
บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

 

การศึกษาเรื่องการประเมินการใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษา

เชียงใหม  มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของ วิทยาลัย

อาชีวศึกษาเชียงใหม ของผูใชงาน 3 กลุม ไดแก  กลุมเจาหนาท่ี  กลุมครูท่ีปรึกษา และกลุมนักเรียน 

นักศึกษา โดยแตละกลุมจะมีการใชงานระบบยอยแตกตางกันไป คือ 

กลุมเจาหนาท่ี ใชงานระบบบริหารจัดการบุคลากร และ ระบบงานสารบรรณ 

กลุมครูท่ีปรึกษา ใชงานระบบบริหารจัดการบุคลากร ระบบงานสารบรรณ และระบบ

บริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา 

กลุมนักเรียน นักศึกษา ใชงานระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา 

โดยเนื้อหาสําหรับการประเมินการใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของวิทยาลัย

อาชีวศึกษาเชียงใหม ประกอบไปดวย 

1) ขอมูลท่ัวไปและพฤติกรรมการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

2)  ขอมูลระดับความพึงพอใจการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

3) ขอมูลระดับปญหาการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 การดําเนินการวิจัยเปนแบบเชิงสํารวจ  สําหรับการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลท้ังจาก

แหลงขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยขอมูลปฐมภูมิใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล โดยแตละกลุม มีวิธีการที่แตกตางกันไป กลุมเจาหนาท่ีและครูใชวิธีการแจก

แบบสอบถามทุกคน โดยกลุมเจาหนาท่ี จํานวน 30 ราย  กลุมครูท่ีปรึกษาจํานวน 88 ราย สําหรับ

กลุมนักเรียน นักศึกษา ใชวิธีการสุมตัวอยาง โดยแบงกลุมเปนคณะ จํานวน 333 ราย โดยใชวิธีการ

แจกแบบสอบถามดวยตนเอง และสําหรับนักศึกษาบางสวนใชวิธีการกรอกแบบสอบถามทาง

อินเทอรเน็ต สามารถสรุปผลจากการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบและขอเสนอแนะของผูศึกษาดังนี ้
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สรุปผลการศึกษา 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปและพฤติกรรมการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ผูตอบแบบสอบถามกลุมเจาหนาท่ีผูใชระบบจํานวน 30 คน จากท้ังหมด 33 คนโดยเปน

เพศหญิง รอยละ 90 เปนเพศชายเพียงรอยละ 10   สวนใหญอายุไมเกิน 30 ป  จบการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี  และมีสถานะตําแหนงงานเปนลูกจาง  นอกจากนี้สวนใหญนิยมใชงานระบบบริหาร

จัดการอาชีวศึกษา ในชวงเวลากลางวัน ( 12.00 – 15.59 น. ) และใชงานภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษา

เชียงใหม 

ผูตอบแบบสอบถามกลุมลุมครูท่ีปรึกษาผูใชงานระบบจํานวน 88 คน จากท้ังหมด 101  คน  

โดยเปนหญิง รอยละ 62.50  เปนเพศชายรอยละ 37.50 สวนใหญอายุระหวาง  31 – 40 ป  จบ

การศึกษาในระดับปริญญาตรี  มีสถานะตําแหนงงานเปนขาราชการ หรือพนักงานราชการ  โดยครู

ท่ีปรึกษาทํางานในคณะบริหารธุรกิจมากที่สุด รองลงมาคือ คณะคหกรรม  นอกจากนี้สวนใหญ

นิยมใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา ในชวงเวลา กลางวัน ( 12.00 – 15.59 น. )  และใชงาน

ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม 

ผูตอบแบบสอบถามเปนนักเรียน นักศึกษา ผูใชงานระบบจํานวน 333 คนจากทั้งหมด

ประมาณ 1,956 คน เปนเพศหญิง รอยละ 77.18 เปนเพศชายรอยละ 22.82  สวนใหญอายุ ต่ํากวา 18 

ป และศึกษาในระดับ ปวช.  โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญศึกษาในคณะพณิชยกรรม มากที่สุด 

รองลงมาคือ คณะคหกรรม  สําหรับการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษานั้น พบวา มี

ผูปกครองถึงรอยละ 48.95 ไมรับทราบวาผูปกครองสามารถเขาใชงานระบบ เพื่อตรวจสอบผลการ

เรียน ของนักเรียน นักศึกษาไดและดานการไดรับคําแนะนําในการใชงานระบบบริหารจัดการ

อาชีวศึกษาจากครูท่ีปรึกษานั้น ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ ไดรับคําแนะนําในการใชงานถึง 

รอยละ 68.77 นอกจากนี้แลว ผูตอบแบบสอบถามกลุมนักเรียน นักศึกษาสวนใหญนิยมใชงาน

ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา ในชวงเวลา กลางวัน ( 12.00 – 15.59 น. )  และใชงานภายใน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม 

 

 
 
 
 
 
 



130 
 

ตารางที่ 5.1 แสดงสรุปความถ่ีในการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาจําแนกตามกลุม
ผูใชงาน 

 

ระบบงานยอยของระบบบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา 

ความถี่การใชงานจําแนกตามกลุมผูใชงาน 
หนวย เจาหนาที ่ ครูที่ปรึกษา นักเรียน  

นักศึกษา  
ระบบบริหารจัดการบุคลากร ไมเกินสอง

ครั้ง 

ไมเกินสอง

ครั้ง 

- 
ตอเดือน 

ระบบงานสารบรรณ ไมเกินสอง

ครั้ง 

ไมเกินสอง

ครั้ง 

- 
ตอสัปดาห 

ระบบบริหารจัดการนักเรียน      

นักศึกษา 

- ไมเกินสอง

ครั้ง 

ไมเกินสอง

ครั้ง 
ตอเดือน 

 

 จากตารางที่ 5.1  แสดงใหเห็นวาผูใชงานทุกกลุมยังมีความถ่ีในการใชงานคอนขางนอย 

โดยความถ่ีในการใชในระดับต่ําสุด คือไมเกินสองครั้งตอเดือน สําหรับระบบบริหารจัดการ

บุคลากรและระบบงานสารบรรณ  และไมเกินสองครั้งตอสัปดาหสําหรับระบบงานสารบรรณ 

โดยเฉพาะระบบงานสารบรรณ ซ่ึงจะมีขาวสารเขาเปนประจํา แตผูใชงานกลุมเจาหนาท่ีและครูท่ี

ปรึกษายังคงเขาใชงานนอย 
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ตารางที่ 5.2 แสดงสรุประดับการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาจําแนกตามกลุมผูใชงาน 

 

ระบบงานยอยของระบบบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา 

ระดับการใชงานจําแนกตามกลุมผูใชงาน 
เจาหนาที ่ ครูที่ปรึกษา นักเรียน  

นักศึกษา  
ระบบบริหารจัดการบุคลากร 2.53 

( ปานกลาง ) 

3.22 

( ปานกลาง ) 

- 

ระบบงานสารบรรณ 3.54 

( มาก ) 

3.57 

( มาก ) 

- 

ระบบบริหารจัดการนักเรียน      

นักศึกษา 

- 3.27 

( ปานกลาง ) 

2.74 

( ปานกลาง ) 

คาเฉลี่ยรวม 
( แปลผล ) 

3.04 
( ปานกลาง ) 

3.35 
( ปานกลาง ) 

2.74 
( ปานกลาง ) 

 

 จากตารางที่ 5.2  แสดงใหเห็นวาผูใชงานทุกกลุมยังมีการใชงานระบบบริหารจัดการ

อาชีวศึกษาในระดับปานกลาง โดยผูใชกลุมเจาหนาท่ีและครูท่ีปรึกษา มีระดับการใชงานระบบสาร

บรรณมากที่สุด เนื่องจากเปนระบบที่มีขอมูลขาวสารเขามาบอยท่ีสุดและสงผลกระทบตอ

กระบวนการทํางาน  สําหรับนักเรียน นักศึกษา ใชงานเพียงระบบเดียว คือ ระบบบริหารจัดการ

นักเรียน นักศึกษา ซ่ึงนิยมใชในระดับปานกลาง จากผลการวิจัยสามารถสรุปไดดังนี ้

 ผูใชงานกลุมเจาหนาท่ี มีระดับการใชงานระบบบริหารจัดการบุคลากร เพ่ือการรับ-สง

จดหมายอิเล็กทรอนิกสภายใน มากที่สุด  และมีระดับการใชงานระบบงานสารบรรณ เพื่อการอาน

เอกสาร E-Office ท่ีสงเขามา เพื่อรับทราบคําส่ังและขาวสาร มากที่สุด 

 ผูใชงานกลุมครู มีระดับการใชงานระบบบริหารจัดการบุคลากร เพื่อการรับ-สงจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสภายใน มากที่สุด  มีระดับการใชงานระบบงานสารบรรณ เพื่อคนหาเอกสาร E-

Office ในระบบเพื่อเก็บเปนหลักฐานอางอิงในการทําผลงาน มากที่สุด และมีระดับการใชงาน

ระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา เพื่อบันทึกขอมูลพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษามากที่สุด 

 ผูใชงานกลุมนักเรียน นักศึกษา มีระดับการใชงานระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา

เพื่อการตรวจสอบผลการเรียนมากที่สุด 
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สวนที่ 2 ความพึงพอใจการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ผูใชงานกลุมเจาหนาท่ี มีระดับความพึงพอใจ ในประเด็นดานการรับรูตอความงายในการ

ใชงาน ดานการรับรูตอประโยชนในการใชงาน และประเด็นดานลักษณะสารสนเทศของระบบ

บริหารจัดการบุคลากร และระบบงานสารบรรณ ในระดับมาก 

สําหรับระบบบริหารจัดการบุคลากร เจาหนาท่ีมีความพึงพอใจในดานความงายและ

ประโยชนในการใชงาน ในประเด็น ภาพรวมความงายตอการใชงานและระบบมีความปลอดภัยใน

การใชงาน ผูท่ีไมเกี่ยวของไมสามารถแกไขขอมูลสําคัญได  มากที่สุด สําหรับประเด็นความพึง

พอใจในดานความงายและประโยชนในการใชงานที่นอยท่ีสุด คือ คูมือและเอกสารการใชงาน

ระบบเขาใจไดงายและชัดเจน สามารถนําไปใชงานไดอยางถูกตอง และระบบชวยอํานวยความ

สะดวกในการติดตอส่ือสารกับบุคลากรที่เกี่ยวของกับทาน ลดขั้นตอนในการติดตอ และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการติดตอส่ือสาร  สวนความพึงพอใจในดานลักษณะสารสนเทศ มีความพึงพอใจ

ในประเด็น สารสนเทศที่ไดจากระบบมีความชัดเจน กะทัดรัด ไดใจความ มากที่สุด และสารสนเทศ

ท่ีไดจากระบบมีการปรับปรุงสม่ําเสมอนอยท่ีสุด 

สําหรับระบบงานสารบรรณ เจาหนาท่ีมีความพึงพอใจในดานความงายและประโยชนใน

การใชงาน ในประเด็นภาพรวมความงายตอการใชงานและระบบมีความปลอดภัยในการใชงาน ผูท่ี

ไมเกี่ยวของไมสามารถแกไขขอมูลสําคัญได  มากที่สุด สําหรับประเด็นความพึงพอใจในดานความ

งายและประโยชนในการใชงานที่นอยท่ีสุดคือ ระบบงายตอการใชงาน ผูใชสามารถใชงาน และทํา

ความเขาใจกับระบบไดงาย ไมจําเปนตองอาศัยทักษะความรูมากนัก  และ ระบบมีความนาเชื่อถือ 

สามารถใชงาน ไดตลอดเวลาที่ผูใชตองการใช  ไมมีปญหาระบบลมเหลวหรือไมสามารถใหบริการ

ได  สวนความพึงพอใจในดานลักษณะสารสนเทศ มีความพึงพอใจในประเด็น สารสนเทศที่ไดจาก

ระบบมีความชัดเจน กะทัดรัด ไดใจความ มากที่สุด และสารสนเทศที่ไดจากระบบมีครบถวนและ

ครอบคลุม ตรงกับความตองการของผูใช นอยท่ีสุด 

ผูใชงานกลุมครูท่ีปรึกษา มีระดับความพึงพอใจในประเด็นดานการรับรูตอความงายและ

ประโยชนในการใชงาน และประเด็นดานลักษณะสารสนเทศของระบบยอยท้ัง 3 คือ ระบบบริหาร

จัดการบุคลากร ระบบงานสารบรรณ และระบบบริหารจัดการนักเรียนนักศึกษาในระดับมาก 

สําหรับระบบบริหารจัดการบุคลากร ครูท่ีปรึกษามีความพึงพอใจในดานความงายและ

ประโยชนในการใชงาน ในประเด็น ระบบงายตอการใชงาน ผูใชสามารถใชงานและทําความเขาใจ

กับระบบไดงาย ไมจําเปนตองอาศัยทักษะความรูมากนักและระบบชวยลดเวลาในการเรียกดูขอมูล

เม่ือเทียบกบัการทํางานแบบเดิมท่ีไมใชคอมพิวเตอร  มากที่สุด สําหรับประเด็นความพึงพอใจใน

ดานความงายและประโยชนในการใชงานที่นอยท่ีสุดคือ รวมทั้งหมด พึงพอใจในดานความงายตอ
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การใชงานและระบบมีความนาเชื่อถือ สามารถใชงาน ไดตลอดเวลาที่ผูใชตองการใช  ไมมีปญหา

ระบบลมเหลวหรือไมสามารถใหบริการได สวนความพึงพอใจในดานลักษณะสารสนเทศ มีความ

พึงพอใจในประเด็น สารสนเทศที่ไดจากระบบมีความสัมพันธเกี่ยวของกับเรื่องท่ีจะนําไปใชในการ

ปฏิบัติงาน มากที่สุด และสารสนเทศที่ไดจากระบบมีความถูกตอง ไมผิดเพี้ยน นอยท่ีสุด 

สําหรับระบบงานสารบรรณ ครูท่ีปรึกษามีความพึงพอใจในดานความงายและประโยชนใน

การใชงาน ในประเด็นระบบงายตอการใชงาน ผูใชสามารถใชงานและทําความเขาใจกับระบบได

งาย ไมจําเปนตองอาศัยทักษะความรูมากนัก และระบบมีความนาเชื่อถือ สามารถใชงานได

ตลอดเวลาที่ผูใชตองการใช ไมมีปญหาระบบลมเหลวหรือไมสามารถใหบริการได   มากที่สุด 

สําหรับประเด็นความพึงพอใจในดานความงายและประโยชนในการใชงานที่นอยท่ีสุดคือรวม

ท้ังหมด พึงพอใจในดานความงายตอการใชงาน และระบบมีความรวดเร็วในการใชงาน  เชน  การ

เปดดูขอมูล การคนหาขอมูลสามารถทําไดอยางรวดเร็ว  ไมเสียเวลารอนาน สวนความพึงพอใจใน

ดานลักษณะสารสนเทศ มีความพึงพอใจในประเด็น สารสนเทศที่ไดจากระบบเขาถึงไดงาย ไมผาน

ขั้นตอนหลายอยาง มากที่สุด และสารสนเทศที่ไดจากระบบมีความถูกตอง ไมผิดเพี้ยน นอยท่ีสุด 

สําหรับระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา ครูท่ีปรึกษามีความพึงพอใจในดานความงาย

และประโยชนในการใชงาน ในประเด็นระบบงายตอการใชงาน ผูใชสามารถใชงานและทําความ

เขาใจกับระบบไดงาย ไมจําเปนตองอาศัยทักษะความรูมากนกั และระบบชวยลดเวลาในการเรียกดู

ขอมูลเมื่อเทียบกับการทํางานแบบเดิมท่ีไมใชคอมพิวเตอร  มากที่สุด สําหรับประเด็นความพึง

พอใจในดานความงายและประโยชนในการใชงานที่นอยท่ีสุดคือ รวมท้ังหมด พึงพอใจในดาน

ความงายตอการใชงาน และระบบชวยอํานวยความสะดวกในการติดตอส่ือสารกับบุคลากรที่

เกี่ยวของกับทาน ลดขั้นตอนในการติดตอและเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตอส่ือสาร สวนความพึง

พอใจในดานลักษณะสารสนเทศ มีความพึงพอใจในประเด็น สารสนเทศที่ไดจากระบบเขาถึงได

งาย ไมผานขั้นตอนหลายอยาง มากที่สุด  และสารสนเทศที่ไดจากระบบมีความถูกตอง ไมผิดเพี้ยน 

นอยท่ีสุด 

การเปรียบเทียบความแตกตางดานความพึงพอใจการใชงานระบบเมื่อเปรียบเทียบระหวาง

ผูใชงานกลุมเจาหนาท่ีและครูท่ีปรึกษา เนื่องจากมีการใชงานเหมือนกัน 2 ระบบ คือ ระบบบริหาร

จัดการบุคลากร และระบบงานสารบรรณเห็นไดวาไมมีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05 ท้ังสองระบบ 

 สําหรับระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา  กลุมผูใชท่ีเปนนักเรียน นักศึกษามีความพึง

พอใจในดานความงายและประโยชนในการใชงาน ในประเด็นระบบงายตอการใชงาน ผูใชสามารถ

ใชงานและทําความเขาใจกับระบบไดงาย ไมจําเปนตองอาศัยทักษะความรูมากนัก และระบบมี
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ความปลอดภัยในการใชงาน ผูท่ีไมเกี่ยวของไมสามารถแกไขขอมูลสําคัญได มากที่สุด  สําหรับ

ประเด็นความพึงพอใจในดานความงายและประโยชนในการใชงานที่นอยท่ีสุดคือ คูมือและเอกสาร

การใชงานระบบเขาใจไดงายและชัดเจนสามารถนําไปใชงานไดอยางถูกตอง และ ระบบมีความ

รวดเร็วในการใชงาน  เชน  การเปดดูขอมูล การคนหาขอมูลสามารถทําไดอยางรวดเร็ว  ไมเสียเวลา

รอนาน สวนความพึงพอใจในดานลักษณะสารสนเทศ มีความพึงพอใจในประเด็น สารสนเทศที่ได

จากระบบมีความชัดเจน กะทัดรัด ไดใจความ มากที่สุด และสารสนเทศที่ไดจากระบบ มีความ

ยืดหยุน สามารถนําสารสนเทศไปปรับใชงานไดหลากหลาย นอยท่ีสุด 

ผูใชงานกลุมนักเรียน นักศึกษา ในระดับปวช. มีระดับความพึงพอใจที่ใกลเคียงกับระดับ

ปวส. ซ่ึงในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.30 และ 3.20  เมื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ ท่ีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวาไมแตกตางกัน  

 
สวนที่ 3 ปญหาการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาและปญหาอื่นๆในภาพรวม 

 ปญหาแบงออกเปน 2 ปญหาหลัก คือ 1) ปญหาการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

และ 2) ปญหาอ่ืนๆในภาพรวมที่สงผลกระทบตอการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

1) ปญหาการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ระดับปญหาในการใชงานของผูใชงาน กลุมเจาหนาท่ีและครูท่ีปรกึษา เห็นวาระดับปญหา

ในการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา ทุกระบบที่มีการใชงาน มีระดับปญหานอยแตอยางไร

ก็ตามเมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียระดับปญหาที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05พบวา 

เจาหนาท่ีมีระดับปญหาการใชงานที่แตกตางจากครูท่ีปรึกษา  โดยเจาหนาท่ีจะมีคาเฉล่ียระดับ

ปญหาที่มากกวาครูท่ีปรึกษา  สวนกลุมผูใชงานที่เปนนักเรียนนักศึกษา เห็นวาระดับปญหาการใช

งานระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา ในระดับปญหาปานกลาง จากผลการวิจัยสามารถสรุป

ไดดังนี ้
ผูใชงานกลุมเจาหนาท่ี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับปญหาการใชงานระบบบริหารจัดการ

บุคลากรและระบบงานสารบรรณ ในระดับนอย 

สําหรับระบบบริหารจัดการบุคลากร เจาหนาท่ีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับปญหาในการ

ใชงานระบบ ในประเด็นระบบทํางานไดไมรวดเร็ว การเรียกดู หรือ คนหาขอมูลทําไดชา  มากที่สุด 

และ ระบบไมมีความปลอดภัยเพียงพอ ขอมูลตางๆ ไมมีการปองกันที่ดี นอยท่ีสุด 

สําหรับระบบงานสารบรรณ เจาหนาท่ีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับปญหาในการใชงาน

ระบบ ในประเด็นระบบทํางานไดไมรวดเร็ว การเรียกดู หรือ คนหาขอมูลทําไดชา  มากที่สุด และ

ระบบไมมีความปลอดภัยเพียงพอ ขอมูลตางๆ ไมมีการปองกันที่ดี นอยท่ีสุด 
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ผูใชงานกลุมครูท่ีปรึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับปญหาการใชงานระบบบริหาร

จัดการบุคลากรและระบบงานสารบรรณ ในระดับนอย 

สําหรับระบบบริหารจัดการบุคลากร ครูท่ีปรึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับปญหาในการ

ใชงานระบบ ในประเด็นการเรียนรูและใชงานระบบ ทําไดยาก มากที่สุด และสารสนเทศที่ไดจาก

ระบบ มีปริมาณไมเหมาะสม มีมากหรือนอยเกินไปกับความตองการ นอยท่ีสุด 

สําหรับระบบงานสารบรรณ ครูท่ีปรึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับปญหาในการใชงาน

ระบบ ในประเด็นการเรียนรูและใชงานระบบ ทําไดยาก มากที่สุด และสารสนเทศที่ไดจากระบบ มี

ปริมาณไมเหมาะสม มีมากหรือนอยเกินไปกับความตองการ นอยท่ีสุด 

สําหรับระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา ครูท่ีปรึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับ

ปญหาในการใชงานระบบ ในประเด็นการเรียนรูและใชงานระบบ ทําไดยาก มากที่สุด และ

สารสนเทศที่ไดจากระบบ มีปริมาณไมเหมาะสม มีมากหรือนอยเกินไปกับความตองการ นอยท่ีสุด 

ผูใชงานกลุมนักเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับปญหาการใชงานระบบบริหารจัดการ

นักเรียนนักศึกษาในระดับปานกลาง โดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับปญหาในการใชงานระบบ ใน

ประเด็น ระบบทํางานไดไมรวดเร็ว การเรียกดู หรือ คนหาขอมูลทําไดชา มากที่สุด และสารสนเทศ

ท่ีไดจากระบบมีความผิดพลาด ไมตรงกับความเปนจริง นอยท่ีสุด 

เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางดานระดับปญหาการใชงานระบบบริหารจัดการนักเรียน

นักศึกษา ของระดับปวช. และปวส. พบวาไมมีความแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

2) ปญหาอื่นๆในภาพรวมที่สงผลกระทบตอการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ผูใชกลุมเจาหนาท่ีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับปญหาอ่ืนๆในภาพรวมที่แตกตางจากครูท่ี

ปรึกษาที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยเจาหนาท่ี มีคาเฉล่ียระดับปญหามากกวาครูท่ีปรึกษา 

ผูใชกลุมเจาหนาท่ี มีความคิดเห็นถึงระดับปญหาภาพรวมเรียงตามลําดับปญหาในประเด็น

ตางๆ ดังนี ้

ลําดับ 1 ปญหาดานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร มีความคิดเห็นในประเด็นปญหา

ระบบเครือขายคอมพิวเตอรไมสามารถใหบริการอยางครอบคลุมตามการใชงาน มากที่สุด  และ

ระบบขอมูลท่ีใชในงานตางๆเปนระบบขอมูลท่ีตางคนตางทําตางคนตางใช ไมมีการวางแผนที่จะ

นํามาบูรณาการใชรวมกัน นอยท่ีสุด 

ลําดับที่ 2 มีดวยกัน 2 ประเด็นหลัก คือ 

 ปญหาดานการจัดการ มีความคิดเห็นในประเด็นปญหาขาดการสนับสนุนและฝกอบรม

การใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา มากที่สุด และนโยบายในการใชงานไมชัดเจน มีการใช
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ระบบเดิมท่ีไมใชคอมพิวเตอรกับระบบใหมท่ีมีการใชคอมพิวเตอร ทํางานประเภทเดียวกัน นอย

ท่ีสุด 

ปญหาดานวัสดุอุปกรณ  มีความคิดเห็นในประเด็นปญหาจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรไม

เพียงพอกับปริมาณการใชงานและจํานวนผูใชงาน มากที่สุด และสภาพเครื่องคอมพิวเตอรไมพรอม

กับการใชงาน นอยท่ีสุด 

ลําดับที่ 4 ปญหาดานบุคลากร มีความคิดเห็นในประเด็นปญหา บุคลากรมีความรูและ

เช่ียวชาญคอมพิวเตอรมีจํานวนนอย มากที่สุด และหนวยงานขาดผูมีความรูและเชี่ยวชาญที่จะมา

เปนผูใหคําแนะนําการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาใหแกบุคลากรภายในวิทยาลัย นอย

ท่ีสุด 

 ผูใชกลุมครูท่ีปรึกษา มีความคิดเห็นถึงระดับปญหาภาพรวมเรียงตามลําดับปญหาใน

ประเด็นตางๆ ดังนี ้

ลําดับ 1 ปญหาดานบุคลากร มีความคิดเห็นในประเด็นปญหา บุคลากรมีความรูและ

เช่ียวชาญคอมพิวเตอรมีจํานวนนอย มากที่สุด และหนวยงานขาดผูมีความรูและเชี่ยวชาญที่จะมา

เปนผูใหคําแนะนําการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาใหแกบุคลากรภายในวิทยาลัย 

ลําดับที่ 2 ปญหาดานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร มีความคิดเห็นในประเด็นปญหา

ซอฟตแวรสนับสนุนการพัฒนาระบบงานและฐานขอมูลของหนวยงานมีความหลากหลาย ไม

สามารถเชื่อมโยงการทํางานรวมกัน มากที่สุด  และระบบเครือขายคอมพิวเตอรไมสามารถ

ใหบริการอยางครอบคลุมตามการใชงาน 

 ลําดับที่ 3 ปญหาดานการจัดการ มีความคิดเห็นในประเด็นปญหานโยบายในการใชงานไม

ชัดเจน มีการใชระบบเดิมท่ีไมใชคอมพิวเตอรกับระบบใหมท่ีมีการใชคอมพิวเตอร ทํางานประเภท

เดียวกัน มากที่สุด และขาดการสนับสนุนและฝกอบรมการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

นอยท่ีสุด 

ลําดับท่ี  4 ปญหาดานวัสดุอุปกรณ   มีความคิดเห็นในประเด็นปญหาสภาพเครื่อง

คอมพิวเตอรไมพรอมกันการใชงาน มากที่สุด และจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรไมเพียงพอกับปริมาณ

การใชงานและจํานวนผูใชงาน นอยท่ีสุด 
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อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลของการศึกษาการประเมินการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัย

อาชีวศึกษาเชียงใหม โดยใชทฤษฎี แนวคิดท่ีเกี่ยวของ มาอภิปรายผลการศึกษาไดดังนีด้ังนี้ 

จากการศึกษา  ดานความถ่ีในการใชงานผูใชงานทุกกลุมมีความถ่ีในการใชงานสวนใหญ

อยูในระดับต่ําท่ีสุด   ดานระดับการใชงานบริการตางๆจากระบบ ผูใชงานทุกกลุมนิยมใชงาน

เฉพาะสวนที่จําเปนกับตัวเอง เชน กลุมครูท่ีปรึกษานิยมใชระบบงานสารบรรณเพื่อการคนหา

เอกสารคําส่ังเพื่อทําผลงาน กลุมเจาหนาท่ีนิยมใชระบบงานสารบรรณเพื่อการดูคําส่ังมอบหมาย

หนาท่ีพิเศษ กลุมนักเรียน นักศึกษานยิมใชเพื่อการตรวจสอบผลการเรียน  

ดานความพึงพอใจดานการรับรูตอความงายในการใชงานจากระบบบริหารจัดการ

อาชีวศึกษา ผูใชกลุมเจาหนาท่ีและกลุมครูท่ีปรึกษา มีความพึงพอใจทุกระบบยอยในระดับมาก 

สวนผูใชกลุมนักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

 ดานความพึงพอใจดานการรับรูตอดานตอประโยชนท่ีไดรับจากระบบบริหารจัดการ

อาชีวศึกษาผูใชกลุมเจาหนาท่ีและกลุมครูท่ีปรึกษา มีความพึงพอใจทุกระบบยอยในระดับมาก สวน

ผูใชกลุมนักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

 จากการประเมินพบวามีไมสอดคลองกับ Davis (1989) ท่ีกลาวถึงแนวคิดการประเมิน

แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM) ซ่ึงกลาววาแนว

ทางการใชงานเทคโนโลยนีั้น ขึ้นอยูกับสองปจจัย คือ  

1) การรับรูถึงประโยชนท่ีไดรับ (Perceived Usefulness)  

2) การรับรูถึงความงายในการใชงาน (Perceived Ease of user) 

ท้ัง 2 ปจจัย สงผลใหผูใชงานเทคโนโลยี  ซ่ึงนําไปสูการปรับพฤติกรรมการใชงาน

เทคโนโลยี แตจากการศึกษาในดานพฤติกรรมการใชงานและระดับการใชงาน ความถ่ีของการใช

งานระบบไมสัมพันธกับระดับความพึงพอใจในดานการรับรูตอความงายในการใชงานและ

ประโยชนท่ีไดรับ เพราะผูใชกลุมเจาหนาท่ีและกลุมครูท่ีปรึกษา มีความพึงพอใจระดับมาก และ

กลุมนักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจระดับปานกลาง ซ่ึงแสดงวา ผูใชงานมีความพึงพอใจดาน

การรับรูตอความงายในและประโยชนในการใชงาน แตพฤติกรรมในการเขาใชงานระบบยังอยูใน

ระดับต่ําท่ีสุดและนิยมใชบริการเฉพาะสวนที่จําเปนกับการใชงานซ่ึงมีประโยชนกับตัวเองเทานั้น 

หากผูใชมีความพึงพอใจมากเพียงใด  พฤติกรรมในการใชงานยังคงมีแนวโนมไมเปล่ียนแปลง 

ดังนั้นปจจัยท่ีมีผลกับพฤติกรรมการใชงานนาจะเปนปจจัยภายนอกอ่ืนๆ  

นอกจากนี้แลวการประเมินดานลักษณะสารสนเทศของตามขอกําหนดคุณสมบัติ

สารสนเทศของกรมวิชาการ (2539)  ผูใชงาน เห็นวาลักษณะสารสนเทศที่ดีอันดับตนๆ คือ 1)
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สามารถเขาถึงไดงาย 2)มีความชัดเจน กะทัดรัดไดใจความ 3)มีความเกี่ยวของกับความตองการที่จะ

นําไปใช เห็นไดวา ผูใชงานเห็นวา หากสารสนเทศนั้นเขาถึงไดงาย มีความชัดเจน กะทัดรัด และมี

ประโยชนกับการใชงาน  ดังนั้นสารสนเทศที่ดีควรเปนสารสนเทศที่ผานการตรวจสอบและ

ประมวลผลอยางถูกตอง เพื่อใหสารสนเทศมีความชัดเจน กะทัดรัด การนําเสนอสารสนเทศจะตอง

ทําใหผูใชเขาถึงไดงาย และสารสนเทศจะตองมีประโยชนกับการใชงานของผูใชซ่ึงสอดคลองกับ   

วีระชัย   หวลศรี (2552) ไดศึกษาเรื่องการประยุกตใชซอฟตแวรสําเร็จรูป สําหรับระบบบริหารงาน

บริการ ของการไฟฟาสวนภูมิภาค ไดสรุปวาประเด็นความแมนยําถูกตองของสารสนเทศ อาจสงผล

โดยตรงตอการใหบริการใหกับผูใชไฟฟาในดานของการใหบริการ ดังนั้นจึงตองมีการใชนโยบาย

แกผูปฏิบัติงาน ใหมีการตรวจสอบ และบันทึกขอมูลใหถูกตอง  เพราะทําใหผูใชบริการไดรับ

ประโยชนจากสารสนเทศไดมากที่สุด  

ปญหาอ่ืนๆในภาพรวมที่มีผลตอการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา ในดานตางๆ 

คือ ปญหาดานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ปญหาดานบุคลากร ปญหาดานการจัดการ และ

ปญหาดานวัสดุอุปกรณ โดยเฉพาะปญหาดานการจัดการ และ ปญหาดานวัสดุอุปกรณนั้นเปน

ประเด็นปญหาที่มีสวนเกี่ยวของกับการบริหารงาน ซ่ึงเกี่ยวของกับนโยบายจากผูบริหาร เชน 

นโยบายการใชงานระบบที่ไมชัดเจน สงผลใหมีการทํางานซํ้าซอน การขาดการสนับสนุนการ

ฝกอบรม และการจัดหาวัสดุอุปกรณ เชน เครื่องคอมพิวเตอร และระบบเครือขายใหเพียงพอกับ

ความตองการ มีผลท่ีสอดคลองกับณัฎฐิรา     รัตนชาญพิชัย  (2544) ท่ีศึกษาเรื่องปจจัยท่ีพยากรณ

การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 (เชียงใหม ) 

สรุปวาปญหาที่สงผลกระทบกับการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงาน คือ 

ไมไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง  การไมไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณ  ไมมี

เครือ่งมือเครื่องใชท่ีเหมาะสมและไมมีการฝกอบรมพนักงาน และจันทรพร   เสงี่ยมพักตร (2548)  

ไดศึกษาเรื่องการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาภายในอําเภอเมืองเชียงใหม สรุปวาปญหาที่

สําคัญที่เกิดขึ้นทุกขั้นตอน คือ บุคลากรมีจํากัด มีภาระงานมาก ขาดความรูความชํานาญ และไมมี

ผูรับผิดชอบโดยตรง  

 
ขอคนพบ 

จากผลการศึกษาการประเมินการใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของวิทยาลัย

อาชีวศึกษาเชียงใหม  ผูศึกษามีขอคนพบดังตอไปนี ้

1. ผูตอบแบบสอบถามทุกกลุม มีความถ่ีในการใชงานในระดับที่ต่ําท่ีสุด แตระดับการใช

งานสวนตางๆของระบบขึ้นอยูกับประโยชนท่ีไดรับจากระบบ เชน ระบบงานสารบรรณเปนระบบ



139 
 

ท่ีมีขาวสารและภาระหนาท่ีเกี่ยวของกับเจาหนาท่ีและครูท่ีปรึกษา และสามารถนํามาใชคนหาเพื่อ

เก็บเปนหลักฐานอางอิงในการทําผลงานได กลุมเจาหนาท่ีและครูท่ีปรึกษาจึงนิยมใชมากกวาระบบ

อ่ืนๆ และกลุมนักเรียน นักศึกษา นิยมใชในการตรวจสอบผลการเรียนมากที่สุด 

2. ดานความพึงพอใจในการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาของเจาหนาท่ีและครูท่ี

ปรึกษานั้นในระดับเดียวกัน คือ พึงพอใจในระดับมาก แสดงใหเห็นวา ผูใชรับรูถึงความงายและ

ประโยชนในการใชงาน รวมไปถึง ลักษณะสารสนเทศที่ไดจากระบบ  สวนกลุมผูใช นักเรียน 

นักศึกษานั้น อยูระดับพึงพอใจดานการรับรูความงายและประโยชนในการงาน รวมไปถึงความพึง

พอใจดานลักษณะสารสนเทศในระดับปานกลาง เนื่องจากนิยมใชระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

เพื่อตรวจสอบผลการเรียนเปนหลัก จึงมองไมเห็นความสําคัญในการใชงานสวนอ่ืนมากนัก  ใน

ดานการพบกับครูท่ีปรึกษานั้น  จะเขาพบเปนประจําทุกสัปดาห เปนเวลา  1  ช่ัวโมง ทําใหกลุม

นักเรียน นักศึกษาไมคอยนิยมใชระบบเพื่อตรวจสอบปญหา หรือติดตอกับครูท่ีปรึกษามากนัก  

 3. ความคิดเห็นดานระดับปญหาในการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา มีขอสังเกต

คือ ผูใชกลุมท่ีไดใชงานระบบหลากหลาย และไดรับประโยชนจากระบบมากกวา จะมีคาเฉล่ียความ

คิดเห็นถึงระดับปญหานอยกวาผูใชกลุมท่ีไดใชงานระบบ และไดรับประโยชนจากระบบนอยกวา 

เชน ครูท่ีปรึกษา ใชท้ังระบบบริหารจัดการบุคลากร ระบบงานสารบรรณ และระบบบริหารหาร

จัดการนักเรียน นักศึกษา มีคาเฉล่ียระดับปญหานอยท่ีสุด ในขณะที่ผูใชกลุมนักเรียน นักศึกษาซ่ึง

ใชงานเพียงระบบเดียว และไดรับประโยชนจากระบบนอยท่ีสุด จะมีความคิดเห็นถึงระดับปญหาที่

มากที่สุด  ซ่ึงความเปนจริง ผูใชงานกลุมท่ีมีใชงานระบบมากกวา เนื่องจากมีการใชงานระบบ

มากกวา จึงควรมองเห็นระดับปญหามากกวากลุมผูใชงานระบบนอยกวา แตผลการวิจัยใหผล

ออกมาตรงขาม อาจเปนเพราะ ผูใชงานกลุมครูท่ีปรึกษา และเจาหนาท่ีมีความคุนเคยกับการใชงาน

ระบบมากกวา เพราะมีการใชงานระบบที่หลากหลายกวา   

 4. ความคิดเห็นดานปญหาอ่ืนๆในภาพรวมที่สงผลกระทบตอการใชงานระบบบริหาร

จัดการอาชีวศึกษา ระหวางครูท่ีปรึกษาและเจาหนาท่ี ปญหาที่ในลําดับตนๆ ของทั้ง 2 กลุมผูใช

เหมือนกัน คือ ปญหาดานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร แสดงใหเห็นวา ควรมีการปรับปรุงใน

ดานนี้มากที่สุดเพราะจะมีผลตอความคิดเห็นดานปญหาของผูใชงานทั้งสองกลุม   ปญหาดาน

บุคลากร ระหวางครูท่ีปรึกษาและเจาหนาท่ี มีลําดับที่แตกตางกันมาก โดยครูท่ีปรึกษามีความ

คิดเห็นวาเปนระดับปญหาเปนลําดับ 1 แตเจาหนาท่ีมีความคิดเห็นวาเปนปญหาลําดับสุดทายมี

ขอสังเกตคือ กลุมเจาหนาท่ีจะมีอายุไมเกิน 30 ป  สวนครูท่ีปรึกษาสวนใหญจะมีอายุ 31 ปขึ้นไป 

เรื่องของการเรียนรู และความสนใจศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาจมีความแตกตางกัน 

  



140 
 

ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษา  และพิจารณาถึงขอสรุปในประเด็นตางๆของการประเมิน ผูศึกษามี

ขอเสนอแนะ ดังนี ้

 1. จากการศึกษาพบวา ผูใชทุกกลุมมีความถ่ีในการใชงานในระดับต่ําท่ีสุด และมีระดับการ

ใชงานสวนตางๆของระบบแตกตางกันไป โดยที่ระดับการใชงานนั้นมีขอสังเกตไดวาผูใชงานทุก

กลุมจะนิยมใชงานในสวนการบริการของระบบที่มีประโยชนโดยตรงตอผูใชเอง ตัวอยางเชน 

ระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา กลุมนักเรียน นักศึกษานิยมใชเพื่อการตรวจสอบผลการเรียน

มากที่สุด แตไมนิยมใชเพื่อการตรวจสอบขอมูลพฤติกรรม  และติดตอกับครูท่ีปรึกษา  และ

ระบบงานสารบรรณ ซ่ึงกลุมเจาหนาท่ีและครูท่ีปรกึษามีระดับการใชงานมากกวาระบบอื่นๆ เพราะ

เปนระบบที่มีการแจงขาวสารและออกคําส่ังมอบหมายหนาท่ี ซ่ึงสามารถที่จะนํามาอางอิงเปน

หลักฐานในการทําผลงานได ดังนั้นฝายบริหารควรกําหนดนโยบายในการใชงานระบบบริหาร

จัดการอาชีวศึกษาอยางชัดเจน ควรสํารวจวาลักษณะงานใดจําเปนตองใชระบบบริหารจัดการ

อาชีวศึกษา หรือใชระบบเดิมซ่ึงเปนการบันทึกลงในกระดาษซึ่งเปนระบบที่ผูใชคุนเคยมากอน รวม

ไปถึงการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาใหมากขึ้น ท้ังการ

กําหนดนโยบายการใชงาน และสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณเพื่อใหผูใชงานระบบเกิดความคุนเคย

ในการใชงาน 

2. ฝายบุคลากร ควรมีการสงเสริมดานการฝกอบรม การใชงานระบบบริหารจัดการ

อาชีวศึกษาเปนประจําเพื่อใหกลุมผูใช เกิดความชํานาญโดยเฉพาะกลุมครูท่ีปรึกษา เพราะจาก

การศึกษาพบวากลุมครูท่ีปรึกษามีความคิดเห็นในปญหาดานบุคลากรในลําดับแรก โดยประเด็น

ยอยคือปญหา บุคลากรมีความรูและเชี่ยวชาญคอมพิวเตอรมีจํานวนนอย มากที่สุด ดังนั้นเพื่อเปน

การพัฒนาบุคลากรจึงควรมีการฝกอบรมกลุมครูท่ีปรึกษาใหมีความรูทางคอมพิวเตอรมากขึ้น ถึงแม

ปญหาจะในระดับนอย แตอาจสงผลในการใชงานระบบสารสนเทศอืน่ๆในอนาคต 

3. ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศควรตรวจสอบและควบคุมการใชงานระบบเครือขาย รวมไป

ถึงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแมขาย เพราะจากการศึกษาพบวา กลุมเจาหนาท่ีมีระดับปญหาดาน

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารมากเปนลําดับ 1 โดยเฉพาะปญหาดานระบบเครือขายไม

ครอบคลุม  และกลุมนักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจดานความเร็วในการใชงานในลําดับทายๆ 

และระบบไมสามารถใหบริการไดตลอดเวลา มีปญหาระระบบลมเหลวไมสามารถใหบริการไดใน

ชวงเวลาที่ตองการใชงาน  อาจเนื่องมาจาก ผูใชทุกกลุมนิยมเขาใชงานระบบบริหารจัดการ

อาชีวศึกษาภายในวิทยาลัยมากที่สุด และนิยมใชในชวงเวลาเดียวกัน คือ ชวงเวลากลางวัน ( 12.00 – 

15.59 น. ) ทําใหปริมาณการรับสงขอมูลระบบเครือขายและเครื่องแมขายมีความหนาแนนมาก 
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 4. ครูท่ีปรึกษาควรมีบทบาทในการแนะนําการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาให

นักเรียน นักศึกษาใหมากขึ้น เชน การจัดฝกอบรมการใชงานในชวงกิจกรรมพบครูท่ีปรึกษา รวมทั้ง

มีบทบาทในการแนะนําใหผูปกครองทราบถึงประโยชนในการใชงานระบบบริหารจัดการ

อาชีวศึกษา เพราะผลการศึกษาพบวา ผูปกครองถึงรอยละ 48.95 ไมรับทราบวาผูปกครองสามารถ

เขาใชงานระบบ เพื่อตรวจสอบผลการเรียน ของนักเรียน นักศึกษาไดและดานการไดรับคําแนะนํา

ในการใชงานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาจากครูท่ีปรึกษานั้น ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ 

ไดรับคําแนะนําในการใชงานรอยละ 68.77 

5. นโยบายของผูบริหาร ท่ียังคงมีการใชการตรวจสอบจากเอกสาร ซ่ึงเปนระบบเดิมท่ีมีใช

กันมานาน และผูท่ีเกี่ยวของมีความคุนเคยกับระบบการบันทึกลงเอกสารดวยมือ จะสงผลตอ

พฤติกรรมการใชระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา ท่ีเปนระบบใหม  การใชนโยบายใหทํางานควบคู

ระหวางระบบเกาซ่ึงเปนระบบบันทึกเอกสารดวยมือ กับ ระบบใหมท่ีใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

และอินเทอรเน็ต  แตในดานการตรวจสอบและการเก็บหลักฐานตางๆ ยังคงใชวิธีการแบบเกา คือ 

นําเอกสารที่มีการเขียนบันทึกดวยมือ และเขาเลมเก็บเปนแฟมผลงานจะทําใหผูท่ีเกี่ยวของยึดติดกับ

ระบบเดิม จนเปนพฤติกรรมองคกร และสงผลตอพฤติกรรมการใชงานระบบ แมวาระบบใหม จะมี

ความสามารถดีเพียงใด ก็จะไมสามารถผลักดันใหเกิดการใชงานระบบอยางมีประสิทธิผลได ดังนั้น 

ผูบริหารควรมีนโยบายในการตรวจสอบและการใชงานที่ชัดเจน จึงสามารถปรับพฤติกรรมองคกร

ได 

6. การศึกษาครั้งนี้ ใชหลักการตั้งคําถามที่ใชในแบบสอบถามโดยนําแนวคิดและทฤษฎี

ตางๆ เขามาตั้งคําถามตามแนวคิดและทฤษฏีนั้น ทําใหแบบสอบถามคอนขางยาว และบางขอ

คําถามอาจไมเหมาะสมกับผูตอบแบบสอบถามที่ไมมีความรูทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร   ดังนั้น

หากมีการนําไปปรับปรุง ควรมีการลดขอคําถามใหนอยลง  และควรมีการตรวจสอบแบบสอบถาม 

โดยผูเชี่ยวชาญ จะทําใหแบบสอบถามมีความเชื่อม่ันมากขึ้น นอกจากนี้การนําแนวคิดการยอมรับ

เทคโนโลยี TAM Model นั้นเหมาะสําหรับองคกรที่มีการกําหนดนโยบายในการใชระบบ

เทคโนโลยีเขามาทดแทนระบบงานเดิมอยางสมบูรณ  หากนําแนวคิดนี้ไปใชกับองคกรที่นําระบบ

เทคโนโลยีมาใชโดยไมมีการวางนโยบายอยางชดัเจน เชน มีการใชควบคูกันระหวางระบบเกากับ 

ระบบใหม อาจไมสอดคลองกับแนวคิดนี้ เนื่องจากพฤติกรรมองคกร และความเคยชินกับระบบเกา

ของผูใชนั่นเอง   

   


