รู ปแบบการฝึ กอบรมทีเหมาะสมกับทักษะในงาน
ทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดย
นายณัฐพล ภมรคณเสวิต

การค้ นคว้ าอิสระนีเป็ นส่ วนหนึงของการศึกษาตามหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพือการจัดการ
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2555

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพื อศึกษาวิธีการฝึ กอบรมทีเหมาะสมในการพัฒนาทักษะ
ด้ านต่างๆ ของบุคคลากรทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีบุคลากรทางด้ านเทคโนโลยีสาสนเทศ
พึ ง มี ใ นการปฎิ บั ติ ง านทางด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศซึ งประกอบด้ วย ทั ก ษะการคิ ด
ทั ก ษะการทํ า งานเป็ นที ม ทั ก ษะในการสื อสาร ทั ก ษะการเขี ย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
ทักษะด้ านระบบฐานข้ อมูล ทักษะด้ านซอฟต์แวร์ ทักษะด้ านฮาร์ ดแวร์ ทักษะด้ านระบบเครื อข่าย
ทักษะด้ านระบบรักษาความมันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ทักษะการบริ หารโครงการ
ระบบสารสนเทศ ทัก ษะการพัฒ นาระบบสารสนเทศ ทัก ษะการบริ ห ารการให้ บ ริ ก ารระบบ
สารสนเทศ ทักษะการตรวจสอบระบบสารสนเทศ ทักษะการวางแผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
และทักษะการบริหารระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
อี ก ทังเพื อสํ า รวจวิ ธี ก ารฝึ ก อบรมที ใช้ ใ นการฝึ ก อบรมให้ แก่ บุ ค ลากรทางด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศทีมีการใช้ อยู่ในปั จจุบนั ขององค์กรต่างๆ โดยใช้ วิธีการสํารวจขันต้ นซึงผู้วิจยั
ได้ พฒ
ั นาและจัดส่งแบบสอบถามไปยังบริ ษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จํ า นวน 448 บริ ษั ท โดยได้ รั บ การตอบกลั บ จํ า นวน 314 ชุ ด หรื อ คิ ด เป็ นร้ อยละ 70.09
ของแบบสอบถามทีได้ รับการตอบกลับ
ผลของการศึก ษาพบว่า บริ ษั ท เลื อ กใช้ วิ ธี ก ารฝึ ก อบรมแบบการบรรยายเป็ นวิ ธี
ฝึ กอบรมบุคลากรทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ เกิดทักษะในงานทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้ า นต่ า งๆ มากที สุด แต่ จ ากการศึ ก ษายัง พบว่า มี อี ก หลายวิ ธี ก ารฝึ ก อบรมที สามารถใช้ ใ น
การฝึ กอบรมเพือให้ บุคคลากรทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดการพัฒ นาทักษะในด้ านต่างๆ
แต่ยงั ไม่เป็ นทีนิยมในการเลือกใช้
จากผลการวิจยั ทําให้ องค์กรทราบถึงวิธีการฝึ กอบรมทีเหมาะสมในการพัฒนาทักษะ
ของบุ ค ลากรทางด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศในทั ก ษะงานด้ านต่ า งๆ โดยองค์ ก รสามารถ
นํ า ผลการวิ จัย ไปประยุก ต์ ใช้ ในการจัด ทํ า โครงการฝึ ก อบรมให้ เ หมาะสมตามแต่ล ะองค์ ก ร
โดยเลือกใช้ วิธีการฝึ กอบรมทีเหมาะสมในการพัฒนาทุนทางปั ญญา เพือให้ เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทํางานเพือทีจะช่วยให้ องค์กรรักษาความได้ เปรี ยบทางการแข่งขันขององค์กร
และช่วยให้ การดําเนินธุรกิจขององค์กรประสบผลสําเร็จ
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Abstract
The purpose of this study is to examine training method to develop skills
of IT officer which shall consist of Thinking Skills, Teamwork, Communication Skill,
Algorithm and Programming, Database, Software, Hardware, Network, Security,
Project Management, System Development, Service Management, System Audit,
System Planning, Technological Strategy Management.
Furthermore, the study aims to survey the training methods which are
currently applied in the workplace. Data were collected by questionnaire. Questionnaire
was sent to 448 companies listed on the Stock Exchange of Thailand and 314
questionnaires were completed and brought to analysis process.
The result of this study found that there are numerous of the training
methods for IT officer, one of the most popular techniques is the lecture method.
In addition, the information of this study will help the employer to prepare
the appropriate training program for IT officer and each company could provide
the suitable training program to develop the intellectual property of the IT officer,
in order to effectively and efficiently maintain a competition advantage and help keep
the business successful.
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