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บทท่ี  1 
 

                                  บทนํา 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 
 
 
 

การพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งสําคัญที่องค์กรต้องตระหนักและช่วยผลักดันพัฒนาในด้าน
ต่างๆ เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในทักษะด้านต่างๆ ตามสายงานและภารกิจ ซึ่งบุคลากร
เป็นตัวขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถดําเนินงานไปสู่จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ตามนโยบายและแผนบริหารงานขององค์กร ที่ต้ังเป้าหมายไว้ ซึ่งการปฏิบัติงาน
ต่างๆ ของบุคลากรตามภารกิจขององค์กรน้ัน จะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและเกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในยุค Thailand 4.0” ซึ่ง
เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ดังน้ันองค์กรจะต้องมีการฝึกอบรม
และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ไม่โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
การเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ทุกองค์กรให้มีความเช่ียวชาญเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นคนมีคุณภาพพร้อมปฏิบัติงานให้องค์กร
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

ในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมาน้ี คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตมนุษย์มากขึ้น ใน
ทุกวงการต่างได้นําเอาประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในงานของ
ตนให้มากที่สุด และคอมพิวเตอร์ก็ได้แสดงให้เห็นว่ามันสามารถทําประโยชน์ และเพ่ิมคุณค่าคุณภาพ
ของผลงานได้อย่างดีเย่ียมคอมพิวเตอร์ได้ถูกพัฒนาขึ้น เพ่ือให้มีความสามารถในการทํางานที่รวดเร็ว 
ถูกต้อง แม่นยํา เก็บข้อมูลได้มากมายมหาศาล และทํางานได้โดยอัตโนมัติ  คอมพิวเตอร์ถูกนํามาใช้
สําหรับงานที่ต้องมีการประมวลผลการทํางานที่ซับซ้อนเกินกว่าความสามารถของมนุษย์ที่จะทําได้ 
หรือมนุษย์สามารถทําได้ แต่ก็จําเป็นต้องอาศัยระยะเวลาที่ยาวนานมาก และอาจก่อให้เกิด
ข้อผิดพลาดได้อย่างง่ายดาย เช่น การคํานวณตัวเลขหลายหลักภายในเวลาอันรวดเร็ว การทํางานใน
แบบเดียวกันซ้ําๆ กันหลายคร้ัง  การจดจําข้อมูลตัวเลขและตัวอักษรจํานวนมาก เป็นต้น  ซึ่งงานท่ีน่า
เบ่ือและยุ่งยากเหล่าน้ีคอมพิวเตอร์สามารถทํางานแทนมนุษย์ โดยที่มนุษย์มีหน้าที่เพียงเป็นผู้สั่งการ
เท่าน้ัน  ดังน้ันทั้งหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนจึงมีการนําคอมพิวเตอร์มาใช้งานกันอย่าง
กว้างขวาง แม้แต่องค์กรขนาดเล็ก ก็ยังต้องนําคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
ทํางานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานให้แก่บุคลากรภายในองค์กร ถึงแม้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีจะ
มีความก้าวหน้าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้มีการนํามาใช้งานภายในองค์กรแต่ในปัจจุบันหลายๆ องค์กรยัง
ประสบปัญหาในเร่ืองของบุคลากรที่ขาดทักษะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์เพ่ือการสนับสนุนการ
ทํางานให้เกิดประสิทธิภาพภายในองค์กรองค์กรจึงพยายามท่ีจะหาแนวทางในการฝึกอบรบการการใช้
คอมพิวเตอร์ในหลักสูตรต่างๆเพ่ือให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีทักษะและความชํานาญที่จําเป็น
สําหรับการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน 
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ศูนย์คอมพิวเตอร์ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีหน้าที่สนับสนุนการให้บริการด้านคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานต่าง
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้แก่ การให้บริการคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา และบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การซ่อมบํารุงดูและรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 
การดูและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและงานให้บริการด้านอ่ืนๆที่
เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ และปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีศักยภาพมากย่ิงขึ้นเพ่ือสนองภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างย่ิงเพ่ือ
สนับสนุนงานด้านวิชาการและงานด้านการบริหารในมหาวิทยาลัย แต่ปรากฏว่าในการนําเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในภารกิจของมหาวิทยาลัยน้ัน มีปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาคือ
บุคลากรท่ียังไม่มีความพร้อมที่จะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  และทักษะการใช้เทคโนโลยียังมีน้อยขาด
ความรู้ความชํานาญในการใช้ทักษะคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานหลายๆด้าน เน่ืองจากขาดทักษะใน
การฝึกอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ ซึ่งในแต่ละปีการจัดการฝึกอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ใน
หลักสูตรต่างๆ ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีจํานวนน้อยมาก เช่น ในปีที่ผ่านมามี
จํานวนไม่ถึงหลักสูตร 5 หลักสูตร ได้แก่ การอบรมการใช้สื่อประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสร้าง Info graphic เพ่ือการประชาสัมพันธ์ซึ่งหลักสูตรต่างๆ เหล่าน้ี ยังไม่ครอบคลุม
การพัฒนาทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัย จึงทําให้
ประสิทธิภาพในการทํางานอาจปฏิบัติงานที่เก่ียวกับทักษะที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการทํางานได้ไม่
เต็มที่ส่งผลการปฏิบัติงานมีความล่าช้าในหลายๆ ด้านโดยเฉพาะด้านที่ต้องใช้ระบบสารสนเทศในการ
ทํางานต่างๆ การได้เติมเต็มความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ในทักษะที่จําเป็นจะส่งเสริมให้บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และ
จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานให้บุคลากรมากย่ิงข้ึน   

จากความสําคัญและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการศึกษาความ
ต้องการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรีเพ่ือศึกษาความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรในแต่ละกลุ่มงานสายงานไม่ว่าจะ
เป็นสายวิชาการหรือสายสนับสนุนวิชาการเพ่ือให้การฝึกอบรมได้ตรงตามความต้องการและความรู้ใน
การนําไปใช้งานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีต่อไป 
 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

       1. เพ่ือศึกษาความต้องการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความต้องการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน หน่วยงานและประสบการณ์ในการฝึกอบรม 

3. เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะเก่ียวกับความต้องการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาหลักสูตรในการจัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
วิธีการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งเป็นกระบวนการเสาะแสวงหา

ความรู้เพ่ือตอบคําถาม หรือ ปัญหาที่มีอยู่อย่างเป็นระบบ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน โดยมีการ
กําหนดคําถามวิจัยซึ่งอาจได้มาจากการศึกษาเอกสารและ/หรือประสบการณ์ตรง มีการวาง   
แผนการวิจัย หรือเขียนโครงการวิจัย สร้างเคร่ืองมือเพ่ือรวบรวมข้อมูลในการวิจัย รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงานการวิจัย 
 

1. ขอบเขตด้านประชากร 
  ประชากรท่ีใช้ในวิจัย เรื่องการศึกษาความต้องการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือ

พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้แก่ ผู้บริหารและ
อาจารย์ จํานวน 290 คน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 242 คน รวมท้ังสิ้น 532 คน  

 

 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา  
ตัวแปรต้น เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาปฏิบัติงาน หน่วยงาน    

และประสบการณ์ทํางาน 
ตัวแปรตาม ความต้องการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ      

การปฏิบัติงาน ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 4 ด้าน 
 1. ด้านความรู้ พ้ืนฐานเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ Microsoft 

Window (การใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี การทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ) 

2. ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์(ซอฟต์แวร์สําเร็จรูป เช่น งานพิมพ์เอกสารงาน
บัญชี ซอฟต์แวร์จัดพิมพ์เอกสารปรับแต่งข้อความ เช่น Microsoft Word ซอฟต์แวร์สําหรับงาน
คํานวณ เช่น Microsoft EXCEL ซอฟต์แวร์สําหรับนําเสนอเช่น Microsoft PowerPoint ) 

3. ด้านส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์การติดต้ังอุปกรณ์การดูแลบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์
เบ้ืองต้น ฯลฯ 

4. ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์(การใช้งานอินเทอร์เน็ต การแก้ปัญหา
อินเทอร์เน็ตเบ้ืองต้น) 
 

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา  
มีระยะเวลาในการศึกษาวิจัย 1 ปี  เริ่ม ต้ังแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ถึง 

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ผู้วิจัยได้ทําวิจัย ในเรื่องการศึกษาความต้องการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี              
ซึ่งมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 1.1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

สมมุติฐานการวิจัย 
 
 

1. บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่มีเพศต่างกันมีความต้องการฝึกอบรมการใช้งาน 
คอมพิวเตอร์แตกต่างกัน 

2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่มีอายุต่างกันมีความต้องการฝึกอบรมการใช้งาน 
คอมพิวเตอร์แตกต่างกัน 

3. บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความต้องการฝึกอบรมการ
ใช้งาน คอมพิวเตอร์แตกต่างกัน 

4. บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่มีสถานภาพต่างกันมีความต้องการฝึกอบรมการใช้งาน 
คอมพิวเตอร์แตกต่างกัน 

5. บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานต่างกันมีความต้องการ
ฝึกอบรมการใช้งาน คอมพิวเตอร์แตกต่างกัน 

6. บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่หน่วยงานต่างกันมีความต้องการฝึกอบรมการใช้งาน 
คอมพิวเตอร์แตกต่างกัน 

7.บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่มีประสบการณ์ฝึกอบรมแตกต่างกันมีความต้องการ
ฝึกอบรมการใช้งาน คอมพิวเตอร์แตกต่างกัน 

ตัวแปรต้น (Independent Variable)  
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. สถานภาพ 
5. ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
6.หน่วยงาน 
7.ประสบการณ์ฝึกอบรม 

แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรในการ
จัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร ์

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)  
       ความต้องการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
     -ด้านความรู้ พ้ืนฐานเก่ียวกับคอมพิวเตอร์
และระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 
     -ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (program) 
     -ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ 
    -ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

การวิจัยในครั้งน้ี  ผู้วิจัยได้ให้ความหมายของศัพท์ที่เก่ียวข้องกับการวิจัย  ไว้ดังน้ี 
 

 1. การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หมายถึง  การนําเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการ
ฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการจัดการเรียนการสอน การทํางานในหน่วยงานต่างๆเพ่ือ
ช่วยให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง  
     2. ประสิทธิภาพในการทํางาน หมายถึง ความสามารถและทักษะในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการในงาน
และหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
 3. บุคลากร หมายถึง บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุนวิชาการ  
 4. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายถึง คําสั่งหรือชุดคําสั่ง ที่เขียนข้ึนมาเพ่ือสั่งให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ทํางานตามท่ีเราต้องการ เราจะให้คอมพิวเตอร์ทําอะไรก็เขียนเป็นคําสั่ง ซึ่งต้องสั่งเป็น
ขั้นตอนและแต่ละขั้นตอนต้องทําอย่างละเอียดและครบถ้วน ซึ่งจะเกิดเป็นงานช้ินหน่ึงขึ้นมามีช่ือ
เรียกว่า "โปรแกรม" 
 5. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หมายถึง ชุดขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ประกอบรวมกันเป็น
ร ะ บ บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  ฮ า ร์ ด แ ว ร์ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ เ ป็ น ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ก า ย ภ า พ 
เช่น จอภาพ เมาส์ คีย์บอร์ด แหล่งเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดดิสก์ การ์ดจอ การ์ดเสียง 
หน่วยความจําแรม (Random Access Memory : RAM) แผงวงจรหลัก 
 6. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หมายถึง เครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมระหว่าง
คอมพิวเตอร์จํานวนต้ังแต่สองเครื่องขึ้นไปสามารถแลกเปล่ียนข้อมูลกันได้ การเช่ือมต่อระหว่าง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆในเครือข่าย (โหนดเครือข่าย) จะใช้สื่อที่เป็นสายเคเบิลหรือสื่อไร้สาย 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่รู้จักกันดีคือ อินเทอร์เน็ต     

 
ประโยชน์ท่ีได้รับ  
 

1. ได้ทราบถึงความต้องการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

2. ได้ข้อมูลใหผู้้บริหารพิจารณาประกอบการจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลยั 
3. ได้แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการจัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 




