
 
 

ประสิทธิภาพของบุคลากรในการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน: กรณีศึกษาระบบการผลิตเอกสารการ
สอน ฝ่ายวิชาการ  ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช* 

                อัจฉรา อารีย์** 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิด ประสิทธิภาพ ปัญหาและอุปสรรคของบุคลากรในการใช้ 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานการผลิตเอกสารการสอน ฝ่ายวิชาการ ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า แนวคิดในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการผลิต
เอกสารการสอนของบุคลากร ฝ่ายวิชาการ ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช คือ 1) เพื่อเป็นการน าระบบ
สารสนเทศเข้ามาใช้  แทนการท างานในแบบเดิม ๆ  2) เพื่อเป็นการจัดเก็บประวัติข้อมูลชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยผลิต 
ที่มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 3) เพื่อที่สามารถน าข้อมูลที่เก็บไว้มาช่วยในการวางแผนปฏิบัติการ ช่วยในการบริหารการ
ผลิตชุดวิชา ติดตามงาน และจัดท ารายงานความก้าวหน้า 4) เพื่อเป็นการเช่ือมโยงกระบวนการท างานและขั้นตอน
การท างานระหว่างหน่วยงานภายในที่ท างานร่วมกัน 5) เป็นระบบที่มีจุดเริ่มต้นมาจากความต้องการของผู้บริหาร
ส านักพิมพ์ ที่จะต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการผลิตเอกสารการสอนของมหาวิทยาลัย  
 

ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารการผลิตเอกสารการสอน  

บทน า 
 เมื่อโลกได้เข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) ส่งผลให้สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคม เศรษฐกิจความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศยังได้เข้ามาเปลี่ยนการท างานในแบบเดิม ๆ   
จากลักษณะเป็นการบันทึกการท างานเป็นลายลักษณ์อักษร เปลี่ยนเป็นการน าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร เข้า
มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการบริหาร โดยเฉพาะกลไกที่ส าคัญในการตัดสินใจทางการบริหาร 
ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ต้อง เพิ่มศักยภาพและความยืดหยุ่นในการ
ปรับเปลี่ยน เพื่อตอบสนองความต้องการของระบบที่เปลี่ยนแปลงไป และในส่วนของระบบราชการได้มีการ
บริหารงานภาครัฐแนวใหม่ เพื่อรองรับกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อเป็นการพัฒนาระบบราชการให้
สามารถมีการแข่งขันกับธุรกิจภาคเอกชนได้ ถ้าภาครัฐไม่ปรับเปลี่ยนและพัฒนาการบริหารจัดการของภาครัฐเพื่อ 
  
 
*บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเร่ือง ประสิทธิภาพของบุคลากรในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน: กรณีศึกษาระบบการผลิตเอกสาร
การสอน ฝ่ายวิชาการ  ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช      
 **นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

ไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ก็จะส่งผลบั่นทอนความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในอนาคตด้วย 

ฝ่ายวิชาการ ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของภาครัฐ มีหน้าที่
รับผิดชอบด้านการจัดพิมพ์เอกสารการสอนและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีการ
ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องการจัดองค์กรและบทบาทหน้าที่ เพื่อความเหมาะสมสอดคล้องกับ

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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ภารกิจที่ขยายเพิ่มขึ้น ตลอดจนการปรับปรุงเทคโนโลยีในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์  เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันและมีประสิทธิภาพด าเนินงานที่ดียิ่งขึ้น และทางฝ่ายวิชาการ ส านักพิมพ์ ได้น าระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร (Management Information System :MIS) เข้ามาใช้เพื่อพัฒนางานด้านการจัดการเอกสารการสอนชุด
วิชา ของฝ่ายวิชาการ ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยใช้ช่ือว่าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการ
ผลิตเอกสารการสอน ของฝ่ายวิชาการ ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (Textbook  Publishers 
Management Information Systems)                 
 จากการที่ส านักพิมพ์ได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีศักยภาพสูงข้ึนมาใช้เพื่อสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหารในยุคปัจจุบัน แต่ปัญหาที่น่าเป็นห่วงคือคน ซึ่ง
เป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจในศักยภาพ และขอบเขตของการใช้งานระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร นอกจากน้ีบุคลากรบางส่วนท่ีขาดความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ ไม่ยอมเรียนรู้และเปิดรับการเปลี่ยนแปลง จึงให้ความสนใจหรือ
ความส าคัญกับการปรับตัวเข้ากับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารน้อยกว่าท่ีควร  

           ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของฝ่ายวิชาการ ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช จึงมีความสนใจที่จะ
วิจัยเกี่ยวกับแนวคิดในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานการผลิตเอกสารการสอนของบุคลากร 
ประสิทธิภาพของบุคลากรในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการผลิตเอกสารการสอน ปัญหาและอุปสรรค
ของบุคลากรในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารการผลิตเอกสารการสอน ฝา่ยวิชาการ ส านักพิมพ์ 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อน าผลการศึกษาไปใช้ปรับปรุง และพัฒนาแนวทางด้านการบริหารเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของบุคลากรในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานการผลติเอกสารการสอนต่อไป 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจยั 2 วิธี ดังนี ้
1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร 

สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน การผลิตเอกสาร
การสอน ของฝ่ายวิชาการ  ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช     

2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพื้นที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างต้องการ 
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) 

 
ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
ในการวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
1. ประชากร (Population) ได้แก่ บุคลากรของฝ่ายวิชาการ ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2.  กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  

sampling) เพื่อเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) จ านวน 10 คน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี ้
  1) หัวหน้าฝ่ายวิชาการ จ านวน 1 คน  โดยรับผิดชอบภาพรวมทั้งหมดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารการผลิตเอกสารการสอนของฝ่ายวิชาการส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ของทั้ง  
3 หน่วยงาน คือหน่วยเตรียมต้นฉบับ หน่วยบรรณาธิการ หน่วยพิมพ์ซ้ าสื่อสิ่งพิมพ์  
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   2) หัวหน้าหน่วย จ านวน 3 คน คือ หัวหน้าหน่วยเตรียมต้นฉบับ หัวหน้าหน่วยบรรณาธิการ 
และหัวหน้าหน่วยพิมพ์ซ้ าสื่อสิ่งพิมพ์ โดยรับผิดชอบภาพรวมเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเอกสารการ
สอน ในแต่ละหน่วยงานของตนเองของฝ่ายวิชาการ ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
  3) เจ้าหน้าท่ีระดับปฏิบัติการ จ านวน 6 คน โดยรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยน าระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารเอกสารการสอนมาใช้ ในแต่ละหน่วยงานของตนเอง โดยแบ่งเป็นดังนี้ เจ้าหน้าที่ระดับ
ปฏิบัติการของหน่วยเตรียมต้นฉบับ 1 คน  หน่วยบรรณาธิการ 4 คน หน่วยพิมพ์ซ้ าสื่อสิ่งพิมพ์ 1 คน 

 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย        
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์โดย
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) 
ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัวจะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถาม
เดียวกัน  และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล  

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัมีวิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู ดังนี ้
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเกบ็รวบรวมข้อมลูทั่วไป โดยการรวบรวม

เอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทกึไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก ่
1.1 หนังสือท่ัวไป ได้แก่ ต ารา คู่มอื เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสาร 

ทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานท่ีผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ อย่าง 

ละเอียด 

1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ 
เช่น นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 

2. วิธีการรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้วิจัยเลือกวิธีการ
สัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure interview) โดยที่
ผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้
เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอก
ของผู้ถูกสัมภาษณ์ 

 

 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวิเคราะห์ข้อมลูในการท าการวจิัยนี้เป็นการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจยัมีขั้นตอนในการวเิคราะห์
ดังนี ้

1. ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง มาแยกประเด็นตามข้อค าถาม จากนั้นจึงวิเคราะห์
ข้อมูลในแต่ละประเด็นโดยใช้วิธีการ “ตีความ” ตามหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อสรุปผลการวิจัยแยก
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เป็นประเด็น ๆ เรียงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้สามประเด็น ได้แก่ แนวคิดในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารงานการผลิตเอกสารการสอนของบุคลากร ฝ่ายวิชาการ ประสิทธิภาพของบุคลากรในการใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานการผลิตเอกสารการสอน ปัญหาและอุปสรรคของบุคลากรในการใช้ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานการผลิตเอกสารการสอน 

2. น าผลการวิจัยทั้งสามประเด็นดังกล่าวข้างต้นมาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกันของข้อมูลที่
ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างกับข้อมูลจากเอกสาร เพื่อใช้ในการอภิปรายผล 

 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

ผลการวิจัย         
 ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่า      
 จากการประมวลและกลั่นกรองพบว่า แนวคิดในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการผลติเอกสาร
การสอนของบุคลากร ฝ่ายวิชาการ  ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช เกิดจากการน าแนวคิดการบรหิาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) มาใช้ในการปรับเปลี่ยนการบริหารจดัการภาครัฐ โดยการ
น าเอาแนวทางหรือวิธีการบรหิารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารงานภาครัฐ  แทนการท างานใน
แบบเดิม ๆ เพื่อประโยชน์ในการลดเวลา ลดขั้นตอน และลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน ดังที่ บุญเกียรติ  การะเวกพันธุ์ 
(2561, หน้า 31)  ได้สรุปไว้ว่า การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 
พ.ศ. 2556-2561 ยุทธศาสตร์ที ่ 2 ข้อ 5 ที่ว่า น าเทคโนโลยีมาใช้ภายในองค์การ เพื่อปรับปรุงระบบการบรหิาร
จัดการภาครัฐ การบริหารงานของภาครัฐมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งข้ึน ยกระดับคณุภาพ การให้บริการ
ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานและให้บริการ รวมทั้ง ส่งเสริมใหม้ีการปฏิบัติงานแบบเวอร์ช่วล 
(Virtual Office) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบตัิราชการ และประหยัดค่าใช้จ่าย    
   วิโรจน์ ก่อสกุล (2561) อธิบายว่า การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย เช่น Economy of speed หมายถึง การประหยัดจากความเร็ว การที่องค์การสามารถท างานได้
เร็วข้ึน จะท าให้ต้นทุนลดต่ าลง และท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจได้ ซึ่งอาจเป็นผลจากการร่วมมือในการ
ท างาน หรือการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  

  Stoner (อ้างถึงใน จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ, 2544, หน้า 95) ได้กล่าวว่า ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร (Management Information Systems :MIS) หมายถึงวิธีการจัดการสารสนเทศให้ถูกต้อง ทันเวลา เพื่อ
ช่วยในกระบวนการตัดสินใจและช่วยในการวางแผน การควบคุมและปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร เพื่อให้บรรลุผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการผลิตเอกสารการสอน ยังน ามาใช้เพื่อ เพิ่มความสามารถใน
การติดตามงานในทุก ๆ ขั้นตอน และจัดท ารายงานในการติดตามความก้าวหน้า และการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร 

ประสิทธิภาพของบุคลากรที่มีการน าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมาใช้ในการปฏิบัติงานนั้น จะท าให้
การปฏิบัติงานของบุคลากรมีความรวดเร็วมากขึ้น โดยเฉพาะใช้ในกระบวนการประมวลผลข้อมูลซึ่ งสามารถท าให้
เก็บรวบรวม ประมวลผลและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้อย่างรวดเร็ว และช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลซึ่งมีปริมาณมากและมีความสลับซับซ้อน ส่งผลให้ลดต้นทุนในการด าเนินงานได้ ซึ่งประสิทธิภาพ
สามารถวัดได้หลายมิติตามแต่วัตถุประสงค์ที่ต้องการพิจารณา ตามที่ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (อ้างถึงใน ไตรรัตน์ โภค
พลากรณ์ และสุพิณ เกชาคุปต์, 2559, หน่วยท่ี 8 หน้า 10) คือ 
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1.ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนการผลิต ( Input) ได้แก่ การใช้ทรัพยากรด้าน เงินทุน คน 
วัสดุ เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดความสูญเสียน้อยท่ีสุด    
 2.ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร (Process) ได้แก่ การท างานที่ถูกต้องได้มาตรฐาน รวดเร็ว 
และใช้เทคนิคท่ีสะดวกขึ้นกว่าเดิม        
 3.ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ์ ได้แก่ การท างานท่ีมีคุณภาพ   
 4.เกิดประโยชน์ต่อสังคม สร้างผลก าไร ทันเวลา ผู้ปฏิบัติงานมีจิตส านึกที่ดีต่อการท างานและการบริการ
เป็นที่พอใจของลูกค้า หรือผู้ที่มารับบริการ      

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (อ้างถึงใน  ชลิดา ศรมณี, 
2561, หน้า 89) การฝึกอบรมและพัฒนาถือเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยที่การ
ฝึกอบรมเป็นการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ให้เกิดการเรียนรู้ ความช านาญ และทัศนคติ ของตัวบุคคลส่วนการพัฒนา
นั้นเป็นการเตรียมบุคคลในองค์การ เพื่อรองรับงานในอนาคตและยังเป็นการเพิ่มความสามารถของบุคคลให้พร้อมจะ
ปฏิบัติงานในปัจจุบัน  

Mondy & Noe (อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2561, หน้า 36) ได้อธิบายความหมายของค าว่า  
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จ าเป็นจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ใช้ประโยชน์
สูงสุดจากบุคลากรและหน้าที่ที่ผู้บริหารจะต้องด าเนินการ คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 
Development: HRD) ซึ่งจ ารวมถึงงานท่ีเกี่ยวกับฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development) 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ประสิทธิภาพของบุคลากรในการน าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการผลิต
เอกสารการสอน ของฝ่ายวิชาการ ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นั้นพบว่า ในการน าระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารการผลิตเอกสารสอนมาใช้ในฝ่าย ท าให้เกิดการลดการจ้างบุคลากรในการปฏิบัติงาน ลดเวลาที่
ปฏิบัติงาน ลดความซ้ าซ้อน รวมทั้งการใช้วัสดุอุปกรณ์ส านักงานน้อยลง การรับข้อมูลหรือส่งข้อมูลข่าวสารมีความ
รวดเร็ว มีการรายงานผลได้สะดวกและรวดเร็ว สามารถใช้ในการวางแผน ควบคุมและปฏิบัติงานขององค์กรได้อย่าง
ถูกต้อง มีการพัฒนาเทคนิคการท างานให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ ระบบนี้มีความส าคัญกับการบริหารองค์กรอย่างมาก 
โดยเฉพาะผู้บริหาร เข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว สามารถแก้ปัญหาได้ทันที ข้อมูลจากระบบสารสนเทศมีคุณภาพ 
ข้อมูลมีความถูกต้อง ระบบสารสนเทศนี้สามารถจัดการกับข้อมูลมีจ านวนมากและมีความซับซ้อน สามารถเช่ือมโยง
การท างานกับหน่วยงานต่าง ๆ  ระบบสามารถตอบสนองต่อการท างานในฝ่ายได้เป็นอย่างดี เมื่อน าระบบเข้ามาใช้ก็
ท าให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนของหน่วยงานตามที่ก าหนด  
           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนท่ัวไปด้วยการเรียน 
การสอนระบบการสอนทางไกลโดยอาศัยสื่อการสอนหลาย ๆ รูปแบบในลักษณะสื่อผสมทั้งนี้โดยมีสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็น
สื่อหลักเพื่อให้นักศึกษาใช้ในการศึกษาตามหลักสูตรโดยมีคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ถ่ายทอด
ไว้จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระยะเริ่มแรกจัดตั้ งมหาวิทยาลัย หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดพิมพ์
เอกสารการสอนและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ คือฝ่ายการพิมพ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดส านักเทคโนโลยีการศึกษา เมื่อ
มหาวิทยาลัยเปิดสอนในสาขาต่าง ๆ มากขึ้นมีปริมาณนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษาเพิ่มเป็นจ านวนมากท าให้ต้อง
เพิ่มปริมาณและภาระงานทางด้านการพิมพ์เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการการศึกษาของประชาชนที่เพิ่มขึ้น  
มหาวิทยาลัยจึงได้ยกฐานะของฝ่ายการพิมพ์ ส านักเทคโนโลยีการศึกษาขึ้นเป็นส านักพิมพ์ ตามประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ   เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2529  โดยโครงสร้างการบริหารประกอบด้วย 4 ฝ่าย คือ   
1) ส านักงานเลขานุการ 2) ฝ่ายจัดพิมพ์ 3) ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย และ 4) ฝ่ายวิชาการ   
 ฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการด าเนินงานด้านบรรณาธิการเอกสารการสอน และแบบฝึก
ปฏิบัติชุดวิชา  ประมวลสาระ  แนวการศึกษา  เอกสารโสตทัศน์ และชุดการสอนเสริม ประสานงานด้าน
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ภาพประกอบชุดวิชา รับผิดชอบการจัดเตรียมต้นฉบับชุดวิชาต่าง ๆ รวมทั้งการให้บริการงานพิมพ์ร่างต้นฉบับแก่
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดเตรียมงานพิมพ์ซ้ าเอกสารการสอนชุดวิชาของมหาวิทยาลัยทั้งหมด 
รวมทั้งงานเลือกสรรผลงานทางวิชาการที่หายากและมีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ และน ามาจัดพิมพ์เผยแพร่ไว้เป็น
บริการทางวิชาการแก่นักศึกษาและสังคม โดยฝ่ายวิชาการแบ่งหน่วยงานเป็น 4 หน่วยงาน ดังนี้  1) หน่วย
บรรณาธิการ 2) หน่วยเตรียมต้นฉบับ 3) หน่วยเลือกสรรหนังสือ และ 4) หน่วยพิมพซ์้ าสื่อสิ่งพิมพ์  
 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ส านักพิมพ์ได้มีการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องการจัด
องค์กรและบทบาทหน้าท่ีเพื่อความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจท่ีขยายเพิ่มขึ้น ตลอดจนการปรับปรุงเทคโนโลยีใน
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุบันและมีประสิทธิภาพด าเนินงานท่ีดียิ่งขึ้น 

 ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง สามารถน ามาวิเคราะห์แยกเป็นประเด็นต่าง ๆ เรียง
ตามล าดับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้สามประเด็นดังนี้ 
 1. แนวคิดในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานการผลิตเอกสารการสอนของบุคลากร ฝ่าย
วิชาการ ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีดังนี้ 

       1)  เพื่อเป็นการน าระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ แทนการท างานในแบบเดิม ๆ โดยเป็นการรองรับ
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) เพื่อประโยชน์ในการลดเวลา ลดขั้นตอนในการ
ท างาน และลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน 

2) เพื่อจัดเก็บประวัติข้อมูลชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยผลิต เพื่อประกอบการเรียนการสอนที่มี
จ านวนเพิ่มมากขึ้นทุกภาคการศึกษา โดยระบบสารสนเทศจัดเก็บรวบรวม จัดการและประมวลผลอย่างเหมาะสม 
ท าให้มีประวัติของข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อท่ีระบบสารสนเทศสามารถน าข้อมูลที่เก็บไว้มาช่วยในการวางแผน
ปฏิบัติการ และช่วยในการบริหารการผลิตชุดวิชา 

3) เพื่อเพ่ิมความสามารถในการติดตามงานในทุก ๆ ขั้นตอน  และจัดท ารายงานในการติดตาม
ความก้าวหน้า และการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร ในการด าเนินการเกี่ยวกับการผลิตชุดวิชา เป็นข้อมูลส าหรับการ
เตรียมการพิมพ์ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของงานได้จากประวัติทางการพิมพ์ในชุดวิชาต่าง  ๆ ได้เป็น 
อย่างดี 

4) เพื่อเป็นการเช่ือมโยงกระบวนการท างานและขั้นตอนการท างาน โดยระบบจะ เช่ือมโยง
ระหว่างหน่วยงานภายในท่ีท างานร่วมกัน และท าการประมวลผลระหว่างกันมาจัดเก็บในรูปของการสรุปผลรายงาน
ด้านต่าง ๆ           

5)  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการผลิตเอกสารการสอนเป็นระบบที่มีจุดเริ่มต้นมาจาก
ความต้องการของผู้บริหารส านักพิมพ์  ซึ่งเห็นความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการ
ผลิตเอกสารการสอนของมหาวิทยาลัย  

2. ประสิทธิภาพของบุคลากรในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานการผลิตเอกสารการสอน  
ฝ่ายวิชาการ ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีดังนี้     
  1) ด้านประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนการผลิต (ด้านความคุ้มค่า) มองในภาพรวม
ถือว่าคุ้มค่า เพราะเป็นระบบที่ช่วยลดการจ้างบุคลากรในการปฏิบัติงาน ลดเวลาที่ปฏิบัติงาน ลดความซ้ าซ้อน 
รวมทั้งการใช้วัสดุอุปกรณ์ส านักงานน้อยลง       
  2) ด้านประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร (การท างานที่ถูกต้องได้มาตรฐาน รวดเร็ ว 
และใช้เทคนิคที่สะดวกขึ้นกว่าเดิม) ระบบนี้ท าให้องค์กรสามารถท างานได้อย่างรวดเร็วและมีการพัฒนาเทคนิค 
การท างานให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ เพราะมีการปรับปรุงระบบทุก ๆ ปี และระบบนี้มีความส าคัญกับการบริหารองค์กรอย่าง
มาก โดยเฉพาะผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้พิจารณาตัดสินใจ ส่วนผู้บริหารระดับต้น จะได้รับประโยชน์ใน
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การติดตามงาน ควบคุม ก ากับ ดูแลงานจ านวนมากได้จากระบบ เข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว สามารถแก้ปัญหาได้
ทันท ี   

3) ด้านประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ์ (การท างานที่มีคุณภาพ) ด้านผลผลิตและ
ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดท าระบบสารสนเทศ คือได้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ ข้อมูลมีความถูกต้อง และ
รายงานผลมีความแม่นย า ค้นหารายการได้ตามฟังก์ชัน ตามช่วงเวลา ซึ่งถือเป็นผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ ตาม
วัตถุประสงค์ของผู้บริหาร และระบบสารสนเทศนี้สามารถจัดการกับข้อมูลที่มีจ านวนมาก และมีความซับซ้อน 
สามารถเช่ือมโยงการท างานกับหน่วยงานต่าง ๆ  สามารถน าข้อมูลไปประสานและต่อยอดในการท างานร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ได้          

4) ด้านเกิดประโยชน์ต่อฝ่าย สร้างผลผลิต ทันเวลา (ผู้ปฏิบัติงานมีจิตส านึกที่ดีต่อการท างาน
และการท างานเป็นที่พอใจกับทุกฝ่าย) ระบบสามารถตอบสนองต่อการท างานในฝ่ายได้เป็นอย่างดี เมื่อน าระบบเข้า
มาใช้แล้วท าให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนของหน่วยงานตามที่ก าหนด คือเมื่อน าระบบมาใช้แล้ว 
ระบบจะช่วยในเรื่องการวางแผน การบริหารเวลา ระบบช่วยในเรื่องการลงข้อมูล การติดตามสถานะของการท างาน
ในแต่ละขั้นตอน          
 3. ปัญหาและอุปสรรคในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการผลิตเอกสารการสอน  ฝ่ายวิชาการ 
ส านักพิมพ ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มีดังนี ้      
  1) ปัญหาด้านประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนการผลิต (ด้านความคุ้มค่า) 

1.1) ในเรื่องมิติค่าใช้จ่ายต้องจัดสรรงบประมาณไว้ทุก ๆ ปี เพื่อใช้ในการจ้างบริษัท
ผู้ดูแลระบบปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพราะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตลอด ต้องมีการ update version มาปรับปรุงงานให้สอดคล้องกับรูปแบบการท างานเพื่อพัฒนาระบบ
การผลิตต่อไป  

    1.2) ในเรื่องของฮาร์ดแวร์ ถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมา เช่น คอมพิวเตอร์มีปัญหา ก็จะต้องมี
ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมา เพราะอย่างท่ีทราบการท างานด้วยระบบสารสนเทศเป็นการท างานบนระบบ internet อุปกรณ์
ก็คือคอมพิวเตอร์ ถ้าอุปกรณ์หรือระบบ internet มีปัญหาก็ต้องท าการแก้ไขก็เป็นเรื่องของงบประมาณ 

2) ปัญหาด้านประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร (การท างานที่ถูกต้องได้มาตรฐาน 
รวดเร็ว และใช้เทคนิคท่ีสะดวกขึ้นกว่าเดิม)  

2.1) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจะมีปัญหาในเรื่องของการออกแบบระบบให้
ตอบสนองความต้องการของผู้บริหารระดบัสูงให้มากท่ีสุด แต่ปัญหาด้านเวลาของผู้บริหารมีภาระบริหารงานมาก ท า
ให้ไม่มีเวลาในการแสดงความต้องการด้านข้อมูล หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ท าให้การรายงานผลไม่ครบถ้วน และมี
การเปลี่ยนผู้บริหารใหม่ ท าให้ความต้องการข้อมูลที่แตกต่างหลากหลาย และไม่ชัดเจนกระบวนงาน ท าให้มี
ค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายงานใหม่โดยไม่จ าเป็น ท าให้ใช้เวลาในปรับปรุงนาน   
   2.2)  ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการเข้าระบบงานนาน เกิดจากฐานข้อมูลเริ่มมีจ านวน
เพิ่มมากข้ึนเรื่อย ๆ ส่งผลให้ความรวดเร็วต่ าลง ใช้เวลาในการประมวลผลมากขึ้น การเรียกข้อมูลออกมาใช้งานก็มี
การประมวลผลนานข้ึน บางครั้งก็เกิดการ error 
   2.3)  ปัญหาในเรื่องเทคนิคการท างานระหว่างหน่วยงาน เมื่อเกิดปัญหาแล้วไม่
สามารถแก้ไขได้เอง ต้องย้อนมาให้หน่วยงานท่ีท างานเชื่อมโยงกันส่งงานไปใหม่ 

2.4)  ปัญหาในเรื่องของระบบการท างานมีการเปลี่ยนแปลงจึงส่งผลต่อ ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงาน จึงต้องมีการแก้ไขระบบให้สอดคล้องกับการท างานจริง 
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  3) ปัญหาด้านประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ์ (การท างานท่ีมีคุณภาพ) คือ ปัญหาใน
เรื่องคุณภาพ และผลลัพธ์ที่แสดงออกมา 

3.1) ปัญหาหลังจากท่ีได้ใช้ระบบไปได้ในระยะหนึ่ง  เมื่อข้อมลูมีจ านวนเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ 
จะส่งผลให้ระบบการท างานเกดิการ error ส่งผลให้ข้อมลูที่ออกมามีความผดิพลาด 

3.2) ปัญหาจากผู้ปฏิบัติงานที่มีความผิดพลาด (human error) เช่น การไม่ลงข้อมูล 
หรือการลงข้อมูลไม่ถูกต้องก็ส่งผลต่อการท างาน หรือว่าผู้ปฏิบัติงานบางคนเขาอาจจะไม่มีความช านาญในการใช้
ระบบนี้ด้วย หรือระบบเกิด error (System error) การแสดงผลต่าง ๆ รวมทั้งการรายงานผลก็ออกมาผิดพลาดตาม
ไปด้วย           
   3.3) ปัญหาเรื่องการออกแบบซอฟต์แวร์ระบบที่จับข้อมูลเพื่อการรายงานไม่ถูกต้อง 
ส่งผลให้ข้อมูลรายงานบางส่วนไม่ตรงกับความจริง ท าให้ผลลัพธ์ที่ได้น าไปประเมินหรือวิเคราะห์ ตัดสินใจ มีความ
ผิดพลาดได้          
  4) ปัญหาด้านเกิดประโยชน์ต่อฝ่าย สร้างผลผลิต ทันเวลา (ผู้ปฏิบัติงานมีจิตส านึกที่ดีต่อการ
ท างานและการท างานเป็นท่ีพอใจกับทุกฝ่าย) คือ        
   4.1) ผู้ปฏิบัติงานขาดการอบรมในการใช้ระบบ ซึ่งจากปัญหาตรงนี้ผู้ปฏิบัติงานอาจไม่
มีความรู้แบบเต็มที่ บางครั้งจึงท าให้เกิดการ error ขึ้นในระบบ จึงควรจัดให้มีการอบรมหรือจัดท าคู่มือเพื่อที่จะช่วย
ลดความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงานในการใช้ระบบ  

4.2) ผู้ปฏิบัติงานควรมีทักษะ รู้จักการปรับเปลี่ยนประยุกต์ในการใช้ระบบ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริหาร และต้องรู้จักน ามาประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมี
ความรอบรู้เกี่ยวกับตัวระบบให้มากพอที่จะสามารถไปค้นหาข้อมูลมาตอบสนองความต้องการของผู้บริหารในแต่ละ
รูปแบบ            
   4.3) ปัญหาในช่วงที่การผลิตเอกสารการสอนชุดวิชามีจ านวนมาก ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานทางระบบสารสนเทศ ผู้ปฏิบัติมีความผิดพลาดระหว่างใช้งานเพื่อต้องการเร่งผลผลิตให้ทันเวลา จึงท าให้
ผู้ดูแลระบบต้องแก้ไขปัญหาระหว่างปฏิบัติงาน ให้สามารถปฏิบัติงานต่อเนื่องต่อไปได้ ฉะนั้นปริมาณงานที่มากย่อม
ส่งผลกับการใช้ระบบด้วย         
   4.4) ปัญหาในกรณีที่อินเทอร์เน็ตช้า หรือเข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ ท าให้เสียเวลาในการ
ลงข้อมูล ในการสืบค้นข้อมูล หรือการรายงานผล และปัญหาอีกอย่างที่พบก็คือ ระบบเน็ตเวิร์กบางครั้งก็มีปัญหา  
ท าให้เกิดผลกระทบในการส่งไฟล์งาน บางครั้งส่งไฟล์งานแล้วแต่เกิดปัญหาไม่สามารถส่งได้ หรือต้นทางไปได้แต่
ปลายทางไม่ได้รับไฟล์ต้องส่งใหม่ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการรับส่งข้อมูลระบบสารสนเทศ   

 
 
 
 
อภิปรายผล         

 จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นท่ีน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้   
 แนวคิดในการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการผลิตเอกสารการสอนของบุคลากรฝ่ายวิชาการ   
ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อเป็นการน าระบบสารสนเทศเข้ามาใช้  แทนการท างานใน
แบบเดิม ๆ โดยเป็นการรองรับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) เพื่อประโยชน์ในการ
ลดเวลา ลดขั้นตอนในการท างาน และลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ บุญเกียรติ  การะเวกพันธุ์ 
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(2561) ได้อธิบายความหมายไว้ว่า การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 
พ.ศ. 2556-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 5 ที่ว่า น าเทคโนโลยีมาใช้ภายในองค์การ เพื่อปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ การบริหารงานของภาครัฐมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น ยกระดับคุณภาพ การให้บริการ
ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานและให้บริการ รวมทั้ง ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานแบบเวอร์ช่วล 
(Virtual Office) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และประหยัดค่าใช้จ่าย และระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารการผลิตเอกสารการสอนยังเป็นการจดัเก็บประวัติข้อมูลชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยผลิตเพื่อประกอบการเรียนการ
สอนที่มีจ านวนเพิ่มมากขึ้นทุกภาคการศึกษา โดยระบบสารสนเทศจัดเก็บรวบรวม จัดการและประมวลผลอย่าง
เหมาะสม ท าให้มีประวัติของข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่ระบบสารสนเทศสามารถน าข้อมูลที่เก็บไว้มาช่วยใน
การวางแผนปฏิบัติการ  และช่วยในการบริหารการผลิตชุดวิชา  โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ Stoner (อ้างถึงใน 
จิตติมา เทียมบุญประเสรฐิ, 2544) ได้กล่าวว่า ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร หมายถึงวิธีการจัดการสารสนเทศให้
ถูกต้อง ทันเวลา เพื่อช่วยในกระบวนการตัดสินใจและช่วยในการวางแผน การควบคุมและปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร 
เพื่อให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการผลิตเอกสารการสอน ยังน ามาใช้เพื่อ
เพิ่มความสามารถในการติดตามงานในทุก ๆ ขั้นตอน และจัดท ารายงานในการติดตามความก้าวหน้า และการ
ตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร ในการด าเนินการเกี่ยวกับการผลิตชุดวิชา โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ Laudon ( อ้างถึง
ใน เสกสรร สายสีสด, 2549)  ได้กล่าวไว้ว่า ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร หมายถึง ระบบที่ใช้สนับสนุนท างาน
ของผู้จัดการระดับล่าง และระดับกลาง เพื่อเสนอรายงาน ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเฉพาะด้านและข้อมูลในอดีต ซึ่งมุ่งเน้น
ที่การตอบสนองความต้องการของบุคลากรภายในองค์การ มากกว่าความต้องการของหน่วยงานภายนอกองค์การ 
อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจ โดยมีการรับข้อมูลพื้นฐานจากระบบ
ประมวลผลธุรกรรม หรือทีพีเอส ในการน าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการผลิตเอกสารการสอนมาใช้ ยังเป็น
การเช่ือมโยงกระบวนการท างานและขั้นตอนการท างาน โดยระบบจะเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานภายในที่ท างาน
ร่วมกัน โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของสภุารดี ชวลิตสุนทร (2550) ได้ศึกษาเรื่อง การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์กรณีศึกษา บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด  ผลการศึกษาพบวา 
เพื่อความสะดวกในการเช่ือมตอระหวางฐานขอมูลของระบบบริหารงานบุคคลกับฐานขอมูลของระบบตาง ๆ ภายใน
องคกร และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการผลิตชุดวิชาการผลิตเอกสารการสอนยังเป็นระบบที่มีจุดเริ่มต้นมา
จากความต้องการของผู้บริหารส านักพิมพ์  โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของสภุารดี ชวลิตสุนทร (2550) ได้ศึกษาเรื่อง 
การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรณีศึกษา บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด ผลการศึกษาพบวา  ผบูริหารมีแนวคิดในการพัฒนาและน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามา
ใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อใหบริษัทมีระบบท่ีมีมาตรฐานและศักยภาพที่เหมือนกัน (Globalization) เพื่อ
รองรับการใชงานตาง ๆ ในองคกรใหมีประสิทธิภาพ และเปนไปในแนวทางเดียวกัน    
 ประสิทธิภาพของบุคลากรในการน าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการผลิตเอกสารการสอน ฝ่าย
วิชาการ ส านักพิมพ ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีประเด็นที่น ามาอภิรายดังนี้   
 1. ด้านประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนการผลิต (ด้านความคุ้มค่า) มองในภาพรวมถือว่า
คุ้มค่า เพราะเป็นระบบที่ช่วยลดการจ้างบุคลากรในการปฏิบัติงาน ลดเวลาที่ปฏิบัติงาน ลดความซ้ าซ้อน รวมทั้งการ
ใช้วัสดุอุปกรณ์ส านักงานน้อยลงในการผลิตเอกสารการสอนชุดวิชา สอดคล้องกับแนวคิดของ ติน ปรัชญพฤทธิ์    
(2555) ได้ให้ความหมายค าว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง การสนับสนุนให้มีวิธีการบริหารที่จะได้รับผลดีมากที่สุดโดย
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด นั่นคือการลดค่าใช้จ่ายทางด้านวัตถุและบุคลากรลง ในขณะที่พยายามเพิ่มความแม่น
ตรง ความเร็ว และความราบเรียบของการบริหารให้มากข้ึน  
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2. ด้านประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร (การท างานที่ถูกต้องได้มาตรฐาน รวดเร็ว และใช้
เทคนิคที่สะดวกขึ้นกว่าเดิม) ระบบนี้ท าให้องค์กรสามารถท างานได้อย่างรวดเร็วและมีการพัฒนาเทคนิคการท างาน
ให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ เพราะมีการปรับปรุงระบบทุก ๆ ปี และระบบนี้มีความส าคัญกับการบริหารองค์กรอย่างมาก 
โดยเฉพาะผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้พิจารณาตัดสินใจ ส่วนผู้บริหารระดับต้น จะได้รับประโยชน์ในการ
ติดตามงาน ควบคุม ก ากับ ดูแลงานจ านวนมากได้จากระบบ เข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว สามารถแก้ปัญหาได้ทันที 
สอดคล้องกับแนวคิดของทิพาวดี เมฆสวรรค์ (อ้างถึงใน ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ และสุพิณ เกชาคุปต์, 2559) กล่าวไว้
ว่า ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร (Process) ได้แก่ การท างานที่ถูกต้องได้มาตรฐาน รวดเร็ว และใช้
เทคนิคท่ีสะดวกขึ้นกว่าเดิม  และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล และเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย 
(2549) ได้สรุปประโยชน์ของระบบสารสนเทศ ไว้ดังนี้คือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ระบบสารสนเทศช่วย
ให้การด าเนินงานมีความถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว กรณีที่องค์การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้จะช่วยให้การ
สื่อสารและการติดต่อประสานงาน มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น การประมวลผล การจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนการ
กระจายข้อมูลสามารถกระท าได้อย่างรวดเร็ว  ทันต่อเวลา  ช่วยลดขั้นตอน ท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2561)  ได้อธิบายไว้ว่า ในการที่จะน าสารสนเทศมาใช้
ในการวางแผนและตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ขององค์การนั้น สารสนเทศท่ีดีจะต้องประกอบไปด้วยคุณลักษณะที่ส าคัญ 
คือ ความรวดเร็ว (Speediness) ความรวดเร็วของสารสนเทศ หมายถึง การที่ระบบสารสนเทศขององค์การสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้ระยะเวลาน้อยในการค้นคืนข้อมูลและในการ
ประมวลผลเพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศ ความรวดเร็วของระบบสารสนเทศจึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จใน
การด าเนินงานประจ าวันในการใช้ข้อมูลและที่มีต่อการวางแผนและตัดสินใจด้านต่าง ๆ และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อารุณชัย ดาเต๊ะ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประเมินคุณภาพการบริหารจัดการ
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเบตง จังหวัดยะลา  ผลการวิจัยปรากฏว่า ระบบ
สารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ท่ีท าให้ผู้ใช้ข้อมูล สามารถได้ข้อมูลที่มีคุณภาพและถูกต้องรวดเร็ว มี
ประโยชน์ใช้งานได้จริง โดยเฉพาะหัวข้อของการประเมินโครงการอาหารกลางวันที่ท าให้ผู้บริหารทราบ  
ผลการประเมินความพร้อมด้านปัจจัย ประสิทธิภาพด้านกระบวนการ และคุณภาพด้านผลผลิต และรายงานผล 
น้ าหนักส่วนสูงของนักเรียน ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันให้ประสบผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้เป็นอย่างดี        
 3. ด้านประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ์ (การท างานที่มีคุณภาพ) ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ที่
ได้จากการจัดท าระบบสารสนเทศ คือได้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ ข้อมูลมีความถูกต้อง และรายงานผล
มีความแม่นย า ค้นหารายการได้ตามฟังก์ชัน ตามช่วงเวลา ซึ่งถือเป็นผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ ตามวัตถุประสงค์ ของผู้บริหาร 
และระบบสารสนเทศนี้สามารถจัดการกับข้อมูลที่มีจ านวนมาก และมีความซับซ้อน สามารถเช่ือมโยงการท างานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ  สามารถน าข้อมูลไปประสานและต่อยอดในการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น  ๆ ได้ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Peterson and Plowman (อ้างถึงใน วัชราภรณ์  ใบยา, 2557) ได้ให้แนวคิดใกล้เคียงกับ Harring  Emerson 
ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของประสิทธิภาพไว้ คือ คุณภาพของงาน (Quality) จะต้องมีคุณภาพสูงคือผู้ผลติและผู้ใช้ได้
ประโยชน์คุ้มค่า และมีความพึงพอใจผลการท างานมีความถูกต้องได้มาตรฐานรวดเร็วนอกจากนี้ผลงานที่มีคุณภาพ 
ควรก่อเกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสร้างความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้มารับบริการ  และยังสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Emerson (อ้างถึงใน นิโลบล แสงพนัสธาดา, 2556) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับหลักการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
คือ คุณภาพของงาน คือ รายละเอียดการปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนการที่ทุกคนต้องท าตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่
องค์การก าหนด โดยงานที่ออกมาต้องมีความถูกต้องความประณีตเรียบร้อย และมีคุณภาพมากที่สุด ซึ่งต้องสามารถ
ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จตามเวลาหรือมาตรฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Murdick (อ้างถึงใน 
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จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ, 2544) หมายถึง ระบบที่น าข้อมูลจากรายการ (Transaction) แล้วจัดกระท าภายใน
องค์กรโดยการกลั่นกรอง รวบรวม และเลือกข้อมูลแล้วเสนอเป็นสารสนเทศ ให้กับผู้บริหารและจัดเตรียมวิธีการ
ส าหรับผู้บริหารในการสร้างสารสนเทศตามต้องการ สอดคล้องกับงานวิจัยของรัชพล กลัดชื่น (2555)  ได้ศึกษาเรื่อง 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนบอสโกพิทักษ์ จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยที่ได้ คือ 
ได้ระบบสารสนเทศท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการบริหารงานพัสดุของโรงเรียน ผลการประเมินความพึง
พอใจ ด้านความสามารถในการท างานตรงตามความต้องการ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ท้ังนี้อาจเป็นผลมาจาก
ระบบท่ีพัฒนาขึ้นนั้นท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตรงตามความต้องการ มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง
เป็นปัจจุบันและสะดวกต่อการสืบค้น   

4. ด้านเกิดประโยชน์ต่อฝ่าย สร้างผลผลิต ทันเวลา (ผู้ปฏิบัติงานมีจิตส านึกที่ดีต่อการท างานและการ
ท างานเป็นที่พอใจกับทุกฝ่าย) ระบบสามารถตอบสนองต่อการท างานในฝ่ายได้เป็นอย่างดี เมื่อน าระบบเข้ามาใช้
แล้วท าให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนของหน่วยงานตามที่ก าหนด คือเมื่อน าระบบมาใช้แล้ว ระบบจะ
ช่วยในเรื่องการวางแผน การบริหารเวลา ระบบช่วยในเรื่องการลงข้อมูล การติดตามสถานะของการท างานในแต่ละ
ขั้นตอน และลดความซ้ าซ้อนในการท างานได้เป็นอย่างดีสอดคล้องกับแนวคิดของ ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล และ
เจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย (2549 ได้กล่าวไว้ว่า ลักษณะของสารสนเทศที่ดีจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถใช้สารสนเทศ
นั้น ๆ  ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  คุณลักษณะของสารสนเทศที่มีคุณภาพควรจะมีลักษณะ คือ ทันต่อ
เวลา (Timely) สารสนเทศที่ดีนอกจากจะมีความถูกต้องแล้ว ข้อมูลต้องทันสมัยและรวดเร็วต่อเวลาและความ
ต้องการของผู้ใช้ในการตัดสินใจสอดคล้องกับแนวคิดของทิพาวดี เมฆสวรรค์ (อ้างถึงใน ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ และ
สุพิณ เกชาคุปต์, 2559) กล่าวถึงประสิทธิภาพว่ามีความหมายรวมถึงผลิตผลและประสิทธิภาพ ซึ่งประสิทธิภาพ
สามารถวัดได้หลายมิติตามแต่วัตถุประสงค์ที่ต้องการพิจารณาคือ เกิดประโยชน์ต่อสังคม สร้างผลก าไร ทันเวลา 
ผู้ปฏิบัติงานมีจิตส านึกที่ดีต่อการท างานและการบริการเป็นที่พอใจของลูกค้า หรือผู้ที่มารับบริการ  สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Peterson and Plowman (อ้างถึงใน วัชราภรณ์  ใบยา, 2557) ได้ให้แนวคิดใกล้เคียงกับ Harring  
Emerson โดยได้สรุปองค์ประกอบของประสิทธิภาพไว้ คือ ปริมาณงาน (Quantity) งานท่ีเกิดขึ้นจะต้องเป็นไปตาม
ความคาดหวังของหน่วยงาน โดยผลงานที่ปฏิบัติได้มีปริมาณที่เหมาะสมตามที่ก าหนดในแผนงานหรือเป้าหมายที่
บริษัทวางไว้ และควรมีการวางแผนบริหารเวลาเพื่อให้ได้ปริมาณงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

ปัญหาและอุปสรรคในการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการผลิตเอกสารการสอน ฝ่ายวิชาการ 
ส านักพิมพ ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้    
 1. ปัญหาด้านประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนการผลิต (ด้านความคุ้มค่า) 

1.1) ในเรื่องมิติค่าใช้จ่ายต้องจัดสรรงบประมาณไว้ทุก ๆ ปี เพื่อใช้ในการจ้างบริษัทผู้ดูแลระบบ 
ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพราะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอด 
ต้องมีการ update version มาปรับปรุงงานให้สอดคล้องกับรูปแบบการท างานเพื่อพัฒนาระบบการผลิตต่อไป ซึ่ง
ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง  

   1.2) ในเรื่องของฮาร์ดแวร์ ถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมา เช่น คอมพิวเตอร์มีปัญหา ก็จะต้องมีค่าใช้จ่าย
เกิดขึ้นมา เพราะอย่างที่ทราบการท างานด้วยระบบสารสนเทศเป็นการท างานบนระบบ internet อุปกรณ์ก็คือ
คอมพิวเตอร์ ถ้าอุปกรณ์หรือระบบ internet มีปัญหาก็ต้องท าการแก้ไขก็เป็นเรื่องของงบประมาณ 

2. ปัญหาด้านประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร (การท างานที่ถูกต้องได้ มาตรฐาน รวดเร็ว 
และใช้เทคนิคที่สะดวกขึ้นกว่าเดิม)  

2.1) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจะมีปัญหาในเรื่องของการออกแบบระบบให้ตอบสนอง 
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ความต้องการของผู้บริหารระดับสูงให้มากที่สุด แต่ปัญหาด้านเวลาของผู้บริหารมีภาระบริหารงานมาก ท าให้ไม่มี
เวลาในการแสดงความต้องการด้านข้อมูล หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ท าให้การรายงานผลไม่ครบถ้วน และมีการ
เปลี่ยนผู้บริหารใหม่ ท าให้ความต้องการข้อมูลที่แตกต่างหลากหลาย และไม่ชัดเจนกระบวนงาน ท าให้มีค่าใช้จ่ายใน
การปรับเปลี่ยนรูปแบบรายงานใหม่โดยไม่จ าเป็น ท าให้ใช้เวลาในปรับปรุงนาน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
จารุวรรณ พรโพธิ์ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัญหา และความต้องการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ผลการวิจัยพบว่า รายการที่มีปัญหาอยู่ในระดับมาก คือ  ไม่มีความชัดเจนของมาตรฐาน
การจัดท าระบบสารสนเทศของหน่วยงาน และไม่มีความชัดเจนและต่อเนื่องของแผนงานในการจัดท าและพัฒนา
ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน        
  2.2) ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการเข้าระบบงานนาน เกิดจากฐานข้อมูลเริ่มมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ ส่งผลให้ความรวดเร็วต่ าลง ใช้เวลาในการประมวลผลมากขึ้น การเรียกข้อมูลออกมาใช้งานก็มีการ
ประมวลผลนานขึ้น บางครั้งก็เกิดการ error สอดคล้องกับแนวคิดของ สุภารดี ชวลิตสุนทร (2550) ได้ศึกษาเรื่อง 
การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรณีศึกษา บริษัท เวสเทิร น ดิจิตอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของระบบยังไมดีเพียงพอท าใหการเรียกใชขอมูล หรือการท า
รายงานตาง ๆ ใชเวลามากเกินไป และเสียเวลาในการตรวจสอบขอมูลจากหลายระบบยอยในการท างาน 
  2.3) ปัญหาในเรื่องเทคนิคการท างานระหว่างหน่วยงาน เมื่อเกิดปัญหาแล้วไม่สามารถแก้ไขได้
เอง ต้องย้อนมาให้หน่วยงานที่ท างานเช่ือมโยงกันส่งงานไปใหม่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภารดี ชวลิตสุนทร 
(2550) ได้ศึกษาเรื่อง การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรณีศึกษา บริษัท   
เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า  ปญหาทางดานระบบ  (Software) ซึ่งเปนปญหาสวน
ใหญที่เกิดขึ้นในการใชงานระบบโปรแกรมที่ใชอยูมีขอจ ากัดบางอยาง ขอมูลตาง ๆ ของแตละโปรแกรมยังไมเช่ือม 
ตอกัน ท าใหเกิดการผิดพลาดในการน าขอมูลไปใช และความรูทางดานเทคนิคของฝายเทคโนโลยีสารสนเทศผูดูแล
ระบบ  ควรที่จะมีทักษะและประสบการณในการแกปญหาไดอยางตรงประเด็น และสามารถตอบค าถาม และชวย
แกปญหาเบื้องตนแกผใูชงานไดในเวลาที่เหมาะสม 

2.4) ปัญหาในเรื่องของระบบการท างานมีการเปลี่ยนแปลงจึงส่งผลต่อระบบสารสนเทศเพื่อการ 
บริหารงาน จึงต้องมีการแก้ไขระบบให้สอดคล้องกับการท างานจริง 

3) ปัญหาด้านประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ์ (การท างานที่มีคุณภาพ) คือ ปัญหาในเรื่อง
คุณภาพ และผลลัพธ์ที่แสดงออกมา 

3.1) ปัญหาหลังจากท่ีได้ใช้ระบบไปได้ในระยะหนึ่ง  เมื่อข้อมูลมีจ านวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จะส่งผล 
ให้ระบบการท างานเกิดการ error ส่งผลให้ข้อมูลที่ออกมามีความผิดพลาดสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
สุภารดี   ชวลิตสุนทร (2550) ได้ศึกษาเรื่อง การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
กรณีศึกษา บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด ผลการศึกษาพบวา ความนาเช่ือถือของระบบ ซึ่งมักจะ
เกิดจากปญหาที่เคยแกไขไปแลว แตจะเกิดขึ้นอีกหลังจากใชงานระบบไประยะเวลาหนึ่ง ผูพัฒนาซอฟตแวรยังไมเข
าใจถึงกระบวนการท างานอยางถองแท ท าใหไมไดแกไขจากสาเหตุที่แทจริง และในบางกรณีเมื่อระบบไดรับการแกป
ญหาแลว มีผลกระทบตอสวนอ่ืนในระบบท าใหเกิดปญหาใหมแทน หรือท าใหขอมูลหายไป 

3.2) ปัญหาจากผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความผิดพลาด (human error) เช่น การไม่ลงข้อมูล หรือการลง 
ข้อมูลไม่ถูกต้องก็ส่งผลต่อการท างาน หรือว่าผู้ปฏิบัติงานบางคนเขาอาจจะไม่มีความช านาญในการใช้ระบบนี้ด้วย 
หรือระบบเกิด error (System error) การแสดงผลต่าง ๆ รวมทั้งการรายงานผลก็ออกมาผิดพลาดตามไปด้วย 
  3.3) ปัญหาเรื่องการออกแบบซอฟต์แวร์ระบบที่จับข้อมูลเพื่อการรายงานไม่ถูกต้อง ส่งผลให้
ข้อมูลรายงานบางส่วนไม่ตรงกับความจริง ท าให้ผลลัพธ์ที่ได้น าไปประเมินหรือวิเคราะห์ ตัดสินใจ มีความผิดพลาด
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ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชพล กลัดชื่น (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
พัสดุของโรงเรียนบอสโกพิทักษ์ จังหวัดนครปฐม การศึกษาพบว่า การพัฒนาในส่วนของโปรแกรมที่ยังขาดความ
สมบูรณ์ซึ่งยังต้องมีการปรับปรุงแก้ไขพัฒนา เนื่องจากระยะเวลาในการสร้างโปรแกรมมีจ ากัด การพัฒนาระบบ
สารสนเทศต่อไปจะต้องปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ตรงตามความต้องการที่สุด   
 4) ปัญหาด้านเกิดประโยชน์ต่อฝ่าย สร้างผลผลิต ทันเวลา (ผู้ปฏิบัติงานมีจิตส านึกที่ดีต่อการท างาน
และการท างานเป็นที่พอใจกับทุกฝ่าย) คือ        
  4.1) ผู้ปฏิบัติงานขาดการอบรมในการใช้ระบบ ซึ่งจากปัญหาตรงนี้ผู้ปฏิบัติงานอาจไม่มีความรู้
แบบเต็มที่ จึงควรจัดให้มีการอบรมหรือจัดท าคู่มือเพื่อที่จะช่วยลดความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงานในการใช้ระบบ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
(อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี, 2561) การฝึกอบรมและพัฒนาถือเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล โดยที่การฝึกอบรมเป็นการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ให้เกิดการเรียนรู้ ความช านาญ และทัศนคติ ของตัวบุคคล
ส่วนการพัฒนานั้นเป็นการเตรียมบุคคลในองค์การ เพื่อรองรับงานในอนาคตและยังเป็นการเพิ่มความสามารถของ
บุคคลให้พร้อมจะปฏิบัติงานในปัจจุบัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ จารุวรรณ พรโพธิ์ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง 
การศึกษาปัญหา และความต้องการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยรามค าแหง ผลการวิจัยพบว่า 
(1) บุคลากรมีปัญหาการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยรามค าแหง อยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มี
ปัญหามากที่สุดคือ ด้านบุคลากร คือ ขาดบุคลากรที่มีความช านาญด้านคอมพิวเตอร์ บุคลากรขาดความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงาน บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเมื่อเกิดการขัดข้องกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมที่ใช้ 
และขาดการอบรมพัฒนาทักษะความรู้ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง  
  4.2) ผู้ปฏิบัติงานควรมีทักษะ รู้จักการปรับเปลี่ยนประยุกต์ในการใช้ระบบเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริหาร และต้องรู้จักน ามาประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับตัว
ระบบให้มากพอที่จะสามารถไปค้นหาข้อมูลมาตอบสนองความต้องการของผู้บริหารในแต่ละรูปแบบ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Emerson (อ้างถึงใน นิโลบล แสงพนัสธาดา, 2556) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับหลักการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ มีความรอบรู้และความสามารถในการเรียนรู้งาน คือ การพัฒนาตนเองด้วยการเพิ่มพูนความรู้
ความเข้าใจ อุตสาหะ กระตือรือร้นในการท างานและติดตามงานด้วยการเรียนรู้จากแหล่งต่าง ๆ และพร้อมที่จะ
ปรับปรุงแก้ไขขอ้บกพร่องของตนเองเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีความสามารถในการปรับตัว คือ 
การปรับตัวเกี่ยวกับบทบาท พฤติกรรมด้านการท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน ให้บรรลุความต้องการขององค์การที่จะ
ส่งเสริมให้การท างานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน มีความเข้าใจวิธีการปฏิบัติงานในหน้าท่ีและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงาน ตั้งใจ
ท างานให้มีคุณภาพ เพื่อให้ได้ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คือ การที่คนมี
ความเข้าใจกระบวนการปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต มีทักษะในการท างาน เพื่อมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการท างานอย่าง
ต่อเนื่อง            

4.3) ปัญหาในช่วงที่การผลิตเอกสารการสอนชุดวิชามีจ านวนมาก ส่งผลต่อการปฏิบัติงานทาง
ระบบสารสนเทศ ผู้ปฏิบัติมีความผิดพลาดระหว่างใช้งานเพื่อต้องการเร่งผลผลิตให้ทันเวลา จึงท าให้ผู้ดูแลระบบต้อง
แก้ไขปัญหาระหว่างปฏิบัติงาน ให้สามารถปฏิบัติงานต่อเนื่องต่อไปได้ ฉะนั้นปริมาณงานที่มากย่อมส่งผลกับการใช้
ระบบด้วยเช่นกัน          
  4.4) ปัญหาในกรณีที่อินเทอร์เน็ตช้า หรือเข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ ท าให้เสียเวลาในการลงข้อมูล ใน
การสืบค้นข้อมูล หรือการรายงานผล และปัญหาอีกอย่างที่เราเจอก็คือ ระบบเน็ตเวิร์กบางครั้งก็มีปัญหา ท าให้
เกิดผลกระทบในการส่งไฟลง์าน บางครั้งส่งไฟล์งานแล้วแต่เกิดปัญหาไม่สามารถส่งได้ หรือต้นทางไปได้แต่ปลายทาง
ไม่ได้รับไฟล์ต้องส่งใหม่  ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการรับส่งข้อมูลระบบสารสนเทศสอดคล้องกับงานวิจัยของ       
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สุภารดี ชวลิตสุนทร (2550) ได้ศึกษาเรื่อง การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
กรณีศึกษา บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด ผลการศึกษาพบวา ปญหาที่พบจากการใชงานระบบการ
รับขอมูลเขาสูระบบและประมวลผลขอมูลแลวสงออกจากระบบอยางมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น     

 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ด้านบุคลากร ควรเพิ่มทักษะให้ใช้ระบบอย่างมีความคล่องตัว เข้าใจเทคนิคของการท างานด้วยระบบ 

และเข้าใจระบบงานสามารถน าข้อมูลในระบบมาประยุกต์ใช้ในการท างานของตนเองได้  
2. ด้านระดับมหาวิทยาลัยจะมีการเพิ่มความเร็วของเน็ตเวิร์ก และการจัดเก็บข้อมูล server ให้สามารถ

รองรับปริมาณงานข้อมูลที่มันเพิ่มขึ้นทุกๆ ปีการศึกษา  
3. ด้านงบประมาณน่าจะมีการจดัสรรงบประมาณให้ครอบคลุมต่อการพัฒนาระบบให้ทันสมัยต่อเนื่องและ

ครอบคลุมเช่ือมโยงกันในทุกกระบวนการผลิตเอกสารการสอน  
4.ควรจะมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อให้ทันกับการรายงานผลประเภทต่าง ๆ และควรปรับระบบให้

สอดคล้องกับการท างานท่ีเปลี่ยนไป 
5.ควรให้มีความเข้าใจกันระหว่างหน่วยงานที่เช่ือมโยงกันของระบบสารสนเทศ ให้มี flowchart คือบาง

คนรู้โดยต่อ ๆ กันมา แต่ไม่ได้รู้ลึก รู้ที่มา  เลยเกิดผลกระทบท าให้ส่งงานท่ีผิดพลาด  เพราะอาจจะยังไม่เข้าใจในตัว
ของระบบท่ีชัดเจน           
 6) ควรรู้ถึงกระบวนการท างานของในหน่วยงานตัวเอง ไม่ใช่รู้แค่ระบบสารสนเทศ เพื่อจะสามารถมาปรับ
ใช้ในการท างานของตนเอง ต้องเรียนรู้ทั้งตัวระบบและขั้นตอนการท างาน เพราะถ้าเรามองงานไม่ออกก็ไม่ช่วยอะไร 
เพราะระบบมาแค่ช่วยการท างานของเราเราต้องเป็นคนควบคุมระบบไม่ใช่ระบบควบคุมเรา  
 7) ควรเพิ่ม Admin ในการดูแลระบบ ซึ่งในปัจจุบันพบว่า Admin บางหน่วยมีจ านวนน้อย ฉะนั้นจึงท าให้
มีความล่าช้าในการแก้ไขระบบ        
 8) ควรมีหน่วยงานคอยตรวจเช็คระบบตามก าหนด ไม่ควรปล่อยให้ระบบหรือเครื่องคอมพิวเตอร์เสียแล้ว
ค่อยตรวจซ่อม          
 9) ควรมีการจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพไปในทิศทาง
เดียวกัน เพราะว่าเทคนิคและการใช้งานต่าง ๆ  ถูกเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ถ้าบุคลากรได้รับค าแนะน าจาก
โปรแกรมเมอร์ ผู้ท าระบบ หรือ user ผู้ใช้เองจากหลาย ๆ คนท่ีมีประสบการณ์ มาแสดงความคิดเห็นร่วมกัน เราจะ
สามารถท างานไปทางทิศทางเดียวกันได้ถูกต้อง  

 

 

 

 

 

เอกสารอ้างอิง 
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