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Abstract  

The objectives of this study were 1) to establish  a management support system and 

information services, by reducing the time, increasing the accuracy and up to date 

information for preparing the personal budget requests.  In addition, it is supported for 

management's decision-making comprehensively 2)  to present the reports of information, 

such as preparation of information for personal individual budget requests to other 

departments within MaeJo University.  It is reducing the burden time and redundancy of 

university data storage comprehensivel and 3)  to survey the satisfaction of information 

service users towards the use of supporting system for preparing human resource budget 

requests in MaeJo University. 

The study was conducted by administrators and personnel in various departments 

and personnel in the department of Mae Jo University, 1,696 people. The sample was 324 

people. The tool used for data collection was structured questionnaires through 2 channels: 

1) questionnaire distribution (offline). 2) Online questionnaires.  The data were analyzed by 

using a statistical program.  The statistics used for data analysis are:  Descriptive statistics 

(frequency, mean, percentage and standard deviation). 
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The results of the study showed that the majority of users of MaeJo University who 

used web regarding to the supporting of the preparation of human resource budget requests 

were 90.7% of academic supporting stuffs. In addition, 9.3% were academic staffs.  

The study showed that the satisfaction of the website users, the information 

database system, was the database issue and used 80.4%  of the benefits to personal used 

and the organization used effectively. 80 % is concerned about the up to date inform on the 

website. 79.8% is concerned about the security and the permission and access right. 

Overall, the users of the website service suggested that they would like to have more 

channel for the optional.  In addition, the variety of up to date news and information are 

need to be shown on the database and websites. 

 

Keywords: Decision Support Systems for budget requests management, Satisfaction,  

               Management Information System 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือจัดทําระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ และการบริการขอมูล

สารสนเทศการจัดทําคําของบประมาณดานบุคลากร ใหมีความรวดเร็ว ถูกตอง ทันสมัยและสนับสนุนการ

ตัดสินใจของผูบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ  2) เพ่ือนําเสนอการรายงานขอมูลสารสนเทศการจัดทําคําขอ

งบประมาณดานบุคลากรตอหนวยงานอ่ืน ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแมโจ      ไดอยางครอบคลุม โดยลดภาระ

และความซํ้าซอนในการจัดเก็บขอมูลของมหาวิทยาลัย  3) เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการขอมูล

สารสนเทศตอการใชระบบสนับสนุนการจัดทําคําของบประมาณดานบุคลากรในมหาวิทยาลัยแมโจ  โดย

ทําการศึกษาจากผูบริหารและบุคลากรในหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยแมโจ จํานวน 1,696 คน ไดกลุม

ตัวอยาง จํานวน 324 คน  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถามแบบมีโครงสราง ผาน 2 

ชองทาง คือ การแจกแบบสอบถาม และแบบสอบถามแบบออนไลน  และนํามาวิเคราะหขอมูลโดยใช

โปรแกรมทางสถิติ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก สถิติเชิงพรรณนา (คาความถ่ี, คาเฉลี่ย, รอยละ และ 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

ผลการศึกษา  พบวาผูใชบริการเว็บไซตระบบสนับสนุนการจัดทําคําของบประมาณดานบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยแมโจสวนใหญ เปนบุคลากรสายสนับสนุน 90.7 %  บุคลากรสายวิชาการ    9.3 %  สวน

การศึกษาในเรื่องความพึงพอใจของผูใชบริการเว็บไซตระบบฐานขอมูลสารสนเทศ พบวาผูใชบริการสวนใหญมี
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ความพึงพอใจในประเด็นของฐานขอมูลนํามาใชประโยชนตอตัวทานและองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

80.4 %    ประเด็นของความทันสมัย และเปนปจจุบันของฐานขอมูล    80 %   และประเด็นของการมีการจัด

ระดับความปลอดภัยหรือกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึง 79.8 %ตามลําดับ   ความพึงพอใจในภาพรวมตอการใช

งานระบบฐานขอมูล 79.8 %   ในสวนของขอเสนอแนะผูใชบริการตองการใหมีการปรับปรุงในเรื่องของ

ชองทางในการติดตอแบบออนไลน และควรจะมีการประชาสัมพันธขาวสารตาง ๆ ใหทราบผานเว็บไซตระบบ

ฐานขอมูลสารสนเทศ 

      

คําสําคัญ: ระบบสนับสนุนการจัดทําคําของบประมาณ, ความพึงพอใจ, ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

 

1. บทนํา 

ตามท่ี มหาวิทยาลัยแมโจไดดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอม วิเคราะหองคกร เพ่ือทบทวน

ยุทธศาสตรทิศทางการพัฒนา เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัย

เพ่ือใหสอดคลองกับบริบทท้ังภายในและภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงไป  โดยกองแผนงานซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมี

ภาระหนาท่ีรับผิดชอบงานดานการวางแผน และการจัดทํางบประมาณของมหาวิทยาลัย ท่ีถือวาเปนงานท่ีมี

ความสําคัญตอการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเจริญกาวหนายิ่งข้ึน มีนโยบายในการนําระบบสารสนเทศเขามา

ประยุกตใชการบริหารจัดการขอมูลท่ีเก่ียวกับการของบประมาณของมหาวิทยาลยั ใหสามารถใชเวลาคัดกรอง

ขอมูลงบประมาณดานบุคลากรในภาพรวมของมหาวิทยาลัยไดในเวลาท่ีสะดวก รวดเร็วยิ่งข้ึน เพ่ือเปนการลด

ระยะเวลาในการทํางาน และสามารถนําขอมูลไปประกอบการวิเคราะหและสนับสนุนการตัดสินใจดาน

งบประมาณของหนวยงานไดสอดคลองกับสถานการณอยางปจจุบัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานและ

การใชจายงบประมาณ (กองแผนงาน, 2562) 

 ปจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสิ่งสําคัญสําหรับองคกรท่ีเขามาชวยอํานวยความสะดวก

ในการดําเนินงาน ทําใหการเขาถึงขอมูลมีความรวดเร็ว การติดตอสื่อสารมีประสิทธิภาพ และชวยประหยัด

ตนทุนในการดําเนินงานดานตางๆ ของหนวยงานท่ีเชื่อมตอในระบบอินเทอรเน็ต (วนิดา บุตตะมา, 2555) 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรจะเขามาชวยในการวิเคราะห ตรวจจับความผิดปกติของขอมูล ชวยลดการทํางานซํ้า ๆ 

หรืองานประเภท Routine งานท่ีใชเวลามากหรือใชการตัดสินใจนอย แตเทคโนโลยีไมสามารถเขามาแทนท่ี

การทํางานของนักวิเคราะหฯ ไดอยางเต็มท่ี เพราะความรับผิดชอบและความสามารถในการตัดสินใจ ท่ีตอง

อาศัยประสบการณท่ีเปนหัวใจหลักของการทํางานดานการวิเคราะหฯ อยู (ชฎาพา  สุขสมัย, 2563) การ

วิเคราะหและออกแบบระบบตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) โดย

อาศัยเทคโนโลยีดอตเน็ต (.Net) จึงเขามาชวยสนับสนนุและแกไขปญหาดังกลาวขางตน 

 

https://www.gotoknow.org/user/wanidabuttama/profile
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  ดังนั้น ผูวิจัย จึงมีความสนใจท่ีจะทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผูใชบริการขอมูล

สารสนเทศตอการใชระบบฐานขอมูลสนับสนุน การจัดทําคําของบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัย

แมโจ  เพ่ือใหผูบริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยแมโจไดประเมินความพึงพอใจระบบ เพ่ือแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางอันเปนประโยชนตอการพัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานขอมูลดังกลาว ใหมี

ความรวดเร็ว ถูกตอง ทันสมัยและสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิด

ประโยชนสูงสุดตอไป  

 

2. วัตถุประสงคของการดําเนินการ 

1. เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการบริการขอมูลสารสนเทศการจัดทําของบประมาณดาน

บุคลากร ใหมีความรวดเร็ว ถูกตอง ทันสมัยและสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือนําเสนอการรายงานขอมูลสารสนเทศการจัดทําคําของบประมาณดานบุคลากรตอหนวยงาน

อ่ืน ๆ  ภายในมหาวิทยาลัยแมโจอยางครอบคลุม โดยลดภาระและความซํ้าซอนในการจัดเก็บ

ขอมูลของมหาวิทยาลัย 

3. เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการขอมูลสารสนเทศตอการใชระบบสนับสนุนการจัดทําคํา

ของบประมาณดานบุคลากรในมหาวิทยาลัยแมโจ 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาในครั้งนี้ เปนการศึกษาความพึงพอใจในการใชระบบฐานขอมูลสนับสนุน การจัดทําคําขอ

งบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ   โดยกําหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 

1.ขอบเขตดานเนื้อหา 

ขอบเขตดานเนื้อหา  ไดแก  ความพึงพอใจคุณภาพการใหบริการตอการใชระบบฐานขอมูล

สนับสนุน การจัดทําคําของบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ ในดาน   ตาง ๆ อาทิเชน  

ความรวดเร็วในการแสดงผล มีการจัดหมวดหมูของขอมูลทําให สะดวกตอการคนหาและเขาถึงขอมูลไดงาย, 

ความสมบูรณ ครบถวนถูกตอง และนาเชื่อถือ ความทันสมัย และเปนปจจุบันของฐานขอมูล หรือ สารสนเทศ

ขอมูลสนับสนุนการของบประมาณดานบุคลากร มีความถูกตองครบถวนเปนประโยชนตอการดําเนินการและ

การตัดสินใจของผูบริหารได เปนตน 
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2. ขอบเขตดานประชากร 

2.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก ผูบริหารและบุคลากรในหนวยงานตาง ๆ ของ

มหาวิทยาลัยแมโจ จํานวน 1,696 คน (กองการเจาหนาท่ี สํานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแมโจ, 2563)  

2.2. กลุมตัวอยาง  ไดแก  ผูบริหารและบุคลากรในหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยแมโจ  ได

กลุมตัวอยาง  จํานวน 324 คน  จํานวนกลุมตัวอยางในการศึกษาในครั้งนี้ ใชวิธีการคํานวณตามสูตรของ  ทา

โร  ยามาเน (Taro  Yamane)  ท่ีคาความคลาดเคลื่อน .05 โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental 

Sampling) 

3. ขอบเขตดานระยะเวลา 

การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาความพึงพอใจคุณภาพการใหบริการตอการใชระบบฐานขอมูล

สนับสนุน การจัดทําคําของบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

4. ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา แบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

4.1  ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

4.2  ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจคุณภาพการใหบริการตอการใชระบบฐานขอมูลสนับสนุน 

การจัดทําคําขอ/จัดสรร งบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ 

 

4. นิยามศัพท 

งบประมาณ หมายถึง แผนเบ็ดเสร็จ ซ่ึงแสดงออกในรูปตัวเงินแสดงโครงการดําเนินงานท้ังหมดใน

ระยะหนึ่ง รวมถึงการประมาณการบริหารกิจกรรม โครงการ 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความพอใจของผูบริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยแมโจ ท่ีไดใชบริการ

ระบบฐานขอมูลสนับสนุน การจัดทําคําของบประมาณ(ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูใชบริการ หมายถึง ผูบริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยแมโจ ท่ีใชบริการระบบฐานขอมูล

สนับสนุน การจัดทําคําของบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ 

 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบระดับความพึงพอใจของผูใชบริการขอมูลสารสนเทศตอการใชระบบฐานขอมูล

สนับสนุน การจัดทําคําของบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ 

2. ผลจากการศึกษาทําใหทราบถึงปญหา  อุปสรรค  และขอเสนอแนะจากผูใชบริการขอมูล

สารสนเทศตอการใชระบบฐานขอมูลสนับสนุน การจัดทําคําขอ งบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัย

แมโจ 
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3. สามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนขอมูล ในการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการของผูใชบริการขอมูล

สารสนเทศตอการใชระบบฐานขอมูลสนับสนุน การจัดทําคําขอและจัดสรร งบประมาณ (ดานบุคลากร) ของ

มหาวิทยาลัยแมโจ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

6. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ผูวิจัยไดกําหนดแนวคิดในการศึกษาวิจัยเก่ียวกับเรื่องการศึกษาความพึงพอใจในการใชระบบ

ฐานขอมูลสนับสนุน การจัดทําคําของบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ โดยมีกรอบแนวคิดใน

การวิจัย  ดังภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวความคิดในการวิจัย 
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7. วิธีดําเนินการวิจัย 

ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ผูวิจัยมีจุดมุงหมายเพ่ือท่ีจะศึกษาเรื่อง การประเมินความพึงพอใจตอการ

ใชระบบฐานขอมูลสนับสนุน การจัดทําคําของบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ ซ่ึงผูวิจัยจะ

ไดดําเนินการตามข้ันตอนตอไปนี้ 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง   

2.  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล   

3.  ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือ   

4.  การหาคุณภาพเครื่องมือ   

5.  การเก็บรวบรวมขอมูล   

6.  การจัดทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแมโจ ซ่ึงมี

จํานวนประชากรท้ังสิ้น 1,696 คน (กองการเจาหนาท่ี สํานักงานมหาวิทยาลัย, 2563) 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางภายในมหาวิทยาลัยแมโจ จําแนกตามหนวยงาน 

              และประเภทของบุคลากร    (ขอมูล ณ วันท่ี 27 ก.ค. 2563) 
หนวยงาน ขาราช

การ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย

เงินรายได 

พนักงาน

ราชการ 

ลูกจาง

ประจํา 

ลูกจาง

ชั่วคราว 

พนัก

งาน

สวน

งาน 

รวม 

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา 2 38 0 1 1 0 4 46 

คณะบริหารธุรกิจ 2 56 0 1 0 1 6 66 

คณะผลิตกรรมการเกษตร 4 107 0 15 8 0 20 154 

คณะพัฒนาการทองเที่ยว 0 28 0 0 0 0 0 28 

คณะวิทยาศาสตร 17 154 0 3 2 0 18 194 

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 7 64 0 2 2 0 6 81 

คณะศิลปศาสตร 11 83 0 0 0 3 5 102 

คณะเศรษฐศาสตร 0 47 0 1 0 0 3 51 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบส่ิงแวดลอม 0 49 0 2 0 0 0 51 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ี 3 35 0 3 2 0 6 49 

คณะสารสนเทศและการส่ือสาร 0 21 0 0 0 0 0 21 

ฟารมมหาวิทยาลัย 0 13 0 3 1 0 0 17 
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ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางภายในมหาวิทยาลัยแมโจ จําแนกตามหนวยงาน 

              และประเภทของบุคลากร (ตอ) 
หนวยงาน ขาราช

การ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย

เงินรายได 

พนักงาน

ราชการ 

ลูกจาง

ประจํา 

ลูกจาง

ชั่วคราว 

พนัก

งาน

สวน

งาน 

รวม 

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา 2 38 0 1 1 0 4 46 

คณะบริหารธุรกิจ 2 56 0 1 0 1 6 66 

คณะผลิตกรรมการเกษตร 4 107 0 15 8 0 20 154 

คณะพัฒนาการทองเที่ยว 0 28 0 0 0 0 0 28 

คณะวิทยาศาสตร 17 154 0 3 2 0 18 194 

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 7 64 0 2 2 0 6 81 

คณะศิลปศาสตร 11 83 0 0 0 3 5 102 

คณะเศรษฐศาสตร 0 47 0 1 0 0 3 51 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบส่ิงแวดลอม 0 49 0 2 0 0 0 51 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ี 3 35 0 3 2 0 6 49 

คณะสารสนเทศและการส่ือสาร 0 21 0 0 0 0 0 21 

ฟารมมหาวิทยาลัย 0 13 0 3 1 0 0 17 

 มหาวิทยาลัยแมโจ - ชุมพร 0 61 0 2 0 0 4 67 

 มหาวิทยาลัยแมโจ - แพร เฉลิมพระเกยีรติ 2 141 0 5 0 0 20 168 

 วิทยาลัยนานาชาติ 0 14 0 4 0 0 2 20 

 วิทยาลัยบริหารศาสตร 1 33 0 1 0 0 9 44 

 วิทยาลัยพลังงานทดแทน 0 24 0 0 0 0 3 27 

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ 

0 7 0 1 0 0 0 
8 

 สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑการเกษตร 0 0 1 0 0 0 0 1 

 สํานักงานมหาวิทยาลัย 2 235 0 29 5 0 81 352 

 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 0 9 0  0 0 0 9 

 สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 38 0 2 0 0 3 44 

 สํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการการเกษตร 0 38 0 11 4 0 0 53 

 สํานักหอสมุด 1 30 0 1 0 0 8 40 

 อุทยานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร 0 2 1 0 0 0 0 3 

รวม 53 1,305 2 87 25 4 198 1,696 

ท่ีมา (กองการเจาหนาท่ี สํานักงานมหาวิทยาลัย, 2563) 
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1.2 กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือกลุมบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแมโจ      มีจํานวน

ท้ังสิ้น 1,696 คน เม่ือนํามาหากลุมขนาดตัวอยาง   โดยการใชสูตรของ ทาโร ยามาเน (Yamane) ท่ีระดับ

ความเชื่อม่ันรอยละ 95 และมีความคลาดเคลื่อน 0.05  ในการคํานวณหาขนาดของกลุม ตัวอยางจากจานวน

ประชากรท้ังหมด (กัญญสิริ จันทรเจริญ, 2554)  ไดกลุมตัวอยาง 324 คน โดยวิธีสุมตัวอยางแบบบังเอิญ 

(Accidental Sampling)  

 
 

 
 

n  แทน  ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีตองการ  

e  แทน  ระดับของความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับใหเกิดข้ึนได  

N  แทน  ขนาดของกลุมประชากร 

 

2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวมรวมขอมูล 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (questionnaire) ประเภท ปลาย

ปด (closed form) และลักษณะเปนตัวเลขมาตราสวนประมาณคา (numerical rating scale) เปนการวัด

เพ่ือแสดงระดับมี 5 ระดับ ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากเอกสาร แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวของ และขอ

คําแนะนําจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยแมโจ  นํามาประกอบในการสราง แบบสอบถามเก่ียวกับความพึง

พอใจในการปฏิบัติงาน รวม 5 ดาน ซ่ึงสามารถแบงแบบสอบถาม     ออกเปน 3 สวน  ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูใชบริการระบบฐานขอมูลสนับสนุน การจัดทําคําขอ/จัดสรร 

งบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ ไดแก  สถานภาพ เพศ ระดับการศึกษา  ลักษณะคําถาม

เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) จํานวน 1 ขอ 

สวนท่ี 2 ขอมูลความพึงพอใจในการใชงานระบบฐานขอมูลสนับสนุน การจัดทําคําขอ/จัดสรร 

งบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ ลักษณะคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 

Scale) จํานวน 10 ขอ และแบบเรียงลําดับ (Order) จํานวน 1 ขอ ลักษณะเปนตัวเลข (numerical rating 

scale) จะแบงระดับความพึงพอใจออกเปน 5 ระดับ โดยกําหนดความมากนอยของระดับความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของผูตอบ ดังนี้  

 

 



45 
 

  ระดับความพึงใจ   คะแนน 

  มากท่ีสุด        5 

  มาก         4 

  ปานกลาง        3 

  นอย         2 

  นอยท่ีสุด        1 

 

สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับขอเสนอแนะ ซ่ึงลักษณะคําถามเปนแบบปลายเปด (Open – End -

Response) เพ่ือใหผูรับบริการแสดงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการปรับปรุงระบบระบบฐานขอมูล

สนับสนุน การจัดทําคําขอ/จัดสรร งบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ 

 

3. ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือ 

ในการศึกษาการประเมินความพึงพอใจตอการใชระบบฐานขอมูลสนับสนุน การจัดทําคําขอ 

งบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ   ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือ ดังนี้ 

1. ศึกษาคนควาจากแนวคิดทฤษฎี ตําราและเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจของการ

ประเมินความพึงพอใจระบบฐานขอมูลสนับสนุน การจัดทําคําขอ/จัดสรร งบประมาณ (ดานบุคลากร) ของ

มหาวิทยาลัยแมโจ โดยศึกษาเก่ียวกับตัวแปรตาง ๆ ท่ีมีผลตอความพึงพอใจตอการใชระบบฐานขอมูล

สนับสนนุ การจัดทําคําของบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ 

2.  กําหนดกรอบแนวความคิด จากตัวแปรท่ีมีผลตอความพึงพอใจระบบฐานขอมูลสนับสนุน การ

จัดทําคําของบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ  เพ่ือเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือใหตรง

ตามความมุงหมายของการวิจัยครั้งนี ้

3.  ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถาม โดยกําหนดประเด็นใหครอบคลุมกรอบแนวคิดในการวิจัยการประเมิน

ความพึงพอใจระบบฐานขอมูลสนับสนุน การจัดทําคําของบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ 

4. นําเอาแบบประเมินท่ีออกแบบไว ไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน เปนผูทดลองใชและทําการ

ประเมินผลระบบ แบบเฉพาะเจาะจง 
 

การวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruency - IOC)  ของการ

ออกแบบเครื่องมือแบบประเมินผลความพึงพอใจตอการใชงานเว็บไซตระบบฐานขอมูลสนับสนุน การจัดทําคํา

ขอ/จัดสรร งบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ เปนการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา 

(Content Validity) ของแบบสอบถามและความเหมาะสมของภาษาท่ีใช โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง
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ระหวางขอ คําถามกับ คําจํ ากัดความท่ี ใช ในการศึกษา โดยใชวิ ธีหาค า Index of Item Objective 

Congruency (IOC) โดยกําหนดคะแนนความคิดเห็น ดังนี้ 

+1  แนใจวาขอคําถามนั้นวัดไดตรงกับคําจํากัดความท่ีใชในการศึกษา 

 0   ไมแนใจวาขอคําถามนั้นวัดไดตรงกับคําจํากัดความท่ีใชในการศึกษา 

-1  แนใจวาขอคําถามนั้นวัดไดไมตรงกับคําจํากัดความท่ีใชในการศึกษา 

 

               แลวนําผลคะแนนท่ีไดจากผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคา IOC ตามสูตร (1) 

บันทึกผลการพิจารณาลงความเห็นของกรรมการผูทรงคุณวุฒิแตละทานในแตละขอ จากนั้นทําการ

คํานวณหาคา IOC โดยใชสูตรดังสมการ (1) (สิทธินี ศรีศักดา, 2561 : 48-49) 

                                                                                                (1)  

     

เม่ือ     IOC  แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับคําจํากัดความท่ีใชในการศึกษา 

 R   แทน  ผลรวมของคะแนนจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 N  แทน  จํานวนผูทรงคุณวุฒิ 

เกณฑการวัด 

1.      ขอคําถามท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.50-1.00 มีคาความเท่ียงตรง ใชได 

2.      ขอคําถามท่ีมีคา IOC ต่ํากวา 0.50 ตองปรับปรุง ยังใชไมได 

 

4. วิธีการเก็บขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 

1.ผูวิจัยกําหนดวันเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 324 ตัวอยาง ภายใน

ระยะเวลา 1 เดือน ระหวางวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 ถึง 17 สิงหาคม 2563 โดยวิธีสุมตัวอยางแบบบังเอิญ 

(Accidental Sampling)  โดยแจกแบบสอบถามและจัดทําแบบสอบถามออนไลน (ใชโปรแกรม Google 

Form) เพ่ือใหบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแมโจ ไดทําการประเมินผลความพึงพอใจตอการใชระบบ 

2. ผูวิจัยไดจัดทําคูมือ พรอมท้ังชี้แจงวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย และ ขอความรวมมือใน

การเก็บรวบรวมขอมูล และแนะนําการใชงานระบบฯ ใหกลุมตัวอยางรับทราบ  

3. ผูวิจัยตรวจความสมบูรณและความถูกตอง เม่ือรับแบบสอบถามกลับคืนมา  

4. ผูวิจัยรวบรวมขอมูลของแบบสอบถาม จากกลุมตัวอยาง สรุปรวบรวมแบบสอบถามเพ่ือ

เปนขอมูลในการวิเคราะหและอภิปรายผลตอไป 

 

 



47 
 

5. วิธีการจัดทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการจัดทาขอมูลและการวิเคราะหขอมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. นําแบบสอบถามท้ังหมดมาตรวจความสมบูรณถูกตองในการตอบแบบสอบถาม แลวนํามา

คัดเลือกฉบับท่ีสมบูรณและมีความถูกตอง เพ่ือนํามาวิเคราะหขอมูลตอไป  

2. ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ซ่ึงมีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้  

2.1 วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถ่ี (frequency distribution) และคารอย

ละ (percentage) ของขอมูลเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

2.2 วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย (mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 

deviation) ของคะแนนท่ีไดจากแบบสอบถามท่ีวัดความพึงพอใจตอการใชระบบฐานขอมูลสนับสนุน การ

จัดทําคําของบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ 

2.3 แปลความหมายของคะแนน แบงเปน 5 ระดับ แลวแปลความหมายของคาเฉลี่ย 

โดยผูวิจัยไดนํากระบวนการประเมินท่ีเรียกวา Affective test or Acceptance Test มาทําการการทดสอบ

และออกแบบประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบฐานขอมูลสนับสนุน การจัดทําคําของบประมาณ (ดาน

บุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ  

โดยมีเกณฑการใหคะแนนเชิงปริมาณ แบงออกเปน 5 ระดับ ดวยกัน ตามเทคนิคของลิเคิรท (Likert 

technique) หรือ แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ของลิเคิรทสเกล (ตารางท่ี 2) (บุรินทร รุจจน

พันธุ, 2553) 

ตารางท่ี 2 เกณฑการใหคะแนนของแบบประเมินผลความพึงพอใจตอการใชงานระบบฐานขอมูล 

เกณฑการใหคะแนน ความหมาย 

4.21 – 5.00 มีความพึงพอใจตอการใชงานระบบอยูในระดับมากท่ีสุด 

3.41 – 4.20 มีความพึงพอใจตอการใชงานระบบอยูในระดับมาก 

2.61 – 3.40 มีความพึงพอใจตอการใชงานระบบอยูในระดับปานกลาง 

1.81 – 2.60 มีความพึงพอใจตอการใชงานระบบอยูในระดับนอย 

1.00 – 1.80 มีความพึงพอใจตอการใชงานระบบอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 

ถาเปรียบเทียบเปนรอยละความพึงพอใจจะเทียบเปนรอยละ โดยผูวิจัยใชสถิติคาเฉลี่ย  แลวนํา

คาเฉลี่ยมาปรับใหเปนคารอยละโดยเทียบบัญญัติไตรยางศ จากคะแนนเต็ม 5 เปนคะแนนเต็ม 100 จะไดคา

รอยละออกมา แลวมาเทียบหาคาคะแนนโดยใชเกณฑ ดังนี้ (ตารางท่ี 3)  (มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 

2561, หนา 36) 
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ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบเปนรอยละความพึงพอใจตอการใชงานระบบฐานขอมูล 

รอยละความพึงพอใจ ระดับคะแนน 

ระดับความพึงพอใจมากกวา คารอยละ 80 ข้ึนไป 7 

ระดับความพึงพอใจมากกวา คารอยละ 75-80 6 

ระดับความพึงพอใจมากกวา คารอยละ 70-75 5 

ระดับความพึงพอใจมากกวา คารอยละ 65-70 4 

ระดับความพึงพอใจมากกวา คารอยละ 60-65 3 

ระดับความพึงพอใจมากกวา คารอยละ 55-60 2 

ระดับความพึงพอใจมากกวา คารอยละ 50-55 1 

ระดับความพึงพอใจมากกวา คารอยละ 50 0 

 

3. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  

3.1 คารอยละ  

                                              รอยละ (percentage) =  x 100 

 

เม่ือ f แทน ความถ่ี  

                         n แทน จานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  

 

3.2 การหาคาเฉลี่ย (Mean) เพ่ือใชสรุปความคิดเห็นของกลุม เพ่ือทราบความคิดเห็น

วาเปนเชนใดอยูในระดับใด โดยใชสูตร ดังนี้ (กมลพร, 2553) 

 
เม่ือกําหนดให  แทน คาเฉลี่ยของการประเมิน 

     แทน ผลรวมของคะแนนท่ีไดจากการประเมิน 

     แทน จํานวนผูท่ีมีความเก่ียวของในการใชระบบ 

การหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เปนคาวัดการกระจายท่ีสําคัญทางสถิติ 

เพราะเปนคาท่ีใชบอกถึงการกระจายของขอมูลไดดีกวาคาพิสัย และคาสวนเบี่ยงเบนเฉลี่ย โดยใชสูตร ดังนี้ (สุ

ทิน ชนะบุญ, 2560) 
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เม่ือกําหนดให 

     แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

     แทน ผลรวมของคะแนนกําลังสองท่ีไดจากการประเมิน 

  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดท่ีไดจากการประเมินกําลังสอง 

  แทน จํานวนผูท่ีมีความเก่ียวของในการใชระบบ  

(มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี, 2561) 

จากนั้น นําแบบประเมินท่ีออกแบบไว นําไปใหผูบริหาร และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  แมโจได

เปนผูทดลองใชและทําการประเมินผลระบบ ไดแก ผูบริหาร/เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ (ภาพรวมมหาวิทยาลัย), 

ผูบริหาร/เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ (ภาพรวมสวนงาน), บุคลากรสายวิชาชีพ และ บุคลากรสายสนับสนุน เปนผูทํา

การทดสอบระบบและทําการประเมินผลระบบ และไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดจากการประเมินผลนํามา

สรุปวิเคราะหผลโดยใชหลักการทางสถิติเขามาเพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาพัฒนาหรือปรับปรุงระบบฐานขอมูลให

สมบูรณและดียิ่งข้ึนตอไป 

 

6.ผลการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการขอมูลสารสนเทศตอการใชระบบ

สนับสนุนการจัดทําคําของบประมาณดานบุคลากรในมหาวิทยาลัยแมโจ  โดยใชเครื่องมือ คือ แบบสอบถามซ่ึง

ผานการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูรับบริการในสถิติเชิง

พรรณนาและเชิงสถิติเชิงวิเคราะห  ผลสํารวจความพึงพอใจของผูใหบริการฯ สรุปไดดังนี้  
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ตารางท่ี 4 แสดงทัศนคติของผูประเมินท่ีมีตอการใชงานระบบฐานขอมูลสนับสนุน การจัดทําคําขอ/จัดสรร 

งบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ พิจารณารายประเด็น 

ประเด็น คาเฉล่ีย รอยละ ทัศนคติ 

1. ความรวดเร็วในการแสดงผล มีการจัดหมวดหมูของขอมูล ทํา

ให สะดวกตอการคนหาและเขาถึงขอมูลไดงาย 

3.65 73 มาก 

2. ความสมบูรณ ครบถวนถูกตอง และนาเชื่อถือ 3.92 78.4 มาก 

3. ความทันสมัย และเปนปจจุบันของฐานขอมูล 4.00 80 มาก 

4. ฐานขอมูลนํามาใชประโยชนตอตัวทานและองคกรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4.02 80.4 มาก 

5. สารสนเทศขอมูลสนับสนุนการของบประมาณดานบุคลากร มี

ความถูกตองครบถวนเปนประโยชนตอการดําเนินการและการ

ตัดสินใจของผูบริหารได 

3.93 78.6 มาก 

6. มีการจัดระดับความปลอดภัยหรือกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึง 3.99 79.8 มาก 

7. ระบบมีการรักษาขอมูลท่ีเปนสวนตัว 3.90 78 มาก 

8. มีชองทางการติดตอสอบถามและใหขอเสนอแนะ 3.74 74.8 มาก 

9. ฐานขอมูลครบถวนครอบคลุมทุกภารกิจ และตอบสนองความ 

ตองการของผูใช 

3.87 77.4 มาก 

ความพึงพอใจในภาพรวมตอการใชงานระบบฐานขอมูล 3.99 79.8 มาก 

 

1. ผูรับบริการ  

ผูรับบริการท่ีตอบแบบสอบถาม เพ่ือวัดความพึงพอใจตอการใชระบบฐานขอมูลสนับสนุน การ

จัดทําคําของบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ  มีกลุมตัวอยางจํานวนท้ังหมด 324 คน  

ผูใชบริการสวนใหญเปนบุคลากรสายสนับสนุน คิดเปนรอยละ 90.7  และผูใชบริการเปนบุคลากรสายวิชาการ 

คิดเปนรอยละ 9.3  ตามลําดับ  ผูใชบริการสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 80 และผูใชบริการท่ีเปนเพศ

ชาย คิดเปนรอยละ 20  ตามลําดับ  สวนระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี รอยละ 74.1  ระดับ

การศึกษาอยูในระดับปริญญาโท รอยละ 18.8 และ ระดับการศึกษาอยูในระดับอยูในระดับปริญญาเอก รอย

ละ 7.1 ตามลําดับ 
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2.  ความพึงพอใจตอการใหบริการในภาพรวมและรายประเด็น 

 ทัศนคติของผูประเมินท่ีมีตอการใชงานระบบฐานขอมูลสนับสนุน การจัดทําคําขอ/จัดสรร 

งบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ  สรุปไดดังนี้ 

ในประเด็นความรวดเร็วในการแสดงผล มีการจัดหมวดหมูของขอมูลทําให สะดวกตอการคนหาและ

เขาถึงขอมูลไดงาย มีทัศนคติมาก คือ 3.65 ซ่ึงเปนทัศนคติในระดับเห็นดวยมาก คิดเปนคะแนนเฉลี่ยรอยละ 

73  ในประเด็นความสมบูรณ ครบถวนถูกตอง และนาเชื่อถือ มีคาเฉลี่ย 3.92 ซ่ึงเปนทัศนคติในระดับเห็นดวย

มาก คิดเปนคะแนนเฉลี่ยรอยละ 78.4  ในประเด็นความทันสมัย และเปนปจจุบันของฐานขอมูล มีคาเฉลี่ย 

4.00 ซ่ึงเปนทัศนคติในระดับเห็นดวยมาก คิดเปนคะแนนเฉลี่ยรอยละ 80.0   ในประเด็นฐานขอมูลนํามาใช

ประโยชนตอตัวทานและองคกรไดอยางมี ประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ย 4.02 ซ่ึงเปนทัศนคติในระดับเห็นดวยมาก 

คิดเปนคะแนนเฉลี่ยรอยละ 80.4  ในประเด็นสารสนเทศขอมูลสนับสนุนการของบประมาณดานบุคลากร มี

ความถูกตองครบถวนเปนประโยชนตอการดําเนินการและการตัดสินใจของผูบริหารได มีคาเฉลี่ย 3.93 ซ่ึงเปน

ทัศนคติในระดับเห็นดวยมาก คิดเปนคะแนนเฉลี่ยรอยละ 78.6  ในประเด็นมีการจัดระดับความปลอดภัยหรือ

กําหนดสิทธิ์ในการเขาถึง มีคาเฉลี่ย 3.99 ซ่ึงเปนทัศนคติในระดับเห็นดวยมาก คิดเปนคะแนนเฉลี่ยรอยละ 

79.8  ในประเด็นระบบมีการรักษาขอมูลท่ีเปนสวนตัว มีคาเฉลี่ย 3.90 ซ่ึงเปนทัศนคติในระดับเห็นดวยมาก 

คิดเปนคะแนนเฉลี่ยรอยละ 78  ในประเด็นมีชองทางการติดตอสอบถามและใหขอเสนอแนะ มีคาเฉลี่ย 3.74 

ซ่ึงเปนทัศนคติในระดับเห็นดวยมาก คิดเปนคะแนนเฉลี่ยรอยละ 74.8  ในประเด็นฐานขอมูลครบถวน

ครอบคลุมทุกภารกิจ และตอบสนองความ ตองการของผูใช มีคาเฉลี่ย 3.87 ซ่ึงเปนทัศนคติในระดับเห็นดวย

มาก คิดเปนคะแนนเฉลี่ยรอยละ 77.4    

และในประเด็นความพึงพอใจในภาพรวมตอการใชงานระบบฐานขอมูล มีคาเฉลี่ย 3.99 ซ่ึงเปน

ทัศนคติในระดับเห็นดวยมาก  คิดเปนคะแนนเฉลี่ยรอยละ 79.8 

 

8. อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะหขอมูล สามารถนําผลการวิจัยมาอภิปรายผล ไดดังนี้ 

จากตารางท่ี 4  ทัศนคติของผูประเมินท่ีมีตอการใชงานระบบฐานขอมูลสนับสนุน การจัดทํา

คําขอ/จัดสรร งบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ พิจารณารายประเด็น สรุปไดวา ประเด็น

ของฐานขอมูลนํามาใชประโยชนตอตัวทานและองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ย 4.02 แสดงใหเห็นวา

ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการในระดับมาก คิดเปนคะแนนเฉลี่ยรอยละ 80.4 สูงสุด รองลงมา

เปนประเด็นของความทันสมัย และเปนปจจุบันของฐานขอมูล มีคาเฉลี่ย 4.00 แสดงใหเห็นวาผูรับบริการมี

ความพึงพอใจตอการใหบริการในระดับมาก คิดเปนคะแนนเฉลี่ยรอยละ 80 และประเด็นของการมีการจัด



52 
 

ระดับความปลอดภัยหรือกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึง มีคาเฉลี่ย 3.99 คิดเปนแสดงใหเห็นวาผูรับบริการมีความ

พึงพอใจตอการใหบริการในระดับมาก คิดเปนคะแนนเฉลี่ยรอยละ 79.8 ตามลําดับ 

สําหรับการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใชระบบฐานขอมูลสนับสนุน การ

จัดทําคําของบประมาณ (ดานบุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ ในภาพรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 แสดงให

เห็นวาผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการในระดับมาก คิดเปนคะแนนเฉลี่ยรอยละ 79.8  ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของจักรกฤษณ สงากอง (2558) ไดทําการวิจัยเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการ

ใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ของพนักงานเทศบาลนครรังสิต งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา

ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการใชงานระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกสของพนักงานเทศบาลนครรังสิต 

โดยข้ันตอนการวิจัยประกอบดวย การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีมีความเก่ียวของ การสรางกรอบ

แนวคิด ท่ีประกอบดวยปจจัยสําคัญท้ังหมด 5 ดาน การเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง

ท่ีเปนพนักงาน เทศบาลนครรังสิต ซ่ึงใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสจํานวน 225 คน และการวิเคราะห

ขอมูล โดยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานประสิทธิภาพของระบบ 

(System Performance) และ ปจจัยดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ (Service Officers) มีอิทธิพลตอความพึง

พอใจในการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส โดยปจจัยท่ีสงผลกระทบตอความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ 

ปจจัยดานประสิทธิภาพของระบบ และสอดคลองกับงานวิจัยของนายธนรัฐ อินตะสาร และคณะ (2557) ได

ทําการวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศ วิทยาลัย

การอาชีพดอกคําใต ผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศ 

วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต ดังนี้ โดยหัวขอท่ีมีเฉลี่ยสูงกวาหัวขออ่ืน ๆ คือ หัวขอการจัดหมวดหมูของขอมูล 

สะดวกตอการคนหา มีเฉลี่ยเทากับ 4.31 รองลงมาหัวขอความทันสมัยและเปนปจจุบัน มีเฉลี่ยเทากับ 4.25 

หัวขอความถูกตองครบถวนของระบบสารสนเทศ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 หัวขอการนํามาใชประโยชนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 หัวขอตรงตามความตองการใชงานของสารสนเทศ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 

หัวขอจัดระดับความปลอดภัยหรือกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 หัวขอมีชองทางการติดตอ

สอบถามและใหขอเสนอแนะ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 หัวขอระบบใชงานงาย ไมซับซอน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 

หัวขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํากวาหัวขออ่ืน ๆ คือหัวขอมีความสเถียรภาพและการเชื่อมตอแลวไมเกิดปญหา มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.00 จากการศึกษาพบความพึงพอใจของผูใชบริกรตอการบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศอยูใน

เกณฑดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19  

ดังนั้นสามารถสรุปไดว าระบบฐานขอมูลสนับสนุน การจัดทําคําของบประมาณ (ดาน

บุคลากร) ของมหาวิทยาลัยแมโจ ท่ีออกแบบและพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพอยูในระดับดีสามารถนําไปใชงานได 
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9. ปญหาท่ีพบในการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้ พบปญหาอุปสรรคของการทํางาน ดังนี้ 

1. ขอมูลงบประมาณบุคลากรและเงินเดือนท่ีนํามาจัดเก็บและรวบรวม มาจากหลาย ๆ 

แหลงขอมูล และตองนํามาตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณโดยผูท่ีเก่ียวของกับทางดานงบประมาณ 

เชน กองแผนงาน กองคลัง และกองการเจาหนาท่ีตอไป เพ่ือใหการวิเคราะหผลมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

2. ขอมูลบางสวน เปนขอมูลชั้นความลับ เชน เรื่องการเงินของบุคลากร ไมสามารถเผยแพรสู

สาธารณะได 

3. ขอมูลบางสวนมีไมครบ เนื่องจากตองมีการรวบรวมจากหลาย ๆ แหลงขอมูล มีรูปแบบของ

ขอมูลท่ีแตกตางกัน และไมไดมีการจัดเก็บไว ทําใหไมสามารถแสดงรายงานเชิงลึก (Dashboard) ได 

 

10. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1.  การเพ่ิมชองทางติดตอแบบออนไลน 

 2.  ควรปรับเว็บไซตใหเปนแบบ Responsive web เพ่ือใหเหมาะสมกับการแสดงผลหนาจอขนาด

ตาง ๆ และความละเอียดของหนาจอในอุปกรณท่ีแตกตางกัน 

 3.  ควรปรับรูปแบบมุมมองของขอมูลใหดูเรียบงาย 

 4.  ควรมีขอมูลลักษณะ Infographic เพ่ือการดูผลท่ีชัดเจน สวยงาม สะดวกรวดเร็ว เหมาะสม

สําหรับการตัดสินใจของผูบริหาร 

5.  ควรเพ่ิมมิติในการออกรายงานใหครอบคลุมกับความตองการของผูใชงานใหมากข้ึน เพ่ือชวย

สนับสนุนการตัดสินใจใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
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