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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์สารสนเทศเพื่อ

การบรหิารงานวชิาการทีม่ปีระสทิธผิลในวทิยาลยัเทคนคิ 2) พฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารงาน
วิชาการที่มีประสิทธิผลในวิทยาลัยเทคนิค และ 3) ศึกษาผลการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
วิชาการที่มีประสิทธิผลในวิทยาลัยเทคนิค โดยการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะได้แก่ 1) การสำารวจสภาพ
ปัจจบัุนและสภาพทีพึ่งประสงค์สารสนเทศเพ่ือการบรหิารงานวชิาการวทิยาลยัเทคนคิ จากกลุม่ตวัอยา่ง
จำานวน 256 คน 2) การออกแบบระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารงานวชิาการทีม่ปีระสทิธผิลในวทิยาลยั
เทคนิคและประเมินประสิทธิภาพระบบโดยผู้ใช้ระบบ จำานวน 36 คน และ 3) การศึกษาผลการใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลในวิทยาลัยเทคนิค 1 แห่ง กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ใช้
สารสนเทศ จำานวน 19 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน
และสภาพท่ีพงึประสงค์สารสนเทศเพ่ือการบรหิารงานวิชาการทีม่ปีระสทิธผิล แบบประเมนิประสทิธภิาพ
ระบบสารสนเทศ และแบบประเมนิประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการของวทิยาลยัเทคนคิ การวเิคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความต้องการจำาเป็นแบบปรับปรุง 
ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลในวิทยาลัย
เทคนิคอยูใ่นระดบัปานกลาง สว่นสภาพทีพ่งึประสงคอ์ยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 2) ระบบสารสนเทศทีพ่ฒันา
ขึ้นสามารถประมวลผลสารสนเทศตอบสนองความต้องการใช้สารสนเทศของผู้บริหารระดับสูง ระดับ
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กลาง และระดับต้น รวมจำานวน 14 รายการ และ 3) ผลการนำาระบบสารสนเทศไปใช้ทำาให้การบริหาร
งานวิชาการในวิทยาลัยเทคนิคมีประสิทธิผลอยู่ในระดับมากที่สุด 

คำ�สำ�คัญ: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผล   
วิทยาลัยเทคนิค

Abstract 
This research aimed: 1) to explore existing and desirable situations of information 

for effective academic administration in technical colleges ; 2) to develop information system 
for effective academic administration in technical colleges ; and 3) to investigate the results 
of implementing the information system for effective academic administration in a technical  
college. This research was divided into 3 phases including: 1) Exploratory data was  
collected from the sample of 256 technical college administrators and teachers to explore 
an existing and desirable situations of information for effective academic administration in 
technical colleges ; 2) designing an information system for effective academic administration 
in technical colleges and evaluate the system efficiency by 36 of users ; and 3) the results 
of implementing the information system for effective academic administration in a technical  
college were studied and collecting data from 19 end users. The research instruments  
were the questionnaire of existing and desirable situations of information for effective  
academic administration, evaluation form of information system efficiency and effectiveness. 
The results were: 1) existing situations of information for effective academic administration 
was at moderate level, and desirable situations was at highest level ; 2) information system 
has been developed can produce information to meet the needs of senior, junior, and first-line 
of technical college’s administrators in totally 14 items ; and 3) the results of implementing 
information system was affected to effective academic administration in technical college at 
highest level. 

Keywords: Information system for academic administration, effective academic  
administration, technical college

บทนำา 
ในปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่า เทคโนโลยี

สารสนเทศ (Information Technology) มีความ
สำาคัญต่อการดำาเนินชีวิตของมนุษย์แทบทุกด้าน 
โดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ได้ถูกพัฒนาให้เป็นเครื่อง
มือสื่อสาร ทั้งทางด้านธุรกิจ สังคม และด้านการ
ศึกษา ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็วนี่เอง ทำาให้การกระจายของข้อมูล
และสารสนเทศไปยังผู้บริโภคหรือผู้รับบริการ
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เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำาให้องค์การต่างๆ 
นำาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศของตน เพ่ือเพ่ิม
ประสทิธภิาพในการทำางาน สรา้งโอกาสและความ
ได้เปรียบขององค์การ (ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล  
และเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย, 2549) การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นเกิดขึ้นทุก
วงการ และยังมีผลต่อการพัฒนาประเทศให้เข้าสู่
ยุคระบบเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) หรือ
อาจจะเรียกว่ายุค Digital Economy (พรรณี  
สวนเพลง, 2552) 

ความก้าวหน้าที่เกี่ยวเนื่องและซับซ้อน
ของระบบสังคมสมัยใหม่ หรือสังคมโลกาภิวัตน์  
(Globalization Society) ทำาใหก้ารจดัการสามารถ
บรรลุประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์
ใช้ในการทำางานสอดคล้องกับความต้องการของ
กิจการภายใต้ระยะเวลาที่สั้นลง (ณัฏฐพันธ์ 
เขจรนันทน์, 2551) แต่ระบบสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้งานของ
องค์การนั้น ผู้ออกแบบ ผู้บริหาร และผู้ใช้ระบบ 
ต่างจะต้องทำาการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา 
ตลอดจนการประยุกต์ใช้ศักยภาพเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดความคุ้ม
ค่าในการใช้งาน (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2551) 
อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลต่อ
การเปลีย่นแปลงกจิการในอนาคต ดงันัน้ผูบ้รหิาร
ที่จะประสบผลสำาเร็จในอนาคต จะต้องสามารถ
ผสมผสานเทคโนโลยีให้ทำางานได้ตามความ
ต้องการของงาน ตลอดจนสอดรับกับปัญหาและ
แรงกดดันของการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่าง
เหมาะสม (ไพบูลย์ เกียรติโกมล และณัฏฐพันธ์ 
เขจรนันทน์, 2551) 

จากบทสรุปผลการดำาเนินงานของสถาน
ศึกษาตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก

รอบสาม ด้านการอาชีวศึกษา ช้ีว่า สถานศึกษา
ยังขาดการเก็บข้อมูลหลักฐานในการดำาเนินงาน
อย่างเป็นระบบ มีบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถานศึกษาค่อนข้างน้อย การ
เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำาเนินการยังมีระบบไม่
สมบูรณ์ ยังขาดการบริหารจัดการข้อมูล โดยให้
ข้อเสนอแนะว่า ควรพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลให้
เป็นระบบและสามารถสืบค้นได้ง่าย ควรมีหน่วย
งานรวบรวมข้อมูลในสถานศึกษา ปรับปรุงระบบ
เชือ่มโยงขอ้มลูทกุฝา่ย และควรพฒันาคณุภาพของ
ระบบฐานขอ้มลูใหท้นัสมยั สะดวก ปลอดภยั และ
มีความเที่ยงตรงในการใช้งาน) (บทสรุปสำาหรับ 
ผู้บริหาร การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ดา้นการอาชวีศกึษา

วิทยาลัยเทคนิค เป็นสถานศึกษาสังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
ซึง่มหีนา้ทีจ่ดัการศกึษาและฝกึอบรมวชิาชพีใหแ้ก่
ผู้เรียน ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) และปรญิญา
ตรีสายเทคโนโลยีและสายปฏิบัติการ ทั้งในระบบ 
นอกระบบ และระบบทวิภาคี (พระราชบัญญัติ
การอาชวีศกึษา พ.ศ. 2551) ภาระหนา้ทีห่ลกัของ
วทิยาลยัเทคนคิ คอืการจดัการศกึษาและฝกึอบรม
วิชาชีพให้แก่ผู้เรียน ซึ่งครอบคลุมเก่ียวกับการ
พัฒนาหลักสูตร การจัดทำาแผนการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผล การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ 
การจดัหา สือ่ วสัด ุอปุกรณ ์เครือ่งจกัร การจดัการ
ศกึษาวชิาชพีรว่มกบัสถานประกอบการ โดยภาระ
หน้าที่ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแล และ
การบริหารงานของฝ่ายวิชาการร่วมกับสาขาวิชา 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 งาน ได้แก่ 1) งานสาขาวิชา 
2) งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 3) งาน
วัดผลและประเมินผล 4) งานวิทยบริการและ
ห้องสมุด 5) งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ 
6) งานสื่อการเรียนการสอน (ระเบียบสำานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหาร
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สถานศึกษา พ.ศ. 2552) โดยแต่ละงานมีภาระ
หน้าที่แตกต่างกันไป จากภาระงานจำานวนมาก
นี้เองทำาให้เกิดเป็นข้อมูลสารสนเทศที่ใช้สำาหรับ
บริหารงานฝ่ายวิชาการของวิทยาลัย แต่ด้วยข้อ
จำากัดทางด้าน บุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ และ
ระบบสารสนเทศของสถานศึกษา โดยเฉพาะ
ระบบสารสนเทศที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการใช้ของผู้บริหาร จึงทำาให้
การบริหารงานวิชาการส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
ประสิทธิผล

เพื่อเป็นการยกระดับประสิทธิผลการ
บรหิารงานวชิาการของวทิยาลยัเทคนคิ จงึมคีวาม
เป็นต้องพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
งานวิชาการท่ีมีประสิทธิผลในวิทยาลัยเทคนิค 
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสำาหรับใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัย 
ทั้งระดับบุคคล สาขาวิชา งาน ฝ่าย และระดับ
สถานศึกษา รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการเช่ือม
โยงเครือข่ายระหว่างสถานศึกษา เพ่ือยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาของ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่

พงึประสงคส์ารสนเทศเพ่ือการบรหิารงานวชิาการ
ที่มีประสิทธิผลในวิทยาลัยเทคนิค 

2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลในวิทยาลัย
เทคนิค 

3. เพื่อศึกษาผลการใช้ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลใน
วิทยาลัยเทคนิค

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา 

(Research and Development) ผูว้จิยัไดแ้บง่การ
วิจัยออกเป็น 3 ระยะ ดังต่อไปนี้

ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพทีพ่งึประสงคส์ารสนเทศเพือ่การบรหิารงาน
วิชาการที่มีประสิทธิผลในวิทยาลัยเทคนิค โดยมี
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถาน
ศึกษา ครู และบุคลากรในวิทยาลัยเทคนิค สังกัด
สำานกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาภาคตะวนั
ออกเฉียงเหนือ จำานวน 256 คน จาก 32 วิทยา
ลัยๆ ละ 8 คน ประกอบด้วยผู้อำานวยการ จำานวน 
1 คน รองผูอ้ำานวยการ จำานวน 1 คน หวัหนา้สาขา
วิชา จำานวน 1 คน หัวหน้างานจำานวน 5 คน ซึ่ง
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง

2. เครือ่งมอืทีใ่ชเ้กบ็รวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก ่
แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงค์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการที่
มีประสิทธิผลในวิทยาลัยเทคนิค มีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำานวน 35 
ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อสภาพปัจจุบันอยู่
ระหว่าง 0.33 - 0.80 และคา่อำานาจจำาแนกรายขอ้
สภาพที่พึงประสงค์อยู่ระหว่าง 0.28 - 0.82 และ
หาคา่ความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามสภาพปจัจบุนั 
และสภาพทีพ่งึประสงคท์ัง้ฉบบัเทา่กบั 0.92 และ 
0.93 ตามลำาดับ

3. การวิเคราะหข์อ้มลูระดบัความคดิเหน็
สภาพปจัจบุนั และสภาพทีพ่งึประสงคส์ารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลใน
วทิยาลยัเทคนคิ โดยการหาคา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่ง
เบนมาตรฐาน 
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ระยะที่ 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลใน
วิทยาลัยเทคนิค โดยมีขั้นตอนดำาเนินการ กลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

1 . ขั้นตอนดำาเนินการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการที่มี
ประสิทธิผลในวิทยาลัยเทคนิค ผู้วิจัยดำาเนินการ 
พัฒนาตามวัฏจักรการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ดังนี้ (Hoffer et al, 2002 ; ไพบูลย์ เกียรติโกมล  
และณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2551 ; ศรีไพร  
ศักดิ์รุ่งพงศากุล และเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย, 
2549 ; โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2555) 

1.1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงค์เกี่ยวกับสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน
วิชาการที่มีประสิทธิผลในวิทยาลัยเทคนิค

1.2 วิ เคราะห์ความต้องการจำาเป็น
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการที่มี
ประสิทธิผลในวิทยาลัยเทคนิคและจัดลำาดับ
ความต้องการจำาเป็น โดยนำาผลการศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ มาวิเคราะห์
หาค่าดัชนีความต้องการจำาเป็นแบบปรับปรุง  
(Pr ior i ty Needs Index Modi f icat ion:  
PNI

modified
) (สุวิมล ว่องวานิช, 2558) 

1.3 ออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลในวิทยาลัย
เทคนิค

1.4 เขียนโปรแกรมการประมวลผลด้วย
คอมพิวเตอร์ของระบบสารสนเทศตามโครงสร้าง 
และองคป์ระกอบของการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
และจัดทำาคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ 

1 .5 ดำ า เนินการทดสอบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ประมวลผล

1.6 ตรวจสอบระบบโดยทดลองใช้
ระบบ และวิพากษ์และประเมินประสิทธิภาพของ
โปรแกรมโดยกลุ่มผู้ใช้

2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครูและบุคลากร
ทางการศกึษาในวทิยาลยัเทคนคิกาฬสนิธุ ์จำานวน 
36 คน ประกอบด้วย ผู้อำานวยการ รองผู้อำานวย
การฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสาขาวิชาจำานวน 12 คน 
หวัหนา้งานจำานวน 5 คน และเจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิาน
จำานวน 17 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง

3. เครือ่งมอืทีใ่ชเ้กบ็รวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก ่
แบบประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม มี
ลกัษณะเปน็แบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั 
คอื มปีระสทิธภิาพระดบัมากทีส่ดุ มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยที่สุด และมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 
0.80–1.00

4 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ
ประสทิธภิาพของระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร
งานวิชาการ โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และค่า 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ระยะที่ 3 การศึกษาผลการนำาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการที่มี
ประสิทธิผลในวิทยาลัยเทคนิคไปใช้ โดยมีขั้น
ตอนดำาเนนิการ กลุม่ผู้ใหข้อ้มลู เครือ่งมอืทีใ่ชเ้กบ็
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

1. ขั้นตอนดำาเนินการ มีดังนี้

1.1 การเตรียมการเป็นการประชุมชี้แจง 
ทำาความเข้าใจกับผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในการใช้
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการที่มี
ประสิทธิผลในวิทยาลัยเทคนิคในวิทยาลัยเทคนิค
กาฬสินธุ์ 

1.2 ประเมินประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการก่อนการใช้ระบบ

1.3 จัดทำาเอกสารข้อมูลสารสนเทศ 
เป็นการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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1.4 ติดตั้งระบบ มีขั้นตอนดังนี้

 1.4.1 ติดต่อขอเช่าพื้นที่บนเว็บ 
(Web Hosting) จากผู้ให้บริการ

 1.4.2 จดทีอ่ยู่เวบ็ไซต ์ในทีน่ีจ้ะใช้ช่ือ
ที่อยู่ของโปรแกรมระบบนี้ว่า iseaat.com

 1.4.3 ติดตั้งฐานข้อมูลบน Web 
Hosting

 1.4.4 นำาไฟล์เว็บไซต์ไปไว้บนเว็บ 

1.5 ฝึกอบรมผู้ควบคุม และผู้ใช้ระบบฯ
รวมถึงจัดทำาคู่มือการใช้งานระบบ

1.6 ใช้งานระบบโดยผู้ใช้ระบบเป็นเวลา 
1 ภาคเรียน

1.7 ประเมินประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการหลังการใช้ระบบ

2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ประกอบด้วย ผู้
อำานวยการ รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้า
สาขาวิชาจำานวน 12 คน และหัวหน้างานในฝ่าย
วชิาการจำานวน 5 คน รวมจำานวน 19 คน โดยการ
เลือกแบบเจาะจง

3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินประสิทธิผลการบริหาร
งานวิชาการในวิทยาลัยเทคนิค มีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มี
ประสิทธิผลมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60–1.00 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์
หาค่าเฉลี่ย (Mean: µ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: σ) 

ผลการวิจัย
1. ผลการศกึษาสภาพปจัจบุนัและสภาพ

ที่พึงประสงค์เกี่ยวกับสารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานวชิาการท่ีมีประสทิธผิลในวทิยาลยัเทคนคิ พบ

ว่า สภาพปัจจุบันสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
วิชาการในวิทยาลัยเทคนิค โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับ
มาก 2 รายการได้แก่ งานพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนและงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ที่เหลืออีก 4 รายการอยู่ในระดับปานกลาง ส่วน
สภาพทีพ่งึประสงคข์องสารสนเทศเพือ่การบรหิาร
งานวิชาการในวิทยาลัยเทคนิคโดยรวมงานอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 3 รายการ ได้แก่ งานวิทยบริการ
และห้องสมุดงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ
งานสื่อการเรียนการสอน ที่เหลือ 3 รายการ อยู่
ในระดับมาก

2. ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบรหิารงานวชิาการทีม่ปีระสทิธผิลในวทิยาลยั
เทคนิคปรากฏผล ดังนี้

2.1 ผลการดำาเนินการเขียนโปรแกรม
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการใน
วิทยาลัยเทคนิคตามโครงสร้าง และองค์ประกอบ
ของระบบพบว่า ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานวิชาการที่มีประสิทธิผลในวิทยาลัยเทคนิคที่
พัฒนาขึ้น สามารถใช้อำานวยความสะดวกในการ
จัดการข้อมูลต่างๆ ในฝ่ายวิชาการของวิทยาลัย
เทคนิค ซึ่งระบบสามารถกำาหนดสิทธิรองรับการ
ทำางานของผู้ใช้งานออกเป็น10 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้
ดูแลระบบ 2) ผู้บริหาร 3) ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ4) 
บุคลากรประจำาสาขาวิชา 5) บุคลากรงานพัฒนา
หลกัสตูรการเรยีนการสอน 6) บคุลากรงานวดัผล
และประเมินผล 7) บุคลากรงานวิทยบริการ
และห้องสมุด 8) บุคลากรงานอาชีวศึกษาระบบ
ทวภิาค ี9) บคุลากรงานสือ่การเรยีนการสอน และ 
10) นักเรียนนักศึกษา โดยระบบสามารถจัดการ
ข้อมูลดังนี้ 

 2.1.1 การจัดการข้อมูลนักศึกษา 
สามารถดูข้อมูลเบื้องต้นนักศึกษา เพิ่ม ลบ แก้ไข
ข้อมูลนักศึกษาได้ และสามารถนำาเข้าข้อมูลตั้ง
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ต้นจากระบบโปรแกรมการบริหารจัดการนักเรียน
นกัศกึษา (ศธ. 02 หรอื หรอืโปรแกรม STD2011) 
ได้ โดยไม่จำาเป็นต้องกรอกข้อมูลของนักเรียน
นักศึกษาใหม่ ซึ่งมีจำานวนมากถึง 70 รายการ

 2.1.2 การจดัการแผนกวชิา สามารถ
ดขูอ้มลูเบือ้งตน้แผนกวชิา ประเภทสาขาวชิาระดับ
สาขาวิชา และเพิ่ม ลบ แก้ไขการจัดการข้อมูล
แผนกวิชาได้

 2.1.3 การจัดการครุภัณฑ์ สามารถ
ดูข้อมูลเบื้องต้นครุภัณฑ์ ประวัติการซ่อมครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ สื่อครุภัณฑ์ เพิ่ม ลบ และแก้ไข
ข้อมูลครุภัณฑ์ได้

 2.1.4 การจัดการห้องเรียน สามารถ
ดูข้อมูลเบื้องต้นห้องเรียนตามสาขาวิชา และเพิ่ม 
ลบ แก้ไขข้อมูลห้องเรียนได้

 2.1.5 การจัดการรายวิชา สามารถ
ดูข้อมูลเบ้ืองต้นรายวิชา นำาเข้า เพิ่ม ลบ แก้ไข
ขอ้มูลรายวชิาได ้และสามารถนำาเขา้ขอ้มลูรายวชิา
ตามหลักสูตรการศึกษาจากระบบโปรแกรม ศธ. 
02 หรือโปรแกรม STD2011 ได้ โดยไม่จำาเป็น
ต้องกรอกข้อมูลรายวิชาใหม่ ซึ่งมีจำานวนมากกว่า 
7,000 รายการ เพื่ออำานวยความสะดวกสำาหรับ
การโอนผลการเรียน 

 2.1.6 การจัดการวิทยบริการและ
ห้องสมุด สามารถดูข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษา
ที่เข้าใช้งานวิทยบริการและห้องสมุดได้ และเพิ่ม 
ลบ แก้ไขประเภทการบริการวิทยบริการและห้อง
สมุดได้

 2.1.7 การจดัการสถานประกอบการ 
สามารถดูข้อมูลเบื้องต้นของสถานประกอบการ  
จำานวนรบัของสถานประกอบการ ผูเ้ขา้รว่มทวภิาคี 
ปีการศึกษา และเพ่ิม ลบ แก้ไขข้อมูลสถาน
ประกอบการได้

 2.1.8 การจัดการสื่อการเรียนการ

สอน สามารถดขูอ้มลูเบือ้งตน้ของสือ่เอกสาร เพิม่ 
ลบ แกไ้ขสือ่เอกสารได ้และสามารถดาวนโ์หลดสือ่
เอกสารจากระบบได้

 2.1.9 การจัดการรายงาน สามารถ
ดูข้อมูลเบื้องต้น รายงาน และออกรายงานได้ มี
ทั้งหมด 14 รายการ ประกอบด้วย 1) รายงาน
จำานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 2) รายงาน
จำานวนผู้โอนผลการเรียน 3) รายงานจำานวน
ครุภัณฑ์ในสาขาวิชา จำาแนกตามชนิดครุภัณฑ์  
4) รายงานสภาพและประวัติการซ่อมครุภัณฑ์  
5) รายงานจำานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
จำาแนกตามหมวดวิชา และสาขาวิชา 6) รายงาน
จำานวนผู้ที่โอนผลการเรียนในแต่ละสาขาวิชา  
7) รายงานรายชื่อผู้เรียนที่โอนผลการเรียนใน
แต่ละสาขาวิชา 8) รายงานจำานวนผู้ใช้บริการ
วิทยบริการและห้องสมุด 9) รายงานข้อเสนอ
แนะของผู้ใช้บริการวิทยบริการและห้องสมุด  
10) รายงานจำานวนสถานประกอบการ 11) รายงาน
จำานวนผู้เรียนที่สถานประกอบการสามารถรับได้  
12) รายงานจำานวนและรายชื่อผู้เรียนระบบ
ทวิภาคในแต่ละสาขาวิชา 13) รายงานสื่อการ
สอนและโสตทัศนูปกรณ์ของวิทยาลัยจำาแนกตาม
ประเภท และ 14) รายงานระดับความพึงพอใจ
การให้บริการสื่อการเรียนการสอน 

 2.1.10 รองรบัการทำางานผา่นระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) เช่นเดียวกันกับ
ระบบบรหิารจดัการงานอาชวีศกึษา (RMS2007) 
ผา่นทางอปุกรณค์อมพวิเตอร ์และโทรศพัทม์อืถอื
สมาร์ทโฟน (Smartphone) ท้ังระบบปฏิบัติการ 
แอนดรอยด ์(Android) และ ไอโอเอส (IOS) ทำาให้
สะดวกตอ่การเขา้ถงึและจดัการขอ้มลูไดต้ามสทิธิ
ที่แตกต่างกัน 

2 .2 ผลการประเมินประสิทธิภาพ
โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
วิชาการที่มีประสิทธิผลในวิทยาลัยเทคนิค พบว่า 
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ประสิทธิภาพโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลในวิทยาลัย
เทคนิค โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

3. ผลการนำาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลในวิทยาลัย
เทคนิคที่พัฒนาขึ้นไปใช้ ปรากฏผลดังนี้

3.1 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ของผู้อำานวยการ ก่อนการใช้ระบบโดยรวมมี
ประสิทธิผลอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนหลังการ
ใช้ระบบโดยรวมมีประสิทธิผลอยู่ในระดับสูงที่สุด 

3.2 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ของรองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ ก่อนการใช้
ระบบฯ โดยรวม มีประสิทธิผลอยู่ในระดับต่ำา
ถึงระดับสูง ส่วนหลังการใช้ระบบฯ โดยรวม มี
ประสิทธิผลอยู่ในระดับสูงถึงสูงที่สุด

3.3 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ของหัวหน้างานสาขาวิชา ก่อนการใช้ระบบฯ โดย
รวม มปีระสทิธผิลอยูใ่นระดับปานกลาง สว่นหลงั
การใช้ระบบฯ โดยรวม มีประสิทธิผลอยู่ในระดับ
สงูทีส่ดุ ในสว่นประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการ
ในวทิยาลยัเทคนิคอืน่ๆ ได้แก ่ควบคมุตดิตามการ
ใช้พื้นที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ

3.4 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ของหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอนก่อนการใช้ระบบฯ โดยรวม มีประสิทธิผล
อยู่ในระดับสูง ส่วนหลังการใช้ระบบฯ โดยรวม มี
ประสทิธผิลอยูใ่นระดับสงูทีส่ดุ ในสว่นประสทิธผิล
การบริหารงานวิชาการในวิทยาลัยเทคนิคอื่นๆ 
ได้แก่ ควบคุมติดตามการใช้พื้นที่ ห้องเรียน ห้อง
ปฏิบัติการและควบคุม ติดตามการจัดการเรียน
การสอน

3.5 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ของหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล ก่อนการ
ใช้ระบบฯ โดยรวม มีประสิทธิผลอยู่ในระดับ

ปานกลาง ส่วนหลังการใช้ระบบฯ โดยรวม มี
ประสิทธิผลอยู่ในระดับสูงถึงสูงที่สุด ในส่วน
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในวิทยาลัยเท
คนิคอ่ืนๆ ได้แก่ ตรวจสอบ ติดตามการโอนผล
การเรียน

3.6 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ของหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุดก่อน
การใช้ระบบฯ โดยรวม มีประสิทธิผลอยู่ในระดับ
ปานกลาง ส่วนหลังการใช้ระบบฯ โดยรวม มี
ประสิทธิผลอยู่ในระดับสูงถึงสูงที่สุด

3.7 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ของหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีก่อน
การใช้ระบบฯ โดยรวม มีประสิทธิผลอยู่ในระดับ
ต่ำาถึงปานกลาง ส่วนหลังการใช้ระบบฯ โดยรวม 
มีประสิทธิผลอยู่ในระดับสูงถึงสูงที่สุด ในส่วน
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการอื่นๆ ได้แก่ 
การจัดสรรจำานวนผู้เรียนในสถานประกอบการ
ตามความเหมาะสม

3.8 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ของหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอนก่อนการ
ใช้ระบบฯ โดยรวม มีประสิทธิผลอยู่ในระดับต่ำา
ถึงปานกลาง ส่วนหลังการใช้ระบบฯ โดยรวม มี
ประสิทธิผลอยู่ในระดับสูงถึงสูงที่สุด ในส่วน
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการอื่นๆ ได้แก่ 
การจัดหา และผลิตสื่อการเรียนการสอน

อภิปรายผล
จากการวจิยัการพฒันาระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลใน
วิทยาลัยเทคนิค มีข้อค้นพบที่น่าสนใจและควรนำา
มาอภิปราย ดังนี้

1. ผลการศกึษาสภาพปจัจบุนัและสภาพ
ที่พึงประสงค์ของสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
วิชาการที่มีประสิทธิผลในวิทยาลัยเทคนิคพบ
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ว่า สภาพปัจจุบันสารสนเทศที่จำาเป็นต้องใช้ใน
การบริหารวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับ ปาน
กลาง ถือว่า วิทยาลัยเทคนิคส่วนใหญ่ยังขาด
สารสนเทศท่ีจำาเป็นต้องใช้เพื่อการบริหารงาน
วิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับบทสรุปสำาหรับผู้บริหาร
ของผลการดำาเนินงานของสถานศึกษาตามตัว
บ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ด้าน
การอาชีวศึกษา (พ.ศ. 2554-2558) ที่ระบุว่า 
สถานศึกษายังขาดการเก็บข้อมูลหลักฐานในการ
ดำาเนินงานอย่างเป็นระบบ มีบุคลากรทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาค่อนข้าง
น้อยระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำาเนิน
การยังไม่สมบูรณ์ยังขาดการบริหารจัดการข้อมูล
ที่เป็นระบบสอดคล้องกับ คนึงนิจ พรหมเนตร 
(2554) กล่าวว่าสภาพปัญหาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 3 
ด้านพบว่าด้านระบบเครือข่ายอินทราเน็ตระบบ
การเชื่อมต่อยังมีความเร็วต่ำายังไม่ได้เชื่อมให้ครบ
ทุกหน่วยงานไม่ได้สร้างแผนผังการเชื่อมต่ออย่าง
ชัดเจนไม่ได้บริหารจัดการไพรเวทไอพี (Private 
IP) ให้แต่ละหน่วยงานระบบความปลอดภัยของ
เครือข่ายยังไม่มีและไม่มีการกำาหนดสิทธิการใช้
งานอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานอย่างชัดเจนทำาให้
วิทยาลัยขาดสารสนเทศที่จำาเป็นสำาหรับใช้เพื่อ
การบริหารงาน ส่งผลให้การบริหารงานวิทยาลัย
ไม่บรรลุประสิทธิผล 

2. ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบรหิารงานวชิาการทีม่ปีระสทิธผิลในวทิยาลยั
เทคนิค

2.1 จากการวิเคราะห์หาความต้องการ
จำาเป็นของสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ
ที่มีประสิทธิผลในวิทยาลัยเทคนิค โดยนำาผลการ
ศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์โดย
รวมจากระยะท่ี 2 มาหาค่าดัชนีความต้องการ
จำาเป็นแบบปรับปรุง (PNI

modified
) แล้วจัดลำาดับ

ความสำาคัญของความต้องการจำาเป็นโดยเลือก
เฉพาะสารสนเทศข้อรายการที่มีค่า PNI

modified 

เท่ากับ 0.3 ขึ้นไป มาพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลใน
วิทยาลัยเทคนิค พบว่า มีสารสนเทศที่มีความ
ต้องการจำาเป็นต้องใช้เพื่อการบริหารงานวิชาการ
ที่มีประสิทธิผลในวิทยาลัยเทคนิค จำาแนกตาม
ลักษณะงาน ในฝ่ายวิชาการ จำานวนทั้งสิ้น 14 
รายการ จากทั้งหมด 35 รายการ ที่เป็นเช่นนี้
เนื่องจาก สารสนเทศบางรายการสามารถได้มา
จากการปฏิบัติงานที่รองรับด้วยระบบงานเดิม
ของแต่ละวิทยาลัยอยู่แล้ว และบางข้ออาจจะไม่มี
ความจำาเปน็สำาหรบัการนำาไปใชใ้นการบรหิารงาน
ในแต่ละระดับการบริหาร ซึ่งสอดคล้องกับผลต่าง
ของคา่เฉลีย่สภาพปจัจบุนั และคา่เฉลีย่สภาพทีพ่งึ
ประสงค์ของสารสนเทศแต่ละรายการทำาให้ความ
ต้องการสารสนเทศข้อรายการนั้นมีค่าดัชนีความ
ต้องการจำาเป็นที่ไม่วิกฤต

2.2 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลใน
วิทยาลัยเทคนิค พบว่า ระบบสารสนเทศที่พัฒนา
ข้ึน สามารถใช้อำานวยความสะดวกในการจัดการ
ข้อมูล ในฝ่ายวิชาการของวิทยาลัยเทคนิค เก่ียว
กับ การจัดการข้อมูลนักศึกษา การจัดการแผนก
วิชา การจัดการครุภัณฑ์ การจัดการห้องเรียน 
การจัดการรายวิชา การจัดการวิทยบริการและ
ห้องสมุด การจัดการสถานประกอบการ การ
จัดการสื่อการเรียนการสอน การจัดการรายงาน
ตามรายการสารสนเทศที่มีความต้องการ และ
ระบบยังสามารถกำาหนดสิทธิ์รองรับการทำางาน
ของผู้ใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับ โอภาสเอี่ยมสิริวงศ์ 
(2555: 107-110) กล่าวว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อ
โครงการพัฒนาระบบประกอบด้วยปัจจัยภายใน 
(Internal Factors) ประกอบด้วยแผนกลยุทธ์ 
(Strategic Plan) ผู้บริหารระดับสูงผู้ใช้ระบบเป็น
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ผู้ปฏิบัติงานทีมงานแผนกไอทีระบบและข้อมูลท่ี
มีอยู่เดิมและปัจจัยภายนอก (External Factors) 
สอดคล้องกับ ไพบูลย์ เกียรติโกมล และณัฏฐ
พันธ์ เขจรนันทน์ (2551: 188) และ Tesaputa 
(2017) ชี้ว่า ระบบสารสนเทศสำาหรับผู้บริหาร 
(Executive Information Systems: EIS) เป็น
ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อ
ให้สอดคล้องกับความต้องการสารสนเทศ และ
ความสามารถในการใช้งานระบบสารสนเทศของ
ผู้บริหารซึ่งสอดคล้องกับ ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล 
และเจษฎาพร ยทุธนวบิลูย์ชัย (2549: 217-220) 
ได้กล่าวว่า ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้กำาหนดทิศทาง
ในอนาคตขององค์การ การวางแผนและการตดัสนิ
ใจของผู้บริหารจึงมีความสำาคัญต่อการอยู่รอด
และการเจริญเติบโตขององค์การ ซึ่งการบริหาร
นอกจากจะอาศยัความสามารถและประสบการณ์
แล้วยังต้องรู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยใน
การบริหารงานให้ทันต่อเหตุการณ์ สอดคล้อง
กับ ไพบูลย์ เกียรติโกมล และณัฏฐพันธ์ เขจร
นันทน์ (2551: 180-181) กล่าวว่า การตัดสิน
ใจของผู้บรหิารจะมคุีณลกัษณะทีแ่ตกตา่งจากการ
ตัดสินใจของบุคลากรอื่นขององค์การ เน่ืองจาก
ผู้บริหารระดับสูงจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ
ปัญหาที่มีความซับซ้อน และหลากหลาย โดย
ระบบที่พัฒนาข้ึนยังรองรับการทำางานผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) เช่นเดียวกันกับ
ระบบบรหิารจดัการงานอาชีวศกึษา (RMS2007) 
ผ่านทางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือ
ถือสมาร์ทโฟน (Smartphone) ทั้งระบบปฏิบัติ
การ แอนดรอยด์ (android) และ ไอโอเอส (iOS) 
ทำาให้สะดวกต่อการเข้าถึงและจัดการข้อมูลได้
ตามสิทธิที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ นิเวศ จิระ
วิชิตชัย (2551: 98) ได้ทำาการวิจัยพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการและบริหารงานคณะ
วิทยาศาสตร์ โดยทำางานในรูป Web Application  
เพ่ือใหร้ะบบสามารถทำางานได้สะดวกและรวดเรว็

ขึ้น โดยมีการจัดเก็บรายงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานประจำา สอดคล้องกับ กฤษณะ วัฒน
ภักดีกิจ (2550: 152-154) ได้พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
ซึ่งได้ระบุว่าการจัดกระทำาข้อมูลสารสนเทศเป็น
ระบบที่มีการนำาเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูล
ทำาให้การบริหารงานวิชาการเป็นปัจจุบันสมบูรณ์
มีความถูกต้องและสืบค้นได้ง่ายสามารถที่จะนำา
สารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
บริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาได้เต็ม
ประสิทธิภาพ 

3. ผลการนำาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลในวิทยาลัย
เทคนิคที่พัฒนาขึ้นไปใช้พบว่า การบริหารงาน
วิชาการของ ผู้บริหารงานฝ่ายวิชาการทั้ง 3 
ระดับ มีประสิทธิผลอยู่ในระดับสูงถึงสูงที่สุด ที่
เป็นเช่นนี้เนื่องจาก การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลใน
วิทยาลัยเทคนิคในครั้งนี้ ทำาการพัฒนาระบบ 
บนฐานความต้องการจำาเป็นของสารสนเทศที่ใช้
เพื่อการบริหารงานวิชาการในวิทยาลัยเทคนิคทุก
ระดับการบริหารงาน ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา
โปรแกรมระบบสารสนเทศที่ทันสมัย และติดตั้ง
โปรแกรมระบบอยู่บน web hosting ที่มีความ
คลอ่งตวั ออกแบบโปรแกรมระบบใหง้า่ยตอ่การใช้
งานของผู้บริหารทั้ง 3 ระดับ มีการประชุมเตรียม
การเพื่อชี้แจงทำาความเข้าใจกับผู้ใช้ระบบ รวม
ถึงฝึกอบรมผู้ควบคุม และผู้ใช้ระบบ มีคู่มือการ
ใช้งานที่สื่อสารได้อย่างชัดเจน และมีการติดตาม
การใช้งานอย่างใกล้ชิดเพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้เกิดการ
ใช้งาน อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ กฤษณะ  
วัฒนภักดีกิจ (2550: 152-154) กล่าวว่าในส่วน
ของผู้บรหิารสถานศกึษานัน้สามารถนำาสารสนเทศ
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งานวิชาการมาประกอบการวางแผนการทำางาน
การตัดสินใจวินิจฉัยสั่งการให้บรรลุตามภารกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ Madiha 
Shah (2013) ได้นำาเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการศึกษา ในขั้นเร่ิมต้นของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) วัตถุประสงค์
หลักและการใช้งานคือการปรับปรุงประสิทธิภาพ
กิจกรรมของโรงเรียน การจัดเก็บข้อมูลของ
นักศึกษาและบุคลากร สอดคล้องกับ Yasin M. 
Karfaa, Hidayah Bte Sulaimanและ Salman 
Yussof (2015) กล่าวว่า ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ (MIS) กลายเป็นหน่ึงในสินทรัพย์ท่ี
สำาคญัทีส่ดุสำาหรบัองค์กรทีแ่ขง่ขนัในเศรษฐกจิโลก
ในศตวรรษที่ 21 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ไปใช้ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลในวิทยาลัย
เทคนิคจะประสบผลสำาเร็จอย่างมีประสิทธิผลใน
การนำาไปประยุกต์ใช้ในวิทยาลัยเทคนิค มีปัจจัย
ดังนี้

1.1 ผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดสำานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรจะให้ความ
สำาคัญกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการจัดการ โดยการกำาหนดเป็นก
รอบนโยบาย และยุทธศาสตร์สำาหรับการพัฒนา
ระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและ
สนบัสนุนการใชอ้ปุกรณ ์เครือ่งมอื นวตักรรม องค์
ความรู้ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
เพื่อยกระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย

1.2 ก่อนนำาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลเข้าไปใช้
ในวิทยาลัย ผู้ใช้ควรศึกษาคู่มือการใช้งานให้
ละเอียด ก่อนนำาระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
ในการบริหารจัดการข้อมูลฝ่ายวิชาการในสถาน
ศึกษา เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถใช้งาน
โปรแกรมระบบให้ตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริหารและผู้ใช้ สำาหรับนำาไปใช้ในการบริหาร 
และปฏิบัติงานในวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

1.3 วิทยาลัยควรมีการพัฒนาบุคลากร
ด้านระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ผู้ปฏิบัติงานระบบฯ เพื่อให้เกิดความคุ้นชิน
และสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิผล 

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัย 

เพื่ อความสมบู รณ์ ของการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการที่มี
ประสทิธผิลในวิทยาลยัเทคนคิ มขีอ้เสนอแนะ ดงันี ้

2.1 ควรมีการศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพทีพ่งึประสงคส์ารสนเทศทีใ่ชเ้พือ่การบรหิาร
งานวิชาการ ในสถานศึกษาสังกัดสำานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาอ่ืน เช่น วิทยาลัย
การอาชีพ และวิทยาลัยอาชีวศึกษา เนื่องจากมี
โครงสร้างการบริหารงานที่เหมือนกัน 

2.2 ควรมีการติดตาม และประเมินผล
เป็นระยะในระหว่างการใช้งานระบบในวิทยาลัย
เทคนิคที่ใช้ระบบฯ ทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ เพื่อนำาผลที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงระบบ
ควบคู่กันไปขณะการใช้งาน (Using and Devel-
opment) 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 300 ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2561

เอกสารอ้างอิง
กฤษณะ วัฒนภักดีกิจ. (2550). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้าน

มะขามทานตะวันสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต 2. วิทยานิพนธ์ปริญญาการ
ศึกษามหาบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

คนึงนิจ พรหมเนตร. (2554). การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาวิทยา
ลัยการอาชีพเชียงราย. วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย. เชียงราย. 

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. (2551). การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ. กรุงเทพฯ: เอ็ตยูเคชั่น.

นิเวศ จิระวิชิตชัย. (2551). พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร. 

บทสรุปสำาหรับผู้บริหาร การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ด้านการ
อาชีวศึกษา. สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.

พรรณี สวนเพลง. (2552). เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสำาหรับการจัดการเรียนรู้. กรุงเทพฯ:  
ซีเอ็ตยูเคชั่น.

ไพบูลย ์เกียรติโกมล และณฏัฐพันธ ์เขจรนนัทน.์ (2551). ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ. ฉบบัปรบัปรงุ
ใหม่. กรุงเทพฯ: เอ็ตยูเคชั่น.

ราชกิจจานุเบกษา. (2551). พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551. เล่ม 125 ตอนที่ 43 ก.

ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล และเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย. (2549). ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการ
จัดการความรู้. พิมพ์ครั้งที่ 12. กรุงเทพฯ: เอ็ตยูเคชั่น.

สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (2552). ระเบียบสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552. สำานักอำานวยการ. 

สุวิมล ว่องวานิช. (2550). การวิจัยประเมินความต้องการจำาเป็น. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

สุวิมล ว่องวานิช. (2558). การวิจัยประเมินความต้องการจำาเป็น. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

โอภาส เอีย่มสริวิงศ.์ (2548). การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ (Systems Analysis and Design). ฉบบั
ปรับปรุงเพิ่มเติม. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 

Hoffer, J., George, J., and Valacich, J. (2002). Modern systems analysis & design. 3rd ed. 
NJ: Prentice-Hall, Inc. 

Madiha, S. (2013). Impact of management informat ion systems (MIS) on  
schooladministration: What the literature says,vProcedia - Social and Behavioral 
Sciences. 116 (2014): 2799 – 2804. 



Journal of Education, Mahasarakham University 301 Volume 12 Number 1 January-March 2018 

Tesaputa, K. (2017). “Impact on the school leadership: computerization of school  
administration,” วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 11 (2): 17-27.

Yasin, M.K., BteSulaiman, H., Yussof, S. (2015). Management information systems for  
supporting educational organizations: A case study through one private university 
in malaysia. International Journal of Scientific and Research Publications. 


