.73 สูง 
ทะเบียนยานพาหนะ 39.00 45.10 14.40 1.00 0.50 4.21 0.76 สูง 
ใบอนุญาตพกพาอาวุธปน 35.90 50.80 11.30 1.00 1.00 4.19 0.76 สูง 

คาเฉล่ียความตองการโดยรวม  4.30 0.45 สูง 
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4.3  ผลการวิเคราะหระดับความรูความชํานาญในการใชงานระบบสารสนเทศของกลุมตัวอยาง 
จากตารางที่ 4.3  พบวากลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีความรูความชํานาญดานการ

ใชงานเครื่องคอมพิวเตอรเบือ้งตนอยูในระดับสูงทั้งภาพรวมและในรายละเอียดปลีกยอยยกเวนดาน
การสรางและลบที่เก็บขอมูล (โฟลเดอร) ของตนเองไดในเครื่องคอมพิวเตอร  การแกปญหาในการ
พิมพขอมูลไมออกผานเครื่องพิมพได การตรวจสอบหนวยความจําหรือพื้นที่สําหรับการเก็บขอมลู
ได   การปรับแตงหนาจอของเครื่องคอมพิวเตอรได   และการตรวจสอบปญหาเครื่องคอมพิวเตอร
ในกรณีที่เปดเครื่องไมติดไดที่กลุมตัวอยางมีความรูความชํานาญอยูในระดับปานกลาง  และเมื่อจดั
อันดับความรูความชํานาญ ดานการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน ของกลุมตัวอยางจากมาก
ที่สุดไปนอยทีสุ่ดไดผลดังนี ้

การรูจักชื่อและใชงานอุปกรณเครื่องคอมพวิเตอรได เชน แปนพิมพ  การพิมพขอมลู
ออกจากเครื่องคอมพิวเตอรผานเครื่องพิมพ  การปด – เปด  เครื่องคอมพิวเตอรไดอยางถูกวิธี  การ
นําขอมูลและออกจากเครื่องคอมพิวเตอรไดโดยผานสื่อนําขอมูล  เชน  แผนดิสก การเรียก   และคน 
หาขอมูลที่เก็บอยูในเครื่องออกมาใชงานได  การสรางและลบที่เก็บขอมูล (โฟลเดอร) ของตนเอง
ไดในเครื่องคอมพิวเตอร  การแกปญหาในการพิมพขอมูลไมออกผานเครื่องพิมพได  การตรวจสอบ
หนวยความจําหรือพื้นที่สําหรับการเก็บขอมูลไดการปรับแตงหนาจอของเครื่องคอมพิวเตอรไดและ
การตรวจสอบปญหาเครื่องคอมพิวเตอร ในกรณีที่เปดเครื่องไมติดได   
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ตารางที่  4.3  คารอยละคาเฉลี่ย  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ของระดับความรูความชํานาญดาน       
                      การใชงานเครือ่งคอมพิวเตอรเบื้องตน 
 

ระดับความรูความชํานาญ (รอยละ) ความรูความชํานาญดานการ
ใชงานเครื่องคอมพิวเตอร
เบื้องตน 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ท่ีสุด 

 

x  

 
S.D. 

ความ 
หมาย 
ที่ได 

การรูจักและใชอุปกรณ
เครื่องคอมพิวเตอรได  

30.80 45.10 23.60 0.50 - 4.06 0.75 สูง 

การพิมพขอมูลจากเครื่อง
คอมพิวเตอรผานเครื่องพิมพ 

27.20 32.80 37.90 2.10 - 3.85 0.85 สูง 

การปด - เปด เครื่องคอม 
พิวเตอร  ไดอยางถูกวิธ ี

22.60 22.60 52.80 2.10 - 3.66 0.85 สูง 

การนําขอมูลและออกจาก
คอมพิวเตอรไดโดยผาน  
แผนดิสก 

19.00 23.60 55.40 2.10 - 3.59 0.82 สูง 

การเรียกและหาขอมูลท่ีเก็บ
อยูในเครื่องออกใชงานได 

17.40 19.50 62.10 1.00 - 3.53 0.79 สูง 

การสรางและลบที่เก็บขอมูล  
ของตนเองไดคอมพิวเตอร 

15.90 19.00 63.60 1.50 - 3.49 0.78 
ปาน
กลาง 

การแกปญหาการพิมพขอมูล
ไมออกผานเครือ่งพิมพได   

17.40 19.50 56.90 6.20 - 3.48 0.85 
ปาน
กลาง 

ตรวจสอบหนวยความจําหรือ
พื้นที่สําหรับเก็บขอมูลได 

12.30 22.10 63.10 2.60 - 3.44 0.74 
ปาน
กลาง 

การปรับแตงหนาจอของ
เครื่องคอมพิวเตอรได 

13.80 20.00 57.90 8.20 - 3.39 0.83 
ปาน
กลาง 

ตรวจสอบปญหาเครื่อง
คอมพิวเตอรเปดเครื่องไมได 

9.70 20.50 55.40 14.40 - 3.26 0.82 
ปาน
กลาง 

คาเฉลีย่ความรูความชํานาญโดยรวม  3.58 0.69 สูง 
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จากตารางที่ 4.4  พบวากลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีความรูความชํานาญดานการ
ใชโปรแกรมเกี่ยวกับการประมวลผลคํา (Word) อยูในระดบัสูงทั้งภาพรวมและในรายละเอียด
ปลีกยอย ยกเวน ดานการทํางานกราฟฟก ที่กลุมตัวอยางมีความรูความชํานาญอยูในระดับปานกลาง  
และเมื่อจดัอันดับความรูความชํานาญดานการใชโปรแกรมเกี่ยวกับการประมวลผลคํา (Word) ของ
กลุมตัวอยางจากมากที่สุดไปนอยที่สุดไดผลดังนี้   การแทรกและแกไขขอความ   การสรางและ
ปรับเปลี่ยนยอหนา  การจัดรปูแบบเอกสาร  และการทํางานกราฟฟก   
 
ตารางที่  4.4   คารอยละคาเฉลี่ย  และคาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ของระดับความรูความชํานาญดาน 
  การใชโปรแกรมเกี่ยวกับการประมวลผลคํา ของกลุมตัวอยาง 
  

ระดับความรูความชํานาญ (รอยละ) ความรูความชาํนาญ 
ดานโปรแกรมเกี่ยวกับการ
ประมวลผลคํา (Word) 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

 

x  

 
S.D. 

ความ 
หมาย 
ท่ีได 

การแทรกและแกไข
ขอความ    

18.50 25.60 0.50 0.50 - 
4.29 0.87 

สูง 

การสรางและปรับเปลี่ยน
ยอหนา  

55.40 19.00 24.60 1.00 - 
4.29 0.87 

สูง 

การจัดรูปแบบเอกสาร  42.60 26.20 29.70 1.50 - 4.10 0.88 สูง 
การทํางานกราฟฟก 15.40 20.50 56.40 7.70 - 3.44 0.84 ปาน

กลาง 

คาเฉล่ียความรูความสําคัญโดยรวม  4.03 0.76 สูง 
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จากตารางที่ 4.5  พบวากลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีความรูความชํานาญดานการ
ใชโปรแกรมเกี่ยวกับการจัดการตาราง (Excel) อยูในระดับสูงทั้งภาพรวม และในรายละเอยีด
ปลีกยอย ยกเวน ดานการสรางและแกไขกราฟฟก  ที่กลุมตัวอยางมีความรูความชํานาญอยูในระดบั
ปานกลาง  และเมื่อจัดอันดบัความรูความชํานาญ  ดานการใชโปรแกรมเกี่ยวกับการ  จัดการตาราง 
(Excel) ของกลุมตัวอยางจากมากที่สุดไปนอยที่สุดไดผลดังนี้ 

การจัดรูปแบบและพิมพแผนงาน การทํางานกับเซลลและขอมลู  การปรับปรุงสมุดงาน  
การสรางและแกไขสูตรคํานวณ  และ  การสรางและแกไขกราฟฟก                   

 
ตารางที่  4.5  คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของ ระดับความรูความชํานาญดาน
 การใชโปรแกรมเกี่ยวกับการจัดการตารางของกลุมตัวอยาง 
 

ระดับความรูความชํานาญ (รอยละ) ความรูความชาํนาญดาน
โปรแกรมเกี่ยวกับการ
จัดการตาราง (Excel) 

 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

x  S.D. 
ความ 
หมาย 
ที่ได 

การจัดรูปแบบ 
และพิมพแผนงาน  

53.80 18.50 26.20 1.50 - 4.25 0.90 สูง 

การทํางานกับเซลล 
และขอมูล  
 

54.41 16.40 26.70 2.60 - 4.23 0.93 สูง 

การปรับปรุงสมุดงาน  49.70 21.00 27.20 2.10 - 4.18 0.91 สูง 
การสรางและ 
แกไขสูตรคํานวณ         

25.10 18.50 46.20 10.30 - 
3.58 0.98 

สูง 

การสรางและ 
แกไขกราฟฟก           

11.30 
 

21.00 52.30 15.40 - 
3.28 0.86 

ปาน
กลาง 

คาเฉลี่ยความรูความชํานาญโดยรวม  3.90 0.79 สูง 
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จากตารางที่ 4.6  พบวากลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีความรูความชํานาญดานการ
ใชโปรแกรมเกี่ยวกับการนําเสนอขอมูล (Power Point) อยูในระดับปานกลางทั้งภาพรวมและใน
รายละเอียดปลีกยอย และเมื่อจัดอันดับความรูความชํานาญดานการใชโปรแกรมเกีย่วกับกานําเสนอ
ขอมูลของกลุมตัวอยางจากมากที่สุดไปนอยที่สุดไดผลดังนี ้  

การสรางงานนําเสนอ  การแทรกและแกไขขอความ   การพิมพงานนําเสนอ  การแทรก
และแกไขสภาพแวดลอม  และการทํางานกับขอมูลจากแหลงอ่ืนๆ          

 
ตารางที่  4.6  คารอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ของระดับความรูความชํานาญ  ดาน     
                      การใชโปรแกรมเกี่ยวกับการนําเสนอขอมูลของกลุมตัวอยาง 
 

ระดับความรูความชํานาญ (รอยละ) ความรูความชาํนาญดาน
โปรแกรมเกี่ยวกับการ
นําเสนอขอมูล (Power 
point) 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

 
 

x  

 
 
S.D. 

ความ 
หมาย 
ที่ได 

การสรางงานนําเสนอ          
13.80 11.30 64.60 9.70 0.50 3.28 0.84 

ปาน
กลาง 

การแทรกและแกไข
ขอความ  

12.30 12.30 63.60 11.30 0.50 3.25 0.83 
ปาน
กลาง 

การพิมพงานนําเสนอ   13.30 9.20 60.00 16.90 0.50 
3.18 0.89 

ปาน
กลาง 

การแทรกและแกไข
สภาพแวดลอม     

4.60 18.50 63.60 12.80 0.50 3.14 0.71 
ปาน
กลาง 

การทํางานกับขอมูลจาก
แหลงอ่ืนๆ  

3.10 16.40 44.60 35.40 0.50 2.86 0.80 
ปาน
กลาง 

คาเฉลี่ยความรูความชํานาญโดยรวม  
3.14 0.76 

ปาน
กลาง 
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จากตารางที่ 4.7  พบวากลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีความรูความชํานาญดานการ
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปอยูในระดับสูงทั้งภาพรวม  และในรายละเอียดปลีกยอย ยกเวน ดานการเสนอ 
ขอมูล (Power point)  ที่กลุมตัวอยางมีความรู ความชํานาญอยูในระดับปานกลาง และเมื่อจดัอันดับ
ความรูความชาํนาญดานการใชโปรแกรมสําเร็จรูปของกลุมตัวอยางจากมากที่สุดไปนอยที่สุด ไดผล
ดังนี ้การประมวลผลคํา (Word)  การจัดการตาราง (Excel)  และการนาํเสนอขอมูล (Power point) 
 
ตารางที่  4.7   คาเฉลี่ย  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ ความรู ความชํานาญ    ดานการใช    
                      โปรแกรมสําเร็จรูปของกลุมตัวอยาง 
 
ความรูความชํานาญดาน 
การใชโปรแกรมสําเร็จรูป x  S.D. ความหมายที่ได 

ดานการประมวลผลคํา (Word) 4.03 0.76 สูง 
ดานการจัดการตาราง (Excel) 3.90 0.79 สูง 
ดานการนําเสนอขอมูล (Power point) 3.14 0.76 ปานกลาง 

คาเฉลีย่ความรูความชํานาญโดยรวม 3.69 0.66 สูง 

 
 

จากตารางที่ 4.8  พบวากลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม  มีความรูความชํานาญดาน
การใชงานอินเทอรเน็ตอยูในระดับปานกลางทั้งภาพรวมและในรายละเอียดปลีกยอยและเมื่อจัด
อันดับความรูความชํานาญดานการใชงานอินเทอรเน็ตของกลุมตัวอยางจากมากที่สุดไปนอยที่สุด
ไดผลดังนี้  การเขาอินเทอรเน็ตได    การใชโปรแกรมในการเขาอินเทอรเน็ตได  (Internet Explorer) 
การคนหาขอมูลจาก Web site ได การจัดเก็บขอมูล (Copy) ขอมูลจาก Web site ได  การดาวนโหลด
ขอมูลจาก Web site มาเก็บที่เครื่องคอมพิวเตอรได  การรับ - สงขอมูล ผาน e-mail ได   การสง
ขอมูลพรอมกับ e-mail ได (แนบไฟล)  และการใชการติดตอส่ือสารผานระบบอินเทอรเน็ตนอกจาก  
e-mail ได 
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ตารางที่  4.8  คารอยละคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ของระดบัความรูความชํานาญ   ดาน            
                      การใชงานอินเทอรเน็ตของกลุมตัวอยาง 
 

ระดับความรูความชํานาญ (รอยละ) ความรูความชํานาญ 
ดานการใชงานอินเทอรเน็ต 
 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ท่ีสุด 

 

x  

 
S.D. 

ความ 
หมาย 
ท่ีได 

การเขาอินเตอรเน็ตได 
13.80 18.50 60.00 6.70 1.00 3.37 0.84 

ปาน
กลาง 

การใชโปรแกรมใน 
การเขาอินเทอรเน็ตได  
(Internet Explorer) 

10.80 12.30 66.20 9.70 1.00 3.22 0.80 
ปาน
กลาง 

การคนหาขอมูลจาก 
 Web site ได 

6.70 13.30 59.00 19.00 2.10 3.04 0.82 ปาน
กลาง 

การจัดเก็บขอมูล(Copy) 
ขอมูลจาก Web site ได 

4.60 15.40 57.40 20.00 2.60 2.99 0.80 
ปาน
กลาง 

การดาวนโหลดขอมูลจาก 
Web-site มาเก็บที่ 
เครื่องคอมพิวเตอรได 

5.10 13.80 54.90 23.10 3.10 2.95 0.84 
ปาน
กลาง 

การรับ - สงขอมูล  
ผาน e-mail ได 

4.60 14.40 37.40 40.00 3.60 2.76 0.91 ปาน
กลาง 

การสงขอมูลพรอมกับ 
 e-mail ได    (แนบไฟล) 

4.10 13.80 37.90 41.00 3.10 2.75 0.88 
ปาน
กลาง 

การใชการติดตอสื่อสารผาน
ระบบอินเตอรเน็ตนอกจาก 
  e-mail ได 

4.10 11.30 39.50 42.10 3.10 2.71 0.86 
ปาน
กลาง 

คาเฉลีย่ความรูความชํานาญโดยรวม  
2.98 0.78 

ปาน
กลาง 
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จากตารางที่ 4.9  ผลการเปรียบเทียบระหวางความรูความชํานาญในการใชงานระบบ
สารสนเทศกับความตองการใชงานระบบฐานขอมูลของกลุมตัวอยางพบวา  กลุมตัวอยางมีความรู
ความชํานาญในการใชงานอยูในระดับสูงทั้งภาพรวมและในรายละเอียดปลีกยอย  ยกเวน  ดานการ
นําเสนอขอมูล (Power point)  และดานการใชอินเทอรเน็ตที่กลุมตัวอยางมีความรูความชํานาญอยู
ในระดับปานกลาง  ในขณะที่มีความตองการใชงานระบบฐานขอมูลอยูในระดับสูงทุกๆ  ดาน 
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ตารางที่  4.9  เปรียบเทียบระหวางความรูความชํานาญในการใชงานระบบสารสนเทศกับความตอง        
   การใชงานระบบฐานขอมูลของกลุมตัวอยาง 
 
ความรูความชํานาญในการ

ใชงาน คาเฉลี่ย 
ความ 
หมายที่
ได 

ความตองการใชงาน
ระบบฐานขอมูล คาเฉลี่ย 

ความ 
หมายที่
ได 

ดานการใชงานเครื่อง 
คอมพิวเตอรเบือ้งตน 

3.58 สูง แผนงานและ
งบประมาณ 

4.40 สูง 

ดานการใชโปรแกรม
สําเร็จรูป 

3.69 สูง เงินเดือน 4.39 สูง 

   - ดานการประมวลผลคํา   
(Word) 

4.03 สูง 
สถิติคดีอาชญากรรม 4.39 สูง 

   - ดานการจัดการตาราง  
      (Excel) 

3.90 สูง 
กําลังพล 4.38 สูง 

   - ดานการนําเสนอขอมูล    
(Power point) 

3.14 ปานกลาง 
บุคคลผูกระทําผิด
กฎหมาย 

4.35 สูง 

ดานการใชงาน
อินเทอรเน็ต 

2.98 ปานกลาง อุบัติเหตุจราจร 4.35 สูง 

   บุคคลที่นาสนใจ 4.35 สูง 
   บุคคลพนโทษ 4.30 สูง 
   บุคคลหายพลัดหลง 4.30 สูง 
   ประกาศสืบจับ 4.29 สูง 
   ทรัพยหาย 4.24 สูง 
   สงกําลังบํารุง 4.22 สูง 
   ใบอนุญาตขับรถ 4.22 สูง 
   ทะเบียนอาวุธปน 4.21 สูง 
   ทะเบียนยานพาหนะ 4.21 สูง 
   ใบอนุญาตพกพาอาวุธ

ปน 
4.19 สูง 

คาเฉลี่ยความรูความ
ชํานาญโดยรวม 

3.52 สูง 
คาเฉลี่ยความตองการ

โดยรวม 
4.30 สูง 
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4. 4  ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ 
จากตารางที่ 4.10  กลุมตวัอยางมีขอเสนอแนะ  ในการพฒันาระบบสารสนเทศของ กอง

บังคับการอํานวยการ กองบัญชาการตํารวจนครบาล คือ ควรจัดฝกอบรมบุคลากรในดานตางๆ 
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศใหมากขึ้นมีสัดสวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 83.33  รองลงมาไดแก  ควร
ปรับปรุงอุปกรณตางๆ ใหทนัสมัยและเพียงพอ  คิดเปนรอยละ 16.67   
 
ตารางที่ 4.10  ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของกลุมตัวอยาง 
 

ขอเสนอแนะ จํานวน รอยละ 

1. ควรจัดฝกอบรมบุคลากรในดานตางๆ เกีย่วกับระบบ 
    สารสนเทศใหมากขึน้  

5 83.33 

2. ควรปรับปรุงอุปกรณตางๆ ใหทันสมัยและเพยีงพอ  1 16.67 
รวม 6 100.00 

 
หมายเหตุ : ผูตอบแบบสอบถามขอนี้มีทั้งหมด 6 คน 
 
4.5  ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

จากสมมติฐานในการวิจัยที่ผูวิจัยกําหนดไวคือ 
ขาราชการตํารวจสังกัด กองบังคับการอํานวยการ  กองบัญชาการตํารวจนครบาล  ได

จําแนกตามเพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา  และตําแหนงงาน  มีระดับความรูความชํานาญเกี่ยวกับการใช
งานระบบสารสนเทศแตกตางกันในระยะเวลาปฏิบัติงานตามปกต ิ

การวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐานดังกลาว ผูวิจยักําหนดเกณฑในการทดสอบไวที่
ระดับนยัสําคัญ 0.05  และทําการวิเคราะหดวยโปรแกรม SPSS  และเนื่องจากลักษณะสวนบุคคลที่
ผูวิจัยสนใจจะศึกษาประกอบไปดวย เพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา  และตําแหนงงาน อีกทั้งความรูความ
ชํานาญเกี่ยวกบัการใชงานระบบสารสนเทศ  ของขาราชการตํารวจสงักัด  กองบังคบัการอํานวยการ 
กองบัญชาการตํารวจนครบาล ยังประกอบไปดวยลักษณะ  3  ดานคือ  ดานการใชงานเครื่องคอมพิว 
เตอรเบื้องตน  การใชโปรแกรมสําเร็จรูป  และการใชงานอินเทอรเน็ต   ดังนั้นในการวิเคราะหเพื่อ
ทดสอบสมมติฐานขอนี้จะจําแนกเปนสมมติฐานยอย  ดังตอไปนี ้
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1.  สมมติฐานที่ 1.1  ขาราชการตํารวจสังกัด  กองบังคบัการอํานวยการ ท่ีมีเพศตางกัน 
มีระดับความรูความชํานาญเกี่ยวกับการใชงานระบบสารสนเทศแตกตางกันในระยะเวลาปฏิบัติงาน
ตามปกต ิ

2.  สมมติฐานที่ 1.2   ขาราชการตํารวจสังกัด   กองบังคบัการอํานวยการ ท่ีมีอายุตางกัน
มีระดับความรูความชํานาญเกี่ยวกับการใชงานระบบสารสนเทศแตกตางกันในระยะเวลาปฏิบัติงาน
ตามปกต ิ

3. สมมติฐานที่ 1.3  ขาราชการตํารวจสังกัด กองบังคับการอํานวยการ ท่ีมีวุฒิการศึกษา
ตางกนั มีระดับความรูความชํานาญเกี่ยวกับการใชงานระบบสารสนเทศแตกตางกนั ในระยะเวลา
ปฏิบัติงานตามปกติ 

4. สมมติฐานที่ 1.4  ขาราชการตํารวจสังกัด กองบังคับการอํานวยการ ท่ีมีตําแหนงงาน
ตางกนั มีระดับความรูความชํานาญเกี่ยวกับการใชงานระบบสารสนเทศแตกตางกนั ในระยะเวลา
ปฏิบัติงานตามปกติ 
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 จากตารางที่ 4.11  ผลการทดสอบสมมติฐาน  ดวยคาสถิติทีเทสต  ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
พบวา ขาราชการตํารวจสังกัด  กองบังคับการอํานวยการ ที่มีเพศตางกัน คือ  ชาย  และหญิง มี
ความรูความชํานาญเกี่ยวกับการใชงานระบบสารสนเทศไมแตกตางกันในทุกดานคือ ดานการใช
งานเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน ดานการใชโปรแกรมสําเร็จรูป   ดานการใชงานอินเทอรเน็ต  และ
รวมทุกดาน 
 
ตารางที่ 4.11  ผลการทดสอบ  ระดับความรูความชํานาญเกี่ยวกับการใชงาน  ระบบสารสนเทศ   ใน  

                             ระยะเวลาปฏิบัติงานตามปกติของขาราชการตํารวจสังกัด  กองบังคับการอํานวยการ    
                             ที่มีเพศตางกัน 

 
เพศชาย เพศหญิง ความรูความชาํนาญในการ 

ใชงานระบบสารสนเทศ x  S.D. x  S.D. 
t P-Value 

ดานการใชงานเครื่อง 
คอมพิวเตอรเบื้องตน 

3.54 0.69 3.70 0.66 1.276 0.203 

ดานการใชโปรแกรมสําเร็จรูป 3.66 0.70 3.81 0.50 1.577 0.119 
ดานการใชงานอินเทอรเน็ต 2.99 0.77 2.94 0.81 0.361 0.718 
รวมทุกดาน 3.50 0.64 3.61 0.51 1.039 0.300 

 
สมมติฐานที่ 1.2 ขาราชการตํารวจสังกัด  กองบังคับการอํานวยการ ที่มีอายุตางกัน  มี

ระดับความรูความชํานาญเกี่ยวกับการใชงานระบบสารสนเทศแตกตางกันในเวลาปฏิบัติงาน
ตามปกติ 

จากตารางที่ 4.12  ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิติ เอฟเทสต  โดยวิธีวิเคราะห
ความแปรปรวน (ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา ขาราชการตํารวจสังกัด กองบังคับการ
อํานวยการ  ที่มีชวงอายุแตกตางกัน คือ  ต่ํากวา 30  ป    30 – 39  ป  และ  40  ป  ขึ้นไป    มีความรู
ความชํานาญเกี่ยวกับการใชงานระบบสารสนเทศแตกตางกันในทุกดานและเมื่อทําการทดสอบ
ตอเนื่องเพื่อพิจารณาความแตกตางของความรูความชํานาญในทุกดานดังกลาวไดผลดังตารางที่  
4.13     4.14   4.15   และ  4.16  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 4.12  ผลการทดสอบระดับ    ความรูความชํานาญเกี่ยวกับการใชงาน  ระบบสารสนเทศ ใน 
                       ระยะเวลาปฏบิัติงานตามปกติของขาราชการตํารวจสังกัด    กองบังคบัการอํานวยการ            
                       ที่มีอายุตางกัน 
 

ระดับความรู
ความชํานาญ 

คาสถิติที่ใช ความรูความชาํนาญในการ 
ใชงานระบบสารสนเทศ 

จํานวน 

x  S.D. F P- Value 
ดานการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร
เบื้องตน 

     

   ต่ํากวา 30  ป 28 3.63 0.72 5.861 0.003* 
   ตั้งแต 30 – 39  ป 127 3.67 0.69   
   ตั้งแต 40 ปขึน้ไป 40 3.26 0.53   
ดานการใชโปรแกรมสําเร็จรูป      
   ต่ํากวา 30  ป 28 3.85 0.35 23.768 0.000* 
   ตั้งแต 30 – 39  ป 127 3.84 0.65   
   ตั้งแต 40 ปขึน้ไป 40 3.11 0.54   
ดานการใชงานอินเทอรเน็ต      
   ต่ํากวา 30  ป 28 2.67 0.42 11.146 0.000* 
   ตั้งแต 30 – 39  ป 127 3.16 0.82   
   ตั้งแต 40 ปขึน้ไป 40 2.61 0.63   
รวมทุกดาน      
   ต่ํากวา 30  ป 28 3.57 0.32 19.033 0.000* 
   ตั้งแต 30 – 39  ป 127 3.67 0.62   
   ตั้งแต 40 ปขึน้ไป 40 3.04 0.49   

 
* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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 จากตารางที ่4.13  ผลการทดสอบความรูความชํานาญ     ดานการใชงาน เครื่องคอมพิว 
เตอร เบื้องตนแบบจับคูพหุคณู  (multiple comparison)   ดวยวิธีของ  แอลเอสดี  (LSD) ที่ระดับนยั 
สําคัญ  0.05  พบวาขาราชการตํารวจสังกัด  กองบังคับการอํานวยการ  กลุมอายุที่มีความรูความ
ชํานาญดานการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตนแตกตางกัน คือ  กลุมอายุต่ํากวา  30 ป  30 – 39 ป   
และ 40 ป ขึ้นไป  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 -  กลุมอายุ 30 - 39 ป   มีความรูความชํานาญดานการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน
ตางกับกลุมทีม่ีอายุ 40 ป ขึ้นไปโดยมคีวามรูความชาํนาญดานการใชเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน
มากกวากลุมอายุดังกลาว   
 
ตารางที่  4.13  ผลการทดสอบความแตกตางของ ความรูความชํานาญดานการใชงาน  เครื่องคอมพิว 
        เตอรเบื้องตนของขาราชการตํารวจสังกัด  กองบังคบัการอํานวยการ ที่มีอายุแตกตาง                             
                        กัน 
   

ผลตางเฉลี่ยของความรูความชํานาญดานการใชงานเครือ่งคอมพิวเตอรเบื้องตน อายุ 
ต่ํากวา 30  ป 30 – 39  ป 40 ปขึ้นไป 

ต่ํากวา 30 ป - 
 

-0.0419 
(0.764) 

0.3700 
(0.026) 

30 – 39  ป - 
 

- 
 

0.4119* 
(0.001)* 

40 ปขึ้นไป - 
 

- 
 

- 

 
* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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   จากตารางที่  4.14    ผลการทดสอบความรูความชํานาญดานการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
แบบจับคูพหุคณู(multiple comparison) ดวยวิธีของแอลเอสดี  (LSD)  ที่ระดับนยัสําคัญ 0.05  พบวา  
  ขาราชการตํารวจสังกัด กองบังคับการอํานวยการ กลุมอายุที่มีความรูความชํานาญดาน
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปแตกตางกัน คือ  กลุมอายุต่ํากวา   30   ป    30 – 39  ป  และ 40 ป ขึ้นไป  
โดยมีรายละเอยีดดังนี ้

    -  กลุมอายุ 40 ป ขึ้นไป มีความรูความชํานาญดานการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน
ตางกับกลุมทีม่ีอายุต่ํากวา 30  ป  และ ตั้งแต 30 – 39 ป  โดยมีความรูความชํานาญดานการใช
โปรแกรมสําเร็จรูปนอยกวาสองกลุมอายุดงักลาว   
 
ตารางที่   4.14  ผลการทดสอบความแตกตาง ของความรูความชํานาญ  ดานการใชโปรแกรมสําเร็จ
          รูปของขาราชการตํารวจสังกัด  กองบงัคับการอํานวยการ ที่มีอายแุตกตางกัน 
 

ผลตางเฉลี่ยของความรูความชํานาญดานการใชโปรแกรมสําเร็จรูป อายุ 
ต่ํากวา 30  ป 30 – 39  ป 40 ปขึ้นไป 

ต่ํากวา 30 ป - 
 

0.0168 
(0.893) 

0.7421* 
(0.000)* 

30 – 39  ป - 
 

- 
 

0.7253* 
(0.000)* 

40 ปขึ้นไป - 
 

- 
 

- 

 
* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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 จากตารางที่ 4.15 ผลการทดสอบความรูความชํานาญดาน การใชงานอนิเทอรเน็ตแบบ
จับคูพหุคูณ (multiple comparison) ดวยวิธีของแอลเอสดี  (LSD)  ที่ระดับนยัสําคัญ 0.05  พบวา 
ขาราชการตํารวจสังกัด กองบังคับการอํานวยการ กลุมอายุที่มีความรูความชํานาญดานการใชงาน
อินเทอรเน็ตแตกตางกัน คือ  กลุมอายุต่ํากวา   30   ป    30 – 39  ป  และ   40 ปขึ้นไป  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
      -  กลุมอายตุั้งแต  30 - 39 ป   มีความรูความชํานาญดานการใชงานอนิเทอรเน็ตตางกับ
กลุมที่มีอายุต่ํากวา 30 ป  และ 40 ปขึ้นไป  โดยมีความรูความชํานาญดานการใชงานอินเทอรเนต็
มากกวาสองกลุมอายุดังกลาว   
 
ตารางที่   4.15  ผลการทดสอบความแตกตางของความรูความชํานาญ   ดานการใชงาน  อินเทอรเนต็ 
    ของขาราชการตํารวจสังกัด  กองบังคับการอํานวยการ ที่มีอายุแตกตางกัน 
  

ผลตางเฉลี่ยของความรูความชํานาญดานการใชงานอินเทอรเน็ต อายุ 
ต่ํากวา 30  ป 30 – 39  ป 40 ปขึ้นไป 

ต่ํากวา 30 ป - 
 

-0.4923* 
(0.002)* 

0.0527 
(0.773) 

30 – 39  ป - 
 

- 
 

0.5450*  
(0.000)* 

40 ปขึ้นไป - 
 

- 
 

- 

 
* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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 จากตารางที่  4.16   ผลการทดสอบความรูความชํานาญในภาพรวมทุกดานแบบจับคู
พหุคูณ (multiple comparison) ดวยวิธีของ แอลเอสดี  (LSD) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  พบวา
ขาราชการตํารวจสังกัด  กองบังคับการอํานวยการ กลุมอายุที่มีความรูความชํานาญในภาพรวมทุก
ดานแตกตางกัน คือ  กลุมอายุต่ํากวา  30   ป   30 – 39  ป  และ   40 ป  ขึ้นไป  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 -  กลุมอายุต่ํากวา  30  ป  และตั้งแต  30 – 39 ป   มีความรูความชํานาญในภาพรวมทุก
ดานตางกับกลุมที่มีอายุ 40 ป ขึ้นไป โดยมคีวามรูความชาํนาญในภาพรวมทุกดาน มากกวากลุมอายุ
ดังกลาว   
 
ตารางที่ 4.16  ผลการทดสอบความแตกตาง ของความรูความชํานาญในภาพรวมทกุดาน ของขาราช 
   การตํารวจสังกัด  กองบังคบัการอํานวยการ  ที่มีอายุแตกตางกัน 
 

ผลตางเฉลี่ยของความรูความชํานาญในภาพรวมทุกดาน อายุ 
ต่ํากวา 30  ป 30 – 39  ป 40 ปขึ้นไป 

ต่ํากวา 30 ป - 
 

-0.10 
(0.410) 

0.53* 
(0.000)* 

30 – 39  ป - 
 

- 
 

0.63* 
(0.000)* 

40 ปขึ้นไป - 
 

- 
 

- 

 
* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 
สมมติฐานที่ 1.3 ขาราชการตํารวจสังกัด กองบังคับการอํานวยการ ที่วุฒิการศกึษา

ตางกันมีระดับความรูความชาํนาญเกี่ยวกับการใชงานระบบสารสนเทศแตกตางกนั  ในระยะเวลา
ปฏิบัติงานตามปกติ 
 จากตารางที่  4.17  ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิติเอฟเทสตโดยวิธีวิเคราะห
ความแปรปรวน (ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา ขาราชการตํารวจสังกัด  กองบังคับการ
อํานวยการ   ที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกัน คือ  ต่ํากวาระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาตรี  และ
ระดับปริญญาโท   มีความรูความชํานาญเกี่ยวกับการใชงานระบบสารสนเทศแตกตางกันในทุกดาน 
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และเมื่อทําการทดสอบตอเนื่องเพื่อพิจารณาความแตกตางของความรูความชํานาญในทุกดาน
ดังกลาวไดผลดังตารางที่   4.18   4.19   4.20   และ  4.21  โดยมีรายเอียดดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่  4.17  ผลการทดสอบระดับความรูความชํานาญเกี่ยวกับการใชงาน   ระบบสารสนเทศ   ใน

ระยะเวลาปฏบิัติงานตามปกติของขาราชการตํารวจสังกัด   กองบังคบัการอํานวยการ 
ที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน 

 
ระดับความรูความ

ชํานาญ 
คาสถิติที่ใช ความรูความชาํนาญในการ 

ใชงานระบบสารสนเทศ 
จํานวน 

x  S.D. F P- Value 
ดานการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร
เบื้องตน 

     

   ต่ํากวาระดับปริญญาตรี 77 3.20 0.46 72.188 0.000* 
   ระดับปริญญาตรี 77 3.52 0.56   
   ระดับปริญญาโท 41 4.40 0.55   
ดานการใชโปรแกรมสําเร็จรูป      
   ต่ํากวาระดับปริญญาตรี 77 3.16 0.47 87.065 0.000* 
   ระดับปริญญาตรี 77 3.89 0.37   
   ระดับปริญญาโท 41 4.31 0.66   
ดานการใชงานอินเทอรเน็ต      
   ต่ํากวาระดับปริญญาตรี 77 2.76 0.66 55.299 0.000* 
   ระดับปริญญาตรี 77 2.70 0.50   
   ระดับปริญญาโท 41 3.88 0.74   
รวมทุกดาน      
   ต่ํากวาระดับปริญญาตรี 77 3.09 0.45 93.922 0.000* 
   ระดับปริญญาตรี 77 3.58 0.31   
   ระดับปริญญาโท 41 4.24 0.60   

 
* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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 จากตารางที่ 4.18  ผลการทดสอบความรูความชํานาญ  ดานการใชงานเครื่องอมพิวเตอร 
เบื้องตนแบบจบัคูพหุคูณ (multiple comparison)  ดวยวธีิของแอลเอสดี  (LSD)  ที่ระดับนยัสําคัญ 
0.05 พบวา ขาราชการตํารวจสังกัด กองบังคับการอํานวยการ กลุมวฒุิการศึกษาทีม่ีความรูความ
ชํานาญดานการใชงาน  เครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตนแตกตางกัน คือ    กลุมวุฒิการศึกษาต่ํากวาระดบั 
ปริญญาตรี  ระดับปริญญาตรี  และระดับปริญญาโท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 - กลุมวุฒิการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี   มีความรูความชํานาญดานการใชงาน
เครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตนตางกับกลุมที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  โดยมีความรูความชํานาญ
ดานการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตนนอยกวากลุมการศึกษาดังกลาว   
 - กลุมวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท   มีความรูความชํานาญดานการใชงานเครื่อง
คอมพิวเตอรเบื้องตนตางกับกลุมที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี โดยมี
ความรูความชํานาญดานการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตนมากกวาสองกลุมการศึกษาดังกลาว  
  
ตารางที่  4.18  ผลการทดสอบความแตกตางของความรูความชํานาญดาน   การใชงานเครื่องคอมพิว
        เตอรเบื้องตน   ของขาราชการตํารวจสงักัด       กองบงัคับการอํานวยการ ที่มีวุฒกิาร  
                        ศึกษาแตกตางกัน 
 

ผลตางเฉลี่ยของความรูความชํานาญดานการใชงานเครือ่ง 
คอมพิวเตอรเบื้องตน 

วุฒิการศึกษา 

ต่ํากวาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 
ต่ํากวาระดับ 
ปริญญาตรี 

- 
 

-0.3169* 
(0.000)* 

-1.2013* 
(0.000)* 

   ระดับปริญญาตรี - 
 

- 
 

-0.8844* 
(0.000)* 

  ระดับปริญญาโท - 
 

- 
 

- 

 
* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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 จากตารางที่ 4.19  ผลการทดสอบความรูความชํานาญ     ดานการใชโปรแกรมสําเร็จรูป  
แบบจับคูพหุคณู (multiple comparison) ดวยวิธีของ  แอลเอสดี (LSD) ที่ระดับนยัสําคัญ 0.05 พบวา 
ขาราชการตํารวจสังกัด กองบังคับการอํานวยการ กลุมวฒุิการศึกษาทีม่ีความรูความชํานาญดานการ
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปแตกตางกัน คือ  กลุมวุฒิการศึกษา  ต่ํากวาระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาตรี  
และระดับปรญิญาโท โดยมรีายละเอียดดังนี้ 
 - กลุมวุฒิการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี มีความรูความชํานาญดานการใชโปรแกรม
สําเร็จรูปตางกับกลุมที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  โดยมีความรูความชํานาญดานการใช
โปรแกรมสําเร็จรูปนอยกวากลุมการศึกษาดังกลาว   
  - กลุมวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท   มีความรูความชํานาญดานการใชโปรแกรม
สําเร็จรูปตางกับกลุมที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี โดยมีความรูความ
ชํานาญดานการใชโปรแกรมสําเร็จรูปมากกวาสองกลุมการศึกษาดังกลาว   
 
ตารางที่   4.19  ผลการทดสอบความแตกตางของความรูความชํานาญดานการใชโปรแกรมสําเร็จรูป                           
                         ของขาราชการตํารวจสังกัด กองบังคับการอํานวยการ ทีม่ีวุฒิการศึกษาแตกตางกนั 
 

ผลตางเฉลี่ยของความรูความชํานาญดาน 
การใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

วุฒิการศึกษา 

ต่ํากวาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 
ต่ํากวาระดับ 
ปริญญาตรี 

- 
 

-0.7327* 
 (0.000)* 

-1.1477* 
(0.000)* 

   ระดับปริญญาตรี - 
 

- 
 

-0.4151* 
(0.000)* 

  ระดับปริญญาโท - 
 

- 
 

- 

 
* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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 จากตารางที่ 4.20  ผลการทดสอบความรูความชํานาญดานการใชงานอินเทอรเน็ตแบบ
จับคูพหุคูณ (multiple comparison) ดวยวิธีของแอลเอสดี  (LSD)  ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  พบวา   
ขาราชการตํารวจสังกัด   กองบังคับการอํานวยการ กลุมวุฒิการศึกษาที่มีความรูความชํานาญดาน
การใชงานอินเทอรเน็ตแตกตางกัน คือ  กลุมวุฒิการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาตรี  
และระดับปริญญาโท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   - กลุมวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท  มีความรูความชํานาญดานการใชงานอินเทอรเน็ต
ตางกับกลุมที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี โดยมีความรูความชํานาญดาน
การใชงานอินเทอรเน็ตมากกวาสองกลุมการศึกษาดังกลาว   
 
ตารางที่   4.20  ผลการทดสอบความแตกตางของความรูความชํานาญ    ดานการใชงานอินเทอรเน็ต 
    ของขาราชการตํารวจสังกัด  กองบังคับการอํานวยการ ที่วุฒิการศึกษาแตกตางกัน 
 

ผลตางเฉลี่ยของความรูความชํานาญ 
ดานการใชงานอินเทอรเน็ต 

วุฒิการศึกษา 

ต่ํากวาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 
ต่ํากวาระดับ 
ปริญญาตรี 

- 
 

0.0617 
 (0.539) 

-1.1165* 
(0.000)* 

   ระดับปริญญาตรี - 
 

- 
 

-1.1782* 
(0.000)* 

   ระดับปริญญาโท - 
 

- 
 

- 

 
* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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 จากตารางที่ 4.21  ผลการทดสอบความรูความชํานาญในภาพรวมทุกดานแบบจับคู
พหุคูณ (multiple comparison) ดวยวิธีของแอลเอสดี  (LSD)  ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  พบวา 
ขาราชการตํารวจสังกัดกองบังคับการอํานวยการกลุมวุฒิการศึกษาที่มีความรูความชํานาญใน
ภาพรวมทุกดานแตกตางกัน คือ  กลุมวุฒิการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาตรี  และ
ระดับปริญญาโท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 - กลุมวุฒิการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี  มีความรูความชํานาญในภาพรวมทุกดาน
ตางกับกลุมที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี   โดยมีความรูความชํานาญดานการใชงาน
อินเทอรเน็ตนอยกวากลุมการศึกษาดังกลาว   
 - กลุมวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท   มีความรูความชํานาญในภาพรวมทุกดานตางกับ
กลุมที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี โดยมีความรูความชํานาญในภาพรวม
ทุกดานมากกวาสองกลุมการศึกษาดังกลาว   
 
ตารางที่   4.21  ผลการทดสอบความแตกตางของความรูความชํานาญในภาพรวมทกุดานของขาราช 
                         การตํารวจสงักัด   กองบังคับการอํานวยการ  ที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกัน 
 

ผลตางเฉลี่ยของความรูความชํานาญ 
ในภาพรวมทกุดาน 

วุฒิการศึกษา 

ต่ํากวาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 
ต่ํากวาระดับ 
ปริญญาตรี 

- 
 

-0.49* 
 (0.000)* 

-1.15* 
(0.000)* 

   ระดับปริญญาตรี - 
 

- 
 

-0.66* 
(0.000)* 

   ระดับปริญญาโท - - - 
 
* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 
 สมมติฐานที่ 1.4  ขาราชการตํารวจสังกัด  กองบังคับการอํานวยการ ที่มีตําแหนงงาน
ตางกันมีระดับความรูความชํานาญเกี่ยวกับการใชงานระบบสารสนเทศแตกตางกันในระยะเวลา
ปฏิบัติงานตามปกติ 

DPU



 

 
 

54 

 จากตารางที่  4.22   ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิติเอฟเทสต  โดยวิธีวิเคราะห
ความแปรปรวน (ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา ขาราชการตํารวจสังกัด  กองบังคับการ
อํานวยการ  ที่มีตําแหนงงานแตกตางกัน คือ  ผูบังคับหมู   รองสารวัตร – สารวัตร  และรองผูกํากับ
การ – ผูกํากับการ   มีความรูความชํานาญเกี่ยวกับการใชงานระบบสารสนเทศแตกตางกันในทุก
ดาน และเมื่อทําการทดสอบตอเนื่องเพื่อพิจารณาความแตกตางของความรูความชํานาญในทุกดาน
ดังกลาวไดผลดังตารางที่  4.23   4.24   4.25   และ  4.26   โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่  4.22  ผลการทดสอบ  ระดับความรูความชํานาญเกี่ยวกับการใชงาน   ระบบสารสนเทศใน
  ระยะเวลาปฏบิัติงานตามปกติของขาราชการตํารวจสังกัด ที่มีตําแหนงงานตางกัน 
 

ระดับความรูความชํานาญ คาสถิติที่ใช 
ความรูความชาํนาญในการ 
ใชงานระบบสารสนเทศ 

จํานวน x  S.D. F P- 
Value 

การใชงานเครือ่งคอมพิวเตอรเบื้องตน      
   ผูบังคับหมู 119 3.47 0.69 3.561 0.030* 
   รองสารวัตร – สารวัตร 66 3.75 0.65   
   รองผูกํากับการ – ผูกํากับการ 10 3.67 0.66   
ดานการใชโปรแกรมสําเร็จรูป      
   ผูบังคับหมู 119 3.54 0.68 8.309 0.000* 
   รองสารวัตร – สารวัตร 66 3.94 0.60   
   รองผูกํากับการ – ผูกํากับการ 10 3.83 0.32   
ดานการใชงานอินเทอรเน็ต      
   ผูบังคับหมู 119 2.86 0.66 3.798 0.024* 
   รองสารวัตร – สารวัตร 66 3.18 0.95   
      รองผูกํากับการ – ผูกํากบัการ 10 3.00 0.48   
รวมทุกดาน      
   ผูบังคับหมู 119 3.39 0.61 7.841 0.001* 
   รองสารวัตร – สารวัตร 66 3.75 0.58   
   รองผูกํากับการ – ผูกํากับการ 10 3.63 0.28   

* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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 จากตารางที่ 4.23  ผลการทดสอบความรูความชํานาญ  ดานการใช เครื่องคอมพิวเตอร
เบื้องตนแบบจบัคูพหุคูณ (multiple comparison) ดวยวิธีของ  แอลเอสดี  (LSD)  ที่ระดับนยัสําคัญ 
0.05  พบวา  ขาราชการตํารวจสังกัด กองบังคับการอํานวยการ กลุมตําแหนงงานทีม่ีความรูความ
ชํานาญดานการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตนแตกตางกัน คือ  กลุมผูบังคับหมู  รองสารวัตร – 
สารวัตร  และรองผูกํากับการ – ผูกํากับการ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 - กลุมผูบังคับหมู   มีความรูความชํานาญดานการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตนตาง
กับกลุมรองสารวัตร – สารวัตร    โดยมีความรูความชํานาญดานการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร
เบื้องตนนอยกวากลุมตําแหนงงานดังกลาว   
 
ตารางที่ 4.23  ผลการทดสอบความแตกตางของความรูความชํานาญ   ดานการใชเครื่องคอมพิวเตอร  
                       เบื้องตนของขาราชการตํารวจสังกัด  กองบงัคับการอํานวยการ  ที่มีตําแหนงงานแตก 
                       ตางกัน 
 

ผลตางเฉลี่ยของความรูความชํานาญ 
ดานการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน 

ตําแหนงงาน 

ผูบังคับหมู รองสารวัตร – 
สารวัตร 

รองผูกํากับการ –   
 ผูกํากับการ 

ผูบังคับหมู - 
 

-0.2730* 
(0.009)* 

-0.1961 
(0.380) 

รองสารวัตร – 
สารวัตร 

- 
 

- 
 

0.0770 
(0.738) 

รองผูกํากับการ –  
  ผูกํากับการ 

- 
 

- 
 

- 

 
* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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 จากตารางที่ 4.24  ผลการทดสอบความรูความชํานาญ     ดานการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
แบบจับคูพหุคณู ( multiple comparison ) ดวยวิธีของ  แอลเอสดี  (LSD)  ที่ระดับนยัสําคัญ 0.05  
พบวา ขาราชการตํารวจสังกัด กองบังคบัการอํานวยการ กลุมตําแหนงงานที่มีความรูความชํานาญ
ดานการใชโปรแกรมสําเร็จรูปแตกตางกนั คือ  กลุมผูบังคับหมู  รองสารวัตร – สารวัตร  และรองผู
กํากับการ – ผูกํากับการ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 - กลุมผูบังคับหมู   มีความรูความชํานาญดานการใชโปรแกรมสําเร็จรูปตางกับกลุมรอง
สารวัตร – สารวัตร    โดยมีความรูความชํานาญดานการใชโปรแกรมสําเร็จรูปนอยกวากลุม
ตําแหนงงานดังกลาว   
 
ตารางที่   4.24  ผลการทดสอบความแตกตางของ ความรูความชํานาญ    ดานการใชโปรแกรมสําเร็จ 
                        รูปของขาราชการตํารวจสังกัด  กองบังคบัการอํานวยการ ที่ตําแหนงงานแตกตางกนั    
 

ผลตางเฉลี่ยของความรูความชํานาญ 
ดานการใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

ตําแหนงงาน 

ผูบังคับหมู รองสารวัตร – 
สารวัตร 

รองผูกํากับการ –   
 ผูกํากับการ 

ผูบังคับหมู - 
 

-0.3932* 
(0.000)* 

-0.2885 
(0.171) 

รองสารวัตร – สารวัตร - 
 

- 
 

0.1047 
(0.629) 

รองผูกํากับการ –   
 ผูกํากับการ 

- 
 

- 
 

- 

 
* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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 จากตารางที่ 4.25   ผลการทดสอบความรูความชํานาญดานการใชงานอินเทอรเน็ตแบบ
จับคูพหุคูณ (multiple comparison) ดวยวิธีของแอลเอสดี  (LSD)  ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  พบวา 
ขาราชการตํารวจสังกัด  กองบังคับการอํานวยการ  กลุมตําแหนงงานที่มีความรูความชํานาญดาน
การใชงานอินเทอรเน็ตแตกตางกัน คือ  กลุมผูบังคับหมู  รองสารวัตร – สารวัตร  และรองผูกํากับ
การ – ผูกํากับการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 - กลุมผูบังคับหมู   มีความรูความชํานาญดานการใชงานอินเทอรเน็ตตางกับกลุมรอง
สารวัตร – สารวัตร    โดยมีความรูความชํานาญดานการใชงานอินเทอรเน็ตนอยกวากลุมตําแหนง
งานดังกลาว   
 
ตารางที่   4.25  ผลการทดสอบความแตกตางของความรูความชํานาญ    ดานการใชงานอินเทอรเน็ต 
    ของขาราชการตํารวจสังกัด กองบังคับการอํานวยการ ทีม่ีตําแหนงงานแตกตางกนั 
 

ผลตางเฉลี่ยของความรูความชํานาญ 
ดานการใชงานอินเทอรเน็ต 

ตําแหนงงาน 

ผูบังคับหมู รองสารวัตร – 
สารวัตร 

รองผูกํากับการ –   
 ผูกํากับการ 

ผูบังคับหมู - 
 

-0.3236* 
(0.006)* 

-0.1418 
(0.574) 

รองสารวัตร – สารวัตร - 
 

- 
 

0.1818 
(0.485) 

รองผูกํากับการ –   
 ผูกํากับการ 

- 
 

- 
 

- 

 
* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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 จากตารางที่   4.26  ผลการทดสอบความรูความชํานาญในภาพรวมทุกดานแบบจับคู
พหุคูณ (multiple comparison) ดวยวิธีของแอลเอสดี  (LSD)  ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  พบวา 
ขาราชการตํารวจสังกัด  กองบังคับการอํานวยการ  กลุมตําแหนงงานที่มีความรูความชํานาญใน
ภาพรวมทุกดานแตกตางกัน  คือ  กลุมผูบังคับหมู  รองสารวัตร –  สารวัตร  และรองผูกํากับการ – ผู
กํากับการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 - กลุมผูบังคับหมู   มีความรูความชํานาญในภาพรวมทุกดานตางกับ  กลุมรองสารวัตร – 
สารวัตร โดยมคีวามรูความชาํนาญในภาพรวมทุกดานนอยกวากลุมตําแหนงงานดังกลาว   
 
ตารางที่   4.26 ผลการทดสอบความแตกตางของความรูความชํานาญในภาพรวมทกุดาน   ของขา    
   ราชการตํารวจสังกัด  กองบังคับการอํานวยการ  ที่มีตําแหนงงานแตกตางกัน 
 

ผลตางเฉลี่ยของความรูความชํานาญ 
ในภาพรวมทกุดาน 

ตําแหนงงาน 

ผูบังคับหมู รองสารวัตร – 
สารวัตร 

รองผูกํากับการ –   
 ผูกํากับการ 

ผูบังคับหมู - 
 

-0.36* 
(0.000)* 

-0.24 
(0.218) 

รองสารวัตร – สารวัตร - 
 

- 
 

0.11 
(0.569) 

รองผูกํากับการ –   
 ผูกํากับการ 

- 
 

- 
 

- 

 
* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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 สรุปสมมติฐาน 
จากตารางที่  4.27  ผลการทดสอบดวยคาสถิติเอฟ  (F) และที  (t)   ที่ระดับนัยสําคัญ 

0.05   พบวาขาราชการตํารวจสังกัดกองบังคับการอํานวยการที่มีลักษณะสวนบุคคลตางกัน คือ เพศ   
อายุ  วุฒิการศึกษา  และตาํแหนงงาน  มีความรูความชํานาญเกี่ยวกบัการใชงานระบบสารสนเทศ
แตกตางกนั โดยมีรายละเอียดของลักษณะสวนบุคคลในดานตางๆ ดังตอไปนี ้
  - ขาราชการตํารวจสังกัด กองบังคับการอํานวยการ ที่มีเพศตางกัน มีความรูความ
ชํานาญเกี่ยวกบัการใชงานระบบสารสนเทศไมแตกตางกันในทกุดาน 
  -  ขาราชการตํารวจสังกัดกองบังคับการอํานวยการที่มีอายุ  วุฒิการศกึษา  และตําแหนง
งานตางกัน  มีความรูความชํานาญเกี่ยวกบัการใชงานระบบสารสนเทศแตกตางกนัในทุกดาน คือ  
ดานการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน   ดานการใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานการใชงานอินเทอร 
เน็ต  และภาพรวมทุกดาน 
 
ตารางที่  4.27  สรุปสมมติฐาน 
 

ลักษณะสวนบคุคล  (คา P - Value) ความรูความชาํนาญในการ 

ใชงานระบบสารสนเทศ 
เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนงงาน 

ดานการใชงานเครื่อง
คอมพิวเตอรเบื้องตน 

0.203 0.003* 0.000* 0.030* 

ดานการใชโปรแกรมสําเร็จรูป 0.119 0.000* 0.000* 0.000* 
ดานการใชงานอินเทอรเน็ต 0.718 0.000* 0.000* 0.024* 
รวมทุกดาน 0.300  0.000* 0.000* 0.001* 

 
* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1)    ความตองการใชงานระบบสารสนเทศ
ภายในหนวยงาน และ  2)  เพื่อเปรียบเทียบปจจัยดานความรูเกี่ยวกับการใชงานระบบสารสนเทศให
ตรงกับความตองการของบุคลากรในหนวยงาน โดยประยุกตจากแนวความคิด ทฤษฎีสารสนเทศ   
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเห็นเพื่ออธิบาย
ถึงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ : กรณีศึกษา   กองบังคับการอํานวยการ   กองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล  
 ลักษณะของการวิจัยเปนการวิจัยเชิงสํารวจ  (Survey  Research)  โดยสํารวจจาก
แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary  Data) ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  ทํา
การสุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบตามระดับชั้น (Stratified  Random Sampling)  จํานวน 195 
ตัวอยาง   จากขาราชการตํารวจในกองบังคับการอํานวยการ  กองบัญชาการตํารวจนครบาล  ช้ัน
ประทวนและชั้นสัญญาบัตร  ซ่ึงมียศตั้งแต  สิบตํารวจตรี  ถึง  พันตํารวจเอก  ที่ปฏิบัติหนาที่ใน
สังกัดสํานักงานกองบังคับการอํานวยการ  กองบัญชาการตํารวจนครบาลไมนอยกวา  3  เดือน  
ระหวางทําการศึกษาก็ยังคงปฏิบัติงานในสังกัดกองบังคับการอํานวยการ   กองบัญชาการตํารวจ
นครบาล  ในป  2550  ใชสถิติเพื่อการบรรยาย คือ การแจกแจงความถี่  คารอยละ   คาเฉลี่ย  สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมติฐานดวย ที – เทสต  (t – test)   และเอฟ - เทสต  (F – test)      
 
5.1   สรุปผลการศึกษา 
 จากผลการวิจยัที่ไดสามารถสรุปผลที่สําคัญตามวัตถุประสงคไดดังนี ้
 5.1.1.  ลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง    
 ลักษณะสวนบคุคลของกลุมตัวอยาง สรุปไดวากลุมตัวอยางเปน เพศชายมากกวาเพศ
หญิง    คิดเปนรอยละ  78.97  และ  21.03  ตามลําดับ   มีชวงอายุ 30 – 39  ป มากทีสุ่ด  คิดเปนรอย
ละ 65.13   มีวฒุิการศึกษาอยูในระดบัต่ํากวาปริญญาตรี  และระดับปรญิญาตรีมากที่สุดในสัดสวนที่
เทาๆ   กันคิดเปนรอยละ 7.00  มีตําแหนงงานเปนผูบังคับหมูมากที่สุด  คิดเปนรอยละ   61.03   และ 
ปฏิบัติงานมาเปนระยะเวลาตั้งแต 1–10   ป  มากที่สุดคิดเปนรอยละ  81.03 
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 5.1.2. ระดับความตองการใชระบบสารสนเทศของกลุมตัวอยาง   
 ระดับความตองการใชระบบสารสนเทศของกลุมตัวอยาง   สรุปไดวา  กลุมตัวอยางมี

ความตองการใชระบบ ฐานขอมูลในภาพรวม อยูในระดับสูง สวนในรายละเอยีดปลีกยอย กลุม
ตัวอยางมีความตองการใชระบบฐานขอมลูในดานแผนงานและงบประมาณ มากที่สุด มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.40 รองลงมาไดแก เงินเดือน สถิติคดีอาชญากรรม กําลังพล บุคคลผูกระทําผิดกฎหมาย 
อุบัติเหตุจราจร  บุคคลที่นาสนใจ  บุคคลพนโทษ  บุคคลหายพลัดหลง  ประกาศสืบจับ  ทรัพยหาย  
สงกําลังบํารุง ใบอนุญาตขับรถ ทะเบยีนอาวุธปน ทะเบยีนยานพาหนะ และใบอนญุาตพกพาอาวุธ
ปน  มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.39   4.39    4.38   4.35   4.35  4.35  4.30  4.30   4.29   4.24   4.22   4.22   
4.21  4.21   และ  4.19   ตามลําดับ    

5.1.3 ระดับความรูความชํานาญในการใชงานระบบสารสนเทศของกลุมตัวอยาง   
       ระดับความรูความชํานาญในการใชงานระบบสารสนเทศของกลุมตัวอยาง    สรุปไดวา    
ดานการใชงาน  เครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน  กลุมตัวอยางมีความรูความชํานาญในภาพรวม   อยูใน
ระดับสูง  สวนในรายละเอยีดปลีกยอยกลุมตัวอยางมีความรูความชํานาญเกี่ยวกับการรูจักช่ือและใช
งานอุปกรณเครื่องคอมพิวเตอรได เชน แปนพิมพ  มากทีสุ่ด  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06   รองลงมาไดแก   
การพิมพขอมลูออกจากเครือ่งคอมพิวเตอรผานเครื่องพิมพ การปด – เปด เครื่องคอมพิวเตอรได
อยางถูกวิธี  การนําขอมูลและออกจากเครื่องคอมพิวเตอรไดโดยผานสื่อนําขอมูล  เชน  แผนดิสก  
การเรียกและคนหาขอมูลที่เกบ็อยูในเครื่องออกมาใชงานได การสรางและลบขอมูลจากที่เก็บขอมูล
(โฟลเดอร) ของตนเองไดในเครื่องคอมพิวเตอร  การแกปญหาในการพิมพขอมูลไมออกผาน
เครื่องพิมพได  การตรวจสอบหนวยความจําหรือพื้นที่สําหรับการเก็บขอมูลได   การปรับแตง
หนาจอของเครื่องคอมพิวเตอรได  และการตรวจสอบปญหาเครื่องคอมพิวเตอรในกรณีที่เปดเครื่อง
ไมติดได  มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.85  3.66   3.59   3.53   3.49  3.48   3.44   3.39  และ  3.26   ตามลําดับ   
ดานการใชโปรแกรมสําเร็จรูป แบงออกเปน  3  ประเภทคือ 
     1.  โปรแกรมเกี่ยวกับการประมวลผลคํา (Word)   กลุมตัวอยางมีความรูความชํานาญ
เกี่ยวกับการแทรกและแกไขขอความ   และการสรางและปรับเปลี่ยนยอหนา  มากที่สุดเทาๆ กัน  
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  4.29  รองลงมาไดแก     การจัดรูปแบบเอกสาร  และการทํางานกราฟฟก  มี
คาเฉลี่ยเทากับ    4.10  และ  3.44   ตามลําดับ    
    2.  โปรแกรมเกี่ยวกับการจัดการตาราง (Excel))   กลุมตัวอยางมีความรูความชํานาญ
เกี่ยวกับการจดัรูปแบบและพิมพแผนงาน  มากที่สุด  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  4.25    รองลงมาไดแก     
การทํางานกับเซลลและขอมูล   การปรับปรุงสมุดงาน  การสรางและแกไขสูตรคํานวณ  และการ
สรางและแกไขกราฟฟก  มคีาเฉลี่ยเทากับ   4.23   4.18    3.58  และ  3.28   ตามลําดับ    
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   3.  โปรแกรมเกี่ยวกับการนําเสนอขอมูล (Power Point) กลุมตัวอยาง  มีความรูความ
ชํานาญเกี่ยวกับการสรางงานนําเสนอ มากที่สุด  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  3.28  รองลงมาไดแก  การ
แทรกและแกไขขอความ การพิมพงานนําเสนอ  การแทรกและแกไขสภาพแวดลอม  และการ
ทํางานกับขอมูลจากแหลงอ่ืนๆ  มีคาเฉลี่ยเทากับ   3.25   3.18    3.14  และ  2.86   ตามลําดับ 

   4.  ดานการใชงาน อินเทอรเน็ตกลุมตัวอยาง  มีความรูความชํานาญ  ในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง สวนในรายละเอียดปลีกยอยกลุมตัวอยางมีความรูความชํานาญเกี่ยวกับการเขา
อินเทอรเน็ตได มากที่สุด  มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.37 รองลงมาไดแกการใชโปรแกรมในการเขา
อินเทอรเน็ตได  (Internet Explorer) การคนหาขอมูลจาก Web site ได การจัดเก็บขอมูล (Copy) 

ขอมูลจาก Web site ได  การดาวนโหลดขอมูลจาก Web site มาเก็บที่เครื่องคอมพิวเทอรได  การรับ 
- สงขอมูล ผาน e-mail ได การสงขอมูลพรอมกับ e-mail ได (แนบไฟล)  และการใชการติดตอส่ือสาร
ผานระบบอินเทอรเน็ตนอกจาก  e-mail ได  มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.22  3.04   2.99   2.95   2.76   2.75  

และ  2.71   ตามลําดับ    

 5.1.4.   ผลการเปรียบเทียบระหวางความรูความชํานาญในการใชงานระบบสารสนเทศ
กับความตองการใชงานระบบฐานขอมูลของกลุมตัวอยาง   ผลการเปรียบเทียบระหวางความรูความ
ชํานาญในการใชงานระบบสารสนเทศกับความตองการใชงานระบบฐานขอมูลของกลุมตัวอยาง  
สรุปไดวา     กลุมตัวอยางมีความรูความชํานาญในการใชงานอยูในระดับสูงทั้งภาพรวมและใน
รายละเอียดปลีกยอย  ยกเวน  ดานการนําเสนอขอมูล และดานการใชอินเตอรเน็ตที่กลุมตัวอยางมี
ความรูความชํานาญอยูในระดับปานกลาง  ในขณะที่มีความตองการใชงานระบบฐานขอมูลอยูใน
ระดับสูงทุกๆ ดาน 

5.1.5.  ผลการทดสอบสมมตฐิาน   ผลการทดสอบสมมติฐาน ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานใน
การวิจยัไวคือ 
 1. ขาราชการตํารวจสังกัดกองบังคับการอํานวยการ  กองบัญชาการตํารวจนครบาล  ได
จําแนกตามเพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา  และตําแหนงงาน  มีระดับความรูความชํานาญเกี่ยวกับการใช
งานระบบสารสนเทศแตกตางกันในระยะเวลาปฏิบัติงานตามปกต ิ

จากการทดสอบสมมติฐาน ที่ระดับนยัสําคัญ 0.05  พบวา  
ขาราชการตํารวจสังกัด กองบังคับการอํานวยการ กองบัญชาการตํารวจนครบาล ที่มี

ลักษณะสวนบคุคลตางกัน คอื เพศ   อาย ุ  วุฒิการศกึษา  และตาํแหนงงาน  มีความรูความชํานาญ
เกี่ยวกับการใชงานระบบสารสนเทศแตกตางกัน โดยมีรายละเอียดของลักษณะสวนบคุคล   ในดาน
ตางๆ  ดังตอไปนี้ 
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  - ขาราชการตํารวจสังกัดกองบังคับการอํานวยการที่มีเพศตางกัน    มีความรูความชาํนาญ
เกี่ยวกับการใชงานระบบสารสนเทศไมแตกตางกันในทกุดาน 
 -  ขาราชการตํารวจสังกัด กองบังคับการอํานวยการ ที่มอีายุ  วุฒิการศกึษา   และตําแหนง
งานตางกัน    มีความรูความชํานาญเกี่ยวกบัการใชงานระบบสารสนเทศแตกตางกนัในทกุดาน    คือ  
ดานการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน ดานการใชโปรแกรมสําเร็จรูป   ดานการใชงานอินเทอร 
เน็ต  และภาพรวมทุกดาน 
 

5.2   อภิปรายผล 
ในการวิจัยการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ: กรณีศึกษา กองบังคับการอํานวยการ 

กองบัญชาการตํารวจนครบาล  นั้น  การบริหารจัดการระบบสารสนเทศในการวิจัยนี้ประกอบดวย
ปจจัยหลัก  2  ดานคือ  ความตองการใชงานระบบสารสนเทศ  และความรูความชํานาญเกี่ยวกับการ
ใชงานระบบสารสนเทศ  ซ่ึงผลการศึกษาสามารถอภิปรายไดดังนี้  

5.2.1  จากการวิจัยพบวาขาราชการตํารวจสังกัด  กองบังคับการอํานวยการ    กองบัญชา 
การตํารวจนครบาล    มีความตองการใชระบบฐานขอมูลในดานตางๆ   อยูในระดับสูงทุกดาน  อัน
เนื่องมาจากฐานขอมูลเปรียบเสมือนปจจัยนําเขา ที่จะนําขอเท็จจริงตางๆ ที่ไดเก็บรวบรวมไวอยาง
เปนระบบไปผานกระบวนการ  หนึ่งหรือการประมวลผลเพื่อใหไดมาซึ่งผลลัพธ หรือสารสนเทศ  
ทั้งนี้สารสนเทศที่ดีจะตองมีความถูกตอง  ชัดเจน  ใชไดทันเวลา  และตรงตามความตองการใชงาน
ที่สามารถนํามาใชประโยชนในการบริหารจัดการวางแผน  และวินิจฉัยส่ังการไดมากขึ้น  รวดเร็ว
ขึ้น  อันเปนระบบงานที่มีคุณภาพ  นาเชื่อถือ  และพรอมที่จะนําเสนอตอผูบังคับบัญชาไดอยาง
รวดเร็ว  แมนยํา  และไมผิดพลาด   
  5.2.2  ระดับความรูความชํานาญในการใชงานระบบสารสนเทศของขาราชการตํารวจ
สังกัด  กองบังคับการอํานวยการ   กองบัญชาการตํารวจนครบาลพบวา  ในภาพรวมมีความรูความ
ชํานาญดานการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน  การประมวลผลคํา การจัดการตาราง  อยูใน
ระดับสูง  ในขณะที่ดานการนําเสนอขอมูล (power  point)  และการใชงานอินเทอรเน็ต  มีความรู
ความชํานาญอยูในระดับปานกลาง  ซ่ึงหมายความวาบุคลากรยังมีความชํานาญ  ประสบการณ  
ทักษะเกี่ยวกับการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรไมเพียงพอ  ควรมีการพัฒนาบุคลากรในดานนี้เพิ่มขึ้น  
เปนการสอดคลองกับผลการศึกษาเรื่อง   “ปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินงานสารสนเทศของ
กระทรวงมหาดไทย”  ของคณะรัฐศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2540)  พบวา  การบริหารงาน  
การจัดการและการพัฒนาบุคลากร   เปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอการดําเนินงานสารสนเทศ  
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยเร่ือง  “แนวทางปญหาและอุปสรรคในการนําเทคโนโลยี
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สารสนเทศมาใชในการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มของกรมสรรพากร”  ของอัคเรศร  แสงศิริสุวรรณ 
(2540)  พบวา  การที่บุคลากรขาดการเรียนรู   และทักษะทักษะเกี่ยวกับการใชงานเครื่อง
คอมพิวเตอร  เปนปญหา  และอุปสรรคอยางหนึ่งในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช 

 
5.3  ขอจํากัดทั่วไปในการศึกษา 

 5.3.1  เปนการศึกษาเฉพาะความตองการ ใชงานระบบสารสนเทศภายในหนวยงาน  จึง
ไมสามารถอางอิงผลการศึกษาไปสูหนวยงานอื่นได 
  5.3.2.  เปนการศึกษาเฉพาะ ความรู  เกี่ยวกับการใชงานระบบสารสนเทศใหตรงกับ
ความตองการของบุคลากรในหนวยงาน  

 
5.4  ขอเสนอแนะ 
 การวิจัยการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ  กรณีศึกษา : กองบังคับการอํานวยการ 
กองบัญชาการตํารวจนครบาล  สามารถนําผลวิจัยที่ไดมาใชเปนขอเสนอแนะไดดังนี้ 
 5.4.1. จากการศึกษาพบวา   ขาราชการตํารวจสังกัด   กองบังคับการอํานวยการ   
กองบัญชาการตํารวจนครบาล   ยังมีความรูความชํานาญในการใชงานระบบสารสนเทศในบางดาน
ไมเพียงพอ  จึงควรใหการสนับสนุนการเรียนรูเทคโนโลยี  และวิธีการใชงานของระบบนี้อยาง
จริงจังดวยการพัฒนา  จัดอบรม  วิธีการใชงาน  เชน   การใชโปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ  โดยเฉพาะ
การนําเสนอขอมูล เพื่อประโยชนในการจัดแตงสารสนเทศใหมีรูปแบบที่สวยงาม  นาสนใจในการ
นําเสนอตอผูบริหารระดับสูง  และการใชงานอินเทอรเน็ต  ตั้งแตวิธีการใชงานเบื้องตนตลอดจน
การสืบคนขอมูล  เปนตน 
 5.4.2 ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการควรมีผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอร  
ประจําหนวยงานเพื่อคอยดูแล  รับผิดชอบ  ปรึกษาดานคอมพิวเตอรเบื้องตนใหกับบุคลากรเพื่อให
เกิดความชํานาญในการใชเครื่องคอมพิวเตอรอยางถูกตอง 
 5.4.3   ควรมีการศึกษาดานความตองการใชงานระบบสารสนเทศ  และความรูเกี่ยวกับ
การใชงานระบบสารสนเทศในหนวยงานอื่นๆ 
  5.4.4  ควรมีการศึกษา  ความตอง  การศึกษา  การเรียนรู  การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
ของหนวยงานของรัฐหนวยอ่ืนๆ 
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5.5   ขอเสนอแนะครั้งตอไป 
  5.5.1  ควรมีการศึกษาเปรยีบเทียบกับหนวยงานอื่นๆ   เพื่อใหไดผลการวิจยั  ที่เปน
ตัวแทนไดดียิง่ขึ้นและเปนการแสวงหาแนวทางการจดัการ  ปรับปรุงแกไข ใหมปีระสิทธิภาพใน
การทํางานมากขึ้น 
 5.5.2  ควรมีการศึกษา ถึงงบประมาณในการแกไขปรับปรุง การอบรมคอมพิวเตอร  ใน
แตละหนวยงาน 
  DPU



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

บรรณานกุรม 
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ปริทรรศน พันธุบรรยงค.  (2538).  รีเอ็นจิเนียร่ิง เดอะคอรเปอรเรชั่น. กรุงเทพมหานคร: สยาม
 ธุรกิจ. 
พิชิต สุขเจริญพงศ.  (2532).  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.  นนทบรีุ: สุโขทัยธรรมาธิราช.  
วัชราภรณ สุริยาภิวัฒน.  (2540 ).  คอมพิวเตอรเบื้องตนและเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรม.  
 กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.     
วาสนา สุขกระสานต.ิ  (2540). โลกของคอมพิวเตอรและสารสนเทศ (คูมือเรียนรูคอมพิวเตอรฉบับ
 สมบูรณ).  กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
สุมาลี เมืองไพศาล. (2539). การจัดระบบขอมูล (Management Information System.)   
 กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
อุทัย  หิรัญโต.  (2542).  สังคมวิทยาประยุกต.  กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร. 
 

บทความ 
 

สมบูรณวัลย  สัตยารักษวิทย. (2533, เมษายน – มิถุนายน).  “ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน 
 พัฒนาชนบทในแนวความคดิของ MIS.”  วารสารพัฒนาบริหารศาสตร, ปท่ี 30, ฉบับ
 ท่ี 2. 
 

เอกสารอื่นๆ 
 

คณะสถิติประยุกต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. (2540, ธันวาคม).  การเปล่ียนแปลง
 โครงสรางองคการอันเนื่องมาจากระบบสารสนเทศ: กรณีขององคการไทย.  
ครรชิต   มาลัยวงศ.  (2541).  ขาราชการกับไอที เสนทางท่ีจะตองเลือกเดิน.  ศูนยเทคโนโลยี
 อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ. 
 

DPU



 

 
68 

ดํารง วัฒนา.  (2540).  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสาธารณะ. คณะวิชารัฐประศาสนศาสตร 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
จําเรียง  ภาวิจติร.  (2545).  การศึกษาความคิดเห็นของครูอาจารยเก่ียวกับสภาพการจัดการเรียนการ 
 สอนหลักสูตรระยะสั้นของวทิยาลัยสารพดัชางอุบลราชธานี (รายงานการวิจัย).  

กรุงเทพมหานคร: กรมอาชีวศึกษา. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  (2539). แผนพัฒนาการเศรษฐกิจ                  
 และสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 8  (พ.ศ.2540-2544).  กรุงเทพมหานคร:  
 สํานักนายกรัฐมนตรี. 
สุมาลี   สันติพลวุฒิ.  (2541). ระบบทะเบียนนิสิต (รายงาน). โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตร             
 มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร).  ภาคค่ํา คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
อัคเรศร   แสงศิริสุวรรณ.  (2540, มีนาคม).  การวางแผนเชิงกลยุทธในการพัฒนาระบบสารสนเทศ.       
  กองแผนงานและวิชาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.   

 

วิทยานิพนธ 

 
จิตติมา  พุทธเจริญ.  (2543).  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจรูปแบบเว็บเพจที่มีการ

นําเสนอแตกตางกัน.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา. 
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

บุญธรรม  คําพอ.  (2540).  การศึกษาความแตกตางระหวางผูยอมรับและไมยอมรับวิทยาการแผน
 ใหม: กรณีศึกษาเฉพาะกรณีมูลนิธิบูรณะชนบท หมูท่ี 10 ตําบลโพธิ์งาม อําเภอสวรรค
 บุรี. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร: 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
ผดุงศักดิ์  กิจวานิชขจร.  (2545).  ความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตํารวจตระเวนชายแดนที่มีตอการ 
                 ประกอบอาชญากรรมของชาวพมา : ศึกษาเฉพาะกรณี  อําเภอทองผาภูมิ  จังหวัด                
 กาญจนบุรี. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต   สาขาวิชารัฐศาสตร.  กรุงเทพมหานคร:
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  
เสกสรร  วัฒนพงษ.  (2542).  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการประสานงานของเจาหนาท่ีตํารวจทาง  
 หลวงกับเจาหนาท่ีตํารวจภูธรในเขตพืน้ท่ีทางหลวง หมายเลข 34 (บางนา – บางปะกง).  

DPU



 

 
69 

               วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร.  กรุงเทพมหานคร:
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  

 
ภาษาตางประเทศ 
 

BOOKS 
 

Dickson, Gray W. and Wetherbe, Jamees C.  (1985).  The Management of Information Systems.  
   McGraw-Hill.  Singapore. 
Good, C.V.  (1973).  Dictionary of Education (3 rd ed.).  New York : McGraw-Hill. 
Goodstien, Leonard D., Nolan.  (1993).  Applied Strategic Planning : How to Develop a Plan  
 That Really Works.  Pfeiffer Company California. 
Hammer, Michael and Champy, Ja, es.  (1994).  Reengineering The Corporation.  Nicholas Braley  
 Publishing.  London. 
Issak, A. C.  (1981).  Scope and Methods of Political Science: An Introduction to the 
 Methodology of political Inquiry  (3 rd  ed.).  Illinois: The Dorsey Press. 
Kenneth C. Laudon, and Jane P.Laudon.  (1996).  Management Information Systems.  
 Managing The Digital Firm, Pearson Education Indochina.  
Long, Larry. (1989).  Management Information System.  Englewood Cliffs, Prentice. Hall, 
 New Jersey. 
Sprague McNurling.  (1993).  Information Systems Management In Practice.  Prentice – Hall, 
 Englewood Cliffs, New  Jersey. 
Wahlmen, B. B.  (1973).  Dictionary of Behavior Science.  New York : Littion Education Publishing. 

 
 

DPU



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 

 

71 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง  การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ : กรณีศึกษา  กองบังคบัการอาํนวยการ 

 กองบัญชาการตํารวจนครบาล 
 

  
แบบสอบถามเพื่อการวิจยัฉบบันี้  จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ : 

 กรณีศึกษา  กองบังคับการอํานวยการ  กองบัญชาการตํารวจนครบาล 
แบบสอบถามมี  4  สวน ดังนี้ 

 สวนที่  1  ขอมูลทั่วไปเกีย่วกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
  สวนที่  2  ขอมูลความตองการใชระบบฐานขอมูล ของ กองบังคับการอํานวยการ   
                              กองบัญชาการตํารวจนครบาล 
 สวนที่  3  ขอมูลความรูเกี่ยวกับการใชงานระบบสารสนเทศ  ที่ประกอบดวย 

- ความรูดานการใชคอมพิวเตอรเบื้องตน 
- ความรูดานการใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
- ความรูดานการใชอินเตอรเน็ต 

สวนที่  4   ขอเสนอแนะเพื่อระบบสารสนเทศ 
              แบบสอบถามชุดนี้ใชสําหรับการศึกษาวจิัยในการเรียนเทานัน้  การตอบแบบสอบถาม 
ไมกระทบตอการปฏิบัติงานและสถานภาพของทานแตอยางใด     จึงขอความกรุณาทานใหตอบ
แบบสอบถามใหครบทุกขอ  และตรงความเปนจริงมากทีสุ่ด 
              ผูวิจัยขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูง          ที่กรุณาใหความอนุเคราะหในการตอบ
แบบสอบถามในครั้งนี ้
 
                                                                         พันตํารวจโท  สิงหชัย   กจิพิทักษ 
                                                             นักศกึษาปริญญาโท  สาขาจัดการโทรคมนาคม 
                                                                             มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
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สวนที่  1   ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง : โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงใน   หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพที่เปนจริงของทาน 
1.  เพศ 

               1)   ชาย      2)   หญิง 
2.  อายุ 

    1)   ต่ํากวา   30  ป  

    2)   ตั้งแต  31 -  39 ป       

    3)   ตั้งแต  40 -  49 ป 

    4)   50 ป ขึ้นไป 
3.  วุฒิการศึกษา 

                 1)   ต่ํากวาระดบัปริญญาตรี 

    2)   ระดับปริญญาตรี       

    3)   ระดับปริญญาโท 

    4)   ระดับปริญญาเอก 
4.  ตําแหนงงาน 

    1)   ผูบังคับหมู  

    2)   รองสารวัตร - สารวัตร       

    3)   รองผูกํากับการ - ผูกํากับการ 

    4)   รองผูบังคับการ 
5.  ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหนวยงาน 

    1)   นอยกวา  1  ป  

    2)   ตั้งแต    1 - 10  ป       

    3)   ตั้งแต  11 -  20 ป 

    4)   มากกวา  21 ป  ขึ้นไป 
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สวนที่  2  ขอมูลความตองการใชระบบฐานขอมูล ของ  กองบังคบัการอํานวยการ  
                 กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

คําชี้แจง  :  โปรดเขียนเครื่องหมาย  √  ลงในชอง  มากทีสุ่ด , มาก , ปานกลาง , นอย  
                    และนอยที่สุด  ที่ตรงกับสถานภาพปจจุบันที่เปนจริงของหนวยงาน 
 

ระดับความตองการ  
ระบบฐานขอมูล มาก

ที่สุด 
มาก ปาน 

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 

   

สําหรับ  

  ผูวิจัย 

1.  ระบบฐานขอมูลเงินเดือน       
2.  ระบบฐานขอมูลกําลังพล       
3.  ระบบฐานขอมูลแผนงาน 
     และงบประมาณ 

      

4.  ระบบฐานขอมูลสงกําลังบํารุง       

5.  ระบบฐานขอมูลทะเบียนยานพาหนะ       
6.   ระบบฐานขอมูลใบอนุญาตขับรถ       
7.  ระบบฐานขอมูลทะเบียนอาวุธปน       
8.   ระบบฐานขอมูลใบอนุญาตพกพา
อาวุธปน 

      

9.  ระบบฐานขอมูลบุคคลผูกระทําผิด  
      กฎหมาย    (รวมเดก็และเยาวชน) 

      

10.  ระบบฐานขอมูลสถิติคดีอาชญากรรม       
11. ระบบฐานขอมูลอุบัติเหตุจราจร       
12.  ระบบฐานขอมูลทรัพยหาย       
13.  ระบบฐานขอมูลบุคคลพลัดหลง       
14.  ระบบฐานขอมูลประกาศสืบจับ       
15.  ระบบฐานขอมูลบุคคลพนโทษ       
16.  ระบบฐานขอมูลบุคคลที่นาสนใจ       
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สวนที่  3  ดานความชํานาญเกี่ยวกับการใชงานระบบสารสนเทศ 

คําชี้แจง  :  โปรดเขียนเครื่องหมาย  √    ลงในชอง  มากทีสุ่ด ,  มาก ,  ปานกลาง ,  นอย , 
                    และนอยที่สุด  ที่ตรงกับระดบัความชํานาญของทาน 

ระดับความชํานาญ  
ความชํานาญดานการใชงาน 

คอมพิวเตอรเบื้องตน 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

  
สําหรับ  
  ผูวิจัย 

1. ทานรูจักชื่อและใชงานอุปกรณเครื่อง 
    คอมพิวเตอรได เชน แปนพิมพ 

      

2. ทานสามารถปด-เปดเครื่องคอมพิวเตอร   
   ได อยางถูกวิธี 

      

3.  ทานสามารถตรวจสอบปญหาเบื้องตน 
     ของเครื่องคอมพิวเตอรในกรณีที่เปด    
      เครื่องไมติดได 

      

4. ทานสามารถนําขอมูลเขาและออกจาก 
     เครื่องคอมพิวเตอรไดโดยผานสื่อนํา 
     ขอมูล เชนแผนดิสก 

      

5. ทานสามารถทําการปรับแตงหนาจอ 
   ของเครื่องคอมพิวเตอรได 

      

6. ทานสามารถสรางและลบ ที่เก็บขอมูล  
    ( โฟลเดอร ) ของทานเองไดในเครื่อง 
    คอมพิวเตอร 

      

7. ทานสามารถเรียกและคนหาขอมูลที่ 
   ทานเก็บอยูในเครื่องออกมาใชงานได 

      

8. ทานสามารถตรวจสอบหนวยความจํา  
     หรือพื้นทีสํ่าหรับการเกบ็ขอมูลได 

      

9. ทานสามารถพิมพขอมูลออกจากเครื่อง 
    คอมพิวเตอร ผานเครื่องพิมพ 

      

10. ทานสามารถแกปญหาเบื้องตนในการ    
      พิมพขอมูลไมออกผานเครื่องพิมพได   
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ระดับความชํานาญ  
ความชํานาญดานการใชงาน 

คอมพิวเตอรเบื้องตน 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

    
สําหรับ  
  ผูวิจัย 

 
1. ทานสามารถใชรายการของโปรแกรมเกี่ยวกับการประมวลผลคํา (Word) ตามหัวขอตอไปนี้       
       
   1.1  แทรกและแกไขขอความ          
   1.2  สรางและปรับเปลี่ยนยอหนา       
   1.3  จัดรูปแบบเอกสาร       
    1.4  การทํางานกราฟฟก       
 
2. ทานสามารถใชรายการของโปรแกรมเกี่ยวกับการจัดการตาราง (Excel)  ตามหัวขอตอไปนี ้
 
    2.1  การทํางานกับเซลลและขอมูล        
    2.2  การจัดรูปแบบและพมิพแผนงาน        
    2.3  การปรับปรุงสมุดงาน       
    2.4  สรางและแกไขสูตรคํานวน       
    2.5  สรางและแกไขกราฟฟก        
 
3. ทานสามารถใชรายการโปรแกรมเกีย่วกับการนําเสนอขอมูล(Powerpoint)ตามหัวขอตอไปนี้ 
 
    3.1  สรางงานนําเสนอ        
    3.2  แทรกและแกไข ขอความ        
    3.3  แทรกและแกไขสภาพแวดลอม       
    3.4   พิมพงานนําเสนอ         
    3.5   การทํางานกับขอมูลจากแหลงอ่ืนๆ        
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ระดับความชํานาญ     
ความชํานาญดานการใชงาน อินเตอรเน็ต 

 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

    

สําหรับ  
  ผูวิจัย 

1.  ทานสามารถเขา อินเตอรเน็ต ได       
2.  ทานสามารถใชโปรแกรมในการเขา  
     อินเตอรเนต็ได ( Internet Explorer) 

      

3. ทานสามารถคนหาขอมูลจาก Web site     
    ได 

      

4. ทานสามารถจัดเก็บขอมูล (Copy)  
   ขอมูลจาก Web site ได 

      

5.  ทานสามารถ ดาวนโหลด ขอมูลจาก  
     Website มาเก็บที่เครื่องคอมพิวเตอรได 

      

6. ทานสามารถรับ- สงขอมูลผานe-mail    
    ได 

      

7. ทานสามารถสงขอมูล พรอมกับ  e-mail   
    ได   (แนบไฟล) 

      

8. ทานสามารถใช การติดตอส่ือสาร ผาน   
    ระบบอินเตอรเน็ตนอกจาก  e-mail ได 

      

 
สวนที่  4   ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 
...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
                       ขอขอบพระคุณที่ทานกรุณาเสยีสละเวลา 

           ในการตอบแบบสอบถามนี้ 
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ประวัติผูเขยีน 

 
ช่ือ- นามสกุล พันตํารวจโทสิงหชัย  กิจพทิักษ 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
                                                      สาขาวิชาโทรคมนาคม 
                                                      สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลนนทบุรี 
อายุ 59   ป 
ประสบการณในการทํางาน 41  ป 
สถานที่ทํางาน ฝายอํานวยการ 7  กองบังคับการอํานวยการ   
                                                      กองบัญชาการตํารวจนครบาล 
ตําแหนงปจจบุัน สารวัตรฝายํานวยการ 7   กองบังคับการอํานวยการ 
                                 กองบัญชาการตํารวจนครบาล 
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