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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการน าระบบสารสนเทศมาใช้ ปัญหาและอุปสรรคในการ
น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการจัดการ
การอนุญาตภาพยนตร์ วีดิทัศน์และสื่อโฆษณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ส านักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ได้ท าการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการน าระบบสารสนเทศมาใช้นั้น เริ่มจากการศึกษา
กระบวนการท างานที่ใช้ปฏิบัติงานในปัจจุบัน ศึกษาความต้องการและรับฟังความคิดเห็นการน าไปใช้งานของ
ผู้ใช้เฉพาะในส่วนของเจ้าหน้าที่ และการออกแบบระบบและน าระบบที่ได้ออกแบบจากที่ได้ท าการศึกษามา
ทดลองใช้ ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่
ที่พบจะเป็น ด้านการออกแบบระบบ ด้านการปฏิบัติที่มีความซ้ าซ้อน ด้านอุปกรณท์ี่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานมี
ไม่เพียงพอ ด้านความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานระบบ ด้านความคลาดเคลื่อนในการประมวลผลข้อมูล ด้าน
การสืบค้น ด้านบุคลากรในการแก้ไขปัญหาที่ไม่เพียงพอ และแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ อาทิเช่น 
ควรลดความซับซ้อนในส่วนที่ไม่จ าเป็นลง เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ 
ลดความผิดพลาดท าให้เกิดความถูกต้องแม่นย ามากยิ่งขึ้น ให้มีการจัดสรรทรัพยากรด้านวัสดุอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องในการใช้งานระบบสารสนเทศให้เพียงพอ จัดให้มีการอบรมเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เกิดการใช้
งานได้ถูกต้อง ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการผ่านระบบออนไลน์เพ่ือสร้างการรับรู้ 
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บทน า 
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์มากข้ึนทั้งในชีวิตประจ าวัน

และในการท างาน เพ่ืออ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ และการใช้ข้อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศต่างๆ ยังถือ
เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจและการวางแผนด าเนินงาน อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมสมรรถนะในการท างาน 

ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันยังถือเป็นเทคโนโลยีที่ไร้พรมแดนเนื่องจากท่ัวโลก
สามารถจะติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ซึ่งการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วนั้นไม่ใช่เป็น
เพียงข้อความหรือเสียงเท่านั้น แต่ยังเป็นข้อมูลมัลติมีเดียที่จัดเก็บในรูปแบบดิจิทัลที่มีคุณภาพสูง สามารถ
น าไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ได้หลายครั้งโดยการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ไม่
จ ากัดเรื่องเวลาและสถานที่ ดังนั้นหน่ายงานต่างๆ จึงเห็นความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้น ามา
ประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ อาทิเช่น ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
ราชการที่ใช้เพ่ือการรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือราชการผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ด้วยวิสัยทัศน์ของประเทศไทยที่ว่า “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะใช้
โมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนหรือที่รู้จักกัน
ว่าไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือให้การขับเคลื่อนเกิดเป็นรูปธรรม รัฐบาลจึงได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็น
ยุทธศาสตร์ฉบับแรกของประเทศไทย ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

1. ด้านความมั่นคง  
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
5. ด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ  
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ อาทิเช่น 

- พัฒนางานบริการของภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ  
- พัฒนาศูนย์กลางการให้บริการด้วยระบบ e-service และการจัดท า web-portal จัดท าฐาน 

ข้อมูลงานบริการที่มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการของรัฐได้โดยสะดวก 
- ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ การให้บริการ online ผ่านทางเว็บไซต์และ

โทรศัพท์มือถือ 
 พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 ได้ก าหนดให้ ส านักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
เป็นองค์กรหลักที่มีบทบาทและภารกิจเกี่ยวกับภาพยนตร์และวีดิทัศน์ โดยการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 2551 รวมทั้งกฎหมายหรือข้อบังคับอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งด าเนินงานตามนโยบาย 
และแผนงานส าคัญของรัฐบาล ที่เน้นการปฏิบัติงาน ที่รวดเร็ว คล่องตัว ยึดการประเมินผลลัพธ์ของงานเป็นหลัก   

 เนื่องจากส านักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม มีภารกิจในการให้บริการแก่
ผู้ประกอบการหรือผู้ที่มาติดต่อ ซึ่งที่ผ่านมาการปฏิบัติงานของส านักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ทั้งหมดใช้
บุคคลากรในการปฏิบัติงานและการจัดเก็บฐานข้อมูล บ่อยครั้งที่มีการโอนย้ายของผู้ปฏิบัติงาน จึงท าให้เกิด
ปัญหาในการส่งต่อข้อมูล การบันทึก การจัดเก็บฐานข้อมูล สืบค้นข้อมูลไม่พบข้อมูลอยู่บ่อยครั้ง เอกสารที่
เกี่ยวข้องเกิดการสูญหาย เกิดการผิดพลาดในการจัดเก็บและประมวลผลของข้อมูล ส่งผลให้เกิดความล่าช้าใน
การปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ผู้ประกอบการหรือผู้ที่มาติดต่อ  
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ส านักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้ศึกษากระบวนงาน ศึกษาความ
ต้องการผู้ใช้งานเพื่อให้เกิดการพัฒนางาน พัฒนาระบบฐานข้อมูล ทั้งในด้านการให้บริการแก่ผู้ประกอบกิจการ 
และตอบสนองต่อความต้องการผู้ใช้งาน  รวมถึงตรวจสอบสถานประกอบการเพ่ือให้การด าเนินการค้าเป็นไป
อย่างถูกต้อง หรือตรวจสอบตามข้อร้องเรียนและการตรวจสอบของกลางในกรณีที่มีการกระท าผิดกฎหมาย
เพ่ือให้การด าเนินงานในด้านต่างๆ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.
2551 โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยจัดการในการด าเนินงานในส่วนต่างๆ ขององค์กรให้
มีสมรรถนะมากขึ้น ลดเวลาการปฏิบัติงาน  ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และอ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้รับบริการ และเป็นการพัฒนาศูนย์ข้อมูลดิจิตอลของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเพ่ือน าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์และข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องไป บรูณาการกับภารกิจต่างๆ ของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้
กระทรวงวัฒนธรรม  

ดังนั้นส านักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้เล็งเห็นความส าคัญในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสอดรับและส่งเสริมไทยแลนด์ 4.0 ยุทธศาสตร์ด้านที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ได้พูดถึงการให้บริการ และการบริหารจัดการโดยน าระบบสารสนเทศเข้ามา
ช่วยในกระบวนงานด้านต่างๆ อีกท้ังยังเป็นการสอดคล้องกับการบริหารราชการแนวทางใหม่ที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ ความคุ้มค่า และการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เกิดความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ลดความซ้ าซ้อน
ในการปฏิบัติราชการและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ 

ส านักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้น าระบบสารสนเทศเข้ามาใช้เพ่ือ
ช่วยในกระบวนการจัดการงานตรวจภาพยนตร์ วีดิทัศน์และสื่อโฆษณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เพ่ือลด
ข้อผิดพลาดและเพ่ิมประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดของงาน การน าระบบสารสนเทศมาใช้ยังง่ายต่อการ
จัดเก็บและสืบค้นข้อมูล ในส่วนการให้บริการ ผู้ประกอบกิจการสามารถยื่นขอใบอนุญาต online ผ่านทาง
เว็บไซต์ของส านักงานฯผู้ประกอบการยังเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น จึงไดศ้ึกษาการ
พัฒนาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ตามพระราชบัญญัติ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 เพ่ือการบริหารจัดการต่างๆ ตามพันธกิจหลักซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระยะ  

ระยะที่ 1 โครงการพัฒนาระบบสาระสนเทศเพ่ือการจัดการใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
ระยะที่ 2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการการอนุญาตภาพยนตร์และวีดิทัศน์และสื่อ

โฆษณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของส านักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ จึงมีความสนใจที่จะวิจัยกระบวนการ

น าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการจัดการการอนุญาตภาพยนตร์ วีดิทัศน์และสื่อโฆษณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ตลอดถึงแนวทางการพัฒนา เพ่ือน าผลไปใช้ปรับปรุงและพัฒนา
แนวทางการระบบสารสนเทศต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษากระบวนการน าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการจัดการการอนุญาตภาพยนตร์  
วีดิทัศน์และสื่อโฆษณาภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
 2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการจัดการการอนุญาต
ภาพยนตร์ วีดิทัศน์และสื่อโฆษณาภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการจัดการการอนุญาตภาพยนตร์ วีดิทัศน์
และสื่อโฆษณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัยดังนี้ 

1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ 
วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ คู่มือการปฏิบัติงาน พระราชบัญญัติ ระเบียบ 
ประกาศ เอกสารทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการน าระบบสารสนเทศมาใช้ 

2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้วยการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) 

ในการวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
1. ประชากร (Population) ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการการอนุญาต

ภาพยนตร์และวีดิทัศน์และสื่อโฆษณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของส านักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ซ่ึง
ประกอบด้วยกลุ่มงานที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

 1.1 เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจพิจารณาภาพยนตร์  
 1.2 เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจพิจารณาวีดิทัศน์ 
 1.3 เจ้าหน้าที่กลุ่มคลังข้อมูลภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ 

ของส านักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม คือ  
2.1 กลุ่มตรวจพิจารณาภาพยนตร์ จ านวน 6 คน  
2.2 กลุ่มตรวจพิจารณาวีดิทัศน์ จ านวน 3 คน  
2.3 กลุ่มคลังข้อมูลภาพยนตร์และวีดิทัศน์ จ านวน 1 คน 
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติกลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ ของส านัก

พิจารณา ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เป็น
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดย 

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal 
interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัวจะ
สัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน (สุภางค์ จันทวานิช,2561,หน้า 75) และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์
เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้ก าหนดวันนัดหมายวันสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้สัมภาษณ์
ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจัดบันทึก โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูก
สัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นการรวบรวมข้อมูลทั่วไป โดยการรวบรวมข้อมูลจาก

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาการวางระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
และพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยเลือกวิธี
สัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็น
ทางการ (Structured interview or Formal interview) โดยผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณ์ ไปตามค าถามที่
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ก าหนดไว้ ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ ซึ่ง
เป็นค าถามในการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูล ตามค าบอกของผู้สัมภาษณ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการ

วิเคราะห์ ดังนี้ 
1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็น ตามแต่ละประเด็น 
2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือนหรือ

ความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่

เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันและ
แตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 

4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัยกระบวนการ
น าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการจัดการการอนุญาตภาพยนตร์ วีดิทัศน์และสื่อโฆษณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
สภาพปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน และแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการจัดการการ
อนุญาตภาพยนตร์ วีดิทัศน์และสื่อโฆษณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของส านักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเอกสาร 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา “กระบวนการน าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการจัดการการอนุญาตภาพยนตร์ 
วีดิทัศน์และสื่อโฆษณาภาพยนตร์และวีดิทัศน ์ของส านักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์”จากรายงานฉบับ
สมบูรณ์โครงการศึกษาการวางระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พบว่า การ
ด าเนินโครงการเพ่ือศึกษาการวางระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนางานของหน่วยงานมีแนวคิด คือ การพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ดังต่อไปนี่ คือ ผู้ให้ข้อมูล (Giver) ผู้ดูแลข้อมูล 
(Data Administrator) และผู้ใช้ข้อมูล (Taker) จากแนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ให้ข้อมูล ผู้ดูแลข้อมูล และผู้ใช้ข้อมูล ที่ให้ทุกส่วนเห็นความส าคัญของการน าระบบสารสนเทศมาใช้
เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งสามส่วนเป็นส าคัญ  
 

  
 
 
ภาพ : แนวคิดการด าเนินโครงการฯ 
ผู้ให้ข้อมูล (Giver) มีวิธีการให้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และแม่นย า ข้อมูลที่ให้เป็นประโยชน์

ต่อการน าไปใช้งานและเป็นตัวป้อนเข้าสู่ระบบงานเพ่ือส่งต่อไปยังระบบงานอ่ืนๆ 
ผู้ดูแลข้อมูล (Data Administrator) มีความน่าเชื่อถือ สามารถดูแลรักษาข้อมูลให้ดี มีเครื่องมือและ

อุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการน าไปใช้ในการดูแลข้อมูล มีการรักษาความม่ันคงปลอดภัยข้อมูล มีการก าหนดความ
รับผิดชอบต่อข้อมูล  

Giver Data 
Admin 

Taker 
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ผู้ใช้ข้อมูล (Taker) คือผู้ที่ได้ประโยชน์จากการน าข้อมูลไปใช้งาน ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะต้องมีมูลค่าเป็น
ทรัพย์สินของผู้ใช้ข้อมูล เมื่อข้อมูลมีมูลค่าเป็นทรัพย์สินแล้ว ผู้ใช้ข้อมูลก็จะน าข้อมูลไปสร้างประโยชน์เพิ่ม
ประสิทธิภาพ หรือการพัฒนาธุรกิจหรือองค์กรต่อไป 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
ระยะที่ 1 เป็นการศึกษาความต้องการของผู้ใช้งานในการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

และการศึกษาการปฏิบัติงานในปัจจุบันเพ่ือให้การออกแบบระบบสารสนเทศจะน ามาใช้งานได้รับการยอมรับ
จากผู้ใช้งาน และสามารถน าระบบสารสนเทศไปช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผลลัพธ์
จากการด าเนินงานในระยะที่ 1 คือ รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ความต้องการผู้ใช้งาน รายละเอียดข้อก าหนด
ทางเทคนิคเพ่ือน าไปจัดซื้อจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่อไป 

ระยะที่ 2 เป็นการเริ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศจ านวน ๗ ระบบ (จากทั้งหมด 15 
ระบบ) ซึ่งการพัฒนาระบบสารสนเทศในระยะแรกนี้จะเน้นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบนพ้ืนฐานข้อมูลที่มีอยู่
และเพ่ือการใช้งานร่วมกับระบบสารสนเทศที่จะพัฒนาในระยะนี้ ซึ่งระบบสารสนเทศที่จะพัฒนาในระยะนี้จะ
เป็นระบบที่ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานเพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 

ระยะที่ 3 เป็นการพัฒนาต่อยอดระบบสารสนเทศจากระบบฐานข้อมูลที่ได้พัฒนาไปแล้วในระยะที่ 2 
โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ิมอีก 8 ระบบเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการให้ครบทั้งกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งระบบงานสารสนเทศที่พัฒนาในระยะนี้เป็นระบบที่จะเสริมการท างานตามภารกิจของส านัก
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์มีความคล่องตัวมากยิ่งข้ึน มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นและสอดคล้องต่อการพัฒนาไปสู่การ
ท างานในรูปแบบของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป 

การพัฒนาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ตาม
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ของส านักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ และหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการบริหารจัดการต่างๆ ตามพันธกิจหลักซ่ึงสามารถแบ่งได้เป็น 2 หน้าที่ส าคัญดังนี้ 

1. การพิจารณาการประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
2. การตรวจพิจารณาภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และสื่อโฆษณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์  
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ตามพระราชบัญญัติ

ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 สามารถแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังต่อไปนี้  
ระยะที่ 1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์  
ระยะที่ 2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการการอนุญาตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และสื่อ

โฆษณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์  
โดยในทั้ง 2 ระยะจะมีการพัฒนาระบบสารสนเทศอ่ืนๆ ที่สนับสนุนภารกิจหลักของส านักพิจารณา

ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ที่ได้มาจากการเก็บข้อมูลความต้องการของผู้ใช้งาน และการได้เห็นปัญหาของการ
ปฏิบัติงานและข้อมูลที่มีอยู่ และจากประสบการณ์ของที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบสารสนเทศอ่ืนๆ ที่เสริมการ
ท างานของระบบสารสนเทศตามภารกิจหลัก ซึ่งจะช่วยให้ระบบสารสนเทศท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติงานได้อย่างตรงตามความต้องการ  

โครงการระยะที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการใบอนุญาตประกอบกิจการ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
การจัดท าโครงการระยะที่ 1 เป็นระยะเริ่มต้นของการพัฒนาจึงเป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานเดิมให้เป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย
ในการท างาน ซึ่งจะประกอบด้วยงานหลักๆ 4 ส่วนคือ 
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1. งานพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับการบริหารจัดการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
2. งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
3. งานพัฒนาระบบสารสนเทศอ่ืนๆ เพ่ือเสริมการท างานของระบบสารสนเทศตามภารกิจหลัก  
4. งานปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) 
โครงการระยะที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการการอนุญาตภาพยนตร์ วีดิทัศน์

และสื่อโฆษณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์  
เป็นการพัฒนาต่อยอดจากระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่ได้พัฒนามาแล้วในระยะที่ 1 โดยสามารถ

แบ่งการพัฒนางานออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้ 
 1. งานปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
 2. งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  
 3. งานพัฒนาระบบสารสนเทศอ่ืนๆ เพ่ือเสริมการท างานของระบบสารสนเทศภารกิจหลัก  
 4. งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการให้บริการข้อมูลแก่ประชาชน 
 5. งานพัฒนาห้องปฏิบัติการสารสนเทศ (Operation Center) 
 6. งานปรับปรุงห้องจัดเก็บเอกสาร (เพ่ือเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น) 

ผลการวิจัยภาคสนาม       
 ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง สามารถน ามาวิเคราะห์แยกประเด็น ดังนี้ 
 1. กระบวนการน าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการจัดการการอนุญาตภาพยนตร์วีดิทัศน์และสื่อโฆษณา
ภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
 จากการวิจัยพบว่ากระบวนการน าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการจัดการการอนุญาตภาพยนตร์ วีดิทัศน์
และสื่อโฆษณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

1. มีการศึกษากระบวนการท างานที่ใช้ปฏิบัติงาน โดยก่อนน าระบบสารสนเทศมาใช้มี
ลักษณะการปฏิบัติงานด้วยมือ คือการลงระบบในสมุดรับ – ส่ง โดยเจ้าหน้าที่ธุรการ ตามล าดับการยื่น
ก่อนหลัง โดยจะต้องเขียนใบรับให้กับผู้ยื่น และหลังจากการตรวจพิจารณาเสร็จแล้วจะต้องเก็บเอกสารที่
เกี่ยวกับบันทึกการตรวจจัดเก็บใส่ในแฟ้มซ่ึงแยก วัน เดือน ปี เพื่อให้สะดวกในการค้นหา ส่วนการจัดท าสถิติ
ผลการตรวจจะต้องมาท าในระบบ excel อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในทุกข้ันตอนจะมีกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ปัญหาที่พบก่อนน าระบบสารสนเทศมาใช้ พบว่าต้องเสียเวลาในการจัดการด้านเอกสารทั้งการจัดเก็บเอกสารที่
มีปริมาณมาก ท าให้ไม่มีพ้ืนที่ในการจัดเก็บเอกสารและยุ่งยากในการสืบค้น ในแต่ละปีต้องสิ้นเปลือง
งบประมาณจ านวนมากไปกับการจัดซื้อกระดาษ และเอกสารจะต้องมีระยะเวลาในการจัดเก็บตามที่ระเบียบ
หรือกฎหมายก าหนดซึ่งเอกสารเหล่านั้นมีโอกาสช ารุดเสียหายสูง รวมถึงความรู้ ความช านาญ และประสบการณ ์
ซึ่งในแต่ละขั้นตอนมีเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องหลายคน และแต่ละคนมีความถนัดในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันจึง
อาจเกิดความผิดพลาดและไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น เจ้าหน้าที่บางคนเก็บข้อมูลในโปรแกรม word 
บางคนก็เก็บในโปรแกรม excel  ท าให้ยากต่อการสืบค้นข้อมูลและการน าเอกสารไปใช้งาน  

2. ศึกษาความต้องการและรับฟังความคิดเห็นการน าไปใช้งานของผู้ใช้ในหลากหลายรูปแบบ 
เช่น การใช้แบบสอบถาม การส ารวจข้อมูล  การจัดประชุม หรือการสัมภาษณ์ ซึ่งใช้การส ารวจข้อมูลเพื่อเก็บ
ข้อมูลบางส่วนที่มีอยู่แล้ว และการสัมภาษณ์เพ่ือสอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบัติงาน หลังจากท่ีได้รับฟังความคิดเห็นและความต้องการของผู้ใช้งานหลักของระบบแล้วจะท าการ
พัฒนาระบบให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 
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3. การออกแบบระบบและน าระบบที่ได้ออกแบบจากที่ได้ท าการศึกษากระบวนการและ
ความต้องการมาทดลองใช้ การออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาการด าเนินงานของส านักพิจารณา
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นโดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานที่อยู่
บนฐานของการใช้ข้อมูลที่บูรณาการร่วมกันทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน การประมวลผลต่าง ๆ 
ตามภารกิจหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

2. ปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการจัดการการอนุญาตภาพยนตร์ วีดิทัศน์
และสื่อโฆษณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 

จากการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการการอนุญาต
ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และสื่อโฆษณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ มีดังนี้ 

1. ปัญหาด้านการออกแบบระบบยังมีความซับซ้อนท าให้การใช้งานระบบในบางขั้นตอนไม่
สามารถท าให้เสร็จสิ้นได้ภายในหน้าจอเดียว เช่น ในขั้นตอนของการสืบค้น จะต้องมีใส่รายชื่อภาพยนตร์ในทุก
ขั้นตอน หรือในการตอบรับในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่รับเรื่อง การพิมพ์ใบบันทึกการกดรับของแต่ละข้ันตอนจะต้อง
กลับไปเริ่มต้นที่หน้าแรกเสมอ ท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นการปฏิบัติงาน รวมถึงในบางขั้นตอนการออกแบบ
ระบบยังไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน 

2. ปัญหาด้านความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานเนื่องจากในทางปฏิบัติยังคงต้องตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานตัวจริงของผู้ยื่นค าขอ แล้วยังจะต้องมีการตรวจสอบเอกสารในระบบควบคู่กันไป ทั้งที่
ผู้ประกอบการได้สแกนเอกสารลงในระบบแล้ว ท าให้ในปัจจุบันยังคงต้องเก็บเอกสารหลักฐานตัวจริงอยู่ จึงไม่
สามารถอ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการเท่าที่ควร ระบบจึงยังไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้
งานได้ทั้งหมด 

3. ปัญหาด้านอุปกรณท์ี่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เช่น คอมพิวเตอร์ ปริ๊นเตอร์ 
เครื่องสแกน วัสดุ และฮาร์ดดิสที่จะต้องใช้เก็บข้อมูล 

4. ปัญหาด้านความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการท า
ให้ยังขาดความรู้และความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบ ผู้ประกอบการยังไม่มีความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติเลย
ท าให้ยังคงเป็นภาระของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องกรอกรายละเอียดการยื่นค าขอในระบบแทนผู้ประกอบการ 

5. ปัญหาด้านความคลาดเคลื่อนในการประมวลผลของข้อมูลบางครั้งไม่สามารถสร้างรายงาน
ได้ตามต้องการ หรือหากมีภารกิจที่จะต้องใช้ข้อมูลเกิดข้ึนจะต้องรวบรวมและจัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ท าให้เสียเวลาไม่
ทันต่อการใช้งาน ข้อมูลที่ประมวลผลได้ยังเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ไม่ใช่ข้อมูลเชิงลึก เช่น การออกรายงายสถิติข้อมูล
ที่เป็นกราฟ แผนภูมิ เป็นต้น บ่อยครั้งที่ระบบยังขาดความเสถียรและมักล่มท าให้เกิดข้อผิดพลาดหรือไม่
สามารถใช้งานระบบได ้ระบบยังไม่สามารถสแกน ดาว์นโหลดตัวภาพยนตร์และโปสเตอร์ลงในระบบได้ บาง
หัวข้อแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เช่น การจองวันตรวจพิจารณา เจ้าหน้าที่รับค าขอไม่สามารถแก้ไขวันที่ได้
เนื่องจากไม่มีช่องให้เปลี่ยนแปลง และเนื่องจากเกณฑ์การค านวณอัตราค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันท าให้
บางครั้งระบบเกิดการค านวณเงินผิดพลาด  

6. ปัญหาด้านการสืบค้นภาพยนตร์บางเรื่องที่หลายปีก่อนเคยยื่นขอตรวจเพื่อพิจารณา
มาแล้ว แต่ภายหลังมีการเปลี่ยนบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ใหม่กลับมายื่นเพ่ือขอพิจารณาอีกครั้งโดยที่มี
ชื่อเรื่องและเนื้อหาเหมือนเดิม ในส่วนนี้ระบบยังไม่รองรับในการค้นหาข้อมูลท าให้ยังต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการสืบค้นอยู่ 
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7. ปัญหาด้านระบบความปลอดภัยยังไม่ดีพอกรณีท่ีต้องมีการจัดเก็บภาพยนตร์  โปสเตอร์ 
หรือตัวอย่างภาพยนตร์ท าให้ผู้ประกอบการยังไม่มั่นใจที่จะโหลดหนังลงระบบเพราะกลัวหนังถูกน าออกไป
เผยแพร่โดยที่ไม่ได้อนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ 

8. ปัญหาด้านเจ้าหน้าที่ในการตอบค าถามหรือแก้ไขปัญหากรณีระบบสารสนเทศเกิดปัญหามี
น้อยไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจ านวนเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน หากมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องจะต้องสร้าง user ใหม่และต้องฝึกอบรมใหม่ซึ่งท าให้ขาดความต่อเนื่องในขั้นของการปฏิบัติงาน 

9. ปัญหาด้านผู้ประกอบการเนื่องจากเป็นการมอบอ านาจในการยื่นค าขอแทนผู้มีอ านาจใน
บริษัทและต้องมี user ของผู้ยื่น ท าให้ระบบยังไม่เป็นที่ตอบรับกับการใช้ระบบเท่าที่ควร จึงท าให้
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ยื่นผ่านระบบออนไลน์ยังเดินมายื่นที่ส านักงานและให้เจ้าหน้าที่ช่วยสแกนเอกสาร
ประกอบการยื่นค าขอเข้าระบบอยู่ 

3. แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการจัดการการอนุญาตภาพยนตร์ วีดิทัศน์และสื่อ
โฆษณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 

จากการวิจยัพบว่า แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการจัดการการอนุญาตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ 
และสื่อโฆษณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ มีดังนี้ 

1. ระบบสารสนเทศควรลดความซับซ้อนในส่วนที่ไม่จ าเป็นลง เพ่ือให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็วในขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ลดความผิดพลาดท าให้เกิดความถูกต้องแม่นย ามากยิ่งขึ้น และเพ่ือ
เป็นที่น่าสนใจต่อผู้ประกอบการในการลดยุ่งยากในขั้นตอนการยื่นเอกสารในการพิจารณาต่อคณะกรรมการ 
ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดหรือมีการออกกฎหมายรองรับในเรื่องของเอกสารที่จ าเป็นและไม่
จ าเป็น เพ่ือให้ง่ายต่อการสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการหรือประชาชนผู้มาใช้บริการ 

2. ให้มีการจัดสรรทรัพยากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องในการใช้งานระบบสารสนเทศ เช่น 
คอมพิวเตอร์ ปริ๊นเตอร์ เครื่องสแกน วัสดุ และฮาร์ดดิส ให้เพียงพอเพ่ือตอบสนองต่อการใช้งานของระบบ
สารสนเทศได้อย่างเต็มประสิทธิ์ภาพ 

3. จัดให้มีการอบรมเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เกิดการใช้งานได้ถูกต้อง ทั้งในส่วนของ
เจ้าหน้าที่ผู้ใช้ระบบสารสนเทศให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการใช้งานมากยิ่งข้ึน และในส่วนของผู้ยื่นค าขอให้สามารถใช้งานโดยยื่นขอตรวจพิจารณาผ่าน
ระบบออนไลน์ได้  

4. ควรจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการผ่าน
ระบบออนไลน์แก่ผู้ประกอบการ เพ่ือสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้ผู้ประกอบการเกิดความสนใจและใช้บริการ
ผ่านระบบสารสนเทศมากยิ่งขึ้น 

5. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถส่งไฟล์ภาพยนตร์หรือสื่อโฆษณาท่ีมีความจุ
มากขึ้น และระบบสารสนเทศควรมีการพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพ่ือรองรับกับ
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

6. จัดให้มีระบบจัดเก็บความปลอดภัยในระดับสูง เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ประกอบการว่า
ภาพยนตร์ที่โหลดมาเพื่อยื่นพิจารณาต่อคณะกรรมการนั้น จะไม่ถูกน าออกมาเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต 

7. ควรมีระบบเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานกรณีอินเตอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้เพ่ือความ
สะดวกและความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ 
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8. ระบบสารสนเทศควรมีระบบการประมวลผล ให้สามารถรายงานผลปฏิบัติงานได้ทันทีที่
ต้องการใช้งาน โดยรายงานในรูปแบบสถิติ หรือรูปแบบแผนภูมิ ได้โดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดของข้อมูลใหม่ 

9. ควรมีการประเมินผลการใช้งานระบบสารสนเทศ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาเพ่ือ
ลดความซับซ้อนและความผิดพลาด ให้ระบบสามารถตอบสนองต่อความต้องการของเจ้าหน้าผู้ใช้งานระบบ 
ลดความยุ่งยาก อ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ และสอดคล้องกับขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งนี้จะต้อง
เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
  10. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่สะดุด เพ่ือให้
เกิดความรวดเร็วในด้านการปฏิบัติงาน และในด้านการให้บริการแก่ผู้ประกอบการหรือประชาชนที่มาใช้บริการ 
รวมถึงสามารถบันทึก จัดเก็บ สืบค้นและประมวลผลข้อมูลได้อย่างถูกต้องแม่นย า เพ่ือข้อมูลนั้นจะถูกจัดเก็บ
ในระบบฐานข้อมูลต่อไป 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 กระบวนการน าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการจัดการการอนุญาตภาพยนตร์วีดิทัศน์และสื่อโฆษณา
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของส านักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ มีข้ันตอนดังนี้ 

1. มีการศึกษากระบวนการท างานที่ใช้ปฏิบัติงาน โดยก่อนน าระบบสารสนเทศมาใช้มี
ลักษณะการปฏิบัติงานด้วยมือ คือการลงระบบในสมุดรับ – ส่ง โดยเจ้าหน้าที่ธุรการ ตามล าดับการยื่น
ก่อนหลัง โดยจะต้องเขียนใบรับให้กับผู้ยื่น และหลังจากการตรวจพิจารณาเสร็จแล้วจะต้องเก็บเอกสารที่
เกี่ยวกับบันทึกการตรวจจัดเก็บใส่ในแฟ้มซ่ึงแยก วัน เดือน ปี เพื่อให้สะดวกในการค้นหา ส่วนการจัดท าสถิติ
ผลการตรวจจะต้องมาท าในระบบ excel อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในทุกข้ันตอนจะมีกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ปัญหาที่พบก่อนน าระบบสารสนเทศมาใช้ พบว่าต้องเสียเวลาในการจัดการด้านเอกสารทั้งการจัดเก็บเอกสารที่
มีปริมาณมาก ท าให้ไม่มีพ้ืนที่ในการจัดเก็บเอกสารและยุ่งยากในการสืบค้น ในแต่ละปีต้องสิ้นเปลือง
งบประมาณจ านวนมากไปกับการจัดซื้อกระดาษ และเอกสารจะต้องมีระยะเวลาในการจัดเก็บตามที่ระเบียบ
หรือกฎหมายก าหนดซึ่งเอกสารเหล่านั้นมีโอกาสช ารุดเสียหายสูง รวมถึงความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ 
ซึ่งในแต่ละขั้นตอนมีเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องหลายคน และแต่ละคนมีความถนัดในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันจึง
อาจเกิดความผิดพลาดและไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น เจ้าหน้าที่บางคนเก็บข้อมูลในโปรแกรม word 
บางคนก็เก็บในโปรแกรม excel  ท าให้ยากต่อการสืบค้นข้อมูลและการน าเอกสารไปใช้งาน สอดคล้องกับ
แนวคิดของ สุพจน์ เป็นพุ่มพวง (2547) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียนโรงเรียน
บ้านอ้อตลิ่งชัน ผลการวิจัยพบว่า ก่อนด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดเก็บข้อมูลรวบรวมยังไม่มี
ข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้อง จัดเก็บไม่เป็นระบบ ไม่มีห้องจัดเก็บแฟ้มข้อมูล ไม่มีระบบค้นหาแฟ้ม บุคลากรใน
หน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจในงานไม่ชัดเจนในแต่ละขั้นตอน 

2. ศึกษาความต้องการและรับฟังความคิดเห็นการน าไปใช้งานของผู้ใช้ในหลากหลายรูปแบบ 
เช่น การใช้แบบสอบถาม การส ารวจข้อมูล  การจัดประชุม หรือการสัมภาษณ์ ซึ่งใช้การส ารวจข้อมูลเพื่อเก็บ
ข้อมูลบางส่วนที่มีอยู่แล้ว และการสัมภาษณ์เพ่ือสอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบัติงาน หลังจากท่ีได้รับฟังความคิดเห็นและความต้องการของผู้ใช้งานหลักของระบบแล้วจะท าการ
พัฒนาระบบให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 
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3. การออกแบบระบบและน าระบบที่ได้ออกแบบจากที่ได้ท าการศึกษากระบวนการและ
ความต้องการมาทดลองใช้ การออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาการด าเนินงานของส านักพิจารณา
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นโดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานที่อยู่
บนฐานของการใช้ข้อมูลที่บูรณาการร่วมกันทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน การประมวลผลต่าง ๆ 
ตามภารกิจหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

ปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการจัดการการอนุญาตภาพยนตร์ วีดิทัศน์และสื่อ
โฆษณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 

1. ปัญหาด้านการออกแบบระบบยังมีความซับซ้อนท าให้การใช้งานระบบในบางขั้นตอนไม่
สามารถท าให้เสร็จสิ้นได้ภายในหน้าจอเดียว เช่น ในขั้นตอนของการสืบค้น จะต้องมีใส่รายชื่อภาพยนตร์ในทุก
ขั้นตอน หรือในการตอบรับในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่รับเรื่อง การพิมพ์ใบบันทึกการกดรับของแต่ละข้ันตอนจะต้อง
กลับไปเริ่มต้นที่หน้าแรกเสมอ ท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นการปฏิบัติงาน รวมถึงในบางขั้นตอนการออกแบบ
ระบบยังไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน 

2. ปัญหาด้านความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานเนื่องจากในทางปฏิบัติยังคงต้องตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานตัวจริงของผู้ยื่นค าขอ แล้วยังจะต้องมีการตรวจสอบเอกสารในระบบควบคู่กันไป ทั้งที่
ผู้ประกอบการได้สแกนเอกสารลงในระบบแล้ว ท าให้ในปัจจุบันยังคงต้องเก็บเอกสารหลักฐานตัวจริงอยู่ จึงไม่
สามารถอ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการเท่าที่ควร ระบบจึงยังไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้
งานได้ทั้งหมด 

3. ปัญหาด้านอุปกรณท์ี่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เช่น คอมพิวเตอร์ ปริ๊นเตอร์ 
เครื่องสแกน วัสดุ และฮาร์ดดิสที่จะต้องใช้เก็บข้อมูล สอดคล้องกับแนวคิดของ บุญเกียรติ การะเวกพันธ์ 
(2561) ได้กล่าวสรุปว่า ทรัพยากร ที่จ าเป็นต่อการน านโยบายไปปฏิบัติในที่นี้หมายความรวมถึง ทรัพยากร
บุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  

4. ปัญหาด้านความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการท า
ให้ยังขาดความรู้และความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบ ผู้ประกอบการยังไม่มีความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติเลย
ท าให้ยังคงเป็นภาระของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องกรอกรายละเอียดการยื่นค าขอในระบบแทนผู้ประกอบการ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ สุวัฒน์ โคมเดือน (2547) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศด้าน
การศึกษาสายอาชีพของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรขาด
ประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจในการจัดระบบสารสนเทศ การปฏิบัติงานไม่เป็นระบบ ซ้ าซ้อนและขาด
การน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนางาน 

5. ปัญหาด้านความคลาดเคลื่อนในการประมวลผลของข้อมูลบางครั้งไม่สามารถสร้างรายงาน
ได้ตามต้องการ หรือหากมีภารกิจที่จะต้องใช้ข้อมูลเกิดข้ึนจะต้องรวบรวมและจัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ท าให้เสียเวลาไม่
ทันต่อการใช้งาน ข้อมูลที่ประมวลผลได้ยังเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ไม่ใช่ข้อมูลเชิงลึก เช่น การออกรายงายสถิติข้อมูล
ที่เป็นกราฟ แผนภูมิ เป็นต้น บ่อยครั้งที่ระบบยังขาดความเสถียรและมักล่มท าให้เกิดข้อผิดพลาดหรือไม่
สามารถใช้งานระบบได ้ระบบยังไม่สามารถสแกน ดาว์นโหลดตัวภาพยนตร์และโปสเตอร์ลงในระบบได้ บาง
หัวข้อแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เช่น การจองวันตรวจพิจารณา เจ้าหน้าที่รับค าขอไม่สามารถแก้ไขวันที่ได้
เนื่องจากไม่มีช่องให้เปลี่ยนแปลง และเนื่องจากเกณฑ์การค านวณอัตราค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันท าให้
บางครั้งระบบเกิดการค านวณเงินผิดพลาด สอดคล้องกับแนวคิดของ สุกัญญา  ภูมิสง่า (2550) ได้ศึกษาเรื่อง 
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การใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการของธุรกิจซีแพคแฟรนไชส์ ในภาคเหนือ ผลการวิจัยพบว่า ในการใช้
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการนั้น ส่วนใหญ่ประสบปัญหาในด้านฐานข้อมูลที่มีการจัดเก็บข้อมูลผิดพลาด 
รองลงมาคือปัญหาด้านกระบวนการหรือข้ันตอนในการท างานเนื่องจากมีการท างานบางส่วนไม่ได้อยู่ในระบบ
คอมพิวเตอร์เดียวกัน รวมถึงปัญหาด้านบุคลากรที่ส่วนใหญ่มีพนักงานที่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการมีจ านวนไม่เพียงพอ และจากการศึกษาความต้องการใช้ระบบสารสนเทศแต่ละต าแหน่งงานมีความ
ต้องการในการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการไม่เหมือนกันโดยเจ้าของกิจการให้ความส าคัญกับการใช้
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการที่เน้นส าหรับงานผลิต งานขายและการตลาด ส่วนสมุห์บัญชีหรือผู้จัดการบัญชี 
เน้นระบบสารสนเทศส าหรับงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดการโรงงานเน้นระบบสารสนเทศส าหรับงานผลิต งาน
ขายและการตลาด 

6. ปัญหาด้านการสืบค้นภาพยนตร์บางเรื่องที่หลายปีก่อนเคยยื่นขอตรวจเพื่อพิจารณา
มาแล้ว แต่ภายหลังมีการเปลี่ยนบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ใหม่กลับมายื่นเพ่ือขอพิจารณาอีกครั้งโดยที่มี
ชื่อเรื่องและเนื้อหาเหมือนเดิม ในส่วนนี้ระบบยังไม่รองรับในการค้นหาข้อมูลท าให้ยังต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการ
สืบค้นอยู่ 

7. ปัญหาด้านระบบความปลอดภัยยังไม่ดีพอกรณีท่ีต้องมีการจัดเก็บภาพยนตร์  โปสเตอร์ 
หรือตัวอย่างภาพยนตร์ท าให้ผู้ประกอบการยังไม่มั่นใจที่จะโหลดหนังลงระบบเพราะกลัวหนังถูกน าออกไป
เผยแพร่โดยที่ไม่ได้อนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ 

8. ปัญหาด้านเจ้าหน้าที่ในการตอบค าถามหรือแก้ไขปัญหากรณีระบบสารสนเทศเกิดปัญหามี
น้อยไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจ านวนเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน หากมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องจะต้องสร้าง user ใหม่และต้องฝึกอบรมใหม่ซึ่งท าให้ขาดความต่อเนื่องในขั้นของการปฏิบัติงาน 
สอดคล้องกับแนวคิดของ บุญเกียรติ การะเวกพันธ์ (2562) ได้กล่าวสรุปว่า ลักษณะของหน่วยงานที่น า
นโยบายมาปฏิบัติ มีปัจจัยหลายประการที่มีผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ซึ่งจ านวนบุคลากรและความสามามารถของบุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส าคัญ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ วิษณุ  ไวยเจริญ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
เรียนการสอนของครูระดับประถมศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ ผลการวิจัยพบว่า 
ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนการสอนของครู เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน
บุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศ ครูมีปัญหาขาดแคลนบุคลากรที่สามารถซ่อมแซมและแก้ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์  

9. ปัญหาด้านผู้ประกอบการเนื่องจากเป็นการมอบอ านาจในการยื่นค าขอแทนผู้มีอ านาจใน
บริษัทและต้องมี user ของผู้ยื่น ท าให้ระบบยังไม่เป็นที่ตอบรับกับการใช้ระบบเท่าที่ควร จึงท าให้
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ยื่นผ่านระบบออนไลน์ยังเดินมายื่นที่ส านักงานและให้เจ้าหน้าที่ช่วยสแกนเอกสาร
ประกอบการยื่นค าขอเข้าระบบอยู่ 

แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการจัดการการอนุญาตภาพยนตร์ วีดิทัศน์และสื่อ
โฆษณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 

1. ระบบสารสนเทศควรลดความซับซ้อนในส่วนที่ไม่จ าเป็นลง เพ่ือให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็วในขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ลดความผิดพลาดท าให้เกิดความถูกต้องแม่นย ามากยิ่งขึ้น และเพ่ือ
เป็นที่น่าสนใจต่อผู้ประกอบการในการลดยุ่งยากในขั้นตอนการยื่นเอกสารในการพิจารณาต่อคณะกรรมการ 
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ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดหรือมีการออกกฎหมายรองรับในเรื่องของเอกสารที่จ าเป็นและไม่
จ าเป็น เพ่ือให้ง่ายต่อการสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการหรือประชาชนผู้มาใช้บริการ 

2. ให้มีการจัดสรรทรัพยากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องในการใช้งานระบบสารสนเทศ เช่น 
คอมพิวเตอร์ ปริ๊นเตอร์ เครื่องสแกน วัสดุ และฮาร์ดดิส ให้เพียงพอเพ่ือตอบสนองต่อการใช้งานของระบบ
สารสนเทศได้อย่างเต็มประสิทธิ์ภาพ 

3. จัดให้มีการอบรมเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เกิดการใช้งานได้ถูกต้อง ทั้งในส่วนของ
เจ้าหน้าที่ผู้ใช้ระบบสารสนเทศให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการใช้งานมากยิ่งข้ึน และในส่วนของผู้ยื่นค าขอให้สามารถใช้งานโดยยื่นขอตรวจพิจารณาผ่าน
ระบบออนไลน์ได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ วิษณุ  ไวยเจริญ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนการสอนของครูระดับประถมศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
กระบี่ ผลการวิจัยพบว่า ครูขาดการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ระดับน้อย สอดคล้องกับแนวคิดของ สายพิณ  
เชื้อน้อย (2551) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้สารสนเทศด้านการศึกษาของบุคลากรสังกัด ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการใช้สารสนเทศของบุคลากรสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีปัญหาในด้านการแสวงหาความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในเรื่องของการฝึกอบรมด้านการใช้ไอซีทีในการปฏิบัติงาน บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ได้รับการพัฒนาใน
เรื่องดังกล่าว 

4. ควรจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการผ่าน
ระบบออนไลน์แก่ผู้ประกอบการ เพ่ือสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้ผู้ประกอบการเกิดความสนใจและใช้บริการ
ผ่านระบบสารสนเทศมากยิ่งขึ้น 

5. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถส่งไฟล์ภาพยนตร์หรือสื่อโฆษณาท่ีมีความจุ
มากขึ้น และระบบสารสนเทศควรมีการพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพ่ือรองรับกับ
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต สอดคล้องกับแนวคิดของ สถาพร  แสงสุโพธิ์ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้ในระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผลการวิจัยพบว่า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้อง
กับสภาวะปัจจุบัน แต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไป เทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้น วิธีการจัดการความรู้เปลี่ยนไป ความต้องการ
ของผู้ใช้มีมากขึ้น ควรมีการศึกษาเทคนิค วิธการใหม่ๆ และด าเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้ให้เป็นที่น่าสนใจและตรงกับการใช้งานให้มากท่ีสุด 

6. จัดให้มีระบบจัดเก็บความปลอดภัยในระดับสูง เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ประกอบการว่า
ภาพยนตร์ที่โหลดมาเพื่อยื่นพิจารณาต่อคณะกรรมการนั้น จะไม่ถูกน าออกมาเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต 

7. ควรมีระบบเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานกรณีอินเตอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้เพ่ือความ
สะดวกและความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ 

8. ระบบสารสนเทศควรมีระบบการประมวลผล ให้สามารถรายงานผลปฏิบัติงานได้ทันทีที่
ต้องการใช้งาน โดยรายงานในรูปแบบสถิติ หรือรูปแบบแผนภูมิ ได้โดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดของข้อมูลใหม่ 

9. ควรมีการประเมินผลการใช้งานระบบสารสนเทศ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาเพ่ือ
ลดความซับซ้อนและความผิดพลาด ให้ระบบสามารถตอบสนองต่อความต้องการของเจ้าหน้าผู้ใช้งานระบบ 
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ลดความยุ่งยาก อ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ และสอดคล้องกับขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งนี้จะต้อง
เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

 10. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่สะดุด เพ่ือให้
เกิดความรวดเร็วในด้านการปฏิบัติงาน และในด้านการให้บริการแก่ผู้ประกอบการหรือประชาชนที่มาใช้บริการ 
รวมถึงสามารถบันทึก จัดเก็บ สืบค้นและประมวลผลข้อมูลได้อย่างถูกต้องแม่นย า เพ่ือข้อมูลนั้นจะถูกจัดเก็บ
ในระบบฐานข้อมูลต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 
1. การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะในส่วนของการจัดการการอนุญาตภาพยนตร์ วีดิทัศน์และสื่อ

โฆษณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ซึ่งเป็นเพียงโครงการในระยะที่ 2 เท่านั้น ผลการวิจัยจึงไม่อาจวัดส าเร็จหรือ
ความล้มเหลวของการน าน าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ตาม
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 ควรมีการศึกษาโครงการในระยะที่ 1 ต่อไป 

2. ในการท าวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาความพึงพอใจในส่วนของผู้ประกอบการ ต่อการใช้งานระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการการอนุญาตภาพยนตร์และวีดิทัศน์และสื่อโฆษณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เพราะความพึง
พอใจของประชาชนหรือผู้รับบรกิาร ถือเป็นหัวใจส าคัญในการให้บริการของหน่วยงานราชการ 
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