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บทคัดยอ 
 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการแตและประเภท  และ (2) เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับผลจากการใช
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ของผูบริหารการประปา
นครหลวง  

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือผูบริหารของการประปานครหลวง 7 สายงาน 
จํานวน 276 คน เครื่องมือท่ีใชเก็บขอมูลคือ แบบสอบถาม ประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอร สถิติ
ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก การแจกแจงความถ่ี คาเฉล่ีย คารอยละ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน
คาสูงสุด คาต่ําสุด และ F-test ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุมากกวา 50  ป จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ตําแหนงหัวหนาสวนหรือเทียบเทา (ผูบริหารระดับตน) เปนผูบริหาร
สังกัดสายงานบริการ มีประสบการณในการบริหารมากกวา 10 ป ผูบริหารท้ัง 3 ระดับ สวนใหญจะ
ใชระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทุกวัน  

การศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารตอการนําระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการมาชวย
เพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนิน ของการประปานครหลวง โดยรวมเห็นดวยอยูในระดับปานกลาง 
สวนใหญจะใหความสําคัญในระดับมากกับระบบจัดเก็บเอกสาร ซ่ึงผูบริหารมีความเห็นตรงกันวา
การนําระบบฯดังกลาว มาเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินของการประปานครหลวงนั้นทําใหชวย
ลดพ้ืนท่ีในการจัดเก็บเอกสารและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน สําหรับผลจากนําระบบฯ มา
เพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ผูบริหารสวนใหญเห็นดวยวาระบบฯ ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานในดานคุณภาพการทํางานมากท่ีสุด รองลงมาคือดานประสิทธิภาพการทํางาน ใน
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ขณะเดียวกันไมวาผูบริหารจะมีระดับ (ตําแหนง) หรือสายงานท่ีแตกตางกันตามหนาท่ีและความ
รับผิดชอบก็ตาม ความคิดเห็นตอการนําระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของการประปานครหลวง โดยรวมและเปนรายดาน ไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 
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ABSTRACT 
 

 This research aims to (1) compare the level of using management information system 
for each type by the executives of the Metropolitan Water-works Authority. (2) compare 
executive’s opinions about the effects of using information systems to increase efficiency in 
operations of the Metropolitan Water-works Authority. 
 The samples used in this research is 276 executives of the Metropolitan Water-works 
Authority. Data is processed by computer using Microsoft Offices. Statistical analysis is used the 
descriptive statistics include frequency distributions average percentage standard deviation values 
minimum and maximum F-test at 0.05 level of significance. 
 The results showed that most executives are female, older than 50 years, holds a 
bachelor’s degree. Their experiences are more than 10 years, all the 3-level executives often use 
the system every day. 
 The study of executive’s opinion of the implementation of management information 
systems for improvement of organization performance on the Metropolitan Water-works 
Authority ,generally agree  at the moderate level that the system. The majority of executives agree  
that the system helps to increase efficiency in operating  in the sense of the quality of the work 
and efficiency respectively. Their opinions are not different at 0.05 level of significance. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จได ดวยความกรุณาของผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิลลา       
พงศยี่หลา อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และรองศาสตราจารย ประทีป บัญญัตินพรัตน อาจารย     
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม  ซ่ึงไดใหคําปรึกษา ขอช้ีแนะ และความชวยเหลือในหลายส่ิงหลายอยาง
จนกระท่ังลุลวงไปไดดวยด ีผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ ท่ีนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประจวบ วานิชชัชวาล ประธานสอบ
วิทยานิพนธ และกรรมสอบวิทยานิพนธ ท่ีใหความกรุณาในการแกไขขอบกพรองตางๆ และให
คําแนะนําในการสรางเครื่องมือในการวิจัย รวมท้ังคณาจารยสาขาวิชาบริหารธุรกิจทุกทาน ท่ีไดให
ความรู ใหคําแนะนํา ใหกําลังใจ ตลอดการศึกษาท่ีผานมา 

ขอกราบขอบพระคุณทานผูอํานวยการกองพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานธุรกิจ       
คุณพีระ ตีรวัฒน ซ่ึงเปนผูใหคําปรึกษาขอมูล ท่ีไดกรุณาแนะนําในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับการทํา
วิทยานิพนธและทานผูบริหารการประปานครหลวงทุกทาน ท่ีไดใหความรวมมือใหการตอบ
แบบสอบถามเปนอยางด ี 

ขอขอบพระคุณ ผูอุดหนุนทุนการศึกษา “ทุนศิษยเกา นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย”   
ขอบคุณและขอบใจ พ่ี เพ่ือน และนองสาขาวิชาบริหารธุรกิจทุกคน ท่ีคอยถามไถดวย

ความหวงไย วาเม่ือไหรจะสําเร็จการศึกษา และขอขอบคุณพิเศษผูบังคับบัญชา พ่ี เพ่ือน นองรวม
องคกร การประปานครหลวง ท่ีลุนเอาใจชวยทุกขณะ รวมถึงผูมีพระคุณทุกทานท่ีมิไดเอยนามไว   
ณ ท่ีนี้ 
 สุดทายนี้ กราบขอบพระคุณ คุณพอประเสริฐและคุณแมชอทิพย นิลมณี บุพการีผูใหทุก
ส่ิงทุกอยางกับผูวิจัย 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1  ความสําคัญและที่มาของปญหา 
 การประปานครหลวงไดยึดถือนโยบายของรัฐ  ในการจัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพดาน
ตางๆ เพ่ือใหเปนรัฐวิสาหกิจประปาท่ีทันสมัยในระดับสากล ซ่ึงแผนเพ่ิมประสิทธิภาพเปนการ
ดําเนินงานตอเนื่องจากงานท่ีการประปานครหลวงไดดําเนินการอยูแลว  โดยจะดําเนินการในชวง
ระยะเวลาป 2547-2550 และมีจุดหมายเพ่ือ ปรับปรุงผลประกอบการใหดีขึ้นกวาเดิม เพ่ือเพ่ิมความ
เขมแข็งดานการเงิน และพัฒนาคุณภาพบริการ เพ่ือใหผูใชน้ํามีความพึงพอใจในบริการ 
 ขอบเขตของแผนเพ่ิมประสิทธิภาพท่ี กปน.จัดทําขึ้นนี้ครอบคลุมเรื่องสําคัญหลักๆ       
4  เรื่อง ไดแก  1) การเพ่ิมประสิทธิภาพดานผลการดําเนินงาน  2) การพัฒนาคุณภาพการบริการ    
3) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  และ 4) การบริหารความเส่ียง 
 จากนโยบายดังกลาว   จึงทําใหมีการนํายุทธศาสตรการบริหาร กปน.มาใชแทนแผน
วิสาหกิจ ภายใตแนวคิดท่ีวาทําอยางไร กปน.จึงจะอยูไดอยางยั่งยืน ทําอยางไรจึงจะเพ่ิมรายได    
(ทํากําไรเพ่ิมขึ้น) โดยไมขึ้นคาน้ํา ขณะเดียวกันตองขยายงานบริการออกไปอยางท่ัวถึง ซ่ึง
ยุทธศาสตรการบริหาร กปน. ท้ัง 6 ดาน ประกอบดวย  1) ยุทธศาสตรดานกําลังคน  2) ยุทธศาสตร
ดานการตลาดและบริการ  3) ยุทธศาสตรดานการผลิตและจายน้ํา  4) ยุทธศาสตรดานการเงิน         
5)ยุทธศาสตรดานการลงทุน และ 6) ยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ดวยสภาพเศรษฐกิจและธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ทามกลางการแขงขันทาง
ธุรกิจท่ีรุนแรงขึ้น การบริหารงานเพ่ือใหไดประสิทธิภาพสูงสุด เชนเดียวกับการจัดหาผลิตภัณฑและ
บริการใหไดตรงกับความตองการของลูกคามากท่ีสุดกลายเปนปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหธุรกิจประสบ
ความสําเร็จได ในท่ีนี้ไอทีไดกลายมาเปนเครื่องมือท่ีสําคัญท่ีจะทําใหองคกรบรรลุสูเปาหมายท่ีไดตั้ง
ไว ส่ิงท่ีตามมาอยางเล่ียงไมได คือ บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะผูบริหารระดับสูง 
หรือประธานเจาหนาท่ีฝายเทคโนโลยี ซ่ึงมีแนวโนมท่ีจะมีบทบาทสําคัญในการกําหนดยุทธศาสตร
นําไอทีเขามาชวยเสริมธุรกิจเพ่ือขับเคล่ือนองคกร และเพ่ิมมูลคาใหกับธุรกิจมากขึ้น  
 การประปานครหลวงไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศ IT (Information Technology) มา
รองรับยุทธศาสตรบริหาร กปน. เพ่ือนํามาชวยสนับสนุนการดําเนินงานใหไดตามแผนเพ่ิม 
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ประสิทธิภาพ  โดยไดมีการจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการตางๆ ท่ีใชในองคกรดังนี้ คือ 
ระบบท่ี 1  ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร 

 ระบบท่ี 2  ระบบจัดเก็บเอกสาร 
 ระบบท่ี 3  ระบบการเรียนรู 
 ระบบท่ี 4  ระบบบริหารความเส่ียง 
 ระบบท่ี 5  ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 
 การนําระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  มาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในองคกรนั้น      
ในแตละสายงานจะมีระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการท่ีเอ้ือประโยชนแตกตางกัน เชน สายงานผลิต  
มีระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนรายงานและการวิเคราะหระดับความรุนแรง และประเมินโอกาสท่ี
เกิด/Early Warning System (ระบบเตือนภัยลวงหนา/แจงใหทราบถึงเหตุการณหรือความเส่ียงท่ีจะ
เกิดขึ้นซ่ึงมีผลกระทบรุนแรงตอองคกร)  สายงานบริการ มีระบบขอมูลรับเรื่องรองเรียน (MWA 
Call Center :1125) ท่ีใหบริการแกผูใชน้ํา  เปนตน ดังนั้นขอมูลสารสนเทศท่ีชวยสนับสนุนงานดาน
ตางๆ ของผูบริหารแตละระดับจึงมีความหลากหลาย อีกท้ังการไดมาซ่ึงขอมูลสารสนเทศไม
เพียงแตท่ีจะไดจากภายในองคกรแลว ยังมีจากภายนอกองคกร เพ่ือไดรับทราบขอมูลขาวสารท่ีเปน
ประโยชนในการบริหารและการตัดสินใจ   
 ความตองการใชระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในองคกรนั้น 
แตกตางกัน ซ่ึงขึ้นอยูกับเทคนิคในการบริหารงาน และความคิดเห็นของผูบริหารในแตละระดับ 
และสายงาน จึงเปนประเด็นสําคัญท่ีผูศึกษาวิจัยมีความสนใจจะศึกษา “เปรียบเทียบความคิดเห็น
ของผูบริหารตอการนําระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ 
การประปานครหลวง”   ขึ้น เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการสารสนเทศ 
ขององคกรใหไดประโยชน และคุมคา ตามแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพขององคกร ตอไป 
 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.2.1  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการแตละ
ประเภท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ของผูบริหารการประปานครหลวง 

1.2.2  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับผลจากการใชระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ของผูบริหารการประปานครหลวง 
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1.3  คําถามในการวิจัย 
 1.3.1  ระดับของผูบริหารแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการแตละประเภท และผลจากการนําระบบ ฯ  มาเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน แตกตาง
กันหรือไม 
 1.3.2  สายการบริหารงานของผูบริหารแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการแตละประเภท และผลจากการนําระบบ ฯ  มาเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน แตกตางกันหรือไม 
 
1.4  สมมติฐานในการศึกษา 

1.4.1  ผูบริหารท่ีอยูในระดับท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเภทของระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ  และผลจากการนําระบบฯ มาเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
แตกตางกัน 

1.4.2  ผูบริหารท่ีอยูในสายงานท่ีสังกัดแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเภทของระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ และผลจากการนําระบบมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานแตกตางกัน 
 
1.5   กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

1. ขอมูลสวนบุคคล 
 เพศ  ,อาย ุ
 การศึกษา 
 สายงานท่ีสังกัด 
 ระดับผูบริหาร 
 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

2.    ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการใช  
       ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

1. ประเภทระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
ที่ใชในการประปานครหลวง มีดังนี ้
- ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร 
- ระบบจัดเก็บเอกสาร 
- ระบบการเรียนรู 
- ระบบบริหารความเส่ียง 
- ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 

2. ผลจากการนําระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน ของการประปานครหลวง 
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1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1.6.1  ผลการศึกษาทําใหทราบถึงบทบาทของผูบริหารทุกระดับ ท่ีมีตอการนําระบบ

สารสนเทศเพ่ือการจัดการมาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
1.6.2  ผลการศึกษาจะเปนแรงกระตุนและสงเสริมใหผูบริหารนําระบบสารสนเทศเพ่ือการ

จัดการมาสนับสนุน และพัฒนางาน 
1.6.3  จะทําใหผูบริหารทุกระดับสนใจ ใหความสําคัญตอการนําระบบสารสนเทศเพ่ือการ

จัดการมาปรับปรุงระบบการทํางานในองคกรเพ่ือสรางความไดเปรียบในเชิงแขงขันและเพ่ิม
ประสิทธิภาพตอผลผลิต     
 
1.7 ขอบเขตของการวิจัย 

1.7.1  ขอบเขตดานประชากรท่ีศึกษา  ผูวิจัยจํากัดขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษาในองคกรการ
ประปานครหลวง โดยแบงกลุมประชากรเปน 

1) ผูบริหารระดับตน 
2) ผูบริหารระดับกลาง 
3) ผูบริหารระดับสูง 

1.7.2  ขอบเขตดานเนื้อหา ซ่ึงเนนเนื้อหาตามตัวแปรการวิจัยดังนี ้
 1.7.2.1  ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)  คือ  ลักษณะประชากรของผูบริหาร  
ไดแก เพศ อายุ การศึกษา สายงานท่ีสังกัด ระดับผูบริหาร(ตําแหนงงาน)  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
และขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับการใชระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
 1.7.2.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  คือ 

  1)   ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ไดแก  ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร 
ระบบจัดเก็บเอกสาร  ระบบการเรียนรู  ระบบบริหารความเส่ียง ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 

2)   ผลจากการนําระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการมาใชเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของการประปานครหลวง 

1.7.3   ขอบเขตดานเวลา 
 งานวิจัยครั้งนี้ทําการศึกษาในป พ.ศ.2552 
 
 
 
 

DPU



5 

 

1.8 นิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ 
 สายงาน หมายถึง สายงานตามโครงสรางการบริหารองคกรของหนวยงานการประปา
นครหลวง ไดแก สายงานผูวาการ สายงานบริหาร สายงานบริการ สายงานวิศวกรรมและโยธา สาย
งานการเงินและบัญชี สายงานแผนและพัฒนาองคกร  สายงานผลิตและสงน้ํา 
 ระดับผูบริหาร  หมายถึง ผูบริหารท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการบริหารจัดการตามสายงาน
ตางๆ ของหนวยงาน ไดแก หัวหนาสวน ผูอํานวยการกอง ผูอํานวยการฝาย  ผูชวยผูวาการ รองผูวา
การ ซ่ึงสามารถแบงระดับการบริหารงาน ไดดังนี ้
 ผูบริหารระดับสูง  หมายถึง รองผูวาการ  ผูชวยผูวาการและเทียบเทา ของการประปา         
นครหลวง 
 ผูบริหารระดับกลาง  หมายถึง  ผูอํานวยการฝายและเทียบเทา  ผูอํานวยการกองและ
เทียบเทา ของการประปานครหลวง 
 ผูบริหารระดับตน  หมายถึง  หัวหนาสวน และเทียบเทา ของการประปานครหลวง  
 ประเภทระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการที่ใชในการประปานครหลวง หมายถึง ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ ท่ีการประปานครหลวงจัดทําขึ้นเพ่ือสนับสนุนงานบริหารจัดการดาน
การประปา ไดแก ระบบสารเทศสําหรับผูบริหาร  ระบบจัดเก็บเอกสาร  ระบบการเรียนรู  ระบบ
บริหารความเส่ียง และระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ  
 ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร  หมายถึง  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจท่ีผูบริหาร
ระดับสูง ใชสําหรับตรวจสอบ ควบคุม หรือดูทิศทาง แนวโนมขององคกรโดยภาพรวม เพ่ือให
ปรับเปล่ียนกลยุทธตางๆ ไดอยางทันทวงที ขอมูลท่ีใชในระบบจะถูกกรองหรือประมวลมาจาก
ระดับปฏิบัติการภายในองคกร และจัดอยูในรูปแบบของขอมูลสรุปท่ีอานและดูไดงาย มีการใชงาน
ท่ีไมซับซอนมากนัก  
 ระบบจัดเก็บเอกสาร หมายถึง  ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส และระบบงาน     
สารบรรณ ซ่ึงเปนโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีออกแบบมาเพ่ือจัดเก็บเอกสารท่ีมีอยูในสํานักงาน โดย
ออกแบบโครงสรางคลายการจัดเก็บเอกสารในสํานักงาน โดยทําการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสเปนไปไดโดยสะดวกและรวดเร็ว มีการสรางดัชนีเพ่ือใชในการคนหาเอกสารได
อยางรวดเร็ว 
 ระบบการเรียนรู  หมายถึง  งานภูมิปญญา (Knowledge Work) เปนสวนหนึ่งของงาน
ขาวสาร (Information Work) ซ่ึงทํางานเกี่ยวกับการสรางความรู และขาวสารใหมๆ  โดยท่ี
ระบบงานภูมิปญญา (Knowledge Work System  :KWS) ท่ีถูกสรางขึ้นมาเพ่ือสนับสนุนบุคลากรใน
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ดานนั้น ๆ  ทําหนาท่ีเปนผูใหคําปรึกษาภายในองคกร ในดานท่ีมีความเช่ียวชาญ เกี่ยวกับการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ และความเปนไปได   
 ระบบบริหารความเส่ียง  หมายถึง  ระบบสารสนเทศท่ีใชวิเคราะหและนําเสนอขอมูล
ความเส่ียงท่ีสําคัญ เชน ความเส่ียงดานคุณภาพน้ํา ความเส่ียงดานการเงิน ซ่ึงเปนระบบเตือนภัยท่ี
แจงใหทราบถึงเหตุการณหรือความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นแลวมีผลกระทบรุนแรง  
 ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ  หมายถึง ระบบสารสนเทศท่ีใชติดตามและประเมินผล
ระบบงานของหนวยงานตางๆ ท่ีรับผิดชอบแผนงานตามแผนยุทธศาสตรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ การประปานครหลวง และแผนงานอ่ืนๆ  โดยมีกระบวนการตั้งแต การวางแผนงาน 
การดําเนินงานตามแผนงาน  การรายงานและติดตามประเมินความกาวหนาของแผนงาน            
การติดตามและประเมินผลแผนงาน  การปรับแผนงานและกิจกรรม  รวมถึงการบริหารทรัพยากร
บุคคลท่ีปฏิบัติงานในแผนงานตางๆ ของหนวยงาน 
 ผลจากการนําระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
หมายถึง ประโยชนท่ีไดรับจากการนําระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการมาใช ท้ังภายในและภายนอก
องคกร ไดแก ประสิทธิภาพการทํางาน คุณภาพของการทํางาน  บุคลากร การตัดสินใจของผูบริหาร 
การส่ือสารทางธุรกิจ การทําธุรกิจ  การศึกษา  สังคมและเศรษฐกิจ  ศีลธรรมและจริยธรรม และ 
กฎหมาย 
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 ในการศึกษาครั้ งนี้ มีแนวทางในการนําเสนอกรอบแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจน
แนวความคิดตางๆ และการตรวจเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการนําระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการมาใช
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ของการประปานครหลวง ซ่ึงประกอบดวย 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
2.2  แนวคิดเกี่ยวกับผูบริหารกับเทคโนโลยีสมัยใหม 
2.3  ขอมูลเกี่ยวกับการประปานครหลวง 
2.4  ประเภทของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการท่ีใชใน การประปานครหลวง 
2.5  ผลกระทบท่ีเกิดจากการใชระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
2.6  การนําระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการมาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
2.7  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1  แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

2.1.1 ความหมายของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management Information System 
:MIS) ในเรื่องเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ไดมีนักวิชาการหลายทาน ไดใหความหมาย 
และคํานิยามไว ซ่ึงไดยกมาพอสังเขป ดังนี ้
  ณาตยา  ฉาบนาค (2548,26) กลาววา  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ เปนระบบท่ีมี
การรวบรวมขอมูลท่ีเก็บไวในแหลงตางๆ ท่ีมีอยูท้ังภายในและภายนอกขององคกร ซ่ึงขอมูลเหลานี้
องคกรไดนําเอามาใชในการดําเนินงาน ไมวาจะเปนในดานการประมวลผลขอมูล และมีการ
จัดรูปแบบขอมูลเพ่ือใหไดสารสนเทศ ท่ีนํามาชวยสนับสนุนการทํางาน และชวยในการตัดสินใจใน
ดานตางๆ ของผูบริหาร รวมท้ังยังชวยในการประสานงานกับฝายตางๆ อีกดวย 
 ศรีสมรัก  อินทุจันทรยง (2549,21) กลาววา ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ เปนระบบ
ท่ีพัฒนาขึ้นเพ่ือจัดทํารายงานสําหรับผูบริหาร โดยรับขอมูลนําเขามาจากระบบประมวลผล รายการ
เปล่ียนแปลง เพ่ือจัดทํารายงานสําหรับการควบคุมการบริหารจัดการใหกับผูบริหาร สวนใหญแลว
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ไดรับการพัฒนาเพ่ือการผลิตรายงานตามหนาท่ีงานตางๆ  
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 ยงยุทธ  เกษสาคร (ขอมูลอางอิง : การวางแผนและนโยบายดานการทรัพยากรมนุษย 
htt://hrm.siamhrm.com) กลาววา ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ หมายถึง ระบบท่ีเกี่ยวกับการนํา
ขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลขั้นพ้ืนฐานมาประมวลใหเปนสารสนเทศท่ีมีคุณคาตอผูรับมา
ใชในการวางแผน และการตัดสินใจของผูบริหารระดับสูงขององคกรขึ้นไป เพ่ือนํามาใชในการ
สนับสนุนการวางแผน และการตัดสินใจของผูบริหาร นอกจากนั้นยังชวยพนักงานในการวิเคราะห
ปญหาอีกดวย 
 Kenneth  C. Laudon, Jan p. Laudon (2003,32) กลาววา ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ หมายถึง ระบบท่ีสนับสนุนการทํางานของผูบริหารระดับลาง และระดับกลางในการ
นําเสนอรายงาน ขอมูลท่ัวไป ขอมูลเฉพาะดาน และขอมูลในอดีต ซ่ึงจะเนนความตองการของ
บุคลากรภายในองคกรมากกวาบุคคลหรือหนวยงานภายนอก 
 กิตติ ภักดีวัฒนะกุล (2549,284) กลาววา ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ หมายถึง 
ระบบท่ีนําสารสนเทศมาชวยในการจัดทํารายงานลักษณะตางๆ เพ่ือวางแผนและควบคุมการ
ดําเนินงานทางธุรกิจ 
 ศรีไพร  ศักดิ์รุงพงศากุล และ เจษฏาพร  ยุทธนวิบูลยชัย (2549,24) กลาววา ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูล การประมวลผล และการสราง
สารสนเทศขึ้นมาเพ่ือชวยในการตัดสินใจ การประสานงาน และการควบคุม นอกจากนั้นยังชวย
ผูบริหารและพนักงานในการวิเคราะหปญหา แกปญหา และสรางผลิตภัณฑใหม โดยจะตองมีการ
ใชอุปกรณทางคอมพิวเตอร (Hardware) และโปรแกรม (Software) รวมกับผูใช (People ware) เพ่ือ
กอใหเกิดความสําเร็จในการไดมาซ่ึงสารสนเทศท่ีมีประโยชน 
 Timothy J. O’Leary and Linda I. O’Leary (2006,301) กลาววา ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการ เปนระบบสารสนเทศท่ีใชคอมพิวเตอรทํางานผลิตรายงานสรุปท่ีมีรูปแบบและมี
โครงสรางท่ีเปนมาตรฐาน ใชสนับสนุนผูบริหารระดับกลาง 
 จากความหมายท่ีมี ผูกลาวถึงระบบสารสนเทศเ พ่ือการจัดการ  (Management 
Information System) ขางตน สามารถสรุปไดวา ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ คือ ระบบบริหาร
ท่ีใหสารสนเทศท่ีผูบริหารตองการ เพ่ือใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะรวมท้ังสารสนเทศ
จากภายในและภายนอก สารสนเทศท่ีเกี่ยวกับองคกรในอดีตและปจจุบัน รวมท้ังท่ีคาดวาจะเปน
อนาคต นอกจากนี้ระบบจะตองใหสารสนเทศภายในชวงเวลาท่ีเปนประโยชน เพ่ือใหผูบริหาร
สามารถตัดสินใจในการวางแผนการควบคุม และการปฏิบัติการขององคกรไดอยางถูกตอง 
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2.1.2 สวนประกอบของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  แบงไดเปน 3 สวน  ดังนี ้
สวนท่ี 1  เครื่องมือในการสรางระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ หมายถึง สวนประกอบ

หรือโครงสรางพ้ืนฐานท่ีรวมกันเขาเปน MIS และชวยใหระบบสารสนเทศดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยจําแนกเครื่องมือในการสรางระบบสารสนเทศไว 2 สวน คือ 

1) ฐานขอมูล (Data Base)  เปนหัวใจสําคัญของระบบ MIS เพราะวาสารสนเทศ
ท่ีมีคุณภาพ จะมาจากขอมูลท่ีดี เช่ือถือได ทันสมัย และถูกจัดเก็บอยางเปนระบบ ผูใชสามารถเขาถึง 
และใชงานไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 

2) เครื่องมือ (Tools) เปนเครื่องมือท่ีใชจัดเก็บและประมวลผล จะประกอบดวย  
(1) อุปกรณ (Hardware)  คือตัวเครื่องหรือสวนประกอบของเครื่อง

คอมพิวเตอร รวมท้ังอุปกรณระบบเครือขาย 
(2) ชุดคําส่ัง (Software) คือ ชุดคําส่ังท่ีทําหนาท่ีรวบรวม และจัดการ เก็บ

ขอมูลเพ่ือใชในการบริหาร หรือการตัดสินใจ                            
 สวนท่ี 2 วิธีการหรือขั้นตอนการประมวลผล การท่ีจะไดผลลัพธตามท่ีตองการ จะตอง
มีการจัดลําดับ วางแผนงานและวิธีการประมวลผลใหถูกตอง เพ่ือใหไดขอมูล หรือสารสนเทศท่ี
ตองการ 
 สวนท่ี 3 การแสดงผลลัพธ  เม่ือขอมูลไดผานการประมวลผล ตามวิธีการแลวจะได
สารสนเทศ หรือ MIS เกิดขึ้น อาจจะนําเสนอในรูป ตาราง กราฟ รูปภาพ หรือเสียง เพ่ือใหการ
นําเสนอขอมูลมีประสิทธิภาพ จะขึ้นอยูกับลักษณะของขอมูล และลักษณะของการนําไปใชงาน 

2.1.3   คุณสมบัติของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
 1)  ความสามารถในการจัดการขอมูล (Data Manipulation)  ระบบสารสนเทศท่ีดีตอง
สามารถปรับปรุงแกไขและจัดการขอมูล เพ่ือใหเปนสารสนเทศท่ีพรอมสําหรับนําไปใชงานอยางมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากขอมูลท่ีถูกปอนเขาสู MIS จะมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ดังนั้นขอมูล
ท่ีถูก ควรท่ีจะไดรับการปรับปรุงแกไขและพัฒนารูปแบบ เพ่ือใหความทันสมัยและเหมาะสมกับ
การใชงานอยูเสมอ 
 2)  ความปลอดภัยของขอมูล (Data Security)  ระบบสารสนเทศเปนทรัพยากรท่ีสําคัญ
อีกอยางขององคการ ถาสารสนเทศบางประเภทรั่วไหลออกไปสู บุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู
แขงขัน อาจทําใหเกิดความเสียโอกาสทางการแขงขัน หรือสรางความเสียหายแกธุรกิจ ความสูญเสีย
ท่ีเกิดขึ้นอาจจะเกิดจากความรูเทาไมถึงการณ หรือการกอการรายตอระบบ จะมีผลโดยตรงตอ
ประสิทธิภาพและความเปนอยูขององคกร 
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 3)  ความยืดหยุน (Flexibility)  สภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจหรือสถานการณการ
แขงขันทางการคาท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว สงผลใหระบบสารสนเทศท่ีดีตองมีความสามารถใน
การปรับตัว เพ่ือใหสอดคลองกับการใชงานหรือปญหาท่ีเกิดขึ้น โดยท่ีระบบสารสนเทศท่ีถูกสราง
หรือถูกพัฒนาขึ้นตองสามารถตอบสนองความตองการของผูบริหารไดอยูเสมอ โดยมีอายุการใช
งาน การบํารุงรักษา และคาใชจายท่ีเหมาะสม 
 4)  ความพอใจของผูใช (User Satisfaction)  ปกติระบบสารสนเทศ ถูกพัฒนาขึ้น โดย
มีความมุงหวังใหผูใชสามารถนํามาประยุกตในงานหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ระบบ
สารสนเทศท่ีดีจะตองกระตุนหรือโนมนาวใหผูใชหันมาใชระบบใหมากขึ้น โดยการพัฒนาระบบ
ตองทําการพัฒนาใหตรงกับความตองการ และพยายามทําใหผูใชพอใจกับระบบ เม่ือผูใชเกิดความ
ไมพอใจกับระบบ ทําใหความสําคัญของระบบลดนอยลงไป ก็อาจจะทําใหไมคุมคากับการลงทุน
ได 

2.1.4  ประโยชนของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการท่ีมีตอการบริหารในองคกร สรุปไดพอ
สังเขปดังนี ้
 1) ผูใชสามารถเขาถึงสารสนเทศท่ีตองการไดอยางรวดเร็วและทันตอเหตุการณ  
เนื่องจากขอมูลถูกจัดเก็บและบริหารเปนระบบ ทําใหผูบริหารสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว
ในรูปแบบท่ีเหมาะสม และสามารถนําขอมูลมาใชประโยชนไดทันตอความตองการ 
 2) ชวยในการกําหนดเปาหมายกลยุทธและการวางแผนปฏิบัติการ โดยผูบริหารจะ
สามารถนําขอมูลท่ีไดจากระบบสารสนเทศมาชวยในการวางแผนและกําหนดเปาหมายในการ
ดําเนินงาน เนื่องจากสารสนเทศถูกเก็บรวบรวมและจัดการอยางเหมาะสม ทําใหมีประวัติของขอมูล
อยางตอเนื่อง สามารถท่ีจะช้ีแนวโนมของการดําเนินงานไดวานาจะเปนไปในลักษณะใด 
 3) ชวยในการตรวจสอบประเมินผลการดําเนินงาน เม่ือแผนงานถูกนําไปปฏิบัติ
ในชวงระยะเวลาหนึ่ง ผูควบคุมจะตองตรวจสอบผลการดําเนินงานโดยนําขอมูลบางสวนมา
ประมวลผลประกอบการประเมิน สารสนเทศท่ีไดจะแสดงใหเห็นผลการดําเนินงานวาสอดคลอง
กับเปาหมายท่ีตองการเพียงไร 
 4) ชวยในการศึกษาและวิเคราะหสาเหตุของปญหา ผูบริหารสามารถใชระบบ
สารสนเทศประกอบการศึกษาและการคนหาสาเหต ุหรือขอผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นในการดําเนินงาน ถา
การดําเนินงานไมเปนไปตามแผนท่ีวางเอาไว อาจจะเรียกขอมูลเพ่ิมเติมออกมาจากระบบ เพ่ือให
ทราบวาขอผิดพลาดในการทํางานเกิดขึ้นมาจากสาเหตุใด หรือจัดรูปแบบสารสนเทศในการ
วิเคราะหปญหาใหม 
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 5) ชวยใหสามารถวิเคราะหปญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดขึ้น เพ่ือหาวิธีควบคุม ปรับปรุง
และแกไขปญหา สารสนเทศท่ีไดจากการประมวลผลจะชวยใหผูบริหารวิเคราะหวาการดําเนินงาน
ในแตละทางเลือกจะชวยแกไข หรือควบคุมปญหาท่ีเกิดขึ้นไดอยางไร ธุรกิจตองทําอยางไรเพ่ือ
ปรับเปล่ียนหรือพัฒนาใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนงานหรือเปาหมาย 
 6) ชวยลดคาใชจาย ระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ชวยใหธุรกิจลดเวลา แรงงาน
และคาใชจายในการทํางานลง เนื่องจากระบบสารสนเทศสามารถรับภาระงานท่ีตองใชแรงงาน 
จํานวนมาก ตลอดจนชวยลดขั้นตอนในการทํางาน สงผลใหธุรกิจสามารถลดจํานวนคนและ
ระยะเวลาในการประสานงานใหนอยลง โดยผลงานท่ีออกมาอาจเทาหรือดีกวาเดิม ซ่ึงจะเปนการ
เพ่ิมประสิทธิภาพ และศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจ 
 7) ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรในองคกร เนื่องจากการใชระบบฯ 
จะเปนการสรางศักยภาพ และทักษะในการทํางานใหกับบุคลากร เม่ือบุคลากรจะตองปฏิบัติงานกับ
เครื่องมือท่ีทันสมัย บวกกับการไดรับการสนับสนุนจากองคกร จะสงผลใหเกิดการเรียนรูและ
พัฒนาทักษะในการทํางานใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
 8) ชวยใหการทํางานรวดเร็ว ถูกตอง การบริหารงานในองคกรมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากผูบริหารจําเปนตองไดรับขอมูลท่ีมีประโยชนตอการตัดสินใจ ดังนั้นขอมูลท่ีไดจากระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการท่ีผานการประมวลผล หรือการวิเคราะหมาบางแลว จะชวยใหผูบริหาร
ตัดสินใจในกิจการงานไดรวดเร็วขึ้น 
 9) ทําใหองคกรมีมาตรฐานและคุณภาพในการดําเนินงาน รวมท้ังไดรับความเช่ือถือ 
 10) ชวยสรางโอกาสในการลงทุน ทําใหมีการขยายองคกรใหเจริญเติบโตยิ่งขึน้ 
 11) ชวยใหการใชงบประมาณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เม่ือมีการลงทุนไปแลว และได
มีการนํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ก็ถือวาเปนความคุมคาของการลงทุน เปนการสรางผลกําไร
ใหกับองคกรอีกทาง 
 12) สามารถแขงขันกับองคกรอ่ืนได ซ่ึงการใชระบบฯ ท่ีทันสมัยนั้นจะเปนการยกระดับ
องคกรใหเหนือกวาคูแขง เนื่องจากบุคลากรเปนปจจัยสําคัญในการขับเคล่ือนองคกร เม่ือบุคลากร
ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง ยอมตองสงผลใหองคกรไดรับมีการพัฒนาตามไปดวย 
 13) สรางโอกาสในการพัฒนาองคกรดานการศึกษาใหสังคมรูจักและเลือกใชสินคา 
หรือบริการ 
 14) เสริมสรางศีลธรรมและจริยธรรมในองคกร (หลักธรรมาภิบาล)  
 15) ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองคกร สนับสนุนในการแลกเปล่ียนขอมูล
ขาวสารของหนวยงานกับบุคลากรทุกระดับภายในองคกร ซ่ึงมีความสัมพันธกันภายใตสภาพแวดลอม 
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บรรยากาศขององคกร และสังคม ซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงไดตามสถานการณ  
  16) ชวยสนับสนุนการพัฒนาสังคม สนับสนุนการคนควา สราง ส่ือสาร รับรู และ
แลกเปล่ียนขอมูล สารสนเทศและความรูระหวางบุคคล  
 17) ชวยสนับสนุนงานขอมูลดานกฎหมายในองคกร  เพ่ือเสริมสรางพัฒนากระบวนการ
จัดการเกี่ยวกับขอมูลนิติกรรมสัญญา และอ่ืนๆท่ีมีสวนเกี่ยวของ ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 

2.1.5 ระบบของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  สามารถแบงออกไดเปน 2 ระบบหลัก 
ดังตอไปนี ้
 2.1.5.1  ระบบพ้ืนฐานของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  คือ ระบบประมวลผล
รายการ (Transaction Processing System : TPS) เปนระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับการบันทึกและ
ประมวลขอมูลท่ีเกิดจากธุรกรรม หรือการปฏิบัติงานประจํา หรืองานขั้นพ้ืนฐานขององคกร  
  วัตถุประสงคของ TPS 

1) มุงจัดหาสารสนเทศท้ังหมดท่ีหนวยงานตองการตามนโยบายของหนวยงานหรือ 
ตามกฎหมาย เพ่ือชวยในการปฏิบัติงาน 

2) เพ่ือเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงานประจําใหมีความรวดเร็ว 
 3)  เพ่ือเปนหลักประกันวาขอมูลและสารสนเทศของหนวยงานมีความถูกตองเปน 
อันหนึ่งอันเดียวกัน และรักษาความลับได 
 หนาท่ีของ TPS (Haag et al.,2000: 50) 
 1)  การจัดกลุมของขอมูล (Classification) คือการจัดกลุมขอมูลลักษณะเหมือนกันไว
ดวยกัน 
 2)  การคิดคํานวณ (Calculation)  การคิดคํานวณโดยใชวิธีการคณิตศาสตรเพ่ือให
ไดผลลัพธท่ีเปนประโยชน 
 3)  การเรียงลําดับขอมูล (Sorting)  การจัดเรียงขอมูลเพ่ือทําใหการประมวลงายขึ้น 
 4)  การสรุปขอมูล (Summarizing)  เปนการลดขนาดของขอมูลใหเล็กหรือกะทัดรัดขึ้น 
 5)  การเก็บ (Storage) การบันทึกเหตุการณท่ีมีตอการปฏิบัติงาน อาจจําเปนตองเก็บ
รักษาขอมูล โดยเฉพาะขอมูลบางประเภทท่ีจําเปนตองเก็บรักษาไวตามกฎหมาย ท่ีจริงแลว TPS 
เกี่ยวของกับงานทุกระดับในองคกร แตงานสวนใหญของ TPS จะเกิดขึ้นในระดับปฏิบัติการ
มากกวา แมวา  TPS จะจําเปนในการปฏิบัติงานในองคกรแตละระบบ TPS ก็ไมเพียงพอ ในการ
สนับสนุนในการตัดสินใจของผูบริหาร ดังนั้นองคกรจึงจําเปนตองมีระบบอ่ืนสําหรับชวยผูบริหาร
ดวย  
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  ลักษณะสําคัญของระบบสารสนเทศแบบ TPS (Turban et al.,2001:277) 
 1)  มีการประมวลผลขอมูลจํานวนมาก 
 2)  แหลงขอมูลสวนใหญมาจากภายในและผลท่ีไดเพ่ือตอบสนองตอผลภายในองคกร
เปนหลัก 
 3)  กระบวนการประมวลผลขอมูลมีการดําเนินการเปนประจํา 
 4)  มีความสามารถในการเก็บฐานขอมูลจํานวนมาก 
 5)  มีการประมวลผลขอมูลท่ีรวดเร็ว เนื่องจากมีปริมาณขอมูลจํานวนมาก 
 6)  TPS จะคอยติดตามและรวบรวมขอมูลภายหลังท่ีผลิตขอมูลออกมาแลว 
 7)  ขอมูลท่ีปอนเขาไป และท่ีผลิตออกมามีลักษณะมีโครงสรางท่ีชัดเจน 
 8)  ความซับซอนในการคิดคํานวณมีนอย 
 9)  มีความแมนยําคอนขางสูง  การรักษาความปลอดภัย ตลอดจนการรักษาขอมูลสวน
บุคคลมีความสําคัญเกี่ยวของโดยตรงกับ TPS 
 10)  ตองมีการประมวลผลท่ีมีความนาเช่ือถือสูง 
 กระบวนการประมวลผลขอมูลของ TPS มี 3 วิธี คือ (Stair & Reynolds, 1999) 
 1)  Batch Processing   การประมวลผลเปนชุดโดยการรวบรวมขอมูลท่ีเกิดจาก
ธุรกรรมท่ีเกิดขึ้นและรวมไวเปนกลุมหรือเปนชุด (Batch) เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง หรือจัดลําดับ
ใหเรียบรอยกอนท่ีจะสงไปประมวลผล โดยการประมวลผลนี้จะกระทําเปนระยะๆ (อาจจะทําทุก
คืน ทุก 2-3 วัน หรือทุกสัปดาห) 
 2) Online Processing   คือขอมูลจะไดรับการประมวลผลและทําใหเปนเอาทพุททันที
ท่ีมีการปอนขอมูลของธุรกรรมเกิดขึ้น   
 3)  Hybrid Systems เปนวิธีการผสมผสานแบบท่ี 1) และ 2) โดยอาจมีการรวบรวม
ขอมูลท่ีเกดิขึ้นทันที แตการประมวลผลจะทําในชวงระยะเวลาท่ีกําหนด 
 2.1.5.2  ระบบยอยของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ สามารถแบงออกเปน 4 ระบบ 
ดังตอไปนี ้
 1)  ระบบจัดทํารายงานสําหรับการจัดการ (Management Report System : MRS) 
เปนระบบสารสนเทศท่ีชวยในการทํารายงานตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว โดยการสรุปสารสนเทศท่ีมี  
อยูไวในฐานขอมูล (Haag et al.,2000 :54) หรือชวยในการตัดสินใจในลักษณะท่ีโครงสรางชัดเจนและ
เปนเรื่องท่ีทราบลวงหนา 
 หนาท่ีของระบบ MRS 
 (1)  ชวยในการตัดสินใจงานประจําของผูบริหารระดับกลาง 
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 (2)  ชวยในการทํารายงาน 
 (3)  ชวยในการตัดสินใจท่ีเปนเหตุการณท่ีเกิดขึ้นบอยๆ มีโครงสรางแนนอน 
 ลักษณะของ MRS 
 (1)  ชวยในการจัดทํารายงานซ่ึงมีรูปแบบท่ีกําหนดไวเปนมาตรฐานตายตัว 
 (2)  ใชขอมูลภายในท่ีเก็บไวในฐานขอมูล 
 (3)  ชวยในการวางแผนงานประจํา และควบคุมการทํางาน 
 (4)  ชวยในการตัดสินใจท่ีเกิดขึ้นประจําหรือเกิดขึ้นบอยๆ 
 (5)  มีขอมูลในอดีต ปจจุบัน และวิเคราะหแนวโนมอนาคต 
 (6)  ติดตามการดําเนินงานภายในหนวยงาน เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับ
เปาหมายและสงสัญญาณหากมีจุดท่ีตองการการปรับปรุงแกไข 
 ประเภทของรายงาน MRS 
 (1)  รายงานท่ีจัดทําเม่ือตองการ (Demand Reports)  เพ่ือใชสนับสนุนการตัดสินใจ 
เปนรายงานท่ีจัดเตรียมรูปแบบรายงานลวงหนาและจะจัดทําเม่ือผูบริหารตองการเทานั้น 
 (2)  รายงานท่ีทําตามระยะเวลากําหนด (Periodic Reports) โดยกําหนดเวลาและ
รูปแบบของรายงานไวลวงหนา 
 (3)  รายงานสรุป  (Summarized reports)  เปนการทํารายงานในภาพรวม 
 (4)  รายงานเม่ือมีเง่ือนไขเฉพาะเกิดขึ้น (Exception Reports) เปนการจัดทํารายงานเม่ือ
มีเกณฑเง่ือนไขเฉพาะ เพ่ือตรวจสอบเง่ือนไขตางๆ วาแตกตางจากท่ีวางแผนไวหรือไม  
 2)  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Supporting System : DSS) 
หมายถึง  ระบบสารสนเทศท่ีจัดหาหรือจัดเตรียมขอมูลสําคัญสําหรับผูบริหาร เพ่ือจะชวยในการ
ตัดสินใจแกปญหาหรือเลือกโอกาสท่ีเกิดขึ้น ปกติปญหาของผูบริหารจะมีลักษณะท่ีเปนกึ่ง
โครงสราง (Semi-Structure) และไมมีโครงสราง (Non Structure) ซ่ึงยากตอการวางแนวทางรองรับ
หรือแกปญหา ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ประการสําคัญของ DSS จะไมทําการตัดสินใจใหกับผูบริหาร 
แตจะจัดหา และประมวลสารสนเทศ หรือส่ิงตาง ๆ ท่ีจําเปนในการตัดสินใจใหกับผูบริหาร  
 คุณสมบัติของระบบ DSS คือ 
     (1)   ระบบ DSS จะตองชวยผูบริหารในกระบวนการการตัดสินใจ 
     (2)   ระบบ DSS จะตองถูกออกแบบมาใหสามารถเรียกใชท้ังขอมูลแบบกึ่งโครงสราง
และแบบไมมีโครงสรางแนนอนได 
     (3)  ระบบ DSS จะตองสามารถสนับสนุนผูตัดสินใจไดในทุกระดับแตจะเนนท่ีระดับ
วางแผนบริหารและวางแผนยุทธศาสตร 
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       (4) ระบบ DSS มีรูปแบบการใชงานอเนกประสงค มีความสามารถในการจําลอง
สถานการณและมีเครื่องมือในการวิเคราะหสําหรบัชวยเหลือผูทําการตัดสินใจ 
      (5)  ระบบ DSS ตองเปนระบบท่ีโตตอบกับผูใชได สามารถใชงานไดงาย ผูบริหาร
ตองสามารถใชงานโดยพ่ึงความชวยเหลือจากผูเช่ียวชาญนอยท่ีสุดหรือไมตองพ่ึงเลย 
 (6)  ระบบ DSS ตองสามารถปรับใหเขากับความตองการขาวสารในสภาพการณตางๆ 

(7)  ระบบ DSS ตองมีกลไกชวยใหสามารถเรียกใชขอมูลท่ีตองการไดอยางรวดเร็ว 
 (8)  ระบบ DSS ตองสามารถติดตอกับฐานขอมูลขององคกรได 
 (9)  ระบบ DSS ตองทํางานโดยไมขึ้นกับระบบการทํางานตามตารางเวลาขององคกร 
  (10)  ระบบ DSS มีความยืดหยุนพอท่ีจะรองรับรูปแบบการบริหารแบบตาง ๆ 
 3)  ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (Office Automation System : OAS)   หมายถึง 
ระบบสารสนเทศท่ีใชบุคลากรนอยท่ีสุด โดยอาศัยเครื่องมือแบบอัตโนมัติและระบบส่ือสาร
เช่ือมโยงขาวสารระหวางเครื่องมือเหลานั้นเขาดวยกัน OAS มีจุดมุงหมายใหเปนระบบท่ีไมใช
กระดาษ สงขาวสารถึงกันดวยขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Data Interchange) แทน ซ่ึงมี
รูปแบบในการใชงาน 2 ลักษณะ คือ 
 (1) รูปแบบของระบบงานพิมพและการประมวลผลทางอิเล็กทรอนิกส ไดแก  การ
ส่ือสารดวยขอความ E – mail , FAX 
 (2) รูปแบบการประชุมทางไกลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เชน การประชุมทางไกล
แบบมีแตเสียง (Audio Conferencing) การประชุมทางไกลแบบมีท้ังภาพและเสียง (Video – 
Conferencing)  
 สํานักงานอัตโนมัติ ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ คือ 
      (1)  Networking System คือ ระบบขายงานท่ีเช่ือมโยงระบบคอมพิวเตอรระหวางกัน
ท่ัวองคกร 
      (2)  Electronic Data Interchange คือ การส่ือสารขอมูลขาวสารระหวางกัน โดยอาศัย
สัญญาณขอมูลขาวสารแบบอิเล็กทรอนิกส ผานระบบขายงาน 
     (3)  Internet Working (Internet) คือ การรวมตัวกันของระบบขายงาน ท่ีกระจายอยูท่ัว
โลกจนกลายเปนเครือขายขนาดใหญ 
 (4)  Paperless System คือ ระบบท่ีไมใชกระดาษ เชน Post of Sale (POS) เปนการขาย
แบบมีการบันทึกรายการขายและรายละเอียดอ่ืนท่ีเกี่ยวกับสินคาทันทีท่ีมีการขาย ณ จุดขายนั้นๆ 
Electronic Funds Transfer (EFT) เปนระบบการโอนเงินอัตโนมัติของธนาคารโลก        
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 4)  ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหารระดับสูง (Executive Information 
Systems : EIS) หมายถึง ระบบสารสนเทศท่ีถูกพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ เพ่ือใหสอดคลองกับความ
ตองการ ทักษะ และความสามารถในการเขาถึงสารสนเทศสําหรับผูบริหารระดับสูง เนื่องจาก
ผูบริหารระดับสูงเปนกลุมบุคคลท่ีตองการขอมูลท่ีมีลักษณะเฉพาะ โดยเฉพาะดานระยะเวลาในการ
เขาถึงและทําความเขาใจกับขอมูล โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงและการแขงขันทางธุรกิจท่ีเกิดขึ้น
และปรับตัวอยางรวดเร็วในปจจุบันไดสรางแรงกดดันใหผูบริหารระดับสูงตองตัดสินใจภายใต
ขอจํากัดของทรัพยากรทางการจัดการ ระยะเวลา ขอมูล และการดําเนินงานของคูแขงขัน นอกจากนี้
ผูบริหารระดับสูงหลายคนยังมีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศท่ีจํากัด โดยเฉพาะผูบริหาร
ระดับสูงท่ีมีอายุมากและไมมีโอกาสไดพัฒนาความรู ความเขาใจ และทักษะดานการใชงาน
สารสนเทศ ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาและออกแบบระบบสารสนเทศท่ีสามารถชวยให
ผูบริหารระดับสูงปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ระบบขอมูลสําหรับผูบริหารระดับสูงตองมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง  ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหารระดับสูง บางครั้งจะเรียกวา ระบบ
สนับสนุนผูบริหารระดับสูง (Executive Support System) หรือ ESS  
 คุณสมบัติของระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหารระดับสูง 

(1) สนับสนุนการวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning Support) 
(2) เช่ือมโยงกับส่ิงแวดลอมภายนอกองคกร (External Environment)  
(3) มีความสามารถในการคํานวณภาพกวาง (Broad-based Computing Capabilities) 
(4) งายตอการเรียนรูและใชงาน (Exceptional Ease of Learning and Use) 
(5) พัฒนาเฉพาะสําหรับผูบริหาร (Customization) 

 ขอดีของระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหารระดับสูง 
(1) งายตอการใชงาน 
(2) ผูใชไมจําเปนตองมีความรูอยางลึกซ้ึงในเรื่องคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(3) คนหาสารสนเทศท่ีตองการไดในเวลาส้ัน 
(4) ชวยใหผูใชเขาใจสารสนเทศท่ีนําเสนออยางชัดเจน 
(5) ประหยัดเวลาในการดําเนินงานและการตัดสินใจ 
(6) สามารถติดตามและจัดการสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

 ขอจํากัดของระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหารระดับสูง 
(1) มีขอจํากัดในการใชงาน เนื่องจาก EIS ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ืองานเฉพาะอยาง 
(2) ขอมูลและการนําเสนออาจไมสอดคลองกับความตองการใช 
(3) ยากตอการประเมินประโยชนและผลตอบแทนท่ีองคการจะไดรับ  
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(4) ไมถูกพัฒนาใหทําการประมวลผลท่ีซับซอนและหลากหลาย 
(5) ซับซอนและยากตอการจัดการขอมูล 
(6) ยากตอการรักษาความทันสมัยของขอมูลและของระบบ 
(7) ปญหาดานการรักษาความลับของขอมูล 

2.1.6  ความสัมพันธของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการแบบตางๆ  
 ความสัมพันธของระบบสารสนเทศแบบตางๆ ในองคการ  โดยปกติแลว  TPS จะเปน 
แหลงขอมูลพ้ืนฐานใหกับระบบสารสนเทศอ่ืนๆ ในขณะท่ี EIS จะเปนระบบท่ีรับขอมูลจากระบบ 
สารสนเทศในระดับท่ีต่ํากวา นอกจากนี้ ในระบบสารสนเทศแตละประเภทอาจมีการแลกเปล่ียน
ขอมูลภายในระบบยอยๆ กันเอง เชน ระบบสารสนเทศฝายขายกับระบบสารสนเทศฝายผลิต และ
ระบบสารสนเทศฝายจัดสงสินคา เปนตน 
 

                                          
 

ภาพท่ี  2.1   ความสัมพันธของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
ท่ีมา :  zigmagirl.exteen.com/20090120/entry 
 

2.1.7  บทบาทในการบริหารจัดการองคกรของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
 การบริหารจัดการท้ังองคกรของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ นั้นจะประกอบดวย
องคประกอบพ้ืนฐาน ไดแก 
  1)  การวางแผน (Planning)  หมายถึง การกําหนดเปาหมาย และกลยุทธในการบริหาร
องคกร เปนกิจกรรมท่ีสําคัญในการบริหารจัดการ เพราะเปนกิจกรรมท่ีกระทบตอองคประกอบ

ระบบสารสนเทศ
สําหรับผูบริหาร 

(EIS) 

ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ 

(MIS) 

ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ 

(DSS) 

ระบบการประมวลผล
ธุรกรรม 
(TPS) 

ระบบสารสนเทศ
สํานักงาน 

(OIS) 
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อ่ืนๆ ในการบริหารการจัดการ คือ แผนงานจะเปนพ้ืนฐานสําหรับการติดตอส่ือสารระหวางหนาท่ี
อ่ืนๆ ในแผนก กระจาย หรือจัดสรรงานใหเหมาะสมกับบุคลากรในแผนก  
   2)  การจัดองคกร (Organizing) หมายถึง การจัดสรรทรัพยากรท่ีตองการนํามาใชใน
องคกร  ผูบริหารหนวยงานสารสนเทศจะตองจัดสรรกิจกรรมกลุมเพ่ือใหเกิดความแนใจใน
ประสิทธิภาพ โดยการระบุงาน ความรับผิดชอบ และรวมกิจกรรมท่ีมีความคลายคลึงกัน ซ่ึงจะชวย
หลีกเล่ียงปญหาท่ีไมนาจะเกิดขึ้น เพ่ือพิจารณาโครงสรางองคกร ส่ิงท่ีควรคํานึงถึง คือสมดุล
ระหวางความชํานาญพิเศษกับความชํานาญท่ัวไป กลุมบุคลากรขององคกรท่ีมีความชํานาญเฉพาะ
ดาน จะชวยใหสามารถบรรลุถึงเปาหมาย วัตถุประสงคเฉพาะ แตในทางตรงกันขาม การแบง
บุคลากรออกเปนกลุมยอยก็ทําใหเกิดความไรประสิทธิภาพในหลายๆ ดาน 
 3)  การจัดการบุคลากร (Staffing) เปนการจัดหาบุคลากรมาทํางานในตําแหนงตางๆ 
การจัดการบุคลากรครอบคลุมถึงการจาง (Hiring) การอบรม (Training) และการพัฒนา 
(Developing) บุคลากรใหเหมาะสม  ในการกําหนดโครงสรางองคกรนั้น ผูบริหารจะระบุถึงทักษะ
ท่ีจําเปนและใสไวในรายละเอียดตําแหนงงาน (Job Description) ส่ิงสําคัญคือ ผูบริหารจะพยายาม
หาบุคลากรท่ีเหมาะสมท่ีสุดบรรจุลงในตําแหนงงานตางๆ ซ่ึงปจจุบันการทํางานมักเนนทํางานเปน
ทีม ดังนั้น การจัดหาบุคลากรจึงมักหาบุคลากรท่ีมีความเหมาะสมกับบทบาทหนาท่ีแตกตางกัน
ออกไป แตสามารถท่ีจะรวมทํางานเปนทีมได 
 4)  การติดตอส่ือสาร (Communication)  ผูบริหารตองใหเกิดความแนใจวาสารสนเทศ
ภายในถูกกระจายไปท้ังภายในแผนก และไปยังผูใช และผูบริหารท่ีจําเปนตองใชสารสนเทศ
เหลานั้นอยางถูกตอง และทันตอเวลา การติดตอส่ือสารนี้รวมถึงสารสนเทศแสดงสถานะโครงการ 
ขอมูลการทําหนาท่ีของระบบ สารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรระบบสารสนเทศดวย ในทางตรงกัน
ขามบุคลากรในแผนกสารสนเทศเองก็ตองการสารสนเทศจากผูใช ผูบริหารอาวุโส ผูขาย และ
ภายนอกแผนก หรือแมแตภายในแผนกก็ตองมีการประสานการทํางานผานทางการติดตอส่ือสาร 
 5)  การปฏิบัติดําเนินการ (Directing)  ผูบริหารแผนกสารสนเทศจะเปนผูช้ีนําการ
ปฏิบัติดําเนินงาน ซ่ึงเกิดขึ้นจากรูปแบบในการตัดสินใจของผูบริหาร ไดแก ผูบริหารมีการ
มอบหมายอํานาจใหกับผูอ่ืน โดยผูบริหารแผนกสารสนเทศ จะตองมอบหมายความรับผิดชอบ
ตลอดจนอํานาจ และกําหนดขอบเขตในการใชอยางเหมาะสม  ผูบริหารยังตองรับผิดชอบกับผลท่ี
ตามมาจากการดําเนินงานและการตัดสินใจของผูใตบังคับบัญชา  ซ่ึงรูปแบบการตัดสินใจของ
ผูบริหาร มีผลตอการช้ีนําในการดําเนินงานของบุคลากรในหนวยงาน เชน ผูบริหารสามารถให
คําแนะนํา ขอเสนอแนะ หรือมีทางเลือกใหกับผูใตบังคับบัญชา ยอมดีกวาการท่ีผูบริหารตัดสินใจ 
โดยไมสนใจกับรายละเอียดทางดานเทคนิคท่ีผูใตบังคับบัญชานําเสนอ 
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 6)  การควบคุม (Controlling)  คือการควบคุมดูแลท่ีจะทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพ
และไมขัดขวางการทํางาน คือตองเปนท่ีรับรูและมีความเขาใจตอการควบคุมในบางกรณี การ
ควบคุมก็จําเปนตองมีการเปล่ียนแปลงตามสถานการณ สภาพแวดลอมท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

2.1.8  ระดับของการจัดการและการดําเนินการของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ แบง
ออกเปน 
 1)  ระดับปฏิบัติการ (Operational)  ไดแกการปฏิบัติงานในระดับต่ําท่ีสุด ผูควบคุม
การทํางานในระดับนี้  ตองการรายละเอียดสารสนเทศท่ีเกิดขึ้นจากก ารปฏิบัติงาน ตาม
ขบวนการผลิตของบริษัทในแตละวัน การควบคุมการปฏิบัติการในระดับนี้จะตองพิจารณาหาวิธีท่ี
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยขบวนการตัดสินใจในระดับนี้ตองการสารสนเทศเกี่ยวกับงาน
ท่ีจะตองปฏิบัต,ิ ทรัพยากรท่ีมีอยู ความรวมมือท่ีตองการจากสวนปฏิบัติงานอ่ืนๆ ภายในองคกร, 
มาตรฐานและงบประมาณท่ีสามารถใชได และผลสะทอนกลับท่ีใชในการประเมินผลลัพธ 
 หนาท่ีของผูจัดการในระดับปฏิบัติการ ไดแก ทําการตัดสินใจจากขอมูลท่ีถูกเก็บไว, 
กําหนดหนาท่ีในการทํางาน, และตรวจสอบการขนสงใหเปนไปตามนโยบายหรือกฎท่ีผูจัดการ
ระดับยุทธวิธีกําหนดไว โดยสารสนเทศท่ีใชในการจัดการระดับนี้จะตองมีรายละเอียดมาก, มีความ
แมนยําสูงและเกิดขึ้นจากการทํางานท่ีเกิดขึ้นเปนประจํา และประกอบดวยรายการขอมูลรายวันท่ี
แสดงถึงการผลิตการขาย และการเงินในแตละวัน 
 2)  ระดับยุทธวิธี  (Tactical)  จะเกี่ยวกับการจัดหาและการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการจัดการระดับสูง ผูจัดการในระดับ
นี้ทําหนาท่ีในการวางแผนงานสําหรับหนวยปฏิบัติงานระดับลาง เชน ศูนยกลางการขายและการ
ผลิต เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร ผูจัดการระดับกลางนี้ตองการรายงานสรุปจากการ
ปฏิบัติงานของบริษัท เพ่ือใชในการตัดสินใจเชิงยุทธวิธี เพ่ือท่ีจะปฏิบัติตามนโยบายการตัดสินใจท่ี
ถูกกําหนดมาจากระดับบนหรือระดับกลยุทธของบริษัท 
 ส่ิงสําคัญท่ีผูจัดการในระดับปฏิบัติการและระดับยุทธวิธีตองการใชในการตัดสินใจ
ไดแก รายงานสรุปท่ีเหมาะสมกับความตองการ โดยสารสนเทศในระดับนี้จะเปนสารสนเทศท่ี
เกิดขึ้นในระยะยาวมากขึ้น เชน สารสนเทศเกี่ยวกับสถานภาพทางการเงินของบริษัท สามารถ
นํามาใชในการทํานายสถานการณท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตไดแมนยํามากขึ้น 
  3)  ระดับกลยุทธ  (Strategic)  เกี่ยวของกับการกําหนดวัตถุประสงคขององคกร โดย
หนวยงานตางๆ จะตองปฏิบัติตามกลยุทธท่ีกําหนด เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร ผูจัดการ
ระดับกลยุทธจะทําการกําหนดนโยบายและตัดสินใจดานการเงิน, ดานบุคลากร, ดานสารสนเทศ
และดานแหลงเงินทุนท่ีตองการ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร การตัดสินใจท่ีเกิดขึ้นจะ
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เกี่ยวกับการกําหนดทิศทางขององคกร รวมท้ังการผลิตสินคาใหม, ลงทุนในตลาดใหม และการใช
เทคโนโลยีในการผลิตใหมๆ 
 

                                                   
      
ภาพท่ี 2.2   ระดับการจัดการของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
 
ท่ีมา:  KM ของกรมชลประทาน หนวยท่ี 15 
         http://irrigation.rid.go.th/rid15/ppn/Knowledge/Management%20Information 
         %20Systems/mis1.html  

 
2.1.9  การใชระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการในระดับตางๆ ขององคกร 

 ระบบสารสนเทศในองคกรตางๆ จะมีการเก็บรวบรวมขอมูลจากระดับปฏิบัติการ และ
ทําการประมวลผลเพ่ือใหสารสนเทศกับบุคลากรในระดับตางๆ ซ่ึงในแตละระดับนั้นจะใชลักษณะ
และปริมาณของสารสนเทศท่ีแตกตางกันออกไป ระบบสารสนเทศในองคกรสามารถแทนไดดวย
ภาพปรามิด ตามรูป 
 

ระดับกลยุทธ 

ระดับยุทธวิธี 

ระดับปฏิบัติการ 
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 ภาพท่ี 2.3  แสดงโครงสรางการใชระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการของระดับตางๆ ในองคกร 
 
ท่ีมา:  KM ของกรมชลประทาน หนวยท่ี 15 
         http://irrigation.rid.go.th/rid15/ppn/Knowledge/Management%20Information 
         %20Systems/mis1.html  
 
 จากภาพจะเห็นไดวาโครงสรางระบบสารสนเทศแบบปรามิดนั้น มีฐานท่ีกวางและบีบ
แคบขึ้นไปถึงยอดบนสุด หมายความวา สารสนเทศท่ีใชงานจะมีมากในระดับลางและลดหล่ันไป
ตามลําดับจนถึงยอดบนสุด บุคลากรท่ีเกี่ยวของกับระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการไดแก 

(1) ระดับปฏิบัติการ  บุคลากรในระดับนี้จะเกี่ยวของกับงานท่ีตองกระทําซํ้าๆ กัน 
และเนนไปท่ีการจัดการ รายงานประจําวัน เชน เจาหนาท่ีปอนขอมูลการส่ังซ้ือ แคชเชียร พนักงาน
รับจองตั๋วเครื่องบิน เปนตน 

(2) ระดับวางแผนปฏิบัติการ บุคลากรในระดับนี้ จะเปนผูบริหารขั้นตนซ่ึงมีหนาท่ี
ควบคุมการปฏิบัติงานประจําวัน หรือการบริหารงานในระยะส้ันๆ เชน รายงานสรุปผลการขายใน
แตละไตรมาสของพนักงานขายแตละคน เปนตน 

(3) ระดับการวางแผนการบริหาร บุคลากรในระดับนี้จะเปนผูบริหารในระดับกลาง 
มีหนาท่ีในการวางแผนใหบรรลุเปาหมายตางๆ ของบริษัท เชน รายงานผลการขายประจําปของ
บริษัทเปรียบเทียบกับคูแขง 

ระดับกลยุทธ 

ระดับยุทธวิธี 

ระดับปฏิบัติการ 

การดําเนินธุรกิจ 

- EIS 

- DSS 

- MIS 

- TPS DPU
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(4) ระดับการวางแผนยุทธศาสตรระยะยาว ผูบริหารระดับนี้จะเปนผูบริหารระดับสูง 
ซ่ึงเนนในการวางนโยบาย สารสนเทศท่ีตองการ จะอยูในรูปรายงานสรุป การวิเคราะหแนวโนม
ตางๆ 
 

ตารางท่ี 2.1   ความแตกตางของการใชระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการในระดับบริหารท้ัง 3 ระดับ 

การใช / ระดับบริหาร ปฏิบัติการ        
(ผูบริหารระดับตน) 

ยุทธวิธี                  
(ผูบริหารระดับกลาง) 

กลยุทธ                   
(ผูบริหารระดับสูง) 

 ความถ่ี สมํ่าเสมอ ซํ้าซํ้า มักจะเปนประจํา เม่ือตองการ 
 ผลลัพธท่ีได เปนตามท่ีคาด อาจไมเหมือนท่ีคาด มักจะไมเหมือนท่ีคาด 
 ระยะเวลา อดีต เปรียบเทียบ อนาคต 
 รายละเอียด มีรายละเอียดมาก ถูกสรุปแลว ถูกสรุปแลว 
 แหลงขอมูล ภายใน ภายในและภายนอก ภายในและภายนอก 
 ลักษณะของขอมูล เปนโครงสราง กึ่งโครงสราง ไมเปนโครงสราง 
 ความแมนยํา มีความแมนยําสูง ใชการคาดการณบาง ใชการคาดการณสูง 

 ระดับการตัดสินใจ เกี่ยวกับงานท่ีทํา จัดสรรทรัพยากรและ
ควบคุม วางเปาประสงค 

 

ท่ีมา:  cddweb.cdd.go.th/cdregion09/bmn/ict.htm (Gorry และ Morton, 1971) 
 
 จากตารางท่ี 2.1 แสดงใหเห็นวาสารสนเทศท่ีผูบริหารตางระดับตองการสารสนเทศ
ประกอบการทํางานของตน นั้นมีความแตกตางกันในประเด็นของระดับความถูกตองแมนยํา 
ขอบเขตของขอมูล ความเปนรายละเอียด ความถ่ีในการเรียกใช ตัวแบบของการวิเคราะหหรือ
ตัดสินใจ ความทันสมัยเปนปจจุบัน ขอบเขตของเวลา และแหลงท่ีมาของสารสนเทศ ความแตกตาง
ในคุณลักษณะของสารสนเทศท่ีผูบริหารแตละระดับตองการจะสงผลตอระบบสารสนเทศซ่ึง
นําเสนอสารสนเทศใหผูบริหารยอมแตกตางตามกันไปดวย 
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2.1.10 ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
 Kenneth C.Laudon, Jane P. Laudon 2003 (สัลยุทธ สวางวรรณ, ผูแปล.,2549) ได
กลาวถึงกระบวนการทํางานของระบบสารสนเทศขององคกร ซ่ึงประกอบดวย การนําขอมูลเขาสู
ระบบการประมวลผล และการนําเสนอผลลัพธ การนําขอมูลเขาสูระบบ (Input) จัดการรวบรวม
ขอมูลจากสวนตางๆ ขององคกร หรือจากส่ิงแวดลอมภายนอกองคกร การประมวลผล (Processing) 
ทําหนาท่ีปรับเปล่ียนขอมูลท่ีนําเขามาใหอยูในรูปแบบท่ีมีความหมายตอองคกร ซ่ึงสามารถ
นําไปใชงานได การนําเสนอผลลัพธ (Output) จัดการนําขาวสาร หรือขอมูลท่ีผานการประมวลผล
แลว ไปเสนอใหแกผูใชตามความเหมาะสม หรือนําไปสงตอใหกับสวนอ่ืน ซ่ึงตองนําขาวสารนี้ไป
ใชงานตอไป  ระบบสารสนเทศบางระบบตองการ การตอบสนอง (Feedback) ซ่ึงก็คือสวนหนึ่งของ
ขอมูลท่ีผานการประมวลผลแลว แตถูกสงกลับเขาไปยังสวนการนําเขาขอมูลอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือการ
ตรวจสอบคุณภาพหรือการปรับแตงระบบใหมีความสอดคลองกับสภาวะท่ีตองการ (ดังแสดงใน
ภาพ) 

 
 
ภาพท่ี 2.4  ปจจัยสภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
 
ท่ีมา  : Kenneth C.Laudon, Jane P.Laudon (2003,7) 
  
 
 

 ระบบสารสนเทศ (IS) 

ประมวลผล ผลลัพธ ขอมูล

ขอมูลสะทอน

ส่ิงแวดลอมองคการ 
สหภาพแรงงาน ผูถือหุน เจาของกิจการ 

ชุมชนโลก 

ลูกคา 

ผูแขงขัน รัฐบาล (นโยบาย,กฎหมาย) 

องคการ สถาบัน
การเงิน 

ผูขายสินคา
การผิลต 
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 ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการใชระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการขององคกร คือ 
 2.1.10.1 ปจจัยภายในองคกรหรือสภาวะแวดลอมภายในองคกร ท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงโครงสรางองคกร (Transformation of The Business Enterprise) โดยการนําระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการมาใชเพ่ือสนับสนุนกระบวนงานทางธุรกิจขององคกร 
 การเปล่ียนแปลงโครงสรางองคกร (Transformation of The Business Enterprise) 
หมายถึง วิธีการดําเนินกิจกรรมภายในองคกรและวิธีการบริหารงานท่ีแตกตางไปจากเดิม ซ่ึง
โครงสรางองคกรแบบเดิม สวนใหญเปนโครงสรางแบบลําดับช้ัน ท่ีมีการส่ังงานจากศูนยกลาง และ
มีการจัดวางองคประกอบและวิธีปฏิบัติงานตางๆ ตามมาตรฐาน เพ่ือการผลิตสินคาหรือบริการใน
ปริมาณมาก  โครงสรางองคกรในระบบใหม จะมีจํานวนลําดับช้ันของผูบริหารนอยลง (Flattened) 
กระจายความรับผิดชอบการส่ังงานไปตามสวนตางๆ มากขึ้น และมีความออนตัวในการจัดการโดย
ใชขาวสารท่ีทันสมัยในขณะนั้น เพ่ือเนนการผลิตสินคาหรือใหบริการปริมาณมากท่ีเหมาะสมกับ
ลูกคาแตละกลุม (Customized Products) เปนหลัก แมวาหลักการแบบใหมนี้จะยังไมมีความแนนอน 
คือมีความหลากหลายในการปฏิบัติ แตก็มีความชัดเจนในทิศทางท่ีเปนไปในทางเดียวกันตามท่ี
กลาวถึง ซ่ึงจําเปนตองอาศัยระบบสารสนเทศท่ีด ี
   วิธีการบริหารงาน ผูบริหารในระบบเดิมจะตองปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไวอยางเปน
ทางการ มีการแบงโครงสรางองคกรออกเปนสวนตางๆ ท่ีมีความรับผิดชอบชัดเจน มีกฎเกณฑ
จํานวนมาก ซ่ึงพนักงานทุกคนจะตองกระทําตามโดยเครงครัดเพ่ือความม่ันคงขององคกร ผูบริหาร
ในระบบใหม จะทํางานโดยการกําหนดวัตถุประสงคท่ีชัดเจนขึ้นมาจากเนื้อหาของขาวสารผาน
ระบบเครือขายส่ือสารท่ีไดรับ กําหนดกลุมผูรับผิดชอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณในขณะนั้น 
ปรับเปล่ียนวัตถุประสงคใหเขากับความตองการของลูกคาแตละกลุม และมีความเปนมืออาชีพ ซ่ึง
ตองอาศัยความรูอยางมากในการทําใหองคกรสามารถดํารงอยูได 
  2.1.10.2  ปจจัยภายนอกองคกรหรือสภาวะแวดลอมภายนอกองคกร ท่ีเกิดจากการ    
แขงขันในการดําเนินธุรกิจ แบงเปน 3 ดาน คือ ระบบเศรษฐกิจโลก (Global Economy) การ
เปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจ (Transformation of Industrial Economies) องคกรดิจิตอล 
(Digital Firm)  

1) ระบบเศรษฐกิจโลก การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ท่ัวโลก 
เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุน หรือแมแตประเทศไทย มีปจจัยหลักขึ้นอยูกับปริมาณการ
ส่ังสินคาเขาและสงสินคาออก เกิดเปนระบบเศรษฐกิจโลก (Global Economy) ซ่ึงทวีความสําคัญ
มากขึ้นทุกขณะ การดําเนินธุรกิจในปจจุบันและอนาคตจึงตองเปนการดําเนินงานระดับโลกไมใช
ระดับทองถ่ิน หรือระดับระหวางประเทศอีกตอไป  
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2) การเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจ (Transformation of Industrial 
Economies) ในปจจุบันทําใหประเทศอุตสาหกรรมใหญๆ  อยางสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน หรือ 
สหพันธรัฐเยอรมัน ตองมีการปรับตัวโดยการยายโรงงานอุตสาหกรรมท้ังหลายไปยังประเทศอ่ืนท่ี
มีคาจางแรงงานต่ํากวาเพ่ือลดตนทุนการผลิตสินคาใหต่ําลง ในขณะเดียวกนัก็ไดเริ่มการผลิตสินคา
ชนิดใหมในประเทศตนเอง คือการบริการดานความรูและขาวสาร (Knowledge-Based and 
Information-Based Services) ซ่ึงจะกลายเปนสินคาท่ีสําคัญยิ่งในอนาคต 

3) องคกรดิจิตอล (Digital Firm) คือ องคกรท่ีเกือบทุกสวนขององคกร
โดยเฉพาะในสวนท่ีมีการติดตอกับลูกคา บริษัทผูสนับสนุนวัตถุดิบ และพนักงานเปนการบริหาร
จัดการในระบบดิจิตอล กระบวนการหลักทางธุรกิจสามารถทําใหประสบผลสําเร็จไดโดยการใช
เครือขายดิจิตอลท่ีครอบคลุมกวางขวางท่ัวท้ังองคกร หรือเช่ือมโยงเขากับองคกรอ่ืนจํานวนมาก 
 กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) หมายถึง กระบวนการทํางานท่ีมี
ลักษณะเฉพาะมีโครงสราง มีการประสานความรวมมือ และมุงเนนในการผลิตสินคาหรือบริการท่ีมี
คุณภาพ การพัฒนาสินคาใหม การสรางและการใหบริการตอคําส่ังซ้ือสินคา หรือการจางงาน คือ
ตัวอยางของกระบวนการทางธุรกิจ และวิธีการท่ีองคกรใชเพ่ือทําใหประสบความสําเร็จใน
กระบวนการทางธุรกิจนั้นเปนท่ีมาของความเขมแข็งทางธุรกิจขององคกร 
 ทรัพยสินหลักขององคกร (Key Corporate Assets) หมายถึง ทรัพยสินทางปญญา 
ความสามารถในการแขงขันหลัก ทรัพยสินทางการเงินและบุคลากร ไดรับการบริหารจัดการดวย
วิธีการทางดิจิตอล ในองคกรดิจิตอล ขาวสารใดๆ ก็ตามท่ีมีความจําเปนในการสนับสนุนการ
ตัดสินใจทางธุรกิจจะตองมีความพรอมในการใชงานในทุกเวลา และทุกสวนขององคกร 
 องคกรดิจิตอลมีลักษณะการรับรูและตอบสนอง (Sense and Respond) ตอส่ิงแวดลอม
ไดอยางรวดเร็วมากกวาท่ีองคกรแบบเดิมจะสามารถทําได ทําใหองคกรมีความสามารถในการ
ปรับตัวตอความอยูรอดไดเปนอยางดี โดยเฉพาะในภาวะคับขัน องคกรดิจิตอลนําเสนอโอกาส
สําหรับการจัดตั้งเปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการในระดับโลก องคกรดิจิตอลใชวิธีการจัดการแบบ
ดิจิตอลในการทําใหองคกรมีขนาดท่ีพอเหมาะตอการสรางผลกําไรและมีความไดเปรียบในการ
แขงขันไดอยางดีเยี่ยม 
 องคกรดิจิตอลแตกตางจากองคกรแบบเกา ตรงท่ีมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
งานอยางกวางขวางในเกือบทุกสวนขององคกร รวมท้ังการบริหารและการจัดการ สําหรับผูบริหาร
องคกรดิจิตอลแลวเทคโนโลยีสารสนเทศไมใชเปนเพียงเครื่องมือ แตเปนองคประกอบหลักของ
การดําเนินธุรกิจ และเปนเครื่องมือหลักสําหรับการบริหารงาน 
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับผูบริหารกับเทคโนโลยีสมัยใหม (http:/uhost.rmutp.ac.th/kanlayanee.so/L4/4-1-1.html) 

ส่ือการเรียนรูออนไลน วิชาเทคนิคการจัดการสมัยใหม (กัลยาณี สูงสมบัติ, 2550) ได
กลาวถึงผูบริหารกับเทคโนโลยีสมัยใหมวาผูบริหารยุคใหมตองตระหนักดีวาการดําเนินธุรกิจใหอยู
รอดไดในโลกท่ีเต็มไปดวยการแขงขันนั้น องคกรมีความจําเปนตองทําอยู 2 ประการ คือ การ
ปรับตัว (Adapt) และการเปล่ียนแปลง (Change) โดยอาจปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงสินคาและ
บริการท่ีองคกรนําเสนอใหกับลูกคา ซ่ึงแนวคิดดังกลาวอาจเรียกช่ือวา นวัตกรรมใหมในสินคา 
(Product Innovation) และนวัตกรรมใหมในกระบวนการจัดการหรือการผลิต (Process Innovation) 
มีหลายวิธีในการปรับปรุงความสามารถ เชน การบริการดวยความรวดเร็วขึ้น คุณภาพท่ีดีขึ้น ราคา
สินคาถูกลงหรือมีความหลายหลากใหลูกคาไดมีโอกาสเลือกมากขึ้น เปนตน ดังนั้น ผูบริหารตอง
พยายามจับกระแสของความเปล่ียนแปลงวาองคกรของตนตองมีการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง
อยางไร เพ่ือใหอยูรอดหรือเปนผูนําในธุรกิจตอไปได ความสําเร็จในการนําเอาเทคโนโลยี ท่ี
เหมาะสมมาประยุกตใชใหเขากับองคกรนั้น จําเปนตองมีกลยุทธเทคโนโลยี (Technology 
Strategy) ท่ีเกิดจากการวางแผนและความมุงม่ันขององคกร กลยุทธในการนําการเปล่ียนแปลงดาน
เทคโนโลยีนั้นมีลักษณะเปนธรรมชาติอยู 2 ลักษณะคือ ผลลัพธของนวัตกรรมท่ีไดมีความไม
แนนอน และตองสะสมความรูความสามารถดานเทคโนโลยี (Technological Competence) ท่ีได
จากประสบการณดวย  

2.2.1  การเปล่ียนแปลงจะประสบผลสําเร็จ  มีขั้นตอนดังนี้ 
1)  กลยุทธเทคโนโลยี (Techno-logy Strategy) ประกอบไปดวย 

 (1)  การวิเคราะหกลยุทธ (Strategic Analysis) ทบทวนวาสถานการณขององคกร
อยูในตําแหนงใดในตลาด ซ่ึงอาจใชการวิเคราะหแบบ SWOT เขามาชวย แตก็มีเทคนิคอ่ืนๆ เชน 
Five Forces Model, Com-Passiveness Profiling, Value Stream Audit เปนตน แตทุกเทคนิคมี
จุดประสงคเดยีวกันคือ ใหเขาใจปญหาและสถานการณขององคกรเพ่ือใหเห็นภาพท่ีชัดเจนมากกวา 
กระแสของความเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีดานใดท่ีองคกรควรจะทําเพ่ือใหองคกรอยูรอดหรือเปน
ผูนําในตลาดได 

(2) เลือกกลยุทธท่ีดีท่ีสุด (Strategic Choice) จากหลายๆ กลยุทธท่ีเปนไปได
ท้ังหมด โดยคํานึงถึงความเหมาะสมในความสามารถพ้ืนฐานขององคกรปจจุบัน และความ
เหมาะสมในความสามารถในการประยุกตใชซ่ึงองคกรมีความสามารถพอท่ีจะจัดการใหเกิดการ
ประยุกตดานเทคโนโลยีขึ้นมาได 

(3)  การวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning) เพ่ือประยุกตใหกลยุทธท่ีเลือกไว
นําไปปฏิบัติอยางไดผลมากท่ีสุด 
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2) การไดความรูดานเทคโนโลยี (Technology Acquisition) ถือเปนขั้นตอนท่ีสําคัญ
ในการไดเทคโนโลยีท่ีตองการนํามาเปล่ียนแปลงในสินคาหรือกระบวนการผลิตสินคาหรือความ
เปนเจาของเทคโนโลยี การไดมาซ่ึงความรู ดานเทคโนโลยีนี้อาจมาจากการทําวิจัยภายในองคกร 
(Internal R&D) การจางใหหนวยงานภายนอกทําการศึกษาวิจัยในเรื่องท่ีตองการจะศึกษา (External 
R&D) หรือใชเทคโนโลยีโดยจายเปนคาลิขสิทธ์ิใหกับเจาของเทคโนโลยี (Licensing Technology) 
การท่ีไดเทคโนโลยีแตละวิธีมีขอดีและขอเสียแตกตางกันขึ้นอยูกับความกาวหนาท่ีองคกรตองการ 
ถาตองการใหองคกรแขงขันไดกับองคกรอ่ืนซ่ึงเม่ือตลาดมีการเปล่ียนแปลง เทคโนโลยีท่ีมีองคกรมี
ความรูความสามารถท่ีจะปรับเปล่ียนไปตามความตองการของตลาดได แตวิธีนี้อาจมีขอเสียในเรื่อง
ของระยะเวลาท่ีทําการศึกษาวิจัยอาจนานเกินไปกวาจะไดเทคโนโลยีเพ่ือนําสินคาเขาสูตลาด 
องคกรคูแขงขันอาจชวงชิงตําแหนงผูนําไปไดกอนแลว หรืออาจมีอัตราการเส่ียงสูงท่ีผลงานท่ีทํา
การวิจัยเทคโนโลยีท่ีลมเหลว ไมมีความกาวหนาได ขณะท่ีการจางใหหนวยงานภายนอก
ทําการศึกษาวิจัย แตคาใชจายในการปรับเปล่ียนเทคโนโลยีเม่ือตลาดเปล่ียนแปลงก็ตองสูงมาก 
เนื่องจากไมมีเทคโนโลยีเปนขององคกร ก็จะทําวิจัยในธุรกิจหลักขององคกรเอง สวนงานท่ีมีลําดับ
ความสําคัญนอยลงไป ก็อาจซ้ือเทคโนโลยีมาปรับปรุงหรือจางใหหนวยงานภายนอกทําการวิจัย
ศึกษาเทคโนโลยีท่ีไมใชองคประกอบหลักของธุรกิจขององคกรแทน 

3) ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต ใ ห เ ท ค โ น โ ล ยี ไ ด ผ ล ต า ม ท่ี ไ ด ว า ง แ ผ น ไ ว  ( Technology 
Implementation) 

4) การเรียนรูเพ่ือปรับปรุงการบริหารเทคโนโลยี (Learning to Improve Technology 
Management) เทคนิคการบริหารเทคโนโลยีใหไดผลนั้นถือเปนทักษะท่ีตองเกิดการเรียนรู 2 
ประเภท คือ  
 ประเภทท่ี 1  การเรียนรูดานเทคโนโลยี (Technological Learning) เพ่ือสะสม
ความรูดานเทคโนโลยีใหเกิดเปนความสามารถดานเทคโนโลย ี
 ประเภทท่ี 2  การเรียนรูดานระบบหรือองคกร (Organization Learning) เพ่ือ
เรียนรูขั้นตอนตางๆในการบริหารงานในกระบวนการเม่ือมีการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีเกิดขึ้น การ
เรียนรูในขั้นนี้เปนการนําความรูและประสบการณจากขั้นตอนท่ี 1-3 มาพัฒนาปรับปรุงบริหาร
เทคโนโลยีท่ีไดทําไปแลวใหดีขึ้นในครั้งตอ ๆ ไปโดยดูไดจากแผนภาพจําลองการเรียนรู 
(Kolb&Fry, 1975) ดังนี้ 
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ภาพท่ี 2.5  วัฎจักรการเรียนรูจากการบริหารเทคโนโลยี 
 
ท่ีมา:  http:/uhost.rmutp.ac.th/kanlayanee.so/L4/4-1-1.html 
  
 วัฎจักรของการเรียนรูอาจเริ่มจากการวางแนวความคิด (Concept) ทดลองปฏิบัติ 
(Experiment) ทําใหเกิดประสบการณการเรียนรู (Experiment) นําผลลัพธท่ีตอบสนองหรือผล
สะทอน (Reflection) จากประสบการณกลับมาปรับปรุงแนวความคิดใหมท่ีเกิดขึ้น  โดยวัฎจักรของ
การเรียนรูสามารถเริ่มตนไดในทุกจุด  แตส่ิงท่ีสําคัญคือ  การเรียนรู (Learning) จะเกิดขึ้นไดก็
ตอเม่ือไดทําครบทุกขั้นตอนแลว ซ่ึงองคกรสวนใหญมักจะเนนท่ีทําการทดลอง (Experiment) และ
ไดรับประสบการณ (Experience) แตยังขาดการนําเอาผลสะทอนจากประสบการณเหลานั้นมา
ปรับปรุงแบบจําลองแนวความคิดเพ่ือท่ีจะจับกระแสและตอบสนอง  (Sense and Response) วา  ส่ิง
ใดหรือแนวความคิดใดควรจะทําโครงการใดตอไป 
 โดยสรุปแลวการบริหารเทคโนโลยี   ถือเปนการบริหารท่ีมีความจําเปนมากขึ้นในการ
แขงขันดานธุรกิจท่ีตองการการเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีเพ่ือใหธุรกิจนั้นอยูรอดหรือเปนผูนําใน
ตลาดได  ซ่ึงเปนทักษะท่ีผูบริหารหรือผูนํายุคใหมควรตองมีเพราะโลกทุกวันนี้เต็มไปดวยการ
เปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีตลอดเวลา  
 

การเรียนรูจากการบริหารเทคโนโลย ี
(Learning from Technology Management) 

 
Experience 

 
 
 

    
  Experiment    
               Reflection 

 
 
 

Concept 
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2.2.2  ความรูเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับผูบริหาร 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information  Technology)  หรือ  IT  มาจากการพัฒนา
เทคโนโลยีดานการส่ือสารและคอมพิวเตอร  ซ่ึงเปนพ้ืนฐานทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในระบบการ
จัดทําขอมูลขาวสาร  หรือสารสนเทศ  (Information)  ซ่ึงหมายถึงสาระความรู  ความจริงท่ีสามารถ
นําไปใชเพ่ือการส่ือสารเรียนรู  หรือเก็บรวบรวมไดเปนขอมูล  (Data)  ซ่ึงผานการประมวลแลว  มี
การเก็บรักษา  การคนหา  การเรียกใช  การจัดหมวดหมู  การประยุกตใชและการเผยแพร  ซ่ึงใน
ปจจุบันพัฒนาการของเทคโนโลยีชวยใหบุคคลทุกระดับช้ันท่ีประกอบอาชีพ  สามารถใช
เทคโนโลยีประเภทนี้ไดดวยความเขาใจและมีประสิทธิภาพ  
 ในปจจุ บันคอมพิว เตอร เขามามีบทบาทมากขึ้น  เปนยุคขอมูลข าวสารหรือ
สังคมสารสนเทศ  (Information  Society)  มีการใชขาวสารมากขึ้น  การผลิตท่ีเคยใชแรงงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติเปนฐาน  จะเปล่ียนเปนสังคมท่ีเศรษฐกิจ  การผลิต  การบริโภค  ท่ีมีขอมูล
ขาวสารและเทคนิควิธีการ  (Know – How)  เปนฐาน  การเพ่ิมขึ้นของขอมูลและการใชขอมูล
ขาวสารในยุคสารสนเทศ  (Information  Age)  ทําใหความสามารถในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ
ของผูบริหารเปนความจําเปน  และถือเปนเครื่องมือท่ีจําเปนท่ีจะทําใหการทํางานประสบ
ผลสําเร็จ  การใชเครื่องอิเล็กทรอนิกสจัดทําขอมูลขาวสารเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว  เทคโนโลยีท่ีใช
เช่ือมโยงกัน ไดแก เทคโนโลยีส่ือสาร (Telecommunication Technology) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
(Computing  Technology)  และใชเทคโนโลยีฐานขอมูล  (Data – based  Technology)  

 2.2.3  การบูรณาการเทคโนโลยี  Integrated Technologies ประกอบดวย 
1) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (Computing Technology) เปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ี

นํามาใชงานโดยคําส่ังท่ีสรางขึ้น ซ่ึงเรียกวา Program หรือชุดคําส่ังท่ีสรางขึ้น สรางงานตางๆ จัดทํา
ขอมูลขาวสาร คํานวณ รวมท้ังการทําธุรกิจบนอินเทอรเน็ต 

2) เทคโนโลยีฐานขอมูล (Data-based Technology) เปนแหลงรวบรวมขอมูลเก็บไว
ในรูปของ Digital Code พัฒนาควบคูกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เพราะเทคโนโลยีคอมพิวเตอรจะมี
ประโยชนนอยถาไมมีขอมูล หรือโปรแกรมท่ีสามารถเก็บและเรียกมาใชไดอยางรวดเร็วในปริมาณ
ท่ีมากเพียงพอกับความตองการของผูบริหาร ปจจุบันประเทศไทยกําลังพัฒนาฐานขอมูลของไทยอยู 
จึงจําเปนตองใชเวลาและความพยายามอยางมาก คาดวาในอนาคตอันใกลฐานขอมูลของไทยจะเปน
ท่ีแพรหลายเอ้ือประโยชนกับนักบริหารเปนอยางมาก 

3) เทคโนโลยีการส่ือสาร (Telecommunication Technology) หรือเทคโนโลยี
โทรคมนาคม เปนการพัฒนาระบบการส่ือสารตามสายตั้งแตเริ่มการใชโทรเลขพัฒนาเปนโทรศัพท 
จนปจจุบันไดมีการพัฒนาการส่ือสารสงผานขอมูลตามสายท่ีวางขนานไปกับพ้ืนโลก ท้ังสายโลหะ
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เทคโนโลยีการส่ือสาร 
(Telecommunication 

เทคโนโลยีฐานขอมูล 
(Data-based 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
(Computer 

และใยแกวนําแสง จนเปนระบบทางดวนขอมูล (Information Super Highway) นอกจากนี้ยังพัฒนา
เทคโนโลยีการส่ือสารสงผานขอมูลในรูปคล่ืนวิทยุ ท้ังบนพ้ืนโลก และสงผานดาวเทียมท่ีโคจรอยู
นอกโลกทําใหสามารถเช่ือมโยงเกิดเปนเครือขาย (Networks) ขึ้น และเทคโนโลยีการส่ือสารนี้เองท่ี
เปนตัวเช่ือมใหคอมพิวเตอรกับฐานขอมูลท่ีกระจายกันอยูท่ัวโลก หรือคอมพิวเตอรกับคอมพิวเตอร
ในแตละท่ีท่ีหางไกลกันสามารถเช่ือมตอกันไดเกิดสภาวการณไรพรมแดนหรือโลกาภิวัฒน 
(Globalization) กับสังคมโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  2.6  การเช่ือมโยงของเทคโนโลย ี
 
ท่ีมา:  http:/uhost.rmutp.ac.th/kanlayanee.so/L4/4-1-1.html 
 

2.2.4  ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหาร 
 ความสามารถในการใชเทคโนโลยีโดยมีคอมพิวเตอรเปนอุปกรณสําคัญในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับผูบริหารปจจุบันและอนาคต ซ่ึงทักษะของการใชเทคโนโลยี สามารถ
จําแนกไดตามลักษณะของการทํางาน ดังนี ้

1) ทักษะในการพิมพเอกสาร (Document Creation) ผูบริหารมีความจําเปนตองสราง 
หรือทําเอกสารขึ้นดวยตนเองบางในบางครั้งท่ีตองการส่ือสาร หรือบันทึกขอมูลท่ีเปนความลับหรือ
สวนตัว หรือถายทอดขอมูลใหเปนเอกสารส่ิงพิมพ ความสามารถในการใชเครื่องมือสมัยใหม หรือ 
Computer เรียกวา เปนผูท่ีมี Computer Literacy เปนความสามารถอีกอยางหนึ่งท่ีเพ่ิมขึ้นของ
ผูบริหาร นอกจากการอานออกเขียนได (Literacy) อยางเดียว 

2) ทักษะในการเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศ (Information Gathering) ผูบริหารใน 
ปจจุบันและอนาคตตองสามารถรวบรวมขอมูลและบันทึกเก็บไวในระบบคอมพิวเตอรใหได เพราะ 
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นอกจากจะทําใหสามารถเก็บขอมูลไดมากและรวดเร็วแลว ยังสามารถนํามาใชไดทันทีเม่ือตองการ  
ทักษะการใช Internet ในการรวบรวมขอมูล และทักษะการใชโปรแกรมตางๆ ท่ีใชสําหรับ Internet 
มีความสําคัญและมีความจําเปนสําหรับผูบริหาร 

3) ทักษะการใช e-mail และการประชุมรวม (Electronic Mail and Conferences) การ
สงขอมูลผานคอมพิวเตอรโดยตรงจากผูสงไปสูท่ีหมาย ผูบริหารมีความจําเปนตองใชเปน ปจจุบัน
โปรแกรมการใช e-mail ไดพัฒนาขึ้นจนไมยากนักท่ีจะทําความเขาใจและใชได นอกจากนี้การ
ประชุมรวมตามสาย เชน ผานระบบ ISDN ขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ISDN = 
Integrated Service Digital Networks) และระบบท่ีใชกับ Internet ผูบริหารจําเปนตองมีทักษะและ
ความสามารถในการใชได 

4) ทักษะในการวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) ขอมูลท้ังหลายนับวันจะมากขึ้นเปน
ความสามารถของผูบริหารท่ีจะวิเคราะหคัดเลือกขอมูลท่ีมีอยูท้ังหมดในระบบ และนําขอมูลมาใช
อยางฉลาด ความสามารถในการใชวิจารณญาณในการตัดสินใจยังเปนของผูบริหารท่ีเปนมนุษย 
เครื่องจักรหรือเทคโนโลยีอาจจะมีโปรแกรมชวยทานตัดสินใจไดในบางเรื่อง แตส่ิงสุดทายท่ี
จะตองพิจารณา คือ “วิจารณญาณ” ของมนุษยท่ีเปนผูบริหารเทานั้นโดยไมยอมใหเครื่อง
คอมพิวเตอรมีอิทธิพลมากกวา 

5) ทักษะในการสรางรูปแบบ หรือสถานการณจําลอง (Simulation or Modeling of 
Reality) ทักษะในการใชเทคโนโลยีใหสามารถสรางสถานการณจําลอง เพ่ือใหเห็นเปนรูปธรรมขึ้น 
เปนทักษะท่ีจะชวยใหผูบริหารมีกระบวนการในการตัดสินใจ และเลือกใชวิธีการท่ีเหมาะสมในการ
บริหารจัดการได 
 
2.3 ขอมูลเกี่ยวกับการประปานครหลวง 
 การประปานครหลวง เปนรัฐวิสาหกิจหนึ่งในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหนาท่ีผลิต
และใหบริการเกี่ยวกับน้ําประปาในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัด
สมุทรปราการ อยางมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลขององคการอนามัยโลก 

2.3.1 ประวัติการประปานครหลวงโดยสังเขป 
 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว นอกจากจะเปนยุคแหงการ
พัฒนาความเจริญแลว ยังเริ่มตนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรอีกดวย เนื่องจากในสมัยนั้น
ราษฎรไดอาศัยน้ําฝนหรือน้ําในแมน้ําลําคลอง ใชในการอุปโภคและบริโภคในบางฤดูน้ําจะกรอย
และสกปรก บางครั้งมีอหิวาตกโรคระบาดประชาชนลมตายเปนจํานวนมาก คนสวนใหญเขาใจวาผี
หาลงมากิน ตอนกลางคืนจึงไมมีใครออกจากบาน ในเมืองจึงเงียบเหงาวังเวงนากลัว พระพุทธเจา
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หลวงทรงโปรดเกลาฯ ใหตั้งโรงทานขึ้นท่ีขางพระบรมมหาราชวังเพ่ือแจกอาหารและน้ําท่ีสะอาด
ประชาชนไดดื่มกิน และหลังจากท่ีไดตั้งกรมสุขาภิบาลขึ้นแลว เม่ือป พ.ศ. 2448 จึงมีพระราชดําริ
ใหกรมสุขาภิบาลดําเนินการสํารวจหาวิธีการจัดหาน้ําสะอาดสําหรับประชาชนในพระนคร ซ่ึงนาย
เดอ ลาโรเดียร ซ่ึงเปนวิศวกรชาวฝรั่งเศสท่ีเขามารับราชการเปนชางสุขาภิบาลในสมัยนั้น ไดเสนอ
ความคิดเห็นวาควรเอาน้ําในแมน้ําเจาพระยา ในท่ีซ่ึงน้ําเค็มเขาไมถึงมาใช ซ่ึงสะดวกและไมตอง
ลงทุนมาก ในท่ีสุดจึงรวมมือกับกรมคลองพิจารณาขุดคลองรับน้ําจากเชียงราก แขวงเมือง ปทุมธานี 
นําน้ํามาใชในพระนครตามแบบอยางท่ีสมควรแกภูมิประเทศกิจการท่ีนําน้ํามาใชในพระนครนี้ทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ เรียกตามภาษาสันสกฤตวา “การประปา” 
 ในท่ีสุดเริ่มดําเนินการอยางจริงจัง เชน การจัดซ้ือท่ีดิน การขุดคลอง อางเก็บน้ํา 
กอสรางประตูน้ํา ทอไซฟอนลอดคลอง สะพาน ติดตั้งเครื่องสูบเพ่ือใหสามารถสงน้ําจืดมายังโรง
กรองน้ําสามเสนได ซ่ึงไดกอสรางอาคารเพ่ือติดตั้งระบบผลิตน้ํา ไดแก การติดตั้งเครือ่งกวนสารสม
เพ่ือใหน้ําตกตะกอน ถังเกรอะกรองน้ําท่ี ต.สามเสน ในการกอสรางระบบน้ําไดฝงทอเหล็ก เพ่ือสง
น้ําไปตามทองท่ีท่ีจะจายน้ําไปท่ัวพระนคร ตั้งท่ีปด – เปดน้ําตามถนนตางๆ รวมคาใชจายการ
กอสรางประปาท้ังหมดรวมท้ังคาท่ีดินท้ังส้ิน 4,308,221 บาท 81 สตางค โดยใชเวลาดําเนินการ 
ประมาณ 5 ปเศษ จึงสามารถจายน้ําสะอาดใหกับชาวพระนครไดใช นับวาเปนโครงการใหญท่ีมี
ประโยชนตอสุขภาพอนามัยของประชาชนตราบเทาทุกวันนี ้

2.3.2 ยุคกอราง (2457) 
 เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2457 โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวเสด็จมา
ทรงเปดกิจการโดยมีช่ือเรียกในครั้งนั้นวา “การประปากรุงเทพฯ” มีกรมสุขาภิบาลเปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินงาน กิจการประปาไดกาวหนาขึ้นเปนลําดับ จากท่ีเคยจําหนายเฉพาะในเขตพระนคร ไดขยาย
การจําหนายไปยังฝงธนบุรี โดยวางทอตามแนวสะพานพุทธยอดฟา ไปยังถนนประชาธิปก และ
สมเด็จเจาพระยา ตอมาระหวางสงครามโลกครั้งท่ี 2 สะพานพุทธยอดฟาถูกระเบิดทําลาย เปนเหตุ
ใหทอประปาท่ีวางไวเกิดชํารุดเสียไปดวย ทําใหการจายน้ํายานฝงธนตองหยุดชะงัก เทศบาลนคร
ธนบุรีจึงไดเริ่มกิจการประปาของตนเอง โดยขุดเจาะบอบาดาลใหบริการน้ํา  
 หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ส้ินสุดลงเม่ือป 2489 โรงงานผลิตน้ําสามเสนเปนโรงกรอง
น้ําแหงเดียวในขณะนั้นผลิตน้ําไดนอย ไมเพียงแตการบริการน้ําประปาท่ีเกิดสภาพน้ําไหลออน 
และไมไหลเปนบริเวณกวาง ไฟฟาก็เชนกันมีสภาพดับๆ เปดๆ รัฐบาลจึงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ปรับปรุงกิจการไฟฟา และประปาขึ้น โดยมีหลวงบุรกรรมโกวิท อธิบดีกรมโยธาสมัยนั้นเปน
ประธาน และเพ่ือแกปญหาน้ําไฟไมพอใช จึงไดมีนโยบายใหระงับการขอติดตั้งไฟฟาและประปา
เปนการช่ัวคราว จนกวาจะมีการปรับปรุงกิจการท้ัง 2 ชนิดนี้ใหเพียงพอ 
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 ตอมาไดมีการรวมและโอนกิจการประปาไฟฟาใหเปนรัฐวิสาหกิจ โดยรัฐบาลไดออก
พระราชบัญญัติการประปานครหลวง ใหโอนกิจการประปากรุงเทพ กรมโยธาเทศบาล การประปา
นนทบุรี  การประปาเทศบาลธนบุรี และประปาเทศบาลสมุทรปราการ รวมเปนกิจการเดียวกัน 
เรียกวา “การประปานครหลวง” เม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2510 ประธานกรรมการการประปานคร
หลวง ทานแรกคือ พลเอกประภาศ จารุเสถียร และแตงตั้ง อธิบดีกรมโยธาเทศบาล นายดํารง        
ชลวิจารณ เปนผูวาการประปานครหลวง 

2.3.3 ยุคสรางตัว (2513) 
 ในป 2513  การประปานครหลวงไดวาจางบริษัทวิศวกรรมท่ีปรึกษา แคมปเดรสเซอร 
แอนด แมคก ีจากสหรัฐอเมริกา จัดทําโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักระยะยาว 30 ปขึ้น 
เปนครั้งแรก โดยแบงการดําเนินงานออกเปนชวงๆ ชวงละ 5 ป (2517-2522) เพ่ือเพ่ิมกําลังการผลิต
และขยายระบบสงน้ําใหถึงประชาชนใหมากขึ้น อาทิ ปรับปรุงคลองสงน้ํา กอสรางโรงสูบน้ําดิบ
ใหมท่ี ตําบลสําแล จังหวัดปทุมธานี กอสรางโรงกรองน้ําบางเขน กอสรางโรงสูบน้ําและถังเก็บน้ํา 
4 มุมเมือง คือ โรงสูบน้ําทาพระ  สวนลุมพินี  คลองเตย  และพหลโยธิน และวางทอประปาสงน้ํา
ควบคูกันไป และในระหวางท่ีรอการกอสรางตามโครงการนี้  การประปานครหลวงไดแกปญหา
การขาดแคลนน้ําดวยการขุดเจาะบอบาดาลจํานวนมากในพ้ืนท่ีท่ีขาดแคลนน้ํา 

2.3.4 ยุคพัฒนา (2529) 
  หลังจากป 2529 เปนตนมา กิจการประปาสามารถพัฒนาและดําเนินงานกาวหนาไป
ตามโครงการแผนหลักอยางตอเนื่อง กิจการไดผานพนกับภาวการณขาดทุนมาเปนมีกําไรติดตอกัน
ทุกป การขยายกําลังการผลิตและจายน้ําท่ีเปนไปตามแผน สามารถเพ่ิมผูใชน้ําถึงปละ 8-9 % ทุกป 
ในชวงเวลานี้ การประปานครหลวงจึงไดทําการกอสรางอาคารสํานักงานใหญแหงใหม และยายจาก
สํานักงานแมนศรีมาอยูสํานักงานใหญบางเขนเม่ือป 2533  
  ในขณะเดียวกัน การประปานครหลวงไดเริ่มจัดทําโครงการประปาฝงตะวันตกเม่ือ 
พ.ศ.2530 เพ่ือรองรับการใชน้ําท่ีเพ่ิมขึ้นของชุมชนทางดานฝงธนบุรีและนนทบุรี และประการ
สําคัญเพ่ือจัดหาแหลงน้ําดิบแหงใหมสํารองจากแมน้ําเจาพระยาท่ีมีอยูเพียงแหงเดียว และปริมาณ
น้ําเริ่มไมเพียงพอตอความตองการท่ีเพ่ิมขึ้น จึงไดกอสรางโรงกรองน้ํามหาสวัสดิ์ และขุดคลอง
ประปาสายใหมขึ้นเพ่ือรับน้ําจากแมน้ําแมกลองในจังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงมีปริมาณน้ํามากและมี
คุณภาพดี ในระยะแรกไดขุดคลองประปาสายใหมไปถึงแมน้ําทาจีน และขุดตอไปยังจังหวัด
กาญจนบุรี รวมความยาว 106 ก.ม. แลวเสร็จเม่ือป 2545 ซ่ึงทําให กปน.มีความม่ันคงในการผลิต
น้ําประปาเพ่ือรองรับความตองการใชน้ําประปาในอนาคต 
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2.3.5 ยุคมุงสูความเปนเลิศ  (2539 - ปจจุบัน) 
 ตั้งแตป  2539 ประเทศไทยไดเกิดวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงมีผลกระทบ
แพรกระจายไปเกือบทุกกลุมธุรกิจ  โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย การโจมตีคาเงิน
บาทสงผลกระทบโดยตรงตอการประปานครหลวง ทําใหการประปานครหลวงตองปรับแผนและ
ชะลอการลงทุนเพ่ือใหสอดคลองกับภาวการณท่ีแปรเปล่ียนไปในการบริหารภายในไดมีการ
รณรงคใหประหยัดคาใชจายในทุกๆ ดาน ปรับเปล่ียนกลยุทธการใหบริการประชาชนในเชิงรุกให
มากขึ้น สรางภาพลักษณของการใหบริการท่ีประชาชนพึงพอใจในเรื่องความสะดวก รวดเร็ว 
ถูกตอง ตรวจสอบได รวมท้ังสรางความม่ันใจในคุณภาพน้ําประปาวามีคุณภาพไดมาตรฐาน
สามารถดื่มไดทุกพ้ืนท่ี นอกจากนี้ยังไดเพ่ิมศักยภาพของการงานในองคกรใหเปนท่ียอมรับของ
สากล จนไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิต ISO 9002 ในโรงงานผลิตน้ําบางเขน และมีนโยบาย
จะจัดทํามาตรฐาน ISO 9002 ในงานบริการประชาชนท่ีสํานักงานประปาสาขาตางๆ ตอไปอีกดวย 
โดยมีเปาหมายของการดําเนินงานขององคกร เปนเลิศในการใหบริการงานประปาแกสังคมไทย 
ดวยบุคลากรท่ีมีคุณภาพและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 
2.4 ประเภทของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการที่ใชใน การประปานครหลวง 
 จากโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต ยุทธศาสตรการบริหารการประปานคร 
หลวง ฉบับท่ี 2 (2551-2554) จัดทําโดย ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปานครหลวง ,ก.ค.
2550  ไดกลาวถึง แผนยุทธศาสตรและโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี ้

2.4.1 โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร (Strategic Initiatives: SI) โดยการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) เพ่ือสนับสนุน Customer Delight  การสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา ท่ีมุงเนน
การใหบริการเกินความคาดหวังของผูใชน้ําประปา และเสริมภาพลักษณของการประปานครหลวง
ในเรื่องของความทันสมัย การเปนองคกรแหงการเรียนรูและแบงปนความรูสูประชาชนและสังคม 

2) เพ่ือสนับสนุนการบริหารทรัพยากรมนุษย (Performance Management) โดยการ
นําระบบ E-HR (Electronics-Human Resource) และการประเมินผลมาสนับสนุนงานบริหารจัดการ
และปฏิบัติงานบุคลากรอยางเต็มระบบ โดยเช่ือมโยงกับระบบติดตามและประเมินผลตาม KPIs 
(Key Performance Indicators) 

3) เพ่ือสนับสนุน Learning Organization การพัฒนาองคกร กปน.เปนองคกรแหง  
การเรียนรูในอนาคต เพ่ือสนับสนุนการปรับปรุงดานการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานของ
พนักงาน โดยกําหนดใหพนักงานพัฒนาตนเองในการคนควาขอมูล การเรียนรูดวยตนเองการ 
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แบงปนความรูและขอมูล (Share Knowledge) ใหพนักงาน กปน. รุนตอๆ ไป 

2.4.2 โครงการพัฒนาตอเนื่อง (Continuous Improvement : CI) 
2.4.2.1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศ และการส่ือสารของ กปน. 

1) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศสนับสนุนยุทธศาสตร กปน. เพ่ือ 
กปน.มีระบบคอมพิวเตอรเครือขาย ระบบรักษาความปลอดภัยท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพตาม
ความตองการใชงานของพนักงาน 

2) งานรองรับการดําเนินธุรกิจตอเนื่อง (ดาน ICT) เพ่ือ กปน. มีแผนงาน 
เทคโนโลยี เครื่องมือ หรืออุปกรณ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศพรอม เพ่ือสามารถกูระบบงานและ
ขอมูล ใหพนักงาน กปน. ใชงานระบบตางๆ ไดอยางตอเนื่อง เม่ือประสบอัคคีภัย สาธารณภัย ภัย
ธรรมชาต ิ

3) งานบริหารความเส่ียงดาน ICT เพ่ือให กปน.มีเทคโนโลยี เครื่องมือ หรือ
อุปกรณ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครื่อง
คอมพิวเตอรและระบบเครือขาย ระบบงาน ฯลฯ ไดตลอดเวลา 

4) งานเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศสนับสนุนงานบริหาร งานบริการ 
และงานผลิต-สงน้ํา โดยปรับปรุงฮารดแวร ซอฟตแวร ฐานขอมูล ของระบบสารสนเทศท่ีใชงานอยู
ใหสามารถสนับสนุนงานบริหาร งานบริการ และผลิต-สงน้ํา อยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ ถูก
กฎหมาย ถูกตองตามความตองการใชงานท่ีเปล่ียนแปลงไป  และจัดทําระบบงาน จัดหาซอฟตแวร 
และฮารดแวร ท่ีมีความจําเปนเรงดวน  

5) งานสนับสนุนการใชโปรแกรม Open Source  เพ่ือลดคาใชจายลิขสิทธ์ิ
ซอฟตแวรท่ีใชงานท่ัวไป โดยท่ีการละเมิดลิขสิทธ์ิอาจสรางความเสียหายตอภาพลักษณ และ
ช่ือเสียงขององคกร และสนับสนุนนโยบายภาครัฐเรื่องการใชโปรแกรมตนฉบับแบบเปด 

2.4.2.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานบริการ 
1) โครงการปรับปรุงระบบ Call Center (OSS : One Stop Service) เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพของการบริการแกผูใชน้ํา/ ลูกคาของ กปน. ไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดย
การปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน.ในสวนงานบริการลูกคาใหทันสมัย สะดวก
และสามารถบรรลุวิสัยทัศนของ กปน.รวมท้ังสนับสนุนดัชนีช้ีวัดดานลูกคาได 

2) โครงการปรับปรุงระบบ GIS : Geographic Information System เพ่ือให 
กปน.มีระบบแผนท่ีสําหรับการวางทอ ซอมทอประปา ฯลฯ ไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
ไดขอมูลท่ีถูกตองทันสมัยไวบริการลูกคา 
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3) โครงการจัดเก็บสําเนาเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส  เพ่ือประหยัดคาใชจาย
และพ้ืนท่ีท่ีใชในการจัดเก็บเอกสารสําคัญของลูกคา เพ่ือ กปน.ใชอางอิงในอนาคต 

2.4.2.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานบริหารจัดการ 
(1) โครงการปรับปรุงกระบวนงานและ Upgrade Version SAP  เพ่ือใหมี

ระบบ  SAP ท่ีทันสมัย ถูกตองแมนยํา สามารถรองรับการบริหารจัดการขอมูลดานการเงิน 
(สามารถรองรับ EVM ไดในอนาคต) ดานเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณของการผลิตและบํารุงรักษา
ระบบการผลิตและจายน้ําประปา ดานบริหารจัดการงานโครงการ ดานระบบคลังขอมูล และ EIS ท่ี
ทันสมัย ฯลฯ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการตัดสินใจของผูบริหารระดับสูง และผูบริหาร
ระดับกลาง และสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงาน กปน. ใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

(2) โครงการปรับปรุงระบบติดตามและตรวจสอบการใช IT (Computer 
Auditing)  เพ่ือติดตามตรวจสอบและประเมินผลการใชคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และระบบงาน
คอมพิวเตอรตางๆ เปรียบเทียบกับผลลัพธท่ีได และคาใชจายในการลงทุน ฯลฯ ใชเปนขอมูล
ประกอบการบริหารจัดการ การวางแผนงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางรอบคอบและรัดกุม 

2.4.3 ระบบงานในปจจุบันของการประปานครหลวง 
2.4.3.1 ดานการผลิตและสงน้ํา 

1) ระบบอัตโนมัติ (Automation)  เปนระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนรายงาน
และการวิเคราะหระดับความรุนแรงและประเมินโอกาสท่ีเกิด Early Warning System (ระบบเตือน
ภัยหรือแจงใหทราบถึงเหตุการณ หรือความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้น ท่ีมีผลกระทบรุนแรงตอองคกร) มีการ
แจงเตือน กรณีเครื่องจักรไมทํางานหรือมีปญหาแบบ Real Time เชน เตือนภัยการทํางานของ
มอเตอรแตละเครื่อง พรอมสาเหตุของปญหา เพ่ือผูปฏิบัติงานตัดสินใจดําเนินงานไดถูกตอง 
พนักงานท่ีทําหนาท่ีควบคุมการเดิน Pump และควบคุมกระแสไฟฟา จะสามารถติดตามขอมูลการ
ใชไฟฟาและสารเคมี โดยระบุเดือนป ท่ีตองการดูขอมูล 

2) ระบบเฝาระวังคุณภาพน้ําดิบทางไกลอัตโนมัติ  เปนการติดตั้งเครื่อง
ตรวจวัดคุณภาพน้ําดิบทางไกลอัตโนมัติท่ีสถานีสูบจายน้ําสําแล และสถานีสูบจายน้ําบางเลน ซ่ึงจะ
แสดงผลบนหนาจอคอมพิวเตอรท่ีหองควบคุมท่ีสถานีสูบจายน้ําฯ และสามารถตั้งเครื่องใหรอง
เตือน กรณีน้ําดิบคุณภาพไมดี การแสดงผลเปนแบบปจจุบัน (Real Time) นอกจากนี้หนวยงาน
ตางๆ สามารถดูขอมูลจากเครื่องแมขายศูนยจัดการระบบอิสระและแหลงน้ํา (ศจอ.)ผานเครือขาย 
Intranet กปน.ได 
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3) ระบบตรวจวัดขอมูลการสูบจายน้ําและควบคุมระยะไกล (SCADA) มีการ
เช่ือมโยงขอมูลจากจุดวัดรวม แบงเปนฝงตะวันตก และฝงตะวันออก ไปยังศูนยควบคุมระบบและ
สูบจายน้ํา นําขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือปรับเปล่ียนรูปแบบการสูบจายน้ํา ผูปฏิบัติงานสามารถรูถึง
สถานการณในระบบสูบจายน้ํา รูระบบทอประปาและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นเม่ือเกิดเหตุขัดของ 
สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบการสูบจายน้ําไดทันทวงที และสอดคลองกับความตองการของผูใชน้ํา 
ลดปริมาณน้ําสูญเสีย และปริมาณทอแตกรั่ว ลดปริมาณการรองเรียนของผูใชน้ํา สามารถนําขอมูล
มาพยากรณความตองการใชน้ําประปาซ่ึงชวยในการวางแผนและปรับปรุงระบบ 

4) ระบบจัดการฐานขอมูลคุณภาพน้ําสําหรับการควบคุมคุณภาพน้ํา 
5) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการน้ําสูญเสีย ไดแก 

ระบบเฝาระวังตรวจสอบน้ําสูญเสียในเขตพ้ืนท่ีเฝาระวัง (DMA) ซ่ึงเปนระบบงานสารสนเทศท่ีใช
วิเคราะหอัตราน้ําสูญเสียท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ีเฝาระวังครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีบริการของ กปน. โดย
วิเคราะหจากขอมูลอัตราการไหลและแรงดันน้ําในเสนทอประปาเวลากลางคืน โดยจะประเมิน
โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายหรือความรุนแรงของปญหาน้ําสูญเสียท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ีเฝาระวังท่ี
ตรวจพบโดยระบบ ซ่ึงจะสงผลเสียหายกระทบตอองคกร  ในดานการจําหนายน้ํา ดานบริการและ
ภาพพจนขององคกร การทํางานของระบบ DMA จะมีระบบ Early Warning System โดยการนํา
ขอมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับการเฝาระวังน้ําสูญเสียประมวลผลและแสดงระดับความเส่ียงหรือ
ความเสียหายท่ีเกิดขึ้น หากระดับความเสียหายเกิดขึ้นเกินกวาระดับเกณฑ ท่ียอมรับไดระบบจะทํา
การเตือนและแจงใหผูท่ีเกี่ยวของนําขอมูลท่ีแสดงผลโดยระบบไปดําเนินการแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น
ในภาคสนามตอไป 

2.4.3.2 ดานบริการ 
1) ระบบขอมูลผูใชน้ํา (CIS) เปนการนําระบบสารสนเทศมาใชในกิจกรรม 

การอานมาตรพรอมพิมพใบแจงหนี้ การรับชําระเงินมีหลายชองทางใหผูใชน้ําเลือกใชบริการ 
ระบบบริการลูกคาท่ีจะอํานวยความสะดวก ในการสอบถามขอมูลของผูใชน้ํา การเปล่ียนแปลง
ทะเบียนลูกคา การโยกยายมาตร ระบบรับชําระคาน้ําท่ีสาขา/เคานเตอร เซอรวิส/ ทางอินเตอรเน็ต 
และการเปล่ียนมาตรครบวาระ 

2) โครงการจัดทําแผนท่ีและระบบจัดการสาธารณูปโภค (GIS/AM/Fm) เพ่ือ
พัฒนาการนําเขาขอมูลระบบทอประปาในฐานขอมูล GIS สนับสนุนยุทธศาสตรดานการตลาดและ
บริการ นโยบาย One Stop Service และ Call Center และเปนฐานขอมูลสนับสนุนการจัดการลดน้ํา
สูญเสีย งานดานวิศวกรรม ของหนวยงานตางๆ  
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3) ระบบขอมูลรับเรื่องรองเรียน (MWA Call Center :1125) ทําหนาท่ีเปน
ศูนยบริการขอมูลของการประปานครหลวงแกประชาชน หรือผูใชน้ําโดยใหบริการทางโทรศัพท
หมายเลข 1125 โดยใหบริการขอมูลผูใชน้ํา 3 ทางการส่ือสาร ไดแก บริการขอมูลและรับเรื่อง
รองเรียนทางโทรศัพท ทางอีเมล (E-mail: mwa1125@maw.co.th) และทางกระดานขาวของเวป
ไซต www.mwa.co.th 

2.4.3.3 ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
1) ระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล (SAP-HR) รองรับการบริหารงาน

บุคคล การบริหารเงินเดือน และคาตอบแทน การบริหารจัดการองคกร การบริหารจัดการ และ
ปฏิบัติงาน 

2) ระบบ PBM/CBM ระบบการบริหารจัดการมุงผลสัมฤทธ์ิ (Performance 
Based Management : PBM) และระบบบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใชความสามารถเปนฐาน 
(Competency Based Management : CBM) เปนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี กปน.นํามาใชใน
การประเมินผลบุคลากรโดยเปนระบบท่ีมุนเนนผลลัพธ (Result Based) มาใชในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของบุคลากร มีตัวช้ีวัดความสําเร็จของงานท่ีกําหนดไวอยางชัดเจน 

3) ระบบรับสมัครงานบนอินเตอรเน็ต เพ่ือสนับสนุ นนโยบายภาครัฐ         
(E-Government) ชวยอํานวยความสะดวกใหผูสมัครงานสามารถสมัครงานกับ กปน.ทางเว็บไซต 
ตลอดจนตรวจผลการสอบถึงกระบวนการสุดทาย ทําใหไมตองเสียเวลาเดินทางมาติดตอทุก
ขั้นตอน ชวยอํานวยความสะดวกใหกับฝายบริหารทรัพยากรบุคคลในการคัดเลือกผูสมัครตาม
เง่ือนไขตางๆ ท่ีตองการไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 

4) ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส ของฝายบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือลด
พ้ืนท่ีจัดเก็บเอกสารประวัติขอมูลบุคคล ซ่ึงปจจุบันเก็บอยูประมาณ 10,000 แฟม ใหมีความ
คลองตัวในการปฏิบัติงาน สามารถเลือกใชการเขารหัสขอมูลสําหรับการจัดเก็บเอกสารสําคัญ 
สืบคนไดอยางรวดเร็ว ตามสิทธิของผูใชงาน เพ่ือความปลอดภัยของขอมูล 

2.4.3.4 ดานบริหารจัดการ 
 1)  ระบบ ERP นําโปรแกรม SAP R/3 สนับสนุนกระบวนงานดังนี้ 
  -  ระบบการจัดซ้ือจัดจางและควบคุมพัสดุ (SAP-MM) รองรับการจัดซ้ือ การ
ประเมินผลผูขาย การจัดการบริหารพัสดุและคลังพัสด ุ
  -  ระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล (SAP-HR) รองรับการบริหารงานบุคคล การ
บริหารเงินเดือนและคาตอบแทน การบริหารจัดการองคกร การบริหารจัดการและปฏิบัติงาน และ
นําระบบ PBM/CBM มาใชในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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  -  ระบบการเงิน บัญชี และตนทุน (SAP-FI) รองรับระบบบัญชีแยกประเภท (GL) 
ระบบบัญชีเจาหนี้ ระบบบริหารงบประมาณ และระบบบริหารเงิน 
  -  ระบบควบคุม (SAP-CO) รองรับการบัญชีบริหาร ประกอบดวยระบบบัญชีศูนย
ตนทุน ระบบบัญชีศูนยกําไร 
  -  ระบบบริหารจัดการทรัพยสิน (SAP-FA) รองรับการบริหารจัดการทรัพยสิน การ
จัดทําบัญชีดานทรัพยสินตางๆ  
  -  ระบบบริหารจัดการโครงการ (SAP-PS) รองรับการบริหารจัดการโครงการเพ่ือ
บันทึกขอมูลงบประมาณ การใชจายจริง การบัญชีโครงการ การคํานวณตนทุนโครงการ และ
ความกาวหนาการโอนคาใชจายบัญชีทรัพยสินระหวางกอสราง 
  -  ระบบบํารุงรักษา (SAP-PM) รองรับการวางแผนการควบคุมกระบวนการซอม
บํารุงรักษา เครื่องจักรและอุปกรณของ โรงงานผลิตน้ํา การกําหนดตารางเวลาของการซอมบํารุง 
การบริหารจัดการโรงงาน ทะเบียนประวัติการซอมบํารุง เครื่องจักรและอุปกรณ 
 2)  ระบบสอบถามขอมูลงบลงทุน และงบทําการ ของฝายงบประมาณ เปน
การนําขอมูลรายละเอียดงบลงทุนและงบทําการ จากระบบ SAP ออกมาจัดทําระบบสอบถามขอมูล
ทางอินทราเน็ต โดยหนวยงานเจาของงบประมาณสามารถสอบถามขอมูลได  
 3) ระบบงานบัญชีตนทุน (Module CO-CCA ในโครงการ BPD-2) เพ่ือ
รองรับการบริหารแบบศูนยตนทุนและศูนยกําไร ของ กปน. ท่ีจะใชเปนเครื่องมือสนับสนุนการ
บริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ นําเสนอรายงานทางการเงินท่ีโปรงใส ขอมูลตนทุนท่ีเปน
ประโยชนตอผูบริหาร และผูท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสามารถนําไปใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทํางาน เพ่ือลดตนทุนและใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ 
 4)  ระบบ MIS ประกอบดวย  
  -  สรุปผลการดําเนินงานท่ีสําคัญในรอบ 5 ป มีขอมูล จํานวนติดตั้งประปาใหม 
ปริมาณน้ําขาย ปริมาณน้ําผลิตจาย อัตราน้ําสูญเสีย รายไดคาน้ํา และคาบริการ กําไรสุทธิ EBITDA 
ราคาน้ําขายเฉล่ีย 
  -  เปาหมายและผลการดําเนินงานท่ีสําคัญประจําป  ประกอบดวย จํานวนติดตั้ง
ประปาใหม ปริมาณน้ําขาย ปริมาณน้ําผลิตจาย อัตราน้ําสูญเสีย และกําไรสุทธิ 
  -  ความสัมพันธของขอมูลตางๆ เปนขอมูลประกอบเชิงวิเคราะห ประกอบดวย       
น้ําผลิตกับน้ําขาย  น้ําผลิตกับปริมาณน้ํารั่วไหล  น้ําผลิตกับแรงดันน้ําเฉล่ีย น้ําผลิตกับจํานวนทอ
แตกรั่ว น้ําผลิตกับน้ําขายรายสาขา 
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  -  ขอมูลผลการดําเนินงานแตละดานเปรียบเทียบกับเปาหมาย เปรียบเทียบกับปกอน 
และผลงานรายเดือน ประกอบดวย 1) ขอมูลดานการเงิน คือ รายได คาใชจาย กําไรสุทธิ สินทรัพย 
หนี้สินและทุน โครงสรางเงินกู อัตราสวนทางการเงิน ประสิทธิภาพการบริหารคาใชจาย งบกระแส
เงินสด  2)  ดานการตลาดและบริการ คือ ปริมาณน้ําขาย ปริมาณน้ําใชเฉล่ีย อัตราน้ําสูญเสีย จํานวน
ติดตั้งประปาใหม จํานวนผูใชน้ํา  รายไดคาน้ําและคาบริการ ราคาขายน้ําเฉล่ีย พ้ืนท่ีจายน้ําและ
ความยาวทอ  3) ดานการดําเนินงาน คือ ขอมูลเกี่ยวกับการผลิตและจายน้ํา ขอมูลการลงทุน และ   
4) ขอมูลงานโครงการ ขอมูลบุคลากร 
 5)  ระบบ EIS เปนระบบขอมูลผูบริหารระดับสูง เพ่ือเปนขอมูลสนับสนุน
การวางแผนกลยุทธ การบริหารความเส่ียงดานตางๆ ขององคกร และการตัดสินใจของผูบริหาร 
ประกอบดวยขอมูลท้ังภายในและภายนอกองคกร คือ 
  -  ขอมูลภายในองคกร เชน ขอมูลระบบ  MIS ขอมูลการผลิตน้ํารายวัน ขอมูลคุณภาพ
น้ํา Real Time ขอมูลสถิติตางๆ  ขอมูลบริหารความเส่ียงดานตางๆ เปนตน 
  -  ขอมูลภายนอกองคกร เชน ขอมูลประชากร ขอมูลสถานการณน้ํา และสภาพลุมน้ํา
ตางๆ ท่ีเปนแหลงน้ําดิบของ กปน. ซ่ึงไดขอมูลจากกรมชลประทาน ขอมูลเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ 
อัตราแลกเปล่ียน ราคาน้ํามัน เปนขอมูลท่ีทันสมัยทุกวัน 
 6)  ขอตกลงของระดับการใหบริการ (Service Level Agreement: SLA) ใช
คํานวณคาบริการของหนวยงานบริการ (Service Cost Center) ท่ีใหบริการหนวยงานตางๆ เพ่ือให
หนวยงานผูรับบริการไดทราบรายจายแตละงานท่ีรับบริการจากหนวยงานภายใน กปน.และเพ่ือให
หนวยงานบริการไดทราบสวนตางของรายไดจากการใหบริการหักดวยรายจายท่ีใชบริการ 
 7)  ระบบติดตามประเมินผลระบบงาน โดยนําแผนปฏิบัติงานเทคโนโลยี
สารสนเทศท้ังหมดบันทึกจัดเก็บในระบบงานติดตามฯ เพ่ือใหผูปฏิบัติงานและผูแทนหนวยงานท่ี
รับผิดชอบรายงานความกาวหนาของการปฏิบัติงานในโครงการ ผูบริหารสามารถติดตาม
ประเมินผลความกาวหนา ของการปฏิบัติงานตามโครงการ ตามแผนกลยุทธ และตามแผน
ยุทธศาสตร ไดโดยรวดเร็วผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
 8)  ระบบคลังขอมูล  เปนระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร และระบบ
บริหารจัดการคุณภาพ (BPD II) เพ่ือสรางศูนยกลางขอมูลเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
ประกอบดวย รายงานดานกลยุทธหรือยุทธศาสตร  การประเมินตามระบบประเมินผลการ
ดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ รายงานดานบัญชีและการเงิน รายงานดานการตลาดและบริการ และรายงาน
ดานการผลิตและสูบจายน้ํา (บางสวน) เชน ปริมาณน้ําดิบ ปริมาณน้ําผลิต การใชสารเคมี การใช
ไฟฟา คุณภาพน้ํา แรงดันน้ํา รายงานเรงดวน 
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 9)  ระบบจัดเก็บขอมูลยานพาหนะ จัดเก็บรายละเอียดของรถยนตสวนกลาง
ของ กปน. เพ่ืออํานวยความสะดวกในการคนหา และออกรายงานไดตามความตองการของผูใชงาน 
ตลอดจนแจงวันท่ีครบกําหนดท่ีจะชําระขอมูลภาษีรถยนต คาเบ้ียประกันภัยคุมครอบบุคคลท่ี 3 
และจํานวนเงินท่ีตองชําระ 

2.4.3.5 ดานบริหารโครงการขนาดใหญ  
              ระบบบริหารวิศวกรรมและงานโครงการ (BPD II) เพ่ือสนับสนุน
กระบวนงานดานบริหารจัดการโครงการดานการสํารวจออกแบบ และมาตรฐานวิศวกรรม งาน
จัดซ้ือ จัดจาง การควบคุมงานกอสราง การประมวลผลและการจัดทํารายงาน 

2.4.3.6 ดานการส่ือสารภายในและภายนอกองคกร 
1) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (E-Document Flow) เพ่ือรับ-สงเอกสาร

ของหนวยงานภายในองคกร 
2) ระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส (E-Document) จัดเก็บ พ.ร.บ. 

ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง และประกาศ เพ่ือใหพนักงานสืบคนใชงาน หรือใชอางอิงในการทํางาน 
3) ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส ควบคุมภายใน เพ่ือลดการใชกระดาษใน

องคกร และหนวยงานท่ีเกี่ยวของสามารถคนหาเอกสารอิเล็กทรอนิกสไดโดยรวดเร็ว 
4) จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) 
5)  ระบบ Intranet เพ่ือถายทอดนโยบายขอมูลตางๆ จากระดับบริหารสูระดับ

ปฏิบัติงาน และชวยในการส่ือสารปฏิบัติรวนกันภายในองคกร 
6) ระบบ Internet ใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน และผูประกอบการ

ทราบ เชน ขาวน้ําไมไหล การรับเรื่องรองเรียน ขาวประชาสัมพันธตางๆ ประกาศ เชน งานจัดซ้ือ
จัดจาง เกณฑการคัดเลือกผูรับจาง ทะเบียนผูรับจางงานกอสราง การสอบ/ประกวดราคา ประกาศ
อนุมัติ ประกาศการจําหนายพัสดุ เปนตน 

7) ระบบ Extranet ท่ีใหบริการกับผูบริหารสามารถรับขอมูลขาวสารใน
อินทราเน็ต รับสง E-Mail หรือเขาใชระบบอ่ืนท่ีเปดให แมไมอยูในท่ีทํางานของตนเอง ทําใหไมมี
อุปสรรคในดานการติดตอส่ือสาร 

8) ขาวสาร-ขาวประชาสัมพันธ (E-NEWS) เพ่ือรวบรวมขาวและภาพขาว 
กิจกรรมตางๆ ภายในองคกรท่ีเคยเผยแพรท่ีหนาหลักโดยเก็บขาวยอนหลังจนถึงปจจุบันไวบริการ 
พนักงานเพ่ือสืบคนขอมูลจากขาวเกาท่ีเคยเสนอไปแลวไดดวยตนเอง 

2.4.3.7 ดานสนับสนุนนโยบายภาครัฐ 
1) ระบบฐานขอมูลดูแลศูนยปฏิบัติการกรม Department Operation Center : DOC) 

DPU



42 
 

2) ระบบรับชําระเงินคาน้ําประปาผาน Internet เพ่ือเพ่ิมชองทางการชําระเงิน
คาน้ําประปา และการตรวจสอบขอมูลของผูใชน้ําผานทางอินเตอรเน็ต และอํานวยความสะดวกใน
การชําระเงินโดยพัฒนาระบบเช่ือมตอกับหนวยงานอ่ืน เชน ธนาคารท่ีเขารวมโครงการ คือ 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด  ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด  ธนาคารยูโอบี 
จํากัด 

3) ระบบตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับผูใชน้ํา  ไดแก  ตรวจสอบช่ือ ท่ีอยูของผู
ขอใชน้ํา ประวัติการใชน้ําและการชําระคาน้ํา (ไมเกิน 3 เดือนยอนหลัง) เงินประกันการใชน้ํา คา
น้ําคางชําระ และลงทะเบียนผูใชน้ํากรณีมีบานหลายหลัง 

4) ระบบ E-Channel เพ่ือชวยลดขั้นตอนในการตรวจสอบขอมูล การรับ-สง
ขอมูล การอนุมัติระหวางธนาคารกับ กปน. ทําใหผูขอรับบริการสามารถใชบริการหักบัญชีธนาคาร 
ไดเร็วขึ้นจากเดิม 30 วัน โดยเริ่มใหบริการท่ีธนาคาร กรุงศรีอยุธยา ธนาคาซิตี้แบงค ธนาคารกสิกร
ไทย และธนาคารกรุงไทย 

5) บริการแจงหนี้คาน้ําผาน E-Mail โดยสมัครใชบริการไดท่ี www.mwa.co.th 
6) ระบบชําระคาน้ําผานระบบโทรศัพทมือถือเครือขาย AIS (ระบบ M-Pay) 

ผูใชบริการไดรับความสะดวกเพ่ิมขึ้น โดยจะไดรับ SMS เพ่ือยืนยันการสมัครใชบริการ และแจงผล
การอนุมัติจากผูใหบริการ 
 
2.5 ผลกระทบที่เกิดจากการใชระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
 ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนระบบทางออมท่ีจะสงขอมูลขาวสารและกําหนดวิถี
การรับ-สงขอมูลขาวสารมากกวาหนาท่ีในการผลิต และบริโภคทางอุตสาหกรรมกอใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงโดยขยายขอบเขตออกไปไมวาจะเปนดานวิถีการดําเนินชีวิต ลักษณะของสังคม 
คุณภาพชีวิต ตลอดจนรูปแบบการดําเนินธุรกิจในปจจุบัน ซ่ึงผลกระทบท่ีเกิดจากการใชระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการแบงออกเปน 2  ดาน คือ (1) ผลกระทบภายในองคกร และ (2) ผลกระทบ
ภายนอกองคกร  

2.5.1  ผลกระทบภายในองคกร  (ครรชิต  มาลัยวงศ. 24 กุมภาพันธ 2547)  ไดแก 
 1)  ผลกระทบตอประสิทธิภาพในการทํางาน  เกิดจากการปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานของบริษัทและหนวยงาน กลาวคือกอนหนาท่ีบริษัทและหนวยงานจะเริ่มใชระบบ
สารสนเทศ ระบบและกระบวนการทํางานท้ังหลายในบริษัทและหนวยงานลวนแตเปนระบบใชมือ 
และใชแรงงานคอนขางมาก ท่ีเห็นชัดก็คืองานสารบรรณซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับการจัดทํา จัดเก็บและ
จัดสงเอกสาร เครื่องมือท่ีกาวหนาท่ีสุดก็คือเครื่องพิมพดีดธรรมดา หรือเครื่องพิมพดีดไฟฟา และ
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เครื่องถายเอกสาร  การจัดพิมพเอกสารนั้นถาหากผิดพลาดก็แกไขยุงยากมาก เพราะอาจจะเกิด
ผลกระทบไปยังตอนอ่ืนๆ ในเอกสารได การจัดเก็บเอกสารก็นําเอกสารตางๆ มาเก็บลงไวในปก
แฟมเดียวกันแลวนําไปไวในตูเอกสาร สวนการคนหาก็ตองหยิบแฟมมาคนดูรายละเอียดในเอกสาร 
ซ่ึงงานท้ังหมดตองเสียเวลานานมาก ครั้นเม่ือนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชแลว  บริษัทและ
หนวยงานก็พัฒนาระบบสารสนเทศสํานักงานขึ้นใชเพ่ือใหการทํางานเหลานั้นกลายเปนงานระบบ
อัตโนมัติมากขึ้น อาทิ งานพิมพเอกสารดวยเครื่องพิมพดีด ก็กลายมาเปนงานพิมพเอกสารดวย
ระบบประมวลคําซ่ึงแกไขเปล่ียนแปลงคําผิดงายขึ้นมาก  การจัดเก็บขอมูลซ่ึงเดิมทีใชแฟมเอกสาร
และคนหายาก ก็เปล่ียนเปนการใชแฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส และใชฐานขอมูลซ่ึงสามารถคนหา
ขอมูลจํานวนมากๆ ไดอยางรวดเร็วและถูกตอง การใชระบบสารสนเทศในการปรับปรุงการทํางาน
ใหกาลายเปนระบบอัตโนมัติ และทํางานไดรวดเร็วขึ้นนั้นจะสังเกตไดจากการใชคําวา Automation 
มาประกอบ เชน ตามตัวอยางขางตนนั้น การํางานในลักษณะนี้นิยมเรียกวา สํานักงานอัตโนมัติ 
(Office Automation) ซ่ึงก็คือการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใหการปฏิบัติงานในสํานักงานมี
ความสะดวกรวดเร็วขึ้น ในทํานองเดียวกัน การนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในงานโรงงานก็เกิด
เปนระบบท่ีเรียกวา โรงงานอัตโนมัติ (Factory  Automation) งานในดานอ่ืนๆ ท่ีไดรับประโยชนใน
ทํานองเดียวกันนี้มีอีกมาก อาทิการนําคอมพิวเตอรมาใชในงานธนาคารไดเปล่ียนรูปโฉมของการ
บริการไปโดยส้ินเชิง หรือ การนําคอมพิวเตอรมาใชงานออกบัตรโดยสารเครื่องบินก็ทําใหการ
ใหบริการการบินท่ัวโลกดําเนินไปอยางรวดเร็ว ราบรื่น ไมติดขัด 
 2)  ผลกระทบตอคุณภาพของการทํางาน  ตัวอยางท่ีเห็นไดงายคือ การพิมพ
เอกสารรายงาน ซ่ึงแตเดิมใชเครื่องพิมพดีด และผลงานพิมพไมคอยสวยงาม ก็จะเปล่ียนมาไดผล
งานท่ีสวยงามนาประทับใจ หรือโรงงานอาจจะใชโปรแกรมชวยออกแบบและผลิต (CAD/CAM) 
ในการจัดทําผลิตภัณฑ ซ่ึงการประยุกตนี้จะทําใหไดผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพดีกวาโรงงานแบบเดิม 
นอกจากนั้นแลว การใชไอทียังทําใหเกิดนวัตกรรมใหมๆ ไดอีกมาก อาทิ การนําระบบกราฟกมาใช
ในงานภาพยนตรโทรทัศนไดทําใหเกิดแนวคิดในการทําภาพเคล่ือนไหวแบบการตูน คอมพิวเตอร
ออกมาฉายใหบริการแกคนดูจนกลายเปนท่ีช่ืนชมกันกวางขวาง สําหรับระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจนั้น ก็มีสวนทําใหเกิดผลกระทบในดานคุณภาพของการทํางานได เชน เม่ือผูบริหารฝาย
โรงงานไดนําระบบสนับสนุนการตัดสินใจมาใชในการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องจักรท่ีเหมาะสมได
แลว ก็อาจสงผลใหการผลิตมีคุณภาพดีขึ้นได เครื่องจักรท่ีซ้ือมาใชนั้น หากเปนเครื่องจักรท่ีใช
คอมพิวเตอรควบคุมท่ีเรียกวา เครื่องจักรควบคุมเชิงตัวเลข (Numerical Control Machine เรียกยอๆ 
วา เครื่องจักร NC) ก็จะยิ่งสามารถผลิตสินคาไดอยางมีคุณภาพมากขึ้น เพราะเครื่องจักรชนิดนี้ใช
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คอมพิวเตอรควบคุมการทํางาน ทําใหไดผลิตภัณฑท่ีมีความละเอียดและแมนตรงสูงมากกวา
เครื่องจักรท่ีใชคนทํางาน 
 3)  ผลกระทบตอบุคลากร  ปจจุบันนี้คนไทยรูจักเรื่องของคอมพิวเตอรมากขึ้น รูจักคํา
วา ไอทีและไอซีทีมากขึ้น บางคนใชคอมพิวเตอรพิมพขอความดวยโปรแกรมประมวลคําได สง
อีเมลได คนเว็บได แตเนื้อหาท่ีควรรูจักจริงๆ เพ่ือใหสามารถใชคอมพิวเตอรใหเปนประโยชนตอ
หนวยงานไดนั้นกลับไมคอยจะทราบกันมากนัก  ผลก็คือ การใชคอมพิวเตอรจะมีประสิทธิภาพได
จริงหรือไมจึงขึ้นอยูกับบุคลากรของหนวยงานวาจะสามารถเรียนรูวิธีใชคอมพิวเตอรในระดับท่ี
ควรรูไดมากนอยเพียงใด หากบุคลากรไมสามารถเรียนรูหรือปรับตัวใหใชคอมพิวเตอรได การใช
คอมพิวเตอรก็ไมเกิดประโยชนเทาท่ีควร ดังนั้นหนวยงานหลายแหงจึงจําเปนตองฝกอบรม
บุคลากรใหเรียนรูคอมพิวเตอร และอาจจะตองทดสอบดวยวาจะทํางานท่ีกําหนดไดหรือไม หาก
ทํางานไมไดก็จะตองเปล่ียนตัวบุคคลนั้น และโดยท่ีหนวยงานและบริษัทยุคใหมท้ังหลาย
จําเปนตองใชคอมพิวเตอรมากขึ้นอยางแนนอน ดังนั้นผูปฏิบัติงานทุกระดับจึงจําเปนตองขวนขวาย
เรียนรูเรื่องการใชคอมพิวเตอรไวแตเนิ่นๆ ดวย 
 4)  ผลกระทบตอการตัดสินใจของผูบริหาร  การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชมีสวน
ทําใหการตัดสินใจของผูบริหารดีขึ้นไดท้ังนี้เพราะการบริหารงานบรษิัทหรือหนวยงานใหกาวหนา
นั้นเปนงานท่ีจะตองอาศัยความสามารถในการตัดสินใจของผูบริหารคอนขางมาก  การตัดสินใจ
นั้นจะกระทําไดอยางรวดเร็วและมีคุณภาพหรือไมก็ขึ้นอยูกับวาผูบริหารมีขอมูลและสารสนเทศท่ีดี
พอหรือไม ระบบสารสนเทศท่ีจัดทําขึ้นอยางเหมาะสมยอมอาจชวยใหผูบริหารไดรับสารสนเทศท่ี
จําเปนทันเวลาท่ีจะตองตัดสินใจ และจะเปนประโยชนอยางยิ่งถาเปนระบบสําหรับสนับสนุนการ
ตัดสินใจ หรือ Decision Support System อยางไรก็ตามหนวยงานจะไดรับประโยชนในทํานองนี้ได
จริงก็ตอเม่ือผูบริหารมีความรูและความสามารถท่ีจะนําขอมูลและสารสนเทศทีไดรับนั้นไป
ตัดสินใจไดจริง  หากผูบริหารไมมีความรูในสวนนี้ ถึงแมการใชคอมพิวเตอรจะชวยใหไดรับขอมูล
และสารสนเทศท่ีดีและทันตอเหตุการณมากเทาใดก็ไมเกิดประโยชน 
 5)  ผลกระทบตอการส่ือสารทางธุรกิจ  การทําธุรกิจหรือการทํางานในดานตางๆ นั้น 
ตองอาศัยการส่ือสารระหวางคูคาตลอดเวลา อาทิผูขายสินคาจะตองรอการส่ังซ้ือสินคาจากผูซ้ือ       
ผูซ้ือเองก็จะตองรอรับทราบผลการส่ังซ้ือวาผูซ้ือจะสงสินคาใหหรือไม จะสงใหเม่ือใด ท้ังผูซ้ือและ
ผูขายจะตองสงเอกสารธุรกิจถึงกัน จะตองเจรจาสอบถามขอมูลจากกันและกัน จะตองตอรองทาง
ธุรกิจกัน ฯลฯ ปจจุบันระบบสารสนเทศไดมีบทบาทอยางกวางขวางในการทําใหการส่ือสารธุรกิจ
ดําเนินไปอยางสะดวกรวดเร็วขึ้น  ตัวอยางเชนการใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (Electronic Mail) การ
แลกเปล่ียนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Electronic Data Interchange หรือ EDI) และการทําธุรกรรมทาง
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อิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตอันเปนพ้ืนฐานของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Commerce) การทําธุรกิจซ้ือขายสินคาและบริการตลอดจนการโอนเงินคาสินคาและ
บริการนั้น เวลานี้ไดใชระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสนั้น       
มีหลายแบบ เชน แบบ B2B หรือ Business to Business  อันเปนการซ้ือขายสินคาและบริการระหวาง
บริษัทธุรกิจดวยกันเอง  แบบ B2C  หรือ Business to Consumer อันเปนการซ้ือขายระหวางบริษัท
กับลูกคารายยอย  และแบบ B2G หรือ Business to Government อันเปนการขายสินคาและบริการ
ของบริษัทตอหนวยงานภาครัฐ  การทําธุรกรรมท้ังสามแบบนี้นับวันจะเพ่ิมมากขึ้นตลอดเวลา      
จากการสํารวจพบวาในป 2545 มีการทําธุรกรรมประเภท B2B ในประเทศไทยคิดเปนเงินกวา          
7 หม่ืนลาน 
 6)  ผลกระทบตอการทําธุรกิจ ปจจุบันไดมีผูผนวกความสามารถของระบบสารสนเทศ 
ระบบฐานขอมูล และระบบอินเตอรเน็ตเขาดวยกัน เพ่ือใหบริการดานการคาผานระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ต ท่ีเรียกวาการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตามท่ีไดกลาวมาแลว การคาในแบบนี้ทําใหผูขาย
สามารถเสนอสินคาและบริการไปท่ัวโลกไดอยางรวดเร็ว โดยผูขายไมจําเปนจะตองมีรานคา ไมตอง
มีช้ันสําหรับวางสินคา ไมตองมีพนักงานสําหรับคอยใหบริการลูกคา แตจําเปนจะตองมีระบบไอทีท่ี
เหมาะสม ในการนําเสนอสินคาและบริการตอลูกคา การติดตอส่ือสารกับลูกคา การเช่ือมโยงไปยัง
ธนาคาร ตลอดจนการจัดสงสินคาไปใหลูกคา การขายสินคาผานระบบอินเตอรเน็ตจึงทําใหเกิด
ความเปล่ียนแปลงใหมๆ ในระบบการคา ท้ังในรูปแบบของการคิดเงินภาษี การสรางความเช่ือม่ัน
ระหวางผู ซ้ือและผูขาย การออกใบรับรอง บริษัทผูขายสินคาซ่ึงหนวยงานภาครัฐจะตองเปน
ผูดําเนินการ การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลท่ีสงผานระบบอินเตอรเน็ต แมแตธนาคารเอง
ก็จะตองเขามาเกี่ยวของดวยอยางมากในฐานะเปนตัวกลางในการชําระเงินของลูกคา กลาวโดยรวมก็
คือ การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไดทําใหงานของบริษัทตางๆ ตองเปล่ียนไป จากกระบวนการทํางาน
หรือกระบวนการขายสินคาแบบเดิม ก็จะตองคิดกระบวนการขายรูปแบบใหมซ่ึงจะตองสัมพันธกับ
ระบบเดิมอยางสนิทดวย  ยกตัวอยางเชน หากบริษัทใดตองการจัดทําเว็บไซตเพ่ือขายสินคาผานทาง
ระบบอินเตอรเน็ตก็จะตองไปจดทะเบียนเพ่ิมเติมกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาดวย 

2.5.2  ผลกระทบภายนอกองคกร   ไดแก 
 1)  ผลกระทบทางการศึกษา เนื่องจากเครือขายอินเตอรเน็ตเปนเครือขายท่ีใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว กอใหเกิดผลกระทบทางการศึกษาในหลาย
ดาน รูปแบบของระบบเครือขายอินเตอรเน็ตท่ีมีผลตอการศึกษา ดังนี ้
  (1)  กิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือขาย มีผลใหผูเรียนมีการรับรูเกี่ยวกับสังคม
วัฒนธรรม และโลกมากขึ้น 
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  (2)  เครือขายอินเตอรเน็ตเปนแหลงของขอมูลขาวสารมากมากมหาศาลจนทุกหน
ทุกแหงท่ัวโลก กลาวคือ ไมวาจะตองการคนหาขอมูลในลักษณะใด จากแหลงใด ก็สามารถใช
เครือขายอินเตอรเน็ตในการหา และนําขอมูลท่ีการมาไดโดยงาย 
  (3)  กิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือขายอินเตอรเน็ต มีผลตอทักษะการคิด
อยางมีระบบ โดยเฉพาะทักษะการคิดวิเคราะห และการคิดแกปญหาอยางอิสระ 
  (4)  การเรียนการสอนบนเครือขายสนับสนุนการส่ือสารและการรวมมือกันของ
ผูเรียนไมวาจะในลักษณะผูเรียนรวมหอง หรือผูเรียนบนเครือขายเดียวกัน นอกจากนั้นยังกอใหเกิด
การปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอนมากขึ้น โดยไมจํากัดเฉพาะในหองเรียน ผูสอนสามารถ
ใหผลยอนกลับแกผูเรียนไดทันทีโดยไมตองรอใหถึงเวลาเรียน 
  (5)  กอใหเกิดการขยายหองเรียนออกไป โดยสามารถเรียนรูตามความสนใจ และ
ความถนัด นอกจากนั้นยังใหโอกาสผูเรียนไดมองปญหาเดียวกันในหลายๆ แงมุมไดอีกดวย 
  (6)  การทําเครือขายอนุญาตใหผูเรียนเขาถึงผูสอนผูเช่ียวชาญ หรือผูใหคําปรึกษา
ได กอใหเกิดความคิดท่ีอิสระในการเลือกในส่ิงท่ีสนใจ ถือเปนแรงจูงใจสําคัญอยางหนึ่งในการ
เรียนรู 
 2)  ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ  ไดมีผูกลาวถึงผลกระทบท่ีเกิดจากนํา
เทคโนโลยีมาใชในทางสังคมและเศรษฐกิจ ดังนี ้
  พระไพศาลวิสาโล (2537)  กลาวถึงผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีตอ
สังคมวาอาจชวยลดชองวางทางอํานาจระหวางรัฐบาลกับประชาชน และลดโอกาสท่ีรัฐจะใชอํานาจ
ท่ีไมชอบธรรมแกประชาชน แตในแงเศรษฐกิจแลวเทคโนโลยีสารสนเทศและทางดวนขอมูลจะทํา
ใหชองวางระหวางคนม่ังมี และคนยากจน ขยายเพ่ิมขึ้นท้ังนี้เพราะคนม่ังมีสามารถครอบครอง และ
มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดมากกวา นอกจากนี้เทคโนโลยีบางอยางเปน
ประโยชนแกคนกลุมไดเปรียบทางสังคม คือชวยสรางมูลคาเพ่ิมของสินคา อุตสาหกรรม มากกวา
สินคาเกษตรกรรม 
 ยืน  ภูวรวรรณ  (2538) กลาววา  เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบตอ
ชีวิตประจําวันของมนุษยมากท่ีสุด ไมวาจะเปนการทํางาน การเลือกซ้ือของ การพักผอน การฝาก
ถอนเงิน การรักษาพยาบาล เปนตน ซ่ึงผลกระทบตอบุคคลท่ีสําคัญ มีดังนี้ ผลกระทบตอสภาวะ
จิตใจ การท่ีสภาพแวดลอมมีการกระตุนขาวสารขอมูลมาก ทางเลือกตางๆ มีมาก ทําใหการ
ตัดสินใจของมนุษยดอยประสิทธิภาพลง เนื่องจากถูกกระตุนมากไป การยอนกลับไปสูศาสตรล้ีลับ 
เนื่องมาจากการสูญเสียอํานาจควบคุมพลังและศาสตรตางๆ กาวไปไกลเกินกวาท่ีมนุษยจะควบคุม 
มนุษยจึงเลิกสนใจวิทยาศาสตรแตกลับมาสนใจศาสตรล้ีลับตางๆ เพ่ือเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
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ท้ังนี้เนื่องจากประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสมัยใหม ท่ีสามารถเขาถึงขอมูลท่ีเปนสวนตัวทุกอยาง
ของมนุษยได ผลกระทบตอวิธีคิดของมนุษย มนุษยจะสามารถเก็บขอมูลมากท่ีสุดในเวลาอันส้ัน
แลวท้ิงไป แตจะนําเอาขอมูลเพียงเล็กนอยมาสรุปรวมกันเปนทัศนะใหม จะไมรับแนวคิดท่ีสงผล
ผานมาท้ังกระบวนอีกตอไป 
 ธีรยุทธ บุญมี (2538)  กลาววา ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศตอมนุษยโลก
เชิงสังคมกอใหเกิดโลกสองแบบ คือ โลกแบบกายภาพปกติ (Normal Space) ซ่ึงเปนโลกทาง
นามธรรมหรือความจริงเสมือนท่ีเกิดขึ้น จากการเช่ือมตอกันดวยเครือขายการส่ือสาร ท้ังสองโลกนี้
สงผลกระทบตอความขัดแยงและทําใหจิตใจมนุษยโลกทํางานหนัก แตขาดความสนใจท่ีลึกซ้ึงตอ
การใชเหตุผล กลายเปนปจเจกชนเทียมท่ีขาดความมุงม่ันทางจิตใจ 
 อรรณพ  เชียรถาวร (2540)  กลาววา อินเตอรเน็ตเปนเครือขายเทคโนโลยี
สารสนเทศหนึ่งท่ีขยายตัวอยางรวดเร็ว และสรางทางเลือกใหมใหกับผูท่ีเปนสมาชิกของเครือขาย 
เกิดเปนชุมชนเครือขายขึ้น และชุมชนนั้นเปนชุมชนเสรีไรพรหมแดน ไมมีผูใดเขาไปควบคุม
เครือขายไดท้ังหมด เพราะเครือขายอินเตอรเน็ตถูกกําหนดมาใหทนทานตอการทําลาย และมี
ลักษณะกระจายไปท่ัว เครือขายไมกระจุกตัวในแนวดิ่ง หรือกระจุกตัวรอบศูนยกลางท่ีงายแกการ
ควบคุมจนในบางครั้งนักวิจารณบางคนถึงกับเสนอวา สังคมเครือขายเปนสังคมท่ีไมมีรัฐบาล และ
ไมอาจควบคุมไดโดยผูใดผูหนึ่ง ตัวอยางท่ีเห็นไดคือ เม่ือประเทศสหรัฐอเมริการออกกฎหมายหาม
เผยแพรส่ิงอนาจารแกเยาวชน ขอมูลและภาพลามกอนาจารจํานวนมากก็ไดโอนยายไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอรนอกประเทศสหรัฐอเมริกาภายในเวลาขามคืน และผูใชบริการดังกลาวก็สามารถจะเขา
ไปใชบริการไดเหมือนเดิมโดยไมเปล่ียนแปลง เนื่องจากเครื่องสามารถกําหนดใหผูใชบริการ
สามารถเช่ือมโยงกับเครื่องคอมพิวเตอรใหมไดโดยอัตโนมัติ (Follow link) 
 3)  ผลกระทบทางศีลธรรม และจริยธรรม  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลตอ
การดําเนินชีวิตของมนุษย การรับวัฒนธรรมท่ีแฝงเขามากับแหลงขาวสารขอมูลในรูปแบบตางๆ 
กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมของมนุษยโดยเฉพาะบนเครือขายสารสนเทศซ่ึงเปน
เครือขายท่ีเช่ือมโยงกันทุกมุมโลก การเปดรับขาวสารท่ีมาจากแหลงขอมูลดังกลาว จึงขึ้นอยูกับการ
ตัดสินใจ และทัศนคติสวนบุคคล การรับขอมูลขาวสารท่ีไมเหมาะสมสงผลกระทบตอการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมโดยเฉพาะพฤติกรรมไมพึงประสงค และมีแนวโนมทําใหเกิดอาชญากรรม
ปญหาทางศีลธรรมและจริยธรรม 
 4)  ผลกระทบทางกฎหมาย  อาชญากรรมบนเครือขาย ก็คือ การกระทําผิดกฏหมาย
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อาชญากรรมเหลานี้มี 6 ประเภท คือ  จารกรรมขอมูลทางราชการ
ทหารและขอมูลทางราชการลับ  จารกรรมทรัพยสินทางปญญาและขอมูลดานธุรกรรม  จารกรรม
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เงินและทําใหเกิดการติดขัดทางดานพาณิชย  การโตตอบเพ่ือการลางแคน  การกอการรายเชน
ทําลายขอมูล  กอกวนการทํางานของระบบและเสนอขอมูลท่ีผิด และการเขาสูระบบเพียงเพ่ือแสดง
ใหเห็นวามีความสามารถทําได 

 
2.6 การนําระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการมาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 จากการจัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพของการประปานครหลวง โดยยึดถือนโยบายของ
รัฐบาล ซ่ึงครอบคลุมเรื่องสําคัญ 4 เรื่อง ดังนี ้(บทความ วารสารน้ํากอก ปท่ี 21 ฉบับท่ี 4  มิ.ย.- ก.ค.
2548 และฉบับท่ี 5  ส.ค.-ก.ย.2548) คือ 

2.6.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพดานผลการดําเนินงาน  กปน.ไดจัดทํายุทธศาสตรการบริหาร
การประปานครหลวง ฉบับท่ี 2 (2551-2554) ภายใตโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให
ดําเนินงานไดตามแผนงานท่ีกําหนดไว คือ 

1) การเพ่ิมรายได ดวยการขยายพ้ืนท่ีการใชน้ํา ในเขตมีนบุรี บางบัวทอง ลาดกระบัง 
และบางพลี 

2) การลดคาใชจาย 
(1) Refinance หนี้เดิมเพ่ือลดคาดอกเบ้ีย 
(2) ควบคุมคาใชจายดานบุคลากร โดยกําหนดใหมีผูใชน้ํา 400 รายตอพนักงาน 1 

คน ในป 2550 ดวยมาตรการรับพนักงานใหมไมเกินรอยละ 25 ของจํานวนพนักงานท่ีเกษียณอายุ 
(3) ควบคุมคาไฟฟา โดยเนนการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสูบสงจายน้ํา เพ่ือลด

ปริมาณไฟฟาท่ีตองใช 
(4) ควบคุมคาสารเคมี โดยการปรับปรุงกระบวนงาน การจัดซ้ือสารเคมี รวมถึง

การจัดซ้ือพัสดุ อุปกรณอ่ืนๆ 
3) การลดน้ําสูญเสียจะใชมาตรการดานวิศวกรรม และดานการบริหารจัดการอยางเปน

ระบบบูรณาการ เพ่ือลดน้ําสูญเสียจาก 33.12% ในป 2546  ใหเหลือไมเกินรอยละ 30 กอนป 2549 
2.6.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการบริการ  กปน.ไดดําเนินการใหครอบคลุม

ทุกดานของการบริการ คือ 
1) พัฒนาคุณภาพน้ําประปาตั้งแตการเริ่มผลิตน้ําประปา จนกระท่ังบริการถึงผูใชน้ํา

ใหเปนน้ําสะอาดสามารถดื่มได 
2) การปรับปรุงแรงดันน้ํา โดยมีเปาหมายท่ีจะเพ่ิมแรงดันน้ําเฉล่ียท้ังระบบเสนทอ

จาก 5.57 เมตร ในป พ.ศ.2546 เปน 6 เมตร ในป 2549  
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3) พัฒนาคุณภาพบริการอ่ืนๆ อยางตอเนื่องโดย ใหสํานักงานประปาสาขาตางๆ 
ดําเนินงานในลักษณะท่ีเปนองคกรบริหาร (Service Oriented Organization) ซ่ึงจะเนนในเรื่องของ
ความสะดวกรวดเร็วในการบริการ และการเพ่ิมเสถียรภาพของการใหบริการ ดวยการจัดใหมีการ
สํารวจความพึงพอใจของลูกคาอยางนอยปละครั้ง 

2.6.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  กปน. ไดจัดทํายุทธศาสตรดานกําลังคนและ
การบริหารทรัพยากรบุคคล  มีการปรับโครงสรางบริหารองคกรใหเหมาะสม และวิเคราะห
กําลังคนฯ  เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงตามท่ีเห็นวาเหมาะสมกับสถานการณ เพ่ือใหสอดคลองกับ
ภารกิจท่ีเปล่ียนไป และรับผลกระทบจากภายนอกได  โดยใชวิธีการคือ 

1) การใชระบบการบริหารมุงผลสัมฤทธ์ิ Performance Based Management (PBM) 
โดยจะพัฒนาระบบการบริหารมุงผลสัมฤทธ์ิใหครอบคลุมท้ังองคกร 

2) การพัฒนาระบบบัญชีตนทุนและการใชระบบบริหารแบบศูนยกําไรในทุก
สํานักงานประปาสาขา 

3) การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปรับปรุงกระบวนงาน และพัฒนาระบบ
ขอมูลเพ่ือการจัดการ (Management Information System :MIS) 

4) การจัดซ้ือ จัดจาง และการบริหารจัดการพัสดุ โดยมีเปาหมายลดระยะเวลาพัสดุคง
คลังจาก 47 วัน ในป 2546 ใหเหลือ 37 วัน ในป 2550  

5) การกระจายอํานาจหนาท่ีใหระดับปฏิบัติการระดับฝายใหมากขึ้น 
6) การปรับโครงสรางองคกรใหเปนธุรกิจมากขึ้น 
7) การพัฒนาบุคลากรดวยการฝกอบรมพนักงานทุกระดับใหกาวทันเทคโนโลยีและ

สามารถปรับตัวตามสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงอยางนอยปละ 5% 
8) การกํากับดูแลองคกร จะจัดทํากรอบการกํากับดูแลองคกรท่ีด ี

2.6.4 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียง  
 1)  ดานผลิตและสงน้ํา  ธุรกิจหลักของการประปานครหลวง คือ การผลิตน้ําประปาท่ีมี 
คุณภาพบริการประชาชนอยางตอเนื่อง กปน.จึงไดตระหนักถึงความสําคัญของแหลงน้ําดิบและ 
กระบวนการผลิตน้ําประปา โดยจัดทําแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและมีการฝกซอมตามแผนฯ  เพ่ือ
เตรียมรับมือกับเหตุการณตางๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น เชน คุณภาพน้ําไมไดมาตรฐาน ผลกระทบจาก
สาหรายตอกระบวนการผลิต ระบบคลอรีนถูกทําลาย ระบบไฟฟาตนกําลังและระบบเครื่องจักรกล
ในกระบวนการผลิตและสงน้ําถูกทําลาย เปนตน จากการวางแผนและฝกซอมในกรณีตางๆ 
กอใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรมเม่ือเกิดอุทกภัย และดินโคลนถลมทางภาคเหนือ สงผลใหน้ํา
ดิบมีความขุนสูงกวาปกติ แต  กปน.ก็สามารถแกไขปญหาดังกลาวใหลุลวงไปไดอยางมี
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ประสิทธิภาพ ไมสงผลกระทบรุนแรงตอกระบวนการผลิต และใหบริการน้ําประปาท่ีมีคุณภาพแก
ผูใชน้ําไดโดยไมหยุดชะงัก 
 2)  ดานการควบคุมคุณภาพน้ําประปา  หลังจากท่ีโรงงานผลิตน้ําไดผลิตน้ําประปาท่ีมี
คุณภาพ และสงมาตามเสนทอใหแกผูใชน้ํานัน้ ในระหวางทางหากมีการกอสรางวางทอ ตัดบรรจบ 
และซอมทอ อาจมีส่ิงปนเปอนเขาไปในระบบทอประไปได สายงานบริการและ สายงานวิศวกรรม
และกอสราง จึงรวมมือกันบริหารความเส่ียงเพ่ือควบคุมคุณภาพน้ําภายหลังการวางทอ ตัดบรรจบ
และซอมทอใหไดมาตรฐาน เพ่ือใหผูใชน้ําไดรับน้ําประปาท่ีสะอาดมีคุณภาพ 
 3)  ดานบริการ  เพ่ือใหการบริหารความเส่ียงองคกรมีความเช่ือมโยงกับดานผลิตและ
สงน้ํา และดานการเงิน โดยทําการบริหารความเส่ียงในเรื่องการติดตั้งประปาและการออกใบแจง
หนี้ฉบับแรกลาชา การประชาสัมพันธการหยุดจายน้ําจากการวางทอ และซอมทอประปา รวมถึง
การบริหารความเส่ียงเรื่องมาตรวัดน้ําสูญหาย ซ่ึง กปน.สามารถติดตั้งมาตรวัดน้ําใหผูใชน้ําได
ภายใน 1 วันทําการ เพ่ือใหผูใชน้ํามีน้ําใชอยางตอเนื่อง เปนการสนับสนุนความพึงพอใจของผูใชน้ํา 
รวมท้ังเปนการเสริมสรางภาพลักษณองคกร 
 4)  ดานบริหาร  กปน.ไดพิจารณาปจจัยท่ีมีผลกระทบสูง เชน การกอการราย อัคคีภัย 
ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการลักขโมย รวมถึงสถานการณการกอการรายท่ียังไมสงบ และเพ่ือให
เปนไปตามกฎหมายแรงงาน กปน.จึงไดบริหารความเส่ียงในดาน Compliance Rist และ Legal 
Risk ผานคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (ปอส.) ซ่ึง
กระจายตามสถานประกอบกิจการ 20 แหง โดยเนนสวัสดิภาพของพนักงาน ดูแลดานความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ความปลอดภัยในสถานท่ีทํางาน และความปลอดภัยในทรัพยสินของ 
กปน. ซ่ึงเปนการบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองคกร 
 5)  ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปานครหลวงไดตระหนักถึง การบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศท่ีดี (IT Governance) โดยคํานึงถึงความเส่ียงและการรักษาความปลอดภัย
ของขอมูล รวมถึงเสถียรภาพของระบบเทคโนโลยี กปน. จึงจัดใหมีศูนยคอมพิวเตอรสํารอง ระบบ
เครือขายสํารอง และแผนดําเนินธุรกิจตอเนื่อง (Business Continuity Plan) นอกจากนี้ ศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารความเส่ียงดานเทคโนโลยี
สารสนเทศรวม 3 เรื่อง คือ  (1) การรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง หรือ Business Continuity 
Management โดยจัดทําแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Plan) แผนสํารองระบบงาน (Backup 
Plan) และแผนฟนฟูการดําเนินงาน (Recovery Plan) ติดตั้งอุปกรณปองกัน Virus ทางระบบ
อินเตอรเน็ต รวมถึงการฝกซอมแผนฉุกเฉินดานเทคนิค และดานผูใชงานระบบ ในระบบงาน CIS 
ระบบ Stand Alone และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส   (2) การบริหารความม่ันคงปลอดภัยบน
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เครือขาย  และ (3)  การเผยแพรนโยบายความม่ันคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหแก
พนักงานในองคกร โดยจัดอบรมใหความรู เผยแพรประชาสัมพันธใหพนักงานทราบ และปฏิบัติ
ตามระเบียบการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศอยางเครงครัด 
 6)  ความเส่ียงทางการเงิน คณะกรรมการ กปน. ไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการ
พิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน.ทําหนาท่ีบริหารความเส่ียงดานการเงิน และใหความเห็นชอบการ
ดําเนินการตางๆ ในการจัดการดานการเงิน ในปงบประมาณ 2550 ไดดําเนินการบริหารความเส่ียง
ทางการเงิน รวม 4 เรื่อง คือ  ความเส่ียงของการทํานิติกรรมสัญญาทางการเงิน กปน.ไดจัดทํา
รายการตรวจสอบเง่ือนไขการชําระและการผิดนัดชําระหนี้ตามสัญญาเงินกู และสัญญาอนุพันธทาง
การเงิน (Check List) ท่ีสําคัญ เพ่ือใชในการควบคุมการดําเนินงาน  ความเส่ียงดานสภาพคลอง  
กปน.ไดบริหารสภาพคลองสวนเกินตามท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพิจารณา
ปรับปรุงกิจการ กปน.ใหลงทุนในตราสารการเงินระยะส้ันท่ีใหผลตอบแทนสูงกวาการฝากเงิน 
ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนและอัตราดอกเบ้ีย  กปน.ติดตามและวิเคราะหปจจัยทางเศรษฐกิจ
ท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีมีผลตอความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน และอัตราดอกเบ้ียอยาง
สมํ่าเสมอ จึงยังคงภาระหนี้เงินกูตางประเทศท่ีเหลืออยูเปนสกุลเงินเยนตอไป และ ความเส่ียงจาก
การผิดนัดชําระหนี้  กปน.ไดจัดเก็บขอมูลสัญญาเงินกูพรอมเง่ือนไขการชําระหนี้เงินตนและ
ดอกเบ้ียในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส และติดตามปรับปรุง (Update) ขอมูลใหครบถวนอยาง
สมํ่าเสมอเปนประจํา เพ่ือการควบคุมการดําเนินงาน 
 7)  การสรางองคกรแหงการเรียนรู  ผูบริหารไดสงเสริมให กปน.เปนองคกรแหงการ
เรียนรูอยางเปนรูปธรรม โดยแตงตั้งคณะกรรมการบริหารระบบการบริหารองคความรูและการ
สรางองคการแหงการเรียนรู (KM/LO) จัดทําแผนบริหารจัดการ KM/LO อยางบูรณาการ ซ่ึง
ประกอบดวยกิจกรรมการกําหนดองคความรูใหสอดคลองกับวิสัยทัศน  ภารกิจขององคกร การ
เสริมสรางความรูตางๆ ใหบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการทํางาน สงเสริมใหมีการแบงปนความรูใน
ตัวบุคคลท่ีไดจากประสบการณการทํางาน การแลกเปล่ียนความรูเปนทีม และนําความรูท่ีไดมา
จัดเก็บอยางเปนระบบ เพ่ือนําไปใช และพัฒนาไดอยางตอเนื่องตามสภาวการณท่ีเปล่ียนแปลงไป 
ซ่ึงจะชวยสรางมูลคาเพ่ิมใหองคกรไดอยางยั่งยืน 
 8)  การสรางวัฒนธรรมองคกร  กปน.ไดสงเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเส่ียงให 
เกิดขึน้ในองคกรจัดใหมีกิจกรรมตางๆอยางตอเนื่อง อาทิเชน การจัดหลักสูตรอบรมแกพนักงานทุก
ระดับ การประชาสัมพันธกิจกรรมการบริหารความเส่ียง และการจัดใหมีการตอบคําถามชิงรางวัล     
เปนตน โดยผานส่ือตางๆ ภายในองคกร ท้ังขาวประชาสัมพันธ ส่ือส่ิงพิมพ และ Website ผานทาง 
Internet 
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2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 ผลงานการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวกับการนําระบบสารสนเทศมาใชในดานตางๆ ซ่ึงสวนใหญ
เปน การศึกษาถึงประเภทของระบบสารสนเทศ ปจจัยตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการนําระบบสารสนเทศ
มาใชในดานการบริหารองคกร ซ่ึงผูวิจัยไดใชผลงานเหลานี้มาเปนแนวทาง สวนหนึ่งของการศึกษา
ผลงานการวิจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของมีดังนี ้
  สิทธิพงษ  อรัญวุฒิกุล, (2546 :  บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของ
พนักงานท่ีมีตอความสําเร็จในการนําระบบสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานของ บ.ไทยโอเลฟนส 
จก.” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีตอความสําเร็จใน
การนําระบบสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานของ บริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด ในดาน 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใชงานระบบสารสนเทศ  ความเพียงพอตอการใชงาน ความ
เพียงพอของการฝกอบรม ความทันสมัยของระบบสารสนเทศ ความพึงพอใจของผูใชงานระบบ
สารสนเทศ และความรูและความเขาใจของพนักงานท่ีมีผลตอความคิดเห็นของพนักงาน โดย
จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา หนวยงาน ระดับตําแหนงงาน และระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ พนักงานบริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด จํานวน 218 
คน จําแนกเปนพนักงานระดับตําแหนงชางเทคนิค จํานวน 66 คน พนักงานระดับตําแหนงหัวหนา
ชาง จํานวน 30 คน พนักงานระดับตําแหนงวิศวกร จํานวน 19 คน พนักงานระดับตําแหนง
พนักงานสํานักงาน 22 คน และพนักงานตําแหนงผูจัดการแผนกขึ้นไป จํานวน 81 คน เครื่องมือท่ี
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม 
SPSS PC เพ่ือหาคาสถิติ คือ คารอยละ คาเฉล่ีย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความ
แตกตางใชทดสอบคาที และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  
 ผลการวิจัยพบวา พนักงานสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 31-35 ป มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีตําแหนงงานเปนผูจัดการแผนกขึ้นไป และมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 5-10 ป ผล
การศึกษาพบวา 

1) พนักงานบริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด มีความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีตอความสําเร็จ
ในการนํา ระบบสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน โดยรวม อยูในระดับปานกลาง มีความรูและ
ความเขาใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศโดยรวมอยูในระดับมาก สวนในรายดาน ดานประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการใชงานระบบสารสนเทศพบวาพนักงานมีระดับความคิดเห็นมาก ในดาน
ความเพียงพอตอการใชงานพบวาพนักงานมีระดับความคิดเห็นปานกลาง ในดานความทันสมัยของ
ระบบสารสนเทศพบวาพนักงานมีระดับความคิดเห็นปานกลาง ในดานความพึงพอใจของผูใชงาน
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ระบบสารสนเทศพบวาพนักงานมีระดับความคิดเห็นมาก และมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศโดยรวมอยูในระดับมาก 

2) พนักงาน บริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด ท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นของพนักงานท่ี
มีตอความสําเร็จในการนําระบบสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน โดยรวมและเปนรายดาน
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

3) พนักงาน บริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด ท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา หนวยงาน และระดับ
ตําแหนงงานตางกัน มีความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีตอความสําเร็จในการนําระบบสารสนเทศมา
ใชในการปฏิบัติงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

4) พนักงาน บริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด ท่ีมี ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และความรูและ
ความเขาใจของพนักงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกัน อยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิต ิ

5) ปญหาของพนักงานท่ีมีตอระบบสารสนเทศ พบวา การเรียกขอมูลจาก Internet มี
ความลาชา และคอมพิวเตอรท่ีใชงานมีประสิทธิภาพต่ํา โดยขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ไดแก ความเหมาะสมในการจัดสรรคอมพิวเตอรเพ่ือใชตามหนวยงานและพ้ืนท่ี
ในการใชงาน E-Mail เพ่ือรองรับระบบงานท่ีเพ่ิมขึ้นจากการขยายกําลังการผลิต ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ ควรพิจารณาใหความสําคัญกับความคิดเห็นของพนักงาน โดยเฉพาะ ดาน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใชงานระบบสารสนเทศ ความเพียงพอตอการใชงาน ความ
เพียงพอของการฝกอบรม ความทันสมัยของระบบสารสนเทศ โดยใหมีประสิทธิภาพการทํางาน
ของระบบท่ีดีกวาเดิม และใหมีการประชาสัมพันธภายในองคกรเพ่ือสรางความเขาใจอันดีตอ 
ระบบงานสารสนเทศใหม เพ่ือใหเกดิการรับรูและความเขาใจท่ีถูกตอง ซ่ึงจะกอใหเกิดการพัฒนา
ความรูความสามารถของพนักงาน  
 วราวรรณ  ธนะกิจรุงเรือง (2546 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของ
ขาราชการกรมปาไมท่ีมีตอการใชระบบสารสนเทศของกรมปาไม” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
ความคิดเห็นของขาราชการกรมปาไมท่ีมีตอการใชระบบสารสนเทศของกรมปาไม และเพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอความคิดเห็นของขาราชการกรมปาไมท่ีมีตอการใชระบบสารสนเทศ
ของกรมปาไม กลุมตัวอยางในการศึกษาคือ ขาราชการกรมปาไม จํานวน 270 คน โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล ทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
สถิติท่ีใช ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา T-Test และ คา F-Test ท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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 ผลการศึกษาพบวา ขาราชการเพศหญิงและชายมีจํานวนใกลเคียงกัน มีอายุเฉล่ียเทากับ 
38.6 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเปนสวนใหญ ทํางานตําแหนงในสายงานการปาไม มากกวา
ตําแหนงท่ีไมใสสายงานการปาไม และสวนใหญอยูในระดับ 5 สวนใหญมีประสบการณกับการใช
คอมพิวเตอรและอุปกรณ ความคิดเห็นของราชการกรมปาไมท่ีมีตอการใชระบบสารสนเทศของ
กรมปาไม พบวา ขาราชการกรมปาไมมีความคิดเห็นท่ีเห็นดวยกับการใชระบบสารสนเทศของกรม
ปาไมอยูในระดับมาก โดยความรูพ้ืนฐานดานคอมพิวเตอร การสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาและ
ความพรอมในดานอุปกรณสารสนเทศเปนปจจัยท่ีมีผลตอความคิดเห็นดังกลาว ในขณะท่ีปจจัย
อ่ืนๆ อันไดแก เพศ อายุ การศึกษา ตําแหนง ระดับตําแหนง และการฝกอบรม ไมกอใหเกิดความ
แตกตางในความคิดเห็นของขาราชการกรมปาไมท่ีมีตอการใชระบบสารสนเทศของกรมปาไม 
 สุธีร  ชัยประเดิมศักดิ์ (2543 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของ
เจาหนาท่ีสงเสรมิการเกษตรจังหวัดนราธิวาสตอระบบสารสนเทศการเกษตร” โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือศึกษา ลักษณะพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการ ความคิดเห็น ปญหาและ
ขอเสนอแนะของเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรจังหวัดนราธิวาสตอระบบสารสนเทศการเกตษร 
ประชากรท่ีทําการศึกษาคือ เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรจังหวัดนราธิวาส 129 คน เก็บรวบรวม
ขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS Version 9.01 สถิติท่ีใชไดแก   
คารอยละ คาเฉล่ีย และคา T-Test  
 ผลการวิจัยพบวา เจาหนาท่ีสวนใหญมีอายุเฉล่ีย 40.28 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ดํารงตําแหนงปจจุบันระดับ 5 อัตราเงินเดือนเฉล่ีย 14,341.24 บาท อายุงานในตําแหนงปจจุบัน
เฉล่ีย 13.16 ป และสวนใหญไมมีประสบการณในการเขารับการอบรมดานระบบสารสนเทศ
การเกษตร 
 การศึกษาความคิดเห็นตอระบบสารสนเทศการเกษตรท้ัง 5 ดาน พบวา ระบบ
สารสนเทศการเกษตรมีความสําคัญมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความเปนประโยชน ความจําเปน ความ
นาสนใจ และความนาเช่ือถือ และเจาหนาท่ีมีความคิดเห็นตอระบบสารสนเทศการเกษตรในระดับ
ปานกลาง คะแนนเฉล่ีย 2.19 
 เจาหนาท่ีสวนใหญมีปญหาในการจัดการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศการเกษตรในเรื่อง
ขาดงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน ขอมูลรวบรวมไดชาไมทันตอการใชงาน ขาดความถูก
ตองเช่ือถือได บุคลากรขาดความรูความสามารถและความชํานาญในการประมวลผล ขอมูลท่ีเก็บ
รักษาไว และขอมูลท่ีนําเสนอไมเปนปจจุบัน 
 ขอเสนอแนะของเจาหนาท่ี คือ ควรจัดฝกอบรมดานการจัดการขอมูลใหแกเจาหนาท่ี 
จัดใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรง จัดหาเครื่องมือ/อุปกรณในการปฏิบัติงานและงบประมาณ
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สนับสนุนการดําเนินงาน มีการประสานงาน ประชุม วางแผนการดําเนินการจัดการขอมูลระหวาง
เจาหนาท่ีผูเกี่ยวของทุกระดับ ภาคเอกชนและเกษตรกร เพ่ือใหไดขอมูลในการนําเสนอท่ีถูกตอง 
ครบถวน ทันตอเหตุการณ กะทัดรัดและตรงกับความตองการใชงาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา เจาหนาท่ีท่ีมีอายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ระดับ
ตําแหนงปจจุบันและอัตราเงินเดือน ตางกัน มีความคิดเห็นตอระบบสารสนเทศไมแตกตางกัน สวน
เจาหนาท่ีท่ีมีอายุงานในตําแหนงปจจุบัน และประสบการณในการเขารับการฝกอบรมดานระบบ
สารสนเทศการเกษตรตางกัน มีความคิดเห็นตอระบบสารสนเทศการเกษตรแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 พนิดา  จอมจันทรยอง (2542 :  บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบ
การนําระบบสารสนเทศมาใชสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารของหนวยงานรัฐและเอกชน 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม”  โดยมีวัตถุประสงคมุงเนนใหทราบถึงความพรอมของการนํา
ระบบสารสนเทศมาใชสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร และระดับการใชระบบสารสนเทศใน
หนวยงานของรัฐและเอกชน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยไดทําการศึกษาในขั้นตน
จากเอกสาร ตําราทางวิชาการ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหทราบถึงเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอยู
ในปจจุบัน แลวนําการจัดสรางเครื่องมือเพ่ือใชในการสํารวจขอมูล โดยสงแบบสอบถามไปยัง
ผูบริหารระดับสูง ระดับกลาง และเจาหนาท่ีระดับปฏิบัติงาน ในหนวยงานของรัฐและเอกชน ใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงไดรับตอบกลับมาจํานวน 42 หนวยงานของรัฐ และ 27 
หนวยงานเอกชน โดยมีผูตอบแบบสอบถามท้ังส้ิน 205 คน คิดเปนแบบสอบถามท่ีไดรับกลับมา
รอยละ 80 นอกจากนี้ ยังมีการสัมภาษณโดยตรงกับผูบริหารท้ัง 3 ระดับอีกบางสวน ขอมูลท่ีได
รับมาประมวลและวิเคราะหทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ผลการศึกษาเปรียบเทียบการ
นําระบบสารสนเทศมาใชของหนวยงานท้ังภาคเอกชนและภาครัฐ พบวา เอกชนมีความพรอม
มากกวาหนวยงานของรัฐในอุปกรณและระบบสารสนเทศ (Hardware) โปรแกรมชวยงาน 
(Software) และบุคลากรสารสนเทศ (People ware) ถึงแมหนวยงานเอกชนจะมีความพรอมมากกวา
หนวยงานรัฐ แตการนํามาใชใหเกิดประโยชนอยางแทจริงในการบริหารมิไดแตกตางไปจาก
หนวยงานรัฐ ไมวาจะเปนผูบริหารระดับสูง ระดับกลาง หรือเจาหนาท่ีรับปฏิบัติ ระบบสารสนเทศ
ท่ีใชเปนระบบพ้ืนฐานเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน มากกวาเพ่ือเปนเครื่องมือสําหรับการ
วางแผนกลยุทธการบริหารอยางแทจริง 
 วัฒนา  พัฒนพงศ (2541 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในบริษทัภาคบริการของไทย” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือตองการทราบวา
บริษัทภาคบริการของไทยมีอัตราการเพ่ิมผลผลิตสูงขึ้นหรือไม ภายหลังจากท่ีไดนําเอาเทคโนโลยี
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สารสนเทศ (IT) ระดับสูงมาใช และเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงมาใชเพ่ือเพ่ิมผลผลิต สําหรับบริษทัภาคบริการของไทย และเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการ
กําหนดนโยบายของภาครัฐ เพ่ือชวยเหลือภาคเอกชนในการรับเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ประชากร เปาหมายของการศึกษาในครั้งนี้คือ (ก) ธนาคาร (ข) โรงแรม และ (ค) 
ธุรกิจคาปลีก ในการศึกษาครั้งนี้ไดสํารวจรูปแบบของระบบ IT ท่ีติดตั้งในบริษัทตาง ๆ เพ่ือ
ตองการทราบวาบริษัทท่ีไดติดตั้งและไดใชระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS) มีอัตราการเพ่ิม
ผลผลิตสูงขึ้นหรือไม โดยกําหนดอัตราการเพ่ิมผลโดยเฉล่ียรายปของบริษัทตางๆ ไวสองชวง คือ 
(ก) สามปกอนใชระบบ IT ซ่ึงนับรวมปท่ีมีการปรับปรุงระบบ IT ดวย และ (ข) สามปภายหลังการ
ปรับปรุงระบบ IT วามีอัตราการเพ่ิมผลผลิตสูงขึ้นหรือไม ซ่ึงวัดโดยใชอัตราสวนของรายรับรายป
ท้ังหมดตออัตราสวนของรายจายรายปท้ังหมด กรณีศึกษาสําหรับการศึกษาครั้งนี้มีสามคูในสาม
กลุมบริษัทภาคบริการ ระหวางบริษัทของไทยและของญี่ปุน จากการศึกษาพบวาอัตราการเติบโต
ของการเพ่ิมผลผลิตไดเพ่ิมขึ้นในระดับท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติ ภายหลังมีการติดตั้งหรือปรับปรุง
ระบบ IT ในระดับ MIS ขึ้นไป บริษัทท่ีใช MIS ไดแสดงใหเห็นถึงอัตราสวนการเพ่ิมผลผลิตท่ีสูง
กวากลุมบริษัทท่ีใช IT ในระดับท่ีต่ํากวา บริษัทท่ีปรับปรุงระบบ IT ของตนแตไมถึงระดับ MIS 
ปรากฏอยางเห็นไดชัดวา อัตราการเพ่ิมผลผลิตกลับลดลงภายหลังจากท่ีไดมีการปรับปรุงระบบ IT 
ของตนแลว ผูใหสัมภาษณสวนใหญเช่ือวา IT มีสวนชวยสนับสนุนการเพ่ิมผลผลิตของบริษัทตน 
ขอคนพบจากกรณีศึกษาครั้งนี้ แสดงใหเห็นวาความสําเร็จท่ีเกิดขึ้นมีผลเนื่องมาจากการใช IT 
ระบบเครือขาย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การยกเครื่องระบบบริหารของบริษัท (Re-engineering) 
และการวางแผนการจัดการท่ีมีประสิทธิผล IT จะไมมีผลตอการเพ่ิมผลผลิตจนกวาจะมีการใชงาน
ในระดับ MIS ขึ้นไป ท้ังนี้เพราะผูท่ีใช IT ในระดับตนๆ กลาวคือ ในระดับระบบการบันทึกขอมูล 
(TPS) และระดับระบบสํานักงานอัตโนมัติ (OAS) ท่ีดําเนินการโดยบุคคลฝายปฏิบัติการ อัตราการ
เพ่ิมผลผลิตกลับลดลง ขอเสนอแนะในท่ีนี้คือ บริษัทควรลงทุนในระบบ IT ใหมๆ ท่ีชวยสนับสนุน
การตัดสินใจดานการจัดการ และในเทคโนโลยีการส่ือสารเครือขาย  
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บทท่ี 3   
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารการประปานครหลวง ท่ีมีตอการนําระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการมาใช เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ผูวิจัยไดกําหนดประเภท
ของการวิจัยเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถามในการวิจัยภาคสนาม 
(Field Research) เปนหลัก และใชเอกสารอ่ืนๆ ประกอบเพ่ือสนับสนุนสนการวิจัย ซ่ึงมี
วิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้  
 3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 
 3.2  การกําหนดประชากร และการเลือกกลุมตัวอยาง 
 3.3  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.5  การวิเคราะหขอมูล 

3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 
 ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยไว  ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรตาม 
1. ประเภทของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการที่ใช

ในการประปานครหลวง มีดังนี ้
- ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร 
- ระบบจัดเก็บเอกสาร 
- ระบบการเรียนรู 
- ระบบบริหารความเส่ียง 
- ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 

2. ผลจากการนําระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการมา
เพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ของการ
ประปานครหลวง 

ตัวแปรอิสระ 
1. ขอมูลสวนบุคคล 

 เพศ  ,อาย ุ
 การศึกษา 
 สายงานท่ีสังกัด 
 ระดับผูบริหาร 
 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

2.  ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการใช  
      ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
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3.2     การกําหนดประชากร และการเลือกกลุมตัวอยาง 
3.2.1  ประชากร 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรการประปานครหลวง โดยจําแนกตา ม  
หนวยงาน และระดับผูบริหาร ท้ังหมด  3,950  คน  (การประปานครหลวง  กองทรัพยากรบุคคล 2551) 
จําแนกไดตามตาราง 1 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี  3.1   จํานวนประชากรจําแนกตามหนวยงาน และระดับผูบริหาร 
 

สายงาน 
ระดับบริหาร 

รวม 
ระดับสูง ระดับกลาง ระดับตน 

ผูวาการ 15 35 63 113 
บริหาร 7 32 92 131 
การเงินและบัญชี 6 9 50 65 
วิศวกรรมและกอสราง 8 26 110 144 
ผลิตและสงน้ํา 11 41 138 190 
แผนและพัฒนากระบวนการธุรกิจ 5 16 29 50 
บริการ 22 77 232 331 
รวม 74 236 714 1,024 
 

3.2.2  กลุมตัวอยาง 
 การหาขนาดของกลุมตัวอยางจากประชากร 1,024 คน ใชสูตร Yamane (บุญธาน       
กิจปรีดาบริสุทธ 2537: 17) 
   n   =      N 
 
  เม่ือ  n    =  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
          N   =  จํานวนประชากร 
          e    =   ความคลาดเคล่ือนของกลุมตัวอยาง (0.05)2   
  แทนคาประชากรในสูตร  
          n    =         1,024 
           

        n    =     288   

1 + Ne 2 

1 + 1,024(0.05) 2 
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 เม่ือทําการคํานวณกลุมตัวอยางมาได  288  คน แลวทําการเลือกสัดสวนกลุมตัวอยาง 
ของประชากรท้ังหมด จะไดดังนี ้
 
ตารางท่ี  3.2  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางตามสัดสวน 

 
ประชากร จํานวนประชากร สัดสวน จํานวนกลุมตัวอยาง 

ผูบริหารระดับสูง 74 74*288/1024 21 
ผูบริหารระดับกลาง 236 236*288/1024 66 
ผูบริหารระดับตน 714 714*288/1024 201 

รวม 1,024  288 
 
3.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

3.3.1  ลักษณะแบบสอบถาม 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคดิเห็นของผูบริหารใน
การนําระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการมาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ของ
การประปานครหลวง โดยลักษณะของแบบสอบถามแบงเปน 4 ตอน ดังนี ้
 ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป ไดแก  เพศ  อายุ  การศึกษา  ระดับของผูบริหาร  อายุงานใน
ระดับบริหารปจจุบัน สายงานบังคับบัญชา 
 ตอนท่ี 2  ขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับการใชระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
 ตอนท่ี 3  ระดับความคิดเห็นตอประเภทของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
 ตอนท่ี 4  ระดับความคิดเห็นตอผลจากการนําระบบไปใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน 

3.3.2  เกณฑการใหคะแนน 
 ผูท่ีตอบแบบสอบถาม แบบประเมินคา 5 ระดับ ของตอนท่ี  3 และ  4 จะใหคะแนนดังนี้ 
      ระดับความคิดเห็น   คาคะแนน 
  มากท่ีสุด 5 
  มาก 4 
                ปานกลาง 3 
                นอย 2 
               นอยท่ีสุด 1 
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 การแปลความหมายของตอนท่ี 2 และ 3 เกณฑการประเมินระดับความคิดเห็นของ
ผูบริหารตอการนําระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการไปใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน โดย
เทียบกับมาตราสวนประเมินคาของ จอหน ดับบลิวเบส (John W.Best) ใหความหมายดังนี้ 
  ระดับคาเฉล่ีย 4.50 – 5.00     หมายความวา  เห็นดวยมากท่ีสุด  
  ระดับคาเฉล่ีย 3.50 -  4.49      หมายความวา  เห็นดวยมาก  
  ระดับคาเฉล่ีย 2.50 -  3.49     หมายความวา  เห็นดวยปานกลาง  
  ระดับคาเฉล่ีย 1.50 – 2.49      หมายความวา  เห็นดวยนอย  
  ระดับคาเฉล่ีย 1.00 -  1.49     หมายความวา  เห็นดวยนอยท่ีสุด  
 สําหรับในการวิจัยครั้งนี้จะยึดหลักวา 
  ระดับคาเฉล่ีย 1.00 -  2.34      หมายถึง  ใหความสําคัญในระดับต่ํา 
  ระดับคาเฉล่ีย 2.35 -  3.66      หมายถึง  ใหความสําคัญในระดับปานกลาง 
  ระดับคาเฉล่ีย 3.67 -  5.00      หมายถึง   ใหความสําคัญในระดับสูง 
ท่ีมา :  วัฒนา  ศิริพานิช, 2537 : 19  

3.3.3  วิธีการสรางเครื่องมือ 
1) ศึกษาคนควา จากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับระบบสารสนเทศเพ่ือการ

จัดการ จากนั้นก็วิเคราะหขอมูลตางๆ แลวพิจารณาเปนแบบสอบถาม 4 ดาน คือ 
(1) ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
(2) ขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกบัการใชระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
(3) ความคิดเห็นตอประเภทของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
(4) ความคิดเห็นตอผลจากการนําระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการไปใชเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพ 
2) ศึกษาการสรางแบบสอบถามจากตํารา แลวสรางแบบสอบถามใหตรงกับกรอบ

แนวคิดของการวิจัย 
3) นําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นเสนออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบ Validity ของ

แบบสอบถาม แลวตรวจแกไขใหเหมาะสม 
4) นําแบบสอบถามไปทดสอบ (Pre-test) กับผูบริหาร ในการประปานครหลวง จํานวน 

30 ชุด เพ่ือหาประสิทธิภาพความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยใชสูตรวิธีสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Alpha 
Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach) พวงรัตน ทวีรัตน 2540 : 125-126) 
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3.4 การเก็บรวมรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดย 

1. ขออนุญาตตอผูบริหารระดับสูงของการประปานครหลวง เพ่ือขอความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถาม 

2. ติดตอประสานเก็บรวบรวมขอมูล 
3. มีผูวิจัย และผูชวยอีก 1 คน โดยนําแบบสอบถามไปดําเนินการสอบถามสัมภาษณ 

 
3.5 การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้  จะใชการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย Computer โปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS (Statistical Package for the Social Science) โดยจําแนกการวิเคราะห ดังนี ้

1) วิเคราะหสถานภาพ และขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับการใชระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
ของผูตอบแบบสอบถาม โดยคาความถ่ี และคารอยละ (Percentage) 

2) วิเคราะหความคิดเห็นของผูบริหารการประปานครหลวง เกี่ยวกับประเภทของระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ และผลจากการนําระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการมาเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงาน โดยใชคาสถิติพ้ืนฐาน คือ คาเฉล่ีย (  x  ) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3)  ทดสอบระดับความคิดเห็นของผูบริหารการประปานครหลวงเกี่ยวกับประเภทของระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ และผลจากการนําระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการมาเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงาน โดยทําการเปรียบเทียบ 3 กลุม คือ ผูบริหารระดับสูง  ระดับกลาง และระดับตน 
โดยใชคา    F-test  เม่ือผลการทดสอบมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  ทําการ
ทดสอบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s Method) 

DPU



 

 
 

บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

  
 จากการสํารวจขอมูลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหาร ตอการนําระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ของการประปานครหลวง ผูวิจัย
ไดจัดทําแบบสอบถามและสงไปยังสายงานตางๆ และไดรับการตอบกลับจาก 7 สายงาน โดยมี
ผูตอบแบบสอบถามท้ังส้ิน 276 คน คิดเปนประมาณ 92 เปอรเซ็นตของแบบสอบถามท่ีสงไป และ
คิดเปนประมาณ 96 เปอรเซ็นตของกลุมตัวอยาง ซ่ึงสามารถสรุปผลได  ดังนี้ 
 4.1  ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 4.2  ผลการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับการใชระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการของ
ผูตอบแบบสอบถาม 
 4.3 ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับประเภทของระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ และผลจากการนําสารสนเทศเพ่ือการจัดการมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน ของการประปานครหลวง 
 4. 4  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
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4. 1   ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 การวิเคราะหลักษณะขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามซ่ึงเปนผูบริหาร การประปา
นครหลวง โดยใชสถิติเชิงพรรณนาหาความถ่ี และหาคารอยละ โดยนําเสนอตารางท่ี 4.1 ถึงตารางท่ี 
4.6 ดังตอไปนี ้
ตารางท่ี 4.1  จํานวน และรอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ (N=276) 

 

เพศ 
ผูบริหารระดับ (รอยละ) 

รวม 
สูง กลาง ตน 

n % n % n % n % 
ชาย     10     50.00       26    41.94      83      42.78     119   43.12  
หญิง     10     50.00       36    58.06     111      57.22     157   56.88  
รวม     20      7.25       62    22.46     194      70.29     276  100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.1  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ  ของผูบริหารท้ัง 3 
ระดับ จากผูตอบแบบสอบถามจํานวนท้ังส้ิน 276 คน แยกเปน  
 เพศชายจํานวนท้ังส้ิน 119 คน หรือคิดเปนรอยละ 43.12 เปนผูบริหารระดับสูง จํานวน 
10 คน หรือคิดเปนรอยละ 50  ผูบริหารระดับกลาง จํานวน 26 คิดเปนรอยละ 41.94 และผูบริหาร
ระดับตน จํานวน 83 คน หรือคิดเปนรอยละ 42.78  
 เพศหญิง จํานวนท้ังส้ิน 157 คน หรือคิดเปนรอยละ 56.88 ในจํานวนนี้เปนผูบริหาร
ระดับสูง จํานวน 10 คน หรือคิดเปนรอยละ 50 ผูบริหารระดับกลาง จํานวน 36 คน หรือคิดเปนรอย
ละ 58.06 และ ผูบริหารระดับตน จํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 57.22  
 ดังนั้น จึงแสดงใหเปนวาผูบริหารในภาพรวมจะเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย  
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ตารางท่ี 4.2  จํานวน และรอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ (N=276) 
 

อายุ 
ผูบริหารระดับ (รอยละ)  

รวม 
สูง กลาง ตน 

n % n % n % n % 
31 - 35 ป     -          -        -         -         9       4.64         9     3.26  
36 - 40 ป     -          -          5      8.06      37      19.07       42   15.22  
41 - 45 ป      2     10.00         9    14.52      33      17.01       44   15.94  
46 - 50 ป     11     55.00       12    19.35      50      25.77       73   26.45  
มากกวา 50 ป      7     35.00       36    58.06      65      33.51     108   39.13  
รวม     20      7.25       62    22.46     194      70.29     276  100.00 

  

จากตารางท่ี 4.2  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ ของผูบริหารท้ัง 3 
ระดับ จากผูตอบแบบสอบถามจํานวนท้ังส้ิน 276 คน แยกเปนผูท่ีมีอายุระหวาง 31-35 ป จํานวน 9 
คน หรือคิดเปนรอยละ 3.26  มีอายุระหวาง 36-40 ป จํานวน 42 คน หรือคิดเปนรอยละ 15.22 มีอายุ
ระหวาง 41-45 ป จํานวน 44 คน หรือคิดเปนรอยละ 15.94 มีอายุระหวาง 46-50 ป จํานวน  73 คน 
หรือคิดเปนรอยละ 26.45 และมีอายุมากกวา 50 ป จํานวน 108 ราย หรือคิดเปนรอยละ 39.13  

จากจํานวนผูบริหารระดับสูงท้ังส้ิน 20 คน  มีอายุระหวาง 41-45 ป จํานวน 2 คน หรือ
คิดเปนรอยละ 10  มีอายุระหวาง 46-50 ป จํานวน 11 คน หรือคิดเปนรอยละ 55 และมีอายุมากกวา 
50 ป จํานวน 7 คน หรือคิดเปนรอยละ 35  ผูบริหารระดับกลางท้ังส้ิน 62 คน มีอายุระหวาง 36-40 ป 
จํานวน 5 คน หรือคิดเปนรอยละ 8.06 มีอายุระหวาง 41-45 ป จํานวน 9 คน หรือคิดเปนรอยละ 
14.52 มีอายุระหวาง 46-50 ป จํานวน 12 คน หรือคิดเปนรอยละ 19.35 และมีอายุมากกวา 50 ป 
จํานวน 36 คน หรือคิดเปนรอยละ 58.06  ผูบริหารระดับตน ท้ังส้ิน 194 คน มีอายุระหวาง 31-35 ป 
จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 4.64 มีอายุระหวาง 36-40 ป จํานวน 37 คน หรือคิดเปนรอยละ 19.07 มี
อายุระหวาง 41-45 ป จํานวน 33 คน หรือคิดเปนรอยละ 17.01 มีอายุระหวาง 46-50 ป จํานวน 50 
คน คิดเปนรอยละ 25.77 และมีอายุมากกวา 50 ป จํานวน 65 คน หรือคิดเปนรอยละ 33.51   
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ตารางท่ี 4.3  จํานวน และรอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการศึกษา  (N=276) 
 

ระดับการศึกษา 
ผูบริหารระดับ (รอยละ) 

รวม 
สูง กลาง ตน 

n % n % n % n % 
ตํ่ากวาปริญญาตรี     -          -        -             -         8       4.12         8      2.90  
ปริญญาตรี     13     65.00       37       59.68     117      60.31     167    60.51  
สูงกวาปริญญาตรี      7     35.00       25       40.32      69      35.57     101    36.59  
รวม     20      7.25       62       22.46     194      70.29     276  100.00 

 
จากตารางท่ี 4.3  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการศึกษา ของ

ผูบริหารท้ัง 3 ระดับ จากผูตอบแบบสอบถามจํานวนท้ังส้ิน 276 คน แยกเปนผูท่ีมีการศึกษาต่ํากวา
ระดับปริญญาตรี จํานวน 8 คน หรือคิดเปนรอยละ 2.90  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 167 
คน หรือคิดเปนรอยละ 60.51 และมีการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี จํานวน 101 คน หรือคิดเปน
รอยละ 36.59 

จากจํานวนผูบริหารระดับสูงท้ังส้ิน 20 คน หรือคิดเปนรอยละ 7.25 มีการศึกษาอยูใน
ระดับปริญญาตรี จํานวน 13 คน หรือคิดเปนรอยละ 65 และมีการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี 
จํานวน 7 คน หรือคิดเปนรอยละ 35 ผูบริหารระดับกลาง ท้ังหมด 62 คน หรือคิดเปนรอยละ 22.46 
มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี จํานวน 37 คน หรือคิดเปนรอยละ 59.68 และมีการศึกษาสูงกวา
ระดับปริญญาตรี จํานวน 25 คน หรือคิดเปนรอยละ 40.32 ผูบริหารระดับตน ท้ังหมด 194 คน หรือ
คิดเปนรอยละ 70.29 มีการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี จํานวน 8 คน หรือคิดเปนรอยละ 4.12 มี
การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี จํานวน 117 คน หรือคิดเปนรอยละ 60.31 และมีการศึกษาสูงกวา
ระดับปริญญาตรี จํานวน 69 คน หรือคิดเปนรอยละ 35.57  
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ตารางท่ี 4.4  จํานวน และรอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามตําแหนง  (N=276) 
 

ตําแหนง 
ผูบริหารระดับ (รอยละ) 

รวม 
สูง (8-10) กลาง (7) ตน (6) 
n % n % n % n % 

รองผูวา ผูชวยผูวาการและเทียบเทา 20 7.25         20 7.25 
ผูอํานวยการฝาย ผูอํานวยการกอง     62 22.46     62 22.46 
หัวหนาสวนและเทียบเทา         194 70.29 194 70.29 
รวม 20 7.25 62 22.46 194 70.29 276 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.4  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ ของผูบริหารท้ัง 3 
ระดับ  จากผูตอบแบบสอบถามท้ังส้ิน 276 คน โดยแยกเปนตําแหนงรองผูวาการ ผูชวยผูวาการและ
เทียบเทา จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 7.25 ตําแหนงผูอํานวยการฝาย ผูอํานวยการกอง จํานวน 62 
คน คิดเปนรอยละ 22.46 และ ตําแหนงหัวหนาสวนและเทียบเทา จํานวน 194 คน คิดเปนรอยละ 
70.29  
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ตารางท่ี 4.5  จํานวน และรอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามประสบการณในการบริหาร  (N=276) 
 

ประสบการณใน
การบริหาร 

ผูบริหารระดับ (รอยละ) 
รวม 

สูง กลาง ตน 
n % n % n % n % 

ตํ่ากวา 5 ป      8     40.00         5         8.06      37      19.07       50     18.12  
5 - 10 ป      3     15.00       15       24.19      33      17.01       51     18.48  
มากกวา 10 ป      9     45.00       42       67.74     124      63.92     175     63.41  
รวม     20      7.25       62       22.46     194      70.29     276   100.00  

 
จากตารางท่ี 4.5  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามประสบการณในการ

บริหาร ของผูบริหารท้ัง 3 ระดับ จากผูตอบแบบสอบถามจํานวนท้ังส้ิน 276 คน แยกเปนผูท่ีมี
ประสบการณในการบริหารต่ํากวา 5 ป  จํานวน 50 คน หรือคิดเปนรอยละ 18.12  มีประสบการณ
ระหวาง 5-10 ป จํานวน 51 คน หรือคิดเปนรอยละ 18.48  และมีประสบการณมากกวา 10 ป จํานวน 
175 คน หรือคิดเปนรอยละ 63.41 

จากจํานวนผูบริหารระดับสูงท้ังส้ิน 20 คน หรือคิดเปนรอยละ 7.25 มีประสบการณใน
การบริหารต่ํากวา 5 ป จํานวน 8 คน หรือคิดเปนรอยละ 40  มีประสบการณระหวาง 5-10 ป จํานวน 
3 คน หรือคิดเปนรอยละ 15 และมีประสบการณมากกวา 10 ป จํานวน 9 คน หรือคิดเปนรอยละ 45 
ผูบริหารระดับกลาง ท้ังหมด 62 คน หรือคิดเปนรอยละ 22.46 มีประสบการณในการบริหารต่ํากวา 
5 ป  จํานวน 5 คน หรือคิดเปนรอยละ 8.06  มีประสบการณระหวาง 5-10 ป  จํานวน 15 คน หรือคิด
เปนรอยละ 24.19 และมีประสบการณมากกวา 10 ป จํานวน 42 คน หรือคิดเปนรอยละ 67.74  
ผูบริหารระดับตน ท้ังหมด 194 คน หรือคิดเปนรอยละ 70.29 มีประสบการณในการบริหารต่ํากวา 5 
ป จํานวน 37 คน หรือคิดเปนรอยละ 19.07 มีประสบการณระหวาง 5-10 ป จํานวน 33 คน หรือคิด
เปนรอยละ 17.01  และมีประสบการณมากกวา 10 ป จํานวน 124  คน หรือคิดเปนรอยละ 63.92 
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ตารางท่ี 4.6  จํานวน และรอยละ ของกลุมตวัอยางจําแนกตามสายงาน (N=276) 
 

สายงาน 
ผูบริหารระดับ (รอยละ) 

รวม 
สูง (8-10) กลาง (7) ตน (6) 
n % n % n % n % 

สายงานผูวาการ 1 5.00 7 11.29 22 11.34 30 10.87 
สายงานผลิตและสงน้ํา 5 25.00 9 14.52 38 19.58 52 18.84 
สายงานบริการ 4 20.00 25 40.32 63 32.47 92 33.33 
สายงานการเงินและบัญชี 2 10.00 4 6.45 13 6.70 19 6.88 
สายงานบริหาร 4 20.00 6 9.67 25 12.88 35 12.68 
สายงานแผนและพัฒนา 2 10.00 4 6.45 11 5.67 17 6.16 
สายงานวิศวกรรมและกอสราง 2 10.00 7 11.29 22 11.34 31 11.23 
รวม 20 7.25 62 22.46 194 70.29 276 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.6   จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง ของผูบริหารท้ัง 3 ระดับ จาก
จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังส้ิน 276 คน โดยแยกเปนสายงานของกลุมตัวอยางดังนี้ สายงานผูวา
การ จํานวน 30 คน หรือคิดเปนรอยละ 10.87 ในจํานวนนี้ เปนผูบริหารระดับสูง จํานวน 1 คน หรือ
คิดเปนรอยละ 5 ผูบริหารระดับกลาง จํานวน 7 คน หรือคิดเปนรอยละ 11.29 และผูบริหารระดับตน 
จํานวน 22 คน หรือคิดเปนรอยละ 11.34  สายงานผลิตและสงน้ํา จํานวน 52 คน หรือคิดเปนรอยละ 
18.87 ในจํานวนนี้ เปนผูบริหารระดับสูง จํานวน 5 คน หรือคิดเปนรอยละ 25 ผูบริหารระดับกลาง 
จํานวน 9 คน หรือคิดเปนรอยละ 14.52 และผูบริหารระดับตน จํานวน 38 คน หรือคิดเปนรอยละ 
19.52 สายงานบริการ จํานวน 92 คน หรือคิดเปนรอยละ 33.33 ในจํานวนนี้ เปนผูบริหารระดับสูง 
จํานวน 4 คน หรือคิดเปนรอยละ 20 ผูบริหารระดับกลาง จํานวน 25 คน หรือคิดเปนรอยละ 40.32 
และผูบริหารระดับตน จํานวน 63 หรือคิดเปนรอยละ 32.47 สายงานการเงินและบัญชี จํานวน 19 
คน หรือคิดเปนรอยละ 6.88 ในจํานวนนี้ เปนผูบริหารระดับสูง จํานวน 2 คน หรือคิดเปนรอยละ 10 
ผูบริหารระดับกลาง จํานวน 4 คน หรือคิดเปนรอยละ 6.45  และผูบริหารระดับตน จํานวน 25 คน 
หรือคิดเปนรอยละ 12.88 สายงานบริหาร จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 12.68 ในจํานวนนี้ เปน
ผูบริหารระดับสูง จํานวน 4 คน หรือคิดเปนรอยละ 20 ผูบริหารระดับกลาง จํานวน 6 คน หรือคิด
เปนรอยละ 9.67 และผูบริหารระดับตน จํานวน 25 คน หรือคิดเปนรอยละ 12.88 สายงานแผนและ
พัฒนา จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 6.16  ในจํานวนนี้ เปนผูบริหารระดับสูง จํานวน 2 คน หรือคิด
เปนรอยละ 10 ผูบริหารระดับกลาง จํานวน 4 คน หรือคิดเปนรอยละ 6.45 และผูบริหารระดับตน 

DPU



69 
 

จํานวน 11 หรือคิดเปนรอยละ 5.67 และสายงานวิศวกรรมและกอสราง จํานวน 31 คน คิดเปนรอย
ละ 11.23 ในจํานวนนี้ เปนผูบริหารระดับสูง จํานวน 2 คน หรือคิดเปนรอยละ 10 ผูบริหาร
ระดับกลาง จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 11.29  และผูบริหารระดับตน จํานวน 22 คน หรือคิดเปน
รอยละ 11.34 
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4. 2   ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวการใชระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ของผูตอบ
แบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการใชระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการของผูบริหารท้ัง 3 
ระดับ (ระดับสูง ระดับกลาง และระดับตน) โดยภาพรวม และจําแนกตามความถ่ีในการใช การให
ความสําคัญกับการใชระบบฯในปจจุบัน ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของระบบงาน คุณสมบัติของ
ระบบ และประโยชนท่ีไดรับจากการใชระบบ ซ่ึงมีลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Check-List) มีจํานวน 6 ขอ  โดยนําเสนอตารางท่ี 4.7 ถึงตารางท่ี 4.12 ดังตอไปนี ้

1)  ความถ่ีในการใชระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความถ่ีในการใชระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการของ
ผูบริหารโดยรวม ปรากฏดังตารางท่ี 4.7  
 
ตารางท่ี 4.7  จํานวน และรอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามความถ่ีในการใชระบบสารสนเทศเพ่ือ

การจัดการ  (N=276) 
 

ความถี่ในการใช
ระบบสารสนเทศเพื่อ

การจัดการ 

ผูบริหารระดับ (รอยละ) 
รวม 

สูง กลาง ตน 
n % n % n % n % 

ทุกวัน 2 10.00 23 37.10 101 52.06 126 45.65 
2 - 3 วัน ตอครั้ง 8 40.00 23 37.10 59 30.41 90 32.61 
สัปดาหละครั้ง 7 35.00 11 17.74 19 9.79 37 13.41 
เดือนละครั้ง 3 15.00 5 8.06 15 7.73 23 8.33 

รวม 20 7.25 62 22.46 194 70.29 276 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.7  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความถ่ีในการใชระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ พบวาผูบริหารท้ัง 3 ระดับ จากผูตอบแบบสอบถามจํานวนท้ังส้ิน 276 
คน แยกเปนผูใชระบบฯ ทุกวัน  จํานวน 126 คน หรือคิดเปนรอยละ 45.65  ใชระบบฯ 2-3 วันตอ
ครั้ง จํานวน 90 คน หรือคิดเปนรอยละ 32.61  ใชระบบฯ สัปดาหละครั้ง จํานวน 37 คน หรือคิดเปน
รอยละ 13.41 และใชระบบฯ เดือนละครั้ง จํานวน 23 คน หรือคิดเปนรอยละ 8.33 

จากจํานวนผูบริหารระดับสูงท้ังส้ิน 20 คน หรือคิดเปนรอยละ 7.25 ใชระบบฯ ทุกวัน 
จํานวน 2 คน หรือคิดเปนรอยละ 10 ใช 2-3 วันตอครั้ง จํานวน 8 คน หรือคิดเปนรอยละ 40 ใช
สัปดาหละครั้ง จํานวน 7 คน หรือคิดเปนรอยละ 35 และใชเดือนละครั้ง จํานวน 3 คน หรือคิดเปน
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รอยละ 15  ผูบริหารระดับกลาง ท้ังหมด 62 คน หรือคิดเปนรอยละ 22.46 ใชระบบฯ ทุกวัน จํานวน 
23 คน หรือคิดเปนรอยละ 37.10 ใช 2-3 วันตอครั้ง จํานวน 23 คน หรือคิดเปนรอยละ 37.10  ใช
สัปดาหละครั้ง จํานวน 11 คน หรือคิดเปนรอยละ 17.74 และใชเดือนละครั้ง จํานวน 5 คน คิดเปน
รอยละ 8.06  ผูบริหารระดับตน ท้ังหมด 194 คน หรือคิดเปนรอยละ 70.29 ใชระบบฯ ทุกวัน 
จํานวน 101 คน หรือคิดเปนรอยละ 52.06 ใช 2-3 วันตอครั้ง จํานวน 59 คน หรือคิดเปนรอยละ 
30.41 ใชสัปดาหละครั้ง จํานวน 19 คน หรือคิดเปนรอยละ 9.79 และใชเดือนละครั้ง จํานวน 15 คน 
คิดเปนรอยละ 7.73 
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2)  การใหความสําคัญกับระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการของผูบริหาร 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการใหความสําคัญกับระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
ของผูบริหารโดยภาพรวม ปรากฏดังตารางท่ี 4.8  
 
ตารางท่ี 4.8  จํานวนและรอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการบริหารท่ีใหความสําคัญกับ   
                     ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (N=276) 
 

ประเภทของระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ 

ผูบริหารระดับ (รอยละ) 
รวม 

สูง กลาง ตน 
n % n % n % n % 

N 20 62 194 276 
ระบบสารสนเทศสําหรับ
ผูบริหาร 

15 75.00 39 62.90 114 58.76 168 60.87 

ระบบจัดเก็บเอกสาร 15 75.00 42 67.74 115 59.28 172 62.32 
ระบบการเรียนรู 8 40.00 33 53.23 107 55.15 148 53.62 
ระบบบริหารความเสี่ยง 12 60.00 29 46.77 71 36.60 112 40.58 
ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 5 25.00 14 22.58 27 13.92 46 16.67 
ระบบอื่นๆ - - 2 3.23 12 6.19 14 5.07 

หมายเหตุ :  จํานวนรอยละจะมากกวา 100 เนื่องจากผูตอบสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ  
  รอยละจะคํานวณจากสูตร 
   รอยละ  =  (ความถ่ี x 100) / N 
 
 จากตารางท่ี 4.8  จํานวนและรอยละ ของกลุมประชากรตัวอยางจําแนกตามระดับการ
บริหารท่ีใหความสําคัญกับระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ พบวาผูบริหารท้ัง 3 ระดับไดให
ความสําคัญกับระบบฯ ในภาพรวมสวนใหญ รอยละ 62.32 เปนระบบจัดเก็บเอกสาร รองลงมา
ไดแก ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร (รอยละ 60.87) ระบบการเรียนรู (รอยละ 53.62) ระบบ
บริหารความเส่ียง (รอยละ 40.58 ) ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (รอยละ 16.67) และระบบอ่ืนๆ 
(รอยละ 5.07)  
 เม่ือเปรียบเทียบระหวางผูบริหารในระดับตางๆ พบวา  รอยละ 75 หรือ 15 คน ของ
ผูบริหารระดับสูง ไดใหความสําคัญกับระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร และระบบจัดเก็บเอกสาร
ในอัตราสวนท่ีเทากัน รองลงมาคือ ระบบบริหารความเส่ียง รอยละ 60 หรือ 12 คน ระบบการเรียนรู 
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รอยละ 40 หรือ 8 คน และ ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ รอยละ 25 หรือ 5 คน สวนผูบริหาร
ระดับกลาง  ไดใหความสําคัญกับระบบจัดเก็บเอกสาร รอยละ 67.74 หรือ 42 คน  ระบบสารสนเทศ
สําหรับผูบริหาร รอยละ 62.90  หรือ 39 คน ระบบการเรียน รอยละ 53.23 หรือ 33 คน ระบบบริหาร
ความเส่ียง รอยละ 46.77 หรือ 29 คน ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ รอยละ 22.58 หรือ 14 คน และ
ระบบอ่ืนๆ เชน ระบบ GIS, SAP รอยละ 3.23 หรือ 2 คน  และผูบริหารระดับตน ไดใหความสําคัญ
กับระบบจัดเก็บเอกสาร รอยละ 59.28 หรือ 115 คน  ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร รอยละ 
58.76 หรือ 114 คน ระบบการเรียนรู รอยละ 55.15 หรือ 107 คน ระบบบริหารความเส่ียง รอยละ 
36.60 หรือ 71 คน ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ รอยละ 13.92  หรือ 27 คน และ ระบบอ่ืนๆ เชน 
ระบบ CIS, SAP รอยละ 6.19 หรือ 12 คน 
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3)  การใชระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการของผูบริหาร 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการใชระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการของผูบริหารโดย
ภาพรวม ปรากฏดังตารางท่ี 4.9  
 
ตารางท่ี 4.9  จํานวนและรอยละ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการใชระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  

ของผูบริหาร  (N=276) 
 

ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ  

ผูบริหารระดับ (รอยละ) 
รวม 

สูง กลาง ตน 
n % n % n % n % 

N 20 62 194 276 
ระบบสารสนเทศสําหรับ
ผูบริหาร 

8 40.00 27 43.55 88 45.36 123 44.57 

ระบบจัดเก็บเอกสาร 13 65.00 31 50.00 98 50.52 142 51.45 
ระบบการเรียนรู 8 40.00 27 43.55 92 47.42 127 46.01 
ระบบบริหารความเสี่ยง 5 25.00 22 35.48 55 28.35 82 29.71 
ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 2 10.00 10 16.13 26 13.40 38 13.77 

 
หมายเหตุ :  จํานวนรอยละจะมากกวา 100 เนื่องจากผูตอบสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ  
  รอยละจะคํานวณจากสูตร 
   รอยละ  =  (ความถ่ี x 100) / N 
 
 จากตารางท่ี 4.9 แสดงใหเห็นถึงการใชระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ท่ีจัดทําขึ้นเพ่ือ
การสนับสนุนงานของผูบริหารท้ัง 3 ระดับ พบวาอาจมีการใชระบบฯ เพ่ือสนับสนุนงานมากกวา 1 
ระบบขึ้นไป ในภาพรวมจะพบวา สวนใหญรอยละ 51.45 หรือ 142 คน ใชระบบจัดเก็บเอกสาร 
รองลงมาไดแก ระบบการเรียนรู รอยละ 46.01 หรือ 127 คน ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร รอย
ละ 44.57 หรือ 123 คน ระบบบริหารความเส่ียง รอยละ 29.71 หรือ 82 คน และระบบประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ รอยละ 13.77 หรือ 38 คน  
 เม่ือเปรียบเทียบระหวางผูบริหารในระดับตางๆ พบวา รอยละ 60 หรือ 13 คน ของ
ผูบริหารระดับสูง ไดใชระบบจัดเก็บเอกสารเพ่ือสนับสนุนงานเปนสวนใหญ รองลงมา คือ ระบบ
สารสนเทศสําหรับผูบริหารและระบบการเรียนรู รอยละ 40 หรือ 8 คน ระบบบริหารความเส่ียง รอย
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ละ 25 หรือ 5 คน และระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ รอยละ 10 หรือ 2 คน สวนผูบริหารระดับกลาง 
ไดใชระบบจัดเก็บเอกสารเพ่ือสนับสนุนงานเปนสวนใหญ เชนเดียวกับผูบริหารระดับสูง รอยละ 50 
หรือ 31 คน รองลงมาคือระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหารและระบบการเรียนรู รอยละ 43.55 หรือ 
27 คน ระบบบริหารความเส่ียง รอยละ 35.48 หรือ 22 คน และระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ รอยละ 
16.13 หรือ 2 คน และผูบริหารระดับตน ไดใชระบบจัดเก็บเอกสารเพ่ือการสนับสนุนเปนสวนใหญ 
รอยละ 50.52 หรือ 98 คน รองลงมาคือระบบการเรียนรู รอยละ 47.42 หรือ 92 คน ระบบสารสนเทศ
สําหรับผูบริหาร รอยละ 45.36 หรือ 88 คน ระบบบริหารความเส่ียง รอยละ 28.35 หรือ 55 คน และ
ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ รอยละ 13.40 หรือ 26 คน  
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4)  ลักษณะของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดในแนวคิดของผูบริหาร 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการตามความ
คิดเห็นของผูบริหารโดยภาพรวม ปรากฏดังตารางท่ี 10  
 
ตารางท่ี 4.10  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางลักษณะระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ตาม     

 ความคิดเห็นของผูบริหาร  (N=276) 
 

ลักษณะของระบบฯ 
ผูบริหารระดับ (รอยละ) 

รวม 
สูง กลาง ตน 

n % n % n % n % 
N 20 62 194 276 

ความทันสมัยและเหมาะสมกับการ
ใชงาน 

15 75.00 35 56.45 106 54.64 156 56.52 

การปองกันและรักษาความ
ปลอดภัยของขอมูล 

10 50.00 32 51.61 79 40.72 121 43.84 

การตอบสนองความตองการใชงาน 17 85.00 39 62.90 134 69.07 190 68.84 
การนํามาประยุกตใชในงาน 8 40.00 35 56.45 88 45.36 131 47.46 
อื่นๆ เชน ขอมูลเกินความจําเปน 
หรือลาสมัย 

- - 1 1.61 2 1.03 3 1.09 

 
หมายเหตุ :  จํานวนรอยละจะมากกวา 100 เนื่องจากผูตอบสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ  
  รอยละจะคํานวณจากสูตร 
   รอยละ  =  (ความถ่ี x 100) / N 
 
 จากตารางท่ี 4.10 แสดงใหเห็นถึงลักษณะระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ท่ีจัดทําขึ้น
เพ่ือสนับสนุนงานตามความคิดเห็นของผูบริหารท้ัง 3 ระดับพบวา สวนใหญ รอยละ 68.84 หรือ 
190 คน เห็นวาระบบมีการตอบสนองความตองการใชงาน รองลงมาคือ ความทันสมัยและ
เหมาะสมกับการใชงาน รอยละ 56.52 หรือ 156 คน ความสามารถในการนํามาประยุกตใชงาน รอย
ละ 47.46 หรือ 131 คน มีการปองกันและรักษาความปลอดภัยของขอมูล รอยละ 43.84 หรือ 121 คน 
และ อ่ืนๆ (เชน ขอมูลมีเกินความจําเปน หรือลาสมัย) รอยละ 1.09 หรือ 3 คน  
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 เม่ือเปรียบเทียบระหวางผูบริหารในระดับตางๆ พบวา รอยละ 85 หรือ 17 คนของ
ผูบริหารระดับสูง เห็นวาระบบฯ ท่ีนํามาใชสามารถตอบสนองความตองการใชงานได รองลงมาคือ
ความทันสมัยและเหมาะสมกับการใชงาน รอยละ 75 หรือ 15 คน การปองกันและรักษาความ
ปลอดภัยของขอมูล รอยละ 50 หรือ 20 คน และการนํามาประยุกตใชงาน รอยละ 40 หรือ 8 คน 
สําหรับผูบริหารระดับกลาง รอยละ  62.90 หรือ 39 คน เห็นวาระบบฯ ท่ีนํามาใชสามารถตอบสนอง
ความตองการใชงานได รองลงมาคือ ความทันสมัยและเหมาะสมกับการใชงาน และการนํามา
ประยุกตใชในงาน รอยละ 56.45 หรือ 35 คน การปองกันและรักษาความปลอดภัยของขอมูล รอย
ละ 51.61 และอ่ืนๆ  รอยละ 1.61 หรือ 1 คน ผูบริหารระดับตน รอยละ 69.07 หรือ 134 คน เห็นวา
ระบบฯ ท่ีนํามาใชสามารถตอบสนองความตองการใชงานได รองลงมาคือ ความทันสมัยและเหมาะ
กับการใชงาน รอยละ 54.64 หรือ 106 คน การนํามาประยุกตใชในงาน รอยละ 45.36 หรือ 88 คน 
การปองกันและรักษาความปลอดภัยของขอมูล รอยละ 40.72 หรือ 79 คน  และอ่ืนๆ รอยละ 1.03 
หรือ 2  คน 
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5)  คุณสมบัติท่ีจําเปนในการใชระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการในแนวคิดของผูบริหาร 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติท่ีจําเปนในการใชระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการตามความคิดเห็นของผูบริหารโดยภาพรวม ปรากฏดังตารางท่ี 4.11  
 
ตารางท่ี 4.11  จํานวน และรอยละ ของกลุมประชากรตัวอยางคุณสมบัติท่ีจําเปนสําหรับ 
                       ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ตามความคิดเห็นของผูบริหาร  (N=276) 
 

คุณสมบัติท่ีจําเปน 
ผูบริหารระดับ (รอยละ) 

รวม 
สูง กลาง ตน 

n % n % n % n % 
N 20 62 194 276 

ตอบสนองความตองการของผูใช 17 85.00 46 74.19 127 65.46 190 68.84 
ความถูกตองและเช่ือถือไดของ
ขอมูล 

17 85.00 49 79.03 136 70.10 202 73.19 

ระบบท่ีใชสามารถนํามาพัฒนา
ไดอยางตอเนื่อง 

12 60.00 30 48.39 97 50.00 139 50.36 

ความสัมพันธและการตรวจสอบ
ของขอมูล 

7 35.00 31 50.00 87 44.85 125 45.29 

อื่นๆ เชน มีรูปแบบท่ีงายตอการ
ใชงาน 

- - 1 1.61 - - 1 0.36 

 
หมายเหตุ :  จํานวนรอยละจะมากกวา 100 เนื่องจากผูตอบสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ  
  รอยละจะคํานวณจากสูตร 
   รอยละ  =  (ความถ่ี x 100) / N 
 
 จากตารางท่ี 4.11 แสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติท่ีจําเปนของระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ ท่ีจัดทําขึ้นเพ่ือสนับสนุนงานตามความคิดเห็นของผูบริหารท้ัง 3 ระดับพบวา สวนใหญ รอย
ละ 73.19 หรือ 202 คน เห็นวาความถูกตองและเช่ือถือไดของขอมูลเปนส่ิงสําคัญท่ีสุด รองลงมาคือ 
การตอบสนองความตองการของผูใช รอยละ 68.84 หรือ 190 คน ระบบท่ีใชสามารถนํามาพัฒนาได
อยางตอเนื่อง รอยละ 50.36 หรือ 139 คน ความสัมพันธและการตรวจสอบของขอมูล รอยละ 45.29 
หรือ 125 คน และอ่ืนๆ เชน มีรูปแบบท่ีงายตอการใชงาน รอยละ 0.36 หรือ 1 คน 
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 เม่ือเปรียบเทียบระหวางผูบริหารในระดับตางๆ พบวา รอยละ 85 หรือ 17 คน ของ
ผูบรหิารระดับสูง เห็นวาคุณสมบัติท่ีจําเปนของระบบจะตองตอบสนองความตองการใชของผูใช 
และขอมูลมีความถูกตองและเช่ือถือได รองลงมาคือ ระบบท่ีใชสามารถนํามาพัฒนาไดอยาง
ตอเนื่อง รอยละ 60 หรือ 12 คน และความสัมพันธและการตรวจสอบของขอมูล รอยละ 35 หรือ 7 
คน ผูบริหารระดับกลาง  รอยละ 79.03 หรือ 49 คน เห็นวาคุณสมบัติท่ีจําเปนของระบบ คือความถูก
ตองและเช่ือถือไดของขอมูล รองลงมา คือ การตอบสนองความตองการใชของผูใช รอยละ 74.19 
หรือ 46 คน ความสัมพันธและการตรวจสอบไดของขอมูล รอยละ 50 หรือ 31 คน ระบบท่ีใช
สามารถนํามาพัฒนาไดอยางตอเนื่อง รอยละ 48.39 หรือ 30 คน และ อ่ืนๆ รอยละ 1.61 หรือ 1 คน 
ผูบริหารระดับตน รอยละ 70 หรือ 136 คน เห็นวาคุณสมบัติท่ีจําเปนของระบบ คือความถูกตองและ
เช่ือถือไดของขอมูล รองลงมา คือ การตอบสนองความตองการใชของผูใช รอยละ 68.84 หรือ 127 
คน ระบบท่ีใชสามารถนํามาพัฒนาไดอยางตอเนื่อง รอยละ 50 หรือ 97 คน และ ความสัมพันธและ
การตรวจสอบไดของขอมูล รอยละ 44.85 หรือ 87 คน 
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6)  ประโยชนท่ีไดรับจากการนําระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการมาใชเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานในแนวคิดของผูบริหาร 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับประโยชนท่ีไดรับจากการนําระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการมาใชเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามความคิดเห็นของผูบริหารโดยภาพรวม ปรากฏ
ดังตารางท่ี 4.12  
 
ตารางท่ี 4.12  จํานวน และรอยละของกลุมประชากรตัวอยาง ประโยชนจากการนําระบบสารสนเทศ   
                       ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการมาใชเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามความ  
                       คิดเห็นของผูบริหาร (N=276) 
 

ประโยชนจากการใชระบบฯ 
ผูบริหารระดับ (รอยละ) 

รวม 
สูง กลาง ตน 

n % n % n % n % 
N 20 62 194 276 

มีความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 19 95.00 55 88.71 168 86.60 242 87.68 
ทําใหงานบรรลุวัตถุประสงค 15 75.00 43 69.35 113 58.25 171 61.96 
ชวยลดคาใชจาย 12 60.00 31 50.00 98 50.52 141 51.09 
ชวยสรางภาพลักษณขององคกร 14 70.00 30 48.39 98 50.52 142 51.45 
อื่นๆ เชนรับทราบเหตุการณได
รวดเร็วข้ึน 

1 5.00 - - 2 1.03 3 1.09 

 
หมายเหตุ :  จํานวนรอยละจะมากกวา 100 เนื่องจากผูตอบสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ  
  รอยละจะคํานวณจากสูตร 
   รอยละ  =  (ความถ่ี x 100) / N 
 
 จากตารางท่ี 4.12 แสดงใหเห็นถึงประโยชนจากการนําระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
มาใชเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ตามความคิดเห็นของผูบริหารท้ัง 3 ระดับพบวา สวนใหญ 
รอยละ 87.68 หรือ 242 คน เห็นวาประโยชนท่ีไดรับจากการใชระบบฯ คือมีความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน รองลงมาคือ ทําใหงานบรรลุวัตถุประสงค รอยละ 61.96 หรือ 171 คน ชวยสราง
ภาพลักษณขององคกร รอยละ 51.45 หรือ 142 คน ชวยลดคาใชจาย 51.45 หรือ 141 คน และอ่ืนๆ 
เชน ทําใหรับทราบเหตุการณไดรวดเร็วขึ้น รอยละ 1.09 หรือ 3 คน 
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 เม่ือเปรียบเทียบระหวางผูบริหารในระดับตางๆ พบวา รอยละ 95 หรือ 19 คน ของ
ผูบริหารระดับสูง เห็นวาประโยชนท่ีไดรับคือทําใหมีความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ 
ทําใหงานบรรลุวัตถุประสงค รอยละ 75 หรือ 15 คน ชวยสรางภาพลักษณขององคกร รอยละ 70 
หรือ 14 คน ชวยลดคาใชจาย รอยละ 60 หรือ 12 คน อ่ืนๆ รอยละ 5 หรือ 1 คน ผูบริหารระดับกลาง  
รอยละ 88.71 หรือ 55 คน เห็นวาประโยชนท่ีไดรับ คือความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ 
ทําใหงานบรรลุวัตถุประสงค รอยละ 69.35 หรือ 43 คน ชวยลดคาใชจาย รอยละ 50 หรือ 31 และ 
ชวยสรางภาพลักษณขององคกร รอยละ 48.39 หรือ 30 คน ผูบริหารระดับตน รอยละ 86.60 หรือ 
168 คน เห็นวาประโยชนท่ีไดรับ คือความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ ทําใหงานบรรลุ
วัตถุประสงค รอยละ 58.25 หรือ 113 คน ชวยลดคาใชจายและสรางภาพลักษณขององคกร รอยละ 
50.52 หรือ 98 คน และอ่ืนๆ รอยละ 1.03 หรือ 2 คน  
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4. 3  ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของผูบริหาร เกี่ยวกับประเภทของระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ และผลจากการนําระบบฯ มาเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ของการประปานครหลวง  

1) ในการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของผูบริหารท้ัง 3 ระดับ เกี่ยวกับประเภทของ
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ท่ีการประปานครหลวงไดจัดทําขึ้นเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน 
ซ่ึงผูวิจัยไดวิเคราะหดวยคาสถิติ รอยละ คาเฉล่ีย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จําแนกตาม
ประเภทของระบบท่ีจัดทําขึ้นเพ่ือสนับสนุนงาน ไดแก ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร ระบบ
จัดเก็บเอกสาร ระบบการเรียนรู ระบบบริหารความเส่ียง ระบบประเมินรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงผลการ
วิเคราะหปรากฏผลดังตารางท่ี    4.13 – 4.18  
 
ตารางท่ี 4.13  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีมีตอประเภทของระบบ  
    สารสนเทศเพ่ือการจัดการ ท่ีใชในการประปานครหลวง 
  

ประเภทระบบสารสนเทศ 
เพื่อการจัดการ 

ผูบริหารระดับ     
ระดับความ  

คิดเห็น สูง กลาง ตน รวม 
 

SD 
 

SD 
 

SD 
 

SD 
1. ระบบสารสนเทศสําหรับ
ผูบริหาร 

3.45 0.33 3.50 0.41 3.52 0.49 3.51 0.46 ปานกลาง 

2. ระบบจัดเก็บเอกสาร 3.67 0.36 3.61 0.38 3.62 0.45 3.62 0.43 ปานกลาง 
3. ระบบการเรียนรู 3.54 0.41 3.51 0.38 3.52 0.43 3.51 0.42 ปานกลาง 
4. ระบบบริหารความเสี่ยง 3.36 0.45 3.46 0.38 3.44 0.46 3.44 0.44 ปานกลาง 
5. ระบบประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ 

3.48 0.50 3.45 0.38 3.45 0.51 3.46 0.48 ปานกลาง 

รวมทุกประเภททั้งหมด 3.50 0.34 3.51 0.32 3.51 0.42 3.51 0.39 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.13 พบวา ผูบริหารของการประปานครหลวง เห็นดวยตอการจัดทํา
ประเภทของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ท่ีการประปานครหลวงไดจัดทําขึ้นเพ่ือสนับสนุนงาน
ทางดานบริหาร โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.51 )  เม่ือพิจารณาในแตละประเภทของแต
ละระบบงานจะ พบวา ผูบริหารเห็นดวยกับระบบจัดเก็บเอกสารจะอยูในอันดับแรก ( X  = 3.62) 
รองลงมา คือ ระบบการเรียนรู  ( X  = 3.51) ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร ( X  = 3.51) ระบบ
ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ( X  = 3.46)   และระบบบริหารความเส่ียง ( X  = 3.44)  

 

X X X X
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ตารางท่ี 4.14  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีมีตอระบบสารสนเทศ  
          สําหรับผูบริหาร   
 

  ผูบริหารระดับ 
รวม ระดับความ

คิดเห็น 
ระบบสารสนเทศสําหรับ

ผูบริหาร สูง กลาง ตน 

  
 

SD 
 

SD 
 

SD 
 

SD 
1. ขอมูลท่ีนํามาใชเพียงพอตอ
การวิเคราะหและตัดสินใจ 

3.50 0.61 3.50 0.67 3.56 0.69 3.54 0.68 ปานกลาง 

2. ระบบฯชวยใหบริหารงาน
ไดตามวัตถุประสงค 

3.35 0.49 3.48 0.62 3.60 0.64 3.55 0.63 ปานกลาง 

3. ระบบฯชวยใหผลงานเปน
ท่ียอมรับตอผูบริหารระดับท่ี
สูงกวา 

3.50 0.51 3.57 0.59 3.58 0.67 3.57 0.64 ปานกลาง 

4. รูปแบบและเนื้อหาของ
คูมือครอบคลุมและงายตอ
การใช 

3.25 0.44 3.35 0.55 3.38 0.64 3.36 0.61 ปานกลาง 

5. การเขาใชระบบมีการ
กําหนดสิทธิตามระดับผูใช 

3.65 0.59 3.63 0.61 3.52 0.65 3.55 0.63 ปานกลาง 

รวม 3.45 0.33 3.51 0.41 3.53 0.49 3.52 0.46 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 4.14  พบวา ผูบริหารของการประปานครหลวง เห็นดวยตอการจัดทํา
ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร ท่ีการประปานครหลวงไดจัดทําขึ้นเพ่ือสนับสนุนงานทางดาน
บริหาร โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.52 )   

เม่ือพิจารณาในแตละขอท่ีผูบริหารไดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศสําหรับ
ผูบริหาร ท่ีการประปานครหลวงไดจัดทําขึ้น  เพ่ือสนับสนุนงานบริหารในแตละระดับของผูบริหาร 
จะพบวาผูบริหารเห็นดวยกับในเรื่องของระบบฯชวยใหผลงานเปนท่ียอมรับตอผูบริหารระดับสูง
กวา อยูในอันดับแรก ( X  = 3.57 )  ระบบฯชวยใหบริหารงานไดตามวัตถุประสงค และการเขาใช
ระบบมีการกําหนดสิทธิตามระดับผูใช อยูในระดับรองลงมา ( X  = 3.55 )  ขอมูลท่ีนํามาใชใน
ระบบฯ มีเนื้อหาเพียงพอตอการชวยวิเคราะหและตัดสินใจ ( X  = 3.54 ) และ รูปแบบและเนื้อหา
ของคูมือครอบคลุมและงายตอการใช อยูในอันดับสุดทาย ( X  = 3.36 )  
 

X X X XDPU
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ตารางท่ี 4.15  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีมีตอระบบจัดเก็บเอกสาร   
 

  ผูบริหารระดับ 
รวม ระดับ

ความ
คิดเห็น 

ระบบจัดเก็บเอกสาร สูง กลาง ตน 

  
 

SD 
 

SD 
 

SD 
 

SD 
1. การจัดเรียงตามลําดับ 
เพื่องายตอการสืบคน 

3.75 0.64 3.65 0.63 3.71 0.62 3.70 0.62 สูง 

2. ชวยลดพื้นท่ีในการ
จัดเก็บเอกสารและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน 

3.80 0.70 3.76 0.62 3.78 0.64 3.78 0.64 สูง 

3. ทําใหมีความคลองตัวใน
การปฏิบัติ งาน 

3.90 0.55 3.68 0.51 3.73 0.67 3.73 0.63 สูง 

4. รูปแบบและเนื้อหาของ
คูมือครอบคลุมและงายตอ
การใช 

3.25 0.44 3.35 0.55 3.38 0.64 3.36 0.61 ปานกลาง 

5. การเขาใชระบบมีการ
กําหนดสิทธิตามระดับผูใช 

3.65 0.59 3.63 0.61 3.52 0.65 3.55 0.63 ปานกลาง 

รวม 3.67 0.37 3.61 0.39 3.62 0.46 3.62 0.44 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 4.15  พบวา ผูบริหารของการประปานครหลวง เห็นดวยตอการจัดทํา
ระบบจัดเก็บเอกสาร ท่ีการประปานครหลวงไดจัดทําขึ้นเพ่ือสนับสนุนงานทางดานบริหาร 
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.62 )   

เม่ือพิจารณาในแตละขอท่ีผูบริหารไดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบจัดเก็บเอกสาร ท่ีการ
ประปานครหลวงไดจัดทําขึ้น  เพ่ือสนับสนุนงานบริหารในแตละระดับของผูบริหาร จะพบวา
ผูบริหารเห็นดวยกับเรื่องของการชวยลดพ้ืนท่ีในการจัดเก็บเอกสารและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน อยูในอันดับแรก ( X  = 3.78 )  อันดับรองลงมาคือ ทําใหมีความคลองตัวในการ
ปฏิบัติงาน ( X  = 3.73 )  การจัดเรียงลําดับเพ่ืองายตอการสืบคน  ( X  = 3.70 )  การเขาใชระบบมี
การกําหนดสิทธิตามระดับผูใช ( X  = 3.55 ) และ รูปแบบและเนื้อหาของคูมือครอบคลุมและงายตอ
การใช อยูในอันดับสุดทาย ( X  = 3.36 )  
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ตารางท่ี 4.16  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีมีตอระบบการเรียนรู 
 

  ผูบริหารระดับ 
รวม ระดับความ

คิดเห็น 
ระบบการเรียนรู สูง กลาง ตน 

  
 

SD 
 

SD 
 

SD 
 

SD 
1. มีการรวบรวมความรู  
ประสบการณ และความ
เช่ียวชาญในงานประปา 

3.40 0.50 3.35 0.72 3.54 0.61 3.49 0.61 ปานกลาง 

2. ชวยใหมีการศึกษาและ
แลกเปลี่ยนความรูหรือแบงปน
ความรู 

3.75 0.72 3.63 0.63 3.55 0.62 3.58 0.63 ปานกลาง 

3. ชวยใหไดเรียนรูถึงหนาท่ี 
และความรับผิดชอบในสายงาน
ตางๆรวมท้ังไดความรูดานอื่นๆ 

3.65 0.67 3.58 0.62 3.60 0.60 3.60 0.60 ปานกลาง 

4. รูปแบบและเนื้อหาของคูมือ
ครอบคลุมและงายตอการใช 

3.25 0.44 3.35 0.55 3.38 0.64 3.36 0.61 ปานกลาง 

5. การเขาใชระบบมีการกําหนด
สิทธิตามระดับผูใช 

3.65 0.59 3.63 0.61 3.52 0.65 3.55 0.63 ปานกลาง 

รวม 3.54 0.41 3.51 0.38 3.52 0.44 3.52 0.42 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 4.16  พบวา ผูบริหารของการประปานครหลวง เห็นดวยตอการจัดทํา
ระบบการเรียนรู ท่ีการประปานครหลวงไดจัดทําขึ้นเพ่ือสนับสนุนงานทางดานบริหาร โดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง ( X  = 3.52 )   

เม่ือพิจารณาในแตละขอท่ีผูบริหารไดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการเรียนรู ท่ีการ
ประปานครหลวงไดจัดทําขึ้น  เพ่ือสนับสนุนงานบริหารในแตละระดับของผูบริหาร จะพบวา
ผูบริหารเห็นดวยกับเรื่องของการมีสวนชวยใหไดเรียนรูถึงหนาท่ี และความรับผิดชอบในสายงาน
ตางๆ รวมท้ังไดความรูดานอ่ืนๆ  อยูในอันดับแรก ( X  = 3.60 )  อันดับรองลงมาคือ ชวยใหมี
การศึกษาและแลกเปล่ียนความรูหรือแบงปนความรู  ( X  = 3.58 )  การเขาใชระบบมีการกําหนด
สิทธิตามระดับผูใช  ( X  = 3.55 )  มีการรวบรวมความรู ประสบการณ และความเช่ียวชาญในงาน
ประปา  ( X  = 3.49 ) และ รูปแบบและเนื้อหาของคูมือครอบคลุมและงายตอการใช อยูในอันดับ
สุดทาย ( X  = 3.36 )  
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ตารางท่ี 4.17  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีมีตอระบบบริหารความเส่ียง 
 

  ผูบริหารระดับ 
รวม ระดับความ

คิดเห็น 
ระบบบริหารความเสี่ยง สูง กลาง ตน 

  
 

SD 
 

SD 
 

SD 
 

SD 
1. สามารถชวยรักษาความ
ปลอดภัยของขอมูลได 

3.20 0.62 3.39 0.58 3.49 0.59 3.44 0.59 ปานกลาง 

2. สามารถชวยใหติดตามและ
ประเมินผลงานท่ีไดวางแผนไว 

3.50 0.61 3.57 0.59 3.48 0.61 3.50 0.61 ปานกลาง 

3. มีการจัดฝกอบรมการใช
ระบบฯ ท้ังภาคทฤษฎี และ
ปฏิบัติ 

3.20 0.77 3.39 0.61 3.33 0.69 3.33 0.68 ปานกลาง 

4. รูปแบบและเนื้อหาของคูมือ
ครอบคลุมและงายตอการใช 

3.25 0.44 3.35 0.55 3.38 0.64 3.36 0.61 ปานกลาง 

5. การเขาใชระบบมีการกําหนด
สิทธิตามระดับผูใช 

3.65 0.59 3.63 0.61 3.52 0.65 3.55 0.63 ปานกลาง 

รวม 3.36 0.46 3.46 0.39 3.44 0.46 3.44 0.45 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 4.17  พบวา ผูบริหารของการประปานครหลวง เห็นดวยตอการจัดทํา
ระบบบริหารความเส่ียง ท่ีการประปานครหลวงไดจัดทําขึ้นเพ่ือสนับสนุนงานทางดานบริหาร 
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.44 )   

เม่ือพิจารณาในแตละขอท่ีผูบริหารไดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบบริหารความเส่ียง ท่ี
การประปานครหลวงไดจัดทําขึ้น  เพ่ือสนับสนุนงานบริหารในแตละระดับของผูบริหาร จะพบวา
ผูบริหารเห็นดวยกับเรื่องของการเขาใชระบบมีการกําหนดสิทธิตามระดับผูใช  อยูในอันดับแรก 
( X  = 3.55 )  อันดับรองลงมาคือ สามารถชวยใหติดตามและประเมินผลงานท่ีไดวางแผนไว       
( X  = 3.50 )  ระบบสามารถชวยรักษาความปลอดภัยของขอมูลได  ( X  = 3.44 )  รูปแบบและ
เนื้อหาของคูมือครอบคลุมและงายตอการใช  ( X  = 3.36 ) และ มีการจัดฝกอบรมการใชระบบฯ ท้ัง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เปนอันดับสุดทาย ( X  = 3.33 )  
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ตารางท่ี 4.18  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีมีตอระบบประเมินผล       
                       รัฐวิสาหกิจ 
 

  ผูบริหารระดับ 
รวม ระดับความ

คิดเห็น 
ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ สูง กลาง ตน 

  
 

SD 
 

SD 
 

SD 
 

SD 
1. มีระบบท่ีสามารถควบคุมและ
ตรวจสอบภายในกิจการ 

3.55 0.76 3.45 0.65 3.47 0.71 3.47 0.70 ปานกลาง 

2. ชวยประเมินผลการดําเนินงาน
ในแตละชวงตามนโยบายและ
วัตถุประสงค 

3.50 0.76 3.50 0.54 3.47 0.67 3.48 0.65 ปานกลาง 

3. ชวยวิเคราะหแนวโนมในการ
พัฒนาหนวยงาน เม่ือเปรียบเทียบ
กับหนวยงานอื่นๆ 

3.45 0.76 3.34 0.60 3.42 0.69 3.41 0.67 ปานกลาง 

4. รูปแบบและเนื้อหาของคูมือ
ครอบคลุมและงายตอการใช 

3.25 0.44 3.35 0.55 3.38 0.64 3.36 0.61 ปานกลาง 

5. การเขาใชระบบมีการกําหนด
สิทธิตามระดับผูใช 

3.65 0.59 3.63 0.61 3.52 0.65 3.55 0.63 ปานกลาง 

รวม 3.48 0.51 3.45 0.38 3.45 0.52 3.46 0.49 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 4.18  พบวา ผูบริหารของการประปานครหลวง เห็นดวยตอการจัดทํา
ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ท่ีการประปานครหลวงไดจัดทําขึ้นเพ่ือสนับสนุนงานทางดานบริหาร 
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.46 )   

เม่ือพิจารณาในแตละขอท่ีผูบริหารไดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ ท่ีการประปานครหลวงไดจัดทําขึ้น  เพ่ือสนับสนุนงานบริหารในแตละระดับของ
ผูบริหาร จะพบวาผูบริหารเห็นดวยกับเรื่องของการเขาใชระบบมีการกําหนดสิทธิตามระดับผูใช  
อยูในอันดับแรก ( X  = 3.55 )  อันดับรองลงมาคือ สามารถชวยใหติดตามและประเมินผลงานท่ีได
วางแผนไว  ( X  = 3.50 )  ระบบสามารถชวยรักษาความปลอดภัยของขอมูลได  ( X  = 3.44 )  
รูปแบบและเนื้อหาของคูมือครอบคลุมและงายตอการใช  ( X  = 3.36 ) และ มีการจัดฝกอบรมการ
ใชระบบฯ ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เปนอันดับสุดทาย ( X  = 3.33 )  
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2) การวิเคราะหระดับความคิดเห็นของผูบริหาร เกี่ยวกับผลจากการนําระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ผูวิจัยไดวิเคราะหดวยคาสถิติ รอย
ละ คาเฉล่ีย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จําแนกตามผลท่ีไดจากการนําระบบฯ มาใชเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ออกเปน 10 ดาน คือ ดานประสิทธิภาพ ดานคุณภาพการทํางาน 
ดานบุคลากร ดานการตัดสินใจของผูบริหาร ดานการส่ือสารทางธุรกิจ ดานการศึกษา ดานสังคม
และเศรษฐกิจ ดานศีลธรรมและจริยธรรม (หลักธรรมาภิบาล) และดานกฎหมาย ซ่ึงผลการวิเคราะห
ปรากฏผลดังตารางท่ี 4.19 – 4.29  

 
ตารางท่ี 4.19  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีมีตอผลจากการนําระบบ    
                       สารสนเทศเพ่ือการจัดการมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
 

ผลจากการนําระบบฯ มาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

ผูบริหารระดับ 
รวม 

ระดับความ
คิดเห็น สูง กลาง ตน 

 

SD 
 

SD 
 

SD 
 

SD 
1. ดานประสิทธิภาพการทํางาน 3.63 0.34 3.55 0.41 3.59 0.45 3.58 0.44 ปานกลาง 
2. ดานคุณภาพการทํางาน 3.74 0.31 3.64 0.44 3.62 0.48 3.63 0.46 ปานกลาง 
3. ดานบุคลากร 3.50 0.46 3.48 0.52 3.50 0.52 3.50 0.50 ปานกลาง 
4. ดานการตัดสินใจของผูบริหาร 3.42 0.37 3.54 0.47 3.49 0.49 3.50 0.49 ปานกลาง 
5. ดานการสื่อสารทางธุรกิจ 3.48 0.36 3.54 0.39 3.55 0.48 3.54 0.45 ปานกลาง 
6. ดานการทําธุรกิจ 3.51 0.63 3.31 0.42 3.34 0.56 3.34 0.54 ปานกลาง 
7. ดานการศึกษา 3.61 0.53 3.53 0.43 3.58 0.54 3.57 0.52 ปานกลาง 
8. ดานสังคมและเศรษฐกิจ 3.39 0.66 3.52 0.42 3.48 0.54 3.48 0.53 ปานกลาง 
9. ดานศีลธรรมและจริยธรรม 3.62 0.34 3.50 0.44 3.49 0.52 3.50 0.49 ปานกลาง 
10 ดานกฎหมาย 3.57 0.45 3.41 0.47 3.40 0.53 3.41 0.51 ปานกลาง 
รวมทั้งหมด 3.55 0.32 3.50 0.34 3.50 0.42 3.51 0.39 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 4.19 พบวา ผูบริหารของการประปานครหลวง เห็นดวยกับผลจากการนํา

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน โดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง ( X  = 3.51 )  เม่ือพิจารณาในแตละดานจะ พบวา การเพ่ิมประสิทธิภาพในดานคุณภาพการ
ทํางานจะอยูในอันดับแรก ( X  = 3.63) รองลงมา คือ ดานประสิทธิภาพการทํางาน  ( X  = 3.58) 
ดานการศึกษา ( X  = 3.57) ดานการส่ือสาร ( X  = 3.54)   ดานบุคลากร ดานการตัดสินใจของ
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ผูบริหาร และ ดานศีลธรรมและจริยธรรม  ( X  = 3.50)  ดานสังคมและเศรษฐกิจ  ( X  = 3.48)  ดาน
กฎหมาย ( X  = 3.41)  และดานการทําธุรกิจ ( X  = 3.34)  ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4.20  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีมีตอผลจากการนําระบบ   
                       สารสนเทศเพ่ือการจัดการมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ดานประสิทธิภาพ 
 

  ผูบริหารระดับ 
รวม ระดับความ

คิดเห็น 
ดานประสิทธิภาพ สูง กลาง ตน 

  
 

SD 
 

SD 
 

SD 
 

SD 
1. ลดเวลาการทํางาน 3.90 0.72 3.71 0.58 3.72 0.62 3.37 0.62 ปานกลาง 
2. ประหยัดคาใชจาย 3.75 0.64 3.60 0.61 3.59 0.69 3.60 0.67 ปานกลาง 
3. เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูใน
การทํางาน 

3.70 0.47 3.61 0.52 3.70 0.60 3.68 0.57 ปานกลาง 

4. ลดความกังวลในเรื่องของการ
รักษาความปลอดภัยของขอมูล 

3.30 0.66 3.37 0.52 3.44 0.58 3.41 0.58 ปานกลาง 

5. พัฒนางานและหนวยงานเม่ือ
เทียบเคียงกับหนวยงานอื่นๆ ท่ี
ใกลเคียง 

3.50 0.51 3.44 0.59 3.49 0.57 3.48 0.57 ปานกลาง 

รวม 3.63 0.34 3.55 0.41 3.59 0.45 3.58 0.44 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 4.20  พบวา ผูบริหารของการประปานครหลวง เห็นดวยกับผลจากการนํา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานประสิทธิภาพ โดยรวม
อยูในระดับปานกลาง  ( X  = 3.58 )   

เม่ือพิจารณาในแตละขอท่ีผูบริหารเห็นดวยกับผลจากการนําระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ดานประสิทธิภาพในแตละระดับของผูบริหาร จะ
พบวาผูบริหารเห็นดวยในเรื่องของการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรูในการทํางาน  อยูในอันดับแรก 
( X  = 3.68 )  อันดับรองลงมาคือ ประหยัดคาใชจาย  ( X  = 3.60 )  พัฒนางานและหนวยงานเม่ือ
เทียบเคียงกับหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีใกลเคียง  ( X  = 3.48 )  ลดความกังวลในเรื่องของการรักษาความ
ปลอดภัยของขอมูล  ( X  = 3.41 ) และ ลดเวลาการทํางาน เปนอันดับสุดทาย ( X  = 3.37 )  
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ตารางท่ี 4.21  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีมีตอผลจากการนําระบบ    
                       สารสนเทศเพ่ือการจัดการมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานคุณภาพการทํางาน 
 

  ผูบริหารระดับ 
รวม ระดับ

ความ
คิดเห็น 

ดานคุณภาพการทํางาน สูง กลาง ตน 

  
 

SD 
 

SD 
 

SD 
 

SD 
1. พัฒนางานใหมีคุณภาพเพิ่มข้ึน 3.70 0.57 3.73 0.58 3.74 0.59 3.74 0.59  สูง 
2. สนับสนุนคุณภาพงานดาน
บริการขอมูล 

3.70 0.47 3.66 0.57 3.74 0.60 3.72 0.58 สูง 

3. นําความรูมาปรับใชเพื่อเพิ่ม
คุณภาพการทํางาน 

3.90 0.31 3.71 0.56 3.59 0.59 3.64 0.57 ปานกลาง 

4. ทําใหม่ันใจในผลงานท่ีไดวา มี
คุณภาพและนาเช่ือถือ 

3.80 0.41 3.69 0.56 3.58 0.66 3.62 0.62 ปานกลาง 

5. ทําใหทราบถึงระดับคุณภาพ
การทํางานของหนวยงาน เม่ือ
เทียบเคียงกับหนวยงานอื่น 

3.60 0.50 3.39 0.58 3.46 0.60 3.42 0.59 ปานกลาง 

รวม 3.74 0.31 3.64 0.44 3.62 0.48 3.63 0.46 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 4.21  พบวา ผูบริหารของการประปานครหลวง เห็นดวยกับผลจากการนํา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานคุณภาพการทํางาน
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  ( X  = 3.63 )   

เม่ือพิจารณาในแตละขอท่ีผูบริหารเห็นดวยกับผลจากการนําระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ดานคุณภาพการทํางาน ในแตละระดับของผูบริหาร 
จะพบวาผูบริหารเห็นดวยกับในเรื่องของการพัฒนางานใหมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น  อยูในอันดับแรก    
( X  = 3.74 )  อันดับรองลงมาคือ สนับสนุนคุณภาพงานดานบริการขอมูล  ( X  = 3.72 )  นําความรู
มาปรับใชเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการทํางาน  ( X  = 3.64 )  ทําใหม่ันใจในผลงานท่ีไดวามีคุณภาพและ
นาเช่ือถือ  ( X  = 3..62 ) และ ทําใหทราบถึงระดับคุณภาพการทํางานของหนวยงาน เม่ือเทียบเคียง
กับหนวยงานอ่ืน  เปนอันดับสุดทาย ( X  = 3.42 )  
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ตารางท่ี 4.22  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีมีตอผลจากการนํา   
                       ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ดานบุคลากร 
 

  ผูบริหารระดับ 
รวม ระดับ

ความ
คิดเห็น 

ดานบุคลากร สูง กลาง ตน 

  
 

SD 
 

SD 
 

SD 
 

SD 
1. สามารถวิเคราะหและวางแผน
เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล 

3.55 0.61 3.47 0.67 3.52 0.69 3.51 0.68 ปานกลาง 

2. สามารถสืบคน และจัดเก็บ
ประวัติของบุคลากร ไดสะดวกและ
รวดเร็ว 

3.75 0.64 3.63 0.68 3.64 0.67 3.65 0.67 ปานกลาง 

3. ทําใหทราบถึงขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการงานใน
หนวยงาน 

3.45 0.51 3.44 0.62 3.45 0.64 3.45 0.63 ปานกลาง 

4. สามารถรักษาความปลอดภัยของ
ขอมูล 

3.30 0.66 3.47 0.56 3.44 0.63 3.43 0.61 ปานกลาง 

5. สามารถนํามาประยุกตใชในการ
ประเมินประสิทธิภาพบุคลากร 

3.45 0.69 3.40 0.59 3.45 0.64 3.44 0.63 ปานกลาง 

รวม 3.50 0.46 3.48 0.52 3.50 0.52 3.50 0.50 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 4.22  พบวา ผูบริหารของการประปานครหลวง เห็นดวยกับผลจากการนํา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานบุคลากร โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง  ( X  = 3.50 )   

เม่ือพิจารณาในแตละขอท่ีผูบริหารเห็นดวยกับผลจากการนําระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ดานบุคลากร ในแตละระดับของผูบริหาร จะพบวา
ผูบริหารเห็นดวยกับในเรื่องของการสืบคนและจัดเก็บประวัติของบุคลากรไดสะดวกและรวดเร็ว  
อยูในอันดับแรก ( X  = 3.65 )  อันดับรองลงมาคือ การสามารถวิเคราะหและวางแผนเกี่ยวกับ
ทรัพยากรบุคลล  ( X  = 3.51 )  ทําใหทราบถึงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการงานในหนวยงาน  
( X  = 3.45 )  สามารถนํามาประยุกตใชในการประเมินประสิทธิภาพบุคลากร  ( X  = 3.44 ) และ 
การรักษาความปลอดภัยของขอมูล ปนอันดับสุดทาย ( X  = 3.43 )  
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ตารางท่ี 4.23  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีมีตอผลจากการนําระบบ   
                       สารสนเทศเพ่ือการจัดการมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ดานการตัดสินใจ   
                       ของผูบริหาร 
 

  ผูบริหารระดับ 
รวม ระดับ

ความ
คิดเห็น 

ดานการตัดสินใจของผูบริหาร สูง กลาง ตน 

  
 

SD 
 

SD 
 

SD 
 

SD 
1. มีขอมูลสนับสนุนเพียงพอตอ
การตัดสินใจ 

3.35 0.49 3.56 0.74 3.51 0.59 3.51 0.62 ปานกลาง 

2. มีการจัดลําดับการสืบคนเอกสาร
ตางๆ 

3.65 0.67 3.63 0.61 3.54 0.65 3.57 0.64 ปานกลาง 

3. มีขอความเกี่ยวกับการแสดง
ความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ 
และประสบ การณตางๆ 

3.30 0.47 3.44 0.59 3.46 0.67 3.45 0.64 ปานกลาง 

4. มีสวนชวยใหไดขอมูลท่ีมีความ
นาเช่ือถือ 

3.40 0.50 3.53 0.54 3.48 0.66 3.49 0.62 ปานกลาง 

5. ชวยใหการตัดสินใจดานการ
วางแผนกลยุทธ หรือกําหนด
ยุทธศาสตรตามนโยบายท่ีได
กําหนด 

3.40 0.50 3.52 0.62 3.46 0.66 3.47 0.64 ปานกลาง 

รวม 3.42 0.37 3.54 0.47 3.49 0.49 3.50 0.49 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 4.23  พบวา ผูบริหารของการประปานครหลวง เห็นดวยกับผลจากการนํา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานการตัดสินใจของ
ผูบรหิารโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  ( X  = 3.50 )   

เม่ือพิจารณาในแตละขอท่ีผูบริหารเห็นดวยกับผลจากการนําระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ดานการตัดสินใจของผูบริหาร ในแตละระดับของ
ผูบริหาร จะพบวาผูบริหารเห็นดวยกับในเรื่องของการจัดลําดับการสืบคนเอกสารตางๆ   อยูใน
อันดับแรก ( X  = 3.57 ) อันดับรองลงมาคือ มีขอมูลสนับสนุนเพียงพอตอการตัดสินใจ( X  = 3.51)  
มีสวนชวยใหไดขอมูลท่ีมีความนาเช่ือถือ  ( X  = 3.49 )  ชวยใหการตัดสินใจดานการวางแผนกล
ยุทธ หรือกําหนดยุทธศาสตรตามนโยบายท่ีไดกําหนด  ( X  = 3.47 ) และ การมีขอความเกี่ยวกับการ
แสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะและประสบการณตางๆ  เปนอันดับสุดทาย ( X  = 3.45)  
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ตารางท่ี 4.24  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีมีตอผลจากการนําระบบ   
                       สารสนเทศเพ่ือการจัดการมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ดานการส่ือสารทางธุรกิจ 
 

  ผูบริหารระดับ 
รวม ระดับ

ความ
คิดเห็น 

ดานการส่ือสารทางธุรกิจ สูง กลาง ตน 

  
 

SD 
 

SD 
 

SD 
 

SD 
1. ชวยใหไดรับขอมูลของทุก
หนวยงานไดท่ัวถึง และทันตอ
ความตองการ 

3.45 0.61 3.68 0.57 3.66 0.61 3.65 0.60 ปานกลาง 

2. ชวยใหไดทราบขาวสารท่ี
เปนปจจุบัน และท่ีเคยเผยแพร
มาแลว 

3.55 0.51 3.63 0.55 3.65 0.57 3.64 0.56 ปานกลาง 

3. ชวยใหรับรูถึงความคิด 
แนวคิด หรือ ขอคิดเห็นจาก
บุคคลตางๆ 

3.35 0.59 3.40 0.59 3.45 0.62 3.43 0.61 ปานกลาง 

4. ชวยทําใหไดรับขอมูลท่ีเปน
จริง และมีประโยชน 

3.40 0.68 3.45 0.53 3.52 0.60 3.49 0.59 ปานกลาง 

5. ชวยใหไดรับขอมูลเกี่ยวกับ
กฏเกณฑในการประเมินผล 

3.65 0.49 3.52 0.54 3.45 0.67 3.48 0.63 ปานกลาง 

รวม 3.48 0.36 3.54 0.39 3.55 0.48 3.54 0.45 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 4.24  พบวา ผูบริหารของการประปานครหลวง เห็นดวยกับผลจากการนํา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานการส่ือสารทางธุรกิจ 
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  ( X  = 3.54 )   

เม่ือพิจารณาในแตละขอท่ีผูบริหารเห็นดวยกับผลจากการนําระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ดานการส่ือสารทางธุรกิจ ในแตละระดับของผูบริหาร 
จะพบวาผูบริหารเห็นดวยกับในเรื่องของการชวยใหไดรับขอมูลของทุกหนวยงานไดท่ัวถึง และทัน
ตอความตองการ   อยูในอันดับแรก ( X  = 3.65)  อันดับรองลงมาคือ ชวยใหไดทราบขาวสารท่ีเปน
ปจจุบัน และท่ีเคยเผยแพรมาแลว  ( X  = 3.64 )  ชวยใหไดรับขอมูลท่ีเปนจริง และมีประโยชน   
( X  = 3.49 )  ชวยใหไดรับขอมูลเกี่ยวกับกฎเกณฑในการประเมินผล  ( X  = 3.48 ) และ การชวยให
ไดรับรูถึงความคิด แนวคิด หรือขอคิดเห็นจากบุคคลตางๆ   เปนอันดับสุดทาย ( X  = 3.43)  
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ตารางท่ี 4.25  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีมีตอผลจากการนําระบบ 
   สารสนเทศเพ่ือการจัดการมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ดานการทําธุรกิจ 

 
  ผูบริหารระดับ 

รวม ระดับ
ความ

คิดเห็น 
ดานการทําธุรกิจ สูง กลาง ตน 

  
 

SD 
 

SD 
 

SD 
 

SD 
1. ชวยสนับสนุนงานดานธุรกรรม
ผานระบบเครือขาย 

3.55 0.76 3.40 0.61 3.35 0.64 3.38 0.65 ปานกลาง 

2. ชวยในการเผยแพรประชาสัมพันธ
ขาวสารเกี่ยวกับการงานของประปา 

3.85 0.59 3.56 0.67 3.48 0.65 3.53 0.66 ปานกลาง 

3. มีการนําความรูหรือประสบการณ
ท่ีไดมาเปนทางเลือกในการสรางหรือ
พัฒนาเปนธุรกิจเสริมเพื่อสรางรายได
ใหกับหนวยงาน 

3.35 0.75 3.18 0.62 3.27 0.70 3.26 0.68 ปานกลาง 

4. ชวยใหมีโอกาสศึกษาแนวโนม
ความเปนไปไดในการท่ีสรางธุรกิจ
เสริม 

3.30 0.80 3.13 0.59 3.25 0.73 3.23 0.71 ปานกลาง 

5. ชวยใหติดตามและรายงานความ
กาว หนาของโครงการท่ี กปน.ไดทํา
สัญญา รวมกับหนวยงานอื่นๆ ตามน
โนบายภาครัฐ 

3.50 0.69 3.29 0.58 3.33 0.68 3.33 0.66 ปานกลาง 

รวม 3.51 0.63 3.31 0.42 3.34 0.56 3.34 0.54 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 4.25 พบวา ผูบรหิารของการประปานครหลวง เห็นดวยกับผลจากการนํา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานการทําธุรกิจ โดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง  ( X  = 3.34 )   

เม่ือพิจารณาในแตละขอท่ีผูบริหารเห็นดวยกับผลจากการนําระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ดานการทําธุรกิจ ในแตละระดับของผูบริหาร จะพบวา
ผูบริหารเห็นดวยกับในเรื่องของการเผยแพรประชาสัมพันธขาวสารเกี่ยวกับการงานของประปา    
อยูในอันดับแรก ( X  = 3.53)  อันดับรองลงมาคือ ชวยสนับสนุนงานดานธุรกรรมผานระบบ
เครือขาย  ( X  = 3.38 )  ชวยใหติดตามและรายงานความกาวหนาของโครงการท่ี กปน.ไดทําสัญญา
รวมกับหนวยงานอ่ืนๆ ตามนโยบายภาครัฐ  ( X  = 3.33 )  มีการนําความรูหรือประสบการณท่ีไดมา
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เปนทางเลือกในการสราง หรือพัฒนาเปนธุรกิจเพ่ือสรางรายไดใหกับหนวยงาน  ( X  = 3.26 ) และ 
การชวยใหมีโอกาสศึกษาแนวโนมความเปนไปไดในการท่ีจะสรางธุรกิจเสริม  เปนอันดับสุดทาย      
( X  = 3.23)  

 
ตารางท่ี 4.26  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีมีตอผลจากการนํา   
                       ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ดานการศึกษา 
 

  ผูบริหารระดับ 
รวม ระดับ

ความ
คิดเห็น 

ดานการศึกษา สูง กลาง ตน 

  
 

SD 
 

SD 
 

SD 
 

SD 
1. ทําใหเกิดองคกรแหงการเรียนรู 
โดยใชคอมพิวเตอรเปนสื่อในการ
สอน 

3.50 0.61 3.61 0.58 3.61 0.65 3.60 0.63 ปานกลาง 

2. เปนสวนหนึ่งของคลังขอมูล
เกี่ยวกับขาวสารท้ังภายในและ
ภายนอก 

3.65 0.75 3.65 0.57 3.70 0.67 3.68 0.65 ปานกลาง 

3. ชวยใหเกิดการศึกษารูปแบบใหม
ในหนวยงาน 

3.80 0.62 3.55 0.56 3.68 0.65 3.66 0.63 ปานกลาง 

4. การกําหนดสิทธิผูใชตามระดับ
การบริหาร มีความจําเปนในเรื่อง
ของการศึกษาผานระบบเครือขาย 

3.50 0.51 3.40 0.55 3.47 0.64 3.46 0.61 ปานกลาง 

5. ชวยใหเกิดแนวคิดท่ีจะ
เสริมสรางพัฒนาองคกรใหสามารถ
แขงขันกับหนวยงานอื่นๆ ได 

3.60 0.75 3.44 0.56 3.42 0.67 3.44 0.66 ปานกลาง 

รวม 3.61 0.53 3.53 0.43 3.58 0.54 3.57 0.52 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 4.26   พบวา ผูบริหารของการประปานครหลวง เห็นดวยกับผลจากการนํา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานการศึกษา โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง  ( X  = 3.57 )   

เม่ือพิจารณาในแตละขอท่ีผูบริหารเห็นดวยกับผลจากการนําระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ดานการศึกษา ในแตละระดับของผูบริหาร จะพบวา
ผูบริหารเห็นดวยกับในเรื่องของการเปนสวนหนึ่งของคลังขอมูลเกี่ยวกับขาวสารท้ังภายในและ
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ภายนอก   อยูในอันดับแรก ( X  = 3.68)  อันดับรองลงมาคือ ชวยใหเกิดการศึกษารูปแบบใหมใน
หนวยงาน  ( X  = 3.66 )  ชวยใหเกิดองคกรแหงการเรียนรู โดยใชคอมพิวเตอรเปนส่ือในการสอน  
( X  = 3.60 )  การกําหนดสิทธิผูใชตามระดับการบริหาร มีความจําเปนในเรื่องของการศึกษาผาน
ระบบเครือขาย ( X  = 3.46 ) และ การชวยใหเกิดแนวคิดท่ีจะสรางพัฒนาองคกรใหสามารถแขงขัน
กับหนวยงานอ่ืนๆ ได เปนอันดับสุดทาย ( X  = 3.44)  

 
ตารางท่ี 4.27  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีมีตอผลจากการนําระบบ  
                       สารสนเทศเพ่ือการจัดการมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ดานสังคมและเศรษฐกิจ 
 

  ผูบริหารระดับ 
รวม ระดับ

ความ
คิดเห็น 

ดานสังคมและเศรษฐกิจ สูง กลาง ตน 

  
 

SD 
 

SD 
 

SD 
 

SD 
1. ชวยใหทราบขอมูลเกี่ยวกับการ
เปลี่ยน แปลงสถานการณน้ํา (แหลง
น้ําดิบ) อัตราเงินเฟอ ราคาน้ํามัน 
และอื่นๆ 

3.20 0.83 3.35 0.66 3.39 0.71 3.37 0.70 ปานกลาง 

2. มีการเก็บขอมูลขาวสารท่ีจะตอง
นํามา เผยแพรสูสาธารณะชนท้ัง
อดีตและปจจุบัน 

3.50 0.69 3.56 0.56 3.44 0.65 3.47 0.64 ปานกลาง 

3. ทําใหหนวยงานเปนองคกรแหง
การเรียนรู ซึ่งผูท่ีตองการศึกษา
สามารถท่ีจะเรียนรูไดบนเครือขาย
อินเตอรเน็ต 

3.35 0.81 3.61 0.61 3.59 0.66 3.58 0.66 ปานกลาง 

4. ชวยใหมีการเผยแพรขาวสารท่ี
เปนประโยชนตอสาธารณะชน 

3.60 0.60 3.66 0.54 3.50 0.62 3.54 0.60 ปานกลาง 

5. มีสวนผลักดันใหเกิดภาวการณ
แขงขัน ท่ีสูงข้ึน 

3.30 0.80 3.42 0.59 3.45 0.70 3.43 0.68 ปานกลาง 

รวม 3.39 0.66 3.52 0.42 3.48 0.54 3.48 0.53 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 4.27   พบวา ผูบริหารของการประปานครหลวง เห็นดวยกับผลจากการนํา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานสังคมและเศรษฐกิจ 
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  ( X  = 3.48 )   
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เม่ือพิจารณาในแตละขอท่ีผูบริหารเห็นดวยกับผลจากการนําระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ดานสังคมและเศรษฐกิจ ในแตละระดับของผูบริหาร 
จะพบวาผูบริหารเห็นดวยกับในเรื่องของการทําใหหนวยงานเปนองคกรแหงการเรียนรู ซ่ึงผูท่ี
ตองการศึกษาสามารถท่ีจะเรยีนรูไดบนเครือขายอินเตอรเน็ต  อยูในอันดับแรก ( X  = 3.58)  อันดับ
รองลงมาคือ ชวยใหมีการเผยแพรขาวสารท่ีเปนประโยชนแกสาธารณะชน  ( X  = 3.54 )  มีการเก็บ
ขอมูลขาวสารท่ีจะตองเผยแพรสูสาธารณะชนท้ังอดีต และปจจุบัน  ( X  = 3.47 )  การมีสวน
ผลักดันใหเกิดภาวการณแขงขันท่ีสูงขึ้น  ( X  = 3.43 ) และ การชวยใหทราบขอมูลเกี่ยวกับการ
เปล่ียนแปลงสถานการณน้ํา (แหลงน้ําดิบ) อัตราเงินเฟอ ราคาน้ํามัน และอ่ืนๆ เปนอันดับสุดทาย  
( X  = 3.37)  
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ตารางท่ี 4.28  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีมีตอผลจากการนําระบบ   
                       สารสนเทศเพ่ือการจัดการมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ดานศีลธรรมและ   
                       จริยธรรม (หลักธรรมาภิบาล)   
 

ดานศีลธรรมและจริยธรรม 
(หลักธรรมาภิบาล) 

ผูบริหารระดับ 
รวม ระดับ

ความ
คิดเห็น 

สูง กลาง ตน 
 

SD 
 

SD 
 

SD 
 

SD 
1. ขอมูลมีความโปรงใส ผูสนใจ
เขาถึงไดสะดวก และเขาใจงาย 

3.75 0.44 3.53 0.56 3.54 0.65 3.55 0.62 ปานกลาง 

2. ระบบฯ ยึดถือตามหลักความ
ถูกตอง และปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ขอบังคับ 

3.75 0.44 3.58 0.56 3.60 0.65 3.61 0.61 ปานกลาง 

3. มีการนําหลักของการมีสวนรวม 
หรือใหโอกาสผูอื่นไดมีสวนรวม 

3.60 0.50 3.47 0.56 3.46 0.58 3.47 0.57 ปานกลาง 

4. มีการตระหนักถึงสิทธิและหนาท่ี
ในความรับผิดชอบตอสังคม 

3.50 0.51 3.47 0.62 3.41 0.62 3.43 0.61 ปานกลาง 

5. ทําใหรับรูถึงการบริหารจัดการ 
และการใชทรัพยากรท่ีมีจํากัด 
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 

3.50 0.76 3.44 0.64 3.46 0.66 3.46 0.66 ปานกลาง 

รวม 3.62 0.34 3.50 0.44 3.49 0.52 3.50 0.49 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 4.28   พบวา ผูบริหารของการประปานครหลวง เห็นดวยกับผลจากการนํา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ดานศีลธรรมและจริยธรรม 
(หลักธรรมมาภิบาล) โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  ( X  = 3.50 )   

เม่ือพิจารณาในแตละขอท่ีผูบริหารเห็นดวยกับผลจากการนําระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ดานศีลธรรมและจริยธรรม (หลักธรรมาภิบาล) ในแต
ละระดับของผูบริหาร จะพบวาผูบริหารเห็นดวยกับในเรื่องของระบบฯ ยึดถือตามหลักความถูกตอง 
และปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ  อยูในอันดับแรก ( X  = 3.61)  อันดับรองลงมาคือ ขอมูลมี
ความโปรงใส ผูสนใจเขาถึงไดสะดวก และเขาใจงาย  ( X  = 3.55 )  มีการนําหลักของการมีสวน
รวม หรือใหโอกาสผูอ่ืนไดมีสวนรวม  ( X  = 3.47 )  การทําใหรับรูถึงการบริหารจัดการและการใช
ทรัพยากรท่ีมีจํากัด เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด  ( X  = 3.46 ) และ  การตระหนักถึงสิทธิและหนาท่ี
ในความรับผิดชอบตอสังคม เปนอันดับสุดทาย  ( X  = 3.37)  
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ตารางท่ี 4.29  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีมีตอผลจากการนํา 
                       ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  ดานกฎหมาย 

 

ดานกฎหมาย 
ผูบริหารระดับ 

รวม ระดับ
ความ

คิดเห็น 
สูง กลาง ตน 

 

SD 
 

SD 
 

SD 
 

SD 
1. ขอมูลสามารถเผยแพรตอ
สาธารณะชน 

3.95 0.51 3.52 0.57 3.46 0.66 3.51 0.64 ปานกลาง 

2. ขอมูลถูกจัดเก็บตามระเบียบท่ี
รองรับในเรื่องของระยะเวลา 

3.60 0.60 3.44 0.64 3.43 0.63 3.45 0.63 ปานกลาง 

3. มีการกําหนดเง่ือนไขในการเขา
ใช เพื่อปองกันการละเมิดสิทธิสวน
บุคคล 

3.70 0.47 3.45 0.56 3.40 0.66 3.43 0.63 ปานกลาง 

4. มีการกําหนดสิทธิผูใชตามระดับ
บริหาร ชวยใหสามารถตอบสอบ
และควบคุมการใชของผูใชเพื่อให
เปนไปตาม พรบ.การใช
คอมพิวเตอร 2550 

3.70 0.73 3.44 0.67 3.54 0.73 3.53 0.72 ปานกลาง 

5. เปนเครื่องมือท่ีชวยสนับสนุนให
เกิดการเปลี่ยนรูปแบบจาก
รัฐวิสาหกิจเดิมเปนบริษัทจํากัด 
หรือมหาชน (จํากัด) ตาม พรบ. ทุน
รัฐวิสาหกิจ 

2.90 0.85 3.23 0.73 3.15 0.67 3.15 0.70 ปานกลาง 

รวม 3.57 0.45 3.41 0.47 3.40 0.53 3.41 0.51 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 4.29   พบวา ผูบริหารของการประปานครหลวง เห็นดวยกับผลจากการนํา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ดานกฎหมาย  โดยรวมอยู
ในระดับ  ปานกลาง  ( X  = 3.41 )   

เม่ือพิจารณาในแตละขอท่ีผูบริหารเห็นดวยกับผลจากการนําระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ดานกฎหมาย ในแตละระดับของผูบริหาร จะพบวา
ผูบริหารเห็นดวยกับในเรื่องของการกําหนดสิทธิผูใชตามระดับบริหาร ชวยใหสามารถตรวจสอบ
และควบคุมการใชของผูใชเพ่ือใหเปนไปตาม พรบ.การใชคอมพิวเตอร 2550  อยูในอันดับแรก   
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( X  = 3.53)  อันดับรองลงมาคือ ขอมูลสามารถเผยแพรตอสาธารณะชน  ( X  = 3.51 )  ขอมูลถูก
จัดเก็บตามระเบียบท่ีรองรับในเรื่องของระยะเวลา  ( X  = 3.45 )  การกําหนดเง่ือนไขในการเขาใช 
เพ่ือปองกันการละเมิดสิทธิสวนบุคคล  ( X  = 3.43 ) และ  การเปนเครื่องมือท่ีชวยสนับสนุนใหเกิด
การเปล่ียนรูปแบบจากรัฐวิสาหกิจเดิมเปนบริษัทจํากัด หรือมหาชน (จํากัด) ตาม พรบ.ทุน
รัฐวิสาหกิจ  เปนอันดับสุดทาย ( X  = 3.15)  
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4.4   ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ในการทดสอบสมมติฐานครั้งนี้ สถิติท่ีใชในการวิเคราะห จะใชคาสถิติ t-test และ
คาสถิติ    F- test หรือการวิเคราะหความแปรปรวนแบบปจจัยทางเดียว (One-Way Analysis of 
Variance : One-Way ANOVA) นอกจากนี้การวิเคราะหจะใชวิธีการทดสอบแบบ Multiple 
Comparison (การเปรียบเทียบพหุคูณ) เพ่ือตรวจสอบความแตกตางของกลุม โดยใชวิธี Scheffe  ณ 
ระดับนัยสําคัญ 0.05 และ ซ่ึง การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานไว ดังนี้   
 สมมติฐานที่ 1  
 ระดับของผูบริหารท่ีแตกตางกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเภทของระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการ  และผลจากการนําระบบฯ  มาเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานแตกตางกัน 

Ho  :   ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง ผูบริหารระดับตน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประเภทของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ และผลจากการนําระบบฯ มาเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานไมแตกตางกัน 

H1  :   ผูบรหิารระดับสูง ผูบริหารระดับกลางผูบริหารระดับตน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประเภทของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ และผลจากกานําระบบฯ มาเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานแตกตางกัน 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความแตกตางของความคิดเห็นท่ีมีตอประเภทของระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ  และผลจากการนําระบบฯ มาเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ท่ีการ
ประปานครหลวงจัดทําขึ้นเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน โดยแสดงในตารางท่ี  4.30 –  4.31 
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ตารางท่ี 4.30  ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูบริหาร ท่ีมีตอประเภทของระบบสารสนเทศ                                                   
                       เพ่ือการจัดการจําแนกตามระดับการบริหาร 
 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
 Mean S.D. N F-value Sig. 

1. ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร ระดับสูง 
ระดับกลาง 
ระดับตน 

2.05 
2.16 
2.18 

0.22 
0.49 
0.59 

20 
69 

194 

0.48 0.62 

2. ระบบจัดเก็บเอกสาร ระดับสูง 
ระดับกลาง 
ระดับตน 

2.10 
1.97 
2.06 

0.55 
0.68 
0.70 

20 
69 

194 

0.52 0.59 

3. ระบบการเรียนรู ระดับสูง 
ระดับกลาง 
ระดับตน 

1.85 
1.89 
1.89 

0.75 
0.63 
0.72 

20 
69 

194 

0.03 0.97 

4. ระบบบริหารความเสี่ยง  ระดับสูง 
ระดับกลาง 
ระดับตน 

1.50 
1.63 
1.66 

0.83 
0.79 
0.80 

20 
69 

194 

0.37 0.69 

5. ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ระดับสูง 
ระดับกลาง 
ระดับตน 

2.10 
1.92 
1.99 

0.64 
0.69 
0.70 

20 
69 

194 

0.57 0.57 

ภาพรวม 
ระดับสูง 
ระดับกลาง 
ระดับตน 

2.05 
1.98 
1.95 

0.61 
0.56 
0.63 

20 
69 

194 

0.25 0.77 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.30  ผลการทดสอบดวยคาสถิติ F-test จากการวิเคราะหความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One way ANOVA) แสดงคาสถิติตกอยูในขอบเขตยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) ท่ี
ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผูบริหารท่ีมีระดับการบริหารงานท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเภท
ของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ท่ีการประปานครหลวงจัดทําขึ้นเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน 
ไมแตกตางกัน  
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ตารางท่ี 4.31  ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูบริหาร ท่ีมีตอผลจากการนําระบบสารสนเทศ           
                       เพ่ือการจัดการมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน จําแนกตามระดับการบริหาร 
 

ผลจากการนําระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน Mean S.D. N F-value Sig. 

1. ดานประสิทธิภาพการดําเนินงาน ระดับสูง 
ระดับกลาง 
ระดับตน 

2.05 
1.94 
2.02 

0.69 
0.72 
0.78 

20 
62 

194 

0.34 0.71 

2. ดานคุณภาพการทํางาน ระดับสูง 
ระดับกลาง 
ระดับตน 

1.90 
1.79 
1.83 

0.31 
0.48 
0.56 

20 
62 

194 

0.34 0.71 

3. ดานบุคลากร ระดับสูง 
ระดับกลาง 
ระดับตน 

1.95 
2.06 
2.04 

0.61 
0.67 
0.71 

20 
62 

194 

0.21 0.81 

4. ดานการตัดสินใจของผูบริหาร ระดับสูง 
ระดับกลาง 
ระดับตน 

1.75 
2.08 
1.98 

0.64 
0.73 
0.72 

20 
62 

194 

1.63 0.20 

5. ดานการสื่อสารทางธุรกิจ ระดับสูง 
ระดับกลาง 
ระดับตน 

2.00 
2.03 
2.03 

0.56 
0.65 
0.72 

20 
62 

194 

0.02 0.98 

6. ดานการทําธุรกิจ ระดับสูง 
ระดับกลาง 
ระดับตน 

2.10 
2.00 
2.05 

0.55 
0.44 
0.51 

20 
62 

194 

0.36 0.70 

7. ดานการศึกษา ระดับสูง 
ระดับกลาง 
ระดับตน 

1.80 
1.74 
1.82 

0.62 
0.48 
0.61 

20 
62 

194 

0.42 0.66 

8. ดานสังคมและเศรษฐกิจ ระดับสูง 
ระดับกลาง 
ระดับตน 

1.95 
2.05 
1.92 

0.76 
0.66 
0.75 

20 
62 

194 

0.69 0.50 

9. ดานศีลธรรมและจริยธรรม  
    (หลักธรรมาภิบาล) 

ระดับสูง 
ระดับกลาง 
ระดับตน 

2.25 
1.98 
1.97 

0.64 
0.76 
0.77 

20 
62 

194 

1.21 0.30 
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ตารางท่ี 4.31 (ตอ) 
 
ผลจากการนําระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน Mean S.D. N F-value Sig. 

10. ดานกฎหมาย ระดับสูง 
ระดับกลาง 
ระดับตน 

2.20 
1.90 
1.85 

0.62 
0.76 
0.74 

20 
62 

194 

2.07 0.13 

ภาพรวม 
ระดับสูง 
ระดับกลาง 
ระดับตน 

2.15 
1.97 
1.97 

0.59 
0.57 
0.63 

20 
62 

194 

0.77 0.46 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.31  ผลการทดสอบดวยคาสถิติ F-test จากการวิเคราะหความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One way ANOVA) แสดงคาสถิติตกอยูในขอบเขตยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) ท่ี
ระดับนัยสําคัญ 0.05  ผูบริหารท่ีมีระดับการบริหารงานท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลจาก
การนําระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ไมแตกตางกัน  
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 สมมติฐานที่ 2   
 สายงานของผูบริหารท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเภทของระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ  และผลจากการนําระบบฯ  มาเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
แตกตางกัน 

Ho  :    สายงานผูวาการ สายงานผลิตและสงน้ํา สายงานบริการ สายงานการเงินและ    
บัญชี สายงานวิศวกรรมและกอสราง สายงานแผนและพัฒนา สายงานบริหาร 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเภทของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ และผล
จากการนําระบบฯมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ไมแตกตางกัน 

Ho  :   สายงานผูวาการ สายงานผลิตและสงน้ํา สายงานบริการ สายงานการเงินและ
บัญชี สายงานวิศวกรรมและกอสราง สายงานแผนและพัฒนา สายงานบริหาร 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเภทของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ และผล
จากการนําระบบฯ มาเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน แตกตางกัน 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นท่ีมีตอประเภทของระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการ  และผลจากการนําระบบฯ มาเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ท่ีการประปานคร
หลวงจัดทําขึ้นเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน โดย แสดงในตารางที  4.32 – 4.33  
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ตารางท่ี 4.32  ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูบริหาร ท่ีมีตอประเภทของระบบสาสนเทศ 
                       เพ่ือการจัดการ จําแนกตามสายงาน 
 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
 Mean S.D. N F-value Sig. 

1. ระบบสารสนเทศสําหรับ
ผูบริหาร 

ผูวาการ 
ผลิตและสงน้ํา 
บริการ 
การเงินและบัญชี 
บริหาร 
แผนและพัฒนา 
วิศวกรรมและกอสราง 

2.33 
2.08 
2.16 
2.11 
2.20 
2.18 
2.13 

0.55 
0.56 
0.58 
0.46 
0.47 
0.52 
0.56 

30 
52 
92 
19 
35 
17 
31 

0.78 0.58 

2. ระบบจัดเก็บเอกสาร ผูวาการ 
ผลิตและสงน้ํา 
บริการ 
การเงินและบัญชี 
บริหาร 
แผนและพัฒนา 
วิศวกรรมและกอสราง 

2.13 
1.92 
2.12 
1.84 
2.00 
2.00 
2.13 

0.68 
0.76 
0.74 
0.60 
0.54 
0.50 
0.62 

30 
52 
92 
19 
35 
17 
31 

0.94 0.46 

3. ระบบการเรียนรู ผูวาการ 
ผลิตและสงน้ํา 
บริการ 
การเงินและบัญชี 
บริหาร 
แผนและพัฒนา 
วิศวกรรมและกอสราง 

2.03 
1.85 
1.89 
1.68 
1.89 
1.88 
1.94 

0.76 
0.64 
0.76 
0.75 
0.63 
0.70 
0.57 

30 
52 
92 
19 
35 
17 
31 

0.54 0.78 

4. ระบบบริหารความเสี่ยง ผูวาการ 
ผลิตและสงน้ํา 
บริการ 
การเงินและบัญชี 
บริหาร 
แผนและพัฒนา 
วิศวกรรมและกอสราง 

1.80 
1.48 
1.77 
1.42 
1.54 
1.65 
1.61 

0.76 
0.73 
0.88 
0.77 
0.70 
0.86 
0.76 

30 
52 
92 
19 
35 
17 
31 

1.30 0.26 
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                      ตารางท่ี 4.32 (ตอ) 
 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Mean S.D. N F-value Sig. 

5. ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ผูวาการ 
ผลิตและสงน้ํา 
บริการ 
การเงินและบัญชี 
บริหาร 
แผนและพัฒนา 
วิศวกรรมและกอสราง 

2.00 
1.90 
2.05 
1.84 
2.00 
1.82 
2.06 

0.74 
0.66 
0.78 
0.50 
0.59 
0.73 
0.63 

30 
52 
92 
19 
35 
17 
31 

0.63 0.71 

ภาพรวม 

ผูวาการ 
ผลิตและสงน้ํา 
บริการ 
การเงินและบัญชี 
บริหาร 
แผนและพัฒนา 
วิศวกรรมและกอสราง 

2.07 
1.88 
1.99 
1.89 
1.97 
1.88 
2.03 

0.64 
0.55 
0.70 
0.57 
0.45 
0.60 
0.61 

30 
52 
92 
19 
35 
17 
31 

0.46 0.84 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.32  ผลการทดสอบดวยคาสถิติ F-test จากการวิเคราะหความแปรปรวน

แบบทางเดียว (One Way ANOVA)  แสดงคาสถิติตกอยูในขอบเขตยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) ท่ี
ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผูบริหารท่ีอยูในสายงานท่ีแตกตางกัน  มีระดับความคิดเห็นตอประเภทของ
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ท่ีการประปานครหลวงจัดทําขึ้นเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานไม
แตกตางกัน  
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ตารางท่ี 4.33  ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูบริหาร ท่ีมีตอผลจากการนําระบบสารสนเทศ 
                       เพ่ือการจัดการมาใชในการดําเนินงาน จําแนกตามสายงาน 
 

ผลจากการนําระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน Mean S.D. N F-value Sig. 

1. ดานประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน 

ผูวาการ 
ผลิตและสงน้ํา 
บริการ 
การเงินและบัญชี 
บริหาร 
แผนและพัฒนา 
วิศวกรรมและกอสราง 

2.10 
1.90 
2.09 
1.79 
1.91 
2.12 
2.00 

0.66 
0.75 
0.78 
0.71 
0.70 
0.86 
0.82 

30 
52 
92 
19 
35 
17 
31 

0.82 0.56 

2. ดานคุณภาพการทํางาน ผูวาการ 
ผลิตและสงน้ํา 
บริการ 
การเงินและบัญชี 
บริหาร 
แผนและพัฒนา 
วิศวกรรมและกอสราง 

1.80 
1.77 
1.85 
1.89 
1.80 
1.88 
1.84 

0.55 
0.55 
0.59 
0.46 
0.47 
0.49 
0.45 

30 
52 
92 
19 
35 
17 
31 

0.24 0.97 

3. ดานบุคลากร ผูวาการ 
ผลิตและสงน้ํา 
บริการ 
การเงินและบัญชี 
บริหาร 
แผนและพัฒนา 
วิศวกรรมและกอสราง 

2.07 
1.92 
2.13 
1.62 
2.03 
2.24 
2.06 

0.69 
0.76 
0.67 
0.67 
0.57 
0.83 
0.68 

30 
52 
92 
19 
35 
17 
31 

1.60 0.15 

4. ดานการตัดสินใจของผูบริหาร ผูวาการ 
ผลิตและสงน้ํา 
บริการ 
การเงินและบัญชี 
บริหาร 
แผนและพัฒนา 
วิศวกรรมและกอสราง 

2.03 
1.87 
2.05 
1.84 
1.94 
2.18 
2.0 

0.72 
0.72 
0.73 
0.83 
0.64 
0.88 
0.58 

30 
52 
92 
19 
35 
17 
31 

0.75 0.61 
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ตารางท่ี 4.33 (ตอ) 
 

ผลจากการนําระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน Mean S.D. N F-value Sig. 

5. ดานการสื่อสารทางธุรกิจ ผูวาการ 
ผลิตและสงน้ํา 
บริการ 
การเงินและบัญชี 
บริหาร 
แผนและพัฒนา 
วิศวกรรมและกอสราง 

2.03 
1.92 
2.03 
2.21 
2.09 
2.00 
2.00 

0.72 
0.71 
0.73 
0.71 
0.56 
0.79 
0.63 

30 
52 
92 
19 
35 
17 
31 

0.46 0.84 

6. ดานการทําธุรกิจ ผูวาการ 
ผลิตและสงน้ํา 
บริการ 
การเงินและบัญชี 
บริหาร 
แผนและพัฒนา 
วิศวกรรมและกอสราง 

2.10 
1.98 
2.02 
2.00 
2.11 
1.94 
2.13 

0.55 
0.51 
0.53 
0.33 
0.47 
0.56 
0.43 

30 
52 
92 
19 
35 
17 
31 

0.63 0.70 

7. ดานการศึกษา ผูวาการ 
ผลิตและสงน้ํา 
บริการ 
การเงินและบัญชี 
บริหาร 
แผนและพัฒนา 
วิศวกรรมและกอสราง 

2.00 
1.69 
1.83 
1.79 
1.86 
1.65 
1.74 

0.69 
0.58 
0.53 
0.42 
0.60 
0.61 
0.63 

30 
52 
92 
19 
35 
17 
31 

1.24 0.28 

8. ดานสังคมและเศรษฐกิจ ผูวาการ 
ผลิตและสงน้ํา 
บริการ 
การเงินและบัญชี 
บริหาร 
แผนและพัฒนา 
วิศวกรรมและกอสราง 

2.00 
1.90 
1.97 
2.00 
1.91 
1.94 
1.94 

0.74 
0.77 
0.75 
0.82 
0.70 
0.66 
0.66 

30 
52 
92 
19 
35 
17 
31 

0.10 0.99 

9. ดานศีลธรรมและจริยธรรม  
    (หลักธรรมาภิบาล) 

ผูวาการ 
ผลิตและสงน้ํา 

2.20 
1.77 

0.71 
0.81 

30 
52 

1.97 0.70 
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 ตารางท่ี 4.33 (ตอ) 
 

ผลจากการนําระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน Mean S.D. N F-

value Sig. 

9. ดานศีลธรรมและจริยธรรม  
    (หลักธรรมาภิบาล) ตอ 

บริการ 
การเงินและบัญชี 
บริหาร 
แผนและพัฒนา 
วิศวกรรมและกอสราง 

2.14 
1.95 
1.86 
2.00 
1.94 

0.80 
0.78 
0.60 
0.87 
0.68 

92 
19 
35 
17 
31 

  

10. ดานกฎหมาย ผูวาการ 
ผลิตและสงน้ํา 
บริการ 
การเงินและบัญชี 
บริหาร 
แผนและพัฒนา 
วิศวกรรมและกอสราง 

1.97 
1.92 
1.97 
1.68 
1.80 
1.94 
1.71 

0.72 
0.76 
0.81 
0.67 
0.63 
0.75 
0.64 

30 
52 
92 
19 
35 
17 
31 

0.89 0.50 

ภาพรวม 

ผูวาการ 
ผลิตและสงน้ํา 
บริการ 
การเงินและบัญชี 
บริหาร 
แผนและพัฒนา 
วิศวกรรมและกอสราง 

2.03 
1.92 
2.02 
1.84 
2.03 
2.00 
1.97 

0.62 
0.62 
0.65 
0.50 
0.57 
0.61 
0.66 

30 
52 
92 
19 
35 
17 
31 

0.37 0.90 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.33  ผลการทดสอบดวยคาสถิติ F-test จากการวิเคราะหความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One way ANOVA) แสดงคาสถิติตกอยูในขอบเขตยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) ท่ี
ระดับนัยสําคัญ 0.05  ผูบริหารท่ีอยูในสายงานท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลจากการนํา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ไมแตกตางกัน 
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บทท่ี 5  
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 วัตถุประสงคของการศึกษาเชิงเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหาร ตอการนําระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ของการประปานครหลวง มีดังนี้ 

1. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการแตละ
ประเภท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ของผูบริหารการประปานครหลวง 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับผลจากการใชระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ มา
เพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ของผูบริหารการประปานครหลวง 
 ผูศึกษาไดกําหนดกรอบการศึกษาโดยเนนระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการของการประปา
นครหลวง ท่ีไดจัดทําขึ้นเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานในระดับผูบริหาร ภายใตกรอบโครงสรางระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ 5 ประเภท คือ ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร  ระบบจัดเก็บเอกสาร 
ระบบการเรียนรู ระบบบริหารความเส่ียง และระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ   
 กลุมตัวอยางท่ีศึกษา ประกอบดวยผูบริหารในหนวยงานการประปานครหลวง จํานวน 7 
สายงาน ซ่ึงในแตละสายงาน จะมีการสอบถามผูบริหาร 3 ระดับ คือ ผูบริหารระดับสูง ระดับกลาง และ
ระดับตน ในการสอบถามครั้งนี้ ผูวิจัยสงแบบสอบถามจํานวน 300 ชุด ในระหวางเดือนกันยายน 2552 – 
พฤศจิกายน 2552 ไดรับคืน 276 ชุด คิดเปนรอยละ 92 
 การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS Version 15.0 ในการคํานวณคาสถิติวิเคราะหอัน
ไดแก การแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) คาเฉล่ีย (Mean) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) คาสถิติของความถ่ีและจํานวนรอยละจาก Cross tabulation (X2, Sig, D.F) รวมท้ังคํานวณหา
คา Min  และ Max เพ่ือหาคาสูงสุด ต่ําสุด ในการจัดอันดับความคิดเห็นของผูบริหารซ่ึงเปนตัวแปร
อิสระ (Independent Variable) นอกจากนั้น ยังมีการใชโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft  Office เชน 
Microsoft Word ในการจัดทํารายงาน และตารางขอมูลใช Microsoft Excel ในการทําตารางคํานวณ  ซ่ึง
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะไดดังนี ้
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5.1      สรุปผลการศึกษา 
5.1.1  ลักษณะทางประชากรศาสตร 

 ผลการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริหารการประปานครหลวง สวนใหญ 
เปนเพศหญิง รอยละ 56.88 และเพศชาย รอยละ 43.12  มีอายุมากกวา 50 ป รอยละ 39.13 รองลงมาอยู
ในชวง 46-50 ปรอยละ 26.45 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 60.51 รองลงมาคือสูงกวาระดับ
ปริญญาตรี รอยละ 36.59 เปนผูบริหารระดับตน (ตําแหนงหัวหนาสวนหรือเทียบเทา) รอยละ 70.29 
รองลงมาคือผูบริหารระดับกลาง (ตําแหนงผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา)  รอยละ 22.46 มี
ประสบการณในการบริหารมากกวา 10 ป คิดเปนรอยละ 63.41 รองลงมามีประสบการณในการบริหาร
อยูในชวง 5-10 ป คิดเปนรอยละ 18.48  เปนผูบริหารสังกัดสายงานบริการ รอยละ 33.33 รองลงมาเปน
ผูบริหารสังกัดสายงานผลิตและสงน้ํา รอยละ 18.84 

5.1.2  ขอมูลเกี่ยวกับการใชระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการของผูบริหาร 
 ผูบริหารการประปานครหลวง สวนใหญใชระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทุกวัน รอยละ 
45.65  โดยจะใหความสําคัญกับระบบจัดเก็บเอกสาร (ระบบสารบรรณอีเล็กโทรนิกส) รอยละ 62.32  
ซ่ึงการใชระบบฯ สวนใหญจะใชระบบจัดเก็บเอกสาร คิดเปนรอยละ 51.45 ท้ังนี้ลักษณะของระบบฯ 
ในแนวคิดของผูบริหาร คือการตอบสนองความตองการใชงาน คิดเปนรอยละ 68.84   คุณสมบัติท่ี
จําเปนของระบบฯ  คือความถูกตองและเช่ือถือไดของขอมูล คิดเปนรอยละ 73.19  ประโยชนท่ีไดรับ
จากการนําระบบฯ มาใชเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน คือมีความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน คิดเปน
รอยละ 87.68  

5.1.3  ระดับความคิดเห็นของผูบริหาร เกี่ยวกับประเภทของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ      
ท่ีใชในการประปานครหลวง 
 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของผูบริหาร โดยจําแนกตามประเภทของระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการ ท่ีใชในการประปานครหลวง ของแตละกลุมผูบริหาร พบวา 

1) ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร  ผูบริหารท้ัง 3 ระดับ (ผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร
ระดับกลาง และผูบริหารระดับตน) เห็นดวยกับการจัดทําระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหารโดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง  ซ่ึงเม่ือศึกษาในรายละเอียดผูบริหารจะเห็นวาระบบฯมีสวนชวยใหผลงานเปนท่ี
ยอมรับตอผูบริหารระดับท่ีสูงกวาคิดเปนรอยละ 71.40  รองลงมาคือชวยใหบริหารงานไดตรงตาม
วัตถุประสงค คิดเปนรอยละ 71.00 

2) ระบบจัดเก็บเอกสาร  ผูบริหารท้ัง 3 ระดับ (ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง และ
ผูบริหารระดับตน) เห็นดวยกับการจัดทําระบบจัดเก็บเอกสารโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงเม่ือ
ศึกษาในรายละเอียดผูบริหารจะเห็นวา ระบบฯ สามารถชวยลดพ้ืนท่ีในการจัดเก็บเอกสารและเพ่ิม
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ประสิทธิภาพในการบริหารงาน คิดเปนรอยละ 75.60 รองลงมาคือทําใหมีความคลองตัวในการ
ปฏิบัติงาน คิดเปนรอยละ 74.60  

3) ระบบการเรียนรู  ผูบริหารท้ัง 3 ระดับ ( ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง และ
ผูบริหารระดับตน) เห็นดวยกับการจัดทําระบบการเรียนรูโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงเม่ือศึกษาใน
รายละเอียดผูบริหารจะเห็นวา ระบบฯชวยใหไดเรียนรูถึงหนาท่ี และความรับผิดชอบในสายงานตางๆ 
รวมท้ังไดความรูดานอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 72.00  รองลงมาคือชวยใหมีการศึกษาและแลกเปล่ียนความรู
หรือแบงปนความรู คิดเปนรอยละ 70.00 

4) ระบบบริหารความเส่ียง ผูบริหารท้ัง 3 ระดับ (ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง 
และผูบริหารระดับตน) เห็นดวยกับการจัดทําระบบบริหารความเส่ียงโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซ่ึง
เม่ือศึกษาในรายละเอียดผูบริหารจะเห็นวา การใหความสําคัญในเรื่องของความปลอดภัยในการเขาใช
ระบบโดยท่ีระบบฯ มีการกําหนดสิทธิตามระดับ คิดเปนรอยละ 71.00  รองลงมาคือ สามารถชวยให
ติดตามและประเมินผลงานท่ีไดวางแผนไว คิดเปนรอยละ 70.00     

5) ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ผูบริหารท้ัง 3 ระดับ (ผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร
ระดับกลาง และผูบริหารระดับตน) เห็นดวยกับการจัดทําระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง ซ่ึงเม่ือศึกษาในรายละเอียดผูบริหารจะเห็นวา การใหความสําคัญในเรื่องของการรักษา
ความลับตามลําดับช้ันของผูใช โดยท่ีระบบฯมีการกําหนดสิทธิตามระดับ คิดเปนรอยละ 71.00 
รองลงมาคือการชวยประเมินผลการดําเนินงานในแตละชวงตามนโยบายและวัตถุประสงค  คิดเปน   
รอยละ 69.60  

5.1.4  การแสดงความคิดเห็นของผูบริหาร เกี่ยวกับการนําระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการมาเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ของการประปานครหลวง 
 จากการศึกษาพบวาผูบริหารท้ัง 3 ระดับ (ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง และ
ผูบริหารระดับตน) เห็นดวยเกี่ยวกับการนําระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  ซ่ึงเม่ือศึกษาในแตละดานจะพบวาผูบริหารสวนใหญเห็นดวย
วาการนําระบบฯ มาใชจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององคกรในดานคุณภาพการ
ทํางานเปนอันดับแรก คิดเปนรอยละ 72.60 รองลงมาคือดานประสิทธิภาพในการทํางาน คิดเปนรอยละ 
71.60  สําหรับอันดับสุดทายท่ีผูบริหารคิดวาระบบฯ ชวยใหเกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพในดานการทํา
ธุรกิจ คิดเปนรอยละ 66.80  
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5.2  การอภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหาร ตอการนําระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ของการประปานครหลวง สามารถอภิปรายผลไดดังนี ้

1) จากการศึกษาเกี่ยวกับการใหความสําคัญและการใชงานในแตละประเภทของระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการ ท่ีการประปานครหลวงไดจัดทําขึ้น เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน พบวา ผูบริหารท้ัง 3 
ระดับ (ระดับสูง ระดับกลาง ระดับตน) ใหความสําคัญกับระบบจัดเก็บเอกสารมากท่ีสุด ท้ังนี้เปน  
เพราะผูบริหารเห็นดวยวาการท่ีนําระบบฯนี้มาใชจะทําใหชวยลดพ้ืนท่ีในการจัดเก็บเอกสาร และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน ทําใหมีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน รวมท้ังระบบฯ มีการจัดเรียง
ตามลําดับ เพ่ืองายตอการสืบคน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับผูบริหารกับเทคโนโลยีสมัยใหมของ  
กัลยาณี สูงสมบัต ิ(2550)  ท่ีวาทักษะในการเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศของผูบริหารในปจจุบันและ
อนาคตตองสามารถรวบรวมขอมูล และบันทึกเก็บไวในระบบคอมพิวเตอรใหได เพราะนอกจากจะทํา
ใหสามารถเก็บขอมูลไดมากและรวดเร็วแลว ยังสามารถนํามาใชไดทันทีเม่ือตองการ  

2) จากการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูบริหารท่ีมีตอการจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ ท่ีการประปานครหลวงจัดทําขึ้นเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน พบวาผูบริหารท้ัง 3 ระดับ
(ระดับสูง ระดับกลาง ระดับตน) เห็นดวยกับการจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเพ่ือสนับสนุน
การดําเนินงานของผูบริหารในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเนื่องจากการประปานครหลวงเปนองคกร
ขนาดใหญ มีการแบงโครงสรางความรับผิดชอบตามสายงานตางๆ ทําใหผูบริหารในแตละระดับยังคง
ใหความสําคัญกับระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานตามหนาท่ีนั้นๆ เปนหลัก จึงใหความสําคัญกับ
ระบบฯ ท่ีถูกจัดทําขึ้นเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการของ  กิติมา เพชรทรัพย (2548) ในหัวขอความพอใจของ
ผูใชท่ีวา ระบบสารสนเทศ ถูกพัฒนาขึ้น โดยมีความมุงหวังใหผูใชสามารถนํามาประยุกตในงานหรือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ระบบสารสนเทศท่ีดีจะตองกระตุนหรือโนมนาวใหผูใชหันมาใชระบบ
ใหมากขึ้น โดยการพัฒนาระบบตองทําการพัฒนาใหตรงกับความตองการ และพยายามทําใหผูใชพอใจ
กับระบบ  ดังนั้นหากผูใชเกิดความไมพอใจกับระบบ  ก็จะทําใหความสําคัญของระบบลดนอยลงไป จะ
ทําใหไมคุมคากับการลงทุนได       

3) จากการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูบริหารท่ีมีตอผลจากการนําระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ ท่ีการประปานครหลวงจัดทําขึ้นเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน พบวาผูบริหารท้ัง 3 ระดับ
(ระดับสูง ระดับกลาง ระดับตน) เห็นดวยกับผลท่ีไดรับจากการนําระบบฯ มาใชในการประปานคร
หลวงโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้ผูบริหารอาจเล็งเห็นวาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการท่ีถูก
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จัดทําขึ้นเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของผูบริหารในปจจุบัน ยังไมสงผลตอการนํามาใชในการ
ดําเนินงานเทาท่ีควร แตเม่ือศึกษาในแตละดานจะพบวา ผูบริหารท้ัง 3 ระดับ (ระดับสูง ระดับกลาง และ
ระดับตน) เห็นดวยกับผลท่ีไดจากการนําระบบฯ มาใชสนับสนุนการดําเนินงานในดาน คุณภาพการ
ทํางาน ในระดับสูง  ท้ังนี้อาจเปนเพราะระบบฯ ท่ีใชสามารถพัฒนางานใหมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น รวมท้ัง
สนับสนุนคุณภาพงานดานบริการขอมูลอีกดวย ซ่ึงมีความสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สิทธิพงษ   
อรัญวุฒิกุล,(2546 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีตอความสําเร็จในการ
นําระบบสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานของ บ.ไทยโอเลฟนส จํากัด พบวาการนําระบบสาสนเทศมา
ใชในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใชงาน
ระบบสารสนเทศพบวาพนักงานเห็นดวยในระดับมาก  

4) จากการทดสอบสมมติฐานพบวา ระดับผูบริหารท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นหรือเห็นดวย
เกี่ยวกับประเภทของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ท่ีการประปานครหลวงจัดทําขึ้นเพ่ือสนับสนุน
การดําเนินงาน และผลท่ีไดจากการนําระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานไมแตกตางกัน ท้ังในภาพรวมและในแตละประเภท อาจเนื่องมาจากผูบริหารท้ัง  3 ระดับ 
(ระดับสูง ระดับกลาง และระดับตน) เห็นวาระบบฯ ท่ีการประปานครหลวงจัดทําขึ้น ไมไดสนับสนุน
งานในหนาท่ีรับผิดชอบเทาท่ีควร ซ่ึงดูไดจากการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูบริหาร ท่ีมีตอการ
จัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ และผลจากการนําระบบฯ มาเพ่ิมประสิทธิภาพ การดําเนินงาน ท่ี
การประปานครหลวงจัดทําขึ้น ของผูบริหารท้ัง 3 ระดับ มีความเห็นตรงกันในระดับปานกลาง  
ตัวอยางเชน ความตองการใชระบบฯ  จะตองตอบสนองความตองการใชงานของผูใช คุณสมบัติท่ี
จําเปนของระบบฯ คือความถูกตองและเช่ือถือไดของขอมูล และประโยชนท่ีไดรับจาก    การใชระบบฯ 
คือทําใหมีความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ พนิดา จอมจันทรยอง     
(2542 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการนําระบบสารสนเทศ มาใชสนับสนุน
การตัดสินใจในการบริหารของหนวยงานรัฐและเอกชน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา
เอกชนมีความพรอมมากกวาหนวยงานรัฐ แตการนํามาใชใหเกิดประโยชนอยางแทจริงในการบริหาร
มิไดแตกตางไปจากหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนผูบริหารระดับสูง ระดับกลาง หรือเจาหนาท่ีระดับ
ปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศท่ีใชเปนระบบพ้ืนฐานเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน มากกวาเพ่ือเปน
เครื่องมือสําหรับการวางแผนกลยุทธการบริหารอยางแทจริง  

5) จากการทดสอบสมมติฐาน พบวาสายงานของผูบริหารท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นหรือเห็น
ดวยกับประเภทของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ท่ีการประปานครหลวงจัดทําขึ้นเพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงาน และผลท่ีไดจากการนําระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานไมแตกตางกัน ท้ังในภาพรวมและในแตละประเภท อาจเนื่องมาจากการนําระบบสารสนเทศ
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ไปใชงานของผูบริหารท้ัง 3 ระดับในแตละสายงานมีการใชงานท่ีลดหล่ันไปตามหนาท่ีและความ
รับผิดชอบ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการใชระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการในระดับตางๆ ของ
องคกร ของ Gorry and Morton  (1971) ท่ีกลาวถึงโครงสรางขององคกรวาแตละองคกรสามารถมี
โครงสรางองคกรไดหลายรูปแบบ และโครงสรางแตละรูปแบบสงผลตอระบบสารสนเทศท่ีนํามาใชใน
องคกรนั้นๆ ดังนั้น การทําความเขาใจในโครงสรางองคกรจะทําใหการกําหนดความตองการ
สารสนเทศขององคกร การออกแบบระบบ การสรรหาระบบสารสนเทศ รวมท้ังการนําระบบ
สารสนเทศไปใชในองคกรบังเกิดผลไดตามท่ีองคกรปรารถนา  ฉะนั้นจึงทําใหเกิดการจัดระดับการ
บริหารและกิจกรรมทางการบริหารของผูบริหารในแตละระดับ ตามโครงสรางขององคกรขึ้น 
 
5.3 ขอเสนอแนะที่ไดจากการทําวิจัย 
 การดําเนินธุรกิจในปจจุบันผูบริหารมีความจําเปนตองมีขอมูลท่ีเปนปจจุบันและเพียงพอ
ตอการบริหารการตัดสินใจในการดําเนินงาน แตท้ังนี้ในการจัดทําระบบสารสนเทศยังคงมีตนทุนใน
การจัดเก็บรวบรวมขอมูล (Collection)   ตนทุน (Hardware & Software)  คาบํารุงรักษา และคา  upgrade 

ระบบท่ีสูง ประกอบกับผูใชงานในระบบบางทานใชไมคุมคา ดังนั้นผูวิจัยขอเสนอแนะขอคิดเห็นดังนี้  
 1)  ในเรื่องของการจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ท่ีจัดทําขึ้นเพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานของผูบริหาร ในแตละประเภทท่ีไดยกมาศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีดวยกัน 5 ระบบ คือ ระบบ
สารสนเทศสําหรับผูบริหาร ระบบจัดเก็บเอกสาร ระบบการเรียนรู ระบบบริหารความเส่ียง และระบบ
ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงท้ังหมดนี้จะเห็นวาผูบริหารท้ัง 3 ระดับ (ระดับสูง ระดับกลาง และระดับตน) 
เห็นดวยกับการจัดทําระบบจัดเก็บเอกสารมากท่ีสุด รองลงมาคือ ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหารและ
ระบบการเรียนรู ซ่ึงมีความคิดเห็นในระดับท่ีเทากัน ดังนั้นผูบริหารของหนวยงานควรใหความสําคัญ
ในการท่ีจะพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร และระบบการเรียนรู เพ่ือท่ีจะใหผูบริหารไดใช
ระบบคุมคาท่ีสุด โดยท่ีผูบริหารควรระบุถึงความตองการในการใชขอมูลระบบสารสนเทศไดอยาง
ชัดเจน และผูปฏิบัติงานควร มีความรู/ประสบการณ ดานการบริหารงาน และดานการวางระบบ มี
ความสามารถในการประสานงาน การสอบถามความตองการท่ีแทจริง และอธิบายใหผูบริหารเขาใจถึง
วิธีการใชประโยชนจากสารสนเทศไดอยางเต็มประสิทธิภาพ  
 2) ในเรื่องของผลหรือประโยชนท่ีไดรับจากการนําระบบฯ มาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานของผูบริหาร ในแตละดาน ซ่ึงจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาความคิดเห็นของ
ผูบริหารโดยจําแนกตามสายงาน และระดับการบริหาร โดยผลท่ีไดจากการศึกษาพบวา ผูบริหารท้ัง 3 
ระดับ (ระดับสูง ระดับกลาง และระดับตน) และทุกสายงาน (สายงานผูวาการ สายงานผลิตและสงน้ํา 
สายงานบริการ สายงานการเงินและบัญชี สายงานแผนและพัฒนา และ สายงานวิศวกรรมและกอสราง) 
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เห็นดวยกับผลท่ีไดรับจากการนําระบบฯ มาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ในดานการเพ่ิม
คุณภาพการทํางานมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานประสิทธิภาพการทํางาน และ ดานการศึกษา ซ่ึงท้ังสอง
ดานนี้มีระดับความคิดเห็นท่ีใกลเคียงกันมาก อาจเนื่องมาจากผูบริหาร (ระดับสูงและระดับกลาง) สวน
ใหญจะเปนผูท่ีมีอายุมาก มีประสบการณในดานการบริหารงาน การตัดสินใจ การส่ังการ และการแกไข
ปญหาสูง  แตมีปญหาดานการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร ซ่ึงเปนวิทยาการพัฒนาขึ้น
ใหมในชวงระยะเวลาไมกี่ปท่ีผานมา การปรบัปรุงระบบบริหารงานโดยการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมา
ใชทําใหผูบริหารสนใจและใหความสําคัญมากขึ้น  ซ่ึงปญหาท่ีผูบริหารพบมากท่ีสุดคือ  ผูบริหารจะให
ความสําคัญเกี่ยวกับขอมูลในทุกๆดาน ยกตัวอยางเชน ความสัมพันธของขอมูล ความทันสมัยของขอมูล 
การรักษาความลับของขอมูล เปนตน ดังนั้นการท่ีจะใหผูบริหารไดเห็นประโยชนจากการใชระบบฯ 
ผูบริหารควรจะระบุถึงความตองการในการใชขอมูลระบบสารสนเทศไดอยางชัดเจน เนื่องจากผูบริหาร
ในแตละระดับมีความตองการใชขอมูลท่ีมีลักษณะเฉพาะลดหล่ันไปตามระดับความรับผิดชอบ 
เพ่ือท่ีจะไดมีการพัฒนาระบบฯ ใหสอดคลองกับความตองการของผูใชไดใชประโยชนสูงสุด  
  
5.4   ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 เพ่ือใหผลการวิจัยสามารถนําไปสูการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ของการ
ประปานครหลวงไดอยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น จึงควรมีการศึกษาวิจัยครั้งตอไปในเรื่องเดียวกันนี้ และ
เพ่ิมเตมิประเด็นในเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ท่ีการประปานครหลวง
จัดทําขึ้นเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของผูบริหาร หรือใชเครื่องมือศึกษาประเภทอ่ืน หรือทําควบคูกัน
ไป ดังนี ้
 1)   ควรศึกษาถึงปจจัยดานอ่ืนๆ ท่ีอาจมีผลตอความคิดเห็นในการใชระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการของผูบริหาร เชน ศึกษาปญหาและความตองการใชระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ เพ่ือนํา
ผลท่ีไดจากการศึกษาเปนขอมูลในการปรับปรุง การวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศของการประปา
นครหลงตอไป 
 2)  ควรศึกษาในดานความสําเร็จของระบบงานฐานขอมูลของการประปานครหลวง ท่ีไดมี
การจัดทําไปแลว เชน ระบบขอมูลทะเบียนประวัติของพนักงานการประปานครหลวง ระบบขอมูลผูใช
น้ํา  เปนตน เพ่ือหาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของระบบงานดังกลาว ไวใชเปนแนวทางในการวางแผน
พัฒนาระบบสารสนเทศอ่ืน ของการประปานครหลวงตอไป 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เร่ือง  

การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหาร ตอการนําระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการมาใช 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ของ การประปานครหลวงนครหลวง 

 
 

 

เรียน   ทานผูบริหาร การประปานครหลวงนครหลวง 
1. แบบสอบถามนี้จะไมสงผลกระทบใด ๆ  ตอหนาท่ีการงานของทาน 
2. คําตอบของทานจะใชเพ่ือประโยชนทางวิชาการเทานั้น 
3. กรุณาใหคํ าตอบตามความเปนจริง เ พ่ือประโยชนตอ การพัฒนาและเพ่ิม

ประสิทธิภาพองคกรของทานโดยรวม 

คําชี้แจง 
 1.    การวิจัยครั้งนี้  วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหาร ตอ
การนําระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ เพ่ือเปนแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ของ
การประปานครหลวงนครหลวงตอไป  

 2. แบบสอบถาม  แบงเปน  4  ตอน  ดังนี้ 
 ตอนท่ี  1    ขอมูลสวนบุคคล 
 ตอนท่ี  2    ขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกบัการใชระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
 ตอนท่ี  3    ประเภทของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
 ตอนท่ี 4     ระดับความคิดเห็นของผูบริหารตอผลจากการนําระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการมาใชในการดําเนินงาน 
       
              ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 
 
                 จุฑามาศ  บุตรรักษ 
                         มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหาร ตอการนําระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  

มาใชเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ของการประปานครหลวงนครหลวง 
 
 
1.  เพศ     1.   ชาย          2.     หญิง  

2.  อาย ุ    1.   ต่ํากวา 30 ป        2.   31 – 35 ป          3.   36 – 40 ป          
   4.  41 – 45 ป    5.   46 – 50 ป          6.  มากกวา 50 ป 

3.  การศึกษา       1.  ต่ํากวาปริญญาตร ี    2.  ปริญญาตรี        3.   สูงกวาปริญญาตร ี       

4.  ปจจุบันทานเปนผูบริหารในระดับใด 
 1.  ระดับ 8 – 10           2.  ระดับ 7              3.  ระดับ 6  

5.   ระยะเวลาการทํางานในระดับบริหารปจจุบัน  

 1.   ต่ํากวา 5 ป             2.   5 – 10  ป           3.   มากกวา 10 ป          

6.    สายงานทานสังกัด 
 1. สายงานผูวาการ                      2.    สายงานผลิตและสงน้ํา  

   3. สายงานบริการ          4.    สายงานการเงิน และบัญชี 
 5.    สายงานวิศวกรรมและกอสราง           6.    สายงานแผนและพัฒนา   
 7.    สายงานบริหาร 
 

 
 
7.   ทานใชระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ชวยสนับสนุนการทํางาน บอยครั้งเพียงใด 

 1.  ทุกวัน       2.   2 – 3 วัน ตอครั้ง    3.  สัปดาหละครั้ง  4.  เดือนละครั้ง 

8.   ระบบสารสนเทศใด ท่ีทานคิดวานาจะมีความสําคัญกับหนวยงานมากท่ีสุด (ตอบไดมากกวา 1ขอ) 
 1.  ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร           2.  ระบบจัดเก็บเอกสาร 
 3.  ระบบการเรียนรู                    4.  ระบบบริหารความเส่ียง 
 5.  ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ          

สวนที่ 1 – ขอมูลสวนบุคคล 

เลขท่ี …............... 

สวนที่ 2 – ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการใชระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  
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9.  ทานใชระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการใด ท่ี กปน.ไดจัดทําขึ้นเพ่ือสนับสนุนงานมากท่ีสุด (ตอบได
มากกวา 1ขอ) 

 1.  ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร           2.  ระบบจัดเก็บเอกสาร 
 3.  ระบบการเรียนรู                    4.  ระบบบริหารความเส่ียง 
 5.  ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 

10.  ปจจุบันระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการในสายงานของทาน เปนลักษณะอยางไร (ตอบได
มากกวา 1ขอ) 

 1. มีความทันสมัยและเหมาะสมกับการใชงานอยูเสมอ  
 2.    มีการปองกันและรักษาความปลอดภัยของขอมูลอันอาจกอใหความเสียหายตอ

องคกรได   
 3. สามารถตอบสนองความตองการใชงานได 
 4.    สามารถนํามาประยุกตใชในงานของตนเองได 

11.    ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ท่ี กปน.ไดจัดทําขึ้นเพ่ือสนับสนุนงาน ทานคิดวา อะไรคือ
คุณสมบัติท่ีจําเปนในการใชงานสําหรับสายงานของทานมากท่ีสุด  (ตอบไดมากกวา 1ขอ) 

 1.   ตอบสนองความตองการใชของผูใชไดตลอดเวลา 
 2.     ขอมูลสารสนเทศท่ีนํามาใชมีความถูกตองและเช่ือถือได 
 3.  ระบบท่ีใชสามารถนํามาพัฒนาไดอยางตอเนื่อง 
 4.     ขอมูลควรจะมีความสัมพันธกันและสามารถตรวจสอบได 

12.    ทานคิดวา ประโยชนท่ีจะไดรับจากการนําเอาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ มาใชในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานของทาน มีอะไรบาง (ตอบไดมากกวา 1ขอ) 

 1. ทําใหการปฏิบัติงานมีความรวดเร็วมากขึ้น  
 2.    ทําใหงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
 3.    ทําใหคาใชจายลดลง 
 4.    ทําใหภาพลักษณองคกรดีขึ้น  
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กรุณาทําเครื่องหมาย   ในชองวางดานลางทุกขอตามความคิดเห็นของทาน เกี่ยวกับประเภทของ
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการท่ีใชใน กปน.ตามความเปนจริงท่ีสุด 

 
ประเภทของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  ที่ใชใน กปน. 

ระดับความคิดเห็น 

มากที ่
สุด มาก 

ปาน
กลาง นอย 

นอย 
ที ่

สุด 
1. ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร 
1.1 ขอมูลที่นํามาใชในระบบฯ มีเน้ือหาเพียงพอตอการชวยวิเคราะหและตัดสินใจ      
1.2 ระบบฯ ชวยใหบริหารงานไดตามบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตั้งไว      
1.3 ชวยใหผลงานเปนที่ยอมรับและนาเช่ือถือตอผูบริหารในระดับที่สูงกวา      
2.  ระบบจัดเก็บเอกสาร 
2.1 มีการจัดเรียงตามลําดับ เพ่ืองายตอการสืบคน      
2.2 ชวยลดพ้ืนที่ในการจัดเก็บเอกสาร และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน      
2.3 ทําใหมีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน      
3.  ระบบการเรียนรู  
3.1 มีการรวบรวมความรู ประสบการณ และความเช่ียวชาญในงานประปา      
3.2 ชวยใหมีการศึกษา และแลกเปล่ียนความรูหรือแบงปนความรู      
3.3 ชวยใหไดเรียนรูถึงหนาที่ และความรับผิดชอบในสายงานตางๆ รวมทั้งไดความรู
ดานอื่นๆ       

4.  ระบบบริหารความเสี่ยง 
4.1 สามารถชวยรักษาความปลอดภัยของขอมูลได      
4.2 สามารถชวยใหติดตามและประเมินผลงานที่ไดวางแผนไว      
4.3 มีการจัดฝกอบรมการใชระบบฯ ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัต ิ      
5.  ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 
5.1 มีระบบที่สามารถควบคุมและตรวจสอบภายในกิจการ      
5.2 ชวยประเมินผลการดําเนินงานในแตละชวงตามนโยบายและวัตถุประสงค      
5.3 ชวยวิเคราะหแนวโนมในการพัฒนาหนวยงาน เม่ือเปรียบเทียบกับหนวยงานอื่นๆ      
6.  คูมือและการเขาใชระบบ 
6.1 คูมือในการใชมีรูปแบบ และเน้ือหาครอบคลุมงายตอการศึกษาและใชงาน      
6.2 การเขาใชระบบมีการกําหนดสิทธิตามระดับผูใช      

สวนที่ 3  ประเภทของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ที่ใชในการประปานครหลวงนครหลวง 
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สวนที่ 4 ระดับความคิดเห็นของผูบริหารตอผลจากการนําระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการมาใชในการดําเนินงาน 
กรุณาทําเครื่องหมาย   ในชองวางดานลางทุกขอตามความคิดเห็นของทาน เกี่ยวกับผลจากการนํา
ระบบฯ มาใชตามความเปนจริงท่ีสุด  

ผลจากการนําระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมาใชใน กปน. 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่ 
สุด 

มาก ปาน
กลาง นอย 

นอย 
ที่ 
สุด 

1. ดานประสิทธิภาพ 
1.1 ลดเวลาการทํางาน       
1.2 ประหยัดคาใชจาย        
1.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรูในการทํางาน       
1.4 ลดความกังวลในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของขอมูล       
1.5 พัฒนางานและหนวยงานเม่ือเทียบเคียงกับหนวยงานอื่นๆ ที่ใกลเคียงกัน      
2. ดานคุณภาพการทํางาน  
2.1 พัฒนางานใหมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น       
2.2 สนับสนุนคุณภาพงานดานบริการขอมูล       
2.3 นําความรูมาปรับใชเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการทํางาน      
2.4 ทําใหม่ันใจในผลงานที่ไดวา มีคุณภาพและนาเช่ือถือ       
2.5 ทําใหทราบถึงระดับคุณภาพการทํางานของหนวยงาน เม่ือเทียบเคียงกับ
หนวยงานอื่น      

3. ดานบุคลากร 
3.1 สามารถวิเคราะหและวางแผนเก่ียวกับทรัพยากรบุคคล       
3.2 สามารถสืบคน และจัดเก็บประวัติของบุคลากร ไดสะดวกและรวดเร็ว      
3.3 ทําใหทราบถึงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะเก่ียวกับการงานในหนวยงาน      
3.4 สามารถรักษาความปลอดภัยของขอมูล       
3.5 สามารถนํามาประยุกตใชในการประเมินประสิทธิภาพบุคลากร       
4. ดานการตัดสินใจของผูบริหาร 
4.1 มีขอมูลมากพอ       
4.2 มีการจัดลําดับการสืบคนเอกสารตางๆ       
4.3 มีขอความเก่ียวกับการแสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ และประสบการณ
ตางๆ เก่ียวกับทุกสายงาน       

4.4 มีสวนชวยใหไดขอมูลที่มีความนาเช่ือถือ       
4.5 ชวยใหการตัดสินใจดานการวางแผนกลยุทธหรือกําหนดยุทธศาสตรตามนโยบายที่
ไดกําหนด      
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ผลจากการนําระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมาใชใน กปน. 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่ 
สุด 

มาก 
ปาน
กลาง นอย 

นอย 
ที่ 
สุด 

5. ดานการสื่อสารทางธุรกิจ 
5.1 ชวยใหไดรับขอมูลของทุกหนวยงานไดทั่วถึง และทันตอความตองการ      
5.2 ชวยใหไดทราบขาวสารที่เปนปจจุบัน และ ที่เคยเผยแพรมาแลว       
5.3 ชวยใหรับรูถึงความคิด แนวคิด หรือขอคิดเห็นจากบุคคลตางๆ       
5.4 ชวยทําใหไดรับขอมูลที่เปนจริง และมีประโยชน       
5.5 ชวยใหไดรับขอมูลเก่ียวกับกฎเกณฑในการประเมินผล      
6. ดานการทําธุรกิจ 
6.1 ชวยสนับสนุนงานดานธุรกรรมผานระบบเครือขาย       
6.2 ชวยในการเผยแพรประชาสัมพันธขาวสารเก่ียวกับการงานของประปา       
6.3 มีการนําความรูหรือประสบการณที่ไดมาเปนทางเลือกในการสรางหรือพัฒนาเปน
ธุรกิจเสริมเพ่ือสรางรายไดใหกับหนวยงาน      

6.4 ชวยใหมีโอกาสศึกษาแนวโนมความเปนไปไดในการที่จะสรางธุรกิจเสริม       
6.5 ชวยใหติดตามและรายงานความกาวหนาของโครงการที่ กปน.ไดทําสัญญารวมกับ
หนวยงานอื่นๆ ตามนโยบายภาครัฐ       

7. ดานการศึกษา 
7.1 ทําใหเกิดองคกรแหงการเรียนรู โดยใชคอมพิวเตอรเปนสื่อในการสอน      
7.2 เปนสวนหน่ึงของคลังขอมูลเก่ียวกับขาวสารทั้งภายในและภายนอก      
7.3 ชวยใหเกิดการศึกษารูปแบบใหมในหนวยงาน       
7.4 โดยการกําหนดสิทธิผูใชตามระดับการบริหาร มีความจําเปนในเรื่องของการศึกษา
ผานระบบเครือขาย       

7.5 ชวยใหเกิดแนวคิดที่จะเสริมสรางพัฒนาองคกรใหสามารถแขงขันกับหนวยงาน
อื่นๆ ได      

8. ดานสังคมและเศรษฐกิจ 
8.1 ชวยใหทราบขอมูลเก่ียวกับการเปล่ียน แปลงสถานการณนํ้า (แหลงนํ้าดิบ) อัตรา
เงินเฟอ ราคานํ้ามัน และอื่นๆ        

8.2 มีการเก็บขอมูลขาวสารที่จะตองนําเผยแพรสูสาธารณะชนทั้งอดีตและปจจุบัน      
8.3 ทําใหหนวยงานเปนองคกรแหงการเรียนรู ซ่ึงผูที่ตองการศึกษาสามารถที่จะเรียนรู
ไดบนเครือขายอินเตอรเน็ต       

8.4 ชวยใหมีการเผยแพรขาวสารที่เปนประโยชนแกสาธารณะชน      
8.5 มีสวนผลักดันใหเกิดภาวการณแขงขันที่สูงขึ้น       
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ผลจากการนําระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมาใชใน กปน. 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่ 
สุด 

มาก 
ปาน
กลาง นอย 

นอย 
ที่ 
สุด 

9. ดานศีลธรรมและจริยธรรม (หลักธรรมมาภิบาล) 
9.1 ขอมูลมีความโปรงใส ผูสนใจเขาถึงไดสะดวก และเขาใจงาย       
9.2 ระบบฯ ยึดถือตามหลักความถูกตอง และปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ       
9.3 มีการนําหลักของการมีสวนรวม หรือใหโอกาสผูอื่นไดมีสวนรวม      
9.4 มีการตระหนักถึงสิทธิและหนาที่ในความรับผิดชอบตอสังคม      
9.5 ทําใหรับรูถึงการบริหารจัดการและการใชทรัพยากรที่มีจํากัด เพ่ือใหเกิดประโยชน
สูงสุด       

10. ดานกฎหมาย  
10.1 ขอมูลสามารถเผยแพรตอสาธารณะชน       
10.2 ขอมูลถูกจัดเก็บตามระเบียบที่รองรับในเรื่องของระยะเวลา       
10.3 มีการกําหนดเง่ือนไขในการเขาใช เพ่ือปองกันการละเมิดสิทธิสวนบุคคล       
10.4 มีการกําหนดสิทธิผูใชตามระดับบริหาร ชวยใหสามารถตรวจสอบและควบคุมการ
ใชของผูใชเพ่ือใหเปนไปตาม พรบ.การใชคอมพิวเตอร 2550      

10.5 เปนเครื่องมือที่ชวยสนับสนุนใหเกิดการเปล่ียนรูปแบบจากรัฐวิสาหกิจเดิมเปน
บริษัทจํากัด หรือมหาชน(จํากัด)ตาม พรบ.ทุนรัฐวิสาหกิจ       

 
สวนที่ 5  ขอเสนอแนะอื่นๆ  เพ่ิมเติม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผูวิจัยกราบขอบพระคุณ 
ทานผูบริหารทุกทานท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 
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ประวัติผูเขียน 
 

ช่ือ – นามสกุล นางจุฑามาศ  บุตรรักษ 
วัน เดือน ปเกิด 8  พฤศจิกายน 2511 
ประวัติการศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย พ.ศ.2525 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย พ.ศ.2528 
 บัญชีบัณฑิต (บช.บ) จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย พ.ศ.2533 
 นิติศาสตรบัณฑิต (นบ.) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2538 
ประวัติการทํางาน การประปานครหลวง 
พ.ศ.2536 – 2551 ตําแหนงนักบัญชี 3 – 5 สํานักงานประปาสาขาประชาช่ืน 
พ.ศ.2552 - ปจจุบัน  ตําแหนงผูตรวจสอบ 5  สํานักตรวจสอบ  
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