
บทที่ 4 
รายงานผลการศึกษา 

 

การศึกษาเรื่องการประเมินการใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษา

เชียงใหม  มีการแบงวิเคราะหขอมูลตามลักษณะกลุมผูใชงาน  3  กลุมและในแตละกลุมจะมีการ

วิเคราะหขอมูลและการรายงานผลการศึกษาดังตอไปนี ้

 

กลุมท่ี 1 : ผูใชงานระบบกลุมเจาหนาท่ี 

สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใชงาน  และพฤติกรรมการใชงานระบบบริหารจัดการ

อาชีวศึกษา โดยสอบถามการใชงาน 2 ระบบยอย คือ ระบบบริหารจัดการบุคลากร  และ ระบบงาน

สารบรรณ ( ตารางที ่4.1 – 4.10 ) 

สวนที่ 2  ขอมูลความพึงพอใจการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา    แบงเปนสอง

ประเด็นคือ 1) ดานการรับรูตอความงายและประโยชนการใชระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา และ

2) ดานลักษณะของสารสนเทศที่ไดจากระบบ โดยสอบถามความพึงพอใจ 2 ระบบยอย คือ ระบบ

บริหารจัดการบุคลากร และ ระบบงานสารบรรณ ( ตารางที ่4.11 – 4.17 ) 

สวนที่ 3  ขอมูลดานปญหาในการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา เปนการวิเคราะห

ปญหาการใชงานระบบ  แบงเปนสองประเด็น คือ 1) เปนปญหาการใชงานระบบบริหารจัดการ

อาชีวศึกษา แบงเปน 2 ดาน ไดแก ดานการรับรูตอความงายและประโยชนการใชระบบบริหาร

จัดการอาชีวศึกษาและดานลักษณะของสารสนเทศที่ไดจากระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา  โดย

สอบถาม 2 ระบบยอย คือ ระบบบริหารจัดการบุคลากร และ ระบบงานสารบรรณ 2) ปญหาอ่ืนๆใน

ภาพรวมที่สงผลกระทบตอการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา ( ตารางที่ 4.18 – 4.22) 

 

กลุมท่ี 2 : ผูใชงานระบบกลุมครท่ีูปรึกษา 

สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใชงาน  และพฤติกรรมการใชงานระบบบริหารจัดการ

อาชีวศึกษา โดยสอบถามการใชงาน 3 ระบบยอย คือ ระบบบริหารจัดการบุคลากร ระบบบริหาร

จัดการนักเรียนนักศึกษา และ ระบบงานสารบรรณ ( ตารางที่ 4.23 – 4.35 ) 

สวนที่ 2  ขอมูลความพึงพอใจการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา    แบงเปนสอง

ประเด็นคือ 1) ดานการรับรูตอความงายและประโยชนการใชระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา และ

2) ดานลักษณะของสารสนเทศที่ไดจากระบบ โดยสอบถามความพึงพอใจ 3 ระบบยอย คือ ระบบ
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บริหารจัดการบุคลากร ระบบบริหารจัดการนักเรียนนักศึกษา และ ระบบงานสารบรรณ ( ตารางที่ 

4.36 -4.45 ) 

สวนที่ 3 ขอมูลปญหาในการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา เปนการวิเคราะห

ปญหาการใชงานระบบ  แบงเปนสองประเด็น คือ 1) ปญหาการใชงานระบบบริหารจัดการ

อาชีวศึกษาแบงเปน 2 ดานไดแก ดานการรับรูตอความงายและประโยชนการใชระบบบริหาร

จัดการอาชีวศึกษา และดานลักษณะของสารสนเทศที่ไดจากระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา  โดยก

สอบถามปญหา 3 ระบบยอย คือ ระบบบริหารจัดการบุคลากร ระบบบริหารจัดการนักเรียน

นักศึกษา และ ระบบงานสารบรรณ 2) ปญหาอ่ืนๆในภาพรวมที่สงผลกระทบตอการใชงานระบบ

บริหารจัดการอาชีวศึกษา ( ตารางที่ 4.46 – 4.51) 

 

กลุมท่ี 3 : ผูใชงานระบบกลุมนักเรียนและนักศึกษา 

สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใชงาน และพฤติกรรมการใชงานระบบบริหารจัดการนักเรียน 

นักศึกษา  ( ตารางที่ 4.52 – 4.61 ) 

สวนที่ 2  ขอมูลความพึงพอใจการใชงานระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา แบงเปน

สองประเด็นคือ ดานการรับรูตอความงายและประโยชนการใชระบบบริหารจัดการนักเรียน 

นักศึกษา และดานลักษณะของสารสนเทศที่ไดจากระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา ( ตารางที ่

4.62 – 4.65 ) 

สวนที่ 3  ปญหาในการใชงานระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา เปนการวิเคราะห

ปญหาการใชงานระบบ  ดานการรับรูตอความงายและประโยชนการใชระบบบริหารจัดการนักเรียน 

นักศึกษา และดานลักษณะของสารสนเทศที่ไดจากระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา  ( ตาราง

ท่ี 4.66) 

นอกจากนี้ ผูศกึษายังไดวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับความพึง

พอใจและปญหาของแตละกลุมดวยการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของประชากร 2 กลุม

ท่ีเปนอิสระตอกัน ( Independent Samples Test ) ดวย t-test ดังนี้ 

1) เปรียบเทียบความแตกตางของระดับความพึงพอใจและปญหาการใชงานระบบบริหาร

จัดการบุคลากรระหวางครูท่ีปรึกษาและเจาหนาท่ี ( ตารางที่ 4.67 – 4.69 ) 

2) เปรียบเทียบความแตกตางของระดับความพึงพอใจและปญหาการใชงานระบบงานสาร

บรรณระหวางครูท่ีปรึกษาและเจาหนาท่ี ( ตารางที ่4.70 – 4.72 ) 

3) เปรียบเทียบความแตกตางของระดับปญหาอ่ืนๆในภาพรวมที่สงผลกระทบตอการใช

งานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาระหวางครูท่ีปรึกษาและเจาหนาท่ี ( ตารางที่ 4.73 – 4.74) 



32 
 

4) เปรียบเทียบความแตกตางของระดับความพึงพอใจและปญหาการใชงานระบบบริหาร

จัดการนักเรียน นักศึกษา ระหวางเกลุมนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ( ตารางที่ 4.75 – 

4.77 ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4.1  แสดงขั้นการประเมินเปรียบเทียบระหวางกลุมผูใชงาน ระบบยอยท่ีใชและรายละเอียด

การประเมิน

กลุมเจาหนาท่ี กลุมครูท่ีปรึกษา กลุมนักเรียน 
นักศกึษา 

ประเมินการใช
1.ระบบบริหาร
จัดการบุคลากร 
2.ระบบงาน
สารบรรณ 

ประเมินการใช 
1.ระบบบริหารจัดการ
บุคลากร 
2.ระบบงานสารบรรณ 
3.ระบบบริหารจัดการ
นักเรียน นักศึกษา 

ประเมินการใช 
1.ระบบบริหาร
จัดการนักเรียน 
นักศึกษา 

สวนที่1 ขอมูลท่ัวไป
และพฤติกรรมการใช
ระบบ 
สวนที่ 2 ความพึง
พอใจในการใชงาน
ระบบ 
สวนที่ 3 ปญหาการใช
งานระบบและปญหา
อ่ืนๆที่สงผลกระทบตอ
การใชงานในภาพรวม 

สวนที่1 ขอมูลท่ัวไป
และพฤติกรรมการใช
ระบบ 
สวนที่ 2 ความพึง
พอใจในการใชงาน
ระบบ 
สวนที่ 3 ปญหาการใช
งานระบบและปญหา
อ่ืนๆที่สงผลกระทบตอ
การใชงานในภาพรวม 

สวนที่1 ขอมูลท่ัวไป
และพฤติกรรมการใช
ระบบ 
สวนที่ 2 ความพึง
พอใจในการใชงาน
ระบบ 
สวนที่ 3 ปญหาการใช
งานระบบ 
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ตอนที่ 1 ประเมินการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา สําหรับกลุมเจาหนาที ่
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปและพฤติกรรมการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 

ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

 

เพศ จํานวน รอยละ 
หญิง 27 90.00 

ชาย 3 10.00 

รวม 30 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.1 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 90.00 

และเพศชาย รอยละ 10.00 

 

ตารางที่ 4.2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ

 

ชวงอาย ุ จํานวน รอยละ 
ไมเกิน 30 ป 23 76.67 

31 – 40 ป 4 13.33 

41 – 50 ป 2 6.67 

51 ปขึ้นไป 1 3.33 

รวม 30 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.2 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีอายุไมเกิน 30 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 

76.67 รองลงมาคือ ชวงอายุ 31-40 ป รอยละ 13.33 ชวงอายุ 41- 50 ป รอยละ 6.67 และอายุ 51 ปขึ้น

ไป รอยละ 3.33 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

วุฒิการศึกษา จํานวน รอยละ 
ต่ํากวาปริญญาตร ี 5 16.67 

ปริญญาตร ี 24 80.00 

สูงกวาปริญญาตร ี 1 3.33 

รวม 30 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.3 พบวาผูตอบแบบสอบถาม มีวุฒิการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี มากที่สุด

คิดเปนรอยละ 80.00  ระดับต่ํากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 16.67 และ ระดับสูงกวาปริญญาตรี 

คิดเปนรอยละ 3.33 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4.4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทงาน 

 

ประเภท จํานวน จํานวน 

ขาราชการ/พนักงานราชการ 1 3.33 

ลูกจาง 29 96.67 

รวม 30 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.4 พบวาผูตอบแบบสอบถาม เปนประเภทลูกจาง มากที่สุดคิดเปนรอยละ 

96.67 และเปนขาราชการ/พนักงานราชการ คิดเปนรอยละ 3.33 
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ตารางที่ 4.5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกถามความถ่ีในการใชงาน 

ระบบบริหารจัดการบุคลากร 

 

ความถี่ในการใชงาน 
ระบบบริหารจัดการบุคลากร 

จํานวน รอยละ 

ไมเกินสองครั้งตอเดือน 17 56.67 

3 – 5 ครั้งตอเดือน 9 30.00 

มากกวา 5 ครั้งตอเดือน 4 13.33 

รวม 30 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.5 พบวาผูตอบแบบสอบถาม มีความถ่ีในการเขาใชงานระบบบริหารจัดการ

บุคลากร ไมเกินสองครั้งตอเดือน  คิดเปนรอยละ 56.67  รองลงมาคือ 3-5 ครั้งตอเดือน คิดเปนรอย

ละ 30.00  และ มากกวา 5 ครั้งตอเดือน รอยละ 13.33 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4.6  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความถี่ในการใชงาน

ระบบงานสารบรรณ 

 

ความถี่ในการใชงาน 
ระบบงานสารบรรณ 

จํานวน รอยละ 

ไมเกินสองครั้งตอสัปดาห 14 46.67 

3 – 5 ครั้งตอสัปดาห 12 40.00 

มากกวา 5 ครั้งตอสัปดาห 4 13.33 

รวม 30 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.6 พบวาผูตอบแบบสอบถาม มีความถ่ีในการเขาใชงานระบบงานสารบรรณ 

ไมเกินสองครั้งตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 46.7  รองลงมาคือ 3 - 5 ครั้งตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 40 

และ มากกวา 5 ครั้งตอสัปดาห รอยละ 13.3 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชวงเวลาที่นิยมเขาใชงาน  

ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษามากที่สุด 

 

ชวงเวลาในการใชงาน จํานวน รอยละ 
เชา ( 6.00 -  11.59 น. ) 9 30.00 

กลางวัน ( 12.00 - 15.59 น. ) 13 43.33 

เย็น ( 16.00 – 18.59 น. ) 6 20.00 

ชวงเวลาอ่ืนนอกจากระบ ุ 2 6.67 

รวม 30 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.7 พบวาผูตอบแบบสอบถาม นิยมใชงานในชวงเวลากลางวัน ( 12.00 - 15.59 

น. ) มากที่สุดคิดเปนรอยละ 43.33 รองลงมาคือ ชวงเชา ( 6.00 – 11.59 น. ) คิดเปนรอยละ 30.00 

ชวงเย็น ( 16.00 – 18.59 น. ) คิดเปน รอยละ 20.00  และชวงเวลาอ่ืนๆนอกเหนือจากระบุ คิดเปน

รอยละ 6.67 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามสถานที่ท่ีนิยมในการเขา

ใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษามากที่สุด 

 

สถานที ่ จํานวน รอยละ 
บาน/หอพัก 1 3.33 

รานอินเทอรเน็ต 0 0.00 

ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม 29 96.67 

รวม 30 100 
 

 จากตารางที่ 4.8 พบวาผูตอบแบบสอบถาม นิยมเขาใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา

ในสถานที่ ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม มากที่สุด คิดเปน รอยละ 96.67  และ บาน/หอพัก 

คิดเปนรอยละ 3.33 สําหรับรานอินเทอรเน็ตไมมีผูเลือกตอบ 
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ตารางที่ 4.9 แสดง คาเฉล่ียระดับการใชงาน ระบบบริหารจัดการบุคลากรของกลุมเจาหนาท่ี 

 

ระดับการใชงาน 
ระบบบริหารจัดการบุคลากร 

คาเฉลี่ย 
( แปลผล ) 

รับ-สงจดหมายอิเล็กทรอนิกสภายใน 2.80 

( ปานกลาง ) 

ตรวจสอบจํานวนวันขาด วันลา 2.27 

( นอย ) 

ตรวจสอบ แกไขขอมูลตนเอง 2.53 

( ปานกลาง ) 

คาเฉลี่ยรวม 
( แปลผล ) 

2.53 
( ปานกลาง ) 

 

 จากตารางที่  4.9  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับการใชงานระบบบริหารจัดการ

บุคลากร  ในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 2.53   โดยแบงเปนระดับการใชงานในการรับ – สงจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสภายใน ในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 2.80   การตรวจสอบจํานวนวันขาด วันลา ใน

ระดับนอย มีคาเฉล่ีย 2.27  และตรวจสอบ แกไขขอมูลตนเอง ในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 2.53  

ซ่ึงเปรียบเทียบระดับการใชงานในสวนตางๆจะพบวา ผูใชนิยมใชงานดานการรับ-สงจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสภายในมากที่สุด รองลงมาคือ การตรวจสอบ แกไขขอมูลตนเอง และ ใชตรวจสอบ

วันขาด วันลา ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.10 แสดงคาเฉล่ียระดับการใชงาน ระบบงานสารบรรณของกลุมเจาหนาท่ี 

 

ระดับการใชงาน 
ระบบงานสารบรรณ 

คาเฉลี่ย 
( แปลผล ) 

อานเอกสาร E- Office ท่ีสงเขามาเพื่อ

รับทราบคําส่ังและขาวสาร 

3.60 

( มาก ) 

คนหาเอกสาร E- Office ในระบบเพื่อเก็บ

เปนหลักฐานอางอิงในการทําผลงาน 

3.47 

( ปานกลาง ) 

คาเฉลี่ยรวม 
( แปลผล ) 

3.54 
( มาก ) 

 

 จากตารางที่ 4.10  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับการใชงานระบบงานสารบรรณ 

โดยรวม ในระดับ มาก คาเฉล่ีย 3.54 โดยแบงระดับการใชงานในการอานเอกสาร E- Office ท่ีสง

เขามาเพื่อรับทราบคําส่ังและขาวสาร ในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.60 และคนหาเอกสาร E- Office ใน

ระบบเพือ่เก็บเปนหลักฐานอางอิงในการทําผลงาน ในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.47  เมื่อเปรียบแลว

พบวา ผูใชมีระดับการใชงาน ระบบงานสารบรรณ เพื่อรับทราบคําส่ังและขาวสาร  มากกวา  การใช

เพื่อการคนหาเอกสารเพื่อเก็บเปนหลักฐานอางอิงในการทําผลงาน 
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สวนที่ 2 ความพึงพอใจการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 
ตารางที่ 4.11 แสดง คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในการใชงานระบบ 

บริหารจัดการบุคลากรของกลุมเจาหนาท่ี ดานการรับรูตอความงายในการใชงาน 

หมายเหต ุการจัดอันดับหากมีคาเฉล่ีย ( X ) เทากันพิจารณาจากคา S.D. โดยคานอยกวาจะลําดับ

ดีกวา หากคา S.D. เทากัน จะจัดลําดับใหเทากันโดยเวนขามลําดับถัดไปตามจํานวนที่ซํ้ากัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับรูตอความงายในการใชงานของ 
ระบบบริหารจัดการบุคลากร 

X  
( แปลผล ) S.D. ลําดับ 

 ขั้นตอนในการเขาสูระบบ ( Log In ) และการออกจาก  

ระบบ ( Log Out ) งายตอการใชงาน 

3.80 

( มาก) 

0.92 2 

ระบบงายตอการใชงาน ผูใชสามารถใชงาน และทําความ  

เขาใจกับระบบไดงาย ไมจําเปนตองอาศัยทักษะความรู 

มากนัก 

3.77 

( มาก) 

0.82 3 

 คูมือและเอกสารการใชงานระบบเขาใจไดงายและชัดเจน  

 สามารถนําไปใชงานไดอยางถูกตอง 

3.57 

( มาก ) 

0.82 4 

รวมทั้งหมด พึงพอใจในดานความงายตอการใชงาน 3.90 

( มาก ) 

0.76 1 

คาเฉลี่ยรวม 
( แปลผล ) 

3.76 
( มาก ) 



40 
 

จากตารางที่  4.11  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจตอการใชงานระบบ

บริหารจัดการบุคลากร ดานการรับรูตอความงายในการใชงาน ในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.76   

โดยในประเด็นยอย  มีระดับความพึงพอใจในทุกประเด็นในระดับมาก โดยจัดลําดับ

ประเด็นความพึงพอใจโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้      

ลําดับที่ 1 รวมทั้งหมด พึงพอใจในดานความงายตอการใชงาน มีคาเฉล่ีย 3.90 

ลําดับที่ 2  ขั้นตอนในการเขาสูระบบ ( Log In ) และการออกจาก  ระบบ ( Log Out ) งาย

ตอการใชงาน  มีคาเฉล่ีย  3.80 

ลําดับที่ 3 ระบบงายตอการใชงาน ผูใชสามารถใชงาน และทําความเขาใจกับระบบไดงาย 

ไมจําเปนตองอาศัยทักษะความรู  มีคาเฉล่ีย 3.77   

ลําดับที่ 4  คูมือและเอกสารการใชงานระบบเขาใจไดงายและชัดเจนสามารถนําไปใชงาน

ไดอยางถูกตอง มีคาเฉล่ีย 3.57   
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ตารางที่ 4.12 แสดง คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในการใชงานระบบ 

บริหารจัดการบุคลากรของกลุมเจาหนาท่ี ดานการรับรูตอประโยชนในการใชงาน 

หมายเหต ุการจัดอันดับหากมีคาเฉล่ีย ( X ) เทากันจะพิจารณาจากคา S.D. โดยคานอยกวาจะลําดับ

ดีกวา และถาหากคา S.D. เทากัน จะจัดลําดับใหเทากนัโดยเวนขามลําดับถัดไปตามจํานวนที่ซํ้ากัน 

การรับรูตอประโยชนในการใชงานของ 
ระบบบริหารจัดการบุคลากร 

X  
( แปลผล ) S.D. ลําดับ 

ระบบชวยลดเวลาในการเรียกดูขอมูลเมื่อเทียบกับการ    

ทํางานแบบเดิมท่ีไมใชคอมพิวเตอร 

3.77 

( มาก ) 

0.77 3 

ระบบมีความนาเชื่อถือ สามารถใชงาน ไดตลอดเวลาที่   

ผูใชตองการใช  ไมมีปญหาระบบลมเหลวหรือไมสามารถ  

ใหบริการได 

3.60 

( มาก ) 

0.93 5 

ระบบมีความปลอดภัยในการใชงาน ผู ท่ีไมเกี่ยวของ 

ไมสามารถแกไขขอมูลสําคัญได 

4.03 

( มาก ) 

0.76 1 

ระบบชวยอํานวยความสะดวกในการเกบ็บันทึกขอมูลและ 

ตรวจสอบขอมูลตางๆที่เกี่ยวของกับทาน ดีกวาระบบเดิม    ซ่ึง

เก็บลงในเอกสาร เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินการทาง

ขอมูลกับผูใช 

3.53 

( มาก ) 

0.73 6 

ระบบชวยอํานวยความสะดวกในการติดตอส่ือสารกับ   

บุคลากรที่เกี่ยวของกับทาน ลดขั้นตอนในการติดตอ     

และเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตอส่ือสาร 

3.50 

( มาก ) 

0.78 7 

ระบบมีความรวดเร็วในการใชงาน  เชน  การเปดดูขอมูล การ

คนหาขอมูลสามารถทําไดอยางรวดเร็ว ไมเสียเวลารอนาน 

3.67 

( มาก ) 

0.92 4 

รวมทั้งหมดพึงพอใจกับประโยชนท่ีไดรับจากระบบ 3.77 

( มาก ) 

0.73 2 

คาเฉลี่ยรวม 
( แปลผล ) 

3.70 
( มาก ) 
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จากตารางที่  4.12  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจตอการใชงานระบบ

บริหารจัดการบุคลากร ดานการรับรูตอประโยชนในการใชงาน ในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.70   

โดยในประเด็นยอย  มีระดับความพึงพอใจในทุกประเด็นในระดับมาก  จัดลําดับประเด็น

ความพึงพอใจโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้      

ลําดับที่ 1 ระบบมีความปลอดภัยในการใชงาน ผูท่ีไมเกี่ยวของไมสามารถแกไขขอมูล

สําคัญได มีคาเฉล่ีย 4.03 

ลําดับที่ 2  รวมทั้งหมดพึงพอใจกับประโยชนท่ีไดรับจากระบบ มีคาเฉล่ีย  3.80 

ลําดับที่ 3  ระบบชวยลดเวลาในการเรียกดูขอมูล เม่ือเทียบกับทํางานแบบเดิมท่ีไมใช 

คอมพิวเตอร มีคาเฉล่ีย 3.77  

ลําดับที่ 4 ระบบมีความรวดเร็วในการใชงาน  เชน  การเปดดูขอมูล การคนหาขอมูล

สามารถทําไดอยางรวดเร็ว  ไมเสียเวลารอนาน มีคาเฉล่ีย 3.67 

ลําดับที่ 5 ระบบมีความนาเชื่อถือ สามารถใชงาน ไดตลอดเวลาที่ผูใชตองการใช  ไมมี

ปญหาระบบลมเหลวหรือไมสามารถใหบริการได  มีคาเฉล่ีย  3.60 

ลําดับที่ 6 ระบบชวยอํานวยความสะดวกในการเก็บบันทึกขอมูลและตรวจสอบขอมูลตางๆ

ท่ีเกี่ยวของกับทาน ดีกวาระบบเดิม   ซ่ึงเก็บลงในเอกสาร เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินการทาง

ขอมูลกับผูใช   มีคาเฉล่ีย  3.53 

ลําดับที่ 7  ระบบชวยอํานวยความสะดวกในการติดตอส่ือสารกับบุคลากรที่เกี่ยวของกับ

ทาน ลดขั้นตอนในการติดตอและเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตอส่ือสาร มีคาเฉล่ีย 3.50 
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ตารางที่ 4.13 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจในการใชงานระบบบริหาร  

จัดการบุคลากรของกลุมเจาหนาท่ี ดานลักษณะสารสนเทศ 

หมายเหต ุการจัดอันดับหากมีคาเฉล่ีย ( X ) เทากันจะพิจารณาจากคา S.D. โดยคานอยกวาจะลําดับ

ดีกวา และถาหากคา S.D. เทากัน จะจัดลําดับใหเทากันและเวนขามลําดับถัดไปตามจํานวนที่ซํ้ากัน 

 

ลักษณะสารสนเทศในระบบบริหารจัดการบุคลากร X  
( แปลผล ) S.D. ลําดับ 

สารสนเทศที่ไดจากระบบสามารถเขาถึงไดงาย ไมผานขั้นตอน

หลายอยาง   

3.83 

( มาก ) 

0.79 3 

สารสนเทศที่ไดจากระบบมีครบถวนและครอบคลุม 3.70 

( มาก ) 

0.79 5 

 สารสนเทศที่ไดจากระบบมีความถูกตอง ไมผิดเพี้ยน 3.73 

( มาก ) 

0.83 4 

 สารสนเทศที่ไดจากระบบเกี่ยวของกับเรื่องท่ีจะนําไปใชในการ

ปฏิบัติงาน 

3.87 

( มาก ) 

0.82 2 

สารสนเทศที่ไดจากระบบมีการปรับปรุงสม่ําเสมอ  

 

3.50 

( มาก ) 

0.97 8 

สารสนเทศที่ไดจากระบบมีความชดัเจน กะทัดรัด  ไดใจความ 4.00 

( มาก ) 

0.70 1 

สารสนเทศที่ไดจากระบบ มีการตรวจสอบความถูกตอง   3.70 

( มาก ) 

0.92 6 

สารสนเทศที่ไดจากระบบ มีความยืดหยุน สามารถนํา 

สารสนเทศไปปรับใชงานไดหลากหลาย 

3.67 

( มาก ) 

0.96 7 

คาเฉลี่ยรวม 
( แปลผล ) 

3.75 
( มาก ) 
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จากตารางที่ 4.13 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจตอการใชงานระบบ

บริหารจัดการบุคลากร ดานลักษณะสารสนเทศ   ในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.75   

โดยในแตละประเด็น มีระดับความพึงพอใจในทุกประเด็นในระดับมาก  จัดลําดับประเด็น

ความพึงพอใจโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี ้

ลําดับที่ 1 สารสนเทศที่ไดจากระบบมีความชัดเจน กะทัดรัด  ไดใจความ มีคาเฉล่ีย 4.00 

ลําดับที่ 2 สารสนเทศที่ไดจากระบบเกี่ยวของกับเรื่องท่ีจะนําไปใชในการปฏิบัติงาน  มี

คาเฉล่ีย 3.87 

ลําดับที่ 3 สารสนเทศที่ไดจากระบบสามารถเขาถึงไดงาย ไมผานขั้นตอนหลายอยาง   มี

คาเฉล่ีย 3.83 

ลําดับที่ 4 สารสนเทศที่ไดจากระบบมีความถูกตอง ไมผิดเพี้ยน มีคาเฉล่ีย 3.73  

ลําดับที่ 5 สารสนเทศที่ไดจากระบบมีครบถวนและครอบคลุม ตรงกับความตองการของ

ผูใช มีคาเฉล่ีย 3.70 

ลําดับที่ 6  สารสนเทศที่ไดจากระบบ มีการตรวจสอบความถูกตอง   มีคาเฉล่ีย 3.70  

ลําดับที่ 7 สารสนเทศที่ไดจากระบบ มีความยืดหยุน สามารถนําสารสนเทศไปปรับใชงาน

ไดหลากหลาย มีคาเฉล่ีย 3.67 

ลําดับที่ 8  สารสนเทศที่ไดจากระบบมีการปรับปรุงสม่ําเสมอ มีคาเฉล่ีย 3.50  
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ตารางที่ 4.14 แสดง คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในการใชงานระบบ 

 สารบรรณของกลุมเจาหนาท่ี ดานการรับรูตอความงายในการใชงาน 

หมายเหต ุการจัดอันดับหากมีคาเฉล่ีย ( X ) เทากันจะพิจารณาจากคา S.D. โดยคานอยกวาจะลําดับ

ดีกวา และถาหากคา S.D. เทากัน จะจัดลําดับใหเทากันและเวนขามลําดับถัดไปตามจํานวนที่ซํ้ากัน 

 

จากตารางที่  4.14  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจตอการใชงาน

ระบบงานสารบรรณ ดานการรับรูตอความงายในการใชงาน มีคาเฉล่ีย 3.83  ในระดับพึงพอใจมาก  

โดยในประเด็นยอย  มีระดับความพึงพอใจในทุกประเด็นในระดับมาก โดยจัดลําดับ

ประเด็นความพึงพอใจโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี ้      

ลําดับที่ 1 รวมทั้งหมด พึงพอใจในดานความงายตอการใชงาน มีคาเฉล่ีย 3.97 

ลําดับที่ 2  ขั้นตอนในการเขาสูระบบ ( Log In ) และการออกจาก  ระบบ ( Log Out ) งาย

ตอการใชงาน  มีคาเฉล่ีย  3.87 

ลําดับที่ 3 คูมือและเอกสารการใชงานระบบเขาใจไดงายและชัดเจนสามารถนําไปใชงาน

ไดอยางถูกตอง มีคาเฉล่ีย 3.77   

ลําดับที่ 4  ระบบงายตอการใชงาน ผูใชสามารถใชงาน และทําความเขาใจกับระบบไดงาย 

ไมจําเปนตองอาศัยทักษะความรู  มีคาเฉล่ีย 3.73   

การรับรูตอความงายในการใชงานของ 
ระบบงานสารบรรณ 

X  
( แปลผล ) S.D. ลําดับ 

 ขั้นตอนในการเขาสูระบบ ( Log In ) และการออกจาก  

ระบบ ( Log Out ) งายตอการใชงาน 

3.87 

( มาก) 

0.82 2 

ระบบงายตอการใชงาน ผูใชสามารถใชงาน และทําความ  

เขาใจกับระบบไดงาย ไมจําเปนตองอาศัยทักษะความรู 

มากนัก 

3.73 

( มาก) 

0.83 4 

 คูมือและเอกสารการใชงานระบบเขาใจไดงายและชัดเจน  

 สามารถนําไปใชงานไดอยางถูกตอง 

3.77 

( มาก ) 

0.77 3 

รวมทั้งหมด พึงพอใจในดานความงายตอการใชงาน 3.97 

 ( มาก ) 

0.76 1 

คาเฉลี่ยรวม 
( แปลผล ) 

3.83 
( มาก ) 
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ตารางที่ 4.15 แสดง คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในการใชงานระบบ 

สารบรรณของกลุมเจาหนาท่ี ดานการรับรูตอประโยชนในการใชงาน 

หมายเหต ุการจัดอันดับหากมีคาเฉล่ีย ( X ) เทากันจะพิจารณาจากคา S.D. โดยคานอยกวาจะลําดับ

ดีกวา และถาหากคา S.D. เทากัน จะจัดลําดับใหเทากันและเวนขามลําดับถัดไปตามจํานวนที่ซํ้ากัน 

 

การรับรูตอประโยชนในการใชงานของ 
ระบบงานสารบรรณ 

X  
( แปลผล ) S.D. ลําดับ 

ระบบชวยลดเวลาในการเรียกดูขอมูลเมื่อเทียบกับการ    

ทํางานแบบเดิมท่ีไมใช คอมพิวเตอร 

3.83 

( มาก ) 

0.79 2 

ระบบมีความนาเชื่อถือ สามารถใชงาน ไดตลอดเวลาที่   

ผูใชตองการใช  ไมมีปญหาระบบลมเหลวหรือไมสามารถ  

ใหบริการได 

3.60 

( มาก ) 

0.93 7 

ระบบมีความปลอดภัยในการใชงาน ผูท่ีไมเกี่ยวของ 

ไมสามารถแกไขขอมูลสําคัญได 

3.97 

( มาก ) 

0.81 1 

ระบบชวยอํานวยความสะดวกในการเก็บบันทึกขอมูลและ 

ตรวจสอบขอมูลตางๆที่เกี่ยวของกับทาน ดีกวาระบบเดิม  ซ่ึง

เก็บลงในเอกสาร เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินการทางขอมูล

กับผูใช 

3.77 

( มาก ) 

0.94 5 

ระบบชวยอํานวยความสะดวกในการติดตอส่ือสารกับ   

บุคลากรที่เกี่ยวของกับทาน ลดขั้นตอนในการติดตอ     

และเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตอส่ือสาร 

3.77 

( มาก ) 

0.82 4 

ระบบมีความรวดเร็วในการใชงาน  เชน  การเปดดูขอมูล การ

คนหาขอมูลสามารถทําไดอยางรวดเร็ว ไมเสียเวลารอนาน 

3.67 

( มาก ) 

0.92 6 

รวมทั้งหมดพึงพอใจกับประโยชนท่ีไดรับจากระบบ 3.83 

( มาก ) 

0.79 2 

คาเฉลี่ยรวม 
( แปลผล ) 

3.78 
( มาก ) 
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จากตารางที่  4.15  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจตอการใชงาน

ระบบงานสารบรรณ ดานการรับรูตอประโยชนในการใชงาน ในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.78   

โดยในประเด็นยอย  มีระดับความพึงพอใจในทุกประเด็นในระดับมาก  จัดลําดับประเด็น

ความพึงพอใจโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี ้      

ลําดับที่ 1 ระบบมีความปลอดภัยในการใชงาน ผูท่ีไมเกี่ยวของไมสามารถแกไขขอมูล

สําคัญได มีคาเฉล่ีย 3.97 

ลําดับที่ 2  มีดวยกัน 2 ประเด็น  มีคาเฉล่ีย 3.83 คือ รวมทั้งหมดพึงพอใจกับประโยชนท่ี

ไดรับจากระบบ และระบบชวยลดเวลาในการเรียกดูขอมูล เม่ือเทียบกับทํางานแบบเดิมที่ไมใช 

คอมพิวเตอร  

 ลําดับที่ 4 ระบบชวยอํานวยความสะดวกในการติดตอส่ือสารกับบุคลากรที่เกี่ยวของกับ

ทาน ลดขั้นตอนในการติดตอและเพิม่ประสิทธิภาพในการติดตอส่ือสาร มีคาเฉล่ีย 3.77   

ลําดับที่ 5 ระบบชวยอํานวยความสะดวกในการเก็บบันทึกขอมูลและตรวจสอบขอมูลตางๆ

ท่ีเกี่ยวของกับทาน ดีกวาระบบเดิม   ซ่ึงเก็บลงในเอกสาร เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินการทาง

ขอมูลกับผูใช   มีคาเฉล่ีย  3.77  

ลําดับที่ 6 ระบบมีความรวดเร็วในการใชงาน  เชน  การเปดดูขอมูล การคนหาขอมูล

สามารถทําไดอยางรวดเร็ว  ไมเสียเวลารอนาน มีคาเฉล่ีย 3.67 

ลําดับที่ 7  ระบบมีความนาเชื่อถือ สามารถใชงาน ไดตลอดเวลาที่ผูใชตองการใช  ไมมี

ปญหาระบบลมเหลวหรือไมสามารถใหบริการได  มีคาเฉล่ีย  3.60 



48 
 

ตารางที่ 4.16 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจในการใชงานระบบงานสาร

บรรณของกลุมเจาหนาท่ี ดานลักษณะสารสนเทศ 

หมายเหต ุการจัดอันดับหากมีคาเฉล่ีย ( X ) เทากันจะพิจารณาจากคา S.D. โดยคานอยกวาจะลําดับ

ดีกวา และถาหากคา S.D. เทากัน จะจัดลําดับใหเทากันและเวนขามลําดับถัดไปตามจํานวนที่ซํ้ากัน 

 

 

ลักษณะสารสนเทศในระบบงานสารบรรณ X  
( แปลผล ) S.D. ลําดับ 

สารสนเทศที่ไดจากระบบสามารถเขาถึงไดงาย ไมผานขั้นตอน

หลายอยาง   

3.80 

( มาก ) 

0.76 4 

สารสนเทศที่ไดจากระบบมีครบถวนและครอบคลุม 3.57 

( มาก ) 

0.94 8 

 สารสนเทศที่ไดจากระบบมีความถูกตอง ไมผิดเพี้ยน 3.60 

( มาก ) 

0.89 7 

สารสนเทศที่ไดจากระบบเกี่ยวของกับเรื่องท่ีจะนําไปใชในการ

ปฏิบัตงิาน 

3.83 

( มาก ) 

0.91 2 

สารสนเทศที่ไดจากระบบมีการปรับปรุงสม่ําเสมอ  

 

3.73 

( มาก ) 

0.74 5 

สารสนเทศที่ไดจากระบบมีความชดัเจน  กะทัดรัด  ไดใจความ 3.87 

( มาก ) 

0.82 1 

สารสนเทศที่ไดจากระบบ มีการตรวจสอบความถูกตอง  

  

3.73 

( มาก ) 

0.91 6 

สารสนเทศที่ไดจากระบบ มีความยืดหยุน สามารถนํา 

สารสนเทศไปปรับใชงานไดหลากหลาย 

3.83 

( มาก ) 

0.95 3 

คาเฉลี่ยรวม 
( แปลผล ) 

3.75 
( มาก ) 
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จากตารางที่ 4.16 พบวาผูตอบแบบสอบถามมรีะดับความพึงพอใจการใชงานระบบงานสาร

บรรณ  ดานลักษณะสารสนเทศ   ในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.75   

โดยในแตละประเด็น มีระดับความพึงพอใจในทุกประเด็นในระดับมาก  จัดลําดับประเด็น

ความพึงพอใจโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี ้

ลําดับที่ 1 สารสนเทศที่ไดจากระบบมีความชัดเจน กะทัดรัด  ไดใจความ มีคาเฉล่ีย 3.87 

ลําดับที่ 2 สารสนเทศที่ไดจากระบบเกี่ยวของกับเรื่องท่ีจะนําไปใชในการปฏิบัติงาน มี

คาเฉล่ีย 3.83 

ลําดับที่ 3 สารสนเทศที่ไดจากระบบ มีความยืดหยุน สามารถนําสารสนเทศไปปรับใชงาน

ไดหลากหลาย มีคาเฉล่ีย 3.83  

ลําดับที่ 4 สารสนเทศที่ไดจากระบบสามารถเขาถึงไดงาย ไมผานขั้นตอนหลายอยาง  มี

คาเฉล่ีย 3.80   

ลําดับที่ 5 สารสนเทศที่ไดจากระบบมีการปรับปรุงสม่ําเสมอ มีคาเฉล่ีย 3.73   

ลําดับที่ 6  สารสนเทศที่ไดจากระบบ มีการตรวจสอบความถูกตอง มีคาเฉล่ีย 3.73  

ลําดับที่ 7 สารสนเทศที่ไดจากระบบมีความถูกตอง  ไมผิดเพี้ยน มีคาเฉล่ีย 3.60 

ลําดับที่ 8  สารสนเทศที่ไดจากระบบมีครบถวนและครอบคลุม  มีคาเฉล่ีย 3.57 
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ตารางที่ 4.17 แสดงคาเฉล่ียความพึงพอใจในการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาของกลุม

เจาหนาท่ี 

  

จากตารางที่ 4.17 พบวาผูตอบแบบสอบถามมรีะดับความพึงพอใจการใชงานระบบบริหาร

จัดการอาชีวศึกษา   มีระดับความพึงพอใจการใชงานระบบบริหารจัดการบุคลากร ในระดับมาก 

คาเฉล่ีย 3.74  และมีระดับความพึงพอใจการใชงานระบบงานสารบรรณ ระดับมาก คาเฉล่ีย 3.79  

ซ่ึงแสดงวาผูใชงานกลุมเจาหนาท่ี มีความพึงพอใจการใชงานระบบทั้งสองใกลเคียงกัน 

ประเด็นความพึงพอใจการใชงาน คาเฉลี่ย แปลความหมาย 
ระบบบริหารจัดการบุคลากร 

ความพึงพอใจในดานการรับรูตอความงายในการใชงานของ

ระบบบริหารจัดการบุคลากร 

3.76 มาก 

ความพึงพอใจดานการรับรูตอประโยชนในการใชงานของระบบ

บริหารจัดการบุคลากร 

3.70 มาก 

ความพึงพอใจในดานลักษณะสารสนเทศในระบบบริหารจัดการ

บุคลากร 

3.75 มาก 

คาเฉลี่ยรวมความพึงพอใจการใชงานระบบบริหารจัดการ
บุคลากร 

3.74 มาก 

ระบบงานสารบรรณ 

ความพึงพอใจในดานการรับรูตอความงายในการใชงานของ

ระบบงานสารบรรณ 

3.83 มาก 

ความพึงพอใจในดานการรับรูตอประโยชนในการใชงานของ

ระบบงานสารบรรณ 

3.78 มาก 

ความพึงพอใจในดานลักษณะสารสนเทศในระบบงานสารบรรณ 3.75 มาก 

คาเฉลี่ยรวมความพึงพอใจการใชระบบงานสารบรรณ 3.79 มาก 
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สวนที่ 3 ปญหาการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 
ตารางที่ 4.18 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปญหาการใชงานระบบบริหารจัดการ 

บุคลากรของกลุมเจาหนาท่ี 

หมายเหต ุการจัดอันดับหากมีคาเฉล่ีย ( X ) เทากันพิจารณาจากคา S.D. โดยคานอยกวาจะลําดับ

ดีกวา หากคา S.D. เทากัน จะจัดลําดับใหเทากันโดยเวนขามลําดับถัดไปตามจํานวนที่ซํ้ากัน 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการใชงาน 
ระบบบริหารจัดการบุคลากร 

X  
( แปลผล ) S.D. ลําดับ 

การเรียนรูและใชงานระบบ ทําไดยาก 2.43 

( นอย ) 

0.73 3 

ระบบทํางานไดไมรวดเร็ว การเรียกดู  หรือ  คนหาขอมูลทํา  

ไดชา 

2.73 

( ปานกลาง ) 

0.94 1 

ระบบมีประโยชนในการใชงานนอย ไมคอยมีความสําคัญ   

 และจําเปนกับการใชงานจริง 

2.30 

( นอย ) 

0.79 7 

ระบบมีปญหาในการเขาใชงาน เชน ปอนขอมูลถูกตองแตไม  

 สามารถเขาใชงานได หรือระบบลมเหลวไมสามารถให 

บริการในชวงเวลาที่ตองการใชงาน 

2.33 

( นอย ) 

0.76 5 

ระบบไมมีความปลอดภัยเพียงพอ ขอมูลตางๆ ไมมีการ  

ปองกันที่ด ี

2.13 

( นอย ) 

0.82 9 

สารสนเทศที่ไดจากระบบมีความผิดพลาด ไมตรงกับความ  

เปนจริง 

2.33 

( นอย ) 

0.76 5 

สารสนเทศที่ไดจากระบบไมครบถวนสมบูรณ ขาดรายละเอียด

บางอยางไป 

2.43 

( นอย ) 

0.90 4 

สารสนเทศที่ไดจากระบบไมเปนปจจุบัน ทําใหไมสามารถ 

นําไปใชงานไดจรงิ 

2.63 

( ปานกลาง ) 

0.85 2 

สารสนเทศที่ไดจากระบบ มีปริมาณไมเหมาะสม มีมากหรือ  

นอยเกินไปกับความตองการ 

2.23 

( นอย ) 

0.86 8 

คาเฉลี่ยรวม 
( แปลผล ) 

2.40 
( นอย ) 
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จากตารางที่ 4.18 พบวาผูตอบแบบสอบถามมรีะดับปญหาการใชงานระบบบริหารจัดการ

บุคลากร ในระดับนอย มีคาเฉล่ีย 2.40  โดยในแตละประเด็นปญหา สามารถจัดเรียงลําดับจากมาก

ไปหานอยดังนี ้

ลําดับที่ 1 ระบบทํางานไดไมรวดเร็ว การเรียกดู  หรือ  คนหาขอมูลทําไดชา ในระดับปาน

กลาง  มีคาเฉล่ีย 2.73  

ลําดับที่ 2 สารสนเทศที่ไดจากระบบไมเปนปจจุบัน ทําใหไมสามารถนําไปใชงานไดจริง 

ในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 2.63 

ลําดับที่ 3 การเรยีนรูและใชงานระบบ ทําไดยาก ในระดับนอย มีคาเฉล่ีย 2.43 

ลําดับที่ 4 สารสนเทศที่ไดจากระบบไมครบถวนสมบูรณ ขาดรายละเอียดบางอยางไป ใน

ระดับนอย มีคาเฉล่ีย 2.43 

ลําดับที่ 5  มีดวยกัน 2 ประเด็นซ่ึงเปนปญหาระดับนอย มีคาเฉล่ีย 2.33 เทากัน คือ 

ระบบมีปญหาในการเขาใชงาน เชน ปอนขอมูลถูกตองแตไมสามารถเขาใชงานได หรือ

ระบบลมเหลวไมสามารถใหบริการในชวงเวลาที่ตองการใชงาน และ สารสนเทศที่ไดจากระบบมี

ความผิดพลาด ไมตรงกับความเปนจริง 

ลําดับที่ 7  ระบบมีประโยชนในการใชงานนอย ไมคอยมีความสําคัญ และจําเปนกับการใช

งานจริง  ในระดับนอย มีคาเฉล่ีย 2.30 

ลําดับที่ 8  สารสนเทศที่ไดจากระบบ มีปริมาณไมเหมาะสม มีมากหรือนอยเกินไปกับ

ความตองการ ในระดับนอย มีคาเฉล่ีย 2.23 

ลําดับที่ 9 ระบบไมมีความปลอดภัยเพียงพอ ขอมูลตางๆ ไมมีการปองกันที่ดี ในระดับนอย 

มีคาเฉล่ีย 2.13 
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ตารางที่ 4.19 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปญหาการใชงานระบบงานสาร

บรรณของกลุมเจาหนาท่ี 

หมายเหต ุการจัดอันดับหากมีคาเฉล่ีย ( X ) เทากันพิจารณาจากคา S.D. โดยคานอยกวาจะลําดับ

ดีกวา หากคา S.D. เทากัน จะจัดลําดับใหเทากันโดยเวนขามลําดับถัดไปตามจํานวนที่ซํ้ากนั 

 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการใชงาน 
ระบบงานสารบรรณ 

X  
( แปลผล ) S.D. ลําดับ 

การเรียนรูและใชงานระบบทําไดยาก 2.47 

( นอย ) 

0.90 2 

ระบบทํางานไดไมรวดเร็ว การเรียกดู  หรือ  คนหาขอมูลทํา  

ไดชา 

2.57 

( ปานกลาง ) 

0.97 1 

ระบบมีประโยชนในการใชงานนอย ไมคอยมีความสําคัญ   

 และจําเปนกับการใชงานจริง 

2.20 

( นอย ) 

0.88 7 

ระบบมีปญหาในการเขาใชงาน เชน ปอนขอมูลถูกตองแตไม  

สามารถเขาใชงานได หรือระบบลมเหลวไมสามารถให 

บริการในชวงเวลาที่ตองการใชงาน 

2.20 

( นอย ) 

0.85 6 

ระบบไมมีความปลอดภัยเพียงพอ ขอมูลตางๆ ไมมีการ  

ปองกันที่ด ี

2.07 

( นอย ) 

0.83 9 

สารสนเทศที่ไดจากระบบมีความผิดพลาด ไมตรงกับความ 

เปนจริง 

2.10 

( นอย ) 

0.76 8 

สารสนเทศที่ไดจากระบบไมครบถวนสมบูรณ ขาดรายละเอียด

บางอยางไป 

2.30 

( นอย ) 

0.79 3 

สารสนเทศที่ไดจากระบบไมเปนปจจุบัน ทําใหไมสามารถ 

นําไปใชงานไดจริง 

2.30 

( นอย ) 

0.95 4 

สารสนเทศที่ไดจากระบบ มีปริมาณไมเหมาะสม มีมากหรือ  

นอยเกินไปกับความตองการ 

2.27 

( นอย ) 

0.74 5 

คาเฉลี่ยรวม 
( แปลผล ) 

2.27 
( นอย ) 
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จากตารางที่ 4.19 พบวาผูตอบแบบสอบถามมรีะดับปญหาการใชงานระบบงานสารบรรณ 

ในระดับนอย มีคาเฉล่ีย 2.27  โดยในแตละประเด็นปญหา สามารถจัดเรียงลําดับจากมากไปหานอย

ดังนี้ 

ลําดับที่ 1 ระบบทํางานไดไมรวดเร็ว การเรียกดู  หรือ  คนหาขอมูลทําไดชา ในระดับปาน

กลาง  มีคาเฉล่ีย 2.57  

ลําดับที่ 2 การเรียนรูและใชงานระบบ ทําไดยาก ในระดับนอย มีคาเฉล่ีย 2.47 

ลําดับที่ 3 สารสนเทศที่ไดจากระบบไมครบถวนสมบูรณ ขาดรายละเอียดบางอยางไป ใน

ระดับนอย มีคาเฉล่ีย 2.30 

ลําดับที่ 4 สารสนเทศที่ไดจากระบบไมเปนปจจุบัน ทําใหไมสามารถนําไปใชงานไดจริง 

ในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 2.30 

ลําดับที่ 5  สารสนเทศที่ไดจากระบบ มีปริมาณไมเหมาะสม มีมากหรือนอยเกินไปกับ

ความตองการ ในระดับนอย มีคาเฉล่ีย 2.27  

ลําดับที่ 6 ระบบมีปญหาในการเขาใชงาน เชน ปอนขอมูลถูกตองแตไมสามารถเขาใชงาน

ได หรือระบบลมเหลวไมสามารถใหบริการในชวงเวลาที่ตองการใชงาน ในระดับนอย มีคาเฉล่ีย 

2.20 

ลําดับที่ 7  ระบบมีประโยชนในการใชงานนอย ไมคอยมีความสําคัญ และจําเปนกับการใช

งานจริง  ในระดับนอย มีคาเฉล่ีย 2.20 

ลําดับที่ 8  สารสนเทศที่ไดจากระบบมีความผิดพลาด ไมตรงกับความเปนจริง ในระดับ

นอย มีคาเฉล่ีย 2.10 

ลําดับที่ 9 ระบบไมมีความปลอดภัยเพียงพอ ขอมูลตางๆ ไมมีการปองกันที่ดี ในระดับนอย 

มีคาเฉล่ีย 2.07 
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ตารางที่ 4.20 ( ก ) แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานถึงปญหาอ่ืนๆในภาพรวมที่มี

ผลกระทบกับการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาของกลุมเจาหนาท่ีในดานการจัดการ 

หมายเหต ุการจัดอันดับหากมีคาเฉล่ีย ( X ) เทากันพิจารณาจากคา S.D. โดยคานอยกวาจะลําดับ

ดีกวา หากคา S.D. เทากัน จะจัดลําดับใหเทากันโดยเวนขามลําดับถัดไปตามจํานวนที่ซํ้ากัน 

 

จากตารางที่ 4.20 ( ก ) แสดงถึงระดับปญหาอ่ืนๆในภาพรวมที่มีผลกระทบตอการใชงาน

ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาในดานการจัดการ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีปญหาดานการ

จัดการ ในระดับนอย  มีคาเฉล่ีย 2.40 โดยในแตละประเด็นปญหา สามารถจัดเรียงลําดับจากมากไป

หานอยดังนี้ 

 ลําดับที่ 1 ขาดการสนับสนุนและฝกอบรมการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

คาเฉล่ีย 2.67  ในระดับปญหาปานกลาง 

 ลําดับที่ 2 การเรียกใชขอมูลของผูบริหารเกิดจากการรองขอโดยไมมีการวางแผนการใช

งานลวงหนา คาเฉล่ีย 2.33 ในระดับปญหานอย 

ประเด็นปญหาอื่นๆในภาพรวมที่มีผลกระทบกับการใชงาน 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา คาสถิต ิ

ลําดับ 
 ดานการจัดการ X  

( แปลผล ) S.D. 

โครงสรางการจัดการและอํานาจหนาท่ี ของกลุมงานมีความ    

 ซํ้าซอนและไมชัดเจน 

2.30 

( นอย ) 

0.75 3 

 การเรียกใชขอมูลของผูบริหารเกิดจากการรองขอโดยไมมี  

 การวางแผนการใชลวงหนา 

2.33 

( นอย ) 

0.80 2 

 นโยบายในการใชงานไมชัดเจน มีการใชระบบเดิมท่ีไมใช   

 คอมพิวเตอรกับระบบใหมท่ีมีการใชคอมพิวเตอร ทํางาน    

ประเภทเดียวกัน 

2.30 

( นอย ) 

0.84 4 

ขาดการสนับสนุนและฝกอบรมการใชงานระบบบริหาร 

จัดการอาชีวศึกษา 

2.67 

( ปานกลาง ) 

0.84 1 

คาเฉลี่ยรวมปญหาดานการจัดการ 2.40 
( นอย ) 
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 ลําดับที่ 3 โครงสรางการจัดการและอํานาจหนาท่ีของกลุมงานมีความซํ้าซอนไมชัดเจน 

คาเฉล่ีย 2.30 ในระดับปญหานอย 

 ลําดับที่ 4 นโยบายในการใชงานไมชัดเจน มีการใชระบบเดิมท่ีไมใชคอมพิวเตอรกับระบบ

ใหมท่ีมีการใชคอมพิวเตอร ทํางานประเภทเดียวกัน คาเฉล่ีย 2.30 ในระดับปญหานอย 

 
ตารางที่ 4.20 ( ข )  แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานถึงปญหาอ่ืนๆในภาพรวมที่มี 

ผลกระทบกับการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาของกลุมเจาหนาท่ีในดานวัสดุอุปกรณ 

หมายเหต ุการจัดอันดับหากมีคาเฉล่ีย ( X ) เทากันพิจารณาจากคา S.D. โดยคานอยกวาจะลําดับ

ดีกวา หากคา S.D. เทากัน จะจัดลําดับใหเทากันโดยเวนขามลําดับถัดไปตามจํานวนที่ซํ้ากัน 

 

 จากตารางที่ 4.20 ( ข ) แสดงถึงระดับปญหาอ่ืนๆในภาพรวมที่มีผลกระทบตอการใชงาน

ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาในดานวัสดุอุปกรณ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีปญหาดานวัสดุ

อุปกรณ ในระดับปานกลาง  มีคาเฉล่ีย 2.98 โดยในแตละประเด็นปญหา สามารถจัดเรียงลําดับจาก

มากไปหานอยดังนี ้

 ลําดับที่ 1 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรไมเพียงพอกับปริมาณการใชงานและจํานวนผูใชงาน 

คาเฉล่ีย 3.10 ในระดับปญหาปานกลาง 

ประเด็นปญหาอื่นๆในภาพรวมที่มีผลกระทบกับการใชงาน 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา คาสถิต ิ

ลําดับ 
ดานวัสดุอุปกรณ  X  

( แปลผล ) S.D. 

 สภาพเครื่องคอมพิวเตอรไมพรอมกับการใชงาน 

2.87 

( ปาน

กลาง ) 

1.0 2 

จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรไมเพียงพอกับปริมาณการใช 

งานและจํานวนผูใชงาน 

3.10 

( ปาน

กลาง ) 

0.88 1 

คาเฉลี่ยรวมปญหาดานวัสดุอุปกรณ 2.98 
( ปานกลาง ) 
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 ลําดับที่ 2 สภาพเครื่องคอมพิวเตอรไมพรอมกับการใชงาน คาเฉล่ีย 2.87 ในระดับปญหา

ปานกลาง  

 
ตารางที่ 4.20 ( ค )  แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานถึงปญหาอ่ืนๆในภาพรวมที่มี

ผลกระทบกับการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาของกลุมเจาหนาท่ีในดานบุคลากร 

 

หมายเหต ุการจัดอันดับหากมีคาเฉล่ีย ( X ) เทากันพิจารณาจากคา S.D. โดยคานอยกวาจะลําดับ

ดีกวา หากคา S.D. เทากัน จะจัดลําดับใหเทากันโดยเวนขามลําดับถัดไปตามจํานวนที่ซํ้ากัน 

 

จากตารางที่ 4.20 ( ค ) แสดงถึงระดับปญหาอ่ืนๆในภาพรวมที่มีผลกระทบตอการใชงาน

ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาในดานบุคลากร พบวาผูตอบแบบสอบถามมีปญหาดานบุคลากรใน

ระดับนอย  มีคาเฉล่ีย 2.33 โดยในแตละประเด็นปญหา สามารถจัดเรียงลําดับจากมากไปหานอย

ดังนี้ 

 ลําดับที่ 1 บุคลากรมีความรูและเชี่ยวชาญคอมพิวเตอรมีจํานวนนอย คาเฉล่ีย 2.33 ในระดับ

ปญหานอย 

 ลําดับที่ 2 หนวยงานขาดผูมีความรูและเชี่ยวชาญที่จะมาเปนผูใหคําแนะนําการใชงาน

ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาใหแกบุคลากรภายในวิทยาลัย คาเฉล่ีย 2.33 ในระดับปญหานอย 

  

ประเด็นปญหาอื่นๆในภาพรวมที่มีผลกระทบกับการใชงาน 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา คาสถิต ิ

ลําดับ 
ดานบุคลากร  X  

( แปลผล ) S.D. 

บุคลากรมีความรูและเชี่ยวชาญคอมพิวเตอรมีจํานวนนอย 
2.33 

( นอย ) 

0.80 

 

1 

 หนวยงานขาดผูมีความรูและเชี่ยวชาญที่จะมาเปนผูให  

 คําแนะนําการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาใหแก 

 บุคลากรภายในวิทยาลัย 

2.33 

( นอย ) 

0.88 2 

คาเฉลี่ยรวมปญหาดานบุคลากร 2.33 
( นอย ) 
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ตารางที่ 4.20 ( ง ) แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานถึงปญหาอ่ืนๆในภาพรวมที่มี

ผลกระทบกับการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาของกลุมเจาหนาท่ีในดานระบบสารสนเทศ

และการส่ือสาร 

หมายเหต ุการจัดอันดับหากมีคาเฉล่ีย ( X ) เทากันพิจารณาจากคา S.D. โดยคานอยกวาจะลําดับ

ดีกวา หากคา S.D. เทากัน จะจัดลําดับใหเทากันโดยเวนขามลําดับถัดไปตามจํานวนที่ซํ้ากัน 

 

จากตารางที่ 4.20 ( ง ) แสดงถึงระดับปญหาอ่ืนๆในภาพรวมที่มีผลกระทบตอการใชงาน

ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาในดานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร พบวาผูตอบแบบสอบถาม

มีปญหาดานระบบสารสนเทศและการสื่อสารในระดับปานกลาง  มีคาเฉล่ีย 2.56 โดยในแตละ

ประเด็นปญหา สามารถจัดเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี ้

 ลําดับที่ 1 ระบบเครือขายคอมพิวเตอรไมสามารถใหบริการอยางครอบคลุมตามการใชงาน 

คาเฉล่ีย 2.90 ในระดับปญหาปานกลาง 

 ลําดับที่ 2 ซอฟตแวรสนับสนุนการพัฒนาระบบงานและฐานขอมูลของหนวยงานมีความ

หลากหลาย ไมสามารถเชื่อมโยงการทํางานรวมกัน คาเฉล่ีย 2.43 ในระดับปญหานอย 

ประเด็นปญหาอื่นๆในภาพรวมที่มีผลกระทบกับการใชงาน 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา คาสถิต ิ

ลําดับ 
 ดานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร X  

( แปลผล ) S.D. 

ระบบเครือขายคอมพิวเตอรไมสามารถใหบริการอยาง   

 ครอบคลุมตามการใชงาน 

2.90 

( ปานกลาง ) 

1.09 1 

ระบบขอมูลท่ีใชในงานตางๆเปนระบบขอมูลท่ีตางคนตาง 

ทําตางคนตางใช ไมมีการวางแผนที่จะนํามาบูรณาการ 

ใชรวมกัน 

2.33 

( นอย ) 

0.66 3 

ซอฟตแวรสนับสนุนการพัฒนาระบบงานและฐานขอมูล 

ของหนวยงานมีความหลากหลาย ไมสามารถเชื่อมโยงการ  

ทํางานรวมกัน 

2.43 

( นอย ) 

0.73 2 

คาเฉลี่ยรวมปญหาดานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 
2.56 

( ปานกลาง ) 
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 ลําดับที่ 3 ระบบขอมูลท่ีใชในงานตางๆเปนระบบขอมูลท่ีตางคนตางทําตางคนตางใช ไมมี

การวางแผนที่จะนํามาบูรณาการใชรวมกัน คาเฉล่ีย 2.33 ในระดับปญหานอย 

 
ตารางที่ 4.21 แสดงคาเฉล่ียระดับปญหาในการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาของกลุม

เจาหนาท่ี 

 

 จากตารางที่ 4.21 พบวาผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนเจาหนาท่ีมีระดับปญหาการใชงาน

ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา โดยมีระดับปญหาการใชงานระบบบริหารจัดการบุคลากรระดับ

ปานนอย และมีระดับปญหาการใชงานระบบงานสารบรรณระดับนอย ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามมี

ระดับปญหาการใชระบบบริหารจัดการบุคลากรมากกวาระบบงานสารบรรณ 

 
ตารางที่ 4.22 แสดงคาเฉล่ียระดับปญหาในภาพรวมที่มีผลตอการใชงานระบบบริหาร 

จัดการอาชีวศึกษาของกลุมเจาหนาท่ี 

 

จากตารางที่ 4.22  พบวาผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนเจาหนาท่ีมีระดับปญหาอ่ืนๆใน

ภาพรวมที่มีผลตอการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา โดยระดับปญหาดานการจัดการ และ

ปญหาดานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ในระดับ ปานกลาง  สวนปญหาดานการจัดการและ

ปญหาดานบุคลากร ในระดับนอย  

 

ระดับปญหาการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา คาเฉลี่ย แปลความหมาย 
ระบบบริหารจัดการบุคลากร 2.40  นอย  

ระบบงานสารบรรณ 2.27 นอย 

ประเด็นปญหาอื่นๆในภาพรวมที่มีผลตอการใชงาน 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

คาเฉลี่ย แปลความหมาย 

ปญหาดานการจัดการ 2.40  นอย  

ปญหาดานวัสดุอุปกรณ 2.98 ปานกลาง 

ปญหาดานบุคลากร 2.33 นอย 

ปญหาดานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 2.56 ปานกลาง 
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ตอนที่ 2 ประเมินการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา สําหรับกลุมครูที่ปรึกษา 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปและพฤติกรรมการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 
ตารางที่ 4.23 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

 

เพศ จํานวน รอยละ 
หญิง 55 62.50 

ชาย 33 37.50 

รวม 88 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.23  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 62.50 

และเพศชาย รอยละ 37.50 

 

ตารางที่ 4.24  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ

 

ชวงอาย ุ จํานวน รอยละ 
ไมเกิน 30 ป 23 26.14 

31 – 40 ป 35 39.77 

41 – 50 ป 19 21.59 

51 ปขึ้นไป 11 12.50 

รวม 88 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.24 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีชวงอายุ 31-40 ป รอยละ 39.77 มากที่สุด อายุ

รองลงมาคือไมเกิน 30 ป คิดเปนรอยละ 26.14   ชวงอายุ 41- 50 ป รอยละ 21.59 และอายุ 51 ปขึ้น

ไป รอยละ 12.50 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.25 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

วุฒิการศึกษา จํานวน รอยละ 
ปริญญาตร ี 81 92.05 

สูงกวาปริญญาตร ี 7 7.95 

รวม 88 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.25 พบวาผูตอบแบบสอบถาม มีวุฒิการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี มากที่สุด

คิดเปนรอยละ 92.05  รองลงมาคือ ระดับสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 7.95 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4.26 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทงาน 

 

ประเภท จํานวน รอยละ 
ขาราชการ/พนักงานราชการ 82 93.18 

ครูอัตราจาง 6 6.82 

รวม 88 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.26  พบวาผูตอบแบบสอบถาม เปนประเภทขาราชการ/พนักงานราชการ มี

มากที่สุดคิดเปนรอยละ 93.18 และเปนครูอัตราจาง  คิดเปนรอยละ 6.82 

 

ตารางที่ 4.27 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามคณะ 

 

คณะ จํานวน รอยละ 
บริหารธุรกิจ 35 39.77 

คหกรรม 23 26.14 

อุตสาหกรรมทองเที่ยว 3 3.41 

ศิลปกรรม 15 17.05 

พ้ืนฐาน 12 13.64 

รวม 88 100.00 
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 จากตารางที่ 4.27 พบวาผูตอบแบบสอบถาม ทํางานในคณะบริหารธุรกิจ มีจํานวนมาก

ท่ีสุดคิดเปนรอยละ 39.77 รองลงมาคือคณะคหกรรม คิดเปนรอยละ 26.14 ศิลปกรรม รอยละ 17.05 

คณะพื้นฐาน คิดเปนรอยละ 13.64 และคณะอุตสาหกรรมทองเที่ยว คิดเปนรอยละ 3.41 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.28  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกถามความถ่ีในการใชงาน 

ระบบบริหารจัดการบุคลากร 

 

ความถี่ในการใชงาน 
ระบบบริหารจัดการบุคลากร 

จํานวน รอยละ 

ไมเกินสองครั้งตอเดือน 40 45.45 

3 – 5 ครั้งตอเดือน 35 39.77 

มากกวา 5 ครั้งตอเดือน 13 14.77 

รวม 88 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.28 พบวาผูตอบแบบสอบถาม มีความถ่ีในการเขาใชงานระบบบริหารจัดการ

บุคลากร ไมเกินสองครั้งตอเดือน  คิดเปนรอยละ 45.45  รองลงมาคือ 3-5 ครั้งตอเดือน คิดเปนรอย

ละ 39.77  และ มากกวา 5 ครั้งตอเดือน รอยละ 14.77 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.29  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความถี่ในการใชงาน

ระบบงานสารบรรณ 

 

ความถี่ในการใชงาน 
ระบบงานสารบรรณ 

จํานวน รอยละ 

ไมเกินสองครั้งตอสัปดาห 41 46.59 

3 – 5 ครั้งตอสัปดาห 34 38.64 

มากกวา 5 ครั้งตอสัปดาห 13 14.77 

รวม 88 100.00 
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 จากตารางที่ 4.29 พบวาผูตอบแบบสอบถาม มีความถ่ีในการเขาใชงานระบบงานสารบรรณ 

ไมเกินสองครั้งตอสัปดาห  คิดเปนรอยละ 46.59  รองลงมาคือ 3-5 ครั้งตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 

38.64  และ มากกวา 5 ครั้งตอสัปดาห รอยละ 14.77 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.30  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกถามความถ่ีในการใชงาน 

ระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา 

 

ความถี่ในการใชงาน 
ระบบบริหารจัดการนักเรียน 

นักศึกษา 

จํานวน รอยละ 

ไมเกินสองครั้งตอเดือน 43 48.86 

3 – 5 ครั้งตอเดือน 35 39.77 

มากกวา 5 ครั้งตอเดือน 10 11.37 

รวม 88 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.30 พบวาผูตอบแบบสอบถาม มีความถ่ีในการเขาใชงานระบบบริหารจัดการ

นักเรียน นักศึกษา ไมเกินสองครั้งตอเดือน  คิดเปนรอยละ 48.86  รองลงมาคือ 3-5 ครั้งตอเดือน คิด

เปนรอยละ 39.77  และ มากกวา 5 ครั้งตอเดือน รอยละ 11.37 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.31 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชวงเวลาที่นิยมเขาใช

งาน  ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษามากที่สุด 

 

ชวงเวลาในการใชงาน จํานวน รอยละ 
เชา ( 6.00 -  11.59 น. ) 2 2.27 

กลางวัน ( 12.00 - 15.59 น. ) 45 51.14 

เย็น ( 16.00 – 18.59 น. ) 10 11.36 

ชวงเวลาอ่ืนนอกจากระบ ุ 31 35.23 

รวม 88 100 
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 จากตารางที่ 4.31 พบวาผูตอบแบบสอบถาม นิยมใชงานในชวงเวลากลางวัน ( 6.00 - 11.59 

น. ) มากที่สุดคิดเปนรอยละ 51.14 รองลงมาคือ ชวงเวลาอ่ืนๆนอกเหนือจากระบุ คิดเปนรอยละ 

35.23  ชวงเย็น ( 16.00 – 18.59 น. ) คิดเปน รอยละ 20.00  และ ชวงเชา ( 6.00 – 11.59 น. ) คิดเปน

รอยละ 11.36 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4.32 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามสถานที่ท่ีนิยมในการ

เขาใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษามากที่สุด 

 

สถานที ่ จํานวน รอยละ 
บาน/หอพัก 32 36.36 

รานอินเทอรเน็ต 2 2.27 

ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม 54 61.37 

รวม 88 100 
 

 จากตารางที่ 4.32 พบวาผูตอบแบบสอบถาม นิยมเขาใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา

ในสถานที่ ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม มากที่สุด คิดเปน รอยละ 61.37  รองลงมาคือ  บาน/

หอพัก คิดเปนรอยละ 36.36 และ รานอินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ 2.27 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.33 แสดงคาเฉล่ียระดับการใชงานระบบบริหารจัดการบุคลากร 

 

ระดับการใชงาน 
ระบบบริหารจัดการบุคลากร 

คาเฉลี่ย 
( แปลผล ) 

รับ-สงจดหมายอิเล็กทรอนิกสภายใน 3.30 

( ปานกลาง ) 

ตรวจสอบจํานวนวันขาด วันลา 3.15 

( ปานกลาง ) 

ตรวจสอบ แกไขขอมูลตนเอง 3.22 

( ปานกลาง ) 

คาเฉลี่ยรวม 
( แปลผล ) 

3.22 
( ปานกลาง ) 

 

  

จากตารางที่  4.33  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับการใชงานระบบบริหารจัดการ

บุคลากรโดยรวม ในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.23 โดย มีระดับการใชงานในการรับ – สงจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสภายใน ในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.30   การตรวจสอบจํานวนวันขาด วันลา ใน

ระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.15  และตรวจสอบ แกไขขอมูลตนเอง ในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 

3.22  ซ่ึงเปรียบเทียบระดับการใชงานในสวนตางๆจะพบวา ผูใชนิยมใชงานดานการรับ-สงจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสภายในมากที่สุด รองลงมาคือ การตรวจสอบ แกไข ขอมูลตนเอง และ ใชตรวจสอบ

วันขาด วันลา ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.34 แสดงคาเฉล่ียระดับการใชงานระบบบริหารงานสารบรรณ 

 

ระดับการใชงาน 
ระบบงานสารบรรณ 

คาเฉลี่ย 
( แปลผล ) 

อานเอกสาร E- Office ท่ีสงเขามาเพื่อรับทราบ

คําส่ังและ ขาวสาร 

3.55 

( มาก ) 

คนหาเอกสาร E- Office ในระบบเพื่อเก็บเปน

หลักฐานอางอิงในการทําผลงาน 

3.58 

( มาก ) 

คาเฉลี่ยรวม 
( แปลผล ) 

3.57 
( มาก ) 

 

 จากตารางที่ 4.34  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับการใชงานระบบงานสารบรรณ

โดยรวม ในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.57  โดยมีระดับการใชงาน ในการอานเอกสาร E- Office ท่ีสงเขา

มาเพื่อรับทราบคําส่ังและ ขาวสาร ในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.55 และคนหาเอกสาร E- Office ใน

ระบบเพื่อเก็บเปนหลักฐานอางอิงในการทําผลงาน ในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.58  เมื่อเปรียบแลว

พบวา ผูใชมีระดับการใชงาน ระบบงานสารบรรณ เพื่อ การใชเพื่อการคนหาเอกสารเพื่อเก็บเปน

หลักฐานอางอิงในการทําผลงาน มากกวา รับทราบคําส่ังและขาวสาร   
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ตารางที่ 4.35 แสดงคาเฉล่ียระดับการใชงานระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา 

 

ระดับการใชงาน 
ระบบบริหารจัดการ 
นักเรียน นักศึกษา 

คาเฉลี่ย 
( แปลผล ) 

แจงปญหานักเรียน นักศึกษาใหแกครูท่ีปรึกษา 3.24 

( ปานกลาง ) 

ตรวจสอบขอมูลประวัติและผลการเรียนของ

นักเรียน นักศึกษา 

3.27 

( ปานกลาง ) 

บันทึกขอมูลพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา 3.30 

( ปานกลาง ) 

บันทึกขอมูลกิจกรรมการเขาพบที่ปรึกษา 3.26 

( ปานกลาง ) 

คาเฉลี่ยรวม 
( แปลผล ) 

3.27 
( ปานกลาง ) 

  

จากตารางที่ 4.35  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับการใชงานระบบบริหารจัดการ

นักเรียน นักศึกษาโดยรวม ในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.27 โดยมีระดับการใชงาน  แจงปญหา

นักเรียน นักศึกษาใหแกครูท่ีปรึกษา ในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.24  ตรวจสอบขอมูลประวัติและ

ผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.27 บันทึกขอมูลพฤติกรรมของ

นักเรียน นักศึกษา ระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.30 บันทึกขอมูลกิจกรรมการเขาพบที่ปรึกษา ระดับ

ปานกลาง คาเฉล่ีย 3.26 
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สวนที่ 2 ความพึงพอใจในการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 

ตารางที่ 4.36 แสดง คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพงึพอใจในการใชงานระบบ 

บริหารจัดการบุคลากรของกลุมครูท่ีปรึกษา ดานการรับรูตอความงายในการใชงาน 

หมายเหต ุการจัดอันดับหากมีคาเฉล่ีย ( X ) เทากันพิจารณาจากคา S.D. โดยคานอยกวาจะลําดับ

ดีกวา หากคา S.D. เทากัน จะจัดลําดับใหเทากันโดยเวนขามลําดับถัดไปตามจํานวนที่ซํ้ากัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับรูตอความงายในการใชงานของ 
ระบบบริหารจัดการบุคลากร 

X  
( แปลผล ) S.D. ลําดับ 

 ขั้นตอนในการเขาสูระบบ ( Log In ) และการออกจาก  

ระบบ ( Log Out ) งายตอการใชงาน 

4.10 

( มาก) 

0.68 2 

ระบบงายตอการใชงาน ผูใชสามารถใชงาน และทําความ  

เขาใจกับระบบไดงาย ไมจําเปนตองอาศัยทักษะความรู 

มากนัก 

4.44 

( มาก) 

0.62 1 

 คูมือและเอกสารการใชงานระบบเขาใจไดงายและชัดเจน  

 สามารถนําไปใชงานไดอยางถูกตอง 

4.10 

( มาก ) 

0.74 3 

รวมทั้งหมด พึงพอใจในดานความงายตอการใชงาน 3.89 

( มาก ) 

0.86 4 

คาเฉลี่ยรวม 
( แปลผล ) 

4.14 
( มาก ) 
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จากตารางที่  4.36  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจการใชงานระบบ

บริหารจัดการบุคลากร ดานการรับรูตอความงายในการใชงาน ในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.14   

โดยในประเด็นยอย  มีระดับความพึงพอใจในทุกประเด็นในระดับมาก โดยจัดลําดับ

ประเด็นความพึงพอใจโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี ้      

ลําดับที่ 1 ระบบงายตอการใชงาน ผูใชสามารถใชงาน และทําความเขาใจกับระบบไดงาย 

ไมจําเปนตองอาศัยทักษะความรู  มีคาเฉล่ีย 4.44   

ลําดับที่ 2  ขั้นตอนในการเขาสูระบบ ( Log In ) และการออกจาก  ระบบ ( Log Out ) งาย

ตอการใชงาน  มีคาเฉล่ีย  4.10 

ลําดับที่ 3 คูมือและเอกสารการใชงานระบบเขาใจไดงายและชัดเจนสามารถนําไปใชงาน

ไดอยางถูกตอง มีคาเฉล่ีย 4.10   

ลําดับที่ 4  รวมทั้งหมด พึงพอใจในดานความงายตอการใชงาน มีคาเฉล่ีย 3.89 
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ตารางที่ 4.37 แสดง คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในการใชงานระบบ 

บริหารจัดการบุคลากรของกลุมครูท่ีปรึกษา ดานการรับรูตอประโยชนในการใชงาน 

 

หมายเหต ุการจัดอันดับหากมีคาเฉล่ีย ( X ) เทากันพิจารณาจากคา S.D. โดยคานอยกวาจะลําดับ

ดีกวา หากคา S.D. เทากัน จะจัดลําดับใหเทากันโดยเวนขามลําดับถัดไปตามจํานวนที่ซํ้ากัน 

การรับรูตอประโยชนในการใชงานของ 
ระบบบริหารจัดการบุคลากร 

X  
( แปลผล ) S.D. ลําดับ 

ระบบชวยลดเวลาในการเรียกดูขอมูลเมื่อเทียบกับการ    

ทํางานแบบเดิมท่ีไมใช คอมพิวเตอร 

4.06 

( มาก ) 

0.84 1 

ระบบมีความนาเชื่อถือ สามารถใชงาน ไดตลอดเวลาที่   

ผูใชตองการใช  ไมมีปญหาระบบลมเหลวหรือไมสามารถ  

ใหบริการได 

3.61 

( มาก ) 

1.10 7 

ระบบมีความปลอดภัยในการใชงาน ผู ท่ีไมเกี่ยวของ 

ไมสามารถแกไขขอมูลสําคัญได 

3.64 

( มาก ) 

0.89 6 

ระบบชวยอํานวยความสะดวกในการเก็บบันทึกขอมูลและ 

ตรวจสอบขอมูลตางๆที่เกี่ยวของกับทาน ดีกวาระบบเดิม    ซ่ึง

เก็บลงในเอกสาร เพิม่ประสิทธิภาพในการดําเนินการทางขอมูล

กับผูใช 

3.65 

( มาก ) 

1.02 5 

ระบบชวยอํานวยความสะดวกในการติดตอส่ือสารกับ   

บุคลากรที่เกี่ยวของกับทาน ลดขั้นตอนในการติดตอ     

และเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตอส่ือสาร 

3.68 

( มาก ) 

1.00 4 

ระบบมีความรวดเร็วในการใชงาน  เชน  การเปดดูขอมูล การ

คนหาขอมูลสามารถทําไดอยางรวดเร็ว ไมเสียเวลารอนาน 

3.89 

( มาก ) 

0.84 2 

รวมทั้งหมดพึงพอใจกับประโยชนท่ีไดรับจากระบบ 3.80 

( มาก ) 

0.90 3 

คาเฉลี่ยรวม 
( แปลผล ) 

3.76 
( มาก ) 



71 
 

จากตารางที่  4.37  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจการใชงานระบบ

บริหารจัดการบุคลากร ดานการรับรูตอประโยชนในการใชงาน ในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.76   

โดยในประเด็นยอย  มีระดับความพึงพอใจในทุกประเด็นในระดับมาก  จัดลําดับประเด็น

ความพึงพอใจโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี ้      

ลําดับที่ 1 ระบบชวยลดเวลาในการเรียกดูขอมูล เม่ือเทียบกับทํางานแบบเดิมท่ีไมใช 

คอมพิวเตอร มีคาเฉล่ีย 4.06  

ลําดับที่ 2  ระบบมีความรวดเร็วในการใชงาน  เชน  การเปดดูขอมูล การคนหาขอมูล

สามารถทําไดอยางรวดเร็ว  ไมเสียเวลารอนาน มีคาเฉล่ีย 3.89 

ลําดับที่ 3  รวมทั้งหมดพึงพอใจกับประโยชนท่ีไดรับจากระบบ มีคาเฉล่ีย  3.80 

ลําดับที่ 4 ระบบชวยอํานวยความสะดวกในการติดตอส่ือสารกับบุคลากรที่เกี่ยวของกับ

ทาน ลดขั้นตอนในการติดตอและเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตอส่ือสาร มีคาเฉล่ีย 3.68 

ลําดับที่ 5 ระบบชวยอํานวยความสะดวกในการเก็บบันทึกขอมูลและตรวจสอบขอมูลตางๆ

ท่ีเกี่ยวของกับทาน ดีกวาระบบเดิม   ซ่ึงเก็บลงในเอกสาร เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินการทาง

ขอมูลกับผูใช   มีคาเฉล่ีย  3.65  

ลําดับที่ 6 ระบบมีความปลอดภัยในการใชงาน ผูท่ีไมเกี่ยวของไมสามารถแกไขขอมูล

สําคัญได มีคาเฉล่ีย 3.64 

ลําดับที่ 7  ระบบมีความนาเชื่อถือ สามารถใชงาน ไดตลอดเวลาที่ผูใชตองการใช  ไมมี

ปญหาระบบลมเหลวหรือไมสามารถใหบริการได  มีคาเฉล่ีย  3.61 
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ตารางที่ 4.38 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจในการใชงานระบบบริหาร  

จัดการบุคลากรของกลุมครูท่ีปรึกษา ดานลักษณะสารสนเทศ 

หมายเหต ุการจัดอันดับหากมีคาเฉล่ีย ( X ) เทากันพิจารณาจากคา S.D. โดยคานอยกวาจะลําดับ

ดีกวา หากคา S.D. เทากัน จะจัดลําดับใหเทากันโดยเวนขามลําดับถัดไปตามจํานวนที่ซํ้ากัน 

 

 

 

 

 

ลักษณะสารสนเทศในระบบบริหารจัดการบุคลากร X  
( แปลผล ) S.D. ลําดับ 

สารสนเทศที่ไดจากระบบสามารถเขาถึงไดงาย ไมผานขั้นตอน

หลายอยาง   

3.81 

( มาก ) 

0.86 2 

สารสนเทศที่ไดจากระบบมีครบถวนและครอบคลุม 3.70 

( มาก ) 

0.79 5 

 สารสนเทศที่ไดจากระบบมีความถูกตอง ไมผิดเพี้ยน 3.57 

( มาก ) 

1.05 8 

สารสนเทศที่ไดจากระบบเกี่ยวของกับเรื่องท่ีจะนําไปใชในการ

ปฏิบัติงาน 

3.85 

( มาก ) 

0.80 1 

สารสนเทศที่ไดจากระบบมีการปรับปรุงสม่ําเสมอ  

 

3.75 

( มาก ) 

1.16 4 

สารสนเทศที่ไดจากระบบมีความชัดเจน กะทัดรัด  ไดใจความ 3.69 

( มาก ) 

0.85 6 

สารสนเทศที่ไดจากระบบมีการตรวจสอบความถูกตอง  

  

3.58 

( มาก ) 

1.05 7 

สารสนเทศที่ไดจากระบบ มีความยืดหยุน สามารถนํา 

สารสนเทศไปปรับใชงานไดหลากหลาย 

3.81 

( มาก ) 

0.99 3 

คาเฉลี่ยรวม 
( แปลผล ) 

3.72 
( มาก ) 
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จากตารางที่ 4.38  พบวาผูตอบแบบสอบถามมรีะดับความพึงพอใจการใชงานระบบบริหาร

จัดการบุคลากร ดานลักษณะสารสนเทศ ในระดับมากมีคาเฉล่ีย 3.72   

โดยในแตละประเด็น มีระดับความพึงพอใจในทุกประเด็นในระดับมาก  จัดลําดับประเด็น

ความพึงพอใจโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี ้

ลําดับที่ 1 สารสนเทศที่ไดจากระบบเกี่ยวของกับเรื่องท่ีจะนําไปใชในการปฏิบัติงาน  มี

คาเฉล่ีย 3.85 

ลําดับที่ 2 สารสนเทศที่ไดจากระบบสามารถเขาถึงไดงาย ไมผานขั้นตอนหลายอยาง  มี

คาเฉล่ีย 3.81 

ลําดับที่ 3 สารสนเทศที่ไดจากระบบ มีความยืดหยุน สามารถนําสารสนเทศไปปรับใชงาน

ไดหลากหลาย มีคาเฉล่ีย 3.81  

ลําดับที่ 4 สารสนเทศที่ไดจากระบบมีการปรับปรุงสม่ําเสมอ มีคาเฉล่ีย 3.75 

ลําดับที่ 5 สารสนเทศที่ไดจากระบบมีครบถวและครอบคลุม  มีคาเฉล่ีย 3.70 

ลําดับที่ 6  สารสนเทศที่ไดจากระบบมีความชัดเจน กะทัดรัด  ไดใจความ มีคาเฉล่ีย 3.69  

ลําดับที่ 7 สารสนเทศที่ไดจากระบบมีการตรวจสอบความถูกตองมีคาเฉล่ีย 3.58 

ลําดับที่ 8  สารสนเทศที่ไดจากระบบมีความถูกตองไมผิดเพี้ยน มีคาเฉล่ีย 3.57 
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ตารางที่ 4.39 แสดง คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในการใชงานระบบ 

สารบรรณกลุมครูท่ีปรึกษา ดานการรับรูตอความงายในการใชงาน 

หมายเหต ุการจัดอันดับหากมีคาเฉล่ีย ( X ) เทากันพิจารณาจากคา S.D. โดยคานอยกวาจะลําดับ

ดีกวา หากคา S.D. เทากัน จะจัดลําดับใหเทากันโดยเวนขามลําดับถัดไปตามจํานวนที่ซํ้ากัน 

 

จากตารางที่  4.39  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจการใชงานระบบงาน

สารบรรณ ดานการรับรูตอความงายในการใชงานในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.10   

โดยในประเด็นยอย  มีระดับความพึงพอใจในทุกประเด็นในระดับมาก โดยจัดลําดับ

ประเด็นความพึงพอใจโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี ้      

ลําดับที่ 1 ระบบงายตอการใชงาน ผูใชสามารถใชงาน และทําความเขาใจกับระบบไดงาย 

ไมจําเปนตองอาศัยทักษะความรูมากนัก  มีคาเฉล่ีย 4.39   

ลําดับที่ 2  ขั้นตอนในการเขาสูระบบ ( Log In ) และการออกจาก ระบบ ( Log Out ) งายตอ

การใชงาน  มีคาเฉล่ีย  4.08 

ลําดับที่ 3 คูมือและเอกสารการใชงานระบบเขาใจไดงายและชัดเจนสามารถนําไปใชงาน

ไดอยางถูกตอง มีคาเฉล่ีย 4.08   

ลําดับที่ 4 รวมทั้งหมด พึงพอใจในดานความงายตอการใชงาน  มีคาเฉล่ีย 3.85   

การรับรูตอความงายในการใชงานของ 
ระบบงานสารบรรณ 

X  
( แปลผล ) S.D. ลําดับ 

 ขั้นตอนในการเขาสูระบบ ( Log In ) และการออกจาก  

ระบบ ( Log Out ) งายตอการใชงาน 

4.08 

( มาก) 

0.70 2 

ระบบงายตอการใชงาน ผูใชสามารถใชงาน และทําความ  

เขาใจกับระบบไดงาย ไมจําเปนตองอาศัยทักษะความรู 

มากนัก 

4.39 

( มาก) 

0.65 1 

 คูมือและเอกสารการใชงานระบบเขาใจไดงายและชัดเจน  

 สามารถนําไปใชงานไดอยางถูกตอง 

4.08 

( มาก ) 

0.78 3 

รวมทั้งหมด พึงพอใจในดานความงายตอการใชงาน 3.85 

 ( มาก ) 

0.87 4 

คาเฉลี่ยรวม 
( แปลผล ) 

4.10 
( มาก ) 
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ตารางที่ 4.40 แสดง คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในการใชงานระบบ 

สารบรรณของกลุมครูท่ีปรึกษา ดานการรับรูตอประโยชนในการใชงาน 

หมายเหต ุการจัดอันดับหากมีคาเฉล่ีย ( X ) เทากันพิจารณาจากคา S.D. โดยคานอยกวาจะลําดับ

ดีกวา หากคา S.D. เทากัน จะจัดลําดับใหเทากันโดยเวนขามลําดับถัดไปตามจํานวนที่ซํ้ากัน 

 

การรับรูตอประโยชนในการใชงานของ 
ระบบงานสารบรรณ 

X  
( แปลผล ) S.D. ลําดับ 

ระบบชวยลดเวลาในการเรียกดูขอมูลเมื่อเทียบกับการ    

ทํางานแบบเดิมท่ีไมใช คอมพิวเตอร 

3.85 

 ( มาก ) 

0.87 2 

ระบบมีความนาเชื่อถือ สามารถใชงาน ไดตลอดเวลาที่   

ผูใชตองการใช  ไมมีปญหาระบบลมเหลวหรือไมสามารถ  

ใหบริการได 

3.99 

( มาก ) 

0.89 1 

ระบบมีความปลอดภัยในการใชงาน ผู ท่ีไมเกี่ยวของ 

ไมสามารถแกไขขอมูลสําคัญได 

3.60 

( มาก ) 

1.11 5 

ระบบชวยอํานวยความสะดวกในการเก็บบันทึกขอมูลและ 

ตรวจสอบขอมูลตางๆที่เกี่ยวของกบัทาน ดีกวาระบบเดิม    ซ่ึง

เก็บลงในเอกสาร เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินการทางขอมูล

กับผูใช 

3.65 

( มาก ) 

0.86 4 

ระบบชวยอํานวยความสะดวกในการติดตอส่ือสารกับ   

บุคลากรที่เกี่ยวของกับทาน ลดขั้นตอนในการติดตอ     

และเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตอส่ือสาร 

3.61 

( มาก ) 

1.01 6 

ระบบมีความรวดเร็วในการใชงาน  เชน  การเปดดูขอมูล การ

คนหาขอมูลสามารถทําไดอยางรวดเร็ว ไมเสียเวลารอนาน 

3.58 

( มาก ) 

1.08 7 

รวมทั้งหมดพึงพอใจกับประโยชนท่ีไดรับจากระบบ 3.81 

( มาก ) 

0.89 3 

คาเฉลี่ยรวม 
( แปลผล ) 

3.72 
( มาก ) 
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จากตารางที่  4.40  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจการใชงานระบบงาน

สารบรรณ ดานการรับรูตอประโยชนในการใชงานในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.72   

โดยในประเด็นยอย  มีระดับความพึงพอใจในทุกประเด็นในระดับมาก  จัดลําดับประเด็น

ความพึงพอใจโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี ้      

ลําดับที่ 1 ระบบมีความนาเชื่อถือ สามารถใชงาน ไดตลอดเวลาที่ผูใชตองการใช  ไมมี

ปญหาระบบลมเหลวหรือไมสามารถใหบริการได  มีคาเฉล่ีย  3.99  

ลําดับที่ 2  ระบบชวยลดเวลาในการเรียกดูขอมูล เม่ือเทียบกับทํางานแบบเดิมท่ีไมใช 

คอมพิวเตอร มีคาเฉล่ีย  3.85  

ลําดับที่ 3  รวมทั้งหมดพึงพอใจกับประโยชนท่ีไดรับจากระบบ  มีคาเฉล่ีย 3.81 

ลําดับที่ 4 ระบบชวยอํานวยความสะดวกในการเก็บบันทึกขอมูลและตรวจสอบขอมูลตางๆ

ท่ีเกี่ยวของกับทาน ดีกวาระบบเดิม   ซ่ึงเก็บลงในเอกสาร เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินการทาง

ขอมูลกับผูใช   มีคาเฉล่ีย  3.65   

ลําดับที่ 5 ระบบมีความปลอดภัยในการใชงาน ผูท่ีไมเกี่ยวของไมสามารถแกไขขอมูล

สําคัญได มีคาเฉล่ีย 3.60 

ลําดับที่ 6 ระบบชวยอํานวยความสะดวกในการติดตอส่ือสารกับบุคลากรที่เกี่ยวของกับ

ทาน ลดขั้นตอนในการติดตอและเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตอส่ือสาร มีคาเฉล่ีย 3.61   

ลําดับที่ 7  ระบบมีความรวดเร็วในการใชงาน  เชน  การเปดดูขอมูล การคนหาขอมูล

สามารถทําไดอยางรวดเร็ว  ไมเสียเวลารอนาน มีคาเฉล่ีย 3.58 
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ตารางที่ 4.41 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจในการใชงานระบบงานสาร

บรรณของกลุมครูท่ีปรึกษา ดานลักษณะสารสนเทศ 

หมายเหต ุการจัดอันดับหากมีคาเฉล่ีย ( X ) เทากันพิจารณาจากคา S.D. โดยคานอยกวาจะลําดับ

ดีกวา หากคา S.D. เทากัน จะจัดลําดับใหเทากันโดยเวนขามลําดับถัดไปตามจํานวนที่ซํ้ากัน 

 

 

ลักษณะสารสนเทศในระบบงานสารบรรณ X  
( แปลผล ) S.D. ลําดับ 

สารสนเทศที่ไดจากระบบสามารถเขาถึงไดงาย ไมผานขั้นตอน

หลายอยาง   

3.90 

( มาก ) 

0.79 1 

สารสนเทศที่ไดจากระบบมีครบถวนและครอบคลุม 3.64 

( มาก ) 

0.91 4 

 สารสนเทศที่ไดจากระบบมีความถูกตอง ไมผิดเพี้ยน 3.45 

( มาก ) 

1.05 8 

สารสนเทศที่ไดจากระบบเกี่ยวของกับเรื่องท่ีจะนําไปใชในการ

ปฏิบัติงาน 

3.72 

( มาก ) 

0.83 3 

สารสนเทศที่ไดจากระบบมีการปรับปรุงสม่ําเสมอ  

 

3.60 

( มาก ) 

1.15 6 

สารสนเทศที่ไดจากระบบมีความชัดเจน กะทัดรัด  ไดใจความ 3.60 

( มาก ) 

0.89 5 

สารสนเทศที่ไดจากระบบมีการตรวจสอบความถูกตอง  

  

3.58 

( มาก ) 

1.05 7 

สารสนเทศที่ไดจากระบบ มีความยืดหยุน สามารถนํา 

สารสนเทศไปปรับใชงานไดหลากหลาย 

3.81 

( มาก ) 

0.97 2 

คาเฉลี่ยรวม 
( แปลผล ) 

3.66 

( มาก ) 
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จากตารางที่ 4.41 พบวาผูตอบแบบสอบถามมรีะดับความพึงพอใจการใชงานระบบงานสาร

บรรณ  ดานลักษณะสารสนเทศในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.66   

โดยในแตละประเด็น มีระดับความพึงพอใจในทุกประเด็นในระดับมาก  จัดลําดับประเด็น

ความพึงพอใจโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี ้

ลําดับที่ 1 สารสนเทศที่ไดจากระบบสามารถเขาถึงไดงาย ไมผานขั้นตอนหลายอยาง  มี

คาเฉล่ีย 3.90  

ลําดับที่ 2 สารสนเทศที่ไดจากระบบ มีความยืดหยุน สามารถนําสารสนเทศไปปรับใชงาน

ไดหลากหลาย มีคาเฉล่ีย 3.81  

ลําดับที่ 3 สารสนเทศที่ไดจากระบบเกี่ยวของกับเรื่องท่ีจะนําไปใชในการปฏิบัติงาน  มี

คาเฉล่ีย 3.72 

ลําดับที่ 4 สารสนเทศที่ไดจากระบบมีครบถวนและครอบคลุม  มีคาเฉล่ีย 3.64 

ลําดับที่ 5 สารสนเทศที่ไดจากระบบมีความชัดเจน กะทัดรัด  ไดใจความ มีคาเฉล่ีย 3.60  

ลําดับที่ 6  สารสนเทศที่ไดจากระบบมีการปรับปรุงสม่ําเสมอ มีคาเฉล่ีย 3.60   

ลําดับที่ 7 สารสนเทศที่ไดจากระบบมีการตรวจสอบความถูกตอง มีคาเฉล่ีย 3.58  

ลําดับที่ 8  สารสนเทศที่ไดจากระบบมีความถูกตอง ไมผิดเพี้ยน มีคาเฉล่ีย 3.45 
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ตารางที่ 4.42 แสดง คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในการใชงานระบบ 

บริหารจัดการนักเรียน นักศึกษาของกลุมครูท่ีปรึกษา ดานการรับรูตอความงายในการใชงาน 

หมายเหต ุการจัดอันดับหากมีคาเฉล่ีย ( X ) เทากันพิจารณาจากคา S.D. โดยคานอยกวาจะลําดับ

ดีกวา หากคา S.D. เทากัน จะจัดลําดับใหเทากันโดยเวนขามลําดับถัดไปตามจํานวนที่ซํ้ากัน 

 

จากตารางที่  4.42  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจการใชงานระบบ

บริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา ดานการรับรูตอความงายในการใชงานในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.11   

โดยในประเด็นยอย  มีระดับความพึงพอใจในทุกประเด็นในระดับมาก  จัดลําดับประเด็น

ความพึงพอใจโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี ้      

  ลําดับที่ 1 ระบบงายตอการใชงาน ผูใชสามารถใชงาน และทําความเขาใจกับระบบไดงาย 

ไมจําเปนตองอาศัยทักษะความรูมากนัก  มีคาเฉล่ีย 4.39   

ลําดับที่ 2  คูมือและเอกสารการใชงานระบบเขาใจไดงายและชัดเจนสามารถนําไปใชงาน

ไดอยางถูกตอง มีคาเฉล่ีย 4.11   

ลําดับที่ 3 ขั้นตอนในการเขาสูระบบ ( Log In ) และการออกจาก  ระบบ ( Log Out ) งายตอ

การใชงาน  มีคาเฉล่ีย  4.06 

ลําดับที่ 4 รวมทั้งหมด พึงพอใจในดานความงายตอการใชงาน  มีคาเฉล่ีย 3.89   

การรับรูตอความงายในการใชงานของ 
ระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา 

X  
( แปลผล ) S.D. ลําดับ 

 ขั้นตอนในการเขาสูระบบ ( Log In ) และการออกจาก  

ระบบ ( Log Out ) งายตอการใชงาน 

4.06 

( มาก) 

0.72 3 

ระบบงายตอการใชงาน ผูใชสามารถใชงาน และทําความ  

เขาใจกับระบบไดงาย ไมจําเปนตองอาศัยทักษะความรู 

มากนัก 

4.39 

( มาก) 

0.67 1 

 คูมือและเอกสารการใชงานระบบเขาใจไดงายและชัดเจน  

 สามารถนําไปใชงานไดอยางถูกตอง 

4.11 

( มาก ) 

0.75 2 

รวมทั้งหมด พึงพอใจในดานความงายตอการใชงาน 3.89 

 ( มาก ) 

0.86 4 

คาเฉลี่ยรวม 
( แปลผล ) 

4.11 
( มาก ) 
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ตารางที่ 4.43 แสดง คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในการใชงานระบบ 

บริหารจัดการนักเรียน นักศึกษาของกลุมครูท่ีปรึกษา ดานการรับรูตอประโยชนในการใชงาน 

หมายเหต ุการจัดอันดับหากมีคาเฉล่ีย ( X ) เทากันพิจารณาจากคา S.D. โดยคานอยกวาจะลําดับ

ดีกวา หากคา S.D. เทากัน จะจัดลําดับใหเทากันโดยเวนขามลําดับถัดไปตามจํานวนที่ซํ้ากัน 

 

การรับรูตอประโยชนในการใชงานของ 
ระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา 

X  
( แปลผล ) S.D. ลําดับ 

ระบบชวยลดเวลาในการเรียกดูขอมูลเมื่อเทียบกับการ    

ทํางานแบบเดิมท่ีไมใช คอมพิวเตอร 

4.01 

( มาก ) 

0.89 1 

ระบบมีความนาเชื่อถือ สามารถใชงาน ไดตลอดเวลาที่   

ผูใชตองการใช  ไมมีปญหาระบบลมเหลวหรือไมสามารถ  

ใหบริการได 

3.61 

( มาก ) 

1.09 5 

ระบบมีความปลอดภัยในการใชงาน ผู ท่ีไมเกี่ยวของ 

ไมสามารถแกไขขอมูลสําคัญได 

3.65 

( มาก ) 

0.85 4 

ระบบชวยอํานวยความสะดวกในการเก็บบันทึกขอมูลและ 

ตรวจสอบขอมูลตางๆที่เกี่ยวของกับทาน ดีกวาระบบเดิม    ซ่ึง

เก็บลงในเอกสาร เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินการทางขอมูล

กับผูใช 

3.59 

( มาก ) 

0.99 6 

ระบบชวยอํานวยความสะดวกในการติดตอส่ือสารกับ   

บุคลากรที่เกี่ยวของกับทาน ลดขั้นตอนในการติดตอ     

และเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตอส่ือสาร 

3.57 

( มาก ) 

1.07 7 

ระบบมีความรวดเร็วในการใชงาน  เชน  การเปดดูขอมูล การ

คนหาขอมูลสามารถทําไดอยางรวดเร็ว ไมเสียเวลารอนาน 

3.95 

( มาก ) 

0.84 2 

รวมทั้งหมดพึงพอใจกับประโยชนท่ีไดรับจากระบบ 3.80 

( มาก ) 

0.90 3 

คาเฉลี่ยรวม 
( แปลผล ) 

3.74 
( มาก ) 
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จากตารางที่  4.43  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจการใชงานระบบ

บริหารจัดการบุคลากร ดานการรับรูตอประโยชนในการใชงานในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.74   

โดยในประเด็นยอย  มีระดับความพึงพอใจในทุกประเด็นในระดับมาก  จัดลําดับประเด็น

ความพึงพอใจโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี ้      

ลําดับที่ 1 ระบบชวยลดเวลาในการเรียกดูขอมูล เม่ือเทียบกับทํางานแบบเดิมท่ีไมใช 

คอมพิวเตอร มีคาเฉล่ีย  4.01  

ลําดับที่ 2  ระบบมีความรวดเร็วในการใชงาน  เชน  การเปดดูขอมูล การคนหาขอมูล

สามารถทําไดอยางรวดเร็ว  ไมเสียเวลารอนาน มีคาเฉล่ีย 3.95 

ลําดับที่ 3  รวมทั้งหมดพึงพอใจกับประโยชนท่ีไดรับจากระบบ  มีคาเฉล่ีย 3.80 

ลําดับที่ 4 ระบบมีความปลอดภัยในการใชงาน ผูท่ีไมเกี่ยวของไมสามารถแกไขขอมูล

สําคัญได มีคาเฉล่ีย 3.65  

ลําดับที่ 5 ระบบมีความนาเชื่อถือ สามารถใชงาน ไดตลอดเวลาที่ผูใชตองการใช  ไมมี

ปญหาระบบลมเหลวหรือไมสามารถใหบริการได  มีคาเฉล่ีย  3.61 

ลําดับที่ 6 ระบบชวยอํานวยความสะดวกในการเก็บบันทึกขอมูลและตรวจสอบขอมูลตางๆ

ท่ีเกี่ยวของกับทาน ดีกวาระบบเดิม   ซ่ึงเก็บลงในเอกสาร เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินการทาง

ขอมูลกับผูใช   มีคาเฉล่ีย  3.59   

ลําดับที่ 7  ระบบชวยอํานวยความสะดวกในการติดตอส่ือสารกับบุคลากรที่เกี่ยวของกับ

ทาน ลดขั้นตอนในการติดตอและเพิม่ประสิทธิภาพในการติดตอส่ือสาร มีคาเฉล่ีย 3.57   
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ตารางที่ 4.44 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจในการใชงานระบบบริหาร

จัดการนักเรียน  นักศึกษาของกลุมครูท่ีปรึกษา ดานลักษณะสารสนเทศ 

หมายเหต ุการจัดอันดับหากมีคาเฉล่ีย ( X ) เทากันพิจารณาจากคา S.D. โดยคานอยกวาจะลําดับ

ดีกวา หากคา S.D. เทากัน จะจัดลําดับใหเทากันโดยเวนขามลําดับถัดไปตามจํานวนที่ซํ้ากัน 

 

 

ลักษณะสารสนเทศในระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา X  
( แปลผล ) S.D. ลําดับ 

สารสนเทศที่ไดจากระบบสามารถเขาถึงไดงาย ไมผานขั้นตอน

หลายอยาง   

3.94 

( มาก ) 

0.79 1 

สารสนเทศที่ไดจากระบบมีครบถวนและครอบคลุม 3.67 

( มาก ) 

0.93 6 

 สารสนเทศที่ไดจากระบบมีความถูกตอง ไมผิดเพี้ยน 3.52 

( มาก ) 

1.00 8 

สารสนเทศที่ไดจากระบบเกี่ยวของกับเรื่องท่ีจะนําไปใชในการ

ปฏิบัติงาน 

3.76 

( มาก ) 

0.82 3 

สารสนเทศที่ไดจากระบบมีการปรับปรุงสม่ําเสมอ  

 

3.73 

( มาก ) 

1.12 4 

สารสนเทศที่ไดจากระบบมีความชัดเจน  กะทัดรัด  ไดใจความ 3.69 

( มาก ) 

0.90 5 

สารสนเทศที่ไดจากระบบมีการตรวจสอบความถูกตอง  

  

3.65 

( มาก ) 

1.05 7 

สารสนเทศที่ไดจากระบบ มีความยืดหยุน สามารถนํา 

สารสนเทศไปปรับใชงานไดหลากหลาย 

3.85 

( มาก ) 

1.01 2 

คาเฉลี่ยรวม 
( แปลผล ) 

3.73 
( มาก ) 
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จากตารางที่ 4.44  พบวาผูตอบแบบสอบถามมรีะดับความพึงพอใจการใชงานระบบบริหาร

จัดการ นักเรียน นักศึกษา  ดานลักษณะสารสนเทศ   ในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.73   

โดยในแตละประเด็น มีระดับความพึงพอใจในทุกประเด็นในระดับมาก  จัดลําดับประเด็น

ความพึงพอใจโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี ้

ลําดับที่ 1 สารสนเทศที่ไดจากระบบสามารถเขาถึงไดงาย ไมผานขั้นตอนหลายอยาง  มี

คาเฉล่ีย 3.94  

ลําดับที่ 2 สารสนเทศที่ไดจากระบบมีความยืดหยุน สามารถนําสารสนเทศไปปรับใชงาน

ไดหลากหลาย มีคาเฉล่ีย 3.85  

ลําดับที่ 3 สารสนเทศที่ไดจากระบบเกี่ยวของกับเรื่องท่ีจะนําไปใชในการปฏิบัติงาน  มี

คาเฉล่ีย 3.76 

ลําดับที่ 4 สารสนเทศที่ไดจากระบบมีการปรับปรุงสม่ําเสมอ มีคาเฉล่ีย 3.73   

ลําดับที่ 5 สารสนเทศที่ไดจากระบบมีความชัดเจน กะทัดรัด  ไดใจความ มีคาเฉล่ีย 3.69  

ลําดับที่ 6  สารสนเทศที่ไดจากระบบมีครบถวนและครอบคลุม  มีคาเฉล่ีย 3.67 

ลําดับที่ 7 สารสนเทศที่ไดจากระบบมีการตรวจสอบความถูกตอง มีคาเฉล่ีย 3.65  

ลําดับที่ 8  สารสนเทศที่ไดจากระบบมีความถูกตอง ไมผิดเพี้ยน มีคาเฉล่ีย 3.52 
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ตารางที่ 4.45 แสดงคาเฉล่ียความพึงพอใจในการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาของกลุมครู

ท่ีปรึกษา 

  

 

ประเด็นความพึงพอใจการใชงาน คาเฉลี่ย แปลความหมาย 
ระบบบริหารจัดการบุคลากร 

ความพึงพอใจในดานการรับรูตอความงายในการใชงานของ

ระบบบริหารจัดการบุคลากร 

4.14 มาก 

ความพึงพอใจในดานการรับรูตอประโยชนในการใชงานของ

ระบบบริหารจัดการบุคลากร 

3.76 มาก 

ความพึงพอใจในดานลักษณะสารสนเทศในระบบบริหารจัดการ

บุคลากร 

3.72 มาก 

คาเฉลี่ยความพึงพอใจการใชงานระบบบริหารจัดการบุคลากร 3.87 มาก 
ระบบงานสารบรรณ 

ความพึงพอใจในดานการรับรูตอความงายในการใชงานของ

ระบบงานสารบรรณ 

4.10 มาก 

ความพึงพอใจในดานการรับรูตอประโยชนในการใชงานของ

ระบบงานสารบรรณ 

3.72  

ความพึงพอใจในดานลักษณะสารสนเทศในระบบงานสารบรรณ 3.66 มาก 

คาเฉลี่ยรวมความพึงพอใจการใชระบบงานสารบรรณ 3.83 มาก 
ระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา 
ความพึงพอใจในดานการรับรูตอความงายในการใชงานของ

ระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา 

4.11 มาก 

ความพึงพอใจในดานการรับรูตอประโยชนในการใชงานของ

ระบบบริหารจัดการนักเรียน 

3.74 มาก 

ความพงึพอใจในดานลักษณะสารสนเทศในระบบบริหารจัดการ

นักเรียน นักศึกษา 

3.73 มาก 

คาเฉลี่ยรวมความพึงพอใจการใชงานระบบบริหารจัดการ
นักเรียน นักศึกษา 

3.86 มาก 
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จากตารางที่ 4.45 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจการใชงานระบบบริหาร

จัดการอาชีวศึกษา โดยมีความพึงพอใจการใชงานระบบบริหารจัดการบุคลากร ในระดับมาก มี

คาเฉล่ีย 3.87  มีความพึงพอใจการใชงานระบบงานสารบรรณ อยูระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.83   มีความ

พึงพอใจการใชงานระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา ในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.86  เมื่อ

เปรียบเทียบกันจะพบวาครูท่ีปรึกษาผูใชงานระบบมีความพึงพอใจการใชงานระบบทั้งสามใกลเคียง

กัน 
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สวนที่ 3 ปญหาการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 
ตารางที่ 4.46 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปญหาการใชงานระบบบริหารจัดการ 

บุคลากรของกลุมครูท่ีปรึกษา 

หมายเหต ุการจัดอันดับหากมีคาเฉล่ีย ( X ) เทากันพิจารณาจากคา S.D. โดยคานอยกวาจะลําดับ

ดีกวา หากคา S.D. เทากัน จะจัดลําดับใหเทากันโดยเวนขามลําดับถัดไปตามจํานวนที่ซํ้ากัน 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการใชงาน 
ระบบบริหารจัดการบุคลากร 

X  
( แปลผล ) S.D. ลําดับ 

การเรียนรูและใชงานระบบ ทําไดยาก 2.19 

( นอย ) 

0.71 1 

ระบบทํางานไดไมรวดเร็ว การเรียกดู  หรือ  คนหาขอมูลทํา  

ไดชา 

2.10 

( นอย ) 

0.71 3 

ระบบมีประโยชนในการใชงานนอย ไมคอยมีความสําคัญ   

 และจําเปนกับการใชงานจริง 

1.88 

( นอย ) 

0.76 5 

ระบบมีปญหาในการเขาใชงาน เชน ปอนขอมูลถูกตองแตไม  

 สามารถเขาใชงานได หรือระบบลมเหลวไมสามารถให 

บริการในชวงเวลาที่ตองการใชงาน 

1.95 

( นอย ) 

0.97 4 

ระบบไมมีความปลอดภัยเพียงพอ ขอมูลตางๆ ไมมีการ  

ปองกันที่ด ี

2.13 

( นอย ) 

0.82 2 

สารสนเทศที่ไดจากระบบมีความผิดพลาด ไมตรงกับความ  

เปนจริง 

1.69 

( นอย ) 

0.81 7 

สารสนเทศที่ไดจากระบบไมครบถวนสมบูรณ ขาดรายละเอียด

บางอยางไป 

1.85 

( นอย ) 

0.86 6 

สารสนเทศที่ไดจากระบบไมเปนปจจุบัน ทําใหไมสามารถ 

นําไปใชงานไดจริง 

1.68 

( นอย ) 

0.75 8 

สารสนเทศที่ไดจากระบบ มีปริมาณไมเหมาะสม มีมากหรือ  

นอยเกินไปกับความตองการ 

1.55 

( นอย ) 

0.71 9 

คาเฉลี่ยรวม 
( แปลผล ) 

1.83 
( นอย ) 
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จากตารางที่ 4.46 พบวาผูตอบแบบสอบถามมรีะดับปญหาการใชงานระบบบริหารจัดการ

บุคลากรในระดับนอย มีคาเฉล่ีย 1.83  โดยทุกประเด็นปญหาในระดับปญหานอย  สามารถจัด

เรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี ้

ลําดับที่ 1 การเรียนรูและใชงานระบบ ทําไดยาก มีคาเฉล่ีย 2.19  

ลําดับที่ 2 ระบบไมมีความปลอดภัยเพียงพอ ขอมูลตางๆ ไมมีการปองกันที่ดี  มีคาเฉล่ีย 

2.13   

ลําดับที่ 3 ระบบทํางานไดไมรวดเร็ว การเรียกดู  หรือ  คนหาขอมูลทําไดชา มีคาเฉล่ีย 2.10 

ลําดับที่ 4 ระบบมีปญหาในการเขาใชงาน เชน ปอนขอมูลถูกตองแตไมสามารถเขาใชงาน

ได หรือระบบลมเหลวไมสามารถใหบริการในชวงเวลาที่ตองการใชงาน มีคาเฉล่ีย 1.95  

ลําดับที่ 5  ระบบมีประโยชนในการใชงานนอย ไมคอยมีความสําคัญ และจําเปนกับการใช

งานจริง  มีคาเฉล่ีย 1.88 

ลําดับที่ 6 สารสนเทศที่ไดจากระบบไมครบถวนสมบูรณ ขาดรายละเอียดบางอยางไป มี

คาเฉล่ีย 1.85 

ลําดับที่ 7  สารสนเทศที่ไดจากระบบมีความผิดพลาด ไมตรงกับความเปนจริง มีคาเฉล่ีย 

1.69  

ลําดับที่ 8  สารสนเทศที่ไดจากระบบไมเปนปจจุบัน ทําใหไมสามารถนําไปใชงานไดจริง  

คาเฉล่ีย 1.68  

ลําดับที่ 9 สารสนเทศที่ไดจากระบบ มีปริมาณไมเหมาะสม มีมากหรือนอยเกินไปกับความ

ตองการ มีคาเฉล่ีย 1.55 
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ตารางที่ 4.47 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปญหาการใชงานระบบงานสาร

บรรณของกลุมครูท่ีปรึกษา 

 

หมายเหต ุการจัดอันดับหากมีคาเฉล่ีย ( X ) เทากันพิจารณาจากคา S.D. โดยคานอยกวาจะลําดับ

ดีกวา หากคา S.D. เทากัน จะจัดลําดับใหเทากันโดยเวนขามลําดับถัดไปตามจํานวนที่ซํ้ากัน 

 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการใชงาน 
ระบบงานสารบรรณ 

X  
( แปลผล ) S.D. ลําดับ 

การเรียนรูและใชงานระบบ ทําไดยาก 2.26 

( นอย ) 

0.75 1 

ระบบทํางานไดไมรวดเร็ว การเรียกดู  หรือ  คนหาขอมูลทํา  

ไดชา 

2.08 

( นอย ) 

0.68 2 

ระบบมีประโยชนในการใชงานนอย ไมคอยมีความสําคัญ   

 และจําเปนกับการใชงานจริง 

1.88 

( นอย ) 

0.74 4 

ระบบมีปญหาในการเขาใชงาน เชน ปอนขอมูลถูกตองแตไม  

สามารถเขาใชงานได หรือระบบลมเหลวไมสามารถให 

บริการในชวงเวลาที่ตองการใชงาน 

1.91 

( นอย ) 

0.85 3 

ระบบไมมีความปลอดภัยเพียงพอ ขอมูลตางๆ ไมมีการ  

ปองกันที่ด ี

1.69 

( นอย ) 

0.72 6 

สารสนเทศที่ไดจากระบบมีความผิดพลาด ไมตรงกับความ 

เปนจริง 

1.67 

( นอย ) 

0.75 8 

สารสนเทศที่ไดจากระบบไมครบถวนสมบูรณ ขาดรายละเอียด

บางอยางไป 

1.75 

( นอย ) 

0.87 5 

สารสนเทศที่ไดจากระบบไมเปนปจจุบัน ทําใหไมสามารถ 

นําไปใชงานไดจริง 

1.69 

( นอย ) 

0.81 7 

สารสนเทศที่ไดจากระบบ มีปริมาณไมเหมาะสม มีมากหรือ  

นอยเกินไปกับความตองการ 

1.57 

( นอย ) 

0.76 9 

คาเฉลี่ยรวม 
( แปลผล ) 

1.83 
( นอย ) 
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จากตารางที่ 4.47  พบวาผูตอบแบบสอบถามมรีะดับปญหาการใชงานระบบงานสารบรรณ 

ในระดับนอย มีคาเฉล่ีย 1.18  โดยทุกประเด็นปญหา ในระดับปญหานอย สามารถจัดเรียงลําดับจาก

มากไปหานอยดังนี ้

ลําดับที่ 1 การเรียนรูและใชงานระบบ ทําไดยาก มีคาเฉล่ีย 2.26  

ลําดับที่ 2 ระบบทํางานไดไมรวดเร็ว การเรียกดู  หรือ  คนหาขอมูลทําไดชา มีคาเฉล่ีย 2.08  

ลําดับที่ 3 ระบบมีปญหาในการเขาใชงาน เชน ปอนขอมูลถูกตองแตไมสามารถเขาใชงาน

ได หรือระบบลมเหลวไมสามารถใหบริการในชวงเวลาที่ตองการใชงาน มีคาเฉล่ีย 1.91 

ลําดับที่ 4 ระบบมีประโยชนในการใชงานนอย ไมคอยมีความสําคัญ และจําเปนกับการใช

งานจริง   มีคาเฉล่ีย 1.88 

ลําดับที่ 5  สารสนเทศที่ไดจากระบบไมครบถวนสมบูรณ ขาดรายละเอียดบางอยางไป มี

คาเฉล่ีย 1.85 

ลําดับที่ 6 ระบบไมมีความปลอดภัยเพียงพอ ขอมูลตางๆ ไมมีการปองกันที่ดี  มีคาเฉล่ีย 

1.69   

ลําดับที่ 7  สารสนเทศที่ไดจากระบบไมเปนปจจุบัน ทําใหไมสามารถนําไปใชงานไดจริง 

คาเฉล่ีย 1.69  

ลําดับที่ 8  สารสนเทศที่ไดจากระบบมีความผิดพลาด ไมตรงกับความเปนจริง มีคาเฉล่ีย 

1.67 

ลําดับที่ 9 สารสนเทศที่ไดจากระบบ มีปริมาณไมเหมาะสม มีมากหรือนอยเกินไปกับความ

ตองการ มีคาเฉล่ีย 1.57 
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ตารางที่ 4.48 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปญหาการใชงานระบบบริหารจัดการ

นักเรียน นักศึกษาของกลุมครูท่ีปรึกษา 

หมายเหต ุการจัดอันดับหากมีคาเฉล่ีย ( X ) เทากันพิจารณาจากคา S.D. โดยคานอยกวาจะลําดับ

ดีกวา หากคา S.D. เทากัน จะจัดลําดับใหเทากันโดยเวนขามลําดับถัดไปตามจํานวนที่ซํ้ากัน 

 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการใชงาน 
ระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา 

X  
( แปลผล ) S.D. ลําดับ 

การเรียนรูและใชงานระบบ ทําไดยาก 2.24 

( นอย ) 

0.71 1 

ระบบทํางานไดไมรวดเร็ว การเรียกดู  หรือ  คนหาขอมูลทํา  

ไดชา 

2.13 

( นอย ) 

0.74 2 

ระบบมีประโยชนในการใชงานนอย ไมคอยมีความสําคัญ   

 และจําเปนกับการใชงานจริง 

1.93 

( นอย ) 

0.81 3 

ระบบมีปญหาในการเขาใชงาน เชน ปอนขอมูลถูกตองแตไม  

สามารถเขาใชงานได หรือระบบลมเหลวไมสามารถให 

บริการในชวงเวลาที่ตองการใชงาน 

1.90 

( นอย ) 

0.87 4 

ระบบไมมีความปลอดภัยเพียงพอ ขอมูลตางๆ ไมมีการ  

ปองกันที่ด ี

1.72 

( นอย ) 

0.76 6 

สารสนเทศที่ไดจากระบบมีความผิดพลาด ไมตรงกับความ 

เปนจริง 

1.69 

( นอย ) 

0.82 7 

สารสนเทศที่ไดจากระบบไมครบถวนสมบูรณ ขาดรายละเอียด

บางอยางไป 

1.74 

( นอย ) 

0.86 5 

สารสนเทศที่ไดจากระบบไมเปนปจจุบัน ทําใหไมสามารถ 

นําไปใชงานไดจริง 

1.69 

( นอย ) 

0.82 7 

สารสนเทศที่ไดจากระบบ มีปริมาณไมเหมาะสม มีมากหรือ  

นอยเกินไปกับความตองการ 

1.61 

( นอย ) 

0.82 9 

คาเฉลี่ยรวม 
( แปลผล ) 

1.85 
( นอย ) 



91 
 

จากตารางที่ 4.48  พบวาผูตอบแบบสอบถามมรีะดับปญหาการใชงานระบบบริหารจัดการ

นักเรียน นักศึกษาในระดับนอย มีคาเฉล่ีย 1.85  โดยทุกประเด็นปญหา ในระดับปญหานอย 

สามารถจัดเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี ้

ลําดับที่ 1 การเรียนรูและใชงานระบบ ทําไดยาก มีคาเฉล่ีย 2.24  

ลําดับที่ 2 ระบบทํางานไดไมรวดเร็ว การเรียกดู  หรือ  คนหาขอมูลทําไดชา มีคาเฉล่ีย 2.13  

ลําดับที่ 3 ระบบมีประโยชนในการใชงานนอย ไมคอยมีความสําคัญ และจําเปนกับการใช

งานจริง   มีคาเฉล่ีย 1.93  

ลําดับที่ 4 ระบบมีปญหาในการเขาใชงาน เชน ปอนขอมูลถูกตองแตไมสามารถเขาใชงาน

ได หรือระบบลมเหลวไมสามารถใหบริการในชวงเวลาที่ตองการใชงาน มีคาเฉล่ีย 1.90 

ลําดับที่ 5  สารสนเทศที่ไดจากระบบไมครบถวนสมบูรณ ขาดรายละเอียดบางอยางไป  มี

คาเฉล่ีย 1.74 

ลําดับที่ 6 ระบบไมมีความปลอดภัยเพียงพอ ขอมูลตางๆ ไมมีการปองกันที่ดี  มีคาเฉล่ีย 

1.72   

ลําดับที่ 7 มีดวยกันสองประเด็น ซ่ึงเปนปญหาระดับนอย มีคาเฉล่ีย 1.69 เทากัน คือ

สารสนเทศที่ไดจากระบบมีความผิดพลาด ไมตรงกับความเปนจริง และสารสนเทศที่ไดจากระบบ

ไมเปนปจจุบัน ทําใหไมสามารถนําไปใชงานไดจริง  

ลําดับที่ 9 สารสนเทศที่ไดจากระบบ มีปริมาณไมเหมาะสม มีมากหรือนอยเกินไปกับความ

ตองการ ในระดับปญหานอย มีคาเฉล่ีย 1.61 
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ตารางที่ 4.49 ( ก ) แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานถึงปญหาอ่ืนๆในภาพรวมที่มี

ผลกระทบกับการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาของกลุมครูท่ีปรึกษาในดานการจัดการ 

หมายเหต ุการจัดอันดับหากมีคาเฉล่ีย ( X ) เทากันพิจารณาจากคา S.D. โดยคานอยกวาจะลําดับ

ดีกวา หากคา S.D. เทากัน จะจัดลําดับใหเทากันโดยเวนขามลําดับถัดไปตามจํานวนที่ซํ้ากัน 

 

จากตารางที่ 4.49 ( ก ) แสดงถึงระดับปญหาอ่ืนๆในภาพรวมที่มีผลกระทบตอการใชงาน

ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาในดานการจัดการ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีปญหาดานการ

จัดการในระดับนอย  มีคาเฉล่ีย 1.66 โดยในแตละประเด็นปญหา สามารถจัดเรียงลําดับจากมากไป

หานอยดังนี้ 

ลําดับที่ 1 นโยบายในการใชงานไมชัดเจน มีการใชระบบเดิมท่ีไมใชคอมพิวเตอรกับระบบ

ใหมท่ีมีการใชคอมพิวเตอร ทํางานประเภทเดียวกัน คาเฉล่ีย 1.72 ในระดับปญหานอย ลํ า ดั บ ท่ี  2 

การเรียกใชขอมูลของผูบริหารเกิดจากการรองขอโดยไมมีการวางแผนการใชงานลวงหนา คาเฉล่ีย 

1.72 ในระดับปญหานอย 

ประเด็นปญหาอื่นๆในภาพรวมที่มีผลกระทบกับการใชงาน 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา คาสถิต ิ

ลําดับ 
 ดานการจัดการ X  

( แปลผล ) S.D. 

โครงสรางการจัดการและอํานาจหนาท่ี ของกลุมงานมีความ  

 ซํ้าซอนและไมชัดเจน 

1.70 

( นอย ) 

0.83 3 

 การเรียกใชขอมูลของผูบริหารเกิดจากการรองขอโดยไมมี  

 การวางแผนการใชลวงหนา 

1.72 

( นอย ) 

0.80 2 

 นโยบายในการใชงานไมชัดเจน มีการใชระบบเดิมท่ีไมใช   

 คอมพิวเตอรกับระบบใหมท่ีมีการใชคอมพิวเตอร ทํางาน    

ประเภทเดียวกัน 

1.72 

( นอย ) 

0.77 1 

ขาดการสนับสนุนและฝกอบรมการใชงานระบบบริหาร 

จัดการอาชีวศึกษา 

1.51 

( นอย ) 

0.73 4 

คาเฉลี่ยรวมปญหาดานการจัดการ 1.66 
( นอย ) 
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 ลําดับที่ 3 โครงสรางการจัดการและอํานาจหนาท่ีของกลุมงานมีความซํ้าซอนไมชัดเจน 

คาเฉล่ีย 1.70 ในระดับปญหานอย 

 ลําดับที่ 4 ขาดการสนับสนุนและฝกอบรมการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

คาเฉล่ีย 1.51  ในระดับปญหานอย 

 

ตารางที่ 4.49 ( ข ) แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานถึงปญหาอ่ืนๆในภาพรวมที่มี

ผลกระทบกับการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาของกลุมครูท่ีปรึกษาในดานวัสดุอุปกรณ 

หมายเหต ุการจัดอันดับหากมีคาเฉล่ีย ( X ) เทากันพิจารณาจากคา S.D. โดยคานอยกวาจะลําดับ

ดีกวา หากคา S.D. เทากัน จะจัดลําดับใหเทากันโดยเวนขามลําดบัถัดไปตามจํานวนที่ซํ้ากัน 

 

จากตารางที่ 4.49 ( ข ) แสดงถึงระดับปญหาอ่ืนๆในภาพรวมที่มีผลกระทบตอการใชงาน

ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาในดานวัสดุอุปกรณ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีปญหาดานวัสดุ

อุปกรณในระดับนอย  มีคาเฉล่ีย 1.65 โดยในแตละประเด็นปญหา สามารถจัดเรยีงลําดับจากมากไป

หานอยดังนี้ 

ลําดับที่ 1 สภาพเครื่องคอมพิวเตอรไมพรอมกับการใชงาน คาเฉล่ีย 1.70 ในระดับปญหา

นอย 

 ลําดับที่ 2 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรไมเพียงพอกับปริมาณการใชงานและจํานวนผูใชงาน 

คาเฉล่ีย 1.60 ในระดับปญหานอย 

ประเด็นปญหาอื่นๆในภาพรวมที่มีผลกระทบกับการใชงาน 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา คาสถิต ิ

ลําดับ 
ดานวัสดุอุปกรณ  X  

( แปลผล ) S.D. 

สภาพเครื่องคอมพิวเตอรไมพรอมกับการใชงาน 
1.70 

( นอย ) 

0.83 1 

จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรไมเพียงพอกับปริมาณการใช 

งานและจํานวนผูใชงาน 

1.60 

( นอย ) 

0.85 2 

คาเฉลี่ยรวมปญหาดานวัสดุอุปกรณ 1.65 
( นอย ) 
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ตารางที่ 4.49 (ค )  แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานถึงปญหาอ่ืนๆในภาพรวมที่มี

ผลกระทบกับการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาของครูท่ีปรึกษาในดานบุคลากร 

 

หมายเหต ุการจัดอันดับหากมีคาเฉล่ีย ( X ) เทากันพิจารณาจากคา S.D. โดยคานอยกวาจะลําดับ

ดีกวา หากคา S.D. เทากัน จะจัดลําดับใหเทากันโดยเวนขามลําดับถัดไปตามจํานวนที่ซํ้ากัน 

 

จากตารางที่ 4.49 ( ค ) แสดงถึงระดับปญหาอ่ืนๆในภาพรวมที่มีผลกระทบตอการใชงาน

ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาในดานบุคลากร พบวาผูตอบแบบสอบถามมีปญหาดานบุคลากรใน

ระดับนอย  มีคาเฉล่ีย 2.03 โดยในแตละประเด็นปญหา สามารถจัดเรียงลําดับจากมากไปหานอย

ดังนี้ 

 ลําดับที่ 1 บุคลากรมีความรูและเชี่ยวชาญคอมพิวเตอรมีจํานวนนอย คาเฉล่ีย 2.13 ในระดับ

ปญหานอย 

 ลําดับที่ 2 หนวยงานขาดผูมีความรูและเชี่ยวชาญที่จะมาเปนผูใหคําแนะนําการใชงาน

ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาใหแกบุคลากรภายในวิทยาลัย คาเฉล่ีย 1.94 ในระดับปญหานอย 

  

ประเด็นปญหาอื่นๆในภาพรวมที่มีผลกระทบกับการใชงาน 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา คาสถิต ิ

ลําดับ 
 ดานบุคลากร X  

( แปลผล ) S.D. 

บุคลากรมีความรูและเชี่ยวชาญคอมพิวเตอรมีจํานวนนอย 
2.13 

( นอย ) 

0.88 

 

1 

 หนวยงานขาดผูมีความรูและเชี่ยวชาญที่จะมาเปนผูให  

 คําแนะนําการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาใหแก 

 บุคลากรภายในวิทยาลัย 

1.94 

( นอย ) 

0.73 2 

คาเฉลี่ยรวมปญหาดานบุคลากร 2.03 
( นอย ) 
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ตารางที่ 4.49 (ง )  แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานถึงปญหาอ่ืนๆในภาพรวมที่มี

ผลกระทบกับการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาของครูท่ีปรึกษาในดานระบบสารสนเทศ

และการส่ือสาร 

หมายเหต ุการจัดอันดับหากมีคาเฉล่ีย ( X ) เทากันพิจารณาจากคา S.D. โดยคานอยกวาจะลําดับ

ดีกวา หากคา S.D. เทากัน จะจัดลําดับใหเทากันโดยเวนขามลําดับถัดไปตามจํานวนที่ซํ้ากัน 

 

จากตารางที่ 4.49 ( ง ) แสดงถึงระดับปญหาอ่ืนๆในภาพรวมที่มีผลกระทบตอการใชงาน

ระบบบริหารจัดการอาชวีศึกษาในดานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร พบวาผูตอบแบบสอบถาม

มีปญหาดานระบบสารสนเทศและการสื่อสารในระดับนอย  มีคาเฉล่ีย 1.71 โดยในแตละประเด็น

ปญหา สามารถจัดเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี ้

 ลําดับที่ 1 ซอฟตแวรสนับสนุนการพัฒนาระบบงานและฐานขอมูลของหนวยงานมีความ

หลากหลาย ไมสามารถเชื่อมโยงการทํางานรวมกัน คาเฉล่ีย 1.75 ในระดับปญหานอย  

ลําดับที่ 2 ระบบขอมูลท่ีใชในงานตางๆเปนระบบขอมูลท่ีตางคนตางทําตางคนตางใช ไมมี

การวางแผนที่จะนํามาบูรณาการใชรวมกัน คาเฉล่ีย 1.74 ในระดับปญหานอย 

ประเด็นปญหาอื่นๆในภาพรวมที่มีผลกระทบกับการใชงาน 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา คาสถิต ิ

ลําดับ 
ดานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร  X  

( แปลผล ) S.D. 

ระบบเครือขายคอมพิวเตอรไมสามารถใหบริการอยาง   

 ครอบคลุมตามการใชงาน 

1.65 

( นอย ) 

0.83 3 

ระบบขอมูลท่ีใชในงานตางๆเปนระบบขอมูลท่ีตางคนตาง 

ทําตางคนตางใช ไมมีการวางแผนที่จะนํามาบูรณาการ 

ใชรวมกัน 

1.74 

( นอย ) 

0.85 2 

ซอฟตแวรสนับสนุนการพัฒนาระบบงานและฐานขอมูล 

ของหนวยงานมีความหลากหลาย ไมสามารถเชื่อมโยงการ  

ทํางานรวมกัน 

1.75 

( นอย ) 

0.85 1 

คาเฉลี่ยรวมปญหาดานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 1.71 
( นอย ) 
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 ลําดับที่ 3 ระบบเครือขายคอมพิวเตอรไมสามารถใหบริการอยางครอบคลุมตามการใชงาน 

คาเฉล่ีย 1.65 ในระดับปญหานอย 

 
ตารางที่ 4.50 แสดงคาเฉล่ียระดับปญหาในการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาของกลุมครูท่ี

ปรึกษา 

 

  

จากตารางที่ 4.50 พบวาผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปนกลุมครูท่ีปรึกษา มีคาเฉล่ียระดับปญหา

การใชงานทั้ง 3 ระบบมีคาใกลเคียงกัน และอยูในระดับนอย 

  

ตารางที่ 4.51 แสดงคาเฉล่ียระดับปญหาอ่ืนๆในภาพรวมที่มีผลตอการใชงานระบบบริหาร 

จัดการอาชีวศึกษาของกลุมครูท่ีปรึกษา 

 

 

จากตารางที่ 4.51  พบวาผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปนกลุมครูท่ีปรึกษามรีะดับปญหาอ่ืนๆใน

ภาพรวมที่มีผลตอการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา ทุกประเด็นปญหาระดับปญหานอย  

โดยระดับปญหาดานบุคลากรจะมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด ตามมาดวย ปญหาดานระบบสารสนเทศและการ

ส่ือสาร ปญหาดานการจัดการ และปญหาดานวัสดุอุปกรณ ตามลําดับ  

ระดับปญหาการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา คาเฉลี่ย แปลความหมาย 
ระบบบริหารจัดการบุคลากร 1.83  นอย  

ระบบงานสารบรรณ 1.83 นอย 

ระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา 1.85 นอย 

ประเด็นปญหาในภาพรวมที่มีผลตอการใชงาน 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

คาเฉลี่ย แปลความหมาย 

ปญหาดานการจัดการ 1.66  นอย  

ปญหาดานวัสดุอุปกรณ 1.65 นอย 

ปญหาดานบุคลากร 2.03 นอย 

ปญหาดานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 1.71 นอย 
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ตอนที่ 3 การประเมินการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา สําหรับกลุมนักเรียน นักศึกษา 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปและพฤติกรรมการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 
ตารางที่ 4.52 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

 

เพศ จํานวน รอยละ 
หญิง 257 77.18 

ชาย 76 22.82 

รวม 333 100.00 
 

 จากตารางที ่4.52 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 77.18 

และเพศชาย รอยละ 22.82 

 

ตารางที่ 4.53 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ

 

ชวงอาย ุ จํานวน รอยละ 
ต่ํากวา 18 ป 184 55.26 

18 ปขึ้นไป 149 44.74 

รวม 333 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.53 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีอายุต่ํากวา 18 ป คิดเปนรอยละ 55.26และ

อาย ุ18 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 44.74  

 

ตารางที่ 4.54 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับช้ัน 

 

ระดับชั้น จํานวน รอยละ 
ปวช. 246 73.87 

ปวส. 87 26.13 

รวม 333 100 
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 จากตารางที่ 4.54 พบวาผูตอบแบบสอบถาม ศึกษาในระดับ ปวช. มากที่สุดคิดเปนรอยละ 

73..87  ระดับปวส. คิดเปนรอยละ 26.13  

 

ตารางที่ 4.55 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามคณะ 

 

ประเภท จํานวน รอยละ 

พณิชยกรรม 128 38.44 

บริหารธุรกิจ 50 15.02 

คหกรรม 81 24.32 

ศิลปกรรม 63 18.92 

อุตสาหกรรมทองเที่ยว 11 3.30 

รวม 333 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.55 พบวาผูตอบแบบสอบถาม  สังกัดคณะพณิชยกรรม มากที่สุดคิดเปนรอย

ละ 38.44 รองลงมาคือ คหกรรม  รอยละ 24.32  ศิลปกรรม รอยละ 18.92  บริหารธุรกิจ รอยละ 

15.02 และอุตสาหกรรมทองเที่ยว รอยละ 3.30 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.56  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ท่ีมีการแจงขาวสารการใชงาน

ระบบบริหารจัดการนักเรียนใหผูปกครองทราบ 

 

ระดับชั้น จํานวน รอยละ 
ทราบ 170 51.05 

ไมทราบ 163 48.95 

รวม 333 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.56 พบวา ผูปกครองของผูตอบแบบสอบถามนั้นไดรับทราบขอมูลขาวสาร 

การใชระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา รอยละ 51.05 ขณะที่ผูปกครองถึงรอยละ 48.95 นั้น

ไมทราบถึงการใชงานระบบบริหารจัดการ นักเรียน นักศึกษา 
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ตารางที่ 4.57  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ท่ีเคยไดรับการแนะนําการใชงาน

จากครูท่ีปรึกษา 

 

ระดับชั้น จํานวน รอยละ 
เคย 229 68.77 

ไมเคย 104 31.23 

รวม 333 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.57 พบวา ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 68.77 เคยไดรับคําแนะนําการใชงาน

จากครูท่ีปรึกษา ในขณะที่มีผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 31.23 ไมเคยไดรับคําแนะนําการใชงาน

จากครูท่ีปรึกษา 

 
ตารางที่ 4.58 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกถามความถ่ีในการใชงาน 

ระบบบริหารจัดการนักเรียนนักศึกษา 

 

ความถี่ในการใชงาน 
ระบบบริหารจัดการ 
นักเรียน นักศึกษา 

จํานวน รอยละ 

ไมเกินสองครั้งตอเดือน 214 64.26 

3 – 5 ครั้งตอเดือน 87 26.13 

มากกวา 5 ครั้งตอเดือน 32 9.61 

รวม 333 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.58 พบวาผูตอบแบบสอบถาม มีความถ่ีในการเขาใชงานระบบบริหารจัดการ

นักเรียน นักศึกษา ไมเกินสองครั้งตอเดือน  คิดเปนรอยละ 64.26  รองลงมาคือ 3-5 ครั้งตอเดือน คิด

เปนรอยละ 26.13  และ มากกวา 5 ครั้งตอเดือน รอยละ 9.61 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.59 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชวงเวลาที่นิยมเขาใช

งาน  ระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษามากที่สุด 

 

ชวงเวลาในการใชงาน จํานวน รอยละ 
เชา ( 6.00 -  11.59 น. ) 29 8.71 

กลางวัน ( 12.00 - 15.59 น. ) 129 38.74 

เย็น ( 16.00 – 18.59 น. ) 87 26.13 

ชวงเวลาอ่ืนนอกจากระบ ุ 88 26.43 

รวม 333 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.59 พบวาผูตอบแบบสอบถาม นิยมใชงานในชวงเวลากลางวัน ( 6.00 - 11.59 

น. ) มากที่สุดคิดเปนรอยละ 38.43 รองลงมาคือ ชวงเวลาอ่ืนๆนอกเหนือจากระบุ คิดเปนรอยละ 

26.43  ชวงเย็น ( 16.00 – 18.59 น. ) คิดเปน รอยละ 26.13  และ ชวงเชา ( 6.00 – 11.59 น. ) คิดเปน

รอยละ 8.71 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4.60 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามสถานที่ท่ีนิยมในการ

เขาใชงานระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษามากที่สุด 

 

สถานที ่ จํานวน รอยละ 
บาน/หอพัก 92 27.63 

รานอินเทอรเน็ต 82 24.62 

ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม 159 47.75 

รวม 333 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.60 พบวาผูตอบแบบสอบถาม นิยมเขาใชงานระบบบริหารจัดการนักเรียน 

นักศึกษาในสถานที่ ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม มากที่สุด คิดเปน รอยละ 47.75  รองลงมา

คือ บาน/หอพัก คิดเปนรอยละ 27.63  และรานอินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ 24.62 
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ตารางที่ 4.61 แสดงคาเฉล่ียระดับการใชงานระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา 

 

ระดับการใชงาน 
ระบบบริหารจัดการ 
นักเรียน นักศึกษา 

คาเฉลี่ย 
( แปลผล ) 

ติดตอกับครูท่ีปรึกษา 2.22 

 ( นอย ) 

ตรวจสอบผลการเรียน 3.42 

( ปานกลาง ) 

ตรวจสอบ ประวัติและขอมูลดานพฤติกรรม 2.59 

( ปานกลาง ) 

คาเฉลี่ยรวม 2.74 
( ปานกลาง ) 

 

 จากตารางที่  4.61  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับการใชงานระบบบริหารจัดการ

นักเรียน นักศึกษาในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 2.74 โดยใชประโยชนเพื่อ ติดตอกับครูท่ีปรึกษา มี

คาเฉล่ีย 2.22  ในระดับนอย  เพื่อตรวจสอบผลการเรียน ในระดับนอย มีคาเฉล่ีย 3.42  ในระดับปาน

กลาง และตรวจสอบประวัติและขอมูลดานพฤติกรรมตนเอง ในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 2.59   ซ่ึง

เปรียบเทียบระดับการใชงานในสวนตางๆจะพบวา ผูใชนิยมใชงานดานการตรวจสอบผลการเรียน

มากที่สุด รองลงมาคือ การตรวจสอบ ประวัติและขอมูลดานพฤติกรรมของตนเอง  ตามลําดับ 
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สวนที่ 2 ความพึงพอใจในการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 
ตารางที่ 4.62 แสดง คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในการใชงานระบบ 

บริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา ของกลุมนักเรียน นักศึกษา ดานการรับรูตอความงายในการใชงาน 

หมายเหต ุการจัดอันดับหากมีคาเฉล่ีย ( X ) เทากันพิจารณาจากคา S.D. โดยคานอยกวาจะลําดับ

ดีกวา หากคา S.D. เทากัน จะจัดลําดับใหเทากันโดยเวนขามลําดับถัดไปตามจํานวนที่ซํ้ากัน 

 

การรับรูตอความงายในการใชงานของ 
ระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา 

X  
( แปลผล ) S.D. ลําดับ 

 ขั้นตอนในการเขาสูระบบ ( Log In ) และการออกจาก  

ระบบ ( Log Out ) งายตอการใชงาน 

3.29 

( ปานกลาง) 

1.02 3 

ระบบงายตอการใชงาน ผูใชสามารถใชงาน และทําความ  

เขาใจกับระบบไดงาย ไมจําเปนตองอาศัยทักษะความรู 

มากนัก 

3.30 

( ปานกลาง) 

0.84 1 

 คูมือและเอกสารการใชงานระบบเขาใจไดงายและชัดเจน  

 สามารถนําไปใชงานไดอยางถูกตอง 

3.26 

( ปานกลาง ) 

0.86 4 

รวมทั้งหมด พึงพอใจในดานความงายตอการใชงาน 3.29 

( ปานกลาง ) 

0.91 2 

คาเฉลี่ยรวม 
( แปลผล ) 

3.28 
( ปานกลาง ) 



103 
 

จากตารางที่  4.62  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจการใชงานระบบ

บริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา ดานการรับรูตอความงายในการใชงานในระดับปานกลาง มี

คาเฉล่ีย 3.28   

โดยในประเด็นยอย  มีระดับความพึงพอใจในทุกประเด็นในระดับปานกลาง  จัดลําดับ

ประเด็นความพึงพอใจโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี ้      

  ลําดับที่ 1 ระบบงายตอการใชงาน ผูใชสามารถใชงาน และทําความเขาใจกับระบบไดงาย 

ไมจําเปนตองอาศัยทักษะความรูมากนัก  มีคาเฉล่ีย 3.30   

ลําดับที่ 2  รวมทั้งหมด พึงพอใจในดานความงายตอการใชงาน  มีคาเฉล่ีย 3.29   

ลําดับที่ 3 ขั้นตอนในการเขาสูระบบ ( Log In ) และการออกจาก  ระบบ ( Log Out ) งายตอ

การใชงาน  มีคาเฉล่ีย  3.29 

ลําดับที่ 4 คูมือและเอกสารการใชงานระบบเขาใจไดงายและชัดเจนสามารถนําไปใชงาน

ไดอยางถูกตอง มีคาเฉล่ีย 3.26   
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ตารางที่ 4.63 แสดง คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในการใชงานระบบ 

บริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา ของกลุมนักเรียน นักศึกษา ดานการรับรูตอประโยชนในการใช

งาน 

หมายเหต ุการจัดอันดับหากมีคาเฉล่ีย ( X ) เทากันพิจารณาจากคา S.D. โดยคานอยกวาจะลําดับ

ดีกวา หากคา S.D. เทากัน จะจัดลําดับใหเทากันโดยเวนขามลําดับถัดไปตามจํานวนที่ซํ้ากัน 

การรับรูตอประโยชนในการใชงานของ 
ระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา 

X  
( แปลผล ) S.D. ลําดับ 

ระบบชวยลดเวลาในการเรียกดูขอมูลเมื่อเทียบกับการ    

ทํางานแบบเดิมท่ีไมใช คอมพิวเตอร 

3.35 

( ปานกลาง ) 

0.93 4 

ระบบมีความนาเชื่อถือ สามารถใชงาน ไดตลอดเวลาที่   

ผูใชตองการใช  ไมมีปญหาระบบลมเหลวหรือไมสามารถ  

ใหบริการได 

3.16 

( ปานกลาง ) 

0.91 6 

ระบบมีความปลอดภัยในการใชงาน ผู ท่ีไมเกี่ยวของ 

ไมสามารถแกไขขอมูลสําคัญได 

3.56 

( มาก ) 

0.99 1 

ระบบชวยอํานวยความสะดวกในการเก็บบันทึกขอมูลและ 

ตรวจสอบขอมูลตางๆที่เกี่ยวของกับทาน ดีกวาระบบเดิม    ซ่ึง

เก็บลงในเอกสาร เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินการทางขอมูล

กับผูใช 

3.41 

( ปานกลาง ) 

0.92 2 

ระบบชวยอํานวยความสะดวกในการติดตอส่ือสารกับ   

บุคลากรที่เกี่ยวของกับทาน ลดขั้นตอนในการติดตอ     

และเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตอส่ือสาร 

3.23 

( ปานกลาง ) 

0.92 5 

ระบบมีความรวดเร็วในการใชงาน  เชน  การเปดดูขอมูล การ

คนหาขอมูลสามารถทําไดอยางรวดเร็ว ไมเสียเวลารอนาน 

3.08 

( ปานกลาง ) 

0.99 7 

รวมทั้งหมดพึงพอใจกับประโยชนท่ีไดรับจากระบบ 3.40 

( ปานกลาง ) 

0.95 3 

คาเฉลี่ยรวม 
( แปลผล ) 

3.31 
( ปานกลาง ) 
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จากตารางที่  4.63  พบวาระดับความพึงพอใจการใชงานระบบบริหารจัดการบุคลากร ดาน

การรับรูตอประโยชนในการใชงานในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.31   

โดยในประเด็นยอย  จัดลําดับประเด็นความพึงพอใจโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้

  ลําดับที่ 1 ระบบมีความปลอดภัยในการใชงาน ผูท่ีไมเกี่ยวของไมสามารถแกไขขอมูล

สําคัญได มีคาเฉล่ีย 3.56 ในระดับพึงพอใจมาก  

ลําดับที่ 2  ระบบชวยอํานวยความสะดวกในการเก็บบันทึกขอมูลและตรวจสอบขอมูล

ตางๆที่เกี่ยวของกับทาน ดีกวาระบบเดิม   ซ่ึงเก็บลงในเอกสาร เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินการ

ทางขอมูลกับผูใช   มีคาเฉล่ีย  3.41 ในระดับพึงพอใจปานกลาง   

ลําดับที่ 3  รวมทั้งหมดพึงพอใจกับประโยชนท่ีไดรับจากระบบ  มีคาเฉล่ีย 3.40 ในระดับ

พึงพอใจมาก   

ลําดับที่ 4 ระบบชวยลดเวลาในการเรียกดูขอมูล เม่ือเทียบกับทํางานแบบเดิมท่ีไมใช 

คอมพิวเตอร มีคาเฉล่ีย  3.35 ในระดับพึงพอใจปานกลาง 

ลําดับที่ 5 ระบบชวยอํานวยความสะดวกในการติดตอส่ือสารกับบุคลากรที่เกี่ยวของกับ

ทาน ลดขั้นตอนในการติดตอและเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตอส่ือสาร มีคาเฉล่ีย 3.23 ในระดับพึง

พอใจปานกลาง   

ลําดับที่ 6 ระบบมีความนาเชื่อถือ สามารถใชงาน ไดตลอดเวลาที่ผูใชตองการใช  ไมมี

ปญหาระบบลมเหลวหรือไมสามารถใหบริการได  มีคาเฉล่ีย  3.16 ในระดับพึงพอใจปานกลาง 

ลําดับที่ 7  ระบบมีความรวดเร็วในการใชงาน  เชน  การเปดดูขอมูล การคนหาขอมูล

สามารถทําไดอยางรวดเร็ว  ไมเสียเวลารอนาน มีคาเฉล่ีย 3.08 ในระดับพึงพอใจปานกลาง 
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ตารางที่ 4.64 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจในการใชงานระบบบริหาร

จัดการนักเรียน  นักศึกษา ของกลุมนักเรียน นักศึกษา ดานลักษณะสารสนเทศ 

หมายเหต ุการจัดอันดับหากมีคาเฉล่ีย ( X ) เทากันพิจารณาจากคา S.D. โดยคานอยกวาจะลําดับ

ดีกวา หากคา S.D. เทากัน จะจัดลําดับใหเทากันโดยเวนขามลําดับถัดไปตามจํานวนที่ซํ้ากัน 

 

 

ลักษณะสารสนเทศในระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา X  
( แปลผล ) S.D. ลําดับ 

สารสนเทศที่ไดจากระบบสามารถเขาถึงไดงาย ไมผานขั้นตอน

หลายอยาง   

3.22 

( ปานกลาง ) 

0.82 6 

สารสนเทศที่ไดจากระบบมีครบถวนและครอบคลุม 3.17 

( ปานกลาง ) 

0.87 7 

 สารสนเทศที่ไดจากระบบมีความถูกตอง ไมผิดเพี้ยน 3.26 

( ปานกลาง ) 

0.86 4 

สารสนเทศที่ไดจากระบบเกี่ยวของกับเรื่องท่ีจะนําไปใชในการ

ปฏิบัติงาน 

3.31 

( ปานกลาง ) 

0.83 3 

สารสนเทศที่ไดจากระบบมีการปรับปรุงสม่ําเสมอ  

 

3.25 

( ปานกลาง ) 

0.90 5 

สารสนเทศที่ไดจากระบบมีความชัดเจน  กะทัดรัด  ไดใจความ 3.38 

( ปานกลาง ) 

0.88 1 

สารสนเทศที่ไดจากระบบมีการตรวจสอบความถูกตอง  

  

3.32 

( ปานกลาง ) 

0.84 2 

สารสนเทศที่ไดจากระบบ มีความยืดหยุน สามารถนํา 

สารสนเทศไปปรับใชงานไดหลากหลาย 

3.10 

( ปานกลาง ) 

0.85 8 

คาเฉลี่ยรวม 
( แปลผล ) 

3.25 
( ปานกลาง ) 
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จากตารางที่ 4.64  พบวาระดับความพึงพอใจการใชงานระบบบริหารจัดการ นักเรียน 

นักศึกษา  ดานลักษณะสารสนเทศในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.25   

โดยในแตละประเด็น มีระดับความพึงพอใจในทุกประเด็นในระดับปานกลาง  จัดลําดับ

ประเด็นความพึงพอใจโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี ้

ลําดับที่ 1 สารสนเทศที่ไดจากระบบมีความชัดเจน กะทัดรัด  ไดใจความ มีคาเฉล่ีย 3.38  

ลําดับที่ 2 สารสนเทศที่ไดจากระบบ มีการตรวจสอบความถูกตอง  มีคาเฉล่ีย 3.32  

ลําดับที่ 3 สารสนเทศที่ไดจากระบบเกี่ยวของกับเรื่องท่ีจะนําไปใชในการปฏิบัติงาน  มี

คาเฉล่ีย 3.31 

ลําดับที่ 4 สารสนเทศที่ไดจากระบบมีความถูกตอง ไมผิดเพี้ยน มีคาเฉล่ีย 3.26 

ลําดับที่ 5 สารสนเทศที่ไดจากระบบมีการปรับปรุงสม่ําเสมอ มีคาเฉล่ีย 3.25   

ลําดับที่ 6  สารสนเทศที่ไดจากระบบมีครบถวนและครอบคลุม  มีคาเฉล่ีย 3.33 

ลําดับที่ 7 สารสนเทศที่ไดจากระบบสามารถเขาถึงไดงาย ไมผานขั้นตอนหลายอยาง  มี

คาเฉล่ีย 3.17 

ลําดับที่ 8  สารสนเทศที่ไดจากระบบ มีความยืดหยุน สามารถนําสารสนเทศไปปรับใชงาน

ไดหลากหลาย มีคาเฉล่ีย 3.10  
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ตารางที่ 4.65 แสดงคาเฉล่ียความพึงพอใจในการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาของกลุม

นักเรียน นักศึกษา 

  

จากตารางที่ 4.65 พบวาผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปนผูใชกลุมนักเรียน นักศึกษามรีะดับ

ความพึงพอใจการใชงานระบบบริหารจัดการนักเรียนนักศึกษา  ในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.28  

โดยประเด็นยอย คือ ดานความพึงพอใจดานการรับรูตอความงายในการใชงาน ระดับปานกลาง มี

คาเฉล่ีย 3.28 ความพึงพอใจดานการรับรูตอประโยชนในการใชงาน ระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.31 

และ ความพึงพอใจดานลักษณะสารสนเทศ ในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.25 

ประเด็นความพึงพอใจการใชงาน คาเฉลี่ย แปลความหมาย 
ระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา 

ความพึงพอใจในดานการรับรูตอความงายในการใชงานของ

ระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา 

3.28 ปานกลาง 

ความพึงพอใจในดานการรับรูตอประโยชนในการใชงานของ

ระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา 

3.31 ปานกลาง 

ความพึงพอใจในดานลักษณะสารสนเทศในระบบบริหารจัดการ

นักเรียน นักศึกษา 

3.25 ปานกลาง 

คาเฉลี่ยรวม 3.28 ปานกลาง 
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สวนที่ 3 ปญหาการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 
ตารางที่ 4.66 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปญหาการใชงานระบบบริหารจัดการ 

นักเรียน นักศึกษา ของกลุมนักเรียน นักศึกษา 

หมายเหต ุการจัดอันดับหากมีคาเฉล่ีย ( X ) เทากันพิจารณาจากคา S.D. โดยคานอยกวาจะลําดับ

ดีกวา หากคา S.D. เทากนั จะจัดลําดับใหเทากันโดยเวนขามลําดับถัดไปตามจํานวนที่ซํ้ากัน 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการใชงาน 
ระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา 

X  
( แปลผล ) S.D. ลําดับ 

การเรียนรูและใชงานระบบ ทําไดยาก 2.60 

( ปานกลาง ) 

0.88 4 

ระบบทํางานไดไมรวดเร็ว การเรียกดู  หรือ  คนหาขอมูลทํา  

ไดชา 

2.98 

( ปานกลาง ) 

1.06 1 

ระบบมีประโยชนในการใชงานนอย ไมคอยมีความสําคัญ   

 และจําเปนกับการใชงานจริง 

2.73 

( ปานกลาง ) 

0.99 3 

ระบบมีปญหาในการเขาใชงาน เชน ปอนขอมูลถูกตองแตไม  

สามารถเขาใชงานได หรือระบบลมเหลวไมสามารถให 

บริการในชวงเวลาที่ตองการใชงาน 

2.88 

( ปานกลาง ) 

1.00 2 

ระบบไมมีความปลอดภัยเพียงพอ ขอมูลตางๆ ไมมีการ  

ปองกันที่ด ี

2.52 

( ปานกลาง ) 

1.03 8 

สารสนเทศที่ไดจากระบบมีความผดิพลาด ไมตรงกับความ  

เปนจริง 

2.47 

( นอย ) 

0.91 9 

สารสนเทศที่ไดจากระบบไมครบถวนสมบูรณ ขาดรายละเอียด

บางอยางไป 

2.55 

( ปานกลาง ) 

0.92 5 

สารสนเทศที่ไดจากระบบไมเปนปจจุบัน ทําใหไมสามารถ 

นําไปใชงานไดจริง 

2.54 

( ปานกลาง ) 

0.96 6 

สารสนเทศที่ไดจากระบบ มีปริมาณไมเหมาะสม มีมากหรือ  

นอยเกินไปกับความตองการ 

2.53 

( ปานกลาง ) 

1.05 7 

คาเฉลี่ยรวม 
( แปลผล ) 

2.65 
( ปานกลาง ) 
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จากตารางที่ 4.66 พบวาผูตอบแบบสอบถามมรีะดับปญหาการใชงานระบบบริหารจัดการ

นักเรียน นักศึกษาในระดับปานกลาง   มีคาเฉล่ีย 2.65  สามารถจัดเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี ้

ลําดับที่ 1 ระบบทํางานไดไมรวดเร็ว การเรียกดู  หรือ  คนหาขอมูลทําไดชา ในระดับ

ปญหาปานกลาง  มีคาเฉล่ีย 2.98   

ลําดับที่ 2  ระบบมีปญหาในการเขาใชงาน เชน ปอนขอมูลถูกตองแตไมสามารถเขาใชงาน

ได หรือระบบลมเหลวไมสามารถใหบริการในชวงเวลาที่ตองการใชงาน ในระดับปญหาปานกลาง 

มีคาเฉล่ีย 2.88 

ลําดับที่ 3 ระบบมีประโยชนในการใชงานนอย ไมคอยมีความสําคัญ และจําเปนกับการใช

งานจริง  ในระดับปานกลาง  มีคาเฉล่ีย 2.73  

ลําดับที่ 4 การเรียนรูและใชงานระบบ ทําไดยาก ในระดับปญหาปานกลาง มีคาเฉล่ีย 2.60 

ลําดับที่ 5  สารสนเทศที่ไดจากระบบไมครบถวนสมบูรณ ขาดรายละเอียดบางอยางไป ใน

ระดับปญหาปานกลาง มีคาเฉล่ีย 2.55 

ลําดับที่ 6 สารสนเทศที่ไดจากระบบไมเปนปจจุบัน ทําใหไมสามารถนําไปใชงานไดจริง 

ในระดับปญหาปานกลาง คาเฉล่ีย 2.54 

ลําดับที่ 7  สารสนเทศที่ไดจากระบบ มีปริมาณไมเหมาะสม มีมากหรือนอยเกินไปกับ

ความตองการ ในระดับปญหาปานกลาง มีคาเฉล่ีย 2.53 

ลําดับที่ 8 ระบบไมมีความปลอดภัยเพียงพอ ขอมูลตางๆ ไมมีการปองกันที่ดี  ในระดับ

ปญหาปานกลาง มีคาเฉล่ีย 2.52   

ลําดับที่ 9 สารสนเทศที่ไดจากระบบมีความผิดพลาด ไมตรงกับความเปนจริง ในระดับ

ปญหานอย มีคาเฉล่ีย 2.47 
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ตอนที่ 4 เปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจและปญหาการใชระบบบริหารจัดการ
บุคลากรระหวางครูที่ปรึกษาและเจาหนาที ่

 

ตารางที่ 4.67 แสดงคาสถิติในการเปรียบเทียบคาเฉล่ียความพึงพอใจการใชงานของระบบบริหาร

จัดการบุคลากร ระหวางครูท่ีปรึกษา และ เจาหนาท่ี  

 

* มีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

จากตารางที่ 4.67  เปนการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียความพึงพอใจในการ

ใชงานของระบบบริหารจัดการบุคลากร ระหวางครูท่ีปรึกษากับเจาหนาท่ี พบวา ในภาพรวมดาน

ความพึงพอใจในการใชงานระบบบริหารจัดการบุคลากร  ไมแตกตางกัน   แตเมื่อพิจารณาแยก

ประเด็น จะพบวาดานความพึงพอใจในดานการรับรูตอความงายในการใชงานของครูท่ีปรึกษาและ

เจาหนาท่ีมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สําหรับประเด็นดานการรับรูตอ

ประโยชนในการใชงานและลักษณะสารสนเทศไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 
 
 
 

ความพึงพอใจในการใชงานของระบบบริหาร
จัดการบุคลากร 

ครูที่ปรึกษา เจาหนาที ่
P. 

X  S.D. X  S.D. 
การรับรูตอความงายในการใชงาน 4.14 

 

0.52 3.76 

 

0.72 0.01* 

การรับรูตอประโยชนในการใชงาน 3.76 

 

0.62 3.70 

 

0.66 0.64 

ลักษณะสารสนเทศ 3.72 0.69 3.75 0.67 0.81 

รวมความพึงพอใจการใชงาน 
ระบบบริหารจัดการบุคลากร 

3.83 
 

0.53 3.74 
 

0.65 0.43 



112 
 

ตารางที่ 4.68 แสดงคาสถิติในการเปรียบเทียบคาเฉล่ียความพึงพอใจการใชงานของระบบบริหาร

จัดการบุคลากร ระหวางครูท่ีปรึกษา และ เจาหนาท่ี ดานการรับรูตอความงายในการใชงาน 

* มีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

จากตารางที่ 4.68 เปนการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียความพึงพอใจดานการ

รับรูตอความงายตอการใชงานของระบบบริหารจัดการบุคลากร ระหวางครูท่ีปรึกษากับเจาหนาท่ี 

พบวาประเด็นที่มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีดังนี้ 

 ระบบงายตอการใชงาน ผูใชสามารถใชงาน  และทําความเขาใจกับระบบไดงาย ไม

จําเปนตองอาศัยทักษะความรูมากนัก โดยครูท่ีปรึกษามีคาเฉล่ียความพึงพอใจมากกวาเจาหนาท่ี 

 คูมือและเอกสารการใชงานระบบเขาใจไดงายและชัดเจน สามารถนําไปใชงานไดอยาง

ถูกตอง โดยครูท่ีปรึกษามีคาเฉล่ียความพึงพอใจมากกวาเจาหนาท่ี 

 

 

 

การรับรูตอความงายในการใชงานของ
ระบบบริหารจัดการบุคลากร 

ครู เจาหนาที ่
P. 

X  S.D. X  S.D. 
ขั้นตอนในการเขาสูระบบ ( Log In ) และ

การออกจากระบบ ( Log Out ) งายตอการ

ใชงาน 

4.10 

 

0.68 3.80 

 

0.92 0.12 

 ระบบงายตอการใชงาน ผูใชสามารถใช

งาน และทําความเขาใจกับระบบไดงาย ไม

จําเปนตองอาศัยทักษะความรูมากนัก 

4.44 

 

0.62 3.77 

 

0.82 0.00* 

คูมือและเอกสารการใชงานระบบเขาใจได

งายและชัดเจน สามารถนําไปใชงานได

อยางถูกตอง 

4.10 

 

0.74 3.57 

 

0.82 0.00* 

รวมทั้งหมด พึงพอใจในดานความงายตอ

การใชงาน 

3.89 

 

0.86 3.90 

 

0.76 0.96 
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ตารางที่ 4.69 แสดงคาสถิติในการเปรียบเทียบคาเฉล่ียปญหาใชงานของระบบบริหารจัดการ

บุคลากร ระหวางครูท่ีปรึกษา และ เจาหนาท่ี  

ปญหาการใชงาน 
ระบบบริหารจัดการบุคลากร 

ครูที่ปรึกษา เจาหนาที ่
P. 

X  S.D. X  S.D. 
การเรียนรูและใชงานระบบ ทําไดยาก 2.19 0.71 2.43 0.73 0.11 

ระบบทํางานไดไมรวดเร็ว การเรียกดู    

หรือ  คนหาขอมูลทําไดชา 

2.10 0.71 2.73 0.94 0.00* 

ระบบมีประโยชนในการใชงานนอย ไม  

คอยมีความสําคัญ  และจําเปนกับการใช  

งานจริง 

1.88 0.76 2.30 

 

0.79 0.01* 

ระบบมีปญหาในการเขาใชงาน เชน  ปอน

ขอมูลถูกตองแตไม สามารถเขาใช งานได 

หรือระบบลมเหลวไมสามารถใหบริการใน

ชวงเวลาที่ตองการใชงาน 

1.95 0.97 2.33 0.76 0.01* 

ระบบไมมีความปลอดภัยเพียงพอ ขอมูล  

ตางๆ ไมมีการ ปองกันที่ด ี

2.13 0.82 2.13 0.82 0.01* 

สารสนเทศที่ไดจากระบบมีความผิดพลาด 

ไมตรงกับความเปนจริง 

1.69 0.81 2.33 0.76 0.00* 

สารสนเทศที่ไดจากระบบไมครบถวน  

สมบูรณ ขาดรายละเอียดบางอยางไป 

1.85 0.86 2.43 0.90 0.00* 

สารสนเทศที่ไดจากระบบไมเปนปจจุบัน 

ทําใหไมสามารถนําไปใชงานไดจริง 

1.68 0.75 2.63 0.85 0.00* 
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ตารางที่ 4.69 ( ตอ )  แสดงคาสถิติในการเปรียบเทียบคาเฉล่ียปญหาใชงานของระบบบริหารจัดการ
บุคลากร ระหวางครูท่ีปรึกษา และ เจาหนาท่ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 4.69 เปนการเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับปญหาของระบบบริหารจัดการ

บุคลากร ระหวางครูท่ีปรึกษา และ เจาหนาท่ี พบวาประเด็นที่มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีหลายประเด็น โดยในทุกประเด็นที่มีความแตกตางกันนั้น เจาหนาท่ีมี

คาเฉล่ียระดับปญหามากกวาครูท่ีปรึกษา มีดังนี้  

ระบบทํางานไดไมรวดเร็ว การเรียกดู   หรือ  คนหาขอมูลทําไดชา  

ระบบมีประโยชนในการใชงานนอย ไมคอยมีความสําคัญ  และจําเปนกับการใชงานจริง 

ระบบมีปญหาในการเขาใชงาน เชน ปอนขอมูลถูกตองแตไม สามารถเขาใชงานได หรือ

ระบบลมเหลวไมสามารถใหบริการในชวงเวลาที่ตองการใชงาน 

ระบบไมมีความปลอดภัยเพียงพอ ขอมูลตางๆ ไมมีการปองกันที่ด ี

สารสนเทศที่ไดจากระบบมีความผิดพลาด ไมตรงกับความเปนจริง 

สารสนเทศที่ไดจากระบบไมครบถวนสมบูรณ ขาดรายละเอียดบางอยางไป 

สารสนเทศที่ไดจากระบบไมเปนปจจุบัน ทําใหไมสามารถนําไปใชงานไดจริง 

สารสนเทศที่ไดจากระบบ มีปริมาณไมเหมาะสม มีมากหรือ นอยเกินไปกับความตองการ 

ปญหาการใชงาน 
ระบบบริหารจัดการบุคลากร 

ครูที่ปรึกษา เจาหนาที ่
P. 

X  S.D. X  S.D. 
สารสนเทศที่ไดจากระบบ มีปริมาณไม

เหมาะสม มีมากหรือ นอยเกินไปกับความ

ตองการ 

1.55 0.71 2.23 0.86 0.00* 

รวมระดับปญหาการใชงานระบบบริหาร
จัดการบุคลากร 

1.83 0.47 2.40 0.59 0.00* 
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ตอนที่ 5 เปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจและปญหาการใชระบบงานสารบรรณ
ระหวางครูที่ปรึกษาและเจาหนาที ่
 
ตารางที่ 4.70 แสดงคาสถิติในการเปรียบเทียบคาเฉล่ียความพึงพอใจการใชงานของระบบงานสาร

บรรณ ระหวางครูท่ีปรึกษา และ เจาหนาท่ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที่ 4.70  เปนการเปรียบเทยีบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียความพึงพอใจในการ

ใชงานของระบบงานสารบรรณ ระหวางครูท่ีปรึกษากับเจาหนาท่ี พบวาในภาพรวมดานความพึง

พอใจในการรับรูตอความงายและประโยชนในการใชงานระบบงานสารบรรณไมแตกตางกัน   แต

เม่ือพิจารณาแยกประเด็น จะพบวาดานความพึงพอใจในดานการรับรูตอความงายในการใชงานของ

ครูท่ีปรึกษาและเจาหนาท่ี มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สําหรับ

ประเด็นดานการรับรูตอประโยชนในการใชงานและลักษณะสารสนเทศไมมีความแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ความพึงพอใจในการใชงานของ 
ระบบงานสารบรรณ 

ครูที่ปรึกษา เจาหนาที ่
P. 

X  S.D. X  S.D. 
การรับรูตอความงายในการใชงาน 4.10 0.56 3.83 0.66 0.03* 

การรับรูตอประโยชนในการใชงาน 3.72 0.65 3.78 0.67 0.67 

ลักษณะสารสนเทศ 3.66 0.68 3.75 0.67 0.53 

รวมความพึงพอใจการใชงาน 
ระบบงานสารบรรณ 

3.78 0.54 3.78 0.63 0.95 

* มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.71 แสดงคาสถิติในการเปรียบเทียบคาเฉล่ียความพึงพอใจการใชงานของระบบงานสาร

บรรณ ระหวางครูท่ีปรึกษา และ เจาหนาท่ี ดานการรับรูตอความงายในการใชงาน 

 

 

จากตารางที่ 4.71 เปนการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียความพึงพอใจดานการ

รับรูตอความงายตอการใชงานของระบบงานสารบรรณ ระหวางครูท่ีปรึกษากับเจาหนาท่ี พบวา

ประเด็นที่มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีประเด็นเดียว คือ  

 ระบบงายตอการใชงาน ผูใชสามารถใชงาน และทําความเขาใจกบัระบบไดงาย ไม

จําเปนตองอาศัยทักษะความรูมากนัก โดยครูท่ีปรึกษามีคาเฉล่ียความพึงพอใจมากกวาเจาหนาท่ี 

  

การรับรูตอความงายในการใชงานของ
ระบบงานสารบรรณ 

ครูที่ปรึกษา เจาหนาที ่
P. 

X  S.D. X  S.D. 
ขั้นตอนในการเขาสูระบบ ( Log In ) และ

การออกจากระบบ ( Log Out ) งายตอการ

ใชงาน 

4.08 

 

0.70 3.87 

 

0.82 0.21 

 ระบบงายตอการใชงาน ผูใชสามารถใช

งาน และทําความเขาใจกับระบบไดงาย ไม

จําเปนตองอาศัยทักษะความรูมากนัก 

4.39 

 

0.65 3.73 

 

0.83 0.00* 

คูมือและเอกสารการใชงานระบบเขาใจได

งายและชัดเจน สามารถนําไปใชงานได

อยางถูกตอง 

4.08 

 

0.78 3.77 

 

0.77 0.06 

รวมทั้งหมด พึงพอใจในดานความงายตอ

การใชงาน 

3.85 

  

0.87 3.97 

 

0.76 0.52 

* มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.72 แสดงคาสถิติในการเปรียบเทียบคาเฉล่ียปญหาใชงานของระบบงานสารบรรณ 

ระหวางครูท่ีปรึกษา และ เจาหนาท่ี  

ปญหาการใชงาน 
ระบบงานสารบรรณ 

ครูที่ปรึกษา เจาหนาที ่
P. 

X  S.D. X  S.D. 
การเรียนรูและใชงานระบบ ทําไดยาก 2.19 

 

0.71 2.47 

 

0.90 0.22 

ระบบทํางานไดไมรวดเร็ว การเรียกดู    

หรือ  คนหาขอมูลทําไดชา 

2.10 

 

0.71 2.57 

 

0.97 0.02* 

ระบบมีประโยชนในการใชงานนอย ไม  

คอยมีความสําคัญ  และจําเปนกับการใช  

งานจริง 

1.88 

 

0.76 2.20 

  

0.88 0.08 

ระบบมีปญหาในการเขาใชงาน เชน  ปอน

ขอมูลถูกตองแตไม สามารถเขาใช งานได 

หรือระบบลมเหลวไมสามารถใหบริการใน

ชวงเวลาที่ตองการใชงาน 

1.95 

 

0.97 2.20 

 

0.85 0.11 

ระบบไมมีความปลอดภัยเพียงพอ ขอมูล  

 ตางๆ ไมมีการ ปองกันที่ด ี

2.13 

 

0.82 2.07 

 

0.83 0.02* 

สารสนเทศที่ไดจากระบบมีความผิดพลาด 

ไมตรงกับความเปนจริง 

1.69 

 

0.81 2.10 

 

0.76 0.01* 

สารสนเทศที่ไดจากระบบไมครบถวน  

สมบูรณ ขาดรายละเอียดบางอยางไป 

1.85 

 

0.86 2.30 

 

0.79 0.00* 

สารสนเทศที่ไดจากระบบไมเปน ปจจุบัน 

ทําใหไมสามารถนําไปใชงานไดจริง 

1.68 

 

0.75 2.30 

 

0.95 0.00* 
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ตารางที่ 4.72 ( ตอ )  แสดงคาสถิติในการเปรียบเทียบคาเฉล่ียปญหาใชงานของระบบงานสารบรรณ 

ระหวางครูท่ีปรึกษา และ เจาหนาท่ี  

 

 

จากตารางที่ 4.72  เปนการเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับปญหาของระบบงานสารบรรณ 

ระหวางครูท่ีปรึกษา และ เจาหนาท่ี พบวาประเด็นที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 มีหลายประเด็น ประเด็นที่มีคาเฉล่ียระดับปญหาแตกตางกันนั้น มีดังนี้  

ระบบทํางานไดไมรวดเร็ว การเรียกดู   หรือ  คนหาขอมูลทําไดชา  โดยเจาหนาท่ีมีคาเฉล่ีย

ระดับปญหามากกวาครูท่ีปรึกษา 

ระบบไมมีความปลอดภัยเพียงพอ ขอมูลตางๆ ไมมีการ ปองกันที่ดี โดยเจาหนาท่ีมีคาเฉล่ีย

ระดับปญหานอยกวาครูท่ีปรึกษา 

สารสนเทศที่ไดจากระบบมีความผิดพลาด ไมตรงกับความเปนจริง โดยเจาหนาท่ีมีคาเฉล่ีย

ระดับปญหามากกวาครูท่ีปรึกษา 

สารสนเทศที่ไดจากระบบไมครบถวนสมบูรณ ขาดรายละเอียดบางอยางไป โดยเจาหนาท่ี

มีคาเฉล่ียระดับปญหามากกวาครูท่ีปรึกษา 

สารสนเทศที่ไดจากระบบไมเปนปจจุบัน ทําใหไมสามารถนําไปใชงานไดจริง โดย

เจาหนาท่ีมีคาเฉล่ียระดับปญหามากกวาครูท่ีปรึกษา 

สารสนเทศที่ไดจากระบบ มีปริมาณไมเหมาะสม มีมากหรือ นอยเกินไปกับความตองการ 

โดยเจาหนาท่ีมีคาเฉล่ียระดับปญหามากกวาครูท่ีปรึกษา 

 

ปญหาการใชงาน 
ระบบบริหารจัดการบุคลากร 

ครูที่ปรึกษา เจาหนาที ่
P. 

X  S.D. X  S.D. 
 สารสนเทศที่ไดจากระบบ มีปริมาณไม 

เหมาะสม มีมากหรือ นอยเกินไปกับความ

ตองการ 

1.55 

 

0.71 2.27 

 

0.74 0.00* 

รวมระดับปญหาการใชงานระบบงานสาร
บรรณ 

1.83 0.48 2.27 0.62 0.00* 

* มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
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ตอนที่ 6 เปรียบเทียบความแตกตางของระดับปญหาอื่น ใๆนภาพรวมที่มีผลกระทบตอการใชงาน
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 
ตารางที่ 4.73 แสดงคาสถิติในการเปรียบเทียบคาเฉล่ียปญหาอ่ืนๆในภาพรวมที่มีผลกระทบตอการ

ใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา  ระหวางครูท่ีปรึกษา และ เจาหนาท่ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากตารางที่ 4.73 เปนการเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับปญหาในภาพรวมที่มีผลกระทบตอการ

ใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา ระหวางครูท่ีปรึกษาและเจาหนาท่ีพบวา  มีความแตกตางกัน 

ทุกประเด็น คือ ปญหาดานการจัดการ  ปญหาดานวัสดุอุปกรณ ปญหาดานบุคลากร ปญหาดาน

ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โดยผูใชกลุมเจาหนาท่ีจะมีคาเฉล่ียของระดับปญหามากกวาผูใช

กลุมครูท่ีปรึกษา 

ปญหาอื่นๆในภาพรวมที่มีผลกระทบ 
ตอการใชงานของระบบบริหาร 

จัดการอาชีวศึกษา 

ครูที่ปรึกษา เจาหนาที ่
P. 

X  S.D. X  S.D. 
ปญหาดานการจัดการ 1.66 0.65 2.40 0.64 0.00* 

ปญหาดานวัสดุอุปกรณ 1.65 0.80 2.40 0.64 0.00* 

ปญหาดานบุคลากร 2.03 0.71 2.33 0.78 0.05* 

ปญหาดานระบบสารสนเทศและการ

ส่ือสาร 

1.71 0.68 2.56 0.67 0.00* 

รวมระดับปญหาในภาพรวมที่มี
ผลกระทบตอการใชงานของระบบ
บริหารจัดการอาชีวศึกษา 

1.76 0.54 2.57 0.54 0.00* 

* มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.74 (ก) แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานถึงปญหาอ่ืนๆในภาพรวมที่มี

ผลกระทบกับการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา ระหวางครูท่ีปรึกษาและเจาหนาท่ีในดาน

การจัดการ 

         * มีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

      

จากตารางที่ 4.74 (ก) เปนการเปรียบเทียบความแตกตางระดับปญหาอ่ืนๆในภาพรวมที่มี

ผลกระทบกับการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา ระหวางครูท่ีปรึกษาและเจาหนาท่ีในดาน

การจัดการพบวาทุกประเด็นยอยมีความแตกตางกัน โดยกลุมเจาหนาท่ีจะมีคาเฉล่ียระดับปญหา

มากกวาครูท่ีปรึกษาทุกประเด็น 

 

 

ประเด็นปญหาอื่นๆในภาพรวมที่มี
ผลกระทบกับการใชงาน 

ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ครูที่ปรึกษา เจาหนาที ่

P. 

 ดานการจัดการ X  S.D. X  S.D. 

โครงสรางการจัดการและอํานาจหนาท่ี 

ของกลุมงานมีความซํ้าซอนและไมชัดเจน 

1.70 0.87 2.30 0.75 0.00* 

การเรียกใชขอมูลของผูบริหารเกิดจากการ

รองขอโดยไมมีการวางแผนการใช

ลวงหนา 

1.72 0.80 2.33 0.80 0.00* 

นโยบายในการใชงานไมชัดเจน มีการใช

ระบบเดิมท่ีไมใชคอมพิวเตอรกับระบบ

ใหมท่ีมีการใชคอมพิวเตอรทํางาน    

ประเภทเดียวกัน 

1.72 0.77 2.30 0.84 0.00* 

ขาดการสนับสนุนและฝกอบรมการใชงาน

ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

1.51 0.73 2.67 0.84 0.00* 

คาเฉลี่ยรวมปญหาดานการจัดการ 1.66 0.65 2.40 0.64 0.00* 
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ตารางที่ 4.74 (ข) แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานถึงปญหาอ่ืนๆในภาพรวมที่มี

ผลกระทบกับการใชงานระบบบริหารจดัการอาชีวศึกษา ระหวางครูท่ีปรึกษาและเจาหนาท่ีในดาน

การจัดการ 

          * มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 4.74 (ข) เปนการเปรียบเทียบความแตกตางระดับปญหาอ่ืนๆในภาพรวมที่มี

ผลกระทบกับการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา ระหวางครูท่ีปรึกษาและเจาหนาท่ีในดาน

วัสดุอุปกรณพบวาทุกประเด็นยอยมีความแตกตางกัน โดยกลุมเจาหนาท่ีจะมีคาเฉล่ียระดับปญหา

มากกวาครูท่ีปรึกษาทุกประเด็น 

ประเด็นปญหาอื่นๆในภาพรวมที่มีผลกระทบ
กับการใชงาน 

ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ครูที่ปรึกษา เจาหนาที ่

P. 

ดานวัสดุอุปกรณ  X  S.D. X  S.D. 

สภาพเครื่องคอมพิวเตอรไมพรอมกับการใช

งาน 

1.70 0.83 2.87 1.00 0.00* 

จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรไมเพียงพอกับ

ปริมาณการใชงานและจํานวนผูใชงาน 

1.60 0.85 3.10 0.89 0.00* 

คาเฉลี่ยรวมปญหาดานวัสดุอุปกรณ 1.65 0.80 2.98 0.88 0.00* 
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ตารางที่ 4.74 (ค) แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานถึงปญหาอ่ืนๆในภาพรวมที่มี

ผลกระทบกับการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา ระหวางครูท่ีปรึกษาและเจาหนาท่ีในดาน

บุคลากร 

         * มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 4.74 (ค) เปนการเปรียบเทียบความแตกตางระดับปญหาอ่ืนๆในภาพรวมที่มี

ผลกระทบกับการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา ระหวางครูท่ีปรึกษาและเจาหนาท่ีในดาน

บุคลากรพบวาประเด็นยอยมีความแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 คือ ประเด็น

หนวยงานขาดผูมีความรูและเชี่ยวชาญที่จะมาเปนผูใหคําแนะนําการใชงานระบบบริหารจัดการ

อาชีวศึกษาใหแกบุคลากรภายในวิทยาลัย โดยเจาหนาท่ีจะมีคาเฉล่ียระดับปญหามากกวาครูท่ี

ปรึกษาทุกประเด็น 

ประเด็นปญหาอื่นๆในภาพรวมที่มี
ผลกระทบกับการใชงาน 

ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ครูที่ปรึกษา เจาหนาที ่

P. 

 ดานบุคลากร X  S.D. X  S.D. 

บุคลากรมีความรูและเชี่ยวชาญ

คอมพิวเตอรมีจํานวนนอย 

2.13 0.88 2.33 0.80 0.26 

หนวยงานขาดผูมีความรูและเชี่ยวชาญที่จะ

มาเปนผูใหคําแนะนําการใชงานระบบ

บริหารจัดการอาชีวศึกษาใหแกบุคลากร

ภายในวิทยาลัย 

1.94 0.73 2.33 0.88 0.02* 

คาเฉลี่ยรวมปญหาดานบุคลากร 2.03 0.71 2.33 0.78 0.05* 
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ตารางที่ 4.74 (ง) แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานถึงปญหาอ่ืนๆในภาพรวมที่มีผลกระทบ

กับการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา ระหวางครูท่ีปรึกษาและเจาหนาท่ีในดานการจัดการ 

          

         * มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 4.74 ( ง ) เปนการเปรียบเทียบความแตกตางระดับปญหาอ่ืนๆในภาพรวมที่มี

ผลกระทบกับการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา ระหวางครูท่ีปรึกษาและเจาหนาท่ีในดาน

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารพบวาทุกประเด็นยอยมีความแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทาง

สถิติ 0.05 โดยกลุมเจาหนาท่ีจะมีคาเฉล่ียระดับปญหามากกวาครูท่ีปรึกษาทุกประเด็น 

 

 

ประเด็นปญหาอื่นๆในภาพรวมที่มี
ผลกระทบกับการใชงาน 

ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ครูที่ปรึกษา เจาหนาที ่

P. 

ดานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร  X  S.D. X  S.D. 

ระบบเครือขายคอมพิวเตอรไมสามารถ

ใหบริการอยางครอบคลุมตามการใชงาน 

1.65 0.83 2.90 1.01 0.00* 

ระบบขอมูลท่ีใชในงานตางๆเปนระบบ

ขอมูลท่ีตางคนตางทําตางคนตางใช ไมมี

การวางแผนที่จะนํามาบูรณาการใชรวมกัน 

1.74 0.85 2.33 0.66 0.00* 

ซอฟตแวรสนับสนุนการพัฒนาระบบงาน

และฐานขอมูลของหนวยงานมีความ

หลากหลาย ไมสามารถเชื่อมโยงการ  

ทํางานรวมกัน 

1.74 0.85 2.43 0.73 0.00* 

คาเฉลี่ยรวมปญหาดานระบบสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

1.71 0.68 2.56 0.66 0.00* 
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ตอนที่ 7 เปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจและปญหาการใชระบบบริหารจัดการ
นักเรียน นักศึกษาระหวางระดับ ปวช. และ ปวส. 

 

ตารางที่ 4.75 แสดงคาสถิติในการเปรียบเทียบคาเฉล่ียความพึงพอใจการใชงานของระบบบริหาร

จัดการนักเรียน นักศึกษา ระหวางระดับปวช. และ ระดับปวส. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที่ 4.75  เปนการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียความพึงพอใจในการ

ใชงานของระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา ระหวางระดับปวช. และ ปวส. พบวามีประเด็นท่ี

แตกตางกัน ประเด็นเดียว คือ ดานการรับรูตอประโยชนในการใชงาน 

ความพึงพอใจในการใชงานของ 
ระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศกึษา 

ปวช. ปวส. 
P. 

X  S.D. X  S.D. 
การรับรูตอความงายในการใชงาน 3.27 0.74 3.34 0.78 0.45 

การรับรูตอประโยชนในการใชงาน 3.36 0.68 3.18 0.74 0.05* 

ลักษณะสารสนเทศ 3.29 0.63 3.15 0.63 0.09 

รวมความพึงพอใจการใชงาน 
ระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา 

3.30 0.60 3.20 0.63 0.15 

* มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.76 แสดงคาสถิติในการเปรียบเทียบคาเฉล่ียความพึงพอใจการใชงานของระบบบริหาร

จัดการนักเรียน นักศึกษา ระหวางระดับปวช. และ ระดับปวส. ดานการรับรูตอประโยชนในการใช 

งาน 

การรับรูตอประโยชนในการใชงานของ 
ระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา 

ปวช. ปวส. 
P. 

X  S.D. X  S.D. 
ระบบชวยลดเวลาในการเรียกดูขอมูลเมื่อเทียบ

กับการทํางานแบบเดิมท่ีไมใช คอมพิวเตอร 

3.39 0.92 3.22 0.96 0.14 

 

ระบบมีความนาเชื่อถือ สามารถใชงานได

ตลอดเวลาที่ผูใชตองการใช  ไมมีปญหาระบบ

ลมเหลวหรือไมสามารถใหบริการได 

3.23 0.87 2.95 0.99 0.02* 

ระบบมีความปลอดภัยในการใชงาน ผู ท่ีไม

เกี่ยวของ ไมสามารถแกไขขอมูลสําคัญได 

3.61 0.95 3.40 1.07 0.09 

ระบบชวยอํานวยความสะดวกในการเก็บบันทึก

ขอมูลและตรวจสอบขอมูลตางๆที่เกี่ยวของกับ

ทาน ดีกวาระบบเดิม ซ่ึงเก็บลงในเอกสาร เพิ่ม

ประสิทธิภาพในการดําเนินการทางขอมูลกับ

ผูใช 

3.41 0.88 3.40 1.03 0.94 

ระบบชวยอํานวยความสะดวกในการ

ติดตอส่ือสารกับบุคลากรที่เกี่ยวของกับทาน  

ลดขั้นตอนในการติดตอและเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการติดตอส่ือสาร 

3.28 0.89 3.07 0.99 0.06 

ระบบมีความรวดเร็วในการใชงาน  เชน  การ

เปดดูขอมูล การคนหาขอมูลสามารถทําไดอยาง

รวดเร็ว ไมเสียเวลารอนาน 

3.13 0.99 2.95 0.96 0.15 

รวมทั้งหมดพึงพอใจกับประโยชนท่ีไดรับจาก

ระบบ 

3.43 0.95 3.29 0.95 0.22 

คาเฉลี่ยรวม 3.36 0.68 3.18 0.74 0.05* 

* มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 4.76  เปนการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียความพึงพอใจในการ

ใชงานของระบบบริหารจัดการนักเรียน ดานการรับรูตอประโยชนในการใชงานของ นักศึกษา 

ระหวางระดับปวช.กับปวส. พบวาประเด็นที่มีความแตกตางกัน มีเพียงประเด็นเดียวคือ ระบบมี

ความนาเชื่อถือ สามารถใชงาน ไดตลอดเวลาที่ผูใชตองการใช  ไมมีปญหาระบบลมเหลวหรือไม

สามารถใหบริการได โดยคาเฉล่ียความพึงพอใจของระดับปวช. มากกวา ปวส. 

 
ตารางที่ 4.77 แสดงคาสถิติในการเปรียบเทียบคาเฉล่ียปญหาใชงานของระบบบริหารจัดการ

นักเรียน นักศึกษา ระหวางระดับปวช. และ ระดับปวส. 

 
ปญหาการใชงาน 

ระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา 
ปวช. ปวส. 

P. 
X  S.D. X  S.D. 

การเรียนรูและใชงานระบบ ทําไดยาก 2.59 0.90 2.64 0.84 0.62 

ระบบทํางานไดไมรวดเร็ว การเรียกดู    

หรือ  คนหาขอมูลทําไดชา 

2.93 1.03 3.13 1.14 0.14 

ระบบมีประโยชนในการใชงานนอย ไม  

คอยมีความสําคัญ  และจําเปนกับการใช  

งานจริง 

2.75 1.01 2.67 0.94 0.49 

ระบบมีปญหาในการเขาใชงาน เชน  ปอน

ขอมูลถูกตองแตไม สามารถเขาใช งานได 

หรือระบบลมเหลวไมสามารถใหบริการใน

ชวงเวลาที่ตองการใชงาน 

2.90 1.00 2.83 1.01 0.60 

ระบบไมมีความปลอดภัยเพียงพอ ขอมูล  

 ตางๆ ไมมีการปองกันที่ด ี

2.53 1.05 2.48 0.96 0.70 
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ตารางที่ 4.77 ( ตอ )  แสดงคาสถิติในการเปรียบเทียบคาเฉล่ียปญหาใชงานของระบบบริหารจัดการ
นักเรียน นักศึกษา ระหวางระดับปวช. และ ระดับปวส. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที่ 4.77 เปนการเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับปญหาของระบบบริหารจัดการนักเรียน 

นักศึกษา  ทุกประเด็นไมมีความความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ดังนั้นจะ

สรุปไดวา ระดับปญหาการใชงานระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา ไมมีความแตกตางกัน 

 

 

 
 
 

ปญหาการใชงาน 
ระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา 

ปวช. ปวส. 
P. 

X  S.D. X  S.D. 
สารสนเทศที่ไดจากระบบมีความผิดพลาด 

ไมตรงกับความเปนจริง 

2.48 0.93 2.45 0.86 0.76 

สารสนเทศที่ไดจากระบบไมครบถวน  

สมบูรณ ขาดรายละเอียดบางอยางไป 

2.54 0.95 2.55 0.80 0.95 

สารสนเทศที่ไดจากระบบไมเปนปจจุบัน 

ทําใหไมสามารถนําไปใชงานไดจริง 

2.51 0.97 2.63 0.90 0.30 

 สารสนเทศที่ไดจากระบบ มีปริมาณไม 

เหมาะสม มีมากหรือ นอยเกินไปกับความ

ตองการ 

2.48 1.07 2.67 1.00 0.30 

รวมระดับปญหาการใชงานระบบบริหาร
จัดการนักเรียน นักศึกษา 

2.64 0.73 2.67 0.66 0.69 


