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ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 

 ผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ  แบงได 3 เรื่อง คือ 

 แนวคิดและทฤษฏีระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินระบบสารสนเทศและการยอมรับเทคโนโลย ี

 แนวคิดเกี่ยวกับสภาพปญหาการใชระบบสารสนเทศในองคกร 

 
แนวคิดและทฤษฏีระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   

นิตยา  เจรียงประเสริฐ (2543) อธิบายวา ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึง   

การรวมองคประกอบตางๆ ท่ีมีความสัมพันธกันในการจัดเก็บและประมวลผลขอมูล ใหเปน

สารสนเทศ ท่ีจะสามารถเรียกมาใช หรือกระจายไปยังผูท่ีเกี่ยวของเพื่อใชชวยในการจัดการขอมูล 

Bonita J. Campbell (1979) ใหความหมายวา ขอมูล (Data) คือ ขอเท็จจริง (Fact) ท่ีบันทึก

เหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นแตยังไมรวมเปนพวก และเมื่อเชื่อมโยงดวยกันโดยการประมวลผล 

(Processing) จะกลายเปนสารสนเทศ (Information) ท้ังขอมูล (Data) และสารสนเทศ (Information) 

จะสับเปล่ียนแทนที่กันได   

Robert G. Murdick et .al (1985) ไดใหความหมายของขอมูลและสารสนเทศไววา ขอมูล 

คือ ขอเท็จจริง (Fact) หรือตัวเลข (Figure) ซ่ึงไมสามารถนํามาใชในการประกอบการตัดสินใจ

โดยตรงปกติจะอยูในรูปของการจดบันทึกประวัติความเปนมา โดยมิไดนํามาประมวลผลเพื่อใชใน

การตัดสินใจในทันที สวนสารสนเทศ (Information) เปนขอมูล (Data) ท่ีผานการเลือกสรรแลวนํา 

มาประมวลผล หรือขอมูลท่ีใชเปนขอถกเถียง อางอิง หรือใชเปนพ้ืนฐานในการคาดการณลวงหนา 

ชวยในการวินิจฉัยส่ังการตาง ๆ ท่ีดี สวนสารสนเทศ (Information) คือ ขอมูล (Data) ท่ีผาน

กระบวนการประมวลผลใหมีหรือจัดการกระทํามาแลว เพื่อตอบคําถาม หรือวัตถุประสงคอยางใด

อยางหนึ่ง 

Larry Long (1989) ไดใหแนวคิดเรื่องขอมูลและสารสนเทศวา ขอมูล (Data) คือวัตถุดิบที่

เกิดจากความตองการของสารสนเทศ สวนสารสนเทศ (Information) คือเหตุผลท่ีไดจากความคิด 

การวิเคราะห การผสมผสานและแสดงผลเพื่อใชสําหรับการตัดสินใจ 

ในสวนของกรมสามัญศึกษาไดใหความหมายของขอมูล (Data) ไว 3 ประการ คือ  

1) ขอเท็จจริงท่ีเปนจํานวน ปริมาณ ระยะทาง  

2) ขอเทจ็จริงท่ีไมเปนตัวเลข เชน ช่ือ ท่ีอยู ประวัติการศึกษา  
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3) ขาวสารที่ยังไมไดประเมิน เชน รายงาน คํา ส่ัง ระเบียบกฎหมาย  

สวนสารสนเทศ(Information) เปนขอมูลท่ีถูกกระทํา ใหมีความสัมพันธหรือมีความหมาย

นํา ไปใชประโยชนในการประกอบการตัดสินใจของผูบริหารได 

Laudon, Kenneth C., and Laudon, Jane P. (2002)ไดอธิบายไววา การพัฒนาระบบเปนการ

สรางระบบงานใหมหรือปรับปรุงระบบงานเดิมท่ีมีอยูใหดีกวาเดิม เพื่อแกปญหาในการดําเนินงาน

บางอยาง เชน ผูใชอาจไมไดรับขอมูลท่ีตองการเนื่องจากมีความตองการเพิ่มเติม หรือส่ิงแวดลอม

ในการทํางานเปลี่ยนไป เทคโนโลยีท่ีใชกับระบบปจจุบันลาสมัย และมีคาใชจายในการบํารุงรักษา

สูง หรือผูบริหารตองการสรางโอกาสในการแขงขันในการดําเนินธุรกิจ  ไดแก การเปล่ียนแปลง

กระบวนการบริหาร และการปฏิบัติงาน ระบบเดิมไมสามารถใหขอมูล หรือทํางานไดตามตองการ 

มีการดําเนินงานหลายขั้นตอน ยุงยากในการรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาจัดทําขอมูลสรุปสําหรับการ

ติดตามการปฏิบัติงานโดยรวมขององคกร และไมสามารถสนับสนุนขอมูลใหกับผูบริหารไดเปน

อยางดี จึงจําเปนตองพัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศ ท่ีสามารถชวยใหขั้นตอนการปฏิบัตงิาน

ภายใน และกระบวนการบริหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1)  การเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยี เทคโนโลยีมีราคาถูกลง เทคโนโลยีท่ีใชอยูในระบบ

สารสนเทศปจจุบันลาสมัย คาใชจายในการบํารุงรักษาระบบมีราคาสูง เมื่อมีอุปกรณหรือช้ินสวน

บางอยางเสีย ไมสามารถซอมหรือหาอุปกรณทดแทนไดประกอบกับความตองการที่จะลดตนทุน 

และการปรับปรุงคุณภาพการบริการลูกคา จึงตองรับเอาเทคโนโลยีใหมๆ มาประยุกตใชซ่ึงทําใหมี

การเปล่ียนแปลงระบบการทํางานที่มีอยูเดิม 

2)  การปรับองคกรและสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ระบบที่ใชงานอยูปจจุบันมี

ขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอน ขาดเอกสารอางอิงหรือเอกสารที่มีอยูไมไดมาตรฐาน ทําใหการ

ปรับปรุงหรือแกไขทําไดยาก หรือมีความจําเปนตองปรับปรุงระบบการควบคุมประกอบกับความ

ตองการปรับองคกรใหเหมาะสม เพื่อสามารถตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมทาง

ธุรกิจไดอยางรวดเร็ว และสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ซ่ึงระบบปจจุบันไมสามารถรองรับ

การเปล่ียนแปลงในอนาคตได องคกรจึงมองหาวิธีการหรือแนวทางใหมๆ เพื่อรักษาสวนแบงตลาด

เอาไว หรือเพื่อขยายตลาดเพิ่มขึ้น  

 ในองคกรมีขอมูลอยูมากมายที่ตองนํามาจัดเก็บ มีผูกลาวถึงแหลงขอมูลและสารสนเทศ

ไดแก 

 เศรษฐชัย   ชัยสนิท (2547) ไดอธิบายวาการจัดแบงประเภทของขอมูลออกเปน 3 ประเภท 

คือ การจัดแบงในดานขององคกร  การจัดแบงในดานแหลงท่ีมาของขอมูล และ การจัดแบงดานการ

บันทึกขอมูลในระบบคอมพิวเตอร  ดังนี ้
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1) การจัดแบงขอมูลในดานขององคกร 

1.1) ขอมูลภายใน หมายถึง ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับขอเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นภายในองคกร  

ไดแก ขอมูลประสิทธิภาพการทํางานของลูกจาง ความถูกตองของการวางแผนครั้งท่ีผานมา ขอมูล

พัสดุคงคลัง  งบประมาณ เปนตน ซ่ึงการไดมาของขอมูลภายในนี้ อาจจะไดจากวิธีการที่ไมเปน

ทางการ เชน การพบปะพูดคุยกัน 

1.2) ขอมูลภายนอก  หมายถึง ขอมูลท่ีเกิดขึ้นภายนอกหนวยงาน เชน ขอมูล

เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ ขอมูลรายไดประชาชาติ อัตราการเจริญเติบโตของประชากร ขอมูลบริษัท

คูแขง เปนตน แหลงขอมูลเหลานี้ไดแก ตัวลูกคา บริษัทขายสงสินคา บริษัทคูแขง หนวยงานของรัฐ 

หรือการรับทราบจากหนังสือพิมพ วารสารตางๆ เปนตน 

 2) การจัดแบงขอมูลในดานแหลงท่ีมา 

  2.1) ขอมูลปฐมภูมิ หรือขอมูลเบื้องตน ( Primary Data ) หมายถึง ขอมูลท่ีเก็บ

รวบรวมเปนครั้งแรก  ไมไดเอามาจากขอมูลท่ีผานการรวบรวมจากผู อ่ืน เชน ขอมูลท่ีไดจากการ

สอบถาม การสัมภาษณ การสังเกตการณเปนตน 

  2.2) ขอมูลทุติยภูมิ หรือขอมูลสํารอง ( Secondary Data ) หมายถึง ขอมูลท่ีถูกเก็บ

รวบรวมมาแลว และถูกนําเผยแพรออกสูสาธารณชนแลว เปนขอมูลท่ีสามารถนํามาใชงานได  เชน 

เอกสารรายงานจากหนวยงานตางๆ  อยางไรก็ตามส่ิงท่ีควรระวังเกี่ยวกับการนําขอมูลทุติยภูมิมาใช 

คือ ขอมูลนั้นมีความนาเชื่อถือมากนอยเพียงใด  ใครเปนเจาของขอมูล เปนตน หากจะนําขอมูลมา

ใชประโยชนตองตรวจสอบใหดีกอนนํามาใช 

 3) การจัดแบงขอมูลในดานการบันทึกขอมูลในระบบคอมพวิเตอร 

  3.1) ขอมูลเชิงจํานวน ( Numeric Data ) หมายถึง ขอมูลท่ีบันทึกเปนตัวเลขอาจ

นํามาใชคํานวณได  

  3.2) ขอมูลอักขระ ( Character Data ) หรือ ขอความ ( Text ) หมายถึง ขอมูลท่ีเปน

ตัวอักษรและสัญลักษณ ซ่ึงแสดงออกมาได  จัดเรียงลําดับได  แตนําไปคํานวณไมได 

  3.3) ขอมูลกราฟก ( Graphic Data ) หมายถึง ขอมูลท่ีเปนจุดพิกัดของรูป หรือแผน

ท่ี นิยมใชในการออกแบบสินคาผลิตภัณฑ แบบอาคารกอสราง 

  3.4) ขอมูลภาพลักษณ ( Image Data ) หมายถึง ขอมูลท่ีแสดงความเขมและสีของ

รูปภาพ หรือเอกสารที่ใชเครื่องสแกนเนอรบันทกึไวในคอมพิวเตอร 

สําหรับขอมูลสารสนเทศในสถานศึกษานั้น พยุงศักดิ์  สนเทศ (2529)  ไดระบุแหลงท่ีมา

ของขอมูลสารสนเทศดังนี ้
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1) ขอมูลจากหนวยงานในโรงเรียน ซ่ึงไดแกงานบริหารโรงเรียนในดานวิชาการ ธุรการ  

ปกครอง และบริการ หรืองานดานอ่ืน ๆ ในโรงเรียนที่มีโรงเรียนแตละแหงจัดตั้งขึ้นมา ขอมูลจาก

หนวยงานในโรงเรียนแบงออกเปน สองลักษณะ คือลักษณะแรก ขอมูลประจํา ป ซ่ึงเปนขอมูล

คอนขางคงที่ไมคอยมีการเปล่ียนแปลงเชน ขอมูลอาคารสถานที ่จํานวนนักเรียน จํานวนครูอาจารย 

เปนตน ลักษณะหลัง ขอมูลท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ซ่ึงจะตองบันทึกไวเปนรายวัน รายสัปดาห 

รายเดือน หรือรายภาคเรียน เชน ขอมูลวันลาของครูอาจารย จํานวนนักเรียนที่ขาดเรียน งานสาร

บรรณ งานบริการตาง ๆ งานเกี่ยวกับเงินงบประมาณและเงินบํารุงการศึกษา เปนตน  

2) ขอมูลจากการศึกษาคนควา และการวิจัยขอมูลประเภทนี้เปนการสํารวจเพื่อตอบสนอง

เปาหมายในการดํา เนินงานเปนกรณีพิเศษ หรือเปนการศึกษารายกรณีเพื่อแกปญหาและอุปสรรค

บางอยาง  

3) ขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ หรือผูมีประสบการณ ขอมูลประเภทนี้นับวามีความเชื่อม่ันและ

เที่ยงตรงสูง ซ่ึงอาจจะไดมาจากการสัมภาษณ การพูดคุย การสอบถามเรื่องราวตาง ๆ แลวนํา มา

ประมวลกันเพื่อนํา เสนอผูบริหารโรงเรียนและจัดเก็บขอมูลไวเปนหลักฐานที่อางอิงได  

4) ขอมูลจากหนวยงานภายนอกโรงเรียน ซ่ึงอาจจํา เปนตองใชเพื่อใหเกิดความตอเนื่อง

และสัมพันธกัน เชน โรงเรียนมัธยมศึกษาตองการขอมูลจากโรงเรียนประถมศึกษาใกลเคียงมา

ประมวลวิเคราะหรวมกัน นอกจากนั้นยังตองการขอมูลบางประการจากหนวยราชการอ่ืน ๆ หรือ

ภาคเอกชนดวย ท้ังนี้เพื่อใหเกิดผลดีตอการบริหารโรงเรียนมากที่สุด 

 การไดมาซ่ึงสารสนเทศจะตองผานกระบวนการประมวลผล ไมวาจะเปนการประมวลผล

แบบลักษณะการทํามือ หรือ การใชระบบคอมพิวเตอรก็ตาม สารสนเทศจะเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญ

มากตอองคกร หรือธุรกิจ    รุจิจันทร   พิริยะสงวนพงศ (2549) อธิบายถึงมูลคาของสารสนเทศ 

( Value of Information ) ดังนี้ 

 กรณีท่ี 1 สารสนเทศชวยช้ีใหเห็นถึงสถานการณ ท่ีจําเปนตองไดรับการดูแลจากฝายบริหาร 

เชน ในรายงานการขายสินคาแยกตามพนักงาน จะแสดงใหเห็นถึงยอดขายที่มีความแตกตางกัน

ภายใตการทํางานของพนักงานแตละคน สารสนเทศที่ไดจะเปนตัวชวยกระตุนใหผูจัดการฝายขาย

เขาไปดูแลและติดตามหาสาเหตุในกรณียอดขายของพนักงานคนใดคนหนึ่งลดต่ํากวาท่ีควร พรอม

ท้ังทําการแกไขปญหาของพนักงานขายรายบุคคล 

 กรณีท่ี 2 สารสนเทศชวยลดความไมแนนอน โดยมีการนําเสนอสารสนเทศบนขอมูล

พ้ืนฐาน ซ่ึงชวยลดความไมแนนอนจากการตัดสินใจ ทําใหผูบริหารสามารถตัดสินใจเลือกทางเลือก

ตางๆ อยางถูกตองแมนยํามากขึ้น  เชน   การกําหนดราคาสินคา และการกําหนดนโยบายสินเชื่อ 
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 กรณีท่ี 3  การใหผลปอนกลับ  โดยการนําสารสนเทศที่ไดรับมาใชในการปรับปรุงการ

ตัดสินใจในครั้งตอไป และยังจัดเก็บสารสนเทศที่เปนผลมาจากการตัดสินใจครั้งกอนไวเพื่อเปนผล

ปอนกลับ เชน สารสนเทศที่แสดงผลสรุปจากการกําหนดนโยบายสินเชื่อท่ีผานมา เพ่ือใชเปน

แนวทางในการปรับปรุงดานการกําหนดนโยบายสินเชื่อในอนาคต 

 จากแนวคิดเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และมูลคาของสารสนเทศ  ทําใหผูวิจัย 

สามารถสรุปประโยชนของสารสนเทศในสถานศึกษาได ดังนี ้

 1) สารสนเทศชวยอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบสถานะตางๆ ของบุคลากรที่

เกี่ยวของเชน การตรวจสอบการขาดเรียน และสถิติการกระทําความผิดของนักเรียน นักศึกษา  การ

ตรวจสอบประวัติการทํางานของครู   การตรวจสอบประวัติการลา   หรือการตรวจสอบประวัติของ

บุคลากร  ในดานนักเรียนนักศึกษา ก็สามารถเขาตรวจสอบประวัติตัวเอง ผลการเรียน  

 2) สารสนเทศใชบงบอกวาถึงสถานการณท่ีผูบริหารหรือผูดูแล ตองเขาไปดูแล เชน 

การตรวจสอบประวัติการศึกษาของนักเรียน ท่ีมีผลการเรียนต่ํา ครูท่ีปรึกษา หรือครูประจําวิชาตางๆ 

ตองเขาไปดูแลเพื่อปองกันหรือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียน  หรือฝายบุคลากรใชในการเขา

ไปตรวจสอบการทํางานของครูและเจาหนาท่ี  

 3) สารสนเทศใชในการวางแผนและตัดสินใจของฝายบริหาร เชน การดูสรุปจํานวน

นักเรียน นักศึกษา ท่ีเขาเรียนในแตละป  สถิติผูจบการศึกษา  อัตราสวนระหวางจํานวนนักศึกษากับ

จํานวนนักศึกษาที่พนสภาพ ชวยใหผูบริหารสามารถปรับแนวทางและนโยบายการรับนักศึกษาใหม

ได  รวมไปถึงนโยบายการปรับแผนการเรียนใหเหมาะสมกับความตองการ  การตรวจสอบผลงาน

ดีเดนของบุคลากรในหนวยงาน เปนตน 

 การนําเอาคอมพิวเตอรเขามาชวยในการใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการใน

สถานศึกษานั้น มีประโยชนท่ีเหนอืกวาระบบงานทํามือ แบบเดิมในดานตางๆ ดังตอไปนี ้

1) ความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน  

2) ความประหยัดทรัพยากรในองคกร  

 3) ความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและสารสนเทศ 

 4) ความปลอดภัยของขอมูลและสารสนเทศ 

5) ความเปนปจจุบันและทันตอการใชงานสารสนเทศ 
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แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินระบบสารสนเทศและการยอมรับเทคโนโลยี 
คุณภาพของสารสนเทศ หมายถึง ผลสําเร็จของระบบสารสนเทศอันอาจพิจารณาจาก

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ซ่ึงประสิทธิผล คือการบรรลุผลของงานตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว

สวนประสิทธิภาพ คืองานสําเร็จลงโดยใชทรัพยากรนอยท่ีสุด สวนตัวบงช้ีอาจพิจารณาไดหลายแง

ท้ังในแงองคประกอบของระบบวาแตละดานสมบูรณมากนอยเพียงใด หรืออาจพิจารณาขั้นตอนใน

การสรางหรือการพัฒนาระบบ และการพิจารณาคุณภาพของสารสนเทศที่เปนผลผลิตของระบบ 

ทิพยวรรณ    หลอสุวรรณรัตน  (2545) ไดอธิบายถึงความสําเร็จของระบบสารสนเทศมี

ตัวช้ีวัดหลายตัว แตตัวช้ีวัดท่ีนิยมใชมากที่สุดไดแก 

1) ระดับการใชงาน(Utilization) ซ่ึงหมายถึง ท้ังปริมาณและคุณภาพของการใชงาน 

1.1) ปริมาณการใชงาน เชน ความถ่ีในการใชงาน/สัปดาห จํานวนผูใชงาน         

        จํานวนรายงานที่ไดนําไปใชงาน 

1.2) คุณภาพการใชงาน เชน การนําสารสนเทศจากระบบไปใชในการปฏิบัติงาน 

       ประจํา ใชในการจัดทํารายงานรูปแบบตางๆ หรือการใชในการวิเคราะหและ   

       ตัดสินใจ 

2) ความพึงพอใจของผูใชตอระบบ (User satisfaction) ไดแก ความพึงพอใจของผูใชตอ

ระบบการปอนขอมูล การประมวลผล รายงาน และคุณภาพของการบริการ ตลอดจนกําหนดเวลาใน

การปฏิบัติงาน รวมทั้งความพอใจของผูบริหาร 

3) ประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ ความคุมคาในการใชทรัพยากรหรือการเปรียบเทียบ

อินพุทหรือตนทุนที่ใสเขาไปในระบบเทียบกับผลผลิตท่ีไดรับ ตัวช้ีวัดของประสิทธิภาพ เชน กําไร

หรือประโยชนท่ีไดรับ การลดคาใชจาย/กําลังคน การประหยัดคาใชจายในการทํางาน 

4) ประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ระดับของความสามารถในการตอบสนองตอ 

วัตถุประสงคของหนวยงานหรือความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 

การจัดการระบบสารสนเทศในประเทศไทย  โดยเฉพาะหนวยงานทางการศึกษาลวน

ประสบกับปญหาอุปสรรคที่คลายกันหลายดาน เชน การขาดบุคลากร นโยบายไมชัดเจน มีความ

ซํ้าซอนในการเก็บรวบรวมขอมูล เกิดปญหาความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูล ดังนั้นในการ

ดําเนินการจัดเก็บระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารใหไดประโยชนสูงสุดในหนวยงานนั้น ควร

คํานึงถึงองคประกอบที่สําคัญของระบบสารสนเทศ คือ 

1) มีการกําหนดขอบขายขอมูลท่ีจําเปนตอการตัดสินใจของผูบริหาร 

2) มีระบบการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพไดขอมูลถูกตอง 

3) มีบุคลากรที่มีความพรอมทั้งดานความรูความสามารถ 
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4) มีเครื่องชวยอํานวยความสะดวก เชน แบบฟอรมท่ีด ีเครื่องคอมพิวเตอร 

5) ผูบริหารใหการสนับสนุนเห็นความสําคัญของการพัฒนาและการใชระบบสารสนเทศ

อยางจริงจัง 

คุณคาของสารสนเทศของแตละหนวยงานอาจมีความแตกตางกัน  ดังนั้นลักษณะ

สารสนเทศอาจตองพิจารณาใหลําดับความสําคัญกับลักษณะของงานและความตองการของผูใชให

ตรงกับลักษณะของสารสนเทศที่ด ี ซ่ึง กรมวิชาการ (2539) กลาวถึงคุณสมบัติของ สารสนเทศไว

ดังนี้  

1) ใชไดงายรวดเร็ว (Accessibility)  

2) มีความสมบูรณและครอบคลุม (Comprehensiveness)  

3) มีความถูกตองแมนยํา (Accuracy)  

4) มีความเกี่ยวของกับความตองการที่จะนําไปใช (Relevance)  

5) สามารถจัดระบบ ตั้งแตการเตรียมขอมูลนํา เขา การประมวลผลและการนํา ผลรายงาน

ในเวลาที่ทันตอเหตุการณ (Timeliness)  

6) มีความชัดเจน (Clarity) ไมตองตีความ แตมีความกะทัดรัดไดใจความ  

7) มีการตรวจสอบความถูกตอง (Verifiability)  

8) มีความยืดหยุน (Flexibility) ปรับใชไดในหลายสถานการณ 

แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM) 

Davis (1989) ไดกลาวถึงแบบจําลองที่เสนอขอมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม จํานวนปจจัยท่ี

สงผลตอการตัดสินใจเกี่ยวกับเวลาวาจะเปนเมื่อใดและแนวทางการใชเทคโนโลยีนั้นๆ มีสองปจจัย

คือ 

 1) การยอมรับรูถึงประโยชนท่ีไดรับ (Perceived Usefulness) การรับรูถึงประโยชนท่ีไดนั้น 

หมายถึงระดับความเชื่อวา จะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของตนได 

 2) การรับรูถึงความงายในการใชงาน (Perceived Ease of user) หมายถึงระดับความเชื่อวา 

การใชงานนั้นไมตองการความพยายามในการใชงาน นัน่คือ ใชงานงาย 
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รูปที่ 2.1 แสดงแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลย ีTAM Model 

 
ตามรูปแบบของ TAM  นั้นอิทธิพลของตัวแปรภายนอกจะมีผลตอความเชื่อ ทัศนคติ และ

ความสนใจที่จะใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผานความเชื่อขั้นตนสองอยาง ท่ีจะสงผลกระทบตอ

การนําระบบมาใช คือ การรับรูถึงประโยชนท่ีไดรับจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรับรู

ในความงายตอการใชงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แบบจําลอง TAM ถูกนํามาใชอยางกวางขวาง และเปนแบบแผนในการตัดสินใจที่ประสบ

ผลสําเร็จในการพยากรณการยอมรับดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยชี้ใหเห็นถึงสาเหตุท่ีเกี่ยวของ

กับการรับรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศของแตละบุคคลในเรื่องของประโยชนท่ีผูใชจะไดรับ และ

การใชงานงาย ซ่ึงจะกอใหเกิดพฤติกรรมในการสนใจที่จะใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สงผลใหมีการ

นํามาใชงานและยอมรับในเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น 
 
แนวคิดเกี่ยวกับสภาพปญหาการใชระบบสารสนเทศในองคกร 

การประเมินระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในองคกรนั้น  การรับทราบถึงสภาพปญหา

และความพึงพอใจของผูใชระบบนั้นเปนสวนสําคัญอยางยิ่ง   เนื่องจากการนําเอาระบบไปใชนั้นมี

การนําไปใชกับผูใชขั้นปลาย ( End Users ) ซ่ึงจัดเปนกลุมผูใชท่ีมีจํานวนมากที่สุด และนําไปใชกับ

การปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ผูวิจัยจึงไดศึกษาถึงแนวคิดเกี่ยวกับสภาพปญหาและ

ความตองการใชระบบสารสนเทศในองคกร เพื่อประโยชนในการจัดทําแบบสอบถามแกผูใชระบบ 

โดยไดอางอิงท่ีมาดังตอไปนี ้

 ทางคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดอธิบายถึงสถานภาพดานระบบงานสารสนเทศเพื่อ

การบริหารจัดการในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป 2552 – 2556 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มุงการพัฒนาการใชขอมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ

Perceived 
Usefulness 

Perceived 
Ease of Use 

Behavioral 
Intention to 

Use 

Actual 
System 

Use 
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มาตรฐานและพัฒนาไปในทิศทางที่สอดรับซ่ึงกันและกันของหนวยงานตางๆ  ในสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว จึงไดสรุปสภาพการใชระบบ

สารสนเทศของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีจะสงผลตอการดําเนินการพัฒนาระบบ

สารสนเทศของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ออกเปน 4 ดานดังนี้ 

 1) ดานการจัดการ 

1.1) ขอมูลท่ีมีอยูสวนใหญไมทันสมัย มีความคลาดเคลื่อนสูง จึงทําใหขาด 

       ความมั่นใจในการที่จะนําขอมูลไปใชงาน 

1.2) ระบบสารสนเทศที่มีการจัดเก็บอยูแบงการจัดเก็บเปนระบบยอยๆ 

1.3) โครงสรางการจัดการและอํานาจหนาท่ีของกลุมมีความซํ้าซอนและไม                                     

        ชัดเจน 

1.4) การเรียกใชขอมูลของผูบริหารเกิดจากการรองขอโดยไมมีการวาง                                  

       แผนการใชลวงหนา 

1.5)  ผูบริหารและเจาของขอมูลไมเห็นความสําคัญในการจัดทําฐานขอมูล 

2) ดานวัสดุอุปกรณ 

2.1) จํานวนคอมพิวเตอรท่ีมีอยูลาสมัย จึงทําใหเกิดปญหาในการรองรับ 

       ระบบที่พัฒนาขึ้นดวยเทคโนโลยีสมัยใหม 

2.2) อุปกรณท่ีใชมีหลายระดับ การนํามาใชในระบบจึงตองมีการปรับสภาพ 

       ใหเขากับระบบได 

2.3) จํานวนคอมพิวเตอรไมเพียงพอกับปริมาณการใชงานและจํานวนผูใชงาน 

2.4) ขาดงบประมาณดานการซอมบํารุง ดูแลรักษาระบบ 

2.5) งบประมาณในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและฐานขอมูลมีจํานวนจํากัด 

3) ดานบุคลากร 

3.1) บุคลากรที่มีความรูความเขาใจ และความเชี่ยวชาญในดานคอมพิวเตอร 

       มีจํานวนนอยเมื่อเทียบกับขนาดขององคกรและปริมาณของงาน 

3.2) สวนใหญในแตละหนวยงานขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ หรือจบ 

 การศึกษาเฉพาะทางดานคอมพิวเตอรท่ีจะเปนผูใหคําแนะนํา หรือสามารถใช   

 ระบบคอมพิวเตอรมาพัฒนาระบบฐานขอมูลของหนวยงานได 

3.3) ผูบริหารสวนใหญขาดความรู ความเขาใจในการใชขอมูล และทักษะใน 

       การใช ระบบและอุปกรณคอมพิวเตอร จึงทําใหขาดการสนับสนุนดาน   

       อุปกรณและบุคลากร 
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4) ดานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 

4.1) ระบบเครือขายที่มีอยูยังไมสามารถใหบริการอยางครอบคลุมตามการใช 

                   งานของหนวยงานได 

4.2) ระบบขอมูลท่ีใชอยูเปนระบบขอมูลท่ีตางคนตางทํา ตางคนตางใช ไมมี 

                               การวางแผนที่จะนํามาบูรณาการใชรวมกัน 

4.3) ซอฟตแวรสนับสนุนการพัฒนาระบบงานและฐานขอมูลของหนวยงาน 

                               มีความหลากหลายไมสามารถเชื่อมโยงการทํางานรวมกัน 

4.4) ฮารดแวรท่ีมีอยูยังไมสามารถใหบริการไดอยางเพียงพอ 

  

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
จันทรพร   เสงี่ยมพักตร (2548)  ไดศึกษาเรื่องการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษา

ภายในอําเภอเมืองเชียงใหม โดยศึกษาจากกลุมประชากรดวยการใชแบบสอบถาม ไดแก ผูบริหาร

สถานศึกษา จํานวน 38 คน ผูปฏิบัติงานดานสารสนเทศ 38 คน รวมทั้งส้ิน 76 คน   โดยสอบถามทั้ง 

5 ขั้นตอน คือ ขั้นการรวบรวมขอมูล  ขั้นการตรวจสอบขอมูล  ขั้นการประมวลผลขอมูล  ขั้นการ

นําเสนอขอมูลและสารสนเทศ  และขั้นการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศ  และในการวิเคราะหผลจะ

ใชคาทางสถิติคือ ความถ่ี และ รอยละ พบวาโดยสวนใหญไดปฏิบัติทุกขั้นตอน แตยังมีขอบกพรอง

ในหลายดาน และปญหาที่สําคัญที่เกิดขึ้นทุกขั้นตอน คือ บุคลากรมีจํากัด มีภาระงานมาก ขาด

ความรูความชํานาญ และไมมีผูรับผิดชอบโดยตรง ควรจัดสรรงบประมาณ ในงานระบบสารสนเทศ

ของสถานศึกษาอยางเพียงพอ เพื่อใหการดําเนินงานดานระบบสารสนเทศเปนไปไดอยางมี

ประสิทธิภาพและสามารถนําไปใชในการบริหารงานของสถานศึกษาไดอยางมีคุณภาพตอไป 

ณัฎฐิรา     รัตนชาญพิชัย  (2544) ไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีพยากรณการยอมรับนวัตกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 (เชียงใหม)  โดยใชแบบสอบถาม

กลุมประชากรพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต  1 ( เชียงใหม ) ภาคเหนือ 6 จังหวัด ไดแก 

เชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง พะเยา และแมฮองสอน จํานวนทั้งส้ิน 403 คน โดยใชสถิติเชิง

พรรณนาในการบรรยายลักษณะทั่วไป ไดแก คารอยละ ความถ่ี  คาเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

พิสัย  และใชสถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน ไดแก  การวิเคราะหความสัมพันธ โดยการ

คํานวณคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ ระหวางตัวแปรตางๆ พบวาการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของพนักงานขึ้นอยูกับ  อายุ   อายุงาน  สถานภาพสมรส  การไดรับความรูความเขาใจในระบบ  

และสามารถใชระบบชวยใหสามารถทํางานไดงาย  และรวดเร็วขึ้น  พนักงานคาดหวังวา นวัตกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศ จะตอบสนองการทํางาน และสามารถใชงานไดงายไมยุงยากซับซอน  และ
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ตองการการสนับสนุนจากองคกรไดเรียนรูถึงประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศ  และสามารถใช

งานไดอยางมีประสิทธิภาพ  จะทําใหพนักงานพึงพอใจและยอมรับในนวัตกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศที่องคกรไดนําเขามาใช  และปญหาคือ ไมไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง  

การไมไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณ  ไมมีเครื่องมือเครื่องใชท่ีเหมาะสมและไมมีการ

ฝกอบรมพนักงาน  นอกจากนี้ปญหาการไมยอมรับนวัตกรรมของพนักงานอาจเกิดจากอายุมากขึ้น  

สุขภาพเส่ือมถอยลง 

 วาสนา จาตุรนตรังษี (2541) ไดศึกษาเรื่องการจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดใหญสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลย  โดยศึกษาจากกลุมประชากร

ดวยแบบสอบถามเพื่อสอบถามขอมูลเชิงปริมาณและแบบสัมภาษณกลุมเพื่อสอบถามขอมูลเชิง

คุณภาพ ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ ในสังกัดสํานักงานการ

ประถมศึกษาจังหวัดเลย จํานวน 42 โรงเรียน  

ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางโดยอาศัยตารางสําเร็จรูปของ R.V.Krejcie และ D.W.Morgan ท่ี

ระดับความเชื่อม่ัน .95 จากประชากรซึ่งเปนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ ใหญ ในสังกัด

สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลย จํานวน 42 โรงเรียน ไดกลุมตัวอยางจํานวน 38 โรงเรียน 

สําหรับวิธีการการเลือกกลุมตัวอยางผูวิจัยใชวิธีการสุมอยางงาย (Sample Random Sampling) โดย

วิธีการจับฉลากออก จํานวน 4 โรงเรียน คน โดยใชสถิติเชิงพรรณนาในการบรรยายลักษณะทั่วไป 

ไดแก คารอยละ ความถ่ี  คาเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา 

1) สภาพการจัดระบบสารสนเทศ โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ มีการจัดหนวยงานที่

รับผิดชอบการจัดระบบสารสนเทศโดยเฉพาะ มีการมอบหมายงานเปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจน

บุคลากรมีความสามารถในการเก็บรวบรวมขอมูล ตรวจสอบขอมูล ประมวลผลขอมูลและนําเสนอ

ขอมูล และพัฒนาความรูความสามารถดวยตนเอง โรงเรียนสวนใหญไมมีงบประมาณ แตมีแฟม

และตูเก็บเอกสาร มีเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคิดเลขคอนขางเพียงพอ มีการเก็บขอมูลตาม

ขอบขายงาน ขอมูลสวนใหญไดนําไปใชประโยชนเพื่อการวางแผนของโรงเรียน 

2) ปญหาการจัดระบบสารสนเทศ มีปญหาอยูในระดับปานกลาง ท้ังดานทรัพยากร การ

จัดระบบสารสนเทศ ดานกระบวนการจัดระบบสารสนเทศ  และดานระบบฐานขอมูลและ

สารสนเทศโดยในแตละดานมีปญหาที่สําคัญดังนี้ คือ ไมมีสถานที่ในการจัดระบบสารสนเทศ ขาด

แคลนบุคลากรในการจัดทําคลังขอมูลและการใหบริการ  ขาดการตรวจสอบความถูกตองของ

สารสนเทศ 
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3) ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศที่สําคัญ 2  อันดับแรก 

ของแตละดาน ไดแก ดานทรัพยากรการจัดระบบสารสนเทศ คือ ควรสงเสริมใหบุคลากรไดรับการ

ฝกอบรมดานความรูและเทคนิควิธีการจัดระบบสารสนเทศที่ทันสมัยอยูเสมอ  ควรจัดสรร

งบประมาณใหเพียงพอ ดานกระบวนการจัดระบบสารสนเทศ คือ ควรวางแผนการเก็บรวบรวม

ขอมูล และควรมีวิธีการตรวจสอบขอมูลใหถูกตองและเปนปจจุบัน และดานระบบฐานขอมูลและ

สารสนเทศ คือ ควรปรับปรุงแกไขขอมูลใหสมบูรณ ควรมีสารสนเทศเพียงพอและครอบคลุม

เหมาะสมสําหรับผูบริหารใชประกอบการตัดสินใจ 

 วีระชัย   หวลศรี (2552) ไดศึกษาเรื่องการประยุกตใชซอฟตแวรสําเร็จรูป สําหรับระบบ

บริหารงานบริการ ของการไฟฟาสวนภูมิภาค  โดยสํารวจความพึงพอใจของผูใชงานระบบ

บริหารงานดานมิเตอร จํานวน 69 คน โดยใชแนวคิดคุณลักษณะที่ดี และมีคุณภาพของระบบ

สารสนเทศ ประกอบดวย 5 ดานคือ ความแมนยําถูกตอง ความสมบูรณ ใชไดทันเวลา สะดวกตอ

การใชงาน และ สามารถตรวจสอบได ซ่ึงผลที่ไดรับจากผูใชงานพบวาในดานภาพรวมความพึง

พอใจอยูในระดับปานกลาง ผูศึกษาไดสรุปวาประเด็นความแมนยําถูกตองอยูในระดับปานกลาง ซ่ึง

อาจสงผลโดยตรงตอการใหบริการใหกับผูใชไฟฟาในดานของการใหบริการ และขอมูลท่ีเก็บใน

ระบบ SAP ดังนั้นจึงตองมีการทบทวน หรือมีหนังสือเพื่อแจงผูปฏิบัติงานใหปฏิบัติงานให

ตรวจสอบ และบันทึกขอมูลในระบบ SAP อยางถูกตอง  

 

กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา 
สําหรับกรอบแนวคิดในการประเมินการใชงานระบบสารสนเทศนั้น  ไดมีกรอบแนวคิด

หรือประเด็นที่จะทําการประเมิน ดังนี ้

1) ความพึงพอใจของผูใช ประเมินจาก  

1.1)  การยอมรับถึงประโยชนและความงายในการใชงานโดยใชแบบจําลองการยอมรับ    

 เทคโนโลยี ( Technology Acceptance Model : TAM ) 

ดานการรับรูถึงความงายในการใชงาน ใชคําถาม 4 ขอ คือ 

1)  ขั้นตอนในการเขาสูระบบ ( Log In )และการออกจากระบบ ( Log Out ) งาย   

     ตอการใชงาน 

2)  ระบบงายตอการใชงาน ผูใชสามารถใช งาน และทําความเขาใจกับระบบได   

     งายไมจําเปนตองอาศัยทักษะความรู มากนัก 

3)  คูมือและเอกสารการใชงานระบบ เขาใจไดงายและชัดเจน สามารถนําไปใช 

     งานไดอยางถูกตอง 
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4)  รวมทั้งหมด ทานพึงพอใจในดานความงายตอการใชงานระบบ 

ดานการรับรูถึงประโยชนในการใชงาน ใชคําถาม 7 ขอ คือ  

                        1) ระบบชวยลดเวลาในการเรียกดูขอมูลเมื่อเทียบกับการทํางานแบบเดิมท่ีไมใช 

คอมพิวเตอร 

2) ระบบมีความนาเชื่อถือ สามารถใชงานไดตลอดเวลาที่ผูใชตองการใช ไมมี   

ปญหาระบบลมเหลวหรือไมสามารถใหบริการได  

3) ระบบมีความปลอดภัยในการใชงาน ผูท่ีไมเกี่ยวของไมสามารถแกไขขอมูล         

สําคัญได 

4) ระบบชวยอํานวยความสะดวก ในการเก็บบันทึกและตรวจสอบขอมูลตางๆที่   

เกี่ยวของกับทาน ซ่ึงดีกวาระบบเดิมซ่ึงเก็บลงในเอกสาร เพิ่มประสิทธิภาพใน     

การดําเนินการทางขอมูลกับผูใช 

5) ระบบชวยอํานวยความสะดวกในการติดตอส่ือสารกับบุคลากรที่เกี่ยวของกับ

ทาน ลดขั้นตอนในการติดตอ และเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตอส่ือสาร 

6) ระบบมีความรวดเร็วในการใชงาน  เชน การเปดดูขอมูล การคนหาขอมูล     

สามารถทําไดอยางรวดเร็ว ไมเสียเวลารอนาน 

7) รวมทั้งหมดทานพึงพอใจกับประโยชนท่ีไดรับจากระบบ 

1.2)   เนื้อหาของสารสนเทศ ท่ีไดจากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโดยใชแนวคิด 

คุณลักษณะสารสนเทศจากคูมือการพัฒนาโรงเรียนเขาสูมาตรฐานการศึกษาของ

กรมวิชาการเพื่อความสมบูรณในการประเมินระบบสารสนเทศ มาใชในการ  

ประเมินผลระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม    

  ดวย  ตามหัวขอดังนี ้

1) ใชไดงายรวดเร็ว (Accessibility)  

2) มีความสมบูรณและครอบคลุม (Comprehensiveness)  

3) มีความถูกตองแมนยํา (Accuracy)  

4) มีความเกี่ยวของกับความตองการที่จะนํา ไปใช (Relevance)  

5) สามารถจัดระบบ ตั้งแตการเตรียมขอมูลนํา เขา การประมวลผลและการนํา ผล

รายงานในเวลาที่ทันตอเหตุการณ (Timeliness)  

6) มีความชัดเจน (Clarity) ไมตองตีความ แตมีความกะทัดรัดไดใจความ  

7) มีการตรวจสอบความถูกตอง (Verifiability)  

8) มีความยืดหยุน (Flexibility) ปรับใชไดในหลายสถานการณ 
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จากแนวคิดนี้ ไดตั้งคําถามประเด็นดานลักษณะสารสนเทศใหสอดคลองกัน 

จํานวน 8 ขอ คือ 

1)  สารสนเทศที่ไดจากระบบสามารถเขาถึงไดงาย ไมผานขั้นตอนหลายอยาง    

2)  สารสนเทศที่ไดจากระบบมีครบถวนและครอบคลุม 

3)  สารสนเทศที่ไดจากระบบมีความถูกตอง ไมผิดเพี้ยน 

4)  สารสนเทศที่ไดจากระบบมีเกี่ยวของกับเรื่องท่ีจะนําไปใชในการปฏิบัติงาน 

5) สารสนเทศที่ไดจากระบบมีการปรับปรุงสม่ําเสมอ 

6)  สารสนเทศที่ไดจากระบบมีความชัดเจน กะทัดรัด ไดใจความ 

7)  สารสนเทศที่ไดจากระบบ มีการตรวจสอบความถูกตอง  

8)  สารสนเทศที่ไดจากระบบ มีความยืดหยุน สามารถนําสารสนเทศไปปรับใช   

     งานไดหลากหลาย 

2) ระดับการใชงาน ประเมินจากความถี่การใชงาน และระดับใชบริการในสวนงานตางๆ

ของระบบ 

3) ปญหาการใชงาน ประเมินจากปญหาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และ ปญหาอ่ืนๆ

ในภาพรวมที่สงผลกระทบกับการใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  โดยใช

ประเด็นปญหาจากขอสรุปสถานภาพดานระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

ในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป 2552 – 2556 ไดแก 

1) ปญหาดานการจัดการ 

2) ปญหาดานวัสดุอุปกรณ 
3) ปญหาดานบุคลากร 

4) ปญหาดานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 

จากขอสรุปนี้ ไดตั้งประเด็นคําถามใหสอดคลองกัน จํานวน 11 ขอ คือ  

     ปญหาดานการจัดการ 

1) โครงสรางการจัดการและอํานาจหนาท่ี ของกลุมงานมีความซํ้าซอนและไม

ชัดเจน 

2) การเรียกใชขอมูลของผูบริหารเกิดจากการรองขอโดยไมมีการวางแผนการใช
ลวงหนา 

3) นโยบายในการใชงานไมชัดเจน มีการใชระบบเดิมท่ีไมใชคอมพิวเตอรกับ

ระบบใหมท่ีมีการใชคอมพิวเตอร ทํางานประเภทเดียวกัน 

4) ขาดการสนับสนุนและฝกอบรมการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
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                  ปญหาดานวัสดุอุปกรณ 

1) สภาพเครื่องคอมพวิเตอรไมพรอมกับการใชงาน 

2) จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรไมเพียงพอกับปริมาณการใชงานและจํานวน

ผูใชงาน 

      ปญหาดานบุคลากร 

1) บุคลากรมีความรูและเชี่ยวชาญคอมพิวเตอรมีจํานวนนอย 

2) หนวยงานขาดผูมีความรูและเชี่ยวชาญที่จะมาเปนผูใหคําแนะนําการใชงาน
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาใหแกบุคลากรภายในวิทยาลัย 

                  ปญหาดานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 

1) ระบบเครือขายคอมพิวเตอรไมสามารถใหบริการอยางครอบคลุมตามการใช
งาน 

2) ระบบขอมูลท่ีใชในงานตางๆเปนระบบขอมูลท่ีตางคนตางทําตางคนตางใช ไม
มีการวางแผนที่จะนํามาบูรณาการใชรวมกัน 

3) ซอฟตแวรสนับสนุนการพัฒนาระบบงานและฐานขอมูลของหนวยงานมีความ
หลากหลายไมสามารถเชื่อมโยงการทํางานรวมกัน
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รูปที่ 2.2  แสดงกรอบแนวคิดในการประเมินการใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของวิทยาลัย

อาชีวศึกษาเชียงใหม 

ความถ่ีการ 
ใชงาน 

การยอมรับถึงประโยชนและ

ความงายในการใชงาน 

เนื้อหาของสารสนเทศ 
ท่ีไดจากระบบสารสนเทศเพื่อ

การจัดการ 

การประเมินการใช
งานระบบ

สารสนเทศเพื่อการ
จัดการ 

ระดับการใช

บริการของระบบ 

ระดับการใชงาน 

ความพึงพอใจ
ของผูใช 

ปญหาระบบสารสนเทศ 
เพื่อการจัดการ 

ปญหาประเด็นอ่ืนๆในภาพรวม 

ท่ีมีผลกระทบตอการใชงาน 

ปญหาการใชงาน 


