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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานบางประการของผู้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7 2) เพ่ือประเมินผลการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 
3) เพื ่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียน
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากเจ้าหน้าที่
ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7 ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จ านวน 70 ราย 
น ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การแจกแจงแบบ F (f- test) การทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) โดยก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 98.57 มีอายุระหว่าง 
53 - 56 ปี ร้อยละ 32.86 มีอายุราชการมากกว่า 34 ปี ร้อยละ 34.29 ด ารงต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอ 
ร้อยละ 88.57 การศึกษาส่วนมากอยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 78.57 การใช้งานคอมพิวเตอร์น้อย
กว่า 3 ชั่วโมง ร้อยละ 34.29  

เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7 ที่ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
เห็นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 1) ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม 
นโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สามารถปฏิบัติได้จริงมี
หลักการและวัตถุประสงค์ที่ความสอดคล้องกันองค์กรให้การสนับสนุน วัฒนธรรม ค่านิยมขององค์กร 
ก่อให้เกิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มาใช้ในการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้และมีความส าคัญต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 2) ด้านกระบวนการ 
มีการวางแผน มอบหมายงาน การทดลองใช้ การนิเทศ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีการก ากับ
ติดตามผล การประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียน
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบที่ส าคัญอ่ืน ๆ จึงท าให้ลดภาระการบันทึกข้อมูลซ้ าซ้อน 
3) ด้านประเมินผลผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ช่วยลดขั้นตอนและ
เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น โดยน าข้อมูลมาประกอบเพ่ือขออนุมัติ
งบประมาณต่างๆ สามารถแสดงรายงานข้อมูลเกษตรกรและจ านวนปศุสัตว์ได้ตรงตามความต้องการ
และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวข้อมูลเกษตรกรและจ านวนปศุสัตว์ได้ ณ ปัจจุบัน 4) ด้านปัจจัย
น าเข้า หน่วยงานมี บุคลากร งบประมาณและวัสดุ - อุปกรณ์ ที่ยังไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน 
บุคลากรมีการเรียนรู้ ศึกษาคู่มือและได้รับการฝึกอบรมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศระบบ
ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 

ค าส าคั  : เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 
ทะเบียนวิชาการเลขท่ี :  
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The evaluation of information technology registration systems for farmer  
of Regional Livestock 7. 

Tanakorn Simkasem 1/ 

Abstract 

This study aimed 1) To study some users’ basic information who use the 
information technology registration systems for farmer of Regional Livestock 7 
2) To evaluation of information technology registration systems for farmer of Regional 
Livestock 7 3) To study the problems, obstacles, and suggestions in using the 
information technology registration systems for farmer of Regional Livestock 7, the 
data were collected from 70 officials of Regional Livestock 7, using information 
technology registration systems for farmer by using questionnaires. Then, analyzed 
through statistical computer program – percentage, average, S.D., T-test distribution, 
F-test distribution and One-way ANOVA at statistical significance of 0.05. 

The study indicated that the participants’ sex males, (98.57%). The age of 
participants are between 53 - 56 years (32.86%). In the topic of official age are more 
than 34 years (34.29%). 62 of district livestock officers (88.57%), the topics of 
education are people who graduated in bachelor degree (78.57%). The average time 
of using computer are lower than 3 hours (34.29%). 

The officers who used this information technology system found that 1. In 
the environmental part this policy (the usage of information technology registration 
systems for farmer) can be realistically used with the coherent of principle and 
objectives can be supported by the organization because of culture and popularity of 
its which brings this technology to use in practical way to achieve the aim goals and 
makes the duties becomes more important. 2. In the process part there are 
planning, assigning, testing and supervising for the officer along with the monitoring, 
evaluating and summarizing of the usage of information technology registration 
systems for farmer and the connection with other important systems which reducing 
the burden job. 3. In the product evaluation part the information technology can 
reduce the steps of work process and be useful to improve an outcome by using 
data and information to offer budgets, can obviously represent a number of farmers 
in present 4. In the import part the staffs have studied from the manual and trained 
the usage of information technology registration systems for farmer but the 
organization has formed the staffs, budget and materials which is not enough in 
practice. 
Keywords: information technology registration systems for farmer 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 

1.  ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำที่ท ำกำรศึกษำ  

จากนโยบายรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.)ท่ีเข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจส าคัญ
ในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพ่ือปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนา
ประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใน
ศตวรรษที่ 21 จึงมกีารพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล“ประเทศ
ไทย 4.0” เพ่ือให้เข้าใจก่อนจะมาถึงประเทศไทย 4.0 ประเทศไทยก็ผ่านการพัฒนามาเป็นล าดับขั้นอย่าง
ต่อเนื่อง ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและตอบสนองต่อการด ารงชีวิตของประชาชน การน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในภาคบริการและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทั้งด้านการเงิน การ
ผลิตและการควบคุมคลังสินค้า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะมีบทบาทเพ่ิมขึ้นและ เป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญในการสนับสนุนพันธกิจขององค์กรท าให้เกิดการพัฒนาและก้าวทันต่อยุคดิจิตอล 
เพ่ือความรวดเร็ว ประหยัดและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้ก้าวทันสถานการณ์ท้ังด้านเศรษฐกิจ
และสังคมที่ เปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง High 
Performance Organization (HPO) ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม พ้ืนที่ประมาณครึ่งหนึ่ง
ของประเทศเป็นพื้นที่ท าการเกษตรประชาชนประมาณร้อยละ 40 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักทั้ง
ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์หรือท าการประมง ซึ่งเกษตรกรบางส่วนมีการท ากิจกรรมมากกว่าหนึ่งชนิด ภาคเกษตร
สร้างความม่ันคงทางอาหารและสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ในภาพรวมของประเทศ การพัฒนาภาคเกษตรจะประสบผลส าเร็จได้จะต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนา
เกษตรกรซึ่งเป็นนโยบายที่ส าคัญของภาครัฐอย่างหนึ่งที่จะต้องมีการด า เนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
เกษตรกรมีความรู้ความสามารถซึ่งจะน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและ
ความยั่งยืนของผู้ประกอบอาชีพการเกษตร การที่จะพัฒนาเกษตรกรให้ประสบผลส า เร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น จ าเป็นจะต้องมีพ้ืนที่เป้าหมายและเกษตรกรเป้าหมายที่ชัดเจน การ
ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายจะด าเนินการโดยการก าหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรแต่ละชนิด 
(Zoning) ส่วนการก าหนดครัวเรือนเกษตรกรเป้าหมายที่ถูกต้องนั้น จ าเป็นต้องมีฐานข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่หรือในแต่ละเขตที่ถูกต้อง ทันสมัย ครบถ้วน และมีรายละเอียดเพียงพอ ที่ผ่านมา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม พัฒนาการเกษตรและการจัดสรร
ทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกร แล้วหลาย
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หน่วยงาน เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร (พืช ประมงพ้ืนฐาน ปศุสัตว์พ้ืนฐาน) กรมปศุสัตว์ กรมประมง แต่
ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บางกรณีท าให้เกิดความซ้ าซ้อนของข้อมูลในบางส่วนด้วย และไม่สามารถบูรณาการ
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานได้อย่างสะดวก รวมทั้งไม่สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ร่วมกันในการ
วางแผน การก าหนดนโยบายเพื่อการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรทั้งระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงเห็นสมควรให้มี
การปรับปรุงระบบทะเบียนเกษตรกร โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกรและการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลขึ้นในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรมีความถูกต้อง รวดเร็ว ลดความซ้ าซ้อน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ครอบคลุมในทุกมิติ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดท าบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุน“การ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง”(Farmer One) กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบูรณาการข้อมูลเกษตรกรให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกันมีความ
ถูกต้อง ชัดเจน โดยมีข้อมูลทั้งในระดับครัวเรือน และระดับรายบุคคล ที่สามารถน า ไปใช้ประโยชน์ได้
หลากหลาย และสามารถบริหารจัดการเชิงนโยบายต่างๆได้ 

ปีงบประมาณ 2559 กรมปศุสัตว์มีนโยบายให้น าฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เชื่อมโยงข้อมูล
เลขประจ าตัวประชาชนกับกรมการปกครอง เพ่ือยืนยันและระบุตัวบุคคลโดยใช้บัตรประจ าตัวประชาชน 
โดยได้จัดท าระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน วัตถุประสงค์เพ่ือบูรณาการฐานข้อมูล
ประชาชนและการบริการภาครัฐให้มีความสมบูรณ์ขึ้น โดยใช้เลข 13 หลักเชื่อมโยงข้อมูลภายนอก
หน่วยงาน ซึ่งได้ด าเนินการกับเกษตรกรทุกครัวเรือนที่มีการเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย และผู้ประกอบการ
ทุกรายที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล รวมทั้งสิ้น 3,100,000 ครัวเรือน 

ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการขั้นตอนในการใช้งานการ
ส ารวจและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เช่น การบันทึกข้อมูล, การใช้งานเครื่องอ่านบัตรประชาชน, 
การลงพิกัดที่ตั้งฟาร์ม, การบันทึกรูปภาพ ตลอดจนปัญหาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพ่ือให้ข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกรมีความถูกต้อง รวดเร็ว ลดความซ้ าซ้อน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ และให้
ฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับการพัฒนาฐานระบบข้อมูล
เกษตรกรกลาง (Farmer One) ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการประเมินผลการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 เพื่อให้ส านักงาน
ปศุสัตว์เขต 7 น ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้
สอดรับกับความต้องการของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง รวมถึงเพ่ือเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศอ่ืนๆ ของกรมปศุสัตว์ต่อไป 
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2.  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
1. เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานบางประการของผู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียน

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7 
2. เพ่ือประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของ

เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 
3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียน

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 
 

3.  ขอบเขตของกำรศึกษำ 

 ในการศึกษา เรื่อง การประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยง
สัตว์ของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7 เป็นงานวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อการค้นหาปัญหา และแนวทางการ
แก้ไขในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 

  3.1  ด้านเนื้อหา คือ ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป การประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 
  3.2  ด้านพ้ืนที่ คือ ศึกษาเฉพาะพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7 ประกอบด้วย 8 จังหวัด คือ 
นครปฐม, กาญจนบุรี, ราชบุรี, สุพรรณบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ์  
  3.3  ด้านระยะเวลา คือ ระยะเวลาในการศึกษา 8 เดือน เริ่มจากเดือนสิงหาคม 2561 
ถึง มีนาคม 2562 
  3.4  ด้านประชากร คือ ผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7 เนื่องจากประชากรมีขนาดเล็ก จึงท าการศึกษาจากประชากรทั้งหมด ประกอบด้วย 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 8 ราย และปศุสัตว์อ าเภอ 62 ราย รวมทั้งสิ้น  70 
ราย 

 
4.  ตัวแปรที่ท ำกำรศึกษำ 

ในการศึกษาเรื่องการประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบทะเบียนเกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์ของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7 ตัวแปรต้น ประกอบด้วย  ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปของ
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 แล้วประเมินโดยใช้รูปแบบจ าลองซิป (CIPP Model) เพ่ือประเมินผลการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์   ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินผลการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านบริบทหรือสภาวะ
แวดล้อม 2) ด้านปัจจัยน าเข้า  3) ด้านกระบวนการ และ 4) ด้านประเมินผลผลิต จึงน ามาเป็นกรอบ
แนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ 

 



4 

 

5.  กรอบแนวคิดกำรศึกษำ 
 

    ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลพื้นฐำนทั่วไป 
1.  เพศ 
2.  อาย ุ
3.  อายุราชการ 
4.  ต าแหน่ง 
5.  ระดับการศึกษา 
6. การใช้งานคอมพิวเตอร ์

 

ผลกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน  
1. ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (context evaluation : C) 

1.1 นโยบาย 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.3 เป้าหมายของโครงการ 
1.4 ความต้องการของบุคลากร 

2. ด้านปัจจยัน าเข้า (input evaluation : I) 
2.1 บุคลากร 
2.2 งบประมาณ 
2.3 วัสด ุอุปกรณ์ 
2.4 รูปแบบของกิจกรรม 

3. ด้านกระบวนการ (process evaluation : P) 
3.1การด าเนินงาน 
3.2 การวางแผน 
3.3 การนิเทศ ติดตามงาน 
3.4 การประเมินผล 
3.5 การปรับปรุงแก้ไข 

4. ด้านประเมินผลผลิต (product evaluation : P) 
4.1ผลการด าเนินงาน 
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6.  นิยำมศัพท ์
 การประเมินผล หมายถึง การประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมา เพ่ือช่วย
สนับสนุนในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้มีฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่เป็นปัจจุบัน 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม เพ่ือจัดเก็บ ค้นหา 
ส่งผ่าน และจัดการข้อมูล 

ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ หมายถึง โปรแกรมการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โดยเชื่อมโยงข้อมูลเลขประจ าตัวประชาชนกับกรมการปกครองเพ่ือยืนยัน
และระบุตัวบุคคล 

การประเมินแบบซิป (CIPP Model) หมายถึง กระบวนการประเมินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้น
โครงการไปจนสิ้นสุดโครงการ เพ่ือแสวงหาข้อมูลส าหรับการปรับปรุง แก้ไข ตัดสินใจ และพัฒนาโครงการ 
โดยประกอบด้วย 1) การประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (context evaluation : C) 2) การ
ประเมินปัจจัย (input evaluation : I) 3) การประเมินกระบวนการ (process evaluation : P) 4) การ
ประเมินผลผลิต (product evaluation : P) 

การประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (context evaluation : C) เป็นการประเมินเพ่ือ
ตรวจสอบข้อมูล และข้อบ่งชี้ส าคัญ ซึ่งเป็นที่มาของการจัดท าโครงการ และเป็นบริบทของโครงการ เช่น 
นโยบายสภาพปัญหา ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สถานการณ์ ตลอดจนเงื่อนไขอ่ืน ๆ เป็นการหา
ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีจะน าไปสู่การก าหนดหลักการและเหตุผล ความเป็นมา ความส าคัญของ
ปัญหา ตลอดจนวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นการตรวจสอบ เพ่ือตอบค าถามส าคัญ ๆ เช่น โครงการ
ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาหรือความต้องการ หรือความจ าเป็นที่แท้จริงหรือไม่ โครงการมีวัตถุประสงค์ที่
สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานหรือของจังหวัดหรือไม่ โครงการมีความเป็นไปได้ในการด า เนินงาน
โดยได้รับการสนับสนุนจากชุมชนหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ หรือไม่ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจังหวัด กลุ่มจังหวัดหรือของประเทศหรือไม่ อย่างไร การประเมินสภาวะแวดล้อมเป็นการ
ประเมินก่อนที่จะเริ่มด าเนินโครงการหรืออาจกล่าวได้ว่า การประเมินสภาวะแวดล้อม เป็นการประเมิน
เพ่ือตัดสินใจวางแผนด าเนินโครงการ 

การประเมินปัจจัย (input evaluation : I) เป็นการประเมินปัจจัยที่น ามาสู่การด าเนินงาน
โครงการ เช่น กลุ่มเป้าหมาย บุคลากร ทรัพยากร สื่อ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ซึ่งเป็นเครื่องก าหนดโครงสร้าง
แผนงาน ขั้นตอน กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ความเพียงพอ ความ
พร้อมก่อนที่จะเริ่มต้นโครงการ การประเมินจึงเป็นการตรวจสอบเพ่ือตอบค าถาม เช่น ปัจจัยที่ก าหนดไว้
ในโครงการมีความเหมาะสม เพียงพอหรือไม่ กิจกรรม/แบบ/ทางเลือกที่ได้เลือกสรรแล้ว ที่ก าหนดไว้ใน
โครงการมีความเป็นไปได้และเหมาะสมเพียงพอการประเมินปัจจัยจะด าเนินการประเมินก่อนเริ่มด าเนิน
โครงการเพื่อน าข้อมูลมาก าหนดโครงสร้างของแผนงาน และข้ันตอนการท างานต่าง ๆ ของโครงการ 
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การประเมินกระบวนการ (process evaluation : P) เป็นการประเมินระหว่างการด าเนินงาน
โครงการ เพ่ือหาข้อดีและข้อบกพร่องของการด าเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้เพ่ือน าข้อมูลมา
ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน รวมทั้งน าข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจสั่งการเพ่ือพัฒนางานต่าง ๆ 
ตลอดจนเป็นการบันทึกสภาวะของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไว้เป็นหลักฐานและเป็นการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของโครงการนั้นด้วย เป็นการตรวจสอบเพื่อตอบค าถามท่ีส าคัญ เช่น การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
แผนที่ก าหนดไว้หรือไม่ กิจกรรม ขั้นตอนใด ท าได้หรือไม่ได้ เพราะเหตุใด เกิดปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง มี
การแก้ไขปัญหาอย่างไร 

การประเมินผลผลิต (product evaluation : P) เป็นการประเมินเพ่ือดูว่าผลที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุด
โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ ผลการด าเนินงานคุ้มค่าหรือไม่ รวมทั้งการ 
พิจารณาปรับปรุง ขยาย หรือยุติการด าเนินโครงการ โดยอาศัยข้อมูลจากการรายงานผลที่ได้จากการ
ประเมินสภาวะแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้นและกระบวนการร่วมด้วย เป็นการตรวจสอบเพ่ือตอบค าถาม
ส าคัญ เช่นเกิดผล/ได้ผลผลิต/ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ คุณภาพของผลลัพธ์เป็น
อย่างไร เกิดผลกระทบอ่ืนใดบ้างหรือไม่ การประเมินผลผลิต เป็นการประเมินโดยเทียบกับวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายของโครงการที่ก าหนดไว้โดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานหรือเกณฑ์ที่สถานศึกษาจัดท าขึ้น 
โดยทั่วไปแล้วการประเมินผลผลิต จะแบ่งการประเมินเป็น 2 ขั้นตอน คือ ประเมินทันทีเมื่อสิ้นสุด
โครงการ และประเมินเมื่อโครงการเสร็จสิ้นไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง อาจเป็น 6 เดือน 1 ปี หรือ 2 ปี เป็นต้น 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

- ผลผลิต (Output) 
1.  ทราบข้อมูลพ้ืนฐานบางประการของเจ้าหน้าที่ผู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบทะเบียน

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7 
2.  ทราบผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของเจ้าหน้าที่ใน

พ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7 
3.  ทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบทะเบียน

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 
- ผลลัพธ์ (Outcome) 
1.  มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

ให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เขต 7 
2.  มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มาใช้ในการด าเนินงานอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
3.  ส านักงานปศุสัตว์เขต 7 น าผลการศึกษาไปพิจารณาปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
4.  เจ้าหน้าที่ใช้ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ได้อย่างสะดวก ปฏิบัติงานได้รวดเร็ว และมีการ

เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ได้ใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นย า และรวดเร็วเพ่ิมขึ้นในทกุหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  



 

 

บทที่ 2 
แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาในเรื่อง การประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้

เลี้ยงสัตว์ของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7 ในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้น าเสนอเอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องโดยจ าแนกสาระส าคัญตามล าดับ ดังนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับการประเมินผล 
2. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับประเมินผลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. แนวคิดและนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ข้อมูลประวัติและโครงสร้างการก าหนดส่วนราชการของส านักงานปศุสัตว์เขต 7   
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1.  แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผล 
การประเมินผล ได้มีนักวิชาการหลายท่านให้ค าจ ากัดความไว้ ดังนี้  
การประเมิน  หรือ “การประเมินผล” มีความหมายตรงกับ ค า ในภาษาอังกฤษว่า 

evaluation ซึ่งหมายถึง กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ การวิจัย 
(research) การวัดผล (measurement) การตรวจสอบรายงานผล (appraisal) การควบคุมดูแล 
(monitoring) การประมาณการ (assessment) และการพิจารณาตัดสิน (judgment) เป็นต้น ซึ่งค า
ดังกล่าว อาจสรุปเป็นความหมายหรือค าจ ากัดความร่วมกัน ได้ว่า เป็นการประมาณค่าหรือการ
ประเมินผลที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานโดยข้อมูลที่ได้รวบรวมด้วยวิธีการสอบถาม ทดสอบ สังเกต 
และวิธีการอ่ืน ๆ แล้วท าการวิเคราะห์เพ่ือตัดสินว่าการด าเนินงานนั้นมีคุณค่าหรือบรรลุวัตถุประสงค์
ของการด าเนินงานนั้นมากน้อยเพียงใด (ประชุม รอดประเสริฐ, 2543, หน้า 73)  

พิษณุ ฟองสี (2550, หน้า 4) ได้ให้ความหมายของการประเมินไว้ว่า เป็นกระบวนการตัดสิน
คุณค่าของสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยน าสารสนเทศหรือผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

เครเวน (Craven, 1980, p.434) กล่าวว่า การประเมินโครงการ เป็นกระบวนการอธิบาย
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการเพ่ือพิจารณาตัดสินใจในการด าเนินงานนั้น ต่อไป 
หรือปรับปรุงโครงการนั้นให้ดีขึ้น หรือล้มเลิกการด าเนินงานโครงการนั้น 

สตัฟเฟิลบีม ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2543, หน้า 112-114 อ้างอิงมาจาก Stuffiebeam, 
1985, p.159) กล่าวว่า เป็นกระบวนการของการวิเคราะห์เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใน 
การตัดสินใจทางเลือกต่าง ๆ 

จากความหมายของการประเมินผลข้างต้น พอสรุปได้ว่า กระบวนการของการวิเคราะห์
เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ ทั้งคอมพิวเตอร์ ซอร์ฟแวร์ทั้งแบบ
ส าเร็จรูปและแบบพัฒนาขึ้นส าหรับการใช้งานเฉพาะด้าน โดยน าข้อมูล (Data) ต่าง ๆ มาท าการเก็บ
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รวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่และสามารถน ามาวิเคราะห์ และประมวลผล น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์และ
เพ่ิมประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงาน 

2.  แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับประเมินผลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 พ้ืนฐานของทฤษฎีที่เกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการแพร่กระจายและ
การยอมรับนวัตกรรมนั้น เป็นสิ่งที่นักวิจัยและนักวิชาการหลากหลายด้านให้ความสนใจและมี
การศึกษาโดยใช้กลยุทธ์ทางการวิจัยด้วยแนวความคิด ทฤษฏี และแบบจ าลอง ทางจิตวิทยาสังคมเพ่ือ
ใช้ท านายพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยี น าไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่การใช้งานของ
ผู้ใช้ เช่น ทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) (Ajzen & Fishbein, 
1980) ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) (Ajzen, 1985) ทฤษฏีการ
แพร่กระจายนวัตกรรม (Innovation Diffusion Theory: IDT) (Rogers, 1995) ทฤษฎีปัญญาทาง
สังคม (Social Cognitive Theory: SOT) (Bandura, 1986) แบบจ าลองการจูงใจ (Motivational 
Model) (Cox & Klinger, 1990) แบบจ าลองการยอมรับ เทคโนโลยี (Technology Acceptance 
Model: TAM) (Davis, 1989) แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี  Unified Theory of Acceptance and Use of 
Technology (UTAUT) (Venkatesh, Morris, Davis และ Davis, 2003) เป็นต้น ที่มุ่งเน้นศึกษา 
ความตั้งใจของผู้ใช้ที่จะใช้ระบบสารสนเทศและพฤติกรรมการใช้งานที่จะเกิดข้ึนตามมา 

Rogers (1995) ยังได้กล่าวถึง 5 ลักษณะที่เป็นพ้ืนฐานขั้นแรกในการท าความเข้าใจการ
กระจายและการรับเอานวัตกรรมเข้ามาใช้ นั้นคือ ทฤษฏีการแพร่กระจายนวัตกรรม ( Innovation 
Diffusion Theory) (Rogers, 1995) แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance 
Model) (Davis, 1989) ทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action) (Ajzen & 
Fishbein, 1980) ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) (Ajzen, 1985) และ 
ทฤษฎี UTAUT (Vankatesh et al., 2003) 

บทความที่เสนอแนะในเรื่องของ แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Davis, 1989) ใน
ลักษณะที่ต้องได้รับการแก้ไขเพ่ิมเติมในบางกรณี เช่น Bagozzi (2007) ได้กล่าวไว้ว่า ขั้นแรกของการ
ตัดสินใจที่จะกระท าการใด ๆ นั้นขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่ต้องการน าไปสู่ความตั้งใจที่จะกระท าสิ่งนั้นให้
บรรลุเป้าหมาย ก่อให้เกิดความต้องการที่จะท า และลงมือท าอย่างตั้งใจ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานโดยธรรมชาติ
ของการตัดสินใจ ในขั้นที่สองเพ่ือเพ่ิมการตัดสินใจนี้ เหตุผลหลักและผลของการตัดสินใจ คือ การ
น าเอาศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับบริบทนั้น ๆ เพ่ือสร้างความเข้าใจ ในการตัดสินใจ ที่ยังมีอีกหลายตัว
แปรที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี เป็นตัวแปรใหม่ที่มีผลทางด้าน
อารมณ์ความรู้สึกของกลุ่ม สังคม วัฒนธรรมและเป้าหมายหลักของการวิจัยทางด้านพฤติกรรม
(Bagozzi, 2007, p. 243) 

นอกจากนี้ Bagozzi (2007) ยังได้กล่าวว่าไม่ใช่เฉพาะปัญหาที่มีในแบบจ าลอง การยอมรับ
เทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังมีอยู่ในทฤษฎีการกระท าด้วยเหตูผล (Ajzen & Fishbein, 1980) และทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน (Ajzen, 1985) ที่ต้องได้รับการแก้ไขและรับข้อเสนอแนะให้ สอดคล้องกับ
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วัตถุประสงค์ขององค์กร ปัญหาดังกล่าวนี้ได้แก่ (1) ในกรอบแนวคิดนี้มีช่องว่างสองจุดที่ต้องพิจารณา
(2) ขาดการรับฟังการระบุปัจจัยการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ (Perceived Usefulness) และการรับรู้
ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) จากแนวความคิดอ่ืน ๆ ที่เป็นพ้ืนฐานในการ
ตัดสินใจ (3) ไม่สนใจมุมมองความคิดเห็นการตัดสินใจของกลุ่ม สังคม และวัฒนธรรมของสังคม (4) 
ขาดประสบการณ์และง่ายเกินไปส าหรับการท าความเข้าใจในอารมณ์และความรู้สึกนึกคิด (5) ติดอยู่
ในกรอบของตนเองมากเกินไปจนไม่ได้พิจารณาระเบียบ หรือกระบวนการในแนวคิดของตนเอง
(Bagozzi, 2007, p. 245) 

จากความหลากหลายในแนวคิดทฤษฎีดังกล่าว การศึกษาการประเมินผลการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ฉบับนี้จึงมุ่งเน้นแนวคิดทฤษฎีของการประเมินผล และได้ใช้รูปแบบ การประเมินแบบซิป 
(CIPP Model)  มาเป็นแบบจ าลองศึกษาในครั้งนี้ 

รูปแบบการประเมินผลโครงการ 
ก าจัด สุดโต (2553) Daniel L. Stufflebeam และคณะ ได้ริเริ่มเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการ

ประเมิน โดยเสนอรูปแบบ การประเมินแบบซิป (CIPP Model) ซึ่งมีจุดเน้นส าคัญ คือ เป็น
กระบวนการประเมินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นโครงการไปจนสิ้นสุดโครงการ เพ่ือแสวงหาข้อมูล
ส าหรับการปรับปรุง แก้ไข ตัดสินใจ และพัฒนาโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. การประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (context evaluation : C) เป็นการประเมิน
เพ่ือตรวจสอบข้อมูล และข้อบ่งชี้ส าคัญ ซึ่งเป็นที่มาของการจัดท าโครงการ และเป็นบริบทของ
โครงการ เช่น นโยบายสภาพปัญหา ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สถานการณ์ ตลอดจนเงื่อน ไข
อ่ืน ๆ เป็นการหาข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่จะน าไปสู่การก าหนดหลักการและเหตุผล ความ
เป็นมา ความส าคัญของปัญหา ตลอดจนวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นการตรวจสอบ เพ่ือตอบ
ค าถามส าคัญ ๆ เช่น โครงการตอบสนองต่อการแก้ปัญหาหรือความต้องการ หรือความจ าเป็นที่
แท้จริงหรือไม่ โครงการมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานหรือของจังหวัดหรือไม่  
โครงการมีความเป็นไปได้ในการด าเนินงานโดยได้รับการสนับสนุนจากชุมชนหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ 
หรือไม่ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด กลุ่มจังหวัดหรือของประเทศหรือไม่ 
อย่างไร การประเมินสภาวะแวดล้อมเป็นการประเมินก่อนที่จะเริ่มด าเนินโครงการหรืออาจกล่าวได้ว่า 
การประเมินสภาวะแวดล้อม เป็นการประเมินเพื่อตัดสินใจวางแผนด าเนินโครงการ 

2. การประเมินปัจจัย ( input evaluation : I) เป็นการประเมินปัจจัยที่ น ามาสู่การ
ด าเนินงานโครงการ เช่น กลุ่มเป้าหมาย บุคลากร ทรัพยากร สื่อ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ซึ่งเป็นเครื่อง
ก าหนดโครงสร้างแผนงาน ขั้นตอน กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม 
ความเพียงพอ ความพร้อมก่อนที่จะเริ่มต้นโครงการ การประเมินจึงเป็นการตรวจสอบเพื่อตอบค าถาม 
เช่น ปัจจัยที่ก าหนดไว้ในโครงการมีความเหมาะสม เพียงพอหรือไม่ กิจกรรม/แบบ/ทางเลือกที่ได้
เลือกสรรแล้ว ที่ก าหนดไว้ในโครงการมีความเป็นไปได้และเหมาะสมเพียงพอการประเมินปัจจัยจะ
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ด าเนินการประเมินก่อนเริ่มด าเนินโครงการเพ่ือน าข้อมูลมาก าหนดโครงสร้างของแผนงาน และ
ขั้นตอนการท างานต่าง ๆ ของโครงการ 

3. การประเมินกระบวนการ (process evaluation : P) เป็นการประเมินระหว่างการ
ด าเนินงานโครงการ เพ่ือหาข้อดีและข้อบกพร่องของการด าเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้
เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน รวมทั้งน าข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจสั่งการเพ่ือ
พัฒนางานต่าง ๆ ตลอดจนเป็นการบันทึกสภาวะของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไว้เป็นหลักฐานและ
เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการนั้นด้วย เป็นการตรวจสอบเพ่ือตอบค าถามที่ส าคัญ 
เช่น การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่ กิจกรรม ขั้นตอนใด ท าได้หรือไม่ได้ เพราะเหตุ
ใด เกิดปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง มีการแก้ไขปัญหาอย่างไร 

4. การประเมินผลผลิต (product evaluation : P) เป็นการประเมินเพ่ือดูว่าผลที่เกิดขึ้นเมื่อ
สิ้นสุดโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ ผลการด าเนินงานคุ้มค่าหรือไม่ 
รวมทั้งการ พิจารณาปรับปรุง ขยาย หรือยุติการด าเนินโครงการ โดยอาศัยข้อมูลจากการรายงานผลที่
ได้จากการประเมินสภาวะแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้นและกระบวนการร่วมด้วย เป็นการตรวจสอบเพ่ือ
ตอบค าถามส าคัญ เช่นเกิดผล/ได้ผลผลิต/ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ คุณภาพของ
ผลลัพธ์เป็นอย่างไร เกิดผลกระทบอ่ืนใดบ้างหรือไม่ การประเมินผลผลิต เป็นการประเมินโดยเทียบ
กับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการที่ก าหนดไว้โดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานหรือเกณฑ์ที่
สถานศึกษาจัดท าขึ้น โดยทั่วไปแล้วการประเมินผลผลิต จะแบ่งการประเมินเป็น 2 ขั้นตอน คือ 
ประเมินทันทีเมื่อสิ้นสุดโครงการ และประเมินเมื่อโครงการเสร็จสิ้นไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง อาจเป็น 6 
เดือน 1 ปี หรือ 2 ปี เป็นต้น ทั้งนี้  เนื่องจากโครงการบางโครงการผลที่เกิดขึ้นมิใช่เกิดในช่วง
ระยะเวลาสั้น ๆ แต่ต้องเว้นระยะเวลาไปช่วงหนึ่ง ซึ่งเป็นลักษณะการประเมินผลกระทบหรือการ
ติดตามผล 

จากการตัดสินใจดังกล่าว สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ได้แยกประเภทการตัดสินใจออกเป็น 
4 ประเภทคือ 

1. การตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนเพื่อวางวัตถุประสงค์ (planning decision) 
2. การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้างเพ่ือวางระบบ (structuring decision) 
3. การตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติเพ่ือการควบคุมดัดแปลงกระบวนการ (implementation 

decision) 
4. การตัดสินใจเพื่อปรับการตัดสินใจจากผลของโครงการ ประเมินแผนงาน/โครงการใน

แต่ละข้ันตอนของการด าเนินงานไว้ดังนี้ 
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ประเภทการประเมิน ประเภทการตัดสินใจ การน าไปใช้ประโยชน์ 
context evaluation planning decision ใช้ก าหนดนโยบายหรือเป้าหมาย 

ใช้คัดเลือกโครงการที่เหมาะสม 
input evaluation structuring decision ก าหนดโครงสร้างการด าเนินงานยุทธวิธี 

วิธีการ แผนการด าเนินงาน 
process evaluation implementation 

decision 
ติดตาม ก ากับการด าเนินงานตามแผน 

ปรับปรุงวิธีการด าเนินงานรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการ 

product evaluation recycling decision ยุติ ชะลอ หรือขยายโครงการ 
ตารางที่ 2.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของการประเมิน ประเภทของการตัดสินใจ 

และการน าไปใช้ประโยชน์ (สุวิมล ติรกานันท์ 2547, หน้า 47) 
จากตาราง 2.1 แสดงให้เห็นว่า การตัดสินใจในการที่จะเลือกประเภทของการประเมิน และ

เลือกการตัดสินใจเกี่ยวกับการน าไปใช้กับโครงการที่จะใช้ในการประเมินให้เหมาะสม 
3.  แนวคิดและนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2557-2561 ได้
ก าหนดค่านิยมหลักทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ในระยะ 10 ปี ข้างหน้า 
คือ “iDLD” โดยระยะ 5 ปีแรก มีค่านิยมหลักเป็น “iSTAR” และระยะ 5 ปีหลัง มีค่านิยมหลักเป็น 
“SMARTi” และก าหนดเป้ าหมายหลัก 3  Smart คือ Smart Livestock, Smart Officer และ 
Smart Network กล่าวคือ พัฒนาทรัพยากรภาคปศุสัตว์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ วิจัยพัฒนา/
สร้างนวัตกรรมอาศัยภูมิปัญญาและองค์ความรู้พัฒนาบนพ้ืนฐานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วย
เทคโนโลยีอัจฉริยะ โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ยุทธศาสตร์  คือ e-Service, e-Livestock 
Security, e-Knowledge and Innovation, e-Livestock Network แ ล ะ e-Livestock Human 
Resource จากยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าวเป็นการให้ความส าคัญกับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปใช้ในการพัฒนาภาคปศุสัตว์และสรรค์สร้างบริการให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชน
ทั่วไปเป็นส าคัญ โดยบุคลากรของกรมปศุสัตว์จะเป็นส่วนส าคัญที่สุดในการที่จะรวบรวมความรู้จาก
การท างาน การวิจัยและพัฒนา แล้วท าการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างานและการให้บริการ
ต่างๆ ให้มีความชาญฉลาด และมีการท างานเป็นเครือข่ายความร่วมมืออย่างเข้มแข็ง ซึ่งจะท าให้
สามารถสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพสูงน่าเชื่อถือ ด้วยงบประมาณที่เหมาะสม และสามารถเชื่อมต่อกับ
โลก สามารถก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลง โดยแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม
ปศุสัตว์ฉบับนี้จะสามารถสนองตอบในการบูรณาการข้อมูล การได้มาซึ่งมาตรฐานข้อมูล การ
ให้บริการอย่างยั่ งยืน และด าเนินภารกิจที่มุ่ งแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกร 
ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปให้น้อยที่สุด ดังวิสัยทัศน์ที่ว่า  “เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาการ
ปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 
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การบริหารจัดการองค์กรของกรมปศุสัตว์ 
 อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2554 ณ วันที่ 
22 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ได้ก าหนดให้กรมปศุสัตว์ มีภารกิจเกี่ยวกับการก าหนดทิศทางและนโยบาย 
การควบคุม การก ากับ การส่งเสริม การวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาเทคโนโลยี
เกี่ยวกับการปศุสัตว์ รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้าน
การปศุสัตว์ เพ่ือให้มีปริมาณสัตว์เพียงพอ และมีมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค สารตกค้าง 
และสารปนเปื้อน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
โดยให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 1) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบ ารุงพันธุ์สัตว์ 
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วย
โรคพิษสุนัขบ้ากฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
 2) ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 
 3) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ 
ชีวภัณฑ์และชีววัตถุส าหรับสัตว์ ยาสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ระบบการผลิตปศุสัตว์ และ
สินค้าปศุสัตว์ และกระบวนการอ่ืนที่เกี่ยวข้องในด้านการปศุสัตว์ เพ่ือให้ได้มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัย 
 4) ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์ น้ าเชื้อ เชื้อพันธุ์ พืชอาหารสัตว์ เสบียงสัตว์ เพ่ือการพัฒนา ด้าน
การปศุสัตว์ และผลิตและจัดหาชีวภัณฑ์ เวชภัณฑ์ และชีววัตถุส าหรับสัตว์ เพื่อการควบคุมโรคระบาด
สัตว์ 
 5) ควบคุม ป้องกัน ก าจัด บ าบัด วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ ก ากับดูแลสถานพยาบาลสัตว์ 
และพัฒนาระบบการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ 
 6) ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ และบริหารจัดการ การประสาน
ความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 7) ด าเนินการอนุรักษ์พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ และ
ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการปศุสัตว์ 
 8) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
สถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ 
 การวิเคราะห์สถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ 
จ าแนกตามรายละเอียดออกเป็น ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่ายอินเทอรเน็ต และโครงการ
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พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารของกรมปศุสัตว์จากอดีตจนถึงปัจจุบ ันในช่วง
ระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้ 
  1. สถานะด้านระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
  ข้อมูลจ านวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ พบว่า กรมปศุสัตว์
มีจ านวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เฉพาะรายการพ้ืนฐาน จ าแนกตามประเภท จ านวน 6 รายการ ดังนี้ 

- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 69 เครื่อง 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ (Personal Computer: PC) 3,201 เครื่อง 
- เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุ้ค (Notebook) 443 เครื่อง 
- เครื่องพิมพ์ (Printer) 2,132 เครื่อง 
- สแกนเนอร์ (Scanner) 98 เครื่อง 
- เครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) 1,026 เครื่อง 

2. สถานะด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว์จะเป็นการ พัฒนาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ที่มีความสอดคล้องตามแผนงาน/โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกรมปศุสัตว์และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจกรมปศุสัตว์ โดยมีการ
พัฒนาปรับปรุง/ปรับเปลี่ยน/เปลี่ยนแปลงให้สอดคลองตามความต้องการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้ใช้งาน/ผู้รับบริการต่างๆ และเป็นไปตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่
ตลอดเวลา 

  3. สถานะด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย 
  การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเครือข่ายของกรมปศุสัตว์ มีการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามแผนงาน/โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์และการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีผลต่อการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเครือข่ายภายในกรมปศุสัตว์ทั่ว
ประเทศ โดยมีการเริ่มต้นตั้งแต่ปีงบประมาณ 2542 จนถึงปีงบประมาณปัจจุบัน (ปงบประมาณ 
2557) มีรายละเอียดดังนี้ปี งบประมาณ 2542-2544 ซึ่งในช่วงปีงบประมาณ 2542 การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเริ่มแรกโดยมีการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ใน
ปีงบประมาณ 2543 จัดท าระบบ LAN ที่ พ้ืนที่ส่วนกลาง พญาไท กรุงเทพมหานคร และจัดท า
เครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างพ้ืนที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีการทดสอบใช้บริการเครือข่าย 
GiNet ของส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เป็น
ระยะเวลา 3 เดือน จ านวน 70 บัญชี ครอบคลุมพ้ืนที่ 21 จังหวัดและในปีงบประมาณ 2544 ไดท า
การเชื่อมต่อ Node พ้ืนที่ส่วนกลาง พญาไท ที่ความเร็ว 128 Kbps. และเครือข่าย Internet แบบ
องค์กร 64 Kbps. และใช้บริการชั่วโมงอินเทอร์เน็ตแบบ Dial-up จ านวน 300 บัญชีส าหรับ
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงจัดท าระบบ Intranet ภายในกรมปศุสัตว์มีการพัฒนา 
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Website ให้แก่เจาหน้าที่สามารถสืบค้นแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องต่างๆ ได้และจัดท าระบบเผยแพรข้อมูลข่าวสารด้านการปศุสัตว์ให้กับประชาชนทั่วไป 
เกษตรกร และผู้สนใจโดยทั่วไปผ่านเครือข่าย Internet ทาง Website ของกรมปศุสัตว์ภายใต้ชื่อ
โดเมน www.dld.go.th59 ปงบประมาณ 2545-2548 ซึ่งเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในช่วงคาบเกี่ยวภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์
พ.ศ. 2547-2551 โดยในปีงบประมาณ 2545 กรมปศุสัตว์ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แต่มีการปรับเชื่อมต่อ  Node พ้ืนที่ส่วนกลาง พญาไท ที่
ค วาม เร็ ว  256 Kbps. จั ดท าระบ บ  VPN (Virtual Private Network) และใช้ บ ริ ก ารชั่ ว โม ง
อินเทอร์เน็ตแบบ Dial-up จ านวน 5,000 ชั่วโมงต่อเดือน ต่อมาในปีงบประมาณ 2546 ได้มีการปรับ
เชื่อมต่อ Node พ้ืนที่ส่วนกลาง พญาไท ที่ความเร็ว 2 Mbps. เครือข่าย Internet แบบองค์กร 256 
Kbps. และใช้บริการชั่วโมงอินเทอร์เน็ตแบบ Dial-up จ านวน 3,000 ชั่วโมงต่อเดือน ส าหรับ
ปีงบประมาณ 2547 มีการเครือข่าย Internet แบบองค์กร 1 Mbps. และท าการขยายการเชื่อมโยง
เครือข่าย WAN พ้ืนที่ส่วนกลางรอบนอก จ านวน 3 Node จากจ านวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 1) 
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พ้ืนที่บางเขน กรุงเทพมหานคร 2) ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
และส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์พ้ืนที่ศูนย์ราชการ จังหวัดปทุมธานี และ 3) ส านัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์พ้ืนที่อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ที่ความเร็ว 128 Kbps., 512 Kbps. 
และ 256 Kbps. ตามล าดับและใช้บริการชั่วโมงอินเทอร์เน็ตแบบ Dial-up จ านวน 5,000 ชั่วโมงต่อ
เดือน และในปีงบประมาณ 2548 ได้มีการจัดสรรงบประมาณค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
(ADSL) จ านวน 6 เดือน ให้แก่ส านักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย จ านวน 9 แห่ง และส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด จ านวน 76 จังหวัด ปีงบประมาณ 2549-2551 ซึ่งเป็นการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์
พ.ศ. 2547-2551 โดยในปีงบประมาณ 2549 มีการปรับเชื่อมต่อเครือข่าย LAN พ้ืนที่ส่วนกลางพญาไท 
ที่ความเร็ว 10 Mbps. ปรับเพ่ิมเครือข่าย Internet แบบองค์กรเป็น 4 Mbps. และปรับเพ่ิมความเร็ว
ที่พ้ืนที่บางเขนเป็น 512 Kbps. ปรับการใช้บริการชั่วโมงอินเทอรเน็ตแบบ Dial-up เพียง 2,500 
ชั่วโมงต่อเดือน และปรับเครือข่าย WAN หน่วยงานภูมิภาค จ านวน 72 แห่ง ในลักษณะ ADSL แบบ 
Point to Point ที่ความเร็ว 128 Kbps. ให้แก่ส านักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยและส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด ต่อมาในปีงบประมาณ 2550 มีการปรับเชื่อมต่อเครือข่าย LAN พ้ืนที่ส่วนกลางพญาไท 
ที่ความเร็ว 45 Mbps. ยังคงเครือข่าย Internet แบบองค์กรเป็น 4 Mbps. และมีการปรับเครือข่าย 
WAN หน่วยงานส่วนภูมิภาค จ านวน 84 แห่ง ในลักษณะ ADSL แบบ Point to Point และ IP Star
จ านวน 1 แห่ง ที่ความเร็ว 512 Kbps. และขยายไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ จ านวน 7 แห่ง 
และศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จ านวน 1 แห่ง และใน
ปีงบประมาณ 2551 มีการปรับเครือข่าย WAN พ้ืนที่ส่วนกลางรอบนอก จ านวน 3 Node จาก
จ านวน 3 แหง ประกอบด้วย พ้ืนที่บางเขน ที่ความเร็ว 1 Mbps. พ้ืนที่ศูนย์ราชการ จังหวัดปทุมธานี 
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ที่ความเร็ว 2 Mbps. และพ้ืนที่อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ที่ความเร็ว 1 Mbps. ใช้บริการ
ชั่วโมงการใช้งานอินเทอรเน็ต จ านวน 25,000 ชั่วโมงต่อเดือน รองรับส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ
ทั่วประเทศ และมีการปรับเครือข่าย WAN หน่วยงานส่วนภูมิภาค จ านวน 93 แห่ง ในลักษณะ ADSL 
แบบ Point to Point และ IP Star จ านวน 5 แหง ที่ความเร็ว 512 Kbps.ปงบประมาณ 2552-2556 
ซึ่งเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2552-2556 โดยมีการต่อยอดจากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารของกรมปศุสัตว์ พ .ศ . 2547-2551 โดยในปี งบประมาณ  2552 มีการปรับ 
Bandwidth เชื่อมต่อเครือข่าย Metro LAN พ้ืนที่ส่วนกลาง พญาไท ที่ความเร็ว 50 Mbps. ปรับ
บริการ Internet แบบองค์กรเป็น 6 Mbps. มีการปรับเครือข่าย WAN พ้ืนที่ส่วนกลางรอบนอก
เฉพาะพ้ืนที่อ าเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ที่ความเร็ว 2 Mbps. และปรับบริการ VPN ของ
หน่วยงานส่วนภูมิภาค ในลักษณะแบบ ADSL จ านวน 90 แห่ง และ IP Star จ านวน 3 แหง รวมเป็น
ทั้งหมด 93 แห่ง ที่ความเร็ว 512 Mbps.และใช้บริการชั่วโมงการใช้งานอินเทอรเน็ต จ านวน 20,520 
ชั่วโมงต่อเดือน รองรับส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทั่วประเทศ ต่อมาในปีงบประมาณ 2553 มีการปรับ
บริการ Internet แบบองค์กรเป็น 10 Mbps. มีการปรับเครือข่าย WAN พ้ืนที่ส่วนกลางรอบนอก 
จ านวน 3 Node จากจ านวน 3 แหง ประกอบด้วย ประกอบด้วยพ้ืนที่บางเขน ที่ความเร็ว 2 Mbps. 
พ้ืนที่ศูนย์ราชการ จังหวัดปทุมธานี ที่ความเร็ว 4 Mbps. และพ้ืนที่อ าเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา ที่ความเร็ว 3 Mbps. และปรับบริการ IP VPN ที่ความเร็ว 2 Mbps. ให้แก่ ส านัก
สุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย จ านวน 9 แห่ง และบริการ VPN - ADSL ที่ความเร็ว 1 Mbps. ให้แก ่
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 76 จังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ จ านวน 7 แหง และศูนย์
อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จ านวน 1 แหง รวมทั้งหมด 84 แหง 
รวมถึงมีการยกเลิกใช้บริการชั่วโมงการใช้งานอินเทอร์เน็ตแต่มีการโอนเงินงบประมาณให้หน่วยงาน
ส่วนภูมิภาครับไปด าเนินการจัดหาเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตด้วยตนเองในปีงบประมาณ 2554 มีการปรับ 
Bandwidth เชื่อมต่อเครือข่าย Metro LAN พ้ืนที่ส่วนกลางพญาไท ที่ความเร็ว 60 Mbps. มีการ
ปรับบริการ Internet แบบองค์กรเป็น 12 Mbps. มีการปรับเครือข่าย WAN พ้ืนที่ส่วนกลางรอบ
นอกเฉพาะพ้ืนที่บางเขน ที่ความเร็ว 4 Mbps. ต่อมาในปีงบประมาณ 2555 การปรับบริการ 
Internet แบบองค์กรเป็น 14 Mbps. การปรับเครือข่าย WAN พ้ืนที่ส่วนกลางรอบนอกเฉพาะพ้ืนที่
ศูนย์ราชการ จังหวัดปทุมธานี ที่ความเร็ว 10 Mbps. ในเดือนพฤษภาคม 2555 และมีการยกเลิก
บริการ VPNของหน่วยงานส่วนภูมิภาค ในลักษณะแบบ ADSL ที่ความเร็ว 1 Mbps. ของส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด จ านวน 76 จังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ จ านวน 7 แห่ง และศูนย์
อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จ านวน 1 แห่ง แต่มีการโอนเงิน
งบประมาณให้หน่วยงานรับไปด าเนินการจัดหาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง ต่อมาใน
ปีงบประมาณ 2556 มีการปรับเครือข่าย WAN พ้ืนที่ส่วนกลางรอบนอกเฉพาะพ้ืนที่ศูนย์ราชการ 
จังหวัดปทุมธานี ที่ความเร็ว 5 Mbps. จ านวน 2 วงจร ใหแ้ก่ ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
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และส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ในปีงบประมาณ 2557 ไดมีการปรับเปลี่ยนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตให้มีช่องสัญญาณความเร็วมากขึ้นในลักษณะแบบ MPLS - Fiber Optic ที่ความเร็ว 100 
Mbps. มีการปรับบริการ Internet แบบองค์กรเป็น 20 Mbps. มีการปรับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
MPLS. พ้ืนที่ส่วนกลางรอบนอก จ านวน 3 Node จากจ านวน 3 แห่ง ประกอบด้วย พ้ืนที่บางเขน ที่
ความเร็ว 15 Mbps. พ้ืนที่ศูนย์ราชการ จังหวัดปทุมธานี ที่ความเร็ว 12 Mbps. จ านวน 2 วงจร และ
พ้ืนที่อ าเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ที่ความเร็ว 12 Mbps.และปรับบริการ IP VPN ของ
หน่วยงานส่วนภูมิภาค ในลักษณะแบบ MPLS. ที่ความเร็ว 5 Mbps. ให้แก ่ส านักสุขศาสตร์สัตว์และ
สุขอนามัย จ านวน 9 แห่ง ประกอบกับกรมปศุสัตว์ไดมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน
ภายในกรมปศุสัตว์ ท าให้หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์บางหน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่การ
ปฏิบัติงานภายในพ้ืนที่ส่วนกลาง พญาไท โดยมีบางส่วนไดปรับย้ายส านักงานไปอยู่ในพ้ืนที่ศูนย์
ราชการ จังหวัดปทุมธานี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองสารวัตรและกักกัน จึงไดมีการจัดหาเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพ่ิมเติมจากผู้ ให้บริการในลักษณะแบบ Leased Line (Fiber Optic) ที่ความเร็ว
สัญญาณ 20/4 Mbps. เพ่ือรองรับการให้บริการตามภารกิจหน่วยงาน ซึ่งจากการด าเนินงานพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมปศุสัตว์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไดมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องจากสภาพการใช้งานและสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานของกรมปศุสัตว์สามารถรองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
กรมปศุสัตว์ และการใช้บริการภาครัฐแกเกษตรกร ผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป และหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศไดอย่างสะดวกรวดเร็ว คลองตัว มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
ครอบคลุมพ้ืนที่หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ทั่วประเทศ เพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการแก
ผู้ใช้บริการไดเต็มที่ และเกิดประโยชนสูงสุดต่อกรมปศุสัตว์ 

4.  ข้อมูลประวัติและโครงสร้างการก าหนดส่วนราชการของส านักงานปศุสัตว์เขต 7     
ส านักงานปศุสัตว์เขต 7 เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนกลาง มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด 

ประกอบด้วย นครปฐม, กาญจนบุรี, ราชบุรี, สุพรรณบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม และ
ประจวบคีรีขันธ์  

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม  แบ่งออกเป็น 1 ฝ่าย 4 กลุ่มงาน ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป, 
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์, กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์, กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์, 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 7 อ าเภอ  

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งออกเป็น 1 ฝ่าย 4 กลุ่มงาน ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป, 
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์, กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์, กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์, 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 13 อ าเภอ  

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี แบ่งออกเป็น 1 ฝ่าย 4 กลุ่มงาน ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป, 
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์, กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์, กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์,  
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 10 อ าเภอ 
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ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งออกเป็น 1 ฝ่าย 4 กลุ่มงาน ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป, 
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์, กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์, กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์,  
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 10 อ าเภอ 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี แบ่งออกเป็น 1 ฝ่าย 4 กลุ่มงาน ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป, 
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์, กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์, กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์,  
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 8 อ าเภอ 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร แบ่งออกเป็น 1 ฝ่าย 4 กลุ่มงาน ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป, 
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์, กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์, กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์,  
กลุม่ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 3 อ าเภอ 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม แบ่งออกเป็น 1 ฝ่าย 4 กลุ่มงาน ได้แก่ ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป, กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ , กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์, กลุ่มพัฒนา
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์,  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 3 อ าเภอ 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แบ่งออกเป็น 1 ฝ่าย 4 กลุ่มงาน ได้แก่ ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป, กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ , กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์, กลุ่มพัฒนา
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์,  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 8 อ าเภอ 

มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนางานด้านสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย การควบคุม 

ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ การชันสูตรโรคสัตว์และระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
2.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนางานด้านมาตรฐาน ตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และ

ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเก่ียวกับการปศุสัตว์ 
3.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประยุกต์ ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนางานด้านการ

ผลิตสัตว์ อาหารสัตว์ สุขภาพสัตว์และสุขอนามัยสัตว์ 
4.  จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน และการบูรณาการแผนด้านการปศุสัตว์ในระดับ

เขตและระดับจังหวัด 
5.  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ค าปรึกษา แนะน า และก ากับการด าเนินงานให้

เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบ ารุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอ่ืน ที่เกี่ยวข้องแก่
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 

6.  เป็นศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ การรักษาพยาบาลสัตว์ และการ
ให้บริการสุขภาพสัตว์ 

7.  เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการปศุสัตว์และเศรษฐกิจปศุสัตว์ 
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8.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
หมอบหมาย 
วิสัยทัศน์   
 “องค์กรที่เป็นเลิศ เป็นมืออาชีพด้านการปศุสัตว์ เป็นที่พ่ึงของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์” 
พันธกิจ 

1.  เป็นองค์กรสนับสนุนและประสานงานหน่วยงานของกรมปศุสัตว์และหน่วยงานใน เพ่ือ
พัฒนาด้านปศุสัตว์ 

2.  วิจัย และพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ 
3.  ส่งเสริมการผลิตสินค้าด้านปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐาน 
4.  ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเก่ียวกับปศุสัตว์ 
5.  ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมในการท างานที่ดีของเจ้าหน้าที่ 

5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ผู้ศึกษาขอเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบ

ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7 พอสังเขปดังนี้   
สมพงษ์ บุญด้วยลาน (2550) ศึกษาการประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเพ่ือการจัดการในหน่วยงานของกองเรือยุทธการ ผลการศึกษาพบว่า ผลการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการจัดการในหน่วยงานของกองเรือยุทธการในปัจจุบันภาพรวมอยู่ใน
ระดับเหมาะสมปานกลาง โดยในด้านปัจจัยน าเข้ามีระดับเหมาะสมปานกลางส่งผลถึงกระบวนการใช้
งานก็มีความเหมาะสมระดับปานกลางเช่นเดียวกัน ส่วนด้านผลลัพธ์ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับเหมาะสมมากโดยมีปัญหาอุปสรรคส าคัญด้านงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์
สารสนเทศ นอกจากนี้แล้วบุคลากรของกองเรือยุทธการได้ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
ควรเพ่ิมและสนับสนุนงบประมาณส าหรับการจัดหาอุปกรณ์สารสนเทศให้เพียงพอและทั่วถึง รวมทั้ง
จะต้องมีการเพ่ิมพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่บุคลากรของกองเรือยุทธการ
ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

พรพิชา พานแก้ว (2550) ศึกษาประสิทธิภาพการน าเทคโนโลยีและสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่า 1) คุณลักษณะส่วนบุคคลของ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 67.56 อายุ 21- 30 ปี ร้อยละ 45.78 ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ร้อยละ 67.11 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 79.11 สังกัดหน่วยงานส านัก
บริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) ร้อยละ24.42 สังกัดกองคลัง (กค.) ร้อยละ45.28 ประสบการณ์
ในการใช้คอมพิวเตอร์ 5 ปีขึ้นไป ร้อยละ 62.67 2) ประสิทธิภาพการน าเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ในการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเห็นด้วยมากในทุกด้าน โดยอันดับที่ 1 ด้าน
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ IT รองลงมา คือ ด้านความสามารถในการปฏิบัติงานของ
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บุคลากร 3) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มีหน่วยงาน
ส านักต่างกันมีประสิทธิภาพการน าเทคโนโลยีและสารสนเทศในการปฏิบัติงาน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มีประสบการณ์ในการใช้
คอมพิวเตอร์ต่างกันมีประสิทธิภาพการน าเทคโนโลยีและสารสนเทศ ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มีเพศ ต าแหน่งงาน 
ต่างกันมีประสิทธิภาพการน าเทคโนโลยีและสารสนเทศในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มีอายุ ระดับการศึกษา และ
หน่วยงาน กองต่างกันมีประสิทธิภาพ การน าเทคโนโลยีและสารสนเทศในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 

สมเกียรติ พงษ์จ านงค์ (2553) ศึกษาประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
ปฏิบัติงานสืบสวนของข้าราชการต ารวจฝ่ายปฏิบัติการข่าว 3,4 กองบังคับการต ารวจสันติบาล 1 
กองบัญชาการต ารวจสันติบาล ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
ปฏิบัติ งานสืบสวนหาข่าว ของข้าราชการต ารวจฝ่ ายปฏิบัติ การข่าว 3,4 กองบั งคับการ
ต ารวจสันติบาล 1 กองบัญชาการต ารวจสันติบาลในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน เรียงล าดับจากมากที่สุด คือ ด้านข่าวกรองของ
ต ารวจ ด้านการสืบสวนในลักษณะที่ เป็นสายลับ และด้านการเฝ้าตรวจ ผลการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานสืบสวนหาข่าว ด้านต่าง ๆ ของ
ข้าราชการต ารวจฝ่ายปฏิบัติการข่าว 3,4 กองบังคับการต ารวจสันติบาล 1 กองบัญชาการ
ต ารวจสันติบาล จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ข้าราชการต ารวจ ที่มีอายุ อายุราชการ และ
ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน
สืบสวนหาข่าว ด้านต่าง ๆ ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านข่าวกรองของต ารวจ ข้าราชการต ารวจ ที่มีอายุ และอายุราชการ ต่างกัน มีความ
คิดเห็น แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ก าจัด สุดโต (2553) ศึกษาการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนสังกัด
เทศบาล จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบว่า ประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ด้านบริบท โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับมาก การก าหนดบทบาท
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้จริงตามแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาล ด้านปัจจัยน าเข้า โครงการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับมาก โรงเรียนมีห้องพยาบาลและเครื่องเวชภัณฑ์ดูแลการเจ็บ ป่วย 
เบื้องต้นอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ มีการก าหนดนโยบายและการวางแผนจัดกิจกรรมได้อย่าง
เหมาะสม ด้านกระบวนการ ประชุมวางแผนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
อย่างต่อเนื่อง รองลงมาคือ การแต่งตั้งกรรมการ และ การรายงานผลการประเมินโครงการทันตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด ด้านผลผลิต โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด  การปฐม
พยาบาลเบื้องต้นเมื่อนักเรียนเจ็บป่วย และรองลงมาอยู่ในระดับมาก การเผยแพร่ข่าวสารและการ
ควบคุมโรคท่ีมาตามฤดูได้อย่างทันท่วงที 



บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการศึกษา 

 

 การศึกษา เรื่อง การประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบทะเบียนเกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์ของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7 เป็นงานวิจัยเชิงพรรณนา เพ่ือการค้นหาปัญหา และ
แนวทางการแก้ไขในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบทะเบียนเกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7 เนื่องจากประชากรมีขนาดเล็ก จึงท าการศึกษาจากประชากรทั้งหมด 
ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 8 ราย และปศุสัตว์อ าเภอ 62 ราย 
รวมทั้งสิ้น  70 ราย 

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีลักษณะค าถาม
ปลายปิด (close ended question) และค าถามปลายเปิด (open ended question) โดยแบ่ง
เนื้อหาการสอบถามออกเป็น 3  ตอนมีประเด็น  ดังนี้ 

 ตอนที่ 1  ข้อมูลพ้ืนฐานบางประการ 
  เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7  ที่

ตอบแบบสอบถาม  ประกอบด้วย  ข้อค าถาม จ านวน 6 ข้อ ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
  1.  เพศ  
  2.  อายุ  
  3.  อายุราชการ  
  4.  ต าแหน่ง 
  5.  ระดับการศึกษา 
  6.  การใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 ตอนที่ 2  การประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบทะเบียนเกษตรกร

ผู ้เลี้ยงสัตว์ของเจ้าหน้าที่ ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7  เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับการประเมินผลการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ แบ่งเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้ 

  1. ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (context evaluation : C) 
  2. ด้านปัจจัยน าเข้า (input evaluation : I) 
  3. ด้านกระบวนการ (process evaluation : P) 
  4. ด้านประเมินผลผลิต (product evaluation : P) 
เกณฑ์การให้คะแนน เป็นการก าหนดระดับคะแนนเพ่ือให้ผู้ตอบน าไปใช้ประเมินข้อค าถามใน

แต่ละข้อว่าอยู่ในระดับใด โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 
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โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
โดยมีเกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้ 

  ระดับท่ี 5 หมายถึง มากท่ีสุด 
  ระดับท่ี 4 หมายถึง มาก 
  ระดับท่ี 3 หมายถึง ปานกลาง 
  ระดับท่ี 2 หมายถึง น้อย 
  ระดับท่ี 1 หมายถึง น้อยที่สุด 
 ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7  เป็นค าถามแบบ
ปลายเปิด เพ่ือสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

3.  การจัดท าแบบสอบถาม 
จัดท าแบบสอบถาม ตรวจสอบความถูกต้อง แก้ไขเนื้อหาสาระของแบบสอบถาม โดย

นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญ หลังจากนั้น น าไปทดสอบ (Try Out) กับเจ้าหน้าที่ที่มีพ้ืนฐานการ
ปฏิบัติงานใกล้เคียงกันแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ราย เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถาม น าผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข ให้ถูกต้องและเหมาะสม แล้วจึงน าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่จะใช้ศึกษา 

4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1  การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ 
 ด าเนินการศึกษาและสืบค้นข้อมูลจากหนังสือสิ่งตีพิมพ์  เว็บไซต์  เอกสารวิชาการ  

และผลงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2  การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ 
 ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์   โดย

การใช้แบบสอบถามกับเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7  ซึ่งด ารงต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศการปศุสัตว์ 8 ราย และปศุสัตว์อ าเภอ 62 ราย รวมทั้งสิ้น 70 ราย 

 2.1  ด าเนินการส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง 
 2.2  รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูล  เพ่ือน ามาใช้ในการ

วิเคราะห์ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของเจ้าหน้าที่
ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7 

5.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานบางประการ จะใช้สถิติพรรณนา ดังนี้ 
  1.1  การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) 
  1.2  ค่าร้อยละ (percentage) 
  1.3  ค่าเฉลี่ย (Mean)  
 ส่วนเกณฑ์ที่ใช้ในการอธิบายระดับของตัวแปรแต่ละตัว ผู้ศึกษาได้ใช้เกณฑ์การให้คะแนน
มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert) โดย
มีเกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้ 
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     ระดับค่าเฉลี่ย ระดับของตัวแปร 
 4.21 - 5.00  มากที่สุด 
 3.41 - 4.20  มาก 
 2.61 - 3.40  ปานกลาง 
 1.81 - 2.60  น้อย 
 1.00 - 1.80  น้อยที่สุด 

การวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ (ทดสอบสมมุติฐานการวิจัย) จะใช้การทดสอบค่าที (t-test) 
ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาความมีนัยส าคัญจากการแจกแจงแบบ  F (f- test) การทดสอบความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One-way ANOVA) โดยก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05  (Level of 
Significance)  

 



  บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 

ในการศึกษาเรื่อง การประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
ของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7 วัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานบางประการ
ของผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 2) เพ่ือประเมินผล
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ปศุ สัตว์เขต 7 
3) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 

โดยกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่
ปศุสัตว์เขต 7 เนื่องจากประชากรมีขนาดเล็ก จึงท าการศึกษาจากประชากรทั้งหมด ประกอบด้วย หัวหน้า
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 8 ราย และปศุสัตว์อ าเภอ 62 ราย รวมทั้งสิ้น  70 ราย 
ปรากฏว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามมา จ านวน 70 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 
แบบสอบถาม และน าแบบสอบถามที่ได้รวบรวมมาด าเนินการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้วย
คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือค านวณหาค่าสถิติส าหรับตอบวัตถุประสงค์และสมมุ ติฐาน
การวิจัยให้ครบถ้วนตามท่ีตั้งไว้ มีล าดับขั้นตอนดังนี้ 

1.  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
2.  ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1.  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันในการแปลความหมายข้อมูล จึงก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
  �̅� แทน ค่าเฉลี่ย  
 S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 n  แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 t แทน ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาความมีนัยส าคัญจากการแจกแจงแบบ 
   t (t- test) 
 F แทน ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาความมีนัยส าคัญจากการแจกแจงแบบ 
   F (F- test) 
 Sig แทน ระดับนัยส าคัญทางสถิติ (Significances) 
  * แทน นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
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2.  ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานบางประการของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อายุราชการ 
ต าแหน่ง ระดับการศึกษา การใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

ตอนที่ 2 การประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7  

1. ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (context evaluation : C) 
2. ด้านปัจจัยน าเข้า (input evaluation : I) 
3. ด้านกระบวนการ (process evaluation : P) 
4. ด้านประเมินผลผลิต (product evaluation : P) 

ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7  เป็นค าถามแบบปลายเปิด เพ่ือ
สอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

3.   ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานบางประการของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ในการศึกษาเรื่องนี้กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7 ซึ่งด ารงต าแหน่ง 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 8 ราย และปศุสัตว์อ าเภอ 62 ราย รวมทั้งสิ้น 70 ราย 
มีข้อมูลพื้นฐานบางประการของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ อายุราชการ ต าแหน่ง ระดับการศึกษา 
การใช้ งานคอมพิวเตอร์  ใช้การวิ เคราะห์ โดยการแจกแจงค่าความถี่  (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตารางที่ 1 – 6 

 
ตารางท่ี 1   แสดงจ านวนและค่าร้อยละ ข้อมูลพื้นฐานบางประการของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนก

ตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 
หญิง 

69 
1 

98.57 
1.43 

รวม 70 100.00 

  จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 98.57 และ
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 1.43  
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ตารางท่ี 2   แสดงจ านวนและค่าร้อยละ ข้อมูลพื้นฐานบางประการของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนก
ตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 49 ปี 
ระหว่าง 49 - 52 ปี 
ระหว่าง 53 - 56 ปี 
มากกว่า 56 ปี 

15 
10 
23 
22 

21.43 
14.29 
32.86 
31.43 

รวม 70 100.00 
(ต่ าสุด 37 ปี สูงสุด 60 ปี เฉลี่ย 53 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.17) 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดมีอายุระหว่าง 53 - 56 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.86 
อายุมากสุด 60 ปี และอายุเฉลี่ย 53 ปี รองลงมาอายุมากกว่า 56 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.43 อายุน้อยกว่า 49 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 21.43 ส่วนอายุระหว่าง 49 - 52 ป ีมีเพียงส่วนน้อย คิดเป็นร้อยละ 14.29  
 
ตารางท่ี 3   แสดงจ านวนและค่าร้อยละ ข้อมูลพื้นฐานบางประการของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนก

ตามอายุราชการ 
อายุราชการ จ านวน ร้อยละ 

น้อยกว่า 25 ปี 
ระหว่าง 25 - 29 ปี 
ระหว่าง 30 - 34 ปี 
มากกว่า 34 ปี 

13 
13 
20 
24 

18.57 
18.57 
28.57 
34.29 

รวม 70 100.00 
(ต่ าสุด 5 ปี สูงสุด 39 ปี เฉลี่ย 29 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.16) 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดมีอายุราชการมากกว่า 34 ปี คิดเป็นร้อยละ 
34.29 อายุราชการมากสุด 39 ปี และอายุราชการเฉลี่ย 29 ปี รองลงมาอายุราชการระหว่าง 30 - 34 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 28.57 อายุราชการน้อยกว่า 25 ปี และอายุราชการระหว่าง 25 - 29 ปี มีเท่ากัน คิดเป็น
ร้อยละ 18.57  
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ตารางท่ี 4   แสดงจ านวนและค่าร้อยละ ข้อมูลพื้นฐานบางประการของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนก
ตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษาสูงสุด จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

6 
55 
9 

8.57 
78.57 
12.86 

รวม 70 100.00 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดมีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
78.57 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 12.86 และต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 8.57 
 
ตารางท่ี 5   แสดงจ านวนและค่าร้อยละ ข้อมูลพื้นฐานบางประการของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนก

ตามการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
การใช้งานคอมพิวเตอร์ จ านวน ร้อยละ 

น้อยกว่า 3 ชั่วโมง 
ระหว่าง 3 – 4 ชั่วโมง 
ระหว่าง 5 - 6 ชั่วโมง 
มากกว่า 6 ชั่วโมง 

24 
20 
21 
5 

34.29 
28.57 
30.00 
7.14 

รวม 70 100.00 
(ต่ าสุด 1 ชั่วโมง สูงสุด 10 ชั่วโมง เฉลี่ย 3.43 ชั่วโมง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.05) 
 
 จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดมีการใช้งานคอมพิวเตอร์น้อยกว่า 3 ชั่วโมง 
คิดเป็นร้อยละ 34.29 รองลงมาคือ มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ระหว่าง 5 – 6 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 30.00 
มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ระหว่าง 3 – 4 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 28.57 และมีการใช้งานคอมพิวเตอร์
มากกว่า 6 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 7.14 

 สรุปได้ว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่
ปศุสัตว์เขต 7 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 98.57 มีอายุระหว่าง 53 - 56 ปี ร้อยละ 32.86 ที่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในการท างานโดยเจ้าหน้าที่อายุราชการมากกว่า 34 ปี ร้อยละ 34.29 มี
จ านวนมากที่สุดและส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีร้อยละ 78.57 แต่ยังขาดทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์เพราะมีการใช้งานคอมพิวเตอร์ทีน่้อยกว่า 3 ชั่วโมง ร้อยละ 34.29  
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ตอนที่ 2   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบทะเบียนเกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม  ด้าน
ปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ ด้านประเมินผลผลิต 

  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
ของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7 ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม  ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ 
ด้านประเมินผลผลิต ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย  (�̅�) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และมาตราส่วน
ประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert) แล้วน าเสนอในรูป
ตารางประกอบการบรรยาย ดังตารางที่ 7 – 11 

การให้คะแนนมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยมาตราส่วนประมาณค่า
ของลิเคิร์ท (Likert) โดยมีเกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้ 
     ระดับค่าเฉลี่ย ระดับของตัวแปร 
 4.21 - 5.00  มากที่สุด 
 3.41 - 4.20  มาก 
 2.61 - 3.40  ปานกลาง 
 1.81 - 2.60  น้อย 
 1.00 - 1.80  น้อยที่สุด 
 
ตารางท่ี 6   แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบ

ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 ด้านบริบทหรือสภาวะ
แวดล้อม  ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ ด้านประเมินผลผลิต โดยรวมและรายด้าน 

อันดับที่ ด้าน 
ระดับผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(�̅�) (S.D) แปลผล 

1 
2 
3 
4 

ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม  
ด้านกระบวนการ  
ด้านประเมินผลผลิต  
ด้านปัจจัยน าเข้า 

3.85 
3.83 
3.76 
3.38 

0.77 
0.82 
0.88 
0.79 

มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
 รวม 3.71 0.82 มาก 

 จากตารางที่ 6  พบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
ของเจ้าหน้าที ่ในพื้นที ่ปศุสัตว์เขต 7 ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม  ด้านกระบวนการ ด้าน
ประเมินผลผลิต อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านปัจจัยน าเข้า อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเรียงล าดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม รองลงมา 
ด้านกระบวนการ ด้านประเมินผลผลิต และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ด้านปัจจัยน าเข้า ตามล าดับ    
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 สรุปได้ว่า เจ้าหน้าที่เห็นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีความส าคัญ
ต่องานในหน้าที่โดยน าข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่มีการเรียนรู้และศึกษาคู่มือ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และวางแผนก่อนปฏิบัติงาน 
 
ตารางท่ี 7   แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบ

ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 ด้านบริบทหรือสภาวะ
แวดล้อม โดยรวมและรายข้อ 

ล าดับที ่ ค าถาม 
ระดับผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(�̅�) (S.D) แปลผล 
1 เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยง

สัตว์ มีความส าคัญต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
4.14 0.73 มาก 

2 องค์กรให้การสนับสนุนในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 

3.90 0.89 มาก 

3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียน
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

3.83 0.76 มาก 

4 หลักการและวัตถุประสงค์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ มีความ
สอดคล้องกัน 

3.79 0.74 มาก 

5 
 

วัฒนธรรม ค่านิยมขององค์กร ก่อให้เกิดการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกร 
ผู้เลี้ยงสัตว์ ในการท างาน 

3.77 0.75 มาก 

6 นโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียน
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สามารถปฏิบัติได้จริง 

3.67 0.76 มาก 

 รวม 3.85 0.77 มาก 

 จากตารางที่ 7  พบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
ของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7 ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ “เทคโนโลยี
สารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ มีความส าคัญต่องานในหน้าที่ที่ รับผิดชอบ” รองลงมา 
“องค์กรให้การสนับสนุนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์” และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด “นโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สามารถ
ปฏิบัติได้จริง” ตามล าดับ  

 สรุปได้ว่า นโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สามารถปฏิบัติ
ได้จริงมีหลักการและวัตถุประสงค์ที่ความสอดคล้องกันองค์กรให้การสนับสนุน วัฒนธรรม ค่านิยมของ
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องค์กร ก่อให้เกิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มาใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้และมีความส าคัญต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

 
ตารางท่ี 8   แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบ

ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 ด้านปัจจัยน าเข้า 
โดยรวมและรายข้อ 

ล าดับที ่ ค าถาม 
ระดับผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(�̅�) (S.D) แปลผล 
1 บุคลากรมีการเรียนรู้และศึกษาคู่มือในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยง
สัตว์ 

3.99 0.60 มาก 

2 บุคลากรสามารถใช้งานระบบทะเบียนเกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์ได้เป็นอย่างดี 

3.79 0.67 มาก 

3 บุคลากรได้รับการฝึกอบรมในการใช้งานระบบ
ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

3.50 0.79 มาก 

4 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกร 
ผู้เลี้ยงสัตว์สามารถรองรับการปฏิบัติงานได้ 

3.46 0.91 ปานกลาง 

5 หน่วยงานได้รับจัดสรรวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

3.01 0.91 ปานกลาง 

6 หน่วยงานมีบุคลากรที่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน 2.96 0.81 ปานกลาง 
7 หน่วยงานมีงบประมาณที่เพียงพอและเหมาะสมกับ

เป้าหมายที่ได้รับ 
2.93 0.87 ปานกลาง 

 รวม 3.38 0.79 ปานกลาง 

 จากตารางที่ 8  พบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
ของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7 ด้านปัจจัยน าเข้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ “บุคลากรมีการเรียนรู้
และศึกษาคู่มือในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์” รองลงมา “บุคลากร
สามารถใช้งานระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนได้เป็นอย่างดี” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด “หน่วยงานมีงบประมาณท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับเป้าหมายที่ได้รับ” ตามล าดับ  

  สรุปได้ว่า เจ้าหน้าที่มีการเรียนรู้ ศึกษาคู่มือและได้รับการฝึกอบรมการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ แต่หน่วยงานมี บุคลากร งบประมาณและวัสดุ - อุปกรณ์ 
ที่ยังไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน 
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ตารางท่ี 9   แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 ด้าน
กระบวนการ โดยรวมและรายข้อ 

ล าดับที ่ ค าถาม 
ระดับผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(�̅�) (S.D) แปลผล 
1 มีการวางแผนก่อนปฏิบัติงาน 3.96 0.79 มาก 
2 มีการมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 3.94 0.85 มาก 
3 มีการทดลองใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศระบบ

ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 
3.80 0.75 มาก 

4 มีการนิเทศ ก ากับติดตามผลการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้ 

3.80 0.81 มาก 

5 มีการประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงานการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว ์

3.77 0.82 มาก 

6 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกร 
ผู้เลี้ยงสัตว์ มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบที่ส าคัญ
อ่ืน ๆ จึงท าให้ลดภาระการบันทึกข้อมูลซ้ าซ้อน 

3.71 0.92 มาก 

 รวม 3.83 0.82 มาก 

 จากตารางที่ 9  พบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของ
เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7 ด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดย
เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ “มีการวางแผนก่อน
ปฏิบัติงาน” รองลงมา “มีการมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
“เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบที่ส าคัญอ่ืน ๆ จึง
ท าให้ลดภาระการบันทึกข้อมูลซ้ าซ้อน” ตามล าดับ   

 สรุปได้ว่า มีการวางแผน มอบหมายงาน การทดลองใช้ การนิเทศ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มี
การก ากับติดตามผล การประเมินผลและสรุปผลการด า เนินงานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบ
ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบที่ส าคัญอ่ืน ๆ จึงท าให้ลดภาระการบันทึก
ข้อมูลซ้ าซ้อน 
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ตารางท่ี 10   แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 ด้านประเมินผล
ผลิต โดยรวมและรายข้อ 

ล าดับที ่ ค าถาม 
ระดับผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(�̅�) (S.D) แปลผล 
1 เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกร 

ผู้เลี้ยงสัตว์ มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
3.96 0.84 มาก 

2 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกร 
ผู้เลี้ยงสัตว์ ช่วยให้การปฏิบัตงิานง่ายขึ้นและเกิด
ประโยชน์ 

3.83 0.87 มาก 

3 เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกร 
ผู้เลี้ยงสัตว์ มีส่วนสนับสนุนใหก้ารปฏิบัติงานเกิดผล
ลัพธ์ที่ดีขึ้น 

3.81 0.89 มาก 

4 เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกร 
ผู้เลี้ยงสัตว์ สามารถน าข้อมูลมาประกอบเพ่ือขอ
อนุมัติงบประมาณต่างๆ ได้ 

3.77 0.90 มาก 

5 เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกร 
ผู้เลี้ยงสัตว์ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวข้อมูล
เกษตรกรและจ านวนปศุสัตว์ได้ ณ ปัจจุบัน 

3.74 0.83 มาก 

6 เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกร 
ผู้เลี้ยงสัตว์ สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ 

3.70 0.99 มาก 

7 เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยง
สัตว์ สามารถออกแบบฟอร์มต่างๆ ได้ เช่น จปศ1., 
รายงานจ านวนปศุสัตว์ 

3.63 0.87 มาก 

8 เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกร  
ผู้เลี้ยงสัตว์ สามารถแสดงรายงานข้อมูลเกษตรกร
และจ านวนปศุสัตว์ได้ตรงตามความต้องการ 

3.61 0.87 มาก 

 รวม 3.76 0.88 มาก 

 จากตารางที่ 10  พบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของ
เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7 ด้านประเมินผลผลิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดย
เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ “เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน” รองลงมา “เทคโนโลยี
สารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ช่วยให้การปฏิบัติงานง่ายขึ้นและเกิดประโยชน์” และข้อที่
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด “เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ สามารถแสดงรายงาน
ข้อมูลเกษตรกรและจ านวนปศุสัตว์ได้ตรงตามความต้องการ” ตามล าดับ   
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 สรุปได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ช่วยลดขั้นตอนและเป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น โดยน าข้อมูลมาประกอบเพ่ือขออนุมัติงบประมาณต่างๆ 
สามารถแสดงรายงานข้อมูลเกษตรกรและจ านวนปศุสัตว์ได้ตรงตามความต้องการและสามารถติดตาม
ความเคลื่อนไหวข้อมูลเกษตรกรและจ านวนปศุสัตว์ได้ ณ ปัจจุบัน 
 
ตอนที่ 3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกร

ผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 
 

1. ปัญหาและอุปสรรค 
 

ตารางท่ี 11  แสดงจ านวนและค่าร้อยละ ปัญหาและอุปสรรคการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบ
ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7  

ประเด็นปัญหา จ านวน ร้อยละ 
1. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน และขาดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 20 35.71 
2. วัสดุ – อุปกรณ์มีไม่เพียงพอและอุปกรณ์ท่ีได้รับไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอท าให้เกิดการล่าช้าในการปฏิบัติงาน 

19 33.93 

3. ระบบไม่เสถียร ระบบช้า ไม่ทันเหตุการณ์เม่ือใช้งานในพ้ืนที่จริงระบบ
และสัญญาณการสื่อสารยังไม่ค่อยครอบคลุม มีผลต่อการปฏิบัติงาน 

10 17.86 

4. งบประมาณในการปฏิบัติงาน 3 5.36 
5. การจัดเก็บข้อมูลบางอย่างซ้ าซ้อน 2 3.57 
6. การประมวลผลคลาดเคลื่อนในการที่จะดึงข้อมูลมาใช้จริง ไม่ตรงตาม
เกษตรกรที่มีอยู่จริง และจ านวนสัตว์ยังคลาดเคลื่อนอยู่เมื่อเรียกดูข้อมูล
สัตว์โดยรวมยังไม่ตรงตามจริง 

2 3.57 

รวม 56 100.00 
 
 2.  ข้อเสนอแนะ 
  ควรสนับสนุนให้มีบุคลากรเหมาะสมกับปริมาณงานและต้องมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
จุดประสงค์ให้มาช่วยงานบันทึกและปรับปรุงจะให้มีเจ้าหน้าที่ที่ท างานด้านการลงข้อมูลโดยเฉพาะ
ปัจจุบันนี้ที่ใช้อยู่นี้เป็นเจ้าหน้าที่ของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ซึ่งต้องท างานหลายๆ ด้าน ท าให้งานด้าน
อ่ืนๆ ล่าช้าด้วยและควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ที่ทันสมัยให้กับหน่วยงาน
ผู้ปฏิบัติงาน เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งพัฒนาระบบให้รองรับกับการใช้งานให้เร็วขึ้น
สามารถเก็บข้อมูลไดเ้พ่ิมข้ึนเพ่ือตรวจสอบและน ามาใช้ประโยชน์ต่อไป 
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ตอนที่ 4  การทดสอบสมมติฐานการศึกษา ใช้การทดสอบค่าที (t-test) ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาความมี
นัยส าคัญจากการแจกแจงแบบ F (f- test) การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One-way ANOVA) โดยก าหนดระดับนัยส าคัญ (Level of Significance) ไว้ที่ระดับ 0.05 

 ผู้ศึกษาได้ตั้งสมมติฐานการศึกษาไว้ว่า   
 สมมุติฐานที่ 1  ข้อมูลพ้ืนฐานบางประการด้านเพศ มีผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบ
ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 ที่แตกต่างกัน  
 สมมุติฐานที่ 2  ข้อมูลพ้ืนฐานบางประการด้านอายุ มีผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบ
ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 ที่แตกต่างกัน 
 สมมุติฐานที่  3  ข้อมูลพ้ืนฐานบางประการด้านอายุราชการ มีผลต่อการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7 ที่แตกต่างกัน 
 สมมุติฐานที่ 4  ข้อมูลพ้ืนฐานบางประการด้านต าแหน่ง มีผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 ที่แตกต่างกัน 
 สมมุติฐานที่ 5  ข้อมูลพ้ืนฐานบางประการด้านระดับการศึกษา มีผลต่อการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7 ที่แตกต่างกัน 
 สมมุติฐานที่  6  ข้อมูลพ้ืนฐานบางประการด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ มีผลต่อการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7 ที่แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 12   ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง เพศ กับ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบ

ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 โดยรวมและรายด้าน 
รายการ เพศ N �̅� S.D. t Sig 

ด้านบรบิทหรือสภาวะแวดล้อม ชาย 
หญิง 

69 
1 

3.86 
3.00 

0.67 
0 

1.27 
 

0.21 
 

ด้านปัจจัยน าเขา้ ชาย 
หญิง 

69 
1 

3.38 
3.00 

0.67 
0 

0.56 0.58 

ด้านกระบวนการ ชาย 
หญิง 

69 
1 

3.88 
3.00 

0.74 
0 

1.19 0.24 

ด้านประเมินผลผลิต ชาย 
หญิง 

69 
1 

3.81 
3.00 

0.85 
0 

0.95 0.34 

รวม ชาย 
หญิง 

69 
1 

3.73 
3.00 

0.62 
0 

1.17 0.25 

*  นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 จากตารางที่ 12  การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง เพศ กับ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โดยรวมและรายด้าน โดยรวม พบว่า ค่าเฉลี่ยของเพศชายมากกว่า
เพศหญิง (�̅�= 3.73 และ 3.00) ตามล าดับ รายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยของเพศชายมากกว่าเพศหญิงทั้งหมด 
 จากการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สถิติ t-test เปรียบเทียบความแตกต่าง ได้ค่า (t) เท่ากับ 1.17 
และค่า (Sig) เท่ากับ 0.25 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  จึงปฏิเสธสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
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ตารางท่ี 13   ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างข้อมูลพื้นฐานบางประการด้านอายุ กับ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ปศุสัตว์
เขต 7 โดยรวมและรายด้าน 
รายการ แหล่งความแปรปรวน ss df MS F Sig 

ด้านบรบิทหรือสภาวะแวดล้อม Between Groups 
Within Groups 

0.31 
30.96 

3 
66 

0.10 
0.47 

0.22 
 

0.88 
 

ด้านปัจจัยน าเขา้ Between Groups 
Within Groups 

0.39 
29.95 

3 
66 

0.13 
0.45 

0.29 0.84 

ด้านกระบวนการ Between Groups 
Within Groups 

1.41 
36.43 

3 
66 

0.47 
0.55 

0.85 0.47 

ด้านประเมินผลผลิต Between Groups 
Within Groups 

0.42 
48.78 

3 
66 

0.14 
0.74 

0.19 0.90 

รวม Between Groups 
Within Groups  

0.51 
26.43 

3 
66 

0.17 
0.40 

0.43 0.73 

*  นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 13  ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างข้อมูลพ้ืนฐานบางประการด้านอายุ กับ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7 
โดยรวมและรายด้าน โดยรวม พบว่า อายุแตกต่างกันมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียน
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 0.43, Sig = 0.73) และ
รายด้าน พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ตารางท่ี 14   ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างข้อมูลพื้นฐานบางประการด้านอายุราชการ กับ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 7 โดยรวมและรายด้าน 
รายการ แหล่งความแปรปรวน ss df MS F Sig 

ด้านบรบิทหรือสภาวะแวดล้อม Between Groups 
Within Groups 

0.66 
30.61 

3 
66 

0.22 
0.46 

0.48 
 

0.70 
 

ด้านปัจจัยน าเขา้ Between Groups 
Within Groups 

1.46 
28.88 

3 
66 

0.49 
0.44 

1.11 0.35 

ด้านกระบวนการ Between Groups 
Within Groups 

1.46 
36.38 

3 
66 

0.49 
0.55 

0.88 0.46 

ด้านประเมินผลผลิต Between Groups 
Within Groups 

1.25 
47.95 

3 
66 

0.42 
0.73 

0.57 0.63 

รวม Between Groups 
Within Groups  

0.84 
26.11 

3 
66 

0.28 
0.40 

0.70 0.55 

*  นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 14  ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างข้อมูลพื้นฐานบางประการด้านอายุราชการ 
กับ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7 
โดยรวมและรายด้าน โดยรวม พบว่า อายุราชการแตกต่างกันมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียน
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 0.70, Sig = 0.55) และ
รายด้าน พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ตารางท่ี 15   ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างข้อมูลพื้นฐานบางประการด้านต าแหน่ง กับ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ปศุสัตว์
เขต 7 โดยรวมและรายด้าน 
รายการ แหล่งความแปรปรวน ss df MS F Sig 

ด้านบรบิทหรือสภาวะแวดล้อม Between Groups 
Within Groups 

0.22 
31.05 

1 
68 

0.22 
0.46 

0.49 
 

0.49 
 

ด้านปัจจัยน าเขา้ Between Groups 
Within Groups 

0.13 
30.21 

1 
68 

0.13 
0.44 

0.30 0.59 

ด้านกระบวนการ Between Groups 
Within Groups 

0.15 
37.70 

1 
68 

0.15 
0.55 

0.27 0.61 

ด้านประเมินผลผลิต Between Groups 
Within Groups 

0.05 
49.15 

1 
68 

0.05 
0.72 

0.70 0.79 

รวม Between Groups 
Within Groups  

0.03 
26.91 

1 
68 

0.03 
0.40 

0.08 0.78 

*  นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 15  ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างข้อมูลพ้ืนฐานบางประการด้านต าแหน่ง 
กับ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7 
โดยรวมและรายด้าน โดยรวม พบว่า ต าแหน่งแตกต่างกันมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียน
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 0.08, Sig = 0.78) และ
รายด้าน พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 16   ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างข้อมูลพื้นฐานบางประการด้านระดับการศึกษา กับ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 7 โดยรวมและรายด้าน 
รายการ แหล่งความแปรปรวน ss df MS F Sig 

ด้านบรบิทหรือสภาวะแวดล้อม Between Groups 
Within Groups 

0.33 
30.94 

2 
67 

0.17 
0.46 

0.36 
 

0.70 
 

ด้านปัจจัยน าเขา้ Between Groups 
Within Groups 

1.48 
28.86 

2 
67 

0.74 
0.43 

1.72 0.19 

ด้านกระบวนการ Between Groups 
Within Groups 

0.46 
37.38 

2 
67 

0.23 
0.56 

0.42 0.66 

ด้านประเมินผลผลิต Between Groups 
Within Groups 

2.26 
46.94 

2 
67 

1.13 
0.70 

1.61 0.21 

รวม Between Groups 
Within Groups  

0.98 
25.96 

2 
67 

0.49 
0.39 

1.27 0.29 

*  นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 16  ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างข้อมูลพ้ืนฐานบางประการด้านระดับ
การศึกษา กับ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 7 โดยรวมและรายด้าน โดยรวม พบว่า ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(F = 1.27, Sig = 0.29) และรายด้าน พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ตารางท่ี 17   ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างข้อมูลพื้นฐานบางประการด้านการใช้งาน

คอมพิวเตอร์ กับ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของ
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 โดยรวมและรายด้าน 
รายการ แหล่งความแปรปรวน ss df MS F Sig 

ด้านบรบิทหรือสภาวะแวดล้อม Between Groups 
Within Groups 

3.33 
27.94 

3 
66 

1.11 
0.42 

2.62 
 

0.06 
 

ด้านปัจจัยน าเขา้ Between Groups 
Within Groups 

2.51 
27.83 

3 
66 

0.84 
0.42 

1.99 0.12 

ด้านกระบวนการ Between Groups 
Within Groups 

1.77 
37.38 

3 
66 

0.59 
0.56 

1.08 0.36 

ด้านประเมินผลผลิต Between Groups 
Within Groups 

2.33 
46.87 

3 
66 

0.78 
0.71 

1.09 0.36 

รวม Between Groups 
Within Groups  

2.39 
24.56 

3 
66 

0.80 
0.37 

2.14 0.10 

*  นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 17  ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างข้อมูลพ้ืนฐานบางประการด้านการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ กับ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่
ปศุสัตว์เขต 7 โดยรวมและรายด้าน โดยรวม พบว่า การใช้งานคอมพิวเตอร์แตกต่างกันมีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(F = 2.14, Sig = 0.10) และรายด้าน พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 18   สรุปผลวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างข้อมูลพื้นฐานบางประการด้าน เพศ อายุ        

อายุราชการ ต าแหน่ง ระดับการศึกษา การใช้งานคอมพิวเตอร์ กับ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7  

ข้อมูลพื้นฐานบางประการ แหล่งความแปรปรวน ss df MS F Sig 
เพศ ชาย 

หญิง 
69 (N) 
1 (N) 

3.73 (X ) 
3.00 (X ) 

0.62 (S.D.) 
0 (S.D.) 

1.17 (t) 0.25 

อายุ Between Groups 
Within Groups 

0.51 
26.43 

3 
66 

0.17 
0.40 

0.43 0.73 

อายุราชการ Between Groups 
Within Groups 

0.84 
26.11 

3 
66 

0.28 
0.40 

0.70 0.55 

ต าแหน่ง Between Groups 
Within Groups 

0.03 
26.91 

1 
68 

0.03 
0.40 

0.08 0.78 

ระดับการศึกษา Between Groups 
Within Groups 

0.98 
25.96 

2 
67 

0.49 
0.39 

1.27 0.29 

การใช้งานคอมพิวเตอร์ Between Groups 
Within Groups 

2.39 
24.56 

3 
66 

0.80 
0.37 

2.14 0.10 

*  นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 18  สรุปผลวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างข้อมูลพ้ืนฐานบางประการด้าน เพศ 
อายุ อายุราชการ ต าแหน่ง ระดับการศึกษา การใช้งานคอมพิวเตอร์  กับ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 



 
 

บทที่ 5 
สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบทะเบียน

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7” วัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพ่ือ
ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานบางประการของผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ใน
พ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7 2) เพ่ือประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยง
สัตว์ของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7 3) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7 โดยกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7 ที่ใช้ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน 
ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 8 ราย และปศุสัตว์อ าเภอ 62 ราย 
รวมทั้งสิ้น  70 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลมีลักษณะค าถามปลายปิด (close ended question) และค าถามปลายเปิด (open ended 
question) โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานบางประการ ตอนที่ 2 การ
ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่
ปศุสัตว์เขต 7 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7  

ในการด าเนินการศึกษาและสืบค้นข้อมูลจากหนังสือ สิ่งตีพิมพ์ เว็บไซต์ เอกสารวิชาการ และ
รายงานผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามกับเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7 ที่ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียน
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนจ านวน 70 ราย มีผู้ตอบแบบสอบถามมา จ านวน 70 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 100 เครื่องมือที่ใช้ศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาจัดท าขึ้น ในส่วนของการวิเคราะห์
ใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และค่าสถิติที่ใช้
พิจารณาความมีนัยส าคัญจากการแจกแจงแบบ F (f- test) เป็นสถิติที่ใช้ในการศึกษา เพ่ือน าผล
การศึกษามาก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียน
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนให้เกิดผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไป  
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1.  สรุปผลการศึกษา 
1.1  ข้อมูลพื้นฐานบางประการ 

  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของเจ้าหน้าที่ใน
พ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 98.57 มีอายุระหว่าง 53 - 56 ปี ร้อยละ 32.86 ที่มี
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการท างานโดยเจ้าหน้าที่อายุราชการมากกว่า 34 ปี ร้อยละ 
34.29 มีจ านวนมากท่ีสุดและส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีร้อยละ 78.57 แต่ยังขาดทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์เพราะมีการใช้งานคอมพิวเตอร์ทีน่้อยกว่า 3 ชั่วโมง ร้อยละ 34.29  
 1.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบทะเบียน
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม  ด้าน
ปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ ด้านประเมินผลผลิต   
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบทะเบียน
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7 ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม  ด้านปัจจัย
น าเข้า ด้านกระบวนการ ด้านประเมินผลผลิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ 
ด้านกระบวนการ รองลงมาได้แก่ ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม ด้านประเมินผลผลิต และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ด้านปัจจัยน าเข้า มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   1.  ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม ผลการศึกษาแสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นที่มากที่สุด คือ เรื่องนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบ
ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สามารถปฏิบัติได้จริง , หลักการและวัตถุประสงค์ของเทคโนโลยี
สารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ มีความสอดคล้องกัน , วัฒนธรรม ค่านิยมขององค์กร 
ก่อให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในการท างาน, องค์กรให้การ
สนับสนุนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ , สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ , เทคโนโลยี
สารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ มีความส าคัญต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
  สรุปได้ว่า นโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
สามารถปฏิบัติได้จริงมีหลักการและวัตถุประสงค์ที่ความสอดคล้องกันองค์กรให้การสนับสนุน 
วัฒนธรรม ค่านิยมขององค์กร ก่อให้เกิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยง
สัตว์มาใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้และมีความส าคัญต่องานในหน้าที่ที่
รับผิดชอบ 

  2.  ด้านกระบวนการ ผลการศึกษาแสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย
ประเด็นที่มากที่สุด คือ การมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน, การวางแผนก่อนปฏิบัติงาน, 
การทดลองใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์, การนิเทศ ก ากับติดตาม
ผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้, การประเมินผลและสรุปผลการ
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ด าเนินงานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และการเชื่อมโยงข้อมูลกับ
ระบบที่ส าคัญอ่ืน ๆ จึงท าให้ลดภาระการบันทึกข้อมูลซ้ าซ้อน 
  สรุปได้ว่า มีการวางแผน มอบหมายงาน การทดลองใช้ การนิเทศ ให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน มีการก ากับติดตามผล การประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงานการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบที่ส าคัญอ่ืน ๆ จึงท าให้
ลดภาระการบันทึกข้อมูลซ้ าซ้อน 
   3.  ด้านประเมินผลผลิต ผลการศึกษาแสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ด้านประเมินผลผลิต โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยประเด็นที่มากที่สุด คือ เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ สามารถ
ออกแบบฟอร์มต่างๆ ได้ เช่น จปศ1., รายงานจ านวนปศุสัตว์, เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียน
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ สามารถแสดงรายงานข้อมูลเกษตรกรและจ านวนปศุสัตว์ได้ตรงตามความ
ต้องการ, สามารถติดตามความเคลื่อนไหวข้อมูลเกษตรกรและจ านวนปศุสัตว์ได้ ณ ปัจจุบัน, มีข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน, สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานได้, สามารถน าข้อมูลมาประกอบ
เพ่ือขออนุมัติงบประมาณต่างๆ ได้, มีส่วนสนับสนุนให้การปฏิบัติงานเกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น, ช่วยให้การ
ปฏิบัติงานง่ายขึ้นและเกิดประโยชน์ 
  สรุปได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ช่วยลดขั้นตอน
และเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น โดยน าข้อมูลมาประกอบเพ่ือขออนุมัติ
งบประมาณต่างๆ สามารถแสดงรายงานข้อมูลเกษตรกรและจ านวนปศุสัตว์ได้ตรงตามความต้องการ
และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวข้อมูลเกษตรกรและจ านวนปศุสัตว์ได้ ณ ปัจจุบัน 

4.  ด้านปัจจัยน าเข้า ผลการศึกษาแสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ด้านปัจจัยน าเข้า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดย
ประเด็นที่มากที่สุด คือ บุคลากรมีการเรียนรู้และศึกษาคู่มือในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบ
ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์, หน่วยงานมีบุคลากรที่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน, บุคลากรได้รับการ
ฝึกอบรมในการใช้งานระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, บุคลากรสามารถ
ใช้งานระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนได้เป็นอย่างดี , หน่วยงานมีงบประมาณที่
เพียงพอและเหมาะสมกับเป้าหมายที่ได้รับ , หน่วยงานได้รับจัดสรรวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่, เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สามารถรองรับ
การปฏิบัติงานได้ 

 สรุปได้ว่า เจ้าหน้าที่มีการเรียนรู้ ศึกษาคู่มือและได้รับการฝึกอบรมการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ แต่หน่วยงานมี บุคลากร งบประมาณและ
วัสดุ - อุปกรณ์ ที่ยังไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน 
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1.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียน
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 

1. ปัญหาและอุปสรรค 
เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน และขาดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์  ร้อยละ  

35.71 วัสดุ – อุปกรณ์มีไม่เพียงพอและอุปกรณ์ที่ได้รับไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอท าให้เกิดการล่าช้า
ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 33.93 ระบบไม่เสถียร ระบบช้า ไม่ทันเหตุการณ์เมื่อใช้งานในพ้ืนที่จริง
ระบบและสัญญาณการสื่อสารยังไม่ค่อยครอบคลุม มีผลต่อการปฏิบัติงาน  ร้อยละ 17.86 
งบประมาณในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 5.36 การจัดเก็บข้อมูลบางอย่างซ้ าซ้อน ร้อยละ 3.57 การ
ประมวลผลคลาดเคลื่อนในการที่จะดึงข้อมูลมาใช้จริง ไม่ตรงตามเกษตรกรที่มีอยู่จริง และจ านวนสัตว์
ยังคลาดเคลื่อนอยู่เมื่อเรียกดูข้อมูลสัตว์โดยรวมยังไม่ตรงตามจริง ร้อยละ 3.57 

2. ข้อเสนอแนะ 
ควรสนับสนุนให้มีบุคลากรเหมาะสมกับปริมาณงานและต้องมีความรู้ด้าน

คอมพิวเตอร์จุดประสงค์ให้มาช่วยงานบันทึกและปรับปรุงจะให้มีเจ้าหน้าที่ที่ท างานด้านการลงข้อมูล
โดยเฉพาะปัจจุบันนี้ที่ใช้อยู่นี้เป็นเจ้าหน้าที่ของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ซึ่งต้องท างานหลายๆ ด้าน 
ท าให้งานด้านอ่ืนๆ ล่าช้าด้วยและควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ที่ทันสมัยให้กับ
หน่วยงานผู้ปฏิบัติงาน เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งพัฒนาระบบให้รองรับกับการใช้
งานให้เร็วขึ้นสามารถเก็บข้อมูลได้เพ่ิมข้ึนเพ่ือตรวจสอบและน ามาใช้ประโยชน์ต่อไป 

1.4  การทดสอบสมมุติฐาน 
  สมมุติฐานที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานบางประการด้านเพศ มีผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 ที่แตกต่างกัน 
 ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7 ที่มีเพศที่แตกต่างกัน 
มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ไมแ่ตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
  สมมุติฐานที่  2  ข้อมูลพ้ืนฐานบางประการด้านอายุ  มีผลต่อการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7 ที่แตกต่างกัน 
 ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7 ที่มีอายุที่แตกต่างกัน 
มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ไมแ่ตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
  สมมุติฐานที่ 3  ข้อมูลพ้ืนฐานบางประการด้านอายุราชการ มีผลต่อการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7 ที่แตกต่างกัน 
 ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7 ที่มีอายุราชการที่
แตกต่างกัน มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  สมมุติฐานที่ 4  ข้อมูลพ้ืนฐานบางประการด้านต าแหน่ง มีผลต่อการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7 ที่แตกต่างกัน 
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 ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7 ที่มีต าแหน่งทีแ่ตกต่าง
กัน มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ไมแ่ตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  สมมุติฐานที่  5  ข้อมูลพ้ืนฐานบางประการด้านระดับการศึกษา มีผลต่อการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7 ที่
แตกต่างกัน 
 ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7 ที่มีระดับการศึกษาที่
แตกต่างกัน มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมุติฐานที่ 6  ข้อมูลพ้ืนฐานบางประการด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ มีผลต่อการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7 ที่แตกต่างกัน
 ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า เจ้าหน้าที่ ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7 ที่มีการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
2.  อภิปรายผลการศึกษา 
 จากสรุปผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษามีรายละเอียดการอภิปรายผลในประเด็นส าคัญ
ดังนี้ 
 1. เจ้าหน้าที ่ในพื้นที ่ปศุสัตว์เขต 7 ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีและมีอายุ
ราชการมากกว่า 34 ปี ซึ่งมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการท างานมาก แต่ยังขาด
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับการศึกษาการประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือการจัดการในหน่วยงานของกองเรือยุทธการ (สมพงษ์ บุญด้วยลาน, 2550, หน้า 66 - 67) 
กล่าวว่า บุคลากรที่มีประสบการณ์ท างานมามากมักเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศต่ า บางส่วนได้รับการศึกษาเพ่ิมเติมท าให้มีความรู้เพ่ิมขึ้น ส่วนบุคลากรที่มีประสบการณ์
ท างานน้อยมักจะได้รับการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากสถานศึกษาก่อนมาปฏิบัติงาน จึงท า
ให้มีความรู้ ความสามารถซึ่งเป็นผลต่อเนื่องไปถึงระดับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ส่วนใหญ่ใช้
ในการสืบค้นข้อมูลและใช้งานด้าน office, word, excel ซึ่งเป็นการใช้งานในระดับทั่วๆ ไป หาก
จ าเป็นที่จะใช้งานวิเคราะห์เชิงสถิติเพ่ือตัดสินใจ จ าเป็นต้องมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างแท้จริง  
 2. ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม พบว่า ความเหมาะสมระดับมาก นโยบายการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้ เลี้ยงสัตว์สามารถปฏิบัติได้จริง มีหลักการและ
วัตถุประสงค์ที่ความสอดคล้องกันองค์กรให้การสนับสนุน วัฒนธรรม ค่านิยมขององค์กร ก่อให้เกิด
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มาใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้และมีความส าคัญต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับ (ก าจัด สุดโต, 
2553, หน้า 80) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารมีความชัดเจนในการด าเนินโครงการ การก าหนดเป้าหมาย วิธี
ด าเนินงานเหมาะสมสามารถปฏิบัติจริงได้ ก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรก่อให้เกิดความร่วมมือ
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ในการด าเนินงานมีความเหมาะสม ความต้องการและเงื่อนไขที่ เป็นจริงต่าง ๆ ที่ เกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมซึ่งจะช่วยในการวินิจฉัยปัญหาเพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐาน ที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ 
ซึ่งผลการประเมินความเหมาะสมของบริบทหรือสภาวะแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบ
ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ตามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7 อยู่ในระดับมาก 
อาจเป็นเพราะว่า นโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีการ
ก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและวิธีด าเนินงานเหมาะสมสามารถปฏิบัติจริงได้  
 3. ด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า ความเหมาะสมระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจาก
หน่วยงานมี บุคลากร งบประมาณและวัสดุ - อุปกรณ์ ที่ยังไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้อง
กับ (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2540, หน้า 207 – 214) ได้กล่าวว่า การประเมินปัจจัยเบื้องต้นเป็นการ
จัดหาข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินความเหมาะสมของแผนงานต่าง ๆ ที่จัดขึ้น โดยดูว่าข้อมูลที่จะมีส่วน
ช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายของแผนงานโครงการหรือไม่ และเมื่อพิจารณาองค์ประกอบของปัจจัยน าเข้า
ด้านความรู้ ความสามารถ ของบุคลากร ความเพียงพอของงบประมาณ ความพร้อมของอุปกรณ์
สารสนเทศ (คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์พร้อมอุปกรณ์เสริม คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย
โทรคมนาคมและระบบฐานข้อมูล) ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จของโครงการ ซึ่ง
จากผลการประเมินความเหมาะสมของปัจจัยน าเข้าในโครงการตามความเห็นของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่
ปศุสัตว์เขต 7 เห็นว่า บุคลากรมีการเรียนรู้ทั้งจากการฝึกอบรมและศึกษาคู่มือการใช้งานระบบ
ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ส่วนงบประมาณในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์สารสนเทศ เห็นว่ายังไม่
เพียงพอ อาจจะเป็นเพราะต้องใช้งบประมาณด าเนินการจ านวนมากในการจัดสรรวัสดุ อุปกรณ์
สารสนเทศ ประกอบกับภารกิจของกรมปศุสัตว์มีหลายด้านจึงจ าเป็นต้องจัดสรรงบประมาณให้กับ
หน่วยงานอ่ืนๆ ด้วย ท าให้ได้รับงบประมาณเพียงบางส่วน หากได้รับงบประมาณอย่างเพียงพอและ
ต่อเนื่องกจ็ะท าให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ  
 4. ด้านกระบวนการ พบว่า ความเหมาะสมระดับมาก เจ้าหน้าที่มีการวางแผน มอบหมาย
งาน การทดลองใช้ การนิเทศ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีการก ากับติดตามผล การประเมินผลและ
สรุปผลการด าเนินงานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  ซึ่งสอดคล้อง
กับ (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2540, หน้า 207 – 214) ได้กล่าวว่า การประเมินกระบวนการจะน ามาซึ่ง
สารสนเทศและข้อบกพร่องของกระบวนการ หรือการด าเนินการตามขั้นตอน ซึ่งการประเมินไม่
เพียงแต่ให้สารสนเทศที่ต้องการแก่ผู้ตัดสินใจในการคาดคะเนล่วงหน้าและการปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหา
เท่านั้น แต่ยังต้องบันทึกสารสนเทศของกระบวนการที่ใช้ส าหรับแปลความหมาย ความส าเร็จของ
แผนงาน/โครงการด้วย และเมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบของกระบวนการ มีการก าหนดไว้ในแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว์ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2557 - พ.ศ.2561 (แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว์ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2557 - พ.ศ.2561, 2557, หน้า 49 – 
61) มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ คือ 1 ด้านระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 2. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 3. ด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและ
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ระบบเครือข่าย ซึ่งผลการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบ
ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ตามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7 อยู่ในระดับมาก 
อาจเป็นเพราะว่า ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์  มาตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2542 จนถึงปีงบประมาณปัจจุบัน เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่จึงมีความพร้อมและเข้าใจ
วิธีการปฏิบัติงานสามารถก าหนดแผนการปฏิบัติงานได้ 
 5. ด้านประเมินผลผลิต พบว่า ความเหมาะสมระดับมาก เทคโนโลยีสารสนเทศระบบ
ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ช่วยลดขั้นตอนและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น 
โดยน าข้อมูลมาประกอบเพ่ือขออนุมัติงบประมาณต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ (สมพงษ์ บุญด้วยลาน, 
2550, หน้า 69) ได้กล่าวว่า การสืบค้นและแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นหนึ่งในกระบวนการใช้งานซึ่งมีการ
ใช้งานไม่มากนัก แต่กระบวนการใช้งานด้านอ่ืน ๆ ทั้งในด้านช่วยลดเวลาการท างาน ช่วยลดเจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติงาน ช่วยลดค่าใช้จ่ายของพัสดุสิ้นเปลือง ท าให้ผลการปฏิบัติงานถูกต้องและแม่นย า ท า
ให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและการท างานที่ซับซ้อน ช่วยให้การ
ด าเนินงานแต่ละขั้นตอนได้และช่วยให้สามารถเผยแพร่การด าเนินงานได้อย่างเปิดเผยเป็นธรรม 
โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง ยังสามารถกระท าได้ชี้ให้เห็นว่า การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารสนับสนุนการปฏิบัติงาน ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการสร้างผลผลิตได้ ทั้ง 2 ลักษณะ ได้แก่ 
ประสิทธิภาพเชิงการจัดสรร (allocative efficiency) ซึ่งเป็นการจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือความพ่ึงพอใจสูงสุดและประสิทธิภาพเชิงการผลิต (production efficiency) 
ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายต่อหนึ่งหน่วยผลิต ตามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7 อยู่ในระดับ
มาก อาจเป็นเพราะว่า มีการน าข้อมูลจากเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มา
ประยุกต์ใช้เพื่อลดขั้นตอนและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่
3.  ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาที่ได้นั้นท าให้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบ
ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7 ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านบริบทหรือ
สภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ ด้านประเมินผลผลิต ดังนั้นผู้ศึกษา ขอเสนอแนะ
แนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  ในด้านปัจจัยน าเข้า ควรมี
เจ้าหน้าที่การให้บริการและสนับสนุนด้านคุณภาพการบริการให้ค าปรึกษาที่รวดเร็ว รอบด้าน  และมี
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์เพ่ือให้ความรู้และสามารถใช้งานระบบทะเบียนเกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนได้ ควรสนับสนุนวัสดุ – อุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ เช่น 
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ รวมถึง งบประมาณในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ เป็นต้น  

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะมีนโยบายหรือแนวทางการสนับสนุนพร้อมทั้งให้ความรู้
แก่เจ้าหน้าที่ในการใช้งานหรือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  ไป
พร้อมๆ กัน 



45 
 

4.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นเพียงการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศการปศุสัตว์และปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7 เท่านั้น ดังนั้น การศึกษาใน
อนาคตควรท าการเก็บข้อมูลจากผู้ที่ใช้งานระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 
โดยเก็บข้อมูลเชิงลึกจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของกรมปศุสัตว์ด้วย เพ่ือให้ได้ข้อมูลแต่ละ
ระดับน ามาวิเคราะห์การพัฒนาเทคโนโลยีระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
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แบบสอบถาม 
การประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 

ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 

ค าอธิบาย แบบสอบถามการประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของ
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

1. ตอนที่ 1  ข้อมูลพ้ืนฐานบางประการ 
2. ตอนที่ 2  ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 
3. ตอนที่ 3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบ 

 ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7 
ตอนที่ 1  ข้อมูลพ้ืนฐานบางประการ 

  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หรือเติมค าในช่องว่างให้ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 
1.  เพศ ชาย หญิง 
2.  อายุ....................……............ปี (เกิน 6 เดือนนับเป็น 1 ปี)  
3.  อายุราชการ.....................................ปี (เกิน 6 เดือนนับเป็น 1 ปี) 
4.  ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ปศุสัตว์อ าเภอ 
5.  ระดับการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี 
 ปริญญาโท ปริญญาเอก 
6. ท่านใช้งานคอมพิวเตอร์กี่ชั่วโมงต่อวัน...............……............ชั่วโมง (เกิน 30 นาทีนับเป็น 1 ชั่วโมง) 
ตอนที่ 2  ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 
 โปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่อง        ให้ตรงตามความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียวซึ่งมี
ความหมาย ดังนี้ 

ระดับท่ี 1 หมายถึง น้อยที่สุด 
 ระดับท่ี 2 หมายถึง น้อย 
 ระดับท่ี 3 หมายถึง ปานกลาง 
 ระดับท่ี 4 หมายถึง มาก 
 ระดับท่ี 5 หมายถึง มากท่ีสุด 
 

ข้อ รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

 ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (context 
evaluation : C) 

     

1 นโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบ
ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สามารถปฏิบัติได้
จริง 
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ข้อ รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

2 หลักการและวัตถุประสงค์ของเทคโนโลยี
สารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ มี
ความสอดคล้องกัน 

     

3 วัฒนธรรม ค่านิยมขององค์กร ก่อให้เกิดการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกร 
ผู้เลี้ยงสัตว์ ในการท างาน 

     

4 องค์กรให้การสนับสนุนในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกร 
ผู้เลี้ยงสัตว ์

     

5 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียน
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ 

     

6 เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกร 
ผู้เลี้ยงสัตว์ มีความส าคัญต่องานในหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบ 

     

 ด้านปัจจัยน าเข้า (input evaluation : I)      

7 บุคลากรมีการเรียนรู้และศึกษาคู่มือในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์ 

     

8 หน่วยงานมีบุคลากรที่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน      

9 บุคลากรได้รับการฝึกอบรมในการใช้งานระบบ
ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

     

10 บุคลากรสามารถใช้งานระบบทะเบียนเกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนไดเ้ป็นอย่างดี 

     

11 หน่วยงานมีงบประมาณที่เพียงพอและเหมาะสม
กับเป้าหมายที่ได้รับ 

     

12 หน่วยงานได้รับจัดสรรวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

     

13 เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกร 
ผู้เลี้ยงสัตว์สามารถรองรับการปฏิบัติงานได้ 
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ข้อ รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

 ด้านกระบวนการ (process evaluation : P)      

14 มีการมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน      

15 มีการวางแผนก่อนปฏิบัติงาน      

16 มีการทดลองใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศระบบ
ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 

     

17 มีการนิเทศ ก ากับติดตามผลการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้ 

     

18 มีการประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงานการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว ์

     

19 เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกร 
ผู้เลี้ยงสัตว์ มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบที่ส าคัญ
อ่ืน ๆ จึงท าให้ลดภาระการบันทึกข้อมูลซ้ าซ้อน 

     

 ด้านประเมินผลผลิต (product evaluation : 
P) 

     

20 เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์ สามารถออกแบบฟอร์มต่างๆ ได้ เช่น 
จปศ1., รายงานจ านวนปศุสัตว์ 

     

21 เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกร  
ผู้เลี้ยงสัตว์ สามารถแสดงรายงานข้อมูลเกษตรกร
และจ านวนปศุสัตว์ได้ตรงตามความต้องการ 

     

22 เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกร 
ผู้เลี้ยงสัตว์ สามารถติดตามความเคลื่อนไหว
ข้อมูลเกษตรกรและจ านวนปศุสัตว์ได้ ณ ปัจจุบัน 

     

23 เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกร 
ผู้เลี้ยงสัตว์ มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน 

     

24 เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกร 
ผู้เลี้ยงสัตว์ สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ 
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ข้อ รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

25 เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกร 
ผู้เลี้ยงสัตว์ สามารถน าข้อมูลมาประกอบเพ่ือขอ
อนุมัติงบประมาณต่างๆ ได้ 

     

26 เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกร 
ผู้เลี้ยงสัตว์ มีส่วนสนับสนุนใหก้ารปฏิบัติงาน
เกิดผลลัพธ์ที่ดีข้ึน 

     

27 เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกร 
ผู้เลี้ยงสัตว์ ช่วยให้การปฏิบัตงิานง่ายขึ้นและเกิด
ประโยชน์ 

     

ตอนที่ 3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7 

1. ปัญหาและอุปสรรค  

 1.1    

 1.2    

 1.3    

 1.4    

 1.5    

2. ข้อเสนอแนะ  

 2.1    

 2.2    

 2.3    

 2.4    

 2.5    
 
 
 ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
 ส านักงานปศุสัตว์เขต 7 


