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บทคัดย่อ

การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาระดับประสิทธิผล เปรียบเทียบประสิทธิผล ศึกษาปัจจัยด้านการบริหารจัดการทีส่ ง่ ผล
ต่อประสิทธิผล ศึกษาด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม รวมทั้งศึกษาเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ต่อการน�าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการของส�านักงานแรงงานจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุม่ ตัวอย่างเป็นบุคลากร จ�านวน
130 คน ค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ
ตามสัดส่วน พิจารณาเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม
ท�าการวัดค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งชุด จ�านวน 60 ข้อ ได้เท่ากับ .96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
การแจกแจงค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์ SWOT และTOWS Matrix
ผลกำรวิจัย พบว่ำ
1. ประสิทธิผลของการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการของส�านักงานแรงงานจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลของการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จา� แนกตามอายุ ระดับการศึกษา ต�าแหน่งงาน
ฝ่ายที่สังกัด ความถี่ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการฝึกอบรมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีความแตกต่างกัน
ส่วนที่จ�าแนกตามเพศ และสถานะมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้คือ ปัจจัยด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถ
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .05
4. จุดแข็งคือ บุคลากรสามารถน�าความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน
และการท�างานในอนาคต จุดอ่อนคือ บุคลากรขาดทักษะในด้านการเขียนโปรแกรม โอกาสคือ เทคโนโลยีสารสนเทศก�าลังเป็น
ทีน่ ยิ มสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้ทงั้ การด�าเนินชีวติ ประจ�าวันและการท�างาน อุปสรรคคือ อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีมจี า� นวน
ไม่พอ จึงไม่เอื้ออ�านวยต่อการท�างานให้ประสบผลส�าเร็จ
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5. กลยุทธ์ในการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้คอื เพิม่ คุณภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ใช้งานในอนาคต และเพิม่
มาตรการควบคุมความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน
ค�ำส�ำคัญ: ประสิทธิผล, การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้, การบริหารจัดการ, ส�านักงานแรงงานจังหวัด

ABSTRACT

The purposes of this research were to; study the effectiveness’s level, compare the effectiveness’s
level, study administrative factors, study the strength, the weakness, the opportunity, and the threat, and
strategically recommend for improvement of the information technology implementation in the
management of Provincial Labour Offices in the Northeast. The samples were 130 officials, selected by
using proportion stratified random sampling. Samples were calculated by Taro Yamane’s formula at the
confident level at 95% and the sampling random was used for evaluating the effectiveness’s level. The
researcher analysed and selected the research population. The instruments used in the research were
questionnaires wich evaluated the coefficient of reliability. Statistical tools employed were percentage,
mean, standard deviation, t-test, One way ANOVA, multiple regression analysis, and SWOT analysis and
TOWS Matrix to analyze qualitative data.
The research findings were as follow;
1. The effectiveness of the information technology implementation in the management of Provincial
Labour Offices in the Northeast was at a high level.
2. The effectiveness of the information technology implementation which classified by ages,
education, position, division, frequency of technology using, and technology using training was not different,
but classified by sex and status was different at .05 level of significance.
3. Administrative factors affected the effectiveness of the information technology implementation
was skill with .05 level of statistical significance.
4. The strength was officials could bring the knowledge of information technology applied to both
daily life and work in the future, the weakness was lack of computer programming skills, the opportunity
was Information technology was becoming more popular and applied to daily life and work, and the threat
was equipment of technology was not enough that was not conducive to the successful work.
5. The strategic recommendations for improvement of the information technology implementation
included: the organization should increase information technology quality for the future use and focus on
security controls on using of information technology within the organization.
Keywords : Effectiveness, Implementing Information Technology, Management, Provincial Labour Office.

บทน�ำ

เปลี่ยนชื่อกระทรวงเป็นกระทรวงแรงงาน และส�านักงาน
แรงงานและสวั ส ดิ ก ารสั ง คมจั ง หวั ด ก็ ไ ด้ เ ปลี่ ย นชื่ อ เป็ น
ส� า นั ก งานแรงงานจั ง หวั ด ตั้ ง แต่ นั้ น เป็ น ต้ น มา (ส� า นั ก งาน
แรงงานจังหวัดระยอง, 2557, น. 1)
ส� า นั ก งานแรงงานจั ง หวั ด มี อ� า นาจหน้ า ที่ ส� า คั ญ คื อ
1) ก�ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการ
ของกระทรวงในความรั บ ผิ ด ชอบของส่ ว นราชการสั ง กั ด

ส�านักงานแรงงานจังหวัดเดิมชือ่ ส�านักงานแรงงานและ
สวัสดิการสังคมจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค
อยู่ในสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จัดตั้งขึ้นตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อ 7 ธันวาคม 2536 โดยจัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่
1 มิ ถุ น ายน 2537 เป็ น ต้ น มา หลั ง จากมี พ ระราชบั ญ ญั ติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 โดยมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2545 เป็นต้นมา จึงเป็นผลให้มีการ
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กระทรวงในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด 2) ด� า เนิ น การเกี่ ย วกั บ
งานยุ ท ธศาสตร์ งานนโยบายและแผน งานพั ฒ นาเป็ น
ศูนย์สารสนเทศด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด 3) ประสาน
และด�าเนินโครงการพิเศษด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
และ4) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มหรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือทีได้รับมอบหมาย (ส�านักงาน
กฤษฎีกา, 2555, น. 299)
ในการด� า เนิ น การตามอ� า นาจหน้ า ที่ ข องส� า นั ก งาน
แรงงานจังหวัดดังกล่าวนั้น กล่าวได้ว่าหน่วยงานได้มีการน�า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างแพร่หลาย รวมทัง้ มีการบริหาร
และพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง
อีกด้วย เพื่อการเสริมสร้างระบบงานให้ทันสมัยที่สามารถให้
บริการและอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
และทันถ่วงที อาทิเช่น การให้บริการข้อมูลด้านแรงงาน
อาสาสมัครแรงงาน ข้อมูล/สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัด
อัตราค่าจ้างขั้นต�่า รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างส�านักงาน เป็นต้น
ซึง่ เป็นไปตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ของส�านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2552 – 2556 ที่ใช้
เป็นแนวทางให้หน่วยงานภายในสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวง
แรงงานใช้ ใ นการพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสารไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนบูรณาการจาก
ระบบงานในปัจจุบันกับระบบงานที่ควรจะมีในอนาคต เช่น
ระบบงานสารสนเทศ ระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ระบบงานพั ฒ นาบุ ค ลากรได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น (ส� า นั ก งานปลั ด
กระทรวงแรงงาน, 2552, น. ค�าน�า)
นอกจากนี้ การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
มาใช้เพื่อการบริหารจัดการและให้บริการประชาชนดังกล่าว
สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550 ยุทธศาสตร์ 6: การเสริมสร้างระบบ
ราชการให้ทันสมัยที่มีมาตรการสนับสนุนให้ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจพัฒนาตนเองให้เป็นองค์การสมัยใหม่ที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สมัยใหม่ในการบริหารงาน การบริการการเตือนภัยสาธารณะ
และแก้ ไ ขปั ญ หาความเดือดร้อนของประชาชน ประสาน
ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ที่ง่าย สะดวก รวดเร็วโปร่งใส และซื่อสัตย์ ต่อผู้ใช้บริการ และ
เป็นศูนย์บริการออนไลน์อเิ ล็กทรอนิกส์แบบครบวงจรซึง่ มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ประชาชน
ได้ขอใช้บริการของรัฐได้ทกุ เวลาตลอด 24 ชัว่ โมงใน 1 วัน และ
365 วันใน 1 ปี ได้จากทุกสถานที่ และได้จากอุปกรณ์ดิจิตอล
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ต่าง ๆ ควบคูไ่ ปกับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ จ�าเป็นต้อง
ส่งเสริมและก�าหนดมาตรฐานการให้บริการของรัฐในระดับ
ส�านักงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ถูกต้อง และรวดเร็ว ในรูปแบบของ
ศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจรที่มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเช่นเดียวกับการใช้บริการ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ทางอินเทอร์เน็ต และให้มกี ารศึกษาวิจยั
และเสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและอนุบัญญัติ
ที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการให้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (ส�านักงานคณะ
กรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546, น. 23-24) รวมถึง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2561 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การสร้างความเป็นเลิศ
ในการให้บริการประชาชนที่ก�าหนดให้พัฒนางานบริการของ
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้
ประชาชนมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร โดย
ออกแบบการบริการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการน�า
เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ เ หมาะสมมาใช้ เ พื่ อ ให้ ป ระชาชน
สามารถใช้บริการได้ง่ายและหลากหลายรูปแบบ เน้นการ
บริ ก ารเชิ ง รุ ก ที่ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ โ ดยตรงระหว่ า งภาครั ฐ และ
ประชาชน การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จอย่างแท้จริง พัฒนา
ระบบการจั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ย นให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง
เสริมสร้างวัฒนธรรมการบริการที่เป็นเลิศ (ส�านักงานคณะ
กรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2556, น. 31)
การน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ภายใน
หน่วยงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การให้บริการสืบค้น ระบบ
อินเตอร์เน็ต การให้บริการด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้
ประสบความส�าเร็จนัน้ หน่วยงานจ�าเป็นจะต้องด�าเนินการหรือ
บริหารจัดการในเรื่องต่าง ๆ เช่น การแต่งตั้งบุคลากรดูแล
รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การปรับปรุงข้อมูล
สารสนเทศต่าง ๆ ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบันและเชื่อถือได้
และจัดกิจกรรมอบรมหรือส่งเสริมพัฒนาความรูด้ า้ นการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่เจ้าหน้าที่ เป็นต้น ทั้งนี้ เนื่องจาก
การลงทุ น ในด้ า นระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศนั้ น ต้ อ งใช้
งบประมาณที่ ค ่ อ นข้ า งสู ง มาก และถ้ า หากมี ก ารน� า มาใช้
ไม่ถูกวิธีและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน รวมถึงบุคลากรไม่มี
ความรู้ความเข้าใจต่อการใช้งานแล้ว ย่อมจะก่อให้เกิดผล
เสี ย หายต่ อ หน่ ว ยงาน ท� า ให้ ห น่ ว ยงานต้ อ งสิ้ น เปลื อ ง
งบประมาณเป็นจ�านวนมาก และยังจะส่งผลให้การด�าเนินงาน
ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อีกด้วย
33
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วารสารชุ
วารสารชุมมชนวิ
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(กันยายน -- ธัสินงวาคม
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2559)

จากความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหาดังกล่าว
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด้านการบริหารจัดการที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การบริ ห ารจั ด การของส� า นั ก งานแรงงานจั ง หวั ด ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยศึกษาว่าการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการบริหารจัดการของส�านักงานแรงงานจังหวัดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นประสบผลส�าเร็จหรือไม่ และอยู่
ในระดับใด มีปจั จัยอะไรบ้างทีจ่ ะส่งผลต่อความส�าเร็จดังกล่าว
รวมทั้ ง ด� า เนิ น การศึ ก ษาถึ ง จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาส และ
ภัยคุกคามในการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการ เพื่อน�าไปก�าหนดเป็นข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ต่อการ
น� า เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การของ
ส�านักงานแรงงานจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่ง
ผลจากการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลส�าหรับผู้บริหารและ
เจ้าหน้าทีท่ ที่ า� งานเกีย่ วข้องกับด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของส�านักแรงงานจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถ
น� า ไปใช้ เ ป็ น แนวทางในการวางแผนปรั บ ปรุ ง หรื อ พั ฒ นา
หน่ ว ยงานด้ า นการน� า เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

สมมติฐำนของกำรวิจัย
1. ประสิทธิผลของการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการบริหารจัดการของส�านักงานแรงงานจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อจ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลมีความ
แตกต่างกัน
2. ปั จ จั ย ด้ า นกลยุ ท ธ์ ข ององค์ ก ร ด้ า นโครงสร้ า ง
องค์การ ด้านระบบการปฏิบัติงาน ด้านบุคลากร ด้านความรู้
ทักษะ ความสามารถ ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ และ
ด้านค่านิยมร่วมของผู้รับบริการอย่างน้อย 1 ปัจจัยมีอิทธิพล
ต่อประสิทธิผลของการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการของส�านักงานแรงงานจังหวัดในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ประโยชน์ของกำรวิจัย

1. ผลการวิจัยครั้งนี้ท�าให้ทราบถึงประสิทธิผลและ
ปัจจัยด้านการบริหารจัดการต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
รวมถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามในการน� า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการของหน่วยงาน
ซึ่งจะเป็นข้อมูลส�าหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ท�างานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของส�านักงานแรงงานจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือน�าผลการวิจยั ไปใช้ประกอบการพิจารณา
ในการวางยุทธศาสตร์ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
2. ผลการวิจัยนี้ยังจะเป็นข้อมูลส�าหรับผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ที่ท�างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส�านักงาน
แรงงานจังหวัดในภูมิภาคอื่น ๆ น�าไปปรับใช้เป็นแนวทาง
พิ จ ารณาด� า เนิ น การปรั บ ปรุ ง /พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงานให้บรรลุสัมฤทธิผล
3. เป็นแนวทางให้แก่ผู้สนใจในด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศน�าไปท�าวิจัยเพื่อการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ให้
ก้าวหน้าต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของการน�าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการของส�านักงานแรงงาน
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เพือ่ เปรียบเทียบประสิทธิผลของการน�าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการของส�านักงานแรงงาน
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิ ผลของการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการของส�านักงานแรงงานจังหวัดในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
4. เพื่ อ ศึ ก ษาด้ า นจุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาส และ
ภัยคุกคามในการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จั ด การของส� า นั ก งานแรงงานจั ง หวั ด ในภาคตะวั น ออก
เฉียงเหนือ
5. เพื่ อ เสนอแนะเชิ ง กลยุ ท ธ์ ต ่ อ การน� า เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการของส�านักงานแรงงาน
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(กันยายน - ธั- นสิวาคม
วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 13 (พฤษภาคม
งหาคม2559)
2559)

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ส� า รวจ (Survey
Research) มีวิธีด�าเนินการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง หน่วยทีใ่ ช้ในการศึกษา
ครัง้ นีเ้ ป็นส�านักงานแรงงานจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ�านวน 20 แห่ง โดยมีตัวแทนซึ่งเป็นบุคลากรสังกัดส�านักงาน
แรงงานจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�านวน 192 คน
34

NRRU
Community
Research
Vol.10
No.2 ((May- December
- August 2016)
NRRU
Community
Research
JournalJournal
Vol.10 No.3
((September
2016)

โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากร จ�านวน 130 คน
ค�านวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรค�านวณของทาโร่ ยามาเน่
(Taro Yamane) จากนั้นใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ
ตามสัดส่วน (Proportion Stratified Random Sampling)
และพิ จ ารณาเลื อ กกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งโดยใช้ วิ ธี ก ารสุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
แบบบังเอิญ (Accidental Sampling Method))
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามซึ่ง
ผู ้ วิ จั ย ได้ ท� า การศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จั ย ต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่วิจัย โดยน�ามาก�าหนดเป็นตัวแปรในการ
วิ จั ย ที่ ส อดคล้ อ งตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย ได้ แ ก่
การบริหารจัดการตามแนวคิดแมคคินซีย์ (Mckinsey 7-S
Framework) (จิรวัฒน์ อัครบวร และรัตนศักดิ์ เจริญทรัพย์,
2552, น. 127-128) และกรอบแนวคิดการปฏิบัติราชการ
ตามค� า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการประจ� า ปี ข องส� า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยมีกรอบการ
ประเมิ น 4 มิ ติ ได้ แ ก่ มิ ติ ที่ 1 ด้ า นประสิ ท ธิ ผ ลตามแผน
ปฏิบตั ริ าชการ มิตทิ ี่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ มิตทิ ี่ 3 ด้าน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และมิติที่ 4 ด้านการ
พัฒนาองค์กร ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน ประกอบ
ด้วย
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ น
ของบุ ค ลากรเกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของการน� า เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการของส�านักงานแรงงาน
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ น
ของบุคลากรเกี่ยวกับปัจจัยด้านการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิ ผลของการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการของส�านักงานแรงงานจังหวัดในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ เสนอแนะ
ด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามหรืออุปสรรคใน
การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการของ
ส�านักงานแรงงานจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั น�าแบบสอบถามฉบับร่างทีผ่ า่ นการแก้ไข
จากผู้เชี่ยวชาญแล้ว ไปทดลองใช้ (Try-Out) กับบุคลากรที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน และน�าข้อมูลมาหาค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟ่า (a-Coefficient) ของครอนบาค โดยได้ค่า
ความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถามทัง้ ชุด จ�านวน 60 ข้อ เท่ากับ .96
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3. วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล มี ขั้ น ตอนในการ
ด�าเนินการดังนี้คือ ขอหนังสืออนุญาตให้เก็บข้อมูลวิจัยจาก
อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร้ อ ยเอ็ ด เพื่ อ น� า ส่ ง แรงงาน
จังหวัดต่าง ๆ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดเตรียม
แบบสอบถามให้มีจ�านวนที่เพียงพอกับจ�านวนของบุคลากรที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างและด�าเนินการจัดส่งแบบสอบถาม พร้อม
หนั ง สื อ อนุ ญ าตให้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล วิ จั ย ไปให้ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า งทาง
ไปรษณี ย ์ พร้ อ มทั้ ง ได้ แ นบซองที่ จ ่ า หน้ า ซองกลั บ ถึ ง ตั ว
ผู้วิจัยด้วย ติดตามและรวบรวมแบบสอบถาม มาลงรหัสเพื่อ
น�าไปสู่การวิเคราะห์และแปลผล และน�าเสนอผลในรูปของ
ค่าสถิติ พร้อมทั้งค�าบรรยาย ส่วนแบบสอบถามปลายเปิด
น�ามาจัดระเบียบข้อมูล และจะน�าไปวิเคราะห์ในรูปแบบการ
พรรณนาบรรยาย (Descriptive Data Analysis) โดยใช้การ
วิ เ คราะห์ SWOT และTOWS Matrix เพื่ อ จั ด ท� า เป็ น
ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ต่อหน่วยงานต่อไป
4. การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล แบ่ ง การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
4.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ ประกอบด้วย
1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนา โดย
ใช้การแจกแจงค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เพื่ อ พรรณนาเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ้ ต อบ
แบบสอบถาม และการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม และ 2) การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณด้วยสถิตเิ ชิงอนุมาน เพือ่ ทดสอบสมมติฐานการวิจยั
โดยใช้สถิติ t-test, F-test (One way ANOVA) และการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)
4.2 การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ท�าการวิเคราะห์จากการค้นคว้า
เอกสาร และข้ อ เสนอแนะจากแบบสอบถาม โดยใช้ ก าร
วิเคราะห์ SWOT และการวิเคราะห์ TOWS Matrix เพื่อจัดท�า
เป็นข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์

ผลกำรวิจัย

1. ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ้ ต อบแบบสอบถาม โดยกลุ ่ ม
ตัวอย่างเป็นบุคลากรของส�านักงานแรงงานจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.00
มีอายุระหว่าง 31-35 ปี ร้อยละ 36.20 มีสถานภาพสมรส
ร้อยละ 80.00 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ร้อยละ 86.90 มีตา� แหน่งงานเป็นลูกจ้างประจ�า ร้อยละ 55.40
อยู่ในสังกัดฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน (พศ.) ฝ่ายส่งเสริม
วารสารชุมชนวิ
มชนวิจัยจัยปีทปีี่ท10ี่ 10ฉบัฉบับทีบ่ที2่ 3(พฤษภาคม
(กันยายน - ธัสินงหาคม
วาคม 2559)
วารสารชุ

การพัฒนาฝีมือแรงงาน (สก.) และฝ่ายส่งเสริมมาตรฐาน
ฝีมอื แรงงาน (สม.) ร้อยละ 20.80 มีความถีใ่ นการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยใช้บอ่ ย 6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ขนึ้ ไป ร้อยละ 50.00
และมีการฝึกอบรมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่า
4 ครั้งขึ้นไป ร้อยละ 66.90
2. ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของการน� า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการของส�านักงาน
แรงงานจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบตั ริ าชการมีคา่ เฉลีย่ สูงสุด
รองลงมาได้แก่ ด้านการพัฒนาองค์การ ด้านคุณภาพการให้
บริการ และด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามล�าดับ
ซึ่งสามารถแยกพิจารณาเป็นรายด้านได้ดังนี้
2.1 ด้ า นประสิ ท ธิ ผ ลตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
พบว่า โดยภาพรวมมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก และเมือ่ พิจารณา
แยกเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ การน�าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน รองลงมาได้แก่ มีการน�าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ เพื่อช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานมีระดับความส�าเร็จที่สูงขึ้น และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต�่ า ที่ สุ ด ได้ แ ก่ มี ก ารน� า ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้
ในการปรับปรุงแก้ไขผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2.2 ด้ า นคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร พบว่ า โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็น
รายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ การตระหนักและ
ให้ความส�าคัญต่อการส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ
พัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อคุณภาพการให้บริการร่วมกันทั่วทั้งองค์กร
รองลงได้แก่ การน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน
ช่วยให้บรรลุระดับความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ การน�าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน ช่วยให้บรรลุระดับความส�าเร็จ
ในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการ และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต�่าที่สุดได้แก่ การน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้งาน ช่วยให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของการปรับปรุงกระบวนการ
ให้บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก�าหนด
2.3 ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ พบว่า
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยก
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ท�าให้สามารถลด
งบประมาณบางส่วนลงได้ รองลงมาได้แก่ มีการปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีกระบวนการด�าเนินการในแต่ละ
(พฤษภาคม
งหาคม2559)
2559)
วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 31 (กั
นยายน - ธั- นสิวาคม

ขัน้ ตอนเกิดความคุม้ ค่าของทรัพยากรทีส่ ญ
ู เสียไปกับประโยชน์
ที่ ไ ด้ รั บ สู ง สุ ด และข้ อ ที่ มี ค ่ า เฉลี่ ย ต�่ า ที่ สุ ด ได้ แ ก่ มี ก ารน� า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการ
ท�างาน
2.4 ด้านการพัฒนาองค์การ พบว่า โดยภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ บรรลุผลสัมฤทธิ์ของการ
น�าเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานมาปรับปรุงการบริหาร
จัดการทัว่ ทัง้ องค์กรแบบมีสว่ นร่วม รองลงมาได้แก่ บรรลุระดับ
คุ ณ ภาพของระบบสารสนเทศ และการใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ระบบสารสนเทศ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุดได้แก่ ช่วยเพิ่ม
ระดั บ ความส� า เร็ จ ของการด� า เนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ
การบริหารความรู้ภายในองค์กร
3. ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับปัจจัยด้านการ
บริหารจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการน�าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการของส�านักงานแรงงาน
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านกลยุทธ์ขององค์กรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงได้แก่ ด้าน
โครงสร้างองค์การ ด้านระบบการปฏิบัติงาน ด้านบุคลากร
ด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถ ด้านรูปแบบการบริหาร
จัดการ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่า สุดได้แก่ ด้านค่านิยมร่วม
สามารถพิจารณารายละเอียดตามรายด้าน ดังนี้
3.1 ด้านกลยุทธ์ขององค์กร โดยภาพรวมมีคา่ เฉลีย่
อยูม่ าก และเมือ่ พิจารณาแยกเป็นรายข้อพบว่า ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่
สูงสุดได้แก่ มีระบบการติดตามและประเมินผลการใช้งาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจน รองลงมาไดแก่ มีนโยบาย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับ
หน่วยงานต้นสังกัด และข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต�า่ ทีส่ ดุ ได้แก่ มีแผนงาน
และโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีช่ ดั เจน
3.2 ด้านโครงสร้างองค์การ โดยภาพรวมมีคา่ เฉลีย่
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ มีการแต่งตั้งบุคลากรดูแลรับผิดชอบ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจน รองลงมาได้แก่ มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดขั้นตอนการให้บริการหรือการ
ท�างานลง เพือ่ ต้องการเพิม่ ผลผลิตให้สงู ขึน้ และข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่
ต�่าที่สุดได้แก่ มีบุคลากรท�าหน้าที่ในการประสานงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศกับส่วนกลางที่ชัดเจน
3.3 ด้านระบบการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมมีค่า
เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อพบว่า
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ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ มีการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ
ต่าง ๆ ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบันและเชื่อถือได้รองลงมา
ได้แก่ มีทรัพยากรหรือเครื่องมือในการจัดระบบสารสนเทศ
ที่มีความทันสมัยต่อการใช้งานภายในองค์กร เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ฯลฯ และข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต�า่ ทีส่ ดุ ได้แก่
มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาและสนับสนุน
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเพียงพอ และมีทรัพยากร
หรือเครือ่ งมือในการจัดระบบสารสนเทศอย่างเพียงพอต่อการ
ใช้งานของบุคลากร เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ฯลฯ
3.4 ด้านบุคลากร โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่า
เฉลี่ยสูงสุดได้แก่ มีการจัดกิจกรรมอบรมหรือส่งเสริมพัฒนา
ความรู้ด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่เจ้าหน้าที่
รองลงมาได้แก่ ได้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อ
สื่อสารกัน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุดได้แก่ เปิดโอกาสให้
เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการ
พัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
3.5 ด้ า นทั ก ษะ ความรู ้ ความสามารถ โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็น
รายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบตั งิ าน รองลงมาได้แก่มกี ารน�า
เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาปรั บ ปรุ ง /พั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง าน
ให้ดขี นึ้ รองลงมาได้แก่ มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการปฏิบัติงาน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุดได้แก่ มีความ
สามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
3.6 ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ โดยภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ มีวิสัยทัศน์และนโยบาย
การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานทีช่ ดั เจน รวมถึงได้มกี ารจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยใหม่ ๆ ไว้บริการส�าหรับเจ้าหน้าที่แต่ละกลุ่มงาน
อย่ า งพอเพี ย ง รองลงมาได้ แ ก่ ให้ ค วามส� า คั ญ ต่ อ การน� า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบตั งิ านภายในหน่วยงาน
และข้ อ ที่ มี ค ่ า เฉลี่ ย ต�่า สุ ด ได้ แ ก่ มี ก ารเปิ ด โอกาสและการ
ยอมรับฟังความคิดริเริ่มของเจ้าหน้าที่ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มปี ระสิทธิภาพ
ขึน้ และให้ความส�าคัญต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการติดต่อสื่อสารทั้งในและนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจในงานมากขึ้น
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3.7 ด้านค่านิยมร่วม โดยภาพรวมมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ น
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการท�างาน ยึดมั่นในหลักความ
ถูกต้องในการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน
รองลงมาได้ แ ก่ มี ค วามตื่ น ตั ว ต่ อ การเรี ย นรู ้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศใหม่ ๆ อยู่อย่างสม�่าเสมอ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่า
ที่สุดได้แก่ มีความมุ่งมั่นในการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการปฏิบัติงาน
4. ผลการทดสอบสมติฐาน สรุปได้ดังนี้
4.1 สมมติฐานการวิจัยข้อ 1 ประสิทธิผลของ
การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการของ
ส�านักงานแรงงานจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อ
จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลมีความแตกต่างกัน จากการ
ทดสอบสมมติฐานดังกล่าวโดยใช้สถิติ t-test และF-test (One
way ANOVA) พบว่ า ผลการเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ผ ล
ของการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
ของส�านักงานแรงงานจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ�าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ต�าแหน่งงาน ฝ่ายที่สังกัด
ความถี่ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการฝึกอบรมการ
ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีความแตกต่างกัน ส่วนที่
จ� า แนกตามเพศ และสถานะมี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานตามที่
ก�าหนดไว้
4.2 สมมติฐานการวิจัยข้อ 2 ปัจจัยด้านกลยุทธ์
ขององค์กร ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านระบบการปฏิบัติงาน
ด้านบุคลากร ด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถ ด้านรูปแบบ
การบริ ห ารจั ด การ และด้ า นค่ า นิ ย มร่ ว มของผู ้ รั บ บริ ก าร
อย่ า งน้ อ ย 1 ปั จ จั ย มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของการน� า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการของส�านักงาน
แรงงานจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการทดสอบ
สมมติ ฐ านดั ง กล่ า วโดยใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ถ ดถอยเชิ ง พหุ
(Multiple Regression Analysis) พบว่า ปัจจัยด้านการบริหาร
จัดการในด้านความรู้ ทักษะความสามารถมีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิ ง บวกกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของการน� า เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการของส�านักงานแรงงาน
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสามารถท�านายความ
แปรปรวนรวมกันได้เพียงร้อยละ 34.42 (R2 = .342) อย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานตามที่ก�าหนดไว้
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5. ข้อเสนอแนะด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัย
คุกคามในการบริหารจัดการของส�านักงานแรงงานจังหวัดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สรุปผลได้ดังนี้
5.1 ด้านจุดแข็งของการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการบริหารจัดการได้แก่ หน่วยงานสามารถน�าความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ได้ท้ังการด�าเนิน
ชีวิตประจ�าวันและการท�างานในอนาคต รวมทั้งสามารถใช้
โปรแกรมส�าเร็จรูปต่าง ๆ ได้ดี โดยสามารถน�ามาประยุกต์ใช้
ในการท� า งานท� า ให้ ท� า งานได้ ร วดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เพิ่มมากยิ่งขึ้น
5.2 ด้านจุดอ่อนของการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการบริหารจัดการได้แก่ การขาดทักษะบางประเภทใน
ทางวิ ช าการในเชิ ง ลึ ก รวมถึ ง ขาดทั ก ษะในด้ า นการเขี ย น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใช้เองภายในหน่วยงาน
5.3 ด้านโอกาสของการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการบริหารจัดการได้แก่ ยุคนี้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางธุรกิจและรวมถึงการสือ่ สารก�าลังเป็นทีน่ ยิ ม และหน่วยงาน
สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งการด�าเนินชีวิตประจ�าวันและ
การท�างาน การด�าเนินงานปัจจุบันจ�าเป็นต้องใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ
5.4 ด้ า นภั ย คุ ก คามของการน� า เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการได้แก่ อุปกรณ์ทางด้าน
เทคโนโลยีมีจ�านวนไม่เพียงพอจึงไม่เอื้ออ�านวยต่อการท�างาน
ให้ประสบผลส�าเร็จ

การส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับพัฒนาความรู้
ทักษะ และความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาทิ เช่น การพิมพ์หนังสือราชการ เอกสารและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ
การให้บริการข้อมูลด้านแรงงาน อาสาสมัครแรงงาน การรับ
เรื่องร้องทุกข์ ข้อมูลต�าแหน่งงานว่างภายในจังหวัด เป็นต้น
เพื่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารร่ ว มกั น ทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ร จนท� า ให้
สามารถลดงบประมาณบางส่วนลงได้ รวมทัง้ ยังสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
มาปรับปรุงการบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กรแบบมีส่วนร่วม
อีกด้วย ซึง่ สอดคล้องกับ สุนรี ตั น์ ฤกษ์สจุ ริต (2552) ทีไ่ ด้ศกึ ษา
การบริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
ในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 5
พบว่า การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 5
โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ผ ลของการน� า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการของส�านักงาน
แรงงานจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ�าแนกตามเพศ
และสถานะมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานตามที่ก�าหนดไว้ สามารถ
อภิปรายผลในประเด็นความแตกต่างกัน ดังนี้
2.1 การเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ผ ลของการน� า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการของส�านักงาน
แรงงานจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ�าแนกตามเพศ
พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีประสิทธิผลของการน�าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการของส�านักงานแรงงาน
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแตกต่างกัน จ�านวน 1 ด้าน
คือ ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ โดยเพศหญิ ง มี
ค่ า เฉลี่ ย ของความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของการน� า
เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การในด้ า น
ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ร าชการมากกว่ า เพศชาย ซึ่ ง ไม่
สอดคล้องกับ สมพร ประทุมมาลย์ (2552) ทีไ่ ด้ศกึ ษาการศึกษา
สภาพและปั ญ หาการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ การ
ด� า เนิ น งานวิ ช าการของโรงเรี ย นเทศบาล จั ง หวั ด สระบุ รี
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พบว่า เพศต่างกันมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการด�าเนินงานวิชาการไม่แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 การเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ผ ลของการน� า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการของส�านักงาน

อภิปรำยผล

จากผลการศึกษาดังกล่าว มีประเด็นส�าคัญที่ควรน�ามา
อภิปรายไว้ในที่นี้ดังนี้
1. ประสิทธิผลของการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการบริหารจัดการของส�านักงานแรงงานจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่า ด้านประสิทธิผลตามแผน
ปฏิบัติราชการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ ด้านการพัฒนา
องค์การ ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการตามล�าดับ ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ แสดง
ให้ เ ห็ น ว่ า ส� า นั ก งานแรงงานจั ง หวั ด แต่ ล ะแห่ ง มี ก ารน� า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการในด้านต่างๆ
ของหน่วยงานอย่างแพร่หลาย โดยที่หน่วยงานสามารถน�า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน นอกจากนั้น มีการตระหนักและให้ความส�าคัญต่อ
(กันยายน - ธั- นสิวาคม
วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 13 (พฤษภาคม
งหาคม2559)
2559)
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ปฏิบัติงานที่เหนือกว่า (Superior performance) และยังได้
ให้ ค วามหมายของสมรรถนะในด้ า นอาชี พ ว่ า หมายถึ ง
ความสามารถในการท�ากิจกรรมต่าง ๆ ในสายอาชีพเพือ่ ให้เกิด
การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกคาดหวังไว้ ดังนั้น
ถ้าหากว่าส�านักงานแรงงานจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตระหนักให้ความส�าคัญกับความรู้ ทักษะ และความสามารถ
ในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรมากขึน้ เท่าใด
ก็จะยิง่ ท�าให้ประสิทธิผลของการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการบริหารจัดการของเพิ่มสูงมากขึ้นเท่านั้น

แรงงานจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ�าแนกตามสถานะ
พบว่า สถานที่แตกต่างกันมีประสิทธิผลของการน�าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการของส�านักงานแรงงาน
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแตกต่างกัน จ�านวน 1 ด้าน
คือ ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ จึงได้ทดสอบความ
แตกต่างค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ ใ นด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ร าชการจ� า แนกตาม
สถานะเป็นรายคู่ พบว่า มีความแตกต่างกัน จ�านวน 1 คู่ คือ
กลุ่มที่มีสถานภาพโสดมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของการ
น� า เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การด้ า น
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ริ าชการแตกต่างกับกลุม่ ทีม่ สี ถานภาพ
สมรสอย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ค่า sig. เท่ากับ .01
โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ -.35 ส่วนคู่อื่น ๆ ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ซึง่ สอดคล้อง
กับ ภุมภา มั่นวิชาชัย (2556) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้
และความพึงพอใจต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
ส�านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผลการวิจยั พบว่า บุคลากร
ส�านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันตาม
ลักษณะทางประชากร ได้แก่ สถานภาพปัจจุบันมีพฤติกรรม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความพึงพอใจต่อการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกัน
3. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการในด้านความรู้ ทักษะ
และความสามารถมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ
ประสิทธิ ผลของการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการของส�านักงานแรงงานจังหวัดในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ โดยสามารถท�านายความแปรปรวนรวมกันได้ร้อย
ละ 34.42 (R2 = .342) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่ง
ยอมรับสมมติฐานทีก่ า� หนดไว้ กรณีทพี่ บความสัมพันธ์เชิงบวก
ดังกล่าว อาจเป็นเพราะในการบริหารจัดการของส�านักงาน
แรงงานจั ง หวั ด ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ได้ มี ก ารใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการด� า เนิ น กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของ
หน่วยงาน ซึ่งในการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการภายในหน่วยงานนั้น ได้มีการส่งเสริมสนับสนุน
ให้บุคลากรที่ทุกระดับมีการพัฒนาสมรรถนะ ซึ่งก็คือการ
พัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท� า ให้ บุ ค ลากรมี ทั ก ษะในการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ น�ามาปรับปรุง/พัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เดลล์ และเฮส
(Dale & Hes, 1995, p. 80) ที่อธิบายสมรรถนะว่าเป็นการ
ค้ น หาสิ่ ง ที่ ท� า ให้ เ กิ ด การปฏิ บั ติ ง านที่ เ ป็ น เลิ ศ หรื อ การ
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ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้
1. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ท�างานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่ ว ยงานควรด� า เนิ น การปรั บ ปรุ ง ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในส�านักงานให้มีสภาพพร้อมต่อการ
ใช้งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของการ
ปรับปรุงกระบวนการให้บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ที่ก�าหนด
2. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ท�างานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงานควรมีการแสวงหาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยใหม่ๆมาใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเวลา
ในการท�างาน
3. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ท�างานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่ ว ยงานควรปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถช่วยเพิ่มระดับความส�าเร็จ
ของการด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารความรู้ภายใน
องค์กรขึ้นมาใช้งานเอง
4. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ท�างานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงานควรจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ทั ก ษะการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการปฏิ บั ติ ง านของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เพื่อให้สามารถน�าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาปรับปรุง/พัฒนาการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
นอกจากนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ต่อการน�า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการของส�านักงาน
แรงงานจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนีค้ อื 1) กลยุทธ์
เชิงรุก (SO Strategy) ได้แก่ เพิ่มคุณภาพทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใช้งานในอนาคต รวมทั้งเพิ่มความก้าวหน้า
ด้ า นนวั ต กรรมใหม่ ๆ ในการประยุ ก ต์ เ ข้ า กั บ การท� า งาน
2) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) ได้แก่ เพิ่มอุปกรณ์ และ
โปรแกรมที่มีความทันสมัยให้ทุกหน่วยงาน ป้องกันเหตุที่อาจ
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จะเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานโดยใช้ Key Word ในการ
เข้าระบบทุกครั้ง รวมทั้งเพิ่มมาตรการควบคุมความปลอดภัย
เกี่ ย วกั บ การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในหน่ ว ยงาน และ
3) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้แก่ เพิ่มการฝึกอบรม
ด้ า นทั ก ษะ ความรู ้ ความสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศตามความเหมาะสมและประเมินผลการปฏิบัติการ
ท�างานของบุคลากรและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ใหม่
ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการขยายขอบเขตพื้นที่ในการศึกษาเกี่ยวกับ
ประสิทธิ ผลของการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการของส�านักงานแรงงานจังหวัดในภูมิภาคอื่นๆ
เพื่อจะได้ทราบองค์ความรู้ที่มีความชัดเจนมากขึ้น
2. ควรศึกษาหลาย ๆ ปัจจัยให้มีความครอบคลุม
มากยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ จะได้ น� า ข้ อ มู ล มาใช้ ใ นการพั ฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานให้ดีขึ้น
3. ควรใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth
interview) เพิ่มเติมกับผู้บริหารส�านักงานแรงงาน เจ้าหน้าที่
ส�านักงานแรงงาน และผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและ
มีความชัดเจนมากขึ้น
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