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บทคดัย่อ 
การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของบุคลากรต่อบริการสารสนเทศ ของบริษทั ทานตะวนัอุตสาหกรรม 

จาํกดั (มหาชน) มีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรต่อบริการสารสนเทศ ของ 

บริษทั ทานตะวนัอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ดา้นการใชง้านระบบ ดา้นอุปกรณ์ ดา้นการใหบ้ริการ

ของเจา้หนา้ท่ี ดา้นการจดัเก็บขอ้มูล ดา้นการส่ือสาร โดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั

การศึกษา ตาํแหน่งงาน อายกุารทาํงาน ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคลากรท่ีใชบ้ริการสารสนเทศของ 

บริษทั ทานตะวนัอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จาํนวน 200 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรม

สาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ̅  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

ผลการวิจยัพบว่า 1) บุคลากรของบริษทั ทานตะวนัอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) ผูท่ี้ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมดจาํนวน 200 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 76.5 มีอาย4ุ0ปี

ข้ึนไป จาํนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5  มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 73.0 

มีตาํแหน่งเป็นพนกังาน จาํนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 76.0 มีอายกุารทาํงาน 5ปีข้ึนไป จาํนวน 109 คน คิด

เป็นร้อยละ 54.5  

2) ความพึงพอใจของบุคลากรต่อบริการสารสนเทศ ของบริษทั ทานตะวนัอุตสาหกรรม จาํกดั 

(มหาชน) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นการ

ใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี และดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นการจดัเกบ็ขอ้มูล ดา้นการส่ือสาร ดา้นการใชง้าน

ระบบ ดา้นอุปกรณ์ ตามลาํดบั 

คาํสําคญั ความพึงพอใจ, สารสนเทศ, บุคลากรในองคก์ร, เจา้หนา้ท่ีสารสนเทศ 
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ABSTRACT 
The study on the satisfaction of personnel towards information services of Thantawan Industry 

Public Company Limited had the objective of To study the satisfaction of personnel towards information 

services of Thantawan Industry Public Company Limited, including the use of the system, the equipment, 

the service of the staff data storage communication classified by personal factors, including: Gender, age, 

education level, job position, working age, population in this research is personnel who use information 

services of Thantawan Industry Public Company Limited by a sample of 200 people who answered the 

questionnaire. Data analysis by using computer software package for percentage, mean, standard 

deviation. 

The results of the research showed that 1) the Company's personnel Sunflower Industry Public 

Company Limited, who answered all the surveys of 200 people, most of them were female, 153 people 

representing 76.5%, aged 40 years and over, 71 people, representing 35.5%, had bachelor's degree, 146 

people thought is 73.0%, comprising 152 employees, representing 76.0%, aged 5 years or more, 109 

people, representing 54.5% 

 2) The overall satisfaction of personnel towards information services of Thantawan Industry 

Public Company Limited was at a high level. When considering each aspect, it was found that the aspect 

that was at the highest level was the service of the officers. And the aspect that is at a high level is the 

storage aspect. communication the use of the system, the equipment, respectively. 

Keywords: satisfaction, information, personnel in the organization, information officer 

บทนํา 

 ปัจจุบนัการดาํเนินธุรกิจ ได้มีการนาํระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบ

เครือข่ายระหว่างประเทศเขา้มาประสานการทาํงานร่วมกบัการดาํเนินธุรกิจ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงท่ี

เกิดข้ึนของสภาพแวดลอ้มการแข่งขนัในการดาํเนินธุรกิจ เปล่ียนแปลงระบบเศรษฐกิจ มีการเปล่ียนแปลง

โครงสร้างองคก์ร เพ่ือกระจายความรับผิดชอบการสั่งงานไปตามส่วนต่างๆไดม้ากข้ึน บริษทั ทานตะวนั

อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) มองเห็นความสาํคญัและความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบสารสนเทศท่ีถูกตอ้งและ 

รวดเร็วแม่นยาํ เพื่อความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั จึงมีการตั้งเป้าหมายของระบบสารสนเทศเพ่ือประโยชน์

ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงาน เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพในการบริการลูกคา้ และผลิตสินคา้ใหม่และ

ขยายผลิตภณัฑ ์ 

โดยพนกังานส่วนใหญ่ของบริษทั ทานตะวนัอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) ไม่ไดมี้เฉพาะคนรุ่น

ใหม่ท่ีมีความรู้ เร่ืองการใชง้าน ระบบสารสนเทศไดดี้ แต่ยงัมีคนรุ่นเก่าท่ียงัไม่สามารถเขา้ถึง หรือเขา้ใจใน

ระบบและการใช้งาน การวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของบุคลากรต่อบริการสารสนเทศ จึงได้จดัทาํข้ึนเพ่ือ
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ตอ้งการศึกษาหาแนวทางการส่ือสารในองคก์รให้เขา้ใจในระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์ภายในบริษทัท่ีทาํ

อยู่ เพื่อเป็นแนวทางการปฎิบติัการท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน พฒันาปรับปรุงระบบ ให้ง่ายต่อการใชง้าน 

เพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจ 

ปัญหาท่ีพบเห็นจากการใชง้านระบบสารสนเทศภายในส่วนพนกังานของบริษทั มกัจะเป็นเร่ือง

ของการใชง้านอุปกรณ์สารสนเทศต่างๆ และการดูแลรักษาอุปกรณ์ท่ีไม่ถูกตอ้ง โดยพนกังานหลายท่านยงั

ไม่มีความเขา้ใจ วิธีการใชอุ้ปกรณ์ดงักล่าวอยา่งถูกตอ้ง ก่อใหเ้กิดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จาํเป็นต่อองคก์ร นอกจากน้ี 

ปัญหาความเส่ือมสภาพและการชํารุดเสียหายของอุปกรณ์ภายในสํานักงาน ทาํให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี

สารสนเทศมีภาระหนา้ท่ีมากข้ึนในการแกไ้ขปัญหา ซ่อมแซมอุปกรณ์ ก่อให้เกิดภาระค่าใชจ่้ายท่ีมากข้ึนกบั

องคก์ร ในส่วนของความรู้ความเขา้ใจในการใชง้านระบบสารสนเทศของบริษทัไดพ้บว่ามีปัญหาในเร่ือง

ของทกัษะการใชง้านของพนกังาน โดยพนกังานในหลายส่วนยงัไม่สามารถใชง้านโปรแกรมต่างๆไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง  

จากเหตุผลขา้งตน้ ทาํใหผู้ว้ิจยัตอ้งการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรต่อบริการสารสนเทศ ของ

บริษทั ทานตะวนัอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) เพื่อทราบถึงความพึงพอใจในการใหบ้ริการดา้นสารสนเทศ 

ทั้งน้ีเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพฒันาประสิทธิภาพในการให้บริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตลอดจนสร้างภาพพจนท่ี์ดีใหก้บับริษทั ทานตะวนัอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

วตัถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรต่อบริการสารสนเทศ ของบริษทั ทานตะวนัอุตสาหกรรม 

จาํกดั (มหาชน) 

ขอบเขตการวจัิย 
ในการศึกษาวิจยั เร่ืองความพึงพอใจของบุคลากรต่อบริการสารสนเทศ ของบริษทั ทานตะวนั

อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) มีขอบเขตการวิจยั ดงัน้ี 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 

 มุ่งศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรต่อบริการสารสนเทศ ของบริษทั ทานตะวนัอุตสาหกรรม 

จาํกดั (มหาชน) มีขอบเขตการวิจยั ดงัน้ี 

1. ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรต่อบริการสารสนเทศ ของบริษทั ทานตะวนั

อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

1) เพศ 

2) อาย ุ

3) ระดบัการศึกษา 

4) ตาํแหน่งงาน 

5) อายกุารทาํงาน 
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2. ตวัแปรตาม คือ ความพึงพอใจของบุคลากรต่อบริการสารสนเทศ ของบริษทั ทานตะวนั

อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ 

1) ดา้นการใชง้านระบบ 

2) ดา้นอุปกรณ์ 

3) ดา้นการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี 

4) ดา้นการจดัเกบ็ขอ้มูล 

5) ดา้นการส่ือสาร 

ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ บุคลากรท่ีใช้บริการสารสนเทศของ 
บริษทั ทานตะวนัอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 200 คน จากประชากรทั้งหมด 360 คน (ท่ีมา : 
ทะเบียนผูใ้ชง้านคอมพิวเตอร์ ภายในบริษทัทานตะวนัอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) ) 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลระหวา่ง เดือนมกราคม 2565 - กมุภาพนัธ์ 2565 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 
 1. ทาํใหท้ราบความพึงพอใจของบุคลากรต่อบริการสารสนเทศ ของบริษทั ทานตะวนัอุตสาหกรรม 

จาํกดั (มหาชน) 

 2. แนวทางการพฒันาและปรับปรุงการให้บริการด้านสารสนเทศของษริษทัทานตะวนั

อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

 3. ผลการวิจยัสามารถนาํไปใชใ้นการพฒันาบริการดา้นสารสนเทศใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

กรอบแนวคดิในการวจัิย 
 กรอบแนวคิดในการวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของบุคลากรต่อบริการสารสนเทศ ของบริษัท 

ทานตะวนัอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย

รายละเอียด ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

       1. เพศ 

       2. อาย ุ

       3. ระดบัการศึกษา 

       4. ตาํแหน่งงาน 

       5. อายกุารทาํงาน 

ความพึงพอใจของบุคลากรต่อบริการ

สารสนเทศ ของบริษทั ทานตะวนั

อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

1. ดา้นการใชง้านระบบ 

2. ดา้นอุปกรณ์ 

3. ดา้นการใหบ้ริการเจา้หนา้ท่ี 

4. ดา้นการจดัเกบ็ขอ้มูล 

5.  ดา้นการส่ือสาร 

ตวัแปรอสิระ ตวัแปรตาม 
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แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 

ทฤษฎีมาสโลว ์หรือ ลาํดบัขั้นความตอ้งการ (Maslow’s Hierarchy of Needs) เป็นทฤษฎีจิตวิทยาท่ี 

อบัราฮมั เอช. มาสโลว ์คิดข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1943 ในเอกสารช่ือ “A Theory of Human Motivation” Maslow 

ระบุวา่ มนุษยมี์ความตอ้งการทั้งหมด 5 ขั้น เรียงลาํดบัจากขั้นตํ่าสุดไปหาสูงสุด เป็นลาํดบั ดงัน้ี  

1. ความตอ้งการพ้ืนฐานทางดา้นร่างกาย เป็นความตอ้งการลาํดบัตํ่าสุดและเป็นพื้นฐานของชีวิต 
ไดแ้ก่ ความตอ้งการเพ่ือตอบสนองความหิว ความอยูร่อด คือ ปัจจยัส่ี อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค ท่ีพกั
อาศยั ขั้นน้ีส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการ หนีไม่พน้ สินคา้และบริการ อุปโภค บริโภค ทัว่ไปๆ  

2. ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั จะเกิดข้ึนหลงัจากท่ีความตอ้งการทางร่างกายได้รับการ
ตอบสนองจนเป็นท่ีพอใจแลว้ ความตอ้งการขั้นน้ีถึงจะเกิดข้ึน ไดแ้ก่ ความตอ้งการความปลอดภยัมีท่ียึด
เหน่ียวทางจิตใจ สินคา้และบริการท่ีตอบโจทยใ์นดา้นการสร้างความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น เช่น 
กลอ้งวงจรปิด การลงทุน การออม การทาํประกนัชีวิต หรือ การยา้ยบา้นท่ีอยูอ่าศยั  

3. ความต้องการความรักและสังคม เม่ือมีความปลอดภัยในชีวิต คนเราจะต้องการความรัก 
ความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นเช่น ความรักระหว่าง คู่รัก พ่อ แม่ ลูก เพื่อน สามี ภรรยา ในขั้นน้ีส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการ ก็
คือ สินคา้และบริการท่ีสามารถตอบสนองอารมณ์ ความรู้สึก ของเขาได ้เช่น บริการจดังานแต่งงาน บริการ
ทวัร์ท่องเท่ียว  

4. ความตอ้งการการไดรั้บการยกยอ่งนบัถือในตนเอง ตอ้งการสร้างสถานภาพของตวัเองให้สูงข้ึน 
ความตอ้งการเหล่าน้ี เช่น ยศ ตาํแหน่ง ระดบัเงินเดือนท่ีสูง ในขั้นน้ีส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการ ก็คือ สินคา้และ
บริการท่ีส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง เช่น อสงัหาริมทรัพย ์เคร่ืองเพชรราคาแพง  

5. ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพของตน ความตอ้งการขั้นสูงสุดของมนุษยแ์ละยากต่อการบอกไดว้่า
คืออะไร สินคา้และบริการท่ีตอบโจทย ์จะมาจากแรงบนัดาลใจ หรือ Passion ดา้นจิตใจท่ีตอ้งการมากกว่า 
ดา้นวตัถุท่ีจบัตอ้งได ้ 

ข้อมูลเกีย่วกบับริษทั ทานตะวนัอุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

บริษทั ทานตะวนัอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) เดิมช่ือ บริษทั โบลเทค (ประเทศไทย) จาํกดั ก่อตั้ง

ข้ึนเม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2521 ต่อมาไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน จาํกดั และจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2537 วตัถุประสงคเ์พื่อประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่าย

ผลิตภณัฑ์พลาสติกปัจจุบนับริษทัไดพ้ฒันาการให้บริการจาก ผูรั้บจา้งผลิต (OEM) มาเป็นผูใ้ห้บริการ

ออกแบบและพฒันาสินคา้รวมถึงให้บริการดา้นการผลิต (ODM) แก่ลูกคา้ทัว่ทุกมุมโลก และนอกจากน้ี

บริษทัฯ ยงัมีการพฒันารูปแบบสินคา้เพื่อจดัจาํหน่ายในตราสินคา้ของตนเองในทุกกลุ่มสินคา้โดย ผลิตภณัฑ์

พลาสติกท่ีทางบริษทัฯ สามารถผลิตไดท้ั้งพลาสติกทัว่ไป พลาสติกชีวภาพ และ พลาสติกสลายตวัได ้รวม

ไปถึงสินคา้จากงานวิจยัและพฒันา และใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ดา้นวตัถุดิบ เช่น บรรจุภณัฑย์ืดอายผุกัและ

ผลไม ้บรรจุภณัฑต่์อตา้นจุลชีพ บรรจุภณัฑบ่์งบอกอุณหภูมิ เป็นตน้ ทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศมีการ

กาํหนดสิทธิ การใชง้าน Application และ โปรแกรมต่างๆจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของระบบโดยให้
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ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงเป็นผูข้อสิทธ์ิในการใช้ ให้พนักงานใช้โปรแกรมและ Application ท่ี บริษทัฯ 

กาํหนดใหใ้ชเ้ท่านั้น 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  

อ่อนศรี จนัทรศิริ (2555) ทาํการศึกษาเร่ือง ผลการฝึกอบรมการใชง้านระบบสารสนเทศ AS400 ท่ีมี

ต่อการดาํเนินงานของพนกังานควบคุมระบบของบริษทั อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ พนกังานแผนกควบคุมระบบสารสนเทศ AS400 ของบริษทั อิออน ธน

สินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ ซ่ึงเป็นพนกังานระดบัปฎิบติัการ จาํนวน 200 คน 

จากการวิจยัพบว่าความคิดเห็นดา้นความสามารถใชง้านของระบบสารสนเทศAS400พึงพอใจอยู่ในระดบั

มาก โดยระบบการทาํงานในแต่ละวนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว สามารถสรุปรายงานจากระบบของแต่ละแผนกและ

สามารถสัง่งาน Print ขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว และสามารถกาํหนก Password บน Desktop ทุก 1 เดือนไดต้ามท่ี 

MIS กาํหนด 

กาญจนา เพง็คาํศรี (2555) ทาํการศึกษาเร่ือง การพฒันารูปแบบการให้บริการสารสนเทศของ

ห้องสมุดแก่นกัศึกษาระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลยัรังสิต ผลการวิจยัพบว่า ความ

ตอ้งการใชบ้ริการสารสนเทศ ประเภทบริการสารสนเทศพื้นฐานท่ีนกัศึกษาตอ้งการมากท่ีสุด ไดแ้ก่ บริการ

สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ของสํานักหอสมุดบริการฐานข้อมูลออนไลน์ของห้องสมุด และบริการ

สารสนเทศออนไลน์พบว่า นักศึกษาหลกัสูตรต่างกนัมีความตอ้งการใช้บริการสารสนเทศของห้องสมุด

แตกต่างกนั ส่วนปัญหาในการใชบ้ริการสารสนเทศ ท่ีนกัศึกษาประสบมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ไม่สามารถดาวน์

โหลดเอกสารฉบบัเตม็จากฐานขอ้มูลออนไลนข์องสาํนกัหอสมุดได ้
ยพุาพร ทองอินทร์ (2555) ทาํการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายใน

องคก์รของพนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด ์สปา กะรนบีช ภูเก็ต ผลการวิจยัพบว่า ภาพรวมความ

คิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์รของพนกังาน อยูใ่นระดบัปานกลาง และพนกังานท่ีมีอายุ

แตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์ร  ดา้นการสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั

แตกต่างกัน  และพนักงานท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสาร

ภายในองค์กร  ด้านความไวว้างใจและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแตกต่างกัน  และพนักงานท่ีมี

ระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างกนั  มีความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์ร  ดา้น

ความไวว้างใจ  และดา้นการสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัแตกต่างกนั 
ปราโมช สุขบุญส่ง (2557) ทาํการศึกษาเร่ือง การบริหารจดัการสารสนเทศขององคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัอุบลราชธานี ผลการวิจยัพบว่า สภาพการบริหารจดัการสารสนเทศ อยู่ในระดบัมาก มีการพฒันา

ปรับปรุงระบบการจดัการจดัการฐานขอ้มูลอยูเ่สมอ แนวทางการพฒันาบริหารจดัการสารสนเทศ ควรมีการ

ประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนไดท้ราบอยา่งทัว่ถึง วางแผนการพฒันาระบบสารสนเทศในปีต่อไป 

สุพจน์ พ่วงกาํเหนิด (2558) ทาํการศึกษาเร่ือง การพฒันาระบบจดัการงานซ่อมบาํรุงวสัดุครุภณัฑ์

ดา้นคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากการวิจยัพบว่า ผูเ้ช่ียวชาญมีความพึงพอใจ

ต่อการพฒันาระบบซ่อมบาํรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในระดบัมาก เพื่ออาํนวยความสะดวกในการใหบ้ริการ
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แกไ้ขปัญหาสารสนเทศ แก่บุคลากรของมหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ ทั้งน้ีระบบจะแบ่งผูใ้ชง้านออกเป็น 3 

ส่วน ไดแ้ก่ ผูดู้แลระบบ เจา้หนา้ท่ี และบุคลากรโดยแต่ละส่วนจะมีสิทธ์ิการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีแตกต่างกนั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างและวธีิการสุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ บุคลากรท่ีใชบ้ริการสารสนเทศ ของบริษทั ทานตะวนัอุตสาหกรรม 

จาํกดั (มหาชน) จาํนวนทั้งหมด 360 คน (ท่ีมา : ทะเบียนผูใ้ชง้านคอมพิวเตอร์ ภายในบริษทัทานตะวนั

อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) กลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิยทาํการคน้หากลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ 

(Taro Yamane) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงกาํหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง เท่ากบั 5% 

(Taro Yamane,1973)โดยผลจากการคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ(Taro Yamane,1973) ไดข้นาดของกลุ่ม

ตวัอยา่งประชากรจาํนวน 200 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาขอ้มูลในคร้ังน้ี คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงไดท้าํการศึกษาจาก

เอกสารท่ีมีอยูแ่ลว้ พร้อมทั้งไดท้าํการปรับปรุงคาํถามใหเ้หมาะสาํหรับบุคลากรในการสาํรวจความพึงพอใจ

ของบุคลากรต่อบริการสารสนเทศ ของบริษทั ทานตะวนัอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) โดยดาํเนินการ ดงัน้ี 

1. ศึกษาคน้ควา้ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจของบุคลากรต่อบริการสารสนเทศ  

2. นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากขอ้ 1. มากาํหนดกรอบแนวคิด ตามลกัษณะของตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษา 

3. ศึกษาแบบสอบถามท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผูส้ร้างข้ึนไวแ้ลว้นาํมาปรับเพื่อใหเ้หมาะสมกบัการศึกษาคร้ัง

น้ี แบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษาน้ี ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อ 

เดือน และระดบัการศึกษาสูงสุด มีจาํนวน 5 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของบุคลากรต่อบริการสารสนเทศ ของบริษทั 

ทานตะวนัอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการใชง้านระบบ ดา้นอุปกรณ์  

ดา้นการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี ดา้นการจดัเกบ็ขอ้มูล ดา้นการส่ือสาร     
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

สร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของบุคลากรต่อบริการสารสนเทศ ของบริษทั ทานตะวนั

อุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) และตรวจสอบความเท่ียงตรงและความครอบคลุมวตัถุประสงค์หรือไม่ 

จากนั้นนาํไปให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงและความถูกตอ้งของเน้ือหา ตลอดจนความ

ชดัเจนและการใชภ้าษาท่ีเหมาะสม ซ่ึงมีเกณฑก์ารตรวจในแต่ละขอ้ดงัน้ี 

วดัผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดงัน้ี 

1. ขอ้คาํถามท่ีมีคะแนน IOC ตั้งแต่ 0.50 – 1.00 มีค่าความเท่ียงตรง ใชไ้ด ้

2. ขอ้คาํถามท่ีมีคะแนน IOC ตํ่ากวา่ 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล   

ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ท่ีผา่นการแกไ้ขและผา่นความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษามา

ดาํเนินการจดัทาํแบบสอบถามออนไลน์(Google From) เพื่อทาํการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีกาํหนด จาํนวน 

200 คน ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่ง คือ บุคลากรท่ีใชบ้ริการสารสนเทศ บริษทัทานตะวนัอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) ซ่ึง

หลงัจากเก็บรวบรวมขอ้มูลครบ 200 ชุด จะดาํเนินการในขั้นตอนต่อไป คือ การนาํขอ้มูลท่ีไดม้าไปวิเคราะห์

คาํนวณผลโดยผา่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปทางสถิติ SPSS   

การวเิคราะห์ข้อมูล  

ผูว้ิจยัทาํการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์  

สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1.ค่าร้อยละ (Percentage) สาํหรับวิเคราะห์เพื่อบรรยายปัจจยับุคคล 

 2.ค่าเฉล่ีย ( ̅) 
3.ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) สาํหรับวิเคราะห์ความพึงพอใจของบุคลากรต่อบริการ

สารสนเทศ ของบริษทั ทานตะวนัอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

ผลการวเิคราะข้อมูล 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของบุคลากรต่อ

บริการสารสนเทศ ของบริษทั ทานตะวนัอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) มีผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
จาํนวน 200 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 76.5 และเพศชาย จาํนวน 47 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.5 ส่วนใหญ่มีอาย4ุ0ปีข้ึนไป จาํนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5  รองลงมาคือ 31- 40ปี จาํนวน 
68 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0, 24 - 30 ปี จาํนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 และนอ้ยกว่า 24 ปี จาํนวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.5 ส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 73.0 รองลงมาคือ 
ปริญญาโท จาํนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 และตํ่ากว่าปริญญาตรี จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 
ส่วนใหญ่ เป็นพนกังาน จาํนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 76.0 รองลงมาคือ ผูจ้ดัการฝ่าย/ผูช่้วย จาํนวน 43 คน 
คิดเป็นร้อยละ 21.5 และ ผูบ้ริหาร จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ส่วนใหญ่ มีอายกุารทาํงาน 5ปีข้ึนไป 
จาํนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 รองลงมาคือ มีอายกุารทาํงาน 1 – 3 ปี จาํนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.5 , อายกุารทาํงาน 3 – 5 ปี จาํนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 และ อายกุารทาํงานนอ้ยกวา่ 1 ปี จาํนวน 19 
คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 ตามลาํดบั 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจของบุคลากรต่อบริการสารสนเทศ ของบริษทั ทานตะวนั
อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด คือ ดา้นการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี และดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นการจดัเก็บขอ้มูล ดา้นการ
ส่ือสาร ดา้นการใชง้านระบบ  ดา้นอุปกรณ์ ตามลาํดบั 
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ผลการวิเคราะห์ดา้นการใชง้านระบบโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมี

ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก คือ ระบบมีความสะดวกต่อการใชง้านเพียงใด การกาํหนดขอบเขตการเขา้ถึง

ขอ้มูลเป็นท่ีน่าพอใจ ระบบมีความทนัสมยัเพียงใด ระบบไม่ขดัขอ้งมีความเสถียรเป็นท่ีน่าพอใจ ระบบมีการ

แสดงผลสวยงามน่าใชง้าน ตามลาํดบั 

ผลการวิเคราะห์ดา้นอุปกรณ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความพึง

พอใจอยูใ่นระดบัมาก คือ จาํนวนคอมพิวเตอร์ท่ีใหบ้ริการเพียงพอต่อการใชง้าน โปรแกรมต่างๆท่ีติดตั้งไว้

ตอบสนองต่อการใชง้าน ความพร้อมและความสมบูรณ์ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการ มีการอพัเดท

ระบบใหท้นัสมยัเสมอ มีการบาํรุงรักษาสมํ่าเสมอ ตามลาํดบั 

ผลการวิเคราะห์ดา้นการให้บริการเจา้หนา้ท่ีโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบวา่ ขอ้ท่ีมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ มีความสุภาพต่อการใหบ้ริการ กริยามารยาทท่ีเหมาะสม 

การรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูใ้ชง้าน ความรวดเร็วในการปฎิบติังาน ส่วนขอ้ท่ีมีความพึง

พอใจอยู่ในระดบัมาก คือ เจา้หน้าท่ีพฒันาความรู้ความสามารถอยู่ตลอด ทกัษะและความชาํนาญในการ

แกปั้ญหา ตามลาํดบั 

ผลการวิเคราะห์ดา้นการจดัเก็บขอ้มูลโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความพึง

พอใจอยู่ในระดบัมาก คือ ความพึงพอใจภาพรวมในการจดัเก็บ มีการจดัเก็บขอ้มูลเป็นหมวดหมู่ ขอ้มูล

ตอบสนองตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้ สามารถเขา้ถึงไดส้ะดวก ความรวดเร็วในการคา้หาขอ้มูล 

ตามลาํดบั  

ผลการวิเคราะห์ดา้นการส่ือสารโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความ

พึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก คือ ส่งขอ้มูลข่าวสารผา่นทางอีเมล ความพึงพอใจในการแจง้ขอ้มูลข่าวสาร มีการ

ใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบสารสนเทศ ทาํแผน่พบั/ประชาสัมพนัธ์ผา่น Desktopเก่ียวกบัการใชง้าน

ท่ีถูกตอ้ง จดัอบรมระบบสารสนเทศประจาํปี ตามลาํดบั 

สรุปผลการวจัิย 

การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของบุคลากรต่อบริการสารสนเทศ ของบริษทั ทานตะวนัอุตสาหกรรม 

จาํกดั (มหาชน) มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรต่อบริการสารสนเทศ ของบริษทั 

ทานตะวนัอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ดา้นการใชง้านระบบ ดา้นอุปกรณ์ ดา้นการให้บริการของ

เจา้หน้าท่ี ดา้นการจดัเก็บขอ้มูล ดา้นการส่ือสาร โดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา ตาํแหน่งงาน อายกุารทาํงาน ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคลากรท่ีใชบ้ริการสารสนเทศของ 

บริษทั ทานตะวนัอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จาํนวน 200 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรม

สาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ̅  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

ผลการวิจยัพบว่า 1) บุคลากรของบริษทั ทานตะวนัอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) ผูท่ี้ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมดจาํนวน 200 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 76.5 และเพศ
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ชาย จาํนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 ส่วนใหญ่มีอายุ40ปีข้ึนไป จาํนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5  

รองลงมาคือ 31- 40ปี จาํนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0, 24 - 30 ปี จาํนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 และ

นอ้ยกว่า 24 ปี จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 ส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 146 คน คิด

เป็นร้อยละ 73.0 รองลงมาคือ  

ปริญญาโท จาํนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 และตํ่ากว่าปริญญาตรี จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 

10.0 ส่วนใหญ่ เป็นพนกังาน จาํนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 76.0 รองลงมาคือ ผูจ้ดัการฝ่าย/ผูช่้วย จาํนวน 

43 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 และ ผูบ้ริหาร จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ส่วนใหญ่ มีอายกุารทาํงาน 5ปีข้ึน

ไป จาํนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 รองลงมาคือ มีอายกุารทาํงาน 1 – 3 ปี จาํนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 

22.5 , อายกุารทาํงาน 3 – 5 ปี จาํนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 และ อายกุารทาํงานนอ้ยกวา่ 1 ปี จาํนวน 19 

คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 

2) ความพึงพอใจของบุคลากรต่อบริการสารสนเทศ ของบริษทั ทานตะวนัอุตสาหกรรม จาํกดั 

(มหาชน) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นการ

ใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี และดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นการจดัเกบ็ขอ้มูล ดา้นการส่ือสาร ดา้นการใชง้าน

ระบบ ดา้นอุปกรณ์ ตามลาํดบั 

อภิปรายผล 
การศึกษาวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของบุคลากรต่อบริการสารสนเทศ ของบริษทั ทานตะวนั

อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีอยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด คือ ดา้นการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี และดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นการจดัเก็บขอ้มูล ดา้นการ

ส่ือสาร ดา้นการใชง้านระบบ ดา้นอุปกรณ์ โดยมีประเดน็อภิปรายเพิ่มเติม ดงัน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์ดา้นการใชง้านระบบโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้

ท่ีมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก คือ ระบบมีความสะดวกต่อการใชง้านเพียงใด การกาํหนดขอบเขตการ

เขา้ถึงขอ้มูลเป็นท่ีน่าพอใจ ระบบมีความทนัสมยัเพียงใด ระบบไม่ขดัขอ้งมีความเสถียรเป็นท่ีน่าพอใจ ระบบ

มีการแสดงผลสวยงามน่าใช้งาน ตามลาํดับ ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ อ่อนศรี จันทรศิริ (2555) 

ทาํการศึกษาเร่ือง ผลการฝึกอบรมการใชง้านระบบสารสนเทศ AS400 ท่ีมีต่อการดาํเนินงานของพนกังาน

ควบคุมระบบของบริษทั อิออน ธนสินทรัพย ์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน)  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์

เพื่อ 1.ทราบความคิดเห็นของการใชง้านระบบสารสนเทศ AS400 ท่ีพนกังานแผนกควบคุมระบบไดรั้บการ

ฝึกอบรม ดา้นความสามารถของการใชง้านของระบบสารสนเทศ AS400 ในส่วนของงานหลกัของระบบ 2.

ทราบความคิดเห็นของการใช้งานระบบสารสนเทศ AS400 ท่ีพนักงานแผนกควบคุมระบบไดรั้บการ

ฝึกอบรม ดา้นความสามารถการใชง้านหรือการบริหารจดัการดา้นตวัระบบสารสนเทศ AS400 ท่ีมีผลต่อ

แผนกต่างๆ ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ พนกังานแผนกควบคุมระบบสารสนเทศ AS400 ของบริษทั 

อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ ซ่ึงเป็นพนกังานระดบัปฎิบติัการ จาํนวน 

200 คน เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชแ้บบสอบถาม นาํผลท่ีไดม้าวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใชค่้าความถ่ี ค่าร้อย
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ละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นต่อระดบัความสามารถของพนกังาน

แผนกควบคุมระบบ บริษทั อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ ในภาพรวมทั้ง 

2 ดา้น มีระดบัความสามารถอยูใ่นระดบัมาก (μ = 3.79,  = 0.81) โดยความคิดเห็นรายดา้น เป็นดงัน้ี 1. 

ความคิดเห็นดา้นความสามารถของการใชง้านของระบบสารสนเทศ AS400 ในส่วนของงานหลกัของระบบ 

พบว่าในภาพรวม มีระดบัความสามารถอยู่ในระดบัมากทั้ง 3 ขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก 

ได้แก่ สามารถแสดงค่าผลของรายรับ – รายจ่ายในแต่ละเดือนไดอ้ย่างถูกตอ้ง สามารถสรุปยอดขาย

ประจาํเดือนจากบตัรเครดิต สินคา้เงินผ่อน สินเช่ือบุคคลและสินเช่ือเช่าซ้ือได ้อยา่งถูกตอ้งสามารถเรียกดู

การติดตามเก็บเงินลูกคา้จากระบบอตัโนมติั จากระบบพนกังานโทรติดตามไดใ้นระบบโดยสรุปรายงาน

ประจาํเดือนได้อย่างถูกตอ้งเพ่ือช่วยลดความเส่ียงของหน้ีสูญ สามารถคิดคาํนวณอตัราดอกเบ้ียได้อย่าง

ถูกตอ้ง สามารถประเมินความเส่ียงก่อนให้เครดิตลูกคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง สามารถสรุปยอดขายเป็นรายงาน

ประจาํเดือนในแต่ละสาขาได ้ 2. ความคิดเห็นดา้นความสามารถการใชง้านหรือการบริหารจดัการดา้นตวั

ระบบสารสนเทศ AS400 ท่ีมีผลต่อแผนกต่าง ๆ พบว่า ในภาพรวม มีระดบัความสามารถอยูใ่นระดบัมาก 14 

ขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ สามารถกาํหนดการ Closing ของระบบการทาํงานในแต่ละ

วนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว สามารถสรุปรายงานจากระบบของแต่ละแผนกและสามารถสั่งงาน Print ขอ้มูลไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว และสามารถกาํหนก Password บน Desktop ทุก 1 เดือนไดต้ามท่ี MIS กาํหนด 

2. ผลการวิเคราะห์ดา้นอุปกรณ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความ

พึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก คือ จาํนวนคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการเพียงพอต่อการใชง้าน โปรแกรมต่างๆท่ีติดตั้ง

ไวต้อบสนองต่อการใชง้าน ความพร้อมและความสมบูรณ์ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใหบ้ริการ มีการอพัเดท

ระบบให้ทนัสมยัเสมอ มีการบาํรุงรักษาสมํ่าเสมอ ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุพจน์ พ่วง

กาํเนิด (2558) ทาํการศึกษาเร่ือง การพฒันาระบบจดัการงานซ่อมบาํรุงวสัดุครุภณัฑด์า้นคอมพิวเตอร์ และ

สารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นการพฒันาระบบจดัการงานซ่อมบาํรุงวสัดุ

ครุภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่ออาํนวยความสะดวกในการ

ให้บริการแกไ้ขปัญหาสารสนเทศ แก่บุคลากรของมหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ ทั้งน้ีระบบจะแบ่งผูใ้ชง้าน

ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ผูดู้แลระบบ เจ้าหน้าท่ี และบุคลากร โดยแต่ละส่วนจะมีสิทธ์ิการเขา้ถึงขอ้มูลท่ี

แตกต่างกนั 1) ส่วนผูดู้แลระบบ สามารถกาํหนดสิทธ์ิการเขา้ใชง้านระบบ เพิ่มขอ้มูลสารสนเทศ มอบหมาย

งานให้กบัเจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบ ออกรายงานสรุปนาํเสนอผูบ้ริหาร 2) ส่วนเจา้หนา้ท่ีสามารถบนัทึกวิธีการ

ซ่อมและสถานะซ่อม ถามตอบขอ้ปัญหาสารสนเทศ และ 3) ส่วนบุคลากรสามารถแจ้งซ่อมอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เรียกดูขอ้มูลสารสนเทศ ถามตอบปัญหาสารสนเทศ ซ่ึงระบบท่ีพฒันาข้ึนจะ

เป็นการพฒันาระบบท่ีทาํงานลกัษณะเวบ็แอพพลิเคชัน่ โดยใชภ้าษา PHP ในส่วนการพฒันาระบบตลอดจน

ส่วนเช่ือมต่อกบัผูใ้ช ้และใช ้MySQL ในการจดัการฐานขอ้มูล หลงัจากพฒันาระบบเสร็จส้ินแลว้นั้นจะมี

การประเมินประสิทธิภาพระบบงานโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นซอฟแวร์ และผูใ้ช้งานทัว่ไป ดว้ยแบบสอบถาม

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบัจากการวดั 5 ดา้น แลว้นาํมาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยหาค่าเฉล่ีย
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เลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินพบว่า ผูเ้ช่ียวชาญมีความพึงพอใจการใชง้านระดบัดี

มาก และผูใ้ชง้านมีความพึงพอใจการใชง้านระดบัดีมาก ซ่ึงสรุปไดว้า่ระบบสามารถนาํไปใชง้านไดจ้ริง  

3. ผลการวิเคราะห์ดา้นการใหบ้ริการเจา้หนา้ท่ี โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นราย

ขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ มีความสุภาพต่อการให้บริการ กริยามารยาทท่ี

เหมาะสม การรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูใ้ชง้าน ความรวดเร็วในการปฎิบติังาน ส่วนขอ้ท่ีมี

ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก คือ เจา้หนา้ท่ีพฒันาความรู้ความสามารถอยูต่ลอด ทกัษะและความชาํนาญใน

การแกปั้ญหา ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กาญจนา เพง็คาํศรี (2555) ทาํการศึกษาเร่ือง การ

พฒันารูปแบบการให้บริการสารสนเทศของห้องสมุดแก่นกัศึกษาระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 

มหาวิทยาลยัรังสิต การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบความตอ้งการในการใชบ้ริการ

สารสนเทศ รวมทั้งศึกษาปัญหาในการใช้บริการสารสนเทศของนักศึกษาระบบการศึกษาทางไกล ทาง

อินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยรังสิต ทั้ งน้ีเพื่อนําเสนอรูปแบบท่ีเหมาะสมในการบริการสารสนเทศของ

สาํนกัหอสมุด มหาวิทยาลยัรังสิต แก่นกัศึกษาระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลยัรังสิต 

กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ นกัศึกษาท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจและการเมือง และหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต ประจําปีการศึกษาทางไกลทาง

อินเทอร์เน็ต ประจาํปีการศึกษา 2554 จาํนวน 152 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามสถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าร้อย

ละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Anova) และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของ Scheffe 

ผลการวิจยัพบว่า ความตอ้งการใชบ้ริการสารสนเทศ ประเภทบริการสารสนเทศพ้ืนฐานท่ีนกัศึกษาตอ้งการ

มากท่ีสุด ได้แก่ บริการปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ประเภทบริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ของ

สาํนกัหอสมุด ไดแ้ก่ ฐานขอ้มูล E-book Net Library และความตอ้งการใชบ้ริการสารสนเทศออนไลน์ไดแ้ก่ 

นกัศึกษาสามารถดาวน์โหลดสารสนเทศฉบบัเต็ม (Full Text) จากฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีสํานกัหอสมุด

ให้บริการจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลยั เม่ือเปรียบเทียบความตอ้งการใชบ้ริการ

สารสนเทศพ้ืนฐานของหอ้งสมุด บริการฐานขอ้มูลออนไลน์ของห้องสมุด และบริการสารสนเทศออนไลน์

พบว่า นกัศึกษาหลกัสูตรต่างกนัมีความตอ้งการใชบ้ริการสารสนเทศของหอ้งสมุดแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 ในบางรายการ ส่วนปัญหาในการใชบ้ริการสารสนเทศ ท่ีนกัศึกษาประสบมากท่ีสุด 

ไดแ้ก่ ไม่สามารถดาวนโ์หลดเอกสารฉบบัเตม็จากฐานขอ้มูลออนไลนข์องสาํนกัหอสมุดได ้

4. ผลการวิเคราะห์ดา้นการจดัเกบ็ขอ้มูล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้

ท่ีมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก คือ ความพึงพอใจภาพรวมในการจดัเกบ็ มีการจดัเกบ็ขอ้มูลเป็นหมวดหมู่ 

ขอ้มูลตอบสนองตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้ สามารถเขา้ถึงไดส้ะดวก ความรวดเร็วในการคา้หาขอ้มูล 

ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปราโมช สุขบุญส่ง (2557) ทาํการศึกษาเร่ือง การบริหารจดัการ

สารสนเทศขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอุบลราชธานี การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ 1) เพื่อศึกษาสภาพ

การบริหารจดัการสารสนเทศของ องคก์ารบริหารส่วน จงัหวดัอุบลราชธานี 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันา 
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การบริหารจดัการ สารสนเทศขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอุบลราชธานีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั

บุคลากรในองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอุบลราชธานี จาํนวน 199 คน และใชว้ิธีสุ่มอยา่งแบบง่าย เคร่ืองมือท่ี

ใชใ้น การวิจยั คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ร้อยละค่าเฉล่ีย 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัพบวา่ สภาพการบริหารจดัการสารสนเทศ มีการพฒันาปรับปรุง

ระบบการจดัการฐานขอ้มูลอยูเ่สมอ แนวทางการพฒันาบริหารจดัการสารสนเทศ ควรมีการประชาสมัพนัธ์

ใหป้ระชาชนไดท้ราบอยา่งทัว่ถึง วางแผนการพฒันาระบบสารสนเทศในปีต่อไป 

5. ผลการวิเคราะห์ดา้นการส่ือสารโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมี

ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก คือ ส่งขอ้มูลข่าวสารผา่นทางอีเมล ความพึงพอใจในการแจง้ขอ้มูลข่าวสาร มี

การให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบสารสนเทศ ทาํแผ่นพบั/ประชาสัมพนัธ์ผ่านDesktopเก่ียวกบัการใช้

งานท่ีถูกตอ้ง จดัอบรมระบบสารสนเทศประจาํปี ตามลาํดบัซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ยพุาพร ทอง

อินทร์ (2555) ทาํการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์รของพนกังาน

โรงแรมโมเวนพิค          รีสอร์ท แอนด ์สปา กะรนบีช ภูเก็ต การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความ

คิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์รของพนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด ์สปา กะ

รนบีช ภูเกต็ และเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์รของพนกังานโรงแรม

โมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ตท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฎิบติังาน

แตกต่างกนั กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ พนกังานระดบัปฎิบติัการโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท 

แอนด ์สปา กะรนบีช ภูเก็ต จาํนวน 154 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการ

วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ 

ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์รของพนักงาน

โรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด ์สปา กะรนบีช ภูเก็ตอยูใ่นระดบัปานกลางเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น เรียง

ตามลาํดบัค่าเฉล่ียดงัน้ี ด้านความไวว้างใจ ด้านสนับสนุนซ่ึงกนัและกนั และด้านการมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจ ดา้นการเปิดเผยการส่ือสารจากบนลงล่าง ดา้นการรับฟังการส่ือสารจากล่างข้ึนบนและดา้นการ

คาํนึงถึงเป้าหมายการปฏิบติังานในระดบัสูง จากผลการทดสอบสมมติฐานโดยวิธีทดสอบทางสถิติ  พบว่า

พนกังานท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์ร  ดา้นการสนบัสนุน

ซ่ึงกนัและกนัแตกต่างกนั  และพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการ

ส่ือสารภายในองคก์ร  ดา้นความไวว้างใจและการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจแตกต่างกนั  และพนกังานท่ีมี

ระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างกนั  มีความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์ร  ดา้น

ความไวว้างใจ  และดา้นการสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัแตกต่างกนั 
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ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

จากการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของบุคลากรต่อบริการสารสนเทศ ของบริษทั ทานตะวนั

อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) สามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั ดงัน้ี 

 1.ดา้นการใชง้านระบบ พบว่าโดยภาพรวมความพึงพอใจของบุคลากรต่อบริการสารสนเทศ อยูใ่น

ระดบัมาก ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ การแสดงผลในระบบสารสนเทศขาดความสวยงาม ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีทางดา้น

สารสนเทศจะตอ้งทาํการปรับปรุง นอกจากน้ียงัพบว่า ระบบมีความขดัขอ้งในการใชง้านอยูบ่่อยๆ แกไ้ขได้

โดยเจา้หนา้ท่ีสารสนเทศทาํการตรวจสอบการใชง้านระบบอยูเ่สมอ และวางแผนการพฒันาระบบให้มีการ

ใชง้านอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 2.ดา้นอุปกรณ์ พบวา่โดยภาพรวมความพึงพอใจของบุคลากรต่อบริการสารสนเทศ อยูใ่นระดบัมาก 

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ควรมีการตรวจเช็คอุปกรณ์สารสนเทศ ภายในสาํนกังานตามกาํหนดระยะเวลาท่ีวางไว ้

หากพบว่ามีความชาํรุด ก็ให้รีบทาํการซ่อมแซ่มหรือเปล่ียนแปลงอุปกรณ์นั้นๆ ในส่วนของระบบจะตอ้งมี

การอพัเดทระบบเป็นประจาํ เพ่ือความทนัสมยัและประสิทธิภาพในการใชง้านท่ีมากข้ึน 

 3.ดา้นการใหบ้ริการเจา้หนา้ท่ี พบวา่โดยภาพรวมความพึงพอใจของบุคลากรต่อบริการ อยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด ส่ิงท่ีตอ้งพฒันามากยิง่ข้ึน คือ ทกัษะความสามารถของเจา้หนา้ท่ีสารสนเทศ โดยการจดัการอบรม

ทกัษะทางดา้นไอที เน็ตเวิร์ค และความปลอดภยัของระบบ ทุก ๆ 3 เดือน 

 4.ดา้นการจดัเก็บขอ้มูล พบว่าโดยภาพรวมความพึงพอใจของบุคลากรต่อบริการ อยูใ่นระดบัมาก 

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ความรวดเร็วในการคน้หาขอ้มูล สาเหตุเน่ืองจากบุคลากรในบริษทั ไดท้าํการเก็บ

ขอ้มูลของตวัเองไวผ้ิดตาํแหน่ง ทาํให้เกิดความสับสนในการจดัหมวดหมู่ของขอ้มูล แกไ้ขไดโ้ดยการตั้งค่า 

การบนัทึกขอ้มูลใหส้ามารถบนัทึกขอ้มูลไดเ้ฉพาะแผนกของตนเท่านั้น 

 5.ดา้นการส่ือสาร พบว่าโดยภาพรวมความพึงพอใจของบุคลากรต่อบริการสารสนเทศ อยูใ่นระดบั

มาก ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ควรเพ่ิมจาํนวนคร้ังการจดัอบรมระบบสารสนเทศให้กบับุคลากรภายในบริษทั 

จดัทาํบอร์ดประชาสมัพนัธ์ การใชเ้ทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ง โดยอพัเดทขอ้มูลใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
1.ควรมีการปรับเปล่ียนหรือเพิ่มเติมตวัแปรต่าง ๆ ในการวิจยัเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีครบถว้น และรอบ

ดา้นมากยิง่ข้ึน 

 2.การวิจัยคร้ังน้ี มีขอบเขตในด้านพ้ืนท่ีเฉพาะบุคลากรท่ีใช้ระบบสารสนเทศภายในบริษัท 

ทานตะวนัอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) ยงัถือไม่ไดว้า่ผลการวิจยัคร้ังน้ี จะเป็นตวัแทนของความพึงพอใจใน

ระบบสารสนเทศภายในสํานกังาน ของบริษทัอ่ืนๆทั้งหมด จึงควรศึกษาขอบเขตการศึกษา ให้ครอบคลุม

บริษทัอ่ืนๆในหลายๆพ้ืนท่ี เพื่อจะไดท้ราบภาพรวมของความพึงพอใจในระบบสารสนเทศ ของบุคลากร

ภายในสาํนกังานว่าเป็นอยา่งไร ซ่ึงจะนาํไปสู่การพฒันาระบบสารสนเทศ ใหมี้ประสิทธิภาพเป็นท่ีน่าพอใจ 

ใหก้บับุคลากรผูใ้ชส้ารสนเทศใหม้ากยิง่ข้ึน 
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 3.หากมีผูอ่ื้นสนใจ ศึกษาวิจยัเก่ียวกบัระบบสารสนเทศภายในสํานกังาน ควรทาํการวิจยัเพิ่มเติม 

เก่ียวกบัเร่ือง ผลกระทบของเทคโนโลยท่ีีมีต่อการใชชี้วิตประจาํวนัของพนกังานบริษทั 
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