
ซ 

 
สารบาญ 

 
 หนา 
กิตติกรรมประกาศ ค 

บทคัดยอภาษาไทย ง 

บทคัดยอภาษาอังกฤษ ฉ 

สารบาญตาราง 

สารบาญภาพ 

ฎ 

ถ 
บทที่ 1 บทนํา 1 

 หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

นิยามศัพท 

ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา 

1 

5 

5 

5 

บทที่ 2 ทฤษฏีท่ีเกี่ยวของ      6 

 แนวคิดและทฤษฎีระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินระบบสารสนเทศและการยอมรับเทคโนโลย ี

แนวคิดเกี่ยวกับสภาพปญหาการใชระบบสารสนเทศในองคกร 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษา 

6 

11 

13 

15 

17 

บทที่ 3 วิธีดําเนินการ    22 

 ขอบเขตเนื้อหา 

ขอบเขตประชากร 

วิธีการศึกษา 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

การวิเคราะหผลการศึกษา 

ระยะเวลาในการดําเนินงานวิจัย 

สถานที่ท่ีใชในการดําเนินการวิจัยและรวบรวมขอมูล 

22 

22 

25 

25 

26 

28 

29 

   



ฌ 
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 ตอนที่ 1 ประเมินการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา สําหรับกลุมเจาหนาท่ี 

สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปและพฤติกรรมการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

สวนที่ 2 ความพึงพอใจการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

สวนที่ 3 ปญหาการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ตอนที่ 2 ประเมินการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา สําหรับกลุมครูท่ี

ปรึกษา 

สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปและพฤติกรรมการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

สวนที่ 2 ความพึงพอใจการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

สวนที่ 3 ปญหาการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ตอนที่ 3 ประเมินการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา สําหรับกลุมนักเรียน 

นักศึกษา 

สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปและพฤติกรรมการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

สวนที่ 2 ความพึงพอใจการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
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บริหารจัดการบุคลากรระหวางครูท่ีปรึกษาและเจาหนาท่ี 

ตอนที่ 5 เปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจและปญหาการใชระบบงาน

สารบรรณระหวางครูท่ีปรึกษาและเจาหนาท่ี 
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สารบาญตาราง 

 
ตาราง หนา 
1.1 

 

3.1 

แสดงการใชบริการสวนตางๆของระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาจําแนก 
ตามกลุมผูใชงาน 
แสดงการคํานวณสัดสวนตัวอยางของนักเรียน นักศึกษา แตละระดับ 

4 

 

23 

3.2 แสดงการคํานวณสัดสวนตัวอยางของนักเรียนปวช. แยกตามแตละคณะ 24 

3.3 แสดงการคํานวณสัดสวนตัวอยางของนักศึกษาปวส. แยกตามแตละคณะ 24 

4.1 

4.2 

แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ

33 

33 

4.3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวุฒิการศึกษา 34 

4.4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทงาน 34 

4.5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความถี ่         35 

4.6 

ในการเขาใชงานระบบบริหารจัดการบุคลากร 

แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความถี ่
 

35 

 ในการเขาใชงานระบบงานสารบรรณ  

4.7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตาม 
ชวงเวลาที่นิยมเขาใช 

36 

4.8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามสถานที่ท่ีนิยมใน
การเขาใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษามากที่สุด 

36 

4.9 แสดง คาเฉล่ียระดับการใชงาน ระบบบริหารจัดการบุคลากรของกลุมเจาหนาท่ี 37 

4.10 แสดงคาเฉล่ียระดับการใชงาน ระบบงานสารบรรณของกลุมเจาหนาท่ี 38 

4.11 แสดง คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในการใชงานระบบ 
บริหารจัดการบุคลากรของกลุมเจาหนาท่ี ดานการรับรูตอความงายในการใชงาน 

39 

4.12 แสดง คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในการใชงานระบบ 
บริหารจัดการบุคลากรของกลุมเจาหนาท่ี ดานการรับรูตอประโยชนในการใช
งาน 

41 
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สารบาญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง หนา 
4.13 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจในการใชงานระบบ

บริหาร จัดการบุคลากรของกลุมเจาหนาท่ี ดานลักษณะสารสนเทศ 
43 

4.14 แสดง คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในการใชงานระบบ 
 สารบรรณของกลุมเจาหนาท่ี ดานการรับรูตอความงายในการใชงาน 

45 

4.15 แสดง คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในการใชงานระบบ 
สารบรรณของกลุมเจาหนาท่ี ดานการรับรูตอประโยชนในการใชงาน 

46 

4.16 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจในการใชงานระบบงาน
สารบรรณของกลุมเจาหนาท่ี ดานลักษณะสารสนเทศ 

48 

4.17 แสดงคาเฉล่ียความพึงพอใจในการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาของ
กลุมเจาหนาท่ี 

50 

4.18 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปญหาการใชงานระบบบริหาร
จัดการบุคลากรของกลุมเจาหนาท่ี 

51 

4.19 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปญหาการใชงานระบบงานสาร
บรรณของกลุมเจาหนาท่ี 

53 

4.20 

(ก) 
แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานถึงปญหาอ่ืนๆในภาพรวมที่มี
ผลกระทบกับการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาของกลุมเจาหนาท่ีใน
ดานการจัดการ 

55 

4.20 

(ข) 
แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานถึงปญหาอ่ืนๆในภาพรวมที่มี
ผลกระทบกับการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาของกลุมเจาหนาท่ีใน
ดานวัสดุอุปกรณ 

56 

4.20 

(ค) 

แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานถึงปญหาอ่ืนๆในภาพรวมที่มี
ผลกระทบกับการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาของกลุมเจาหนาท่ีใน
ดานบุคลากร 

57 

4.20 

(ง) 
แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานถึงปญหาอ่ืนๆในภาพรวมที่มี
ผลกระทบกับการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาของกลุมเจาหนาท่ีใน
ดานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 

58 
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สารบาญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง หนา 
4.21 แสดงคาเฉล่ียระดับปญหาในการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาของกลุม

เจาหนาท่ี 
59 

4.22 แสดงคาเฉล่ียระดับปญหาในภาพรวมที่มีผลตอการใชงานระบบบริหาร 

จัดการอาชีวศึกษาของกลุมเจาหนาท่ี 
59 

4.23 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 60 

4.24 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ 60 

4.25 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวุฒิการศึกษา 61 

4.26 

4.27 

แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทงาน 

แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามคณะ 

61 

61 

4.28 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกถามความถ่ีในการใช
งาน ระบบบริหารจัดการบุคลากร 

        62 

4.29 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความถี่ในการใช
งานระบบงานสารบรรณ 

62 

4.30 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกถามความถ่ีในการใช
งาน ระบบบริหารจัดการนักเรยีน นักศึกษา 

63 

4.31 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชวงเวลาที่นิยมเขา
ใชงาน  ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษามากที่สุด 

63 

4.32 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามสถานที่ท่ีนิยมใน
การเขาใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษามากที่สุด 

64 

4.33 แสดง คาเฉล่ียระดับการใชงาน ระบบบริหารจัดการบุคลากร 65 

4.34 แสดงคาเฉล่ียระดับการใชงาน ระบบบริหารงานสารบรรณ 66 

4.35 แสดงคาเฉล่ียระดับการใชงาน ระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา 67 

4.36 แสดง คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในการใชงานระบบ 
บริหารจัดการบุคลากรของกลุมครูท่ีปรึกษา ดานการรับรูตอความงายในการใช
งาน 

68 



ฑ 

สารบาญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง หนา 
4.37 แสดง คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในการใชงานระบบ 

บริหารจัดการบุคลากรของกลุมครูท่ีปรึกษา ดานการรับรูตอประโยชนในการใช
งาน 

70 

4.38 แสดง คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในการใชงานระบบ
บริหารจัดการบุคลากรของกลุมครูท่ีปรึกษา ดานลักษณะสารสนเทศ 

72 

4.39 แสดง คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในการใชงานระบบ
สารบรรณกลุมครูท่ีปรึกษา ดานการรับรูตอความงายในการใชงาน 

74 

4.40 แสดง คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในการใชงานระบบ
สารบรรณของกลุมครูท่ีปรึกษา ดานการรับรูตอประโยชนในการใชงาน 

75 

4.41 แสดง คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในการใชงานระบบ
สารบรรณของกลุมครูท่ีปรึกษา ดานลักษณะสารสนเทศ 

77 

4.42 แสดง คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในการใชงานระบบ
บริหารจัดการนักเรียน นักศึกษาของกลุมครูท่ีปรึกษา ดานการรับรูตอความงาย
ในการใชงาน 

       79 

4.43 แสดง คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในการใชงานระบบ
บริหารจัดการนักเรียน นักศึกษาของกลุมครูท่ีปรึกษา ดานการรับรูตอประโยชน
ในการใชงาน 

80 

4.44 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจในการใชงานระบบ
บริหารจัดการนักเรียน  นักศึกษาของกลุมครูท่ีปรึกษา ดานลักษณะสารสนเทศ 

82 

4.45 แสดงคาเฉล่ียความพึงพอใจในการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาของ
กลุมครูท่ีปรึกษา 

84 

4.46 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปญหาการใชงานระบบบริหาร
จัดการ บุคลากรของกลุมครูท่ีปรึกษา 

86 

4.47 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปญหาการใชงานระบบงานสาร
บรรณของกลุมครูท่ีปรึกษา 

88 

4.48 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปญหาการใชงานระบบบริหาร
จัดการนักเรียน นักศึกษาของกลุมครูท่ีปรึกษา 

90 



ฒ 

 สารบาญตาราง (ตอ) 
 

 

ตาราง หนา 
4.49 

(ก) 

แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานถึงปญหาอ่ืนๆในภาพรวมที่มี
ผลกระทบกับการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาของกลุมครูท่ีปรึกษาใน
ดานการจัดการ 

92 

4.49 

(ข) 

แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานถึงปญหาอ่ืนๆในภาพรวมที่มี
ผลกระทบกับการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาของกลุมครท่ีูปรึกษาใน
ดานการวัสดุอุปกรณ 

93 

4.49 

(ค) 

แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานถึงปญหาอ่ืนๆในภาพรวมที่มี
ผลกระทบกับการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาของกลุมครูท่ีปรึกษาใน
ดานบุคลากร 

94 

4.49 

(ง) 

แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานถึงปญหาอ่ืนๆในภาพรวมที่มี
ผลกระทบกับการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาของกลุมครูท่ีปรึกษาใน
ดานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 

95 

4.50 แสดงคาเฉล่ียระดับปญหาในการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาของกลุม
ครูท่ีปรึกษา 

96 

4.51 แสดงคาเฉล่ียระดับปญหาอ่ืนๆในภาพรวมที่มีผลตอการใชงานระบบบริหาร 

จัดการอาชีวศึกษาของกลุมครูท่ีปรึกษา 
96 

4.52 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ        97 

4.53 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ 97 

4.54 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับช้ัน 97 

4.55 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามคณะ 98 

4.56 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ท่ีมีการแจงขาวสารการใชงาน
ระบบบริหารจัดการนักเรียนใหผูปกครองทราบ 

98 

4.57 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ท่ีเคยไดรับการแนะนําการใช
งานจากครูท่ีปรึกษา 

99 

4.58 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกถามความถ่ีในการใช
งานระบบบริหารจัดการนักเรียนนักศึกษา 

99 

 



ณ 

 สารบาญตาราง (ตอ) 
 

 

ตาราง หนา 
4.59 

 

แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชวงเวลาที่นิยมเขา
ใชงานระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษามากที่สุด 

100 

4.60 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามสถานที่ท่ีนิยมใน
การเขาใชงานระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษามากที่สุด 

100 

4.61 แสดงคาเฉล่ียระดับการใชงานระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา 101 

4.62 แสดง คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพงึพอใจในการใชงานระบบ 
บริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา ของกลุมนักเรียน นักศึกษา ดานการรับรูตอ
ความงายในการใชงาน 

102 

4.63 แสดง คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในการใชงานระบบ 

บริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา ของกลุมนักเรียน นักศึกษา ดานการรับรูตอ
ประโยชนในการใชงาน 

104 

4.64 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจในการใชงานระบบ
บริหารจัดการนักเรียน  นักศึกษา ของกลุมนักเรียน นักศึกษา ดานลักษณะ
สารสนเทศ 

106 

4.65 แสดงคาเฉล่ียความพึงพอใจในการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาของ
กลุมนักเรียน นักศึกษา 

108   

4.66 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปญหาการใชงานระบบบริหาร
จัดการ นักเรียน นักศึกษา ของกลุมนักเรียน นักศึกษา 

109 

4.67 เปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจและปญหาการใชระบบบริหาร
จัดการบุคลากรระหวางครูท่ีปรึกษาและเจาหนาท่ี 

111 

4.68 แสดงคาสถิติในการเปรียบเทียบคาเฉล่ียความพึงพอใจการใชงานของระบบ
บริหารจัดการบุคลากร ระหวางครูท่ีปรึกษา และ เจาหนาท่ี ดานการรับรูตอความ
งายในการใชงาน 

112 

4.69 แสดงคาสถิติในการเปรียบเทียบคาเฉล่ียปญหาใชงานของระบบบริหารจัดการ
บุคลากร ระหวางครูท่ีปรึกษา และ เจาหนาท่ี 

113 

4.70 แสดงคาสถิติในการเปรียบเทียบคาเฉล่ียความพึงพอใจการใชงานของระบบงาน
สารบรรณ ระหวางครูท่ีปรึกษา และ เจาหนาท่ี 

115 



ด 

 สารบาญตาราง (ตอ) 
 

 

ตาราง หนา 
4.71 แสดงคาสถิติในการเปรียบเทียบคาเฉล่ียความพึงพอใจการใชงานของระบบงาน

สารบรรณ ระหวางครูท่ีปรึกษา และ เจาหนาท่ี ดานการรับรูตอความงายในการ
ใชงาน 

116 

4.72 แสดงคาสถิติในการเปรียบเทียบคาเฉล่ียปญหาใชงานของระบบงานสารบรรณ 
ระหวางครูท่ีปรึกษา และ เจาหนาท่ี 

117 

4.73 แสดงคาสถิติในการเปรียบเทียบคาเฉล่ียปญหาอ่ืนๆในภาพรวมที่มีผลกระทบตอ
การใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา  ระหวางครูท่ีปรึกษา และ เจาหนาท่ี 

119 

4.74 

(ก) 

แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานถึงปญหาอ่ืนๆในภาพรวมที่มี
ผลกระทบกับการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา ระหวางครูท่ีปรึกษาและ
เจาหนาท่ีในดานการจัดการ 

120 

4.74 

(ข) 

แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานถึงปญหาอ่ืนๆในภาพรวมที่มี
ผลกระทบกับการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา ระหวางครูท่ีปรึกษาและ
เจาหนาท่ีในดานการจัดการ 

121 

4.74 

(ค) 
แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานถึงปญหาอ่ืนๆในภาพรวมที่มี
ผลกระทบกับการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา ระหวางครูท่ีปรึกษาและ
เจาหนาท่ีในดานบุคลากร 

122   

4.74 

(ง) 

แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานถึงปญหาอ่ืนๆในภาพรวมที่มี
ผลกระทบกับการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา ระหวางครูท่ีปรกึษาและ
เจาหนาท่ีในดานการจัดการ 

123 

4.75 แสดงคาสถิติในการเปรียบเทียบคาเฉล่ียความพึงพอใจการใชงานของระบบ
บริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา ระหวางระดับปวช. และ ระดับปวส. 

124 

4.76 แสดงคาสถิติในการเปรียบเทียบคาเฉล่ียความพึงพอใจการใชงานของระบบ
บริหารจัดการนกัเรียน นักศึกษา ระหวางระดับปวช. และ ระดับปวส. 
ดานการรับรูตอประโยชนในการใชงาน 

125 

4.77 แสดงคาสถิติในการเปรียบเทียบคาเฉล่ียปญหาการใชงานของระบบบริหาร
จัดการนักเรียน นักศึกษา ระหวางระดับปวช. และ ระดับปวส. 

126 

   



ต 

 สารบาญตาราง (ตอ) 
 

 

ตาราง หนา 
5.1 แสดงสรุปความถ่ีในการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาจําแนกตามกลุม

ผูใชงาน 

130 

5.2 แสดงสรุประดับการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาจําแนกตามกลุม
ผูใชงาน 

131 

   



ถ 

สารบาญภาพ 
 

รูป  หนา 
1.1 แสดงความสัมพันธืของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการกับผูใชงาน 2 

2.1 แสดงแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี TAM Model 13 

2.2 แสดงกรอบแนวคิดในการประเมินการใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม 

21 

4.1 แสดงขั้นการประเมินเปรียบเทียบระหวางกลุมผูใชงาน ระบบยอยท่ีใชและ
รายละเอียดการประเมิน 

32 

 


