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บทคัดย่อ  

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับของการใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับกระบวนการ
เรียนรู้ของบุคลากร 2) ศึกษาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
กับการใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร กลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรสายวิชาการ
ในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จำนวน 53 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Liner 
Regression) ผลการวิจัยพบว่า 
 1. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ ความพึงพอใจโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมากที่สุด และการใช้
อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.19 ด้านการใช้บริการเวิลด์ไวด์เว็บ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 2. ระดับของการใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร มีการใช้อินเทอร์เน็ต
มากกว่า 3 ครั้งต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 83.02 ระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 2 ชั่วโมงต่อครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 71.70 และใช้อินเทอร์เน็ตในช่วงเวลา 12.01–18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 60.38 
 3. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ของบุคลากร อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 ด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีประสิทธิภาพในการทำนายสูงสุด ร้อยละ 66.75 
 4. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพันธ์กับการใช้อินเทอร์เน็ตในการจัดกระบวน 
การเรียนรู้ของบุคลากร อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 ใน 3 ประเด็น คือ การใช้
บริการเวิลด์ไวด์เว็บ การใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และการใช้บริการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล  
 
คำสำคัญ: เทคโนโลยีสารสนเทศ, อินเทอร์เน็ต, กระบวนการเรียนรู้  
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(สมคิด บางโม, 2562) เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ประสบผลสำเร็จ ซึ่งการ
บริหารคุณภาพรวม (TQM) คือ ระบบการบริหารจัดการองค์กรที่เน้นคุณภาพในทุกๆ ด้าน และทุกๆ 
กิจกรรมขององค์กร โดยบุคลากรทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือและร่วมกันรับผิดชอบ และให้
ความสำคัญกับการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงมีความสำคัญ โดยมีเหตุผลเพราะ (1) สารสนเทศและเทคโนโลยีถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญ
ต่อความสำเร็จของกิจการหลายประเภท (2) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จ
ของการดำเนินงานในองค์กรอย่างมากจึงต้องมีวิธีสำหรับการทำระบบสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้อง (3) เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์เพ่ือความได้เปรียบในการแข่งขัน (4) 
ผู้บริหารควรมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือจะได้มีส่วนร่วมและสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้ประโยชน์อย่างแท้จริง (5) มีการศึกษานโยบาย วัตถุประสงค์ และข้อมูลอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับงานและองค์กรเพ่ือช่วยในการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีเหล่านั้น และ (6) เทคโนโลยี
สารสนเทศถือเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งขององค์กร ซึ่งมีผลกระทบต่อการจัดการองค์กร 
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านการศึกษา มีอยู่หลายด้าน ประกอบไปด้วย  
(1) การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction) (2) การศึกษาทางไกล มีหลายแบบ 
เช่น การเรียนการสอนผ่านวิทยุ โทรทัศน์ ไปจนถึงระบบแพร่ภาพการสอนผ่านดาวเทียม (Direct To 
Home : DTH) หรือ การประชุมทางไกล (Video Teleconference) (3) เครือข่ายการศึกษา เป็น
การจัดทำเพ่ือให้ครู อาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา มีโอกาสใช้เครือข่ายแสวงหาความรู้ที่มีอยู่มากมาย
ในโลก และการใช้บริการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ทางการศึกษา (4) การใช้งานห้องสมุด เป็นการอำนวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการยืม คืน การค้นหาหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์หรือการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ
ได้อย่างรวดเร็ว (5) การใช้งานในห้องปฏิบัติการ การใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เช่น การ
จำลองแบบ การออกแบบวงจรไฟฟ้า การควบคุม การทดลอง เป็นต้น และ (6) การใช้งานประจำและ
บริหาร เช่น การจัดทำทะเบียนประวัตินักเรียนนักศึกษา การเลือกวิชาเรียน การลงทะเบียน การ
แสดงผลการเรียน การแนะแนวอาชีพ การแนะแนวการศึกษาต่อ การเก็บข้อมูลผู้ปกครองหรือข้อมูล
ครูอาจารย์ ซึ่งทำให้สามารถติดตามและดูแลนักเรียนได้อย่างใกล้ชิดมากข้ึน รวมทั้งครูอาจารย์สามารถ
พัฒนาตนเองได้สูงขึ้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การใช้เทคโนโลยีในสถานศึกษามีความจำเป็นที่ผู้บริหารต้อง
วางแผน และเตรียมปัจจัยเกื้อหนุนทั้งทางด้านกำลังคน งบประมาณ สถานที่ และการจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ (1) การเตรียมกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (2) การลงทุน
ในรูปของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ งบประมาณที่เพียงพอ ซึ่งรวมไปถึงการจัดหาซอฟต์แวร์และการ
จัดหาฮาร์ดแวร์ (ศศลักษณ์ ทองขาว, 2558) เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบ (Systems Development) 
(3) พึงระวังการใช้ประโยชน์อันมิชอบต่อข้อมูล และการป้องกันอาชญากรรมต่างๆ ในระบบการใช้ข้อมูล 
เช่น การคัดกรองเนื้อหา การจัดระดับเนื้อหา และการควบคุมเนื้อหา เป็นต้น (เคอบาลิจา, 2558) (4) 
การเตรียมงบประมาณในการฝึกอบรมเพ่ิมเติมตลอดเวลา (5) คำนึงถึงการทำงานที่ต้องขึ้นกับเทคโนโลยี 
(Techno dependence) (6) ความรวดเร็วในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร บางครั้งสร้างภาวะกดดันให้
ผู้บริหารในการตัดสินใจ และ (7) การเกิดสภาพสังคมผู้ใช้ตรง (End user Society) ทำให้ผู้บริหารและ
บุคลากรในสถานศึกษาต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของตนในการทำงาน 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research is 1) Study the level of internet use in learning 
process of personnel, 2) Study information technology management that affects 
internet usage in learning process of personnel, and 3) Study the relationship 
between manage information technology and the use of internet about learning the 
process of personnel. The samples were academic personnel in the Faculty of 
Management Science, Phetchabun Rajabhat University, 53 persons. The instrument 
used in the research was a questionnaire. The statistics used for data analysis were 
Percent, Mean, Standard Division and Multiple Liner Regression. The result of the 
research is  
 1. The overall information technology management of the faculty was at a 
high level with an average of 3.94. Promote the use of information technology is at 
the highest level. And use of the internet for personnel learning process high level 
with average 4.19. Using the world wide web service is at the highest level.  
 2. The level use of internet in the learning process of personnel. The internet 
usage more than 3 times per day is equal to 83.02%, the duration of internet usage is 
more than 2 hours per time is equal to 71.70% and internet use during 12.01-18.00 
hrs. is equal to 60.38%.  
 3. Management of information technology as affects the use of the internet 
in the learning process of personnel with statistical significance at the level of 0.01 
which are promote the use of information technology with the highest prediction 
efficiency to 66.75%. 
 4. Information technology management relates to the use of the internet in 
organizing the learning process of personnel with statistical significance at the level 
of 0.01 in 3 topics; which are using the world wide web service, use of electronic 
postal services and use of file transfer services. 
 
Keywords: Information Technology, Internet, Learning  
 
บทนำ   
 ในการบริหารและจัดการในองค์กร โดยเฉพาะองค์กรที่มีขนาดใหญ่มักพบปัญหาที่เกิดจาก 
ผู้บริหารลังเลต่อการตัดสินใจเพ่ือการจัดหาระบบสารสนเทศเข้าสู่องค์กร เพราะนอกเหนือจากการท่ี
ระบบเหล่านี้มักมีการลงทุนที่สูงแล้ว ข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจดูจะมีข้อมูลไม่เพียงพอ จึง
ได้มีการวางแผนกลยุทธ์หรือแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนในการช่วยลดปัญหาและ
สร้างภาพของระบบสารสนเทศขององค์กรขึ้นมา ซึ่งในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นอาศัย
เครื่องมือการบริหารจัดการที่เรียกว่า ทฤษฎีการบริหารคุณภาพรวม (Total Quality Management) 
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(สมคิด บางโม, 2562) เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ประสบผลสำเร็จ ซึ่งการ
บริหารคุณภาพรวม (TQM) คือ ระบบการบริหารจัดการองค์กรที่เน้นคุณภาพในทุกๆ ด้าน และทุกๆ 
กิจกรรมขององค์กร โดยบุคลากรทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือและร่วมกันรับผิดชอบ และให้
ความสำคัญกับการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงมีความสำคัญ โดยมีเหตุผลเพราะ (1) สารสนเทศและเทคโนโลยีถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญ
ต่อความสำเร็จของกิจการหลายประเภท (2) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จ
ของการดำเนินงานในองค์กรอย่างมากจึงต้องมีวิธีสำหรับการทำระบบสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้อง (3) เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์เพ่ือความได้เปรียบในการแข่งขัน (4) 
ผู้บริหารควรมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือจะได้มีส่วนร่วมและสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้ประโยชน์อย่างแท้จริง (5) มีการศึกษานโยบาย วัตถุประสงค์ และข้อมูลอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับงานและองค์กรเพ่ือช่วยในการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีเหล่านั้น และ (6) เทคโนโลยี
สารสนเทศถือเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งขององค์กร ซึ่งมีผลกระทบต่อการจัดการองค์กร 
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านการศึกษา มีอยู่หลายด้าน ประกอบไปด้วย  
(1) การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction) (2) การศึกษาทางไกล มีหลายแบบ 
เช่น การเรียนการสอนผ่านวิทยุ โทรทัศน์ ไปจนถึงระบบแพร่ภาพการสอนผ่านดาวเทียม (Direct To 
Home : DTH) หรือ การประชุมทางไกล (Video Teleconference) (3) เครือข่ายการศึกษา เป็น
การจัดทำเพ่ือให้ครู อาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา มีโอกาสใช้เครือข่ายแสวงหาความรู้ที่มีอยู่มากมาย
ในโลก และการใช้บริการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ทางการศึกษา (4) การใช้งานห้องสมุด เป็นการอำนวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการยืม คืน การค้นหาหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์หรือการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ
ได้อย่างรวดเร็ว (5) การใช้งานในห้องปฏิบัติการ การใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เช่น การ
จำลองแบบ การออกแบบวงจรไฟฟ้า การควบคุม การทดลอง เป็นต้น และ (6) การใช้งานประจำและ
บริหาร เช่น การจัดทำทะเบียนประวัตินักเรียนนักศึกษา การเลือกวิชาเรียน การลงทะเบียน การ
แสดงผลการเรียน การแนะแนวอาชีพ การแนะแนวการศึกษาต่อ การเก็บข้อมูลผู้ปกครองหรือข้อมูล
ครูอาจารย์ ซึ่งทำให้สามารถติดตามและดูแลนักเรียนได้อย่างใกล้ชิดมากข้ึน รวมทั้งครูอาจารย์สามารถ
พัฒนาตนเองได้สูงขึ้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การใช้เทคโนโลยีในสถานศึกษามีความจำเป็นที่ผู้บริหารต้อง
วางแผน และเตรียมปัจจัยเกื้อหนุนทั้งทางด้านกำลังคน งบประมาณ สถานที่ และการจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ (1) การเตรียมกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (2) การลงทุน
ในรูปของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ งบประมาณที่เพียงพอ ซึ่งรวมไปถึงการจัดหาซอฟต์แวร์และการ
จัดหาฮาร์ดแวร์ (ศศลักษณ์ ทองขาว, 2558) เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบ (Systems Development) 
(3) พึงระวังการใช้ประโยชน์อันมิชอบต่อข้อมูล และการป้องกันอาชญากรรมต่างๆ ในระบบการใช้ข้อมูล 
เช่น การคัดกรองเนื้อหา การจัดระดับเนื้อหา และการควบคุมเนื้อหา เป็นต้น (เคอบาลิจา, 2558) (4) 
การเตรียมงบประมาณในการฝึกอบรมเพ่ิมเติมตลอดเวลา (5) คำนึงถึงการทำงานที่ต้องขึ้นกับเทคโนโลยี 
(Techno dependence) (6) ความรวดเร็วในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร บางครั้งสร้างภาวะกดดันให้
ผู้บริหารในการตัดสินใจ และ (7) การเกิดสภาพสังคมผู้ใช้ตรง (End user Society) ทำให้ผู้บริหารและ
บุคลากรในสถานศึกษาต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของตนในการทำงาน 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research is 1) Study the level of internet use in learning 
process of personnel, 2) Study information technology management that affects 
internet usage in learning process of personnel, and 3) Study the relationship 
between manage information technology and the use of internet about learning the 
process of personnel. The samples were academic personnel in the Faculty of 
Management Science, Phetchabun Rajabhat University, 53 persons. The instrument 
used in the research was a questionnaire. The statistics used for data analysis were 
Percent, Mean, Standard Division and Multiple Liner Regression. The result of the 
research is  
 1. The overall information technology management of the faculty was at a 
high level with an average of 3.94. Promote the use of information technology is at 
the highest level. And use of the internet for personnel learning process high level 
with average 4.19. Using the world wide web service is at the highest level.  
 2. The level use of internet in the learning process of personnel. The internet 
usage more than 3 times per day is equal to 83.02%, the duration of internet usage is 
more than 2 hours per time is equal to 71.70% and internet use during 12.01-18.00 
hrs. is equal to 60.38%.  
 3. Management of information technology as affects the use of the internet 
in the learning process of personnel with statistical significance at the level of 0.01 
which are promote the use of information technology with the highest prediction 
efficiency to 66.75%. 
 4. Information technology management relates to the use of the internet in 
organizing the learning process of personnel with statistical significance at the level 
of 0.01 in 3 topics; which are using the world wide web service, use of electronic 
postal services and use of file transfer services. 
 
Keywords: Information Technology, Internet, Learning  
 
บทนำ   
 ในการบริหารและจัดการในองค์กร โดยเฉพาะองค์กรที่มีขนาดใหญ่มักพบปัญหาที่เกิดจาก 
ผู้บริหารลังเลต่อการตัดสินใจเพ่ือการจัดหาระบบสารสนเทศเข้าสู่องค์กร เพราะนอกเหนือจากการที่
ระบบเหล่านี้มักมีการลงทุนที่สูงแล้ว ข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจดูจะมีข้อมูลไม่เพียงพอ จึง
ได้มีการวางแผนกลยุทธ์หรือแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนในการช่วยลดปัญหาและ
สร้างภาพของระบบสารสนเทศขององค์กรขึ้นมา ซึ่งในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นอาศัย
เครื่องมือการบริหารจัดการที่เรียกว่า ทฤษฎีการบริหารคุณภาพรวม (Total Quality Management) 
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เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล (2) การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล และ (3) การตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดของการจัดทำเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
  2.1  การวางแผนสร้างเครื่องมือเก็บรวมรวมข้อมูล 
    2.1.1 กำหนดสิ่งที่ต้องการวัด ในการวิจัยครั้งนี้ได้กำหนดสิ่งที่ต้องการจะวัดไว้ 3 
ด้าน คือ (1) ด้านระดับการใช้อินเทอร์เน็ตของบุคลากร (2) ด้านการใช้อินเทอร์เน็ตในการจัดกระบวน 
การเรียนรู้ของบุคลากร และ (3) ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    2.1.2 นิยามสิ่งที่ต้องการวัด คือ ระดับการใช้อินเทอร์เน็ต, การใช้อินเทอร์เน็ตใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    2.1.3 เลือกเครื่องมือที่จะใช้วัด คือ แบบสอบถาม 
  2.2  การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล มีเนื้อหาการประเมิน โดยแบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
    ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคำถามในรูปแบบคำถามปลายปิด 
(Closed Form) (พิชิต ฤทธิจรูญ, 2557) จำนวน 3 ข้อ 
    ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการใช้อินเทอร์เน็ต เป็นคำถามในรูปแบบคำถามปลาย
ปิด (Closed Form) จำนวน 3 ข้อ 
    ส่วนที่ 3  ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นคำถามในรูปแบบมาตร
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยกำหนดระดับคะแนนสำหรับตอบคำถามในแต่ละข้อเป็น 5 ระดับ
คะแนน และมีข้อคำถาม จำนวน 3 ด้าน รวม 19 ข้อ คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนา
บุคลากร และด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ส่วนที่ 4  ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เป็นคำถาม
ในรูปแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยกำหนดระดับคะแนนสำหรับตอบคำถามในแต่ละข้อ
เป็น 5 ระดับคะแนน และมีข้อคำถาม จำนวน 4 ด้าน รวม 17 ข้อ ด้านการใช้บริการเวิลด์ไวด์เว็บ ด้าน
การใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการใช้บริการสืบค้นข้อมูล ด้านการใช้บริการถ่ายโอน
แฟ้มข้อมูล 
  2.3  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล มีการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการวิจัยเป็นจำนวน 3 ท่าน คือ (1) ผู้เชี่ยวชาญด้าน
สารสนเทศและการสืบค้น (2) ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผล (3) ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศและ
อินเทอร์เน็ต  
  2.4  การหาดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามกับจุดประสงค์ หรือนิยมตัวแปร ตัวบ่งชี้ 
(Index of Item-Objective Congruence : IOC) จากคะแนนผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญแต่ละ
คน นำมาคำนวณค่า IOC  โดยเกณฑ์ในการเลือกข้อคำถาม พิจารณาจากค่า IOC ถ้ามีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้น
ไป แสดงว่า ข้อคำถามนั้นวัดได้ตรงกับจุดประสงค์ หรือนิยามตัวแปรซึ่งเป็นข้อคำถามที่ใช้ได้ หากค่า 
IOC ต่ำกว่า 0.5 แสดงว่า ข้อคำถามนั้นวัดได้ไม่ตรงกับจุดประสงค์หรือนิยามตัวแปร ควรปรับปรุงหรือ
ตัดทิ้ง (Rovinelli RJ และ Hambleton RK, 1997 อ้างถึงใน (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ , 
2543) ได้ผลจากการคำนวณและการเลือกข้อคำถามตามเกณฑ์ ดังนี้ 
    ด้านที่ 1 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 19 ข้อ มีข้อคำถามจำนวน 16 
ข้อ ที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป แสดงว่า เป็นข้อคำถามที่ใช้ได้ และมีข้อคำถามจำนวน 3 ข้อ  มีค่า 
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 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีการบริหารจัดการงานภายใน โดย
ประกอบไปด้วย 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ฝ่ายประกันคุณภาพ และฝ่าย
กิจการนักศึกษา ซึ่งการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะอยู่ในการกำกับดูแลของฝ่าย
วิชาการโดยตรง และมีการจัดหารวมไปถึงเตรียมเครื่องมือไว้พร้อมสำหรับการใช้งานในทุกๆ ด้านของ
การพัฒนาการเรียนการสอน สำหรับทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา แต่สามารถกล่าวได้ว่า ยังคง
มีปัญหาในการบริหารจัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์พ้ืนฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ที่ได้จัดหาไว้สำหรับบุคลากร
อยู่อย่างต่อเนื่อง อาจด้วยคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ได้สนองตอบต่อการใช้ตามความต้องการในรูปแบบ
ของรายบุคคล ดังนั้นการจัดการเรื่องการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีใหม่ๆ สู่การใช้
ด้วยระบบอินเทอร์เน็ต จึงจำเป็นต้องพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
 จากที่กล่าวมา จึงทำการวิจัยเพ่ือศึกษาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุดในด้านการใช้อินเทอร์เน็ตกับการพัฒนาด้านการเรียนการสอน การพัฒนาด้าน
งานวิจัยและบริการวิชาการ โดยมุ่งศึกษาเพ่ือการนำความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการใช้อินเทอร์เน็ตไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพ่ือนำ
ผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
และมุ่งสู่การพัฒนาอาจารย์ พัฒนาเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่องต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาระดับของการใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร 
 2. เพ่ือศึกษาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศกับการใช้อินเทอร์เน็ต
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพันธ์กับการใช้อินเทอร์เน็ตในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ของบุคลากร 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ บุคลากรสายวิชาการในคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จำนวน 53 คน ซึ่งได้จากการคำนวณขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างในกรณีที ่ทราบจำนวนประชากร  หรือกรณีที่ประชากรมีจำนวนจำกัดที่นับได้ (Finite 
Population) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555)  
 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เพ่ือนำไปเก็บรวบรวมข้อมูลในการใช้งานระบบ คือ 
แบบสอบถาม โดยแบ่งขั้นตอนของวิธีการจัดทำเครื่องมือออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ (1) การวางแผนสร้าง
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เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล (2) การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล และ (3) การตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดของการจัดทำเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
  2.1  การวางแผนสร้างเครื่องมือเก็บรวมรวมข้อมูล 
    2.1.1 กำหนดสิ่งที่ต้องการวัด ในการวิจัยครั้งนี้ได้กำหนดสิ่งที่ต้องการจะวัดไว้ 3 
ด้าน คือ (1) ด้านระดับการใช้อินเทอร์เน็ตของบุคลากร (2) ด้านการใช้อินเทอร์เน็ตในการจัดกระบวน 
การเรียนรู้ของบุคลากร และ (3) ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    2.1.2 นิยามสิ่งที่ต้องการวัด คือ ระดับการใช้อินเทอร์เน็ต, การใช้อินเทอร์เน็ตใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    2.1.3 เลือกเครื่องมือที่จะใช้วัด คือ แบบสอบถาม 
  2.2  การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล มีเนื้อหาการประเมิน โดยแบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
    ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคำถามในรูปแบบคำถามปลายปิด 
(Closed Form) (พิชิต ฤทธิจรูญ, 2557) จำนวน 3 ข้อ 
    ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการใช้อินเทอร์เน็ต เป็นคำถามในรูปแบบคำถามปลาย
ปิด (Closed Form) จำนวน 3 ข้อ 
    ส่วนที่ 3  ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นคำถามในรูปแบบมาตร
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยกำหนดระดับคะแนนสำหรับตอบคำถามในแต่ละข้อเป็น 5 ระดับ
คะแนน และมีข้อคำถาม จำนวน 3 ด้าน รวม 19 ข้อ คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนา
บุคลากร และด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ส่วนที่ 4  ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เป็นคำถาม
ในรูปแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยกำหนดระดับคะแนนสำหรับตอบคำถามในแต่ละข้อ
เป็น 5 ระดับคะแนน และมีข้อคำถาม จำนวน 4 ด้าน รวม 17 ข้อ ด้านการใช้บริการเวิลด์ไวด์เว็บ ด้าน
การใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการใช้บริการสืบค้นข้อมูล ด้านการใช้บริการถ่ายโอน
แฟ้มข้อมูล 
  2.3  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล มีการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการวิจัยเป็นจำนวน 3 ท่าน คือ (1) ผู้เชี่ยวชาญด้าน
สารสนเทศและการสืบค้น (2) ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผล (3) ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศและ
อินเทอร์เน็ต  
  2.4  การหาดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามกับจุดประสงค์ หรือนิยมตัวแปร ตัวบ่งชี้ 
(Index of Item-Objective Congruence : IOC) จากคะแนนผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญแต่ละ
คน นำมาคำนวณค่า IOC  โดยเกณฑ์ในการเลือกข้อคำถาม พิจารณาจากค่า IOC ถ้ามีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้น
ไป แสดงว่า ข้อคำถามนั้นวัดได้ตรงกับจุดประสงค์ หรือนิยามตัวแปรซึ่งเป็นข้อคำถามที่ใช้ได้ หากค่า 
IOC ต่ำกว่า 0.5 แสดงว่า ข้อคำถามนั้นวัดได้ไม่ตรงกับจุดประสงค์หรือนิยามตัวแปร ควรปรับปรุงหรือ
ตัดทิ้ง (Rovinelli RJ และ Hambleton RK, 1997 อ้างถึงใน (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ , 
2543) ได้ผลจากการคำนวณและการเลือกข้อคำถามตามเกณฑ์ ดังนี้ 
    ด้านที่ 1 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 19 ข้อ มีข้อคำถามจำนวน 16 
ข้อ ที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป แสดงว่า เป็นข้อคำถามที่ใช้ได้ และมีข้อคำถามจำนวน 3 ข้อ  มีค่า 
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 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีการบริหารจัดการงานภายใน โดย
ประกอบไปด้วย 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ฝ่ายประกันคุณภาพ และฝ่าย
กิจการนักศึกษา ซึ่งการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะอยู่ในการกำกับดูแลของฝ่าย
วิชาการโดยตรง และมีการจัดหารวมไปถึงเตรียมเครื่องมือไว้พร้อมสำหรับการใช้งานในทุกๆ ด้านของ
การพัฒนาการเรียนการสอน สำหรับทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา แต่สามารถกล่าวได้ว่า ยังคง
มีปัญหาในการบริหารจัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์พ้ืนฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ที่ได้จัดหาไว้สำหรับบุคลากร
อยู่อย่างต่อเนื่อง อาจด้วยคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ได้สนองตอบต่อการใช้ตามความต้องการในรูปแบบ
ของรายบุคคล ดังนั้นการจัดการเรื่องการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีใหม่ๆ สู่การใช้
ด้วยระบบอินเทอร์เน็ต จึงจำเป็นต้องพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
 จากที่กล่าวมา จึงทำการวิจัยเพ่ือศึกษาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุดในด้านการใช้อินเทอร์เน็ตกับการพัฒนาด้านการเรียนการสอน การพัฒนาด้าน
งานวิจัยและบริการวิชาการ โดยมุ่งศึกษาเพ่ือการนำความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการใช้อินเทอร์เน็ตไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพ่ือนำ
ผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
และมุ่งสู่การพัฒนาอาจารย์ พัฒนาเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่องต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาระดับของการใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร 
 2. เพ่ือศึกษาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศกับการใช้อินเทอร์เน็ต
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพันธ์กับการใช้อินเทอร์เน็ตในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ของบุคลากร 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ บุคลากรสายวิชาการในคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จำนวน 53 คน ซึ่งได้จากการคำนวณขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างในกรณีที ่ทราบจำนวนประชากร  หรือกรณีที ่ประชากรมีจำนวนจำกัดที ่นับได้ (Finite 
Population) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555)  
 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เพ่ือนำไปเก็บรวบรวมข้อมูลในการใช้งานระบบ คือ 
แบบสอบถาม โดยแบ่งขั้นตอนของวิธีการจัดทำเครื่องมือออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ (1) การวางแผนสร้าง
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 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป  ได้แก่ ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (X̅) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) และวิเคราะห์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการ
เรียนรู้ของบุคลากรด้วยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Liner Regression) แบบ
ขั้นบันได (Stepwise)  
 
ผลการวิจัย  
 ด้านที่ 1 ด้านข้อมูลระดับการใช้อินเทอร์เน็ตของบุคลากร คือ จำนวนครั้ง ระยะเวลา และ
ช่วงเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการเรียนรู้ มีผลการวิจัยรายข้อ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2  จำนวนครั้งในการใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยเฉลี่ยต่อวัน 
 

รายการจำนวนคร้ัง จำนวน (คน) ร้อยละ (%) 
1 ครั้ง 0 0.00 

2 – 3 ครั้ง 9 16.98 
มากกว่า 3 ครั้ง 44 83.02 

  

 จากตารางที่ 2 จำนวนครั้งในการใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยเฉลี่ยต่อวันที่มีผู้ตอบ
มากที่สุด คือ จำนวนการใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 83.02 
รองลงมาเป็นจำนวนการใช้อินเทอร์เน็ต  2 - 3 ครั้งต่อวัน จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 16.98 
ตามลำดับ 
 

ตารางท่ี 3  ระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยเฉลี่ยต่อครั้ง 
 

รายการระยะเวลา จำนวน (คน) ร้อยละ (%) 
น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง 3 5.66 

1 – 2 ช่ัวโมง 12 22.64 
มากกว่า 2 ช่ัวโมง 38 71.70 

  

 จากตารางที่ 3 ระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยเฉลี่ยต่อครั้งที่มีผู้ตอบ
มากที่สุด คือ ระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 2 ชั่วโมงต่อครั้ง จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 
71.70 รองลงมาเป็นระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ต 1–2 ชั่วโมงต่อครั้ง จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.64 ตามลำดับ 
 

ตารางท่ี 4  ช่วงเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการเรียนรู้ 
 

รายการช่วงเวลา จำนวน (คน) ร้อยละ (%) 
06.01 – 12.00 น. 9 16.98 
12.01 – 18.00 น. 32 60.38 
18.01 – 24.00 น. 12 22.64 
00.01 – 06.00 น. 0 0.00 
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IOC ต่ำกว่า 0.5 นั่นคือ ในข้อคำถามที่ 9 และข้อคำถามที่ 16 มีค่าเท่ากับ - 0.67 ในข้อคำถามที่ 5 มี
ค่าเท่ากับ 0.33 แสดงว่า ควรปรับปรุงหรือตัดทิ้ง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้นำข้อคำถามที่ 9 และ 16 ออก
จากแบบสอบถาม และปรับปรุงข้อคำถามท่ี 5 ตามค่า IOC ที่ได้จากคะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 
    ด้านที่ 2 การใช้อินเทอร์เน็ต จำนวน 17 ข้อ มีข้อคำถามจำนวน 15 ข้อ ที่มีค่า 
IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป แสดงว่า เป็นข้อคำถามที่ใช้ได้ และมีข้อคำถามจำนวน 2 ข้อ มีค่า IOC ต่ำกว่า 
0.5 นั่นคือ ในข้อคำถามที่ 9 และข้อคำถามที่ 16 มีค่าเท่ากับ - 0.67 แสดงว่า ควรปรับปรุงหรือตัดทิ้ง 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้นำข้อคำถามที่ 9 และ 16 ออกจากแบบสอบถามตามค่า IOC ที่ได้จากคะแนนของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
  2.5  การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient : α) ตามสูตรดังนี้ (ไพศาล วรคำ, 2559) 
 

    α= [ k
k-1] [1- ∑ si

2

st
2 ]  

     เมื่อ   α เป็นสัมประสิทธิ์แอลฟา 
      k เป็นจำนวนข้อคำถาม 
      si

2 เป็นความแปรปรวนของคะแนนข้อที่ i  
      st

2 เป็นความแปรปรวนของคะแนนรวม t 
ตารางท่ี 1 ผลการหาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
 

การใช้งานระบบ ค่า α 
ด้านการใช้บริการเวิลด์ไวด์เว็บ 1.23 
ด้านการใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 1.12 
ด้านการใช้บริการสืบค้นข้อมูล 1.19 
ด้านการใช้บริการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล 1.25 
ด้านการบริหารจัดการ 1.06 
ด้านการพัฒนาบุคลากร 1.14 
ด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.17 

รวม 0.96 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ได้ค่า α ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.70 ดังนั้น 
จึงสามารถยอมรับแบบสอบถามเพ่ือนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยดำเนินการสัมภาษณ์และเก็บแบบสอบถามด้วยตัวเอง  โดยการแจกแบบสอบถาม
ให้กับบุคลากรสายวิชาการเป็นรายบุคคลด้วยตัวเอง  ทั้งนี้เพ่ือทำความเข้าใจในการทำแบบสอบถาม
และเป็นการลดข้อผิดพลาดในการตอบแบบสอบถาม  ใช้เวลาในการเก็บข้อมูล 2 สัปดาห์   
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 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป  ได้แก่ ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (X̅) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) และวิเคราะห์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการ
เรียนรู้ของบุคลากรด้วยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Liner Regression) แบบ
ขั้นบันได (Stepwise)  
 
ผลการวิจัย  
 ด้านที่ 1 ด้านข้อมูลระดับการใช้อินเทอร์เน็ตของบุคลากร คือ จำนวนครั้ง ระยะเวลา และ
ช่วงเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการเรียนรู้ มีผลการวิจัยรายข้อ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2  จำนวนครั้งในการใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยเฉลี่ยต่อวัน 
 

รายการจำนวนคร้ัง จำนวน (คน) ร้อยละ (%) 
1 ครั้ง 0 0.00 

2 – 3 ครั้ง 9 16.98 
มากกว่า 3 ครั้ง 44 83.02 

  

 จากตารางที่ 2 จำนวนครั้งในการใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยเฉลี่ยต่อวันที่มีผู้ตอบ
มากที่สุด คือ จำนวนการใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 83.02 
รองลงมาเป็นจำนวนการใช้อินเทอร์เน็ต  2 - 3 ครั้งต่อวัน จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 16.98 
ตามลำดับ 
 

ตารางท่ี 3  ระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยเฉลี่ยต่อครั้ง 
 

รายการระยะเวลา จำนวน (คน) ร้อยละ (%) 
น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง 3 5.66 

1 – 2 ช่ัวโมง 12 22.64 
มากกว่า 2 ช่ัวโมง 38 71.70 

  

 จากตารางที่ 3 ระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยเฉลี่ยต่อครั้งที่มีผู้ตอบ
มากที่สุด คือ ระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 2 ชั่วโมงต่อครั้ง จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 
71.70 รองลงมาเป็นระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ต 1–2 ชั่วโมงต่อครั้ง จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.64 ตามลำดับ 
 

ตารางท่ี 4  ช่วงเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการเรียนรู้ 
 

รายการช่วงเวลา จำนวน (คน) ร้อยละ (%) 
06.01 – 12.00 น. 9 16.98 
12.01 – 18.00 น. 32 60.38 
18.01 – 24.00 น. 12 22.64 
00.01 – 06.00 น. 0 0.00 
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IOC ต่ำกว่า 0.5 นั่นคือ ในข้อคำถามที่ 9 และข้อคำถามที่ 16 มีค่าเท่ากับ - 0.67 ในข้อคำถามที่ 5 มี
ค่าเท่ากับ 0.33 แสดงว่า ควรปรับปรุงหรือตัดทิ้ง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้นำข้อคำถามที่ 9 และ 16 ออก
จากแบบสอบถาม และปรับปรุงข้อคำถามท่ี 5 ตามค่า IOC ที่ได้จากคะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 
    ด้านที่ 2 การใช้อินเทอร์เน็ต จำนวน 17 ข้อ มีข้อคำถามจำนวน 15 ข้อ ที่มีค่า 
IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป แสดงว่า เป็นข้อคำถามที่ใช้ได้ และมีข้อคำถามจำนวน 2 ข้อ มีค่า IOC ต่ำกว่า 
0.5 นั่นคือ ในข้อคำถามที่ 9 และข้อคำถามที่ 16 มีค่าเท่ากับ - 0.67 แสดงว่า ควรปรับปรุงหรือตัดทิ้ง 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้นำข้อคำถามท่ี 9 และ 16 ออกจากแบบสอบถามตามค่า IOC ที่ได้จากคะแนนของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
  2.5  การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient : α) ตามสูตรดังนี้ (ไพศาล วรคำ, 2559) 
 

    α= [ k
k-1] [1- ∑ si

2

st
2 ]  

     เมื่อ   α เป็นสัมประสิทธิ์แอลฟา 
      k เป็นจำนวนข้อคำถาม 
      si

2 เป็นความแปรปรวนของคะแนนข้อที่ i  
      st

2 เป็นความแปรปรวนของคะแนนรวม t 
ตารางท่ี 1 ผลการหาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
 

การใช้งานระบบ ค่า α 
ด้านการใช้บริการเวิลด์ไวด์เว็บ 1.23 
ด้านการใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 1.12 
ด้านการใช้บริการสืบค้นข้อมูล 1.19 
ด้านการใช้บริการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล 1.25 
ด้านการบริหารจัดการ 1.06 
ด้านการพัฒนาบุคลากร 1.14 
ด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.17 

รวม 0.96 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ได้ค่า α ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.70 ดังนั้น 
จึงสามารถยอมรับแบบสอบถามเพ่ือนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยดำเนินการสัมภาษณ์และเก็บแบบสอบถามด้วยตัวเอง  โดยการแจกแบบสอบถาม
ให้กับบุคลากรสายวิชาการเป็นรายบุคคลด้วยตัวเอง  ทั้งนี้เพ่ือทำความเข้าใจในการทำแบบสอบถาม
และเป็นการลดข้อผิดพลาดในการตอบแบบสอบถาม  ใช้เวลาในการเก็บข้อมูล 2 สัปดาห์   
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 จากตารางที่  5 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจในการใช้อินเทอร์เน็ตในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.70 ด้านที่มีผลการประเมินมากที่สุด คือ ด้านการใช้บริการเวิลด์ไวด์เว็บ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.581 รองลงมา คือ ด้านการใช้บริการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.765 ตามลำดับ 
 ประเด็นที่ 2 ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ด้าน รวม 17 ข้อ คือ ด้านการบริหาร
จัดการ ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการวิจัยราย
ด้าน ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 6  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

รายการประเมิน (X̅) (S.D.) ความหมาย 
ด้านการบริหารจัดการ 
1. มีการพัฒนาระบบงานสารสนเทศที่เกี่ยวกับฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ 3.84 0.688 มาก 
2. มีการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 3.74 0.452 มาก 
3. มีการพัฒนาอาจารย์ในการใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการทำงาน 4.00 0.577 มาก 
4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ

การเรียนการสอนและการทำงาน 
3.95 0.705 มาก 

5. มีระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 3.68 0.582 มาก 
6. มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสื่อสารระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาในด้านการ

เรียนการสอน 
3.95 0.780 มาก 

7. มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสื่อสารระหว่างอาจารย์กับอาจารย์ในการ
ทำงานและการเรียนการสอน 

4.05 0.705 มาก 

8. มีการวางแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการทำงาน 3.89 0.758 มาก 
9. มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสื่อสารระหว่างอาจารย์กับเจ้าหน้าท่ี 3.84 0.898 มาก 

สรุปด้านการบริหารจัดการ 3.88 0.683 มาก 
ด้านการพัฒนาบุคลากร 
10. มีการพัฒนาอาจารย์ให้มีความสามารถและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.89 0.737 มาก 
11. มีการพัฒนาอาจารย์ให้สามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.89 0.737 มาก 
12. จัดหาให้มีสื่อการเรียนรู้ที่อาจารย์สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 3.84 0.765 มาก 
13. ส่งเสริมให้อาจารย์ได้ออกแบบการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ 3.74 0.806 มาก 

สรุปด้านการพัฒนาบุคลากร 3.84 0.761 มาก 
ด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
14. มีการส่งเสริมให้อาจารย์ได้ใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน 4.11 0.737 มาก 
15. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ของอาจารย์โดยใช้เทคโนโลยี 4.05 0.705 มาก 
16. มีการประเมินผลการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.11 0.737 มาก 
17. มีความสามารถในการเป็นผู้บริโภคข้อมูลในสังคมอย่างมีความรับผิดชอบ 4.11 0.737 มาก 

สรุปด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.09 0.729 มาก 
สรุปผลการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.94 0.725 มาก 
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 จากตารางที่ 4 ช่วงเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุด คือ 
ช่วงเวลา 12.01 - 18.00 น. จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 60.38 รองลงมาเป็นช่วงเวลา 18.01 - 
24.00 น. จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 22.64 ตามลำดับ 
 ข้อมูลด้านที่ 2 ด้านข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 4 ด้าน 
รวม 15 ข้อ คือ ด้านการใช้บริการเวิลด์ไวด์เว็บ ด้านการใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการใช้
บริการสืบค้นข้อมูล และด้านการใช้บริการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล มีผลการวิจัยรายด้าน ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 5  การใช้อินเทอร์เน็ตในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 

รายการประเมิน (X̅) (S.D.) ความหมาย 
ด้านการใช้บริการเวิลด์ไวด์เว็บ 
1. อาจารย์สามารถส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าเรื่องท่ีตนสนใจหรือต้องการเรียนรู้

เพิ่มเติมจากการใช้บริการเวิลด์ไวด์เว็บ 
4.47 0.612 มากที่สุด 

2. อาจารย์มีการใช้บริการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลความรู้และข่าวสารสารสนเทศ
ท่ัวไป 

4.58 0.507 มากที่สุด 

3. อาจารย์สามารถนำความรู้ท่ีได้จากการใช้บริการเวิลด์ไวด์เว็บในการสร้างสื่อการ
เรียนการสอนและจัดกระบวนการเรียนรู้ 

4.42 0.607 มาก 

4. อาจารย์สามารถค้นคว้าเนื้อหาวิชาท่ีสอนเพิ่มเติมจากบริการเวิลด์ไวด์เว็บแล้วนำมา
ถ่ายทอดให้กับนักศึกษาได ้

4.37 0.597 มาก 

สรุปด้านการใช้บริการเวิลด์ไวด์เว็บ 4.46 0.581 มาก 
ด้านการใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
5. อาจารย์สามารถใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ในการโต้ตอบระหว่างผู้สอนกับผู้สอน

ด้วยกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในการแก้ปัญหาในการทำงาน 
4.11 0.737 มาก 

6. อาจารย์สามารถใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ในการโต้ตอบระหว่างผู้สอนกับ
นักวิชาการหรือผู้มีความชำนาญในสาขาต่าง ๆ 

3.89 0.737 มาก 

7. อาจารย์มีการใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตในการส่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อความ 
ภาพกราฟิก เสียง หรือแฟ้มข้อมูล เพื่อการเรียนการสอน 

3.84 1.015 มาก 

8. อาจารย์สามารถใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ในการให้คำปรึกษาและสอบถาม
ข้อความรู้เพิ่มเติม เพื่อนำมาประกอบการเรียนการสอน 

4.05 0.705 มาก 

สรุปด้านการใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 3.97 0.799 มาก 
ด้านการใช้บริการสืบค้นข้อมูล  
9. อาจารย์สามารถสืบค้นข้อมูลประเภทแฟ้มข้อความจากอินเทอร์เน็ต 4.16 0.602 มาก 
10. อาจารย์สามารถสืบค้นข้อมูลประเภทแฟ้มข้อมูลภาพจากอินเทอร์เน็ต 4.21 0.631 มาก 
11. อาจารย์สามารถสืบค้นข้อมูลประเภทแฟ้มข้อมูลโปรแกรมจากอินเทอร์เน็ต 4.05 0.705 มาก 
12. อาจารย์สามารถสืบค้นข้อมูลประเภทแฟ้มข้อมูลเสียงจากอินเทอร์เน็ต 4.16 0.688 มาก 

สรุปด้านการใช้บริการสืบค้นข้อมูล 4.14 0.657 มาก 
ด้านการใช้บริการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล  
13. อาจารย์สามารถถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลเนื้อหาการเรียนการสอนเพิ่มเติมจากบริการ

เวิลด์ไวด์เว็บ 
4.26 0.733 มาก 

14. อาจารย์สามารถถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลภาพเพื่อนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนจาก
บริการเวิลด์ไวด์เว็บ 

4.21 0.713 มาก 

15. อาจารย์สามารถถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล คลิปวิดีโอหรือคลิปเสียง เพื่อนำมาใช้
ประกอบการเรียนการสอนจากบริการเวิลด์ไวด์เว็บ 

4.05 0.848 มาก 

สรุปด้านการใช้บริการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล 4.18 0.765 มาก 
สรุปผลการใช้อินเทอร์เน็ตในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 4.19 0.700 มาก 
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 จากตารางที่  5 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจในการใช้อินเทอร์เน็ตในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.70 ด้านที่มีผลการประเมินมากที่สุด คือ ด้านการใช้บริการเวิลด์ไวด์เว็บ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.581 รองลงมา คือ ด้านการใช้บริการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.765 ตามลำดับ 
 ประเด็นที่ 2 ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ด้าน รวม 17 ข้อ คือ ด้านการบริหาร
จัดการ ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการวิจัยราย
ด้าน ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 6  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

รายการประเมิน (X̅) (S.D.) ความหมาย 
ด้านการบริหารจัดการ 
1. มีการพัฒนาระบบงานสารสนเทศที่เกี่ยวกับฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ 3.84 0.688 มาก 
2. มีการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 3.74 0.452 มาก 
3. มีการพัฒนาอาจารย์ในการใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการทำงาน 4.00 0.577 มาก 
4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ

การเรียนการสอนและการทำงาน 
3.95 0.705 มาก 

5. มีระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 3.68 0.582 มาก 
6. มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสื่อสารระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาในด้านการ

เรียนการสอน 
3.95 0.780 มาก 

7. มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสื่อสารระหว่างอาจารย์กับอาจารย์ในการ
ทำงานและการเรียนการสอน 

4.05 0.705 มาก 

8. มีการวางแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการทำงาน 3.89 0.758 มาก 
9. มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสื่อสารระหว่างอาจารย์กับเจ้าหน้าท่ี 3.84 0.898 มาก 

สรุปด้านการบริหารจัดการ 3.88 0.683 มาก 
ด้านการพัฒนาบุคลากร 
10. มีการพัฒนาอาจารย์ให้มีความสามารถและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.89 0.737 มาก 
11. มีการพัฒนาอาจารย์ให้สามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.89 0.737 มาก 
12. จัดหาให้มีสื่อการเรียนรู้ที่อาจารย์สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 3.84 0.765 มาก 
13. ส่งเสริมให้อาจารย์ได้ออกแบบการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ 3.74 0.806 มาก 

สรุปด้านการพัฒนาบุคลากร 3.84 0.761 มาก 
ด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
14. มีการส่งเสริมให้อาจารย์ได้ใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน 4.11 0.737 มาก 
15. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ของอาจารย์โดยใช้เทคโนโลยี 4.05 0.705 มาก 
16. มีการประเมินผลการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.11 0.737 มาก 
17. มีความสามารถในการเป็นผู้บริโภคข้อมูลในสังคมอย่างมีความรับผิดชอบ 4.11 0.737 มาก 

สรุปด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.09 0.729 มาก 
สรุปผลการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.94 0.725 มาก 
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 จากตารางที่ 4 ช่วงเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุด คือ 
ช่วงเวลา 12.01 - 18.00 น. จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 60.38 รองลงมาเป็นช่วงเวลา 18.01 - 
24.00 น. จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 22.64 ตามลำดับ 
 ข้อมูลด้านที่ 2 ด้านข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 4 ด้าน 
รวม 15 ข้อ คือ ด้านการใช้บริการเวิลด์ไวด์เว็บ ด้านการใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการใช้
บริการสืบค้นข้อมูล และด้านการใช้บริการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล มีผลการวิจัยรายด้าน ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 5  การใช้อินเทอร์เน็ตในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 

รายการประเมิน (X̅) (S.D.) ความหมาย 
ด้านการใช้บริการเวิลด์ไวด์เว็บ 
1. อาจารย์สามารถส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าเรื่องท่ีตนสนใจหรือต้องการเรียนรู้

เพิ่มเติมจากการใช้บริการเวิลด์ไวด์เว็บ 
4.47 0.612 มากที่สุด 

2. อาจารย์มีการใช้บริการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลความรู้และข่าวสารสารสนเทศ
ท่ัวไป 

4.58 0.507 มากที่สุด 

3. อาจารย์สามารถนำความรู้ท่ีได้จากการใช้บริการเวิลด์ไวด์เว็บในการสร้างสื่อการ
เรียนการสอนและจัดกระบวนการเรียนรู้ 

4.42 0.607 มาก 

4. อาจารย์สามารถค้นคว้าเนื้อหาวิชาท่ีสอนเพิ่มเติมจากบริการเวิลด์ไวด์เว็บแล้วนำมา
ถ่ายทอดให้กับนักศึกษาได ้

4.37 0.597 มาก 

สรุปด้านการใช้บริการเวิลด์ไวด์เว็บ 4.46 0.581 มาก 
ด้านการใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
5. อาจารย์สามารถใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ในการโต้ตอบระหว่างผู้สอนกับผู้สอน

ด้วยกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในการแก้ปัญหาในการทำงาน 
4.11 0.737 มาก 

6. อาจารย์สามารถใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ในการโต้ตอบระหว่างผู้สอนกับ
นักวิชาการหรือผู้มีความชำนาญในสาขาต่าง ๆ 

3.89 0.737 มาก 

7. อาจารย์มีการใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตในการส่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อความ 
ภาพกราฟิก เสียง หรือแฟ้มข้อมูล เพื่อการเรียนการสอน 

3.84 1.015 มาก 

8. อาจารย์สามารถใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ในการให้คำปรึกษาและสอบถาม
ข้อความรู้เพิ่มเติม เพื่อนำมาประกอบการเรียนการสอน 

4.05 0.705 มาก 

สรุปด้านการใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 3.97 0.799 มาก 
ด้านการใช้บริการสืบค้นข้อมูล  
9. อาจารย์สามารถสืบค้นข้อมูลประเภทแฟ้มข้อความจากอินเทอร์เน็ต 4.16 0.602 มาก 
10. อาจารย์สามารถสืบค้นข้อมูลประเภทแฟ้มข้อมูลภาพจากอินเทอร์เน็ต 4.21 0.631 มาก 
11. อาจารย์สามารถสืบค้นข้อมูลประเภทแฟ้มข้อมูลโปรแกรมจากอินเทอร์เน็ต 4.05 0.705 มาก 
12. อาจารย์สามารถสืบค้นข้อมูลประเภทแฟ้มข้อมูลเสียงจากอินเทอร์เน็ต 4.16 0.688 มาก 

สรุปด้านการใช้บริการสืบค้นข้อมูล 4.14 0.657 มาก 
ด้านการใช้บริการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล  
13. อาจารย์สามารถถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลเนื้อหาการเรียนการสอนเพิ่มเติมจากบริการ

เวิลด์ไวด์เว็บ 
4.26 0.733 มาก 

14. อาจารย์สามารถถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลภาพเพื่อนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนจาก
บริการเวิลด์ไวด์เว็บ 

4.21 0.713 มาก 

15. อาจารย์สามารถถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล คลิปวิดีโอหรือคลิปเสียง เพื่อนำมาใช้
ประกอบการเรียนการสอนจากบริการเวิลด์ไวด์เว็บ 

4.05 0.848 มาก 

สรุปด้านการใช้บริการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล 4.18 0.765 มาก 
สรุปผลการใช้อินเทอร์เน็ตในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 4.19 0.700 มาก 
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 จากตารางที่ 8 การศึกษาปัจจัยการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ร่วมกันพยากรณ์การใช้
บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถอธิบายการผัน
แปรของการใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ร้อยละ 35.52 สามารถเขียนสมการพยากรณ์อย่าง
ง่ายได้ดังนี้ 
 การใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ = 1.541 + 0.595 (การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
 
ตารางที่ 9  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Stepwise ในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่

ส่งผลต่อการใช้บริการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล 
 

ตัวแปรอิสระ(ตัวพยากรณ์ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
1 ค่าคงที่ (Constant) 1.287 .664  1.939 .070 

การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (manage_it) 1.257 .246 1.165 5.108 .000 
การพัฒนาบุคลากร (manage_human) -.587 .244 -.548 -2.404 .029 

ค่าสัมประสิทธ์ิการทำนาย R = 0.817   R2 = 0.667 

  
 จากตารางที่ 9 การศึกษาปัจจัยด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ร่วมกันพยากรณ์การ
ใช้บริการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล พบว่า ตัวแปรที่สามารถทำนายได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ มี 2 ตัวแปร 
คือ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาบุคลากร ซึ่งสามารถอธิบายการผันแปร
ของการใช้บริการถ่ายโอนข้อมูลไดร้้อยละ 66.75 สามารถเขียนสมการพยากรณ์อย่างง่ายได้ดังนี้ 
 การใช้บริการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล = 1.287 + 1.257 (การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
+ -0.587 (การพัฒนาบุคลากร) 
ตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Stepwise ในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ส่งผลต่อการใช้บริการสืบค้นข้อมูล 
 

ตัวแปรอิสระ(ตัวพยากรณ์ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
1 ค่าคงที่ (Constant) 2.450 1.017  2.410 .029 

การบริหารจัดการ (manage_system) .363 .498 .330 .728 .478 
การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (manage_it) .143 .387 .166 .369 .717 
การพัฒนาบุคลากร (manage_human) -.077 .348 -.090 -.223 .827 

ค่าสัมประสิทธ์ิการทำนาย R = 0.406   R2 = 0.165 

  
 จากตารางที่ 10 การศึกษาปัจจัยด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ร่วมกันพยากรณ์
การใช้บริการสืบค้นข้อมูล พบว่า ตัวแปรที่ สามารถทำนายได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ มี 3 ตัวแปร คือ 
การบริหารจัดการ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาบุคลากร ซึ่งสามารถอธิบาย
การผันแปรของการใช้บริการสืบค้นข้อมูลได้ร้อยละ 16.48 สามารถเขียนสมการพยากรณ์อย่างง่ายได้
ดังนี้ 
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 จากตารางที่ 6 ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.725 ด้านที่มีผลการประเมินมากที่สุด 
คือ ด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.729 รองลงมา คือ ด้านการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.683 ตามลำดับ 
 ประเด็นที่ 3 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศกับการใช้อินเทอร์เน็ต
โดยผลการวิจัยมีข้อคำถามด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 ด้าน ประกอบไปด้วย การ
บริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีข้อคำถามด้านการ
ใช้อินเทอร์เน็ต จำนวน 4 ด้าน ประกอบไปด้วย การใช้บริการเวิลด์ไวด์เว็บ  การใช้บริการไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ การใช้บริการสืบค้นข้อมูล และการใช้บริการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล นำมาพิจารณาความ 
สัมพันธ์ระหว่างการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ต  ดังตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Stepwise ในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่

ส่งผลต่อการใช้บริการเวิลด์ไวด์เว็บ 
 

ตัวแปรอิสระ(ตัวพยากรณ์ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
1 ค่าคงท่ี (Constant) 2.603 .588  4.430 .000 

การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (manage_it) .454 .142 .613 3.202 .005 
ค่าสัมประสิทธ์ิการทำนาย R = 0.613   R2 = 0.376  
  
 จากตารางที่ 7 การศึกษาปัจจัยการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ร่วมกันพยากรณ์การใช้
บริการเวิลด์ไวด์เว็บ พบว่า มีตัวแปรการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่า Sig. < 0.01 สามารถ
ทำนายได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และอธิบายการผันแปรของการใช้บริการเวิลด์ไวด์เว็บได้ร้อยละ 37.58 
สามารถเขียนสมการพยากรณ์อย่างง่ายได้ดังนี้ 
 การใช้บริการเวิลด์ไวด์เว็บ = 2.603 + 0.454 (การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 
ตารางที่ 8  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Stepwise ในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่

ส่งผลต่อการใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 

ตัวแปรอิสระ(ตัวพยากรณ์ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
1 ค่าคงท่ี (Constant) 1.541 .805  1.913 .073 

การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (manage_it) .595 .194 .596 3.060 .007 
ค่าสัมประสิทธ์ิการทำนาย R = 0.596   R2 = 0.355  
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 จากตารางที่ 8 การศึกษาปัจจัยการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ร่วมกันพยากรณ์การใช้
บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถอธิบายการผัน
แปรของการใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ร้อยละ 35.52 สามารถเขียนสมการพยากรณ์อย่าง
ง่ายได้ดังนี้ 
 การใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ = 1.541 + 0.595 (การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
 
ตารางที่ 9  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Stepwise ในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่

ส่งผลต่อการใช้บริการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล 
 

ตัวแปรอิสระ(ตัวพยากรณ์ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
1 ค่าคงที่ (Constant) 1.287 .664  1.939 .070 

การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (manage_it) 1.257 .246 1.165 5.108 .000 
การพัฒนาบุคลากร (manage_human) -.587 .244 -.548 -2.404 .029 

ค่าสัมประสิทธ์ิการทำนาย R = 0.817   R2 = 0.667 

  
 จากตารางที่ 9 การศึกษาปัจจัยด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ร่วมกันพยากรณ์การ
ใช้บริการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล พบว่า ตัวแปรที่สามารถทำนายได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ มี 2 ตัวแปร 
คือ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาบุคลากร ซึ่งสามารถอธิบายการผันแปร
ของการใช้บริการถ่ายโอนข้อมูลได้ร้อยละ 66.75 สามารถเขียนสมการพยากรณ์อย่างง่ายได้ดังนี้ 
 การใช้บริการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล = 1.287 + 1.257 (การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
+ -0.587 (การพัฒนาบุคลากร) 
ตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Stepwise ในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ส่งผลต่อการใช้บริการสืบค้นข้อมูล 
 

ตัวแปรอิสระ(ตัวพยากรณ์ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
1 ค่าคงที่ (Constant) 2.450 1.017  2.410 .029 

การบริหารจัดการ (manage_system) .363 .498 .330 .728 .478 
การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (manage_it) .143 .387 .166 .369 .717 
การพัฒนาบุคลากร (manage_human) -.077 .348 -.090 -.223 .827 

ค่าสัมประสิทธ์ิการทำนาย R = 0.406   R2 = 0.165 

  
 จากตารางที่ 10 การศึกษาปัจจัยด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ร่วมกันพยากรณ์
การใช้บริการสืบค้นข้อมูล พบว่า ตัวแปรที่ สามารถทำนายได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ มี 3 ตัวแปร คือ 
การบริหารจัดการ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาบุคลากร ซึ่งสามารถอธิบาย
การผันแปรของการใช้บริการสืบค้นข้อมูลได้ร้อยละ 16.48 สามารถเขียนสมการพยากรณ์อย่างง่ายได้
ดังนี้ 
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 จากตารางท่ี 6 ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.725 ด้านที่มีผลการประเมินมากที่สุด 
คือ ด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.729 รองลงมา คือ ด้านการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.683 ตามลำดับ 
 ประเด็นที่ 3 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศกับการใช้อินเทอร์เน็ต
โดยผลการวิจัยมีข้อคำถามด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 ด้าน ประกอบไปด้วย การ
บริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีข้อคำถามด้านการ
ใช้อินเทอร์เน็ต จำนวน 4 ด้าน ประกอบไปด้วย การใช้บริการเวิลด์ไวด์เว็บ  การใช้บริการไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ การใช้บริการสืบค้นข้อมูล และการใช้บริการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล นำมาพิจารณาความ 
สัมพันธ์ระหว่างการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ต  ดังตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Stepwise ในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่

ส่งผลต่อการใช้บริการเวิลด์ไวด์เว็บ 
 

ตัวแปรอิสระ(ตัวพยากรณ์ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
1 ค่าคงท่ี (Constant) 2.603 .588  4.430 .000 

การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (manage_it) .454 .142 .613 3.202 .005 
ค่าสัมประสิทธ์ิการทำนาย R = 0.613   R2 = 0.376  
  
 จากตารางที่ 7 การศึกษาปัจจัยการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ร่วมกันพยากรณ์การใช้
บริการเวิลด์ไวด์เว็บ พบว่า มีตัวแปรการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่า Sig. < 0.01 สามารถ
ทำนายได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และอธิบายการผันแปรของการใช้บริการเวิลด์ไวด์เว็บได้ร้อยละ 37.58 
สามารถเขียนสมการพยากรณ์อย่างง่ายได้ดังนี้ 
 การใช้บริการเวิลด์ไวด์เว็บ = 2.603 + 0.454 (การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 
ตารางที่ 8  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Stepwise ในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่

ส่งผลต่อการใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 

ตัวแปรอิสระ(ตัวพยากรณ์ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
1 ค่าคงท่ี (Constant) 1.541 .805  1.913 .073 

การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (manage_it) .595 .194 .596 3.060 .007 
ค่าสัมประสิทธ์ิการทำนาย R = 0.596   R2 = 0.355  
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การใช้อินเทอร์เน็ตมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยผู้ที่มีระยะเวลาในการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตมากกว่า 6 ชั่วโมงต่อวันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีกว่าผู้ที่มีระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ต
ต่อวันน้อยกว่าและสอดคล้องกับสมมติฐานงานวิจัยที่ว่า การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพันธ์
กับการใช้อินเทอร์เน็ตในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ระดับของการใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร ผลการวิจัย
พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ มีการใช้อินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระยะเวลาที่ยาวต่อเนื่อง ความถี่
ในการใช้ และอยู่ในช่วงระยะเวลางาน ดังนั้นหน่วยงานจึงควรเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆ 
เพ่ือรองรับการใช้งานของบุคลากรตามข้อจำกัดท่ีมี 
  1.2 ในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับกระบวน 
การเรียนรู้ของบุคลากร ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในประเด็นด้านการ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยสำคัญต่อการใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้
ของบุคลากร ดังนั้น หน่วยงานจึงควรบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการใช้บริการถ่ายโอน
แฟ้มข้อมูล การใช้บริการเวิลด์ไวด์เว็บ และการใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือส่งเสริมให้
บุคลากรมีการเรียนรู้ ศึกษา และรู้ทันต่อเทคโนโลยี และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
ให้เกิดประโยชน์ 
  1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศกับการใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร การศึกษาพบว่า การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์
กับการใช้อินเทอร์เน็ตในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร ใน 3 ประเด็น คือ  การใช้บริการ
เวิลด์ไวด์เว็บ การใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และการใช้บริการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล มีความสัมพันธ์
กับการใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร มากกว่าในประเด็นการใช้บริการสืบค้น
ข้อมูล ดังนั้น หน่วยงานจึงควรจัดฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะการสืบค้นข้อมูลให้บุคลาการสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 
 2. ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป 
  การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตใน
กระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร ควรศึกษาปัจจัยอ่ืนที่ส่งผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตในการจัดกระบวน 
การเรียนรู้เพ่ิมเติมจากประเด็นที่ปรากกฎในงานวิจัยนี้ 
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 การใช้บริการสืบค้นข้อมูล = 2.450+0.363 (การบริหารจัดการ) + 0.143 (การส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) + -0.077 (การพัฒนาบุคลากร) 
 
อภิปรายผล 
 1. ระดับของการใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร ได้แบ่งผลการ
ประเมินออกเป็น 3 ประเด็น ประกอบด้วยข้อคำถามเกี่ยวกับ จำนวนครั้ง ระยะเวลา และช่วงเวลาใน
การใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการเรียนรู้ ทำให้ทราบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 
3 ครั้งต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 83.02 ระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 2 ชั่วโมงต่อครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 71.70 และใช้อินเทอร์เน็ตในช่วงเวลา 12.01 – 18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 60.38 ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม (นิรุวรรณ เทิรนโบล์, สุรศักดิ์ 
เทียบฤทธิ์, และ สุภาวดี บุดดาหวัง, 2561) ซึ่งในผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
3 – 7 ชั่วโมงต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 37.00  
 2. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้
ของบุคลากร จากการศึกษาผลการประเมินของงานวิจัย แสดงให้เห็นว่าการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในประเด็นด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยสำคัญต่อการใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร ซึ่งผลที่ได้จากการงานวิจัยมีประสิทธิภาพ โดยแยกเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านที่มีประสิทธิภาพในการทำนายสูงที่สุด คือด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการใช้
บริการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลซึ่งมีประสิทธิภาพในการทำนาย ร้อยละ 66.75 และรองลงมาคือ ด้านการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการใช้บริการเวิลด์ไวด์เว็บซึ่งมีประสิทธิภาพในการทำนาย 
ร้อยละ 37.58 และด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่่งผลต่อการใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีประสิทธิภาพในการทำนาย ร้อยละ 35.52 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง, 
2558) ซ่ึงในผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทัศนคติต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยปัจจัยทักษะ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่าปัจจัยทัศนคติต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศกับการใช้อินเทอร์เน็ตเก่ียวกับ
กระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร จากการศึกษาพบว่า การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์
กับการใช้อินเทอร์เน็ตในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร ใน 3 ประเด็น คือ การใช้บริการ
เวิลด์ไวด์เว็บ การใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และการใช้บริการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล จึงแสดงให้
เห็นว่า การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน 3 ประเด็นข้างต้นมีความสัมพันธ์กับการใช้อินเทอร์เน็ต
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร มากกว่าในประเด็นการใช้บริการสืบค้นข้อมูล สอดคล้องกับ
งานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กรณีศึกษา  : นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (จอมพล เล้ารุ่งเรือง, 2561) ซึ่งในผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรม
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การใช้อินเทอร์เน็ตมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยผู้ที่มีระยะเวลาในการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตมากกว่า 6 ชั่วโมงต่อวันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีกว่าผู้ที่มีระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ต
ต่อวันน้อยกว่าและสอดคล้องกับสมมติฐานงานวิจัยที่ว่า การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพันธ์
กับการใช้อินเทอร์เน็ตในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ระดับของการใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร ผลการวิจัย
พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ มีการใช้อินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระยะเวลาที่ยาวต่อเนื่อง ความถี่
ในการใช้ และอยู่ในช่วงระยะเวลางาน ดังนั้นหน่วยงานจึงควรเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆ 
เพ่ือรองรับการใช้งานของบุคลากรตามข้อจำกัดท่ีมี 
  1.2 ในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับกระบวน 
การเรียนรู้ของบุคลากร ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในประเด็นด้านการ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยสำคัญต่อการใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้
ของบุคลากร ดังนั้น หน่วยงานจึงควรบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการใช้บริการถ่ายโอน
แฟ้มข้อมูล การใช้บริการเวิลด์ไวด์เว็บ และการใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือส่งเสริมให้
บุคลากรมีการเรียนรู้ ศึกษา และรู้ทันต่อเทคโนโลยี และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
ให้เกิดประโยชน์ 
  1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศกับการใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร การศึกษาพบว่า การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์
กับการใช้อินเทอร์เน็ตในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร ใน 3 ประเด็น คือ  การใช้บริการ
เวิลด์ไวด์เว็บ การใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และการใช้บริการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล มีความสัมพันธ์
กับการใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร มากกว่าในประเด็นการใช้บริการสืบค้น
ข้อมูล ดังนั้น หน่วยงานจึงควรจัดฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะการสืบค้นข้อมูลให้บุคลาการสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 
 2. ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป 
  การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตใน
กระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร ควรศึกษาปัจจัยอ่ืนท่ีส่งผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตในการจัดกระบวน 
การเรียนรู้เพ่ิมเติมจากประเด็นที่ปรากกฎในงานวิจัยนี้ 
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 การใช้บริการสืบค้นข้อมูล = 2.450+0.363 (การบริหารจัดการ) + 0.143 (การส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) + -0.077 (การพัฒนาบุคลากร) 
 
อภิปรายผล 
 1. ระดับของการใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร ได้แบ่งผลการ
ประเมินออกเป็น 3 ประเด็น ประกอบด้วยข้อคำถามเกี่ยวกับ จำนวนครั้ง ระยะเวลา และช่วงเวลาใน
การใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการเรียนรู้ ทำให้ทราบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 
3 ครั้งต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 83.02 ระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 2 ชั่วโมงต่อครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 71.70 และใช้อินเทอร์เน็ตในช่วงเวลา 12.01 – 18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 60.38 ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม (นิรุวรรณ เทิรนโบล์, สุรศักดิ์ 
เทียบฤทธิ์, และ สุภาวดี บุดดาหวัง, 2561) ซึ่งในผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
3 – 7 ชั่วโมงต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 37.00  
 2. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้
ของบุคลากร จากการศึกษาผลการประเมินของงานวิจัย แสดงให้เห็นว่าการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในประเด็นด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยสำคัญต่อการใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร ซึ่งผลที่ได้จากการงานวิจัยมีประสิทธิภาพ โดยแยกเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านที่มีประสิทธิภาพในการทำนายสูงที่สุด คือด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการใช้
บริการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลซึ่งมีประสิทธิภาพในการทำนาย ร้อยละ 66.75 และรองลงมาคือ ด้านการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการใช้บริการเวิลด์ไวด์เว็บซึ่งมีประสิทธิภาพในการทำนาย 
ร้อยละ 37.58 และด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่่งผลต่อการใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีประสิทธิภาพในการทำนาย ร้อยละ 35.52 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง, 
2558) ซ่ึงในผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทัศนคติต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยปัจจัยทักษะ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่าปัจจัยทัศนคติต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศกับการใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร จากการศึกษาพบว่า การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์
กับการใช้อินเทอร์เน็ตในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร ใน 3 ประเด็น คือ การใช้บริการ
เวิลด์ไวด์เว็บ การใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และการใช้บริการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล จึงแสดงให้
เห็นว่า การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน 3 ประเด็นข้างต้นมีความสัมพันธ์กับการใช้อินเทอร์เน็ต
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร มากกว่าในประเด็นการใช้บริการสืบค้นข้อมูล สอดคล้องกับ
งานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กรณีศึกษา  : นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (จอมพล เล้ารุ่งเรือง, 2561) ซึ่งในผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรม
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บทคัดย่อ  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 2) ศึกษาความสำเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจกับความสำเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัด
อุดรธานี ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดอุดรธานี 
จำนวน 314 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์
ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ ประกอบด้วย ปัจจัยภายใน ระบบการตลาด ระบบลูกค้า ระบบเทคโนโลยี 
ระบบการเงิน และระบบบุคลากร ปัจจัยภายนอก การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และ
เทคโนโลยี ตัวแปรตาม คือ ความสำเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประกอบด้วย ด้าน
ความมั่นคงของกิจการ ด้านการยอมรับนับถือและด้านการมีชื่อเสียง 

 ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 1) ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจมีความสำคัญต่อความสำเร็จของวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยรวมและรายด้าน ประกอบด้วย ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ในระดับ
มาก 2) ความสำเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 3) ผลการ
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ ประกอบด้วย ปัจจัยภายใน ได้แก่ ระบบการตลาด 
ระบบลูกค้า ระบบเทคโนโลยี ระบบการเงิน และระบบบุคลากร ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ด้านการเมือง 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรมและเทคโนโลยี พบว่ามีความสัมพันธ์กับความสำเร็จของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01  (rxy = .634**) 

 ข้อเสนอแนะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดอุดรธานี ต่อการดำเนินงานธุรกิจ 
มีความต้องการที่จะให้ภาครัฐ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือ 
และให้การสนับสนุนใน ด้านต่างๆ เพ่ิมมากข้ึนเพ่ือก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ สามารถนำไปใช้ในการ
พัฒนาฝีมือ พัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่นิยมของท้องตลาด 
 
คำสำคัญ : ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ, ความสำเร็จของธุรกิจ, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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