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บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส เพือ่ การจัดการความรู ดานการบริหารงาน
ระหวางสถาบันอุดมศึกษา และสังเคราะหองคประกอบและขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส เพื่อการจัดการความรู
ดานการบริหารงาน ระหวางสถาบันอุดมศึกษา กลุมขอมูลที่นํามาสังเคราะหองคประกอบ ไดแก 1) แนวคิดการจัด
ทําขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ 2) แนวคิดภารกิจของผูบ ริหารสถานศึกษา และ 3) แนวคิดการบริหารงาน
ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา เครื่องมือที่ใชในการสังเคราะหขอมูลไดแก 1) แบบสํารวจขอมูล เพื่อสังเคราะห
ขอมูล ประกอบดวย กลุม ขอมูล โครงสรางขอมูล รายการขอมูล และ 2) แบบสรุปขอมูลเพือ่ การสังเคราะหองคประกอบ
และขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ดานการบริหารงานระหวางสถาบันอุดมศึกษา สวนขั้นตอนการสังเคราะห
องคประกอบใชทฤษฏีของ Harris Martin Cooper ไดแก 1) กําหนดคําถามและเงื่อนไขการเลือกพิจารณารายงาน
วิจัย 2) การรวบรวมขอมูล 3) การประเมินคุณภาพของขอมูล 4) ผลการวิเคราะหขอมูล และ 5) สรุปผลการวิจัย สถิติ
ที่ใชในการสังเคราะหขอมูลคือ คาความถี่และรอยละ ผลการสังเคราะหองคประกอบและขอมูลสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส เพื่อการจัดการความรู ดานการบริหารงาน ระหวางสถาบันอุดมศึกษา พบวามีองคประกอบ 6 ดาน
ไดแก 1) องคประกอบดานการบริหารงานนักศึกษา 2) องคประกอบดานการบริหารงานบุคลากร 3) องคประกอบ
ดานการบริหารงานวิชาการ 4) องคประกอบดานการบริหารงานสถานศึกษา 5) องคประกอบดานการบริหารโครงการ
และ 6) องคประกอบดานการบริหารงานทรัพยากรและโครงสรางพื้นฐาน
คําสําคัญ
การสังเคราะหองคประกอบ ขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส การบริหารงาน สถาบันอุดมศึกษา
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Abstract
The Synthesis and Electronic Data Information for Knowledge Service Management of Educational
Administration between Higher Education Institutions to the purposes was 1) To study Electronic Data
Information for Knowledge Service Management of Educational Administration between Higher Education
Institutions 2) To synthesis and Electronic Data Information for Knowledge Service Management of
Educational Administration between Higher Education Institutions. The information for research was 1)
The National Education Information System (NEIS) 2) Mission of Higher Education 3. The Educational
Administration. The Synthesis tool was 1) The survey document for synthesis was data Instruction,
list data and data source 2) The summary of Synthesis Electronic Data Information for Knowledge Service
Management of Educational Administration between Higher Education Institutions. The step of Synthesis
usage Harris Cooper Theory was 1) Formulating the Problem 2) Gathering Information from Studies 3)
Evaluating the Quality of Studies 4) Interpreting the evidence 5) Presenting the Results. The data were
analyzed by using percentage and frequency. The analysis revealed as following: there are 6 components
were 1) Academic Management 2) Student Management 3) Human Resource Management 4) Academy
Management 5) Project Management 6) Resource and Infrastructure Management.
Keywords
Model Synthesis, Electronic Data Information, Educational Administration, Higher Education
Institutions
บทนํา
สถาบันอุดมศึกษาเปนหนวยงานทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
จัดระบบการศึกษาในระดับปริญญา ซึ่งมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารจัดการดานการศึกษา (สํานัก
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2553) ซึ่งในแตละหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษามีมาตรฐานขอมูลสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกสที่จัดทําขึ้นภายในสําหรับรับ-สงขอมูลสารสนเทศในหนวยงานตนเอง สวนการเชื่อมโยงขอมูลระหวาง
สถาบันอุดมศึกษานิยมใชการรับ-สงขอมูลในรูปแบบอื่นๆ เชน แฟกซเอกสาร ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส เปนตน
สาเหตุเนือ่ งจากในแตละสถาบันอุดมศึกษา มีการพัฒนาฐานขอมูลและมีนโยบายทีแ่ ตกตางกัน รวมทัง้ มีการใชรหัส
อางอิงขอมูลทีแ่ ตกตางกัน ตลอดจนมีรปู แบบขอมูลและชนิดของขอมูลทีแ่ ตกตางกัน (สํานักปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร, 2553) นอกจากนี้ยังมีสาเหตุมาจากขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสมีอยูจํานวนมาก
ทําใหไมทราบถึงความตองการขอมูลทีต่ อ งการแลกเปลีย่ นขอมูลทีแ่ ทจริง และไมสามารถติดตามขอมูลทีแ่ ลกเปลีย่ น
ระหวางสถาบันอุดมศึกษาได
การบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษาที่สําคัญอยางหนึ่ง คือ การวางแผนการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกหนวยงาน และยังตองทําหนาที่ในการตัดสินใจ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายตามที่ตั้งไว นอกจากนี้
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การบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษายังตองมีการบริหารงานตามปจจัยพื้นฐานเชน คน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ
รวมถึงขอมูลสารสนเทศที่เปนสวนสําคัญอีกประการหนึ่งที่ผูบริหารหรือผูมีสวนเกี่ยวของตองนํามาใชในการกําหนด
ยุทธศาสตร นโยบายในการบริหารงาน เปนตน (จอมพงศ มงคลวนิช, 2555)
การสังเคราะหองคประกอบของขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสของสถาบันอุดมศึกษาที่เผยแพรบนเครือ
ขายอินเทอรเน็ต ซึง่ เปรียบเสมือนฐานขอมูลความรูข นาดใหญ ทีม่ ขี อ มูลสารสนเทศจํานวนมากและขอมูลมีลกั ษณะ
ทั้งแบบเปนโครงสรางและไมเปนโครงสราง การจัดหมวดหมูของขอมูลสารสนเทศจึงเปนสิ่งสําคัญเพื่อใหไดขอมูล
ทีจ่ าํ เปนตอการแลกเปลีย่ นขอมูลความรูร ะหวางสถาบันอุดมศึกษา ซึง่ จะชวยใหเกิดการพัฒนาดานการเรียนการสอน
และขอมูลสารสนเทศสามารถนํามาใชในการตัดสินใจของผูบริหารใหมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รวมทั้งการแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศระหวางสถาบันอุดมศึกษายังเปนการสงเสริมใหบุคลากรทางการศึกษาเกิด
การเรียนรูต ลอดชีวติ ซึง่ เปนยุทธศาสตรสาํ คัญในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาซึง่ สอดคลองกับสรุปสาระสําคัญ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ที่กลาวถึงการพัฒนาประเทศใหอยูบนฐาน
ความรูและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
จากความเปนมาดังกลาว ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญของการสังเคราะหองคประกอบและขอมูลสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส เพือ่ การจัดการความรูด า นการบริหารงานระหวางสถาบันอุดมศึกษา เพือ่ ใหไดขอ มูลตรงความตองการ
ของผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสระหวาง
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาองคกร
เพื่อใหมีประสิทธิภาพการทํางาน และเปนตนแบบในการพัฒนารูปแบบขอมูลสารสนเทศในสถาบันการศึกษา
แหงอื่นๆ ตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสเพื่อการจัดการความรูดานการบริหารงานระหวางสถาบัน
อุดมศึกษา
2. เพือ่ สังเคราะหองคประกอบและขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสเพือ่ การจัดการความรูด า นการบริหารงาน
ระหวางสถาบันอุดมศึกษา
ตัวแปรที่ตองการศึกษา
1. ตัวแปรตน คือ ขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ขอมูลภารกิจผูบริหารสถานศึกษา และขอมูลบริหารงาน
ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
2. ตัวแปรตาม คือ ผลการสังเคราะหองคประกอบและขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส เพื่อการจัดการ
ความรู ดานการบริหารงาน ระหวางสถาบันอุดมศึกษา
ขอบเขตการวิจัย
การสังเคราะหองคประกอบในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว จิ ยั ตองการทราบถึงรูปแบบขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส
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ดานการบริหารงาน ที่สามารถนําขอมูลมาแลกเปลี่ยนระหวางสถาบันอุดมศึกษา โดยทําการเลือกกลุมตัวอยาง
จากรายงานสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (MIS) ของสถาบันอุดมศึกษา โดยพิจารณาจากรายงานขอมูล
สารสนเทศผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต จํานวน 15 สถาบันอุดมศึกษาดังตอไปนี้ 1) สถาบันอุดมศึกษาในเขตพื้นที่
ภาคเหนือ จํานวน 2 แหง 2) สถาบันอุดมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคกลาง จํานวน 6 แหง 3) สถาบันอุดมศึกษาในเขต
พืน้ ทีภ่ าคใต จํานวน 3 แหง 4) สถาบันอุดมศึกษาในเขตพืน้ ทีภ่ าคตะวันออก จํานวน 1 แหง และ 5) สถาบันอุดมศึกษา
ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 3 แหง
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผูว จิ ยั ใชกรอบแนวคิดในการวิจยั ประกอบดวย ขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ (สํานักปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ, 2553) ขอมูลการบริหารการศึกษา (Smith, 1982) และขอมูลการบริหารภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
(Knowles, 1970) ดังภาพที่ 1
o°¤¼¨µ¦Á«
oµµ¦«¹¬µÂ®nµ·

(Îµ´¨´¦³¦ª«¹¬µ·µ¦,2553)

o°¤¼¨£µ¦· °¼o¦·®µ¦
µ«¹¬µ
(Smith, 1982)

o°¤¼¨¦·®µ¦µµ¤£µ¦· °
µ´°»¤«¹¬µ
(Knowles, 1970)

Âª·µ¦´Á¦µ³®rµª·¥´ (Cooper, 2009)
°r¦³° o°¤¼¨µ¦Á«°·Á¨È¦°·r
oµµ¦¦·®µ¦µ ¦³®ªnµµ´°»¤«¹¬µ
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ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดการสังเคราะหองคประกอบและขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส
เพื่อการจัดการความรู ดานการบริหารงาน ระหวางสถาบันอุดมศึกษา
วิธีดําเนินงานวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เปนงานวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูล
โดยใช แ บบสํ า รวจเพื่ อ สั ง เคราะห อ งค ป ระกอบและข อ มู ล สารสนเทศอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เพื่ อ การจั ด การความรู 
ดานการบริหารงานระหวางสถาบันอุดมศึกษาที่ผานการปรับปรุงจากอาจารยที่ปรึกษา จากนั้นจึงทําการสังเคราะห
ขอมูลจากรายงานสารสนเทศ (MIS) จากกลุมตัวอยาง โดยแบงการวิจัยออกเปน 3 ขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาทฤษฏีและขอมูลที่เกี่ยวของกับงานวิจัย ดังตอไปนี้
1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ จากขอมูลการบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษา ไดแกขอมูล
ดานปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ขอมูลดานการเรียนการสอน ขอมูลดานงานวิจัย ขอมูลบริการวิชาการ ขอมูลหนาที่
ของผูบริหารในสถาบันอุดมศึกษา
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1.2 ศึกษาขอมูลจากการสืบคนรายงานขอมูลสารสนเทศ (MIS) ดานการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษา
1.3 ศึกษาขั้นตอนการสังเคราะหงานวิจัยจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ดังตอไปนี้
2.1 กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ของการสังเคราะหขอ มูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสดา นการบริหารงาน
2.2 กําหนดขอบเขตขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส เพื่อจัดหมวดหมูขอมูล โดยใชแนวคิดการจัดทํา
ขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ (สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2553) ขอมูลการบริหารการศึกษา (Smith,
1982) และขอมูลการบริหารภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา (Knowles, 1970) เพื่อนํามาจัดกลุมขอมูล สามารถสรุป
ได 13 กลุมขอมูล ดังตอไปนี้ 1) ขอมูลนักศึกษา 2) ขอมูลบุคลากร 3) ขอมูลหลักสูตร 4) ขอมูลการเรียนรู 5) ขอมูล
สถานศึกษา 6) ขอมูลสนับสนุนการศึกษา 7) ขอมูลงานวิชาการ 8) ขอมูลงานบุคคล 9) ขอมูลงานกิจการนักศึกษา
10) ขอมูลงานการเงิน 11) ขอมูลงานอาคารสถานที่ 12) ขอมูลงานสรางความสัมพันธชมุ ชน และ 13) ขอมูลงานธุรการ
3. ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนารูปแบบองคประกอบและขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส เพื่อการ
จัดการเรียนรู ดานการบริหารงานระหวางสถาบันอุดมศึกษา ดังตอไปนี้
3.1 การสังเคราะหขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ผูวิจัยใชแนวคิดการสังเคราะหงานวิจัยของ Harris
Martin Cooper ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอนคือ 1) กําหนดคําถามและเงื่อนไขการเลือกพิจารณารายงานวิจัย 2)
การรวบรวมขอมูล 3) การประเมินคุณภาพของขอมูล 4) ผลการวิเคราะหขอมูล และ 5) สรุปผลการวิจัย มาปรับใช
เพือ่ ใหสอดคลองกับงานวิจยั ในครัง้ นีโ้ ดยพิจารณาความสัมพันธของรายงานขอมูลสารสนเทศ (MIS) ดานการบริหาร
งานสถาบันอุดมศึกษากับกลุมขอมูลดานการบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษา
3.2 การสรางรูปแบบองคประกอบจากการสังเคราะหขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบสํารวจเพื่อสังเคราะหองคประกอบ กลุมขอมูล โครงสรางขอมูล และรายการขอมูล โดยลักษณะ
แบบสํารวจเปนแบบเลือกตอบ (Check List) จํานวน 64 ขอ
2. แบบสรุปขอมูลเพื่อการสังเคราะหองคประกอบและขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส เพื่อการจัดการ
ความรู ดานการบริหารงาน ระหวางสถาบันอุดมศึกษา
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสํารวจขอมูลสารสนเทศดวยคาความถี่และรอยละโดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. การสรางความสัมพันธของกลุมขอมูล เพื่อสังเคราะหขอมูลที่มีความสัมพันธกัน และสรุปจํานวนความถี่
ของแตละกลุมขอมูล
2. การสังเคราะหขอมูลใชเทคนิคการแจงนับจําแนกขอมูลตามกลุมขอมูลโดยใชคาสถิติความถี่และรอยละ
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ผลการวิจัย
1. องคประกอบขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส เพือ่ การจัดการความรู ดานการบริหารงาน ระหวาง
สถาบันอุดมศึกษา พบวามีองคประกอบ 6 ดาน โดยพิจารณาความถี่ที่ใกลเคียงกัน ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 : รูปแบบองคประกอบและขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส เพื่อการจัดการเรียนรู
ดานการบริหารงาน ระหวางสถาบันอุดมศึกษา
2. ผลการสังเคราะหขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสเพื่อการจัดการความรูดานการบริหารงาน
ระหวางสถาบันอุดมศึกษา ในแตละดานพบวา
2.1 ดานการบริหารงานวิชาการ (Academic Management) เปนการดําเนินงานทีเ่ กีย่ วของกับการเรียน
การสอน ประกอบดวย 11 ขอมูล ไดแก ขอมูลหลักสูตร ขอมูลการวัดผลประเมินผล ขอมูลตารางเรียน ขอมูลแผนการ
สอน ขอมูลการลงทะเบียนเรียน ขอมูลการวิจยั ขอมูลการรับนักศึกษา ขอมูลสือ่ การเรียนการสอน ขอมูลแหลงเรียนรู
ขอมูลกิจกรรมวิชาการแตละภาคการศึกษา ขอมูลแผนการรับนักศึกษาประจําปการศึกษา
2.2 ดานการบริหารงานนักศึกษา (Student Management) เปนการดําเนินงานทีเ่ กีย่ วของกับนักศึกษา
ประกอบดวย 10 ขอมูล ไดแก ขอมูลประวัตนิ กั ศึกษา ขอมูลกิจกรรมนักศึกษาแตละภาคเรียน ขอมูลจํานวนนักศึกษา
จําแนกตามสาขาวิชา/คณะ ขอมูลบัณฑิตสําเร็จการศึกษา ขอมูลบัณฑิตมีงานทํา ขอมูลแนะแนวการศึกษา ขอมูล
ทุนการศึกษา ขอมูลการไดรับรางวัล/เกียรติบัตร ขอมูลการประกันอุบัติเหตุ และขอมูลระเบียบวินัยนักศึกษา
2.3 ดานการบริหารงานบุคลากร (Human Resource Management) เปนการดําเนินงานที่เกี่ยวของ
กับบุคลากร ประกอบดวย 13 ขอมูล ไดแก ขอมูลประวัติบุคลากร ขอมูลอัตรากําลัง ขอมูลการลาศึกษาตอ ขอมูล
บุคลากรคุณวุฒิปริญญาเอก ขอมูลการสรรหาแตงตั้งบุคลากร ขอมูลแผนพัฒนาบุคลากร ขอมูลแผนการพัฒนา
ตําแหนงทางวิชาการ ขอมูลบําเหน็จความชอบของบุคลากร ขอมูลสวัสดิการบุคลากร ขอมูลอัตราคาตอบแทน
ขอมูลจรรยาบรรณ ขอมูลระเบียบวินัยการปฏิบัติราชการ ขอมูลการประเมินผลปฏิบัตงิ านประจําป
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2.4 ดานการบริหารงานสถานศึกษา (Academy Management) เปนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาสถาน
ศึกษาใหเจริญงอกงามตามแผนดําเนินงาน ประกอบดวย 14 ขอมูล ไดแก ขอมูลสถานทีต่ งั้ ขอมูลโครงสรางการบริหาร
งาน ขอมูลรายนามผูบริหาร ขอมูลหนวยงานภายใน ขอมูลแผนพัฒนาสถานศึกษา ขอมูลปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
ขอมูลประเภทหนวยงาน ขอมูลงบประมาณประจําป ขอมูลการประเมินคุณภาพหนวยงาน ขอมูลการประเมินผูบ ริหาร
ขอมูลดานประกันคุณภาพการศึกษา ขอมูลแผนพัฒนาหนวยงาน/มหาวิทยาลัย ขอมูลแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ขอมูลบริหารความเสี่ยง
2.5 ดานการบริหารงานโครงการ (Project Management) เปนการดําเนินงานภายใตขอบเขตของงาน
งบประมาณ และระยะเวลาทีก่ าํ หนด ประกอบดวย 5 ขอมูล ไดแก ขอมูลแผนโครงการประจําป ขอมูลรายชือ่ โครงการ
ขอมูลงบประมาณโครงการ ขอมูลการเผยแพรโครงการสูชุมชน ขอมูลการประเมินโครงการ
2.6 ดานการบริหารงานทรัพยากรและโครงสรางพืน้ ฐาน (Resource and Infrastructure Management)
เปนสิง่ ทีเ่ ปนตัวกลาง ทีเ่ ปนเครือ่ งมือหรือสาธารณูปโภคทีช่ ว ยในการดําเนินงานของสถานศึกษาสําเร็จ ประกอบดวย
11 ขอมูล ไดแก ขอมูลจํานวนอาคารเรียน ขอมูลจํานวนหองเรียน ขอมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอมูลเสนทางการ
เดินทางมายังสถานศึกษา ขอมูลจํานวนหอพักนักศึกษา ขอมูลจํานวนหอพักบุคลากร ขอมูลจํานวนศูนยอาหาร ขอมูล
จํานวนศูนยกฬี า ขอมูลจํานวนสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา นํา้ ประปา ขอมูลจํานวนยานพาหนะ ขอมูลวัสดุและครุภณ
ั ฑ
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั เพือ่ การสังเคราะหองคประกอบของขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสเพือ่ การจัดการความรู ดานการ
บริหารงาน ระหวางสถาบันอุดมศึกษา เปนการวิจยั จากรายงานขอมูลสารสนเทศเพือ่ การบริหารการศึกษา ทีเ่ ผยแพร
บนเครือขายอินเทอรเน็ต ผลของการวิจยั ทีส่ อดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจยั และสามารถอภิปรายประเด็นสําคัญ
ดังตอไปนี้
ผลการวิจัยพบวาขอมูลที่เผยแพรบนเครือขายอินเทอรเน็ตในสถาบันอุดมศึกษาสวนมากเปนขอมูล
สารสนเทศพืน้ ฐานทีส่ าํ คัญตอการบริหารงานภายในสถาบันศึกษา ซึง่ แตละแหงมีการเก็บรวบรวมสรุปเปนรายป และ
นํามาเผยแพรบริการใหแกประชาชนทั้งหนวยงานรัฐและหนวยงานเอกชน ซึ่งสอดคลองกับรายงานแผนปฏิบัติการ
ฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ ที่กลาวถึงกลุมขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่มีความสําคัญตอการ
แลกเปลีย่ นขอมูลโดยจัดกลุม หลักไว 3 กลุม คือ ขอมูลนักศึกษา ขอมูลสถานศึกษา และขอมูลบุคลากรทางการศึกษา
(สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2553)
นอกจากนี้ผลของการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดคนพบถึงกลุมขอมูลสารสนเทศที่จําเปนตอการบริหารงานซึ่ง
สอดคลองกับขอมูลการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาที่กลาวถึงการดําเนินงานในดานการบริการวิชาการและ
ดานการบริหารโครงการ รวมถึงขอมูลสารสนเทศดานสาธารณูปโภคพืน้ ฐานซึง่ เปนสวนหนึง่ ของการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ตองรายงานใหกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา รวมทั้งเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน
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สรุป
การวิจยั เพือ่ การสังเคราะหองคประกอบของขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสเพือ่ การจัดการความรู ดานการ
บริหารงานระหวางสถาบันอุดมศึกษา เปนการวิจยั จากรายงานขอมูลสารสนเทศเพือ่ การบริหารการศึกษา ทีเ่ ผยแพร
บนเครือขายอินเทอรเน็ต ทีม่ ลี กั ษณะขอมูลทีเ่ ปนโครงสรางและไมเปนโครงสราง โดยใชการจัดหมวดหมูค วามสัมพันธ
ของเนื้อหา ผลของการวิจัยทําใหทราบถึงหมวดหมูขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสที่สัมพันธกันที่สถาบันอุดมศึกษา
ตางๆ มีการเผยแพรขอมูลสารสนเทศออกสูภายนอก ทําใหไดขอมูลสารสนเทศที่มีประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและมีรปู แบบขอมูลสารสนเทศทีเ่ ปนมาตรฐานเดียวกัน ซึง่ ในการวิจยั ครัง้ ตอไปผูว จิ ยั จะนําผลการสังเคราะห
องคประกอบของขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส เพือ่ การจัดการความรู ดานการบริหารงาน ระหวางสถาบันอุดมศึกษา
สอบถามความตองการของผูบ ริหารโดยเรียงลําดับตามความสําคัญ เพือ่ นําผลการประเมินมาสรางระบบใหสอดคลอง
กับความตองการ
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