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ศึกษาความตองการพัฒนาความรูและความชํานาญทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของคณะกรรมการชุมชนเขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ณัฐพล ธนเชวงสกุล1* ป,ญจ-ปพัชรภร บุญพรอม2
บทคัดย1อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ความต0องการพัฒนาความรู0และความชํานาญทางด0าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะกรรมการชุมชน เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2) พฤติกรรมการใช0งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะกรรมการชุมชน เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 3) เปรียบเทียบความ
ต0องการพัฒนาความรู0ทางด0านเทคโนโลยีสารสนเทศ จําแนกตามระดับการศึกษา อาชีพ และการดํารงตําแหน8ง
ในคณะกรรมการชุมชนเขตสายไหม 4) เปรียบเทียบความชํานาญทางด0านเทคโนโลยีสารสนเทศ จําแนกตาม
ระดับการศึกษา อาชีพ และการดํารงตําแหน8งในคณะกรรมการชุมชนเขตสายไหม กลุ8มตัวอย8างคือคณะกรรมการ
ชุมชนเขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 113 คน เครื่องมือที่ใช0ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่
ใช0ในการวิเคราะหข0อมูล คือ ค8าร0อยละ ค8าเฉลี่ยเลขคณิต ค8าส8วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดย
ใช0การทดสอบค8า F-test ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยได0ดังนี้
1) ระดับความต0องการพัฒนาความรู0และระดับ ความชํานาญทางด0า นเทคโนโลยีสารสนเทศของ
คณะกรรมการชุมชน เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู8ในระดับมาก มีค8าเฉลี่ย 4.18 และ
3.62 ตามลําดับ รวมถึงพฤติกรรมการใช0เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะกรรมการชุมชน เขตสายไหม จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู8ในระดับมาก มีค8าเฉลี่ย 4.40
2) ระดั บ การศึ ก ษา อาชี พ และการดํ า รงตํ า แหน8 ง ในคณะกรรมการชุ ม ชนที่ แ ตกต8 า งกั น ของ
คณะกรรมการชุมชนเขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีความต0องการพัฒนาความรู0ทางด0านเทคโนโลยี
สารสนเทศแตกต8างกัน และมีความชํานาญทางด0านเทคโนโลยีสารสนเทศไม8แตกต8างกัน อย8างมีระดับนัยสําคัญที่
0.05
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THE STUDY ON NEEDS TO DEVELOP KNOWLEDGE AND SKILLS IN INFORMATION
TECHNOLOGY AMONG COMMITTEE OF SAIMAI COMMUNITY, BANGKOK METROPOLITAN
Nattaphol Thanachawengsakul1* Punpaphatpron Bunprom2
ABSTRACT
This research aimed to 1) study needs to develop knowledge and skills in information
technology among committee of Saimai Community, Bangkok Metropolitan, 2) study behaviors
on using information technology among committee of Saimai Community, Bangkok
Metropolitan, 3) compare needs to develop knowledge in information technology according to
educational level, occupation, and holding positions in the committee of Saimai Community,
and 4) compare skills in information technology according to educational level, occupation, and
holding positions in the committee of Saimai Community. The sample of this research are 113
committees of Saimai Community, Bangkok Metropolitan and the tool used in this research was
the questionnaire. Statistics used in the data analysis were percentage, mean, standard
deviation (S.D.) and the hypothesis was tested by F-test. The research could be concluded as
follows:
1 ) Overall, needs to develop knowledge and skills in information technology among
committee of Saimai Community, Bangkok Metropolitan was at the high level (mean = 4.18 and
3.62, respectively). Besides, the overall of behaviors on using information technology among
committee of Saimai Community, Bangkok Metropolitan was at the high level (mean = 4.40)
2 ) Educational level, occupation, and holding positions in the committee of Saimai
Community had effects on needs to develop knowledge and skills in information technology
but had no effects on skills in information technology with a statistically significant difference at
0.05.
Keywords: Information technology, committee of Saimai Community, skills, needs to develop
knowledge
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บทนํา
การศึกษาเปnนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย เปnนการเพิ่มต0นทุนทางสังคมให0แก8
ประเทศ การมีส8วนร8วมของทุกภาคส8วนของสังคมในการจัดการศึกษา โดยเน0นให0ผู0เรียนเปnนคนดี คนเก8ง มี
ความสุข มีคุณธรรม อาศัยการสอนที่หลากหลายให0เหมาะสมกับศักยภาพของผู0เรียนเกิดการบูรณาการวิชาต8าง ๆ
เข0าด0วยกันเปnนสหวิทยาการ เพื่อให0การศึกษาสอดคล0องกับวิถีชีวิต ความต0องการของผู0เรียน และชุมชนท0องถิ่น
มากที่สุด และเพื่อความคล8องตัวในการบริหารจัดการ จึงต0องมีการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาไปยังท0องถิ่น
อย8างเต็มรูปแบบในอนาคต นอกจากนั้นในอนาคตจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน เพื่อให0สอดคล0องกับ
การดําเนินชีวิต และเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีบทบาทอย8างยิ่งในระบบการศึกษาในอนาคต (เสน8ห แตงทอง,
2542) ทั้งนี้ นายชินวรณ บุณยเกียรติ อดีตรัฐมนตรีว8าการกระทรวงศึกษาธิการ ได0กล8าวในการบรรยายพิเศษ
เรื่อง “การเตรียมพร0อมด0านการศึกษาของไทย เพื่อก0าวสู8ประชาคมอาเซียน ปG พ.ศ. 2558” ไว0ว8า ประเทศไทย
เปnนผู0นําในการก8อตั้งสมาคมอาเซียน มีศักยภาพในการเปnนแกนนําในการสร0างประชาคมอาเซียนให0เข0มแข็ ง
ภายใต0ยุทธศาสตรวิสัยทัศนเดียว เอกลักษณเดียว และประชาคมเดียว เพื่อความเจริญมั่นคงของประชากร
ทรัพยากร และเศรษฐกิจ ซึ่งภายใต0การก8อตั้งนี้จะต0องยึดหลักสําคัญ คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงของ
อาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน ซึ่งการศึกษานั้นจัดอยู8ใน
ประชาคมสัง คมและวั ฒ นธรรม ซึ่ ง จะมี บ ทบาทสํา คัญที่ จ ะส8ง เสริมให0 ประชาคมด0านอื่ น ๆ มี ค วามเข0มแข็ง
เนื่องจากการศึกษาเปnนรากฐานของการพัฒนาในทุก ๆ ด0าน ทั้งนี้สิ่งที่จะช8วยในการเตรียมความพร0อมของ
การศึกษาไทยมีอยู8 2 ประการ คือ ประการแรกในการสร0างประชาคมอาเซียนด0วยการศึกษา โดยให0ประเทศไทย
เปnน Education Hub มีการเตรียมความพร0อมในด0านกรอบความคิด คือแผนการศึกษาแห8งชาติ ที่จะมุ8งสร0าง
ความตระหนักถึงความรู0ของคนไทยในการจัดการศึกษา เพื่อสร0างคนไทยให0เปnนคนของประชาคมอาเซียน พร0อม
ทั้งพัฒนาสมรรถนะให0พร0อมที่จะอยู8ร8วมกันและส8งเสริมความร8วมมือระหว8างประเทศด0านการศึกษา โดยให0มีการ
ร8วมมือกันใน 3 ด0านคือ ด0านพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา และส8งเสริมการมีส8วนร8วม
ในการบริการและจัดการศึกษา และประการที่ 2 คือการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนด0วยการศึกษา โดยการ
สร0างความเข0าใจในเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนบ0านในกลุ8มประเทศอาเซียน ความแตกต8างทางด0านชาติพันธุ หลักสิทธิ
มนุษยชน การส8งเสริมการเรียนการสอนภาษาต8างประเทศ เพื่อพัฒนาการติดต8อสื่อสารระหว8างกันในประชาคม
อาเซียน (3 ธันวาคม 2556. http://panida183733.blogspot.com/2013/07/2558-asean-2015.html)
จากบทบาทของการก0าวเข0าสู8ประชาคมอาเซียนและความเจริญก0าวหน0าของเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ปMจจุบัน ส8งผลให0นักวิชาการทั้งหลายต8างยอมรับว8าการพัฒนา “คน” หรือ “ทรัพยากรมนุษย” เปnนการพัฒนาที่
สําคัญที่สุด และถือเปnนการลงทุนที่คุ0มค8าและยั่งยืนเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนด0านอื่น ๆ ซึ่งการพัฒนาอื่นใด
ก็ตามย8อมยากที่จะนําไปสู8ความสําเร็จอย8างยั่งยืนได0หากมีการละเลยและมองข0ามการพัฒนาคนให0มีศักยภาพมี
คุณธรรม จริยธรรม การศึกษาเปnนกระบวนการพัฒนาคนให0เปnนมนุษยที่มีคุณภาพ มีความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ มีการพัฒนาที่สมดุลทั้งด0านปMญญา จิตใจ ร8างกาย และสังคม ซึ่งเปnนปMจจัยหลักของการพัฒนาทั้งปวง
การศึกษาเปnนหนทางแห8งการพัฒนาชีวิตและสร0างความมั่นคงไม8ว8าจะเปnนการศึกษาในระบบโรงเรียน นอกระบบ
โรงเรียน หรือการศึกษาตามอัธยาศัย เพราะจะช8วยเพิ่มพูนทักษะ ความรู0ความสามารถให0แต8ละบุคคล ดังนั้น
การศึกษาจะต0องไม8สิ้นสุดเพียงแค8จบจากโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาต8าง ๆ แต8
จะต0องส8งเสริมให0ทุกคนได0เรียนอยู8ตลอดเวลา แม0ว8าจะจบการศึกษาในระบบไปแล0วก็ตาม โดยโรงเรียนจะต0อง
ทําหน0าที่เปnนผู0เตรียมความพร0อมด0านความรู0 ความสามารถ และปลูกฝMงแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิต
ให0แก8ผู0เรียนเพื่อให0มีทัศนคติแรงจูงใจใฝvเรียนรู0 และสามารถเรียนรู0ด0วยตนเองได0อย8างต8อเนื่องตลอดเวลา
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(3 ธันวาคม 2556. http://www.dailynews.co.th//Content/education/90907)
ดั ง นั้ น ผู0 วิ จั ย จึ ง ได0 เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เกี่ ย วกั บ การก0 า วเข0 า สู8 ป ระชาคมอาเซี ย น และ
ความสําคัญทางด0านการพัฒนาชุมชนสู8สังคมแห8งการเรียนรู0 ผู0วิจัยจึงได0มีการศึกษาความต0องการสําหรับพัฒนา
ความรู0 แ ละความชํ า นาญทางด0 า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศของคณะกรรมการชุ ม ชน เขตสายไหม จั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร เพื่อนําผลที่ไ ด0จากการวิจัยเสนอต8อผู0บริหารและหน8วยงานที่เกี่ยวข0องในการที่จะพั ฒ นา
คุ ณ ภาพและทั ก ษะทางด0า นเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะกรรมการชุ มชน เขตสายไหม ให0 ส อดคล0องกับ
ความก0าวหน0าทางด0านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร0อมกับการก0าวเข0าสู8ประชาคมอาเซียน
วัตถุประสงค-ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความต0 อ งการพั ฒ นาความรู0 แ ละความชํ า นาญทางด0 า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศของ
คณะกรรมการชุมชนเขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช0งานเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะกรรมการชุมชนเขตสายไหม จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
3. เพื่อเปรียบเทียบความต0องการพัฒนาความรู0ทางด0านเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะกรรมการชุมชน
เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดับการศึกษา อาชีพ และการดํารงตําแหน8งในคณะกรรมการ
ชุมชนเขตสายไหม
4. เพื่อเปรียบเทียบความชํานาญทางด0านเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะกรรมการชุมชนเขตสายไหม
จังหวัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดับการศึกษา อาชีพ และการดํารงตําแหน8งในคณะกรรมการขุมชนเขต
สายไหม
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ1มตัวอย1าง
1.1 ประชากร คือ คณะกรรมการชุมชนเขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร เปnนคณะกรรมการ
ชุมชนเขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 158 คน
1.2 กลุ8มตัวอย8างที่ใช0ในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 113 คน โดยใช0วิธีการสุ8มกลุ8มตัวอย8างอย8างง8าย
(Simple Random Sampling) (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2553)
2. เครื่องมือที่ใช0ในการวิจัย
ได0แก8 แบบสอบถามโดยแบ8งออกเปnน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข0 อ มู ลทั่ ว ไปของกรรมการคณะกรรมการชุ ม ชน เขตสายไหม จั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช0เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐานของคณะกรรมการชุมชน เขต
สายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับพฤติกรรมการใช0เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะกรรมการ
ชุมชน เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
3. การเก็บรวบรวมข0อมูล
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3.1 ผู0วิจัยทําหนังสือขอให0คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพถึงผู0อํานวยการเขต
สายไหม จั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ ขอความร8 ว มมื อ ไปยั ง คณะกรรมการชุ ม ชน เขตสายไหม จั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร อํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข0อมูล
3.2 ผู0วิจัยจัดส8งแบบสอบถามพร0อมกับหนังสือขออนุญาตเก็บข0อมูลถึงผู0อํานวยการเขตสายไหม
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อขอความร8วมมือในการตอบแบบสอบถาม โดยผู0วิจัยนําแบบสอบถามไปส8งด0วยตนเอง
พร0อมขอนัดวันเวลาในการรับแบบสอบถามคืน
3.3 เก็บรวบรวมข0อมูลในช8วงเดือน มกราคม 2557 และนําข0อมูลที่เก็บรวบรวมมาไปวิเคราะหต8อไป
4. การวิเคราะหข0อมูล
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ วิ เ คราะหข0 อ มู ลด0 วยโปรแกรมสํา เร็จ รูป โดยใช0 ค8 า ร0อ ยละ ค8 า คะแนนเฉลี่ย ส8 ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช0การทดสอบค8า F-test และค8าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน
โดยได0รับแบบสอบถามที่สมบูรณ 113 ชุด คิดเปnน 100 เปอรเซ็นตของกลุ8มตัวอย8างที่ใช0ในการวิจัย
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหข0อมูลทั่วไปของคณะกรรมการชุมชนเขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว8า
ระดับการศึกษาของคณะกรรมการชุมชนเขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ส8วนใหญ8สําเร็จการศึกษาอยู8ใน
ระดับปริญญาตรี จํานวน 77 คน คิดเปnนร0อยละ 68.14 ต่ํากว8าปริญญาตรี จํานวน 26 คน คิดเปnนร0อยละ 23.01
และสําเร็จการศึกษาอยู8ในระดับปริญญาโท จํานวน 10 คน คิดเปnนร0อยละ 8.85 คน ส8วนใหญ8ประกอบอาชีพรับจ0าง
จํานวน 33 คน คิดเปnนร0อยละ 29.21 ข0าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 23 คน คิดเปnนร0อยละ 20.35 พนักงาน
บริษัทเอกชน จํานวน 20 คิดเปnนร0อยละ 17.70 ประกอบธุรกิจส8วนตัว จํานวน 19 คน คิดเปnนร0อยละ 16.81 และ
ประกอบอาชีพแม8บ0าน จํานวน 18 คน คิดเปnนร0อยละ 15.93 และส8วนใหญ8ดํารงตําแหน8ง ประธานและรอง
ประธานชุมชน จํานวน 47 คน คิดเปnนร0อยละ 41.59 สมาชิกสภาเขตสายไหม จํานวน 25 คน คิดเปnนร0อยละ
22.12 สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จํานวน 22 คน คิดเปnนร0อยละ 19.47 หัวหน0าฝvายของเขตสายไหม จํานวน 6 คน
คิดเปnนร0อยละ 5.31 ผู0แทนภาคเอกชนและอื่น ๆ จํานวน 5 คน คิดเปnนร0อยละ 4.43 และผู0บริหารงานเขตสายไหม
จํานวน 3 คน คิดเปnนร0อยละ 2.65
2. ผลการวิเคราะหข0อมูลการใช0เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน จําแนกเปnนระดับความชํานาญ และ
ระดั บ ความต0 อ งการพั ฒ นาของคณะกรรมการชุ ม ชนเขตสายไหม จั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร พบว8 า การใช0
เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐานของคณะกรรมการชุมชนเขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมมีระดับ
ความต0องการพัฒนาอยู8ในระดับมาก มีค8าเฉลี่ยรวมเท8ากับ 4.18 และระดับความชํานาญอยู8ในระดับมาก มี
ค8าเฉลี่ยรวมเท8ากับ 3.62 เมื่อพิจารณาเปnนรายด0านโดยเรียงอันดับค8าเฉลี่ยจากมากไปหาน0อยของระดับความ
ต0องการพัฒนา พบว8าอันดับ 1 คือ การนําสารสนเทศไปประยุกตใช0งาน มีค8าเฉลี่ยเท8ากับ 4.56 อยู8ในระดับมาก
ที่สุด และระดับความชํานาญ มีค8าเฉลี่ยเท8ากับ 3.56 อยู8ในระดับมาก อันดับ 2 คือ การใช0งานอินเทอรเน็ต มี
ค8าเฉลี่ยเท8ากับ 4.54 อยู8ในระดับมากที่สุด และระดับความชํานาญ มีค8าเฉลี่ยเท8ากับ 3.76 อยู8ในระดับมาก
อันดับ 3 คือ การใช0งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010 มีค8าเฉลี่ยเท8ากับ 4.22 อยู8ในระดับ
มาก และระดับความชํานาญ มีค8าเฉลี่ยเท8ากับ 3.22 อยู8ในระดับปานกลาง อันดับ 4 คือการใช0งานโปรแกรม
Microsoft Office Excel 2010 มีค8าเฉลี่ยเท8ากับ 4.18 อยู8ในระดับมาก และระดับความชํานาญ มีค8าเฉลี่ย
เท8ากับ 3.60 อยู8ในระดับมาก อันดับ 5 คือ การใช0งานโปรแกรม Microsoft Office Word 2010 มีค8าเฉลี่ย
เท8ากับ 3.82 อยู8ในระดับมาก และระดับความชํานาญ มีค8าเฉลี่ยเท8ากับ 3.73 อยู8ในระดับมาก และอันดับ 6 คือ
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พื้นฐานการใช0งานคอมพิวเตอร มีค8าเฉลี่ยเท8ากับ 3.75 อยู8ในระดับมาก และระดับความชํานาญ มีค8าเฉลี่ยเท8ากับ
3.87 อยู8ในระดับมาก ตามลําดับ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค8าเฉลี่ย และส8วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใช0เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน จําแนกเปnนระดับ
ความชํานาญ และระดับวามต0องการพัฒนาของคณะกรรมการชุมชนในภาพรวม
ระดับความชํานาญ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
1. พื้นฐานการใช0งานคอมพิวเตอร
2. การใช0งานโปรแกรม Microsoft Office Word
2010
3. การใช0งานโปรแกรม Microsoft Office Excel
2010
4. การใช0งานโปรแกรม Microsoft Office
PowerPoint 2010
5. การใช0งานอินเทอรเน็ต
6. การนําสารสนเทศไปประยุกตใช0งาน
ค1าเฉลี่ยรวม

X

S .D.

แปลผล

ระดับความตองการพัฒนา
X

S .D.

แปลผล

3.87 0.93
3.73 0.55

มาก
มาก

3.75 0.90
3.82 0.45

มาก
มาก

3.60 0.60

มาก

4.18 0.50

มาก

3.22 1.00

ปาน
กลาง
มาก
มาก
มาก

4.22 0.52

มาก

4.54 0.95
4.56 0.60
4.18 0.55

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

3.76 1.12
3.56 0.65
3.62 0.62

3. ผลการวิเคราะหข0อมูลพฤติกรรมการใช0เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะกรรมการชุมชนเขตสายไหม
จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว8า พฤติกรรมการใช0เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะกรรมการชุมชนเขตสายไหม
จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมมีค8าเฉลี่ยเท8ากับ 4.40 อยู8ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปnนรายด0านโดยเรียง
อันดับค8าเฉลี่ยจากมากไปหาน0อย 3 อันดับแรก พบว8าอันดับ 1 คือ การติดต8อประสานงานภายในหน8วยงานผ8าน
ช8องทางต8าง ๆ เช8น Line, WhatsApp และ Skype เปnนต0น มีค8าเฉลี่ยเท8ากับ 4.65 อยู8ในระดับมากที่สุด อันดับ
2 คือ การส8งข0อมูลให0เพื่อนร8วมงาน มีค8าเฉลี่ยเท8ากับ 4.60 อยู8ในระดับมากที่สุด และอันดับ 3 คือ การใช0เว็บไซต
สื่อสังคมออนไลน มีค8าเฉลี่ยเท8ากับ 4.59 อยู8ในระดับมากที่สุด ตามลําดับ ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ค8าเฉลี่ย และส8วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข0อมูลพฤติกรรมการใช0เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะกรรมการ
ชุมชน
หัวขอคําถาม
1. การติดต8อประสานงานระหว8างหน8วยงานภายนอกผ8านช8องทาง
ต8าง ๆ เช8น Line, WhatsApp และ Skype เปnนต0น
2. การติดต8อประสานงานภายในหน8วยงานผ8านช8องทางต8าง ๆ เช8น
Line, WhatsApp และ Skype เปnนต0น
3. การส8งข0อมูลให0เพื่อนร8วมงาน

X

S .D.

4.55

0.58

แปลผล
มากที่สุด

4.65

1.10

มากที่สุด

4.60

0.60

มากที่สุด

4. การรับข0อมูลข8าวสารจากภายนอกหน8วยงาน

4.49

0.55

มาก

5. การรับข0อมูลข8าวสารภายในหน8วยงาน

4.50

0.45

มากที่สุด

6. การส8งไฟลข0อมูลระหว8างหน8วยงาน

4.49

1.12

มาก

7. การส8งไฟลข0อมูลภายในหน8วยงาน

4.51

0.50

มากที่สุด

8. การสืบค0นข0อมูลข8าวสาร

4.55

0.35

มากที่สุด

9. การประกาศข0อมูลข8าวสาร

4.45

0.95

มากที่สุด

10. การใช0เว็บไซตสื่อสังคมออนไลน

4.59

0.45

มากที่สุด

11. การขอคําปรึกษาจากผูเ0 ชี่ยวชาญบนอินเทอรเน็ต

4.35

1.00

มาก

12. การใช0งานเพื่อความบันเทิง

4.55

0.50

มากที่สุด

13. การรับ-ส8ง จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-Mail)

4.50

0.60

มากที่สุด

14. การใช0งานเพื่อการเล8นเกม

4.40

0.85

มาก

15. การใช0งานเว็บไซตเพื่อการซื้อขายสินค0า (e-Commerce)

3.80

0.90

มาก

16. การทําธุระกรรมทางการเงิน (Internet Banking)

3.49

0.55

ปานกลาง

ค1าเฉลี่ยรวม
4.40
0.55
มาก
4. ผลการวิเ คราะหเปรียบเที ย บความต0อ งการพั ฒ นาความรู0ท างด0านเทคโนโลยี สารสนเทศของ
คณะกรรมการชุมชน เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดับการศึกษา อาชีพ และการดํารง
ตํ า แหน8 งในคณะกรรมการชุ มชนเขตสายไหม พบว8 า การทดสอบสมมติฐ านโดยใช0 สถิ ติ F-test (One Way
Analysis Of Variance) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความแตกต8 า งระหว8 า งค8 า เฉลี่ ย โดยตั ว แปรอิ ส ระ (Independent
Variables) ที่มีคําตอบมากกว8า 2 กลุ8ม คือ การศึกษา อาชีพ และการดํารงตําแหน8งในคณะกรรมการชุมชน ได0
ค8าสถิติที่คํานวณ (F) เท8ากับ 4.44 ค8า (Sig.) เท8ากับ 0.05 ซึ่งเท8ากับค8าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว0 แสดงว8าระดับการศึกษา อาชีพ และการดํารงตําแหน8งในคณะกรรมการชุ ม ชนที่
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แตกต8างกันของคณะกรรมการชุมชน เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีความต0องการพัฒนาความรู0
ทางด0านเทคโนโลยีสารสนเทศแตกต8างกัน ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความต0องการพัฒนาความรู0ทางด0านเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะกรรมการชุมชนเขต
สายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดับการศึกษา อาชีพ และการดํารงตําแหน8งใน
คณะกรรมการชุมชนเขตสายไหม
ตัวแปร
การศึกษา
อาชีพ
การดํารงตําแหน8งในคณะกรรมการชุมชน
* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05

X

S .D.

9.04
9.60
8.60

.88
.88
.79

n
113
113
113

df
111
111
111

ค1า f

ค1า Sig.

4.44

0.05*

5. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความชํานาญทางด0านเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะกรรมการชุมชน
เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดับการศึกษา อาชีพ และการดํารงตําแหน8งในคณะกรรมการ
ชุมชนเขตสายไหม พบว8า การทดสอบสมมติฐานโดยใช0สถิติ F-test (One Way Analysis Of Variance) เพื่อ
เปรียบเทียบความแตกต8างระหว8างค8าเฉลี่ยโดยตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ที่มีคําตอบมากกว8า 2
กลุ8ม คือ ระดับการศึกษา อาชีพ และการดํารงตําแหน8งในคณะกรรมการชุมชน ได0ค8าสถิติที่คํานวณ (F) เท8ากับ
2.92 ค8า (Sig.) เท8ากับ 0.06 ซึ่งมากกว8าค8าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว0
แสดงว8าระดับการศึกษา อาชีพ และการดํารงตําแหน8งในคณะกรรมการชุมชนที่แตกต8างกันของคณะกรรมการ
ชุมชน เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีความชํานาญทางด0านเทคโนโลยีสารสนเทศไม8แตกต8างกัน ดัง
ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความชํานาญทางด0านเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะกรรมการชุมชนเขตสายไหม
จั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร จํ า แนกตามระดั บ การศึ ก ษา อาชี พ และการดํ า รงตํ า แหน8 ง ใน
คณะกรรมการชุมชนเขตสายไหม
ตัวแปร
n
df
ค1า f ค1า Sig.
S .D.
X
การศึกษา
3.68
.50
113 111
2.92
0.06*
อาชีพ
3.83
.50
113 111
การดํารงตําแหน1งในคณะกรรมการชุมชน 3.57
.59
113 111
* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การศึ ก ษาความต0 อ งการพั ฒ นาความรู0 แ ละความชํ า นาญทางด0 า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศของ
คณะกรรมการชุมชนเขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร อภิปรายผลการวิจัยดังนี้
ผลการวิจัยพบว8า คณะกรรมการชุมชนเขตสายไหม มีความต0องด0านการนําสารสนเทศไปประยุกตใช0
งานโดยเฉพาะการนําสารสนเทศไปประยุกตใช0งานซึ่งสอดคล0องกับงานวิจัยของอนุทิน จิตตะสิริ (2541) ว8า
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สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

พนักงานในกระทรวงสาธารณสุขมีความต0องการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกตใช0ในงานระบบเอกสารต8าง ๆ
เช8น การส8งจดหมายเวียน การทําหนังสือเชิญประชุม เปnนต0น รวมถึงมีความต0องการพัฒนาการใช0เทคโนโลยี
สารสนเทศขั้นพื้นฐานในระดับมาก เพื่อนําระบบสารสนเทศมาใช0กับการทํางาน ซึ่งสอดคล0องกับงานวิจัยของ
สุจิรา มณีจันทร (2545) ว8าสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง มีความต0องการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช0ในงาน เช8น ในการออกใบเสร็จรับเงิน การบันทึกข0อมูลต8าง ๆ ให0เปnนระบบ เพื่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิพลต8อองคกร อีกทั้งยังมีความต0องการพัฒนาการใช0งานทางอินเตอรเน็ตในระดับมาก โดยเฉพาะ
เรื่องการใช0เว็บไซตสื่อสังคมออนไลน การรับ-ส8ง e-Mail และการสนทนาทาง Webboard ซึ่งสอดคล0องกับ
งานวิจัยของมานนท แก0วเพ็ง (2554) ว8า พนักงานการบินไทยมีความต0องการพัฒนาและใช0งานทางอินเทอรเน็ต
เพื่อจะได0รับประโยชนในการค0นคว0าหาข0อมูล พร0อมทั้งช8วยในการตัดสินใจในการทํากิจกรรมต8าง ๆ การรับ-ส8ง
e-Mail และชื่นชอบการใช0งาน Webboard เพื่อติดตามข8าวสารและเรือ่ งยอดนิยมในองคกร และมีความต0องการ
พัฒนาการใช0งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ในระดับมาก ซึ่งสอดคล0องกับงานวิจัยของภาสกร เรืองวานิช
(2554) ว8า นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีความต0องการการใช0งานโปรแกรมคอมพิวเตอร
ในสํานักงาน ด0านการใช0โปรแกรมประมวลผลคํา (Microsoft Word) โปรแกรมนําเสนองาน (Microsoft Power
Point) และโปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel) ในภาพรวมอยู8ในระดับมาก
ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความต0องการพัฒนาความรู0ทางด0านเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะกรรมการ
ชุมชนเขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดับการศึกษา อาชีพ และการดํารงตําแหน8 งใน
คณะกรรมการชุมชนเขตสายไหม พบว8า ระดับการศึกษา อาชีพ และการดํารงตําแหน8งในคณะกรรมการชุมชนที่
แตกต8างกันของคณะกรรมการชุมชนเขตสายไหม มีความต0องการพัฒนาความรู0ทางด0านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แตกต8างกันสอดคล0องกับงานวิจัยของภาสกร เรืองวานิช (2554) นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัย
รามคํ า แหง ที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาต8 า งกั น โดยภาพรวม ด0 า นการใช0 ร ะบบปฏิ บั ติ ก าร (Windows) ด0 า นการใช0
โปรแกรมประมวลผลคํา (Microsoft Word) ด0านการใช0โปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel) ด0านการใช0
โปรแกรมนําเสนองาน (Microsoft Power Point) ด0านการใช0อินเทอรเน็ต (Internet) และด0านการใช0อีเมล
(e-mail) มีความต0องการการใช0งานโปรแกรมคอมพิวเตอรในสํานักงานแตกต8างกันอย8างไม8มีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ส8วนด0านการใช0โปรแกรมฐานข0อมูล (Microsoft Access) มีความต0องการการใช0งานโปรแกรม
คอมพิวเตอรในสํานักงาน แตกต8างกันอย8างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความชํานาญทางด0านเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะกรรมการชุมชนเขต
สายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดับการศึกษา อาชีพ และการดํารงตําแหน8งในคณะกรรมการ
ชุมชนเขตสายไหมระดับการศึกษา อาชีพ และการดํารงตําแหน8งในคณะกรรมการชุมชน ที่แตกต8างกันของ
คณะกรรมการชุมชน มีความชํานาญทางด0านเทคโนโลยีสารสนเทศไม8แตกต8างกันสอดคล0องกับงานวิจัย ของ
อุบลรัตน จันทรเรือง (2554) ว8า การเปรียบเทียบความชํานาญที่แสดงออกของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
จําแนกตามระดับการศึกษา บทบาทหน0าที่ ประสบการณ และฝvายตามหน0าที่ความรับผิดชอบโดยรวม พบว8า
บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงมีสมรรถนะที่แสดงออกไม8แตกต8างกัน อย8างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ขอเสนอแนะ
1. ข0อเสนอแนะเพื่อการนําผลงานวิจัยไปใช0
1.1 จากผลการวิจัยพบว8า การใช0เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐานของคณะกรรมการชุมชนเขต
สายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมมีระดับความต0องการพัฒนาความรู0และระดับความชํานาญอยู8ในระดับ
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มาก ดังนั้น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพควรจัดให0มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การใช0 ง านเทคโนโลยี ส ารสนเทศให0 กั บ คณะกรรมการชุ ม ชนเขตสายไหม จั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร หรื อ
ผู0ที่สนใจในเขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
1.2 จากผลการวิจัยพบว8า พฤติกรรมการใช0เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะกรรมการชุมชนเขต
สายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ส8วนใหญ8ใช0ในการติดต8อประสานงานภายในหน8วยงานผ8านช8องทางต8าง ๆ เช8น
Line, WhatsApp และ Skype เปnนต0น ดังนั้น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ควรจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช0งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให0สอดคล0องกับพฤติกรรมการใช0งานและเสริมองค
ความรู0ที่เกี่ยวข0องกับระดับความต0องการพัฒนาให0กับคณะกรรมการชุมชนเขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
หรือผู0ที่สนใจในเขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
1.3 จากผลการวิจัยพบว8า ระดับการศึกษา อาชีพ และการดํารงตําแหน8งในคณะกรรมการชุมชนที่
แตกต8างกันของคณะกรรมการชุมชนเขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีความต0องการพัฒนาความรู0ทางด0าน
เทคโนโลยีสารสนเทศแตกต8างกัน ดังนั้น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ควรจัดทําหลักสูตรสําหรับ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช0งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให0มีความสอดคล0องกับระดับการศึกษา อาชีพ
และการดํารงตําแหน8งในคณะกรรมการชุมชน สามารถนําไปประยุกตใช0งานหลังสิ้นสุดการอบรมได0
1.4 จากผลการวิจัยพบว8า ระดับการศึกษา อาชีพ และการดํารงตําแหน8งในคณะกรรมการชุมชนที่
แตกต8างกันของคณะกรรมการชุมชน เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีความชํานาญทางด0านเทคโนโลยี
สารสนเทศไม8แตกต8างกัน ดังนั้น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ควรจัดทําหลักสูตรสําหรับการอบรม
เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช0งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการกําหนดเนื้อหาง8ายไปหายาก พร0อมทั้งจัดหา
อาจารยผู0ช8วยสอนในการดูแลผู0เข0ารับการอบรม
2. ข0อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต8อไป
2.1 ควรศึกษาตัวแปรอื่ น ๆ เพื่อพยากรณหาปMจจัยที่เ กี่ย วข0 อ งกั บการพั ฒนาตนเองทางด0 า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 ควรขยายขอบเขตการวิจัยไปทุกเขตของจังหวัดกรุงเทพมหานคร
2.3 ควรศึกษาโดยการวิเคราะหเส0นทาง (Path Analysis) ในตัวแปรต8าง ๆ เพื่อพิจารณาอิทธิพล
ของตัวแปรทั้งทางตรงและทางอ0อม
กิตติกรรมประกาศ
ขอกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ที่ให0งบประมาณสนับสนุนการจัดทํางานวิจัยในครั้งนี้
ทําให0งานวิจัยสําเร็จลุล8วงไปได0ด0วยดี
ขอกราบขอบพระคุณสํานักงานเขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ให0ความอนุเคราะหจัดเก็บ
ข0อมูลสําหรับงานวิจัยในครั้งนี้
ขอกราบขอบพระคุณผู0ทรงคุณวุฒิทุกท8าน ที่ได0ให0คําแนะนําต8าง ๆ ที่เกี่ยวข0องกับการทํางานวิจัยใน
ครั้งนี้ ทําให0ผู0วิจัยมีความรู0 ความเข0าใจในศาสตรด0านต8าง ๆ ตลอดจนข0อคิด และหลักการแสวงหาความรู0 จึงทํา
ให0ผู0วิจัยมีแนวทางในการจัดทํางานวิจัยจนประสบความสําเร็จ
ท0ายที่สุดนี้ผู0วิจัยขอกราบขอบพระคุณเจ0าของบทความ เจ0าของเอกสารและตําราต8าง ๆ ที่ได0กล8าวไว0ใน
บรรณานุกรมทุกท8าน ที่ให0ผู0วิจัยได0ใช0ในการศึกษาและนํามาอ0างอิง เพราะผลงานของท8านทําให0งานวิจัยเล8มนี้
เกิดความสมบูรณในด0านของเนื้อหา พร0อมทั้งยังทําให0งานวิจัยเล8มนี้สําเร็จลุล8วงไปได0ด0วยดี
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