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(1)

บทคัดยอ
ป จ จุบันสถิติการรับ แจง ปญ หาเกี่ย วกับ การใชเทคโนโลยี สารสนเทศในคณะทั นตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ทั้งทางดานอุปกรณ Hardware ดาน Software และดานการเชื่อมตอ
เครือขาย จึงเปนที่มาของการจัดทํารายงานการศึกษาวิเคราะหครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการในการ
ใชงาน และ ความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งศึกษาปญหาและขอเสนอแนะ
การใช ง านเทคโนโลยี ส ารสนเทศของบุ ค ลากรคณะทั น ตแพทยศาสตร โดยกลุ ม ตั ว อย า งเป น บุ ค ลากร
คณะทั น ตแพทยศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแกน จํ านวนทั้ง สิ้น 266 คน แบง ออกเปน 3 กลุ ม คือ กลุ มนั ก ศึ ก ษา
กลุ ม อาจารย / ทั น ตแพทย และกลุ มบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น เครื่ อ งมือ ใช ป ระกอบด ว ย แบบสํ า รวจ ดํ า เนิ น การ
เก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสงแบบสํารวจแบบออนไลน วิเคราะหโดยใชคาทางสถิติพื้นฐาน ประกอบดวยการแจก
แจงคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึ ก ษาพบว า 1) ด า นความต อ งการใช บ ริ ก ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศของบุ ค ลากร
คณะทันตแพทยศาสตร มีความตองการใชบ ริการอยูในระดับมาก มี ความถี่ในการใชบ ริการทุกวั น และการใชงาน
ส วนใหญเปนการใชบ ริการเชื่อมตอ Wifi 2) ดานความพึงพอใจของบุคลากรตอบริการดานเทคโนโลยี สารสนเทศ
ของคณะทันตแพทยศาสตร ใหความพึงพอใจการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับมาก และมีความพอใจ
ดานสถานที่สูงที่สุด 3) ปญหาและขอเสนอแนะการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร
บุคลากรส ว นใหญให ความเห็นวา ควรปรับ ปรุงความเร็ว internet และเพิ่ มจุ ดเชื่ อมต อ Wifi โดยมี ขอ เสนอแนะ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพของโปรแกรม online ของคณะฯ และเพิ่มจํานวนเจาหนาที่สารสนเทศ
ที่คอยใหการบริการและใหคําปรึกษาอีกดวย
คําสําคัญ : เทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะทันตแพทยศาสตร
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Abstract
The maintenance request about Information Technology in Faculty of dentistry, Khon
Kaen University is increasing every year. The objective of this research is to learn about the need
for the utilization of information technology resource at Faculty of Dentistry, Khon Kaen University
and to create the guideline on quality development of its information technology services. The
quantitative research methods was applied in this study. The questionnaire and interview were
used as the research tools. The samples comprised 266people divided into three groups : Teachers
/ dentists students and support officers. Frequency, percentage, and standard deviation were used
to analyze the quantitative data.
Finding were as follows 1) The need to use information technology services is high,
especially Wifi service. There is a frequency of use every day. 2) Regarding the satisfaction of the
personnel towards the information technology services is high, especially buildings. 3) Personnel
suggest that internet speed and Wifi access points should be improved, as same as online software
stability and service personel.
Keywords: Information Technology, Faculty of Dentistry
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีการใชงานกันอยางแพรหลายและเปนเครื่องมือสําคัญในการ
ขับเคลื่อนองคกรทุกภาคสวน โดยเฉพาะองคกรการศึกษา ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันเปน
เรื่องที่ตองใหความสนใจและศึกษาเปนอยางมาก เนื่องจากเปนสิ่งผลักดันใหระบบการทํางานบางอยางผันแปรไป
ปจจุบันระบบสื่อสารขอมูลดวยเครือขายคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานไดมาก
ภายในสํ า นั ก งานขององค ก รจึ ง เริ่ ม มี ก ารวางเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร ภ ายใน (ระบบเครื อ ข า ย LAN) ทํ า ให
คอมพิวเตอรภายในระบบสามารถโอนยาย คัดลอกขอมูลกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ระบบเครือขายแลนจึ งเปน
เครือขายภายในที่สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลไดดวยอัตราเร็ว และมีขอดี คือ การเชื่อมโยงระหวางจุดตาง ๆ อาจทํา
ไดพรอมกัน เชน เจาหนาที่หลายคนสามารถเรียกดูขอมูลบุคลากรจากศูนยขอมูลที่เก็บไวในฐานขอมูลกลางในเวลา
เดียวกันได
สํานักงานอัตโนมัติ เปนการนําระบบคอมพิวเตอรมาวางไวที่โตะทํางาน ของพนักงานแตละคน
แลวเชื่อมโยงคอมพิวเตอรเหลานั้นเขาเปนระบบเครือขาย มีการพัฒนาโปรแกรมระบบสํานักงานอัตโนมัติควบคุม
พนักงานสามารถใชคอมพิวเตอรทํางานตางๆ ของสํานักงาน เชน งานพิมพเอกสาร งานเก็บเอกสาร งานบันทึก
ขอมูล งานคนขอมูล งานรับสงหนังสือ งานนัดหมาย งานคํานวณ งานควบคุมโครงการ งานการเงิน งานบัญชี ฯลฯ
จากระบบสํานักงานอัตโนมัติน้ี ผูบริหาร สามารถคนหาขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับสถานภาพของหน วยงานไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว สามารถติดตามงานโครงการ ตรวจสอบการนัดหมายตางๆ ซึ่งผูบริหารสามารถนําขอมูลเหลานั้นไป
ใชประกอบการพิจารณา ตัดสินใจ วางแผนและดําเนินการ แกไขปรับปรุงพัฒนางานตอไป
แตทั้ งนี้ทั้งนั้น การที่ระบบองคก รเดิ ม เปลี่ ย นแปลงไปสู ระบบองค ก รในรู ป แบบใหมโดยอาศั ย
เทคโนโลยีสารสนเทศนั้ น ผูดําเนินการจะต องรู จั ก กระบวนการวิ เคราะห แ ละออกแบบระบบงาน (System
analysis and system design) เพื่อใหงานที่ออกมาตรงตามความตองการของผูใชมากที่สุด มีความถูกตองและ
รวดเร็วในการทํางาน ลดระยะเวลาในการพัฒนาระบบ และ ประหยัดคาใชจายในการดําเนินงานของระบบองคกร
เนื่องจากปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทความสําคัญในการจัดการและบริหารขอมูลขององคกรใน
ทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนฐานขอมูลขอมูลเพื่อการวางแผน การบริหาร ขอมูลบุคลากร ขอมูลเกี่ยวกับการเงิน และ
งบประมาณฯลฯ ซึ่ ง ข อ มูล เหล า นี้ ตา งก็ มี ความสํ า คั ญ และการจะใช ง านข อ มู ล ดั ง กล า วให ไ ด ผลสํ า เร็จ และมี
ประสิทธิภาพนั้น องคกรตองสนับสนุนในทุกดาน ไมวาจะเปนดานโครงสรา งทางกายภาพ อุปกรณการใชงานที่
เพียงพอ ซอฟทแวรที่ตรงตามความตองการของผูใช เครือขายที่รวดเร็ว การอบรมเผยแพรความรูที่ทันสมัยและมี
ประโยชนตอผูใชงาน
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จากเหตุผลดังกลาว ผูวิเคราะหจึงสนใจที่จะศึกษาในเรื่องการสํารวจความตองการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากรภายในคณะทั นตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย ขอนแก น ที่ จะนํา ไปเป น ขอ มู ลใชในการ
วางแผน กําหนดนโยบายสําหรับพัฒนาบุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สามารถนําไปใชเปน
แนวทางในการกําหนดพัฒนาวิสัยทัศนของผูบริหาร ที่มีตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาตอไป
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อสํารวจความตองการใชทรัพยากรสารสนเทศของอาจารย นักศึกษา และบุคลากร
ภายในคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
1.2.2 เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย กํากับ และวางแผนพัฒนาตามความตองการใชทรัพยากร
สารสนเทศของอาจารย นักศึกษา และบุคลากรภายในคณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
1.3 ขอบเขตของการศึกษา
โครงการวิเคราะหนี้จะมุงเนนไปที่การสํารวจความตองการใชทรัพยากรสารสนเทศของทรัพยากร
สารสนเทศของอาจารย นักศึกษาและบุคลากรภายในคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อนนํ า
ขอเท็จจริงมาใชในการปรับปรุงพัฒนาการบริการใหมีประสิทธิภาพตอบสนองความพึงพอใจและความตองการของ
ผูใชบริการมากขึ้น
1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.4.1 เพื่ อ ให ท ราบความต อ งการในการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศของบุ ค ลากรภายในคณะทั น ต
แพทยศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น เพื่ อ นํ า มาจั ด บริ ก ารที่ ต รงตามความต อ งการของ
ผูรบั บริการ
1.4.2 เพื่อปรับปรุงการบริการใหมีประสิทธิภาพตอบสนองความตองการของผูใชบริการมากขึ้น
1.5 วิธีการดําเนินการวิเคราะห
การวิเคราะห ใชวิธีการตอบแบบสํารวจ วิเคราะหขอมูลโดยวิเคราะหเชิงปริมาณและคุณภาพรวมกัน
ประชากร ประกอบดวยบุคลากรภายในคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดแกอาจารย นักศึกษา
และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 266 คน เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะห เปนแบบสอบถามการสํารวจความ
ต องการใชเทคโนโลยี สารสนเทศของบุ คลากรภายในคณะทัน ตแพทยศาสตร จํา นวน 266 ชุ ด โดยมีวิ ธี ก าร
ดําเนินงาน ดังนี้
1.5.1 สํารวจความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทํางานและการเรียน
ของบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อสํารวจประกอบการสัมภาษณ
ความตองการที่แทจริง และมีผลสืบเนื่องถึงการไดมาซึ่งโจทยของการวิเคราะห ถือเปนการบูรณาการ
งานบริการวิชาการและงานวิเคราะหของหนวยงาน
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1.5.2 จัดทําขอเสนอโครงการตองเขียนแสดงใหเห็นถึงความตองการของบุคลากรในดานตาง ๆ อาทิ
ตองการรับการถายทอดเทคโนโลยี หรือตองการใหมหาวิทยาลัยใหคาํ ปรึกษาหรือบริการขอมูลอื่น ๆ
1.5.3 จัดเก็บและรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถามความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
1.5.4 ติดตามผลการนําไปใชประโยชน โดยใชเทคนิคการรวบรวมขอมูลจากเอกสาร แบบติดตามผล
หรือบุคคลทางโทรศัพท ควบคูกันจะทําใหไดขอมูลที่เที่ยงตรง และควรสอบถามขอมูลเกี่ยวกับ
ปญหา/อุปสรรคของการนําไปใชประโยชนดวย เพื่อใหมหาวิทยาลัยใชเปนขอมูลประกอบการขอ
สนับสนุนงบประมาIตอเนื่องในปงบประมาณถัดไป
1.6 วิธีการรวบรวมขอมูล
รวบรวมขอมูลโดยสงแบบสํารวจดวยตนเองโดยใหบุคลากร ตอบแบบสํารวจ และมารับแบบสํารวจ
คืนดวยตนเอง
1.7 วิธีการวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลดวยจานวนความถี่ คารอยละ ค่ําเฉลี่ย (X) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
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บทที่ 2
วรรณกรรมและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครรชิต มาลัยวงศ (2540:77) ไดใหความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศวาเปนเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
กับการจัดเก็บ ประมวลผล และเผยแพรสารสนเทศ ซึ่งรวมแลวคือเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สื่ อ สารโทรคมนาคม หรื อ computer and communication หรื อ เรี ย กย อ ๆ ว า C&C และมี แ นวโน ม ที่ จ ะนั บ
เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เปนองคประกอบของ C&C และที่เกี่ยวของเขามาเปนเทคโนโลยีสารสนเทศดวย เชน เทคโนโลยี
ไมโครอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ การนําเทคโนโลยีมาใชงานสารสนเทศ นอกจากนี้ไดสรุปความหมาย
ของเทคโนโลยีสารสนเทศตามการนาเทคโนโลยีมาใชงานสารสนเทศแบงได 6 ประเภทคือ
1) เทคโนโลยี ที่ใ ชใ นการจั ด เก็ บ ข อ มูล เช น ดาวเที ย มถ า ยภาพบรรยากาศและพื้ น ผิ ว ของโลก
(Remote sensing)
2) เทคโนโลยี ท่ี ใ ช ใ นการบั น ทึ ก ข อ มู ล จะเน น สื่ อ ที่ ใ ช บั น ทึ ก เช น เทปแม เ หล็ ก จานแม เ หล็ ก
หรือจานเลเซอร บัตรเอทีเอ็ม เปนตน
3) เทคโนโลยีที่ใชในการประมวลผลขอ มูลใหเปนสารสนเทศ ไดแก หนวยประมวลผลกลางและ
ชุดคําสั่งตาง ๆ
4) เทคโนโลยีที่ใชในการแสดงผล เชน เครื่องพิมพ จอภาพ พลอตเตอร (plotter)และอื่น ๆ
5) เทคโนโลยีที่ใชในการจัดทําสําเนาสารสนเทศ เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องถายไมโครฟลม เปนตน
6) เทคโนโลยี ที่ใ ชในการถายทอดสื่อสารขอมูลและสารสนเทศ ได แ ก ระบบโทรคมนาคมต าง ๆ
เช น วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง โทรศั พ ท โทรสาร โทรพิ ม พ และระบบเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร
ทั้งระยะใกลและระยะไกล
สอดคล อ งกั บ นโยบายของรั ฐ บาลและเป น ไปตามนโยบายการพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ของประเทศไทยหรือไอที 2010 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 จึงสนับสนุนใหมีการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอยาง
กวางขวาง
มหาวิ ท ยาลั ย สุโ ขทัย ธรรมาธิ ร าช (2541:451) กล า วถึง ความหมายของเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
วาเปนเทคโนโลยีทุกอยางที่เกี่ยวของกับสารสนเทศ เริ่มจากเทคโนโลยีที่ใชในการจัดเก็บ ประมวลผล และเผยแพร
สารสนเทศในรูปของขอมูล โดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีโทรคมนาคม
สุชาดา กีระนันท (2541:23) ในความหมายวา เทคโนโลยีทุกดานที่เขารวมกันในกระบวนการจัดเก็บ
สรางและสื่อสารสนเทศ
วาสนา สุขกระสานติ (2541 : 6) กลาวถึงความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศวาเปนกระบวนการ
ตาง ๆ และระบบงานที่ชวยใหไดสารสนเทศตามที่ตองการ
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ณัฎฐพันธ เขจรนันทน และไพบูลย เกียรติโกมล (2545 : 5) ใหความหมายของเทคโนโลยี สารสนเทศ
จําแนกเปน 2 ประการ คือ
1) เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องใชสํานักงาน อุปกรณโทรคมนาคม
ตาง ๆ รวมทั้งซอฟตแวรทั้งแบบสําเร็จรูป และแบบพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชงานเฉพาะดาน ซึ่งเครื่องมือเหลานี้
จัดเปนเครื่องมือสมัยใหม และใชเทคโนโลยีระดับสูง
2) กระบวนการในการนําอุปกรณเครื่องมือตาง ๆ ขางตนมาใชงาน เพื่อรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล
และแสดงผลลัพธเปนสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ ที่สามารถนํามาใชประโยชนไดตอไป เทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายถึง เทคโนโลยีที่ประกอบดวยระบบการจัดเก็บ และการประมวลผลขอมูล ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
และอุ ป กรณ ส นั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านด า นสารสนเทศที่ มี ก ารวางแผน จั ด การและใช ง านร ว มกั น
อยางมีประสิทธิภาพ จะเห็นไดวาการใหความหมายที่กวาง และไมไดกําหนดรายละเอียดที่ชัดเจน เนื่องจาก
พลวัตของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว
ซู โ คซี่ (Zorkoezy, 1984) กล า วถึ ง เทคโนโลยี ส ารสนเทศ หมายถึ ง การกระทํ า โดยอั ต โนมั ติ
เพื่อรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล จัดจาหนาย และการใชสารสนเทศโดยไมจากัดขอบเขตไวที่ฮารดแวร หรือซอฟตแวร
แตเนนความสําคัญที่มนุษยในฐานะของผูใช ผูสราง ผูควบคุม และผูแสวงหาประโยชนจากเทคโนโลยี
ลูคัส (Lucas, 1997) กลาวถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง รูปแบบของเทคโนโลยี ทุกประเภท
ที่นํามาประยุกตใชเพื่อการประมวลผล การจัดเก็บ และการถายทอดสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสบีแฮนและ
โฮลัมส (Behan & Holumes, 1990 อางใน สานิตย กายาผาด ไชยา ภาวนาบุตรและสุรศิลป มูลสิน, 2542:3) ไดให
ความหมายเทคโนโลยีสารสนเทศวาเทคโนโลยีที่นามนุษยเขาสูทะเบียนขอมูล การจัดเก็บ การประมวลผล การคนคืน
การส ง ผ า นและรั บ สารสนเทศ ประกอบด ว ยเทคโนโลยี ส มั ย ใหม ไดแ ก คอมพิ ว เตอร โทรสาร ไมโคร กราฟ ก
โทรคมนาคม และไมโครอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งเทคโนโลยีเกา ไดแกระบบจัดเรียงเอกสาร เครื่องทํ าบั ญชี อัตโนมัติ
เปนตน
2.2 วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในการจัดการสารสนเทศมากที่สุด คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร การใช
ระบบคอมพิวเตอรในยุคแรกเรียกวา ยุคการประมวลผลขอมูล (Data processing era) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการ
คํ า นวณและการประมวลผลขอ มูล ของงานประจํ า เพื ่อ ลดคา ใชจ า ยดา นบุค ลากร ตอ มาในยุค ที ่ 2 มีก ารใช
คอมพิว เตอรชว ยในการตัด สินใจดาเนิน การ ควบคุม ติดตามผล และวิเ คราะหผ ลงานของผู บ ริห ารระดับ ตา ง ๆ
ที ่เ รีย กวา ระบบสารสนเทศเพื ่อ การจัด การ (Management information System : MIS) ในยุค ที ่ 3 การใช
คอมพิว เตอรส ว นใหญจ ะเนน ถึง การจัด การทรัพ ยากรสารสนเทศ (Information Resource Management)
เพื่อเรียกใชสารสนเทศที่จะชวย ในการตัดสินใจนําหนวยงานไปสูความสําเร็จ และในยุคปจจุบันนี้ความเจริญของ
เทคโนโลยีมีสูงมาก มีการขยายขอบเขตการประมวลผลขอมูลไปสูการสรางและการผลิตสารสนเทศทําใหสามารถ
สรางทางเลือกและรูปแบบใหมของสิน คาและบริการ ซึ่งเรียกวา ยุคเทคโนโลยี (Information Technology : IT)
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หรือยุคไอที โดยการใชคอมพิวเตอรและระบบสื่อสารโทรคมนาคมเปนเครื่องมือชวยในการจัดทําระบบสารสนเทศ
เพื ่อ ใหบ ริก ารสารสนเทศแกผู ใ ชอ ยา งมีป ระสิท ธิภ าพ แบง ออกเปน 3 ยุค คือ การประมวลผลขอ มูล (data
processing era) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management information System) การจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ (Information Resource Management) = ยุค IT
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
อภินันท ธรรมคุณ (2552 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่องสภาพ ปญหา และความตองการเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1) โรงเรี ย นตามชนบทสว นใหญเ ปนโรงเรียนขนาดเล็ก เชื่ อมต อ อิ นเทอร เน็ ตด ว ยจานดาวเทียม
ครูเปนผูดูแลเครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเอง บุคลากรดานคอมพิวเตอรจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ครูและบุคลากรใชอินเทอรเน็ตในการคนหาขอมูล และมีการ
สร า งบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน ทํ า การติ ด ต อ สื่ อ สารกั น ผ า นหนั ง สื อ ราชการ โทรศั พ ท จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส และการประชาสัมพันธผานทางเสียงตามสาย จัดเก็บขอมูลสารสนเทศในรูปของเอกสารที่เปน
กระดาษ ขอมู ลที่มีร ะบบฐานข อ มูล คือ ข อ มู ลนัก เรีย น ใชเงินงบประมาณรายหั ว ของนั กเรี ยนเพื่ อ การ
ดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผูบริหารใหความสําคัญกับงบประมาณรายหัวของ
นั ก เรี ย นเพื่ อ การดํ า เนิ น การด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร และผู บ ริ ห ารให ค วามสํ า คั ญ
กั บ งบประมาณด า นบุคลากรมากที่สุด และเห็ นวา การบริห ารงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
ใหประสบผลสําเร็จ ตองมอบหมายงานใหตรงกับความรูความสามารถของบุคลากร และมีการวางแผนการใช
งบประมาณและปฏิบัติตามแผนอยางเครงครัด
2) โรงเรียนในชนบทสวนใหญขาดแคลนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน บุคลากรที่ทํางานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมีจํานวนไมเพียงพอ และไมมีอัตราการบรรจุ มีปญหางบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ คาใชจ ายเพื่อการซอมบํารุง และงบประมาณในการจัดจา งบริ การตา งๆ โรงเรียนมี วิธีการจั ด หา
งบประมาณเพิ่มเติม ดวยการจัดผาปาเพื่อการศึกษา
3) โรงเรียนในชนบทมีความตองการเครื่องไมโครคอมพิวเตอรเพื่อการบริหารจั ดการสวนกลางและ
เพื่อใหบริการครูและนักเรียนในแตละประเภท จํานวนอยางนอย 10 เครื่อง มีความตองการโปรแกรม Flash,
Moodle โปรแกรมเพื่อการบริหารจั ดการ และอุปกรณ LCD projector ตองการครูผูสอนวิ ชาคอมพิวเตอร
ตองการงบประมาณเพื่อการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสารเทศและการสื่อสาร ประมาณ 560,000 บาท/ป
กนกวรรณ ชางหลอม (2559 : บทคัดยอ)ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปญหาและความตองการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารงานวิชาการตามความเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในจังหวัดปทุมธานีเพื่อ
1) ศึกษาปญหาและความตองงการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ
2) เปรียบเทียบปญหาและความตองการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิ ชาการ
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3) หาแนวทางแกปญ หาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริห ารงานวิช าการ กลุมตัวอยางที่ใช
คือ ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจั งหวัดปทุมธานี
จํ า นวน 189 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บ รวบรวมข อมูลคือ แบบสอบถามความคิ ดเห็ น สถิ ติที่ใช ในการ
วิเคราะหขอมูลคือคารอยละคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที ผลการวิจัยพบวา ผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปญ หาในการใชเทคโนโลยี สารสนเทศในการบริห ารงาน
วิชาการอยูในระดับมาก สวนความเห็นเกี่ยวกับความตองการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน
วิ ชาการอยูในระดับมากที่สุด ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นดานป ญหาพบวา ผูบริห ารสถานศึกษาและ
ครูผูสอนที่มีตําแหนงหนาที่และระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารงานวิชาการแตกตางกันที่ระดับ 0.05 และผลการวิเคราะหแนวทางการแกไขพบวา ตองการใหเปด
ศูนยคอมพิวเตอรใหครูไดใชเพิ่มมากขึ้น เปดอบรมการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรจัดสรรเพิ่มจํานวน
เครื่องคอมพิวเตอรใหมีเ พียงพอกับ ความตองการ พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ เกี่ยวข องมาใชท างด าน
วิชาการ ติดตั้งอินเทอรเน็ตเพิ่มเติม จัดสรรหาบุคลากรที่มีความรูความเขาใจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหมากขึ้น
จิรวรรณ ประภานาวิน (2558:บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพและความตองการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอนของครูระดับประถมศึกษา ในสังกัดสกนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ผลการวิจัยพบวา
1) สภาพของผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากกวาเพศชายดานอายุพบวาอายุเฉลี่ย 30-40 ป
มากที่สุด ดานภาระงานที่ไดรับมอบหมายนอกเหนือจากงานสอน เปนผูที่ปฏิบัติงานวิชาการมากที่สุด และ
รองลงมา คือ งานธุรการ มีความถี่ในการใชงานในชวงเวลา 18.00-22.00 น. มากที่สุด ใน 1 สัปดาห ผูตอบ
แบบสํารวจใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ชวงมากกวา 7 ครั้งตอสัปดาห ดานวัตถุ ประสงคที่ผูตอบแบบ
สํ ารวจใชเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อการศึก ษา จะใช ในด านเพื่ อ ติ ดตามข า วสารเกี่ ย วกั บ
สํานักงานเขตพื้นที่ฯระดับมากที่สุด ดานวัตถุประสงคที่ผูตอบแบบสอบถามใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษาในดานการติดตอสื่อสาร เพื่อการติดตอสื่อสารในการสงงานกับเขตพื้นที่ฯ ระดับมากที่สุด
และรองลงมาตามลําดับไดแกเพื่อแลกเปลี่ยนขาวสารระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อการนัดหมายในการอบรม
ดานวัตถุประสงค ที่ผูตอบแบบสอบถามใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาในดานการ
สืบคน ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อคนควาเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม ระดับมากที่สุด และ
รองลงมาตามลําดับไดแก เพื่อคนควารูปแบบการเรียนการสอนใหมๆ
2) พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการเรียนการสอนของครูระดับ
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยรวมพบวาพฤติกรรมผูตอบ
แบบสอบถามสามารถใชโ ปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Word มากที่สุดผูตอบแบบสอบถามใชโปรแกรม
สําเร็จรูปในการติดตอสื่อสารในการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเพื่อนครูดวยกัน และ ผูตอบแบบสอบถามนํา
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โปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ในการติ ด ต อ สื่ อ สารเข า มาประยุ ก ต ใ ช ใ นการเรี ย นการสอน (Line, Messenger,
Facebook)
3) ความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการเรียนการสอนของครูระดับ
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยรวมพบวา ความตองการ
ของครูตอบในหัวขอ มีการติดตอสื่อสารผานโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนความรูระหวางเพื่อน
ครู มากที่สุด และรองลงมาตามลําดับ คือ มีการติดตอสื่อสารผานโปรแกรมสําเร็จรูปในการเรียนการสอน
ระหวางครูกับ และมีการใชชองทางติดตอสื่อสารกับผูบริหาร นักเรียน โดยผานระบบเครือขาย สวนหัวขอที่ใช
นอยที่สุด คือความพอเพียงของเครื่องคอมพิวเตอรในแตละโรงเรียน
เทพประทาน ฤทธิรุตม (2560 : บทคัดย อ )ไดศึกษาวิ จัยเรื่อง ความต องการในการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสารเพื่ อการศึกษาของครูโ รงเรียนราชวิ นิตสังกัดสํานั กงานเขตพื้นที่ ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้
1) ครูมีความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารเพื่อการศึกษาของครูโรงเรียน
ราชวินิต สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครโดยภาพรวมและรายดานทุกดาน
อยูในระดับมาก
2) ครู ที่ มี เ พศและครู ที่ ส อนช ว งชั้ น ต า งกั น มี ค วามต อ งการในการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ในการสื่ อ สารเพื่ อ การศึ ก ษาของครูโ รงเรี ยนราชวิ นิต สั ง กั ด สานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3) ครู ที่ มี ป ระสบการณ ใ นการทางานในการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื่ อ สารเพื่ อ การ
จัดการศึกษามีความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารเพื่อการศึกษาในโรงเรียนราชวินิต
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ประเภทวัสดุ ซอฟแวร และดานเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.
05 สวนดานดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ประเภทอุป กรณ และดานการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสื่อสารเพื่อการศึกษามีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ณั ฐ วุ ฒิ บุ ญ สนธิ (2556 : บทคั ด ย อ ) ได ศึก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง ความต อ งการใช บ ริ ก ารงานเทคโนโลยี
สารสนเทศของนัก ศึก ษาวิ ทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนีส ระบุ รี ผลการสํ า รวจด า นประสิ ท ธิ ภ าพของการใช ง าน
ฐานขอมูล พบวาอยูในระดับพอใช ถึง ระดับดี โดยฐานขอมูลที่มีการใชงานมากที่สุด คือ ฐานขอมูลทะเบียนและวัดผล
คิดเปน รอยละ 99.0 รองลงมาคือฐานขอมูลวิจัยออนไลน คิดเปนรอยละ 33.0 และนอยที่สุดคือฐานขอมูลสารบรรณ
คิดเปน รอยละ 2.4 สวนความคิดเห็นดานประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรและการบริการของบุคลากรพบวาอยูใน
ระดับพอใช ยกเวนประสิทธิภาพดานระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงซึ่งอยูในระดับที่ควรปรับปรุง
8

(mean = 2.36, SD = 0.90) โดยเฉพาะประสิทธิภาพดานความเร็วการเชื่อมตออินเตอรเน็ตซึ่งเปนดานที่มีมีคะแนน
เฉลี่ยต่ําสุด (mean = 2.25, SD = 0.93) นักศึกษาสวนใหญ คิดเปนรอยละ 92.9 ใชคอมพิวเตอรโนตบุกของตนเอง
นักศึกษาคิดเปน รอยละ 68.4 มีความเห็นวาวิทยาลัยมีอุปกรณคอมพิวเตอรเพียงพอ และรอยละ 62.0 ระบุวามี
ความเพี ย งพอดา นบุ คลากร การศึกษานี้สะท อนให เห็นสภาพปญ หาและความต อ งการใช บ ริ ก ารงานเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักศึกษาพยาบาล ดังนั้นควรมีระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
ที่สามารถตอบสนองตอความตองการการใชงานของนักศึกษาพยาบาล
ดุษฎีวัฒน แกวอินทร (2560:บทคัดยอ) ได ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาป ญหาและความตองการใช
เทคโนโลยีการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแกนบริหารธุรกิจ ผลการวิจัยพบวา
1) สภาพการใชเทคโนโลยีการศึกษาของ นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแกนบริหารธุรกิจ
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน ดานที่ มีคา เฉลี่ยสูงสุด
คือ ดานการใชเทคโนโลยีการศึกษาสวนดาน ที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ดานการใชเทคโนโลยีการศึกษาในหองสมุด
2) ปญหาการใชเทคโนโลยีการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแกนบริหารธุรกิจ
ดานการใชเทคโนโลยีการศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมาก
1 ดานอยูในระดับปานกลาง 1 ดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการใชเทคโนโลยีการศึกษาสวนดานที่ มี
คาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ดานการใชเทคโนโลยีการศึกษาในหองสมุด
3) ขอเสนอแนะและความตองการในการใชเทคโนโลยีการศึกษานักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ขอนแกนบริหารธุรกิจเนื่องจากการจัดหา ชุดวิชาในการเรียนการสอนควรจัดทําในรูปแบบเสียงและรูปแบบ
วี ซีดี (VCD) จากเครือขาย อินเตอรเน็ต เพื่อจะไดมีความสะดวกรวดเร็วในการเรียนการสอนนอกจากนั้น
ควรมีการจัดการระบบของ เซิฟเวอร (server) ในการรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อการศึกษาของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของทางวิ ท ยาลัย ให ดีก ว า ที่เปนอยู และควรมีเ จา หนาที่ และแอดมิน (Admin) เป นผู แนะนํ า
คอยชวยเหลือในดานตางๆ และใหคําปรึกษาแกนัก เรียนนั กศึกษาในการใช อินเตอรเน็ต เบื้ องตนให ดีกว า
ที่เป นอยู ควรเพิ่ มสั ญ ญาณระบบเครื อ ข า ยอิ นเตอร เน็ ต มากกว า ที่ มีอ ยู เพื่ อเพิ่ มความเร็ ว ในการสื่ อ สาร
ของระบบอินเตอรเน็ตในหองสมุด นอกจากเรื่อของระบบการสื่อสารสารสนเทศแลว ควรใหความสําคั ญ
กับบุคลากรที่เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีการศึกษาในวิทยาลัยควรใหมีการฝกอบรมความรูเพิ่มเติมในเรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศและวิชาเฉพาะแกบุคลากรดวย
พู ล ศิริ พรหมกู ล (2555 : บทคั ด ย อ ) ไดศึก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การสํ า รวจความต อ งการใช ท รั พ ยากร
สารสนเทศของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ผลการวิจัยพบวา
1) ระดับ ความตอ งการใชทรัพ ยากรสารสนเทศของสํ านั ก วิ ท ยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ
ในภาพรวม และรายองคประกอบอยูในระดับปานกลาง
2) ผลการเปรียบเทียบความตองการใชทรัพยากรสารสนเทศของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามตัวแปรประกอบดวย เพศ ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิ คณะที่สังกัด และการสอนนักศึกษา
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ระดับ ตา ง ๆ ในภาพรวมไมแ ตกตา งกัน แตร ายองคป ระกอบดา นความตอ งการใชบ ริก ารที่ม ีตอ สํ า นัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3) ผลการเปรียบเทียบความตองการใชทรัพยากรสารสนเทศของสํ านั กวิ ทยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศตามตัวแปรลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอถามในภาพรวม และรายองคประกอบ ไมแตกตางกัน
ประยูร ธีรภัทรางกูร (2537 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดระบบสารสนเทศของสานักงาน
การประถมศึกษาอําเภอ ในเขตการศึกษา 11 ผลการวิจัยพบวาสภาพการดําเนินงานในระบบสารสนเทศผูจัดการ
สารสนเทศส ว นใหญ มีวุ ฒิ บั ต รปริญ ญาตรี และมี ป ระสบการณ ส ารสนเทศ แต ไ ม มี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ การใช เ ครื่ อง
ไมโครคอมพิวเตอร สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอสวนใหญแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดระบบสารสนเทศ
โดยตรง และมีการพัฒนาความรูแกบุคคลเหลานี้ดวย ขอมูลที่จัดเก็บมีทั้งขอมูลภายใน ไดแก ขอมูลครู ขอมูลนักเรียน
ขอมูลโรงเรียน ขอมูลงบประมาณ ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ขอมูลที่ดิน อาคารสิ่งกอสราง และขอมูลภายนอก
ไดแก ขอมูลดานประชากร ขอมูลดานภูมิศาสตร ในสวนที่เกี่ยวของกับการดาเนินงานจัดระบบสารสนเทศยังไมเปน
ระบบโดยภาพรวมปญหาที่พบมากที่สุดในการจัดระบบสารสนเทศ คือ ปญหาดานวัสดุ อุปกรณ และงบประมาณไม
เพียงพอ รองลงมา คือ ขาดบุคลากรผูรับผิดชอบในการจัดระบบสารสนเทศ และบุคลากรขาดความรูความสามารถใน
ดานการจัดระบบสารสนเทศ การประเมินผลการปฏิบัติงานสารสนเทศ ไมมีการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศอยาง
จริงจัง สวนดานความตองการในการจัดระบบสารสนเทศใหมีความรูและเขาใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศโดยตรง เพิ่ม
จํานวนเครื่องไมโครคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานสารสนเทศ และควรไดรับการสนับสนุนการจัดระบบสารสนเทศ
จากผูบริหารดวย
2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีระบบสารสนเทศที่เชื่อมตอโดยตรงจากศูนย
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแกนผานสาย Fiber optic แลวผานการกระจายสัญญาณภายในคณะออกไปยังอาคาร
ตางๆเพื่อกระจายการใชงาน โดยแตละอาคารจะมีการกระจายสัญญาณออกไปใน 2 รูปแบบไดแก
1) สายสัญญาณ UTP หรือสาย LAN
2) สัญญาณเครือขายไรสาย (Wifi) โดยมีจุดกระจายสัญญาณ (Access Point) ประจําทุกชั้น
ในแตละอาคาร
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Rack E
มีจุกกระจายสัญญาณ
Wifi ทุกชัน

มีจุกกระจายสัญญาณ
Wifi ทุกชัน

Rack F

คลินิกOPD

คลินิกทันตกรรมสําหรับเด็ก

ระบบเวชระเบียน

Rack D

Backup Server

Rack C

มีจุกกระจายสัญญาณ
Wifi ทุกชัน

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
สาย Fiber Optic จากมหาวิทยาลัย

มีจุกกระจายสัญญาณ
Wifi ทุกชัน

Rack A
Rack B

E-Office
ระบบพัสดุ

อาคารมหิตลานุสรณ์ B

มีจุกกระจายสัญญาณ
Wifi ทุกชัน

อาคารมหิตลานุสรณ์ A

ภาพที่ 1 แสดงแผนผังสายสัญญาณเครือขายสําหรับระบบสารสนเทศในคณะทันตแพทยศาสตร
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิเคราะห
การศึ ก ษาวิ เ คราะห ค วามต อ งการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ ของบุ ค ลากรคณะทั น ตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใช ในการศึกษาวิ เคราะห ครั้งนี้ ได แก บุคลากรคณะทั นตแพทยศาสตร มหาวิ ทยาลั ย
ขอนแกน ประกอบไปดวยนักศึกษา 512 คน อาจารย/ทันตแพทย 89 คน และเจาหนาที่สายสนับสนุน 210 คน ที่ตอบ
แบบสํารวจในชวง เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม 2562 กลุมตัวอยางเปนขอมูลจากการสุมที่คํานึงถึงความนาจะเปน
ในการสุม (Probability Sampling) เปนการสุมตามความสะดวก(Convenience sampling) โดยแบงเปน อาจารย
และทันตแพทย 32 คน นักศึกษา 157 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 77 คน
ตาราง 1 จํานวนผูตอบแบบสํารวจแบงตามประเภท
รายการ
จํานวน
รอยละ
เพศ
ชาย
56
22.14
หญิง
210
77.86
รวม
266
100
ประเภทบุคลากร
นักศึกษา
157
75.71
อาจารย/ทันตแพทย
32
15.71
บุคลากรสายสนับสนุน
77
8.58
รวม
266
100
ระดับการศึกษา
ม.6-ปวส.
13
10
ปริญญาตรี
100
79.29
ปริญญาโท
9
6.43
ปริญญาเอก
2
4.28
รวม
266
100
อายุ
ไมเกิน 20 ป
40
34.29
20-35 ป
70
60.71
35-50 ป
12
3.57
50 ปขึ้นไป
2
1.43
รวม
266
100
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3.2 เครื่องมือที่ใชในการจัดเก็บขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการจัดเก็บขอมูลเปนแบบสํารวจที่ผูวิเคราะหสรางขึ้น เอง โดยศึกษา จากเอกสาร
โครงการจั ดทํา แผนยุท ธศาสตรของคณะทันตแพทยศาสตร และงานวิจัยที่เกี่ ยวข อง และนําเสนอผูเชี่ย วชาญ
เพื่อทําการตรวจสอบ พรอมทั้งเสนอแนะแกไขขอบกพรอง แบบสํารวจชุดนี้ประกอบดวยคําถาม 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบ จํานวน 4 ขอ เพื่อสอบถามขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสํารวจ
ตอนที่ 2 เป น คํ า ถามเกี่ย วกั บ ปริ ม าณการใช ง านและความต อ งการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ มี ต อ
คณะทันตแพทยศาสตร จํานวน 4 ขอ เพื่อสํารวจขอมูลปริมาณการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในในดานตางๆ
ของบุ คลากรคณะทั น ตแพทยศาสตร โดยมีทั้ ง คํ า ถามแบบตั ว เลื อ ก คํ า ถามแบบปลายเป ด (Open-ended
questionnaire) และมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ
1 หมายถึง มีระดับความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศนอยที่สุด
2 หมายถึง มีระดับความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศนอย
3 หมายถึง มีระดับความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศปานกลาง
4 หมายถึง มีระดับความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาก และ
5 หมายถึง มีระดับความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด
ตอนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับความตองการใชบริการดานซอฟทแวร เปนแบบสอบถามปลายเปด (Openended questionnaire) จํา นวน 3 ข อ เพื่ อ ให ผูต อบแบบสอบถามเสนอแนะในการปรับ ปรุ ง งานบริ ก ารด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะทันตแพทยศาสตร
ตอนที่ 4 เปนคําถามเกี่ยวกับความตองการใชบริการดานสถานที่และอุป กรณ จํ านวน 5 ขอ โดยมี ทั้ง
คําถามแบบตัวเลือก คําถามแบบปลายเปด(Open-ended questionnaire) เกี่ยวกับขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่ม เติม
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศในคณะทันตแพทยศาสตร และมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ 1
หมายถึง มีระดับความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศนอยที่สุด 2 หมายถึง มีระดับความตองการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศนอย 3 หมายถึง มีระดับความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศปานกลาง 4 หมายถึง มีระดับความ
ตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาก และ 5 หมายถึง มีระดับความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด
ตอนที่ 5 เปนคําถามเกี่ยวกับขอคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนคําถามแบบปลายเปด
(Open-ended questionnaire)
3.3. ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคน ควาครั้งนี้ เปนแบบสํารวจแบบตัวเลือก แบบมาตรสวนประมาณคา
(Rating Scale) และแบบปลายเปด (Open-ended questionnaire) ที่ผูวิเคราะหส ร างขึ้นตามขั้ น ตอนตา ง ๆ
ดังนี้
1) ผู วิ เ คราะห ไ ด อ อกแบบ แบบสํ า รวจโดยทํ า การศึ ก ษาจากเอกสารแผนยุ ท ธศาสตร
ของคณะทั น ตแพทยศาสตร และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง ซึ่ ง สามารถกํ า หนดเป น องค ป ระกอบใหญ ๆ
ได 3 องคประกอบ คือปริมาณและความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีตอคณะทันตแพทยศาสตร
ความตองการใชบริการดานซอฟทแวร และความตองการใชบริการดานสถานที่และอุปกรณ
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2) นํา แบบสํารวจสง ให ผูเ ชี่ย วชาญ ตรวจสอบ พรอมทั้ง เสนอแนะแกไ ขข อบกพรอง และความ
ครบถวนของเนื้อหา
3) นํ า แบบสํ า รวจมาปรั บ ปรุ ง แก ไ ขตามข อ เสนอแนะของผู เ ชี่ ย วชาญ หลั ง จากนั้ น จึ ง จั ด ทํ า
แบบสํารวจเพื่อนําไปเก็บขอมูลจริงตอไป การสรางแบบสํารวจ โดยกําหนดเนื้อหาในขอความใหครอบคลุม
เรื่องที่ทําการศึกษา โดยพิจารณาใหผูตอบแบบสํารวจสามารถตอบขอเท็จจริงตามวัตถุประสงคที่วางไว
3.4 วิธีการรวบรวมขอมูล
ขัน้ ตอนในการรวบรวมขอมูล ผูวิเคราะหดําเนินการ ดังนี้
1) จัดทําแบบสํารวจเปน 2 รูปแบบ ไดแกแบบกระดาษ และแบบออนไลน โดยใช Google form
เปนเครื่องมือ
2) สงแบบสํารวจดวยตนเอง ผานทางเว็บ ไซตคณะทัน ตแพทยศาสตร และกลองรับ แบบสํ า รวจ
ณ คณะทันตแพทยศาสตร
3) รับแบบสํารวจคืนในชวงเวลา 1-3 สัปดาห
3.5. การวิเคราะหขอมูล
ผู วิเคราะหนําแบบสํา รวจที่ไดรับ กลับ คืนมาพิจารณาตรวจสอบความสมบู รณ และนําแบบสํารวจ
ดังกลาวมาจัดระเบียบขอมูล แลววิเคราะหขอมูล โดยใชวิธีการทางสถิติมีขั้นตอน ดังนี้
1) ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสํารวจ เพื่อคัดเลือกเอาเฉพาะแบบสํารวจที่มี ความสมบู รณ
จัดหมวดหมูตามลักษณะตัวแปรแลวหาคารอยละ
2) คํานวณหาคาเฉลี่ย (X̄) เปนรายดาน และหาคาเฉลี่ยรวมทั้ง 3 องคประกอบของแบบสํารวจ
สวนที่สอง
3) เกณฑการใหคะแนน
3.1) แบบสอบถามตอนที่ 1 วิ เ คราะห ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถานภาพของผู ต อบ
แบบสํารวจโดยคิดเปนรอยละ
3.2) แบบสอบถามตอนที่ 2 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปริมาณความตองการใชงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในคณะทันตแพทยศาสตร กําหนดอัตราสวนรอยละเปน
แบบมาตราสวนประมาณคาตามระดับความต องการใชงานสารสนเทศนั้น ๆ
โดยระดับความตองการทรัพยากรสารสนเทศ

3.3) แบบสอบถามตอนที่ 3 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปริมาณความตองการใชงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศดานซอฟทแวรในคณะทันตแพทยศาสตร กําหนด
อัตราสวนรอยละเปนแบบมาตราสวนประมาณคาตามระดับความตองการ
ใชงานสารสนเทศนั้น ๆ โดยระดับความตองการทรัพยากรสารสนเทศ
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3.4) แบบสอบถามตอนที่ 4 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ ความตองการและขอเสนอแนะ
ใชบริการดานสถานที่และอุปกรณ
3.5) แบบสอบถามตอนที่ 5 เปนการสรุปผล ขอเสนอแนะ ความตองการใช
เทคโนโลยีสนเทศ เพื่อใชในการปรับปรุงงานบริการ ตาง ๆ
ของคณะทันตแพทยศาสตร
4) แปลผลความคิดเห็น เกี่ยวกับความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศออกมาเปนอัตราสวนรอยละ
5) คํานวณคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เพื่อหาความกระจายขอมูล
6) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลทางสถิติขั้นพื้นฐาน และทดสอบสมมติฐาน โดยใช
โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS for windows version 9.0 สําหรับสถิติดังตอไปนี้
6.1) คารอยละ (percentage)
6.2) คาเฉลี่ย (arithmetic mean)
6.3) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหสํารวจความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยสอบถามขอมูลการบริการในดาน เครือขาย ซอฟทแวร ความสามารถในการบริการ
ในรูปอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนความตองการในการพัฒนางานตอไปในอนาคต ซึ่งสอบถามอาจารย นักศึกษา และ
บุคลากรสายสนั บ สนุนสรุ ป ผลการสํารวจความตอ งการใช เทคโนโลยีส ารสนเทศของคณะทั นตแททยศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ในการสํ า รวจความต อ งการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศของคณะทั น ตแททยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดแจกแบบสํารวจเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลแบบกระดาษและแบบonline ไดรับแบบสอบถาม
ตอบกลั บ มา จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 266 ชุด โดยแบบสํ า รวจความต อ งการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศของคณะทั น ต
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดแบงการสํารวจขอมูลออกเปน 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบ
ตอนที่ 2 ปริมาณความตองการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในคณะทันตแพทยศาสตร
ตอนที่ 3 ความตองการใชบริการดานซอฟทแวร
ตอนที่ 4 ความตองการใชบริการดานสถานที่และอุปกรณ
ตอนที่ 5 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
เพื่อแสดงใหเห็นถึงความตองการใชทรัพยากรสารสนเทศของผูใชบริการ การวิเคราะหขอมูล ปรากฎผลดังนี้
4.1 ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบ
ตาราง 1.1 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศของผูตอบแบบสํารวจ
เพศ
จํานวน
ชาย
56
หญิง
210
รวม
266

รอยละ
22.14
77.86
100

จากตาราง 1.1 พบวาเพศผูตอบสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 77.86 สวนเพศชายคิดเปนรอยละ
22.14
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ตาราง 1.2 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทของผูตอบแบบสํารวจ
ประเภทบุคลากร

จํานวน
รอยละ
นักศึกษา
157
75.71
อาจารย/ทันตแพทย
32
15.71
บุคลากรสายสนับสนุน
77
8.58
รวม
266
100
จากตาราง 1.2 พบวาประเภทตอบสวนใหญเปนนักศึกษา คิดเปนรอยละ 75.71 รองลงมาคืออาจารย /
ทันตแพทย คิดเปนรอยละ 15.71
ตาราง 1.3 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษาของผูตอบแบบสํารวจ
ระดับการศึกษา

จํานวน
31
217
25
3
266

ม.6-ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

รอยละ
10
79.29
6.43
4.28
100

จากตาราง 1.3 พบวาระดับการศึกษาของผูตอบสวนใหญเปนระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 79.29
รองลงมาคือม.6-ปวส. คิดเปนรอยละ 10
ตาราง 1.4 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชวงอายุของผูตอบแบบสํารวจ
อายุ
จํานวน
รอยละ
ไมเกิน 20 ป
50
34.29
20-35 ป
181
60.71
35-50 ป
32
3.57
50 ปขึ้นไป
3
1.43
รวม
266
100
จากตาราง 1.4 พบวาผูตอบแบบสํารวจสวนใหญมีอายุอยูในชวง 20-35 ป คิดเปนรอยละ 60.71 รองลงมาคือชวง
อายุไมเกิน 20 ป คิดเปนรอยละ 34.29
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4. 2 ความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีตอคณะทันตแพทยศาสตร
ตาราง 2.1 ความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในคณะทันตแพทยศาสตรของบุคลากร
นักศึกษา
อาจารย/ทันตแพทย เจาหนาที่สายสนับสนุน
ความถี่ในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากร
จํานวน
รอยละ
จํานวน รอยละ
จํานวน
รอยละ
ทุกวัน
สัปดาหละ 2-3 ครั้ง
สัปดาหละ 1 ครั้ง
เดือนละ 2-3 ครั้ง
เดือนละ 1 ครั้ง
ไมเคยใชบริการ
รวม

108
26
8
1
4
10
157

68.79
16.56
5.10
0.64
2.55
8.49
100

20
12
0
0
0
0
32

62.50
37.50
0
0
0
0
100

59
17
0
0
0
1
77

76.62
22.08
0
0
0
1.29
100

จากตาราง 2.1 พบวาผูตอบแบบสํารวจสวนใหญมีมีความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในคณะทันต
แพทยศาสตรคือใชงานทุกวัน คิดเปนรอยละของนักศึกษา อาจารย/ทันตแพทย และบุคลากรสายสนับสนุนเปน
68.79 62.50 และ 76.62 ตามลําดับ
ตาราง 2.2 ชวงเวลาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร แบงเปนชวงจันทร-ศุกร และ เสาร-อาทิตย
นักศึกษา
อาจารย/ทันตแพทย เจาหนาที่สายสนับสนุน
ชวงเวลาที่เขาใชบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของบุคลากร
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน
รอยละ
วันจันทร-ศุกร เวลา
07.30 -13.00
13.00-16.30
16.30-19.00
19.00-24.00
24.00-07.00
วันเสาร-อาทิตย เวลา
07.30 -13.00
13.00-16.30
16.30-19.00

124.00
123.00
52.00
27.00
6.00

78.98
78.34
33.12
17.20
3.82

22
16
4
0
0

68.75
50.00
12.50
0.00
0.00

59
52
8
2
0

76.62
67.53
10.39
2.59
0.00

31.00
48.00
30.00

19.75
30.57
19.11

4
5
1

12.50
15.63
3.13

6
5
1

7.79
6.49
1.29
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ชวงเวลาที่เขาใชบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของบุคลากร
19.00-24.00
24.00-07.00

นักศึกษา

อาจารย/ทันตแพทย เจาหนาที่สายสนับสนุน

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

26.00
4.00

16.56
2.55

0
1

0.00
3.13

0
0

0.00
0.00

จากตาราง 2.2 พบว า นั ก ศึ ก ษาผู ต อบแบบสํ า รวจส ว นใหญ ใ ช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในคณะทั น ต
แพทยศาสตรในวันจันทร-ศุกร ชวงเวลา 7.30-13.00 คิดเปนรอยละ 78.23 รองลงมาคือวันจันทร-ศุกรชวงเวลา
13.00-16.30 คิดเปนรอยละ 78.34
อาจารย/ทันตแพทยผูตอบแบบสํารวจสวนใหญใชเทคโนโลยีสารสนเทศในคณะทันตแพทยศาสตรในวัน
จันทร-ศุกร ชวงเวลา 7.30-13.00 คิดเปนรอยละ 68.75 รองลงมาคือวันจันทร-ศุกรชวงเวลา 13.00-16.30 คิด
เปนรอยละ 50.00
บุคลากรสายสนับสนุนผูตอบแบบสํารวจสวนใหญใชเทคโนโลยีสารสนเทศในคณะทันตแพทยศาสตรในวัน
จันทร-ศุกร ชวงเวลา 7.30-13.00 คิดเปนรอยละ 76.62 รองลงมาคือวันจันทร-ศุกรชวงเวลา 13.00-16.30 คิด
เปนรอยละ 67.53
ตาราง 2.3 จํานวนรอยละของบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่สําคัญตอบุคลากร
การบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษา
อาจารย/ทันตแพทย เจาหนาที่สายสนับสนุน
ที่สําคัญตอบุคลากร
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน
รอยละ
ดานสถานที่
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
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15.09

7

28.13

0

0

ดานอุปกรณคอมพิวเตอร
การบริการเครื่องคอมพิวเตอร/
ปริ๊นเตอรในหองสมุด

28

22.64

2

6.25

0

0

29

20.75

0

0

0

0

19

16.98

2

6.25

0

0

การบริการเครื่องคอมพิวเตอร/
ปริ้นเตอรในหอพักนักศึกษา
การใหยืม อุปกรณ Mobile
Device
ดานเครือขาย
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การบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่สําคัญตอบุคลากร
บริการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย
(WiFi)
บริการเขาถึงเครือขายแบบสาย
(LAN)
ดานสื่อ
บริการใหยืม CD/DVD สื่อการ
สอน
ดานขอมูล online ที่ใชบริการ
บริการ online ของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
บริการ online ของคณะฯ
สืบคนขอมูลทั่วไป
สื่อสังคมออนไลน
บริการและสื่อความบันเทิง
รับสง E-Mail
บริการจัดเก็บขอมูลออนไลน
ฐานขอมูลวารสารและงานวิจัย
สากล online

นักศึกษา
จํานวน รอยละ
123
82.08

อาจารย/ทันตแพทย เจาหนาที่สายสนับสนุน
จํานวน รอยละ จํานวน
รอยละ
32
100
40
51.59

13

11.32

10

31.25

22

28.57

14

11.32

0

0

0

0

77

63.21

8

25.00

12

15.58

44
46
87
109
25
12
9

15.09
43.40
16.04
73.58
11.32
9.43
7.55

9
21
11
8
5
2
1

28.13
34.38
14.29
25.00
15.63
6.15
3.12

18
49
17
12
10
1
0

23.38
63.14
22.08
15.58
12.99
1.29
0

จากตารางที่ 2.3 แสดงใหเห็นวาบุคลากรกลุมนักศึกษามีการใชบริการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย (WiFi)
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 82.08 รองลงมาคือ บริการและสื่อความบันเทิง คิดเปนรอยละ 73.58
สวนกลุมอาจารย/ทันตแพทยมีการใชบริการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย (WiFi) มากที่สุด คิดเปนรอยละ
100 รองลงมาคือ สืบคนขอมูลทั่วไป คิดเปนรอยละ 34.38
และกลุมบุคลากรมีการใชบริการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย (WiFi) คิดเปนรอยละ 51.59 รองลงมาคือ
การใชบริการเขาถึงเครือขายแบบสาย (LAN) คิดเปนรอยละ 28.57
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4.3 ความตองการใชบริการดานซอฟทแวร
ความตองการดานซอฟทแวรของผูตอบแบบสํารวจพบวามีรายละเอียดตามหัวขอดังตอไปนี้
ตาราง 3.1 ความตองการการฝกอบรมซอฟทแวรเพิ่มเติม
นักศึกษา
อาจารย
เจาหนาที่สายสนับสนุน
ความตองการการฝกอบรมเพิ่มเติม
นักศึกษา
จํานวน
รอยละ
จํานวน รอยละ
จํานวน
รอยละ
การใชงานคอมพิวเตอรเบื้องตน
25
16.13
5
15.63
14
18.18
โปรแกรม Microsoft Office
51
37.10.
7
21.88
36
46.75
โปรแกรมจัดการผังงาน
21
15.32
2
6.25
6
7.79
การใชงานระบบการใหบริการ
33
25
0
0.00
10
12.99
online ของมหาวิทยาลัยขอนแกน
การใชงาน Google Apps
62
41.94
8
25.00
25
32.47
การใชงานโปรแกรมสถิติ
49
38.71
16
50.00
2
2.59
โปรแกรมสรางรายงาน
31
25
3
9.37
4
5.19
โปรแกรมตัดตอภาพ
86
62.90
5
15.63
5
6.49
โปรแกรมสราง Website
41
29.84
1
3.12
2
2.59
โปรแกรมสรางภาพเคลื่อนไหว
37
29.84
1
3.12
0
0.00
การใชงานระบบปฏิบัติการ
26
19.35
2
6.25
3
3.89
นอกเหนือจาก Windows
จากตาราง 3.1 พบวานักศึกษาสวนใหญตองการรับการอบรมเพิ่มความรูเกี่ยวกับการใชงานโปรแกรม
โปรแกรมตั ดตอ ภาพ (เชน Photoshop, Illustrator ) คิด เปนรอยละ 62.90 รองลงมาคื อการใช งาน Google
Apps (เชน Google Docs, Google Sheet, Google Form)คิดเปนรอยละ 41.94
สวนกลุมอาจารย/ทันตแพทยสวนใหญตองการรับการอบรมเพิ่มความรูเกี่ยวกับการใชงาน
โปรแกรมสถิติ คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมาคือการใชงาน Google Apps (เชน Google Docs, Google Sheet,
Google Form)คิดเปนรอยละ 25.00
และเจาหนาที่สายสนับสนุนสวนใหญตองการรับการอบรมเพิ่มความรูเกี่ยวกับการใชงาน
โปร Microsoft Office คิ ด เป น ร อ ยละ 46.75 รองลงมาคื อ การใช ง าน Google Apps (เช น Google Docs,
Google Sheet, Google Form)คิดเปนรอยละ 32.47
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ตาราง 3.2 จํานวนรอยละของบริการ online ที่ผูตอบแบบสอบถามใชบริการ
ความตองการใหคณะฯจัดการอบรมเพิ่มพูนความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน จํานวน
รอยละ
เรื่องใดเพิ่มเติม
การใชงานคอมพิวเตอรเบื้องตน
20
16.13
โปรแกรม Microsoft Office (Word Excel PowerPoint)
46
37.10.
โปรแกรมจัดการผังงาน (เชน Visio)
19
15.32
การใชงานระบบการใหบริการ online ของมหาวิทยาลัยขอนแกน (เชน
31
25
ระบบลงทะเบียน)
การใชงาน Google Apps (เชน Google Docs, Google Sheet,
52
41.94
Google Form)
การใชงานโปรแกรมสถิติ (เชน SPSS, STATA)
48
38.71
โปรแกรมสรางรายงาน (เชน Power BI)
31
25
โปรแกรมตัดตอภาพ (เชน Photoshop, Illustrator )
78
62.90
โปรแกรมสราง Website (เชน Dreamweaver, Word press, Joomla)
37
29.84
โปรแกรมสรางภาพเคลื่อนไหว (เชน Adobe Premier)
37
29.84
การใชงานระบบปฏิบัติการนอกเหนือจาก Windows (เชน Linux, Mac OS)
24
19.35
จากตาราง 3.2 พบวาผูตอบแบบสํารวจสวนใหญตองการรับการอบรมเพิ่มความรูเกี่ยวกับการใชงาน
โปรแกรมโปรแกรมตัดตอภาพ (เชน Photoshop, Illustrator ) คิดเปนรอยละ 62.90 รองลงมาคือการใชงาน
Google Apps (เชน Google Docs, Google Sheet, Google Form) คิดเปนรอยละ 41.94
ตาราง 3.3 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของเว็บไซตคณะทันตแพทยศาสตร
ขอคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซตของคณะฯ (http://dentist.kku.ac.th)
จํานวน
รอยละ
มีความเหมาะสม
215
83.66
ควรปรับปรุง
42
16.34
รวม
257
100
จากตาราง 3.3 จากจํานวนผูตอบคําถามนี้ (N) มี 257 คน พบวาผูตอบแบบสวนใหญมีความเห็นวา
เว็บไซตคณะมีความเหมาะสมแลว คิดเปนรอยละ 80.65 สวนผูที่มคี วามเห็นวาควรปรับปรุงคิดเปนรอยละ 19.35
โดยมีความเห็นในการปรับปรุงแกไขดังนี้
1) บางสวนของเว็บไซตมีเพียงหัวขอ แตเมื่อกดเขาไปแลวกลับไมมีเนื้อหา เชน สวนสําหรับผูปวย
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หัวขอคารักษาพยาบาล หัวขอถาม-ตอบ สวนสําหรับนักศึกษา หัวขอสื่อการเรียนการสอนออนไลนเมื่อกดเขาไปที่
สื่อแลวเปน page not found
2) เขาถึงขอมูลไมคอ ยได
3) ควรประชาสัมพันธระบบการเลือกรักษา โดยเฉพาะในเวลาที่ทํากับ นศ. พรอมทั้งแจงคารักษา
และสิทธิตางๆที่คนไขจะใชได
4) ควรปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน
5) ดูในมือถือไมสะดวก หนาเว็บไมรองรับมือถือ
6) ตองการใหมีขอมูลสื่อการสอนที่มากขึ้น
7) บางเว็บไซต ยังไมมีการแกไข
8) มีขอมูลสําหรับผูปวยนอยเกินไป ควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใหความรูทางทันตกรรม การรักษาโรค
ตางๆ อัตราคาบริการ ระบบการรักษาของคณะ
9) ไมคอ ยเห็นประกาศ
10) รายละเอียดนอย
11) สามารถเขาถึงไดงาย และรวดเร็ว รวมถึงการจัดเนื้อหาใหถูกตองตามหัวขอตางๆ โดยเฉพาะ
ขอมูลบุคลากรที่ตองอัพเดต อยากใหปรับ Font ใหดูทันสมัยและสีพื้นหลังใหดูสวาง สดใสมากขึ้น เพราะเว็บไซต
เดิมสีมวงทําใหดูอึมครึมแมวาจะเปนสีของคณะก็ตาม อาจใชสีขาวตัดเพื่อใหดูสวางตา ทําใหอานงายมากขึ้น ใน
ช อ งทาง YouTube ควรมี Account เป น ของสว นกลางในนาม Faculty of Dentistry KKU เป น แหล ง ร ว มที่
อัปโหลดคลิปหรือวีดิทัศนที่เกี่ยวของกับคณะทันตแพทยศาสตร ทําใหเวลามีคนสนใจศึกษาขอมูล คนหาขอมูล จะ
ไดดูขอมูลหรือคลิปของคณะ
12) หนาจอดูรก อานยาก
ตาราง 3.4 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการใชบริการฐานขอมูลคณะฯ (เวชระเบียน ระบบ
เบิกจายพัสดุ ระบบลา E-office)
จํานวน
รอยละ
ขอคิดเห็นเกี่ยวกับบริการฐานขอมูลคณะฯ (เวชระเบียน ระบบ
เบิกจายพัสดุ ระบบลา E-office)
มีความเหมาะสม
ควรแกไข
รวม

186
80
266
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70.16
29.84
100

จากตาราง 3.4 พบวาผูตอบแบบสํารวจสวนใหญมีความเห็นวาบริการฐานขอมูลคณะฯ (เวชระเบียน
ระบบเบิกจายพัสดุ ระบบลา E-office) มีความเหมาะสมแลว คิดเปนรอยละ 70.16 สวนผูที่มีความเห็นวาควร
ปรับปรุงคิดเปนรอยละ 29.84 โดยมีความเห็นในการปรับปรุงแกไขดังนี้
1) ไมสามารถเขาระบบไดในบางครั้ง
2) ควรปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน เพื่อสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
3) ใชงานคอนขางยาก
4) ถาคียบัตรยืมลวงหนาแตยังไมถึงวันที่จะไดรับบัตรก็จะขึ้นวาติดชื่อแลว ทําใหจนท.มาตามบัตรซึ่ง
จริงๆ แลวยังไมไดรับบัตรระบบเวชระเบียนออนไลนใชงานไมได
5) ถาจะทําระบบออนไลนควรทําใหดีไปเลย
6) นาจะมีออนไลนทั้งหมด
7) บางครั้งเวชระเบียนหาบัตรไมเจอทั้งๆที่อยูในหองบัตร
8) พอใช
9) มีคอมพิวเตอรในการเบิกชารตนอย และเปดใชงานไมครบ ระบบคอนขางชา และคางบอย
10) ไมเคยใช
11) ยังไมเคยใชบริการ
12) ระบบการลาเหมาะสม ระบบ e-office ควรเพิ่มเวลาในการเขาใชงานมากขึ้น และแบงขั้นตอนใหดู
เขาใจมากขึ้น โดยการใชโทนสีที่ตัดกัน เพื่อใหรูวา อยูในขั้นตอนใด หรืออาจะใชตัวเลขใหการบอก
ลําดับการใชงาน 1 2 3 เปนตนระบบเบิกบัตร
13) ระบบเบิกบัตรคอนขางไมเสถียร บางวันระบบลมก็ใชในชวงที่ตองการไมได เบิกบัตรออนไลนก็ใชไมได
แมจะใชอินเตอรเน็ตมหาวิทยาลัยที่หอพักคณะ
14) ระบบเบิกบัตรออนไลน ไมสามารถใชงานไดจริง
15) ระบบเบิกบัตรออนไลนใชงานไดดีแลว แตยังไมสามารถดูจํานวนบัตรทั้งหมดที่คางสงและวั นที่พน
กําหนดยืม
16) ระบบยืมบัต รออนไลนยัง ไมเสถีย ร ไมส ามารถ login ได และในอนาคตอยากให พั ฒ นามี บ ริก าร
renew บัตรออนไลนดวย
17) เวชระเบียนควรมีการจัดเก็บขอมูลที่เปนระบบอิเล็กทรอนิกสดวย เพื่อปองกันปญหาการสูญหายของ
ชารท และประหยัดกระดาษ รวมทั้งแกปญหาการตามหาชารทระหวางหมอหรือระหวางคลินิก
18) อยากใหมีระบบrenew บัตรมากกวา 1ครั้ง
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4.4 ความตองการใชบริการดานสถานที่และอุปกรณ
ความตองการใชบริการดานสถานที่และอุปกรณของผูตอบแบบสํารวจ โดยใชระดับความพึงพอใจจาก 1
ถึง 5 ดังคําอธิบายในบทที่ 3.2 พบวามีรายละเอียดตามหัวขอดังตอไปนี้
ตาราง 4.1 ความตองการสําหรับหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
รายการประเมิน
1. ความตองการสําหรับหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
(ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา)
สถานที่กวางขวาง สะดวกสบาย
มีคอมพิวเตอร/Tablet เพียงพอตอการใชงาน
ความเพียงพอของระบบแสงสวาง
ความทันสมัยของเครื่องคอมพิวเตอร/Tablet
โปรแกรมตางๆในของเครื่องคอมพิวเตอร/Tablet มีเพียงพอ
หรือไม
มีเจาหนาที่คอยใหคาํ ปรึกษา
มีบริการตรวจสอบไวรัส Malware
มีบริการจองหอง หรือเครื่องคอมพิวเตอร
รวม

คาเฉลี่ย

SD.

แปลผล

3.90
3.92
4.01
3.84
3.86

0.856
1.012
0.763
0.935
0.874

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.60
3.72
3.55
3.80

1.002
0.983
0.924
0.919

มาก
มาก
มาก
มาก

4.01
3.91
4.10
3.90
3.82

0.91
1.02
0.77
0.92
0.95

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.67
3.69

0.92
0.98

มาก
มาก

2. ความตองการสําหรับหองเรียน Smart Classroom
(ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา)
สถานที่กวางขวาง สะดวกสบาย
มีคอมพิวเตอร/Tablet เพียงพอตอการใชงาน
ความเพียงพอของระบบแสงสวาง
ความทันสมัยของเครื่องคอมพิวเตอร/Tablet
โปรแกรมตางๆในของเครื่องคอมพิวเตอร/Tablet มีเพียงพอ
หรือไม
มีเจาหนาที่คอยใหคาํ ปรึกษา
มีบริการตรวจสอบไวรัส Malware
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รายการประเมิน
มีบริการจองหอง หรือเครื่องคอมพิวเตอร

คาเฉลี่ย
3.70
รวม 3.85

SD.
0.92
0.92

แปลผล
มาก
มาก

4.13
3.70
4.16
3.62
3.70

0.836
0.959
0.792
1.046
0.928

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.81
3.69
3.74
3.82

0.925
0.958
0.919
0.920

มาก
มาก
มาก
มาก

3. ความตองการสําหรับหองสมุดคณะฯ (ชั้น 5 อาคารมหิตลานุสรณ)
สถานที่กวางขวาง สะดวกสบาย
มีคอมพิวเตอร/Tablet เพียงพอตอการใชงาน
ความเพียงพอของระบบแสงสวาง
ความทันสมัยของเครื่องคอมพิวเตอร/Tablet
โปรแกรมตางๆในของเครื่องคอมพิวเตอร/Tablet มีเพียงพอ
หรือไม
มีเจาหนาที่คอยใหคาํ ปรึกษา
มีบริการตรวจสอบไวรัส Malware
มีบริการจองหอง หรือเครื่องคอมพิวเตอร
รวม

จากตาราง 4.1 พบวาผูตอบแบบสํารวจสวนใหญมีความเห็นตองการเพิ่มแสงสวางของหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ทั้ง 3 หองไดแก ความตองการสําหรับหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6
รอบพระชนมพรรษา หองเรียน Smart Classroom ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา และ
หองสมุดคณะฯ ชั้น 5 อาคารมหิตลานุสรณ
ตาราง 4.2 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการใหคณะทันตแพทยศาสตรเพิ่ม
บริการดานอุปกรณสารสนเทศคณะทันตแพทยศาสตร
ความตองการใหคณะทันตแพทยศาสตรเพิ่มบริการดานอุปกรณสารสนเทศ
จํานวน
จํานวนหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
39
จํานวนคอมพิวเตอรใหบริการตามจุดตางๆ
64
จํานวนจุดเชื่อมตอเครือขายแบบสาย (LAN)
38
จํานวนบริเวณที่สามารถเชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย (WiFi)
93
ความเร็วของเครือขาย internet
106
26

รอยละ
31.45
51.61
30.65
75
85.48

ความตองการใหคณะทันตแพทยศาสตรเพิ่มบริการดานอุปกรณสารสนเทศ
จํานวนปลั๊กไฟใหบริการตามจุดตางๆ
ความเร็วของคอมพิวเตอรที่ใชงาน
คอมพิวเตอรสําหรับเวชระเบียนที่ใชงานไดจริง มีประสิทธิภาพ
จํานวนโตะที่มไี ฟเพียงพอ
จํานวนหองนั่งอานหนังสือสําหรับคณะทันตแพทยศาสตร
จุดชารจไฟในหองเรียน
บริเวณที่สามารถใหปริ้นงานได
เพิ่มเวลาในการใหใชบริการ

จํานวน
84
2
2
1
1
1
1
1

รอยละ
67.74
1.61
1.61
0.81
0.81
0.81
0.81
0.81

จากตาราง 4.2 พบวาผูตอบแบบสํารวจสวนใหญมีความเห็นตองการเพิ่มความเร็วของเครือขายinternet
คิดเปนรอยละ 85.48 รองลงมาคือจํานวนบริเวณที่สามารถเชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย (WiFi) คิดเปนรอยละ
755
4.5 ปญหาและขอเสนอแนะในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการวิเคราะหแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีลักษณะปลายเปด มีขอคิดเห็นจากผูตอบแบบสอบถามดังนี้
1) ควรมีบุคลากรที่เพียงพอตอความตองการ และมีการปฏิบัติงานในเชิงรุกเพิ่มมากขึ้น
2) การออกแบบสื่อสารสนเทศที่นาสนใจ ประชาสัมพันธอบรมตาง ๆ เพื่อพัฒนาอาจารย และบุคลากร ให
เหมาะสมกับหลักสูตรในอนาคต คือ Life long learning
3) อยากใหเพิ่มเจาหนาที่ที่ใหบริการที่รวดเร็วบางครั้งชางก็ติดงาน ตองคอยนาน
4) ระบบสารสนเทศของคณะ เจาหนา บุคลากร ยังใชไมเต็มที่ และการดึงขอมูลมาใชประโยชนยังนอย ขาด
การแชรขอมูล เชน ภาระงานอาจารย เปนตน
5) พักหลังมานี้ Wifi ของคณะหลุดบอย/เชื่อมตอไมไดบอยครั้ง อยากให มีเจ าหนาที่หมั่ นตรวจเช็คสภาพ
สัญญาณ Wifi เพื่อเอื้อตอการเรียนการสอนดวย
6) เขื่อมตอ internet ไดงาย และใชงานไดสะดวกรวดเร็วขึ้น
7) Wifi ใชไมคอ ยไดเลยคะ เดงออกบอยมาก
8) เขา Wifi ไมไดเลยคะ ไมมีสัญญาณใหเชื่อมตอเลย
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9) การจองบัตรผูปวยออนไลนผานมือถือยังใชไมได
10) อยากใหหองสมุดเปด24ชม
11) Internet ชา
12) ควรมีกรรมการกํากับดูแล และดําเนินการอยางเรงดวน
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การศึ ก ษาวิ เ คราะห ค รั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ สํ า รวจความต อ งการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ของบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยสํารวจขอมูลความตองการใชงานดานเทคโนโลยี
เครือขายและฐานขอมูล รวมไปถึงความสามารถในการใหบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนความตองการ
ในการพัฒนางานบริการ โดยมุงเนนถึงระดับความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และเปรียบเทียบความต องการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามตัวแปร
เพศ ตํ า แหน ง วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา รวมทั้ ง ประมวลข อ เสนอแนะเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ของคณะทั น ตแพทยศาสตร มหาวิ ทยาลัยขอนแก น ให มีป ระสิ ท ธิ ภาพมากยิ่ง ขึ้น ซึ่งจากการศึ กษาวิเ คราะห
เรื่องความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร ไดสรุปผลการวิเคราะหขอมูล
ทางสถิติเพื่ออภิปราย ดังนี้
5.1 ดานความตองการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร มีความตองการในการใชบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับสูง
สวนใหญมีการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนประจําทุกวัน ในชวงเวลา 7.30 – 16.30 น. ในดานสถานที่ มีความ
ตองการใหเพิ่มเติมจํานวนหองคอมพิวเตอรสําหรับใหบริการ ตองการปลั๊กไฟและจุดชารจพลังงานอุปกรณที่ทั่วถึง
จุดเชื่อมตอ Wifi ที่เพียงพอ ในดานซอฟทแวรบุคลากรมีความตองการใชงานซอฟทแวรที่หลากหลายตามลักษณะ
ของบุคลากร เชนนักศึกษาจะใชโปรแกรมสืบคนขอมูลและสื่อบันเทิงมากที่สุด ในขณะที่กลุมอาจารย จะใชงาน
บริการสืบค น ข อ มู ลและสื่ อสัง คมออนไลน เป น สว นใหญ และกลุ ม เจา หนาที่สวนใหญ จ ะใชงานระบบ online
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน เนื่องจากเกี่ ยวข องกับภาระงานของตนเอง ดานการฝกอบรมพัฒนาตนเองบุค ลากร
ใหความสนใจการฝกอบรมความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับมากและมีความหลากหลาย กลุมนักศึกษา
มีความสนใจอบรมเกี่ยวกับโปรแกรมตัดตอภาพมากที่สุด ในขณะที่กลุมอาจารยสนใจอบรมเกี่ยวกับโปรแกรมสถิติ
มากที่สุด และบุคลากรสายสนับสนุนสนใจอบรม Microsoft office มากที่สุด สวนดานอุปกรณบุคลากรสวนใหญ
ใหความเห็นวาตองการใหมีการเพิ่มคอมพิวเตอรตามจุดบริการตางๆ มาก
5.2 ดานความพึงพอใจ
บุคลากรใหความพึงพอใจการใหบริการเทคโนโลยี สารสนเทศอยูในระดับ มาก โดยเฉพาะดานสถานที่
มีความความสะดวกสบายและแสงสวางเพียงพอ ในดานอุปกรณในหองเรียนหอง Smart classroom ที่มีอุปกรณ
ทั นสมัย มีป ระสิ ทธิ ภาพสู ง จึ ง ได รับ ความพึ งพอใจมากที่ สุด มีขอสัง เกต คือ ความพึง พอใจต อ ดานเจา หน า ที่
ผูใหคําปรึกษาหองสมุดจะไดรับความพึงพอใจมากกวาหองอื่นๆ เพราะเปดใหบริการตลอดทั้งวันและมีเจาหนาที่
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ให บ ริ การตลอดเวลา ตางจากห อ งปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ๆที่ เ ป ด ให บ ริ ก ารเฉพาะเวลามีการเรี ยนการสอน และต อง
ดําเนินการขออนุญาตเปดใชงาน หากตองการใชหองนอกเหนือจากตารางเรียน จึงสงผลตอความพึงพอใจดานการ
จองหองและอุปกรณนอยกวาหองสมุดคณะฯ
5.3 ดานปญหาและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคลากรสวนใหญของทั้งสามกลุมให ความเห็นว าควรปรับ ปรุงความเร็ว internet และเพิ่มจุดเชื่อมตอ
Wifi มากที่สุด รองลงมาคือเจาหนาที่สารสนเทศที่คอยใหบริการและใหคําปรึกษายังมีไมเพียงพอในการใหบริการ
เมื่อเทียบกับปริ มาณการใชงานของบุ คลากร และในด านเว็บไซตของคณะฯ บุคลากรสวนใหญใหความเห็น วา
มีความเหมาะสม แตก็ไดใหความเห็นวารูปแบบของเว็บไซตควรปรับปรุงใหสวยงาม อานงายยิ่งขึ้น และบางเมนู
ไม มีขอมูลหรื อมี ข อ มู ล ไม ครบถ วนโดยเฉพาะข อมู ลสํา หรับผู ป ว ยที่ สนใจเข า รับ บริ การ ในดา นระบบ online
ของคณะฯ บุ คลากรส ว นใหญ มี ค วามพึ ง พอใจในการใช บ ริ ก าร แต ก็ไ ดใ ห ค วามเห็ น วา ควรปรับ ปรุ ง ในด า น
ความเสถี ยรของโปรแกรมที่ มี การหลุ ดการเชื่ อมต อบ อยครั้ง ข อมูลไม ถู กต อง โปรแกรมทํา งานชา ซึ่งส วนหนึ่ง
มีผลมาจากความเร็ว internet ที่ไมเพียงพอ
5.4 ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใชประโยชน
ขอเสนอแนะจากการวิเคราะหความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร
สรุปเปนดานตางๆ ไดดังนี้
1) ดานสถานที่
จากผลการศึ กษาพบว า บุ ค ลากรต องการปลั๊ กไฟและจุ ด ชาร จพลัง งานอุ ป กรณ ที่ทั่ ว ถึง ในระดั บ มาก
เนื่องจากปจจุบันอุปกรณที่ใชเขาถึงสารสนเทศมิไดจํากัดแตเพียงเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะเทานั้น ผูใชสวนใหญ
มี ค อมพิ ว เตอร พ กพา(Notebook) หรื อ อุ ป กรณ อั จ ฉริ ย ะ (Smart device) เช น โทรศั พ ท มื อ ถื อ แท็ บ เล็ ท
ซึ่งอุ ปกรณเหล านี้ ใชงานได สะดวกและสามารถพกพาไปใชงานไดทุกสถานที่ที่มีสัญญาณเครือ ขาย แตอุป กรณ
เหล านี้ต างมี ข อ จํา กั ดด านพลั งงานที่ ต อ งมี ก ารชาร จ ไฟเป นระยะให อุ ป กรณ สามารถทํา งานได อ ย างต อ เนื่ อ ง
ทางคณะฯ ควรขยายพื้นที่การใหบริการสวนนี้ เพื่อชวยลดความแออัดของสถานที่เนื่องจากบุคลากรสามารถใชงาน
หลากหลายสถานที่ อ ยา งอิ สระไม แออั ดเฉพาะบริเวณที่ มี บริ การปลั๊ กไฟ และจากการที่อุป กรณที่ใช เครือ ข า ย
ไมรวมกันเปนจํานวนมากอยูในบริเวณเดียวจะมีผลทําให internet มีความเร็วมากขึ้น
2) ดานเครือขาย
เหตุที่บุคลากรมีความตองการ internet ที่มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น สืบเนื่องจากปจจุบันขอมูลสารสนเทศ
บน internet ในปจจุบันมีหลากหลายและมีขนาดขอมูลที่มีขนาดใหญ เชนภาพและเสียงที่มีความละเอียด วิดีโอ
ที่มีความคมชัด เอกสารที่มีปริมาณมาก ปจจัยเหลานี้ทําใหขอมูลที่มีการรับสงบน internet มีขนาดใหญมหาศาล
ในขณะที่ผูใชงานมีปริมาณมากขึ้นตลอดเวลา สงผลใหมีความแออัดของขอมูลในขณะที่อุปกรณและสายสัญญาณ
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มีความสามารถจัดการขอมูลที่จํากัด เปรียบเทียบไดกับปริมาณรถยนตจํานวนมากที่เบียดกันบนถนนที่แคบ ขอมูล
จึงเดินทางไดนอยทําใหเกิดปญหาผูใชงานรับขอมูลไดลาชา และจุดเชื่อมตอ Wifi ที่มีจํากัดทําใหผูใชบริการไมไดรับ
ความสะดวกเท า ที่ ควร เนื่ องจากสัญ ญาณ Wifi มีขอจํากัดด านระยะหา งจากจุดส ง สัญ ญาณซึ่ง ถ า ห างเกิ น ไป
การรับสงขอมู ลจะลาชาและขาดการเชื่ อมได งา ย จากขอจํา กัด ของอุ ป กรที่กลาวมาขา งตน จึงจําเปนตองเพิ่ ม
อุป กรณ กระจายสัญ ญาณ (Hotspot) ให ม ากขึ้ น รวมทั้ งเปลี่ ยนอุ ป กรณ เก า ที่เ สื่อมสภาพเปน อุ ป กรณรุน ใหม
ที่รองรับการเชื่อมตอและมีความเร็วสูงขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ กัลญา โปธาคํา (2556) เรื่อง สภาพปญหา
และการพั ฒ นาระบบการบริ การเครื อ ข า ยอิ น เทอรเ น็ต ไร สาย ของนั กศึกษามหาวิท ยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม
ที่ใหความเห็นวาเครือขายที่ดีนอกจากระบบโครงสรางที่ดีแลวจะตองมีการบํารุงรักษาที่เหมาะสมเชนกัน
3) ดานอุปกรณ
คณะฯ ควรเพิ่ ม คอมพิ ว เตอร ต ามจุ ด บริก ารต า งๆ ตามข อ เสนอแนะจากบุ ค ลากร เนื่ อ งจากระบบ
สารสนเทศสวนใหญที่ใชในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และการเรียนการสอนของนึกศึกษาถูกพัฒนาใหใช บน
เครื่องคอมพิวเตอร เชนระบบเวชระเบียน ยืม คืน จองแฟมประวัติคนไขซึ่งเจาหนาที่และนักศึกษาใชรวมกัน แตมี
เครื่องที่ติดตั้งระบบดังกลาวใหบริการเปนจํานวนนอย จึงควรมีการเพิ่มจุดบริการคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาและ
ผูปฏิบัติงานใหมากขึ้น รวมถึงคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรของคณะฯ ที่มีจํานวน
เพียง
10 เครื่อง (ณ เดือนกรกฎาคม 2562) หากมีการสอนที่ใชงานเครื่องคอมพิว เตอรสูงสุดซึ่งไดแก การสอนระดับ
ปริ ญ ญาตรี วิ ช าคอมพิ ว เตอร ท างทั น ตกรรม (รหั ส วิ ช า 564402) ซึ่ง มี ผู ใ ช ง านถึ ง 40 คนจะทํ า ให จํ า นวน
คอมพิวเตอรไมเพียงพอตอการเรียนการสอน ดังนั้นจึงถือเปนสถานที่ที่ควรมีการเพิ่มจํานวนคอมพิวเตอรใหบริการ
มากที่สุด
4) ดานซอฟทแวร
ทางคณะฯ ควรสงเสริมการใช งานซอฟทแวรที่ หลากหลายตามความตองการของแตละกลุมบุ ค ลากร
แตขอควรสังเกต คือ ระบบบริการฐานขอมูลวิจัยออนไลน(Science direct, Grolier, IEL, Elsevier) ซึ่งเปนบริการ
ที่ มี ประโยชน และเกี่ ยวข องการเรี ยนการสอนและการทํ างานวิ จัย โดยตรงกลับ มีผูใชง านเปน จํานวนนอ ยมาก
ทางคณะฯ จึ งควรสง เสริม การใช งานโดยการจัด อบรมเพิ่ มความรูเกี่ ยวกับ บริการนี้ให แ กบุค ลากรเพื่อ ใหเ กิ ด
ประโยชนสูงสุด ขอสังเกตอี กประเด็นคือมีการใชบริการสื่อบันเทิง เชน Youtube ในปริมาณที่สูงมาก ซึ่งบริการ
เหลานี้ตางมีการรับสงขอมูลจํานวนมากทําใหรบกวนเครื อขายโดยรวม ทางคณะฯ จึงควรปรับปรุงประสิทธิ ภาพ
เครื อ ข า ยให ร องรั บ ข อ มู ล ในส ว นนี้ และประชาสั ม พั น ธ ใ ห ค วามรู แ ก นั ก ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การใช สื่ อ ดั ง กล า ว
ใหเกิดประโยชนเนื่องจากในปจจุบันมีวิดีโอ สื่อการสอน ตางๆมากมายบน Youtube ซึ่งหากใชใหเกิดประโยชนได
จะสงผลดีอยางมากตอการเรียนการสอน
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5) ดานการฝกอบรม
จากการที่ บุ ค ลากรให ค วามสนใจการฝ ก อบรมความรู ด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศอยู ในระดั บ มาก
คณะฯ จึ งควรส งเสริมการจั ดอบรมความรู เพิ่ มเติ ม ให แ ก บุคลากรตามความตองการให ตรงตามความตอ งการ
ของแตละกลุม ขอสังเกตคือกลุมบุคลากรสายสนับสนุนมีความตองการอบรม Microsoft office และคอมพิวเตอร
เบื้องตนในประมาณที่สูง แสดงใหเห็นวาบุคลากรสายสนับสนุนยังขาดความชํานาญในหัวขอดังกลาวซึ่งควรจะเปน
ความรู บื้ องต น ของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น จึงควรมี ก ารจั ด อบรมเสริม ความรู ดั ง กลา วเพื่อ เพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพ
การทํางานของบุคลากรใหมากขึ้น โดยที่ทางคณะทันตแพทยศาสตรไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง นอกจากการ
ฝกอบรมแลวควรมีชองทางการเขาถึงสื่อเผยแพรความรูตางๆในรูปแบบเอกสารหรือคูมือ online ซึ่งบุคลากรทุ ก
คนสามารถเขาถึ งไดงายและสามารถอ านซ้ํ าได จัดทําเปนชองทางดาวน โหลดผานทางเว็บ ไซตของคณะฯ และ
จัดพิมพ QR Code สําหรับ Download สําหรับแจกจายประชาสัมพันธตามหนวยงานตางๆ
5.5 ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งตอไป
1) ควรมีการเก็บขอมูลเพื่อทําการศึกษาเพิ่มเติมเปนประจําทุกปเสนอผูบริหารเพื่อปรับแผนกลยุทธในการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในคณะฯ ใหทันสมัยอยู เสมอ เนื่องจากพฤติกรรมการใชงานและความตองการของ
บุคลากร มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตามการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีมีการปรับเปลี่ยนอยูเสมอ
2) การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาเฉพาะขัอคิดเห็นโดยรวมระหวางบุคลากรสามกลุม ไดแกนักศึกษา อาจารย/
ทันตแพทย และบุคลากรสายสนับสนุน โดยมิไดแยกยอยของบุคลากรแตละประเภทใหละเอียดเชน นักศึกษาแยก
เปนระดับชั้นปหรือหลักสูตร อาจารยแยกเปนภาควิชา หรือสังกัดหนวยงานของบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งขอมูล
เหลานี้สามารถนํามาใชในการวางแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหสอดคลองกับความตองการของบุคลากร
ที่เหมาะสมตอแตละกลุมมากยิ่งขึ้น
3) ควรมีการศึกษาเชิงลึกเพื่อจะไดทราบถึงจํานวน สภาพของฮารดแวรและความพรอมของซอฟทแวร
ในคณะฯ วามีความพรอมในการใหบริการเพียงพอหรือไม เนื่องจากปจจัยเหลานี้มีผลกระทบตอความตองการและ
ความพึงพอใจของบุคลากรโดยตรง เพื่อเปนขอมูลสําหรับวางแผนปรับปรุงการใหบริการไดตรงกับความตองการ
และปญหาของผูใชงานที่แทจริง
4) เนื่องจากเจาหนาที่ใหบริการระบบสารสนเทศของคณะมีจํานวนจํากัด ทําใหมีขอคิดเห็นจากบุคลากรที่
ใชบริการถึงความรวดเร็วในการใหบริการของเจาหนาที่สารสนเทศ จึงควรมีการพัฒนาระบบจัดการงานบริการดาน
สารสนเทศโดยการเพิ่มชองทางการติดตอกับเจาหนาที่ใหมากขึ้นเชน การติดตอขอรับบริการผาน Website หรือ
ติดตอเจาหนาที่ผานทาง Social media เชน Line เพื่อใหเจาหนาที่สามารถใหบริการใหคําแนะนําแกผูใชบริการ
ไดหลายสถานที่พรอมกันโดยไมตองรอคิว เปนตน
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ภาคผนวก
ตัวอยางแบบสํารวจ

แบบสํารวจความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
เรียน ผูใชบริการทุกทาน
ดวยงานยุทธศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแก น มีความประสงคจะทําการสํารวจ
ความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร เพื่อนําเอาขอเท็จจริงมาใชในการปรับปรุงพัฒนาการบริการให
มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความพึงพอใจและความตองการของผุใชบริการมากขึ้น ขอความกรุณาตอบคําถามทุก
ขอ ขอมูลที่ไดรับจากการตอบแบบสอบถามของทานจะถูกนําเสนอในภาพรวมและไมสงผลกระทบต อผู ต อบ
แบบสอบถามแตอยางใด
คําชี้แจง
1. กรุณาทําเครื่องหมาย ลงใน ที่ตรงตามความเปนจริงและกรุณาเติมขอความใหสมบูรณ
2. แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1. ลักษณะสวนบุคคลของผุตอบ
ตอนที่ 2. ความตองการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในคณะทันตแพทยศาสตร
ตอนที่ 3. ความตองการใชบริการดานซอฟทแวร
ตอนที่ 4. ความตองการใชบริการดานสถานที่และอุปกรณ
ตอนที่ 5. ขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบสารสนเทศในคณะทันตแพทยศาสตร
ตอนที่ 1 ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบ
1. เพศ

ชาย
หญิง
2. ประเภทบุคลากร

นักศึกษา
อาจารย/ทันตแพทย
บุคลากรสายสนับสนุน

35

3. ระดับการศึกษา

ม.6-ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
4. อายุ

ไมเกิน 20 ป
20-35 ป
35-50 ป
50 ปขึ้นไป
ตอนที่ 2 ความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีตอคณะทันตแพทยศาสตร
1. ความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในคณะทันตแพทยศาสตร

 ทุกวัน
 สัปดาหละ 2-3 ครั้ง
 สัปดาหละ 1 ครั้ง
 เดือนละ 2-3 ครั้ง
 เดือนละ 1 ครั้ง
 ไมเคยใชบริการ
2. ชวงเวลาที่เขาใชบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในคณะทันตแพทยศาสตร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
วันจันทร-ศุกร เวลา 7.30 -13.00 13.00-16.30 16.30-19.00 19.00-24.00
วันเสาร-อาทิตย เวลา 7.30 -13.00 13.00-16.30  16.30-19.00 19.00-24.00
3. โปรดระบุบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทานใชงาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
บริการเขาถึงเครื่อขายแบบไรสาย (WiFi)
บริการเขาถึงเครือขายแบบสาย (LAN)
บริการ E-Mail
บริการเครื่องคอมพิวเตอร/ปรินเตอรในหองสมุด
บริการเครื่องคอมพิวเตอร/ปรินเตอรในหอพักนักศึกษา
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หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
อุปกรณ Mobile Device (Notebook, Tablet) ใหยืม
 บริการใหยืม CD/DVD สื่อการสอน
อื่นๆ.................................................................................................
3. บริการขอมูล oline ที่ทานใชบริการ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

บริการ online ของมหาวิทยาลัยขอนแกน (ระบบลงทะเบียนเรียน,ฐานขอมูลวิจัย RAD
บริการ online ของคณะฯ (เชน E-office, Dentmis,ระบบลา online)
 สืบคนขอมูลทั่วไป (เชน Google, Yahoo)
 สื่อสังคมออนไลน (เชน Facebook, Twitter, Instagram)
 บริการและสื่อความบันเทิง (เชน Youtube, Netflix, E sports)
 รับสง E-Mail
 บริการจัดเก็บขอมูลออนไลน (เชน Dropbox, Google Drive)
ฐานขอมูลวารสารและงานวิจัยสากล online (เชน Grolier, IEL, Elsevier)
อื่นๆ.................................................................................................
ตอนที่ 3 ความตองการใชบริการดานซอฟทแวร
1. ทานตองการใหคณะฯจัดการอบรมเพิ่มพูนความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศในเรื่องใดเพิ่มเติม

การใชงานคอมพิวเตอรเบื้องตน
โปรแกรม Microsoft Office (Word Excel Powerpoint
โปรแกรมจัดการผังงาน (เชน Visio)
การใชงานระบบการใหบริการ online ของมหาวิทยาลัยขอนแกน (เชนระบบลงทะเบียน)
การใชงาน Google Apps (เชน Google Docs, Google Sheet, Google Form)
การใชงานโปรแกรมสถิติ (เชน SPSS, STATA )
โปรแกรมสรางรายงาน (เชน Power BI)
โปรแกรมตัดตอภาพ (เชน Photoshop, Illustrator )
โปรแกรมสราง Website (เชน Dreamweaver, Wordpress, Joomla)
โปรแกรมสรางภาพเคลื่อนไหว (เชน Adobe Premier)
การใชงานระบบปฏิบตั ิการนอกเหนือจาก Windows (เชน Linux, Mac OS)
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อื่นๆ.................................................................................................
2. ขอคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซตของคณะฯ (http://dentist.kku.ac.th) หากมีขอแกไขโปรดระบุใน Other




มีความเหมาะสม




มีความเหมาะสม

ควรแกไขดังนี้ .............................................................
3. .ขอคิดเห็นเกี่ยวกับบริการฐานขอมูลคณะฯ (เวชระเบียน, ระบบเบิกจายพัสดุ, ระบบลา,E-office) หากมีขอแกไข
โปรดระบุ
ควรแกไขดังนี้ .............................................................

ตอนที่ 4 ความพึงพอใจในการใชบริการสารสนเทศที่มีตอคณะทันตแพทยศาสตร
ความพึงพอใจในการใชหองปฏิบัติการ (ตอบเฉพาะหองขอที่ทานเคยใชบริการ)
1. ความพึงพอใจในการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา)
มากที่สุด มาก

ปานกลาง นอย

นอยที่สุด

สถานที่กวางขวาง สะดวกสบาย
มีคอมพิวเตอร/Tablet เพียงพอตอการใชงาน
ความเพียงพอของแสงสวาง
ความทันสมัยของเครื่องคอมพิวเตอร/Tablet
โปรแกรมตางๆในของเครื่องคอมพิวเตอร/Tablet มี
เพียงพอ
มีเจาหนาที่คอยใหคาํ ปรึกษา
มีบริการตรวจสอบไวรัส , Malware
มีบริการจองหอง หรือเครื่องคอมพิวเตอร
2. ความพึงพอใจในการใชหองเรียน Smart Classroom (ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา)
มากที่สุด
สถานที่กวางขวาง สะดวกสบาย
มีคอมพิวเตอร/Tablet เพียงพอตอการใชงาน
ความเพียงพอของระบบแสงสวาง
ความทันสมัยของเครื่องคอมพิวเตอร/Tablet
โปรแกรมตางๆในของเครื่องคอมพิวเตอร/Tablet มี
เพียงพอ
มีเจาหนาที่คอยใหคาํ ปรึกษา
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มาก

ปานกลาง นอย

นอยที่สุด

มีบริการตรวจสอบไวรัส , Malware
มีบริการจองหอง หรือเครื่องคอมพิวเตอร
3. ความพึงพอใจในการใชหองสมุดคณะฯ (ชั้น 5 อาคารมหิตลานุสรณ)
มากที่สุด มาก

ปานกลาง นอย

นอยที่สุด

สถานที่กวางขวาง สะดวกสบาย
มีคอมพิวเตอร/Tablet เพียงพอตอการใชงาน
ความเพียงพอของแสงสวาง
ความทันสมัยของเครื่องคอมพิวเตอร/Tablet
โปรแกรมตางๆในของเครื่องคอมพิวเตอร/Tablet มี
เพียงพอ
มีเจาหนาที่คอยใหคาํ ปรึกษา
มีบริการตรวจสอบไวรัส , Malware
มีบริการจองหอง หรือเครื่องคอมพิวเตอร

ตอนที่ 5 ขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในคณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
1. ทานตองการใหคณะทันตแพทยศาสตรเพิ่มบริการดานอุปกรณสารสนเทศในขอใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)









จํานวนหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
จํานวนคอมพิวเตอรใหบริการตามจุดตางๆ
จํานวนจุดเชื่อมตอเครือขายแบบสาย(LAN)
จํานวนบริเวณที่สามารถเชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย (WiFi)
ความเร็วของเครือขาย internet
จํานวนปลั๊กไฟใหบริการตามจุดตางๆ
อื่นๆ.................................................................................................

2. ขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในคณะทันตแพทยศาสตร

....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณทุกทานที่สละเวลาตอบแบบสอบถาม
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