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บทที ่2 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของและทบทวนวรรณกรรม 

ผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ แบงได 6 เร่ือง คือ 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของระบบสารสนเทศที่ดี 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินระบบสารสนเทศ 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5 แนวคิดและทฤษฎีความรูความเขาใจ 

2.6 แนวคิดเกี่ยวการสรางแบบสอบถามเพื่อการวิจัยและการสุมตัวอยาง 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

ความหมายของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

จรัส อติวิทยาภรณ (2553) ไดนิยามความหมายของระบบสารสนเทศไววา เปนระบบที่มีการใช

คอมพิวเตอรเขามาเกี่ยวของ เพื่อใหไดมาซึ่งสารสนเทศเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในเวลา

อันรวดเร็วและถูกตองที่สุด ดังน้ันระบบสารสนเทศที่ดีตองประกอบดวยฮารดแวร ซอฟตแวร ผูใช 

กระบวนการและตัวขอมูลหรือสารสนเทศโดยมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบและ

ประเมินผลระบบได 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System: MIS) เปนระบบที่รวม

ผูใชเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆ เพื่อจัดการสารสนเทศสําหรับสนับสนุนการปฏิบัติงาน   

การจัดการ และการตัดสินในองคกร ระบบสารสนเทศสามารถจัดการไดเปน 2 รูปแบบ ตามลักษณะ

การนําสารสนเทศไปใช 
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1. จัดการตามหนาที่ของงานในองคกร (Function-Based System) ระบบสารสนเทศที่อยูภายใต

งานหลักขององคกร เชน งานหลักของสถานศึกษา ไดแก งานวิชาการ งานบุคคล งานกิจการนักเรียน 

งานธุรการ-การเงิน เปนตน มีการใชระบบสารสนเทศกับการตรวจสอบประวัตินักเรียน หรือเพื่อการ

คิดเงินเดือนบุคลากรหรือการทําบัญชี ดังน้ันฐานขอมูลที่สรางขึ้นและผลลัพธที่ออกมาก็จะใช

เฉพาะงานน้ัน ๆ เทาน้ัน 

2. จัดการในรูปของระบบผสมผสานเบ็ดเสร็จหรือบูรณาการ (Integrated System) ขอมูล

สารสนเทศจะถูกจัดเปนฐานขอมูลที่สามารถเขาถึงและแลกเปลี่ยนระหวางหนวยงานตามหนาที่ตางๆ 

ที่มีความสัมพันธ เชน สามารถนําขอมูลจากงานทะเบียนนักเรียนไปใชในงานกิจการนักเรียนหรืองาน

การเงิน  

ศรีสมรัก อินทุจันทรยง(2549) อธิบายวาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management 

Information System) คือ การนําเสนอสารสนเทศไปยังผูบริหารที่ตองการสารสนเทศน้ันในเวลาและ

รูปแบบของการนําเสนอสารสนเทศตามที่ผูบริหารตองการ เพื่อชวยใหเห็นภาพการปฏิบัติงานภายใน

องคกรไดอยางครบถวนถูกตองสมบูรณเพื่อชวยในการประเมินผลการควบคุมติดตามและปรับปรุง

การปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจะนําเสนอผลการ

ปฏิบัติงานขององคกรในรูปของรายงาน คุณสมบัติของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมีดังตอไปน้ี  

1. เปนระบบที่นําเสนอสารสนเทศสําหรับการปฏิบัติงาน การวางแผนและการตัดสนใจปญหา

ที่มีโครงสรางไปจนถึงระดับกึ่งโครงสราง  

2. มุงเนนการนําเสนอสารสนเทศสําหรับผูบริหารต้ังแตระดับกลางขึ้นไป  

3. รายงานที่นําเสนอสารสนเทศสวนใหญจะเปนรายงานที่ไดมีการกําหนดรูปแบบไวเปน

มาตรฐานและเปนการกําหนดไวลวงหนา   

4. เปนระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานตามหนาที่งานตางๆ ขององคกร รายงาน

ที่นําเสนอจากระบบมีจํานวนมาก ทั้งน้ีเพราะเปนไปตามมุมมองของการใชสารสนเทศของผูบริหาร

แตละคน ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจะตองนําเสนอสารสนเทศไดครบถวน  

5. รายงานจากระบบมีกําหนดการจัดทําและการแจกจายใหผูบริหารแตละคนไวแนนอน  

6. รายงานที่นําเสนอสารสนเทศสามารถอยูไดทั้งในรูปแบบที่เปนเอกสาร (Hard Copy) และ

สําเนาอิเล็กทรอนิกสได รายงานที่เปนสําเนาอิเล็กทรอนิกส (Soft Copy) มักจะเปนการนําเสนอ

รายงานผานทางจอมอนิเตอรของคอมพิวเตอร  

7. สารสนเทศที่นําเสนอในรายงานจากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเปนผลจากการ

ประมวลผลขอมูลที่เกิดขึ้นในอดีตและขอมูลจากการวางแผนยุทธวิธี เกิดขึ้นภายในองคกรมากกวา



 

9 

 

ขอมูลจากแหลงภายนอกองคกร แหลงขอมูลหลักของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคือขอมูลจาก

ระบบประมวลผลดวยการเปลี่ยนแปลง 

คุณสมบัติของขอมูลท่ีดี 

ณัฏฐพันธ เขจรนันท และไพบูลย เกียรติโกมล(2549) กลาวไววาขอมูลเปนวัตถุดิบสําคัญของ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การที่หนวยงานจะไดสารสนเทศที่มีคุณภาพเหมาะสมและตรงตาม

ความตองการของผูใชระบบสารสนเทศตองมีขอมูลที่มีความถูกตองและมีคุณภาพเพียงพอไวใน

ระบบเพื่อการประมวลผลใหไดสารสนเทศตามความตองการถาขอมูลที่ถูกปอนเขาไปในระบบเปน

ขอมูลที่มีคุณภาพตํ่าสารสนเทศที่ไดก็จะไมมีคุณภาพและขาดคุณลักษณะที่เหมาะสมทําใหผูบริหาร

ไมสามารถนําขอมูลไปใชงานไดถานําสารสนเทศน้ันไปใชอาจสรางปญหาแกองคกรไดดังน้ันขอมูล

ที่มีคุณภาพควรมีคุณสมบัติดังน้ี 

1. ถูกตอง (Accurate) ขอมูลที่ดีจะตองมีความถูกตองและปราศจากความคลาดเคลื่อนโดยที่

ความถูกตองจะชวยสงเสริมใหสารสนเทศที่ไดมาเกิดความนาเชื่อถือมากขึ้น แตถาขอมูลที่ถูกปอนเขา

ไปในระบบสารสนเทศเกิดความผิดพลาดหรือมีขอบกพรอง อาจจะสงผลใหสารสนเทศที่ไดมีความ

ผิดพลาดหรือไมสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางสมบูรณ 

2. ทันเวลา (Timeliness) ขอมูลจะตองทันตอเหตุการณและไมลาสมัย ความลาสมัยของขอมูล

ทําใหสารสนเทศที่ไดมีประโยชนตอผูใชนอยลง หรือไมเปนประโยชนตอการใชงานเลย แตความทัน

ตอเวลาจะมีความสําคัญตอผูใชมากหรือนอยขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจหรือปญหาขององคการ 

3. สอดคลองกับงาน (Relevance) สารสนเทศที่เปนประโยชนตอผูบริหารตองไดมาจากการ

ประมวลผลของขอมูลที่มีสาระตรงกัน หรือสัมพันธกับปญหาของงาน ขอมูลที่ไมมีความสัมพันธกับ

งานถึงแมจะเปนขอมูลที่มีความถูกตอง เชื่อถือได และทันตอเหตุการณ แตก็จัดวาไมมีคุณภาพ 

เน่ืองจากไมสามารถนําไปประกอบการตัดสินใจหรือไมสอดคลองกับความตองการของงาน 

4. สามารถตรวจสอบได (Verifiable)  ขอมูลที่ดีตองสามารถตรวจสอบแหลงที่มาและความ

นาเชื่อถือไดเน่ืองจากขอมูลมีแหลงที่มาซับซอนและหลากหลาย ผูใชตองทําการตรวจสอบความ

ถูกตองและความนาเชื่อถือไดของสารสนเทศกอนการนํามาใชงาน มิเชนน้ันอาจกอใหเกิดผลเสีย

ขึ้นกับองคกร เชนขอมูลลวงจากคูแขง ขอมูลที่เบี่ยงเบน และขอมูลที่ขาดความสมบูรณ  

คุณสมบัติของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

ปจจุบันองคกรสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศดวยตนเองหรือใหผูเชี่ยวชาญจากภายนอกเขา

มาดําเนินการ โดยการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศที่สอดคลองตามหลักวิชา สามารถจะ
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อํานวยประโยชนใหกับองคกรไดอยางเต็มประสิทธิภาพ โดยการที่พัฒนาระบบสารสนเทศตอง

คํานึงถึงคุณสมบัติสําคัญของระบบสารสนเทศดังตอไปน้ี 

1. ความสามารถในการจัดการขอมูล (Data Manipulation) ระบบสารสนเทศที่ดีตองสามารถ

ปรับปรุงแกไขและจัดการขอมูล เพื่อให เปนสารสนเทศที่พรอมสําหรับนําไปใชงานอยางมี

ประสิทธิภาพปกติขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ดังน้ันขอมูลที่ถูก

ปอนเขาสูระบบสารสนเทศควรไดรับการปรับปรุงแกไขและพัฒนารูปแบบเพื่อใหมีความทันสมัยและ

เหมาะสมกับการใชงานอยูเสมอ 

2. ความปลอดภัยของขอมูล (Data Security) สารสนเทศเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในองคกร 

ถาสารสนเทศร่ัวไหลออกไปสูบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคูแขงอาจทําใหเกิดการเสียโอกาสทางการ

แขงขัน หรือสรางความเสียหายแกธุรกิจ ดังน้ันผูบริหารหรือเจาของระบบจะไมยอมใหผูที่ไม

เกี่ยวของหรือไมมีหนาที่โยตรงเกี่ยวกับการจัดการขอมูลเขาถึงฐานขอมูลที่สําคัญของธุรกิจได 

3. ความยืดหยุน (Flexibility) สภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจหรือสถานการณการแขงขัน

ทางการคาที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สงผลใหระบบสารสนเทศที่ดีตองมีความสามารถในการ

ปรับตัว เพื่อใหสอดคลองกับการใชงานหรือปญหาที่เกิดขึ้น โดยที่ระบบสารสนเทศที่ถูกสรางขึ้นตอง

สามารถตอบสนองความตองการของผูบริหารไดอยูเสมอ 

4. ความพอใจของผูใช (User Satisfaction) ระบบสารสนเทศที่ดีตองกระตุนหรือโนมนาวให

ผูใชหันมาใชระบบมากขึ้นเน่ืองจากการพัฒนาระบบจะตองใชเงินลงทุนสูง จึงตองใชงานใหคุมคา 

ดังน้ันองคกรสมควรที่จะพัฒนาระบบใหตรงกับความตองการของผูใช และทําใหผูใชเกิดความพอใจ

ตอระบบ เพราะถาระบบไมสามารถใหสิ่งที่ผูใชตองการ โอกาสที่ระบบจะถูกใชงานและไดรับความ

นิยมก็จะนอยลง ซึ่งสงผลใหระบบสารสนเทศไมสามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานได

ตามดาดหวัง และเปนผลใหเกิดการสูญเสียหรือไมคุมคาในการลงทุน 

ประโยชนของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับความสนใจนํามาใชงานในหลายลักษณะและเกือบทุก

ธุรกิจโดยที่พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดสงผลกระทบในวงกวางทั้งภาครัฐและเอกชน 

เน่ืองจากระบบสารสนเทศชวยสรางประโยชนตอการดําเนินงานขององคกรไดดังน้ี  

1. ชวยใหสามารถเขาถึงสารสนเทศที่ตองการไดอยางรวดเร็วและทันตอเหตุการณ เน่ืองจาก

ขอมูลถูกจัดเก็บและบริหารอยางเปนระบบ ทําใหผูบริหารสามารถจะเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็วใน

รูปแบบที่เหมาะสม และสามารถนําขอมูลมาใชประโยชนไดทันตอความตองการ 



 

11 

 

2. ชวยในการกําหนดเปาหมายกลยุทธและการวางแผนปฏิบัติการ โดยผูบริหารจะสามารถนํา

ขอมูลที่ไดจากระบบสารสนเทศมาชวยในการวางแผนและกําหนดเปาหมายในการดําเนินงาน 

เน่ืองจากสารสนเทศถูกเก็บรวบรวมและจัดการอยางเปนระบบ ทําใหมีประวัติของขอมูลอยางตอเน่ือง

สามารถที่จะบงชี้แนวโนมของการดําเนินงานวานาจะเปนไปในลักษณะใด 

3. ชวยในการตรวจสอบผลการดําเนินงาน เมื่อแผนงานถูกนําไปปฏิบัติในชวงระยะเวลาหน่ึงผู

ควบคุมจะตองตรวจสอบผลการดําเนินงานโดยนําขอมูลบางสวนมาประมวลผลเพื่อประกอบการ

ประเมินสารสนเทศที่ไดจะแสดงใหเห็นผลการดําเนินงานวาสอดคลองกับเปาหมายที่ตองการเพียงใด 

4. ชวยในการศึกษาและวิเคราะหสาเหตุของปญหา ผูบริหารสามารถใชระบบสารสนเทศ

ประกอบการศึกษาและการคนหาสาเหตุหรือขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการดําเนินงาน ถาการดําเนินงาน

ไมเปนไปตามที่วางแผนเอาไว โดยอาจเรียกขอมูลเพิ่มเติมออกมาจากระบบ เพื่อใหทราบวาความ

ผิดพลาดในการปฏิบัติงานเกิดขึ้นจากสาเหตุใด หรือจัดรูปแบบสารสนเทศในการวิเคราะหปญหาใหม 

5. ชวยในการวิเคราะหปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อหาวิธีควบคุม ปรับปรุง และแกปญหา 

สารสนเทศที่ไดจากการประมวลจะชวยใหผูบริหารวิเคราะหวาการดําเนินงานในแตละทางเลือกจะ

ชวยแกไขหรือควบคุมปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางไร ธุรกิจตองทําอยางไรเพื่อปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาให

การดําเนินงานเปนไปตามแผนงานหรือเปาหมาย 

6. ชวยลดคาใชจาย ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพชวยใหธุรกิจลดเวลา แรงงาน และ

คาใชจายในการทํางานลง เน่ืองจากระบบสารสนเทศสามารถรับภาระงานที่ตองใชแรงงานจํานวนมาก 

ตลอดจนชวยลดขั้นตอนในการทํางาน สงผลใหธุรกิจสามารถลดจํานวนคนและระยะเวลาในการ

ประสานงานใหนอยลง โดยผลงานที่ออกมาอาจเทาเดิมหรือดีกวาเดิม ซึ่งจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ

และศักยภาพในการแขงขัน 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของระบบสารสนเทศท่ีดี 

ทิพยวรรณ หลอสุวรรณรัตน (2545) ไดอธิบายถึงความสําเร็จของระบบสารสนเทศมีตัวชี้วัด

หลายตัว แตตัวชี้วัดที่นิยมใชมากที่สุด ไดแก 

1. ระดับการใชงาน (Utilization) ซึ่งหมายถึงทั้งปริมาณและคุณภาพของการใชงาน 

1.1 ปริมาณการใชงานเชนความถี่ในการใชงาน/สัปดาหจํานวนผูใชงานจํานวนรายงานที่

ไดนําไปใชงาน 



 

12 

 

1.2 คุณภาพการใชงาน เชน การนําสารสนเทศจากระบบไปใชในการปฏิบัติงานประจํา

ใชในการจัดทํารายงานรูปแบบตางๆ หรือการใชในการวิเคราะหและตัดสินใจ 

2. ความพึงพอใจของผูใชตอระบบ (User Satisfaction) ไดแกความพึงพอใจของผูใชตอระบบ

การปอนขอมูลการประมวลผลรายงานและคุณภาพของการบริการตลอดจนกําหนดเวลาในการ

ปฏิบัติงานรวมทั้งความพอใจของผูบริหาร 

3. ประสิทธิภาพ (Efficiency) คือความคุมคาในการใชทรัพยากรหรือการเปรียบเทียบอินพุท

หรือตนทุนที่ใสเขาไปในระบบเทียบกับผลผลิตที่ไดรับตัวชี้วัดของประสิทธิภาพเชนกําไรหรือ

ประโยชนที่ไดรับการลดคาใชจาย/กําลังคนการประหยัดคาใชจายในการทํางาน 

4. ประสิทธิผล (Effectiveness) คือระดับของความสามารถในการตอบสนองตอวัตถุประสงค

ของหนวยงานหรือความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการการจัดการระบบสารสนเทศ

ในประเทศไทยโดยเฉพาะหนวยงานทางการศึกษาลวนประสบกับปญหาอุปสรรคที่คลายกันหลาย

ดานเชนการขาดบุคลากรนโยบายไมชัดเจนมีความซ้ําซอนในการเก็บรวบรวมขอมูลเกิดปญหาความ

ถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลดังน้ันในการดําเนินการจัดเก็บระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารใหได

ประโยชนสูงสุดในหนวยงานน้ันควรคํานึงถึงองคประกอบที่สําคัญของระบบสารสนเทศคือ 

4.1 มีการกําหนดขอบขายขอมูลที่จําเปนตอการตัดสินใจของผูบริหาร 

4.2 มีระบบการเก็บรวบรวมขอมูลที่มีประสิทธิภาพไดขอมูลถูกตอง 

4.3 มีบุคลากรที่มีความพรอมทั้งดานความรูความสามารถ 

4.4 ผูบริหารใหการสนับสนุนเห็นความสําคัญของการพัฒนาและการใชระบบ

สารสนเทศอยางจริงจัง 

4.5 มีเคร่ืองชวยอํานวยความสะดวก 

คุณคาของสารสนเทศของแตละหนวยงานอาจมีความแตกตางกันดังน้ันลักษณะสารสนเทศอาจ

ตองพิจารณาใหลําดับความสําคัญกับลักษณะของงานและความตองการของผูใชใหตรงกับลักษณะ

ของสารสนเทศที่ดีซึ่งกรมวิชาการ (2539) กลาวถึงคุณสมบัติของสารสนเทศไวดังน้ี 

1. ใชไดงายรวดเร็ว (Accessibility) 

2. มีความสมบูรณและครอบคลุม (Comprehensiveness) 

3. มีความถูกตองแมนยํา (Accuracy) 

4. มีความเกี่ยวของกับความตองการที่จะนําไปใช (Relevance) 
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5. สามารถจัดระบบต้ังแตการเตรียมขอมูลนําเขาการประมวลผลและการนําผลรายงาน

ในเวลาที่ทันตอเหตุการณ (Timeliness) 

6. มีความชัดเจน (Clarity) ไมตองตีความแตมีความกะทัดรัดไดใจความ 

7. มีการตรวจสอบความถูกตอง (Verifiability) 

8. มีความยืดหยุน (Flexibility) ปรับใชไดในหลายสถานการณ 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินระบบสารสนเทศ 

ความหมายของการประเมิน 

เชาว อินใย (2553) ไดกลาววา การประเมิน หมายถึง กระบวนการพิจารณาตัดสินคุณคาของ

วัตถุ เหตุการณ หรือบุคคล วามีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด โดยวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการวัดผล 

0ประลอง ครุฑนอย (2555)อธิบายไววา การประเมิน0เปนกระบวนการที่มีการเก็บรวบรวมขอมูล 

และตัดสินคุณคาของสิ่งตางๆ โดยเทียบกับเกณฑที่กําหนด  สวน 0 การวิจัยเชิงประเมิน 0 เปน

กระบวนการวิจัยที่เหมือนกับการวิจัย ซึ่งเปนกระบวนการศึกษา คนควาอยางเปนระบบ สอดคลองกับ

กระบวนการวิจัย หรือวิธีการเชิงวิทยาศาสตร และเนนในเร่ืองการไดมาซึ่งองคความรู หรือแนวคิด

แนวปฏิบัติใหมๆ ควบคูไปดวย รวมทั้งมีการผนวกกับการกําหนดเกณฑที่เปนปรนัย มุงเนนตัดสิน

คุณคาของการปฏิบัติการใดๆ ที่มีจุดมุงหมายเฉพาะ 

ประเภทของการประเมิน 

ประเภทของการประเมินมีหลายประเภทโดยสามารถแบงไดตามเกณฑตางๆ ที่กําหนดขึ้น 

ประเภทของการประเมินสามารถแบงได 5 ประเภท ดังตอไปน้ี 

1. แบงตามวัตถุประสงคของการประเมิน แบงได 2 ประเภท ดังน้ี 

1.1 การประเมินความกาวหนา (Formative Evaluation) การประเมินแบบน้ีเปนการ

ประเมินระหวางการดําเนินงานซึ่งควบคูไปกับการดําเนินงานของโครงการ โดยพิจารณา

ความกาวหนาของสิ่งที่ประเมินวาจําเปนตองมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง สวนใด อีกทั้งรวบรวม

ปญหาและอุปสรรคตางๆ สําหรับการปรับปรุงแกไขเพื่อใหเกิดความเหมาะสมและทําใหการ

ดําเนินงานมีประสิทธิภาพ 

1.2 การประเมินสรุป (Summative Evaluation) เปนการประเมินผลเมื่อการดําเนินงานได

สิ้นสุดลงแลวทําการตรวจสอบวาโครงการไดบรรลุผลสําเร็จตามจุดมุงหมายที่ต้ังไวหรือไมเพียงใด 

ผลที่เกิดขึ้นไดใชทรัพยากรไปอยางเพียงพอคุมคาหรือไม และทรัพยากรเพียงพอกับความตองการของ
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ผูรับบริการหรือไม มีผลกระทบ (Impact) หรือผลที่ไมไดคาดหวังหรือผลพลอยได (Side Effects) 

อะไรบาง 

2. แบงตามชวงเวลาของการประเมิน แบงได 8 ประเภท ดังน้ี 

2.1 ประเมินความตองการจําเปน (Needs Assessment) เปนการประเมินเบื้องตนกอนที่

จะจัดทําโครงการ ความตองการจําเปนคือ ความแตกตางระหวางสิ่งที่ควรจะเปนกับสภาพที่เปนอยู ทํา

ใหเกิดความจําเปนในการจัดทําโครงการขึ้นทําใหไดแนวคิดของการดําเนินงานที่สามารถตอบสนอง

ความตองการของกลุมเปาหมายไดอยางดีและเปนความตองการของผูรับโครงการหรือหนวยงานน้ัน

อยางแทจริง การประเมินความตองการจําเปนมีประโยชนในการกําหนดนโยบายและการวางแผน 

2.2 การประเมินความเปนไปได (Feasibility Evaluation) เปนการศึกษาสภาพความ

พรอมดานตางๆ ในการจัดทําโครงการ โดยทําการศึกษาวิเคราะหถึงปจจัยที่จําเปนตอความสําเร็จใน

การทําโครงการ เชน ดานกําลังคน เทคนิค สภาพภูมิศาสตร สิ่งแวดลอม ประชากร การคมนาคม 

สังคม เศรษฐกิจ การเงิน ฯลฯ เปนขั้นตอนที่ควรกระทํากอนการเขียนโครงการ 

2.3 การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation) เปนการประเมินทรัพยากรที่จําเปนที่จะ

นํามาใชในการดําเนินโครงการวามีความเปนไปได มีความเหมาะสมและเพียงพอหรือไม ทรัพยากรที่

จําเปน ไดแกงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ เวลา กลุมเปาหมาย เทคโนโลยีและแผนการ

ดําเนินงาน 

2.4 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการประเมินการบริหารโครงการ 

การจัดกิจกรรมตางๆ ของโครงการ การนําปจจัยนําเขาของโครงการมาใชวาเหมาะสมหรือไม 

กิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้นบรรลุวัตถุประสงคของโครงการหรือไม มีประโยชนในการคนหาจุดเดนหรือ

จุดดอยของโครงการ 

2.5 การประเมินผลผลิต (Output/Product Evaluation) เปนการประเมินผลที่ไดจาก

โครงการวาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไมคุมคาเพียงใด โดยนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานที่

กําหนดไว มุงตอบคําถามวาโครงการประสบความสําเร็จตามแผนที่กําหนดไวหรือไม ผลการประเมิน

จะทําใหไดสารสนเทศในการพิจารณาตัดสินใจ ยุติ ปรับ และขยายโครงการ 

2.6 การประเมินผลลัพธหรือผลกระทบ (Outcome/Impact Evaluation) เปนการ

ประเมินผลการดําเนินงานจากโครงการที่จัดทําขึ้น กอใหเกิดผลอ่ืนใดเกิดขึ้นตามมาหรือไมเปนทั้งผล

ที่คาดหวังและไมคาดหวัง และทั้งในทางที่ดีและไมดี 
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2.7 การประเมินการติดตาม (Follow up Evaluation) เปนการดําเนินงานประเมินเมื่อ

สิ้นสุดการดําเนินงานไปแลวระยะหน่ึง เชน อาจเปน 6 เดือน 1 ป หรือ 2 ป เพื่อดูผลที่ไดจากการ

ดําเนินโครงการตางๆ ไดอยางชัดเจนขึ้น 

2.8 การประเมินอภิมาน (Meta Evaluation) เปนการประเมินเพื่อพิจารณาตัดสินคุณภาพ

หรือคุณคาของการประเมิน ทําใหทราบถึงจุดแข็งและจุดออนของรายงานการประเมิน และรายงาน

การประเมินไดดําเนินการครอบคลุมกิจกรรมของการประเมินหรือไม ซึ่งประกอบดวยมาตรฐานการ

ใชประโยชน มาตรฐานความเปนไปได มาตรฐานความเหมาะสม และมาตรฐานความถูกตอง เพื่อจะ

ไดนําไปพัฒนารายงานการประเมินใหมีคุณภาพยิ่งขึ้นตอไป 

3. แบงตามผูประเมิน แบงได 2 ประเภท ดังน้ี 

3.1 การประเมินโดยผูประเมินภายใน (Internal Evaluator Evaluation) การประเมินแบบ

น้ีผูประเมินเปนบุคคลที่เกี่ยวขอหรือปฏิบัติงานกับสิ่งที่จะประเมิน ขอดีก็คือเปนผูที่เกี่ยวของจึงทราบ

และเขาใจสิ่งที่ประเมินไดเปนอยางดี ขอเสียก็คือเมื่อเปนผูที่มีความเกี่ยวของจึงอาจเกิดความลําเอียง

ได 

3.2 การประเมินโดยผูประเมินภายนอก (External Evaluator Evaluation) การประเมิน

แบบน้ีผูประเมินไมไดเปนบุคคลที่มีความเกี่ยวของหรือไมไดปฏิบัติงานกับสิ่งที่จะประเมิน ขอดีก็คือ

มีความเปนกลางในการประเมิน แตมีขอเสียคือไมเขาใจ ไมทราบรายละเอียดของสิ่งที่ประเมินไมดีพอ

และไมไดรับความรวมมือในการดําเนินงานประเมิน 

4. แบงตามมิติการประเมิน แบงได 4 ประเภท ดังน้ี 

4.1 การประเมินตามวัตถุประสงค ไดแก การประเมินความกาวหนา การประเมินผลสรุป 

และการประเมินเพื่อพัฒนา 

4.2 การประเมินตามขอมูล ไดแก ขอมูลเชิงปริมาณ คุณภาพ และแบบผสม 

4.3 การประเมินตามวิธีการประเมิน ไดแก การประเมินเชิงธรรมชาติ และเชิงทดลอง 

4.4 การประเมินตามจุดเนนที่ประเมิน ไดแก การประเมินกระบวนการ ผลลัพธ 

ผลกระทบ การวิเคราะหคาใชจายกับผลตอบแทน และการวิเคราะหตนทุนกับ

ประสิทธิผล 
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5. แบงตามชวงเวลาเพื่อเอ้ือตอการประเมิน แบงได 3 ประเภท ดังน้ี 

5.1 การประเมินกอนดําเนินงาน เปนการประเมิลผลกอนจัดกิจกรรมตางๆ ของโครงการโดย

มุงเนนประเมินตัวโครงการวามีความสอดคลองสัมพันธกันในแตละสวนหรือไม มีความเปนไปได 

คุมทุน มีเวลาเพียงพอหรือไม และมีอุปสรรค หรือปญหาอะไรที่จะทําใหโครงการไมสามารถ

ดําเนินการได การประเมินกอนดําเนินการมีประโยชนในการตัดสินใจดําเนินโครงการหรือลมเลิก

โครงการ 

5.2 การประเมินระหวางการดําเนินงาน การประเมินแบบน้ีควบคูไปกับการดําเนินงาน

ของโครงการ โดยพิจารณาความกาวหนาของสิ่งที่ประเมินวาจําเปนตองามีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง

สวนใด อีกทั้งรวบรวมปญหาและอุปสรรคตางๆ สําหรับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสวนใด อีกทั้ง

รวบรวมปญหาและอุปสรรคตางๆ สําหรับการปรับปรุงแกไขเพื่อใหเกิดความเหมาะสมและทําใหการ

ดําเนินงานมีประสิทธิภาพ 

5.3 การประเมินหลังดําเนินงาน เปนการประเมินผลเมื่อการดําเนินงานไดสิ้นสุดลงแลว

ทําการตรวจสอบวาโครงการไดบรรลุผลสําเร็จตามจุดมุงหมายที่ต้ังไวหรือไมเพียงใด ผลที่เกิดขึ้นได

ใชทรัพยากรไปอยางเพียงพอคุมคาหรือไม และทรัพยากรเพียงพอกับความตองการของผูรับบริการ

หรือไม มีผลกระทบหรือผลที่ไมไดคาดหวังหรือผลพลอยได อะไรบาง 

กลาวโดยสรุป การประเมินหมายถึง กระบวนการพิจารณาตัดสินคุณคาของสิ่งใดสิ่งหน่ึงวามี

ความเหมาะสมหรือไมเพียงใด โดยนําสารสนเทศหรือผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด

เพื่อชวยในการตัดสินใจ ตีคาผลการดําเนินการน้ันๆ วาบรรลุวัตถุประสงคหรือไม ใชเปนสวนหน่ึง

ของกระบวนการจัดการ 

การประเมินระบบสารสนเทศ 

การประเมินระบบสารสนเทศหมายถึงกิจกรรมที่ทบทวนติดตามและตรวจสอบสวนตางๆของ

ระบบสารสนเทศซึ่งครอบคลุมต้ังแตซอฟตแวรฮารดแวรและทรัพยากรตางๆที่ใชในระบบสารสนเทศ

เพื่อวัดคุณภาพประสิทธิภาพและผลผลิตของระบบวาเปนไปตามวัตถุประสงคและขอกําหนดหรือไม 

วัตถุประสงคของการประเมินระบบสารสนเทศ 

มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหเกิดความเขาใจระหวางผูที่เกี่ยวของในสวนตางๆในโครงการเพื่อ

วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นในแตละกระบวนการเพื่อติดตามตรวจสอบสวนตางๆของระบบสารสนเทศ

ในสวนของซอฟตแวรกระบวนการและทรัพยากรตางๆที่ใชระบบเพื่อวัดคุณภาพประสิทธิภาพและ

ผลผลิตของระบบวาเปนไปตามวัตถุประสงคและขอกําหนด 
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ประโยชนของการประเมินระบบสารสนเทศ 

ประโยชนของการประเมินระบบสารสนเทศรวบรวมจากงานวิจัยของคูเมอร (Kumar, 1990) 

ซึ่งสรุปไดดังน้ี 

1.ชวยตรวจสอบและมั่นใจไดวาระบบสารสนเทศที่ติดต้ังเปนไปตามวัตถุประสงคที่

กําหนด 

2.ชวยทําใหไดขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็นจากผูใชมายังผูพัฒนาระบบไดทราบขอดี

ขอดอยของระบบ 

3.ทําใหทราบวางานใดของระบบควรได รับการปรับปรุงแกไขโดยเรียงลําดับ

ความสําคัญของงานและปญหาที่พบจากการประเมิน 

4. เปนการมอบหมายความรับผิดชอบในการทํางานจากทีมงานพัฒนาใหแกผูใชไดอยาง

เต็มที่ 

5. เปนสวนหน่ึงของการรายงานการสรุปผลเกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่พัฒนาให

ผูบริหารไดรับทราบ 

6. ชวยในการประเมินผลการควบคุมสวนตางๆของระบบงานใหดีขึ้น 

7. เปนการชวยใหผูพัฒนาระบบไดตระหนักถึงวิธีการพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพ

ดีกวาเดิมใหมากขึ้น 

8. เปนสวนหน่ึงของการปดโครงการที่เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ 

9. เปนการชวยใหการจัดการโครงการในงานถัดไปมีขอมูลประกอบเพื่อใหบริหาร

จัดการไดดีขึ้น 

10. เปนการประเมินบุคลากรที่พัฒนาระบบและผูที่เกี่ยวของโครงการระบบสารสนเทศ 

2.4 แนวความคิดและทฤษฎีการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สิงหะ ฉวีสุข และ สุนันทา วงศจตุรภัทร (2553)อธิบายวาแบบจําลองการยอมรับนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี (Technology acceptance model หรือ TAM) เปนทฤษฎีที่มีการยอมรับและมีชื่อเสียงใน

การเปนตัวชี้วัดความสําเร็จของการใชเทคโนโลยีนําเสนอโดย Davis ซึ่งเปนการปรับแตงเพิ่มเติมตอ

จากทฤษฎี TRA เพื่อพัฒนาเปนแบบจําลอง TAM และใชศึกษาในบริบทการยอมรับการใชระบบ

สารสนเทศโดยไมนําบรรทัดฐานของบุคคลที่อยูโดยรอบการแสดงพฤติกรรมเขามาใชเปนปจจัยใน

การพยากรณพฤติกรรมการใชที่เกิดขึ้นจริงดังแสดงในรูปแบบจําลอง 
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รูปที่ 1 แสดงแบบจําลองการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง: 

[ระบบออนไลน] http://journal.it.kmitl.ac.th/read.php?article_id=4fc7969f1698b87278000000 

โดยหลักการของ TAM จะศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความต้ังใจแสดงพฤติกรรมการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ จะทําการวัดจากปจจัยทางดาน การรับรูถึงความงายในการใชงาน (Perceived ease of use) 

และ การรับรูถึงประโยชนในการใชงาน (Perceived usefulness) ซึ่งตัวแปรในการวัดเหลาน้ี จะมีผลให

เกิดการยอมรับและเกิดการนําเทคโนโลยีมาใชงานจริง (behavioral intentions to use) 

Perceived usefulness (PU) การรับรูถึงประโยชนที่ไดรับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ปจจัย

กําหนดการรับรูในแตละบุคคลวาเทคโนโลยีสารสนเทศมีสวนชวยพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ไดอยางไร และเปนปจจัยที่สงผลโดยตรงตอความต้ังใจแสดงพฤติกรรมการใชดวย 

Perceived ease of use (PEOU) การรับรูวาเปนระบบที่งายตอการใชงาน คือ ปจจัยที่กําหนดใน

แงปริมาณ หรือความสําเร็จที่ไดรับวาตรงกับความตองการหรือที่คาดหวังไวหรือไม ซึ่งเปนปจจัยที่

สงผลตอการรับรูถึงประโยชนที่ไดรับจากเทคโนโลยีสารสนเทศดวย 

Behavioral intentions to use (BI) เจตนาในการใชงานเทคโนโลยีขององคกรน้ันๆ ซึ่งสามารถ

วัด ไดจากการที่ผูใชสามารถรับรูไดถึงประโยชนที่เกิดจากการใชงานเทคโนโลยีและสามารถใชงาน

ไดโดยไมตองใชความพยายามในการเขาใจการใชงานระบบมากจนเกินไป 

แบบจําลอง TAM ถูกนํามาใชอยางกวางขวางและเปนแบบแผนในการตัดสินใจที่ประสบ

ผลสําเร็จในการพยากรณการยอมรับดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยชี้ใหเห็นถึงสาเหตุที่เกี่ยวของกับ

การรับรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศของแตละบุคคลในเร่ืองของประโยชนที่ผูใชจะไดรับและการใช

งานงายซึ่งจะกอใหเกิดพฤติกรรมในการสนใจที่จะใชเทคโนโลยีสารสนเทศสงผลใหมีการนํามาใช

งานและยอมรับในเทคโนโลยีสารสนเทศน้ัน 
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2.5 แนวคิดและทฤษฎีความรู ความเขาใจ 

ศุภกนิตย  พลไพรินทร (2540) ไดสรุปความหมายไววา ความรู  ความเขาใจ หมายถึง 

ความสามารถในการจดจําและเขาใจรายละเอียดของขอมูลตางๆ ที่บุคคลไดสะสมไวและถายทอด

ตอๆ กันมา ตลอดจนสามารถที่จะสื่อความหมาย แปลความ ตีความ ขยายความ หรือแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองตางๆ หลังจากที่ไดรับขาวสารเกี่ยวกับเร่ืองน้ันๆ แลว 

พิสิฏฐ โคตรสุโพธิ์ (2543) ไดกลาวไววา ความรู ความเขาใจ คือ สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเลา

เรียน การคนควา หรือประสบการณ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะความเขาใจ หรือ

สารสนเทศ ที่ไดรับมาจากประสบการณ สิ่งที่ไดรับมาจากการไดยิน ไดฟง การคิด หรือการปฏิบัติองค

วิชาในแตละสาขา 

ความรู หมายถึง พฤติกรรมและสถานการณตางๆ ซึ่งเนนการจํา ไมวาจะเปนการระลึกถึงหรือ

ระลึกไดก็ตาม เปนสภาพการณที่เกิดขึ้นสืบเน่ืองมาจากการเรียนรู โดยเร่ิมตนจากการรวบรวมสาระ

ตางๆ จนกระทั่งพัฒนาไปสูขั้นที่มีความสลับซับซอนยิ่งขึ้น โดยความรูน้ีอาจแยกออกเปนความรู

เฉพาะสิ่ง และความรูเร่ืองสากล เปนตน 

ระดับความรู  

ระดับความรู ของแตละบุคคลจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับปจจัยที่เกี่ยวของและแนวทางในการ

ลําดับความสําคัญซึ่ง แสงจันทร โสภากาล (2550) ไดแบงระดับความรู ความสารถทางดานสติปญญา

ออกเปน 6 ระดับ ดังน้ี 

1. ความรู (Knowledge) เปนขั้นแรกของพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสามารถในการจดจําอาจจะ

โดยการนึกได มองเห็น ไดยิน หรือไดฟง ความรูในชั้นน้ีประกอบดวยการจํากัดความ ความหมาย 

ขอเท็จจริง ทฤษฎี กฎ โครงสราง วิธีการแกปญหา มาตรฐาน เปนตน อาจกลาวไดวา ความรูน้ีเปน

เร่ืองราวของการจดจําไดหรือระลึกได โดยไมจําเปนตองใชความคิดที่ซับซอน และไมตองใชสมอง

มากนัก ดังน้ันการจดจําไดหรือระลึกไดจึงเปนกระบวนการที่สําคัญทางจิตวิทยา และเปนขั้นตอนที่จะ

นําไปสูพฤติกรรมที่กอใหเกิดความเขาใจ การนําความรูไปใช ในการวิเคราะห การสังเคราะหและการ

ประเมินผล ซึ่งเปนขั้นตอนที่ไดความคิดและความสามารถดานสมองเพิ่มมากขึ้น 

2. ความเขาใจ (Comprehensive) เปนพฤติกรรมขั้นตอนตอมาจากความรู ขั้นตอนน้ีจะตองใช

ความสามารถทางสมองและทักษะในขั้นสูงจนถึงระดับของ การสื่อสารความหมาย ซึ่งอาจทําไดทั้งที่

เปนการใชปากเปลา ขอเขียน ภาษา หรือการใชสัญลักษณ มักเกิดขึ้นหลังจากที่บุคคลไดรับทราบ

ขาวสารตางๆ แลว โดยการฟง เห็น อาน หรือเขียน ความเขาใจน้ีอาจแสดงออกในรูปของการใชทักษะ
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หรือการแปลความหมายตางๆ เชน การบรรยายขาวสาร โดยใชคําพูดของตนเองหรือการแปล

ความหมายจากภาษาหน่ึงไปยังอีกภาษาหน่ึง โดยคงความหมายเดิมไว หรือาจเปนการแสดงความคิด

หรือใชขอสรุปหรือการคาดคะเนไดเชนกัน 

3. การนําความรูไปใช (Application) ความสามารถในการนําความรูไปใชน้ีเปนพฤติกรรมขั้นที่

สามารถ ซึ่งจะตองอาศัยความสามารถ หรือทักษะทางดานความเขาใจดังกลาวมาแลว การนําความรู

ไปใชน้ี อาจกลาวไดอีกนัยหน่ึงก็คือการแกปญหาน่ันเอง 

4. การวิเคราะห (Analysis) เปนความสามารถในการชวยแยกภาพรวมออกเปนสวนๆ เพื่อให

เกิดความเขาใจที่ชัดเจนขึ้น อาจจะแบงเปนขั้นยอย ๆ ได 3 ขั้น ดวย 1) ความสามารถในการแยกแยะ

องคประกอบของปญหาออกเปนสวนๆ 2) ความสามารถในการเห็นถึงความสัมพันธระหวาง

สวนประกอบ และ 3) ความสามารถในการมองเห็นหลักของการผสมผสานปญหาที่มีองคประกอบ

ยอยมากมาย 

5. การสังเคราะห (Synthesis) คือ ความสามารถในการนําเอาสวนประกอบยอยหลายๆ สวนมา

รวมกันเขาเปนกรอบโครงสรางที่แนชัด โดยทั่วไปแลวการนําเอาประสบการณในอดีตมารวมกันกับ

ประสบการณปจจุบัน และนํามาสรางเปนกรอบที่มีระเบียบแบบแผน เปนสวนหน่ึงของพฤติกรรมที่

กอใหเกิดความคิดสรางสรรคหรือความคิดริเร่ิม จึงตองมีความเขาใจในการนําความรูไปใชในการ

วิเคราะหมาประกอบ 

6. การประเมินผล (Evaluation) เปนความสามารถในการประเมินผลที่เกี่ยวของกับการใหคาตอ

ความรูหรือขอเท็จจริงตางๆ ซึ่งตองใชเกณฑหรือมาตรฐาน เปนสวนประกอบในการประเมินผล

มาตรฐานน้ีอาจจะอยูในทุกขั้นตอนของความสามารถหรือทักษะตางๆ 

ดังน้ันความรู เกิดจากกระบวนการเกิดความรู นําไปสูความเขาใจและนําไปใช โดยผานการ

วิเคราะหและสังเคราะหตามขั้นตอน โดยที่ความรูเปนขั้นตอนแรกในการที่มองรับเอาขอมูลมาเก็บไว

ในระบบความจํา จากน้ันจึงเปนเร่ืองราวของความเขาใจในความหมายของขอมูลจากความรูน้ัน ๆ 

จนถึงขั้นถายทอดหรือสื่อความหมายออกมาใหผูอ่ืนไดรับรูตอไป 

การวัดความรู 

การวัดความรู อาจกระทําไดหลายวิธี แตที่นิยมทั่วไปมักใชการทดสอบหรือขอสอบ เพราะถือ

วาเปนสิ่งเราใหแสดงอาการตอบสนองดวยพฤติกรรมบางอยาง เชน การพูด การเขียน ทาทาง เพื่อให

สังเกตเห็นหรือนับจํานวนปริมาณได เพื่อนําไปแทนอันดับหรือคุณลักษณะของคนน้ันๆ ซึ่งรูปแบบ

ของแบบทดสอบมี 3 ลักษณะไดแก 
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1. การสอบปากเปลา เปนการโตตอบดวยวาจาหรือพูดกันระหวางผูที่ถูกทดสอบและผูที่ถูก

ทดสอบ บางคร้ังเรียกวาการสัมภาษณ 

2. ขอสอบชนิดขอเขียน แบงเปน 2 แบบ 

2.1 แบบความเรียง ตองการใหผูตอบอธิบายเร่ือง บรรยาย ประพันธ หรือวิพากษวิจารณ

เร่ืองราวเกี่ยวกับความรูน้ัน 

2.2 แบบจํากัดตอบ จํากัดคําตอบใหผูตอบพิจารณาเปรียบเทียบเพื่อตัดสินขอความตางๆ 

มี 4 แบบคือ แบบถูก / ผิดแบบเติมคํา แบบจับคูและแบบเลือกตอบ 

3. ขอสอบภาคปฏิบัติ เปนการทดสอบที่ไมตองการใหผูถูกทดสอบตอบสนองออกมาดวยคําพูด

หรือเคร่ืองหมายใดๆ แตมุงใหแสดงพฤติกรรมดวยการกระทําจริงๆ มักเปนขอสอบในเน้ือหาวิชาที่

ตองการใหปฏิบัติจริงๆ  

ความเขาใจ 

ความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการแปลความ ตีความ และขยายความจากสื่อ ความหมาย

ตางๆ ขอมูลและสิ่งตางๆ ที่ไดพบเห็น รับรู ซึ่งก็คือพฤติกรรมดานความเขาใจ เปนพฤติกรรมที่

สามารถดัดแปลง แกไข สิ่งที่ยากมาเปนสิ่งที่งาย ความเขาใจจึงแตกตางจากความจํา แตความเขาใจ

ตองมีพื้นฐานจากการเรียนรู ความรูและความจํากอนเพื่อใหเกิดความเขาใจยิ่งขึ้น สามารถแยก

ออกเปน 3 ลักษณะดังน้ี 

1. การแปลความ (Translation) เปนความสามารถในการจับใจความใหถูกตองกับสิ่งที่สื่อ

ความหมาย หรือความสามารถในการถายทอดความหมายจากภาษาหน่ึงไปสูอีกภาษาหน่ึง หรือจาก

การสื่อสารรูปแบบหน่ึงไปสูอีกรูปแบบหน่ึง 

2. การตีความ (Interpretation) เปนความสามารถในการอธิบายหรือแปลความหมายหลายๆ อัน

มาเรียบเรียง โดยทําการจัดระเบียบสรุปยอเปนเน้ือความใหมได โดยยึดเน้ือหาขอความเดิมเปนหลัก 

ไมตองอาศัยหลักเกณฑอ่ืนใดมาใช 

3. การขยายความ (Extrapolation) เปนความสามารถที่ขยายเน้ือหา ขอมูลที่รับรูมาใหมากขึ้น 

หรือเปนความสามารถ ในการทํานายหรือคาดคะเนเหตุการณลวงหนาไดอยางดีโดยอาศัยขอมูลอางอิง 

หรือแนวโนมที่เกินเลยจากขอมูล 

ดังน้ันจึงสามารถสรุปไดวา ความรู ความเขาใจ คือ ความทรงจําในเร่ืองราว ขอเท็จจริง

รายละเอียดตางๆ และความสามารถในการนําความรูที่เก็บรวบรวมมาใชดัดแปลง อธิบาย เปรียบเทียบ



 

22 

 

ในเร่ืองน้ันๆ ไดอยางมีเหตุผล และความรู ความเขาใจเปนสิ่งที่เกี่ยวของโดยตรงและรวมถึงการนํา

ความรู ความเขาใจไปใชในสถานการณจริงไดตามขั้นตอน ทั้งน้ีขึ้นอยูกันสถานการณของแตละบุคคล

เปนสําคัญ 

2.6 แนวคิดเกี่ยวกับการสรางแบบสอบถามเพื่อการวิจัยและการสุมตัวอยาง 

สรชัย พิศาลบุตร และคณะ (2553) อธิบายวา แบบสอบถาม คือแบบที่ใชสําหรับเก็บรวบรวม

ขอมูลจากผูใหขอมูลโดยที่ผูเก็บรวบรวมขอมูลไมไดทําการสัมภาษณหรือเก็บรวบรวมขอมูลโดยตรง

จากผูใหขอมูล เชน การสงแบบสอบถามทางไปรษณียไปใหผูใหขอมูลตอบแลวสงกลับคืนมาใหผูเก็บ

รวบรวมขอมูล หรือผูเก็บรวบรวมขอมูลนําแบบสอบถามไปสงใหผูใหขอมูลและนัดวันที่จะไปรับ

แบบสอบถามที่ตอบแลวกลับคืนมา 

ขอดีของการใชแบบสอบถาม 

1) เมื่อขอมูลที่ตองการเก็บรวบรวมมีจํานวนมากหรือเปนขอมูลที่มีรายละเอียดที่จําเปนตองดู

จากเอกสารหรือหลักฐานซึ่งผูใหขอมูลไมสามารถจดจําได 

2) ผูใหขอมูลมีอิสระในการตอบจากผูเก็บรวมรวมขอมูลหรือจากผูอ่ืน 

3) เสียคาใชจายในการเก็บรวบรวมขอมูลนอย 

ขอเสียของการใชแบบสอบถาม 

1) การสรางแบบสอบถามทําไดยาก เพราะตองต้ังคําถามที่ทําใหผูใหขอมูลสามารถตอบไดเอง

โดยไมมีปญหาในการตอบหรือไมตองการคําอธิบายเพิ่มเติมจากผูเก็บรวบรวมขอมูล 

2) เสียเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลมาก 

3) ไดรบขอมูลที่ตอบกลับจํานวนคอนขางนอย 

4) คุณภาพของขอมูลคอนขางตํ่าทั้งในดานความครบถวนและความถูกตองเชื่อถือได 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่แบบสอบถามที่สรางขึ้นมาคุณภาพไมดี 

โครงสรางของแบบสอบถาม 

เมื่อเราหยิบแบบสอบถามขึ้นมาหน่ึงชุดแลวเปดดูต้ังแตหนาแรกถึงหนาสุดทายอยางรอบคอบ

เราก็จะสังเกตเห็นวาแบบสอบถามน้ันมีโครงสรางประกอบดวย 3 สวนใหญๆ คือคําชี้แจง ขอมูล

สวนตัวของผูตอบ และชุดคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็น ตามรายละเอียดดังตอไปน้ี (สิน พันธุพินิจ

2553: 166) 
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1.คําชี้แจง สวนคําชี้แจงน้ีจะอยูหนาแรกของแบบสอบถาม นักวิจัยจะใหขอมูลเบื้องตนแก

ผูตอบแบบสอบถามหรือผูเกี่ยวของใหทราบถึงเร่ืองตางๆ ดังน้ี 

1.1 ชื่อโครงการวิจัย วัตถุประสงค การเก็บขอมูล ผูเกี่ยวของ การใชขอมูลจากผูตอบ

แบบสอบถาม การใชผลงานวิจัย และการปกปดความลับขอมูล (Confidential) ของผูตอบ

แบบสอบถามสวนน้ีตองเขียนใหสั้นและรัดกุม 

1.2 คําชี้แจงการใชแบบสอบถาม แนะนําวาแบบสอบถามน้ีประกอบดวยกี่ตอน และ

อธิบายวิธีตอบใหกระจางชัด 

2. ขอมูลสวนตัวของผูตอบ ผูตอบอาจเปนบุคคล เปนกลุมหรือองคกร ขอมูลสวนน้ีจะเปน

ขอเท็จจริงในสวนสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของผูตอบ ไดแก เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ การ

สมรส ศาสนา อาชีพ รายได ฯลฯ ตัวแปรบางอยางที่อยูในขอมูลกลุมน้ีอาจมีความสัมพันธกับตัวแปร

ในสวนที่ 3 หรือสวนความคิดเห็นดวยก็ได แลวแตวัตถุประสงค กรอบแนวคิด หรือสมมติฐานการ

วิจัย ขอมูลสวนตัวอาจมีประมาณรอยละ 5-10 ของแบบสอบถาม 

3. ชุดคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็น คําถามสวนน้ีจะเชื่อมโยงกับวิธีการสรางมาตรวัดของเทคนิค

การวัดทัศนคติแตละแบบที่กลาวมาแลว ดังน้ันถาหากนักวิจัยไดจัดเตรียมขอความ คําถามหรือขอ

คําถามอยางสมบูรณตามขั้นตอนน้ันแลวก็สามารถยกชุดคําถามน้ันมาใชไดเลย จึงอยากจะชี้ใหผูอาน

เห็นความเชื่อมโยงระหวางเทคนิคการวัดทัศนคติแตละแบบกับโครงสรางของแบบสอบถามใหเปน

รูปธรรมขึ้น 

ชุดคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นหรือสวนเน้ือหาหลักน้ีจะแบงออกเปนตอนๆ ตามประเด็นหลัก 

และวัตถุประสงคการวิจัยดังที่กลาวมาแลวในบทที่ 3 ชุดคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นน้ีอาจมีประมาณ

รอยละ 90 – 95 ของแบบสอบถาม 

กระบวนการสรางแบบสอบถาม 

การสรางแบบสอบถามมีวิธีการและขั้นตอนคลายคลึงกับการสรางแบบวัดหรือเคร่ืองมือวัด ถา

หากนักวิจัยไดจัดทําสวนเคร่ืองมือถูกตองดีแลวก็สามารถนํามาใชไดเลย แตในทางปฏิบัติแลวนักวิจัย

มักจะไมมีโอกาสสรางแบบสอบถามไดเรียบรอยกอน จึงตองจัดทําเคร่ืองมือวัดพรอมกับสราง

แบบสอบถามกระบวนการสรางแบบถามประกอบดวย 7 ขั้นตอน ดังน้ี 

1. การตรวจสอบขอมูลที่ตองการ นักวิจัยตองกลับไปทบทวนวัตถุประสงคของการวิจัย 

ประเด็นการวิจัย สมมติฐานการวิจัย และกรอบแนวคิดการวิจัย เพื่อใหทราบวาตองการขอมูล

อะไรบาง 
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2. การเขียนชุดคําถาม ตองเขียนชุดคําถามครอบคลุมวัตถุประสงคการวิจัยและตัวแปรที่

ตองการศึกษา จัดทําแผนผังตัวแปรใหละเอียดตามประเด็นที่จะศึกษา และแยกชุดคําถามตามตัวแปร

ออกเปนตอนหรือสวนใหชัดเจน โดยอาจประกอบดวย 3-5 ตอน/สวน 

3. การเลือกประเภทของคําถาม ควรกําหนดวาเร่ืองใดจะใชคําถามแบบปด เร่ืองใดจะใชคําถาม

แบบปด หรือจะใชทั้งแบบเปดและแบบปดผสมกัน นอกจากน้ีจะตองพิจารณาเลือกมาตรวัด เชน 

มาตรวัดของลิเกิรต ของเทอรสโตน หรือของออสกูด ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยและ

สามารถแปลงคาเพื่อใชวิธีการทางสถิติวิเคราะหได 

4. การจัดทํารางแบบสอบถามโดยยึดการออกแบบสอบถามเปนหลักปฏิบัติ พรอมทั้งเขียน

แบบสอบถามใหครบองคประกอบทั้ง 3 สวน จากน้ันก็จัดทํารหัสคําถาม (pre-code) เพื่อใหงายตอการ

เรียงลําดับคําถามและการวิเคราะห 

5. การตรวจสอบแบบสอบถาม นํารางแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตองดานเน้ือหาการ

เรียงลําดับคําถาม ประเภทของคําถาม มาตรวัด การควบคุมตัวแปร การเวนวรรคตอน สํานวนภาษา

ตลอดจนเทคนิคการพิมพ กําหนดตัวอักษร และการจัดหนาแบบสอบถามแตละหนา แบบสอบถาม

บางฉบับอาจใชเวลาแกไขนานและพิมพหลายคร้ังจึงเรียบรอย 

6. การทดสอบคุณภาพแบบสอบถาม นําแบบสอบถามที่ตรวจสอบและแกไขแลวไปให

ประชากรที่มีคุณลักษณะคลายกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม หรือนําไปใหผูเชี่ยวชาญแกไข นักวิจัย

บางคนกลาววา “ ขณะทดสอบแบบสอบถามน้ัน นักวิจัยควรจะอยูสังเกตพฤติกรรมผูตอบ

แบบสอบถามดวยวาเขามีขอสงสัยอะไรบาง และตองการคําแนะนําเพิ่มเติมจากคําชี้แจงใน

แบบสอบถามหรือไมเพื่อนําขอเสนอแนะน้ันมาแกไข” การทดสอบคุณภาพแบบสอบถามน้ี

ประกอบดวยการทดสอบความถูกตองและการทดสอบความเชื่อถือได  

7. การบรรณาธิการแบบสอบถาม เปนขั้นตอนสุดทายของการสรางแบบสอบถาม หลังจากได

ทดสอบคุณภาพเรียบรอยตามขั้นตอนที่ 6 แลว ใหนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตอง

เหมาะสมทั้งคําแนะนํา เน้ือหา การวางรูปแบบการพิมพแตละตอนหรือแตละสวน รวมทั้งการพิมพให

สวยงามพรอมกับจัดทําทะเบียนแบบสอบถามใหเรียบรอย 

กระบวนการทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย 

 กระบวนการทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัยเปนขั้นตอนการทดสอบความถูกตองและ

ความเชื่อถือไดของเคร่ืองมือวิจัยหลังจากที่ไดพัฒนาเคร่ืองมือวิจัยเรียบรอยแลว กระบวนการทดสอบ
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คุณภาพของเคร่ืองมือวิจัยประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญ 3 ขั้นตอน คือ การเตรียมการ การดําเนินงาน

และการปรับแกเคร่ืองมือวิจัย ซึ่งแตละขั้นตอนมีรายละเอียดดังตอไปน้ี (สิน พันธุพินิจ 2553: 178) 

1. การคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัยอาจใชผูทรงคุณวุฒิที่มีความ

เชี่ยวชาญในดานน้ันมาชวยตรวจสอบความถูกตองของเคร่ืองมือวิจัย สถาบันการศึกษาที่เปดสอน

ระดับบัณฑิตศึกษาตองใหนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกนําเคร่ืองมือวิจัยไปใหผูเชี่ยวชาญแตละ

ดานตรวจสอบและรับรองความถูกตองของเน้ือหา ความถูกตองของสภาพ และความถูกตองตาม

แนวคิด เพราะถือวาผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่นักศึกษาทําวิจัยเปนผูมีความรอบรู มีประสบการณ 

และเชี่ยวชาญในศาสตรน้ัน สามารถตัดสินความถูกตองได 

2. การคัดเลือกกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางหรือกลุมทดสอบจะตองเปนสมาชิกของประชากรที่มี

ลักษณะตางๆ เหมือนกับประชากรหรือกลุมตัวอยางที่เราจะศึกษา หรือเก็บขอมูลจริง เพื่อใหแนใจวา

คนทั้ง 2 กลุมตอบเคร่ืองมือวิจัยไดเทาเทียมกัน กลุมทดสอบน้ีจะตองแยกออกจากกลุมตัวอยางหรือ

ประชากรที่จะเก็บขอมูลโดยสิ้นเชิง เพราะถือวาเปนกลุมที่ทราบแนวตอบหรือทราบคําตอบจาก

เคร่ืองมือวิจัยแลว ถาหากนํามาเก็บขอมูลอีกจะทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนได โดยทั่วไปเรามักใชกลุม

ตัวอยางประมาณ 25-50 คน เปนผูใหขอมูลเพื่อการทดสอบความเชื่อถือไดของเคร่ืองมือวิจัย 

โดยเฉพาะสวนหรือตอนที่เปนการวัดทัศนคติ ความรูและทักษะ 

3. การเตรียมประสานงาน เมื่อนักวิจัยคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิและกลุมตัวอยางไดแลวก็เตรียมการ

ประสานงานอยางเปนทางการกับหนวยงานหรือการติดตอเปนการสวนตัวโดยใชจดหมายหนังสือ

ราชการ การไปพบปะเรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิดวยตนเอง ติดตอทางโทรศัพท หรือโทรสาร แลวยืนยัน

การรับเชิญเปนผูตรวจสอบและเปนกลุมตัวอยางทดสอบเคร่ืองมือวิจัยตามชวงเวลาใหเหมาะสม

โดยเฉพาะกลุมเกษตรกรหรือกลุมอาชีพที่ตองทํางานตามเงื่อนไขของฤดูกาล 

4. การเตรียมอุปกรณ เปนการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่จําเปนตองใชในการทดสอบเคร่ืองมือ

วิจัยใหพรอม ตัวอยางเชน ถาจะทดสอบโดยใชแบบสอบถามก็ตองจัดพิมพซอง (ชื่อ-ที่อยู) สําหรับ

บรรจุแบบสอบถามสงใหกลุมตัวอยางและซองที่สงคืนนักวิจัยพรอมปดดวงตราไปรษณียากรให

เรียบรอยหรือถาหากจะทดสอบโดยใชแบบสัมภาษณหรือแบบทดสอบ ก็ตองเตรียมแบบสัมภาษณ

หรือแบบทดสอบและวัสดุอุปกรณที่จําเปนใหพรอมทุกๆอยาง รวมทั้งจดหมายนํา 
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การกําหนดขนาดและวิธีการสุมตัวอยาง 

หลักเกณฑการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางขางตนชวยใหนักวิจัยตัดสินใจขนาดของกลุม

ตัวอยางไดถูกตอง จากน้ันจึงกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามหลักการที่เหมาะสม ดังตอไปน้ี(สิน 

พันธุพินิจ2553: 132) 

1. การพิจารณาจากขนาดของประชากร โดยทั่วไปแลวถาหากประชากรมีขนาดเล็กหรือมี

จํานวนนอยจะกําหนดรอยละของตัวอยางใหมีขนาดใหญ ในทางตรงกันขาม ถาหากประชากรมี

จํานวนมากขึ้นหรือมีฐานของจํานวนกวางเราจะกําหนดรอยละของตัวอยางใหเล็กลงดังน้ี 

ถา 100 ≤ประชากร < 1,000  กําหนดตัวอยางรอยละ 15 – 30 

ถา 1,000 ≤ประชากร <10,000  กําหนดตัวอยางรอยละ 10 – 15 

ถา 10,000 ≤ประชากร <100,000  กําหนดตัวอยางรอยละ 5 – 10  

ถา 100,000 ≤ประชากร <1,000,000  กําหนดตัวอยางรอยละ 1 - 5 

2. การคํานวณจากสูตร การใชสูตรคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางมี 2 กรณี คือกรณีที่ทราบ

จํานวนประชากรและกรณีที่ไมทราบจํานวนประชากร โดยแตละกรณีมีวิธีการคํานวณดังน้ี 

2.1 กรณีที่ทราบจํานวนประชากร ควรใชสูตรดังตอไปน้ีของทาโร ยามาเน(Taro 

Yamane) 

n  =  N 

    1+N (e)2 

เมื่อ  n คือขนาดของกลุมตัวอยาง 

  N คือ ขนาดของประชากร  

  Eคือ ความคลาดเคลื่อนของการเลือกตัวอยาง 

2.2 กรณีที่ไมทราบจํานวนประชากร ถาหากนักวิจัยไมทราบขนาดของประชากรและ

ตองการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเพื่อนําไปประมาณสัดสวน

ของประชากรใหใชสูตรดังน้ี 

n  =  Z2 PQ 

     e2 

เมื่อ  n = จํานวนตัวอยางที่ตองการ 

  Z = คะแนนมาตรฐาน  
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  P = สัดสวนของลักษณะที่สนใจในประชากร 

  Q = 1-P 

  e = คาคลาดเคลื่อนของการประมาณคา 

3. การใชตาราง การใชตารางสําเร็จรูปในการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางชวยใหนักวิจัย

ประมาณจํานวนตัวอยางจากตารางน้ันไดโดยไมตองพิจารณาเลือกสูตรคํานวณ ตารางสําเร็จรูปที่นิยม

ใชกันมี 2 อยางคือ 

3.1 ตารางสําเร็จรูปของทาโร ยามาเน(Taro Yamane) ซึ่งกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง

ตามระดับนัยสําคัญ เชน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และ 0.01 ขนาดของคาคลาดเคลื่อนและสัมประสิทธิ์

ของความผันแปร 

3.2 ตารางสําเร็จรูปของเครอซีและมอรแกน(Krejcie and Morgan) ซึ่งกําหนดประชากร

และตัวอยางไวชัดเจนตามตาราง เชน ถาหากมีประชากร 210 คน จะมีจํานวนตัวอยาง 136 คน ถามี

ประชากร 900 คน จะมีจํานวนตัวอยาง 269 คน และถามีประชากร 100,000 คน จะมีจํานวนตัวอยาง 

384 คน เปนตน 

2.7กรอบแนวคิดในการศึกษา 

สําหรับกรอบแนวคิดในการประเมินผลการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสมรรถนะ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตภาคเหนือ

ตอนบนไดมีกรอบแนวคิดหรือประเด็นที่จะทําการประเมินดังน้ี 

1. ความพึงพอใจของผูใช ประเมินจากการรับรูถึงประโยชนและความงายในการใชงาน โดยใช

แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี(Technology Acceptance Model) และแนวคิดคุณสมบัติของระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการ ตามหัวขอดังน้ี 

1.1ความสามารถในการจัดการขอมูล(Data Manipulation) 

1.1.1 ระบบสามารถประมวลผลขอมูลไดอยางรวดเร็ว ถูกตองและครบถวน 

1.1.2 ระบบมีการปรับปรุงแกไข และจัดการขอมูลใหมีความทันสมัยอยูเสมอ 

1.1.3 ระบบชวยลดระยะเวลาในการเรียกเก็บขอมูล เมื่อเทียบกับการทํางาน

แบบเดิมที่ไมใชคอมพิวเตอร 

1.1.4 ระบบมีความนาเชื่อถือ สามารถใหบริการแกผูใชงานไดตลอดเวลา ไมมี

ปญหาระบบลมเหลว 
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1.2 ความปลอดภัยของขอมูล(Data Security) 

1.2.1 ระบบมีการต้ังรหัสผูใชและรหัสผานในการเขาถึงขอมูล 

1.2.2 ความปลอดภัยในการเขาใชงานผูที่ไมเกี่ยวของไมสามารถแกไขขอมูล

 สําคัญได 

1.2.3 ระบบมีการจํากัดผูมีสิทธิ์เขาใชงานเฉพาะผูที่เกี่ยวของเทาน้ัน 

1.2.4 มีระบบรองรับเมื่อเคร่ืองแมขายขัดของ (Server Down) 

1.3 ความพอใจของผูใช (User Satisfaction) 

1.3.1 การเขาสูระบบ (Login) และออกจากระบบ (Logout) งายตอการใชงาน 

1.3.2 สามารถคนหาขอมูลไดตามความตองการ 

1.3.3 ระบบใชงานไดงาย โดยไมจําเปนตองอาศัยทักษะความรูมากนัก 

1.3.4 ระบบมีการออกแบบหนาจอโปรแกรม รูปแบบ ขนาดตัวอักษรและสีในการ

แสดงผลเหมาะสมนาเขาใชงาน 

1.3.5ระบบชวยอํานวยความสะดวก ในการเก็บบันทึกและตรวจสอบขอมูลตางๆ 

ที่เกี่ยวของ และชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

1.4 ดานเน้ือหาของสารสนเทศที่ไดจากระบบสารสนเทศ โดยใชแนวคิดลักษณะของ

สารสนเทศที่ดีซึ่งกรมวิชาการ (2539) มาใชในการต้ังคําถาม 7 ขอ 

1.4.1 ขอมูลใชไดงายไมสลับซับซอน และมีรายละเอียดที่เหมาะสม 

1.4.2 ขอมูลมีความสมบูรณ ครบถวน 

1.4.3 ขอมูลมีความถูกตองแมนยํา ทันตอเหตุการณ 

1.4.4 ขอมูลมีความเกี่ยวของกับเร่ืองที่นําไปใชในการปฏิบัติงาน 

1.4.5 ขอมูลมีความชัดเจน กะทัดรัดไดใจความ 

1.4.6 ขอมูลมีความยืดหยุน สามารถนําไปปรับใชงานไดหลากหลาย 

1.4.7 สามารถตรวจสอบความถูกตอง และนาเชื่อถือของขอมูลได 

2. ความรูและความเขาใจของผูใช ประเมินพฤติกรรมการใชงานโดยแนวคิดทฤษฎีความรูความเขาใจ 

ใชคําถาม 15 ขอ 

2.1 เขาใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ไดที่ www.cmss-otcsc.com 

2.2 เปดเขาใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาโปรแกรมInternet Explorer, Mozilla Fire Fox, Google Chrome 
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2.3 ระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกส เปนระบบจัดเก็บขอมูลประวัติของขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.4 ตรวจสอบขอมูล ก.พ.7 โดยการกรอกเบอรโทรศัพทและวันเดือนปเกิด 

2.5 ใหกรอกเบอรโทรศัพท และเลขบัตรประชาชนเพื่อเปดดูเอกสาร ก.พ. 7 ตนฉบับ 

2.6 Saveไฟลเอกสาร ก.พ. 7 อิเล็กทรอนิกสตนฉบับ เปน Word เทาน้ัน   

2.7 เขาสูระบบยื่นคํารองขอแกไขขอมูลใหเลือกที่เมนู “แจงแกไขขอมูล” 

2.8 กอนการใชงานระบบเลื่อนขั้นเงินเดือน ผูใชสามารถตรวจสอบความพรอมของเบราเซอร 

กอนการเขาสูระบบเลื่อนขั้นเงินเดือน 

2.9 กระบวนการจัดทําขอมูลบัญชีถือจาย ไปที่เมนู“ระบบเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา” ฝงดานซายของเว็บไซต 

2.10การเพิ่มขอมูลบุคลากรสามารถเพิ่มไดจากเมนู“บัญชีถือจายอัตราที่มีคนครอง” 

2.11 กระบวนการลงทะเบียนขอรับรหัสผาน กดที่เมนู “ลงทะเบียนของรับรหัสผาน” 

2.12 กรณีบรรจุใหมใหผูใชทําการเพิ่มโดยการกดที่ปุม “เพิ่มรายชื่อ” 

2.13 การสรางหนังสือคําสั่งแบบอัตโนมัติ ใหกดปุม “สรางคําสั่งอัตโนมัติ” 

2.14 กระบวนการเลื่อนขั้นเงินเดือน ตองบันทึกจํานวนคร้ังการลา มาทํางานสาย และการ

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

2.15 กระบวนการออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือน เมื่อผูใชเขาสูระบบไดแลวใหผูใชเลือกเมนู“ บัญชี

ถือจาย” 

3. ปญหาในการใชงานระบบสารสนเทศ ใชคําถาม 10 ขอ 

3.1 การเรียนรูและการใชงานระบบ ทําไดยาก 

3.2 ระบบทํางานไดไมรวดเร็ว การเรียกดูหรือคนหาขอมูลทําไดชา 

3.3 ระบบมีประโยชนในการใชงานนอย ไมคอยมีความสําคัญ 

3.4 สภาพเคร่ืองคอมพิวเตอรไมพรอมใชงาน 

3.5 ระบบมีปญหาในการเขาใชงาน เชน ปอนขอมูลถูกตอง แตไมสามารถเขาใชงานได หรือ

ระบบลมเหลวไมสามารถใหบริการในชวงเวลาที่ตองการใชงาน 

3.6 ระบบไมมีความปลอดภัยเพียงพอ ขอมูลตางๆ ไมมีการปองกันที่ดี 

3.7 สารสนเทศที่ไดจากระบบมีความผิดพลาด ไมตรงกับความเปนจริง 

3.8 สารสนเทศที่ไดจากระบบไมครบถวน ไมสมบูรณ ขาดรายละเอียดบางอยาง 

3.9 สารสนเทศที่ไดไมเปนปจจุบัน ทําใหไมสามารถนําไปใชงานไดจริง 

3.10 สารสนเทศที่ไดจากระบบมีปริมาณไมเหมาะสม มีมากหรือนอยเกินไปกับความตองการ 
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รูปท่ี 2 แสดงกรอบแนวคิดในการประเมินการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสมรรถนะ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตภาคเหนือ

ตอนบน 

2.8 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ดอย ศรีนพคุณ (2553) ไดศึกษาเร่ืองการประเมินการใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม โดยดําเนินการศึกษาเปนการเก็บขอมูลจากกลุมตางๆ ดวยแบบสอบถาม 

ผูใชงานกลุมเจาหนาที่ประเมินใชงานระบบบริหารจัดการบุคลากรและระบบงานสารบรรณดาน

พฤติกรรมการใชงานมีความถี่ในการใชงานระบบนอยคือไมเกินสองคร้ังตอเดือนในการใชงานระบบ

บริหารจัดการบุคลากรและไมเกินสองคร้ังตอสัปดาหในการใชงานระบบงานสารบรรณมีระดับการใช

งานระบบบริหารจัดการบุคลากรในระดับปานกลางและมีระดับการใชงานระบบงานสารบรรณใน

ระดับมากดานความพึงพอใจในการใชงานทั้งสองระบบมีความพึงพอใจในระดับมากดานระดับ

ปญหาในการใชงานระบบมีระดับปญหานอยดานระดับปญหาอ่ืนๆในภาพรวมที่มีผลกระทบตอการ

ใชงานระบบผูใชกลุมเจาหนาที่เห็นวามีระดับปญหาปานกลาง 

ผูใชงานกลุมครูที่ปรึกษาประเมินใชงานระบบบริหารจัดการบุคลากรระบบงานสารบรรณและ

ระบบบริหารจัดการนักเรียนนักศึกษาดานพฤติกรรมการใชงานมีความถี่ในการใชงานระบบนอยคือ

ไมเกินสองคร้ังตอเดือนในการใชงานระบบบริหารจัดการบุคลากรและระบบบริหารจัดการนักเรียน

การรับรูถึงประโยชนและความ

งายในการใชงานและคุณสมบตัิ

ของระบบสารสนเทศเพ่ือการ

จัดการ 

เนื้อหาของสารสนเทศที่ได

จากระบบสารสนเทศ 

แนวคิดและทฤษฎีความรู

ความเขาใจ 

ปญหาในการใชระบบสารสนเทศ 

ความพึงพอใจใน

การใชระบบ

สารสนเทศ 

ความรูความ

เขาใจในการใช

ระบบ

 

การประเมินผลการใช

ระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารสมรรถนะ

ขาราชการครูและบุคลา

การทางการศึกษาของ

สํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา

เขตภาคเหนือตอนบน 
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นักศึกษาไมเกินสองคร้ังตอสัปดาหในการใชงานระบบงานสารบรรณมีระดับการใชงานระบบบริหาร

จัดการบุคลากรและระบบบริหารจัดการนักเรียนนักศึกษาในระดับปานกลางมีระดับการใชงาน

ระบบงานสารบรรณในระดับมากดานความพึงพอใจในการใชงานทั้งสามระบบมีความพึงพอใจใน

ระดับมากดานระดับปญหาในการใชงานระบบมีระดับปญหานอยดานระดับปญหาอ่ืนๆในภาพรวมที่

มีผลกระทบตอการใชงานระบบทุกประเด็นปญหาผูใชกลุมครูที่ปรึกษาเห็นวามีระดับปญหานอย 

ผูใชงานกลุมนักเรียนนักศึกษาประเมินการใชงานระบบบริหารจัดการนักเรียนนักศึกษาดาน

พฤติกรรมการใชงานมีความถี่ในการใชงานระบบนอยคือไมเกินสองคร้ังตอเดือนมีระดับการใชงาน

ระบบบริหารจัดการนักเรียนนักศึกษาในระดับปานกลางดานความพึงพอใจในการใชงานมีความพึง

พอใจในระดับมากดานปญหาการใชงานระบบมีระดับปญหาปานกลางกลุมเจาหนาที่และกลุมครูที่มี

ความแตกตางดานปญหาการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาและปญหาอ่ืนๆในภาพรวมตอการ

ใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาไดแกปญหาดานการจัดการปญหาดานวัสดุอุปกรณปญหาดาน

บุคลากรปญหาดานระบบสารสนเทศและการสื่อสารมีความแตกตางกันโดยเจาหนาที่มีคาเฉลี่ยระดับ

ปญหามากกวาครูที่ปรึกษา 

อุกฤษฏ นันทชัยพันธ (2553) ไดศึกษาเร่ืองการประเมินผลการใชเว็บไซตโฮมสเชียงใหม

ดอทคอม เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา คือแบบสอบถาม ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใชเว็บไซตโฮมส

เชียงใหมดอทคอม จํานวน 300 ราย โดยใชวิธีการสุมแบบตามสะดวก และนําขอมูลมาวิเคราะหโดย

ใชสถิติ คือ คาความถี่ คาเฉลี่ย   และรอยละ ผลการศึกษาพบวา ดานที่มีคะแนนประเมินสูงเปนอันดับ

แรก คือการเชื่อมโยงกับเว็บไซตอ่ืนๆ รองลงมาอันดับที่สอง คือ เน้ือหา อันดับที่สามคือ การ

ติดตอสื่อสาร อันดับที่สี คือบริบทของเว็บไซต อันดับที่หา คือการพาณิชย และอันดับสุดทายที่ผูตอบ

แบบสอบถามใหคะแนนประเมินตํ่าที่สุด คือ ชุมชนออนไลน สวนในเร่ืองของการบริการเปน

รายบุคคลน้ัน ทางเว็บไซตโฮมสเชียงใหมดอทคอมยังไมมีการดําเนินการที่เกี่ยวของกับปจจัยในดาน

ตางๆ นอกจากน้ียังพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในดานการเชื่อมโยงกับเว็บไซตอ่ืนๆ 

มากเปนอันดับแรก รองลงมาคือ ดานเน้ือหา อันดับสามคือ ดานชุมชนออนไลน โดยที่อันดับที่ 1-4 

ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับสําคัญมาก ในขณะที่อันดับที่ 5-7 ผูตอบแบบสอบถามให

ความสําคัญในระดับสําคัญปานกลาง ซึ่งประกอบดวย ดานการติดตอสื่อสาร ดานการพาณิชย และ

ดานการบริการเปนรายบุคคล ตามลําดับ 

มธุรส สุมิตสวรรค (2552)ไดศึกษาเร่ืองการประเมินผลการใชงานระบบสารสนเทศของศูนย

ศรีพัฒน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม กลุมตัวอยางในการศึกษาประกอบดวยผูใชงาน

ระบบสารสนเทศของศูนยศรีพัฒน จํานวน 240 คน พบวา 
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1) ความรูและความเขาใจในระบบสารสนเทศพบวาผูใชระบบสามารถล็อกอินเพื่อเขาสูระบบ

ไดเขาสูหนาจอการใชงานในสวนงานที่เกี่ยวของไดและสามารถเลือกใชไอคอนไดถูกตองตาม

วัตถุประสงคการใชงานขณะเดียวกันผูใชงานระบบสามารถแกปญหาเบื้องตนไดเมื่อเคร่ืองแมขาย

ขัดของไดในระดับนอย 

2) ปจจัยการดําเนินงานที่สงผลตอความสําเร็จของการใชระบบสารสนเทศพบวาระบบเครือขาย

มีการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของภายในองคกรไดโครงสรางการวางระบบฐานขอมูลของ

ระบบ C_MIS มีความชัดเจนมีคอมพิวเตอรเพียงพอที่สามารถเชื่อมตอ/ใชงานระบบ C_MIS มีการ

พัฒนาเทคโนโลยีของคอมพิวเตอรอยางตอเน่ืองระบบฐานขอมูลมีการแบงหมวดหมูชัดเจนและมีการ

แลกเปลี่ยนความรูทางดานการใชงานระบบ C_MIS ระหวางพนักงานดวยกัน 

3) ความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศพบวาผูใชงานระบบสารสนเทศตอการใชระบบ

สารสนเทศดานการรองรับความตองการของผูใชอยูในระดับมากขณะที่มีความพึงพอใจตอดาน

ความสามารถในการทํางานของระบบ C_MIS ดานรูปแบบการนําเสนอดานความปลอดภัยของระบบ

ดานการจัดเก็บและสืบคนขอมูลและดานการใหความชวยเหลือของเจาหนาที่รับแกปญหาอยูในระดับ

ปานกลาง 

เกรียงศักดิ์ธีรศรัณยานนท (2550) การศึกษาเร่ืองการประเมินผลการใชระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของสถานีตํารวจภูธรในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหมมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) วิเคราะห

ผลการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานีตํารวจภูธรในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 2) 

เพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธกับประสิทธิผลการดําเนินงานของการนําระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชในสถานีตํารวจภูธรสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหมและ 3) เพื่อสํารวจปญหา

อุปสรรคและขอเสนอแนะของการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานีตํารวจภูธรในสังกัด

ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหมการศึกษาคร้ังน้ีไดใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการศึกษาโดยเก็บ

ขอมูลจากเจาหนาที่ตํารวจที่เปนผูดูแลและผูใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(E-COP)ของสถานี

ตํารวจภูธรในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหมจํานวน 99 ราย 

ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(E-COP) 

ในภาพรวมมีประสิทธิผลการใชระบบอยูในระดับสูงเมื่อพิจารณาการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทั้ง 2 ดานคือดานการเปนศูนยกลางในการรวบรวมขอมูลโดยมีการเชื่อมโยงขอมูลในลักษณะ

เครือขายระหวางตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหมกับสถานีตํารวจในสังกัดสามารถชวยประหยัดเวลาลด

คาใชจายในการดําเนินงานไดและดานการปฏิบัติงานราชการของเจาหนาที่ตํารวจโดยการกําหนดเวลา

รับ-สงและชื่อผูสง-ผูรับอยางชัดเจนมีการใชระบบอยูในระดับสูงเชนเดียวกันปจจัยที่สงผลตอ
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ความสําเร็จของการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานีตํารวจภูธรในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัด

เชียงใหมพบวาปจจัยดานการดําเนินงานไดแกดานระบบเครือขายดานโปรแกรม (ฐานขอมูล) และ

ดานบุคลากรมีผลตอความสําเร็จของการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสูงสวนสวนปจจัย

ดานอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชมีผลตอความสําเร็จของการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ

ปานกลาง 

ปญหาอุปสรรคตอการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-COP) พบวาหนวยงานยังขาดการ

สนับสนุนในการจัดอบรมใหความรูเพิ่มเติมทางดานการใชงานคอมพิวเตอรการเขาใชงานระบบ(E-

COP) เกิดความขัดของบอยคร้ังทําใหไมสามารถใชงานไดและขาดงบประมาณสนับสนุนการซอม

บํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอรในหนวยงานซึ่งมีปญหาและอุปสรรคระดับมากสวนปญหาในเร่ืองของความ

เปนปจจุบันและความสะดวกรวดเร็วระบบฐานขอมูลจํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับปฏิบัติงาน

การขาดแคลนเจาหนาที่ที่ชวยงานหรือรับผิดชอบดานคอมพิวเตอรสําหรับใหคําปรึกษาในกรณีที่

เคร่ืองคอมพิวเตอรมีปญหาเปนปญหาและมีอุปสรรคระดับปานกลาง 

ขอเสนอแนะเพื่อใหการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-COP) สามารถดําเนินไปไดอยางมี

ประสิทธิผลควรมีการฝกอบรมความรูใหเจาหนาที่ตํารวจใหมีความรูความชํานาญมากขึ้นควรมีการ

พัฒนาระบบอยางตอเน่ืองปรับปรุงฐานขอมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-COP) ใหเปน

ปจจุบันและครบถวนสมบูรณ 

สมพงษ บุญดวยลาน(2549)ไดศึกษาเร่ืองการประเมินผลการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อการจัดการในหนวยงานกองเรือยุทธการโดยดําเนินการศึกษาเปนการเก็บขอมูลจากกลุม

ตางๆ สุมตัวอยางแบบอิงทฤษฎีความนาจะเปนวิธีแบงชั้นภูมิ ไดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 310 คน 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยแบบสอบถามและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติ

เชิงพรรณนา พบวาผลการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการในหนวยงาน

ของกองเรือยุทธการในปจจุบันภาพรวมอยูในระดับเหมาะสมปานกลางโดยในดานปจจัยนําเขามี

ความเหมาะสมระดับปานกลางซึ่งสงผลถึงกระบวนการใชงานก็มีความเหมาะสมระดับปานกลาง

เชนเดียวกันสวนดานผลลัพธชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยูในระดับเหมาะสมมากโดยมี

ปญหาอุปสรรคสําคัญดานงบประมาณในการจัดหาอุปกรณสารสนเทศนอกจากน้ีแลวบุคลากรของ

กองเรือยุทธการไดใหขอเสนอแนะในการแกไขปญหาอุปสรรคควรเพิ่มและสนับสนุนงบประมาณ

สําหรับการจัดหาอุปกรณสารสนเทศใหเพียงพอและทั่วถึงรวมทั้งจะตองมีการเพิ่มพูนความรูดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแกบุคลากรของกองเรือยุทธการใหสามารถใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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อรอุมา แกวสวาง (2548) ศึกษาเร่ือง การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 2 โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางที่ใชในการตอบแบบสอบถามจํานวน 

140 คนและจากประชากรที่ใชในการสัมภาษณจํานวน 6 คนเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปน

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางวิเคราะหขอมูลโดยใชการแจกแจงความถี่และคา

รอยละและใชวิธีสังเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ พบวา มีการดําเนินการในดานการจัดทํารายการ

ขอมูลที่ตองการใชมีระบบและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลมีการตรวจสอบความชัดเจนของการเขียน

ขอมูลมีการเลือกใชเทคนิควิธีการในการวิเคราะหและประมวลผลมีการใชเคร่ืองคอมพิวเตอรชวยใน

การเก็บรักษาขอมูลมีการนําเสนอขอมูลและสารสนเทศไปใชในการจัดทําแผนและการบริหารงาน

และมีการพัฒนาและจัดหาสื่ออุปกรณตอเน่ืองอยางเปนระบบ  

ปญหาที่พบการจัดการระบบสารสนเทศคือ ปญหาดานการวิเคราะหนโยบายที่เกี่ยวของเพื่อการ

จัดเก็บขอมูลและสารสนเทศของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมไมมี

ความชัดเจน ฐานขอมูลไมมีความชัดเจนบุคลากรในการวิเคราะหและประมวลผลขาดความรู

ความสามารถและขาดการประเมินผลการจัดการระบบสารสนเทศ อุปกรณคอมพิวเตอรขาดความ

พรอมใช ความตองการในการปรับปรุงระบบ พบวา ตองการการพัฒนาและประเมินผลบุคลากรอยาง

สม่ําเสมอ และตองการตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลเพื่อใหไดขอมูลที่เปนหมวดหมูและเรียกใช

งานไดงาย 

 


