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บทคัดยอ  
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเพื่อเปรียบเทียบสภาพปจจุบัน ปญหา และความ

ตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของเจาหนาท่ีดานบริหารงานบุคคล ในเขตนิคมอุตสาหกรรมน
วนคร จังหวัดปทุมธานี ตามปจจัยสวนบุคคล  กลุมตัวอยางคือ เจาหนาที่ดานบริหารงานบุคคล ในเขต
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร  จํานวน 249 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
และวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาที (t-test) และคาเอฟ (F-test) 

ผลการวิจัยพบวา 
 1.  สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของเจาหนาท่ีดานบริหารงานบุคคล ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร เกี่ยวกับฮารดแวร  พบวา สวนใหญ มีระบบสารสนเทศใช 8 ปข้ึนไป  
ใชคอมพิวเตอรขนาด PC รุน PENTIUM 4 โดยมีใช จํานวน 3 เคร่ือง มีอุปกรณท่ีใชในการตอพวงคือ 
PRINTER แบบ DOT MATRIX 
 2.  สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของเจาหนาท่ีดานบริหารงานบุคคล ในเขตนิคม 
อุตสาหกรรมนวนคร เกี่ยวกับ SOFTWARE พบวา ใชโปรแกรมสําเร็จรูป MS-WORD รอยละ 81.90  ใช
โปรแกรม VISUAL BASIC  พัฒนาระบบที่ทําข้ึนใชเองรอยละ 7.20 ระบบฐานขอมูลใชโปรแกรม 
FOXPRO SOFTWARE  รอยละ 26.10 ซอฟทแวรท่ีใชสนับสนุนการประชุมทางไกล คือระบบ 
PERFECT TABLE PLAN รอยละ 15.40 และในสวนของ SOFTWARE ท่ีใชสนับสนุนการทํางาน
รวมกัน ไดแก OFFICE CALENDER FOR MS OUTLOOK รอยละ 30.10 
 
1)  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ    
2) อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   
   ในพระบรมราชูปถัมภ  
3) อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   
ในพระบรมราชูปถัมภ    
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3.  สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของเจาหนาท่ีดานบริหารงานบุคคล ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร เกี่ยวกับ NETWORK พบวา เคร่ืองคอมพิวเตอรสามารถติดตอส่ือสารไดตาม
ระบบ LAN ระบบ INTERNET ระบบ INTRANET และระบบ EXTRANET ระบบงานมีการสงผาน
ขอมูลผานระบบเครือขาย โดยใชระบบ LAN 
 4.   ปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของเจาหนาท่ีดานบริหารงานบุคคล ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร  สูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก  อันดับท่ี 1  ดานพีเพิลแวร  เจาหนาท่ีมีปญหาอยูใน
ระดับปานกลาง  อันดับท่ี 2 ดานซอฟทแวร เจาหนาท่ีมีปญหาอยูในระดับปานกลาง และอันดับท่ี  3  
ดานฮารดแวร เจาหนาท่ีมีปญหาอยูในระดับนอย 
 5.  ความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของเจาหนาท่ีดานบริหารงานบุคคล ใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร สูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก  อันดับ 1 คือ  ดานฮารดแวร  อันดับ 2 คือ  ดาน
ซอฟทแวร และอันดับ 3  คือ  ดานพีเพิลแวร  ซ่ึงทั้งสามดานเจาหนาท่ีมีความตองการในระดับปานกลาง  

6. ผลการเปรียบเทียบปญหาและความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของเจาหนาท่ีดาน
บริหารบุคคลในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร เปรียบเทียบตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ  วุฒิ
การศึกษา  ระยะเวลาในการทํางานของเจาหนาท่ีสวนบุคคล  ประวัติการเคยไดรับการศึกษา/ฝกอบรม
เกี่ยวกับงานบริหารบุคคลและคอมพิวเตอร  พบวา เจาหนาท่ีสวนบุคคลท่ีมีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน 
มีปญหาและความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไมแตกตางกัน   

 
ABSTACT 

 The objectives of  research were to study and compare the current situation, problem and 
information technology  required by human resource officer in company around Navanakorm Industrial 
Zone, Pathumthani  Province.  The sample were 249  respondents from human resource officer  in 
Navanakorm Industrial Zone.  The  questionnaire was used  to collect the concerned data.  The statistics 
used to analyze data were average, standard deviation, t-test and f-test.  

Research conclusion as followes : 
1. The Information Technology situation of human resource officer in Navanakorm 

Industrial Zone in term of hardware most of them have been used IT system for over then 8 years with 3 
PC computers Pentium 4  model and  the dot matrix printer. 

2. Information technology situation of human resource officer in Navanakorm Industrial 
Zone in term of software the Ms-Word  was used in their daily work. Windows XP was the most popular 
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program. FoxPro ws used to be created database program. Perfect Table Plan  was used for supporting 
far away conference.  The software-supported cooperative work was officer Calendar for Ms-Outlook. 

3. Information technology situation of human resource officer in Navanakorm Industrial 
Zone in term of network  linked by LAN, INTERNET, INTRANET and EXTRANET working 
information was transferred through LAN system. 

4. The problem in using Information technology situation of human resource officer in 
Navanakorm Industrial Zone :  the most three highest  problems were  Peopleware,  Softwareware  with 
the moderate  level  and  Hardwareware  with the low level. 

5. The requirement of Information technology of human resource fficer in Navanakorm 
Industrial Zone:  the most three highest requirement were Hardware, Software and Peopleware  with  the 
moderate level. 

6. The result of comparing the problems and requirements of using Information technology  
of  human  resource officer in Navanakorm Industrial Zone by personnel data which were gender, age, 
qualification, work experience in human resource management and computer training background were 
found that  the problems and requirements of information technology  were not significantly difference. 
 
ความสําคัญของปญหา 

จากการพิจารณาสถานการณ และการพัฒนาเทคโนโลยีดานสารสนเทศของประเทศ  
ท้ังดานขอมูล ระบบเครือขายขอมูล และการใชงานขอมูลท่ีเกิดข้ึน  จะเห็นไดวาความตองการในการ
ประมวลผลขอมูลมีความจําเปนมากข้ึนเร่ือย ๆ ท้ังนี้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน การลดความ
สูญเสียท่ีจะเกิดข้ึนในการดําเนินการ เราจึงควรวางแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี การประมวลผลใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ท่ีประกอบดวยระบบคอมพิวเตอร การประยุกตในการใชงาน และนําระบบ
เครือขายสารสนเทศเขามาใชในงานบุคคล 

หนวยงานดานบริหารงานบุคคลเปนหนวยงานหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอองคกรทุกองคกรไม
วาองคกรจะเล็กหรือใหญ  จะตองคัดเลือกบุคลากรท่ีมีคุณภาพ อีกทั้งจะตองมีการคํานวณ และพิจารณา
ในเร่ืองของอัตราคาจาง หากทําการคํานวณ หรือพิจารณาอัตราคาจางผิดพลาด อาจกอใหเกิดปญหาตาง 
ๆ ตามมาอีกมากมาย  เชน  การกอกลุมประทวงอัตราคาจางท่ีไมเปนธรรม     

จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาคนควาในหัวขอ “ศึกษาสภาพ
ปจจุบัน ปญหา และความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ของเจาหนาท่ี ดานบริหารงานบุคคล 
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร” เพื่อพิจารณานําระบบสารสนเทศเขามาประยุกตใชในองคกรใหเกิด
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คําสําคัญ 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   การบริหารงานบุคคล     นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
 
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 

ปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของเจาหนาท่ีดานบริหารงาน
บุคคล ในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร แตกตางกันตามปจจัยสวนบุคคลอยางไร 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของเจาหนาท่ีดานบริหารงานบุคคล ในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 

2.   เพื่อเปรียบเทียบปญหา และความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
เจาหนาท่ีดานบริหารงานบุคคล ในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนครตามปจจัยสวนบุคคล 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1.ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดจาก เจาหนาท่ีดานบริหารงานบุคคล ใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี จํานวน 658 คน  

2. กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดจาก การสุมตัวอยางเจาหนาท่ีดานบริหารงาน บุคคล ใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ตามทฤษฎีของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973 : 
125 อางถึงใน ยุทธพงษ กัยวรรณ, 2543 : 79) ท่ีแสดงขนาดของกลุมตัวอยาง และตองการทําใหเกิด
ความคลาดเคล่ือนของการสุมรอยละ 5 หรือเปน จํานวน 249 คน 

3. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามเจาหนาท่ีดาน
บริหารงานบุคคล ในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 

4. การวิเคราะหขอมูล  1) ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยใชคารอยละ และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2) เปรียบเทียบสภาพปจจุบัน 
ปญหา และความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว One-Way ANOVA ใชสถิติ t-Test สําหรับกลุมตัวอยาง 2 กลุม และใช F-Test สําหรับกลุม
ตัวอยางต้ังแต 3 กลุมข้ึนไป 
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ผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยสภาพปจจุบัน  ปญหา  และความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของเจาหนาท่ีดานบริหารงานบุคคล ในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร สรุปผลไดดังนี้ 
1. สถานภาพสวนบุคคลของเจาหนาท่ีดานบริหารงานบุคคล ในเขตนิคมอุตสาหกรรม 

นวนคร สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 61.40 เพศชาย คิดเปนรอยละ 38.60 มีอายุระหวาง  
25 – 30  ป คิดเปนรอยละ 38.60 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  คิดเปนรอยละ 87.60 ทํางานมานาน  
4 – 6 ป และ 8 ปข้ึนไปเทากันคือ คิดเปนรอยละ 22.50 สวนใหญ เคยไดรับการศึกษา/ฝกอบรมงาน
บริหารบุคคล คิดเปนรอยละ 81.10  โดยไดจากการปฏิบัติงานจริง คิดเปนรอยละ  59.40    และเคยไดรับ
การศึกษา/ฝกอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  คิดเปนรอยละ 97.20   

2. สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของเจาหนาท่ีดานบริหารงานบุคคล ในเขตนิคม 
อุตสาหกรรมนวนคร เกี่ยวกับ HARDWARE พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีระบบสารสนเทศใช   
8 ปข้ึนไป  คิดเปนรอยละ 32 ใชคอมพิวเตอรขนาด  PC  คิดเปนรอยละ 98.40 และมีเคร่ืองคอมพิวเตอรที่
ใชในการปฏิบัติงานจํานวน 3 เคร่ือง คิดเปนรอยละ 26.50 สวนใหญใชเคร่ืองคอมพิวเตอร  
รุน PENTIUM 4 คิดเปนรอยละ 88.00 และรอยละ 100.00 มีอุปกรณท่ีใชในการตอพวงคือ PRINTER  
และสวนใหญใชเคร่ือง PRINTER แบบ DOT MATRIX  คิดเปนรอยละ 66.70  

3. สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของเจาหนาท่ีดานบริหารงานบุคคล ในเขตนิคม 
อุตสาหกรรมนวนคร เกี่ยวกับ SOFTWARE พบวา กลุมตัวอยางใชโปรแกรมสําเร็จรูป คิดเปน 
รอยละ 100.00 และ ใชโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นเอง คิดเปนรอยละ 22.90 โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใช  คือ
โปรแกรม MS-WORD คิดเปนรอยละ 81.90 โปรแกรมที่ใชในการพัฒนาระบบท่ีทําข้ึนใชเอง คือ
โปรแกรม VISUAL BASIC คิดเปนรอยละ 7.20  และสวนใหญใชโปรแกรม WINDOWS XP  คิดเปน
รอยละ 76.70 ระบบฐานขอมูลท่ีใชคือโปรแกรมFOXPRO คิดเปนรอยละ 26.10 และ SOFTWARE ท่ีใช
สนับสนุนการประชุมทางไกล คือระบบ PERFECT TABLE PLAN คิดเปนรอยละ 15.40 ในสวนของ 
SOFTWARE ท่ีใชสนับสนุนการทํางานรวมกัน ไดแก OFFICE CALENDER FOR MS OUTLOOK  
คิดเปนรอยละ 30.10  

4. สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของเจาหนาท่ีดานบริหารงานบุคคล ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร เกี่ยวกับ NETWORK  พบวา เคร่ืองคอมพิวเตอรสามารถติดตอส่ือสารไดตาม
ระบบตางๆ  ดังนี้ ระบบ  LAN คิดเปนรอยละ 96.80 ระบบงานมีการสงผานขอมูลผานระบบเครือขาย  
คิดเปนรอยละ 81.10 มีการสงเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส เชน EDI คิดเปนรอยละ 71.90 ระบบเครือขาย
ท่ีใชติดตอภายในหนวยงานปจจุบัน ไดแก ระบบ LAN คิดเปนรอยละ 95.20   
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อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเร่ือง  การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของเจาหนาท่ีดานบริหารงานบุคคล ในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร นํามาอภิปราย
ผลการวิจัยไดดังตอไปนี้ 

  1. ปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ของเจาหนาท่ีดานบริหารงานบุคคล ในเขต
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ไดผลตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.1 ดานพีเพิลแวร จากการวิจัยคร้ังนี้พบวา ส่ิงท่ีเปนปญหามากท่ีสุด คือ เจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงาน ขาดความสนใจท่ีจะศึกษาคนควาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงาน ขาดความรู ความสามารถในการแกไขปญหา เฉพาะหนาท่ีเกิดข้ึนกับอุปกรณฮารดแวร 
และหนวยงานมีการฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานไมเพียงพอ   

1.2 ดานซอฟตแวร  จากการวิจัยคร้ังนี้พบวา ส่ิงท่ีเปนปญหามากท่ีสุดของดาน
ซอฟตแวร คือหนวยงานขาดการปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมจัดการระบบฐานขอมูล ทําใหขอมูล
ท่ีไดจากการทํางานอาจมีขอมูลที่ไมสมบูรณ หรือไมสอดคลองตอความตองการ อีกท้ังเม่ือเกิดความ
ผิดพลาดในการทํางาน ยังไมสามารถแกไขปญหาไดอยางทันถวงที เปนผลทําใหใชเวลาในการ
ทํางานมากกวาหนวยงานท่ีมีความทันสมัยในเร่ืองของซอฟตแวร 

1.3 ดานฮารดแวร จากการวิจัยคร้ังนี้พบวา ส่ิงท่ีเปนปญหามากท่ีสุดของดาน
ฮารดแวร คืออุปกรณท่ีใชในการทํางานขาดการปรับปรุงใหทันสมัย จึงเกิดความลาชาในการทํางาน 
อีกท้ังเคร่ืองคอมพิวเตอรบางสวนมีการประมวลผลต่ํา จึงทําใหผลของงานออกไมทันตอความ
ตองการของผูท่ีตองการใชงาน  

  2. ความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ของเจาหนาท่ีดานบริหารงานบุคคล ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร ซ่ึงไดผลตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

2.1 ดานฮารดแวร เปนดานท่ีเจาหนาท่ีดานบริหารงานบุคคล ในเขตนิคมอุตสาหกรรม 
นวนคร มีความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปานกลาง ส่ิงท่ีเปนความตองการมากท่ีสุด 
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานฮารดแวรคือ เคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีมีความสามารถประมวลสูง  
ตองการอุปกรณตอพวงเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีมีความรวดเร็วในการทํางาน และตองการอุปกรณท่ีใชใน
การทํางานท่ีมีการปรับปรุงใหทันสมัย  

2.2 ดานซอฟทแวร เปนดานท่ีเจาหนาท่ีดานบริหารงานบุคคล ในเขตนิคมอุตสาหกรรม 
นวนคร มีความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปานกลาง  ส่ิงท่ีเปนความตองการมากท่ีสุด 
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานซอฟทแวร คือ ตองการใหหนวยงานมีการปรับปรุงและพัฒนา
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2.3 ดานพีเพิลแวร เปนดานท่ีเจาหนาท่ีดานบริหารงานบุคคล ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร มีความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปานส่ิงท่ีเปนความตองการมาก
ท่ีสุดในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานพีเพิลแวร คือ  มีความตองการใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน มี
ความรู ความสามารถในการแกไขปญหา เฉพาะหนา ท่ีเกิดข้ึนกับอุปกรณฮารดแวร  มีความตองการให
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานมีจํานวนเพิ่มข้ึน และมีความตองการใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน มีความรู 
ความสามารถในการใชงานระบบเครือขาย 

  3. การเปรียบเทียบปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ของเจาหนาท่ีดานบริหารบุคคล ในเขต
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ในดานฮารดแวร ซอฟแวร พีเพิลแวร เน็ตเวิรคและดานอ่ืน ๆ เม่ือจําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาในการทํางานของเจาหนาท่ีสวนบุคคล  
ประวัติการเคยไดรับการศึกษา/ฝกอบรมเกี่ยวกับงานบริหารบุคคลและคอมพิวเตอร มีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 เพศ ท่ีแตกตางกัน ไมมีผลใหปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 
3.2 ชวงอายุท่ีแตกตางกัน ไมมีผลใหปญหาการใชเทคโนโลยสีารสนเทศแตกตางกัน   
3.3 ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน ไมมีผลใหปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

แตกตางกัน 
3.4 ระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน ไมมีผลใหปญหาการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศแตกตางกัน 
3.5 การไดรับการศึกษา/อบรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ไมมีผลใหปญหาการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 
3.6 การไดรับการศึกษา/อบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ไมมีผลใหปญหาการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศแตกตางกัน  
4. การเปรียบเทียบความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ของเจาหนาท่ีดานบริหารบุคคล ใน

เขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ในดานฮารดแวร  ซอฟแวร พีเพิลแวร เน็ตเวิรค และดานอ่ืน ๆ เม่ือจาํแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ  วุฒิการศึกษา ระยะเวลาในการทํางานของเจาหนาที่สวนบุคคล 
ประวัติการเคยไดรับการศึกษา/ฝกอบรมเกี่ยวกับงานบริหารบุคคลและคอมพิวเตอร มีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 เพศ ท่ีแตกตางกัน ไมมีผลใหความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน   
4.2 ชวงอายุท่ีแตกตางกัน ไมมีผลใหความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 
4.3 ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน ไมมีผลใหความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

แตกตางกัน 
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4.4 ระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน ไมมีผลใหความตองการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศแตกตางกัน 

4.5 การไดรับการศึกษา/อบรมเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ไมมีผลใหความตองการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 

4.6 การไดรับการศึกษา/อบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ไมมีผลใหความตองการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 

 
ขอเสนอแนะ 
 1. ผูบริหารควรใหความสําคัญในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการ
ปฏิบัติงาน เชน การกําหนดงบประมาณเพื่อการปรับปรุงฮารดแวร ซอฟทแวร ใหมีความทันสมัย 
ควรจัดใหมีการอบรมพนักงานท่ีเกี่ยวของในเร่ืองของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหเกดิความ
รวดเร็วในการทํางาน และอาจเกิดขอผิดพลาดในการทํางานนอยลง 
 2. ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศควรที่จะมีการพัฒนาพรอม ๆ กัน ทุกดาน 
ท้ังดานฮารดแวร ซอฟตแวร พีเพิลแวร และดานเน็ตเวิรค เพื่อลดปญหาท่ีจะเกิดข้ึน 

3. ควรศึกษาปญหาการใชและความตองการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลุมพนักงาน
ระดับผูบริหาร 

4. ควรศึกษาขอมูลการเปรียบเทียบปญหาการใชและความตองการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศระหวางพนักงานระดับผูบริหารกับพนักงานระดับปฏิบัติการ 

5. ควรศึกษาปจจัยท่ีเปนอุปสรรคและปจจัยท่ีสนับสนุนของปญหาและความตองการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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