
บทที่ 1 
บทนํา 

 
หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม เปนหนึ่งในสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาของรัฐบาลใน
จังหวัดเชียงใหม ปจจุบัน ตั้งอยูเลขที่  167  ถนนพระปกเกลา  ตําบลศรีภูมิ  อําเภอเมือง  จังหวัด
เชียงใหม  รหัสไปรษณีย  50200 อยูในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ปจจุบันไดทําการเปดสอนในระดับปวช.และปวส.  ประเภท
วิชา บริหารธุรกิจ  คหกรรมศาสตร  ศิลปกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว โดยมี
วิสัยทัศนคือ “มุงเปนสถานศึกษาชั้นนําของการอาชีวศึกษาดานอุตสาหกรรมบริการ” 

การใหบริการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ของสถานศึกษามีความสําคัญเปนอยางยิ่ง 
เพราะจะชวยลดภาระการทํางานของบุคลากร เชน ครู เจาหนาท่ีและชวยอํานวยความสะดวกใหแก
นักเรียน นักศึกษา ซ่ึงถือเปนผูใชบริการที่มีจํานวนมากที่สุด  แตละสถานศึกษาที่มีระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ จึงจําเปนจะตองมีการศึกษาผลในการใชงานระบบ  เพราะเปนส่ิงท่ีชวย
ยืนยันวา ระบบที่นํามาใชสามารถ ทําใหงานในสถานศึกษาบรรลุความสําเร็จ ปญหาที่เกิดขึ้น
ระหวางการใชงาน และการหาแนวทางแกไข ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงระบบ เพื่อใหการใชงาน
ของระบบเกิดประสิทธิผลท่ีดียิ่งขึ้น ในอดีตท่ีผานมาโครงการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม ยังมีจุดออนในดานการประเมินผลการ
นําไปใชหรือการศึกษาถึงความสําเร็จหรือความลมเหลวของการนําเอาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการไปใชงานจริง  

การนําเอาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมาใชงาน โดยไมมีการศึกษาผลการใช และ
ปญหาการใช   ทําใหการใชงานไมมีประสิทธิผลเทาท่ีควร เชน ไมคอยมีคนใชงานระบบทั้งท่ีมีการ
อบรมการใชงานไปแลว   ขาดแรงจูงใจในการใชระบบเพราะไมมีเครื่องคอมพิวเตอรใหใชเพียงพอ
กับความตองการ เปนตน  และปญหาในสวนนี้อาจกลายเปนปญหาที่ใหญขึ้นไดในอนาคตหากไมมี
การศึกษาถึงผลการนําระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมาใชงาน นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ2544) ท่ีวาดวยมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยสถานศึกษาตองจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่ดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอกดวย ซ่ึงในมาตรฐานที่ 6 ตัวบงช้ีท่ี 34 คือเรื่องระดับคุณภาพของ
การจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรูของสถานศึกษา ทําใหการจัดการระบบสารสนเทศ
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ภายในสถานศึกษาเปนอีกกระบวนการหนึ่งท่ีสําคัญสําหรับการประกันคุณภาพศึกษาภายใน
สถานศึกษา   ในระยะแรก ป พ.ศ. 2543 วิทยาลัยอาชีวศึกษาไดมีการใชระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ คือ ระบบบริหารจัดการบุคลากร แตขาดนโยบายและการบริหารจัดการที่ดี ทําใหบุคลากรที่
เกี่ยวของไมนิยมใชงาน และจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรไมเพียงพอกับการใชงานดวย จึงไดมีการ
ยกเลิกการใชงานไป ตอมาในป 2549 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมไดนําระบบ E-Office เขามา
ใหบริการในระบบ Webbase จึงเริ่มมีผูใชงานมากขึ้น แตดวยความสามารถของระบบซึ่งยังไม
สามารถใชงานอยางหลากหลาย มีเพียงการเขาไปอานเอกสารเทานั้น ฝายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จึงไดมีการไปศึกษาดูงานที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ซ่ึงมีโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ มีช่ือวา “ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา ( Rcheewa Management System)”  ซ่ึงทาง
วิทยาลัยไดมีการนําเอาระบบเขามาติดตั้งและอบรมบุคลากรในการใชงาน และนํามาใชงานในป 
2551 โดยลักษณะการใชงานระบบจะใหบริการผานทางเว็บไซต  เมื่อเขาสูระบบแลว สามารถจะ
เลือกใชได 3 ระบบดวยกัน คือ ระบบบริหารจัดการบุคลากร ระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา 
และระบบงานสารบรรณ โดยแตละระบบจะสามารถเชื่อมโยงหากันได ขึ้นอยูกับสถานะของผูใช 
ตามแผนภาพในรูปที่ 1.1 

 
รูปที่ 1.1 แสดงความสัมพันธของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการกับผูใชงาน 
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ระบบที่ถูกสรางขึ้นมานั้นไดมีการพัฒนาตอเนื่องจากทางวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และทาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจะทําการปรับปรุง ระบบอยางสม่ําเสมอเมื่อมีการพัฒนาใหมๆ รวมทั้งไดมีการ
จัดอบรมการใชงานระบบแกครูและเจาหนาท่ี  และไดจัดทําคูมือการใชงานแจกแกนักเรียน 
นักศึกษา  โดยการนําเอาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเขามาใช มีเปาหมายในการใชงานที่
แตกตางกันไปตามลักษณะงานของฝายงานที่ใช  โดยการใชบริการจากระบบจําแนกไดตามกลุม
ผูใชงาน ดังแสดงในตารางที่ 1.1  

เนื่องจากการนําเอาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาเขามาใชงานในครั้งนี ้ทางฝายบริหารยัง
ไมไดมีการกําหนดนโยบายการใชงานระบบอยางชัดเจน  ในการปฏิบัติงานจริงยังคงยึดการ
ปฏิบัติงานระบบเกาซ่ึงไมใชคอมพิวเตอร เชน การบันทึกขอมูลผลงานครูและเจาหนาท่ี หรือการ
บันทึกขอมูลของครูท่ีปรึกษา ยังคงมีการบันทึกและตรวจสอบหลักฐานตางๆ ในเอกสาร แต
ขณะเดียวกันก็พยายามปรับใหบุคลากรภายในวิทยาลัย ท้ังครู เจาหนาท่ีและนักเรียน นักศึกษาใช
งานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาควบคูไปดวย ลักษณะการใชงานจึงเปนการใชงานระบบเกาซ่ึง
เปนระบบทํามือ ซ่ึงผูใชมีความคุนเคยกันมานาน ควบคูไปกับระบบใหมซ่ึงมีการใชคอมพิวเตอร
และระบบเครือขายเขามาเกี่ยวของ อยางไรก็ตามปจจุบันนี้ยังไมมีการศึกษาผลความสําเร็จหรือ
ความลมเหลวของการนําระบบเขามาใชงาน ซ่ึงมีผูใชงานระบบ 3 กลุม ไดแก ครู นักเรียน และ
เจาหนาท่ีฝายงานตางๆ เกี่ยวของดวยเปนจํานวนมาก  ดวยเหตุนี้ ผูศึกษาจึงมุงหวังในการประเมิน
การใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม โดยศึกษาดานความ
พึงพอใจ ระดับการใชงานและปญหาในการใชงาน เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมตอไป 
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ตารางที่ 1.1 แสดงการใชบริการสวนๆตางของระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาจําแนกตาม 
กลุมผูใชงาน 

       หมายเหตุ    หมายถึง มีการใชบริการ   และ  -  หมายถึง ไมมีการใชบริการ 
        

ระบบยอยของระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

การใชบริการ 
ของกลุมผูใชงาน 

เจาหนา
ที่ 

ครู นักเรียน 
นักศึกษา 

1. ระบบบริหารจัดการบุคลากร    
1. รับ-สงจดหมายอิเล็กทรอนิกสภายใน          - 
2. ตรวจสอบจํานวนวันขาด วันลา   - 
3. ตรวจสอบ แกไข ขอมูลตนเอง เชน ประวัติ    
    บันทึกผลงาน และการฝกอบรม เปนตน 

  - 

2. ระบบงานสารบรรณ    
1. อานเอกสาร E- Office ท่ีสงเขามาเพื่อ  
    รับทราบคําส่ังและขาวสารที่เกี่ยวของ 

  - 

2. คนหาเอกสาร E – Office ในระบบเพื่อนํา  
    เก็บเปนหลักฐานอางอิงในการทําผลงาน 

  - 

3.ระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา    
1. แจงปญหานักเรียน นักศึกษาใหแกครูท่ีปรึกษา   
    ทานอ่ืนๆ 

-  - 

2. ตรวจสอบขอมูลประวัติและพฤติกรรมของ   
    นักเรียน นักศกึษา 

-   

3. ตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา -   

3. บันทึกขอมูลพฤติกรรมของนักเรียน -  - 
4. บันทึกขอมูลกิจกรรมการเขาพบที่ปรึกษา -  - 

5. ติดตอกับครูท่ีปรึกษาของตัวเอง - -  
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วัตถุประสงคของการศึกษา 
1)   เพื่อประเมินการใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม 
2)  เพื่อศึกษาถึงปญหาของระบบ และปญหาในภาพรวมที่สงผลกระทบตอการใชระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม 
 
นิยามศัพท 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  หมายถึง ระบบที่ถูกพัฒนาดวยซอฟตแวรคอมพิวเตอร
ทํางานผานทางระบบอินเทอรเน็ต เพื่อทําหนาท่ีในการอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานดาน
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับบุคลากร ซ่ึงมี 3 สวนดวยกัน คือ งานบุคลากร งานนักเรียน นักศึกษา และงาน
สารบรรณ 
 บุคลากร หมายถึง บุคลากรภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมท่ีเกี่ยวของกับระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการและ ไดแก ครท่ีูปรึกษา  เจาหนาท่ีฝายงานตางๆที่เกี่ยวของ 
 นักเรียน หมายถึง  ผูท่ีศึกษาในระดับช้ัน ปวช.2 และ ปวช.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม
 นักศึกษา หมายถึง ผูท่ีศึกษาในระดับช้ัน ปวส.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม 

   การประเมินผล หมายถึง การวัดความสําเร็จหรือความลมเหลวของระบบสารสนเทศที่
นําไปใชในองคกร ซ่ึงในที่นี้หมายถึงการประเมินผล 3 ดาน ไดแก ระดับการใชงาน  ความพึงพอใจ
ของผูใช และปญหาการใชงาน 
 
ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา  
 1) ทําใหทราบผลการประเมินการใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในงานดานตางๆของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม  

 2)ทําใหทราบถึงขอมูลดานปญหา การใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงใหม 

3) ผูบริหารและผูรับผิดชอบสามารถนําขอมูลไปใชเปนแนวทางแกไขปญหา หรือปรับปรุง 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการใหเกิดประสิทธิผลในอนาคต  

4) สามารถนําผลการวิจัยเรื่องการใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงใหม ไปใชในการอางอิงสําหรับงานประกันคุณภาพการศึกษาได 


