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ABSTRACT 
 

Title of Thesis Readiness and Utilization of Information System of Tambon 
Municipality and Tambon Administrative Organization in  
Changwat Chachoengsao 

Author Mr. Worapat  Mekkhachorn 
Degree  Master of Public Administration 
Year 2009 
 
 

The objectives of this research are 1)  to study the readiness of information system and the 
utilization from information system of Tambon Municipality and Tambon Administrative Organization 
officers in Changwat Chachoengsao 2)  to study the perception and the use of Tambon internet service  
of people in Changwat Chachoengsao 3)  to study the websites of Tambon Municipality and Tambon 
Administrative Organization in Changwat Chachoengsao and 4)  to learn about the problems and 
obstacles in using information system of Tambon Municipality and Tambon Administrative 
Organization officers and people in Changwat Chachoengsao. 
          The methods used in researching are 1)  survey research by doing random sampling from 
Tambon Municipality and Tambon Administrative Organization officers and people in Changwat 
Chachoengsao 2)  observing the readiness of information system and the service of Tambon internet 
service of Tambon Municipality and Tambon Administrative Organization and 3)  secondary data 
analysis from information in the websites of Tambon Municipality and Tambon Administrative 
Organization.  
          The scope of population in this research is the officers of Tambon Municipality and        
Tambon Administrative Organization in Changwat Chachoengsao from 8 Tambon Municipality  
samples and 26 Tambon Administrative Organization samples. The results are compiled with Statistical    
  



(6) 

Packages for Social Sciences (SPSS) program by using statistics in information analysis such as 

percentage value. 

The results of the study reveal that Tambon Municipality and Tambon Administrative 

Organization samples have readiness of information system 20.6 % and readiness in Tambon internet 

service 35.3 %. 

          Sample officers of Tambon Municipality and Tambon Administrative Organization have 

commented about the utilization of information system by percentage as follows: computer being 

very useful for offices 94.7 %, offices gaining valuable investment from internet system 87.1 %, 

information filed in computer having been highly used for operations 61.2 %; whereas most 

problems and obstacles found in information system use are internet linkage problems 37.6 %.  

People who are samples know that there is Tambon internet service 27.1 %, have used Tambon 

internet service 5.9 % and have commented that most problems and obstacles found are slow      

information download and frequently disconnected telephone line 35.0 %. 

Sample Tambon Municipality and Tambon Administrative Organization websites are      

evaluated as follows: having enough information 82.3 %, having updated information 76.5 %, having 

better quantity of information than the websites of the Department of Local Administration 5.9 %,     

having updated information better than publications of their own offices 11.8 %, having appropriateness    

to be websites for government offices 76.5 %, having appropriateness to be peoples public services      

64.7 %, having very good sample websites 29.4 %, good websites 23.6 %, fair websites 17.6 % and    

havetobe improved websites 29.4 %. 

The suggestion from this research is that Tambon Municipality and Tambon Administrative 

Organization should collaborate with government sectors or private sectors in their own areas in using 

and developing information system in order to make the best benefit of information system use. 
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 5)   (Expert System  ES)  

    (2547: 79)  

กกก 

กกกก กก

 (Knowledge Base) กกก

   ก 

  (Artificial Intelligence  AI) กก

กกกก ก

   

  (1)  กกก  

  (2)  กกกก ก

 กก กก กก    

ก (Double Check) กก  

   

  (3)  กก

ก ก  

กก ก

 

        (2549: 129) ก ก

 ก  ก 

ก กกก

   ก  ก

กกก กก   

ก กก         

  กก  

ก     

              6)  ก (Office Information System  OIS) 

                ก (2545: 56)  ก

กกก (Office Automation)           

กกกกก  
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ก (Image Processing) กกกก

ก กก (Optical Character Recognition) 

กก กก  

 กกก         

                    (2549: 131) ก 

กกกกก 

กก กก

ก  กก 

  กก ก

 กกกก 

 

  2.1.8  ก 

    (2547: 2325) ก 

 

  1)   (Efficiency)  

  (1)  ก กก

ก  

 

  (2)  กกก 

 (Access)  

  (3)  ก ก

กก ก

กก (Machine to Machine) ก (Human to Human) 

ก (Human to Machine) กก     

    

  (4)   กกก

กก ก                      

ก กกก 

  (5)  ก  
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    2)   (Effectiveness)  

  (1)  ก  

ก (Decision Support System)                       

กกก ก            

    (2)  กกก 

กกก  ก 

กกกกก 

  (3)  ก 

กกกก 

 กกกก

ก 

 3)  ก (Competitive Advantage) 

   ก Supply Chain       

ก กก กก 

  กก กกก ก

ก กกกก 

  4)  ก (Quality of Working Life) 

  กกก 

กกกก

  กก กก 

กก  กกก 

กกก 

ก   กกก

ก  กกก

ก 

     ก (2545: 1011) ก ก     

กกก        

ก กก Ralph M. Stair               

ก กกก           

ก กก
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 กก ก กก 

กก  กก 

ก กก ก

 ก  ก 

กก     ก  กก  

กก กกก 

   

2.2   

 
    (2533) ก กก 

ก 3  ก 

  ก 1 กกกกก  

 กกก กก  

กกก (Agriculture Age) กก  

ก กก กกกก

ก 

  ก 2 กกก 

กก   กกกก 

(Industry Age) กกก ก

กก 

  ก 3 กกกก 

 (Information Age) ก  

กก กกก 

ก กกกก

กก  ก ก

กก กกก

 กก  
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2.2.1   (Information Technology) 

             Alter (1996: 715) ก   ก Hardware  Software 

ก  ก ก กก กก ก 

ก 

Turban et al. (2001: 19)  

  ก ก Hardware 

Software   ก  ก  ก

ก 

             Haag et al. (2007: 4)    ก

กก ก  

กก 

  OBrien (2000: 11)    Hardware Software 

 กก ก

 

                   (2549: 1416)   

 กกก  กก กกก 

 กก กก ก ก

  กกกกก 

ก     

2  ก  กกก 

 ก   

ก  

ก กกกก

 กก กกก ก 

  ก      

  ก  (2542: 7)   

  กกกก ก    

 ก  กก   

กก ก   ก

    กก  ก
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   กก กก  

กก  ก   กก

ก กกก  

ก  กกก  

กกก ก  

   (2547: 16)  

 2     กกกก 

 กก   Hardware Software  

ก กก  

(Information System)  

ก  

    ก (2540: 21, 22) ก  

ก  กกก กก               

ก กก ก ก ก 

  กก       

 กกกก     

   กกกก

         

 

 2.2.2  กก 

                   (2549: 4748) ก

 (Information Technology) ก (Information 

System)  กกกกก

  ก

กก 

ก  กก ก   

  ก  

กก  
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             กก กกก

ก กก

  ก  

กก กก

 กก  

ก กกกก

  ก 

กกก 

กกกก 

 

 2.2.3   

    (2535: 1, 19) ก ก

   ก ก 

กก   ก  

ก    ก

ก    

กก 

กก  ก

 กกก กก 

กก 

   

     (2547: 1) ก

   ก        

กก  ก กกก 

 ก ก ก   ก

กก                       

ก กกก 

  ก

 กก 

ก 
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กก ก กก

ก                 

ก   กก 

ก             

ก 

  

 2.2.4  ก 

                (2537: 136146) กก

กกกกกกกก  2.2 

 

 2.2  กกกก 

 

กก 


กกก 
กก 

1.    

     ก 

        

ก  ก 

  ก    

ก 

2.   

      

  กก 

 

3.  กก 

     ก 

     กก 

  กกก 

กก 

กก 

ก 

4.   

      

        

ก (ก 

, Software  

) 

ก 

กก 
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 2.2  () 

 

กก 


กกก 
กก 

5.  กก 

     ก   

      ก กก  

     ก 

ก 

 

ก 

ก 

ก 

6.  กก 

     กก 

     ก 

  

(Interactive Videodisk) 

กก 

กก 

 

7.       

       

ก 

 

ก 

 

8.  ก 

       

กก 

   

ก 

 

 

 2.2.5  ก 

       ก  (2542: 5051) ก

กกก 

  1)  ก กกกก

ก  

  2)   กก      

กก 

  3)  ก  กกกก 

กกก ก กก

ก  

  4)  ก กก 

ก 
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  5)  ก กก 

กกก  กกก

ก กกกก  

  6)   (Competitive Advantage) 

  7)   (Alliances) ก  

  8)  ก 

  9)  ก (Reengineering) ก

ก 

  กก กก 

 ก กกก

ก  ก

ก กก  กก

กก

 กก ก         

กก  

 

 2.2.6  กกก 

 กกก

กก กกก    

ก     (2540: 2131) กก

ก 

  1)  กก ก  

กก  กกก 

  2)  กกก ก

กกก  

 

  3)    กกกก

กก  

              4)   ก

 ก  ก  
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  5)     กกก

ก กก  

              6) ก ก  กกก

   

              7)   กก

ก ก  

 ก  (Geographic Information System  

GIS) 

  8)  กกกก  กกก  

  กก  

              9)  ก กก

   

              10)    ก

ก 

              11)  ก  กก ก 

ก ก (Telemedicine) 

กก ก   

              12)    กกก      

กก ก

  

 

2.3  กก 

 
  กกก 

กกกก  กก

 (Data Management) กกก 

กก       

ก กกกก ก

ก  ก  กก        
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กก กกก       

ก   

     (2535: 8789)  ก

ก Entity   Entity ก

กกก  ก  ก

   Entity    กก 

ก   ก Entity   

ก   ก  กกก Entity ก 

ก (Attribute)   กกก 

    ก  ก (Value)  

ก   ก Entity ก   

 กก Entity ก  

ก 

  กกก  

 ก 3  

1)   (Data Structure)  กก

 Software กกก    

ก  

2)   (File Organization)  ก  

กกก  ก ก

      

3)  (Database Structure)  ก  

กก   

    ก    (2550: 1617)     

กกกก  กก (Data Acquisition) กก

 (Data Entry) กก (Validation and Verification) ก

 (Filing)  ก (Data Processing) ก (Data Query and 

Data Retrieval) ก (Update) ก (Reporting) ก 

(Duplication) ก (Back Up) กก (Data Recovery) ก (Data 

Communication) ก (Data Scraping) กกก 
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กกกก  กก

   

 

             2.3.1   (File) 

    (2535: 8990) ก  

              1)  ก  ก

ก  

กก     

  2)  ก  ก  ก

ก กก ก 

กกก

  ก (Key Field) ก Entity ก  

ก  

              3)  ก  กก

ก  ก 

กก  ก กก    

             (2547: 147148) กก 

ก 

  1)   (Data Redundancy) กก

  กกกก ก        

กกก กก 

  2)  ก (Data Inconsistency) กกก

กก  

              3)   (Lack of Flexibility) 

ก 

 

  4)   (Poor Security) ก 

ก กก ก 

ก กก 
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  5)  ก (Lack of Data Integrity) 

กกก  กก

 กกกก ก

กกก 

              6) กกกก (Application/Data 

Dependencies) กกก กก

ก 

ก 

  7)  กก (Data Isolation) กก

  กก  ก ก

ก กกกกก

ก        

  8)  กก (Lack of Data Sharing) กกก

ก กก 

 

  2.3.2   (Database / Databank) 

                (2535: 92)  

กกก ก

กกกก  ก

กก กก ก

 

    (2547: 148149)    กก

กก  Software 

   กก  

 กก กก 

ก ก             

กก 
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     กกก

  กกกกก

  กก     

   

 

 2.3.3  กก (Database Management System  DBMS) 

     (2547: 149151)  กก

  Software กกก ก 

  

  กก กก                           

กก กกก

 4 ก  ก  

  1)   (Data Model) ก        

 (Hierarchy)  (Network)  (Relation)  

  2)  ก (Data Definition Language  DDL) กก

ก Record ก   ก  

ก  ก กกกก  

  3)  กก (Data Manipulation Language  DML) 

กกก กก (Update)  

  4)  ก (Data Dictionary) กกก

ก   ก    

  กก กก ก

ก กก 

     (2535: 93) กกก 

(DBMS)  ก    

กกก ก ก

 ก 
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2.4    

 
   (Internet) ก Inter Connection Network  

   ก ก

ก กก

  

  Turban et al. (2001: 208) ก 

ก  

  ก 200,000   

 ก กก กก

ก ก

 (Space)  กก      

ก (Democratization of Information)  

  กก ARPANET กก

ก ก  ก                

ก ก กก

กกก ก  ก 

ARPANET กก ก 

ก  (National Science Foundation Network  NSFNET) ก

 .. 1986 กกก

 5   ก  

 (  , 2547: 192)       

 

 2.4.1   

 กก

  .. 2530 กกกกก (EMail) 

   (Asian Institute 

of Technology  AIT) กกกก 

  .. 2535 ก   

ก UUNET  ก  
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ก กก      

 (THAINET) กก 

  ก กก (National 

Electronics and Computer Technology Center  NECTEC) ก          

(Thai Social/Scientific, Academic and Research Network  ThaiSARN)  

ก UUNET  .. 2537 กก

ก ก (ก.) กกกก

ก กก 

 ก Internet Service Provider  ISP (  กก, 2547: 37)  

  Internet Service Provider  ISP กก 

กก  ก กก

ก  ก กก  กก 

ก  True, CSLoxinfo, KSC, ANet  Samart 

 กกก  SchoolNet, UniNet  ThaiSarn 

 (  , 2549: 196197) 

 

          2.4.2  ก 

    (2547: 193194) ก

 กก

กกกก TCP (Transmission Control Protocol)  IP (Internet Protocol) 

 ก IP Address 

ก 0225  4 ก  135.62.128.91 

ก กก IP 

กก  203.151.38.1  www.nida.ac.th  Domain Name 

Systems (DNS) ก กกก (.)  

  กกก  

             .com  .co ก Commercial กกก 

             .net ก Network Service กก 

             .gov ก Governmental ก 

             .edu ก Education กกกก 
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             .org  .or ก Other Organizations กกก 

             .ac  Academic กก 

 

             2.4.3  ก 

    (2549: 216218)  ก 2  

ก 

              1)  ก  ก

   .com, .net, .edu  .org      

Network Solutions (http://www.netsol.com) ก  

 .th  THNIC (http://www.thnic.net) ก       

   http://www.thaiurl.com 

ก ก  

http://www.thaiword.com 

  2)  กก      

ก (ISP) ก Web Hosting กกก

 กกกก ก 

ก  

              ก ก 

  .ac.th ก Academic Thailand ก  

              .co.th ก Company Thailand  

              .go.th ก Government Thailand ก    

 

              .or.th ก Organization Thailand ก

 ก 

              .in.th ก Individual Thailand   

 .net.th ก Network Thailand กก Network 

ก        

 

 

 





42 

             2.4.4  กก 

                (2547: 194196) กก

กก  

              1)  ก  

              กกก  

  (1) Electronic Mail  EMail ก

   ก  

  (2)  Chatting ก 2  ก

กก 

  (3)  Telnet กก

กก    

  

  (4)  Internet Telephone 

  กกก 

  (5)  RealTime Audio and Video กก  

ก กก  

  2)  ก 

  (1)  File Transfer Protocol (FTP) กก

 

     (2)  Archie ก  (Key Word) 

ก  

                (3)  Gophers ก

 Internet Gopher Servers 

 

 2.4.5  ก  

   ก กกก              

 กก ก

ก    (, 2549;   , 

2552: 2952) 
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 1)  กก (Wire Internet)  3  ก 

 (1)  ก (DialUp Connection)  ก

ก (Digital) ก

ก (Analog)  ก (ISP) 

 

  (2)  ก (Broad Band 

Internet)  กกก 

 ก ADSL (Asymmetric Digital Subscriber 

Line)  กก 

3 ก ก   

 ก TCP/IP ก      

  2)  กก (Wireless Internet)  4  ก 

  (1)  ก (Mobile Internet)  ก 

กก GPRS (General Packet Radio 

Service) ก

 ก Note Book ก 

  (2)  ก (PCT)  ก

 Note Book   PCMCIA Cable Modem 

ก   

                (3)  ก WiFi (Wireless Fidelity)  ก

ก

ก ก 

  (4)  ก (Satellite 

Internet)  กก IPSTAR 

 (TwoWays Broadband Internet) ก

 (Always On) กกกก

ก  

  กกก กก

ก (Corporate Connection) ก  กก  

ก  (Local Area Network  LAN)   
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LAN  (Leased Line)  กก

 กก     

ก ก LAN   2  ก           

ก (LAN Cable) ก Wireless LAN               

กก ก  

 

 2.4.6  กกก 

  กกก 

ก (.) กกก กก           

กก . ก

  .. 2544 กก 

กกกกก . 

กก ก

กกก . ก    

ก กก 

ก  

  1)  ก กก EMail ก

 ก  ก . 

              2)  กกก กก

 กกก ก     

ก กก ก             

ก กกก กก                 

(EGovernment)  

      3)  กก กก     

กก    ก . 

กก   ก 

ก 

              4)  กก กก ก     

 กกก กก

กก (Electronic Commerce  ECommerce) กก  
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   .. 2544 กกกก

กก . 

ก 3    .. 2544  .  1,000         

 .. 2545  3,000   .. 2546  

กก . ก  

 ก ()  ก 

ก .       ก 

  กก . 

ก 

ก  (กกก.  กก, 2545ก: 12, 67)   

 

 2.4.7   (Web Site) 

 ก 

 World Wide Web (WWW)  .. 1989 ก 

Hyper Text Markup Language (HTML) กกก

ก (Web Document) ก (Server)    World Wide Web 

ก  ก

ก  ก     

กกก ก (Web Page) 

ก    

 Hyperlink ก (Home Page)    

ก กก

  กก   

 กกก กก         

 ก  

กก (กก

, ...:  1)  
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  2.4.7.1  กก 

  กก   . 

 ก ก 

กก กกก  

 1) กก ก 

ก  ก กก ก 

ก 

              2)  กกกก ก 

 กก    ก กก 

 

              3)     ก  

กก ก   

ก  ก 

 4)  กก ก 

 ก  

              5)    กก 

              6)  EMail Address กก    

ก กกกกกก   

กก กกกก  

 (http://www.thaitambon.com) 

 (OTOP) ก (  , 2549: 4546) 

  2.4.7.2  กกก 

  กกกกกก

กก    (2548:  1) กก 

 กก ก  

              1)   ก 

              (1)   

 (2)   
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 2)  กก ก 

 (1)  กก กก

 ก ก  

 (2)  ก กก   

 (Webboard) ก     

 (3)  ก  กก ก ก

 

                (4)  ก กก ก ก 

  ก  (Background)    

 3)  ก 

  (1)  กก  (Search Engine) กก

 กก (Title)  

  (2) กก (Link) กก            

กกกก กกก  

กกก     

 

 2.4.8  กก 

                            

 กก

 .. 2544 กกกก 

กกก . 

 .  

  1)  กกกกก ก 

   ก ก  

  ก กก   

  

  2)    

กก กก  ก
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  3)  ก

 กกก ก

กกก  กกกก  

กกกกกกก 

(กกก.  กก, 2545: 23) 

    . กก

ก 107   . 

 62   2.3 

 

 2.3  กก 

           

 

 
 .. 

* 
 

    

  2547   

. 2545   

. 2547   

. 2545  www.klongna.com 

.  2545   

. 2545  www.bangpaisao.go.th 

.กก 2545  www.klongchukkrachur.go.th 

.ก 2547   

. 2547  www.bangkhwan.go.th 

.  2545  www.knk.go.th 

. 2547  www.wangtakien.com 

. 2545  www.tambonsothon.com 

. 2544  www.bangpra.go.th 

.ก 2547   

. 2545   
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 2.3  () 

 

 
 .. 

* 
 

 ()    

. 2545   

.  2545   

. 2545   

. 2545   

    

     

ก 2547  www.paknammunicipality.com 

. 2547  www.bangsoun.go.th 

.ก 2545   

. 2545  www.thathonglang.go.th 

.ก 2544  www.saochangok.com 

. 2545   

. 2545  www.samedtai.go.th 

. 2545   

    

  2547  bangnampriao.com 

 2547   

  2547  www.dcp.go.th 

ก 2547   

กก  2545   

. 2544  www.geocities.com/bangnumpeaw1 

.ก 2545  bangkhanag.com 

. 2545  www.singtotong.go.th 

.  2544  www.mhontong.go.th 

.ก 2545  www.bungnamruk.go.th 
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 2.3  () 

 

 
 .. 

* 
 

 ()    

.ก 2545   

. 2545  donchimpi.com 

. 2547  www.obtsaladang.com 

.ก 2544  www.parkard.com 

ก    

ก 2546  bangpakong.cco.localict.com 

 2546   

 2546   

 2546  www.thakam.go.th 

 2546  www.tessabanbangwua.com  

ก  2545  www.tambonbangwua.com 

 2544   

.ก 2544  www.saobangpakong.go.th 

. 2545  http://www.geocities.com/tasaarnobt/ 

. 2544  www.bangsamak.go.th 

. 2545   

.ก 2547  www.bangklua.go.th 

. 2546   

.ก 2544  nongjok.net 

. 2545   

. 2545   

    

 2547  www.boknoi1.th.gs/webb/anphoe 

 2546   

.ก 2546   
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 2.3  () 

 

 
 .. 

* 
 

 ()    

. 2545  khlongkhut.com 

. 2546  www.klongbanpho.go.th 

. 2546  www.klongpravate.com 

. 2546  donsai.net 

. 2545  www.tepharach.com 

.ก 2545  www.nhongteennok.go.th 

. 2546   

.ก 2547   

. 2547  www.lampradoo.th.gs 

. 2544   

. 2546  www.sanumjun.go.th 

. 2544  www.sanphudad.th.gs 

.ก 2546   

    

 2547  www.plangyaocity.com 

 2547   

 2547   

 2544  www.wangyen.go.th 

. 2547  www.plaengyao.go.th 

. 2545  huasumrong.igetweb.com 

.ก 2545   

    

  2547  www.panomcity.com 

ก 2547  www.kaokhanoon.com 

  2547  www.khoahinson.th.gs 
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 2.3  () 

 

 
 .. 

* 
 

 ()    

 2547  www.tambonbansong.go.th 

.ก 2545  khoakanun.com 

. 2544  www.panumsarakam.th.gs 

.ก 2545   

. 2545   

. 2545  tahtan.00go.com 

. 2545   

. 2545  kshland.com 

    

. 2544   

. 2545   

. 2545   

    

  2547  www.sanamchai.com 

. 2544  www.khuyaimee.com 

.ก 2545   

. 2545   

.ก 2545  www.ladkrathing.go.th 

ก    

.ก 2544   

.ก 2545  www.klongtakrao.go.th 

    

.กก 2545  www.konkaew.com 

. 2545  www.khlongkhuean.com 
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 2.3  () 

 

 
 .. 

* 
 

 ()    

. 2545  banglaow.com 

. 2545   

. 2545  www.zoneh.net/defaced/2008/03/ 

10/www.bangtalad.go.th 

 

: * กกก, 2548: 13. 

 

2.5  กก 

       ก 

 
    (2546: 2931) ก  ก  

 

 ก  

ก ก

 

       1)    

    

 ก   ก

ก ก 

กกกกกกก

ก  ก

 กก 

  2)  ก  ก ก

ก ก ก            

กกกก 





54 

 

กกกก 

 ก  ก ก   ก

 กกกก

 กก 

  3)   (Sociotechnical Systems)  

กก ก              

ก 

ก กกกก

 

 

 2.5.1  กก  

             ก  (2543    ก, 2544: 2728)  

กกก (Paperless Office)  

ก 

              1)   กก

 ก กก 

ก กก กก

ก กก

  กก 

              2)  ก กก

 กกก กก ก       

กก กกก             

กก   

     (2538: 41, 43) กกก

ก 

  1)   กกก ก 

  (1)  ก กก 

                (2)  ก 

                (3)  กกก 
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   2)  กก

กก ก 

ก  ก 

            (1)  ก กกก 

กก 

                (2)  ก ก

ก 

                (3)   ก 

                (4)  ก ก                     

กก กก

 ก    

            ก (2543: 4345)     

กกก ก   

 ก กกก (Good 

Governance) ก ก ก กก  ก

 กก ก

กก ก 

  1)  ก 

  (1)  ก ก

 กก ก

 ก กก Software กก

    

                (2)    กก

ก  กกก

ก   

ก ก ก กกก

ก ก ก

กก  
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                (3)   ก 

ก กก 

ก ก 

             2)  กก 

                (1)  กก ก

 กก ก  ก

ก 

                (2)  กก กก

 กกก  

กก กก 

กกกกก ก

กกก 

                (3)  กกก  

 กกกก 

กกก ก    

OnLine  กกก

กก  

              กก    (2547: 116120) ก

กกกก       

               1)  ก ก

กก ก            

กกกกก 

ก  ก 

 

               2)  กก กก

กกก กก
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    26.5      

  20.6   17.6  4.13 

 

 4.13   

 

 ()  

 

 

 

 

    

             35.3(12) 

              20.6( 7 ) 

             26.5( 9 ) 

17.6( 6 ) 

100.0(34)        

 

                      4)   

                      กกก   

. กก   163  

 95.9 ก 170   ก 73.0 ก    

กก ก ก กก 

  72.4 ก 

ก  57.1 ก กก  50.3 

 .   ก ก     

 ก  53.4  ก  50.9 

  47.9 กก   47.2 

 .  ก   58.3 ก  

  ก  44.8 

  32.5  4.14 
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 4.14  กก             

                   

 
    

 

  ()  

ก 30.1  53.4  16.6  100.0(163) 

ก 

    

20.2  35.0  44.8  100.0(163) 

 11.0  30.7  58.3  100.0(163) 

ก 73.0  24.5 2.5  100.0(163) 

 72.4  25.8  1.8  100.0(163) 

กก  ,  

   , กก 

50.3  38.7  11.0  100.0(163) 

 37.4  44.8  17.8  100.0(163) 

ก 34.4  50.9  14.7  100.0(163) 

 31.9  47.9  20.2  100.0(163) 

ก  47.2  41.1  11.7  100.0(163) 

 24.5  42.9  32.5  100.0(163) 

กก 38.7  36.2 25.2  100.0(163) 

 57.1  35.6  7.4  100.0(163) 

ก 57.1  35.6  7.4  100.0(163) 

กก  

     

42.3  47.2  10.4  100.0(163) 

 

          ก   . 

 กก กก 3  ก กก

ก    163   95.9 ก

 170   กกกก 

 กก  33.1 

 14.7  กก  กกก

 กก 13.5 ก    12.3 
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   กก  

4.15 

 

 4.15  กก                   

             

 ก   ()  

ก 69.9  30.7  4.3  100.0(163) 

ก  44.8  18.4  1.8  100.0(163) 

 33.1  14.7  0.0  100.0(163) 

ก 71.2  54.0  7.4  100.0(163) 

 71.8  55.2  8.0  100.0(163) 

กก  , ,  

   กก 

68.1  44.8  6.7  100.0(163) 

 67.5  35.0  9.8  100.0(163) 

ก 67.5  41.7  6.7  100.0(163) 

 58.3  28.8  13.5  100.0(163) 

ก 66.3  35.6  9.8  100.0(163) 

 48.5  25.2  12.3  100.0(163) 

กก 55.8  36.2  0.6  100.0(163) 

 66.3  57.1  6.1  100.0(163) 

ก 63.8  55.2  9.8  100.0(163) 

กก  

     

72.4  39.3  3.1  100.0(163) 

            

                      กก

ก   53.5   45.3 

กก

ก  61.8  ก  26.5   8.8  

 0.6  4.16   
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 4.16   

 

 ()  

กก 

    

    

    

       

ก 

   ก 

   ก 

    

    

    

       

 

             45.3( 77 ) 

             53.5( 91 ) 

               1.2(  2  ) 

           100.0(170) 

 

             26.5( 45 ) 

             61.8(105) 

               8.8( 15 ) 

               0.6(  1  ) 

               2.4(  4  ) 

           100.0(170) 

 

   . ก  38.2 

    29.4   

20.6   11.8  4.17 

 

 4.17   

 

 ()  

 

 

 

 

    

             20.6( 7 ) 

              29.4(10) 

             38.2(13) 

11.8( 4 ) 

100.0(34)        
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 5)  กก 

 กกก   . 

กกก   

76.5   14.7   8.8   50.0 

  50.0   76.5   2.9  

 5.9   14.7  (UPS)   67.7    

  2.9   29.4  4.18 

 

 4.18  กกก 

                           

 

ก 
  

 

 

 

 

 
 



() 

    76.5  0.0  14.7  8.8  100.0(34) 

 50.0  0.0  0.0  50.0 100.0(34) 

 76.5  2.9  5.9  14.7 100.0(34) 

 (UPS)  67.7  0.0  2.9  29.4 100.0(34) 

   

   .   79.5 

ก 1  ก 8.8 ก 5   2.9 

ก 2  ก  8.8 

 31   93.5 

ก 29  ก

  ADSL  

58.6  ก 

IPSTAR  27.6 ก 13.8 ก

 (DialUp Connection) ก

  LAN  ก  65.6 

 ก Wireless LAN  24.1   3.4       

 LAN  6.9  4.19 
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 4.19  ก 

                          ก 

 

ก ()  

ก 

   1   

   2  

   5  

   ก 

       

ก 

    

     

       

ก 

   ADSL    

    IPSTAR 

   DialUp Connection    

           

ก (LAN) 

       

   Wireless LAN 

     Wireless LAN  

    LAN  

            

 

79.5(27) 

2.9( 1 ) 

8.8( 3 ) 

8.8( 3 ) 

100.0(34) 

 

93.5(29) 

6.5( 2 ) 

100.0(31) 

            

 58.6(17) 

             27.6( 8 ) 

             13.8( 4 ) 

100.0(29)            

 

             65.6(19) 

             24.1( 7 ) 

               3.4( 1 )  

6.9( 2 )           

           100.0(29) 

 

               กก  

88.2 กกก  2.9 ก  8.8 

ก 31  ก 

  51.6   ก  48.4  
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ก  64.5 ก 29.0         

ก 51.6 ก ก

ก  กก     

ก    80.6  4.20 

 

 4.20  ก 

 

ก ()  

ก 

   ก . 

   กก . 

   กก . 

   ก 

       

ก 

    

     

       

ก 

    

        

    

           

ก 

   ก 

   ก 

       

 

88.2(30) 

0.0( 0 ) 

2.9( 1 ) 

8.8( 3 ) 

100.0(34) 

 

51.6(16) 

48.4(15) 

100.0(31) 

            

64.5(20) 

6.5( 2 ) 

29.0( 9 ) 

100.0(31) 

 

51.6(16) 

48.4(15) 

100.0(31) 
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 4.20  () 

 

ก ()  

กก 

   ก 

   ก 

       

 

80.6(25) 

19.4( 6 ) 

100.0(31) 

 

              กกก  

ก  50.0   17.6   

5.9      5.9 ก  

38.2  4.21  

         

 4.21  กกก 

 

กกก ()  

 50.0(17) 

 17.6( 6 ) 

 5.9( 2 ) 

    5.9( 2 ) 

ก 38.2(13) 

 

   .   58.0 ก

ก  35.5 กกก   

กก ก กก

 ก  93.5 กกก 

  74.1 กกก 

กก  71.0          

ก  87.0  4.22 
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 4.22  กก 

 

กก ()  

ก 

   ก 

   กกก 

    

       

กก 

   ก 

   ก  

     

       

กกก 

    

    

    

           

กก 

    

    

    

           

ก 

    

    

    

        

 

58.0(18) 

35.5(11) 

6.5( 2 ) 

100.0(31) 

 

0.0( 0 ) 

93.5(29) 

6.5( 2 ) 

100.0(31) 

            

74.1(23) 

19.4( 6 ) 

6.5( 2 ) 

100.0(31) 

 

22.5( 7 ) 

71.0(22) 

6.5( 2 ) 

100.0(31) 

 

6.5( 2 ) 

87.0(27) 

6.5( 2 ) 

100.0(31) 
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  กก . 

    35.3 

ก   5.9   23.5  4.23 

 

 4.23  กก 

                          .   

 

กก ()  

 

 

 

 

         

35.3(12) 

35.3(12) 

5.9( 2 ) 

23.5( 8 )          

           100.0(34) 

 

 6)  ก 

           กก . 

 85   ก . 

  ก  ก 

 55.3 กก  16.5 กก  27.1 

ก ก     

ก  50.6 ก 2   8.2           

2   3.5 กก  34.1               

ก  4.24 

     

 4.24  กก .  

 

กก . ()  

ก 

    

   กก   

             

             55.3(47) 

             16.5(14)     
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 4.24  () 

 

กก . ()  

ก () 

     

    

       

ก  

   2  

   ก 2  

   ก 2  

   ก 

     

    

           

 

27.1(23) 

               1.2( 1 ) 

           100.0(85) 

           

               3.5( 3 ) 

               8.2( 7 ) 

               0.0( 0 ) 

             50.6(43) 

             34.1(29) 

               3.5( 3 ) 

           100.0(85) 

 

  .   

ก  35.3  

   29.4   20.6   

14.7  4.25 

 

 4.25   

 

 ()  

 

 

 

 

    

             20.6( 7 ) 

              35.3(12) 

             29.4(10) 

14.7( 5 ) 

100.0(34)        
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4.1.2  กก   

           1)  กกก 

            . กก 

  ก  94.7 ก กก

ก   4.1  1.2  

  4.26 

  

 4.26  ก . 

 

ก . ()  

ก 

ก 

 

 

    

                           94.7(161) 

                             4.1(  7  ) 

                             1.2(  2  ) 

                             0.0(  0  )   

                         100.0(170) 

                   

  ก .

  

กก  ก   

ก กก ก ก  48.2 

ก  กก  ก ก

 กก  44.1 ก     

ก ก ก ก  

 20.6   กก 

ก  19.4 ก  กก  

18.8 ก  ก   

 2.9    ก  1.8  4.27 
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 4.27  กก . 

 

กก ()  

กก 44.1(75) 

ก 18.8(32) 

ก 48.2(82) 

ก 2.9( 5 ) 

ก 19.4(33) 

กก 20.6(35) 

  1.8( 3 ) 

 

                       ก . ก

ก  ก  58.2 ก Microsoft   

Word  ก Microsoft Excel  28.8 กก          

กก  Microsoft Word  54.1  ก  

Microsoft Excel  32.4 ก  44.7      

 .  45   ก 4   6        

  27.6 ก  4.28 

 

 4.28  กกก               

                                                                                     

กกก ()  

กก                     

   Microsoft Word    

   Microsoft Excel 

   Microsoft Power Point 

   Microsoft Access    

   ก  

 

             58.2( 99 ) 

             28.8( 49 ) 

               0.6(  1  ) 

               0.6(  1  ) 

               4.1(  7  ) 
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 4.28  ()            

                                                                                       

กกก ()  

กก ()                     

   AutoCAD 

      Photoshop 

    

           

กกก 

   Microsoft Word    

   Microsoft Excel 

   Microsoft Power Point   

   Microsoft Access 

   ก    

      AutoCAD 

    

       

 .  

   ก 4     

   45  

   6     

           

 

               4.1(  7  ) 

2.4(  4  ) 

               1.2(  2  )    

           100.0(170) 

             

             54.1( 92 ) 

             32.4( 55 ) 

               0.6(  1  ) 

               2.9(  5  ) 

               6.5( 11 )   

               1.8( 3  ) 

               1.8(  3  ) 

           100.0(170)  

 

             27.6( 47 ) 

             44.7( 76 ) 

             27.6( 47 )            

           100.0(170) 

 

          2)  กก 

                          ก  63.5 

 .    30.6    

 4.7  1.2  ก ก

กก (EMail) กก ก  

53.5    18.8 ก  14.7  12.9 ก

  .   
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 90.6 ก ก 8.8 ก 

   

. กก    87.1 

  12.9  4.29 

 

 4.29  กก 

 

กก ()  

ก . 

       

     

       

    

            

ก ก EMail กก    

   ก    

   ก 

    

       

            

 .  

   ก    

   ก 

       

    

    

          

 

             63.5(108) 

             30.6( 52 ) 

               4.7(  8  ) 

               1.2(  2  )            

           100.0(170) 

 

             14.7( 25 ) 

             53.5( 91 ) 

             18.8( 32 ) 

             12.9( 22 )            

           100.0(170) 

 

90.6(154) 

               8.8( 15 ) 

               0.0(  0  ) 

               0.0(  0  )  

               0.6(  1  )             

           100.0(170) 
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 4.29  () 

 

กก ()  

ก .  

   ก    

   ก    

       

 

             87.1(148)  

             12.9( 22 )             

           100.0(170) 

 

                       ก .  

  . ก  97.1   

ก  ก กก  95.3 ก

ก  94.1 กก

กก  93.5 กก  92.4 ก

 . ก  90.0 กก 

  89.4 ก EMail ก  83.5 

ก  81.8  4.30 

 

 4.30   . กก 

                                                         

 

 
ก ก  

 

()  

80.0 17.1 ก  

97.1 

2.9  0.0  100.0(170) 

71.2 24.1 กก  

    95.3 

4.1  0.6  100.0(170) 

65.3 28.8 กก 

94.1 

4.7  1.2  100.0(170) 

71.2 22.4 ก 

   กกก 93.5 

5.3  1.2  100.0(170) 
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 4.30  () 

      

 
ก ก  

 

()  

53.5 38.8 กก 

92.4 

6.5  1.2  100.0(170) 

65.9 24.1 ก 

      

   . ก 
90.0 

9.4  0.6  100.0(170) 

52.9 36.5 กก 

    89.4 

9.4  1.2  100.0(170) 

51.2 32.4 ก EMail ก 

    83.5 

15.3  1.2  100.0(170) 

49.4 32.4 ก 

    81.8 

17.6  0.6  100.0(170) 

   

 ก  กก

  ก  44.1  ก ก EMail ก

 ก .  

ก  10.0 ก กก  8.8 

กก  ก

  4.31 

 

 4.31  กก               

                                                                                     

กกก ()  

กก 

กก 

ก EMail ก 

               8.8( 15 ) 

               4.1(  7  ) 

             10.0( 17 ) 





109 

 4.31  ()                   

                                                                                 

กกก ()  

ก .  

   ก 

ก 

ก  

กก 

กก 

กกกก 

 

        

10.0( 17 ) 

              

 0.0(  0  ) 

             44.1( 75 ) 

               2.4(  4  ) 

               5.3(  9  )  

               4.1(  7  ) 

             11.2( 19 )   

           100.0(170) 

    

                      3)  กก 

                      ก .   17.6 

ก ก   ก  16.5 

ก  15.9  ก ก  

19.4    14.7 ก  11.2       

กกก ก

ก  61.2 ก  34.1   3.5  

4.32     

    

 4.32  ก 

 

ก ()  

ก 

   ก    

   ก 

    

   ก  

 

5.9( 10 ) 

               0.0(  0  ) 

               0.0(  0  )            

             15.9( 27 ) 
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 4.32  () 

 

ก ()  

ก () 

    

   กก  , , กก 

    

   ก 

    

   ก 

    

   กก 

    

   ก 

   ก    

    

           

 

   ก    

   ก 

    

   ก  

    

   กก  , , กก 

    

   ก 

    

   ก 

    

   กก    

             

5.3(  9  )  

               4.7(  8  )  

1.2(  2  ) 

               5.9( 10 ) 

               1.8(  3  )               

0.0(  0  ) 

               0.6(  1  ) 

               2.4(  4  ) 

             17.6( 30 ) 

             16.5( 28 ) 

               5.3(  9  ) 

             17.1( 29 )  

           100.0(170) 

        

               5.9( 10 ) 

               0.0(  0  ) 

               0.0(  0  )            

             19.4( 33 ) 

               5.9( 10 )  

               8.8( 15 ) 

               1.2(  2  ) 

               5.9( 10 ) 

0.6(  1  ) 

               2.9(  5  ) 

               0.0(  0  ) 

               5.9( 10 )  
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 4.32  () 

 

ก ()  

 () 

    

   ก 

   ก    

    

           

กกก 

   ก 

   ก 

    

    

    

       

           

  14.7( 25 ) 

             11.2( 19 ) 

               1.2(  2  ) 

             16.5( 28 )  

           100.0(170)           

             

61.2(104) 

             34.1( 58 ) 

               3.5(  6  ) 

               0.0(  0  ) 

               1.2(  2  )  

           100.0(170) 

 

 4)  กกก 

            กก . 

 85   กก

     

ก  กก กก

  85.9 ก  ก ก   

 กก   83.5    

 ก  71.8    

ก   68.2  EMail Address  

. กกกก  61.2  4.33 
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 4.33  ก . 

         ก 

 

 
ก ก  

 

()  

56.5 29.4   

85.9 

11.8  2.4  100.0(85) 

40.0 45.9   

85.9 

11.8  2.4  100.0(85) 

36.5 47.1 ก  

83.5 

16.5  0.0  100.0(85) 

21.2 50.6   

71.8 

23.5  4.7  100.0(85) 

25.9 42.4    

    ก  

    68.2 

28.2  3.5  100.0(85) 

29.4 31.8  EMail Address  

    . ก 

   กกก 
61.2 

31.8  7.1  100.0(85) 

 

 4.1.3    ก 

                          1)   

           ก . 

ก . 

  ก  ก

  ก   37.6 ก

ก    35.3 ก (Hardware)  

ก  16.5 กก

  9.4   2.4 ก
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 (Software)    1.8    

7.1   กก  4.34 

 

 4.34  ก 

                           . 

 

 ()  

ก 9.4(16) 

 35.3(60) 

ก  37.6(64) 

ก (Hardware) 16.5(28) 

ก (Software) 1.8( 3 ) 

 2.4( 4 ) 

  7.1(12) 

            

  2)   

  กก

 .  

 ก    15.3  

 กกกก  14.1 

ก  9.4   2.9                

   6.5  ก

  4.35 
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 4.35  ก 

                           . 

 

 ()  

กกกก 14.1(24) 

 15.3(26) 

ก 9.4(16) 

 2.9( 5 ) 

   6.5(11) 

 

4.2  กก 

 
 กกกกกก .  ก

กก 340   . 

 34  กกก ก

กก 1) ก 2) กกก 

 3) กกก .  

   

4.2.1  ก 

        กกกก . 

 340      53.8   46.2   

2534  ก  45.9 กก ก 25   32.6  35   21.5 

กก กกกก  38.8  

  20.9  ก  20.3   16.2 ก 

 2.4   1.5  กก  

33.8    19.7 กก  13.2 ก กก  11.2 

กก  10.3 กกก  5.0 ก ก  1.5 

ก  0.3  ก 

 76.5   23.5  4.36 
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 4.36  ก 

 

ก ()  

 

    

    

       

 

   ก 25  

   2534  

   35  

       

กก 

   ก 

   ก 

   ก 

    

    

    

                    

 

   กก 

   ก 

   กก 

    

   กก 

   ก กก 

       

 

53.8(183) 

                                                            46.2(157) 

                                                          100.0(340) 

 

                                                            32.6(111) 

                                                            45.9(156) 

21.5( 73 ) 

                                                          100.0(340) 

 

                                                              2.4(  8  ) 

                                                            20.3( 69 ) 

                                                            38.8(132) 

                                                            16.2( 55 ) 

                                                            20.9( 71 ) 

                                                              1.5(  5  ) 

                                                          100.0(340) 

                         

                                                              5.0( 17 ) 

                                                              5.0( 17 )                                

10.3( 35 ) 

                                                            33.8( 18 )                                                             

13.2( 45 ) 

                                                            11.2( 38 ) 

                                                            19.7( 67 ) 
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 4.36  () 

 

ก ()  

 () 

   ก 

   ก 

       

 

    

   ก 

       

                                                    

                                                              1.5(  5  ) 

                                                              0.3(  1  ) 

                                                          100.0(340) 

 

                                                            23.5( 80 ) 

                                                            76.5(260) 

                                                          100.0(340)  

 

4.2.2  กกก 

ก  ก      

  35.9 ก    24.4 กก 

 23.8   15.9 กกก

 . กก  

  72.9 ก  27.1  ก 

 94.1 ก ก

 5.9   4.37 

 

 4.37  ก ก ก 

 

ก ก ก ()  

ก 

    

    

    

    

       

 

23.8( 81 ) 

             24.4( 83 ) 

35.9(122)             

             15.9( 54 ) 

           100.0(340) 
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 4.37  () 

 

ก ก ก ()  

ก 

   กก 

   กก 

       

ก 

    

    

       

             

             27.1( 92 ) 

             72.9(248)  

           100.0(340) 

 

5.9( 20 ) 

94.1(320) 

100.0(340) 

 

กกก 

  กก ก 9.7  

 ก กก .  7.9 กก         

กก  7.4 ก  3.5 กก

ก  2.9 ก  2.6 ก

 ก   ก  0.9 ก 

 4.38 

 

 4.38  กกก 

 

ก () 

 9.7(33) 

 3.5(12) 

 7.4(25) 

ก . 7.9(27) 

 0.9( 3 ) 
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 4.38  () 

 

ก () 

ก 2.9(10) 

 2.6( 9 ) 

    0.9( 3 ) 

 

  กก  

ก  ก  72.9 ก

  21.2 ก 94.1 กก 

 5.9 ก  ก 2   

 2.9 กก 2   2.1 กก 2   0.6 

กก 10   0.3  4.39 

 

 4.39  กก 

 

กก ()  

2  

ก 2  

ก 2  

ก 10  

ก ก 

กก 

    

               2.9( 10 ) 

               2.1(  7  ) 

               0.6(  2  ) 

0.3(  1  ) 

             21.2( 72 ) 

             72.9(248) 

           100.0(340) 

 

กกก 20 ก    

    

ก  75.0  ก  40.0 ก 

 35.0 ก  30.0 ก  20.0   

กกก  กกก  15.0 กก
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   ก . ก  25.0 

กก ก กก  

กก  80    60 

  45.0  EMail  40.0 ก      

EGovernment  5.0 กกก ECommerce 

   15.0    4.40 

 

 4.40  กก 

 

ก ()  

กก  

   ก 75.0(15) 

   ก 20.0( 4 ) 

   ก 40.0( 8 ) 

   ก 30.0( 6 ) 

   ก 35.0( 7 ) 

   กกก 15.0( 3 ) 

     25.0( 5 ) 

กก  

   กกก               80.0(16) 

    45.0( 9 ) 

    EMail                        40.0( 8 ) 

   ก EGovernment    5.0( 1 ) 

   กก ECommerce 0.0( 0 ) 

        60.0(12) 

     15.0( 3 ) 

 

ก 20  

กก  ก  

 ก  35.0 ก          
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ก  25.0 ก    ก

  5.0 ก   45.0     

 4.41 

 

 4.41  กก 

 

กก ()  

ก 25.0(5) 

ก 35.0(7) 

 35.0(7) 

ก 5.0(1) 

ก 0.0(0) 

  5.0(1) 

 45.0(9) 

 

 ก  94.1 

ก ก  

ก  4.1 ก  1.5   

0.3  4.42 

 

 4.42  ก 

 

ก ()  

ก 

ก 

 

 

    

               4.1( 14 ) 

               1.5(  5  ) 

               0.3(  1  ) 

             94.1(320)             

           100.0(340) 
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กก  

กก  54.7 กก  45.3 

ก    77.1 

  22.9  4.43 

 

 4.43  กก ก 

                          ก 

 

ก ()  

กก 

   ก 

   ก 

       

กก 

    

    

       

 

45.3(154)               

54.7(186) 

           100.0(340) 

 

77.1(262)               

22.9( 78 ) 

           100.0(340) 

 

กก 

 ก กก กก

 ก  15.9 ก 

 ก  14.4 ก  8.5          

  กกก  6.8 

ก  ก ก    

 18.8 ก   ก 

 8.2 ก  7.6 กก  ก

   7.4 ก 

กกก กก ก  

 .  6.5  4.44 
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 4.44  กก 

 

กก ()  

ก  

   ก 2.1( 7 ) 

    6.8(23) 

   ก 8.5(29) 

    1.5( 5 ) 

   ก 14.4(49) 

   กก 15.9(54) 

   กกก 4.7(16) 

      ก 1.8( 6 ) 

ก  

   กก 18.8(64) 

    7.4(25) 

    8.2(28) 

   กก 7.4(25) 

   กกกก 4.4(15) 

   ก 2.1( 7 ) 

   ก 7.6(26) 

   กกก . 6.5(22) 

   กกก 4.4(15) 

      กก 1.5( 5 ) 

 

ก 

 ก   22.9 

ก  ก  15.9 ก 

 10.3   10.0 กก  9.4 

  ก 

ก กกก
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ก กก กก  6.8    

ก  ก  ก 

 ก  5.9 ก 

 3.2    2.6  ก 

กกกก ก ก     

 กก  4.45 

 

 4.45  กก 

 

กก ()  

  

   ก 10.3(35) 

    7.1(24) 

    10.0(34) 

    22.9(78) 

   ก 15.9(54) 

   กก 9.4(32) 

   ก 7.1(24) 

   กกก 1.8( 6 ) 

      กก 2.9(10) 

  

   ก 3.2(11) 

    0.9( 3 ) 

   ก 6.8(23) 

    0.9( 3 ) 

   ก 1.5( 5 ) 

   กกกก 1.8( 6 ) 

   ก 5.9(20) 

   กกก 2.4( 8 ) 

      ก 2.6( 9 ) 
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 4.2.3  กกกก 

                            

  .  90.6   

 .   

9.4   4.46 

 

 4.46  ก .  

 

ก . ()  

 

  

    

9.4( 32 )               

90.6(308) 

           100.0(340) 

  

ก . ก

 28   . 

 ก 32     

ก กก EGovernment  

 96.4  3.6  

 ก  ก

  ก  กก  

ก ก  39.3  ก    

 28.6 ก     กก 

  25.0    ก 

   ก 

 17.9 ก  4.47 
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 4.47  ก .  

 

 
ก ก  

 

()  

7.1 32.1  

39.3 

7.1  53.6         100.0(28)  

7.1 21.4  

28.6 

14.3 57.1  100.0(28) 

0.0 25.0 ก 

25.0 

14.3 60.7  100.0(28) 

3.6 14.3  

17.9 

14.3 67.9  100.0(28) 

0.0 17.9  

17.9 

7.1  75.0  100.0(28) 

0.0 0.0 กก 

   EGovernment 0.0 

3.6  96.4  100.0(28) 

 

4.3  กก  

       ก  

 
 ก กก 4  

 .  13   17  

 . ก

กกก (http://www.thailocaladmin.go.th)  

กก  . 

 กกก ก ก

 ก ก               

กก กก  
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 4.3.1  กก 

             1)  ก 

           กกก .   

 82.4   ก ก  

 EMail Address ก  ก  76.5 ก 

ก กก  70.6    

 35.3  ก  ก 

  29.4 กก  23.5 ก  

   88.2 

ก ก  ก 

 ก   58.8 ก  4.48 

 

 4.48   .                 

               

    ()  

 82.4  17.6  0.0  100.0(17) 

ก 76.5  5.9 17.6  100.0(17) 

 58.8  11.8 29.4  100.0(17) 

ก กก 70.6  17.6 11.8  100.0(17) 

ก  35.3  5.9  58.8  100.0(17) 

ก 11.8  0.0  88.2  100.0(17) 

ก 76.5  17.6  5.9  100.0(17) 

ก 41.2  11.8 47.0  100.0(17) 

ก 41.2  0.0  58.8  100.0(17) 

 41.2  17.6 41.2  100.0(17) 

กก 58.8  23.5 17.7  100.0(17) 

 17.7  29.4 52.9  100.0(17) 

 17.7  23.5 58.8  100.0(17) 
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 4.48  ()                 

               

    ()  

 47.1  35.3 17.6  100.0(17) 

EMail Address ก   76.5  17.6  5.9  100.0(17) 

กกก 64.7  17.7 17.6  100.0(17) 

 

   .     

 82.3   

ก  11.8   5.9   

4.49           

                   

 4.49   .          

                     

   ก ()  

 82.3  5.9  11.8  100.0(17) 

 

  2)  ก 

                                  

           กก . 

 ก 2 

 .  กกกก

 กก 2    

ก    

100.0 กกก  ก  EMail Address 

 ก   93.8 ก  81.3 กก  78.6 

ก  77.8   

 42.9   ก 

  37.5   35.7   

 50.0  ก      
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2 ก 17  ก 

  4.50 

 

 4.50   .     

                           

 
 

 



 

() 

 70.6  29.4  100.0(17) 

ก 71.4  28.6  100.0(14) 

 66.7  33.3  100.0(12) 

ก กก 73.3  26.7  100.0(15) 

ก 71.4  28.6  100.0( 7 ) 

ก 81.3  18.8  100.0(16) 

ก 77.8  22.2  100.0( 9 ) 

ก 71.4  28.6  100.0( 7 ) 

 70.0  30.0  100.0(10) 

กก 78.6  21.4  100.0(14) 

 62.5  37.5  100.0( 8 ) 

 57.1  42.9  100.0( 7 ) 

 64.3  35.7  100.0(14) 

EMail Address ก   93.8  6.3  100.0(16) 

กกก 100.0  0.0  100.0(17) 

 

  . 

   76.5  

  23.5  4.51                    
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 4.51   . 

                              

    () 

 76.5  23.5  100.0(17) 

 

 4.3.2  กก 

                           

                           1)  กกกก 

               . 

กกกก    

 . กกกก ก 

ก  52.9 ก  ก 

 41.2   29.4  . 

กกกก ก ก กก 

 82.3 ก   EMail Address ก 

 ก  70.6 ก  .  

กกกก ก 

ก  82.4   

 58.8 ก  35.3  4.52 

 

 4.52   . ก 

                          กกก            

 

  

    .                              

ก ก ก  

() 

 11.8  70.6  17.6 100.0(17) 

ก 5.9  70.6 23.5 100.0(17) 

 5.9  64.7  29.4 100.0(17) 

ก กก 11.8  82.3  5.9 100.0(17) 
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 4.52  ()            

 

  

    .                              

ก ก ก  

() 

ก  17.6  47.1  35.3 100.0(17) 

ก  0.0  17.6  82.4 100.0(17) 

ก 52.9  35.3  11.8 100.0(17) 

ก 41.2  52.9  5.9 100.0(17) 

 5.9  35.3  58.8 100.0(17) 

 23.5  64.7  11.8 100.0(17) 

 29.4  47.1  23.5 100.0(17) 

EMail Address ก   23.5  70.6  5.9 100.0(17) 

 

    . 

 76.5 กกกก

  ก  17.6 

ก  5.9   4.53 

                           

 4.53   .  

                          กกกก            

 

 ก ก ก () 

 

    .                              

5.9  76.5  17.6  100.0(17) 

 

          2)  กก 

                  ก 

           . 

ก .              

  ก .     
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 14    . ก ก 

ก  71.4 ก    

ก  57.1 ก  .  

ก  ก ก  85.7      

ก    71.4  EMail Address 

ก   64.3  .      

ก ก   42.9  

ก ก  35.7 ก  4.54 

 

 4.54   . ก 

                        . 

            

  

    .                              

ก ก ก  

() 

 57.1  35.7  7.2 100.0(14) 

ก 71.4  21.4  7.2 100.0(14) 

 57.1  35.7  7.2 100.0(14) 

ก กก 50.0  42.9  7.1 100.0(14) 

ก  35.7  57.1  7.2 100.0(14) 

ก 14.3  85.7  0.0 100.0(14) 

ก 57.1  35.7  7.2 100.0(14) 

ก 28.6  35.7  35.7 100.0(14) 

ก 28.6  35.7  35.7 100.0(14) 

 21.4  35.7  42.9 100.0(14) 

กก 35.7  50.0  14.3 100.0(14) 

 28.6  71.4 0.0 100.0(14) 

 35.7  57.1  7.2 100.0(14) 

 35.7  42.9  21.4 100.0(14) 

EMail Address ก   35.7  64.3  0.0 100.0(14) 
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    . 

 71.4 ก 

.  ก  28.6      

ก  4.55      

                          

 4.55   .  

                          ก .          

 

  ก ก ก () 

 

    .                              

28.6  71.4  0.0  100.0(14) 

   

4.3.3  กก 

            

                      1)  กกกก 

                                   

   . 

กกกก 

  . กก

กก ก ก  47.0 ก 

 ก  35.3  EMail Address ก 

 23.5  . ก

กกก ก  EMail Address ก    

   ก กก  70.6 ก ก

  ก   58.8 ก 

 . กกกก

 ก   58.8   

ก  47.1 ก ก  41.2 

 4.56 
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 4.56   .  

                          กกกก        

     

  

    .                              

ก ก ก  

() 

 11.8  58.8  29.4 100.0(17) 

ก 5.9  52.9 41.2 100.0(17) 

 5.8  47.1  47.1 100.0(17) 

ก กก 11.8  70.6  17.6 100.0(17) 

ก  5.8  47.1  47.1 100.0(17) 

ก 47.0  47.2  11.8 100.0(17) 

ก 35.3  58.8  5.9 100.0(17) 

 11.8  29.4  58.8 100.0(17) 

 17.6  70.6  11.8 100.0(17) 

 17.6  52.9  29.5 100.0(17) 

EMail Address ก   23.5  70.6  5.9 100.0(17) 

 

   

 .  70.6 ก

กกก  ก  23.5 ก  

5.9   4.57 

                               

 4.57   .   

                          กกกก       

      

  ก ก ก () 

 

    .                              

5.9  70.6  23.5  100.0(17) 
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                      2)  ก 

                                  ก 

           . 

ก .         

  ก .  

14    . ก 

ก ก  64.3 ก    50.0 

ก   42.9 ก  . 

ก  ก   EMail 

Address ก   78.6 ก ก  

  71.4  .      

ก ก   42.9  

ก ก  35.7 ก  4.58 

 

 4.58   .  

                          ก .            

 

  

    .                              

ก ก ก  

() 

 42.9  35.7  21.4 100.0(14) 

ก 64.3  21.4 14.3 100.0(14) 

 50.0  42.9  7.1 100.0(14) 

ก กก 28.6  64.3  7.1 100.0(14) 

ก  28.6  64.3  7.1 100.0(14) 

ก 42.9  42.9  14.2 100.0(14) 

ก 21.4  42.9  35.7 100.0(14) 

ก 21.4  42.9  35.7 100.0(14) 

 14.2  42.9  42.9 100.0(14) 

กก 21.4  64.3  14.3 100.0(14) 

 21.4  78.6  0.0 100.0(14) 
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 4.58  () 

 

  

    .                              

ก ก ก  

() 

 21.4  71.4  7.2 100.0(14) 

 28.6  57.1  14.3 100.0(14) 

EMail Address ก   21.4  78.6  0.0 100.0(14) 

 

   

 .  70.6 ก

 . ก  11.8 

ก  4.59                

              

 4.59   .  

                          ก .          

 

 ก ก ก () 

 

    .                              

11.8  70.6  0.0  100.0(14) 

 

   4.3.4  กกกก 

  กกกกก . 

  กก  76.5 

  ก ก ก 

      

กก  23.5  

 กก 

 64.7 ก 

กก  
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กก  35.3 ก

   4.60 

 

 4.60  กก .  

 

กก . ()  

ก 

    

    

       

ก 

    

    

       

 

76.5(13)               

23.5( 4 ) 

           100.0(17) 

 

64.7(11) 

35.3( 6 ) 

100.0(17) 

 

  กกกก .         

 64.7  

   

ก 35.3  กก  

 กกก  64.7 

ก    ก  

100.0  76.5  (Webboard)  

  กกก ก 

(Member Login) ก           

ก . ก  

15.4 ก   7.7 ก     

ก 53.8 กก 

  Form Mail  23.5    

 EMail  17.6  2   23.5  Form Mail 

 EMail  35.4  4.61 
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 4.61  ก .  

 

ก . ()  

    

    

    

       

ก 

   ก 

   กก 

       

 

   ก 

   ก 

       

 (Webboard) 

    

    

       

กก (Member Login) ก 

    

    

       

ก 

   ก 

    

    

 

64.7(11)               

35.3( 6 ) 

           100.0(17) 

 

64.7(11)               

35.3( 6 ) 

           100.0(17) 

 

100.0(17) 

0.0( 0 ) 

100.0(17) 

 

76.5(13) 

23.5( 4 ) 

100.0(17) 

 

0.0( 0 ) 

100.0(13) 

100.0(13) 

 

15.4( 2 ) 

15.4( 2 ) 

7.7( 1 ) 
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 4.61  ()  

 

ก . ()  

ก () 

    

   ก 

       

ก   

   Form Mail 

   EMail 

    2  

    

       

 

7.7( 1 ) 

53.8( 7 ) 

100.0(13) 

 

23.5( 4 ) 

17.6( 3 ) 

23.5( 4 ) 

35.4( 6 ) 

100.0(17) 

 

กกก .   

ก  58.8     

 41.2 ก  82.4  

 17.6  5.9 ก    

   100.0    

ก  4.62 

 

 4.62   .         

 

 . ()  

ก 

    

    

       

 

58.8(10)               

41.2( 7 ) 

           100.0(17) 
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 4.62  ()         

 

 . ()  

ก 

    

    

       

ก 

    

    

       

ก 

   ก 

    

       

 

17.6( 3 ) 

82.4(14) 

100.0(17) 

 

5.9( 1 ) 

94.1(16) 

100.0(17) 

 

0.0( 0 ) 

100.0(17) 

100.0(17) 

   

    58.8 ก 

  23.5 ก  11.8   5.9 

กก  

กกก  93.3 ก  100.0 

  4.63 

 

 4.63  ก   . 

 

ก   . ()  

 

   กก 

   ก 

   ก 

 

5.9( 1 ) 

58.8(10) 

23.5( 4 ) 
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 4.63  () 

 

ก   . ()  

 () 

    

          

ก 

    

    

       

 

   กก 

   ก 

   ก 

    

          

 

11.8( 2 ) 

100.0(17) 

 

93.3(14) 

6.7( 1 ) 

100.0(15) 

 

0.0( 0 ) 

0.0( 0 ) 

0.0( 0 ) 

100.0(17) 

100.0(17) 

 

  70.6 ก ก

ก  93.3  ก

    71.4  

 76.9 กก (Graphic)   82.4      

  83.3  (Background)     

 4.64 

 

  4.64  ก . 

 

ก .    () 

ก 70.6  29.4  100.0(17) 

 93.3  6.7  100.0(15) 

 71.4  28.6  100.0( 7 ) 
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 4.64  () 

 

ก .    () 

กก (Graphic) 76.9  23.1  100.0(13) 

 82.4  17.6  100.0(17) 

ก (Background) 83.3  16.7  100.0( 6 ) 

 

 4.3.5  กกก 

                            

 กก (Title)  . ก

ก  (Search Engine)    88.2  

ก  11.8  4.65 

 

  4.65  ก .  

 

ก . ()  

 

ก 

    

88.2(15)               

11.8( 2 ) 

           100.0(17) 

 

กก (Link)     70.6  

กกกก  92.9 กก  

ก  73.3 กกก  

4.66 
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 4.66  กก . 

 

กก 

    . 

ก

 



ก 



ก 



() 

กกก 70.6  23.5  5.9 100.0(17) 

กก  92.9  7.1  0.0 100.0(14) 

กก  73.3  20.0  6.7 100.0(15) 

 

  กกกก . ก

ก  กกก (http://www.thailocaladmin.go.th)         

ก  47.1 กก          

23.5 ก  29.4  

(http://www.nmt.or.th)  ก    

  100.0  (http://www. 

thaitambon.com)  .  ก   

  15.4 ก  84.6 

ก  (http://www.tambol.com) ก  

82.3 กก  11.8 ก  5.9 

 (http://www.chachoengsao.go.th) ก 

 23.5 ก  76.5  4.67 

 

 4.67  ก . กก 

 

ก . 

   กก 

ก

 

 

ก 

ก

 



() 

กกก  47.1  23.5  29.4  100.0(17) 

 

    
0.0  0.0  100.0 100.0( 4 ) 

 15.4  0.0  84.6  100.0(13) 
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 4.67  () 

 

ก . 

   กก 

ก

 

 

ก 

ก

 



() 

ก  82.3  11.8  5.9  100.0(17) 

 23.5  0.0  76.5  100.0(17) 

 

  ก .  

ก  29.4 ก  

29.4 ก   23.6   17.6  4.68 

 

 4.68  ก .  

 

ก . ()  

ก 

 

 

 

    

29.4( 5 )               

23.6( 4 ) 

17.6( 3 ) 

29.4( 5 ) 

           100.0(17) 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

   

 
กก กก

ก กก (Survey 

Research) กก .  กก 

(Observation) กก

 .  ก (Secondary Data 

Analysis) ก .  ก 

กกก

 .  กกกก

 ก .  

กกก

 .  กกก  ก

 .  ก 170  

  340  ก 8   . 

 26  กกกก

 . กก (SelfAdministered Questionnaire) 

 170   100.0  ก

ก 340  . 34         

ก (Interview) กกกก . 

 17   

กกกก

 .  กก ก

 กกก
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 . ก ก  

(Percentage)  

 

5.1  กก 

 

5.1.1  กก 

           กก 

             1)  ก  

  ก .  170      

  71.2  3039   50.0 กก 

 76.5 กกก  34.7 ก .ก  61.8 

ก 25.0   41.2 

  2)     

   .   82.4 

  100.0 ก  61.8    

 70.6  (UPS)   79.4  .     

 1019   50.0 ก

  52.4  

 58.2   67.6   . 

 50.0 ก ก  8.8 

  

             ก  34.1 ก กกก

 1  กก 

 49.4 ก  61.2 

กกก 

 49.4 กก    

 82.9 กก Microsoft Word   72.9 

ก Microsoft Access กก  44.7   

กกก  62.4 

  61.8 กก
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ก กก Microsoft Power Point  35.3 ก               

 .   38.2 ก 

ก  32.4   

               .   58.8 ก

  ADSL 

ก  

LAN  ก  52.9 ก

ก . ก  

50.6 กก  46.5 ก

กกก .  

  71.8   .   35.3 ก

   17.6  

              ก  73.0 ก

กก   53.4 

  ก  58.3 

   กกก

ก กกก 

กก  53.5  61.8 

กกก 

     .   38.2 ก 

   20.6   

  . ก

กก   76.5      

 8.8   50.0   50.0  

 76.5   14.7  (UPS)   67.7 

  29.4 ก

  ADSL  58.6 ก

  LAN  

ก  65.6  
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 กก

  88.2 ก  8.8 ก  51.6 

ก  64.5 ก 51.6 ก       

กก  80.6         

ก  กก   

 50.0 ก  38.2 

กก  58.0 ก

ก   71.0  

87.0  กก .   

       

35.3 ก   5.9   23.5 

 กก

  55.3 ก  

ก  50.6 

  .        

   35.3 ก    

29.4   20.6   14.7   

             3)  กก  

  ก . ก  94.7    

ก ก

กก  48.2 ก  

  ก  58.2 ก Microsoft Word ก 

ก Microsoft Word กกก 

ก  54.1  44.7 

 45   

  ก  63.5  

ก ก EMail กก   

 53.5  . ก  

 90.6 กก  

 87.1 กก 
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ก  97.1  

ก  ก 

44.1 ก กก

  ก  

 ก  17.6 ก 

ก  ก  19.4 

  61.2 กก

ก   

 กก  

ก  85.9 ก  

  4)    ก  

 ก .      

ก ก

  37.6 ก  15.3 ก  

  

 

5.1.2  กก             

 1)  ก  

  .  340     

  53.8  2534  ก  45.9 กก

ก  38.8 กก  33.8  

  2)  กกก  

     35.9 ก  

กก  72.9 ก 

 94.1 ก ก

กก 9.7 ก ก

     ก  75.0 ก

ก กกก  80 ก

  กก          

ก   35.0 ก    
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 45.0  ก  94.1 

ก  

              กก  54.7 

 ก  18.8 ก  45.3 ก

ก  กก  15.9 ก 

ก  77.1  

  22.9 ก  22.9 

ก  ก  6.8 ก 

             3)  กกกก                

                                   

   90.6 

 .   

ก กก EGovernment 

 96.4 ก  

กก  39.3 

 

             5.1.3  กก 

                          ก                                             

                           

             1)  กก  

  กกก 4   

.  13    82.4 ก  

   88.2      

ก  82.3   

 กกก . 

    100.0 กกก

  42.9 ก   

 76.5   
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 2)  กก  

                      

 กกกก 

  . ก  ก 

 52.9 ก ก  ก กก  

82.3 ก  ก  82.4 

 .  76.5 ก

กกก ก

 .  ก ก ก  

71.4 ก ก  ก

    85.7 ก    

42.9  .  71.4 ก

 

             3)  ก  

                                 ก  

  กกกก  

 . ก  

ก  47.0 ก ก   EMail 

Address ก   ก กก 

 70.6 ก ก    

 58.8  .  70.6 

กกกก 

ก .  

ก ก ก  64.3 ก 

ก    EMail Address ก 

   78.6 ก ก             

  42.9  .  70.6 

ก 
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  4)  กกกก  

  กก กกก . 

  กก     

 76.5 กก  

64.7 กกกก   64.7         

   64.7 

 76.5  (Webboard) กกก
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       ...................................................................................................................................................... 

       ...................................................................................................................................................... 

       ...................................................................................................................................................... 

24.   ...................................................................................................................... 

       ...................................................................................................................................................... 

       ...................................................................................................................................................... 

       ...................................................................................................................................................... 
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25.  ก (Link) กก 

       25.1  กกก (http://www.thailocaladmin.go.th)   

                0[ ] ก          1[ ] กก            2[ ] ก 

       25.2   (http://www.nmt.or.th)  

                () 

                0[ ] ก          1[ ] กก            2[ ] ก 

       25.3   (http://www.thaitambon.com) ( .)  

                0[ ] ก          1[ ] กก            2[ ] ก 

25.4  ก (http://www.tambol.com) 

                0[ ] ก          1[ ] กก            2[ ] ก 

25.5   (http://www.chachoengsao.go.th) 

                0[ ] ก          1[ ] กก            2[ ] ก 

 6 ก 

26.  ก/.  

       0[ ] ก                    1[ ]                     2[ ]                     3[ ]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก  

 

กกก      

กก 

ก 

ก กก

ก 
 

/. .................................................................................... 

 1  

 1 ก 

1.  กก/. 

     1.1  [ ]                           0[ ]          1[ ]          2[ ]  

     1.2  [ ]                             0[ ]          1[ ]          2[ ]  

     1.3  [ ] ก                            0[ ]          1[ ]          2[ ]  

     1.4  [ ]                                     0[ ]          1[ ]          2[ ]  

     1.5  [ ]  (UPS)     0[ ]           1[ ]          2[ ]  

2.  /.  () .....................  

3.  /. ก   

     (กกก)  

     0[ ]                                                1[ ]         

     2[ ]                                     3[ ]  
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 2 ก 

4.  /. ก  

     (ก)  

     0[ ]                                                1[ ]         

     2[ ]                                     3[ ]  

 3   

5.  ก/.  

     0[ ] DialUp                           1[ ] ADSL 

     2[ ] IPSTAR                          3[ ]    ................................... 

6.  ก (Local Area Network: LAN) /. 
     0[ ] LAN Cable                                                  1[ ] Wireless LAN 

     2[ ] LAN Cable  Wireless LAN                  3[ ]  LAN 

7.  /.   

     (กกก)  

     0[ ]                                                1[ ]         

     2[ ]                                     3[ ]  

 4  

8.  /.   

     (ก)  

     0[ ]                                                1[ ]         

     2[ ]                                     3[ ]  

 5  

9.  /.  

     (กกก)   

     0[ ]                                                1[ ]         

     2[ ]                                     3[ ]  
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 2 กก 

10.  กกก 

       10.1  [ ]                           0[ ]          1[ ]          2[ ]  

       10.2  [ ]                             0[ ]          1[ ]          2[ ]  

       10.3  [ ]                                     0[ ]          1[ ]          2[ ]  

       10.4  [ ]  (UPS)     0[ ]           1[ ]          2[ ]  

11.  ก ........  

12.  กก 

       0[ ]                                          1[ ]  

13.  กกก  

       0[ ] DialUp                              1[ ] ADSL 

       2[ ] IPSTAR                             3[ ]    ................................... 

14.  ก (LAN) กก 
       0[ ] LAN Cable                                                  1[ ] Wireless LAN 

       2[ ] LAN Cable  Wireless LAN                  3[ ]  LAN 

15.  ก 

       0[ ] ก/.            1[ ]   ................................................... 

16.  ก 

       0[ ]                      1[ ]   

17.  ก 

       0[ ]                     1[ ]                     2[ ]  

18.  กกก (กก 1 ) 

       0[ ]                    1[ ]  

       2[ ]                  3[ ]    ..................................................................... 

       4[ ] ก 

19.  ก 

       0[ ] ก                       1[ ] ก 

20.  กกก 

       0[ ] ก  ........................................................................................................................                             

       1[ ] ก  ................................................................................................................... 
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21.  กก 

       0[ ] ก            1[ ] กกก 

22.  ก 

       0[ ] กก ........                   1[ ] ก 

23.  กกก 

       0[ ]                                                  1[ ]  

24.  กก 

       0[ ]                                                  1[ ]  

25.  ก 

       0[ ]                                                  1[ ]  

26.  /. กก 

       0[ ]                    1[ ]         

       2[ ]         3[ ]  

27.  ก .............................................................................................................................. 

       ...................................................................................................................................................... 

       ...................................................................................................................................................... 

       ...................................................................................................................................................... 

       ...................................................................................................................................................... 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 






 ก    


กก  () ก 2 

 ก 

        กก .. 2547 

 

 ()

 

 กก .. 2548  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




