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การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยี
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาสภาพการณ์ ข องการบริ ห ารจั ด การระบบการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีท)ี และเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการใช้ ไอซีทขี องวิทยาลัยพยาบาล
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง หน่วยการสุ่มเป็ นวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก โดยใช้ วิธกี ารสุ่มหลายขั้นตอนจํานวน 10 วิทยาลัย กําหนดผู้ให้ ข้อมูลคือ ผู้อาํ นวยการ
รองผู้อาํ นวยการ หั วหน้ างาน อาจารย์ ผู้ดูแลระบบและผู้รับผิดชอบไอซีทีรวมทั้งสิ้นจํานวน 280 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามมี 4 ตอน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาด้ วยค่า IOC ได้ ค่าระหว่าง
.60-1.00 ค่าความเชื่อมั่นของการบริหารไอซีทเี ท่ากับ .97 การยอมรับและเกี่ยวข้ องกับไอซีทเี ท่ากับ .88
และระดับการใช้ ไอซีทเี ท่ากับ .95 วิเคราะห์ข้อมูลด้ วย ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Pearson’s correlation และ Multiple Regression Analysis ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมการบริหารไอซีที
อยู่ในระดับมาก เมื่อศึกษาในรายละเอียดพบว่าการบริหารฮาร์ดแวร์ การบริหารของผู้บริหาร การบริหาร
ซอฟต์แวร์ และการบริหารบุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับไอซีทอี ยู่ในระดับมาก แต่การบริหารข้ อมูลอยู่ในระดับปาน
กลาง สําหรับภาพรวมของการยอมรับและเกี่ยวข้ องกับไอซีทขี องอาจารย์และบุคลากรอยู่ในระดับมาก ในขณะ
ที่ภาพรวมของระดับการใช้ ไอซีทขี องอาจารย์และบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนผลการวิเคราะห์ความ
สัมพันธ์พบว่าการบริหารการใช้ ไอซีทมี คี วามสัมพันธ์ทางบวกกับการยอมรับและเกี่ยวข้ องกับไอซีที (r =.40)
และระดับการใช้ ไอซีที (r=.41) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (p<.01) สําหรับผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู
พบว่าการบริหารข้ อมูลเป็ นเพียงปัจจัยเดียวทีส่ ามารถทํานายการยอมรับและเกี่ยวข้ องกับไอซีทไี ด้ ร้อยละ 20.5
ในขณะที่ปัจจัยด้ านการบริหารของผู้บริหาร การบริหารฮาร์ดแวร์ และการบริหารข้ อมูล สามารถทํานายระดับ
การใช้ ไอซีทขี องอาจารย์และบุคลากรได้ ร้อยละ 22.2 ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการใช้ ไอซีที
ประกอบด้ วย การบริหารฮาร์ดแวร์ การบริหารซอฟต์แวร์ การบริหารข้ อมูล และการบริหารบุคลากร และผล
การตรวจสอบรูปแบบที่พัฒนาขึ้นโดยการประชุมอย่างเป็ นทางการของผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า รูปแบบที่พัฒนา
ขึ้นมีความเหมาะสมและสามารถนําไปใช้ ได้ จริง
คําสําคัญ : รูปแบบ; การบริหารจัดการ; การใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
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Development of an Information Communication Technology (ICT)
System Management Model for Colleges of Nursing under the
Praboromarajchanok Institute for Health Workforce Development
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Abstract
The purposes of the study were to assess the status of Information Communication Technology
(ICT) system management in the Colleges of Nursing under the Praboromarajchanok Institute for
Health Workforce Development and to develop an Information Communication Technology (ICT)
System Management Model. The sample consisted of 280 participants, including directors, vice
directors, heads of units, faculty members, system administrators and staff responsible for ICT recruited
by using multi-stage sampling from 10 colleges of nursing. The instruments included a questionnaire
that was composed of 4 parts, general information, ICT system management, the Stage of Concern (SoC),
and the Levels of Use (LoU) ICT with the alpha coefficient reliabilities of .97, .88, and .95,
respectively. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson
Product Moment Correlation and Multiple Regression.
The study showed a high level for overall score of ICT system management, particularly in
hardware, administration, software, and peopleware, but the data resource was at a moderate level.
The overall score of the SoC ICT was at a high level, and the overall score of the LoU ICT was at
a moderate level. The ICT system management had positive relationship with the SoC ICT (r=.40)
and the LoU ICT (r=.41) (p<.01). The results of Multiple Regression revealed that data resource
management could predict SoC of ICT (20.5%), administration, hardware management, and data
management could predict LoU of ICT (22.2%). The Information Communication Technology
(ICT) System Management Model was developed and composed of hardware management,
software management, data resource management, and peopleware management. Also, experts agreed
that the model was appropriate, practical, and relevant within a theoretical research framework.
Keywords : Model; Administration; Information Communication Technology

*Boromarajonani College of Nursing, Phayao, e-mail : supapornudom7@gmail.com

Nursing Journal of the Ministry of Public Health

ความเป็ นมาและความสําคัญ
ปั จจุ บันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นสิ่งสําคัญ
และจํา เป็ นสํา หรั บ หน่ ว ยงาน ที่เ ข้ า มาช่ ว ยอํา นวย
ความสะดวกในการดําเนินงาน ทําให้ การเข้ าถึงข้ อมูลมี
ความรวดเร็ว การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพ1 สถาบัน
พระบรมราชชนกเป็ นองค์ ก รที่มี ค วามมุ่ ง มั่ น ในการ
พัฒนาวิทยาลัยในสังกัดให้ มีสมรรถนะสูงในระดับสากล
(High Performance Organization : HPO) ที่มรี ะบบ
งานภายในมีประสิทธิภาพ ทันสมัย คล่ องตัวเอื้อต่ อ
การเป็ นสถาบันวิชาการอุดมศึกษาระดับชาติท่ีมีความ
เป็ นสากล มีการนําเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
(ไอซีท)ี มาใช้ ในการบริหารองค์กรและมีการเชื่อมต่อกับ
ระบบไอซีทขี องวิทยาลัยในสังกัด โดยพัฒนาระบบต่างๆ
เพื่ อการใช้ งานอย่ างต่ อเนื่องและตามความจําเป็ นใน
แต่ ละช่ วงเวลาเพื่ อการบริ หารองค์กรและบริ หารการ
ศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ บทบาทหน้ าที่ของผู้บริหารจึง
มีความจําเป็ นต้ องใช้ ข้อมูลและสารสนเทศในการปฏิบตั ิ
งานเพราะข้ อมูลสารสนเทศมีความสําคัญอย่างสูงในการ
เลือกตัดสินใจบริหาร ปฏิบัติการ หรือการวางแผนใน
อนาคต ซึ่ ง จะต้ อ งกระทํา อย่ า งรอบคอบเพื่ อ การใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2
องค์ประกอบของไอซีทีแบ่งเป็ น 4 ด้ าน3 ได้ แก่
1) เครื่ องมื อ อุ ป กรณ์ (hardware resource)
2) ซอฟต์แวร์ (software resource) 3) ข้ อมูล (data resource) 4) บุคลากร (people resource) การที่องค์กรมี
การลงทุนด้ านไอซีที และนําไอซีทไี ปใช้ เป็ นเครื่องมือเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ การปฏิบตั งิ าน
และการให้ บริการเป็ นประโยชน์กบั บุคลากรหลายระดับ
ตั้งแต่การใช้ งานส่วนบุคคล องค์กร และระหว่างหน่วย
งาน ระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การช่ ว ยให้ ผู้ ใ ช้
สารสนเทศสามารถแก้ ไขปั ญหาในการปฏิบัติงานที่ยุ่ง
ยากและซับซ้ อนได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ อาจารย์และ
บุ คลากรจึงจําเป็ นต้ องได้ รับการพั ฒนาให้ ทันต่ อการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่ าว โดยสามารถเข้ าถึงแหล่ งเรี ยนรู้
ใหม่ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีความรู้ ความเข้ าใจ
และความสามารถพื้ นฐานในการนํ า ไอซี ที ไ ปใช้
และบูรณาการเข้ ากับการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียน
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ให้ มีทกั ษะการคิดอย่างสร้ างสรรค์ ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนได้
สร้ างองค์ความรู้ด้วยตนเอง4
การส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ แ ละบุ ค ลากรในองค์ ก ร
ยอมรับเทคโนโลยีมาใช้ ในการทํางานในหน้ าที่ความรับ
ผิดชอบจึงเป็ นความท้ าทายของผู้บริหาร อย่างไรก็ตาม
การยอมรับเทคโนโลยีและบูรณาการการใช้ เทคโนโลยี
เข้ าไปสู่การทํางานประจําในหน้ าที่ของตนเองนั้นขึ้นอยู่
กับปั จจัยหลายประการ ซึ่งแนวคิดของ TAM (The
Technology Acceptance Model)5 ได้ อธิบายถึงปัจจัยที่
ก่อให้ เกิดพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยีของบุคลากร
ในองค์กรว่าประกอบด้ วย มาตรฐานองค์กร ภาพลักษณ์
ส่ ว นบุ ค คลและองค์ ก ร ความสั ม พั น ธ์ กั บ ลั ก ษณะงาน
คุณภาพของผลผลิต ผลลัพธ์จากการสาธิต ประสบการณ์
และความสมัครใจของบุคคลในองค์กร นอกจากนี้ส่ิง
สําคัญที่จะสามารถส่งเสริมให้ อาจารย์และบุคลากรใน
องค์กรมีพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างจริงจังคือ การ
ทําให้ อาจารย์และบุคลากรในองค์กรรับรู้ถงึ ประโยชน์ของ
การใช้ เทคโนโลยี ความสะดวกและง่ ายในการที่จะใช้
เทคโนโลยีในการปฏิบตั งิ าน แต่การส่งเสริมให้ อาจารย์
และบุคลากรใช้ ไอซีทใี ห้ มีประสิทธิภาพนั้นอาจารย์และ
บุคลากรต้ องเกิดการตระหนักถึงความสําคัญของไอซีที
นั้นก่อนจึงจะเกิดการนําไอซีทมี าใช้ ในการปฏิบตั งิ านของตน
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ า แนวคิ ด ของ
CBAM (The Concerns-Based Adoption Model)6 เป็ น
แนวคิ ด ที่ เ น้ นความตระหนั ก และระดั บ ของการใช้
นวัตกรรม ประกอบด้ วย 2 ส่วนคือ ขั้นของความตระหนัก
เกี่ยวกับนวัตกรรม (Stages of Concern: SoC) และระดับ
ของการใช้ นวัตกรรม (Levels of Use: LoU) ที่เกี่ยวข้ อง
กับ 1) ผู้ใช้ ระบบ (User System) ซึ่งแต่ละบุคคลจะมี
ความกังวล ปัญหา ทักษะและความต้ องการที่แตกต่าง
กัน 2) ผู้ให้ บริการระบบ (Resource System) คือ ผู้ท่มี ี
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและคอยช่วยพัฒนา
ระบบ 3) ผู้ ป ระสานความร่ ว มมื อ (Collaborative
Adoption System) เป็ นผู้ให้ การช่วยเหลือระหว่างผู้ใช้
และผู้ให้ บริการระบบให้ มีการพัฒนาการใช้ เทคโนโลยี
จากงานวิจัยพบว่าขั้นของความตระหนักในนวัตกรรมมี
ความสัมพันธ์กบั ระดับของการใช้ นวัตกรรม7-8
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ผู้ วิ จั ย ในฐานะผู้ นํา องค์ ก รที่มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
สู่นวัตกรรมการทํางานที่ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อ สารที่อิง และใช้ ร ะบบสารสนเทศของสถาบั น
พระบรมราชชนก และเป็ นผู้ควบคุม ติดตาม และใช้
ระบบสารสนเทศในส่วนของผู้บริหารระดับสูง (PIEiS
และ EIS) เพื่อประโยชน์ในการควบคุมกระบวนการ
เปลี่ ย นแปลง ในส่ ว นของสมาชิ ก องค์ ก รจะใช้ ร ะบบ
สารสนเทศที่ส อดคล้ อ งกั บ หน้ า ที่ข องแต่ ล ะคนโดย
สมาชิกจะต้ องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้ าสูน่ วัตกรรมการ
ทํา งานในระบบใหม่ อ ย่ า งสอดคล้ อ งกั น เพื่ อ ให้ เกิ ด
แนวคิดในการทํางานให้ ดขี ้ นึ แต่จากผลการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ผ่านมา พบว่าบุคลากรทุก
ระดับยังไม่ตระหนักและใช้ เทคโนโลยีในการพัฒนางาน
น้ อย9 และเป็ นการปฏิบัติงานผ่านระบบสารสนเทศราย
บุคคลตามหน้ าที่ของแต่ละบุคคล ดังนั้นผู้วจิ ยั จึงมีความ
สนใจที่จะพั ฒนารูปแบบการบริ หารจัดการไอซีทีของ
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ข้ อมูล
ที่ได้ จะเป็ นความรู้ท่ีเป็ นประโยชน์เพื่อนําไปใช้ ในการ
กําหนดแนวทางการบริหารจัดการไอซีทแี ละส่งเสริมให้
อาจารย์และบุคลากรในองค์กรสามารถนําไอซีทไี ปใช้ ใน
การปฏิบตั งิ านให้ เกิดประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาสภาพการณ์ของการบริหารจัดการ
ระบบไอซี ที ข องวิ ท ยาลั ย พยาบาลสั ง กั ด สถาบั น
พระบรมราชชนก
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการไอซีทขี อง
วิ ท ยาลั ย พยาบาล สั ง กั ด สถาบั น พระบรมราชชนก

วิธีดาํ เนินการวิจยั
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการณ์การบริ หาร
การใช้ ไอซีทขี องวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนก
ประชากรและกลุ่ ม ตัว อย่ า ง ประชากรและกลุ่ ม
ตัวอย่าง ได้ แก่ วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนก ใช้ วิธกี ารสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage

Sampling) กําหนดให้ มีวิทยาลัยพยาบาลจากทุกเครือ
ข่ายที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง และสุ่มเลือกอย่างง่ายเครือข่าย
ละ 2 วิทยาลัย เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่กว้ าง ครอบคลุม และ
เป็ นตัวแทนของประชากรทั้งหมด จึงกําหนดให้ กลุ่ม
ตัวอย่างมีขนาดของวิทยาลัยจํานวนเท่ากันเพื่อลดความ
ลําเอียงของข้ อมูล เนื่องจากขนาดของวิทยาลัยมีผลต่อ
การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยรวมจํานวนทั้งสิ้น
10 วิทยาลัย กําหนดกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลจํานวนวิทยาลัยละ
28 คน ดังนี้ 1) ผู้อาํ นวยการ 2) รองผู้อาํ นวยการ 2
คน 3) หัวหน้ างาน 5 คน 4) ผู้ดูแลระบบและผู้รับผิด
ชอบ 5 คน 5) อาจารย์โดยการสุ่มอย่างง่าย 15 คน
รวมผู้ให้ ข้อมูลทั้งสิ้น 280 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จั ย เครื่ อ งมื อ ที่ใ ช้ เ ป็ น
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่วนบุคคล ตอนที่ 2 การบริหาร
ไอซีทตี ามแนวคิดของ TAM ตอนที่ 3 การยอมรับและ
เกี่ยวข้ องกับไอซีทขี องอาจารย์และบุคลากร และตอนที่
4 ระดับการใช้ ไอซีทขี องอาจารย์และบุคลากรตามแนวคิด
ของ CBAM มีลักษณะเป็ นแบบสอบถามประมาณค่ า
(Rating Scale) 5 ระดับ
การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน และวิเคราะห์ความเชื่อ
มั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยการคํานวณหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ได้ ค่าความเชื่อ
มั่น ตอนที่ 2 การบริหารไอซีที เท่ากับ 0.97 ตอนที่ 3
การยอมรับและเกี่ยวข้ องกับไอซีที เท่ากับ 0.88 และตอน
ที่ 4 ระดับการใช้ ไอซีที เท่ากับ 0.95
วิเคราะห์ขอ้ มูล ด้ วยการแจกแจงความถี่ ร้ อยละ
ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน Pearson’s
correlation และ Multiple Regression
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
ระบบไอซีทขี องวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนก โดยการกํา หนดกรอบร่ า งรู ป แบบจากการ
ประมวลข้ อมูลในขั้นตอนที่ 1 และดําเนินการระดมความ
คิดเห็น (Brain Storming) จากผู้ท่ีเกี่ยวข้ องในการ
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บริหารการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พะเยา ประกอบด้ วย รองผู้อาํ นวยการ
2 คน อาจารย์ 2 คน บุคลากรสายสนับสนุน 2 คน และ
ผู้รับผิดชอบไอซีที 2 คน รวมจํานวน 8 คน นําผลมาจัด
ลําดับความคิดเห็นที่สอดคล้ องกัน เพื่อสังเคราะห์รูป
แบบการบริหารจัดการการใช้ ไอซีทขี องวิทยาลัยพยาบาล
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบรูปแบบการบริ หาร
จัดการระบบไอซีทขี องวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก กระทําโดยการจัดประชุมอย่ างเป็ น
ทางการ (Connoisseurship) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน
9 ท่าน ประกอบด้ วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการ
ศึกษาจากมหาวิทยาลัย จํานวน 3 ท่าน ผู้อาํ นวยการ
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จํานวน
3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญทางด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสาร จากมหาวิทยาลัยและสถาบันพระบรม
ราชชนก จํานวน 3 ท่าน นําผลจากการวิพากษ์รปู แบบ
การบริ หารจัดการไอซีทีของวิทยาลัยพยาบาล สังกัด
สถาบันพระบรมราชชนกของผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุง
แก้ ไขเพื่อให้ มีความชัดเจนสมบูรณ์ และมีความเป็ นไป
ได้ ในการนําไปใช้ จริง
การพิทกั ษ์สทิ ธิ์กลุ่มตัวอย่าง การวิจยั นี้ได้ ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ใน
มนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เลขที่
08/58 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2558
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลการศึกษาสภาพการณ์การบริหารการใช้ ไอซีที
ของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
พบว่า ข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้ให้ ข้อมูล จํานวน 280 คน
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้ อยละ 75 มีอายุ 30–40 ปี
ร้ อยละ 48.9 รองลงมาเป็ นกลุ่มอายุ 41-50 ปี
ร้ อยละ 43.9 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สดุ
ร้ อยละ 68.2 ตําแหน่งเป็ นอาจารย์ ร้ อยละ 55.7 มี
ประสบการณ์การเข้ าอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยี สาสารเทศ
และการสื่อสารน้ อยกว่า 3 ครั้ง ร้ อยละ 40.7 ส่วนใหญ่
ไม่เคยศึกษาดูงานเทคโนโลยี สารสารเทศและการสื่อสาร
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ร้ อยละ 67.1
1. สภาพการณ์ของการบริหารจัดการการใช้ ไอซี
ทีของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
พบว่า
1.1 ภาพรวมของการบริ ห ารการใช้ ไ อซี ที
อยู่ในระดับมาก ( Χ = 3.67, SD=0.15) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้ านพบว่า ด้ าน hardware resource อยู่ในระดับ
มากที่สุ ด ( Χ = 3.87, SD=0.12) รองลงมาคื อ
การบริ หารของผู้ บริ หาร ( Χ = 3.76, SD=0.20)
ส่ ว นด้ าน data resource อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
( Χ = 3.46, SD=0.43)
1.2 ภาพรวมของระดั บ การยอมรั บ และ
เกี่ยวข้ องกับไอซีที ของอาจารย์และบุคลากรอยู่ในระดับ
มาก ( Χ = 3.67, SD=0.69) ข้ อที่มกี ารปฏิบตั มิ ากที่สดุ
คื อ มี ค วามตระหนั ก ถึ ง การใช้ คอมพิ ว เตอร์ แ ละ
เทคโนโลยีสารสนเทศไปในทิศทางที่ถูกต้ องไม่ ขัดต่ อ
ศี ล ธรรมและพระราชบั ญ ญั ติ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Χ = 4.63, SD=0.50) รองลง
มาคือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่
สามารถนํามาใช้ พัฒนางานด้ านการศึกษาได้ เป็ นอย่างดี
( Χ = 4.56, SD=0.60)
1.3 ภาพรวมของการใช้ ไอซีที ของอาจารย์
และบุ ค ลากร อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ( Χ = 3.15,
SD =0.40) ข้ อที่มกี ารปฏิบตั มิ ากที่สดุ คือ สืบค้ นข้ อมูล
เกี่ยวกับการใช้ ไอซีทใี นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
จากอินเทอร์เน็ต ( Χ = 3.84, SD = 0.83) รองลงมา
คือ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศช่ วยให้ เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการช่วยวิเคราะห์แก้ ไขปัญหาการทํางานที่สลับ
ซับซ้ อน ( Χ = 3.73, SD=0.88)
1.4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการ
บริหารไอซีที การยอมรับและเกี่ยวข้ องกับไอซีที และ
ระดับการใช้ ไอซีที พบว่า การบริหารการใช้ ไอซีทกี บั การ
ยอมรับและเกี่ยวข้ องกับไอซีทมี คี ่าความสัมพันธ์ r = .40
การบริหารการใช้ ไอซีทกี บั ระดับการใช้ ไอซีทมี ีค่าความ
สัมพันธ์ r = .41 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ p<.01 ส่วน
ผลการศึกษาปัจจัยทํานาย การยอมรับและเกี่ยวข้ องกับ
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ไอซีทีพบว่ ามีเพียงตัวแปร data resource ที่สามารถ
ทํานายการยอมรับและเกี่ยวข้ องกับไอซีทไี ด้ ร้อยละ 20.5
สําหรับปัจจัยทํานายระดับการใช้ ไอซีทพี บว่า การบริหาร

ของผู้บริหาร hardware และ data resource สามารถ
ทํานายระดับการใช้ ไอซีทไี ด้ ร้อยละ 22.2 ดังตารางที่ 1
และ 2

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาปัจจัยทํานาย การยอมรับและเกี่ยวข้ องกับไอซีทขี องอาจารย์และบุคลากร
Model

R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the
Estimate

.435a
.205
.194
1
a ตัวแปรพยากรณ์ : การบริหาร Hardware Software และ Data resource

9.84411

ตารางที่ 1 ภาพรวมของตัวแปรพยากรณ์ท่ปี ระกอบ ของอาจารย์และบุคลากร ได้ ร้อยละ 20.5 โดยมีค่า
ด้ วย การบริหาร Hardware Software และ Data resource Adjusted R Square .194
สามารถทํา นายการยอมรั บ และเกี่ ย วข้ อ งกั บ ไอซี ที
ตารางที่ 2 แสดงค่า Coefficientsa การบริหาร Hardware Software และ Data resource ที่ส่งผลต่อการยอมรับ
และเกี่ยวข้ องกับไอซีทขี องอาจารย์และบุคลากร
Unstandardized
Coefficients
Model 1
B
Std.Error
(Constant)
9 .925
3.284
การบริหาร
.326
.220
Hard ware
-.404
.209
Soft ware
.109
.093
Data resource
.579
.133
1. Adjusted R Square .1 5 F=16.869 p<.01
2. ตัวแปรตาม การยอมรับและเกียวข้ องกับไอซีที

Standardized
Coefficients
Beta
. 33
-.181
.109
.383

t
7.990
1.478
-1.932
1.178
4.352

Sig.
.00
.140
. 54
.240
.000

ตารางที่ 2 พบว่า มีเพียงตัวแปร Data resource ที่สามารถทํานายการยอมรับและเกี่ยวข้ องกับไอซีทขี องอาจารย์
และบุคลากร ได้ ร้อยละ 20.5
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ตารางที่ 3 ผลการศึกษาปัจจัยทํานายระดับการใช้ ไอซีที ของอาจารย์และบุคลากร
Model

R

R Square

Adjusted R Square

1
.472a
.222
a ตัวแปรพยากรณ์ : การบริหาร Hardware Software และ Data resource

Std. Error of the
Estimate

.211

24.95680

ตารางที่ 3 ภาพรวมของตัวแปรพยากรณ์ท่ปี ระกอบด้ วย การบริหาร Hardware, Software และ Data resource
สามารถทํานายระดับการใช้ ไอซีทขี องอาจารย์และบุคลากรได้ ร้อยละ 22.2 โดยมีค่า Adjusted R Square .211
ตารางที่ 4 แสดงค่า Coefficientsa การบริหาร Hardware, Software และ Data resource ที่ส่งผลต่อระดับ
การใช้ ไอซีทขี องอาจารย์และบุคลากร
Model 1
(Constant)
การบริหาร
Hardware
Software
Data resource

Unstandardized
Coefficients
B
Std.Error
57.700
8.334
1.326
.563
- .167
.534
.234
.235
1.395
.338

Standardized
Coefficients
Beta
.213
-.205
.092
. 62

t
.924
2.355
-2.186
.997
4.123

Sig.
.000
.019
.030
.320
. 0

1. Adjusted R Square .208 F=19.070 p<.05
2. ตัวแปรตาม ระดับการใช้ ไอซีที
ตารางที่ 4 พบว่ามี ตัวแปรอิสระจํานวน 3 ตัวแปร
ได้ แก่ การบริหาร Hardware และ Data resource อธิบาย
ความแปรปรวนของระดับการใช้ ไอซีทขี องอาจารย์และ
บุคลากร ได้ ร้อยละ 22.2
2. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการใช้
ไอซีที ซึ่งได้ นาํ ข้ อมูลจากขั้นตอนที่ 1 มาพิจารณาร่วมกับ
ผลการระดมความคิดเห็นทําให้ ได้ ประเด็นสําคัญในการ
ที่จะใช้ เป็ นข้ อมูลในการพัฒนารูปแบบ ดังนี้
2.1 การเตรียมวัสดุครุภณ
ั ฑ์ (hardware) พบ
ว่า การจัดทําแผนโดยการสํารวจความต้ องการของหน่วย
งานและการจั ด สรรงบประมาณในการเตรี ย มวั ส ดุ
ครุภณ
ั ฑ์ คอมพิวเตอร์ ยังไม่เพียงพอต่อการใช้ งาน ส่วน

การซ่อมบํารุง และการ upgrade Hardware และ Software
ให้ มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและสอดคล้ องกับความ
ก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องขึ้นอยู่กบั นโยบาย
ของผู้บริหาร
2.2 ด้ านการเตรียมโปรแกรม (software)
พบว่า มีการจัดซื้อ จัดจ้ าง หรือจัดเช่าและพัฒนาเองใน
บางส่วน ร่วมกับการใช้ โปรแกรมทีด่ าํ เนินการโดยสถาบัน
พระบรมราชชนกบางส่วนแต่พบว่าโปรแกรมไม่สามารถ
ใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีปัญหาระบบเครือข่ายช้ า
และไม่เสถียรและปั ญหาการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศ
เดิมไปยังระบบสารสนเทศใหม่
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2.3. ด้ านการบริหารข้ อมูล พบว่า การจัดการ
ข้ อ มู ล ต่ า งๆ กระบวนการทํา งานของระบบที่มี ก าร
ประมวลผล ไม่สามารถ เรียกข้ อมูลต่างๆจากฐานข้ อมูล
ได้ การนําเข้ าข้ อมูล (input) การประมวลผล (process)
และผลลัพธ์ (output) ที่ไม่สอดคล้ องกันทําให้ ไม่ตอบ
สนองความต้ องการของผู้ใช้
2.4. ด้ านการบริหารบุคลากร พบว่า อาจารย์
และบุคลากรยังยึดติดกับระบบงานเดิม เจ้ าหน้ าที่บางคน
ยังไม่เข้ าใจระบบทําให้ ไม่สามารถใช้ ไอซีที ช่ วยในการ
ดําเนินงานในฝ่ ายและช่วยสนับสนุนงานของอาจารย์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในขั้น
ตอนที่หนึ่ง และข้ อมูลเชิงคุณภาพจากการระดมความ
คิดเห็นของผู้เกี่ยวข้ องกับการใช้ ไอซีที สามารถนํามา
พั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารการใช้ ไ อซี ทีข องวิ ท ยาลั ย
พยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก มีองค์ประกอบ
4 ด้ าน ได้ แก่ 1) การบริหาร hardware resource ประกอบ
ด้ วย การจัดหา การจัดสรร จัดหมวดหมู่ การดูแลรักษา
การเชื่อมต่อ การเข้ าถึง และประสิทธิภาพของ hardware
2) การบริ ห าร software resource ประกอบด้ ว ย
การบริ หารซอฟต์แวร์ ระบบ และซอฟต์แวร์ ประยุ กต์
ที่บริหารจัดการโดยวิทยาลัย และที่จัดให้ จากสถาบัน
พระบรมราชชนก 3) การบริหาร Data resource ประกอบ
ด้ วยการวางแผน การจัดเก็บ การออกแบบ การเก็บ
รวบรวมข้ อมูล การประมวลผลข้ อมูล การนําข้ อมูลไปใช้
การติดตามและประเมินผล และ 4) การบริหาร People
resource โดยใช้ แนวคิดหลักของ CBAM และแนวคิด
ของ TAM ในการบริหารจัดการบุคลากรประกอบด้ วย ผู้
บริหาร ผู้ดแู ลระบบ อาจารย์และบุคลากร โดยการบริหาร
อาจารย์และบุคลากรยังแบ่งออกเป็ น 6 ระดับ เพื่อให้
เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล ดังนี้ 1) กลุ่มที่
รับรู้ในการมีส่วนร่วม (Awareness) เป็ นขั้นของการมี
ส่ ว นร่ ว มตํ่า ที่สุด หรื อ ระดั บ ศู น ย์ 2) กลุ่ ม ที่มี ค วาม
ต้ องการรู้มากขึ้นในระดับข้ อมูลข่าวสาร (Information)
และแสวงหาสารสนเทศ (Orientation) 3) กลุ่มที่ให้
ความใส่ใจว่ าการใช้ นวัตกรรมการทํางานระบบใหม่ มี

ผลกระทบต่ อตนเองอย่ างไร (Personal) และเตรียม
ความพร้ อมที่จะใช้ ไอซีที (Preparation) 4) กลุ่มที่จะใช้
เวลาของตนเองเพื่อให้ เกิดความพร้ อม (Management)
และพัฒนาการใช้ ไอซีที (Mechanical Use) 5) กลุ่มที่มี
การปรับแต่งกิจกรรมของตนเองกับนวัตกรรมการทํางาน
ในระบบใหม่ (Consequence) และมีการใช้ ไอซีทเี ป็ น
กิจวัตรประจําวัน (Routine) 6) กลุ่มที่เกิดแนวคิดในการ
สร้ างความสัมพันธ์ในสิ่งที่ตนเองทําต่อสิ่งที่สมาชิกอื่นๆ
(Collaborative) ใช้ ไอซีทที ่หี ลากหลาย (Refinement)
และมี ก ารบู ร ณาการไอซี ที กั บ กิ จ กรรมร่ ว มกั บ ผู้ อ่ื น
(Integration)
3. ผลการตรวจสอบรูปแบบที่พัฒนาขึ้น โดยจัด
ประชุมอย่างเป็ นทางการของผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship) พบว่า รูปแบบมีความเหมาะสมและสามารถ
นําไปใช้ ได้ จริง แต่ควรเพิ่มแผนบริหารความเสี่ยงของ
การบริหารไอซีทโี ดยการนําแนวคิด COBIT (Control
Objectives for Information and Related Technology)
ซึ่งเป็ นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงของไอซีที
ได้ แก่ การวางแผนและการจัดการองค์กร (Planning and
Organization : PO) การจัดหาและการนําไปใช้
(Acquisition and Implementation: AI ) การส่งมอบ
และการสนับสนุน (Delivery and Support: DS) และ
การตรวจสอบและการประเมินผล (Monitoring and
Evaluation : ME) มาพิจารณาในการจัดทํารูปแบบให้
สมบูรณ์ข้ นึ

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
1. สภาพการณ์ของการบริหารจัดการระบบไอซีที
ของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก พบ
ว่า ภาพรวมของการบริหารการใช้ ไอซีที อยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า การบริหาร hardware
อยู่ ใ นระดั บ มากที่สุด รองลงมาคื อ การบริ ห ารของ
ผู้บริหาร ส่วนด้ าน data resource อยู่ในระดับปานกลาง
ทั้งนี้เนื่องมาจากวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก ได้ เล็งเห็นความสําคัญจําเป็ นและ
ประโยชน์ ของไอซี ทีในการบริ หารจัดการองค์กรเพื่ อ
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เพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานทั้งงานประจําและ
งานตามยุทธศาสตร์ และการบริหารการศึกษาในส่วน
ของอาจารย์และบุคลากร และในส่วนของผู้เรียนตาม
ข้ อ กํา หนดของการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ
หลักสูตร องค์ประกอบที่ 6 ที่สถาบันการศึกษาทุกแห่ง
จะต้ อ งจั ด บริ ก ารเทคโนโลยี สารสนเทศให้ มี ค วาม
สมบู ร ณ์ แ ละพร้ อมใช้ เพื่ อ สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ของ
ผู้ เรี ย น 10 และยั ง เป็ นการขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รสู่ ก าร
เป็ นองค์ ก รที่ มี ส มรรถนะสู ง ในระดั บ สากล (High
Performance Organization) ตามนโยบายและแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ใ นการพั ฒ นาสถาบั น พระบรมราชชนก
(พ.ศ 2555-2558) และยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจติ อล
ของสถาบันพระบรมราชชนก (พ.ศ 2560-2564)11 ที่
ต้ องการพัฒนาให้ วิทยาลัยในสังกัดมีการปฏิบัติงานโดย
ใช้ นวัตกรรมใหม่จึงทําให้ ทุกวิทยาลัยพยาบาลมีการยก
ระดั บ การพั ฒ นาระบบไอซี ทีข องตนเอง โดยบรรจุ
แผนการพัฒนาไอซีทใี นการจัดทําแผนยุทธศาสตร์/แผน
กลยุทธ์ ทั้งระยะยาว ระยะกลาง และแผนการปฏิบตั งิ าน
ประจําปี อย่างต่อเนื่อง ทั้งในการพัฒนาการบริหารของ
ผู้บริหาร Hardware resource, Software resource และ
People resource มีการจัดสรรงบประมาณในการดําเนิน
งานแต่ละปี เพื่อการจัดหา Hardware resource, Software
resourceที่มปี ระสิทธิภาพในการใช้ งานเพื่อเพิ่มประสิทธิ
ผลของงาน และมีการพัฒนา People resource ทั้งใน
ส่วนของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับให้ มที กั ษะในการ
ปฏิบั ติ ง านในระบบนวั ต กรรมใหม่ รองรั บ การแลก
เปลี่ยนข้ อมูลอิเลคทรอนิกส์ในการสนับสนุนพันธกิจของ
วิทยาลัยและของสถาบันพระบรมราชชนก ผลการศึกษา
นี้สอดคล้ องกับการศึกษา การดําเนินชีวติ และการเรียนรู้
โดยใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในศตวรรษ
ที่ 2112 ที่พบว่ า ปั จจัยสําคัญที่ส่งผลต่ อความสําเร็จ
ของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาคือ แผนพัฒนา
ด้ านเทคโนโลยี ข้ อตกลงร่ ว มกั น อย่ า งจริ ง จั ง ของ
คณะทํางานระดับบริหารในการนําเทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช้ ในการบริหารจัดการศึกษาของสถาน
ศึ ก ษา การจั ด ซื้ อ จั ด หาสื่ อ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งอํา นวย
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ความสะดวกต่ างๆ และการพั ฒนาบุคลากรในสถาน
ศึ ก ษาเพื่ อ เป็ นการสร้ า งวั ฒ นธรรมที่ฉ ลาด รู้ เ ท่ า ทัน
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคศตวรรษที่ 21 ให้ เกิด
การยอมรับการนําเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
มาใช้ กบั การศึกษาเรียนรู้และในชีวติ ประจําวันของผู้เรียน
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนด้ าน Data resource ซึ่งผลการบริหารการใช้
ข้ อมูลอยู่ในระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจากแต่ละงาน
ของวิทยาลัยพยาบาลยังไม่มรี ะบบจัดเก็บข้ อมูลที่ชัดเจน
การจัดเก็บข้ อมูลไม่ครบถ้ วนสมบูรณ์ การเรียกใช้ ข้อมูล
ยังล่าช้ า และข้ อมูลอยู่อย่างกระจัดกระจายไม่มศี นู ย์รวม
ข้ อมูล มีการจัดเก็บข้ อมูลทางอิเลคทรอนิกส์หลายรูป
แบบ ทั้งที่พัฒนาขึ้นใช้ เองเพื่ อความคล่ องตัวในการ
บริหารงานภายในวิทยาลัย และการใช้ ระบบฐานข้ อมูลที่
เชื่อมต่อกับสถาบันพระบรมราชชนก นอกจากนี้จากการ
วิเคราะห์เครือข่ายเทคโนโลยี สารสนเทศของวิทยาลัย
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก13 พบว่ าคุ ณภาพของ
ระบบเครื อ ข่ า ยพื้ นฐานที่ ใ ห้ บริ ก ารในปั จ จุ บั น ของ
วิทยาลัยขึ้นอยู่กบั 2 ปัจจัยหลัก คือ คุณภาพของอุปกรณ์
ที่ใช้ งานและวิธีการจัดการนโยบายการใช้ งาน ปั จจุ บัน
วิทยาลัยพยาบาลใช้ ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนางาน
และการตั ด สิน ใจของผู้ บ ริ ห ารที่เ ชื่ อ มต่ อ กับ สถาบั น
พระบรมราชชนก ประกอบด้ วย ก. ด้ านการบริหาร ได้ แก่
1) ระบบบุคลากร 2) ระบบงานสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
3) ระบบงานพัฒนาบุคลากร 4) ระบบจัดการพัสดุ
ครุภัณฑ์ 5) ระบบการประเมินออนไลน์ ข. ด้ านการ
เรียนการสอน ได้ แก่ 1) ระบบทะเบียนและประมวลผล
การศึกษา 2) ระบบห้ องสมุดออนไลน์ 4) ระบบกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Open TQF)
ค. ด้ านการวิจยั ได้ แก่ 1) ระบบจัดการข้ อมูลวิชาการและ
ผลงานวิจยั 2) เว็บวิจยั ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยว
กับงานวิจัย ง. ด้ านบริการวิชาการ ได้ แก่ เว็บศูนย์ความ
เป็ นเลิศ จ. ด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ แก่
ระบบสารสนเทศผู้บริหาร (PIEis) ซึ่งเป็ นตัวประมวล
ข้ อ มู ล ทั้ง หมดของข้ อ มู ล ในกลุ่ ม งานบุ ค ลากร ระบบ
Open TQF และระบบข้ อมูลวิจัย เพื่อใช้ ในการตัดสินใจ
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ของผู้บริหาร และรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในจาก สกอ. สมศ. สภาการพยาบาล เป็ นต้ น
จึงทําให้ การเรี ยกใช้ ข้อมูลในระบบดังกล่ าวอาจยังไม่
คล่องตัว อย่างไรก็ตามแม้ ว่าการบริหารข้ อมูลจะอยู่ใน
ระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณารายข้ อแล้ วสิ่งที่วทิ ยาลัย
พยาบาลมีการปฏิบัติมากที่สดุ คือ กําหนดให้ มีการปรับ
ข้ อมูลสารสนเทศต่างๆให้ มีความเป็ นปัจจุบันเชื่อถือได้
สอดคล้ องกับการศึกษาการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การปฏิบตั งิ านของผู้บริหารการศึกษาในโรงเรียนรัฐบาล
ตามทัศนะของสมาชิกสภาผู้เชี่ยวชาญด้ านการบริหารการ
ศึกษาแห่ งชาติ (NCPEA) ที่พบว่ า สถานศึกษาจะมี
ปั ญ หาด้ า นการใช้ ง านเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การ
จัดการ และด้ านการจัดข้ อมูลที่ไม่เป็ นระบบการเรียกใช้
ข้ อมูลล่าช้ าไม่ทนั เหตุการณ์14 และการศึกษาปัจจัยที่มผี ล
ต่ อ ความพึ ง พอใจในการใช้ งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขกรณี
ศึกษา : สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่พบว่ า
ระดั บ ความพึ ง พอใจในการใช้ ง านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรในสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง สามารถเรียงลําดับตามความพึงพอใจ
มากไปหาน้ อยได้ ดั ง นี้ ด้ านทรั พ ยากรของระบบ
สารบรรณอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ด้ า นการใช้ ง านของระบบ
สารบรรณอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ด้ า นประสิท ธิ ภ าพการใช้
งานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และด้ านการฝึ ก
อบรมการใช้ งานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์15
ภาพรวมของการยอมรั บและเกี่ยวข้ องกับไอซีที
ของอาจารย์และบุคลากรอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้ อ พบว่ า ข้ อ ที่มี ก ารปฏิ บั ติ ม ากที่สุ ด คื อ มี
ความตระหนักถึงการใช้ คอมพิ วเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศไปในทิศ ทางที่ถู ก ต้ อ งไม่ ขั ด ต่ อ ศี ล ธรรม
และพระราชบั ญ ญั ติ ท่ีเ กี่ย วข้ อ งกับ การใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ รองลงมาคือ เทคโนโลยีสารสนและการ
สื่อ สารสมั ย ใหม่ ส ามารถนํา มาใช้ พั ฒ นางานด้ า นการ
ศึ ก ษาได้ เ ป็ นอย่ า งดี และเปิ ดใจยอมรั บ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารสมั ย ใหม่ ใ นแบบต่ า งๆ

อาจเนื่องมาจากวิทยาลัยพยาบาลทุกแห่ งมีการกําหนด
นโยบาย ระบบและกลไก ในการนํา ไอซี ทีม าใช้ ใ น
การปฏิบั ติ ง าน มี ก ารสนั บ สนุ น ผู้ ใ ช้ ง านโดยมี ผ้ ู ดู แ ล
ระบบ (Admin) ที่สามารถให้ คาํ ปรึกษาในการใช้ ไอซีที
จึงทําให้ ผ้ ใู ช้ ตระหนักถึงความเกี่ยวข้ องของตนเองต่อการ
ใช้ ไอซีทีในการปฏิบัติงานและคํานึงถึงการใช้ อย่ างถูก
ต้ อง สอดคล้ องกับการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความพึง
พอใจในการใช้ โปรแกรมระบบฐานข้ อมูลโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล และหน่วยปฐมภูมิของเจ้ าหน้ าที่
สาธารณสุข : กรณีศกึ ษา จังหวัดพังงา16 ที่พบว่า ปัจจัย
ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ โปรแกรมระบบฐาน
ข้ อมูล (JHCIS) โดยรวมอยู่ในระดับมาก ประกอบด้ วย
การตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการใช้ งาน ง่ ายต่ อการใช้ งาน
การออกแบบหน้ าจอมีความเหมาะสม มีการกําหนดรหัส
ผู้ใช้ โปรแกรมมีความเสถียร ข้ อมูลที่ได้ มีความถูกต้ อง
โปรแกรมทําให้ การทํางานมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนและ
ประหยัดเวลา ซอฟแวร์ท่ใี ช้ มีบริการที่ครบถ้ วน เหมาะ
สม ภาษาที่ใช้ ตรงและเข้ าใจง่าย ซอฟแวร์มกี ารสร้ างโดย
มุมมองของผู้ใช้ ผู้ตดิ ตั้งระบบมีมนุษยสัมพันธ์ท่ดี ี และ
อุปกรณ์ท่ใี ช้ มคี วามทันสมัย
ภาพรวมของการใช้ ไอซีทขี องอาจารย์และบุคลากร
อยู่ ในระดับปานกลาง โดยข้ อที่มีการปฏิบัติมากที่สุด
คือ สืบค้ นข้ อมูลเกี่ยวกับการใช้ ไอซีทใี นการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนจากอินเทอร์เน็ต รองลงมา คือ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้ เกิดความสะดวกรวดเร็ว
ในการช่วยวิเคราะห์แก้ไขปัญหาการทํางานทีส่ ลับซับซ้ อน
อาจเนื่ อ งมาจากภาระงานตามพั น ธกิจ ของอาจารย์ มี
หลายด้ านโดยเฉพาะอย่ างยิ่งด้ านการเรียนการสอนที่
อาจารย์จะต้ องมีการสอนนักศึกษาทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาล โดยเฉพาะ
เมื่ออาจารย์มภี าระงานในการนิเทศภาคปฏิบตั นิ ักศึกษา
จะทําให้ มีเวลาในการใช้ ไอซีทลี ดลง สอดคล้ องกับการ
ศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาและการใช้ สารสนเทศของ
อาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษา คณะพยาบาลศาสตร์ มิ ช ชั่ น
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย – แปซิฟิก17 ที่พบว่ามี
การใช้ สารสนเทศเพื่อการติดตามความรู้ ความสนใจส่วน
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บุคคลมากที่สดุ และมีการสืบค้ นบทความหรือวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ท่ใี ห้ บริการออนไลน์ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์
สํา หรั บ บุ ค ลากรของวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง มี ห ลายระดั บ จะมี
บุคลากรที่ทาํ หน้ าที่งานธุรการ งานการเงินบัญชี และงาน
พัสดุ ที่ส่วนใหญ่ใช้ ไอซีทใี นการปฏิบัติงาน แต่ในบาง
ระดั บ ลั ก ษณะงานไม่ เ อื้อ ต่ อ การใช้ ไ อซี ที เช่ น ยาม
พนักงานขับรถ คนงานอาคารเรี ยน หอพั ก คนสวน
เป็ นต้ น
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การบริหารการใช้
ไอซี ที มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ การยอมรั บ และ
เกี่ยวข้ องกับไอซีที และระดับการใช้ ไอซีที และผลของ
ตัวแปรพยากรณ์ท่ปี ระกอบด้ วย การบริหารของผู้บริหาร
Hard ware, Soft ware และ People ware พบว่า สามารถ
ทํานายการยอมรับและเกี่ยวข้ องกับไอซีทไี ด้ ร้อยละ 18.5
ทํานายระดับการใช้ ไอซีทไี ด้ ร้อยละ 20.8 อธิบายได้ ว่า
การที่อาจารย์และบุคลากรให้ การยอมรับและเกี่ยวข้ อง
กับไอซีที และต้ องการใช้ ไอซีทีในการปฏิบัติงานมาก
เพี ย งใดนั้ น ขึ้ นอยู่ กั บ การบริ ห ารไอซี ทีข องผู้ บ ริ ห าร
ประสิทธิภาพของฮาดแวร์ และซอฟแวร์ สอดคล้ องกับ
การศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่ อการใช้ สารสนเทศด้ านการ
ศึกษาของบุคลากร สังกัดปลัดกระทรวงศึกษาธิการ18
ที่พบว่า ปัจจัยที่มสี ว่ นร่วมในการอธิบายความแปรปรวน
ของการใช้ สารสนเทศในการปฏิบัติงานประกอบด้ วย
ระดับการพัฒนาสารสนเทศด้ านการศึกษาในหน่วยงาน
ประสิทธิภาพของโปรแกรมที่ใช้ ในการพัฒนา/วิเคราะห์
ข้ อมูลและสารสนเทศ การศึกษาค้ นคว้ าและแสวงหา
ความรู้ด้านไอซีที และความสามารถเข้ าถึงข้ อมูลและ
สารสนเทศ โดยผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้ สายหรือ
อุปกรณ์เคลื่อนที่อ่นื ๆ
ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการใช้ ไอซี
ที โดยการกําหนดกรอบร่ างรูปแบบจากการประมวล
ข้ อมูลในขั้นตอนที่ 1 ร่วมกับผลการระดมความคิดเห็น
จากผู้ ท่ีเกี่ยวข้ องในการบริ หารการใช้ เทคโนโลยีของ
วิทยาลัยพยาบาล พบว่า รูปแบบการบริหารจัดการไอซี
ทีของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ประกอบด้ วย การบริหารฮาร์ดแวร์ การบริหารซอฟต์แวร์
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การบริ ห ารข้ อ มู ล และการบริ ห ารบุ ค ลากร และผล
การตรวจสอบรูปแบบที่พัฒนาขึ้นโดยจัดการประชุ ม
อย่างเป็ นทางการของผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship)
พบว่า รูปแบบมีความเหมาะสมและสามารถนําไปใช้ ได้ จริง
และควรเพิ่มเติมการบูรณาการแผนบริหารความเสี่ยง
ของการบริหารไอซีทตี ามแนวคิดของ COBIT เข้ าไปใน
รูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึ้นเพื่อความสมบูรณ์ของรูปแบบ ผลการ
ศึกษาครั้งนี้สอดคล้ องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่ อ การบริ ห ารสํา นั ก งานอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย
นครพนม19 ที่พบว่า ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนมที่พัฒนาขึ้น
เหมาะสมและเป็ นไปได้ ในการนําไปใช้ เพราะส่งผลทําให้
ระบบจัดเก็บเป็ นหมวดหมู่ ได้ สารสนเทศที่ทนั สมัย ใช้
งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ถูกต้ อง และตรงตามความ
ต้ องการ เป็ นการประมวลผลที่ประหยัดทั้งเวลา และ
แรงงาน
ข้อเสนอแนะ รูปแบบการบริ หารจัดการการใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ พั ฒ นาขึ้ น
สามารถนําไปประยุ กต์ใช้ กับวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนกได้ ตามลักษณะและสภาพการณ์การ
บริ ห ารจั ด การการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร โดยวิทยาลัยควรมีการประเมินสภาพการณ์
เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การบริหารข้ อมูล และการ
บริหารบุคลากร เพื่อจะได้ ทราบถึงศักยภาพที่มอี ยู่และ
เลือกนํารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะสม
กับองค์กร เพื่อให้ สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาใช้ พัฒนางานด้ านการศึกษาได้ เป็ นอย่างดี
เกิดประสิทธิภาพในการตัดสินใจ การดําเนินงาน การ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านต่างๆในหน่วยงาน
ได้ อย่างแท้ จริง

References
1. Electronic Government Agency (Public
Organization) (EGA). Three-year plan DIGITAL
GOVERNMENT Development. (C.E.20162018). Bangkok: Ideol Digital Print; 2016.

124

ÇÒÃÊÒÃ¾ÂÒºÒÅ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

2. Eaemsiriwong O. Management Information
Systems: (MIS). Bangkok: Se-Education
Public; 2014.
3. O’Brain, James A. Management Information
Systems. 3rd ed. Chicago: McGraw-Hill Book;
2006.
4. Williams H. Leadership capacity-A key to
sustaining lasting improvement. Education,
2009; 130(1).
5. Venkatesh V, Davis FD. A theoretical extension
of the technology acceptance model: Four
longitudinal field studies. Management Science,
2000; 46(2): 186-204.
6. Hall GE, Hord SM. Implementing change:
Pattern, principles and pothole. Upper Saddle
River, NJ: Person Education; 2011.
7. Gray K, Sim J. Building ICT capabilities for
clinical work in a sustainable healthcare system:
approaches to bridging the higher education
learning and teaching gap. Stud Health Technol
Inform, 2007; 129(2): 1428-31.
8. Kozma R. Technology and classroom practices:
an international study. Journal of Research
on Technology in Education, 2003: 36(1).
9. Prasertsri N, Khanbupha N. Level of used and
barrier of using Information Communication and
Technology (ICT) of nurses’ instructors for
teaching and learning. Nursing Journal of the
Ministry of Public Health, 2013: 23(2).
10. Bureau of Higher Education Standards and
Quality. Guide for quality assurance in education.
Higher education A.D 2014. Nonthaburi:
Pappim; 2015.
11. Praboromarajchanok Institute for Health
Workforce Development. Annual report 2014.
Nonthaburi: Ramthai Press; 2557.

12. Fernandez DJ. Living and learning with
Information and Communication Technologies
in the 21st Century. California Lutheran
University; 2008.
13. Information Communication Technology Affair.
Information Communication Technology (ICT)
Network Report in Colleges of Nursing under
the Praboromarajchanok Institute. Nonthaburi:
Praboromarajchanok Institute; 2014.
14. Thompson MA. Actual and ideal usage of
information technology used by education
administrators in public school as perceived by
members of the National Council of Professors
of Educational Administration Dissertation
Abstracts International, 2002; 63(4): 141-A,
15. Ngamsa-ard Y. Factors affecting satisfaction of
public health personnel in using E-Offical
Filing System: case study of the office of
permanent secretary, Ministry Public Health.
Independent Study, Master of Business
Administration Program. Rajamangala
University of Technology Thanyaburi; 2008.
16. Charoenngan T. Factors affecting health
officers’satisfaction toward the use of Java Health
Center Information System (JHCIS) of health
promoting Tambon hospital and primary care
unit: a case study of Pang Nga. Independent
Study, Master of Business Administration
Program. Rajamangala University of Technology
Thanyaburi; 2011.
17. Wongsate D. Information-seeking behavior and
information use among nursing teachers and
students at Asia-Pacific International University.
SUDDHIPARITAD, 2556; 27(82).

Nursing Journal of the Ministry of Public Health
18. Chuenoi S. Factors affecting educational
information using of government official in
the office of the permanent secretary, Ministry
of Education. [Thesis]. Department of
Educational Technology, Graduate School,
Silpakorn University; 2008.

125

19. Teppitaksak P. Management information systems
development for office of the President Nakhon
Phanom University. [Dissertation]. Mahasarakham
University; 2012.

