
 

 

ภาคผนวก 

 



ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามสําหรับเจาหนาที ่

เร่ือง การใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา ( RMS 2007 ) 
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม 

 
 

คําชี้แจง แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาและประเมินการใชงานระบบสารสนเทศภายใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม กรุณาตอบแบบสอบถามตามความจริง และครบถวน  เพื่อประโยชน
ในการพัฒนาบริการดานระบบสารสนเทศแกผูใชบริการใหดียิ่งขึ้น  หวังเปนอยางยิ่งจะไดรับความ
กรุณาจากทานในการตอบแบบสอบถาม  และขอขอบพระคุณมา ณ ท่ีนี ้
แบบสอบถามสําหรับเจาหนาท่ีแบงออกเปน 3 สวนคือ 
สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปและพฤติกรรมการใช 
สวนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจในการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
สวนที่ 3 แบบสอบถามปญหาในการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
แบบสอบถามสําหรับเจาหนาท่ี  จะสอบถาม  2 ระบบยอย  
ของระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา ( RMS 2007 ) ดังนี้ 
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปและพฤติกรรมการใช 
1.  เพศ 

 

             หญิง       ชาย 
 

2. อาย ุ
 

ไมเกิน 30 ป  31 - 40ป  41 - 50 ป  51 ปขึ้นไป 
 

3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 
 

ต่ํากวาปริญญาตร ี            ปริญญาตรี                          สูงกวาปริญญาตร ี
 

4. ประเภท 
 

ขาราชการ/พนักงานราชการ  ลูกจาง  
 

5. ทานมีความถี่ในเขาใชงานระบบงานยอย ของระบบบริหารจัดการจัดการอาชีวศึกษา เปนอยางไร 
( เลือกทําเครื่องหมาย  ตอบเพียงระดับความถ่ีเดียว ตอ 1 ระบบงานยอย ) 
 

ระบบงานยอย 
ระดับความถี ่

หนวย ไมเกิน 2 
คร้ัง 

3 – 5 คร้ัง มากกวา 5 
คร้ัง 

1. ระบบบริหารจัดการบุคลากร    ตอเดือน 
2. ระบบงานสารบรรณ    ตอสัปดาห 
 

 
         

6. ชวงเวลาที่ทานนิยมเขาใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษามากที่สุด 
 

เชา ( 6.00 - 11.59 น.)             กลางวัน (12.00 - 15.59 น.)           เย็น (16.00 - 18.59 น.) 
 

ชวงเวลาอ่ืนนอกเหนือจากระบ ุ 
 

7. สถานที่ ที่ทานนิยมเขาไปใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษามากที่สุด 
 

บาน/หอพัก  รานอินเทอรเน็ต    ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม 
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8. ทานมีระดับการใชงาน สวนงานใด ในระบบงานยอยของระบบบริหารจัดการจัดการอาชีวศึกษา  
      เปนอยางไร 
    เลือกทําเครื่องหมาย  เพื่อบอกระดับการใชงาน ในแตละระบบงานยอย   
      **  ความหมาย ระดับการใชงาน  หมายถึง ความนิยมใชบริการสวนตางๆของระบบ โดย 
          1=นิยมใชนอยท่ีสุด, 2=นิยมใชนอย, 3=นิยมใชปานกลาง, 4=นิยมใชมาก, 5=นิยมใชมากที่สุด 
 

ระบบงานยอย / สวนงาน 
ระดับการใชงาน 

1 2 3 4 5 
1. ระบบบริหารจัดการบุคลากร  
1.1 รับ-สงจดหมายอิเล็กทรอนิกสภายใน             
1.2 ตรวจสอบจํานวนวันขาด วันลา      
1.3 ตรวจสอบ แกไข ขอมูลตนเอง เชน ประวัติ บันทึกผลงาน  
      และการฝกอบรม เปนตน 

     

2. ระบบงานสารบรรณ  
2.1 อานเอกสาร E- Office ท่ีสงเขามาเพื่อรับทราบคําส่ังและ 
      ขาวสารที่เกี่ยวของกับทาน 

     

2.2 คนหาเอกสาร E – Office ในระบบเพื่อนําเก็บเปนหลักฐาน  
      อางอิงในการทําผลงาน 
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สวนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจในการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
คําช้ีแจง ใหทําเครื่องหมาย   เพื่อบอกถึงระดับความพึงพอใจใชงานระบบตามรายการตางๆ  
* หมายเหต ุ ความหมาย ระดับความพึงพอใจ 
1=นอยท่ีสุด, 2=นอย, 3=ปานกลาง, 4=มาก, 5=มากที่สุด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
ระบบบริหาร
จัดการบุคลากร 

ระบบงาน 
สารบรรณ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1. ดานความสามารถในการใชงาน
และประโยชนของระบบบริหาร
จัดการ อาชีวศึกษา 

  

1.1 ขั้นตอนในการเขาสูระบบ ( Log 
In )และการออกจากระบบ        
( Log Out ) งายตอการใชงาน 

          

1.2 ระบบงายตอการใชงาน ผูใช
สามารถใช งาน และทําความ
เขาใจกับระบบไดงาย   ไม
จําเปนตองอาศัยทักษะความรู 
มากนัก 

          

1.3 คูมือและเอกสารการใชงาน
ระบบ เขาใจไดงายและชัดเจน 
สามารถนําไปใชงานไดอยาง
ถูกตอง 

          

1.4 รวมทั้งหมด ทานพึงพอใจใน
ดานความงายตอการใชงาน
ระบบ 

          

1.5 ระบบชวยลดเวลาในการเรียกดู   
ขอมูลเม่ือเทียบกับการทํางาน
แบบเดิมที่ไมใช คอมพิวเตอร 
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รายการ 
ระบบบริหาร
จัดการบุคลากร 

ระบบงาน 
สารบรรณ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1.6 ระบบมีความนาเช่ือถือ สามารถ

ใชงานไดตลอดเวลาที่ผูใช
ตองการใช   ไมมีปญหาระบบ
ลมเหลวหรือไมสามารถ  

       ใหบริการได  

          

1.7 ระบบมีความปลอดภัยในการใช
งาน ผูที่ไมเกี่ยวของไมสามารถ
แกไขขอมูลสําคัญได 

          

1.8 ระบบชวยอํานวยความสะดวก 
ในการเก็บบันทึกและตรวจสอบ
ขอมูลตางๆที่  เกี่ยวของกับทาน 
ดีกวาระบบเดิมซึ่งเก็บลงใน
เอกสาร เพิ่มประสิทธิภาพใน
การดําเนินการทางขอมูลกับผูใช 

          

1.9 ระบบชวยอํานวยความสะดวก
ในการติดตอสื่อสารกับบุคลากร
ที่เกี่ยวของกับ  ทาน ลดขั้นตอน
ในการติดตอ และเพิ่มประสิทธิ 
ภาพในการติดตอสื่อสาร 

          

1.10 ระบบมีความรวดเร็วในการใช   
งาน เชน   การเปดดูขอมูล การ
คนหาขอมูล    สามารถทําได
อยางรวดเร็ว ไมเสียเวลา 
รอนาน 

          

1.11 รวมทั้งหมดทานพึงพอใจกับ  
ประโยชนที่ไดรับจากระบบ           
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รายการ 
ระบบบริหาร
จัดการบุคลากร 

ระบบงาน 
สารบรรณ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
2.ดานลักษณะสารสนเทศในระบบ  
 บริหารจัดการอาชีวศึกษา 

  

2.1 สารสนเทศที่ไดจากระบบ   
      สามารถเขาถึงไดงาย ไมผาน 
       ขั้นตอนหลายอยาง    

          

2.2 สารสนเทศที่ไดจากระบบมี   
       ครบถวน และครอบคลุม 

          

2.3 สารสนเทศที่ไดจากระบบมีความ  
      ถูกตอง ไมผิดเพี้ยน           

2.4 สารสนเทศที่ไดจากระบบ  
      เกี่ยวของกับเรื่องที่จะ  
      นําไปใชในการปฏิบัติงาน 

          

2.5 สารสนเทศที่ไดจากระบบมีการ  
     ปรับปรุงสมํ่าเสมอ           

2.6 สารสนเทศที่ไดจากระบบมีความ  
     ชัดเจน กะทัดรัด ไดใจความ           

2.7 สารสนเทศที่ไดจากระบบ มีการ  
      ตรวจสอบความถูกตอง            

2.8 สารสนเทศที่ไดจากระบบ มี 
      ความยืดหยุน สามารถนํา   
      สารสนเทศไปปรับใชงานได 
      หลากหลาย 
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สวนที่ 3 แบบสอบถามปญหาในการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 
3.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
คําช้ีแจง ใหทําเครื่องหมาย   เพื่อบอกถึงระดับปญหาการใชงานระบบตามรายการตางๆ  
* หมายเหต ุ ความหมาย ระดับปญหา  
1=ปญหานอยท่ีสุด, 2=ปญหานอย, 3=ปญหาปานกลาง, 4=ปญหามาก, 5=ปญหามากที่สุด 
 
 

 ปญหาการใชงานระบบ
บริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ระบบบริหาร
จัดการบุคลากร 

ระบบงาน 
สารบรรณ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1. การเรียนรูและใชงานระบบ  
    ทําไดยาก           

2. ระบบทํางานไดไมรวดเร็ว  
    การเรียกดูหรือ   คนหา  
    ขอมูลทําไดชา 

          

3. ระบบมีประโยชนในการใช 
    งานนอย ไม คอยมี 
    ความสําคัญ และจําเปนกับ 
    การใชงานจริง 

          

4. ระบบมีปญหาในการเขาใช  
    งาน เชน ปอน ขอมูล 
     ถูกตองแตไมสามารถเขา 
     ใชงานได    หรือระบบ   
     ลมเหลวไมสามารถ 
     ใหบริการในชวงเวลาที่ 
      ตองการใชงาน 

          

5. ระบบไมมีความปลอดภัย 
    เพียงพอ ขอมูล ตางๆ ไมมี 
    การปองกันที่ดี 

          

6. สารสนเทศที่ไดจากระบบมี  
    ความผิดพลาด   ไมตรงกับ 
    ความเปนจริง 
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ปญหาการใชงานระบบ
บริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ระบบบริหาร
จัดการบุคลากร 

ระบบงาน 
สารบรรณ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
7. สารสนเทศที่ไดจากระบบ  
    ไมครบถวน   สมบูรณ ขาด 
    รายละเอียดบางอยางไป 

          

8. สารสนเทศที่ไดจากระบบ   
    ไมเปนปจจุบัน  ทําใหไม  
    สามารถนําไปใชงานไดจริง 

          

9. สารสนเทศที่ไดจากระบบ  
    มีปริมาณไม เหมาะสม มี  
    มากหรือนอยเกินไปกับ 
    ความตองการ 
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3.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปญหาอื่นๆ ในภาพรวมที่มีผลกระทบกับการใชงานระบบบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา 
คําช้ีแจง ใหทําเครื่องหมาย   เพื่อบอกถึงระดับปญหาการใชงานระบบตามรายการตางๆ  
* หมายเหต ุ ความหมาย ระดับปญหา  
1=ปญหานอยท่ีสุด, 2=ปญหานอย, 3=ปญหาปานกลาง, 4=ปญหามาก, 5=ปญหามากที่สุด 
 

ประเด็นปญหาที่มีมีผลกระทบกับการใชงาน 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ระดับปญหา 
1 2 3 4 5 

1. ดานการจัดการ  
1.1 โครงสรางการจัดการและอํานาจหนาท่ี ของกลุมงานมีความ    
       ซํ้าซอนและไมชัดเจน      

1.2 การเรียกใชขอมูลของผูบริหารเกิดจากการรองขอโดยไมมีการ  
      วางแผนการใชลวงหนา      

1.3 นโยบายในการใชงานไมชัดเจน มีการใชระบบเดิมท่ีไมใช   
      คอมพิวเตอรกับระบบใหมท่ีมีการใชคอมพิวเตอร ทํางาน    
      ประเภทเดียวกัน 

     

1.4 ขาดการสนับสนุนและฝกอบรมการใชงานระบบบริหารจัดการ 
       อาชีวศึกษา      

2. ดานวัสดุอุปกรณ   

2.1 สภาพเครื่องคอมพิวเตอรไมพรอมกับการใชงาน      
2.2 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรไมเพียงพอกับปริมาณการใชงาน 
      และจํานวนผูใชงาน      

3. ดานบุคลากร  
3.1 บุคลากรมีความรูและเชี่ยวชาญคอมพิวเตอรมีจํานวนนอย      
3.2 หนวยงานขาดผูมีความรูและเชี่ยวชาญที่จะมาเปนผูให  
      คําแนะนําการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาใหแก 
      บุคลากรภายในวิทยาลัย 
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ประเด็นปญหาที่มีมีผลกระทบกับการใชงาน 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ระดับปญหา 
1 2 3 4 5 

4. ดานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร   

4.1 ระบบเครือขายคอมพิวเตอรไมสามารถใหบริการอยาง   
      ครอบคลุมตามการใชงาน      

4.2 ระบบขอมูลท่ีใชในงานตางๆเปนระบบขอมูลท่ีตางคนตางทํา    
      ตางคนตางใช ไมมีการวางแผนที่จะนํามาบูรณาการใชรวมกัน      

4.3 ซอฟตแวรสนับสนุนการพัฒนาระบบงานและฐานขอมูลของ  
      หนวยงานมีความหลากหลาย ไมสามารถเชื่อมโยงการทํางาน  
      รวมกัน 

     



ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามสําหรับครูที่ปรึกษา 

เร่ือง การใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา ( RMS 2007 ) 
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม 

 

 
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาและประเมินการใชงานระบบสารสนเทศภายใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม กรุณาตอบแบบสอบถามตามความจริง และครบถวน  เพื่อประโยชน
ในการพัฒนาบริการดานระบบสารสนเทศแกผูใชบริการใหดียิ่งขึ้น  หวังเปนอยางยิ่งจะไดรับความ
กรุณาจากทานในการตอบแบบสอบถาม  และขอขอบพระคุณมา ณ ท่ีนี ้
แบบสอบถามสําหรับครูท่ีปรึกษา แบงออกเปน 3 สวนคือ 
สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปและพฤตกิรรมการใช 
สวนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจในการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
สวนที่ 3 แบบสอบถามปญหาในการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
แบบสอบถามสําหรับครูท่ีปรึกษา  จะสอบถาม  3 ระบบยอย  
ของระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา ( RMS 2007 ) ดังนี้ 
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปและพฤติกรรมการใช 
1. เพศ 
 

             หญิง       ชาย 
 

2. อาย ุ
     

              ไมเกิน 30ป  31 - 40ป  41 - 50 ป  51 ปขึ้นไป 
 

3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 
 

               ปริญญาตร ี                         สูงกวาปริญญาตร ี    
 

4. ประเภท 
 

              ขาราชการ/พนักงานราชการ  ครูอัตราจาง   
 

5. คณะ 
 

            บริหารธุรกิจ    คหกรรม       อุตสาหกรรมทองเที่ยว 
             ศิลปกรรม     พ้ืนฐาน 
 

6. ทานมีความถี่ในเขาใชงานระบบงานยอย ของระบบบริหารจัดการจัดการอาชีวศึกษา เปนอยางไร 
( เลือกทําเครื่องหมาย  ตอบเพียงระดับความถ่ีเดียว ตอ 1 ระบบงานยอย ) 
 

ระบบงานยอย 
ระดับความถี ่

หนวย ไมเกิน 2 
คร้ัง 

3 – 5 คร้ัง มากกวา 5 
คร้ัง 

1. ระบบบริหารจัดการบุคลากร    ตอเดือน 
2. ระบบงานสารบรรณ    ตอสัปดาห 
3. ระบบบริหารจัดการนักเรียน      
    นักศึกษา 

   
ตอเดือน 

         

7. ชวงเวลาที่ทานนิยมเขาใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษามากที่สุด 
 

              เชา ( 6.00 - 11.59 น.)             กลางวัน (12.00 - 15.59 น.)           เย็น (16.00 - 18.59 น.) 
 

             ชวงเวลาอ่ืนนอกเหนือจากระบ ุ 
 

8. สถานที่ ที่ทานนิยมเขาไปใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษามากที่สุด 
 

              บาน/หอพัก  รานอินเทอรเน็ต    ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม 
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9. ทานมีระดับการใชงาน สวนงานใด ในระบบงานยอยของระบบบริหารจัดการจัดการอาชีวศึกษา  
      เปนอยางไร 
    เลือกทําเครื่องหมาย  เพื่อบอกระดับการใชงาน ในแตละระบบงานยอย   
      **  ความหมาย ระดับการใชงาน  หมายถึง ความนิยมใชบริการสวนตางๆของระบบ โดย 
          1=นิยมใชนอยท่ีสุด, 2=นิยมใชนอย, 3=นิยมใชปานกลาง, 4=นิยมใชมาก, 5=นิยมใชมากที่สุด 
 

ระบบงานยอย / สวนงาน 
ระดับการใชงาน 

1 2 3 4 5 
1. ระบบบริหารจัดการบุคลากร  
1.1 รับ-สงจดหมายอิเล็กทรอนิกสภายใน             
1.2 ตรวจสอบจํานวนวันขาด วันลา      
1.3 ตรวจสอบ แกไข ขอมูลตนเอง เชน ประวัติ บันทึกผลงาน  
       และการฝกอบรม เปนตน 

     

2. ระบบงานสารบรรณ  
2.1 อานเอกสาร E- Office ท่ีสงเขามาเพื่อรับทราบคําส่ังและ 
      ขาวสารที่เกี่ยวของกับทาน 

     

2.2 คนหาเอกสาร E – Office ในระบบเพื่อนําเก็บเปนหลักฐาน  
      อางอิงในการทําผลงาน 

     

3. ระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา  
3.1 แจงปญหานักเรียน นักศึกษาใหแกครูท่ีปรึกษา      
3.2 ตรวจสอบขอมูลประวัติและผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา 
      ท่ีทานดูแลอยู 

     

3.3 บันทึกขอมูลพฤติกรรมของนักเรียนท่ีทานดูแลอยู      
3.4  บันทึกขอมูลกิจกรรมการเขาพบที่ปรึกษาของทาน      
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สวนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจในการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
คําช้ีแจง ใหทําเครื่องหมาย   เพื่อบอกถึงระดับความพึงพอใจใชงานระบบตามรายการตางๆ  
* หมายเหต ุ ความหมาย ระดับความพึงพอใจ 
1=นอยท่ีสุด, 2=นอย, 3=ปานกลาง, 4=มาก, 5=มากที่สุด 

 

 
 
 

รายการ 
ระบบบริหาร
จัดการบุคลากร 

ระบบบริหาร
จัดการนักเรียน/

นักศึกษา 

ระบบงาน 
สารบรรณ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1. ดานความสามารถในการใชงาน
และประโยชนของระบบบริหาร
จัดการ อาชีวศึกษา 

   

1.1 ขั้นตอนในการเขาสูระบบ ( Log 
In )และการออกจากระบบ        
( Log Out ) งายตอการใชงาน 

               

1.2 ระบบงายตอการใชงาน ผูใช
สามารถใช งาน และทําความ
เขาใจกับระบบไดงาย   ไม
จําเปนตองอาศัยทักษะความรู 
มากนัก 

               

1.3 คูมือและเอกสารการใชงาน
ระบบ เขาใจไดงายและชัดเจน 
สามารถนําไปใชงานไดอยาง
ถูกตอง 

               

1.4 รวมทั้งหมด ทานพึงพอใจใน
ดานความงายตอการใชงาน
ระบบ 

               

1.5 ระบบชวยลดเวลาในการเรียกดู   
ขอมูลเม่ือเทียบกับการทํางาน
แบบเดิมที่ไมใช คอมพิวเตอร 
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รายการ 
ระบบบริหาร
จัดการบุคลากร 

ระบบบริหาร
จัดการนักเรียน/

นักศึกษา 

ระบบงาน 
สารบรรณ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1.6 ระบบมีความนาเช่ือถือ สามารถ

ใชงานไดตลอดเวลาที่ผูใช
ตองการใช   ไมมีปญหาระบบ
ลมเหลวหรือไมสามารถ  

       ใหบริการได  

               

1.7 ระบบมีความปลอดภัยในการใช
งาน ผูที่ไมเกี่ยวของไมสามารถ
แกไขขอมูลสําคัญได 

               

1.8 ระบบชวยอํานวยความสะดวก 
ในการเก็บบันทึกและตรวจสอบ
ขอมูลตางๆที่  เกี่ยวของกับทาน 
ดีกวาระบบเดิมซึ่งเก็บลงใน
เอกสาร เพิ่มประสิทธิภาพใน
การดําเนินการทางขอมูลกับผูใช 

               

1.9 ระบบชวยอํานวยความสะดวก
ในการติดตอสื่อสารกับบุคลากร
ที่เกี่ยวของกับ  ทาน ลดขั้นตอน
ในการติดตอ และเพิ่มประสิทธิ 

ภาพในการติดตอสื่อสาร 

               

1.10 ระบบมีความรวดเร็วในการใช   
งาน เชน   การเปดดูขอมูล การคนหา
ขอมูล    สามารถทําไดอยางรวดเร็ว 
ไมเสียเวลา 
รอนาน 

               

1.11 รวมทั้งหมดทานพึงพอใจกับ  
ประโยชนที่ไดรับจากระบบ 
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รายการ 
ระบบบริหาร
จัดการบุคลากร 

ระบบบริหาร
จัดการนักเรียน/

นักศึกษา 

ระบบงาน 
สารบรรณ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
2.ดานลักษณะสารสนเทศในระบบ  
 บริหารจัดการอาชีวศึกษา 

   

2.1 สารสนเทศที่ไดจากระบบ   
      สามารถเขาถึงไดงาย ไมผาน 
      ขั้นตอนหลายอยาง    

               

2.2 สารสนเทศที่ไดจากระบบมี   
       ครบถวน และครอบคลุม 

               

2.3 สารสนเทศที่ไดจากระบบมีความ  
      ถูกตอง ไมผิดเพี้ยน                

2.4 สารสนเทศที่ไดจากระบบมี  
      เกี่ยวของกับเรื่องที่จะ  
      นําไปใชในการปฏิบัติงาน 

               

2.5 สารสนเทศที่ไดจากระบบมีการ  
     ปรับปรุงสมํ่าเสมอ                

2.6 สารสนเทศที่ไดจากระบบมีความ  
     ชัดเจน กะทัดรัด ไดใจความ                

2.7 สารสนเทศที่ไดจากระบบ มีการ  
      ตรวจสอบความถูกตอง  

               

2.8 สารสนเทศที่ไดจากระบบ มี 
      ความยืดหยุน สามารถนํา   
      สารสนเทศไปปรับใชงานได 
      หลากหลาย 
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สวนที่ 3 แบบสอบถามปญหาในการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 
3.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
คําช้ีแจง ใหทําเครื่องหมาย   เพื่อบอกถึงระดับปญหาการใชงานระบบตามรายการตางๆ  
* หมายเหต ุ ความหมาย ระดับปญหา  
1=ปญหานอยท่ีสุด, 2=ปญหานอย, 3=ปญหาปานกลาง, 4=ปญหามาก, 5=ปญหามากทีสุ่ด 
 
 

 ปญหาการใชงานระบบ
บริหารจัดการ 
อาชีวศึกษา 

ระบบบริหาร
จัดการบุคลากร 

ระบบบริหาร
จัดการนักเรียน/

นักศึกษา 

ระบบงานสาร
บรรณ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1. การเรียนรูและใชงานระบบ  
    ทําไดยาก 

               

2. ระบบทํางานไดไมรวดเร็ว  
    การเรียกดูหรือ   คนหา  
    ขอมูลทําไดชา 

               

3. ระบบมีประโยชนในการใช 
    งานนอย ไม คอยมี 
    ความสําคัญ และจําเปนกับ 
    การใชงานจริง 

               

4. ระบบมีปญหาในการเขาใช  
    งาน เชน ปอน ขอมูล 
     ถูกตองแตไมสามารถเขา 
     ใชงานได    หรือ ระบบ   
     ลมเหลวไมสามารถ 
     ใหบริการในชวงเวลาที่ 
      ตองการใชงาน 

               

5. ระบบไมมีความปลอดภัย 
    เพียงพอ ขอมูล ตางๆ ไมมี 
    การปองกันที่ดี 

               

6. สารสนเทศที่ไดจากระบบมี  
    ความผิดพลาด   ไมตรงกับ 
    ความเปนจริง 
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ปญหาการใชงานระบบ
บริหารจัดการ 
อาชีวศึกษา 

ระบบบริหาร
จัดการบุคลากร 

ระบบบริหาร
จัดการนักเรียน/

นักศึกษา 

ระบบงานสาร
บรรณ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
7. สารสนเทศที่ไดจากระบบ  
    ไมครบถวน   สมบูรณ ขาด 
    รายละเอียดบางอยางไป 

               

8. สารสนเทศที่ไดจากระบบ   
    ไมเปนปจจุบัน  ทําใหไม  
    สามารถนําไปใชงานไดจริง 

               

9. สารสนเทศที่ไดจากระบบ  
    มีปริมาณไม เหมาะสม มี  
    มากหรือนอยเกินไปกับ 
    ความตองการ 
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3.2 ความคดิเห็นเกี่ยวกับประเด็นปญหาอื่นๆ ในภาพรวมที่มีผลกระทบกับการใชงานระบบบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา 
คําช้ีแจง ใหทําเครื่องหมาย   เพื่อบอกถึงระดับปญหาการใชงานระบบตามรายการตางๆ  
* หมายเหต ุ ความหมาย ระดับปญหา  
1=ปญหานอยท่ีสุด, 2=ปญหานอย, 3=ปญหาปานกลาง, 4=ปญหามาก, 5=ปญหามากที่สุด 
 

ประเด็นปญหาที่มีมีผลกระทบกับการใชงาน 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ระดับปญหา 
1 2 3 4 5 

1. ดานการจัดการ  
1.1 โครงสรางการจัดการและอํานาจหนาท่ี ของกลุมงานมีความ    
       ซํ้าซอนและไมชัดเจน      

1.2 การเรียกใชขอมูลของผูบรหิารเกิดจากการรองขอโดยไมมีการ  
      วางแผนการใชลวงหนา      

1.3 นโยบายในการใชงานไมชัดเจน มีการใชระบบเดิมท่ีไมใช   
      คอมพิวเตอรกับระบบใหมท่ีมีการใชคอมพิวเตอร ทํางาน    
      ประเภทเดียวกัน 

     

1.4 ขาดการสนับสนุนและฝกอบรมการใชงานระบบบรหิารจัดการ 
       อาชีวศึกษา      

2. ดานวัสดุอุปกรณ   

2.1 สภาพเครื่องคอมพิวเตอรไมพรอมกับการใชงาน      
2.2 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรไมเพียงพอกับปริมาณการใชงาน 
      และจํานวนผูใชงาน      

3. ดานบุคลากร  
3.1 บุคลากรมีความรูและเชี่ยวชาญคอมพิวเตอรมีจํานวนนอย      
3.2 หนวยงานขาดผูมีความรูและเชี่ยวชาญที่จะมาเปนผูให  
      คําแนะนําการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาใหแก 
      บุคลากรภายในวิทยาลัย 
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ประเด็นปญหาที่มีมีผลกระทบกับการใชงาน 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ระดับปญหา 
1 2 3 4 5 

4. ดานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร   

4.1 ระบบเครือขายคอมพิวเตอรไมสามารถใหบริการอยาง   
      ครอบคลุมตามการใชงาน      

4.2 ระบบขอมูลท่ีใชในงานตางๆเปนระบบขอมูลท่ีตางคนตางทํา    
      ตางคนตางใช ไมมีการวางแผนที่จะนํามาบูรณาการใชรวมกัน      

4.3 ซอฟตแวรสนับสนุนการพัฒนาระบบงานและฐานขอมูลของ  
      หนวยงานมีความหลากหลาย ไมสามารถเชื่อมโยงการทํางาน  
      รวมกัน 

     



ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามสําหรับนักเรียน นักศึกษา 

เร่ือง การใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา ( RMS 2007 ) 
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม 

 

 
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาและประเมินการใชงานระบบสารสนเทศภายใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม กรุณาตอบแบบสอบถามตามความจริง และครบถวน  เพื่อประโยชน
ในการพัฒนาบริการดานระบบสารสนเทศแกผูใชบริการใหดียิ่งขึ้น  หวังเปนอยางยิ่งจะไดรับความ
กรุณาจากทานในการตอบแบบสอบถาม  และขอขอบพระคุณมา ณ ท่ีนี ้
แบบสอบถามสําหรับเจาหนาท่ีแบงออกเปน 3 สวนคือ 
สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปและพฤติกรรมการใช 
สวนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจในการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
สวนที่ 3 แบบสอบถามปญหาในการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
แบบสอบถามสําหรับนักเรียน นักศึกษา  จะสอบถาม  1 ระบบยอย  
ของระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา ( RMS 2007 ) คือ 
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปและพฤติกรรมการใช 
1. เพศ 

 

             หญิง       ชาย 
 

2. อาย ุ
 

ต่ํากวา 18 ป  18 ปขึ้นไป   
 

3. ระดับชั้น 
 

ปวช.   ปวส. 
 

4. คณะวิชา 
 

พณิชยกรรม (ระดับปวช. )           บริหารธุรกิจ ( ระดับ ปวส. )  คหกรรม 
 

ศิลปกรรม   อุตสาหกรรมทองเที่ยว        
5. ผูปกครองของทาน ทราบหรือไมวาสามารถเขาไปตรวจสอบขอมูล และผลการเรียนผานระบบ
บริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา 
 

 ทราบ    ไมทราบ 
  

6. ครูที่ปรึกษาของทาน เคยแนะนําทานใหเขาใชงานระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษาหรือไม 
 

 เคย    ไมเคย 
 

7. ทานมีความถี่ในเขาใชงานระบบบริหารการจัดการนักเรียน นักศึกษา เปนอยางไร 
 

ไมเกิน 2 ครั้งตอเดือน                   3 – 5 ครั้งตอเดือน                 มากกวา 5 ครั้งตอเดือน    

         

8. ชวงเวลาที่ทานนิยมเขาใชงานระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศกึษามากที่สุด  
 

เชา ( 6.00 - 11.59 น.)             กลางวัน (12.00 - 15.59 น.)           เย็น (16.00 - 18.59 น.) 
 

ชวงเวลาอ่ืนนอกเหนือจากระบ ุ 
 

9. สถานที่ ที่ทานนิยมเขาไปใชงานระบบมากที่สุด 
 

บาน/หอพัก  รานอินเทอรเน็ต    ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชยีงใหม 
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10. ทานมีระดับการใชงาน สวนงานใด ในระบบบริหารจัดการจัดการนักเรียน นักศึกษา  
      เปนอยางไร 
    เลือกทําเครื่องหมาย  เพื่อบอกระดับการใชงาน ในแตละระบบงานยอย   
      **  ความหมาย ระดับการใชงาน  หมายถึง ความนิยมใชบริการสวนตางๆของระบบ โดย 
          1=นิยมใชนอยท่ีสุด, 2=นิยมใชนอย, 3=นิยมใชปานกลาง, 4=นิยมใชมาก, 5=นิยมใชมากที่สุด 
 

ระบบงานยอย / สวนงาน 
ระดับการใชงาน 

1 2 3 4 5 
1. ระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา  
1.1 ติดตอกับครูท่ีปรึกษา             
1.2 ตรวจสอบผลการเรียน      
1.3 ตรวจสอบ ขอมูลประวัติและขอมูลดานปญหาพฤติกรรม      
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สวนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจในการใชงานระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา 
คําช้ีแจง ใหทําเครื่องหมาย   เพื่อบอกถึงระดับความพึงพอใจใชงานระบบตามรายการตางๆ  
* หมายเหต ุ ความหมาย ระดับความพึงพอใจ 
1=นอยท่ีสุด, 2=นอย, 3=ปานกลาง, 4=มาก, 5=มากที่สุด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
ระบบบริหารจัดการ
นักเรียน นักศึกษา 

1 2 3 4 5 

1. ดานความสามารถในการใชงานและประโยชน
ของระบบบริหารจัดการ อาชีวศึกษา 

 

1.1 ขั้นตอนในการเขาสูระบบ ( Log In )และการ
ออกจากระบบ ( Log Out ) งายตอการใชงาน      

1.2 ระบบงายตอการใชงาน ผูใชสามารถใช งาน 
และทําความเขาใจกับระบบไดงาย   ไม
จําเปนตองอาศัยทักษะความรู มากนัก 

     

1.3 คูมือและเอกสารการใชงานระบบ เขาใจไดงาย
และชัดเจน สามารถนําไปใชงานไดอยาง
ถูกตอง 

     

1.4 รวมทั้งหมด ทานพึงพอใจในดานความงายตอ
การใชงานระบบ      

1.5 ระบบชวยลดเวลาในการเรียกดู   
ขอมูลเม่ือเทียบกับการทํางานแบบเดิมที่ไมใช 
คอมพิวเตอร 
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รายการ 
ระบบบริหารจัดการ
นักเรียน นักศึกษา 

1 2 3 4 5 
1.6 ระบบมีความนาเช่ือถือ สามารถใชงานได

ตลอดเวลาที่ผูใชตองการใช   ไมมี ปญหาระบบ
ลมเหลวหรือไมสามารถใหบริการได  

     

1.7 ระบบมีความปลอดภัยในการใชงาน ผูที่ไม
เกี่ยวของไมสามารถแกไขขอมูลสําคัญได      

1.8 ระบบชวยอํานวยความสะดวก ในการเก็บบันทึก
และตรวจสอบขอมูลตางๆที่  เกี่ยวของกับทาน 
ดีกวาระบบเดิมซึ่งเก็บลงในเอกสาร เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดําเนินการทางขอมูลกับผูใช 

     

1.9 ระบบชวยอํานวยความสะดวกในการ
ติดตอสื่อสารกับบุคลากรที่เกี่ยวของกับ  ทาน ลด
ขั้นตอนในการติดตอ และเพิ่มประสิทธิ 
ภาพในการติดตอสื่อสาร 

     

1.10 ระบบมีความรวดเร็วในการใช งาน เชน   การ
เปดดูขอมูล การคนหาขอมูล    สามารถทําได
อยางรวดเร็ว ไมเสียเวลารอนาน 

     

1.11 รวมทั้งหมดทานพึงพอใจกับ ประโยชนที่ไดรับ
จากระบบ      
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รายการ 
ระบบบริหารจัดการ
นักเรียน นักศึกษา 

1 2 3 4 5 
2.ดานลักษณะสารสนเทศในระบบ  
 บริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 

2.1 สารสนเทศที่ไดจากระบบ  สามารถเขาถึง  
      ไดงาย ไมผานขั้นตอนหลายอยาง         

2.2 สารสนเทศที่ไดจากระบบมี ครบถวน และ   
      ครอบคลุม      

2.3 สารสนเทศที่ไดจากระบบมีความ ถูกตอง   
     ไมผิดเพี้ยน      

2.4 สารสนเทศที่ไดจากระบบ เกี่ยวของกับเรื่อง   
     ที่จะนําไปใชในการปฏิบัติงาน      

2.5 สารสนเทศที่ไดจากระบบมีการปรับปรุง  
      สมํ่าเสมอ      

2.6 สารสนเทศที่ไดจากระบบมีความ ชัดเจน   
      กะทัดรัด ไดใจความ      

2.7 สารสนเทศที่ไดจากระบบ มีการ ตรวจสอบ  
      ความถูกตอง  

     

2.8 สารสนเทศที่ไดจากระบบ มี ความยืดหยุน   
      สามารถนํา สารสนเทศไปปรับใชงานได 
      หลากหลาย 
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สวนที่ 3 แบบสอบถามปญหาในการใชงานระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา 
 
3.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชงานระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา 
คําช้ีแจง ใหทําเครือ่งหมาย   เพื่อบอกถึงระดับปญหาการใชงานระบบตามรายการตางๆ  
* หมายเหต ุ ความหมาย ระดับปญหา  
1=ปญหานอยท่ีสุด, 2=ปญหานอย, 3=ปญหาปานกลาง, 4=ปญหามาก, 5=ปญหามากที่สุด 
 
 

 ปญหาการใชงานระบบบริหารจัดการ 
อาชีวศึกษา 

ระบบบริหารจัดการ
นักเรียน นักศึกษา 

1 2 3 4 5 
1. การเรียนรูและใชงานระบบ ทําไดยาก      

2. ระบบทํางานไดไมรวดเร็ว  การเรียกดูหรือ     
    คนหาขอมูลทําไดชา      

3. ระบบมีประโยชนในการใชงานนอย ไม คอย 
    มีความสําคัญ และจําเปนกับการใชงานจริง      

4. ระบบมีปญหาในการเขาใชงาน เชน ปอน   
     ขอมูลถูกตองแตไมสามารถเขาใชงานได      
     หรือ ระบบ ลมเหลวไมสามารถใหบริการใน  
     ชวงเวลาที่ตองการใชงาน 

     

5. ระบบไมมีความปลอดภัย เพียงพอ ขอมูล   
    ตางๆ ไมมีการปองกันที่ดี 

     

6. สารสนเทศที่ไดจากระบบมี  ความผิดพลาด     
    ไมตรงกับความเปนจริง      
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ปญหาการใชงานระบบบริหารจัดการ 
อาชีวศึกษา 

ระบบบริหารจัดการ 
นักเรียน นักศึกษา 

1 2 3 4 5 

7. สารสนเทศที่ไดจากระบบ  ไมครบถวน     
    สมบูรณ ขาดรายละเอียดบางอยางไป      

8. สารสนเทศที่ไดจากระบบ   ไมเปนปจจุบัน    
    ทําใหไมสามารถนําไปใชงานไดจริง      

9. สารสนเทศที่ไดจากระบบ  มีปริมาณไม   
    เหมาะสม มีมากหรือนอยเกินไปกับ 
    ความตองการ 

     



ประวัติผูเขียน 
 

 
ชื่อ – สกุล   นายดอย        ศรีนพคุณ 
 
วัน  เดือน  ป เกิด  11  พฤษภาคม  2524 
 
ประวัติการศึกษา ปการศึกษา 2546 ปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรม วิศวกรรม

คอมพิวเตอร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ 
 
ประสบการณ 2547  ชางเทคนิคคอมพิวเตอร บริษัทชิชางคอมพิวเตอร จํากัด 
 2548 – 2552  ครูอัตราจางแผนกคอมพิวเตอร วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม 
 2552 – ปจจุบัน ขาราชการครู วิทยาลัยการอาชีพปาซาง จังหวัดลําพูน 
 


