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การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาตามความต้องการ
จำาเป็นของนักศึกษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

Development Education of Information Systems for The Assessment 
of Needs Services i n Southeast Bangkok College

 การวจิยัครัง้น้ีเปน็การวจิยัและพฒันา โดยวตัถปุระสงค์
เพื่อ 1) ประเมินความต้องการจําเป็นในการใช้บริการ
สารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษา 2) วิเคราะห์ความ
แปรปรวนพหุของความต้องการจําเป็นในการใช้บริการ
สารสนเทศทางการศกึษาของนักศึกษา 3) วเิคราะหศั์กยภาพ
ของสถาบันในการให้บริการสารสนเทศทางการศึกษาแก่
นกัศกึษาบนฐานขององคป์ระกอบความต้องการจาํเปน็ และ 
4) พฒันาระบบการใหบ้รกิารสารสนเทศทางการศกึษา ตาม
ความตอ้งการจาํเปน็แกน่กัศกึษา และศกัยภาพของสถาบนั 
กลุม่ตวัอยา่งเปน็นกัศกึษาในภาคเรียนที ่3 ปกีารศึกษา 2553 
ใน วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จํานวน 400 คน ได้มาโดย
การสุม่แบบชัน้ภมู ิการดาํเนนิการวจิยัม ี2 ระยะ คอื ระยะที ่1
ประเมินความต้องการจําเป็นในการใช้บริการสารสนเทศ
ทางการศึกษาประกอบด้วย ระบบงานทะเบียนออนไลน์ 
ระบบสนบัสนนุวิชาการ ระบบหอ้งสมดุ ระบบบริการวชิาชพี 
และระบบการเงนิและทุนการศึกษา เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็
ข้อมูลคือการสัมภาษณ์ และแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณคา่ 5 ระดบั และระยะที ่2 พฒันาระบบสารสนเทศ
ทางการศกึษาตามความตอ้งการจาํเปน็ของนกัศกึษา โดยสรา้ง
ระบบสารสนเทศขึ้นมาทดลองใช้และสํารวจความพึงพอใจ
ของนกัศกึษาทีใ่ชบ้รกิาร การวเิคราะหข์อ้มลูใชส้ถติพิืน้ฐาน
วิเคราะหค์วามแปรปรวนพห ุ(MANOVA) และใชด้ชันจีดัลาํดบั

นักศึกษาปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความสําคัญของความต้องการ (Priority Needs Index :
PNImodified) สว่นขอ้มลูจากการสัมภาษณใ์ช้การวเิคราะห์
เนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความต้องการจําเป็นในการใช้
บรกิารสารสนเทศทางการศกึษาของนกัศกึษา มีความตอ้งการ
จําเป็นในระบบบริการวิชาชีพมากที่สุด และระบบที่มีความ
ตอ้งการจาํเปน็นอ้ยทีส่ดุ คอื ระบบการเงนิและทนุการศึกษา 
2) ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุของความต้องการ
จาํเปน็ในการใชบ้รกิารสารสนเทศทางการศกึษา เปรยีบเทยีบ
ตามข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาไม่แตกต่างกัน 3) ศักยภาพ
การใหบ้รกิารสารสนเทศทางการศกึษา ผูบ้รหิารมนีโยบายโดย
คาํนงึถงึความพรอ้มทางด้านอปุกรณส์าํหรบัการใชง้านและ
การใหบ้รกิารนกัศกึษา ตลอดจนความสามารถของนกัศกึษา
ในการใช้งานระบบสารสนเทศที่มีอยู่ และมีการพัฒนา
ระบบการให้บริการนักศึกษาออนไลน์ตามแนวนโยบาย
ของวิทยาลัยที่จะพัฒนาให้มีการใช้ระบบ Information 
and Communication Technology : ICT มากขึ้น และ 
4) ผลการพฒันาระบบการใหบ้รกิารสารสนเทศทางการศกึษา
พบว่า มีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจสูงสุดด้านการใช้งาน 
รองลงมาเป็นด้านข้อมูลสารสนเทศ และด้านการออกแบบ
การใช้งานตามลําดับ
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ABSTRACT

The objectives of this research
 1. To analyses the potential of the Institute 
to extend educatinal information to students on 
the basis of the elements needed.
 2. To use multivariate Analysis of Variance 
of the requirements needed to use information 
technology to educate students; 
 3. To evaluate the requirements necessary 
to use information technology in the education 
of students and 
 4. To provide information on system development
to meet the demands of the student body. The 
research was performed by a group of students 
during semester 3 academic year 2553 (2010) in 
the University of Bangkok Southeast. The sample 
consisted of 400 people which were obtained by 
random sampling from a class chart. 
 The research operations consisted of two 
phases. Phase 1 involved an evaluation of the 
requirements necessary in the use of information 
technology in educational services. Tools that were 
used in collecting information were the interview 
method. The questions were arranged according to 
queries – level 5. Phase 2 involved information on 
system development and information technology
for services in accordance to the needs of the 
students. The new information system was done 
by conducting a survey of student satisfaction with 
services they received from the institution. Analysis
of data was done using basic statistics such as 
Multiple analysis of variance (MANOVA) and using 
an index ranking the importance of the demand 
(Priority Needs Index : PNImodified). Data from the 

interviews were subjected to a content analysis. 
 The research has revealed that: 1. There is 
a need to use information technology to educate 
students. Secondary to this is also the need to provide
professional service to best meet the students’ 
needs. The minimum requirement for the system 
is the online registration system. Also, an effective 
financial system and scholarships would best serve 
the students most efficiently. 2. The results of the 
analysis of variance, multiple descriptors of the need 
proved that in order to use information technology
to educate students, a minimum level of intelligence
is necessary. Comparison on the basis of the students 
services do not differ at a level. 3. The Institute 
possesses the potential to respond to educational 
services demanded for by the students. The policy 
guidelines on information technology established 
by the management of the College were strong 
enough to prevail on meeting the needs of the 
students. The administrators and personnel also 
used pertinent knowledge in operating devices 
necessary for information systems. The existing 
infrastructure of the College was utilized to develop 
the service system for college students. To comply 
with the guidelines of the College policy, a system of 
Information and Communication Technology (ICT) 
was developed within the College. 4. The results 
of the development of the service system of 
information technology for the education of students
were found to be satisfactory obtained from a 
survey of student users. The samples were all in 
agreement that the use of information was maximized
and were effectively designed and implemented. 
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บทนำา

 ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมาของการพัฒนาโลกในวงการ

วิชาการ การวางแผนและองค์การระหว่างประเทศ ที่เสนอ

ยทุธศาสตร์พัฒนาแนวต่างๆ ได้พบวา่ในระยะแรกๆ แนวคิด

เก่ียวกับการพัฒนา ล้วนแต่มุ่งไปทางภาคปฏิบัติที่เน้นแต่

ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และสร้างวัตถุ/เทคโนโลยี 

ซึง่ปจัจบุนัยงัคงเปน็เชน่นัน้ (ปรชีา เปีย่มพงศส์านต ์, 2548) 

เทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้ขา้มามบีทบาทอยา่งมากในการดํารง

ชวีติประจําวันของคนทัว่โลก การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ

ท้ังเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี

สารสนเทศดา้นการส่ือสารโทรคมนาคม ชว่ยอาํนวยประโยชน์

ต่อกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ คอมพิวเตอร์ ถูกนํามาใช้ใน

องค์กรตา่งๆ ซึง่ทําใหเ้กดิความสะดวก รวดเรว็ ถกูตอ้ง และ

ตรงตามความตอ้งการใชง้าน รวมถงึการนํามาพฒันางานตา่งๆ 

สว่นเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นการสือ่สารโทรคมนาคมชว่ย

อาํนวยความสะดวกในการสง่ผา่นขอ้มลูขา่วสาร ใหส้ามารถ

ทําได้โดยสะดวก รวดเร็ว ลดข้อจํากัดในเรื่องของระยะทาง 

เวลา และสถานที ่นอกจากนีเ้ทคโนโลยสีารสนเทศยังมบีทบาท

ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านสังคมที่

เปลีย่นจากสงัคมอตุสาหกรรมมาเป็นสงัคมสารสนเทศ ระบบ

เศรษฐกิจทั่วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงจากระบบเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ เป็นระบบเศรษฐกิจของโลกที่เชื่อมโยงกับ

ทุกประเทศ เกิดความเชื่อมโยงทางสารสนเทศเป็นกระแส

โลกาภวิตัน ์จงึอาจกลา่วได้วา่เทคโนโลยสีารสนเทศมบีทบาท

ทีส่าํคญัตอ่ทกุวงการ มผีลต่อการเปลีย่นแปลงโลกด้านความ

เป็นอยู่ สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา การแพทย์ เกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม การเมือง ตลอดจนการวิจัยและการพัฒนา

ต่างๆ (นิภาพร ไฝขาว, 2553) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ในงานอีกด้านหน่ึงซ่ึงมีความสําคัญต่อการพัฒนาบุคลากร

ของประเทศ และได้รับความใส่ใจเป็นอย่างมากคือ 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านการศึกษา

ซึ่งได้ถูกนํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น การสอน

ผ่านสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบวิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ์ 

ระบบวิดีโอออนดีมานด์ เป็นต้น อย่างไร ก็ตาม การดําเนิน

งานพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การศกึษา ยงัมลีกัษณะเปน็

ไปอย่างอิสระทําให้ขาดความเป็นเอกภาพ ประกอบกับ

ขาดความพรอ้มทัง้ดา้นงบประมาณ บคุลากร และอปุกรณต์า่งๆ 

ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ อันได้แก่ ปัญหาการผลิตข้อมูล

ปฐมภูมิท่ีมีข้อมูลไม่ครบถ้วนตามท่ีผู้ต้องการใช้ ปัญหา

การจัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิ ปัญหาการประสานงานเครือข่าย 

รวมท้ังปัญหาการดาํเนนิงานสารสนเทศ ปัญหาตา่งๆ เหลา่นี้

ส่งผลไปถึงการจัดการศึกษาท่ีต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็นเครื่องมือสําคัญในการดําเนินงาน ซึ่งเป็นการวิจัย 

กับนวัตกรรมทางการศึกษามีความเก่ียวเนื่องเช่ือมโยงกัน

การนําเอานวัตกรรมทางการศึกษามาปฏิบัติจําเป็นต้องมี

การวิจัยทั้งก่อนและหลังการนํามาใช้ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีจําเป็น 

เพราะฉะนั้นผู้ท่ีอยู่ในวงการศึกษา ควรให้ความสนใจใน

เรื่องนวัตกรรมทางการศึกษาการวิจัยและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (อุทัย ดุลยเกษม, 2550)

 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เป็นสถาบันการศึกษา

เอกชนเปิดดําเนินการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 

โดยเปิดสอนในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท 

มีปณิธานในการดําเนินงานเพื่อสร้างคนไทยให้เป็นมนุษย์

ที่มีศักยภาพ และมีสมรรถนะสูงในระดับสากล โดยเฉพาะ

ในศาสตรท่ี์วทิยาลยัเปดิดําเนนิการ โดยการพฒันาศกัยภาพ

ของคณาจารย์ ทรัพยากร เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย

และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและ

มาตรฐานสูงแก่ประชาชน โดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพือ่การใหบ้รกิาร จึงควรมกีารศกึษาความ

ตอ้งการจาํเปน็และรปูแบบการใชง้านจากนกัศกึษา ซึง่เปน็ผูใ้ช้

เพื่อให้ระบบท่ีถูกพัฒนาข้ึนมาน้ันสามารถตอบสนองความ

ต้องการของนักศึกษาได้อย่างแท้จริง และมีการใช้อย่าง

แพร่หลาย ซึ่งจะทําให้รูปแบบการเรียนการสอนและการให้

บรกิารนักศกึษาของวทิยาลยัเปลีย่นไปในทิศทางท่ีมคีณุภาพ

มากขึ้น 

 จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง 

การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาตามความ

ต้องการจําเป็นของนักศึกษาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 

โดยการประเมนิความตอ้งการจําเป็นของนกัศกึษาในการใช้
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บริการสารสนเทศทางการศึกษาของวิทยาลัย และนําผล

การประเมนิมาพฒันาระบบสารสนเทศตน้แบบทีจ่ะนาํไปสู่

การนาํไปใชใ้นวทิยาลยัตอ่ไป ซึง่เป็นการพัฒนาคณุภาพการให้

บริการ สารสนเทศทางการศึกษาของวิทยาลัย ที่สามารถ

ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา รวมถึงการส่งเสริม

ให้นักศึกษาของวิทยาลัยสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองได้อย่างเหมาะสม 

สภาพปัจจบัุนและความตอ้งการจำาเปน็ในระบบสารสนเทศ
ในงานบริการ5ระบบ 
 ประกอบด้วย ระบบงานทะเบียนออนไลน์ ระบบ
สนับสนุนวิชาการ ระบบห้องสมุด ระบบบริการวิชาชีพ 
และระบบการเงนิและทุนการศกึษา โดยแตล่ะระบบวดัตาม
คุณลักษณะดังนี้
 1 ด้านการนําเข้าข้อมูล
 2. ด้านเนื้อหา
 3. ด้านกระบวนการทํางาน
 4. ด้านผลลัพธ์หรือรายงาน

การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ตามความต้องการจำาเป็น ประกอบด้วย 5
ขั้นตอนดังนี้
 1. การวางแผน
 2. การวิเคราะห์ระบบ
 3. การออกแบบระบบ
 4. การปรับใช้ระบบ
 5. การบํารุงรักษาระบบ

ภาพที่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดำาเนินการวิจัย

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ข้อมูลครั้งนี้มีทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพ

(Qualitative data) และข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์ และการสอบถาม โดยมีขั้นตอน

ในการดําเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะ ดังต่อไปนี้

 ระยะที่ 1 การประเมินความต้องการจําเป็นในการใช้บริการสารสนเทศทางการศึกษา

 ระยะที่ 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาตามความต้องการจําเป็นของนักศึกษา

ศักยภาพสถาบันในการให้บริการระบบสารสนเทศ
 • ปัจจัยภายใน
 • ปัจจัยภายนอก

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อประเมินความต้องการจําเป็นในการใช้บริการ

สารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษา

 2. เพือ่วเิคราะหค์วามแปรปรวนพหขุองความตอ้งการ

จําเป็นในการใช้บริการสารสนเทศทางการศึกษา

  3. เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพของสถาบันในการให้

บริการสารสนเทศทางการศึกษาแก่นักศึกษาบนฐานของ

องค์ประกอบความต้องการจําเป็น

 4. เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการสารสนเทศทาง

การศกึษา ตามความตอ้งการจําเป็นแก่นกัศกึษา และศักยภาพ

ของสถาบัน



ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556

65ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556

ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น
ตามความต้องการจําเป็นลําดับที่ 1

ระยะที่2

ระยะที่1 วิธีการ 
 • ศึกษาเอกสาร งานวิจัย  
 • การสอบถามโดยแบบสอบถาม
 • การสัมภาษณ์โดยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
 • การประเมินความต้องการจําเป็นโดยใช้ดัชนีจัดลําดับความสําคัญของความต้องการ 
  Priority Need Index (PNI modified)

การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาตามความต้องการจำาเป็นลำาดับที่1
•  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัภาษา PHP MySql การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเทศ
การพัฒนา Web Service

วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินความต้องการจําเป็นลําดับที่ 1

นําระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นตามความต้องการจําเป็น ลําดับที่ 1 
ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง

• ประเมินระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นตามความต้องการจําเป็นลําดับที่ 1
• แบบสอบถามความพึงพอใจ

• ศกึษาแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความตอ้งการจําเปน็ ระบบสารสนเทศการบรหิารระบบ
สารสนเทศ
ในสถาบันอุดมศึกษา และบทบาทหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
• สํารวจสภาพที่เป็นอยู่จริงและความต้องการในการใช้ระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ของนักศึกษา  
• ศึกษาการวิเคราะห์ศักยภาพด้านสารสนเทศของสถาบัน

บกพร่อง
ปรับปรุง
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ระยะที่1การประเมนิความตอ้งการจำาเปน็ระบบสารสนเทศ

ในการใช้บริการสารสนเทศทางการศึกษา

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิยเปน็นกัศึกษาในภาคเรยีน

ที ่3 ปีการศกึษา 2553 ในวทิยาลยัเซาธ์อสีทบ์างกอก มจํีานวน

นักศึกษา 1,799 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553) 

กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัเปน็นกัศึกษาในภาคเรยีนที ่3 ปี

การศกึษา 2553 ในวทิยาลยัเซาธอ์สีทบ์างกอก ประมาณขนาด 

กลุ่มตัวอย่างด้วยความเชื่อมั่น 95 % ค่าความคลาดเคลื่อน

เท่ากับ 0.05 โดยใช้สูตรสําหรับคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง

ของ ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 386 คน ผู้วิจัยได้

เพ่ิมกลุ่มตัวอย่างเป็น 400 คน เพื่อทําให้ผลการวิเคราะห์

ขอ้มลูมคีวามน่าจะเปน็ของความถูกต้องในการประมาณคา่

พารามเิตอรม์ากขึน้ไดม้าจากการสุม่ใชว้ธิกีาํหนดแบบชัน้ภมู ิ

(Stratified Sampling) ตามสัดส่วนของประชากร 

 2. เค ร่ืองมือที่ ใช้ ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม

สภาพที่เป็นอยู่จริงและความต้องการในการใช้ระบบ

สารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษา ได้ค่าความเชื่อมั่น

ของแบบสอบถามโดยสภาพที่เป็นอยู่จริงในการใช้ระบบ

สารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษาเท่ากับ 0.95 และ 

ความตอ้งการใชร้ะบบสารสนเทศทางการศกึษาของนกัศกึษา

เท่ากับ 0.94

 3. วิเคราะห์ความแปรปรวนพหุของความต้องการ

จาํเปน็ในการใชบ้ริการสารสนเทศทางการศกึษาของนกัศกึษา

และ วิเคราะห์ความต้องการจําเป็น โดยการจัดลําดับโดยใช้

ดชันจีดัลาํดบัความสาํคัญของความต้องการ Priority Needs 

Index (PNImodified) เพือ่ทราบความต้องการจําเปน็ระบบ

สารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษา เลือกความต้องการ

จาํเปน็มคีวามสําคญัอนัดับแรกมาพฒันาระบบการใหบ้ริการ

สารสนเทศในระยะที่ 2 

 4. การวเิคราะหศ์กัยภาพดา้นสารสนเทศของสถาบนั

ทางการศึกษาแก่นักศึกษาด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ด้วยแบบ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพ่ือศึกษาสภาพความเป็นจริง 

ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ของระบบสารสนเทศทางการ

ศกึษา มสีภาพการดาํเนนิงานเปน็อยา่งไร ระบบสารสนเทศ

ทางการศึกษาที่ใช้ในปัจจุบันก่อให้เกิดปัญหาอย่างไรต่อ

นกัศกึษา นกัศกึษามคีวามตอ้งการเก่ียวกบัระบบสารสนเทศ

ทางการศึกษาอย่างไร เพื่อนํามาวิเคราะห์ศักยภาพของ

สถาบนัในการใหบ้รกิารระบบสารสนเทศทางการศกึษาและ

เป็นแนวทางในการพัฒนาแบบวัดความต้องการจําเป็นของ

ระบบสารสนเทศทางการศึกษา

ระยะที่2การพัฒนาระบบการให้บริการสารสนเทศ

 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาตามความ

ต้องการจําเป็นลําดับที่ 1 โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับภาษา

พีเอชพี มายเอสคิวแอล การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

สารสนเทศ การพัฒนาเวบ็เซอรว์สิ (Web Service) เพือ่สรา้ง

และพฒันาระบบสารสนเทศทางการศกึษานัน้ และ ทดลอง

ใชร้ะบบสารสนเทศทางการศกึษาตามความตอ้งการจาํเปน็

ทีพ่ฒันาขึน้ เพือ่ทดสอบความเปน็ไปไดแ้ละความเหมาะสม

ในการทดลองปฏิบัติจริง โดยจัดทําคู่มือการใช้งานและ

ประชาสัมพันธ์ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท่ีพัฒนา

ข้ึนพร้อมประเมินระบบสารสนเทศทางการศึกษาท่ีพัฒนา

ขึ้นโดยสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ระบบ

สารสนเทศทางการศกึษาตามความตอ้งการจาํเป็นท่ีพฒันาข้ึน 

เพือ่วดัระดบัความพงึพอใจในระบบสารสนเทศเพือ่งานบรกิาร

ที่พัฒนาขึ้นหลังจากได้ทดลองปฏิบัติจริง 

 1. ประชากรคอืนกัศกึษาท่ีกาํลงัศกึษาในภาคเรยีนท่ี 2 

ปีการศึกษา 2554 ใน วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ที่มีความ

สมัครใจที่เข้าร่วมทดลองใช้ระบบสารสนเทศทางการศึกษา 

 2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัในขัน้ตอนนีเ้พือ่สอบถาม

ความพงึพอใจในระบบสารสนเทศทางการศกึษาของนกัศกึษา

ที่พัฒนาขึ้น 

การวิเคราะห์ข้อมูลและการประเมินผล

 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้วิธีการต่างๆ ดังนี้

 1. วเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้โดยใชส้ถติิพืน้ฐานบรรยาย 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 2. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 

(Content Analysis)

 3. การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุ (MANOVA) 

 4. การจัดความต้องการจําเป็น โดยใช้ดัชนีจัดลําดับ
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ความสําคัญของความตอ้งการท่ีมกีารปรบั (Priority Needs 

Index : PNImodified) มีสูตรดังนี้ (สุวิมล ว่องวาณิช, 2550)

     PNImodified = (I – D) / D

ผลการวิจัย

 1. ความต้องการจําเป็นของระบบสารสนเทศ

ทางการศึกษาในภาพรวม พบว่า นักศึกษามีความต้องการ

จาํเปน็มากทีส่ดุในระบบบรกิารวชิาชพี (1.21) รองลงมาคอื 

ระบบงานทะเบยีนออนไลน ์(0.79) ระบบบรกิารวชิาการ (0.69) 

ระบบห้องสมดุออนไลน์ (0.65) และระบบทีม่คีวามตอ้งการ

จําเป็นน้อยสุดคือ ระบบการเงินและทุนการศึกษา (0.61) 

 2. การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุความต้องการ

จาํเปน็ในการใชบ้ริการสารสนเทศทางการศกึษาของนกัศกึษา

ทั้ง 5 ระบบ พบว่า การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุเพื่อ

เปรยีบเทยีบระดบัความตอ้งการจาํเปน็ในระบบสารสนเทศ

ทางการศึกษาของนักศึกษาทั้ง 5 ระบบ จําแนกตามคณะ/

สาขาวิชา พบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับความต้องการจําเป็นใน

ระบบสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษาทั้ง 5 ระบบ 

จาํแนกตามคณะ/สาขาวชิา ไม่แตกต่างกนั แสดงวา่นักศึกษา

ทีเ่รียนคณะ/สาขาแตกตา่งกนั มรีะดบัความตอ้งการจาํเปน็

ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาของนกัศึกษาไม่แตกต่างกัน 

 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนพหเุพือ่เปรยีบเทยีบระดบั

ความตอ้งการจําเปน็ในระบบสารสนเทศทางการศกึษาของ

นกัศกึษาทัง้ 5 ระบบ จําแนกตามหลกัสตูร/รอบทีศ่กึษา พบวา่

ค่าเฉลี่ยของระดับความต้องการจําเป็นในระบบสารสนเทศ

ทางการศึกษาของนักศึกษา จําแนกตามหลักสูตร/รอบที่

ศึกษา ไม่แตกต่างกัน แสดงว่านักศึกษาที่เรียนหลักสูตร/

รอบที่ศึกษาแตกต่างกัน มีระดับความต้องการจําเป็นใน

ระบบสารสนเทศทางการศกึษาของนกัศกึษาไม่แตกตา่งกัน

 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนพหเุพือ่เปรยีบเทยีบระดบั

ความตอ้งการจําเปน็ในระบบสารสนเทศทางการศกึษาของ

นักศึกษาทั้ง 5 ระบบ จําแนกตามชั้นปี พบว่า ค่าเฉลี่ยของ

ระดบัความตอ้งการจําเป็นในระบบสารสนเทศทางการศึกษา

ของนักศึกษา จําแนกตามชั้นปี ไม่แตกต่างกัน แสดงว่า

นกัศึกษาท่ีเรยีนชัน้ปแีตกตา่งกัน มรีะดบัความตอ้งการจําเปน็

ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาของนกัศึกษาไม่แตกต่างกัน 

 3. การวเิคราะหศ์กัยภาพของสถาบนัในการใหบ้รกิาร

สารสนเทศทางการศึกษาแก่นักศึกษาบนฐานขององค์

ประกอบความต้องการจําเป็น พบว่า วิทยาลัยมีจุดแข็งท่ี

สําคัญท้ังในด้านของแนวทางนโยบายทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศของผูบ้รหิารวทิยาลยั บุคลากรผูใ้ช้งานและผูด้แูล

ระบบสารสนเทศ ความพรอ้มทางดา้นอุปกรณส์าํหรบัการใช้

งานระบบสารสนเทศและการให้บริการนักศึกษา ตลอดจน

ความสามารถของนักศึกษาในการใช้งานระบบสารสนเทศ

ของวทิยาลยัท่ีมอียู ่ซึง่จากจดุแข็งของวทิยาลยัท่ีมอียูส่ามารถ

นํามาใช้ในการแก้ไขจุดอ่อนของวิทยาลัยได้ โดยเฉพาะ

ในด้านการพัฒนาระบบการให้บริการนักศึกษาเพิ่มเติม 

โดยการสนบัสนนุใหบ้คุลากรของหนว่ยงานดา้นสารสนเทศ

ของวิทยาลัยเป็นผู้พัฒนาข้ึนมาเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นใน

การใช้งานและปรับแก้ไข ตามความต้องการของหน่วยงาน

ทีม่สีว่นเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้รกิารนักศกึษา และเปน็พ้ืนฐาน

สาํหรบัการยกระดบัการใหบ้รกิารของหนว่ยงานอ่ืนๆ ท่ียงัไม่

ใช้ระบบสารสนเทศในอนาคต

 การพฒันาระบบการใหบ้รกิารนกัศกึษาออนไลนข์อง

วทิยาลยั สอดคลอ้งกบัแนวนโยบายของวทิยาลยัทีจ่ะพฒันา

ให้มีการใช้ระบบ ICT ภายในวิทยาลัยมากข้ึน พร้อมสู่

การปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัย ในขณะที่ก็มีความเหมาะ

สมกบัสภาพสงัคมและรปูแบบการใชช้วีติ (Lifestyle) ของคน

ในสังคมและของนักศึกษาของวิทยาลัย ซ่ึงจะส่งผลให้

การใช้งานมีความแพร่หลายและเป็นท่ีนิยมใช้งานของ

นกัศกึษา ในขณะเดยีวกันก็ช่วยลดตน้ทุน และข้ันตอนการให้

บริการหน้างานได้มาก การวางแผนการให้บริการนักศึกษา

ของหน่วยงานบริการต่างๆ ของวิทยาลัยก็จะสามารถทําได้

อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย

 4. การพัฒนาระบบการให้บริการสารสนเทศ

ทางการศกึษา บนฐานของความตอ้งการจําเป็นแกน่กัศึกษา 

และศกัยภาพของสถาบนั พบวา่ หลงัจากการประเมนิความ

ต้องการจําเป็นของระบบสารสนเทศทางการศึกษาของ

นักศึกษาใน 5 ระบบ ผลปรากฏว่านักศึกษามีความต้องการ

จําเป็นระบบสารสนเทศในด้านระบบบริการวิชาชีพเป็น

ลาํดบัที ่1 ซึง่ ผูว้จิยัเลอืกจงึเลอืกพฒันาระบบบรกิารวชิาชพี 

หลังจากทําการพัฒนาระบบบริการวิชาชีพ ผู้วิจัย



68 ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556

ได้ทําการประเมินความพึงพอใจของระบบสารสนเทศโดย

แบบสอบถามความพึงพอใจของระบบสารสนเทศตามความ

ต้องการจําเป็นลําดับที่ 1 (ระบบบริการวิชาชีพ) พบว่า ผู้ใช้

บริการทัง้หมด 40 คน ส่วนใหญ่เปน็เพศชาย คดิเปน็รอ้ยละ 

37.50 ผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญเ่ปน็นกัศึกษาทีกํ่าลงัศกึษาอยูใ่น

คณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คิดเป็น

รอ้ยละ 25.00 โดยทีนั่กศกึษาสว่นใหญก่าํลงัศกึษาในหลกัสตูร

ต่อเนื่องภาควันอาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 37.75 ซึ่งนักศึกษา

สว่นใหญก่าํลงัศกึษาอยูช่ัน้ปทีี ่4 คดิเปน็รอ้ยละ 37.50 โดยผูใ้ช้

บริการมีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศโดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง โดยด้านการใช้งานมีความพึงพอใจสูงสุด 

รองลงมาด้านข้อมูลสารสนเทศ และด้านการออกแบบตาม

ลําดับ 

สรุปผลการวิจัย

 1. นักศกึษามคีวามตอ้งการจาํเปน็ระบบบรกิารวชิาชีพ 

มากทีสุ่ดทัง้ในภาพรวมและจําแนกตาม เพศ คณะ/สาขาวิชา

หลักสูตร/รอบการศึกษา และชั้นปี ส่วนระบบที่มีความ

ต้องการจําเป็นน้อยสุดคือ ระบบการเงินและทุนการศึกษา 

 2. การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุเพื่อเปรียบเทียบ

ระดับความต้องการจําเป็นในระบบสารสนเทศทางการ

ศกึษาของนักศกึษาทัง้ 5 ระบบ จาํแนกตามคณะ/สาขาวชิา 

ตามหลักสูตร/รอบที่ศึกษา ตามชั้นปี พบว่า ค่าเฉลี่ยของ

ระดบัความตอ้งการจําเปน็ในระบบสารสนเทศทางการศึกษา

ของนกัศกึษา ทัง้ 5 ไม่แตกต่างกนั แสดงว่านกัศึกษา มรีะดบั

ความตอ้งการจําเปน็ในระบบสารสนเทศทางการศกึษาของ

นักศึกษาไม่แตกต่างกัน 

 3. การวเิคราะหศ์กัยภาพของวิทยาลยัมจีดุแขง็ทีสํ่าคญั

ทั้งในด้านของแนวทางนโยบาย ผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ 

รวมถงึอปุกรณส์าํหรบัการใชง้านระบบสารสนเทศและการให้

บริการนักศึกษา โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาระบบการให้

บริการนักศึกษาเพิ่มเติม โดยการสนับสนุนให้บุคลากรของ

หนว่ยงานดา้นสารสนเทศของวทิยาลยัเปน็ผูพ้ฒันาขึน้มาเพือ่

ให้เกิดความยืดหยุ่นในการใช้งานและปรับแก้ไข ตามความ

ต้องการของหน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการ

นกัศกึษา และเปน็พืน้ฐานสําหรบัการยกระดับการให้บรกิาร

ของหน่วยงานอื่นๆ ที่ยังไม่ใช้ระบบสารสนเทศในอนาคต

 4. การพัฒนาระบบการให้บริการสารสนเทศทาง

การศกึษา ผลปรากฏวา่นกัศกึษามีความตอ้งการจาํเปน็ระบบ

สารสนเทศในด้านระบบบริการวิชาชีพเป็นลําดับที่ 1 ผู้วิจัย

ได้พัฒนาระบบบริการวิชาชีพ และทําการประเมินความ

พงึพอใจของระบบสารสนเทศ พบวา่ ผูใ้ชบ้รกิารทัง้หมด 40 คน

มีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง โดย ด้านการใช้งานมีความพึงพอใจสูงสุด รองลง

มาด้านข้อมูลสารสนเทศ และด้านการออกแบบตามลําดับ 

อภิปรายผล

 1. ระบบสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษาตาม

สภาพที่เป็นอยู่จริงพบว่า ระบบสารสนเทศทางการศึกษา

ของนักศึกษาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ที่มีการให้บริการ

แก่นักศึกษาอยู่ในปัจจุบันนั้น นักศึกษามีความพึงพอใจ

ในระบบห้องสมุดออนไลน์มากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 

ในการศึกษาของนักศึกษาจะมีความเกี่ยวข้องกับการศึกษา

คน้ควา้ขอ้มลู ซึง่สาํนกัวทิยบรกิาร เปน็ศนูยร์วมของของตาํรา 

เอกสาร ตลอดจนสือ่โสตทศันต์า่งๆ ทีค่รอบคลมุในทกุคณะ

สาขา และรายวิชาที่วิทยาลัยเปิดทําการเรียนการสอน 

โดยสํานักวิทยบริการได้มีการเปิดระบบห้องสมุดออนไลน์

เพื่อให้บริการการสืบค้นข้อมูลสื่อ และทรัพยากรต่างๆ ที่มี

ใหบ้รกิาร ตลอดจนนกัศกึษาสามารถทําการยมื-คนื หนงัสอื

ทีย่มืไปจากห้องสมดุผา่นทางระบบออนไลนไ์ดด้ว้ย นอกจาก

นีส้าํนกัวทิยบรกิารยงัไดท้าํการพฒันาไปสูก่ารเปน็หอ้งสมดุ

มชีีวิต ซึง่ทําใหก้ารเข้าใช้บรกิารหอ้งสมดุท้ังสถานท่ีจรงิ และ

ผา่นระบบมคีวามสะดวก และนา่สนใจมากยิง่ขึน้ สอดคลอ้ง

กบัปณธิานและวตัถุประสงคข์องสาํนกัวทิยบรกิาร วทิยาลยั

เซาธ์อีสท์บางกอก ซ่ึงมีปณิธานมุ่งมั่นเป็นแหล่งรวบรวม 

จดัเก็บและพฒันาพรอ้มให้บริการทรพัยากรสารนเิทศอยา่งมี

ประสิทธิภาพแก่ผู้ใช้บริการ และมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญ

ประการหนึ่งคือการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายใน-

ภายนอก ชุมชนนอกจากนี ้ตามแผนการดําเนนิการของสํานกั

วทิยบรกิาร มกีารมุง่มัน่พฒันาไปสูก่ารเปน็ e-Library โดยมี

การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และการสร้างระบบ

เครือข่ายระหว่างห้องสมุดของมหาวิทยาลัยต่างๆ 



ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556

69ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556

 2. ความต้องการจําเป็นของระบบสารสนเทศทาง

การศกึษานักศึกษา พบวา่นกัศึกษาสว่นใหญม่คีวามต้องการ

ระบบบริการวิชาชีพ มากเป็นอันดับหนึ่ง โดยเมื่อพิจารณา

ตามเพศ คณะ/สาขาวชิา หลกัสตูร/รอบทีศึ่กษา ชัน้ปทีีศึ่กษา 

กพ็บวา่ส่วนใหญม่คีวามตอ้งการระบบบรกิารวิชาชพีมากทีสุ่ด

เช่นกัน ยกเว้นในส่วนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ นักศึกษา

ชั้นปีที่ 2 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเป็นนักศึกษาที่เข้าศึกษาใหม่ 

และยงัเหลือเวลาศกึษาอีกหลายปกีอ่นทีจ่ะสําเรจ็การศกึษา 

ทาํใหม้คีวามตอ้งการเก่ียวกบัระบบทีเ่ก่ียวขอ้งกับการศึกษา

มากกว่า ผลการวิจยัซ่ึงพบวา่นกัศึกษามคีวามต้องการระบบ

บริการวิชาชีพมากที่สุดนั้น สอดคล้องกับ ผลการสัมภาษณ์

นักศึกษาในประเด็นด้านความต้องการจําเป็นของระบบ

สารสนเทศทางการศกึษานกัศกึษา ซึง่นกัศกึษาใหค้วามเห็นวา่

วิทยาลยัควรมกีารพฒันาระบบสารสนเทศด้านอืน่ๆ เพ่ิมเติม

จากระบบที่มีอยู่และเป็นระบบที่นอกเหนือจากระบบที่

เก่ียวเนือ่งกบัการศกึษา โดยระบบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบ

อาชีพและการจัดหางานเป็นระบบสารสนเทศด้านหนึ่ง

ที่นักศึกษามีการแสดงความคิดเห็นมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่อง

มาจากนักศึกษามีความต้องการรับทราบข้อมูลแหล่งงาน

ซึง่มคีวามน่าเช่ือถือได ้นอกจากนีน้กัศกึษาหลายคนทีแ่มจ้ะ

ศึกษาอยู่ระดับชั้นปีที่ 1 ก็มีความสนใจทํางานนอกเวลาใน

ชว่งทีไ่มม่เีรยีน อกีทัง้ปจัจุบนัวทิยาลัยมีการแจ้งขา่วเกีย่วกบั

การประกาศรับสมคัรงานสว่นใหญจ่ะเปน็ลกัษณะของการตดิ

ประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์เท่านั้น ดังนี้ ข้อมูลเกี่ยว

กับวิชาชีพจึงถือเป็นข้อมูลที่มีความจําเป็นกับนักศึกษาซึ่ง

นักศึกษามีความต้องการจําเป็น สอดคล้องกับงานวิจัยของ

ขนิษฐา พงษ์ญาติ (2551 : บทคัดย่อ) ที่ได้ทําการศึกษา

เรื่อง การประเมินความต้องการจําเป็นด้านการจัดบริการ 

ในการพัฒนานิสิตของนิสิตชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี 

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยพบว่า 

ความต้องการจําเป็นในการพัฒนานิสิตโดยรวมท้ัง 5 ด้าน 

มคีา่ PNI Modified เท่ากบั .366 โดยเรยีงจากน้อยไปหามาก

ได้ดังน้ี 1) ด้านการบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์

ต่อนิสิต 2) ด้านการบริการแนะแนวและให้คําปรึกษา 

3) ด้านการบริการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต 

4) ด้านการจดัโครงการเพือ่พฒันาประสบการณท์างวชิาชพี 

และ 5) ด้านการบริการส่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อ

การเรียน โดยนิสิตภาคปกติและภาคพิเศษมีความต้องการ

จาํเปน็ดา้นการบรกิารในการพฒันานสิติทีแ่ตกตา่งกนัออกไป

อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ ความ

ต้องการจําเป็นของนักศึกษาในระบบงานบริการวิชาชีพนั้น 

ยังสอดคล้องกับแผนการพัฒนาวิทยาลัย ซึ่งวิทยาลัยมีแนว

ความคิดที่จะจัดตั้งศูนย์แนะแนวการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่หลัก

ในการแนะแนวการศึกษา และแนะแนวอาชีพ และการมี

งานทําของนักศึกษา เป็นศูนย์ท่ีให้ข้อมูลและบริการให้คํา

ปรึกษาเพื่อให้บัณฑิตอยู่ในตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ 

ซ่ึงถ้าวิทยาลัยสามารถพัฒนาระบบบริการข้อมูลอาชีพ 

ใหเ้ปน็ระบบสารสนเทศทีใ่หบ้รกิารผา่นระบบ Internet ผา่น

ทางหน้า Webpage ของวิทยาลัย ก็จะสามารถตอบสนอง

ต่อความต้องการจําเป็นของนักศึกษาได้

 3. ศักยภาพของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกในการให้

บรกิารสารสนเทศทางการศึกษาแกน่กัศกึษาพบวา่ วทิยาลยั

มกีารจดัซ้ือระบบสารสนเทศเข้ามาเพือ่ใช้ในการใหบ้รกิารแก่

นกัศกึษา รวมถึงการจดัสรรอปุกรณแ์ละการจดัโครงสรา้งของ

ระบบสารสนเทศภายในวทิยาลยัทัง้หมด ซ่ึงระบบงานบรกิาร

หลกัของวทิยาลยัทีม่ใีหบ้รกิารอยูใ่นปจัจบุนัมเีนือ้หาสาระที่

ครอบคลมุตอ่ความตอ้งการ นอกจากนี ้จากผลการวจิยัพบวา่

ผู้บริหารมีความต้องการท่ีจะตัดสินใจในการบริหารโดยใช้

ข้อมูลและสารสนเทศ แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารในปัจจุบัน

เห็นความสําคัญของการมีข้อมูลและสารสนเทศเพื่อนําไป

ใช้ในการบริหาร การวางแผนและการตัดสินใจ สอดคล้อง

กับแนวทางของ วีระ สภากิจ (2539:8) กล่าวว่า ระบบ

สารสนเทศจึงเป็นสิ่งสําคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่ช่วยให้องค์การ

สามารถดําเนนิการไปไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เพราะนอกจาก

จะใช้ระบบสารสนเทศในการวางแผนการควบคุมการทํางาน 

และประกอบการตดัสนิใจอยา่งถกูตอ้งแลว้ ยงันําไปสูค่วาม

เปลีย่นแปลงทางแนวความคดิ และสรา้งทางเลอืกใหม่ๆ  ดว้ย

และยงัพบวา่ผูใ้หบ้รกิารดา้นสารสนเทศมปีญัหาการจดัการ

สารสนเทศเพือ่การบรหิารจดัการในวทิยาลยั คอื หนว่ยงาน

ทีใ่หบ้รกิารสารสนเทศ มทีรพัยากรบคุคลทีช่าํนาญในระบบ

สารสนเทศไมเ่พยีงพอตอ่การใหบ้รกิาร และไมท่ัว่ถงึเทา่ทีค่วร

ทัง้นีอ้าจเปน็ไปไดว้า่ ในวทิยาลยัยงัขาดบคุลากรดา้นนีโ้ดยตรง 
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ดังที่ปรากฎตามผลการวิจัยนี้ เป็นต้น

 4. ควรนําระบบสารสนเทศทางการศึกษาด้านอื่นๆ 

ท่ีมรีะดับความตอ้งการจาํเป็นรองลงมา มาพัฒนาเป็นระบบ

ทีใ่หบ้รกิารนกัศกึษาของวทิยาลยัในโอกาสตอ่ไป เพือ่พฒันา

ระบบสารสนเทศทางการศกึษาใหค้รอบคลมุตอ่ความตอ้งการ

จําเป็นของนักศึกษาทั้งหมด

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

  การประเมินความต้องการจําเป็นของนักศึกษานั้น 

สามารถทําการประเมินโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับระบบ

สารสนเทศท่ีมอียูแ่ลว้ เพ่ือหาข้อบกพรอ่งของระบบท่ีดําเนนิ

การอยู่และนํามาแนวทางในการพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น  

จึงต้องอาศัยอาจารย์ที่สอนวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์หรือ

อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์มาเป็น

ผูป้ฎบิติังาน ซ่ึงอาจารยท์ีร่บัผดิชอบงานนีต้้องทาํหนา้ทีส่อน

และปฎบิตังิานในหน้าทีร่บัผดิชอบทางการศกึษาดา้นระบบ

สารสนเทศอีกด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของทวนทอง 

เชาวกีรติพงศ์ และสมชัย วงษ์นายะ (2553 : บทคัดย่อ) 

ที่ได้ทําการศึกษาเร่ือง สภาพการจัดระบบสารสนเทศเพื่อ

การบริหารของสถาบันราชภัฏ พบว่า ผู้บริหารและผู้ปฎิบัติ

งานดา้นสารสนเทศมคีวามคิดเหน็ ทีส่อดคลอ้งกันวา่ ปญัหา

การจัดการสารสนเทศเพ่ือการบรหิารส่วนใหญม่คีา่เฉลีย่อยู่

ในระดบัปานกลาง ซึง่มีความเหน็ตรงกันวา่ ผูป้ฎิบติังานด้าน

สารสนเทศมีภาระงานด้านอื่นมาก ทําให้ไม่สามารถปฏิบัติ

งานด้านสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบุคลากร

ด้านข้อมูลและสารสนเทศมีไม่เพียงพอ 

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเพื่อการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

 1. ควรนําผลการประเมินความต้องการจําเป็นของ

ระบบสารสนเทศทางการศึกษานักศึกษา ไปพัฒนาต่อยอด

จากระบบสารสนเทศทางวชิาชพีทีไ่ด้สรา้งขึน้ตามงานวจัิยนี้

และนําไปใช้ในการให้บริการนักศึกษา เพื่อให้สามารถตอบ

สนองความตอ้งการของนักศึกษาได้ และเปน็อกีหน่ึงชอ่งทาง

ท่ีนกัศกึษาจะสามารถหาตําแหนง่งานทีเ่หมาะสม ปลอดภยั 

เชื่อถือได้ ผ่านระบบที่ได้รับการดูแลโดยวิทยาลัย

 2. วทิยาลยัควรพฒันาระบบสารสนเทศทางการศึกษา

ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการ และครอบคลุม

ความตอ้งการของนักศึกษาใหม้ากข้ึน โดยอาจพจิารณาจาก

ผลการวิจัยในส่วนของระบบสารสนเทศตามสภาพที่

เปน็อยูจ่รงิพรอ้มทัง้ดาํเนนิการสง่เสรมิใหน้กัศกึษาสามารถ

ใช้ระบบสารสนเทศได้และมีความนิยมใช้อย่างแพร่หลาย 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการและการทํางานของ

วิทยาลัย

 3. วิทยาลัยดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ทางการศกึษานกัศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัสถานะของนักศึกษา 

เช่นนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่มีความแตกต่างกัน 

จะมีความต้องการในระบบบริการที่แตกต่างกันออกไป 
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