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บทคัดยอ 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสมรรถนะ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตภาคเหนือ

ตอนบน กลุมตัวอยางในการศึกษาประกอบดวยผูใชงานระบบสารสนเทศ จํานวน 400 คน ไดแก 

ผูบริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและขาราชการครู ผลการศึกษาสามารถสรุปไดดังน้ี 

ความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับ

มาก ไดแก ดานความสามารถในการจัดการ ระบบชวยลดระยะเวลาในการเรียกเก็บขอมูลเมื่อเทียบกับ

การทํางานแบบเดิมที่ไมใชคอมพิวเตอร ดานความปลอดภัยของขอมูล ระบบมีความปลอดภัยในการ

เขาใชงานผูที่ไมเกี่ยวของไมสามารถแกไขขอมูลสําคัญได และดานความพอใจของผูใช การเขาสู

ระบบ (login) และการออกจากระบบ (logout) งายตอการใชงาน ขณะเดียวกันดานเน้ือหาสารสนเทศ 

ผูใชงานมีความพึงพอใจในขอมูลที่มีความชัดเจน กะทัดรัดไดใจความ 

ความรูความเขาใจในการใชระบบสารสนเทศ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจ

ในการใชระบบสารสนเทศ อยูในระดับปานกลาง ซึ่งผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรูความ

เขาใจวาระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ. 7) อิเล็กทรอนิกส เปนระบบจัดเก็บขอมูลประวัติของขาราชการ
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ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจอยางไมถูกตองวา การ

เพิ่มขอมูลบุคลากรสามารถเพิ่มไดจากเมนู “บัญชีถือจายอัตราที่มีคนครอง” 

ปญหาและอุปสรรคที่พบในการใชระบบสารสนเทศมีระดับปญหานอย ไดแก  ระบบ

สารสนเทศทํางานไดไมรวดเร็ว การเรียกดูหรือการคนหาทําไดชา ระบบการเรียนรูและการใชงาน

ระบบทําไดยากและสารสนเทศที่ไดไมเปนปจจุบันทําใหไมสามารถนําไปใชงานไดจริง 
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ABSTRACT 

The objectives of study were to integrate an information technology evaluation system for the 

administrative and technical competency of teachers and government officials of the Primary 

Education Service in the upper Northern Region Office. The sample of this study consisted of 

participants 400 who use information technology regularly e.g. school administrator the education 

staff and teacher. The results of the study were as follows. 

Regarding the satisfaction of the information technology used, the respondents were satisfied 

the most e.g. the ability to manage. The system can reduce the period of time to get in information 

preparing the old way do not used the computer. The information was restricted to only the people 

who were involved, those who were not involved did not here access to the data. User were able to 

log-in and log-out with eases as well. Meanwhile the information technology content. The used 

satisfied in the obviousness and tight of the data. 

Regarding the knowledge and understanding in the information technology used; Find out the 

respondents have knowledge and understand about the electronic personnel record to a medium 

level. The knowledge and understanding of the most respondent was the record of the government 
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teacher and the education, in to event that personnel information could added or modified from the 

menu. 

In relation to the problem and obstacle information technology system work was low level. 

The data searching was low to be able to. The previous view and the searching to slowly. The 

knowledge system and the application system were difficult cary out and the information  was not 

updated effected that could not applied for workable. 

 


