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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค (1) ศึกษาระดับประสิทธิภาพของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในวิทยาลัยการปกครอง (2) ศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรโดยการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก ประกอบดวยบุคลากรระดับอํานวยการสูงและ

บุคลากรระดับปฏิบัติการผลการวิจัย พบวา บุคลากรของวิทยาลัยการปกครองตั้งแตระดับผูบริหารไปจนถึงเจาหนาที่ระดับ

ปฏิบัติการ มีทักษะในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานภายใตยุทธศาสตรกรมการปกครองและแบงผลการ

ปฏิบัติงานออกเปน 3 ดานตามประเด็นยุทธศาสตรวิทยาลัยการปกครองประกอบดวยดานประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศบุคลากรวิทยาลัยการปกครองมีทักษะและความรูอยูในระดับขั้นปฏิบัติ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศทํางานได

ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ดานคุณภาพการใหบริการทางดานเทคโนโลยมีีสมรรถนะอยูในระดับปฏิบัติ มีการใหบริการทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศผานทางบุคลากรผูเช่ียวชาญ การสนับสนุนทางดานวัสดุอุปกรณ และดานการพัฒนาองคการมีสมรรถนะ

อยูในระดับปฏิบัติ มีการบูรณาการในการจัดการฝกอบรมทีเ่ก่ียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยูตลอดเวลา 

คําสําคญั : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธศาสตรกรมการปกครอง วิทยาลัยการปกครอง  

บทนํา 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology System) นั้นเขามามีบทบาทในองคการภาครัฐและ

ภาคเอกชนเปนอยางมากชวยในการเพ่ิมประสิทธภิาพในการดําเนินงานในดานตาง ๆ ตลอดจนชวยเหลือสนับสนุนในกลยุทธ

การแขงขันเพ่ือสรางความเปนเลิศในทางธุรกิจซึ่งระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็วแบบกาวกระโดดและ

ใชประโยชนไดอยางหลากหลายทัง้นี้หลาย ๆ องคการสามารถประสบความสําเร็จไดเกดิจากการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่มีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันหลาย ๆ องคการก็อาจจะประสบความลมเหลวหากไมไดมีการวางแผนระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเหมาะสมใหขับเคลื่อนไปตามกลยุทธและยุทธศาสตรขององคการ 

รัฐบาลปจจุบันตระหนักถึงความจําเปนในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการปฏิรูปประเทศไทยตาม

นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลไปสูความมั่นคงม่ังคั่งและยั่งยืนโดยคณะรัฐมนตรีไดลงมติมอบหมายใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารรวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ใหจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเปน

                                           
*
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กรอบแนวทางการดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลใหเกิดการนําเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความหลากหลายและ

ทันสมัยนํามาเปลี่ยนแปลงวถิีการดําเนินชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงวธิกีารดําเนินธุรกิจและการดําเนินงานของภาครัฐและ

การดําเนินชีวิตของภาคประชาชนเพื่อใหเกิดความมั่นคั่งทางเศรษฐกิจสามารถแขงขันไดในเวทีโลกและประเทศมีความมั่นคง

ทางสังคม (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2559) 

ดังน้ันเพ่ือใหเกิดความสอดคลองกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงจึงตองมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรเพ่ือกําหนด

รูปแบบของการปฏิบัติท่ีจะชวยใหองคการสามารถพัฒนาตนเองไดอยางเหมาะสมกับสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะการ

กําหนดแผนยุทธศาสตรใหความสําคัญกับการศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกองคการการวางแผน

ยุทธศาสตรเปนการกําหนดรูปแบบของการปฏิบัติการที่ชวยใหหนวยงานรัฐรูถึงบทบาทหนาที่ของตนที่มีสวนตอการเอ้ืออํานวย

ความสําเร็จและความลมเหลวตอเปาประสงคขององคการนอกจากนี้แลวยังชวยกําหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่ชวยสงเสริม

การจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management) ที่ใหความสําคัญของการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐทั้งระบบเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกลาวคือการปฏิรูประบบราชการรวมถึงหนวยงานภาครัฐจะตองดําเนินการตาม

แนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งถือวาเปนกระแสหลักของการบริหารรัฐกิจ

ในปจจุบัน (สถาบันพระปกเกลา, ม.ป.ป.) 

กรมการปกครองเปนสวนราชการที่อยูในสังกัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีหนาที่ในการบําบัดทุกขบํารุงสุข (กรมการ

ปกครอง, ม.ป.ป.) มีหนวยงานที่ปฏิบัติหนาทั้งในระดับสวนกลางและสวนภูมิภาคโดยมีบุคลากรกระจายกันอยูในท่ัวทุกพื้นที่

ของประเทศไทยโดยมีภารกิจตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2559 ในเรื่อง การ

รักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงภายในประเทศ การอํานวยความเปนธรรม การปกครองทองที่ การอาสารักษา

ดินแดน และการบริหารงานทะเบียน เพื่อใหประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัย ไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และเกิดความ

สงบสุขในสังคมอยางยั่งยืน ดังนั้น กรมการปกครองจึงเปรียบเสมือนหนวยงานสําคัญที่เปนกลไกในการผลักดันใหเกิดการ

ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและยุทธศาสตรตาง ๆ ไปสูการปฏิบัติในพ้ืนที่ใหบรรลุผลสําเร็จไดอยางเปน

รูปธรรม 

วิทยาลัยการปกครองเปนหนวยงานที่อยูภายใตการดูแล ควบคุม ของกรมการปกครองซึ่งมีบทบาทที่สําคัญในดาน

การเปนสถาบันที่สามารถพัฒนาบุคลากรดานการบูรณาการงานปกครองไดอยางมั่นคงและยั่งยืน นอกจากนี้ยังตองมีการ

พัฒนาบุคลากรใหเปนคนดีคนเกงภายใตหลักธรรมาภิบาลในยุคดิจิทัลควบคูกันไปอีกดวย ใหมีสมรรถนะในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรชาติ ทางผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญที่จําเปนตองมีการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร โดยการใชระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาชวยเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองหลักการพัฒนาบุคลากรของกรมการปกครองใหมีสมรรถนะ

และศักยภาพในการปฏิบัติราชการภายใตยุทธศาสตรกรมการปกครองประเด็นท่ี 5.2.2 (พ.ศ.2560-2564) ในเรื่องที่วาดวยการ

พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรรวมถึงเสริมสรางภาพลักษณการปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีความรูคูคุณธรรม ซึ่ง

วิทยาลัยการปกครองเปนผูรับผิดชอบโดยตรงจากกรมการปกครอง มีหนาที่รับผิดชอบการจัดฝกอบรมของขาราชการกรมการ

ปกครอง ตําแหนงที่มีการจัดฝกอบรม ไดแก ตําแหนงนายอําเภอ ปลัดอําเภอ ขาราชการที่อยูในสายงานปกครอง รวมทั้ง

ขาราชการที่อยูภายในวทิยาลัยการปกครอง การวางกรอบการพัฒนาบุคลากรภายใตยุทธศาสตรวิทยาลัยการปกครองมีความ

สอดคลองกับยุทธศาสตรกรมการปกครองในดานการพัฒนาบุคลากรโดยเนนการพัฒนา 3 ดาน ไดแก (1) ดานประสิทธิภาพ 

(2) ดานคุณภาพการใหบริการ (3) ดานการพัฒนาองคการ 
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จากที่กลาวขางตน วิทยาลัยการปกครองมีเปาหมายที่เก่ียวการพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจน ตองการพัฒนาบุคลากร

ใหมีทักษะ ความรู ความสามารถ มีความเปนมืออาชีพที่เหมาะสมและเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือใหสามารถรับมือกับ

ปญหา และอุปสรรคตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ

ปฏิบัติงาน ถือเปนกระบวนการท่ีชวยสงเสริมใหบุคลากรมีความรูความสามารถ มีทักษะตอการปฏิบัติงาน และมีใจรักตอการ

ใหบริการประชาชน สงผลใหการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุดตอ

องคการและประชาชน 

แนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการวิจัย 

 ในการศึกษาเรื่องการนําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศไปใชในการปฏิบติังานของบุคลากรวทิยาลัยการปกครอง ภายใต

แผนยุทธศาสตรกรมการปกครองผูวิจัยเลือกใชแนวคิดของสมรรถนะในการวิจัยโดยแบงเปนระดับความสามารถ เปนการบง

บอกถึงพฤติกรรมที่คาดหวังหรือตองการใหเกิดข้ึนซึ่งจะแยกตามระดับที่แตกตางกันไป ทัง้นี้ การเขยีนรายละเอียดของ

พฤติกรรมจะกําหนดแยกตามบทบาทของแตละตําแหนง โดยจะแบงออกเปน 5 ระดับ ไดแก (อาภรณ ภูวิทยพันธุ, 2547) (1) 

ขั้นเรียนรู การเริม่ตนฝกหัดซึง่สามารถปฏิบติังานไดโดยตองอยูภายใตกรอบหรือแนวทางที่กําหนดขึ้นหรือเปน สถานการณที่

ไมยุงยากซับซอนได (2) ขั้นปฏิบัติ การแสดงพฤติกรรมที่กําหนดข้ึนไดดวยตนเองหรือชวยเหลือสมาชิกในทีมใหสามารถ

ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย (3) ขั้นพัฒนา ความสามารถในการนําสมาชิกในทีม รวมถึงการออกแบบและคดิริเริ่มสิ่งใหม 

ๆ เพ่ือประโยชนและเปาหมายของทีมงาน (4) ขั้นกาวหนา การคิดวเิคราะหและนาํสิ่งใหมๆ มาใชเพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพ

การทํางานของหนวยงานและความสามารถในการสอนผูอ่ืนใหสามารถแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ ไดตามทีก่ําหนด (5) ขั้น

แผนยุทธศาสตรกรมการปกครอง  

2560-2564 

ประเด็นยทุธศาสตรที่ 5 

การบริหารจัดการสูความเปนเลิศ ยึดหลักธรรมาภิบาล

และพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะสูง 

เปาประสงคที่ 5.2 บุคลากรของกรมการปกครองมี

สมรรถนะและศักยภาพในการปฏบิัติราชการ 

กลยุทธที่ 5.2.2 พัฒนาและเพิ่มประสทิธิภาพบุคลากร 

รวมถึงเสริมสรางภาพลักษณการปฏิบัตงิานของ

บุคลากรใหมีความรูคูคุณธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรวิทยาลัยการปกครอง 

ประสิทธิภาพ 

การประเมนิผลและติดตามผลงานของบุคลากรหลังจากการฝกอบรม 

คุณภาพการใหบริการ 

พัฒนากระบวนการบรกิารที่ทนัสมัยภายใตหลักธรรมาภิบาล 

การบรกิารดานอาคารสถานที่ใหมีความเหมาะสมใน 

การเปนศูนยกลางการฝกอบรมดานบริหารงานปกครอง 

พัฒนาองคการ 

พัฒนาหลักสตูรและระบบงานฝกอบรมที่ตอบสนองตอภารกจิดาน

บูรณาการงานปกครอง 
ภาพ 1 ความเกี่ยวของระหวางประเด็นยทุธศาสตรชาติกบัประเดน็ยุทธศาสตรอื่น ๆ 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป: ประเด็นท่ี 6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและการพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตรที่ 6 การบรหิารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทจุรติประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2561 – 2465: กลยุทธที่ 5.2 พัฒนาประสิทธภิาพการบริหารองคการ 
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ผูเช่ียวชาญ การมุงเนนกลยุทธและแผนงานในระดับองคการ รวมถึงความสามารถ ในการใหคําปรึกษาแนะนําแกผูอ่ืนถึง

แนวทางหรือขั้นตอนการทํางานและวิธีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ดังคาํอธิบายดังนี ้

 

ตารางที่ 1 ตารางวดัความสามารถในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ความสามารถ 1.ทักษะการบริหารจัดการดาน Software / Hardware 

 

ความหมาย 

ความสามารถในการติดตั้ง ใชคําสัง่พัฒนาโปรแกรมประยุกตรวมทั้งการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจาก

การใช Software/Hardware ตลอดจนการใชงาน Software/Hardware ไดอยางเหมาะสมกับ

การดําเนินงานของหนวยงานและองคการ 

Competency Description 

ระดับ ตัวช้ีวัดพฤติกรรม (Behavior Indicators: BIs) 

1 

(Basic) 

เรียนรู 

 ใชโปรแกรมมาตรฐาน 

 อธิบายวิธีการใชงาน Hardware และอุปกรณตอพวงได 

2 

(Doing) 

ปฏิบัต ิ

 ติดตั้ง Hardware อุปกรณตอพวงหรือ Software ระบบใหใชงานได 

 วิเคราะหปญหาจากการใช Hardware / Software ประเภทโปรแกรมมาตรฐาน 

 แกปญหาจากการใช Hardware / Software ประเภทโปรแกรมมาตรฐาน 

3 

(Developing) 

พัฒนา 

 เลือกใช Software / Hardware ใหเหมาะสมกับลักษณะงาน 

 ประยุกตใช Software / Hardware ใหเหมาะสมกับลักษณะงาน 

 

4 

(Advance) กาวหนา 

 ใหคําปรึกษาแนะนํากับผูใชงานในการกําหนดคณุลักษณะ Software / Hardware 

 ใหคําปรึกษาแนะนํากับผูใชงานที่เก่ียวของกับแอพพลิเคชั่น Software/Hardware ได 

 วางแผนปองกันความเสยีหายที่จะเกิดขึ้นกับแอพพลิเคชั่น ซอฟทแวรและฮารดแวร 

5 

(Expert) ผูเชี่ยวชาญ 
 ผลักดันใหมีการใชSoftware / Hardware ทีเ่หมาะสมกับเทคโนโลยีปจจุบนั (มองในแง

เชิงนวตักรรม ผลักดันใหเกิดขึ้น) 

 

ความสามารถ 2. การบริหารจัดการฐานขอมลู 

ความหมาย อธิบายและวิเคราะหฐานขอมูลที่จะนํามาใชในการพัฒนาระบบ รวมทั้งดูแลและแกไขปญหา

ฐานขอมูลใหสามารถใชงานไดอยางตอเน่ือง 

Competency Description 

ระดับ ตัวช้ีวัดพฤติกรรม (Behavior Indicators: BIs) 

1  

(Basic) เรียนรู 

 

 อธิบายความสมัพันธของโครงสรางฐานขอมูล 

 อธิบายคําสั่งของฐานขอมลูและใชงานได 

 

2 

(Doing) ปฏิบัต ิ
 ใชคําสั่งท่ีเหมาะสมในการประมวลผลขอมลูได 

 สามารถดึงขอมลูจากหลากหลายฐานขอมูล เพ่ือนํามาใชวเิคราะหหรอืประมวลผลตอได 
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 อธิบายการทํางานของฐานขอมลูและวางแผนปฏบิัติงานได 

 วิเคราะหปญหาที่เกิดจากการใชคําสั่งและแกไขคําสั่งได 

3 

(Developing) 

พัฒนา 

กําหนดรปูแบบและออกแบบฐานขอมลูได 

 กําหนดรูปแบบและโครงสรางของขอมูลที่จะนํามาเก็บไวในฐานขอมลู 

 ออกแบบและสรางฐานขอมูลใหตอบสนองและตรงกับความตองการของผูใชบริการได 

 

4 

(Advance) กาวหนา 

บริหารจดัการฮารดแวรซอฟทแวรฐานขอมลูได 

 บริหารจดัการฐานขอมูลใหสามารถใชงานได 

 ตรวจสอบการใชงานอุปกรณฮารดแวรและซอฟทแวรฐานขอมูล 

 ดูแลรักษาความปลอดภัยในการใชขอมลู 

5 

(Expert) ผูเชี่ยวชาญ 
 วางแผนการใชงานการขยาย เพ่ิม ปรับเปลีย่นใหระบบฐานขอมูลมคีวามเหมาะสม 

 ผลักดันใหมีการนําฐานขอมูลที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใชกับองคการ 

 

ความสามารถ 3. ทักษะดานการสื่อสารขอมลูและเครือขายคอมพวิเตอร 

ความหมาย วิเคราะหออกแบบโครงสรางของการสื่อสารขอมลู /โทรคมนาคมขององคการ รวมท้ังดูแลและ

แกไขปญหาที่เกดิขึ้นในดานการสือ่สารขอมลู /โทรคมนาคมใหสามารถใชงานไดอยางตอเนือ่ง 

Competency Description 

ระดับ ตัวช้ีวัดพฤติกรรม (Behavior Indicators: BIs) 

1 

(Basic) เรียนรู 
 อธิบายและใชงานอุปกรณและระบบของการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 

 ติดตัง้อุปกรณดานการสื่อสารขอมลูและเครือขายคอมพิวเตอรได 

 

 

 

2 

(Doing) ปฏิบัต ิ

 อธิบายการทํางานรวมกันของอุปกรณและระบบ ของการสื่อสารขอมลูและเครือขาย

คอมพิวเตอร 

 ใชคําสั่งในการตรวจสอบสถานะของอุปกรณและระบบของการสื่อสารขอมูลและ

เครือขายคอมพิวเตอร และนําไปวางแผนปฏิบัติงานได (Monitoring) 

 ใชคําสั่งในการกําหนดคาคณุลักษณะของอุปกรณและระบบของการสื่อสารขอมูลและ

เครือขายคอมพิวเตอรได (Configuration) 

 วิเคราะหปญหาที่เกิดจากการใชอุปกรณและระบบของการสื่อสารขอมูลและเครือขาย

คอมพิวเตอรท่ีใชงานในสํานักงานได 

 

3 

(Developing) 

พัฒนา 

 

 ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงงานดานสื่อสารขอมลูและเครือขายคอมพิวเตอรได 

 เสนอแนะวิธแีกไขปญหาดานการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพวิเตอร 

 แลกเปลีย่นความรูดานการสือ่สารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอรและพัฒนารวมกับ

งานอื่นในหนวยงานตนเอง 

 

4 

(Advance) กาวหนา 
 วิเคราะหแกปญหาดานการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอรจากหลายมุมมอง 

 ใหคําปรึกษาดานการสือ่สารขอมลูและเครือขายคอมพิวเตอรและแนะนําแกผูที่เก่ียวของ 
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 เขียนขอกําหนดของอุปกรณและระบบ รวมถึงรับผิดชอบดานการรักษาความปลอดภัย

ของการสื่อสารขอมูล 

 

5  

(Expert) ผูเชี่ยวชาญ 

 วินิจฉัย สั่งการ บริหารจัดการ การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพวิเตอรขององคการ

ได 

 คิดหาวิธกีารใหมๆ  เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากระบวนการหรือเทคโนโลยีใหม ๆ เพ่ือมา

สนับสนุนระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม 

ที่มา. จาก บทความเรื่องความสามารถเฉพาะตําแหนงงาน (Functional Competency), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุร,ี คนเมื่อ 7 กรกฎาคม 2562 จาก, http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=การบริหารงานภาครัฐแนว

ใหม 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมทีเ่กี่ยวของ ผูวจิัยจงึไดนํามาใชเปนแนวทางในการสรางกรอบ

แนวคิดในการวิจัยครั้งน้ี ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการการนําระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรวิทยาลัยการปกครอง 

ขอเสนอแนะในการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช

ในการปฏิบัติงาน 

แนวทางการพัฒนาการนํา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใชในการปฏิบัติงาน 

ดานประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.ทักษะในการใชโทรศัพทเคลื่อนที ่

2.ความรูพ้ืนฐานในการใชคอมพิวเตอร 

3.ความรูในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานตาง ๆ 

4.ความรูพ้ืนฐานในการใชอินเทอรเน็ต 

5.ทักษะการจัดการฐานขอมูล 

6.ทักษะการบูรณาการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดานการพัฒนาองคการ 

1.การจัดฝกอบรม 

2.การมีสวนรวม 

ดานคุณภาพการใหบริการ 

1.ดานบุคลากร 

2.ดานวัสดุอุปกรณ 

ภาพ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตดานพื้นที่ศึกษา เปนการศึกษาเฉพาะวิทยาลัยการปกครอง โดยใชระยะเวลาในการดําเนินการระหวางเดือน

มิถุนายน - เดือนกรกฎาคม 2562 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยการวิเคราะหเอกสาร (Documentary 

research) และวิจัยสนาม (Field research) ผูวิจัยจะเก็บขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณ (Interview) ผูใหขอมูลหลัก (Key 

Informant) ประกอบดวย ผูบริหารและขาราชการของวิทยาลัยการปกครองจํานวน 5 คน 

ผลการวิจัย อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 

ผลการวิจัยสรุปได ดังนี ้

กระบวนการดานประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศภายใตยุทธศาสตรกรมการปกครองของวิทยาลัยการปกครอง 

ประการแรกบุคลากรวิทยาลัยการปกครองมีทักษะในการใชเครื่องมือสื่อสารโดยเฉพาะโทรศัพทมือถือซึ่งเปน

อุปกรณท่ีใชงานเปนประจํา มีโปรแกรมที่ใชควบคูกับอุปกรณการสื่อสารไดแกโปรแกรมสนทนาไลนและสามารถสงขอความ

ผานทางอีเมลในโทรศัพทมือถือได สามารถโหลดแอพพลิเคช่ันมาลงในมือถือได มีการพกพาโทรศัพทมือถือติดตัวไวอยู

ตลอดเวลาเพ่ือรับการรายงานภารกิจของวทิยาลัยการปกครองและการรายงานผูบังคับบัญชา ดังคําอธิบายดังนี ้

“…การท่ีมีสมารทโฟนทําใหสามารถสื่อสารกับผูบังคับบญัชาไดงายข้ึน โดยเฉพาะการรายงานภารกิจการปฏิบัติงาน

ในแตละวัน ซึ่งภารกิจนั้นสามารถสงเปนอัลบ้ัมประมวลภาพการปฏบิัติงานสงไปหาผูบังคับบัญชาไดอยางทันท ีเทคโนโลยีจึงมี

บทบาทสําคัญที่ทําใหผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาไดตดิตอกันอยางสะดวกและรวดเร็ว (สิทธชิัย เทพภูษา, สัมภาษณ 

2562)...” 

 ประการทีส่อง บุคลากรวิทยาลยัการปกครองมีความรูความสามารถในการติดตั้งวัสดอุุปกรณและโปรแกรมท่ีเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศไดแกการติดตั้งคอมพิวเตอรดวยการประกอบเครื่องคอมเขากับจอคอมพิวเตอร การติดตั้งเมาสและคียบอรด

ของคอมพิวเตอร การติดตั้งโปรแกรมประยุกตตาง ๆ ลงในเครื่องคอมพิวเตอร และการติดตั้งเครื่องพิมพเอกสารไดดวยตนเอง การ

วิเคราะหปญหาจากการใชงาน ทราบถึงสาเหตุที่เครื่องคอมพิวเตอรทํางานผิดปกติ รูถึงปญหาในกรณีอุปกรณเชื่อมตอไมทํางาน 

เชน เครื่องพิมพไมทํางานขณะสั่งพิมพ ซึ่งผูใหขอมูลวิเคราะหวาเกิดจากการนําเครื่องพิมพไปแชรใหเพ่ือนรวมงานไดใชในการ

พิมพออนไลนทําใหเกิดการทํางานที่ไมเสถียร การแกไขปญหาอันเกิดจากการใชงานท่ีเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอรและอุปกรณที่

เช่ือมตอ การแกไขปญหาในเรื่องการจัดการไวรัสคอมพิวเตอร 

 ประการทีส่าม บุคลากรวิทยาลัยการปกครองมีความรูในการใชโปรแกรมประยุกต ไมวาจะเปนโปรแกรมจัดทําเอกสาร

ดวย Microsoft Office โปรแกรมจัดการรูปภาพดวย Photoshop และ Photoscape โปรแกรมสนทนาทางออนไลนดวย 

Line PC และ Skype โปรแกรมเปดดูขาวสารขอมูลบนอินเตอรเน็ตดวย Internet Explorer และ Google Chrome 

โปรแกรมเปดสื่อมัลติมเีดียดวย Windows Media Player และ VLC Player โปรแกรมสรางเวบ็ไซตดวย Joomla และ 

Dreamweaver โปรแกรมจดัการไฟลในเครื่องคอมพิวเตอรดวย Ccleaner 

 ประการทีส่ี่ บุคลากรวิทยาลัยการปกครองมีความสามารถในการใชอนิเตอรเนต็ในดานการสืบคนขอมูล การเผยแพร

ผลงานทางวิชาการผานทางเว็บไซต การใชโซเซยีลเน็ตเวริค การแชรขอมูลขาวสารภายในกลุมองคการ การเลนสื่อมัลติมเีดีย

ผานทางเว็บไซต การดาวนโหลดขอมูลท่ีอยูบนเว็บไซตเขามาในเครือ่งคอมพิวเตอร การทําธุรกรรมทางการเงินออนไลน การ

สั่งซื้อสินคาทางออนไลน ดังคาํอธิบายดังนี ้



8 

 

“…โดยปกติชอบเขาไปที่เว็บไซต Shopee และ Lazada เพราะวามีของสินคาใหม ๆ แลวสามารถเขาไปสั่งซื้อได

เลย โดยมีความรูสึกวาของทีส่ั่ง สงมารวดเร็ว ทันตอการใชงาน และสามารถชําระเงินปลายทางไดไมตองกลัวท่ีจะถูกหลอก 

(พิพัฒน เทียนสวาง, สัมภาษณ 2562)…” 

 ประการที่หา บุคลากรวิทยาลยัการปกครองมีทักษะการจัดการขอมลูในดาน การสรางไฟลเอกสาร การแกไขเอกสาร 

การลบเอกสาร การจัดระเบียบไฟลและโฟลเดอร การจัดการฐานขอมูลเอกสารดวยตาราง การนําขอมลูไปเผยแพรบนสื่อ

ออนไลนอยางเปนระบบ 

 ประการที่หก บุคลากรวิทยาลัยการปกครองสามารถบรูณาการงานเทคโนโลยสีารสนเทศในดาน การสรางสื่อ

ประชาสมัพันธในเรื่องท่ีเก่ียวกับการจัดฝกอบรมของหลักสูตรตาง ๆ ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดยี การรายงานหนังสือราชการผาน

ชองทางออนไลนผานทางกลุมไลนองคการดวยโปรแกรม Line การจดัทําระบบเว็บไซตวทิยาลยัการปกครองในการ

ประชาสมัพันธผานชองทางเว็บไซตและโซเชียลมีเดีย ดังคําอธิบายตอไปนี้ 

“...เทคโนโลยีสารสนเทศทําใหขาพเจาสามารถรายงานภารกิจในการทํางานในแตละวันใหแกผูบังคับบัญชาไดรับ

ทราบไดอยางรวดเร็ว ยกตัวอยางเชนพิธีเปดการศึกษาอบรมหลักสูตรตาง ๆ เมื่อมีการบันทึกภาพกิจกรรมภายในงานทาง

ทีมงานของเราสามารถนํารูปกจิกรรมไปลงไปบนเว็บไซตไดเลย ณ เดี๋ยวน้ัน ซึ่งเมื่อผูบังคับบัญชาไดเหน็รูปตนเองในเว็บไซต

ผานทางมือถือซึ่งตนเองยังน่ังอยูในพิธี แตรูปกิจกรรมอยูในเว็บไซตแลวทําใหผูบังคับบัญชารูสึกไดถึงความรวดเร็วของการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการประชาสัมพันธ และผูบังคับบญัชายังไดเห็นบทบาทและความสําคญัในหนาท่ีของเราจากการ

ปฏิบัติงาน (ราชวัชร เพ็ชรไพฑรูย, สัมภาษณ 2562)…” 

 

ตารางที่ 2 ตัวช้ีวัด: สมรรถนะดานประสิทธภิาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศภายใตยุทธศาสตรกรมการปกครอง 

ของวิทยาลัยการปกครอง 

กระบวนการดานประสิทธภิาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภายใตยุทธศาสตรกรมการปกครองของวิทยาลัยการปกครอง 

ตัวช้ีวัดสมรรถนะ 

1.ทักษะในการใชโทรศัพทเคลื่อนที ่ ** 

2.ความรูพ้ืนฐานในการใชคอมพิวเตอร ** 

3.ความรูในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานตาง ๆ ** 

4.ความรูพ้ืนฐานในการใชอินเทอรเน็ต ** 

5.ทักษะการจัดการฐานขอมูล * 

6.ทักษะการบูรณาการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ *** 

หมายเหต ุ: *สมรรถนะขั้นเรียนรู    **สมรรถนะขั้นปฏิบตั ิ  ***สมรรถนะขั้นพัฒนา 

 

สมรรถนะของกระบวนการดานประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศภายใตยุทธศาสตรกรมการปกครองของ

วิทยาลัยการปกครองในดานทักษะการบูรณาการงานเทคโนโลยสีารสนเทศ พบวา ภาพรวมมีสมรรถนะอยูในขั้นพัฒนา 

เน่ืองจากวิทยาลัยการปกครองไดกําหนดนโยบายในการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏบิิติงานและตอยอด

แนวคิด มีการตดิตามและประเมินผลจากผูบังคับบัญชา โดยการรายงานตอผูบังคับบัญชาและผูรวมงานในการประชุม

ประจําเดือน ทักษะในการใชโทรศพัทเคลื่อนที่ ดานความรูพ้ืนฐานในการใชคอมพิวเตอร ดานความรูในการใชโปรแกรม

สําเรจ็รูปดานตาง ๆ และดานความรูพ้ืนฐานในการใชอินเทอรเน็ต พบวา มีสมรรถนะอยูในข้ันปฏิบัต ิเนื่องจากบุคลากรใน

องคการมีพื้นฐานการเรยีนรูและการรับรู ที่แตกตางกัน จึงทําใหการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยสีารสนเทศในองคการมีไมเทากัน 
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นอกจากนี้ดานทักษะการจัดการฐานขอมูล พบวา มีสมรรถนะอยูในข้ันเรียนรู มสีมรรถนะในการจัดการขอมูลไดเฉพาะกลุม

บุคคล โดยสวนใหญไมมีความสามารถในการจัดการ เกิดจากไมไดใชงานในดานการจัดการฐานขอมูลอยูเปนประจํา 

กระบวนการดานคุณภาพการใหบริการในงานเทคโนโลยีสารสนเทศภายใตยุทธศาสตรกรมการปกครองของวิทยาลัย

การปกครอง 

ประการแรก กระบวนการดานการใหบริการของบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ

รับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมายทั้งในหนาที่และนอกเหนือหนาที่โดยการชวยเหลือ แกไขปญหา บํารุงรักษา วัสดุอุปกรณที่

เก่ียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรที่ตองการความชวยเหลือ ดังคาํอธิบายดังนี ้

“…ไดรับการบริการที่ดีจากเจาหนาที่ในสวนของงานเทคโนโลยีสารสนเทศไมวาจะเปนเรื่อง การแกไขปญหาเก่ียวกับ

การเช่ือมตอสไลดบรรยายเขากับคอมพิวเตอร เพราะวาเวลามีอาจารยภายนอกเขามาบรรยาย ทางน้ันจะเอาคอมพิวเตอร

พกพามาติดตั้งเองซึ่งในบางกรณีติดตั้งแลวไมแสดงผลบนหนาจอโปรเจคเตอร ก็ตองขอความรวมมือจากเจาหนาท่ีโดยการ

ประสานงานใหเขามาดูแลในการติดตั้งอุปกรณตาง ๆ เฉพาะในกรณีที่มีบุคคลภายนอกนําอุปกรณที่ไมใชของโรงเรียนในอําเภอ

เขามาและนอกจากนั้นทางเราไดขอความชวยเหลือในดานการใชโทรศัพทมือถือ เชน การสมัครบัญชีโปรแกรมของ Social 

Network เวลาทางเราประสานเจาหนาที่ก็สามารถมาไดทันท(ีสิทธิชัย เทพภูษา, สัมภาษณ 2562)…” 

ประการทีส่อง กระบวนการดานการใหบริการวัสดุอุปกรณที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลยัการปกครองมี

การตอบสนองความตองการของบุคลากรในเรื่องวัสดุอุปกรณท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยสีารสนเทศอยูตลอดเวลา โดยมีการ

จัดทําโครงการสํารวจความตองการของบุคลากรในเรื่องครุภณัฑคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ตารางที่ 3 รอยละความสาํเรจ็ของใหบริการงานดานครุภณัฑของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศตามเกณฑที่กําหนด 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการทีส่นับสนุน รายละเอียดผลการดาํเนินงาน 

รอยละความสาํเรจ็ของ

ใหบริการงานดาน

ครุภณัฑของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศตาม

เกณฑท่ีกําหนด 

รอยละ 100  

 

รอยละ 100  

 

โครงการจดัซื้อครภุณัฑ

คอมพิวเตอรของวทิยาลัย

การปกครอง ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 (งบประมาณ 

จํานวน 3,922,655.00 บาท) 
 

จัดซื้อครภุณัฑคอมพิวเตอร 

ประกอบดวย เครื่อง

คอมพิวเตอรสําหรับงาน

ประมวลผล 8 เครื่อง เครื่อง

คอมพิวเตอรสําหรับ

สํานักงาน จํานวน 134 

เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร

โนตบุกสําหรับงาน

ประมวลผล 3 เครื่อง โดย

บุคลากรในองคการไดรับการ

จัดสรรตามแบบสํารวจ

ครุภณัฑที่ไดตอบรับ โดย

ความสําเร็จในการจัดสรรได

ครบถวน รอยละ 100 ของ

จํานวนครุภณัฑที่มีการขอ 
 

ที่มา. จาก บันทึกขอความโครงการจัดซื้อครุภณัฑคอมพิวเตอรของวทิยาลัยการปกครอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2564, โดยวิทยาลัยการปกครอง, 2562 
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ตารางที่ 4 ตัวช้ีวัด: สมรรถนะดานคุณภาพการใหบริการในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศภายใตยุทธศาสตรกรมการ

ปกครอง ของวิทยาลัยการปกครอง 

กระบวนการดานคณุภาพการใหบริการในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ

ภายใตยุทธศาสตรกรมการปกครองของวิทยาลัยการปกครอง 

ตัวช้ีวัดสมรรถนะ 

1.คุณภาพการใหบริการดานบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ** 

2.คุณภาพการใหบริการวสัดุอุปกรณที่เก่ียวของกับเทคโนโลยสีารสนเทศ ** 

หมายเหต ุ: *สมรรถนะขั้นเรียนรู    **สมรรถนะขั้นปฏิบตั ิ  ***สมรรถนะขั้นพัฒนา 

 

สมรรถนะของกระบวนการคุณภาพการใหบริการดานบุคลากรดานเทคโนโลยสีารสนเทศ และกระบวนการคุณภาพ

การใหบริการดานวัสดุอุปกรณท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยสีารสนเทศ ภายใตยุทธศาสตรกรมการปกครองของวิทยาลัย พบวา 

ภาพรวมมสีมรรถนะอยูในข้ันปฏิบัติ โดยเปนการจัดการบริการตามภารกิจแผนงานที่ไดวางไว ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ใน

การตัดสินใจดานการจัดสรรงบประมาณในการเบิกจาย 

กระบวนการดานพัฒนาองคการในงานเทคโนโลยีสารสนเทศภายใตยุทธศาสตรกรมการปกครองของวิทยาลัยการ

ปกครอง 

ประการแรก มีโครงการจัดการฝกอบรมที่เก่ียวของกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในแตละปงบประมาณ วิทยาลัย

การปกครองมีการจัดการฝกอบรมที่มีความเกี่ยวของกับระบบเทคโนโลยีสารเทศอยูเปนประจํา โดยตองการพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากรใหเปนผูที่มีความรูทั้งทางดานทักษะ ความรู และพฤติกรรม เพื่อตอบสนองกับระบบงานราชการภายใต

ยุทธศาสตรกรมการปกครอง 

 

ตารางที่ 5 รอยละความสาํเรจ็ของการจัดการฝกอบรมท่ีเก่ียวของกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑที่กําหนด 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการทีส่นับสนุน รายละเอียดผลการดาํเนินงาน 

รอยละความสาํเรจ็ของ

การจัดฝกอบรมบุคลากร

ในระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รอยละ 100  

 

รอยละ 100  

 

โครงการจดัฝกอบรมการใช

งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

ใหแกขาราชการวิทยาลยัการ

ปกครอง 
 

อบรมใหความรูโดยการ

ถายทอดความรูบุคลากร

ในองคการมีความเขาใจใน

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดย

ความสําเร็จของผูเขารับ

การอบรมวัดจากการสงผล

งานหลังเขารับการอบรม

ไดถูกตองรอยละ 100 

ของจํานวนงานท่ีสง  
  

ที่มา. จาก รายงานผลการการฝกอบรมการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยการปกครอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561, 

วิทยาลัยการปกครอง, 2561 
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ประการทีส่อง บุคลากรวทิยาลัยการปกครองไดเขามามีสวนรวมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกันในการปฏิบัติ

ภารกิจและกิจกรรมตาง ๆ ที่วิทยาลัยการปกครองเปนผูรับผิดชอบภายใตแผนยุทธศาสตรกรมการปกครอง ไมวาการใชในท่ี

ประชุม การใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการประชาสมัพันธกิจกรรมที่เปนโครงการสรางความรับผิดชอบตอสังคมและ 

สิ่งแวดลอมขององคการภายใตหลกัจริยธรรมและการจัดการท่ีด ีดังคําอธิบายดังนี ้

“…การมีเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหขาพเจาสามารถประสานงานกบัผูบังคับบัญชาไดงายขึ้นเพราะโดยปกติ

ผูบังคับบัญชามักจะไปราชการอยูตลอดเวลาในกรณีที่ไมอยูทีต่ั้งเราก็สามารถสง Line เก่ียวกับภารกิจที่ปฏิบัติไปหา

ผูบังคับบัญชาไดทําใหผูบังคับบญัชาไดรับทราบและมีการตอบกลับทําใหผูบังคับบัญชาไดรับทราบถึงบทบาทและหนาที่ในการ

ทํางานของเราอยางชัดเจน (เอกฐากร คณาญาต,ิ สัมภาษณ 2562)…” 

“…เทคโนโลยีชวยทําใหสามารถติดตอกับผูบังคบับัญชาไดอยางเขาถึง ยกตัวอยางเชน การมีกลุม Line ของวิทยาลัย

การปกครองผูบังคับบัญชาไดเขามาอานขาวสารท่ีแตละฝายงานไดสงเขาไปและมีการพิมพตอบกลับวามีการรับทราบ เปนสิ่งท่ี

บงบอกไดวาเทคโนโลยีเปนสวนที่ทําใหผูบังคับบัญชาและผูรวมงานไดใกลชิดกันมากข้ึน (อุทัย วงศชนะภัย, สัมภาษณ 

2562)…” 

 

ตารางที่ 6 ตัวช้ีวัด: สมรรถนะดานการพัฒนาองคการในการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชภายใตยุทธศาสตร

กรมการปกครอง ของวิทยาลัยการปกครอง 

กระบวนการดานการพัฒนาองคการในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ปฏิบัตภิายใตยุทธศาสตรกรมการปกครองของวิทยาลัยการปกครอง 

ตัวช้ีวัดสมรรถนะ 

1.การจัดฝกอบรมดานเทคโนโลยสีารสนเทศ ** 

2.การมีสวนรวมในงานที่เก่ียวของกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ** 

หมายเหต ุ: *สมรรถนะขั้นเรียนรู    **สมรรถนะขั้นปฏิบตั ิ  ***สมรรถนะขั้นพัฒนา 

 

สมรรถนะของกระบวนการการจดัฝกอบรมดานเทคโนโลยสีารสนเทศ และกระบวนการการมสีวนรวมในงานที่

เก่ียวของกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใตยุทธศาสตรกรมการปกครองของวทิยาลัย พบวา ภาพรวมมีสมรรถนะอยูในขั้น

ปฏิบัติ เน่ืองจากวิทยาลัยการปกครองไดกําหนดนโยบายในการพัฒนาบุคลากรโดยการจัดการฝกอบรมและการสมัมนาในเรื่อง

ที่เก่ียวของกับระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทุก ๆ ปงบประมาณ การสรางภารกิจงานใหมีบุคลากรมีสวนรวมผานชองทาง

ออนไลน มกีารติดตามและประเมนิผลจากผูบังคับบัญชา โดยการรายงานตอผูบังคับบัญชาและผูรวมงานในการประชุม

ประจําเดือน 

ปญหา และอุปสรรคในการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการปกครอง 

จากผลการวิจัยพบวา บุคลากรยังขาดความรูทางเทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงลึก เนื่องดวยวัยวุฒิอยูชวงใกลหมดวาระในการ

ปฏิบัติราชการ จึงยังไมใหความสําคัญกับความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศมากนัก การยึดรูปแบบการทํางานตามคําสั่ง

ผูบังคับบัญชาเพียงอยางเดียว ไมนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปตอยอดความคิดใหเกิดนวัตกรรม การมอบหมายงานที่เก่ียวกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศใหเจาหนาที่เทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบเพียงผูเดียว โดยบุคลากรอ่ืน ๆ ไมมีความสนใจที่จะเขาไป

รวมรับผิดชอบในภารกิจ เพราะ กลัวในเรื่องการเรียนรูสิ่งใหม ๆ ที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนั้น บุคลากรยังขาด

แรงจูงใจในการพัฒนาสมรรถนะของตนเองในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดการกระตุนจากตัวผูบริหารและปจจัยที่

ตอบสนองทางดานทรัพยากรมนุษย เงนิทุน และเวลา และดวยภารกิจของกรมการปกครองมีเปนจํานวนมากที่ปฏิบัติควบคูกัน
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ไป โดยเฉพาะอยางภารกิจที่เก่ียวกับการตอบสนองนโยบายเรงดวนของรัฐบาล ทําใหไมสามารถเขาถึงลักษณะงานที่เกี่ยวของ

กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเต็มเวลา 

แนวทางพัฒนาการนําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศไปใชในการปฏิบัติงานของบุคลากรวทิยาลัยการปกครอง จาก

ผลการวจิัยพบวา ผูบริหารควรใหความสําคญัในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

โดยมุงเนนใหความสําคัญกับบุคลากรในทุกระดับ ใหโอกาสบุคลากรทุกคนใหไดรับการพัฒนาอยางเทาเทียมกัน และควรมีการ

สงเสริมใหมีการจัดการอบรมและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรูความสามารถทักษะใหม ๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ

เปดโอกาสใหกับบุคลากรไดมีโอกาส ในการยกระดับความรูความสามารถโดยการศึกษาตอ รวมถึงควรมีการประเมินผล

บุคลากรท่ีผานการฝกอบรมในหลกัสูตรตาง ๆ และรายงานผลการฝกอบรมใหผูบังคับบญัชาทราบทุกครั้ง และสามารถ

ถายทอดความรูท่ีไดจากการอบรมใหกับผูอ่ืนไดทราบและปฏิบติัเปนไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ ผูบริหารควรเนนการมี

สวนรวมโดยการเปดโอกาสใหผูใตบังคบับัญชาสามารถแสดงความรูความสามารถท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางอิสระ 

สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่กันและกัน ซึ่งจะชวยใหเกิดรูปแบบการปฏิบติังานใหม ๆ ที่เปนประโยชนตอองคการ ให

สามารถปฏิบัติงานไดอยางราบรื่นและสอดคลองกับแนวคิดยุทธศาสตรกรมการปกครอง 

การอภิปรายผล สามารถสรุปได ดังน้ี 

การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการปกครอง จากผลการวิจัย พบวา 

การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานเปนการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในวิทยาลัยการปกครอง โดย

มุงเนนการพัฒนาบุคลากรภายใตประเด็นการพัฒนาสามดานของวิทยาลัยการปกครอง คือ (1) สมรรถนะดานประสิทธิภาพ 

บุคลากรวิทยาลัยการปกครองมีสมรรถนะในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในข้ันปฏิบัติ สามารถกําหนดมาตรฐาน หรือ

เปาหมายในการทํางานเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหไดผลงานที่ดี มีเขาใจองคประกอบของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ  หลักการทํางานของคอมพิวเตอร ระบบสื่อสารขอมูลสําหรับเครือขายคอมพิวเตอร  คุณลักษณะของคอมพิวเตอรและ

อุปกรณตอพวง โดยมีทักษะการใชคอมพิวเตอรในการแกไขปญหา สรางเอกสารงานขอมูลดวยโปรแกรมประยุกต การพัฒนา

ศักยภาพดวยการเรียนรูดวยตนเอง  เขาใจในระบบฮารดแวร (Hardware) และซอฟตแวร (Software) ของคอมพิวเตอร สามารถ

ใชการติดตอสื่อสารผานอุปกรณมือถือเคลื่อนทีแ่ละคนหาขอมูลผานทางอินเทอรเน็ตโดยใชเว็บบราวเซอร (Web Browser) การใช

คอมพิวเตอรในการประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนองาน 

(Presentation) และใชคอมพิวเตอรสรางช้ินงานหรือผลงานเพ่ือสงเสริมการปฏิบัติงานภายในองคการ มีการกําหนดนโยบายและ

การบริหารจัดการที่ตั้งอยูบนขอมูลและหลักฐานเชิงประจักษมุงผลสัมฤทธิ์มีความโปรงใสยืดหยุนและคลองตัวสูง นํานวัตกรรม

เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญระบบการทํางานที่เปนดิจิทัล (Digital) มาใชในการบริหารและการตัดสินใจรวมท้ังนําองคความรูใน

แบบสหสาขาวิชาเขามาประยุกตใชเพ่ือสรางคุณคาและแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศในการตอบสนองกับสถานการณตาง ๆ ไดอยาง

ทันเวลาพรอมทั้งมีการจัดการความรูและถายทอดความรูอยางเปนระบบเพ่ือพัฒนาภาครัฐใหเปนองคการแหงการเรียนรู 

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560) ประเด็นที่ 6 ขอที่ 4 

กลาวถึงการที่ภาครัฐมีความทันสมัย รูจักพัฒนาพัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย และพัฒนาบุคลากรดาน

การบูรณาการงานปกครองใหมีสมรรถนะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร (2) สมรรถนะดานคุณภาพการใหบริการ วิทยาลัยการ

ปกครองมีสมรรถนะการใหบริการในขั้นปฏิบัติ โดยบุคลากรท่ีทําหนาที่ดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรงสามารถใหบริการ

บุคลากรท่ีตองการความชวยเหลือในดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดทั้งการลงพื้นท่ีเขาแกไขปญหาและแกไขผานชองทางออนไลน 

(Online) การใหคําปรึกษาผานชองทางโซเชียลเน็ตเวิรค (Social Network) โดยสามารถแกไขปญหาไดเท่ียงตรง ไมเกิดปญหา

ตามมาภายหลัง ซึ่งระยะเวลาในการแกไขปญหาอยูในระยะที่บุคลากรมีความพึงพอใจ เจาหนาที่มีความเอาใจใสในการแกไขปญหา

เทคโนโลยีสารสนเทศและมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติตัวตอบุคลากรผูรับบริการ ในดานการบริการจัดสรรวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวกับ
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เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดสรรอุปกรณไดครบถวนตามแบบสํารวจความตองการครุภัณฑคอมพิวเตอรจากการรองขอของ

บุคลากรผูท่ีขาดแคลนทรัพยากรในการปฏิบัติงาน ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่ไดรับการจัดสรรมีสเปค (Specification) ตรงตามใบ

เสนอราคาที่ผูประกอบการจัดหา และมีการบริการหลังการขายท่ีสามารถบริการไดตามจริงและเปนธรรม ดังที่กลาวไวในเอกสาร

การจัดซื้อจัดจาง สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ 2560) ประเด็นที่ 

6 ขอที่ 5 กลาวถึงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดใหการปฏิบัติราชการเปนมืออาชีพ มีจิต

บริการ (3) สมรรถนะดานพัฒนาองคการ วิทยาลัยการปกครองมีสมรรถนะการพัฒนาองคการในระดับปฏิบัติ โดยมีโครงการการ

จัดฝกอบรมตามนโยบายของวิทยาลัยการปกครองตองมีการจัดฝกอบรมใหกับบุคลากรภายในองคการอยางนอย 2 ครั้งตอ

ปงบประมาณ โดยโครงการท่ีจัดฝกอบรมมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไมวาจะ

เปนการใชงานระบบคอมพิวเตอรมาชวยหรือจะเปนระบบการสื่อสารผานทางโทรศัพทมือถือ หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมในแตละ

โครงการจะมีการใหทํารายงานหรือผลงานใหแสดงเห็นเปนท่ีประจักษ ผูบังคับบัญชาและผูรวมงานสามารถรับรูถึงศักยภาพของ

บุคลากรไดจากการอบรมแลวนํามาถายทอด นอกจากนั้น การมีสวนรวมโดยการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององคการ 

โดยใชเทคโนโลยสีารสนเทศเขามาชวยสามารถชวยใหเกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององคการไดโดยรวดเร็วและถึง

ตัวบุคคลมากยิ่งขึ้น เชนการนัดประชุมที่ทําในรูปแบบการสนทนากลุมผานทางโปรแกรมไลน (Line)  การทําแบบสอบถามออนไลน

ใหบุคลากรในองคการมีสวนรวมในการตอบคําถาม การสงเอกสารการปฏิบัติงานผานทางเครือขายโดยใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

(E-mail) การสรางเว็บไซตเพ่ือใชในการติดตอสื่อสารระหวางบุคลากรดวยกันและผูเยี่ยมชมภายนอก การจัดตั้งระบบการสื่อสาร

ภายในองคการดวยโทรศัพทแบบมีที่อยู (IP telephone) การจัดการประชุมแบบทางไกลดวยวิดีโอ (VDO Conference) การ

จัดตั้งสถานีโทรทัศนภายในโดยเปนชองของกรมการปกครองเพื่อใชประชาสัมพันธและประสานงานภารกิจที่อยูภายใตยุทธศาสตร

กรมการปกครอง การปรับปรุงกระบวนการทํางาน (Business Process Improvement) สอดคลองกับยุทธศาสตรกรมการ

ปกครอง กลยุทธที่ 5.2.2 (กรมการปกครอง, 2561) พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร รวมถึงเสริมสรางภาพลักษณการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีความรูคูคุณธรรม 

ขอเสนอแนะจากการวจิัย มีดังน้ี 

จากการวิจัยการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลยัการปกครอง พบวา ใน

การนําเทคโนโลยสีารสนเทศไปใชในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการปกครอง (1) ควรมีแผนการพัฒนาและการ

ฝกอบรมความรูดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับบุคลากรอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนการพัฒนาความรูความสามารถให

บุคลากรอยางยั่งยืนและมีความรูเทาทันกับยุคสมัยของเทคโนโลยซีึ่งเปนยุคที่มีการเปลีย่นแปลงอยูตลอดเวลา มีการแจงผล

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคโนโลยใีหผูปฏิบัติงานไดรับทราบ เพื่อจะไดทราบถึงแนวการพัฒนาสมรรถนะของตัวบุคคลใน

อนาคต (2) ในดานวัสดุอุปกรณที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการสงเสริมดวยการทําโครงการจัดซือ้จัดจางวัสดุอุปกรณ

ทางเทคโนโลยสีารสนเทศทีส่ามารถกอใหเกิดนวตักรรมใหมทําใหเกิดการเรียนรูเพ่ิมเติมมากขึ้น (3) ควรมีการสรางแรงจูงใจใน

เรื่องความตองการในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ เพราะโดยปกติบุคลากรท่ีมีอายรุาชการหรืออายุในการทํางานมากจะมี

แรงจูงใจในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศนอยกวากลุม ๆ จึงตองมีการสนับสนุนจากผูบริหาร ทั้งในเรื่อง การกําหนดบุคลากร

เขารับการอบรม การสรางผลตอบแทนจากการเขารับการอบรม เพ่ือให บุคลากรทีอ่ยูในวัย Baby Boomer และ 

Generation X  มีความสนใจในงานดานเทคโนโลยสีารสนเทศมากขึ้น เกิดความหวาดระแวงในเทคโนโลยสีารสนเทศนอยลง 

(4) ประเด็นของการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในองคการ มีการเปดชองทางสื่อสารใหมากขึ้น นอกจากจะมกีลุมสนทนาทาง

โปรแกรมไลน (Line) แลว ควรมีชองทางการสื่อสารอ่ืน ๆ เพิม่เตมิ ไดแก การสรางการสนทนาทางวิดีโอในองคการ (Video 

Conference)  การสรางสังคมเครือขาย (Social Network) ท่ีเปนกลุมของวิทยาลัยการปกครองเพ่ือเปนการรับแสดงความ

คิดเห็นจากบคุคลในองคการและบุคคลภายนอก เพ่ือทราบถึง ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะและปญหาในเรื่องที่เก่ียวการจัด

ฝกอบรมซึ่งเปนภารกิจหลักของวทิยาลัยการปกครอง เพ่ือนําไปหาแนวทางการพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ และนําเสนอตอ
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ผูบริหารในที่ประชุม กอใหเกิดการสรางเครื่องมือและนวัตกรรมใหม ๆ ในการจัดทําโครงการและการจัดทําหลักสตูรตาง ๆ ที่

กอใหเกิดความกาวหนาตอองคการ (5) การจัดทําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่ีการตดิตั้งอุปกรณการใชงานบริเวณที่ตั้งของ

องคการ ควรใหมีความสอดคลองกันกับสภาพแวดลอมขององคการ โดยเฉพาะการใชเครื่องมือสื่อสารท่ีเปนโทรศัพทมือถือซึ่งมี

การใชอินเตอรเน็ต (Internet) ผานสัญญาณไวไฟ (Wi-Fi) โดยมตีวักระจายสัญญาณติดตั้งตามหองทํางานของแตละฝายงาน 

เน่ืองจากพื้นที่ของวิทยาลัยการปกครองมีขนาดใหญ บริบทการทํางานไมจําเปนตองอยูในพื้นที่หองทํางาน จึงจําเปนตองมีการ

ขยายระยะการสื่อสารสญัญาณอินเตอรเนต็ไปใหไกลกวาเดิม เพ่ือรองรับกับบุคลากรและผูเขารับการอบรมที่มีเปนจํานวนมาก 

เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการติดตอสื่อสาร (6) เสรมิการบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ

ในรูปแบบบริการตามเวลาจริง (Real-Time) โดยบุคลากรสามารถตอบสนองกับการสื่อสารทางเทคโนโลยสีารสนเทศไดอยาง

ทันที ไมวาเปนการติดตอสื่อสารระหวางบุคลากรดวยกันหรือการตดิตอสื่อสารกับบุคคลภายนอก เมือ่ไดรับการตดิตอ สามารถ

ที่จะโตตอบไดอยางทันที ถือเปนกระบวนการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพ (7) ควรมีหนวยงานท่ีเปนท่ี

ยอมรับมาทําหนาที่ในการความรวมมือระหวางหนวยงานและกําหนดมาตรฐานกลางเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา

ความสามารถในการเช่ือมโยงขอมูลระหวางหนวยงานรวมถึงการพัฒนารูปแบบการทํางานไปสูระบบอิเล็กทรอนิกสทีส่มบูรณ

และครอบคลุมทุกบริการในอนาคต 

 

เอกสารอางอิง 

กรมการปกครอง. (ม.ป.ป.). แผนยุทธศาสตรกรมการปกครองปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564. คนเมื่อ วันที่ 6 กรกฎาคม

2562, จาก https://www.dopa.go.th/info_organ/fileDownload/56/TH 

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร. (2559). แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม. คนเมื่อ วันที่ 9 กรกฎาคม 

2562, จาก http://www.mdes.go.th/assets/portals/1/files/590613_4Digital_Economy_Plan-Book.pdf 

บุญเกียรติ การะเวกพันธุ และคณะ (ม.ป.ป.). การบรหิารงานภาครัฐแนวใหม. กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกลา.  

คนเมื่อ วันท่ี 7 กรกฎาคม 2562, จาก http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=การบริหารงานภาครัฐแนวใหม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี. (2558). ความสามารถเฉพาะตําแหนงงาน (Functional Competency). 

กรุงเทพมหานคร: คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ. คนเมื่อ วันท่ี 9 กรกฎาคม 2562, จาก

https://qa.sit.kmutt.ac.th/?wpfb_dl=2338 

วิทยาลัยการปกครอง. (2561). รายงานผลการการฝกอบรมการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยการปกครอง ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561. ปทุมธานี: ม.ป.ท. 

วิทยาลัยการปกครอง. (2562). บันทึกขอความโครงการจัดซื้อครภุณัฑคอมพิวเตอรของวทิยาลัยการปกครอง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564. ปทุมธานี: ม.ป.ท. 

วิทยาลัยการปกครอง. (2562). เอกสารประกอบการฝกอบรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร เรื่องกรอบแนวคิดในการจัดทําแผน

ยุทธศาสตรวิทยาลยัการปกครอง พ.ศ.2563 - 2466. ปทุมธานี: ม.ป.ท. 

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ(2560). รางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป. คนเมื่อ วันท่ี 7 กรกฎาคม

2562, จาก https://www.nesdb.go.th/main.php?filename=index 

อาภรณ ภูวทิยพันธ. (2547). การบริหารทรัพยากรมนุษยบนพ้ืนฐานของ Competency คนเมื่อ วันที่ 6 กรกฎาคม 2562,

จากhttp://www.hrcenter.co.th 

 



15 

 

ผูใหขอมูลหลัก 

สิทธิชัย เทพภูษา (7 มิถุนายน 2562). ผูอํานวยการโรงเรียนนายอําเภอ โรงเรยีนนายอําเภอ วิทยาลัยการปกครอง.สมัภาษณ. 

เอกฐากร คณาญาต ิ(7 มิถุนายน 2562). นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กลุมงานยานพาหนะ วิทยาลัยการปกครอง. 

สัมภาษณ. 

ราชวัชร เพ็ชรไพฑูรย (7 มิถุนายน 2562). นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กลุมงานนวตักรรมและประยุกตใชเทคโนโลยี 

วิทยาลัยการปกครอง. สัมภาษณ. 

อุทัย วงศชนะภัย ( 7 มิถุนายน 2562). นิติกรชํานาญการ กลุมงานดานกฎหมาย วิทยาลัยการปกครอง. สัมภาษณ. 

พิพัฒน เทียนสวาง(7 มิถุนายน 2562). นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กลุมงานอาคารและสถานที ่วทิยาลัยการปกครอง.

สัมภาษณ. 


