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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา และเพื่อเปรียบเทียบปัญหาของ
บุคลากรต่อปัญหาการใชค้อมพิวเตอร์ในการปฏิบติังานองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมาจ าแนก
ตามเพศ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบติังาน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ 
บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา ค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 200 คน ใชว้ิธีการ
เลือกตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) การรวบรวมขอ้มูลใช้แบบสอบถาม ลกัษณะค าถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานต ่ากว่า 10 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกบั 
สภาพการใชค้อมพิวเตอร์ในการปฏิบติังานของบุคลากร โดยภาพรวมและรายด้าน มีค่าเฉล่ีย อยู่ใน
ระดบัมาก และ ปัญหาการใชค้อมพิวเตอร์ในการปฏิบติังานของบุคลากร มีค่าเฉล่ีย อยูใ่นระดบัปานกลาง  

การวิเคราะห์เปรียบเทียบ สภาพการใชค้อมพิวเตอร์ในการปฏิบติังานของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตามเพศ และ ระดบัการศึกษา พบว่า สภาพการใชค้อมพิวเตอร์
ในการปฏิบติังานของบุคลากร โดยภาพรวม และรายดา้นทุกดา้น ไม่แตกต่างกนั 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ปัญหาการใชค้อมพิวเตอร์ในการปฏิบติังานของบุคลากรองคก์าร
บริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า ปัญหาการใช้
คอมพวิเตอร์ในการปฏิบติังานของบุคลากร โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นงานวิชาการ ดา้นงานธุรการ และดา้นงาน
บริหารงานทัว่ไป แตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้านงานบุคลากร ไม่
แตกต่างกนั 
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ภูมหิลงั 
ความเจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT: Information Technology) ท่ีมีเครือข่าย

โยงใยถึงกันทัว่โลก ท าให้วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์โลกเปล่ียนแปลงไป เทคโนโลยี
สารสนเทศได้เขา้มามีบทบาทต่อชีวิตประจ าวนัของมนุษย ์และเป็นกลไกส าคญัท่ีท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงการด าเนินชีวติของมนุษยใ์นหลายรูปแบบการจดัการสารสนเทศเพื่อให้เกิดสารสนเทศ
ท่ีมีคุณภาพและมีการเขา้ถึงสารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม ย่อมท าให้สังคมเกิดการเรียนรู้ ไดรั้บการ
ตอบสนองและการพฒันาการก้าวให้ทนัเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้สารสนเทศให้เกิด
ประโยชน์จึงมีความส าคญัอยา่งยิง่ (น ้าทิพย ์วภิาวนิ 2542 : 1) ส่ิงจ าเป็นอยา่งยิ่งในการน าพาประเทศ
ใหก้า้วไปอยา่งมัน่คงท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงของโลก คือ การเร่งพฒันาคนในชาติให้เป็น
ผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ กา้วทนัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนถือเป็นกระบวนการท่ีส าคญัท่ีจะช่วยให้
คนสามารถปรับตวัและพฒันาตนเองอยา่งมีคุณภาพ (องัคณา ตุงคะสมิต 2547 : 116) 

ในปัจจุบนัโลกไดก้า้วเขา้สู่ยุคสารสนเทศ องคก์รต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ต่าง
เห็นความส าคญัและความจ าเป็นของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาช่วยในการด าเนินการ และ
ปฏิบติังานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานทุกดา้น เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตประจ าวนัอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ (กิดานันท์ มลิทอง. 2548: 49, 95; ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. 2548: 6-7) เทคโนโลยีจะเป็นปัจจยัผลกัดนัส าคญัท่ีท าให้
โลกไร้พรมแดน และประชากรในโลกจะมีการติดต่อสัมพนัธ์กนัไดอ้ย่างรวดเร็วยิ่งข้ึน น าไปสู่การ
พฒันาการขั้นต่อไป คือ การก าเนิดและการแพร่ของรูปแบบสากลทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา 
และวฒันธรรม หรือท่ีเรียกใหม่ว่า กระแสโลกาภิวตัน์ ซ่ึงจะส่งผลต่อทุกชาติทุกภาษารวมทั้ ง
ประเทศไทยดว้ย โดยเฉพาะในปัจจุบนัความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการ
ดา้นต่างๆ ไดย้อ่โลกให้เล็กลงจนเรียกกนัติดปากวา่ ยุคโลกาภิวตัน์ คือ เป็นยุคท่ีกระแสไร้พรมแดน 
ท าใหป้ระเทศไทยตอ้งเผชิญกบัคล่ืนสังคมถึงสามลูกในเวลาเดียวกนั คือ คล่ืนสังคม ยุคเกษตรกรรม 
คล่ืนสังคมยคุอุตสาหกรรม และคล่ืนสังคมยุคสารสนเทศ แต่ไม่วา่จะเป็นคล่ืนสังคมในยุคใด ก็เป็น
ท่ียอมรับกนัว่าทิศทางของคล่ืนได้ท าให้เกิดการพฒันาเทคโนโลยี่สารสนเทศหลายประการ เช่น 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคม ซ่ึงคอมพิวเตอร์เป็นเทคโนโลยีท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงอยา่งหน่ึงท่ีช่วยให้มนุษยมี์ศกัยภาพ และมีความสามารถเพิ่มข้ึนในทุกดา้น เช่น ท า
ใหม้นุษยส์ามารถบนัทึกเหตุการณ์ต่างๆ เอาไวเ้ป็นจ านวนมาก และสามารถน าขอ้มูลเหล่านั้นมาจดั
ประมวลผลให้เป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ และน าขอ้มูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกวา้งขวาง 
คอมพิวเตอร์จึงกลายเป็นส่ิงจ าเป็นในชีวิตประจ าวนัท่ีมีใช้กนัอย่างแพร่หลาย และเช่ือมโยงเป็น
เครือข่ายไปทัว่โลก ภายใตร้ะบบท่ีเรารู้จกักนัดีวา่อินเตอร์เน็ต (ประจกัษ ์บุญอารีย ์2542:2) 
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การผลิตและพฒันาบุคลากรโดยมุ่งเน้นให้บุคลากรสามารถออกแบบการเรียนรู้ จดัการ
เรียนรู้ และประเมินผล ท่ีสอดคล้องกบัภาวการณ์ของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมทั้งประยุกต์ใช ้
เทคโนโลยีท่ีมีอยูม่าใชใ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้กบับุคลากรทั้งความรู้ ทกัษะ และ คุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค์ท่ีจ  าเป็น รู้จกัน าเทคโนโลยีท่ีมีอยู่มาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น การสืบคน้
หรือ เหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง การพฒันาส่ือสารสนเทศ และตอ้งมีความกระตือรือร้นท่ีจะ พฒันาความรู้
และทกัษะของตนอยู่เสมอ โดยอาศยัเทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือช่วยในการพฒันาตนเอง เรียนรู้ 
เทคนิค รูปแบบ และวธีิการท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัลกัษณะของงาน 

ปัจจุบนัมีการน าคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการปฏิบติังานภายในองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา ท่ีท าให้สามารถปฏิบติังาน และบริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลมากกวา่ และสามารถคล
อบคลุมส่วนงานต่างๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชไ้ดอ้ยา่งครบวงจร 

ในศตวรรษแห่งภูมิปัญญา มีการน าเทคโนโลยีและการส่ือสาร หรือ ICT: Information 
Communication and Technology มาประยุกตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอนหลายรูปแบบ เช่น การ
สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction) การเรียนในรูปแบบ
อิเลคทรอนิกส์ (e-Learning) การเรียนโดยใช้ส่ือทางไกล (Distance Learning) ภายใตค้วามเช่ือ
เก่ียวกบัศกัยภาพของเทคโนโลยีในปัจจุบนัท่ีจะให้ผูเ้รียนเขา้ถึงแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีอยูม่ากมาย หรือ
ในโลกแห่งความรู้ ซ่ึงผูเ้รียนมีความสามารถท่ีจะเรียนเวลาใด สถานท่ีใด หรือแมก้ระทัง่จะเรียนรู้กบั
ใครก็ไดต้ามความสนใจของแต่ละคน จึงเกิดความยืดหยุน่ในการเรียนรู้มากข้ึน (สันติ จกัขณาลญัฉ์, 
2547 : 63)  
 จะเห็นไดว้า่การประยกุตใ์ช ้ICT โดยเฉพาะการใชเ้ครือข่ายคอมพิวเตอร์มาเป็นส่วนหน่ึงใน
การพฒันาบุคลากรในองค์กร เพื่อพฒันาตนเอง ให้ทนักบัเหตุการณ์และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
การน าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มามีบทบาท เพื่อท่ีจะให้เป็นไปตามเป้าหมายและไดม้าตรฐานท่ี
ตอ้งการ ผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นบุคลากรคนหน่ึงในองค์กร ได้เล็งเห็นถึงความส าคญัในการพฒันา
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ จึงไดศึ้กษาปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบติังานในหน้าท่ีของ
บุคลากรในองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา เพื่อให้ไดซ่ึ้งขอ้มูลในการส่งเสริม สนบัสนุน 
ใหบุ้คลากรในองคก์ร ไดใ้ชค้อมพิวเตอร์ในการปฏิบติังานในหนา้ท่ีใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบติังานของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา 
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 2.  เพื่อเปรียบเทียบเก่ียวกบั ปัญญาของบุคลากรต่อการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบติังาน
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตามเพศ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังาน 

 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ท่ีใช้ในการศึกษาวิจยั ได้แก่ บุคลากรองค์การบริหารส่วน

จงัหวดั นครราชสีมา จ านวน 424 คน (ขอ้มูล ฝ่ายบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา, 2555) โดยใชต้ารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) (กาสัก เต๊ะขนัหมาก 
2553: 98) ไดจ้  านวน 200 คน ประมาณค่าสัดส่วนของประชากรโดยก าหนดให้ ระดบัความคลาด
เคล่ือนท่ียอมรับได ้5% และระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 

การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั มีขั้นตอนดงัน้ี 
1.  ศึกษาทฤษฎีและเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ ปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ในการ

ปฏิบติังานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
เคร่ืองมือ 

2.  ก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการของตวัแปร 
3.  ด าเนินการสร้างแบบสอบถาม 
4.  ปรับปรุงผูว้จิยัด าเนินการปรับปรุงตามค าแนะน าของคณะกรรมการท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ 
5.  ตรวจสอบหาความแม่นตรงเชิงเน้ือหา โดยอาศยัความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญส าหรับ

พิจารณาความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบันิยามเชิงปฏิบติัการ 
6.  ตรวจสอบคุณภาพรายขอ้ น าแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขตามขอ้เสนอแนะของ

ผูเ้ช่ียวชาญ มาทดลองใช ้(Try Out) กบับุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา จ านวน30 
คน จากนั้น ตรวจสอบความเช่ือถือได้ (Reliability) ของแบบสอบถาม ผูว้ิจยัได้น าข้อค าถามท่ี
คดัเลือกไวม้าหาค่าความเช่ือถือได ้โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิ Alpha ของ Cronbach ไดค้่าความเช่ือถือ
ไดข้องแบบสอบถามเท่ากบั .98 
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สรุปผล 
ตอนที ่1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิง จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 58 เป็นเพศชาย 85 คน คิด

เป็นร้อยละ 42 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 63 รองลงมาคือ มี
การศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี จ  านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 37 มีระยะการปฏิบติังาน 1-5 ปีนอ้ยกวา่ 
10 ปีจ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 65 รองลงมา มีระยะการปฏิบติังาน มากกวา่ 10 ปี ข้ึนไป จ านวน 
69 คน คิดเป็นร้อยละ 35 ตามล าดบั 

ตอนที ่2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ สภาพการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา ดา้นงานวชิาการ ดา้นงานธุรการ ดา้นงานบุคลากร 
และดา้นการบริหารงานทัว่ไป 

สภาพการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา โดยภาพรวม มีค่าเฉล่ีย อยูใ่นระดบัมาก ( =3.85, S.D. =.90) เรียงจากมากไปหานอ้ย 
คือ ดา้นงานวชิาการ ( =4.04,S.D.=.86) รองลงมาคือ ดา้นงานธุรการ ( =3.90, S.D.= .96) ดา้นงาน
บริหารงานทัว่ไป ( =3.81, S.D.= .89) และ ดา้นงานบุคลากร ( =3.66, S.D.= .91) ส าหรับค่าเฉล่ีย 
ท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ดา้นการใชค้อมพิวเตอร์ ( =3.38, S.D.=.92) ตามล าดบั 

ดา้นงานวิชาการ พบวา่ สภาพการใชค้อมพิวเตอร์ในการปฏิบติังานของบุคลากร มีค่าเฉล่ีย 
อยูใ่นระดบัมาก ( =4.04,S.D.=.86) เรียงจากมากไปหานอ้ย คือ ใชใ้นการจดัพิมพเ์อกสารขอ้มูลต่าง 
ๆ (  =4.35,S.D.=.82) รองลงมาคือ ใช้ในการบันทึกผลสัมฤทธ์ิทางการปฏิบัติงาน (  =4.16, 
S.D.=.81) ใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลเก่ียวกบับุคลากรในองคก์ร ( =4.15, S.D.=.88) จดัท าเอกสารคู่มือ
วดัผล/ประเมินผล การปฏิบติังาน ( =4.12, S.D.=.80) จดัท ารายงานการประเมินผล ( =4.01, 
S.D.=.87) ใชใ้นการสืบคน้ขอ้มูลต่างๆ ( =4.01, S.D.=.89) จดัท าระบบสารสนเทศทางดา้นวิชาการ 
( =3.98, S.D.=.91) เป็นส่ือน าเสนอโปรแกรมส าเร็จรูป ( =3.96, S.D.=.90) ใชใ้นการวางแผนงาน 
จดัท าปฏิทินปฏิบติังาน ( =3.95, S.D.=.84) ใช้ในการผลิต พฒันา ส่ือ และนวตักรรมงานวิชาการ 
( =3.93, S.D.=.89) และ ใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลเก่ียวกบังานต่างๆ ( =3.91, S.D.=1.04) ตามล าดบั 

ดา้นงานธุรการ พบว่า สภาพการใชค้อมพิวเตอร์ในการปฏิบติังานของบุคลากร มีค่าเฉล่ีย 
อยูใ่นระดบัมาก ( =3.90,S.D.=.96) เรียงจากมากไปหาน้อย คือ ใชใ้นการพิมพเ์อกสารหรือรายงาน
ต่างๆ ของทางราชการ (  =4.35,S.D.=.77) รองลงมาคือ เพื่อจัดซ้ือจดัจ้างงานพสัดุ ( =4.08, 
S.D.=.89) ใชใ้นการรวบรวมเอกสารต่างๆ เก่ียวกบัทางราชการ ( =4.07, S.D.=.78) จดัท าเอกสาร
งานธุรการท่ีเป็นปัจจุบนั ( =4.05, S.D.=.84) จดัท ารายงาน/ขอ้มูลส่งให้หน่วยงานตน้สังกดั ( =
3.99, S.D.=.71) มีระบบการจดัเก็บ คน้หาเอกสาร ( =3.94, S.D.=.93) จดัท าส ามะโนประชากร 
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( =3.88, S.D.=.92) จดัท าเอกสารระบบการควบคุมภายใน ( =3.82, S.D.=.93) และประเมินผล 
ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานตามภารกิจ (  =3.81, S.D.=.73) ส าหรับค่าเฉล่ียปัญหาการใช้
คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน ท่ีอยู่ในระดับปานกลาง คือเพื่อการควบคุม ดูแล บ ารุงรักษา 
ตรวจสอบ และจ าหน่ายพสัดุ ( =3.01, S.D.=.96) ตามล าดบั 

ดา้นงานบุคลากร พบวา่ สภาพการใชค้อมพิวเตอร์ในการปฏิบติังานของบุคลากร มีค่าเฉล่ีย 
อยู่ในระดบัมาก ( =3.66,S.D.=.91) เรียงจากมากไปหาน้อย คือ ใช้ในการรายงานการปฏิบติังาน
ประจ าปี ( =3.90,S.D.=.81) รองลงมาคือ จดัท าเอกสารแนะน าตนเอง / แฟ้มประวติั /แฟ้มสะสม
ผลงาน ( =3.90, S.D.=1.02) ใชใ้นการประเมินผลงานเพื่อปรับปรุงการก าหนด ต าแหน่ง ( =3.79, 
S.D.=.95) ก าหนดกิจกรรมในการพฒันาบุคลากร ( =3.78, S.D.=.98) จดัท าแผนพฒันาบุคลากร
ขององค์กร (  =3.77, S.D.=.93) จัดท าแผนอัตราก าลัง และภาระงานของบุคลากร (  =3.76, 
S.D.=.93) ใชใ้นการบนัทึกขอ้มูลเพื่อจดัท า ทะเบียนประวติั ( =3.68, S.D.=1.09) ใชใ้นการบนัทึก
และประมวลผลขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ในการ ปฏิบติังาน ( =
3.58, S.D.=1.03) จดัท าทะเบียนคุม ขอ้มูลความผิดดา้นการรักษาวินยั ( =3.53, S.D.=1.14) ใช้ใน
การบนัทึกขอ้มูล สถิติเก่ียวกบัการมาปฏิบติังาน ( =3.46, S.D.=1.19) ใช้ในการวิเคราะห์ผลการ
ปฏิบติังานเพื่อพิจารณา ความดี ความชอบ ( =3.40, S.D.=1.13) และ ใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณ
งานของบุคลากร ( =3.39, S.D.=1.06) ตามล าดบั 

ดา้นการบริหารงานทัว่ไป พบวา่ สภาพการใชค้อมพิวเตอร์ในการปฏิบติังานของบุคลากร มี
ค่าเฉล่ีย อยู่ในระดบัมาก ( =3.81,S.D.=.89) เรียงจากมากไปหาน้อย คือ เพื่อจดัระบบการบริหาร
และพฒันาองคก์ร ( =3.98,S.D.=.91) รองลงมาคือ เพื่อการรับส่งขอ้มูล ข่าวสารทางระบบ E-office 
( =3.95, S.D.=.84) เพื่ออ านวยความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบติังาน ( =3.90, S.D.=.85) การ
ประเมินผล ก ากบั ติดตามการปฏิบติังานตามภารกิจ ( =3.86, S.D.=.86) จดัท าเอกสารเผยแพร่
ขอ้มูลสารสนเทศ (  =3.83, S.D.=.88) จดัท าเอกสารประชาสัมพนัธ์งานขององค์กร ( =3.78, 
S.D.=1.00) จดัท าระบบฐานขอ้มูลขององคก์ร ( =3.77, S.D.=.99) จดัท าเอกสารเพื่อประสานความ
ร่วมมือบุคลากรกบัองค์กร ( =3.72, S.D.=.95) เพื่อสนับสนุนบริการงานขององค์กร ( =3.67, 
S.D.=1.01) และ น าเสนอและเผยแพร่ขอ้มูลผา่นระบบเครือข่าย และส่ือต่างๆ ( =3.61, S.D.=1.02) 
ตามล าดบั 

ตอนที ่3  เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบั ปัญหาการใชค้อมพิวเตอร์ในการปฏิบติังาน
ของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา 

ปัญหาการใชค้อมพิวเตอร์ โดยภาพรวม พบวา่ ปัญหาการใชค้อมพิวเตอร์ในการปฏิบติังาน
ของบุคลากร มีค่าเฉล่ีย อยูใ่นระดบัปานกลาง ( =3.38,S.D.=.92) เรียงจากมากไปหานอ้ย คือ ขาด
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การฝึกอบรมในการใชค้อมพิวเตอร์ ( =3.50,S.D.=.98) รองลงมาคือ ขาดความรู้ในการใช้ Software 
( =3.46, S.D.=.97) การฝึกอบรมระยะเวลาไม่เพียงพอ ( =3.35, S.D.=.88) โปรแกรมท่ีใช้งานไม่
เหมาะสมกับคอมพิวเตอร์ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (  =3.31,  S.D.=.93) มีทัศนคติท่ีไม่ดี ต่อการใช้
คอมพิวเตอร์ (  =3.31, S.D.=1.04) ขาดฐานข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ (  =3.13, S.D.=1.04) ขาด
โอกาส/วางแผน ในการใช้คอมพิวเตอร์ ( =3.12, S.D.=1.11) ไม่มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์  
(  =2.72, S.D.=1.01) ส าหรับปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก คือ ไม่มี
ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ( =3.83, S.D.=.95) รองลงมาคือ มีไวรัสในโปรแกรม ( =3.79, 
S.D.=1.01) คอมพิวเตอร์ท่ีมีอยู่เป็นรุ่นเก่า ท าให้ขาดประสิทธิภาพในการท างาน ( =3.73, S.D.=.96) 
ขาดบุคลากรท่ีมีความสามารถในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ( =3.70, S.D.=1.14) 
จ  านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกบัการใชง้าน ( =3.58, S.D.=1.06) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีมี
อยู่มี คุณภาพไม่ ดี (  =3.54,  S.D.=1.09) ขาดคู่ มือแนะน าในการใช้คอมพิวเตอร์ (  =3.53, 
S.D.=1.07) และเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีขีดจ ากดัในการติดต่อส่ือสาร ( =3.52, S.D.=.99) ส่วน
ไม่ไดรั้บการส่งเสริมจากหน่วยงานตน้สังกดัในการส่งเสริมให้เขา้รับการอบรมการใชค้อมพิวเตอร์ 
( =2.39, S.D.=1.08) มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย ตามล าดบั 

ตอนที ่4  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ สภาพการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบ สภาพการใชค้อมพิวเตอร์ในการปฏิบติังานของบุคลากรองคก์าร
บริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา จ าแนกตามเพศ และ ระดับการศึกษา พบว่า สภาพการใช้
คอมพิวเตอร์ในการปฏิบติังานของบุคลากร โดยภาพรวม และรายดา้นทุกดา้น ไม่แตกต่างกนั  

การวเิคราะห์เปรียบเทียบ ปัญหาการใชค้อมพิวเตอร์ในการปฏิบติังานของบุคลากรองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังาน พบว่า ปัญหาการใช้
คอมพิวเตอร์ในการปฏิบติังานของบุคลากร โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นงานวิชาการ ดา้นงานธุรการ และดา้นงาน
บริหารงานทัว่ไป แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นงานบุคลากร ไม่
แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ท่ีมีเพศ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
ต่างกนั พบวา่ ปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบติังานของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา ไม่แตกต่างกนั 
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อภิปรายผล 
ในการอภิปรายผลการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดอ้ภิปรายผลตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั และ

ตามผลการตรวจสอบสมมุติฐานการวิจยัแต่ละขอ้ ดงัน้ี 
ผลการวิจยัพบว่า สภาพการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบติังานของบุคลากรองค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวม และรายด้าน อยู่ในระดบัมาก ทุกด้าน และปัญหาการใช้
คอมพิวเตอร์ในการปฏิบติังานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา อยู่ในระดบั
ปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของชลอ คชาประดิษฐ์ (2544: 76) ท่ีไดศึ้กษาสภาพและปัญหา
การใช้คอมพิวเตอร์ ในการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านักงานการ
ประถมศึกษา จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบวา่ สภาพและปัญหาการใช ้คอมพิวเตอร์ในการจดั 
การเรียนการสอนของโรงเรียนในภาพรวมพบวา่ มีการใช้ในดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการผลิตส่ือการเรียนการสอน ดา้นการวางแผนการสอน และดา้นการ
วดัผล และประเมินผลการเรียนการสอน เรียงตามล าดบั ปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ในการจดั การ
เรียนการสอนของโรงเรียนท่ีพบสูงท่ีสุดคือ ดา้นการบ ารุงรักษาและการควบคุมดูแล รองลงมา ดา้น
การประเมินผลการใช ้ดา้นการสนบัสนุนการใช้ ดา้นท่ีเป็นปัญหาต ่าท่ีสุดคือ ดา้นการใชป้ระโยชน์
จากคอมพิวเตอร์ และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ เปรมจิตต ์ภารดีรุจิรา (2546 : 76-79) ไดศึ้กษา
สภาพและปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ ในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงาน
ประถมศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี ผลการศึกษา พบวา่โรงเรียนมีการน าคอมพิวเตอร์เขา้ใชใ้นงานบริหาร
โรงเรียนทั้ง 6 งาน งานท่ีใชม้ากท่ีสุด คือ การกิจการนกัเรียน และงานท่ีใชน้อ้ยท่ีสุดคืองานอาคาร 
สถานท่ี ปัญหาการใชค้อมพิวเตอร์ท่ีพบคือ จ านวนเคร่ือง ไม่เพียงพอต่อการใช้งานโปรแกรมท่ี ใช้
กบังานบริหารมีนอ้ยเกินไป และบุคลากรขาดความรู้ ความสามารถในการพฒันาโปรแกรม ข้ึนใช้
เอง และสอดคล้องกบังานวิจยัของ อภิวิชญ์ จนัทป (2553) ท่ีศึกษาเร่ือง สภาพและปัญหาการใช้
คอมพิวเตอร์ในการปฏิบติังานในหนา้ท่ีของบุคลากรครูในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ผลการวจิยัพบวา่ (1) สภาพการใชค้อมพิวเตอร์ในการปฏิบติังานในหนา้ท่ีของบุคลากร
ครูในสถานศึกษาสังกดัส านกังานเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบั
มาก (2) ปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบติังานในหนา้ท่ีของบุคลากรครูในสถานศึกษาสังกดั
ส านกังานเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  

สภาพการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา จ าแนกตามเพศ และระดบัการศึกษา โดยภาพรวม และรายดา้น ทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 
ส าหรับ จ าแนกตาม ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน โดยภาพรวม และรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นงานวิชาการ ดา้นงานธุรการ และ



9 

ดา้นงานบริหารงานทัว่ไป แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นงานบุคลากร 
ไม่แตกต่างกัน และผลการทดสอบสมมติฐานปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบติังานของ
บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตามเพศ ระดบัการศึกษาและประสบการณ์
ในการปฏิบติังาน โดยภาพรวม และรายดา้น ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอภิวิชญ ์
จนัทป (2553) ท่ีศึกษาเร่ือง สภาพและปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบติังานในหน้าท่ีของ
บุคลากรครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า การ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรครูต่อสภาพและปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบติังาน
ในหนา้ท่ีในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเทศบาลนครอุบลราชธานี จ  าแนกตามเพศประสบการณ์ใน
การปฏิบติังาน และระดบัการศึกษา พบวา่ บุคลากรครูท่ีมีเพศต่างกนั มีสภาพการใชค้อมพิวเตอร์ใน
การปฏิบติังานในหนา้ท่ีในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเทศบาลนครอุบลราชธานี ในภาพรวมและ
ทุกดา้น ไม่แตกต่างกนั (3.1) บุคลากรครูท่ีมีประสบ การณ์ ในการปฏิบติังานต่างกนั มีสภาพการใช้
คอมพิวเตอร์ในการปฏิบติังานในหนา้ท่ีในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเทศบาลนครอุบลราชธานีใน
ภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นงาน
วิชาการ ดา้นงานธุรการ และดา้นงานบริหารงานทัว่ไปแตกต่างกนั ส่วนดา้นงานบุคลากรแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (3.2) บุคลากรครูท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีสภาพการใช้
คอมพิวเตอร์ ในการปฏิบติังานในหน้าท่ีในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ในภาพรวมและทุกด้านแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ (3.3) ผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของบุคลากรครูต่อปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบติังานในหน้าท่ีในสถานศึกษา 
สังกดัส านักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี จ  าแนกตามเพศ ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน และ
ระดบัการศึกษา พบวา่ บุคลากรครูท่ีมีเพศต่างกนั มีปัญหาการใชค้อมพิวเตอร์ในการปฏิบติังานใน
หนา้ท่ีในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเทศบาลนครอุบลราชธานี แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติ บุคลากรครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานต่างกนั มีปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ในการ
ปฏิบติังานในหนา้ท่ีในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเทศบาลนครอุบลราชธานีแตกต่างกนัอยา่งไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ บุคลากรครูท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ ในการ
ปฏิบติังานในหนา้ท่ีในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเทศบาลนครอุบลราชธานี แตกต่างกนัอยา่งไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Van (1992 : 776-A) ไดศึ้กษาเร่ือง “การจดัระบบ
สารสนเทศ ในโรงเรียนประถมศึกษา” เป็นการศึกษาถึงความจ าเป็นของระบบขอ้มูลข่าวสารของ
ครูใหญ่ ในโรงเรียนประถมศึกษาเพื่อการวางแผนการจัดระเบียบความเป็นผูน้ าโดยศึกษาจาก
คุณลกัษณะทัว่ไปของผูบ้ริหาร พบว่าความแตกต่างของระดบัผูบ้ริหาร ขอ้มูลด้านอายุ เพศและ
ประสบการณ์ ไม่มีความสัมพนัธ์ กบัการตดัสินใจสั่งการ วางแผน ในการบริหารการศึกษางาน
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วิชาการ งานบุคลากร การเงิน การบริหารส านักงานทัว่ไป และสอดคล้องกับงานวิจยัของ ซ่ึง
สอดคล้องกับผลงานวิจยัของเรณู ศรีบวัจนัทร์ (2545 : 80) ท่ีได้ศึกษาปัญหา และแนวทางการ
พฒันาการจดัระบบสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดั
ชลบุรี ผลการศึกษาพบวา่ ปัญหาการจดัระบบสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังาน
การประถมศึกษาจงัหวดัชลบุรี จ  าแนกตามประสบการณ์ของครู โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั
อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนสมใจ วงศช์าลี และคณะ (2548 : บทคดัยอ่) ท่ีไดศึ้กษาสภาพและ
ปัญหาการใชค้อมพิวเตอร์ในการบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาใน
จงัหวดัหนองคาย ผลการวิจยัพบว่าความคิดเห็นของครู และผูบ้ริหารดา้นสภาพและปัญหาการใช้
คอมพิวเตอร์ในการบริหารงานวชิาการโรงเรียน มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 โดยครูผูส้อนเห็นวา่โรงเรียน มีปัญหาการใชค้อมพิวเตอร์มากกวา่ผูบ้ริหาร ความคิดเห็น
ของผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนั พบวา่ ผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 1-10 
ปี มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 11-20 ปี และ 21 ปีข้ึนไปมีความคิดเห็น อยูใ่นระดบั ปานกลางเม่ือ
เปรียบเทียบความคิดเห็นทั้ ง 3 กลุ่มแล้ว พบว่าไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านปัญหานั้นทั้ ง 3 กลุ่ม
ประสบการณ์ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่ม พบว่าไม่แตกต่าง
กนั ความคิดเห็นของครูท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนั พบวา่ กลุ่ม 11-20 ปี มีความคิดเห็นอยู่
ระดบัมาก กลุ่ม 1-10 ปี และ 21 ปีข้ึนไป อยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นแล้ว 
พบว่า ไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นปัญหาทั้ง 3 กลุ่มประสบการณ์มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
เม่ือเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มมีความคิดเห็นแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดย
กลุ่มประสบการณ์ 1-10 ปี เห็นว่าโรงเรียน มีปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารงานวิชาการ
มากกว่ากลุ่มประสบการณ์ 11-20 ปี และ 21 ปีข้ึนไป ความคิดเห็นของผู ้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา พบว่า ผูบ้ริหารระดบัประถมศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปาน
กลาง ผูบ้ริหารมธัยมศึกษามีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบแลว้พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 
ส่วนดา้นปัญหาทั้งสองระดบัมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นแลว้
พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาเห็นว่า
โรงเรียนมีปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารงานวิชาการมากกว่า และความคิดเห็นของครู
โรงเรียนประถมศึกษาและมธัยมศึกษา พบวา่ ครูประถมศึกษามีความคิดเห็น อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ครูมธัยมศึกษามีความคิดเห็น อยู่ในระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นแลว้พบว่า ไม่แตกต่าง
กนั ส่วนด้านปัญหาครูผูส้อนทั้งสองระดบัมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นแลว้พบวา่ ไม่แตกต่างกนั  

 



11 

ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะจากการวจัิยในคร้ังนี้ 

ด้านงานบุคลากร ควรมีการเพิ่มเติมส่งเสริมการใช้งานคอมพิวเตอร์ในการปฏิบติังาน 
เก่ียวกบัสภาพการใช้งานในการวิเคราะห์ปริมาณงานของบุคลากรและวิเคราะห์ผลการปฏิบติังาน
เพื่อพิจารณาความดีความชอบใหดี้ยิง่ข้ึน 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
1.  ควรศึกษาเก่ียวกับการพฒันาการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบติังานน าปัญหานั้นมา

ปรับปรุง แกไ้ข เพื่อจะไดพ้ฒันาต่อไป 
2.  ควรมีการศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมของการใชค้อมพิวเตอร์ในการบริหารงาน 
3.  ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพและปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ใน

การบริหารงาน 
4. ควรมีศึกษาเก่ียวกบัประสิทธิผลของการใชค้อมพิวเตอร์ในการบริหารงานองคก์ร 

 

 


