รายงานการวิจัย
เรือง
การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรต่ อการบริ หารจัดการระบบข้ อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยการอาชี พดอกคําใต้

นายธนรัฐ อินต๊ ะสาร
นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล
นายสรัล ถาวรวงศ์
นายศักดิ-ชัย แซ่ โซ้ ง

วิทยาลัยการอาชี พดอกคําใต้ อาชี วศึกษาจังหวัดพะเยา
สํ านักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา
พ.ศ. 2557

รายงานการวิจยั
เรื อง
การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริ หารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้

คณะผูว้ จิ ยั

นายธนรัฐ
นายกิตติพนธ์
นายสรัล
นายศักดิ0ชยั

อินต๊ะสาร
เจริ ญกุศล
ถาวรวงศ์
แซ่โซ้ง

ครู
เจ้าหน้าทีงานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ
นักเรี ยน
นักเรี ยน

วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2557

ก
กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั ครั8งนี8 สําเร็ จลงได้ดว้ ยดี ต้องขอขอบคุณนักเรี ยน นักศึกษา เจ้าหน้าที คณะครู และ
ผูบ้ ริ หารของวิทยาลัยการอาชี พดอกคําใต้ ผูซ้  ึ งได้ให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามในการ
ทํางานวิจยั พร้อมทั8งคณะครู ทีได้ให้คาํ ปรึ กษาในการวิเคราะห์ขอ้ มูล อันเป็ นประโยชน์ต่องานวิจยั
ครั8งนี8 หากจะมีความดี ทีอาจเกิ ดขึ8นจากงานวิจยั ในครั8งนี8 ด้วยประการใดแล้ว คณะผูว้ ิจยั ขอมอบ
ความดีดงั กล่าวให้กบั นักเรี ยน นักศึกษา เจ้าหน้าที คณะครู และผูบ้ ริ หารของวิทยาลัยการอาชี พดอก
คําใต้ ทีมีส่วนให้การช่วยเหลือในการวิจยั ครั8งนี8สาํ เร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี

คณะผูจ้ ดั ทํา

ข
คํานํา

งานวิจยั เล่มนี8 เป็ นส่ วนหนึ งของการวิจยั ทีงานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศของวิทยาลัยการ
อาชี พ ดอกคํา ใต้ไ ด้ท าํ การวิ จ ัย ศึ ก ษาปั ญ หาในการบริ ห ารจัด การระบบข้อ มู ล สารสนเทศของ
สถานศึกษา ฉะนั8นคณะผูว้ ิจยั จึงได้ทาํ การวิจยั ศึกษาเรื อง การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
การบริ หารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ เพือนําข้อมูลได้ไปเป็ นแนวทางปรั บ ปรุ งการบริ หาร
จัดการระบบข้อมูลสารสนเทศต่อไป
คณะผูว้ ิจยั หวังเป็ นอย่างยิงว่า งานวิจยั จะเป็ นประโยชน์ต่อผูส้ นใจ และหากงานวิจยั เล่มนี8
ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ทีน8 ีดว้ ย

คณะผูจ้ ดั ทํา

ค
ชื อเรือง
ชื อผู้วจิ ัย
ชื อสถานศึกษา

: การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริ หารจัดการระบบข้อมูลสาร
สนเทศ วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้
: นายธนรัฐ อินต๊ะสาร นายกิตติพนธ์ เจริ ญกุศล นายสรัล ถาวรวงศ์ และนาย
ศักดิ0ชยั แซ่โซ้ง
: วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้
บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั8งนี8 มีวตั ถุประสงค์ เพือศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การต่อการบริ หารจัดการ
ระบบสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชี พดอกคําใต้ โดยศึกษาจากนักเรี ยน นักศึกษา เจ้าหน้าที ครู และ
ผูบ้ ริ หาร ปี งบประมาณ 2557 มีบุคลากรทั8งหมด จํานวน 399 คน และได้คาํ นวณหาขนาดกลุ่ ม
ตัวอย่าง โดยใช้สูตร N/1+N(e)2 โดยหาความคลาดเคลือนที 0.5 ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 200
คน เครื องมือทีใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริ หารจัดการระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการ
วิเคราะห์ผล สถิ ติทีใช้ ได้แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี ย และค่าเบียงเบนมาตรฐานผลการวิจยั พบว่า
ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจต่อการบริ หารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการดอกคําใต้
ดังนี8 โดยหัวข้อทีมีค่าเฉลียสู งกว่าหัวข้ออืนๆ คือ หัวข้อการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการ
ค้นหา มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.31 รองลงมา คือ หัวข้อความทันสมัยและเป็ นปั จจุบนั มีค่าเฉลียเท่ากับ
4.25 หัวข้อความถูกต้องครบถ้วนของระบบสารสนเทศ มีค่าเฉลี ยเท่ากับ 4.24 หัวข้อการนํามาใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มี ค่าเฉลี ยเท่ากับ 4.22 หัวข้อตรงตามความต้องการใช้งานของ
สารสนเทศ มีค่าเฉลี ยเท่ากับ 4.20 หัวข้อจัดระดับความปลอดภัยหรื อกําหนดสิ ทธิ0 ในการเข้าถึ ง มี
ค่าเฉลียเท่ากับ 4.16 หัวข้อมีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะ มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.15
หัวข้อระบบใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน มีค่าเฉลี ยเท่ากับ 4.14 หัวข้อทีมีค่าเฉลี ยตํากว่าหัวข้ออืนๆ คือ
หัวข้อมีความเสถียรภาพและการเชื อมต่อแล้วไม่เกิ ดปั ญหา มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.00 จากการศึกษา
พบว่าความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การต่อการบริ หารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศอยูใ่ นเกณฑ์ดี โดย
มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.19
จากความคิดเห็นปลายเปิ ด พบว่า ร้อยละ 12.5 ของผูใ้ ช้บริ การทั8งหมดต้องการให้ปรับปรุ ง
หรื อปรับเปลียนเครื องคอมพิวเตอร์ ภายในห้องสมุดให้ทนั สมัยกว่านี8
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บทที 1 บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
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บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ปั จจุบนั รัฐบาลมีนโยบาย ส่ งเสริ มการลงทุนอย่างจริ งจัง โดยการอํานวยความสะดวกให้นกั
ลงทุน ทั8งภายในและภายนอกประเทศสามารถขอส่ งเสริ ม การลงทุน เพือยกเว้นภาษีในการนําเข้า
เครื องจักร การลดขั8นตอนการขออนุ ญาตตั8งโรงงานเนื องจากประเทศไทยมีแรงงานทีหาได้ง่ายและ
มี ค่า แรงขั8นตําถู ก กว่า ในหลายๆ ประเทศในภาคพื8นเอเชี ย เป็ นแรงจูง ใจ ให้นักลงทุ นจาก
ต่างประเทศ นิ ยมเขามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ8นซึ งทําให้ เกิดความต้องการกําลังคนในระดับ
ช่างฝี มือ ช่ างเทคนิ ค นักเทคโนโลยีและวิศวกรเพิมมากขึ8น วิทยาลัยการอาชี พดอกคําใต้ เป็ น
สถานศึกษาของรัฐ ประเภทอาชี วศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษามีหน้าที
ในการจัด การอาชี วศึกษา เพือผลิ ตกําลังคนในระดับช่างฝี มือ และช่างเทคนิ ค จึงต้องมีการวาง
นโยบาย และแผนการจัดการเรี ย นการสอน ให้ต รงกับ ความต้อ งการกํา ลัง คนของสถาน
ประกอบการ และสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมของประเทศ โดยการระดม
ทรัพยากรการต่างๆ ทีมีอยูม่ าใช้ในการผลิต และพัฒนาในสาขาวิชาต่าง ๆ ทีกาํ ลังขาดแคลน อยูใ่ น
ปั จจุบนั ให้มีคุณภาพทั8งด้านความรู ้ทกั ษะ และเจตคติทีดีในการประกอบอาชี พ พร้อมกับการอํานวย
ความสะดวก ให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ซึ งวิทยาลัยการอาชี พดอกคําใต้ ได้บริ หารสถานศึกษาสอดคล้อง ตามระเบียบสํา นักงาน
คณะกรรมการการอาชี วศึกษา ว่าด้วยการบริ หารสถานศึกษา พ.ศ. 2549 ได้แบ่งการบริ หารงาน
ออกเป็ น 4 ฝาย คือ ฝ่ ายวิชาการ ฝ่ ายบริ หารทรัพยากร ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ ฝ่ ายกิจการ
นักเรี ยน-นักศึกษา ซึ งจะต้องปฏิ บตั ิงาน ให้สอดคล้อง กับนโยบายและสัมพันธ์ ซึ งกันและกัน
เพือให้สามารถดําเนินการไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การบริ หารงานวิชาการเป็ นงานทีตอ้ งใช้ความพยายาม และความสามารถอย่างมาก เพือให้
สามารถนํา ผูร้ ่ วมงานทุ ก คน และผูเ้ กี ย วของมาดํา เนิ น การจัดการเรี ย นการสอน ตลอดจน
ประสานงาน การนําทรัพยากรการบริ หารมาใช้ ในกระบวนการบริ หาร และเพือให้ การบริ หารงาน
วิช าการบรรลุ เปาหมายที ไ ด้วางไว้ การบริ หารงานวิช าการจึ ง เป็ นหัว ใจของการบริ หารงาน
โดยเฉพาะอย่างยิง งานด้านพัฒนาหลักสู ตรและประเมินผล งานด้านปรับปรุ งการเรี ยนการสอน
การนิ เทศ ติดตามการสอน การพัฒนาบุคลากร งานด้านวัดผลและประเมินผล การบริ หารงาน
วิชาการ ยอมเกียวข้องกับปั จจัยสําคัญในการบริ หาร คือ คน เงิน วัสดุ และวิธีการจัดการ ซึ งถ้า
พิจารณาความสําคัญของทั8งสี ปัจจัยนี8 เป็ นทียอมรับว่าคนเป็ นปั จจัยทีสําคัญทีสุด เพราะคนเป็ นผูใ้ ช้
ปั จจัยอืนๆ การบริ หารงานวิชาการ จึงขึ8นกับคนในสถานศึกษาเป็ นสําคัญ โดยเฉพาะผูบ้ ริ หาร
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สถานศึกษา จะเป็ นผูน้ าํ จุดมุ่งหมายของการศึกษาไปสู่ การปฏิบตั ิ ดังคํากล่าวของ ขุนทอง ภูผิวเดือน
(ขุนทอง ภูผวิ เดือน, 2526 : 11) ทีกล่าวไว้วา่ ผูบ้ ริ หาร เป็ นผูพ้ ฒั นาการศึกษาให้มีคุณภาพ และสําเร็ จ
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาสวนครู เป็ นเพียงผูร้ ับนโยบาย จากผูบ้ ริ หารสถานศึกษามา
ปฏิบตั ิ เมือเป็ นดังนี8 ผูบ้ ริ หารงานยอมตองมีความเข้าใจในสภาพการ ปฏิบตั ิงานทีเกียวของกับงาน
วิชาการ รวมทั8งปั ญหาทีเกิดขึ8นในการปฏิบตั ิงาน เพือให้สามารถควบคุมและบริ หารงานวิชาการ ให้
สัมฤทธิ0 ผล ตามจุดมุ่งหมายและหลักการของหลักสู ตร การบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษา มิได้
หมายความถึงการจัดการเรี ยนการสอน แต่เพียงในห้องเรี ยนเท่านั8น แต่ยงั หมายความรวมถึง การจัด
กิจกรรมทุกชนิ ดทีก่อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยน (กาญจนา ศรี กาฬสิ นธิ0 , 2520 : 15) การ
บริ หารงานวิชาการในสถานศึกษาเป็ นหน้าทีโดยตรงทีจะส่ งเสริ มกิจกรรมการเรี ยนการสอน และ
จัดประสบการณทีเหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ ทั8งในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน เพือให้การจัดการ
เรี ยนการสอนสัมฤทธิ0ผลตามจุดมุ่งหมาย และหลักการของหลักสู ตร ให้นกั เรี ยน นักศึกษามีคุณภาพ
และสมรรถภาพ ทั8งดานความรู ้ และด้านทักษะในการปฏิ บตั ิงาน ผูบ้ ริ หารและรองผูบ้ ริ หารฝ่ าย
วิชาการ ตองควบคุ มด้วยการตรวจสอบทางวิชาการ ซึ งได้แก่ การตรวจแผนการสอน แผนการ
ปฏิ บตั ิงาน ตรวจงานการสอนและเครื องมือการวัดผลการเรี ยนการสอนการบริ หารการศึกษานั8น
ผูบ้ ริ หารต้องนําเอาวิชาความรู ้เฉพาะจากสาขาวิชาด้านต่างๆ มารวมกัน หากไม่มีความรู ้ความเข้าใจ
ทีแท้จริ งต่องานด้านการจัดการศึกษาแล้ว ปั ญหาและการขัดแย้ง อาจเกิดขึ8นได้ง่ายดังนั8น ผูบ้ ริ หาร
ต้องเป็ นผูร้ อบรู ้สามารถนําหลักวิชาต่างๆ มาประยุกต์ใช้ ในการบริ หารและวิเคราะห์ปัญหาได้อย่าง
เป็ นระบบ มีความเขาใจสภาพการปฏิบตั ิงาน รวมถึง ปั ญหาทีอาจเกิดขึ8นในการปฏิบตั ิงาน จึงทําให้
สามารถหาแนวทางในการปรับปรุ ง แก้ไขได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว
จากเหตุผลดังกล่าว ทางงานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชี พดอกคําใต้ได้เคย
สอบถามความพึงพอใจของบุคลากรในการบริ หารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ ปี งบประมาณ 1
ครั8ง และครั8งนี8 จึงได้จดั ทําแบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรในการบริ หารจัดการระบบ
สารสนเทศของวิทยาลัยฯ เพือให้ได้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาทีมีความชัดเจน ดังนั8นเพือเป็ นการ
เพิมประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารงาน ซึ งส่ งผลถึ งประสิ ทธิ ภาพของการจัดการศึกษาเพือพัฒนา
กําลังคนของชาติ ทางงานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศในฐานะทีเป็ นควบคุ มและกํากับดูแลระบบ
สารสนเทศของวิท ยาลัย จึ ง เห็ นความจําเป็ นอย่า งยิง ที จะศึ ก ษาสภาพความพึง ใจของนักเรี ย น
นักศึกษา เจ้าหน้าที คณะครู และผูบ้ ริ หารว่าอยูใ่ นระดับใดเพือเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไข
การบริ หารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยฯ และเสนอผูบ้ ริ หารในวางแผนระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพยิงขึ8น และเพือให้สอดคล้องกับการเปลียนแปลงทาง
วิชาการและเทคโนโลยี สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรต่อคุณภาพการบริ หารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ทีกาํ กับดูแลของฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ วิทยาลัยการอาชี พดอกคําใต้ ในปี งบประมาณ
2557 จํานวน 3 ส่ วน ได้แก่ คุณลักษณะทัว ไป การใช้งานระบบสารสนเทศ และข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศของวิทยาลัย
ระยะเวลาทีใ ช้ ในการวิจัย
ปี งบประมาณ 2557
ประโยชนทีค าดวาจะไดรับ
1. ทราบสภาพความพึงพอใจของบุคลากรต่อคุณภาพการบริ หารจัดการระบบสารสนเทศ
ในปี งบประมาณ 2557
2. นําผลทีได้จากการศึกษาไปเป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการระบบสารสนเทศ เพือให้
ปรับปรุ งและพัฒนาการบริ หารจัดการระบบสารสนเทศของวิทยาลัยฯ
ขอบเขตของการวิจัย
1. กลุ่มประชากรทีศึกษาในครั8งนี8 เป็ นนักเรี ยน นักศึกษา เจ้าหน้าที ครู และผูบ้ ริ หาร ซึ ง
ปฏิบตั ิงานทีวทิ ยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา ปี งบประมาณ 2557
2. การศึกษาครั8งนี8 ได้ทาํ การศึกษาเกียวกับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริ หารจัดการ
ระบบสารสนเทศของวิทยาลัยฯ

