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การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างานของข้าราชการและลูกจ้างศูนย์เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

Information Technology Usage in Works of Civil Servants and 
Employees at Information and Communication Technology Center, 

Office of the Permanent Secretary for Interior 
วิชภัทร มีจิตร**  
 

บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)เพ่ือศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทางาน 2) เพ่ือศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการทางาน 3) เพ่ือเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการทางาน โดยใช้วิธีวิจัยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจ านวน 89 คน 
ผลการวิจัยพบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน โดยรวมอยู่ในตั้งแต่ระดับดีและดีมากทุก
ด้าน ปัญหาและอุปสรรค คือ ทางหน่วยงานควรพิจารณาในเรื่องของการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้อย่าง
เพียงพอในการปฏิบัติงาน สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน และสามารถใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานได้ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะ คือ การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้อย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการ
พัฒนาทักษะเฉพาะตัวและการฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้บุคลากรสม่ าเสมอ รวมถึง
ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร 
  
ค าส าคัญ : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* บทความนี้เรียบเรียงจากการคน้คว้าอสิระ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างานของข้าราชการและลูกจ้างศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  

** นักศกึษาหลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทน า  
ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทอย่างกว้างขวางในทุกวงการ  และเทคโนโลยี

สารสนเทศกลายเป็นเครื่องมือส าคัญของการทางานทุกด้าน นับตั้งแต่ทางด้านการศึกษาพาณิชย 
กรรม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม สาธารณสุข การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนด้านการเมืองและราชการ 
อันที่จริงแล้วจะเห็นว่าไม่มีงานด้านใดที่ไม่มีผู้คิดประยุกต์หรือน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปช่วยให้
การท างานนั้น ๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

ขณะนี้ทั่วโลกกาลังประสบกับสภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งไม่เพียงแค่แพทย์
หรอืผู้ที่ต้องท างานกับผู้ป่วยเท่านั้นที่มีความเสี่ยง แต่ยังส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจาวันของผู้คน
ทั่วโลก ทั้งการท างาน การเรียน ทาให้แต่ละประเทศพยายามน าเทคโนโลยีมาใช้แก้ปัญหาในภาคส่วน
ต่างๆ ทั้งเพ่ือการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและอ านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวัน  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนด 
พันธกิจเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ ไว้ว่า "พัฒนาระบบและบุคลากรด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 
สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์สารสนเทศและการสื่อสาร และให้บริการด้านการรับส่งข่าวสารการ
ติดตั้ง การตรวจซ่อม การบ ารุงเครื่องมือและอุปกรณ์สารสนทศและการสื่อสารแก่ส่วนราชการต่างๆ
และจังหวัด ก าหนดแนวทางและระเบียบในการจัดการระบบ การส ารวจ การจัดเก็บ การประมวลผล 
และการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และบริการสื่อสารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
และเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารของกระทรวงมหาดไทย  พัฒนานวัตกรรมทางการ
บริหารจัดการด้วย ICT เพ่ือผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด" ที่ส่งผลให้องค์กรมี
สมรรถนะสูง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างานจึงนับเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาองค์กร 
โดยเฉพาะด้านการท างานร่วมกัน การประสานงาน การส่งต่องาน การแลกเปลี่ยนข้อมูล การที่จะ
เลือกใช้รูปแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและวัฒนธรรมของแต่ละองค์การ  แต่ก็มีผู้ใหญ่วัย 40+ 
ในที่ท างานส่วนมาก ไม่ยอมเปิดใจและไม่พยายามเข้าใจเรื่องเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ก็ได้รับผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ที่ก าลัง
ระบาดอยู่ทั่วโลกในขณะนี้ จึงเกิดการรณรงค์ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพ่ือชาติ เพ่ือคนทุกคน ในขณะที่
หน่วยงานจะต้องปรับโมเดลเพ่ือการอยู่รอด ท่ามกลางดิสรัปชั่นจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
วิด-19 โมเดล Work from Home จึงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของความอยู่รอดของหน่วยงาน และชาติ  

ดังนั้นข้าพเจ้าในฐานะเจ้าหน้าที่ของหน่วยคนหนึ่ง  จึงสนใจจะศึกษาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการท างานของข้าราชการและลูกจ้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
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ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือน าผลการศึกษาไปพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
ข้าราชการและลูกจ้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยใช้
ในการท างานได้ดียิ่งขึ้น  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างานของข้าราชการและลูกจ้างศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    
 2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการท างานของข้าราชการและลูกจ้างศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    
 3. เพ่ือเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ท างานของข้าราชการและลูกจ้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย  
สมมุติฐานของการวิจัย  

1. ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ท างานของข้าราชการและลูกจ้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ที่แตกต่างกัน          
 2. ปัจจัยในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์การ จะส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการท างานของข้าราชการและลูกจ้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
กรอบแนวคิดในการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างานของข้าราชการและ
ลูกจ้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จากการทบทวน
แนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง สามารถก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ 
(Independent Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables) ดังนี้ 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 

 

 

 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน 

 

 การวิจัยเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างานของข้าราชการและลูกจ้างศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษา ดังนี้ 

  

 

 

 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษา 

4. ประสบการณ์ท างาน 

 

 

1. การกระจายโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพื่อการศึกษา 

2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 

3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการ 

4. การผลิตและพัฒนาบุคลากร
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (แนวคดิ Whittaker)  

 

 

 

 

 

1. ขั้นการละลายความเคยชิน 

2. ขั้นการเปลี่ยนแปลง 

3. ขั้นการท าให้คงอยู่อย่างนี้ 

(แนวคิด Kurt Lewin) 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การท างานของข้าราชการและ
ลูกจ้างศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปัจจัยในการน าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในองค์การ 
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วิธีการวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างานของข้าราชการและลูกจ้างศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative research) และใช้วิธีการวิจัยส ารวจ (Survey research) ด้วยแบบสอบถามที่จัดท า
ขึ้นโดยผู้วิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชการและลูกจ้าง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างเหมาบริการและ
ลูกจ้างประจ า โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) จ านวน 89 คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นมาจากการศึกษา 
แนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับค าถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดย
มีค าถาม 4 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) โดยสอบถาม คือ ลักษณะทาง
ประชากร ได้แก่ 1. เพศ 2. อายุ 3. ระดับการศึกษา 4. ประสบการณ์ท างาน  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์การของ
ข้าราชการและลูกจ้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
โดยเป็นปัจจัยในที่ท างานมีทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ 1. การกระจายโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษา 2. 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการ
บริหารจัดการ 4. การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีลักษณะเป็นมา
ตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ส่วนที ่3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างานของข้าราชการและ
ลูกจ้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีทั้งหมด 3 ด้าน 
ได้แก่ 1. ขั้นการละลายความเคยชิน 2. ขั้นการเปลี่ยนแปลง 3. ขั้นการท าให้คงอยู่อย่างนี้ โดยมี
ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ที่สุด 

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคและแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการ
ท างานของข้าราชการและลูกจ้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยซึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นผู้ตอบแบบสอบถาม
ลักษณะค าถามปลายเปิด (Open-ended questionnaire) เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้
แสดงข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
 โดยในการวิจัยส่วนที่ 2 และ 3 ได้ก าหนดค่าแสดงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน
ของข้าราชการและลูกจ้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ส านักงานปลัดกระทรวง
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มหาดไทย ตามแนวคิดของ Likert Scale โดยมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ ดังนี้ (Rensis Likert อ้าง ถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2550, หน้า 45) 

ระดับความคิดเห็น ค่าน้ าหนักของตัวเลือก 
     มากที่สุด    5 
       มาก    4 
    ปานกลาง    3 
      น้อย    2 
    น้อยที่สุด    1 

จากนั้นจะน าค่าที่ก าหนดมาหาความกว้างของอันตรภาคชั้นของค่าเฉลี่ยตามแนวคิดของ 
Ronald Ayumer Fisher ซึ่งมีความกว้างของอันตรภาคชั้นเท่ากับ 0.80 ซึ่งได้ค่ามาจากการค านวณ
โดยการใช้สมการทางคณิตศาสตร์ ดังนี้ (Ronald Ayumer Fisher อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 
2550, หน้า 45) 

ดังนั้น จะได้เกณฑ์ในวิเคราะห์โดยใช้หลักเกณฑ์การวัดระดับค่าเฉลี่ยของ Ronald Ayumer 
Fisher ดังนี้ 

ค่ าเฉลี่ย 1.00 -1.80 หมายความว่า ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายความว่า ระดับความคิดเห็นน้อย 
ค่าเฉลี่ย 2.61 -340 หมายความว่า ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 3.41 -4.20 หมายความว่า ระดับความคิดเห็นมาก 
ค าเฉลี่ย 4.21 -5.00 หมายความว่า ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 

วิธีการสร้างเครื่องมือ 
ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช่ในการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. ศึกษาข้อมูลจาเอกสารต าราวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างานของข้าราชการและลูกจ้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือท าความเข้าใจโครงสร้างเนื้อหาที่จะน ามาสร้าง
แบบสอบถาม          
 2. ก าหนดนิยามความหมายแก่ตัวแปร (Operational definition of variable) และตัวชี้วัด
เพ่ือใช้ในการสร้างแบบสอบถาม        
 3. ก าหนดขอบเขตของแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการ
วิจัย           
 4. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมขอบเขตการศึกษา กรอบแนวคิด ค านิยามศัพท์ เพ่ือ
น าไปใช้ในการสร้างข้อค าถามในแบบสอบถาม      
 5. เสนอแบบสอบถามที่สร้างขึ้นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือช่วยพิจารณาและขอค าแนะน า
รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องในประเด็นการใช้ภาษาส านวน ค าชี้แจง โครงสร้าง เนื้อหาและข้อ
ค าถามท่ีใช้และน ามาปรับปรุงแก้ไขให้แบบสอบถามมีความสมบูรณ์ 
การตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมือ 
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ในการศึกษาครั้งนี้ได้มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยหาค่าความเที่ยง (Content 
validity) และการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ (Reliability)โดยด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้  1. ทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) โดยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่
ปรึกษา เพ่ือพิจารณาความถูกต้อง ครอบคลุมเนื้อหา (Content validity) ตลอดทั้งปรับปรุง
โครงสร้างของแบบสอบถามและส านวนการใช้ภาษาให้มีความชัดเจนและเหมาะสม  
   2. ทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยน าแบบสอบถามที่ผ่านการ
ทดสอบความเที่ยงตรงแล้วและท าการทดสอบ (Try-out) กับกลุ่มประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ
กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา และมีโครงสร้างที่เหมือนกัน จ านวน 30 ชุดโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติ ในการหาค่าความเชื่อมั่น ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach's 
Alpla Coefficient) โดยใช้เกณฑ์สัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpla Coefficient) ตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไป กล่าวได้
ว่า เชื่อถือได้ค่อนข้างสูง (Cronbach ,1970) จากการทดลองใช้และได้ผลการวิเคราะห์ค่า Alpha ทั้ง
ชุดเท่ากับ 0.83 แสดงว่าแบบทดสอบมีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูงสามารถนาไปใช้ได้จริงกับกลุ่ม
ตัวอย่างได้   3. เมื่อทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม
ผ่านแล้ว ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปใช้ได้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการและลูกจ้างศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จ านวน 89 คน 
การเก็บรวบรวมข้อมลู 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

1. ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและเก็บแบบสอบถามคืนโดยมีการตรวจสอบความ
สมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถามได้รับแบบสอบถามกับคืนเป็นจ านวนชุด 89 ชุด 

2. บันทึกข้อมูลที่เป็นรหัสลงในแบบบันทึกข้อมูลและเครื่องคอมพิวเตอร์ 
3. ประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส า เร็จรูป 

SPSS (Statistical Package for Social Science) ดังนี้     
 1. สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) เพ่ืออธิบายลักษณะของข้อมูลตัวค่าสถิติ
พ้ืนฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation)        
 2 สถิติเชิงอนุมาน ( inferential statistic) เพ่ือทดสอบสมมติฐานประกอบด้วย 
independent samples T- test และ ƒ-test (one way anova)  
ผลการวิจัย 

การวิจัย เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างานของข้าราชการและลูกจ้างศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย” ผู้วิจัยได้มีการก าหนด
วัตถุประสงค์ในการศึกษา และจากการศึกษาสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างานของข้าราชการและ
ลูกจ้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 71.90 มีอายุระหว่าง 18 – 28 ปี จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.60 ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 60.70 และมีประสบการณ์
ท างาน 1 – 10 ปี จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 79.80 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
องค์การ พบว่า ปัจจัยในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์การ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
( ̅ = 3.72, S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในองค์การ ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด คือ ด้านการกระจายโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษา อยู่
ในระดับมาก ( ̅ = 3.93, S.D. = 0.46) และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ าที่สุด คือ ด้านการผลิตและ
พัฒนาบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.37, S.D. = 0.76)  

เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้านปรากฏผล ดังนี้ 
2.1 ด้านการกระจายโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 

( ̅ = 3.93, S.D. = 0.46) พบว่า ข้าราชการและลูกจ้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีปัจจัยในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์การ ด้านการ
กระจายโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษา เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้าราชการและลูกจ้างศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีปัจจัยในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในองค์การ อยู่ในระดับมาก จ านวน 3 ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด คือ ท่าน
สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.06, S.D. = 0.57) 

2.2 ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก ( ̅ = 3.92, S.D. = 0.64) พบว่า ข้าราชการและลูกจ้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีปัจจัยในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์การ 
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้าราชการและ
ลูกจ้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีปัจจัยในการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์การ อยู่ในระดับมาก จ านวน 3 ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด 
คือ ท่านใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน อยู่ใน
ระดับมาก ( ̅ = 4.20, S.D. = 0.75) 

2.3 ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการ โดยภาพรวม อยู่
ในระดับมาก ( ̅ = 3.66, S.D. = 0.85) พบว่า ข้าราชการและลูกจ้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีปัจจัยในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
องค์การ ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการ  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้าราชการและลูกจ้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย มีปัจจัยในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์การ อยู่ในระดับมาก จ านวน 3 ข้อ โดย
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด คือ ท่านมีการเก็บรวบรวมข้อมูลและป้อนข้อมูลเข้าสู่กระบวนการ
ประมวลผลเพ่ือให้ได้สารสนเทศออกมาน าเสนอต่อผู้บริหาร และหน่วยงานของท่านมีความตระหนัก
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และเห็นความส าคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมาก 
( ̅ = 3.71, S.D. = 0.99 และ 0.96 ตามล าดับ) 

2.4 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.37, S.D. = 0.76) พบว่า ข้าราชการและลูกจ้างศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีปัจจัยในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในองค์การ ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้าราชการและลูกจ้างศูนย์เทคโนโลยีสารสน เทศและการสื่อสาร ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีปัจจัยในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์การ อยู่ในระดับมาก 
จ านวน 1 ข้อ และระดับปานกลาง จ านวน 2 ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด คือ หน่วยงานของ
ท่านมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร อยู่ในระดับมาก 
( ̅ = 3.53, S.D. = 0.85) 
  3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน พบว่า 
ข้าราชการและลูกจ้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก ( ̅ = 4.04, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การท างาน ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด คือ ขั้นการละลายความเคยชิน อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 
4.31, S.D. = 0.53) และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ าที่สุด คือ ขั้นการเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 
3.84, S.D. = 0.65) 

เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้านปรากฏผล ดังนี้ 
  3.1 ขั้นการละลายความเคยชิน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.31, S.D. 
= 0.53) พบว่า ข้าราชการและลูกจ้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ท างาน ขั้นการละลายความเคยชิน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้าราชการและลูกจ้างศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 2 ข้อ และ
ระดับมาก จ านวน 1 ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด คือ ท่านมองเห็นความจ าเป็นในการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.51, S.D. = 0.60) 

3.2 ขั้นการเปลี่ยนแปลง โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.87, S.D. = 0.65) 
พบว่า ข้าราชการและลูกจ้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน  ขั้นการ
เปลี่ยนแปลง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้าราชการและลูกจ้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการท างาน อยู่ในระดับมาก จ านวน 3 ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด คือ ท่านมี
ความเคยชินกับเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.00, S.D. = 0.69) 



10 
 

3.3 ขั้นการท าให้คงอยู่อย่างนี้ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.94, S.D. = 
0.61) พบว่า ข้าราชการและลูกจ้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ท างาน ขั้นการท าให้คงอยู่อย่างนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้าราชการและลูกจ้างศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน อยู่ในระดับมาก จ านวน 3 ข้อ โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด คือ บุคลากรในหน่วยงานของท่านให้การยอมรับในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.02, S.D. = 0.75) 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการท างานของข้าราชการและ
ลูกจ้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างานของข้าราชการและ
ลูกจ้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  เมื่อพิจารณา
ค่าเฉลี่ยรายด้านทั้ง 4 ด้าน พบว่า มีจ านวน 1 ด้าน ที่มีระดับค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ที่ต้อง
น าไปแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในครั้งนี้ 

1. ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ค่าเฉลี่ย = 3.37, S.D. 
= 0.76) 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการท างานของข้าราชการและลูกจ้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างานของข้าราชการและ
ลูกจ้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านการผลิตและ
พัฒนาบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ควรมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 
  1. ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางหน่วยงาน
ควรมีการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรสม่ าเสมอ และพัฒนาหลักสูตรการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในทุกระดับ เพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัย เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างานของข้าราชการและลูกจ้างศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย” ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมติฐาน
และจากการทดสอบสมมติฐาน สามารถอภิปราย ได้ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการท างาน ของข้าราชการและลูกจ้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่แตกต่างกัน 

1. เพศ พบว่า ข้าราชการและลูกจ้างที่มีเพศต่างกัน มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการท างาน ของข้าราชการและลูกจ้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า เพศ
ที่แตกต่างกันของข้าราชการและลูกจ้าง ไม่มีผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ อภิปรายได้ว่า ข้าราชการและลูกจ้างทั้งเพศชาย และเพศหญิง มี
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างานที่ไม่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วรรณศร จันท
โสลิด (2560) ได้ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในองค์กร กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ประเภทของระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในองค์กร กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เอกราช เครือ
ศรี (2558) ได้ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พบว่า เพศของผู้บริหารสถานศึกษาที่แตกต่างกัน มี
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พัชราพรรณ ศรีม่วง (2558) ได้ศึกษาการเพ่ิมสมรรถภาพในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการท างานของข้าราชการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ
พลังงานทหาร พบว่า ข้าราชการที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพ่ิมสมรรถภาพในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการท างานของข้าราชการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ
พลังงานทหาร ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2. อายุ พบว่า ข้าราชการและลูกจ้างที่มีอายุต่างกัน มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการท างาน ของข้าราชการและลูกจ้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า อายุที่
แตกต่างกันของข้าราชการและลูกจ้าง มีผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ อภิปรายได้ว่า ข้าราชการและลูกจ้างที่มีอายุต่างกัน ลักษณะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างานมีความแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วรรณศร จันท
โสลิด (2560) ได้ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในองค์กร กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่อายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ประเภทของระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในองค์กร กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พัชราพรรณ ศรี
ม่วง (2558) ได้ศึกษาการเพ่ิมสมรรถภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการท างานของ
ข้าราชการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร พบว่า ข้าราชการที่มีอายุต่างกัน 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพ่ิมสมรรถภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการท างานของ
ข้าราชการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เมฐินีย์ นุ้ยสุด (2555) ได้ศึกษาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์กรของบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต พบว่า บุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร
ภายในองค์กร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. ระดับการศึกษา พบว่า ข้าราชการและลูกจ้างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน ของข้าราชการและลูกจ้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
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และการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
แสดงว่า ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันของข้าราชการและลูกจ้าง มีผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการท างาน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ อภิปรายได้ว่า ข้าราชการและลูกจ้างที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน ลักษณะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างานมีความแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ วรรณศร จันทโสลิด (2560) ได้ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ในองค์กร กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ระดับ
การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประเภทของระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในองค์กร กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พัชราพรรณ ศรีม่วง (2558) ได้ศึกษาการเพ่ิมสมรรถภาพในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการท างานของข้าราชการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ
พลังงานทหาร พบว่า ข้าราชการที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพ่ิม
สมรรถภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการท างานของข้าราชการศูนย์การอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ รัชฎาพร มีอาษา (2555) ได้ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอเมืองสระแก้ว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีระดับวุฒิการศึกษาต่างกัน มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4. ประสบการณ์ท างาน พบว่า ข้าราชการและลูกจ้างที่มีประสบการณ์ท างานต่างกัน มี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน ของข้าราชการและลูกจ้างศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 แสดงว่าประสบการณ์ท างานที่แตกต่างกันของข้าราชการและลูกจ้าง มีผลต่อการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ อภิปรายได้ว่า ข้าราชการ
และลูกจ้างที่มีประสบการณ์ท างานที่ต่างกัน มีลักษณะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างานมี
ความแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เอกราช เครือศรี (2558) ได้ศึกษาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 32 พบว่า ประสบการณ์ท างานของผู้บริหารสถานศึกษาที่แตกต่างกัน มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ รัชฎาพร มีอาษา (2555) ได้ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอเมืองสระแก้ว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ท างานต่างกัน มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เมฐินีย์ นุ้ยสุด (2555) ได้ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์กรของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
พบว่า บุคลากรที่มีอายุงานต่างกัน มีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารภายในองค์กร 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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สรุปสมมติฐานที่ 1 ได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ ไม่ส่งผลต่อ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน ของข้าราชการและลูกจ้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ได้ก าหนดไว้ และปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่แตกต่างกัน ได้แก่ อายุ ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์ท างาน ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน ของ
ข้าราชการและลูกจ้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ได้ก าหนดไว้ 

 
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์การ จะส่งผลต่อการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างานของข้าราชการและลูกจ้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พบว่า โดยภาพรวมของปัจจัยในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในองค์การ จะส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างานของข้าราชการและ
ลูกจ้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ อภิปรายได้ ปัจจัยในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในองค์การ จะส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ วิชยา คชสังข์สีห์ (2556) ได้ศึกษาการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการ
บริหารงานโรงพยาบาลล าพูน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ ด้านโครงสร้าง ด้านกลยุทธ์ ด้าน
ระบบ ด้านการจัดการบุคคลเข้าท างาน ด้านทักษะ และด้านค่านิยมร่วม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง (2558) ได้ศึกษาประสิทธิผลของ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พบว่า 
ประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของเจ้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสิทธิภาพในการ
ท างาน และความพึงพอใจในการท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุวัฒน์ ดอนทอง (2558) ได้ศึกษาแนวทางพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร พบว่า สภาพการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารงานของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร ด้านการบริหารงาน
วิชาการ ด้านงานการเงินและงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

เมื่อพิจารณารายละเอียดของแต่ละด้านปรากฏผล ดังนี้ 
1. ด้านการกระจายโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการศึกษา พบว่า ข้าราชการและลูกจ้าง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์การ ด้านการกระจายโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
การศึกษา อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ข้าราชการและลูกจ้างสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานได้ แต่เทคโนโลยียังไม่มีความเพียงพอต่อการใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
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สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิชยา คชสังข์สีห์ (2556) ได้ศึกษาการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การพัฒนาการบริหารงานโรงพยาบาลล าพูน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ ด้านโครงสร้าง มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาวดี เชื้อวงษ์ (2557) ได้ศึกษาความรู้ 
ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรเทศบาลต าบลดอนหัวพ่อ อ าเภอ
เมืองชลบุรี พบว่า ทัศนคติเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรเทศบาลต าบลดอนหัวพ่อ 
อ าเภอเมืองชลบุรี อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กณวรรธน์ อุ่นจันทร์ และคณะ 
(2558) ได้ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 
เครือข่ายบริการปฐมภูมิบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ด้านปัจจัยน าเข้า อยู่ในระดับมาก 

2. ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ข้าราชการและลูกจ้าง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์การ ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ข้าราชการและลูกจ้างสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนใน
การพัฒนาทักษะเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับข้าราชการและลูกจ้างอย่างสม่ าเสมอ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ รัชฎาพร มีอาษา (2555) ได้ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอเมืองสระแก้ว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอเมืองสระแก้ว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว 
เขต 1 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาวดี เชื้อ
วงษ์ (2557) ได้ศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
เทศบาลต าบลดอนหัวพ่อ อ าเภอเมืองชลบุรี พบว่า ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
บุคลากรเทศบาลต าบลดอนหัวพ่อ อ าเภอเมืองชลบุรี อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เอกราช เครือศรี (2558) ได้ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พบว่า การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการบริหารวิชาการ อยู่ในระดับมาก 

3. ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ ข้าราชการและ
ลูกจ้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์การ ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ข้าราชการและลูกจ้างมีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบกระบวนการประมวลผล เพ่ือให้ได้สารสนเทศออกมาน าเสนอต่อ
ผู้บริหาร และยังตระหนักและเห็นความส าคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการบริหาร
จัดการ แต่ยังไม่มีการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ การวางแผนการปฏิบัติและการตัดสินใจของผู้บริหาร
เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุวัฒน์ ดอนทอง 
(2558) ได้ศึกษาแนวทางพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร พบว่า สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของ
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โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร ด้านการบริหารงานทั่วไป อยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วรรณศร จันทโสลิด (2560) ได้ศึกษาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารในองค์กร กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบว่า 
ข้อมูลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ด้านการจัดสรรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาวดี เชื้อวงษ์ (2557) ได้ศึกษาความรู้ ทัศนคติ 
และพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรเทศบาลต าบลดอนหัวพ่อ อ าเภอเมืองชลบุรี 
พบว่า พฤตกิรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรเทศบาลต าบลดอนหัวพ่อ อ าเภอเมืองชลบุรี 
อยู่ในระดับมาก 

4. ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้าราชการ
และลูกจ้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์การ ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า ข้าราชการและลูกจ้างมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร แต่ยังไม่ได้รับการฝึกอบรม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  ศิริวัฒน์ 
เปลี่ยนบางยาง (2558) ได้ศึกษาประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเทคโนโลยี
สารสนเทศ อยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กณวรรธน์ อุ่นจันทร์ และคณะ 
(2558) ได้ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 
เครือข่ายบริการปฐมภูมิบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ด้านผลลัพธ์/ผลผลิต อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วิชยา คชสังข์สีห์ (2556) ได้ศึกษาการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการ
บริหารงานโรงพยาบาลล าพูน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ ด้านการจัดการบุคคลเข้าท างาน มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

สรุปสมมติฐานที่ 2 ได้ว่า ปัจจัยในการน าเทคโนโลยีสาร สนเทศมาใช้ในองค์การ จะส่งผลต่อ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างานของข้าราชการและลูกจ้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในองค์การ ด้านการกระจายโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษา ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการ มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก และด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างานของ

ข้าราชการและลูกจ้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  แบ่งเป็น
ประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านการกระจายโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการศึกษา ทางหน่วยงานควรพิจารณาในเรื่องของการน า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้อย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
และสามารถใช้โยชน์จากเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

2. ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ทางหน่วยงานควรพิจารณาในเรื่องของ
การสนับสนุนการพัฒนาทักษะเฉพาะตัวทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับข้าราชการและลูกจ้างอย่าง
สม่ าเสมอ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน 

3. ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ ทางหน่วยงานควรพิจารณาใน
เรื่องของการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ การวางแผนการปฏิบัติและการตัดสินใจของผู้บริหารเกิดจากการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลและป้อนข้อมูลเข้าสู่กระบวนการประมวลผล
เพ่ือให้ได้สารสนเทศออกมาน าเสนอต่อผู้บริหาร มีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการพัฒนาการบริหารจัดการ 
  4. ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางหน่วยงานควรพิจารณา
ในเรื่องของการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรสม่ าเสมอ และมีการพัฒนาหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศในทุกระดับ เพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร  
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