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บทคัดยอ
  การวิจยัคร้ังน้ีมวัีตถุประสงคเพ่ือศึกษาขอมลูสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส เพ่ือการจัดการความรู ดานการบริหารงาน 
ระหวางสถาบันอุดมศึกษา และสังเคราะหองคประกอบและขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส เพ่ือการจัดการความรู
ดานการบริหารงาน ระหวางสถาบันอุดมศึกษา กลุมขอมูลที่นํามาสังเคราะหองคประกอบ ไดแก 1) แนวคิดการจัด
ทาํขอมลูสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาต ิ 2) แนวคิดภารกิจของผูบรหิารสถานศึกษา และ  3) แนวคิดการบริหารงาน
ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา เคร่ืองมือที่ใชในการสังเคราะหขอมูลไดแก 1) แบบสํารวจขอมูล เพ่ือสังเคราะห
ขอมลู ประกอบดวย กลุมขอมลู โครงสรางขอมลู รายการขอมลู และ 2) แบบสรปุขอมลูเพ่ือการสงัเคราะหองคประกอบ
และขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ดานการบริหารงานระหวางสถาบันอุดมศึกษา สวนข้ันตอนการสังเคราะห         
องคประกอบใชทฤษฏีของ Harris Martin Cooper ไดแก 1) กําหนดคําถามและเง่ือนไขการเลือกพิจารณารายงาน
วิจัย 2) การรวบรวมขอมูล 3) การประเมินคุณภาพของขอมูล  4) ผลการวิเคราะหขอมูล และ 5) สรุปผลการวิจัย สถิติ
ที่ใชในการสังเคราะหขอมูลคือ คาความถ่ีและรอยละ ผลการสังเคราะหองคประกอบและขอมูลสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส เพ่ือการจัดการความรู ดานการบริหารงาน ระหวางสถาบันอุดมศึกษา พบวามีองคประกอบ 6 ดาน 
ไดแก 1) องคประกอบดานการบริหารงานนักศึกษา  2) องคประกอบดานการบริหารงานบุคลากร 3) องคประกอบ
ดานการบรหิารงานวิชาการ 4) องคประกอบดานการบรหิารงานสถานศึกษา 5) องคประกอบดานการบริหารโครงการ 

และ 6) องคประกอบดานการบริหารงานทรัพยากรและโครงสรางพ้ืนฐาน

คําสําคัญ 
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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
อิเล็กทรอนิกสที่จัดทําข้ึนภายในสําหรับรับ-สงขอมูลสารสนเทศในหนวยงานตนเอง สวนการเช่ือมโยงขอมูลระหวาง
สถาบันอุดมศึกษานิยมใชการรับ-สงขอมูลในรูปแบบอื่นๆ เชน แฟกซเอกสาร ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส เปนตน 
สาเหตุเน่ืองจากในแตละสถาบันอดุมศึกษา มกีารพัฒนาฐานขอมลูและมีนโยบายท่ีแตกตางกัน  รวมท้ังมกีารใชรหัส
อางองิขอมลูทีแ่ตกตางกัน ตลอดจนมรีปูแบบขอมลูและชนดิของขอมลูทีแ่ตกตางกัน (สาํนักปลดักระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร, 2553)  นอกจากน้ียังมีสาเหตุมาจากขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสมีอยูจํานวนมาก 
ทาํใหไมทราบถงึความตองการขอมลูทีต่องการแลกเปลีย่นขอมลูทีแ่ทจรงิ และไมสามารถตดิตามขอมลูทีแ่ลกเปลีย่น
ระหวางสถาบันอุดมศึกษาได  
  การบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีสําคัญอยางหน่ึง คือ การวางแผนการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกหนวยงาน และยังตองทําหนาท่ีในการตัดสินใจ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายตามท่ีตั้งไว นอกจากน้ี
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การบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษายังตองมีการบริหารงานตามปจจัยพ้ืนฐานเชน คน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ    
รวมถึงขอมูลสารสนเทศท่ีเปนสวนสําคัญอีกประการหน่ึงท่ีผูบริหารหรือผูมีสวนเก่ียวของตองนํามาใชในการกําหนด
ยุทธศาสตร นโยบายในการบริหารงาน เปนตน (จอมพงศ มงคลวนิช, 2555)
  การสังเคราะหองคประกอบของขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสของสถาบันอุดมศึกษาท่ีเผยแพรบนเครือ
ขายอินเทอรเน็ต ซึง่เปรียบเสมือนฐานขอมลูความรูขนาดใหญ ทีม่ขีอมลูสารสนเทศจํานวนมากและขอมลูมลีกัษณะ
ทั้งแบบเปนโครงสรางและไมเปนโครงสราง การจัดหมวดหมูของขอมูลสารสนเทศจึงเปนสิ่งสําคัญเพ่ือใหไดขอมูล      
ทีจ่าํเปนตอการแลกเปล่ียนขอมลูความรูระหวางสถาบันอุดมศกึษา ซึง่จะชวยใหเกิดการพัฒนาดานการเรียนการสอน 
และขอมูลสารสนเทศสามารถนํามาใชในการตัดสินใจของผูบริหารใหมีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
รวมทั้งการแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศระหวางสถาบันอุดมศึกษายังเปนการสงเสริมใหบุคลากรทางการศึกษาเกิด
การเรียนรูตลอดชวิีต ซึง่เปนยุทธศาสตรสาํคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาซ่ึงสอดคลองกับสรุปสาระสําคัญ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ที่กลาวถึงการพัฒนาประเทศใหอยูบนฐาน    
ความรูและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  จากความเปนมาดังกลาว ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญของการสังเคราะหองคประกอบและขอมูลสารสนเทศ
อเิล็กทรอนิกส เพ่ือการจัดการความรูดานการบริหารงานระหวางสถาบันอดุมศกึษา เพ่ือใหไดขอมลูตรงความตองการ
ของผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สามารถแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสระหวาง
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจําเปนอยางย่ิงตอการพัฒนาการเรียนการสอน  การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาองคกร  
เพ่ือใหมีประสิทธิภาพการทํางาน และเปนตนแบบในการพัฒนารูปแบบขอมูลสารสนเทศในสถาบันการศึกษา             
แหงอื่นๆ ตอไป

วัตถุประสงค
  1. เพ่ือศึกษาขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการจัดการความรูดานการบริหารงานระหวางสถาบัน
อุดมศึกษา            
  2. เพ่ือสงัเคราะหองคประกอบและขอมลูสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการจัดการความรูดานการบริหารงาน 
ระหวางสถาบันอุดมศึกษา

ตัวแปรที่ตองการศึกษา
  1. ตัวแปรตน คือ ขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ขอมูลภารกิจผูบริหารสถานศึกษา และขอมูลบริหารงาน
ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา        
  2. ตัวแปรตาม คือ ผลการสังเคราะหองคประกอบและขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส เพ่ือการจัดการ        
ความรู ดานการบริหารงาน ระหวางสถาบันอุดมศึกษา

ขอบเขตการวิจัย
  การสังเคราะหองคประกอบในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิจยัตองการทราบถึงรูปแบบขอมลูสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 
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ดานการบริหารงาน ที่สามารถนําขอมูลมาแลกเปล่ียนระหวางสถาบันอุดมศึกษา โดยทําการเลือกกลุมตัวอยาง        
จากรายงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา (MIS) ของสถาบันอุดมศึกษา โดยพิจารณาจากรายงานขอมูล
สารสนเทศผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต จํานวน 15 สถาบันอุดมศึกษาดังตอไปนี้ 1) สถาบันอุดมศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
ภาคเหนือ จํานวน 2 แหง 2) สถาบันอุดมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง จํานวน 6 แหง 3) สถาบันอุดมศึกษาในเขต
พ้ืนท่ีภาคใต จาํนวน 3 แหง 4) สถาบนัอุดมศกึษาในเขตพืน้ท่ีภาคตะวันออก จาํนวน 1 แหง และ 5) สถาบนัอดุมศกึษา
ในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 3 แหง

กรอบแนวคิดในการวิจัย          
  ผูวิจยัใชกรอบแนวคิดในการวิจยัประกอบดวย ขอมลูสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ (สาํนักปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ, 2553) ขอมูลการบริหารการศึกษา (Smith, 1982) และขอมูลการบริหารภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
(Knowles, 1970) ดังภาพท่ี 1

  ภาพท่ี 1 : กรอบแนวคิดการสังเคราะหองคประกอบและขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 
                  เพ่ือการจัดการความรู ดานการบริหารงาน ระหวางสถาบันอุดมศึกษา

วิธีดําเนินงานวิจัย
  การวิจัยในครั้งน้ีเปนงานวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูล
โดยใชแบบสํารวจเพ่ือสังเคราะหองคประกอบและขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส เพ่ือการจัดการความรู                      
ดานการบริหารงานระหวางสถาบันอุดมศึกษาท่ีผานการปรับปรุงจากอาจารยที่ปรึกษา จากน้ันจึงทําการสังเคราะห
ขอมูลจากรายงานสารสนเทศ (MIS) จากกลุมตัวอยาง โดยแบงการวิจัยออกเปน 3 ขั้นตอนดังตอไปนี้
  1.  ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาทฤษฏีและขอมูลที่เกี่ยวของกับงานวิจัย ดังตอไปนี้
       1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ จากขอมูลการบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษา ไดแกขอมูล
ดานปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ขอมูลดานการเรียนการสอน ขอมูลดานงานวิจัย ขอมูลบริการวิชาการ ขอมูลหนาท่ี
ของผูบริหารในสถาบันอุดมศึกษา
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       1.2  ศกึษาขอมลูจากการสืบคนรายงานขอมลูสารสนเทศ (MIS) ดานการบริหารงานสถาบันอดุมศกึษา
   1.3   ศึกษาข้ันตอนการสังเคราะหงานวิจัยจากงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
  2. ขั้นตอนท่ี 2 การกําหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ดังตอไปนี้
   2.1  กําหนดกรอบแนวคดิในการวจิยัของการสงัเคราะหขอมลูสารสนเทศอเิล็กทรอนกิสดานการบริหารงาน
   2.2  กําหนดขอบเขตขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส เพ่ือจัดหมวดหมูขอมูล โดยใชแนวคิดการจัดทํา
ขอมลูสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาต ิ(สาํนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2553) ขอมลูการบรหิารการศึกษา (Smith, 
1982) และขอมูลการบริหารภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา (Knowles, 1970) เพ่ือนํามาจัดกลุมขอมูล สามารถสรุป
ได 13 กลุมขอมูล ดังตอไปนี้ 1) ขอมูลนักศึกษา  2) ขอมูลบุคลากร  3) ขอมูลหลักสูตร 4) ขอมูลการเรียนรู   5) ขอมูล
สถานศกึษา  6) ขอมลูสนบัสนนุการศึกษา   7) ขอมลูงานวชิาการ   8) ขอมลูงานบคุคล    9) ขอมลูงานกจิการนกัศึกษา     
10) ขอมลูงานการเงิน  11) ขอมลูงานอาคารสถานท่ี  12) ขอมลูงานสรางความสัมพนัธชมุชน  และ 13) ขอมลูงานธุรการ 
  3.  ขั้นตอนท่ี 3 การพัฒนารูปแบบองคประกอบและขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส เพื่อการ
จัดการเรียนรู ดานการบริหารงานระหวางสถาบันอุดมศึกษา ดังตอไปนี้
    3.1  การสังเคราะหขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ผูวิจัยใชแนวคิดการสังเคราะหงานวิจัยของ Harris 
Martin Cooper ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอนคือ  1) กําหนดคําถามและเง่ือนไขการเลือกพิจารณารายงานวิจัย  2)      
การรวบรวมขอมูล 3) การประเมินคุณภาพของขอมูล  4) ผลการวิเคราะหขอมูล และ 5) สรุปผลการวิจัย มาปรับใช
เพ่ือใหสอดคลองกับงานวิจยัในคร้ังน้ีโดยพิจารณาความสัมพันธของรายงานขอมลูสารสนเทศ  (MIS) ดานการบริหาร
งานสถาบันอุดมศึกษากับกลุมขอมูลดานการบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษา 
   3.2  การสรางรูปแบบองคประกอบจากการสังเคราะหขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
  1. แบบสํารวจเพ่ือสังเคราะหองคประกอบ กลุมขอมูล โครงสรางขอมูล และรายการขอมูล โดยลักษณะ    
แบบสํารวจเปนแบบเลือกตอบ (Check List) จํานวน 64 ขอ
  2. แบบสรุปขอมูลเพ่ือการสังเคราะหองคประกอบและขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส เพ่ือการจัดการ       
ความรู ดานการบริหารงาน ระหวางสถาบันอุดมศึกษา

การวิเคราะหขอมูล
  ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสํารวจขอมูลสารสนเทศดวยคาความถ่ีและรอยละโดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
  1. การสรางความสัมพันธของกลุมขอมูล เพ่ือสังเคราะหขอมูลที่มีความสัมพันธกัน และสรุปจํานวนความถ่ี
ของแตละกลุมขอมูล 
  2. การสังเคราะหขอมูลใชเทคนิคการแจงนับจําแนกขอมูลตามกลุมขอมูลโดยใชคาสถิติความถ่ีและรอยละ
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ผลการวิจัย
  1. องคประกอบขอมูลสารสนเทศอเิลก็ทรอนิกส เพือ่การจดัการความรู ดานการบรหิารงาน ระหวาง
สถาบันอุดมศึกษา พบวามีองคประกอบ 6 ดาน โดยพิจารณาความถ่ีที่ใกลเคียงกัน ดังภาพท่ี 2

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

    ภาพที่ 2 :  รูปแบบองคประกอบและขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส เพ่ือการจัดการเรียนรู 
          ดานการบริหารงาน ระหวางสถาบันอุดมศึกษา

  2. ผลการสังเคราะหขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสเพื่อการจัดการความรูดานการบริหารงาน 
ระหวางสถาบันอุดมศึกษา ในแตละดานพบวา
      2.1  ดานการบริหารงานวิชาการ (Academic Management) เปนการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการเรียน
การสอน ประกอบดวย 11 ขอมูล ไดแก ขอมูลหลักสูตร ขอมูลการวัดผลประเมินผล ขอมูลตารางเรียน ขอมูลแผนการ
สอน ขอมลูการลงทะเบียนเรียน ขอมลูการวิจยั ขอมลูการรับนกัศึกษา ขอมลูสือ่การเรียนการสอน ขอมลูแหลงเรียนรู 
ขอมูลกิจกรรมวิชาการแตละภาคการศึกษา ขอมูลแผนการรับนักศึกษาประจําปการศึกษา
    2.2  ดานการบริหารงานนักศึกษา (Student Management) เปนการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับนกัศึกษา 
ประกอบดวย 10 ขอมลู ไดแก ขอมลูประวัตนิกัศึกษา ขอมลูกิจกรรมนกัศึกษาแตละภาคเรียน ขอมลูจาํนวนนักศึกษา
จําแนกตามสาขาวิชา/คณะ ขอมูลบัณฑิตสําเร็จการศึกษา ขอมูลบัณฑิตมีงานทํา ขอมูลแนะแนวการศึกษา ขอมูล
ทุนการศึกษา ขอมูลการไดรับรางวัล/เกียรติบัตร ขอมูลการประกันอุบัติเหตุ และขอมูลระเบียบวินัยนักศึกษา 
   2.3  ดานการบริหารงานบุคลากร (Human Resource Management) เปนการดําเนินงานท่ีเก่ียวของ
กับบุคลากร ประกอบดวย 13 ขอมูล ไดแก ขอมูลประวัติบุคลากร ขอมูลอัตรากําลัง ขอมูลการลาศึกษาตอ ขอมูล
บุคลากรคุณวุฒิปริญญาเอก ขอมูลการสรรหาแตงตั้งบุคลากร ขอมูลแผนพัฒนาบุคลากร ขอมูลแผนการพัฒนา
ตําแหนงทางวิชาการ ขอมูลบําเหน็จความชอบของบุคลากร ขอมูลสวัสดิการบุคลากร ขอมูลอัตราคาตอบแทน         
ขอมูลจรรยาบรรณ ขอมูลระเบียบวินัยการปฏิบัติราชการ ขอมูลการประเมินผลปฏิบัตงิานประจําป
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   2.4  ดานการบริหารงานสถานศึกษา (Academy Management) เปนการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาสถาน
ศกึษาใหเจรญิงอกงามตามแผนดาํเนินงาน ประกอบดวย 14 ขอมลู ไดแก ขอมลูสถานทีต่ัง้ ขอมลูโครงสรางการบรหิาร
งาน ขอมูลรายนามผูบริหาร ขอมูลหนวยงานภายใน ขอมูลแผนพัฒนาสถานศึกษา ขอมูลปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ 
ขอมลูประเภทหนวยงาน ขอมลูงบประมาณประจําป ขอมลูการประเมินคุณภาพหนวยงาน ขอมลูการประเมินผูบริหาร 
ขอมูลดานประกันคุณภาพการศึกษา ขอมูลแผนพัฒนาหนวยงาน/มหาวิทยาลัย ขอมูลแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ขอมูลบริหารความเส่ียง
   2.5  ดานการบริหารงานโครงการ (Project Management) เปนการดําเนินงานภายใตขอบเขตของงาน 
งบประมาณ และระยะเวลาท่ีกําหนด ประกอบดวย 5 ขอมลู ไดแก ขอมลูแผนโครงการประจําป ขอมลูรายชือ่โครงการ 
ขอมูลงบประมาณโครงการ ขอมูลการเผยแพรโครงการสูชุมชน ขอมูลการประเมินโครงการ
   2.6  ดานการบริหารงานทรัพยากรและโครงสรางพ้ืนฐาน (Resource and Infrastructure Management) 
เปนส่ิงท่ีเปนตัวกลาง ทีเ่ปนเคร่ืองมอืหรือสาธารณูปโภคท่ีชวยในการดําเนินงานของสถานศึกษาสําเร็จ ประกอบดวย 
11 ขอมลู ไดแก ขอมลูจํานวนอาคารเรียน ขอมลูจาํนวนหองเรียน ขอมลูระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอมลูเสนทางการ
เดินทางมายังสถานศึกษา ขอมลูจาํนวนหอพักนักศึกษา ขอมลูจาํนวนหอพักบุคลากร ขอมลูจาํนวนศูนยอาหาร ขอมลู
จาํนวนศูนยกีฬา ขอมลูจาํนวนสาธารณูปโภค  เชน  ไฟฟา นํา้ประปา ขอมลูจาํนวนยานพาหนะ ขอมลูวสัดแุละครุภัณฑ

อภิปรายผลการวิจัย
  การวิจยัเพ่ือการสังเคราะหองคประกอบของขอมลูสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการจัดการความรู ดานการ
บรหิารงาน ระหวางสถาบันอุดมศกึษา เปนการวิจยัจากรายงานขอมลูสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา ทีเ่ผยแพร
บนเครือขายอินเทอรเน็ต ผลของการวิจยัท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจยัและสามารถอภิปรายประเด็นสําคัญ
ดังตอไปนี้
  ผลการวิจัยพบวาขอมูลที่เผยแพรบนเครือขายอินเทอรเน็ตในสถาบันอุดมศึกษาสวนมากเปนขอมูล
สารสนเทศพ้ืนฐานทีสํ่าคัญตอการบรหิารงานภายในสถาบันศกึษา ซึง่แตละแหงมกีารเก็บรวบรวมสรปุเปนรายป และ
นํามาเผยแพรบริการใหแกประชาชนทั้งหนวยงานรัฐและหนวยงานเอกชน ซึ่งสอดคลองกับรายงานแผนปฏิบัติการ
ฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ ที่กลาวถึงกลุมขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาท่ีมีความสําคัญตอการ
แลกเปล่ียนขอมลูโดยจดักลุมหลกัไว 3 กลุมคอื ขอมลูนักศึกษา ขอมลูสถานศึกษา และขอมลูบคุลากรทางการศึกษา 
(สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2553)
  นอกจากน้ีผลของการวิจัยในคร้ังน้ีผูวิจัยไดคนพบถึงกลุมขอมูลสารสนเทศท่ีจําเปนตอการบริหารงานซ่ึง
สอดคลองกับขอมูลการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาที่กลาวถึงการดําเนินงานในดานการบริการวิชาการและ
ดานการบรหิารโครงการ รวมถงึขอมลูสารสนเทศดานสาธารณูปโภคพ้ืนฐานซึง่เปนสวนหน่ึงของการประกนัคณุภาพ
การศึกษาท่ีตองรายงานใหกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา รวมทั้งเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน
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สรุป
  การวิจยัเพ่ือการสังเคราะหองคประกอบของขอมลูสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการจัดการความรู ดานการ
บรหิารงานระหวางสถาบนัอดุมศกึษา เปนการวิจยัจากรายงานขอมลูสารสนเทศเพ่ือการบรหิารการศึกษา ทีเ่ผยแพร
บนเครือขายอินเทอรเน็ต ทีม่ลีกัษณะขอมลูท่ีเปนโครงสรางและไมเปนโครงสราง โดยใชการจัดหมวดหมูความสัมพันธ
ของเน้ือหา ผลของการวิจัยทําใหทราบถึงหมวดหมูขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสที่สัมพันธกันท่ีสถาบันอุดมศึกษา
ตางๆ มีการเผยแพรขอมูลสารสนเทศออกสูภายนอก ทําใหไดขอมูลสารสนเทศท่ีมีประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและมีรปูแบบขอมลูสารสนเทศท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน ซึง่ในการวิจยัคร้ังตอไปผูวิจยัจะนําผลการสังเคราะห
องคประกอบของขอมลูสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส เพ่ือการจัดการความรู ดานการบริหารงาน ระหวางสถาบันอุดมศกึษา 
สอบถามความตองการของผูบรหิารโดยเรียงลาํดับตามความสาํคัญ เพ่ือนาํผลการประเมินมาสรางระบบใหสอดคลอง
กับความตองการ
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