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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานต่อปจัจัยด้านความเสี่ยงทางเทคโนโลยีของโรงงาน
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โลหะ จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานต่อ
ปัจจัยด้านความเสี่ยงทางเทคโนโลยี ได้แก่ ปัจจัยด้านอุปกรณ์ ด้านโปรแกรม ด้านบุคลากร กระบวนการ 
ข้อมูล สภาพแวดล้อม โดยจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา 
ระยะเวลาในการท างาน เงินเดือน ประชากรในงานวิจัยน้ีคือ พนักงานของโรงงานอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
โลหะ จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 172 คน เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บ
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รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รปูทางคอมพิวเตอร์ หา
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การศึกษา พบว่าความแตกต่างของปจัจัยด้าน 
คุณสมบัตสิ่วน



3 

 

บุคคลที่แตกต่างกันมผีลต่อความคิดเห็นด้านปจัจัยความเสี่ยงทางเทคโนโนโลยีโรงงานอุตสาหกรรมบรรจุ
ภัณฑ์โลหะ จงัหวัดสมุทรปราการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

ค าส าคัญ: ความเสี่ยงทางเทคโลโลย ี

 

ABSTRACT  

 Subject research Employee Opinions on Technological Risk Factors of Metal 
Packaging Industry Samut Prakan Province The objective of this research was to study the 
opinions of employees on technological risk factors such as device factors, personnel 
programs, processes, information, environment classified by personal status including 
gender, age, educational status, duration of service, salary, population in this research. 
Employees of the metal packaging factory Samut Prakan Province The survey sample 
consisted of 172 people. The tools used for data collection were questionnaires and data 
analysis using computer software packages to find frequency, percentage, mean and 
standard deviation. Different personal qualities influence opinions of technological risk 
factors, industrial plants, metal packaging, Samut Prakan Province Statistically significant at 
a level of 0.05. 

Keywords: Technology Risk 

 

บทน า 

 ในปัจจบุันความก้าวหน้าของเทคโนโลยสีารสนเทศมีบทบาทอย่างมากในการขับเคลื่อนธุรกิจใน
ตลาดทุนไทย ในขณะเดียวกันความซับซ้อนและขยายตัวทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศน้ีท าใหผู้้ประกอบ
ธุรกิจเผชิญความเสี่ยงต่าง ๆ  ในหลายมิติมากข้ึน ได้แก่ความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งหมายถึง 
ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการน าเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการด าเนินธุรกจิ และความเสี่ยงทีเ่กิดจาก
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ทั้งนี้ความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลย ี สารสนเทศเดิมถือเป็นส่วนหนึ่งของความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ แต่ในปจัจบุันความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นความเสี่ยงทีม่ีความส าคัญมาก
ข้ึนสืบเนือ่งจากโครงการการลงทนุทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่นับวันจะยิ่งมีจ านวนมากข้ึน รวมทัง้ภัย
คุกคามทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ หรือทางด้านไซเบอรท์ี่ได้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ช่ือเสียง 
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และ ความเช่ือมั่นในการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในตลาดทุน แนวทางการบริหารและจัดการความ
เสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฉบบันี้ ถือเป็นส่วนหนึง่ของนโยบายในการส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบธุรกิจ
ยกระดับ การให้ความส าคัญด้านการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ตั้งแต่การวาง
กรอบนโยบายที่ชัดเจน การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง รวมถึงการบริหารและจัดการความเสี่ยง
เพื่อให้อยู่ในระดบัที่องค์กรยอมรบัได้ ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยสีารสนเทศของตลาดทุนในภาพรวม รวมทั้งยังช่วยเสรมิสร้างความเช่ือมั่นต่อมาตรฐานการ
บรหิารและจัดการความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ของผู้ประกอบธุรกจิ ใหเ้ป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของพนักงานต่อปจัจัยด้านความเสีย่งทางเทคโนโลยีของโรงงาน
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โลหะ จงัหวัดสมุทรปราการ 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ในการวิจัยครัง้นี้เป็นการศึกษาเรื่องความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับปัจจัยด้านความเสี่ยงทาง
เทคโนโลยีของโรงงานอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โลหะ จังหวัดสมุทรปราการ 

 

  ขอบเขตด้านเนื้อหา  

  ตัวแปรอิสระ คือ 

  1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ  
 เดือน ระยะเวลาในการท างาน 

  ตัวแปรตาม คือ 

  1. ความคิดเห็นของพนักงานตอ่ปจัจัยความเสี่ยงทางเทคโนโลยีของโรงงาน   
  อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โลหะ จงัหวัดสมุทรปราการ 
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  ขอบเขตด้านประชากร 

  พนักงานของโรงงาน อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โลหะ จังหวัดสมุทรปราการ 

 

  ขอบเขตด้านระยะเวลา 

  การเกบ็รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมลูระหว่างเดือนมกราคม  พ.ศ. 2564 

 

 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 

 1. มีความพร้อมในการรองรบัสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดข้ึนกับระบบฐานข้อมูลและระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2. มีแนวทางในการดูแลรักษาระบบความมั่นคงปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลและระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศให้มเีสถียรภาพ และมีความพร้อมส าหรบัการใช้งาน 

3. น าผลที่ได้จากการวิจัยไปเป็นแนวทางใหผู้้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ และผูบ้รหิารระดบัสงู 
น าไปใช้ก าหนดนโยบายวางแผนในการบรหิารจัดการ และปอ้งกันความเสียงของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดต่อไป 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ(Independent Variables)   ตัวแปรตาม(Dependent Variables) 



6 

 

  
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบคุคล 

 ศิริวรรณ เสรรีัตน์ (2549) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกบัปัจจัยส่วนบุคคล หรือลักษณะด้าน 
ประชากรศาสตรท์ี่ประกอบด้วย อายุเพศ ขนาด ครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้อาชีพ โดย 
การศึกษาเหล่าน้ีเป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด เนื่องจากลกัษณะด้านประชากรศาสตร์เป็น 
ลักษณะทีส่ าคัญ และสถิติที่วัดได้ของประชากรที่มสี่วนในการก าหนดตลาดเป้าหมายทางการตลาด ของ
กลุ่มผู้ประกอบการต่างๆ เป็นต้น ในขณะทีล่ักษณะด้านจิตวิทยา สังคม และวัฒนธรรม จะช่วยอธิบายถึง
ความคิด และความรู้สึกของกลุม่เป้าหมายเท่านั้น ข้อมลูดา้นประชากรศาสตรจ์ะสามารถ เข้าถึง และมี
ประสิทธิผลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมายรวมทั้งง่ายตอ่การวัดมากกว่าตัว แปรอื่น ตัว แปรด้าน
ประชากรศาสตรท์ี่ส าคัญมีดงันี้อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบ สนองความต้องการของ
กลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่าง ผู้ประกอบการจึงใช้ประโยชนจ์ากคุณสมบัติส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้และอื่นๆ มาเป็นตัวแปรในการด าเนินการ ตลาดเพื่อท าให้เกิดประสิทธิภาพในการ
บรหิารงานทางด้านการตลาดต่อไป และจะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดกลยุทธ์ 

 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาความเสี่ยงเทคโนโลยสีารสนเทศ 



7 

 

 ธร สุนทรายุทธ, 2550กล่าวว่า ความเสี่ยงทีจ่ะมีข้ึนอันเนื่องมาจากระบบกจ็ะยิ่งมมีากตามแนวโน้ม
ของวิวัฒนาการของเทคโนโลยสีารสนเทศ ในมุมมองของบรรษัทภิบาล หรือ Corporate governance จะ
มีความเกี่ยวพันกับความเสี่ยง โดยมองถึง 5 องค์ประกอบของการบรหิารหรอืตัวแบบ 5-M 

1.    Man เป็นความเสี่ยงด้านปจัจัยความรู้ ความสามารถความมุ่งมัน และความร่วมมือ ร่วมใจของบุคลากร
ในองค์กร  

2. Machine เป็นความเสี่ยงด้านระบบงานอปุกรณ์ เงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทเีกียวข้องกับพนกังาน 
และการจัดการ  

3.  Management เป็นความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดยไม่ยึด
ติดกับโครงสร้างกายภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

4.  Mission เป็นความเสี่ยงด้านปฏิสัมพันธ์ความสามารถระหว่างบุคลากรระดบัต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยงิ
การประสานกับระบบงานอปุกรณ์ และโครงสร้างในการปฏิบัติงานจริง  

5.  Media เป็นความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อม การปรบัเปลี่ยนความคิดการปฏิบัติ วัฒนธรรมการท างาน 
จริยธรรม ระเบียบ ประกาศและอื่น ๆ ความเสี่ยงจากองค์ประกอบของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ธีระ กุลสวัสดิ์ , 2553 กล่าวว่า ปัจจบุันพัฒนาการและการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ในองค์การ 
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัง้โดยทางตรง และทางออ้ม ซึ่งก่อให้เกิดความท้าทายแก่ผูบ้รหิารในอนาคต
ให้น าเทคโนโลยีมาใช้ใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดแก่ธุรกจิ โดยผูบ้รหิารต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และวิสัยทัศน์
ต่อแนวโน้มของเทคโนโลยเีพื่อให้ สามารถตัดสินใจน าเทคโนโลยีมาใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเรา
สามารถจ าแนกผลกระทบของเทคโนโลยีทีม่ีต่อการท างานขององค์การออกเป็นลักษณะดังตอ่ไปนี้การ
ปรับปรงุรปูแบบการท างานขององค์การ การสนับสนุนการด าเนินงานเชิงกลยทุธ์เครื่องมือในการท างาน  

 ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง,2550 กล่าวว่า ธุรกิจส่วนใหญจ่ะต้องสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน
ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ขายวิธีการบริโภคของคนล่าสุดอาจจะตอ้งอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนือ่งจาก
ธุรกิจข้ึนอยู่กบัเทคโนโลยอีย่างมากจึงตอ้งคอยติดตามสิ่งใหม่ๆ ทางด้าน เทคโนโลยจีากคู่แข่งขัน ความไม่
ต่อเนื่องทางด้านเทคโนโลยที าใหเ้กิดปญัหาส าหรับผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต ดังนั้นธุรกจิจะตอ้ง
จัดระบบคอยติดตามสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีปจัจัย 15 สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีมีดังนี้ 1) 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation) อุตสาหกรรมทีส่ าคัญในประเทศที่ข้ึนกับ
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เทคโนโลยีได้แก่ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ เครื่องคิดเลข เครื่องบิน โรงงาน เครื่องเลเซอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร 
เครื่องโทรสาร เครื่องจักรถ่ายภาพ เหล่าน้ีเป็น ผลิตภัณฑ์ซึง่ต้องอาศัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีใหม่ทีส่ าคัญจะ
สามารถสร้างอุตสาหกรรมใหม่ด้วย เช่น อุตสาหกรรมไมโครคอมพิวเตอร์ และอุตสาหกรรมถ่ายภาพ ธุรกจิ
จะต้องเกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีใหม่ ในอุตสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่เพือ่การพฒันาเทคโนโลยีของคู่
แข่งขัน การเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็วในสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีต้องอาศัยความพยายามของธุรกิจ
ในการพยากรณ์เทคโนโลยี กระบวนการนี้จะเกี่ยวข้องกับวิจารณญาณในการพยากรณ์เทคนิคต่างๆ การ
พยากรณ์เทคโนโลยเีป็น สิง่ยากทีจ่ะถูกต้อง ผู้บริหารการจดัการเชิงกลยุทธ์จะต้องท าให้ดีที่สุดน่ีคือเหตผุล
ที่ว่าการกลั่นกรอง สภาพแวดล้อมเป็นสิ่งส าคัญในการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่าง คอมพิวเตอร์ Apple ได้พัฒนา
เทคโนโลยี ใหม่ในระบบ Macimtosh เทคโนโลยีน้ีท าให ้ Apple มีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในตลอด 
ระยะเวลา 5 ปีคอมพิวเตอร์สามารถทีจ่ะสร้างลักษณะเปลีย่นแปลงเป็นกลยทุธ์ในระยะสั้นและมีนวัตกรรม
มากขึ้นในช่วงระยะยาว 2) เทคโนโลยีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Technology and Social 
Responsibility) ในขณะที่เทคโนโลยมีีความส าคัญในความส าเร็จของธุรกจิท าให้เกิดปัญหา หลายบริษัท
เช่นกัน ผลลัพธ์จากเทคโนโลยีใหม่บางครั้งจะท าลายสภาพแวดล้อม ทุกองค์การซึง่ไม่ใช่ เฉพาะธุรกิจจะต้อง
ประเมินผลกระทบของธุรกิจตอ่สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น ผลกระทบจาก นิวเคลียร์ทัง้ด้านรัฐบาล
และเศรษฐกิจ มลพิษจากน้ ามันทีม่ีสารตะกั่ว มลพิษจากอาหาร วัสดเุคมีซึง่ท าใหเ้กิดมลภาวะเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อม ปัญหาด้านสุขภาพซึง่อาจจะเป็นผลกระทบต่อบุคคล เช่น โรคมะเร็งและโรคต่างๆ ในอัตรา
สูงข้ึนกว่าปกตซิึ่งเกิดจากปัญหาขยะมลูฝอย กลยทุธ์อุตสาหกรรม จะต้องตอบสนอง และแกป้ัญหาสิง่
เหล่าน้ีด้วย ต้องศึกษาความต้องการของสังคมและคุณภาพชีวิต ถ้าธุรกิจลม้เหลวปญัหาน้ีจะท าให้เกิด
ปัญหาต่อสงัคมในภายหลงั บทบาทของธุรกจิมีมากกว่าการผลิตหรือการขายสินค้า นอกเหนอืจากการ
ปฏิบัติตามกฎหมายแล้วธุรกจิจะตอ้งมีความมุง่หมายด้าน ศีลธรรมและจรรยาบรรณ ตลอดจนมสี่วนร่วมใน
โครงการมนุษยชาติเพื่อที่จะเป็นบริษัทที่มีความ รับผิดชอบต่อสังคม (Socialy Responsibly Corporate 
Systems) ธุรกิจต้องเรียนรู้ว่าจะต้อง ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะกลุม่ส าคัญที่มี
อิทธิพล ผู้ที่มผีลประโยชน์ใน องค์การและกลุม่ที่มีความกดดันที่ส าคัญต่อธุรกิจ และ 3) การค านึงถึงค่านิยม
ด้านศีลธรรม (Moral Values) อิทธิพลด้านสภาพแวดล้อมภายนอกซึ่งเป็นข้อจ ากัดของธุรกจิ ธุรกจิจะต้อง
มีกลยทุธ์ที่เกี่ยวข้องกับความรบัผิดชอบทางด้านสังคม ได้ร่วมพัฒนาสังคมและหลีกเลี่ยงปญัหาต่างๆ  

 ชาลินี  บุญยะศัพท,์2556 ได้ศึกษาเรื่อง ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารใน
การบริหารงานของบุคลากร การศึกษาถึงความพรอ้มด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารในการ
บรหิารงานของบุคลากรในเทศบาลนครนนทบรุีจงัหวัดนนทบุรีมีค าถาม 2 ข้อ คือ บุคลากรในเทศบาลนคร
นนทบุรจีังหวัดนนทบรุีมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยู่ในระดบัใด และอะไรคือ
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ปัจจัยที่มผีลตอ่ความพร้อมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในเทศบาลนครนนทบรุี
จังหวัดนนทบุร ี

 สายสุดา ปั้นตระกูล,2558 ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน การเรียน
การสอนระดบัอนุบาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ศึกษาสภาพการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการเรียนการสอนระดบัอนุบาลในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร และประเมิน
สภาพการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการเรียนการสอนระดบัอนุบาลใน โรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร  
พบว่า หลกัในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ส่วนใหญ่เลือกตามเนื้อหาของ
หน่วยการเรียนการสอน ครูจัดกิจกรรมที่ค านึงถึงระยะเวลาที่เหมาะสมกับวัยและสามารถยืดหยุ่นได้ตาม
ความ สนใจของเดก็ โดยจัดเตรียมและคัดเลือกสื่อและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ีในโรงเรียน 
ประเภท เครื่องเล่นซีดีหรือดีวีดี และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการเรียนการสอนระดบั
อนุบาล โดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ ใช้ในการส่งเสริมพฒันาการของเด็ก และการสร้างสื่อการเรียนการ
สอน (2) การประเมินสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลในโรงเรียนสงักัด 
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทกุ
ด้าน คือ ด้านสภาพการใช้พบว่าคือ ครสูามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อการสอนได้ทุกวิชา เด็กมีโอกาสได้ใช้
อุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นสื่อการเรียนรู้ และต าแหน่งในการจัดวางคอมพิวเตอร์ และอปุกรณ์
เทคโนโลยีมีความเหมาะสม ด้านปัญหาในการจัดการเรียนการสอน พบว่างบประมาณไมเ่พียงพอในการ
จัดหาสื่อ/ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับพฒันาการของเดก็ ส่งผลให้อปุกรณ์เทคโนโลยี สารสนเทศ/ฮาร์ดแวร์ไม่
เพียงพอ และ ขาดความความเข้าใจในการจัดเตรียม คัดเลือกสื่อและอุปกรณ์ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 เป็นการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Approach) โดยใช้การ 

วิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และใช้วิธีการเกบ็ข้อมลูด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

 

 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

 ประชากรในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้คือประชากรทีท่ างานในโรงงานอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โลหะ 
จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 300 คน  
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. ผู้วิจัยจัดท าแบบสอบถามบนโปรแกรม Google Form เพื่อจัดท าลิงค์และสง่ลงิค์ แบบสอบถาม
ผ่านช่องทางไลน์แอปพลเิคช่ัน ให้กับพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โลหะ จังหวัดสมุทรปราการ 
จ านวน 172 คน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และพร้อมขอความร่วมมือให้ตอบแบบสอบถามภายใน 7 วัน นับตั้งแต่
ได้รับลงิค์ แบบสอบถาม 

 2. ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมลูจากระบบ Google Form ไปยัง  Google sheets เพื่อน ามา
วิเคราะหส์รปุผลการวิเคราะห์ตามขั้นตอนการวิจัย 

 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยท าการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมลูด้วยเครือ่งคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รปูทาง 

คอมพิวเตอร์ (SPSS Version 26.0) 

 

 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. ค่าร้อยละ ( Percentage ) ส าหรับการวิเคราะห์เพื่อการบรรยายปจัจัยส่วนบุคคล 

 2. ค่าเฉลี่ย ( x̄ ) 

 3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD ) ส าหรบัวิเคราะห์ความคิดเห็นของพนักงานต่อปัจจัยด้านความ
เสี่ยงทางเทคโนโลยีของโรงงานอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โลหะ จังหวัดสมุทรปราการ 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 ปัจจัยส่วนบุคคล 

 การศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานต่อปจัจัยด้านความเสี่ยงทางเทคโนโลยีของโรงงาน
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โลหะ จงัหวัดสมุทรปราการ มีพนักงานที่ตอบแบบสอบถามทัง้หมดจ านวน 172 คน  
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ส่วนใหญเ่ป็นผู้ชาย จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 59.9  และเพศหญิง จ านวน 69 คน  คิดเป็นร้อยละ 
40.1 ส่วนใหญ่ มีอายุ 34-41 ปี จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 42.4 รองลงมาคือ อายุ 26-33 ปีี จ านวน 
62 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 , อายุ 42 ปีข้ึนไป จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9 และอายุ 18-25 ป ี
จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 8.7 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มสีถานภาพสมรส จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 
54.6 รองลงมาคือสถานภาพโสด จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 38.4 และสถานภาพหย่าร้าง/หม้าย/
แยกกันอยู่ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มรีะดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 84 
คน คิดเป็นร้อยละ 48.8 รองลงมาคือ ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2 
และระดบัการศึกษาต่ ากว่าปรญิญาตรี จ านวน 12 คน คิดเปน็ร้อยละ 7.0 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มรีายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนมากกว่า 40,000 บาท จ านวน 55 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.0 รองลงมาคือมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
30,001-40,000 บาท จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 29 , รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท 
จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 25 , รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท จ านวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.3 และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไมเ่กิน 10,000 บาท จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 ตามล าดับ ส่วน
ใหญ่มรีะยะเวลาในการท างาน 3 ปีข้ึนไป จ านวน 108 คน คิดเป็นรอ้ยละ 62.8 รองลงมาคือ 2 -3 ปี จ านวน 
38 คน คิดเป็นร้อยละ 22.1 , 6 เดือน - 2 ปี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 8.7 และน้อยกว่า 6 เดือน 
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.4 ตามล าดับ 

 

 ความคิดเห็นของพนักงานต่อปัจจัยด้านความเสี่ยงทางเทคโนโลยีของโรงงาน
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โลหะ จังหวัดสมุทรปราการ   

 โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่อยู่ในระดบัมากคือด้านกระบวนการ 
ด้านข้อมูล ด้านบุคลากร ด้านโปรแกรม ด้านสภาพแวดล้อมและด้านอุปกรณ์อเิล็กทรอนกิส์  

 

อภิปรายผล 

 

 1. ด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

 ความคิดเห็นของพนักงานต่อปจัจัยด้านความเสี่ยงทางเทคโนโลยีของโรงงานอุตสาหกรรมบรรจุ
ภัณฑ์โลหะ จังหวัดสมทุรปราการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็น
ของพนักงานอยู่ในระดับมาก คือ การขาดการควบคุมดูแลและรักษาความปลอดภัย ของอปุกรณ์ทางด้าน
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เทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิเช่น หน่วยงานที่ได้รบัมอบหมายให้ดูแลระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ต้องจัดให้
มีการบรหิารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยให้ครอบคลมุถึงการระบุความเสี่ยง การ
ประเมิน ความเสี่ยง และการควบคุมความเสี่ยงใหอ้ยู่ในเกณฑ์ทีบ่ริษัทฯ ยอมรบัได้ รวมถึงจัดให้มี
ผู้รบัผิดชอบในการบรหิาร จัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการ
จัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศถูกจัดการอย่างเหมาะสม เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรของ
พนักงานที่แตกต่างกันกบัความคิดเห็นด้านความเสี่ยงทางเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ เกรียง
ศักดิ์ พราวศรี (2544) ศึกษาเรื่อง การจัดระบบสารสนเทศในการบริหารโรงเรียนเป็ นฐาน เพือ่การประกัน
คุณภาพการศึกษา กล่าวว่า ระบบสารสนเทศเปน็สิง่ส าคัญที่จะช่วยให้ องค์การสามารถด าเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะนอกจากจะใช้ในการวางแผนการด าเนินงาน และประกอบการตัดสินใจแล้ว ยัง
สามารถเป็นเครืองช้ีน าในด้านต่าง ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ทั้งนี้ การบริหารงานจะประกอบด้วยกิจกรรม
ส าคัญ คือ การวางแผน การด าเนินงาน และการประเมนิผล ซึ่งในการด าเนินงานแตล่ะข้ันตอนมีความ
จ าเป็นอย่างยิงที่จะตอ้งใช้สารสนเทศเป็นเครืองมือในการช่วยตัดสินใจ 

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญเ่ป็นเพศชาย อยู่ในช่วงอายุ 34-41 ปี สถานภาพ
สมรส : สมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนมากกว่า 40,000 บาทข้ึนไป และระยะเวลา
ในการท างาน 3 ปีข้ึนไป ผลการศึกษาข้อที่มีความคิดเห็นของพนักงานอยู่ในระดับมาก คือ การขาดการ
ควบคุมดูแลและรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ อาทิเช่น การดูแลและ
ควบคุมระบบไฟฟ้า , ระบบในการวางแผนการผลิต รองลงมาคือ อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่ได้รับการติดตามและปรบัปรุงแก้ไข , การใช้งานอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศที่ยากและซบัซ้อน
มากเกินไป , อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไมเ่พียงพอ ต่อการใช้งาน ตามล าดับ ส่วนข้อทีม่ีความ
คิดเห็นของพนกังานอยู่ในระดับน้อย คือ การใช้งานอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ไม่ได้มาตรฐาน
อุตสาหกรรม  

 

 2. ด้านโปรแกรม 

 ความคิดเห็นของพนักงานต่อปจัจัยด้านความเสี่ยงทางเทคโนโลยีของโรงงานอุตสาหกรรมบรรจุ
ภัณฑ์โลหะ จังหวัดสมทุรปราการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็น
ของพนักงานอยู่ในระดับมาก คือ การขาดการติดตามและปรบัปรุงซอฟต์แวร์ให้ใช้งานได้อยู่เสมอ การ
ปรับปรงุแก้ไขซอฟต์แวร์ อาจเกิดข้ึนจากข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์ ที่ยังหลงค้างอยู่ หรือจากข้อก าหนด
ของเงื่อนไขภายในซอฟต์แวรท์ี่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเก็บภาษีของระบบบญัชี 
ต้องแก้ไขเงื่อนไขในซอฟต์แวร์ใหม่ ตามปกตซิอฟต์แวร์ที่พฒันามาแล้วมกัมีการปรับปรงุแก้ไขอยู่เสมอ 
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เพราะเป้าหมายความต้องการของผู้ใช้งานมกัจะเปลี่ยนแปลงภายหลงัการทดลองใช้ไประยะหนึ่ง ซึ่ง
สอดคล้องกบัแนวคิดของ ธีระ กุลสวัสดิ์ (2553) กล่าวว่า ปัจจุบันพฒันาการและการน าเทคโนโลยมีา
ประยุกต์ในองค์การ สง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงทั้งโดยทางตรง และทางอ้อม ซึ่งก่อให้เกิดความท้าทายแก่
ผู้บริหารในอนาคตให้น าเทคโนโลยมีาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกจิ โดยผูบ้รหิารตอ้งมีความรู้ ความ
เข้าใจ และวิสัยทัศน์ต่อแนวโน้มของเทคโนโลยีเพื่อให ้ สามารถตัดสินใจน าเทคโนโลยีมาใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเราสามารถจ าแนกผลกระทบของเทคโนโลยีทีม่ีต่อการท างานขององค์การออกเป็น
ลักษณะดังต่อไปนีก้ารปรบัปรุงรูปแบบการท างานขององค์การ การสนับสนุนการด าเนินงานเชิงกลยทุธ์
เครื่องมือในการท างาน  

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญเ่ป็นเพศชาย อยู่ในช่วงอายุ 34-41 ปี สถานภาพ
สมรส : สมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนมากกว่า 40,000 บาทข้ึนไป และระยะเวลา
ในการท างาน 3 ปีข้ึนไปโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อทีม่ีความคิดเห็นของ
พนักงานอยู่ในระดับมาก คือ การขาดการติดตามและปรบัปรุงซอฟต์แวร์ให้ใช้ งานได้อยู่เสมอ , โปรแกรมที่
ไม่เหมาะสมกับสถานที่ท างานและงานที่ปฏิบัติ , การขาดการควบคุมดูแล และรักษาปลอดภัย ของ
ซอฟต์แวร์และโปรแกรมต่าง ๆ , โปรแกรมต่าง ๆ มีลักษณะการใช้งานที่ยุ่งยาก และซับซ้อนมากเกินไป , 
โปรแกรมได้รบัไวรัสที่ท าลายข้อมลูและโปรแกรมจากการใช้งาน ตามล าดับ 

 

 3. ด้านบุคลากร 

 ความคิดเห็นของพนักงานต่อปจัจัยด้านความเสี่ยงทางเทคโนโลยีของโรงงานอุตสาหกรรมบรรจุ
ภัณฑ์โลหะ จังหวัดสมทุรปราการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็น
ของพนักงานอยู่ในระดับมาก คือ ทัศนคติของบุคลากรต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างานน 
ทัศนคติจะมลีักษณะส าคัญ 5 ประการด้วยกัน คือ ทัศนคติของบุคคลจะต้องมีทีห่มาย คือ มุ่งไปในเรื่องใด
เรื่องหนึง่ และเกิดข้ึนได้จากการประเมินของบุคคลว่าจะรู้สกึหรอืคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนั้นๆ ซึง่ต้องอาศัย
ทั้งความรู้ และประสบการณ์ที่มีอยูม่าประกอบการประเมินด้วย ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ ชาลินี  บญุยะ
ศัพท์ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารงานของ
บุคลากร การศึกษาถึงความพร้อมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการ สื่อสารในการบรหิารงานของบุคลากร
ในเทศบาลนครนนทบุรจีังหวัดนนทบรุีมีค าถาม 2 ข้อ คือ บุคลากรในเทศบาลนครนนทบุรจีังหวัดนนทบรุีมี
ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยู่ในระดับใด และอะไรคือปจัจัยที่มผีลต่อความ
พร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในเทศบาลนครนนทบรุีจงัหวัดนนทบุรี 
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 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อยู่ในช่วงอายุ 34-41 ปี สถานภาพ
สมรส : สมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนมากกว่า 40,000 บาทข้ึนไป และระยะเวลา
ในการท างาน 3 ปีข้ึนไปโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อทีม่ีความคิดเห็นของ
พนักงานอยู่ในระดับมาก คือ ทัศนคติของบุคลากรต่อการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการท างาน , การขาด
การอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์และโปรแกรมต่าง ๆ , บุคลากรขาดความรู้ในการแกป้ัญหาเบือ้งต้น เมื่อ
โปรแกรมมีปัญหา , บุคลากรขาดความรู้ด้านอุปกรณ์ทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ , การทีบุ่คลากรขาด
ความรู้ในการแกป้ัญหาเบือ้งต้น เมือ่อุปกรณ์ต่อพ่วงขัดข้อง ตามล าดับ 

 

 4. ด้านกระบวนการ 

 ความคิดเห็นของพนักงานต่อปจัจัยด้านความเสี่ยงทางเทคโนโลยีของโรงงานอุตสาหกรรมบรรจุ
ภัณฑ์โลหะ จังหวัดสมทุรปราการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็น
ของพนักงานอยู่ในระดับมาก คือ การวางแผนในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
สารสนเทศเป็นระบบที่ด าเนินการจัดการข้อมลูข่าวสารในองค์กรใหส้ามารถน ามาใช้ได้อย่างเป็นระบบ โดย
การน าคอมพิวเตอรเ์ข้ามาช่วยจัดการข้อมลูข่าวสาร เพื่อให้ได้สารสนเทศมาใช้ประกอบการตัดสินใจ มี
บทบาทในการวางแผน ควบคุมการท างาน และประกอบการตัดสินใจอย่างถูกต้อง น าไปส่ีการเปลี่ยนแปลง
ทางแนวความคิดและสร้างทางเลือกใหม่ๆ ช่วยให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน ท าใหส้ามารถเป็นผู้น า
ในการด าเนินงานต่างๆได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศรีสมรัก อินทจุันทร์ยง (2550) กล่าวว่า ธุรกิจส่วน
ใหญ่จะต้องสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันส าหรบัผลิตภัณฑ์ที่ขายวิธีการบรโิภคของคนล่าสุดอาจจะต้อง
อาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยเีนื่องจากธุรกิจข้ึนอยูก่ับเทคโนโลยีอย่างมากจึงต้องคอยติดตามสิง่ใหม่ๆ 
ทางด้าน เทคโนโลยจีากคู่แข่งขัน ความไม่ต่อเนื่องทางด้านเทคโนโลยีท าให้เกิดปัญหาส าหรบัผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิต ดังนั้นธุรกจิจะต้องจัดระบบคอยติดตามสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีปจัจัย 15 
สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีมีดังนี้ 1) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation) 
อุตสาหกรรมทีส่ าคัญในประเทศที่ข้ึนกบัเทคโนโลยีได้แก่ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ เครื่องคิดเลข เครื่องบิน 
โรงงาน เครื่องเลเซอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร เครื่องจักรถ่ายภาพ เหล่าน้ีเป็น ผลิตภัณฑ์ซึ่งตอ้ง
อาศัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีใหม่ทีส่ าคัญจะสามารถสร้างอุตสาหกรรมใหม่ด้วย เช่น อุตสาหกรรม
ไมโครคอมพิวเตอร์ และอุตสาหกรรมถ่ายภาพ ธุรกิจจะต้องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ ในอุตสาหกรรมใด
อุตสาหกรรมหนึง่เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีของคู่แข่งขัน การเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็วในสภาพแวดล้อม
ทางเทคโนโลยีต้องอาศัยความพยายามของธุรกิจในการพยากรณ์เทคโนโลย ี
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 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญเ่ป็นเพศชาย อยู่ในช่วงอายุ 34-41 ปี สถานภาพ
สมรส : สมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนมากกว่า 40,000 บาทข้ึนไป และระยะเวลา
ในการท างาน 3 ปีข้ึนไปโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือ่พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อทีม่ีความคิดเห็นของ
พนักงานอยู่ในระดับมาก คือ การวางแผนในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ , การจัดหา
อุปกรณ์ให้เหมาะสมกบัลกัษณะงาน , การขาดการจัดระบบที่ดีของข้อมลูสารสนเทศ ท าให้ยุง่ยากต่อการใช้
งาน , บุคลากรไมเ่ห็นความส าคัญของการน าเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน , การจัดสรร
งบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามล าดับ 

 

 5. ด้านข้อมูล 

 ความคิดเห็นของพนักงานต่อปจัจัยด้านความเสี่ยงทางเทคโนโลยีของโรงงานอุตสาหกรรมบรรจุ
ภัณฑ์โลหะ จังหวัดสมทุรปราการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็น
ของพนักงานอยู่ในระดับมาก คือ การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทและหน่วยงานอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง มกีาร
ควบคุมการใช้ข้อมูลในฐานข้อมูลจากศูนย์กลาง ระบบฐานข้อมูลสามารถรองรับการท างานของผู้ใช้หลาย
คนได้ กล่าวคือระบบฐานข้อมูลจะต้องควบคุมล าดับการท างานให้เป็นไปอย่างถูกตอ้ง เช่นขณะทีผู่้ใช้คน
หนึ่งก าลังแก้ไขข้อมลูส่วนหนึ่งยังไม่เสรจ็ ก็จะไม่อนญุาตใหผู้้ใช้คนอื่นเข้ามาเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลนั้นได ้
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กระทรวงศึกษาธิการ (2545) กล่าวว่า ข้อมูลและสารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นและ
เป็นเครื่องช้ีน าในการบริหารและด าเนินการทางการศึกษาได้ แต่ทั้งนี้ข้อมูลและสารสนเทศเหล่าน้ัน จะต้อง
มีคุณภาพทั้งในด้านความถูกต้องและเช่ือถือได้ มีความเปน็ปัจจุบัน สนองตอบตอ่ผู้ใช้ได้ จึงกล่าวได้ว่า 
ความส าคัญของสารสนเทศเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งที่ผูบ้รหิารจ าเป็นต้องมีเพื่อเป็น เครื่องมือที่จะใช้ช่วยใน
การปฏิบัตงิาน ตัดสินใจ แล้วยังสามารถเป็นเครอืงช้ีน าในด้านต่าง ๆ ได้ แต่ทังนี้ข้อมูลและสารสนเทศ
เหล่าน้ันจะต้อมีคุณภาพทั้งในด้านความถูกต้องและเช่ือถือได้ มีความเป็นปจัจบุัน สนองตอบต่อผู้ใช้ได 

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญเ่ป็นเพศชาย อยู่ในช่วงอายุ 34-41 ปี สถานภาพ
สมรส : สมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนมากกว่า 40,000 บาทข้ึนไป และระยะเวลา
ในการท างาน 3 ปีข้ึนไปโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือ่พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อทีม่ีความคิดเห็นของ
พนักงานอยู่ในระดับมาก คือ การเข้าถึงข้อมลูต่าง ๆ ของบริษัทและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง , การน า
ข้อมูลข่าวสารมาใช้ในการบริหารงานของบริษัท , การจัดท าข้อมูลวิชาการ ข้อมลูพนักงาน และข้อมูล ทัวไป
ในบริษัท , การเช่ือมต่อระบบเครือข่ายของบริษัทกบั google data , การจัดท าเว็บไซต์และการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของบริษัทผ่านเว็บไซต์  ตามล าดับ 
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 6. ด้านสภาพแวดล้อม 

 ความคิดเห็นของพนักงานต่อปจัจัยด้านความเสี่ยงทางเทคโนโลยีของโรงงานอุตสาหกรรมบรรจุ
ภัณฑ์โลหะ จังหวัดสมทุรปราการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็น
ของพนักงานอยู่ในระดับมาก คือ การใช้งานอปุกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศที่ถูกรบกวนจากกระแสไฟฟ้า 
เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องมือและอปุกรณ์เอง อาจเกิดถูกโจมตีจากไวรัส
หรือโปiแกรมไม่ประสงค์ดี ถูกก่อกวนจาก Hacker ถูกเจาะท าลายระบบจาก Cracker เป็นต้น ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ เจษฎาพร ยทุธวิบูลย์ชัย (2554) กล่าวว่า ความก้าวหน้าและพัฒนาการของเทคโนโลยี
สารสนเทศส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานแตล่ะหน่วยงานมากข้ึน องค์การต่างๆ ในฐานะทีเ่ป็นระบบย่อย
ภายใน ระบบสังคมมีความจ าเป็นทีจ่ะต้องปรับตัว เพื่อความอยู่รอดและการเจรญิเติบโตในอนาคต ดังจะ
เห็น ได้จากตัวอย่างต่อไปนีห้ลายหน่วยงานได้ปรับโครงสรา้งขององค์การจากโครงสร้างแบบล าดับข้ันเข้าสู ่
โครงสร้างระบบเครือข่าย พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยลดข้ันตอนการท างาน ช่วยให้การ
ตัดสินใจ และการประสานงานระหว่างหน่วยงานมีประสิทธิภาพ ข้อแนะน าในการเตรียมตัวเพื่อก้าวสู่ยุค
สารสนเทศอย่างมั่นคง ได้แก่ ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี่เกิดข้ึน ตลอดจนท า
ความเข้าใจบทบาทของเทคโนโลยีใหม่ทีจ่ะมผีลกระทบต่อองค์การและในอนาคต 

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญเ่ป็นเพศชาย อยู่ในช่วงอายุ 34-41 ปี สถานภาพ
สมรส : สมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนมากกว่า 40,000 บาทข้ึนไป และระยะเวลา
ในการท างาน 3 ปีข้ึนไปโดยรวมอยู่ในระดับมาก มื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นของ
พนักงานอยู่ในระดับมาก คือ การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกรบกวนจากกระแสไฟฟ้า เช่น 
ไฟดับ , อุปกรณ์เสียหายเนื่องจากการถูกรบกวนของ กระแสไฟฟ้า เช่น ไฟตกบ่อย ๆ , ภัยธรรมชาติท าให้
เกิดความเสียหายต่ออปุกรณ์ และระบบสือ่สาร , เกิดความเสียหายของอุปกรณ์ทีเ่กิดจากสัตว์ต่างๆ , สภาพ
อากาศท าให้เกิดอุปสรรคในการใช้งานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  ตามล าดับ 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 

 1. ด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
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 สิ่งที่ต้องปรับปรงุ คือ เมื่อท าการวิเคราะหป์ัจจัยด้านความเสี่ยงทางเทคโนโลยี ควรมีอปุกรณ์
ส ารองส าหรบัเครื่องแม่ข่ายไว้ให้พร้อม เช่น Hard Disk, Ram, Network Card, Power Supply เพราะ
เครื่องแม่ข่ายส่วนใหญจ่ะใช้อุปกรณ์เหล่าน้ีต่างจากเครือ่งผู้ใช้ทั่วไปเมื่อเกิดปัญหาจะไม่สามารถหาอุปกรณ์
เปลี่ยนได้โดยง่ายท าให้ใช้เวลาในการแกป้ัญหา การบรกิารตา่งๆขององค์กรเกิดการหยุดชะงัก หากอุปกรณ์
ส ารองพรอ้มกส็ามารถแก้ไขให้ระบบท างานอย่างต่อเนื่องได้ โดยใช้เวลาน้อยที่สุดในการแกป้ัญหา และการ
ติดตั้งระบบไฟฟ้าส ารองที่มปีระสทิธิภาพ เพียงพอต่อความต้องการของอุปกรณ์ในระดับที่ดี 

 

 2. ด้านโปรแกรม  

 สิ่งที่ต้องปรับปรงุ คือ พัฒนาโปรแกรมใหส้ามารถบริหารจัดการฐานข้อมลูขององค์กรให้มี
มาตรฐาน และแบ่งสรรการใช้ทรัพยาฐานข้อมูลจากโปรแกรมร่วมกันได้ พฒันาโปรแกรมใหส้ามารถจัดเกบ็ 
รวบรวม ประมวลผลข้อมลู ศึกษา วิเคราะห์เพื่อการน าเสนอและสนบัสนุนการตัดสินใจของผูบ้รหิาร าร
ก าหนดมาตรฐานชอง Soft ware ที่ใช้ในองค์กรว่าประกอบไปด้วย Soft Ware อะไรบ้างเพือ่ลดปัญหาการ
ติดตั้งโปรแกรมใช้งานไม่ครบ  

 

 3. ด้านบุคลากร  

 สิ่งที่ต้องปรับปรงุ คือ บุคลากรภายในองค์กรขาดความรู้ความเข้าใจในเรือ่งของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยเฉพาะในเรื่องเชิงเทคนิค ด้านโปรแกรมและนวัตกรรมใหม่ๆ  ท าใหเ้กิดช่องว่างในการทีจ่ะ
ประสานงานและรบัผิดชอบงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นแนวทางการบรหิารความเสี่ยงนี้โดยการสง่
เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ   

 

 4. ด้านกระบวนการ 

 สิ่งที่ต้องปรับปรงุ คือ การพฒันาระบบ อาธิเช่น ผู้พฒันาระบบไม่ทราบความต้องใช้อย่างแท้จริง 
ระบบมีฟงัก์ชันงานไม่ครบถ้วน , ผู้พฒันาระบบไมม่ีความรูเ้พียงพอ ออกแบบระบบผิดพลาด ไม่ครบถ้วน 
รวมทั้งอาจมกีารฝังโปรแกรมอันตรายเอาไว เพื่อลักลอบส่งข้อมูลออก การใช้ระบบ เช่น ผู้ใช้ไม่มีอ านาจใน
การเข้าถึงข้อมูลอาจเข้าได้โดยใหร้หสัผ่านกัน 
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 5. ด้านข้อมูล  

 สิ่งที่ต้องปรับปรงุ คือ การยืนยันหรอืพิสจูน์ตัวตนในระบบสารสนเทศเพือ่การเข้าถึงสารสนเทศ
ตามความเหมาะสมกับหน้าที่ เช่น การก าหนดรหสัผา่นของผู้ใช้งาน การจ ากัดสทิธ์ิการเข้าใช้งาน
สารสนเทศ การใช้การสแกนนิ้วมือ สแกนม่านตา เพื่อพสิูจน์ตัวตน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับแต่ละองค์กรที่จะเลือกใช้
วิธีที่เหมาะสมกบัองค์กร 

 

 6. ด้านสภาพแวดล้อม  

 สิ่งที่ต้องปรับปรงุ คือ การปอ้งกันความเสียหายจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง โดยมีการติดตั้งเครื่อง
ส ารองไฟส าหรบัเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และการติดตั้งระบบสายดิน (Ground) ที่ได้มาตรฐานอุปกรณ์
ป้องกันไฟฟ้า รวมทั้งการค านวณระยะเวลาที่เครื่องส ารองไฟฟ้าสามารถท างานได้เมือ่เกิดปัญหาไฟฟ้า
ขัดข้อง  

 

บรรณานุกรม  

ธีระ กุลสวัสดิ.์ (2553). เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรหิาร. กรงุเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
 เอ็ม.ท.ีเพลส.  

บังอรรัตน์   ส าเนียงเพราะ. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี ส านักงาน
 เสมอืน กรณีศึกษา: หน่วยงานปฏิบัติการภาคสนามองค์กรผู้ให้บริการ โทรศัพทเ์คลื่อนที่. การ
 ค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.์ 

รุ่งรัศมี บุญดาว. (2559). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจในยุคดจิิทัล. นนทบรุ:ี ลัคกีบุ้๊คส ์

ศรีสมรัก อินทจุันทร์ยง.(2550). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย
 ธรรมศาสตร.์  

สายสุดา ปั้นตระกูล. (2558). การศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน ระดบั
 อนุบาลในโรงเรียนสังกัดกรงุเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปรญิญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 สวนดุสิต. สัลยุทธ์ สว่างพรรณ. (2555). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรงุเทพมหานคร: เพียร์
 สันเอ็ด ดูเคช่ัน. อรรถกร เก่งพล. (2557). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรงุเทพมหานคร: เจ
 เนซิส มเีดียคอม จ ากัด 



19 

 

เจษฎาพร ยุทธวิบลูย์ชัย. (2554). ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้. กรุงเทพมหานคร: ซี
 เอ็ดยูเคช่ัน.  

ทิพวัลย์ นนทเภท. (2558). การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบรหิารของสถานศึกษา ในสังกัด 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3. วิทยานิพนธ์ ปรญิญา มหา
 บัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.  


