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บทคัดยอ 
 
  การวิจัยเรื่อง การศึกษาปญหาและแนวทางการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศของบุคลากรตามระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบานไผ ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไว
ดังนี้ ๑) เพื่อศึกษาระดับปญหาการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศของบุคลากรตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบานไผ ๒) เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศของ
บุคลากรตามกระบวนการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพบานไผ ประชากร
กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหาร ครู เจาหนาที่ วิทยาลัยการอาชีพบานไผ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ป
การศึกษา ๒๕๖๓  ประกอบดวย ผูบริหาร จำนวน ๕ คน ครู จำนวน ๔๖ คน และเจาหนาที่จำนวน ๑๓ คน 
รวมทั้งสิ้น ๖๔ คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลในครั้งนี้ เปน แบบสอบถามมาตราสวนประเมินคา ๕ ระดับ การวิเคราหขอมูลใชการแจกแจง
ความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)เรื่อง “ปญหาและแนวทางการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศของบุคลากรตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบานไผ” ผลการศึกษาพบวา 
 ผลการวิจัย  พบวา 
  ๑. การศึกษาระดับปญหาของการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศของบุคลากรตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบานไผ โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย ๒.๘๓ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
๐.๙๐ อยูในระดับ ปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  
    ดานที่ ๑ การเตรียมการ  มีคาเฉลี่ย ๒.๖๓ มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๗๑ อยูในระดับ ปานกลาง  
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ในการจัดอบรมทำความเขาใจ บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาไมมีโอกาสเขารวม
ประชุมและรับทราบพรอมกัน อยูในระดับ มาก และ ครแูละผูเก่ียวของขาดความรู ความเขาใจในเรื่องของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา คณะกรรมการ/คณะทำงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาไมมีเปดโอกาสใหผูเก่ียวของจากทุกฝาย อยูในระดับ ปานกลาง ผูบริหารใหความรูความเขาใจแกครู 
บุคลากรทุกคนและไดดำเนินการอยางตอเนื่อง คณะกรรมการขาดความรูความเขาใจ อบรมในดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา อยูในระดับ นอย 
     ดานที่ ๒ การดำเนินการ  มีคาเฉลี่ย ๒.๗๔ มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๙๑ อยูในระดับ ปาน
กลาง เมื ่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การขาดการตรวจสอบแผนปฏิบัต ิการประจำปใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรและกิจกรรมที่กำหนดไว การหาสาเหตุของปญหาและแนวทางแกไข โดยใหผูที่เกี่ยวของเขามามี
สวนรวมนอย อยูในระดับ มาก  และไมมีการนำผลการประเมินมาพัฒนาจัดทำเปนขอมูลสารสนเทศใหถูกตอง 
สมบูรณเปนปจจุบัน ปานกลาง  สวนคณะกรรมการสถานศึกษาไมมีสวนรวมในการกำหนดแผนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา อยูในระดับ นอย 
 
 
 



    ดานที่ ๓ การรายงานผล  มีคาเฉลี่ย ๓.๒๘ มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๙๙ อยูในระดับ มาก  
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูเรียนและผูปกครองไดรับทราบขอมูลสารสนเทศรายงานการประเมินตนเอง
นอย ครูผูสอนไมนำขอมูลสารสนเทศรายงานการประเมินตนเองในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอน อยูในระดับ มาก สวนผูเรียนและผูปกครองไมนำขอมูลสารสนเทศรายงานการประเมินตนเอง เพื่อ
ตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษา อยูในระดับ  ปานกลาง 
  ๒. การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศของบุคลากร ตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบานไผ โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย ๓.๘๗ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๘๓ อยู
ในระดับ มาก เม่ือแยกเปนรายดาน  พบวา  
    ดานที่ ๑ การเก็บรวบรวมขอมูล  มีคาเฉลี่ย ๓.๙๑ มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๘๕ อยูในระดับ 
มาก เม่ือพิจารณาโดยรวมของรายขอ พบวา มีการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการดำเนินงานของสถานศึกษาในการ
ประเมินที่ผานมา  จัดเก็บขอมูลทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่สอดคลองและครอบคลุมตามมาตรฐานที่
ประเมิน กำหนดรูปแบบวิธีการและเครื่องมือในการเก็บมีแบบฟอรมการกรอกขอมูลที่ชัดเจนและหลากหลาย
ครบถวนตามมาตรฐานของการประเมิน มีการสำรวจความตองการของผู ใชและกำหนดรายการขอมูล
แหลงขอมูลที่จะจัดเก็บ อยูในระดับ มาก  
    ดานที่ ๒ การตรวจสอบขอมูล  มีคาเฉลี่ย ๓.๗๒ มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๗๔ อยูในระดับ มาก  
เมื่อพิจารณาโดยรวมของรายขอ พบวา มีคณะกรรมการ ผูรับผิดชอบและกระบวนการในการตรวจสอบแกไข
ความสมบูรณของขอมูล มีผูตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบความถูกตองและความถูกตองของขอมูล 
ขอมูลมีความนาเชื่อถือและเปนปจจุบัน เพียงพอตอความตองการในการประเมินที่ตรงตามมาตรฐาน อยูใน
ระดับ มาก  
     ดานที่ ๓ การประมวลผลขอมูล   มีคาเฉลี่ย ๓.๙๔ มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๘๗ อยูในระดับ 
มาก เมื ่อพิจารณาโดยรวมของรายขอ พบวา ขอมูลที่ประมวลผลแลวสรุปเปนสารสนเทศในภาพรวม การ
วิเคราะหขอมูลใชคาสถิติที่ไมยุงยากซับซอน เชน คารอยละ อัตราสวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีการ
กำหนดขอมูลที่ประมวลผลแลวในหลาย ๆ รูปแบบ เชน คาสถิต ิความเรียงหรือกราฟ บุคลากรที่รับผิดชอบการ
ประมวลผลขอมูลมีความรูทางสถิติและมีทักษะ และมีเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณเครื่องมือที่ทันสมัยมี
ประสิทธิภาพหรือเทคนิควิธีการใหม ๆ มาใชในการประมวลผล  อยูในระดับ มาก 
   ดานที่ ๔ การจัดเก็บขอมูล  มีคาเฉลี่ย ๓.๘๐ มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๘๔ อยูในระดับ มาก 
เมื่อพิจารณาโดยรวมของรายขอ พบวา มีเจาหนาที่รับผิดชอบและสถานที่จัดเก็บขอมูลสารสนเทศเพื่อการ
ประกันคุณภาพ มีระบบการสืบคนและบริการขอมูลสารสนเทศที่จัดเก็บชัดเจนเปนระเบียบและรวดเร็ว จัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศและใชเครือขายทางคอมพิวเตอรในการคนหาขอมูล (LAN) จัดเก็บขอมูลสารสนเทศใน
รูปแบบของแฟมเอกสาร แฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส อยูในระดับ มาก สวนมีหองปฏิบัติการ (operation room) 
สำหรับเสนอผลงานหนวยงาน ซึ่งมีขอมูลสารสนเทศในการประกันคุณภาพ อยูในระดับ นอย 
   ดานที่ ๕ การนำขอมูลสารสนเทศไปใช  มีคาเฉลี่ย ๓.๙๙  มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๘๕ อยูใน
ระดับ มาก เมื่อพิจารณาโดยรวมของรายขอ พบวา มีการใชสารสนเทศกำหนดเปาหมายและวิธีการดำเนินงาน
การประกันคุณภาพตรงตามมาตรฐาน นำเสนอสารสนเทศที่แสดงถึงสภาพปจจุบันของบุคลากร สภาพทั่วไป
ของสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน นำขอมูลดิบและสารสนเทศมาใชในการวิเคราะหเพื ่อกำหนด
มาตรฐานและพัฒนาเขาสูมาตรฐานการศึกษา ชุมชนใชขอมูลสารสนเทศในการรวมจัดทำหลักสูตร เพื่อพัฒนา 
คุณลักษณะของผูเรียนตามมาตรฐาน อยูในระดับ มาก สวนการแสดงผลขอมูลสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ เชน
โปรแกรม นำเสนอเอกสาร รูปภาพ ตาราง ที่มีความชัดเจนตรงตามมาตรฐานการประเมิน และการเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูลสารสนเทศ อยูในระดับ นอย 
 
 


