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บทคัดยอ 

 
การศึกษาเรื่องการประเมินการใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษา

เชียงใหม  มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงใหม  โดยไดนําระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมาใชงานในป 2551 เนื่องจากเปน
การนําระบบเขามาใชงานเปนครั้งแรก  ผูบริหารจึงใหผูท่ีเกี่ยวของมีการทํางานควบคูกันระหวาง
ระบบเกาท่ีมีการบันทึกลงในเอกสารดวยมือ กับระบบใหมซ่ึงนําเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตมาใช การศึกษาครั้งนี้เปนการประเมินการใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม ท่ีเปนระบบใหม ซ่ึงมีผูใชงาน 3 กลุม ไดแก  กลุมเจาหนาท่ี  กลุมครูท่ี
ปรึกษา และกลุมนักเรียน นักศึกษา โดยแตละกลุมจะมีการใชงานระบบยอยแตกตางกันไป  

การดําเนินการศึกษาเปนการเก็บขอมูลจากกลุมตางๆ ดวยแบบสอบถามไดแก กลุม
เจาหนาท่ี จํานวน 30 ราย  กลุมครูท่ีปรึกษาจํานวน 88 ราย สําหรับกลุมนักเรียน นักศึกษาใชวิธีการ
สุมตัวอยาง โดยแบงตามสัดสวนนักเรียน นักศึกษาแตละคณะรวมจํานวน 333 ราย 

ผูใชงานกลุมเจาหนาท่ี ประเมินใชงานระบบบริหารจัดการบุคลากร และ ระบบงานสาร
บรรณ ดานพฤติกรรมการใชงาน มีความถ่ีในการใชงานระบบนอย คือ ไมเกินสองครั้งตอเดือนใน
การใชงานระบบบริหารจัดการบุคลากร และไมเกินสองครั้งตอสัปดาหในการใชงานระบบงานสาร
บรรณ มีระดับการใชงานระบบบริหารจัดการบุคลากรในระดับปานกลาง  และมีระดับการใชงาน
ระบบงานสารบรรณในระดับมาก  ดานความพึงพอใจในการใชงานทั้งสองระบบ มีความพึงพอใจ
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ในระดับมาก ดานระดับปญหาในการใชงานระบบมีระดับปญหานอย ดานระดับปญหาอ่ืนๆใน
ภาพรวมที่มีผลกระทบตอการใชงานระบบ ผูใชกลุมเจาหนาท่ีเห็นวามีระดับปญหาปานกลาง 

ผูใชงานกลุมครูท่ีปรึกษา ประเมินใชงานระบบบริหารจัดการบุคลากร  ระบบงานสาร
บรรณ  และระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา ดานพฤติกรรมการใชงาน มีความถ่ีในการใชงาน
ระบบนอย คือ ไมเกินสองครั้งตอเดือนในการใชงานระบบบริหารจัดการบุคลากรและระบบบริหาร
จัดการนักเรียน นักศึกษา ไมเกินสองครั้งตอสัปดาหในการใชงานระบบงานสารบรรณ มีระดับการ
ใชงานระบบบริหารจัดการบุคลากรและระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษาในระดับปานกลาง  
มีระดับการใชงานระบบงานสารบรรณในระดับมาก  ดานความพึงพอใจในการใชงานทั้งสามระบบ 
มีความพึงพอใจในระดับมาก ดานระดับปญหาในการใชงานระบบมีระดับปญหานอย ดานระดับ
ปญหาอ่ืนๆในภาพรวมที่มีผลกระทบตอการใชงานระบบ ทุกประเด็นปญหา ผูใชกลุมครูท่ีปรึกษา
เห็นวามีระดับปญหานอย 

ผูใชงานกลุมนักเรียน นักศึกษา ประเมินการใชงานระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา 
ดานพฤติกรรมการใชงาน มีความถ่ีในการใชงานระบบนอย คือ ไมเกินสองครั้งตอเดือน มีระดับ
การใชงานระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษาในระดับปานกลาง ดานความพึงพอใจในการใช
งาน มีความพึงพอใจในระดับมาก ดานปญหาการใชงานระบบมีระดับปญหาปานกลาง 

กลุมเจาหนาท่ีและกลุมครูท่ีมีความแตกตางดานปญหาการใชงานระบบบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา และปญหาอ่ืนๆในภาพรวมตอการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา ไดแก ปญหา
ดานการจัดการ ปญหาดานวัสดุอุปกรณ ปญหาดานบุคลากร ปญหาดานระบบสารสนเทศและการ
ส่ือสารมีความแตกตางกัน โดยเจาหนาท่ีมีคาเฉล่ียระดับปญหามากกวาครูท่ีปรึกษา  
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Abstract 

 

This study aims to evaluate the Management Information System of Chiang Mai 

Vocational College, referring to a system first implemented in 2008. This system, based on 

computer and Internet technology, has been utilized by the concerned parties along with the 

original system, which was based on manual document recording. The assessment focuses on 

three user groups, these being: officers, advisors and students, each of which has different sub-

system utilization patterns. 

The data was collected from a questionnaire sent to 30 officers and 88 advisors. For the 

total of 333 students, the study employed a sampling method and was based on a proportion of 

students from each faculty. 

The officer’s assessment of personnel management and document tracking system 

utilization, based on usage behavior, showed that the frequency of utilization is at a low level. 

The personnel management system is used only two times or fewer per month, while the 

document tracking system is used only two times or fewer per week. The utilization of the 

personnel management system is at a moderate level, and the utilization of the document tracking 

system is at a high level. Satisfaction with the two systems is at a high level, though problems 
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with respect to utilization are at a low level. The overall problems affecting utilization are at a 

moderate level. 

The advisor’s assessment  of the personnel management, document tracking and student 

administration system, based on usage behavior, showed that the frequency of utilization is at a 

low level. The personnel management and student administration systems are used only two times 

or fewer per month, and the document tracking system is used only two times or fewer per week. 

The utilization of the personnel management and student administration systems is at a moderate 

level, while the utilization of the document tracking system is at a high level. Satisfaction with the 

three systems is at a high level, though problems with respect to utilization are at a low level. The 

overall problems affecting the utilization of the systems are at a low level. 

The student’s assessment of student administration system utilization, based on usage 

behavior, showed that the frequency of usage is at a low level, that is, the system is used two 

times or fewer per month. The utilization of the system is at a moderate level. Satisfaction with 

the system is at a high level, though problems with respect to utilization are at a moderate level. 

The groups of officers and advisors showed a difference in terms of utilization problems 

experienced for vocational education administration. The overall problems experienced with 

respect to the vocational education administration system are the management, the materials, the 

personnel and the information system and communications. Howaver, the officer group revealed a 

higher means for these than the advisor group. 

 
 

 
 
 
 


