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บทท่ี  2 
 

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง   
 

เ พ่ือให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์ ย่ิงขึ้น และได้ผลตามจุดมุ่ งหมายของการวิจัยเรื่อง          
ความต้องการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ซึ่งสามารถแยก
รายละเอียดออกเป็นหัวข้อต่างๆ ดังน้ี 
 

1. แนวคิดเก่ียวกับการฝึกอบรม 
2. แนวคิดเก่ียวกับความต้องการพัฒนาบุคลากร 
3. แนวคิดเก่ียวประสิทธิภาพในการทํางาน 
4. แนวคิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
5. สรุป พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทํา ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560   
6. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
 

1. แนวคิดเก่ียวกับการฝึกอบรม 
  

ชูชัย สมิทธิไกร (2554,หน้า 54) ได้กล่าวถึงการฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีระบบเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ สามารถ และเจตคติ ของบุคลากรอันจะช่วยปรับปรุงให้
ประสิทธิภาพงานที่ดีขึ้น 

ศักรินทร์  ชนประชา (2545,หน้า 73) ได้กล่าวว่าการฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการท่ี 
จัดขึ้น  อย่างมีระบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของบุคคล โดยมุ่งที่จะเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
และเจตคติของบุคคล  เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติงานได้ดีย่ิงขึ้น  ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาและเพ่ิมผลผลิต 
ทําให้เกิดผลสําเร็จตามเป้าหมายขององค์กรที่กําหนดไว้ 

สมชาติ กิจยรรยง (2545, หน้า 15) สรุปไว้ว่า การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการที่จะทําให้ 
ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ เกิดความเข้าใจ เกิดความชํานาญ และเกิดเจตคติที่ดีเก่ียวกับเร่ืองใด
เรื่องหน่ึง จนกระทั่งสามารถทําให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป
ตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ 

จงกลนี ชุติมาเทวินทร์ (2544,หน้า 1) สรุปไว้ว่า การฝึกอบรม เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้
เฉพาะอย่างของบุคคล เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันเป็นการเพิ่มความสามารถในการทํางาน 
ของคน ทั้งในเรื่องของความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความชํานาญในการปฏิบัติงาน รวมท้ังความรับผิดชอบ
ต่างๆ ที่บุคคลพึงมีต่อหน่วยงาน และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงานและเพ่ือยกมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับสูงข้ึน และทําให้บุคลากรมีความเจริญก้าวหน้าในงาน 
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เกศริน   มนูญผล  (2544,หน้า  36) ไ ด้ ให้ความหมายของการฝึกอบรม  หมายถึ ง 

กระบวนการพัฒนาบุคคลให้มีความรู้  ทักษะและเจตคติในการทํางานที่ได้รับมอบหมายเฉพาะอย่าง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีเป้าหมายให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติจริง  อันเกิดประโยชน์ต่อ
ผู้เข้ารับการอบรม 

ฉัตรพงศ์ พีระวราสิทธ์ิ (2549,หน้า 11) ได้สรุปความหมายของการฝึกอบรมไว้ว่า การ
ฝึกอบรมว่า หมายถึง กระบวนการให้ความรู้ และฝึกทักษะแก่บุคคลภายใต้เง่ือนไขบางประการ      
แต่ยังไม่เป็นระบบเหมือนกับการศึกษาในสถาบันทั่วไป  

 
 

ความสําคัญของการฝึกอบรม 
 พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ  (2552,หน้า 6) ได้กล่าวว่า ความสําคัญของการฝึกอบรมไว้ว่า      
ในยุคปัจจุบันที่วิทยาการและเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปย่างรวดเร็ว นวัตกรรมในรูปของความคิด 
วิธีการ และสิ่งประดิษฐ์เกิดข้ึนและถูกนํามาใช้ในการพัฒนางานตลอดเวลาความรู้ของบุคลากรที่ได้มา
จากการศึกษาเล่าเรียนก่อนเข้าทํางานย่อมไม่เพียงพอที่จะทําให้บุคลากรสามารถยืนหยัดทํางานอยู่
ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ีได้ การแข่งขันกันระหว่างหน่วยงาน/องค์การมีมากขึ้น เพ่ือ
ความอยู่รอดและประโยชน์ของหน่วยงาน/องค์กร จึงจําเป็นต้องดูและและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ตนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลาเช่นความสําคัญของการฝึกอบรม มีมากมายหลายประการ  
ดังน้ี 
 1.เป็นความอยู่รอดของหน่วยงานองค์กรเพราะการมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้
หน่วยงาน องค์การมีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันกับหน่วยงาน องค์กรอ่ืนได้ 
 2.เป็นการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน/องค์การให้มีความรู้และสมรรถนะในการใช้
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จําเป็นในสายงานของตน 
 3.เป็นความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน/องค์การเพราะการมีบุคลากรท่ีก้าวทันความ
เปลี่ยนแปลงจะช่วยให้หน่วยงาน/องค์การขยายงานออกไปมากย่ิงขึ้น 
 4.ลดปัญหาที่เกิดจากบุคลากรของหน่วยงาน/องค์การ ทั้งปัญหาจากพนักงานใหม่ ที่ยังไม่รู้
งาน และปัญหาขาดพนักงานมาทดแทนคนเก่าที่รู้งานดีแล้วลาออกไป เช่น ปัญหาการเกิด อุบัติเหตุ
การสิ้นเปลืองเวลาวัสดุอุปกรณ์เพราะการทํางานไม่ถูกวิธี 
 5.เพ่ิมผลผลิตของหน่วยงาน/องค์การ เมื่อพนักงานมีความรู้ ความสามารถและทัศนคติ       
ที่ดีต่องานและหน่วยงาน ย่อมทํา งานอย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้ประหยัดเวลาและงบประมาณ ของ
หน่วยงาน/องค์การ  
 6.ลดปัญหาอุบัติเหตุและความสูญเสียในการทํางาน อันเน่ืองมาจาก ขาดความรู้ ในการ      
ใช้เคร่ืองจักร/ เคร่ืองมือใหม่ๆ หรือความประมาทขาดทัศนคติด้านความปลอดภัย ในการทํางาน  
 7.สร้างขวัญ และการลังใจให้ก้บบุคลากร เพราะพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็น อย่างดี
ย่อมมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานและมองเห็นลู่เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานของตนเอง 
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การวิเคราะห์ความจําเป็นในการฝึกอบรม 
            อ ง อ า จ  พ ง ษ์ พิ สุ ท ธ์ิ บุ ป ผ า  (2545,ห น้ า 73)  ไ ด้ ก ล่ า ว ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า เ พ่ื อ                  
พัฒนาคน  โดยเฉพาะประชาชนน้ัน  การจัดฝึกอบรมท่ีมีคุณภาพจะต้องเกิดจากความต้องการที่
จําเป็นอย่างแท้จริง การสํารวจเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แน่ชัดว่า จําเป็นต้องอบรมประชาชนในเร่ืองใด ด้วย
วิธีการใด และจัดอบรมเมื่อใด ความจําเป็นในการฝึกอบรมอาจมา  ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกซึ่ง
อาจจะเป็นการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานในอดีต  การจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้ เจตคติ หรือเพ่ือ
ป้องกันการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ก่อนที่จะจัดอบรมจําเป็นต้องวิเคราะห์ความจําเป็นใน
การฝึกอบรม  สามารถกระทําได้โดยการสังเกต  การสํารวจหรือการเข้าไปศึกษาสภาพปัญหา การ
สัมภาษณ์ประชาชนเก่ียวกับสภาพปัญหา หรือความต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถอาจพิจารณา
ผลงาน  ผลลัพธ์หรือผลผลิตที่คุณภาพมาตรฐาน  เมื่อได้ทราบว่ามี  ความจําเป็นต้องแก้ไขแล้ว 
จะต้องพิจารณาต่อไปอีกว่า  มีทางเลือกใดที่สามารถตอบสนองความจําเป็นน้ัน  มีความจําเป็นใดที่
ต้องใช้การฝึกอบรมจึงนําไปเตรียมการที่จะฝึกอบรมต่อไป  

กระบวนการฝึกอบรม 
เพ็ญจันทร์ สังข์แก้ว (2544,หน้า 77) ได้กล่าวว่ากระบวนการฝึกอบรม หมายถึงลําดับการ

กระทําซึ่งดําเนินการต่อเน่ืองกันไปจนสําเร็จ ณ ระดับหน่ึง และได้แบ่งกระบวนการฝึกอบรมเป็น
ขั้นตอนที่สําคัญ 4 ขั้นตอน ดังน้ี  

1) การพิจารณาความจําเป็นของการฝึกอบรม  
2) การวางแผนฝึกอบรม  
3) การดําเนินการฝึกอบรม  
4) การประเมินผลการฝึกอบรม 

 
เทคนิคการฝึกอบรม  

จิรวรรณ บุญมี (2559, หน้า 106-111) ได้กล่าวเก่ียวกับเทคนิคการฝึกอบรม หมายถึง 
วิธีการต่างๆ ที่วิทยากรนํามาใช้ถ่ายทอดความรู้ทักษะ และทัศนคติให้แก่ผู้เข้าอบรม เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้ ตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม การบรรยาย (lecture) และการสาธิต (demonstration) 
เป็นเทคนิคการฝึกอบรมที่ เน้นบทบาทวิทยากร หมายถึง วิธีการท่ีวิทยากรเป็นผู้มีบทบาทสําคัญใน
การวางแผน ถ่ายทอด เน้ือหา และการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ในระหว่างการฝึกอบรม โดยผู้เข้าอบรม
มีบทบาทน้อยมาก เหมาะสําหรับผู้เข้าอบรมที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ในเรื่องที่
อบรม การบรรยายเป็นวิธีสอนโดยการพูด บอก เล่า ช้ีแจง ขยายความให้ละเอียด อธิบาย ถ่ายทอด
เน้ือหา ความรู้ เหตุการณ์ ข้อมูล ข้อเท็จจริง ประสบการณ์ หรือเร่ืองราวต่างๆ ซึ่ง ผู้บรรยายจะเป็น
ฝ่ายเตรียมการศึกษาค้นคว้าเรื่องน้ันๆ มาก่อนล่วงหน้าเป็นอย่างดี  

จิรวรรณ บุญมี (2559,หน้า 114-115) ได้กล่าวว่า การสาธิตเป็นเทคนิคที่ช่วยให้ผู้เข้าอบรม 
เพ่ิมพูนความรู้และทักษะ สามารถสร้างความสนใจและความเข้าใจกับผู้เข้าอบรม โดยให้วิทยากร 
แสดงวิธีปฏิบัติ กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้เห็น สถานการณ์
จริง เมื่อสาธิตจบแล้วอาจเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง การสาธิตโดยวิทยากร
แสดงหรือลงมือกระทําเพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นสิ่งที่เรียนรู้อย่าง เป็นรูปธรรม เหมาะสําหรับเน้ือหา   
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ที่ไม่สามารถพูดหรืออธิบายให้เข้าใจได้โดยง่าย วิทยากรเป็นผู้แสดงให้เห็นขั้นตอนการปฏิบัติงานใน
เรื่องน้ันๆ พร้อมทั้งอธิบายประกอบ ดังน้ันเทคนิคน้ี จึงนิยมใช้ร่วมกับการบรรยาย ช่วยให้เข้าใจ
รายละเอียดต่างๆ ได้ดีขึ้น และสามารถจดจําได้นานข้ึน โดยอาจเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมซักถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมในระหว่างการสาธิตด้วย ขั้นตอนในการ สาธิตสามารถอธิบายได้ดังน้ี  

1. วิทยากรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการสาธิตโดยการฝึกซ้อมมาล่วงหน้า  
2. วิทยากรจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในระหว่างการสาธิตให้พร้อม  
3. วิทยากรจัดวางตําแหน่งของอุปกรณ์ไว้ในจุดที่เหมาะสมบริเวณท่ีจะแสดงการ                 

สาธิตด้วย  
4. วิทยากรอธิบายหลักการ วิธีปฏิบัติ และขั้นตอนการสาธิตให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ  
5. วิทยากรดําเนินการสาธิตวิธีปฏิบัติ โดยในระหว่างการสาธิตวิทยากรควรบรรยาย หรือ

อธิบายไปด้วยเพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจรายละเอียดต่างๆ ได้มากย่ิงขึ้น  
6. วิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมซักถามรายละเอียดเพ่ิมเติมทั้งในระหว่างการสาธิต และ

หลังการสาธิต  
7. หลังจบการสาธิตควรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง โดยให้ 

วิทยากรทําหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพ่ือตรวจสอบว่ามีความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้ จริง
หรือไม่ 

สรุปการฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการพัฒนาความรู้และทักษะในด้านต่างๆเพ่ือให้เกิด
ความเช่ียวชาญและความชํานาญในศาสตร์ต่างๆ และเพ่ือพัฒนางานที่ตนเองปฏิบัติหรือรับผิดชอบอยู่
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน 
 

2. แนวคิดเก่ียวกับความต้องการพัฒนาบุคลากร 
 สุริยา  มนตรีภักด์ิ  (2545,หน้า 70) ได้กล่าวถึงการพัฒนาบุคลากรในองค์กรไว้ว่าการพัฒนา
บุคลากร หมายถึง การดําเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคลากรมีคามรู้ความสามารถมีทักษะในการ
ทํางานดีขึ้นตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการทํางานอันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น
หรืออีกนัยหน่ึง การพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการท่ีจะส่งเสริมเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย และวิธีการในการทํางานอันจะ
นําไปสู่ประสิทธิภาพในการทํางาน 

สมพงษ์  เกษมสิน (2540 หน้า 531) กล่าวถึง การพัฒนาบุคลากรว่า หมายถึง กรรมวิธีต่างๆ 
ที่มุ่งจะ เพ่ิมพูนความรู้ ความชํานาญ และประสบการณ์ เพ่ือให้ทุกคนในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
สามารถปฏิบัติ หน้าที่อยู่ในความรับผิดชอบได้ดีย่ิงขึ้น นอกจากน้ีการพัฒนาบุคลากรยังมีความมุ่ง
หมายที่จะพัฒนาทัศนคติ ของผู้ปฏิบัติงานไปในทางที่ดีมีขวัญกําลังใจในการทํางาน  

ศุภชัย ยาวะประภาษ (2548 หน้า 147) ได้กล่าวว่าความหมายของการพัฒนาบุคลากร
โดยทั่วไปที่ นักวิชาการส่วนใหญ่เห็นตรงกัน หมายถึง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
ในห้วงเวลาที่กําหนด เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีสมรรถนะสูงขึ้น สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายได้เป็นผลดี อันเป็นผลต่อการเจริญเติบโตก้าวหน้าของบุคลากรและองค์กร 
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จารุพงศ์  พลเดช  (2551,หน้า 40) ได้กล่าวถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการดําเนิน
กิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้(Knowledge) ทักษะ
(Skill) และทัศนคติ(Attitude) ของบุคลากร เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า และย่ังยืนที่สุด 
เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอ่ืนๆ ทั้งน้ีเพราะความสําเร็จขององค์กร ขึ้นอยู่กับ ศักยภาพ
ของบุคลากร องค์กรใดหากมีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถสูง มีคุณธรรม มีจริยธรรม ย่อม 
สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน นําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ
อย่างย่ังยืน องค์กรทุกองค์กรจึงปรารถนาและให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เห็นทั้ง
คนดีและคนเก่ง อยู่ตลอดเวลาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สามารถจําแนกได้เป็น 3 ระดับ ดังน้ี  

1. การพัฒนาระดับชาติ มุ่งพัฒนาคนในภาพรวมเพื่อให้สามารถดํารงตนอยู่ในสังคมได้เป็น
พลเมืองดี มีคุณภาพ มีผลิตภาพสูง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาจึงคํานึงถึงการพัฒนา
ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ด้านแรงงาน เป็นสําคัญ  

2. การพัฒนาระดับองค์กร มุ่งพัฒนาคนให้เกิดความเช่ียวชาญ สามารถทํางานให้องค์กรได้
อย่างมี ผลิตภาพสูงและพร้อมกับการขยายตัวและการเปล่ียนแปลงในอนาคต และเน้นการพัฒนา
ทางด้านบูรณาการ ระหว่างการพัฒนาบุคคล การพัฒนาอาชีพและการพัฒนาองค์กร เพ่ือมุ่งเน้นการ
พัฒนาจากการเรียนรู้ของ บุคคลไปสู่ทีมการเรียนรู้ และองค์กรแห่งการเรียนรู้ไปพร้อมกัน  

3. การพัฒนาระดับบุคคล มุ่งพัฒนาคนให้ตระหนักถึงความจําเป็นในการพัฒนาตนเอง เพ่ือ
เพ่ิม ความรู้ความสามารถ และประสิทธิภาพในการทํางานให้สามารถดํารงตนอยู่ในสังคมได้ เป็น
สมาชิกระดับ ครอบครัว องค์กร สังคมและประเทศชาติ 
 

วิธีหรือแนวทางการพัฒนาบุคลากร วิธีการพัฒนาบุคลากรมีหลายรูปแบบ แบ่งได้เป็น 2
ประเภท คือ  

1. วิธีการพัฒนาบุคลากรที่องค์กรเป็นผู้ดําเนินการ เป็นการพัฒนาบุคลากรท่ีองค์กรเป็น
ผู้ดําเนินการ จัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถเพ่ิมขึ้น อาจทําโดยเชิญ
บุคลากรจากภายนอกมาให้ ความรู้หรือจัดส่งบุคลากรไปร่วมกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรยังหน่วยงาน
อ่ืนๆ สามารถจําแนกย่อยได้ดังน้ี  

1.1 การฝึกอบรม(Training) กระบวนการที่จัดให้มีขึ้น เพ่ือให้บุคลากรได้เรียนรู้และ
มีความชํานาญ หรือเพ่ือมุ่งถ่ายทอดวิธีการและเทคนิคต่างๆ ของการปฏิบัติงานเฉพาะด้านใดด้านหน่ึง 
โดยมุ่งให้บุคลากรน้ันได้ เรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ และเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
บุคลากรน้ันไปในแนวทางที่ต้องการ ซึ่ง การฝึกอบรมมุ่งจัดข้ึนสําหรับบุคลากรในระดับผู้ปฏิบัติงาน
เป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ บุคลากรท่ีมีหน้าที่ปฏิบัติงาน ประจําตําแหน่งต่างๆ ขององค์กรและมักจะอยู่ใน
ระดับตํ่าสุดของสายการบังคับบัญชา (กุลธน  ธนาพงศธร 2540 หน้า 168-169) 

1.2  การประชุมสัมมนา(Seminars) เป็นการประชุมเพ่ือพิจารณาถกเถียงถึง
ประเด็นหรือหัวข้อ อย่างใดอย่างหน่ึงที่กําหนดไว้ การสัมมนาจะเน้นในด้านการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ซักถามปัญหาข้อข้องใจ และเพ่ิมเติมทรรศนะต่างๆ เพ่ือความถูกต้องสมบูรณ์ของประเด็นที่
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พิจารณา การสัมมนาเป็นวิธีการท่ีนิยม แพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ใน
ระดับสูง  (กุลธน ธนาพงศธร 2540 หน้า 139)  

1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เป็นรูปแบบที่นิยมใช้กันมากใน
สถาบันการศึกษาและ ในวงการทั่วไป การประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นวิธีการที่ประกอบด้วยบุคลากร
หลายฝ่ายที่มีปัญหาและความสนใจ ตรงกัน มาพบกับผู้ชํานาญการหรือผู้เช่ียวชาญในด้านที่เหมาะสม 
เพ่ือที่จะหาความรู้และหนทางที่จะแก้ปัญหา ที่ประสบอยู่โดยการศึกษาเป็นกลุ่มและใช้เวลาหลายวัน  

1.4  การศึกษาดูงาน (Study Visit) เป็นการให้ผู้ปฏิบัติงานได้เห็นการปฏิบัติและ
เรียนรู้งานที่มี การปฏิบัติคล้ายคลึงกับงานของตนเอง ได้เห็นรูปแบบหรือวิธีการหรือแนวคิดของ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่อาจนําสิ่งที่ เหมาะสมมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตน และเป็นการผ่อนคลาย
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย (เชษฐา  กฤษณสุวรรณ 2545 หน้า 31-32)  

1.5  การสับเปล่ียนหมุนเวียนงาน (Job Rotation) วิธีการน้ีมักจะใช้สําหรับ
ตําแหน่งระดับ หัวหน้างาน จุดประสงค์ของการหมุนเวียนตําแหน่ง คือ เพ่ือให้แต่ละคนได้ปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ต่างๆ ที่มีใน องค์กร เพ่ือจะได้มีความรู้และเห็นความสัมพันธ์และความสําคัญของงานและมี
ความรอบรู้งานในแต่ละแผนก ทําให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน(พนัส หันนาคินทร์ 2542 หน้า 100)  

1.6  การศึกษาต่อ(Study Program) ในกรณีที่องค์การต้องการปรับปรุง หรือขยาย
งาน โดย เฉพาะงานประเภทที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง หรือการบริหารงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้น การพิจารณา บุคลากรที่มีพ้ืนฐานการศึกษาพอที่จะไปศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาระดับสูง 
และมีช่ือเสียงในทางน้ันๆ เป็น สิ่งที่ควรจะทําและต้องกําหนดพันธะว่าจะต้องกลับมาทํางานให้แก่
องค์การด้วย(พนัส หันนาคินทร์ 2542 หน้า 103)  

2. รูปแบบที่บุคลากรปฏิบัติเอง เป็นรูปแบบที่บุคลากรสามารถดําเนินการเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถได้ด้วยตนเอง ไม่จําเป็นต้องให้องค์กรเป็นผู้ดําเนินการจัดให้ สามารถจําแนกย่อยได้ดังน้ี  

2.1 การศึกษาจากตํารา เอกสารและข่าวสารทางวิชาการ เป็นการศึกษาโดยการ
อ่าน ซึ่งผู้อ่าน จะต้องรู้จักวิธีการอ่าน รู้จักจับประเด็นใจความสําคัญและรู้จักการอ่านอย่างพินิจ
พิเคราะห์ (พนัส หันนาคินทร์ 2542 หน้า 85)  

2.2  การศึกษาจากคู่มือปฏิบัติงาน มีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีวิธีการปฏิบัติ
ที่ถูกต้อง และ เป็นไปตามข้ันตอนที่ควรจะเป็น ซึ่งบุคลากรอาจร่วมมือหรือเสนอแนะให้หน่วยงานได้
จัดทําคู่มือปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงานไว้ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ถือปฏิบัติ  

2.3 ระบบพ่ีเลี้ยง หมายถึง การท่ีหน่วยงานกําหนดอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็น
ทางการ ให้บุคลากร อาวุโสที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความเข้าใจในกฎระเบียบ
และวัฒนธรรมของหน่วยงาน ทําหน้าที่ให้คําแนะนําและถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรใหม่ เพ่ือให้
บุคลากรใหม่สามารถปรับตัวและปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (พนัส หัน
นาคินทร์, 2542 หน้า 119)  

2.4 การพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้มีความรู้และประสบการณ์ เป็น
รูปแบบ การพัฒนาที่บุคลากรสามารถปฏิบัติเอง ซึ่งผู้มีความรู้และประสบการณ์อาจจะเป็นบุคลากร
ระดับหัวหน้าหรือ ผู้มีความรู้และประสบการณ์จากภายนอก 
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เทคนิคในการพัฒนาบุคลากร 
รัตนา เน่ืองแก้ว (2550,หน้า32-35) ได้กล่าวถึงเทคนิคการพัฒนาบุคลากร ไว้ดังน้ี               

มีวิธีดําเนินการโดยใช้วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ตามแนวคิดของ สถาบันพัฒนาข้าราชการพล
เรือน สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ใน 5 ด้าน ดังน้ี 

(1) การปฐมนิเทศ เป็นวิธีการอย่างหน่ึงในการ พัฒนาบุคลากรในองค์การท่ีเข้ามาทํางานใหม่ 
หรือผู้ที่รับราชการมานานแล้ว แต่เพ่ิงย้ายสับเปลี่ยน หรือ หมุนเวียนมาปฏิบัติงานหน้าที่ใหม่          
ซึ่งเป็นกิจกรรมอย่าง หน่ึงซึ่งมีวัตถุประสงค์สําหรับแนะนําช้ีแจง ให้ทราบความรู้ทั่วๆไป กฎระเบียบ   
สร้างความคุ้นเคยกับผู้ร่วมงานลักษณะโครงสร้างขององค์การ นโยบายขององค์การ เพ่ือให้สมาชิก
ใหม่เข้าใจวัตถุประสงค์ รวมท้ังเรียนรู้สภาพแวดล้อมขององค์การเพ่ือสร้างความมั่นใจในการ
ปฏิบัติงาน และเป็นประโยชน์ในการทํางานต่อไป  

(2) การฝึกอบรม เป็นกระบวนการที่มีระเบียบแบบ แผนซึ่งมุ่งหมายท่ีจะพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความชํานาญ เพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึงที่สามารถ นํามาใช้เพ่ือเปลี่ยนแปลงการ
กระทํา หรือ พฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคคล  

(3) การส่งเสริมด้านวิชาการ มีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรได้รับความรู้กว้างขวางย่ิงขึ้น และทํา
ได้หลายรูปแบบเน้นในเร่ืองของการให้ความรู้  

(4) การส่งไปศึกษาดูงานเป็นการเพ่ิมพูนวุฒิของบุคลากรให้มีความรู้ย่ิงขึ้นการที่บุคลากร
ทํางาน อยู่ที่ใดนานๆ ความรู้ความสามารถอาจล้าสมัยไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
จึงต้องส่งบุคลากรไปศึกษาดู งานในหน่วยงานท่ีมีระบบการทํางานที่ดีและทันสมัย  

(5) การส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อ เป็นการพัฒนา บุคลากรอีกวิธีหน่ึงที่จะทําให้บุคลากรมี
ความรู้เพ่ิมขึ้น หรืออาจได้รับความรู้ใหม่ซึ่งอาจทําได้ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 

สุริยา มนตรีภัคด์ิ (2555,หน้า48) ได้กล่าวถึงเทคนิคการพัฒนาบุคลากร ไว้ดังน้ี เป็นกิจกรรม
การพัฒนาบุคลากรที่จัดข้ึนว่าเป็นการช่วยให้ บุคลากรมีการปฏิบัติงานท่ีดีขึ้นและเพ่ิม ความสามารถ
ตลอดจนความก้าวหน้าในงานอาชีพซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการพัฒนาหลักหลักดังน้ี 

(1) การเสนอแนะ  
(2) การปฐมนิเทศ  
(3) การอบรม  
(4) การส่งศึกษาต่อ  
(5) การสอนงาน  
กัญญาภัค จันทรสมบัติ (2555,หน้า57) ได้กล่าวความหมายของเทคนิคการพัฒนาบุคลากร 

ไว้ ดังน้ี การพัฒนาบุคลากรแบ่งออกเป็น 2 วิธี ดังน้ี 
(1) การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน ได้แก่ การสอนงาน การประชุม การอบรม การ

ปฐมนิเทศ การสัมมนา การระดมความคิด และวิธีการอ่ืนๆ โดยการให้บุคคลภายใน องค์กรเป็นกลไก
ในการพัฒนา  

(2) การฝึกอบรมนอกสภาพการทํางาน ได้แก่ การเรียนรู ้ด้วยตนเองการศึกษาต่อ           
การประชุม การอบรม การประชุมทางไกล ซึ่งอาจให้องค์กรเป็นผู้สนับสนุนหรือ เกิดจากความ สนใจ
ของผู้ปฏิบัติงานเอง  
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ดนัย เทียนพุฒ (2554, น.124) ได้กล่าวความหมายของเทคนิคการพัฒนาบุคลากร ไว้ดังน้ี 
แบ่งออกเป็น 2 วิธี ดังน้ี  

(1) การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน เป็นการฝึกอบรมความรู้ ทักษะ และความสามารถ ในที่
ทํางานจริง เป็นรูปแบบการให้ความรู้โดยผู้บริหารช้ีแนะ ฝึกสอน ให้คําแนะนําการปฏิบัติงานให้แก่   
ผู้เข้ารับ การฝึกอบรมในสถานที่ปฏิบัติงานจริงเน้นการให้ความรู้ในลักษณะเรียนรู้โดยการกระทําจริง  

(2) การฝึกอบรม นอกสภาพการทํางาน คือการที่ผู้เข้าอบรมหรือการพัฒนาต้องหยุดการ
ทํางานปกติของตน เพ่ือเข้ารับการ ฝึกอบรมตามหลักสูตรหรือโครงการที่กําหนดขึ้นโดยการ เข้ารับ
อบรมในสถานที่ของหน่วยงานหรือถูกส่งไป อบรมนอกสถานที่หน่วยงาน หรืออบรมอยู่ที่บ้านก็ได้ 
 สรุปการพัฒนาบุคลากร หมายถึง การดําเนินกิจกรรมต่างๆเพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะและ
ความสามารถของบุคลากรในด้านต่างๆ เช่น การฝึกอบรม การสัมมานา การจัดการความรู้ เป็นต้น 
  
3. แนวคิดเก่ียวประสิทธิภาพในการทํางาน 
  โดยทั่ วไปแล้ว  ประสิท ธิภาพ  (efficiency) ในการปฏิบัติงานมักจะแยกไม่ออกกับ 
ประสิทธิผล (effectiveness) ในการปฏิบัติงานเพราะการปฏิบัติงานน้ันจะมีประสิทธิภาพ ไม่ได้      
ถ้าหากว่าการปฏิบัติงานน้ันไม่มีประสิทธิผล ซึ่งหมายความว่าการปฏิบัติงานจะ ไม่บรรลุเป้าหมาย
หรือวัตลุประสงค์ที่ได้กําหนดไว้ แต่ในขณะเดียวกัน การปฏิบัติงานที่ มีประสิทธิผลก็ไม่จําเป็นว่าการ
ปฏิบัติงานนั้นจะต้องมีประสิทธิภาพเสมอไป เพราะว่า ความหมายโดยตรงของประสิทธิภาพนั้นมี      
ผู้กล่าวไว้หลายท่านด้วยกัน ดังน้ี 
 ฐิตินันท์ สุวรรณศิริ (2550, หน้า 3) ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัย ที่นําเข้า (input) และผลลัพธ์ที่ออกมา (output) เพ่ือให้เกิดต้นทุนสําหรับทรัพยากรตํ่าสุด    
ซึ่งเป็นการกระทําอย่างหน่ึงที่ถูกต้อง โดยคํานึงถึงวิธีการใช้ทรัพยากรให้เกิดการประหยัดหรือ
สิ้นเปลืองน้อยที่สุด  

วิรัช สงวนวงศ์วาน (2550, หน้า 279) ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพการบริหารงานจะเป็น
เครื่องช้ีวัดความ เจริญก้าวหน้า หรือความล้มเหลวขององค์กร ผู้บริหารที่เช่ียวชาญจะเลือกการ
บริหารที่เหมาะสมกับองค์กรของ ตนและนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการทบทวนแนวคิด
เก่ียวกับประสิทธิภาพผู้ศึกษา  

วิภาดา คุปตานนท์ (2551, หน้า 12) ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การใช้ 
ทรัพยากรเพ่ือการผลิตอย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดการประหยัดและผลผลิตท่ีมีคุณภาพ  

พิทยา บวรวัฒนา (2552, หน้า 181) ได้กล่าวว่า “ประสิทธิภาพ หมายถึง อัตราส่วนที่
สะท้อนให้ เห็นการเปรียบเทียบระหว่างการปฏิบัติงานหน่ึงหน่วยต่อค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปสําหรับการ
ปฏิบัติงานหน่ึง หน่วยนั้นๆ” พิริ 

สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ (2553,หน้า120) ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพมักพิจารณาจากการ
เปรียบเทียบ ระหว่างผลผลิตที่ได้กับทรัพยากรท่ีใช้ไป หรือเปรียบเทียบระหว่าง Output กับ Input 
ว่าในการดําเนินการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรผลท่ีได้น้ันดีแค่ไหน อย่างไร ซึ่งอาจ
เปรียบเทียบได้หลายมิติ เช่น มิติทาง เศรษฐศาสตร์โดยไม่ใช่เพียงเร่ืองเงินแต่อย่างเดียว แต่หมายถึง
ทรัพยากรอ่ืนๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ันๆด้วย เช่น เวลาหรือวัตถุดิบ มิติทางการบริหารอาจ
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พิจารณาจากความพึงพอใจของสมาชิกในองค์กรต่อวิธีการบริหาร เพ่ือบรรลุเป้าหมาย มิติทางสังคม
อาจพิจารณาจากผลการสะท้อนกลับ 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2554, หน้า 114) ได้กล่าวความหมายของประสิทธิภาพไว้ว่า การ
วัดผล การทํางาน ขององค์กรน้ัน ว่าทํางานได้ปริมาณมากน้อยแค่ไหนคุณภาพงานดีมากน้อยแค่ไหน 
ใช้เงิน ใช้เวลา ใช้แรงงานไปมากน้อยแค่ไหน เป็นผลดีต่อผู้รับบริการมากน้อยแค่ไหน โดยรวมความมี
ประสิทธิภาพจึง หมายถึง การทํางานให้ได้ปริมาณและคุณภาพมาก องค์กรมีความสมัครสมาน 
สามัคคี มีสันติภาพและความสุข รวมกัน เป็นผลดีต่อส่วนรวมและผู้รับบริการ แต่ใช้เวลา แรงงาน 
และงบประมาณ 

น้อย กันตยา เพ่ิมผล (2553, หน้า 94) ได้กล่าวความหมายของประสิทธิภาพไว้ว่าเป็นการ
ปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติม ความสามารถและทักษะในการทํางานของตนเองหรือผู้อ่ืนให้ดีขึ้น เจริญข้ึน 
เพ่ือให้บรรลุ เป้าหมายขององค์การ อันจะทําให้ตนเองผู้อ่ืนและองค์การเกิดความสุขในที่สุด ซึ่งการ
พัฒนาประสิทธิภาพการ ทํางานมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการพัฒนาองค์การหรือการพัฒนาสังคม 
นอกจากนั้นการพัฒนาตนเองกับการ พัฒนาประสิทธิภาพการทํางานย่ิงมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้
ชิดอีกด้วย กล่าวคือประการแรกก่อนที่คนจะเข้า สู่การทํางานใน องค์การหน่ึงๆ น้ัน บุคคลน้ันต้องมี
ความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติตรงตามที่องค์การน้ัน ต้องการ ซึ่งบุคคลจะมีคุณสมบัติตามที่องค์การ
กําหนดน้ันก็จะต้องมีการพัฒนาตนเอง หรือได้รับ การพัฒนา จากสถาบันต่างๆ จนมีความสามารถ
เพียงพอที่จะเข้าสู้งาน และทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประการที่สอง เมื่อบุคคลเข้าสู่งานแล้ว    
ก็เป็นหน้าที่ขององค์การที่จะต้องพัฒนาบุคคลให้มีประสิทธิภาพ (ความสามารถ) ใน การทํางานให้ดี
ที่สุด เพ่ือประสิทธิผลขององค์การ จึงกล่าวได้ว่า การพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน
จะก่อให้เกิดประสิทธิผลขององค์การในที่สุดน่ันเอง 

ติน ปรัชญพฤทธิ (2543,หน้า 77) ได้กล่าวถึง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
หมายถึง การ สร้างผลงานหรือผลสาเร็จออกมาโดยผลงานที่ได้มีคุณค่ามากกว่าทรัพยากรท่ีใช้ไป 
กล่าวคือ สามารถ ผลิตของได้เพ่ิมสูงขึ้นกว่าเดิม โดยที่ต้นทุนไม่เพ่ิม หรือสามารถผลิตของทุกอย่างได้
มากเหมือนเดิม แต่ มีการใช้ต้นทุนน้อยลงกว่าเดิม 
  พีเตอร์สน และพลาวแมน (Peterson & Plowman อ้างถึงใน คฑาวุธ พรหมายน, 
2545, หน้า 9) ได้ให้ความหมายของคําว่า ประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านทางธุรกิจ ใน
ความหมายอย่างแคบว่าหมายถึง การลดต้นทุนในการผลิต และความหมายอย่างกว้าง หมายถึง
คุณภาพของการมีประสิทธิผล (quality of effectiveness) และความสามารถใน การผลิต 
(competence and capability) และ ในการดําเนินงานทางด้านธุรกิจที่จะถือว่ามี ประสิทธิภาพ
สูงสุด ก็เพ่ือสามารถผลิตสินค้า หรือบริการในปริมาณและคุณภาพที่ต้อง การท่ีเหมาะสมและต้นทุน
น้อยที่สุดเพ่ือคํานึงถึงสถานการณ์และขอผูกพันด้านการ เงินที่ มีอยู่ ดังน้ันแนวความคิดของคําว่า
ประสิทธิภาพในด้านธุรกิจมีองค์ประกอบ 5 ประการ คือ ต้นทุน (cost) คุณภาพ (quality) ปริมาณ 
(quantity) และวิธีการ (method) ในการผลิต 

ปัจจัยในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
          ปัจจัยสําคัญในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพน้ัน สมยศ นาวีการ (2544,หน้า 14) ได้กล่าว
ว่ามีปัจจัย 7 ประการที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในองค์การ คือ 
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          1. กลยุทธ์ (strategy) คือ กลยุทธ์เก่ียวกับการกําหนดภารกิจ การพิจารณาจุดอ่อน จุดแข็ง
ภายในองค์การ โอกาสและอุปสรรคภายนอก 
           2. โครงสร้าง (structures) โครงสร้างขององค์การที่เหมาะสมจะช่วยในการ ปฏิบัติงาน 
           3. ระบบ (systems) ระบบขององค์การที่จะบรรลุเป้าหมาย 
           4. แบบ (styles) แบบของการบริหารเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์การ 
           5. บุคลากร (staff) ผู้ร่วมองค์การ 
           6. ความสามารถ (skill) 
           7. ค่านิยม (shared values) ค่านิยมร่วมของคนในองค์การ 
 สรุปประสิทธิภาพในการทํางาน หมายถึง ตัวช้ีวัดความสําเร็จของบุคลในการทํางานว่ามี
คุณภาพและประสิทธิภาพในการทํางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 

4. แนวคิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2540) ได้บัญญัติไว้ว่า Computer : คอมพิวเตอร์,คณิต
กรณ์ หมายถึง เครื่องคํานวณหรือผู้คํานวณ มีหน้าที่คํานวณและเปรียบเทียบ (ประมวลผลข้อมูล) 
ตามคําสั่งที่มนุษย์จัดเตรียมไว้ในรูปแบบของโปรแกรมหรือชุดคําสั่งต่าง ๆ  
 แสนคม พันธ์ุ (2546,หน้า 8) ได้กล่าวถึงคอมพิวเตอร์ หมายถึงเครื่องมืออิเลคทรอนิกส์ที่
สามารถประมวลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วแม่นยํามีขั้นตอนการทํางานอย่างเป็นระบบสามารถประมวล
ข้อมูลที่เป็นตัวแทนตัวอักษรและภาพกราฟิกได้อ่างรวดเร็วตามลักษณะโปรแกรมท่ีใช้สามารถบันทึก
และเก็บข้อมูลสารสนเทศได้เป็นจํานวนมากสามารถแสดงผลลัพธ์ออกมาทางหน้าจอและทาง
เคร่ืองพิมพ์ได้ 

สุขุม เฉลยทรัพย์ (2548,หน้า26) ได้กล่าวถึง คอมพิวเตอร์  (Computer) หมายถึง อุปกรณ์
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic device) ที่มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการกับข้อมูล (Data) 
ทั้งตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ อ่ืนที่ใช้แทนความหมายในสิ่งต่างๆ โดยปฏิบัติงานภายใต้การ
ควบคุมของคําสั่งที่อยู่ใน หน่วยความจําของคอมพิวเตอร์เอง เพ่ือทําการคํานวณและแสดงผลลัพธ์
ออกทางอุปกรณ์แสดงผล  

วาสนา สุขกระสานติ (2540,หน้า3) ได้กล่าวถึงคอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
(electronics device) ที่มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการกับข้อมูลที่อาจเป็นได้ทั้งตัวเลข 
ตัวอักษร หรือสัญญาลักษณ์ อ่ืนที่ใช้แทนความหมายในสิ่งต่างๆ โดยคุณสมบัติที่สําคัญของ
คอมพิวเตอร์คือการที่สามารถกําหนดชุดคําสั่ง ล่วงหน้าได้หรือโปรแกรมได้ 
 
ประเภทของคอมพิวเตอร์ 
 วศิน  เพ่ิมทรัพย์ (2561,หน้า24-25) การจําแนกประเภทของคอมพิวเตอร์สามารถทําได้
หลายรูปแบบ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้แบ่งเป็นหลักซึ่งคอมพิวเตอร์ที่พบเห็นทั่วไปอาจจําแนกออกได้
ดังน้ี 
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1.เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer) 
เป็นคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงสําหรับประมวลผลข้อมูลปริมาณมากพร้อมๆกันมกัใช้ในองค์กร

ขนาดใหญ่ เช่น ธนาคาร บริษัทข้ามชาติ สายการบิน ปัจจุบันมีบางส่วนเริ่มถูกทดแทนด้วยระบบ    
เชิฟเวอร์จํานวนมาก หรือ server farm และระบบประมวลผลแบบกลุ่มที่เรียกว่า Cloud 
cpmputing ที่สามารถรองรับการใช้งานของผู้ใช้จํานวนมากๆ 

2. มินิคอมพิวเตอร์  (Minicomputer) 
เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดกลางที่มีสมรรถนะรองลงมาจากเครื่องเมนเฟรม ส่วนใหญ่

นําไปใช้กับบริษัทหรือหน่วยงานขนาดกลางสําหรับใช้บริการแก่ลูกเครือข่าย ในองค์กรพร้อมกันหลาย
เคร่ือง 

3.ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer) 
เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในระดับที่คนทั่วไปสามารถหาซื้อมาใช้ส่วนตัวได้ จึงเรียกว่า

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือ Personal Computer (Pc) ปัจจุบันแบ่งได้เป็นสองกลุ่มใหญ่คือเคร่ือง
เดสก์ท็อปและเคร่ืองโน้ตบุ๊ก ซอฟต์แวร์ควบคุมหรือระบบปฏิบัติการที่ใช้กันมากที่สุดในเคร่ืองประเภท
น้ี Microsoft Windows และMacOS (Apple) 
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 
 ความหมายของ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
 วศิน  เพ่ิมทรัพย์ (2561,หน้า40-41)  ฮาร์ดแวร์ (Hardware) เป็นอุปกรณ์ที่จับต้องสัมผัส 
และสามารถมองเห็นอย่างเป็นรูปธรรม ฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์จะมีทั้งที่ติดต้ังอยู่ภายในตัว
คอมพิวเตอร์ เช่น (ซีพียู เมนบอร์ด แรม) และที่ติดต้ังภายนอกคอมพิวเตอร์ เช่น (คีย์บอร์ด เมาส์ 
จอภาพ เคร่ืองพิมพ์) ฮาร์ดแวร์ที่สําคัญต่อระบบคอมพิวเตอร์แบ่งเป็น 4 ประเภท  

-อุปกรณ์นําเข้า  (Input Device)  ใช้สําหรับป้อนข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ เช่น 
คีย์บอร์ด เมาส์ ไมโครโฟน และเคร่ืองสแกน กล้องดิจิทัล 

-อุปกรณ์ประมวลผล (Process Device) ใช้สําหรับประมวลผลตามคําสั่ง เช่นหน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU) แผงวงจรหลักและหน่วยความจําหลัก 

-อุปกรณ์แสดงผล (Output Device) ใช้สําหรับแสดงผลลัพธ์การทํางานของ
คอมพิวเตอร์ เช่น จอภาพ เคร่ืองพิมพ์และลําโพง 

-อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Storage Device) ใช้สําหรับเก็บบันทึกข้อมูล เช่น 
ฮาร์ดดิสก์ Flash Drive Memory Card และเครื่องบันทึกแผ่น CD/DVD 
  

วศิน  เพ่ิมทรัพย์ (2561,หน้า41) ซอฟต์แวร์ (Software) คือชุดคําสั่งเพ่ือให้คอมพิวเตอร์
ทํางานตามที่เราต้องการซึ่งจะเขียนโดย นักเขียนโปรแกรมหรือบางทีเรียกว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์ 
ซอฟต์แวร์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 
 -ซอฟต์แวร์ระบบ ทําหน้าที่ควบคุมการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้แก่ระบบปฏิบัติการ
ตัวอย่างที่เป็นที่รู้จักกันดี คือระบบปฏิบัติการหรือ OS ระบบปฏิบัติการ OS จะทําหน้าที่ควบคุมการ
ทํางานของระบบคอมพิวเตอร์โดยรวมทั้งหมด 
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- ซอฟแวร์ประยุกต์ เป็นกลุ่มของซอฟต์แวร์ที่สามารถติดต้ังได้ในภายหลังจากการติดต้ัง
ระบบปฏิบัติการแล้วทั้งน้ีขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและการประยุกต์ใช้งานเป็นหลัก เช่น งานด้าน
บัญชี งานด้านเอกสาร งานควบคุมสินค้า เป็นต้น 
 ศศลักษณ์ ทองขาว (2558,หน้า83) ได้กล่าวถึงซอฟต์แวร์ระบบว่าจะทํางานร่วมกับผู้ใช้
ซอฟต์แวร์ประยุกต์และฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ เพ่ือควบคุมรายละเอียดทางด้านเทคนิคเป็นส่วนใหญ่ 
ซอฟแวร์ระบบไม่ได้มีเพียงโปรแกรมเดียวแต่ประกอบด้วยชุดของโปรแกรมที่ควบคุมรายละเอียด
ทางด้านเทคนิคมากโดยรับคําสั่ง ซอฟแวร์ระบบประกอบด้วยโปรแกรม 4 ชนิด 
 ระบบปฏิบัติการ (Operating system) เป็นโปรแกรมที่ทําหน้าที่ประสานการทํางานร่วมกับ
ฮาร์ดแวร์ในการจัดสรรทรัพยากรคอมพิวเตอร์ จัดเตรียมส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์
รวมถึงการทํางานร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ 
 ยูทิลิดี (utility) เป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ทํางานเฉพาะทางด้านเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ 

ดีไวซ์ไดรเวรอร์ (device driver) เป็นโปรแกรมพิเศษที่ออกแบบมาเพ่ือให้อุปกรณ์รับเข้า 
และอุปกรณ์ส่งออกสามารถติดต่อสื่อสารกับระบบคอมพิวเตอร์ได้ 

ตัวแปรภาษา language transiator ทําหน้าที่แปลชุดคําสั่งที่เขียนโดยโปรแกรมเมอร์ให้อยู่
ในคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ เช่น ภาษา PHP ASP แล๋ะ JAVA 
 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

วศิน  เพ่ิมทรัพย์ (2561,หน้า110) ได้ให้ความหมายของระบบคอมพิวเตอร์ ไว้ว่าหมายถึง 
การนําเอาคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องมาเช่ือมต่อเข้าไว้ด้วยกันเพ่ือสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงใช้
ทรัพยากรบางอย่างของระบบร่วมกันได้ 

ประเภทของเครือข่าย 
 วศิน  เพ่ิมทรัพย์ (2561,หน้า111) ระบบเครือข่ายโดยทั่วไปอาจแบ่งได้หลายระดับตามพ้ืนที่
ที่ครอบคลุม ดังน้ี 
 Local area network (LAN) เป็นการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ในพ้ืนที่ที่จํากัด เช่น ในอาคาร
เดียวกันหรือพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน 
 Metropolitan area network (MAN) เป็นการเช่ือมต่อในพ้ืนที่กว้างข้ึน เช่น ครอบคลุ่ม
พ้ืนที่โดยรอบชุมชน 
 Wide area network (WAN) เป็นระบบเช่ือมต่อพ้ืนที่ครอบคลุ่มกว้างขึ้น เช่น ชุมชน 
ระหว่างเมือง ประเทศ หรือทั้งโลก 
 องค์ประกอบของระบบเครือข่าย (Hardware)  
 วศิน  เพ่ิมทรัพย์ (2561,หน้า112) ระบบเครือข่ายจะประกอบด้วยส่วนสําคัญ ได้แก่ 

อุปกรณ์เครือข่าย คือ อุปกรณ์หลักที่จําทําให้คอมพิวเตอร์และทรัพยากรต่างๆ สามารถ
เช่ือมต่อถึงกันเป็นระบบเครือข่าย เช่น การ์ดแลน และตัวรวมสาย หรือ LAN หลายๆ วงตลอดจน 
WAN และอินเทอร์เน็ตที่มีขนาดใหญ่กว่ามากอีกด้วย โดยใช้อุปกรณ์เช่ือมต่อกับสวิทซ์ที่รองรับ
ความเร็ว 100 Mbps ก็จะสามารถรับส่งข้อมูลได้ที่ความเร็วสูงสุด 100 Mbps เท่าน้ัน 
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ซอฟต์แวร์เครือข่าย คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถควบคุมได้ด้วยซอฟต์แวร์ต่างที่
เก่ียวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมควบคุมระบบที่มีความสามารถทํางานกับ
เครือข่าย เช่น Windows Server Linux  

ตัวกลางนําข้อมูล  คือ ในระบบเครือข่ายก็อาจเป็นได้ต้ังแต่สายเคเบิลชนิดต่างๆ 
 
5 สรุป พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทํา ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ผู้จัดการออนไลน์ ค้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562,  
 http://www.ptn-maelan.go.th/datacenter/doc_download/a_190618_084817.pdf 
 

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทํา ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2560 ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจําวันของเรา มากย่ิงขึ้น ซึ่งมี
การใช้งานคอมพิวเตอร์โดยมิชอบโดยบุคคลใดๆ ก็ตามที่ส่ง ผลเสียต่อบุคคลอ่ืน รวมไปถึงการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ในการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นเท็จหรือมีลักษณะลามกอนาจาร ท่านอาจจะมีความผิดได้ 
 

มาตรา 5-8 เข้าถึงระบบ/ข้อมูลของผู้อ่ืนโดยมิชอบ 
ข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ ! จําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือ

ทั้งจํา   ทั้งปรับ  
-ทําให้เสียหาย ทําลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ข้อมูลของผู้อ่ืน โดยมิชอบ  
-ทําให้ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนไม่สามารถทํางานได้ตามปกติ  จําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับ

ไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจํา ทั้งปรับ  
 กรณีเป็นการกระทําต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา 12 จําคุก 3 - 15 ปี และ

ปรับ 6 หมื่น - 3 แสนบาท ถ้าเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอ่ืน จําคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับ ไม่
เกิน 2 แสนบาท / เป็นเหตุให้บุคคลอ่ืนถึงแก่ความตาย จําคุก 5 - 20 ปี และปรับ 1 - 4 แสนบาท  

- เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ ! จําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือ
ทั้งจํา ทั้งปรับ  

- ล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และนํา ไปเปิดเผย ! จําคุกไม่เกิน 1 ปี 
หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจํา ทั้งปรับ  

-ดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ ! จําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ 
 

มาตรา 9-10 แก้ไข/ดัดแปลง/ทําให้ข้อมูลเสียหายทําให้เสียหาย ทําลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมเติม ข้อมูลของผู้อ่ืน โดยมิชอบ  

- ทําให้ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนไม่สามารถทํางานได้ตามปกติ  จําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับ
ไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจํา ทั้งปรับ  กรณีเป็นการกระทําต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม
มาตรา 12 จําคุก 3 - 15 ปี และปรับ 6 หมื่น - 3 แสนบาท ถ้าเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอ่ืน 
จําคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับ ไม่เกิน 2 แสนบาท / เป็นเหตุให้บุคคลอ่ืนถึงแก่ความตาย จําคุก 5 - 20 
ปี และปรับ 1 - 4 แสนบาท 
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มาตรา 11 ส่งข้อมูลหรืออีเมล์ก่อกวนผู้อ่ืนส่งโดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มา ! ปรับไม่
เกิน 1 แสนบาท  

-ส่งโดยไม่เปิดโอกาสให้ปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย ! ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท 
มาตรา  12   เ ข้ าถึ ง ระบบ /ข้ อมู ล ด้ านความมั่ นคง โดยมิ ชอบ เข้ าถึ ง ระบบห รือ

ข้อมูลคอมพิวเตอร์  
-ล่วงรู้มาตรการการป้องกัน หรือดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ ! ไม่เกิดความเสียหาย จําคุก 1 - 7 

ปี และปรับ 2 หมื่น - 1.4 แสนบาท ! เกิดความเสียหาย จําคุก 1 - 10 ปี และปรับ 2 หมื่น - 2 แสน
บาท ! เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย จําคุก 5 - 20 ปี และปรับ 1 - 4 แสนบาท 

มาตรา 13 จําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งเพ่ือนําไปใช้กระทําความผิดจําหน่ายหรือเผยแพร่
ชุดคําสั่งเพ่ือนําไปใช้กระทําความผิด 

- กรณีทําเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ ตามมาตรา 5 - 11 ! 
จําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ หากมีผู้นําไป ใช้กระทําความผิดผู้จํา 
หน่าย/เผยแพร่ต้องรับผิดด้วย (เมื่อมีส่วนรู้เห็น) ! หากมีผู้นํา ไปใช้กระทําความผิด หรือต้องรับผิดตาม
มาตรา 12 ผู้จําหน่าย หรือเผยแพร่จะต้องรับผิดทางอาญาด้วย (เมื่อมีส่วนรู้เห็น)  

- กรณีทํา เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการกระทํา ความผิดทางคอมพิวเตอร์ ตามมาตรา 12 ! จําคุก
ไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 14 นําข้อมูลที่ผิด พ.ร.บ. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ 
- ข้อมูลปลอม / ทุจริต / หลอกลวง  
- ข้อมูลเท็จ  
- ข้อมูลความผิดเกี่ยวกับความม่ันคงปลอดภัย ฯลฯ (มาตรา 12)  
- ข้อมูลความผิดเกี่ยวกับความม่ันคง / ก่อการร้าย  
- ข้อมูลลามก ประชาชนเข้าถึงได้  
- เผยแพร่/ส่งต่อข้อมูลโดยรู้อยู่ว่าผิด ! กรณีการกระทํา น้ันส่งผลถึงประชาชน จําคุกไม่เกิน 5 

ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจํา ทั้งปรับ ! กรณีการกระทํา น้ันส่งผลต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง 
จําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจํา ทั้งปรับ (ยอมความได้) 

มาตรา 15 ให้ความร่วมมือ ยินยอม รู้เห็นเป็นใจผู้ให้บริการที่ให้ความร่วมมือ ยินยอม รู้เห็น
เป็นใจให้มีการกระทํา ผิดตามมาตรา 14 ต่อระบบคอมพิวเตอร์ของตน ! ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับ
ผู้กระทําผิด 

มาตรา 16 ตัดต่อ เติม ดัดแปลงภาพ 
- ตัดต่อ เติม ดัดแปลงภาพ ผู้อ่ืน / ผู้ตาย นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ที่ประชาชนทั่วไป

เข้าถึงได้ ทําให้เสียช่ือเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง ได้รับความอับอาย  จําคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่
เกิน 2 แสนบาท 
 
 
 
 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

20 
 

6. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
นลินี พานสายตา (2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความต้องการในการฝึกอบรมและความคาดหวัง

ต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร สายสนับสนุนวิทยาลัยดุสิตธานี พบว่าบุคลากรสาย
สนับสนุนของวิทยาลัยดุสิตธานี มีความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนา ด้านหลักสูตรการฝึกอบรม 
และด้านรูปแบบการจัดอบรมและพัฒนา อยู่ในระดับต้องการมากสําหรับด้านการศึกษา พบว่า         
มีความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งน้ีบุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัยดุสิตธานีมีความ 
คาดหวังต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ ด้านตําแหน่ง/หน้าที่/ความรับผิดชอบ อยู่ในระดับปานกลาง 
และมี ความคาดหวังด้านค่าตอบแทน อยู่ในระดับมาก ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความ
ต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนา กับความคาดหวังที่มีต่อ ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร
สายสนับสนุนวิทยาลัยดุสิตธานี พบว่า ความต้องการในการฝึกอบรม และการพัฒนาทุกด้าน                
มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังที่มีต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ ด้านตําแหน่ง/หน้าที่/ ความ
รับผิดชอบ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากน้ีเมื่อนําความต้องการในการฝึกอบรมและการพัฒนา 
กับความคาดหวังที่มีต่อความก้าวหน้าใน สายอาชีพด้านค่าตอบแทน มาพิจารณาเพ่ือหาความสัมพันธ์
กัน พบว่า มีเพียงความต้องการในการฝึกอบรม และการพัฒนาด้านหลักสูตรการฝึกอบรม เก่ียวกับ
ทักษะด้านเทคนิค และด้านรูปแบบการจัดฝึกอบรมและ พัฒนาเท่าน้ัน ที่มีความสัมพันธ์กับความ
คาดหวังที่มีต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพด้านค่าตอบแทน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ในขณะที่ด้าน
อ่ืน ๆ ได้แก่ ด้านหลักสูตรการฝึกอบรม เก่ียวกับทักษะด้านการจัดการ ด้านหลักสูตรการฝึกอบรม 
เกี่ยวกับทักษะด้านการติดต่อสัมพันธ์ และด้านการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับความ คาดหวังที่มีต่อ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยดุสิตธานี 

รัตนาภรณ์ บุญนุช (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาและฝึกอบรมท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ
ของพนักงาน กรณีศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) พบว่า ข้อมูลประสบการณ์การ
พัฒนาและฝึกอบรมพนักงานส่วนใหญ่ให้ความสําคัญในการฝึกอบรมเฉพาะด้านอยู่ในระดับมาก และ
รองลงมาคือการสอนงานพ่ีสอนน้องและการปฐมนิเทศในการเปลี่ยนงานหรือเปล่ียนตําแหน่ง ข้อมูล
ทัศนคติในการพัฒนาการฝึกอบรมการศึกษาพบว่าพนักงานส่วนใหญ่มีทัศนคติในการได้รับการพัฒนา
และฝึกอบรมอยู่ในระดับเห็นด้วยกับการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม ข้อมูลประสิทธิภาพพนักงาน 
พบว่าพนักงานมีประสิทธิภาพท้ัง 3 ด้าน คือด้านคุณภาพของงาน ด้านเวลา ด้านวิธีการ อยู่ในระดับดี
ขึ้นกว่าเดิมนอกจากน้ีผลของการทดสอบสมมุติฐาน พบว่าข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ต่อเดือน และฝ่ายงานที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพของพนักงานที่แตกต่างกัน 
ทัศนคติการพัฒนา การฝึกอบรม การศึกษามีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของพนักงานในทิศทาง
เดียวกัน 

ศิริศศิเกษม สุโพธิภ์าค  (2545) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความต้องการหลักสูตรฝึกอบรม
คอมพิวเตอร์ของข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า 1. ความรู้
ผ่านเครื่องมือ ซึ่งมี 5 หลักสูตร มีความต้องการสูงโดยเฉลี่ย คือเคร่ืองสแกน เครื่องพิมพ์ และหน่วย
ประมวลผล และมีความต้องการปานกลาง คือ คีย์บอร์ดและจอภาพ 2. ความรู้ด้านโปรแกรม
ปฏิบัติงาน มี 11 หลักสูตร มีความต้องการสูง จํานวน 10 หลักสูตร คือ โปรแกรมระบบปฏิบัติการ 
ได้แก่ โปรแกรม Windows 98 และโปรแกรมWindows Me,โปรแกรมที่ใช้ในการพิมพ์เอกสาร ได้แก่ 
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โปรแกรม Microsoft Word และโปรแกรม Page Maker, โปรแกรมสเปรดชีต ได้แก่ โปรแกรม 
Microsoft Excel, โปรแกรมใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ได้แก่ โปรแกรม Microsoft Accessและ 
โปรแกรม Visual FoxPro,โปรแกรมท่ีใช้ในการออกแบบกราฟิก ได้แก่ โปรแกรม Adobe 
Photoshop, โปรแกรม AdobeIIIustratorและโปรแกรม Macromedia FLASH, โปรแกรมที่ใช้การ
รับ - ส่ง จดหมายบนอินเตอร์เน็ต ได้แก่ โปรแกรม Pine,โปรแกรม Netscape Messagerและ 
โปรแกรม MicrosoftOutlook, โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเอกสารบนอินเตอร์เน็ต ได้แก่ โปรแกรม 
MicrosoftFrontPage 2000 และโปรแกรม Macromedia Dreamweaver, โปรแกรมที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใน การทําวิจัย ได้แก่ โปรแกรม SPSS/PC+ , โปรแกรมที่ใช้การแก้ปัญหา
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในเบ้ืองต้น ได้แก่ โปรแกรม Norton Anit Virusและโปรแกรม McafeeSan 
Virus, โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้แก่ โปรแกรมMacromedia 
Authorware และมีความต้องการปานกลางมี 1 หลักสูตร คือ โปรแกรมMultimedia Toolbook 

กชกร พิเดช และอารีย์ ปรีดีกุล  (2558) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
เรื่อง คอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พบว่า 1. หลักสูตรฝึกอบรม เรื่องคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน
โดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก โดยทุกด้าน มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก โดยสูงสุดคือ           
ด้านหลักสูตรการฝึกอบรม รองลงมาคือ ด้านแผนการฝึกอบรม และด้านคู่มือการฝึกอบรม ตามลําดับ    
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนหลังเรียน 
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 ที่กําหนดไว้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทักษะทางคอมพิวเตอร์ของ
นักศึกษาหลังการใช้หลักสูตรฝึกอบรม มีค่าเฉล่ียสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 ที่กําหนดไว้อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม โดยรวมอยู่ใน       
ระดับมาก โดยเรียงลําดับจากสูงสุด คือ ด้านปัจจัยนําเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 

สมภาศ  สุขชนะ (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความต้องการการพัฒนาทักษะความรู้           
ด้านคอมพิวเตอร์ช่วยสอนดนตรี ของครูดนตรีในสังกัดสํานักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร พบว่า           
1) ครูสอนดนตรีผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าตนเองมีทักษะ ความรู้ความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนดนตรีทั้งหมด 5 ด้านเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ “ปานกลาง” มีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 2.51 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.67 ทักษะความรู้ในระดับสูง ที่สุด คือด้านการใช้อินเตอร์เน็ต 
(Internet) ในการเรียนการสอนดนตรี มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.05 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.00 
รองลงมาเป็นด้านการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการ สอนดนตรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.76 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.88 2) ด้านความต้องการในการ พัฒนาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ช่วยสอนดนตรี 
ครูสอนดนตรีมีความคิดเห็นว่าต้องการพัฒนา ความรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” ในทุก ๆ ด้านมี
ค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.95 ส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐาน 0.71 ระดับความต้องการการพัฒนาทักษะความรู้
สูงที่สุด คือ ด้านการใช้โปรแกรม สําเร็จรูปทางดนตรี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.05 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.94 รองลงมาเป็นด้านการ ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนดนตรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.03 ส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐาน 0.81 ผลการทดสอบสมมติฐาน 1 ทักษะความรู้ความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดนตรี โดยการจําแนก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ระดับการศึกษา ประสบการณ์
ในการสอนดนตรี ในภาพรวมมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05                
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2) ความต้องการการ พัฒนาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ช่วยสอนดนตรี โดยการจําแนก เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา ระดับ การศึกษา ประสบการณ์ในการสอนดนตรี ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

บุญส่ง ลีละชาต (2559) ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ        
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่าบุคลากรสายสนับสนุนของคณะแพทยศาสตร์     
มีความต้องการในการพัฒนาบุคลากร ในทุกๆ ด้าน และรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีความ
ต้องการมาก คือ ด้านการศึกษาต่อ และการด้านการฝึกอบรม และจําแนกตามเพศ อายุการทํางาน 
ส่วนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับคณะแพทยศาสตร์ ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ พบว่า 
บุคลากรภายในคณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นในการ
กําหนดการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก ในด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าบุคลากรมีการพัฒนา
และการเรียนรู้และส่งผล ต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ อยู่ในระดับมาก ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้
ภาษาต่างประเทศในการทํางาน ของบุคลากร พบว่า การใช้ภาษาต่างประเทศในการทํางาน อยู่ใน
ระดับปานกลาง และทักษะในการใช้ ภาษาต่างประเทศ อยู่ในระดับน้อย ส่วนในด้านข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ในด้านปฐมนิเทศ พบว่า ควรจะมีการจัด ประชุมแต่ละหน่วยงานต่าง ๆ นําความ
คิดเห็นมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน การปฐมนิเทศบุคลากร ใหม่อยากให้มีการทํางานหรือมีความ
สามัคคีพูดคุยกัน ด้านการฝึกอบรม ควรมีการฝึกอบรมให้แก่ เจ้าหน้าที่อย่างสม่ําเสมอ ควรเป็นการ
อบรมในเชิงปฏิบัติการให้มาก เน้นในเร่ืองการปฏิบัติงาน เช่น การอบรมการใช้โปรแกรม เป็นต้น ด้าน
การศึกษาต่อ ได้มีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการเปิดโอกาสให้ เจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสในการศึกษาต่อ ใน
ด้านการให้ทุนควรเพ่ิมทุนให้มากกว่าเดิม และสนับสนุนให้กับ บุคลากรที่เรียนต่อ ด้านการศึกษาดู
งาน พบว่า ทางคณะแพทยศาสตร์ ควรมีการจัดไปดูงาน ต่างประเทศสําหรับบุคลากร รวมถึง
การศึกษาดูงานอยากให้จัดไปดูนิทรรศการที่มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ และนํามาใช้ในการทํางานได้ ไปศึกษา
ดูงานต่างจังหวัด นอกจากน้ียังมีการเสนอแนะอีกว่าในการไป ศึกษาดูงานในแต่ละคร้ังมีกฎเกณฑ์มาก
เกินไป และส่วนหน่ึงมีการเสนอว่าอยากให้ทาง คณะแพทยศาสตร์ จัดศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็น
ต้น 

นภาภรณ์  จันทรศัพท์ (2547) ได้กล่าวว่า ตัวแปรเป็นคุณลักษณะหรือปรากฏการณ์สิ่งต่างๆ
ที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาหาความจริง ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้ เช่น คน สัตว์ วัตถุ
สิ่งของ หรือเหตุการณ์ต่างๆเป็นต้น ตัวแปรที่มีผลต่อการวิจัยซึ่งมีจะต้องมีค่าเปลี่ยนได้อย่างน้อยต้ังแต่ 
2 ค่าขึ้นไป เช่น คน (เพศ อายุ การศึกษา รายได้) เพศสามารถแปรได้เป็นหญิงหรือชาย อายุสามารถ
กําหนดได้ตามกลุ่มตามท่ีผู้วิจัยกําหนด เช่น 20, ปี 20-29 ปี 30-39 ปี ซึ่งเห็นได้ว่าตัวแปรต้น ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ มีผลต่อการศึกษางานวิจัยในแต่ละด้านตามขอบเขตของ
ผู้วิจัย 
 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้นําผลงานวิจัยที่ศึกษาความต้องการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มาใช้อ้างอิงและ
เป็นแนวทางในการกําหนดตัวแปรและกรอบแนวคิดในการวิจัย ได้แก่งานวิจัยที่เก่ียวกับ อายุ เพศ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ Microsoft 
Windowsโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (program) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ความต้องการฝึกอบรมในด้านต่างๆ  
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งานวิจัยที่นํามาอ้างอิงในเรื่องของ อายุ เพศ ผู้วิจัยได้อ้างอิงงานวิจัยของ นภาภรณ์  จันทร
ศัพท์ ได้กล่าวว่า ตัวแปรเป็นคุณลักษณะหรือปรากฏการณ์สิ่งต่างๆที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาหาความจริง  
ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้ เช่น คน สัตว์ วัตถุสิ่งของ หรือเหตุการณ์ต่างๆเป็นต้น      
ตัวแปรที่มีผลต่อการวิจัยซึ่งมีจะต้องมีค่าเปล่ียนได้อย่างน้อยต้ังแต่ 2 ค่าขึ้นไป เช่น คน (เพศ อายุ 
การศึกษา รายได้) เพศสามารถแปรได้เป็นหญิงหรือชาย อายุสามารถกําหนดได้ตามกลุ่มตามที่ผู้วิจัย
กําหนด เช่น 20, ปี 20-29 ปี 30-39 ปี ซึ่งเห็นได้ว่าตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ สถานภาพ มีผลต่อการศึกษางานวิจัยในแต่ละด้านตามขอบเขตของผู้วิจัยได้ทําการศึกษา  

งานวิจัยที่นํามาอ้างอิงในเร่ืองของ ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 
Microsoft Windows โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (program) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์       
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความต้องการฝึกอบรมในด้านต่างๆ ได้แก่งานวิจัยของ ศิริศศิเกษม       
สุโพธิภ์าค (2545) ความต้องการหลักสูตรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ของข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการ 
ความรู้ด้านโปรแกรมปฏิบัติงาน มี 11 หลักสูตร มีความต้องการสูง จํานวน 10 หลักสูตร คือ 
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ ได้แก่ โปรแกรม Windows 98 และโปรแกรมWindows Me,โปรแกรมที่
ใช้ในการพิมพ์เอกสาร ได้แก่ โปรแกรม Microsoft Word และโปรแกรม Page Maker, โปรแกรม  
สเปรดชีต ได้แก่ โปรแกรม Microsoft Excel, โปรแกรมใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ได้แก่ โปรแกรม 
Microsoft Accessและ โปรแกรม Visual FoxPro,โปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบกราฟิก ได้แก่ 
โปรแกรม Adobe Photoshop, โปรแกรม AdobeIIIustratorและโปรแกรม Macromedia FLASH, 
โปรแกรมที่ใช้การรับ - ส่ง จดหมายบนอินเตอร์เน็ต ได้แก่ โปรแกรม Pine,โปรแกรม Netscape 
Messagerและ โปรแกรม MicrosoftOutlook, โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเอกสารบนอินเตอร์เน็ต 
ได้แก่ โปรแกรม MicrosoftFrontPage 2000 และโปรแกรม Macromedia Dreamweaver, 
โปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใน การทําวิจัย ได้แก่ โปรแกรม SPSS/PC+ , โปรแกรมท่ี
ใช้การแก้ปญั หาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในเบ้ืองต้น ได้แก่ โปรแกรม Norton Anit Virusและโปรแกรม 
McafeeSan Virus, โปรแกรมท่ีใช้ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้แก่ โปรแกรม
Macromedia Authorware และมีความต้องการปานกลางมี 1 หลักสูตร คือ โปรแกรมMultimedia 
Toolbook และงานวิจัยของบุญส่ง ลีละชาต (2559) บุคลากรสายสนับสนุนของคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความต้องการในการพัฒนาบุคลากร ในทุก ๆ ด้าน และรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก ด้านที่มีความต้องการมาก คือ ด้านการศึกษาต่อ และการด้านการฝึกอบรม การพัฒนา
และการเรียนรู้และส่งผล ต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ การฝึกอบรม ควรมีการฝึกอบรมให้แก่ 
เจ้าหน้าที่อย่างสม่ําเสมอ ควรเป็นการอบรมในเชิงปฏิบัติการให้มาก เน้นในเร่ืองการปฏิบัติงาน เช่น 
การอบรมการใช้โปรแกรม เป็นต้น  

จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้อง พบว่าความต้องการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีความสําคัญอย่างมาก
ในการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต่างกันให้
สามารถมีความชํานาญและความเช่ียวชาญในการใช้งานคอมพิวเตอร์ตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตน เช่น สายสนับสนุนวิชาการต้องมีความรู้ในงานคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการวิจัยสําหรับสาย
สนับสนุนวิชาการต้องมีความรู้ในการใช้โปรแกรมพ้ืนฐานต่างตามงานที่รับผิดชอบเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพใน
การปฏิบัติงาน 

 




