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บทคดัย่อ 

งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพร้อมของบุคลากรมหาวทิยาลยัจ าปาสกัในการใชร้ะบบสารสนเทศท่ี
ท างานแบบออนไลน์ และเสนอการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบุคลากร มหาวิทยาลัยจ าปาสัก 
การศึกษาความพร้อมโดยใชแ้บบสอบถาม และ ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งดว้ยสูตรค านวณกลุ่มตวัอยา่งของ Taro Yamane ท่ี
ค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 195 คน พบวา่บุคลากรมีความสามารถในการใชง้านฮาร์ดแวร์จดัอยูใ่น
ระดบัดี การใชง้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์จดัอยูใ่นระดบัปานกลาง และการใชง้านสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
จดัอยูใ่นระดบัปานกลาง ปัญหาดา้นการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจดัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
จึงสรุปไดว้า่บุคลากรมหาวทิยาลยัจ าปาสกัมีความพร้อมในการใชร้ะบบสารสนเทศผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ส่วนของ
ปัญหาการใชง้านเทคโนโลยีนั้ นจ าเป็นตอ้งมีการบริหารจัดการให้อยู่ในระดับท่ีพร้อมส าหรับการใช้งานระบบใน
อนาคต ในส่วนของการออกแบบระบบนั้นผูว้จิยัไดอ้าศยัหลกัการออกแบบและวเิคราะห์ระบบเชิงวตัถุเพื่อรองรับการ
พฒันาระบบท่ีเหมาะสมส าหรับการใชง้านต่อไป 

 

ABSTRACT 
This study aims to study the readiness of the employees for an online information system and proposed-

system design for a management information system of personnel office, Champasack University.  To study the 
readiness of the employees, the questionnaires were administered to the defied-sampling group who was selected 
following Taro Yamane’s method with 5% sample size error, so as to receive the sample size of 195 participants. We 
found that the employees had the ability to use computer hardware at a good level, computer software at a  moderate 
level, and information systems on the Internet at a moderate level. However, the problem of technology facility is at 
the moderate level. In conclusion, the employees were ready to use a management information system on the Internet. 
The Internet facility problems had to be solved in a level that was suitable for the system. We had proposed a design 
for the system based on the object-oriented system analysis and design approach in order to develop a suitable system 
in the future. 
 
 
ค าส าคญั: ระบบสารสนเทศบุคลากร เวบ็แอพพลิเคชนั มหาวทิยาลยัจ าปาสกั  
Keywords: Personnel Information System, Web Application, Champasack University 
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บทน า 
 ปัจจุบันน้ีเป็นท่ียอมรับว่าระบบสารสนเทศมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างาน ไม่วา่จะเป็นงานในหนา้ท่ีประจ าวนัหรืองานส่งเสริมการบริหารงานในหน่วยงานต่างๆ ระบบ
สารสนเทศดา้นการบริหารจดัการบุคลากรก็เช่นเดียวกนั เป็นระบบท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาองคก์รเพ่ือก่อให้เกิด
การขบัเคล่ือนองคก์รและการพฒันาบุคลากรอยา่งมีประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศมีความส าคญัในหลายดา้น ทั้งดา้น
การเมือง การปกครอง การศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม ซ่ึงท่ีผ่านมาไดมี้การศึกษาแนวคิดการจดัการสารสนเทศในการ
สร้างความเขม้แข็งดา้นการบริการบุคลากรในระดบัวิทยาลยั และมหาวิทยาลยั (Jie, 2011) การใชง้านประโยชน์ และ
อุปสรรคของระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษยใ์นมหาวิทยาลยัต่างๆ เพ่ือทดสอบความรับรู้ ความเขา้ใจ ของผูส้อน 
เก่ียวกบัประโยชน์ และอุปสรรค ของระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย ์และส ารวจความสมัพนัธ์ของความหลากหลาย
ด้านทัศนคติในกลุ่มผูเ้ขา้ร่วม (Bamel, 2014) การศึกษาเร่ืองการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลยันครพนม ไดพ้ฒันาระบบสารสนเทศมาใชแ้ลว้ท าการประเมินระบบพบวา่ ประสิทธิภาพการ
บริหารงานของส านักงานอยู่ในระดับสูง และการตอบสนองต่อสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงได้ดี และในแง่
ประสิทธิภาพของการบริหารงานส านักงานพบว่าผูบ้ริหารเขา้ถึงขอ้มูล และติดตามการด าเนินงานได้ งานวิจยัของ 
Teppitaksak (2012) แสดงใหเ้ห็นวา่การพฒันาระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งมาก 
และไดมี้การพฒันาระบบงานข้ึนมาใชใ้นองคก์รต่างๆ รวมถึงการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงานทรัพยากร
มนุษยบ์นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตดว้ย (สุรศกัด์ิ, 2556; เพญ็ศิริและคณะ, 2556; เพลิน, 2552; สุเมธ, 2551)  
 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป ลาว) ก็ไดเ้ลง็เห็นความส าคญัในการพฒันาระบบสารสนเทศ
ดา้นบุคลากรเช่นเดียวกนั ทางกระทรวงภายในจึงไดมี้การออกแบบและพฒันาระบบฐานขอ้มูลบุคลากรเพื่อใชใ้นการ
จดัเก็บขอ้มูลบุคลากรทัว่ประเทศ และกรมจดัตั้ง กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาไดน้ ามาใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลบุคลากร
แขนงการศึกษาทัว่ประเทศ ในการน้ีเพ่ือเป็นการต่อยอดการพฒันาระบบให้เหมาะสมกบัการใชง้าน มหาวิทยาลยัจ าปา
สักจึงมีความประสงคท่ี์จะพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงานบุคลากรให้สามารถรองรับการขยายตวัและการ
พฒันาขององคก์รในอนาคต โดยเห็นควรใหอ้อกแบบและพฒันาระบบในรูปของเวบ็แอพพลิเคชัน่ (Web Application) 
ท่ีสามารถสืบคน้ขอ้มูลผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด าเนินการปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ ลดความซ ้ าซอ้นใน
การจดัเก็บขอ้มูล และท าการจดัเก็บขอ้มูลใหเ้ป็นฐานขอ้มูลกลางท่ีเหมาะแก่การประมวลผลขอ้มูลบุคลากร  

ทั้งน้ี ในปัจจุบนัการจดัเก็บขอ้มูลบุคลากรไดจ้ดัเก็บในรูปแบบเอกสารและไฟลดิ์จิตอลแบบออฟไลน์ ยงัไม่มี
การจดัเก็บในรูปแบบของระบบสารสนเทศบุคลากรออนไลน์ ขอ้มูลท่ีจดัเก็บเป็นขอ้มูลดิบท่ียงัไม่ผ่านการประมวลผล
และจดัใหอ้ยูใ่นรูปของสารสนเทศท่ีพร้อมน าไปใชง้านไดท้นัที ท าใหก้ารคน้หาและการเรียกใชข้อ้มูลเป็นไปดว้ยความ
ล่าชา้ ไม่เป็นปัจจุบนั และขาดสารสนเทศท่ีเหมาะแก่การน าไปใชง้าน  

ในส่วนของการใชง้านระบบสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตใน สปป ลาว ถือวา่เป็นเร่ืองใหม่ท่ีปัจจุบนั
ก าลงัไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก ซ่ึงส านกังาน องคก์รต่างๆ ทงัภาครัฐและเอกชน ในทุกภาคส่วน ไม่วา่จะเป็นธุรกิจ 
การศึกษา สาธารณสุข ต่างหันเขา้สู่การใชเ้ทคโนโลยีสาระสนเทศเขา้ในการบริหารจดัการ ขณะเดียวกนัรัฐก็มีนโยบาย
ต่อการใชร้ะบบสารสนเทศผา่นอินเตอร์เน็ต โดยออกด ารัฐเลขท่ี 327/รบ ปี ค.ศ. 2014 วา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลข่าวสาร
บนอินเตอร์เน็ต มาตรา 4 กล่าววา่ รัฐส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคล นิติบุคคล และองคก์ร ท่ีด าเนินการอยูใ่น สปป 
ลาว ใช้งานระบบสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะหน่วยงานทางการศึกษา การสาธารณะสุข การ
คน้ควา้วิจยั และ เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ คุณภาพชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนอยา่งกวา้งขวาง (ส านกังาน
นายกรัฐมนตรี, 2014)  
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จากปัญหาและความส าคญัดังกล่าว ผูว้ิจัยจึงได้ท าการศึกษาความพร้อมการใช้งานระบบสารสนเทศผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และ ได้เสนอการออกแบบเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบุคลากร 
มหาวทิยาลยัจ าปาสกั ส าหรับการใชง้านในองคก์รต่อไป 

 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพร้อมของบุคลากรมหาวิทยาลยัจ าปาสัก ในการใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจดัการงานบุคลากร และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงานบุคลากรมหาวทิยาลยัจ าปาสกั  
 

วธีิการวจิยั 
1. ความพร้อมของบุคลากรในการใช้ระบบสารสนเทศ 

 1.1 เคร่ืองมือในการศึกษา 
 เคร่ืองมือในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนที่ 1: สอบถามขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ ประสบการปฏิบติังาน การมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์
โนต้บุ๊ก สมาร์ทโฟน แท็บเลต็ การใชอิ้นเตอร์เน็ต ใชแ้บบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
 ส่วนที่ 2: สอบถามขอ้มูลดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ของบุคลากรมหาวิทยาลยัจ าปาสักใชแ้บบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating scale)  
 ส่วนที ่3: ปัญหาและอุปสรรคดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ใชแ้บบสอบถามรูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า  

1.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรในการศึกษาเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลยัจ าปาสักทงัหมด 381 คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารระดบั
ต่างๆ อาจารย ์และเจา้หนา้ ซ่ึงก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง โดยการใชสู้ตรค านวณกลุ่มตวัอยา่งของ Taro Yamane (ไชยวฒัน์, 
2550 อา้งจาก Yamane, 1973) ซ่ึงก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนท่ีร้อยละ 5 และไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 195 คน  
 

สูตรค านวณกลุ่มตวัอยา่ง                𝑛 =
𝑛

1+𝑛𝑛2 
 

𝑛 หมายถึง ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีค  านวณได ้
𝑛 หมายถึง ขนาดของประชากรท่ีทราบค่า 
𝑛 หมายถึง ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้

ส าหรับเทคนิคการสุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยัท าการสุ่มตวัอยา่งตามสดัส่วนประชากรของแต่ละ ส านกั คณะ และ ศูนยต์่างๆ 
1.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 เก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถาม ผูว้ิจัยไดท้ าการเก็บขอ้มูลด้วยตนเอง (Self-Administered Questionnaire) 
โดยใช้เวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลระหว่างวนัท่ี 19 ตุลาคม 2559 ถึงวนัท่ี 28 ตุลาคม 2559 รวมระยะเวลา 8 วนั          
ณ มหาวทิยาลยัจ าปาสกั สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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1.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ใชก้ารวิเคราะห์หาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (�̅�) และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใชเ้กณฑ์การ
แปลผลค่าเฉล่ียจากขอ้มูลท่ีเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (ชูศรี, 2553) ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00 ความหมาย มากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 ความหมาย มาก 
ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 ความหมาย ปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 ความหมาย นอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 ความหมาย นอ้ยมากหรือไม่มี 

2. การออกแบบระบบสารสนเทศ 

ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาระบบงานปัจจุบัน และสัมภาษณ์ความตอ้งการของผูใ้ช้ในระดบัต่างๆ แลว้จึงท าการ
วเิคราะห์และออกแบบระบบ ทั้งน้ีไดท้ าการออกแบบระบบโดยอาศยัหลกัการวเิคราะห์และออกแบบระบบเชิงวตัถุ และ 
อาศยัภาษายเูอ็มแอลในการอธิบายการออกแบบระบบในรูปแบบของ ยสูเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram) และท า
การออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช ้(Graphic User Interface) ไวด้ว้ย  
 

ผลการวจิยั 
ความพร้อมของบุคลากรในการใช้ระบบสารสนเทศ 

 

ตารางที ่1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
หัวข้อประเมนิ ค าตอบ จ านวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 116 59.49 
หญิง 79 40.51 

ประสบการณ์ปฏิบติังาน นอ้ยกวา่ 1 ปี 6 3.08 
1 - 5 ปี 71 36.41 
6 - 10 ปี 71 36.41 

มากกวา่ 10 ปี 47 24.10 
การใชง้านคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ส่วนตวั มี 124 63.59 

ไม่มี 71 36.41 
การใชง้านคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊กส่วนตวั มี 180 92.31 

ไม่มี 15 7.69 
การใชง้านแท็บเลต็ / โทรศพัทส์มาร์ทโฟนส่วนตวั มี 145 74.36 

ไม่มี 50 25.64 
การใชอิ้นเตอร์เน็ต  ใชง้านเป็นประจ า 119 61.03 

ใชง้านบา้ง 75 38.46 
ไม่ไดใ้ช ้ 1 0.51 
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PMP1-5 

จากตารางท่ี  1 การศึกษาความพร้อมของบุ คลากรมหาวิทยาลัยจ าปาสักพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ
แบบสอบถามเป็นเพศชายร้อยละ 59.49 และเพศหญิงร้อยละ 40.51 ประสบการณ์ปฏิบติังานนอ้ยกวา่ 1 ปี ร้อยละ 3.08 
ระหวา่ง 1 - 5 ปี ร้อยละ 36.41 ระหวา่ง 6 - 10 ปี ร้อยละ 36.41 มากกวา่ 10 ปี ร้อยละ 24.10 บุคลากรส่วนมากมีการใช้
คอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ส่วนตวั ร้อยละ 63.59 ไม่มีร้อยละ 36.41 มีการใชง้านคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊กส่วนตวั ร้อยละ 92.31 ไม่
มีร้อยละ 7.69 มีการใชง้านแท็บเลต็/โทรศพัทส์มาร์ทโฟนร้อยละ 74.36 ไม่มีร้อยละ 25.64 และมีการใชอิ้นเตอร์เน็ตเป็น
ประจ า ร้อยละ 61.03 ใชง้านบา้งร้อยละ 38.46 และคนท่ีไม่ไดใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตมีร้อยละ 0.51 เท่านั้น 

ซ่ึงประชากรมีจ านวนผูช้ายเป็นสดัส่วนมากกวา่ผูห้ญิงจึงท าการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งในสัดส่วนของผูช้ายมากกวา่
ผูห้ญิง ในลกัษณะเดียวกนัจ านวนประชากรท่ีมีประสบการณ์การปฏิบติังานมีเป็นจ านวนมากในช่วง 1-5 ปี และ 6-10 ปี 
รองลงมาคือ มากกวา่ 10 ปี และ มีจ านวนนอ้ยท่ีสุดในช่วง นอ้ยกวา่ 1 ปี ในการสุ่มตวัอยา่งไดก้ระท าในสดัส่วนเดียวกนั 
เพ่ือเป็นการสุ่มใหค้รอบคลุมประชากรทั้งหมด 

 
ตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์การใชง้านฮาร์ดแวร์ 

ฮาร์ดแวร์ 
ระดบัความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

�̅� S.D. ระดบัความสามารถ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊  3.77 0.77 ดี 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก 3.95 0.70 ดี 
แท็บเลต็ / สมาร์ทโฟน 3.50 1.12 ดี 

ผลรวม 3.74 0.72 ด ี
 
จากตารางท่ี 2 พบว่าระดับความสามารถในการใช้งานฮาร์ดแวร์ มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.74 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน เท่ากบั 0.72 ระดบัความสามารถในการใชง้านอยูใ่นระดบัใชไ้ดดี้ เช่น ดา้นความสามารถในการใชง้านเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.77 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.77 ระดบัความสามารถในการใชง้านอยูใ่นระดบั 
ใช้ไดดี้  ดา้นความสามารถในการใชง้านโน้ตบุ๊ก มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.95 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.70 ระดับ
ความสามารถในการใชง้านอยูใ่นระดบัใชไ้ดดี้  ดา้นความสามารถในการใชง้าน แท็บเลต็/สมาร์ทโฟน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.50 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.12 ระดบัความสามารถในการใชง้านอยูใ่นระดบัใชไ้ดดี้  

ระดบัความสามารถในการใชง้านฮาร์ดแวร์เป็นส่วนหน่ึงท่ีบอกถึงความพร้อมในการใชง้านระบบสารสนเทศ
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซ่ึงเป็นระบบท่ีสามารถเรียกใชผ้่าน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
และ แท็บเล็ต / สมาร์ทโฟน ได ้โดยภาพรวมแลว้บุคลากรท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายมีความสามารถใชง้านอุปกรฮาร์ดแวร์ได้
ดี ซ่ึงแสดงวา่บุคลากรมหาวิทยาลยัจ าปาสักมีความพร้อมในการใชง้านระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการงานบุคลากรท่ี
จะพฒันาข้ึนผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได ้
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PMP1-6 

ตารางที ่3 ผลการวเิคราะห์ความสามารถการใชง้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
ระดบัความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 �̅� S.D. ระดบัความสามารถ 
Microsoft Office 4.04 0.77 ดี 
WinZip/WinRAR 3.02 1.00 ปานกลาง 
PDF Reader 3.37 0.98 ปานกลาง 
โปรแกรม Dictionary 3.36 0.97 ปานกลาง 
Media Player 3.64 0.93 ดี 
โปรแกรมอ่ืนๆ (ระบุ) MatLab / SPSS / AutoCAD / 
Autodesk / EndNote / Photoshop 

3.09 0.91 ปานกลาง 

ผลรวม 3.46 0.73 ปานกลาง 
 
จากตารางท่ี 3 พบวา่ ความสามารถในการใชง้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.46 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน เท่ากบั 0.73 หมายความวา่ ระดบัความสามารถในการใชง้านอยูใ่นระดบัใชไ้ดป้านกลาง เช่นความสามารถใน
การใช ้Microsoft Office มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.04 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.77 ระดบัความสามารถในการใชง้าน
อยู่ในระดับใช้ได้ดี ด้านความสามารถในการใช้ WinZip/WinRAR มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.02 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 1.00 ระดบัความสามารถในการใชง้านอยูใ่นระดบัใชไ้ดป้านกลาง ดา้นความสามารถในการใช ้PDF Reader มี
ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.37 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.98 ระดบัความสามารถในการใชง้านอยูใ่นระดบัใชไ้ดป้านกลาง 
ดา้นความสามารถในการใช้ โปรแกรม Dictionary มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.36 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.97 ระดบั
ความสามารถในการใช้งานอยู่ในระดบัใชไ้ดป้านกลาง ด้านความสามารถในการใช ้Media Player มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 
3.64 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.91 ระดบัความสามารถในการใชง้านอยูใ่นระดบัใชไ้ดดี้  และดา้นความสามารถ
ในการใช้โปรแกรม MatLab / SPSS / AutoCAD / Autodesk / EndNote / Photoshop มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.09 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.93 ระดบัความสามารถในการใชง้านอยูใ่นระดบัใชไ้ดป้านกลาง  

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีน ามาส ารวจในคร้ังน้ีเป็นส่วนท่ีบอกถึงความสามารถในการใช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ซ่ึงบอกถึงความพร้อมในการใชง้านระบบสารสนเทศซ่ึงเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทหน่ึงได ้ผูว้จิยั
ไดท้ าการเลือกส ารวจระดบัความสามารถการใชง้านโปรแกรม Microsoft Office ซ่ึงบุคลากรใชใ้นการปฏิบติังานเป็น
ประจ า ทั้ งน้ีได้ส ารวจโปรแกรมอ่ืนๆ ท่ีมีการใช้งานด้วย ได้แก่ WinZip/WinRAR, PDF Reader, Dictionary และ 
โปรแกรมอ่ืนๆ (ระบุ) MatLab / SPSS / AutoCAD / Autodesk / EndNote / Photoshop รวมถึงโปรแกรมท่ีอยูใ่นความ
สนใจส่วนตวัอยา่ง Media Player ดว้ย 

ผลการส ารวจพบว่าโปรแกรมท่ีบุคลากรใชง้านเป็นประจ าในหน้าท่ีการงาน และ ความสนใจส่วนตวั อยา่ง 
Microsoft Office และ Media Player ไดร้ะดบัการประเมินอยูใ่นระดบัดี ส่วนโปรแกรมท่ีมีโอกาสใชง้านนอ้ยไดร้ะดบั
ประเมินอยูใ่นระดบัปานกลาง แสดงใหเ้ห็นวา่บุคลากรมีความพร้อมในการใชง้านระบบท่ีจะพฒันาข้ึนและจ าเป็นตอ้งมี
การส่งเสริมการใชง้านเพ่ือใหก้ารใชง้านเป็นไปไดใ้นระดบัดี 
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ตารางที ่4 ผลการวเิคราะห์ความสามารถดา้นการใชร้ะบบสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต 

ระบบสารสนเทศบนอนิเทอร์เน็ต 
ระดบัความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 �̅� S.D. ระดบัความสามารถ 
การสืบคน้ขอ้มูล หรือใชส้ารสนเทศผา่นเวลิดไ์วดเ์วบ็ เช่น 
www.google.com และอ่ืนๆ 

3.88 0.88 ดี 

จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) 3.30 0.96 ปานกลาง 
การติดต่อส่ือสานดว้ยส่ือออนไลน์ เช่น MSN, Messenger, 
Line และอ่ืนๆ 

3.73 0.92 ดี 

การเก็บขอ้มูลบนเซิร์ฟเวอร์ เช่น Google Drive, Drop Box, 
4 Share และอ่ืนๆ 

3.09 1.02 ปานกลาง 

การใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ Social Network เช่น Facebook, 
Instagram และอ่ืนๆ 

3.76 0.82 ดี 

ระบบอินเตอร์เน็ตแบงกก้ิ์ง (Internet Banking) 2.55 1.08 ปานกลาง 
ผลรวม 3.39 0.96 ปานกลาง 

  
จากตารางท่ี 4 พบว่า ความสามารถในการใชร้ะบบสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.39 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.69 ระดบัความสามารถในการใชง้านอยูใ่นระดบัใชไ้ดป้านกลาง เช่นดา้นการสืบคน้ขอ้มูล 
หรือใชส้ารสนเทศผ่านเวิลด์ไวด์เวบ็ เช่น www.google.com และอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.88 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 0.88 ระดบัความสามารถในการใชง้านอยูใ่นระดบัใชไ้ดดี้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.30 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.96 ระดบัความสามารถในการใชง้านอยูใ่นระดบัใชไ้ดป้านกลาง ดา้นการติดต่อส่ือสานดว้ย
ส่ือออนไลน์ เช่น MSN, Messenger, Line และอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.73 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.92 ระดบั
ความสามารถในการใชง้านอยูใ่นระดบัใชไ้ดดี้ ดา้นการเก็บขอ้มูลบนเซิร์ฟเวอร์ เช่น Google Drive, Drop Box, 4 Share 
และอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.09 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.02 ระดบัความสามารถในการใชง้านอยูใ่นระดบัใชไ้ด้
ปานกลาง ด้านการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ Social Network เช่น Facebook, Instagram และอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.76 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.82 ระดบัความสามารถในการใชง้านอยูใ่นระดบัใชไ้ดดี้  ดา้นและ ระบบอินเตอร์เน็ต
แบงกก้ิ์ง มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 2.55 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.08 ระดบัความสามารถในการใชง้านอยูใ่นระดบัใชไ้ด้
ปานกลาง  

ระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตท่ีด าเนินการส ารวจ ได้แก่ ระบบการสืบค้นข้อมูล จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ การติดต่อส่ือสานผ่านส่ือออนไลน์ การเก็บข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ ระบบ
อินเตอร์เน็ตแบงก์ก้ิง ซ่ึงการใช้งานระบบต่างๆ น้ีส่ือความถึงระดับการใชง้านและความเช่ือมัน่ของผูใ้ช ้ระบบการ
สืบคน้ขอ้มูลบอกถึงระดบัการใชง้านในเบ้ืองตน้ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การติดต่อส่ือสานผ่านส่ือออนไลน์ และ การ
ใชส่ื้อสังคมออนไลน์ บอกถึงการใชง้านส าหรับการติดต่อส่ือสารต่างๆ การเก็บขอ้มูลบนเซิร์ฟเวอร์บอกถึงการจดัเก็บ
และเรียกใชข้อ้มูลของตนเองและความเช่ือมัน่ในการคงอยูข่องขอ้มูล ระบบอินเตอร์เน็ตแบงก์ก้ิงบอกถึงความเช่ือมัน่
ดา้นความปลอดภยัในระดบัท่ีจะด าเนินการทางการเงินผา่นอินเตอร์เน็ต  
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ซ่ึงระบบการสืบคน้ขอ้มูล การติดต่อส่ือสานผ่านส่ือออนไลน์ การใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ ไดผ้ลการประเมินใน
ระดบัดีแสดงว่าบุคลากรใชง้านระบบ และติดต่อส่ือสานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ไดเ้ป็นอย่างดี ส่วนของจดหมาย
อีเล็กทรอนิกส์อาจเป็นการติดต่อส่ือสารท่ีไม่ได้รับความนิยมนัก ส่วนของการเก็บขอ้มูลบนเซิร์ฟเวอร์ และระบบ
อินเตอร์เน็ตแบงก์ก้ิง ไดผ้ลการประเมินในระดบัปานกลาง แสดงให้เห็นว่าบุคลากรยงัไม่มีความเช่ือมัน่ในการคงอยู่
ของขอ้มูล และความปลอดภยัในการด าเนินการต่างๆ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยภาพรวมผูใ้ชง้านบุคลากรมีความ
พร้อมในดา้นการใชง้านระบบผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แต่ทั้งน้ี ผูพ้ฒันาระบบจ าเป็นตอ้งสร้างระบบท่ีมีความเช่ือถือ 
และสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูใ้ชง้านดว้ย 

 
ตารางที ่5 ผลการวเิคราะห์ปัญหาดา้นการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

ปัญหาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ระดบัปัญหาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

�̅� S.D. ระดบัปัญหา 
คอมพิวเตอร์ขาดการดูแล และตรวจเช็ค 3.44 0.86 ปานกลาง 
ปัญหาการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ 3.47 0.95 ปานกลาง 
ปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ช ารุด 3.12 0.95 ปานกลาง 
ปัญหาสญัญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร 3.74 0.97 มาก 
ปัญหาสญัญาณอินเตอร์เน็ตไม่ครอบคลุม 3.66 1.04 มาก 

ผลรวม 3.49 0.72 ปานกลาง 
 
จากตารางท่ี 5 พบวา่ปัญหาการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.49 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.72 ระดบัปัญหาปานกลาง ประกอบดว้ย ปัญหาคอมพิวเตอร์ขาดการดูแลและตรวจเช็ค 
มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.44 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.86 ระดบัปัญหาปานกลาง ปัญหาการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ มี
ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.74 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.95 ระดบัปัญหาปานกลาง ปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เสีย มี
ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.12 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.95 ระดบัปัญหาปานกลาง ปัญหาดา้นสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่
เสถียร มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.74 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.97 ระดบัปัญหามาก และปัญหาสญัญาณอินเตอร์เน็ตไม่
ครอบคลุม มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.66 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.04 ระดบัปัญหามาก 

คอมพิวเตอร์ขาดการดูแล และตรวจเช็ค ปัญหาการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ ปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ช ารุด 
เก่ียวเน่ืองกบัการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง ซ่ึงไดรั้บผลการประเมินในระดบัปานกลาง ปัญหาสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่
เสถียร และปัญหาสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ครอบคลุม ไดรั้บผลการประเมินในระดบัมาก แสดงให้เห็นวา่การดูแลรักษา
และการซ่อมบ ารุงจ าเป็นต้องได้รับการส่งเสริมให้มีมากข้ึนเพ่ือให้อุปกรณ์ต่างๆ ใช้งานได้ดี ส่วนของสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตจ าเป็นตอ้งไดรั้บการปรับปรุงเป็นอยา่งมากในการใชง้านระบบผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

การออกแบบระบบสารสนเทศ 
การออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการงานบุคลากรของมหาวิทยาลยัจ าปาสักนั้น เป็นการออกแบบ

ระบบงาน เพ่ือการจัดเก็บ และการรายงานข้อมูล ท่ีเก่ียวข้องกับงานด้านบุคลากร ซ่ึงระบบท างานผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต และการเขา้ถึงระบบอาศยัการตรวจสอบ ช่ือผูใ้ช ้และ รหสัผา่น ผูว้จิยัไดเ้สนอการออกแบบระบบดงัแสดง
ภาพโดยรวมของระบบในภาพท่ี 1 
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ภาพที ่1 ภาพรวมของระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงานบุคลากร 

 
การออกแบบยูสเคสไดอะแกรม 
Use Case Diagram คือแผนภาพท่ีแสดงการท างานของผูใ้ชร้ะบบ (User) และความสมัพนัธ์กบัระบบยอ่ย (Sub 

Systems) ภายในระบบใหญ่ โดยผูศึ้กษาไดท้ าการศึกษาความตอ้งการของผูใ้ช้ ออกแบบหลกัการท างานของระบบ
ทั้งหมด ออกแบบระบยอ่ย และ ก าหนดผูใ้ชง้านระบบทั้งหมด สามารถสร้างยสูเคสไดอะแกรม ไดด้งัภาพท่ี 2  

 
ภาพที ่2 การออกแบบ Use Case Diagram ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงานบุคลากร 
 

จากภาพท่ี  2 ผู ้ใช้งานมี  5  ระดับ  ได้แก่  ผู ้ดูแลระบบ (System_Administrator) ผู ้บ ริหาร (University_ 
Administrator) เจา้หน้าท่ีฝ่ายบุคลากร (Personnel_Officer) และบุคลากร (Staff) และผูใ้ช้งานทั่วไป (General_User) 
โดยมีขอบเขตความสามารถ ดงัน้ี 

1) ผูดู้แลระบบ สามารถบริหารจดัการขอ้มูลต่างๆ ภายในระบบไดท้ั้งหมด 
2) ผูบ้ริหาร สามารถเรียกดูขอ้มูลต่างๆ ในระบบได ้และออกรายงานได ้
3) เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบุคลากร สามารถเรียกดู การบนัทึก การแกไ้ข/ปรับปรุง และการลบขอ้มูลต่างๆ ภายใต้

สิทธ์ิท่ีก าหนด และสามารถออกรายงานได ้
4) บุคลากร สามารถ เรียกดู บนัทึก แกไ้ข/ปรับปรุง และลบขอ้มูลของตนเองได ้ภายใตสิ้ทธ์ิท่ีก าหนด 
5) บุกคลทัว่ไป หรือ ผูเ้ยีย่มชม สามารถเขา้อ่านขอ้มูลท่ีแสดงบนหนา้เวบ็ไดเ้ท่านั้น 
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 การออกแบบส่วนตดิต่อผู้ใช้ 
การออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช ้ผูว้จิยัไดท้ าการออกแบบส่วนท่ีผูใ้ชง้านทุกระดบัสามารถเขา้ถึงรายการ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงานบุคลากร ของมหาวทิยาลยัจ าปาสกัได ้ซ่ึงผูใ้ชง้านในระดบัต่างๆ สามารถเขา้ใชง้าน
ไดต้ามแถบเมนูท่ีเตรียมไวใ้ห้ แสดงดัง่ในภาพท่ี 5 (ก) ซ่ึงประกอบดว้ย ส่วนท่ี 1 เป็นส่วนหัวของโปรแกรม ส่วนที 2 
เป็นส่วนของการเขา้ถึงเมนูย่อยต่างๆ ส่วนท่ี 3 เป็นส่วนของการเช่ือมต่อไปยงัหน้าต่างๆ ส่วนท่ี 4 เป็นส่วนของการ
แสดงผลขอ้มูล แสดงรายการ และการประมวลผลขอ้มูล และส่วนท่ี 5 เป็นส่วนทา้ยของโปรแกรม 

 
 
 
 
 
 

                                            (ก)                                           (ข) 
ภาพที ่5 การออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการงานบุคลากร (ก) ภาพการออกแบบหนา้เร่ิมตน้ 

ของระบบ (ข) การออกหนา้จอการเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ชภ้ายใตสิ้ทธ์ิของบุคลากร  
เม่ือเขา้ใชง้านระบบภายใตสิ้ทธ์ิของบุคลากรจะปรากฏหน้าการท างานของบุคลากรข้ึนมาเพ่ือให้บุคลากร

สามารถ เรียกดู บนัทึก แกไ้ข/ปรับปรุง และลบขอ้มูลของตนเองไดภ้ายใตสิ้ทธ์ิท่ีก าหนด ดงัภาพท่ี 5 (ข) 
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า บุคลากรส่วนมาก มีและใช้คอมพิวเตอร์ตั้ งโต๊ะร้อยละ 63.59 มีและใช้
คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊กร้อยละ 92.31 มีและใชแ้ท็บเล็ต/โทรศพัท์สมาร์ทโฟนร้อยละ 74.36 และมีการใชอิ้นเตอร์เน็ตเป็น
ประจ าร้อยละ 61.03 การใช้งานอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ มีค่าเฉล่ีย 3.74 ระดบัความสามารถใช้ได้ดี การใชง้านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ มีค่าเฉล่ีย 3.46 ระดับความสามารถใชไ้ด้ปานกลาง การใช้สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย 3.39 
ระดบัความสามารถใชไ้ดป้านกลาง ปัญหาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศบนอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย 3.49 ระดบัปัญหาปาน
กลาง เช่น คอมพิวเตอร์ขาดการดูแล และตรวจเช็ค การติดไวรัสคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ช ารุด สัญญาณ
อินเตอร์เน็ตไม่เสถียร และการครอบคลุมของสัญญาณอินเตอร์เน็ต ผลการวิจยัพบวา่ บุคลากรมหาวิทยาลยัจ าปาสักมี
เคร่ืองอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรมีความสามารถในการใช้งานระบบสารสนเทศผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตในระดับดี และ มีการใช้งานอินเตอร์เน็ตเป็นประจ า รวมทั้ งความสามารถในการใช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และการใชส้ารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต จึงสรุปไดว้า่โดยภาพรวมบุคลากรมหาวิทยาลยัจ าปาสัก มีความ
พร้อมในการใช้งานระบบสารสนเทศท่ีจะพฒันาข้ึน ทั้ งน้ีผูว้ิจัยได้เสนอการออกแบบระบบท่ีได้จากการวิเคราะห์
ระบบงานปัจจุบนัและการสัมภาษณ์ความตอ้งการของผูใ้ชไ้วแ้ลว้ดว้ย ซ่ึงผูว้ิจยัจะไดน้ าเสนอผลการวิจยัแก่ผูบ้ริหาร
องคก์รเพ่ือการพฒันาระบบท่ีเหมาะสมต่อไป 

บุคลากรมีอุปกรณ์ดา้นเทคโนโยสารสนเทศเป็นของตนเองเน่ืองดว้ยความเจริญดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศได้
เขา้มามีบทบาทมากข้ึนทั้งในชีวติประจ าวนัและในการปฏิบติังานท าใหบุ้คลากรมีความสามารถใชง้านไดดี้ ซ่ึงเป็นความ
พร้อมด้านอุปกรณ์และความสามารถในการใช้งานท่ีเป็นปัจจัยหลักของการใช้งานระบบสารสนเทศ การใช้งาน
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์อย่าง Microsoft Office เป็นโปรแกรมพ้ืนฐานในการท างานของบุคลากร และ Media Player 

1 

2 

3 
4 

5 
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เห็นว่ามีความสามารถใช้งานได้ดี  ส่วนการใช้งาน WinZip/WinRAR, PDF Reader, Dictionary, MatLab, SPSS, 
AutoCAD, Autodesk, EndNote, Photoshop เป็นโปรแกรมท่ีใชใ้นการท างานซ่ึงมีการใชง้านนอ้ยเม่ือเทียบกบั Microsoft 
Office จึงไดรั้บผลการประเมินในระดบัปานกลาง ซ่ึงบอกถึงการใชง้านโปรแกรมท่ีไม่คุน้เคยหากไดรั้บการฝึกฝนก็จะ
ก่อให้เกิดความช านานได ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชาลินี (2556) ท่ีศึกษาความพร้อมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารในการบริหารงานของบุคลากร ท่ีตอ้งค านึงถึงความพร้อมของบุคลากรดว้ย 

ความสามารถในการใชร้ะบบสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต เช่น การสืบคน้ขอ้มูล การติดต่อส่ือสาน การใชส่ื้อ
สงัคมออนไลน์ เน่ืองจากเป็นระบบท่ีไดรั้บความนิยมและมีประโยชน์ในการท างานและเร่ืองส่วนตวั ส่งผลใหบุ้คลากร
มีความสนใจและมีการใชง้านเป็นปะจ า ส่วนของจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์เป็นการติดต่อส่ือสารท่ีไม่ไดรั้บความนิยมนกั 
การเก็บขอ้มูลบนเซิร์ฟเวอร์ และระบบอินเตอร์เน็ตแบงก์ก้ิง อยู่ในระดับปานกลาง บอกถึงความไม่มัน่ใจในความ
ปลอดภยัของอินเทอร์เน็ตนกั 

ดา้นปัญหาการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบุคลากรมหาวทิยาลยัจ าปาสกัอยูใ่น
ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 2 ดา้นอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร และ
ดา้นสญัญาณอินเตอร์เน็ตไม่ครอบคลุม และอีก 3 ดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ คอมพิวเตอร์ขาดการดูแล และตรวจเช็ค 
การติดไวรัสคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ช ารุด ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีไม่ไดรั้บการใส่ใจ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
พรทิพย,์ ฤดี (2017) ศึกษาความพร้อมและปัญหาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบติังานของบุคลากรสถาบนัใน
เครือตั้ งตรงจิตร ปัญหาดังกล่าวจ าเป็นต้องได้รับการส่งเสริมด้านนโยบายและการสนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินการแกไ้ข 

การวิจยัระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการงานบุคลากรมหาวิทยาลยัจ าปาสักโดยภาพรวมแลว้เห็นวา่บุคลากร
มหาวิทยาลยัจ าปาสัก มีความพร้อมในการใชง้านระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงานบุคลากรมหาวิทยาลยัจ าปาสัก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยจ าเป็นตอ้งไดรั้บ ซ่ึงในขั้นตอน้ีผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาความพร้อมการใช้
งานของบุคลากรและไดท้ าการออกแบบระบบสารสนเทศ ซ่ึงในขั้นตอนต่อไปจะด าเนินการพฒันาระบบ และเม่ือ
ด าเนินการพฒันาระบบสารสนเทศจนแลว้เสร็จ ผูด้  าเนินการจะตอ้งอาศัยผลการส ารวจความพร้อมการใชง้านของ
บุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการใชง้านใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อไป 

 
กติตกิรรมประกาศ 

ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณมหาวิทยาลยัจ าปาสักเป็นอยา่งสูงท่ีให้ความอนุเคราะห์ดา้นขอ้มูล และสถานท่ีในการ
วิจัย ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เวียกงานการอุดมศึกษา 
(Strengthening Higher Education Project: SHEP) ท่ีการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นายเวียงสวรรค์ ขอขอบพระคุณ
หลกัสูตรวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพฒันาชนบท คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ท่ีให้
ความอนุเคราะห์หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์และสถานท่ีในการท าวจิยั 
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