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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารจัดการการให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไร่ขิง จังหวัดนครปฐม  ๒. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการบริหารจัดการการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไร่ขิง จังหวัด
นครปฐม โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๓. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการบริหาร
จัดการการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไร่ขิง จังหวัดนครปฐม 

ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งใช้
แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๓๒ จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั่งแต่ ๑๒ ปีขึ้นไปในต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จ านวน 
๓๘๔ คน จากประชากรทั้งหมด ๒๒,๓๙๘ คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่ ๒ กลุ่มข้ึนไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความ
แตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีสัมภาษณ์
เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๑๒ คนแบบตัวต่อตัว วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิง
พรรณนา  

ผลการวิจัยพบว่า 
๑. ระดับการบริหารจัดการการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไร่

ขิง จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅  = ๓.๙๓) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า  
การบริหารจัดการการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไร่ขิง จังหวัดนครปฐม  
ด้ า น ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล  ( x̅ = ๓ . ๙ ๘ , S.D. = ๐ . ๔ ๔ ๓ ) ด้ า น ห น้ า ที่ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ  
(x̅ = ๓.๙๔, S.D. = ๐.๕๑๖) ด้านโครงสร้างชุมชน (x̅ = ๓.๙๓, S.D. = ๐.๔๔๙) ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางเทคโนโลยี (x̅ = ๓.๙๑, S.D. = ๐.๕๐๗) ด้านการให้บริการ (x̅= ๓.๘๙, S.D. = ๐.๔๓๕) 
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
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๒. ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
เทศบาลเมืองไร่ขิง จังหวัดนครปฐม โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชากรที่มี เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็น โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

๓. ปัญหา อุปสรรค ของการบริหารจัดการการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
เทศบาลเมืองไร่ขิง จังหวัดนครปฐม คือ ปัจจุบันเทคโนโลยีมีหลากหลายประเภท และมีการพัฒนาอยู่
ตลอดเวลาท าให้ไม่สามารถท าความเข้าใจและใช้งานตามได้ทันเพราะการให้บริการในแต่ละด้านต้อง
ใช้เวลานาน อีกท้ังมีราคาสูงไม่สามารถซื้อรุ่นใหม่เพ่ือพัฒนาระบบได้ทัน การใช้งานของผู้สูงอายุนั้นยัง
ไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ  ประชาชนประกอบอาชีพการเกษตรไม่ให้ความส าคัญกับการใช้
เทคโนโลยี ศูนย์ข้อมูลข่าวสารยังไม่เพียงพอ ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการถ่ายทอดความรู้จาก
ผู้น าชุมชน  ระยะเวลาในการจัดอบรมบางเรื่องยังไม่เพียงพอ ขาดการให้ความรู้แบบลงพ้ืนที่เพ่ือให้
เกิดการปฏิบัติที่แท้จริง ขาดการจัดท าคู่มือเพ่ือเป็นฐานข้อมูล ขาดการจูงใจในการเข้าอบรมและเข้า
ใช้เทคโนโลยี ขาดการส ารวจข้อมูลหรือแนะแนวหัวข้อก่อนวันเริ่มประชาคม ประชาชนจึงไม่มีข้อมูลที่
เพียงพอในการเสนอต่อที่ประชุม และข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการการให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของเทศบาลเมืองไร่ขิง จังหวัดนครปฐม คือ ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีในทุกรูปแบบ 
โดยเฉพาะเทคโนโลยีกับการด าเนินงานนั้นควรมีการพัฒนาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  
เน้นการใช้แอปพลิเคชั่นที่สามารถใช้งานกับเทคโนโลยีที่ราคาไม่สูง  ส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีสู่
กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มการเกษตร เพ่ิมศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนโดยการสร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ ในการให้บริการคอมพิวเตอร์ สร้างความเชื่อมั่นด้านความรู้ความสามารถ
ของผู้น าชุมชน เพ่ิมระยะเวลาในการจัดอบรม พร้อมกับพาลงพ้ืนที่ปฏิบัติจริงจะได้ทราบถึงปัญหาใน
การใช้งานขณะนั้นและสามารถแก้ปัญหาการใช้งานได้จริง จัดท าคู่มือเพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการปฏิบัติ
ให้กับเจ้าหน้าที่ใหม่ สร้างแรงจูงใจในการเข้าอบรมและเข้าใช้เทคโนโลยี เช่น การให้รางวัล และท า
การส ารวจข้อมูลก่อนวันเริ่มประชาคม เพ่ือให้ประชาชนได้จัดเตรียมเนื้อหาข้อมูลเสนอต่อที่ประชุม 



๑๑ 

 

ค ำอธิบำยสัญลักษณ์และค ำย่อ 
 

๑. ค ำย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 
อักษรย่อในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎก ภาษาบาลีและภาษาไทย ฉบับ

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นหลัก โดยใช้ระบบย่อค า  ดังต่อไปนี้  
 

พระวินัยปิฎก 
วิ. มหา. (ไทย) = วินัยปิฎก มหาวิภังค ์ (ภาษาไทย) 
  
พระสุตตันตปิฎก 
ที.ม.    (ไทย)    =  สุตตันตปิฎก  ทีฆนิกาย    มหาวรรค  (ภาษาไทย) 
ที. ปา. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
ม. มู.  (ไทย)  = สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก ์ (ภาษาไทย) 
ส . สฬ.  (ไทย) = สุตตันตปิฎก ส ยุตฺตนิกาย   สฬายตนวรรค (ภาษาไทย) 
อง.ฺ จตุกฺก.  (ไทย)  = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต (ภาษาไทย) 
  
  

๒. กำรระบุเลขหมำยพระไตรปิฎก 
ในงานวิจัยเรื่องการบริหารงานสาธารณูปการตามความคิดเห็นของประชาชน : 

กรณีศึกษาวัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ฉบับนี้ ผู้วิจัยใช้พระไตรปิฎก 
ภาษาบาลี และภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็นหลักในการอ้างอิง ซึ่ง
จะระบุ เล่ม / ข้อ / หน้า / เช่น ขุ.ธ.  (ไทย) ๒๕ / ๓๒๑ – ๓๒๒ / ๑๓๓  หมายความว่า ระบุถึง 
สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท ฉบับภาษาไทย พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อที่ ๓๒๑ – ๓๒๒ 
หน้าที่ ๑๓๓ เป็นต้น 
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Abstract 
 

The objectives of this research were: 1. to study the level of Information 
Technology service management of Rai Khing Municipality, Nakhon Pathom Province, 2. to 
compare public opinion on information technology service management of RaiKhing 
Municipality, Nakhon Pathom, classified by personal factors and 3. to study the problems, 
obstacles and suggestions for management of information technology service of Rai Khing 
Municipality, Nakhon Pathom Province. 

Methodology was the mixed methods: The quantitative research collected 
data by questionnaires with the whole confidence value equal to 0.632 from the 384 
samples from the populations of 22,398 people who were 12 years old and over    at 
Rai Khing Subdistrict, Sam Phran District, NakhonPathom Province,  analyzed data by 
statistics of frequency, percentage, mean and standard deviation t-test, F-test, one way 
ANOVA, and tested the paired variables differences by the least significance difference, 
LSD. The qualitative research collected data from 12 key informants by face-to-face 
in-depth-interview and analyzed data by descriptive interpretation.     
Findings of this research were as follows: 

1.Level of information technology service management of Rai Khing 
Municipality Nakhon Pathom, by overall, was at a high level ( = 3.73) when classified 

by each aspect, it was found that Information Technology Service Management of Rai 
Khing Municipality,  Nakhon Pathom ,  Human resources aspect was at high level  
(  = 3.9, S.D. = 0.443), responsibility  aspect was at high level (  = 3.64, SD = 0.516), 

community structure aspect was at high level (  = 3.73, SD = 0.479),  basic structure 



  (๔) 
 

of Information technology aspect was at high level ( = 3.71, SD = 0.509), service aspect 

was at  high level ( = 3.6, SD = 0.4735), all aspects are at a high level. 

 2. The comparison of people opinions on the information technology 
service management of Rai Khing Municipality Nakhon Pathom, classified by personal 
factors indicated that people with different gender, age, status, education level and 
occupation did not have different opinions on the information technology service 
management of Rai Khing Municipality Nakhon Pathom, rejecting the set hypothesis.    

 3. Problems and obstacles of information technology learning 
management of RaiKhing Municipality NakhonPathom province were as follows: there 
were various types of information technology and always developed that make it 
difficult o follow up the trend, besides the prices of information technology was very 
high unaffordable for the new models. Older persons could not use the information 
technology at its most efficiency. People in the location did not have confidence in 
community leaders for knowledge transferring, the time for learning technology was 
limited and not the hand-on practice. There was no interesting handbooks for 
technology learning. There was not need assessment before training, people dinot 
know the activities before hand. Suggestions for the information technology service 
management of Rai Khing Municipality Nakhon Pathom, were that there should be 
integrated training for information technology usage of the technology that has been 
continuously developed emphasizing using low cost applications for the group of older 
persons and agriculturalists. Information technology centers should be added 
connecting with various agencies for computer using services. Confidences in 
community leaders should be created. The time for information technology learning 
should be extended. Educational fieldtrip should be added so that learners would 
have experiences in the real situation of technology application. There should be 
handbooks for new personnel and applying motivation techniques to learners to 
participate in training such as assessment and rewarding, surveying data before meeting 
sot that people would have data and information to propose in the meeting. 
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กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ เรื่อง การบริหารจัดการการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาล
เมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม สําเร็จไดรับความอนุเคราะห ใหคําปรึกษา แนะนํา และชวยเหลือจาก
บุคคลหลายฝาย ซ่ึงผูวิจัยขอระบุนามไวเพ่ือแสดงความขอบคุณไว ดังนี้ 

ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรพม ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ท่ีบริหารการจัดการและใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชนตอการเรียน
การสอน และการพัฒนาความรู จนทําใหสารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา ประธานกรรมการท่ีปรึกษาสารนิพนธ, ผศ.ดร.
เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง กรรมการท่ีปรึกษาสารนิพนธ ท่ีไดใหคําปรึกษาขอชี้แนะ ขอแนะนํา และ
ขอคิดเห็น ท่ีเปนประโยชนตอการทําสารนิพนธทุกข้ันตอน ตลอดจนใหกําลังใจแกผูทําวิจัยในการทํา
สารนิพนธเลมนี้ตลอดมา จนกระท่ังสารนิพนธนี้สําเร็จลงดวยดี ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว 
ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี, ผศ.ดร.ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข, ดร.ประเสริฐ      
ธิลาว, ผศ.ประสิทธิ์ ทองอุน, ดร.พัชราวลัย ศุภภะ ท่ีกรุณารับเปนผูทรงคุณวุฒิท่ีใหความอนุเคราะห
ตรวจสอบ แนะนํา ปรับปรุงแบบสอบถามท่ีเปนเครื่องมือท่ีใชในการทําสารนิพนธครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบปองกันสารนิพนธท้ัง ๕ ทาน คือ รศ.ดร.สุรินทร  
นิยมางกูร ประธานกรรมการ ผศ.ดร.วิชชุกร  นาคธน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.รัฐพล  เย็นใจมา 
กรรมการ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร ฝายวิชาการ กรรมการและ
เลขานุการ ท่ีไดใหขอเสนอแนะ เพ่ือใหสารนิพนธฉบับนี้มีความถูกตองและสมบูรณยิ่งข้ึน 

ขอขอบพระคุณ นายจํารัส ต่ังตระกูลธรรม นายกเทศมนตรีเมืองไรขิง ท่ีใหความ
อนุเคราะหในการเก็บขอมูลเพ่ือศึกษาการวิจัยขอขอบพระคุณ ทานท่ีใหความอนุเคราะหในการให
ขอมูลในการสัมภาษณทุกคน และขอขอบคุณพนักงานเทศบาลเมืองไรขิงทุกทาน ท่ีใหความ
อนุเคราะหชวยตอบแบบสอบถาม และนายวสันต อยูประจํา นายกเทศมนตรีเมืองกระทุมลมท่ีให
ความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลตัวอยางเพ่ือการศึกษาวิจัย 

คุณคาและประโยชนท่ีเกิดจากสารนิพนธนี้ ขอยกคุณความดีนี้บูชาพระคุณขององค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ตลอดถึง บิดา มารดา ครู อุปชฌาย อาจารย ผูมีพระคุณทุกๆ ทาน ท่ีได
อบรม สั่งสอน แนะแนว เปนท่ีปรึกษาใหความรูจนถึงปจจุบนันี้ 

 
นายพีรภัฒน ระรื่นรมย 

มีนาคม ๒๕๖๒ 
     



          (๖) 

สารบัญ 

 เรื่อง  หนา 

บทคัดยอภาษาไทย (๑) 

บทคัดยอภาษาอังกฤษ (๓) 

กิตติกรรมประกาศ (๕) 

สารบัญ (๖) 

สารบัญตาราง (๘) 

สารบัญภาพ (๑๐) 

คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ (๑๑) 

บทท่ี๑ บทนํา   

 ๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ๑ 
 ๑.๒ คําถามการวิจัย ๓ 
 ๑.๓ วัตถุประสงคการวิจัย ๓ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๓ 
 ๑.๕ สมมติฐานการวิจัย ๔ 
 ๑.๖ นิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการวิจัย ๕ 
 ๑.๗ ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย ๖ 
    
บทท่ี ๒ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
 ๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการ ๗ 
 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรู ๑๓ 
 ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒๑ 
 ๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานของเทศบาล ๓๒ 
 ๒.๕ หลักธรรมในการสงเสริมการจัดการความรู ๓๖ 
 ๒.๖ ขอมูลบริบทพ้ืนท่ีการวิจัย ๔๘ 
 ๒.๗ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ๕๓ 
    
บทท่ี ๓ วิธีดําเนินการวิจัย  
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๖๑ 
 ๓.๒ ประชากร กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญ ๖๒ 
 ๓.๓ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ๖๔ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล ๖๖ 



          (๗) 

สารบัญ (ตอ) 
 เรื่อง  หนา 
 ๓.๕ การวิเคราะหขอมูล ๖๗ 
    
บทท่ี ๔ ผลการวิเคราะหขอมูล  
 ๔.๑ ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ๖๙ 
 ๔.๒ ผลการวิเคราะหขอมูลระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานเทศบาลเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 
 

๗๒ 
 ๔.๓ ผลการทดสอบสมมติฐาน ๗๘ 
 ๔.๔ ผลการวิเคราะหแบบสัมภาษณของผูใหขอมูลหลักเก่ียวกับการ

บริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาล
เมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม 

 
 

๘๔ 
 ๔.๕ สรุปองคความรูท่ีไดจากการวิจัย ๙๔ 
    
บทท่ี ๕ สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ  
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๙๕ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๐๐ 
 ๕.๓ ขอเสนอแนะ ๑๐๒ 
    
บรรณานุกรม  ๑๐๔ 
ภาคผนวก  ๑๐๙ 
 ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมือ 
 

๑๑๐ 
 ภาคผนวก ข ผลการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ๑๑๖ 
 ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะหนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try 

out) 
 

๑๒๐ 
 ภาคผนวก ง ผลการหาคาความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability) ๑๒๒ 
 ภาคผนวก จ หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย ๑๒๔ 
 ภาคผนวก ฉ หนังสือขอความอนุเคราะหสัมภาษณเชิงลึก ผูใหขอมูลสําคัญ  

(Key Informants) 
 

๑๒๖ 
 ภาคผนวก ช แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ๑๓๗ 
 ภาคผนวก ซ แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัย ๑๔๓ 
 ภาคผนวก ฌ ภาพถายในการสัภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญ ๑๔๗ 
ประวัติผูวิจัย  ๑๕๑ 

   
 



          (๘) 

 

สารบัญตาราง 

ตารางท่ี   หนา 
๒.๑ สรุปตัวชี้วัดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง ๕๑ 
๓.๑ จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง ๖๓ 
๔.๑ แสดงจํานวน และคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม ๖๙ 
๔.๒ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการการใหบริการ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม โดย
ภาพรวม 

๗๒ 

๔.๓ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการการใหบริการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม ดาน
โครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลย ี

๗๓ 

๔.๔ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการการใหบริการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม ดานการ
ใหบริการ 

๗๔ 

๔.๕ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการการใหบริการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม ดาน
ทรัพยากรบุคคล 

๗๕ 

๔.๖ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการการใหบริการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม ดาน
โครงสรางชุมชน 

๗๖ 

๔.๗ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการการใหบริการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม ดาน
หนาท่ีความรับผิดชอบ 

๗๗ 

๔.๘ การเปรียบเทียบ การบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม จําแนกตามเพศ 

๗๘ 

๔.๙ การเปรียบเทียบการบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม จําแนกตามอาย ุ

๗๙ 

๔.๑๐ การเปรียบเทียบการบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม สถานภาพ 

๘๐ 

๔.๑๑ การเปรียบเทียบจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาล
เมืองไรขิง จังหวัดนครปฐมจําแนกตามการศึกษา 

๘๑ 

๔.๑๒ การเปรียบเทียบจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาล
เมืองไรขิง จังหวัดนครปฐมจําแนกตามอาชีพ 
 

๘๒ 



          (๙) 

สารบัญตาราง (ตอ) 

ตารางท่ี  หนา 
๔.๑๓ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบการบริหารจัดการการใหบริการดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม โดยจําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคลตามสมมติฐานท่ี ๑ – ๕ 

๘๓ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



          (๑๐) 

สารบัญแผนภาพ 

แผนภาพท่ี  หนา 
๒.๑ หนาท่ีในการบริหาร ๑๐ 
๒.๒ โครงสรางคณะกรรมการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
๕๑ 

๒.๓ กรอบแนวคิดในการวจิัย ๖๐ 
๔.๑ สรุปองคความรูท่ีไดจากการวิจัย ๙๔ 

 

 

 

 



          (๑๓) 
 

คําอธิบายช่ือยอในพระไตรปฎก 
 
อักษรยอในสารนิพนธฉบับนี้ ใชอางอิงจากพระไตรปฎกภาษาบาลี/พระไตรปฎก

ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สวนคัมภีร อรรถกถาบาลี/ภาษาไทย ใชฉบับมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

การอางอิงพระไตรปฎก จะระบุ เลม/หนา/ขอ หลังอักษรยอชื่อคัมภีร เชน ที.สี. (บาลี) 
๙/๒๗๖/๙๗, ที.สี. (ไทย) ๙/๒๗๖/๙๘. หมายถึง ทีฑนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺคปาลิ ภาษาบาลี เลมท่ี ๙ ขอ 
๒๗๖ หนา ๙๗ ฉบับมหาจุฬาเตปฎกํ ๒๕๐๐, ทีฑนิกาย สีลขันธวรรค ภาษาไทย เลมท่ี ๙ ขอ ๒๗๖ 
หนา ๙๘ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙  

สวนคัมภีรอรรถกถา จะระบุชื่อคัมภีร ลําดับเลม (ถามี) /หนา เชน ที.สี.อ (บาลี) ๑/
๒๗๖/๒๔๐ หมายถึง  ทีฑนิกาย สุมงฺคลวิสาสนี ลีลกฺขนฺธวคฺคอฏฐกถา ภาษาบาลี เลม ๑ ขอ ๒๗๖ 
หนา ๒๔๐ ฉบับมหาจุฬาอฏฐกา ตามลําดับดังนี้ 

 
๑. คําอธิบายคํายอช่ือคัมภีรพระไตรปฎก 

ก. คํายอช่ือคัมภีรพระไตรปฏก 

พระสุตตันตปฎก 
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๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคโลกาภิวัฒน (Globalization) ในทุกภูมิภาค

ของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ อยางตอเนื่องท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง 
สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพัฒนาอยางรวดเร็ว ในปจจุบันทุกภูมิภาคลวนมีการ
ติดตอสื่อสาร ประสานงาน แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และการบริหารจัดการสารสนเทศตางๆ จึงทํา
ใหเทคโนโลยีสารสนเทศเปนปจจัยท่ีจําเปนตอการบริหารงานในทุกประเทศเพ่ือใชในกิจกรรมตางๆท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชน๑ ซ่ึงในปจจุบันทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว อีก
ท้ั ง มี ก าร พั ฒ น านํ า เอ า เท ค โน โล ยี ส ารสน เท ศ เข าม า ใช ทํ า งาน ช ว ย ลด ค วาม ซํ้ าซ อ น 
ในการทํางานของขาราชการในหนวยงานรัฐ เพ่ือนําไปสูการเปนรัฐบาลท่ีมีการจัดการท่ีดี แผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ – พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงไดกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตรการสรางความเปนเลิศในการใหบริการประชาชนท่ีกําหนดใหพัฒนางานบริการของสวน
ราชการและหนวยงานของรัฐสูความเปนเลิศ เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการ
ใหบริการ โดยออกแบบการบริการท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เหมาะสมมาใชเพ่ือใหประชาชนสามารถใชบริการไดงายและหลากหลายรูปแบบ เนนการบริการ 
เชิงรุกท่ีมีปฏิสัมพันธโดยตรงระหวางภาครัฐและประชาชน การใหบริการแบบเบ็ดเสร็จอยางแทจริง 
พัฒนาระบบการจัดการขอรองเรียนใหมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเสริมสรางวัฒนธรรมการบริการท่ีเปน
เลิศ๒  

สําหรับรัฐบาลไทยไดมีการปฏิรูประบบราชการเพ่ือสรางความพรอมในการใหบริการ 
โดยใช  e-Government ซ่ึงเปนวิธีการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม ท่ี เนนการใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและเครือขาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของภาครัฐและปรับปรุงการบริการ
แกประชาชน เห็นไดจากท่ีประชุม คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดมีมติอนุมัติ
และมอบหมายใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารดําเนินการเพ่ือบูรณาการระบบ
เครือขายสารสนเทศภาครัฐ (Network Infrastructure) และ ผลักดันใหเกิดการบริการของภาครัฐใน
ลักษณะบริการสาธารณะอิเล็กทรอนิกส (e-Service) โดยมีเปาหมายเชิง นโยบายเพ่ือใหมีการนํา

                                                           
 ๑ ชนวัฒน  โกญจนาวรรณ, การจัดการสารสนเทศสําหรับผูนําองคกรและผูบริหาร, พิมพครั้งท่ี ๑, 
(กรุงเทพมหานคร: เอ็กซเปอรเน็ท, ๒๕๕๐), หนา ๑๖. 
 ๒ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย 
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – พ.ศ.๒๕๖๑), (กรุงเทพมหานคร: วิช่ัน พริ้นท แอนด มีเดีย, ๒๕๕๖), หนา ๒๕. 



๒ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการบริหารและบริการภาครัฐอยางมี ประสิทธิภาพและ
ท่ัวถึง๓ 

การบริหารงานของภาครัฐในทุกระดับ ลวนตองอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอมูล
ขาวสาร และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยประเภทตางๆ มาใชในการบริหารจัดการเพ่ือใหการดําเนินงานของ
ภาครัฐเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด รวมถึงเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารงาน
ภายในองคกรใหสูงข้ึนและมีมาตรฐานมากยิ่งข้ึน อยางไรก็ตามจากสภาพปญหาปจจุบันท่ีเกิดข้ึนใน
ระบบราชการของไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีปญหาดานการบริหารจัดการ
ขอมูลสารสนเทศ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินงานท่ีไมกอใหเกิดประสิทธิภาพ
เทาท่ีควร อันเนื่องมาจากความรูความสามารถของบุคคลากรภายในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ียัง
ไมมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการขาด
แคลนเทคโนโลยีเพ่ือใชในการบริหารงาน มาตรฐานและคุณภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีมาตรฐานและคุณภาพตางงบประมาณในการสนับสนุนเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมา
ใชในการบริหารงานไมเพียงพอ เปนตน สิ่งตางๆเหลานี้ลวนเปนอุปสรรคตอการพัฒนาทองถ่ิน 
กอใหเกิดปญหาในการบริหารงานของระบบราชการ ทําใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินขาดการจัดการท่ีเปนระบบและท่ีสําคัญองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับการกระจายอํานาจ 
ถายโอนภารกิจจากสวนกลาง มีอํานาจ หนาท่ีในการบริหารงานภายในทองถ่ินของตนใหพัฒนามาก
ยิ่งข้ึน ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีตองอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ดําเนินงานดานตางๆเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด๔ 

เทศบาลเมืองไรขิงไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานและ
บริหารงาน รวมท้ังการกระจายขาวสารขอมูลไปสูประชาชนในรูปแบบตางๆ เชน การใหบริการสืบคน 
ระบบขาวสารทางอินเตอรเน็ต การใหบริการดวยเครื่องคอมพิวเตอร เปนตน มีการจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศใหมีระบบเพ่ือใหเปนมาตรฐานในการดําเนินงานของเทศบาลเมืองไรขิง ซ่ึงเปน
สิ่งจําเปนอยางมากหากมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองคการ แตไมมีการจัดการระบบ ไมมี
การวางแผนงาน จัดหมวดหมูของขอมูลสารสนเทศขององคกร จะทําใหเกิดปญหาในภายหลังได และ
มีการพัฒนาระบบการบริหารเพ่ือการบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุดแก
ผูรับบริการและผูใหบริการโดยมีความพึงพอใจและสงผลดีตอการพัฒนาองคกรสูการพัฒนา
ประเทศชาติตอไป ระบบเทคโนโลยีจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีขอมูลขาวสารท่ีครบถวนเปนจริงและ
สามารถตรวจสอบไดตามแนวทางของหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและไมละเมิดสิทธิสวน
บุคคลหรือกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอ่ืนและหนวยงานอ่ืน เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการท่ี
สะดวก รวดเร็ว โปรงใส ตรวจสอบได และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานและระบบขอมูล ลดความ

                                                           
 ๓ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การพัฒนาเครือขายสื่อสารขอมูลเชื่อมโยง
ห น ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ  ( Government Information Network: GIN.), [อ อ น ไ ล น ],  แ ห ล ง ท่ี ม า : 
http://www.mict.go.th/ewt_ news.php?nid=๓๔๘๐&filename=index. [๗ เมษายน ๒๕๖๑]. 
 ๔ เศกสรรค คงชวัน, “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองคการ
บริหารสวนตําบลควนศรี อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี”, Veridian E-Journal, ปท่ี ๖, ฉบับท่ี ๓ 
(กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๖): ๕. 

http://www.mict.go.th/ewt_%20news.php?nid=%E0%B9%93%E0%B9%94%E0%B9%98%E0%B9%90&filename=index


๓ 

ซํ้าซอนในการปฏิบัติงาน เปนการสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจใหประสบความสําเร็จ และ
สนับสนุนบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการพัฒนาเศรษฐกิจ อยางไรก็ตามในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ชวยในการปฏิบัติงานและบริหารงานนั้น ยอมตองมีการพัฒนาความรูและความสามารถของบุคลากร
และประชาชนควบคูกันไป เพราะการลงทุนในดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นตองใชงบประมาณ
ท่ีคอนขางสูงมาก หากนําไปใชไมถูกวิธีหรือไมเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน รวมถึงบุคลากรและ
ประชาชนไมมีความรูและความเขาใจในการใชงาน จะกอใหเกิดความเสียหายตอหนวยงาน ทําให
หนวยงานตองสิ้นเปลืองงบประมาณเปนจํานวนมาก และยังจะสงผลใหการดําเนินงานไมบรรลุตาม
เปาหมายท่ีตั้งไว เทศบาลเมืองไรขิงจึงจําเปนจะตองพัฒนาระบบสารสนเทศปรับปรุงขอมูลใหเปน
ปจจุบันและเชื่อถือได พัฒนาทักษะความรูดานการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการเขาถึงขอมูล
ขาวสารตางๆ ของประชาชนผูเขารับบริการ อันเปนพ้ืนฐานสําคัญของการใหบริการภาครัฐ 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐมเพ่ือจะไดสภาพท่ัวไปในการใหบริการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และทราบถึงการบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
เปนแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอไป   

 

๑.๒ คําถามการวิจัย 
๑.๒.๑ ระดับการบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาล

เมืองไรขิง จังหวัดนครปฐมเปนอยางไร 
๑.๒.๒ ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของประชาชนท่ีมีตอหนวยงานเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
แตกตางกันหรือไม อยางไร 

๑.๒.๓ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ การบริหารจัดการการใหบริการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐมควรเปนอยางไร 

 

๑.๓ วัตถุประสงคการวิจัย 
๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาระดับการบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ

เทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม  
๑.๓.๒ เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารจัดการการใหบริการ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐมโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
๑.๓.๓ เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะการบริหารจัดการการใหบริการ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม 
 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 
๑.๔.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา 
 งานวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ

เทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม” ผูวิจัยกําหนดขอบเขตเนื้อหาโดยสังเคราะหจากแนวคิดการ



๔ 

บริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยศึกษาตามกรอบแนวคิดการใหบริการ ซ่ึงแบงออกเปน  
๕ องคประกอบ ไดแก ๑) ดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี ๒) ดานการใหบริการ ๓) ดาน
ทรัพยากรบุคคล ๔) ดานโครงสรางชุมชน ๕) ดานหนาท่ีความรับผิดชอบ ของประภาพรรณ วุนสุข๕ 

๑.๔.๒ ขอบเขตดานตัวแปรท่ีศึกษา  
 ตัวแปรตน (Independent Variables) คือ ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบ

แบบสอบถาม ไดแก สถานภาพผูตอบแบบสอบถามซ่ึงประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ  

 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การบริหารจัดการการใหบริการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม” ผูวิจัยกําหนดขอบเขตเนื้อหาโดย
สังเคราะหจากแนวคิด/ทฤษฎีการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัด
นครปฐม โดยศึกษาตามกรอบแนวคิดการใหบริการประภาพรรณ วุนสุข ซ่ึงแบงออกเปน ๕ 
องคประกอบ ไดแก ๑) ดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี ๒) ดานการใหบริการ ๓) ดานทรัพยากร
บุคคล ๔) ดานโครงสรางชุมชน ๕) ดานหนาท่ีความรับผิดชอบ 

๑.๔.๓ ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง/ผูใหขอมูลสําคัญ 
 ๑.๔.๓.๑ ประชากร (Population) ไดแก ประชาชนท่ัวไปท่ีมีอายุตั่งแต ๑๒ ปข้ึน

ไป ในตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซ่ึงมีจํานวน ๒๒,๓๙๘ คน๖   
  ๑.๔.๓.๒ ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ผูวิจัยทําการสัมภาษณเชิงลึก (In 

depth Interview) ผูใหขอมูลสําคัญจํานวน ๑๒ ทาน โดยแบงออกเปน ๓ กลุม ไดแก ๑) ผูบริหาร
องคกร จํานวน ๔ คน ๒) ผูปฏิบัติงาน จํานวน ๔ คน ๓) ผูนําชุมชน จํานวน ๔ คน  

 ๑.๔.๔ ขอบเขตดานพ้ืนท่ี  
 การศึกษาวิจัย “การบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ

เทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม” พ้ืนท่ีในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก เทศบาลเมืองไรขิง อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม 

 ๑.๔.๕ ขอบเขตดานระยะเวลา 
 ดําเนินการวิจัยตั้งแต ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง วันท่ี ๒๘ เดือน 

กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๒ รวมเปนระยะเวลา ๖ เดือน 
 
๑.๕ สมมติฐานการวิจัย 

๑.๕.๑ สมมติฐานท่ี ๑ ประชาชนท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการการ
ใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐมแตกตางกัน  

๑.๕.๒ สมมติฐานท่ี ๒ ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการการ
ใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐมแตกตางกัน  
                                                           
 ๕ ประภาพรรณ วุนสุข, ลักษณะของการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมของศูนยการเรียนรู ICT ชุมชน
กรณีศึกษา ในประเทศไทย, วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
๒๕๕๕, หนา ๓๖. 
 ๖ เทศบาลเมืองไรขิง, แผนยุทธศาสตรการพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓, หนา ๑๔. (อัดสําเนา). 



๕ 

๑.๕.๓ สมมติฐานท่ี ๓ ประชาชนท่ีมีสถานภาพตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐมแตกตางกัน 

๑.๕.๔ สมมติฐานท่ี ๔ ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐมแตกตางกัน  

๑.๕.๕ สมมติฐานท่ี ๕ ประชาชนท่ีมีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการ
การใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐมแตกตางกัน  

  
๑.๖ นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนิยามศัพทท่ีใชในการวิจัยไวดังนี้ 
การจัดการใหบริการ หมายถึง กระบวนการจัดการใชทรัพยากรท่ีเก่ียวของกับการ

ใหบริการมาจัดเปน กิจกรรมเพ่ือใหไดรับประสบการณ หรือไดฝกหัด หรือไดกระทําโดยไดรับ การ
เสริมแรงอยางมีประสิทธิภาพสัมพันธกันอยางตอเนื่องและประสานงานกัน เพ่ือใหเกิด ประสิทธิผลมี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดข้ึนอยางคอนขางถาวร ตามขีด ความสามารถท่ีมีไดบรรลุจุดประสงค
ท่ีตั้งไวผลตอการตอบสนองของผูใชบริการใหเกิดความพึงพอใจและเพ่ือใหในสิ่งท่ีตองการไมวาจะเปน
หนวยงานรัฐท่ีตองการใหประชาชนเกิดความพึงพอใจในการบริการ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับการจัดเก็บประมวลผล และ
เผยแพรสารสนเทศ ซ่ึงรวมแลวคือเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม 

๑. ดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี หมายถึง ความเร็วของการเชื่อมตอสู
ระบบอินเตอรเน็ตท่ีมีคุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณคอมพิวเตอร มีความเพียงพอและมีความ
เสถียรภาพของอุปกรณคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต รวมถึงความปลอดภัยของการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต 

 ๒. ดานการใหบริการ หมายถึง การบริการท่ีตรงตามความตองการและสอดคลอง
กับวัฒนธรรมของทองถ่ิน มีบริการท่ีเพียงพอตอจํานวนผูมาใชบริการพรอมท้ังขอมูลท่ีเหมาะสมและ
สนับสนุนดานตางๆ ประชาสัมพันธขอมูลบริการและเปดการฝกอบรมใหกับผูมารับบริการอยางท่ัวถึง 

 ๓. ดานทรัพยากรบุคคล หมายถึง บุคลากรท่ีใหบริการมีความรูความสามารถไดรับ
การเพ่ิมทักษะอยางสมํ่าเสมอ จํานวนบุคลากรเพียงพอตอผูมารับบริการและใหบริการทุกคนอยางเทา
เทียมกัน 

 ๔. ดานโครงสรางชุมชน หมายถึง สถานท่ีสามารถรองรับผูมาใชบริการไดอยาง
เพียงพอ การเดินทางสะดวก พรอมดวยสิ่งอํานวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคท่ีเหมาะสม มี
ปายบอกจุดบริการและประชาสัมพันธท่ีชัดเจน 

๕. ดานหนาท่ีรับผิดชอบ หมายถึง การดําเนินตามนโยบายและวัตถุประสงคในการ
ใหบริการ มีการสํารวจความตองการของชุมชนในการจัดกิจกรรม เชิญชวน และแกไขปญหาในการ
ใหบริการ  

 
 

 



๖ 

๑.๗ ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 
๑.๗.๑ ทําใหทราบระดับการบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ

เทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม 
๑.๗.๒ ทําใหทราบผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศของประชาชนท่ีมีตอหนวยงานเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม โดยจําแนกตามปจจัย
สวนบุคคล 

๑.๗.๓ ทําใหทราบแนวทางการบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม 

๑.๗.๔ ไดองคความรูท่ีไดรับจากการวิจัยเปนขอมูลสําหรับนําไปปรับใชกับการบริหาร
จัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐมและเสนอ
หนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ 

 



 
บทท่ี ๒ 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาล

เมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม” ผูวิจัยไดคนควาและรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
ดังตอไปนี้ 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรู 
๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานของเทศบาล 
๒.๕ หลักธรรมในการสงเสริมการจัดการเรียนรู 
๒.๖ ขอมูลบริบทพ้ืนท่ีการวิจัย 
๒.๗ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ๒.๗.๑ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรู 

๒.๗.๒ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยสีารสนเทศ 
๒.๘ กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
๒.๑.๑ ความหมายของการจัดการ 
การจัดการ คือ งานและกิจกรรม ซ่ึงรวมถึงการกํากับองคกรหรือหนวยงานขององคกร 

โดยใชกระบวนการทางจัดการ คือ การวางแผน (Planning) การจัดองคกร (Organizing) การชี้นํา 
(Leading) และการควบคุม (Controlling) ซ่ึงเปนกระบวนการของการออกแบบและการรักษา 
สภาพแวดลอม ท้ังในระดับปจเจกบุคคลและการทํางานรวมกันเปนกลุม เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายได 
อยางมีประสิทธิภาพ โดยสรุป คือ (๑) ผูบริการจะตองดําเนินการตามหนาท่ีทางการจัดการ ๕ 
ประการ คือ การวางแผน (Planning) การจัดองคกร (Organizing) การชี้นํา (Leading) และการ
ควบคุม (Controlling) (๒) การจัดการสามารถประยุกตใชไดกับองคกรทุกประเภท (๓) การจัดการ
สามารถ ประยุกตใชไดกับผูบริหารทุกคน (๔) การจัดการเก่ียวของกับการผลิตผลโดยนัยของ
ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ๑ 

การจัดการเปนการติดตามการดําเนินการตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล โดยองคการหรือบุคคลท่ีรวมงานกันเพ่ือบรรลุเปาหมาย ผูจัดการมีบทบาทตอ

                                                           
๑ Weihrich, H., & Koontz, H, Management: A global perspective (11 th ed.), New 

York: McGraw-Hill, Weihrich & Koong, (2005), p. 4. 



๘ 
 

ความสําเร็จขององคการ ซ่ึงการเปนผูบริหารท่ีไดรับการยอมรับนั้น ไมไดมาจาก พรสวรรคเพียงอยาง
เดียวแตสามารถฝกฝนกันได เพราะการบริหารจัดการ คือ การใหคนทํางานใหสําเร็จตามท่ีกําหนด๒  

โดยมีกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการนําทรัพยากรการบริหารมาใชใหบรรลุวัตถุประสงคของ
องคการ ประกอบดวย การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organization) การนํา (Leading) 
และการควบคุม (Controlling)๓ การนําและการควบคุมทรัพยากรพ้ืนฐานขององคการ อันไดแก 
ทรัพยากร การเงิน สินทรัพย ถาวร ขอมูลและทรัพยากรมนุษย เพ่ือชวยใหองคการบรรลุเปาหมาย
อยางมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล๔ 

สรุปไดวา การจัดการ คือ กระบวนการท่ีจะทําใหองคกรบรรลุตามเปาหมายขององคกร 
โดย นําทรัพยากรการบริหารมาใชใหบรรลุวัตถุประสงคตามข้ันตอนการบริหาร คือ การวางแผน 
(Planning) การจัดองคการ (Organizing) การนํา (Leading) และการควบคุม (Control) 

๒.๑.๒ ความสําคัญของการจัดการ  
การจัดการเปนงานท่ีตองอาศัยปจจัยตางๆ ในการดําเนินการ โดยเฉพาะวิธีการปฏิบัติ

ดานการจัดการนั้นเปนเรื่องท่ีมีความยุงยากและซับซอน จําเปนตองอาศัย ผูบริหารท่ีมีวิสัยทัศนคอย
ดูแลเอาใจใสและใชความพยายามสนับสนุนกลุมบุคคลในองคการเพ่ือ ใหเกิดการปฏิบัติงานอยาง
เครงครัด ตามระเบียบแบบแผนท่ีวางไวเพ่ือใหเกิดผลดีทางการจัดการ ดังนี้ 

 ๑) ทําใหเกิดประสิทธิภาพทางการบริหาร โดยท่ัวไปจะเห็นวาการดําเนินงานของ
องคการจะ ประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด องคการจําเปนตองมีประบวนการปฏิบัติงานท่ีดีท้ัง
เรื่องการ วางแผนจัดองคการ จัดคนเขาทํางาน การชี้นําและการควบคุม คือตองทําใหงานตางๆ 
ดําเนินไปตาม เปาหมายท่ีวางไวและไดรับผลประโยชนตอบแทนอยางคุมคา โดยใชทรัพยากรนอย
ท่ีสุด 

 ๒) ทําใหเกิดประโยชนในดานเวลา หมายถึง การดําเนินงานขององคการท่ีมีการ
วางแผนไว ชัดเจน จะทําใหงานตางๆ ขององคการดําเนินไปอยางราบรื่น รวดเร็ว สําเร็จตาม
ระยะเวลาและ วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 ๓) เปนวิธีทางการปฏิบัติงานอยางหนึ่ง หมายถึง การจัดการเปรียบเสมือนเครื่องมือ
ท่ีจะชวย เสริมบุคลากรในองคการเห็นความสําคัญตองานมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานโดยจะตอง
ใหทุก คนไดรับทราบถึงบทบาทหนาท่ีของตนเองอยางชัดเจนสามารถปฏิบัติงานไดดวยความม่ันใจ
เกิด ขอผิดพลาดนอยท่ีสุด 

 ๔) ชวยลดตนทุนในการดําเนินงาน หมายถึง ในกรณีท่ีองคการมีผูบริหารและ
กระบวนการ จัดการท่ีดีแลว ยอมจะชวยลดคาใชจายในการดําเนินงานได โดยเฉพาะในเรื่องปจจัยท่ี
เก่ียวกับการบริหารงาน เชน คน เงิน วัสดุ-อุปกรณ เวลา เปนตน 

                                                           
๒ สมภพ ระงับทุกข, องคการและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: เกศิณี, ๒๕๕๔), หนา, ๒. 
๓ รังสรรค ประเสริฐศรี, การจัดการสมัยใหม, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, ๒๕๔๙), หนา ๑๓. 
๔ พัชสรี ชมพูคํา, องคการและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: แมตกรอ-ฮิล, ๒๕๕๒), หนา ๕. 



๙ 
 

 ๕) ทําใหเกิดตมทางสังคม องคการธุรกิจท่ีไดพยายามบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ
ขน เปนท่ีรูจักและยอมรับโดยท่ัวไป ยอมสนองความตองการของสังคมในดานผลิตภัณฑและการ
บริการ ท่ีดีได เชน ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต การบริการเพ่ืออํานวยความสะดวกตางๆ๕ 

๒.๑.๓ หนาท่ีในการจัดการ (Functions of management)  
หนาท่ีทางการจัดการ หรือการบริหาร ถือวาเปนหนาท่ีสําคัญของงานแตละงานใน

องคการผูบริหารท่ีประสบความสําเร็จสวนใหญจะเปน ผูสรางโอกาสในการปฏิบัติงาน ใหแกคณะ
บุคคลหรือกลุมบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงไดรับ ความรวมมือจากผูใตบังคับบัญชา ท่ีสําคัญ
ผูบริหารจะตองมีความรูความชํานาญมีประสบการณใน แงมุมตางๆ ของกระบวนการบริหารจัดการ 
โดยมีรายละเอียดของบทบาทหนาท่ีของกระบวนการบริหารจัดการ ดังนี้ 

 ๑) การวางแผน (Planning) เปนงานข้ันแรกท่ีองคการจะตองลงมือกระทํากอนท่ีจะ
ไป จัดการ ในหนาท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงงานท่ีเก่ียวกับแผนนั้นจะเปนเรื่องของการกําหนดเปาหมายหรือ 
วัตถุประสงคในการดําเนินงานในข้ันตน โดยจะตองกําหนดเปนโครงรูปของงานออกมาอยางชัดเจน 
เพ่ือเปนการตัดสินใจวา องคการจะทําอยางไรบาง ทําอยางไร ทําเม่ือไหร และจะใหใครเปนผูปฏิบัติ 
บางในงานแตละสวนท่ีจะกําหนดข้ึน 

 ๒) การจัดองคการ (Organizing) เปนงานท่ีถูกจัดทําตอจากแผนงานท่ีไดดําเนินการ
เสร็จ เรียบรอยแลว ในการจัดองคการนั้นผูบริหารจะตองจัดรูปแบบโครงสรางของงานออกมาให
ชัดเจน ในเรื่องของปริมาณงานท่ีจะตองจัดทําไมวาจะเปนการจัดระบบการทํางาน ตลอดจนการ
ประสาน สัมพันธของงานแตละงาน เพ่ือใหเปนระเบียบแบบแผนของการปฏิบัติท่ีดีและกอใหเกิด
ประโยชน ตอองคการมากท่ีสุด 

 ๓) การจัดคนเขาทํางาน (Sailing) หลังจากท่ีองคการมีแผนงานและจัดโครงสราง
ของงาน ไวเรียบรอย แลว งานในข้ันนี้จะดูแลเก่ียวกับการวางแผนเพ่ือสรรหาบุคลากรเขามา
ปฏิบัติงาน องคการซ่ึงกระบวนการนั้น จะถูกเริ่มตนตั้งแตการวางแผนเพ่ือพิจารณาความตองการ
กําลังคนดวย การสรรหาคัดเลือก บรรจุ ฝกอบรมและพัฒนา ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมไปถึง
กําหนด คาตอบแทน จัดสวัสดิการ และการออกจากงาน 

 ๔) การชี้นํา (Leading) เม่ือองคการไดทําการคัดเลือกบุคลากรตามกระบวนการท่ี
ถูกตองและ เปนธรรมแลว ก็จะไดบุคลากรท่ีมีความเหมาะสมตามความตองการเขามาปฏิบัติงาน และ
ในข้ันนี้ ผูบริหารจะตองทําหนาท่ีชักจูงใหบุคคลฝายตางๆ รวมมือปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี การชี้นําหรือ
สั่งการ ถือวาเปนงานท่ีตองใชศิลปะคอนขางสูงท่ีจะทําใหผูบังคับบัญชารวมมือดวยความเต็มใจ ดังนั้น
ใน การชี้นําอาจจะใชวิธีการออกคําสั่งแบบขอรองใหคําแนะนํา โดยจะไมใชวิธีการบังคับอยางเด็ดขาด  

 ๕) การควบคุม (Controlling) ถือเปนงานข้ันสุดทายของกระบวนการจัดการท่ีคอย
ดูแลตรวจ สอบการดําเนินงานของบุคลากรแตละคนวาเปนอยางไร งานคืบหนาไปถึงไหน มีปญหาอุป
สรรค อะไรเกิดข้ึน ซ่ึงวิธีการควบคุมนั้นผูบริหารอาจจะใชวิธีการสังเกตการณปฏิบัติงานดวยตนเอง 

                                                           
๕ วิลาวรรณ รพีพิศาล, หลักการจัดการ, พิมพครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพวิจิตรหัตถกร, 

๒๕๕๐), หนา ๓๒-๓๓. 



๑๐ 
 

หรือ การตรวจสอบผลงานตามข้ันตอน ซ่ึงแลวแตความเหมาะสม ท่ีสําคัญคืออยาใหผูปฏิบัติงานมี
ความ รูสึกวากําลังถูกจับผิด หลังจากนั้นจะนําผลท่ีไดจากการดูแลควบคุมมาดําเนินการแกไขตอไป๖ 

หนาท่ีในการบริหาร ประกอบดวย ๔ ข้ันตอน คือ (๑) การวางแผน (๒) การจัดองคการ 
(๓) การนํา (๔) การควบคุม โดยท้ัง ๔ ข้ันตอนมีความสัมพันธ กัน คือ เม่ือมีการวางแผนแลวจะตองมี
การจัดสรรหนาท่ีวามีใครทําหนาท่ีอะไรบาง แลวข้ันตอน ตอไปจึงมีการสั่งการและชักนําใหพนักงาน
ปฏิบัติตามแผน เม่ือมีการปฏิบัติตามแผนแลว ก็จําเปนจะตองมีข้ันตอนสุดทาย คือ การควบคุมให
เปนไปตามแผนท่ีวางไว ซ่ึงข้ันตอนการบริหารท้ัง ๔ ข้ันตอน จะเก่ียวของกับทรัพยากรตางๆ ไดแก 
ทรัพยากรมนุษย (Human Resource) ทรัพยากรทาง กายภาพ (Physical Resource) ทรัพยากร
ขอมูล (Information Resource) ทรัพยากรทางการเงิน Financial Resource)๗ ดังแสดงภาพท่ี ๒.๑ 

 

 

แผนภาพท่ี ๒.๑ หนาท่ีในการบริหาร 
 

๒.๑.๔ การจัดการตามหลักบริหาร (Acuinistrative Management)  
แนวคิดท่ีมุงเนนการจัดองคการในภาพรวมเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ โดยมีผูจัดการและ

ผูบริหารรับผิดชอบในการประสานกิจกรรมตางๆ ของกลุม และสวนงานตางๆ ในองคการ นักคิดท่ี
สําคัญ ไดแก Henri Fiayul (ค.ศ. ๑๘๔๑ - ๑๙๒๕) นักอุตสาหกรรมชาวฝรั่งเศส ผูเขียนหนังสือชื่อ 
“General and Industrial Marutgement” ไดนําประสบการณของตนเองมาเผยแพรวิธีการปฏิบัติ
ทางดานการจัดการอยางเปนระบบ เพ่ือใหผูจัดการคนอ่ืนๆ ใชเปนแนวทางในการบริหาร โดยให
ความสําคัญกับการดําเนินกิจกรรมใดๆ ก็ตามจะสําเร็จบรรลุเปาหมายมากนอยเพียงใด ข้ึนอยูกับ
บทบาทหนาท่ีของผูบริหาร ซ่ึงจะเนนกระบวนการ บริหารข้ันพ้ืนฐานไว ๕ ประการ หรือชื่อยอวา 
POCCC ดังนี้  

                                                           
๖ วิลาวรรณ รพีพิศาล, หลักการจัดการ, หนา ๔๒-๔๓. 
๗ รังสรรค ประเสริฐศรี, การจัดการสมัยใหม, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, ๒๕๔๙), หนา ๑๓. 

การวางแผน

การจัดองคการ

การนํา

การควบคุม



๑๑ 
 

 (๑) Planning (การวางแผน) การคาดคะเนเหตุการณตางๆ ไวลวงหนา ท่ีถือวา
อาจจะเปน ผลกระทบตอธุรกิจไดท้ังในปจจุบันและอนาคต  

 (๒) Organizing (การจัดองคการ) กระบวนการจัด โครงสรางของคนและงาน โดยมี
การแบงงานและกําหนดอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ  

 (๓) Commanding (การบังคับบัญชา) การวางหลักการบังคับบัญชาสั่งการให
สมาชิกในองคการ ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายใหดีท่ีสุด  

 (๔) Co-ordinating (การประสานงาน) ภาระหนาท่ีของ ผูบริหารท่ีจะคอยเชื่อมโยง
งานตางๆ ใหดําเนินไปดวยกัน  

 (๕) Controlling (การควบคุม) การกํากับ ดูแลงานท่ีมอบหมายใหการปฏิบัติงาน
ดําเนินไปตามแผนท่ีวางไว๘ 

นอกจากนี้ Fayol ยังไดคิดคนหลักการจัดการ (A principle of manuagement) ๑๔ 
ขอ เพ่ือชวย ใหผูบริหารสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิผล ดังนี้ 

 (๑) การแบง งานกันทํา (IDivision of work) โดยการเพ่ิมการแบงงานกันทําตาม
ความสามารถหรือความถนั้นใน งานแตละงาน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ 

 (๒) อํานาจหนาท่ี (Authority) ผูบริหารมีสิทธิท่ีจะสั่งการและ มีอํานาจท่ีจะบังคับ
ใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามคําสั่งนั้นๆ 

 (๓) เอกภาพการสั่งการ (Unity of communit) ผูไดบังคับบัญชาควรรับคําสั่งจาก
ผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียว ท่ีเรียกวาหลักการ (One nuan (one boss 

 (๔) วินัย (TDiscipline) ผูใตบังคับบัญชาควรใหความเคารพและเชื่อฟงในขอกําหนด
และ นโยบายขององคกร 

 (๕) เอกภาพในทิศทาง (Unity of direction) งานแตละงานในแตละกลุมหรือแต 
ละฝายควรปฏิบัติงานภายใตแผนและการอํานวยการเดียวกัน 

 (๖) ผลประโยชนสวนตัวข้ึนกับ ผลประโยชนสวนรวม คือผลประโยชนทางสังคมควร
มากอนเปนลําดับแรก ผลประโยชน ของ องคกรเปนอันดับท่ีสอง และผลประโยชนของแตละบุคคล
หรือกลุมคนมาเปนอันดับสุดทาย 

 (๗ ) ผลตอบแทน (Remuneration) คนงานควรได รับค าจางอย างยุติ ธรรม 
ผลตอบแทนนั้นตองเปนท่ี ยอมรับไดท้ังคนงานและองคกร 

 (๘) รวมอํานาจ (Centralization) เพ่ิมบทบาทของผูไดบังคับบัญชา ในกระบวนการ
ตัดสินใจ คือ การกระจายอํานาจ (Decentralization) ขณะท่ีหากลดบทบาทลงจะเปน การรวม
อํานาจไวท่ีศูนยกลาง (Centralization) ดังนั้น ผูบริหารท่ีมีความสามารถตองตัดสินใจอยาง ถูกตอง
วาสถานการณใดควรรวมอํานาจและสถานการณใดควรจะกระจายอํานาจ 

 (๙) สายการบังคับ บัญชา (Scalar chain) ควรกําหนดสายการบังคับบัญชาของแต
ละหนวยงานในองคกรใหชัดเจน ไม เหลื่อมล้ํา ทับซอน หรือคลุมเครือ ซ่ึงสายการบังคับบัญชานี้จะ
สัมพันธกับการสื่อสารในองคกรดวย 

                                                           
๘ วิลาวรรณ รพีพิศาล, หลักการจัดการ, หนา ๓๔-๓๕. 



๑๒ 
 

 (๑๐) ระเบียบ (Order) ทุกสิ่งทุกอยางควรมีระเบียบแบบแผน การบรรจุลูกจางเขา
ทํางานควรคํานึงถึง คุณสมบัติ และองคกรควรตองจัดใหบุคคลทํางานท่ีเหมาะสมกับตนเอง 

 (๑๑) ยุติธรรม (Equity) ผูบริหารควรบังคับบัญชาดวยความเมตตากรุณาและ
ยุติธรรมตอผูใตบังคับบัญชา 

 (๑๒) ความม่ันคง (Stability of Tenure of Personnel) อัตราการออกจากงานสูง
แสดงใหเห็นถึงความไรประสิทธิภาพ ของผูบริหารและองคกร ผูบริหารควรสรางความรูสึกในเรื่อง
ความม่ันคงในหนาท่ีการงานใหแก ผูไดบังคับบัญชา เพ่ือลดอัตราการออกจากงานใหนอยลง 

 (๑๓) การริเริ่ม (Initiative) ผูไดบังคับบัญชา ควรไดรับโอกาสในการออกแบบและ
ดําเนินการตามแผนดวยตนเอง และ 

 (๑๔ ) ความสามัค คี  (Esprit de Corps) เพ่ื อ ให การทํ างาน เป น ทีมประสบ
ความสําเร็จ การสงเสริมใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ เปนสิ่งท่ีควรกระทํา เพ่ือใหเกิดความเปน
เอกภาพท้ังองคกร๙ 

ตอมา Gulick & Urwick ไดนําแนวคิดของ Fayoil มาพัฒนาเพ่ือใหมีความสอดคลอง
กับงาน มากข้ึน โดยเนนใหเห็นวาการจัดการจําเปนตองมีกระบวนการหรือข้ันตอนปฏิบัติและไดสรุป 
กระบวนการบริหารไวในหนังสือ “Papers on the Science of Administration” ป ๑๙๓๗ วา 
กระบวนการบริหารประกอบ ดวยข้ันตอนท่ีสําคัญ ๗ ประการ โดยใชชื่อยอวา POSDCORB ดังนี้  

 (๑) Planning คือ การวางแผน กําหนดเปาหมายและนโยบายในการ ปฏิบัติงาน  
 (๒) Organizing คือ การจัดองคการหรือการจัดโครงสรางของงาน โดยแบงงานสาย

การ บังคับบัญชาและอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบงานของแตละงาน  
 (๓) Stalling คือ การจัดคนเขา ทํางาน เปนการบริหารงานดานทรัพยากรมนุษย 

เริ่มตั้งแตการสรรหา การคัดเลือก เปนตน  
 (๔) Directing คือ การอํานวยการหรือการชี้นํา เปนเรื่องของการตัดสินใจสั่งการ 

ควบคุมบังคับบัญชา  
 (๕) Co-ordinating คือ การประสานงานใหเกิดความรวมมือภายในองคการ  
 (๖) Resorting คือการรายงาน ผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใหทราบถึงความกาวหนาเพ่ือ

ใชเปนขอมูลในการแกปญหา  
 (๗) Budgeting คือ การจัดสรรงบประมาณ เพ่ือรองรับการใชจายขององคกร๑๐ 
และตอมา ชุบ กาญจนประกร ไดเพ่ิม “PA” คือ นโยบาย (Policy) และอํานาจหนาท่ี 

(Authority) กลายเปน “PA-POSDCORB” ประกอบดวย (๑) นโยบาย (Policy) คือ นโยบายท่ีจะใช 
ในการบริหารงาน ตลอดจนวิธีการกําหนดนโยบายดังกลาวนั้นดวย (๒) อํานาจหนาท่ี (Authority) คือ 
อํานาจหนาท่ีของแตละระบบงาน ตลอดจนการมอบหมายอํานาจหนาท่ีในระบบงานเหลานี้ดวย (๓) 
การวางแผน (Planning) คือ การวางแผนท่ีจะดําเนินการตามนโยบายท่ีกําหนดไวเพ่ือใหแผนงานท่ี 
กําหนดข้ึนสอดคลองตองกับนโยบาย การท่ีจะไดแผนงานท่ีถูกตอง จําเปนตองอาศัยความรูทาง 
                                                           

๙ Dubrin, A. J., & Ireland, R. D., Management and organization (2nd ed.), Ohio: 
South Westem Publishing Company, 1993, p. 37. 

๑๐ วิลาวรรณ รพีพิศาล, หลักการจัดการ, หนา ๓๗. 



๑๓ 
 

วิชาการวางแผน และการคาดหรือทํานายเหตุการณในอนาคตดวย (๔) การจัดองคการ (Organizing) 
คือ การจัดรูปงานของระบบงานตางๆ ในการจัดรูปงานนี้สิ่งท่ีควรนํามาพิจารณาประกอบคือ วิธีการ 
ปฏิบัติงาน ท้ังนี้เพ่ือใหการจัดรูปงานและวิธีการปฏิบัติงานมีความสอดคลองตองการ ในการจัดรูปงาน
ดังกลาวนี้อาจมีการพิจารณาในดานการควบคุมการปฏิบัติงานหรือในดานการแบงงาน เชน หนวยงาน
หลัก (line) หนวยงานท่ีปรึกษา (Staff) และหนวยงานสนับสนุน (Auxiliary) (๕) การ บุคลากร 
(Stalling) คือ การจัดหาบุคคลท่ีมีความรูและความสามารถมาบรรจุและแตงตั้งให ปฏิบัติงานใน
หนวยงาน และอาจครอบคลุมถึงกิจกรรมตางๆ ในการดําเนินการกับบุคลากร เชน การ สรรหาบุคคล 
การบรรจุและแตงตั้ง การเลื่อนตําแหนง การฝกอบรม การกําหนดคาตอบแทน การให พนจากงาน 
หรือการเลิกจาง และการใหบําเหน็จบํานาญ (๖) การอํานวยการ (Directing) คือ การ อํานวยการซ่ึง
รวมถึงการควบคุมงานและนิเทศงาน ตลอดจนถึงศิลปะในการบริหารงาน เชน ความ เปนผูนํา 
(Leadership) มนุษยสัมพันธ และการจูงใจ นอกจาก นี้ยังหมายรวมถึงการวินิจฉัยสั่งการ และการ
มอบอํานาจหนาท่ีอันเปนหลักสําคัญยิ่งในการบริหารงานดวย (๗) การประสานงาน (Coordinating) 
คือ การประสานงานเพ่ือใหงานดําเนินไปโดย สะดวกและเรียบรอย และเพ่ือท่ีจะใหการ ประสานงาน
ดีข้ึน ตลอดจนแกไขปญหาขอขัดของตางๆ นักบริหารจําเปนตองศึกษาหลักเกณฑและ วิธีการ
ประสานงานแบบตางๆ นอกจากนี้ยังจะตองจัดใหมีระบบการประสานงานท่ีดีในหนวยงาน ของตน
และกับหนวยงานอ่ืนๆ ดวย สิ่งท่ีจะชวยใหการประสานงานดําเนินไปดวยดีก็คือ การ ติดตอสื่อสารท่ีดี 
(๘) การรายงาน (Reporting) คือ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การประชาสัมพันธ ผลงานดวย 
กิจกรรมท้ังหมดนี้มีสวนสัมพันธตอเนื่องกับการติดตอสื่อสารเปนอันมาก (๙) การงบประมาณ 
(Budgeting) คือการงบประมาณและการจัดงบประมาณซ่ึงเปนกระบวนการสุดทาย ของการ
บริหารงานท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง นักบริหารจะตองมีความรูความสามารถเขาใจระบบ งบประมาณ 
กระบวนการในการจัดงบประมาณและการเงิน และการใชวิธีงบประมาณเปนเครื่องมือ ในการ
วางแผนและควบคุมงานดวย๑๑ 

สรุปไดวา การบริหารงานจะตองอาศัยองคประกอบหรือปจจัยตางๆ ซ่ึงนาจะเรียกวา 
ปจจัย เหตุ (Input) หรือสิ่งท่ีจะใชไปในการบริหารงานและจะตองมีกระบวนการบริหารงาน 
(Process) เพ่ือ ใชปจจัยเหตุ และเม่ือกระบวนการตางๆ ดําเนินการไปแลว ก็จะไดผลผลิตหรือสิ่งท่ีได
ออกมา (Output) 

 

๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู 
๒.๒.๑ ความหมายการจัดการเรียนรู 
กระบวนการท่ีทําใหมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิมไปเปนพฤติกรรมใหมท่ีคอนขาง

ถาวร ซ่ึงเปนผลจากการไดรับประสบการณหรือไดรับการฝกฝน มิใชเปนผลจากการตอบสนองตาม

                                                           
๑๑ ชุบ กาญจนประกร, หลักรัฐประศาสนศาสตร , เอกสารประกอบการศึกษา ฉบับท่ี ๕ คณะ

รัฐศาสตร, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๒๖, หนา ๓๒. 



๑๔ 
 

ธรรมชาติ รวมท้ังอุบัติเหตุหรือความบังเอิญ๑๒ มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย ท้ังท่ีมีลักษณะ
แสดงออกและซอนเรน ซ่ึงเปนผลจากการฝกฝนอบรม และยังผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ดังกลาวในลักษณะคอนขางถาวร๑๓ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจากประสบการณ๑๔ 
กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจากประสบการณหรือมาจากการฝกหัด ซ่ึง
พฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงนี้จะเปนพฤติกรรมท่ีคอนขางถาวรและเปนผลมาจากการฝกหัดเทานั้น การ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ท่ีเปนผลมาจากการใชยาหรือสิ่งเสพติดหรือวุฒิภาวะจะไมถือวาเปนการเรียนรู๑๕ 
การเรียนรูเปนความสัมพันธของการเปลี่ยนแปลงขีดความสามารถท่ีแสดงออกเปนพฤติกรรมเกิดข้ึน
อยางคอนขางถาวรซ่ึงเปนผลลัพธของการไดกระทําท่ีไดรับการเสริมแรง๑๖ ความสัมพันธของการ
เปลี่ ยนแปลงขีดความสามารถท่ีแสดงออกเปน พฤติกรรมท่ี เปนผลลัพธมาจากการไดรับ
ประสบการณ๑๗ 

นอกจากนี้ การเรียนรูในยุคท่ีสังคมใชเครื่องอิเล็กทรอนิกสกันอยางแพรหลาย (Highly-
Electronical Society) ผูเรียนจะเรียนแบบเนน บุคคล (Individualization) ไดอยางท่ีนึกฝนกันไว 
โดยแตละคนจะใชเครื่องท่ีมีอิเล็คโทรนิกสชวยเรียน อาจเรียนไดตามความสามารถของตนจริง ๆ คน
เกงก็เรียนไดอยางรวดเร็ว คนไมเกงก็เรียนตามความสามารถของตนจริง ๆ จนเจริญงอกงามข้ึนเต็มท่ี
ของตน ไมตองไปพะวงวาจะเรียนตามเพ่ือนในชั้นไมทัน สะทอนแนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูไดอยาง
ชัดเจนคือ การเรียนรูของแตละบุคคลจะใชเวลาไมเทากัน แตทุกคนจะสามารถบรรลุผลการเรียนรูได 
ถามีสื่อสนับสนุนการเรียนรู และถาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูนอกชั้นเรียน ดวยการใหเวลา
ผูเรียนไดเรียนรู ผูเรียนก็จะ สามารถบรรลผุลการเรียนรูไดเชนเดียวกันตลอดจนการจัดการเรียนรูควร
เนนผูเรียนเปนสําคัญ๑๘ การเรียนรูจะสัมฤทธิ์ผลจึงข้ึนอยูกับประสบการณท่ีไดรับการไดฝกหัด การได
กระทําท่ีจัดใหเรียนรูนั้นเองท่ีอธิบายไววา “ประสบการณการเรียนรูจะเปนอยางไร ยอมข้ึนอยูกับ
กิจกรรมท่ีผูสอนจัดถาจัดไดเหมาะสมและใชวิธีการท่ีดี ประสบการณการเรียนรูยอมจะมีคุณคาถาจัด
ไมดี ไมเหมาะสมคุณคาของประสบการณก็ยอมจะลดลง การเลือกกิจกรรมการเรียนรูจะตองเลือกจาก 
ประสบการณอันเปนผลของกิจกรรมนั้น” การจัดประสบการณการเรียนรูจึงเปนหัวใจสําคัญท่ีผูสอน
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๑๓ สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ, พฤติกรรมองคการ: ทฤษฎีและการประยุกต, พิมพคร้ัง
ท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๑), หนา ๗๐. 

๑๔ สงวน สุทธิเลิศอรุณ, พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: 
บริษัทอักษรพิพัฒน, ๒๕๕๕), หนาท่ี ๖. 

๑๕ พงษพันธ พงษโสภา, จิตวิทยาการ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทวิสิทธ์ิพัฒนา, ๒๕๕๒), หนา ๗๗. 
๑๖ Haworth, Grant. Jennifer; & Conrad, F. Clifton. (1997). Emblems of Quality in 

Higher Education. Boston: Allyn & Bacon. p 7. 
๑๗ Lefrancois, R. Guy. (2 0 0 0 ), Theories of Human Learning, 4 th ed. Belmont:  

Wadsworth/Thomson Learning. p 5. 
๑๘ สาโรช บัวศรี, “ขอคิดจากศาสตราจารย ดร.สาโรช บัวศรี” ในแสนแสบ ๑๖๘: รําลึกถึง

ความหลัง ครั้งท่ี ๑๘, ๒๕๓๙, ๑๘(๑): ๕-๖. 



๑๕ 
 

จะตองตระหนักใหความสําคัญในการเลือกกิจกรรมการเรียนรูใหกับผูเรียนเพ่ือใหมีประสบการณ เกิด
การเรียนรูและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคอนขางถาวรได โดยผูสอนตองมีการวางแผนจัด
ประสบการณการเรียนรูใหสอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีตองการใหเกิดข้ึน หรือ พฤติกรรมการเรียนรู
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงคอนขางถาวรท่ีตองการใหเกิดข้ึนอันเปนเปาหมายของ การพัฒนาผูเรียน
นั้นเอง๑๙ 

สรุปไดวา กระบวนการจัดการใชทรัพยากรท่ีเก่ียวของกับการเรียนรูมาจัดเปนกิจกรรม
การเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนไดรับประสบการณ หรือไดฝกหัด หรือไดกระทําโดยไดรับการเสริมแรงอยางมี
ประสิทธิภาพสัมพันธกันอยางตอเนื่องและประสานงานกัน เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมเกิดข้ึนอยางคอนขางถาวรกับผูเรียนตามขีดความสามารถท่ีมีไดบรรลุจุดประสงคท่ีตั้งไว 

๒.๒.๒ พฤติกรรมการเรียนรู 
การเรียนรูในแตละครั้งจะตองมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดข้ึน ๓ ประการ จึงจะ 

เปนการเรียนรูท่ีสมบูรณ คือ (๑) การเปลี่ยนแปลงดานความรู ความเขาใจ ความคิด (Cognitive 
Domain) หรือดานสติปญญา ซ่ึงเปนการเปลี่ยนแปลงในสมอง (๒) การเปลี่ยนแปลงดานอารมณ 
ความรูสึก (Affective Domain) เปนการเปลี่ยนแปลงดานจิตใจ อาทิ ความเชื่อ ความสนใจ เจตคติ 
คานิยม และ(๓) การเปลี่ยนแปลงดานการเคลื่อนไหวของรางกาย (Psychomotor Domain) หรือ
ดานทักษะ เพ่ือใหเกิดความชํานาญ 

จะเห็นไดวาการเรียนรูแตละครั้งท่ีสมบูรณนั้นจะตองมีการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม
ภายใน คือ การเปลี่ยนแปลงดานสติปญญา การเปลี่ยนแปลงดานอารมณ ความรูสึก และพฤติกรรม
ภายนอกคือ การเปลี่ยนแปลงดานทักษะความชํานาญ หรือดาน การปฏิบัติจนมีความชํานาญนั้นเอง 
ดังนั้นประสิทธิผลการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนในแตละครั้งจึงข้ึนอยู กับการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนมี
ประสบการณ เกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูข้ึนท้ังดาน สติปญญา ดานอารมณ ความรูสึก และดาน
ทักษะ และมีพฤติกรรมหรือลักษณะท่ีพึงประสงค คอนขางถาวรเกิดข้ึนในผูเรียน พฤติกรรมการ
เรียนรูจึงเปนผลการเรียนรูท่ีเกิดข้ึน และเปนผลการ เรียนรูท่ีคาดหวังของผูจัดการเรียนรูหรือผูสอนท่ี
ตองการใหเกิดข้ึนกับผูเรียน ซ่ึงจะมีประสิทธิผล มากนอยเพียงใด ผูจัดการเรียนรูหรือผูสอนจะตองใช
ทรัพยากรท่ีเก่ียวของกับการเรียนรูมาจัดเปน กิจกรรมการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนมีประสบการณท่ีมี
ความหมาย มีคุณคา เกิดการเรียนรูและมี พฤติกรรมการเรียนรูท่ีเปนผลการเรียนรูท่ีคาดหวังเกิด
ข้ึนกับผูเรียน ดังนั้นแนวคิดท่ีไดจากพฤติกรรมการเรียนรู ผูวิจัยสามารถนําไปเปนความรูพ้ืนฐานใน
การเขียนสาระท่ีจําเปนใน องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู ไดแก ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
ไดแลว ยังสามารถใช ออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรูและใชจัดทําแผนการจัดการเรียนรูไดดวย๒๐ 

 
 

                                                           
๑๙ ธํารง บัวศรี, ทฤษฎีหลักสูตร, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทธนธัชการพิมพ, ๒๕๕๐), 

หนา ๒๔๒. 
๒๐ พัชรี  ศรีสังข , การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู วิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและ

ประสบการณเปนรากฐานเพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค, วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎี
บัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๑, หนา ๔๖. 



๑๖ 
 

๒.๒.๓ การจัดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิผล 
การจัดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพผลไดนั้น ผูจัดการเรียนรูจะตองมีความรูความ เขาใจ

เก่ียวกับกระบวนการจัดการ กระบวนการเรียนรู และการจัดการเรียนรูตามพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหงชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงจะชวยใหผูจัดการเรียนรูสามารถปฏิบัติการจัดการ
เรียนรูไดบรรลุจุดประสงคท่ีตั้งไวโดยผูเรียนจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูเกิดข้ึน อยาง
คอนขางถาวรกับผูเรียน 

๒.๒.๓.๑ กระบวนการจัดการ เปนหนาท่ีพ้ืนฐานของผูจัดการตองปฏิบัติท่ีสําคัญมี
ดังนี้ 

๑. การวางแผน เปนการกําหนดวัตถุประสงคและวิธีการท่ีควรปฏิบัติเพ่ือให 
บรรลุวัตถุประสงค โดยผูจัดการตองตัดสินใจ ตรวจสอบสถานภาพปจจุบันขององคการ สํารวจ 
สภาพแวดลอม กําหนดวัตถุประสงค พยากรณสถานการณในอนาคต กําหนดแนวทางปฏิบัติและ
ทบทวนและปรับแผนเม่ือความจําเปนในการใชทรัพยากร ประเมินแนวทางการปฏิบั ติงาน 
สถานการณเปลี่ยนแปลง ผลลัพธไมเปนไปตามท่ีกําหนด 

๒. การจัดองคการ : เปนการจัดบุคคลและทรัพยากรท่ีใชเพ่ือใหจุดมุงหมาย 
บรรลุ โดยมีการจัดแบงงาน จัดสรรทรัพยากรสําหรับงาน กําหนดบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ ของ
บุคคลใหปฏิบัติอยางเปนระบบ สอดคลองกันและใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

๓. การจัดบุคคล : เปนการจัดบุคคลใหเหมาะสมกับงานท้ังในดานคุณภาพและ 
ปริมาณแรงงาน ตลอดจนธํารงรักษาและพัฒนาบุคคลใหมีคุณภาพอยูกับองคการอยางตอเนื่อง 

๔. การนํา : เปนการใชอิทธิพลและความสัมพันธระหวางผูนําและผูตามในการ ชี้
เปาหมาย ชักจูง กระตุน ใหปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถดวยความเต็มใจ 

๕ . การควบคุม : เปนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และแกไขใหการ
ดําเนินงาน สามารถบรรลุเปาหมาย หรือปรับปรุงแผนและการดําเนินงานใหสอดคลองกับขอจํากัด
ของเหตุการณ และสภาพแวดลอมจริง 

สําหรับขอคิดเห็นบงชี้อ่ืน ๆ ท่ีนักวิชาการมีความคิดเห็นแตกตางกัน อาทิ “การ
ตัดสินใจ” ของผูจัดการนั้นตองมีการตัดสินใจตั้งแตกระบวนการของการวางแผนไปจนถึงการ ควบคุม 
สวน “การสื่อความหมาย” และ “การจูงใจ” เปนสวนประกอบสําคัญของหนาท่ีพ้ืนฐานของ ผูจัดการ
ในเรื่อง “การนํา” นั้นเอง ซ่ึงผูจัดการการเรียนรูหรือผูสอนสามารถนําไปประยุกตใชใน การจัดการ
เรียนรูใหเกิดประสิทธิผล โดยผูจัดการเรียนรูหรือผูสอนจะตองมีการวางแผนการจัด การเรียนรูให
บรรลุผลการเรียนรูท่ีคาดหวังท่ีตองการใหเกิดข้ึนกับผูเรียน ดวยการกําหนดแนว ทางการปฏิบัติและ
ความจําเปนในการใชทรัพยากรท่ีเก่ียวของกับการเรียนรูลวงหนา มีการ ประเมินผลแนวทางการ
ปฏิบัติ ทบทวนและปรับแผนการจัดการเรียนรูเม่ือผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ไมเปนไปตามท่ีกําหนด มี
การกําหนดบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของผูสอน ผูเรียน และผูมี สวนเก่ียวของกับการจัดการ
เรียนรูอยางเปนระบบสอดคลองกันและใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ผูสอนตอง ชักจูง กระตุนให
ผูเรียน และผูมีสวนเก่ียวของกับการจัดการเรียนรูปฏิบัติตามแผนการ จัดการเรียนรูดวยความเต็มใจ มี
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและแกไข ใหการดําเนินการจัด การเรียนรูบรรลุผลการเรียนรูท่ี
คาดหวังท่ีตองการใหเกิดข้ึนหรือบรรลุเปาหมายการพัฒนาผูเรียน 



๑๗ 
 

๒.๒.๓.๒ กระบวนการเรียนรู เปนการดําเนินการอยางมีข้ันตอนหรือวิธีการตาง ๆ ท่ี
ชวยใหเกิดการเรียนรูมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีพึงประสงคเกิดข้ึน กระบวนการเรียนรูท่ีสําคัญ 
ไดแก 

๑. กระบวนการเรียนรูตามแนวคิดของพระพุทธองค คือ  
(๑) ฟง (สุตมยปญญา) จํา (สัญญาปญญา)  
(๒) คิด (จินตมย ปญญา)  
(๓) ปฏิบัติ (ภาวนามยปญญา)   
(๔) เกิดความเขาใจแจมแจง (วิปสสนาปญญา) 

๒. กระบวนการเรียนรูตามแนวคิดของครอนบาค คือ  
(๑) สถานการณ (Stituation)  
(๒) ความพรอม (Readiness)  
(๓) เปาหมาย (Goal)  
(๔) แปลความหมาย (Interpretation)  
(๕) การตอบสนอง (Response)  
(๖) ผลลัพธ (Consequence)   
(๗) ปฏิกิริยาตอความผิดหวัง (Reaction to Thawarting) 

๓. กระบวนการเรียนรูตามแนวคิดของกาเย คือ  
(๑) กระบวนการของความตั้งใจการเลือกรับรู (The Process of Attending: 

Selective Perception)  
(๒ ) การเก็บสิ่ ง ท่ี รับรู ไว เปนความจํ าระยะสั้น  (Short-term Memory 

Storage)  
(๓) การปรุงแตงสิ่งท่ีรับรูสูความจําระยะยาว (Encoding)  
(๔) การเก็บสะสมสิ่งเราท่ีจะ จดจําไว (Storage)  
(๕) การระลึกถึงหรือเรียกความจํากลับคืนมา (Retrieval)  
(๖) การตอบสนอง ท่ัว ๆ ไป (Response Generation)  
(๗) การปฏิบัติพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการเรียนรู (Performance) และ  
(๘) การแสดงผลการเรียนรูกลับยังผูเรียน (Feedback) และใหการเสริมแรง 

(Reinforcement) 
๔. วิเคราะหกระบวนการเรียนรู จะเห็นไดวากระบวนการเรียนรูตามแนวคิดของ

พระพุทธองค แนวคิดของ ลี เจ ครอนบาค แนวคิดของกาเย นั้นจะมีลักษณะเปนลําดับข้ันตอน
ตามลําดับ โดยในแนวคิดของพระพุทธองค ตองคิดและลงมือปฏิบัติจึงจะเกิดความเขาใจแจมแจง 
ในขณะท่ีแนวคิดของลี เจ ครอนบาค จะตองเริ่มตนจากตองมีสถานการณ หมายถึง สิ่งแวดลอม หรือ
บรรยากาศรอบตัวผูเรียน หรือสิ่งเรานั้นเอง โดยสิ่งเราในท่ีนี้คือ สาระการเรียนรูรวมถึงสภาพ
บรรยากาศการเรียนท่ีเหมาะสมสอดคลองสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนท่ีมีความพรอม แลวจึงมีการ
กําหนดจุดมุงหมายหรือเปาหมายของผูสอนท่ีตองการใหผูเรียน เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลังจาก
เรียนรูแลวอยางไร ตอจากนั้นแปลความหมายเปนการพยายามใช วิธีการชวยใหผูเรียนเขาใจสาระ



๑๘ 
 

เรียนรูรวมถึงเขาถึงบรรยากาศการเรียนรู โดยพิจารณาจากการกระทําของผูเรียนท่ีตอบสนอง ถา
ผลลัพธท่ีไดประสบผลสําเร็จก็จะนําไปใชอีกตอไป แตถาลมเหลวก็จะยอนกลับไปท่ีข้ันแปลความใหม 
เพ่ือปรับปรุงวิธีการชวยใหผูเรียนเขาใจสาระการเรียนรูรวมถึงบรรยากาศการเรียนรูอยางแทจริง 

สวนกระบวนการเรียนรูตามแนวคิดของกาเยนั้น ข้ันตอนแรกตองเริ่มจากการ 
ตั้งเปาหมายไวตามความคาดหวังของผูเรียนกอน แลวจึงจัดวิธีการชวยใหเกิดการเรียนรูตามท่ีตั้ง 
เปาหมายไวอยางสัมพันธสอดคลองกัน ตองใหผู เรียนปฏิบัติดวยการใชสิ่งเราท่ีเรียนรูแลวไป 
ประยุกตใชกับสิ่งเราหรือสถานการณใหม โดยเฉพาะในชีวิตประจําวันซ่ึงคลายคลึงกับสิ่งท่ีเรียนรู แลว 
สังเกตผลการเรียนรูท่ีเกิดข้ึน ใหขอมูลยอนกลับไปยังผูเรียนเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาตอไป๒๑ 

สรุปไดวา กระบวนการเรียนรูควรประกอบดวยข้ันตอนท่ีสําคัญ ไดแก  
(๑) สถานการณ หรือสาระการเรียนรู  
(๒) เปาหมายการเรียนรู  
(๓) วิธีการตาง ๆ ท่ีสัมพันธสอดคลองสนับสนุนใหเปาหมายการเรียนรูบรรลุ โดยผูเรียน

ไดลงมือปฏิบัติหรือกระทําจริง  
(๔) ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง หรือพฤติกรรมการเรียนรูท้ังภายนอกและภายใน หรือ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคท่ีตองการใหเกิดข้ึนกับผูเรียน  
(๕) การนําผลการเรียนรูไปใชในสถานการณใหมในชีวิตประจําวัน  
(๖) ติดตามผลการนําไปใชใหขอมูลยอนกลับกับผูเรียน และปรับปรุงในกรณีท่ีไม

บรรลุผล กรณีท่ีบรรลุผลก็นําไปใชในโอกาสอ่ืนตอไป  
๒.๒.๓ กระบวนการจัดการคววามรู 
การจัดการความรูไมใชเรื่องใหมหรือเรื่องท่ีไกลตัว หลายองคกรอาจเคยประสบปญหาท่ี 

เก่ียวของกับการ จัดการความรูมาบางแลวเชนเม่ือผูเชี่ยวชาญหรือพนักงานท่ีใชความรูและทักษะ 
พิเศษในการทํางานลาออกหรือมีเหตุท่ีทําใหไมสามารถทํางานได องคกรก็จะประสบปญหาใน การ
ทํางานทันทีและไมสามารถหาพนักงานคนอ่ืนหรือสิ่งใดมาทํางานทดแทนได 

เม่ือความรูขององคกรแตละองคกรนั้นมีความหมายท่ีแตกตางกัน ดังนั้นนิยามของคําวา 
การจัดการความรูของแตละบุคคลและองคกรจึงแตกตางกันดวย เชน การจัดการความรูหมายถึง การ
จัดการสารสนเทศและความรูท่ีนับวาเปนสิ่งสําคัญหรือทรัพยสินท่ีเปนนามธรรม (Intangible asset) 
ท่ีองคกรตองการใชเปนสวนสําคัญสําหรับสรางความแตกตางใหกับองคกรเม่ือ เปรียบเทียบกับคูแขง
ผานกระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาใหองคกรมีความไดเปรียบในการ แขงขัน 

ดังนั้นการจัดการความรูในองคกรนั้นไมใชเรื่องใหม เพียงแตท่ีผานมานั้นการจัดการ 
ความรูไมไดมีการเรียกชื่ออยางเปนทางการและการจัดการความรูสวนใหญมาจากการเรียนรูจาก 
ประสบการณ 

กระบวนการในการจัดการความรูนั้นมีการจําแนกท่ีแตกตางกันเชน Dermarest ไดแบง 
กระบวนการจัดการความรูเปนการสรางความรู (Knowledge construction) การเก็บรวบรวม
ความรู (Knowledge embodiment) การกระจายความรูไปใช (Knowledge dissemination) และ

                                                           
๒๑ อางแลว, หนา ๔๗. 



๑๙ 
 

การนําความรูไปใช (use) ในขณะท่ี Turban และคณะนําเสนอกระบวนการจัดการความรู เปนลําดับ
วงกลม ประกอบดวยการสราง (create) การจับและเก็บ (capture and store) การ เลือกหรือกรอง 
(refine) การกระจาย (Distribute) การใช  (Use) และการติดตาม/ตรวจสอบ (Monitor) สวน 
Probst และคณะไดแบงกระบวนการจัดการความรูเปนการกําหนด ความรูท่ีตองการ (knowledge 
identification) การจัดหาความรูท่ีตองการ (knowledge acquisition) การสรางพัฒนาความรูใหม 
(knowledge development) การถายทอดความรู  (knowledge transfer) การจัดเก็บความรู 
(Knowledge storing) การนําความรูมาใช (knowledge utilization) และกําหนดความสัมพันธใน
รูปแบบ Mesh ท่ีแตละกระบวนการมี ความสัมพันธกัน หากสรุปแลวกระบวนการจัดการความรู
ประกอบดวยกระบวนการแสวงหา ความรู การสราง การจัดเก็บ การถายทอดและการนําความรูไปใช
งาน 

อยางไรก็ตามกระบวนการจัดการความรูของแตละองคกรมีความแตกตางกันตาม
ลักษณะ การดําเนินการและองคประกอบอ่ืนๆ อีกหลายประการเชนลักษณะและงานขององคกร 
โครงสรางองคกร และเทคโนโลยี เปนตน ดังนั้น องคกรแตละองคจําเปนตองพัฒนาโครงสราง ของ
กระบวนการจัดการความรูเฉพาะขององคกรเอง 

ปญหาการจัดการความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศชวยใหสามารถคนหาขอมูลได
รวดเร็วยิ่งข้ึน สามารถแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นกันไดงายยิ่งข้ึน แตสิ่งเหลานี้จะเปนจริงไมได
หากไมมีแหลงขอมูลหรือผูใช เทคโนโลยีสารสนเทศไมมีความยินดีในการแลกเปลี่ยนความรูความ
คิดเห็นกับผู อ่ืน ดังนั้นปญหาเทคโนโลยีในเรื่องของการเรียนรูไมใชเกิดจากปญหาในเรื่องของ
เทคโนโลยีเทานั้น ยังเปนปญหาท่ีตัวบุคคลดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาการแลกเปลี่ยนและแบงปน
ความรู แมวาบุคลากรทุกคนรูวาการแบงปนความรูเปนสิ่งท่ีดี และการแบงปนความรูนั้นไมไดทําให
ความรูลดนอยลงเลยแต กลับยิ่งทําใหความรูนั้นเพ่ิมพูนข้ึน แตหลายคนยังมีความกังวลในการแบงปน
ความรูกับผูอ่ืน เชน ความกังวลวาตัวเองจะลดบทบาทและความสําคัญลงหลังจากท่ีแบงปนความรู
ใหกับผูอ่ืน องคกรจําเปนตองมีมาตรการและนโยบายท่ีสงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานยินดีในการ
แลกเปลี่ยน ความรูการกระจายความรูเพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพท้ังของบุคลากรและองคกรเอง๒๒ 

๒.๒.๔ ทรัพยากรท่ีเกี่ยวของกับการเรียนรู 
ทรัพยากรท่ีเก่ียวของกับการเรียนรูในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดจําแนกออกเปน ๕ 

ประเภทดังนี้ 
๑. ทรัพยากรบุคคล ท่ีสําคัญคือ ผูสอน ตองมีความรู ความเชี่ยวชาญในการสอน มี

อารมณ ความรูสึกท่ีดีตอการสอน และพ้ืนฐานดานสวนตัวของผูสอน มีผลตอการจัดการเรียน และ 
ผูเรียน พ้ืนฐานดานสภาพสังคม เศรษฐกิจของครอบครัว พัฒนาการ ไดแก วุฒิภาวะ แรงจูงใจ 
อารมณ รางกาย สติปญญา ความสนใจ และอารมณ ความรูสึกของผูเรียน ลักษณะการ เรียนของ
ผูเรียนมีผลตอการเรียนรูของผูเรียน 

๒. ทรัพยากรวิธีการ เปนวิธีจัดกิจกรรม ๓ รูปแบบ ไดแก  

                                                           
๒๒ ธงไชย สุรินทรวรางกูร, การหาแนวทางเพ่ือพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการ

ความรูในองคกรธุรกิจขนาดกลาง, รายงานวิจัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา: ๒๕๕๕, หนา ๗. 



๒๐ 
 

๒.๑ วิธีการนําเสนอเนื้อหาในการสอน มี ๕ รูปแบบท่ีใชเปนแนวทางใน การ
เตรียมการสอน คือ  

(๑) รปูแบบท่ีผูสอนเปนผูอภิปราย  
(๒) รูปแบบการใหแสดงพฤติกรรม  
(๓) รูปแบบการพัฒนาสติปญญา  
(๔) รูปแบบการมีปฏิสัมพันธ   
(๕) รูปแบบการจัดการ 

ในการเลือกวิธีการเสนอเนื้อหาควรใชวิธีการท่ีสอดคลองกับจุดประสงค การเรียนรู
และเนื้อหา ความสนใจ ความสามารถ ระดับพัฒนาการของผูเรียน ชีวิตจริงของผูเรียน โดยผูสอนตอง
มีความสามารถท่ีจะใชวิธีการสอนท่ีหลากหลาย กําหนดและนําขอมูลมาเสนอตอ ผูเรียน ผูสอนตอง
เปนผูใหคําปรึกษา เสนอแนะ วินิจฉัย เปนผูรวมเรียนในขณะท่ีผูเรียนกําลังทํากิจกรรมมีความสามารถ
ในการติดตอกับชุมชนในสวนท่ีเก่ียวกับการศึกษา 

๒.๒ วิธีการจัดการเนื้อหาเพ่ือการสอน ผูสอนตองมีการจัดการเนื้อหา เพ่ือใหการ
สอนดําเนินการไปได ไดแก การบูรณาการ การเรียงลําดับเนื้อหาตั้งแตขอเท็จจริง ความคิดรวบยอด 
ทักษะระดับความยากงายของเนื้อหาการนําเสนอ และการจัดการเนื้อหาเพ่ือการสอนอยาง
สมเหตุสมผล โดยจะตองพิจารณาความเหมาะสมของความสัมพันธระหวาง ขอเท็จจริงกับ
แนวความคิดรวบยอด 

๒.๓ วิธีการจัดการหลักสูตร ไมวาจะเปนหลักสูตรรายวิชา หลักสูตรกิจกรรม และ
หลักสูตรแกน ควรมีการเขียนถึงรายละเอียดยอยของหลักสูตรไวดวย นอกจากจะกลาวถึงการถายโอน
เนื้อหา บทบาทของผูสอน ผูเรียนในการเรียนการสอน 

๓. ทรัพยากรเนื้อหา หรือสาระการเรียนรู ควรมีความเท่ียงตรงแสดงผลการเรียนรู
ออกมาไดตรงตามจุดประสงค มีใจความสําคัญ ความคิดรวบยอด และหลักการของวิชา นั้น ๆ ดวย 
ผูเรียนมีความสนใจเนื้อหา มีความสามารถในการเขาใจและเรียนรูเนื้อหานั้น และ สอดคลองกับความ
เปนจริงของสังคม อาทิ พัฒนาอารมณ ความรูสึก คานิยม เขาใจธรรมชาติ การจัดการธรรมชาติ 
เขาใจวัฒนธรรมกลุมพัฒนาความคิดท่ีเปนอิสระ สงเสริมความคิดสรางสรรค ความคิดรอบขางตน 
และสามารถนําไปใชในการจัดการของผูเรียนท้ังในปจจุบันและอนาคต 

๔. ทรัพยากร วัสดุ และเครื่องมือ ในการวางแผนการจัดการเรียนรูจะตองมีการวางแผน 
การใชวัสดุ และเครื่องมือท่ีจําเปนเพ่ือใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูบรรลุผล และเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ สิ่งตาง ๆ เหลานี้ตองมีการตรวจดูสภาพใหเรียบรอยอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชงาน 

๔.๕ ทรัพยากรงบประมาณ เปนสิ่งท่ีผูสอนควรจัดวางแผนการใชงบประมาณกอน ขณะ 
และภายหลังการสอนวามีคาใชจายในเรื่องใดบางท่ีจําเปน เพ่ือใหการจัดการเรียนรูเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล๒๓ 

                                                           
๒๓ พัชรี  ศรีสังข , การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู วิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและ

ประสบการณเปนรากฐานเพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค, วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎี
บัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๑, หนา ๕๓. 



๒๑ 
 

สรุปไดวา ทรัพยากรท่ีเก่ียวกับการเรียนรูตองประกอบดวยทรัพยากรหลายดานอัน
ไดแก ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรวิธีการ ทรัพยากรเนื้อหา ทรัพยากรวัสดุและเครื่องมือ และท่ีสําคัญ
คือทรัพยากรงบประมาณ 
 

๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒.๓.๑ ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คํ าว า  เทคโน โลยี  (Technology) หมายถึง การประยุกต เอาความรูท างด าน

วิทยาศาสตร มาใชใหเกิดประโยชน โดยศึกษาพัฒนาองคความรูตางๆ รวมถึงศึกษากฎเกณฑของสิ่ง
ตางๆ และ นํามาประยุกตใหเกิด หรือ อาจกลาวไดวาการนําความรู ทักษะ และทรัพยากรมาสราง
สิ่งของเครื่องใชวิธีการ โดยผานกระบวน การ เพ่ือแกปญหาสนองความตองการ หรือเพ่ิม
ความสามารถในการทํางานของมนุษย 

ระบบสารสนเทศ หมายถึง ขอมูลท่ีผานการประมวลผลกลายเปนสารสนเทศท่ีผูบริหาร
สามารถนํามาใชประกอบการตัดสินใจบนสถานการณตางๆ ตามวัตถุประสงค อยางไรก็ตามขอมูลและ
สารสนเทศมีความสัมพันธกันคือ สารสนเทศจะสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชน ตอเม่ือขอมูลท่ีเปน
แหลงตนทางนั้นมีความถูกตอง แตถาแหลงตนทางขอขอมูลเปนขอมูลท่ีผิด เม่ือนําเขาสูกระบวนการ
ประมวลผลก็ยอมไดผลลัพธท่ีผิดพลาด ดังประโยคหนึ่งท่ีไดกลาวไววา Garbage In, Garbage Out 
:GIGO ซ่ึงหมายความวา หากคุณปอนขยะเขาไป ผลลัพธท่ีไดกลับมาก็คือขยะเชนกัน๒๔ 

ดังนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) จึงหมายถึง เทคโนโลยี
ตาง ๆ ท่ีใชจัดการสารสนเทศ ซ่ึงเก่ียวของ ตั้งแตการเก็บรวบรวมขอมูล การประมวลผล การแสดงผล 
การพิมพ การสรางรายงาน และการสื่อสารขอมูล ฯลฯ  

๒.๓.๒ ประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบดวย เทคโนโลยีท่ีสําคัญ ๒ สาขา คือ เทคโนโลยี 

คอมพิวเตอร” และ “เทคโนโลยีโทรคมนาคม” 
“เทคโนโลยีคอมพิวเตอร” เปนเทคโนโลยีท่ีใชสําหรับการจัดการระบบสารสนเทศ คือ 

ชวยในการจัดเก็บ บันทึก และประมวลผลขอมูล ไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะ 
อาศัยเทคโนโลยีดานฮารดแวร ซอฟตแวร และอุปกรณสําหรับรับขอมูลและแสดงผล 

“เทคโนโลยีโทรคมนาคม” เปนเทคโนโลยีท่ีใชสําหรับสงผลลัพธท่ีไดจากคอมพิวเตอร 
ไปใหผูใชท่ีอยูหางไกลไดอยางสะดวก รวดเร็ว ถูกตองครบถวน และทันตอเหตุการณ เทคโนโลย ี
โทรคมนาคม ไดแก โทรศัพท โทรทัศน วิทยุ รวมถึงเทคโนโลยีเครือขาย คอมพิวเตอร 

เทคโนโลยสีารสนเทศ อาจจําแนกตามลักษณะของการใชงานได ๖ ประเภท ดังนี้ 
 ๑. เทคโนโลยีท่ีใชในการเก็บขอมูล เชน คาวเทียมถายภาพบรรยากาศ กลอง

ถายภาพ ดิจิตอล กลองถายภาพวีดีทัศน เครื่องอานรหัสแทง เครื่องอานเครื่องหมายบนกระดาษ ฯลฯ 

                                                           
๒๔ ไกรทพนธ เติมวิทยขจร, การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัยราช

ภัฏยะลา ระยะท่ี ๑, รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา: ๒๕๕๙, หนา ๙. 



๒๒ 
 

 ๒. เทคโนโลยีท่ีใชในการบันทึกขอมูล เชน เทปแมเหล็ก จานแมเหล็ก (ฮารดดิสก 
ฟลอบปดิสก) จานแสง (ซีดี-รอม) บัตรเอทีเอ็ม ฯลฯ 

 ๓. เทคโนโลยี ท่ีใช ในการประมวลขอมูลให เปนสารสนเทศ เชน เทคโนโลยี 
คอมพิวเตอรทางดานฮารดแวร และซอฟตแวร 

 ๔. เทคโนโลยีท่ีใชในการแสดงผลขอมูลหรือสารสนเทศ เชน เครื่องพิมพ จอภาพ 
เครื่องวาดภาพ และอ่ืนๆ 

 ๕. เทคโนโลยีท่ีใชในการจัดทําสําเนาสารสนเทศ เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องพิมพ 
 ๖. เทคโนโลยีสําหรับถายทอดสื่อสารขอมูลและสารสนเทศ เชน อุปกรณ

ระบบสื่อสารโทรคมนาคมตางๆ เชน วิทยุ โทรทัศน โทรเลข โทรสาร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
ดาวเทียม ฯลฯ๒๕ 

๒.๓.๓ ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือสําคัญท่ีชวยใหเราเอาชนะมิติของเวลาและสถานท่ี

ไดหากยังเห็นภาพไมชัดเจนคงจะตองนึกยอนหลังไปสมัยท่ีไทยทําสงครามกับพมาเม่ือหลายรอยป
กอน เม่ือหัวเมืองทราบขาวเรื่องกองทัพพมาก็จะตองทําใบบอกแลวใชคนเดินทางนําใบบอกนั้นมาแจง
แกทางกรุงศรีอยุธยา หากคนท่ีถือใบบอกไมถูกเสือกัดกินและเดินทางมาแจงเหตุไดก็ตองใชเวลาหลาย
วัน ทําใหการเตรียมตัวตั้งรับไมพรอมเทาท่ีควร เปรียบเทียบกับทุกวันนี้สหรัฐอเมริกามีท้ังดาวเทียม 
และเครื่องบินสอดแนม ประเทศอิรักมีการเคลื่อนไหวทางทหารอยางไร สหรัฐอเมริกาก็สามารถทราบ
ไดในพริบตา 

ในกิจกรรมการบริหารต้ังแตการวางแผนการจัดองคแกรการสั่งการปฏิบัติงาน การ
ควบคุมลวนแตมีความตองการสารสนเทศท้ังสิ้น ความสามารถของเทคโนโลยีสารสนเทศทําให
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานขององคการหรือหนวยงานหางราน
ตางๆ นั้น มีหลายขอดวยกัน แตอาจพอสรุปไดดังตอไปนี ้

 ๑. สามารถจัดเก็บขอมูลจากจุดเกิดไดอยางรวดเร็ว 
 ๒. สามารถบันทึกขอมูลจํานวนมาก ๆ เอาไวใชงาน หรือเอาไวอางอิงการดําเนินงาน 
 ๓. สามารถคํานวณผลลัพธตาง ๆ ไดรวดเร็ว 
 ๔. สามารถสรางผลลัพธไดหลากหลายรูปแบบ 
 ๕. สามารถสงสารสนเทศขอมูล หรือผลลัพธท่ีไดจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งไดอยาง

รวดเร็ว๒๖ 
 
 

                                                           
๒๕ สาขาชีววิทยา สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, การจัดกระบวนการเรียนรู

แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู ๕ ข้ันตอน เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดระดับสูง, [ออนไลน], แหลงท่ีมา: 
http://www.ipst.ac.th/biology/Bio-Articles/mag-content๑๐.html [๔ สิงหาคม ๒๕๖๑]. 

๒๖ พรรณี ลีกิจวัฒนะ,  ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเปนสําหรับบุคลากร ตามความตองการ
ของสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม สังกัดการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, รายงานการวิจัย, สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาคุณทหารลาดกระบัง: ๒๕๕๖, หนา ๑๘. 

http://www.ipst.ac.th/biology/Bio-Articles/mag-content10.html


๒๓ 
 

๒.๓.๔ ลักษณะสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยพ้ืนฐานของเทคโนโลยียอมมีประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนา 

ลักษณะเดนท่ีสําคัญของเทคโนโลยสีารสนเทศมีดังนี้  
 ๑. เทคโนโลยีสารสนเทศชวยเพ่ิมผลผลิต ลดตนทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ทํางานในการประกอบการทางดานเศรษฐกิจ การคา และการอุตสาหกรรม จําเปนตองหาวิธี ในการ
เพ่ิมผลผลิต ลดตนทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานคอมพิวเตอรและระบบสื่อสาร เขามาชวย
ทําใหเกิดระบบอัตโนมัติ เราสามารถฝากถอนเงินสดผานเครื่องเอทีเอ็มไดตลอดเวลา ธนาคารสามารถ
ใหบริการไดดีข้ึน ทําใหการบริการ โดยรวมมีประสิทธิภาพ ในระบบการจัดการ ทุกแหงตองใชขอมูล
เพ่ือการดําเนินการและการตัดสินใจ ระบบธุรกิจจึงใชเครื่องมือเหลานี้ชวยใน การทํางาน เชน ใชใน
ระบบจัดเก็บเงินสด จองตั๋วเครื่องบิน เปนตน 

 ๒. เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนรูปแบบการบริการเปนแบบกระจาย เม่ือมีการ
พัฒนาระบบขอมูล และการใชขอมูลไดดี การบริการตางๆ จึงเนนรูปแบบ การบริการแบบกระจาย 
ผูใชสามารถสั่งซ้ือสินคาจากท่ีบาน สามารถสอบถามขอมูลผานทาง โทรศัพท นิสิตนักศึกษาบาง
มหาวิทยาลัยสามารถใชคอมพิวเตอรสอบถามผลสอบจากท่ีบานได 

 ๓. เทคโนโลยีสารสนเทศเปนสิ่งท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินการในหนวยงานตางๆ
ปจจุบันทุกหนวยงานตางพัฒนาระบบรวบรวมจัดเก็บขอมูลเพ่ือใชในองคกร ประเทศไทยมีระบบ
ทะเบียนราษฎรท่ีจัดทําดวยระบบ ระบบเวชระเบียนในโรงพยาบาล ระบบการ จัดเก็บขอมูลภาษี ใน
องคกรทุกระดับเห็นความสําคัญท่ีจะนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช 

 ๔. เทคโนโลยีสารสนเทศเก่ียวของกับคนทุกระดับพัฒนาการทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทําใหชีวิตความเปนอยูของคนเก่ียวของ กับเทคโนโลยี ดังจะเห็นไดจากการพิมพดวย
คอมพิวเตอร การใชตารางคํานวณ และใชอุปกรณสื่อ สารโทรคมนาคมแบบตาง ๆ เปนตน๒๗ 

๒.๓.๕ ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การกําเนิดของคอมพิวเตอรเม่ือประมาณหาสิบกวาปท่ีแลว เปนกาวสําคัญท่ีนําไปสูยุค 

สารสนเทศ ในชวงแรกมีการนําเอาคอมพิวเตอรมาใชเปนเครื่องคํานวณ แตตอมาไดมีความพยายาม 
พัฒนาใหคอมพิวเตอรเปนอุปกรณสําคัญสําหรับการจัดการขอมูล เม่ือเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสได 
กาวหนามากข้ึน ทําใหสามารถสรางคอมพิวเตอรท่ีมีขนาดเล็กลง แตประสิทธิภาพสูงข้ึน สภาพการ ใช
งานจึงใชงานกันอยางแพรหลาย ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีตอชีวิตความเปนอยูและสังคม จึงมี
มาก มีการเรียนรูและใชสารสนเทศกันอยางกวางขวาง ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม กลาวได
ดังนี้  

 ๑. การสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
 สภาพความเปนอยูของสังคมเมือง มีการพัฒนาใชระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพ่ือ 

ติดตอสื่อสารใหสะดวกข้ึน มีการประยุกตมาใชกับเครื่องอํานวยความสะดวกภายในบาน เชน ใช
ควบคุมเครื่องปรับอากาศ ใชควบคุมระบบไฟฟาภายในบาน เปนตน 
                                                           

๒๗ สุรพงษ  พงศสิมภากรณ, การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม, 
วิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการเมืองการปกครอง, บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 
๒๕๕๐, หนา ๖. 
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 ๒. เสริมสรางความเทาเทียมในสังคมและการกระจายโอกาส 
 เทคโนโลยสีารสนเทศทําใหเกิดการกระจายไปท่ัวทุกหนแหง แมแตถ่ินทุรกันดาร ทํา

ใหมีการกระจายโอการการเรยีนรู มีการใชระบบการเรียนการสอนทางไกล การกระจายการเรยีน รูไป
ยังถ่ินหางไกล นอกจากนี้ในปจจุบันมีความพยายามท่ีใชระบบการรักษาพยาบาลผานเครือขาย 
สื่อสาร 

 ๓. สารสนเทศกับการเรียนการสอนในโรงเรียน 
 การเรียนการสอนในโรงเรียนมีการนําคอมพิวเตอรและเครื่องมือประกอบชวยใน 

การเรียนรู เชน วีดีทัศน เครื่องฉายภาพ คอมพิวเตอรชวยสอน คอมพิวเตอรชวยจัดการศึกษา จัดตา 
รางสอน คํานวณระดับคะแนน จัดชั้นเรียน ทํารายงานเพ่ือใหผูบริหารไดทราบถึงปญหาและการแก 
ปญหาในโรงเรยีน ปจจบุันมีการเรียนการสอนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนมากข้ึน 

 ๔. เทคโนโลยีสารสนเทศกับส่ิงแวดลอม  
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติหลายอยางจําเปนตองใชสารสนเทศ เชน การดูแล 

รักษาปา จําเปนตองใชขอมูล มีการใชภาพถายดาวเทียม การติดตามขอมูลสภาพอากาศ การ 
พยากรณอากาศ การจําลองรูปแบบสภาวะสิ่งแวดลอมเพ่ือปรับปรุงแกไข การเก็บรวมรวมขอมูลคุณ 
ภาพน้ําในแมน้ําตาง ๆ การตรวจวัดมลภาวะ ตลอดจนการใชระบบการตรวจวัดระยะไกลมาชวย ท่ี 
เรียกวา “โทรมาตร” เปนตน 

 ๕. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปองกันประเทศ 
 กิจการทางดานการทหารมีการใชเทคโนโลยี อาวุธยุทโธปกรณสมัยใหมลวนแต 

เก่ียวของกับคอมพิวเตอรและระบบควบคุม มีการใชระบบปองกันภัย ระบบเฝาระวังท่ีมี คอมพิวเตอร
ควบคุมการทํางาน 

 ๖. การผลิตในอุตสาหกรรม และการพาณิชยกรรม 
 การแขงขันทางดานการผลิตสินคาอุตสาหกรรมจําเปนตองหาวิธีการในการผลิตให 

ไดมาก ราคาถูกลงเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทมาก มีการใชขอมูลขาวสารเพ่ือการ บริหาร
และการจัดการ การดําเนินการและยังรวมไปถึงการใหบริการกับประชาชน เพ่ือใหซ้ือสินคา ไดสะดวก
ข้ึน ไดสะดวกข้ึน๒๘ 

๒.๓.๖ คุณลักษณะของสารสนเทศ ควรจะมีลักษณะดังตอไปนี้ 
๑  ถูกตองแมนยํ า ( Accurate) สารสนเทศท่ี มีความถูกตองจะตองปราศจาก

ขอผิดพลาด (Error) ใดๆ อยางไรก็ตามถาขอมูลท่ีปอนเขาสูกระบวนการประมวลผลไมถูกตองก็อาจ
กอใหเกิดสารสนเทศท่ีไมถูกตองได  

๒ สมบูรณครบถวน ( Complete) สารสนเทศท่ีมีความสมบูรณจะตองประกอบดวย
ขอเท็จจริง (fact) ท่ีสําคัญอยางครบถวน 

                                                           
๒๘ โรงเรียนบานแพรกกลาง ศูนยเครือขายการศึกษาท่ี ๑๒ สพป.นศ ๒, ผลของเทคโนโลยี

สารสนเทศ , [ออนไลน ], แหลงท่ีมา : http://www.prakklang.com/stu/it-po/menu4.html, [๗ มกราคม 
๒๕๖๒]. 
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๓ เขาใจงาย ( Simple) สารสนเทศท่ีมีคุณภาพจะตองเขาใจงาย ไมซํ้าซอนตอความ
เขาใจ กลาวคือตองไมแสดงรายละเอียดท่ีลึกมากเกินไป เพราะจะทําใหผูท่ีใชในการตัดสินใจสับสน
และไมสามารถตัดสินไดวาขอมูลหรือสารสนเทศใดมีความจําเปนจริงๆ  

๔ ทันตอเวลา (Timely) สารสนเทศท่ีดีนอกจากจะมีความถูกตองแลว ขอมูลตอง
ทันสมัยและรวดเร็ว ทันตอเวลาและความตองการของผูใชในการตัดสินใจ  

๕ เชื่อถือได (Reliable) สารสนเทศท่ีเชื่อถือไดข้ึนอยูกับความนาเชื่อถือของวิธีการ
รวบรวมขอมูลท่ีนําเขาสูระบบ 

๖ คุมราคา (Economical) สารสนเทศท่ีผลิตควรจะตองมีความประหยัด เหมาะสม
คุมคากับราคา ผูบริหารมักจะพิจารณาถึงคุณคาของสารสนเทศกับราคาท่ีจะตองจาย เพ่ือการไดมาซ่ึง
สารสนเทศนั้นๆ 

๗ ตรวจสอบได (Verifiable) สารสนเทศจะตองตรวจสอบความถูกตองได กลาวคือผูใช
สามารถตรวจสอบขอมูลเพ่ือความม่ันใจวามีความถูกตองตอการนําไปตัดสินใจได ซ่ึงอาจมีการ
ตรวจสอบขอมูลโดยการเปรียบเทียบกับขอมูลลักษณะเดียวกันจากแหลงขอมูล หลายๆ แหลง 

๘  ยืดหยุน (Flexible) สารสนเทศท่ี มีคุณภาพนั้นควรจะสามารถนําไปใช ได ใน
วัตถุประสงคท่ีแตกตางกันหลายๆ ดาน 

๙ สอดคลองกับความตองการ (Relevant) สารสนเทศท่ีมีคุณภาพจะตองมีความ
สอดคลองตามวัตถุประสงคและสนองตอความตองการของผูใชเพ่ือการตัดสินใจ  

๑๐ สะดวกในการเขาถึง (Accessible) สารสนเทศจะตองงายและสะดวกตอการเขาถึง
ขอมูลตามระดับสิทธิของผูใช เพ่ือจะไดขอมูลหรือสารสนเทศท่ีถูกตองตามรูปแบบ และทันตอความ
ตองการของผูใช 

๑๑ ปลอดภัย ( Secure) สารสนเทศจะตองถูกออกแบบและจัดการใหมีความปลอดภัย
จากผูท่ีไมมีสิทธิในการเขาถึงขอมูลหรือสารสนเทศนั้น๒๙ 

๒.๓.๗ อินเทอรเน็ต  
อินเทอรเน็ต เปนระบบเครือขายคอมพิวเตอร ท่ี ใหญ ท่ีสุดในโลก ซ่ึงเครือขาย

คอมพิวเตอร หมายถึงกลุมของเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆ ท่ีเชื่อมตอสื่อสารดวยฮารดแวร
และ ซอฟตแวร 

ในป ค.ศ. ๑๙๙๑ Tim Berners-Lee นักเขียนโปรแกรมท่ีทํางานในสถาบัน CERN ซ่ึง 
เปนหองปฏิบัติฟสิกสแหงยุโรปท่ีประเทศสวิตเซอรแลนด ไดพัฒนาโปรแกรมเพ่ือใหอินเทอรเน็ตใช 
งานไดงายข้ึน และชวยใหผูใชสามารถสรางเอกสารบนอินเทอรเน็ตท่ีเรียกวา เว็บเพ็จ ( Web Pages) 
ท่ีสามารถเชื่อมโยง (Link) ไปยังเอกสารท่ีเก่ียวของกันได การเชื่อมโยงเอกสารนี้เรียกวา ไฮเปอรลิงก 
(Hyperlinks) ผูใชสามารถเชื่อมโยงเอกสารหนึ่งไปยังอีกเอกสารหนึ่งท่ีอยูในคอมพิวเตอรเครื่อง
เดียวกันหรืออีกเครื่องหนึ่งท่ีอยูในตางประเทศไดอยางรวดเร็ว กลุมของเอกสารท่ีเปนไฮเปอรลิงกนี้

                                                           
๒๙ Shelly, G., Cashman, T. & Vermaat, M., Discovering computers 2003 : Concepts 

for a digital world. Boston, MA : Course Technology, 2002. P. 26. 
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รูจักกันโดยท่ัวไปวา World Wide Web และตําแหนงของอินเทอรเน็ตท่ี ประกอบไปดวยเอกสารท่ี
เปนไฮเปอรลิงกเรียกวา เว็บไซต (Web Sites) 

เว็บเพจ (Web Pages) คือเอกสารท่ีเปนไฮเปอรเท็กซ (Hypertext) หรือไฮเปอรมีเดีย 
(Hypermedia) ซ่ึงไฮเปอรมีเดียเปนสื่อประสมตางๆ ท่ีใชในการเชื่อมโยงขอมูล อาจอยูในรูปของ 
ขอความ ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียง๓๐  

๒.๓.๘ เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการความรู 
ในเรื่องของการจัดการความรูนั้น มีงานวิจัยจํานวนมากท่ีพยายามอธิบายความสัมพันธ 

และบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการความรู ดังท่ีปรากฏวาเปนเรื่องราวจํานวนมากท่ี
แสดงถึงความสําเร็จในการจัดการความรูขององคกรผานการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แมวาการ
จัดการความรูจะเปนกระบวนการไมใชเทคโนโลยี แตเทคโนโลยีกลับถูกคาดหมายวาเปนปจจัยแหง
ความสําคัญอยางหนึ่งท่ีจะชวยใหการจัดการความรูประสบความสําเร็จ องคกรสวนใหญจึงมีการ
จัดสรรงบประมาณในการนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมีผลตอความสําเร็จในระบบการจัดการความรูเขา
มาเปนเครื่องมือชวยในการจัดการความรูท้ังในสวนของพนักงานและองคกรธุรกิจ 

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวของและมีบทบาทในการจัดการความรูประกอบดวย 
เท ค โน โล ยี ก ารสื่ อ ส า ร  (Communication Technology) เท ค โน โล ยี ก า ร ทํ า งาน ร ว ม กั น 
(Collaboration Technology) และเทคโนโลยีการจัดเก็บ (Storage technology) 

เทคโนโลยีการสื่อสารชวยใหบุคลากรสามารถเขาถึงความรูตางๆ ไดงายข้ึน สะดวกข้ึน 
รวมท้ังสามารถติดตอสื่อสารกับผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ คนหาขอมูลสารสนเทศและความรูท่ี 
ตองการไดผานทางเครือขายอินทราเน็ต เอ็กซตราเน็ตหรืออินเทอรเน็ต 

เทคโนโลยีสนับสนุนการทํางานรวมกัน ชวยใหสามารถประสานการทํางานไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคในเรื่องของระยะทาง ตัวอยางเชนโปรแกรมกลุม groupware ตางๆ หรือ 
ระบบ Screen Sharing เปนตน 

เทคโนโลยีในการจัดเก็บ ชวยในการจัดเก็บและจัดการความรูตางๆ 
จะเห็นไดวาเทคโนโลยีท่ีนํามาใชในการจัดการความรูขององคกรนั้นประกอบดวย 

เทคโนโลยีท่ีสามารถครอบคลุมกระบวนการตางๆ ในการจัดการความรูใหไดมากท่ีสุดเทาท่ีเปนไปได
เชนมีระบบฐานขอมูลและระบบการสื่อสารท่ีชวยในการสราง คนหา แลกเปลี่ยน จัดเก็บความรู 
อยางไรก็ตามในปจจุบันมีซอฟตแวรท่ีเก่ียวของกับการจัดการความรูโดยเฉพาะท่ีเรียกวา Know-ware 
เ ช น  ร ะ บ บ  Electronic document management ห รื อ  Enterprise knowledge portal 
นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในการจัดการความรูดังแสดง๓๑ 

 
 
 
 

                                                           
๓๐ ธงไชย สุรินทรวรางกูร, การหาแนวทางเพ่ือพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการ

ความรูในองคกรธุรกิจขนาดกลาง, รายงานวิจัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา: ๒๕๕๕, หนา ๑๒. 
๓๑ อางแลว, หนา ๑๓. 
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๒.๓.๙ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการทองถิ่น 
ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศไดบูรณาการเขาสูระบบตาง ๆ มากมาย ดังนั้น องคกรท่ี 

จะอยูรอดและมีพัฒนาการตองสามารถปรับตัวและจัดการกับเทคโนโลยีอยางเหมาะสม โดยการใช 
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีสําคัญมีดังตอไปนี้ 

 ๑ . คอมพิวเตอร (Computer) ปจจุบันคอมพิวเตอรไดพัฒนาไปจากยุคแรกท่ี 
เครื่องมีขนาดใหญทํางานไดชา ความสามารถต่ํา และใชพลังงานสูง เปนการใชเทคโนโลยีวงจรรวม
ขน าด ให ญ (Very large scale integrated circuit: VLSI) ใน ก ารผ ลิ ต ไม โค ร โป ร เซ ส เซ อ ร
(Microprocessor) ทําใหประสิทธิภาพของสวนประมวลผลของเครื่องพัฒนาข้ึนอยางเห็นไดชัด 
นอกจากนี้ยังไดมีการ พัฒนาหนวยความจําใหมี ประสิทธิภาพสูงข้ึน แตมีราคาถูกลง ซ่ึงชวยเพ่ิม
ศักยภาพในการทํางาน ของคอมพิวเตอรสวนบุคคลในปจจุบัน โดยท่ีคอมพิวเตอรสวนบุคคลในขณะท่ี
มีความสามารถ เทาเทียมหรือมากกวาเครื่องคอมพิวเตอรขนาดใหญในสมัยกอน ตลอดจนการนํา
คอมพิวเตอรชนิด ลดชุดคําสั่ง (Reduced instruction set computer) หรือ RISC มาใชในการ
ออกแบบหนวยประเมินผล ทําใหเครื่องคอมพิวเตอรสามารถทํางานไดเร็วข้ึนโดยใชคําสั่งพ้ืนฐานงายๆ
นอกจากนี้ พัฒ นาการและการประยุกตความรู ในสํ าขาวิชาต างๆ ท้ั งสํ าขาวิทยาศาสตร 
วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสงผลใหเครื่องคอมพิวเตอรมีการประมวลผลตาม หลัก
เหตุผลของมนุษยหรือระบบปญญาประดิษฐ ซ่ึงจะกลาวถึงในหัวขอตอไป คน 

 ๒. ปญญาประดิษฐ  (Artificial Intelligence) หรือ AI เปนการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร ใหมีความสามารถท่ีจะคิด แกปญหาและใหเหตุผลไดเหมือนอยางการใชภูมิปญญาของ
มนุษยจริง ปจจุบันนักวิทยาศาสตรในหลายสําขาวิชาไดศึกษาและ ทดลองท่ีจะพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอรให สามารถทํางานท่ีมีเหตุผล โดยการเลียนแบบการทํางานของสมองมนุษย ซ่ึงความรู
ทางดานนี้ถา ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง จะสามารถนํามาประยุกตใชงานตาง ๆ อยางมากมาย 
เชน ระบบ ผูเชี่ยวชาญเปนระบบคอมพิวเตอรท่ีถูกพัฒนาข้ึน เพ่ือใหความสามารถในการแกปญหาได
อยาง ผูเชี่ยวชาญ และหุนยนต (Robotics) เปนการพัฒนาสิ่งประดิษฐใหสามารถปฏิบัติงานและ ใช
ทักษะ การเคลื่อนไหวไดใกลเคียงกับการทํางานของมนุษย เปนตน . 

 ๓. ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร (Executive Information System) หรือ EIS 
เปน การพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผูบริหารในงานระดับวางแผนนโยบายและกลยุทธของ 
องคกร โดยท่ี EIS จะถูกนํามาใหคําแนะนําผูบริหารในการตัดสินใจเม่ือประสบปญหาแบบไมมี 
โครงสรางหรือก่ึงโครงสราง โดย EIS เปนระบบท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือตอบสนองความตองการท่ีพิเศษ ของ
ผูบริหารในดานตาง ๆ เชน สถานการณตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกองคกร รวมท้ังสถานะ ของคู
แขงขันดวย โดยท่ีระบบจะตองมีความละเอียดออนตลอดจนงายตอการใชงาน เนื่องจาก ผูบริหาร
ระดับสูงจํานวนมากไมเคยชินกับการติดตอและสั่งงานโดยตรงกับระบบคอมพิวเตอร 

 ๔. การจดจําเสียง (Voice Recognition) เปนความพยายามของนักวิทยาศาสตรท่ี
จะทํา ใหคอมพิวเตอรจดจําเสียงของผู ใช ปจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีสําขานี้ยังไมประสบ
ความสําเร็จ ตามท่ีนักวิทยาศาสตรตองการ หากในอนาคตนักวิทยาศาสตรประสบความสําเร็จในการ
นําความรู ตางๆ มาใชสรางระบบการจดจําเสียง ก็จะสามารถสรางประโยชนไดอยางมหาศาลแกการ
ใชงาน คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยท่ีผูใชจะสามารถออกคําสั่งและตอบโตกับ
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คอมพิวเตอร แทนการกดแปนพิมพ ซ่ึงจะสงผลใหผูท่ีไมเคยชินกับการใชคอมพิวเตอรใหสามารถ
ปรับตัวเขากับ ระบบไดงาย เชน ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหารระดับสูง การสั่งงานระบบ
ฐานขอมูลตาง ๆ และระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล เปนตน ซ่ึงจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การทํางานและ ขยายคุณคาเพ่ิมของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีตอธุรกิจ 

 ๕. การแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Electronic Data Interchange) หรือ EDI 
เปน การสงขอมูลหรือขาวสารจากระบบคอมพิวเตอรหนึ่ง ไปสูระบบคอมพิวเตอรอ่ืนโดยผานทาง
ระบบ สื่อสารขอมูลอิเล็กทรอนิกส เชน การสงคําสั่งซ้ือจากผูซ้ือไปยังผูขายโดยตรง ปจจุบันระบบ
แลก เปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกสกําลัง ไดรับความนิยมเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ เพราะชวงลดระยะเวลาใน
การ ทํางานของแตละองคกรลง โดยองคกรจะสามารถสงและรับสารสนเทศในการดําเนินธุรกิจ เชน 
ใบ สั่งซ้ือและใบตอบรับผานระบบสื่อสารโทรคมนาคมท่ีมีอยู ทําใหท้ังผูสงและผูรับไมตองเสียเวลา 
เดินทาง 

 ๖. เสนใยแกวนําแสง (Fiber Optics) เปนตัวกลางท่ีสามารถสงขอมูลขาวสารได
อยาง รวดเร็วโดยอาศัยการสงสัญญาณแสงผานเสนใยแกวนําแสงท่ีมัดรวมกัน การนําเสนใยแกวนํา
แสง มาใช ในการสื่ อสารกอให เกิดแนวความคิดเก่ียวกับ  “ทางดวนขอ มูล (Information 
Superhighway)” ท่ีจะเชื่อมโยงระบบเครือขายคอมพิวเตอรเขาดวยกัน เพ่ือเปดโอกาสใหผูใชไดมี
โอกาสเขาถึงขอมูล และสารสนเทศตาง ๆ ไดงายและรวดเร็วข้ึน ปจจุบันเทคโนโลยีเสนใยแกวนําแสง
ไดสงผลกระทบ ตอวงการสื่อสารมวลชนและการคาขายสินคาผานระบบเครือขายอิเล็กทรอนิกส  

 ๗. อินเตอรเน็ต (Internet) เปนเครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญท่ีเชื่อมโยงไปท่ัว
โลก มีผูใชงานหลายลานคน และกําลังไดรับความนิยมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยท่ีสมาชิกสามารถ
ติดตอ สื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ตลอดจนคนหาขอมูลจากหองสมุดตาง ๆ ได ในปจจุบันไดมี 
หลายสถาบันในประเทศไทยท่ีเชื่อมระบบคอมพิวเตอรกับเครือขายนี้ เชน ศูนยเทคโนโลยี 
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (Nectec) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยี 
แหงเอเชีย เปนตน 

 ๘. ระบบเครือขาย (Networking System) โดยเฉพาะระบบเครือขายเฉพาะพ้ืนท่ี 
(local Area Network: LAN) เปนระบบสื่อสารเครือขายท่ีใชในระยะทางท่ีกําหนด สวนใหญจะ
ภายใน อาคารหรือในหนวยงาน LAN จะมีสวนชวยเพ่ิมศักยภาพในการทํางานของคอมพิวเตอรสวน
บุคคล ใหสูงข้ึน รวมท้ังการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน การใชขอมูลรวมกัน และการเพ่ิมความเร็ว
ใน การติดตอสื่อสาร นอกจากนี้ระบบเครือขายของคอมพิวเตอรสวนบุคคลยังผลักดัน ใหเกิดการ 
กระจายความรับผิดชอบในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศไปยังผูใชมากกวาในอดีต 

 ๙. การประชุมทางไกล (Teleconference) เปนการนําเทคโนโลยีสําขาตาง ๆ เชน 
เครื่อง คอมพิวเตอร เครื่องถายโทรทัศน และระบบสื่อสารโทรคมนาคมผสมผสาน เพ่ือใหสนับสนุนใน 
การประชุมมีประสิทธิภาพ โดยผูนําเขารวมประชุม ไมจําเปนท่ีจะตองอยูในหองประชุมและพ้ืนท่ี 
เดียวกัน ซ่ึงจะชวยใหประหยัดเวลาในการเดินทาง โดยเฉพาะในสภาวะการจราจรท่ีติดขัด ตลอดจน 
ผูเขาประชุมอยูในเขตท่ีหางไกลกันมาก 

 ๑๐ . โทรทัศนตามสายและผานตาวเทียม (Cable and Satellite TV การสง
สัญญาณโทร ทัศนผานสื่อตาง ๆ ไปยังผูชม จะมีผลทําใหขอมูลขาวสารสามารถแพรไปไดอยางรวดเร็ว
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และครอบ คลุมพ้ืนท่ีกวางข้ึน โดยท่ีผูชมสามารถเขาถึงขอมูลจากสื่อตาง ๆ ไดมากข้ึน สงผลใหผูชม
รายการ มีทางเลือกมากข้ึนและสามารถตัดสินใจในทางเลือกตางๆ ไดเหมาะสมข้ึน) 

 ๑๑. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology) เปนการนําเอาคอมพิวเตอร
และ อุปกรณเก็บขอมูลอิเล็กทรอนิกสมาจัดเก็บขอมูลหรือขาวสารในลักษณะท่ีแตกตางกันท้ังรูปภาพ 
ขอความ เสียง โดยสามารถเรียกกลับมาใชเปนภาพเคลื่อนไหวได และยังสามารถโตตอบกับผูใช ดวย
การประยุกตเขากับความรูทางดานคอมพิวเตอร เชน หนวยความจําแบบอานอยางเดียวท่ีบันทึก ใน
แผนดิสก (CD-ROM) จอภาพท่ีมีความละเอียดสูง (High Resolution) เขากับอุปกรณตาง ๆ เพ่ือ 
จัดเก็บและนําเสนอขอมูล ภาพ และเสียงท่ีสามารถโตตอบกับผูใชได ปจจุบันเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
เปนเทคโนโลยีท่ีตื่นตัวและไดรับความสนใจจากบุคคลหลายกลุม เนื่องจากเล็งเห็นความสําคัญวา จะ
เปนประโยชนตอวงการศึกษา โฆษณา และบันเทิงเปนอยางมาก 

 ๑๒. การใชคอมพิวเตอรในการฝกอบรม (Computer Base Training) เปนการ
นําเอาระบบ คอมพิวเตอรเขามาชวยในการฝกอบรมในดานตาง ๆ หรือการนําเอาคอมพิวเตอรมาชวย
ในดานการ เรียนการสอนท่ีเรียกวา “คอมพิวเตอรชวยการสอน (Computer Assisted Instruction) 
หรือ CAT” การใชคอมพิวเตอรชวยในการสอนเปดชองทางใหม ในการเรียนรู  โดยสงเสริม
ประสิทธิภาพการ เรียนรู ตลอดจนปรัชญาการเรียนรูดวยตนเอง 

 ๑๓. การใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ (Computer Aided Design) หรือ 
CAD เปน การนําเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และระบบขอมูลเขามาชวยในการออกแบบผลิตภัณฑ 
รวมท้ัง รูปแบบหีบหอของผลิตภัณฑหรือ การนําคอมพิวเตอรมาชวยทางดานการออกแบบ วิศวกรรม
และ สถาปตยกรรมใหมีความเหมาะสมกับความตองการและความเปนจริง ตลอดจนชวยลดตนทุน
การ ดําเนินงานในการออกแบบ โดยเฉพาะในเรื่องของเวลา การแกไข และการจัดเก็บแบบ 

 ๑๔ . การใชคอมพิวเตอรชวยในการผลิต (Computer Aided Matsufacturing) 
หรือ CAM เปนการนําคอมพิวเตอรมาชวยผลิตสินคาในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากระบบ
คอมพิวเตอรจะมี ความเท่ียงตรงและนาเชื่อถือไดในการทํางานท่ีซํ้ากัน ตลอดจนสามารถตรวจสอบ 
รายละเอียดและ ขอผิดพลาดของผลิตภัณฑไดตามมาตรฐานท่ีตองการ ซ่ึงจะชวยประหยัดระยะเวลา
และแรงงาน ประการสําคัญ ชวยใหคุณภาพของผลิตภัณฑมีความสมํ่าเสมอตามท่ีกําหนด 

 ๑๕. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (Geographic Information System) หรือ 
GIS เปน การนําเอาระบบคอมพิวเตอรทางดานรูปภาพ (Graphics) และขอมูลทางภูมิศาสตรมาจัดทํา
แผนท่ี ในบริเวณท่ีสนใจ GIS สามารถนํามาประยุกตใหเปนประโยชนในการดําเนินกิจการตาง ๆ เชน 
การวางแผนยุทธศาสตร การบริหาร การขนสง การสํารวจ และวางแผนปองกันภัยธรรมชาติ การ
ชวยเหลือและกูภัย เปนตน 

ท่ีกลาวมานี้เปนเพียงสวนหนึ่งของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีถูกพัฒนาข้ึนในปจจุบัน และ 
กําลังทําการศึกษาและปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพเหมาะสมตอการใชงานในอนาคต โครงการ พัฒนา
ความรูตาง ๆ เหลานี้จะมีผลไมเพียงตองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศเทานั้น แตยัง จะสงผล
กระทบตอการดําเนินงานขององคกรและความเปนอยูของมนุษยในสังคมสวนรวมอีกดวย เราจะเห็น
วาปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเขามามีบทบาทและอิทธิพลตอชีวิตมนุษยเพ่ิมข้ึน ดัง นั้นเราตอง
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พยายามติดตาม ศึกษา และทําความเขาใจแนวทางและพัฒนาการท่ีเกิดข้ึน เพ่ือท่ีจะนํา เทคโนโลยี
สารสนเทศไปประยุกตใชใหเปนประโยชนในการดํารงชีวิตอยางเหมาะสม๓๒ 

๒.๓.๘ ซอฟตแวรท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํามาใชงาน 
ซอฟตแวร (Software) คือ ชุดคําสั่งท่ีเขียนข้ึนโดยโปรแกรมเมอร เพ่ือสั่งใหเครื่อง 

คอมพิวเตอรทํางาน ซอฟตแวรจะถูกอานจากหนวยบันทึกขอมูล สงตอไปยังซีพียู เพ่ือควบคุมการ 
ประมวลผลและคํานวณ ซอฟตแวร แบงออกเปน ๒ ประเภท 

๑. ซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ (Operating System Software) จัดเปนซอฟตแวร
ท่ี ควบคุมการทํางานท้ังหมดของฮารดแวร ซ่ึงคอมพิวเตอรทุกเครื่องจะตองมีระบบปฏิบัติการอยางใด 
อยางหนึ่งเสมอ ระบบปฏิบัติการยอดนิยมในปจจุบันนี้ คือ Window Me, Windows XP, os , Unix 
และ Linux ระบบปฏิบัติจะมีการพัฒนา และปรับปรุงใหมีรุนใหมอยู 

๒. ซอฟตแวรประยุกต (Application Software) ชุดคําสั่งท่ีเขียนข้ึนเพ่ือสั่งใหเครื่อง 
คอมพิวเตอรทํางานเฉพาะดานตาง ๆ ตามท่ีผูใชตองการ ซอฟตแวรประยุกตจําแนกได ๒ ประเภท 

 ๒.๑ ซอฟตแวรสําหรับงานเฉพาะดาน (Special Purpose Software) เปน
ซอฟตแวรท่ี มีความเหมาะสมกับงานเฉพาะดาน เชน โปรแกรมสําหรับการซ้ือขาย มีประโยชนกับ
รานคา หรือ โปรแกรมสําหรับฝากถอนเงิน ก็จะมีประโยชนกับองคกรเก่ียวกับการเงิน เชน ธนาคาร 

 ๒.๒ ซอฟตแวรสําหรับงานท่ัวไป (General Purpose Software) เปน
ซอฟตแวรท่ี สามารถนํามาประยุกตใชกับงานสวนตัวไดอยางหลากหลาย ทําใหไดรับความนิยมสูงสุด
ในปจจุบัน เชน Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Photoshop และ 
Oracle เปนตน 

ซ่ึงรายละเอียดของซอฟตแวรท่ีนิยมใชงาน 
๑. ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 
 ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows เปนระบบปฏิบัติการ ซ่ึงเปนตัวกลางในการ 

ควบคุมฮารดแวร สามารถจัดการขอมูลท่ีอยูภายในเครื่องคอมพิวเตอร เชน การเขาถึงขอมูลหรือ 
โปรแกรมท่ีอยูในหนวยบันทึกขอมูล เพ่ือสงตอใหกับโปรแกรมใชงานตางๆ ทําการแกไข ลบ หรือ จัด
ระเบียบขอมูล 

 บริษัท ไมโครซอฟท ไดพัฒนาระบบปฏิบัติการ Windows XP ซ่ึงคําวา XP ยอมา
จาก experience หมายถึง ประสบการณท่ีสะสมมานาน เปนการรวบรวมประสบการณและขอดีของ 
Windows รุนตางๆ ไวดวยกัน ความสามารถ และการออกแบบของ Windows XP นั้น เปนการผสม 
ผสานการทํางานระหวาง Windows Me และ Windows.๒๐on ใหมีความสามารถและสวยงามมาก 
ยิ่งข้ึน โดยท่ีชุดโปรแกรมของ Windows XP มี ๓ รุน 

 ๑. รุน Home Edition เหมาะสําหรับผูใชงานตามบานท่ัวไปหรือผูท่ีเลนเกมสโดย 
มีการออกแบบท่ีนาใชมากยิ่งข้ึน และสามารถจัดสรรใหใชงานท่ัวไปไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความ
หลากหลาย มีโปรแกรมดานมัลติมีเดีย และดูหนังฟงเพลงบนเครื่อง PC พรอมท้ังทอง อินเตอรเน็ตท่ี
สมบูรณแบบมากยิ่งข้ึน 
                                                           

๓๒ สุรพงษ  พงศสิมภากรณ, การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม, 
หนา ๑๒. 
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 ๒. รุน Professional Edition เหมาะสําหรับผูใชงานทางธุรกิจหรือผูใชงานตาม 
บานท่ีตองการประสิทธิภาพในการทํางาน และความปลอดภัยของขอมูลในระดับสูง 

 ๓. รุน Professional ๖๔-Bit Edition เหมาะกับงานท่ีตองการการประมวลผลสูง 
กวาปกติ โดยถูกออกแบบมารองรับการทํางานแบบ ๖๔ บิต เพ่ือใชกับ CPU Pentium ๔ 

 ระบบปฏิบัติการ Windows XP นั้น จะตองใชทรัพยากรเพ่ิมข้ึนมากกวา Windows 
รุนกอนๆ อยาง Windows ๙๘ หรือ Windows Me อยูคอนขางมาก เนื่องจากประสิทธิภาพและ
ระบบ ความปลอดภัยตางๆ ท่ีเพ่ิมมากยิ่งข้ึน จึงจําเปนตองใชเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีความเร็วอยางต่ํา 
๒๓๓ MIz. แตหากตองการประสิทธิภาพในการทํางานท่ีคอนขางสูง ควรใชความเร็วซีพียู ๓๐๐ MHz 
ข้ึน ไป หนวยความจํา (RAM) อยางนอย ๖๔ MB แตแนะนํา ๑๒๘ MB ข้ึนไป แผนบันทึกขอมูลแบบ
แข็ง (Hard Disk) มีเนื้อท่ีเหลืออยางนอย ๑.๕ GB จอภาพสีและถาจะใหสะดวกยิ่งข้ึนก็จําเปนจะตอง
มี หนวยขับซีดีรอม (CD-ROM Drive) เมาส (Mouse) และแผงแปนอักขระ (Keyboard) ดวย 

๒. โปรแกรม Microsoft Office Word ๒๐๐๓ 
เปนโปรแกรมประมวลผลคํา (Word Processing Application) ท่ีสามารถทํางานได 

ท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืน ๆ สามารถติดตั้งไดบนระบบปฏิบัติการ Windows XP/
๒๐๐๐ โดยโปรแกรมมีความสามารถในการใชทํางานดานเอกสาร เชน จดหมาย รายงาน บันทึก 
ขอความ ใบประกาศ และคูมือการใชงานตางๆ การจัดการกับขอความในเอกสารไดอยางงาย เชน 
การแกไขขอความ ตกแตงดวยสี และแบบตัวอักษร การใสตาราง รูปภาพ การตรวจสอบตัวสะกด 
และไวยากรณ การทําจดหมายเวียน และการใชงานเอกสารรวมกัน นอกจากนี้ยังสามารถบันทึก 
เอกสารในรูปแบบของ XML เพ่ือใหผูใชสามารถแยกเนื้อหาของเอกสารออกจากขอบเขตของ รูปแบบ
ของเอกสาร 

๓. โปรแกรม Microsoft PowerPoint 
เปนโปรแกรมสําหรับการนําเสนอขอมูล นอกจากการสรางงานพรีเซนเตชันออกทาง 

จอภาพแลว ยังสามารถสรางเอกสารประกอบการบรรยาย เชน เอกสารแจกผูฟง บันทึกยอสําหรับ 
ผูบรรยาย เปนตน รวมท้ังการนําเสนองานในรูปแบบของเว็บเพจ และใน Microsoft Power Point 
๒๐๐๓ ยังสามารถบันทึกผลงานลงในซีดีรอมเพ่ือนําไปแสดงบนคอมพิวเตอรท่ีไดติดตั้งโปรแกรม 
Microsoft Power Point ไดดวย 

๔. โปรแกรม Microsoft Excel - LICELL CLI CILITIES 
โปรแกรม Excel เปนโปรแกรมประเภทตารางคํานวณอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Spreadsheet) ประกอบดวยตารางสี่เหลี่ยมจํานวนมากมายปรากฏบนจอภาพ แตละชองบนแผน 
กระดาษ อิเลกทรอนิกส เก็บขอความ ตัวอักษร หรือตัวเลข ซ่ึงสามารถสั่งใหคํานวณตัวเลข เพ่ือหา 
ผลรวม คาเฉลี่ย ยอดขายสูงสุดในแตละวัน สรางแผนภูมิเพ่ือแสดงอัตราสวนการขายในแตละชวง 
เวลาท่ีกําหนด แสดงการเปรียบเทียบยอดขายท้ังหมดกับยอดขายในแตละวัน ในสัปดาหเดียวกัน โดย
ภาพรวม โปรแกรม Excel สามารถชวยประหยัดเวลาในการสรุปขอมูลตางๆ ดวยมือ 

๕. อินเตอรเน็ต (Internet) 
อินเตอรเน็ต เปนเครือขายของการสื่อสารขอมูลขนาดใหญ ประกอบดวย เครือขาย 

คอมพิวเตอรจํานวนมาก เชื่อมโยงแหลงขอมูลจากองคกรตาง ๆ ท่ัวโลกเขาดวยกัน อินเตอรเน็ต 
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เกิดข้ึนในป ค.ศ.๑๙๖๙ (พ.ศ.๒๕๑๒) ซ่ึงไดมีโครงการ ARPANET: Advanced Research Projects 
Agency Network ซ่ึงเปนเครือขายทดลองตั้งข้ึนเชื่อมตอระหวางศูนยปฏิบัติการวิจัยของทหารใน 
สังกัดกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา (Department of Defense หรือ DoD) กับศูนยปฏิบัติ 
การวิจัยของมหาวิทยาลัยตางๆ ผลการศึกษาทดลองพบวา ระบบ ARPANET ประสบความสําเร็จ 
อยางมาก จึงไดรับความนิยมเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ จากมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หนวยงานของรัฐ และ 
หนวยงานของเอกชนตาง ๆ ในสหรัฐอเมริกา และไดแพรหลายในทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ทวีป
เอเชีย และในทองถ่ินของไทย๓๓ 

๒.๓.๙ การจัดการสารสนเทศขององคกร 
การบริหารจัดการสารสนเทศจะตองอาศัยองคประกอบ ๕ ประการ คือ 

๑. ดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี หมายถึง ความเร็วของการเชื่อมตอสู
ระบบอินเตอรเน็ตท่ีมีคุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณคอมพิวเตอร มีความเพียงพอและมีความ
เสถียรภาพของอุปกรณคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต รวมถึงความปลอดภัยของการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต 

 ๒. ดานการใหบริการ หมายถึง การบริการท่ีตรงตามความตองการและสอดคลอง
กับวัฒนธรรมของทองถ่ิน มีบริการท่ีเพียงพอตอจํานวนผูมาใชบริการพรอมท้ังขอมูลท่ีเหมาะสมและ
สนับสนุนดานตางๆ ประชาสัมพันธขอมูลบริการและเปดการฝกอบรมใหกับผูมารับบริการอยางท่ัวถึง 

 ๓. ดานทรัพยากรบุคคล หมายถึง บุคลากรท่ีใหบริการมีความรูความสามารถไดรับ
การเพ่ิมทักษะอยางสมํ่าเสมอ จํานวนบุคลากรเพียงพอตอผูมารับบริการและใหบริการทุกคนอยางเทา
เทียมกัน 

 ๔. ดานโครงสรางชุมชน หมายถึง สถานท่ีสามารถรองรับผูมาใชบริการไดอยาง
เพียงพอ การเดินทางสะดวก พรอมดวยสิ่งอํานวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคท่ีเหมาะสม มี
ปายบอกจุดบริการและประชาสัมพันธท่ีชัดเจน 

 ๕. ดานหนาท่ีรับผิดชอบ หมายถึง การดําเนินตามนโยบายและวัตถุประสงคในการ
ใหบริการ มีการสํารวจความตองการของชุมชนในการจัดกิจกรรม เชิญชวน และแกไขปญหาในการ
ใหบริการ๓๔ 

 

๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานของเทศบาล 
๒.๔.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น 
“การปกครองทองถ่ิน” เปนการปกครองในรูปแบบหนึ่งในระบอบประชาธิปไตยท่ีรัฐ 

ยอมรับการปกครองตนเองของประชาชน เพ่ือใหเปนไปตามอุดมการณการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยประการการหนึ่งท่ีวา ประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตยหรือเปนเจาของประเทศ 
ดังนั้น การท่ีประชาชนไดมีโอกาสปกครองตนเองจึงอยูบนขอสมมติฐานท่ีวา ประชาชนท่ีอยูใน ทองท่ี
                                                           

๓๓ อางแลว, หนา ๑๖. 
๓๔ ประภาพรรณ วุนสุข, ลักษณะของการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมของศูนยการเรียนรู ICT ชุมชน

กรณีศึกษา ในประเทศไทย, วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
๒๕๕๕, หนา ๕๖. 



๓๓ 
 

นั้น ๆ เทานั้น จะรูวาตนตองการอะไร จะแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางไร รัฐบาลจึงไดกระจาย อํานาจ
ใหกับประชาชนโดยใหแตละทองถ่ินไดปกครองตนเองในรูปแบบการปกครองท่ีเหมาะสม๓๕ 

๒.๔.๒ หลักการกระจายอํานาจ 
การกระจายอํานาจแยกออกเปน ๒ มิติ คือ การกระจายอํานาจทางการเมือง และการ 

กระจายอํานาจทางการบริหาร  
๑. การกระจายอํานาจทางการเมือง (Political Decentralization) 
การกระจายอํานาจทางการเมืองเก่ียวของกับการตัดสินใจเชิงนโยบาย และการจัด สรร

แบงปนทรัพยากรท่ีมีอยูท้ังในระดับชาติและในระดับทองถ่ินโดยเปดโอกาสใหประชาชนไดมี สวนรวม
ในกระบวนการตัดสินใจจัดสรรแบงปนทรัพยากรท่ีมี อยูในสังคมดวย เชน รัฐบาลมี นโยบายใหหนวย
การปกครองทองถ่ินสามารถจัดเก็บภาษีบางประเภท ไดเพ่ิมข้ึนโดยมีการออก กฎหมายรองรับเพ่ือ
สามารถดําเนินกิจกรรมไดเองในขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

๒. การกระจายอํานาจทางการบริหาร (Administrative Decentralization) 
การกระจายอํานาจทางการบริหารนั้น เปนการตัดสินใจและการดําเนินการภายใน 

ขอบเขตองคกรนั้นและตามอาณัติทางกฎหมายท่ีไดรับมอบใหองคกร โดยท่ีจะมีการกระจายอํานาจ 
การบริหาร หรือเปนการแบงอํานาจจากระดับบนลงไปสูระดับลาง ๆ ตามลําดับภายในองคกร เชน 
กระทรวงมหาดไทยแบงอํานาจการตัดสินใจในเรื่องบางเรื่องไปใหผูวาราชการจังหวัดสามารถ คําเนิน
การแทนได ไมตองขออนุมัติจากระทรวงมหาดไทยอีก๓๖ 

การกระจายอํานาจการปกครองมีความสําคัญใน ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
เปนอยางยิ่ง ซ่ึงจะแยกกลาวในประเด็นใหญๆ ๒ ประการ คือ 

๑. การกระจายอํานาจถือเปนรากแกวของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ท้ังนี้ 
เนื่องจากประชาธิปไตยตองประกอบดวยโครงสรางเบื้องบนระดับชาติและโครงสรางฐานคือระดับ 
ทองถ่ิน การพัฒนาโครงสรางเบื้องบนระดับชาติ เชน รัฐธรรมนูญสภานิติบัญญัติ การเลือกตั้ง ฯลฯ 
โดยไมไดคํานึงถึงพ้ืนฐานเบื้องลาง ซ่ึงไดแก ความต่ืนตัวทางการเมือง ความสามารถและโอกาส ใน
การปกครองตนเอง ก็เทากับเปนการพัฒนาท่ีไมมีความสมดุล การปกครองตนเองในรูปแบบของ การ
ปกครองทองถ่ินอยางแทจริงหรือการกระจายอํานาจไปในระดับต่ําสุด คือ รากแกวซ่ึงเปนฐาน เสริม
สําคัญยิ่งของการพัฒนาระบบการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย 

๒. การกระจายอํานาจยังมีความสําคัญอยางยิ่งในทางเศรษฐกิจและสังคม ในแงการ 
พัฒนาชนบท การพัฒนาชนบทท่ีจะใหสัมฤทธิ์ผลนั้น จําตองมีความคิดริเริ่มชวยตนเองจากทองถ่ิน 
และตองเปดโอกาสใหคนในทองถ่ินนั้นๆ มีสวนรวม และลักษณะดังกลาวจะเกิดข้ึนไดตองอาศัย 
โครงสรางการปกครองตนเองในลักษณะท่ีมีอิสระพอสมควร ซ่ึงจะเกิดไดดวยการกระจายอํานาจ 
อยางแทจริงเทานั้น ดังนั้น การกระจายอํานาจจึงไมเพียงแตเปนการปูพ้ืนฐานการพัฒนาระบบ

                                                           
๓๕ สมศักดิ์ เก่ียวก่ิงแกว, ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร, (กรุงเทพมหานคร: มิตรนราการพิมพ, 

๒๕๔๖), หนา ๘๐. 
๓๖ ป ธาน  สุ วรรณ มงคล , การบ ริห ารและการพั ฒ น าองค ก าร , (ก รุ ง เทพ มหานคร :

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๘), หนา ๙๕. 



๓๔ 
 

ประชาธิปไตยเทานั้น แตยังมีความจําเปนสําหรับการพัฒนาชุมชน ซ่ึงมีความสําคัญในทางเศรษฐกิจ 
และทางสังคม ในแงการสรางรายได ความเจริญตาง ๆ ในทองถ่ิน๓๗ 

๒.๔.๓ บทบาทของหนวยการปกครองทองถ่ิน 
การกําหนดบทบาทของหนวยการปกครองทองถ่ินในระดับตาง ๆ กับรัฐบาลกลางท่ีมี 

ความชัดเจนจะทําใหการพัฒนาการปกครองทองถ่ินประสบผลสําเร็จ โดยในการกําหนดบทบาท ของ
รัฐบาลและหนวยการปกครองทองถ่ินในระดับตาง ๆ นั้น จะอาศัยหลักการจัดโครงสรางการ 
บริหารงานในภาครัฐ (หลักการรวมและกระจายอํานาจ) ซ่ึงตั้งอยูบนหลักการสําคัญ ๔ ประการ คือ  

๑. หลักผลประโยชนสําธารณะ (Public Interest) 
กิจกรรมใดเก่ียวของกับผลประโยชนภายในทองถ่ินแหงใดแหงหนึ่งโดยเฉพาะ ไมมี 

ผลกระทบท้ังในทางบวกหรือลบตอผูคนในทองถ่ินอ่ืนก็ใหถือวากิจกรรมนั้นเปนหนาท่ีของรัฐบาล 
ทองถ่ิน แตถากิจกรรมใดท่ีเก่ียวของกับผลประโยชนของชาติโดยสวนรวมหรือเปนกิจกรรมท่ี กระทบ
ตอผลประโยชนของผูคนหลายพ้ืนท่ี (หลายทองถ่ิน) ก็ใหถือเปนกิจกรรมของรัฐบาลระดับ ท่ีสูงข้ึนไป
กวาชุมชนยอย ๆ เพราะรัฐบาลระดับชุมชนยอยๆ ไมสามารถทํากิจกรรมเหลานี้ได แม จะทําไดก็
อาจจะกอใหเกิดปญหาการขัดแยงในผลประโยชนระหวางชุมชนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของได การประสาน
ประโยชนและรักษาความเปนธรรมในสังคมเปนหนาท่ีของรัฐบาลระดับชาติโดยตรง 

๒. หลักความรับผิดชอบในการจัดบริการตอสําธารณชน (Public Accountability) 
กิจกรรมใดท่ีตองสนองตอบความตองการของหนวยชุมชนระดับใดก็ควรมอบให หนวย

การปกครองระดับนั้นเปนเจาของและเปนผูดําเนินการ ท้ังนี้ เพ่ือใหการดําเนินกิจกรรมนั้น ๆ 
ตอบสนองความตองการของประชาชนในชุมชนไดดีท่ีสุด แตถาเปนกิจกรรมท่ีตองตอบสนอง ความ
ตองการของหนวยชุมชนท่ีสูงข้ึนไป หรือเปนกิจกรรมท่ีมุงสนองตอบปญหาและความ ตองการของ
ผูคนท้ังประเทศหรือปญหาของชาติโดยสวนรวม ก็ควรมอบใหเปนหนาท่ีของรัฐบาล ระดับท่ีสูงข้ึนไป
ตามความเหมาะสม 

๓. หลักประสิทธิภาพในการจัดการ (Management Efficiency) 
การจัดทํากิจกรรมใด ๆ ควรตองประหยัด ถาสามารถใชเงินจํานวนนอยท่ีสุดเพ่ือ ทําให

เกิดประโยชนแกผูคนไดจํานวนมากท่ีสุดก็นับวาเปนการดี 
๔. หลักความสามารถของทองถ่ิน (Local Capability) 
ตามแนวความคิดเก่ียวกับการปกครองทองถ่ินประการหนึ่งท่ีนิยมปฏิบัติกันในนานา 

ประเทศถือวาการดําเนินกิจกรรมสําธารณะท้ังมวลเปนหนาท่ีของหนวยการปกครองทองถ่ินระดับ 
ลางสุดเสมอ หนวยการปกครองในระดับสูงข้ึนไปจะเลือกดําเนินกิจกรรมสําธารณะใด ๆ ก็ตอเม่ือ 
ทองถ่ินระดับลางไมมีศักยภาพท่ีจะดําเนินการได หรือถึงแมจะดําเนินการไดก็อาจจะเกิดปญหา 
กระทบกับทองถ่ินอ่ืน ๆ หรืออาจเปนผลเสียหายตอประเทศชาติและสังคมโดยรวมเทานั้น สําหรับ 
ทฤษฎีการบริหารนั้นถือวา การกระจายอํานาจ (ซ่ึงหมายถึงการแบงหนาท่ี แบงทรัพยากร แบง 
อํานาจการตัดสินใจใหหนวยงานระดับลาง) จะประสบความสําเร็จ (ในท่ีนี้หมายถึงการสงเสริมให เกิด
ความริเริ่มการใหหนวยงานระดับลางมีความคลองตัวและสามารถสนองตอบตอสถานการณ ภายนอก
                                                           

๓๗ ลิ ขิ ต  ธี ร เวคิ น , ก ารเมื อ งก ารป กค รองไท ย , พิ มพ ค รั้ ง ท่ี  ๓ , (ก รุ ง เท พ มห าน คร : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๙), หนา ๒๖๗. 



๓๕ 
 

ไดอยางรวดเร็ว) ก็ตอเม่ือหนวยงานระดับลางมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะรับการกระจายอํานาจ จาก
หนวยงานระดับสูงลงมาเทานั้น การกระจายอํานาจท่ีปราศจากความพรอมของหนวยงาน รับการ
กระจายอํานาจยอมนํามาซ่ึงความลมเหลว๓๘ 

ในปจจุบัน “การปกครองทองถ่ิน” มี ๔ รูปแบบ คือ องคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล และการปกครองทองถ่ินรูปพิเศษ โดยแตละรูปแบบจะมีลักษณะ
ท่ี เหมาะสมกับทองถ่ินแตละแหงแตกตางกันไปจัดโครงสรางองคกรคอมพิวเตอรของหนวยงาน
ราชการ ปญหาการบริหารจัดการองคกรดาน คอมพิวเตอร ปญหาดานการขาดมาตรฐานกลาง 

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคการ อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศ: กรณีของ
องคการไทย พบวา การใชระบบสารสนเทศของ ประเทศ ตะวันตกจะมีผลตอโครงสรางการ
บริหารงานขององคการ เชน ทําใหจํานวนผูบริหาร ระดับกลาง ลดลง ทําใหมีการกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจไปยังผูบริหารระดับลางมากข้ึน เปนตน แตการใชเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการไทย จาก
องคการตัวอยาง ๙ องคการ ท่ีคัดเลือกมาวามี การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับท่ีคอนขาง
กาวหนาเม่ือเทียบกับองคการอ่ืน ๆ ในประเทศไทย และเปนองคการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
องคการ ผลการศึกษาพบวา การเปลี่ยนแปลงโครง สรางขององคการเหลานี้ มีสําเหตุมาจากสิ่งอ่ืน ๆ 
เชน ความจําเปนในการแขงขัน และเปน นโยบายของผูบริหาร เปนตน มิไดมีสําเหตุมาจากการใช
เทคโนโลยสีารสนเทศหรือการใชระบบ๓๙ 

ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบการนําระบบสารสนเทศมาใช สนับสนุนการตัดสินใจในการ
บริหารของหนวยงานรัฐและเอกชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา เอกชนมีความพรอม
มากกวาหนวยงานของรัฐในดานอุปกรณ ระบบสารสนเทศ (Hardware) โปรแกรมชวยงาน 
(Software) และบุคลากรสารสนเทศ (People ware) ถึงแมหนวยงานเอกชน จะมีความพรอม
มากกวาหนวยงานรัฐ แตการนํามาใชใหเกิดประโยชนอยางแทจริงในการบริหาร มิไดแตกตางไปจาก
หนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนผูบริหารระดับสูง ระดับกลาง หรือเจาหนาท่ี ระดับปฏิบัติ และระบบ
สารสนเทศท่ีใชเปนระบบพ้ืนฐานเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน มากกวาเพ่ือเปนเครื่องมือสําหรับ
การวางแผนกลยุทธการบริหารอยางแทจริง๔๐ 

ไดศึกษาถึงปจจัยท่ีพยากรณการยอมรับนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงาน
การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต ๑ (เชียงใหม) ภาคเหนือ พบวา อายุ อายุงาน ระดับตําแหนงงาน และ
สถานภาพการสมรส มีผลตอการรับรูและการยอมรับนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงาน 
โดยผูท่ีมีอายุและอายุงานมาก ระดับตําแหนงงานสูง และ สมรสแลวจะมีแนวโนมวาไมยอมรับ

                                                           
๓๘ จรัส สุวรรณมาลา, การบริหารงานคลังสาธารณะ, (กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐศาสตร จุฬาลง

กรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๓๔ – ๔๐. 
๓๙ สมบูรณวัลย สัตยารักษวิทย, จิราวัลย จิตรถเวช, เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน และพาชิตชนัต ศิริ

พานิช, ความพึงพอใจของผูใชบริการตอบริการของธ.ก.ส.ปงบประมาณ ๒๕๔๓, (กรุงเทพมหานคร: คณะสถิติ
ประยุกตสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๔๔), หนา ๑๙. 

๔๐ พนิดา จอมจันทรยอง, การศึกษาเปรียบเทียบการนําระบบสารสนเทศมาใชสนับสนุนการ
ตัดสินใจในการบริหารหนวยงานรัฐและเอกชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม, วิทยานิพนธรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๒, หนา ๓๒. 



๓๖ 
 

นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสูง สวนเพศและระดับรายได ไมมีความแตกตางระหวางพนักงานท่ี
ยอมรับและไมยอมรบันวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ๔๑ 

 
๒.๕ หลักธรรมในการสงเสริมการจัดการเรียนรู 

หลักธรรมถือเปนสิ่งท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งในการดําเนินกิจกรรมทุกๆ กิจกรรม เพราะ
จะเปนตัวกําหนดและขับเคลื่อนใหมนุษยทุกคนดํารงอยูบนความดี มุงพัฒนาตนอยางมีจริยธรรม ซ่ึง
ในการสงเสริมการจัดการเรียนรูผูวิจัยขอเสนอหลักไตรสิกขา ดังนี้ 

๒.๕.๑. ความหมายของไตรสิกขา   
เพ่ือใหเข าใจความหมายของไตรสิกขามากยิ่งข้ึน ผูวิจัยจึงรวบรวมคําอธิบายจาก

วรรณกรรมชั้นรองลงมา ซ่ึงอรรถกถาจารยและนักวิชาการรวมสมัยไดขยายความเพ่ิมเติมจาก
พระไตรปฎกวา สิกขา หมายถึง การศึกษาเรื่องท่ีควรศึกษา การศึกษาอันยอดเยี่ยมและการศึกษาเพ่ือ
ความเปนพระอเสขะ (ผูไมตองศึกษา)๔๒ และมีคําอธิบายไวในคัมภีรวิสุทธิมรรควา ไตรสิกขาเปนท้ัง
หลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือใหสามารถลวงพนจากอบาย, กามธาตุ และภพท้ังปวง โดยมีเปาหมายท่ี
การบรรลุพระ นิพพานอันบริสุทธิ์ปราศจากมลทิน ไตรสิกขาเปนแนวปฏิบัติในทางสายกลางท่ีมิใชการ
ปรนเปรอตน ดวยกามสุขและการทรมานตน มีศีลเปนปฏิปกษตอกิเลสท่ีแสดงออกทางกาย วาจา 
สมาธิเปนปฏิปกษตอกิเลสท่ีกลุมรุมจิต และปญญาเปนปฏิปกษตออนุสัยกิเลสท่ีแอบแนบอยูในจิต
สามารถ พัฒนาบุคคลใหเปนพระอริยะผูมีความบริบูรณดวยศีลไดแก พระโสดาบันและพระสกทาคามี
, บริบูรณ ดวยสมาธิ ไดแกพระอนาคามี และบริบูรณดวยปญญา ไดแก พระอรหันต นอกจากนี้ องค
ธรรมท้ัง ๓ ยังเปนเครื่องอุดหนุนใหบรรลุคุณวิเศษอันหาไดยากในบุคคลท้ังไป ดังมีวิชชา ๓ เปนตน๔๓ 
ซ่ึงการศึกษาในภาษาไทยหมายถึง การศึกษาเลาเรียน ซ่ึงตรง กับคําวา สิกขา ในพระพุทธศาสนา 
หมายถึง การปฏิบัติ ไดรับปริญญาคือ สิ้นราคะ สิ้นโทสะ สิ้น โมหะ ผลของการปฏิบัติสิกขาเปนอยาง
นั้น การปฏิบัติอยางนั้นก็เพ่ือความรอดจากสิ่งอันไมพึง ปรารถนา สิ่งใดท่ีเปนความทุกขทรมาน ความ
ยุงยากลําบากแกจิตใจก็เรียกวา อันไมพึงปรารถนา แกไขดวยการศึกษา๔๔ โดยไตรสิกขายังเปนการ
พัฒนาตนใหดําเนินชีวิตดีงามถูกตอง ทําใหมีวิถีชีวิตท่ีเปนมรรค เปนทางดําเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตท่ีถูก 
ตองดีงามของมนุษย ตองเรียนรูฝกฝนพัฒนาตน คือ สิกขามรรคกับสิกขาจึงประสานเปนอันเดียวกัน 
เม่ือมองในแงอริยสัจ ๔ ก็เปนอริยมรรค คือ วิถีชีวิตอันประเสริฐเม่ือเปนมรรคก็ดําเนินกาวหนาไปสู
จุดหมายโดยกําจัดสมุทัยใหหมดไป ชวยใหเรามีชีวิตท่ีพ่ึงพาอวิชชา ตัณหา อุปาทาน นอยลงไป ไมอยู 

                                                           
๔๑ ณัฏฐิรา รัตนชาญพิชัย, “ปจจัยท่ีพยากรณการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของ

พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต ๑ (เชียงใหม) ภาคเหนือ”, วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชา
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ, บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๔. 

๔๒ พระอุปติสส เถระ ,  วิมุตติม รรค ,  แปล โดย  พระ เทพโสภณ (ประยูร  ธมฺมจิตฺ โ ต ) 
และคณะ, (กรุ ง เทพมหานคร :  โรงพิมพม หาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,  ๒๕๔๘) ,  หน า ๔.  

๔๓ พระพุทธโฆษาจารย, วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๑, พิมพครั้งท่ี ๘, (กรุ ง เทพมหานคร : 
โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๙-๑๒. 

๔๔ พุทธทาสภิกขุ, การศึกษาสมบูรณแบบ:คือวงกลมท่ีคุมครองโลกถึงท่ีสุด, (กรุ ง เทพมหานคร : 
อุษาการพิมพ, ๒๕๔๙), หนา ๑๘๕-๑๘๖.   



๓๗ 
 

ใตอํานาจครอบงํา ของมันพรอมกับท่ีเรามีปญญาเพ่ิมข้ึนและดําเนินชีวิตดวยปญญามากข้ึนตามลําดับ 
จนกระท่ังในท่ีสุดพอสมุทัยหมดทุกข ก็หมดก็บรรลุหมายเปน นิโรธ โดยสมบูรณ๔๕ ไตรสิกขายัง 
หมายถึง ขอปฏิบัติ ๓ ข้ัน คือ    

๑. ข้ันศีล ไดแก การเวนชั่ว ประพฤติดี ปฏิบัติเพ่ือความปกติสงบเรียบรอยไมทําให
ตน และผูอ่ืนเดือดรอน ขอปฏิบัติเหลานี้เรียกวา ศีลสิกขา แปลวา สิ่งท่ีควรศึกษาอบรม เปนข้ันศีล   

๒. ข้ันสมาธิ ไดแก การฝกฝนหรืออบรมจิตใจใหเหมาะสม ตั้งม่ันในลักษณะท่ีพรอม
จะปฏิบัติงานคือ พิจารณาความเปนจริง เพ่ือเปนพ้ืนฐานของการเจริญปญญา การฝกบังคับจิตใจให
ตั้งม่ันโดยระลึกรูตัวท่ัวพรอม ดังนี้เรียกวา จิตตสิกขา   

๓. ข้ันปญญา ไดแก การฝกฝนอบรมในการพิจารณาสิ่งท้ังปวงใหเกิดความรูความ
เขาใจท่ีถูกตองตามความเปนจริง หมายถึง การฝกฝนอบรมจนเกิดความรูแจงเห็นจริงในสิ่งท้ังปวง
ถึงกับเกิด ความสลดสังเวชเบื่อหนายในสิ่งท่ีไมเท่ียง เปนทุกข และเปนอนัตตาไดจริงๆการฝกฝนเชนนี้
เรียกวา ปญญาสิกขา๔๖ 

สรุปไดวา ไตรสิกขา หมายถึง การศึกษาเรื่องท่ีควรศึกษาเปนแนวปฏิบัติในทางสาย
กลางท่ีมิใชการปรนเปรอตน การปฏิบัติอยางนั้นก็เพ่ือความรอดจากสิ่งอันไมพึงปรารถนา เพ่ือ
การศึกษาอบรม ฝกฝนปญญาในความรู ใหดําเนินชีวิตดีงามถูกตอง ทําใหมีวิถีชีวิตท่ีเปนมรรค เปน
ทางดําเนินชีวิตท่ีดีงามโดยมีขอปฏิบัติ ๓ ข้ัน คือ ศีล สมาธิ ปญญา 

๒.๕.๒. ความสําคัญของไตรสิกขา   
ไตรสิกขานั้นเปนกระบวนการท่ีสําคัญในการพัฒนาตนคือการจัดตั้งระบบ ระเบียบ 

แบบแผนเก่ียวกับการดําเนินชีวิตและการอยูรวมกัน ซ่ึงเนื้อหาสาระท่ีสําคัญของไตรสิกขานั้นได
สอดแทรกอยูในหลักธรรมตางๆ เชน โอวาทปาติโมกข ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงจําแนกพุทธโอวาทท่ีแสดง
ถึงความสําคัญของไตรสิกขาออกเปนดานตางๆ  

พุทธทาสภิกขุ กลาวถึงความสําคัญของการศึกษาไว พอสรุปไดวา การจัดการศึกษาทุก 
อยางใหเสริมสรางมนุษยธรรม ความเปนมนุษยท่ีถูกตอง ไมมีปญหาแกฝายใด จัดการศึกษาทุกอยาง 
ใหเสริมสรางมนุษยธรรมคือสรางมนุษยธรรมข้ึนมา แลวเสริมมนุษยธรรมใหกาวหนาไป นับตั้งแตวา 
ละสัญชาตญาณอยางสัตวแลวก็มีความคิดนึกอยางมนุษย ก็เปนมนุษยธรรมก็สงเสริมใหกาวหนายิ่ง ๆ 
ข้ึนไป ดังนั้น เปาหมายของการศึกษาก็คือการพัฒนามนุษยธรรมใหมันมาในทิศทางท่ีถูกตอง คือละ
อหังการ มมังการ ละความเห็นแกตัว กิเลสไมอาจจะเกิด บุคคลก็จะมีสันติสุข สังคมก็จะมีสันติภาพ๔๗ 

                                                           
๔๕ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), หัวใจพระพุทธศาสนา, พุทธจักร, ปท่ี ๖๑ ฉบับท่ี ๕ 

(พฤษภาคม ๒๕๕๐), หนา ๗. 
๔๖ บุญมี แทนแกว, จริยศาสตร, (กรุ ง เทพมหานคร: โอเดียนสโตร, ๒๕๓๙), หนา ๑๙๘. 
๔๗พุ ท ธท าส ภิ ก ขุ , ก าร ศึ ก ษ าส ม บู รณ แ บ บ  : คื อ ว งก ล ม ท่ี คุ ม ค รอ ง โล ก ถึ ง ท่ี สุ ด , 

(กรุ ง เทพมหานคร: อุษาการพิมพ, ๒๕๔๙), หนา ๒๐๕-๒๐๖. 



๓๘ 
 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) กลาวถึงความสําคัญของไตรสิกขาไวพอสรุปไดวา 
ไตรสิกขา นี้เม่ือนํามาแสดงเปนคําสอนในภาคปฏิบัติท่ังๆ ไป ไดปรากฏในหลักท่ีเรียกวา โอวาทปาติ
โมกข๔๘ ( พุทธโอวาทท่ีเปนหลักใหญ ๓ อยาง ) คือ   

๑.การไมทําความชั่วท้ังปวง ท้ังทางกาย ทางวาจา จัดเปน ศีล   
๒.การบําเพ็ญความดีใหเพียบพรอม จัดอยูในการปฏิบัติจิตข้ันท่ีเรียกวา สมาธิ    
๓.การทําจิตของตนใหผองใส จัดเปนการฝกปฏิบัติในข้ันสูงสุดเรียกวา ปญญา   

พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ไดกลาวถึงความสําคัญของไตรสิกขา หรือ 
(การศึกษา) ท่ีเก่ียวเนื่องกับการพัฒนาตนท่ีสมบูรณตามหลักพระพุทธศาสนาไววา การศึกษา หมายถึง 
การเรียนรูเพ่ือเปนมนุษยท่ีเต็มบริบูรณ เพราะไดรับการพัฒนาท้ังทางกายและทางจิตใจ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งมีจิตใจท่ีเปยมดวยปญญา จึงเปนอิสระหลุดพนจากการบีบค้ันของอํานาจกิเลส ตัณหาดังคํา
กลาวท่ีวา “ทุกขมีเพราะยืด ทุกขยืดเพราะอยาก ทุกขมากเพราะพลอย ทุกขนอยเพราะ หยุดทุกข
หลุดเพราะปลอย” เม่ือปลอยวางแลวยอมหลุดพนทุกข และพบความสุขสงบคือสันติ ดังนั้น มนุษยท่ี
สมบูรณในพระพุทธศาสนาจึงหมายถึงผูบรรลุวิมุตติ คือเปนอิสระหลุดพนจากทุกขท้ังปวง เพราะ 
ฉะนั้น วิมุตติจึงเปนเปาหมายของการศึกษาตามหลักไตรสิกขาดังท่ีพระพุทธเจาตรัสไววา “สมาธิท่ีมี
ศีลอบรมแลวยอมมีผลมากมีอานิสงสมาก ปญญาท่ีมีสมาธิอบรมแลวยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก จิต
ท่ีมีปญญาอบรมแลวยอมหลุดพนจากอาสวะโดยชอบ” ความหลุดพนนี้ก็คือวิมุตติซ่ึงเปนบรม สันติ 
เม่ือคนเราบรรลุถึงวิมุตติแลวถือวาเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เรียกวา พระอเสขะ หมายถึง ผูจบการศึกษา
สูงสุดในพระพุทธศาสนา๔๙ 

สรุปไดวา ไตรสิกขาเปนหลักคําสอนทางพุทธศาสนาท่ีพุทธสาสนิกทุกคนควรนํามา
เรียนรูและปฏิบัติเพ่ือพัฒนาปญญาดวยสมาธิท่ีมุงม่ัน และปฏิบัติตนท่ีดีงาม  เพ่ือจัดปรับเตรียมสภาพ
ชีวิตสังคมและสิ่งแวดลอม รวมท้ังลักษณะแหงความสัมพันธตางๆ ใหอยูในภาวะท่ีเหมาะสมและ
พรอมท่ีจะเปนอยูปฏิบัติกิจและดําเนินการตางๆ เพ่ือใหเกิดความรูนําไปสูจุดหมายของชีวิตของบุคคล 
ขององคกร ของชุมชนตลอดจนสังคมและประเทศชาติตอไป 

๒.๕.๓. หลักไตรสิกขาในพระพุทธศาสนา 
กระบวนการพัฒนาถือวาการศึกษาเปนสิ่งสําคัญเพราะการศึกษาเปนการพัฒนาคนให

เปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังทางดานกาย ทางดานสังคม ทางดานจิตใจ และทางดานปญญาดังท่ีไดกลาว
มาแลว หลักคําสอนในทางพระพุทธศาสนาไดใหความสําคัญกับคําวา “สิกขา”หรือ ท่ีเรามักเรียกใน
ภาษาไทยวา “ศึกษา”เปนอยางมาก หลักของสิกขานี้เปนหลักธรรมท่ีมีความหมายครอบคลุมการ
ปฏิบัติท้ังหมดในพระพุทธศาสนา จนกลาวไดวาเรื่องของการศึกษาเปนเรื่องพระพุทธศาสนาท้ังสิ้น 
สําหรับความหมายของไตรสิกขาคืออะไร แนวคิดตามหลักของไตรสิกขาเปนอยางไร รูปแบบของวิธี
ไตรสิกขาเปนอยางไร การนํารูปแบบไตรสิกขาไปใชในการบริหารการศึกษาทําไดอยางไรผูเขียนจะได
นําเสนอตามลําดับดังนี้ 

                                                           
๔๘พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับเดิม), พิมพครั้งท่ี ๑๑, (กรุ ง เทพมหานคร: โรง

พิมพ บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๔), หนา ๒๒๗. 
๔๙ พ ระ เท พ โส ภ ณ  (ป ร ะ ยู ร  ธมฺ ม จิ ตฺ โต ) , ทิ ศ ท างก าร ศึ ก ษ า ไท ย , พิ ม พ ค รั้ ง ท่ี  ๒ , 

(กรุ ง เทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๔๑-๔๒. 



๓๙ 
 

คําวาไตรสิกขา ในหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา หมายถึง ขอท่ีจะตองศึกษาสาม 
อยาง หรือ ขอปฏิบัติท่ีเปนหลักสําหรับศึกษา คือ ฝกหัดอบรม กาย วาจา จิตใจ และปญญา ให
ยิ่งข้ึนไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุดคือพระนิพพาน คําวา“การศึกษา”ท่ีใชในภาษาไทยนั้นเปนคําท่ีนํามา
จากภาษาสันสกฤต ถาเปนบาลีก็คือ สิกขา เรียกไดวาเปนคําเดียวกัน สิกขา คือการศึกษาในหลัก
พระพุทธศาสนา และสิกขาในพระพุทธศาสนานั้นมี ๓ อยาง ไดแก ศีล สมาธิ และปญญา นั้นเอง 

๒.๕.๓.๑. แนวคิดตามหลักของไตรสิกขาเปนอยางไร 
หลักสิกขานี้ครอบคลุมการปฏิบัติท้ังหมดในพุทธศาสนา สิกขาเปนหลักธรรม

ภาคปฏิบัติ เม่ือหลักปฏิบัติธรรมท้ังหมดอยูในหลักสิกขา ก็กลาวไดวาพระพุทธศาสนานั้นเปน
หลักธรรมแหงการศึกษา เรื่องของการศึกษาเปนเรื่องของพระพุทธศาสนาท้ังสิ้น การพัฒนาตนใหเปน
มนุษยท่ีสมบูรณนั่นแหละเปนเนื้อเปนตัวเปนความหมายท่ีแทของการศึกษา การศึกษานั้นเปนท้ังตัว
การพัฒนาและเปนเครื่องมือสําหรับพัฒนา คือเปนการพัฒนาคนข้ึนไป โดยพัฒนาตัวคนท้ังคนหรือ
ชีวิตท้ังชีวิต ตัวการพัฒนานั้นคือการศึกษา เม่ือผูเรียนมีการศึกษาอยางนี้แลวก็จะเอาคุณสมบัติท่ีตัวมี
ซ่ึงเกิดจากการศึกษานี้ไปเปนเครื่องมือในการดําเนินชีวิต และสรางสรรคสิ่งตางๆ การศึกษาก็เลย
กลายเปนเครื่องมือการพัฒนาแนวคิดการพัฒนาตนตามหลักของไตรสิกขานี้เปนการพัฒนาแบบองค
รวม มีหลักการท่ีสําคัญดังนี้  

๑) สรางปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิใหเกิดข้ึนกอน ไดแก  
(๑) ปจจัยภายนอกท่ีดี (ปรโตโฆสะ) คือ สภาพแวดลอมทางกายภาพและ

สภาพแวดลอมทางสังคมท่ีดี มีความเปนกัลยาณมิตร  
(๒) ฝกการคิดอยางถูกวิธี (โยนิโสมนสิการ) เปนการใหถูกวิธี ถูกตองและเปน

ระบบอันจะเปนปจจัยท่ีสงเสริมสนับสนุนใหความเห็นถูกตองคือสัมมาทิฏฐิเกิดข้ึน เม่ือสัมมาทิฏฐิ
เกิดข้ึนแลวก็จะทําใหเห็นแนวทางดําเนินการท่ีชัดเจนแจมแจงก็เขาสูกระบวนการฝกตามหลัก
ไตรสิกขา  

๒) การฝกตามหลักของไตรสิกขา ซ่ึงมีหลักสําคัญ ๓ ประการ ไดแก 
(๑) ศีล เปนเรื่องของการฝกศึกษาดานความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางวัตถุ

และทางสังคม บางทีทานแยกยอยไปอีก คือ การพัฒนาความสัมพันธกับวัตถุ เรียกวา “กายภาวนา”
และการพัฒนาความสัมพันธกับเพ่ือนมนุษย เรียกวา สีลภาวนา  

(๒) สมาธิ เปนการพัฒนาดานจิตใจ เชน เรื่องของคุณธรรม ความดี เรื่องของ
สมรรถภาพจิตใจ ความเขมแข็ง หม่ันเพียร อดทน ความมีสติ สมาธิ ความสุข ความสดชื่น เบิกบาน 
เรียกวา จิตภาวนา  

(๓) ปญญา เปนการพัฒนาดานความรู ความเขาใจ เนนความรูตามความเปน
จริง หรือรูตามท่ีมันเปน เรียกวา ปญญาภาวนา  

๓) วัดและประเมินผล การพัฒนาท่ีรอบดานครอบคลุมนั้นนักการศึกษาปจจุบัน
วามี ๔ อยาง ซ่ึงตรงพอดีกับในพระพุทธศาสนา เรียกวา การพัฒนา ๔ ดาน คือ  

(๑) พัฒนากาย แยกไดเปนหลายอยาง อยางงายท่ีสุด คือ พัฒนารางกายให
แข็งแรงมีสุขภาพดี หายโรคหายภัย แตพุทธศาสนายังพูดตอไปอีกถึงการพัฒนากายในความหมายวา 



๔๐ 
 

เปนการพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพอยางถูกตองดีงาม ตัวการพัฒนากาย เรียกวา
กายภาวนา ถาเปนคนก็เรียกวา ภาวิตกาย แปลวาคนท่ีพัฒนากายแลว  

(๒) พัฒนาศีล คือการพัฒนาการอยูรวมกันในสังคมดวยดีมีระเบียบวินัย อยู
ในกฎเกณฑกติกา มีชีวิตท่ีเก้ือกูลเปนประโยชน และมีอาชีพท่ีถูกตองโดยประกอบสัมมาชีพ พัฒนาศีล
นี้ปจจุบันเรียกวา การพัฒนาทางสังคม ทางพระเรียกเปนทางศัพทวา ศีลภาวนา ถาเปนคนไดพัฒนา
ศีลแลวก็เรียกวา ภาวิตศีล  

(๓) พัฒนาจิต เปนการฝกอบรมเสริมสรางจิตใจ ใหพรั่งพรอม สมบูรณดวย
คุณสมบัติท้ัง ๓ คือ 

๑. คุณภาพจิต ไดแก พวกคุณธรรมตางๆ คือ เสริมสรางจิตใจใหดีงาม  
๒. สมรรถภาพจิตหรือความสามารถของจิต คือความมีสติดี มีวิริยะ 

ความเพียรพยายามสูงาน มีขันติ ความอดทนและทนทาน  
๓. สุขภาพจิต คือมีจิตท่ีมีสุขภาพดี มีจิตใจเปนสุข สดชื่น เบิกบาน ราเริง 

ปลอดโปรง สงบ ผองใสการพัฒนาจิตนี้ถาเรียกสั้นๆก็เรียกวา จิตตภาวนา ถาเปนคนท่ีฝกอบรมจิต
แลว พัฒนาจิตแลวก็เรียกวาเปน ภาวิตจิต  

๔) พัฒนาปญญาแบงไดดังนี้ ปญญาข้ันแรก คือปญญาท่ีเปนความรูความเขาใจ
ในศิลปวิทยาการ ตอจากนั้น ลึกซ้ึงลงไปอีกคือการรับรู เรียนรูอยางถูกตอง ตามความเปนจริง ไม
เบียดเบียนหรือเอนเอียงดวยอคติ เหนือจากการรับรูนั้น ยังมีข้ันตอไปอีกคือการคิดการวินิจฉัย ซ่ึง
หมายถึงการคิดวินิจฉัยดวยการใชปญญาโดยบริสุทธิ์ใจ ปญญาอีกข้ันหนึ่ง คือ ปญญาท่ีรูเขาใจถึงสาระ
แหงความเปนไปของโลกและชีวิต รูทางเสื่อม ทางเจริญและเหตุปจจัยท่ีเก่ียวของ รูวิธีแกไขปญหา 
และสรางสรรคความสําเร็จท่ีทําใหพัฒนาตน พัฒนาชีวิตและสังคมใหเจริญดีงามยิ่งๆข้ึนไป ข้ันสุดทาย
ไดแก ปญญาท่ีรูเทาทันธรรมดาของสังขาร คือโลกและชีวิต เขาถึงความเจริญแทของการท่ีสิ่งท้ังหลาย
เปนไปตามเหตุปจจัยของมัน ทําใหคลายความยึดติดถือม่ันโดยวางใจไดถูกตองตอสิ่งท้ังหลาย แยก
จิตใจออกมาเปนอิสระได เลิกเอาความอยากของตนเปนตัวกําหนดเปลี่ยนมาเปนอยูและทําการดวย
ปญญาเปนข้ันท่ีจิตใจเขาถึงอิสระภาพ หลุดพนจากความทุกขโดยสมบูรณ การพัฒนาทางปญญา 
เรียกวา ปญญาภาวนา ถาเปนคนก็เรียกวาภาวิตปญญา คือเปนคนท่ีไดฝกอบรมพัฒนาปญญาแลวก็
จบการพัฒนา ๔ ดาน ซ่ึงถือวาครบถวนสําหรับชีวิต ดังนั้นการดําเนินชีวิตท่ีดีจึงตองมีการศึกษา และ
พัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา 

๒.๕.๓.๒. รูปแบบของไตรสิกขาเปนอยางไร(The threefold training Model) 
จากแนวคิดตามหลักของไตรสิกขาดังท่ีไดกลาวมาแลวนั้นจะเห็นไดวา รูปแบบของ

ไตรสิกขา ประกอบดวยสวนประกอบท่ีสําคัญดังตอไปนี้  
๑) ปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ หมายถึง มีปรโตโฆสะ และโยนิโสมนสิการท่ีดี ซ่ึงก็ คือ 

ทรัพยากรทางการบริหารทุกๆ ดาน ไดแก ระบบบริหาร อาคารและสถานท่ี หลักสูตร สื่อและแหลง
การเรียนรู อุปกรณการศึกษา สาธารณูปโภคพ้ืนฐานและสวัสดิการ บุคลากรและผู เก่ียวของ 
งบประมาณ เปนตน ปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิดังท่ีกลาวมานี้เรียกวา “บุพภาคของการศึกษา”คือ สิ่งท่ี
ตองจัดใหมีข้ึนกอนการจัดการเรียนการสอนโดยใชหลักไตรสิกขา  



๔๑ 
 

๒) กระบวนการฝกตามหลักของไตรสิกขาคือ การเรียนการสอนโดยใชไตรสิกขา 
การสรางบรรยากาศและปฏิสัมพันธท่ีเปนกัลยาณมิตร มีกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

๓) วัดและประเมินผลการใชไตรสิกขาในการบริหารจัดการศึกษา คือ (๑) ผลท่ีเกิด
กับตัวผูเรียน เชน ผูเรียนไดมีการพัฒนาทางดานกาย ทางดานศีล ทางดานจิตใจ ทางดานปญญามาก
นอยเพียงใด (๒) ผลท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน เชน โรงเรียนไดรับความไววางใจ เชื่อม่ัน ศรัทธา และไดรับ
ความรวมมือจากชุมชนวัดในชุมชน ไดศาสนทายาทเปนกําลังสงเสริมพระพุทธศาสนาเพ่ิมมากข้ึน
ครอบครัวในชุมชน มีสมาชิกท่ีเปนคนดีไมยุงเก่ียวกับอบายมุขไวชวยเหลือครอบครัวและชวยในการ
พัฒนาชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 

๒.๔.๓.๓. การนํารูปแบบไตรสิกขาไปใชในการบริหารการศึกษาทําไดอยางไร 
การศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาคน นักวิชาการไดใหทรรศนะเก่ียวกับเรื่องนี้ไว

วา เราจะตองเห็นตรงกันกอนวา คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา นั้นคือ คนเปนตัวตั้งของการพัฒนา
ท้ังหลายคนท่ีไดรับการพัฒนาดีแลวจะบรรลุถึงสภาวะท่ีเรียกวามนุษยท่ีสมบูรณ เม่ือคนชนิดนั้นไปอยู
จุดใดของสังคม เขาจะมีสวนใหจุดนั้นพัฒนาไปดวย กลาวคือมนุษยท่ีสมบูรณจะชวยพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง ศาสนา และวัฒนธรรมตอไป ท่ีผานมากระทรวงศึกษาธิการไดมีแนวคิดในการนําเอา
หลักไตรสิกขาในหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาไปใชดําเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธซ่ึงหมายถึงโรงเรียนระบบปกติท่ัวไปแตเนนการนําหลักธรรมของพระพุทธศาสนามา
ประยุกตใชในการบริหารและพัฒนาผูเรียนโดยรวมของสถานศึกษา เนนกรอบพัฒนาตามหลัก
ไตรสิกขาอยางบูรณาการ เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนาชีวิตโดยผานกระบวนการทางวัฒนธรรม 
แสวงหาปญญาและมีเมตตาเปนฐานในการดําเนินชีวิต โรงเรียนวิถีพุทธจึงเปนโรงเรียนท่ีนําวิถี
วัฒนธรรมของชาวไทยสวนใหญแตเดิมมาใช โดยมุงเนนใหผูเรียนเขาใจชีวิตอยางแทจริงและสามารถ
ดําเนินชีวิตไดอยางถูกตองเหมาะสมโดยอาศัยระบบการศึกษาตามหลักไตรสิกขามาใชในการฝกอบรม
ใหครอบคลุมการดําเนินชีวิตทุกดาน หลักการนํารูปแบบไตรสิกขาไปใชในการบริหารการศึกษา
หลักการจัดดังตอไปนี้ 

๑) สรางปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ คือ ทรัพยากรทางการบริหารทุกๆ ดาน เชน 
ระบบบริหาร อาคารและสถานท่ี หลักสูตร สื่อและแหลงการเรียนรู อุปกรณการศึกษา สาธารณูปโภค
พ้ืนฐานและสวัสดิการ บุคลากรและผูเก่ียวของ งบประมาณ เปนตนใหมีความพรอมท่ีจะใชการได
อยางเต็มศักยภาพในทุกดาน พรอมท้ังทําความเขาในกระบวนการดําเนินงานในทุกข้ันตอนอยาง
ถูกตองจนเกิดเปนสัมมาทิฏฐิ คือ เปนความเห็นท่ีถูกตอง  

๒) กระบวนการฝกตามหลักของไตรสิกขา คือ การเรียนการสอนโดยใชไตรสิกขา 
การสรางบรรยากาศและปฏิสัมพันธท่ีเปนกัลยาณมิตร มีกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

๓) วัดและประเมินผลการใชไตรสิกขาในการบริหารจัดการศึกษา คือ 
(๑) ผลท่ีเกิดกับตัวผูเรียน เชน ผูเรียนไดมีการพัฒนาทางดานกาย ทางดาน

ศีล ทางดานจิตใจ ทางดานปญญามากนอยเพียงใด  
(๒) ผลท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน เชน โรงเรียนไดรับความไววางใจ เชื่อม่ัน ศรัทธา 

และไดรับความรวมมือจากชุมชนวัดในชุมชนไดศาสนทายาทเปนกําลังสงเสริมพระพุทธศาสนาเพ่ิม
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มากข้ึนครอบครัวในชุมชน มีสมาชิกท่ีเปนคนดีไมยุงเก่ียวกับอบายมุขไวชวยเหลือครอบครัวและชวย
ในการพัฒนาชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 

สรุปแนวคิดการบริหารการศึกษาตามหลักไตรสิกขา วิธีคิดแบบนี้มีสวนประกอบท่ี
สําคัญ ๓ ประการ ไดแก 

๑) สรางปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ คือ ทรัพยากรทางการบริหารทุกๆ ดานและสราง
สัมมาทิฏฐิใหเกิดข้ึนกอน  

๒) กระบวนการฝกตามหลักของไตรสิกขา คือ การเรียนการสอนโดยใชไตรสิกขา การ
สรางบรรยากาศและปฏิสัมพันธท่ีเปนกัลยาณมิตร มีกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

๓) วัดและประเมินผลการใชหลักไตรสิกขาในการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือศึกษาผลท่ี
เกิดข้ึนกับตัวผูเรียนและศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนกับชุมชนไปดวยพรอมกัน 

๒.๕.๔. แนวคิดเกี่ยวของกับไตรสิกขา๕๐ 
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) อธิบายหลักไตรสิกขาไวในเรื่อง “พระพุทธศาสนา

พัฒนาคนและสังคม”๕๑  วา การศึกษา (สิกขา) แยกซอยออกไปเปน ๓ ดาน โดยสอดคลองกับองค
ประกอบแหงการดําเนินชีวิต ของมนุษย ท่ีมี ๓ ดาน คือ พฤติกรรม จิตใจ และปญญา เรียกวา
ไตรสิกขา ซ่ึงมีสาระสําคัญดังนี้  

๑) อธิสีลสิกขา คือ การฝกฝนพัฒนาดานพฤติกรรม หมายถึง การพัฒนา พฤติกรรม
ทางกายและวาจา ใหมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง มีผลดีสิ่งแวดลอม ท่ีเราเก่ียวของ
สัมพันธมี ๒ ประเภท คือ 

(๑) สิ่งแวดลอมทางสังคม ไดแก เพ่ือนมนุษยรวมท้ังสัตวอ่ืน  
(๒) สิ่ งแวดลอมทางวัตถุได แก  ปจจัย๔ เครื่องใช วัสดุอุปกรณตางๆ รวมท้ัง 

เทคโนโลยีและสิ่งท้ังหลายท่ีมีในธรรมชาติ  
พุทธทาสภิกขุไดกลาวขอบเขตของศีลไววา ศีลมีขอบเขตเฉพาะทางกายและวาจา ท่ี

ปรากฏภายนอก คือถาภายนอกเรียบรอยตามวินัย แมใจจะเสียไปบางก็ไมนับวาเสียในสวน ศีล๕๒  
ดังนั้นพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) จึงไดแบงศีลออกเปนหมวดใหญๆ  ๔ หมวด๕๓ คือ  

(๑) การรักษาวินัยแมบทของชุมชน (ปาฎิโมกขสังวร) เม่ือคนอยูรวมกันหรือ ทํางาน
ทํากิจการรวมกันเปนชุมชน เปนหนวยงาน เปนองคกร ตลอดจนเปนประเทศชาติ จะตองมีกฎเกณฑ
กติกาตลอดจนกฎหมาย เพ่ือจัดระเบียบระบบใหเกิดความเรียบรอย ความ ประสานสอดคลอง ความ

                                                           
๕๐  พระมหาบรรจง จนฺทคุตฺโต, คุณภาพการจัดการศึกษาแกเด็กและเยาวชนตามหลักไตรสิกขา : 

กรณีศึกษาศูนยศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดสวนดอกเชียงใหม,วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 
(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), (บทคัดยอ) 

๕๑ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนา พัฒนาคนและสังคม, (จัดพิมพในระบบ
เครือขาย โดยสํานักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียใต(SEAMEO Secretariat), [ออนไลน]. 
แหลงท่ีมา: http://www.seameo.org/vl/payutto/index.htm, [๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๔].  

๕๒ พุทธทาสภิกขุ, เร่ืองเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม, (กรุงเทพมหนคร: จักรานุกุลการพิมพ, ๒๕๒๙), 
หนา ๕๙. 

๕๓ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนา พัฒนาคนและสังคม, (๒๕๔๙) ,หนา ๑๑๐. 
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เก้ือหนุนตอกันความรวมรับผิดชอบและสามัคคีท่ีจะเอ้ือโอกาส  เปนหลักประกันใหชีวิตความเปนอยู
และกิจการตางๆ ดําเนินไปดวยดีสมตามวัตถุประสงค แหง ชีวิตหรือกิจการของชุมชนนั้น เช น 
โรงเรียนก็ตองมีกฎกติกาท่ีเปนวินัยแมบทของตน เชนเดียวกัน สําหรับสังคมคฤหัสถหรือสังคมแหงม
นุษยชาติท้ังหมด ก็คือ ศีล ๕  

(๒) การรูจักใชอินทรีย (อินทรียสังวร) เรารับรูสิ่งแวดลอมโดยผานทางอินทรียคือ ตา 
หูจมูก ลิ้น กาย ใจ ถารับรูใชหูตาไมเปน เชน ดูไมเปน ฟงไมเปน แทนท่ีจะไดประโยชนก็จะ เกิดโทษ 
เชนเกิดความลุมหลงมัวเมา ถูกหลอกลวงและเสื่อมเสียสุขภาพเปนตน ตลอดจน นําไปสูการใชมือและ
สมองเพ่ือการแยงชิงหรือทําลาย จึงตองพัฒนาพฤติกรรมในการใชอินทรีย ใหดูฟง เปนตนอยางมีสติ
เม่ือดูเปน ฟงเปน เชน ดูทีวีเปน ฟงวิทยุเปน รูจักใชตาหูแสวงหา ความรูเปนตนก็จะไดปญญา ได
คุณภาพชีวิต และนําไปสู การใชมือและสมองเพ่ือชวยเหลือ เก้ือกูลกันและทําการสรางสรรคหลัก
ปฏิบัติท่ีสําคัญในการใชอินทรียคือ  

๑) รูจักพิจารณาเลือกเฟนสิ่งท่ีจะดูจะฟง เปนตนแยกแยะไดอยางรูเทาทันวาสิ่ง 
ใด รายการใดดีงามหรือไม เปนคุณประโยชนหรือเปนโทษเปนภัย แลวหลีกละเวนสิ่งท่ีชั่วราย เปน
โทษภัย และรับดูรับฟงสิ่งท่ีดีงาม เปนประโยชน  

๒) ดูฟง เปนตนอยางมีสติควบคุมตนเองไดรูจักประมาณ รูพอดีไมปลอยตัวให 
ลุมหลงมัวเมา ตกเปนทาสของสิ่งท่ีดูท่ีฟงเปนตนนั้น อันจะทําใหสิ้นเปลืองเงินทอง สูญเสียเวลา เสีย
สุขภาพ เสียการงาน เสียการเลาเรียน เปนตน 

๓) ไมเห็นแกความสนุกสนานบันเทิง ไมติดอยูแคความชอบใจไมชอบใจ แต รูจัก
ดูรูจักฟงใหไดคุณคาท่ีดีงามเปนประโยชนสูงข้ึนไปกวานั้น โดยเฉพาะท่ีสําคัญคือ ตองใหได ปญญา 
และคติท่ีจะนํามาใชประโยชนในการพัฒนาชีวิตและสังคม  

(๓) การหาเลี้ยงชีพท่ีบริสุทธิ์ (อาชีวปาริสุทธิ) การทํามาหาเลี้ยงชีพเปน พฤติกรรม
หลักในการดําเนินชีวิตของมนุษย ถามีผูหาเลี้ยงชีพโดยวิธีทุจริต เปนมิจฉาชีพ นอกจากชีวิตของคน
นั้นเองจะชั่วรายเสื่อมเสียแลว ก็จะกอความเดือดรอนแกสังคมอยางมากจึง ตองย้ําเนนกันอยางยิ่งใน
เรื่องการพัฒนาสัมมาชีพ และสงเสริมใหประชาชนฝกฝนตนใหสามารถ ประกอบสัมมาชีพ คือหาเลี้ยง
ชีวิตโดยทางสุจริต ไมผิดกฎหมาย สัมมาชีพพึงมีลักษณะท่ี สําคัญๆ ดังนี้  

- เปนอาชีพการงานท่ีไมเบียดเบียนผูอ่ืน ไมกอเวรภัย หรือสรางความเดือดรอน 
เสียหายแกสงัคม  

- เปนอาชีพการงานท่ีชวยแกไขปญหา หรือสรางสรรคชีวิต และสังคมในทางใด
ทางหนึ่ง  

- เปนอาชีพการงานท่ีชวยใหผูทําไดพัฒนาชีวิตของตนใหงอกงามยิ่งข้ึน ท้ังดาน 
พฤติกรรมดานจิตใจ และดานปญญา  

- เปนอาชีพการงานท่ีไมทําลายคุณคาของชีวิต และไมเสื่อมเสีย คุณภาพชีวิต แต 
ทําใหชีวิตของตนมีคุณคานาภาคภูมิใจ   

- เปนอาชีพการงานท่ีทําให ได ปจจัยเลี้ยงชีวิตมาดวยเรี่ยวแรงกําลังกาย 
กําลังสติปญญา ความเพียรพยายาม ความสามารถและฝมือของตน และทําใหไดฝกฝนพัฒนา ความ
เชี่ยวชาญจัดเจน หรือฝกปรือฝมือในทางสรางสรรคยิ่งข้ึนไป  
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(๔) การเสพบริโภคปจจัยโดยใชปญญา (ปจจัยปฏิเสวนา) พฤติกรรมของ มนุษยใน
ท่ีสุดก็มาลงท่ีการกิน ใชเสพบริโภค ถามนุษยไมพัฒนาพฤติกรรมในการเสพบริโภค ก็จะกอปญหา
อยางมากท้ังแกชีวิต แกสังคม และแกโลก เพราะเขาจะกิน ใชบริโภคปจจัย๔ และ สิ่งของเครื่องใช
ท้ังหลาย รวมท้ังเทคโนโลยีดวยโมหะ กอใหเกิดความลุมหลง มัวเมา ฟุงเฟอ ฟุมเฟอย ความเสื่อมเสีย
คุณภาพชีวิต การใชจายสิ้นเปลือง การขัดแยงแยงชิง เบียดเบียนกัน ในสังคม การทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและการกอมลภาวะ เปนตนจึงตองพัฒนาพฤติกรรม ในการกิน ใชเสพ บริโภค ให
เปนพฤติกรรมท่ีเกิดจากปญญาท่ีรูเขาใจ และปฏิบัติใหถูกตองตาม วัตถุประสงคของปจจัย๔ ตลอดจน
เทคโนโลยีนั้นๆ เริ่มแตรับประทานอาหารเพ่ือบํารุงเลี้ยง รางกายใหแข็งแรงมีสุขภาพดี ไมใชกินเพียง
เพ่ือเอร็ดอรอย อวดโกอวดฐานะ หรือตื่นตาม คานิยมฟูฟา ใหเปนการกินดวยปญญาท่ีทําใหรูจัก
ประมาณในการบริโภค หรือกินพอดี ท่ี เรียกวา โภชเนมัตตัญ ุตา ตลอดจนการใชสอยสิ่งตางๆ อยาง
ประหยัด ซ่ึงทําใหไดประโยชน มากท่ีสุดโดยสิ้นเปลืองนอยท่ีสุดปจจัยปฏิเสวนา หมายถึง การใชป
หญาทําความเขาใจ แลว บริโภคปจจัยท้ังหลายใหไดผลตรงพอดีตามคุณคาแทท่ีเปนจุดหมายของการ
บริโภคสิ่งนั้นๆ ศีล หมวดนี้มีหลักในการปฏิบัติดังนี้  

๑) บริโภคดวยความรูตระหนักวาการมี-ใช-บริโภคสิ่งเหลานั้นมิใชเปน จุดหมาย
ของชีวิตแต มันเปนปจจัยเครื่องชวยเก้ือหนุนใหเรา สามารถพัฒนาชีวิตและทําการ สรางสรรค 
ประโยชนสุขท่ีสูงยิ่งข้ึนไป  

๒) บริโภคดวยความรูเทาทันตอวัตถุประสงคท่ีแทจริงของการบริโภค ใชสอย สิ่ง
นั้นๆ เชนการสวมรองเทามีวัตถุประสงคเพ่ือชวยปกองเทา มิใหเปนอันตรายจากสิ่ง กระทบกระท่ัง
และเชื้อโรคเปนตนและเพ่ือชวยใหเดินวิ่งไดสะดวกรวดเร็ว ทนนาน เปนตนมิใช สวมใสเพ่ืออวดโก
แสดงฐานะกันตามตานิยมท่ีเลื่อนลอย  

๓) บริโภคโดยพิจารณาจัดสรรควบคุมใหไดปริมาณ ประเภทและคุณสมบัติของ 
สิ่งท่ีบริโภคตรงพอดีกับวัตถุประสงคท่ีแทจริง ของการบริโภคสิ่งนั้น เชน บริโภคอาหารใน ปริมาณ
และประเภท ซ่ึงพอดีกับความตองการของรางกายท่ีจะชวยใหมีสุขภาพดี  

๔) สามารถละเวนหรือเลิกเสพบริโภคสิ่งท่ีไมเปนปจจัยเก้ือหนุนชีวิต เชนสิ่งท่ี 
ทําลายสุขภาพเปนตนโดยไมเห็นแกการเสพรส หรือ ความโกหรูหรา เปนตน 

๒) อธิจิตตสิกขา หมายถึงการฝกฝนพัฒนาในดานจิตใจ มีความสําคัญอยาง ยิ่ง เพราะ
จิตใจเปนฐานของพฤติกรรม เนื่องจากพฤติกรรมทุกอยางเกิดข้ึนจากความตั้งใจ หรือ เจตนาและ
เปนไปตามเจตจํานงและแรงจูงใจท่ีอยู เบื้องหลัง ถาจิตใจไดรับการพัฒนา ใหดีงามแล ว ก็จะ
ควบคุมดูแลและนําพฤติกรรมไปในทางท่ีดีงามดวย แมความสุข ความทุกขในท่ีสุดก็อยู ท่ีใจยิ่งไปกวา
นั้น ปญญาจะเจริญงอกงามไดตองอาศัยจิตใจท่ีเขมแข็งสูปญหา เอาใจใสมีความ เพียรพยายามท่ีจะ
คิดคน ไมทอถอย ยิ่งเรื่องท่ีคิดหรือพิจารณานั้นยาก หรือละเอียดลึกซ้ึง ก็ยิ่ง ตองมีจิตใจท่ีสงบแนวแน 
ไมฟุ งซาน ไมพลุ งพลาน กระวนกระวาย คือตองมีสมาธิจึงจะคิดได ชัดเจน เจาะลึกทะลุไดและ
มองเห็นท่ัวตลอด จิตท่ีฝกดีแลว จึงเปนฐานท่ีจะใหปญญาทํางาน และพัฒนาอยางไดผลการพัฒนา
จิตใจนี้มีสมาธิเปนแกน หรือเปนศูนยกลาง จึงเรียกงายๆ วา "สมาธิ" และ อาจแยกออกไดเปนการ
พัฒนาคุณสมบัติของจิตใจในดานตางๆ คือ  
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๑) พัฒนาคุณธรรมซ่ึงเปนคุณภาพของจิตใจ กลาวคือ คุณสมบัติท่ีเสริมสราง จิตใจ
ใหดีงามใหเปนจิตใจท่ีสูง ประณีต และประเสริฐ เชน หลักอิทธิบาท ๔ จาคะ คือ ความมี น้ําใจ
เสียสละเอ้ือเฟอเผื่อแผ กตัญ ูกตเวทิตา หิริคือ ความละอายตอบาป ละอายใจตอการทํา ความชั่ว 
โอตตัปปะ คือความกลัวบาป เกรงกลัวตอความชั่วครามขยาดตอทุจริต คารวะ คือ ความเคารพ ความ
ใสใจรูจักใหความสําคัญแกสิ่งนั้นนั้น อยางถูกตองเหมาะสม มัทวะ คือ ความ ออนโยน สุภาพ นุมนวล 
ไมกระดาง  

๒) พัฒนาสมรรถภาพและประสิทธิภาพของจิตใจ โดยเสริมสรางคุณสมบัติท่ีทํา ให
จิตใจมีความเขมแข็ง หนักแนน ม่ันคง แกลวกลาสามารถ ทํากิจหนาท่ีไดผลดีเชน ฉันทะ คือ ความใฝ
รู ใฝสรางสรรควิริยะอุตสาหะ จิตตะ คือ ความมีใจจดจอ หรือสิ่งท่ีทํา สัจจะ คือ ความ ตั้งใจจริง 
อธิษฐาน คือ ความตั้งใจเด็ดเด่ียว ตบะ คือ พลังเผากิเลส สติคือ ความระลึกนึกได สมาธิคือ ภาวะจิต
ท่ีตั้งม่ันแนวแน  

๓) พัฒนาความสุขและภาวะท่ีเก้ือหนุนสุขภาพของจิตใจ คุณสมบัติท่ีควร เสริมสราง
ข้ึนใหมีอยูประจําในจิตใจ เพ่ือความมีสุขภาพจิตท่ีดีพระพุทธเจาทรงแสดงไวหลาย อยางโดยเฉพาะ เช
นปราโมทยคือความราเริง สดชื่น ปติคือ ความอ่ิมใจ ปสสัทธิคือ ความ สงบเย็น สุข คือ ความคลองใจ
สันติคือ ความสงบ เกษม คือ ความปลอดโปรง สีติภาพ คือ ความเย็นสบาย เสรีภาพ คือ ความมีใจ
เสรีเปนอิสระ ปริโยทาตตา คือ ความผองใส วิมริยาทิกัต ตา คือ ความมีใจไรพรมแดนการพัฒนาใน
ดานจิตใจนี้เม่ือปฏิบัติสูงข้ึนไป ความสําคัญของ สมาธิท่ีเปนแกน หรือเปนศูนยกลาง จะยิ่งเดนชัดมาก
ข้ึน และเม่ือสมาธิเจริญข้ึนไปจนจิตแนวดิ่ง อยูตัวอยางแทจริงแลว ผูบําเพ็ญสมาธินั้นก็จะบรรลุภาวะ
จิตท่ีเรียกวา "ฌาน" ซ่ึงเปนสมาธิจิต ข้ันสูงการพัฒนาจิตใจ หรือเรื่องของสมาธิท้ังหมดนี้แมจะมีประ
โยชนมากมาย นําไปใช เพ่ือ วัตถุประสงค ไดหลายอยาง เชน ในเรื่องพลังจิต และในดานการหา
ความสุข ทางจิตใจ แตคุณคา แทจริงท่ีทานมุงหมาย ก็คือเพ่ือเปนฐานหรือเปนเครื่องเก้ือหนุนการ
พัฒนาปญญาการทํางาน ทางปญญาท่ียิ่งละเอียดซับซอน และลึกซ้ึงมากข้ึน ก็ยิ่งตองการสมาธิจิต
สูงข้ึนการพัฒนาจิตใจ หรือสมาธินี้จึงมีความสําคัญมาก  

๓) อธิปญญาสิกขา หมายถึง การพัฒนาปญญา ซ่ึงมีความสําคัญสูงสุด เพราะ ปญญา
เปนตัวนําทางและควบคุมพฤติกรรมท้ังหมด คนเราจะมีพฤติกรรมอะไร อยางไร และแค ไหน ก็อยู
ท่ีวาจะมีปญญาชี้นําหรือบอกทางใหเทาใด และปญญาเปนตัว ปลดปลอยจิตใจ ให ทางออกแกจิตใจ 
เชน เม่ือจิตใจอึดอัดมีปญหาติดตันอยู พอเกิดปญญารูวาจะทําอยางไร จิตใจก็ โลงเปนอิสระไดการ
พัฒนาปญญาเปนเรื่องกวางขวาง แยกออกไปไดหลายดาน และมีหลายข้ัน หลายระดับ เชน  

๑) ปญญาท่ีชวยใหดําเนินชีวิตอยางมีประสิทธิภาพประสบความสําเร็จ ความรู  
ความเขาใจขอมูลความรูรวมท้ังศิลปวิทยาการตางๆ เขาถึงเนื้อหาความหมายไดถูกตองชัดเจน การรับ
รูเรียนรูอยางถูกตองตามเปนจริง ตรงตามสภาวะของสิ่งนั้นๆ หรือตามท่ีมันเปน ความรู จักจับสาระ
ของความรูหรือเรื่องราวตางๆ รูจุด รูประเด็น สามารถยกข้ึนพูด ยกข้ึนชี้แสดง หรือ ยกข้ึนวางเปน
หลักไดความรูจักสื่อสารถายทอดความรูความเขาใจและความตองการของตน ให ผูอ่ืนรูตาม เห็นตาม 
เปนตนการคิดการวินิจฉัยท่ีถูกตองชัดเจนและเท่ียงตรง ความรูจักแยกแยะ วิเคราะหวิจัยสืบสาวเหตุ
ปจจัยของเรื่องราวตางๆ ท่ีจะทําใหสามารถแกไขปญหา และทําการ สรางสรรคตางๆ ไดความรูจัก
จัดทําดําเนินการหรือบริหารจัดการกิจการตางๆ ใหสําเร็จผล ตามท่ีมุงหมาย ความรูจักเชื่อมสัมพันธ
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ประสบการณขอมูลและองคความรูตางๆ โยงเขามา ประสานเปนภาพองครวมท่ีชัดเจน หรือโยง
ออกไปสูความหยั่งรูหยั่งเห็นใหมๆ ได  

๒) ปญญาท่ีช วยใหดําเนินเข าสู วิ ถีชีวิตท่ี ถูกตองดีงาม ความรู เข าใจในระบบ 
ความสัมพันธของสิ่งท้ังหลาย ท่ีอิงอาศัย สืบเนื่องสงผลตอกันตามเหตุปจจัยมองเห็นภาวะและ 
กระบวนการ ท่ีชีวิตสังคม และโลกคือหมูสัตวมีความเปนมา และจะเปนไป ตามกระแสแหง เจตจํานง 
และเหตุปจจัยท่ีตนประกอบ สรางสม จัดสรร และ มีปฏิสัมพันธกับปจจัยอ่ืนท้ังหลาย เรียกงายๆ วา 
เปนไปตามกรรม  

๓) ปญญาท่ีชวยใหบรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตท่ีดีงาม ความรูเขาใจเขาถึงเทา ทัน
ความจริงของสังขาร คือโลกและชีวิต ท่ีเปลีย่นแปลงเปนไปตามกฎธรรมดาของธรรมชาติจน สามารถ 
วางใจถูกตองตอสิ่งท้ังหลาย ทําจิตใจใหหลุดพนเปนอิสระไดโดยสมบูรณและมีชีวิตท่ี เปนอยูดวย
ปญญาอยางแทจริงการศึกษา ๓ ดานท่ีเรียกวาไตรสิกขา คือศีล สมาธิปญญานี้เปน หลักใหญของ
พระพุทธศาสนา เปนระบบและเปนกระบวนการท้ังหมดของการ พัฒนาคน จาก หลักไตรสิกขานี้พระ
พุทธเจาทรงแสดงหลักธรรม และขอธรรมแยกยอยออกไปมากมาย อยางท่ี เรามักเห็นหรือไดยินเปน
หมวดๆ หรือเปนชุด ๆ มี๓ ขอบาง ๔ ขอ บาง ๕ ขอบาง ฯลฯ หลักธรรมแต ละหมวด แต ละชุด
เหลานั้น ก็คือขอปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาชีวิตพัฒนาสังคมใน ข้ันตอน หรือในสวนปลีกยอยตางๆ แตละ
หมวด แตละชุดมักจะมีสาระบางสวนของไตรสิกขา ครบท้ัง ๓ อยาง ประสานหรือ บูรณาการกันอยู
ในลักษณะใด ลักษณะหนึ่งตามความเหมาะสม กับกรณีนั้นๆ   

หลักไตรสิกขา มีความสัมพันธกับหลักอัฏฐังคิกมรรค คือ มรรคมีองค ๘ (เรียก เต็มๆ วา
อริยอัฏฐังคิกมรรค) ซ่ึงแปลวา ทางมีองค ๘ ท่ีรู จักกันในชื่อวาทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา/
TheMiddle Way) นั้น เม่ือยนยอลง ก็ไดเทากับไตรสิกขาหรือสิกขา ๓ ไดแก สีล สมาธิและปญญา 
เปนแตในทางสายกลาง จัดเอาปญญาข้ึนกอนเทานั้น ขอ ๑ และ ๒ จัดเปน ปญญา คือ  

๑) เห็นชอบ (สัมมาทิฏฐิ) ในระดับสูง คือ เห็นในอริยสัจจ ๔ ๕๔ ไตรลักษณ ๓ ๕๕ 
ปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปจจตา ๑๒๕๖ ในระดับท่ัวไป คือ เห็นถูกตองตามทํานองคลองธรรม เห็น
พระรัตนตรัยเปนท่ีพ่ึงสูงสุด      เปนตน 

๒) ดําริชอบ (สัมมาสังกัปปะ) ไดแก ในระดับสูง คือ เนกขัมมะสังกัปปะ (ดําริ ชอบใน
การออกจากกาม) อพยาปาทสังกัปปะ (ดําริชอบในความไมพยาบาท) และอวิหิงสา สังกัปปะ (ดําริ
ชอบในความไมเบียนเบียด) ในระดับท่ัวไป คือ มโนสุจริต การกระทําชอบทางใจ จัดอยูในกุศล
กรรมบถ ๑๐๕๗  

๒.๑ ไมคิดอยากไดของผูอ่ืน  
๒.๒ ไมมีจิตคิดรายตอผูอ่ืน มีจิตใจเมตตากรุณา  
๒.๓ มีความเห็นชอบ เชน ทานมีผล การบูชามีผล วิบากกรรมดีกรรมชั่วมีเปนตน 

                                                           
๕๔ วิ.มหา. (ไทย) ๔/๑๔/๑๖. 
๕๕ สํ.สฬ. (ไทย) ๑๘/๑/๑. 
๕๖ วิ.มหา. (ไทย) ๔/๑/๑ ; สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๑/๑. 
๕๗ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๘๕/๓๖๗ ; องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๖๕/๒๗๑. 



๔๗ 
 

๓) เจรจาชอบ(สัมมาวาจา)ไดแกวจีสุจริต ๔ กระทําชอบทางวาจา จัดอยูในกุศล 
กรรมบถ ๑๐  

๓.๑ ละการพูดเท็จ ไมกลาวคําโกหกเพราะเห็นแกประโยชนตนหรือผูอ่ืน  
๓.๒ ละการพูดคําสอเสียด สมานฉันทความแตกราว สงเสริมความสมัคร  
๓.๓ ละคําพูดหยาบ พูดแตคําออนหวาน  
๓.๔ ละการพูดเพอเจอ พูดคําท่ีมีเหตุผล มีสาระประโยชนและถูกกาลเทศะ  

๔) กระทําชอบ (สัมมากัมมันตะ) ไดแก กายสุจริต ๓ การกระทําชอบทางกาย จัดอยูใน
กุศลกรรมบถ ๑๐  

๔.๑ ละการฆา การเบียดเบียน มีเมตตากรุณาชวยเหลือเก้ือกูล   
๔.๒ ละการขโมยสิ่งของๆ ผูอ่ืน เคารพกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของผูอ่ืน  
๔.๓ ละการประพฤติผิดในกาม การลวงละเมิดประเพณีทางเพศ  

๕) เลี้ยงชีพชอบ (สัมมาอาชีวะ) ไดแก อาชีวปาริสุทธิจัดอยูใน วิริยสังวร รวมอยูในสังวร 
๕ และขอ ๖ ขอ ๗ และขอ ๘ รวม ๓ ขอ จัดเปนสมาธิ  

๖) พยายามชอบ (สัมมาวายามะ) ในระดับสูง คือ ปธาน ๔๕๘ คือ เพียรปดก้ัน ยับยั้ง
อกุศลธรรม เพียรละบาป เพียรกอกุศลธรรม และเพียรรักษากุศลธรรม ในระดับท่ัวไป คือ มีจิตใจตั่ง
ม่ันเปนสมาธิมีความมานะพยายาม เปนตน 

๗) ระลึกชอบ (สัมมาสติ) ในระดับสูง คือ สติปฏฐาน ๔๕๙ ไดแก การตั้งสติ กําหนด
พิจารณากาย เวทนา จิตและธรรม ในระดับท่ัวไป คือ ความมีสติคือ ความระลึกไดนึก ไดสํานึกรูตัวอยู
เสมอ และสัมปชัญญะ คือ ความรูชัดในสิ่งท่ีนึกไดเขาใจชัดตามความเปนจริง จัดอยูในธรรมมีอุปการะ
มาก๖๐  

๘) ตั้งจิตม่ันชอบ (สัมมาสมาธิ) ในระดับสูง คือ ฌาน คือ การเพง ๔๖๑ ไดแก ปฐมฌาน
ทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุตถฌาน ในระดับท่ัวไป คือ ความตั้งจิตม่ันชอบใน การศึกษาเรียนรูและ
คิดวิเคราะหอยางตั้งใจ อดทน ขยันหม่ันเพียร  

สรุปไดวา หลักไตรสิกขานั้นมีความเก่ียวเนื่องสัมพันธกับหลักธรรมมากมาย ซ่ึงจะนําไป
สูการอธิบายหลักไตรสิกขาใหกวางขวางและลุมลึกมากข้ึน รวมไปถึงการนําหลักธรรมไปสูการจัดการ
เรียนรูและพัฒนาตนเองไดหลากหลายมากยิ่งข้ึน  

๒.๕.๕. การสงเสริมการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา 
การสรางความรูใหเกิดข้ึนนั้นเกิดจากการขัดเกลาทางสังคม ในพระพุทธศาสนาพ้ืนท่ี

แลกเปลี่ยนเรียนรูในลักษณะปฏิสัมพันธเกิดเริ่มข้ึนจากประเด็น คือพระอานนทไดรับเลือกใหทําหนาท่ี
เปนพุทธอุปฏฐาก คือผูใกลชิดพระพุทธเจา๖๒ 

                                                           
๕๘ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๖๙/๘๕. 
๕๙ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๗๓/๒๕๗. 
๖๐ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๗๘/๒๙๐. 
๖๑ วิ.มหา. (ไทย) ๑/๒/๔. 
๖๒ สุชีพ ปุญญานุภาพ, พระไตรปฎกฉบับสําหรับประชาชน, พิมพครั้งท่ี ๑๕, (กรุงเทพมหานคร: 

มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ, ๒๕๓๗), หนา ๒. 



๔๘ 
 

ตัวอยางเชน กอนท่ีพระอานนทจะรับหนาท่ีเปนพุทธอุปฏฐาก ทานไดขอพรหรือ 
เง่ือนไข ๘ ประการจากพระพุทธเจา๖๓ เปนเง่ือนไขปฏิเสธ ๔ ขอ เง่ือนไขขอรอง ๔ ขอ ดังนี้คือ 

เง่ือนไขปฏิเสธ คือ (๑) ถาพระผูมีพระภาคจักไมประทานจีวรอันประณีตท่ีได แลวแก
ขาพระองค (๒) ถาพระผูมีพระภาคจักไมประทานบิณฑบาท (คืออาหาร) อันประณีตท่ีได แลวแกขา
พระองค (๓) ถาพระผูมีพระภาคเจาไมโปรดใหขาพระองคอยูในท่ีประทับของพระองค (๔) ถาพระผูมี
พระภาคจักไมทรงพาขาพระองคไปในท่ีนิมนต 

เง่ือนไขขอรอง คือ (๑) ถาพระองคจักไปสู ท่ีนิมนตท่ีขาพระองครับไว (๒) ถา ขา
พระองคจะนําบริษัทซ่ึงมาแตท่ีไกลเพ่ือเฝาพระองคไดในขณะท่ีมาแลว (๓) ถาความสงสัยของขา 
พระองคเกิดข้ึนเม่ือใด ขอใหไดเขาเฝาทูลถามเม่ือนั้น และ (๔) ถาพระองคทรงแสดงขอความอันใด ใน
ท่ีลับหลังขาพระองค ครั้งเสด็จกลับมาแลวจักตรัสบอกขอความอันนั้นแกขาพระองคอีก 

เหตุผลท่ีพระอานนททูลในเง่ือนไขฝายปฏิเสธเพ่ือปองกันผูกลาวหาวาทาน อุปฏฐาก
พระพุทธเจาเพราะเห็นแกลาภสักการะ ในสวนเง่ือนไขฝายขอรอง ๓ ขอแรก เพ่ือปองกันผู กลาวหา
วา พระพุทธเจาไมทรงอนุเคราะหแมเรื่องเพียงเทานี้ และขอสุดทาย เพ่ือวาจะไดตอบ คําถามตาง ๆ 
เม่ือมีผูถามในธรรมเทศนาท่ีพระองคไดเทศนาไปแลว 

สรุปไดวา การพูดคุยระหวางพระอานนทเปนการสนทนาท่ีมีพ้ืนฐานมาจาก ศีล สมาธิ 
ปญญา อธิบายความไดวา การท่ีพระอานนทจะเปนพระอุปฏฐานนั้นมีความรูฝงลึกเชิงพุทธท่ีประกอบ
ไปดวยปญญาท่ีมองเห็นถึงปญหาท่ีจะเกิดข้ึนไดในอนาคต จึงไดทูลขอเง่ือนไขตาง ๆ ถึง ๘ ประการ 
ซ่ึงการเตรียมการนั้นประกอบไปดวยพ้ืนฐานแหงเตรียมเรื่องศีล (วินัย) ใหเปนปกติ มีการเตรียมดาน
จิตใจเพ่ือใหจิตมีสมาธิเปนพ้ืนฐานใหเกิดปญญา ผลของการทูลขอทําใหไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึง
กันและกันในอันท่ีจะเปนความรูฝงลึกใหมท่ีเปนประโยชนในอนาคตได ซ่ึงสามารถเรียกไดวา พระ
อานนทมีปฏิภาณไหวพริบในการมองการไกลทางดานจริยธรรม คือ การดําเนินชีวิตของคนหรือระบบ
การดําเนินชีวิตท่ีดีงามท่ีจะตองสัมพันธกับพฤติกรรม ๓ ดาน คือ ดานพฤติกรรมท่ีเรียกวาศีล ดาน
จิตใจท่ีเรียกวา สมาธิ และดานปญญารวมเรียกวา ไตรสิกขา ซ่ึงท้ังสามดานนี้ตองอาศัยสัมพันธ
เก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน๖๔ 

 

๒.๖ ขอมูลบริบทพ้ืนที่การวิจัย 
เทศบาลเมืองไรขิงไดดําเนินการอออกแบบวางระบบเครือขายคอมพิวเตอรเพ่ือใช

ภายในสํานักงานเทศบาลเมืองไรขิงโดยผานระบบ LAN แตเนื่องจากเกิดปญหาในการเคลื่อนยาย
เครื่องคอมพิวเตอรและปรับเปลี่ยนหองทํางานบอยครั้ง ทําใหระบบเครือขายแบบ LAN  นั้นไม
สามารถทํางานได  จึงไดปรับเปลี่ยนมาใชเปนระบบเครือขายแบบไรสาย (Wireless LAN) แทน โดย
ใชบริการกับบริษัทท่ีใหเชาสัญญาณอินเตอรเน็ต  คือ บริษัท TOT และ 3BB เพ่ือใชในการเชื่อมโยง
ขอมูลภายในสํานักงานการแชรเครื่องพิมพเอกสาร การดึงขอมูลในโฟลเดอรท่ีสรางไวสําหรับเก็บ
ขอมูล และมีการนําระบบเครือขายแบบไรสายมาใชในการจัดทําเว็บไซตของเทศบาลเมืองไรขิง เพ่ือ
                                                           

๖๓ เรื่องเดียวกัน, หนา ๒-๓. 
๖๔ พระธรรมปฎก (ป .อ. ปยุตโต ), การสรางสรรคปญญาเพ่ืออนาคตของมนุษยชาติ , 

(กรุงเทพมหานคร: วัดญาณเวศกวัน, ๒๕๕๖), หนา ๒๑. 



๔๙ 
 

เชื่อมโยงกับระบบฐานขอมูลของบริษัทท่ีทางเทศบาลเมืองไรขิงไดเชาเพ่ือจัดทําเว็บไซต และเชื่อมตอ
กับเฟชบุคของเทศบาลเมืองไรขิง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถ่ิน เชน ระบบ E-PLAN ELAAS HRMS ระบบศูนยขอมูลเลือกตั้ง เว็บไซตของเทศบาลเมืองไรขิง  
www.raikhing.go.th  เปนตน 

เทศบาลเมืองไรขิง มีพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบเปนบริเวณกวางขวางมาก ทําใหไมสามารถท่ีจะ
ใหบริการแกประชาชนไดครบ แตไดเปดใหบริการเครือขายไรสายโดยปลอยสัญญาณไวไฟให
ประชาชนและพนักงานไดคนควาหาขอมูลและติดตอสื่อสารได ณ บริเวณสํานักงานเทศบาลเมืองไรขิง  
และบริเวณวัดไรขิง พระอารามหลวง โดยประชาชนสามารถมาขอรับรหัสไดท่ีสํานักงาน และไดมี
แนวนโยบายท่ีจะดําเนินการตอไปในอนาคตสําหรับประชาชน๖๕ 

จากการวิเคราะห จุดออน จุดแข็ง โอกาส และ ภัยคุกคาม ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ          
ของเทศบาลเมืองไรขิง ในปงบประมาณท่ีผานมา พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๘ สามารถนํามาสรุปและจัดทา
เปนวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร ในการจัดทําแผนแมบทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
เทศบาลเมืองไรขิง ดังนี้  

วิสัยทัศน ( Vision) 
“ภายในป พ.ศ.๒๕๖๐ จะเปนหนวยงานท่ีนําระบบ ICT มาใชในการสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ”  
พันธกิจ (Mission) 

๑.พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขององคการใหมีความทันสมัย  
๒.นําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาสนับสนุนการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพและเต็ม

รูปแบบ 
๓.ถายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศสูประชาชนอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
๔.พัฒนาบุคลากรใหสามารถกาวทันเทคโนโลยีเพ่ือนามาพัฒนาระบบ  

เปาประสงคหลัก  
๑. มีแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาจัดการ

ระบบ ICT  
๒. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเปนระบบ  
๓. มีระบบเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือการบริหารและบริการอยางมีประสิทธิภาพ และมี

ประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน  
๔. มีบุคลากรท่ีมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

๒.๖.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง  
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงกําหนดให มี

ยุทธศาสตร ๓ ยุทธศาสตร ดังนี้  
ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองคกร มีการจัดการ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีระบบเพ่ือใหเปนมาตรฐานในการดําเนินงานของ เทศบาลเมืองไรขิง  
                                                           

๖๕ เทศบาลเมืองไรขิง, แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘-
๒๕๖๐, (คัดสําเนา), หนา ๑๔. 
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ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนอยางมากหากมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศภายในองคการ แตไมมีการจัดการ ระบบ 
ไมมีการวางแผนงาน จัดหมวดหมูของขอมูลสารสนเทศขององคกร ซ่ึงจะทําใหเกิดปญหาในภายหลัง
ได ดังนั้น จึงจัดใหมีการพัฒนาและจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหารเพ่ือการบริการอยางมี
ประสิทธิภาพและมี ประสิทธิผลเกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน การพัฒนาระบบการบริหาร
เพ่ือการบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุดแก ผูรับบริการและผูใหบริการโดยมี
ความพึงพอใจและสงผลดีตอการพัฒนาองคกรสูการพัฒนาประเทศชาติตอไปดังนั้น ระบบเทคโนโลยี
จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีขอมูลขาวสารท่ีครบถวนเปนจริงและสามารถตรวจสอบไดตามแนวทาง 
ของหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและไมละเมิดสิทธิสวนบุคคลหรือกอใหเกิดความเสียหายแก
บุคคลอ่ืน หนวยงานอ่ืน  ฯลฯ   

ยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาบุคลากรใหมีความรูดานการใชงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือพัฒนาองคการท่ีสอดคลองกับการพัฒนาแต
หากไม พัฒนาบุคลากรผูใชระบบก็ไมมีประโยชนท่ีจะกําหนดใหมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน
หนวยงานดังนั้นการจะ ทําใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศในองคการมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับการใหบริการและการปฏิบัติงาน ของบุคลากรจึงจําเปนตองพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน
ใหมีความรูและความสามารถใชงานระบบเทคโนโลยี สารสนเทศอยางดีเยี่ยมอยูเสมอรวมท้ังจัดหา
บุคลากรท่ีมีความรูดาน ICT มาประจํางานดานระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ๖๖ 

๒.๖.๒ การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 
การวัดผลการดําเนินงานตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะ

ประสบ ความสําเร็จดังเปาหมายท่ีต้ังไวหรือไมนั้น จําเปนตองมีการบริหารจัดการและระบบติดตาม
ประเมินผลเพ่ือใชเปน เครื่องมือในการบริหารแผนแมบท และการประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยอาศัยตัวชี้วัดความสําเร็จ   การบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ
เทศบาลเมืองไรขิง  ซ่ึงดําเนินการ โดยคณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศ ท่ีอยูภายใต
การกํากับดูแลของคณะกรรมการจัดทําแผนแมบท เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ดังโครงสราง
แสดงดังภาพท่ี ๕ ลักษณะโครงสรางดังกลาวมีจุดมุงหมายเพ่ือให คณะกรรมการจัดทําแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหนาท่ีกําหนดนโยบายดานการพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กํากับ ติดตาม ประเมินผล และมีคณะกรรมการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร 
ท่ีมีหนาท่ีรับนโยบายและดําเนินโครงการใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ 

 
 
 
 
 

                                                           
๖๖ อางแลว, หนา ๑๗. 
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แผนภาพท่ี ๒.๒ โครงสรางคณะกรรมการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

การกําหนดนโยบายทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิงดําเนินการโดย 
คณะกรรมการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี นายจํารัส  ตั้งตระกูล
ธรรม ตําแหนง นายกเทศมนตรีเมืองไรขิง  เปนประธานกรรมการ     ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ของเทศบาลเมืองไรขิง ตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร ดําเนินการโดยคณะ
กรรมการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซ่ึงประกอบดวย บุคลากรของเทศบาล
เมืองไรขิง จะทําหนาท่ีประสานกับหนวยงานท่ีจะตองพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ เทศบาล  
เพ่ือกําหนดความตองการ (Specifications) รายละเอียดตางๆ ของระบบ  พรอมกับชี้แจงใหผูรับจาง
หรือ ผูพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหดําเนินการตามท่ีไดกําหนดไว และดูแลความกาวหนาของ
โครงการ 

การติดตามและประเมินผลแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซ่ึงไดมีการ
แปลงแผนสู การปฏิบัติเพ่ือใหการดําเนินงานของเทศบาลเมืองไรขิงปฏิบัติไดสอดคลองและครอบคลุม
เปาหมายและยุทธศาสตร หลักการพัฒนาท่ีกําหนดในแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารสําหรับตัวชี้วัดท่ีจะใชวัดผลสําเร็จของ แผนในภาพรวมหรือวัดผลกระทบสุดทายของการพัฒนา
ไดกําหนดไวดังนี้๖๗ 

 
ตารางท่ี ๒.๑ สรุปตัวช้ีวัดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง 

ยุทธศาสตร เปาหมาย ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ 
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

๑. โครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรท่ี
ใชสําหรับการบริการ
ดานงานทะเบียน
ราษฎร 
๒.โครงการพัฒนาศูนย
ขอมูลขาวสารสนเทศ
ของเทศบาลเมืองไรขิง 

๑.สามารถใหบริการ 
ประชาชนดานงาน 
ทะเบียนราษฎร 
๒.มีหองศูนยขอมูล 
ข าวส าร เพ่ื อสื บ ค น
ขอมูลขาวสารตางๆ
ของผูมาใชบริการ 

ติดตั้งระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดพัฒนาหอง
ศูนยขอมูลขาวสารของ
เทศบาลเมืองไรขิง เพ่ือ
ใหบริการประชาชนได 

                                                           
๖๗ อางแลว, หนา ๒๓. 

คณะกรรมการจัดทําแผนแมบท 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

คณะกรรมการจัดทําแผนแมบท 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ยุทธศาสตร เปาหมาย ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ 
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยสีารเทศการ
บริหาร เพ่ือการ
บริการอยางมี
ประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล เกิด
ประโยชนสูงสุดในการ
ปฏิบัติงาน 

๑. เครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไมนอยกวา 
๑๘.๕ นิ้ว) 
๒. เครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี ๑ 
(จอขนาดไมนอยกวา
๑๘.๕ นิ้ว) 
๓. เครื่องพิมพแบบฉีด
หมึก(Inkjet Printer) 
เครื่องพิมพชนิด
เลเซอร/ 
ชนิด LED ขาวดา (๓๐ 
หนา/นาที) 
๔. เครื่องพิมพชนิด
เลเซอร/ชนิด LED 
ขาว ดํา สําหรับ
กระดาษขนาด A๓ 

๑. เครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไมนอยกวา
๑๘.๕ นิ้ว) 
๒. เครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงาน
ประมวลผล 
แบบท่ี ๑ (จอขนาดไม 
นอยกวา ๑๘.๕ นิ้ว) 
๓. เครื่องพิมพแบบฉีด 
หมึก (Inkjet Printer) 
เครื่องพิมพชนิด
เลเซอร/ 
ชนิด LED ขาวดา (๓๐ 
หนา/นาที) 
๔. เครื่องพิมพชนิด
เลเซอร/ชนิด LED 
ขาว ดํา สําหรับ
กระดาษขนาดA๓ 

ระบบการใหบริการ 
เครือขายจากสวนกลาง
ใหครอบคลุมการ 
ใหบริการอินเตอรเน็ต 
และระบบสื่อสาร 
สารสนเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ 
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยสีารเทศการ
บริหาร เพ่ือการ
บริการอยางมี
ประสิทธิภาพ และมี 
ประสิทธิผล เกิด
ประโยชนสูงสุดในการ
ปฏิบัติงาน 

๕. เครื่องพิมพ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet) 
๖. อุปกรณกระจาย
สัญญาณไรสาย 
(Access Point) 
แบบท่ี ๑ 
๗. เครื่องสารองไฟฟา 
ขนาด๘๐๐ VA 

๕. เครื่องพิมพ 
Multifunction แ บ บ
ฉีดหมึก (Inkjet) 
๖. อุปกรณกระจาย 
สั ญ ญ า ณ ไ ร ส า ย 
(Access Point) แบบ
ท่ี ๑ 
๗. เครื่องสารองไฟฟา 
ขนาด ๘๐๐ VA 

ระบบการใหบริการ 
เครือขายจากสวนกลาง
ใหครอบคลุมการ
ใหบริการอินเตอรเน็ต
และระบบสื่อสาร 
สารสนเทศ 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ท่ี  ๓ 
พัฒนา 
บุคลากรให มีความรู
ดานการใชงานระบบ
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

๑.อบรมหลักสูตรการ
จัดทาเว็บไซตของ
หนวยงาน 
๒.อบรมหลักสูตรการ
ใชงานโปรแกรม E-GP 
๓.อบรมหลักสูตร 
การใชงาน โปรแกรม 

๑.เจาหนาท่ีผานการ
อบรมตามหลักสูตร
การ 
จั ด ท า เว็ บ ไซ ต ข อ ง
หนวยงานอยางนอย๒ 
คน 
๒.มีเจาหนาท่ีผานการ

จัดใหบุคลากรไดเขารวม
อบรมเก่ียวกับการใช
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร เปาหมาย ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 
EPlan 
๔.อบรมหลักสูตรการ
ใชงานโปรแกรมE-
LASS 
๕.อบรมหลักสูตรการ
ใชงาน 
โปรแกรมดานการ
เขียนแบบงานชาง 

อบรมหลักสูตรการใช
โป ร ม แ ก ร ม  E-GP,
โป ร แ ก ร ม  E-Plan,
โป รแกรม  E-LASS , 
และโปรกรมดานการ
เขี ยน แบ บ งาน ช า ง
อยางนอยโปรแกรมละ 
๒ คน 
๓ . มี บุ ค ล า ก ร ท่ี มี
ความรู 
ด า น ค อ ม พิ ว เต อ ร
โดยตรงประจาศูนย
ขอมูลขาวสาร 

 

๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
๒.๗.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเรียนรู 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรู ในการศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการการเรียนรู

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม ผูวิจัยจะไดนํามากลาวพอสังเขป 
ดังนี้ 

วสันต ชุปวา ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาบุคลากรดานการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการจัดการเรียนรูโรงเรียนบานฮองสังข ผลการวิจัยพบวา กอนดําเนินการพัฒนาครู
ขาดความรูความเขาใจในการผลิตสื่อ และการใชสื่อการสอนจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ครูยังใชสื่อการสอนท่ีเคยกระทําอยูและใชสอนมาจนถึงปจจุบัน หลังจากดําเนินการพัฒนาในวงรอบท่ี 
๑ ปรากฏวา กลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่สารในการจัดการเรียนการสอนไดแตยังมีจุดออนคือ การนําสื่อไปใชสอนเกิดการประหมาทําใหการ
เรียงลําดับข้ันตอนการสาธิตการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการจัดการเรียนการ
สอนไมตอเนื่อง ขาดความสมบูรณในข้ันตอนการสาธิต จึงไดดําเนินการพัฒนาตอในวงรอบท่ี ๒ ทํา
ใหกลุมเปาหมายทุกคนไดมีการปรับปรุงการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการ
เรียนรูไดดีมากข้ึน ทําใหนักเรียนไดเรียนรูจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
จัดการเรียนรูไดมากข้ึน สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหสูงข้ึนดวย จึงพอสรุปไดวา การ
พัฒนาบุคลากรสามารถดําเนินการไดโดยการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน และการนิเทศ
ภายใน การใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู  ทําใหครูเกิดความรู 
ความสามารถ เกิดความม่ันใจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการจัดการเรียนรูได
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อยางมีคุณภาพ สามารถนําไปใชในการพัฒนาบุคลากรในการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในสําขาวิชาอ่ืนๆ ได ซ่ึงจะสงผลใหคุณภาพทางการศึกษาดียิ่งข้ึน๖๘ 

ศิริชัย  ตันจอ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
จัดการความรูของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ ผลการวิจัยพบวา ลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการจัดการความรู ไดแก การบงชี้ความรู การสรางและแสวงหาความรู การจัดการ
ความรูใหเปนระบบ การประมวลแลกลั่นกรองความรู การเขาถึงความรู การแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรูภาพรวมท้ัง ๗ ดานอยูในระดับมาก สวนปจจัยท่ีเอ้ือตอองคกรในการจัดการความรู ไดแก 
ภาวะผูนําวัฒนธรรมองคกร เทคโนโลยี การวัดและประเมินผล สวนโครงสรางหลักของรูปแบบท่ี
เหมาะสมควรประกอบดวย ๑ ) โครงสรางพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ๒ ) เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ๓) กระบวนการจัดการความรู ๔) ปจจัยท่ีเอ้ือตอองคกรในการจัดความรู 
๕) ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึน ๖) การนําไปใช๖๙ 

กาญจนา รอดแกว ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนรูของเครือขายการ
เรียนรู โดยใชแนวคิดการเรียนรูจากประสบการณ เพ่ือสรางความเขมแข็งใหชุมชนในภาคกลาง 
ผลการวิจัยพบวา ๑) กระบวนการเรียนรูของเครือขายการเรียนรูเพ่ือสรางความเขมแข็งใหชุมชนท่ี 
ประสบผลสําเร็จในเขตภาคกลาง จากผลการศึกษาของกรณีศึกษา ๒ กรณี คือ เครือขายการเรียนรู 
ตําบลบางเจาฉา และเครือขายการเรียนรูตําบลแพรกหนามแดง พบวาประกอบดวย ๕ ข้ันตอน คือ 
๑) การตระหนักในปญหา ๒) การศึกษาและวิเคราะหขอมูล ๓) การกําหนดแนวทางแกไขปญหา ๔) 
การลงมือปฏิบัติ และ ๕) การสรางและการขยายความรู โดยกระบวนการเรียนรูดังกลาวประกอบดวย
กิจกรรมการเรียนรู ไดแก การจัดทําแผนชุมชน การจัดเวท่ีเรียนรู การศึกษาดูงาน และ การฝกอบรม 
ประชุม สัมมนา ๒) องคประกอบสําคัญท่ีสงเสริมกระบวนการเรียนรูของเครือขายการ เรียนรู เพ่ือ
สรางความเขมแข็งในชุมชนท่ีประสบผลสําเร็จในเขตภาคกลาง จากผลการศึกษา ของกรณีท้ังสอง 
พบวา ประกอบดวย ๑) คนในชุมชน ๒) ภูมิปญญาชุมชน ๓) กิจกรรมการเรียนรู ๔) การมีเปาหมาย
รวมกัน และ ๕) การบริหารจัดการ ๓) กระบวนการเรียนรูของเครือขายการเรยีนรู โดยใชแนวคิดการ
เรียนรูจากประสบการณ เพ่ือสรางความเขมแข็งใหชุมชนในเขตภาคกลาง โดย การวิเคราะห 
สังเคราะหผลการศึกษาของกรณีศึกษา และแนวคิดการเรียนรูจากประสบการณ เพ่ือ พัฒนา
กระบวนการเรียนรูซ่ึงประกอบดวย ๖ ข้ันตอน คือ ๑) การตระหนักในปญหา ๒) การศึกษา และ
วิเคราะหขอมูล ๓) การกําหนดแนวทางการแกไขปญหา ๔) การตัดสินใจแกปญหา ๕) การลง มือ
ปฏิบัติ และ ๖) การสรางและขยายความรู ๔) ปจจัยเง่ือนไขท่ีสงผลตอการนํากระบวนการเรยีนรู ของ
เครือขายการเรียนรูโดยใชแนวคิดการเรียนรูจากประสบการณเพ่ือสรางความเขมแข็งใหชุมชน ในเขต
ภาคกลางไปใช ไดแก ๑) ศักยภาพชุมชน ๒) ผูนําหรือแกนนําชุมชน ๓) ความสัมพันธและ ความเอ้ือ

                                                           
๖๘ วสันต  ชุปวา, การพัฒนาบุคลากรดานการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู  

โรงเรียนบานฮองสังข อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด, วิทยานิพนธ, สาขาบริหารการศึกษา, มหาสารคาม: 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, ๒๕๔๙.   

๖๙ ศิริ ชัย ตันจอ , รูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการความรูของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศ, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย , 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๕. 
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อาทรในชุมชน ๔) ภูมิปญญาชุมชน ๕) ระบบการสื่อสารภายในชุมชน ๖) ระบบการจัดการ ความรู
ของชุมชน และ ๗) ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู๗๐ 

สันติภาพ ไกรกิจราษฎร ไดศึกษาเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการเครือขายการเรียนรู
ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอเมืองเชียงราย ผลการวิจัยพบวา ๑) ดานระบบการบริหารจัดการ
เครือขายการเรียนรูเก่ียวกับการวางแผน พบวา ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญยังไมมีการสนับสนุน
สงเสริมและมอบนโยบายอยางจริงจัง เก่ียวกับการปฏิบัติพบวา วิธีการในการรวมกลุมเครือขายการ
เรียนรูเกิดจากการศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีท่ีประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการเครือขายการเรียนรู 
และนํารูปแบบมาใช มีการปฏิบัติในกลุมเล็ก ๆ แบบยืดหยุนตามความสมัครใจไมเปนทางการใน
ลักษณะแบบคอยเปนคอยไป เก่ียวกับการควบคุม พบวา การนิเทศกํากับติดตามการบริหารจัดการ
เครือขายการเรียนรูจะสงผลดีตอท้ังสถานศึกษาและเครือขายการเรียนรูของสถานศึกษาเพราะ
สามารถใหคําแนะนําแกสถานศึกษาไดเปนอยางดี เก่ียวกับการปรับปรุงพัฒนา พบวา ควรมอบ
นโยบายอยางชัดเจนเพ่ือเปนแนวทางใหสถานศึกษาไดปฏิบัติตามอยางเปนรูปแบบ ๒) ดานปจจัยท่ี
สนับสนุนการบริหารจัดการเครือขายการเรียนรูเก่ียวกับงบประมาณ พบวาปจจัยหลักท่ีจะทําใหการ
จัดการเครือขายการเรียนรูประสบความสําเร็จคือเรื่องงบประมาณ เก่ียวกับบุคลากร พบวา บุคลากร
ท่ีจะมาดําเนินการใหเครือขายการเรียนรูประสบผลสําเร็จยังมีนอย เนื่องจากขาดความรูความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน และขาดการประสานงานกับฝายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของเก่ียวกับทรัพยากร พบวา 
ทรัพยากรท่ีเก่ียวของกับการจัดการเครือขายการเรียนรูมีความพรอมอยูคอนขางมากโดยทรัพยากร
สวนใหญจะมีอยูแลวในสถานศึกษาและในทองถ่ิน เก่ียวกับการบริหารจัดการ พบวา ในภาพรวมมี
ปญหาอยูในระดับปานกลางระบบบริหาร จัดการสวนใหญทางสถานศึกษาจะเปนฝายนําในการ
ดําเนินงานโดยระบบบริหารท่ีใช ไดแก การบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานแนวทางในการ
บริหารจัดการเครือขายการเรียนรู พบวา ควรเตรียมบุคลากร สรางความรูความเขาใจเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรูและทักษะการปฏิบัติสิ่งสําคัญ คือ หนวยงานเหนือสถานศึกษาและสถานศึกษาตองมี
งบประมาณรองรับใหเพียงพอควรกําหนดโครงสรางและจัดระบบงานใหชัดเจน ควรมีการนิเทศ กํากับ
ติดตาม และประสานงานอยางตอเนื่อง สถานศึกษาและเครือขายควรดึงศักยภาพภูมิปญญาทองถ่ิน
เขามารวมเปนวิทยากร หรือเปนท่ีปรึกษาแกเครือขายการเรียนรูดวยกัน การดําเนินงานเครือขายการ
เรียนรูตองทําการศึกษาสํารวจ ปญหาและความตองการ ของโรงเรียนและชุมชนพรอมท้ังเก็บขอมูล
จากชุมชน โดยการสังเกต สอบถาม สืบคนจากชาวบานผูรูในทองถ่ิน จัดทําระบบขอมูลใหชัดเจน 
ตอเนื่องเปนปจจุบัน ตลอดจนนําสิ่งท่ีอยูรอบ ๆ ตัวผูเรียนหรือปญหาชุมชนมากําหนดไวในสาระการ
เรียนรู๗๑ 

เอสเตียน (Epstein) ไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูในองคกร 
พบวา บุคคลใชอปกรณการสื่อสารเพ่ือท่ีจะสื่อสารกันไดอยางไร ผูวิจัยไดนิยามความรูภายในและ

                                                           
๗๐ กาญจนา รอดแกว, การพัฒนาระบบการเรียนรูของเครือขายการเรียนรูโดยใชแนวคิดการเรียนรู

จากประสบการณ เพ่ือสรางความเขมแข็งให ชุมชนในภาคกลาง, วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต , 
กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

๗๑ สันติภาพ ไกรกิจราษฎร, แนวทางการบริหารจัดการเครือขายการเรียนรูของสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน อําเภอเมืองเชียงราย, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัญฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม: เชียงใหม, ๒๕๕๐. 



๕๖ 
 

ภายนอก (tacit and explicit Knowledge) ในรูปของรูปแบบและในรูปของวิธีการสื่ อสาร 
ผลการวิจัยพบวา อุปกรณสื่อสารมีความสําคัญตอการแพรกระจายความรูท่ีซับซอนมากกวาความรู
ธรรมดาท่ัวไป ในการแบงปนแลกเปลี่ยนประสบการณและความรูท่ีซอนเรนในตัวบุคคลนั้นการใช
วิธีการติดตอสื่อสารแบบพบปะสนทนาโดยตรงจะใหผลดีกวาการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
ความสัมพันธแบบใกลชิดจะมีบทบาทสําคัญมากกวาการขาดความสัมพันธของการเปนเพ่ือน 
นอกจากนี้ผูวิจัยยังพบวา ความคลายคลึงกันทางสังคมของบุคคลไมสามารถระบุไดชัดวามีผลตอการ
เผยแพรและการแบงปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพท่ีซอนเรน๗๒ 

สรุปไดวา การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการสําคัญในการบริหารงานสวนตางๆ เพ่ือให
เกิดความรูความสามารถตามมาตรฐาน ซ่ึงองคกรจะตองใหการสนับสนุนในการบริหารจัดการการ
เรียนรูอยางจริงจัง หากบุคลากรยังขาดการเรียนรูก็จะไมสามารถถายทอดสูชุมชนได  

๒.๗.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการการ

เรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม ผูวิจัยจะไดนํามากลาวพอ
สังเขป ดังนี้ 

ฐานิตา  นพฤทธิ์ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของโรงเรียนในฝน ผลการวิจัยพบวา นวัตกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในฝนประกอบดวย ๔ องคประกอบคือ ๑) ผูนําการเปลี่ยนแปลง ๒) การพัฒนาครู ๓) การ
สงเสริมนักเรียนใชICT และ ๔) สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวม ในสวนของการประเมินนวัตกรรมการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในฝนใชรูปแบบ CIPP model ผลการ
ประเมินดานบริบทท้ังในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และ
ยุทธศาสตรสถานศึกษา ใชหลักการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ เปนตัวแปรมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ผล
การประเมินดานปจจัย ท้ังในภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก โดยความพรอมของครูในการ
ไดรับการอบรมคอมพิวเตอรมีคาเฉลี่ยสูงสุด ผลการประเมินดานกระบวนการ ท้ังในภาพรวมและราย
ดาน อยูในระดับมากโดยขอท่ีมีการกระตุนใหนักเรียนสืบคนขอมูลโดยใช ICT มีคาเฉลี่ยสูงสุด ผลการ
ประเมินดานผลผลิต ท้ังในภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก โดยครูจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญมีคาเฉลี่ยสูงสุด๗๓ 

พฒศศิวพิศ  โนรี ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานเทคโนโลยี
สารสนเทศในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลการวิจัยพบวา 
รูปแบบการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

                                                           
๗๒ Epstein, Lisa Dickstein, (2000), Sharing knowledge in organizations: How people 

use media to communication. Doctoral dissertation, Ph.D., University of California, Berkeley. 
๗๓ ฐานิตา นพฤทธ์ิ, นวัตกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในฝน,  

วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๖. 



๕๗ 
 

การอาชีวศึกษา ท่ีสรางข้ึนประกอบดวย ๓ องคประกอบ ไดแก ๑) คณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ๒)ขอบขายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓) กระบวนการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ๗๔ 

ประภาพรรณ  วุนสุข ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ลักษณะของการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมของ
ศูนยการเรียนรู ICT ชุมชน กรณีศึกษา ในประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา ลักษณะของการบริหาร
จัดการศูนยการเรียนรู ICT ชุมชน ประกอบดวย องคประกอบสําคัญ  ๒  องคประกอบคือ 
องคประกอบของการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ  ๑)โครงสรางทางเทคโนโลยี ๒)การบริการ ๓)
ทรัพยากรบุคคล และองคประกอบของการบริหาร จัดการชุมชน คือ ๑)โครงสรางชุมชน ๒ )
คณะกรรมการบริหาร ๓)ความรับผิดชอบ และพบวาปจจัย ท่ีสงผลตอความสําเร็จตอการดําเนินงาน
ของศูนยฯ จํานวน ๒๙ ปจจัย มีปจจัยท่ีสงผลตอ ความสําเร็จมากท่ีสุดในแตละกลุมจํานวน ๖ ปจจัย 
คือ ๑)มีการกําหนดแผนปฏิบัติงานและ วิเคราะหสภาพการณตาง ๆ รวมกับชุมชน (๑.๗๐) ๒)มีการ
กําหนดระเบียบ/ขอปฏิบัติภายในศูนยฯ (๑.๖๕) ๓) มีการกําหนดกลุมผูรับบริการ และทําการตลาด 
ประชาสัมพันธ (๑.๕๐) ๔) การสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน(๑.๔๕)  ๕)การมีสวนรวมใน
กิจกรรมของศูนยฯจากสมาชิกในชุมชน อยางกระตือรือรนและตอเนื่อง (๑.๔๓)  ๖)เปนแหลงศึกษาดู
งานใหแก ศูนยฯอ่ืน และองคกรอ่ืน ๆ (๑.๔๐)๗๕ 

ชัยภักดิ์  นิลดี ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพ ปญหาและแนวทางแกไขการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในโครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝน 
สังกัดสํานักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และ เขต ๒ ผลการวิจัยพบวา สภาพ
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในโครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่ง
โรงเรียนในฝนในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ ดานการเรียนรู
และการพัฒนาดานคุณภาพนักเรียน และดานกระบวนการจัดการศึกษาภายใน สวนปญหาการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในโครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝนใน
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ ดานคุณภาพนักเรียน ดาน 
กระบวนการจัดการศึกษาภายใน ดานการเรียนรูและการพัฒนา และดานงบประมาณและทรัพยากร 
สําหรับแนวทางแกไขการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในโครงการ
หนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียน ดานคุณภาพนักเรียนไดแก ควรจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรใหเพียงพอตอ
จํานวนนักเรียน สงเสริมใหมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมีความทันสมัยสะดวก
และรวดเร็วดานกระบวนการ จัดการศึกษาภายในไดแกควรกําหนดโครงสราง ภาระหนาท่ีใหชัดเจน 
สงเสริมพัฒนาครูอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ และกระตุนใหครูใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
ดานการเรียนรูและการพัฒนา ไดแก จัดหาบุคลากรท่ีมีความรูดานการสรางและใชหนังสือ 
อิเล็กทรอนิกส ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการเรียนรูและบริการทาง 

                                                           
๗๔ พฒศศิวพิศ โนรี, การพัฒนารูปแบบการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถาบันการ

อาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 
๒๕๕๖. 

๗๕ ประภาพรรณ  วนสุข, ลักษณะของการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมของศูนยการเรียนรู ICT ชุมชน 
กรณี ศึกษา ในประเทศไทย, วิทยานิพนธ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต , สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี , 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๓. 



๕๘ 
 

อินเทอรเน็ตใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียน และดานงบประมาณและทรัพยากร ไดแก ควรหา 
งบประมาณจากท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน เชน ภาครัฐ เอกชนและชุมชน เพ่ือมาสนับสนุนการ 
จัดตั้งศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย มีการวางแผนการใชงบประมาณท่ีชัดเจนและมีการติดตาม 
การใชงบประมาณและทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ๗๖ 

ภาสกร เพ็ชรประไพ  ได ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความตองการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผลการวิจัยพบวา 
สถานภาพสวนบุคคลของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สวนใหญรอยละ 
๕๑.๖ เปนเพศชาย ท่ีเหลือเปนเพศหญิง และเม่ือจําแนกตามอายุสวนใหญ ประมาณรอยละ๔๒.๐ มี
อายุระหวาง ๓๑ – ๔๐ ปแตเม่ือจําแนกตามอาชีพ สวนใหญมีอาชีพขาราชการ คือ ประมาณรอยละ 
๓๔.๙ และเม่ือจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ๒๐,๐๐๐ บาทคือ
ประมาณ รอยละ ๑๐.๗ ความตองการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร ดานฮารดแวรซอฟตแวรและบุคลากร เม่ือแบงตาม เพศ อายุหลักสูตร
ท่ีศึกษา และอาชีพ เพศไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.๐๕ ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไวอายุมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.๐๕ ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีต้ังไวหลักสูตรท่ีศึกษาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.๐๕ ซ่ึงไม
สอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไวและอาชีพมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.๐๕ ซ่ึง
ไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว๗๗ 

ชฎาภรณ สงวนแกว ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของโรงเรียนตนแบบการพัฒนาการใชไอซีทีเพ่ือการเรียนรู ๔ ดาน คือ ดานการวางแผน ดาน
การจัดองคกร ดานการนํา และดานการควบคุม และเปรียบเทียบระดับการบริหารเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนตนแบบการพัฒนาการใชไอซีทีเพ่ือการเรียนรู ผลการวิจัย
พบวา ระดับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนตนแบบการพัฒนาการใช
ไอซีทีเพ่ือการเรียนรู โดยภาพรวมท้ัง ๔ ดานอยูในระดับดี และเม่ือพิจารณารายดาน อยูในระดับดีท้ัง 
๔ ดาน คือ การวางแผน การนํา การจัดองคการ และการควบคุม ตามลําดับ และการเปรียบเทียบ
ระดับการ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนตนแบบการพัฒนาการใชไอซีที
เพ่ือการ เรียนรู  แตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ .๐๕ การท่ีท้ังผูบริหารและครูเห็นพองตองกันใน

                                                           
๗๖ ชัยภักดิ์ นิลดี, การศึกษาสภาพปญหาและแนวทางแกไขการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของโรงเรียนในโครงการหน่ึงอําเภอ หน่ึงโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และ เขต ๒, วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๕๕. 

๗๗ ภาสกร เพ็ชรประไพ, การศึกษาความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, กรุงเทพมหานคร: บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ๒๕๔๘. 



๕๙ 
 

ภาพรวมของแบบมีสวนรวม แตอยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูบริหารและครูจะมี
มุมมองท่ี แตกตางกัน โดยท่ีผูบริหารมีแนวโนมเห็นดวยกับการบริหารมากกวาครู๗๘ 

ณัฐวุฒิ ธีรปรเมศว  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของโรงเรียนในโครงการ ๑ อําเภอ ๑ โรงเรียนในฝนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษาของ
แกนเขต ๑ เก่ียวกับการจัดการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา การจัดกิจกรรมการ เรียนรูของครู และ
การเรียนรู ของผูเรียน ผลการวิจัยพบวา สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ผูบริหารสถานศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน ท้ังดานการบริหารท่ัวไป และดานการสงเสริมการเรียนรูมีการปฏิบัติใน ระดับ
มาก สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครู โดย
ภาพรวม มีการปฏิบัติในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ท้ังดานความรูและทักษะในการ ผลิตสื่อ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดานการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการ
สอนมีการปฏิบัติในระดับมาก และสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการ เรียนรู
ของผูเรียน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ท้ังดานการ เรียนรูโดยใช
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดานการนําเสนอผลงานโดยใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมีการปฏิบัติในระดับมาก๗๙ 

จุฑามาศ  กาญจนธรรม ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต ๒ ผลการวิจัยพบวา ทุกคนเห็นดวยกับองคประกอบของการพัฒนารูปแบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ คือ ๑) การสรางกาลังคนใหมีศักยภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ต๒) การสนับสนุนการเรียนการสอนดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๓) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ ๔) การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการ๘๐ 

สรุปไดวา แนวคิดการทํางาน ตลอดจนการดําเนินชีวิตของผูคนในสังคมท้ังในเมืองใหญ
และชนบท ตางก็ไดรับอิทธิพลอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีมากบางนอยบาง
ตางระดับกันไป บางครั้งเราก็ซึมซับและรับเอาเทคโนโลยีบางอยางเขามาอยางเปนธรรมชาติท่ีสุด เชน 
การใชโทรศัพทจากชนบทท่ีหางไกลยากแกการท่ีคมนาคมจะเขาถึง อาจเกิดข้ึนไดโดยระบบสื่อสาร 

                                                           
๗๘ ชฎาภรณ สงวนแกว, ศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน 

ตนแบบการพัฒนาการใชไอซีทีเพ่ือการเรียนรู, วิทยานิพนธ, สาขาการบริหารการศึกษา, กรุงเทพมหานคร: บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม, ๒๕๔๙. 

๗๙ ณัฐวุฒิ ธีรปรเมศว, ศึกษาสภาพการใช เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน ใน
โครงการ ๑ อําเภอ ๑ โรงเรียนในฝน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาของแกนเขต ๑, วิทยานิพนธศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาเทคโนโลยีการศึกษา, ขอนแกน: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๔๙.   

๘๐ จุฑามาศ กาญจนธรรม, การพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหาร
จัดการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยเวสเทิรน, ๒๕๕๘. 



๖๐ 
 

ผานดาวเทียม ซ่ึงทําใหท้ังผูพูดและผูฟงตางก็ไดรับขอมูลขาวสารถึงกัน หรือถาเปนการทํางาน การ
แขงขันทางธุรกิจท่ีจะประสบความสําเร็จในยุคนี้ จะตองอาศัยท้ังความถูกตองแมนยํา ความรวดเร็วใน
การตัดสินใจ การจะทําสิ่งเหลานี้ไดดี ตองอาศัยขอมูลขาวสาร ท่ีจะทําใหเราสามารถ ตัดสินใจได และ
วิธีหนึ่งท่ีจะทําใหไดมาซ่ึงขอมูลขาวสารเหลานี้ ก็ดวยการท่ีเรานําเอาเทคโนโลยี ดานคอมพิวเตอร 
และการติดตอสื่อสาร ผานเครือขายคอมพิวเตอรเขามาชวย บริหารจัดการเปนกระบวนการทํางานท่ีมี
ความสําคัญตอองคกร ทําใหบุคคลในองคกรเขามาทํางานรวมกันเพ่ือบรรลุวัตถุประสงครวมกัน การ
จัดการทรัพยากรเปนท้ังศาสตรและศิลปท่ีตองรูจักนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชน และยังชวยการ
บริหารใหกับองคกรตางๆใหเจริญรุงเรือง 

 

๒.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๒.๓ กรอบแนวคิดการวิจัย 

การบริหารจัดการการเรียนรูดานเทคโนโลยี

สารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัด

นครปฐม ๕ ดาน ไดแก  

๑) ดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี 
๒) ดานการใหบริการ 
๓) ดานทรัพยากรบุคคล 
๔) ดานโครงสรางชุมชน 
๕) ดานหนาท่ีความรับผิดชอบ 

ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบ

แบบสอบถาม 

- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
 

        ตัวแปรตน                  ตัวแปรตาม 
       ( Independent Variables )      ( Dependent Variables ) 
 



 
 

 
บทท่ี ๓ 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาล

เมืองไร ขิ ง จั งหวัดนครปฐม” เป น การว ิจ ัย แบบ ผส านว ิธ ี (Mixed Methods Research) 
ป ระ ก อ บ ด ว ย การวิจั ย เชิ งป ริมาณ  (Quantitative Research) และก ารว ิจ ัย เช ิงค ุณ ภ าพ 
(Qualitative Research) ซ่ึงมีวัตถุประสงคของการวิจัย ๓ ประการ คือ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปการ
ใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม  ๒) เพ่ือศึกษาแนว
ทางการบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม 
๓) เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค การบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาล
เมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม ท้ังนี้โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการดําเนินวิจัย ดังนี้  

 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒ ประชากร กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญ 
 ๓.๓ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ๓.๕ การวิเคราะหขอมูล  
 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชรูปแบบการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) 

ประกอบดวยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) มีการเก็บรวบรวมโดยใชแบบสอบถาม และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) มีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับผูใหขอมูล
สําคัญ (Key Informants) 

 ๓ .๑ .๑  การ วิจั ย เชิ งป ริม าณ  (Quantitative Research) โดยก ารแจก
แบบสอบถามถึงการบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง 
จังหวัดนครปฐม เพ่ือใหไดขอมูลในภาพรวมของการบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม  

 ๓.๑.๒ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณเชิงลึก   
(In-depth interviews) เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกการบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม ท้ังนี้ผูวิจัยไดคัดเลือกผูใหขอสําคัญ จํานวน ๑๒ 
ทานในการสัมภาษณครั้งนี้ 
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๓.๒ ประชากร กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญ 
๓.๒.๑ ประชากร 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนท่ัวไปท่ีมีอายุตั่งแต ๑๒ ปข้ึนไป ใน

ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซ่ึงมีจํานวน ๒๒,๓๙๘ คน๑  
๓.๒.๒ กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ผูวิจัยไดสุมตัวอยางมาจากประชาชนในเขตเทศบาลเมืองไร

ขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ท่ีมีสวนเก่ียวของกับการบริหารจัดการการใหบริการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางท่ีไดจากสูตรของ ของทาโร ยามาเน (Taro  
Yamane)๒ โดยมีความคลาดเคลื่อน ๐.๐๕  

สูตร 
   n     

เม่ือ 
 n  =  จํานวนของกลุมตัวอยาง 

  N  =  จํานวนรวมท้ังหมดของประชากรท่ีใชในการศึกษา 
  e  =  ความผิดพลาดท่ียอมรับได (เทากับ ๐.๐๕) 

 
ประชากรท้ังหมด ๒๒,๓๙๘ คน เม่ือแทนคาในสูตรจะไดดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
เพราะฉะนั้นจํานวนกลุมตัวอยาง เทากับ ๓๘๔ คน 

วิธีการสุมตัวอยาง (Sampling) การสุมกลุมตัวอยางใชหลักการสุมแบบแบงชั้น 
ประกอบดวยข้ันตอน ดังนี้  กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางเปนสัดสวน โดยพิจารณาจากจํานวน 
ประชากรเพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีลักษณะกระจายใหสัมพันธกับสัดสวนของประชาชนในตําบลไรขิง เปน
ระดับในการสุมกลุมตัวอยางอยางเปนสัดสวนโดยใชสูตร ดังนี้ 

                                                           
๑ เทศบาลเมืองไรขิง, แผนยุทธศาสตรการพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓, หนา ๑๔. (อัดสําเนา). 
๒ สุจิตรา บุณยรัตพัน ธุ , ระเบียบวิธี วิจัยสําหรับรัฐประศาสนศาสตร , พิมพครั้ งท่ี  ๑๔ , 

(กรุงเทพมหานคร: เสมาธรรม, ๒๕๕๗), หนา ๑๖๑. 
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  จํานวนในแตละระดับหมูบาน      =   จํานวนตัวอยางท้ังหมดxจํานวนประชากรในแตละชั้น                       

 

จากสูตรจะไดประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางในแตละหนวยงานของเทศบาลเมืองไรขิง 
ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จํานวน ๓๘๔ คน รายละเอียดดังตารางท่ี ๓.๑    

ตารางท่ี ๓.๑ จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง 

 
หมูบาน 

จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร กลุมตัวอยาง 

หมูท่ี ๑ บานไรขิง ๑๓๙ ๓ 

หมูท่ี ๒ บานไร ๓,๔๔๘ ๖๐ 

หมูท่ี ๓ คลองใหมj ๓๘๐ ๖ 

หมูท่ี ๔ คลองมะนาว ๑๙๘ ๓ 

หมูท่ี ๕ คลองบางพราว ๒,๒๑๑ ๓๗ 

หมูท่ี ๖ คลองตาจุน ๑๓๔ ๓ 

หมูท่ี ๗ ประชารวมใจ ๒,๘๓๕ ๔๘ 

หมูท่ี ๘ คลองผีเสื้อ ๑๕๓ ๓ 

หมูท่ี ๙ คลองวัดทาพูด ๒,๗๕๓ ๔๗ 

หมูท่ี ๑๐ คลองบางซ่ือ ๘๘๓ ๑๕ 

หมูท่ี ๑๑ ทาเกวียน ๒,๕๐๗ ๔๓ 

หมูท่ี ๑๒ คลองฉาง ๑,๗๙๑ ๓๐ 

หมูท่ี ๑๓ คลองบางยาง ๓,๓๓๒ ๕๗ 

หมูท่ี ๑๔ คลองรางเตย ๑,๖๓๔ ๒๙ 

รวม ๒๒,๓๙๘ ๓๘๔ 

 
๓.๒.๓ ผูใหขอมูลสําคัญ 
การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) 

จํานวน ๑๒ คน โดยแบงออกเปน ๓ กลุม ไดแก 
(๑) ผูบริหารองคกร จํานวน ๔ คน ไดแก 

 ๑. นายดํารงค  รอดทอง  รองนายกเทศมนตรีเมืองไรขิง 
 ๒. นายกร  วรนาม   เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองไรขิง 
 ๓. นายพลภัทร  มรรคเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองไรขิง 
 ๔. นายวรุฒ  จินดาณรงค  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองไรขิง 

(๒) เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเทศบาลเมืองไรขิง จํานวน ๔ คน ไดแก 
 ๑. นางทิพพาภรณ พันธุอัจฉริย ผูอํานวยการกองคลังเทศบาลเมืองไรขิง 

ประชากรท้ังหมด 
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 ๒. นางสาวสาคร  ตรีพนากร หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลเทศบาล
เมืองไรขิง 

 ๓. นางปราณี เปรมศรี ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองไรขิง 

 ๔. นางสาวน้ําฝน ปาจีนบรูวรรณ รักษาราชการแทนผู อํานวยการกอง
การศึกษาเทศบาลเมืองไรขิง 

(๓) ผูนําชุมชนในเขตเทศบาลเมืองไรขิง จํานวน ๔ คน ไดแก 
 ๑. นายบรรลือศักดิ์ ทองประดิษฐ ประธานชุมชนบานทาเกวียน 
 ๒. นายบุญปลอด ทองแพ  ประธานชุมชนวัดทาพูด 
 ๓. นายสมศักดิ์ คุมถนอม  ประธานชุมชนคลองวัดทาพูด 
 ๔. นายสฤทธิ์ พ่ึงพิพัฒน  ประธานชุมชนวังมณี 

 
๓.๓ เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณท่ี
ผูวิจัยสรางข้ึนจากแนวคิดการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผูวิจัยสังเคราะหจากกรอบ
แนวคิดการเรียนรูของประภาพรรณ วุนสุข ซ่ึงแบงออกเปน ๕ องคประกอบ ไดแก ๑) ดานโครงสราง
พ้ืนฐานทางเทคโนโลยี ๒) ดานการใหบริการ ๓) ดานทรัพยากรบุคคล ๔) ดานโครงสรางชุมชน ๕) 
ดานหนาท่ีความรับผิดชอบ โดยมีข้ันตอนการสรางและการตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้  

๓.๓.๑ ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 
 ๑. ศึกษาการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จากเอกสาร และงานวิจัยท่ี

เก่ียวของ  
 ๒. กําหนดกรอบแนวคิด ในการสรางเครื่องมือการวิจัย 
 ๓. กําหนดวัตถุประสงคในการสรางเครื่องมือการวิจัยโดยขอคําปรึกษาจากอาจารย        

ท่ีปรึกษาสารนิพนธ 
 ๔. สรางเครื่องมือ 
 ๕ . นําเสนอโครงรางเครื่องมือการวิจัยตออาจารย ท่ีปรึกษาสารนิพนธและ

ผูเชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงแกไข 
 ๖. นําเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใชเครื่องมือ (Try out) ใชกับประชากรท่ีมี

ลักษณะคลายกับกลุมตัวอยางเพ่ือหาคาสัมประสิทธิ์ความเท่ียงตรงของเครื่องมือ 
 ๗. นําเครื่องมือท่ีไดจากการไปทดลองแจก (Try out) กับประชากรท่ีไมใชกลุม

ตัวอยางจริง จํานวน ๓๐ ชุด แลวนํามาวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน และเสนออาจารยท่ีปรึกษา 
 ๘. จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ และนําไปใชจริงเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลกับ

กลุมตัวอยาง จํานวน ๑๔๘ ชุด และนําไปแจกกับกลุมตัวอยางจริงในเทศบาลเมืองไรขิง อําเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม 

 ๙. รวบรวมแบบสอบถาม แลวนํามาวิเคราะห 
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๓.๓.๒ ลักษณะของเครื่องมือ  
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดลักษณะของเครื่องมือการบริหารจัดการการ

ใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม มี ๒ แบบ คือ 
๑. แบบสอบถาม (Questionnaire)  
 ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการ

การใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม โดยแบงออกเปน ๓ 
ตอนดังนี้  

 ตอนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ  

 ตอนท่ี ๒ สอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงแบง
ออกเปน ๕ องคประกอบ ไดแก ๑) ดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี ๒) ดานการใหบริการ ๓) 
ดานทรัพยากรบุคคล ๔) ดานโครงสรางชุมชน ๕) ดานหนาท่ีความรับผิดชอบ มีลักษณะเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)๓ ๕ ระดับคือ   

  ๕ หมายถึง การบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับ มากท่ีสุด 
  ๔ หมายถึง การบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับ มาก 
  ๓ หมายถึง การบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับ ปานกลาง 
  ๒ หมายถึง การบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับ นอย 
  ๑ หมายถึง  การบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับ นอยท่ีสุด  
 ตอนท่ี ๓ แบบสอบถามเก่ียวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของการบริหาร

จัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม 
๒. แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interviews)  
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางแบบสัมภาษณเชิงลึกเก่ียวกับการบริหารจัดการ

การใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม ใชในการรวบรวม
ขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) โดยแบงแบบสัมภาษณเชิงลึกออกเปน ๒ ตอน ดังนี้   

 ตอนท่ี ๑ แบบสัมภาษณเก่ียวกับขอมูลสวนตัวของผูใหสัมภาษณ 
 ตอนท่ี ๒ แบบสัมภาษณเก่ียวกับการบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม 
๓.๓.๓ การสราง และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
เพ่ือใหแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนใชในการศึกษาครั้งนี้ สามารถวัดสิ่งท่ีตองการวัด และมี 

ความแมนยําในการวัด ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้  
 ๑. รางแบบสอบถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงค และแนวทางท่ีไดศึกษาจาก

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ๒. นําแบบสอบถามไปใหอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธตรวจสอบความถูกตองตาม

เนื้อหา (Content Validity) 
                                                           

๓ ชุติระ ระบอบและคณะ, ระเบียบวิธีวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย, ๒๕๕๒), หนา ๒๒๔ – ๒๒๕. 
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 ๓. นําแบบสอบถามกลับมาปรับปรุงแกไขใหถูกตองตามท่ีอาจารยท่ีปรึกษาให
คําแนะนํา 

 ๔. นําแบบสอบถามฉบับรางเสนอตอท่ีปรึกษาโครงการ เพ่ือขอรับคําแนะนําและ 
ปรับปรุงแกไข แลวสงใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Validity) จํานวน ๕ ทาน 
คือ 

 ๑. ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี   ตําแหนงอาจารยประจํา หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิตคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๒. ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข   ตําแหนงอาจารยประจํา หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตคณะสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๓. อาจารย.ดร.ประเสริฐ ธิลาว  ตําแหนงอาจารยประจํา หลักสูตรพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิตคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๔. ผศ.ประสิทธิ์  ทองอุน   ตําแหนงรองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี 

  ๕. ดร.พัชราวลัย  ศุภภะ   ตําแหนงอาจารยประจํา หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวาร
วดี 

แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของแตละขอ (Index of Item-
Objective Congruence: IOC)๔ ไดคา IOC อยูระหวาง ๐.๖ - ๑.๐๐ แสดงใหเห็นวา แบบสอบถาม
ทุกขอมึความสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย 

 ๕. นําแบบสอบถามท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับ
ประชากร ท่ีมีสถานภาพเชนเดียวกับกลุมตัวอยางจํานวน ๓๐ คน เพ่ือหาความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถาม 

 ๖. นําแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเองไปหาความเชื่อม่ัน (Reliability) ดวยวิธีการ 

หาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (𝑎𝑎–Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) โดยใชสถิติทางสังคมศาสตร 
จึงไดคา สัมประสิทธิ์ของความเชื่อม่ันเทากับ ๐.๙๓๒ 

 ๗. นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
เพ่ือขอความเห็นชอบและจัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพ่ือใชแจกกลุมตัวอยางจริงท่ีใชในการ
วิจัยตอไป 
 

๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล มีข้ันตอนดังนี้ 
๓.๔.๑ การเก็บรวมรวมขอมูลแบบสอบถาม 

                                                           
๔ ชุติ  ระบอบ และคณะ, ระเบียบวิธีวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพหมาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

, ๒๕๕๒), หนา ๑๐๙. 



๖๗ 
 

 ๑. ขอหนังสือจากผูอํานวยการหลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือเรียนนายกเทศมนตรีเมืองไรขิง         
ขออนุญาตเขาทําการเก็บรวบรวมขอมูลในเขตเทศบาลเมืองไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 ๒. นําแบบสอบถาม จํานวน ๓๘๔ ฉบับ ไปแจกประชาชนท่ัวไปท่ีมีอายุตั่งแต ๑๒ 
ปข้ึนไป ในตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ท่ีเปนกลุมตัวอยาง และเก็บแบบสอบถาม
ดวยตนเอง  

 ๓. นําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหและประมวลผลโดยโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัย
ทางสังคมศาสตรตอไป 

๓.๔.๒ การเก็บรวมรวมขอมูลแบบสัมภาษณ 
 ๑ . ขอหนังสือจากผู อํานวยการหลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐ

ประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือเรียนผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๒ ทาน   
 ๒ . นํ าแบบสัมภาษณ เชิ งลึ ก ไป ทําการสั มภ าษณ ผู ให ข อ มูลสํ า คัญ  (Key 

Informants) จํานวน ๑๒ ทาน  
 ๓. นําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะห โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา

ประกอบบริบท (Content Analysis Techniques) 

 
๓.๕ การวิเคราะหขอมูล  

ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัย
ทางสังคมศาสตร สถิติท่ีใชในการวเิคราะหขอมูล ไดแก 

๓.๕.๑ การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม หลังจากท่ีไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
แบบสอบถามเรียบรอยแลว นําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร ดังนี้ 

๑) สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) สําหรับอธิบายปจจัยสวนบุคคลของกลุม
ตัวอยางและพรรณนาการบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไร
ขิง จักหวัดนครปฐม สถิติท่ีใช คือ คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 
(Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 เกณฑการพิจารณาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Χ ) และการหาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) โดยกําหนดเกณฑคาเฉลี่ยของคะแนนเปน๕ ระดับ๕ ดังนี้      

ชวงคาเฉล่ีย        การแปลความหมาย 
 คาเฉลี่ยตั้งแต ๔.๕๑ – ๕.๐๐   กําหนดใหอยูในเกณฑ มากท่ีสุด 
 คาเฉลี่ยตั้งแต ๓.๕๑ – ๔.๕๐   กําหนดใหอยูในเกณฑ มาก 
 คาเฉลี่ยตั้งแต ๒.๕๑ – ๓.๕๐   กําหนดใหอยูในเกณฑ ปานกลาง 
 คาเฉลี่ยตั้งแต ๑.๕๑ – ๒.๕๐   กําหนดใหอยูในเกณฑ นอย 

                                                           
๕ ประกอบ กรรณสูตร, สถิติเพ่ือการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร, พิมพครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร :       

ดานสุทธาการพิมพ, ๒๕๔๒), หนา ๑๐๘. 



๖๘ 
 

 คาเฉลี่ยตั้งแต ๑.๐๐ – ๑.๕๐   กําหนดใหอยูในเกณฑ นอยท่ีสุด 
๒) สถิติ อนุ มาน  ( Inferential Statistics) ใช สํ าห รับทดสอบสมมติ ฐาน เพ่ื อ

เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จักหวัดนครปฐม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล สถิติท่ีใชคือ 
การทดสอบคาที (t-test) ในกรณีตัวแปรตนสองกลุม และการทดสอบคาเอฟ (F-Test) ดวยวิธีการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรตนตั้งแตสามกลุมข้ึนไป 
เม่ือพบวามีความแตกตางจะทําการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีผลตางเปนสําคัญนอยท่ีสุด  
(Least Significant Difference: LSD.) 

๓) การวิเคราะหขอมูลจากคําถามปลายเปด (Open ended Question) ท่ีแสดง
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จักหวัดนครปฐม วิเคราะหโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context) นําเสนอเปนความเรียงประกอบตาราง 
โดยการแจกแจงความถ่ีของผูตอบคําถามปลายเปด 

๓.๕.๓ การวิเคราะห ขอมูลแบบสัมภาษณ (In-depth Interview) ทําการวิเคราะห 
ขอมูลจากการสัมภาษณ เชิงลึก โดยการใช เทคนิคการวิเคราะห เนื้อหาประกอบบริบท (Content 
Analysis Techniques) มีวิธีการตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้ 

วิธีการวิจัยคุณภาพ 
๑. ขอคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธและผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบเครื่องมือท่ี

สรางไว 
๒. นําแบบสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ไปใหคณะกรรมการควบคุม

สารนิพนธตรวจสอบ 
๓. นําแบบสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) มาทําการปรับแกไขเพ่ือนําไป

สัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญตอไป 
๔. ขอหนังสือจากผูอํานวยการหลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสน

ศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือเรียนผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๒ คน เพ่ือขอ
ความอนเุคราะหในการสัมภาษณ  

๕. นําแบบสัมภาษณเชิงลึกไปทําการสัมภาษณกับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants)
จํานวน ๑๒ คน 

๖. นําแบบสัมภาษณเชิงลึกมาวิเคราะห โดยใชเทคนิคในการวิเคราะหเนื้อหา (Content 
Analysis Technic) 



๖๙ 
 

 

บทท่ี ๔ 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
เทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม”ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดจากกลุมตัวอยาง จํานวน ๙๕ 
ชุด มาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปการวิเคราะหขอมูลทางสังคมศาสตร ผลการวิเคราะหขอมูล
นําเสนอดังตอไปนี้ 

๔.๑ ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
๔.๒ ผลการวิเคราะหขอมูลระดับการบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม 
๔.๓ ผลการทดสอบสมมติฐาน 
๔.๔ ผลการวิเคราะหแบบสัมภาษณของผูใหขอมูลหลักเก่ียวกับการบริหารจัดการการ

ใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม 
๔.๕ สรุปองคความรูท่ีไดจากการวิจัย 
 

๔.๑ ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 
๙๕ คน จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง และเงินเดือน แสดงดวยความถ่ีและรอยละ 
มีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี ๔.๑ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๑ แสดงจํานวน และคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม 

(n=๓๘๔) 

ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 
เพศ     
 ชาย  ๑๘๘ ๔๙.๐ 
 หญิง  ๑๙๖ ๕๑.๐ 
 รวม  ๓๘๔ ๑๐๐.๐ 

 
 
 
 
 



๗๐ 
 
ตารางท่ี ๔.๑ (ตอ) 

(n=๓๘๔) 

ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 
อายุ     
 ๑๒ - ๒๒ ป  ๒๑ ๕.๕ 
 ๒๓ - ๓๒ ป  ๖๗ ๑๗.๔ 
 ๓๓ - ๔๒ ป  ๙๐ ๒๓.๔ 
 ๔๓ - ๕๒ ป  ๑๕๑ ๓๙.๓ 
 ๕๓ - ๖๒ ป  ๔๐ ๑๐.๔ 
 ๖๓ ป ข้ึนไป  ๑๕ ๓.๙ 
 รวม  ๓๘๔ ๑๐๐.๐ 
สถานะภาพ    
 โสด ๑๖๕ ๔๓.๐ 
 สมรส ๑๙๑ ๔๙.๗ 
 หยา ๒๘ ๗.๓ 
 รวม  ๓๘๔ ๑๐๐.๐ 
ระดับการศึกษา     
 ประถมศึกษา ๑๐๘ ๒๘.๑ 
 มัธยมศึกษา/ปวช. ๖๗ ๑๗.๔ 
 อนุปริญญา/ปวส. ๑๐๐ ๒๖.๐ 
 ปริญญาตรี ๑๐๐ ๒๖.๐ 
 สูงกวาปริญญาตรี ๙ ๒.๓ 
 รวม  ๓๘๔ ๑๐๐.๐ 
อาชีพ    
 รับราชการ ๓๙ ๑๐.๒ 
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ ๘๑ ๒๑.๑ 
 เกษตรกร/ทําไร/ทําสวน ๕๒ ๑๓.๕ 
 นักศึกษา ๔๙ ๑๒.๘ 
 พนักงานบริษัท ๕๗ ๑๔.๘ 
 ธุรกิจสวนตัว ๓๑ ๘.๑ 
 รับจางท่ัวไป ๗๓ ๑๙.๐ 
 ไมไดประกอบอาชีพ ๒ ๐.๕ 
 รวม  ๓๘๔ ๑๐๐.๐ 

 



๗๑ 
 

จากตารางท่ี ๔.๑ พบวา ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามเรื่อง “การบริหาร
จัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม” จําแนกได
ดังนี้ 

เพศ จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมีจํานวน ๑๙๖ คน 
คิดเปนรอยละ ๔๙.๐ สวนเพศชายมีจํานวน ๑๘๘ คน คิดเปนรอยละ ๕๑.๑ 

อายุ จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ ๔๓ - ๕๒  ป มีจํานวน 
๑๕๑ คน คิดเปนรอยละ ๓๙.๓ มีอายุระหวาง ๓๓ - ๔๒ ป มีจํานวน ๙๐ คน คิดเปนรอยละ ๒๓.๔ มี
อายุระหวาง ๒๓ - ๓๒ ป มีจํานวน ๖๗ คน คิดเปนรอยละ ๒๓.๔ มีอายุระหวาง ๕๓ - ๖๒ ป มี
จํานวน ๔๐ คน คิดเปนรอยละ ๑๐.๔ มีอายุระหวาง ๑๒ - ๒๒ ป มีจํานวน ๒๑ คน คิดเปนรอยละ 
๕.๕ มีอายุ๖๓ ป ข้ึนไป จํานวน ๑๕ คน คิดเปนรอยละ ๓.๙ ตามลําดับ 

สถานภาพ จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพสมรส 
จํานวน ๑๙๑ คน คิดเปนรอยละ ๔๙.๗ สถานภาพโสด จํานวน ๑๖๕ คน คิดเปนรอยละ ๔๓.๐ มี
สถานภาพหยาราง จํานวน ๒๘ คน คิดเปนรอยละ ๗.๓ ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา จํานวน ๑๐๘ คน คิดเปนรอยละ ๒๘.๑ มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส.และ
ปริญญาตรี จํานวน ๑๐๐ คน คิดเปนรอยละ ๒๖.๐ มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. จํานวน ๖๗ 
คน คิดเปนรอยละ ๑๗.๔ มีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน ๙ คน คิดเปนรอยละ ๒.๓ 
ตามลําดับ 

อาชีพ จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีอาชีพเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ มี
จํานวน  ๘๑ คน คิดเปนรอยละ ๒๑.๑ มีอาชีพรับจางท่ัวไป มีจํานวน ๗๓ คน คิดเปนรอยละ ๑๙.๐ มี
อาชีพเปนพนักงานบริษัท มีจํานวน ๕๗ คน คิดเปนรอยละ ๙.๕ มีเงินเดือนอยูระหวาง ๒๐,๐๐๑ – 
๓๐,๐๐๐ บาท มีจํานวน ๗ คน คิดเปนรอยละ ๗.๔ ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๒ 
 

๔.๒ ผลการวิเคราะหขอมูลระดับการบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม 

ผลการวิเคราะหขอมูลระดับการบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม ๑.ดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี ๒.ดานการใหบริการ    
๓.ดานทรัพยากรบุคคล ๔.ดานโครงสรางชุมชน ๕. ดานหนาท่ีความรับผิดชอบ 
 
ตารางท่ี ๔.๒ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการการใหบริการดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม 
(n=๓๘๔) 

การบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัด
นครปฐม โดยภาพรวม 

ระดับความคิดเห็น 

x� S.D. แปลผล 

   ๑.ดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลย ี ๓.๙๑ ๐.๕๐๗ มาก 
   ๒.ดานการใหบริการ ๓.๘๙ ๐.๔๓๕ มาก 
   ๓.ดานทรัพยากรบุคคล ๓.๙๘ ๐.๔๔๓ มาก 
   ๔.ดานโครงสรางชุมชน ๓.๙๓ ๐.๔๔๙ มาก 
   ๕. ดานหนาท่ีความรับผิดชอบ ๓.๙๔ ๐.๕๑๖ มาก 

ภาพรวม ๓.๙๓ ๐.๔๓๔ มาก 

 
จากตารางท่ี ๔.๒ พบวาระดับการบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x� = ๓.๙๓, S.D. 
= ๐.๔๓๔) 

เม่ือจําแนกเปนรายดานพบวา การบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม ดานทรัพยากรบุคคล (x� = ๓.๙๘, S.D. = 

๐.๔๔๓) ดานหนาท่ีความรับผิดชอบ (x� = ๓.๙๔, S.D. = ๐.๕๑๖) ดานโครงสรางชุมชน (x� = ๓.๙๓, 

S.D. = ๐.๔๔๙) ดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี (x� = ๓.๙๑, S.D. = ๐.๕๐๗) ดานการ

ใหบริการ (x�= ๓.๘๙, S.D. = ๐.๔๓๕) ทุกดานอยูในระดับมากตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 
 
ตารางท่ี ๔.๓ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการการใหบริการดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม ดานโครงสรางพ้ืนฐาน
ทางเทคโนโลยี 

(n=๓๘๔) 

การบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัด
นครปฐม 

ระดับความคิดเห็น 

x� S.D. แปลผล 

๑. เทศบาลจัดเตรียมสถานท่ีสําหรับใหบริการ
ประชาชนท่ีเหมาะสม 

 
๔.๐๑ 

 
๐.๖๑๑ 

 
มาก 

๒. เทศบาลจัดเตรียมอุปกรณคอมพิวเตอรและ
เครื่องมือตางๆ เพียงพอตอผูใชบริการ 

 
๓.๘๕ 

 
๐.๖๗๐ 

 
มาก 

๓.เทศบาลจัดเตรียมอุปกรณคอมพิวเตอรและ
อินเตอรเน็ตท่ีทันสมัยและพรอมใชงานอยูเสมอ 

 
๔.๐๕ 

 
๐.๕๘๓ 

 
มาก 

๔.เทศบาลจัดเตรียมอุปกรณคอมพิวเตอรและ
อินเตอรเน็ตท่ีมีความเสถียรภาพและรวดเร็วใน
การใหบริการ 

 
 

๓.๗๘ 

 
 

๐.๖๗๐ 

 
 

มาก 
๕.เทศบาลติดตั้งอุปกรณอยางปลอดภัยทําให
ม่ันใจในการใชบริการ 

 
๓.๘๘ 

 
๐.๖๔๕ 

 
มาก 

ภาพรวม ๓.๙๑ ๐.๕๐๗ มาก 

 
จากตารางท่ี ๔.๓ พบวาระดับการบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม ดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = ๓.๙๑, S.D. = ๐.๕๐๗) 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาการบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม ดานความสําเร็จในการทํางาน อยูในระดับมากทุก
ขอ 
 

 

 

 

 

 

 



๗๔ 
 
ตารางท่ี ๔.๔ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการการใหบริการดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม ดานการใหบริการ 
(n=๓๘๔) 

การบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดานการใหบริการ 

ระดับความคิดเห็น 

x� S.D. แปลผล 

๑. เทศบาลใหบริการท่ีตรงตามความตองการ
ของประชาชน 

 
๓.๙๒ 

 
๐.๕๗๒ 

 
มาก 

๒ . เท ศ บ าล มี ก า ร ฝ ก อ บ ร ม ทั ก ษ ะ ด า น
คอมพิวเตอรใหแกประชาชน 

 
๓.๘๑ 

 
๐.๕๗๙ 

 
มาก 

๓. เทศบาลชี้แจงรายละเอียดการใหบริการและ
กิจกรรมอยูเสมอ 

 
๓.๘๘ 

 
๐.๗๐๑ 

 
มาก 

๔. เทศบาลมีข้ันตอนการใหบริการท่ีไมยุงยาก
และไมซับซอน 

 
๓.๙๕ 

 
๐.๖๖๐ 

 
มาก 

๕. เทศบาลใหการบริการอยางเสมอภาค เทา
เทียมกันทุกคน 

 
๓.๘๗ 

 
๐.๕๔๑ 

 
มาก 

ภาพรวม ๓.๘๙ ๐.๔๓๕ มาก 

 

จากตารางท่ี ๔.๔ พบวาระดับความคิดเห็นในการบริหารจัดการการใหบริการดาน
เท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เท ศ  ด า น ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร  โ ด ย ภ า พ ร ว ม อ ยู ใ น ร ะ ดั บ ม า ก 

(x� = ๓.๙๘, S.D. = ๐.๔๓๕) 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาการบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม ดานการไดรับการยอมรับนับถือ อยูในระดับมาก
ทุกขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗๕ 
 
ตารางท่ี ๔.๕ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการการใหบริการดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม ดานทรัพยากรบุคคล 
(n=๓๘๔) 

การบริหารจัดการใหบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดานทรัพยากรบุคคล 

ระดับความคิดเห็น 

x� S.D. แปลผล 

๑. เทศบาลมีพนักงานเพียงพอกับจํานวนผูมาใช
บริการ 

 
๓.๙๗ 

 
๐.๔๕๔ 

 
มาก 

๒. เทศบาลมีพนักงานคอยใหคําแนะนําในการใช
บริการอยูตลอดเวลา 

 
๓.๙๕ 

 
๐.๕๕๐ 

 
มาก 

๓. เทศบาลจัดใหมีการฝกอบรมจากผูท่ีมีความ
เชี่ยวชาญในการใชบริการดานตางๆ 

 
๔.๐๙ 

 
๐.๗๔๙ 

 
มาก 

๔. เทศบาลมีพนักงานถายทอดความรูสูชุมชน
การใชบริการทุกประเภท 

 
๓.๙๕ 

 
๐.๖๖๐ 

 
มาก 

๕. เทศบาลมีการพัฒนาทักษะการใชบริการอยาง
สมํ่าเสมอ 

 
๓.๙๔ 

 
๐.๔๘๗ 

 
มาก 

ภาพรวม ๓.๙๘ ๐.๔๔๓ มาก 

 
จากตารางท่ี ๔.๕ พบวาระดับการบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม ดานทรัพยากรบุคคล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

(x� = ๓.๙๘, S.D. = ๐.๔๔๓)  
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาการบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ อยูในระดับมากทุก
ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 
 
ตารางท่ี ๔.๖ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการการใหบริการดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม ดานโครงสรางชุมชน 
(n=๓๘๔) 

การบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดานโครงสรางชุมชน 

ระดับความคิดเห็น 

x� S.D. แปลผล 

๑. เทศบาลสามารถรองรับการใชบริการของ
ชุมชนไดอยางท่ัวถึง 

 
๔.๐๘ 

 
๐.๔๗๗ 

 
มาก 

๒. เทศบาลมีการเดินทางไปใชบริการท่ีความ
สะดวกและเดินทางงาย 

 
๓.๘๘ 

 
๐.๖๔๘ 

 
มาก 

๓. เทศบาลมีปายบอกจุดใหบริการและปาย
ประชาสัมพันธท่ีเห็นเดนชัด 

 
๓.๙๑ 

 
๐.๕๗๔ 

 
มาก 

๔. เทศบาลใหบริการท่ีมีแหลงขอมูลขาวสาร
สําหรับพัฒนาอาชีพและชุมชน 

 
๓.๘๔ 

 
๐.๖๖๙ 

 
มาก 

๕. เทศบาลมีสถานท่ีตั้งท่ีมีความม่ันคงแข็งแรง
และมีสาธารณูปโภคเหมาะสม 

 
๓.๙๑ 

 
๐.๖๓๐ 

 
มาก 

ภาพรวม ๓.๙๓ ๐.๔๔๙ มาก 

 
จากตารางท่ี ๔.๖ พบวาระดับการบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม ดานโครงสรางชุมชน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

(x� = ๓.๕๑, S.D. = ๐.๕๘๘)  
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาการบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ อยูในระดับมากทุก
ขอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 
 
ตารางท่ี ๔.๗ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการการใหบริการดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม ดานหนาท่ีความ
รับผิดชอบ 

(n=๓๘๔) 

การบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดานหนาท่ีความรับผิดชอบ 

ระดับความคิดเห็น 

x� S.D. แปลผล 

๑. เทศบาลมีการดําเนินงานตามนโยบายและ
วัตถุประสงคท่ีแจงไว 

 
๔.๐๕ 

 
๐.๖๓๔ 

 
มาก 

๒ . เทศบาล เรี ยก เก็บค าธรรม เนี ยมอย า ง
เหมาะสม 

๓.๘๘ ๐.๖๔๘ มาก 

๓. เทศบาลทําการสํารวจความตองการในดาน
การบริการ และขอมูลอยูเสมอ 

 
๓.๘๕ 

 
๐.๗๑๘ 

 
มาก 

๔. เทศบาลทําการสอบถามความพึงพอใจของ
ผูใชบริการอยูเสมอ 

 
๓.๙๒ 

 
๐.๖๒๕ 

 
มาก 

๕. เทศบาลเชิญใหเขารวมการจัดกิจกรรม เชิญ
ชวนใหเขามารับบริการมากข้ึน 

 
๓.๙๙ 

 
๐.๕๗๕ 

 
มาก 

ภาพรวม ๓.๙๔ ๐.๕๑๖ มาก 

 
จากตารางท่ี ๔.๗ พบวาระดับการบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม ดานหนาท่ีความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก (x� = ๓.๙๔, S.D. = ๐.๕๑๖)  
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาการบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ อยูในระดับมากทุก
ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 
 

๔.๓ ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี ๑ ผูบริหารท่ีมี เพศ ตางกันมีการบริหารจัดการการใหบริการดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม แตกตางกัน 
 

ตารางท่ี ๔.๘ การเปรียบเทียบ การบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
เทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม จําแนกตามเพศ 

(n=๓๘๔) 

การบริหารจัดการการ
ใหบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของเทศบาลเมือง
ไรขิง จังหวัดนครปฐม 

เพศ   
ชาย (๑๘๘) หญิง (๑๙๖)   

      

x� S.D x� S.D t Sig. 

การบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ๕ ดาน 
  ๑.ดานโครงสรางพ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยี 

๓.๙๒ ๐.๕๓๓ ๓.๙๑ ๐.๔๘๒ ๐.๓๕๓ ๐.๖๖๖ 

  ๒.ดานการใหบริการ ๓.๘๙ ๐.๔๖๘ ๓.๘๙ ๐.๔๐๒ -๐.๐๖๐ ๐.๔๔๓ 
  ๓.ดานทรัพยากรบุคคล ๓.๙๘ ๐.๔๗๗ ๓.๙๘ ๐.๔๑๑ -๐.๐๖๔ ๐.๕๕๔ 
  ๔.ดานโครงสรางชุมชน ๓.๙๔ ๐.๔๘๓ ๓.๙๒ ๐.๔๑๕ ๐.๓๔๕ ๐.๕๔๙ 
  ๕.ดานหนาท่ีความรับผิดชอบ ๓.๙๕ ๐.๕๕๕ ๓.๙๓ ๐.๔๗๗ ๐.๓๔๖ ๐.๒๗๖ 

รวม ๓.๙๓ ๐.๔๖๙ ๓.๙๓ ๐.๔๐๐ ๐.๒๑๑ ๐.๔๗๒ 

 
จากตารางท่ี ๔.๘ ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมจําแนกตามเพศพบวา ไมแตกตางกัน 
(t = ๐.๒๑๑, Sig. = ๐.๔๗๒) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมุติฐานการวิจัย เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาไม
แตกตางกันทุกดาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 
 
สมมติฐานท่ี ๒ ประชาชนท่ีมี อายุ ตางกันมีการบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐมแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี ๔.๙ การเปรียบเทียบการบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาล

เมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม จําแนกตามอายุ 
(n=๓๘๔) 

 
จากตารางท่ี ๔.๙ ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมจําแนกตามอายุ พบวาไมแตกตาง
กัน (F = ๑.๒๘๒, Sig. = ๐.๒๗๑) ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เม่ือพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ประชาชนท่ีมีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิงไมแตกตางกันทุกดาน 

การบริหาร
จัดการการ

ใหบริการดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

แหลงความ
แปรปรวน 

SS df ms F Sig. 

การบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ๕ ดาน 
๑.ดานโครงสราง
พ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยี 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

๑.๙๐๑ 
๙๖.๔๒๓ 
๙๘.๓๒๔ 

๕ 
๓๗๘ 
๓๘๓ 

๐.๓๘๐ 
๐.๒๕๕ 

๑.๔๙๑ ๐.๑๙๒ 

๒.ดานการ
ใหบริการ 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

๐.๖๙๑ 
๗๑.๗๙๙ 
๗๒.๔๙๐ 

๕ 
๓๗๘ 
๓๘๓ 

๐.๑๓๘ 
๐.๑๙๐ 

๐.๗๒๗ ๐.๖๐๓ 

๓.ดานทรัพยากร
บุคคล 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

๐.๖๒๖ 
๗๔.๗๔๓ 
๗๕.๓๗๐ 

๕ 
๓๗๘ 
๓๘๓ 

๐.๑๒๕ 
๐.๑๙๘ 

๐.๖๓๓ ๐.๖๗๔ 

๔.ดานโครงสราง
ชุมชน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

๑.๑๗๗ 
๗๕.๙๓๖ 
๗๗.๑๑๓ 

๕ 
๓๗๘ 
๓๘๓ 

๐.๒๓๕ 
๐.๒๐๑ 

๑.๑๗๒ ๐.๓๒๒ 

๕.ดานหนาท่ี
ความรับผิดชอบ 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

๒.๖๙๔ 
๙๙.๓๗๖ 

 ๑๐๒.๐๗๐ 

๕ 
๓๗๘ 
๓๘๓ 

๐.๕๓๙ 
๐.๒๖๓ 

๒.๐๔๙ ๐.๐๗๑ 

รวม 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

๑.๒๐๕ 
๗๑.๐๖๑ 

   ๗๒.๒๖๖ 

๕ 
๓๗๘ 
๓๘๓ 

๐.๒๔๑ 
๐.๑๘๘ 

๑.๒๘๒ ๐.๒๗๑ 



๘๐ 
 
สมมติฐานท่ี ๓ ประชนท่ีมี สถานภาพ ตางกันมีการบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม แตกตางกัน 
ตารางท่ี ๔.๑๐ การเปรียบเทียบการบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ

เทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม สถานภาพ 
(n=๓๘๔) 

การบริหารจัดการ
การใหบริการดาน

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

แหลงความ
แปรปรวน 

SS df ms F Sig. 

การบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ๕ ดาน 
๑.ดานโครงสราง
พ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยี 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

๐.๐๓๕ 
๙๘.๒๘๙ 
๙๘.๓๒๔ 

๒ 
๓๘๑ 

๓๘๓ 

๐.๐๑๘ 
๐.๒๕๘ 

๐.๐๖๘ ๐.๙๓๔ 

๒.ดานการ
ใหบริการ 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

๐.๗๐๑ 
๗๑.๗๘๙ 
๗๒.๔๙๐ 

๒ 
๓๘๑ 
๓๘๓ 

๐.๓๕๐ 
๐.๑๘๘ 

๑.๘๕๙ ๐.๑๕๗ 

๓.ดานทรัพยากร
บุคคล 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

๐.๕๙๙ 
๗๔.๗๗๑ 
๗๕.๓๗๐ 

๒ 
๓๘๑ 
๓๘๓ 

๐.๒๙๙ 
๐.๑๙๖ 

๑.๕๒๕ ๐.๒๑๙ 

๔.ดานโครงสราง
ชุมชน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

๐.๐๔๔ 
๗๗.๐๗๐ 
๗๗.๑๑๓ 

๒ 
๓๘๑ 
๓๘๓ 

๐.๐๒๒ 
๐.๒๐๒ 

๐.๑๐๘ ๐.๘๙๘ 

๕.ดานหนาท่ี
ความรับผิดชอบ 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

๐.๑๕๗ 
๑๐๑.๙๑๓ 
๑๐๒.๐๗๐ 

๒ 
๓๘๑ 
๓๘๓ 

๐.๐๗๘ 
๐.๒๖๗ 

๐.๒๙๓ ๐.๗๔๗ 

รวม 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

๐.๑๑๐ 
๗๒.๑๕๖ 
๗๒.๒๖๖ 

๒ 
๓๘๑ 
๓๘๓ 

๐.๐๕๕ 
๐.๑๘๙ 

๐.๒๙๑ ๐.๗๔๘ 

 
จากตารางท่ี ๔.๑๐ ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมจําแนกสถานภาพ พบวาไมแตกตาง

กัน(F = ๐.๒๙๑, Sig. = ๐.๗๔๘) ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 

ประชาชนท่ีมีสถานภาพตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิงไมแตกตางกันทุกดาน 



๘๑ 
 
สมมติฐานท่ี ๔ ประชาชนท่ีมี ระดับการศึกษา ตางกันมีจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐมแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี ๔.๑๑ การเปรียบเทียบจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไร

ขิง จังหวัดนครปฐมจําแนกตามการศึกษา 
(n=๓๘๔) 

การบริหาร
จัดการการ

ใหบริการดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

แหลงความ
แปรปรวน 

SS df ms F Sig. 

การบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ๕ ดาน 
๑.ดานโครงสราง
พ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยี 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

๐.๙๓๒ 
๙๗.๓๙๒ 
๙๘.๓๒๔ 

๔ 
๓๗๙ 
๓๘๓ 

๐.๒๓๓ 
๐.๒๕๗ 

๐.๙๐๗ ๐.๔๖๐ 

๒.ดานการ
ใหบริการ 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

๐.๗๗๕ 
๗๑.๗๑๕ 
๗๒.๔๙๐ 

๔ 
๓๗๙ 
๓๘๓ 

๐.๑๙๔ 
๐.๑๘๙ 

๑.๐๒๔ ๐.๓๙๕ 

๓.ดานทรัพยากร
บุคคล 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

๑.๐๓๓ 
๗๔.๓๓๗ 
๗๕.๓๗๐ 

๔ 
๓๗๙ 
๓๘๓ 

๐.๒๕๘ 
๐.๑๙๖ 

๑.๓๑๗ ๐.๒๖๓ 

๔.ดานโครงสราง
ชุมชน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

๐.๙๕๙ 
๗๖.๑๕๔ 
๗๗.๑๑๓ 

๔ 
๓๗๙ 
๓๘๓ 

๐.๒๔๐ 
๐.๒๐๑ 

๑.๑๙๔ ๐.๓๑๓ 

๕.ดานหนาท่ี
ความรับผิดชอบ 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

๐.๑๔๒ 
๑๐๑.๙๒๗ 
๑๐๒.๐๗๐ 

๔ 
๓๗๙ 
๓๘๓ 

๐.๐๓๖ 
๐.๒๖๙ 

๐.๑๓๒ ๐.๙๗๐ 

รวม ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

๐.๕๙๕ 
๗๑.๖๗๑ 
๗๒.๒๖๖ 

๔ 
๓๗๙ 
๓๘๓ 

๐.๑๔๙ 
๐.๑๘๙ 

๐.๗๘๗ ๐.๕๓๔ 

 
จากตารางท่ี ๔.๑๑ ผลการเปรียบเทียบจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ไมแตกตาง

กัน (F = ๐.๗๘๗, Sig. = ๐.๕๓๔) ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 

ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา ตางกันมีความคิดเห็นตอจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของเทศบาลเมืองไรขิงแตกตางกัน 



๘๒ 
 
สมมติฐานท่ี ๕ ประชาชนท่ีมี ระดับการศึกษา ตางกันมีจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐมแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี ๔.๑๒ การเปรียบเทียบจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไร

ขิง จังหวัดนครปฐมจําแนกตามอาชีพ 
(n=๓๘๔) 

การบริหาร
จัดการการ

ใหบริการดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

แหลงความ
แปรปรวน 

SS df ms F Sig. 

การบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ๕ ดาน 
๑.ดานโครงสราง
พ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยี 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

๐.๔๘๐ 
๙๗.๘๔๔ 
๙๘.๓๒๔ 

๗ 
๓๗๖ 
๓๘๓ 

๐.๐๖๙ 
๐.๒๖๐ 

๐.๒๖๔ ๐.๙๖๗ 

๒.ดานการ
ใหบริการ 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

๑.๑๙๓ 
๗๑.๒๙๖ 
๗๒.๔๙๐ 

๗ 
๓๗๖ 
๓๘๓ 

๐.๑๗๐ 
๐.๑๙๐ 

๐.๘๙๙ ๐.๕๐๗ 

๓.ดานทรัพยากร
บุคคล 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

๑.๐๐๐ 
๗๔.๓๗๐ 
๗๕.๓๗๐ 

๗ 
๓๗๖ 
๓๘๓ 

๐.๑๔๓ 
๐.๑๙๘ 

๐.๗๒๒ ๐.๖๕๓ 

๔.ดานโครงสราง
ชุมชน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

๑.๑๕๙ 
๗๕.๙๕๕ 
๗๗.๑๑๓ 

๗ 
๓๗๖ 
๓๘๓ 

๐.๑๖๖ 
๐.๒๐๒ 

๐.๘๒๐ ๐.๕๗๑ 

๕.ดานหนาท่ี
ความรับผิดชอบ 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

๑.๖๘๒ 
๑๐๐.๓๘๘ 
๑๐๒.๐๗๐ 

๗ 
๓๗๖ 
๓๘๓ 

๐.๒๔๐ 
๐.๒๖๗ 

๐.๙๐๐ ๐.๕๐๗ 

รวม ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

๐.๖๘๑ 
๗๑.๕๘๖ 
๗๒.๒๖๖ 

๗ 
๓๗๖ 
๓๘๓ 

๐.๐๙๗ 
๐.๑๙๐ 

๐.๕๑๑ ๐.๘๒๖ 

 
จากตารางท่ี ๔.๑๒ ผลการเปรียบเทียบจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐมโดยภาพรวม จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ไมแตกตาง

กัน (F = ๐.๕๑๑, Sig. = ๐.๘๒๖) ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 

ประชาชนท่ีมีอาชีพ ตางกันมีความคิดเห็นตอจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ

เทศบาลเมืองไรขิงแตกตางกัน 



๘๓ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๓ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบการบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม โดยจําแนกตามปจจัยสวน
บุคคลตามสมมติฐานท่ี ๑ – ๕  

(n=๓๘๔) 

สมมติฐาน ตัวแปรตน ตัวแปรตาม คา t คา F Sig ผลการศึกษา 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

๑. เพศ การบริหาร
จัดการ 

๐.๒๑๑ - ๐.๔๗๒ 
- √ 

๒. อายุ การบริหาร
จัดการ 

- 
๑.๒๘๒ ๐.๒๗๑ 

- √ 

๓. สถานภาพ การบริหาร
จัดการ 

- 
๐.๒๙๑ ๐.๗๔๘ 

- √ 

๔. ระดับ
การศึกษา 

การบริหาร
จัดการ 

- 
๐.๗๘๗ ๐.๕๓๔ 

- √ 

๕. อาชีพ การบริหาร
จัดการ 

- 
๐.๕๑๑ ๐.๘๒๖ 

- √ 

 
ตารางท่ี ๔.๑๓ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบการบริหารจัดการการใหบริการดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลตาม
สมมติฐานท่ี ๑ – ๕ 

ประชาชนท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการ
วิจัย 

ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการ
วิจัย 

ประชาชนท่ีมีสถานภาพตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการการใหบริการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย 

ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการการใหบริการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน จึง
ปฏิเสธยสมมติฐานการวิจัย 

ประชาชนท่ีมีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการการใหบริการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย 

 



๘๔ 
 

๔.๔ ผลการวิเคราะหแบบสัมภาษณของผูใหขอมูลหลักเกี่ยวกับการบริหารจัดการการ
ใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม 

การสัมภาษณนี้ มีจุดมุงหมายในการศึกษารวบรวมขอมูลประกอบการวิเคราะหการ
บริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม  ๔ ขอ
ซ่ึงประกอบไปดวย ๑) ทานคิดวาการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง 
จังหวัดนครปฐม เปนอยางไร ๒) ทานคิดวาการบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม ดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี ดานการใหบริการ ดาน
ทรัพยากรบุคคล ดานโครงสรางชุมชน ดานหนาท่ีความรับผิดชอบ เปนอยางไร ๓) ปญหา อุปสรรค 
ของการบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม 
คืออะไร ๔) ทานมีขอเสนอแนะในการจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาล
เมือง ไรขิง จังหวัดนครปฐม อยางไร ซ่ึงสรุปบทสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ผูใหขอมูล
หลัก (Key Informant) จํานวน ๑๒ ทาน ดังตอไปนี้ 

๑. การใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง 
จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญมีประเด็นท่ีนาสนใจเก่ียวกับการใหบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิงวา คอมพิวเตอรนับวาเปนอุปกรณท่ีสําคัญอยางหนึ่งปจจุบันมีการใช
คอมพิวเตอรในชีวิตประจําวันท้ังท่ีบาน และหนวยงานตาง ๆ การศึกษาหาความรูดานคอมพิวเตอร
เพ่ือการใชในชีวิตประจําวันจึงเปนสิ่งจําเปน๑ โดยการใชคอมพิวเตอรในรูปแบบตาง ๆ จะตองไดรับ
การดูแลเอาใจใสและปลูกฝงพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารเทศอยางถูกตองและเกิดประโยชน๒ 
เทศบาลเมืองไรขิงมีชองทางการเผยแผเรื่องเทคโนโลยี ๓ ชองทางคือ Facebook  Website และ
Line ตองนี้มี smart city ท่ีเริ่มมีการทดลองใช smart city คือการเอาเทคโนโลยีมาใชใหเปนเมือง
แหงความ smart ทุกอยางท่ีใชเทคโนโลยีหมายถึง smart ในเมืองนี้๓ โดยจะมีการอบรมใหความรูกับ
ประธานชุมชนแลวก็เจาหนาท่ีของเทศบาลเมืองไรขิง๔ ในเรื่องการประชาสัมพันธใหขอมูลผาน Line 
เทศบาลเมืองไรขิงมีการฝกใหชุมชนตั้งกลุม Line ท้ังหมดทุกชุมชนชุมชนละ ๑ กลุม ซ่ึงไมซอนกันของ
กลุมใครกลุมมัน เพราะแตเดิมปญหาคือเรามีกลุม Line ขนาดใหญมาก พอกลุมใหญสมาชิกก็มากดวย
เชนกัน การสื่อสารหรือการสงขอมูลบางทีมีการสอบถามปญหาซ่ึงทางเทศบาลเมืองไรขิงยังไมทันได
ตอบปญหาใดๆ ก็จะมีการสงรูปภาพสวัสดีหรืออาจจะสงสติกเกอรสวัสดีมากันเปนจํานวนมากจึงทําให
ขอมูลหรือปญหาท่ีทางเราจะตอบมันตองยอนกลับไปลึกมาก๕ ถาเปรียบเสมือนเทศบาลเมืองไรขิงเปน
ตนไมสวนรากแกวและรากแขนงคือประธานชุมชน ประชาชนในชุมชนเปนรากฝอยของชุมชนนั้นๆ ซ่ึง
ประธานชุมชนจะไปตั้งกลุมของแตละชุมชนกันเอง เพราะฉะนั้นเทศบาลมีหนาท่ีในการใหขอมูล

                                                           
๑ สัมภาษณนายดํารงค  รอดทอง, รองนายกเทศมนตรีเมืองไรขิง, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒ สัมภาษณนายกร  วรนาม, เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองไรขิง, ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒. 
๓ สัมภาษณนายพลภัทร  มรรคเจริญ, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองไรขิง, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔ สัมภาษณนายสฤทธ์ิ พ่ึงพิพัฒน, ประธานชุมชนวังมณี, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕ สัมภาษณนางสาวนํ้าฝน ปาจีนบูรวรรณ, รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองการศึกษาเทศบาล

เมืองไรขิง, ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒. 



๘๕ 
 
ความรูจากตรงกลางแลวประธานชุมชนก็สงตอขอมูล๖ เทศบาลเมืองไรขิงใชกลุม Line เปนชองทาง
ในการอัดเสียงเจาหนาท่ีของเทศบาลเพ่ือใชประชาสัมพันธขอมูล มีการเปดวิทยุกระจายเสียงของ
ชุมชนในการใหขอมูลประโยชนตางๆ เทศบาลยังมีการนําขอมูลวีดีทัศนข้ึน Youtube เพ่ือใหผูท่ี
ทํางานหรือไมไดรับขอมูลสามารถเขาไปดูยอนหลังไดตลอดเวลา๗ อีกสวนหนึ่งท่ีเปนการจัดการการ
เรียนรูคือการจัดทําระบบภูมิสารสนเทศศาสตรของเทศบาลเมืองไรขิง หมายถึงการปกหมุดโดยใชแผน
ท่ี Google Map โดยทางเทศบาลสอนใหชุมชนแชรขอมูลปกหมุดลงในแผนท่ี เชน การปกหมุดขอมูล
คนพิการหรือผูสูงอายุในชุมชนวาอยูตรงไหนมีอาการอยางไรบาง๘ ทางดานเจาหนาท่ีของเทศบาล
เมืองไรขิงในทุกวันจันทร วันพุธ และวันศุกร จะมีออกไปเยี่ยมผูปวยติดเตียงและผูสูงอายุ พอไปถึง
เจาหนาท่ีเทศบาลก็จะชวยแชรพิกัดเขามา ซ่ึงนอกจากบอกชื่อ ท่ีอยูแลวยังบอกอาการวาเปนโรคอะไร
ดวย เทศบาลเมืองไรขิงไดจัดอบรมถายทอดความรูวาประชาชนสามารถใชประโยชนจาก Google 
Map จากการปกหมุด๙ ทางประโยชนเทศบาลเมืองไรขิงท่ีจะเอามาใช เชน เทศบาลสามารถรับรูวามี
คนปวยหรือคนพิการอยูตรงไหนบาง กรณีเกิดเหตุดวนเหตุรายสามารถจะแชรไปแผนท่ีใหกับรถ
บริการฉุกเฉิน EMS ดวยเพ่ือใหเขาดูในมือถือนําทางไปไดอยางรวดเร็ว๑๐ ซ่ึงทางเทศบาลเมืองไรขิงได
เผยแผความรูตรงนี้ใหกับชุมชนเพ่ือใหชุมชนเอาเรื่องนี้มาใชประโยชนกับชุมชนของตนเองได๑๑ 
ทางดานเศรษฐกิจมีการเรียกประชาชนท่ีเก่ียวของเขาไปอบรม เก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงเกษตรจัดให
มีวิทยากรมาใหความรู ซ่ึงนโยบายเทศบาลนั้นมีหนวยงานท่ีเก่ียวของเขามาใหความรูอยูตลอด๑๒ 

สรุปไดวา คอมพิวเตอรนับวาเปนอุปกรณท่ีสําคัญในปจจุบันมีการใชคอมพิวเตอรท้ังท่ี
บานและหนวยงานตาง ๆ การศึกษาหาความรูดานคอมพิวเตอรจึงเปนสิ่งจําเปน โดยจะตองไดรับการ
ดูแลเอาใจใสและปลูกฝงพฤติกรรมอยางถูกตองและเกิดประโยชน เทศบาลเมืองไรขิงมีชองทางการ
เผยแผเรื่องเทคโนโลยี ๓ ชองทางคือ Facebook  Website และ Line ตองนี้มี Smart city ท่ีเริ่มมี
การทดลองใช Smart city คือการเอาเทคโนโลยีมาใชใหเปนเมืองแหงความสมารต โดยมีการอบรมให
ความรูกับประธานชุมชนแลวก็เจาหนาท่ีของเทศบาลเมืองไรขิง ในเรื่องการประชาสัมพันธใหขอมูล
ผาน Line เทศบาลเมืองไรขิงมีการฝกใหชุมชนตั้งกลุม Line ท้ังหมดทุกชุมชนชุมชนละ ๑ กลุม ซ่ึงไม
ซอนกันของกลุมใครกลุมมัน เพราะแตเดิมปญหาคือเรามีกลุม Line ขนาดใหญมากพอกลุมใหญ
สมาชิกก็มากดวยเชนกัน และยังใชกลุม  Line เปนชองทางในการอัดเสียงเจาหนาท่ี เพ่ือใช
ประชาสัมพันธขอมูล การเปดวิทยุกระจายเสียงของชุมชน การนําขอมูลข้ึนยูทูปเพ่ือใหสามารถดู
ยอนหลังไดตลอดเวลา และการปกหมุดโดยใชแผนท่ี Google Map เพ่ือใหเทศบาลสามารถรับรูวามี
                                                           

๖ สัมภาษณนางสาวสาคร  ตรีพนากร, หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลเทศบาลเมืองไรขิง, ๑๓ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๒. 

๗ สัมภาษณนายวรุฒ  จินดาณรงค, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองไรขิง, ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒. 
๘ สัมภาษณนางปราณี เปรมศรี, ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองไรขิง, ๑๒ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๒. 
๙ สัมภาษณนางทิพพาภรณ พันธุอัจฉริย, ผูอํานวยการกองคลังเทศบาลเมืองไรขิง, ๑๕ กุมภาพันธ 

๒๕๖๒. 
๑๐ สัมภาษณนายบุญปลอด ทองแพ, ประธานชุมชนวัดทาพูด, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๑ สัมภาษณนายบรรลือศักดิ์ ทองประดิษฐ, ประธานชุมชนบานทาเกวียน, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๒ สัมภาษณนายสมศักดิ์ คุมถนอม, ประธานชุมชนคลองวัดทาพูด, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒. 



๘๖ 
 
คนปวยหรือคนพิการอยูตรงไหนบาง เม่ือเกิดเหตุดวนเหตุรายสามารถจะแชรแผนท่ีใหกับรถบริการ
ฉุกเฉิน EMS เพ่ือนําทางไปชวยเหลือไดอยางรวดเร็ว   

 
๒. การบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง 

จังหวัดนครปฐม  
ดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี  
จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญมีประเด็นท่ีนาสนใจเก่ียวกับโครงสรางพ้ืนฐานทาง

เทคโนโลยีในการบริหารจัดการการใหบริการของเทศบาลเมืองไรขิงวา เทศบาลเมืองไรขิงมองถึง
วิวัฒนาการในยุคปจจุบันท่ีมีการนําเทคโนโลยีมาใชในดานตางๆ ท้ังดานการบริหารจัดการ ดานการ
บริการประชาชน๑๓ จึงมีการสงเสริมใหจัดมีคอมพิวเตอรเพ่ือการบริการสาธารณะใหแกประชาชน๑๔ 
จัดมุมสําหรับใหบริการประชาชนโดยประชาชนสามารถมาลงชื่อเขาใชงานไดทุกคน๑๕ สถานท่ีมีความ
พรอมใชงาน สะอาด สะดวก และปลอดภัย๑๖ ไดรับการดูแลโดยเจาหนาท่ีท่ีมีความรูความสามารถ๑๗ 
มีการตรวจดูแลซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอรอยูสมํ่าเสมอ๑๘ มีการเชื่อมตอระบบอินเตอรเน็ตท้ังแบบ
สัญญาณ Wi-Fi และแบบสายแลน๑๙ ทุกหนวยงานมีอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีพรอมในการใหบริการทุก
ดาน๒๐ ท้ังดานการคลังท่ีมีระบบอินเตอรเน็ตท่ีมีความเสถียรภาพอยางมาก จากการท่ีเราตองทํางาน
รวมกับหนวยงานภายนอกโดยเฉพาะกรมบัญชีกลางท่ีตองเชื่อมตอสงขอมูลผานระบบเก่ียวกับจัดซ้ือ 
จัดจาง ลวนตองใชอินเตอรเน็ตท้ังนั้น๒๑ ดานวิชาการใชระบบในการเผยแพรขอมูลทางวิชาการ คลัง
ความรูตางๆ เพ่ือใหทุกสวนงานรวมท้ังประชาชนเขามาใชบริการไดตลอดเวลา๒๒ เทศบาลเมืองไรขิง
จัดการศึกษาแบบบูรณาการและแบบองคความรูจัดใหมีระบบความรวมมือระหวางศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก๒๓ สงเสริมและสนับสนุนการจัดสื่อการเรียนเพ่ือสงเสริมการเรียนรู๒๔   

                                                           
๑๓ สัมภาษณนายดํารงค  รอดทอง, รองนายกเทศมนตรีเมืองไรขิง, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๔ สัมภาษณนายกร  วรนาม, เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองไรขิง, ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒. 
๑๕ สัมภาษณนายวรุฒ  จินดาณรงค, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองไรขิง, ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒. 
๑๖ สัมภาษณนายบุญปลอด ทองแพ, ประธานชุมชนวัดทาพูด, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๗ สัมภาษณนายบรรลือศักดิ์ ทองประดิษฐ, ประธานชุมชนบานทาเกวียน, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๘ สัมภาษณนายพลภัทร  มรรคเจริญ, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองไรขิง, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๙ สัมภาษณนางสาวสาคร  ตรีพนากร, หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลเทศบาลเมืองไรขิง, ๑๓ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๒.  
๒๐ สัมภาษณนายสมศักดิ์ คุมถนอม, ประธานชุมชนคลองวัดทาพูด, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๑ สัมภาษณนางทิพพาภรณ พันธุอัจฉริย, ผูอํานวยการกองคลังเทศบาลเมืองไรขิง, ๑๕ กุมภาพันธ 

๒๕๖๒.  
๒๒ สัมภาษณนางปราณี เปรมศรี, ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองไรขิง, ๑๒ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๒.  
๒๓ สัมภาษณนางสาวนํ้าฝน ปาจีนบูรวรรณ, รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองการศึกษาเทศบาล

เมืองไรขิง, ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒. 
๒๔ สัมภาษณนายสฤทธ์ิ พ่ึงพิพัฒน, ประธานชุมชนวังมณี, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒. 



๘๗ 
 

สรุปไดวา เทศบาลเมืองไรขิงมองถึงวิวัฒนาการดานเทคโนโลยีในยุคปจจุบัน จึงมีการ
สงเสริมคอมพิวเตอรเพ่ือการบริการสาธารณะใหแกประชาชน โดยประชาชนสามารถมาลงชื่อเขาใช
งานไดทุกคน  สถานท่ีมีความพรอมใชงาน สะอาด และปลอดภัย  ไดรับการดูแลโดยเจาหนาท่ีท่ีมี
ความรูความสามารถ  มีการตรวจดูแลซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอรอยูเสมอ  มีระบบอินเตอรเน็ตท้ัง
แบบสัญญาณและแบบสายแลน จัดใหมีระบบความรวมมือ สงเสริมและสนับสนุนการจัดสื่อการเรียน
เพ่ือสงเสริมการเรียนรู 

ดานการใหบริการ  
จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญมีประเด็นท่ีนาสนใจเก่ียวกับการใหบริการในการ

บริหารจัดการการใหบริการของเทศบาลเมืองไรขิงวา ปจจุบันเทศบาลเมืองไรขิงไดมีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในสวนงานตางๆ ไดแก การใชในการแบงกลุมผูมาใชบริการ การเก็บขอมูล เก็บ
เอกสารตางๆ และอํานวยความสะดวกเวลาท่ีประชาชนมารับการบริการเกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม
ตองรอนานเหมือนแตกอน๒๕ ประชาชนท่ีไปติดตอก็มีหลายเรื่องแตท่ีเทศบาลมีเปนชองไวสําหรับ
ติดตอแตละเรื่อง เชน จัดเก็บรายได ภาษี  สาธารณะสุข หรือวาเก่ียวกับสิทธิประโยชนตางๆ เทศบาล
มีความพรอมดานบริการมาก ประชาชนไมตองมานั่งคอยนาน อีกท้ังประชาชนท่ีมาใชบริการในแตวัน
ไมไดมาพรอมกันในคราวเดียวยังพอไหลลื่นไดอยู ไมถึงกับแออัด๒๖ ซ่ึงสวนงานท่ีมีประชาชนมาใช
บริการมากท่ีสุดก็จะเปนในสวนของทะเบียนราษฎร เชน แจงยาย แจงเกิด๒๗ ดานการบริการสัญญาณ 
Wi-Fi นั้นมี พรบ.คอมพิวเตอร ในการควบคุมการใชงาน จึงยังไมไดปลอยสัญญาณสําหรับรองรับการ
ใชงานของประชาชน๒๘ เพราะวาตองควบคุมตามรหัสผูใชงานโดยเทศบาลจะมีสัญญาณใหเจาหนาท่ี
แตละคนเปนรหัสสวนตัวท่ีไดจากเจาหนาท่ีท่ีกองวิชาการเพ่ือคุมการใชงาน รหัสเม่ือไดมาสามารถ
นําไปใชเครื่องไหนก็ไดแตเม่ือขอมูลมีปญหาอะไรก็แลวแต พรบ.คอมพิวเตอรจะเขามาตรวจสอบ และ
เอาผิดกับเจาของรหัสจึงตองมีการควบคุม๒๙ มีการใหบริการดานการคลัง เชน การหักภาษี การจาย
ภาษี รวบรวมสถิติเพ่ือเผยแผขอมูลใหประชาชนมีสวนรวมในการรับรู๓๐ มีศูนยบริการประชาชน
ทางดานการรับขอรองเรียนหนาเว็บไซตเทศบาลเพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูปฏิบัติงาน
เรื่องรองทุกข และเปนเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ ปญหา/อุปสรรค เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงการ
ใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ๓๑ อีกท้ังยังประชาสัมพันธขอมูลทางดานผูสูงอายุเพ่ือใหทราบขอมูล
สิทธิประโยชนท้ังโดยตรงคือประชาสัมพันธในวันท่ีมีการประชุมผูสูงอายุทุกเดือนและทางออมคือสง
ขอมูลตางๆผานผูนําชุมชนหรือบุตรหลานท่ีเขาไปดูขอมูลไดท้ังดาน Website Line หรือ Facebook 
                                                           

๒๕ สัมภาษณนายดํารงค  รอดทอง, รองนายกเทศมนตรีเมืองไรขิง, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๖ สัมภาษณนายกร  วรนาม, เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองไรขิง, ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒. 
๒๗ สัมภาษณนายพลภัทร  มรรคเจริญ, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองไรขิง, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๘ สัมภาษณนายบรรลือศักดิ์ ทองประดิษฐ, ประธานชุมชนบานทาเกวียน, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๙ สัมภาษณนางปราณี เปรมศรี, ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองไรขิง, ๑๒ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๒. 
๓๐ สัมภาษณนางทิพพาภรณ พันธุอัจฉริย, ผูอํานวยการกองคลังเทศบาลเมืองไรขิง, ๑๕ กุมภาพันธ 

๒๕๖๒. 
๓๑ สัมภาษณนางสาวสาคร  ตรีพนากร, หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลเทศบาลเมืองไรขิง, ๑๓ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๒. 



๘๘ 
 
ของเทศบาล๓๒ มีการใหบริการหลากหลายดานท่ีประชาชนเขาใชบริการ แมไมใชเรื่องท่ีเทศบาล
ใหบริการโดยตรงก็ยังหาคําตอบเพ่ือใหบริการแกประชาชน๓๓ มีการประชาสัมพันธกิจกรรมอยูเสมอ
ทําใหประชาชนไดความรูจากกิจกรรมท่ีเทศบาลจัดให เชน การใชคิวอารโคดในการทองเท่ียวเกาะลัด
อีแทน๓๔ เม่ือไปใชบริการนั้นกอไมยุงยากเพราะมีการจัดสวนงานท่ีชัดเจน สามารถเดินเขาไปใช
บริการไดสะดวกและรวดเร็ว๓๕ เม่ือมีนโยบายใดมาจะมีการชี้แจงและฝกอบรมใหอยูเสมอ ทําให
ประชาชนไดรับประโยชนเปนอยางมาก๓๖ 

สรุปไดวา เทศบาลเมืองไรขิงไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการแบงกลุมผูมา
ใชบริการ การเก็บขอมูล เก็บเอกสารตางๆ และอํานวยความสะดวกแกประชาชน มีการจัดชองบริการ
ไวสําหรับแตละเรื่อง เชน จัดเก็บรายได ภาษี  สาธารณะสุข หรือวาเก่ียวกับสิทธิประโยชนตางๆ ทํา
ใหประชาชนไมตองคอยนาน ดานการบริการสัญญาณไวไฟนั้นมี พรบ.คอมพิวเตอร ในการควบคุมการ
ใชงานจึงยังไมไดปลอยสัญญาณสําหรับรองรับการใชงานของประชาชน  มีเพียงแตรหัสของเจาหนาท่ี
เทานั้น การใหบริการดานการคลัง เชน การหักภาษี การจายภาษี รวบรวมสถิติเพ่ือเผยเพรขอมูลให
ประชาชนมีสวนรวมในการรับรู  มีศูนยบริการรับขอรองเรียนหนาเว็บไซตเทศบาลเพ่ือนําไปสูการ
ปรับปรุงการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังประชาสัมพันธขอมูลดานผูสูงอายุเพ่ือใหทราบ
ขอมูลสิทธิประโยชน  มีการประชาสัมพันธกิจกรรมอยูเสมอ  มีการจัดสวนงานท่ีชัดเจนสามารถเขาใช
บริการไดสะดวกและรวดเร็วทําใหประชาชนไดรับประโยชนเปนอยางมาก 

ดานทรัพยากรบุคคล  
จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญมีประเด็นท่ีนาสนใจเก่ียวกับทรัพยากรบุคคลในการ

บริหารจัดการการใหบริการของเทศบาลเมืองไรขิงวา เทศบาลเมืองไรขิงมีการคัดเลือกเจาหนาท่ีท่ีมี
ความสามารถเฉพาะทางในการปฏิบัติหนาท่ีในแตละดานตั้งแตข้ันตอนแรกอยูแลว จึงม่ันใจไดวา
เจาหนาท่ีนั้นมีความสามารถในการใหบริการดานเทคโนโลยี๓๗ และเทศบาลยังมีการพัฒนาศักยภาพ
เจาหนาท่ีอยูเสมอเม่ือมีการอบรมใดๆ ท่ีเปนประโยชนและใหความรูแกเจาหนาท่ีเทศบาลเมืองไรขิง
จะสนับสนุนอยางเต็มท่ี๓๘ หรือเวลาท่ีมีการจัดอบรมใหประชาชนหรือผูนําชุมชนก็จะใหใหเจาหนาท่ีท่ี
เก่ียวของหรือสมาชิกเทศบาลเขารวมการอบรมเพ่ือพัฒนารวมกัน๓๙ ซ่ึงสมาชิกสภาเทศบาลไดให
ความรวมมือเปนอยางดีในการอบรมทักษะใหแกประชาชนเพ่ือใหการดูแลอยางท่ัวถึงและประชาชน
ไดรับความรูจนสามารถใชงานไดจริง๔๐ ทางดานการถายทอดความรูนั้นเทศบาลจะใหผูนําชุมชนเปน
ผูชวยในการถายทอดความรูเพราะประชาชนบางกลุมไมสะดวกท่ีจะเขามาอบรมในวันและเวลาท่ี
                                                           

๓๒ สัมภาษณนางสาวนํ้าฝน ปาจีนบูรวรรณ, รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองการศึกษาเทศบาล
เมืองไรขิง, ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒. 

๓๓ สัมภาษณนายสฤทธ์ิ พ่ึงพิพัฒน, ประธานชุมชนวังมณี, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๔ สัมภาษณนายบรรลือศักดิ์ ทองประดิษฐ, ประธานชุมชนบานทาเกวียน, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๕ สัมภาษณนายบุญปลอด ทองแพ, ประธานชุมชนวัดทาพูด, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๖ สัมภาษณนายสมศักดิ์ คุมถนอม, ประธานชุมชนคลองวัดทาพูด, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๗ สัมภาษณนายดํารงค  รอดทอง, รองนายกเทศมนตรีเมืองไรขิง, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๘ สัมภาษณนายกร  วรนาม, เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองไรขิง, ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒. 
๓๙ สัมภาษณนายพลภัทร  มรรคเจริญ, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองไรขิง, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๐ สัมภาษณนายวรุฒ  จินดาณรงค, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองไรขิง, ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒. 



๘๙ 
 
เทศบาลจัดได๔๑ ผูนําชุมชนนั้นสามารถถายทอดความรูไดแตข้ันพ้ืนฐานในการใชงาน เนนท่ีลูกบาน
นั้นสามารถใชงานเปนถึงจะไมไดใชงานเกงก็ยังไมเปนไรเพราะมันคือจุดเริ่มตนในการใชงาน๔๒ 
เทศบาลไดจัดสายงานเจาหนาท่ีในการดูแลใหบริการ คอยตอบปญหา หรือแนะนําใหกับประชาชน
อยางชัดเจน๔๓ เวลาเขาไปใชบริการในดานตางๆ ไดรับการดูแลอยางดีจากเจาหนาท่ีเปนอยางดี๔๔ 
เจาหนาท่ีของเทศบาลก็จัดใหเพียงพอตอประชาชนท่ีเขามาใชบริการ๔๕ ซ่ึงเปนเจาหนาท่ีๆไดรับการ
ฝกอบรมมาเปนอยางดีเพราะเทศบาลตองการท่ีจะใหประชาชนท่ีเขามาใชบริการนั้นไดคําตอบในทุก
ดานท่ีมาใชบริการ๔๖ เทศบาลมีการจัดอบรมใหเสมอไมใชอบรมแคประชาชนยังอบรมเจาหนาท่ีใหมี
ความรูไปพรอมกัน๔๗ โดยรวมแลวเทศบาลจัดพนักงานท่ีคอยใหคําแนะนําเปนอยางดี ดวยบริการท่ียิ้ม
แยม เขาใจถึงผูสูงอายุท่ีมาใชบริการ ทําใหประชาชนอยากท่ีจะเขามาใชบริการ และเขามาปรึกษา
ปญหาตางๆ๔๘ 

สรุปไดวา เทศบาลเมืองไรขิงมีเจาหนาท่ีท่ีมีความสามารถเฉพาะทางในการปฏิบัติ
หนาท่ี และยังมีการพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีอยูเสมอ เม่ือจัดอบรมใหประชาชนหรือผูนําชุมชนก็จะ
ใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของหรือสมาชิกเทศบาลเขารวมการอบรมเพ่ือพัฒนารวมกัน  โดยถายทอดความรู
นั้นจะใหผูนําชุมชนเปนผูชวยในการถายทอดความรู เนนท่ีลูกบานสามารถใชงานเปนถึงจะไมไดใชงาน
เกงก็ยังไมเปนไร เทศบาลไดจัดสายงานเจาหนาท่ีในการดูแลใหบริการ คอยตอบปญหา หรือแนะนํา
ใหกับประชาชนอยางชัดเจนเพราะเทศบาลตองการท่ีจะใหประชาชนท่ีเขามาใชบริการนั้นไดคําตอบ
ในทุกดานท่ีมาใชบริการ มีการจัดอบรมใหเสมอไมใชอบรมแคประชาชนยังอบรมเจาหนาท่ีใหมีความรู
ไปพรอมกัน ทําใหประชาชนอยากกลับมาใชบริการและเขามาปรึกษาปญหาตางๆ อยูเสมอ   

ดานโครงสรางชุมชน  
จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญมีประเด็นท่ีนาสนใจเก่ียวกับโครงสรางชุมชนในการ

บริหารจัดการการใหบริการของเทศบาลเมืองไรขิงวา เทศบาลตั้งอยูท่ีตําบลไรขิง ณ จุดนี้มาเปน
เวลานานแลว และเปนท่ีรูจักโดยท่ัวของประชาชนในพ้ืนท่ีนี้เปนอยางดี๔๙ จากการพัฒนาเปนชุมชน

                                                           
๔๑ สัมภาษณนางปราณี เปรมศรี, ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองไรขิง, ๑๒ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๒. 
๔๒ สัมภาษณนายสฤทธ์ิ พ่ึงพิพัฒน, ประธานชุมชนวังมณี, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๓ สัมภาษณนางสาวนํ้าฝน ปาจีนบูรวรรณ, รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองการศึกษาเทศบาล

เมืองไรขิง, ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒. 
๔๔ สัมภาษณนายสมศักดิ์ คุมถนอม, ประธานชุมชนคลองวัดทาพูด, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๕ สัมภาษณนางทิพพาภรณ พันธุอัจฉริย, ผูอํานวยการกองคลังเทศบาลเมืองไรขิง, ๑๕ กุมภาพันธ 

๒๕๖๒. 
๔๖ สัมภาษณนางสาวสาคร  ตรีพนากร, หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลเทศบาลเมืองไรขิง, ๑๓ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๒. 
๔๗ สัมภาษณนายบุญปลอด ทองแพ, ประธานชุมชนวัดทาพูด, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๘ สัมภาษณนายบรรลือศักดิ์ ทองประดิษฐ, ประธานชุมชนบานทาเกวียน, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๙ สัมภาษณนายกร  วรนาม, เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองไรขิง, ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒. 



๙๐ 
 
เมืองไดมีการจัดผังเมืองเปนอยางดี สํารวจพ้ืนท่ีในชุมชนตางๆ เพ่ือแบงเขตการดูแล๕๐ ซ่ึงการดูแล
ประชาชนนั้นเทศบาลไดแบงการดูแลเปนเขตใหสมาชิกเทศบาลชวยกันดูแลอยางท่ัวถึง๕๑ อีกท้ังยังให
สมาชิกสภาเทศบาลแบงหนาท่ีในการดูแล เชน สมาชิกสภาเทศบาลทานนี้ดูแลประชาชนในเขตนี้แลว
ยังตองดูแลดานการสาธารณูปโภคโดยรวมอีกดวย เพราะสมาชิกนี้เขาถึงชุมชนพอๆ กับผูนําชุมชน๕๒ 
เทศบาลม่ีพ้ืนท่ีตั้งท่ีเหมาะสมสามารถรองรับบริการไดมากมาย และยังเอ้ือตอหนวยงานอ่ืนเพ่ือให
ความสะดวกแกประชาชนไดงายข้ึน เชน การใหธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรตั้งอยูท่ี
ชั้น ๑ ของอาคารเทศบาลเพ่ือใหบริการแกประชาชนเพราะประชาชนสวนใหญของตําบลไรขิงเปน
เกษตรกร๕๓ ทําใหสามารถบริการประชาชนไดอยางท่ัวถึง๕๔ ทางดานการเดินเนื่องจากตําบลไรขิงเปน
ชุมชนเมืองทําใหการเดินทางนั้นสะดวกสบายในทุกพ้ืนท่ี๕๕ อีกท้ังทางเลือกในการเดินทางมากข้ึนท้ัง
การเดินทางจากรถสองแถว รถเมล รถมอเตอรไซครับจาง หรือรถสวนตัวทําใหสะดวกสบายมาก
ยิ่งข้ึน๕๖ เม่ือเขามาท่ีเทศบาลจะมีเจาหนาท่ีประชาสัมพันธในการตอนรับเพ่ือบอกจุดท่ีประชาชน
ตองการเขามาติดตอทําใหรวดเร็วดานบริการและประชาชนท่ีเขามาก็ไมงงวาตองไปท่ีไหน๕๗ พอเขา
มาแลวและไดคําแนะนําแลวยังมีปายบอกจุดท่ีชัดเจนเพ่ือใหประชาชนเขาไปตอคิวไดถูก๕๘ มีบริการท่ี
ครบครันท้ังคลังความรูท่ีมีการจัดมุมบริการดานอินเตอรเน็ตและบริการขอมูลตางๆ๕๙ โดยเฉพาะดาน
ภาษีท่ีประชาชนบางทานยังขาดความรูความเขาใจ เทศบาลก็จัดแหลงขอมูลสําหรับบริการประชาชน
ใหท่ีนอกเหนือจากการอบรม เชน การเสียภาษีโรงเรือนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนจากสังคมชุมชนชนบท
เปนสังคมชุมชนเมืองทําใหเกิดบานพักใหมๆ มากข้ึน๖๐ 

สรุปไดวา เทศบาลตั้งอยูท่ีตําบลไรขิง ณ จุดนี้มาเปนเวลานานแลว และเปนท่ีรูจักโดย
ท่ัวของประชาชนในพ้ืนท่ีนี้เปนอยางดี  มีการสํารวจพ้ืนท่ีชุมชนและแบงเขตการดูแลใหสมาชิก
เทศบาลเพราะสมาชิกเขาถึงชุมชนพอๆ กับผูนําชุมชน เทศบาลยังเอ้ือตอหนวยงานอ่ืนเพ่ือใหความ
สะดวกแกประชาชนไดงายข้ึน เชน การใหธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรตั้งอยูท่ีชั้น ๑ 
ของอาคารเทศบาลเพ่ือใหบริการแกประชาชนเพราะประชาชนสวนใหญของตําบลไรขิงเปนเกษตรกร  

                                                           
๕๐ สัมภาษณนางปราณี เปรมศรี, ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองไรขิง, ๑๒ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๒. 
๕๑ สัมภาษณนายวรุฒ  จินดาณรงค, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองไรขิง, ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒. 
๕๒ สัมภาษณนายพลภัทร  มรรคเจริญ, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองไรขิง, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๓ สัมภาษณนายดํารงค  รอดทอง, รองนายกเทศมนตรีเมืองไรขิง, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๔ สัมภาษณนายบรรลือศักดิ์ ทองประดิษฐ, ประธานชุมชนบานทาเกวียน, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๕ สัมภาษณนางสาวนํ้าฝน ปาจีนบูรวรรณ, รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองการศึกษาเทศบาล

เมืองไรขิง, ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒. 
๕๖ สัมภาษณนายบุญปลอด ทองแพ, ประธานชุมชนวัดทาพูด, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๗ สัมภาษณนางสาวสาคร  ตรีพนากร, หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลเทศบาลเมืองไรขิง, ๑๓ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๒. 
๕๘ สัมภาษณนายสฤทธ์ิ พ่ึงพิพัฒน, ประธานชุมชนวังมณี, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๙ สัมภาษณนายสมศักดิ์ คุมถนอม, ประธานชุมชนคลองวัดทาพูด, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๖๐ สัมภาษณนางทิพพาภรณ พันธุอัจฉริย, ผูอํานวยการกองคลังเทศบาลเมืองไรขิง, ๑๕ กุมภาพันธ 

๒๕๖๒. 



๙๑ 
 
และจากตําบลไรขิงเปนชุมชนเมืองทําใหการเดินทางนั้นสะดวกสบาย มีเจาหนาท่ีประชาสัมพันธใน
การตอนรับเพ่ือบอกจุดท่ีประชาชนตองการเขามาติดตอทําใหรวดเร็วดานบริการ มีปายบอกจุดท่ี
ชัดเจนเพ่ือใหประชาชนเขาไปตอคิวไดถูก 

ดานหนาท่ีความรับผิดชอบ 
จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญมีประเด็นท่ีนาสนใจเก่ียวกับหนาท่ีความรับผิดชอบ

ในการบริหารจัดการการใหบริการของเทศบาลเมืองไรขิงวา การดําเนินงานของหนวยงานราชการ
พ้ืนฐานของทุกท่ีตองมีการวางแผนการดําเนินไวเพ่ือเปนการตั้งเปาหมายการดําเนินงานนั้นๆ ใหบรรลุ
วัตถุประสงค เทศบาลเมืองไรขิงก็เชนกันมีการวางแผนการดําเนินไวเพ่ือใหทุกสวนงานมีแบบแผนท่ีจะ
ดําเนิน๖๑ ทุกแผนกมีภาระหนาท่ีท่ีชัดเจนในการรับผิดชอบการดําเนินงาน และมีการควบคุมตามสาย
งานอยางเปนระบบเพ่ือใหเกิดระบบเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือการบริหารและบริการอยางมีประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน๖๒ เทศบาลจึงเริ่มตนจากการใหบุคลากรของ
เทศบาลมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีกอนท่ีจะไปถายทอดความรูใหแกประชาชน๖๓ และนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาสนับสนุนการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพและเต็มรูปแบบเพ่ือใหองคกรเกิด
ความทันสมัย อยางเชน การอัดวีดีโอและลงใน Youtube เปน ตอน(Episode) เพ่ือใหประชาชนได
ติดตามขาวสาร๖๔ ในการเรียกเก็บภาษีหรือคาธรรมเนียมตางๆ เจาหนาท่ีไดมีการแจงระเบียบและ
ยอดการเก็บไวอยางชัดเจน และเปนธรรม๖๕ มีความเหมาะสม และเปดเผยขอมูลชัดเจน๖๖ มีการ
จัดทํารายงานถึงดานการใหบริการเพ่ือใหทราบขอมูลท่ีประชาชนมาใชบริการวาดี หรือขาดตก
บกพรองสิ่งใดและนําขอมูลเหลานี้มาปรับการใหบริการครั้งตอไป เชนการจดบันทึกผูเขามาใชบริการ
มุมอินเตอรเน็ตของเทศบาล๖๗ มีการพูดคุยซักถาม และแนะนําดวยอัธยาศัยท่ีดี๖๘มีการสอบถาม
ความพึงพอใจกับประชาชนถึงการมาใหบริการของเจาหนาท่ี แตยังเปนรูปแบบของเอกสารอยู ยังไมมี
ระบบแบบธนาคารท่ีประเมินความพึงพอใจผานระบบอิเล็กทรอนิกส๖๙ หลังการอบรมทุกครั้งจะมี
เจาหนาท่ีเดินแจกใบประเมินการดําเนินโครงการเพ่ือใหทราบขอดี ขอดอยในการจัดโครงการ๗๐เม่ือมี

                                                           
๖๑ สัมภาษณนายดํารงค  รอดทอง, รองนายกเทศมนตรเีมืองไรขิง, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๖๒ สัมภาษณนายกร  วรนาม, เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองไรขิง, ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒. 
๖๓ สัมภาษณนายวรุฒ  จินดาณรงค, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองไรขิง, ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒. 
๖๔ สัมภาษณนายพลภัทร  มรรคเจริญ, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองไรขิง, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๖๕ สัมภาษณนางทิพพาภรณ พันธุอัจฉริย, ผูอํานวยการกองคลังเทศบาลเมืองไรขิง, ๑๕ กุมภาพันธ 

๒๕๖๒. 
๖๖ สัมภาษณนายบรรลือศักดิ์ ทองประดิษฐ, ประธานชุมชนบานทาเกวียน, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๖๗ สัมภาษณนางสาวสาคร  ตรีพนากร, หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลเทศบาลเมืองไรขิง, ๑๓ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๒. 
๖๘ สัมภาษณนายสฤทธ์ิ พ่ึงพิพัฒน, ประธานชุมชนวังมณี, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๖๙ สัมภาษณนางสาวนํ้าฝน ปาจีนบูรวรรณ, รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองการศึกษาเทศบาล

เมืองไรขิง, ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒. 
๗๐ สัมภาษณนายบุญปลอด ทองแพ, ประธานชุมชนวัดทาพูด, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒. 



๙๒ 
 
การใหความรูจะมีการประชาสัมพันธลวงหนาเพ่ือใหประชาชนไดรับทราบวันและเวลา๗๑ มีการ
ประชาสัมพันธผานการประชาคมของหมูบานเพราะเวลาท่ีประชาชคจะมีประชาชนมารวมกันปน
จํานวนมาก๗๒ 

สรุปไดวา เทศบาลเมืองไรขิงมีการวางแผนการดําเนินไวเพ่ือใหทุกสวนงานมีแบบ
แผนการดําเนินงาน มีภาระหนาท่ีท่ีชัดเจนในการรับผิดชอบการดําเนินงาน และมีการควบคุมตามสาย
งานอยางเปนระบบเพ่ือใหเกิดระบบเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือการบริหารและบริการอยางมีประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน โดยเริ่มตนจากการใหบุคลากรมีความรู
ความสามารถดานเทคโนโลยีกอนท่ีจะไปถายทอดความรูใหแกประชาชน และจึงนําเทคโนโลยี
สารสนเทศเขามาสนับสนุนการปฏิบัติงานเพ่ือใหองคกรเกิดความทันสมัย มีการแจงระเบียบและยอด
การเก็บคาธรรมเนียมไวอยางชัดเจน มีการจัดทํารายงานถึงดานการใหบริการเพ่ือใหทราบขอมูลท่ี
ประชาชนมาใชบริการและนําขอมูลเหลานี้มาปรับการใหบริการครั้งตอไป มีอัธยาศัยท่ีดี มีการ
ประชาสัมพันธผานการประชาคมของหมูบาน 

 
๓. ปญหา และอุปสรรคของการบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม 
ปจจุบันเทคโนโลยีมีหลากหลายประเภท ยังไมสามารถทําความเขาใจและใชไดครบทุก

ประเภท๗๓ โดยเฉพาะเทคโนโลยีกับการดําเนินงานนั้นมีการพัฒนาและปรังปรุงอยูตลอดเวลาทําใหไม
สามารถตามไดทันเพราะการเรียนรูในแตละดานตองใชเวลานาน๗๔ อีกท้ังราคาเทคโนโลยีมีราคาสูง
บางกลุมอาจเขาไมถึงหรือไมสามารถซ้ือรุนใหมเพ่ือพัฒนาระบบไดทัน๗๕ เม่ือมีการใชเทคโนโลยีมาก
ข้ึน การเขาถึงของผูสูงอายุนั้นยังไมสามารถใชงานไดเต็มประสิทธิภาพ๗๖ และประชาชนสวนใหญทํา
การเกษตรจึงไมใหความสําคัญกับการใชเทคโนโลยี ๗๗ ศูนยขอมูลขาวสารยังไมเพียงพอ หาก
ประชาชนตองการใชคอมพิวเตอรตองเดินทางไปท่ีเทศบาลท่ีเดียว๗๘ ทางดานการถายทอดความรูสู
ประชาชนจากประธานชุมชนนั้นบางหมูบานก็ไมไดใหความสําคัญกับผูนําชุมชนวาจะนําสิ่งใดมาใหกับ
หมูบานบางทําใหเกิดการพัฒนาท่ีไมเทาเทียมกัน๗๙ ระยะเวลาในการจัดอบรมบางเรื่องยังไมเพียงพอ 

                                                           
๗๑ สัมภาษณนางปราณี เปรมศรี, ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองไรขิง, ๑๒ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๒. 
๗๒ สัมภาษณนายบรรลือศักดิ์ ทองประดิษฐ, ประธานชุมชนบานทาเกวียน, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๗๓ สัมภาษณนางสาวนํ้าฝน ปาจีนบูรวรรณ, รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองการศึกษาเทศบาล

เมืองไรขิง, ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒. 
๗๔ สัมภาษณนายดํารงค  รอดทอง, รองนายกเทศมนตรีเมืองไรขิง, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๗๕ สัมภาษณนายพลภัทร  มรรคเจริญ, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองไรขิง, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๗๖ สัมภาษณนางปราณี เปรมศรี, ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองไรขิง, ๑๒ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๒. 
๗๗ สัมภาษณนายสมศักดิ์ คุมถนอม, ประธานชุมชนคลองวัดทาพูด, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๗๘ สัมภาษณนายสฤทธ์ิ พ่ึงพิพัฒน, ประธานชุมชนวังมณี, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๗๙ สัมภาษณนายวรุฒ  จินดาณรงค, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองไรขิง, ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒. 



๙๓ 
 
ตองใชความรูความเขาใจสูง เชนการคํานวณภาษีเพ่ือจายใหกับเทศบาล๘๐ ขาดการใหความรูแบบลง
พ้ืนท่ีเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติท่ีแทจริง๘๑ ขาดการจัดทําคูมือเพ่ือเปนฐานขอมูลในการปฏิบัติเพ่ือเปนฐาน
ใหกับเจาหนาท่ีใหม๘๒ ขาดการจูงใจในการเขาอบรมและเขาใชเทคโนโลยี๘๓ และขาดการสํารวจ
ขอมูลหรือแนะแนวหัวขอกอนวันเริ่มประชาคม ประชาชนจึงไมมีขอมูลท่ีเพียงพอในการเสนอตอท่ี
ประชุม๘๔ 

 
๔. ขอเสนอแนะในการจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาล

เมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม 
สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีมากข้ึนในทุกรูปแบบ๘๕ โดยเฉพาะเทคโนโลยีกับการ

ดําเนินงานนั้นควรมีการพัฒนาและปรังปรุงใหทันกับการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา๘๖ เนนการใช
แอปพลิเคชั่นท่ีสามารถใชงานกับเทคโนโลยีท่ีราคาไมสูงก็สามารถใชงานได๘๗ สงเสริมการเรียนรู
เทคโนโลยสีูกลุมผูสูงอายุใหมากข้ึนอาจผานทางบุตรหลาน๘๘ และสงเสริมการเรียนรูเทคโนโลยสีูกลุม
การเกษตรซ่ึงเทคโนโลยนีั้นเปนแหลงขอมูลท่ีสําคัญในการศึกษาความรูใหมๆ๘๙ เพ่ิมศูนยบริการขอมูล
ขาวสารแกประชาชนโดยการสรางความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนๆ ในการใหบริการคอมพิวเตอร๙๐ 
สรางความเชื่อม่ันดานความรูความสามารถของผูนําชุมชนในตนแบบการใชงานดานเทคโนโลยีเพ่ือ
ถายทอดความรูสูประชาชน๙๑ เพ่ิมระยะเวลาในการจัดอบรมใหมากข้ึนเพ่ือใหประชาชนเกิดความรู
ความสามารถกอนนําไปใชจริง๙๒ พรอมกับพาลงพ้ืนท่ีปฏิบัติจริงจะไดทราบถึงปญหาในการใชงาน
ขณะนั้นและสามารถแกปญหาการใชงานไดจริง๙๓ จัดทําคูมือเพ่ือเปนฐานขอมูลในการปฏิบัติใหกับ

                                                           
๘๐ สัมภาษณนางทิพพาภรณ พันธุอัจฉริย, ผูอํานวยการกองคลังเทศบาลเมืองไรขิง, ๑๕ กุมภาพันธ 

๒๕๖๒. 
๘๑สัมภาษณนางสาวสาคร  ตรีพนากร, หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลเทศบาลเมืองไรขิง, ๑๓ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๒. 
๘๒ สัมภาษณนายกร  วรนาม, เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองไรขิง, ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒. 
๘๓ สัมภาษณนายสฤทธ์ิ พ่ึงพิพัฒน, ประธานชุมชนวังมณี, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๘๔ สัมภาษณนายสมศักดิ์ คุมถนอม, ประธานชุมชนคลองวัดทาพูด, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๘๕ สัมภาษณนางสาวนํ้าฝน ปาจีนบูรวรรณ, รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองการศึกษาเทศบาล

เมืองไรขิง, ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒. 
๘๖ สัมภาษณนายดํารงค  รอดทอง, รองนายกเทศมนตรีเมืองไรขิง, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๘๗ สัมภาษณนายวรุฒ  จินดาณรงค, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองไรขิง, ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒. 
๘๘ สัมภาษณนางปราณี เปรมศรี, ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองไรขิง, ๑๒ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๒. 
๘๙ สัมภาษณนายบรรลือศักดิ์ ทองประดิษฐ, ประธานชุมชนบานทาเกวียน, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๙๐ สัมภาษณนายบุญปลอด ทองแพ, ประธานชุมชนวัดทาพูด, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๙๑ สัมภาษณนายพลภัทร  มรรคเจริญ, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองไรขิง, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๙๒ สัมภาษณนางทิพพาภรณ พันธุอัจฉริย, ผูอํานวยการกองคลังเทศบาลเมืองไรขิง, ๑๕ กุมภาพันธ 

๒๕๖๒. 
๙๓ สัมภาษณนางสาวสาคร  ตรีพนากร, หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลเทศบาลเมืองไรขิง, ๑๓ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๒. 



๙๔ 
 

แผนภาพท่ี ๔.๑ สรุปองคความรูท่ีไดจากการวิจัย 

เจาหนาท่ีใหม๙๔ สรางแรงจูงใจในการเขาอบรมและเขาใชเทคโนโลยี เชน การใหรางวัล การให
สวัสดิการ๙๕ และทําการสํารวจขอมูลหรือแนะแนวหัวขอกอนวันเริ่มประชาคม เพ่ือใหประชาชนได
จัดเตรียมเนื้อหาขอมูลเสนอตอท่ีประชุม๙๖ 
 

 ๔.๕ สรุปองคความรูที่ไดจากการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
๙๔ สัมภาษณนายกร  วรนาม, เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองไรขิง, ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒. 
๙๕ สัมภาษณนายบุญปลอด ทองแพ, ประธานชุมชนวัดทาพูด, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๙๖ สัมภาษณนายสมศักดิ์ คุมถนอม, ประธานชุมชนคลองวัดทาพูด, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒. 

ดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลย ี
๑. เทศบาลจัดเตรียมอุปกรณคอมพิวเตอร
และอินเตอรเน็ตที่ทันสมัยและพรอมใชงาน
อยูเสมอ 
๒. เทศบาลจัดเตรียมสถานที่สําหรับ
ใหบริการประชาชนที่เหมาะสม 
๓. เทศบาลติดต้ังอุปกรณอยางปลอดภยัทํา
ใหมั่นใจในการใชบริการ 
๔. เทศบาลสงเสริมและสนับสนุนการจัดส่ือ
การเรียนเพื่อสงเสริมการเรียนรู 
๕. เทศบาลไรขิงมีเจาหนาที่เพียงพอตอการ
ดูแลและซอมแซมคอมพิวเตอร 

ดานการใหบริการ 
๑. เทศบาลมีขั้นตอนการใหบริการที่ไม
ยุงยากและไมซับซอน 
๒. เทศบาลใหบริการที่ตรงตามความ
ตองการของประชาชน 
๓. เทศบาลชี้แจงรายละเอยีดการ
ใหบริการและกิจกรรมอยูเสมอ 
๔. เทศบาลมชีองทางออนไลนในการ
ติดตอสอบถามที่สะดวกและทันสมยั 
๕. เทศบาลมีการประชาสัมพันธได
อยางทั่วถึง 

ดานทรัพยากรบุคคล 
๑. เทศบาลจัดใหมีการฝกอบรมจากผูที่
มีความเชี่ยวชาญในการใชบริการดาน
ตางๆ 
๒. เทศบาลมีพนักงานเพียงพอกับ
จํานวนผูมาใชบริการ 
๓. เทศบาลมีพนักงานคอยใหคําแนะนาํ
ในการใชบริการอยูตลอดเวลา 
๔. เทศบาลยังมีการพัฒนาศักยภาพ
เจาหนาที่อยูเสมอ 
๕. เทศบาลใหความรวมมือเปนอยางดี
ในการอบรมทักษะแกประชาชน 

ดานโครงสรางชุมชน 
๑. เทศบาลสามารถรองรับการใช
บริการของชุมชนไดอยางทั่วถึง 
๒. เทศบาลมีปายบอกจุดใหบริการและ
ปายประชาสัมพันธที่เห็นเดนชัด 
๓. เทศบาลมีสถานที่ต้ังที่มีความมั่นคง
แข็งแรงและมีสาธารณูปโภคเหมาะสม 
๔. เทศบาลมีการแบงเขตใหสมาชิก
ดูแลอยางทั่วถึง 
๕. เทศบาลยังเอื่ออํานวยหนวยงานอื่น
เพื่อใหบริการประชาชน 

ดานหนาที่ความรับผิดชอบ 
๑. เทศบาลมีการดําเนินงานตาม
นโยบายและวัตถุประสงคที่แจงไว 
๒. เทศบาลเชิญใหเขารวมการจัด
กิจกรรม เชิญชวนใหเขามารับบริการ
มากขึ้น 
๓. เทศบาลทําการสอบถามความพึง
พอใจของผูใชบริการอยูเสมอ 
๔. เทศบาลมีพื้นที่สามารถรองรับการ
บริการไดอยางมาก 
๕. เทศบาลมีความเปนธรรมและ
เปดเผยขอมูลชัดเจน 

การบริหารจัดการ 
การใหบริการดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของเทศบาลเมืองไรขิง 

จังหวัดนครปฐม 



 
บทท่ี ๕ 

 
สรุป อภิปรายและขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาล

เมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม” โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้ ๑. เพ่ือศึกษาระบบการบริหารจัดการ
การใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม ๒. เพ่ือเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของประชาชนโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลการบริหารจัดการการใหบริการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม ๓. เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะการบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัด
นครปฐม 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods 
Research) โดยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงเปนการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Research) โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ประชาชนท่ัวไปท่ีมีอายุตั่งแต ๑๒ ปข้ึนไป 
ในตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซ่ึงใชวิธีการสุมตัวอยาง จากสูตรของ Taro 
Yamane กลุมตัวอยางจํานวน ๓๘๔ คน วิเคราะหขอมูลโดยหาความถ่ี (Frequency) คารอยละ 
(Percentage) หาคาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และคาการ
ทดสอบคาที (t-test) คาเอฟ (F-Test) ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
ANOVA) และการวิจัย เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบการสัมภาษณ เชิ งลึ ก         
(In-Depth Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) และใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา
ประกอบบริบท ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

๕.๑ สรุปผลการวิจัย  
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย  
๕.๓ ขอเสนอแนะ  
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
๕.๑.๑ ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบสอบถาม 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมีจํานวน ๑๙๖ คน คิดเปนรอยละ ๔๙.๐ มี

อายุ ๔๓ - ๕๒  ป มีจํานวน ๑๕๑ คน คิดเปนรอยละ ๓๙.๓ มีสถานภาพสมรส จํานวน ๑๙๑ คน คิด
เปนรอยละ ๔๙.๗ มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน ๑๐๘ คน คิดเปนรอยละ ๒๘.๑ อาชีพเปน
พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีจํานวน  ๘๑ คน คิดเปนรอยละ ๒๑.๑ 

 
 
 



๙๖ 
 

๕.๑.๒ ขอมูลระดับการบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
เทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม 

การบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง 

จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = ๓.๙๓, S.D. = ๐.๔๓๔) เม่ือพิจารณาเปนราย
ดานสรุปได ดังนี้  

๑. ดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี ประชาชนมีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก (x� = ๓.๙๑, S.D. = ๐.๕๐๗)  
๒. ดานการใหบริการ ประชาชนมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการการใหบริการดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = 
๓.๘๙, S.D. = ๐.๔๓๕)  

๓. ดานทรัพยากรบุคคล ประชาชนมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการการใหบริการ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = 
๓.๙๘, S.D. = ๐.๔๔๓) 

๔. ดานโครงสรางชุมชน ประชาชนมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการการใหบริการ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = 
๓.๙๓, S.D. = ๐.๔๔๙)  

๕. ดานหนาท่ีความรับผิดชอบ ประชาชนมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการการ
ใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก (x� = ๓.๙๔, S.D. = ๐.๕๑๖) 
 
๕.๑.๓ ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐานการบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ

เทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา อาชีพ เพ่ือนําไปสูการตอบสมมติฐานท่ีตั้งไว ซ่ึงสามารถแสดงรายละเอียด ดังนี้ 

สมมติฐานท่ี ๑ ประชาชนท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการการ
ใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม ไมแตกตาง
กัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  

สมมติฐานท่ี ๒ ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการการ
ใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม ไมแตกตาง
กัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานท่ี ๓ ประชาชนท่ีมีสถานภาพตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการการ
ใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม ไมแตกตาง
กัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 



๙๗ 
 

สมมติฐานท่ี ๔ ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม
ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานท่ี ๕ ประชาชนท่ีมีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการการ
ใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม ไมแตกตาง
กัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

 
๕.๑.๔ สรุปแบบสัมภาษณ 
๑.  การใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง 
จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญมีประเด็นท่ีนาสนใจเก่ียวกับการใหบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิงวา คอมพิวเตอรนับวาเปนอุปกรณท่ีสําคัญในปจจุบันมีการใช
คอมพิวเตอรท้ังท่ีบานและหนวยงานตาง ๆ การศึกษาหาความรูดานคอมพิวเตอรจึงเปนสิ่งจําเปน โดย
จะตองไดรับการดูแลเอาใจใสและปลูกฝงพฤติกรรมอยางถูกตองและเกิดประโยชน เทศบาลเมืองไรขิง
มีชองทางการเผยแผเรื่องเทคโนโลยี ๓ ชองทางคือ Facebook Website และLine ตองนี้มี Smart 
city ท่ีเริ่มมีการทดลองใช Smart city คือการเอาเทคโนโลยีมาใชใหเปนเมืองแหงความ Smart  โดย
มีการอบรมใหความรู กับประธานชุมชนแลวก็เจาหนาท่ีของเทศบาลเมืองไร ขิง ในเรื่องการ
ประชาสัมพันธใหขอมูลผาน Line เทศบาลเมืองไรขิงมีการฝกใหชุมชนตั้งกลุม Line ท้ังหมดทุกชุมชน
ชุมชนละ ๑ กลุม ซ่ึงไมซอนกันของกลุมใครกลุมมัน เพราะแตเดิมปญหาคือเรามีกลุม Line ขนาด
ใหญมากพอกลุมใหญสมาชิกก็มากดวยเชนกัน และยังใชกลุม Line เปนชองทางในการอัดเสียง
เจาหนาท่ีเพ่ือใชประชาสัมพันธขอมูล การเปดวิทยุกระจายเสียงของชุมชน การนําขอมูลข้ึน You 
tube เพ่ือใหสามารถดูยอนหลังไดตลอดเวลา และการปกหมุดโดยใชแผนท่ี Google Map เพ่ือให
เทศบาลสามารถรับรูวามีคนปวยหรือคนพิการอยูตรงไหนบาง เม่ือเกิดเหตุดวนเหตุรายสามารถจะ
แชรแผนท่ีใหกับรถบริการฉุกเฉิน EMS เพ่ือนําทางไปชวยเหลือไดอยางรวดเร็ว   

๒. การบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง 
จังหวัดนครปฐม 

 ๒.๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี 
 จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญมีประเด็นท่ีนาสนใจเก่ียวกับโครงสรางพ้ืนฐาน

ทางเทคโนโลยีในการบริหารจัดการการใหบริการของเทศบาลเมืองไรขิงวา เทศบาลเมืองไรขิงมองถึง
วิวัฒนาการดานเทคโนโลยีในยุคปจจุบัน จึงมีการสงเสริมคอมพิวเตอรเพ่ือการบริการสาธารณะใหแก
ประชาชน โดยประชาชนสามารถมาลงชื่อเขาใชงานไดทุกคน  สถานท่ีมีความพรอมใชงาน สะอาด 
และปลอดภัย  ไดรับการดูแลโดยเจาหนาท่ีท่ีมีความรูความสามารถ  มีการตรวจดูแลซอมบํารุงเครื่อง
คอมพิวเตอรอยูเสมอ  มีระบบอินเตอรเน็ตท้ังแบบสัญญาณและแบบสายแลน จัดใหมีระบบความ
รวมมือ สงเสริมและสนับสนุนการจัดสื่อการเรียนเพ่ือสงเสริมการใหบริการ  

 ๑.๒ ดานการใหบริการ 
 จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญมีประเด็นท่ีนาสนใจเก่ียวกับการใหบริการในการ

บริหารจัดการการใหบริการของเทศบาลเมืองไรขิงวา เทศบาลเมืองไรขิงไดมีการนําเทคโนโลยี



๙๘ 
 

สารสนเทศมาใชในการแบงกลุมผูมาใชบริการ การเก็บขอมูล เก็บเอกสารตางๆ และอํานวยความ
สะดวกแกประชาชน มีการจัดชองบริการไวสําหรับแตละเรื่อง เชน จัดเก็บรายได ภาษี  สาธารณะสุข 
หรือวาเก่ียวกับสิทธิประโยชนตางๆ ทําใหประชาชนไมตองคอยนาน ดานการบริการสัญญาณ Wi-Fi 
นั้นมี พรบ.คอมพิวเตอร ในการควบคุมการใชงานจึงยังไมไดปลอยสัญญาณสําหรับรองรับการใชงาน
ของประชาชน  มีเพียงแตรหัสของเจาหนาท่ีเทานั้น การใหบริการดานการคลัง เชน การหักภาษี การ
จายภาษี รวบรวมสถิติเพ่ือเผยเพรขอมูลใหประชาชนมีสวนรวมในการรับรู  มีศูนยบริการรับขอ
รองเรียนหนาเว็บไซตเทศบาลเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยัง
ประชาสัมพันธขอมูลดานผูสูงอายุเพ่ือใหทราบขอมูลสิทธิประโยชน  มีการประชาสัมพันธกิจกรรมอยู
เสมอ  มีการจัดสวนงานท่ีชัดเจนสามารถเขาใชบริการไดสะดวกและรวดเร็วทําใหประชาชนไดรับ
ประโยชนเปนอยางมาก 

 ๑.๓ ดานทรัพยากรบุคคล 
 จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญมีประเด็นท่ีนาสนใจเก่ียวกับทรัพยากรบุคคลใน

การบริหารจัดการการใหบริการของเทศบาลเมืองไรขิงวา เทศบาลเมืองไรขิงมีเจาหนาท่ี ท่ี มี
ความสามารถเฉพาะทางในการปฏิบัติหนาท่ี และยังมีการพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีอยูเสมอ เม่ือจัด
อบรมใหประชาชนหรือผูนําชุมชนก็จะใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของหรือสมาชิกเทศบาลเขารวมการอบรม
เพ่ือพัฒนารวมกัน  โดยถายทอดความรูนั้นจะใหผูนําชุมชนเปนผูชวยในการถายทอดความรู เนนท่ี
ลูกบานสามารถใชงานเปนถึงจะไมไดใชงานเกงก็ยังไมเปนไร เทศบาลไดจัดสายงานเจาหนาท่ีในการ
ดูแลใหบริการ คอยตอบปญหา หรือแนะนําใหกับประชาชนอยางชัดเจนเพราะเทศบาลตองการท่ีจะ
ใหประชาชนท่ีเขามาใชบริการนั้นไดคําตอบในทุกดานท่ีมาใชบริการ มีการจัดอบรมใหเสมอไมใช
อบรมแคประชาชนยังอบรมเจาหนาท่ีใหมีความรูไปพรอมกัน ทําใหประชาชนอยากกลับมาใชบริการ
และเขามาปรึกษาปญหาตางๆ อยูเสมอ   

 ๑.๔ ดานโครงสรางชุมชน 
 จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญมีประเด็นท่ีนาสนใจเก่ียวกับโครงสรางชุมชนใน

การบริหารจัดการการใหบริการของเทศบาลเมืองไรขิงวา เทศบาลตั้งอยูท่ีตําบลไรขิง ณ จุดนี้มาเปน
เวลานานแลว และเปนท่ีรูจักโดยท่ัวของประชาชนในพ้ืนท่ีนี้เปนอยางดี  มีการสํารวจพ้ืนท่ีชุมชนและ
แบงเขตการดูแลใหสมาชิกเทศบาลเพราะสมาชิกเขาถึงชุมชนพอๆ กับผูนําชุมชน เทศบาลยังเอ้ือตอ
หนวยงานอ่ืนเพ่ือใหความสะดวกแกประชาชนไดงายข้ึน เชน การใหธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณการเกษตรตั้งอยูท่ีชั้น ๑ ของอาคารเทศบาลเพ่ือใหบริการแกประชาชนเพราะประชาชนสวน
ใหญของตําบลไรขิงเปนเกษตรกร  และจากตําบลไรขิงเปนชุมชนเมืองทําใหการเดินทางนั้น
สะดวกสบาย มีเจาหนาท่ีประชาสัมพันธในการตอนรับเพ่ือบอกจุดท่ีประชาชนตองการเขามาติดตอทํา
ใหรวดเร็วดานบริการ มีปายบอกจุดท่ีชัดเจนเพ่ือใหประชาชนเขาไปตอคิวไดถูก 

 ๑.๕ ดานหนาท่ีความรับผิดชอบ 
  จากการสัมภาษณผู ใหขอมูลสําคัญมีประเด็นท่ีนาสนใจเก่ียวกับหนาท่ีความ

รับผิดชอบในการบริหารจัดการการใหบริการของเทศบาลเมืองไรขิงวา เทศบาลเมืองไรขิงมีการวาง
แผนการดําเนินไวเพ่ือใหทุกสวนงานมีแบบแผนการดําเนินงาน มีภาระหนาท่ีท่ีชัดเจนในการ
รับผิดชอบการดําเนินงาน และมีการควบคุมตามสายงานอยางเปนระบบเพ่ือใหเกิดระบบเทคโนโลยี



๙๙ 
 

สารเทศเพ่ือการบริหารและบริการอยางมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุดในการ
ปฏิบัติงาน โดยเริ่มตนจากการใหบุคลากรมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีกอนท่ีจะไปถายทอด
ความรูใหแกประชาชน และจึงนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาสนับสนุนการปฏิบัติงานเพ่ือใหองคกร
เกิดความทันสมัย มีการแจงระเบียบและยอดการเก็บคาธรรมเนียมไวอยางชัดเจน มีการจัดทํารายงาน
ถึงดานการใหบริการเพ่ือใหทราบขอมูลท่ีประชาชนมาใชบริการและนําขอมูลเหลานี้มาปรับการ
ใหบริการครั้งตอไป มีอัธยาศัยท่ีดี มีการประชาสัมพันธผานการประชาคมของหมูบาน 

๓. ปญหา อุปสรรค ของการบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม 

๑. ปจจุบันเทคโนโลยีมีหลากหลายประเภท ยังไมสามารถทําความเขาใจและใชไดครบ
ทุกประเภท   

๒. เทคโนโลยีกับการดําเนินงานนั้นมีการพัฒนาและปรังปรุงอยูตลอดเวลาทําใหไม
สามารถตามไดทันเพราะการใหบริการในแตละดานตองใชเวลานาน   

๓. ราคาเทคโนโลยีมีราคาสูงบางกลุมอาจเขาไมถึงหรือไมสามารถซ้ือรุนใหมเพ่ือพัฒนา
ระบบไดทัน   

๔. เม่ือมีการใชเทคโนโลยีมากข้ึน การเขาถึงของผูสูงอายุนั้นยังไมสามารถใชงานไดเต็ม
ประสิทธิภาพ   

๕. ประชาชนสวนใหญทําการเกษตรจึงไมใหความสําคัญกับการใชเทคโนโลยี  
๖. ศูนยขอมูลขาวสารยังไมเพียงพอ หากประชาชนตองการใชคอมพิวเตอรตองเดินทาง

ไปท่ีเทศบาลท่ีเดียว   
๗. ทางดานการถายทอดความรูสูประชาชนจากประธานชุมชนนั้นบางหมูบานก็ไมไดให

ความสําคัญกับผูนําชุมชนวาจะนําสิ่งใดมาใหกับหมูบานบางทําใหเกิดการพัฒนาท่ีไมเทาเทียมกัน   
๘. ระยะเวลาในการจัดอบรมบางเรื่องยังไมเพียงพอ ตองใชความรูความเขาใจสูง เชน

การคํานวณภาษีเพ่ือจายใหกับเทศบาล   
๙. ขาดการใหความรูแบบลงพ้ืนท่ีเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติท่ีแทจริง   
๑๐. ขาดการจัดทําคูมือเพ่ือเปนฐานขอมูลในการปฏิบัติเพ่ือเปนฐานใหกับเจาหนาท่ีใหม 
๑๑. ขาดการจูงใจในการเขาอบรมและเขาใชเทคโนโลยี   
๑๒. ขาดการสํารวจขอมูลหรือแนะแนวหัวขอกอนวันเริ่มประชาคม ประชาชนจึงไมมี

ขอมูลท่ีเพียงพอในการเสนอตอท่ีประชุม 
๔.  ขอเสนอแนะในการจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาล

เมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม 
๑. สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีมากข้ึนในทุกรูปแบบ  
๒. เทคโนโลยีกับการดําเนินงานนั้นควรมีการพัฒนาและปรังปรุงให ทันกับการ

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  
๓. เนนการใชแอปพลิเคชั่นท่ีสามารถใชงานกับเทคโนโลยีท่ีราคาไมสูงก็สามารถใชงาน

ได  
๔. สงเสริมการใหบริการเทคโนโลยีสูกลุมผูสูงอายุใหมากข้ึนอาจผานทางบุตรหลาน 
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๕. สงเสริมการใหบริการเทคโนโลยีสูกลุมการเกษตรซ่ึงเทคโนโลยีนั้นเปนแหลงขอมูลท่ี
สําคัญในการศึกษาความรูใหมๆ  

๖. เพ่ิมศูนยบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนโดยการสรางความรวมมือกับหนวยงาน
อ่ืนๆ ในการใหบริการคอมพิวเตอร  

๗. สรางความเชื่อม่ันดานความรูความสามารถของผูนําชุมชนในตนแบบการใชงานดาน
เทคโนโลยีเพ่ือถายทอดความรูสูประชาชน  

๘. เพ่ิมระยะเวลาในการจัดอบรมใหมากข้ึนเพ่ือใหประชาชนเกิดความรูความสามารถ
กอนนําไปใชจริง  

๙. พรอมกับพาลงพ้ืนท่ีปฏิบัติจริงจะไดทราบถึงปญหาในการใชงานขณะนั้นและ
สามารถแกปญหาการใชงานไดจริง  

๑๐. จัดทําคูมือเพ่ือเปนฐานขอมูลในการปฏิบัติใหกับเจาหนาท่ีใหม  
๑๑. สรางแรงจูงใจในการเขาอบรมและเขาใชเทคโนโลยี เชน การใหรางวัล การให

สวัสดิการ  
๑๒. ทําการสํารวจขอมูลหรือแนะแนวหัวขอกอนวันเริ่มประชาคม เพ่ือใหประชาชนได

จัดเตรียมเนื้อหาขอมูลเสนอตอท่ีประชุม 
 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
จากการสรุปผลการวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม” สามารถนํามาอภิปลายผลการวิจัยไดดังนี้  
๕.๒.๑ ระดับการบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาล

เมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม    
พบวา ระดับการบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาล

เมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก จะเห็นไดวาการบริหารจัดการการใหบริการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถบริหารจัดการไดดี อาจเนื่องมาจากมีการบริหารดานทรัพยากร
บุคคลท่ีดี และมีความรับผิดชอบในหนาท่ี สอดคลองกับงานวิจัยของ ฐานิตา  นพฤทธิ์ ไดศึกษาวิจัย
เรื่อง นวัตกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในฝน ผลการวิจัยพบวา 
นวัตกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารในฝนประกอบดวย ๔ องคประกอบคือ ๑) 
ผูนําการเปลี่ยนแปลง ๒) การพัฒนาครู ๓) การสงเสริมนักเรียนใชICT และ ๔) สงเสริมสนับสนุนการ
มีสวนรวม ในสวนของการประเมินนวัตกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
โรงเรียนในฝนใชรูปแบบ CIPP model ผลการประเมินดานบริบทท้ังในภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก โดยการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรสถานศึกษา ใชหลักการมีสวนรวมของ
บุคลากรทุกระดับ เปนตัวแปรมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ผลการประเมินดานปจจัย ท้ังในภาพรวมและรายดาน 
อยูในระดับมาก โดยความพรอมของครูในการไดรับการอบรมคอมพิวเตอรมีคาเฉลี่ยสูงสุด ผลการ
ประเมินดานกระบวนการ ท้ังในภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมากโดยขอท่ีมีการกระตุนให
นักเรียนสืบคนขอมูลโดยใช ICT มีคาเฉลี่ยสูงสุด ผลการประเมินดานผลผลิต ท้ังในภาพรวมและราย
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ดาน อยูในระดับมาก โดยครูจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญมีคาเฉลี่ยสูงสุด๑ และ
งานวิจัยของ ศิริชัย  ตันจอ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
จัดการความรูของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ ผลการวิจัยพบวา ลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการจัดการความรู ไดแก การบงชี้ความรู การสรางและแสวงหาความรู การจัดการ
ความรูใหเปนระบบ การประมวลแลกลั่นกรองความรู การเขาถึงความรู การแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรูภาพรวมท้ัง ๗ ดานอยูในระดับมาก สวนปจจัยท่ีเอ้ือตอองคกรในการจัดการความรู ไดแก 
ภาวะผูนําวัฒนธรรมองคกร เทคโนโลยี การวัดและประเมินผล สวนโครงสรางหลักของรูปแบบท่ี
เหมาะสมควรประกอบดวย ๑) โครงสรางพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ๒) เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ๓) กระบวนการจัดการความรู ๔) ปจจัยท่ีเอ้ือตอองคกรในการจัดความรู 
๕) ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึน ๖) การนําไปใช๒ และงานวิจัยของ ณัฐวุฒิ ธีรปรเมศว  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง 
สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในโครงการ ๑ อําเภอ ๑ โรงเรียนในฝน
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษาของแกนเขต ๑ เก่ียวกับการจัดการศึกษาของผูบริหาร
สถานศึกษา การจัดกิจกรรมการ เรียนรูของครู และการเรียนรูของผูเรียน ผลการวิจัยพบวา สภาพ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผูบริหารสถานศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
โดยภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ท้ังดานการบริหารท่ัวไป และดาน
การสงเสริมการเรียนรูมีการปฏิบัติใน ระดับมาก สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครู โดยภาพรวม มีการปฏิบัติในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
ท้ังดานความรูและทักษะในการ ผลิตสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดานการใชสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการสอนมีการปฏิบัติในระดับมาก และสภาพการใช
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ในการ เรียนรูของผูเรียน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ท้ังดานการ เรียนรูโดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดาน
การนําเสนอผลงานโดยใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการปฏิบัติในระดับมาก๓ 

๕.๒.๒ ผลการวิจัยตามสมมติฐาน 
พบวา ประชาชนท่ีมีเพศ แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจดัการการใหบริการ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม ไมแตกตางกัน จึงปฎิเสธสมมติฐาน
และประชาชนท่ีมีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม ไมแตกตางกัน 
จึงปฏิเสธสมมิฐาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  ภาสกร เพ็ชรประไพ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษา

                                                           
๑ ฐานิตา นพฤทธ์ิ, นวัตกรรมการบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในฝน,  

วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา, มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๕๖. 
๒ ศิริชัย ตันจอ, รูปแบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการความรูของ

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศ, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย, 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง, ๒๕๕๕. 

๓ ณัฐวุฒิ ธีรปรเมศว, ศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน ใน
โครงการ ๑ อําเภอ ๑ โรงเรยีนในฝน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาของแกนเขต ๑, วิทยานิพนธศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาเทคโนโลยีการศึกษา, ขอนแกน: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๔๙.   
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ความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ผลการวิจัยพบวา สถานภาพสวนบุคคลของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร สวนใหญรอยละ ๕๑.๖ เปนเพศชาย ท่ีเหลือเปนเพศหญิง และเม่ือจําแนกตามอายุสวนใหญ 
ประมาณรอยละ๔๒.๐ มีอายุระหวาง ๓๑ – ๔๐ ปแตเม่ือจําแนกตามอาชีพ สวนใหญมีอาชีพ
ขาราชการ คือ ประมาณรอยละ ๓๔.๙ และเม่ือจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน สวนใหญมีรายได
เฉลี่ยตอเดือน ๒๐,๐๐๐ บาทคือประมาณ รอยละ ๑๐.๗ ความตองการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร ดานฮารดแวรซอฟตแวรและบุคลากร 
เม่ือแบงตาม เพศ อายุหลักสูตรท่ีศึกษา และอาชีพ เพศไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ.๐๕ ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไวอายุมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ.๐๕ ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไวหลักสูตรท่ีศึกษาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ.๐๕ ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไวและอาชีพมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.๐๕ ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว๔ และไมสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ชฎาภรณ สงวนแกว ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน
ตนแบบการพัฒนาการใชไอซีทีเพ่ือการเรียนรู ๔ ดาน คือ ดานการวางแผน ดานการจัดองคกร ดาน
การนํา และดานการควบคุม และเปรียบเทียบระดับการบริหารเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
ของโรงเรียนตนแบบการพัฒนาการใชไอซีทีเพ่ือการเรียนรู ผลการวิจัยพบวา ระดับการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนตนแบบการพัฒนาการใชไอซีทีเพ่ือการเรียนรู โดย
ภาพรวมท้ัง ๔ ดานอยูในระดับดี และเม่ือพิจารณารายดาน อยูในระดับดีท้ัง ๔ ดาน คือ การวางแผน 
การนํา การจัดองคการ และการควบคุม ตามลําดับ และการเปรียบเทียบระดับการ บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนตนแบบการพัฒนาการใชไอซีทีเพ่ือการ เรียนรู แตกตางกันท่ี
ระดับนัยสําคัญ .๐๕ การท่ีท้ังผูบริหารและครูเห็นพองตองกันในภาพรวมของแบบมีสวนรวม แต 
อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูบริหารและครูจะมีมุมมองท่ี แตกตางกัน โดยท่ี
ผูบริหารมีแนวโนมเห็นดวยกับการบริหารมากกวาครู๕ 

 

๕.๓ ขอเสนอแนะ 
๕.๓.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ

เทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม” ผูวิจัยขอเสนอประเด็นท่ีควรกําหนดเปนนโยบายเพ่ือใหผูท่ี
เก่ียวของไดนําไปใช ดังตอไปนี้   

                                                           
๔ ภาสกร เพ็ชรประไพ, การศึกษาความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, กรุงเทพมหานคร: บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ๒๕๔๘. 

๕ ชฎาภรณ สงวนแกว, ศึกษาการบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน ตนแบบ
การพัฒนาการใชไอซีทีเพ่ือการใหบริการ, วิทยานิพนธ, สาขาการบริหารการศึกษา, กรุงเทพมหานคร: บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม, ๒๕๔๙. 



๑๐๓ 
 

๑. ภาครัฐควรสนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตในการทํางานให
หลากหลายมากกวาท่ีเปนอยูตามคุณสมบัติของเทคโนโลยีสารสนเทศชนิดนั้นๆ และตามความนิยม
ของคนสวนมากในสังคม 

๒. ภาครัฐควรมีนโยบายการพัฒนาการทํางานรวมท้ังรูปแบบบริการใหเปนบริการ
อิเล็กทรอนิกสเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

๓. ภาครัฐควรสงเสริมใหประชาชนเห็นความสําคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ 

๕.๓.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ

เทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม” ผูวิจัยขอเสนอประเด็นท่ีควรนําไปปฏิบัติเพ่ือใหผูเก่ียวของได
นําไปใชดังตอไปนี้ 

๑. ประชาชนและเจาหนาท่ีควรสรางความรวมมือกันในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยการประเมินผลท้ังในระยะสั้น และระยะยาว เพ่ือจะนํามาเปนขอมูลในการพัฒนา
ตอไป 

๒. ประชาชนควรสนใจเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และใหความรวมมือใน
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหมากข้ึนกวาเดิม  

๓. เจาหนาท่ีควรรับการอบรมเพ่ิมพูนความรูในการจัดการสารสนเทศโดยการใชเนื้อ
งานจริงตามกระบวนการวางแผนเพ่ือยืนยันความถูกตองของระดับความรูท่ีมีและแลกเปลี่ยนความรู
ภายในเทศบาล 

๕.๓.๓ ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ

เทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม” ผูวิจัยขอเสนอใหผูสนใจไดนําไปศึกษาวิจัยครั้งตอไปในประเด็น
ดังตอไปนี้ 

๑. ควรศึกษาวิจัยการกําหนดรูปแบบและโครงสรางของเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
วางแผนอยางมีแบบแผนและงายตอการปฏิบัติงานในการจัดการสารสนเทศ 

๒. ควรศึกษาวิจัยกระบวนการสรางเครือขายการบริหารจัดการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๓. ควรศึกษาวิจัยแนวทางการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔. ควรศึกษาวิจัยปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

๕. ควรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศใหสามารถใชงานไดอยางเต็ม ประสิทธิภาพ ไมวา
จะเปนดานการติดตอสื่อสาร และการแบงปนขอมูลขาวสาร ท้ังภายใน ภายนอก และระหวาง 
หนวยงาน 



 

 

บรรณานุกรม   

๑. ภาษาไทย 

ก. ขอมูลปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

ข. ขอมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ : 
กมลรัตน หลาสุวงษ. จิตวิทยาการศึกษาฉบับปรับปรุงใหม. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: ภาค

วิชาการแนะนแวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร. ๒๕๔๘.  

จรัส สุวรรณมาลา. การบริหารงานคลังสาธารณะ. กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 

ชนวัฒน  โกญจนาวรรณ. การจัดการสารสนเทศสําหรับผูนําองคกรและผูบริหาร. พิมพครั้งท่ี ๑. 
กรุงเทพมหานคร: เอ็กซเปอรเน็ท, ๒๕๕๐. 

ชบุ กาญจนประกร. หลักรัฐประศาสนศาสตร . เอกสารประกอบการศึกษา ฉบับท่ี ๕ คณะรัฐศาสตร. 
กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๒๖.  

ชุติระ ระบอบและคณะ. ระเบียบวิธีวิจัย. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 
๒๕๕๒. 

ดนัย เทียนพุฒ และคณะ. การบริหารทรัพยากรบุคคลในศตวรรษหนา. กรุงเทพมหานคร: 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓.  

ธงชัย สันติวงษ. องคการและการบริหาร. พิมพครั้งท่ี ๑๑. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 
๒๕๔๓. 

ธํารง บัวศรี. ทฤษฎีหลักสูตร. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: บริษัทธนธัชการพิมพ, ๒๕๕๐.  
บุญมี แทนแกว. จริยศาสตร . กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร, ๒๕๓๙.  
ป ธ าน  สุ ว ร รณ ม งค ล . ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะก า ร พั ฒ น า อ งค ก า ร . ก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๘. 
ประกอบ กรรณสูตร. สถิติเพ่ือการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร . พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร: ดา

นสุทธาการพิมพ, ๒๕๔๒. 
พงษพันธ พงษโสภา. จิตวิทยาการ. กรุงเทพมหานคร: บริษัทวิสิทธิ์พัฒนา, ๒๕๕๒.  
พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ทิศทางการศึกษาไทย. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุง เทพมหานคร : 

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖.  
พระธรรมปฎก )ป.อ .ปยุตโต( . การสรางสรรคปญญาเพ่ืออนาคตของมนุษยชาติ. กรุงเทพมหานคร: 

วัดญาณเวศกวัน, ๒๕๕๖.  



๑๐๕ 
 

บรรณานุกรม (ตอ)   
 

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). พุทธธรรม (ฉบับเดิม). พิมพครั้งท  ี่๑๑. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ 
บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๔.  

พระพุทธโฆษาจารย. วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๑. พิมพครั้งท่ี ๘. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ
มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘.  

พระอุปติสส เถระ . วิมุตติมรรค . แปลโดย พระ เทพโสภณ (ประยูร  ธมฺมจิตฺ โต )  และ
คณะ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘.   

พัชสรี ชมพูคํา. องคการและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: แมตกรอ-ฮิล, ๒๕๕๒. 
พุทธทาสภิกขุ. การศึกษาสมบูรณแบบ : คือวงกลมท่ีคุมครองโลกถึงท่ีสุด. กรุง เทพมหานคร : 

อุษาการพิมพ, ๒๕๔๙.  
พุทธทาสภิกขุ. เรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม. กรุงเทพมหนคร: จักรานุกุลการพิมพ, ๒๕๒๙.  
รังสรรค ประเสริฐศรี. การจัดการสมัยใหม. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, ๒๕๔๙.  
ลิ ขิ ต  ธี ร เว คิ น . ก า ร เ มื อ ง ก า ร ป ก ค ร อ ง ไท ย .  พิ ม พ ค รั้ ง ท่ี  ๓ . ก รุ ง เท พ ม ห า น ค ร : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๙.  
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาขององคกรตามรัฐธรรมนูญและ

หนวยงานของรัฐ. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพนิติธรรม, ๒๕๕๐.  
วิลาวรรณ รพีพิศาล. หลักการจัดการ. พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพวิจิตรหัตถกร, 

๒๕๕๐.  
สงวน สุทธิเลิศอรุณ. พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: บริษัท

อักษรพิพัฒน, ๒๕๕๕.  
สมบูรณวัลย สัตยารักษวิทย. จิราวัลย จิตรถเวช. เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน และพาชิตชนัต ศิริพานิช. 

ความพึงพอใจของผู ใชบริการตอบริการของธ.ก.ส.ป งบประมาณ ๒๕๔๓ . 
กรุงเทพมหานคร: คณะสถิติประยุกตสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๔๔.  

สมภพ ระงับทุกข. องคการและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: เกศิณี, ๒๕๕๔.  
สมศักดิ์ เก่ียวก่ิงแกว. ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร. กรุงเทพมหานคร: มิตรนราการพิมพ, 

๒๕๔๖.  
สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ. พฤติกรรมองคการ: ทฤษฎีและการประยุกต. พิมพครั้งท่ี ๒. 

กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๑.  
สุจิ ต รา บุณ ยรัต พันธุ . ระเบี ยบ วิธี วิจั ย สํ าหรับ รัฐประศาสนศาสตร . พิ มพ ครั้ ง ท่ี  ๑๔ . 

กรุงเทพมหานคร: เสมาธรรม, ๒๕๕๗.  
สุชีพ ปุญญานุภาพ. พระไตรปฎกฉบับสําหรับประชาชน. พิมพครั้งท่ี ๑๕. กรุงเทพมหานคร: มหาม

กุฏราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ, ๒๕๓๗.  
สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 

๒๕๕๖ – พ.ศ.๒๕๖๑). กรุงเทพมหานคร: วิชั่น พริ้นท แอนด มีเดีย, ๒๕๕๖.  



๑๐๖ 
 

บรรณานุกรม (ตอ)   
 
(๒) วิทยานิพนธ : 
ชฎาภรณ สงวนแกว. “ศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน ตนแบบ

การพัฒนาการใชไอซีทีเพ่ือการเรียนรู”. วิทยานิพนธ. สาขาการบริหารการศึกษา. 
กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม, ๒๕๔๙. 

ชุมพล ชิตวิเศษ. “ปญหาการบริหารงานของเทศบาลตําบลท่ีเปลี่ยนแปลงฐานะมาจาก สุขาภิบาลใน
เขตจังหวัดชลบุรี”. วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. สาขานโยบาย
สาธารณะ. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๓. 

ณัฏฐิรา รัตนชาญพิชัย. “ปจจัยท่ีพยากรณการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงาน
การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต ๑ (เชียงใหม) ภาคเหนือ”. วิทยานิพนธวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต . สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค การ. บัณ ฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๔. 

ณัฐวุฒิ ธีรปรเมศว. “ศึกษาสภาพการใช เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน ใน
โครงการ ๑ อําเภอ ๑ โรงเรียนในฝน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาของแกนเขต 
๑”. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาเทคโนโลยีการศึกษา. ขอนแกน: 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๔๙.   

นันทพร รัฐถาวร. “การพัฒนาคุณภาพการบริการของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด”. วิทยานิพนธพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร, ๒๕๔๓. 

ประภาพรรณ วุนสุข. Wลักษณะของการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมของศูนยการเรียนรู ICT ชุมชน
กรณีศึกษา ในประเทศไทย”. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย:  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๕.  

พระมหาบรรจง จนฺทคุตฺโต. “คุณภาพการจัดการศึกษาแกเด็กและเยาวชนตรมหลักไตรสิกขา : กรณี
ศึกษาศูนยศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดสวนดอกเชียงใหม” .วิทยานิพนธ. บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐.  

พนิดา จอมจันทรยอง. “การศึกษาเปรียบเทียบการนําระบบสารสนเทศมาใชสนับสนุนการตัดสินใจใน
การบริหารหนวยงานรัฐและเอกชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม”. วิทยานิพนธ
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๒.  

พัชรี  ศรีสังข. “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาจิตวิทยาสังคมโดยใชชุมชนและประสบการณ
เปนรากฐานเพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค”. วิทยานิพนธ
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
๒๕๕๑.  

ภาสกร เพ็ชรประไพ. “การศึกษาความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร”. วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. 
กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ๒๕๔๘. 

 



๑๐๗ 
 

 

บรรณานุกรม (ตอ)   
 
วสันต  ชุปวา. “การพัฒนาบุคลากรดานการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู โรงเรียน

บานฮองสังข  อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร อยเอ็ด” . วิทยานิพนธ . สาขาบริหาร
การศึกษา. มหาสารคาม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, ๒๕๔๙.   

 
(๓) บทความ :  
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต). “หัวใจพระพุทธศาสนา”. พุทธจักร. ปท่ี ๖๑, ฉบับท่ี ๕ 

(พฤษภาคม ๒๕๕๐).  
เศกสรรค คงชวัน. “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองคการ

บริหารสวนตําบลควนศรี อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี”. Veridian E-
Journal. ปท่ี ๖, ฉบับท่ี ๓, กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๖. 

สาโรช บัวศรี. “ขอคิดจากศาสตราจารย ดร.สาโรช บัวศรี” ในแสนแสบ ๑๖๘: รําลึกถึงความหลัง 
ครั้งท่ี ๑๘. ๒๕๓๙. ๑๘(๑): ๕-๖. 

 
(๔) เอกสารท่ีไมไดตีพิมพเผยแพรและเอกสารอ่ืนๆ : 
เทศบาลเมืองไรขิง. แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓).  
________ แผนยุทธศาสตรการพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓. 
 
(๕) ส่ืออิเล็กทรอนิกส : 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. การพัฒนาเครือขายส่ือสารขอมูลเช่ือมโยง

หนวยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN.). [ออนไลน ]. 
แหลงท่ีมา : http://www.mict.go.th/ewt_ news.php?nid=3480&filename=in 
dex. [๗ ธันวาคม ๒๕๖๑]. 

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). พระพุทธศาสนา พัฒนาคนและสังคม. (จัดพิมพในระบบเครือขาย 
โดยสํานักงานเลขาธิการรัฐมนตรี ศึกษาแห งเอเชียตะวันออกเฉียใต (SEAMEO 
Secretariat).[Online]. Available:http://www.seameo.org/vl/payutto/index. 
htm [๔ ธันวาคม ๒๕๖๑]. 

สาขาชีววิทยา สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. การจัดกระบวนการเรียนรู
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู ๕ ข้ันตอน เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดระดับสูง. 
[ออนไลน]. แหลงท่ีมา: http://www.ipst.ac.th/biology/Bio-Articles/mag-conten 
t10.html [๔ ธันวาคม ๒๕๖๑]. 

 
 
 

http://www.mict.go.th/ewt_%20news.php?nid=3480&filename=in%20dex
http://www.mict.go.th/ewt_%20news.php?nid=3480&filename=in%20dex
http://www.ipst.ac.th/biology/Bio-Articles/mag-conten%20t10.html
http://www.ipst.ac.th/biology/Bio-Articles/mag-conten%20t10.html


๑๐๘ 
 

บรรณานุกรม (ตอ)   
 
(๖) สัมภาษณ : 

สัมภาษณ นายกร  วรนาม. เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองไรขิง, ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒. 

_________ นายดํารงค รอดทอง. รองนายกเทศมนตรีเมืองไรขิง, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 

_________ นายพลภัทร มรรคเจรญิ. สมาชิกสภาเทศบาลเมืองไรขิง, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 

_________ นางทิพพาภรณ พันธุอัจฉริย. ผูอํานวยการกองคลังเทศบาลเมืองไรขิง, ๑๕ กุมภาพันธ 

๒๕๖๒. 
_________ นางสาวน้ําฝน ปาจีนบูรวรรณ. รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองการศึกษาเทศบาล

เมืองไรขิง, ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒. 
_________ นายวรุฒ  จินดาณรงค. สมาชิกสภาเทศบาลเมืองไรขิง, ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒. 

_________ นายบุญปลอด ทองแพ. ประธานชุมชนวัดทาพูด, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒. 

_________ นายบรรลือศักดิ์ ทองประดิษฐ. ประธานชุมชนบานทาเกวียน, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒. 

_________ นางปราณี เปรมศรี. ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองไรขิง, ๑๒ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๒. 
_________ นางสาวสาคร ตรพีนากร. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลเทศบาลเมืองไรขิง, ๑๓ กุมภาพันธ 

๒๕๖๒. 
_________ นายสมศักดิ์ คุมถนอม. ประธานชุมชนคลองวัดทาพูด, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒. 

_________ นายสฤทธิ์ พ่ึงพิพัฒน. ประธานชมุชนวังมณี, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒. 

 
๒. ภาษาอังกฤษ 
Dubrin. A. J.. & Ireland. R. D.. Management and organization. (2nd ed.). Ohio: South 

Westem Publishing Company, 1993.  
Haworth. Grant. Jennifer; & Conrad. F. Clifton. Emblems of Quality in Higher 

Education. Boston: Allyn & Bacon, 1997. 
Lefrancois. R. Guy. Theories of Human Learning. (4 th ed.). Belmont: 

Wadsworth/Thomson Learning, 2000. 
South-Western. Hellriegel. D. Slocum. J. W.. & Jackson. S.E.. Adamagensent: 4 

corruperency-Ow.seal Hellnigal. Slovcurn. & Jackson, 2005.  
Weihrich. H.. & Koontz. H. Management: A global perspective. (11th ed.). New York: 

McGraw-Hill. Weihrich & Koong, 2005.  
 

 



๑๐๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  
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ภาคผนวก ก 

หนังสือขอความอนุเคราะหผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๑ 
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ภาคผนวก ข 

ผลการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
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๑๒๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะหนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๑ 
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ภาคผนวก ง 

ผลการหาคาความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๓ 
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ภาคผนวก จ 

หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 
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ภาคผนวก ฉ 

หนังสือขอความอนุเคราะหสัมภาษณเชิงลึก ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) 
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๑๓๕ 
 

 

 

 

 

 



๑๓๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๘ 
 

 

 

 
 

 
 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง การบริหารจัดการการเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม 
………………………………. 

คําช้ีแจง : 
๑. แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยนี้  มีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาวิจัยการบริหารจัดการการ

เรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม 
๒. แบบสอบถามนี้แบงเปน ๔ ตอน คือ 
 ตอนท่ี ๑ เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจยัสวนบคุคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี ๒ เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการการเรียนรูดานเทคโนโลยี

สารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม 
 ตอนท่ี ๓ เปนแบบสอบถามปลายเปดใหแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปญหา อุปสรรค 

และขอเสนอแนะตอการบริหารจัดการการเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง 
จังหวัดนครปฐม   

ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา จะไดรับความอนุเคราะหจากทาน ท่ีใหความรวมมือในการให
ขอมูลตอบแบบสอบถามครั้งนี้เปนอยางดี จึงขอกราบขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 

  นายพีรภัฒน  ระรื่นรมย 
นิสิตปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๙ 
 
ตอนท่ี ๑ : สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง : โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  � หนาขอความท่ีตรงกับความเปนจริงของตัวทาน 

๑.๑ เพศ 
� ชาย � หญิง   

๑.๒ อายุ 
� ๑๒ – ๒๒ ป � ๒๓ – ๓๒ ป � ๓๓ – ๔๒ ป  
� ๔๓ – ๕๒ ป � ๕๓ – ๖๒ ป � ๖๓ ป ข้ึนไป 

๑.๓ สถานภาพ 
� โสด � สมรส � หยาราง  

๑.๔ ระดับการศึกษา 
� ประถมศึกษา � มัธยมศึกษา/ปวช. � อนุปริญญา/ปวส.  
� ปริญญาตรี  � สูงกวาปริญญาตรี � อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................... 

๑.๕ อาชีพ 
� รับราชการ  � พนักงานรัฐวิสาหกิจ � เกษตรกร/ทําไร/ทําสวน 
� นักศึกษา � พนักงานบริษัท � ธุรกิจสวนตัว  
� รับจางท่ัวไป � ไมไดประกอบอาชีพ � อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................... 

 
ตอนท่ี ๒ : การบริหารจัดการการเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย    ในชองระดับการเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาล
เมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม ท่ีตรงกับสภาพความเปนจริง โดยกําหนดระดับคะแนนดังนี้ 

๕ หมายถึง    การบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับ มากท่ีสุด 
๔ หมายถึง    การบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับ มาก 
๓ หมายถึง    การบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับ ปานกลาง 
๒ หมายถึง    การบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับ นอย 
๑ หมายถึง     การบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับ นอยท่ีสุด  
 

ขอท่ี 
การบริหารจัดการการเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม 
ระดับการบริหารจัดการ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
     ๑. ดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี           

๑. เทศบาลจัดเตรียมสถานท่ีสําหรับใหบริการประชาชนท่ี
เหมาะสม 

     

๒. เทศบาลจัดเตรียมอุปกรณคอมพิวเตอรและเครื่องมือ
ตางๆ เพียงพอตอผูใชบริการ 

     

๓. เทศบาลจัดเตรียมอุปกรณคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตท่ี
ทันสมัยและพรอมใชงานอยูเสมอ 

     



๑๔๐ 
 

ขอท่ี 
การบริหารจัดการการเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม 
ระดับการบริหารจัดการ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๔. เทศบาลจัดเตรียมอุปกรณคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตท่ี

มีความเสถียรภาพและรวดเร็วในการใหบริการ 
     

๕. เทศบาลติดตั้งอุปกรณอยางปลอดภัยทําใหม่ันใจในการใช
บริการ 

     

     ๒. ดานการใหบริการ      
๑. เทศบาลใหบริการท่ีตรงตามความตองการของประชาชน      
๒. เทศบาลมีการฝกอบรมทักษะดานคอมพิวเตอรใหแก

ประชาชน 
     

๓. เทศบาลชี้แจงรายละเอียดการใหบริการและกิจกรรมอยู
เสมอ 

     

๔. เทศบาลมีข้ันตอนการใหบริการท่ีไมยุงยากและไมซับซอน      
๕. เทศบาลใหการบริการอยางเสมอภาค เทาเทียมกันทุกคน      

     ๓. ดานทรัพยากรบุคคล      
๑. เทศบาลมีพนักงานเพียงพอกับจํานวนผูมาใชบริการ      
๒. เทศบาลมีพนักงานคอยใหคําแนะนําในการใชบริการอยู

ตลอดเวลา 

     

๓. เทศบาลจัดใหมีการฝกอบรมจากผูท่ีมีความเชี่ยวชาญใน
การใชบริการดานตางๆ 

     

๔. เทศบาลมีพนักงานถายทอดความรูสูชุมชนการใชบริการ
ทุกประเภท 

     

๕. เทศบาลมีการพัฒนาทักษะการใชบริการอยางสมํ่าเสมอ 
 

     

     ๔. ดานโครงสรางชุมชน           
๑. เทศบาลสามารถรองรับการใชบริการของชุมชนไดอยาง

ท่ัวถึง 
     

๒. เทศบาลมีการเดินทางไปใชบริการท่ีความสะดวกและ
เดินทางงาย 

     

๓. เทศบาลมีปายบอกจุดใหบริการและปายประชาสัมพันธท่ี
เห็นเดนชัด 

     

๔. เทศบาลใหบริการท่ีมีแหลงขอมูลขาวสารสําหรับพัฒนา
อาชีพและชุมชน 

     

๕. เทศบาลมีสถานท่ีตั้ ง ท่ี มีความม่ันคงแข็งแรงและมี
สาธารณูปโภคเหมาะสม 

     



๑๔๑ 
 

ขอท่ี 
การบริหารจัดการการเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม 
ระดับการบริหารจัดการ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
     ๕. ดานหนาท่ีความรับผิดชอบ      

๑. เทศบาลมีการดําเนินงานตามนโยบายและวัตถุประสงคท่ี
แจงไว 

     

๒. เทศบาลเรียกเก็บคาธรรมเนียมอยางเหมาะสม      
๓. เทศบาลทําการสํารวจความตองการในดานการบริการ 

และขอมูลอยูเสมอ 
     

๔. เทศบาลทําการสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการอยู
เสมอ 

     

๕. เทศบาลเชิญใหเขารวมการจัดกิจกรรม เชิญชวนใหเขามา
รับบริการมากข้ึน 

     

 
ตอนท่ี ๓ : แบบสอบถามปลายเปดใหแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ตอการบริหารจัดการการเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม   

๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี   
ปญหา อุปสรรค 
……………………………………….…..…………………………………....................................................

................................................................................................................................................................ 
ขอเสนอแนะ 
……………………………………….…..…………………………………....................................................

................................................................................................................................................................ 
๒ ดานการใหบริการ   

ปญหา อุปสรรค 
……………………………………….…..…………………………………....................................................

................................................................................................................................................................ 
ขอเสนอแนะ 
……………………………………….…..…………………………………....................................................

................................................................................................................................................................ 
๓ ดานทรัพยากรบุคคล   

ปญหา อุปสรรค 
……………………………………….…..…………………………………....................................................

................................................................................................................................................................ 
ขอเสนอแนะ 
……………………………………….…..…………………………………....................................................

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



๑๔๒ 
 

๔ ดานโครงสรางชุมชน   
ปญหา อุปสรรค 
……………………………………….…..…………………………………....................................................

................................................................................................................................................................ 
ขอเสนอแนะ 
……………………………………….…..…………………………………....................................................

................................................................................................................................................................ 
๕ ดานหนาท่ีความรับผิดชอบ 
ปญหา อุปสรรค 
……………………………………….…..…………………………………....................................................

................................................................................................................................................................ 
ขอเสนอแนะ 
……………………………………….…..…………………………………....................................................

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๔ 
 

 

 
 
 

 
แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง การบริหารจัดการการเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม 
………………………………. 

 
คําช้ีแจง : แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัยนี้  มีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาวิจัยการบริหาร

จัดการการเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม แบงเปน ๒ ตอน 
ประกอบดวย 

ตอนท่ี ๑ แบบสัมภาษณเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 
ตอนท่ี ๒ แบบสัมภาษณเก่ียวกับการบริหารจัดการการเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม 
ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา จะไดรับความอนุเคราะหจากทาน ท่ีใหความรวมมือในการให

ขอมูลสัมภาษณครั้งนี้เปนอยางดี จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 

   นายพีรภัฒน  ระรื่นรมย 
นิสิตปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
                

 
 
 
 
 



๑๔๕ 
 

แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง การบริหารจัดการการเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม 
………………………………. 

 
ตอนท่ี ๑ แบบสัมภาษณเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 
ผูใหสมัภาษณ ชื่อ......................................................ฉายา/นามสกุล...................................................... 
อายุ...................ป ตาํแหนง.................................................................................................................... 
สัมภาษณเม่ือวันท่ี......... เดือน .......................... พ.ศ. .............. ต้ังแตเวลา.................น. ถึง.............น. 
สถานท่ีท่ีใหสัมภาษณ.............................................................................................................................. 
ผูสัมภาษณ  ผูวิจัย 
บันทึกขอมูล  ผูวิจัย (จดบันทึก,บันทึกเสียง) 

ตอนท่ี ๒ แบบสัมภาษณเก่ียวกับการบริหารจัดการการเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาล
เมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม 

๑. ทานคิดวาการเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไรขิง จังหวัด
นครปฐม เปนอยางไร  เชน การจัดกิจกรรมเพ่ือใหผูเรียนรูไดรับประสบการณ หรือไดฝกหัด อยางมี
ประสิทธิภาพสัมพันธกันอยางตอเนื่องและประสานงานกันเพ่ือใหเกิดประสิทธิผล 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

๒. ทานคิดวาการบริหารจัดการการเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมือง
ไรขิง จังหวัดนครปฐม เปนอยางไร  

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี เชน ความเร็วของการเชื่อมตอระบบ
อินเตอรเน็ตท่ี ความทันสมัยของอุปกรณ คอมพิวเตอรมีความเพียงพอและมีความเสถียรภาพของ  

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. ดานการใหบริการ เชน มีบริการท่ีเพียงพอตอจํานวนผูมาใชบริการ มีขอมูลท่ี

เหมาะสมและสนับสนุนดานตางๆ มีประชาสัมพันธขอมูลบริการและเปดการฝกอบรมใหกับผูมารับ
บริการอยางท่ัวถึง 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 



๑๔๖ 
 

3. ดานทรัพยากรบุคคล เชน บุคลากรท่ีใหบริการมีความรูความสามารถไดรับการเพ่ิม
ทักษะอยางสมํ่าเสมอ จํานวนบุคลากรเพียงพอตอผูมารับบริการและใหบริการทุกคนอยางเทาเทียม
กัน 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
4. ดานโครงสรางชุมชน เชน สถานท่ีสามารถรองรับผูมาใชบริการไดอยางเพียงพอ การ

เดินทางสะดวก พรอมดวยสิ่งอํานวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคท่ีเหมาะสม มีปายบอกจุด
บริการและประชาสัมพันธท่ีชัดเจน 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
5. ดานหนาท่ีความรับผิดชอบ เชน การดําเนินตามนโยบายและวัตถุประสงคในการ

ใหบริการ มีการสํารวจความตองการของชุมชนในการจัดกิจกรรม เชิญชวน  
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

๓. ปญหา อุปสรรค ของการบริหารจัดการการเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
เทศบาลเมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม คืออะไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

๔. ทานมีขอเสนอแนะในการจัดการการเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาล
เมืองไรขิง จังหวัดนครปฐม อยางไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
  

 

 

 



๑๔๗ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 

ภาพถายในการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๘ 
 

 
สัมภาษณ นายพลภัทร  มรรคเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองไรขิง 

๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
 

 
สัมภาษณ นายบรรลือศักดิ์ ทองประดิษฐ ประธานชุมชนบานทาเกวียน 

๓๐ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๔๙ 
 

 
สัมภาษณ นางปราณี เปรมศรี ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองไรขิง 

๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒. 

 

 
สัมภาษณ นายสมศักดิ์ คุมถนอม ประธานชุมชนคลองวัดทาพูด 

๓๐ มกราคม ๒๕๖๒. 

 



๑๕๐ 
 

 
สัมภาษณ นายสฤทธิ์ พ่ึงพิพัฒน ประธานชุมชนวังมณี 

๒๔ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๕๑ 
 

ประวัติผูวิจัย 

          
ช่ือ : นายพีรภัฒน ระรื่นรมย    
รหัสนิสิต : ๖๐๐๑๒๐๕๐๖๙ 

เกิด : เม่ือวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๗ 
สถานท่ีเกิด : จ.นครปฐม  
ท่ีอยูปจจุบัน : ๔๐/๓๑๒ หมู ๕ ต.ไรขิง  อ.สามพราน  จ.นครปฐม 
 : มือถือ ๐๖๓-๗๙๔-๑๙๙๖ 
 : อีเมล perapat.rr@gmail.com 
ประวัติการศึกษา : พ.ศ.๒๕๖๐ ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) คณะสังคมศาสตร 

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

 : พ.ศ.๒๕๕๖ นักธรรมชั้นเอก สังกัดวัดทาพูด จังหวัดนครปฐม (ขณะเปน
สามเณร) 

 : พ.ศ.๒๕๕๔ นักธรรมชั้นโท สงักัดวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม จังหวัด
นครปฐม (ขณะเปนสามเณร) 

บทความทางวิชาการ : การพัฒนาคุณลักษณะนิสิตของวิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดีตาม
กรอบนวลักษณบัณฑิตโดยใชหลักไตรสิกขา 

เขาศึกษา : เม่ือวันท่ี ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ 
สําเร็จการศึกษา : เม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 
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