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บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพและปั ญ หาการใช้ค อมพิ ว เตอร์ ใ นการ
ปฏิ บ ัติ ง านของบุ คลากรองค์ก ารบริ หารส่ ว นจัง หวัด นครราชสี มา และเพื่อ เปรี ยบเที ยบปั ญหาของ
บุคลากรต่อปั ญหาการใช้คอมพิวเตอร์ ในการปฏิบตั ิงานองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มาจาแนก
ตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ
บุคลากรองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 200 คน ใช้วิธีการ
เลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) การรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม ลักษณะคาถาม
เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี และมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานต่ากว่า 10 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพการใช้คอมพิวเตอร์ ในการปฏิบตั ิงานของบุ คลากร โดยภาพรวมและรายด้าน มี ค่าเฉลี่ย อยู่ใน
ระดับมาก และ ปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร มีค่าเฉลี่ย อยูใ่ นระดับปานกลาง
การวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบ สภาพการใช้คอมพิวเตอร์ ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา จาแนกตามเพศ และ ระดับการศึกษา พบว่า สภาพการใช้คอมพิวเตอร์
ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร โดยภาพรวม และรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน
การวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบ ปั ญหาการใช้คอมพิวเตอร์ ในการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรองค์การ
บริ หารส่ ว นจัง หวัด นครราชสี มา จ าแนกตามประสบการณ์ ในการปฏิ บ ัติ ง าน พบว่า ปั ญหาการใช้
คอมพิวเตอร์ ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านงานวิชาการ ด้านงานธุ รการ และด้านงาน
บริ หารงานทัว่ ไป แตกต่ างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ส่ วนด้านงานบุคลากร ไม่
แตกต่างกัน
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ภูมหิ ลัง
ความเจริ ญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT: Information Technology) ที่มีเครื อข่าย
โยงใยถึ ง กันทัว่ โลก ท าให้วิถี ชีวิตและความเป็ นอยู่ข องมนุ ษ ย์โลกเปลี่ ย นแปลงไป เทคโนโลยี
สารสนเทศได้เข้ามามี บทบาทต่อชี วิตประจาวันของมนุ ษย์ และเป็ นกลไกส าคัญที่ ทาให้เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงการดาเนินชีวติ ของมนุษย์ในหลายรู ปแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อให้เกิดสารสนเทศ
ที่มีคุณภาพและมีการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม ย่อมทาให้สังคมเกิดการเรี ยนรู ้ ได้รับการ
ตอบสนองและการพัฒ นาการก้า วให้ ท นั เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการใช้ส ารสนเทศให้ เ กิ ด
ประโยชน์จึงมีความสาคัญอย่างยิง่ (น้ าทิพย์ วิภาวิน 2542 : 1) สิ่ งจาเป็ นอย่างยิง่ ในการนาพาประเทศ
ให้กา้ วไปอย่างมัน่ คงท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก คือ การเร่ งพัฒนาคนในชาติให้เป็ น
ผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นถือเป็ นกระบวนการที่สาคัญที่จะช่วยให้
คนสามารถปรับตัวและพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ (อังคณา ตุงคะสมิต 2547 : 116)
ในปั จจุบนั โลกได้กา้ วเข้าสู่ ยุคสารสนเทศ องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ต่าง
เห็นความสาคัญและความจาเป็ นของการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการดาเนิ นการ และ
ปฏิบตั ิงานเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานทุกด้าน เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ งผลกระทบ
ต่ อชี วิตประจ าวัน อย่า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ (กิ ดานัน ท์ มลิ ท อง. 2548: 49, 95; ศูน ย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิ กส์ และคอมพิวเตอร์ แห่ งชาติ. 2548: 6-7) เทคโนโลยีจะเป็ นปั จจัยผลักดันสาคัญที่ทาให้
โลกไร้พรมแดน และประชากรในโลกจะมีการติดต่อสัมพันธ์กนั ได้อย่างรวดเร็ วยิ่งขึ้น นาไปสู่ การ
พัฒนาการขั้นต่อไป คือ การกาเนิ ดและการแพร่ ของรู ปแบบสากลทางเศรษฐกิ จ สังคม การศึกษา
และวัฒ นธรรม หรื อที่ เรี ย กใหม่ ว่า กระแสโลกาภิ วตั น์ ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อทุ ก ชาติ ทุ ก ภาษารวมทั้ง
ประเทศไทยด้วย โดยเฉพาะในปั จจุบนั ความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการ
ด้านต่างๆ ได้ยอ่ โลกให้เล็กลงจนเรี ยกกันติดปากว่า ยุคโลกาภิวตั น์ คือ เป็ นยุคที่กระแสไร้พรมแดน
ทาให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับคลื่นสังคมถึงสามลูกในเวลาเดียวกัน คือ คลื่นสังคม ยุคเกษตรกรรม
คลื่นสังคมยุคอุตสาหกรรม และคลื่นสังคมยุคสารสนเทศ แต่ไม่วา่ จะเป็ นคลื่นสังคมในยุคใด ก็เป็ น
ที่ยอมรั บกันว่าทิ ศทางของคลื่ นได้ทาให้เกิ ดการพัฒนาเทคโนโลยี่สารสนเทศหลายประการ เช่ น
เทคโนโลยีค อมพิ ว เตอร์ เทคโนโลยีสื่ อ สารโทรคมนาคม ซึ่ งคอมพิ ว เตอร์ เ ป็ นเทคโนโลยีที่ มี
ประสิ ทธิภาพสู งอย่างหนึ่ งที่ช่วยให้มนุ ษย์มีศกั ยภาพ และมีความสามารถเพิ่มขึ้นในทุกด้าน เช่น ทา
ให้มนุษย์สามารถบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ เอาไว้เป็ นจานวนมาก และสามารถนาข้อมูลเหล่านั้นมาจัด
ประมวลผลให้เป็ นสารสนเทศในรู ปแบบต่างๆ และนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง
คอมพิวเตอร์ จึงกลายเป็ นสิ่ งจาเป็ นในชี วิตประจาวันที่ มีใช้กนั อย่างแพร่ หลาย และเชื่ อมโยงเป็ น
เครื อข่ายไปทัว่ โลก ภายใต้ระบบที่เรารู ้จกั กันดีวา่ อินเตอร์ เน็ต (ประจักษ์ บุญอารี ย ์ 2542:2)
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การผลิ ตและพัฒนาบุ ค ลากรโดยมุ่งเน้นให้บุ คลากรสามารถออกแบบการเรี ยนรู ้ จัดการ
เรี ยนรู้ และประเมิ นผล ที่ สอดคล้องกับภาวการณ์ ของโลกที่ เปลี่ ยนแปลงไป รวมทั้งประยุกต์ใ ช้
เทคโนโลยีที่มีอยูม่ าใช้ใน เพื่อเตรี ยมความพร้ อมให้กบั บุคลากรทั้งความรู ้ ทักษะ และ คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ที่จาเป็ น รู ้ จกั นาเทคโนโลยีที่มีอยู่มาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ เช่ น การสื บค้น
หรื อ เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาสื่ อสารสนเทศ และต้องมีความกระตือรื อร้นที่จะ พัฒนาความรู ้
และทัก ษะของตนอยู่เสมอ โดยอาศัย เทคโนโลยีเป็ นเครื่ องมื อช่ วยในการพัฒ นาตนเอง เรี ย นรู ้
เทคนิค รู ปแบบ และวิธีการที่มีประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสมกับลักษณะของงาน
ปัจจุบนั มีการนาคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยในการปฏิบตั ิงานภายในองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
นครราชสี มา ที่ทาให้สามารถปฏิบตั ิงาน และบริ การได้อย่างมีประสิ ทธิ ผลมากกว่า และสามารถคล
อบคลุมส่ วนงานต่างๆ ที่จาเป็ นต้องใช้ได้อย่างครบวงจร
ในศตวรรษแห่ งภู มิปัญญา มี ก ารนาเทคโนโลยีและการสื่ อสาร หรื อ ICT: Information
Communication and Technology มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนหลายรู ปแบบ เช่น การ
สอนโดยใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน (Computer Assisted Instruction) การเรี ย นในรู ป แบบ
อิเลคทรอนิ กส์ (e-Learning) การเรี ยนโดยใช้สื่อทางไกล (Distance Learning) ภายใต้ความเชื่ อ
เกี่ยวกับศักยภาพของเทคโนโลยีในปั จจุบนั ที่จะให้ผเู ้ รี ยนเข้าถึงแหล่งการเรี ยนรู ้ที่มีอยูม่ ากมาย หรื อ
ในโลกแห่งความรู ้ ซึ่ งผูเ้ รี ยนมีความสามารถที่จะเรี ยนเวลาใด สถานที่ใด หรื อแม้กระทัง่ จะเรี ยนรู ้กบั
ใครก็ได้ตามความสนใจของแต่ละคน จึงเกิดความยืดหยุน่ ในการเรี ยนรู ้มากขึ้น (สันติ จักขณาลัญฉ์,
2547 : 63)
จะเห็นได้วา่ การประยุกต์ใช้ ICT โดยเฉพาะการใช้เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ มาเป็ นส่ วนหนึ่ งใน
การพัฒนาบุคลากรในองค์กร เพื่อพัฒนาตนเอง ให้ทนั กับเหตุการณ์ และการเปลี่ ยนแปลงที่เกิ ดขึ้น
การนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาท เพื่อที่จะให้เป็ นไปตามเป้ าหมายและได้มาตรฐานที่
ต้องการ ผูว้ ิจยั ในฐานะที่เป็ นบุคลากรคนหนึ่ งในองค์กร ได้เล็งเห็ นถึ งความสาคัญในการพัฒนา
หน่วยงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ จึงได้ศึกษาปั ญหาการใช้คอมพิวเตอร์ ในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของ
บุคลากรในองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา เพื่อให้ได้ซ่ ึ งข้อมูลในการส่ งเสริ ม สนับสนุ น
ให้บุคลากรในองค์กร ได้ใช้คอมพิวเตอร์ ในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพและปั ญหาการใช้คอมพิวเตอร์ ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
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2. เพื่อเปรี ยบเทียบเกี่ ยวกับ ปั ญญาของบุ คลากรต่อการใช้คอมพิวเตอร์ ในการปฏิ บตั ิ งาน
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา จาแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการ
ปฏิบตั ิงาน

การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่ ม ตัวอย่า ง ที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาวิจยั ได้แก่ บุ ค ลากรองค์ก ารบริ หารส่ ว น
จังหวัด นครราชสี มา จานวน 424 คน (ข้อมูล ฝ่ ายบริ หารงานบุ คคลองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
นครราชสี มา, 2555) โดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) (กาสัก เต๊ะขันหมาก
2553: 98) ได้จานวน 200 คน ประมาณค่าสัดส่ วนของประชากรโดยกาหนดให้ ระดับความคลาด
เคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมัน่ 95%

การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มีข้ นั ตอนดังนี้
1. ศึ ก ษาทฤษฎี แ ละเอกสารต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ปั ญ หาการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ใ นการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการสร้าง
เครื่ องมือ
2. กาหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการของตัวแปร
3. ดาเนินการสร้างแบบสอบถาม
4. ปรับปรุ งผูว้ จิ ยั ดาเนินการปรับปรุ งตามคาแนะนาของคณะกรรมการที่ปรึ กษาสารนิพนธ์
5. ตรวจสอบหาความแม่นตรงเชิ งเนื้ อหา โดยอาศัยความคิ ดเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญสาหรั บ
พิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับนิยามเชิงปฏิบตั ิการ
6. ตรวจสอบคุ ณภาพรายข้อ นาแบบสอบถามที่ ได้ปรั บปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ มาทดลองใช้ (Try Out) กับบุคลากรองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา จานวน30
คน จากนั้น ตรวจสอบความเชื่ อถื อได้ (Reliability) ของแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั ได้น าข้อ ค าถามที่
คัดเลือกไว้มาหาค่าความเชื่ อถือได้ โดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์ Alpha ของ Cronbach ได้ค่าความเชื่ อถือ
ได้ของแบบสอบถามเท่ากับ .98
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สรุปผล
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิง จานวน 115 คน คิดเป็ นร้อยละ 58 เป็ นเพศชาย 85 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 42 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 125 คน คิดเป็ นร้อยละ 63 รองลงมาคือ มี
การศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 75 คน คิดเป็ นร้อยละ 37 มีระยะการปฏิ บตั ิงาน 1-5 ปี น้อยกว่า
10 ปี จานวน 131 คน คิดเป็ นร้อยละ 65 รองลงมา มีระยะการปฏิบตั ิงาน มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป จานวน
69 คน คิดเป็ นร้อยละ 35 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ สภาพการใช้ค อมพิ ว เตอร์ ใ นการปฏิ บ ัติ ง านของ
บุคลากรองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา ด้านงานวิชาการ ด้านงานธุ รการ ด้านงานบุคลากร
และด้านการบริ หารงานทัว่ ไป
สภาพการใช้ค อมพิ ว เตอร์ ใ นการปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากรองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด
นครราชสี มา โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย อยูใ่ นระดับมาก (  =3.85, S.D. =.90) เรี ยงจากมากไปหาน้อย
คือ ด้านงานวิชาการ (  =4.04,S.D.=.86) รองลงมาคือ ด้านงานธุรการ (  =3.90, S.D.= .96) ด้านงาน
บริ หารงานทัว่ ไป (  =3.81, S.D.= .89) และ ด้านงานบุคลากร (  =3.66, S.D.= .91) สาหรับค่าเฉลี่ย
ที่อยูใ่ นระดับปานกลาง คือ ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ (  =3.38, S.D.=.92) ตามลาดับ
ด้านงานวิชาการ พบว่า สภาพการใช้คอมพิวเตอร์ ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร มีค่าเฉลี่ ย
อยูใ่ นระดับมาก (  =4.04,S.D.=.86) เรี ยงจากมากไปหาน้อย คือ ใช้ในการจัดพิมพ์เอกสารข้อมูลต่าง
ๆ (  =4.35,S.D.=.82) รองลงมาคื อ ใช้ใ นการบัน ทึ ก ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการปฏิ บ ัติ ง าน (  =4.16,
S.D.=.81) ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรในองค์กร (  =4.15, S.D.=.88) จัดทาเอกสารคู่มือ
วัดผล/ประเมิ นผล การปฏิ บตั ิง าน (  =4.12, S.D.=.80) จัดทารายงานการประเมิ นผล (  =4.01,
S.D.=.87) ใช้ในการสื บค้นข้อมูลต่างๆ (  =4.01, S.D.=.89) จัดทาระบบสารสนเทศทางด้านวิชาการ
(  =3.98, S.D.=.91) เป็ นสื่ อนาเสนอโปรแกรมสาเร็ จรู ป (  =3.96, S.D.=.90) ใช้ในการวางแผนงาน
จัดทาปฏิทินปฏิบตั ิงาน (  =3.95, S.D.=.84) ใช้ในการผลิต พัฒนา สื่ อ และนวัตกรรมงานวิชาการ
(  =3.93, S.D.=.89) และ ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานต่างๆ (  =3.91, S.D.=1.04) ตามลาดับ
ด้านงานธุ รการ พบว่า สภาพการใช้คอมพิวเตอร์ ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร มีค่าเฉลี่ ย
อยูใ่ นระดับมาก (  =3.90,S.D.=.96) เรี ยงจากมากไปหาน้อย คือ ใช้ในการพิมพ์เอกสารหรื อรายงาน
ต่ า งๆ ของทางราชการ (  =4.35,S.D.=.77) รองลงมาคื อ เพื่ อจัดซื้ อ จัด จ้า งงานพัส ดุ (  =4.08,
S.D.=.89) ใช้ในการรวบรวมเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับทางราชการ (  =4.07, S.D.=.78) จัดทาเอกสาร
งานธุ รการที่เป็ นปั จจุบนั (  =4.05, S.D.=.84) จัดทารายงาน/ข้อมูลส่ งให้หน่วยงานต้นสังกัด (  =
3.99, S.D.=.71) มี ระบบการจัดเก็บ ค้นหาเอกสาร (  =3.94, S.D.=.93) จัดทาสามะโนประชากร
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(  =3.88, S.D.=.92) จัดทาเอกสารระบบการควบคุมภายใน (  =3.82, S.D.=.93) และประเมินผล
ก ากับ ติ ด ตามการปฏิ บ ัติ ง านตามภารกิ จ (  =3.81, S.D.=.73) ส าหรั บ ค่ า เฉลี่ ย ปั ญ หาการใช้
คอมพิ ว เตอร์ ใ นการปฏิ บ ัติ ง าน ที่ อ ยู่ใ นระดับ ปานกลาง คื อ เพื่ อ การควบคุ ม ดู แ ล บ ารุ ง รั ก ษา
ตรวจสอบ และจาหน่ายพัสดุ (  =3.01, S.D.=.96) ตามลาดับ
ด้านงานบุคลากร พบว่า สภาพการใช้คอมพิวเตอร์ ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก (  =3.66,S.D.=.91) เรี ยงจากมากไปหาน้อย คือ ใช้ในการรายงานการปฏิบตั ิงาน
ประจาปี (  =3.90,S.D.=.81) รองลงมาคือ จัดทาเอกสารแนะนาตนเอง / แฟ้ มประวัติ /แฟ้ มสะสม
ผลงาน (  =3.90, S.D.=1.02) ใช้ในการประเมินผลงานเพื่อปรับปรุ งการกาหนด ตาแหน่ง (  =3.79,
S.D.=.95) กาหนดกิ จกรรมในการพัฒนาบุคลากร (  =3.78, S.D.=.98) จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
ขององค์ก ร (  =3.77, S.D.=.93) จัด ท าแผนอัต ราก าลัง และภาระงานของบุ ค ลากร (  =3.76,
S.D.=.93) ใช้ในการบันทึกข้อมูลเพื่อจัดทา ทะเบียนประวัติ (  =3.68, S.D.=1.09) ใช้ในการบันทึก
และประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับความรู ้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ ในการ ปฏิ บตั ิงาน (  =
3.58, S.D.=1.03) จัดทาทะเบียนคุม ข้อมูลความผิดด้านการรักษาวินยั (  =3.53, S.D.=1.14) ใช้ใน
การบันทึกข้อมูล สถิ ติเกี่ ยวกับการมาปฏิ บตั ิงาน (  =3.46, S.D.=1.19) ใช้ในการวิเคราะห์ผลการ
ปฏิบตั ิงานเพื่อพิจารณา ความดี ความชอบ (  =3.40, S.D.=1.13) และ ใช้ในการวิเคราะห์ปริ มาณ
งานของบุคลากร (  =3.39, S.D.=1.06) ตามลาดับ
ด้านการบริ หารงานทัว่ ไป พบว่า สภาพการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร มี
ค่าเฉลี่ ย อยู่ในระดับมาก (  =3.81,S.D.=.89) เรี ยงจากมากไปหาน้อย คือ เพื่ อจัดระบบการบริ หาร
และพัฒนาองค์กร (  =3.98,S.D.=.91) รองลงมาคือ เพื่อการรับส่ งข้อมูล ข่าวสารทางระบบ E-office
(  =3.95, S.D.=.84) เพื่ออานวยความสะดวกรวดเร็ วในการปฏิ บตั ิงาน (  =3.90, S.D.=.85) การ
ประเมิ นผล กากับ ติ ดตามการปฏิ บตั ิ งานตามภารกิ จ (  =3.86, S.D.=.86) จัดทาเอกสารเผยแพร่
ข้อมู ลสารสนเทศ (  =3.83, S.D.=.88) จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์งานขององค์ก ร (  =3.78,
S.D.=1.00) จัดทาระบบฐานข้อมูลขององค์กร (  =3.77, S.D.=.99) จัดทาเอกสารเพื่อประสานความ
ร่ วมมื อบุ คลากรกับองค์กร (  =3.72, S.D.=.95) เพื่อสนับสนุ นบริ การงานขององค์กร (  =3.67,
S.D.=1.01) และ นาเสนอและเผยแพร่ ขอ้ มูลผ่านระบบเครื อข่าย และสื่ อต่างๆ (  =3.61, S.D.=1.02)
ตามลาดับ
ตอนที่ 3 เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับ ปั ญหาการใช้คอมพิวเตอร์ ในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
ปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ โดยภาพรวม พบว่า ปั ญหาการใช้คอมพิวเตอร์ ในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากร มีค่าเฉลี่ย อยูใ่ นระดับปานกลาง (  =3.38,S.D.=.92) เรี ยงจากมากไปหาน้อย คือ ขาด
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การฝึ กอบรมในการใช้คอมพิวเตอร์ (  =3.50,S.D.=.98) รองลงมาคือ ขาดความรู้ในการใช้ Software
(  =3.46, S.D.=.97) การฝึ กอบรมระยะเวลาไม่เพียงพอ (  =3.35, S.D.=.88) โปรแกรมที่ใช้งานไม่
เหมาะสมกับ คอมพิ วเตอร์ ที่ มี อยู่ ใ นปั จ จุ บ ัน (  =3.31, S.D.=.93) มี ท ัศ นคติ ที่ ไ ม่ ดี ต่ อ การใช้
คอมพิ วเตอร์ (  =3.31, S.D.=1.04) ขาดฐานข้อมูล ที่ เป็ นประโยชน์ (  =3.13, S.D.=1.04) ขาด
โอกาส/วางแผน ในการใช้คอมพิวเตอร์ (  =3.12, S.D.=1.11) ไม่มีความรู ้ ในการใช้คอมพิวเตอร์
(  =2.72, S.D.=1.01) ส าหรั บ ปั ญ หาการใช้ค อมพิ ว เตอร์ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ มาก คื อ ไม่ มี
ห้องปฏิ บ ตั ิ ก ารคอมพิ วเตอร์ (  =3.83, S.D.=.95) รองลงมาคื อ มี ไ วรั ส ในโปรแกรม (  =3.79,
S.D.=1.01) คอมพิวเตอร์ ที่มีอยู่เป็ นรุ่ นเก่า ทาให้ขาดประสิ ทธิ ภาพในการทางาน (  =3.73, S.D.=.96)
ขาดบุคลากรที่มีความสามารถในการซ่ อมแซมบารุ งรักษาเครื่ องคอมพิวเตอร์ (  =3.70, S.D.=1.14)
จานวนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอกับการใช้งาน (  =3.58, S.D.=1.06) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่มี
อยู่ มี คุ ณ ภาพไม่ ดี (  =3.54, S.D.=1.09) ขาดคู่ มื อ แนะน าในการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ (  =3.53,
S.D.=1.07) และเครื อข่ายคอมพิ วเตอร์ มีขีดจากัดในการติ ดต่ อสื่ อสาร (  =3.52, S.D.=.99) ส่ วน
ไม่ได้รับการส่ งเสริ มจากหน่วยงานต้นสังกัดในการส่ งเสริ มให้เข้ารับการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์
(  =2.39, S.D.=1.08) มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับน้อย ตามลาดับ
ตอนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ สภาพการใช้ค อมพิ ว เตอร์ ใ นการปฏิ บ ัติ ง านของ
บุคลากรองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ ย
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t
การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ สภาพการใช้คอมพิวเตอร์ ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรองค์การ
บริ ห ารส่ ว นจัง หวัด นครราชสี ม า จ าแนกตามเพศ และ ระดับ การศึ ก ษา พบว่า สภาพการใช้
คอมพิวเตอร์ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร โดยภาพรวม และรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน
การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ ปั ญหาการใช้คอมพิวเตอร์ ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา จาแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน พบว่า ปั ญหาการใช้
คอมพิวเตอร์ ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านงานวิชาการ ด้านงานธุ รการ และด้านงาน
บริ หารงานทัว่ ไป แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ส่ วนด้านงานบุคลากร ไม่
แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน ที่มีเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ ในการปฏิ บตั ิงาน
ต่างกัน พบว่า ปั ญหาการใช้คอมพิวเตอร์ ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
นครราชสี มา ไม่แตกต่างกัน
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อภิปรายผล
ในการอภิปรายผลการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั และ
ตามผลการตรวจสอบสมมุติฐานการวิจยั แต่ละข้อ ดังนี้
ผลการวิจยั พบว่า สภาพการใช้คอมพิวเตอร์ ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรองค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัดนครราชสี มา โดยภาพรวม และรายด้าน อยู่ในระดับมาก ทุ กด้าน และปั ญหาการใช้
คอมพิวเตอร์ ในการปฏิบตั ิงานของบุ คลากรองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา อยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของชลอ คชาประดิษฐ์ (2544: 76) ที่ได้ศึกษาสภาพและปั ญหา
การใช้คอมพิวเตอร์ ในการจัดการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนประถมศึ กษา สังกัดสานักงานการ
ประถมศึกษา จังหวัดเชี ยงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า สภาพและปั ญหาการใช้ คอมพิวเตอร์ ในการจัด
การเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนในภาพรวมพบว่า มีการใช้ในด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการผลิตสื่ อการเรี ยนการสอน ด้านการวางแผนการสอน และด้านการ
วัดผล และประเมินผลการเรี ยนการสอน เรี ยงตามลาดับ ปั ญหาการใช้คอมพิวเตอร์ ในการจัด การ
เรี ยนการสอนของโรงเรี ยนที่พบสู งที่ สุดคือ ด้านการบารุ งรักษาและการควบคุมดูแล รองลงมา ด้าน
การประเมินผลการใช้ ด้านการสนับสนุนการใช้ ด้านที่เป็ นปั ญหาต่าที่สุดคือ ด้านการใช้ประโยชน์
จากคอมพิวเตอร์ และสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ เปรมจิตต์ ภารดี รุจิรา (2546 : 76-79) ได้ศึกษา
สภาพและปั ญ หาการใช้ค อมพิ ว เตอร์ ในการบริ ห ารโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาสั ง กัด ส านัก งาน
ประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษา พบว่าโรงเรี ยนมีการนาคอมพิวเตอร์ เข้าใช้ในงานบริ หาร
โรงเรี ยนทั้ง 6 งาน งานที่ใช้มากที่สุด คือ การกิจการนักเรี ยน และงานที่ใช้นอ้ ยที่สุดคืองานอาคาร
สถานที่ ปั ญหาการใช้คอมพิวเตอร์ ที่พบคือ จานวนเครื่ อง ไม่เพียงพอต่อการใช้งานโปรแกรมที่ ใช้
กับงานบริ หารมีนอ้ ยเกิ นไป และบุคลากรขาดความรู ้ ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรม ขึ้นใช้
เอง และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อภิวิชญ์ จันทป (2553) ที่ศึกษาเรื่ อง สภาพและปั ญหาการใช้
คอมพิวเตอร์ในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของบุคลากรครู ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ผลการวิจยั พบว่า (1) สภาพการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของบุคลากร
ครู ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับ
มาก (2) ปั ญหาการใช้คอมพิวเตอร์ ในการปฏิ บตั ิงานในหน้าที่ของบุคลากรครู ในสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
สภาพการใช้ค อมพิ ว เตอร์ ใ นการปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากรองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด
นครราชสี มา จาแนกตามเพศ และระดับการศึกษา โดยภาพรวม และรายด้าน ทุกด้านไม่แตกต่างกัน
สาหรับ จาแนกตาม ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน โดยภาพรวม และรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านงานวิชาการ ด้านงานธุ รการ และ
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ด้านงานบริ หารงานทัว่ ไป แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนด้านงานบุคลากร
ไม่ แตกต่ า งกัน และผลการทดสอบสมมติ ฐานปั ญหาการใช้คอมพิ วเตอร์ ใ นการปฏิ บตั ิ งานของ
บุคลากรองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา จาแนกตามเพศ ระดับการศึกษาและประสบการณ์
ในการปฏิบตั ิงาน โดยภาพรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของอภิวิชญ์
จันทป (2553) ที่ศึกษาเรื่ อง สภาพและปั ญหาการใช้คอมพิวเตอร์ ในการปฏิ บตั ิงานในหน้าที่ของ
บุ ค ลากรครู ใ นสถานศึ ก ษา สั ง กัด ส านัก งานเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี ผลการวิ จ ัย พบว่า การ
เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรครู ต่อสภาพและปั ญหาการใช้คอมพิวเตอร์ ในการปฏิบตั ิงาน
ในหน้าที่ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี จาแนกตามเพศประสบการณ์ใน
การปฏิบตั ิงาน และระดับการศึกษา พบว่า บุคลากรครู ที่มีเพศต่างกัน มีสภาพการใช้คอมพิวเตอร์ ใน
การปฏิบตั ิงานในหน้าที่ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ในภาพรวมและ
ทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน (3.1) บุคลากรครู ที่มีประสบ การณ์ ในการปฏิบตั ิงานต่างกัน มีสภาพการใช้
คอมพิวเตอร์ ในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ใน
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านงาน
วิชาการ ด้านงานธุ รการ และด้านงานบริ หารงานทัว่ ไปแตกต่างกัน ส่ วนด้านงานบุคลากรแตกต่าง
กัน อย่ า งไม่ มี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ (3.2) บุ ค ลากรครู ที่ มี ร ะดับ การศึ ก ษาต่ า งกัน มี ส ภาพการใช้
คอมพิวเตอร์ ในการปฏิ บตั ิงานในหน้าที่ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
ในภาพรวมและทุ ก ด้านแตกต่ างกันอย่างไม่มี นัย สาคัญทางสถิ ติ (3.3) ผลการเปรี ย บเทีย บความ
คิ ดเห็ นของบุ คลากรครู ต่อปั ญหาการใช้ค อมพิ วเตอร์ ใ นการปฏิ บ ตั ิ ง านในหน้า ที่ ใ นสถานศึ ก ษา
สังกัดสานักงานเทศบาลนครอุ บลราชธานี จาแนกตามเพศ ประสบการณ์ ในการปฏิ บตั ิ งาน และ
ระดับการศึกษา พบว่า บุคลากรครู ที่มีเพศต่างกัน มีปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ ในการปฏิบตั ิงานใน
หน้าที่ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทาง
สถิ ติ บุ ค ลากรครู ที่ มีป ระสบการณ์ ใ นการปฏิ บ ตั ิ งานต่ างกัน มี ปั ญหาการใช้ค อมพิวเตอร์ ใ นการ
ปฏิบตั ิงานในหน้าที่ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัย ส าคัญทางสถิ ติ บุ ค ลากรครู ที่ มี ระดับ การศึ ก ษาต่ า งกัน มี ปั ญหาการใช้ค อมพิ ว เตอร์ ในการ
ปฏิบตั ิงานในหน้าที่ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Van (1992 : 776-A) ได้ศึกษาเรื่ อง “การจัดระบบ
สารสนเทศ ในโรงเรี ยนประถมศึกษา” เป็ นการศึกษาถึ งความจาเป็ นของระบบข้อมูลข่าวสารของ
ครู ใ หญ่ ในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาเพื่ อ การวางแผนการจัดระเบี ย บความเป็ นผูน้ าโดยศึ ก ษาจาก
คุ ณลัก ษณะทัว่ ไปของผูบ้ ริ หาร พบว่าความแตกต่างของระดับ ผูบ้ ริ หาร ข้อมูลด้านอายุ เพศและ
ประสบการณ์ ไม่มี ความสัม พันธ์ กับการตัดสิ นใจสั่ งการ วางแผน ในการบริ หารการศึ กษางาน
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วิช าการ งานบุ ค ลากร การเงิ น การบริ หารส านัก งานทัว่ ไป และสอดคล้อ งกับ งานวิ จยั ของ ซึ่ ง
สอดคล้องกับ ผลงานวิจยั ของเรณู ศรี บ วั จันทร์ (2545 : 80) ที่ไ ด้ศึ ก ษาปั ญหา และแนวทางการ
พัฒนาการจัดระบบสารสนเทศในโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปั ญหาการจัดระบบสารสนเทศในโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี จาแนกตามประสบการณ์ ของครู โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ส่ วนสมใจ วงศ์ชาลี และคณะ (2548 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาสภาพและ
ปั ญหาการใช้คอมพิวเตอร์ ในการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน
จังหวัดหนองคาย ผลการวิจยั พบว่าความคิดเห็ นของครู และผูบ้ ริ หารด้านสภาพและปั ญหาการใช้
คอมพิวเตอร์ ในการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 โดยครู ผสู ้ อนเห็นว่าโรงเรี ยน มีปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ มากกว่าผูบ้ ริ หาร ความคิดเห็น
ของผูบ้ ริ หารที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน พบว่า ผูบ้ ริ หารที่มีประสบการณ์ในการทางาน 1-10
ปี มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก 11-20 ปี และ 21 ปี ขึ้นไปมีความคิดเห็น อยูใ่ นระดับ ปานกลางเมื่อ
เปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ทั้ง 3 กลุ่ ม แล้ว พบว่า ไม่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ว นด้า นปั ญ หานั้น ทั้ง 3 กลุ่ ม
ประสบการณ์ มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่ม พบว่าไม่แตกต่าง
กัน ความคิดเห็นของครู ที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน พบว่า กลุ่ม 11-20 ปี มีความคิดเห็ นอยู่
ระดับมาก กลุ่ม 1-10 ปี และ 21 ปี ขึ้ นไป อยู่ในระดับปานกลาง เมื่ อเปรี ยบเที ยบความคิดเห็ นแล้ว
พบว่า ไม่แตกต่างกัน ส่ วนด้านปั ญหาทั้ง 3 กลุ่มประสบการณ์ มีความคิดเห็ นอยูใ่ นระดับปานกลาง
เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่มมีความคิดเห็ นแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 โดย
กลุ่มประสบการณ์ 1-10 ปี เห็ นว่าโรงเรี ยน มีปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ ในการบริ หารงานวิชาการ
มากกว่ า กลุ่ ม ประสบการณ์ 11-20 ปี และ 21 ปี ขึ้ นไป ความคิ ด เห็ น ของผู้บ ริ หารโรงเรี ยน
ประถมศึกษาและมัธยมศึ กษา พบว่า ผูบ้ ริ หารระดับประถมศึ กษามีความคิดเห็ นอยู่ในระดับปาน
กลาง ผูบ้ ริ หารมัธยมศึกษามีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก เมื่อเปรี ยบเทียบแล้วพบว่า ไม่แตกต่างกัน
ส่ วนด้านปั ญหาทั้งสองระดับมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นแล้ว
พบว่า แตกต่างกันอย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 โดยผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึ กษาเห็ นว่า
โรงเรี ยนมีปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ ในการบริ หารงานวิชาการมากกว่า และความคิ ดเห็ นของครู
โรงเรี ยนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พบว่า ครู ประถมศึกษามีความคิดเห็น อยูใ่ นระดับปานกลาง
ครู มธั ยมศึกษามีความคิดเห็ น อยู่ในระดับมาก เมื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นแล้วพบว่า ไม่แตกต่าง
กัน ส่ วนด้านปั ญหาครู ผูส้ อนทั้งสองระดับมี ความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่ อเปรี ยบเที ยบ
ความคิดเห็นแล้วพบว่า ไม่แตกต่างกัน
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้
ด้า นงานบุ ค ลากร ควรมี ก ารเพิ่ ม เติ ม ส่ ง เสริ ม การใช้ง านคอมพิ วเตอร์ ใ นการปฏิ บ ตั ิ ง าน
เกี่ ยวกับสภาพการใช้งานในการวิเคราะห์ปริ มาณงานของบุคลากรและวิเคราะห์ผลการปฏิบตั ิงาน
เพื่อพิจารณาความดีความชอบให้ดียงิ่ ขึ้น
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การพัฒนาการใช้ค อมพิ ว เตอร์ ใ นการปฏิ บ ตั ิ ง านนาปั ญ หานั้น มา
ปรับปรุ ง แก้ไข เพื่อจะได้พฒั นาต่อไป
2. ควรมีการศึกษารู ปแบบที่เหมาะสมของการใช้คอมพิวเตอร์ในการบริ หารงาน
3. ควรมีการศึกษาเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสภาพและปั ญหาการใช้คอมพิวเตอร์ ใน
การบริ หารงาน
4. ควรมีศึกษาเกี่ยวกับประสิ ทธิ ผลของการใช้คอมพิวเตอร์ ในการบริ หารงานองค์กร

