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บทคดัย่อ
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการณ์ของการบริหารจัดการระบบการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีท)ี และเพ่ือพัฒนารปูแบบการบริหารจัดการการใช้ไอซีทขีองวิทยาลัยพยาบาล 

สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง หน่วยการสุ่มเป็นวิทยาลัยพยาบาล สงักดัสถาบนั

พระบรมราชชนก โดยใช้วิธกีารสุ่มหลายขั้นตอนจาํนวน 10 วิทยาลัย  กาํหนดผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้อาํนวยการ 

รองผู้อาํนวยการ หัวหน้างาน อาจารย์ ผู้ดูแลระบบและผู้รับผิดชอบไอซีทีรวมทั้งสิ้ นจาํนวน 280 คน 

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามม ี 4 ตอน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาด้วยค่า IOC ได้ค่าระหว่าง 

.60-1.00  ค่าความเช่ือมั่นของการบริหารไอซีทเีทา่กบั .97 การยอมรับและเกี่ยวข้องกบัไอซีทเีทา่กบั .88  

และระดบัการใช้ไอซีทเีทา่กบั .95  วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

Pearson’s correlation และ Multiple Regression Analysis  ผลการศกึษาพบว่า ภาพรวมการบริหารไอซีที

อยู่ในระดบัมาก เมื่อศกึษาในรายละเอยีดพบว่าการบริหารฮาร์ดแวร์  การบริหารของผู้บริหาร  การบริหาร

ซอฟตแ์วร์ และการบริหารบุคลากรที่เกี่ยวข้องกบัไอซีทอียู่ในระดบัมาก แต่การบริหารข้อมูลอยู่ในระดบัปาน

กลาง สาํหรับภาพรวมของการยอมรับและเกี่ยวข้องกบัไอซีทขีองอาจารย์และบุคลากรอยู่ในระดบัมาก ในขณะ

ที่ภาพรวมของระดับการใช้ไอซีทขีองอาจารย์และบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนผลการวิเคราะห์ความ

สมัพันธพ์บว่าการบริหารการใช้ไอซีทมีคีวามสมัพันธท์างบวกกบัการยอมรับและเกี่ยวข้องกบัไอซีท ี(r =.40) 

และระดบัการใช้ไอซีท ี(r=.41) ที่ระดบันัยสาํคัญทางสถติ ิ(p<.01) สาํหรับผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

พบว่าการบริหารข้อมูลเป็นเพียงปัจจัยเดยีวทีส่ามารถทาํนายการยอมรับและเกี่ยวข้องกบัไอซีทไีด้ร้อยละ 20.5 

ในขณะที่ปัจจัยด้านการบริหารของผู้บริหาร การบริหารฮาร์ดแวร์ และการบริหารข้อมูล สามารถทาํนายระดบั

การใช้ไอซีทขีองอาจารย์และบุคลากรได้ร้อยละ 22.2  ผลการพัฒนารปูแบบการบริหารจัดการการใช้ไอซีที

ประกอบด้วย การบริหารฮาร์ดแวร์ การบริหารซอฟตแ์วร์ การบริหารข้อมูล และการบริหารบุคลากร และผล

การตรวจสอบรปูแบบที่พัฒนาขึ้นโดยการประชุมอย่างเป็นทางการของผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า รปูแบบที่พัฒนา

ขึ้นมคีวามเหมาะสมและสามารถนาํไปใช้ได้จริง

คําสาํคญั : รปูแบบ; การบริหารจัดการ; การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
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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
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ความเป็นมาและความสาํคญั
 ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งสาํคัญ

และจําเป็นสําหรับหน่วยงาน  ที่ เข้ามาช่วยอํานวย

ความสะดวกในการดาํเนินงาน ทาํให้การเข้าถงึข้อมูลมี

ความรวดเรว็ การตดิต่อสื่อสารมปีระสทิธภิาพ
1
  สถาบนั

พระบรมราชชนกเป็นองค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการ

พัฒนาวิทยาลัยในสงักดัให้มีสมรรถนะสงูในระดับสากล 

(High Performance Organization : HPO) ที่มรีะบบ

งานภายในมีประสิทธิภาพ ทันสมัย คล่องตัวเอื้ อต่อ

การเป็นสถาบันวิชาการอุดมศึกษาระดับชาติที่มีความ

เป็นสากล มกีารนาํเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 

(ไอซีท)ี มาใช้ในการบริหารองค์กรและมกีารเช่ือมต่อกบั

ระบบไอซีทขีองวิทยาลัยในสงักดั  โดยพัฒนาระบบต่างๆ

เพ่ือการใช้งานอย่างต่อเน่ืองและตามความจําเป็นใน

แต่ละช่วงเวลาเพ่ือการบริหารองค์กรและบริหารการ

ศกึษาอย่างมปีระสทิธภิาพ บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารจึง

มคีวามจาํเป็นต้องใช้ข้อมูลและสารสนเทศในการปฏบิตัิ

งานเพราะข้อมูลสารสนเทศมคีวามสาํคัญอย่างสงูในการ

เลือกตัดสนิใจบริหาร ปฏบิัติการ หรือการวางแผนใน

อนาคต ซ่ึงจะต้องกระทาํอย่างรอบคอบเพ่ือการใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจาํกดัให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ
2  

 องค์ประกอบของไอซีทีแบ่งเป็น 4 ด้าน
3
 ได้แก่ 

1) เค ร่ืองมือ  อุปกรณ์ (hardware resource) 

2) ซอฟตแ์วร์ (software resource) 3) ข้อมูล (data re-

source)  4) บุคลากร (people resource) การที่องค์กรมี

การลงทุนด้านไอซีท ีและนาํไอซีทไีปใช้เป็นเคร่ืองมอืเพ่ือ

เพ่ิมประสทิธภิาพของการบริหารจัดการ การปฏบิตังิาน 

และการให้บริการเป็นประโยชน์กบับุคลากรหลายระดับ 

ตั้งแต่การใช้งานส่วนบุคคล องค์กร และระหว่างหน่วย

งาน ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการช่วยให้ผู้ใช้

สารสนเทศสามารถแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานที่ยุ่ง

ยากและซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์และ

บุคลากรจึงจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้ทันต่อการ

เปล่ียนแปลงดังกล่าว โดยสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้

ใหม่ๆ ผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ มีความรู้ ความเข้าใจ 

และความสามารถพ้ืนฐานในการนําไอซีทีไปใ ช้ 

และบูรณาการเข้ากบัการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผู้เรียน

ให้มีทกัษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้

สร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง
4 

 การส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรในองค์กร

ยอมรับเทคโนโลยีมาใช้ในการทาํงานในหน้าที่ความรับ

ผดิชอบจึงเป็นความท้าทายของผู้บริหาร  อย่างไรกต็าม

การยอมรับเทคโนโลยีและบูรณาการการใช้เทคโนโลยี

เข้าไปสู่การทาํงานประจาํในหน้าที่ของตนเองน้ันขึ้นอยู่

กับปัจจัยหลายประการ ซ่ึงแนวคิดของ TAM (The 

Technology Acceptance Model)
5
 ได้อธบิายถงึปัจจัยที่

ก่อให้เกดิพฤตกิรรมการยอมรับเทคโนโลยีของบุคลากร

ในองค์กรว่าประกอบด้วย มาตรฐานองค์กร ภาพลักษณ์

ส่วนบุคคลและองค์กร ความสัมพันธ์กับลักษณะงาน 

คุณภาพของผลผลิต ผลลัพธจ์ากการสาธติ ประสบการณ ์

และความสมัครใจของบุคคลในองค์กร นอกจากน้ีสิ่ง

สาํคัญที่จะสามารถส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรใน

องค์กรมพีฤตกิรรมการใช้เทคโนโลยีอย่างจริงจังคือ การ

ทาํให้อาจารย์และบุคลากรในองค์กรรับรู้ถงึประโยชน์ของ

การใช้เทคโนโลยี ความสะดวกและง่ายในการที่จะใช้

เทคโนโลยีในการปฏบิตังิาน  แต่การส่งเสริมให้อาจารย์

และบุคลากรใช้ไอซีทใีห้มีประสทิธภิาพน้ันอาจารย์และ

บุคลากรต้องเกดิการตระหนักถึงความสาํคัญของไอซีที

น้ันก่อนจึงจะเกดิการนาํไอซีทมีาใช้ในการปฏบิตังิานของตน  

 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าแนวคิดของ 

CBAM (The Concerns-Based Adoption Model)
6 
เป็น

แนวคิดที่ เน้นความตระหนักและระดับของการใช้

นวัตกรรม ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ขั้นของความตระหนัก

เกี่ยวกบันวัตกรรม (Stages of Concern: SoC) และระดบั

ของการใช้นวัตกรรม (Levels of Use: LoU) ที่เกี่ยวข้อง

กบั 1) ผู้ใช้ระบบ (User  System) ซ่ึงแต่ละบุคคลจะมี

ความกงัวล ปัญหา ทกัษะและความต้องการที่แตกต่าง

กนั 2) ผู้ให้บริการระบบ (Resource System) คือ ผู้ที่มี

ความเช่ียวชาญเกี่ยวกบัเทคโนโลยีและคอยช่วยพัฒนา

ระบบ 3) ผู้ประสานความร่วมมือ (Collaborative  

Adoption  System) เป็นผู้ให้การช่วยเหลือระหว่างผู้ใช้

และผู้ให้บริการระบบให้มีการพัฒนาการใช้เทคโนโลยี 

จากงานวิจัยพบว่าขั้นของความตระหนักในนวัตกรรมมี

ความสมัพันธก์บัระดบัของการใช้นวัตกรรม
7-8 
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 ผู้วิจัยในฐานะผู้นําองค์กรที่มีการเปล่ียนแปลง

สู่นวัตกรรมการทาํงานที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารที่อิงและใช้ระบบสารสนเทศของสถาบัน

พระบรมราชชนก และเป็นผู้ควบคุม ติดตาม และใช้

ระบบสารสนเทศในส่วนของผู้บริหารระดับสงู (PIEiS 

และ EIS) เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมกระบวนการ

เปล่ียนแปลง ในส่วนของสมาชิกองค์กรจะใช้ระบบ

สารสนเทศที่สอดคล้องกับหน้าที่ของแต่ละคนโดย

สมาชิกจะต้องมกีารเปล่ียนแปลงเพ่ือเข้าสูน่วัตกรรมการ

ทํางานในระบบใหม่อย่างสอดคล้องกันเพ่ือให้เกิด

แนวคิดในการทาํงานให้ดขีึ้น แต่จากผลการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสารที่ผ่านมา พบว่าบุคลากรทุก

ระดับยังไม่ตระหนักและใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางาน

น้อย
9
 และเป็นการปฏบิัติงานผ่านระบบสารสนเทศราย

บุคคลตามหน้าที่ของแต่ละบุคคล ดงัน้ันผู้วิจัยจึงมคีวาม

สนใจที่จะพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการไอซีทีของ

วิทยาลัยพยาบาล สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก ข้อมูล

ที่ได้จะเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์เพ่ือนาํไปใช้ในการ

กาํหนดแนวทางการบริหารจัดการไอซีทแีละส่งเสริมให้

อาจารย์และบุคลากรในองค์กรสามารถนาํไอซีทไีปใช้ใน

การปฏบิตังิานให้เกดิประสทิธผิลต่อไป

วตัถุประสงคข์องการวิจยั
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการณ์ของการบริหารจัดการ

ระบบไอซีทีของ วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบัน

พระบรมราชชนก

 2. เพ่ือพัฒนารปูแบบการบริหารจัดการไอซีทขีอง

วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

วิธีดาํเนนิการวิจยั
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการณ์การบริหาร

การใช้ไอซีทขีองวิทยาลัยพยาบาล สงักดัสถาบนัพระบรม

ราชชนก  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรและกลุ่ม

ตวัอย่าง ได้แก่  วิทยาลัยพยาบาล สงักดัสถาบนัพระบรม

ราชชนก ใช้วิธกีารสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage 

Sampling) กาํหนดให้มีวิทยาลัยพยาบาลจากทุกเครือ

ข่ายที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และสุ่มเลือกอย่างง่ายเครือข่าย

ละ 2 วิทยาลัย เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่กว้าง  ครอบคลุม และ

เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมด จึงกาํหนดให้กลุ่ม

ตัวอย่างมีขนาดของวิทยาลัยจาํนวนเท่ากนัเพ่ือลดความ

ลาํเอยีงของข้อมูล เน่ืองจากขนาดของวิทยาลัยมีผลต่อ

การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยรวมจาํนวนทั้งสิ้น 

10 วิทยาลัย กาํหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจาํนวนวิทยาลัยละ 

28 คน ดงัน้ี 1) ผู้อาํนวยการ  2) รองผู้อาํนวยการ 2 

คน 3) หัวหน้างาน  5 คน 4)  ผู้ดูแลระบบและผู้รับผดิ

ชอบ 5 คน  5)  อาจารย์โดยการสุ่มอย่างง่าย 15 คน 

รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 280  คน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เคร่ืองมือที่ใช้เป็น

แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี

 ตอนที ่1  ข้อมูลส่วนบุคคล ตอนที่ 2 การบริหาร

ไอซีทตีามแนวคิดของ TAM  ตอนที่ 3 การยอมรับและ

เกี่ยวข้องกบัไอซีทขีองอาจารย์และบุคลากร และตอนที่ 

4 ระดบัการใช้ไอซีทขีองอาจารย์และบุคลากรตามแนวคิด

ของ CBAM  มีลักษณะเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 

(Rating Scale) 5 ระดบั 

 การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Va-

lidity) โดยผู้เช่ียวชาญ 5 ทา่น และวิเคราะห์ความเช่ือ

มั่นของเคร่ืองมือ (Reliability) โดยการคาํนวณหาค่า

สมัประสทิธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือ

มั่น ตอนที่ 2 การบริหารไอซีท ีเทา่กบั 0.97 ตอนที่ 3 

การยอมรับและเกี่ยวข้องกบัไอซีท ีเทา่กบั 0.88 และตอน

ที่ 4 ระดบัการใช้ไอซีท ีเทา่กบั 0.95

 วิเคราะหข์อ้มูล  ด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน Pearson’s 

correlation และ Multiple Regression

  ขั้นตอนที ่2 การพัฒนารปูแบบการบริหารจัดการ

ระบบไอซีทขีองวิทยาลัยพยาบาล สงักดัสถาบนัพระบรม

ราชชนก โดยการกําหนดกรอบร่างรูปแบบจากการ

ประมวลข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 และดาํเนินการระดมความ

คิดเห็น (Brain Storming) จากผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
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บริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี พะเยา ประกอบด้วย รองผู้อาํนวยการ 

2 คน อาจารย์ 2 คน บุคลากรสายสนับสนุน 2 คน  และ

ผู้รับผดิชอบไอซีท ี2 คน รวมจาํนวน 8 คน นาํผลมาจัด

ลาํดับความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน เพ่ือสังเคราะห์รูป

แบบการบริหารจัดการการใช้ไอซีทขีองวิทยาลัยพยาบาล 

สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก  

 ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบรูปแบบการบริหาร

จัดการระบบไอซีทขีองวิทยาลัยพยาบาล สงักดัสถาบัน

พระบรมราชชนก กระทาํโดยการจัดประชุมอย่างเป็น

ทางการ (Connoisseurship) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จาํนวน 

9 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการ

ศึกษาจากมหาวิทยาลัย จาํนวน 3 ท่าน ผู้อาํนวยการ

วิทยาลัยพยาบาล สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก จาํนวน 

3 ท่าน และผู้เช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ

และการสื่อสาร จากมหาวิทยาลัยและสถาบันพระบรม

ราชชนก จาํนวน 3 ทา่น  นาํผลจากการวิพากษ์รปูแบบ

การบริหารจัดการไอซีทีของวิทยาลัยพยาบาล สังกัด

สถาบันพระบรมราชชนกของผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุง

แก้ไขเพ่ือให้มีความชัดเจนสมบูรณ์ และมีความเป็นไป

ได้ในการนาํไปใช้จริง

 การพทิกัษสิ์ทธ์ิกลุ่มตวัอย่าง การวิจัยน้ีได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เลขที่  

08/58 ลงวันที่ 15 สงิหาคม 2558

  ผลการวิเคราะหข์อ้มูล
 ผลการศึกษาสภาพการณ์การบริหารการใช้ไอซีที

ของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  

พบว่า ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล จาํนวน 280 คน 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 75 มีอายุ 30–40 ปี 

ร้อยละ 48.9 รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 41-50 ปี 

ร้อยละ 43.9 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สดุ 

ร้อยละ 68.2 ตาํแหน่งเป็นอาจารย์ ร้อยละ 55.7 มี

ประสบการณก์ารเข้าอบรมเกี่ยวกบัเทคโนโลยี สาสารเทศ

และการสื่อสารน้อยกว่า 3 คร้ัง ร้อยละ 40.7 ส่วนใหญ่

ไม่เคยศกึษาดูงานเทคโนโลยี สารสารเทศและการสื่อสาร 

ร้อยละ 67.1 

 1. สภาพการณ์ของการบริหารจัดการการใช้ไอซี

ทขีองวิทยาลัยพยาบาล สงักดัสถาบันพระบรมราชชนก 

พบว่า

          1.1  ภาพรวมของการบริหารการใช้ไอซีท ี

อยู่ในระดบัมาก (Χ  = 3.67, SD=0.15) เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่า ด้าน hardware resource อยู่ในระดบั

มากที่สุด ( Χ = 3.87, SD=0.12) รองลงมาคือ 

การบริหารของผู้บริหาร (Χ  = 3.76, SD=0.20) 

ส่วนด้าน data resource อยู่ในระดับปานกลาง 

(Χ = 3.46, SD=0.43) 

  1.2  ภาพรวมของระดับการยอมรับและ

เกี่ยวข้องกบัไอซีท ีของอาจารย์และบุคลากรอยู่ในระดบั

มาก (Χ  = 3.67, SD=0.69) ข้อที่มกีารปฏบิตัมิากที่สดุ 

คือ  มีความตระหนักถึงการใช้คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศไปในทิศทางที่ถูกต้องไม่ขัดต่อ

ศีลธรรมและพระราชบัญญัติที่ เกี่ยวข้องกับการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Χ = 4.63, SD=0.50) รองลง

มาคือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่

สามารถนาํมาใช้พัฒนางานด้านการศึกษาได้เป็นอย่างด ี

(Χ  = 4.56, SD=0.60)  

  1.3  ภาพรวมของการใช้ไอซีท ี ของอาจารย์

และบุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง ( Χ  = 3.15, 

SD =0.40) ข้อที่มกีารปฏบิตัมิากที่สดุ คือ สบืค้นข้อมูล

เกี่ยวกบัการใช้ไอซีทใีนการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน

จากอนิเทอร์เนต็ (Χ  = 3.84, SD = 0.83) รองลงมา

คือ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้เกิดความสะดวก

รวดเรว็ในการช่วยวิเคราะห์แก้ไขปัญหาการทาํงานที่สลับ

ซับซ้อน (Χ  = 3.73, SD=0.88)  

   1.4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการ

บริหารไอซีท ี การยอมรับและเกี่ยวข้องกับไอซีท ี และ

ระดบัการใช้ไอซีท ีพบว่า การบริหารการใช้ไอซีทกีบัการ

ยอมรับและเกี่ยวข้องกบัไอซีทมีค่ีาความสมัพันธ ์ r = .40  

การบริหารการใช้ไอซีทกีบัระดับการใช้ไอซีทมีีค่าความ

สมัพันธ ์r = .41  ที่ระดบันัยสาํคัญทางสถติ ิp<.01 ส่วน

ผลการศกึษาปัจจัยทาํนาย การยอมรับและเกี่ยวข้องกบั
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ไอซีทีพบว่ามีเพียงตัวแปร data resource ที่สามารถ

ทาํนายการยอมรับและเกี่ยวข้องกบัไอซีทไีด้ร้อยละ 20.5  

สาํหรับปัจจัยทาํนายระดบัการใช้ไอซีทพีบว่า การบริหาร

ของผู้บริหาร  hardware และ data  resource  สามารถ

ทาํนายระดบัการใช้ไอซีทไีด้ร้อยละ 22.2 ดงัตารางที่ 1 

และ 2

 ตารางที่ 1 ภาพรวมของตวัแปรพยากรณท์ี่ประกอบ

ด้วย การบริหาร Hardware Software และ Data resource 

สามารถทํานายการยอมรับและเกี่ยวข้องกับไอซีที

ตารางที ่1 ผลการศกึษาปัจจัยทาํนาย การยอมรับและเกี่ยวข้องกบัไอซีทขีองอาจารย์และบุคลากร 

ของอาจารย์และบุคลากร ได้ร้อยละ 20.5 โดยมีค่า 

Adjusted R Square .194

  

ตารางที ่2  แสดงค่า  Coefficients
a
 การบริหาร Hardware Software และ Data resource ที่ส่งผลต่อการยอมรับ

  และเกี่ยวข้องกบัไอซีทขีองอาจารย์และบุคลากร

  

 ตารางที่ 2 พบว่า มเีพียงตวัแปร Data resource ที่สามารถทาํนายการยอมรับและเกี่ยวข้องกบัไอซีทขีองอาจารย์

และบุคลากร ได้ร้อยละ 20.5

 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 

1 
 

.435a 
 

.205 
 

.194 
 

9.84411 
   a ตัวแปรพยากรณ์ : การบริหาร  Hardware  Software และ Data  resource 

 

Model 1 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std.Error Beta 
(Constant) 9 .925     3.284  7.990 .00  
การบริหาร .326 .220  . 33 1.478 .140 
Hard ware   -.404 .209 -.181 -1.932 . 54 
Soft ware .109 .093  .109 1.178 .240 
Data  resource .579 .133  .383 4.352 .000 
    Adjusted R Square .1 5 F=16.869   p<.01 
    ตัวแปรตาม การยอมรับและเกียวข้องกับไอซีท ี    
1.

2.
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ตารางที ่ 3    ผลการศกึษาปัจจัยทาํนายระดบัการใช้ ไอซีท ีของอาจารย์และบุคลากร

 

 ตารางที่ 3 ภาพรวมของตวัแปรพยากรณท์ี่ประกอบด้วย การบริหาร Hardware, Software และ Data resource 

สามารถทาํนายระดบัการใช้ไอซีทขีองอาจารย์และบุคลากรได้ร้อยละ 22.2 โดยมค่ีา Adjusted R Square .211

ตารางที ่ 4  แสดงค่า Coefficients
a
  การบริหาร  Hardware,  Software  และ Data  resource ที่ส่งผลต่อระดบั

  การใช้ไอซีทขีองอาจารย์และบุคลากร

 1. Adjusted R Square .208 F=19.070 p<.05

 2. ตวัแปรตาม ระดบัการใช้ไอซีที

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
 
1 

 
.472a 

 
.222 

 
.211 

 
24.95680 

     a ตัวแปรพยากรณ์ : การบริหาร  Hardware  Software และ Data  resource 

Model 1 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std.Error Beta 
(Constant) 57.700 8.334  .924 .000 
การบริหาร 1.326 .563 .213 2.355 .019 
Hardware - .167 .534 -.205 -2.186 .030 
Software .234 .235 .092 .997 .320 
Data  resource 1.395 .338 . 62 4.123 . 0 

 ตารางที ่ 4 พบว่าม ีตวัแปรอสิระจาํนวน 3 ตวัแปร 

ได้แก่ การบริหาร Hardware และ Data resource  อธบิาย

ความแปรปรวนของระดับการใช้ไอซีทขีองอาจารย์และ

บุคลากร ได้ร้อยละ 22.2

 2. ผลการพัฒนารปูแบบการบริหารจัดการการใช้

ไอซีท ีซ่ึงได้นาํข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 มาพิจารณาร่วมกบั

ผลการระดมความคิดเหน็ทาํให้ได้ประเดน็สาํคัญในการ

ที่จะใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนารปูแบบ ดงัน้ี

  2.1  การเตรียมวัสดุครภุณัฑ ์(hardware) พบ

ว่า การจัดทาํแผนโดยการสาํรวจความต้องการของหน่วย

งานและการจัดสรรงบประมาณในการเตรียมวัสดุ 

ครภุณัฑ ์คอมพิวเตอร์ ยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ส่วน

การซ่อมบาํรงุ และการ upgrade Hardware และ Software 

ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้ นและสอดคล้องกับความ

ก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ืองขึ้นอยู่กบันโยบาย

ของผู้บริหาร

  2.2  ด้านการเตรียมโปรแกรม (software) 

พบว่า มกีารจัดซ้ือ จัดจ้าง หรือจัดเช่าและพัฒนาเองใน

บางส่วน ร่วมกบัการใช้โปรแกรมทีด่าํเนินการโดยสถาบนั

พระบรมราชชนกบางส่วนแต่พบว่าโปรแกรมไม่สามารถ

ใช้งานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ มปัีญหาระบบเครือข่ายช้า

และไม่เสถียรและปัญหาการเช่ือมต่อระบบสารสนเทศ

เดมิไปยังระบบสารสนเทศใหม่   
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      2.3.  ด้านการบริหารข้อมูล พบว่า การจัดการ

ข้อมูลต่างๆ กระบวนการทํางานของระบบที่มีการ

ประมวลผล ไม่สามารถ เรียกข้อมูลต่างๆจากฐานข้อมูล

ได้ การนาํเข้าข้อมูล (input) การประมวลผล (process) 

และผลลัพธ ์ (output) ที่ไม่สอดคล้องกนัทาํให้ไม่ตอบ

สนองความต้องการของผู้ใช้  

  2.4.  ด้านการบริหารบุคลากร พบว่า อาจารย์

และบุคลากรยังยึดตดิกบัระบบงานเดมิ เจ้าหน้าที่บางคน

ยังไม่เข้าใจระบบทาํให้ไม่สามารถใช้ไอซีท ี ช่วยในการ

ดาํเนินงานในฝ่ายและช่วยสนับสนุนงานของอาจารย์ได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ     

   จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในขั้น

ตอนที่หน่ึง และข้อมูลเชิงคุณภาพจากการระดมความ

คิดเหน็ของผู้เกี่ยวข้องกับการใช้ไอซีท ี  สามารถนาํมา

พัฒนารูปแบบการบริหารการใช้ไอซีทีของวิทยาลัย

พยาบาล สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก มอีงค์ประกอบ 

4 ด้าน ได้แก่ 1) การบริหาร hardware resource ประกอบ

ด้วย การจัดหา  การจัดสรร จัดหมวดหมู่ การดูแลรักษา 

การเช่ือมต่อ การเข้าถงึ และประสทิธภิาพของ hardware 

2) การบริหาร software resource ประกอบด้วย  

การบริหารซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ประยุกต ์

ที่บริหารจัดการโดยวิทยาลัย และที่จัดให้จากสถาบัน

พระบรมราชชนก 3) การบริหาร Data resource ประกอบ

ด้วยการวางแผน การจัดเกบ็ การออกแบบ การเกบ็

รวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การนาํข้อมูลไปใช้ 

การตดิตามและประเมนิผล และ 4) การบริหาร People 

resource โดยใช้แนวคิดหลักของ CBAM และแนวคิด

ของ TAM ในการบริหารจัดการบุคลากรประกอบด้วย ผู้

บริหาร ผู้ดูแลระบบ อาจารย์และบุคลากร โดยการบริหาร

อาจารย์และบุคลากรยังแบ่งออกเป็น 6 ระดับ เพ่ือให้

เหมาะสมกบัศกัยภาพของแต่ละบุคคล ดงัน้ี 1) กลุ่มที่

รับรู้ ในการมีส่วนร่วม (Awareness) เป็นขั้นของการมี

ส่วนร่วมตํ่าที่สุดหรือระดับศูนย์  2) กลุ่มที่มีความ

ต้องการรู้มากขึ้นในระดับข้อมูลข่าวสาร (Information) 

และแสวงหาสารสนเทศ (Orientation) 3) กลุ่มที่ให้

ความใส่ใจว่าการใช้นวัตกรรมการทาํงานระบบใหม่มี

ผลกระทบต่อตนเองอย่างไร (Personal) และเตรียม

ความพร้อมที่จะใช้ไอซีท ี(Preparation) 4) กลุ่มที่จะใช้

เวลาของตนเองเพ่ือให้เกดิความพร้อม (Management) 

และพัฒนาการใช้ไอซีท ี(Mechanical Use) 5) กลุ่มที่มี

การปรับแต่งกจิกรรมของตนเองกบันวัตกรรมการทาํงาน

ในระบบใหม่ (Consequence) และมีการใช้ไอซีทเีป็น

กจิวัตรประจาํวัน (Routine) 6) กลุ่มที่เกดิแนวคิดในการ

สร้างความสมัพันธใ์นสิ่งที่ตนเองทาํต่อสิ่งที่สมาชิกอื่นๆ 

(Collaborative) ใช้ไอซีททีี่หลากหลาย (Refinement) 

และมีการบูรณาการไอซีทีกับกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น 

(Integration) 

 3.  ผลการตรวจสอบรูปแบบที่พัฒนาขึ้น โดยจัด

ประชุมอย่างเป็นทางการของผู้ทรงคุณวุฒิ (Connois-

seurship) พบว่า รปูแบบมคีวามเหมาะสมและสามารถ

นาํไปใช้ได้จริง  แต่ควรเพ่ิมแผนบริหารความเสี่ยงของ

การบริหารไอซีทโีดยการนาํแนวคิด COBIT (Control 

Objectives for Information and Related Technology) 

ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงของไอซีท ี

ได้แก่ การวางแผนและการจัดการองค์กร (Planning and 

Organization : PO) การจัดหาและการนาํไปใช้ 

(Acquisition and  Implementation: AI ) การส่งมอบ

และการสนับสนุน (Delivery and Support: DS) และ

การตรวจสอบและการประเมินผล (Monitoring and 

Evaluation : ME)  มาพิจารณาในการจัดทาํรปูแบบให้

สมบูรณข์ึ้น

สรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ
 1. สภาพการณข์องการบริหารจัดการระบบไอซีที

ของวิทยาลัยพยาบาล สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก พบ

ว่า ภาพรวมของการบริหารการใช้ไอซีท ีอยู่ในระดบัมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การบริหาร hardware 

อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การบริหารของ

ผู้บริหาร ส่วนด้าน data resource อยู่ในระดบัปานกลาง 

ทั้งน้ีเน่ืองมาจากวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบัน

พระบรมราชชนก ได้เล็งเห็นความสาํคัญจําเป็นและ

ประโยชน์ของไอซีทีในการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือ
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เพ่ิมประสทิธภิาพของการปฏบิัติงานทั้งงานประจาํและ

งานตามยุทธศาสตร์ และการบริหารการศึกษาในส่วน

ของอาจารย์และบุคลากร และในส่วนของผู้เรียนตาม

ข้อกําหนดของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสตูร องค์ประกอบที่ 6 ที่สถาบนัการศกึษาทุกแห่ง

จะต้องจัดบริการเทคโนโลยี สารสนเทศให้มีความ

สมบูรณ์และพร้อมใช้เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ ของ

ผู้เ รียน
10

 และยังเป็นการขับเคล่ือนองค์กรสู่การ

เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในระดับสากล (High 

Performance Organization) ตามนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถาบันพระบรมราชชนก 

(พ.ศ 2555-2558) และยุทธศาสตร์การพัฒนาดจิิตอล

ของสถาบนัพระบรมราชชนก (พ.ศ 2560-2564)
11 
ที่

ต้องการพัฒนาให้วิทยาลัยในสงักดัมีการปฏบิัติงานโดย

ใช้นวัตกรรมใหม่จึงทาํให้ทุกวิทยาลัยพยาบาลมีการยก

ระดับการพัฒนาระบบไอซีทีของตนเอง โดยบรรจุ

แผนการพัฒนาไอซีทใีนการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์/แผน

กลยุทธ ์ทั้งระยะยาว ระยะกลาง และแผนการปฏบิตังิาน

ประจาํปีอย่างต่อเน่ือง ทั้งในการพัฒนาการบริหารของ

ผู้บริหาร Hardware resource, Software resource และ 

People resource มกีารจัดสรรงบประมาณในการดาํเนิน

งานแต่ละปีเพ่ือการจัดหา Hardware resource, Software 

resourceที่มปีระสทิธภิาพในการใช้งานเพ่ือเพ่ิมประสทิธิ

ผลของงาน และมกีารพัฒนา People  resource ทั้งใน

ส่วนของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดบัให้มทีกัษะในการ

ปฏิบัติงานในระบบนวัตกรรมใหม่ รองรับการแลก

เปล่ียนข้อมูลอเิลคทรอนิกสใ์นการสนับสนุนพันธกจิของ

วิทยาลัยและของสถาบนัพระบรมราชชนก  ผลการศกึษา

น้ีสอดคล้องกบัการศกึษา การดาํเนินชีวิตและการเรียนรู้

โดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในศตวรรษ

ที่ 21
12 
ที่พบว่า ปัจจัยสาํคัญที่ส่งผลต่อความสาํเร็จ

ของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาคือ แผนพัฒนา

ด้านเทคโนโลยีข้อตกลงร่วมกันอย่างจริงจังของ

คณะทาํงานระดบับริหารในการนาํเทคโนโลยี สารสนเทศ

และการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการศกึษาของสถาน

ศึกษา การจัดซ้ือ จัดหาสื่ออุปกรณ์ เคร่ืองอํานวย

ความสะดวกต่างๆ และการพัฒนาบุคลากรในสถาน

ศึกษาเพ่ือเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ฉลาด รู้ เท่าทัน

การเปล่ียนแปลงของสงัคมโลกยุคศตวรรษที่ 21 ให้เกดิ

การยอมรับการนาํเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

มาใช้กบัการศกึษาเรียนรู้และในชีวิตประจาํวันของผู้เรียน

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

 ส่วนด้าน Data resource ซ่ึงผลการบริหารการใช้

ข้อมูลอยู่ในระดับปานกลาง อาจเน่ืองมาจากแต่ละงาน

ของวิทยาลัยพยาบาลยังไม่มรีะบบจัดเกบ็ข้อมูลที่ชัดเจน 

การจัดเกบ็ข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ ์การเรียกใช้ข้อมูล

ยังล่าช้า และข้อมูลอยู่อย่างกระจัดกระจายไม่มศีนูย์รวม

ข้อมูล มีการจัดเกบ็ข้อมูลทางอิเลคทรอนิกส์หลายรูป

แบบ ทั้งที่พัฒนาขึ้ นใช้เองเพ่ือความคล่องตัวในการ

บริหารงานภายในวิทยาลัย และการใช้ระบบฐานข้อมูลที่

เช่ือมต่อกบัสถาบนัพระบรมราชชนก นอกจากน้ีจากการ

วิเคราะห์เครือข่ายเทคโนโลยี สารสนเทศของวิทยาลัย 

สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
13

 พบว่าคุณภาพของ

ระบบเครือข่ายพ้ืนฐานที่ ให้บริการในปัจจุบันของ

วิทยาลัยขึ้นอยู่กบั 2 ปัจจัยหลัก คือ คุณภาพของอปุกรณ์

ที่ใช้งานและวิธีการจัดการนโยบายการใช้งาน ปัจจุบัน

วิทยาลัยพยาบาลใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนางาน

และการตัดสินใจของผู้บริหารที่เช่ือมต่อกับสถาบัน

พระบรมราชชนก ประกอบด้วย ก. ด้านการบริหาร ได้แก่ 

1) ระบบบุคลากร 2) ระบบงานสารบรรณอเิลกทรอนิกส ์

3) ระบบงานพัฒนาบุคลากร 4) ระบบจัดการพัสดุ

ครุภัณฑ ์  5) ระบบการประเมินออนไลน์ ข. ด้านการ

เรียนการสอน ได้แก่ 1) ระบบทะเบยีนและประมวลผล

การศกึษา 2) ระบบห้องสมุดออนไลน์ 4) ระบบกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาต ิ(Open TQF) 

ค. ด้านการวิจัย ได้แก่ 1) ระบบจัดการข้อมูลวิชาการและ

ผลงานวิจัย 2) เวบ็วิจัยประชาสมัพันธข้์อมูลข่าวสารเกี่ยว

กบังานวิจัย ง. ด้านบริการวิชาการ ได้แก่ เวบ็ศนูย์ความ

เป็นเลิศ จ. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ 

ระบบสารสนเทศผู้บริหาร (PIEis) ซ่ึงเป็นตัวประมวล

ข้อมูลทั้งหมดของข้อมูลในกลุ่มงานบุคลากร ระบบ 

Open TQF และระบบข้อมูลวิจัย เพ่ือใช้ในการตดัสนิใจ
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ของผู้บริหาร และรองรับการประเมนิคุณภาพการศกึษา

ภายในจาก สกอ. สมศ. สภาการพยาบาล เป็นต้น 

จึงทาํให้การเรียกใช้ข้อมูลในระบบดังกล่าวอาจยังไม่

คล่องตัว อย่างไรกต็ามแม้ว่าการบริหารข้อมูลจะอยู่ใน

ระดบัปานกลาง แต่เมื่อพิจารณารายข้อแล้วสิ่งที่วิทยาลัย

พยาบาลมีการปฏบิัติมากที่สดุคือ กาํหนดให้มีการปรับ

ข้อมูลสารสนเทศต่างๆให้มีความเป็นปัจจุบันเช่ือถือได้ 

สอดคล้องกบัการศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การปฏบิตังิานของผู้บริหารการศกึษาในโรงเรียนรัฐบาล

ตามทศันะของสมาชิกสภาผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารการ

ศึกษาแห่งชาติ (NCPEA) ที่พบว่า สถานศึกษาจะมี

ปัญหาด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

จัดการ และด้านการจัดข้อมูลที่ไม่เป็นระบบการเรียกใช้

ข้อมูลล่าช้าไม่ทนัเหตกุารณ์
14

 และการศกึษาปัจจัยที่มผีล

ต่อความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารบรรณ

อเิลก็ทรอนิกสข์องบุคลากรในกระทรวงสาธารณสขุกรณี

ศึกษา : สาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่พบว่า 

ระดับความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารบรรณ

อเิลก็ทรอนิกสข์องบุคลากรในสาํนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ  ส่วนใหญ่มคีวามพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัปานกลาง  สามารถเรียงลาํดบัตามความพึงพอใจ

มากไปหาน้อยได้ ดังน้ี ด้านทรัพยากรของระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการใช้งานของระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านประสิทธิภาพการใช้

งานของระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์ และด้านการฝึก

อบรมการใช้งานของระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์
15 

 ภาพรวมของการยอมรับและเกี่ยวข้องกับไอซีที

ของอาจารย์และบุคลากรอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุดคือ มี

ความตระหนักถึงการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศไปในทิศทางที่ ถูกต้องไม่ขัดต่อศีลธรรม 

และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ รองลงมาคือ เทคโนโลยีสารสนและการ

สื่อสารสมัยใหม่สามารถนํามาใช้พัฒนางานด้านการ

ศึกษาได้เป็นอย่างดี และเปิดใจยอมรับเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ในแบบต่างๆ 

อาจเน่ืองมาจากวิทยาลัยพยาบาลทุกแห่งมีการกาํหนด

นโยบาย ระบบและกลไก ในการนําไอซีทีมาใช้ใน

การปฏิบัติงาน มีการสนับสนุนผู้ใช้งานโดยมีผู้ดูแล

ระบบ (Admin) ที่สามารถให้คาํปรึกษาในการใช้ไอซีท ี

จึงทาํให้ผู้ใช้ตระหนักถงึความเกี่ยวข้องของตนเองต่อการ

ใช้ไอซีทีในการปฏิบัติงานและคาํนึงถึงการใช้อย่างถูก

ต้อง สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึง

พอใจในการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาล

ส่งเสริมสขุภาพตาํบล และหน่วยปฐมภมูิของเจ้าหน้าที่

สาธารณสขุ : กรณศีกึษา จังหวัดพังงา
16

 ที่พบว่า ปัจจัย

ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้โปรแกรมระบบฐาน

ข้อมูล (JHCIS) โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ประกอบด้วย

การตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการใช้งาน ง่ายต่อการใช้งาน 

การออกแบบหน้าจอมคีวามเหมาะสม มกีารกาํหนดรหัส

ผู้ใช้โปรแกรมมีความเสถียร ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง 

โปรแกรมทาํให้การทาํงานมปีระสทิธภิาพ ลดขั้นตอนและ

ประหยัดเวลา ซอฟแวร์ที่ใช้มีบริการที่ครบถ้วน เหมาะ

สม ภาษาที่ใช้ตรงและเข้าใจง่าย ซอฟแวร์มกีารสร้างโดย

มุมมองของผู้ใช้ ผู้ตดิตั้งระบบมมีนุษยสมัพันธท์ี่ด ีและ

อปุกรณท์ี่ใช้มคีวามทนัสมยั 

 ภาพรวมของการใช้ไอซีทขีองอาจารย์และบุคลากร

อยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุด 

คือ สบืค้นข้อมูลเกี่ยวกบัการใช้ไอซีทใีนการจัดกจิกรรม

การเรียนการสอนจากอนิเทอร์เนต็ รองลงมา คือ 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้เกดิความสะดวกรวดเรว็

ในการช่วยวิเคราะห์แก้ไขปัญหาการทาํงานทีส่ลับซับซ้อน 

อาจเน่ืองมาจากภาระงานตามพันธกิจของอาจารย์มี

หลายด้านโดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านการเรียนการสอนที่

อาจารย์จะต้องมีการสอนนักศึกษาทั้งภาคทฤษฎี และ

ภาคปฏบิัติตามเกณฑข์องสภาการพยาบาล โดยเฉพาะ

เมื่ออาจารย์มภีาระงานในการนิเทศภาคปฏบิตันัิกศกึษา 

จะทาํให้มีเวลาในการใช้ไอซีทลีดลง สอดคล้องกบัการ

ศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศของ

อาจารย์และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์มิชช่ัน 

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย – แปซิฟิก
17  

ที่พบว่ามี

การใช้สารสนเทศเพ่ือการตดิตามความรู้ ความสนใจส่วน
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บุคคลมากที่สดุ และมีการสบืค้นบทความหรือวารสาร

อเิลก็ทรอนิกสท์ี่ให้บริการออนไลน์ 3-4 คร้ังต่อสปัดาห์ 

สําหรับบุคลากรของวิทยาลัยซ่ึงมีหลายระดับจะมี

บุคลากรที่ทาํหน้าที่งานธุรการ งานการเงนิบญัชี  และงาน

พัสดุ ที่ส่วนใหญ่ใช้ไอซีทใีนการปฏบิัติงาน แต่ในบาง

ระดับลักษณะงานไม่เอื้ อต่อการใช้ไอซีที เช่น ยาม 

พนักงานขับรถ คนงานอาคารเรียน หอพัก คนสวน 

เป็นต้น 

 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การบริหารการใช้

ไอซีที มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการยอมรับและ

เกี่ยวข้องกบัไอซีท ีและระดับการใช้ไอซีท ีและผลของ

ตวัแปรพยากรณท์ี่ประกอบด้วย การบริหารของผู้บริหาร 

Hard ware, Soft ware และ People ware พบว่า สามารถ

ทาํนายการยอมรับและเกี่ยวข้องกบัไอซีทไีด้ร้อยละ 18.5 

ทาํนายระดับการใช้ไอซีทไีด้ร้อยละ 20.8 อธบิายได้ว่า 

การที่อาจารย์และบุคลากรให้การยอมรับและเกี่ยวข้อง

กับไอซีที และต้องการใช้ไอซีทีในการปฏิบัติงานมาก

เพียงใดน้ันขึ้ นอยู่กับการบริหารไอซีทีของผู้บริหาร 

ประสทิธภิาพของฮาดแวร์ และซอฟแวร์ สอดคล้องกบั

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้สารสนเทศด้านการ

ศึกษาของบุคลากร สังกัดปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
18 

ที่พบว่า ปัจจัยที่มส่ีวนร่วมในการอธบิายความแปรปรวน

ของการใช้สารสนเทศในการปฏิบัติงานประกอบด้วย 

ระดับการพัฒนาสารสนเทศด้านการศึกษาในหน่วยงาน 

ประสทิธภิาพของโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา/วิเคราะห์

ข้อมูลและสารสนเทศ การศึกษาค้นคว้าและแสวงหา

ความรู้ ด้านไอซีท ี  และความสามารถเข้าถึงข้อมูลและ

สารสนเทศ โดยผ่านทางเครือข่ายอนิเตอร์เนต็ไร้สายหรือ

อปุกรณเ์คล่ือนที่อื่นๆ

 ผลการพัฒนารปูแบบการบริหารจัดการการใช้ไอซี

ที โดยการกาํหนดกรอบร่างรูปแบบจากการประมวล

ข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 ร่วมกบัผลการระดมความคิดเหน็

จากผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารการใช้เทคโนโลยีของ

วิทยาลัยพยาบาล พบว่า รปูแบบการบริหารจัดการไอซี

ทขีองวิทยาลัยพยาบาล สงักดัสถาบันพระบรมราชชนก 

ประกอบด้วย การบริหารฮาร์ดแวร์ การบริหารซอฟตแ์วร์ 

การบริหารข้อมูล และการบริหารบุคลากร และผล

การตรวจสอบรูปแบบที่พัฒนาขึ้ นโดยจัดการประชุม

อย่างเป็นทางการของผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship) 

พบว่า รปูแบบมคีวามเหมาะสมและสามารถนาํไปใช้ได้จริง  

และควรเพ่ิมเติมการบูรณาการแผนบริหารความเสี่ยง

ของการบริหารไอซีทตีามแนวคิดของ COBIT เข้าไปใน

รปูแบบทีพั่ฒนาขึ้นเพ่ือความสมบูรณข์องรปูแบบ ผลการ

ศึกษาคร้ังน้ีสอดคล้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพ่ือการบริหารสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย

นครพนม
19

 ที่พบว่า ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

สาํนักงานอธกิารบด ีมหาวิทยาลัยนครพนมที่พัฒนาขึ้น

เหมาะสมและเป็นไปได้ในการนาํไปใช้เพราะส่งผลทาํให้

ระบบจัดเกบ็เป็นหมวดหมู่ ได้สารสนเทศที่ทนัสมัย ใช้

งานง่าย สะดวก รวดเรว็ ถูกต้อง และตรงตามความ

ต้องการ เป็นการประมวลผลที่ประหยัดทั้งเวลา และ

แรงงาน 

 ขอ้เสนอแนะ รูปแบบการบริหารจัดการการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่ พัฒนาขึ้ น  

สามารถนาํไปประยุกต์ใช้กับวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน

พระบรมราชชนกได้ ตามลักษณะและสภาพการณ์การ

บริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร  โดยวิทยาลัยควรมกีารประเมนิสภาพการณ์

เกี่ยวกบัฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ การบริหารข้อมูล และการ

บริหารบุคลากร  เพ่ือจะได้ทราบถงึศกัยภาพที่มอียู่และ

เลือกนาํรูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม

กบัองค์กร  เพ่ือให้สามารถนาํเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารมาใช้พัฒนางานด้านการศึกษาได้เป็นอย่างด ี

เกดิประสทิธิภาพในการตัดสนิใจ การดาํเนินงาน การ

ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานต่างๆในหน่วยงาน

ได้อย่างแท้จริง
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