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การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำ�ไปสู่ความสำ�เร็จในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุในสำ�นักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

Information and Technology Development for Success Working of Finance
and Procurement Staffs who worked at Office of the President
University / King Mongkut’s Institute of Technology
สาธิมา ชลศิริ 1

บทคัดย่อ

ในปัจจุบนั การปฏิบตั งิ านด้านการคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ทัง้ 3 แห่ง ได้แก่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ปรับเปลี่ยนโดยนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ เพื่อความถูกต้อง รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพของงาน ซึง่ ทำ�ให้เกิดผลกระทบในการปฏิบตั งิ านด้านต่างๆ มากมาย ดังนัน้ การศึกษาสภาพการใช้และปัจจัยทีม่ ี
ผลกระทบ จะสามารถนำ�ผลมาพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ ให้เกิดผลความสำ�เร็จในการปฏิบตั งิ านได้มาก
ทีส่ ดุ โดยประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีค้ อื บุคลากรในสำ�นักงานอธิการบดี ของ มหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ทัง้ 3 แห่ง ได้แก่ ผูบ้ ริหารระดับต้น เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสัมภาษณ์ และบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านด้านการคลังและพัสดุ เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลการวิจยั พบว่า ปัญหาด้านโปรแกรมเมอร์และช่างเทคนิคส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั งิ านมากทีส่ ดุ โดยเฉพาะ กรณี
โปรแกรมเมอร์ภายในมีจ�ำ นวนไม่เพียงพอ การแก้ปญ
ั หาทีต่ อ้ งการคือให้เพิม่ อัตรากำ�ลังในตำ�แหน่งโปรแกรมเมอร์ให้เพียงพอ และ
ต้องเป็นโปรแกรมเมอร์ทม่ี คี วามรูค้ วามสามารถ ความคิดเห็นในด้านอืน่ ๆ พบว่า เครือ่ งคอมพิวเตอร์ควรมีประสิทธิภาพเหมาะสม
กับโปรแกรมทีใ่ ช้งาน และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา และต้องการให้พฒ
ั นาปรับปรุงโปรแกรมทีใ่ ช้งานอยู่ เช่น โปรแกรมระบบ
บัญชี 3 มิติ ให้ท�ำ งานได้เต็มประสิทธิภาพ ครบถ้วน และมีความเชือ่ มโยงถึงกันทุกระบบ และควรเป็นโปรแกรมทีใ่ ช้งานง่าย มี
ความรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ปลอดภัย ตรงความต้องการของทุกฝ่าย และต้องการระบบเครือข่ายทีม่ คี วามทันสมัยพร้อมใช้
งานได้ตลอดเวลาเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูงเพือ่ เข้ามาดูแลการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในงานด้านการคลังและพัสดุโดยเฉพาะจะทำ�ให้การทำ�งานร่วมกันของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมีความราบรืน่ และประสบผลสำ�เร็จ
ตามต้องการอย่างเต็มที่ หน่วยงานควรมีนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศตามการเปลีย่ นแปลงในทุกๆ ด้านโดยจัดทำ�
เป็นแผนการปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจน จากปัญหาด้านต่างๆ ส่งผลให้ผปู้ ฏิบตั งิ านไม่สามารถนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการ
ปฏิบตั งิ านได้อย่างสมบูรณ์ ดังนัน้ ผูบ้ ริหารควรสนับสนุนผูป้ ฏิบตั งิ าน เช่น ส่งไปอบรม สัมมนา ดูงาน เพือ่ เพิม่ ความรูแ้ ละทักษะ
ในการปฏิบตั งิ าน ในกรณีทผ่ี ปู้ ฏิบตั งิ านมีภารงานหลักปริมาณมากผูป้ ฏิบตั งิ านควรแบ่งเวลางานเพือ่ ศึกษาเรียนรูก้ ารใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพิม่ เติมด้วยตนเอง
คำ�สำ�คัญ : เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านด้านการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
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นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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Abstract

Presently, Finance and Procurement operations of King Mongkut’s University of Technology North
Bangkok, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, and King Mongkut’s Institute of Technology
Ladkrabang are adjusted by using information technology for accuracy, rapidity, and effective jobs. However,
this adjustment effected to work in many ways so studying of using conditions and effected factors of
information technology utilization, obtained result could develop information technology utilization in
various aspects and this would contribute the succeed of finance and procurement operations.The sample
of this study consisted of first-line administrators and finance and procurement staffs from three university
of King Mongkut’s are KMUTNB, KMUTT, and KMITL. Interviews are used for first-line administrators and
questionnaires are used for finance and procurement staffs in data collection and data analyzed by using
computer program.
The results showed that problem of programmer and technician most effect to work especially
number of programmer that was not enough and this problem could be solve by increasing manpower in
programmer positions which had well knowledge and skill. Other problem is found that inefficient of Personal
Computer (PC) made inconvenient working so PC should suitable to finance and procurement program
and it should ready to use. Moreover, 3D Account system that was employed at all three King Mongkut’s
university campuses should be developed for easier working, rapidity, accuracy, safety, and met the needs
of users. Modern network system that always ready to use and could access rapidly is needed for working
too. The executive administrators are authorized to responsible for and to develop information technology
for using especially in finance and procurement operations could lead tranquility and success between
agencies that had to work together. In addition, agency should have the policy to develop information
technology operating plan. Many problems as mentioned above leaded to working incompletely because
staff could not apply information technology to accomplish their jobs. So, administrators should support
their staffs to have more experiences, knowledge, and skills in IT using by sending them for training, visiting
other universities or other offices that succeed in using IT to operate jobs. In case staffs had many workloads,
they should manage themselves and times to learn how to use IT to success their jobs.
Keywords : Information Technology, Finance and Procurement Staff, University/King Mongkut’s Institute of
Technology
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1. บทนำ�
กระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ในระดั บ นานาประเทศที่มุ่ง เน้ น การพั ฒ นาประเทศไปสู
เ่ ศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ภู มิ ปั ญ ญาและการเรี ย นรู้
(Knowledge-based Economy/Society:KBE/KBS)
สะท้อนให้เห็นถึงความสำ�คัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เพิ่มขึ้น เนื่องด้วยเป็นเทคโนโลยีท่ีมีส่วนสำ�คัญอย่างยิ่ง
ในการผลิต การเข้าถึง การจัดเก็บ และการแพร่กระจาย
“ความรู”้ อันเป็นปัจจัยการผลิตหลักภายใต้ระบบเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ (กรอบนโยบาย
เทคโนโลยี ส ารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของ
ประเทศไทย, 2545)
นโยบายส่ ว นหนึ่ ง ของการพั ฒ นาเทคโนโลยี
สารสนเทศในภาครัฐ คือ มุง่ พัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
(Back Office) ด้วยการนำ�สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ
ดำ�เนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และกำ � หนดเป้ า หมายการพั ฒ นา
เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐไว้ 2 เป้าหมายหลัก ดังนี้
1. ระบบบริหาร (Back Office) ประกอบด้วย งาน
สารบรรณ งานพัสดุ งานบุคลากร งานการเงินและบัญชี
และงานงบประมาณ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร
ภายในปี พ.ศ. 2547
2. ระบบบริการ (Front Office) ตามลักษณะงาน
ของหน่วยงานต่างๆ ให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
ร้อยละ 70 ภายในปี พ.ศ.2548 และครบทุกขัน้ ตอน ภายใน
ปี พ.ศ.2553
สำ�หรับ มหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ทัง้ 3 แห่ง ซึง่ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ได้เผชิญการเปลี่ยนแปลงของกระแสทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศด้วยเช่นกันโดยถูกกำ�หนดให้ปรับเปลี่ยนระบบ
บัญชีจากเกณฑ์เงินสด (Cash Basis) มาเป็นเกณฑ์คงค้าง
หรือเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย (Accrual Basis) และต้องพัฒนา
ระบบงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นใช้เอง การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านการเงินการ
คลัง ผูป้ ฏิบตั งิ านต้องมีทกั ษะ ความชำ�นาญ และความรูใ้ น
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อผูป้ ฏิบตั งิ าน รวมทัง้ ยังมีปจั จัยในด้านอืน่ ทีส่ ง่ ผล
ให้บคุ ลากรด้านการคลังและพัสดุของทัง้ 3 แห่ง ไม่สามารถนำ�
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพือ่ นำ�ไปสูค่ วามสำ�เร็จของงานได้

ดังนั้นผู้วิจัย จึงสนใจที่จะศึกษา ถึงสภาพการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการนำ�เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานโดยทำ�การศึกษาความ
คิดเห็นของบุคลากรด้านการคลังและพัสดุ ในสำ�นักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ทัง้ 3 แห่ง เพือ่ ให้ได้ความคิดเห็นทีห่ ลากหลาย ซึง่ จะนำ�ไป
สูก่ ารพัฒนาในด้านต่างๆ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์และความคุม้
ค่าสูงสุด นำ�ไปสูค่ วามสำ�เร็จตามภารกิจ ของหน่วยงานและ
ในการปฏิบตั งิ านของ บุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านด้านการคลังและ
พัสดุ มหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน
การนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบตั งิ านด้านการ
คลังและพัสดุ ของ ผูบ้ ริหารระดับต้น ในสำ�นักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
2.2 เพื่อศึกษาสถานภาพทั่วไป ของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการคลังและพัสดุ ในสำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย/
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
2.3 เพือ่ ศึกษาปัญหา อุปสรรคในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการคลัง
และพัสดุ ในสำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย/สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
2.4 เพื่อศึกษาความต้องการ ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการคลัง
และพัสดุ ในสำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย/สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
2.5 เพื่ อ เสนอแนะแนวทางการพั ฒ นาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทีเ่ พิม่ ประสิทธิภาพและนำ�ไปสูค่ วาม
สำ�เร็จในการปฏิบัติงาน ของผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังและ
พัสดุ ให้แก่ผู้บริหาร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำ�หนด
นโยบายและแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้
ปฏิบตั งิ านด้านการคลังและพัสดุให้มปี ระสิทธิภาพดียง่ิ ขึน้
3. ขอบเขตการวิจยั
การวิ จัย ครั้ง นี้ไ ด้ ศึก ษาถึ ง ความคิ ด เห็ น และข้ อ
เสนอแนะในการนำ � เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุ ของ ผู้บริหารระดับต้น
และศึกษาถึงสถานภาพ ปัญหา อุปสรรค ความต้องการ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ของการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติง าน ของบุคลากรผู้ปฏิบัติง าน
ด้านการคลังและพัสดุ โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้าน
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เครือ่ งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้าง (Hardware) ด้าน
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ (Software) และระบบเครื อ
ข่าย (Network) ด้านผู้บริหาร ด้านผู้ปฏิบัติงานและด้าน
โปรแกรมเมอร์และช่างเทคนิค
ตั ว แปรอิ ส ระ (Independent Variable) คื อ
สถานภาพของประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ งานทีป่ ฏิบตั ิ
ระยะ เวลาปฏิบตั งิ าน วุฒทิ างการศึกษา
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ปัญหา
อุปสรรค และความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบตั งิ าน
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ศึ ก ษาเฉพาะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า น
การคลังและพัสดุ ในสำ�นักงานอธิการบดี ของ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี และสถาบั น เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เท่านัน้

4. วิธกี ารวิจยั
ในงานวิจยั นีไ้ ด้ก�ำ หนด ประชากรในการวิจยั ได้แก่
บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุในสำ�นักงาน
อธิการบดี ของมหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร และกลุ่ม
ผูป้ ฏิบตั งิ าน จำ�นวน 157 คน ดังนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ กลุม่ ผูบ้ ริหารระดับต้น 7 คน
กลุม่ ผูป้ ฏิบตั งิ าน 49 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี กลุม่ ผูบ้ ริหารระดับต้น 4 คน กลุม่ ผูป้ ฏิบตั งิ าน 46 คน
และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กลุม่ ผูบ้ ริหารระดับต้น 2 คน กลุม่ ผูป้ ฏิบตั งิ าน 49 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ และ
แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุม่ ผูบ้ ริหาร
โดยใช้แบบบันทึกหัวข้อการสัมภาษณ์และได้ใช้แนวทางการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง กำ�หนดประเด็นหัวข้อในการ
สัมภาษณ์ตา่ งๆ ไว้ลว่ งหน้า
แบบสอบถาม ใช้การเก็บรวบรวบข้อมูลจาก กลุ่ม
ผูป้ ฏิบตั งิ าน โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม จำ�นวน
3 ข้อ
ตอนที่ 2 ปั ญ หา อุ ป สรรคในการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงาน จำ�นวน 45 ข้อ และความ
ต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ จำ�นวน 58 ข้อแบ่ง
เป็นด้านต่างๆ ดังนี้

ด้ า นเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ร อบข้ า ง
(Hardware) ปัญหา อุปสรรค จำ�นวน 9 ข้อ ความต้องการ
จำ�นวน 14 ข้อ ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) และ
ระบบเครือข่าย (Network) ปัญหา อุปสรรค จำ�นวน 9 ข้อ
ความต้องการ จำ�นวน 13 ข้อ ด้านผูบ้ ริหาร ปัญหา อุปสรรค
จำ�นวน 9 ข้อ ความต้องการ จำ�นวน 11 ข้อ ด้านผูป้ ฏิบตั งิ าน
ปัญหา อุปสรรค จำ�นวน 9 ข้อ ความต้องการ จำ�นวน 10 ข้อ
ด้านโปรแกรมเมอร์และช่างเทคนิค ปัญหา อุปสรรค จำ�นวน
9 ข้อ ความต้องการ จำ�นวน 10 ข้อ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืน่ ๆ ทีม่ ตี อ่
การนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบตั งิ านลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด (Open-End)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งออกเป็น 2 แบบ ตามเครือ่ ง
มือทีใ่ ช้ในการวิจยั ดังนี้
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ โดยใช้การ
วิเคราะห์เนือ้ หาอย่างเป็นระบบ ตามประเด็นเนือ้ หาทีศ่ กึ ษา
โดยผู้วิจัยแปลเนื้อหาเป็นข้อมูลสรุปเนื้อหาที่สำ�คัญจำ�แนก
ตามมหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าบรรยาย
สรุปออกมาเป็นรูปความเรียง
วิเคราะห์ข้อมูล จากแบบสอบถาม ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิตติ ามลำ�ดับดังนี้
แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพ
ของผู้ ต อบแบบสอบถาม ลั ก ษณะแบบสอบถามเป็ น
แบบตรวจสอบรายการ (Check - List) ใช้วิธีการหาค่า
ความถี่ (Frequency) แล้ ว สรุ ป ออกมาเป็ น ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage)
แบบสอบถามตอนที่ 2 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ปั ญ หา
อุปสรรค ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
ลั ก ษณะแบบสอบถามเป็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า
(Rating Scale) ใช้วธิ กี ารหาค่าเฉลีย่ (Mean : µ) และค่า
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : σ) ความ
ต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ ปฏิบตั งิ าน ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check - List)
ใช้วธิ กี ารหาค่าความถี่ (Frequency) แล้วสรุปออกมาเป็นค่า
ร้อยละ (Percentage)
แบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อมูลเกีย่ วกับความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะอืน่ ๆ ทีม่ ตี อ่ การนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในการปฏิบตั งิ าน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด
(Open-End) ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เนือ้ หา (Content Analysis)
บรรยายสรุปผลออกมาเป็นรูปความเรียง
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5. สรุปผลการวิจยั
5.1 สรุปผลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ผูบ้ ริหารระดับต้น มีดงั นี้
5.1.1 ผูบ้ ริหารระดับต้นของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้ความคิดเห็นว่า มหาวิทยาลัย
มีแผนและนโยบายในการสนับสนุนให้นำ�เทคโนโลยีสาร
สนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณ
ในจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ และพัฒนาบุคลากรในการ
ส่งไปอบรมโปรแกรมต่างๆ อย่างเพียงพอ กองคลังและกองงาน
พัสดุควรมีการกำ�หนดแผนและนโยบายทางด้านนี้เป็นของ
ตนเองโดยกำ�หนดเป็นแผนที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถกำ�หนด
ทิศทางการทำ�งาน หรือ กำ�กับ ติดตาม แก้ไขปัญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้นได้เครื่องมือและอุปกรณ์ขาดการดูแลในเรื่องของ
คุณภาพ ซึง่ ทำ�ให้มเี ครือ่ งทีล่ า้ สมัยและไม่เหมาะสม โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่ีใช้งานเป็นโปรแกรมที่พัฒนา ขึ้นโดยสำ�นัก
คอมพิวเตอร์ซ่ึงมีจำ�นวนโปรแกรมเมอร์ท่ีไม่เพียงพอทำ�ให้
การพัฒนาหรือแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมมีความล่าช้าได้ผลงาน
ไม่ตรงต่อความต้องการ บุคลากรบางท่านมีปัญหาในการ
ปรับตัวในการนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ และคิดว่าการ
อบรมหาความรูเ้ ป็นเรือ่ งไกลตัวจึงไม่ให้ความสนใจโดยเฉพาะ
บุคลากรรุ่นเก่าๆ และเห็นว่าควรแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
เข้ามาดูแลการนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ปฏิบัติงานโดย
เฉพาะจะทำ�ให้การปฏิบัติงานสำ�เร็จลุล่วงไปได้ตามความ
ต้องการของทุกๆ ฝ่าย
5.1.2 ผู้บริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ให้ความคิดเห็นว่า กองคลังมีนโยบาย
ที่ชัดเจนในการนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จั ดการงานด้ า นการคลั งและพั ส ดุ โดยพั ฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ใหม่ๆ ในด้านต่างๆ ทีจ่ ะช่วยอำ�นวยความสะดวก
และเพิม่ ประสิทธิภาพในการทำ�งานหรือให้ขอ้ มูลทางด้านการ
คลังและพัสดุแก่บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย แต่งตั้งรองอธิการบดี
อาวุโสฝ่ายบริหารให้เป็นผู้แลการปฏิบัติงานของกองคลัง
โดยเฉพาะ รวมทัง้ สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาเครือ่ ง
มือ อุปกรณ์ รวมทัง้ จัดหาพัฒนาโปรแกรมการใช้งานต่างๆ ที่
เพียงพอ ด้านจำ�นวนเครือ่ งคอมพิวเตอร์ กองคลังมีเพียงพอ
ต่อความจำ�เป็นในการใช้งาน ซึง่ ทางมหาวิทยาลัยได้ใช้วธิ กี าร
เช่าจากทางบริษทั ภายนอก โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทพ่ี ฒ
ั นา
ขึน้ ใช้งานนัน้ มีความสอดคล้องกับการทำ�งาน เนือ่ งจากทาง
กองคลังเป็นผู้นำ�เสนอความต้องการและเป็นผู้ประสานงาน
กับโปรแกรมเมอร์ในการพัฒนาโปรแกรมเองทัง้ หมด ปัญหา

ทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการพัฒนา คือ ผูพ้ ฒ
ั นาระบบภายในมีเวลา
ไม่เพียงพอในการพัฒนางาน การแก้ปัญหาคือใช้ผู้พัฒนา
ระบบจากภายนอกแทน บุคลากรส่วนใหญ่เป็นบุคลากร
รุ่นใหม่จึงไม่มีปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงานจะมีเพียงบางส่วนที่เป็นบุคลากรรุ่นเก่า และมี
ภารงานหลักปริมาณมากจึงไม่ให้ความสนใจในการเข้าอบรม
เรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติมมากนักแต่ใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานก็สามารถ
ปฏิบตั งิ านได้ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
5.1.3 ผู้บริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้ความคิดเห็นว่า
ส่วนการคลังและส่วนพัสดุน�ำ แผนของมหาวิทยาลัยด้านการ
ส่งเสริมการนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน โดยในปัจจุบันมีแผนที่จะพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่ใี ช้ปฏิบัติงานอยู่ให้สามารถทำ�งานได้ครบทุก
ระบบ ผูบ้ ริหารระดับสูงสนับสนุนให้ความสำ�คัญ และมีนโยบาย
ว่าต้องมีการแก้ปญ
ั หาด้านการคลังและพัสดุกอ่ นเสมอ จัดสรร
งบประมาณเพื่อใช้ในการดำ�เนินการและเพื่อจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตา่ งๆ ทีเ่ พียงพอ รวมทัง้ สนับสนุน
ให้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบงาน ต่างๆ เพื่อใช้ใน
การปฏิบตั งิ านโดยแต่งตัง้ สำ�นักบริการคอมพิวเตอร์เป็นหน่วย
งานทีช่ ว่ ยดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ รวม
ทัง้ จัดอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตา่ งๆ ให้แก่บคุ ลากรด้าน
การคลังและพัสดุโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จำ�นวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานต่างๆ มีจ�ำ นวน
ที่เพียงพอ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่พัฒนาขึ้นโดย
สำ�นักบริการคอมพิวเตอร์ ปัญหาอุปสรรค ทีพ่ บในระหว่าง
พัฒนา คือการประสานงานระหว่างผู้พัฒนากับผู้ให้ข้อมูล
ทำ�ให้โปรแกรมที่พัฒนาออกมาได้ไม่ตรงตามความต้องการ
และการใช้ผู้พัฒนาระบบภายในจะไม่สามารถควบคุมใน
เรือ่ งของกำ�หนดเวลาแล้วเสร็จของงานได้ มีการสนับสนุนให้
บุคลากรเข้าอบรมหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างเต็มทีแ่ ต่บคุ ลากรบางส่วนไม่สามารถเข้าอบรมได้อย่าง
สมำ่�เสมอเนื่องจากภารงานหลักมีปริมาณมาก และเห็นว่า
ควรจะมีบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำ�ที่
หน่วยงานเพื่อความสะดวกในการแก้ไขปัญหา บุคลากรทุก
คนควรจะต้องมีความรูห้ รือความชำ�นาญทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นอย่างดีโดยอาจจะไปศึกษาต่อในสาขาทาง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำ�มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพใน
การทำ�งาน
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5.2 สรุปผลสถานภาพทัว่ ไป
5.2.1 มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
พระนครเหนื อ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ท่ี ป ฏิ บั ติ ง านในตำ � แหน่ ง
งานการเงิน มากทีส่ ดุ โดยระยะเวลาทีป่ ฏิบตั งิ าน ส่วนใหญ่
อยูใ่ นช่วง 10-20 ปี และวุฒทิ างการศึกษาส่วนใหญ่ ได้แก่
ระดับปริญญาตรี
5.2.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มีเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานในตำ�แหน่ง งานการเงิน มากที่สุด
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน อยู่ในช่วง ตำ่�กว่า 10 ปี และวุฒิ
ทางการศึกษาส่วนใหญ่ได้แก่ ระดับปริญญาตรี
5.2.3 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง มีเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานในตำ�แหน่ง งานพัสดุ
มากที่สุด โดยช่วงระยะเวลาปฏิบัติงาน มีจำ�นวนมากสุด
เท่ากันในช่วง ต�ำ่ กว่า 10 ปี และ 10 - 20 ปี และวุฒทิ างการ
ศึกษาส่วนใหญ่ได้แก่ ระดับปริญญาตรี
5.2.4 สถานภาพทั่ ว ไปโดยภาพรวม สรุ ป ได้ ว่ า
เจ้าหน้าที่ท่ปี ฏิบัติงานส่วนใหญ่ เป็นเจ้าหน้าที่ งานการเงิน
ทีม่ อี ายุการทำ�งาน ต่�ำ กว่า 10 ปี และวุฒกิ ารศึกษาส่วนใหญ่
อยูใ่ นระดับ ปริญญาตรี
5.3 สรุปผลปัญหา อุปสรรค และความต้องการ
ของผูป้ ฏิบตั งิ าน โดยเรียง 5 ลำ�ดับแรก มีดงั นี้
5.3.1 สรุ ป ผลของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1. กรณี โ ปรแกรมเมอร์ ภ ายในมหาวิ ท ยาลั ย
ไม่เพียงพอ การแก้ปัญหาที่ต้องการคือ ให้เพิ่มอัตรากำ�ลัง
ในตำ�แหน่ง โปรแกรมเมอร์
2. กรณี ข าดหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบงานด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะให้กับหน่วยงาน การแก้
ปั ญ หาที่ ต้ อ งการคื อ จั ด ตั้ ง กลุ่ ม งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ
ของมหาวิทยาลัย/สถาบันเป็นผูด้ แู ลโดยเฉพาะ
3. กรณีช่างเทคนิคภายในมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ
การแก้ปัญหาที่ต้องการคือ เพิ่มอัตรากำ�ลังในตำ�แหน่งช่าง
เทคนิค
4. กรณีปัญหาด้านโปรแกรมเมอร์และช่างเทคนิค
ส่งผลกระทบต่อความสำ�เร็จในการปฏิบตั งิ าน การแก้ปญ
ั หา
ทีต่ อ้ งการคือ แก้ไขในด้านการปฏิบตั งิ าน
5. กรณีโปรแกรมเมอร์ภายในมหาวิทยาลัย ไม่พร้อม
ปฏิบตั งิ าน การแก้ปญ
ั หาทีต่ อ้ งการคือให้หน่วยงานต้นสังกัด
ของโปรแกรมเมอร์เป็นผูแ้ ก้ไขปัญหา
5.3.2 สรุ ป ผลของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

1. กรณีโปรแกรมเมอร์ภายในมหาวิทยาลัยไม่เพียง
พอ การแก้ปัญหาที่ต้องการคือ เพิ่มอัตรากำ�ลังในตำ�แหน่ง
โปรแกรมเมอร์
2. กรณีปัญหาด้านโปรแกรมเมอร์และช่างเทคนิค
ส่งผลกระทบต่อความสำ�เร็จในการปฏิบตั งิ าน การแก้ปญ
ั หา
ทีต่ อ้ งการคือ ด้านการปฏิบตั งิ าน
3. กรณีช่างเทคนิคภายในมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ
การแก้ปัญหาที่ต้องการคือ เพิ่มอัตรากำ�ลังในตำ�แหน่งช่าง
เทคนิค
4. กรณี ผ ลกระทบที่เ กิ ด จากการปฏิ บัติง านของ
โปรแกรมเมอร์ภายในมหาวิทยาลัย การแก้ปญ
ั หาทีต่ อ้ งการ
คือ กรณีท่ีโปรแกรมเมอร์ภายในปฏิบัติงานได้ไม่ตรงต่อ
ความต้องการให้หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ แก้ไข
งานให้ได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการ กรณีท่ีโปรแกรมเมอร์ภายใน
ปฏิบัติงานไม่เสร็จตรงตามกำ�หนดให้หน่วยงานต้นสังกัด
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบควบคุมให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
กำ�หนด
5. กรณี ปั ญ หาด้ า นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
ระบบเครือข่ายส่งผลกระทบต่อความสำ�เร็จในการปฏิบตั งิ าน
การแก้ปญ
ั หาทีต่ อ้ งการคือ ด้านคุณภาพ
5.3.3 สรุปผลของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1. กรณีขาดการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญรับผิดชอบทาง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน การแก้ปัญหาที่
ต้องการคือ พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน และกำ�หนดหน้าที่
ทีช่ ดั เจน
2. กรณีปัญหาด้านผู้บริหารส่งผลกระทบต่อความ
สำ�เร็จในการปฏิบัติงาน การแก้ปัญหาที่ต้องการคือ ด้าน
บทบาทและการตัดสินใจ
3. กรณีโปรแกรมเมอร์ภายในสถาบันไม่เพียงพอ
การแก้ ปัญ หาที่ต้อ งการคื อ เพิ่ม อั ต รากำ � ลั ง ในตำ � แหน่ ง
โปรแกรมเมอร์
4. กรณี ปั ญ หาด้ า นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
ระบบเครือข่ายส่งผลกระทบต่อความสำ�เร็จในการปฏิบตั งิ าน
การแก้ปญ
ั หาทีต่ อ้ งการคือ ด้านคุณภาพ
5. กรณีปัญหาด้านโปรแกรมเมอร์และช่างเทคนิค
ส่งผลกระทบต่อความสำ�เร็จในการปฏิบตั งิ าน การแก้ปญ
ั หา
ทีต่ อ้ งการคือ ด้านความรูค้ วามสามารถ
5.4 สรุปผล ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
ของผูป้ ฏิบตั งิ าน มีดงั นี้
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5.4.1 สรุ ป ผลของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พบว่า
ต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีมีคุณสมบัติตรงกับ
งานที่ใช้ มีความทันสมัย รวดเร็ว พร้อมใช้งานได้ตลอด
เวลา ระบบเครือข่ายมีความล่าช้าขัดข้องบ่อยครั้ง ควร
จัดหาโปรแกรมแอนตี้ไวรัสที่มีความทันสมัยและอัพเดทได้
ตลอดเวลามาใช้ ควรปรับปรุงระบบการทำ�งานของระบบ
บัญชี 3 มิติให้มีความรวดเร็ว ควรมีการกำ�หนดแผนการ
พัฒนาปรับปรุงการปฏิบตั งิ านทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ชัดเจนรวมทั้งติดตาม ประเมินผลการใช้งานแจ้งข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ให้ทราบโดยทัว่ ถึงกัน และควรมีการสนับสนุน
ให้ผู้ปฏิบัติงานนำ�เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อความรวดเร็วถูกต้อง ผู้ปฏิบัติงานเองควรมีการฝึกฝน
และหาความรูเ้ พิม่ เติมเกีย่ วกับสารสนเทศอย่างสม�ำ่ เสมอ ควร
มีโปรแกรมเมอร์ทเ่ี พียงพอต่อความต้องการเพือ่ จะได้มเี วลา
ที่จะพัฒนาโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นใช้เองและแก้ไขปัญหาได้
มากขึ้นโดยเป็นผู้ท่มี ีความรู้ความสามารถมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าทีใ่ ส่ใจงานทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ
5.4.2 สรุ ป ผลของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี พบว่า
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ มี เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการ
แต่ควรมีคุณสมบัติเหมาะสมกับคนที่รับผิดชอบและการ
ใช้ ง าน ควรเปลี่ ย นเครื่ อ งให้ มี ค วามทั น สมั ย พร้ อ มกั น
ทุกเครือ่ ง ควรมีการอัพเดทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบ
เครือข่ายให้ทันสมัยตลอดเวลา ควรส่งเสริมผู้ปฏิบัติงาน
มี ก ารอบรม สั ม มนา ศึ ก ษาเกี่ย วกั บ ระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสมำ่�เสมอเพื่อให้ทันตามเทคโนโลยี และ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านเองควรจะมี ทั ศ นคติ ท่ี ดี ใ นการทำ � งานด้ ว ย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง
อย่างสมำ่�เสมอ ควรเพิ่มจำ�นวนโปรแกรมเมอร์และช่าง
เทคนิคให้เพียงพอต่อความต้องการ และเป็นผู้ท่ีมีความ
รู้ความสามารถใส่ใจในการทำ�งาน การใช้โปรแกรมเมอร์
ภายนอกทีไ่ ม่เข้าใจงานของมหาวิทยาลัยอาจทำ�ให้การพัฒนา
ผิดพลาดได้
5.4.3 สรุปผลของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง พบว่า
ควรมีเครือ่ งคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ดา้ นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทีม่ คี วามทันสมัย ปลอดภัย และเพียงพอในการ
ปฏิบตั งิ าน มีการบำ�รุงรักษาอย่างต่อเนือ่ ง ควรมีโปรแกรมที่
สามารถช่วยให้การปฏิบัติงานถูกต้อง รวดเร็ว และมีระบบ
เครือข่ายที่รองรับการใช้งานได้อย่างดี รวดเร็ว ปลอดภัย

โดยจ้างโปรแกรมเมอร์จากภายนอกมาพัฒนางาน หรือซื้อ
โปรแกรมสำ�เร็จรูปมาใช้ ต้องการให้ผู้บริหารเห็นถึงความ
สำ�คัญของการนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบตั งิ าน
และควรมีการวางนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีช่ ดั เจน
ผูป้ ฏิบตั งิ านควรเปิดใจยอมรับการเปลีย่ นแปลงใหม่ๆ ในงาน
และรูจ้ กั พัฒนาตนเองเพือ่ ให้สามารถปฏิบตั งิ านโดยใช้ระบบ
สารสนเทศได้ ควรมีโปรแกรมเมอร์ท่มี ีความสามารถอย่าง
แท้จริง มีความพร้อมในการให้ค�ำ แนะนำ�และดูแลสิง่ ทีร่ บั ผิด
ชอบอย่างทัว่ ถึง

6. อภิปรายผลการวิจยั
ประเด็นสำ�คัญที่พบจากผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัย
นำ�มาอภิปรายเพื่อสรุปเป็นข้อยุติให้ทราบถึงข้อเท็จจริง
โดยมีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาอ้างอิงสนับสนุน
ได้ดงั นี้
1. ผลจากการสัมภาษณ์ ผู้บริหารระดับต้นและ
ความคิ ด เห็ น ของผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นการคลั ง และพั ส ดุ
ในสำ�นักงานอธิการบดี ของมหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าทัง้ 3 แห่ง พบว่า ผูป้ ฏิบตั งิ านบางส่วนไม่ให้
ความสนใจและความสำ�คัญ ในการนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการปฏิบตั งิ าน จึงมีความต้องการให้มแี ผนสนับสนุน
ทางด้านการนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบตั งิ าน
และแผนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
ที่ชัดเจน และต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะใน
งานวิจยั ของ (มนูญ ผิวอ่อน, 2543) ว่าบุคลากรทัง้ ในระดับ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไม่ให้ความสำ�คัญกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ การแก้ปญ
ั หาในเชิงนโยบาย คือ สำ�นักงานตำ�รวจ
แห่งชาติต้องดำ�เนินการประชาสัมพันธ์ทำ�ความเข้าใจกับ
ผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารระดับสูงในทุกระดับให้มีความ
รู้ความเข้าใจ เอาใจใส่ในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และมีการจัดการอย่างจริงจังมากขึน้ ถือเป็นนโยบายสำ�คัญ
ที่จะผลักดัน ให้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่แท้จริง
เกิดขึน้ แต่งตัง้ ผูน้ �ำ หรือผูบ้ ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
Chief Information Officer (CIO) ซึง่ มีความรูค้ วามเข้าใจ
ในเรื่อ งเทคโนโลยี ส ารสนเทศเป็ น อย่ า งดี เป็ น ผู้บ ริ ห าร
โครงการ และต้องปรับปรุงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติให้เป็นภาพรวมเป็นกรอบ
ความคิดของการพัฒนา IT ซึง่ ต้องเป็นระบบมาตรฐานของ
คอมพิวเตอร์ และการเชือ่ มต่อ (Interface) ต่างๆ ของทุก
หน่วยงานในสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
2. จากความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานด้านการคลัง
และพัสดุ ในสำ�นักงานอธิการบดี ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
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เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ทัง้ 3 แห่ง พบว่า โปรแกรมเมอร์
และช่างเทคนิคภายในมหาวิทยาลัย/สถาบันไม่เพียงพอ
การแก้ ปัญ หาที่ต้อ งการคื อ เพิ่ม อั ต รากำ � ลั ง ในตำ � แหน่ ง
โปรแกรมเมอร์ และช่างเทคนิค ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ (กฤษดา กวินเรืองบุญ, 2549)
เกี่ยวกับ สภาพปัญหาของระบบสารสนเทศในการใช้งาน
ขององค์กร ด้านบุคลากร พบว่า จำ�นวนบุคลากรทีด่ แู ลรักษา
และซ่อมบำ�รุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มีไม่เพียงพอ
ปั ญ หาการขาดบุ ค ลากรที่มีค วามสามารถในการพั ฒ นา
โปรแกรมขึ้น ใช้ เ องภายในองค์ ก ร มี ส ภาพปั ญ หาอยู่ใ น
ระดับมาก ปัญหาการขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำ�นาญ
ในด้านการติดตัง้ และดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา คือ ควรมีการสรรหา
บุ ค ลากรที่มีค วามรู้ค วามสามารถเข้ า มาร่ ว มงานภายใน
องค์กรเพิ่มเติม และพัฒนาบุคลากรในด้านคอมพิวเตอร์ให้
มีความรู้ความสามารถในการที่จะผลิตโปรแกรมขึ้นใช้เอง
ภายในองค์กร
3. จากความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานด้านการคลัง
และพัสดุ ในสำ�นักงานอธิการบดี ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าทัง้ 3 แห่ง พบว่า ผูป้ ฏิบตั งิ านควร
มีการฝึกฝนและหาความรู้เพิ่มเติมในเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และมีความต้องการเรียนรู้
โปรแกรมสำ�เร็จรูปเพิ่มเติม ได้แก่ การดูแลและซ่อมบำ�รุง
คอมพิ ว เตอร์ ม ากที่ สุ ด ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
(เกรียงศักดิ์ ธีรศรัณยานนท์, 2550) ทีพ่ บว่าปัจจัยทีม่ ผี ลต่อ
ความสำ�เร็จของการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดจาก
ด้านบุคลากร โดยให้ความคิดเห็นว่า ผูใ้ ช้งาน ควรมีความรู้
ทางด้านคอมพิวเตอร์ เพือ่ ประโยชน์ในการดูแลรักษาเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายขณะที่มีการทำ�งาน อีกทั้ง
หากผู้ใช้งานมีพ้ืนฐานด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วจะ
ทำ�ให้สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพในการใช้งานได้อกี ด้วย โดย
ควรมีการฝึกอบรมความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำ�รวจให้มีความ
ชำ�นาญมากขึน้

7. ข้อเสนอแนะ
ผู้ วิ จั ย ขอเสนอแนะแนวทางการพั ฒ นาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำ�หนด
นโยบายและแผนพัฒนาด้า นเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านด้านการคลังและพัสดุให้มปี ระสิทธิภาพ
ดียง่ิ ขึน้ ดังนี้

1. มหาวิทยาลัย/สถาบัน ควรแต่งตั้งหน่วยงาน
เพื่ อ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบการนำ � เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้
ในการปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุโดยเฉพาะและมี
หน้าทีด่ แู ลการทำ�งานด้านต่างๆ ดังนี้
1.1 จัดหาบุคลากร เช่นโปรแกรมเมอร์และช่าง
เทคนิคให้เพียงพอต่อภารงานทีต่ อ้ งรับผิดชอบ และควรเป็น
บุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ มีความรับผิดชอบมีความ
พร้อมในการปฏิบตั งิ านและกำ�หนดหน้าทีท่ ช่ี ดั เจน
1.2 พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามความต้องการ
ของผู้ใช้ ในกรณีท่ีมีความจำ�เป็นที่ต้องการจ้างหน่วยงาน
ภายนอกเป็นผูพ้ ฒ
ั นาโปรแกรมการทำ�งานหน่วยงานดังกล่าว
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการประสานงาน และรับผิดชอบ
ดูแลโปรแกรมเมื่อมีการพัฒนาและส่งมอบงานแล้วต่อจาก
หน่วยงานภายนอก
1.3 ดูแล ซ่อมแซม บำ�รุงรักษาเครือ่ งคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตา่ งๆ ให้มคี วามสมบูรณ์ พร้อมใช้งานตลอดเวลา
จัดหาและจัดเปลีย่ นเครือ่ งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้าง
เมื่อหมดอายุการใช้งาน หรือล้าสมัยพร้อมทั้งดูแลในเรื่อง
ของการเดินระบบสายไฟฟ้าและการเดินสาย LAN เพือ่ การ
เชือ่ มต่อระบบเครือข่าย ต่างๆ
1.4 จั ด หาระบบเครื อ ข่ า ยที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เหมาะสมกับการใช้งาน และทำ�งานได้ตลอดเวลา
2. ผูบ้ ริหารระดับต้น ควรดำ�เนินการดังนี้
2.1 ให้การดูแล บุคลากร ชีแ้ จงให้เห็นถึงประโยชน์
ในการนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ให้ค�ำ ปรึกษาช่วยเหลือ
ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อลดทัศนคติท่ีไม่ดีท่ี
อาจจะเกิดขึ้นต่อการนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ปฏิบตั งิ าน
2.2 ส่งเสริมบุคลากรให้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
หรือศึกษาต่อในสาขาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
นำ�มาใช้เพิม่ ประสิทธิภาพในการทำ�งาน
2.3 จัดทำ�แผนพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย/
สถาบัน และมีการพัฒนาแผนการทำ�งานอย่างต่อเนือ่ ง และ
ควรกำ�กับ ติดตาม ดูแลอย่างใกล้ชดิ
2.4 พัฒนาปรับปรุงด้านการสือ่ สารระหว่างผูบ้ ริหาร
ระดับสูง ผู้บริหารระดับต้นและผู้ปฏิบัติงานโดยชี้แจงแผน
การปฏิบตั งิ านให้ขอ้ มูลข่าวสารทีช่ ดั เจนและแจ้งให้บคุ ลากร
ทุกคนทราบอย่างเป็นระเบียบแบบแผน
3. มหาวิทยาลัย/สถาบัน ควรแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูง
เป็นผู้ดูแลทางด้านการนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
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ปฏิบตั งิ านด้านการคลังและพัสดุโดยเฉพาะ เพือ่ ให้สามารถ
สัง่ การและพัฒนางานให้เป็นไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
4. มหาวิทยาลัย/สถาบัน ควรสั่งการให้หน่วยงาน
ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมบุคลากรโดยสร้างจิตสำ�นึก
ในการปรับตัวและยอมรับการนำ�เทคโนโลยีมาใช้ให้บคุ ลากร
ทุ ก คนในมหาวิ ท ยาลั ย /สถาบั น สามารถใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศได้ทกุ คนในระดับพืน้ ฐานจนถึงในระดับชำ�นาญ
5. มหาวิทยาลัย/สถาบัน ควรกำ�หนดให้มีคณะ
กรรมการในการทำ�งานเพือ่ ดูแลรับผิดชอบงานของโครงการ
เพื่ อ พั ฒ นาระบบการทำ � งานให้ สำ � เร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์
และเป้าหมายของโครงการ
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