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บทคัดย่อ 

 
 สารนิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา  
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จ านวน 6 ดา้น คือ 1) ดา้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 2) ดา้นการตรวจสอบขอ้มูล 3) ดา้นการประมวลขอ้มูล 4) ดา้นการจดัหน่วยหรือ
คลงัขอ้มูล 5) ด้านการวิเคราะห์ขอ้มูล 6) ด้านการน าขอ้มูลไปใช้ และเปรียบเทียบสภาพการ
จดัระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 
2  จ  าแนกตามต าแหน่ง  และขนาดสถานศึกษา  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถาม โดยเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน จ านวน 255 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพื่อหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่าที และการทดสอบค่าเอฟ  
 
 ผลการวจัิยพบว่า 
 สภาพการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โดยรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบสภาพการจดัการ
ระบบสารสนเทศในสถานศึกษา  จ  าแนกตามต าแหน่ง พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05   ในดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยครูผูส้อนเห็นว่าสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีสภาพการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา
มากกวา่ความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ส่วนดา้นอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั  และเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา พบวา่ สถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนัมีสภาพการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ในดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ส่วนดา้นอ่ืน ไๆม่แตกต่างกนั 
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ABSTRACT 

 
The objectives of this thematic paper were to study the state of information management 

system in educational institutes under Nong Khai Educational Service Area Office 2 in 6 aspects 
namely 1) data collection, 2) checking data, 3) evaluating data, 4) organizing or data warehouse, 
5) analyzing data, and 6) using data and to compare the state of information management system 
classified by positions and sizes of schools. The data were collected from administrators and 
teachers altogether 278 using a questionnaire. The data were analyzed using computer packaged 
program. The statistics used in this study were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-
test and F-test. 

 
The results of the research were as follows: 
The state of information management system in educational institutes under Nong Khai 

Educational Service Area Office 2 was in high level, the comparison on the state of information 
management system classified by positions expressed that the difference was statistically 
significant at 0.05 in the aspect of data collection; the teachers had the level of opinion towards 
information management system higher than the administrators but it was not different in the 
other aspects, and comparison classified by sizes of schools expressed that the difference was 
statistically significant at 0.05 in the aspect of data collection but it was not different in the other 
aspects.    
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 กระแสความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมโลกในยุคปัจจุบนั ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีการส่ือสาร ตลอดจนความเปล่ียนแปลงทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง
และความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยี เป็นกระแสผลกัดนัให้ประเทศไทยตอ้งแข่งขนักบันานา
ประเทศในดา้นต่าง ๆ อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้เพื่อให้สามารถยืนหยดัอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คง ในสังคมโลก
และประชาชนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีมีคุณภาพ ความส าคญัของการพฒันาประเทศจึงข้ึนอยู่กบั
ศกัยภาพและคุณภาพของคน สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 
2555-2559) ท่ียึดแนวคิดการพฒันาแบบบูรณาการเป็นองคร์วมท่ีมี “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” 
พฒันาคุณภาพคนไทยให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทกัษะการด ารงชีวิต สามารถปรับตวัรู้เท่าทนักบั
การเปล่ียนแปลง มีคุณภาพบนฐานความรู้ คนไทยมีการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง มีความคิดสร้างสรรค ์
และภูมิปัญญา เน้นพฒันาคนไทยทุกกลุ่มวยัอย่างเป็นองค์รวมทั้ งกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ 
คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพฒันาคนให้มีคุณภาพ  ด้วย
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างวฒันธรรมการเก้ือกูล ต่อยอดสู่การสร้างนวตักรรมท่ีเกิดจากการ
ฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค ์ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผูอ่ื้น และจิตใจท่ีมีคุณธรรม 
ซ่ือสัตย์ มีระเบียบวินัย พฒันาคนด้วยการเรียนรู้ศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพท่ี
หลากหลาย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน1 
 กอปรกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดก้ าหนดไวใ้นมาตรา 50 วา่ไวว้า่
ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจดัเตรียมเอกสาร หลกัฐานต่าง ๆ ท่ีมีข้อมูลเก่ียวข้องกับ
สถานศึกษาตลอดจนให้บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้ งผูป้กครองและผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษาให้ขอ้มูลเพิ่มเติมในส่วนท่ีพิจารณาเห็นว่า เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัภารกิจ
ของสถานศึกษา ตามค าร้องขอของส านกังานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาหรือ

                                                           
1ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนำ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11, (กรุงเทพมหานคร : ส านกันายกรัฐมนตรี, 2555), หน้า        
1-11. 
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บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกท่ีส านักงานดังกล่าวรับรอง ท่ีท าการประเมินภายนอกของ
สถานศึกษานั้น2 
 ระบบสารสนเทศมีความส าคญันบัตั้งแต่การก าหนดปรัชญาการศึกษา ทิศทาง เป้าหมาย 
การด าเนินการรวบรวมและการวิเคราะห์เพื่อจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา การจดัท าแผนพฒันา 
แผนแม่บทหรือธรรมนูญโรงเรียน จนถึงการท าแผนพัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน ดังนั้ นการอาศัย
สารสนเทศและเทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการวางแผน การควบคุมการท างาน และประกอบการ
ตดัสินใจอยา่งถูกตอ้ง ทุกหน่วยงานจึงจ าเป็นตอ้งจดัท าและพฒันาระบบสารสนเทศ ซ่ึงสารสนเทศ
ท่ีมีคุณภาพจะตอ้งสามารถใช้ไดส้ะดวก รวดเร็ว น าไปใช้ประโยชน์ไดต้รงกบัความตอ้งการ และ
สามารถเช่ือมโยงการใชส้ารสนเทศไดท้ั้งภายในและภายนอก โดยสารสนเทศดงักล่าวจะรวบรวม
ได้จากการปฏิบติังานภายในหน่วยงานและแหล่งข้อมูลภายนอกท่ีเก่ียวข้อง เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ มีความถูกตอ้งแม่นย  าและรวดเร็วทนัต่อการน ามาใชป้ระโยชน์3 
 ระบบข้อมูลสารสนเทศจึงกลายเป็นทรัพยากรท่ีมีค่ามากส าหรับใช้ในการวางแผนการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาของประเทศ โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบนัเป็นสังคมแห่งยุคโลกาภิวฒัน์ 
(Globalization) ความรู้ ขอ้มูล สารสนเทศ ตลอดจนความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยีท่ีเขา้มามี
บทบาทต่อมนุษย ์การมีระบบสารสนเทศท่ีดีจะช่วยให้องค์การสามารถด าเนินงานไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาแนวความคิดและสร้างทางเลือกใหม่ ๆ4 การจัดการระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษา สรุปไดว้่า เป็นสารสนเทศท่ีสามารถใช้ไดส้ะดวก รวดเร็ว และเป็น
ปัจจุบนั ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการบริหารงานและประกอบการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ รวมทั้งการ
ประเมินจากหน่วยงานภายนอก ซ่ึงความส าคญัของระบบสารสนเทศท่ีมีต่อการบริหารงานองคก์ร
ตามภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ให้บรรลุวตัถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไวอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพจ าเป็นตอ้งอาศยัสารสนเทศต่าง ๆ ในการตดัสินใจด าเนินงานทุกเร่ือง สารสนเทศจะ
เป็นเคร่ืองช่วยตรวจสอบสภาพการท างานแต่ละขั้นตอน รวมทั้งช่วยปรับทิศทางและแนวทางการ
ตดัสินใจในการบริหาร ยงัน าไปสู่การเปล่ียนแปลงทางความคิดและสร้างทางเลือกใหม่ ๆ อีกดว้ย 

                                                           
2พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แกไ้ขเพิ่มเติม) ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2545” รำช

กจิจำนุเบกษำ เล่มท่ี 116, ตอนท่ี 74 ก (20 ธนัวาคม 2545), หนา้ 2-19. 
3ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ, 

(กรุงเทพมหานคร : ส านกังานนายกรัฐมนตรี, 2541), หนา้ 2. 
4
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กำรประชุมทำงวิชำกำร กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ,

(กรุงเทพมหานคร : ส านกันายกรัฐมนตรี, 2547),  หนา้ 297. 
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 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีภารกิจหลกัในการส่งเสริม
และสนบัสนุนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใหเ้ป็นไปตามอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา 36 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2553 โดยส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีโรงเรียนในสังกดัจ านวน 
102 โรงเรียน จากขอ้มูลแผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ 2556 สรุปไดว้่า การจดัการระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษาในสังกัดยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ทั้ งท่ีส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามีการส่งเสริม สนบัสนุนใหใ้ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีเน่ืองจากบุคลากรใน
สถานศึกษา ทั้ งผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูรั้บผิดชอบ ยงัขาดความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงการ
ตระหนกัและเห็นความส าคญัของขอ้มูลและสารสนเทศต่อการบริหารจดัการการปฏิบติังานของ
สถานศึกษา การขาดอุปกรณ์ ส่ือ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย รวมถึงสถานท่ีจัดเป็นแหล่งข้อมูล
สารสนเทศยงัไม่เอ้ือต่อการจดัการระบบสารสนเทศดงักล่าว5 
 จากข้อมูลแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2556 รายงานว่า การจัดการระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 ยงัไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ทั้งท่ีส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามีการส่งเสริม สนบัสนุนให้ใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปอย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ีเ น่ืองจากบุคลากรในสถานศึกษา ทั้ งผู ้บริหารโรงเรียนและครู
ผูรั้บผิดชอบ ยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจ รวมถึงการตระหนกัและเห็นความส าคญัของขอ้มูลและ
สารสนเทศต่อการบริหารจดัการการปฏิบติังานของสถานศึกษา การขาดอุปกรณ์ ส่ือ เทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยั รวมถึงสถานท่ีจดัเป็นแหล่งขอ้มูลสารสนเทศยงัไม่เอ้ือต่อการจดัการระบบสารสนเทศ 
ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในการศึกษาสภาพการจดัการระบบสารสนเทศ ปัญหาและขอ้เสนอแนะใน
การบริหารเพื่อเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและเขตพื้นท่ีการศึกษาต่อไป 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 เพื่อศึกษาระดบัและเปรียบเทียบสภาพการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ใน 6 ดา้น ไดแ้ก่1) ดา้นการรวบรวม
ขอ้มูล 2) ดา้นการตรวจสอบขอ้มูล 3) ดา้นการประมวลผลขอ้มูล 4) ดา้นการจดัคลงัขอ้มูล 5) ดา้น
การวเิคราะห์ขอ้มูล 6) ดา้นการน าขอ้มูลไปใช ้จ าแนกตามต าแหน่ง และขนาดสถานศึกษา 

                                                           
5ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2, แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2556, (หนองคาย : ส านกังาน, 2555), หนา้ 13. 
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1.3 สมมติฐำนกำรวจิัย 
 จากงานวิจัยของ นางนฤมล กลั่นสมจิตต์ ได้ท าการศึกษาวิจัย เร่ือง การศึกษาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภูเก็ต 
พบวา่ ความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและเจา้หน้าท่ีขอ้มูลสารสนเทศต่อสภาพและปัญหาการ
จดัระบบสารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา
พบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงตั้งสมมติฐานงานวิจยัคร้ังน้ีว่า 
สภาพการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 เม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามต าแหน่ง และขนาดสถานศึกษามีความแตกต่างกนั 
 

1.4 ขอบเขตของกำรวจิัย 
 1.4.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา มุ่งศึกษาสภาพการจดัระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ใช้แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการและ
ขั้นตอนการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ใน 6 ดา้น6 ไดแ้ก่ 
 1. ดา้นการรวบรวมขอ้มูล  
 2. ดา้นการตรวจสอบขอ้มูล  
 3. ดา้นการประมวลผลขอ้มูล  
 4. ดา้นการจดัคลงัขอ้มูล  
 5. ดา้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 6. ดา้นการน าขอ้มูลไปใช ้
 1.4.2 ขอบเขตดา้นประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
และครูผูส้อน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จาก จ านวน 102 
โรงเรียน ปีการศึกษา 2556 จ านวน 973 คน    
 1.4.3 ขอบเขตด้านพื้นท่ี สถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 
 
 

                                                           
6กระทรวงศึกษาธิการ, ระบบสำรสนเทศและแนวปฏิบัติในกำรจัดระบบสำรสนเทศระดับ

โรงเรียน, (กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพร้าว, 2537), หนา้ 5. 
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1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 ระบบสำรสนเทศ หมายถึง ระบบท่ีท าหนา้ท่ีในการรวบรวมขอ้มูล หรือประมวลผลขอ้มูล
เพื่อให้อยูใ่นรูปสารสนเทศท่ีตอ้งการใชง้านตามเป้าหมาย และการจดัเก็บรักษาอย่างมีระบบและ
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 กำรจัดระบบสำรสนเทศ หมายถึง กระบวนการในการจดัการระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาการประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ใน 6 ดา้น ดงัน้ี 
 ด้ำนกำรรวบรวมข้อมูล หมายถึง เป็นขั้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลมาจากแหล่งซ่ึงมีทั้งท่ีอยู่
ภายนอกหน่วยงานและภายในหน่วยงาน มีการวางแผนก่อนการเก็บรวบรวมขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ 
ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละก าหนดขอบข่ายและลกัษณะของขอ้มูลท่ีตอ้งการจดัล าดบัความส าคญัและ
ความจ าเป็นของขอ้มูล แต่งตั้งผูรั้บผิดชอบในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจดัเตรียมเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล จดัสรรงบประมาณในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ใชว้ธีิท่ีหลากหลายในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล และก าหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีชดัเจน 
 ด้ำนกำรตรวจสอบข้อมูล หมายถึง การตรวจสอบขอ้มูลทุกคร้ัง เม่ือไดรั้บขอ้มูลเพื่อให้มี
ความมัน่ใจวา่ ขอ้มูลมีความเป็นปัจจุบนั ตรงตามเน้ือหาท่ีตอ้งการ ถูกตอ้งแม่นย  าครบถว้นสมบูรณ์
ตามมาตรฐาน มีความน่าเช่ือถือ ส่วนผูต้รวจสอบ มีการตรวจสอบขอ้มูลโดยวิธีการเปรียบเทียบกบั
ขอ้มูลในอดีตให้คณะกรรมการ / ผูรั้บผิดชอบตรวจสอบความสมบูรณ์อีกคร้ังและมีการก าหนด
ระยะเวลาในการตรวจสอบขอ้มูล 
 ด้ำนกำรประมวลผลข้อมูล หมายถึง การน าขอ้มูลท่ีไดม้าประมวลผลโดยการก าหนด
ผูรั้บผิดชอบในการประมวลผลขอ้มูล ซ่ึงเป็นบุคคลเดียวกบัผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลและตรวจสอบ
ขอ้มูล ก าหนดผูรั้บผิดชอบในการประมวลผลขอ้มูล โดยค านึงวา่เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ จดั
กลุ่มแยกแยะตามลกัษณะและประเภท มีการน าขอ้มูลมาประมวลผลก่อนน าไปใชทุ้กคร้ัง โดยท่ีการ
ประมวลผลนั้นใชเ้คร่ืองค านวณ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยไดใ้ชโ้ปรแกรมท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะงาน
ของสถานศึกษา ตอ้งมีการตรวจสอบความถูกตอ้งของการประมวลผลขอ้มูลทุกคร้ังและควรมีการ
ก าหนดระยะเวลาในการประมวลผลขอ้มูล 
 ด้ำนกำรจัดคลงัข้อมูล หมายถึง การจดัระบบการจดัคลงัขอ้มูลไวเ้ป็นหมวดหมู่ตามลกัษณะ
งาน โดยการจดัคลงัขอ้มูลโดยเก็บเป็นแฟ้มขอ้มูล, แฟ้มดชันี (บตัรรายการ), แฟ้มตารางอา้งอิง 
(ขอ้มูลโดยสรุป), เอกสารรายงานสถิติขอ้มูลหรือเก็บดว้ยระบบคอมพิวเตอร์, ซีดีรอม มีการจดัสรร
งบประมาณในการจัดเก็บข้อมูลและแต่งตั้ งผู ้รับผิดชอบในการจัดคลังข้อมูล  ท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ 
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 ด้ำนกำรวเิครำะห์ข้อมูล หมายถึง การวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อสรุปความส าคญั
ของขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดใ้ห้ตรงกบัสภาพท่ีเป็นจริง ขอ้มูลมีความเป็นปัจจุบนัทนัตามก าหนดของ
เวลาการใชง้าน ด าเนินการตรวจสอบผลการวิเคราะห์ขอ้มูลซ ้ า ตอ้งมีการก าหนดระยะเวลาในการ
วเิคราะห์ขอ้มูล แต่งตั้งผูรั้บผิดชอบในการวิเคราะห์ขอ้มูล ท่ีมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์
ขอ้มูล ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศก่อนน าไปใชทุ้กคร้ังโดยท่ีวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการ
ทางสถิติประเภทขอ้มูลเป็นปรนยัและวเิคราะห์ขอ้มูลประเภทอตันยัดว้ยคณะท างาน 
 ด้ำนกำรน ำข้อมูลไปใช้ หมายถึง การด าเนินงานเพื่อช่วยในการตดัสินใจวนิิจฉยั สั่งการ การ
วางแผนปฏิบติังานประจ าปีของสถานศึกษา ควบคุม ก ากบั ติดตาม ดูแล การประเมินผลโครงการ
หรือการเผยแพร่ใหก้บัผูใ้ชใ้นรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย กราฟ แผนภูมิโปรแกรมน าเสนอ การ
เผยแพร่ผ่านระบบ อินเตอร์เน็ตและมีส่วนช่วยในการส่งเสริม/สนบัสนุนให้บุคลากรสามารถน า
ขอ้มูลไปใชใ้นการพฒันางาน 
 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
 ครูผู้สอน หมายถึง ครูซ่ึงประกอบวิชาชีพหลักด้านการสอนและปฏิบติัหน้าท่ีในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษา รวมทั้งผูท่ี้ได้รับมอบหมายจาก
ผูบ้ริหารสถานศึกษาให้ปฏิบติัหน้าท่ีงานพิเศษงานฝ่ายวิชาการของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
 ขนำดสถำนศึกษำ หมายถึง โรงเรียนท่ีแบ่งตามจ านวนนกัเรียน ตามเกณฑ์ของส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ขนำดเลก็  หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนกัเรียนต ่ากวา่ 120 คน 
 ขนำดกลำง หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนกัเรียน ตั้งแต่ 120-300 คน 
 ขนำดใหญ่ หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนกัเรียน มากกวา่ 300 คน 
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1.6 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจิัย 
 1.6.1 ไดท้ราบระดบัการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
 1.6.2 ไดท้ราบผลการเปรียบเทียบสภาพการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จ  าแนกตามต าแหน่ง และขนาด
สถานศึกษา 
 1.6.3 สามารถน าผลการศึกษาคร้ังน้ี ไปเป็นขอ้มูลในการก าหนดนโยบาย และแนวทางใน
การบริหารงานการจดัการระบบสารสนเทศ ใหมี้ประสิทธิภาพเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนมาก 
ยิง่ขั้น 
 



 
 

 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
  ในการศึกษาคร้ังน้ี ผู ้ศึกษามุ่งศึกษาสภาพการจัดการระบบสารสนเทศ ปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะในการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โดยไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตามประเด็นดงัต่อไปน้ี 
 2.1 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารการศึกษา 
 2.2 แนวคิด และทฤษฎี เก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.3 การใชส้ารสนเทศในการจดัการศึกษา 
 2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการระบบสารสนเทศ 
 2.5 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา 
 2.6 สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา 
 2.7 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.8 กรอบแนวความคิดในการศึกษา 
 

2.1 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารการศึกษา 
 ความหมายของการบริหาร มีนกัวิชาการได้ให้ความหมายของการบริหารไวแ้ตกต่างกนั
หลายท่าน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 วิโรจน์ สารรัตนะ ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการด าเนินงาน
เพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายขององคก์ารโดยอาศยัหนา้ท่ีทางการบริหารท่ีส าคญั เช่น การวางแผน การ
จดัองคก์าร การน า และการควบคุม ในกรณีหนา้ท่ีทางการบริหาร นกัทฤษฎีอาจจ าแนกแตกต่างกนั 
เช่น Fayol จ าแนกเป็น 5 หนา้ท่ี คือ การวางแผน การจดัองคก์าร การสั่งการ การประสานงาน และ
การควบคุม ส่วน Gulick จ าแนกเป็น 7 หนา้ท่ี คือ การวางแผน การจดัองคก์าร การจดับุคลากร การ
สั่งการ การประสานงาน การรายงาน และการงบประมาณ1 เป็นตน้ 

                                                           
1วิโรจน์ สารรัตนะ, การบริหารโรงเรียนแบบกระจายอ านาจ, (กรุงเทพมหานคร : อกัษรา

พิพฒัน์ , 2548), หนา้ 12. 
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 พจนานุกรม ฉบับมติชน ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การบริหาร หมายถึง ด าเนินการ จดัการ 
โดยปริยายหมายถึงปกครอง เช่น บริหารประเทศ ( น. ) ด ารัสสั่ง เช่นราชบริหาร ค าแถลงไข เช่น 
พระพุทธบริหารเม่ือรวมกบัค า กายเป็นกายบริหารหมายถึงออกก าลงักาย (บ ; ส.ปริหาร )2 
 มนตรี ศรีเพชร ได้ให้ความหมายไวว้่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการแนวทางการ
ด าเนินงานอยา่งมีระบบของผูบ้ริหารอนัเก่ียวขอ้งกบักิจการต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งระหวา่งกนั เพื่อ
ความส าเร็จของเป้าหมายท่ีตอ้งการการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา เป็นการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ 
ท่ีเกิดจากความร่วมมือกนัเพื่อพฒันาสมาชิกของสังคม เป็นการด าเนินงานท่ีมีเป้าหมายส าคญั คือ
การพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพ3 
 พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ การบริหาร หมายถึง ออก
ก าลงัเช่นบริหารร่างกาย ปกครองเช่นการปกครองทอ้งถ่ิน ด าเนินการ จดัการ เช่นบริหารธุรกิจ 
กล่าวแก.้ ( น. ) ด ารัสสั่ง เช่น ราชบริหารค าแถลงไขเช่นพระพุทธบริหาร (บ; ส.บริหาร )4  
 ดงันั้นกล่าวโดยสรุปว่า การบริหารงาน หมายถึง การท างานของคณะบุคคลตั้งแต่สองคน
ข้ึนไปร่วมกนัปฏิบติัการด าเนินงานใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์ารท่ีตั้งเอาไว ้
 ทฤษฎีการบริหารงาน 
  วิชัย ตันศิริ ได้กล่าวว่า ความเจริญรุ่งเรืองและความส าเร็จจะเกิดข้ึนทางการศึกษาหรือ
อยา่งไร และอุดมการณ์ แนวคิด หรือหลกัการทางการศึกษา จะเป็นไปไดร้าบร่ืนหรือไม่ ข้ึนอยูก่บั
การบริหารจดัการทางการศึกษาทั้งในระดบัชาติ และระดบัจุลภาค คือระดบัสถานศึกษา ในการ
ปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ก็วางยุทธศาสตร์หลกัของการ
บริหารจดัการท่ีมุ่งการกระจายอ านาจจากเบ้ืองบนสู่เบ้ืองล่างโดยมีเขตการศึกษารองรับระดับ
จงัหวดั และมุ่งหวงัให้สถานศึกษาสามารถบริหารจดัการตนเองอย่างสมบูรณ์แบบมากยิ่งข้ึนหรือ
เท่าท่ีควรจะเป็น ปัจจุบนัมกัเรียกกนัวา่ การบริหารจดัการโดยมีสถานศึกษาเป็นฐาน ภาษาองักฤษใช้
ค  าวา่ School based management หรือ (SBM ) ส่ิงส าคญัซ่ึงนกับริหารจดัการควรทราบเบ้ืองตน้คือ 
หลักการ แนวคิดในการจดัการบริหารทัว่ไปและเหตุผลว่าสมควรจะจดับริหารการศึกษา และ

                                                           
2 พจนานุกรมฉบบัมติชน 2547, พจนานุกรมฉบับมติชน 2547, (กรุงเทพมหานคร : 

ส านกัพิมพม์ติชน, 2547), หนา้ 489.  
3มนตรี ศรีเพชร, หลกัและแนวทางในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา, ( กรุงเทพมหานคร 

: อกัษรเจริญทศัน์, 2547), หนา้ 12.  
4พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.

2542 , (กรุงเทพมหานคร : นามมีบุค๊ส์พบัลิเคชัน่, 2542), หนา้ 609.  
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โดยเฉพาะสถานศึกษาอย่างไรจึงจะเหมาะสมในอนาคต นกับริหารจะตอ้งเขา้ใจภาพรวมของการ
บริหารจดัการ ก่อนท่ีจะน าไปพิจารณารายระเอียดของแต่ละเร่ือง และจะเป็นการเหมาะสมท่ี
ผูบ้ริหารจะตอ้งทราบความเป็นมาของทฤษฎีการจดัองค์การจากยุคตน้ถึงปัจจุบนั เพื่อท่ีจะทราบ
จุดยนืของตวัเราเองในปัจจุบนั 
 ทฤษฎีการบริหารองคก์ารส่ีทฤษฎีหลกั 
 ทฤษฎีการบริหารองคก์ารอาจจดักลุ่มไดเ้ป็น 4 กลุ่มหลกั ดงัน้ี 
 2.1.1 ทฤษฎีการบริหารองคก์ารตามแนวคิดคลาสสิก (Classical organization theory) 
 2. 1.2 ทฤษฎีการบริหารองคก์ารเชิงมนุษยสัมพนัธ์ (Human relations school) 
 2. 1.3 ทฤษฎีการบริหารองคก์ารตามแนวทฤษฎีระบบ (System theory) 
 2. 1.4 ทฤษฎีการบริหารองคก์ารตามแนวปฏิบติัการทางสังคม (Social action theory)  
 จะกล่าวแต่ละจุดเนน้ของแต่ละกลุ่มทฤษฎีโดยยอ่ทีละกลุ่มคือ 
 2.1.1 ทฤษฎีการบริหารองค์การตามแนวคิดคลาสสิก (Classical organization theory) 
แบ่งยอ่ย ๆ เป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
 2.1.1.1 กลุ่มการจดัการเชิงวทิยาศาสตร์ของเทยเ์ลอร์ (Scientific management) 
 2.1.1.2 กลุ่มทฤษฎีองคก์ารอยา่งเป็นทางการของฟายอล (Formal organization theory) 
 2.1.1.3 กลุ่มทฤษฎีการบริหารแบบราชการ (Bureaucracy) ของแมก็ซ์ เวเบอร์ 
 2.1.1.1 กลุ่มการจดัการเชิงวิทยาศาสตร์ของเทยเ์ลอร์ (Scientific management) เป็นทฤษฎี
ตามแนวคิดและการศึกษาวิจยัของ เฟรดเดอริก เทย์เลอร์ (Frederick Taylor) ผูมี้ชีวิตอยู่ใน
สหรัฐอเมริกาในช่วง ค.ศ.1856-1915 ความมุ่งหมายสูงสุดของแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์คือจะจดัการ
บริหารธุรกิจหรือโรงงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดได้อย่างไร ก่อนอ่ืนควรทราบ
เสียก่อนว่าประวติัศาสตร์ของมวลมนุษยชาติทุกๆสังคม ทุกๆยุคสมยั แสวงหาวิธีการท างานท่ี
ก่อให้เกิดผลส าเร็จ และประเด็นหลกัของการท างานร่วมกนั ( เน้นร่วมกนั ) คือ จะแบ่งงานกัน
อยา่งไรจึงจะท าให้เกิดประสิทธิภาพ อาดมั สมิธ (Adam Smith) ในหนงัสือ The Wealth of Nation 
ซ่ึงเป็นรากเหงา้ของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ไดก้ล่าวถึงการแบ่งงานกนัเฉพาะทาง เช่น งานการผลิต
เขม็หมุดหากแบ่งขั้นตอนการผลิตใหแ้ต่ละขั้นท าไดง่้ายท่ีสุด เร็วท่ีสุด ใหแ้ต่ละคนรับผิดชอบเฉพาะ
ขั้นตอนนั้น การผลิตเขม็หมุดจะไดจ้  านวนเพิ่มมากข้ึนหลายเท่าของการผลิตเข็มหมุดโดยคนๆเดียว
ท่ีด าเนินการทุกขั้นตอน การแบ่งงานให้มีความเฉพาะทางเพื่อให้ผูท้  างานเกิดความช านาญในการ
ท างานนั้น จึงเป็นหลกัส าคญัของแนวทางธุรกิจในยุคอุตสาหกรรม เฟรดเดอริก เทยเ์ลอร์ ก็คือ
ผลผลิตของยุคอุตสาหกรรม หลกัวิทยาศาสตร์ของเทยเ์ลอร์สรุปง่ายๆ ประกอบดว้ย 3 หลกัการ คือ 
1) การแบ่งงาน(Division of labors) 2) การควบคุมดูแลบงัคบับญัชาตามสายงาน (Hierarchy) และ 
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3) การจ่ายค่าจา้งเพื่อสร้างแรงจูงใจ (Incentive payment) ทฤษฎีของเทยเ์ลอร์ใช้กนัมากในการ
จดัการธุรกิจและโรงงาน ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 และตน้ศตวรรษท่ี 20 ในสหรัฐอเมริกา 
 2.1.1.2 กลุ่มทฤษฎีองค์การอย่างเป็นทางการของฟายอล (Formal organization theory 
ทฤษฎีน้ีมาจากแนวคิดของฟาโยล (Fayol) ท่ีวางหลกัการบริหารองคก์ารไวว้า่จะตอ้งประกอบดว้ย 7 
ประการ คือ 1) หลกัการท างานเฉพาะทาง (Specialization) ก็คือการแบ่งงานให้เกิดความช านาญ
เฉพาะทาง 2) หลกัสายบงัคบับญัชา ท่ีเร่ิมตน้จากยอดพีระมิดของผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดสู่ระดบัต ่าสุด 
เรียกในภาษาองักฤษวา่ Scala principle 3) หลกัเอกภาพการบงัคบับญัชา (Unity of command) 4) 
หลกัขอบข่ายของการควบคุมดูแล (Span of control) คือหลักท่ีว่าผูค้วบคุมดูแลควรจะคุม
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีจะตอ้งดูแลจ านวนเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมและมีประสิทธิภาพท่ีสุด ฟายอล เสนอ
ว่าควรมีการควบคุมดูแลไม่เกิน 5-6 คน หรือผูดู้แลหน่ึงคนต่อ 6 คน ท่ีจะอยู่ใตก้ารดูแล 5) การ
ส่ือสารแนวด่ิง (Vertical communication) การส่ือสารโดยตรงจากเบ้ืองบนสู่เบ้ืองล่าง 6) หลกัการ
แบ่งระดบัการบงัคบับญัชาใหน้อ้ยท่ีสุด คือ ไม่ควรมีสายบงัคบับญัชายืดยาวหลายระดบัมากเกินไป 
และ 7) หลกัการแบ่งความรับผิดชอบระหวา่งสายบงัคบับญัชาและสายเสนาธิการ Line ส่วนสาย
เสนาธิการ คือการใหค้  าแนะน า สายวชิาการแยกออกมาต่างหากจดัไวเ้ป็นสายท่ีปรึกษา 
 แนวคิดการจดัโครงสร้างขององคก์ารแบบฟายอลน้ี ต่อมา ลูเทอ กูลิก (Luther Gulick) ได้
น ามาปรับและกลายเป็นคมัภีร์ของการจดัองค์การในยุคตน้ของศาสตร์การบริการ  กูลิก ปรับเป็น
หลกัท่ีมีอกัษรยอ่วา่ “POSDCoRB” ซ่ึงนกัศึกษาบริหารศาสตร์ยุคหลงัสงครามโลกท่องกนัอยา่งข้ึน
ใจ POSDCoRB ยอ่มาจาก Planning, Organization, Staffing, Direction, Co-ordinating, Reporting, 
Budget หรือ การวางแผน การจดัการ การบรรจุบุคลากร การช้ีน า การประสานงาน การรายงาน 
และ การจดังบประมาณ หลกัของ POSDoRB ใชก้นัเป็นแนวของการจดัการบริหาร 
 องคก์ารและระบบราชการ รวมทั้งหลกัของฟายอล 
 2.1.1.3 กลุ่มทฤษฎีการบริหารแบบราชการ ( Bureaucracy ) ของแม็กซ์ เวเบอร์ หลกัการ
และแนวคิดท่ีสามในตระกูลคลาสสิกน้ี มาจากแนวคิดของแม็กซ์ เวเบอร์ (Max Weber) ท่ีกล่าวถึง
การบริหารราชการท่ีประกอบด้วย 1) หลกัของฐานอ านาจจากกฎหมาย ทุกค าสั่งมาจากอ านาจท่ี
ก าหนดไวใ้นกฎหรือกฎระเบียบ 2) การแบ่งหน้าท่ีและความรับผิดชอบมีฐานทางกฎหมายหรือ
กฎระเบียบชดัเจน ฉะนั้นตอ้งยืดระเบียบกฎเกณฑ์เป็นหลกั 3) การแบ่งงานตามความช านาญการ
เฉพาะทาง 4)การบริหารไม่เก่ียวกบัผลประโยชน์ส่วนตวั แต่เป็นไปตามกฎหมาย และผลประโยชน์
สาธารณะ 5)มีระบบความมัน่คงในอาชีพ การเล่ือนชั้น เล่ือนระดบัเป็นไปตามอาวุโส และระบบ
คุณธรรม 
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  แนวคิดสามแนว หรือทฤษฎีการบริหารองค์การสามแนวดงักล่าวจดัไวว้่าเป็นกลุ่มของ
ทฤษฎีเดิม เรียกว่า คลาสสิก (Classic) ซ่ึงขอสมมุติฐานหลกัคือ มนุษยมี์เหตุผล และใช้หลกัของ
เหตุผลในการบริหารงาน ขณะเดียวกนัทฤษฎีบริหารดงักล่าวก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามองดูมนุษย์
ประดุจเป็นเคร่ืองมือหรือหุ่นยนต์ท่ีตัง่อยู่ในกรอบขององค์การท่ีมีลกัษณะของเคร่ืองยนต์กลไก 
(Mechanistic) จึงมีทั้งขอ้ดีขอ้เสีย ดงัเป็นท่ีทราบกนั ขอ้เสียคือ สายบงัคบับญัชายืดยาว การท างาน
ตอ้งอา้งอิงกฎระเบียบ จึงชกัชา้ไม่ทนัการแกไ้ขปัญหาในปัจจุบนั เรียกวา่ ระบบ Red Tape แต่ขอ้ดีก็
มีมากทั้งด้านการบริหารโดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลกั มิใช่ผลประโยชน์ส่วนตวั การ
บงัคบับญัชา การเล่ือนชั้น เล่ือนต าแหน่งก็มีระบบระเบียบแน่ชดั ไม่มีระบบอภิสิทธ์ิหรือไร้ระเบียบ 
แต่ขอ้ดีดงักล่าว ปัจจุบนัน้ีก็ถูกกดักร่อนด้วยปรากฏการณ์ของการทุจริต และการแทรกแซงทาง
การเมืองและทางเศรษฐกิจจากนกัการเมืองและพอ่คา้วาณิชย ์ท าใหร้ะบบราชการเร่ิมมีปัญหา 
 2.1.2 ทฤษฎกีารบริหารองค์การเชิงมนุษยสัมพนัธ์ (Human relations school)  
 จุดอ่อนของทฤษฎีการบริหารตามแนวคลาสสิกสามแนวทางท่ีกล่าวมาแล้ว มีจุดอ่อนท่ี
ส าคญัในทศันะของกลุ่มมนุษยสัมพนัธ์ก็คือ การมององค์การเป็นเคร่ืองมือ แต่ตามข้อเท็จจริง
สมาชิกขององคก์ารเป็นยิง่กวา่นั้นคือ “มีความเป็นมนุษย”์ และมนุษยย์อ่มสร้างความสัมพนัธ์ซ่ึงกนั
และกนัแบบมนุษย ์ท าใหเ้กิดกลุ่มท่ีไม่เป็นทางการในองคก์ารต่างๆ 
 การวิจยัท่ีน าไปสู่ขอ้คน้พบดงักล่าวคือ การวิจยัท่ีเรียกว่า Howthorne experiment ท่ีเมโย 
(Mayo) กบัคณะท าการวิจยัในช่วงทศวรรษท่ี 1920 และ 1930 การวิจยัเร่ิมตน้ท่ีขอ้สมมุติฐานท่ีว่า
ส่ิงแวดลอ้มมีผลต่อประสิทธิภาพของการท างานของคนงาน ฉะนั้น คณะวิจยัจึงทดลองปรับเปล่ียน
ความสว่างของแสงไฟในท่ีท างาน การยืดหดเวลาของการท างานแต่ละวนั ระยะเวลาการหยุดพกั 
ผลท่ีได้สร้างความประหลาดใจแก่ผู ้วิจ ัยคือ การปรับเปล่ียนส่ิงแวดล้อมเหล่าน้ีมิได้มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของคนงาน แต่ปัจจยัท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทางบวกคือ การท่ี
นกัวจิยัลงไปสัมภาษณ์ถามไถ่ความรู้สึกของคนงานกลบัท าให้เกิดผลดี ผลดงักล่าวเรียกกนัในสมยั
ต่อมาวา่ Howthorne effects คือการเขา้ไปสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลมกัจะท าให้เกิดการช้ีน าหรือท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงเสมอ แต่ขอ้คน้พบท่ีส าคญัซ่ึงกลุ่มนกัวิจยัไม่ไดค้าดคิดมาก่อนก็คือ การคน้พบ
วา่คนงานจะสร้างกลุ่มแบบไม่เป็นทางการในองค์การ ท่ีเรียกในภาษาองักฤษวา่ Informalgrouping 
เ กิดทัศนคติของกลุ่มแนวคิดแนวปฏิบัติ ท่ีแฝงอยู่ในองค์การ ท าให้เ กิดแนวคิดใหม่ ท่ีว่า
ความสัมพนัธ์ขิงมนุษยมี์ความส าคญัมาก ซ่ึงทฤษฎีคลาสสิกไม่ไดเ้ห็นความส าคญั ฉะนั้น ประเด็น
เร่ือง ขวญัก าลงัใจ แรงจูงใจ ลีลาการเป็นผูน้ าแบบประชาธิปไตย ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล การ
ส่ือสารอยา่งไม่เป็นทางการ และพลวตักลุ่ม จะเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลส าเร็จขององคก์าร 
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 แนวคิดเชิงมนุษยส์ัมพนัธ์ดงักล่าว ต่อมาไดเ้ป็นตน้ตระกูลของกลุ่มแนวคิดเชิงพฤติกรรม
ศาสตร์ของกลุ่มมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีเรียกวา่ Neo human relations school ในระยะหลงัสงครามโลกคร้ัง
ท่ีสอง ซ่ึงประกอบดว้ยนกัคิด เช่น ลิเคิร์ต (Likert) ท่ีเนน้ลีลาของการบริหารจดัการของผูน้ า อาร์ไจ
ริส (Argyris) ซ่ึงเนน้ความมีสุขภาพท่ีดีของสมาชิกขององคก์าร แมคกรีเกอร์ (McGregor)  
ผูเ้นน้แรงจูงใจ และเฮอร์สเบิร์ก (Herzberg) ท่ีเนน้การจดัภารกิจของงานให้มีความหลากหลายไม่น่า
เบ่ือ (Job enrichment) เป็นตน้ 
 อาจกล่าวไดว้า่ทฤษฎีการบริหารจดัการตามแนวมนุษยส์ัมพนัธ์ มีบทบาทในการส่งเสริม
การบริหารจดัการใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึนและกลายเป็นส่วนส าคญัของทฤษฎีการบริหารองคก์าร5 
 2.1.3 ทฤษฎกีารบริหารองค์การตามแนวทฤษฎรีะบบ (System theory)  
 ทฤษฎีระบบมีบทบาทส าคญัในการสร้างความเข้าใจเก่ียวกับองค์การและการบริหาร
องคก์ารข้ึนไปอีกระดบัหน่ึง ทฤษฎีน้ีมีขอ้สมมุติฐานวา่ สังคมเป็นระบบอุปมาเหมือนระบบร่างกาย
มนุษย ์สัตว ์พืช ท่ีท างานเป็นระบบ โดยมีความหมายว่าทุกๆองคาพยพของร่างกายมนุษยมี์ส่วน
สัมพนัธ์กนั หากส่วนใดส่วนหน่ึงเกิดปัญหา ( ติดเช้ือโรค ) ก็จะกระทบการท างานของอวยัวะส่วน
อ่ืนๆด้วย ขณะเดียวกนัระบบของร่างกายมนุษยก์็ด ารงอยู่ในส่ิงแวดล้อม หากระบบของร่างกาย
มนุษย์จะด ารงอยู่ได้ต้องสามารถปรับตนเองให้เข้ากับส่ิงแวดล้อม เช่น ในพื้นท่ีท่ีอากาศร้อน 
ร่างกายก็จะมีเหง่ือออกเพื่อลดความร้อน หรืออุณหภูมิในร่างกาย หากในสภาพอากาศหนาว ร่างกาย
ก็ตอ้งปรับอุณหภูมิในร่างกาย แต่หากปรับไม่ไดด้ว้ยตนเองก็จะตอ้งหาวิธีสร้างส่ิงแวดลอ้ม โดยจุด
ฟืนไฟและเตาผิงเพื่อรักษาระดบัอุณหภูมิร่างกาย ดงัท่ีเห็นกนัในประเทศทางซีกโลกเหนือ หาก
เปรียบเทียบสังคม หรือองค์ประกอบใดๆ ของสังคมว่ามีลกัษณะเป็นระบบ เช่น องค์การบริหารท่ี
ด ารงอยู่ในสังคมใดสังคมหน่ึงมีความเป็นระบบก็อาจจะจ าลองระบบขององค์การบริหารนั้นๆ ดงั
รายละเอียดใน แผนภาพท่ี 2.1 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5วิชยั ตนัศิริ, การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(SBM), (กรุงเทพมหานคร : อกัษร

เจริญทศัน์, 2549),หนา้ 294-306.  
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 สังคมนานาชาติ 
             Environment จากนอกประเทศ 
 
สังคมในประเทศ 
Environment 
 
 ตวัป้อน (Input)   องคก์ารบริหาร  ผลผลิต (Output) 
 
 ตวัป้อน        ผลผลิต 

     กระบวนการปรับเปล่ียน 
 ตวัป้อนจากภายนอก  
 
  ผลผลิต 
 
ขอ้มูลยอ้นกลบั (Feeddback) 
 
 
     สังคมในประเทศ 

 
แผนภาพที ่2.1 ระบบขององค์การบริหารทีด่ ารงอยู่ในสังคม 

 
 รูปส่ีเหล่ียมในสุด เปรียบเป็นองค์การบริหารองค์กรหน่ึงก็จะไดรั้บตวัป้อน (Input) จาก
ส่ิงแวดลอ้มขององคก์รนั้นๆ ท่ีส าคญัคือ สังคมภายนอกท่ีมีรายละเอียดตั้งแต่ระบบการเมือง ระบบ
เศรษฐกิจ วฒันธรรม และสังคม และภายในองคก์รเอง หากท างานเป็นระบบตามขอ้สมมุติฐานก็จะ
มีกระบวนการปรับเปล่ียนตงัป้อนให้กลายเป็นผลผลิตออกมาสู่สังคมในประเทศและนาๆชาติ และ
เม่ือเกิดปัญหาก็จะมีระบบส่งขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) ของปัญหากลบัเขา้ระบบใหม่ เพื่อน าไป
แกไ้ขการท างานในอนาคตกระบวนการปรับเปล่ียนภายในระบบ ประกอบดว้ย ส่วนประกอบต่างๆ 
ท่ีต้องท างานสัมพนัธ์กันตั้ งแต่ระบบข้อมูล (ความทรงจ าเดิม) การกลั่นกรองข้อมูลใหม่ การ
พิจารณาวเิคราะห์และตดัสินสั่งการ การประเมินผล เป็นตน้ 
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 ฉะนั้น โดยสรุป ระบบจึงมีขอ้สมมุติฐานวา่ ส่วนประกอบของระบบตอ้งสัมพนัธ์กนัระบบ
ตอ้งปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม นอกจากนั้นในสังคมศาสตร์ยงัพิจารณาถึงระบบเปิด ระบบปิดคือ 
ไม่ยอมรับข้อมูลใหม่จากส่ิงแวดล้อม ส่วนระบบเปิดนั้น ยอมรับข้อมูลใหม่ตลอดเวลาการน า
แนวคิดทฤษฎีระบบมาประยุกตเ์ขา้กบัทฤษฎีการบริหาร ท าให้ทฤษฎีมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน เพราะ
กลไกของการปรับเปล่ียนภายในระบบขยายขอบเขตกวา้งขวาง ไม่ใช่เฉพาะโครงสร้างของระบบท่ี
มีความส าคญั หรือตวัมนุษย์ และความสัมพนัธ์ในองค์การของกลุ่มคนแบบไม่เป็นทางการ แต่
องค์ประกอบดา้นวฒันธรรมขององค์การ ภาวะผูน้ าขององค์การ ระบบการเมืองในองค์การ ฯลฯ 
อาจเป็นปัจจยัส าคัญท่ีต้องน ามาพิจารณา นอกจากนั้นทฤษฎีระบบยงัค านึงถึงภาวะแวดล้อม
ภายนอกองคก์าร และมองเห็นความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการปรับระบบเพื่อด ารงอยูอ่ยา่งสมดุลกบัสภาวะ
แวดลอ้ม 
 2.1.4 ทฤษฎกีารบริหารองค์การตามแนวปฏิบัติการทางสังคม (Social action theory)  
 ทฤษฎีตามแนวปฏิบติัการทางสังคม มีความเช่ือว่ามนุษยแ์ต่ละคนมองโลกตามอตัวิสัย
ความจริงท่ีปรากฏ ไดรั้บการแปลความหมายตามทศันคติ ( อคติ ) ของแต่ละบุคคล โลกแห่งความ
เป็นจริงมิได้ด ารงอยู่ในภาวะ วตัถุวิสัย ฉะนั้น การพิจารณาเป้าหมายขององค์การว่าเป็นท่ีเขา้ใจ
ตรงกนัของทุกๆคนนั้นเป็นไปไม่ได ้เป้าหมาย จะปรากฏเป็นจริงตามกระบวนการปฏิสัมพนัธ์ของ
มนุษยท่ี์มาท างานร่วมกนัแนวความคิดน้ีถือว่าการลงมือปฏิบติัการเท่านั้นจึงจะให้ความหมายท่ี
แทจ้ริง และการแปลความหมายของแต่ละบุคคล จากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล จึงเป็นประเด็น
ท่ีส าคญัทฤษฎี Social action theory จึงกลบัมาใหค้วามส าคญัต่อบทบาทของปัจจยับุคคลในองคก์าร 
และเนน้ไปท่ี กระบวนการ มากกว่าโครงสร้าง หรือกฎเกณฑ์ กฎระเบียบตายตวั แต่กระบวนการ
ปฏิสัมพนัธ์ของสมาชิกและการแปลความหมายหรือความเขา้ใจของสมาชิกจะเป็นประเด็นท่ีส าคญั 
 โดยสรุป จากปลายศตวรรษท่ี 19 ถึง คร่ึงหลงัของศตวรรษท่ี 20 ทฤษฎีการบริหารจดัการ
องค์การวิวฒันาการมาเป็นระดบัและอาจแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม ดงักล่าวมาแล้ว แต่ละกลุ่มมีขอ้ดี
แตกต่างกนัและมีขอ้จ ากดัดว้ยกนัทั้งนั้น การจดัการบริหารท่ีดีจึงตอ้งเขา้ใจท่ีจะบูรณาการหรือปรับ
ทฤษฎีต่างๆเพื่อน ามาใช้ในแต่ละองค์กร สถานศึกษาก็เป็นองค์กรหน่ึง การบริหารสถานศึกษาก็
จะตอ้งมีการปรับทฤษฎีเหล่าน้ีมาใช ้
 

2.2 แนวคดิและทฤษฎกีารบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พุทธศกัราช 2545 มาตรา 39 ท่ีใหก้ระทรวงกระจายอ านาจการบริหาร และการจดัการศึกษา ทั้งดา้น
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไปไปยงัคณะกรรมการ ส านกังาน
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เขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง และตามพระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธสักราช 2546 มาตรา 35 ก าหนดให้สถานศึกษาท่ีจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน มีฐานะเป็นนิติบุคคล และมองอ านาจให้
สถานศึกษาบริหารจดัการศึกษามีความคล่องตวั ตามขอบข่ายภารกิจทั้ง 4 ดา้น ซ่ึงขอบข่ายและ
ภารกิจการบริหารและจดัการสถานศึกษา มีดงัน้ี6 
 2.2.1 การบริหารงานวชิาการ 
 งานวชิาการเป็นงานหลกั หรือเป็นภารกิจหลกัของสถานศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการให้ตรงตาม
ความตอ้งการและเตม็ศกัยภาพของผูเ้รียนซ่ึงมีขอบข่ายงานและภารกิจ ดงัน้ี 
 2.2.1.1 การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
 2.2.1.2 การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
 2.2.1.3 การวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
 2.2.1.4 การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 2.2.1.5 การพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา 
 2.2.1.6 การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
 2.2.1.7 การนิเทศการศึกษา 
 2.2.1.8 การแนะแนวการศึกษา 
 2.2.1.9 การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 2.2.1.10. การส่งเสริมความรู้ดา้นวชิาการแก่ชุมชน 
 2.2.1.11. การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาอ่ืน 
 2.2.1.12. การส่งเสริมและสนบัสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และ
สถานบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา7 
 2.2.2 การบริหารงบประมาณ 
 การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา มุ่งเนน้ความเป็นอิสระในการบริหารจดัการมีความ
คล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได ้ยึดหลกัการบริหารมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิ และบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน เพื่อประโยชน์ของการศึกษา และส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดีต่อผูเ้รียน ซ่ึงการบริหาร
งบประมาณมีขอบข่าย และภารกิจ ดงัน้ี  

                                                           
6กระทรวงศึกษาธิการ , คู่มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่ เ ป็นนิติ บุคคล ,                   

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ,์ 2546), หนา้ 32-73.  

7เร่ืองเดียวกนั. 
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 2.2.2.1 การจดัท าและเสนองบประมาณ 
 2.2.2.3 การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการใชเ้งิน และผลการด าเนินงาน 
 2.2.2.4 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
 2.2.2.5 การบริหารการเงิน 
 2.2.2.6 การบริหารบญัชี 
 2.2.2.7 การบริหารพสัดุและสินทรัพย์8 
 2.2.3 การบริหารงานบุคคล 
 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจส าคญัท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถ
ปฏิบติัเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อด าเนินการดา้นการบริหารงานบุคคล ให้เกิดความ
คล่องตวั เป็นอิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ไดรั้บการพฒันา มีความรู้ มีขวญัก าลงัใจและเจริญกา้วหนา้ในวิชาชีพ ซ่ึงจะ
ส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของผูเ้รียนเป็นส าคญั การบริหารงานบุคคลมีขอบข่ายงาน 
และภารกิจ ดงัน้ี 
 2.2.3.1 การวางแผนอตัราก าลงั และก าหนดต าแหน่ง 
 2.2.3.2 การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
 2.2.3.3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 
 2.2.3.4 วนิยัและการรักษาวนิยั 
 2.2.3.5 การออกจากราชการ9 
 2.2.4 การบริหารทัว่ไป 
 การบริหารทัว่ไปเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัระบบบริหารองคก์รให้การบริหารงานอ่ืนๆ 
บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพ และเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยมีบทบาทหลักในการประสาน
ส่งเสริมสนับสนุน และการอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบมุ่ง
พฒันาสถานศึกษาให้ใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีอยา่งเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหาร และการ
จดัการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลกัการบริหารงานท่ีมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลกัโดยเนน้
ความโปร่งใส ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน และ
องค์กรท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้การจดัการศึกษามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การบริหารทัว่ไป มี
ขอบข่ายงานและภารกิจ ดงัน้ี 
 2.2.4.1 การด าเนินงานธุรกิจ 
                                                           

8เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 41- 42. 
9เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 53. 
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 2.2.4.2 งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.2.4.3 งานพฒันาระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 
 2.2.4.4 การประสานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา 
 2.2.4.5 การจดัระบบการบริหารและพฒันาองคก์ร 
 2.2.4.6 งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 2.2.4.7 การส่งเสริมสนบัสนุนดา้นวชิาการ บุคลากร งบประมาณและบริหารทัว่ไป 
 2.2.4.8 การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 
 2.2.4.9 การจดัท าส ามะโนผูเ้รียน 
 2.2.4.10 การรับนกัเรียน 
 2.2.4.11 การส่งเสริมประสานงานการศึกษา ในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศยั 
 2.2.4.12 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 2.2.4.13 การส่งเสริมงานกิจการนกัเรียน 
 2.2.4.14 การประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา 
 2.2.4.15 การส่งเสริมสนบัสนุนและประสานงานการจดัการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคก์ร 
หน่วยงาน และสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
 2.2.4.16. งานประสานราชการเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 
 2.2.4.17 การจดัระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
 2.2.4.18 งานบริการสาธารณะ 
 2.2.4.19 งานท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นงานอ่ืน10 
 

2.3 การใช้สารสนเทศในการจัดการศึกษา 
 ในแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติฉบบัท่ี 8 พ.ศ.2540 – 2544 ของ ส านกังานเลขาธิการสภา
การศึกษา ไดก้ าหนดแนวทางและมาตรการการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารและการใช้ขอ้มูล
สารสนเทศของหน่วยงานทางการศึกษาดงัน้ี 
 ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา ทั้งระดับชาติและระดับภูมิภาค โดยในระดับชาติให้คณะอนุกรรมการพฒันาระบบ
สารสนเทศเพื่อการศึกษา ท าหน้าท่ีเสนอนโยบายและแผนแม่บทของระบบสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาตลอดจนติดตามและประสานการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาส่วนระดบัภูมิภาค

                                                           
10เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 67.  
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ให้คณะกรรมการระดบัจงัหวดั ท าหน้าท่ีประสานการปฏิบติัตามนโยบาย และให้มีการเช่ือมโยง
ระหวา่งหน่วยงานภายในจงัหวดั  
 รัฐส่งเสริมใหห้น่วยงานทางการศึกษาพฒันาระบบงานสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการ
วางแผนการจดัการศึกษาใหเ้ป็นเครือข่ายเช่ือมโยงจากระดบัโรงเรียนถึงระดบัชาติเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ี
เป็นมาตรฐานเดียวกนัและใชป้ระโยชน์ร่วมกนัได ้ดงัน้ี 
 1. ให้มีองค์กรกลาง ในการประสานการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาทั้งในดา้น
ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ (MIS) และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 
 2. เร่งรัดการพฒันาการส่งผา่นขอ้มูลในระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 
 3. ให้มีการพฒันาเน้ือหาสาระท่ีส าคญัและจ าเป็นส าหรับการใช้ในระบบสารสนเทศเพื่อ
การจดัการและเพื่อการเรียนการสอนให้หน่วยงานทางการศึกษา สนบัสนุนการฝึกอบรมบุคลากรท่ี
เก่ียวข้อง พร้อมกับการจดัซ้ือ จัดหา อุปกรณ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อเช่ือมระบบ 
ตลอดจนซอฟทแ์วร์ใหเ้พียงพอส่วน11  
 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้ให้แนวทางในการพฒันาระบบ
ขอ้มูลและสารสนเทศ ดงัน้ี 
 1. ก าหนดความตอ้งการร่วมกนัระหว่างบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งว่ามีขอ้มูลใดบา้งท่ี
จ าเป็นตอ้งใชใ้นสถานศึกษา 
 2. วางแผนการเก็บขอ้มูล ผูบ้ริหารสถานศึกษาและคณะครูผูส้อนร่วมกนัวางแผนการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล โดยระบุลกัษณะของขอ้มูล วธีิการ และเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลและแหล่งขอ้มูล 
 3. จดัหาและหรือสร้างเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 4. เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยค านึงถึงความถูกตอ้งเป็นปัจจุบนัของขอ้มูล 
 5. วิเคราะห์ขอ้มูลและเก็บรักษาขอ้มูลท่ีจดัเก็บมา โดยจดัขอ้มูลให้เป็นหมวดหมู่ใช้ได้
สะดวกและน าไปใชป้ระโยชน์ไดต้รงตามวตัถุประสงค์12 
 มูลนิธิส่งเสริมนโยบายการศึกษา ไดส้รุปขั้นตอนการพฒันา School EMIS ดงัน้ี 
 1. ผูบ้ริหารตอ้งมีความเขา้ใจและใหค้วามส าคญั 

                                                           
11ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, การประชุมวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแ์ละท าปกเจริญผล, 2540), หนา้ 65. 
12ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, แนวด าเนินการของสถานศึกษาเพื่อ

จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา , 
(กรุงเทพมหานคร : องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ,์ 2546), หนา้ 48. 
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 2. ฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท าความเขา้ใจร่วมกนั เน่ืองจาก School EMIS ครอบคลุมขอ้มูล 
หลายดา้น จึงตอ้งก าหนดผูรั้บผดิชอบประสานงานและผูรั้บผิดชอบขอ้มูลดา้นต่าง ๆ ใหช้ดัเจน 
 3. วางแผนจดัการขอ้มูลซ่ึงเป็นหวัใจส าคญัของงานดงัน้ี 
 1) ขอบข่ายขอ้มูล  
   2) จดักลุ่มขอ้มูล  
   3) จดัชั้นขอ้มูล 
 4. จดัหาสถานท่ีส าหรับ School EMIS โดยค านึงถึงความสะดวกในการใช้ แมว้่าจะมี
วตัถุประสงคห์ลกัเพื่อการใชง้านของผูบ้ริหาร แต่เป็นประโยชน์ส าหรับทุกคน School EMISจึงควร
เป็นระบบเปิดท่ีทุกฝ่ายสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดส้ะดวก 
 5. หาวิธีแสดงขอ้มูลท่ีเขา้ใจง่าย ตรงตามวตัถุประสงค์ของผูบ้ริหาร เช่น ตาราง แผนภูมิ 
ตวัช้ีวดั แบบรายงานส าเร็จรูป 
 6. ทดลองใช้ระบบ School EMIS ไประยะหน่ึงและปรับปรุงให้เหมาะสมกบัการใช้
ประโยชน์ 
 7. ก าหนดเวลาปรับปรุงขอ้มูลให้ทนัสมยัตามประโยชน์การใชง้าน เช่น ทุกภาคเรียนทุกปี
การศึกษาสนบัสนุนให้ฝ่ายต่างๆ ใชป้ระโยชน์จาก School EMIS ในการท างาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 
การใช ้School EMIS ในการวางแผน การบริหาร การพฒันา การติดตามประเมินผลของสถานศึกษา
ในขณะท่ี 13 
 เกรียงศักดิ์ พราวศรี ไดเ้สนอแนวทางการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการประกนัคุณภาพ
การศึกษา โดยแบ่งเป็นขั้นตอนต่างๆ ไดแ้ก่ การวางแผน การวเิคราะห์และการ ออกแบบ ด าเนินการ
สร้างสารสนเทศ การทดลองใช ้การให้บริการ ควบคุมและประเมินผลนอกจากน้ีส่ิงท่ีควรค านึงถึง
ในการพฒันาระบบสารสนเทศ คือ 
 1. จะตอ้งสอดคลอ้งกบัการบริหารงานของสถานศึกษา 
 2. จะตอ้งมีคุณภาพ มีความถูกตอ้ง ครบถว้นตรงกบัความตอ้งการใช้งานหรือปัญหาและ
ทนัต่อการใชง้าน 
 3. ผูบ้ริหารต้องเห็นความส าคญัของสารสนเทศ และใช้สารสนเทศเป็นข้อมูลในการ
ตดัสินใจ การก าหนดนโยบาย และการวางแผนการด าเนินงาน 
 4. จะตอ้งเขา้ใจง่ายและสะดวกพร้อมท่ีจะใชง้าน 

                                                           
13มูลนิธิส่งเสริมนโยบายการศึกษา, การพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงคุณภาพในโรงเรียน, 

(กรุงเทพมหานคร : กรมศาสนา, 2544), หนา้ 30. 
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 5. ความสามารถในการเช่ือมโยงสารสนเทศกบัปัญหา และแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 
 จากแนวทางการพัฒนาข้างต้น พอสรุปได้ว่า การพฒันาระบบสารสนเทศนั้ นต้องมี
การศึกษาสภาพทั่วไป ปัญหา ภารกิจต่างๆ และร่วมกันวางแผนการจัดท าระบบสารสนเทศ
ด าเนินการตามแผนงานท่ีวางไว ้คือ จดัหาและสร้างเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล เก็บรวบรวมขอ้มูล 
โดยค านึงถึงความถูกตอ้งเป็นปัจจุบนัของขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลและเก็บรักษาขอ้มูลท่ีจดัเก็บมา 
โดยจัดข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ใช้ได้สะดวกและน าไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามวตัถุประสงค ์
ปรับปรุงและพฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศ โดยจดัท าอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ไดส้ารสนเทศท่ีดี
เหมาะสมกบัการจดัการหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หากสถานศึกษาด าเนินการตาม
หลกัการและแนวปฏิบติัครบทุกขั้นตอน สถานศึกษาจะมีและใช้สารสนเทศเพื่อการบริหาร และ
ปฏิบติังานตามภารกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ14 
 

2.4 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการจัดการระบบสารสนเทศ 
 2.4.1 ความหมายของการจัดการระบบสารสนเทศ 
 นกัการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาไดใ้ห้ความหมายของขอ้มูล (Data) สารสนเทศ 
(Information) และระบบสารสนเทศ (Information System) ในหลายทศันะดงัน้ี 
 นิภาภรณ์ ค าเจริญ ไดใ้ห้ความหมายของขอ้มูล (Data) หมายถึง ขอ้มูลดิบ ท่ีถูกรวบรวมมา
จากแหล่งต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลท่ีอยูภ่ายในหรือภายนอกองคก์รก็ตาม ส าหรับขอ้มูลดิบเหล่าน้ี
จะน าไปใช้งานเลยไม่ได้ จะตอ้งน ามาผ่านกระบวนการประมวลผลก่อน เพื่อให้ได้ผลลพัธ์ท่ี
สามารถน าไปใช้ในการท างานได้” สารสนเทศ (Information) หมายถึง ผลลพัธ์ท่ีได้จากการ
ประมวลผลขอ้มูลดิบ (RawData) ซ่ึงสารสนเทศอาจจะประกอบไปดว้ย ขอ้มูลต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็น
ตวัอกัษร ตวัเลข เสียงและภาพ เป็นตน้ ขอ้มูลเหล่าน้ีเม่ือน ามาผา่นกระบวนการประมวลผลแลว้ ก็
จะเกิดเป็นสารสนเทศเพื่อน ามาสนบัสนุนการบริหารงานและการตดัสินใจของผูบ้ริหารได ้15 
 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ไดใ้ห้ความหมายขอ้มูล สารสนเทศ
และระบบสารสนเทศไวด้งัน้ีขอ้มูล (Data) หมายถึง ขอ้เท็จจริงต่าง ๆ ท่ีอาจแสดงเป็นตวัเลข 
สัญลกัษณ์ หรือตวัหนงัสือแทนปริมาณท่ีอธิบายส่ิงหน่ึงส่ิงใด เช่น จ านวนเด็กในวยัเรียน จ านวน

                                                           
14เกรียงศกัด์ิ พราวศรี, การจัดระบบสารสนเทศในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อ

การประกนัคุณภาพการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : บุก๊พอยส์, 2544), หนา้ 18. 
15นิภาภรณ์ ค าเจริญ, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : เอส.พี.ซี.พร้ิน

ต้ิง, 2545), 26. 
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นกัเรียนในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เป็นตน้ ขอ้เท็จจริงเหล่าน้ีเป็นการเก็บรวบรวมโดยไม่ไดท้  าการ
วิเคราะห์หรือประมวลผลสารสนเทศ (Information) หมายถึง ขอ้มูลท่ีผ่านการวิเคราะห์หรือ
ประมวลผลด้วยวิธีการต่าง ๆ จนอยู่ในรูปแบบท่ีมีความหมายสามารถน าไปใช้ประกอบการ
ตดัสินใจหรือไปใชใ้นเร่ืองต่างๆ ไดต้ามวตัถุประสงค์ เช่น อตัราการเกณฑ์เด็กเขา้เรียน ร้อยละของ
นักเรียนท่ีมีผลการเรียนเป็นท่ีน่าพอใจระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการสถานศึกษา (School 
Education ManagementSystem : School EMS) หมายถึง ระบบซ่ึงรวบรวมสารสนเทศต่าง ๆ ท่ี
จ  าเป็นส าหรับการบริหารสถานศึกษา โดยจดัตั้งข้ึนเพื่อรวบรวมจดัเก็บและใชส้ารสนเทศตามความ
ตอ้งการของหน่วยงานโดยจดัอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงอาจจดัเก็บเป็นแฟ้มเอกสารหรือใชโ้ปรแกรม ได้
สรุปความหมายของขอ้มูล แลสารสนเทศ ไวด้งัน้ีขอ้มูล (Data) หมายถึง เหตุการณ์หรือขอ้เท็จจริงท่ี
เกิดข้ึนในการด าเนินธุรกิจขององคก์รแต่ละวนั ขอ้มูลอาจเป็นไดห้ลายชนิด เช่น ตวัเลข ตวัอกัษร 
รูปภาพ รูปถ่าย หรือแมก้ระทัง่เสียงสารสนเทศ (Information) หมายถึงขอ้มูลท่ีผา่นกระบวนการเก็บ
รวบรวมและเรียบเรียงเพื่อเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช ้16 ดงัแสดงในแผนภาพ 2.2 
 
 
 
 
 

แผนภาพ 2.2 แสดงข้อมูลทีผ่่านกระบวนการประมวลผลให้เป็นสารสนเทศ 
 
 ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ ไดก้ล่าวถึง ขอ้มูล (Data) วา่เป็นขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัเหตุการณ์
หรือขอ้มูลดิบท่ียงัไม่ผา่นการประมวลผล ยงัไม่มีความหมาย ในการน าไปใชง้านขอ้มูลอาจเป็น
ตวัเลข ตวัอกัษร สัญลกัษณ์ รูปภาพหรือภาพเคล่ือนไหว สารสนเทศ (Information) หมายถึง ขอ้มูล
ท่ีไดผ้า่นการประมวลผลหรือจดัระบบแลว้ เพื่อให้มีความหมายและคุณค่า ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจดัการ (Management Information System) หมายถึง ระบบท่ีรวบรวม ประมวล เก็บรักษาและ

                                                           
16ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, แนวด าเนินการของสถานศึกษาเพื่อ

จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา , 
(กรุงเทพมหานคร : องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ,์ 2546), หนา้ 46. 

ขอ้มูล 

(Data) 
การประมวลผล 

(Processing) 

 

สารสนเทศ 

(Information) 
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เผยแพร่สารสนเทศ เพื่อใช้ในการวางแผน การพฒันาตดัสินใจประสานงานและควบคุมการ
ด าเนินงาน17 
 ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง ไดก้ล่าววา่ ขอ้มูล (Data) หมายถึง ส่ิงท่ีน าเขา้สู่ระบบสารสนเทศ
ในรูปแบบต่างๆ กนั เช่น ตวัเลขตวัหนงัสือ ภาพและเสียงขอ้มูลเป็นทรัพยากรอยา่งหน่ึงขององคก์ร
ท่ีจะตอ้งมีการบริหารจดัการ ระบบสารสนเทศ (InformationSystem) หมายถึง ระบบท่ีท าหนา้ท่ีใน
การรวบรวมขอ้มูล เพื่อน ามาประมวลผล วเิคราะห์ เพื่อสร้างสารสนเทศส าหรับวตัถุประสงคเ์ฉพาะ
ดา้นและน าเสนอสารสนเทศให้กบัผูท่ี้ตอ้งการเป็นผูมี้สิทธ์ิไดรั้บสารสนเทศ รวมทั้งการจดัเก็บ
ขอ้มูลท่ีน ามาสู่ระบบไวเ้พื่อการใชง้านในอนาคต18  
 ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และไพบูลย์ เกียรติโกมล กล่าววา่ ขอ้มูล(Data) หมายถึง ขอ้มูลดิบ 
(Raw Data) ท่ีถูกเก็บรวบรวมจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองคก์าร โดยขอ้มูลดิบจะยงั
ไม่มีความหมายในการน าไปใช้งานหรือตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช้สารสนเทศ (Information) 
หมายถึง ผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการประมวลผลขอ้มูลดิบท่ีถูกจดัเก็บไวอ้ยา่งเป็นระบบ โดยผลลพัธ์ท่ีได้
สามารถน าไปประกอบการท างานหรือสนบัสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหาร ซ่ึงเราสามารถกล่าวได้
วา่ สารสนเทศเป็นขอ้มูลท่ีมีความหมายหรือตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริหาร  ซ่ึงท าให้ผูบ้ริหาร
สามารถแกไ้ขปัญหาหรือทางเลือกในการด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน19 ดงัแสดงใน
แผนภาพท่ี 2.3  
 
 
  
 

แผนภาพที่ 2.3 แสดงข้อมูลและสารสนเทศ 
  

                                                           
17ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : แซท

โฟร์พร้ินต้ิง, 2547), หนา้ 8-10. 
18ศรีสมรัก อินทุจนัทร์ยง, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : พิมพดี์, 

2549), หนา้ 4-5. 
19ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ และไพบูลย ์ เกียรติโกมล, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, 

(กรุงเทพมหานคร : ซีเอด็ยเูคชัน่, 2551), หนา้ 34-35. 

ขอ้มูล ประมวลผล สารสนเทศ 
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อรรถกร เก่งพล ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ ขอ้มูล คือ การบนัทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ในรูปแบบท่ี
ยงัมิไดก้ระท าการใด ๆ กบัเหตุการณ์เหล่านั้น โดยขอ้มูลอาจเป็นตวัเลข ตวัอกัษรสัญลกัษณ์ รูป
ภาพน่ิง รูปภาพเคล่ือนไหว หรือเสียงก็ได ้การประมวลผลขอ้มูล หรือ การแปลงผนั (Conversion) 
หรือการจดัด าเนินการ (Manipulation) เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบัขอ้มูลนั้น สารสนเทศคือ การแปลงผนั
ขอ้มูล (Data conversion) หรือจดัด าเนินการขอ้มูล (Data manipulation) เพื่อการจดัระบบให้ผูใ้ช้
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดดี้ยิ่งข้ึน ความรู้ คือ สารสนเทศท่ีไดมี้การจดัประมวลดว้ยความเขา้ใจ 
(Know-how) ประสบการณ์ (Experience) และความเช่ียวชาญ (Expertise) เพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถน าไป
ตดัสนใจเพื่อการท างานไดดี้ยิง่ข้ึน 

จากแนวคิดพื้นฐานดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปความหมายของขอ้มูลสารสนเทศ
และระบบสารสนเทศ ไวด้งัน้ี สารสนเทศ (Information) หมายถึง ขอ้มูลท่ีผ่านการวิเคราะห์ 
สรุปผลให้อยู่ในรูปท่ีมีความหมายและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการตดัสินใจได ้ส่วนระบบ
สารสนเทศ (Information System) หมายถึง ระบบท่ีท าหนา้ท่ีในการรวบรวมขอ้มูลหรือประมวลผล
ขอ้มูลเพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีตอ้งการใชง้านตามเป้าหมาย ให้เป็นระบบแบบแผนและใชป้ระโยชน์
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ20 

2.4.2 ความส าคัญของการจัดระบบสารสนเทศ 
ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ สรุปว่า ระบบสารสนเทศท่ีจ าเป็น

ส าหรับการพฒันาสถานศึกษา ควรพิจารณาจดัเก็บให้สอดคลอ้งกบัภารกิจสถานศึกษาและลกัษณะ
ของมาตรฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาก าหนด เป็นประโยชน์ส าหรับบุคลากรและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้ งในและนอกสถานท่ี ดังนั้ นระบบสารสนเทศจะช่วยในการวางแผนยุทธศาสตร์ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาและท่ีปรึกษา ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูช่้วยผูบ้ริหารระบบ
สารสนเทศเป็นตวัช่วยในการก าหนดนโยบาย วางแผนปฏิบติัการ จดัส่ิงอ านวยความสะดวกนิเทศ
และติดตามผลประเมินผลและสร้างขวญัก าลงัใจให้แก่บุคลากร ส่วนหวัหนา้กลุ่มวิชา กลุ่มงานและ
กลุ่มโครงการ ระบบสารสนเทศจะช่วยในการวางแผนการปฏิบติังาน ติดตามและประเมินผล การ
รายงานผลการปฏิบติังาน รวมทั้งยงัมีส่วนช่วยผูส้อนและผูส้นบัสนุนการสอน คือส ารวจความ

                                                           
20อรรถกร เก่งพล, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : ด่านสุทธา       

การพิมพ,์ 2548), หนา้ 45. 
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สนใจ ตรวจสอบความรู้พื้นฐานของผูเ้รียน วางแผนการจดัการเรียนรู้ จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา 
นอกจากน้ีระบบสารสนเทศยงัมีส่วนใหผู้ป้กครองชุมชนมีส่วนร่วมในการ 21 

ไพบูลย์ เกียรติโกมล ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ ก าหนด 1 นโยบายและวางแผนปฏิบติังาน 
ร่วมจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา ร่วมจดักิจกรรมการเรียนรู้สนบัสนุนทรัพยากรเพื่อการจดัการเรียนรู้ 
ติดตามและประเมินผลและสุดท้ายคือการปรับปรุงและพฒันาคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของ
ผูเ้รียน22 

ชัยวัฒน์ วงค์วัฒน์ ได้กล่าวถึง ความส าคญัของระบบสารสนเทศว่าเน่ืองจากการ
บริหารงานในปัจจุบนัมีความยุง่ยากกวา่ในอดีต เพราะขนาดขององคก์ารใหญ่และซบัซ้อนข้ึน การ
เปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและการกระจายข่าวสารและข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและ
กวา้งขวาง ระบบสารสนเทศจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดอยา่งหน่ึงท่ีช่วยให้องค์การสามารด าเนินการได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะนอกจากจะใชร้ะบบสารสนเทศในการวางแผนการควบคุมการท างาน
และประกอบการตดัสินใจอยา่งถูกตอ้งแลว้ ยงัน าไปสู่ความเปล่ียนแปลงทางแนวความคิดและสร้าง
ทางเลือกใหม่ ๆ อีกดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัท าให้เกิด
การแข่งขนัอยา่งมาก การมีระบบสารสนเทศท่ีดีจะช่วยให้เกิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ท าให้
สามารถเป็นผูน้ าในการด าเนินงานต่าง ๆ ได ้ดงันั้น ทุกหน่วยงานจึงจ าเป็นตอ้งสร้าง จดัและพฒันา
ระบบขอ้มูลและสารสนเทศข้ึน ซ่ึงขอ้มูลและสารสนเทศท่ีมีคุณภาพจะตอ้งมีความเท่ียงตรงตาม
เร่ืองท่ีตอ้งการใช้ เรียกใชไ้ดส้ะดวก รวดเร็วและทนัเวลา โดยขอ้มูลดงักล่าวจะรวบรวมไดจ้ากการ
ปฏิบติังานภายในหน่วยงานและจากแหล่งขอ้มูลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง23 

ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล ไดก้ล่าวถึง ความส าคญัและประโยชน์ของระบบสารสนเทศท่ีมี
คุณภาพว่าจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานขององค์การ ซ่ึงประโยชน์ของระบบ
สารสนเทศท่ีเด่นชดั มีดงัน้ี 

                                                           
21ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, การพัฒนาระบบสารสนเทศเชิง

คุณภาพในโรงเรียน, (กรุงเทพมหานคร : กรมศาสนา, 2541), หนา้ 68. 
22ไพบูลย ์ เกียรติโกมล ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(ฉบับ

ปรับปรุงใหม่), (กรุงเทพมหานคร : ซีเอด็ยเูคชัน่, 2551),หนา้ 34. 
23ชัยวฒัน์ วงค์วฒัน์, “การศึกษาการจดัระบบสารสนเทศเพื่อการประสานงานของ

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยับูรพา), 2548,  
หนา้ 10. 
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1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ระบบสารสนเทศช่วยให้การด าเนินงานมีความ
ถูกตอ้ง สะดวกและรวดเร็ว กรณีท่ีองคก์ารน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใ์ชจ้ะช่วยให้การ
ส่ือสารและการติดต่อประสานงานมีความคล่องตวัมากยิ่งข้ึน การประมวลผล การจดัเก็บขอ้มูล
ตลอดจนการกระจายขอ้มูลสามารถกระท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทนัต่อเวลา ช่วยลดขั้นตอน ท าให้การ
ปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. ช่วยสร้างทางเลือกในการแข่งขนั ระบบสารสนเทศสามารถน ามาประยุกต์ใช้เพื่อการ
แข่งขนัทางธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจในการใหบ้ริการลูกคา้ 

3. ช่วยสนับสนุนการตดัสินใจ ระบบสารสนเทศช่วยให้ขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจของ
ผูบ้ริหารส าหรับสร้างและช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจ การควบคุมและการสร้างผลผลิต ตลอดจนการ
วเิคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการลงทุน 

4. ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต ระบบสารสนเทศช่วยให้การด าเนินงานต่างๆ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน การติดต่อส่ือสารทั้งภายในและภายนอกองคก์ารมีความสะดวกรวดเร็วท าให้
ลูกค้าใช้สินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพ นอกจากน้ีระบบสารสนเทศยงัช่วยลดขั้นตอนในการ
ปฏิบติังานของบุคลากรต่าง ๆ ในองคก์าร ส่ิงเหล่าน้ีถือไดว้า่ ระบบสารสนเทศไดช่้วยเพิ่มคุณภาพ
ชีวติ24 

ณฏัฐพนัธ์ เขจรนันทน์และไพบูลย์ เกยีรติโกมล ไดก้ล่าวถึงความส าคญัและประโยชน์ของ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการท่ีจะช่วยสร้างประโยชน์ต่อการด าเนินงานขององคก์ารไวด้งัน้ี 

1. ช่วยให้ผูใ้ช้สามารถเขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการได้อย่างรวดเร็วและทนัต่อเหตุการณ์
เน่ืองจากขอ้มูลถูกจดัเก็บและบริหารอยา่งเป็นระบบ ท าให้ผูบ้ริหารสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ย่าง
รวดเร็วในรูปแบบท่ีเหมาะสมและสามารถน าขอ้มูลมาใชป้ระโยชน์ไดท้นัต่อความตอ้งการ 

2. ช่วยให้ผูใ้ชใ้นการก าหนดเป้าหมายกลยุทธ์และการวางแผนปฏิบติัการ โดยผูบ้ริหารจะ
สามารถน าข้อมูลท่ีได้จากระบบสารสนเทศมาช่วยในการวางแผนก าหนดเป้าหมายในการ
ด าเนินงาน เน่ืองจากสารสนเทศถูกเก็บรวบรวมและจดัอย่างเป็นระบบ ท าให้มีประวติัของขอ้มูล
อยา่งต่อเน่ืองสามารถท่ีจะบ่งช้ีแนวโนม้ของการด าเนินงานวา่ น่าจะเป็นไปในลกัษณะใด 

3. ช่วยให้ผูใ้ช้สามารถตรวจสอบผลการด าเนินงาน เม่ือแผนงานถูกน าไปปฏิบติัในช่วง
ระยะเวลาหน่ึง ผูค้วบคุมจะตอ้งตรวจสอบผลการด าเนินงาน โดยน าขอ้มูลบางส่วนมาประมวลผล

                                                           
24ศรีไพร ศกัด์ิรุ่งพงศากุล, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ, (กรุงเทพมหานคร : ซี

เอด็ยเูคชัน่, 2548), หนา้ 154-155. 
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เพื่อประกอบการประเมินสารสนเทศท่ีได้ จะแสดงให้เห็นผลการด าเนินงานว่า สอดคลอ้งกบั
เป้าหมายท่ีตอ้งการเพียงไร 

4. ช่วยให้ผูใ้ช้ในการศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุปัญหา ผูบ้ริหารสามารถใช้ระบบ
สารสนเทศประกอบการศึกษาและคน้หาสาเหตุหรือขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินงาน ถา้การ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้โดยอาจจะเรียกขอ้มูลเพิ่มเติมออกมาจากระบบ เพื่อให้ทราบ
วา่ความผดิพลาดในการปฏิบติังาน เกิดจากสาเหตุใดหรือจดัรูปแบบสารสนเทศในการการวิเคราะห์
ปัญหาใหม่ 

5. ช่วยให้ผูใ้ช้สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึนเพื่อหาวิธีควบคุมปรับปรุง
และแกไ้ขปัญหาสารสนเทศท่ีไดจ้ากการประมวลผลจะช่วยให้ผูบ้ริหารวิเคราะห์วา่การด าเนินงาน
ในแต่ละทางเลือกจะช่วยแกไ้ข หรือควบคุมปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างไร ธุรกิจตอ้งท าอย่างไร เพื่อ
ปรับเปล่ียนหรือพฒันาใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามแผนหรือเป้าหมาย 

6. ช่วยลดค่าใชจ่้าย ระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพช่วยให้ธุรกิจลดเวลา แรงงานและ
ค่าใชจ่้ายในการท างานลง เน่ืองจากระบบสารสนเทศสามารถรับภาระงานท่ีตอ้งใชแ้รงงานจ านวน
มาก ตลอดจนช่วยลดขั้นตอนในการท างาน ส่วนผลงานท่ีออกมาอาจจะเท่ากนัหรือดีกวา่เดิมซ่ึงจะ
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและศกัยภาพในการแข่งขนัของธุรกิจจากประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
เพื่อการจดัการ 25ไดน้ ามาแสดงในแผนภาพท่ี 2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
25ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์และไพบูลย  ์เกียรติโกมล, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ฉบับ

ปรับปรุงใหม่), (กรุงเทพมหานคร : ซีเอด็ยเูคชัน่, 2551), หนา้ 38-39. 
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แผนภาพที ่2.4 แสดงประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 
 
 ปิยะรัตน์ วงศ์เติง ไดก้ล่าวถึง ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ มีความส าคญัต่อการพฒันา
องค์กรและการด าเนินงานขององค์กรให้บรรลุวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีวางไวไ้ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพนบัตั้งแต่การวางแผนพฒันา การจดัท าเขา้ถึงสารสนเทศวิเคราะห์ปัญหาหรืออุปสรรค
ตรวจสอบผลการด าเนินงานลดค่าใชจ่้ายศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการก าหนดเป้าหมาย
กลยุทธ์และการวางแผนปฏิบติัประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการแผนปฏิบติัการ
ประจ าปีขององค์กรและในขณะเดียวกนันั้นระบบขอ้มูลสารสนเทศยงัมีความส าคญัต่อผูบ้ริหาร
และผูป้ฏิบติังานทุกระดบั ในการตดัสินใจการวางแผนเร่ืองต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  าและทนัต่อ
เหตุการณ์ทนัเวลา อีกทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือช่วยในการวิเคราะห์ สาเหตุปัญหา หรือ ขอ้ผิดพลาดท่ี
เกิดข้ึน ในการด าเนินงานสามารถน ามาปรับปรุงในการด าเนินงาน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากข้ึนจากความส าคญัของการจดัระบบ 
 สามารถสรุปได้ว่า ขอ้มูลสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการวางแผนการตดัสินใจให้
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล ยงัสามารถเป็นเคร่ืองช้ีน าในการด าเนินงานต่าง ๆ ไดต้ามวตัถุประสงค ์
แต่จะตอ้งพิจารณาจดัเก็บให้สอดคล้องกบัภารกิจท่ีก าหนด เป็นประโยชน์ส าหรับบุคลากรและ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้นระบบสารสนเทศจะช่วยในการวางแผนยุทธศาสตร์ ทั้งยงัช่วยให้ผูใ้ช้
สามารถเขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็วและทนัต่อเหตุการณ์ ช่วยให้ผูใ้ชใ้นการก าหนด

เขา้ถึงสาระสนเทศ 

ลดค่าใชจ่้าย ก าหนดเป้าหมายกลยทุธ์ 

และการวางแผนปฏิบติั 

วเิคราะห์ปัญหาหรือ 

อุปสรรค 
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน 

 

ศึกษาและวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา 

 

ประโยชน์ของ

ระบบสารสนเทศ

เพื่อการจดัการ 
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เป้าหมายกลยทุธ์และการวางแผนปฏิบติัการสามารถท่ีจะบ่งช้ีแนวโนม้ของการด าเนินงานวา่ น่าจะ
เป็นไปในลกัษณะใด ช่วยให้ผูใ้ช้สามารถตรวจสอบผลการด าเนินงานวา่สอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ี
ตอ้งการเพียงไร ช่วยให้ผูใ้ชใ้นการศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุปัญหา เพื่อให้ทราบวา่ความผิดพลาด
ในการปฏิบติังาน เกิดจากสาเหตุใดหรือจดัรูปแบบสารสนเทศในการการวิเคราะห์ปัญหาใหม่ ช่วย
ให้ผูใ้ชส้ามารถวิเคราะห์ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึนเพื่อหาวิธีควบคุม ปรับปรุงและแกไ้ขปัญหา 
เพื่อปรับเปล่ียนหรือพฒันาให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนหรือเป้าหมาย  ช่วยลดค่าใช้จ่าย 
ตลอดจนช่วยลดขั้นตอนในการท างาน ส่วนผลงานท่ีออกมาอาจจะเท่ากนัหรือดีกวา่เดิม26 
 ส่วน การจดัระบบสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการในการจดัการระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษา 
 2.4.3 คุณลกัษณะของสารสนเทศทีด่ี 
 นกัการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา ไดใ้ห้ทศันะเก่ียวกบัคุณสมบติัของสารสนเทศ 
ดงัน้ีกระทรวงศึกษาธิการ สรุปวา่ “ขอ้มูลและสารสนเทศตอ้งมีคุณภาพ ทั้งในดา้นความถูกตอ้ง 
เช่ือถือได ้มีความเป็นปัจจุบนั สามารถตอบสนองผูใ้ชไ้ดท้นัเหตุการณ์27”  
 ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ สรุปวา่ “การมีระบบสารสนเทศท่ีดีมี
คุณภาพ มีขอ้มูลท่ีละเอียดถูกตอ้งทนัเวลาและเหตุการณ์จะช่วยให้การบริหารงานและการตดัสินใจ
เป็นไปอยา่งมีคุณภาพ” 28 
 กติติ ภักดีวฒันะกุล ไดก้ล่าวถึง คุณลกัษณะของสารสนเทศท่ีดี ดงัต่อไปน้ี  
 1. มีความถูกตอ้ง (Accurate) สารสนเทศจะตอ้งไม่น าขอ้มูล (Data) ท่ีผิดพลาดเขา้สู่ระบบ 
เพราะเพื่อน าไปประมวลผลแลว้ จะท าให้ไดส้ารสนเทศท่ีผิดพลาดตามไปดว้ย ลกัษณะน้ีเรียกว่า 
“garbage in, garbage out” (GIGO) 

                                                           
26ปิยะรัตน์ วงศ์เติง, “การด าเนินงานระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต

พื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 1”, การศึกษาค้นคว้าอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั 
:มหาวทิยาลยัเชียงใหม่), 2551, หนา้ 23 . 

27กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการจัดท าระบบสารสนเทศสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร 
: คุรุสภาลาดพร้าว, 2544), หนา้ 9. 

28ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, แนวด าเนินการของสถานศึกษาเพื่อ
จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา , 
(กรุงเทพมหานคร : องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ์, 2546), หนา้ 47. 
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 2. มีความสมบูรณ์ (Complete) สารสนเทศท่ีดีจะตอ้งมีขอ้มูลในส่วนส าคญัครบถว้นเช่น ถา้
เป็นรายงานการสั่งซ้ือวตัถุดิบรายเดือน หากไม่มียอดสั่งซ้ือรวมแลว้ ก็ถือวา่เป็นสารสนเทศท่ีไม่
สมบูรณ์ 
 3. มีความคุม้ทุน (Economical) สารสนเทศท่ีดีจะตอ้งผา่นกระบวนการท่ีมีตน้ทุนนอ้ยกวา่
หรือเท่ากบัก าไรท่ีไดจ้ากการผลิต 
 4. มีความยดืหยุน่ (Flexible) จะตอ้งสามารถน าสารสนเทศไปใชไ้ดก้บับุคคลหลายกลุ่ม 
 5. มีความเช่ือถือได ้(Reliable) ความน่าเช่ือถือของสารสนเทศนั้นข้ึนอยูก่บัการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากแหล่งท่ีมาท่ีเช่ือถือได ้
 6. ตรงประเด็น (Relevant) สารสนเทศท่ีดีตอ้งมีความสัมพนัธ์กบังานท่ีตอ้งการวิเคราะห์ 
หากเป็นสารสนเทศท่ีไม่ตรงประเด็นจะท าใหเ้สียเวลาในการท างาน 
 7. มีความง่าย (Simple) สารสนเทศตอ้งไม่มีความซบัซ้อน กล่าวคือ ง่ายต่อการท าความ
เขา้ใจ เพราะความซบัซอ้นคือการมีรายละเอียดปลีกยอ่ยมากเกินไป จนท าให้ไม่ทราบความส าคญัท่ี
แทจ้ริงของสารสนเทศท่ีใชใ้นการตดัสินใจนั้น 
 8. มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั (Timely) ตอ้งเป็นสารสนเทศท่ีมีความทนัสมยั
อยูเ่สมอ เม่ือตอ้งการใชเ้พื่อการตดัสินใจจะท าใหมี้ความถูกตอ้งมากข้ึน 
 9. สามารถตรวจสอบได้ (Verifiable) สารสนเทศท่ีดีตอ้งสามารถตรวจสอบได้ โดยอาจ
ตรวจสอบจากแหล่งท่ีมาของสารสนเทศ 29 
 ณาตยา ฉาบนาค สรุปวา่ “สารสนเทศท่ีดีตอ้งมีความถูกตอ้ง ความทนัต่อการใชง้าน ความ
สมบูรณ์ ความระทดัรัด ตรงกบัความตอ้งการ ความละเอียดแม่นย  าคุณสมบติัเชิงปริมาณ ความ
ยอมรับได ้ความไม่ล าเอียง ความชดัเจน” 30 
 ศรีไพร ศักดิ์ รุ่งพงศากุล สรุปว่า สารสนเทศท่ีมีคุณภาพจะช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถใช้
สารสนเทศนั้น ๆ ในการตดัสินใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ คุณลกัษณะของสารสนเทศท่ีดีมีลกัษณะ 
ดงัต่อไปน้ี 

                                                           
29กิตติ ภกัดีวฒันะกุล, คัมภีร์ระบบสารสนเทศ, (กรุงเทพมหานคร : เคทีพี คอมพ ์ แอนด์

คอนซลัท,์ 2546), หนา้ 273-274. 
30ณาตยา ฉาบนาค, ระบบสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร, (กรุงเทพมหานคร : เอส.พี.ซีบุ๊คส์, 

2548), หนา้ 21. 
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 1. ถูกตอ้งแม่นย  า (Accurate) สารสนเทศท่ีมีความถูกตอ้งจะตอ้งปราศจากขอ้ผิดพลาด 
(Error) ใด ๆ อย่างไรก็ตามถ้าข้อมูลท่ีป้อนเขา้สู่กระบวนการประมวลผลไม่ถูกตอ้งก็18อาจ
ก่อใหเ้กิดสารสนเทศท่ีไม่ถูกตอ้งได ้ซ่ึงมกัเรียกทัว่ไปวา่ GIGO (garbage in, garbage out) 
 2. สมบูรณ์ครบถ้วน (Complete) สารสนเทศท่ีมีความสมบูรณ์จะตอ้งประกอบด้วย
ขอ้เทจ็จริง (Fact) ท่ีส าคญัอยา่งครบถว้น 
 3. เขา้ใจง่าย (Simple) สารสนเทศท่ีมีคุณภาพจะตอ้งเขา้ใจง่าย ไม่ซ ้ าซ้อนต่อการท าความ
เขา้ใจ กล่าวคือตอ้งไม่แสดงรายละเอียดท่ีลึกมากเกินไป เพราะจะท าให้ผูท่ี้ใช้ในการตดัสินใจ
สับสนและไม่สามารตดัสินไดว้า่ขอ้มูลหรือสารสนเทศใดมีความจ าเป็นจริง ๆ 
 4. ทนัต่อเวลา (Timing) สารสนเทศท่ีดีนอกจากจะมีความถูกตอ้งแลว้ ขอ้มูลตอ้งทนัสมยั
และรวดเร็ว ทนัต่อเวลาและความตอ้งการของผูท่ี้ใชใ้นการตดัสินใจ 
 5. เช่ือถือได ้(Reliable) สารสนเทศท่ีเช่ือถือไดข้ึ้นอยูก่บัความน่าเช่ือถือของวิธีการรวบรวม
ขอ้มูลท่ีน าเขา้สู่ระบบ 
 6. คุม้ราคา (Economical) สารสนเทศท่ีผลิตควรจะตอ้งมีความประหยดั เหมาะสมคุม้ค่ากบั
ราคา ผูบ้ริหารมกัจะพิจารณาถึงคุณค่าของสารสนเทศกับราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อการได้มาซ่ึง
สารสนเทศนั้นๆ 
 7. ตรวจสอบได ้ (Verifiable) สารสนเทศจะตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งได้ กล่าวคือผูใ้ช้
สามารถตรวจสอบขอ้มูลเพื่อความมัน่ใจว่ามีความถูกตอ้งต่อการน าไปตดัสินใจได ้ ซ่ึงอาจมีการ
ตรวจสอบขอ้มูลโดยการเปรียบเทียบกบัขอ้มูลลกัษณะเดียวกนัจากแหล่งขอ้มูลหลาย ๆ แห่ง 
 8. ยดืหยุน่ (Flexible) สารสนเทศท่ีมีคุณภาพนั้นควรจะสามารถน าไปใชไ้ดใ้นวตัถุประสงค์
ท่ีแตกต่างกนัหลาย ๆ ดา้น 
 9. สอดคล้องกับความต้องการ (Relevance) สารสนเทศท่ีมีคุณภาพจะต้องมีความ
สอดคลอ้งตามวตัถุประสงคแ์ละสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชเ้พื่อการตดัสินใจ 
 10. สะดวกในการเขา้ถึง (Accessible) สารสนเทศจะตอ้งง่ายและสะดวกต่อการเขา้ถึง
ขอ้มูลตามระดบัสิทธิของผูใ้ช้ เพื่อจะไดข้อ้มูลหรือสารสนเทศท่ีถูกตอ้งตามรูปแบบและทนัต่อ
ความตอ้งการของผูใ้ช ้
 11. ปลอดภยั (Secure) สารสนเทศจะตอ้งถูกออกแบบและจดัการให้มีความปลอดภยัจากผู ้
ท่ีไม่มีสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูลหรือสารสนเทศนั้น ๆ31 

                                                           
31ศรีไพร ศกัด์ิรุ่งพงศากุล, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ, (กรุงเทพมหานคร : ซี

เอด็ยเูคชัน่, 2548), หนา้ 153-154. 
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 ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์และไพบูลย์ เกียรติโกมล กล่าวถึงคุณสมบติัของระบบสารสนเทศ
เพื่อการจดัการ ดงัต่อไปน้ี 
 1. ความสามารถในการจดัการขอ้มูล (Dat Manipulation) ระบบสารสนเทศท่ีดีตอ้งสามารถ
ปรับปรุงแกไ้ขและจดัการขอ้มูล เพื่อให้เป็นสารสนเทศท่ีพร้อมส าหรับส าหรับน าไปใชง้านอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ปกติขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจจะมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
ขอ้มูลท่ีถูกป้อนเขา้ควรจะไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขและพฒันารูปแบบ เพื่อให้มีความทนัสมยัและ
เหมาะสมกบัการใชง้านอยูเ่สมอ 
 2. ความปลอดภยัของขอ้มูล (Data Security) สารสนเทศเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุดปัจจยั
หน่ึงขององคก์าร ถา้สารสนเทศบางประเภทร่ัวไหลออกไปสู่บุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขนั 
อาจท าให้เกิดการเสียโอกาสทางการแข่งขนัหรือสร้างความเสียหายแก่ธุรกิจ นอกจากน้ีความ
สูญเสียท่ีเกิดข้ึนจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือการก่อการร้ายต่อระบบ จะมีผลโดยตรงต่อ
ประสิทธิภาพและความอยูร่อดขอองค์การ ดงันั้นผูบ้ริหารหรือเจา้ของระบบจะไม่ยอมให้ผูท่ี้ไม่
เก่ียวขอ้งหรือไม่มีหนา้ท่ีโดยตรงเก่ียวกบัการจดัการขอ้มูลท่ีส าคญัของธุรกิจได ้
 3. ความยืดหยุ่น (Flexibility) สภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจหรือสถานการณ์การ
แข่งขนัทางการคา้ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ส่งผลให้ระบบสารสนเทศท่ีดีตอ้งมีความสามารถใน
การปรับตวั เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการใชง้านหรือปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยท่ีระบบสารสนเทศท่ีถูกสร้าง
หรือถูกพฒันาข้ึน ตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริหารอยูเ่สมอ โดยมีอายุการใชง้าน
การบ ารุงรักษาและค่าใชจ่้ายท่ีเหมาะสม 
 4. ความพอใจของผูใ้ช้งาน (User Satisfaction) ระบบสารสนเทศท่ีดีจะตอ้งกระตุน้หรือ
โนม้นา้วให้ผูใ้ชห้นัมาใชร้ะบบให้มากข้ึน เน่ืองจากการพฒันาระบบจะตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง จึงตอ้ง
ใช้งานให้คุม้ค่า ดงันั้นธุรกิจสมควรท่ีจะพฒันาระบบให้ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช้และท าให้
ผูใ้ชเ้กิดความพอใจต่อระบบ เพราะถา้ระบบไม่สามารถใหส่ิ้งท่ีผูใ้ชต้อ้งการ โอกาสท่ีระบบจะถูกใช้
งานและไดรั้บความนิยมก็จะน้อยลง ซ่ึงส่งผลกระทบให้ระบบสารสนเทศไม่สามารถช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานไดต้ามความคาดหวงัและเป็นผลให้เกิดการสูญเสียหรือไม่คุม้ค่าใน
การลงทุนจากคุณสมบติัของระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ32 ไดน้ ามาแสดงในแผนภาพท่ี 2.5 
 
 

                                                           
32ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์และไพบูลย  ์เกียรติโกมล, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ฉบับ

ปรับปรุงใหม่), (กรุงเทพมหานคร : ซีเอด็ยเูคชัน่, 2551), หนา้ 37-38. 
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แผนภาพที ่2.5 แสดงคุณสมบัติของระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 
 
 จิตราภา กุณฑลบุตรกล่าวไวว้า่ ขอ้มูลและสารสนเทศส าหรับใชป้ระกอบการด าเนินงาน
ต่าง ควรจะมีคุณสมบติัส าคญัอยา่งนอ้ย 3 ประการ ดงัน้ี 
 1. มีความเป็นปัจจุบนั คือ ตอ้งทนัต่อการใช้ประโยชน์ ไม่ช้าจนไม่สามารถใช้บอก
สถานการณ์หรือแนวโน้มของการเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ไดแ้ละไม่ช้าจนน ามาเป็นแนวทางวางแผน
ปรับปรุงงานไม่ไดค้วรจะมีการเก็บขอ้มูลอยา่งสม ่าเสมอตามความเหมาะสม 
 2. ตรงต่อความตอ้งการ ขอ้มูลและสารสนเทศชุดหน่ึงอาจมีคุณค่าต่อการใชง้านหน่ึงแต่ไม่
ตรงต่อความตอ้งการของอีกงานหน่ึง ก็ไม่ควรจะน ามาใชใ้นงานนั้นต่อไป 
 3. มีความถูกตอ้ง เป็นส่ิงส าคญัมาก เพราะหากขอ้มูลและสารสนเทศมีความเป็นปัจจุบนั
และตรงต่อความตอ้งการ หากขาดความถูกตอ้งแลว้ การน าไปใชป้ระโยชน์ก็อาจจะกลายเป็นโทษ 
เพราะท าให้มีการตดัสินในท่ีผิดพลาด ฉะนั้นในการเก็บขอ้มูลเบ้ืองตน้ตลอดจนการประมวลผลจึง
ควรตระหนกัและใหค้วามส าคญักบัเร่ืองน้ีใหม้าก 
 จากคุณสมบัติของระบบสารสนเทศท่ีกล่าวมาทั้งหมดจึงสามารถสรุปได้ว่า ระบบ
สารสนเทศท่ีมีคุณภาพจะตอ้งเรียกใชไ้ดง่้าย มีความสมบูรณ์ ชดัเจน ตรงกบัความตอ้งการ รวดเร็ว
ทนัต่อเหตุการณ์ มีความถูกตอ้งแม่นย  า สามารถตรวจสอบขอ้มูลไดแ้ละสามารถยืดหยุน่ใชก้บังาน
อ่ืนได ้ 
 
 

คุณสมบติัของระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 

ความสามารถในการจดัเก็บขอ้มูล 

ความปลอดภยัของขอ้มูล 

ความยดืหยุน่ 

ความพอใจของผูใ้ช ้
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 2.4.4 ขั้นตอนการจัดการระบบสารสนเทศ 
 กระทรวงศึกษาธิการ ไดก้ล่าววา่ หลกัการและกรอบความคิดในการก าหนดจ านวนขอ้มูล
สารสนเทศท่ีโรงเรียนจะตอ้งมีและใชท่ี้ส าคญัมีดงัน้ี 
 1. ระบบสารสนเทศท่ีดีจะตอ้งเป็นระบบท่ีท าหนา้ท่ีไดค้รบทั้ง 3 ประการ 
 1.1 ขอ้มูลสารสนเทศท่ีจดัเก็บและบนัทึกไว  ้ จะตอ้งสามารถใช้เป็นตวัแทนได้
ครอบคลุมเหตุการณ์ หลกัฐานตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงของ
โรงเรียน 
 1.2 การใช้ขอ้มูลของหน่วยงานตอ้งกระท าตามระยะเวลาท่ีตอ้งการใช้และสรุป
รวมเพื่อแสดงภาพเหตุการณ์หรือหลกัฐานกิจกรรมแต่ละระยะเวลาของโรงเรียน 
 1.3 การวิเคราะห์และประเมินขอ้มูลสารสนเทศซ่ึงถือว่าเป็นระดบัสูงกว่าขั้นต ่า
ด าเนินการในขอ้ 1 และ 2 เป็นการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์เพื่อวิเคราะห์และแปลความหมายรวมถึง
การประเมินค่าเพื่อการตดัสินใจ 
 2. ระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีดีจะตอ้งตรงกบัวตัถุประสงคก์ารใชข้องโรงเรียน ดงัน้ี 
 2.1 เพื่อการวางแผนพฒันาการศึกษาทั้งระยะยาว แผนพฒันาประจ าปีและ
แผนปฏิบติัการประจ าปีกระบวนการวางแผนจะตอ้งใชข้อ้มูลสารสนเทศอยา่งเพียงพอ แผนจึงจะมี
คุณภาพจึงจะใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารและปฏิบติังานของหน่วยงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพซ่ึง
สารสนเทศท่ีตอ้งใชเ้พื่อการวางแผนเรียกวา่ “ดชันีหรือตวัช้ีน า” 
 2.2 เพื่อการรายงานผลการปฏิบติังานหรือรายงานขอ้มูลทางการศึกษาประจ าปี
การศึกษาหน่วยงานระดบัโรงเรียนจะตอ้งท าหน้าท่ีเป็นแหล่งขอ้มูลสารสนเทศให้กบัหน่วยงาน
ระดบัเหนือหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัระบบสารสนเทศของหน่วยงานระดบัโรงเรียน ควร
จะด าเนินการตามกระบวนการบริหารและการจดัระบบสารสนเทศทางการศึกษา  (Education 
ManagementInformation System) ใน 6 ขั้นตอน ซ่ึงจะครอบคลุมองคป์ระกอบ 3 ส่วนของระบบ
สารสนเทศ หากโรงเรียนด าเนินการตามหลกัและแนวปฏิบติัครบทุกขั้นตอนโรงเรียนจะมีและใช้
สารสนเทศเพื่อการบริหารและปฏิบติังานตามภารกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการและ
ขั้นตอนในการบริหารการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศในโรงเรียน ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอนส าคญั
ดงัน้ี 
 1. การเก็บรวบรวมขอ้มูล (Collecting Data) 
 2. การตรวจสอบขอ้มูล (Checking Data) 
 3. การประมวลผลขอ้มูล (Processing Data) 
 4. การจดัหน่วยหรือคลงัขอ้มูลไวใ้นหน่วยงาน (Organizing or Storage) 
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 5. การวเิคราะห์ขอ้มูล (Analizing Data) 
 6.กการน าขอ้มูลไปใช ้(Using Data) 33 
 จากกระบวนการจดัระบบสารสนเทศของโรงเรียน  ไดเ้สนอในรูปแผนภูมิแสดงขั้นตอน
ของการจดัการระบบ 
 
 การวางแผน 
 รายงานหน่วยเหนือ 
 ปฏิบติังาน 
 บริการชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่2.6 แสดงขั้นตอนกระบวนการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา 
 
 

                                                           
33 จิตราภา กุณฑลบุตร, การจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาในโรงเรียน, 

สืบคน้เม่ือ 30 มิถุนายน 2552, http://www.chittrapa.net/index.php?option=com_ 
content&task=view&id=35&Itemid=51 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

(Collecting Data) 

การน าขอ้มูลไปใช ้

(Using Data) 
การตรวจสอบขอ้มูล 

(Checking Data) 

การวเิคราะห์ขอ้มูล 

(Analizing Data) 

การประมวลผลขอ้มูล 

(Processing Data) 

การจดัคลงัขอ้มูล 

(Organizing Data) 

http://www.chittrapa.net/index.php?option=com_


36 
 

ขั้นที ่1กการเก็บรวบรวมข้อมูล (Collecting Data) เป็นขั้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่ง
ซ่ึงมีทั้งท่ีอยูภ่ายนอกหน่วยงานและภายในหน่วยงาน มีแนวปฏิบติัเป็นขั้นตอนและกิจกรรมยอ่ย ๆ 
ดงัน้ี 

1. ก าหนดหน่วยงานและบุคลากรรับผดิชอบใหช้ดัเจน 
2. ก าหนดรายการขอ้มูลสารสนเทศท่ีโรงเรียนจะตอ้งจดัเก็บ 
3. ก าหนดวิธีการจดัเก็บและสร้างเคร่ืองมือเก็บให้สอดคล้องกบัลกัษณะของขอ้มูลและ

แหล่งขอ้มูล เช่น แบบส ารวจ แบบรายงาน แบบสัมภาษณ์ เป็นตน้ 
4. ก าหนดเวลาหรือปฏิทินในการจดัเก็บ แลว้ก าหนดวนัเก็บขอ้มูลให้ชดัเจนวา่จะมีก่ีวนัใน

หน่ึงปี 
5. การไปเก็บรวบรวมขอ้มูลมาจากแหล่ง ซ่ึงจะอยู่ทั้งในและนอกหน่วยงานตามเวลา มี

ก าหนดไว ้
6. ขอ้มูลสารสนเทศบางตวัไม่มีแหล่งให้เก็บ จะตอ้งสร้างเง่ือนไขให้เกิดข้ึนมา เช่นขอ้มูล

เก่ียวกบัความคิดเห็น ประชุมระดมความคิด เป็นตน้ 
ขั้นที่ 2กการตรวจสอบข้อมูล (Checking Data) ทุกคร้ังท่ีเก็บขอ้มูลมาจากแหล่งจะตอ้ง

น ามาตรวจสอบทุกคร้ัง เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีคุณสมบติัท่ีดี คือ 
1. ความเป็นปัจจุบนั (Timely) หมายถึง ช่วงเวลาท่ีขอ้มูลเกิด คือ เม่ือใดเหมาะกบัเวลาและ

ทนักบัเวลาท่ีจะใชห้รือไม่ ขอ้มูลบางตวัตอ้งเก็บปีละคร้ัง ขอ้มูลบางตวัมีอายุเป็นปัจจุบนั3 ปีมาแลว้ 
คือ ยงัไม่มีเวลาท่ีใหม่กวา่น้ี เช่น ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2. มีความตรงตามเน้ือหาของสารสนเทศท่ีตอ้งการ (Relevance) สารสนเทศท่ีดีจะตอ้งมี
คุณสมบติัในการส่ือความหมายตามวตัถุประสงคแ์ละลกัษณะงาน มีความพอเพียงและไม่เบ่ียงเบน 

3. มีความถูกตอ้งแม่นย  า (Accuracy) แสดงถึงคุณค่าและประโยชน์ของสารสนเทศเพราะ
แมส้ารสนเทศนั้น จะตอ้งตรงต่อความตอ้งการและสามารถผลิตไดท้นัเวลา แต่ถา้ขาดความถูกตอ้ง
แลว้ก็จะหาประโยชน์ไม่ไดเ้ลย สารสนเทศท่ีมีความถูกตอ้งแม่นย  า จะตอ้งมีการบนัทึกจากสภาพ
ความเป็นจริงในเวลาท่ีส ารวจและผา่นกระบวนการในการจดัเก็บดว้ยวิธีการ เคร่ืองมือท่ีถูกตอ้งได้
มาตรฐาน หากตรวจสอบแลว้พบขอ้ผดิพลาดบกพร่องก็ตอ้งจดัเก็บหรือแกไ้ขใหม่ 

ขั้นที่ 3 การประมวลผลข้อมูล (Processing Data) เป็นการน าขอ้มูล (Data) มาประมวลเป็น
ผลสารสนเทศ (Information) น ามาจดักลุ่มแยกแยะตามลกัษณะและประเภทของสารสนเทศ ซ่ึงการ
ประมวลผลนั้นใชไ้ดต้ั้งแต่ท าดว้ยมือ ใชเ้คร่ืองคิดเลข เคร่ืองคอมพิวเตอร์24แนวปฏิบติัและกิจกรรม
ส าคญัในขั้นตอนน้ี ดงัน้ี 
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1. มอบหมายผูรั้บผิดชอบท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจทางด้านคณิตศาสตร์  สถิติ หรือ
ผูรั้บผดิชอบขอ้มูลของโรงเรียนเป็นผูด้  าเนินการประมวล 

2. การประมวลผลขอ้มูลสารสนเทศจะตอ้งจดัท าเฉพาะสารสนเทศท่ีหน่วยงานไดก้ าหนด
ขอบข่ายไวแ้ลว้ โดยยึดหลกัการท่ีวา่ประมวลผลแต่ละตวัตอ้งตอบค าถามให้ไดว้า่สารสนเทศตวัน้ี
เอาไปใชป้ระโยชน์อะไร 

3. ถ้าโรงเรียนได้น าเทคโนโลยีมาใช้ควรจัดท าโปรแกรม โดยยึดเอาโปรแกรมให้
สอดคลอ้งกบัระดบัจงัหวดัจะไดเ้ช่ือมโยงกนัเป็นเครือข่าย (Data Net) 

ขั้นที่ 4  การจัดหน่วยหรือคลังข้อมูลไว้ในหน่วยงาน (Organizing or storage) เป็นการจดั
ใหมี้แหล่งรวมของขอ้มูลสารสนเทศไวใ้นหน่วยงาน ซ่ึงเรียกวา่ศูนยส์ารสนเทศทางการศึกษาระดบั
โรงเรียน (Information center) ซ่ึงมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

1. ตอ้งจดัให้มีสถานท่ี เช่น มีห้อง ๆ หน่ึงหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของโรงเรียนเป็นศูนย์
สารสนเทศหรืออาจใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของห้องสมุด ห้องอ่ืน ๆ ฯลฯ หรือหากมีคอมพิวเตอร์อาจใช้
หอ้งคอมพิวเตอร์ 

2. จดัให้มีครุภณัฑ์ วสัดุจ าเป็น เช่น ตูส้ าหรับจดัแฟ้มขอ้มูลสารสนเทศ เก็บแผน่บนัทึก
ขอ้มูล 

3. จดัหาระบบคน้ (Filing) หากเป็นแฟ้มหรือหากเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ก็ควรจดัท าเป็น
โปรแกรมให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะงานของโรงเรียน เพื่อประสิทธิภาพของการใชแ้ละการบริหาร
ของหน่วยงานและส่ิงท่ีส าคญัคือตอ้งสร้างใหส้อดคลอ้งกบัโปรแกรมในระดบัจงัหวดัและอ าเภอ 

4. แต่ละรอบปีควรจดัท าแผนภูมิแสดงสารสนเทศท่ีส าคญัๆ เป็นแผน่ป้ายหรือรูปแบบอ่ืน 
ๆ เพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานในสังกดัหรือบุคลากรอ่ืน ๆ ท่ีสนใจ 

ขั้นที ่5 การวเิคราะห์ข้อมูล (Analizing Data) การน าขอ้มูลสารสนเทศมาใชต้ดัสินใจในการ
บริหารจดัการหรือปฏิบติังานตามวตัถุประสงคแ์ต่ละเร่ือง แต่ละคร้ัง ในการวิเคราะห์ขอ้มูลประเภท
ท่ีมีลกัษณะเป็นปรนยั คือ มีความชดัเจนในตวัเอง การวเิคราะห์ไม่วา่จะวิเคราะห์โดยใคร เม่ือใด ผล
ก็จะออกมาเหมือน ๆ กนั ส่วนการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีมีลกัษณะเป็นอตันยั ไดแ้ก่ พวกภาษาสัญลกัษณ์
ท่ีใชแ้ทนความคิด เช่น ความดีระดบับุคคลตวัอยา่ง ผลในการวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศประเภทน้ี
จะไม่ชดัเจนเหมือนประเภทท่ีมีลกัษณะเป็นปรนยั 

ขั้นที่ 6 การน าข้อมูลไปใช้ (Using Data) เป็นการน าขอ้มูลท่ีวิเคราะห์ไวแ้ล้วไปใช้
ประกอบการตดัสินใจตามวตัถุประสงค์ในการใช้แต่ละเร่ือง แต่ในทางปฏิบติัขั้นตอนท่ี 5 กบั
ขั้นตอนท่ี 6 จะท าไปดว้ยกนัเม่ือตอ้งการใช ้ เช่น การวางแผน ก็น าขอ้มูลสารสนเทศท่ีตอ้งการใช้
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เพื่อการวางแผนมาวิเคราะห์ตามกระบวนการแล้วน าไปใช้  ได้เสนอในรูปแบบแผนภูมิแสดง
กระบวนการใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจ34 ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 2.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ไม่พอใจ พอใจในการตดัสิน 
 
 

แผนภาพที ่2.7 แสดงกระบวนการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 
 
 ปิยะรัตน์ วงศ์เติง ไดก้ล่าวถึง กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานระบบขอ้มูล
สารสนเทศไวว้า่ นบัไดว้่าระบบขอ้มูลสารสนเทศมีความจ าเป็นและ ในการตดัสินใจจุดมุ่งหมาย
ของงานขอ้มูล (Data)ประมวลผลและวิเคราะห์(Processing & Analizing Data) สารสนเทศ 
(Information)ไม่พอใจสารสนเทศ (Information) สารสนเทศ (Information) เคร่ืองมือในการ
บริหารงาน ทั้งผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือผูใ้ช้ขอ้มูลสารสนเทศมาประกอบการวางแผน  การ

                                                           
34กระทรวงศึกษาธิการ, ระบบสารสนเทศและแนวปฏิบัติในการจัดระบบสารสนเทศระดับ

โรงเรียน,  (กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพร้าว, 2537), หนา้ 5. 

จุดมุ่งหมายของงาน 

ขอ้มูล (Data) 

ประมวลผลและวเิคราะห์ 

(Processing and Analizing Data) 

สารสนเทศ 

 (Information) 

สารสนเทศ 

 (Information) 

สารสนเทศ 

 (Information) 
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ตดัสินใจ เพื่อให้การด าเนินงาน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขอ้มูลสารสนเทศท่ีดีนั้นจะตอ้ง
เป็นขอ้มูลท่ีทนัสมยั มีความถูกตอ้งแม่นย  ามีความเท่ียงตรงตามเน้ือหา ตรงกบัความตอ้งการ รวดเร็ว 
สามารถตรวจสอบได ้ส าหรับกระบวนการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ มีกระบวนการจดัระบบอยู ่6 
ขั้นตอนประกอบด้วย ขั้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล (Collecting Data) ขั้นการตรวจสอบขอ้มูล 
(Checking Data) ขั้นการประมวลผลขอ้มูล (Processing Data) ขั้นการจดัหน่วยหรือคลงัขอ้มูล ไว้
ในหน่วยงาน (Organizing or Storage) ขั้นการวิเคราะห์ขอ้มูล (Analizing Data) ขั้นการน าขอ้มูลไป
ใช ้(Using Data) 35 
 อรุณ ีอนิทรไพโรจน์ ได ้กล่าวถึง ขั้นตอนในการท าสารสนเทศ ดงัน้ี 
 1. การเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นกิจกรรมขั้นแรกของการประมวลผลขอ้มูล ขอ้มูลท่ีตอ้งการ
จะถูกบนัทึกลงในแบบฟอร์มท่ีได้รับการออกแบบให้สะดวกแก่การบนัทึกขอ้มูลและง่ายต่อการ
เปล่ียนแปลงเป็นรหัสขอ้มูลเพื่อใช้ในการประมวลผลขอ้มูลด้วยคอมพิวเตอร์  การน าเขา้ขอ้มูล
ประกอบดว้ย 
 1.1dการรวบรวมขอ้มูล เม่ือไดข้อ้มูลแลว้ตอ้งน ามาจดัให้อยูใ่นรูปแบบท่ีจะใชป้ระมวลผล
ดว้ยคอมพิวเตอร์ได ้
 1.2dการตรวจสอบความถูกตอ้งเพื่อใหแ้น่ในก่อนจะส่งประมวลผล 
 2. การประมวลผล สามารถท าไดห้ลายวธีิ เช่น 
 2.1dการแบ่งประเภท หมายถึง การจ าแนกขอ้มูลทั้งหมดออกเป็นประเภทต่าง ๆ หรือเป็น
หมวดหมู่ 
 2.2dการจดัเรียงล าดบั หมายถึง การน าขอ้มูลทั้งหมดมาเรียงตามล าดบั เช่น การเรียงตาม
ตวัอกัษร การเรียงตาเลขท่ี 
 2.3dการค านวณ หมายถึง การน าขอ้มูลบางอย่างมาบวกลบหรือคูณหารกนั เช่นการหา
ค่าเฉล่ีย การหารายรับรวม 
 3. การจดัการกบัผลลพัธ์ ประกอบดว้ย 
 3.1 การแสดงผล โดยผา่นส่ือชนิดใดชนิดหน่ึง 
 3.2dการเก็บรักษา ไวใ้นส่ือต่าง ๆ เพื่อเรียกใชต้ามความตอ้งการ 

                                                           
35ปิยะรัตน์ วงศเ์ติง, “การด าเนินงานระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต

พื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 1”,  การศึกษาค้นคว้าอสิระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั 
: มหาวทิยาลยัเชียงใหม่), 2551, หนา้ 32. 
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 4. การน าไปใชง้านหรือการส่ือสารขอ้มูล เป็นกระบวนการถ่ายทอดหรือเรียกใชข้อ้มูลอาจ
ท าไดโ้ดยการผา่นสายโทรศพัท์ หรือทางดาวเทียม โดยทัว่ไปสารสนเทศจะมีประโยชน์ถา้มีการ
น าไปใชง้าน เช่น การวางแผน การควบคุมและการตดัสินใจ เป็นตน้ 
 จากการศึกษางานวจิยั แนวคิด และทศันะของนกัวิชาการ เก่ียวกบัการจดัระบบสารสนเทศ
ท่ีกล่าวมาทั้งหมดสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
 ด้านที ่1 การรวบรวมข้อมูล 
 เป็นขั้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลมาจากแหล่งซ่ึงมีทั้งท่ีอยู่ภายนอกหน่วยงานและภายใน
หน่วยงาน มีการวางแผนก่อนการเก็บรวบรวมขอ้มูลอย่างเป็นระบบ ก าหนดวตัถุประสงค์และ
ก าหนดขอบข่ายและลกัษณะของขอ้มูลท่ีตอ้งการ จดัล าดบัความส าคญัและความจ าเป็นของขอ้มูล 
แต่งตั้งผูรั้บผิดชอบในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จดัเตรียมเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จดัสรร
งบประมาณในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ใช้วิธีท่ีหลากหลายในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและก าหนด
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีชดัเจน 
 ด้านที ่2 การตรวจสอบข้อมูล 
 การตรวจสอบขอ้มูลทุกคร้ัง เม่ือไดรั้บขอ้มูลเพื่อให้มีความมัน่ใจว่า ขอ้มูลมีความเป็น
ปัจจุบนั ตรงตามเน้ือหาท่ีตอ้งการ ถูกตอ้งแม่นย  า ครบถว้นสมบูรณ์ตามมาตรฐาน มีความน่าเช่ือถือ 
ส่วนผูต้รวจสอบ มีการตรวจสอบขอ้มูลโดยวิธีการเปรียบเทียบกบัขอ้มูลในอดีต ให้คณะกรรมการ
หรือผูรั้บผิดชอบ ตรวจสอบความสมบูรณ์อีกคร้ังและมีการก าหนดระยะเวลาในการตรวจสอบ
ขอ้มูล 
 ด้านที ่3 การประมวลผลข้อมูล 
 การน าขอ้มูลท่ีไดม้าประมวลผลโดยการก าหนดผูรั้บผิดชอบในการประมวลผลขอ้มูล ซ่ึง
เป็นบุคคลเดียวกบัผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลและตรวจสอบขอ้มูล ก าหนดผูรั้บผิดชอบในการประมวลผล
ขอ้มูล โดยค านึงวา่เป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ จดักลุ่มแยกแยะตามลกัษณะและประเภท มีการ
น าขอ้มูลมาประมวลผลก่อนน าไปใช้ทุกคร้ัง โดยท่ีการประมวลผลนั้นใช้เคร่ืองค านวณ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์โดยไดใ้ชโ้ปรแกรมท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะงานของสถานศึกษา ตอ้งมีการตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของการประมวลผลขอ้มูลทุกคร้ังและควรมีการก าหนดระยะเวลาในการประมวลผล
ขอ้มูล 
 ด้านที ่4 การจัดคลงัข้อมูล 
 การจดัระบบการจดัคลงัขอ้มูลไวเ้ป็นหมวดหมู่ตามลกัษณะงาน โดยการจดัคลงัขอ้มูลโดย
เก็บเป็นแฟ้มขอ้มูล, แฟ้มดชันี (บตัรรายการ), แฟ้มตารางอา้งอิง (ขอ้มูลโดยสรุป), เอกสารรายงาน
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สถิติขอ้มูลหรือเก็บดว้ยระบบคอมพิวเตอร์, แผน่ดิสเก็ตหรือซีดีรอม มีการจดัสรรงบประมาณใน
การจดัเก็บขอ้มูลและแต่งตั้งผูรั้บผดิชอบในการจดัคลงัขอ้มูล ท่ีมีความรู้ความสามารถ 
 ด้านที ่5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อสรุปความส าคญัของขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดใ้ห้2
ตรงกบัสภาพท่ีเป็นจริง ขอ้มูลมีความเป็นปัจจุบนั ทนัตามก าหนดของเวลาการใชง้าน ด าเนินการ
ตรวจสอบผลการวิเคราะห์ขอ้มูลซ ้ า ตอ้งมีการก าหนดระยะเวลาในการวิเคราะห์ขอ้มูล แต่งตั้ง
ผูรั้บผิดชอบในการวิเคราะห์ขอ้มูล ท่ีมีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้มูล ด าเนินการ
วิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศก่อนน าไปใชทุ้กคร้ัง โดยท่ีวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการทางสถิติประเภท
ขอ้มูลเป็นปรนยัและวเิคราะห์ขอ้มูลประเภทอตันยัดว้ยคณะท างาน 
 ด้านที ่6 การน าข้อมูลไปใช้ 
 การด าเนินงานเพื่อช่วยในการตดัสินใจ วนิิจฉยั สั่งการ การวางแผนปฏิบติังานประจ าปีของ
สถานศึกษา ควบคุม ก ากบั ติดตาม ดูแล การประเมินผลโครงการหรือการเผยแพร่ให้กบัผูใ้ชใ้น
รูปแบบต่างๆ เช่น การบรรยาย กราฟ แผนภูมิ โปรแกรมน าเสนอ การเผยแพร่ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตและมีส่วนช่วยในการส่งเสริม/สนับสนุนให้บุคลากรสามารถน าขอ้มูลไปใช้ในการ
พฒันางาน36 
 

2.5 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วการจัดการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา 
  2.5.1 แนวคิดในทางการพฒันาการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา 
 นิภาภรณ์ ค าเจริญ ไดก้ล่าวถึง การพฒันาระบบสารสนเทศวา่ ระบบสารสนเทศสามารถ
แบ่งออกเป็นระบบยอ่ยไดม้ากมาย เช่น ระบบประมวลผลขอ้มูล ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 
ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจหรือระบบผูเ้ช่ียวชาญ เป็นตน้ซ่ึงระบบสารสนเทศแต่ละชนิดจะมี
ความแตกต่างกัน ในการด าเนินงานและการใช้ฐานข้อมูล  จึงต้องได้รับการพฒันาข้ึนตาม
คุณสมบติัเฉพาะ อยา่งไรก็ตามการพฒันาระบบสารสนเทศจะมีลกัษณะร่วมกนัของการด าเนินงาน
ท่ีเป็นระบบและตอ้งอาศยัความเขา้ใจในขั้นตอนการด าเนินงาน การศึกษาเร่ืองการพฒันาระบบ 
(System Development) จึงเป็นส่ิงส าคญัไม่แต่เฉพาะบุคคลท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัสารสนเทศ แต่มี
ความจ าเป็นส าหรับสมาชิกอ่ืนขององค์การท่ีต้องเก่ียวข้องในฐานะผูใ้ช้ระบบการพฒันาระบบ
สารสนเทศเป็นกระบวนการท่ีใชเ้ทคนิคการศึกษา การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ

                                                           
36อรุณี อินทรไพโรจน์, ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทางการบริหาร, (ปทุมธานี : ภาค

วชิาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี, 2549), หนา้ 4-10. 
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ขององคก์าร ให้สามารถด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยบางคร้ังอาจเรียกวิธีการด าเนินงานใน
ลกัษณะน้ีวา่ “การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (SystemAnalysis and Design) เน่ืองจากผูพ้ฒันา
ระบบตอ้งศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการไหลเวียนของขอ้มูลตลอดจนความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยัน าเขา้ ทรัพยากรด าเนินงานและผลลพัธ์ เพื่อท าการออกแบบระบบสารสนเทศใหม่ แต่ใน
ความจริงแลว้การพฒันาระบบมิไดส้ิ้นสุดท่ีการออกแบบผูพ้ฒันาระบบจะตอ้งดูแลการจดัหา  การ
ติดตั้ง การด าเนินงานและการประเมินระบบวา่สามารถด าเนินงานไดต้ามตอ้งการหรือไม่ ตลอดจน
ก าหนดแนวทางในการพฒันาระบบในอนาคต การพฒันาระบบสารสนเทศเป็นงานท่ีละเอียดอ่อน
เก่ียวข้องกับบุคลากรและส่วนประกอบขององค์การในหลายด้าน จึงต้องมีแนวทางและแผน
ด าเนินงานท่ีเป็นระบบ เพื่อท่ีจะให้ระบบท่ีถูกพฒันาข้ึนมีความสมบูรณ์ตรงตามความตอ้งการและ
สร้างความพอใจแก่ผูใ้ช ้ แต่ถา้ระบบท่ีพฒันาข้ึนมีปัญหาหรือขาดความเหมาะสม ก็อาจก่อให้เกิด
ผลเสียทั้งโดยทางตรงและทางออ้มแก่ธุรกิจ โดยเฉพาะในดา้นค่าใช้จ่ายท่ีสูงและความเช่ือมัน่ท่ี
สูญเสียไปขั้นตอนในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ โดยแบ่งขั้นตอนของการพฒันา
ออกเป็น 5 ขั้นตอนดว้ยกนั คือ 
 1. ขั้นส ารวจเบ้ืองตน้ (Preliminary Investigation) เป็นขั้นตอนแรกของการพฒันาระบบท่ี
จะท าการส ารวจเก่ียวกบัปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในองคก์ร จากนั้นก็จะน าปัญหาและขอ้มูลต่าง ๆ ท่ี
ส ารวจไดไ้ปเสนอต่อผูบ้ริหารเพื่อตดัสินใจด าเนินการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนต่อไป 
 2. ขั้นวิเคราะห์ความตอ้งการ (Requirements Analysis) หลงัจากไดรั้บทราบปัญหาจากการ
ส ารวจแลว้ ผูบ้ริหารจะตอ้งน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์วา่จะตดัสินใจด าเนินการต่อไปอยา่งไร ถา้มี
การตดัสินใจว่าจะมีการพฒันาระบบ ขั้นตอนต่อไปท่ีจะตอ้งท าก็คือ ตอ้งท าการวิเคราะห์ความ
ตอ้งการของระบบวา่ตอ้งการจะมีระบบแบบใดและมีสารสนเทศอะไรเขา้มาเก่ียวขอ้งบา้ง 
 3. ขั้นออกแบบระบบ (System Design) เม่ือผูบ้ริหารไดต้ดัสินใจท่ีจะด าเนินการพฒันา
ระบบและทราบถึงความตอ้งการของระบบแลว้ ขั้นตอนต่อไปท่ีจะตอ้งท าก็คือ การออกแบบระบบ 
ซ่ึงทีมงานพฒันาระบบจะเป็นผูอ้อกแบบรายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นระบบสารสนเทศไม่วา่
จะเป็นการป้อนขอ้มูล การประมวลผล การแสดงผลลพัธ์ การเก็บรักษาและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ระบบและส่ิงท่ีส าคญัส าหรับการออกแบบคือ ควรจะสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบดว้ย 
 4. ขั้นจดัหาอุปกรณ์ของระบบ (System Acquisition) ในขั้นตอนน้ีเป็นการพิจารณาถึง
อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ ไม่วา่จะเป็นทางดา้นฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์และบริการต่าง ๆ ท่ี
จ  าเป็น ทีมงานผูพ้ฒันาระบบจะตอ้งเป็นผูจ้ดัหาส่ิงเหล่าน้ีมา โดยอาจจะเปิดเป็นการประมูลให้มีผู ้
ยื่นขอ้เสนอการขายอุปกรณ์ต่าง ๆ จากนั้นทีมงานผูพ้ฒันาระบบจะตอ้งพิจารณาถึงความเหมาะสม
และประโยชน์ท่ีองคก์รจะไดรั้บ 
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 5. ขั้นติดตั้งระบบและการบ ารุงรักษา (System Implementation and Maintenance)ใน
ขั้นตอนน้ีจะมีการติดตั้งระบบใหม่ เพื่อใชง้านจริง ทีมงานพฒันาระบบจะตอ้งคอยควบคุม ดูแลการ
ติดตั้งและจะตอ้งทดสอบการใช้งานของระบบใหม่กว่า สามารถใช้งานไดต้รงตามความตอ้งการ
และตรงตามวตัถุประสงค์ท่ีองค์กรและผูใ้ช้ระบบตอ้งการหรือไม่ นอกจากนั้นผูใ้ช้ระบบจะตอ้ง
ได้รับการฝึกอบรมให้สามารถใช้งานระบบได้และต้องเข้าใจระบบการท างานของระบบใหม่
หลงัจากนั้นทีมงานผูพ้ฒันาระบบจะตอ้งมีหนา้ท่ีในการประมวลผลของระบบและมีหน้าท่ีในการ
บ ารุงดูแลรักษาระบบให้สามารถใช้งานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตอ้งมีการปรับปรุงระบบ
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบอยา่งสม ่าเสมอส าหรับขั้นตอนในการพฒันาระบบ
ทั้ง 5 ขั้นตอนน้ี เป็นการพฒันาท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด เพราะปัจจุบนัน้ีเทคโนโลยีไดเ้ปล่ียนแปลงไปมาก ถา้
ใช้ระบบไปนานๆ ก็อาจจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขอุปกรณ์บางช้ินหรือระบบท่ีใช้งานอยู่
อาจจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงตามสภาพความตอ้งการของผูใ้ช้ซ่ึงการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง
ระบบให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ ก็เป็นส่วนช่วยให้องค์กรมีประสิทธิภาพดีข้ึน แต่อยา่งไรก็ตามถา้มีการ
เปล่ียนแปลงระบบใหม่เม่ือใด ก็จะตอ้งเร่ิมกระท าท่ีขั้นตอนแรกก่อนเสมอ จากนั้น 
จึงท าขั้นตอนต่อไปตามล าดบั37 ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 2.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่2.8 แสดงขั้นตอนในการพฒันาระบบสารสนเทศ 

                                                           
37นิภาภรณ์ ค าเจริญ, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : เอส.พี.ซี.พร้ิน

ต้ิง, 2545), หนา้ 86-102. 

ส ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

วเิคราะห์ความตอ้งการ 

ออกแบบระบบ 

จดัหาอุปกรณ์ของระบบ 

ติดตั้งระบบและบ ารุงรักษา 
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ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้ให้แนวทางในการพฒันาระบบ
ขอ้มูลและสารสนเทศในสถานศึกษา ดงัน้ี 

1. ก าหนดความตอ้งการร่วมกันระหว่างบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องว่ามีข้อมูลใดบ้างท่ี
จ าเป็นตอ้งใชใ้นสถานศึกษา ส ารวจเบ้ืองตน้ออกแบบระบบจดัหาอุปกรณ์ของระบบวิเคราะห์ความ
ตอ้งการติดตั้งระบบและบ ารุงรักษา 

2. วางแผนการเก็บข้อมูลผูบ้ริหารสถานศึกษาและคณะผูส้อนร่วมกันวางแผนการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล โดยระบุลกัษณะของขอ้มูล วธีิการและเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลและแหล่งขอ้มูล 

3. จดัหาหรือสร้างเคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4. เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยค านึงถึงความถูกตอ้งเป็นปัจจุบนัของขอ้มูล 
5. วเิคราะห์ขอ้มูลและเก็บรักษาขอ้มูลท่ีจดัเก็บมา โดยจดัขอ้มูลให้เป็นหมวดหมู่ ใชส้ะดวก

และน าไปใชไ้ดต้รงตามวตัถุประสงค ์
6. ปรับปรุงและพฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศไดอ้ยา่งต่อเน่ือง38 
ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุลและเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย ไดส้รุปวา่ องคก์รส่วนมากมองเห็น

ประโยชน์จากการใชข้ั้นตอนท่ีเรียกวา่ วิธีการพฒันาระบบ (System Development Methodology) 
ส าหรับสร้างระบบสารสนเทศขององค์การ ซ่ึงกระบวนการพฒันาระบบมีวงจร (Life Cycle) 
เช่นเดียวกบัวงจรของการผลิตสินคา้สู่ตลาด โดยเร่ิมจากการส ารวจความตอ้งสินคา้ของลูกคา้ ศึกษา
ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชน์ตอบแทน ท่ีจะไดรั้บวิเคราะห์และออกแบบผลิตภณัฑ์ ผลิตสินคา้ 
ทดสอบสินคา้และแนะน าสินคา้สู่ตลาดยอดขายสินคา้เร่ิมเพิ่มข้ึน ผลจากการตอบรับจากลูกคา้จะ
เป็นขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีผูผ้ลิตน ามาปรับปรุงคุณภาพของสินคา้ให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้และ
เพื่อให้สามารถอยูใ่นตลาดไดน้านท่ีสุด โดยวงจรการพฒันาระบบสารสนเทศเป็นแนวคิดท่ีมีการ
ก าหนดรูปแบบในการพฒันาระบบอยา่งมีแบบแผนมีการแบ่งระยะในการพฒันาระบบ ซ่ึงแต่ละ
องคก์ารอาจแบ่งระยะ และขั้นตอนในแต่ละระยะแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม ลกัษณะและ
ขอ้ก าหนดขององค์การท าให้วงจรการพฒันาระบบมีรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงวงจรการพฒันาระบบ
สารสนเทศจะประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การก าหนดและเลือกโครงการ (System Identification and Selection) เร่ิมตน้ดว้ยการขอ
มีระบบจากกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ภายในองคก์าร เช่น ผูใ้ชง้านท่ีประสบปัญหาและตอ้งการแกไ้ขปัญหา

                                                           
38ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, แนวด าเนินการของสถานศึกษาเพื่อ

จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา , 
(กรุงเทพมหานคร : องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ,์ 2546), 48. 
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ท่ีเกิดข้ึนในการท างานปัจจุบนัจึงขอให้มีการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อแกไ้ขแกปั้ญหา ผูจ้ดัการ
อาจมีความตอ้งการระบบใหม่เพื่อทดแทนหรือปรับขยายระบบปัจจุบนัท่ีไม่สามารถให้สารสนเทศ
ไดต้ามท่ีตอ้งการหรือเพื่อให้บริการใหม่ๆ กบัลูกคา้ แต่เน่ืองจากขอ้จ ากดัดา้นเงินทุนและทรัพยากร
ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการพฒันาท าให้องคก์ารไม่สามารถพฒันาระบบโครงการพร้อมกนั จึงจ าเป็นตอ้งมี
การค้นหาโครงการท่ีสมควรได้รับการพฒันา  โดยมีการตั้งกลุ่มบุคคลซ่ึงอาจอยู่ในรูปของ
คณะกรรมการเพื่อท าหน้าท่ีในการพิจารณาโครงการจดักลุ่ม จดัล าดับความส าคญัและเลือก
โครงการท่ีเหมาะสม 

2. การเร่ิมตน้และวางแผนโครงการ (System Initiation and Planning) หลงัจากโครงการได้
ผ่านการคดัเลือกหรือไดรั้บอนุมติัให้ด าเนินโครงการต่อไปแลว้ จะเร่ิมจดัท าโครงการโดยจดัตั้ง
ทีมงานพร้อมทั้งก าหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบให้กบัสมาชิกในทีมอยา่งชดัเจนรวบรวมขอ้มูล
เพิ่มเติมเพื่อคน้หาสร้างแนวทางเลือกและเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการน าระบบใหม่มาใชง้านโดย
แนวทางเลือกนั้นจะตอ้งค านึงถึงความเป็นไปได ้ (Feasibility) ความพร้อมในดา้นต่าง ๆ ความ
สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนัขององคก์ารดว้ย จากนั้นจึงน าแนวทางท่ีเลือกมา
วางแผนในโครงการ 

3. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) มีจุดประสงคใ์นการท าความเข้าใจกบัระบบงาน
ปัจจุบนัเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบระบบใหม่โดยนักวิเคราะห์ระบบท าการศึกษาระบบ
ปัจจุบนัอย่างละเอียดและหาความตอ้งการระบบใหม่ท่ีจะพฒันา ในขั้นตอนน้ีจะเก่ียวขอ้งกับ
กระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมมา การวิเคราะห์กระบวนการต่าง 
ๆ ในระบบ การวิเคราะห์ลกัษณะของผลลพัธ์และส่ิงน าเขา้ เพื่อศึกษาถึงการท างานของระบบ
ปัจจุบนัและวิเคราะห์ว่ามีงานใดบา้งท่ีมีปัญหาเกิดข้ึน ควรจะปรับปรุงหรือจะมีแนวทางในการ
แกไ้ขปัญหาอยา่งไร 

4. การออกแบบระบบ (System Design) มีวตัถุประสงคเ์พื่อออกแบบระบบให้เขา้กบัความ
ตอ้งการของระบบใหม่ตามท่ีไดมี้การวิเคราะห์ไวโ้ดยนกัวิเคราะห์ระบบจะตอ้งออกแบบส่วนน า
ขอ้มูลสู่ระบบ (Input) ผลลพัธ์ท่ีได้จากระบบ (Output) ฐานขอ้มูล (Database) โปรแกรม 
(Programs) ระบบปฏิบติัการ กระบวนการท างาน (Procedures) เครือข่าย (Network) และออกแบบ
วธีิการท่ีจะท าใหผู้ใ้ชม้ ัน่ใจไดว้า่ ระบบมีความถูกตอ้งเช่ือถือไดแ้ละปลอดภยั 

5. การด าเนินการระบบ (System Implementation) มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างระบบและติดตั้ง
ระบบ ซ่ึงด าเนินกิจกรรมตั้งแต่การจดัซ้ือหรือจดัหาฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ 
(Software) การเขียนโปรแกรมโดยโปรแกรมเมอร์ การท าการทดสอบ การจดัท าเอกสารระบบ การ
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ถ่ายโอนระบบงานและการฝึกอบรมผูใ้ชร้ะบบ ผลลพัธ์ของขั้นตอนน้ีคือระบบใหม่ท่ีพร้อมจะใช้
งาน รายงานประกอบระบบและคู่มือการใชร้ะบบ ซ่ึงควรมีการประเมินผลหลงัการติดตั้งระบบดว้ย 

6. การบ ารุงรักษาระบบ (System Maintenance) เป็นขั้นตอนการดูแลระบบเพื่อให้ระบบมี
ประสิทธิภาพในการท างานโดยบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าท่ีในส่วนน้ีการ
บ ารุงรักษาระบบอาจอยู่ในรูปของการแก้ไขขอ้ผิดพลาดของโปรแกรม การปรับปรุงหรือแกไ้ข
โปรแกรมให้รองรับกบัความตอ้งการใหม่ ๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของผูใ้ช้ระบบหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ใหก้บัระบบนอกจากน้ี39 

ศรีไพร ศักดิ์ รุ่งพงศากุลและเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย ไดก้ล่าวถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
พฒันาระบบสารสนเทศใหป้ระสบความส าเร็จ จ าเป็นตอ้งอาศยัปัจจยัสนบัสนุนหลายดา้น ไดแ้ก่ 

1. การสนบัสนุนจากฝ่ายบริหาร ในการพฒันาระบบสารสนเทศใด ๆ ก็ตามยอ่มตอ้งการ
ทรัพยากรทั้งดา้นงบประมาณ บุคลากรและเวลา หากผูบ้ริหารไม่สนบัสนุนหรือไม่ให้ความสนใจ
ในการพฒันาระบบ เช่น ไม่อนุมติังบประมาณจดัซ้ือฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ให้ ก็ยากท่ีจะพฒันา
ระบบให้ส าเร็จ  นอกจากการสนับสนุนจากผู ้บริหารแล้วผู ้พ ัฒนายงัต้องการความมั่นใจ 
(Commitment) จากผูบ้ริหารว่าจะด าเนินการตามท่ีตกลงไวเ้ช่น เปล่ียนแปลงขั้นตอนการท างาน
ใหม่หรืออาจเปล่ียนแปลงหน้าท่ีของบุคลากรตามท่ีก าหนดไวซ่ึ้งหากผูบ้ริหารไม่ด าเนินการตามท่ี
ตกลงไวอ้ยา่งจริงจงัและเป็นสาเหตุใหก้ารพฒันาระบบไม่ประสบความส าเร็จดว้ย 

2. การก าหนดขอบเขตและวตัถุประสงคข์องทีมพฒันาระบบ ทีมงานพฒันาระบบจะตอ้ง
ร่วมกนัก าหนดวตัถุประสงค์ขอบเขตและหน้าท่ีของการพฒันาระบบให้ชดัเจนเพื่อให้เกิดความ
เขา้ใจตรงกนัในทีมงานและสามารถพฒันาระบบไดต้รงตามความตอ้งการขององคก์าร 

3. ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของทีมพฒันาระบบ สมาชิกของทีมงานควร
ไดรั้บการคดัเลือกจากผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์ในการพฒันาระบบ มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีมีความ
รับผิดชอบในการท างานและมีความสามารถในการส่ือสารให้เขา้ใจซ่ึงกนัและกนั ทีมงานจะตอ้ง
สามารถรวบรวมปัญหาและความตอ้งการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รู้ความตอ้งการใชง้านระบบเป็นอยา่งดีจึง
จะสามารถพฒันาระบบเพื่อแกปั้ญหาหรือเพิ่มโอกาสและศกัยภาพในการแข่งขนัให้กบัองคก์ารได้
ตามวตัถุประสงค ์

4. การเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสม เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็ว มีเคร่ืองมือซอฟต์แวร์จ านวนมากท่ีผูพ้ฒันาระบบสามารถน ามาใช้สนับสนุนการ

                                                           
39ศรีไพร ศกัด์ิรุ่งพงศากุลและเจษฎาพร ยทุธนวบิูลยช์ยั, ระบบสารสนเทศและเทคโนโลย ี

การจัดการความรู้, (กรุงเทพมหานคร : ซีเอด็ยเูคชัน่, 2549), หนา้ 304-321. 
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พฒันาระบบงาน ควรพิจารณาเลือกใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะและการใชง้านของระบบ
ความคุน้เคยหรือความสามารถของทีมงานพฒันาระบบในการใชซ้อฟแวร์นั้น ๆ รวมถึงการท างาน
ร่วมกนัไดข้องซอฟตแ์วร์ ฮาร์ดแวร์ โครงสร้างระบบและฐานขอ้มูล โดยตอ้งค านึงถึงค่าใชจ่้ายและ
ความง่ายต่อการใชง้านประกอบดว้ย ดงันั้นจึงไม่ควรมุ่งเนน้ไปท่ีเทคโนโลยีราคาแพงหรือมีความ
ทนัสมยัมาก ๆ แต่ควรพิจารณาดา้นความเหมาะสมและความคุม้ค่าท่ีจะไดรั้บ 

5. การบริหารโครงการพฒันาระบบสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ การพฒันาบุคลากรท่ีมี
ความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับระบบหลากหลายแตกต่างกัน อาทิ นักวิเคราะห์ระบบ 
โปรแกรมเมอร์ผูใ้ช้ ผูส้นับสนุนและผูเ้ช่ียวชาญ จึงตอ้งอาศยัการบริหารจดัการท่ีดีเพื่อช่วยให้
บุคลากรท างานประสานร่วมกนัและแกไ้ขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในช่วงของการท างาน 
การบริหารโครงการพฒันาระบบจะตอ้งมีการวางแผน การก าหนดขอบเขตวตัถุประสงคก์ารจดัสรร
และควบคุมการใชท้รัพยากร การด าเนินตามแผน การตรวจสอบและประเมินผล ซ่ึงบางองคก์ารจะ
ก าหนดกลุ่มบุคคลจากหน่วยงานต่าง ๆ ในองคก์ารซ่ึงอาจอยูใ่นรูปคณะกรรมการคณะท างาน ฯลฯ 
เพื่อท าหนา้ท่ีและมีความรับผิดชอบในการบริหารโครงการพฒันาระบบ ซ่ึงปัจจยัทั้งหมดท่ีมีผลต่อ
การพฒันาระบบสารสนเทศใหป้ระสบความส าเร็จ40  

2.5.2 ปัจจัยในการพฒันาสารสนเทศในสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จ 
ปิยะรัตน์ วงศ์เติง กล่าวถึง การพฒันาระบบสารสนเทศในสถานศึกษานั้นตอ้งมีการบริหาร

โครงการพฒันาระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ การพฒันาบุคลากรท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์เก่ียวกบัระบบหลากหลายแตกต่างกนั อาทิ นกัวิเคราะห์ระบบ โปรแกรมเมอร์ผูใ้ช้ 
ผูส้นบัสนุนและผูเ้ช่ียวชาญ จึงตอ้งอาศยัการบริหารจดัการท่ีดีเพื่อช่วยให้บุคลากรท างานประสาน
ร่วมกนัและแกไ้ขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในช่วงของการท างาน การบริหารโครงการ
พฒันาระบบจะตอ้งมีการวางแผน การก าหนดขอบเขตวตัถุประสงคก์ารจดัสรรและควบคุมการใช้
ทรัพยากร การด าเนินตามแผน การตรวจสอบและประเมินผล ซ่ึงบางองคก์ารจะก าหนดกลุ่มบุคคล
จากหน่วยงานต่าง ๆ ในองคก์ารซ่ึงอาจอยูใ่นรูปคณะกรรมการคณะท างาน ฯลฯ เพื่อท าหนา้ท่ีและมี

                                                           
40ศรีไพร ศกัด์ิรุ่งพงศากุลและเจษฎาพร ยุทธนวิบูลยช์ยั, ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี

การจัดการความรู้, (กรุงเทพมหานคร : ซีเอด็ยเูคชัน่, 2549), หนา้ 304-321. 
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ความรับผิดชอบในการบริหารโครงการพฒันาระบบ  ซ่ึงปัจจยัทั้งหมดท่ีมีผลต่อการพฒันาระบบ
สารสนเทศใหป้ระสบความส าเร็จ41 ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 2.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่2.9 ปัจจัยในการพฒันาระบบสารสนเทศให้ประสบความส าเร็จ 
 
 ปิยะรัตน์ วงศ์เติง กล่าวถึง การพฒันาระบบสารสนเทศนั้นตอ้งมีการศึกษาวิเคราะห์สภาพ
ภารกิจขององค์การ ปัญหาและความตอ้งการของผูบ้ริหารในการใช้สารสนเทศ  ผูบ้ริหารตอ้ง
ตระหนักถึงความส าคญัของระบบสารสนเทศ  โดยร่วมกนัวางแผนการบริหารโครงการได้มี
ประสิทธิภาพเทคโนโลยีเหมาะสมสามารถรวบรวมปัญหาและความตอ้งการถูกตอ้งความรู้และ

                                                           
41ปิยะรัตน์ วงศเ์ติง, “การด าเนินงานระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต

พื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 1”, การศึกษาค้นคว้าอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั 
: มหาวทิยาลยัเชียงใหม่), 2551, หนา้ 47. 
 

การสนบัสนุน 

จากผูบ้ริหาร 
บริหารโครงการ 

ไดมี้ประสิทธิภาพ 
ขอบเขตและ 

วตัถุประสงคช์ดัเจน 

เทคโนโลยี
เหมาะสม 

ความรู้และ
ประสบการณ์ของทีม 

สามารถรวบรวมปัญหาและ 

ความตอ้งการถูกตอ้ง 

ปัจจยัในการพฒันาระบบ 

สารสนเทศใหป้ระสบ 

ความส าเร็จ 
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ประสบการณ์ของทีมพฒันาขอบเขตและวตัถุประสงค์ชัดเจนการสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร  จดัท า
ระบบขอ้มูลสารสนเทศและด าเนินการตามแผนอยา่งจริงจงัตามแผนท่ีวางไว ้  
 จากแนวทางการพฒันาขา้งตน้ พอสรุปไดว้่า การพฒันาระบบสารสนเทศนั้นจะตอ้งมี
การศึกษาเก่ียวกบัปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในองคก์ร จากนั้นก็น าปัญหาและขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีส ารวจได้
ร่วมกนัวางแผน การจดัท าระบบสารสนเทศตามแผนท่ีวางไว  ้ โดยเร่ิมจากการเก็บรวบรวมขอ้มูล
วเิคราะห์ขอ้มูล เก็บรักษาขอ้มูลท่ีไดม้า ด าเนินการปรับปรุงและพฒันาระบบสารสนเทศ จดัท าอยา่ง
ต่อเน่ืองเพื่อใหท้นัต่อสถานการณ์ปัจจุบนัและก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่องคก์ร42 
 2.5.3 ปัญหาการจัดสารสนเทศในสถานศึกษา 
 ประทาน พรมรัตน์ ไดก้ล่าวถึง ปัญหาของการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศไวว้า่ ปัญหาดา้น
บุคลากร คือ การขาดแคลนบุคลากรหรืออตัราก าลงั ส่วนผูป้ฏิบติังานไม่มีความรู้ความเขา้ใจในการ
จดัระบบข้อมูลสารสนเทศและผูรั้บผิดชอบงานมีการเปล่ียนตวับ่อยจึงท าให้การด าเนินงานไม่
ต่อเน่ือง อีกทั้งบุคลากรปฏิบติังานหลายดา้นซ่ึงท าใหไ้ม่สามารถด าเนินงานดา้นน้ีไดอ้ยา่งเต็มท่ีและ
ไม่ให้ความส าคญักบังานดา้นน้ี ปัญหาทางดา้นเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ก็ยงัขาดเคร่ืองมือในการ
ด าเนินการทั้งการประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้มูล ไม่มีอุปกรณ์และสถานท่ีเก็บรักษาขอ้มูล 
ปัญหาเก่ียวกบัระบบงาน อนัไดแ้ก่ การขาดการประสานงานระหวา่งฝ่ายงานและหน่วยงานอ่ืน ท า
ใหไ้ดข้อ้มูลไม่ตรงกนั ปัญหาดา้นงบประมาณ คือ หน่วยงานไม่มีงบประมาณในการสนบัสนุนการ
จดัระบบสารสนเทศอยา่งเพียงพอ43 
 จันทร์พร เสงี่ยมพักต์ กล่าวถึง ปัญหาของการจดัระบบสารสนเทศนั้นวา่มีหลายประการ 
คือ ไม่มีระบบการจดัเก็บขอ้มูลท่ีดี ขาดเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลและประมวลผลขอ้มูล บุคลากรท่ี
รับผิดชอบงานสารสนเทศขาดความรู้และประสบการณ์ในการท างานประกอบกบัขาดความพร้อม
ทั้งดา้นงบประมาณ บุคลากรและอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อเช่ือมระบบซอฟทแ์วร์ 

                                                           
42ปิยะรัตน์ วงศเ์ติง, “การด าเนินงานระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต

พื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 1”, การศึกษาค้นคว้าอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั 
: มหาวทิยาลยัเชียงใหม่), 2551, หนา้ 47. 

43ประทาน พรมรัตน์, “การจดัระบบสารสนเทศของโรงเรียนบา้นจอเจริญอ าเภอเวียงชยั 
จงัหวดัเชียงราย”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : สถาบนัราชภฏัเชียงราย), 
2547, หนา้ 32. 
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จึงท าใหเ้กิดปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา คือ การผลิตขอ้มูลปฐมภูมิท่ีดีขอ้มูลไม่ครบถว้นตามความตอ้งการ 
มีปัญหาในการด าเนินงานสารสนเทศ ส่งผลใหห้น่วยงานด าเนินงานโดยขาดประสิทธิภาพ44 
 ณฏัฐพันธ์ เขจรนันทน์และไพบูลย์ เกียรติโกมล ไดส้รุปวา่ปัญหาหรือขอ้บกพร่องส าคญัท่ี
เกิดข้ึนกบัระบบสารสนเทศ ดงัน้ี 
 1. ความตอ้งการ ระบบปัจจุบนัไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูใ้ชท้  าให้
ผูใ้ชร้ะบบไม่มีความพึงพอใจและไม่อยากจะใชง้าน เช่น ผูใ้ชไ้ม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีตอ้งการ หรือ
ระบบไม่สามารถท างานตามท่ีตอ้งการ เป็นตน้ 
 2. กลยทุธ์ระบบปัจจุบนัไม่สามารถสนบัสนุนการด าเนินงานระดบักลยุทธ์ของธุรกิจระบบ
สารสนเทศท่ีพฒันาข้ึนอาจเหมาะสมกบัการด าเนินงานในขณะนั้น แต่เม่ือเวลาผ่านไประบบ
ดงักล่าว อาจไม่สามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงและไม่สามารถท่ีจะถูกพฒันาให้มีขีด
ความสามารถในการสนับสนุนการด าเนินงานขั้นสูงของธุรกิจ เน่ืองจากมิได้เตรียมการส าหรับ
สถานการณ์ในอนาคต 
 3. เทคโนโลยี ระบบปัจจุบนัมีองค์ประกอบของเทคโนโลยีท่ีไม่เหมาะสม โดยเฉพาะ
เทคโนโลยท่ีีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัอาจลา้สมยั มีตน้ทุนสูง ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษามากและมี
ประสิทธิภาพท่ีต ่าเม่ือเปรียบเทียบกบัเทคโนโลยท่ีีมีอยูใ่นปัจจุบนั 
 4. ความซบัซอ้น ระบบปัจจุบนัมีขั้นตอนในการใชง้านยุง่ยากและซบัซ้อน ก่อให้เกิดความ
ไม่สะดวกในการเรียนรู้ การใช้งาน การควบคุมดูแลกลไกในการด าเนินงาน  การตรวจสอบ
ขอ้ผดิพลาดและรวมไปถึงการบ ารุงรักษาขอ้มูล ชุดค าสั่งและอุปกรณ์ 
 5. ความผิดพลาด ระบบปัจจุบนัด าเนินงานผิดพลาดบ่อยคร้ัง ซ่ึงก่อให้เกิดความสูญเสียทั้ง
ทางตรงและทางออ้มแก่องคก์ร โดยเฉพาะระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจของผูบ้ริหารท่ี
ตอ้งการขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ ตรงตามความตอ้งการของปัญหา มีความถูกตอ้งและชดัเจน 
 6. มาตรฐาน ระบบเอกสารในปัจจุบนัมีมาตรฐานต ่า ซ่ึงก่อให้เกิดความยากล าบากในการ
ปรับปรุงระบบงานและผลลพัธ์ บางคร้ังความตอ้งการหรือขอ้บกพร่องเกิดข้ึนเพียงเล็กนอ้ย แต่ไม่
สามารถแกไ้ขไดท้นัทีเพราะขาดเอกสารส าหรับระบบ ซ่ึงจะเป็นอนัตรายมากถ้าขอ้บกพร่องนั้น
เป็นปัญหาใหญ่แลซบัซ้อน แต่ไม่สามารถแกไ้ขไดท้นัตามขอ้จ ากดัของระยะเวลาและสถานการณ์

                                                           
44จนัทร์พร เสง่ียมพกัต,์ “การจดัระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในอ าเภอเมืองเชียงใหม่”, 

การศึกษาค้นคว้าอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัเชียงใหม่), 2549, 
หนา้ 29. 
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จากปัญหาหรือขอ้บกพร่องส าคญัท่ีเกิดข้ึนกบัระบบสารสนเทศ45 สามารถสรุปไดต้ามแผนภูมิ ดงั
แสดงในแผนภาพท่ี 2.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่2.10 แสดงปัญหาของระบบสารสนเทศทีม่ีผลต่อองค์กร 
 
 จากสภาพปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการด าเนินงานขอ้มูลระบบสารสนเทศ พอจะสรุปไดว้่า
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจาก ขาดความพร้อมทางดา้นงบประมาณ บุคลากร ขาดการจดัเก็บขอ้มูลท่ี
ชดัเจน ขาดการติดตามและประเมินผล ความซบัซ้อนของระบบสารสนเทศ อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ี
ทนัสมยัท่ีจะน ามาใชใ้นระบบสารสนเทศ 
 

2.6 สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา 
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีภารกิจหลกัในการส่งเสริม
และสนับสนุนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา 36 และมาตรา 37 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

                                                           
45ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์และไพบูลย  ์เกียรติโกมล, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ฉบับ

ปรับปรุงใหม่), (กรุงเทพมหานคร : ซีเอด็ยเูคชัน่, 2551), หนา้ 88-90. 

ความตอ้งการ 

มาตรฐาน กลยทุธ์ 

ความผดิพลาด เทคโนโลย ี

ความซบัซอ้น 

ปัญหาของ 

ระบบสารสนเทศ 
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(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2553 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายใน
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2553 ดงัน้ี 
 1. จดัท านโยบาย แผนพฒันา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้สอดคลอ้ง
กบันโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความตอ้งการ
ของทอ้งถ่ิน 
 2. วเิคราะห์การจดัตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทัว่ไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต
พื้นท่ีการศึกษา และแจง้การจดัสรรงบประมาณท่ีไดรั้บให้หน่วยงานขา้งตน้รับทราบ รวมทั้งก ากบั 
ตรวจสอบ ติดตามการใชจ่้ายงบประมาณของหน่วยงานดงักล่าว 
 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพฒันาหลักสูตรร่วมกบัสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 4. ก ากบั ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 5. ศึกษา วเิคราะห์ วจิยั และรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 6. ประสานการระดมทรัพยากรดา้นต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนบัสนุน
การจดัและพฒันาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 7. จดัระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 8. ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุน การจดัการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบนัอ่ืนท่ีจดัรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนการวิจยัและพฒันาการศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานดา้นการศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบติัราชการทัว่ไปกบัองคก์รหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในฐานะส านักงานผูแ้ทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 12. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจการภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมิไดร้ะบุให้เป็นหนา้ท่ีของ
หน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีได้มอบหมายส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีภารกิจหลกัในการส่งเสริม สนบัสนุน การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใหป้ระชากรวยัเรียนอยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ 
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 พนัธกจิ (Mission) 
 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวยัเรียน ทุกคนให้ไดรั้บการพฒันาเป็นบุคลากรท่ีมี
ความรู้ ความสามารถและคุณลกัษณะตามมาตรฐานการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 1. ประชากรวยัเรียนไดรั้บโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งเท่าเทียม ทัว่ถึง และไดรั้บ
โอกาสในการศึกษาปฐมวยัอยา่งนอ้ย 1 ปี ก่อนเขา้เรียนในระดบัการศึกษาภาคบงัคบั 
 2. ประสานความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
มีประสิทธิภาพ 
 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานใหท้ัว่ถึงมีคุณภาพ 
 4. การบริหารจดัการของสถานศึกษามีอิสระในการบริหารงานอยา่งมีคุณภาพ 
 เป้าหมายการให้บริการ (Goals) 
 1. สถานศึกษาทุกแห่งสามารถจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพโดยใช ้SBM 
 2. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกนัคุณภาพภายในและผ่านการประเมินการศึกษาของ 
สมศ. รับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามสายงาน สามารถจดัการเรียนรู้ไดต้าม
หลกัสูตรและใหค้วามส าคญักบัพื้นฐานและศกัยภาพของผูเ้รียน 
 4. ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระหลกัใหสู้งข้ึน46 
 กล่าวคือ การจดัท าระบบสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 จึงมีความส าคญัและเป็นประโยชน์ส าหรับบุคลากรทุกคน
ในองคก์ร มีขอ้มูลประกอบการพฒันางานสร้างทางเลือกใหม่ ๆ ในการด าเนินงานโดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งผูบ้ริหารทั้งในระดบัสูงและระดบัสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคลากรในระดบัด าเนินงานมีความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งใชข้อ้มูลสารสนเทศประกอบการวางแผนตดัสินใจก าหนดนโยบายและทิศทางการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 จากข้อมูลแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2556 รายงานว่า การจัดการระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 ยงัไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ทั้งท่ีส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามีการส่งเสริม สนบัสนุนให้ใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปอย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ีเ น่ืองจากบุคลากรในสถานศึกษา ทั้ งผู ้บริหารโรงเรียนและครู

                                                           
46ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2, แผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2556, (หนองคาย : ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2, 
2555), หนา้ 3. 
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ผูรั้บผิดชอบ ยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจ รวมถึงการตระหนกัและเห็นความส าคญัของขอ้มูลและ
สารสนเทศต่อการบริหารจดัการการปฏิบติังานของสถานศึกษา การขาดอุปกรณ์ ส่ือ เทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยั รวมถึงสถานท่ีจดัเป็นแหล่งขอ้มูลสารสนเทศยงัไม่เอ้ือต่อการจดัการระบบสารสนเทศ
ดงักล่าว47 
 

2.7 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 งานวจัิยในประเทศ 
 ประทาน พรมรัตน์ ไดว้ิจยัเร่ือง การจดัระบบสารสนเทศของโรงเรียนบา้นจอเจริญ อ าเภอ
เวียงชยั จงัหวดัเชียงราย เพื่อศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะในการจดัระบบสารสนเทศ พบว่า จาก
การจดัระบบสารสนเทศของโรงเรียนบา้นจอเจริญ ขั้นการตรวจสอบขอ้มูล ขั้นจดักระท าหรือการ
ประมวล และขั้นการน าสารสนเทศไปใช ้ครูส่วนใหญ่ในโรงเรียนไดป้ฏิบติั ส่วนขั้นการจดัเก็บการ
บริหารหรือการบริการขอ้มูล และขั้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ครูส่วนใหญ่ไม่ไดป้ฏิบติั ส าหรับปัญหา 
พบวา่ การเก็บรวบรวมขอ้มูลไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว ้เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลไม่สมบูรณ์ 
ขอ้มูลไม่เป็นปัจจุบนั ครูขาดความรู้ความเข้าใจและความช านาญในการตรวจสอบข้อมูล  การ
ประมวลผลขอ้มูล การใชค้อมพิวเตอร์และการวเิคราะห์ขอ้มูล ไม่มีสถานท่ีจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศ
หรือศูนยส์านสนเทศ ไม่ไดน้ าสารสนเทศไปใชใ้นการประชาสัมพนัธ์และไม่ไดน้ าสารสนเทศไป
ใชใ้นการจดัการเรียนการสอน ส่วนขอ้เสนอแนะนั้นเป็นไปในทางตรงกนัขา้มกบัปัญหาท่ีพบ48 
 สวาท ภาชา ไดว้ิจยัเร่ือง การจดัระบบสารสนเทศของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาชยัภูมิเขต 1 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหา และเปรียบเทียบ
สภาพปัจจุบนัและปัญหา ตามกรอบการจดัระบบสารสนเทศ 5 ขั้นตอน คือ การรวบรวมขอ้มูล การ
ตรวจสอบขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลและสารสนเทศ และการจดัเก็บขอ้มูล
และสารสนเทศ ผลการศึกษาพบวา่ สภาพปัจจุบนัการจดัระบบสารสนเทศของโรงเรียนโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก ขั้นตอนท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขั้นการรวบรวมขอ้มูล ปัญหาการจดัระบบสารสนเทศ 

                                                           
47ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2, แผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2556, (หนองคาย : ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2, 
2555), หนา้ 13 

48ประทาน พรมรัตน์, “การจดัระบบสารสนเทศของโรงเรียนบา้นจอเจริญ อ าเภอเวียงชัย 
จงัหวดัเชียงราย”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : สถาบนัราชภฏัเชียงราย), 
2547, 132 หนา้. 
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โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ขั้นตอนท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขั้นการประมวลผลขอ้มูล บุคลากรได้
เสนอแนวทางการแกปั้ญหาการจดัระบบสารสนเทศของโรงเรียน ดงัน้ี การรวบรวมขอ้มูล ควรมี
การสร้างเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูลใหส้อดคลอ้งกบัสภาพจริง การตรวจสอบขอ้มูล ควรมีการแต่งตั้ง
กรรมการหรือผูรั้บผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างชัดเจน การประมวลผลข้อมูล ควรจัดหา
เคร่ืองมือประมวลผลใหเ้พียงพอ การน าเสนอขอ้มูลและสารสนเทศ ควรมีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล
และสารสนเทศให้ชุมชนและผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ การจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ ควรจดัให้มีห้อง
ขอ้มูลและสารสนเทศของโรงเรียนใหช้ดัเจน49 
 ปาริชาติ บัวค า ไดว้ิจยัเร่ือง สภาพและปัญหาการด าเนินงานด้านสาสนเทศของโรงเรียน
สังกดักรุงเทพมหานคร ใน 6 ดา้น คือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การตรวจสอบขอ้มูล การประมวลผล
ขอ้มูล การเก็บรักษาขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลและการน าไปใช้ ผลการศึกษาพบว่า มีสภาพการ
ด าเนินงานด้านสารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส าหรับปัญหาการด าเนินงานด้าน
สารสนเทศของโรงเรียนทั้ ง 6 ด้าน โดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อยและโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครท่ีมีขนาดโรงเรียนแตกต่างกนัมีสภาพและปัญหาการด าเนินงานดา้นสารสนเทศ 
ไม่แตกต่างกนั50 
 ประสิทธ์ิ สระหอม ไดว้ิจยัเร่ือง สภาพปัจจุบนัและปัญหาการจดัระบบสารสนเทศ เพื่อการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย์
เขต 1 เพื่อเปรียบเทียบสภาพปัจจุบนัและปัญหาตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู 
ผลการวจิยั พบวา่ สภาพปัจจุบนัในการจดัระบบสารสนเทศ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มี 2 ดา้น
ท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานและระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับผูเ้รียน 
ปัญหาการจดัระบบสารสนเทศ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู

                                                           
49สวาท ภาชา, “การจดัระบบสารสนเทศของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ชัยภูมิเขต 1”. การศึกษาค้นคว้าอิสระการศึกษามหาบัณฑิต , (บณัฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม), 2547, 116 หนา้. 

50ปาริชาติ บวัค า, “สภาพและปัญหาการด าเนินงานด้านสารสนเทศของโรงเรียน สังกดั
กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏั
จนัทรเกษม), 2548, 109 หนา้. 
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ท่ีมีต่อสภาพปัจจุบันและปัญหาการจดัระบบสารสนเทศ จ าแนกตามขนาดโรงเรียนท่ีมีขนาด
แตกต่างกนั 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยรวมไม่แตกต่างกนั51 
 นิวัฒน์ แสงปัก ไดว้ิจยัเร่ือง การจดัระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน
ในอ าเภอฝาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่เขต 3 เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการ
จดัระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ผลการศึกษา พบว่า การจดัระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ของผูบ้ริหารโรงเรียน ทั้ง 6 ดา้น โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือเรียงล าดบัจาก
มากไปหานอ้ยท่ีละขั้น พบวา่ ขั้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ขั้นการจดัท า
ขอ้มูล ขั้นการจดัระเบียบขอ้มูลหรือหน่วยเก็บ และขั้นการใชข้อ้มูล อยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนขั้น
การตรวจสอบขอ้มูล และขั้นการวิเคราะห์ขอ้มูลอยู่ในระดบัน้อย ส าหรับแนวทางการจดัระบบ
สารสนเทศ พบว่า ขั้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีเคร่ืองมือจดัเก็บขอ้มูลครอบคลุมงานของโรงเรียน
และเก็บรวบรวมขอ้มูลไดค้รอบคลุมทุกงานของโรงเรียน ขั้นการตรวจสอบขอ้มูล ควรตรวจสอบ
ขอ้มูลให้ครบทุกรายการและให้เป็นปัจจุบนั ขั้นการจดัท าขอ้มูล ควรจดัท าและแสดงออกมาใน
รูปแบบท่ีเขา้ใจง่าย และถูกตอ้งตามทฤษฎี ขั้นการจดัระเบียบขอ้มูล ควรจดัเก็บขอ้มูลตามฝ่ายงาน 
กลุ่มงานของโรงเรียนเพื่อความสะดวกในการคน้หาขอ้มูลและน าไปใช้52 
 เพิม่ศักดิ์ ทองเลศิ ไดว้จิยัเร่ือง การศึกษาสภาพและปัญหาการจดัระบบสารสนเทศ เพื่อการ
บริหารการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 
ผลการวิจยั พบวา่ ความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและเจา้หนา้ท่ีขอ้มูลสารสนเทศต่อสภาพและ
ปัญหาการจดัระบบสารสนเทศโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการน า
ขอ้มูลไปใช ้ดา้นการตรวจสอบขอ้มูล และดา้นการจดัเก็บขอ้มูลอยูใ่นระดบัมาก ดา้นการจดักระท า
ขอ้มูลและดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูลอยู่ในระดบัปานกลาง ผลการเปรียบเทียบผูบ้ริหารโรงเรียนและ

                                                           
51ประสิทธ์ิ สระหอม, “สภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดระบบสารสนเทศ เพื่อการ

ด าเนินงานของสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย์
เขต 1”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย)์, 2551, 
126 หนา้. 

52นิวฒัน์ แสงปัก, “การจดัระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนในอ าเภอ
ฝาง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 3”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย), 2551, 96 หนา้. 
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เจา้หนา้ท่ีขอ้มูลสารสนเทศท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่ง ขนาดโรงเรียนและประสบการณ์ท่ีต่างกนั มี
ความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหาการจดัระบบสารสนเทศ ไม่แตกต่างกนั53 
 นฤมล กลั่นสมจิตต์  ได้วิจัยเ ร่ือง การศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภูเก็ต พบว่า สภาพการจดัระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา่ มีโรงเรียนท่ียงัไม่มีระบบเครือข่ายถึงร้อย
ละ 28.13 และมีเพียงร้อยละ 12.50 ท่ีมีเครือข่ายเพื่อการบริหาร การปฏิบติัในภาพรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง สภาพการจดัระบบสารสนเทศดา้นทรัพยากร ภาพรวมและทุกรายประเด็นมีการปฏิบติัอยู่
ในระดบัปานกลาง โดยเรียงล าดบัประเด็นจากมากไปหานอ้ย คือ การจดัการ บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ 
และงบประมาณ เม่ือวิเคราะห์ในประเด็นย่อย พบว่า ความเพียงพอของบุคลากรผูรั้บผิดชอบการ
จดัท าขอ้มูลสารสนเทศอยู่ในระดบัน้อย สภาพการจดัระบบสารสนเทศด้านกระบวนการ ใน
ภาพรวมและทุกรายประเด็นมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัปานกลาง โดยเรียงล าดบัประเด็นจากมากไป
หาน้อย คือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การเก็บรักษาขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูล และการน าเสนอ
ขอ้มูล สภาพการจดัระบบสารสนเทศดา้นระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศ ในภาพรวมมีการปฏิบติั
อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ขอ้มูลนกัเรียน ขอ้มูลครูและบุคลากร และ
ขอ้มูลการเงินและงบประมาณ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ส่วนขอ้มูลอาคารสถานท่ี อยูใ่นระดบั
ปานกลาง สภาพการจัดระบบสารสนเทศด้านการประชาสัมพันธ์และการให้บริการข้อมูล
สารสนเทศ ในภาพรวมและทุกรายประเด็นมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบ
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาพบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0554  
 จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องทั้งในประเทศและในต่างประเทศ พอสรุปได้ว่า การ
จดัระบบสารสนเทศเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการด าเนินงานของสถานศึกษาอย่างยิ่ง ซ่ึงจะตอ้งมีการ
จดัการระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ มีความถูกตอ้ง ชดัเจน ครอบคลุมเร่ืองท่ีตอ้งการใช้เป็น

                                                           
53เพิ่มศกัด์ิ ทองเลิศ, “การศึกษาสภาพและปัญหาการจดัระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร

การศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานีเขต 5”, 
วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี), 2553, 119 
หนา้. 

54นฤมล กลัน่สมจิตต์, “การศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภูเก็ต”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์), 2549, 124 หนา้. 
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ปัจจุบนั ตรวจสอบได้และสามารถน ามาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว จึงจะท าให้การปฏิบติังานของ
หน่วยงานหรือองคก์รบรรลุตามเป้าหมาย 
 

2.8 กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 
 การศึกษาแนวคิดทฤษฎีเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการระบบสารสนเทศใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูศึ้กษาไดก้ าหนดกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษาโดย มุ่งศึกษาการจดัการ
ระบบสารสนเทศ ตามแนวปฏิบัติในการบริหา รจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศของ
กระทรวงศึกษาธิการซ่ึงก าหนดไว ้6 ขั้นตอน ดงัน้ี  
 

        ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่2.11 แสดงสรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 

1. ต าแหน่ง 
  1.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
  1.2 ครูผูส้อน 
2. ขนาดโรงเรียน 
  2.1 ขนาดเล็ก   
  2.2 ขนาดกลาง    
  2.3 ขนาดใหญ่  
 

 

ขั้นตอนการจัดการระบบสารสนเทศ 
ในสถานศึกษา  6  ด้าน 

1. ดา้น การเก็บรวบรวมขอ้มูล  
2. ดา้นการตรวจสอบขอ้มูล  
3. ดา้นการประมวลขอ้มูล  
4. ดา้นการจดัหน่วยหรือคลงัขอ้มูล  
5. ดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  
6. ดา้นการน าขอ้มูลไปใช ้ 
 
 



 
 

 

บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
 การวิจัยคร้ังน้ี การจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ผูศึ้กษาไดด้ าเนินงานตามประเด็นดงัต่อไปน้ี 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูลและประมวลผล 
 3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั 
 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 3.1.1 ประชำกร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จาก จ านวน 102 โรงเรียน ปีการศึกษา 2556 
จ านวน 973 คน  
 3.1.2  กลุ่มตัวอย่ำง 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ปีการศึกษา 2556 โดยก าหนดขนาดของ
กลุ่มตวัอย่าง จากตาราง R.V.Krejcie & D.W.Morgan โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling)1 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 278 คน 
 
 
 
 

                                                           
1
 บุญชม  ศรีสะอาด, กำรวจัิยเบือ้งต้น, (กรุงเทพมหานคร : สุวริียาสาส์น, 2535), หนา้ 34. 
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3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามการจัดการระบบ
สารสนเทศในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 ท่ีผู ้
ศึกษาสร้างข้ึนเอง โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนที่ 1 สอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบ
เลือกตอบ (Checklist) 
 ตอนที ่2 สอบถามเก่ียวกบัสภาพการด าเนินงานการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา 
โดยแบ่งออกเป็น 6 ดา้น คือ ดา้นการรวบรวมขอ้มูล จ านวน 8 ขอ้ ดา้นการตรวจสอบขอ้มูล จ านวน 
8 ขอ้ ดา้นการประมวลผลขอ้มูล จ านวน 16 ขอ้ ดา้นการจดัคลงัขอ้มูล จ านวน 8 ขอ้ ดา้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูล จ านวน 8 ขอ้ และดา้นการน าขอ้มูลไปใช้ จ  านวน 8 ขอ้รวมจ านวนทั้งหมด 49 ขอ้ 
เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั 
  

3.3 กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมอื 
 3.3.1 ศึกษาความรู้เก่ียวกบัการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร ต าราและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.3.2 สร้างแบบสอบถามฉบบัร่าง ใหค้รอบคลุมขอบเขตของเน้ือหา 4 ดา้น 
 3.3.3 น าแบบสอบถามฉบบัร่างใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจพิจารณา แลว้น ามาแกไ้ข 
 3.3.4 น าแบบสอบถามท่ีแกไ้ขแลว้ไปให้ผูท้รงคุณวุฒิ ดงัรายนามในภาคผนวก ก ตรวจ
พิจารณาความถูกตอ้งเพื่อหาค่าความสอดคลอ้ง (IOC) ไดค้่าคะแนน ระหวา่ง 0.80 - 1.00  
 3.3.5 น าแบบสอบถามมาปรับปรุงตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวฒิุ และน าเสนออาจารย ์
ท่ีปรึกษาเพื่อพิจารณาใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน 
 3.3.6 น าแบบสอบถามไปทดลองใชก้บัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน น า
ขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามดว้ยการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
( - coefficient) ดว้ยสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) 
ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 0.87 แสดงว่าค่าความเช่ือมัน่ท่ีวิเคราะห์ได้
ดงักล่าวมีค่าสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด สามารถน าไปใชใ้นการวจิยัได ้ดงัแสดงในตารางท่ี 3.1 
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ตำรำงที ่3.1 แสดงค่ำควำมเช่ือมั่นของแบบสอบถำมในรำยด้ำน  
 

ด้ำนที่ เร่ือง ค่ำควำมเช่ือมั่น 

1. ดา้นการรวบรวมขอ้มูล มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั  0.93 
2. ดา้นการตรวจสอบขอ้มูล มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั  0.85 
3. ดา้นการประมวลผลขอ้มูล มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั  0.92 
4. ดา้นการจดัคลงัขอ้มูล มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.90 
5. ดา้นการวเิคราะห์ขอ้มูล มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั  0.85 
6. ดา้นการน าขอ้มูลไปใช ้มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั  0.87 

รวม 0.87 
 
 3.3.7 จดัพิมพ์แบบสอบถามฉบบัจริงและน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง 
 

3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการดงัน้ี 
 3.4.1 ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ถึงผูอ้  านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เพื่อขออนุเคราะห์เก็บขอ้มูลจาก
บุคลากรในสังกดั 
 3.4.2 ขอหนงัสือจากผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 
2 ถึงผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดัเพื่อขออนุเคราะห์เก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.4.3 จดัเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกบัจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีจะตอบแบบสอบถาม 
โดยด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในช่วงเดือน ธนัวาคม 2555-มีนาคม 2556  
 3.4.4 ผูศึ้กษาส่งแบบสอบถามไปยงัผูบ้ริหารสถานศึกษาทางไปรษณียแ์ละติดตามเก็บ
รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ทั้งหมด 278 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 
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3.5 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 3.5.1 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม น ามาแจกแจงความถ่ี และหาค่าร้อยละ 
น าเสนอขอ้มูลในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 
 ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยหาค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) น าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยายเป็น
รายขอ้ในภาพรวมและวเิคราะห์ค่าระดบัความส าคญัของค าตอบของผูต้อบแบบสอบถาม แลว้น าไป
เปรียบเทียบกบัเกณฑแ์ปลความหมาย ดงัน้ี2  
 4.51 – 5.00 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 3.51 – 4.50 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
 2.51 – 3.50 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 1.51 – 2.50 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย 
 1.00 – 1.50 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

3.6 สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
3.6.1 สถิติกำรบรรยำย ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย ( X ) ค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส าหรับบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 

3.6.2 สถิติอนุมำนหรืออ้ำงองิ ไดแ้ก่ การทดสอบค่าที (t – test) การทดสอบความแปรปรวน

แบบทางเดียว (One – Way ANOVA) ถา้พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จะทดสอบ

ความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการของ LSD 

 
 
 
   
 

                                                           

 2เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 100. 



 
 

 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัย เร่ือง “การจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2” ” เป็นการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ซ่ึงผูว้ิจยัไดต้ั้ง
วตัถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาระดับการจัดการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
บุคลากรท่ีมีต่อการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่ง และขนาดสถานศึกษา  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยเก็บรวบรวมข้อมูล ผู ้บริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อน จ านวน 278 คน โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างด้วยวิธีการเปิดตาราง
ส าเร็จของเครจซ่ี และมอร์แกน แลว้น าแบบสอบถามมาด าเนินการวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูล
ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ เพื่อค านวณหาค่าสถิติ ส าหรับตอบ
วตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานการวจิยัใหค้รบถว้นตามท่ีตั้งไว ้มีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
 4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 4.2 ขั้นตอนการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  
 

4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดก้  าหนดความหมายของสัญญลกัษณ์ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในการแปลความหมาย
และการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลไดถู้กตอ้งไว ้ดงัน้ี 
 X   แทน  คะแนนเฉล่ีย (Mean) 
 S.D. แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 n   แทน  จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 

t   แทน  สถิติทดสอบท่ีใช้พิจารณาความมีนัยส าคัญตามการแจกแจงแบบ t-
distribution 

F  แทน  สถิติทดสอบท่ีใช้พิจารณาความมีนัยส าคัญตามการแจกแจงแบบ F- 
distribution 
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df   แทน  ชั้นของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
SS  แทน  ผลรวมของคะแนนเบ่ียงเบนแต่ละตวัยกก าลงัสอง (Sum of Squares) 
Ms  แทน  ค่าเฉล่ียผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean Squares) 
*   แทน  ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
**   แทน  ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

4.2 ขั้นตอนการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพ 
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัระบบสารสนเทศในสถานศึกษา 
โดยแบ่งเป็น 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการรวบรวมขอ้มูล 2) ดา้นการตรวจสอบขอ้มูล 3) ดา้นการ
ประมวลผลขอ้มูล 4) ดา้นการจดัคลงัขอ้มูล 5) ดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 6) ดา้นการน าขอ้มูลไปใช ้
และผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัระบบสารสนเทศในสถานศึกษา จ าแนกตาม
สถานภาพ และขนาดสถานศึกษา 
 

4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 4.3 1 ผลการวเิคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ท่ีผูว้ิจ ัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี 
จ  านวน 278 คน ได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 278 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
แบบสอบถามทั้งหมด ผูว้ิจยัน าขอ้มูลมาวิเคราะห์แสดงต าแหน่ง และขนาดสถานศึกษาของกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามเป็นค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ปรากฏผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในตารางท่ี 4.1 
และ 4.2  
 
ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามต าแหน่ง 
        

ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 
ผูบ้ริหาร 
ครูผูส้อน 

85 
193 

30.57 
69.43 

รวม 278 100.00 
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 จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นครูผูส้อน จ านวน 193 คนคิดเป็น
ร้อยละ 69.43 และผูบ้ริหาร จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 30.57 
  
ตารางที ่4.2 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
 

ขนาดสถานศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่  

74 
123 
81 

26.61 
44.24 
29.13 

รวม 278 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดกลาง 
จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 44.24 รองลงมาคือสถานศึกษาขนาดใหญ่จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อย
ละ 29.13 และสถานศึกษาขนาดเล็ก จ านวน 74 คน คิดเป็น ร้อยละ 26.61 ตามล าดบั  

4.3.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ตอบวตัถุประสงค์การวจัิย 
ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยั แบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1) ผลการ

วิเคราะห์ระดบัการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 2) ผลการเปรียบเทียบการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จ  าแนกตามต าแหน่ง 3) ผลการ
เปรียบเทียบการจัดการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จ  าแนกตามขนาดสถานศึกษา ปรากฏผลดงัน้ี 

4.3.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล และเปรียบเทียบ
จ าแนกตามต าแหน่ง และขนาดสถานศึกษา  
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ตารางที ่4.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการระบบสารสนเทศใน 
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2    
ด้านการเกบ็ รวบรวมข้อมูล จ าแนกเป็นรายข้อ 

 

ที่ ด้านการเกบ็รวบรวมข้อมูล X  S.D. แปลผล 
1. การวางแผนในการเก็บรวบรวมขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ 3.73 0.67 มาก 
2. การก าหนดวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 3.54 0.86 มาก 
3. การแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 3.62 0.90 มาก 
4. ก าหนดขอบข่ายของขอ้มูลท่ีจดัเก็บอยา่งชดัเจน 4.00 0.84 มาก 
5. มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์เก็บรวบรวมขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 3.73 0.67 มาก 
6. การจดัสรรงบประมาณในการจดัเก็บอยา่งเพียงพอ 3.52 0.85 มาก 
7. ก าหนดแหล่งขอ้มูลอยา่งชดัเจน 3.61 0.89 มาก 
8. ก าหนดระยะเวลาในการจดัเก็บ 3.60 0.97 มาก 

รวม 3.67 0.71 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา่บุคลากรมีระดบัความคิดเห็นต่อการจดัระบบสารสนเทศในโรงเรียน 
ดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ก าหนดขอบข่ายของขอ้มูลท่ีจดัเก็บอยา่งชดัเจน ( X = 4.00 ) รองลงมา คือ การ
วางแผนในการเก็บรวบรวมขอ้มูลอย่างเป็นระบบ ( X = 3.73 ) และ มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์เก็บ
รวบรวมขอ้มูลอยา่งเพียงพอ (X = 3.73 ) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ การจดัสรรงบประมาณในการ
จดัเก็บอยา่งเพียงพอ (X = 3.52 ) 

 
ตารางที ่4.4 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการจัดการระบบสารสนเทศ

ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
ด้านการเกบ็รวบรวมข้อมูล และเปรียบเทยีบจ าแนกตามต าแหน่ง 

 

 *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

ต าแหน่ง n   S.D. t Sig. 
ผูบ้ริหาร 
ครูผูส้อน 

85 
193 

3.53 
3.73 

0.73 
0.70 

-2.10* 
 

0.03 
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  จากตารางท่ี 4.4 พบว่า บุคลากรในโรงเรียนท่ีมีต าแหน่งต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นดา้น
การเก็บรวบรวมข้อมูลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยครูผูส้อนมีความ
ความคิดเห็นต่อการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลมากกวา่ผูบ้ริหาร 
 
ตารางที ่4.5 แสดงการเปรียบเทยีบความคิดเห็นของบุคคลากรทีม่ีต่อการจัดการระบบสารสนเทศ

ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
ด้านการเกบ็รวบรวมข้อมูล และเปรียบเทยีบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  

 

ด้านการ
เกบ็

รวบรวม
ข้อมูล 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด
สถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 
เลก็ กลาง ใหญ่ 

3.84 3.59 3.62 

ระหวา่ง
กลุ่ม 

2 3.10 1.55 
3.06* 0.04 

ภายในกลุ่ม 275 139.52 0.50 
รวม 277 142.63  

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
การจัดการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 ดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึง
ท าการวเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวธีิการของ LSD ดงัตารางท่ี 4.6 
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ตารางที ่4.6  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล ด้วยวธีิการของ LSD 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ เม่ือท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธีการของ 

LSD แลว้ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการจดัการระบบ
สารสนเทศในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดา้น
การเก็บรวบรวมขอ้มูลแตกต่างกนั โดยบุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็กมีความคิดเห็น
ต่อการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 มากกว่าบุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดกลาง ส่วนคู่อ่ืนๆนั้นไม่พบ
ความแตกต่าง 

4.3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ด้านการตรวจสอบข้อมูล และเปรียบเทียบจ าแนก
ตามต าแหน่ง และขนาดสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสบการณ์ในการท างาน เลก็ กลาง ใหญ่ 

( X  = 3.84) ( X  = 3.59) ( X  = 3.62) 

ขนาดเลก็ ( X  = 3.84) 
ขนาดกลาง ( X  = 3.59) 
ขนาดใหญ่ ( X  = 3.62) 

- 
- 
- 

.25* 
- 
- 

.21 
-.03 

- 



69 
 

ตารางที ่4.7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการระบบสารสนเทศใน 
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2   
ด้านการตรวจสอบข้อมูล จ าแนกเป็นรายข้อ 

 

ที่ ด้านการตรวจสอบข้อมูล X  S.D. แปลผล 
1. การวางแผนในการตรวจสอบขอ้มูล 4.00 0.84 มาก 
2. ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการตรวจสอบขอ้มูล 3.84 0.75 มาก 
3. การแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบในการตรวจสอบขอ้มูล 3.57 0.95 มาก 
4. ก าหนดขอบข่ายในการตรวจสอบขอ้มูล 4.00 0.84 มาก 
5. ตรวจสอบขอ้มูลทุกคร้ังท่ีเก็บรวบรวมมา 3.84 0.75 มาก 
6. ตรวจสอบขอ้มูลดว้ยวธีิการเปรียบเทียบกบัขอ้มูลใน

อดีต 
3.57 0.95 มาก 

7. การจดัสรรงบประมาณในการตรวจสอบขอ้มูล 3.60 0.97 มาก 
8. ปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลท่ีตรวจพบขอ้ผดิพลาด 4.00 0.84 มาก 

รวม 4.00 0.84 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.7 พบว่า บุคลากรมีระดบัความคิดเห็นต่อการจดัระบบสารสนเทศใน
โรงเรียน ดา้นการตรวจสอบขอ้มูล โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้
ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การวางแผนในการตรวจสอบขอ้มูล ก าหนดขอบข่ายในการตรวจสอบ
ขอ้มูล และปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลท่ีตรวจพบขอ้ผดิพลาด (X = 4.00) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ การ
แต่งตั้งผูรั้บผิดชอบในการตรวจสอบขอ้มูล และ ตรวจสอบขอ้มูลดว้ยวิธีการเปรียบเทียบกบัขอ้มูล
ในอดีต (X = 3.57) 
 
ตารางที ่4.8 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการจัดการระบบสารสนเทศ

ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
ด้านการตรวจสอบข้อมูล และเปรียบเทยีบจ าแนกตามต าแหน่ง 

 

   

ต าแหน่ง n   S.D. t Sig. 
ผูบ้ริหาร 
ครูผูส้อน 

85 
193 

4.08 
3.97 

0.81 
0.86 

0.97 
 

0.32 
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  จากตารางท่ี 4.8 พบว่า บุคลากรในโรงเรียนท่ีมีต าแหน่งต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นดา้น
การตรวจสอบขอ้มูลไม่แตกต่างกนั  
 
ตารางที ่4.9 แสดงการเปรียบเทยีบความคิดเห็นของบุคคลากรที่มีการจัดการระบบสารสนเทศใน

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ด้าน
การตรวจสอบข้อมูล และเปรียบเทยีบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  

 

ด้านการ
ตรวจสอบ
ข้อมูล 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด
สถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 
เลก็ กลาง ใหญ่ 

4.18 3.91 3.97 

ระหวา่ง
กลุ่ม 

2 3.49 1.74 
2.44 0.08 

ภายในกลุ่ม 275 196.48 0.71 
รวม 277 199.98  

 

 จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
การจัดการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 ดา้นการตรวจสอบขอ้มูลไม่แตกต่างกนั  

4.3.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ด้านการประมวลผลข้อมูล และเปรียบเทียบ
จ าแนกตามต าแหน่ง และขนาดสถานศึกษา 
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ตารางที ่4.10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการระบบสารสนเทศใน 
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
ด้านการประมวลผลข้อมูล จ าแนกเป็นรายข้อ 

 

ที่ ด้านการประมวลผลข้อมูล X  S.D. แปลผล 
1. ก าหนดผูรั้บผดิชอบในการประมวลผลขอ้มูลเป็นบุคคลเดียวกบัผู ้

เก็บขอ้มูลและตรวจสอบขอ้มูล 
3.84 0.75 มาก 

2. ก าหนดผูรั้บผดิชอบในการประมวลผลขอ้มูลโดยค านึงถึงความรู้
ความสามารถ 

3.57 0.95 มาก 

3. มีงบประมาณในการประมวลผลขอ้มูล 4.00 0.84 มาก 
4. ประมวลผลขอ้มูลทุกคร้ังก่อนน าไปใช ้ 3.84 0.75 มาก 
5. ประมวลผลขอ้มูลดว้ยมือ 3.57 0.95 มาก 
6. ประมวลผลขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ 4.00 0.84 มาก 
7. การใชโ้ปรแกรมท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะงานของสถานศึกษา 3.73 0.67 มาก 
8. การก าหนดแนวปฏิบติัในการประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูล 3.52 0.85 มาก 
9. ก าหนดใหบุ้คลากรท่ีมีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์และ

สถิติเป็นผูว้เิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ 
3.61 0.89 มาก 

10. วเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศทุกคร้ังก่อนน าไปใช ้ 3.60 0.97 มาก 
11. วเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4.00 0.84 มาก 
12. วเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศทนัก าหนดเวลา 3.84 0.75 มาก 
13. ตรวจสอบความถูกตอ้งของการวเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ 3.57 0.95 มาก 
14. อบรมเก่ียวกบัการวเิคราะห์ขอ้มูลและสารสนเทศ 4.00 0.84 มาก 
15. งบประมาณในการวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ 3.84 0.75 มาก 
16. เตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล

สารสนเทศ 
3.57 0.95 มาก 

รวม 3.70 0.67 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.10 พบว่า บุคลากรมีระดับความคิดเห็นต่อการจดัระบบสารสนเทศใน
โรงเรียน ดา้นการตรวจสอบขอ้มูล โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้
ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 4 ขอ้ คือ มีงบประมาณในการประมวลผลขอ้มูล ประมวลผลขอ้มูลด้วย
คอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ อบรมเก่ียวกับการ
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วิเคราะห์ขอ้มูลและสารสนเทศ ( X = 4.00) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ การก าหนดแนวปฏิบติัใน
การประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูล ( X = 3.52) 

 
ตารางที ่4.11 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการจัดการระบบสารสนเทศ

ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
ด้านการประมวลผลข้อมูล และเปรียบเทยีบจ าแนกตามต าแหน่ง 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

  จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ บุคลากรในโรงเรียนท่ีมีต าแหน่งต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นดา้น
การประมวลผลขอ้มูลแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยครูผูส้อนมีความ
คิดเห็นต่อการจัดการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคายเขต 2 มากกวา่ผูบ้ริหาร  
 
ตารางที ่4.12 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีการจัดการระบบสารสนเทศใน

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ด้าน
การประมวลผลข้อมูล และเปรียบเทยีบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  

 

ด้านการ
ประมวล 
ผลข้อมูล 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด
สถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 
เลก็ กลาง ใหญ่ 

3.72 3.68 3.72 

ระหวา่ง
กลุ่ม 

2 0.12 0.06 
0.14 0.86 

ภายในกลุ่ม 275 124.22 0.45 
รวม 277 124.35  

 

ต าแหน่ง n   S.D. t Sig. 
ผูบ้ริหาร 
ครูผูส้อน 

85 
193 

3.58 
3.76 

0.64 
0.67 

-2.06* 
 

0.04 
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 จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั มีความคิดเห็น
ต่อการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 ดา้นการประมวลผลขอ้มูลไม่แตกต่างกนั  

4.3.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ด้านการจัดคลังข้อมูล และเปรียบเทียบจ าแนก
ตามต าแหน่ง และขนาดสถานศึกษา 

 
ตารางที ่4.13 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการระบบสารสนเทศใน 

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2    
ด้านการจัดคลงัข้อมูล จ าแนกเป็นรายข้อ 

 

ที่ ด้านการจัดคลงัข้อมูล X  S.D. แปลผล 
1. จดัใหมี้ห้องขอ้มูลสารสนเทศเป็นสัดส่วน 3.53 0.83 มาก 
2. แต่งตั้งผูท่ี้มีความรู้รับผดิชอบประจ าศูนยข์อ้มูล

สารสนเทศ 
3.70 0.89 มาก 

3. มีวสัดุครุภณัฑท่ี์ใชเ้ก็บขอ้มูลสารสนเทศ 4.00 0.84 มาก 
4. จดัระบบการคน้ขอ้มูลสารสนเทศไวเ้ป็นหมวดหมู่ 3.73 0.67 มาก 
5. ใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์เฉพาะจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศ 3.52 0.85 มาก 
6. จดัสรรงบประมาณสนบัสนุนในการเก็บรักษาขอ้มูล

สารสนเทศ 
3.61 0.89 มาก 

7. จดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศโดยใชแ้ผน่ดิสกเ์กตหรือแผน่
ซีดีรอม 

3.60 0.97 มาก 

8. ก าหนดขั้นตอนการจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศไว ้ 4.00 0.84 มาก 
รวม 3.77 0.68 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.13 พบว่า บุคลากรมีระดับความคิดเห็นต่อการจดัระบบสารสนเทศใน
โรงเรียน ดา้นการจดัคลงัขอ้มูล โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ มีวสัดุครุภณัฑท่ี์ใชเ้ก็บขอ้มูลสารสนเทศ และก าหนดขั้นตอนการจดัเก็บขอ้มูล
สารสนเทศไว ้( X = 4.00) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์เฉพาะจดัเก็บขอ้มูล
สารสนเทศ (X = 3.52) 
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ตารางที ่4.14 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการจัดการระบบสารสนเทศ
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
ด้านการจัดคลงัข้อมูล และเปรียบเทยีบจ าแนกตามต าแหน่ง 

 

 
  จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ บุคลากรในโรงเรียนท่ีมีต าแหน่งต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นดา้น
การจดัคลงัขอ้มูลไม่แตกต่างกนั  
 
ตารางที ่4.15 แสดงการเปรียบเทยีบความคิดเห็นของบุคคลากรที่มีการจัดการระบบสารสนเทศใน

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ด้าน
การจัดคลงัข้อมูล และเปรียบเทยีบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  

 

ด้านการจัด
คลงัข้อมูล 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด
สถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 
เลก็ กลาง ใหญ่ 

3.91 3.68 3.77 

ระหวา่ง
กลุ่ม 

2 2.57 1.28 
2.77 0.06 

ภายในกลุ่ม 275 127.67 0.46 
รวม 277 130.24  

 

 จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั มีความคิดเห็น
ต่อการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 ดา้นการจดัคลงัขอ้มูลไม่แตกต่างกนั  

4.3.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และเปรียบเทียบจ าแนก
ตามต าแหน่ง และขนาดสถานศึกษา 

 
 

ต าแหน่ง n   S.D. t Sig. 
ผูบ้ริหาร 
ครูผูส้อน 

85 
193 

3.70 
3.80 

0.61 
0.71 

-1.06 
 

0.29 



75 
 

ตารางที ่4.16 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการระบบสารสนเทศใน 
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
ด้านการวเิคราะห์ข้อมูล จ าแนกเป็นรายข้อ 

 

ที่ ด้านการวเิคราะห์ข้อมูล X  S.D. แปลผล 
1. ก าหนดใหบุ้คลากรท่ีมีความรู้ความสามารถทาง

คณิตศาสตร์และสถิติเป็นผูว้เิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ 
3.84 0.75 มาก 

2. วเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศทุกคร้ังก่อนน าไปใช ้ 3.57 0.95 มาก 
3. วเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศดว้ยโปรกแกรม

คอมพิวเตอร์ 
4.00 0.84 มาก 

4. วเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศทนัก าหนดเวลา 3.84 0.75 มาก 
5. ตรวจสอบความถูกตอ้งของการวเิคราะห์ขอ้มูล

สารสนเทศ 
3.57 0.95 มาก 

6. อบรมเก่ียวกบัการวเิคราะห์ขอ้มูลและสารสนเทศ 3.73 0.67 มาก 
7. งบประมาณในการวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ 3.52 0.85 มาก 
8. เตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นใชใ้นการ

วเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ 
3.61 0.89 มาก 

รวม 3.73 0.62 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.16 พบว่า บุคลากรมีระดับความคิดเห็นต่อการจดัระบบสารสนเทศใน
โรงเรียน ดา้นการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ี
มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ วิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศดว้ยโปรกแกรมคอมพิวเตอร์ ( X = 4.00) ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ งบประมาณในการวเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ ( X = 3.52) 
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ตารางที ่4.17 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการจัดการระบบสารสนเทศ
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
ด้านการวเิคราะห์ข้อมูล และเปรียบเทยีบจ าแนกตามต าแหน่ง 

 

 

  จากตารางท่ี 4.17 พบวา่ บุคลากรในโรงเรียนท่ีมีต าแหน่งต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นดา้น
การวเิคราะห์ขอ้มูลไม่แตกต่างกนั  
 
ตารางที ่4.18 แสดงการเปรียบเทยีบความคิดเห็นของบุคคลากรที่มีการจัดการระบบสารสนเทศใน

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ด้าน
การวเิคราะห์ข้อมูล และเปรียบเทยีบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  

 

ด้านการ
วเิคราะห์
ข้อมูล 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด
สถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 
เลก็ กลาง ใหญ่ 

3.85 3.65 3.72 

ระหวา่ง
กลุ่ม 

2 1.91 0.95 
2.46 0.08 

ภายในกลุ่ม 275 106.85 0.38 
รวม 277 108.76  

 

 จากตารางท่ี 4.18 พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั มีความคิดเห็น
ต่อการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 ดา้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไม่แตกต่างกนั  

4.3.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ด้านการน าข้อมูลไปใช้ และเปรียบเทียบจ าแนก
ตามต าแหน่ง และขนาดสถานศึกษา 

 
 

ต าแหน่ง n   S.D. t Sig. 
ผูบ้ริหาร 
ครูผูส้อน 

85 
193 

3.63 
3.75 

0.68 
0.70 

-1.78 
 

0.07 
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ตารางที ่4.19 ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  ด้านการน า
ข้อมูลไปใช้ จ าแนกเป็นรายข้อ 

 

ที่ ด้านการน าข้อมูลไปใช้ X  S.D. แปลผล 
1. น าขอ้มูลสารสนเทศไปใชป้ระกอบการวางแผนพฒันา

คุณภาพการศึกษา 
3.60 0.97 มาก 

2. ก าหนดใหบุ้คลากรน าขอ้มูลสารสนเทศไปใชเ้ป็น
ขอบข่ายในการปฏิบติังาน 

4.00 0.84 มาก 

3. น าขอ้มูลสารสนเทศไปใชใ้นการตรวจสอบ ทบทวน  
และปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 

3.83 0.86 มาก 

4. น าขอ้มูลสารสนเทศไปใชเ้พื่อรองรับการประเมิน
ตนเอง (SAR) 

3.83 0.91 มาก 

5. พฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามรถเก่ียวกบัระบบ
สารสนเทศ 

3.60 0.97 มาก 

6. น าขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษาเผยแพร่ 
และประชาสัมพนัธ์ 

4.00 0.84 มาก 

7. บุคลากรท่ีรับผดิชอบมีความรู้ความสามารถในการ
น าเสนอขอ้มูล 

3.83 0.86 มาก 

8. น าขอ้มูลสารสนเทศไปใชใ้นการพฒันาปัจจยัทาง
การศึกษาเพื่อเขา้สู่มาตรฐานทางการศึกษา 

3.83 0.91 มาก 

รวม 3.71 0.70 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.19 พบว่า บุคลากรมีระดับความคิดเห็นต่อการจดัระบบสารสนเทศใน
โรงเรียน ดา้นการน าขอ้มูลไปใช้ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ี
มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ก าหนดใหบุ้คลากรน าขอ้มูลสารสนเทศไปใชเ้ป็นขอบข่ายในการปฏิบติังาน 
และ น าขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษาเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์( X = 4.00 ) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
นอ้ยท่ีสุด คือ น าขอ้มูลสารสนเทศไปใชป้ระกอบการวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา และ พฒันา
บุคลากรใหมี้ความรู้ความสามรถเก่ียวกบัระบบสารสนเทศ (X = 3.60 ) 
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ตารางที ่4.20 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการจัดการระบบสารสนเทศ
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
ด้านการน าข้อมูลไปใช้ และเปรียบเทยีบจ าแนกตามต าแหน่ง 

 

 

  จากตารางท่ี 4.20 พบวา่ บุคลากรในโรงเรียนท่ีมีต าแหน่งต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นดา้น
การน าขอ้มูลไปใชไ้ม่แตกต่างกนั  
 
ตารางที ่4.21 แสดงการเปรียบเทยีบความคิดเห็นของบุคคลากรที่มีการจัดการระบบสารสนเทศใน

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ด้าน
การน าข้อมูลไปใช้ และเปรียบเทยีบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  

 

ด้านการ
วเิคราะห์
ข้อมูล 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด
สถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 
เลก็ กลาง ใหญ่ 

3.85 3.65 3.72 

ระหวา่ง
กลุ่ม 

2 1.27 0.63 
1.30 0.27 

ภายในกลุ่ม 275 134.83 0.49 
รวม 277 136.11  

 

 จากตารางท่ี 4.21 พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั มีความคิดเห็น
ต่อการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 ดา้นการน าขอ้มูลไปใชไ้ม่แตกต่างกนั  
 
 

ต าแหน่ง n   S.D. t Sig. 
ผูบ้ริหาร 
ครูผูส้อน 

85 
193 

3.63 
3.75 

0.68 
0.70 

-1.33 
 

0.18 



 
 

 

บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัย เร่ือง “การจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2” ” เป็นการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ซ่ึงผูว้ิจยัไดต้ั้ง
วตัถุประสงคข์องการวจิยั เพื่อศึกษาการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการ
จดัระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 
2 จ าแนกตามต าแหน่ง และขนาดสถานศึกษา  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยเก็บรวบรวมข้อมูล ผู ้บริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อน จ านวน 278 คน โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างด้วยวิธีการเปิดตาราง
ส าเร็จของเครจซ่ี และมอร์แกน แลว้น าแบบสอบถามมาด าเนินการวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูล
ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ เพื่อค านวณหาค่าสถิติ ส าหรับตอบ
วตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานการวจิยัใหค้รบถว้นตามท่ีตั้งไว ้จากแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ท่ีผูว้ิจยั
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี จ  านวน 278 คน ได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมา
จ านวน 278 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามจากจ านวนทั้งหมด ผูว้ิจยัน าขอ้มูลมา
วเิคราะห์แสดงต าแหน่ง และขนาดสถานศึกษาของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามเป็นค่าความถ่ี 
ค่าร้อยละ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นครูผูส้อน จ านวน 193 คิดเป็นร้อยละ 69.43 และ
ผูบ้ริหาร จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 30.67 และ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปฏิบติังานใน
สถานศึกษาขนาดกลาง จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 44.24 รองลงมาคือสถานศึกษาขนาดใหญ่
จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 29.13 และสถานศึกษาขนาดเล็ก จ านวน 74 คน คิดเป็น ร้อยละ 26.61 
ตามล าดบั การวิเคราะห์ขอ้มูลในคร้ังน้ีใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS /FW โดยหาค่าสถิติพื้นฐานคือ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช้การทดสอบสถิติที (t-test) ส าหรับตวัแปร
ต าแหน่ง ใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One- way Analysis of Variance) ส าหรับตวัแปร
ขนาดสถานศึกษา ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ดว้ยวธีิการของ LSD ซ่ึงสามารถสรุปผลการวจิยั ไดด้งัต่อไปน้ี 
 5.1 สรุปผลการวจิยั 
 5.2 อภิปรายผลการวจิยั 
 5.3 ขอ้เสนอแนะ 
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5.1 สรุปผลการวจิัย 
 จากการวิจยัเร่ือง การจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 สรุปผลการวจิยัตามล าดบั ดงัน้ี 
 5.1.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ด้านการเก็บรวบรวมขอ้มูล และเปรียบเทียบ
จ าแนกตามต าแหน่ง และขนาดสถานศึกษา พบว่า บุคลากรมีระดบัความคิดเห็นต่อการจดัระบบ
สารสนเทศในโรงเรียน ดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ด้านการเก็บรวบรวมขอ้มูล จ าแนกตามต าแหน่ง 
พบว่า บุคลากรในโรงเรียนท่ีมีต าแหน่งต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยครูผูส้อนมีความความคิดเห็นต่อการจดัการ
ระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
ดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลมากกวา่ผูบ้ริหาร และเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า 
บุคลากรท่ีปฏิบติังานสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการจดัการระบบสารสนเทศใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดา้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธีการของ LSD เม่ือท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธีการ
ของ LSD แลว้ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการจดัการ
ระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
ดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลแตกต่างกนั โดยบุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็กมีความ
คิดเห็นต่อการจัดการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มากกวา่บุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดกลาง ส่วนคู่อ่ืนๆ
นั้นไม่พบความแตกต่าง 
 5.1.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดา้นการตรวจสอบขอ้มูล และเปรียบเทียบจ าแนก
ตามต าแหน่ง และขนาดสถานศึกษา พบวา่ บุคลากรมีระดบัความคิดเห็นต่อการจดัระบบสารสนเทศ
ในโรงเรียน ดา้นการตรวจสอบขอ้มูล โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของบุคลากรท่ีมีต่อการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดา้นการตรวจสอบขอ้มูล จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า บุคลากรใน
โรงเรียนท่ีมีต าแหน่งต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นด้านการตรวจสอบขอ้มูลไม่แตกต่างกนั และ
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เปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั 
มีความคิดเห็นต่อการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดา้นการตรวจสอบขอ้มูลไม่แตกต่างกนั  
 5.1. 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ด้านการประมวลผลขอ้มูล และเปรียบเทียบ
จ าแนกตามต าแหน่ง และขนาดสถานศึกษา พบว่า บุคลากรมีระดบัความคิดเห็นต่อการจดัระบบ
สารสนเทศในโรงเรียน ดา้นการตรวจสอบขอ้มูล โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดา้นการประมวลผลขอ้มูล จ าแนกตามต าแหน่ง พบวา่ 
บุคลากรในโรงเรียนท่ีมีต าแหน่งต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นดา้นการประมวลผลขอ้มูลแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อการจดัการระบบสารสนเทศใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 มากกวา่ผูบ้ริหาร และ
เปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั 
มีความคิดเห็นต่อการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดา้นการประมวลผลขอ้มูลไม่แตกต่างกนั  
 5.1. 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดา้นการจดัคลงัขอ้มูล และเปรียบเทียบจ าแนกตาม
ต าแหน่ง และขนาดสถานศึกษา พบวา่ บุคลากรมีระดบัความคิดเห็นต่อการจดัระบบสารสนเทศใน
โรงเรียน ดา้นการจดัคลงัขอ้มูล โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
บุคลากรท่ีมีต่อการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ด้านการจดัคลงัขอ้มูล จ  าแนกตามต าแหน่ง พบว่า บุคลากรใน
โรงเรียนท่ีมีต าแหน่งต่างกัน มีระดับความคิดเห็นด้านการจัดคลังข้อมูลไม่แตกต่างกัน และ
เปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั 
มีความคิดเห็นต่อการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดา้นการจดัคลงัขอ้มูลไม่แตกต่างกนั  
 5.1.5 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูล และเปรียบเทียบจ าแนก
ตามต าแหน่ง และขนาดสถานศึกษา พบวา่ บุคลากรมีระดบัความคิดเห็นต่อการจดัระบบสารสนเทศ
ในโรงเรียน ดา้นการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
บุคลากรท่ีมีต่อการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
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ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูล จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า บุคลากรใน
โรงเรียนท่ีมีต าแหน่งต่างกัน มีระดับความคิดเห็นด้านการวิเคราะห์ข้อมูลไม่แตกต่างกัน และ
เปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั 
มีความคิดเห็นต่อการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดา้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไม่แตกต่างกนั 
 5.1.6 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดา้นการน าขอ้มูลไปใช ้และเปรียบเทียบจ าแนก
ตามต าแหน่ง และขนาดสถานศึกษา พบวา่ บุคลากรมีระดบัความคิดเห็นต่อการจดัระบบสารสนเทศ
ในโรงเรียน ดา้นการน าขอ้มูลไปใช ้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
บุคลากรท่ีมีต่อการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ด้านการน าขอ้มูลไปใช้ จ  าแนกตามต าแหน่ง พบว่า บุคลากรใน
โรงเรียนท่ีมีต าแหน่งต่างกัน มีระดับความคิดเห็นด้านการน าข้อมูลไปใช้ไม่แตกต่างกัน และ
เปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั 
มีความคิดเห็นต่อการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดา้นการน าขอ้มูลไปใชไ้ม่แตกต่างกนั  
 

5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
 จากการวิจยัเร่ือง การจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ผู้วิจัยได้น าประเด็นส าคัญท่ีพบมาอภิปรายตาม
วตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัน้ี 
 5.2.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล พบว่า บุคลากรมี
ระดบัความคิดเห็นต่อการจดัระบบสารสนเทศในโรงเรียน ดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ก าหนดขอบข่ายของ
ขอ้มูลท่ีจดัเก็บอยา่งชดัเจน ( X = 4.00 ) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ การจดัสรรงบประมาณในการ
จดัเก็บอยา่งเพียงพอ (X = 3.52 ) แสดงใหเ้ห็นวา่ บุคลากรในสถานศึกษามีความเขา้ใจแนวนโยบาย
ทางการศึกษาของรัฐบาลด้านการบริหารจดัการสารสนเทศในสถานศึกษา ท่ีมีการจดัเก็บขอ้มูล
หลายด้าน ทั้ งด้านการบริหารจัดการ ด้านนักเรียน ด้านอาคารสถานท่ี และด้านครุภัณฑ์ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิวัฒน์ แสงปัก ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การจดัระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนในอ าเภอฝาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่เขต 3 เพื่อ
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ศึกษาสภาพและแนวทางการจดัระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ผลการศึกษา พบวา่ การจดัระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน ทั้ง 6 ดา้น โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปาน
กลาง เม่ือเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยท่ีละขั้น พบวา่ ขั้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมาก และเพิม่ศักดิ์ ทองเลศิ ไดท้  าการศึกษาวิจยั เร่ือง การศึกษาสภาพและปัญหาการจดัระบบ
สารสนเทศ เพื่อการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
อุบลราชธานีเขต 5 ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและเจา้หน้าท่ีขอ้มูล
สารสนเทศต่อสภาพและปัญหาการจดัระบบสารสนเทศโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ด้านการน าขอ้มูลไปใช้ ดา้นการตรวจสอบขอ้มูล และดา้นการจดัเก็บขอ้มูลอยู่ใน
ระดบัมาก 

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการจัดการระบบสารสนเทศใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดา้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล จ าแนกตามต าแหน่ง พบวา่ บุคลากรในโรงเรียนท่ีมีต าแหน่งต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นดา้น
การเก็บรวบรวมข้อมูลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยครูผูส้อนมีความ
ความคิดเห็นต่อการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลมากกว่าผูบ้ริหาร ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก 
ครูผูส้อนเป็นผูป้ฏิบติังานจึงพบปัญหา อุปสรรคในการเก็บรวบรวมขอ้มูลมากกว่าผูบ้ริหารท่ีเป็น
ผูใ้ชป้ระโยชน์จากขอ้มูลสารสนเทศ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อรอุมา แก้วสว่าง ไดศึ้กษาและ
ท าการวิจยัเร่ือง ความต้องการในการจดัระบบสารสนเทศทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสิงห์บุรี ผลการวิจยัพบว่า ความตอ้งการในการจดัระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสิงห์บุรีในภาพรวมและรายดา้น
ทุกดา้นระหวา่งผูบ้ริหารและครูผูส้อนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการจัดการระบบสารสนเทศใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดา้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า บุคลากรท่ีปฏิบติังานสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั มี
ความคิดเห็นต่อการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 จึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธีการของ LSD เม่ือท าการ
วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD แล้ว บุคลากรท่ีปฏิบติังานใน
สถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลแตกต่างกนั 
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ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากนโยบาย การแจกเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพาส าหรับนักเรียนของรัฐบาลยุค
ปัจจุบนั ส่งผลใหส้ถานศึกษาทุกขนาดตอ้งมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุกประเภท ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ปา
ริชาติ บัวค า ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานด้านสารสนเทศของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ใน 6 ดา้น คือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การตรวจสอบขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูล 
การเก็บรักษาขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูลและการน าไปใช ้ผลการศึกษาพบวา่ มีสภาพการด าเนินงาน
ดา้นสารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ส าหรับปัญหาการด าเนินงานด้านสารสนเทศของ
โรงเรียนทั้ง 6 ดา้น โดยรวมมีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ยและโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครท่ีมีขนาด
โรงเรียนแตกต่างกันมีสภาพและปัญหาการด าเนินงานด้านสารสนเทศ ไม่แตกต่างกัน และยงั
สอดคลอ้งกบั ประสิทธ์ิ สระหอม ไดท้  าการศึกษาวิจยั เร่ือง สภาพปัจจุบนัและปัญหาการจดัระบบ
สารสนเทศ เพื่อการด าเนินงานของสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 เพื่อเปรียบเทียบสภาพปัจจุบนัและปัญหาตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู ผลการวิจยั พบวา่ สภาพปัจจุบนัในการจดัระบบสารสนเทศ โดยรวม
อยูใ่นระดบัปานกลาง มี 2 ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานและระบบ
สารสนเทศท่ีเก่ียวกบัผูเ้รียน ปัญหาการจดัระบบสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง การ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อสภาพปัจจุบนัและปัญหาการจดัระบบสารสนเทศ จ าแนก
ตามขนาดโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกนั 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยรวม
ไม่แตกต่างกนั 

5.2.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดา้นการตรวจสอบขอ้มูล ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ การแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบในตรวจสอบ
ขอ้มูล (X = 3.57 ) ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากสถานศึกษาขาดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการตรวจสอบ
ขอ้มูล ประกอบการโยกยา้ยบุคลากรบ่อยคร้ังท าให้ขาดผูรั้บผิดชอบโดยตรง โดย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
เพิม่ศักดิ์ ทองเลศิ ไดท้  าการศึกษาวจิยั เร่ือง การศึกษาสภาพและปัญหาการจดัระบบสารสนเทศ เพื่อ
การบริหารการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานีเขต 
5 ผลการวิจยั พบวา่ ความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและเจา้หน้าท่ีขอ้มูลสารสนเทศต่อสภาพ
และปัญหาการจดัระบบสารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้น
การน าขอ้มูลไปใช้ ด้านการตรวจสอบขอ้มูล และด้านการจดัเก็บขอ้มูลอยู่ในระดบัมาก และยงั
สอดคลอ้งกบั สวาท ภาชา ไดศึ้กษาการจดัระบบสารสนเทศของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาชยัภูมิเขต 1 เพือ่ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหา และเปรียบเทียบ
สภาพปัจจุบนัและปัญหา พบว่า บุคลากรไดเ้สนอแนวทางการแกปั้ญหาการจดัระบบสารสนเทศ
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ของโรงเรียน ดา้นการตรวจสอบขอ้มูล ควรมีการแต่งตั้งกรรมการหรือผูรั้บผิดชอบในการปฏิบติั
หนา้ท่ีอยา่งชดัเจน 

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการจัดการระบบสารสนเทศใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดา้นการตรวจสอบ
ขอ้มูล จ าแนกตามต าแหน่ง พบวา่ บุคลากรในโรงเรียนท่ีมีต าแหน่งต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นดา้น
การตรวจสอบขอ้มูลไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ปาริชาติ บวัค า ไดศึ้กษาสภาพและปัญหาการ
ด าเนินงานดา้นสาสนเทศของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร ใน 6 ดา้น คือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
การตรวจสอบข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการ
น าไปใช้ ผลการศึกษาพบว่า มีสภาพการด าเนินงานดา้นสารสนเทศโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ส าหรับปัญหาการด าเนินงานดา้นสารสนเทศของโรงเรียนทั้ง 6 ดา้น โดยรวมมีปัญหาอยูใ่นระดบั
น้อยและโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครท่ีมีขนาดโรงเรียนแตกต่างกนัมีสภาพและปัญหาการ
ด าเนินงานดา้นสารสนเทศ ไม่แตกต่างกนั 

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการจัดการระบบสารสนเทศใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดา้นการตรวจสอบ
ขอ้มูลจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า บุคลากรท่ีปฏิบติังานสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั มี
ความคิดเห็นต่อการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดา้นการตรวจสอบขอ้มูลไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ประสิทธ์ิ 
สระหอม ได้ท าการศึกษาวิจยั เร่ือง สภาพปัจจุบนัและปัญหาการจดัระบบสารสนเทศ เพื่อการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย์
เขต 1 เพื่อเปรียบเทียบสภาพปัจจุบนัและปัญหาตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู 
ผลการวจิยั พบวา่ สภาพปัจจุบนัในการจดัระบบสารสนเทศ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มี 2 ดา้น
ท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานและระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับผูเ้รียน 
ปัญหาการจดัระบบสารสนเทศ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู
ท่ีมีต่อสภาพปัจจุบันและปัญหาการจดัระบบสารสนเทศ จ าแนกตามขนาดโรงเรียนท่ีมีขนาด
แตกต่างกนั 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยรวมไม่แตกต่างกนั 

5.2. 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดา้นการประมวลผลขอ้มูล พบวา่ บุคลากรมีระดบั
ความคิดเห็นต่อการจดัระบบสารสนเทศในโรงเรียน ดา้นการตรวจสอบขอ้มูล โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก มีขอ้ท่ีน่าสังเกต คือ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 4 ขอ้ คือ มีงบประมาณในการประมวลผล
ขอ้มูล ประมวลผลขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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และ อบรมเก่ียวกบัการวเิคราะห์ขอ้มูลและสารสนเทศ (X = 4.00 ) ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาอนัเป็นหน่วยงานตน้สังกดั มีการจดัสรรงบประมาณเพื่อการประมวลผลขอ้มูล ทั้ง
การอบรม พฒันาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้เร่ืองการจดัการสารสนเทศในสถานศึกษา ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชัยวฒัน์ วงค์วฒัน์ ศึกษาเร่ือง การศึกษาการจดัระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประสานงานของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบวา่ความคาดหวงัของผูใ้ชร้ะบบ
สารสนเทศเพื่อการประสานงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านการ
ประมวลผลมีความคาดหวงัอยูใ่นระดบัมาก  

 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ี มีต่อการจัดการระบบสารสนเทศใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดา้นการประมวลผล
ขอ้มูล จ าแนกตามต าแหน่ง พบวา่ บุคลากรในโรงเรียนท่ีมีต าแหน่งต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นดา้น
การประมวลผลขอ้มูลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยครูผูส้อนมีความคิดเห็น
ต่อการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หนองคายเขต 2 มากกวา่ผูบ้ริหาร เน่ืองจากว่า ครูผูส้อนซ่ึงเป็นผูมี้หนา้ท่ีในการประมวลผลขอ้มูล
ในระบบสารสนเทศสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
มีทกัษะในการประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาจเป็นเพราะมีการจดัอบรมในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อยา่งต่อเน่ืองท าให้ผูป้ฏิบติังานมีความเขา้ใจในการปฏิบติั ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ อรอุมา แก้วสว่าง ท าการวิจยัเร่ือง การจดัระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 พบว่า แนวทางการพฒันาระบบสารสนเทศ ควรจดั
อบรมทกัษะ เพิ่มพนูความรู้ใหแ้ก่บุคลากรท่ีรับผดิชอบในการประมวลผลขอ้มูล 

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการจัดการระบบสารสนเทศใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดา้นการประมวลผล
ขอ้มูล จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า บุคลากรท่ีปฏิบติังานสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั มี
ความคิดเห็นต่อการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดา้นการประมวลผลขอ้มูลไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เพิ่มศักดิ์ 
ทองเลิศ ได้ท าการศึกษาวิจยั เร่ือง การศึกษาสภาพและปัญหาการจดัระบบสารสนเทศ เพื่อการ
บริหารการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 
ผลการวิจยั พบวา่ ความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและเจา้หนา้ท่ีขอ้มูลสารสนเทศต่อสภาพและ
ปัญหาการจดัระบบสารสนเทศโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการน า
ขอ้มูลไปใช ้ดา้นการตรวจสอบขอ้มูล และดา้นการจดัเก็บขอ้มูลอยูใ่นระดบัมาก ดา้นการจดักระท า
ขอ้มูลและดา้นการวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ในระดบัปานกลาง ผลการเปรียบเทียบผูบ้ริหารโรงเรียนและ
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เจา้หนา้ท่ีขอ้มูลสารสนเทศท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่ง ขนาดโรงเรียนและประสบการณ์ท่ีต่างกนั มี
ความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหาการจดัระบบสารสนเทศ ไม่แตกต่างกนั 

5.2. 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ด้านการจดัคลงัขอ้มูล พบว่า บุคลากรมีระดบั
ความคิดเห็นต่อการจดัระบบสารสนเทศในโรงเรียน ด้านการจดัคลงัขอ้มูล โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก มีขอ้น่าสังเกต คือ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ มีวสัดุครุภณัฑ์ท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลสารสนเทศ 
สารสนเทศไว ้( X = 4.00 ) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์เฉพาะจดัเก็บขอ้มูล
สารสนเทศ (X = 3.52 ) ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก นโยบายรัฐบาลเรียนฟรี 15 ปีโดยไม่มีค่าใชจ่้าย ไดมี้การ
จดัสรรครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ให้แก่สถานศึกษาทุกแห่งไวเ้พื่อการบริหารจดัการ และการเรียนการ
สอน แต่ยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ จึงจ าเป็นตอ้งใช้ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิวัฒน์ แสงปัก ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การจดัระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนในอ าเภอฝาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่เขต 
3 เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการจดัระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ผลการศึกษา พบว่า พบว่า 
ขั้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ขั้นการจดัท าขอ้มูล ขั้นการจดัระเบียบขอ้มูล
หรือหน่วยเก็บ และขั้นการใชข้อ้มูล อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงในขั้นการจดัท าขอ้มูล ควรจดัท าและแสดง
ออกมาในรูปแบบท่ีเขา้ใจง่าย และถูกตอ้งตามทฤษฎี ขั้นการจดัระเบียบขอ้มูล ควรจดัเก็บขอ้มูลตาม
ฝ่ายงาน กลุ่มงานของโรงเรียนเพื่อความสะดวกในการคน้หาขอ้มูล และน าไปใช ้

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการจัดการระบบสารสนเทศใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดา้นการจดัคลงัขอ้มูล 
จ  าแนกตามต าแหน่ง พบวา่ บุคลากรในโรงเรียนท่ีมีต าแหน่งต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นดา้นการจดั
คลงัขอ้มูลไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เพิ่มศักดิ์ ทองเลิศ ไดท้  าการศึกษาวิจยั เร่ือง การศึกษา
สภาพและปัญหาการจดัระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
โรงเรียนและเจา้หนา้ท่ีขอ้มูลสารสนเทศต่อสภาพและปัญหาการจดัระบบสารสนเทศโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นการน าขอ้มูลไปใช้ ดา้นการตรวจสอบขอ้มูล และ
ดา้นการจดัเก็บขอ้มูลอยู่ในระดบัมาก ดา้นการจดักระท าขอ้มูลและดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูลอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ผลการเปรียบเทียบผูบ้ริหารโรงเรียนและเจา้หนา้ท่ีขอ้มูลสารสนเทศท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี
ในต าแหน่ง ขนาดโรงเรียนและประสบการณ์ท่ีต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหาการ
จดัระบบสารสนเทศ ไม่แตกต่างกนั 
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ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการจัดการระบบสารสนเทศใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดา้นการจดัคลงัขอ้มูล 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า บุคลากรท่ีปฏิบติังานสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อการจัดการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดา้นการจดัคลงัขอ้มูลไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคล้องกบั เพิ่มศักดิ์    
ทองเลิศ ได้ท าการศึกษาวิจยั เร่ือง การศึกษาสภาพและปัญหาการจดัระบบสารสนเทศ เพื่อการ
บริหารการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 
ผลการวิจยั พบวา่ ความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและเจา้หนา้ท่ีขอ้มูลสารสนเทศต่อสภาพและ
ปัญหาการจดัระบบสารสนเทศโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการน า
ขอ้มูลไปใช ้ดา้นการตรวจสอบขอ้มูล และดา้นการจดัเก็บขอ้มูลอยูใ่นระดบัมาก ดา้นการจดักระท า
ขอ้มูลและดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูลอยู่ในระดบัปานกลาง ผลการเปรียบเทียบผูบ้ริหารโรงเรียนและ
เจา้หนา้ท่ีขอ้มูลสารสนเทศท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่ง ขนาดโรงเรียนและประสบการณ์ท่ีต่างกนั มี
ความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหาการจดัระบบสารสนเทศ ไม่แตกต่างกนั และยงัสอดคล้องกับ 
ประสิทธ์ิ สระหอม ไดท้  าการศึกษาวจิยั เร่ือง สภาพปัจจุบนัและปัญหาการจดัระบบสารสนเทศ เพื่อ
การด าเนินงานของสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
บุรีรัมยเ์ขต 1 เพื่อเปรียบเทียบสภาพปัจจุบนัและปัญหาตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา
และครู ผลการวจิยั พบวา่ สภาพปัจจุบนัในการจดัระบบสารสนเทศ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
มี 2 ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานและระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกบั
ผูเ้รียน ปัญหาการจดัระบบสารสนเทศ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง การเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของครูท่ีมีต่อสภาพปัจจุบนัและปัญหาการจดัระบบสารสนเทศ จ าแนกตามขนาดโรงเรียนท่ีมีขนาด
แตกต่างกนั 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยรวมไม่แตกต่างกนั 

5.2.5 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า บุคลากรมีระดบั
ความคิดเห็นต่อการจดัระบบสารสนเทศในโรงเรียน ด้านการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีข้อท่ีน่าสังเกต คือ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( X = 4.00 ) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ งบประมาณในการวิเคราะห์ขอ้มูล
สารสนเทศ ( X = 3.52 ) ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก มีการอบรม พฒันาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้
เร่ืองการจดัการสารสนเทศในสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชัยวฒัน์ วงค์วัฒน์ ศึกษา
เร่ือง การศึกษาการจดัระบบสารสนเทศเพื่อการประสานงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
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ฉะเชิงเทรา เขต 1 พบวา่ความคาดหวงัของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการประสานงานของส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ในดา้นการวเิคราะห์ขอ้มูล อยูใ่นระดบัมาก 

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการจัดการระบบสารสนเทศใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดา้นการวิเคราะห์
ขอ้มูล จ  าแนกตามต าแหน่ง พบวา่ บุคลากรในโรงเรียนท่ีมีต าแหน่งต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นดา้น
การวิเคราะห์ขอ้มูลไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคล้องกบั เพิ่มศักดิ์  ทองเลิศ ไดท้  าการศึกษาวิจยั เร่ือง 
การศึกษาสภาพและปัญหาการจดัระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 ผลการวิจยั พบวา่ ความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนและเจา้หน้าท่ีขอ้มูลสารสนเทศต่อสภาพและปัญหาการจดัระบบสารสนเทศ
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการน าขอ้มูลไปใช ้ดา้นการตรวจสอบ
ขอ้มูล และดา้นการจดัเก็บขอ้มูลอยู่ในระดบัมาก ด้านการจดักระท าขอ้มูลและด้านการวิเคราะห์
ขอ้มูลอยูใ่นระดบัปานกลาง ผลการเปรียบเทียบผูบ้ริหารโรงเรียนและเจา้หนา้ท่ีขอ้มูลสารสนเทศท่ี
ปฏิบติัหน้าท่ีในต าแหน่ง ขนาดโรงเรียนและประสบการณ์ท่ีต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสภาพและ
ปัญหาการจดัระบบสารสนเทศ ไม่แตกต่างกนั 

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการจัดการระบบสารสนเทศใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดา้นการวิเคราะห์
ขอ้มูล จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า บุคลากรท่ีปฏิบติังานสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั มี
ความคิดเห็นต่อการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สอดคลอ้ง
กบั ประสิทธ์ิ สระหอม ไดท้  าการศึกษาวิจยั เร่ือง สภาพปัจจุบนัและปัญหาการจดัระบบสารสนเทศ 
เพื่อการด าเนินงานของสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
บุรีรัมยเ์ขต 1 เพื่อเปรียบเทียบสภาพปัจจุบนัและปัญหาตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา
และครู ผลการวจิยั พบวา่ สภาพปัจจุบนัในการจดัระบบสารสนเทศ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
มี 2 ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานและระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกบั
ผูเ้รียน ปัญหาการจดัระบบสารสนเทศ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง การเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของครูท่ีมีต่อสภาพปัจจุบนัและปัญหาการจดัระบบสารสนเทศ จ าแนกตามขนาดโรงเรียนท่ีมีขนาด
แตกต่างกนั 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยรวมไม่แตกต่างกนั 

5.2.6 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดา้นการน าขอ้มูลไปใช ้และเปรียบเทียบจ าแนก
ตามต าแหน่ง และขนาดสถานศึกษา พบวา่ บุคลากรมีระดบัความคิดเห็นต่อการจดัระบบสารสนเทศ
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ในโรงเรียน ดา้นการน าขอ้มูลไปใช ้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีขอ้น่าสังเกต คือ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด คือ ก าหนดให้บุคลากรน าขอ้มูลสารสนเทศไปใชเ้ป็นขอบข่ายในการปฏิบติังาน และ น า
ขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษาเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์( X = 4.00 ) ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก 
สถานศึกษาทุกแห่งตอ้งมีการรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี ต่อหน่วยงานตน้สังกดั ผูป้กครอง 
ชุมชน ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนใหรั้บทราบขอ้มูลของสถานศึกษา ซ่ึงระบบสารสนเทศจดัเป็น
กระบวนการหน่ึงของระบบประกนัคุณภาพภายใน ซ่ึงก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงวา่ดว้ยการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อรอุมา แก้วสว่าง 
ได้ศึกษาและท าการวิจัยเ ร่ือง ความต้องการในการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาของ
สถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสิงห์บุรี ผลการวิจยัพบว่า ความตอ้งการในการ
จดัระบบสารสนเทศทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสิงห์บุรี ดา้น
การน าขอ้มูลไปใชอ้ยูใ่นระดบัมาก 

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการจัดการระบบสารสนเทศใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดา้นการน าขอ้มูลไป
ใช้ จ  าแนกตามต าแหน่ง พบว่า บุคลากรในโรงเรียนท่ีมีต าแหน่งต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นดา้น
การน าขอ้มูลไปใช้ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคล้องกบั เพิ่มศักดิ์  ทองเลิศ ไดท้  าการศึกษาวิจยั เร่ือง 
การศึกษาสภาพและปัญหาการจดัระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 ผลการวิจยั พบวา่ ความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนและเจา้หน้าท่ีขอ้มูลสารสนเทศต่อสภาพและปัญหาการจดัระบบสารสนเทศ
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการน าขอ้มูลไปใช ้ดา้นการตรวจสอบ
ขอ้มูล และดา้นการจดัเก็บขอ้มูลอยู่ในระดบัมาก ด้านการจดักระท าขอ้มูลและด้านการวิเคราะห์
ขอ้มูลอยูใ่นระดบัปานกลาง ผลการเปรียบเทียบผูบ้ริหารโรงเรียนและเจา้หนา้ท่ีขอ้มูลสารสนเทศท่ี
ปฏิบติัหน้าท่ีในต าแหน่ง ขนาดโรงเรียนและประสบการณ์ท่ีต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสภาพและ
ปัญหาการจดัระบบสารสนเทศ ไม่แตกต่างกนั 

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการจัดการระบบสารสนเทศใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดา้นการน าขอ้มูลไป
ใช ้จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อการจัดการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดา้นการน าขอ้มูลไปใช้ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สอดคลอ้ง
กบั ประสิทธ์ิ สระหอม ไดท้  าการศึกษาวิจยั เร่ือง สภาพปัจจุบนัและปัญหาการจดัระบบสารสนเทศ 
เพื่อการด าเนินงานของสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
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บุรีรัมยเ์ขต 1 เพื่อเปรียบเทียบสภาพปัจจุบนัและปัญหาตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา
และครู ผลการวจิยั พบวา่ สภาพปัจจุบนัในการจดัระบบสารสนเทศ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
มี 2 ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานและระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกบั
ผูเ้รียน ปัญหาการจดัระบบสารสนเทศ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง การเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของครูท่ีมีต่อสภาพปัจจุบนัและปัญหาการจดัระบบสารสนเทศ จ าแนกตามขนาดโรงเรียนท่ีมีขนาด
แตกต่างกนั 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยรวมไม่แตกต่างกนั 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
 จากผลการศึกษาวจิยัซ่ึงพบวา่ สถานศึกษามีการบริหารการจดัระบบสารสนเทศโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก ดงันั้น ผูว้จิยัจึงใหข้อ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

5.3.1.1 สถานศึกษาควรให้ความส าคญัในการด าเนินการจดัระบบสารสนเทศทุกดา้นมาก
ยิง่ข้ึน โดยเฉพาะดา้นการประมวลผลขอ้มูล และดา้นการน าขอ้มูลไปใช ้ 

5.3.1.2 ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีทกัษาะในด้านการน าขอ้มูลไปใช้เพื่อประกอบการ
ตดัสินใจวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
5.3.2.1 ผูบ้ริหารโรงเรียนควรสนับสนุนงบประมาณท่ีใช้ในการประมวลผลขอ้มูลให้

เพียงพอ เพื่อจะให้น าไปจดัหาโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพในการประมวลผล
ขอ้มูล 

5.3.2.2 ผูบ้ริหารโรงเรียน ควรสนบัสนุน ส่งเสริมให้มีการพฒันาบุคลากรท่ีท าหน้าท่ี
จดัระบบสารสนเทศให้มีความรู้ ความเขา้ใจและมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานมากข้ึน โดยการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลสารสนเทศท่ีถูกตอ้ง ตรงต่อการใชง้าน 
เช่น การวางแผน การตดัสินใจและการควบคุมการปฏิบติังาน  

5.3.2.3 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ควรสนบัสนุนงบประมาณในการเผยแพร่ขอ้มูลของ
หน่วยงานใหเ้พียงพอ เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์ให้หน่วยงานตน้สังกดัและหน่วยงานภายนอกได้
ทราบ 

5.3.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
5.3.3.1 ควรด าเนินการวิจยัเก่ียวกบัการบริหารการจดัสารสนเทศทุกดา้นในเชิงลึกโดยให้

ไดข้อ้มูลสารสนเทศท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารโรงเรียนใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว  ้
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5.3.3.2 ควรด าเนินการวิจยัเก่ียวกบัการใช้ขอ้มูลสารสนเทศมีผลต่อ การวางแผนงานการ
ควบคุม และการตดัสินใจ วา่มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพการบริหารงานมากนอ้ยเพียงใด  
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2548.  

ศรีไพร ศกัด์ิรุ่งพงศากุลและเจษฎาพร ยุทธนวิบูลยช์ยั. ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการ
ความรู้. กรุงเทพมหานคร : ซีเอด็ยเูคชัน่, 2549.  

ศรีสมรัก อินทุจนัทร์ยง. ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ. กรุงเทพมหานคร : พิมพดี์, 2549.  
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ, 2556. หนองคาย : ส านกังาน, 2555.  
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ . 

กรุงเทพมหานคร : ส านกังานนายกรัฐมนตรี, 2541.  
              . การพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงคุณภาพในโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร : กรมศาสนา, 

2541.  
ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. แนวด าเนินการของสถานศึกษาเพื่อจัดกิจกรรม

เสริมประสบการณ์พฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร : 
องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ,์ 2546.  

ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่11. กรุงเทพมหานคร : ส านกันายกรัฐมนตรี, 2555.  

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา .  การประชุมทางวิชาการ การวิ จัยทางการศึกษา .
กรุงเทพมหานคร : ส านกันายกรัฐมนตรี, 2547.   

ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา. การประชุมวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพแ์ละท าปกเจริญผล, 2540.  

อรรถกร เก่งพล. ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ. กรุงเทพมหานคร : ด่านสุทธาการพิมพ,์ 2548.  
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อรุณี อินทรไพโรจน์. ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทางการบริหาร. ปทุมธานี : ภาควิชาการ
จดัการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี, 2549.  

 

 2) วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
จนัทร์พร เสง่ียมพกัต์. “การจดัระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในอ าเภอเมืองเชียงใหม่”. 

การศึกษาค้นคว้าอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 
2549.  

ชยัวฒัน์ วงคว์ฒัน์. “การศึกษาการจดัระบบสารสนเทศเพื่อการประสานงานของส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”. 
วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา, 2548.   

นฤมล กลัน่สมจิตต.์ “การศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภูเก็ต”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์, 2549.  

นิวฒัน์ แสงปัก. “การจดัระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนในอ าเภอฝาง สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 3”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย, 2551.  

ประทาน พรมรัตน์. “การจดัระบบสารสนเทศของโรงเรียนบา้นจอเจริญ อ าเภอเวียงชัย จงัหวดั
เชียงราย”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : สถาบนัราชภฏัเชียงราย, 
2547.  

ประสิทธ์ิ สระหอม. “สภาพปัจจุบนัและปัญหาการจดัระบบสารสนเทศ เพื่อการด าเนินงานของ
สถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 1”. 
วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย,์ 2551.  

ปาริชาติ  บัวค า .  “สภาพและปัญหาการด า เ นินงานด้านสารสนเทศของโรงเ รียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร”. วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราช
ภฏัจนัทรเกษม, 2548.  

ปิยะรัตน์ วงศ์เติง. “การด าเนินงานระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ี
การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1”. การศึกษาค้นคว้าอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต . บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2551.  
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เพิ่มศกัด์ิ ทองเลิศ. “การศึกษาสภาพและปัญหาการจดัระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารการศึกษาใน
สถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานีเขต 5”. 
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี, 
2553.  

สวาท ภาชา. “การจดัระบบสารสนเทศของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชยัภูมิเขต 
1”. การศึกษาค้นคว้าอิสระการศึกษามหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2547.  

 

 3) เวบ็ไซต์ 
จิตราภา กุณฑลบุตร. การจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาในโรงเรียน. สืบคน้เม่ือ 30 

มิถุนายน 2552. http://www.chittrapa.net/index.php?option=com_ 
content&task=view&id=35&Itemid=51 

 

http://www.chittrapa.net/index.php?option=com_


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง การจัดการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
 
ค าช้ีแจง 
 1. การศึกษาคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการระบบ
สารสนเทศในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
 2. การตอบแบบสอบถามของท่านมีคุณค่ายิง่ต่อการศึกษาคร้ังน้ี จึงขอความกรุณาจาก
ท่านไดโ้ปรดตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของท่านอยา่งแทจ้ริงและครบทุกขอ้ ค าตอบของ
ท่านไม่มีผลกระทบหรือสร้างความเสียหายต่อท่านแต่ประการใด ผลการศึกษาจะออกมาใน
ภาพรวม 
 3. แบบสอบถามน้ีมีทั้งหมด 2 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 สภาพการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา 
   
 ขอขอบพระคุณท่ีใหค้วามร่วมมือ 
 
 
        พงษศ์กัด์ิ แสนขวา 
       นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
       มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ตอนที ่1 ขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงใน ( ) หนา้ขอ้ความท่ีเป็นจริง 
 1. ท่านมีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษาของท่านอยา่งไร 
  ( ) ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
  ( ) ครูผูส้อน 
 2. เพศ 
   ( ) ชาย  ( ) หญิง 
  3. อาย ุ
   ( ) 31-35 ปี ( ) 36-40 ปี 
   ( ) 41-45 ปี ( ) มากกวา่ 45 ปี 
  4. ประสบการณ์ในการท างาน 
   ( ) 1-10 ปี ( ) 11-20 ปี 
   ( ) 21-30 ปี ( ) มากกวา่ 30 ปี 
 5. วฒิุการศึกษา 
  ( ) ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
  ( ) ปริญญาตรี 
  ( ) ปริญญาโท 
  ( ) ปริญญาเอก 
 6. โรงเรียนเปิดท าการสอนระดบัชั้น 
  ( ) อนุบาล – ป.6 
  ( ) อนุบาล – ม.3 
 7. ขนาดโรงเรียน 
  ( ) ขนาดเล็ก มีนกัเรียนต ่ากวา่ 120 คน 
  ( ) ขนาดกลาง มีนกัเรียนตั้งแต่ 121-300 คน 
  ( ) ขนาดใหญ่ มีนกัเรียนตั้งแต่ 301 ข้ึนไป 
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ตอนที ่2 สภาพการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา 
 
ค าช้ีแจง 
 1. ขอ้ความต่อไปน้ีสอบถามเก่ียวกบัสภาพการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา  
ใน 6 ดา้น คือ ดา้นการรวบรวมขอ้มูล ดา้นการตรวจสอบขอ้มูล ดา้นการประมวลผลขอ้มูล ดา้นการ
จดัคลงัขอ้มูล ดา้นการวเิคราะห์ขอ้มูลและดา้นการน าขอ้มูลไปใช ้
 2. โปรดอ่านขอ้ความทีละขอ้ แลว้พิจารณาตดัสินใจตามความรู้สึกท่ีแทจ้ริงของท่านวา่
ค าตอบท่ีก าหนดไวท้างขวามือ 5 ช่องนั้น ช่องใดตรงกบัความหมายมากท่ีสุด ใหท้่านท าเคร่ืองหมาย
√ ลงในช่อง โดยมีเกณฑก์ารพิจารณา คือ 
  5  หมายถึง มีการปฏิบติัมากท่ีสุด 
  4  หมายถึง มีการปฏิบติัมาก 
  3  หมายถึง มีการปฏิบติัปานกลาง 
  2  หมายถึง มีการปฏิบติันอ้ย 
  1  หมายถึง มีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 
 
ตัวอย่าง 
 

ข้อ รายการปฏิบัติ 
สภาพในการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
0. การวางแผนในการเก็บรวบรวมขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ     √  

 
 จากตวัอยา่งในขอ้ ( 0 ) ท่านเขียนเคร่ืองหมาย √ ลงในช่อง 1 แสดงวา่ท่านมีส่วนร่วมใน
การวางแผนในการเก็บรวบรวมขอ้มูลอยา่งเป็นระบบนอ้ยท่ีสุด 
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ข้อ รายการปฏิบัติ 
สภาพในการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
 ด้านการรวบรวมข้อมูล      

1. การวางแผนในการเก็บรวบรวมขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ      
2. การก าหนดวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูล      
3. การแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบในการเก็บรวบรวมขอ้มูล      
4. ก าหนดขอบข่ายของขอ้มูลท่ีจดัเก็บอยา่งชดัเจน      
5. มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์เก็บรวบรวมขอ้มูลอยา่งเพียงพอ      
6. การจดัสรรงบประมาณในการจดัเก็บอยา่งเพียงพอ      
7. ก าหนดแหล่งขอ้มูลอยา่งชดัเจน      
8. ก าหนดระยะเวลาในการจดัเก็บ      
 ด้านการตรวจสอบข้อมูล      

1. การวางแผนในการตรวจสอบขอ้มูล      
2. ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการตรวจสอบขอ้มูล      
3. การแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบในตรวจสอบขอ้มูล      
4. ก าหนดขอบข่ายในการตรวจสอบขอ้มูล      
5. ตรวจสอบขอ้มูลทุกคร้ังท่ีเก็บรวบรวมมา      
6. ตรวจสอบขอ้มูลดว้ยวธีิการเปรียบเทียบกบัขอ้มูลในอดีต      
7. การจดัสรรงบประมาณในการตรวจสอบขอ้มูล      
8. ปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลท่ีตรวจพบขอ้ผดิพลาด      
 ด้านการประมวลผลข้อมูล      

1. ก าหนดผูรั้บผดิชอบในการประมวลผลขอ้มูลเป็นบุคคล
เดียวกบัผูเ้ก็บขอ้มูลและตรวจสอบขอ้มูล 

     

2. ก าหนดผูรั้บผดิชอบในการประมวลผลขอ้มูลโดยค านึงถึง
ความรู้ความสามารถ 

     

3. มีงบประมาณในการประมวลผลขอ้มูล      
4. ประมวลผลขอ้มูลทุกคร้ังก่อนน าไปใช ้      
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ข้อ รายการปฏิบัติ 
สภาพในการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
5. ประมวลผลขอ้มูลดว้ยมือ      
6. ประมวลผลขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์      
7. การใชโ้ปรแกรมท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะงานของ

สถานศึกษา 
     

8. การก าหนดแนวปฏิบติัในการประมวลผลและวเิคราะห์
ขอ้มูล 

     

9. ก าหนดใหบุ้คลากรท่ีมีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์
และสถิติเป็นผูว้เิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ 

     

10. วเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศทุกคร้ังก่อนน าไปใช ้      
11. วเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศดว้ยโปรกแกรมคอมพิวเตอร์      
12. วเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศทนัก าหนดเวลา      
13. ตรวจสอบความถูกตอ้งของการวเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ      
14. อบรมเก่ียวกบัการวเิคราะห์ขอ้มูลและสารสนเทศ      
15. งบประมาณในการวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ      
16. เตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นใชใ้นการวเิคราะห์

ขอ้มูลสารสนเทศ 
     

 ด้านการจัดคลงัข้อมูล      
1. จดัใหมี้ห้องขอ้มูลสารสนเทศเป็นสัดส่วน      
2. แต่งตั้งผูท่ี้มีความรู้รับผดิชอบประจ าศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ      
3. มีวสัดุครุภณัฑท่ี์ใชเ้ก็บขอ้มูลสารสนเทศ      
4. จดัระบบการคน้ขอ้มูลสารสนเทศไวเ้ป็นหมวดหมู่      
5. ใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์เฉพาะจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศ      
6. จดัสรรงบประมาณสนบัสนุนในการเก็บรักษาขอ้มูล

สารสนเทศ 
     

7. จดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศโดยใชแ้ผน่ดิสกเ์กตหรือแผน่
ซีดีรอม 

     

8. ก าหนดขั้นตอนการจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศไว ้      
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ข้อ รายการปฏิบัติ 
สภาพในการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

 ด้านการวเิคราะห์ข้อมูล      
1. ก าหนดใหบุ้คลากรท่ีมีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์

และสถิติเป็นผูว้เิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ 
     

2. วเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศทุกคร้ังก่อนน าไปใช ้      
3. วเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศดว้ยโปรกแกรมคอมพิวเตอร์      
4. วเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศทนัก าหนดเวลา      
5. ตรวจสอบความถูกตอ้งของการวเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ      
6. อบรมเก่ียวกบัการวเิคราะห์ขอ้มูลและสารสนเทศ      
7. งบประมาณในการวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ      
8. เตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นใชใ้นการวเิคราะห์

ขอ้มูลสารสนเทศ 
     

 ด้านการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้      
1. น าขอ้มูลสารสนเทศไปใชป้ระกอบการวางแผนพฒันา

คุณภาพการศึกษา 
     

2. ก าหนดใหบุ้คลากรน าขอ้มูลสารสนเทศไปใชเ้ป็นขอบข่าย
ในการปฏิบติังาน 

     

3. น าขอ้มูลสารสนเทศไปใชใ้นการตรวจสอบ ทบทวน  
และปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 

     

4. น าขอ้มูลสารสนเทศไปใชเ้พื่อรองรับการประเมินตนเอง (SAR)      
5. พฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามรถเก่ียวกบัระบบ

สารสนเทศ 
     

6. น าขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษาเผยแพร่ 
และประชาสัมพนัธ์ 

     

7. บุคลากรท่ีรับผดิชอบมีความรู้ความสามารถในการน าเสนอ
ขอ้มูล 

     

8. น าขอ้มูลสารสนเทศไปใชใ้นการพฒันาปัจจยัทางการศึกษา
เพื่อเขา้สู่มาตรฐานทางการศึกษา 
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ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 

1. ดร. ธีระพงษ์ สารแสน  
 วุฒิการศึกษา  ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)  

ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
หนองคายเขต 2  

 
2. ดร. อนันต์ พนันึก  
 วุฒิการศึกษา  ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 

ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หนองคายเขต 2  

 
3. นายตู๊ จงรักษ์  
 วุฒิการศึกษา  ศศ.ม (สถิติวจิยั) 

ต าแหน่ง ศึกษานิเทศกส์ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หนองคายเขต 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 107 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 
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ท่ี ศธ 6012(2)/ว201 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

 
 26 เมษายน 2556 

เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร ดร.ธีระพงษ ์สารแสน 

  ด้วย นายพงษ์ศกัด์ิ แสนขวา นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตวันกัศึกษา 5514205079 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การจดัการระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 2” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั
ใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้ งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  

 
ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
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รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

 

 

 
ท่ี ศธ 6012(2)/ว201 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

 
 26 เมษายน 2556 

เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร นายตุ ๊จงรักษ ์

  ด้วย นายพงษ์ศกัด์ิ แสนขวา นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตวันกัศึกษา 5514205079 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การจดัการระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 2” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั
ใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  

 
ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
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รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

 
 
 

ท่ี ศธ 6012(2)/ว201 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

 
 26 เมษายน 2556 

เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร ดร.อนนัต ์พนันึก 

  ด้วย นายพงษ์ศกัด์ิ แสนขวา นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตวันกัศึกษา 5514205079 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การจดัการระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 2” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั
ใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  

 
ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 



 111 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ง 

แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
(Index Of Consistency : IOC) 

เร่ือง การจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 

 
ขอ้

ค าถามท่ี 
 

คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 
 

R 

IOC = 
R/n 

 
ผลการ
วเิคราะห์ 1 2 3 4 5 

ด้านที ่1         
1 1 1 1 1 1 5 1 ผา่นเกณฑ์ 
2 1 1 1 1 0 4 0.8 ผา่นเกณฑ์ 
3 1 1 1 1 1 5 1 ผา่นเกณฑ์ 
4 1 1 1 1 0 4 0.8 ผา่นเกณฑ์ 
5 1 0 1 1 1 4 0.8 ผา่นเกณฑ์ 
6 1 1 1 1 1 5 1 ผา่นเกณฑ์ 
7 1 1 1 1 0 4 0.8 ผา่นเกณฑ์ 
8 1 1 1 1 0 4 0.8 ผา่นเกณฑ์ 

ด้านที ่2         
9 1 1 1 1 1 5 1 ผา่นเกณฑ์ 

10 1 1 1 1 1 5 1 ผา่นเกณฑ์ 
11 1 1 1 1 1 5 1 ผา่นเกณฑ์ 
12 1 1 1 1 1 5 1 ผา่นเกณฑ์ 
13 1 1 1 1 1 5 1 ผา่นเกณฑ์ 
14 0 0 1 1 1 3 0.6 ผา่นเกณฑ์ 
15 1 0 1 1 1 4 0.8 ผา่นเกณฑ์ 
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16 1 1 1 1 1 5 1 ผา่นเกณฑ์ 
ด้านที ่3         

17 0 1 1 1 1 4 0.8 ผา่นเกณฑ์ 
 

ขอ้
ค าถามท่ี 

คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี  
R 

IOC = 
R/n 

ผลการ
วเิคราะห์ 1 2 3 4 5 

18 0 1 1 1 1 4 0.8 ผา่นเกณฑ์ 
19 1 1 1 1 0 4 0.8 ผา่นเกณฑ์ 
20 1 1 1 1 1 5 1 ผา่นเกณฑ์ 
21 0 1 1 1 1 4 0.8 ผา่นเกณฑ์ 
22 -1 1 1 1 1 3 0.6 ผา่นเกณฑ์ 
23 0 1 1 1 1 4 0.8 ผา่นเกณฑ์ 
24 1 1 1 1 1 5 1 ผา่นเกณฑ์ 
25 1 1 1 1 1 5 1 ผา่นเกณฑ์ 
26 1 1 1 1 1 5 1 ผา่นเกณฑ ์
27 1 1 1 1 1 5 1 ผา่นเกณฑ์ 
28 1 1 1 1 1 5 1 ผา่นเกณฑ์ 
29 1 1 1 1 1 5 1 ผา่นเกณฑ์ 
30 0 1 1 1 1 4 0.8 ผา่นเกณฑ์ 
31 1 1 1 1 1 5 1 ผา่นเกณฑ์ 
32 1 1 1 1 1 5 1 ผา่นเกณฑ์ 

ดา้นท่ี 4         
33 1 1 1 1 1 5 1 ผา่นเกณฑ์ 
34 1 1 1 1 1 5 1 ผา่นเกณฑ์ 
35 1 1 1 1 1 5 1 ผา่นเกณฑ์ 
36 1 1 1 1 1 5 1 ผา่นเกณฑ์ 
37 1 1 1 1 1 5 1 ผา่นเกณฑ์ 
38 0 1 1 1 1 4 0.8 ผา่นเกณฑ์ 
39 1 1 1 1 1 5 1 ผา่นเกณฑ์ 
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40 1 1 1 1 1 5 1 ผา่นเกณฑ์ 
ดา้นท่ี 5         

41 1 1 1 1 1 5 1 ผา่นเกณฑ์ 
42 1 1 1 1 1 5 1 ผา่นเกณฑ์ 
43 1 1 1 1 1 5 1 ผา่นเกณฑ์ 
44 1 1 1 1 1 5 1 ผา่นเกณฑ์ 
45 1 1 1 1 1 5 1 ผา่นเกณฑ์ 
46 0 1 1 1 1 4 0.8 ผา่นเกณฑ์ 
47 1 1 1 1 1 5 1 ผา่นเกณฑ์ 
48 1 1 1 1 1 5 1 ผา่นเกณฑ์ 

ดา้นท่ี 6         
49 1 1 1 1 1 5 1 ผา่นเกณฑ์ 
50 1 1 1 1 1 5 1 ผา่นเกณฑ์ 
51 1 1 1 1 1 5 1 ผา่นเกณฑ์ 
52 1 1 1 1 1 5 1 ผา่นเกณฑ์ 
53 1 1 1 1 1 5 1 ผา่นเกณฑ์ 
54 0 1 1 1 1 4 0.8 ผา่นเกณฑ์ 
55 1 1 1 1 1 5 1 ผา่นเกณฑ์ 
56 1 1 1 1 1 5 1 ผา่นเกณฑ์ 
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ภาคผนวก จ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ท่ี ศธ 6012(2)/236  
 

  มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
 9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
 อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

 
 3 พฤษภาคม 2556 

เร่ือง ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 

เจริญพร  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

 ด้วย นายพงษ์ศักด์ิ แสนขวา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตวันกัศึกษา 5514205079 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การจดัการระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 2” โดยมี พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร. เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา และ ดร.วลิยัพรณ์ เสรีวฒัน์ เป็น
ท่ีปรึกษาร่วม 
 
 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จาก
ท่านเพื่ออนุญาตให้ นกัศึกษาดงักล่าว เก็บรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานของท่าน เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้
ไปด าเนินการในขั้นตอนต่อไป หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกัได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 
 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  

เจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก ฉ 
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
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R E L I A B I L I T Y  
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A) 
Item-total Statistics 
    Scale  Scale  Corrected 
    Mean  Variance  Item- Alpha 
   if Item  if Item  Total if Item 
     Deleted  Deleted  Correlation Deleted 
Descriptive Statistics 

  N Mean Std. 
Deviation 

  

A1 278 3.7374 .67933   
A2 278 3.5468 .86424   
A3 278 3.6259 .90145   
A4 278 4.0072 .84969   
A5 278 3.7374 .67933   
A6 278 3.52878 .856636   
A7 278 3.61871 .894392   
A8 278 3.60432 .977130   
TA 278 3.67086 .717582   
B1 278 4.0072 .84969   
B2 278 3.8417 .75294   
B3 278 3.5719 .95392   
B4 278 4.0072 .84969   
B5 278 3.8417 .75294   
B6 278 3.57194 .953922   
B7 278 3.60432 .977130   
B8 278 4.00719 .849688   
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TB 278 4.00719 .849688   
C1 278 3.8417 .75294   
C2 278 3.5719 .95392   
C3 278 4.0072 .84969   
C4 278 3.8417 .75294   
C5 278 3.5719 .95392   
C6 278 4.00719 .849688   
C7 278 3.73741 .679326   
C8 278 3.52878 .856636   
C9 278 3.61871 .894392   

C10 278 3.60432 .977130   
C11 278 4.00719 .849688   
C12 278 3.84173 .752939   
C13 278 3.57194 .953922   
C14 278 4.00719 .849688   
C15 278 3.84173 .752939   
C16 278 3.57194 .953922   
TC 278 3.70683 .670032   
D1 278 3.5360 .83502   
D2 278 3.7050 .89081   
D3 278 4.0072 .84969   
D4 278 3.7374 .67933   
D5 278 3.5288 .85664   
D6 278 3.61871 .894392   
D7 278 3.60432 .977130   
D8 278 4.00719 .849688   
TD 278 3.77158 .685712   
E1 278 3.8417 .75294   
E2 278 3.5719 .95392   
E3 278 4.0072 .84969   
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E4 278 3.8417 .75294   
E5 278 3.57194 .953922   
E6 278 3.73741 .679326   
E7 278 3.52878 .856636   
E8 278 3.6187 .89439   
TE 278 3.73022 .626624   
F1 278 3.60432 .977130   
F2 278 4.00719 .849688   
F3 278 3.83813 .861775   
F4 278 3.83453 .915941   
F5 278 3.60432 .977130   
F6 278 4.00719 .849688   
F7 278 3.83813 .861775   
F8 278 3.83453 .915941   
TF 278 3.71942 .700992   

 
Reliability Coefficients 7 items 
Alpha = .8779 Standardized item alpha = .8806 
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ประวตัิผู้วจิัย 
 
ช่ือ - สกุล  นายพงษศ์กัด์ิ  แสนขวา 
 
วนั  เดือน  ปีเกดิ  วนัท่ี 15 เดือน มีนาคม 2509 
 
ภูมิล ำเนำ  บา้นเลขท่ี 32 หมู่ท่ี 11 ต.ชุมชา้ง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 
 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  บา้นเลขท่ี 75หมู่ท่ี 19 ต.ชุมชา้ง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 
 
กำรศึกษำ   
  พ.ศ. 2538 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายจาก โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย    
    จ.หนองคาย 
  พ.ศ.2547 ระดบัปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบณัฑิต เอกการประถมศึกษา จากมหาวิทยาลยั
    สุโขทยัธรรมาธิราช 
 
หน้ำทีก่ำรงำน   
  พ.ศ.2539 ต าแหน่งนักการภารโรง  โรงเ รียนบ้านบ้านท่ าหนองพันทา ต. เ ซิม  
    อ.โพนพิสัย จงัหวดัหนองคาย 
  พ.ศ.2554 ต าแหน่งครูช่วยสอนระดับ 3 โรงเรียนบ้านบ้านท่าหนองพันทา ต.เซิม  
    อ.โพนพิสัย จงัหวดัหนองคาย 
  ปัจจุบนั  ต าแหน่ง  พัส ดุ  ระดับ4 โรง เ รียนบ้านหนองหอย  ต .นาหนัง  
    อ.โพนพิสัย จงัหวดัหนองคาย 
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