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กิตติกรรมประกาศ 
 
 

งานวิจยัครั8 งนี8สําเร็จลงไดด้ว้ยดี ตอ้งขอขอบคุณนกัเรียน นกัศึกษา เจา้หนา้ที� คณะครู และ
ผูบ้ริหารของวิทยาลยัการอาชีพดอกคาํใต ้ผูซึ้� งไดใ้ห้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในการ
ทาํงานวิจยั พร้อมทั8งคณะครูที�ไดใ้ห้คาํปรึกษาในการวิเคราะห์ขอ้มูล อนัเป็นประโยชน์ต่องานวิจยั
ครั8 งนี8   หากจะมีความดีที�อาจเกิดขึ8นจากงานวิจยัในครั8 งนี8 ด้วยประการใดแลว้ คณะผูว้ิจยัขอมอบ
ความดีดงักล่าวใหก้บันกัเรียน นกัศึกษา เจา้หนา้ที� คณะครูและผูบ้ริหารของวิทยาลยัการอาชีพดอก
คาํใต ้ที�มีส่วนใหก้ารช่วยเหลือในการวจิยัครั8 งนี8สาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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คาํนาํ 
 
 

งานวิจยัเล่มนี8 เป็นส่วนหนึ�งของการวิจยัที�งานศูนยข์อ้มูลและสารสนเทศของวิทยาลยัการ
อาชีพดอกคาํใต้ได้ทาํการวิจัยศึกษาปัญหาในการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา ฉะนั8นคณะผูว้ิจยั จึงไดท้าํการวิจยัศึกษาเรื�อง การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
การบริหารจดัการระบบขอ้มูลสารสนเทศ เพื�อนาํขอ้มูลได้ไปเป็นแนวทางปรับปรุงการบริหาร
จดัการระบบขอ้มูลสารสนเทศต่อไป 

 
คณะผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิ�งวา่  งานวิจยัจะเป็นประโยชน์ต่อผูส้นใจ และหากงานวิจยัเล่มนี8

ผดิพลาดประการใดก็ขออภยัมา ณ ที�นี8ดว้ย 
 
 

คณะผูจ้ดัทาํ 
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ชื�อเรื�อง  : การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจดัการระบบขอ้มูลสาร 
สนเทศ วทิยาลยัการอาชีพดอกคาํใต ้

ชื�อผู้วจัิย : นายธนรัฐ อินต๊ะสาร  นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล  นายสรัล ถาวรวงศ ์ และนาย
ศกัดิ0 ชยั  แซ่โซง้ 

ชื�อสถานศึกษา : วทิยาลยัการอาชีพดอกคาํใต ้
 

บทคัดย่อ 
 

การวจิยัครั8 งนี8  มีวตัถุประสงค ์เพื�อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อการบริหารจดัการ
ระบบสารสนเทศ วิทยาลยัการอาชีพดอกคาํใต ้โดยศึกษาจากนกัเรียน นกัศึกษา เจา้หนา้ที� ครู และ
ผูบ้ริหาร ปีงบประมาณ 2557 มีบุคลากรทั8งหมด จาํนวน   399 คน และไดค้าํนวณหาขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่ง โดยใชสู้ตร N/1+N(e)2 โดยหาความคลาดเคลื�อนที� 0.5 ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 200 
คน เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารจดัการระบบ
ขอ้มูลสารสนเทศ วทิยาลยัการอาชีพดอกคาํใต ้การวิเคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
วิเคราะห์ผล สถิติที�ใช ้ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานผลการวิจยั พบว่า 
ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการระบบขอ้มูลสารสนเทศ วิทยาลยัการดอกคาํใต ้
ดงันี8  โดยหวัขอ้ที�มีค่าเฉลี�ยสูงกวา่หวัขอ้อื�นๆ คือ หวัขอ้การจดัหมวดหมู่ของขอ้มูล สะดวกต่อการ
คน้หา มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.31 รองลงมา คือ หวัขอ้ความทนัสมยัและเป็นปัจจุบนั มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 
4.25 หวัขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นของระบบสารสนเทศ มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.24  หวัขอ้การนาํมาใช้
ประโยชน์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.22 หัวขอ้ตรงตามความตอ้งการใช้งานของ
สารสนเทศ มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.20 หัวขอ้จดัระดบัความปลอดภยัหรือกาํหนดสิทธิ0 ในการเขา้ถึง มี
ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.16 หวัขอ้มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ขอ้เสนอแนะ มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.15 
หวัขอ้ระบบใชง้านง่าย ไม่ซับซ้อน มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.14 หัวขอ้ที�มีค่าเฉลี�ยตํ�ากวา่หวัขอ้อื�นๆ คือ 
หวัขอ้มีความเสถียรภาพและการเชื�อมต่อแลว้ไม่เกิดปัญหา มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.00 จากการศึกษา
พบวา่ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อการบริหารจดัการระบบขอ้มูลสารสนเทศอยูใ่นเกณฑ์ดี โดย
มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.19  

จากความคิดเห็นปลายเปิด พบวา่ ร้อยละ 12.5 ของผูใ้ชบ้ริการทั8งหมดตอ้งการให้ปรับปรุง
หรือปรับเปลี�ยนเครื�องคอมพิวเตอร์ภายในหอ้งสมุดใหท้นัสมยักวา่นี8  
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บทที� 1 
บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
ปัจจุบนัรัฐบาลมีนโยบาย ส่งเสริมการลงทุนอยา่งจริงจงั โดยการอาํนวยความสะดวกให้นกั

ลงทุน ทั8งภายในและภายนอกประเทศสามารถขอส่งเสริม การลงทุน เพื�อยกเวน้ภาษีในการนาํเขา้
เครื�องจกัร การลดขั8นตอนการขออนุญาตตั8งโรงงานเนื�องจากประเทศไทยมีแรงงานที�หาไดง่้ายและ
มีค่าแรงขั8นตํ�าถูกกว่าในหลายๆ ประเทศในภาคพื8นเอเชีย เป็นแรงจูงใจ ให้นักลงทุนจาก
ต่างประเทศ นิยมเขามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ8นซึ� งทาํให้ เกิดความตอ้งการกาํลงัคนในระดบั 
ช่างฝีมือ ช่างเทคนิค นกัเทคโนโลยีและวิศวกรเพิ�มมากขึ8น วิทยาลยัการอาชีพดอกคาํใต ้ เป็น
สถานศึกษาของรัฐ ประเภทอาชีวศึกษา ในสังกดัสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหนา้ที�
ในการจดั การอาชีวศึกษา เพื�อผลิตกาํลงัคนในระดบัช่างฝีมือ และช่างเทคนิค จึงตอ้งมีการวาง
นโยบาย และแผนการจัดการเรียนการสอน ให้ตรงกับความต้องการกาํลังคนของสถาน
ประกอบการ และสอดคลองกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยการระดม
ทรัพยากรการต่างๆ ที�มีอยูม่าใชใ้นการผลิต และพฒันาในสาขาวิชาต่าง ๆ ที�กาํลงัขาดแคลน อยูใ่น
ปัจจุบนัใหมี้คุณภาพทั8งดา้นความรู้ทกัษะ และเจตคติที�ดีในการประกอบอาชีพ พร้อมกบัการอาํนวย
ความสะดวก ใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ซึ� งวิทยาลยัการอาชีพดอกคาํใต ้ไดบ้ริหารสถานศึกษาสอดคลอ้ง ตามระเบียบสํา นกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา วา่ดว้ยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2549 ไดแ้บ่งการบริหารงาน
ออกเป็น 4 ฝาย คือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายกิจการ
นกัเรียน-นกัศึกษา ซึ� งจะตอ้งปฏิบติังาน ให้สอดคลอ้ง กบันโยบายและสัมพนัธ์ ซึ� งกนัและกนั
เพื�อใหส้ามารถดาํเนินการไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

การบริหารงานวชิาการเป็นงานที�ตอ้งใชค้วามพยายาม และความสามารถอยา่งมาก เพื�อให้
สามารถนําผูร่้วมงานทุกคน และผูเ้กี�ยวของมาดําเนินการจัดการเรียนการสอน ตลอดจน
ประสานงาน การนาํทรัพยากรการบริหารมาใช ้ในกระบวนการบริหาร และเพื�อให้ การบริหารงาน
วิชาการบรรลุเปาหมายที�ได้วางไว ้ การบริหารงานวิชาการจึงเป็นหัวใจของการบริหารงาน 
โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง งานดา้นพฒันาหลกัสูตรและประเมินผล งานดา้นปรับปรุงการเรียนการสอน 
การนิเทศ ติดตามการสอน การพฒันาบุคลากร งานดา้นวดัผลและประเมินผล การบริหารงาน
วิชาการ ยอมเกี�ยวขอ้งกบัปัจจยัสําคญัในการบริหาร คือ คน เงิน วสัดุและวิธีการจดัการ ซึ� งถา้
พิจารณาความสําคญัของทั8งสี� ปัจจยันี8  เป็นที�ยอมรับวา่คนเป็นปัจจยัที�สําคญัที�สุด เพราะคนเป็นผูใ้ช ้
ปัจจยัอื�นๆ     การบริหารงานวชิาการ   จึงขึ8นกบัคนในสถานศึกษาเป็นสาํคญั     โดยเฉพาะผูบ้ริหาร 
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สถานศึกษา จะเป็นผูน้าํจุดมุ่งหมายของการศึกษาไปสู่การปฏิบติั ดงัคาํกล่าวของ ขุนทอง ภูผิวเดือน 
(ขนุทอง ภูผวิเดือน, 2526 : 11) ที�กล่าวไวว้า่ผูบ้ริหาร เป็นผูพ้ฒันาการศึกษาให้มีคุณภาพ และสําเร็จ
ตามวตัถุประสงคข์องการจดัการศึกษาสวนครูเป็นเพียงผูรั้บนโยบาย จากผูบ้ริหารสถานศึกษามา
ปฏิบติั เมื�อเป็นดงันี8  ผูบ้ริหารงานยอมตองมีความเขา้ใจในสภาพการ ปฏิบติังานที�เกี�ยวของกบังาน
วชิาการ รวมทั8งปัญหาที�เกิดขึ8นในการปฏิบติังาน เพื�อใหส้ามารถควบคุมและบริหารงานวิชาการ ให้
สัมฤทธิ0 ผล ตามจุดมุ่งหมายและหลกัการของหลกัสูตร การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา มิได้
หมายความถึงการจดัการเรียนการสอน แต่เพียงในห้องเรียนเท่านั8น แต่ยงัหมายความรวมถึง การจดั
กิจกรรมทุกชนิดที�ก่อให้เกิดการเรียนรู้ ของนกัเรียน (กาญจนา ศรีกาฬสินธิ0 , 2520 : 15) การ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเป็นหนา้ที�โดยตรงที�จะส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน และ
จดัประสบการณที�เหมาะสมกบัการเรียนรู้ ทั8งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื�อให้การจดัการ
เรียนการสอนสัมฤทธิ0 ผลตามจุดมุ่งหมาย และหลกัการของหลกัสูตร ใหน้กัเรียน นกัศึกษามีคุณภาพ
และสมรรถภาพ ทั8งดานความรู้และดา้นทกัษะในการปฏิบติังาน ผูบ้ริหารและรองผูบ้ริหารฝ่าย
วิชาการ ตองควบคุมด้วยการตรวจสอบทางวิชาการ ซึ� งไดแ้ก่การตรวจแผนการสอน แผนการ
ปฏิบติังาน ตรวจงานการสอนและเครื�องมือการวดัผลการเรียนการสอนการบริหารการศึกษานั8น
ผูบ้ริหารตอ้งนาํเอาวชิาความรู้เฉพาะจากสาขาวิชาดา้นต่างๆ มารวมกนั หากไม่มีความรู้ความเขา้ใจ
ที�แทจ้ริงต่องานดา้นการจดัการศึกษาแลว้ ปัญหาและการขดัแยง้ อาจเกิดขึ8นไดง่้ายดงันั8น ผูบ้ริหาร
ตอ้งเป็นผูร้อบรู้สามารถนาํหลกัวชิาต่างๆ มาประยกุตใ์ช ้ในการบริหารและวิเคราะห์ปัญหาไดอ้ยา่ง
เป็นระบบ มีความเขาใจสภาพการปฏิบติังาน รวมถึง ปัญหาที�อาจเกิดขึ8นในการปฏิบติังาน จึงทาํให้
สามารถหาแนวทางในการปรับปรุง แกไ้ขไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 

จากเหตุผลดงักล่าว ทางงานศูนยข์อ้มูลและสารสนเทศ วิทยาลยัการอาชีพดอกคาํใตไ้ดเ้คย
สอบถามความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหารจดัการระบบขอ้มูลสารสนเทศ ปีงบประมาณ 1 
ครั8 ง และครั8 งนี8  จึงไดจ้ดัทาํแบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหารจดัการระบบ
สารสนเทศของวทิยาลยัฯ เพื�อให้ไดท้ราบถึงแนวทางการพฒันาที�มีความชดัเจน ดงันั8นเพื�อเป็นการ
เพิ�มประสิทธิภาพของการบริหารงาน ซึ� งส่งผลถึงประสิทธิภาพของการจดัการศึกษาเพื�อพฒันา
กาํลงัคนของชาติ ทางงานศูนยข์อ้มูลและสารสนเทศในฐานะที�เป็นควบคุมและกาํกบัดูแลระบบ
สารสนเทศของวิทยาลัย จึงเห็นความจาํเป็นอย่างยิ�งที�จะศึกษาสภาพความพึงใจของนักเรียน
นกัศึกษา  เจา้หนา้ที� คณะครู และผูบ้ริหารวา่อยูใ่นระดบัใดเพื�อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข
การบริหารจดัการระบบขอ้มูลสารสนเทศของวิทยาลยัฯ และเสนอผูบ้ริหารในวางแผนระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ�งขึ8น และเพื�อให้สอดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงทาง
วชิาการและเทคโนโลย ีสอดคลอ้งกบัการพฒันาประเทศ  
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1.  เพื�อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรต่อคุณภาพการบริหารจดัการระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศ 

ที�กาํกบัดูแลของฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลยัการอาชีพดอกคาํใต ้ ในปีงบประมาณ 
2557 จาํนวน 3 ส่วน ไดแ้ก่ คุณลกัษณะทั�วไป การใชง้านระบบสารสนเทศ และขอ้เสนอแนะใน
การพฒันาระบบสารสนเทศของวทิยาลยั 

 

ระยะเวลาที�ใช้ในการวจัิย 
ปีงบประมาณ 2557 

 

ประโยชนที�คาดวาจะไดรับ 
1. ทราบสภาพความพึงพอใจของบุคลากรต่อคุณภาพการบริหารจดัการระบบสารสนเทศ 

ในปีงบประมาณ 2557 
2. นาํผลที�ไดจ้ากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการบริหารจดัการระบบสารสนเทศ เพื�อให้

ปรับปรุงและพฒันาการบริหารจดัการระบบสารสนเทศของวทิยาลยัฯ 
 

ขอบเขตของการวจัิย 
1. กลุ่มประชากรที�ศึกษาในครั8 งนี8  เป็นนกัเรียน นกัศึกษา เจา้หนา้ที� ครู และผูบ้ริหาร ซึ� ง

ปฏิบติังานที�วทิยาลยัการอาชีพดอกคาํใต ้จงัหวดัพะเยา ปีงบประมาณ 2557 
2. การศึกษาครั8 งนี8  ไดท้าํการศึกษาเกี�ยวกบัความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจดัการ

ระบบสารสนเทศของวทิยาลยัฯ 
 
 

 


