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This objectives of this research were to study information technology availability and 

development of information technology competency affecting operational effectiveness through 
potential of application in operations of staffs in the Office of the Permanent Secretary, Ministry 
of Tourism and Sports. The samples used in the research were staffs in the Office of the 
Permanent Secretary, Ministry of Tourism and Sports in a total of 152 people. The questionnaires 
were used as research tools. The statistics used for data analysis were percentage, average, 
standard deviation, correlation coefficient, regression analysis, as well as simple and multiple 
linear regression analysis. 

The research results could be found that the overall information technology 
availability and development of information technology competency affecting operational 
effectiveness through potential of application in operations were at a high level. The hypothesis 
testing indicated that information technology availability had a positive influence on potential of 
application in operations and operational effectiveness. The development of information 
technology competency had a positive influence on potential of application in operations and 
operational effectiveness. The potential of information technology application in operations had 
a positive influence on operational effectiveness. And the potential of information technology 
application in operations was a mediator of information technology availability and development 
of information technology competency as well as affected operational effectiveness. The test 
results represented that potential of information technology application in operations was a 
partial mediator. Nonetheless, the results of this research can be used as a guideline in 
development of information technology in organizations in order to support staffs to apply in 
their operations effectively and achieve objectives of organizations as well. 
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บทท่ี 1 
บทนาํ 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

การ เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทําใหโลกปจจุบันกาวเขาสูยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ     
อยางรวดเร็วสงผลตอความเจริญกาวหนาในทุกดาน เทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทในความเปนอยู
ของคนในสังคมอยางหลีกเลี่ยงไมไดดังจะเห็นไดจากการดํารงชีวิตของทุกคนท่ีมีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในรูปแบบตางๆ อยางกวางขวางไมวาจะเปนการทํางานการแพทยการพาณิชยธุรกิจ บันเทิง
การศึกษาการสื่อสารฯลฯการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในวงการตางๆ ซ่ึงสงผลใหมีการเขาถึงขอมูล
ไดอยางรวดเร็วยิ่งข้ึน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาองคกรจึงจําเปน         
อยางเรงดวน ท่ีทุกฝายตองชวยกันพัฒนาองคความรูใหมจากองคความรูเดิมท่ีมีอยู เพ่ือกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทอยางมากโดยเฉพาะทางดานคอมพิวเตอร
และการสื่อสารตองอาศัยเทคโนโลยีเปนอยางมาก 

ปจจุบันมีเครื่องมือท่ีชวยสนับสนุนการเรียนรูหลายดานมีระบบคอมพิวเตอรมาสนับสนุน  
การคนหาขอมูลขาวสารเพ่ือการเรียนรูใน World Wide Web ฯลฯ เทคโนโลยีสารสนเทศกับการสื่อสาร
ระหวางบุคคลในเกือบทุกวงการความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ จึงจําเปนตองมีการพัฒนา
เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพ สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอีกท้ังเพ่ือแกไขปญหาในการนํา
นวัตกรรมมาประยุกตในระบบบริหารจัดการดานการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในองคกรซ่ึงจะมีสวนชวย 
ใหมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชกันในปจจุบันของหนวยงานราชการ   
แทบทุกแหง เชน การนําเอาเครื่องคอมพิวเตอรบุคคลมาใชในงานพิมพเอกสารแทนเครื่องพิมพดีด จึงทําให
หนวยงานหลายแหงของบประมาณประจําปเพ่ือเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอรใหเปนรุนใหมข้ึนแลวนํามาใช
พิมพเอกสารท้ังท่ีเครื่องรุนเกาท่ีมีศักยภาพเพียงพอหรือสูงกวา  สําหรับการใชงานเพ่ือพิมพเอกสาร   
ในความเปนจริงแลวการใชประโยชนจากเครื่องคอมพิวเตอรยังมีดานอ่ืนอีก อาทิเชน การสรางฐานขอมูล
เพ่ือใชงานจัดเก็บขอมูลเรื่องตางๆ  เทคโนโลยีเชนนี้มีประสิทธิภาพสูงมากในการเก็บขอมูลของ
หนวยงานราชการแทนวิธีการเก็บขอมูลแบบเกาหรือแบบท่ีเปนเอกสาร แตถึงอยางไรก็ตาม การท่ีจะสงเสริม
ใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใชในภาครัฐนั้นสิ่งสําคัญท่ีควรเล็งเห็นและควรเตรียมการ    
ใหพรอมก็คือ  การสรางความเขาใจและวิสัยทัศน ของผูนําและมีเปาหมายท่ีจะพัฒนาระบบสารสนเทศ
ในภาครัฐใหเขมแข็งและมีศักยภาพสูงสุดและประเด็นท่ีจะละเลย ไมไดก็คือ  การเตรียมความพรอม
สําหรับกลุมผูใชงานหรือขาราชการท่ีตองเขามารองรับงานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมท่ีมีการขยายตัวสูง
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มีบทบาทและความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย การกําหนดแผนและแนวทาง   
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีสามารถตอบสนองและสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวและกีฬาไดอยางมีคุณภาพ ยั่งยืน เหมาะสมกับสภาวการณตางๆ และ  
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีกาวหนาไปอยางรวดเร็ว แผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและ    
การสื่อสาร กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา (2557) ซ่ึงกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาไดกําหนด
ยุทธศาสตรในการพัฒนาท่ีสําคัญ เพ่ือสรางนวัตกรรมการบริการของภาครัฐท่ีสามารถใหบริการ
ประชาชนและธุรกิจทุกภาคสวนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความม่ันคงปลอดภัย และมีธรรมาภิบาล 
โดยมุงสูรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสท่ีฉลาดรอบรู มีการเชื่อมโยงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามา    
มีบทบาทรวมรับประโยชนจากบริการอยางเทาเทียมกัน 

ดังนั้น จึงเปนสาเหตุท่ีจะศึกษาการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสงผลตอ
ประสิทธิผลในการทํางานของบุคลากรในสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา เนื่องจาก
สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาเปนหนวยงานท่ีมีเปาประสงคท่ีจะมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมีศักยภาพในการทํางานและมีวิสัยทัศนท่ีจะเปนองคกรท่ีเปนเลิศดานการบริหารจัดการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา (2557) ท้ังนี้ เพ่ือตองการทราบผลกระทบและปจจัยใด
ท่ีจะสงผลตอการพัฒนาและนําไปใชในการปรับปรุงแกไขและสงเสริมใหเกิดประสิทธิผลตอบุคลากร
ในองคกรอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนและปญหาดังกลาวเหลานี้ สามารถแกไขไดหากมีการศึกษาวิจัย
ผลกระทบตอการเพ่ิมประสิทธิภาพในองคกรอยางไรก็ตาม การสรางใหภาครัฐมีวิสัยทัศนท่ีดีเก่ียวกับ
การมีประสิทธิภาพมากข้ึนก็สามารถปฏิบัติได สิ่งท่ีควรตระหนักและสรางความเขาใจในเรื่อง
เทคโนโลยีก็คือ สารสนเทศ ท้ังนี้ เพราะทรัพยากรสวนหนึ่งของภาครัฐในปจจุบัน คือ สารสนเทศท่ีเปน
ขอมูลจริง ถูกตอง แมนยํา โปรงใส  ซ่ึงเทคโนโลยีไดเขามาใชเปนเครื่องมือของการทําใหสารสนเทศ
เขาถึงประชาชนเพ่ือตอบสนองตอความตองการของประชาชน อยางแทจริง อันจะเปนประโยชนใน    
การเสริมสรางแรงจูงใจใหบุคลากรมีความรัก ความตั้งใจในการปฏิบัติงานและเอ้ือตอการสรางใหเปนองคกร
แหงการเรียนรู (Knowledge Organization) เกิดเปนตนทุนทางปญญาขององคกรสงผลตอความสําเร็จ
ในการบริหารจัดการในองคกรท่ีจะนําพาองคกรบรรลุเปาหมายท่ีไดตั้งไวไดอยางยั่งยืนตอไป 
 
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เ พ่ือศึกษาความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน และประสิทธิผล     
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

2. เพ่ือศึกษา อิทธิพลของความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีผลตอศักยภาพ               
ในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
การทองเท่ียวและกีฬา 

3. เพ่ือศึกษา อิทธิพลของการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีผลตอ
ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
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4. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
ท่ีมีผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียว  
และกีฬา 

5. เพ่ือศึกษาการเปนตัวแปรกลางของศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ    
ในการปฏิบัติงาน ในอิทธิพลระหวาง ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาความสามารถ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

 
1.3 สมมติฐานของการวิจัย 

1. ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลทางบวกตอศักยภาพในการประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

2. การพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลทางบวกตอศักยภาพ    
ในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
การทองเท่ียวและกีฬา 

3. ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลทางบวกตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

4. การพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลทางบวกตอประสิทธิผล 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

5. ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลทางบวกตอ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

6. ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานเปนตัวแปรกลาง 
ในอิทธิพลระหวางความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน   
ของบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

7. ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานเปนตัวแปรกลาง 
ในอิทธิพลระหวางการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสงผลตอประสิทธิผลใน     
การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

 
1.4 ขอบเขตของการวิจยั 

การวิจัย ครั้งนี้ศึกษาถึง อิทธิพลของความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนา
ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานผานศักยภาพ ใน         
การประยุกตใชในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา      
มีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา  
เปนการศึกษาความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสงผลตอประสิทธิผลใน          

การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
การแบงตัวแปรท่ีใชในการวิจัยแบงออกเปน 4 กลุม ดังนี้ 
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กลุมท่ี 1 ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีสงผลตอศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 ตัวแปรตน คือ ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการพัฒนาความสามารถ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ตัวแปรตาม คือ ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
กลุมท่ี 2 ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 ตัวแปรตน คือ ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาความสามารถ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
กลุมท่ี 3 ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 ตัวแปรตน คือ ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
 ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  
กลุมท่ี 4 ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ สงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานผานศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ในการปฏิบัติงาน 

 ตัวแปรตน คือ ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาความสามารถ 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ตัวแปรกลาง คือ ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
 ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  

2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง  
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรท่ีอยูในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง   

การทองเท่ียวและกีฬา ซ่ึงมีจํานวนบุคลากรท้ังหมด 246 คน  กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ใชสูตร    
การคํานวณของ Taro Yamane ไดจํานวนกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 152 คน 

3. ขอบเขตดานเวลา  
ดําเนินการศึกษาตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 

รวมระยะเวลา 15 เดือน โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามในเดือนเมษายน 2559 
 

1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ทําใหทราบถึง ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาความสามารถ         

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน การปฏิบัติงานและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

2. ทําใหทราบถึงอิทธิพลของ ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนา
ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานผานศักยภาพ ใน    
การประยุกตใชในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
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3. เปนแนวทางสําหรับผูบริหารในการนําผลการวิจัยไปใชเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการทํางานของบุคลากรในสํานักงานปลัดกระทรวง  
การทองเท่ียวและกีฬา 

 
1.6 นิยามศัพทเฉพาะ 

1. ความพรอมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Readiness for Information 
Technology) หมายถึง ความพรอมในดานเครื่องมือและอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีใชในการปฏิบัติงาน
ในองคกร รวมถึงความพรอมในดานระบบเครือขายและซอฟตแวรตางๆ ท่ีสอดรับตอการใชงานหรือ
ปฏิบัติงานไดโดยสะดวกรวดเร็ว และสงผลใหเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

2. การพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Improvement of Information 
Technology skills) หมายถึง การสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรเกิดการพัฒนา ความรู  ทักษะ   
ความสามารถในการทํางาน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเปนการผสมผสานระหวางการปฏิบัติงาน         
กับการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพท้ังองคกรและตัวบุคคล เพ่ือใหเกิดประโยชน ตอการปฏิบัติงาน ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3. ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน  (Ability to 
apply Information Communication Technology to the operations) หมายถึง การใชทกัษะ 
ความรู ความสามารถในดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชใหเกิดความสะดวกรวดเร็วใน     
การปฏิบัติงาน และการแกไขปญหาเบื้องตนเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ อันจะสงผลใหการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

4. ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน (Effectiveness of the operations) หมายถึง การปฏิบัติ 
งานตรงตามวัตถุประสงคและบรรลุตามเปาหมายขององคกร รวมถึงมีการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติ 
งานใหมีคุณภาพยิ่งข้ึนและทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

1.7 กรอบแนวคิดการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาอิทธิพลของความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนา

ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานผานศักยภาพ ใน    
การประยุกตใชในการปฏิบัติงานของ บุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา
ผูวิจัยกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยจากการทบทวนเอกสารตําราวิจัยอ่ืนๆ และทฤษฎีท่ีเก่ียวของนํามา
เปนแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ทําใหสามารถกําหนดตัวแปรตนและตัวแปรตาม ดังนี้ 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

H1 

H2 

H3 

H5 

H6 

H7 

ศักยภาพในการประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการปฏิบัติงาน 
(Ability to apply 

Information  
Technology to the 

operations) 

ประสิทธิผล 
ในการปฏิบัติงาน 

(Effectiveness of the 
operations) 

ความพรอมดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(Readiness for Information 
Technology) 

การพัฒนาความสามารถดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Improvement of Information  
Technology skills) 

H4 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 

การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการทบทวนแนวคิดและทฤษฏีตางๆ
รวมท้ังงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดท่ีใชเปนแนวในการศึกษา อิทธพิลของความพรอม 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสงผลตอ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานผานศักยภาพในการประยุกตใชในการปฏิบัติงานของ บุคลากรในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาซ่ึงประกอบดวยสาระสําคัญตามลําดับดังตอไปนี้ 

2.1 ขอมูลท่ัวไป ของสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2.4 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5 แนวคิดเก่ียวกับศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2.6 แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  

 
2.1 ขอมูลท่ัวไป ของสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  มีภารกิจเก่ียวกับการเปนศูนยกลาง     
การบริหารของกระทรวงในการพัฒนายุทธศาสตร แปลงนโยบายของกระทรวงเปนแผนปฏิบัติจัดสรร
ทรัพยากร  และบริหารราชการประจําท่ัวไปของกระทรวง ฯ ใหบรรลุเปาหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์   
ตามภารกิจของกระทรวง ฯ โดยหนึ่งในอํานาจหนาท่ี ท่ีสําคัญไดแกการ ดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเปนศูนยขอมูลกลางเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานของกระทรวง        
และใหบริการคนควาแกหนวยงานของรัฐและประชาช นโดยใช แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา พ.ศ. 2558 - 2562 เปนเครื่องมือในการกําหนดแผน
และแนวทาง การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
และสามารถตอบสนองและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและกีฬาไดอยางมีคุณภาพ 
ยั่งยืน เหมาะสมกับสภาวการณตางๆ และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีกาวไปอยางรวดเร็ว 
(สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา, 2554) 
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2.2.1 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology เปนเทคโนโลยีท่ีมีความสําคัญ
ในการจัดการสารสนเทศโดยการประยุกตใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีโทรคมนาคมในการสงผานขอมูล
สารสนเทศในรูปแบบของเครือขายตางๆ และจากความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหเทคโนโลยี
สารสนเทศเขามามีบทบาทตอการดําเนินงานและการบริหารงานของขาราชการรวมไปถึงการจัดการภายใน
องคกรดวย ปรารถนา พลายมาศ  (2551) ไดใหความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศไววา เทคโนโลยี
ท่ีเก่ียวกับการนําเอาคอมพิวเตอรและระบบโทรคมนาคมมาชวยในการรวบรวม บันทึก ตรวจสอบและ
ประมวลผลขอมูลไดอยางถูกตอง และสามารถสงผลลัพธของการใชงานคอมพิวเตอรไปยังผูใชได 
อยางรวดเร็วและถูกตอง 

สมเจตน รัตนสุวรรณ (2545) ไดใหความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การประยุกต
นําเอาเครื่องมือและอุปกรณ ตางๆ เช น คอมพิวเตอร เครื่องใช สํานักงานและ อุปกรณ โทรคมนาคม   
มาใชใหเปนประโยชน ท้ังนี้ เพ่ืออํานวยความสะดวกสบายและความคล องตัวในการทํางานทุกๆ  ดาน   
และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานใหดียิ่งข้ึน 

สุขุม พรมเมืองคุณ  (2546, อางถึงใน ครรชิต มาลัยวงศ , 2535) ไดใหคําอธิบาย
ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศวา เปนเทคโนโลยีท่ีมีการดําเนินการ เพ่ือใหมีการจัดทํา
สารสนเทศไวใชงาน  โดยประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรทุกรูปแบบ หรือเครือขายคอมพิวเตอรและ
ระบบสงผานขอมูลตาง  ๆโดยใชเทคโนโลยีโทรคมนาคม เชน เครือขายสื่อสารผานดาวเทียม เครือขาย
โทรศัพทมาใชในเรื่อง การจัดการสารสนเทศ ทําใหผูใชสามารถใชขอมูลรวมกันไดในเวลาเดียวกัน
อยางสะดวกรวดเร็ว ขอมูลท่ีไดมีความทันสมัยและสามารถสงผานขอมูลไปไดทุกสถานท่ี 

เอกวิทย แกวประดิษฐ (2545) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การประยุกตใช
เครื่องมือและอุปกรณตางๆ ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องใชสํานักงาน และอุปกรณโทรคมนาคม 
โดยท่ีคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือท่ีชวยในการเก็บและประมวลผลขอมูลใหเกิดสารสนเทศสําหรับผูใช
ซ่ึงสารสนเทศสามารถสงและแลกเปลี่ยนโดยผานระบบเครือขายโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบดวยสวนสําคัญคือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสื่อสาร โทรคมนาคม ระบบฐานขอมูล  
ระบบสํานักงานอัตโนมัติ 

Haag, Cummings and Mc Cubbrey (2002) ไดใหความหมายวา เปนเครื่องมือ
หรืออุปกรณทุกประเภทท่ีใชคอมพิวเตอรเปนพ้ืนฐานซ่ึงบุคลากรนํามาประยุกตในการทํางานกับขอมูล
และสารสนเทศสนับสนุนกระบวนการประมวลและการจัดการสารสนเทศในองคกร 

 
ปจจุบันความหมายของคําวา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and 

Communications Technology-ICT) หมายถึง การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพ่ือการประมวลขอมูล  
ใหเปนสารสนเทศเพ่ือจัดเก็บอยางเปนระบบ สามารถเขาถึงและสืบคนนํามาใชไดโดยสะดวกเปนสื่อกลาง
นําเสนอสารสนเทศ รวมถึงการรับสงสารสนเทศดวยเทคโนโลยีการสื่อสารความเร็วสูงเพ่ือสงผาน
สารสนเทศไดอยางรวดเร็ว (กิดานันท มลิทอง, 2548) 
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ชัยพจน  รักงาม  (2542) ได ใหความหมาย วา การนําคอมพิวเตอรมาใช สําหรับ   
การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันจึงจําเปนตองอาศัยอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีทันสมัยมีโปรแกรมคําสั่ง   
มีฐานขอมูล มีอุปกรณการสื่อสารผูใชท่ีรูระบบการทํางานและใชงานไดอยางเปนกระบวนการ         
ตามข้ันตอนคือ การปอนคําสั่งหรือขอมูลการประมวลผลและไดรับขอมูลขาวสารตามตองการ 

วาสนา สุขกระสานต ิ(2541) ใหความหมายวาเทคโนโลยีสารสนเทศคือกระบวนการตางๆ 
และระบบงานท่ีชวยใหไดสารสนเทศท่ีตองการโดยรวมถึง  1. เครื่องมืออุปกรณตางๆ  ซ่ึงสวนมากแลว
จะหมายถึง  เครื่องคอมพิวเตอรเครื่องใชสํานักงานอุปกรณโทรคมนาคมตางๆ  รวมท้ังซอฟตแวร      
ท้ังแบบสําเร็จรูปและแบบพัฒนาข้ึนเพ่ือใชในงานเฉพาะดานซ่ึงเครื่องมือเหลานี้จัดเปนเครื่องมือ
สมัยใหมและใชเทคโนโลยีระดับสูง  (High Technology) และ 2. กระบวนการในการนําอุปกรณ
เครื่องมือตางๆ  ขางตนมาใชงานเพ่ือรวบรวมจัดเก็บประมวลผลและแสดงผลลัพธเปนสารสนเทศ     
ในรูปแบบตางๆ ท่ีสามารถนําไปใชประโยชนตอไปได 

จากความหมายของ เทคโนโลยีสารสนเทศ ผูวิจัยสรุปไดวา  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หมายถึง เทคโนโลยีตางๆ  ท่ีนํามาใชเปนเครื่องมือชวยในการปฏิบัติงานในดานการจัดเก็บขอมูล        
การประมวลผล การสืบคน และการแลกเปลี่ยน ขอมูลท้ังภายในและภายนอกองคกรเพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติงาน 

2.2.2 องคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญและความจําเปนอยางยิ่งตอการสงเสริม สนับสนุน    

ในการบริหารจัดการภายในองคกรและภายนอกองคกรเพ่ือเกิดความสะดวก รวดเร็ว แมนยํา และ   
มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ควรมีองคประกอบดังนี้ (พัชรีภร โอภากุลวงษ, 2553) 

2.2.2.1 ฮารดแวร (hardware) เปนเครื่องมือวัสดุอุปกรณท่ีมีความเหมาะสม และ   
มีประสิทธิภาพในการจัดระบบสารสนเทศในแตละประเภทของการใชงาน 

2.2.2.2 ซอฟตแวร (software) ตองมีซอฟตแวรท่ีจะนํามาใชในการบริหารจัดการ
ระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะตองมีท้ังโปรแกรมจัดการระบบฐานขอมูล 
ระบบปฏิบัติการเครือขาย (Network Operating System) และโปรแกรมประเภทตางๆ ใหเกิดระบบ
การไหลเวียนของขอมูลและสารสนเทศไดอยางสะดวก รวดเร็ว แมนยํา และมีประสิทธภาพสูงสุด 

2.2.2.3 พีเพิลแวร (peopleware) ควรมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ
ท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการระบบขอมูลและระบบสารสนเทศการพัฒนาซอฟตแวร การดูแลระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรและหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีมีความจําเปนอยางเหมาะสม 

2.2.2.4 เครือขาย (network) ระบบเครือขายมีความจําเปนอยางยิ่งตอการติดตอ  
สื่อสารแลกเปลี่ยน การใชรวมกันของขอมูลและสารสนเทศระหวางหนวยงานหรือองคกรตางๆ 
โดยเฉพาะเครือขายคอมพิวเตอร (Computer Network) ในระบบตางๆ อยางเชน เครือขายทองถ่ิน 
เครือขายอินทราเน็ต เครือขายอินเตอรเน็ต และเครือขายเอ็กทราเน็ต เปนตน 

2.2.2.5 การบริหารจัดการสารสนเทศ (Management Information System) 
ควรมีการบริหารจัดการระบบขอมูลและสารสนเทศอยางเปนระบบ มีข้ันตอนการดําเนินการ       
การไหลเวียนของขอมูลสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัย การกําหนดสิทธิการใชระบบ
ฐานขอมูล การบํารุงดูแลรักษา การตรวจความถูกตองและเปนปจจุบัน เปนตน 
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สรุปไดวา องคประกอบท้ัง 5 สวน คือ ฮารดแวร ซอฟตแวร พีเพิลแวร เครือขาย
และการบริหารจัดการสารสนเทศตางมีความสําคัญตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเทาๆ กัน โดยจะ
ขาดสวนใดสวนหนึ่งไมได เพราะทุกองคประกอบตางเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน เพ่ือใหการใชงาน      
เกิดประโยชนสูงสุด 

2.2.3 ประโยชนและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2.2.3.1 ประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ประโยชนของระบบสารสนเทศชวยทําใหการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับขอมูล
ท่ีมีปริมาณมากมีความสลับซับซอนใหดําเนินการไดอยางรวดเร็ว หรือชวยใหการติดตอสื่อสารเปนไป
อยางรวดเร็วทําใหเกิดการประหยัดตนทุนการดําเนินการไดอยางมาก และยังสามารถชวยทําให    
การติดตอสื่อสารระหวางฝายตางๆ เปนไปดวยดี ทําใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของท้ังหมดสามารถใชขอมูล
รวมกันไดและเกิดความเขาใจท่ีตรงกันในการติดตอประสานงาน 

รัฐนันท พงศวิริทธิ์ธร และคณะ (2557, อางถึงใน ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 
2550) ไดกลาวถึงประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศไว ดังนี้ 

1. ประสิทธิภาพ (Efficiency) ระบบสารสนเทศทําใหการปฏิบัติงานมี
ความรวดเร็วมากข้ึน โดยใชกระบวนการประมวลผลขอมูล ซ่ึงทําใหสามารถเก็บรวบรวม ประมวลผล 
และปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยไดอยางรวดเร็ว สามารถจัดเก็บขอมูลท่ีมีขนาดใหญ มีปริมาณมาก   
ชวยใหการเขาถึง ขอมูลไดอยางรวดเร็ว ชวยทําใหการติดตอสื่อสารเปนไปอยางรวดเร็วดวยการใช
เครือขายทางคอมพิวเตอรสามารถติดตอเชื่อมโยงไดท่ัวโลกภายในเวลาท่ีรวดเร็ว 

2. ประสิทธิผล (Effectiveness) ระบบสารสนเทศชวยในการตัดสินใจของ
ผูบริหารบนขอมูลจริงท่ีถูกตอง สงผลใหการดําเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงคได ระบบสารสนเทศ
ชวยในการเลือกผลิตสินคา/ บริการท่ีเหมาะสม ทําใหทราบถึงตนทุนของสินคาและบริการท่ีมีอยู    
อีกท้ังชวยปรับปรุงคุณภาพของสินคา/ บริการท่ีดีข้ึน ทําใหติดตอสื่อสารระหวางหนวยงานกับลูกคา
สามารถทําไดงายและรวดเร็ว และชวยใหหนวยงานสามารถปรับปรุงคุณภาพสินคา/ บริการไดตรงตาม
ความตองการของลูกคาไดดีและรวดเร็ว 

3. ความไดเปรียบในดานการแขงขัน (Competitive Advantage) ระบบ
สารสนเทศสามารถเชื่อมโยงกับซัพพรายเออร ทําใหการประสานงานติดตอสั่งซ้ือสินคาตางๆ เปนไปได
อยางรวดเร็ว ชวยลดตนทุนในการเก็บสินคาในคลัง และยังชวยทําใหการผลิตสินคาและบริการใหมๆ ท่ีมี
ความแตกตางจากคูแขงได ระบบสารสนเทศยังสามารถทําใหการบริการลูกคาดีข้ึน โดยการปรับปรุง
คุณลกัษณะสนิคา/บริการ เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดในปริมาณท่ีมากข้ึน 

4. คุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Working Life) การออกแบบ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมทําใหเกิดคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีข้ึน ลดภาระงานท่ีหนักได 
เชน การประชุมทางไกลดวยระบบ Video Conferencing ทําใหคนไมเสียเวลาในการเดินทางไกล 
เพ่ือเขาประชุมทําใหผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจและเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 

ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดรับความสนใจนํามาใชงาน
หลายลักษณะและเกือบทุกดาน โดยท่ีพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศไดสงผลกระทบในวงกวาง
ไปยังทุกวงการท้ังภาคเอกชน และราชการ เทคโนโลยีสารสนเทศชวยสรางประโยชนตอการดําเนินงาน 
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ขององคกรไดดังนี้ สมเกียรติ พงษจํานงค (2553 , อางถึงใน ณัฏฐพันธ เขจรนันทน และไพบูลย      
เกียรติโกมล, 2548) 

1. ชวยใหผูใชสามารถเขาถึงสารสนเทศท่ีตองการไดอยางรวดเร็วและ  
ทันตอเหตุการณ เนื่องจากขอมูลถูกจัดเก็บและบริหารอยางเปนระบบ เขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว   
ในรูปแบบท่ีเหมาะสมและนําขอมูลมาใชประโยชนไดทันตอความตองการ 

2. ชวยใหผูใชกําหนดเปาหมายกลยุทธและการวางแผนปฏิบัติการ โดยจะ
สามารถนําขอมูล ท่ีไดจากระบบสารสนเทศท่ีถูกเก็บรวบรวมและจัดการอยางเปนระบบมาชวย       
ในการวางแผนและกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานไดอีกดวย 

3. ชวยใหผูใชตรวจสอบการดําเนินงานเม่ือแผนงานถูกนําไปปฏิบัติ 
ในชวง ระยะเวลาหนึ่ง ผูควบคุมตรวจสอบการดําเนินงานโดยนําขอมูลบางสวนมาประมวลผล       
เพ่ือประกอบการประเมินสารสนเทศวาสอดคลองกับเปาหมายท่ีตองการเพียงใด 

4. ชวยใหผูใชศึกษาและวิเคราะหสาเหตุของปญหาไดโดยใชระบบ
สารสนเทศในการศึกษาคนหาสาเหตุหรือขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใหทราบวาความผิดพลาด        
ในการปฏิบัติงานเกิดข้ึนจากสาเหตุใด เพ่ือจัดรูปแบบสารสนเทศในการวิเคราะหปญหาใหม 

5. ชวยใหผูใชสามารถวิเคราะหปญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึน สารสนเทศ
ท่ีไดจากการประมวลผลจะชวยใหวิเคราะหไดวาการดําเนินงานในแตละทางเลือกจะชวยแกไขหรือ
ควบคุมปญหาท่ีเกิดข้ึนไดอยางไร และเพ่ือปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาการดําเนินงานใหเปนไปตาม
แผนงาน หรือเปาหมายท่ีกําหนดไว 

6. ชวยลดคาใชจาย ระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพสามารถชวยให
ประหยัดเวลา แรงงาน และคาใชจายในการทํางานลง เนื่องจากระบบสารสนเทศสามารถรับภาระงาน   
ท่ีตองใชแรงงานจํานวนมาก ตลอดจนชวยลดข้ันตอนการทํางานสงผลใหสามารถลดจํานวนคน       
และระยะเวลาในการประสานงานใหนอยลง โดยผลงานท่ีออกมาอาจเทาเดิมหรือดีกวาเดิม ซ่ึงจะเปน
การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

โดยพ้ืนฐานของเทคโนโลยียอมมีประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติ      
ใหเจริญกาวหนาได แตเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับวิถีความเปนอยูของสังคมสมัยใหม
อยูมาก ลักษณะเดน ท่ีสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศมีดังนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศชวยเพ่ิมผลผลิต 
ลดตนทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานและในการประกอบอาชีพดานเศรษฐกิจ การคาและ
การอุตสาหกรรม คอมพิวเตอรและระบบสื่อสารเขามาชวยทําใหเกิดระบบอัตโนมัติสามารถฝาก – ถอน
เงินสดผานเครื่องเอทีเอ็มไดตลอดเวลา ธนาคารสามารถใหบริการไดดีข้ึนทําใหการบริการโดยรวม    
มีประสิทธิภาพในระบบการจัดการทุกแหงตองใชขอมูลเพ่ือการดําเนินการและการตัดสินใจ ระบบ
ธุรกิจจึงใชเครื่องมือเหลานี้ชวยในการทํางาน เชน ใชในระบบจัดเก็บเงินสด จองตั๋วเครื่องบิน เปนตน 
เทคโนโลยสีารสนเทศเปลี่ยนรูปแบบการบริการเปนแบบกระจายเม่ือมีการพัฒนาระบบขอมูลและการใช
ขอมูลไดด ี

2.2.3.2 ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในปจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสําคัญทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีทําใหมีการพัฒนาคิดคนสิ่งอํานวยความสะดวกตอการดํารงชีวิตเปนอยางมาก เทคโนโลยีได
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เขามาเสริมปจจัยพ้ืนฐานการดํารงชีวิต เทคโนโลยีทําใหการสรางท่ีพักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถ
ผลิตสินคาและใหบริการตางๆ เพ่ือตอบสนอง ความตองการของมนุษยมากข้ึน เทคโนโลยีทําใหระบบ
การผลิต สามารถผลิตสินคาไดเปนจํานวนมากและมีราคาถูกลง สินคาไดคุณภาพ เทคโนโลยีทําใหมี        
การติดตอสื่อสารกันไดสะดวก การเดินทางเชื่อมโยงถึงกันทําใหประชากรในโลกติดตอรับฟงขาวสาร
กันไดตลอดเวลา พัฒนาการของเทคโนโลยีทําใหชีวิตความเปนอยูเปลี่ยนไป เทคโนโลยีเริ่มเขามา ชวย
ในการพิมพทําใหการสื่อสารดวยขอความและภาษาเพ่ิมมากข้ึน เทคโนโลยีพัฒนามาจนถึงการสื่อสารกัน
โดยการสงขอความเปนเสียงทางสายโทรศัพทไดประมาณรอยกวาปท่ีแลวและเม่ือประมาณหาสิบปท่ีแลวก็มี
การสงภาพโทรทัศนและคอมพิวเตอรทําใหมีการใชสารสนเทศในรูปแบบขาวสารมากข้ึนในปจจุบัน     
มีสถานีวิทยุ โทรทัศน  หนังสือพิมพและสื่อตางๆ ท่ีใชในการกระจายขาวสารมีการแพรภาพทางโทรทัศน
ผานดาวเทียม เพ่ือรายงานเหตุการณสด เห็นไดชัดเจนวาเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทอยางมาก บทบาท
ของการพัฒนาเทคโนโลยีรวดเร็วข้ึน เม่ือมีการพัฒนาอุปกรณทางดานคอมพิวเตอร และสวนประกอบ
จะเห็นไดวาในชวง 4-5 ปท่ีผานมาจะมีผลิตภัณฑใหมซ่ึงคอมพิวเตอรเขาไปเก่ียวของใหเห็นอยู
ตลอดเวลาเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาการท่ีเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว มีการปรับปรุงเครื่องมือ
เครื่องใชท่ี เปนประโยชนกับงานสารสนเทศอยูตลอดเวลาทําใหวงการวิชาชีพหันมาปรับปรุงกลไก       
ในวิชาชีพของตน ใหทันกับสังคมสารสนเทศและทันตอกระแสโลกจึงทําใหเกิดการบริการรูปแบบใหมๆ       
ข้ึนมากมายไมวาจะเปนการซ้ือขายผานอินเตอรเน็ต การใหบริการสงขาวสาร SMS นอกจากนี้หนวยงานตาง ๆ
ยังไดสรางระบบงานสารสนเทศในหนวยงานของตนเองข้ึนเปนจํานวนมาก เชน การทําเว็บไซตของ
หนวยงาน เพ่ือใชประโยชนจากสารสนเทศเหลานั้น เพ่ือใหเกิดประโยชนอยางกวางขวางและคุมคา     
โดยสารสนเทศเขามามีบทบาทในการจัดทํากิจกรรมตางๆ เพ่ือใชในการสื่อสารการประชาสัมพันธ     
การปฏิบัติงานการแกปญหาและการตัดสินใจเพ่ือการวางแผนและการจัดการ ดังนั้น เทคโนโลยี
สารสนเทศจึงมีบทบาทและความสําคัญมากในปจจุบันและมีแนวโนมท่ีจะมีบทบาทมากยิ่งข้ึนในอนาคต 
เพราะเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการดําเนินงานสารสนเทศใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ นับตั้งแตการผลิต 
การจัดเก็บ การประมวลผล การเรียกใช การสื่อสารสารสนเทศ  การแลกเปลี่ยนและใชทรัพยากร
สารสนเทศรวมกัน ใหเกิดประโยชนอยางเต็มท่ี โดยสอดคลองกับ เยาวนา ยงยืน (2551, อางถึงใน ลัดดา  
โกรด,ิ 2545) ไดกลาววา ในปจจุบันพัฒนาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว 
องคกรท้ังภาครัฐและเอกชนจึงหันมาสนใจกับเทคโนโลยีสารสนเทศกันอยางจริงจังและมากข้ึน โดยใช
เปนเครื่องมือชวยสรางระบบสารสนเทศในหนวยงานของตน เนื่องจากตระหนักดีวาสารสนเทศมีบทบาท
ในการทํากิจกรรมแทบทุกชนิดไมวาจะเปนการสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแกปญหาหรือการตัดสินใจ     
เพ่ือการวางแผนและการจัดการ และโดยท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศจะชวยใหไดสารสนเทศอยางรวดเร็ว ถูกตอง 
เชื่อถือได ทันตอเวลา มีเนื้อหาและรูปแบบท่ีตองการจึงไดมีการจัดตั้งหนวยงานและองคกรตางๆ ข้ึน       
เชน หนวยงานสําหรับ รวบรวมวิเคราะหและจัดทํารายการสารสนเทศแหงชาติ เปนตน เพ่ือใหมีการใช
ประโยชนจากสารสนเทศอยางกวางขวางท่ัวถึงและคุมคา 

คนึงนิจ พรหมเนตร  (2554) ไดกลาวเก่ียวกับความสําคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศวา ระบบสารสนเทศเปนอีกปจจั ยหนึ่ง ท่ีมีความสําคัญใน เรื่อง การบริหารงานตางๆ          
ท่ีนอกเหนอืจากทรัพยากรการบริหารพ้ืนฐาน คือ คน เงิน วัสดอุุปกรณ และการจัดการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในยุคโลกาภิวัตน ซ่ึงสามารถติดตอสื่อสารกันไดอยางรวดเร็วและไมมีขอบเขตจํากัด การตดัสนิใจท่ีถูกตอง
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และรวดเร็วเทานั้นท่ีจะเอ้ือประโยชนตอองคกรอยางแท จริงทําใหผูบริหารใหความสํา คัญกับระบบ
สารสนเทศซ่ึงใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก ยิ่งข้ึน ผูบริหาร
ท่ีมีขีดความสามารถ สูงมากสามารถใชพลังงานปฏิบัติ งานไดเต็มประสิทธิภาพผูบริหารจําเปนจะตอง
เปลี่ยนแปลงทัศนคตเิสยีใหมเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการทํางานของตนเอง ปรับเปลี่ยนงานโดยสวนรวม 
โดยใชเครื่องมือท่ีทันสมัย แมจะตองมีการฝกอบรมบุคลากร ใหสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เหลานั้นไดอยางคลองแคลวรวดเร็ว ฉับไวในการรับรู และจะทําใหการสงผานขาวสารขอมูลแกกัน    
มีประสิทธิภาพ 

สุขุม เฉลยทรัพย และคณะ (2547) ไดอธิบายถึงความสําคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศไว 5 ประการคือ 

1. การสื่อสารเปนสิง่จําเปนในการดําเนินกิจกรรมตางๆของมนษุย สิ่งสําคัญ
ท่ีมีสวนในการพัฒนากิจกรรมตางๆ ของมนษุย  ประกอบดวย การสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เชน การสร างภูมิคุ มกันโรคใหพลเมืองจะมีประสิทธิภาพยิ่ งข้ึน หากมีการบันทึกข อมูล 
ประวัติผูปวยหรือขอมูลอ่ืนๆ ไวในฐานขอมูลคอมพิวเตอร 

2. เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย ผลิตภัณฑหลากหลายท่ีมากไปกวา
โทรศัพทและคอมพิวเตอรเชน แฟกซ อินเทอรเน็ต อีเมล ทําใหสารสนเทศเผยแพรหรือกระจายออกไปใน
ท่ีตางๆ ไดสะดวก สิ่งเหล านี้เปนบริการสําคัญของการสื่อ สารโทรคมนาคมท่ีทาํให มีการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมากยิ่งข้ึน 

3. เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลให การใช งานดานตางๆ มีราคาถูกลง เช น  
การใชเครื่องโทรสารและอีเมล จะถูกกว า นาเชื่อ ถือและรวดเร็วกว าการใช บริการ ไปรษณีย แบบเดิม 
ท้ังนี้ หนวย งานธุรกิจรัฐบาลและบุคคลท่ัว ไปต างนยิมใช เทคโนโลยีสารสนเทศ มากข้ึนเพราะช วย
ประหยัดเวลาและเงิน รวมท้ังทําใหมีผลิตภาพเพ่ิมข้ึน 

4. เครือขายสื่อสาร (Communication Networks) ไดรับประโยชนจาก
เครือขายภายนอกเนื่องจากจํานวนการใชเครือขายจํานวนผูเชื่อมตอและจํานวนผูท่ีมีศักยภาพในการเขา
เชือ่มตอกับเครือขายนับวันจะเพ่ิมสูงข้ึน 

5. เทคโนโลยีสารสนเทศทําให ฮาร ดแวร คอมพิวเตอร และต นทุนการใช
เทคโนโลยสีารสนเทศ มีราคาถูกลงมากแม วาการเป นเจ าของคู สายโทรศัพท หรอืคอมพิวเตอร ยังเปน  
สิ่งฟุมเฟอยสําหรับคนในสังคมสวนใหญแตคนจํานวนมากก็เริ่มมีกําลังหามาใช ไดเองแลว เชน เจาของ
ธุรกิจขนาดเล็ก 

สรุปไดวา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีประโยชนและมีความสําคัญอยางยิ่ง   
เพราะเปนระบบท่ีรวบรวมขอมูลขนาดใหญและมีความสําคัญตอการบริหารจัดการขององคกรชวยสราง
ประโยชนตอการดําเนินงานขององคกร ลดคน ลดเวลาและลดคาใชจายในการดําเนินงาน อีกท้ังยังชวย
เพ่ิมศักยภาพในการทํางานใหกับบุคลากรอีกดวย 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ทิพยวรรณ งามสมเศษ  (2557) ไดใหคําอธิบายวา ความพรอมของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
หมายถึง  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในการรวบรวมขอมูลแล วนําขอมูลท่ีไดมาประมวลผลและ
ไดผลลัพธ ออกมาเปนสารสนเทศซ่ึงประกอบไปดวยฮารดแวร  ซอฟตแวร  บคุลากร  รวมถึงระบบ
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เครือขายในองคกร ซ่ึงจะทําใหพนักงานปฏิบัติงานไดโดยสะดวกและรวดเร็วสงผลใหเกิดประสิทธิผล  
ในการปฏิบัติงาน 

ชาลินี บุญยะศัพท (2556) ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง  
การมีความพรอมในดานอุปกรณคอมพิวเตอรและการเชื่อมตอเขาสูระบบเครือขายท่ีสอดรับตอ          
การปฏิบัติงาน ความพรอมใชของโปรแกรมในการติดตอสื่อสารเชน MSN Messenger, Yahoo 
Messenger เปนตน ความพรอมใชของระบบอินเทอรเน็ตผานโมเด็ม ความพรอมใชงานของโปรแกรม 
Microsoft Office เชน Word, Excel, Power Point เปนตน และนอกจากอุปกรณจะมีความพรอมแลว 
บุคลากรเองก็ควรท่ีจะมีความพรอมในการใช อุปกรณดวยเชนกันคือ การมีความพรอมในดานการแกไข
ปญหาอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง เพราะในปจจุบันองคกรตางๆ ตองการบุคลากรท่ีมีความรู
ในการแกไขปญหาอุปกรณคอมพิวเตอรในเบื้องตนได เพราะถือวาเปนการประหยัดผูดูแลคอมพิวเตอร    
ไปได ดังนั้นสิ่งท่ีบุคลากรควรจะทําไดคือ  สามารถติดตั้งและใชงานระบบปฏิบัติการ Windows ได
สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดจากไวรัสคอมพิวเตอรในเบื้องตนได ซ่ึงก็จะเปนการเพ่ิมศักยภาพใหกับ
ตนเองไดอีกดวย 

ปรารถนา พลายมาศ (2551) กลาววา ความพรอมดานเทคโนโลยี มีความสัมพันธรวมกับ
ประสบการณและการยอมรับเก่ียวกับการจัดทําระบบบริการและการใหบริการดานเทคโนโลยี 
(technology-based products and services) ดังนั้น ความพรอมดานเทคโนโลยีของประเทศจึงควร
ประกอบดวย 3 ดาน คือ การมีระบบบริการและการใหบริการดานเทคโนโลยี การใชบริการดานเทคโนโลยี 
และการมองถึงความตองการในอนาคตเก่ียวกับการใชบริการดานเทคโนโลยี 

เนื่องดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความสําคัญและจําเปนอยางมาก          
ในปจจุบัน  เพราะทําใหการประมวลผลสารสนเทศทําไดรวดเร็วข้ึน สงผลถึงการลดระยะเวลาท่ีใชใน  
การปฏิบัติงานสารสนเทศ ชวยลดตนทุน ลดเวลาท่ีใชในการประมวลผลและการสื่อสารทําใหผูรับ
สารสนเทศปลายทางไดรับขอมูลอยางรวดเร็ว เพ่ิมประสิทธิภาพในการประสานงานกับฝายตางๆ  
ชวยสนับสนุนขอมูลหลากหลายดานเพ่ือการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ ชวยปรับปรุงคุณภาพของสินคา
และบริการ สรางความไดเปรียบในการแขงขันและเพ่ิมคุณภาพชีวิตในการทํางาน ฉะนั้นจึงจําเปนตอง
มีความพรอมท้ังในดานบุคลากร อุปกรณ เครื่องมือ และดานโปรแกรม ระบบงานตางๆ ในการใช งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในองคกรหลายๆ แหง พบวามีความพรอมท้ังในดานบุคลากร อุปกรณ เครื่องมือ 
และดานโปรแกรมตางๆ เชน องคกรของภาคเอกชนท่ีจะเห็นไดวามีความเดนชัดมากในเรื่องของความพรอม
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเม่ือเทียบกับองคกรของรัฐในหลายๆ องคกร ก็จะทราบวาความพรอม
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศยังคงเปนปญหาความตองการในการใช เทคโนโลยีท่ีไมเพียงพอ  
ท้ังนี้ อาจเกิดจากสาเหตุท่ีวาจัดงบประมาณดานวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ    
ไมเพียงพอหรือการขาดงบประมาณและบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถและทักษะ ในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดวัสดุอุปกรณทางเทคโนโลยีสารสนเทศไมมีความพรอมตอการใชงาน 

ปรารถนา พลายมาศ (2551, อางถึงใน A.Parasuraman and Charles L. Colby, 2001)      
ไดอธิบายวา การยอมรับเทคโนโลยีใหมๆ มีองคประกอบหลายดาน การยอมรับเทคโนโลยีเปนการหลอมรวม 
ท้ังดานความรูสึก ความหวัง ความกลัว และความผิดหวังเก่ียวกับเทคโนโลยี คุณลักษณะท้ังหลายท่ีมี
อยู ในตัวของผูรับผิดชอบโครงการ NERS และโครงการ IT ตางๆ ของรัฐบาล และรวมถึงการใช
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เทคโนโลยี ในชีวิตประจําวันท่ีรวมกันแลวเรียกวา ความพรอมดานเทคโนโลยี (Technology 
Readiness) 

ความพรอมดานเทคโนโลยีมีหลายลักษณะและมีความซับซอน เพราะแตละบุคคลมี  
ความแตกตางกันในการยอมรับระบบงานและระบบบริการท่ีใชเทคโนโลยี ท้ังผูใหบริการและ
ผูรับบริการ ซ่ึงข้ึนอยูกับความเชื่อของคนแตละกลุม จําแนกประเภทของผูเก่ียวของกับเทคโนโลยี
นวัตกรรมได 5 กลุม ดังนี้ 

1. กลุมผูนําสิ่งใหม (Innovator) หรือกลุมผูบุกเบิก (Explorer) เปนผูท่ีมีความตื่นตัว      
ดานเทคโนโลยีสูง มีการเรียนรูและยอมรับเทคโนโลยีไดอยางรวดเร็ว 

2. กลุมผูท่ียอมรับนวัตกรรมกอนผูอ่ืน (Early Adopter) หรือวากลุมผูนําการยอมรับ 
(Pioneer) เปนผูท่ีตองการไดประโยชนจากการเปนผูเริ่มตนใชเทคโนโลยี มีคุณสมบัติของการเปนผูนํา
ทางความคิดของสังคมมากกวากลุมอ่ืน 

3. กลุมบุคคลสวนใหญท่ียอมรับนวัตกรรมในระยะตน (Early Majority) หรือกลุมผูเคลือบแคลง
สงสัย (Skeptic) เปนผูท่ีมีความรอบคอบระมัดระวังตองทําใหเห็นถึงประโยชนของการใชเทคโนโลยี
อยางชัดเจนกอนรับเทคโนโลยีจะใชเวลาในการตัดสินใจนานกวาสองกลุมแรก 

4. กลุมบุคคลสวนใหญท่ียอมรับนวัตกรรมในระยะหลัง (Late Majority) หรือกลุมผูวิตก
กังวล (Paranoid) เปนผูท่ีตองทําใหเชื่อวาเทคโนโลยีมีประโยชนและไมมีความเสี่ยงเกิดข้ึนตกลง
ยอมรับเทคโนโลยีชากวากลุมอ่ืนๆ สวนมากจะยอมรับเทคโนโลยีเม่ือคนสวนใหญในสังคมยอมรับไปแลว 

5. กลุมผูลาสมัย (Laggard) เปนผูท่ีไมชอบการเปลี่ยนแปลงใดๆ จนกวาสถานการณจะบังคับ 
เพราะไมชอบความแปลกใหมยึดม่ันในสิ่งเกาๆ กลุมนี้จะยอมรับเทคโนโลยีก็ตอเม่ือเทคโนโลยีนั้น    
ใชกันมานาน พอสมควรจนกลายเปนวิถีชีวิตอยางหนึ่งไปแลวสวนใหญเปนผูสูงอายุมีการศึกษานอย 
รายไดต่ําและใชเทคโนโลยีนอย 

ในการศึกษาความพรอมดานเทคโนโลยี A.Parasuraman and Charles L. Colby        
ไดจําแนกคนออกเปน 2 กลุมใหญ คือ กลุมท่ีมีทัศนะเชิงบวก (Positive View) อาจพลักดันตัวเอง 
เขาไปสูการใชเทคโนโลยีเอง สวนกลุมท่ีมีทัศนะเชิงลบ (Negative View) อาจตอตานการใช
เทคโนโลยี ลักษณะของคนท้ังสองกลุมมีอิทธิพลรวมกันในการผลักและดึงเทคโนโลยี 

ชาลินี บุญยะศัพท (2556) ยังกลาวอีกวา การมีความพรอมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น 
ถือเปนสิ่งหนึ่งท่ีสําคัญในการบริหารงานแตอีกสิ่งท่ีเปนเรื่องท่ีสําคัญพอๆ กัน คือ ความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร การมีความรู ทักษะใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
ถึงแมจะมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการบริหารจัดการระบบตางๆ มานานแลว          
แตความสามารถและทักษะทางดานเทคโนโลยี สารสนเทศของประชาชนในประเทศ บุคลากรใน
หนวยงานภาครัฐหรือเอกชนยังไมดีเทาท่ีควร จึงควรมีการเสริมสราง ศักยภาพ ทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารใหแกบุคลากรในดานของอุปกรณและระบบปฏิบัติการตางๆ 

ผูวิจัยไดสรุปความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ความพรอมในดานเครื่องมือ
และอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีใชในการปฏิบัติงานในองคกร รวมถึงความพรอมในดานระบบเครือขาย
หรือซอฟตแวรตางๆ ท่ีสอดรับตอการใชงานหรือปฏิบัติงาน ไดโดยสะดวกรวดเร็ว  และสงผลใหเกิด
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
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สรุปจากการทบทวนวรรณกรรม ท่ีเก่ียวของกับ ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ นั้น 
ผูวิจัยไดนําแนวความคิดของ  (ทิพยวรรณ งามสมเศษ  2557) ในเรื่องของ คุณภาพการใหบริการและ
ความพรอมของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทในเครือ 
ไทยฟูดสกรุป จํากัด พบวา คุณภาพการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสงผลตอประสิทธิผล        
การปฏิบัติงานของพนกังานคือ ดานการใหบริการอยางทันเวลา ดานการใหบริการอยางความเสมอภาค
ดานการใหบริการอยางเพียงพอ  และดานการใหบริการดวยความตอเนื่องความพรอมของเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีสงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานคือ ความพรอมดานฮารดแวร ความพรอม
ดานซอฟตแวร และความพรอมดานระบบเครือขาย ดังนั้นผูบริหารควรใหความสนใจเก่ียวกับการพัฒนา
ผูใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใหบริการดวยความเต็มใจคํานึงถึงความตองการของผูใชบริการ
เปนสิ่งสําคัญและมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังฮารดแวรซอฟตแวรระบบเครือขายใหมี
คุณภาพเหมาะสมกับการปฏิบัติงานรวมท้ังนําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาพัฒนาองคกร     
อยางตอเนื่อง 

ชาลินี บุญยะศัพท  (2556) ไดศึกษาเก่ียวกับความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน      
การบริหารงานของบุคลากรภายในเทศบาลนครนนทบุร ีจังหวัดนนทบุร ีมีคําถาม 2 ขอ คือ 1. บคุลากร
ในเทศบาลนครนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี มีความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยูใน
ระดับใด 2. อะไรคือปจจัยท่ีมีผลตอความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากร 
ในเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุร ี

1. มีการใชคอมพิวเตอรแบบพกพามากท่ีสุดสวนใหญเชื่อมตออินเทอรเน็ตระบบ
โทรศัพทมือถือแบบ 3G มากท่ีสุดและสวนใหญมีการใชเฟสบุค (facebook) มากท่ีสุด 

2. ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดานฮารดแวร ใชได
คลองแล ะใชประจําถึงใชไดแตไมคลอง  ดานซอฟแวร ใชไดคลองและใชเปนประจําถึงใชไมไดและ   
ไมไดใช ดานโปรแกรมอินเทอรเน็ตไดคลองและใชประจําถึงใชไดแตไมคลอง 

3. ดานการใชบริการอิเล็กทรอนิกส ดานการใชบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสไดคลอง  และ
ใชประจําถึงใชไดแตไมคลอง 

4. ดานการใชบริการการคาอิเล็กทรอนิกสใชภายใน  12 เดือน ถึงไมมีแผนท่ีจะใชบริการ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสกลุมตัวอยางไมมีแผนท่ีจะใชบริการการคาอิเล็กทรอนิกสในทุกเรื่อง 

5. ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพบวา  เพศหญิงมีความพรอม   
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากกวาเพศชาย บุคลากรท่ีมีอายุระหวาง 21-30 ป มีความพรอม
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากท่ีสุด  บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี     
มีความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากท่ีสุด บุคลากรท่ีมีประสบการณการปฏิบัติงาน
นอยกวา 10 ป มีความพรอมดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารมากท่ีสุด  และบุคลากรท่ีมี
ตําแหนงในระดับปฏิบัติการมีความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากกวาผูท่ีมี
ตําแหนงผูบริหารระดับสูง 

จากการศึกษาแนวคิดความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูวิจัยไดกําหนดนิยามศัพท     
ตัวแปร ความพรอมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง ความพรอมในดานเครื่องมือและอุปกรณ
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คอมพิวเตอรท่ีใชในการปฏิบัติงานในองคกร รวมถึงความพรอมในดานระบบเครือขายหรือซอฟตแวรตางๆ 
ท่ีสอดรับตอการใชงานหรือปฏิบัติงานไดโดยสะดวกรวดเร็ว และสงผลใหเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.4.1 ความหมายของการพัฒนาทรพัยากรมนษุย  
ในดานวิชาการนั้น มีผูใหความหมายของการพัฒนาบุคลากรไวหลายทัศนะ ดังนี้ 
พิชัย เทพวรรณ  (2554) ใหความหมายวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง

การพัฒนาความรู ทักษะ ความสามารถ และศักยภาพของทรัพยากรมนุษย โดยมีการเชื่อมโยงกับ  
กลยุทธขององคกรเพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดตามนโยบายขององคกรพรอมท้ังสามารถบรรลุ
เปาหมายตามท่ีตองการได 

วีระ อรัญญมงคล (2552) ใหความหมายวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง 
กระบวนการในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพดานความรู ความสามารถ และทักษะใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพดวยการฝกอบรม การพัฒนาอาชีพ และพัฒนาองคกรไปสู
ความสําเร็จท่ีองคกรไดตั้งเปาหมายไว 

วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล (2552) ใหความหมายวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง 
(Human Resource Development) คือ กระบวนการเรียนรูท่ีมีลักษณะตอเนื่องไปตลอดชีวิตของคน
ในองคกร ซ่ึงเกิดท้ังภายในและภายนอกหองเรียน และคํานึงถึงความสามารถในการนําความรูท่ีไดรับ   
ไปปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหงานโดยรวมของหนวยงานประสบความสําเร็จ 
ซ่ึงจะหมายถึง การฝกอบรม รวมไปถึงการพัฒนาสายอาชีพ และการประเมินประสิทธิภาพงาน 

อาภรณ ภูวิทยพันธุ (2551) ใหความหมายวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง 
การพัฒนาความสามารถและศักยภาพของคนในองคกร การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของคน 
ในองคกร 

2.4.2 ความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร  
มาลัยวรรณ ชัยปญญา (2551, อางถึงใน กิติมา ปรีดีดิลก, 2532) ไดกลาวถึงความสําคัญ

ในการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
1. เพ่ือเปนการปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีดํารงตําแหนงในปจจุบันใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
2. ชวยพัฒนาเปนการปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีดํารงตําแหนง       

ในปจจุบันใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
3. สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาความสามารถของตนเอง 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับการพัฒนาประเทศในอนาคตเพ่ือกาวสูยุค

เศรษฐกิจใหมท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สําหรับเศรษฐกิจใหมทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุด คือ พลังสมอง 
สงผลทําใหทรัพยากรมนุษยกลายเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดของประเทศ ประเทศตางๆ ไดมุงเนนพัฒนา
ทรัพยากร มนุษยเพ่ือรองรับเศรษฐกิจยุคใหม สงผลใหหลายประเทศประสบผลสําเร็จในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ไดสรางความแข็งแกรงตอการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก ปจจุบันประเทศตางๆ   
ไดมีมาตรการเพ่ือสงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไดแก (ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์, 2553)  
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1. พัฒนาการศึกษาของประชาชนใหเปนเลิศ  ซ่ึงถือไดวาการศึกษานับเปนดัชนี
ชี้นําทางเศรษฐกิจในยุคเศรษฐกิจใหม รัฐบาลควรมีการเพ่ิมงบประมาณทางดานการศึกษา  โดยเฉพาะ
การปรบัปรงุคุณภาพการศึกษา  เนนใหครูอาจารยมีผลตอบแทนมากข้ึน  เพ่ือใชเปนแรงจงูใจใหบคุคล
ท่ีมีความรูความสามารถมาประกอบอาชีพนี้ 

2. สงเสริมการเรียนรูตลอดชีพ ซ่ึงนับวาสําคัญมาก เนื่องจากเทคโนโลยีในปจจุบนันั้น
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหความรูท่ีมีอยูนั้นลาสมัย 

3. พัฒนาความคิดสรางสรรค การศึกษาควรเนนระบบกระตุนใหนักเรียนมีความคิด
สรางสรรคเปนตัวของตนเอง ทําใหทรัพยากรมนุษยเกิดความคิดสรางสรรคใหมๆ  เพ่ือความสามารถ  
ในการแขงขันในอนาคต 

4. พัฒนาความคิดอานของประชาชนใหเปนผูประกอบการใหม  (Entrepreneur) 
ซ่ึงนับวาสําคัญมากในการผลักดันใหทรัพยากรมนุษยเกิดความสามารถดานสติปญญาในการคิด
วิเคราะหและ คิดสรางสรรค มีความรับผิดชอบ ความกระฉับกระเฉง ความคิดริเริ่ม ความเพียรและ 
ความทะเยอทะยาน 

5. สงเสริมทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพสูงจากตางประเทศเขามาทํางาน
ภายในประเทศเพ่ือสงเสริมความรูความสามารถของคนในประเทศใหสูงข้ึน 

2.4.3 กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากร (HRD: Activities) 
การเรียนรู (Learning) การศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณและความรูท่ีไดศึกษา

มาจากหองเรียนหรือสถานท่ีจริงในการพัฒนาการเรียนรูซ่ึงกันและกันในการพัฒนาบุคลากรในองคกร 
การศึกษา (Education) เปนการพัฒนาความรูความสามารถและวุฒิการศึกษา    

ของบุคลากรในดานตางๆ  ในดานการพูด การฟง และทักษะตางๆ เฉพาะงานเพ่ือเกิดทักษะความรู
ความสามารถในการพัฒนาการทํางาน 

การพัฒนา (Development) การศึกษาเก่ียวกับแนวทางในการพัฒนาทักษะ   
ความรู ความสามารถของบุคลากร ท่ีมีผลตองการดําเนินงานขององคกร เพราะบุคลากรและองคกร    
มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ จึงจําเปนตองมีการพัฒนาและใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่อง         
เพ่ือองคกรสามารถแขงขันได 

การฝกอบรม (Training) หมายถึง กระบวนการท่ีองคกรดําเนินการโดยมี
จุดมุงหมายเพ่ือพัฒนา บุคลากรใหเกิดการเรียนรูในดานตางๆ คือ ความรู (Knowledge) ความเขาใจ 
(Understanding) ทักษะ (Skills) และทัศนคติ (Attitude) ซ่ึงสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ
ของผูเขารับการอบรม ไปในทางท่ีองคกรตองการ ซ่ึงจะมีผลทําใหการปฏิบัติงานในองคกรประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนเรื่องของการผสมผสานระหวางการปฏิบัติงานกับ
การเรียนรูท้ังแบ บมีโครงสรางและไมมีโครงสราง มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาศักยภาพท้ังขององคกร
และตัวบุคคลใหรับกับการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง การจัดการความรูซ่ึงเปนระบบบริหาร
ความรูในองคกรก็มีนวัตกรรมในตัวของมันเอง  มีพัฒนาการท้ังในรูปแบบของการใชเทคโนโลยีและ
การปรับเปลี่ยนแนวความคิดดานการบริหารจัดการ โดยแบงออกเป น 2 สวน คือ การใช เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการความรู และนวัตกรรมดานความคิดของการจัดการความรู ซ่ึงลวนสงผลตอ
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย วิธีการจัดการความรูมีความชัดเจนและครอบคลุมตั้งแตการบงชี้ จนถึง 
การเรียนรูเปนข้ันตอน คือ 1) การบงชี้ความรู 2) การสรางและแสวงหาความรู 3) การจัดการความรูใหเปน
ระบบ 4) การประมวลและกลั่นกรองความรู 5) การเขาถึงความรู 6) การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 
และ 7) การเรียนรูในการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีสําคัญ คือ การพัฒนา
มนุษยใหมี innovative thinking โดยใหเพ่ิมโอกาสไดพัฒนาความคิดริเริ่มดวยการไดลงมือ ปฏิบัติ     
และแลกเปลี่ยนประสบการณใหมากผานทางระบบการจัดการความรูท่ีมีเทคโนโลยีเปนตัว สนับสนุน     
ตามข้ันตอนตาง  ๆของการพัฒนานวัตกรรมคือ 1) นวัตกรรมท่ีใจ 2) นวัตกรรมท่ีความคิด (ทัศนคติ)     
3) นวัตกรรมท่ีพฤติกรรม 4) นวัตกรรมที่กระบวนการ และ 5) นวัตกรรมท่ีระบบ ท่ีผลิตภัณฑ ท่ีงานบริการ   
จะใชนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยก็แลวแตเปาหมายจะตองใหบุคลากรนั้น 
มีใจรักท่ีจะพัฒนา คิดแตสิ่งท่ีถูกตองดีงาม และมีพฤติกรรมท่ีสงเสริมการพัฒนาท้ังตนเอง หมูคณะ
และองคกร จึงเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีพึงประสงค 

นวัตกรรมและการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการความรูเพ่ือการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยนั้นกลาวไววาการ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการความรูและนวัตกรรม      
ดานความคิดของการจัดการความรู ซ่ึงลวนสงผลตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีพัฒนาการท้ังใน
รูปแบบของการใชเทคโนโลยีและการปรับเปลี่ยนแนวความคิดดานการบริหารจัดการ  ซ่ึงสอดคลอง   
กับแนวคิ ดของ รัตนศักดิ์ สา ลี (2556) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีที  
หมายถึง เทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับการนําระบบคอมพิวเตอรระบบสื่อสารโทรคมนาคมและความรูอ่ืนๆ    
ท่ีเก่ียวของมาผนวก เขาดวยกันเพ่ือใชในกระบวนการจัดหา จัดเก็บสรางและเผยแพรสารสนเทศ      
ในรูปแบบตางๆ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นอาจกลาวไดวาประกอบข้ึนจากเทคโนโลยีสองสาขาหลัก 
คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปนปจจัยสําคัญตัวหนึ่งท่ีเอ้ือใหการจัดการความรูประสบความสําเร็จความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  โดยเฉพาะอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ตเปนแรงผลักดันสําคัญท่ีชวยให    
การแลกเปลี่ยนความรูสามารถทําไดงายข้ึนนอกจากนี้ระบบฐานขอมูลท่ีทันสมัยก็มีสวนชวยใหการจัดการ
ความรูมีประสิทธิภาพ เพ่ิมมากยิ่งข้ึน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเก่ียวของและมีบทบาท   
ในการจัดการความรูออกเปน 3 รูปแบบ คือ 1) เทคโนโลยีการสื่อสาร ( communication 
technology) ชวยใหบุคลากรสามารถเขาถึงความรูตางๆ ไดงายข้ึน สะดวกข้ึน  รวมท้ังสามารถ
ติดตอสื่อสารกับผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ  คนหาขอมูลสารสนเทศและความรูท่ีตองการไดผานทาง
เครือขาย อินทราเน็ตหรืออินเทอรเน็ต 2) เทคโนโลยี ท่ีสนับสนุนการทํางานรวมกัน ( collaboration 
technology) ชวยทําใหสามารถประสานการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  ลดอุปสรรคในเรื่องของ
ระยะทาง ตัวอยาง เชน โปรแกรมท่ีอยูในกลุม groupware ตางๆ หรือแมกระท่ังระบบ Screen Sharing 
เปนตน 3) เทคโนโลยีในการจัดเก็บ (storage technology) ชวยในการจัดเก็บและจัดการความรูตางๆ   
จะเห็นไดวาเทคโนโลยีท่ีนํามาใชใน การจัดการความรูขององคกรนั้นประกอบดวยเทคโนโลยีท่ีสามารถ
ครอบคลุมกระบวนการตางๆ ในการจัดการความรูใหไดมากท่ีสุดเทาท่ีเปนไปได และ  4) สังคมเครือขาย 
(social networking) ปจจุบันเครื่องมือทางดานเทคโนโลยีไดมีการพัฒนาอยางรวดเร็วและมีการปรับเปลี่ยน
พัฒนาตามพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไป ของผูบริโภคปจจุบัน ระบบสังคมเครือขายบนโลกออนไลนกําลังเปนท่ี
นิยมอยางสูงเนื่องจากเปนการพัฒนาระบบอินเตอรเน็ตท่ีตอบสนองตรงตอความตองการของผูบริโภค 
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สรุปไดวา การพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศคือ การ สงเสรมิและ
สนับสนุนใหบุคลากรเกิดการพัฒนา ความรู  ทักษะ  ความสามารถในการทํางาน ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยเปนการผสมผสานระหวางการปฏิบัติงานกับการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพท้ังองคกร
และตัวบุคคลเพ่ือใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ปจจุบันการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในองคกรสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  
ท้ังทางตรง และทางออม ซ่ึงกอใหเกิดความทาทายแกผูบริหารในอนาคตใหนําเทคโนโลยีมาใช           
ใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยผูบริหารตองมีความรู ความเขาใจ และวิสัยทัศนตอแนวโนมของเทคโนโลยี 
เพ่ือใหสามารถตัดสินใจนําเทคโนโลยีมาใชงานอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเราสามารถจําแนกผลกระทบ
ของเทคโนโลยีท่ีมีตอการทํางานขององคกรออกเปน 5 ลักษณะดังนี้ 1. การปรับปรุงรูปแบบการทํางาน
ขององคกร 2. การสนับสนุนการดําเนินงานเชิงกลยุทธ 3. เครื่องมือในการทํางาน 4. การเพ่ิมผลผลิต
ของงานโดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสวนบุคคล และ 5. เทคโนโลยีในการติดตอสื่อสาร 

รัฐนันท พงศวิริทธิ์ธร และคณะ  (2557) ไดกลาววา การบริหารจัดการภาครัฐในปจจุบัน 
ไดนําแนวคิดการจัดการของภาคเอกชนมาใช ท่ีเรียกวา New Public Management เพ่ือใหเกิดความยืดหยุน 
โดยมีประชาชนเปนจุดศูนยกลางหรือมุงเนนใหความสําคัญกับประชาชนเสมือนประหนึ่งประชาชน
เปนลูกคาและสามารถดําเนินงานไดเสมือนมืออาชีพ (Professionalism) เทคโนโลยีสารสนเทศ     
จึงเปนกลไกสําคัญท่ีจะชวยใหการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ประสบความสําเร็จ คือ ประชาชน
ไดรับประโยชนสูงสุด เทคโนโลยีสารสนเทศยังสามารถสรางความโปรงใสและตรวจสอบไดในการทํางาน
ของภาครัฐสมัยใหมตามกระแสแนวคิดการบริหารท่ีเนนความโปรงใสและการตรวจสอบได 
(Transparency and Accountability) จึงเปนแรงผลักดันใหองคกรภาครัฐตางๆ หันมาสนใจและ   
นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคกรเพ่ือสามารถแสดงหรือชี้แจงตอสาธารณชนและ
บริการประชาชนไดอยางเปนระบบ รวดเร็ว และทันเวลา องคกรท่ีมีสารสนเทศอยางมีระบบจะชวย
สนับสนุนการบริหารท่ีตองการความโปรงใสและตรวจสอบไดดวย 

พัชรีภร โอภากุลวงษ (2553) ไดกลาววา การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชกัน   
ในปจจุบันของหนวยงานราชการแทบทุกแหง ไดแก การนําเอาเครื่องคอมพิวเตอรบุคคลมาใชในงาน
พิมพเอกสารแทนเครื่องพิมพดีด จึงทําใหหนวยงานหลายแหงของบประมาณประจําปเพ่ือเปลี่ยน        
เครื่องคอมพิวเตอรใหเปนรุนใหมข้ึน แลวนํามาใชพิมพเอกสารท้ังท่ีเครื่องรุนเกาท่ีมีศักยภาพเพียงพอ
หรือสูงกวาสําหรับการใชงานเพ่ือพิมพเอกสาร ในความเปนจริงแลวการใชประโยชนจาก เครื่อง
คอมพิวเตอรยังมีดานอ่ืนอีก เชน การสรางฐานขอมูลเพ่ือใชงานจัดเก็บขอมูลเรื่องตางๆ
เทคโนโลยีเชนนี้ มีประสิทธิภาพสูงมากในการเก็บขอมูลของหนวยงานราชการแทนวิธีการเก็บขอมูล
แบบเกาหรือแบบท่ีเปนเอกสาร แตถึงอยางไรก็ตามหนวยงานบางแหงของรัฐไดสรางจุดเริ่มตน
ดวยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการทํางานประจําวันเพ่ืออํานวยความสะดวกท้ังแก
ขาราชการและประชาชน ซ่ึงนับวาเปนการจุดประกายไฟฝนในภาครัฐท่ีดีเก่ียวกับเทคโนโลยีท่ีใช    
ในการปฏิบัติงาน 
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การท่ีจะสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใชในภาครัฐนั้น สิ่งสําคัญท่ีควร
เล็งเห็นและควรเตรียมการใหพรอมคือ การสรางความเขาใจและวิสัยทัศนของผูนําและมีเปาหมาย 
อยางมุงม่ันท่ีจะพัฒนาระบบสารสนเทศในภาครัฐใหเขมแข็งและมีศักยภาพสูงสุดและประเด็นท่ีจะ
ละเลยไมไดคือ การเตรียมความพรอมสําหรับกลุมผูใชงานหรือขาราชการท่ีตองเขามารองรับงานท่ี
เก่ียวของกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสําคัญในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ควรเขาใจและตระหนักถึง    
ความจําเปน ความคุมคา และประโยชนสุงสุด ตองมองใหละเอียดถ่ีถวนดวยวาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แตละประเภทมีศักยภาพหรือสามารถทําอะไรไดบาง แลวจึงนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม
มาชวยใหองคกรสามารถทํางานในลักษณะใหมหรือนํามาใชเพ่ือชวยแกปญหาท่ีประสบอยู จึงจะเกิดผล
ของการปรับปรุงในองคกรอยางแทจริง 

ดังนั้น จะเห็นไดวาเทคโนโลยีสารสนเทศเปนอีกหนึ่งเครื่องมือท่ีผูนําองคกรของรัฐควรท่ีจะ
ตระหนักและเขาใจถึงการประยุกตใช อีกท้ังเล็งเห็นคุณประโยชนและความคุมคาอยางแทจรงิในการใช
และพัฒนาระบบการทํางานท่ีประยุกตมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ความมีวิสัยทัศนของผูนําจึงเปนปจจัย
ท่ีกําหนดความสําเร็จหรือความลมเหลวของการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชประโยชน 

ภรณี ศิริโชติ  (2551) ไดกลาววา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสวนใหญมักจะเริ่มใชกันใน 
ภาคธุรกิจกอน เชน ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจสายการบิน เปนตน กรณีของประเทศไทยปจจุบัน       
หนวยราชการไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชอยางกวางขวาง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ในหนวยราชการพอจะจําแนกไดดังนี้ 

1. ใชในการประมวลคํา (Word Processing) ซ่ึงเปนการใชคอมพิวเตอรในการจัดพิมพ
เอกสาร รายงานตางๆ ซ่ึงจะพบเห็นไดท่ัวไปในหนวยราชการไทย 

2. ใชในการบันทึก/จัดเก็บขอมูล โดยจัดเก็บขอมูลในฐานขอมูล (Database) เพ่ือการจัดเก็บ
ขอมูลท่ีเปนระบบ สามารถเรียกใชไดรวดเร็ว ตัวอยางเชน ฐานขอมูลบุคลากรของหนวยงาน 
ฐานขอมูลทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทย ฐานขอมูลทะเบียนยานพาหนะของกรมการขนสง
ทางบก ฐานขอมูลผูใชโทรศัพท งานทะเบียนประวัติอาชญากร งานเวชระเบียนผูปวยของโรงพยาบาล 
งานฐานขอมูลหนังสือของหองสมุด เปนตน 

3. งานงบประมาณและบัญชี ซ่ึงถือเปนงานพ้ืนฐานสําคัญของหนวยราชการทุกแหง  
4. งานประมวลผลสถิติและคํานวณ เชน งานประมวลขอมูลความจําเปนพ้ืนฐานและ

ขอมูล กชช. 2ค ของกระทรวงมหาดไทย 
5. งานการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสคือ การสงขอความจดหมายติดตอ สงจดหมายเวียน

ของหนวยงาน หรือสงขอมูลและภาพผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
6. งานนําเสนอผลงาน เชน การนําเสนอผลงานของหนวยงานโดยใช PowerPoint 
7. งานทําสําเนาเอกสารหรือการถายเอกสารเปนกิจกรรมพ้ืนฐานท่ีสําคัญอยางหนึ่ง   

ของสํานักงาน ปจจุบันเครื่องถายเอกสารไดพัฒนาความสามารถไปมาก สามารถถายยอ ขยาย 
จัดเรียงหนากระดาษ จัดชุดเอกสาร และเย็บชุดเอกสารให 

สิริธรรม แสนคํา (2553) ไดกลาววา การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันไดมี  
การนํามาใชในหลายสาขาวิชาชีพท้ังในดานการศึกษา ดานธุรกิจอุตสาหกรรม ดานการแพทย      
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ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ การทํางาน การศึกษา
หาความรู ทําใหคุณภาพชีวิตของคนในสังคมปจจุบันดีข้ึน นอกจากนี้หนวยงานราชการตางๆ ก็นําเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบคอมพิวเตอรเขามาอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการติดตอ
ประสานงานกับทางราชการ และในธุรกิจเอกชนทางดานการโรงแรมและการทองเท่ียวก็ใหบริการ
ขอมูลขาวสาร และบริการลูกคาผานทางระบบอินเตอรเน็ตทําไดอยางสะดวกรวดเร็วทันเหตุการณ 

สรุปไดวา ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การใชทักษะ ความรู 
ความสามารถในดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
และการแกไขปญหาเบื้องตนเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ อันจะสงผลใหการปฏิบัติงาน              
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

สรุปจากการ ทบทวนวรรณกรรม ท่ีเก่ียวของกับ ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศนั้นผูวิจัยไดนําผลการศึกษาของ สิริธรรม แสนคํา (2553) ไดศึกษาการประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศทางดานการศึกษาของบุคลากรครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี และเพ่ือการเปรียบเทียบ          
การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางดานการศึกษาของบุคลากรครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
ประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก บุคลากรครูวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ผลการวิจัยพบวา การประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศทางดานการศึกษาของบุคลากรครู วิทยาลัยเทนนิคอุดรธานี โดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลางเทากับ 2.72 และในดานการแสดงผลการเปรียบเทียบการประยุกตใช เทคโนโลยี
สารสนเทศทางดานการศึกษาของบุคลากรครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ผลวิเคราะหระหวาง         
ครูชํานาญการ และครูสอนพิเศษในภาพรวมพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง โดยการประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของครูชํานาญการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางเทากับ 3.14 และครูชวยสอนพิเศษ
เทากับ 3.20 สรุปวาการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานการศึกษาของบุคลากรครูวิทยาลัย   
เทคนิคอุดรธานี 

พัชรีภร โอภากุลวงศ  (2553) ไดศึกษาเก่ียวกับการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ในการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรณีศึกษาเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน 
อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 

1. สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในเทศบาลเมืองทาเรือ 
พระแทน สวนใหญมีวัตถุประสงคในการใชเพ่ือคนหาขอมูลเก่ียวกับงานของราชการ การใชอุปกรณ
คอมพิวเตอรและซอฟตแวรในการปฏิบัติงาน พบวาใชเครื่องไมโครคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการ
พ้ืนฐานมากท่ีสุด สวนการใชเครือขายคอมพิวเตอรในเทศบาลใชเพ่ือดูขอมูล และประยุกตใชระบบ
จัดการเอกสารในการบริหารงานมากท่ีสุด 

2. แนวทางการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารงาน
แบงเปน 4 ดาน ไดแก ดานบุคลากร เทศบาลควรสรรหาบุคลากรท่ีมีความรูดานสารสนเทศมาดูแล
งานและใหมีการอบรมอยางตอเนื่องพรอมกับจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ออกแบบและวางระบบ
ฐานขอมูลบุคลากรสําหรับใชในการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ดานอุปกรณ ซอฟตแวร และ
โครงขายเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรจัดซ้ือและพัฒนาอุปกรณและซอฟตแวรในการปฏิบัติงานท่ีมี
ลิขสิทธิ์ พรอมเชื่อมโยงเครือขายหนวยงานตางๆ และเผยแพรขอมูลขาวสารในเว็บไซตของเทศบาล
ดานงบประมาณ ควรจัดสรรงบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมากข้ึน ดานการบริหารจัดการ
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ผูบริหารทองถ่ินควรมีนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีชัดเจนเพราะสําคัญตอการบริหารงาน    
ของเทศบาลและควรนํามาใชเพ่ือการตัดสินใจทางการบริหารเพราะทําใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว
พรอมท้ังพัฒนาและบูรณาการระบบงานบริการประชาชนเพ่ือใหการบริการภาครัฐมีความทันสมัย   
และควรประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใชสารสนเทศ 

อนันต บุญสม (2552) ไดศึกษาหาความรูและทักษะการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   
เพ่ือการปฏิบัติงานเทศบาลตําบลแหลมฉบัง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

ผลจากการศึกษาพบวา สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในเทศบาลตําบล
แหลมฉบัง ดานการสนับสนุนฮารดแวรตางๆ ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานสวนใหญยังไดรับไมเพียงพอ 
สวนมากมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการตัดสินใจดานการบริหารงานในบางครั้ง ดานการใช
ซอฟตแวรหรือโปรแกรมคอมพิวเตอรพบวาสวนมากสามารถใช Microsoft Word ไดอยางคลองแคลว 

ดานการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชงานสวนมากนํามาใชในดานการสืบคน
ขอมูล ทาง Internet ดานการฝกอบรมสวนใหญมีความตองการฝกอบรมการใชคอมพิวเตอรเบื้องตน
และการแกไขปญหาคอมพิวเตอรเบื้องตน สวนปญหาดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศพบวา มีปญหา
ดานระบบเครือขาย (Network) สัญญาณไมท่ัวถึงครบทุกหนวยงาน 

ดานความรูความเขาใจเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศพบวา ผูบริหารทุกระดับและ
พนักงานผูปฏิบัติมีความรูความเขาใจเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับปานกลาง สวนในดานทักษะ          
การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานพบวา ผูบริหารระดับสูงมีทักษะนอย         
สวนผูบริหารระดับกลาง ระดับตนและพนักงานผูปฏิบัติมีทักษะอยูในระดับปานกลาง 

ดานแนวทางในการพัฒนาความรูและทักษะในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ       
เพ่ือการปฏิบัติงาน ผูบริหารแนะนําวาควรเพ่ิมจํานวนพนักงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีปริมาณ
เพียงพอและไดรับการพัฒนาเพ่ือยกระดับความรู ความสามารถและคุณวุฒิในการปฏิบัติหนาท่ี      
ตามภารกิจของเทศบาล สวนพนักงานเห็นวาควรสนับสนุนใหพนักงานทุกระดับเขารับการศึกษาตอ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับคุณวุฒิท่ีสูงข้ึนท้ังในระดับปริญญาและ
ประกาศนียบัตร 

จากการศึกษาแนวคิดศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูวิจัยไดกําหนด
นิยามศัพทตัวแปรศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การใชทักษะ ความรู 
ความสามารถในดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
และการแกไขปญหาเบื้องตนเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ อันจะสงผลใหการปฏิบัติงาน              
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

จากแนวความคิดดังกลาวผูวิจัยไดนํามาใชในการวิจัยครั้งนี้  เนื่องจากสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการวิจัยในเรื่องของการศึกษาอิทธิพลของความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีผลตอ
ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน โดยสรุปจากการทบทวนวรรณกรรม          
ท่ีเก่ียวของกับแนวคิดเก่ียวกับความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีผูวิจัยจะศึกษามีตัวแปร ดังนี้ 
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ภาพท่ี 2 ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสงผลตอศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
สมมติฐานท่ี 1  ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอิทธิพลทางบวกตอ ศักยภาพ     

ในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
สรุปจากการ ทบทวนวรรณกรรม ท่ีเก่ียวของกับ การพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยี

สารสนเทศนั้น ผูวิจัยไดนําผลการศึกษาของ ประมวล พระตลับ (2551) ไดศึกษาเก่ียวกับผลกระทบของ
ความรูความสามารถดานเทคโนโลยี สารสนเทศท่ีมีตอประสิทธิภาพการทํางานของบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบวา พนักงานบริษัทมีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับ
การมีความรูความสามารถ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมและเปนรายดาน อยูในระดับปานกลาง ไดแก 
ดานการสื่อสารโทรคมนาคมและเครือขาย ดานขอมูลและสารสนเทศของระบบสารสนเทศดานอุปกรณ
หรือฮารดแวร และดานโปรแกรมหรือซอฟตแวร และยังมีความคิดเห็นเก่ียวกับ การมีประสิทธิภาพ
การทํางานโดยรวมและเปนรายดานอยูในระดับมาก ไดแก ดานการทํางานตองเชื่อถือได ดานงานสําเร็จ
ทันเวลาและดานผลงานไดมาตรฐาน 

พนักงานบริษัทท่ีมีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับการมีความรูความสามารถ 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศรายดาน ดานขอมูลและสารสนเทศของระบบสารสนเทศแตกตางกัน 
พนักงานบริษัทท่ีมีความแตกตางกันในเรื่องอายุ ระดับการศึกษา และระดับตําแหนงมีความคิดเห็น
ดวยเก่ียวกับการมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมและรายดานท้ัง 4 ดาน
ไดแก ดานการสื่อสารโทรคมนาคมและเครือขาย ดานขอมูลและสารสนเทศของระบบสารสนเทศ 
ดานอุปกรณหรือฮารดแวร และดานโปรแกรมหรือซอฟตแวรแตกตางกันและพนักงานท่ีมีเงินเดือน
แตกตางกัน มีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับการมีความรูความสามารถ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ      
ดานโปรแกรมหรือซอฟตแวรแตกตางกัน 

พนักงานบริษัทท่ีมีเพศและประสบการณในการทํางานแตกตางกัน มีความคิดเห็นดวย
เก่ียวกับการมีประสิทธิภาพการทํางานรายดาน ดานงานสําเร็จทันเวลาแตกตางกัน พนักงานบริษัทท่ีมี
ความแตกตางในเรื่องอายุ มีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับการมีประสิทธิภาพการทํางาน ดานการเชื่อถือได 
พนักงานบริษัทท่ีมีความแตกตางในเรื่องระดับการศึกษาและระดับตําแหนง มีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับ
การมีประสิทธิภาพการทํางาน ดานประสิทธิภาพการทํางาน ดานการทํางานตองเชื่อถือได ดานงานสําเร็จ
ทันเวลา และดานผลงานไดมาตรฐานแตกตางกัน 

จากผลการวิเคราะหความสัมพันธและผลกระทบ พบวา 1. ความรูความสามารถ      
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานขอมูลและสารสนเทศของระบบสารสนเทศ และดานอุปกรณหรือ
ฮารดแวร มีความสัมพันธเชิงบวกและผลกระทบกับประสิทธิภาพการทํางาน ดานการทํางานตองเชื่อถือได 
ดานงานสําเร็จทันเวลา และผลงานไดมาตรฐาน 2. ความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศักยภาพในการประยุกตใช

เทคโนโลยีสารสนเทศใน 

การปฏิบัติงาน 

ความพรอมดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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ดานโปรแกรมหรือซอฟตแวรมีความสัมพันธเชิงลบและผลกระทบกับประสิทธิภาพการทํางาน      
ดานงานสําเร็จทันเวลา และดานผลงานไดมาตรฐาน 

โดยสรุป ความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบตอประสิทธิภาพ     
การทํางาน  ผลลัพทท่ีไดจากการวิจัยสามารถนําไปใชในการพัฒนาองคกรโดยเฉพาะดานเทคโนโลยี       
ในดานการบริหารจัดการองคกรในการกําหนดวิสัยทัศน กลยุทธ นโยบาย การวางแผนในการปฏิบัติงาน
ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกรเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงาน
ตอไป 

จีรพรรณ จเรรัชต (2555) ไดศึกษาเก่ียวกับความตองการการพัฒนาความรูดานคอมพิวเตอร    
และเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผลจากการวิจัย พบวา ความตองการการพัฒนาความรูดานคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยท่ีสูงท่ีสุด คือ ดานการยอมรับ
นําคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน  เม่ือเปรียบเทียบความตองการ      
การพัฒนาความรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชในการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีมี
ตําแหนงตางกัน พบวา ตําแหนงประเภทวิชาการ มีความตองการพัฒนาความรูดานการนําคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานสูงท่ีสุด ตําแหนงผูอํานวยการกลุมมีความตองการ
พัฒนาความรู ดานสภาพสังคม ดานการรับรู ดานการยอมรับและดานการรับรูคุณลักษณะของ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานสูงท่ีสุด 

จากการศึกษาแนวคิดการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูวิจัยไดกําหนด    
นิยามศัพทตัวแปรการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การสงเสริมและสนับสนุน
ใหบุคลากรเกิดการพัฒนาความรูทักษะความสามารถในการทํางาน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเปน
การผสมผสานระหวางการปฏิบัติงานกับการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพท้ังองคกรและตัวบุคคล เพ่ือให
เกิดประโยชนตอการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

และจากแนวความคิดดังกลาวผูวิจัยไดนํามาใชในการวิจัยครั้งนี้  เนื่องจากสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการวิจัยในเรื่องของ การศึกษาอิทธพิลของ การพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีสงผลตอศักยภาพในการประยุกตใช เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน โดยสรุปจาก    
การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของกับแนวคิด เก่ียวกับการพัฒนาความสามารถดาน เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีผูวิจัยจะศึกษามีตัวแปร ดังนี้ 

 

 

 
ภาพท่ี 3 การพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสงผลตอศักยภาพในการประยุกตใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

ศักยภาพในการประยุกตใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ปฏิบัติงาน 

การพัฒนาความสามารถ 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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สมมติฐานท่ี 2  การพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลทางบวกตอ
ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  

สิรภัทร เหลาโกธา (2555) กลาววา “ประสิทธิผล” ตามพจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2525 ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ไดใหความหมายวาผลสําเร็จหรือผลท่ีเกิดข้ึนซ่ึง “ประสิทธิผล”
ความเห็นของนักวิชาการตางๆสามารถแบงออกเปน  2 ลกัษณะคือลกัษณะแรกใหความสาํคัญกับ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานซ่ึงไดกลาววาเปนวิธีหนึ่งในการตัดสินคุณคาของโครงการสามารถกระทํา
โดยการเปรียบเทียบผลท่ีไดจากโครงการกับวัตถุประสงคของโครงการท่ีตั้งไวอยางครอบคลุม
ความสําเร็จของผลท่ีไดยอมอยูบนพ้ืนฐานความเหมาะสม ของบริบทการวางแผนและการดําเนินการ
ตามลําดบัความเหมาะสม ในการดําเนินการควรประกอบไปดวยความจําเปน  (Needs) ของการพัฒนา
โครงการวัตถุประสงคท่ีสอดคลองกับความตองกา รของประชากรกลุมเปาหมายสถานการณและ
แนวโนม สถานการณท่ีเอ้ืออํานวยตอการดําเนินงานและผลสําเร็จของโครงการสวนการวางแผน         
ควรประกอบดวยความสมเหตุสมผลของแนวคิดและทฤษฎีท่ีใชหลักในการบริหารและการจัดดําเนินงาน
ทรัพยากรเชน  บุคลากรวัสดุอุปกรณเครื่องมือและงบประมาณมีความเปนไปได  (Feasibility) 
แผนการดําเนินงานท่ีมีความเปนไปไดภายใน  (ความเพียงพอและเหมาะสมของทรพัยากร ) และควรมี
ความเปนไปไดภายนอก  (แนวโนมของการเกิดผลตามท่ีคาดหวัง ) สําหรับความเหมาะสมของ      
การดําเนินงานควรประกอบดวยการบริหารบุคคลและงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและมีการดําเนินงาน
ตามแผนท่ีดี ลักษณะท่ีสองใหความสําคัญกับผลสําเร็จ 

สําเนียง ชาลีเครือ  (2554) ใหความหมายวา ประสิทธิผลขององคกรมองไดหลายมิติ เชน   
ในมิติของนักเศรษฐศาสตร ประสิทธิผลขององคกร คือ ผลกําไรหรือผลประโยชนจากการลงทุน 

ประนอม แมนมาศวหิค (2553) จากความหมายของประสิทธิผลท่ีกลาวมา สรุปไดวา การท่ี
องคกรมีขีดความสามารถประสบความสําเร็จบรรลุเปาหมายท่ีไดกําหนดไว สามารถรักษาภาพให
องคกรดํารงอยูในสถานการณและเวลาท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นอกจากนี้ยังสามารถบริหาร จัดการ
ภายในและภายนอกองคกรไดเปนอยางดี ทําใหผลผลิตขององคกรมีคุณภาพและประโยชนสูงสุด    
กับในสงัคม 

รัตติยา ยะมา (2553) กลาววา ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน หมายถึง การบริหารทรัพยากร
ท่ีมีอยูไดอยางสมดุล คือ ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา ใชคนใหเหมาะสมกับงาน ใชวัสดุอุปกรณ       
ใหคุมคาดวยวิธีท่ีเหมาะสมทําใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในการทํางาน อันเปนผลทําใหองคกร
ไดรับประโยชนสูงสุดบรรลุเปาหมายขององคกรซ่ึงก็คือ ประสิทธิผล 

พัชสิริ ชมพูคํา (2552) ไดใหความหมายของคําวา ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลไวดังนี้ 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การสามารถใชทรัพยากรไดอยางคุมคา เชน การท่ีพนักงาน

ขายในหางสรรพสินคาสามารถใหเบริการลูกคาไดอยางรวดเร็ว 
ประสิทธิผล (effectiveness) หมายถึง การไดบรรลุผลตามวัตถุประสงค เชน หากมองวา

วัตถุประสงคหนึ่งขององคกร คือ การสรางความพอใจของลูกคาในกรณีของพนักงานขายในหาง 
สรรพสินคา ประสิทธิผลจะเกิดไดเม่ือพนักงานขายไดใหบริการแลวลูกคาเกิดความพึงพอใจ 
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนสิ่งท่ีองคกรตองการใหเกิดข้ึน แตบางครั้งประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอาจไมไดเกิดข้ึนควบคูกัน 

อนันท งามสะอาด (2551) กลาววา ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึงผลสําเร็จของงาน 
ท่ีเปนไปตามความมุงหวัง (Purpose) ท่ีกําหนดไวในวัตถุประสงค ( Objective) หรือเปาหมาย (Goal) 
และเปาหมายเฉพาะ (Target) ไดแก 1. เปาหมายเชิงปริมาณ จะกําหนดชนิดประเภทและจํานวนของ
ผลผลิตสุดทายตองการท่ีไดรับเม่ือการดําเนินงานเสร็จสิ้นลง  2. เปาหมายเชิงคุณภาพ ซ่ึงจะแสดงถึง
คุณคาของผลผลิตท่ีไดรับจากการดําเนินงานนั้นๆ  และสุดทาย 3. มุงเนนท่ีจุดสิ้นสุดของกิจกรรมหรือ       
การดําเนินงานวาไดผลตามท่ีตั้งไวหรือไมและท่ีสําคัญตองมีตัวชี้วัด (Indicator) ท่ีชัดเจน 

วรทั พฤกษากุลนนัท (2550) กลาววา ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การปฏิบัติงาน
ใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีตั้งไว (Effectiveness is to do right things) หรือความสามารถ
ในการดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว จุดสําคัญของประสิทธิผลอยูท่ีความสัมพันธระหวาง
ผลผลิตท่ีถูกคาดหวังตามวัตถุประสงคท่ีวางไวและผลผลิตจริงท่ีมีข้ึน 

เกรียงศักดิ์ วงศสกุรรม (2550) ไดกลาวถึงคําวา ประสิทธิผล หมายถึง การท่ีผูนําไดใช
ความสามารถในการแยกแยะการบริหารงานและการใชทรัพยากรใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา ประสิทธิผล หมายถึง การปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงคและ
บรรลุตามเปาหมายขององคกร รวมถึงมีการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพยิ่งข้ึนและ    
ทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

สรุปจากการทบทวนวรรณกรรม ท่ีเก่ียวของกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน นั้น ผูวิจัยได
นําผลการศึกษาของ รัตติยา ยะมา (2553) ไดศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีมีตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ของบคุลากรเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

ผลการศึกษา พบวา การวิเคราะหเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน   
ของบคุลากรเทศบาล เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พบวา ปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุด ไดแก   
ดานความม่ันคงในงานรองลงมา คือ ดานความรับผิดชอบ ตามลําดับ สวนปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 
ไดแก ดานคาตอบแทน 

การเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล       
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พบวา ปจจัยสวนบุคคลกับปจจัยในการปฏิบัติงาน บุคลากรสวนใหญ      
มีระดับความคิดเห็นไมอยูในระดับเดียวกัน 

ทิพยวรรณ งามสมเศษ (2557 ) ไดศกึษา คุณภาพการใหบริการและความพรอมของ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทในเครือ ไทยฟูดส กรุป 
จํากัด 

ผลการศึกษา พบวา ความพรอมของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสงผลตอประสิทธิผล           
การปฏิบัติงานของพนักงาน คือ ความพรอมดานฮารดแวร ความพรอมดานซอฟตแวร และความพรอม
ดานระบบเครือขาย  ดังนั้น ผูบริหารควรใหความสนใจเก่ียวกับการพัฒนาผูใหบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เพ่ือใหบริการดวยความเต็มใจคํานึงถึงความตองการของผูใชบริการเปนสิ่งสําคัญแล ะ     
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มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังฮารดแวร  ซอฟตแวร ระบบเครือขายใหมีคุณภาพเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน รวมท้ังนําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง 

จากการศึกษาแนวคิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ผูวิจัยไดกําหนดนิยามศัพทตัวแปร
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน หมายถึง การปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงคและบรรลุตามเปาหมาย
ขององคกร รวมถึงมีการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพยิ่งข้ึนและทันตามระยะเวลา        
ท่ีกําหนด 

จากแนวความคิดดังกลาวผูวิจัยไดนํามาใชในการวิจัยครั้งนี้  เนื่องจากสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการวิจัยในเรื่องของการศึกษาอิทธพิลของความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีสงผล
ตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  โดยสรุปจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของกับแนวคิด เก่ียวกับ  
ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีผูวิจัยจะศึกษามีตัวแปร ดังนี้ 

 

 
 
ภาพท่ี 4 ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  

 
สมมติฐานท่ี 3 ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลทางบวกตอประสิทธิผล     

ในการปฏิบัติงาน 
และสรุปจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยี

สารสนเทศนั้น ผูวิจัยไดนําผลการศึกษาของ ประมวล พระตลับ (2551) ไดศึกษาเก่ียวกับผลกระทบของ
ความรูความสามารถดานเทคโนโลยี สารสนเทศท่ีมีตอประสิทธิภาพการทํางานของบริษัท  ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบวา พนักงานบริษัทมีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับ
การมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมและเปนรายดานอยูในระดับ ปานกลาง ไดแก 
ดานการสื่อสารโทรคมนาคมและเครือขาย ดานขอมูลและสารสนเทศของระบบสารสนเทศ ดานอุปกรณ
หรือฮารดแวร และดานโปรแกรมหรือซอฟตแวร และมีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับการมีประสิทธิภาพ
การทํางาน โดยรวมและเปนรายดานอยูในระดับมาก ไดแก ดานการทํางาน ตองเชื่อถือได ดานงานสําเร็จ
ทันเวลาและดานผลงานไดมาตรฐาน 

พนักงานบริษัทท่ีมีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับการมีความรูความสามารถ 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศรายดาน ดานขอมูลและสารสนเทศของระบบสารสนเทศแตกตางกัน 
พนักงานบริษัทท่ีมีความแตกตางกันในเรื่องอายุ ระดับการศึกษา และระดับตําแหนงมีความคิดเห็น
ดวยเก่ียวกับการมีความรู ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมและรายดานท้ัง 4 ดาน
ไดแก ดานการสื่อสารโทรคมนาคมและเครือขาย ดานขอมูลและสารสนเทศของระบบสารสนเทศ 
ดานอุปกรณหรือฮารดแวร และดานโปรแกรมหรือซอฟตแวรแตกตางกันและพนักงานท่ีมีเงินเดือน

ประสิทธิผล 

ในการปฏิบัติงาน 

ความพรอมดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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แตกตางกัน มีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับการมีความรู ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ      
ดานโปรแกรมหรือซอฟตแวรแตกตางกัน 

พนักงานบริษัทท่ีมีเพศและประสบการณในการทํางานแตกตางกัน มีความคิดเห็นดวย
เก่ียวกับการมีประสิทธิภาพการทํางานรายดาน ดานงานสําเร็จทันเวลาแตกตางกัน พนักงานบริษัทท่ีมี
ความแตกตางในเรื่องอายุ มีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับการมีประสิทธิภาพการทํางาน ดานการเชื่อถือได 
พนักงานบริษัทท่ีมีความแตกตางในเรื่องระดับการศึกษาและระดับตําแหนง มีความคิดเห็นดวย
เก่ียวกับ การมีประสิทธิภาพการทํางาน ดานประสิทธิภาพการทํางาน ดานการทํางานตองเชื่อถือได 
ดานงานสําเร็จทันเวลา และดานผลงานไดมาตรฐานแตกตางกัน 

จากผลการวิเคราะหความสัมพันธและผลกระทบ พบวา 1. ความรูความสามารถ        
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานขอมูลและสารสนเทศของระบบสารสนเทศ และดานอุปกรณหรือฮารดแวร
มีความสัมพันธเชิงบวกและผลกระทบกับประสิทธิภาพการทํางาน ดานการทํางานตองเชื่อถือได       
ดานงานสําเร็จทันเวลา และผลงานไดมาตรฐาน 2. ความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดานโปรแกรมหรือซอฟตแวรมีความสัมพันธเชิงลบและผลกระทบกับประสิทธิภาพการทํางาน      
ดานงานสําเร็จทันเวลา และดานผลงานไดมาตรฐาน 

โดยสรุป ความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบตอประสิทธิภาพ     
การทํางาน  ผลลัพทท่ีไดจากการวิจัยสามารถนําไปใชในการพัฒนาองคกรโดยเฉพาะดานเทคโนโลยี       
ในดานการบริหารจัดการองคกร ในการกําหนดวิสัยทัศน กลยุทธ นโยบาย การวางแผนในการปฏิบัติงาน
ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกรเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานตอไป 

จีรพรรณ จเรรัชต (2555) ไดศึกษาเก่ียวกับความตองการการพัฒนาความรูดานคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผลจากการวิจัย พบวา ความตองการการพัฒนาความรูดานคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยท่ีสูงท่ีสุด คือ ดานการยอมรับ
นําคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน  เม่ือเปรียบเทียบความตองการ      
การพัฒนาความรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชในการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีมี
ตําแหนงตางกัน พบวา ตําแหนงประเภทวิชาการ มีความตองการพัฒนาความรูดานการนําคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานสูงท่ีสุด ตําแหนงผูอํานวยการกลุมมีความตองการ
พัฒนาความรู ดานสภาพสังคม ดานการรับรู ดานการยอมรับและดานการรับรูคุณลักษณะของ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานสูงท่ีสุด 

จากการศึกษาแนวคิดการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูวิจัยไดกําหนด
นิยามศัพทตัวแปรการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การสงเสริมและสนับสนุน
ใหบุคลากรเกิดการพัฒนาความรูทักษะความสามารถในการทํางาน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเปน
การผสมผสานระหวางการปฏิบัติงานกับการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพท้ังองคกรและตัวบุคคล เพ่ือให
เกิดประโยชนตอการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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และจากแนวความคิดดังกลาวผูวิจัยไดนํามาใชในการวิจัยครั้งนี้  เนื่องจากสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการวิจัยในเรื่องของ การศึกษาอิทธพิลของ การพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดยสรุปจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของกับ
แนวคิดเก่ียวกับ การพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีผูวิจัยจะศึกษามีตัวแปร ดังนี้ 

 

 
 
ภาพท่ี 5 การพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  

 
สมมติฐานท่ี 4 การพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลทางบวกตอ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
สรุปจากการ ทบทวนวรรณกรรม ท่ีเก่ียวของกับ ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยี

สารสนเทศนั้น ผูวิจัยไดนําผลการศึกษาของ สานิตย กายาผาด (2542) ซ่ึงไดกลาวถึงการประยุกตใช
เทคโนโลยี สารสนเทศไววา ในสภาพสังคมปจจุบันมนุษยสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศชวย
ปฏิบัติงานในดานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิผล ตัวอยางการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก 
การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในสํานักงาน ปจจุบันสํานักงานจํานวนมากไดนําเทคโนโลยี
สารสนเทศเขามาประยุกตใชอยางแพรหลาย เพ่ือใหงานเกิดผลในดานบวก เชน ความสะดวกรวดเร็ว 
ความถูกตอง และยังนําไปประยุกตใชกับสํานักงานไดในหลายลักษณะ ไดแก งานจัดเตรียมเอกสาร 
งานกระจายเอกสาร งานจัดเก็บและคนคืนเอกสาร งานจัดเตรียมสารสนเทศในลักษณะภาพและ  
งานสื่อสารสารสนเทศดวยเสียง เปนตน 

สุรัตน ไชยชมภู (2556) กลาวโดยสรุปวา การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนา
องคการเก่ียวของกับการบริหารจัดการองคการในรูปของคุณลักษณะและโครงสรางขององคการ
รวมถึงการบริหารจัดการภายในเพ่ือใหงานบรรลุเปาหมายขององคการ โดยการกําหนดความรับผิดชอบ
ตามอํานาจหนาท่ีแกบุคคลกรอยางชัดเจนเพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีเปนไปดวยความรอบคอบ        
ตามความรู  ความสามารถและทักษะการทํางานของแตละคนและท่ีสําคัญเทคโนโลยีสารสนเทศ    
เปนนวัตกรรมท่ีจําเปนอยางยิ่งท่ีชวยใหผูบริหารตัดสินใจอยางถูกตองทันเวลา 

ความสัมพันธระหวางระบบสารสนเทศกับการบริหารจัดการในองคการเปนเรื่องเก่ียวกับ 
การออกแบบและการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคการ  วัฒนธรรม
องคการ ตลอดจนพฤติกรรมและบทบาทของผูบริหารและระบบการตัดสินใจ  แตถึงอยางไรก็ตาม   
ตองยอมรับวาความสัมพันธระหวางการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาองคการตองมี
ลักษณะท่ีซับซอนอยูตลอดเวลา จึงตองมีการปรับตัวในองคการเปนอยางมาก ท้ังนี้เพราะความกาวหนา
และพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศยอมสงผลกระทบตอการดําเนินงานขององคการทุกๆ  แหง 
จึงจําเปนตองปรับตัวเพ่ือการแขงขันใหอยูรอดและทําใหมีความเจริญเติบโตแกองคการตอไป 

ประสิทธิผล 

ในการปฏิบัติงาน 

การพัฒนาความสามารถ 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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จากแนวความคิดดังกลาวผูวิจัยไดนํามาใชในการวิจัยครั้งนี้  เนื่องจากสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการวิจัย ในเรื่องของ การ ศึกษา อิทธพิลของ ศักยภาพในการประยุกตใช เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการปฏิบัติงาน ท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  โดยสรุปจากการทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับแนวคิด เก่ียวกับ ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ           
ในการปฏิบัติงานท่ีผูวิจัยจะศึกษามีตัวแปร ดังนี้ 

 

 
ภาพท่ี 6 ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ท่ีสงผลตอประสิทธิผล        

ในการปฏิบัติงาน 
 

สมมติฐานท่ี 5 ศักยภาพในการประยุกตใช เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน       
มีอิทธิพลทางบวกตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

บทสรุปจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ พบวา  ความพรอมดานเทคโนโลยี
สารสนเทศนั้นมีความสัมพันธเชิงบวกตอการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ      
กลาวไดวา หากมีการบริหารจัดการท่ีกอใหเกิด ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ     
ในการปฏิบัติงานมากเทาไหร  บุคลากรภายในองคกรก็จะสงผลตอ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
อยางไรก็ตาม จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของคนพบวา ยังมีนักวิจัยท่ีไดศึกษาเรื่องศักยภาพในการประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน เปนตัวแปรกลางในอิทธิพลระหวางความพรอมดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ยังคนพบนอย ผูวิจัยเห็นวาประเด็นนี้มีความนาสนใจในการศึกษาเปนอยางยิ่ง จึงไดกําหนด  
สมมติฐานท่ี 6 และสมมติฐานท่ี 7 คือ ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
เปนตัวแปรกลางในอิทธิพลระหวางความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาความสามารถ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี สงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และกําหนดสมมติฐานยอยของ  
การวิจัย ดังนี้ 

1. ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตัวแปรกลางในอิทธิพลระหวาง   
ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

2. ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตัวแปรกลางในอิทธิพลระหวาง     
การพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 

ประสิทธิผล 

ในการปฏิบัติงาน 

ศักยภาพในการประยุกตใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ปฏิบัติงาน 
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ภาพท่ี 7 ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานเปนตัวแปรกลางในอิทธพิล
ระหวางความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

 
สมมติฐานท่ี 6 ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานเปนตัวแปร

กลางในอิทธิพลระหวางความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
สมมติฐานท่ี 7 ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานเปนตัวแปร

กลางในอิทธิพลระหวางการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสงผลตอประสิทธิผล    
ในการปฏิบัติงาน 

ตัวแปรตน ตัวแปรกลาง ตัวแปรตาม 

ศักยภาพในการ
ประยุกตใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ในการปฏิบัติงาน 
(Ability to apply 

Information 
Technology to the 

operations) 

ประสิทธิผล 
ในการปฏิบัติงาน 

(Effectiveness of  
the operations) 

ความพรอมดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(Readiness for Information 
Technology) 

การพัฒนาความสามารถ 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Improvement 

of Information Technology 
skills) 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือ ศึกษาความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท่ีสงผลประสิทธิผลในการปฏิบัติงานผานศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ    
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา เพ่ือเปนการหา
อิทธพิลของความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือใหการวิจัยดําเนินการไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย  ผูวิจัยจึงกําหนดรายละเอียดตางๆ        
ตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

3.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัย 
3.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
3.3 การสราง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
3.4 การสรางและพัฒนา เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.6 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 
3.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัย 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก บุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง         
การทองเท่ียวและกีฬาจํานวน 246 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 1 ธันวาคม 2558) 
 
3.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

การกําหนดกลุมตัวอยางผูวิจัยไดคํานวณกลุมตัวอยางจากประชากรท่ีเปนบุคลากรในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา จํานวน 246 คน โดยใชสูตรคํานวณขนาดตัวอยาง     
ของยามาเน  ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 % และมีความคลาดเคลื่อนเทากับ 5 % ไดกลุมตัวอยางจํานวน 
152 คน ดังนั้นจะไดกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 152 คน 
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การสุมตัวอยาง 
การเลือกกลุมตัวอยางจากบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียว     

และกีฬา ใชการสุมตัวอยางแบบจําแนกตามโครงสรางในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียว
และกีฬา ชนิดท่ีเปนสัดสวน (Proportinal Stratified Random Samping) ของทุกๆ ชั้นภูมิใชสูตร     
ในการคํานวณ ดังนี้ 

จํานวนกลุมตัวอยางในแตละกลุม  =  
 จํานวนประชากรท้ังหมด 

จํานวนตัวอยางท้ังหมด x จํานวนประชากรในกลุมนั้น 

ตารางท่ี 1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางของบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียว
และกีฬา จําแนกตามสํานัก/กองท่ีสังกัด 

ลําดับ สํานัก/กอง 
จํานวนประชากร 

(คน) 
จํานวนกลุม

ตัวอยาง (คน) 
1. สํานักงานรัฐมนตรี 10 6 
2. สํานักบริหารกลาง 96 59 
3. สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 46 29 
4. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 16 10 
5. สํานักพัฒนาระบบบริหาร 10 6 
6. สํานักเศรษฐกิจการทองเท่ียวและกีฬา 16 10 
7. กองตรวจราชการกระทรวง 8 5 
8. กองการตางประเทศ 13 8 
9. สถาบันพัฒนาบุคลากรการทองเท่ียว 10 6 
10. สํานักมาตรฐานและกํากับความปลอดภั ย

นักทองเท่ียว 
6 4 

11. กองประสานราชการภูมิภาค 8 5 
12. สํานักตรวจสอบภายใน 3 2 
13. ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 4 2 

 รวม 246 152 
 
 
3.3 การสราง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

ข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 
3.3.1 ศึกษาข้ันตอนจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการศึกษาวิจัยเรื่อง       

ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศักยภาพ
ในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เพ่ือเปนแนวทาง
ในการสรางแบบสอบถาม 
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3.3.2 ปรับปรุงขอคําถามใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคและมีความเหมาะสมกับ
แนวคิดทฤษฎ ี

3.3.3 นําแบบสอบถามท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนมาเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  
โดยอาศัยดุลยพินิจของอาจารยท่ีปรึกษารวมกับผูทรงคุณวุฒิรวม 3 ทาน  เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง
เหมาะสมของขอคําถาม 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยโดยการออกแบบ 

แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูวิจัยสรางข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรมรวมถึงไดศึกษาคนควา
แนวคิดจากงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับผูวิจัย โดยสอบถามเก่ียวกับ ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการพัฒนา ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสงผลประสิทธิผลในการปฏิบัติงานผาน
ศักยภาพในการประยุกตใช เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของ บุคลากรในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ซ่ึงทางผูวิจัยไดแบงแบบสอบถามออกเปน 6 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 สอบถามขอมูลสวนบุคคลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 6 ขอ โดยสอบถาม
เก่ียวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และ ระดับตําแหนงงานซ่ึงคําถาม       
มีลกัษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) โดยใหเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว 

สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความพรอม ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 9 ขอ  
โดยสอบถามเก่ียวกับความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน เครื่องมือ อุปกรณ ระบบเครือขาย 
และโปรแกรมตางๆ แบบสอบถามในสวนนี้เปนการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval scale) 
โดยมีลกัษณะแบบสอบถามเปนวิธีการใหคะแนนรวม (Rating scale method: Likert scale question)    
ใชระดับการวัดขอมูลประเภทอัตรภาคชั้น (Interval scale) ซ่ึงมีเกณฑการใหคะแนนประกอบดวย 

มากท่ีสุด เกณฑการใหคะแนนเทากับ 5 คะแนน  
มาก เกณฑการใหคะแนนเทากับ 4 คะแนน  
ปานกลาง เกณฑการใหคะแนนเทากับ 3 คะแนน  
นอย เกณฑการใหคะแนนเทากับ 2 คะแนน  
นอยท่ีสุด เกณฑการใหคะแนนเทากับ 1 คะแนน  
การกําหนดเกณฑเฉลี่ยของระดับความเห็น โดยใชเกณฑประเมินดังตอไปนี้ 
อันตรภาคชั้น (Interval) = พิสัย (Range) 

  
จํานวนชั้น (Class) 

  =      5 – 1 
  5 
  =        0.80 
 

ดังนั้น คาเฉลี่ยของลักษณะแบบสอบถามท่ีใชระดับการวัดขอมูลประเภท อันตรภาคชั้น 
(Interval) ผูวิจัยใชเกณฑเฉลี่ยของความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อธิบายความหมายได ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมากท่ีสุด 
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คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับนอย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับนอยท่ีสุด 

สวนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับ การพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 6 ขอ 

สวนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับ ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน       
การปฏิบัติงานจํานวน 5 ขอ 

สวนท่ี 5 แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานจํานวน 5 ขอ 
สวนท่ี 3 สวนท่ี 4 และสวนท่ี 5 จะเปนลักษณะของแบบสอบถามใหคะแนนรวม (Rating scale 

method: Likert scale question) ซ่ึงเปนคําถามในทางบวกท้ังหมด เนื่องจากตัวแปรมีความสัมพันธกัน
ในทางบวกจะใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval scale) ซ่ึงมีเกณฑการใหคะแนน
ประกอบดวย 

มากท่ีสุด เกณฑการใหคะแนนเทากับ 5 คะแนน  
มาก เกณฑการใหคะแนนเทากับ 4 คะแนน  
ปานกลาง เกณฑการใหคะแนนเทากับ 3 คะแนน  
นอย เกณฑการใหคะแนนเทากับ 2 คะแนน  
นอยท่ีสุด เกณฑการใหคะแนนเทากับ 1 คะแนน  

 
 

การกําหนดเกณฑเฉลี่ยของระดับความเห็น โดยใชเกณฑประเมินดังตอไปนี้ 
อันตรภาคชั้น (Interval) = พิสัย (Range) 

   
   จํานวนชั้น (Class) 

  = 5 – 1 
  5 
  = 0.80 

ดังนั้น คาเฉลี่ยของลักษณะแบบสอบถามท่ีใชระดับการวัดขอมูลประเภท อันตรภาคชั้น 
(Interval) ผูวิจัยใชเกณฑเฉลี่ยของการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อธิบาย
ความหมายได ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับมากท่ีสุด 

คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับปานกลาง 
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คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับนอย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับนอยท่ีสุด 

สําหรับการอธิบายผลการวิจัยของศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ      
ในการปฏิบัติงาน ผูวิจัยไดใชเกณฑเฉลี่ยของศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ        
ในการปฏิบัติงานในการแสดงผล ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการปฏิบัติงานระดับมากท่ีสุด 

คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการปฏิบัติงานระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการปฏิบัติงานระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการปฏิบัติงานระดับนอย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการปฏิบัติงานระดับนอยท่ีสุด 

สวนท่ี 6 แบบสอบถาม ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเปนลักษณะคําถามปลายเปด     
ใหผูตอบแบบสอบถามสามารถมีขอเสนอแนะ 
 
3.4 การสรางและพัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
โดยการนําแบบสอบถามเสนอตออาจารยท่ีปรึกษวิทยานิพนธ และอาศัยดุลยพินิจ ของ

อาจารยท่ีปรึกษารวมกับผูทรงคุณวุฒิรวม 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความครอบคลุมตามองคประกอบ     
ท่ีกําหนดและพิจารณาประเมินความสอดคลองระหวางขอคําถามแตละขอกับนิยามศัพทเฉพาะ    
โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

1. เม่ือแนใจวาขอคําถามนั้นเปนตัวแทนหรือมีความสอดคลองกับขอคําถามให +1  
2. เม่ือไมแนใจวาขอคําถามนั้นเปนตัวแทนหรือมีความสอดคลองกับขอคําถามให 0  
3. เม่ือแนใจวาขอคําถามนั้นไมเปนตัวแทนหรือไมมีความสอดคลองกับขอคําถามให -1  
จากนั้นนําคะแนนท่ีไดจากผูทรงคุณวุฒิมาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลองระหวาง   

ขอคําถามกับวัตถุประสงค (Index of Item-objective Congruency-IOC) คาดัชนี IOC ท่ีคํานวณได

มากกวาหรือเทากับ 0.5 (IOC ≥ 0.5) ถือวาขอคําถามนั้นเปนตัวแทนของพฤติกรรมท่ีตองการวัดได 
ดังนั้น ผูวิจัยจะคัดเลือกขอคําถามท่ีมีคาดัชนี IOC ตั้งแต 0.5 ข้ึนไป หากขอคําถามใดมีคาไมถึงเกณฑ 
0.5 แตมีความจําเปนตองใชขอคําถามนั้นเพ่ือใหครอบคลุมสิ่งท่ีตองการวัดจะนําขอคําถามนั้น        
ไปปรับปรุงแกไขอีกครั้งตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิจากแบบสอบถาม โดยไดคา IOC เทากับ 0.67 – 1.0 
(ประสพชัย พสุนนท, 2555) 
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การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) 
เครื่องมือท่ีมีความเท่ียงตรงเชิงโครงสรางนั้น สามารถวัดไดกับโครงสรางหรือคุณลักษณะ

ตามทฤษฎีของสิ่งนั้นๆ นั่นคือ ตองสราง ขอคําถามใหมีพฤติกรรมตางๆ ตรงตามพฤติกรรมท่ีเปน
เปาหมายของสิ่งท่ีตองการจะวัด ซ่ึงเปนวิธีการทดสอบองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 
Analysis: CFA) ดวยการนําแบบสอบถามไปทดสอบกับบุคลากรภายในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง 
การทองเท่ียวและกีฬา จํานวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบคาความเท่ียงตรงเชิงโครงสรางของเครื่องมือ  
ในการวัดเรื่อง 

1. ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2. การพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
3. ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน  
4. ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  
พบวามีคา Factor Loading มีคาอยูในชวง 0.430 – 0.913 ซ่ึงคา Factor Loading  

ตองมีคาตั้งแต 0.4 ข้ึนไป ซ่ึงแสดงวาเครื่องมือมีคาความเชื่อม่ันสูง (Viroj Jadesadalug, 2009) 
การวิเคราะหความเช่ือม่ัน (Reliability) 
ผูวิจัยไดกําหนดใหมีการทดสอบความเชื่อม่ันโดยนําแบบทดสอบท่ีไดปรับปรุงแกไข      

ไปทดสอบความเชื่อม่ันจํานวน 30 ชุด แลวนําไปวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม     
โดยกําหนดคาความเชื่อม่ันท่ี 95 % ( = 0.05) ระดับความถูกตอง (Validity) และระดับนัยสําคัญ    
ท่ี 0.5 หรือ ความเชื่อม่ันทางสถิติท่ี 95% โดยคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( – Coefficient) ของครอนบาช 
(Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด 2554) โดยผลการทดสอบคาความเชื่อม่ันของคําถามแตละดาน พบวา
คาของ Cronbach Alpha มีคาอยูในชวง 0.817 – 0.911 (แสดงขอมูลดังตารางท่ี 2) ซ่ึงคาความเชื่อม่ัน
ควรอยูในระดับท่ีมากกวา 0.6  ดังนั้น แบบสอบถามจึงจัดอยูในเกณฑความเชื่อม่ันสูง และสามารถ
นําไปใชในการทดสอบได (Nunnally, Jumm C., 1967) 
 
ตารางท่ี 2 คาน้ําหนักองคประกอบและคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 

ตวัแปร 
คาน้ําหนักองคประกอบ 

(Factor Loading) 
คาสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Cronbach’s Alpha) 

1. ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.430 – 0.859 0.909 

2. การพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

0.496 – 0.913 0.892 

3. ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

0.618 – 0.839 0.817 

4. ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 0.818 – 0.888 0.911 
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3.5 การเกบ็รวบรวมขอมูล 
1. การเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือนํามาวิเคราะห ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลตามข้ันตอน 

ดังนี้ แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากการสอบถามและการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง
บุคลากรภายในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา จํานวน 152 ชุด ซ่ึงเก็บรวบรวม
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม 

2. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการศึกษาคนควาขอมูลท่ีมีผูรวบรวม
เอาไวท้ังหนวยงานของรัฐและเอกชน ดังนี้ 

2.1 ขอมูลสารสนเทศทางอินเตอรเน็ต  
2.2 วารสาร สิ่งพิมพตางๆ  
2.3 หนังสือทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

 
3.6 การวิเคราะหขอมูล  

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางการนําเสนอและวิเคราะหขอมูลเพ่ือใชในภาพรวม    
ในการตอบคําถามการวิจัย โดยนําแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมไดมาตรวจสอบความสมบูรณและนําไป
ลงรหัสขอมูล โดยโปรแกรมสําเร็จรูปและนําเสนอดวยตารางประกอบการบรรยาย ผูวิจัยจึงไดใชสถิติ 
ในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

สถิติพ้ืนฐาน 
1. การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง จะใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) เพ่ือใชอธิบายลักษณะขอมูลสวนบุคคลดวยสถิติคารอยละ (Percentage) แจกแจงความถ่ี 
(Frequency) 

2. การวิเคราะหระดับความคิดเห็นความ พรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสงผลประสิทธิผลในการปฏิบัติงานผานศักยภาพใน         
การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก 
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation (S.D.)) 

สถิติท่ีใชเพ่ือทดสอบคุณลักษณะของตัวแปร 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product 

Moment Correlation Coefficient) ใชในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสองตัวแปรจากขอมูล  
กลุมตัวอยาง ซ่ึงมีระดับการวัดแบบ (Interval scale) หรือขอมูลเชิงปริมาณ 

สถิติท่ีใชเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําสถิติมาใชเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 2 วิธี คือ การวิเคราะห      

ความถดถอยอยางงาย (Simple Regression Analysis) ใชสําหรับการวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปร
อิสระท่ีมีตอตัวแปรตาม และการวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
ใชสําหรับการวิเคราะหท่ีอิทธิพลของตัวแปรอิสระหลายตัวท่ีมีตอตัวแปรตาม 
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ตารางท่ี 3 แสดงสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานของการศึกษา สถิติท่ีใชในการทดสอบ 
1. ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพล
ทางบวกตอศักยภาพในการประยุกตใช เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

การวิเคราะหการถดถอยแบบงาย 
(Simple Regression Analysis) 

2. การพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศมีอิทธิพลทางบวกตอศักยภาพใน การ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

การวิเคราะหการถดถอยแบบงาย 
(Simple Regression Analysis) 

3. ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพล
ทางบวกตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ของ
บุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการ
ทองเท่ียวและกีฬา 

การวิเคราะหการถดถอยแบบงาย 
(Simple Regression Analysis) 

4. การพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศมีอิทธิพลทางบวกตอประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน ของบุคลากรในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

การวิเคราะหการถดถอยแบบงาย 
(Simple Regression Analysis) 

5. ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลทางบวกตอประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงาน 

การวิเคราะหการถดถอยแบบงาย 
(Simple Regression Analysis) 

6. ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการปฏิบัติงานเปนตัวแปรกลางในอิทธิพล
ระหวางความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ      
ท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ของ
บุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง        
การทองเท่ียวและกีฬา 

การวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) 

7. ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการปฏิบัติงานเปนตัวแปรกลางในอิทธิพล
ระหวางการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน ของบุคลากรในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

การวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) 
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การทดสอบความเปนตัวแปรกลาง (Testing for mediation) 
ผูวิจัยไดทดสอบสมมติฐานท่ี 6 ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ปฏิบัติงานเปนตัวแปรกลางในอิทธิพลระหวางความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และสมมติฐานท่ี 7 
ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานเปนตัวแปรกลางในอิทธิพลระหวาง
และสงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานดวย 4 ข้ันตอน ตามสถิติทดสอบของ (Baron and Kenny 
1986) ซ่ึงมีสมการท่ีใชในการทดสอบสมมติฐานดังตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 4 การทดสอบการเปนตัวแปรกลาง 

ข้ันตอนท่ี การวิเคราะห แสดงความสัมพันธ 
1 การวิเคราะหการถดถอยอยางงายดวย X ทํานาย Y   

เพ่ือทดสอบอิทธิพลระหวางตัวแปรอิสระท่ีมีตอตัวแปร
ตามY = B0 + B1X + e 

h 
 

      X                   Y 

2 การวิเคราะหการถดถอยอยางงายดวย X ทํานาย M   
เพ่ือทดสอบอิทธิพลระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรกลาง 
M = B0 + B1X + e 

f 
 

      X                 M 

3 การวิเคราะหการถดถอยอยางงายดวยการคาดการณ   
M และ Y เพ่ือทดสอบอิทธิพลระหวางตัวแปรกลางกับ   
ตัวแปรตาม  
Y = B0 + B1M + e 

g 
 

M                Y 

4 การวิเคราะหการถดถอยอยางงายดวยการคาดการณ   
M และ Y  
Y = B0 + B1X + B2M + e 

h 
 

 X        M         Y 
           g 

 
วัตถุประสงคของข้ันตอนท่ี 1 – 3 คือ การสรางความสัมพันธท่ีเปนศูนยระหวางตัวแปร  

ท่ีมีอยูถามีตัวแปรหนึ่งหรือมากกวาหนึ่งของความสัมพันธเหลานี้ไมมีนัยสําคัญ (non-sig) จะสรุปไดวา        
ไมมีความเปนตัวแปรกลางหรือไมมีแนวโนมการดําเนินการข้ันตอนท่ี 4 รูปแบบของการเปนตัวแปรกลาง
บางสวน ถาผลของตัวแปรกลาง (M) (เสนทาง g) มีนัยสําคัญทางสถิติหลังจากการควบคุมตัวแปรอิสระ (X) 
คือตัวแปรอิสระ (X) ไมไดมีนัยสําคัญทางสถิติตอตัวแปรกลางเม่ือมีการควบคุมตัวแปรกลาง (M) แลว 
ตัวแปรอิสระ (X) ยังคงมีนัยสําคัญ (เชน ท้ัง X และ M มีนัยสําคัญสําหรับการทํานาย Y) จะสรุปไดวา      
มีความเปนตัวแปรกลางบางสวน 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยการศึกษา ความพรอมดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสงผลตอประสิทธิผลใน       
การปฏิบัติงานผานศักยภาพในการประยุกตใชในการปฏิบัติงานของ บุคลากรในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  กลุมของตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก บุคลากรในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก แบบสอบถาม
โดยผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแสดงไวเปนลําดับ ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
ตอนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนา

ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

ตอนท่ี 3 การทดสอบสมมติฐาน  
สมมติฐานท่ี 1 ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลทางบวกตอศักยภาพ    

ในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
การทองเท่ียวและกีฬา 

สมมติฐานท่ี 2 การพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลทางบวกตอ
ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

สมมติฐานท่ี 3 ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลทางบวกตอประสิทธิผล      
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

สมมติฐานท่ี 4 การพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลทางบวกตอ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

สมมติฐานท่ี 5  ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน      
มีอิทธิพลทางบวกตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง    
การทองเท่ียวและกีฬา 

สมมติฐานท่ี 6  ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน เปน      
ตัวแปรกลางในอิทธิพลระหวาง ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สงผลตอประสิทธิผล          
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
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สมมติฐานท่ี 7  ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน การปฏิบัติงานเปน     
ตัวแปรกลางในอิทธิพลระหวาง การพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีสงผลตอ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง 

    
สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
n แทน จํานวนกลุมตัวอยางท่ีศึกษา  
x  แทน คาเฉลี่ย  (Mean) 
S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
p – value แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ( Significance) 
Sig  แทน คาท่ีใชในการตรวจสอบวาตัวแปรอิสระใดบางท่ีสามารถใชพยากรณ 
R  แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธถดถอยพหุคูณ  
β แทน คาสัมประสิทธิ์การถดถอยในสมการท่ีอยูในรูปคะแนนมาตรฐาน  
a แทน คาคงท่ีของสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ  
Adjusted R2 แทน คาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณปรับปรุง  
*  แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
RIT แทน ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(Readiness for Information Technology) 
IITS แทน การพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(Improvement of Information Technology skills) 
AITO แทน ศักยภาพในการประยุกตใช เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน  

(Ability to apply Information Technology to the operations) 
EOO แทน ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  (Effectiveness of the operations) 
 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจากบุคลากรในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาจํานวน  152 คน โดยจําแนกตามขอมูลท่ัวไปไดแก  เพศ, อายุ,    
ระดบัการศึกษา , ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน , ระดับตําแหนง  โดยใชสถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive 
Statistic) นํามาแจกแจงความถ่ีของแตละขอจากนั้นทําการหาคารอยละ  (Percentage) ของผูตอบ
แบบสอบถามท้ังหมดแสดงในตารางท่ี 5 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 5 จํานวนความถ่ีรอยละของขอมูลท่ัวไปจากผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะ       
ของกลุมตัวอยางในภาพรวม 

(n = 152 คน) 
ขอมูลท่ัวไป ความถี่ รอยละ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
67 
85 

 
44.07 
55.92 

รวม 152 100 
อายุ 

นอยกวา 30 ป 
30 - 40 ป 
41 – 50 ป 
51 – 60 ป 

 
68 
53 
17 
14 

 
44.73 
34.86 
11.18 
9.21 

รวม 152 100 
ระดบัการศึกษา 

ต่ํากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี  
สูงกวาปริญญาตรี  

 
20 
110 
22 

 
13.15 
72.36 
14.47 

รวม 152 100 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

นอยกวา 10 ป  
10 – 20 ป  
มากกวา 20 ป 

 
114 
26 
12 

 
75.00 
17.10 
7.89 

รวม 152 100 
ระดับตําแหนง 
         ลูกจางเอกชนดําเนินงาน  
         ลูกจางประจํา 
         พนักงานราชการ 
         ขาราชการ 

 
59 
6 
28 
59 

 
38.81 
3.94 
18.42 
38.81 

รวม 152 100 
 

จากตารางท่ี 5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ แลวเปนเพศหญิง มีจํานวน 8 5 คน 
คิดเปนรอยละ 55.92 รองลงมาเปนเพศชาย 67 คน คิดเปนรอยละ 44.07 

ดานอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุต่ํากวา 30 ป จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 
44.73 รองลงมามีอายุระหวาง 30 - 40 ป จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 34.86 อายุระหวาง         
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41 – 50 ป จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 11.18 และอายุระหวาง 51 – 60 ป จํานวน 14 คน คิดเปน
รอยละ 9.21 

ดานระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 72.36 รองลงมาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 
14.47 และต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 13.15  

ดานระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบวา  สวนใหญมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานนอยกวา 
10 ป จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 75.00 รองลงมามีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 10 – 20 ป จํานวน 
26 คน คิดเปนรอยละ 17.10 และมากกวา 20 ป จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 7.89 

ดานระดับตําแหนง พบวา สวนใหญมีระดับตําแหนงลูกจางเอกชนดําเนินงาน จํานวน 59 คน 
คิดเปนรอยละ 38.81 และขาราชการ  จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 3 8.81 รองลงมาเปนระดับ
พนักงานราชการ จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 18.42 และลูกจางประจํา จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 3.94 
 
ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การวิเคราะหความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศจากขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม     
จากบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  จํานวน  152 คน โดยใชสถิติ
คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแสดงในตารางท่ี 6 ดังนี้  
 
ตารางท่ี 6 แสดง คาเฉลี่ย  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง    

การทองเท่ียวและกีฬา  ท่ีเก่ียวของกับความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การพัฒนา
ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการปฏิบัติงาน และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดยจําแนกตามลักษณะของ           
กลุมตัวอยาง 

(n = 152 คน) 
ตวัแปร x  S.D. ระดับความคิดเห็น 

ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.60 0.83 มาก 
การพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.51 0.73 มาก 

ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

3.64 0.78 มาก 

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 3.76 0.65 มาก 
 

จากตารางท่ี 6 ในภาพรวมประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก ( x  = 3.76,         
S.D. = 0.64) รองลงมาศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 
( x= 3.64, S.D. = 0.78) ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับมาก ( x = 3.60, S.D. = 0.83) 
และการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับมาก ( x = 3.51, S.D. = 0.73) 
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1. ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การวิเคราะหความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศจากขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม

จากบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  จํานวน 152 คน โดยใชสถิติ
คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแสดงในตารางท่ี 7 ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 7 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความคิดเห็น

เก่ียวกับความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(n = 152 คน) 

ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ x  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. เครื่องมือและอุปกรณเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ท่ีมีอยูเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
3.67 0.82 มาก 

2. เครื่องมือและอุปกรณเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีจํานวนเพียงพอตอความตองการของผูปฏิบัติงาน 

3.61 0.78 มาก 

3. อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศชวยใหการปฏิบัติงาน 
ของทานรวดเร็ว ถูกตอง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3.61 0.78 มาก 

4. องคกรจัดหาโปรแกรมสําหรับใชในการปฏิบัติงานท่ีใชงาน
ไดงาย 

4.02 0.74 มาก 

5. องคกรของทาน มีการ จัดหาซอฟตแวรท่ีทันสมัยและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

3.32 0.78 ปานกลาง 

6. โปรแกรมท่ีนํามาใชงานมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 3.50 0.99 มาก 

7. ความสะดวกในการเขาระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
ของหนวยงาน 

3.42 0.93 มาก 

8. ระบบเครือขายคอมพิวเตอรของหนวยงานมีความเสถียร 
 สามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง 

3.26 0.96 ปานกลาง 

9. ทานสามารถเขาถึงขอมูลผานเครือขาย อินเทอรเน็ตไรสาย 
(WI-FI) ไดทุกพ้ืนท่ีขององคกร 

4.03 0.73 มาก 

ภาพรวม 3.60 0.83 มาก 
 

จากตารางท่ี 7 ภาพรวมของความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเท ศอยูในระดับมาก  ( x  
= 3.60, S.D. = 0.83) โดยความเห็นท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางไดแก องคกรของทาน มีการ
จัดหาซอฟตแวรท่ีทันสมัยและเหมาะสม กับการปฏิบัติงาน ( x  = 3.32, S.D. = 0.78) และระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรของหนวยงาน มีความเสถียรสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง ( x  = 3.26, S.D. 
= 0.9 
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2. การพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การวิเคราะหการพัฒนาความสามารถ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศจากขอมูลของผูตอบ

แบบสอบถามจากบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  จํานวน 152 คน 
โดยใชสถิติคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแสดงในตารางท่ี 8 ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 8 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความคิดเห็น

เก่ียวกับการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(n = 152 คน) 

การพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ x  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. องคกรของทานมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือเปนกรอบ    

ในการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถทาง         
ดานเทคโนโลยีสนเทศอยางเพียงพอ 

3.05 0.82 ปานกลาง 

2. องคกรของ ทานไดสนับสนุนและสงเสริมในการเขารับ       
การฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.84 0.64 มาก 

3. องคกรของทานใหความสําคัญในดานการพัฒนาเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

3.82 0.65 มาก 

4. องคกรของทานมีการสํารวจความตองการในดานการพัฒนา 
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่อง 

3.83 0.67 มาก 

5. องคกรของทานมีการจัดอบรมใหความรูเรื่องเทคโนโลยี 
สารสนเทศท่ีใชในการปฏิบัติงาน โดยผูเชี่ยวชาญดานตางๆ 

3.68 0.68 มาก 

6. องคกรของทานไดจัดใหมีสารสนเทศและแหลงเรียนรูสําหรับ
บุคลากรเพ่ือใหเกิดการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2.86 0.91 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.51 0.73 มาก 
 

จากตารางท่ี 8 ภาพรวมของ การพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูใน
ระดับมาก ( x  = 3.51, S.D. = 0.73) โดยความเห็นท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางไดแก องคกร   
ของทานมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือเปนกรอบในการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ               
ทางดานเทคโนโลยีสนเทศอยางเพียงพอ  ( x  = 3.05, S.D. = 0.82) และองคกรของทานไดจัด ใหมี
สารสนเทศและแหลงเรียนรูสําหรับบุคลากรเพ่ือใหเกิดการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ( x  = 2.86, S.D. = 0.91) 
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3. ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
การวิเคราะห ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน        

จากขอมูลของผูตอบแบบสอบถา มจากบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียว    
และกีฬา จํานวน 152 คน โดยใชสถิติ คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแสดงในตารางท่ี 9 ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 9 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความคิดเห็น

เก่ียวกับศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
(n = 152 คน) 

ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการปฏิบัติงาน 

x  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. ทานไดมีการประยุกตใชโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นตางๆ  

เพ่ือความสะดวกในการติดตอประสานงานไดอยางรวดเร็ว 
เชน E-mail, Messenger, Line 

3.66 0.81 มาก 

2. ทานไดนําทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน 

3.60 0.78 มาก 

3. ทาน มีความสามารถในการประยุกตใชโปรแกรมตางๆ      
เชน MS-Word, MS-Excel, MS-PowerPoint ในการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนาท่ี 

3.61 0.78 มาก 

4. ทาน มีความสามารถในการ คนหาขอมูลผานอินเตอรเน็ต    
เพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

4.02 0.74 มาก 

5. ทานสามารถแกไขปญหาเบื้องตนเม่ือโปรแกรมหรืออุปกรณ 
เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดปญหา 

3.31 0.79 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.64 0.78 มาก 
 

จากตารางท่ี 9 ภาพรวมของ ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในกา ร
ปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ( x  = 3.64, S.D. = 0.78) โดยความเห็นท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง
คือทานสามารถแกไขปญหาเบื้องตนเม่ือโปรแกรมหรือ อุปกรณเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเกิด
ปญหา ( x  = 3.31, S.D. = 0.79) 

 
4. ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

การวิเคราะห ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน จากขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม จาก
บคุลากร ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา จํานวน 152 คน โดยใชสถิติคาเฉลี่ย
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแสดงในตารางท่ี 10 ดังนี้  
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ตารางท่ี 10 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความคิดเห็น
เก่ียวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

(n = 152 คน) 

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน x  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. ทานสามารถทํางานใหมีคุณภาพตามวัตถุประสงคขององคกร 

เชน มีความถูกตอง ครบถวน และมีความนาเชื่อถือ 
3.66 0.59 มาก 

2. ทานสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมายท่ีองคกรกําหนดไว 3.84 0.64 มาก 

3. ทานสามารถปฏิบัติงานตามปริมาณงานท่ีไดรับมอบหมายได
อยางครบถวน และทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

3.82 0.65 มาก 

4. ทานสามารถบริหารเวลาเพ่ือใหงานเสร็จไดทันเวลาและทันตอ 
เหตุการณ 

3.83 0.67 มาก 

5. ทานมีการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน 3.68 0.68 มาก 

ภาพรวม 3.76 0.65 มาก 
 

จากตารางท่ี 10 ภาพรวมของประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก  ( x  = 3.64,   
S.D. = 0.78) โดยความเห็นท่ีมี คาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ทานสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมาย         
ท่ีองคกรกําหนดไว  ( x  = 3.84, S.D. = 0.64) และความเห็นท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ทานสามารถ
ทํางานใหมีคุณภาพตามวัตถุประสงคขององคกร  เชน มีความถูกตอง  ครบถวน และมีความนาเชื่อถือ  
( x  = 3.66, S.D. = 0.59) 

 
ตอนท่ี 3 การทดสอบสมมติฐาน 

กอนทําการวิเคราะหผูวิจัยทําการทดสอบคุณสมบัติตางๆ วาขอมูลเหมาะสมกับเทคนิค   
การวิเคราะหเสนทาง (Path analysis) หรอืไม ดวยการทดสอบคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s 
Coefficient Correlation) ระหวางกลุมตัวแปรการหาเมทริกซความสัมพันธระหวางตัวแปรแตละคู   
ก็ เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีสูงจนเกิดปญหาการรวมเสนตรงพหุ  
(Multicollinearity) ในการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณโดยถาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันเอง
สูงกลาวคือ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงกวา  .75 หรือ .80 ท้ังในทางบวกและทางลบ  (r > ± .75 
หรือ r ± .80) ใหตัดตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธต่ํากับตัวแปรตามออก สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2543) 
จากนั้นผูวิจัยนําคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางกลุมตัวแปรท่ีไดมาวิเคราะหรวมกับ  

การหาคาเมทริกซ ความสัมพันธระหวางตัวแปรแตละคูเพ่ือหลีกเลี่ยงปญหา ท่ีเกิดจาก
ความสัมพันธ ระหวางตัวแปรท่ีสูงจนเกินไป ปญหาการรวมเสนตรงหลายตัวแปร (Multicollinearity) 
โดยการพิจารณาประกอบการทดสอบคาความทนทาน  (Tolerance) และคา  VIF (Variance 
inflationfactors) ของตวัแปร แตละตัวเพราะปญหาการรวมเสนตรงหลายตัวแปรจะไมเกิดข้ึนถาคา  



50 

 

ความทนทานมากกวา 0.1 (Hair et al, 1995, อางถึงใน สรรคชัย กิติยานันท, 2552) และคา VIF ไมเกิน 10 
(Belsley, 1991, อางถึงใน สรรคชัย กิติยานันท, 2552) 

 
ตารางท่ี 11 ผลการวิเคราะหสหสัมพันธของตัวแปรความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนา

ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน       
โดยจําแนกตามลักษณะของกลุมตัวอยาง 

ตวัแปร RIT IITS AITO EOO VIF 
RIT     1.000 
IITS 0.658**    1.000 
AITO 0.212** 0.390**    
EOO 0.318** 0.403** 0.604**   

**p<0.05 
 

จากตารางท่ี 11 พบวา มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง 0.212-0.658 เม่ือพิจารณา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยกันเอง พบวา มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
และคา VIF ของตัวแปรอิสระมีคา 1.000 ซ่ึงมีคานอยกวา 10 แสดงใหเห็นวา ไมพบปญหาสหสัมพันธ
ระหวางตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) (Belsley, 1991, อางถึงในสรรคชัย กิติยานันท , 2552) 
ผูวิจัยจึงนําขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะหความถดถอยอยางงายเพ่ือแสดงถึงอิทธิพล ของตัวแปรอิสระท่ีมี
ตอตัวแปรตามและการวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณเพ่ือแสดงถึงอิทธิพลของ ตัวแปรอิสระ    
หลายตัวท่ีมีตอตัวแปรตามดังตอไปนี้ 

 
ตารางท่ี 12 ผลการทดสอบอิทธิพลทางบวก ของความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสงผลตอ

ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
 

ตัวแปรตน 
ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(RIT) 

ศักยภาพในการประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศใน 
การปฏิบัติงาน (AITO) 

t p – value 

(β)  (e) 
คาคงท่ี (a) 
ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(RIT) 

6.901 
0.870 

 

1.156 
0.063 

 

5.970 
22.373 

 

.000*** 

.000*** 
 

F = 500.548, P = 0.00, Adjusted R2 = 0.768, R= 0.769  
*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
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จากตารางท่ี 12 การวิเคราะหความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสงผลตอศักยภาพ     
ในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานดวยการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ  
(Multiple Regression Analysis) โดยใช เทคนิควิธีนําเขา (Enter) โดยพบวา ความพรอมดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีอิทธิพลทางบวกกับ ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน  
(β = 0.870, p < 0.001) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1 

 
ตารางท่ี 13 ผลการทดสอบอิทธิพลทางบวก ของการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ      

ท่ีสงผลตอศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
 

ตัวแปรตน 
การพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IITS) 

ศักยภาพในการประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศใน 
การปฏิบัติงาน (AITO) 

t p – value 

(β) (e) 
คาคงท่ี (a) 
การพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IITS) 

9.189 
0.593 

1.327 
0.072 

6.927 
9.077 

.000*** 

.000*** 

F = 82.395, P = 0.00, Adjusted R2 = 0.350, R= 0.355  
*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
 

จากตารางท่ี 13 การวิเคราะหการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสงผลตอ
ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานดวยการวิเคราะหการถดถอย     
เชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใชเทคนิควิธีนําเขา (Enter) โดยพบวาการพัฒนา
ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสงผลตอศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ในการปฏิบัติงาน (β = 0.593, p < 0.001) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 

ตารางท่ี 14 ผลการทดสอบอิทธิพลทางบวก ของความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสงผลตอ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

 

ตัวแปรตน 
ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(RIT) 

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
(EOO) t p – value 

(β)  (e) 
คาคงท่ี (a) 
ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(RIT) 

4.970 
0.589 

 

2.121 
0.557 

 

6.467 
8.922 

 

.000*** 

.000*** 
 

F = 79.599, P = 0.00, Adjusted R2 = 0.342, R= 0.347  
*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
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จากตารางท่ี 14 การวิเคราะหความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสงผลต อ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานดวยการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
โดยใชเทคนิควิธีนําเขา (Enter) โดยพบวา ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลทางบวกตอ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน (β = 0.589, p < 0.001) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3 

ตารางท่ี 15 ผลการทดสอบอิทธิพลทางบวก ของการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ      
ท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

ตัวแปรตน 
การพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IITS) 

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
(EOO) t p – value 

(β) (e) 
คาคงท่ี (a) 
การพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IITS) 

5.061 
0.874 

0.874 
0.230 

2.304 
22.045 

.000*** 

.000*** 

F = 485.987, P = 0.00, Adjusted R2 = 0.763, R= 0.764  
*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
 

จากตารางท่ี 15 การวิเคราะหการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสงผลตอ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานดวยการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
โดยใชเทคนิควิธีนําเขา (Enter) โดยพบวาการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสงผลตอ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน (β = 0.874, p < 0.001) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 4 
 
ตารางท่ี 16 ผลการทดสอบอิทธิพลทางบวก ของศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ    

ในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลทางบวกตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 

ตัวแปรตน 
ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงาน (AITO) 

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
(EOO) t p – value 

(β) (e) 
คาคงท่ี (a) 
ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงาน (AITO) 

6.199 
0.600 

 

1.308 
0.069 

 

4.741 
9.274 

 

.000*** 

.000*** 
 

F = 86.012, P = 0.00, Adjusted R2 = 0.360, R= 0.364  
*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
 

จากตารางท่ี 16 การวิเคราะหศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน      
การปฏิบัติงานมีอิทธิพลทางบวกตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานดวยการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยใชเทคนิควิธีนําเขา (Enter) โดยพบวาศักยภาพในการประยุกตใช
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เทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลทางบวกตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  (β = 0.600, 
p < 0.001) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 5 
 
ตารางท่ี 17 ข้ันตอนการทดสอบอิทธิพลทางบวก ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ในการปฏิบัติงาน เปนตัวแปรกลางในอิทธิพลระหวาง ความพรอมดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  การพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีสงผลตอ ประสิทธิผล  
ในการปฏิบัติงาน 

 

สมมตฐิาน R Adjust R2 Beta 
ข้ันตอนท่ี 1 

1.1 ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลทางบวกตอ
ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิ 

1.2 การพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพ
ทางบวกตอศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 
0.769 

 
0.355 

 
0.768 

 
0.350 

 
0.870* 

 
0.593* 

ข้ันตอนท่ี 2 
2.1 ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลทางบวก

ตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
2.2 การพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพล

ทางบวกตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

 
0.347 

 
0.764 

 
0.350 

 
0.763 

 
0.589* 

 
0.874* 

ข้ันตอนท่ี 3 
ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติง

มีอิทธิพลทางบวกตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
0.364 0.360 0.600* 

ข้ันตอนท่ี 4 
4.1 ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ปฏิบัติงานมีอิทธิพลทางบวกตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลทางบวกตอ

ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
4.2 ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ปฏิบัติงานมีอิทธิพลทางบวกตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
การพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพ

ทางบวกตอศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการปฏิบัติงาน 

 
0.364 

 
0.589 

 
0.364 

 
0.163 

 
0.360 

 
0.342 

 
0.360 

 
0.157 

 
0.577* 

 
0.489* 

 
0.587* 

 
0.403* 

*p<0.05 
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จากตารางท่ี 17 การวิเคราะหศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
ซ่ึงเปนตัวแปรกลางในอิทธพิลระหวางความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การพัฒนาความสามารถ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดยใชการวิเคราะหความถดถอย
แบบพหุคุณโดยปฏิบัติตามสถิติทดสอบของ Baron and Kenny ในการทดสอบสมมติฐานดวยข้ันตอน
ท้ัง 4 พบวา ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลทางบวกตอศักยภาพในการประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ ซ่ึงเทากับ 0.87 การพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลทางบวก
ตอศักยภายในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ
พิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธซ่ึงเทากับ 0.59 ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพล
ทางบวกตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธซ่ึงเทากับ  0.58 การพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพล ทางบวกตอ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ซ่ึงเทากับ 0.87 ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลทางบวกตอ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธกัน พิจารณาจาก คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธซ่ึงมีคาเทากับ 
0.60 และเม่ือควบคุมตัวแปรกลางคือ ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน     
มีอิทธิพลทางบวกตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานทําใหความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพล
ทางบวก ตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ลดลงแตยังคงมีนัยสําคัญพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธซ่ึง มคาเทากับ  0.48 จึงสรุปไดวา ศักยภาพในการประยุกตใช เทคโนโลยีสารสนเทศใน     
การปฏิบัติงาน เปนตัวแปรกลางแบบบางสวน (Partial Mediator) และศักยภาพในการประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลทางบวกตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานทําให     
การพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลทางบวกตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานลดลง 
แตยังคงมีนัยสําคัญ พิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธซ่ึงเทากับ  0.40 จึงสรุปไดวา ศักยภาพ      
ในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานเปนตัวแปรกลางแบบบางสวน (Partial Mediator) 
 
ตารางท่ี 18 สรุปผลการทดสอบตามสมมติฐาน 
 

สมมติฐานของการศึกษา ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 
 
 
 

ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพล
ทางบวกตอศักยภาพในการประยุกตใช เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงาน ของบคุลากรในสงักัด
สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

ยอมรับสมมติฐาน 
(β = 0.87, p < 0.05) 

สมมติฐานท่ี 2 การพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศมี
อิทธพิล ทางบวกตอศักยภาพในการประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบคุลากร
ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬ 

ยอมรับสมมติฐาน 
(β = 0.59, p < 0.05) 
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ตารางท่ี 18 สรุปผลการทดสอบตามสมมติฐาน (ตอ) 
 

สมมติฐานของการศึกษา ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 3 ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลทางบ

ตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบคุลากรในสงักัด
สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

ยอมรับสมมติฐาน 
(β = 0.58, p < 0.05) 

สมมติฐานท่ี 4 การพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ    
มีอิทธิพลทางบวกตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง    
การทองเท่ียวและกีฬา 

ยอมรับสมมติฐาน 
(β = 0.87, p < 0.05) 

สมมติฐานท่ี 5 ศักยภาพในการประยุกตใช เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลทางบวกตอประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

ยอมรับสมมติฐาน 
(β = 0.60, p < 0.05) 

สมมติฐานท่ี 6  ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการปฏิบัติงานเปนตัวแปรกลางในอิทธิพลระหวาง
ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีสงผลตอ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ของบคุลากรในสงักัด
สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

ยอมรับสมมติฐาน 
(β = 0.48, p < 0.05) 

สมมติฐานท่ี 7  ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการปฏิบัติงานเปนตัวแปรกลางในอิทธิพลระหวาง
การพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบคุลากร
ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬ 

ยอมรับสมมติฐาน 
(β = 0.40, p < 0.05) 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปราย และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาความสามารถ   
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานผานศักยภาพในการประยุกตใช   
ในการปฏิบัติงานของ บุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ” เปนการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมความคิดเห็น
จากกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก บุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง     
การทองเท่ียวและกีฬา  จํานวน 152 คน ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัย อภิปรายและใหขอเสนอแนะโดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของ บุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียว   
และกีฬา 

จากการศึกษา พบวา บุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  
จํานวน 152 คน สวนใหญเปนเพศ หญิง มีจํานวน 8 5 คน มีอายุเฉลี่ย ต่ํากวา 30 ป จํานวน 68 คน 
ระดับการศึกษา พบวา มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  จํานวน 110 คน มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
นอยกวา 10 ป จํานวน 114 คน และระดับตําแหนงลูกจางเอกชนดําเนินงาน จํานวน 59 คน 

ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนา
ความสามารถ ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ        
ในการปฏิบัติงานและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

1. ขอมูลเกี่ยวกับความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จากการศึกษา พบวาบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา     

มีระดับความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมอยูในระดับมาก และขอท่ีมีคาเฉลี่ยระดับ
ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับต่ํา สุด ไดแก ระบบเครือขายคอมพิวเตอร          
ของหนวยงานมีความเสถียรสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง 
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2. ขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จากการศึกษาพบวา บุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  

มีระดับการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
พบว า ระดับการพัฒนาความสามารถ ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มากท่ีสุ ดคือ องคกรของ ทาน       
ไดสนับสนุนและสงเสริมในการเขารับการฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
จากการศึกษาพบวา บุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  

มีระดับ ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก          
เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ระดับศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
อยูในระดับมากท่ีสุดคือ ทาน มีความสามารถในการ คนหาขอมูลผานอินเตอรเน็ตเพ่ือชวย เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

4. ขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
จากการศึกษาพบวา บุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  

มีระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ระดับประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานอยูในระดับมากท่ีสุดคือ ทานสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมายท่ีองคกรกําหนดไว 

ตอนท่ี 3 การทดสอบสมมติฐาน  
สมมติฐานท่ี 1 ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสงผลตอศักยภาพในการประยุกตใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน (β = 0.870, p < 0.001) โดยมีคาพยากรณคิดเปนรอยละ 76 
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1 

สมมติฐานท่ี 2 การพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสงผลตอศักยภาพ
ในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงาน (β = 0.593, p < 0.001) โดยมีคาพยากรณ
คิดเปนรอยละ 35 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 

สมมติฐานท่ี 3 ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลทางบวกตอประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงาน (β = 0.589, p < 0.001) โดยมีคาพยากรณคิดเปนรอยล ะ 35 ดังนั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานท่ี 3 

สมมติฐานท่ี 4 การพัฒนา ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสงผลตอ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  (β = 0.874, p < 0.001) โดยมีคาพยากรณคิดเปนรอยล ะ 76 ดังนั้น
จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 4 

สมมติฐานท่ี 5 ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน        
มีอิทธิพลทางบวกตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  (β = 0.60, p < 0.05) โดยมีคาพยากรณคิดเปน
รอยละ 36 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 5 

สมมติฐานท่ี 6 ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงาน      
เปนตัวแปรกลางในอิทธิพลระหวาง ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีสงผลตอประสิทธิผล       
ในการปฏิบัติงาน  (β = 0.48, p < 0.05) โดยมีคาพยากรณคิดเปนรอยละ  34 ดังนั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานท่ี 6 
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สมมติฐานท่ี 7 ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงาน      
เปนตัวแปรกลางในอิทธิพลระหวาง การพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีสงผลตอ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน (β = 0.40, p < 0.05) โดยมีคาพยากรณคิดเปนรอยละ  15 ดังนั้น     
จงึยอมรบัสมมตฐิานท่ี 7 

 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย  

ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนา
ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานผานศักยภาพ        
ในการประยุกตใชในการปฏิบัติงานของ บุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียว        
และกีฬา” ซ่ึงเปนการศึกษาถึง อิทธิพลทางบวกของความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสงตอ
ศักยภาพในการประยุกตใช เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  ไดขอคนพบจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้โดยสามารถนํามา
อภิปรายผล ดังนี้ 

ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยภาพรวม ของความพรอมดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ อยูในระดับมาก เหตุผลท่ีเปนเชนนี้  เนื่องจาก ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีใช  
ในการปฏิบัติงานในองคกรมีความสอดคลองตอการใชงานและการปฏิบัติงานจึง สงผลใหเกิด
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงา น อาจเนื่องมาจา กกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาใหความสําคัญกับ  
การพัฒนาในดานตางๆ และตระหนักถึงประโยชนของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปนเครื่องมือ
สนับสนุนในการบริหารภายในองคกร และมีอุปกรณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย          
มีประสิทธิภาพและเพียงพอตอการใชงาน โดยนําแนวคิดของ ชาลินี บุญยะศัพท  (2556) ความพรอม
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดคือ การมีสภาพของอุปกรณ และระบบปฏิบัติการ       
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีทุกอยางครบครัน สามารถท่ีจะใชงานจากอุปกรณ และระบบปฏิบัติการ
ไดโดยทันที เม่ือเกิดความพรอมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแลว จึงจําเปนตองมี
ผูบริหารจัดการหรือมีผูท่ีมีความสามารถตอดานการใชงานจากอุปกรณ และระบบปฏิบัติกา ร       
เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีความรวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา และใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

การพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยภาพ รวมของการพัฒนา
ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับมาก เนื่องจากกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  
ใหการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรเกิดการพัฒนาความรู ทักษะ และความสามารถในการทํางาน  
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเป นการผสมผสานระหวางการปฏิบัติงานกับการเรียนรู  เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพท้ังองคกรและตัวบุคคล เพ่ือใหเกิดประโยชน ตอการปฏิบัติงาน ใหมีประสิทธิภาพ มากยิ่งข้ึน  
ทางผูวิจัยไดทําการศึกษาพบวา การพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนสาเหตุสําคัญ
ท่ีทําใหบุคลากรเกิดการพัฒนา ความรู ความสามารถในการ ปฏิบัติงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ      
ซ่ึงสอดคลองกับ แนวคิดของ โสรัจ แสนศิริพันธ (2527) ไดสรุปความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร  
ไวดังนี้ การพัฒนาบุคลากรมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการเสริมสรางศักยภาพของบุคลากร    
ในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ทําใหบุคลากรมีขวัญกําลังใจ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
มีความรับผิดชอบในการทํางานมากข้ึน และปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ เต็มความสามารถชวยให  
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การปฏิบัติงานตางๆ บรรลุตามจุดมุงหมายขององคกร ทําใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคพัฒนา    
งานใหมๆ มีผลตอการบริหารงานในองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งทําใหองคกรมีความทันสมัยตลอดเวลา
ทันตอการเปลี่ยนแปลงและสามารถเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ไดอีกดวย 

ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน  โดยภาพรวม ของ
ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก เหตุผลท่ีเปนเชนนี้ 
เนื่องจากกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาใหการสนับสนุนบุคลากรใน การใชทักษะ ความรู 
ความสามารถในดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
และการแกไขปญหาเบื้องตนเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ อันจะสงผลใหการปฏิบัติงาน              
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ สถาพร แสงสุโพธิ ์และสมคิด แกวทิพย (2557)    
ไดกลาววา การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญตอการบริหารจัดการภายในองคกร 
เพราะทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน องคกรท่ีมีระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
และเขาถึงขอมูลไดเร็วถึงจะอยูรอดไดในปจจุบัน ดังนั้น ผูบริหารขององคกรนับวาเปนผูท่ีมีบทบาท  
ในการท่ีจะพัฒนาระบบสารสนเทศของตนเองใหมีความทันสมัยและนํามาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เพราะปจจุบันการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในวงการธุรกิจก็เพ่ือลดตนทุนการผลิต 
สนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารงานและใชในการแขงขันทางธุรกิจเพ่ือกอใหเกิดประโยชน       
ในดานตางๆ สําหรับองคกร นอกจากนี้ยังสรางความแข็งแกรงทางดานธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการผลิตสินคาและบริการ เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันนําไปสูเศรษฐกิจยุคใหมตอไปในอนาคต 

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  โดยภาพรวม ของประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอยูใน  
ระดับมาก เนื่องจากบุคลากรมีความรู ความสามารถใน การปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงคและบรรลุ       
ตามเปาหมายขององคกร รวมถึงมีการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพยิ่งข้ึนและทันตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ  ศิริวัฒน เปลี่ยนบางยาง  (2558) ไดศึกษาเรื่อง 
ประสิทธิผลของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีองคกรปกครอง        
สวนทองถ่ิน พบวา 1) ประสิทธิผลของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ดาน ประกอบดวย การบรรลุวัตถุประสงค การใชประโยชนจาก
ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสิทธิภาพในการทํางาน และความพึงพอใจในการทํางาน พบวา 
ประสิทธิผลในภาพรวมอยูในระดับมาก และ 2 ) ปจจัยทัศนคติตอเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะ
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ       
ท่ีระดับ 0.01 โดยปจจัยทักษะความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสงผลตอประสิทธิผล   
ของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินมากกวา
ปจจัยทัศนคติตอเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สมมติฐานท่ี 1 ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลทางบวกตอศักยภาพ    
ในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในดานการปฏิบัติงาน  การหาคาสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณ      
ของความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลทางบวกตอศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงาน โดยมีคาความสามารถในการพยากรณคิดเปนรอยละ 76 แสดงใหเห็นวา 
กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาใหความสําคัญกับการพัฒนา ดานเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังฮารดแวร  



60 

 

ซอฟตแวร และระบบเครือขายใหมีคุณภาพ และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  รวมถึงการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัยมาพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ อนันต บุญสม (2552) 
ไดศึกษาเรื่อง ความรูและทักษะในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานเทศบาล
ตําบลแหลมฉบัง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบวา สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
ในเทศบาลตําบลแหลมฉบัง ดานการสนับสนุนฮารดแวรตางๆ ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน สวนใหญ 
ยังไดรับไมเพียงพอ สวนมากมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการตัดสินใจ ดานการบริหารงาน
ในบางครั้ง ดานการใชซอฟตแวรหรือโปรแกรมคอมพิวเตอรพบวาสวนมากสามารถใช Microsoft Word 
ไดอยางคลองแคลว ดานการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชงานสวนมากนํามาใชในดานการสืบคน
ขอมูลทาง Internet ดานการฝกอบรมสวนใหญมีความตองการฝกอบรมการใชคอมพิวเตอรเบื้องตน
และการแกไขปญหาคอมพิวเตอรเบื้องตน สวนใหญดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศพบวามีปญหา
ดานระบบเครือขาย (Network) สัญญาณไมท่ัวถึงครบทุกหนวยงาน  

สมมติฐานท่ี 2 การพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลทางบวกตอ
ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน  การหาคาสัมประสิทธิ์ถดถอย
พหคุณูของ การพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลทางบวกตอ ศักยภาพใน     
การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน โดยมีคาความสามารถในการพยากรณคิดเปน   
รอยละ 35 แสดงใหเห็นวา กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ใหการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากร
เพ่ือเพ่ิมระดับความรู ความสามารถใหมีทักษะการพัฒนาและการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการปฏิบัติงาน และมีการจัดทําแผนพัฒนาความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหบุคลากร
อีกดวย  ซ่ึงมีความสอดคลองกับ แนวคิด ของ สมาน รังสิโยกฤษฎ (2544) ไดกลาววา การพัฒนา
ความสามารถเปนการดําเนินการเก่ียวกับการสงเสริมใหบุคลากรมีความรู ความสามารถ และมีทักษะ
ในการปฏิบัติงานท่ีดีข้ึน ตลอดจนนําความรู ความสามารถนั้นไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอันจะ
สงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

สมมติฐานท่ี 3 ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลทางบวกตอประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงาน  การหาคาสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณของ ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ      
มีอิทธิพลทางบวกตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  โดยมีคาความสามารถในการพยากรณคิดเปน   
รอยละ  35 แสดงใหเห็นวา กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังดานฮารดแวร ซอฟตแวร รวมถึงระบบเครือขาย ท่ีสอดรับตอการใชงาน
หรือปฏิบัติงาน ซ่ึงผลท่ีตามมาจะทําใหบุคลากรปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงมี
ความสอดคลองกับ แนวคิด ของ  กัลยา นิ่มสกุล (2534 ) เป นองคประกอบของความพรอม           
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  และมีสวนของความพรอม ในดานระบบเครือขาย  เนื่องจากในองคกร       
มีการใชระบบเครือขายภายในและภายนอกองคกร  ซ่ึงผูวิจัยศึกษาเพ่ิมเติมในสวนของความพรอม  
ดานระบบเครือขายวามีผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทในเครื อ ไทยฟูดส กรุป 
จํากัด หรอืไม ประกอบดวย 

1. ความพรอมดานฮารดแวร หมายถึง อุปกรณทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชในการปฏิบัติงาน
มีคุณภาพเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน มีจํานวนเพียงพอตอความตองการของผูใชบริการ  และอุปกรณ
เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศมีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ 
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2. ความพรอมดานซอฟตแวร  หมายถึง ระบบหรือโปรแกรมตางๆ  ท่ีใชในการปฏิบัติงาน
โดยโปรแกรมมีคุณภาพเหมาะสมกับการใชงาน  การทํางานของโปรแกรมไมซับซอน  และใชงานงาย   
มีการนาํโปรแกรมใหมๆ  มาใชในการปฏิบัติงาน  มีโปรแกรมสําหรับตรวจสอบคอมพิวเตอรระยะไกล  
(รโีมท) เพ่ือแกไขปญหาใหกับผูใชบริการซ่ึงอยูหางไกลได  มีการอัพเดตโปรแกรมใหทันสมัยอยูเสมอ  
โปรแกรมท่ีนํามาใชงานมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย  และมีคูมือประกอบการใชงานโปรแกรมชัดเจน
และครบถวน 

3. ความพรอมดานระบบเครือขาย  หมายถึง  ระบบเครือขายท่ีใชในองคกร  สะดวก      
ในการเขาใชงาน มีระบบเครือขายคอมพิวเตอรของบริษัทในเครือ ไทยฟูดส กรุป จํากัด ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรของบริษัทมีความเสถียร  สามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง  การตั้งคาชื่อผูใช  (Username) 
รหัสผาน (Password) มีความปลอดภัย การกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูลมีความปลอดภัย มีการเขาถึง
ขอมูลท่ีตองการไดอยางสะดวก และรวดเร็ว และมีจุดบริการ Wi–Fi ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

ดังนั้นจะเห็นไดวาความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญอยางยิ่งตอ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เม่ือพนักงานในองคกรปฏิบัติงานไดรับคุณภาพการบริการ และคุณภาพ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดีจะทําใหเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสูงสุด เนื่องจากประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของพนักงานเปนสิ่งสําคัญท่ีจะทําการปฏิบัติงานประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
ขององคกรตอไป โดยสามารถสรางเปนสมมติฐานในการศึกษาความพรอมของเทคโนโลยีสารสนเทศ
สงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทในเครือ ไทยฟูดส กรุป จํากัด หรือไม 

สมมติฐานท่ี 4 การพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลทางบวกตอ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  การหาคาสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณของ การพัฒนาความสามารถ   
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลทางบวกตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  โดยมีคาความสามารถ  
ในการพยากรณคิดเปนรอยละ 76 แสดงใหเห็นวา กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬามีนโยบายท่ีชัดเจน
เพ่ือมุงเนนการพัฒนาความรูและทักษะ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับบุคลากร โดยมีการจัดทํา
แผนพัฒนาความรูและทักษะใหมๆ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใหบุคลากรไดพัฒนาความรู 
ความสามารถในดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือนํามาใชในการปฏิบัติงาน ใหบรรลุ ตาม
เปาหมายขององคกร ดังนั้น การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย ซ่ึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการท่ีจะ ชวยให
องคกรไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ  ประมวล พระตลับ  (2551)      
ไดศึกษาเรื่อง ผลกระทบของความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีตอประสิทธิภาพ     
การทํางานของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา ความรูความสามารถ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางาน จากผลการวิจัยสามารถนําไปใช  
ในการพัฒนาองคกร โดยเฉพาะดานเทคโนโลยีในดานการบริหารจัดการองคกร ในการกําหนด
วิสัยทัศน กลยุทธ นโยบาย การวางแผนในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ในองคกรเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรตอไป  

สมมติฐานท่ี 5 ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานมีอิทธิพล
ทางบวกตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  การหาคาสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณของ ศักยภาพใน         
การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลทางบวกตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน   
โดยมีคาความสามารถในการพยากรณคิดเปนรอยละ 36 แสดงใหเห็นวา บุคลากรในสังกัดสํานักงาน
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ปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬามีทักษะและความสามารถในการประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซ่ึง จะชวยใหการ ปฏิบัติงานบรรลุ
ตามเปาหมายขององคกรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ เขมนิจ ปรีเปรม (2554) 
ไดกลาววา การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนการนําความสามารถของบุคคลมาใชในการปฏิบัติงาน 
รวมถึงการเลือกใชงานเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสไดอยางเหมาะสมในการปฏิบัติงาน และสงผลให  
การดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามวิสัยทัศนและวัตถุประสงคขององคกรไดอยางมีประสิทธิผล 

สมมติฐานท่ี 6 ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน  
เปนตัวแปรกลางในอิทธิพลระหวางความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสงผลตอประสิทธิผล     
ในการปฏิบัติงาน  การหาคาสัมประสิทธิ์ ถดถอยพหคุณูของ ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงานเปนตัวแปรกลางในอิทธิพลระหวางความพรอมดานเทคโนโลยี 
สารสนเทศท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  โดยมีคาความสามารถในการพยากรณคิดเปน  
รอยละ 34 แสดงใหเห็นวา ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ในขณะเดียวกันหาก กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬามีการสนับสนุน  
ในดานความพรอม เทคโนโลยีสารสนเทศ ผาน ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ       
ในการปฏิบัติงานท่ี จะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ ใหกับบุคลากรในการปฏิบัติงาน ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
และสงผลใหเกิดประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ รัตนภัทร สุวรรณสิทธิ์ 
และวิโรจน เจษฎาลักษณ (2558) ไดศึกษาการรับรูการสนับสนุนจากองคกรท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผล 
การปฏิบัติงานผานสมรรถนะหลักของบุคลากรสํานักงานประกันสังคม โดยท่ีสมรรถนะหลักของบุคลากร
สํานักงานประกันสังคมเปนตัวแปรกลางระหวางการรับรูการสนับสนุนจากองคกรกับประสิทธิผล   
การปฏิบัติงาน  ผลการวิจัยพบวา การรับรูการสนับสนุนจากองคกรอยูในระดับปานกลาง สมรรถนะหลัก
ของบุคลากรอยูในระดับมาก ประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก การรับรูการสนับสนุนจากองคกร
ท่ีมีอิทธิพลทางบวกตอสมรรถนะหลักของบุคลากร คือ ดานความม่ันคงในการทํางาน และดานการสนับสนุน
จิตอารมณ สวนการรับรูการสนับสนุนจากองคกรท่ีไมมีอิทธิพลตอสมรรถนะหลักของบุคลากรคือ  
ดานความรูในงานและโอกาสความกาวหนาดานปจจัยเก้ือหนุนในการปฏิบัติงานและดานคาตอบแทนและ
สวัสดิการและสมรรถนะหลักของบุคลากรท่ีมีอิทธิพลทางบวกตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานคือ การสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การมุงผลสัมฤทธิ์ และการทํางานเปนทีม สมรรถนะหลักของบุคลากรท่ีมี
อิทธพิลทางลบกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานคือ การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม สวนสมรรถนะหลัก
ของบุคลากรท่ีไมมีอิทธิพลกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานคือ การบริการท่ีดี 

สมมติฐานท่ี 7 ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน    
เปนตัวแปรกลางในอิทธิพลระหวางการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสงผลตอ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  
การหาคาสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณของ ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ             
ในการปฏิบัติงานเปนตัวแปรกลางในอิทธิพลระหวางการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียว
และกีฬา โดยมีคาความสามารถในการพยากรณคิดเปนรอยละ 15 ดังนั้นแสดงใหเห็นวา การพัฒนา
ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน    
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ในขณะเดียวกันหาก บคุลากร มีการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผาน ศักยภาพ      
ในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ก็จะชวยให บุคลากรมีประสิทธิภาพใน    
การปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายขององคกรไดดียิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับ ผลงานวิจัยของ  เจนวิทย 
สิทธิวงศ (2555) ไดศึกษาเรื่อง  อิทธิพลของการเรียนรูและแรงจูงใจในการทํางานท่ีมีผลตอ
ประสิทธิภาพในการทํางานผานสมรรถนะของบุคลากร บริษัท โพรเกรส เซอรวิส ซับพอรท จํากัด  
โดยท่ีสมรรถนะของบุคลากร บริษัท โพรเกรส เซอรวิส ซับพอรท จํากัด เปนตัวแปรกลาง ระหวาง       
การเรียนรูและแรงจูงใจในการทํางานกับประสิทธิภาพในการทํางาน ผลการวิจัยพบวา การเรียนรูและ
แรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรภาพรวมอยูในระดับมาก สวนสมรรถนะบุคลากรและ
ประสิทธิภาพในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด สวนการเรียนรูท่ีมีอิทธิพลทางบวกตอสมรรถนะ
บุคลากรคือ การเรียนรูเชิงกลยุทธ การเรียนรูการคิดวิเคราะหเชิงระบบ การเรียนรูกระบวนการ การเรียนรู
รวมกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรมีอิทธิพล
ทางบวกตอสมรรถนะบุคลากร คือ ดานความกาวหนาในอาชีพ ดานการยอมรับนับถือ ดานความม่ันคง
ในอาชีพ ดานลักษณะของงาน ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและเพ่ือน และดานนโยบายการพัฒนา
บุคลากร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และสมรรถนะบุคลากรมีอิทธิพลทางบวกตอ
ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
5.3. ประโยชนจากการวิจัย 

5.3.1 ประโยชนเชิงการจัดการ 
1. ผลการวิจัยนี้ผูบริหารสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาความพรอม  

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหบุคลากรไดมีเครื่องมือและอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีเพียงพอตอ     
การใชงานและมีความเหมาะสม รวมถึงความพรอมในดานระบบเครือขายและซอฟตแวรตาง ๆท่ีสอดรับ
ตอการใชงานไดสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

2. นําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ    
เพ่ือเปนการเพ่ิมศักยภาพของบคุลากรใหมีความรู ทักษะ ความสามารถในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ       
และนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
5.3.2 ประโยชนเชิงทฤษฎี 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับ ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ     
และการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน    
ผานศักยภาพในการประยุกตใชในการปฏิบัติงาน  จึงพบวา ลักษณะกรอบแนวคิดท่ี ผูวิจัยไดพัฒนา   
มาจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี จนเกิดการบูรณาการทางทฤษฎีเก่ียวกับความพรอมดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  การพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศักยภาพในการประยุกตใชใน      
การปฏิบัติงาน และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ศึกษาโดยใชการทดสอบตัวแปรกลางตามแนวคิดของ 
Baron and Kenny (1986) ดวยการเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
การทองเท่ียวและกีฬา  ถาบุคลากรมีความพรอมและการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยี
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สารสนเทศ  และมี ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหสอดคลองกับการปฏิบัติงาน 
ยอมทําใหบคุลากรมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน 

 
5.4. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต  

1. ควรศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

2. ควรศึกษาถึงรูปแบบในการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ       
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

3. ควรทําการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาสาเหตุของการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

4. ควรศึกษาการออกแบบและนําเสนอกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร        
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

5. ควรศึกษาถึงปจจัยท่ีเอ้ืออํานวยตอการมีสวนรวมของบุคลากรในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาในการพัฒนาระบบเครือขายท่ีสงผลตอการปฏิบัติงาน 
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แบบสอบถามสําหรับงานวิจัย 
 
เรื่อง :  ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานผานศักยภาพในการประยุกตใชในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
 

 

โปรดตอบทุกขอดวยการเขียนเครื่องหมาย  ท่ีทานตองการระบุเปนคําตอบและเติมขอความลงในชองวาง 
ท้ังนี้แลวแตกรณี 

คําช้ีแจง 

1. โปรดตอบคําถามใหครบทุกขอ 
2. แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 6 ตอน ประกอบดวย 

  ตอนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง  
การทองเท่ียวและกีฬา  
 ตอนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ตอนท่ี 3 คําถามเก่ียวกับการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ตอนท่ี 4 คําถามเก่ียวกับศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
 ตอนท่ี 5 คําถามเก่ียวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 ตอนท่ี 6 ขอเสนอแนะและความคิดเห็น 

คําตอบของทานเปนประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษาความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานผาน
ศักยภาพในการประยุกตใชในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการ
ทองเท่ียวและกีฬา ผูวิจัยจึงใครขอความกรุณาจากทานในการตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอตาม
ความเปนจริง อนึ่งผูวิจัยขอรับรองวาคําตอบของทานจะเปนความลับอยางสูงสุดและจะไมมี
ผลกระทบตอการปฏิบัติงานของทานแตประการใด ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห
จากทาน จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 นายปรวีร เขียววิจิตร 
 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถาม 
 
เรื่อง :  ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานผานศักยภาพในการประยุกตใชในการปฏิบัติงาน  
 ของบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  
 
ตอนท่ี 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
คําชี้แจง : กรุณาทําเครื่องหมาย  ในชองหนาตัวเลือกท่ีตรงตามความเปนจริง  
 
1. เพศ 
 (  ) ชาย (  ) หญิง  

2. อายุ 
 (  ) ต่ํากวา 30 ป (  ) 31  - 40 ป 
 (  ) 41 - 50 ป (  ) 51 - 60 ป 

3. ระดบัการศึกษา 
 (  ) ต่ํากวาปริญญาตรี  (  ) ปริญญาตรี 

 (  ) สูงกวาปริญญาตรี  

4. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
 (  ) นอยกวา 10 ป (  ) 10 – 20 ป  
 (  ) มากกวา 20 ป  

5. ระดับตําแหนง 
 (  ) ปฏิบัติงาน (  ) หัวหนางาน  
 (  ) ผูบริหารระดับกลาง (  ) ผูบริหารระดับสูง  

6.  การใชโปรแกรมในการปฏิบัติงาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 (  ) Microsoft Word (  ) Microsoft Excel 
 (  ) PowerPoint (  ) Microsoft Outlook 
 (  ) Photoshop 
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ตอนท่ี 2 คําถามเกี่ยวกับความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คําชี้แจง : โปรดอานและพิจารณาขอความแตละขอ แลวทําเครื่องหมาย ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็น 
 ของทานมากท่ีสุด เพียงคําตอบเดียวเทานั้น และโปรดตอบคําถามใหครบทุกขอ  

ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 
3 

นอย 
2 

นอย
ท่ีสุด 
1 

1. เครื่องมือและอุปกรณเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ท่ีมีอยูเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

     

2. เครื่องมือและอุปกรณเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีจํานวนเพียงพอตอความตองการของผูปฏิบัติงาน 

     

3. อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศชวยใหการปฏิบัติงาน 
ของทานรวดเร็วถูกตอง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

     

4. องคกรจัดหาโปรแกรมสําหรับใชในการปฏิบัติงาน      
ท่ีใชงานไดงาย 

     

5. องคกรของทานมีการจัดหาซอฟตแวรท่ีทันสมัยและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

     

6.โปรแกรมท่ีนํามาใชงานมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย      

7. ความสะดวกในการเขาระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
ของหนวยงาน 

     

8. ระบบเครือขายคอมพิวเตอรของหนวยงานมีความเสถียร 
 สามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง 

     

9. ทานสามารถเขาถึงขอมูลผานเครือขายอินเทอรเน็ตไรสาย 
(WI-FI) ไดทุกพ้ืนท่ีขององคกร 
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ตอนท่ี 3 คําถามเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คําชี้แจง : โปรดอานและพิจารณาขอความแตละขอ แลวทําเครื่องหมาย ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็น 
 ของทานมากท่ีสุด เพียงคําตอบเดียวเทานั้น และโปรดตอบคําถามใหครบทุกขอ 

การพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 
3 

นอย 
2 

นอย
ท่ีสุด 
1 

1. องคกรของทานมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือเปนกร
ในการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถทางดาน
เทคโนโลยีสนเทศอยางเพียงพอ 

     

2. องคกรของทานไดสนับสนุนและสงเสริมในการเขารับ
การฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

3. องคกรของทานใหความสําคัญในดานการพัฒนา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

4. องคกรของทานมีการสํารวจความตองการในดานการพัฒน 
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่อง 

     

5. องคกรของทานมีการจัดอบรมใหความรูเรื่องเทคโนโลยี 
สารสนเทศท่ีใชในการปฏิบัติงาน โดยผูเชี่ยวชาญดานตางๆ 

     

6. องคกรของทานไดจัดใหมีสารสนเทศและแหลงเรียนรู
สําหรับบุคลากรเพ่ือใหเกิดการพัฒนาความสามารถ 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ตอนท่ี 4 คําถามเกี่ยวกับศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
คําชี้แจง : โปรดอานและพิจารณาขอความแตละขอ แลวทําเครื่องหมาย ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็น 
 ของทานมากท่ีสุด เพียงคําตอบเดียวเทานั้น และโปรดตอบคําถามใหครบทุกขอ  

ศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการปฏิบัติงาน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 
3 

นอย 
2 

นอย
ท่ีสุด 
1 

1.ทานไดมีการประยุกตใชโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นตางๆ  
เพ่ือความสะดวกในการติดตอประสานงานไดอยางรวดเร็ว 
เชนE-mail, Messenger, Line 

     

2.ทานไดนําทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน 

     

3. ทานมีความสามารถในการประยุกตใชโปรแกรมตางๆ 
เชน MS-Word, MS-Excel, MS-PowerPoint ในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี 

     

4. ทานมีความสามารถในการคนหาขอมูลผานอินเตอรเน็ต
เพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

     

5. ทานสามารถแกไขปญหาเบื้องตนเม่ือโปรแกรมหรือ 
อุปกรณเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดปญหา 
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ตอนท่ี 5 คําถามเกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
คําชี้แจง : โปรดอานและพิจารณาขอความแตละขอ แลวทําเครื่องหมาย ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็น 
 ของทานมากท่ีสุด เพียงคําตอบเดียวเทานั้น และโปรดตอบคําถามใหครบทุกขอ 

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 
3 

นอย 
2 

นอย
ท่ีสุด 
1 

1. ทานสามารถทํางานใหมีคุณภาพตามวัตถุประสงคขององคก 
เชน มีความถูกตองครบถวนและมีความนาเชื่อถือ 

     

2.ทานสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมายท่ีองคกรกําหนดไว      
3. ทานสามารถปฏิบัติงานตามปริมาณงานท่ีไดรับมอบหมาย

ไดอยางครบถวน และทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
     

4.ทานสามารถบริหารเวลาเพ่ือใหงานเสร็จไดทันเวลา  
และทันตอเหตุการณ 

     

5. ทานมีการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพ  
ยิ่งข้ึน 

     

 
ตอนท่ี 6 ขอเสนอแนะและความคิดเห็น 
……….…………………………………………………………………………...……………………………………………………… 
……….…………………………………………………………………………...……………………………………………………… 
……….…………………………………………………………………………...……………………………………………………… 
……….…………………………………………………………………………...……………………………………………………… 
……….…………………………………………………………………………...……………………………………………………… 
……….…………………………………………………………………………...……………………………………………………… 
ขอบคุณท่ีทานใหความรวมมือ 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
หนังสือเชิญผูเช่ียวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
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