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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบและขอเสนอแนะ 

การศึกษาคนควาแบบอิสระเร่ืองการประเมินผลการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

สมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต

ภาคเหนือตอนบน มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสมรรถนะ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่ศึกษาจํานวน 400 ราย 

ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบและขอเสนอแนะ ดังน้ี 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 67.0 มีอายุ 31-

40 ป คิดเปนรอยละ 37.5 มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 60.8 ตําแหนงขาราชการครู คิดเปน

รอยละ 90.0 ประโยชนในการใชไดแก คนหาหรือบันทึกขอมูลทะเบียนประวัติบุคลากร คิดเปนรอย

ละ 79.0 ความถี่ในการใชงาน 1-5 คร้ัง/สัปดาห คิดเปนรอยละ 81.5 สถานที่ที่นิยมเขาใชงานไดแก 

โรงเรียนหรือสํานักงานเขต คิดเปนรอยละ 86.5 และจํานวนคร้ังที่เขารับการอบรมการใชงาน 1 คร้ัง 

คิดเปนรอยละ 43.5 

สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสมรรถนะ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขตภาคเหนือ

ตอนบนดานความสามารถในการจัดการ 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

สมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานความสามารถในการจัดการขอมูล ในระดับ

มาก มีคาเฉลี่ย 3.66 โดยมีองคประกอบยอยที่มีคาสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ระบบชวยลดระยะเวลาใน 
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การเรียกเก็บขอมูล เมื่อเทียบกับการทํางานแบบเดิมที่ไมใชคอมพิวเตอร มีความพึงพอใจในระดับมาก 

มีคาเฉลี่ย 3.71 รองลงมาคือ ระบบสามารถประมวลผลขอมูลไดอยางรวดเร็ว ถูกตองและครบถวน มี

ความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.66 และระบบมีความนาเชื่อถือ สามารถใหบริการแกผูใชงาน

ไดตลอดเวลาไมมีปญหาระบบลมเหลวมีความพึงพอใจในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ย 3.57 ตามลําดับ 

ดานความปลอดภัยของขอมูล 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

สมรรถนะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานความปลอดภัยของขอมูล ในระดับมาก มี

คาเฉลี่ย 3.70 โดยมีองคประกอบยอยที่มีคาสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ระบบมีความปลอดภัยในการเขา

ใชงาน ผูที่ไมเกี่ยวของไมสามารถแกไขขอมูลสําคัญได มีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.84 

รองลงมาคือ ระบบมีการต้ังรหัสผูใชและรหัสผานในการเขาถึงขอมูล มีความพึงพอใจในระดับมาก มี

คาเฉลี่ย 3.81 และระบบมีการจํากัดสิทธิ์เขาใชงานเฉพาะผูที่เกี่ยวของเทาน้ัน มีความพึงพอใจในระดับ

มาก ซึ่งมีคาเฉลี่ย3.68 ตามลําดับ 

ดานความพึงพอใจของผูใช 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

สมรรถนะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานความพึงพอใจของผูใช ในระดับมากมี

คาเฉลี่ย 3.65 โดยมีองคประกอบยอยที่มีคาสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก การเขาสูระบบ (Login) และออก

จากระบบ (logout) งายตอการใชงาน มีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.71 รองลงมาคือ ระบบ

ชวยอํานวยความสะดวกในการเก็บบันทึกและตรวจสอบขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ และชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.71 และสามารถคนหาขอมูล

ไดตามความตองการ มีความพึงพอใจในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ย 3.61 ตามลําดับ 

ดานเน้ือหาสารสนเทศ 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

สมรรถนะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานเน้ือหาสารสนเทศ ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย

3.65 โดยมีองคประกอบยอยที่มีคาสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ขอมูลมีความชัดเจน กะทัดรัดไดใจความ 

มีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.59 รองลงมาคือ ขอมูลมีความยืดหยุน สามารถนําไปปรับใช

งานไดหลากหลาย มีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.56 และขอมูลมีความเกี่ยวของกับเร่ืองที่

จะนําไปใชในการปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ย 3.57 ซึ่งตามลําดับ 
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สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับความรูความเขาใจในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสมรรถนะ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขตภาคเหนือ

ตอนบน 

จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจในการใชระบบสารสนเทศเพื่อ

การบริหารสมรรถนะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คิดเปนรอยละ 64.45 อยูในระดับ

ปานกลาง ตามรายละเอียดพบวา 

ผูตอบแบบสอบถามถูก 3 ลําดับแรก ไดแก เขาใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

สมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดที่ www.cmss-otcsc.com คิดเปนรอยละ 93.0 

รองลงมาคือ ระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกส เปนระบบจัดเก็บขอมูลประวัติของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คิดเปนรอยละ 92.70 และกระบวนการลงทะเบียนขอรับ

รหัสผาน กดที่เมนู “ลงทะเบียนของรับรหัสผาน” คิดเปนรอยละ 86.3 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามผิด 3 ลําดับแรก ไดแก การเพิ่มขอมูลบุคลากรสามารถเพิ่มไดจากเมนู

“บัญชีถือจายอัตราที่มีคนครอง” คิดเปนรอยละ 74.25 รองลงมาคือ กระบวนการออกคําสั่งเลื่อนขั้น

เงินเดือน เมื่อผูใชเขาสูระบบไดแลวใหผูใชเลือกเมนู “บัญชีถือจาย” คิดเปนรอยละ 63.50 และให

กรอกเบอรโทรศัพท และเลขบัตรประชาชนเพื่อเปดดูเอกสาร ก.พ. 7 ตนฉบับ คิดเปนรอยละ 56.80 

ตามลําดับ 

สวนท่ี 4 ขอมูลเก่ียวกับปญหาในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสมรรถนะขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขตภาคเหนือตอนบน 

จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีปญหาในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

สมรรถนะขาราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา อยูในระดับนอย มีคาเฉลี่ย 2.42 โดยมี

องคประกอบยอยที่มีคาสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ระบบทํางานไดไมรวดเร็ว การเรียกดูหรือคนหา

ขอมูลทําไดชา มีปญหาในระดับนอย มีคาเฉลี่ย 2.60 รองลงมาไดแก ระบบการเรียนรูและการใชงาน

ระบบทําไดยาก มีปญหาในระดับนอย มีคาเฉลี่ย 2.57 และสารสนเทศที่ไดไมเปนปจจุบันทําใหไม

สามารถนําไปใชงานจริง มีปญหาในระดับนอย มีคาเฉลี่ย 2.53 ตามลําดับ 
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สวนท่ี 5 ขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสมรรถนะขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขตภาคเหนือตอนบน 

จําแนกตามอายุและตําแหนง 

5.1 ดานความสามารถในการจัดการ 

ตารางท่ี 30 แสดงสรุปผลความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสมรรถนะ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานความสามารถในการจัดการ จําแนกตามอายุและตําแหนง 

ขอมูลท่ัวไปของ

ผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับความพึงพอใจ 

ลําดับท่ี 1 ลําดับท่ี 2 ลําดับท่ี 3 

อายุ 21-30 ป ระบบชวยลดระยะเวลา

ในการเรียกเก็บขอมูล

เมื่อเทียบกับการทํางาน

แบบเดิมที่ไมใชคอม

คอมพิวเตอร 

(คาเฉลี่ย 3.79) 

ระบบสามารถ

ประมวลผลขอมูลได

อยางรวดเร็ว ถูกตอง

และครบถวน 

(คาเฉลี่ย 3.76) 

ระบบมีการปรับปรุง

แกไขและจัดการขอมูล

ใหมีความทันสมัยอยู

เสมอ 

(คาเฉลี่ย 3.61) 

อายุ 31-40 ป ระบบชวยลดระยะเวลา

ในการเรียกเก็บขอมูล

เมื่อเทียบกับการทํางาน

แบบเดิมที่ไมใชคอม

คอมพิวเตอร 

(คาเฉลี่ย 3.69) 

ระบบสามารถ

ประมวลผลขอมูลได

อยางรวดเร็ว ถูกตอง

และครบถวน 

(คาเฉลี่ย 3.67) 

ระบบมีความนาเชื่อถือ

สามารถใหบริการแก

ผูใชงานไดตลอดเวลา

ไมมีปญหาระบบ

ลมเหลว(คาเฉลี่ย 3.62) 

อายุ 41-50 ป ระบบชวยลดระยะเวลา

ในการเรียกเก็บขอมูล

เมื่อเทียบกับการทํางาน

แบบเดิมที่ไมใชคอม

คอมพิวเตอร 

(คาเฉลี่ย 3.69) 

ระบบสามารถ

ประมวลผลขอมูลได

อยางรวดเร็ว ถูกตอง

และครบถวน 

(คาเฉลี่ย 3.65) 

ระบบมีการปรับปรุง

แกไขและจัดการขอมูล

ใหมีความทันสมัยอยู

เสมอ(คาเฉลี่ย 3.55) 
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ตารางท่ี 30 (ตอ) แสดงสรุปผลความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสมรรถนะ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานความสามารถในการจัดการ จําแนกตามอายุและตําแหนง 

ขอมูลท่ัวไปของ

ผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับความพึงพอใจ 

ลําดับท่ี 1 ลําดับท่ี 2 ลําดับท่ี 3 

อายุ 50 ปขึ้นไป ระบบชวยลด

ระยะเวลาในการเรียก

เก็บขอมูลเมื่อเทียบกับ

การทํางานแบบเดิมที่

ไมใชคอม

คอมพิวเตอร 

(คาเฉลี่ย 3.69) 

ระบบสามารถ

ประมวลผลขอมูลได

อยางรวดเร็ว ถูกตอง

และครบถวน 

(คาเฉลี่ย 3.53) 

ระบบมีการปรับปรุง

แกไขและจัดการ

ขอมูลใหมีความ

ทันสมัยอยูเสมอ

(คาเฉลี่ย 3.49) 

ผูบริหารสถานศึกษา ระบบชวยลด

ระยะเวลาในการเรียก

เก็บขอมูล เมื่อเทียบ

กับการทํางานแบบเดิม

ที่ไมใชคอมพิวเตอร 

(คาเฉลี่ย 4.05) 

ระบบมีความนาเชื่อถือ

สามารถใหบริการแก

ผูใชงานไดตลอดเวลา

ไมมีปญหาระบบ

ลมเหลว (คาเฉลี่ย 4.00) 

ระบบสามารถ

ประมวลผลขอมูลได

อยางรวดเร็ว ถูกตอง

และครบถวน 

(คาเฉลี่ย 3.85) 

บุคลากรทางการ

ศึกษา 

ระบบชวยลด

ระยะเวลาในการเรียก

เก็บขอมูล เมื่อเทียบ

กับการทํางานแบบเดิม

ที่ไมใชคอมพิวเตอร 

(คาเฉลี่ย 4.00) 

ระบบมีการปรับปรุง

แกไขและจัดการขอมูล

ใหมีความทันสมัยอยู

เสมอ(คาเฉลี่ย 3.75) 

ระบบสามารถ

ประมวลผลขอมูลได

อยางรวดเร็ว ถูกตอง

และครบถวน 

(คาเฉลี่ย 3.70) 

ขาราชการครู ระบบชวยลด

ระยะเวลาในการเรียก

เก็บขอมูล เมื่อเทียบ

กับการทํางานแบบเดิม

ที่ไมใชคอมพิวเตอร 

(คาเฉลี่ย 3.68) 

ระบบสามารถ

ประมวลผลขอมูลได

อยางรวดเร็ว ถูกตอง

และครบถวน 

(คาเฉลี่ย 3.65) 

ระบบมีความ

นาเชื่อถือสามารถ

ใหบริการแกผูใชงาน

ไดตลอดเวลาไมมี

ปญหาระบบลมเหลว 

(คาเฉลี่ย 3.55) 
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จําแนกตามอายุ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 21-30 ป มีความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานความสามารถในการจัดการ 3 ลําดับ

แรก ไดแกระบบชวยลดระยะเวลาในการเรียกเก็บขอมูล เมื่อเทียบกับการทํางานแบบเดิมที่ไมใช

คอมพิวเตอรรองลงมาคือระบบสามารถประมวลผลขอมูลไดอยางรวดเร็ว ถูกตองและครบถวน และมี

การปรับปรุงแกไข และจัดการขอมูลใหมีความทันสมัยอยูเสมอ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 31-40 ป มีความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานความสามารถในการจัดการ 3 ลําดับ

แรกไดแก ระบบชวยลดระยะเวลาในการเรียกเก็บขอมูล เมื่อเทียบกับการทํางานแบบเดิมที่ไมใช

คอมพิวเตอรรองลงมาคือระบบสามารถประมวลผลขอมูลไดอยางรวดเร็ว ถูกตองและครบถวน และมี

ความนาเชื่อถือสามารถใหบริการแกผูใชงานไดตลอดเวลาไมมีปญหาระบบลมเหลว 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 41-50 ป มีความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานความสามารถในการจัดการ 3 ลําดับ

แรกไดแกระบบชวยลดระยะเวลาในการเรียกเก็บขอมูล เมื่อเทียบกับการทํางานแบบเดิมที่ไมใช

คอมพิวเตอร รองลงมาคือ ระบบสามารถประมวลผลขอมูลไดอยางรวดเร็ว ถูกตองและครบถวน และ

มีการปรับปรุงแกไข และจัดการขอมูลใหมีความทันสมัยอยูเสมอ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป มีความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานความสามารถในการจัดการ 3 ลําดับ

แรกไดแกระบบชวยลดระยะเวลาในการเรียกเก็บขอมูล เมื่อเทียบกับการทํางานแบบเดิมที่ไมใช

คอมพิวเตอรรองลงมาคือ ระบบสามารถประมวลผลขอมูลไดอยางรวดเร็ว ถูกตองและครบถวนและมี

การปรับปรุงแกไข และจัดการขอมูลใหมีความทันสมัยอยูเสมอ 

จําแนกตามตําแหนง 

ผูตอบแบบสอบถามตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา มีความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานความสามารถในการจัดการ    

3 ลําดับแรก ไดแกระบบชวยลดระยะเวลาในการเรียกเก็บขอมูล เมื่อเทียบกับการทํางานแบบเดิมที่ไม

ใชคอมพิวเตอรรองลงมาคือระบบมีความนาเชื่อถือสามารถใหบริการแกผูใชงานไดตลอดเวลาไมมี

ปญหาระบบลมเหลว  และสามารถประมวลผลขอมูลไดอยางรวดเร็ว ถูกตองและครบถวน 
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ผูตอบแบบสอบถามตําแหนงบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจในการใชระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานความสามารถใน

การจัดการ  3 ลําดับแรก ไดแกระบบชวยลดระยะเวลาในการเรียกเก็บขอมูล เมื่อเทียบกับการทํางาน

แบบเดิมที่ไมใชคอมพิวเตอรรองลงมาคือระบบมีการปรับปรุงแกไข และจัดการขอมูลใหมีความ

ทันสมัยอยูเสมอ และสามารถประมวลผลขอมูลไดอยางรวดเร็ว ถูกตองและครบถวน 

ผูตอบแบบสอบถามตําแหนงขาราชการครู มีความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานความสามารถในการจัดการ  3 ลําดับ

แรก ไดแกระบบชวยลดระยะเวลาในการเรียกเก็บขอมูล เมื่อเทียบกับการทํางานแบบเดิมที่ไมใช

คอมพิวเตอรรองลงมาคือ ระบบสามารถประมวลผลขอมูลไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง ครบถวน และมี

ความนาเชื่อถือสามารถใหบริการแกผูใชงานไดตลอดเวลาไมมีปญหาระบบลมเหลว 

5.2 ดานความปลอดภัยของขอมูล 

ตารางท่ี 31 แสดงสรุปผลความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสมรรถนะ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานความปลอดภัยของขอมูล จําแนกตามอายุและตําแหนง 

ขอมูลท่ัวไปของ

ผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับความพึงพอใจ 

ลําดับท่ี 1 ลําดับท่ี 2 ลําดับท่ี 3 

อายุ 21-30 ป ความปลอดภัยในการ

เขาใชงานผูที่ไม

เกี่ยวของไมสามารถ

แกไขขอมูลสําคัญได 

(คาเฉลี่ย 3.93) 

ระบบมีการต้ังรหัสผูใช

และรหัสผานในการ

เขาถึงขอมูล 

(คาเฉลี่ย 3.91) 

ระบบมีการจํากัดผูมี

สิทธิ์เขาใชงานเฉพาะ

ผูที่เกี่ยวของเทาน้ัน 

(คาเฉลี่ย 3.84) 

 

อายุ 31-40 ป ความปลอดภัยในการ

เขาใชงานผูที่ไม

เกี่ยวของไมสามารถ

แกไขขอมูลสําคัญได 

(คาเฉลี่ย 3.80) 

ระบบมีการต้ังรหัสผูใช

และรหัสผานในการ

เขาถึงขอมูล 

(คาเฉลี่ย 3.77) 

ระบบมีการจํากัดผูมี

สิทธิ์เขาใชงานเฉพาะ

ผูที่เกี่ยวของเทาน้ัน 

(คาเฉลี่ย 3.63) 
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ตารางท่ี 31 (ตอ)  แสดงสรุปผลความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสมรรถนะ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานความปลอดภัยของขอมูล จําแนกตามอายุและตําแหนง 

ขอมูลท่ัวไปของ

ผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับความพึงพอใจ 

ลําดับท่ี 1 ลําดับท่ี 2 ลําดับท่ี 3 

อายุ 41-50 ป ความปลอดภัยในการ

เขาใชงานผูที่ไม

เกี่ยวของไมสามารถ

แกไขขอมูลสําคัญได 

(คาเฉลี่ย 3.80) 

ระบบมีการต้ังรหัส

ผูใชและรหัสผานใน

การเขาถึงขอมูล 

(คาเฉลี่ย 3.78) 

ระบบมีการจํากัดผูมี

สิทธิ์เขาใชงานเฉพาะ

ผูที่เกี่ยวของเทาน้ัน 

(คาเฉลี่ย 3.66) 

อายุ 50 ปขึ้นไป ความปลอดภัยในการ

เขาใชงานผูที่ไม

เกี่ยวของไมสามารถ

แกไขขอมูลสําคัญได 

(คาเฉลี่ย 3.86) 

ระบบมีการต้ังรหัส

ผูใชและรหัสผานใน

การเขาถึงขอมูล 

(คาเฉลี่ย 3.83) 

ระบบมีการจํากัดผูมี

สิทธิ์เขาใชงานเฉพาะ

ผูที่เกี่ยวของเทาน้ัน 

(คาเฉลี่ย 3.63) 

ผูบริหารสถานศึกษา ระบบมีการต้ังรหัสผูใช

และรหัสผานในการ

เขาถึงขอมูล 

(คาเฉลี่ย 4.25) 

ความปลอดภัยในการ

เขาใชงานผูที่ไม

เกี่ยวของไมสามารถ

แกไขขอมูลสําคัญได 

(คาเฉลี่ย 4.10) 

ระบบมีการจํากัดผูมี

สิทธิ์เขาใชงานเฉพาะ

ผูที่เกี่ยวของเทาน้ัน 

(คาเฉลี่ย 4.05) 

บุคลากรทางการ

ศึกษา 

ระบบมีการต้ังรหัสผูใช

และรหัสผานในการ

เขาถึงขอมูล 

(คาเฉลี่ย 4.00) 

ความปลอดภัยในการ

เขาใชงานผูที่ไม

เกี่ยวของไมสามารถ

แกไขขอมูลสําคัญได 

(คาเฉลี่ย 3.95) 

ระบบมีการจํากัดผูมี

สิทธิ์เขาใชงานเฉพาะ

ผูที่เกี่ยวของเทาน้ัน 

(คาเฉลี่ย 3.85) 

ขาราชการครู ความปลอดภัยในการ

เขาใชงานผูที่ไม

เกี่ยวของไมสามารถ

แกไขขอมูลสําคัญได 

(คาเฉลี่ย 3.82) 

ระบบมีการต้ังรหัส

ผูใชและรหัสผานใน

การเขาถึงขอมูล 

(คาเฉลี่ย 3.78) 

ระบบมีการจํากัดผูมี

สิทธิ์เขาใชงานเฉพาะ

ผูที่เกี่ยวของเทาน้ัน 

(คาเฉลี่ย 3.66) 
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จําแนกตามอายุ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 21-30 ป มีความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานความปลอดภัยของขอมูล 3 ลําดับแรก 

ไดแกระบบมีการต้ังรหัสผูใชและรหัสผานในการเขาถึงขอมูล รองลงมาคือ ความปลอดภัยในการเขา

ใชงานผูที่ไมเกี่ยวของไมสามารถแกไขขอมูลสําคัญไดและระบบมีการจํากัดผูมีสิทธิ์เขาใชงานเฉพาะ

ผูที่เกี่ยวของเทาน้ัน 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 31-40 ป มีความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานความปลอดภัยของขอมูล 3 ลําดับแรก 

ไดแกระบบมีการต้ังรหัสผูใชและรหัสผานในการเขาถึงขอมูลความปลอดภัยในการเขาใชงานผูที่ไม

เกี่ยวของไมสามารถแกไขขอมูลสําคัญไดและระบบมีการจํากัดผูมีสิทธิ์เขาใชงานเฉพาะผูที่เกี่ยวของ

เทาน้ัน และระบบมีการจํากัดผูมีสิทธิ์เขาใชงานเฉพาะผูที่เกี่ยวของเทาน้ันและมีระบบรองรับเมื่อ

เคร่ืองแมขายขัดของ (Server Down) 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 41-50 ป มีความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานความปลอดภัยของขอมูล 3 ลําดับแรก 

ไดแก มีระบบรองรับเมื่อเคร่ืองแมขายขัดของ (Server Down) รองลงมาคือระบบมีการต้ังรหัสผูใช

และรหัสผานในการเขาถึงขอมูล และความปลอดภัยในการเขาใชงานผูที่ไมเกี่ยวของไมสามารถแกไข

ขอมูลสําคัญไดและระบบมีการจํากัดผูมีสิทธิ์เขาใชงานเฉพาะผูที่เกี่ยวของเทาน้ัน 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป มีความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานความปลอดภัยของขอมูล 3 ลําดับแรก 

ไดแกระบบมีการจํากัดผูมีสิทธิ์เขาใชงานเฉพาะผูที่เกี่ยวของเทาน้ันรองลงมาคือ ความปลอดภัยในการ

เขาใชงานผูที่ไมเกี่ยวของไมสามารถแกไขขอมูลสําคัญไดและระบบมีการต้ังรหัสผูใชและรหัสผานใน

การเขาถึงขอมูล 

จําแนกตามตําแหนง 

ผูตอบแบบสอบถามตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา มีความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานปลอดภัยของขอมูล 3 ลําดับ

แรก ไดแกระบบมีการต้ังรหัสผูใชและรหัสผานในการเขาถึงขอมูลรองลงมาคือความปลอดภัยในการ

เขาใชงานผูที่ไมเกี่ยวของไมสามารถแกไขขอมูลสําคัญได และมีการจํากัดผูมีสิทธิ์เขาใชงานเฉพาะผูที่

เกี่ยวของเทาน้ัน 
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ผูตอบแบบสอบถามตําแหนงบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจในการใชระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานปลอดภัยของขอมูล 

3 ลําดับแรก ไดแกระบบมีการต้ังรหัสผูใชและรหัสผานในการเขาถึงขอมูลรองลงมาคือความปลอดภัย

ในการเขาใชงานผูที่ไมเกี่ยวของไมสามารถแกไขขอมูลสําคัญได และมีการจํากัดผูมีสิทธิ์เขาใชงาน

เฉพาะผูที่เกี่ยวของเทาน้ัน 

ผูตอบแบบสอบถามตําแหนงขาราชการครู มีความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานปลอดภัยของขอมูล 3 ลําดับแรก ไดแก

ความปลอดภัยในการเขาใชงานผูที่ไมเกี่ยวของไมสามารถแกไขขอมูลสําคัญไดรองลงมาไดแก ระบบ

มีการต้ังรหัสผูใชและรหัสผานในการเขาถึงขอมูล และมีการจํากัดผูมีสิทธิ์เขาใชงานเฉพาะผูที่

เกี่ยวของเทาน้ัน 

5.3 ดานความพึงพอใจของผูใช 

ตารางท่ี 32 แสดงสรุปผลความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสมรรถนะ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานความพอใจของผูใช จําแนกตามอายุและตําแหนง 

ขอมูลท่ัวไปของ

ผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับความพึงพอใจ 

ลําดับท่ี 1 ลําดับท่ี 2 ลําดับท่ี 3 

อายุ 21-30 ป การเขาสูระบบ (login) 

และออกจากระบบ

(logout) งายตอการใช

งาน (คาเฉลี่ย 3.84) 

ระบบชวยอํานวยความ

สะดวกในการเก็บบันทึก

และตรวจสอบขอมูล

ตางๆที่เกี่ยวของ และชวย

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

(คาเฉลี่ย 3.84) 

สามารถคนหาขอมูล

ไดตามความตองการ  

(คาเฉลี่ย 3.82) 

อายุ 31-40 ป การเขาสูระบบ (login) 

และออกจากระบบ

(logout) งายตอการใช

งาน (คาเฉลี่ย 3.74) 

ระบบชวยอํานวยความ

สะดวกในการเก็บบันทึก

และตรวจสอบขอมูล

ตางๆที่เกี่ยวของ และชวย

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

(คาเฉลี่ย 3.71) 

สามารถคนหาขอมูล

ไดตามความตองการ  

(คาเฉลี่ย 3.62) 
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ตารางท่ี 32 (ตอ) แสดงสรุปผลความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสมรรถนะ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานความพอใจของผูใช จําแนกตามอายุและตําแหนง 

ขอมูลท่ัวไปของ

ผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับความพึงพอใจ 

ลําดับท่ี 1 ลําดับท่ี 2 ลําดับท่ี 3 

อายุ 41-50 ป ระบบชวยอํานวย

ความสะดวกในการ

เก็บบันทึกและ

ตรวจสอบขอมูลตางๆ

ที่เกี่ยวของ และชวย

เพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน 

(คาเฉลี่ย 3.65) 

การเขาสูระบบ (login) 

และออกจากระบบ

(logout) งายตอการใช

งาน (คาเฉลี่ย 3.60) 

สามารถคนหาขอมูล

ไดตามความตองการ  

(คาเฉลี่ย 3.58) 

อายุ 50 ปขึ้นไป การเขาสูระบบ (login) 

และออกจากระบบ

(logout) งายตอการใช

งาน และชวยอํานวย

ความสะดวกในการ

เก็บบันทึกและ

ตรวจสอบขอมูลตางๆ

ที่เกี่ยวของ และชวย

เพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน 

(คาเฉลี่ย 3.59) 

- สามารถคนหาขอมูล

ไดตามความตองการ  

(คาเฉลี่ย 3.57) 
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ตารางท่ี 32 (ตอ) แสดงสรุปผลความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสมรรถนะ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานความพอใจของผูใช จําแนกตามอายุและตําแหนง 

ขอมูลท่ัวไปของ

ผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับความพึงพอใจ 

ลําดับท่ี 1 ลําดับท่ี 2 ลําดับท่ี 3 

ผูบริหารสถานศึกษา การเขาสูระบบ (login) 

และออกจากระบบ

(logout) งายตอการใช

งาน (คาเฉลี่ย 3.80) 

สามารถคนหาขอมูลได

ตามความตองการ  

(คาเฉลี่ย 3.75) 

ระบบใชงานไดงาย

โดยไมจําเปนตอง

อาศัยทักษะความรูมาก

นักและมีการออกแบบ

หนาจอโปรแกรม 

รูปแบบขนาดตัวอักษร

และสีในการแสดงผล

เหมาะสมนาเขาใชงาน 

(คาเฉลี่ย 3.70) 

บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร

ศึกษา 

การเขาสูระบบ (login) 

และออกจากระบบ

(logout) งายตอการใช

งาน (คาเฉลี่ย 4.00) 

ระบบชวยอํานวยความ

สะดวกในการเก็บ

บันทึกและตรวจสอบ

ขอมูลตางๆที่เกี่ยวของ 

และชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

(คาเฉลี่ย 3.90) 

ระบบใชงานไดงาย

โดยไมจําเปนตอง

อาศัยทักษะความรูมาก

นักและมีการออกแบบ

หนาจอโปรแกรม 

รูปแบบขนาดตัวอักษร

และสีในการแสดงผล

เหมาะสมนาเขาใชงาน 

(คาเฉลี่ย 3.70) 

ขาราชการครู ระบบชวยอํานวย

ความสะดวกในการ

เก็บบันทึกและ

ตรวจสอบขอมูลตางๆ

ที่เกี่ยวของ และชวย

เพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน 

(คาเฉลี่ย 3.70) 

การเขาสูระบบ (login) 

และออกจากระบบ

(logout) งายตอการใช

งาน (คาเฉลี่ย 3.68) 

สามารถคนหาขอมูล

ไดตามความตองการ  

(คาเฉลี่ย 3.66) 
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จําแนกตามอายุ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 21-30 ป มีความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานความความพอใจของผูใช 3 ลําดับแรก 

ไดแกสามารคนหาขอมูลไดตามความตองการรองลงมาคือระบบชวยอํานวยความสะดวกในการเก็บ

บันทึกและตรวจสอบขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ และชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและระบบมี

การออกแบบหนาจอโปรแกรม รูปแบบ ขนาดตัวอักษรและสีในการแสดงผลเหมาะสมนาเขาใชงาน 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 31-40 ป มีความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานความความพอใจของผูใช 3 ลําดับแรก 

ไดแกระบบใชงานไดงาย โดยไมจําเปนตองอาศัยทักษะความรูมากนักรองลงมาคือระบบชวยอํานวย

ความสะดวกในการเก็บบันทึกและตรวจสอบขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ และชวยเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน และสามารคนหาขอมูลไดตามความตองการ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 41-50 ป มีความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานความความพอใจของผูใช 3 ลําดับแรก 

ไดแกการเขาสูระบบ (login) และออกจากระบบ (logout) งายตอการใชงานรองลงมาคือระบบชวย

อํานวยความสะดวกในการเก็บบันทึกและตรวจสอบขอมูลตางๆ ที่ เกี่ยวของ และชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถคนหาขอมูลไดตามความตองการ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป มีความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการดานความความพอใจของผูใช 3 ลําดับแรก ไดแก

การเขาสูระบบ (login) และออกจากระบบ (logout) งายตอการใชงานและระบบชวยอํานวยความ

สะดวกในการเก็บบันทึกและตรวจสอบขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ และชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน รองลงมาคือระบบใชงานไดงาย โดยไมจําเปนตองอาศัยทักษะความรูมากนักและสามารถ

คนหาขอมูลไดตามความตองการและระบบมีการออกแบบหนาจอโปรแกรม รูปแบบ ขนาดตัวอักษร

และสีในการแสดงผลเหมาะสมนาเขาใชงาน 

จําแนกตามตําแหนง 

ผูตอบแบบสอบถามตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา มีความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการดานความความพอใจของผูใช 3 ลําดับ

แรก ไดแกการเขาสูระบบ (login) และออกจากระบบ(logout) งายตอการใชงาน รองลงมาคือสามารถ

คนหาขอมูลไดตามความตองการ และระบบใชงานไดงายโดยไมจําเปนตองอาศัยทักษะความรูมากนัก
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และมีการออกแบบหนาจอโปรแกรม รูปแบบขนาดตัวอักษรและสีในการแสดงผลเหมาะสมนาเขาใช

งาน 

ผูตอบแบบสอบถามตําแหนงบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการดานความความพอใจของผูใช 3 ลําดับ

แรก ไดแกการเขาสูระบบ (login) และออกจากระบบ(logout) งายตอการใชงานรองลงมาไดแก ระบบ

ชวยอํานวยความสะดวกในการเก็บบันทึกและตรวจสอบขอมูลตางๆที่ เกี่ยวของ และชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและระบบใชงานไดงายโดยไมจําเปนตองอาศัยทักษะความรูมากนัก

และมีการออกแบบหนาจอโปรแกรม รูปแบบขนาดตัวอักษรและสีในการแสดงผลเหมาะสมนาเขาใช

งาน 

ผูตอบแบบสอบถามตําแหนงขาราชการครูมีความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการดานความความพอใจของผูใช 3 ลําดับแรก ไดแก

ระบบชวยอํานวยความสะดวกในการเก็บบันทึกและตรวจสอบขอมูลตางๆที่เกี่ยวของ และชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานรองลงมาคือการเขาสูระบบ (login) และออกจากระบบ(logout) งายตอ

การใชงาน และสามารถคนหาขอมูลไดตามความตองการ  

5.4 ดานเน้ือหาสารสนเทศ 

ตารางท่ี 33 แสดงสรุปผลความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสมรรถนะ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานเน้ือหาสารสนเทศ จําแนกตามอายุและตําแหนง 

ขอมูลท่ัวไปของ

ผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับความพึงพอใจ 

ลําดับท่ี 1 ลําดับท่ี 2 ลําดับท่ี 3 

อายุ 21-30 ป ขอมูลมีความชัดเจน 

กะทัดรัดไดใจความ 

สามารถตรวจสอบความ

ถูกตองและนาเชื่อถือ

ของขอมูลได 

(คาเฉลี่ย3.83) 

- ขอมูลมีความยืดหยุน

สามารถนําไปปรับใช

งานไดหลากหลาย 

(คาเฉลี่ย 3.78) 
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ตารางท่ี 33 (ตอ)แสดงสรุปผลความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสมรรถนะ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานเน้ือหาสารสนเทศ จําแนกตามเพศอายุและตําแหนง 

ขอมูลท่ัวไปของ

ผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับความพึงพอใจ 

ลําดับท่ี 1 ลําดับท่ี 2 ลําดับท่ี 3 

อายุ 31-40 ป ขอมูลมีความเกี่ยวของ

กับเร่ืองที่จะนําไปใชใน

การปฏิบัติงาน 

(คาเฉลี่ย3.61) 

ขอมูลมีความชัดเจน 

กะทัดรัดไดใจความ 

(คาเฉลี่ย 3.59) 

ขอมูลใชไดงายไม

สลับซับซอนและมี

รายละเอียดที่เหมาะสม 

(คาเฉลี่ย 3.57) 

อายุ 41-50 ป ขอมูลมีความเกี่ยวของ

กับเร่ืองที่จะนําไปใชใน

การปฏิบัติงาน 

(คาเฉลี่ย 3.55)  

ขอมูลมีความชัดเจน 

กะทัดรัดไดใจความ 

(คาเฉลี่ย 3.52) 

ขอมูลใชไดงายไม

สลับซับซอนและมี

รายละเอียดที่เหมาะสม 

ถูกตองแมนยํา ทันตอ

เหตุการณมีความ

ยืดหยุนสามารถนําไป

ปรับใชงานได

หลากหลาย 

(คาเฉลี่ย 3.47) 

อายุ 50 ปขึ้นไป ขอมูลใชไดงายไม

สลับซับซอนและมี

รายละเอียดที่เหมาะสม 

มีความสมบูรณ 

ครบถวน 

(คาเฉลี่ย 3.43) 

- ขอมูลมีความยืดหยุน

สามารถนําไปปรับใช

งานไดหลากหลาย 

(คาเฉลี่ย 3.40) 

ผูบริหารสถานศึกษา ขอมูลใชไดงายไม

สลับซับซอนและมี

รายละเอียดที่เหมาะสม 

(คาเฉลี่ย 3.85) 

ขอมูลมีความสมบูรณ 

ครบถวน และขอมูลมี

ความชัดเจน กะทัดรัด

ไดใจความ 

(คาเฉลี่ย 3.52) 

 

ขอมูลมีความถูกตอง

แมนยํา ทันตอเหตุการณ 

และมีความยืดหยุน 

สามารถนําไปปรับใช

งานไดหลากหลาย 

(คาเฉลี่ย 3.75) 
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ตารางท่ี 33 (ตอ)แสดงสรุปผลความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสมรรถนะ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานเน้ือหาสารสนเทศ จําแนกตามเพศอายุและตําแหนง 

ขอมูลท่ัวไปของ

ผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับความพึงพอใจ 

ลําดับท่ี 1 ลําดับท่ี 2 ลําดับท่ี 3 

บุคลากรทางการ

ศึกษา 

สามารถตรวจสอบความ

ถูกตองและนาเชื่อถือ

ของขอมูลได 

(คาเฉลี่ย 3.65) 

ขอมูลมีความเกี่ยวของ

กับเร่ืองที่จะนําไปใช

ในการปฏิบัติงาน และ

มีความชัดเจน 

กะทัดรัดไดใจความ 

ยืดหยุนสามารถนําไป

ปรับใชงานได

หลากหลาย 

(คาเฉลี่ย 3.60) 

ขอมูลใชไดงายไม

สลับซับซอนและมี

รายละเอียดที่

เหมาะสมสมบูรณ 

ครบถวน 

(คาเฉลี่ย 3.55) 

 

ขาราชการครู ขอมูลมีความชัดเจน 

กะทัดรัดไดใจความ 

(คาเฉลี่ย 3.58) 

ขอมูลมีความเกี่ยวของ

กับเร่ืองที่จะนําไปใช

ในการปฏิบัติงาน 

(คาเฉลี่ย 3.57) 

ขอมูลมีความยืดหยุน

สามารถนําไปปรับใช

งานไดหลากหลาย 

(คาเฉลี่ย 3.55) 

จําแนกตามอายุ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 21-30 ป มีความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดานเน้ือหาสารสนเทศ 3 ลําดับแรก ไดแก 

ขอมูลมีความเกี่ยวของกับเร่ืองที่จะนําไปใชในการปฏิบัติงานรองลงมาคือขอมูลมีความชัดเจน 

กะทัดรัดไดใจความและขอมูลมีความสมบูรณ ครบถวน 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 31-40 ป มีความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดานเน้ือหาสารสนเทศ 3 ลําดับแรก ไดแก 

ขอมูลมีความเกี่ยวของกับเร่ืองที่จะนําไปใชในการปฏิบัติงานและขอมูลมีความชัดเจน กะทัดรัดได

ใจความ  รองลงมาคือขอมูลมีความถูกตองแมนยํา ทันตอเหตุการณและขอมูลใชไดงายไม

สลับซับซอน และมีรายละเอียดที่เหมาะสม 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 41-50 ป มีความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดานเน้ือหาสารสนเทศ 3 ลําดับแรก ไดแก 
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ขอมูลมีความชัดเจน กะทัดรัดไดใจความ และขอมูลมีความยืดหยุน สามารถนําไปปรับใชงานได

หลากหลายรองลงมาคือขอมูลมีความสมบูรณ ครบถวนและขอมูลใชไดงายไมสลับซับซอน และมี

รายละเอียดที่เหมาะสม 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป มีความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการดานเน้ือหาสารสนเทศ 3 ลําดับแรก ไดแก ขอมูล

มีความเกี่ยวของกับเร่ืองที่จะนําไปใชในการปฏิบัติงานรองลงมาคือขอมูลมีความถูกตองแมนยํา ทัน

ตอเหตุการณและขอมูลมีความยืดหยุน สามารถนําไปปรับใชงานไดหลากหลาย 

จําแนกตามตําแหนง 

ผูตอบแบสอบถามตําแหนงผูบริหารสถานศึกษามีความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศเพื่อ

การบริหารสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการดานเน้ือหาสารสนเทศ 3 ลําดับแรก ไดแก

ขอมูลใชไดงายไมสลับซับซอนและมีรายละเอียดที่เหมาะสมรองลงมาคือ ขอมูลมีความสมบูรณ 

ครบถวน และขอมูลมีความชัดเจน กะทัดรัดไดใจความ และขอมูลมีความถูกตองแมนยํา ทันตอ

เหตุการณ และมีความยืดหยุน สามารถนําไปปรับใชงานไดหลากหลาย 

ผูตอบแบสอบถามตําแหนงบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการดานเน้ือหาสารสนเทศ 3 ลําดับแรก ไดแก

สามารถตรวจสอบความถูกตองและนาเชื่อถือของขอมูลไดรองลงมาไดแก ขอมูลมีความเกี่ยวของกับ

เร่ืองที่จะนําไปใชในการปฏิบัติงาน และมีความชัดเจน กะทัดรัดไดใจความ ยืดหยุนสามารถนําไป

ปรับใชงานไดหลากหลาย และขอมูลใชไดงายไมสลับซับซอนและมีรายละเอียดที่เหมาะสมสมบูรณ 

ครบถวน 

ผูตอบแบสอบถามตําแหนงขาราชการครูมีความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการดานเน้ือหาสารสนเทศ  3 ลําดับแรก ไดแกขอมูล

มีความชัดเจน กะทัดรัดไดใจความรองลงมาไดแกขอมูลมีความเกี่ยวของกับเร่ืองที่จะนําไปใชในการ

ปฏิบัติงาน และขอมูลมีความยืดหยุนสามารถนําไปปรับใชงานไดหลากหลาย 
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สวนท่ี 6 ขอมูลเก่ียวกับความรูความเขาใจในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสมรรถนะ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขตภาคเหนือ

ตอนบน จําแนกตามอายุและตําแหนง 

ตารางท่ี 34 แสดงสรุปผลความความรูความเขาใจในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

สมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต

ภาคเหนือตอนบน จําแนกอายุและตําแหนง 

ขอมูลท่ัวไปของ

ผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับ

ความรู

ความเขาใจ 

คําถามท่ีตอบถูกลําดับแรก คําถามท่ีตอบผิดลําดับแรก 

อายุ 21-30 ป ปานกลาง ระบบทะเบียนประวัติ 

(ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกส เปน

ระบบจัดเก็บขอมูลประวัติ

ของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

(รอยละ 94.4) 

การเพิ่มขอมูลบุคลากร

สามารถเพิ่มไดจากเมนู

“บัญชีถือจายอัตราที่มีคน

ครอง” 

(รอยละ 82.0) 

อายุ 31-40 ป ปานกลาง ระบบทะเบียนประวัติ 

(ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกส เปน

ระบบจัดเก็บขอมูลประวัติ

ของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

(รอยละ 93.3) 

การเพิ่มขอมูลบุคลากร

สามารถเพิ่มไดจากเมนู

“บัญชีถือจายอัตราที่มีคน

ครอง” 

(รอยละ 70.0) 
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ตารางท่ี 34 (ตอ) แสดงสรุปผลความความรูความเขาใจในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

สมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต

ภาคเหนือตอนบน จําแนกอายุและตําแหนง 

ขอมูลท่ัวไปของ

ผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับ

ความรู

ความเขาใจ 

คําถามท่ีตอบถูกลําดับแรก คําถามท่ีตอบผิดลําดับแรก 

อายุ 41-50 ป ปานกลาง เขาใชงานระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารสมรรถนะ

ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาได

ที่ www.cmss-otcsc.com 

และระบบทะเบียนประวัติ 

(ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกส เปน

ระบบจัดเก็บขอมูลประวัติ

ของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

(รอยละ 93.4) 

การเพิ่มขอมูลบุคลากร

สามารถเพิ่มไดจากเมนู

“บัญชีถือจายอัตราที่มีคน

ครอง” 

(รอยละ73.6) 

อายุ 50 ปขึ้นไป ปานกลาง เขาใชงานระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารสมรรถนะ

ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาได

ที่ www.cmss-otcsc.com 

และระบบทะเบียนประวัติ 

(ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกส เปน

ระบบจัดเก็บขอมูลประวัติ

ของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

(รอยละ 92.9) 

การเพิ่มขอมูลบุคลากร

สามารถเพิ่มไดจากเมนู

“บัญชีถือจายอัตราที่มีคน

ครอง” 

(รอยละ74.3) 

 

http://www.cmss-otcsc.com/
http://www.cmss-otcsc.com/
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ตารางท่ี 34 (ตอ) แสดงสรุปผลความความรูความเขาใจในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

สมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต

ภาคเหนือตอนบน จําแนกอายุและตําแหนง 

ขอมูลท่ัวไปของ

ผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับ

ความรู

ความเขาใจ 

คําถามท่ีตอบถูกลําดับแรก คําถามท่ีตอบผิดลําดับแรก 

ผูบริหารสถานศึกษา ปานกลาง ระบบทะเบียนประวัติ 

(ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกส เปน

ระบบจัดเก็บขอมูลประวัติ

ของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา และ

กรณีบรรจุใหมใหผูใชทํา

การเพิ่มโดยการกดที่ปุม“ 

เพิ่มรายชื่อ ”(รอยละ 100.0) 

การเพิ่มขอมูลบุคลากร

สามารถเพิ่มไดจากเมนู

“บัญชีถือจายอัตราที่มีคน

ครอง” 

(รอยละ80.0) 

บุคลากรทางการศึกษา ปานกลาง ระบบทะเบียนประวัติ 

(ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกส เปน

ระบบจัดเก็บขอมูลประวัติ

ของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา และ

กระบวนการลงทะเบียน

ขอรับรหัสผาน กดที่เมนู “ 

ลงทะเบียนของรับ

รหัสผาน” 

(รอยละ 95.0) 

การเพิ่มขอมูลบุคลากร

สามารถเพิ่มไดจากเมนู

“บัญชีถือจายอัตราที่มีคน

ครอง” 

(รอยละ 70.0) 
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ตารางท่ี 34 (ตอ) แสดงสรุปผลความความรูความเขาใจในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

สมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต

ภาคเหนือตอนบน จําแนกอายุและตําแหนง 

ขอมูลท่ัวไปของ

ผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับ

ความรู

ความเขาใจ 

คําถามท่ีตอบถูกลําดับแรก คําถามท่ีตอบผิดลําดับแรก 

ขาราชการครู ปานกลาง เขาใชงานระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารสมรรถนะ

ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาได

ที่ www.cmss-otcsc.com 

(รอยละ 93.3) 

การเพิ่มขอมูลบุคลากร

สามารถเพิ่มไดจากเมนู

“บัญชีถือจายอัตราที่มีคน

ครอง” 

(รอยละ 74.2) 

จําแนกตามอายุ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 21-30 ป มีความรูความเขาใจในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการ ระดับปานกลาง ซึ่งคําถามที่ตอบถูกมากที่สุด

ลําดับแรกไดแก ระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกส เปนระบบจัดเก็บขอมูลประวัติของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคําถามที่ตอบผิดมากที่สุดลําดับแรกไดแก การเพิ่มขอมูล

บุคลากรสามารถเพิ่มไดจากเมนู“บัญชีถือจายอัตราที่มีคนครอง”  

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 31-40 ป มีความรูความเขาใจในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการ ระดับปานกลาง ซึ่งคําถามที่ตอบถูกมากที่สุด

ลําดับแรกไดแก ระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกส เปนระบบจัดเก็บขอมูลประวัติของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคําถามที่ตอบผิดมากที่สุดลําดับแรกไดแกการเพิ่มขอมูล

บุคลากรสามารถเพิ่มไดจากเมนู“บัญชีถือจายอัตราที่มีคนครอง” 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 41-50 ป มีความรูความเขาใจในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการ ระดับปานกลาง ซึ่งคําถามที่ตอบถูกมากที่สุด

ลําดับแรกไดแกเขาใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาไดที่ www.cmss-otcsc.com และระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกส เปน

http://www.cmss-otcsc.com/
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ระบบจัดเก็บขอมูลประวัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและคําถามที่ตอบผิดมากที่สุด

ลําดับแรกไดแกการเพิ่มขอมูลบุคลากรสามารถเพิ่มไดจากเมนู“บัญชีถือจายอัตราที่มีคนครอง” 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป มีความรูความเขาใจในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการ ระดับปานกลาง ซึ่งคําถามที่ตอบถูกมากที่สุด

ลําดับแรกไดแกเขาใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาไดที่ www.cmss-otcsc.com และระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกส เปน

ระบบจัดเก็บขอมูลประวัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคําถามที่ตอบผิดมากที่สุด

ลําดับแรกไดแกการเพิ่มขอมูลบุคลากรสามารถเพิ่มไดจากเมนู“บัญชีถือจายอัตราที่มีคนครอง” 

จําแนกตามตําแหนง 

ผูตอบแบบสอบถามตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา มีความรูความเขาใจในการใชระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการ ระดับปานกลาง ซึ่งคําถามที่

ตอบถูกมากที่สุดลําดับแรกไดแก ระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกส เปนระบบจัดเก็บ

ขอมูลประวัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และกรณีบรรจุใหมใหผูใชทําการเพิ่มโดย

การกดที่ปุม“เพิ่มรายชื่อ”และคําถามที่ตอบผิดมากที่สุดลําดับแรกไดแกการเพิ่มขอมูลบุคลากร

สามารถเพิ่มไดจากเมนู“บัญชีถือจายอัตราที่มีคนครอง” 

ผูตอบแบบสอบถามตําแหนงบุคลากรทางการศึกษา มีความรูความเขาใจในการใชระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการ ระดับปานกลาง ซึ่งคําถามที่

ตอบถูกมากที่สุดลําดับแรกไดแกระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกส เปนระบบจัดเก็บ

ขอมูลประวัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และกระบวนการลงทะเบียนขอรับ

รหัสผาน กดที่เมนู “ลงทะเบียนขอรับรหัสผาน”และคําถามที่ตอบผิดมากที่สุดลําดับแรกไดแกการเพิ่ม

ขอมูลบุคลากรสามารถเพิ่มไดจากเมนู“บัญชีถือจายอัตราที่มีคนครอง”  

ผูตอบแบบสอบถามตําแหนงขาราชการครู มีความรูความเขาใจในการใชระบบสารสนเทศเพื่อ

การบริหารสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการ ระดับปานกลาง ซึ่งคําถามที่ตอบถูกมากที่สุด

ลําดับแรกไดแกเขาใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาไดที่ www.cmss-otcsc.com และคําถามที่ตอบผิดมากที่สุดลําดับแรกไดแกการเพิ่ม

ขอมูลบุคลากรสามารถเพิ่มไดจากเมนู“บัญชีถือจายอัตราที่มีคนครอง”  

http://www.cmss-otcsc.com/
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สวนท่ี 7 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสมรรถนะขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขตภาคเหนือตอนบน จําแนก

ตามอายุและตําแหนง 

ตารางท่ี 35 แสดงสรุปผลปญหาในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสมรรถนะขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตภาคเหนือตอนบน 

จําแนกตามอายุและตําแหนง 

ขอมูลท่ัวไปของ

ผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับปญหา 

ลําดับท่ี 1 ลําดับท่ี 2 ลําดับท่ี 3 

อายุ 21-30 ป ระบบทํางานไดไม

รวดเร็ว การเรียกดูหรือ

คนหาขอมูลทําไดชา

(คาเฉลี่ย 2.69) 

ระบบทํางานไดไม

รวดเร็ว การเรียกดูหรือ

คนหาขอมูลทําไดชา 

(คาเฉลี่ย 2.63) 

ระบบมีประโยชนใน

การใชงานนอย ไม

คอยมีความสําคัญ 

 (คาเฉลี่ย 2.47) 

อายุ 31-40 ป สารสนเทศที่ไดไมเปน

ปจจุบัน ทําใหไม

สามารถนําไปใชงาน

จริง(คาเฉลี่ย 2.56) 

ระบบทํางานไดไม

รวดเร็ว การเรียกดูหรือ

คนหาขอมูลทําไดชา 

(คาเฉลี่ย 2.52) 

การเรียนรูและการใช

งานระบบทําไดยาก 

และมีปญหาในการเขา

ใชงาน เชน ปอน

ขอมูลถูกตองแตไม

สามารถเขาใชงานได 

หรือระบบลมเหลวไม

สามารถใหบริการใน

ชวงเวลาที่ตองการใช

งาน (คาเฉลี่ย ตองการ

ใชงาน (คาเฉลี่ย 2.49) 

อายุ 41-50 ป ระบบทํางานไดไม

รวดเร็ว การเรียกดูหรือ

คนหาขอมูลทําไดชา

(คาเฉลี่ย 2.59) 

สารสนเทศที่ไดไมเปน

ปจจุบัน ทําใหไม

สามารถนําไปใชงาน

จริง (คาเฉลี่ย 2.58) 

การเรียนรูและการใช

งานระบบทําไดยาก 

(คาเฉลี่ย 2.57) 

 



 

127 

 

ตารางท่ี 35 (ตอ) แสดงสรุปผลปญหาในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสมรรถนะขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตภาคเหนือตอนบน 

จําแนกตามอายุและตําแหนง 

ขอมูลท่ัวไปของ

ผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับปญหา 

ลําดับท่ี 1 ลําดับท่ี 2 ลําดับท่ี 3 

อายุ 50 ปขึ้นไป ระบบทํางานไดไม

รวดเร็ว การเรียกดูหรือ

คนหาขอมูลทําไดชา

(คาเฉลี่ย 2.66) 

การเรียนรูและการใช

งานระบบทําไดยาก 

(คาเฉลี่ย 2.63) 

ระบบมีปญหาในการ

เขาใชงาน เชน ปอน

ขอมูลถูกตองแตไม

สามารถเขาใชงานได 

หรือระบบลมเหลวไม

สามารถใหบริการใน

ชวงเวลาที่ตองการใช

งาน และสารสนเทศที่

ไดไมเปนปจจุบัน ทํา

ใหไมสามารถ

นําไปใชงานจริง

(คาเฉลี่ย 2.59) 

ผูบริหารสถานศึกษา ระบบมีปญหาในการ

เขาใชงาน เชน ปอน

ขอมูลถูกตองแตไม

สามารถเขาใชงานได 

หรือระบบลมเหลวไม

สามารถใหบริการใน

ชวงเวลาที่ตองการใช

งาน(คาเฉลี่ย 3.10) 

การเรียนรูและการใช

งานระบบทําไดยาก 

(คาเฉลี่ย 2.85) 

ระบบทํางานไดไม

รวดเร็ว การเรียกดู

หรือคนหาขอมูลทําได

ชา (คาเฉลี่ย 2.80) 
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ตารางท่ี 35 (ตอ) แสดงสรุปผลปญหาในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสมรรถนะขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตภาคเหนือตอนบน 

จําแนกตามอายุและตําแหนง 

ขอมูลท่ัวไปของ

ผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับปญหา 

ลําดับท่ี 1 ลําดับท่ี 2 ลําดับท่ี 3 

บุคลากรทางการ

ศึกษา 

การเรียนรูและการใช

งานระบบทําไดยาก 

(คาเฉลี่ย 2.65) 

ระบบทํางานไดไม

รวดเร็ว การเรียกดูหรือ

คนหาขอมูลทําไดชา 

(คาเฉลี่ย 2.55) 

ระบบมีปญหาในการ

เขาใชงาน เชน ปอน

ขอมูลถูกตองแตไม

สามารถเขาใชงานได 

หรือระบบลมเหลวไม

สามารถใหบริการใน

ชวงเวลาที่ตองการใช

งาน(คาเฉลี่ย2.45) 

ขาราชการครู ระบบทํางานไดไม

รวดเร็ว การเรียกดูหรือ

คนหาขอมูลทําไดชา 

(คาเฉลี่ย 2.59) 

การเรียนรูและการใช

งานระบบทําไดยาก

สารสนเทศที่ไดไมเปน

ปจจุบัน ทําใหไม

สามารถนําไปใชงาน

จริง (คาเฉลี่ย 2.54) 

ระบบมีปญหาในการ

เขาใชงาน เชน ปอน

ขอมูลถูกตองแตไม

สามารถเขาใชงานได 

หรือระบบลมเหลวไม

สามารถใหบริการใน

ชวงเวลาที่ตองการใช

งาน (คาเฉลี่ย 2.48) 

จําแนกตามอายุ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 21-30 ป มีปญหาในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

สมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 ลําดับแรก ไดแกระบบทํางานไดไมรวดเร็ว การ

เรียกดูหรือคนหาขอมูลทําไดชารองลงมาคือระบบทํางานไดไมรวดเร็ว การเรียกดูหรือคนหาขอมูลทํา

ไดชา และระบบมีประโยชนในการใชงานนอย ไมคอยมีความสําคัญ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 31-40 ป มีปญหาในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

สมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 ลําดับแรก ไดแกสารสนเทศที่ไดไมเปนปจจุบัน 
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ทําใหไมสามารถนําไปใชงานจริง รองลงมาคือ ระบบทํางานไดไมรวดเร็ว การเรียกดูหรือคนหาขอมูล

ทําไดชา และการเรียนรูและการใชงานระบบทําไดยาก และมีปญหาในการเขาใชงาน เชน ปอนขอมูล

ถูกตองแตไมสามารถเขาใชงานได หรือระบบลมเหลวไมสามารถใหบริการในชวงเวลาที่ตองการใช

งาน 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 41-50 ป มีปญหาในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

สมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 ลําดับแรก ไดแกระบบทํางานไดไมรวดเร็ว การ

เรียกดูหรือคนหาขอมูลทําไดชา รองลงมาคือสารสนเทศที่ไดไมเปนปจจุบัน ทําใหไมสามารถ

นําไปใชงานจริง และการเรียนรูและการใชงานระบบทําไดยาก 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป มีปญหาในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

สมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 ลําดับแรก ไดแกระบบทํางานไดไมรวดเร็ว การ

เรียกดูหรือคนหาขอมูลทําไดชารองลงมาคือการเรียนรูและการใชงานระบบทําไดยาก และระบบมี

ปญหาในการเขาใชงาน เชน ปอนขอมูลถูกตองแตไมสามารถเขาใชงานได หรือระบบลมเหลวไม

สามารถใหบริการในชวงเวลาที่ตองการใชงาน และสารสนเทศที่ไดไมเปนปจจุบัน ทําใหไมสามารถ

นําไปใชงานจริง 

ผูตอบแบบสอบถามตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา มีปญหาในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 ลําดับแรก ไดแกระบบมีปญหาในการเขา

ใชงาน เชน ปอนขอมูลถูกตองแตไมสามารถเขาใชงานได หรือระบบลมเหลวไมสามารถใหบริการใน

ชวงเวลาที่ตองการใชงานรองลงมาคือการเรียนรูและการใชงานระบบทําไดยาก และระบบทํางานได

ไมรวดเร็ว การเรียกดูหรือคนหาขอมูลทําไดชา 

ผูตอบแบบสอบถามตําแหนงบุคลาการทางการศึกษา มีปญหาในการใชระบบสารสนเทศเพื่อ

การบริหารสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 ลําดับแรก ไดแกการเรียนรูและการ

ใชงานระบบทําไดยาก รองลงมาคือระบบทํางานไดไมรวดเร็ว การเรียกดูหรือคนหาขอมูลทําไดชา 

และระบบมีปญหาในการเขาใชงาน เชน ปอนขอมูลถูกตองแตไมสามารถเขาใชงานได หรือระบบ

ลมเหลวไมสามารถใหบริการในชวงเวลาที่ตองการใชงาน 

ผูตอบแบบสอบถามตําแหนงขาราชการครู มีปญหาในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

สมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 ลําดับแรก ไดแกระบบทํางานไดไมรวดเร็ว การ

เรียกดูหรือคนหาขอมูลทําไดชารองลงมาคือ การเรียนรูและการใชงานระบบทําไดยากสารสนเทศที่ได

ไมเปนปจจุบัน ทําใหไมสามารถนําไปใชงานจริง และระบบมีปญหาในการเขาใชงาน เชน ปอนขอมูล
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ถูกตองแตไมสามารถเขาใชงานได หรือระบบลมเหลวไมสามารถใหบริการในชวงเวลาที่ตองการใช

งาน 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาคนควาอิสระเร่ืองการประเมินผลการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสมรรถนะ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตภาคเหนือ

ตอนบน อภิปรายผลตามแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของดังตอไปน้ี 

สภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนขาราชการครู ระดับการศึกษาปริญญาตรี

และมีความถี่ในการใชงาน 1-5 คร้ัง/สัปดาห สวนใหญเคยเขารับการอบรมเพียงแค 1 คร้ัง และใช

ประโยชนจากระบบสารสนเทศเพื่อการคนหาหรือบันทึกขอมูลทะเบียนประวัติบุคลากร  

ความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ ดานความสามารถในการจัดการขอมูล พบวา ผูใช

ระบบสารสนเทศมีความพึงพอใจในระดับมากตอความสามารถในของระบบในการชวยลดระยะเวลา

ในการเรียกเก็บขอมูลเมื่อเทียบกับการทํางานแบบเดิมที่ไมใชคอมพิวเตอร สามารถประมวลผลขอมูล

ไดอยางรวดเร็ว ถูกตองและครบถวน และมีความนาเชื่อถือ สามารถใหบริการแกผูใชงานได

ตลอดเวลาไมมีปญหาระบบลมเหลว ในดานความปลอดภัยของขอมูล พบวาผูใชระบบสารสนเทศมี

ความพึงพอใจมากตอความปลอดภัยในการเขาใชงาน โดยผูที่ไมเกี่ยวของไมสามารถแกไขขอมูล

สําคัญได และมีการต้ังรหัสผูใชและรหัสผานในการเขาถึงขอมูล มีการจํากัดสิทธิ์เขาใชงานเฉพาะผูที่

เกี่ยวของเทาน้ัน ดานพอใจของผูใช พบวาผูใชมีความพึงพอใจในระดับมากตอการเขาสูระบบ (login) 

และออกจากระบบ (logout) ไดงายตอการใชงาน และชวยอํานวยความสะดวกในการเก็บบันทึกและ

ตรวจสอบขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทําใหสามารถคนหาขอมูล

ไดตามความตองการ ดานเน้ือหาสารสนเทศ พบวาผูใช มีความพึงพอใจในระดับมากตอขอมูลที่มี

ความชัดเจน กะทัดรัดไดใจความ ขอมูลมีความยืดหยุน สามารถนําไปปรับใชงานไดหลากหลาย ซึ่ง

ไมสอดคลองกับ ลักษณะของสารสนเทศที่ดีซึ่งกรมวิชาการ (2539) กลาวถึงคุณสมบัติของสารสนเทศ 

ไวลําดับตนๆ ดังน้ี ใชไดงายรวดเร็ว มีความสมบูรณและครอบคลุม มีความถูกตองแมนยํา มีความ

เกี่ยวของกับความตองการนําไปใช ดังน้ันสารสนเทศที่ดีควรผานการตรวจสอบและประมวลผลได

อยางถูกตอง เพื่อใหสารสนเทศที่ไดมีความชัดเจน 

ความรูความเขาใจของผูใช พบวา ผูใชระบบมีความรูความเขาใจในระดับมาก โดยสามารถ

เขาใจวาระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกสเปนระบบจัดเก็บขอมูลขอมูลประวัติของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา และเขางานระบบสารสนเทศเพื่อการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
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สมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดที่ www.cmss-otcse.com และกระบวนการ

ลงทะเบียนขอรับรหัสผาน กดที่เมนู “ลงทะเบียนรับรหัสผาน” กอนการเขาใชงานโดยสามารถเขาใช

งานผานทางโปรแกรม Internet Explorer, Mozilla Fire Fox, Google Chrome ขณะเดียวกัน

กระบวนการจัดทําขอมูลบัญชีถือจายไปที่เมนูระบบเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาฝงดานซายของเว็บไซต และกระบวนการเลื่อนขั้นเงินเดือนตองบันทึกจํานวนวันลา มา

ทํางานสาย และการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานไดในระดับปานกลางเทาน้ัน 

นอกจากน้ีในกระบวนการออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเมื่อผูใชเขาสูระบบไดแลวใหผูใชเลือกเมนู 

“บัญชีถือจาย” ไดในระดับนอยสุด เน่ืองจากในกระบวนการเลื่อนขั้นเงินเดือนสวนใหญจะเปน

บุคลากรทางการศึกษาที่มีหนาที่ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยตรง 

ดานปญหาการใชระบบสารสนเทศ พบวาผูใชมีปญหาการใชงานอยูในระดับนอยปญหาหลัก

คือระบบทํางานไดไมรวดเร็ว การเรียกดูหรือคนหาขอมูลทําไดชา อีกทั้งการเรียนรูและการใชงาน

ระบบทําไดยาก สารสนเทศที่ไดไมเปนปจจุบัน ทําใหไมสามารถนําไปใชงานไดจริง สวนปญหา

รองลงมาคือ ปญหาในการเขาใชงาน เชน ปอนขอมูลถูกตองแตไมสามารถเขาใชงานได ทั้งน้ีปญหา

เบื้องตนเกิดจากขาดการไดรับการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการใชระบบอยางตอเน่ือง และขาดการ

ผลักดัน สงเสริม สนับสนุนการใชระบบสารสนเทศอยางเปนรูปธรรม ประกอบกับภาระหนาที่หลักที่

ตองทําการสอนนักเรียนและอ่ืนๆ จึงไมมีเวลาที่จะศึกษาการใชงานระบบสารสนเทศไดเพิ่มเติม 

สอดคลองกับงานวิจัยของดอย ศรีนพคุณ (2553) ไดศึกษาเร่ืองการประเมินการใชระบบสารสนเทศ

เพื่อการจัดการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม สรุปประเด็นปญหาไววา ปญหาในภาพรวมที่มีผลตอ

การใชระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาในดานตางๆ คือปญหาที่มีสวนเกี่ยวของกับการบริหารงาน เชน

นโยบายการใชงานระบบที่ไมชัดเจน สงผลใหมีการทํางานซ้ําซอน การขาดการสนับสนุนการ

ฝกอบรม และการจัดหาวัสดุอุปกรณ เชน เคร่ืองคอมพิวเตอรและระบบเครือขายไมเพียงพอกับความ

ตองการและเกรียงศักด์ิ ธีรศรัณยานนท (2550) ศึกษาเร่ืองการประเมินผลการใชระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของสถานีตํารวจภูธรในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม สรุปวาหนวยงานยังขาดการ

สนับสนุนในการจัดอบรมใหความรูเพิ่มเติมทางดานการใชงานคอมพิวเตอร การเขาใชงานระบบ (E-

COP) เกิดความขัดของบอยคร้ัง อีกทั้งยังขาดความเปนปจจุบัน และขาดแคลนเจาหนาที่ที่เชี่ยวชาญ

หรือรับผิดชอบงานดานคอมพิวเตอรสําหรับใหคําปรึกษาในกรณีที่เคร่ืองคอมพิวเตอรมีปญหา 
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ตารางท่ี 36 สรุปผลความสอดคลองงานวิจัยที่เกี่ยวของ กับผลการศึกษา 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผลการศึกษา 

สอดคลอง / 

ไม

สอดคลอง 

ดอย ศรีนพคุณ (2553) ศึกษาเร่ืองการ

ประเมินการใชระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม 

พบวาสรุปประเด็นปญหาไววา ปญหาใน

ภาพรวมที่มีผลตอการใชระบบบริหาร

จัดการอาชีวศึกษาในดานตางๆ คือ

ป ญ ห า ที่ มี ส ว น เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ ก า ร

บริหารงาน เชนนโยบายการใชงาน

ระบบที่ไมชัดเจน สงผลใหมีการทํางาน

ซ้ํ าซอน การขาดการสนับสนุนการ

ฝกอบรม และการจัดหาวัสดุอุปกรณ เชน 

เคร่ืองคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย

ไมเพียงพอกับความตองการ 

ปญหาหลักคือระบบทํางานไดไมรวดเร็ว 

การเรียกดูหรือคนหาขอมูลทําไดชา อีกทั้ง

การเรียนรูและการใชงานระบบทําไดยาก 

สารสนเทศที่ไดไมเปนปจจุบัน ทําใหไม

สามารถนําไปใชงานไดจริง สวนปญหา

รองลงมาคือ ปญหาในการเขาใชงาน เชน 

ปอนขอมูลถูกตองแตไมสามารถเขาใช

งานได 

ไมสอด

สอดคลอง 

เกรียงศักด์ิ ธีรศรัณยานนท (2550) ศึกษา

เ ร่ื อ ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ใ ช ร ะ บ บ

เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ ข อ ง ส ถ า นี

ตํารวจภูธรในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัด

เชียงใหม สรุปวาหนวยงานยังขาดการ

สนับสนุนในการจัดอบรมใหความรู

เพิ่มเติมทางดานการใชงานคอมพิวเตอร 

การเขาใชงานระบบ (E-COP) เกิดความ

ขัดของบอยคร้ัง  

ดานปญหาการใชระบบสารสนเทศ พบวา

ผูใชมีปญหาการใชงานอยูในระดับนอย

ปญหาหลักคือระบบทํางานไดไมรวดเร็ว 

การเรียกดูหรือคนหาขอมูลทําไดชา อีกทั้ง

การเรียนรูและการใชงานระบบทําไดยาก 

สอดคลอง 
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ตารางท่ี 36 (ตอ) สรุปผลความสอดคลองงานวิจัยที่เกี่ยวของ กับผลการศึกษา 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผลการศึกษา 

สอดคลอง / 

ไม

สอดคลอง 

อีกทั้งยังขาดความเปนปจจุบัน และขาด

แคลนเจาหนาที่ที่เชี่ยวชาญหรือ

รับผิดชอบงานดานคอมพิวเตอรสําหรับ

ใหคําปรึกษาในกรณีที่เคร่ือง

คอมพิวเตอรมีปญหา 

  

มธุรส สุมิตสวรรค (2552)ไดศึกษาเร่ือง

การประเมินผลการใชงานระบบ

สารสนเทศของศูนยศรีพัฒน คณะแพทย

ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา

ความรูและความเขาใจในระบบ

สารสนเทศพบวาผูใชระบบสามารถ

ล็อกอินเพื่อเขาสูระบบไดเขาสูหนาจอ

การใชงานในสวนงานที่เกี่ยวของไดและ

สามารถเลือกใชไอคอนไดถูกตองตาม

วัตถุประสงคการใชงาน 

 

พบวา ผูใชระบบมีความรูความเขาใจใน

ระดับมาก โดยสามารถเขาใจวาระบบ

ทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกสเปนระบบ

จัดเก็บขอมูลขอมูลประวัติของขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา และเขางาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารสมรรถนะ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ไดที่ www.cmss-otcse.com ผานทาง

โปรแกรม Internet Explorer, Mozilla Fire 

Fox, Google Chrome ขณะเดียวกัน

สามารถเขาใชงานกระบวนการเลื่อนขั้น

เงินเดือนตองบันทึกจํานวนวันลา มา

ทํางานสายได 

สอดคลอง 

 

 

 

 

 

http://www.cmss-otcse.com/
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ตารางท่ี 36 (ตอ) สรุปผลความสอดคลองงานวิจัยที่เกี่ยวของ กับผลการศึกษา 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผลการศึกษา 

สอดคลอง / 

ไม

สอดคลอง 

เกรียงศักด์ิ ธีรศรัณยานนท (2550) ได

ศึกษาเร่ืองการประเมินผลการใชระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานี

ตํารวจภูธรในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัด

เชียงใหม พบวากลุมตัวอยางมีความ

คิดเห็นวาการใชระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ (E-COP) ในภาพรวมมี

ประสิทธิผลการใชระบบอยูในระดับสูง

สามารถชวยประหยัดเวลาลดคาใชจาย

ในการดําเนินงานไดและดานการ

ปฏิบัติงานราชการของเจาหนาที่ตํารวจ

โดยการกําหนดเวลารับ-สงและชื่อผูสง-

ผูรับอยางชัดเจนและพบปญหาการเขาใช

งานระบบ (E-COP) เกิดความขัดของ

บอยคร้ังทําใหไมสามารถใชงานไดและ

ขาดงบประมาณสนับสนุนการซอมบํารุง

เคร่ืองคอมพิวเตอรในหนวยงานซึ่งมี

ปญหาและอุปสรรคระดับมากสวน

ปญหาในเร่ืองของความเปนปจจุบันและ

ความสะดวกรวดเร็วระบบฐานขอมูล 

พบวาระบบชวยอํานวยความสะดวกใน

การเก็บบันทึกและตรวจสอบขอมูลตางๆ 

ที่เกี่ยวของ และชวยเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานและชวยลดระยะเวลาใน

การเรียกเก็บขอมูล เมื่อเทียบกับการ

ทํางานแบบเดิมที่ไมใชและสามารถ

ประมวลผลขอมูลไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง

และครบถวน 

สอดคลอง 
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5.3 ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาและพิจารณาถึงขอสรุปในประเด็นตางๆ ของการประเมินผลการใชระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเขตภาคเหนือตอนบน ดังน้ี 

1. ผูบริหารควรเขามีสวนรวมในการสนับสนุนการใชงานรวมทั้งผลักดันใหบุคลากรในสังกัด

เห็นคุณคา และความสําคัญของระบบสารสนเทศ เน่ืองจากผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึง

พอใจในความสามารถของระบบในระดับมาก ที่ชวยลดระยะเวลาในการเรียกเก็บขอมูล เมื่อเทียบกับ

การทํางานแบบเดิมที่ไมใชคอมพิวเตอร โดยผูไมเกี่ยวของไมสามารถแกไขขอมูลสําคัญได รวมถึงการ

เขาสูระบบ (login) และออกจากระบบ (logout) งายตอการใชงาน และชวยอํานวยความสะดวกในการ

เก็บบันทึกขอมูล อีกทั้งขอมูลใชงานไดงายไมสลับซับซอน มีรายละเอียดเหมาะสม และสามารถ

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลไดจากขอคนพบดังกลาวจะเห็นไดวาผูใชงานมีความพึงพอใจที่มี

การนําระบบสารสนเทศเขามาใชทดแทน เพราะทําใหการปฏิบัติงานมีความคลองตัวและรวดเร็วมาก

ขึ้น 

2. ผูบริหารตองกําหนดนโยบายการใชงานใหมีความชัดเจน ควรศึกษากรอบงานและภาระงาน  

ใหผูใชทุกกลุมมีความรูความเขาใจในทุก ๆ สวนของระบบ อีกทั้งควรมีการจัดฝกอบรมอยาง

สม่ําเสมอเพื่อใหผูใชมีความรูความเขาใจที่มากขึ้น โดยเฉพาะกลุมอายุ 41 – 50 ป เน่ืองจากผลคะแนน

ความรูความเขาใจที่ผูตอบแบบสอบถามตอบผิดมากที่สุดไดแก การเพิ่มขอมูลบุคลากรสามารถเพิ่มได

จาก เมนู “ บัญชีถือจายอัตราที่มีคนครอง ” ในเมนูคํานวณเงินเดือนและเลื่อนขั้นเงินเดือน อยูในกลุม

ชวยอายุ 41 – 50 ป และอยูในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งถือวาผูตอบแบบสอบถามมีความรู

ความเขาใจในระดับเบื้องตนเทาน้ัน ดังน้ันควรมีการจัดฝกอบรมอยางสม่ําเสมอเพื่อใหผูใชมีความรู

ความเขาใจที่มากขึ้น และควรมีเจาหนาที่ที่คอยใหคําปรึกษา เมื่อผูใชเกิดขอสงสัยหรือไมสามารถเขา

ไดอยางถูกตอง 

3. ควรมีการปรับปรุงระบบฐานขอมูลใหมีความเปนปจจุบันและการเขาใชงานตองไม

สลับซับซอนจนผูใชเรียนรูและเขาใจไดยาก เพราะจากการศึกษาพบวา ปญหาที่พบจากการใชงาน

จําแนกตามอายุและตําแหนงแลว พบวาผูใชงานทุกกลุมมีความคิดเห็นตรงกันวาระบบทํางานไดไม

รวดเร็ว การเรียกดูหรือคนหาขอมูลทําไดชา การเรียนรูและการใชงานระบบทําไดยากและสารสนเทศ

ที่ไดไมเปนปจจุบัน ทําใหไมสามารถนําไปใชงานไดจริง 
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4. ควรมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศเปนระยะๆ โดยมีเคร่ืองแมขายรองรับเมื่อเกิดปญหา

ระบบเครือขายลม เน่ืองจากผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญและระบบลมเหลวไม

สามารถเขาใชงานไดตามเวลาที่ตองการ และเมื่อจําแนกเปนรายกลุมแลวพบวา ระบบมีปญหาในการ

เขาใชงาน เชนปอนขอมูลถูกตอง แตไมสามารถเขาใชงานได หรือระบบลมเหลวไมสามารถใหบริการ

ในชวงเวลาที่ตองการได ดังน้ันควรมีการติดตามการใชระบบสารสนเทศเปนระยะๆ เพื่อทําใหทราบ

วาระบบสารสนเทศมีจุดดอยหรือขอบกพรองในสวนใด 

5. ควรมีการทํา E-Learning วิธีการใชงานระบบสารสนเทศควบคูไปกับคูมือการใชงาน 

เน่ืองจากการศึกษาในดานความรูความเขาใจพบวาผูใชทุกกลุมมีความรูความเขาใจ ไดแกเขาใชงาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดที่ www.cmss-

otces.com ซึ่งสามารถสรุปไดวาผูใชมีความรูความเขาใจในระดับเบื้องตนเทาน้ัน 

http://www.cmss-otces.com/
http://www.cmss-otces.com/

