
 
 

การดําเนินงานระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในสังกัด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิไลภรณ  ตระกูลพันธุเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการศึกษา  บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

พ.ศ. 2552 

DPU



 
 

The Operation of Information System of Schools under The Office of 
Pathumthani Educational Areas 2 

 
 
 
 
 
 
 

Pilaiporn  Trakoolpunlert 
 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 
For the Degree of Master of  Education 
Department of Education Management 

Graduate School, Dhurakij Pundit University 
2009 

DPU



 
 

ช 

กิตติกรรมประกาศ 
 
                       วิทยานิพนธฉบับนี้ สําเร็จลุลวงได ดวยความกรุณาอยางสูงจาก รศ.ดร.กลา  ทองขาว 
อาจารยที่ปรึกษา ดร.พิมพใจ  ภิบาลสุข  ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ และทานอาจารยโชติ  
แยมแสง ที่ไดกรุณาเสียสละเวลาใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรบัปรุง แกไข
ขอบกพรองตางๆ เพื่อใหวทิยานิพนธนี้สมบูรณ ผูวิจยัขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ 
                       ขอขอบพระคุณ นายชวน  เฉลิมโฉม  นายวิรุฬห  แสงงาม  นายไพจิตร  ดิสเสถียร 
นางสาวลักขณาวรรณ  ภูสาร  และนายเนตร  รอดประชา   ที่ใหความอนุเคราะหในการตรวจ
แบบสอบถาม 
                       ขอขอบพระคุณ ผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 ที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
                       ขอกราบขอบพระคุณ นายพทิักษ  และนางวราภรณ  ตระกูลพันธุเลิศ บิดาและมารดา 
ที่ใหความชวยเหลือ และเปนกําลังใจแกผูวจิัยตลอดเวลา 
                       คุณคาและประโยชนอันเกิดจากการทําวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจยัขอมอบเพื่อบูชาแก
พระคุณบิดา มารดา ครู อาจารยทุกทานที่ไดใหความรูแกผูวิจัย 
 
 
                                                                                          พิไลภรณ  ตระกูลพันธุเลิศ 

DPU



 
 

 

ซ

สารบัญ 
 
             หนา 
บทคัดยอภาษาไทย...................................................................................................................      ฆ 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ..............................................................................................................   จ 
กิตติกรรมประกาศ....................................................................................................................      ช 
สารบัญตาราง...........................................................................................................................      ญ      
บทที่ 
        1  บทนํา........................................................................................................................... 1 
            1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา................................................................ 1 
            1.2  วัตถุประสงค......................................................................................................... 6 
            1.3  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ................................................................................... 6 
            1.4  ขอบเขตการวิจยั.................................................................................................... 6 
            1.5  นิยามศัพทเฉพาะ................................................................................................... 7   
        2  เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของ.................................................................................... 10 
            2.1  แนวคิดเกี่ยวกับขอมูลและสารสนเทศ................................................................... 10 
            2.2  การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา................................................................. 14 
            2.3  โปรแกรมจัดเกบ็ขอมูลในสถานศึกษา.................................................................. 23 
            2.4  งานวิจยัที่เกีย่วของ................................................................................................. 32 
        3  ระเบียบวิธีวิจยั.............................................................................................................. 36 
            3.1  กรอบแนวคิดของการวิจยั..................................................................................... 36 
            3.2  ประชากร .............................................................................................................. 36 
            3.3  เครื่องมือที่ใชในการวิจยั....................................................................................... 37 
            3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล........................................................................................... 37 
            3.5  การวิเคราะหขอมูล................................................................................................ 38 
        4  ผลการวิเคราะหขอมูล.................................................................................................. 39 
        5  สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ............................................................................... 66 
            5.1  สรุปผลการวิจัย ..................................................................................................... 66 
            5.2  อภิปรายผล............................................................................................................ 70 

DPU



 
 

 

ฌ

สารบัญ (ตอ) 
 

            5.3  ขอเสนอแนะในการวิจยั........................................................................................     74 
บรรณานุกรม............................................................................................................................ 76 
ภาคผนวก    
            แบบสอบถามการวิจยั................................................................................................... 81         
            รายช่ือผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย.................................................  88 
            ประวตัิผูวิจัย................................................................................................................. 89 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 ญ

สารบัญตาราง 
 
ตารางที่                       หนา  
        1.1  แสดงจํานวนครั้งที่สถานศึกษาสงงานลาชา.............................................................. 4 
        1.2  แสดงจํานวนครั้งที่สถานศึกษาตองนําขอมูลกลับไปแกไข....................................... 5 
        4.1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม........................................................................... 40 
        4.2  การเตรียมความพรอม............................................................................................... 43 
        4.3 การจัดเก็บและการตรวจสอบขอมูล........................................................................... 45 
        4.4   การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล................................................................... 50 
        4.5  ลักษณะของสารสนเทศ............................................................................................ 52 
        4.6   การนําขอมูลนําไปใชประกอบการตัดสินใจ............................................................ 54 
        4.7  ปญหาการใชโปรแกรม Smis.................................................................................... 59 
        4.8   ปญหาการใชโปรแกรม Obec.................................................................................. 61 
        4.9   ปญหาการใชโปรแกรม DataOnweb........................................................................ 62 
        4.10  แนวทางการแกไขปญหาการใชโปรแกรม Smis..................................................... 63 
        4.11  แนวทางการแกไขปญหาการใชโปรแกรม Obec.................................................... 64 
        4.12  แนวทางการแกไขปญหาการใชโปรแกรม Data Onweb......................................... 65 

DPU



 
 
 
หัวขอวิทยานพินธ     การดําเนนิงานระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในสังกัด 
               สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 
ช่ือผูเขียน               พิไลภรณ  ตระกูลพันธุเลิศ 
อาจารยที่ปรึกษา  รศ. ดร.กลา  ทองขาว 
อาจารยที่ปรึกษารวม อาจารยโชติ  แยมแสง 
สาขาวิชา  การจัดการการศึกษา 
ปการศึกษา  2552 
 

บทคัดยอ 
 

                       การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาสภาพการดําเนินงานระบบสารสนเทศ   
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รวม 77 คน   เครื่องที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูลเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปนแบบ
ตรวจสอบรายการ  วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่และคํานวณคารอยละ (Percentage)  ใช
เครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรม SPSS For Windows   และแบบสอบถามปลายเปดแสดงขอคิดเห็น  
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จัดเตรียมไวอยางเพียงพอ โดยผูมีบริหารมีสวนรวมในการวางแผนการจัดเก็บขอมูล  สวนใน
สถานศึกษาขนาดเล็กไมไดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรไวโดยเฉพาะ   ดานการจัดเก็บและตรวจสอบ
ขอมูลพบวา แบบเก็บขอมูลมีความชัดเจนครบถวน ขอมูลที่จัดเก็บตรงกับสภาพความจริง  
ระยะเวลาจัดเก็บขอมูลเพียงพอ ความถี่ในการบันทึกขอมูลข้ึนอยูกับความตองการของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา โดยหลังจากการบันทึกขอมูลแลวไดตรวจสอบกอนนําสง      ดานการ
ประมวลผลและการวิ เคราะหขอมูลพบวา  ผูจัดเก็บและบันทึกขอมูลดวยโปรแกรม  Smis  
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โปรแกรม Obec  และโปรแกรม DataOnweb  ในสถานศึกษาขนาดเล็ก เปนบุคคลคนเดียวกัน แตใน
สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญไมใชบุคคลคนเดียวกัน  ผูผานการอบรมการใชโปรแกรม
จากสํานักงานเขตพื้นที่มีความรูอยูในระดับปานกลาง   ดานลักษณะของสารสนเทศพบวา  
สถานศึกษานําขอมูลจากโปรแกรม Smis  ณ วันที่ 10 มิถุนายน  มาจัดทําเปนขอมูลสารสนเทศและ
ขอมูลที่ไดตรงกับสภาพความจริง  ดานการนําขอมูลไปใชประกอบการตัดสินใจพบวา  การ
บริหารงานวิชาการ นําไปใชในการวัดและประเมินผลการเรียน  การบริหารงานงบประมาณ 
นําไปใชในการจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป   การบริหารงานบุคคล นําไปใชใน
การตรวจสอบประวัติของบุคลากร  การบริหารงานทั่วไป นําไปใชในการรับนักเรียน  
                       ปญหาและแนวทางการแกไขการบันทึกขอมูลดวยโปรแกรม Smis พบวา  ปญหา
รายการกรอกขอมูลมากเกินความจําเปน  ระยะเวลาในการบันทึกขอมูล  โปรแกรมไมสมบูรณ มี
ความยุงยากและสลับซับซอนในการใชงาน การลืมขั้นตอนการทํางาน  ผูจัดเก็บขอมูลแกปญหาโดย
การนํากลับไปทําที่บานและทํานอกเวลาราชการ  รวมถึงการขอคําแนะนําและปรึกษาเจาหนาที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการใชงานตางๆ  
                       ปญหาและแนวทางการแกไขการบันทึกขอมูลดวยโปรแกรม Obec  พบวา  มีปญหา
โปรแกรมไมสมบูรณ  มีตารางที่ตองบันทึกขอมูลมากเกินไป ระยะเวลากรอกขอมูลไมเพียงพอ 
ขอมูลนักเรียนไมสมบูรณ  ผูจัดเก็บขอมูลแกปญหาโดยการขอคําแนะนําจากเจาหนาที่ของ
สํานักงานเขตพื้นที่  นํากลับไปทําที่บานพักและทํานอกเวลาราชการ รวมถึงการตรวจสอบขอมูล
กอนบันทึกลงโปรแกรม 
                       ปญหาและแนวทางการแกไขการบันทึกขอมูลดวยโปรแกรม DataOnweb  พบวา มี
ปญหาสัญญาณ Internet ไมสม่ําเสมอ  สัญญาณชามาก  ผูจัดเก็บขอมูลแกปญหาโดยการใช Internet 
ที่บานพักในตัวเมือง   ประสานงานขอใช Internet จากสถานศึกษาที่มีความพรอม และขอความ
อนุเคราะหใช Internet  จากเจาหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา    
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Abstract 
 
                       The purpose of this study was to study the operation of information system, 
problems and ways to solve inserting data with Smis program, Obec program and Data Onweb 
program of Schools under the Office of Pathumthani Educational Areas of Region 2 in the fields 
of completion, data collection and investigation, data process and analysis, information 
characteristics, applications of information for determination, problems and ways to solve the use 
of Smis program, Obec program and Data Onweb program. The samples were selected from 77 
foundation schools in academic year of 2005. A teacher in charge of operating the information 
from each school, 77 teachers altogether, was the source. The data from check-listed 
questionnaire designed to collect data by the researcher were analyzed distribution and percentage 
in SPSS for Window. The data from open-ended questionnaire were analyzed by classifying 
problems with similar characteristics and rankings.   

The results of the study were as follow  
                       The operation of information system in Basic schools was found that for 
completion schools were supported by administrators in planning process.  Small schools did not 
provide specific computer for the task.  It was found from data collection and investigation that 
the questionnaires were accurate and appropriate.  The collected data were realistic with proper 
duration.  The frequency of data collection depended on needs for Office of Educational Area as 
the data were examined before reporting.  For data processing and analyzing, Smis program, 
Obec program and Data Onweb program were used to collect and insert the data.  The officials 
processing and analyzing data were the same ones in small schools, but not for middle and large 
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schools.  The officials gained knowledge of the programs moderately after training the programs 
from Office of Educational Area.  For characteristics of information, schools used data of June 
10th from Smis programs for realistic information.  For applications for decision-making, 
academic administration used the data to evaluate and assess students’ learning results. Human 
resource management used them to check staff’s biography.  General management used them to 
admit new students. 
                       For problems and ways to solve data inserted in Smis program, there were 
problems of excessive lists of data, time for inserting data, incomplete programs, complex and 
complicated use, forgetting task process.  Data collectors solved all those problems by taking the 
tasks to do after work at home including consulting the officials from Office of Educational Area 
about the process of use. 
                       For problems and ways to solve data inserting in Obec program, there were 
problems of incomplete program, excessive tables of data, improper time to insert data, 
incomplete data of the students.  The data collectors solved those problems by consulting the 
officials of Office of Educational Area, taking the tasks to do after work at home including 
checking data before inserting in the program. 
                       For problems and ways to solve data inserting in Data Onweb, the internet signal 
was erratic and slow so  the data collector solved those problems by using the internet at home, 
contacting to use the internet of the other schools and asking for help of the officials in Office of 
Educational Area.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในการปฏิรูปการศึกษา  รัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 โดยแบงสวนราชการ ในสวนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มี
หัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 6 หนวยงาน คือ 

1. สํานักงานรัฐมนตรี 
2. สํานักงานปลดักระทรวง 
3. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
4. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
5. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
สําหรับในภูมิภาค กระทรวงศึกษาธิการ ไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 

กําหนดเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2546 ใหมีเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 175 เขต 
เปนสวนราชการสวนกลางที่ปฏิบัติงานในภูมิภาค ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) โดยแตละจังหวัดจะมีการแบงเขตพื้นที่การศึกษาไมเทากันแลวแตพื้นที่ซ่ึงแตกตาง
กัน จังหวัดปทุมธานี แบงเปน 2 เขตพื้นที่การศึกษา  

ในปงบประมาณ พ.ศ.2548 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับความ
เห็นชอบใหจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ในกลุมที่ปฏิบัติ
ราชการในระดับทาทาย โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2547 – 30 กันยายน พ.ศ.2548 และขอให
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เจาหนาที่ 
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผูมีสวนเกี่ยวของดําเนินการ
ใหบรรลุเปาหมายของทุกตัวช้ีวัด รวม 31 ตัวช้ีวัด ในแตละมิติ ซ่ึงมีทั้งหมด 4 มิติ ไดแก มิติที่ 1 มิติ
ดานประสิทธิผลตามยุทธศาสตร มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติราชการ และมิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, 2548: 1)   
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ในมิติที่ 4 ตัวช้ีวัดที่ 11.1 เปนการวัดระดับคุณภาพของการจัดการสารสนเทศของสวนราชการ ซ่ึง
จะพิจารณาจากจํานวนของสํานัก หนวยงานในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 175 เขต มีคุณภาพ การจัดการสารสนเทศใหครบใน 3 
องคประกอบ คือ (1) มีระบบฐานขอมูล (Database)  และมีความพรอมใชงานของขอมูล       (2) มี
ระบบการรักษาความปลอดภัย (Security) และ(3) มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดความ
เสียหายในรูปแบบตางๆ และการฟนฟูระบบขอมูลจากความเสียหาย (Recovery) ในการจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศ รวมทั้งการนําโปรแกรมจัดเก็บขอมูลสารสนเทศดานตางๆ ไปใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2548: 131) โดยใหครอบคลุม
โปรแกรมดังนี้ 

1. โปรแกรมบริหารงานสถานศึกษา หรือ Smis (School Management Information 
System)  เปนโปรแกรมที่จัดเก็บขอมูลนักเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเปนรายบุคคล ขอมูล
งานวิชาการของสถานศึกษา ซ่ึงขอมูลที่จัดเก็บจะเปนรายละเอียดของบุคคลที่อยูในสถานศึกษา เชน 
ขอมูลของนักเรียนจะมีรายละเอียดตั้งแตเลขประจําตัวประชาชน ช่ือบิดา-มารดา อาชีพบิดา-มารดา 
ที่อยู น้ําหนัก สวนสูง โรคประจําตัว ผลการเรียนในแตละภาคเรียน เปนตน ขอมูลครูและบุคลกรใน
สถานศึกษา เชน เลขประจําตัวประชาชน ที่อยู วุฒิการศึกษา ประวัติการรับราชการ การเลื่อนขั้น
เงินเดือน รายวิชาการที่ทําการสอน เปนตนโดยมีกําหนดสงขอมูลใหกับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปละ 2 คร้ัง คือ เดือนมิถุนายน และเดือนพฤศจิกายน  

2. โปรแกรมบริหารงานขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา หรือ Obec (Office of Basic 
Education Commission) เปนโปรแกรมที่ใชเก็บขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา เชน จํานวนนักเรียน
ชาย-หญิง  จํานวนครูชาย-หญิง วุฒิการศึกษา จํานวนนักเรียนพิการดอยโอกาส จํานวนนักเรียนที่จบ
การศึกษา จํานวนอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่ตั้งสถานศึกษา เขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา 
เปนตน ซ่ึงมีกําหนดสงขอมูลใหกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปละ 3 ครั้ง คือ เดือนมิถุนายน  
มกราคม และมีนาคม 

3. โปรแกรมจัดเก็บขอมูลอาคารสิ่งกอสราง หรือ B-Obec (Building-Obec) เปน
โปรแกรมที่เก็บขอมูลเกี่ยวกับอาคารเรียน อาคารประกอบ ส่ิงกอสรางที่อยูในบริเวณสถานศึกษา 
โดยมีกําหนดสงขอมูลใหกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปละ 1 คร้ัง คือ เดือนตุลาคม  

4. โปรแกรมจัดเก็บขอมูลครุภัณฑ หรือ M-Obec (Material-Obec) เปนโปรแกรมที่ใช
ในการจัดเก็บขอมูลครุภัณฑของสถานศึกษา เชน โตะ-เกาอี้นักเรียน/ครู เครื่องคอมพิวเตอร 
อุปกรณที่ใชในการจัดการเรียนการสอน เปนตน โดยมีกําหนดสงขอมูลใหกับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปละ 1 คร้ัง คือ เดือนพฤศจิกายน   

2 
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สําหรับตัวช้ีวัดที่  11.2 รอยละของสวนราชการที่มีการใชประโยชนจากระบบ
สารสนเทศอยางมีคุณภาพ โดยพิจารณาวามีการใชประโยชนจากโปรแกรมการจัดเก็บขอมูล
สารสนเทศในการประชาสัมพันธและการใหบริการไดครบทั้ง 5 รายการ คือ 

1. มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการประชาสัมพันธ การใหขอมูลดานบริการและ
กิจกรรมขององคกร 

2. มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานภายในองคกร 
3. มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการใหบริการและเพื่อการประหยัดงบประมาณ

ในการบริหาร 
4. มีการใชเทคโนโลยีเพื่อใชในการตัดสินใจของผูบริหารในระดับองคกร 
5. มีการจัดรายงานการประเมินผลความเสี่ยงของระบบสารสนเทศและการใช

ประโยชนระบบสารสนเทศ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมินผล 
ในการนี้ มีการนําโปรแกรมจัดเก็บขอมูลทั้ง 4 โปรแกรมมาเชื่อมโยงกันระหวางศูนย

ปฏิบัติการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Department Operation Center : DOC) 
กับสํานัก หนวยงานในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่ 175 
เขต ไดอยางเปนระบบและมีการบริหารความเสี่ยงดวยโปรแกรม มีการควบคุมดวยการมองเห็น 
(Visual Control) (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2548: 134) ซ่ึงศูนยปฏิบัติการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดจัดทําโปรแกรมเพิ่มขึ้นมาอีก 1 โปรแกรม คือ 
โปรแกรม Data Onweb เปนโปรแกรมที่ใหสถานศึกษาทําการบันทึกขอมูลจํานวนนักเรียน ครูและ
บุคลากร โดยผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ซ่ึงจะตองบันทึกขอมูล ณ วันที่ 10 ของทุกเดือน เปน
การปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน  

ในสวนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ซ่ึงรับผิดชอบสถานศึกษาใน
สังกัด จํานวน 77 แหง ตองปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติราชการในทุกตัวช้ีวัด โดยเฉพาะใน
ตัวช้ีวัดที่ 11.1 และ 11.2 ซ่ึงสถานศึกษามีหนาที่ในการบันทึกขอมูลดวยโปรแกรมตางๆ เพื่อใชใน
การบริหารงานของสถานศึกษาและสงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อใชเปนขอมูลในการจัด
การศึกษาในภาพรวม รวมทั้งเสนอของบประมาณเพื่อใชในการบริหารจัดการตอไป ในการนี้พบวา
มีอยู 3 โปรแกรมที่จัดเก็บขอมูลเหมือนกันคือ จัดเก็บขอมูลจํานวนนักเรียน จํานวนครูและบุคลากร
ของสถานศึกษา และกําหนดการสงขอมูลอยูในชวงเวลาเดียวกัน คือ โปรแกรม  Smis โปรแกรม 
Obec และโปรแกรม Data Onweb ซ่ึงทั้ง 3 โปรแกรมนี้จะตองใชขอมูล ณ วันเดียวกัน คือ วันที่ 10 
มิถุนายน เหมือนกัน อีกทั้งในเดือนมิถุนายน เปนชวงเวลาที่สถานศึกษาเริ่มภาคการศึกษาใหมไดไม
นาน ครู-อาจารย มีกิจกรรมที่จะตองทําในชวงนี้หลายอยาง เชน การเตรียมการเรียนการสอน การ

DPU



 4

จัดตารางสอน กิจกรรมการไหวครู เปนตน ทําใหครู-อาจารยที่ไดรับมอบหมายใหจัดทําขอมูลดวย
โปรแกรมตางๆ เหลานี้มีภาระงานที่มากขึ้นทําใหเกิดปญหาสงงานลาชาไมทันตามกําหนดเวลา 

ในป 2548 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ใหสถานศึกษาจัดทําขอมูลรวม
ทั้งส้ิน 19 คร้ัง  จากบันทึกการสงงานของสถานศึกษา พบวามีสถานศึกษาที่สงงานลาชาไมทัน
กําหนดเวลาและเมื่อนําสงมาแลวตองมีการแกไขขอมูล ดังนี้ 

 
ตารางที่ 1.1  แสดงจํานวนครั้งที่สถานศึกษาสงงานลาชา 

จํานวนโรงเรียน (แบงตามขนาด) 

รายการ จํานวนครั้ง 
(N=19) 

เล็ก 
(1 – 120 คน) 

(N=13) 

กลาง 
(121 – 600 คน) 

(N=43) 

ใหญ 
(601 คนขึ้นไป) 

(N=21) 

รวม  
(N=77) 

สงงานลาชา 1 – 2 
3 – 4 
5 – 6 

7 ขึ้นไป 

4 
3 
2 
1 

8 
17 
11 
2 

6 
7 
2 
3 

18 
27 
15 
6 

รวม  10 38 18 66 
 
                       จากตารางที่ 1.1 พบวา สถานศึกษาขนาดเล็กจํานวน 10 แหง สงงานลาชาโดยสงงาน
ลาชา 1 – 2 ครั้ง จํานวน 4 แหง ลาชา 3 – 4 ครั้ง จํานวน 3 แหง ลาชา 5 – 6 ครั้ง 2 แหงและ 7 คร้ังขึ้น
ไป 1 แหง มีสถานศึกษาขนาดเล็กเพียง 3 แหงเทานั้นที่สงงานทันตามกําหนดเวลา สถานศึกษา
ขนาดกลางสวนมากสงงานลาชา 3 – 4 ครั้ง รองลงมาคือ 5 – 6 ครั้ง 1 – 2 ครั้งและ 7 คร้ังขึ้นไป
ตามลําดับ มีสถานศึกษาขนาดกลางเพียง 5 แหงเทานั้นที่ไมเคยสงงานลาชา สําหรับสถานศึกษา
ขนาดใหญมีเพียง 3 แหงเทานั้นที่สงงานทันกําหนด ซ่ึงสวนมากจะสงงานลาชา 3 – 4 ครั้ง รองลงมา
คือ 1 – 2 ครั้ง ลาชา 7 คร้ังขึ้นไปจํานวน 3 แหง และลาชา 5 – 6 ครั้ง จํานวน 2 แหง 
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ตารางที่ 1.2  แสดงจํานวนครั้งที่สถานศึกษาตองนําขอมูลกลับไปแกไข 
 

จํานวนโรงเรียน (แบงตามขนาด) 

รายการ จํานวนครั้ง 
(N=19) 

เล็ก 
(1 – 120 คน) 

(N=13) 

กลาง 
(121 – 600 คน) 

(N=43) 

ใหญ 
(601 คนขึ้นไป) 

(N=21) 

รวม  
(N=77) 

แกไขขอมูล 1 – 2 
3 – 4 

5 ขึ้นไป 

5 
3 
2 

23 
10 
3 

7 
7 
3 

35 
20 
8 

รวม  10 36 17 63 
 
                       จากตารางที่ 1.2 พบวา สถานศึกษาขนาดเล็กสวนมากจะตองแกไขขอมูล 1 – 2 คร้ัง 
จํานวน 5 แหง 3 – 4 ครั้ง จํานวน 3 แหง และแกไขขอมูล 5 ครั้งขึ้นไปจํานวน 2 แหง มีเพียง 3 แหง
เทานั้นที่ไมตองทําการแกไขขอมูล ในสวนของสถานศึกษาขนาดกลางแกไขขอมูลมากที่สุด 1 – 2 
คร้ัง จํานวน 23 แหง รองลงมาคือ 3 – 4 ครั้ง จํานวน 10 แหงและแกไขขอมูล 5 คร้ังขึ้นไป จํานวน 3 
แหง โดยมีสถานศึกษา 7 แหง ที่ไมตองแกไขขอมูล สําหรับสถานศึกษาขนาดใหญ มีการแกไข
ขอมูล 1 – 2 ครั้งและ 3 – 4 ครั้งเทากันคือ 7 แหง และแกไขขอมูล 5 ครั้งขึ้นไป 3 แหง และมี
สถานศึกษา 4 แหงที่จัดทําขอมูลไดถูกตองครบถวน 
                       การที่สถานศึกษาสงงานลาชาและยังตองมีการนํากลับไปแกไขนั้น สงผลใหการ
ดําเนินการประมวลผลในภาพรวมของสํานักงานเขตลาชา เพราะถามีสถานศึกษาสงงานชาหรือไม
ถูกตองสํานักงานเขตจะไมสามารถสรุปและประมวลผลใหเปนขอมูลของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อเสนอขอรับเงินงบประมาณได  ทําใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับเงิน
งบประมาณที่จะใชในการจัดสรรใหกับสถานศึกษาไมเปนไปตามกําหนด การดําเนินการตาม
โครงการตางๆ ที่จะชวยเหลือนักเรียน เชน นักเรียนพิการ และดอยโอกาสทางการศึกษา ฯลฯ ตอง
ลาชาไปดวย สถานศึกษาไมสามารถจัดหาอุปกรณการเรียนการสอนใหทันกับความตองการใชงาน
ได รวมทั้งการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอื่นๆ เชน การจัดสรรนมโรงเรียนซ่ึง
จะไดรับจากองคการปกครองสวนทองถ่ิน หรือการจัดสรรคาอาหารกลางวันนักเรียน เปนตน และ
ยังทําใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไมสามารถเบิกเงินจากคลังไดทันตามกําหนด งวดการเบิกจาย
งบประมาณและตองไปเรงรัดการเบิกจายในชวงปลายปงบประมาณ 
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                       จากขอมูลดังกลาวขางตน ผูวิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพและปญหาการ
ดําเนินงานระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 
1.2  วัตถุประสงค   
                       การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 
                       1. ศึกษาการดําเนินงานระบบสารสนเทศของสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
                       2. ศึกษาปญหาการใชโปรแกรมและแนวทางการแกไขปญหาการใชโปรแกรมบันทึก
ขอมูลของสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
 
1.3  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
                       1. เปนขอมูลเพื่อเสนอแนะใหกับหนวยงานตนสังกัด ในการดําเนินงานระบบ
สารสนเทศเพื่อใหเหมาะสมกับการใชประโยชน 
                       2. เปนขอเสนอแนะใหกับสถานศึกษาในการใชโปรแกรมบันทึกขอมูลของ
สถานศึกษา 
 
1.4 ขอบเขตการวิจัย 
                       ในการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานระบบสารสนเทศ
ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2  มีขอบเขตในการวิจัย ดังนี้ 
                       ประชากร 
                       ประชากร ไดแก สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี 
เขต 2 ปการศึกษา 2548 จํานวน 77 แหง ผูใหขอมูลไดแกครูผูรับผิดชอบในการจัดทําขอมูล
สารสนเทศสถานศึกษาละ 1 คน รวม 77 คน  
                       ตัวแปรที่ศึกษา  แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
                       ตัวแปรตน ไดแก  
                       1.  ขนาดของสถานศึกษา จําแนกเปน 3 ขนาด คือ 
                            1.1 ขนาดเล็ก 
                            1.2 ขนาดกลาง 
                            1.3 ขนาดใหญ 
                       ตัวแปรตาม ไดแก การดําเนินงานระบบสารสนเทศของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ตามหลักการจัดระบบสารสนเทศ 5 ขั้นตอน คือ 
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                       1. การเตรียมความพรอม 
                       2. การจัดเก็บและตรวจสอบขอมูล 
                       3. การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล  
                       4. คุณลักษณะของสารสนเทศ 
                       5. การนําไปใชประกอบการตัดสินใจ 
 
1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 
                       1.  การดําเนินงานระบบสารสนเทศ หมายถึง การที่สถานศึกษานําเครื่องมือที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด มาจัดทําระบบสารสนเทศตามหลักการ
จัดระบบสารสนเทศ 5 ขั้นตอน คือ 
                             1.1 การเตรียมความพรอม หมายถึง การที่ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมการ
จัดระบบสารสนเทศ เชน การวางแผน การเก็บรวบรวมขอมูล การบันทึกขอมูลดวยโปรแกรม Smis 
โปรแกรม Obec และโปรแกรมData Onweb และสงเสริมการจัดทํารายงานสารสนเทศ รวมทั้งมีการ
จัดเตรียมบุคลากรเพื่อจัดเก็บขอมูล เตรียมเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใชในการจัดเก็บขอมูลดวย
โปรแกรมตางๆ การเตรียมเอกสารแบบเก็บขอมูลและการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 
                             1.2  การจัดเก็บและการตรวจสอบขอมูล หมายถึง การนําขอมูลจากแบบเก็บ
ขอมูลที่มีความชัดเจน ถูกตองครบถวน โดยผานการตรวจสอบขอมูลทั้งกอนและหลังการบันทึก
ขอมูลดวยโปรแกรมตางๆ ที่สถานศึกษาใชเก็บขอมูล รวมทั้งระยะเวลาและความถี่ที่ใชในการ
จัดเก็บขอมูลดวยโปรแกรมที่หนวยงานตนสังกัดกําหนด 
                             1.3 การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล หมายถึง การบันทึกขอมูลดวย
โปรแกรม Smis โปรแกรม Obec และโปรแกรม DataOnweb หลังจากที่ไดรับความรูจากการอบรม
การใชโปรแกรมจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแลว 
                             1.4  คุณลักษณะของสารสนเทศ หมายถึง ขอมูลที่ผานการประมวลผลและการ
วิเคราะหขอมูล ซ่ึงอาจเปนขอมูลที่นํามาจากโปรแกรม Smis โปรแกรม Obec หรือโปรแกรม Data 
Onweb โดยสารสนเทศที่ไดจัดทํานั้นตองมีความถูกตองตรงกับสภาพความเปนจริงและมีการ
ปรับปรุงขอมูลอยูเสมอ รวมทั้งตองมีระบบที่สามารถคนหาขอมูลที่สะดวก รวดเร็ว 
                             1.5  การนําไปใชประกอบการตัดสินใจ หมายถึง การนําขอมูลสารสนเทศที่ได
จัดทําขึ้นมาใชในการบริหารในสถานศึกษาซึ่งเปนเปน 4  ดาน คือ การบริหารงานวิชาการ เชน การ
จัดทําตารางการเรียนการสอน  การจัดหลักสูตร การแนะแนวนักเรียน เปนตน การบริหาร
งบประมาณ เชนการจัดทําแผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติการประจําป การจัดหาทุนการศึกษา เปนตน การ
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บริหารงานบุคคล เชน การวางแผนอัตรากําลัง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การพัฒนาบุคลากร เปนตน 
และการบริหารงานทั่วไป เชน การรับนักเรียน การประชาสัมพันธสถานศึกษา การใหบริการขอมูล
แกบุคคลภายนอก เปนตน 

2.  ครูผูรับผิดชอบในการจัดทําขอมูลสารสนเทศในสถานศึกษา หมายถึง ครูหรือ
บุคลากรผูปฏิบัติงานในสถานศึกษาซึ่งไดรับมอบหมายใหเปนผูจัดทําขอมูลของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 และเปนผูใหขอมูลเพื่อการวิจัย 

3.  สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 
จํานวน 77 โรงเรียน 

4.  ขนาดของสถานศึกษา หมายถึง การกําหนดจํานวนนักเรียนตามเกณฑของสํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงแบงเปน 3 ขนาด คือ  

         4.1  ขนาดเล็ก  มีนักเรียนตั้งแต 1 ถึง 120 คน  จํานวน 13 โรง 
        4.2  ขนาดกลาง มีนักเรยีนตั้งแต 121 ถึง 600 คน จํานวน 43 โรง 
        4.3  ขนาดใหญ มีนกัเรยีนตั้งแต 601 คนขึ้นไป จํานวน 21 โรง 
5.  ขอมูลพื้นฐาน หมายถึง สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับเพศ อายุ 

ตําแหนง ความรูความสามารถในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ระยะเวลาที่ไดรับมอบหมายใหทาํ
หนาที่เปนผูจดัทําขอมูลสารสนเทศ เปนตน 

6.  ปญหาการใชโปรแกรม หมายถึง ส่ิงที่เปนอุปสรรค ที่ทําใหการจัดเก็บขอมูลดวย
โปรแกรม ทั้ง 3 โปรแกรม ไมบรรลุเปาหมาย ซ่ึงมีโปรแกรม ดังนี้ 
                             6.1โปรแกรมบริหารงานสถานศึกษา หรือ โปรแกรมสมิส (Smis : School 
Management Information System) คือ ระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษา
เปนรายบุคคล ขอมูลงานวิชาการของสถานศึกษา ซ่ึงขอมูลท่ีจัดเก็บจะเปนรายละเอียดของบุคคลที่
อยูในสถานศึกษา เชน ขอมูลของนักเรียนจะมีรายละเอียดตั้งแตเลขประจําตัวประชาชน ช่ือบิดา-
มารดา อาชีพบิดา-มารดา ที่อยู น้ําหนัก สวนสูง โรคประจําตัว ผลการเรียนในแตละภาคเรียน เปน
ตน ขอมูลครูและบุคลกรในสถานศึกษาเชน เลขประจําตัวประชาชน ที่อยู วุฒิการศึกษา ประวัติการ
รับราชการ การเลื่อนขั้นเงินเดือน รายวิชาการที่ทําการสอน เปนตน 
                             6.2โปรแกรมบริหารงานขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา หรือ โปรแกรมโอ
เบค  (Obec : Office of Basic Education Commission) คือ ระบบจัดเกบ็ขอมูลเกี่ยวกบัขอมูลพื้นฐาน
ของสถานศึกษา จํานวน ครู นักเรียน นักเรยีนพกิารและดอยโอกาสทางการศึกษา โดยขอมูลที่
จัดเก็บทั้งหมดจะเปนสถิติตวัเลข เชน จํานวนนกัเรียนทั้งหมด จํานวนนักเรียนชาย – หญิง จํานวน
ครูชาย – หญิง จํานวนนักเรียนพิการทางสายตา  เปนตน  
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                           6.3 โปรแกรมบันทึกขอมูลบนเว็บไซต (Data Onweb) คือ ระบบจัดเก็บขอมูล
จํานวนนักเรียนและบุคลากรภายในสถานศึกษา  โดยการบันทึกขอมูลผานระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ต ซ่ึงเชื่อมโยงกับเว็บไซตของศูนยปฏิบัติการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และเปนการจัดเก็บขอมูลทุกวันที่ 10 ของเดือน ทําใหทราบถึงความเคลื่อนไหวของจํานวน 
ครูและนักเรียน  วามีการเพิ่ม ลด ในแตละเดือนเทาใด   

7.  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (สพท.) หมายถึง หนวยงานที่รับผิดชอบในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ที่ไดรับมอบหมาย 

8. โปรแกรมบนัทึกขอมูลของสถานศึกษา หมายถึง การใชโปรแกรมบันทึกขอมูล 3 
โปรแกรม คือ โปรแกรม Smis โปรแกรม Obec และโปรแกรม Data Onweb ที่ใชในสถานศึกษาขัน้
พื้นฐาน สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 

DPU



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
                       การศึกษาการดําเนินงานระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาเอกสาร ตํารา วารสาร 
และผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับงานวิจัย โดยไดกําหนดหัวขอ เนื้อหา ดังนี้ 
                       2.1  แนวคิดเกี่ยวกับขอมูลและสารสนเทศ 
                              2.1.1  ความหมายของขอมูลและสารสนเทศ 
                              2.1.2  ความสําคัญของขอมูลและสารสนเทศ 
                              2.1.3  คุณสมบัติของขอมูลและสารสนเทศ                               
                       2.2  การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา 
                              2.2.1  นโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศ   
                              2.2.2  องคประกอบของระบบสารสนเทศ 
                              2.2.3  การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                              2.2.4  ระบบสารสนเทศเพื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                              2.2.5  ปญหาการจัดระบบสารสนเทศ 
                       2.3  โปรแกรมจัดเก็บขอมูลในสถานศึกษา 
                              2.3.1  ความเปนมาของโปรแกรมจัดเก็บขอมูล  
                              2.3.2  โปรแกรมที่ใชจัดเก็บขอมูลในปจจุบัน 
                              2.3.3  การดําเนินงานของสถานศึกษาเพื่อจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ 
                              2.3.4  การใชประโยชนจากขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
                       2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
2.1  แนวคิดเก่ียวกับขอมูลและสารสนเทศ 
       2.1.1  ความหมายของขอมูล สารสนเทศ และระบบสารสนเทศ 
                       คําวา ขอมูล มาจากคําภาษาองักฤษวา Data หมายถึง ขอเทจ็จริงตางๆ ที่มีอยูในโลกนี้
ทั้งหลายทั้งปวง ที่ใชแทนดวยตัวเลข ภาษาหรือสัญลักษณที่ยังไมมีการปรุงแตงหรือประมวลผล
ใดๆ ทั้งส้ิน สวนใหญจะไปเก็บรวบรวมมาจากแหลง ซ่ึงอาจเปนแหลงตนตอของขอมูล ซ่ึงเรียกวา 
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แหลงปฐมภูมิ (Primary source) หรืออาจไปเก็บมาจากแหลงที่ผูอ่ืนรวบรวมไวแลวเรียกวา แหลง
ทุติยภูมิ (Secondary source) (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2537: 2) 
                       สารสนเทศ แปลมาจากคําวา Information หมายถึง ขอมูล ที่ผานการเปลี่ยนแปลงโดย
การนําขอมูลตั้งแต 2 ตัวขึ้นไป ที่มีความเกี่ยวของมาจัดกระทําหรือประมวลผล (Processing) เพื่อให
มีความหมายหรือคุณคาเพิ่มขึ้นตามวัตถุประสงคการใช (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ, 2537: 3) 
                       วีระ  สุภากิจ (2539: 14) กลาววา ขอมูล หมายถึง ขอเท็จจริงตางๆ ที่มีอยูในโลกนี้ที่
ใชแทนตัวเลข ภาษาหรือสัญลักษณที่ยังไมมีทางปรุงแตงหรือประมวลผลใดๆ สวนสารสนเทศ  
หมายถึง ขอมูลที่ไดถูกกระทําใหมีความสัมพันธหรือมีความหมายนําไปใชประโยชนได ดังภาพที่ 
2.1 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1 แสดงความสัมพันธระหวางขอมูลและสารสนเทศ 
ที่มา วีระ  สุภากิจ (2539: 14) 
 
                       ราชบัณฑิตยสถาน (2542: 33) ไดนิยามคําวา ขอมูล หมายถึง ขอเท็จจริงหรือส่ิงที่ถือ
หรือยอมรับวาเปนขอเท็จจริงสําหรับใชเปนหลักอธิบายหาความจริง หรือการคํานวณ 
                       จากแนวคิดของบุคคลและหนวยงานตางๆ เห็นไดวา ขอมูลและสารสนเทศมีความ
แตกตางเพียงเล็กนอย แตมีสวนเกี่ยวของกัน มีความสําคัญและใชประโยชนรวมกัน บางครั้งขอมลูก็
ใชไดในระดับหนึ่ง แตบางครั้งวัตถุประสงคการใชตองนําขอมูลมาประมวลผลใหเปนสารสนเทศ
กอน จึงจะใชได 
                       สําหรับความหมายของระบบสารสนเทศมีนักวิชาการไดใหความหมายไวดังนี้ 
                       สมัย  สลักศิลป (2538: 17) ใหความหมายของระบบสารสนเทศวา หมายถึง 
กระบวนการที่องคประกอบตางๆ ที่การจัดกระทํารวมกันและสัมพันธกัน เพื่อใหไดขอความรูที่
สามารถนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติหรือการบริหารงาน 
                       อํารุง  จันทวานิช, ภาณุรัตน  รัตยาภาสและเจษฎ  อนรรฆมงคล (2529: 25) ให
ความหมายของระบบสารสนเทศวา หมายถึงระบบการเก็บรวบรวมขอมูล และจัดกระทําใหเปน
สารสนเทศ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานและประกอบการวินิจฉัยส่ังการตามความตองการของ
ผูบริหาร 

ขอมูล การจัดกระทําขอมูล สารสนเทศ 
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                       จากที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบการจัดกระทํา
ขอมูลใหเปนสารสนเทศ เพื่อใหไดสารสนเทศที่พรอมจะนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน 
       2.1.2  ความสําคัญของขอมูลและสารสนเทศ 
                       ขอมูลและสารสนเทศเปนสิ่งสําคัญและจําเปนตอการบริหาร การแกปญหา การ
ตัดสินใจ โดยท่ีผูบริหารทุกระดับจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชขอมูลและสารสนเทศในการตัดสินใจ
แกไขปญหาตางๆ  ดังที่นักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงความสําคัญของขอมูลและสารสนเทศตอ
การบริหาร ดังนี้ 
                       สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2532: 63) ระบุถึงความสําคัญ
ของขอมูลและสารสนเทศวา ขอมูลและสารสนเทศเปนปจจัยที่สําคัญตอการกําหนดนโยบาย การ
วางแผนการควบคุม กํากับ การตัดสินใจและการบริหารงาน 
                       การบริหารงานในยุคโลกาภิวัตน นอกจากองคประกอบสําคัญที่เปนปจจัยชวยในการ
บริหารงานที่รูกันทั่วไปวาคือ 4 M’s คือ คน (Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ (Material) 
และการจัดการ (Management) แลว ยังมีปจจัยที่สําคัญที่จะสงผลใหสามารถทํางานใหสําเร็จไดดี
ยิ่งขึ้นอีก 2 ประการ คือ ขอมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยี  ขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีสมัยใหม
ถือไดวามีบทบาทสําคัญตอการบริหารงานองคกรอยางมากในปจจุบัน 
                       สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 (2549: 1) ระบุวา การที่สถานศึกษาจะ
กําหนดวิสัยทัศนและภารกิจเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซ่ึงจะเปนการสรางความ
มั่นใจใหกับผ ู เกี่ยวของวาผูเรียนจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและจะพัฒนาใหผูเรียนมีความรู
ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไวในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานไดนั้น จะตองมีขอมูลและสารสนเทศพื้นฐานเพื่อประกอบการตัดสินใจจัดทํา
แผนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามมาตรฐานหลักสูตร และเมื่อสถานศึกษาดําเนินการตามแผนไป
แลวตองมีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายใน  ซ่ึงจําเปนตองมีขอมูลและ
สารสนเทศเกี่ยวกับกระบวนการทํางานและผลของการดําเนินงานสารสนเทศจากผลของการ
ตรวจสอบและทบทวนจะนําไปสูการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตอไป 
                       จากความคิดเห็นดังกลาว สรุปไดวา ขอมูลสารสนเทศมีความสําคัญและจําเปนอยาง
มากตอการบริหาร การตัดสินใจ การวางแผน การควบคุมและที่สําคัญขอมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ 
คือทันสมัย  ถูกตองและสมบูรณ  จึงจะทําใหการบริหารเปนไปอยางมีคุณภาพบรรลุตาม
วัตถุประสงคของสถานศึกษา 
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       2.1.3  คุณสมบัติของขอมูลและสารสนเทศ 
                       คุณสมบัติของขอมูลและสารสนเทศ มีสวนสําคัญในการนําไปใชเปนอยางยิ่ง หาก
ผูบริหารนําขอมูลสารสนเทศที่ไมเปนปจจุบัน ไมทันตอเหตุการณมาใช นอกจากไมเกิดประโยชน
แลว ยังทําใหเกิดผลเสียตอองคกรหรือผูที่นําไปใชอีกดวย ซ่ึงนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึง
คุณสมบัติของขอมูลและสารสนเทศ ไวดังนี้ 
                       สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2536: 19-20) ไดกําหนด
คุณสมบัติของสารสนเทศที่ดีไว 3 ประการ คือ 
                       1.  ความถูกตองแมนยํา หมายถึง สารสนเทศที่บอกลักษณะความเปนจริงที่เกิดขึ้นไม
เอนเอียงหรือช้ีนําไปทางใดทางหนึ่ง ปราศจากความรูสึกของผูจัดกระทําสารสนเทศนั้น ๆ ดังนั้น 
ความถูกตองแมนยําจึงตองมีพื้นฐานที่ดีจากการรวบรวม การตรวจสอบความถูกตองเที่ยงตรง
สมบูรณของขอมูลดิบ ความถูกตองแมนยํานี้ นอกจากจะบกพรองจากการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อให
ไดสารสนเทศที่ดีถูกตองแมนยําเที่ยงตรงและสมบูรณแลว ควรตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชประมวลผล
ดวย 
                       2. ตรงกับงานที่ตองการใช สารสนเทศที่ดีควรมีเนื้อหาที่ตองการจะรู เปนสารสนเทศ
ที่สามารถสื่อความหมายได มีรายละเอียดตางๆ ที่เหมาะสม มีความกะทัดรัดแตชัดเจน 
                       3. ทันตอเวลา  สารสนเทศที่ดีนอกจากจะตองมีคุณสมบัติทั้งสองประการดังกลาว
มาแลว แตเวลาก็เปนเรื่องที่สําคัญเพราะสารสนเทศที่จะนํามาใชตองทันตอเวลาหรือเหตุการณจึงจะ
เกิดประโยชนสูงสุดและมีประสิทธิภาพ 
                       ชุมพล  ศฤงคารศิริ (2542: 59) ไดกลาวถึงสารสนเทศที่ดีไวดังนี้ 
                       1.  มีความเที่ยงตรง ตองไมทําใหเกิดความเขาใจผิด และไมมีขอผิดพลาด ชัดเจน 
                       2.  ทันตอเวลา ทันตอเวลาที่ตองการใชตามกําหนด 
                       3.  ตรงความตองการ ตรงตอความตองการที่จําเปนตองใช 
                       สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 (2549: 5) ระบุถึงการสรางระบบ
สารสนเทศที่มีคุณภาพ ไววา 
                       1.  มีความถูกตองแมนยํา (Accuracy) 
                       2.  มีความสมบูรณและครอบคลุม (Comprehensiveness)เพียงพอที่จะใหตัดสินใจ 
                       3.  มีความชัดเจน (Clarity) ไมตองตีความ แตมีความกะทัดรัดไดใจความ 
                       4.  มีการตรวจสอบความถูกตอง (Verifiability) 
                       5.  มีความเกี่ยวของกับความตองการที่จะนําไปใช (Relevance) 
                       6.  มีความยืดหยุน (Flexibility) ปรับใชไดในหลายสถานการณ 
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                       7.  ใชไดงาย รวดเร็ว (Accessibility) 
                       8.  สามารถจัดระบบตั้งแตการเตรียมขอมูลนําเขา การประมวลผล และนําผลรายงาน
ในเวลาที่ทันตอเหตุการณ (Timeliness) 
                       สรุป สารสนเทศควรมีคุณสมบัติดังนี้ คือ ครอบคลุมเรื่องที่จําเปนตองใช มีความถูก
ตอง เชื่อถือได เปนปจจุบัน สามารถเรียกใชไดสะดวกทันกับความตองการ และมีความสมบูรณ
เพียงพอ  
 
2.2  การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา 
        2.2.1  นโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศ  

 กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบตอการจัดการศึกษามีนโยบายที่
จะเรงรัดพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค เพื่อสะดวกในการเรียกใช
ขอมูลสารสนเทศพื้นฐาน การวางแผน การบริหารและการจัดการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อยางมีประสิทธิภาพ โดยตั้งเปาหมายไวดังนี้ 
                       1)  พัฒนาโครงสรางระบบขอมูลและสารสนเทศใหมีความถูกตอง รวดเร็ว ทันสมัย
ไดประโยชน วางระบบเครือขาย ขยายระบบขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมใหครอบคลุมระดับประเทศ กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด อําเภอ สถานศึกษา และ
สถาบันหรือหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของทุกระดับในทองถ่ิน 
                       2)  ในสวนของกระทรวง  กรม  เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด และอําเภอ ใหเช่ือมโยง
เปนเครือขายเดียวกันทั้งประเทศอยางมีประสิทธิภาพ 
                       3)  พัฒนาบุคลากรทั้งระดับกระทรวง กรม กอง เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดและ
อําเภอ ใหมีความรูความเขาใจ มีทักษะในดานการจัดเก็บ รวบรวม บันทึก วิเคราะหและการ
นําไปใชอยางครบวงจร เพื่อเตรียมความพรอมและรองรับกับเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งใหเห็น
ความสําคัญของระบบขอมูล เพื่อใชในการวางแผน  การตัดสินใจในการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ เปนระบบเดียวกัน 
                       4)  พัฒนาระบบเครือขายกระทรวงศึกษาธิการใหเปนระบบเดียวกัน โดยเชื่อมโยง
ดวยระบบสายใยแกวนําแสง (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2538 : 18-19) 
        2.2.2  องคประกอบของระบบสารสนเทศ 
                       สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2536: 21) ไดกําหนด
องคประกอบสําคัญของระบบสารสนเทศ ประกอบดวย 
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                       1)  ขอมูลเขา ซ่ึงจะเก็บไวในลักษณะของฐานขอมูล ในรูปแบบตางๆ เชน แฟมขอมูล 
เปนตน     
                       2) การประมวลผล  ซ่ึงประกอบดวยการกําหนดรูปแบบการประมวลผลดวย
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและควบคุมกับใหการประมวลผลไดผลลัพธหรือสารสนเทศออกมาตาม
ตองการ 
                       3) สารสนเทศ  จากองคประกอบดังกลาวจะเห็นไดวาระบบสารสนเทศเปน
กระบวนการที่องคประกอบตางๆ มีการจัดกระทํารวมกันและสัมพันธกัน ดังภาพที่ 2.2 

                                                                     การประมวลผลขอมูล 

การควบคุม 
การกําหนดรูปแบบ 

เทคโนโลยี 
ฐานขอมูล 

 
ภาพที่ 2.2  กระบวนการประมวลผลขอมูลเพื่อเปนสารสนเทศ 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2536: 21) 

        2.2.3  การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                       ระบบสารสนเทศไดกลายเปนเรื่องสําคัญยิ่งในการดําเนินภารกิจขององคการ
สมัยใหม องคการตางๆ กําลังใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อหาความไดเปรียบในเชิงแขงขันกับ
คูแขง ในปจจุบันมีการออกแบบกระบวนการพื้นฐานทางธุรกิจหลายกระบวนการใหม เพื่อใหได
ผลผลิตเพิ่มขึ้น ซ่ึงเปนไปไดโดยการใชระบบสารสนเทศ (วีระ  สุภากิจ, 2539: 1) 
                       การจัดระบบสารสนเทศ แตละหนวยงานมีรายละเอียดขั้นตอนแตกตางกันไปตาม
สภาพและความตองการ แตลําดับขั้นตอนที่เปนหลักสําคัญ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
                       1)  การเตรียมความพรอม 
                            ในขั้นตอนแรกนี้ ถือเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญ เนื่องจากในการเตรียมความพรอมนั้น 
ผูบริหารสถานศึกษาจะเปนผูมีบทบาทสําคัญในการวางแผน สงเสริม สนับสนุนการจัดระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษา โดยท่ัวไปจะมีการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน จัดหาวัสดุ 
อุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับใชในการจัดทําระบบสารสนเทศ เตรียมเครื่องมือที่ใชในการ
จัดเก็บขอมูลใหเพียงพอกับความตองการใชงาน 
 

ขอมูล สารสนเทศ 
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                       2)  การจัดเก็บและการตรวจสอบขอมูล 
                            การจัดเก็บขอมูลนั้น ตองดูความตองการขอมูลสารสนเทศและกําหนดเครื่องมือ
หรือแบบเก็บขอมูลที่เหมาะสมกับขอมูลที่ตองการ ซ่ึงเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลในรูปแบบ
ตางๆ ไดแก 

2.1)  แบบกรอกขอมูล 
2.2)  แบบสอบถาม 
2.3)  แบบสัมภาษณ 
2.4)  แบบสังเกต 
2.5)  การตรวจสอบเอกสาร 
2.6)  การตรวจสอบผลงาน 

                           โดยทั่วไปการเก็บขอมูลอาจใชเครื่องมืออยางใดอยางหนึ่งแลวแตความตองการ
ขอมูลหรือประเภทของขอมูลที่ตองการ เชน สถานศึกษาตองมีขอมูลเกี่ยวจํานวนนักเรียน หองเรียน 
จะเลือกใชเครื่องมือเปนแบบกรอกขอมูล หรือในการรับสมัครนักเรียนตองใหแบบสัมภาษณในการ
รับนักเรียนเขาเรียนในสถานศึกษา เปนตน ในบางครั้งอาจจําเปนตองใชเครื่องมือหลายๆ อยาง
พรอมกันก็ได เมื่อไดขอมูลแลว ตองทําการตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน ของขอมูลกอนที่จะ
นําไปประมวลผลและวิเคราะหขอมูล 
                       3)  การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล  
                            ขอมูลที่เก็บรวบรวมได หากมีจํานวนมากและหลากหลายประเภท ยอมเปนการ
ยากที่จะทําความเขาใจหรือนําไปใชไดจึงตองมีการจัดกระทํา โดยการประมวลผล และวิเคราะหให
เห็นประเด็นที่ชัดเจนกอน มิฉะนั้นขอมูลที่มีอยูจะไมเกิดประโยชนแตอยางใด 
                            ปจจุบันในการประมวลผลขอมูลอาศัยเครื่องคอมพิวเตอรเปนหลัก ซ่ึงอาจใช
โปรแกรมสําเร็จรูปที่หนวยงานตางๆ เขียนขึ้นใชในการจัดเก็บและประมวลผลขอมูลโดยเฉพาะ 
หรือใชโปรแกรมที่มีอยูแลวในคอมพิวเตอรชวยในการประมวลผลและวิเคราะหขอมูล  แตแทที่จริง
การประมวลผลสามารถใชอุปกรณเครื่องใชตางๆ ทดแทนกันได ตามขอจํากัดที่มีโดยเฉพาะขอมูล
ในระดับลางสุด ซ่ึงมีจํานวนไมมากและยังไมสลับซับซอนมากนัก การประมวลผลอาจใชมือหรือ
เครื่องคํานวณธรรมดาได 
                            ความสําคัญของการประมวลผลและวิเคราะหขอมูล นอกจากเปนการคํานวณ หา
คาสถิติ หาขอสรุปและวิเคราะหใหเปนประเด็นตางๆ แลวยังตองออกแบบนําเสนอคาสถิติ ขอสรุป
และผลการวิเคราะหออกมาในรูปแบบตางๆ เชน ตาราง แผนภูมิ กราฟ ฯลฯ เพื่อใหงายตอการเขาใจ
ดวย 
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                       4)  สารสนเทศ  
                            เปนผลผลิตจากการประมวลผลและการวิเคราะหขอมูลและจัดทําใหอยูในรูปแบบ
ที่พรอมจะนําไปใชไดโดยอาจอยูในรูปแบบตางๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เนื้อหาสารสนเทศ และ
รูปแบบที่นําเสนอตองมีลักษณะดังนี้ 
                            4.1)  มีความถูกตองตามความเปนจริง 
                            4.2)  ตรงตามความตองการของผูใชมีความสมบูรณครอบคลุมเพียงพอสําหรับใช
ประกอบการตัดสินใจ 
                            4.3)  ใชไดงายมีความชัดเจน ไมยุงยากสลับซับซอน 
                            4.4)  ดึงดูดความสนใจของผูพบเห็นใหตองการรู ตองการนําไปใช 
                            4.5) สามารถจัดเปนระบบไดตั้งแต เ ร่ิมเตรียมการ  การจัดเก็บขอมูล  การ
ประมวลผล  และการวิเคราะหขอมูล การนําไปใชและการปรับแกไขใหถูกตองเหมาะสม 
                            4.6)  สามารถปรับใชไดหลายสถานการณ 
                            สําหรับสถานศึกษานั้น จําเปนตองมีการจัดทําสารสนเทศไวสําหรับใชประโยชน  
โดยท่ัวไปขอมูลที่นํามาจัดทําสารสนเทศนั้น จะเปนขอมูลเกี่ยวกับจํานวนนักเรียน หองเรียน ครู
และบุคลากรในสถานศึกษา ซ่ึงจะใชขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของทุกป  
                       5)  การนําไปใชตัดสินใจ    
                            เปนขั้นตอนสําคัญที่ผูใชนําขอมูลสารสนเทศไปใชประโยชน หากไมมีขั้นตอนนี้ 
ขอมูลสารสนเทศที่ตองใชคนและใชงบประมาณในการจัดทํา อาจสูญเปลาโดยสิ้นเชิง แตการที่จะ
เตรียมคนใหใชขอมูลเปน กลับไมมีความจําเปนนัก ความสําคัญของขั้นตอนนี้กลับอยูที่ฝายผูจัดทํา
วาจะสามารถจัดสารสนเทศใหมีความชัดเจนในเรื่องขอมูลใหอยูในรูปลักษณและสีสัน เชิญชวน
ผูใชขอมูลสารสนเทศไดเพียงใด ไมเพียงแตเทานั้น การนําเสนอสารสนเทศในบางครั้งบางเรื่องอาจ
มีความจําเปนตองนําเสนอในเชิงรุกดวยขอมูลสารสนเทศจึงจะถูกนําไปใชแพรหลายกวางขวาง
ยิ่งขึ้น ในสวนของสถานศึกษาผูใชขอมูลสารสนเทศสวนใหญจะเปนผูบริหารของสถานศึกษา และ
จะนําขอมูลสารสนเทศนั้นไปใชในการบริหารงานในดานตางๆ เชน การของบประมาณ การจัด
หองเรียน การจัดตารางการเรียนการสอน การสรรหาครูและบุคลากร เปนตน 
                       ในการจัดระบบสารสนเทศที่ดีนั้น จําเปนจะตองมีการพัฒนาปรับปรุงระบบให
ทันสมัย ตลอดเวลาเพื่อที่จะไดมีขอมูลสารสนเทศที่ถูกตอง เปนปจจุบัน สามารถใชในการ
บริหารงานไดเปนอยางดี  
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การพัฒนา 
แหลงการ
เรียนรูและ
ปจจัยเอื้อ 

เทคนิค
การสอน 
สื่อ  
วัดผล 
ฯลฯ

เครื่องมือ
กิจกรรม 
พัฒนา การ
รูจักผูเรียน 
ฯลฯ 

การอบรม 
นิเทศ 
ศึกษา 
 ดูงาน 
ฯลฯ 

การปรับปรุง
หองสมุด 
จํานวนหนังสือ 
พัฒนา กิจกรรม 
ฯลฯ 

2.2.4  ระบบสารสนเทศเพื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                       การจัดทําระบบสารสนเทศนั้นในแตละหนวยงานมีวัตถุประสงคในการจัดทํา
แตกตางกันไป สําหรับสถานศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรทุกคนมีขอมูลประกอบการพัฒนา
งาน สรางทางเลือกใหมๆ ในการดําเนินงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารทั้งในระดับสูงและระดับ
หัวหนาหมวด/กลุมวิชา/ระดับสายชั้น มีความจําเปนที่จะตองใชขอมูลและสารสนเทศประกอบการ
วางแผนตัดสินใจกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น 
ผูใชระบบสารสนเทศจึงหมายถึงทุกคนในองคกรไมเฉพาะแตผูบริหารเทานั้น ขอมูลสารสนเทศที่
แสดงถึงผลการปฏิบัติงานยอมทําใหผูปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบการทํางานตนเอง ตลอดจน
ขอบกพรองที่เกิดขึ้น สามารถนํามาวิเคราะหปญหาและนํามาปรับปรุงงานของตนใหดียิ่งขึ้น 
ผูบริหารสามารถศึกษาผลการทํางานของบุคลากรในหนวยงาน ช้ีแนะหรือชวยเหลือ แกปญหานั้นๆ 
ไดงายขึ้น ดังนั้น การใชขอมูลและสารสนเทศของบุคลากรแตละระดับจึงมีลักษณะและปริมาณที่
แตกตางกันไป 
                       สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 (2549: 19 – 22) ไดยกตัวอยางการ
วิเคราะหภารกิจหลักของสถานศึกษาที่เกี่ยวกับการใชสารสนเทศ โดยแบงตามระดับการใชดังนี้ 
                 ภารกิจ 
 
การใช 

 

ระดับคณะกรรมการสถานศึกษา  ท่ีปรึกษา 
ขอมูลภาพรวมการพัฒนาสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

วิสัยทัศน เปาหมาย จุดเนนการพัฒนา ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ระดับผูบริหาร+ผูชวยบริหาร 
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุน 

ขอมูลคุณภาพผูเรียน การบริหารจัดการ วิสัยทัศน เปาหมาย ภารกิจ  
แผน/นโยบาย/กลยุทธ 

ระดับหัวหนากลุมวิชา/งาน/โครงการ 

สารสนเทศเพื่อ
การจัดการ 

 
 

การบริหาร
จัดการ 

การพัฒนา
หลักสูตร 

การจัดการเรียน
การสอนและ
การประเมินผล 

การพัฒนา 
การแนะแนว 

การพัฒนา
บุคลากร 

การจัดซื้อ 
จัดหา 
ปรับปรุง 
ฯลฯ 

การรวมกลุม
จัดทําแกน
รวมทองถิ่น 
ฯลฯ 
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การอบรม 
การรับ
การนิเทศ 
ดูงาน 
ฯลฯ 

การศึกษา/
เพิ่มพูนความรู
การสราง
บรรยากาศใน
การเรียนรูใน
และนอก
หองเรียน  
ฯลฯ 

ระดับผูปฏิบัต ิ(ผูสอน/บคุลากรสนับสนุน) 

สารสนเทศเพื่อ
การปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 

                           จากทุกภารกิจในสถานศึกษา บุคลากรมีหนาที่ปฏิบัติงานแตกตางกันไป และแตละ
ภารกิจก็จําเปนตองมีขอมูลสารสนเทศประกอบการปฏิบัติงาน รวมทั้งหลังการปฏิบัติงานก็จะเกิด
ขอมูลและสารสนเทศอีกเชนกัน จากตารางวิเคราะหขางตนจะเห็นวามีการใชสารสนเทศทุกระดับ
ในลักษณะที่แตกตางกัน อยางไรก็ตามการใชขอมูลและสารสนเทศทุกระดับในแตละระดับไมอาจ
ตัดขาดกันไปอยางเด็ดขาด สารสนเทศทุกสวนในแตละหนวยในสถานศึกษามีความเชื่อมโยง
สัมพันธกันตลอดเวลา และยังเกี่ยวโยงไปยังหนวยงานหรือในสถานศึกษามีความเชื่อมโยงสัมพันธ
กันตลอดเวลา และยังเกี่ยวโยงไปยังหนวยงานหรือองคกรภายนอกดวย เชน เขตพื้นที่การศึกษา 
องคการบริหารสวนทองถ่ิน เปนตน 
                           สารสนเทศที่เปนจุดเนนในการพัฒนาคุณภาพอยูที่สารสนเทศเพื่อการจัดการ
เพราะสารสนเทศสวนนี้จะชวยใหเกิดการดําเนินงานเชิงคุณภาพ แตอยางไรก็ตามสารสนเทศสวน
อ่ืนที่มีความเกี่ยวของจะชวยใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายอยางรวดเร็ว ถูกตอง มีแหลงขอมูลที่
อางอิงได เกิดทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน ดังนั้น เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการพัฒนาคุณภาพแต
ละระดับตั้งแตระดับผูบริหารจนถึงผูปฏิบัติ สถานศึกษาควรจัดระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
โดยจําแนกระบบยอยๆ ดังนี้ 
                           1)  ระบบสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบดวย ขอมูลและสารสนเทศ
ที่เกี่ยวของดังนี้ 
                                1.1)  ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา เชน ประวัติ ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ ระดับชั้นที่เปด
สอน จํานวนนักเรียน จํานวนครูและบุคลากร อัตราการยายเขา-ออกของนักเรียน คําขวัญ คติพจน
ของสถานศึกษา เปนตน 
                                1.2)  ศักยภาพของสถานศึกษา เชน จุดเดน จุดดอย ของสถานศึกษา ความสําเร็จ
หรือความภาคภูมิใจของสถานศึกษา เปนตน 

การ
เตรียมการ
สอน  
การทํา
แผนการ
สอน  
ฯลฯ 

การศึกษา
วิเคราะห
หลักสูตร 
การจัดทํา
หลักสูตร 
ฯลฯ 

การสอนตาม
แผน การวิจัย
ในชั้นเรียน 
การรวบรวม
ขอมูล 
 การสรุป 
ฯลฯ 

การวิเคราะห
และเขาใจ
เด็ก การจัด
กิจกรรม 
แนะแนว 
ฯลฯ DPU
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                                1.3)  ความตองการของชุมชน เชน ความตองการของชุมชนเกี่ยวกับการมีงาน
ทํา การศึกษาตอ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนตน 
                                1.4)  แนวโนมการพัฒนาทองถ่ิน เชน สภาพเศรษฐกิจของชุมชนและผูปกครอง 
(รายได การมีงานทํา อาชีพ) สภาพสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน (ประเพณี การนับถือศาสนา) 
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ จํานวนประชากร (กอนวัยเรียน วัยเรียน วัยทํางานและผูสูงอายุ)  
                                1.5)  แนวทางการจัดการศึกษา เชน นโยบายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา/
เขตพื้นที่การศึกษา วิสัยทัศน เปาหมายของการพัฒนาการศึกษา เปนตน 
                                1.6)  การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการนักเรียน เชน 
โครงสรางการบริหารงานคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการในรอบป สาระสําคัญของการ
ประชุม เปนตน 
                           2) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ สารสนเทศประเภทนี้ตองมีการ
ประมวลผลรวม มีการเปรียบเทียบขอมูลอยางถูกตองและทันสมัย จึงจะมีความหมายตอการจัดการ
และการบริหารงานอยางเต็มประสิทธิภาพ ตัวอยางสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการในสถานศึกษา 
เชน 
                                2.1)  ดานบุคลากร ไดแก ขอมูลการจัดบุคลากรปฏิบัติงานตามหนาที่ ความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การพัฒนาบุคลากร เปนตน 
                                2.2)  ดานธุรการการเงิน ไดแก จํานวนงบประมาณที่ไดรับแตละป การจัดทํา
แผนปฏิบัติการเพื่อใชจายงบประมาณ การจัดทําบัญชีรับ – จายเงิน เปนตน 
                                2.3)  ดานพัฒนาแหลงเรียนรู ทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก การ
จัดหองสมุด (จํานวนผูใชบริการ) หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร (อุปกรณที่ใชในการเรียน
วิทยาศาสตร) หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรตอจํานวนนักเรียน) การจัด
สวนภายในสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู (ปายนิเทศ  ตนไมพูดได)  
                                2.4)  ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ไดแก การจัดนิทรรศการวันสําคัญตางๆ การ
จัดตั้งชุมนุมหรือชมรม (จํานวนนักเรียนที่เปนสมาชิก) การทัศนศึกษานอกสถานศึกษา เปนตน 
                                2.5)  ดานอาคารสถานที่ ไดแก จํานวนหองเรียนตอจํานวนนักเรียน การใช
ประโยชนของอาคารเรียน หองประชุม เปนตน 
                           3)  ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียน เปนระบบสารสนเทศที่รวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับผูเรียนทั้งหมด เชน วัน เดือน ปเกิด อายุ น้ําหนัก สวนสูง ขอมูลดานสุขภาพ ที่อยู ช่ือบิดา 
มารดา ผูปกครอง อาชีพบิดา มารดาหรือผูปกครอง การนับถือศาสนา เปนตน โดยขอมูลเหลานี้
ไดมาจากการสอบถามหรือใหบิดา มารดา ผูปกครอง เปนผูกรอกในทะเบียนประวัติของนักเรียน 
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สวนขอมูล สารสนเทศที่เกิดจากผูสอนหรือผูปฏิบัติงาน เชน ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน จําแนกเปนราย
ช้ัน รายป ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน รายงานผลความกาวหนาของผูเรียน รายงานความ
ประพฤติ/พฤติกรรมการแสดงออกของผูเรียน ผลงานของผูเรียน เทคนิคการเรียนรูของผูเรียน เปน
ตน 
                           4)   ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ  สารสนเทศประเภทนี้ 
ประกอบดวยขอมูลและสารสนเทศจากหลายๆ สวน สวนใหญมักจะเกี่ยวของทั้งสารสนเทศ
พื้นฐาน (รายละเอียดตามขอที่ 1)สารสนเทศดานการบริหารจัดการ (รายละเอียดตามขอที่ 2) และ
สารสนเทศดานวิชาการ (หลักสูตรการเรียนการสอน การจัดชั้นเรียน การวัดและประเมินผลการ
เรียน) แตจะตองมีการสรุปผลและเปรียบเทียบขอมูลจากแหลงอ่ืน ทั้งภายใน เชน การประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ขอมูลจากหนวยตรวจสอบภายใน เปนตน และภายนอกสถานศกึษา เชน 
การประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. ผูตรวจสอบจากสํานักงานเขตหรือผูตรวจราชการ
กระทรวง เปนตน เพื่อชวยในการตัดสินใจ  
                           5)  ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงาน เนื่องจากสถานศึกษาทุกแหงจะตองรายงาน
คุณภาพการศึกษาประจําปตอเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงรายงาน
ผ ู ปกครอง  ชุมชน และสาธารณชนใหรับทราบ สารสนเทศสวนนี้จึงเปนการนําขอมูลและ
สารสนเทศทั้ง 4 สวน ที่กลาวมาขางตนมาสรุปเปนภาพรวมที่เขาใจงาย กะทัดรัด ระบุผลสําเร็จตาม
สภาพและผลการพัฒนาที่เกิดขึ้น อันไดแก คุณภาพดานผูเรียน (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยรวมเมื่อเทียบกับสถานศึกษาแหงอื่น หรือเทียบกับกลุมโรงเรียน/เกณฑเฉลี่ยระดับ
จังหวัดหรือระดับประเทศ ฯลฯ) คุณภาพดานการจัดการเรียนการสอน (การจัดทําและพัฒนา
หลักสูตร การพัฒนาเทคนิคการสอน การสรางบรรยากาศการเรียนรู การวิจัยในชั้นเรียน ฯลฯ) 
คุณภาพดานการบริหารจัดการ (การพัฒนาบุคลากร การบริหารการเงิน – บัญชี พัสดุ ครุภัณฑ การ
จัดสิ่งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยีและหองปฏิบัติการตางๆ การใหบริการและจัดสวัสดิการ 
รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา  ฯลฯ) ดานความสัมพันธระหวาง
สถานศึกษากับชุมชน (การจัดและพัฒนากิจกรรมรวมกัน การใหบริการและการรับบริการระหวาง
สถานศึกษากับชุมชน ผลการดําเนินงานที่เกิดประโยชนกับชุมชน เจตคติที่ดีระหวางสถานศึกษากับ
ชุมชน ฯลฯ) การรายงานควรใชภาษา ภาพ หรือตารางที่เขาใจงาย 
                           หลักสําคัญในการใชขอมูลและสารสนเทศนั้นไมวาจะเพื่อการใดก็ตาม ยอมตอง
ประกอบดวยการตัดสินใจทุกครั้ง ซ่ึงหมายถึงวาการใชขอมูลและสารสนเทศ เพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตองมีศิลปะประกอบดวย โดยเฉพาะผูบริหาร การที่ผูบริหารตัดสินใจโดยไมใช

DPU



 22

ขอมูลประกอบถือเปนความผิดพลาด แตการใชขอมูลและสารสนเทศที่ผิดประกอบการตัดสินใจ 
ถือเปนความผิดพลาดยิ่งกวา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ                     ระบบสารสนเทศ 
                                       ผูใชสารสนเทศ 
 
ภาพที่ 2.3  แสดงความเชื่อมโยงสารสนเทศระดับตางๆ 
ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 

        2.2.5  ปญหาการจัดระบบสารสนเทศ 
                   นับจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางภายในกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต พ.ศ. 2547 ทําให
สถานศึกษาปรับเปลี่ยนระบบและวิธีดําเนินการในหลายๆ ดาน เชน การเปลี่ยนการบริหารงานจาก 
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ/จังหวัด มาเปนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา การรวมหนวยงาน 
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มาอยูในการบริหารงานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เปนตน และสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอีกอยางหนึ่งก็คือ การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศและการ
จัดระบบสารสนเทศที่ตองเปลี่ยนแปลงไปตามโครงสรางใหมที่เกิดขึ้น ในการเปลี่ยนแปลงนั้น ยอม
มีทั้งขอดี ขอเสีย รวมถึงปญหาที่สามารถสรุปได ดังนี้ 
                   1)  ขาดการวางแผนในการปรับปรุงและจัดระบบสารสนเทศอยางเปนขั้นตอน 

ครู ระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ 

สารสนเทศ
เกี่ยวกับผูเรียน 

ระบบสารสนเทศ
เพื่อการรายงาน ผูบริหาร 

รายงานประจําป 

คณะกรรมการสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา 

ระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการ

ตัดสินใจ 

ระบบสารสนเทศ
พ้ืนฐานของ
สถานศึกษา
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                   2)  ความซับซอนและซ้ําซอนของโปรแกรมที่นํามาใหสถานศึกษาใชในการจัดทําขอมูล
สารสนเทศ  
                   3)  ระบบสารสนเทศไมอาจตอบสนองความตองการใชขอมูล หรือขอมูลท่ีมีอยูไมตรง
กับความตองการใชงาน 
                   4)  ขอมูลที่ไดจากการสํารวจเพื่อนํามาจัดทําสารสนเทศไมถูกตอง ตรงกับความเปน 
หรือไมทันสมัย เมื่อนํามาใชจึงไมเกิดประโยชนมากนัก 
                   5)  การพัฒนาบุคลากรดานการจัดทําระบบสารสนเทศยังมีนอยมาก 
                   6)  เครื่องคอมพิวเตอรที่สถานศึกษานํามาใชในสํานักงาน มีประสิทธิภาพไมเพียงพอ
กับความตองการของโปรแกรมที่นํามาจัดเก็บขอมูล 
 
2.3  โปรแกรมจัดเก็บขอมูลในสถานศึกษา 
        2.3.1  ความเปนมาของโปรแกรมจัดเก็บขอมูล 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดเร่ิมพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูล
ทางการศึกษา ประกอบดวย ขอมูลครู ขอมูลนักเรียน ขอมูลดานวิชาการ ตั้งแตปพ.ศ. 2536 เปนตน
มา โดยใชจัดเก็บขอมูลทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดที่ทําการเรียนการสอนตั้งแตระดับ
กอนประถมศึกษา ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ทั้งใน
ระดับสถานศึกษา ระดับกลุมสถานศึกษา ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด ขอมูลที่จัดเก็บไดจะเปน
เครื่องมือในการบริหารการศึกษา การตัดสินใจ การวางแผนการจัดการศึกษา การจัดทําแผนงาน
โครงการ ของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ(2536: 2-3)  ไดจัดระบบการ
จัดการและรายงานขอมูลสารสนเทศเปนระบบศูนยขอมูล 5 ระดับ คือ 

1)  ระดับชาติ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.) มีฝายขอมูล
สถิติและรายงาน เปนศูนยขอมูล โดยใชเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผลและรวบรวมดัชนี
ทางการศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย เปาหมายและมาตรการในการพัฒนา
การศึกษาและเปนศูนยกลางในการเผยแพรระบบขอมูลสารสนเทศไปยังสวนภูมิภาคและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ 

2)  ระดับจังหวัด สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด (สปจ.) มีฝายแผนงานและ
โครงการ (งานขอมูล) เปนศูนยขอมูลโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรดําเนินการบันทึกขอมูลเปนราย
สถานศึกษาตามที่สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ/กิ่งอําเภอ สงแบบสํารวจขอมูลเปนราย
สถานศึกษาและเก็บขอมลูไวในรูปแบบแฟมเอกสารและขอมูลท่ีเก็บไวในแผนดิสก (Diskette) โดย
สงสําเนาแผน Diskette หรือ Online ข อมูลไปยังสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 
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3)  ระดับอําเภอ/กิ่งอําเภอ สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ/กิ่งอําเภอ (สปอ./ก) มีงาน
บริหารทั่วไปเปนผูทําหนาที่ศูนยขอมูล โดยทุกอําเภอใชเครื่องคอมพิวเตอรบันทึกขอมูลตามที่กลุม
สถานศึกษาไดสงแบบสํารวจขอมูลเปนรายสถานศึกษาและจัดเก็บขอมูลในรูปแบบแฟมเอกสาร
หรือในแผน Diskette เพื่อใชเปนสารสนเทศพื้นฐานในการเผยแพรภายในและหนวยงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวของ รวมทั้งการนําไปใชในการกําหนดนโยบาย การวางแผน การดําเนินเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ประถมศึกษา จัดสงขอมูลใหสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด 

4)  ระดับกลุมสถานศึกษา มีศูนยขอมูลในระดับกลุมสถานศึกษา แตยังไมมีการนํา
เครื่องคอมพิวเตอรมาใชในการบันทึกขอมูล มีรายละเอียดของขอมูลดัชนีทางการศึกษา จัดทํางบ
หนาและการตรวจสอบขอมูลใหครบถวนถูกตอง จัดทําเอกสารรายงานตอสํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอ 

5)  ระดับสถานศึกษา ศูนยขอมูลในระดับสถานศึกษาสวนใหญยังไมมีการใชเครื่อง
คอมพิวเตอรในการจัดเก็บขอมูล จะมีใชเฉพาะในสถานศึกษาที่เปดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
หรือขยายโอกาสทางการศึกษาเทานั้น การจัดเก็บระบบขอมูลสารสนเทศจึงจัดเก็บในรูปแบบ
แฟมขอมูลเปนสวนใหญเชนเดียวกับระดับกลุมสถานศึกษา โดยแยกตามงานของสถานศึกษา 6 งาน 
คือ งานวิชาการ งานอาคารสถานที่ งานกิจการนักเรียน งานบุคลากร งานธุรการการเงิน และงาน
ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนไวในศูนยขอมูลสถานศึกษา  เพื่อใหผูบริหาร
สถานศึกษาไดใชขอมูลสารสนเทศในการตัดสินใจการบริหารงาน การควบคุม กํากับการปฏิบตังิาน
และการวางแผนของสถานศึกษา ดังนั้นศูนยขอมูลระดับสถานศึกษาจึงนับวาเปนแหลงของขอมูล
พื้นฐานสําคัญที่หนวยเหนือทุกระดับตองการและนําไปใช 

โปรแกรมที่ใชในการบันทึกขอมูลดวยคอมพิวเตอรของสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอ/กิ่งอําเภอ และสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด จะใชโปรแกรม MOE (Ministry Of 
Education) ในการบันทึกขอมูล โดยเริ่มใชในป 2536 และในป 2541ไดเปลี่ยนชื่อเปนโปรแกรม 
Onpec (Office of National Primary Education Commission) และในป 2547 เปลี่ยนชื่อเปน
โปรแกรม Obec ตามโครงสรางที่เปลี่ยนไป 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดกําหนดไววา บุคคลมีสิทธิและโอกาส
เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป โดยรัฐจะตองจัดการศึกษาใหบุคคลอยาง
ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย รวมทั้งการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการหรือไมสามารถ
พึ่งตนเองได หรือดอยโอกาสไมมีผูดูแลในรูปแบบที่เหมาะสม จากการสํารวจขอมูลในแตละป
พบวา ยังมีเด็กวัยเรียนที่ไมไดเขาสูระบบสถานศึกษา จํานวนรอยละ 1 ซ่ึงเด็กวัยเรียนกลุมดังกลาว
เขาสูระบบสถานศึกษาวิธีการหนึ่งที่จะนํามาใชในการแกปญหาดังกลาวคือ การดําเนินการเกี่ยวกับ
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ขอมูลสารสนเทศในระดับสถานศึกษาใหถูกตอง แมนตรงไมซํ้าซอนกับสถานศึกษาอื่น คือมีการ
จัดทํา  สํามะโนนักเรียนในเขตบริการสถานศึกษาใหชัดเจน จะตองทําทะเบียนนักเรียนใหถูกตอง
สามารถตรวจสอบได ซ่ึงนําเอาเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรมาชวยในการดําเนินและพัฒนา
ซอฟตแวรประยุกตสําหรับการจัดการขอมูลดังกลาว 

ในป 2547 โปรแกรม OnpecApp ไดเปล่ียนเปนโปรแกรมระบบบริหารสารสนเทศ
สถานศึกษา หรือโปรแกรม SMIS (School Management Information System และพัฒนาให
ครอบคลุมภารกิจงานของสถานศึกษามากขึ้น เชน งานวิชาการ งานบุคลากร ขอมูลพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา 
        2.3.2  โปรแกรมที่ใชจัดเก็บขอมูลในปจจุบัน 
                       ปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดใหสถานศึกษาใน
สังกัด ใชโปรแกรมในการจัดเก็บขอมูลตามที่กําหนด ดังนี้ 
                       1) โปรแกรมบริหารสารสนเทศสถานศึกษา (Smis)   
                       2) โปรแกรม Obec 
                       3) โปรแกรม B-Obec 
                       4) โปรแกรม M-Obec 
                       5) โปรแกรม Data Onweb    
โดยโปรแกรมที่สถานศึกษาใชจัดเก็บขอมูลนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะเปนผูรวบรวม
ขอมูลและนําสงขอมูลเปนภาพรวมใหกับสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานตอไป สําหรับ
รายละเอียดของโปรแกรมที่ใชจัดเก็บมีดังนี้ 
                       1) โปรแกรมบริหารสารสนเทศสถานศึกษา (School Management Information 
System : Smis) เปนโปรแกรมขนาดใหญ ซ่ึงพัฒนามาจากโปรแกรม OnpecApp ใชเก็บขอมูล
รายบุคคลของนักเรียนและบุคลากร ตลอดจนงานดานวิชาการของสถานศึกษา ประกอบดวยระบบ
ยอย 5 ระบบ คือ 
                             1.1)  ระบบงานโรงเรียน เปนการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของ
สถานศึกษา เชน ช่ือสถานศึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขอมูลปการศึกษา ระดับชั้นที่เปด
สอน จํานวนหองเรียน นักเรียนชาย-หญิง จํานวนพื้นที่ของสถานศึกษา นอกจากนี้ยังมีขอมูล
พื้นฐานสถานศึกษาอื่นๆ อีก เชน สถานที่ตั้งของสถานศึกษา วันที่กอตั้งสถานศึกษา ขนาดพื้นที่ 
ระบบสาธารณูปโภค เขตบริการ ขอมูลเทคโนโลยี ซ่ึงเมนูยอยเหลานี้สถานศึกษาตองกรอกให
ครบถวนสมบูรณ  
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                             1.2)  ระบบงานกิจการนักเรียน  ประกอบดวยเมนูงานยอย 3 เมนู คือ 
                                      1.2.1)  งานสํามะโนประชากรวัยเรียน เปนงานที่สถานศึกษาที่จัดการเรียน
การสอนระดับประถมศึกษา จะตองปฏิบัติ  โดยสถานศึกษาจะตองทําการนําขอมูลจากทะเบียน
ราษฎร ซ่ึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะเปนผูนําขอมูลมาใหสถานศึกษา จากนั้นสถานศึกษาจะ
ทําการคัดลอกสํามะโนประชากรวัยเรียน ในการคัดลอกนี้ จะเปนการคัดลอกรายชื่อเด็กที่เขาเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ในสถานศึกษา ตามเขตบริการของสถานศึกษานั้นๆ  
                                      1.2.2)  งานนักเรียนรายบุคคล เปนเมนูที่ใชในการจัดเก็บขอมูลนักเรียน
รายบุคคลโดยละเอียด ประกอบดวยเมนูยอยตางๆ 10 เมนู คือ 
                                                     -  ทะเบียนนักเรียน เมนูนี้จะจัดเก็บขอมูลเบื้องตนของนักเรียน ซ่ึง
จะบอกถึงวันที่เขาเรียน วันเดือนปเกิด ที่อยูตามทะเบียนบาน ที่อยูปจจุบัน รูปภาพนักเรียน 
สถานะภาพของนักเรียน การเดินทาง รายละเอียดของความพิการและดอยโอกาส พอ แม ผูปกครอง 
รายไดครอบครัว  
                                                     -  น้ําหนัก สวนสูงของนักเรียนรายช้ันเรียน จะเปนการบันทึก
ขอมูลน้ําหนัก สวนสูงของนักเรียนในแตละภาคเรียน จําแนกเปนรายชั้นเรียน ซ่ึงขอมูลที่บันทึกนี้
จะเทียบกับเกณฑมาตรฐานโดยอัตโนมัติ  
                                                     -  การยายเขาของนักเรียน  มี 2 ลักษณะ คือ การยายเขาของ
นักเรียนใหม กับการยายเขาของนักเรียนที่เคยเรียนในสถานศึกษา กลาวคือ ถาเปนการยายเขาของ
นักเรียนใหม ตองบันทึกขอมูลรายละเอียดตาม ของนักเรียนคนนั้นๆ แตถาเปนการรับยายนักเรียนที่
เคยเรียนในสถานศึกษาจะสามารถเรียกขอมูลเกาที่เคยบันทึกไวโดยระบบเลขประจําตัวนักเรียน 
โปรแกรมจะทําการคนหาขอมูลนักเรียนมาเปนขอมูลปจจุบันของนักเรียน 
                                                     -  การยายออกของนักเรียน หากมีนักเรียนแจงความประสงคขอ
ยายสถานศึกษา เจาหนาที่ตองบันทึกขอมูลแจงยายออกจากโปรแกรมซึ่งสามารถบันทึกการยายออก
ของนักเรียนลงบนแผน Diskette เพื่อสงใหผูเกี่ยวของได 
                                                     -  ขอมูลนักเรียน(เฉพาะ) เปนการบันทึกความสามารถพิเศษของ
นักเรียน การไดรับทุนการศึกษา รางวัลตางๆ ตลอดจนความประพฤติของนักเรียน  
                                                     -  การจําหนายนักเรียน มี 2 ลักษณะ คือ การจําหนาย(เนื่องจาก
อายุเกินเกณฑการศึกษาภาคบังคับ 16 ป) การออกกลางคัน (เชน กรณีมีครอบครัว)  
                                                     -  การเลื่อนชั้นนักเรียน เมื่อส้ินปการศึกษา จะตองทําการเลื่อนชั้น
นักเรียนใหกับขอมูลนักเรียนในโปรแกรม โดยตองเล่ือนชั้นสูงสุดกอน (ทําการจบการศึกษาของ
นักเรียนชั้นเรียนที่เปดสอนสูงสุดกอน เชน นักเรียนชั้น ป.6, ม.3)  
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                                                     -  การเปลี่ยนหองเรียน ใชในกรณีจัดหองเรียนใหม เชน การคัด
เด็กเกง เปนตน 
                                                     -  การบันทึกผานชั้นเรียน ใชแกปญหากรณีโอนนักเรียนมาจาก
โปรแกรมอื่น แตตรงตามชั้นที่เรียนอยูจริง 
                                                     -  การจําหนายนักเรียนที่จบการศึกษา เปนเมนูที่ใชในการสั่งให
นักเรียนจบการศึกษา ทั้งรายชั้นเรียนและรายบุคคล ซ่ึงจะมีการเก็บขอมูลนักเรียนที่จบวาไปศึกษา
ตอท่ีใดหรือประกอบอาชีพ 
                                      1.2.3)  งานวินัยนักเรียน เปนการเก็บขอมูลการลงโทษนักเรียน กรณีที่มี
ความประพฤติไมดี และยังมีเมนูแนะแนว ซ่ึงจะบอกรายละเอียดเรื่องที่แนะแนว วันเวลาและผูทํา
การแนะแนวไวเปนขอมูลดวย 
                             1.3)  ระบบงานบุคลากร  เปนระบบที่ใชในการจัดเก็บขอมูลบุคลากรใน
สถานศึกษาอยางละเอียด นับตั้งแตขอมูลสวนตัว ครอบครัว ประวัติการรับราชการ การรับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ ประวัติการทํางาน การศึกษา การลา และการรับโทษทางวินัย ซ่ึงในการ
บันทึกขอมูลบุคลากรนี้ บุคลากรจะตองใหรายละเอียดสวนตัวใหมากที่สุด  
                             1.4)  ระบบงานวิชาการ การจะบันทึกขอมูลในระบบงานวิชาการนี้ได จะตอง
บันทึกขอมูลในระบบงานกิจการนักเรียน ระบบบุคลากรใหสมบูรณ เพราะระบบนี้จะเปนการ
บันทึกขอมูลเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษาทั้งหมด โดยมีหัวขอยอยดังนี้  
                                      1.4.1)  การกําหนดคาพื้นฐาน ประกอบดวยการกําหนดกลุมสาระการเรียน 
ปจจุบันมี 8 กลุมสาระกับ 1 กิจกรรม 
                                      1.4.2)  กลุมสาระการเรียนรู จะเปนการบันทึกวาใหกลุมสาระการเรียนรู
นั้นๆ มีสาระการเรียนรูอะไรบาง และในแตละสาระการเรียนรูมีมาตรฐานการเรียนรูอะไรบาง 
พรอมทั้งบันทึกผลการเรียนรูที่คาดหวังดวย  
                                      1.4.3)  งานจัดการหลักสูตร จะเปนการบันทึกชั่วโมงการเรียนการสอนใน
แตละวิชา รวมถึงการกําหนดหนวยกิตของวิชานั้นๆ  
                                      1.4.4)  งานจัดการเรียนการสอน เปนการบันทึกการจัดตารางสอนของ
บุคลากรในสถานศึกษาวาใครสอนวิชาอะไร กี่คาบ หองไหนบาง เปนตน 
                                      1.4.5)  งานบันทึกและประมวลผล เปนการบันทึกผลการเรียนของนักเรียน
แตละคน ตลอดจนการซอม/เสริม การวิเคราะหขอมูลตางๆ เมื่อบันทึกขอมูลเสร็จสมบูรณตาม
กระบวนการสถานศึกษาสามารถพิมพใบรับรองผลการเรียน ปพ. หรือหาคาเฉล่ียคะแนน GPA 
ใหกับนักเรียนไดทันที  
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                             1.5)  ระบบงานการจัดการระบบ เปนสวนของการกําหนดสิทธิการเขาถึงขอมูล
ของผูใชโปรแกรม Smis ซ่ึงสถานศึกษาจะเปนผูกําหนดสิทธิเอง โดยสามารถเพิ่มชื่อผูใช การลบชื่อ
ผูใช นอกจากนี้ยังรวมถึง การจัดทําขอมูลทั่วๆ ไปของสถานศึกษา การถายโอนขอมูลจากโปรแกรม
อ่ืน รวมถึงการนําเขาและสงออกขอมูลในระดับตางๆ เพื่อสงใหกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามลําดับ  
                       การสงขอมูลโปรแกรม Smis มีการสง 2 คร้ัง คือ คร้ังที่ 1 ใชขอมูล ณ วันที่ 10 
มิถุนายน  จะตองจัดสงภายในวันที่ 30 มิถุนายน และครั้งที่ 2 ใชขอมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม จะตอง
จัดสงขอมูลภายในเดือน พฤศจิกายน 

2)  โปรแกรม Obec   โปรแกรมนี้จะตองมีปพ.ศ.กํากับดวยเพราะมีการปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูลทุกป เชนในปจจุบันจะเรียกวาโปรแกรม Obec48 แตกตางจากโปรแกรม Smis กลาวคือ  
Smis เปนโปรแกรมที่บันทึกรายละเอียดของนักเรียน และบุคลากร เปนรายบุคคล และมีงาน
วิชาการของสถานศึกษา แตโปรแกรม Obec48 เปนโปรแกรมที่ใชบันทึกขอมูลภาคสถิติ (เปน
รายงานสรุป) ของสถานศึกษาโดยใชขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ประกอบดวยตารางตางๆ รวม   31  
ตาราง สามารถจัดหมวดหมู ไดดังนี้  
                             2.1)  ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา เชน สถานที่ตั้ง ระดับชั้นที่เปดสอน ขนาด
พื้นที่ วันกอตั้งสถานศึกษา ช่ือผูบริหาร ระบบสาธารณูปโภค โครงการที่สถานศึกษาเขารวม เขต
บริการสถานศึกษาเปนตน ซ่ึงขอมูลเหลานี้ซํ้าซอนกับขอมูลพื้นฐานในโปรแกรม Smis เกือบ
ทั้งหมด 
                             2.2)  ขอมูลนักเรียน เปนขอมูลจํานวนรวมรายชั้นโดยแยกตามเพศ ซ่ึงมีตารางที่
เกี่ยวกับนักเรียนเชน จํานวนนักเรียนชาย-หญิง ตารางแสดงอายุของนักเรียนในแตละช้ันแยกเพศ
ชาย-หญิง จํานวนเด็กพิการ ขอมูลการออกกลางคัน มีตารางแสดงผลการเรียน การซ้ําชั้นของ
นักเรียน แผนการรับนักเรียนในปการศึกษาตอไป จํานวนนักเรียนที่จบการศึกษา เปนตน ซ่ึงขอมูล
เหลานี้ ในโปรแกรม Smis  จะสามารถเรียกดูไดเมื่อมีการบันทึกขอมูลนักเรียนแตละคนเรียบรอย
แลว จะมีการซ้ําซอนกับโปรแกรม Smis ในลักษณะของตารางที่ประมวลแลว และจะไมมีตาราง
แผนการรับนักเรียนในปการศึกษาตอไป จํานวนเด็กพิการ ถาผูบันทึกไมกรอกในโปรแกรมก็จะไม
ปรากฏขึ้น ตารางการออกกลางคัน ตารางแสดงอายุของนักเรียนก็ไมสามารถประมวลผลเปน
ภาพรวมได  
                             2.3)  ขอมูลบุคลากร เปนขอมูลจํานวนครูและบุคลากรในสถานศึกษา ซ่ึงเปน
ตารางแสดงจํานวน เชน จํานวนครูชาย – หญิง  วุฒิทางการศึกษา  ตําแหนงของครูและบุคลากร 
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เวลาการปฏิบัติงานของครู  เปนตนซึ่งขอมูลเหลานี้ ในโปรแกรม Smis  จะสามารถเรียกดูไดเมื่อมี
การบันทึกขอมูลครูและบุคลกรแตละคนเรียบรอยแลว มีความซ้ําซอนกันเพียงเล็กนอย  

การจัดสงขอมูลโปรแกรม Obec นั้น จะจัดสงแบงเปน 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ใชขอมูล 
ณ วันที่ 10 มิถุนายน จะตองจัดสงตารางขอมูลเกี่ยวกับจํานวนนักเรียน ครู  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน
ระยะที่ 2  จัดสงตารางแผนการรับนักเรียนในปการตอไป โดยตองสงภายในเดือนมกราคม และ
ระยะที่ 3 สงตารางที่เกี่ยวกับผลการเรียน การซ้ําชั้น การจบการศึกษาของนักเรียน และตองสง
ภายในเดือนเมษายน  
                       3)  โปรแกรม B-Obec (Building – Obec) เปนโปรแกรมที่ใชในการจัดเก็บขอมูล
ส่ิงกอสรางของสถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษา โดยใชขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 
ประกอบดวยแฟมขอมูล 18 แฟม ซ่ึงบันทึกขอมูลส่ิงกอสรางของสถานศึกษาและสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา วามีจํานวนอาคารเทาใด วันที่กอสราง งบประมาณที่ใชในการกอสราง สภาพของ
ส่ิงกอสราง จํานวนหองในอาคาร ขนาดของสนามกีฬาในสถานศึกษา บอน้ํา เปนตน โปรแกรมนี้
ตองสงภายในวันที่ 15 ตุลาคม  
                       4)  โปรแกรม M-Obec (Material – Obec) เปนโปรแกรมที่ใชในการจัดเก็บขอมูล
ครุภัณฑของสถานศึกษา โดยจะบนัทึกขอมูลเกี่ยวกับประเภทครภุัณฑ  จํานวน สภาพการใชงาน 
เลขทะเบียน การไดมา งบประมาณที่ใช วันที่ไดรับครุภัณฑ เปนตน ซ่ึงการบันทึกขอมูลนั้นจะ
บันทึกในสวนที่มีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเตมิ ของครุภัณฑ โดยใชขอมลู ณ วันที่ 30 กันยายน และ
ตองสงขอมูลภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน  
                       5)  โปรแกรมบันทึกขอมูลบนเว็บไซค (Data Onweb) โปรแกรมนี้ไดรับการพัฒนา
จากศูนยปฏิบัติการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อแกปญหาการรายงานขอมูลลาชา เพราะ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานนั้นตองรอขอมูลจนกวาสํานักงานเขตพื้นที่จะจัดสง
ขอมูลของสถานศึกษาในเขตใหจะเปนชวงเดือนกรกฎาคม ทําใหผูบริหารระดับสูงไมสามารถใช
ขอมูลไดอยางรวดเร็ว และการจัดสรรงบประมาณในหมวดตางๆ ก็ลาชา โดยกําหนดใหสถานศึกษา
แตละแหงตองบันทึกขอมูลผานระบบเครือขาย Internet  โดยใชขอมูล ณ วนัที่ 10 ของทุกเดือน ทาํ
ใหผูบริหารและผูที่เกี่ยวของสามารถทราบขอมูลไดทันท ี  ซ่ึงการบันทึกขอมูลนี ้ จะซ้ําซอนกับ
โปรแกรม Smis และโปรแกรม Obec ในวนัที่ 10 มิถุนายน และซํ้าในสวนของตางรางแสดงจํานวน
นักเรียนชาย – หญิง กับ ตารางจํานวนครูและบุคลากรชาย – หญิง แตจะไมสามารถนํามาใชแทน
โปรแกรม Obec ได เพราะขอมูลในโปรแกรม Obec  จะใชขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน โดยไมมีการ
เปลี่ยนแปลงจนกวาจะถึงวันที่ 10 มิถุนายน ในปถัดไปและเปลี่ยนฐานขอมูลใหม แตData Onweb 
จะตองเปลี่ยนขอมูลในทุกเดอืนซ่ึงขอมูลจะมีความทันสมัยมากกวา  
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        2.3.3  การดําเนินงานของสถานศึกษาเพื่อจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ 
                       การดําเนินงานของสถานศึกษาเพื่อจัดเก็บขอมูลสารสนเทศในแตละปนั้น จะเก็บ
ขอมูลเปนปการศึกษา คือ ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง วันที่ 30 เมษายน ของปถัดไป การเริ่มตนเก็บ
ขอมูลของสถานศึกษานั้น สวนใหญจะเริ่มเมื่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดสงเจาหนาที่เขารวม
ประชุมรับฟงนโยบายจากหนวยงานตนสังกัด เรียบรอยแลว ซ่ึงโดยทั่วไปเจาหนาที่จะเขารวม
ประชุมประมาณเดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม จากนั้นเจาหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะ
ดําเนินการจัดสงเอกสารพรอมทั้งกําหนดวันประชุมเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการจัดเก็บขอมูลของ
สถานศึกษาในสังกัด เพื่อช้ีแจงนโยบายและทําความเขาใจเกี่ยวกับโปรแกรมที่จะนํามาเก็บขอมูลที่
หนวยงานตนสังกัดไดพัฒนาขึ้น สําหรับสถานศึกษาเมื่อไดรับเอกสารแบบเก็บขอมูลจากสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาแลวจะดําเนินการดังตอไปนี้ 
                       1) แตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ  ผูบริหารสถานศึกษา
จะดําเนินการแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ (ในกรณีที่ไมไดแตงตั้งไว
ลวงหนา) โดยอาจจะแตงตั้งผูรับผิดชอบเพียงคนเดียว หรือแตงตั้งเปนคณะทํางาน  
                       2) จัดทําเอกสารแบบเก็บขอมูลใหผูเกี่ยวของกรอกขอมูลลงในแบบเก็บขอมูล เชน 
โปรแกรม Smis จะตองจัดทําเอกสารแบบเก็บขอมูลใหกับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนในสถานศึกษากรอกขอมูล โปรแกรม Obec จะแบงเปนตารางในสวนที่เกี่ยวกับจํานวน
นักเรียนอาจใหงานธุรการหรืองานวิชาการเปนผูกรอกขอมูล ตารางจํานวนนักเรียนที่จบการศึกษา 
ตารางแสดงจํานวนนักเรียนศึกษาตอ ใหงานวิชาการเปนผูบันทึกขอมูล เปนตน 
                      3) จัดเก็บเอกสารแบบเก็บขอมูล เพื่อนํามาบันทึกลงในโปรแกรม เมื่อผูรับผิดชอบ
จัดเก็บเอกสารแบบเก็บขอมูลจากผูเกี่ยวของเรียบรอยแลว ตองทําการตรวจสอบเอกสารวาแบบเก็บ
ขอมูลนั้นมีขอมูลที่ถูกตอง ครบถวนหรือไม หากตรวจสอบแลวไมถูกตอง จะตองสงคืนเพื่อแกไข
ขอมูลใหถูกตอง กอนจะนํามาบันทึกลงในโปรแกรม  
                       4) บันทึกขอมูลลงในโปรแกรม เมื่อทําการตรวจสอบความถูกตองของแบบเก็บ
ขอมูลเรียบรอยแลว ผูรับผิดชอบการจัดเก็บขอมูลจะนําขอมูลมาบันทึกลงในโปรแกรม และเมื่อ
บันทึกขอมูลครบถวนตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสั่งการ จะตองทําการตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลที่ไดบันทึกกอนนําสงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามระยะเวลาที่กําหนดในแต
ละโปรแกรม 
                       5) จัดสงขอมูลที่บันทึกในแตละโปรแกรมสงใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อทํา
การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ีไดบันทึกในโปรแกรมเรียบรอยแลว จึงจะทําการจัดสง
ขอมูลตามขั้นตอนการสงออกขอมูลของแตละโปรแกรมเพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานํามา
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ตรวจสอบความถูกตอง และรวบรวมนําสงหนวยงานตนสังกัดตอไป หากสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตรวจสอบแลวพบขอผิดพลาดจะแจงใหกับสถานศึกษานําขอมูลกลับไปแกไขเพิ่มเติมอีก
คร้ังหนึ่ง 
                       6) จัดทํารายงานสารสนเทศของสถานศึกษา เมื่อจัดสงขอมูลใหกับสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเรียบรอยแลว เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะนําขอมูลในโปรแกรมตางๆ มารวบรวมจัดทํา
เปนรายงานสารสนเทศของสถานศึกษา เพื่อใหผูบริหารและผูเกี่ยวของใชประโยชนในการ
ดําเนินงานตอไป 
                       ขั้นตอนการดําเนินงานดังกลาวขางตน เปนเพียงขั้นตอนคราวๆ ซ่ึงสถานศึกษาบาง
แหงอาจมีขั้นตอนนอยหรือมากกวานี้ แลวแตผูบริหารสถานศึกษาจะเปนผูกําหนด ในการจัดทํา
ขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาบางแหงอาจเกิดปญหาตางๆ เชน การเก็บรวบรวมขอมูลไดไม
ครบถวน ขอมูลที่ไดไมถูกตอง เจาหนาที่ที่รับผิดชอบอาจมีงานอื่นที่ตองรับผิดชอบรวมดวย เปนผล
ใหการดําเนินงานจัดเก็บขอมูลตางๆ เปนไปดวยความลาชา สงผลใหไมสามารถจัดสงขอมูลใหกับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดทันตามกําหนดเวลา ผูบริหารสถานศึกษาจึงมีหนาที่ที่ตองเขา
มารวมรับผิดชอบในการดําเนินการจัดเก็บขอมูลในแตละขั้นตอน ซ่ึงอาจจะเปนเพียงผูกํากับดูแล 
หรือบางครั้งตองลงมือทําดวยตนเอง เพื่อใหการจัดเก็บขอมูลของสถานศึกษาเปนไปดวยความ
เรียบรอย  
        2.3.4  การใชประโยชนจากขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
                       การจัดทําขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาในแตละแหงอาจมีขอมูลที่เหมือนหรือ
แตกตางกัน  เปนไปตามความตองการในการใชขอมูลที่อาจแตกตางกันของผูใชขอมูลใน
สถานศึกษานั้น แตวัตถุประสงคหลักของการจัดทําขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา คือ เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนที่ยอมรับของชุมชนและสังคม ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษา
และคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งเปนผูกําหนดนโยบายและทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษา จึง
เปนบุคคลที่จะนําขอมูลสารสนเทศมาใชประโยชนในการบริหารงานดานตางๆ ดังนี้ 
                       1) การบริหารวิชาการ งานวิชาการถือเปนภารกิจหลักของสถานศึกษา การนําขอมูล
สารสนเทศมาใชในดานนี้จะเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนทั้งสิ้น เชน การจัดตารางการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียน การจัดหลักสูตรของสถานศึกษา การแนะแนวการ
เรียนใหกับนักเรียน เปนตน 
                       2) การบริหารงานดานงบประมาณ  งบประมาณถือเปนปจจัยหลักในการที่จะชวย
พัฒนาการศึกษาใหเจริญกาวหนาไปในทิศทางที่กําหนด ขอมูลสารสนเทศที่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดทําขึ้นและไดรายงานไปยังหนวยงานตนสังกัดนั้น เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดจัดสรรงบประมาณ
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ใหกับสถานศึกษานํามาพัฒนาการเรียนการสอนนั้นเอง แตการนําขอมูลสารสนเทศมาใชในดาน
การบริหารงบประมาณนั้นมิไดมีเพียงแครายงานเพื่อขอรับงบประมาณเพียงอยางเดียว แตยัง
นํามาใชทํางานอื่นๆ อีกดวย เชน การจัดทําแผนกลยุทธหรือแผนปฏิบัติการประจําป ซ่ึงจัดทําขึ้น
เพื่อรองรับการใชจายงบประมาณที่ไดรับจากหนวยงานตนสังกัด การระดมทรัพยากร เพื่อนํามาใช
ในการจัดการศึกษาที่นอกเหนือจากงบประมาณที่ไดรับ การจัดหาทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่มี
ปญหาดานการเงิน การจัดหาวัสดุ อุปกรณเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน เปนตน 
                       3) การบริหารงานบุคคล การนําขอมูลสารสนเทศมาใชในการบริหารงานบุคคลนั้น 
เปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เพราะโดยทั่วไป
ขอมูลสารสนเทศจะถูกนํามาใชในเรื่องที่เกี่ยวของกับตัวบุคคลทั้งส้ิน เชน การวางแผนอัตรากําลัง 
การเลื่อนขั้นเงินเดือน การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ  การพัฒนาบุคลากร เปนตน ขอมูลสารสนเทศ
ที่นํามาใชในการบริหารงานบุคคลจึงตองเปนขอมูลที่เจาะลึกถึงรายละเอียดของบุคคลทั้งหมดใน
สถานศึกษา 
                     4) การบริหารงานทั่วไป  เปนงานที่เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาที่ชวยสนับสนุนให
การบริหารงานทั้ง 3 ดานที่กลาวมาขางตน บรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไว รวมถึงการอํานวย
ความสะดวกตางๆ ในการบริหารการศึกษาทุกรูปแบบ ขอมูลสารสนเทศที่ไดจัดทําไวจะถูกนํามาใช
อยางมากในดานนี้ เชน การจัดทําสํามะโนผูเรียนเพื่อกําหนดทิศทางในการจัดหองเรียนและ
วางแผนรับนักเรียน การจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนการสอน รวมถึงการใหบริการ
ขอมูลแกบุคคลภายนอก เพื่อเปนการประชาสัมพันธสถานศึกษาอีกทางหนึ่งดวย ดังนั้น ขอมูล
สารสนเทศจึงตองมีความหลากหลายและครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวของกับสถานศึกษา 
 
2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
                       การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดระบบสารสนเทศ
ในสถานศึกษาตางๆ ซ่ึงพอจะถือไดวาเปนงานเอกสารที่เกี่ยวของได มีดังตอไปนี้ 
                       วาสนา  จาตุรนตรังษี (2541) ทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาการจัดระบบสารสนเทศใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลย ใน 3 ดาน คือ 
ทรัพยากรการจัดระบบสารสนเทศ กระบวนการจัดระบบสารสนเทศ และระบบฐานขอมูลและ
สารสนเทศ โดยศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ จํานวน 38 โรงเรียน ผลการวิจัยพบวา  
                       1)  สภาพการจัดระบบสารสนเทศ 
                             โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญมีการจัดหนวยงานใหรับผิดชอบการจัดระบบ
สารสนเทศโดยเฉพาะ  มีการมอบหมายงานเปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจน บุคลากรมีความรู
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ความสามารถในการเก็บรวบรวมขอมูล ตรวจสอบขอมูล ประมวลผลขอมูลและนําเสนอขอมูลได
และมีโอกาสพัฒนาความรูความสามารถดวยตนเองจากการศึกษาเอกสาร สามารถจัดการเก็บขอมูล
ตามขอบขายงานทั้ง 6 งาน คือ งานวิชาการ  งานกิจการนักเรียน  งานอาคารสถานที่  งานบุคลากร  
งานการเงินพัสดุและ  งานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน มีการวิเคราะหขอมูลโดยใช
คาเฉลี่ยและคารอยละ ขอมูลสวนใหญไดนําไปใชประโยชนเพื่อการวางแผนของโรงเรียน 
                       2)  ปญหาการจัดระบบสารสนเทศ มีปญหาอยูในระดับปานกลางทั้งดานทรัพยากร 
การจัดระบบสารสนเทศ ดานกระบวนการจัดระบบสารสนเทศ และดานระบบฐานขอมูลและ
สารสนเทศ โดยในแตละดานมีปญหาที่สําคัญดังนี้ คือ ไมมีสถานที่หรือหองปฏิบัติงานในการ
จัดระบบสารสนเทศ ขาดแคลนบุคลากรในการจัดทําคลังขอมูลและใหบริการขอมูลและขาดการ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและสารสนเทศ 
                       3)  ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศที่สําคัญ 2 
อันดับแรกของแตละดานไดแก ดานทรัพยากรการจัดระบบสารสนเทศคือ ควรสงเสริมใหบุคลากร
ที่รับผิดชอบการจัดทําระบบสารสนเทศไดรับการฝกอบรมดานความรูและเทคนิควิธีการจัดระบบ
สารสนเทศที่ทันสมัยอยูเสมอ ควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ  ดานกระบวนการจัดระบบ
สารสนเทศคือ ควรวางแผนการเก็บรวบรวมขอมูลและควรมีวิธีการตรวจสอบขอมูลใหถูกตองและ
เปนปจจุบัน และดานระบบฐานขอมูลและสารสนเทศคือ ควรปรับปรุงแกไขขอมูลใหสมบูรณ ควร
มีสารสนเทศเพียงพอและครอบคลุมเหมาะสมสําหรับผูบริหารใชประกอบการตัดสินใจ 
                       ประกิต  สิริสุวรรณ (2545) ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาสภาพการใชสารสนเทศใน
การบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพการใชสารสนเทศใน
การบริหารงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาใน 3 ดาน คือ ดานผลผลิต ดาน
กระบวนการ และดานปจจัย 2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพการใชสารสนเทศในการบริหารงานของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยม และ3) เพื่อศึกษาปญหาการใชเทคโนโลยีในการจัดทําสารสนเทศ ตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพทั้ง 3 ดาน ผลการวิจัยพบวา 
                       1)  ผูบริหารสถานศึกษาใชสารสนเทศในการบริหารงานทั้ง 3 มาตรฐาน  คือ 
มาตรฐานดานกระบวนการ ดานปจจัย และดานการผลิต และผูบริหารโรงเรียนจะใชสารสนเทศใน
การบริหารงานมากกวาผูชวยผูบริหารโรงเรียนในทุกมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
                      2)  เปรียบเทียบสภาพการใชสารสนเทศในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจําแนกตามขนาดของโรงเรียนคือ ขนาดเล็ก ขนาด
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กลาง และขนาดใหญ พบวา มีการใชสารสนเทศในการบริหารงาน แตกตางกัน คือ โรงเรียนขนาด
ใหญจะมีการใชสารสนเทศในการบริหาร มากกวาโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก 
                       3)  ปญหาการใชเทคโนโลยีในการจัดทําสารสนเทศ คือ งบประมาณไมเพียงพอ ขาด
ความรูความเขาใจในการใชเทคโนโลยีในการจัดทําสารสนเทศ ขาดบุคลากรดานคอมพิวเตอร 
                      ดวงพร  สมุทรโมฬี (2545) ทําการวิจัยเร่ือง การบริหารระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อ
การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับการบริหารระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร 2) 
เปรียบเทียบสภาพการบริหารระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
ประถมศึกษาจําแนกตามขนาดและประเภทของโรงเรียน และ3) ศึกษาความตองการในการ
พัฒนาการบริหารระบบขอมูลสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบวา 
                       การบริหารระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาครโดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับ
มาก และใหความสําคัญตอการวางแผนการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ  ขนาดของโรงเรียนไมมี
ผลตอการบริหารระบบขอมูลสารสนเทศ และการบริหารระบบขอมูลสารสนเทศระหวางโรงเรียนที่
ไดรับการประเมินภายนอกในรอบแรกปการศึกษา 2545 แตกตางกับโรงเรียนที่ยังไมไดรับการ
ประเมินภายนอกในทุกดาน ตั้งแตดานการวางแผนการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ ดานการ
ดําเนินการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ ดานการตรวจสอบการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ และ
ดานการพัฒนาปรับปรุงการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ โรงเรียนมีความตองการในการพัฒนาครู
ใหมีความรูความสามารถในการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน พัฒนาเครื่องมือหรือ
แบบฟอรมในการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศที่ไดมาตรฐาน 
                       วินัย  วรรณทอง (2547) ไดทําการวิจัยเรื่อง สภาพและปญหาการจัดระบบขอมูล
สารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพการจัดระบบขอมูลสารสนเทศ
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา          
สุราษฎรธานี เขต 3   2) ศึกษาปญหาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ผลการวิจัยพบวา 
                       1)  สภาพการจัดระบบขอมูลสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษา สวนใหญมี
บุคลากรรับผิดชอบโดยเฉพาะ มีการกําหนดขอมูลสารสนเทศดานวิชาการและดานนักเรียนมาก
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ที่สุด การจัดเก็บรวบรวมขอมูลและเก็บขอมูลไวทั้งหมดของทุกดานของงานบริหาร โดยจัดเก็บเปน
รายภาคเรียนทุกปการศึกษา ซ่ึงโรงเรียนจะสรางแบบฟอรมการเก็บตามความตองการของแตละงาน  
และจัดใหมีฝายงานรับผิดชอบประสานงานเกี่ยวกับขอมูลสารสนเทศ มีการเปลี่ยนแปลงขอมูลเปน
ชวงเวลา  เพื่อใหสอดคลองกับการประกันคุณภาพ   สวนมากจะตรวจสอบขอมูลจากแหลงที่ไดมา 
ผูประมวลผลขอมูลมีความรับผิดชอบสูง มีการจัดเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อการประมวลผลเก็บขอมูล 
แตการจัดเก็บขอมูลจะจัดเปนระบบเอกสารในการนําเสนอขอมูลเพื่อไปใชประโยชนใน
วัตถุประสงคเพื่อจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา การวิเคราะหขอมูลจะนําไปเปรียบเทียบรายงานผลที่มี
ความใกลเคียงกับเกณฑมาตรฐานที่โรงเรียนกําหนดและวิเคราะหตามสภาพจริงขอมูล สารสนเทศ
ที่ไดนําไปใชในการจัดตั้งงบประมาณของโรงเรียนและจัดทําธรรมนูญของโรงเรียน 
                       2)  ปญหาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ คือ ดานบุคลากรมีภาระ
งานอื่นมาก บุคลากรที่รับผิดชอบงานสารสนเทศและมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีมีนอยไม
เพียงพอ วัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานรวมทั้งสถานที่หรือหองเก็บขอมูลสารสนเทศไม
เพียงพอ 
                       จากผลการวิจัยที่ผานมา จะพบวา สถานศึกษามีการแตงตั้งผูรับผิดชอบในการจัดทํา
ขอมูลสารสนเทศโดยเฉพาะ สามารถจัดเก็บขอมูลไดครบตามขอบขายภารกิจของสถานศึกษา มี
การวางแผนการจัดทําขอมูลสารสนเทศ ซ่ึงขอมูลสารสนเทศที่ไดนั้นนํามาใชประโยชนในการ
ดําเนินงานในหลายดาน เชน การจัดตั้งงบประมาณ  การจัดทําธรรมนูญสถานศึกษา จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงจะใชขอมูลสารสนเทศเปน
การตรวจสอบวาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดตามมาตรฐานที่กําหนดไวหรือไม สวนปญหา
ที่พบคือ งบประมาณไมเพียงพอ บุคลากรที่รับผิดชอบมีภาระงานมากและยังขาดความรู ความเขาใจ
ในดานเทคโนโลยีในการจัดทําสารสนเทศ 
                       ในการวิจัยคร้ังนี้ ไดศึกษาในเรื่องของการดําเนินงานระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษา ทัง้ 5 ดาน คือ ดานการเตรียมความพรอม การจัดเก็บและการตรวจสอบขอมูล การ
ประมวลและการวิเคราะหขอมูล คุณลักษณะของสารสนเทศและการนําไปใชประกอบการตัดสินใจ 
รวมทั้งศึกษาปญหาที่เกิดจากการใชโปรแกรมจัดเก็บขอมูลสารสนเทศทั้ง 3 โปรแกรม คือ 
โปรแกรมSmis โปรแกรม Obec และโปรแกรม DataOnweb รวมถึงแนวทางการแกไขปญหาที่เกดิ
จากการใชโปรแกรมดังกลาวของสถานศึกษา 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การวิจยัคร้ังนี้ มีวิธีการดําเนนิการวจิัยตามลําดับดังตอไปนี้ 

3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
3.2  ประชากร  
3.3  เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.5  การวิเคราะหขอมูล 
 

3.1  กรอบแนวคิดของการวิจัย 
                       กรอบแนวคิดของการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและได
สรุปกรอบแนวคิด ดังนี้ 
 
                      ตัวแปรตน                                                                    ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
               
 
3.2  ประชากร  
ประชากร ไดแก สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสงักัด สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาปทุมธานี เขต 2 ป
การศึกษา 2548 จํานวน 77 แหง โดยมีครูผูรับผิดชอบในการจัดทําขอมลูสารสนเทศสถานศึกษาละ 
1 คน รวม 77 คน เปนผูใหขอมูล 
 

1. ขนาดของสถานศึกษา จําแนก  
    เปน 3 ขนาด คือ  
     1.1 ขนาดเล็ก           
     1.2 ขนาดกลาง 
     1.3 ขนาดใหญ 
 

การดําเนินงานระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 
1. การเตรียมความพรอม 
2. การจัดเก็บและการตรวจสอบขอมูล 
3. การประมวลผลและการวเิคราะหขอมูล 
4. คุณลักษณะของสารสนเทศ 
5. การนําไปใชประกอบการตัดสินใจ 
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3.3  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น แบงเปน 3 

ตอน คือ 
ตอนที่ 1 เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบ

แบบสอบถาม 
ตอนที่ 2  แบบตรวจสอบรายการ (Check list) เปนคําถามเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงาน

ระบบสารสนเทศ ของสถานศึกษาทั้ง 5 ดาน คือ ดานการเตรียมความพรอม ดานการจัดเก็บและการ
ตรวจสอบขอมูล ดานการประมวลและการวิเคราะหขอมูล ดานลักษณะของสารสนเทศและดานการ
นําไปใชประกอบการตัดสินใจ 

ตอนที่ 3  เปนคําถามปลายเปด ถามเกี่ยวกับปญหาและแนวทางการแกไขปญหาการใช
โปรแกรม Smis โปรแกรม Obec และโปรแกรมDataOnweb ของสถานศึกษา  
                       การสรางเครื่องมือ 

   ในการสรางเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้
   1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยทีเ่กีย่วของกับระบบสารสนเทศในโรงเรียน 
   2. สรางขอคําถามเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานระบบสารสนเทศ 
   3. นําเครื่องมือเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบแกไขขอบกพรอง 
   4. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลว ไปใหผูเชี่ยวชาญ 5 คน (รายชื่อในภาคผนวก)

ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไข เพื่อความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม 
    5. นําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญแลว และ

ปรับแกตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา 
    6. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณแลวนําไปใชเก็บขอมูลจริงกับกลุมประชากร 
 

3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดาํเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้
1. ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เพื่อขอความรวมมือจากผูอํานวยการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ขออนุญาตใหครูผูรับผิดชอบในการจัดทําขอมูล
สารสนเทศดวยโปรแกรมตางๆ ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 
ตอบแบบสอบถาม 

2. สงแบบสอบถามพรอมหนังสือขอความรวมมือไปยังผูอํานวยการสถานศึกษาใน
สังกัด  
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                       3. เนื่องจากผูวิจัยทาํงานอยูในสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาปทุมธานี เขต 2 จึงขอให
สถานศึกษาสงคืนแบบสอบถามที่กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา โดยกาํหนดวันที่สงคืน ปรากฏวา
ไดรับแบบสอบถามคืนครบทั้ง 77 แหง คดิเปนรอยละ 100 
 
3.5  การวิเคราะหขอมูล 
                       วิธีการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ ไดดําเนินการตามขั้นตอนดงันี้ 
                       1.  คัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณ เพื่อนํามาวิเคราะห 
                       2.  นําขอมูลตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยเครื่อง
คอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม SPSS for Windows เพื่อหาคารอยละ นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ในรูปตารางประกอบการบรรยายเปนความเรียง 
                       3.  นําขอมูลตอนที่ 2 สภาพการดําเนนิงานระบบสารสนเทศ ของสถานศึกษาทั้ง 5 
ดาน คือ ดานการเตรียมความพรอม ดานการจัดเก็บและการตรวจสอบขอมูล ดานการประมวลและ
การวิเคราะหขอมูล ดานลักษณะของสารสนเทศและดานการนําไปใชประกอบการตัดสินใจ 
วิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใช โปรแกรม SPSS for Windows เพื่อหาคารอยละ 
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปตารางประกอบการบรรยายเปนความเรียง 
                       4.  นําขอมูลตอนที่ 3 ถามเกีย่วกับปญหาและแนวทางการแกไขปญหาการใช
โปรแกรม Smis โปรแกรม Obec และโปรแกรมDataOnweb ของสถานศึกษา ซ่ึงเปนคําถาม
ปลายเปดมาวเิคราะหเนื้อหา รวบรวมตามประเด็นและจดักลุม เรียงลําดบั นําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลในรูปตารางประกอบการบรรยายเปนความเรียง 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การวิจัยเร่ือง การดําเนินงานระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลและเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
เปนสถิติเชิงพรรณนาและแสดงเปนคารอยละ คาเฉลี่ย ในรูปของตารางประกอบความเรียง โดย
แบงเปน 3 ตอน ตามวัตถุประสงค ดังนี้ 
                       ตอนที่ 1 สภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
                       ตอนท่ี 2 การดําเนินงานระบบสารสนเทศ ทั้ง 5 ดาน คือ การเตรียมความพรอม การ
จัดเก็บและการตรวจสอบขอมูล การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล ลักษณะของสารสนเทศ 
และการนําขอมูลนําไปใชประกอบการตัดสินใจ  
                       ตอนที่ 3  ปญหาการใชโปรแกรม Smis โปรแกรม Obec และโปรแกรม Data Onweb 
รวมถึงแนวทางการแกไขปญหาการใชโปรแกรม Smis โปรแกรม Obec และโปรแกรม Data 
Onweb ของสถานศึกษา   
                       โดยในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 ไดแบงตามขนาดของสถานศึกษา  3 ขนาด คือ 
สถานศึกษาขนาดเล็ก(นักเรียน 1 – 120 คน) จํานวน 13 แหง สถานศึกษาขนาดกลาง(นักเรียน 121 – 
600 คน) จําวน 43 แหง และสถานศึกษาขนาดใหญ (นักเรียน 601 คนขึ้นไป) จํานวน 21 แหง 
                       สําหรับผูตอบแบบสอบถาม คือ ครูผูรับผิดชอบในการจัดทําขอมูลสารสนเทศซึ่งเปน
ตัวแทนของสถานศึกษาแตละแหงในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 จํานวน 77 
คน จากแบบสอบถามสงไปจํานวน 77 ชุด คิดเปน 100% 
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ตอนที่ 1 สภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 4.1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม (N=77) 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

1. เพศ 
         ชาย            
         หญิง        
2. อายุ 
         ต่ํากวา 30 ป       
         31 – 40 ป        
         41 – 50 ป         
         สูงกวา 50 ป       
3. วุฒิการศึกษา 
         ต่ํากวาปริญญาตรี       
         ปริญญาตรี        
         ปริญญาโท        
4. ตําแหนงปจจุบัน 
         รองผูอํานวยการ       
           ครู        
          ครูอัตราจาง       
5. ช่ัวโมงสอนตอสัปดาห 
         นอยกวา 25 ช่ัวโมง      
          25 – 27 ช่ัวโมง       
          28 – 30 ช่ัวโมง       
6. ระยะเวลาที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานการจัดเก็บขอมูล 
          ต่ํากวา 4 ป       
          4 – 6 ป        
          7 – 9 ป        
          มากกวา 9 ป       

 
29 
48 
 

2 
23 
41 
11 
 

1 
67 
9 
 

4 
68 
5 
 

17 
51 
9 
 

14 
46 
11 
6 

 
37.7 
62.3 

 
2.6 

29.9 
53.2 
14.3 

 
1.3 

87.0 
11.7 

 
5.2 

88.3 
6.5 

 
22.1 
66.2 
11.7 

 
18.2 
59.7 
14.3 
7.8 
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ตารางที่ 4.1 (ตอ) 
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

7. มีความรูและสามารถใชโปรแกรม 
         MS Word        
         Macromedias Dream weaver     
         MS Excel        
         Macromedia Flash       
         MS Power Point       
         โปรแกรมฐานขอมูล (My SQL)     
         อ่ืน ๆ 
8. ขนาดของสถานศึกษาของทาน 
         ขนาดเล็ก (นกัเรียน 1 – 120 คน) 
         ขนาดกลาง (นักเรยีน 121 – 600 คน) 
         ขนาดใหญ (นักเรยีน 601 คนขึ้นไป) 

 
77 
12 
64 
8 

39 
12 
2 
 

13 
43 
21 

 
100.0 
15.6 
83.1 
10.4 
50.6 
15.6 
2.6 

 
16.9 
55.8 
27.3 

                       จากตารางที่ 4.1 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 62.3  อายุเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูระหวาง 41-50 ป  คิดเปนรอยละ 53.2  
รองลงมามีอายุอยูระหวาง 31-40 ป คิดเปนรอยละ 29.9 อายุ 50 ปขึ้นไป รอยละ 14.3  และอายุต่ํา
กวา 30 ป รอยละ 2.6   
                       วุฒิการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 87  รองลงมาเปนปริญญาโทรอยละ 11.7  และต่ํากวาปริญญาตรีนอยที่สุด คิด
เปนรอยละ 1.3  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญดํารงตําแหนงเปนครู คิดเปนรอยละ 88.3  รองลงมา
เปนครูอัตราจาง รอยละ 6.5  และตําแหนงรองผูอํานวยการ รอยละ 5.2  โดยผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญมีช่ัวโมงการสอนตอสัปดาหระหวาง 25-27 ช่ัวโมง คิดเปนรอยละ 66.2  รองลงมามี
ช่ัวโมงสอนตอสัปดาหนอยกวา 25 ช่ัวโมง รอยละ 22.1   และมีช่ัวโมงสอนระหวาง 28-30 ช่ัวโมง
ตอสัปดาห มีนอยที่สุดคิดเปนรอยละ 11.7   
                       ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดรับมอบหมายใหปฏิบัตงิานจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษาระหวาง 4-6 ป คิดเปนรอยละ 59.7 รองลงมาไดรับมอบหมายต่ํากวา 4 ป รอยละ 
18.2  ระหวาง 7-9 ป รอยละ 14.3  และไดรับมอบหมายมากกวา 9 ป  นอยที่สุดคิดเปนรอยละ 7.8     
สวนความรูและความสามารถในการใชโปรแกรมคอมพวิเตอรนั้น ผูตอบแบบสอบถามทุกคน มี
ความรูและความสามารถในการใชโปรแกรม MS Word  (รอยละ 100)  รองลงเปนเปนโปรแกรม 
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MS Excel รอยละ 83.1  โปรแกรม MS Power Point  รอยละ 50.6   โปรแกรม  Macromedias 
Dream weaver และโปรแกรม My SQL มีสัดสวนที่เทากัน รอยละ 15.6   โปรแกรม Macromedia 
Flash รอยละ 10.4  และโปรแกรมอื่นๆ นอยที่สุด รอยละ 2.6   ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดกลาง (นกัเรียน 121-600 คน) รอยละ 55.8  รองลงมาคือสถานศึกษา
ขนาดใหญ (นกัเรียน 601 คนขึ้นไป) รอยละ 27.3 และปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก (นักเรียน 
 1 - 120 คน) รอยละ 16.9 
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ตอนที่ 2 สภาพการดําเนินงานระบบสารสนเทศ 
ตารางที่ 4.2  การเตรียมความพรอม 

ขนาดของสถานศึกษา 
การเตรียมความพรอม รวม 

(N=77) 
เล็ก 

(N=13) 
กลาง 

(N=43) 
ใหญ 

(N=21) 
1. การสงเสริมการจัดระบบสารสนเทศของผูบริหาร
สถานศึกษา 

        วางแผน 
        การจัดเก็บแบบเก็บขอมูล 
        การบันทึกขอมูลดวยโปรแกรม  
              Smis, Obec และ Data Onweb 
        การจัดทํารายงานสารสนเทศ 
2. การเตรียมบุคลากรเพื่อจัดเก็บขอมูล 
        มี 
        ไมมี 
3. การเตรียมคอมพิวเตอรไวใชสําหรับจัดเก็บขอมูล
ดวยโปรแกรม โดยเฉพาะ 

        มี 
        ไมมี 
4. คอมพิวเตอรที่นํามาใชมีประสิทธิภาพเหมาะกับการ
เก็บขอมูล 

        เหมาะสม 
        ไมเหมาะสม 
5. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการจัดเก็บขอมูล
ดวยโปรแกรม 

        มี เพียงพอ 
        มี แตไมเพียงพอ 
        ไมมีงบประมาณ 

 
 

61 (77.9) 
31 (40.3) 
14 (18.2) 

 
44 (57.1) 

 
76 (98.7) 
1 (1.3) 

 
 

61 (79.2) 
16 (20.8) 

 
 

65 (84.4) 
12 (15.6) 

 
 

43 (55.8) 
6 (7.8) 

28 (36.4) 

 
 

6 (46.2) 
11 (84.6) 
4 (30.8) 

 
9 (69.2) 

 
13 (100) 

- 
 
 

6 (46.2) 
7 (53.8) 

 
 

10 (76.9) 
3 (23.1) 

 
 

9 (69.2) 
- 

4 (30.8) 

 
 

39 (90.7) 
16 (37.2) 
9 (20.9) 

 
26 (60.5) 

 
43 (100) 

- 
 
 

34 (79.1) 
9 (20.9) 

 
 

34 (79.1) 
9 (20.9) 

 
 

21 (48.8) 
6 (14.0) 

16 (37.2) 

 
 

15 (71.4) 
4 (19.0) 
1 (4.8) 

 
10 (47.6) 

 
20 (95.2) 
1 (4.8) 

 
 

21 (100) 
- 
 
 

21 (100) 
- 
 
 

13 (61.9) 
- 

8 (38.1) 
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ตารางที่ 4.2 (ตอ) 
ขนาดของสถานศึกษา 

การเตรียมความพรอม รวม 
(N=77) 

เล็ก 
(N=13) 

กลาง 
(N=43) 

ใหญ 
(N=21) 

6. การเตรียมเอกสารแบบเก็บขอมูลใหเพียงพอสําหรับ
การเก็บขอมูล 

        เพียงพอ 
        ไมเพียงพอ 

 
 

77 (100) 
- 

 
 

13 (100) 
- 

 
 

43 (100) 
- 

 
 

21 (100) 
- 

                       จากตารางที่ 4.2   พบวา ในการสงเสริมการจัดระบบสารสนเทศของผูบริหาร
สถานศึกษานั้น ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา มีสวนในดานการวางแผน มากที่สุด (รอยละ 
77.9)  ที่อยูในสถานศึกษาขนาดกลาง (รอยละ 90.7) และสถานศึกษาขนาดใหญ (รอยละ 71.4)  
สวนในสถานศึกษาขนาดเล็กสวนใหญผูบริหารมีสวนรวมในการจัดทําขอมูลสารสนเทศในดาน
การจัดเก็บแบบเก็บขอมูล (รอยละ 84.6)  รองลงมาผูบริหารสงเสริมในดานในการจัดทํารายงาน
สารสนเทศ  (รอยละ 57.1)   
                       สถานศึกษาสวนใหญ (รอยละ 98.7)  ไดเตรียมบุคลากรเพื่อจัดเก็บขอมูล โดยอยูใน
สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลาง ไดเตรียมบุคลากรไว (รอยละ 100)  รองลงมาเปนสถานศึกษา
ขนาดใหญ (รอยละ 95.2)    การเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรไวใชสําหรับจัดเก็บขอมูลดวยโปรแกรม
โดยเฉพาะนั้น สถานศึกษาสวนใหญ (รอยละ 79.2) ไดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรไวโดยเฉพาะ ซ่ึง
สถานศึกษาขนาดใหญไดเตรียมไวมากที่สุด (รอยละ 100)  รองลงมาเปนสถานศึกษาขนาดกลาง 
(รอยละ 79.1)  แตในสถานศึกษาขนาดเล็กพบวาไมไดเตรียมเครื่องไวมากที่สุด (รอยละ 53.8)   
สวนประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการจัดเก็บขอมูลผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ 
(รอยละ 84.4) เห็นวามีความเหมาะสม  อยูในสถานศึกษาขนาดใหญ (รอยละ 100)  รองลงมาเปน
สถานศึกษาขนาดกลาง (รอยละ 79.1) และขนาดสถานศึกษาขนาดเล็ก (รอยละ 76.9)   การจัดสรร
งบประมาณเพื่อใชในการจัดเก็บขอมูลดวยโปรแกรมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ (รอยละ 55.8)  
เห็นวา มีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ  รองลงมาเห็นวาไมมีงบประมาณสนับสนุน (รอยละ 36.4)  
และเปนที่นาสังเกตวา ในสถานศึกษาขนาดเล็กมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนมากที่สุด (รอย
ละ 69.2) รองลงมาเปนสถานศึกษาขนาดใหญ  (รอยละ 61.9)และสถานศึกษาขนาดกลาง (รอยละ 
48.8)  สวนการเตรียมเอกสารแบบเก็บขอมูลสถานศึกษาทุกแหง (รอยละ 100) ไดจัดเตรียมไวอยาง
เพียงพอ  
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ตารางที่ 4.3 การจัดเก็บและการตรวจสอบขอมูล 
ขนาดของสถานศึกษา 

การจัดเก็บและการตรวจสอบขอมูล รวม 
(N=77) 

เล็ก 
(N=13) 

กลาง 
(N=43) 

ใหญ 
(N=21) 

1. แบบเก็บขอมูลมีความชัดเจนในการกรอกขอมูล 
        ชัดเจน 
        ไมชัดเจน 
2 .  ขอมูลที่ ไดจากแบบเก็บขอมูลมีความครบถวน
สมบูรณ 

        สมบูรณ 
        ไมสมบูรณ 
3. ขอมูลที่จัดเก็บไดตรงกับสภาพความเปนจริง 
        ตรง 
        ไมตรง 
4. มีการตรวจสอบขอมูลจากแบบเก็บขอมูลกอนการ
บันทึกขอมูลลงโปรแกรม Smis 

        ตรวจสอบ 
        ไมไดตรวจสอบ 
5. มีการตรวจสอบขอมูลจากแบบเก็บขอมูลกอนการ
บันทึกขอมูลลงโปรแกรม Obec 

         ตรวจสอบ 
        ไมไดตรวจสอบ 
6. มีการตรวจสอบขอมูลจากแบบเก็บขอมูลกอนการ
บันทึกขอมูลลงโปรแกรม Data OnWeb 

        ตรวจสอบ 
        ไมไดตรวจสอบ 
7. ระยะเวลาที่ใชในการจัดเก็บขอมูลดวยโปรแกรม Smis 
        มาก 
        เพียงพอ 
        ไมเพียงพอ 

 
66 (85.7) 
11 (14.3) 

 
 

67 (87) 
10 (13) 

 
75 (97.4) 
2 (2.6) 

 
 

73 (94.8) 
4 (5.2) 

 
 

75(100) 
- 
 
 

70(100) 
- 
 

2 (2.6) 
51(66.2) 
24(31.2) 

 
13 (100) 

- 
 
 

13 (100) 
- 
 

13 (100) 
- 
 
 

13 (100) 
- 
 
 

13(100) 
- 
 
 

13(100) 
- 
 
- 

7(53.8) 
6(46.2) 

 
35 (81.4) 
8 (18.6) 

 
 

35 (81.4) 
8 (18.6) 

 
43 (100) 

- 
 
 

39 (90.7) 
4 (9.3) 

 
 

43(100) 
- 
 
 

38(100) 
- 
 

2(4.7) 
34(79.1) 
7(16.3) 

 
18 (85.7) 
3 (14.3) 

 
 

19 (90.5) 
2 (9.5) 

 
19 (90.5) 
2 (9.5) 

 
 

21 (100) 
- 
 
 

19 (100) 
- 
 
 

19 (100) 
- 
 
- 

10 (47.6) 
11 (52.4) 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ) 
ขนาดของสถานศึกษา 

การจัดเก็บและการตรวจสอบขอมูล รวม 
(N=77) 

เล็ก 
(N=13) 

กลาง 
(N=43) 

ใหญ 
(N=21) 

8. ระยะเวลาที่ใชในการจัดเก็บขอมูลดวยโปรแกรม 
Obec 
        มาก 
        เพียงพอ 
        ไมเพียงพอ 
9. ระยะเวลาที่ใชในการจัดเก็บขอมูลดวย 
    โปรแกรม Data OnWeb 
        มาก 
        เพียงพอ 
        ไมเพียงพอ 
10. ความถี่ในการบันทึกขอมูลดวยโปรแกรม Smis 
        รายเดือน 
        รายภาคเรียน 
        รายป 
        ไมแนนอนขึ้นอยูกับความตองการของ สพท. 
        อ่ืนๆ 
11. ความถี่ในการบันทึกขอมูลดวยโปรแกรม Obec 
        รายเดอืน 
        รายภาคเรียน 
        รายป 
        ไมแนนอนขึ้นอยูกับความตองการของ สพท. 
        อ่ืนๆ  

 
 

1 (1.3) 
64 (85.3) 
10 (13.3) 

 
 

1 (1.4) 
68 (97.1) 
1 (1.4) 

 
4 (5.2) 

32 (41.6) 
3 (3.9) 

37 (48.1) 
1 (1.3) 

 
2 (2.7) 

19 (25.3) 
3 (4.0) 

51 (68.0) 
- 

 
 
- 

10 (76.9) 
3 (23.1) 

 
 
- 

13 (100) 
- 
 
- 

3 (23.1) 
- 

10 (76.9) 
- 
 
- 

1 (7.7) 
- 

12 (92.3) 
- 

 
 

1 (2.3) 
38 (88.4) 
4 (9.3) 

 
 

1 (2.6) 
36 (94.8) 
1 (2.6) 

 
4 (9.3) 

25 (58.1) 
2 (4.7) 

12 (27.9) 
- 
 

2 (4.7) 
17 (39.5) 
2 (4.7) 

22 (51.1) 
- 

 
 
- 

16 (84.2) 
3 (15.8) 

 
 
- 

19 (100) 
- 
 
- 

4 (19.0) 
1 (4.8) 

15 (71.4) 
1 (4.8) 

 
- 

1 (5.3) 
1 (5.3) 

17 (89.4) 
- 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ) 
ขนาดของสถานศึกษา 

การจัดเก็บและการตรวจสอบขอมูล รวม 
(N=77) 

เล็ก 
(N=13) 

กลาง 
(N=43) 

ใหญ 
(N=21) 

12. ความถี่ในการบันทึกขอมูลดวย 
       โปรแกรม Data Onweb 
        รายเดือน 
        รายภาคเรียน 
        รายป 
        ไมแนนอนขึ้นอยูกับความตองการของ สพท. 
        อ่ืนๆ  
13. หลังจากบันทึกขอมูลลงในโปรแกรม Smis แลว  
       มีการตรวจสอบความถูกตองกอนนําสง 
        ตรวจสอบ 
        ไมไดตรวจสอบ 
14. หลังจากบันทึกขอมูลลงในโปรแกรม Obec แลว  
       มีการตรวจสอบความถูกตองกอนนําสง 
        ตรวจสอบ 
        ไมไดตรวจสอบ 
15. หลังจากบันทึกขอมูลลงในโปรแกรมData Onweb  
       แลว มีการตรวจสอบความถูกตองกอนนําสง 
        ตรวจสอบ 
        ไมไดตรวจสอบ 
16. สถานศึกษามีโปรแกรมบันทึกขอมูลสารสนเทศอื่น 
       นอกจากโปรแกรม Smis, Obec และ Data Onweb 
        มี 
       ไมมี 

 
 

15 (21.4) 
11 (15.7) 
3 (4.3) 

41 (58.6) 
- 
 
 

70 (90.9) 
7 (9.1) 

 
 

71 (94.7) 
4 (5.3) 

 
 

69 (98.6) 
1 (1.4) 

 
 
- 

77 (100) 

 
 

2 (15.4) 
1 (7.7) 

- 
10 (76.9) 

- 
 
 

11 (84.6) 
2 (15.4) 

 
 

13 (100) 
- 
 
 

13 (100) 
- 
 
 
- 

13 (100) 

 
 

8 (21.0) 
9 (23.7) 
2 (5.3) 

19 (50.0) 
- 
 
 

41 (95.3) 
2 (4.7) 

 
 

42 (97.7) 
1 (2.3) 

 
 

37 (97.4) 
1 (2.6) 

 
 
- 

43 (100) 

 
 

5 (26.3) 
1 (5.3) 
1 (5.3) 

12 (63.1) 
- 
 
 

18 (85.7) 
3 (14.3) 

 
 

16 (84.2) 
3 (15.8) 

 
 

19 (100) 
- 
 
 
- 

21 (100) 
                       จากตารางที่ 4.3    ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ (รอยละ 85.7) เห็นวาแบบเก็บ
ขอมูลมีความชัดเจนในการกรอกขอมูล  โดยอยูในสถานศึกษาขนาดเล็ก (รอยละ 100) รองลงมา
เปนสถานศึกษาขนาดใหญ (รอยละ 85.7) และสถานศึกษาขนาดกลาง (รอยละ 81.4)    สําหรับความ
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สมบูรณของขอมูลที่ไดจากแบบเก็บขอมูลผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ (รอยละ 87) เห็นวามีความ
สมบูรณครบถวน  โดยอยูในสถานศึกษาขนาดเล็กมากที่สุด (รอยละ 100) รองลงมาเปนสถานศึกษา
ขนาดใหญ (รอยละ 90.5) และสถานศึกษาขนาดกลาง (รอยละ 81.4)   สวนขอมูลท่ีจัดเก็บไดผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ (รอยละ 97.4) เห็นวาตรงกับสภาพความเปนจริง โดยอยูในสถานศึกษา
ขนาดเล็กและขนาดกลาง (รอยละ 100) รองลงมาเปนสถานศึกษาขนาดใหญ (รอยละ 90.5) 
                       สําหรับการตรวจสอบขอมูลจากแบบเก็บขอมูลกอนการบันทึกขอมูลลงโปรแกรม 
Smis, Obec, Data Onweb   ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวามีการตรวจสอบขอมูล เฉลี่ยรอยละ 
98.3 โดยเฉพาะโปรแกรม Obec และโปรแกรม Data Onweb ไดทําการตรวจสอบขอมูล รอยละ 100   
สวนโปรแกรม Smis ไมไดตรวจสอบขอมูลจากแบบเก็บเพียงรอยละ 5.2  และอยูในสถานศึกษา
ขนาดกลางเทานั้น 
                       สวนระยะเวลาที่ใชในการจัดเก็บขอมูลดวยโปรแกรม  Smis, Obec, Data Onweb 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงพบวา มีระยะเวลาที่ใชในการ
จัดเก็บเพียงพอ เฉลี่ยรอยละ 82.9 โดยแยกเปนโปรแกรม Data On Web รอยละ 97.1 โปรแกรม 
Obec รอยละ 85.3  และโปรแกรม Smis รอยละ 66.2 ตามลําดับ  หากจําแนกในแตละโปรแกรมตาม
ขนาดสถานศึกษานั้น จะเห็นวาโปรแกรม  Data On Web มีระยะเวลาเพียงพอมากที่สุด (รอยละ 
97.1)  มีสัดสวนอยูในสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญ (รอยละ 100) ขนาดกลาง (รอยละ 94.8)   
รองลงมาเปนโปรแกรม Obec (รอยละ 85.3)  มีสัดสวนอยูในสถานศึกษาขนาดกลาง (รอยละ 88.4)  
ขนาดใหญ (รอยละ 84.2) และขนาดเล็ก (รอยละ 76.9) ตามลําดับ   และโปรแกรม Smis (รอยละ  
66.2) มีสัดสวนอยูในสถานศึกษาขนาดกลาง (รอยละ 79.1) รองลงมาเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก 
(รอยละ 53.8)   
                       สําหรับความถี่ในการบันทึกขอมูลดวยโปรแกรม Smis, Obec, Data Onweb นั้น  
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเฉลี่ยรอยละ 58.2  เห็นวา ไมแนนอนขึ้นอยูกับความตองการของ  
สพท.   รองลงมาเปนการบันทึกขอมูลรายภาคเรียน เฉลี่ยรอยละ 27.5  บันทึกขอมูลรายเดือนเฉลี่ย
รอยละ 9.8  บันทึกรายปเฉลี่ยรอยละ 4.1  ตามลําดับ   หากพิจารณาความถี่การบันทึกขอมูลไม
แนนอนขึ้นอยูกับความตองการของ สพท. นั้น  พบวา ความถี่ในการบันทึกขอมูลสวนใหญเปน
โปรแกรม Obec รอยละ 68  มีสัดสวนอยูในสถานศึกษาขนาดเล็ก (รอยละ 92.3)  รองลงมาเปน
สถานศึกษาขนาดใหญ (รอยละ 89.4)  ขนาดกลาง (รอยละ 51.1) ตามลําดับ   ในขณะที่โปรแกรม 
Data On Web มีความถี่ในการบันทึกขอมูลข้ึนอยูกับความตองการของ สพท. รอยละ 58.6  มี
สัดสวนอยูในสถานศึกษาขนาดเล็กมากที่สุด (รอยละละ 76.9) รองลงมาเปนสถานศึกษาขนาดใหญ 
(รอยละ 63.1) และขนาดกลาง (รอยละ 50) ตามลําดับ   สําหรับโปรแกรม Smis  มีความถี่ในการ
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บันทึกขอมูลข้ึนอยูกับความตงการของ สพท.  รอยละ 48.1  มีสัดสวนอยูในสถานศึกษาขนาดเล็ก
มากที่สุด (รอยละ 76.9) รองลงมาเปนสถานศึกษาขนาดใหญ (รอยละ 71.4)  ในขณะที่ผูตอบ
แบบสอบถามในสถานศึกษาขนาดกลางเห็นวา ความถี่ในการบันทึกขอมูลมีในรายภาคเรียนมาก
ที่สุด (รอยละ 58.1)  
                       ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา หลังจากบันทึกขอมูลลงใน
โปรแกรม  Smis, Obec, Data Onweb แลว มีการตรวจสอบกอนนําสง เฉลี่ยรอยละ 95   โดยแยก
เปนโปรแกรม Data Onweb รอยละ 98.6 โปรแกรม Obec รอยละ 94.7 และโปรแกรม Smis รอยละ 
90.9   ทั้งนี้ สถานศึกษาทุกแหง ไมมีการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศดวยโปรแกรมอื่นอีกนอกจาก
โปรแกรม Smis, Obec, Data Onweb 
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ตารางที่ 4.4   การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล 
ขนาดของสถานศึกษา 

การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล รวม 
(N=77) 

เล็ก 
(N=13) 

กลาง 
(N=43) 

ใหญ 
(N=21) 

1. ทานเปนผูบันทึกขอมูลดวยโปรแกรม 
        โปรแกรม Smis 
        โปรแกรม Obec 
        โปรแกรม Data Onweb 
2. ทานไดรับความรูจากการอบรมการใชโปรแกรม Smis  
     จาก สพท. ในระดับ 
        มาก 
        ปานกลาง 
        นอย 
3. ทานไดรับความรูจากการอบรมการใชโปรแกรม Obec  
     จาก สพท. ในระดับ 
        มาก 
        ปานกลาง 
        นอย 
4. ทานไดรับความรูจากการอบรมการใช 
     โปรแกรม Data OnWeb จาก สพท. ในระดับ 
        มาก 
        ปานกลาง 
        นอย 

 
77 (100) 
75 (97.4) 
70 (90.9) 

 
 

10 (13) 
60 (77.9) 
7 (9.1) 

 
 

12 (16) 
63 (84) 

- 
 
 

13 (18.6) 
56 (80) 
1 (1.4) 

 
13 (100) 
13 (100) 
13 (100) 

 
 
- 

13 (100) 
- 
 
 
- 

13 (100) 
- 
 
 
- 

13 (100) 
- 

 
43 (100) 
43 (100) 
38 (88.4) 

 
 

8 (18.6) 
30 (69.8) 
5 (11.6) 

 
 

10 (23.3) 
33 (76.7) 

- 
 
 

7 (18.4) 
30 (78.9) 
1 (2.6) 

 
21 (100) 
19 (90.5)
19 (90.5)

 
 

2 (9.5) 
17 (81.0)
2 (9.5) 

 
 

2 (10.5) 
17 (89.5)

- 
 
 

6 (31.6) 
13 (68.4)

- 
                       จากตารางที่ 4.4   พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ในสถานศึกษาทั้ง 3 ขนาด เปนผูบันทึก
ขอมูลดวยโปรแกรม   Smis  เปนคนคนเดียว (รอยละ 100)  สวนโปรแกรม Obec  ผูตอบ
แบบสอบถามเปนผูบันทึกขอมูลในสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลาง (รอยละ 100)   แตใน
สถานศึกษาขนาดใหญผูตอบแบบสอบถามเปนผูบันทึกขอมูลเพียงรอยละ  90.5  เทานั้น  
เชนเดียวกับโปรแกรม Data Onweb  ผูตอบแบบสอบถามเปนผูบันทึกขอมูลในสถานศึกษาขนาด
เล็ก (รอยละ 100)  แตในสถานศึกษาขนาดใหญและขนาดกลาง ผูตอบแบบสอบถามเปนผูบันทึก
ขอมูลเพียงรอยละ 90.5 และรอยละ 88.4  ตามลําดับ  นั่นแสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามไม
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เปนคนคนเดียวกันในการบันทึกขอมูลดวยโปรแกรม Smis โปรแกรมObec และโปรแกรม Data 
Onweb  
                       ในการไดรับความรูจากการอบรมการใชโปรแกรม Smis โปรแกรมObec และ
โปรแกรม Data Onweb  จาก สพท. นั้น พบวา ผูตอบแบบสอบถาม เห็นวาไดรับความรูอยูในระดับ
ปานกลาง เฉล่ียรอยละ 81  แยกเปนไดรับความรูจากการอบรมการใชโปรแกรม Obec ในระดับปาน
กลางมากที่สุด (รอยละ 84)  รองลงมาเปนโปรแกรม Data On Web (รอยละ 80)  และโปรแกรม 
Smis (รอยละ 77.9) ตามลําดับ  
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ตารางที่ 4.5  ลักษณะของสารสนเทศ 
ขนาดของสถานศึกษา 

ลักษณะของสารสนเทศ รวม 
(N=77) 

เล็ก 
(N=13) 

กลาง 
(N=43) 

ใหญ 
(N=21) 

1. สถานศึกษาไดมีการจัดทํารายงานสารสนเทศเพื่อ 
     อางอิงหลังจากบันทึกขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 
        จัดทํา 
        ไมไดจัดทํา 
2. ขอมูลที่นํามาจัดทําสารสนเทศไดมาจากโปรแกรม 
        โปรแกรม Smis 
        โปรแกรม Obec 
        โปรแกรม Data Onweb 
3. สารสนเทศมีความถูกตองตรงกับสภาพความเปนจริง 
        ถูกตอง 
        ไมถูกตอง 
4. การปรับปรุงขอมูลสารสนเทศ 
        ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
        ปการศึกษาละ 1 คร้ัง 
        อ่ืนๆ 
5. สถานศึกษามีระบบคนหาขอมูลสารสนเทศที่สะดวก  
     รวดเร็ว 
        มี 
        ไมมี 

 
 

77 (100) 
- 
 

67 (87) 
62 (80.5) 
40 (51.9) 

 
77 (100) 

- 
 

62 (80.5) 
14 (18.2) 
1 (1.3)  

 
 

62 (80.5) 
15 (19.5) 

 
 

13 (100) 
- 
 

13 (100) 
4 (30.8) 
2 (15.4) 

 
13 (100) 

- 
 

13 (100) 
- 
- 
 
 

10 (76.9) 
3 (23.1) 

 
 

43 (100) 
- 
 

34 (79.1) 
40 (93) 

21 (48.8) 
 

43 (100) 
- 
 

32 (74.4) 
11 (25.6) 

- 
 
 

32 (74.4) 
11 (25.6) 

 
 

21 (100) 
- 
 

20 (95.2)
18 (85.7)
17 (81.0)

 
21 (100) 

- 
 

17 (81.0)
3 (14.2) 
1 (4.8) 

 
 

20 (95.2)
1 (4.8) 

                       จากตารางที่ 4.5   พบวา  สถานศึกษาทุกแหงไดมีการจัดทํารายงานสารสนเทศเพื่อ
อางอิงหลังจากบันทึกขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  และไดนําขอมูลจากโปรแกรม Smis โปรแกรม
Obec และโปรแกรมData Onweb มาจัดทําเปนรายงานสารสนเทศ  ซ่ึงสถานศึกษาสวนใหญรอยละ 
87 ไดนําขอมูลจากโปรแกรม Smis ไปจัดทํารายงานสารสนเทศ  โดยมีสัดสวนอยูในสถานศึกษา
ขนาดเล็ก (รอยละ 100) รองลงมาเปนสถานศึกษาขนาดใหญ (รอยละ 95.0)  สวนสถานศึกษาขนาด
กลางนําขอมูลจากโปรแกรม Obec  ไปจัดทํารายงานสารสนเทศมากที่สุด รอยละ 93   ซ่ึงผูตอบ
แบบสอบถามทุกคนเห็นวา สารสนเทศมีความถูกตองตรงกับสภาพความเปนจริง   สถานศึกษาสวน
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ใหญ รอยละ 80.5  ไดทําการปรับปรุงขอมูลสารสนเทศภาคเรียนละ 1 คร้ัง  มีสัดสวนอยูใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก (รอยละ 100)  รองลงมาเปนสถานศึกษาขนาดใหญ (รอยละ 81)  และขนาด
กลาง (รอยละ 74.4)  ตามลําดับ    และยังพบอีกวา  สถานศึกษามีระบบคนหาขอมูลสารสนเทศที่
สะดวกรวดเร็ว (รอยละ 80.5)  โดยมีสัดสวนอยูในโรงเรียนขนาดใหญ (รอยละ 95.2) รองลงมาเปน
ขนาดขนาดเล็ก (รอยละ 76.9) และขนาดกลาง (รอยละ 74.4) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.6   การนําขอมูลนําไปใชประกอบการตัดสินใจ 
ขนาดของสถานศึกษา 

การนําขอมูลนําไปใชประกอบการตัดสินใจ รวม 
(N=77) 

เล็ก 
(N=13) 

กลาง 
(N=43) 

ใหญ 
(N=21) 

งานดานการบริหารงานวิชาการ 
1. การจัดตารางการเรียนการสอน 
        ใช 
        ไมใช 
2. การวัดและประเมินผลการเรียน 
        ใช 
        ไมใช 
3. การจัดหลักสูตร 
        ใช 
        ไมใช 
4. การแนะแนวนักเรียน 
        ใช 
        ไมใช 
5. การจัดทําแบบแสดงผลการเรียนตางๆ 
        ใช 
        ไมใช 
งานดานการบริหารงบประมาณ 
6. การจัดทําแผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติการประจําป 
        ใช 
        ไมใช 
7. การจัดหาทุนการศึกษา 
        ใช 
        ไมใช 
8. การระดมทรัพยากร 
        ใช 
        ไมใช 

 
 

47 (61) 
30 (39) 

 
58 (75.3) 
19 (24.7) 

 
46 (59.7) 
31 (40.3) 

 
51 (66.2) 
26 (33.8) 

 
35 (45.5) 
42 (54.5) 

 
 

63 (81.8) 
14 (18.2) 

 
46 (59.7) 
31 (40.3) 

 
48 (62.3) 
29 (7.7) 

 
 

6 (46.2) 
7 (53.8) 

 
5 (38.50 
8 (61.5) 

 
6 (46.2) 
7 (53.8) 

 
7 (53.8) 
6 (46.2) 

 
6 (46.2) 
7 (53.8) 

 
 

10 (76.9) 
3 (23.1) 

 
7 (53.8) 
6 (46.2) 

 
9 (69.2) 
4 (30.8) 

 
 

27 (62.8) 
16 (37.2) 

 
37 (86) 
6 (14) 

 
28 (65.1) 
15 (34.9) 

 
30 (69.8) 
13 (30.2) 

 
21 (48.8) 
22 (51.2) 

 
 

36 (83.7) 
7 (16.3) 

 
23 (53.5) 
20 (46.5) 

 
23 (53.5) 
20 (46.5) 

 
 

14 (66.7)
7 (33.3) 

 
16 (76.2)
5 (23.8) 

 
12 (57.1)
9 (42.9) 

 
14 (66.7)
7 (33.3) 

 
12 (57.1)
9 (42.9) 

 
 

17 (81.0)
4 (19.0) 

 
16 (76.2)
5 (23.8) 

 
16 (76.2)
5 (23.8) 
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ตารางที่ 4.6   (ตอ) 
ขนาดของสถานศึกษา 

การนําขอมูลนําไปใชประกอบการตัดสินใจ รวม 
(N=77) 

เล็ก 
(N=13) 

กลาง 
(N=43) 

ใหญ 
(N=21) 

งานดานการบริหารงานบุคคล 
9. การวางแผนอัตรากําลัง 
        ใช 
        ไมใช 
10. การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
        ใช 
        ไมใช 
11. การพัฒนาบุคลากร 
        ใช 
        ไมใช 
12. การตรวจสอบประวัติของบุคลากร 
        ใช 
        ไมใช 
13. การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ 
        ใช 
        ไมใช 
งานดานการบริหารงานทั่วไป 
14. การจัดทําสํามะโนผูเรียน 
        ใช 
        ไมใช 
15. การรับนักเรียน 
        ใช 
        ไมใช 
16. การจัดระบบควบคุมภายใน 
        ใช 
        ไมใช 

 
 

41 (53.2) 
39 (46.8) 

 
52 (67.5) 
25 (32.5) 

 
46 (59.7) 
3 (40.3) 

 
59 (76.6) 
18 (23.4) 

 
54 (70.1) 
23 (29.9) 

 
 

64 (83.1) 
13 (16.9) 

 
67 (87) 
10 (13) 

 
47 (61) 
30 (39) 

 
 

7 (53.8) 
6 (46.2) 

 
7 (53.8) 
6 (46.2) 

 
4 (30.8) 
9 (69.2) 

 
10 (76.9) 
3 (23.1) 

 
7 (53.8) 
6 (46.2) 

 
 

10 (76.9) 
3 (23.1) 

 
10 (76.9) 
3 (23.1) 

 
5 (38.5) 
8 (61.5) 

 
 

23 (53.5) 
20 (46.5) 

 
30 (69.8) 
13 (30.2) 

 
31 (72.1) 
12 (27.90 

 
34 (79.1) 
9 (20.9) 

 
32 (74.4) 
11 (25.6) 

 
 

40 (93) 
3 (7) 

 
41 (95.3) 
2 (4.7) 

 
31 (72.1) 
12 (27.9) 

 
 

11(52.4) 
10 (47.6)

 
15 (71.4)
6 (28.6) 

 
11 (52.4)
10 (47.6)

 
15 (71.4)
6 (28.6) 

 
15 (71.4)
6 (28.6) 

 
 

14 (66.7)
7 (33.3) 

 
16 (76.2)
5 (23.8) 

 
11 (52.4)
10 (47.6)
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ตารางที่ 4.6   (ตอ) 
ขนาดของสถานศึกษา 

การนําขอมูลนําไปใชประกอบการตัดสินใจ รวม 
(N=77) 

เล็ก 
(N=13) 

กลาง 
(N=43) 

ใหญ 
(N=21) 

17. การประชาสัมพันธสถานศึกษา 
        ใช 
        ไมใช 
18. การจัดหองเรียนและสภาพแวดลอม 
        ใช 
        ไมใช 
19. การใหบริการขอมูลแกบุคคลภายนอก 
        ใช 
        ไมใช 
20. การพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาสถานศึกษา 
        ใช 
        ไมใช 

 
57 (74) 
20 (26) 

 
51 (66.2) 
26 (33.8) 

 
59 (76.6) 
18 (23.4) 

 
56 (72.7) 
21 (27.3) 

 
9 (69.2) 
4 (30.8) 

 
5 (38.5) 
8 (61.5) 

 
11 (84.6) 
2 (15.4) 

 
5 (38.5) 
8 (61.5) 

 
31 (72.1) 
12 (27.9) 

 
31 (72.1) 
12 (27.9) 

 
33 (76.7) 
10 (23.3) 

 
35 (81.4) 
8 (18.6) 

 
17 (81.0)
4 (19.0) 

 
15 (71.4)
6 (28.6) 

 
15 (71.4)
6 (28.6) 

 
16 (76.2)
5 (23.8) 

                       จากตารางที่  4.6  พบวา  สถานศึกษานําขอมูลไปใชในงานดานการบริหารงาน
วิชาการ เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน มากที่สุด  คิดเปนรอยละ 75.3  รองลงมาเปนการ
นําไปใชในการแนะแนวนักเรียน (รอยละ 66.2)   การจัดตารางการเรียนการสอน (รอยละ 61)  การ
จัดทําหลักสูตร (รอยละ 59.7) และการจัดทําแบบแสดงผลการเรียนตางๆ (รอยละ 45.5) ตามลําดับ   
หากพิจารณาตามขนาดของสถานศึกษา พบวา สถานศึกษาขนาดเล็ก มีการใชขอมูลสารสนเทศใน
การแนะแนวนักเรียนมากที่สุด (รอยละ 53.8)  สวนกิจกรรมอื่นๆ ในงานดานวิชาการนําไปใชไมถึง
รอยละ 50  
                       สวนการนําขอมูลไปใชในงานดานบริหารงบประมาณ พบวา  สถานศึกษาสวนใหญ 
(รอยละ 81.8) นําไปใชในการจัดทําแผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติการประจําป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 
81.8  รองลงมา คือ การระดมทรัพยากร  รอยละ 62.3  และการจัดหาทุนการศึกษา รอยละ  659.7  
เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถานศึกษา พบวา สถานศึกษาทุกแหงนําขอมูลสารสนเทศไปใชในการ
บริหารงานดานการบริหารงบประมาณ เปนไปในทิศทางเดียวกัน  กลาวคือนําไปใชในการจัดทํา
แผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติการประจําปมากที่สุด อยูในสถานศึกษาขนาด กลาง ขนาดใหญ และขนาด
เล็ก คิดเปนรอยละ 83.7,  รอยละ 81 และรอยละ 76.9 ตามลําดับ   รองลงมาเปนการนําไปใชในการ
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ระดมทรัพยากร อยูในสถานศึกษาขนาด ใหญ ขนาดเล็ก และขนาดกลาง คิดเปนรอยละ 76.2  รอย
ละ 69.2 และรอยละ 53.5 ตามลําดับ   และสถานศึกษาขนาดใหญ ขนาดเล็ก และขนาดกลาง 
นําไปใชในการจัดหาทุนการศึกษา คิดเปนรอยละ 76.2  รอยละ 53.8  และรอยละ 53.5 ตามลําดับ 
                       ในการบริหารงานดานการบริหารงานบุคคลนั้น พบวา สถานศึกษาสวนใหญนํา
ขอมูลไปใชในการตรวจสอบประวัติของบุคลากร มากที่สุด รอยละ 76.6 รองลงมาคือ การขอมูลไป
ใชในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ  (รอยละ 70.1)  การเลื่อนขั้นเงินเดือน (รอยละ 67.5)  การพัฒนา
บุคลากร (รอยละ 59.7)  และการวางแผนอัตรากําลัง นอยที่สุด (รอยละ 53.2)  เมื่อพิจารณาตาม
ขนาดของสถานศึกษา พบวา ในสถานศึกษาขนาดเล็กมีการนําขอมูลสารสนเทศไปใชในการ
บริหารงานบุคคล ดานการตรวจสอบประวัติของบุคลากรมากที่สุด (รอยละ 76.6)  รองลงมาเปน
การใชประโยชนในการวางแผนอัตรากําลัง  การเลื่อนขั้นเงินเดือนและการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ
เทากัน (รอยละ 53.8) และนําไปใชในการพัฒนาบุคลากร นอยที่สุด (รอยละ 30.8) ในสถานศึกษา
ขนาดกลาง  มีการนําขอมูลสารสนเทศไปใชในการบริหารงานบุคคล ดานการตรวจสอบประวัติ
ของบุ คล ากรมากที่ สุ ด  (ร อ ยละ  7 9 . 1 )   รองลงมา เปนการใช ประโยชน ในการขอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ (รอยละ 74.4)  การพัฒนาบุคลากร (รอยละ 72.1)  การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
(รอยละ 69.8)  และการวางแผนอัตรากําลัง (รอยละ 53.5)    ในสถานศึกษาขนาดใหญ  มีการนํา
ขอมูลสารสนเทศไปใชในการบริหารงานบุคคล ดานการเลื่อนขั้นเงินเดือน  การตรวจสอบประวัติ
ของบุคลากรและการขอเครื่องราชอิสริยาภรณที่เทากัน มากที่สุด (รอยละ 71.4)  รองลงมาเปนการ
ใชประโยชนในการพัฒนาบุคลากรและวางแผนอัตรากําลัง (รอยละ 52.4)  
                       สวนการนําขอมูลไปใชในงานดานบริหารงานทั่วไป สถานศึกษาสวนใหญนําไปใช
ดานการรับนักเรียน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 87  รองลงมาเปนการจัดทําสํามะโนผูเรียน (รอยละ 
83.1)  การใหบริการขอมูลแกบุคคลภายนอก (รอยละ 76.6)  การประชาสัมพันธสถานศึกษา (รอย
ละ 74)   การพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาสถานศึกษา (รอยละ 72.7)  การจัดหองเรียนและ
สภาพแวดลอม (รอยละ 66.2)  และการจัดระบบควบคุมภายใน นอยที่สุด (รอยละ 61)   เมื่อ
พิจารณาตามขนาดของสถานศึกษา พบวา สถานศึกษาขนาดเล็ก มีการนําขอมูลสารสนเทศไปใชใน
การบริหารงานทั่วไป ดานการใหบริหารขอมูลแกบุคคลภายนอกมากที่สุด (รอยละ 84.6)  รองลงมา
เปนการจัดทําสํามะโนผู เ รียนและการรับนักเรียน  ที่มีสัดสวนเทากัน  (รอยละ  76.9)  การ
ประชาสัมพันธสถานศึกษา (รอยละ 69.2)  และการจัดระบบควบคุมภายใน การจัดหองเรียนและ
สภาพแวดลอม  การพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาสถานศึกษา ที่มีสัดสวนเทากัน (รอยละ 38.5)   
สถานศึกษาขนาดกลาง มีการนําขอมูลสารสนเทศไปใชในการบริหารงานทั่วไป ดานการรับ
นักเรียนมากที่สุด (รอยละ 95.3)  รองลงมาเปนการจัดทําสํามะโนผูเรียน (รอยละ 93)  การพัฒนา

DPU



 58

ระบบบริหารและพัฒนาสถานศึกษา (รอยละ 81.4)  การใหบริการขอมูลแกบุคคลภายนอก (รอยละ 
76.7)  การประชาสัมพันธสถานศึกษา การจัดระบบควบคุมภายใน และการจัดหองเรียนและ
สภาพแวดลอม ที่มีสัดสวนเทากัน (รอยละ 72.1)   สถานศึกษาขนาดใหญ  มีการนําขอมูล
สารสนเทศไปใชในการบริหารงานทั่วไป ในดานการประชาสัมพันธสถานศึกษามากที่สุด (รอยละ 
81)  รองลงมาเปนการใชในการพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาสถานศึกษาและการรับนักเรียน 
(รอยละ 76.2)  การใหบริการขอมูลแกบุคคลภายนอก และการจัดหองเรียนและสภาพแวดลอม (รอย
ละ 71.4) การจัดทําสํามะโนผูเรียน (รอยละ 66.7)  โดยมีการใชประโยชนจากขอมูลสารสนเทศใน
การจัดระบบควบคุมภายใน นอยที่สุด (รอยละ 52.4) 
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ตอนที่ 3  ปญหาการใชโปรแกรม 
ตารางที่  4.7  ปญหาการใชโปรแกรม Smis (มีผูตอบคําถาม 69 คน) 

ขนาดของสถานศึกษา 
รวม 

(N=69) 
เล็ก 

(N=10) 
กลาง 

(N=40) 
ใหญ 

(N=19) ปญหาการใชโปรแกรม Smis  

จําน
วน

 
อัน

ดับ
ที ่

จําน
วน

 
อัน

ดับ
ที ่

จําน
วน

 
อัน

ดับ
ที ่

จําน
วน

 
อัน

ดับ
ที ่

1. ระยะเวลาในการบันทึกขอมูลนอย  
2. รายการกรอกขอมูลมากเกินความจําเปน  
3. โปรแกรมไมสมบูรณ มีความยุงยากและ 
      มีการใชงานที่สลับซับซอน   
4. เปลี่ยนฐานขอมูลบอย    
5. ลืมขั้นตอนในการบันทึกขอมูลลง 
    ในโปรแกรม 
6. ไมชํานาญในการติดตั้งโปรแกรม  
7. เครื่องคอมพิวเตอรมีสมรรถนะต่ํา  
8. ขอมูลนักเรียนไมสมบูรณ   

25 
45 
38 
 

30 
28 
 

25 
18 
11 

5 
1 
2 
 

3 
4 
 

5 
6 
7 

6 
8 
7 
 

6 
3 
 

5 
3 
- 

3 
1 
2 
 

3 
5 
 

4 
5 
- 

7 
29 
21 
 

16 
17 
 

14 
15 
7 

7 
1 
2 
 

4 
3 
 

5 
6 
7 

12 
8 

10 
 

8 
8 
 

6 
- 
4 

1 
3 
2 
 

3 
3 
 

4 
- 
5 

                       จากตารางที่ 4.7  สรุปปญหาในการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศดวยโปรแกรม Smis   
พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่แสดงความคิดเห็น จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 89.6  ของผูตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด  สามารถสรุปปญหาอุปสรรคได 8 ขอ  ในภาพรวมปญหาที่พบมากที่สุด 
(ลําดับที่ 1) เปนปญหาเกี่ยวกับรายการกรอกขอมูลมากเกินความจําเปน  รองลงมาเปนปญหา
เกี่ยวกับโปรแกรมไมสมบูรณมีความยุงยากการใชงานที่และสลับซับซอน (ลําดับที่ 2)  การเปลี่ยน
ฐานขอมูลบอย (ลําดับที่ 3)  ปญหาการลืมขั้นตอนในการบันทึกขอมูลลงในโปรแกรม (ลําดับที่ 4) 
ปญหาไมชํานาญในการติดตั้งโปรแกรมและปญหาระยะเวลาในการบันทึกขอมูลมีนอย (ลําดับที่ 5) 
ปญหาเครื่องคอมพิวเตอรมีสมรรถนะต่ํา (ลําดับที่ 6)  ปญหาขอมูลนักเรียนไมสมบูรณ (ลําดับที่ 11)  
เมื่อพิจารณาตามขนาดสถานศึกษาพบวา ในสถานศึกษาขนาดเล็กปญหาที่พบมากที่สุดเปนลําดับที่ 
1 คือปญหารายการกรอกขอมูลมากเกินความจําเปน  รองลงมาเปนปญหาโปรแกรมไมสมบูรณ มี
ความยุงยากและมีการใชงานที่สลับซับซอน (ลําดับที่ 2)  ปญหาการเปลี่ยนฐานขอมูลบอยและ
ระยะเวลาในการบันทึกขอมูลนอย (ลําดับที่ 3)  ปญหาความไมชํานาญในการติดตั้งโปรแกรม 
(ลําดับที่ 4)  ปญหาการลืมขั้นตอนในการบันทึกขอมูลลงในโปรแกรมและเครื่องคอมพิวเตอรมี
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สมรรถนะต่ํา (ลําดับที่ 5) แตไมมีปญหาขอมูลนักเรียนไมสมบูรณ   ในสถานศึกษาขนาดกลาง 
ปญหาที่พบมากที่สุดเปนลําดับที่ 1 เปนปญหาเกี่ยวกับรายการกรอกขอมูลมากเกินความจําเปน  
รองลงมาเปนปญหาโปรแกรมไมสมบูรณ มีความยุงยากและมีการใชงานที่สลับซับซอน  (ลําดับที่ 
2)  ปญหาการลืมขั้นตอนในการบันทึกขอมูลลงในโปรแกรม (ลําดับที่ 3) ปญหาการเปลี่ยน
ฐานขอมูลบอย (ลําดับที่ 4)  ปญหาไมชํานาญในการติดตั้งโปรแกรม (ลําดับที่ 5) ปญหาเครื่อง
คอมพิวเตอรมีสมรรถนะต่ํา (ลําดับที่ 6) และปญหาขอมูลนักเรียนไมสมบูรณและปญหาระยะเวลา
ในการบันทึกขอมูลนอย เปนลําดับที่ 7  สวนในสถานศึกษาขนาดใหญ  ปญหาที่พบมากที่สุดเปน
ลําดับที่ 1 เปนปญหาเกี่ยวกับระยะเวลาในการบันทึกขอมูลนอย  รองลงมาเปนปญหาโปรแกรมไม
สมบูรณ มีความยุงยากและมีการใชงานที่สลับซับซอน (ลําดับที่ 2)  ปญหาการเปลี่ยนฐานขอมูล
บอย, ปญหาการลืมขั้นตอนในการบันทึกขอมูลลงในโปรแกรมและรายงานการกรอกขอมูลมากเกิน
ความจําเปน (ลําดับที่ 3)  ปญหาการไมชํานาญในการติดตั้งโปรแกรม (ลําดับที่ 4) และปญหาขอมูล
นักเรียนไมสมบูรณ (ลําดับที่ 5)  แตไมมีปญหาเกี่ยวกับสมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอรต่ํา 
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ตารางที่  4.8   ปญหาการใชโปรแกรม Obec (มีผูตอบคําถาม 67 คน) 
ขนาดของสถานศึกษา 

รวม 
(N=67) 

เล็ก 
(N=10) 

กลาง 
(N=40) 

ใหญ 
(N=17) ปญหาการใชโปรแกรม Obec 

จําน
วน

 
อัน

ดับ
ที ่

จําน
วน

 
อัน

ดับ
ที ่

จําน
วน

 
อัน

ดับ
ที ่

จําน
วน

 
อัน

ดับ
ที ่

1. ระยะเวลากรอกขอมูลไมเพียงพอ  
2. โปรแกรมไมสมบูรณ    
3. มีตารางที่ตองบันทึกขอมูลมากเกินไป  
4. ขอมูลนักเรียนไมสมบูรณ   
5. เครื่องคอมพิวเตอรมีสมรรถนะต่ํา  
6. ไมชํานาญการใชโปรแกรม   

9 
37 
23 
7 
9 
8 

3 
1 
2 
5 
3 
4 

3 
8 
8 
- 
3 
2 

2 
1 
1 
- 
2 
3 

3 
20 
10 
6 
6 
5 

5 
1 
2 
3 
3 
4 

3 
9 
5 
1 
- 
1 

3 
1 
2 
4 
- 
4 

                       จากตารางที่ 4.8  สรุปปญหาในการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศดวยโปรแกรม Obec  
พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่แสดงความคิดเห็น จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 87 ของผูตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด  สามารถสรุปปญหาอุปสรรคได  6  ขอ  ในภาพรวมปญหาที่พบมากที่สุด 
(ลําดับที่ 1) เปนปญหาเกี่ยวกับโปรแกรมไมสมบูรณ  รองลงมาเปนปญหามีตารางที่ตองบันทึก
ขอมูลมากเกินไป  (ลําดับที่ 2)  ปญหาระยะเวลากรอกขอมูลไมเพียงพอและปญหาเครื่อง
คอมพิวเตอรมีสมรรถนะต่ํา (ลําดับที่ 3)  ปญหาไมชํานาญในการใชโปรแกรม (ลําดับที่ 4)  และ
ปญหาขอมูลนักเรียนไมสมบูรณ  เมื่อพิจารณาตามขนาดสถานศึกษาพบวา ในสถานศึกษาขนาดเล็ก
ปญหาที่พบมากที่สุดเปนลําดับที่ 1  เปนปญหาเกี่ยวกับโปรแกรมไมสมบูรณและปญหาการมีตาราง
ที่ตองบันทึกขอมูลมากเกินไป  รองลงมาเปนปญหาระยะเวลากรอกขอมูลไมเพียงพอและปญหา
เครื่องคอมพิวเตอรมีสมรรถนะต่ํา (ลําดับที่ 2)  ปญหาไมชํานาญในการใชโปรแกรม (ลําดับที่ 3) แต
ไมมีปญหาเกี่ยวกับขอมูลนักเรียนไมสมบูรณ    สวนในสถานศึกษาขนาดกลางปญหาที่พบมากที่สุด
เปนลําดับที่ 1  เปนปญหาเกี่ยวกับโปรแกรมไมสมบูรณ  รองลงมาเปนปญหาการมีตารางที่ตอง
บันทึกขอมูลมากเกินไป (ลําดับที่ 2) ปญหาเครื่องคอมพิวเตอรมีสมรรถนะต่ําและปญหาเกี่ยวกับ
ขอมูลนักเรียนไมสมบูรณ (ลําดับที่ 3)  ปญหาไมชํานาญในการใชโปรแกรม (ลําดับที่ 4)  และ
ปญหาระยะเวลากรอกขอมูลไมเพียงพอ (ลําดับที่ 5)   สวนในสถานศึกษาขนาดใหญปญหาที่พบ
มากที่สุดเปนลําดับที่ 1  เปนปญหาเกี่ยวกับโปรแกรมไมสมบูรณ  รองลงมาเปนปญหาการมีตารางที่
ตองบันทึกขอมูลมากเกินไป (ลําดับที่ 2) ปญหาระยะเวลากรอกขอมูลไมเพียงพอ (ลําดับที่ 3)  
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ปญหาเกี่ยวกับขอมูลนักเรียนไมสมบูรณและปญหาไมชํานาญในการใชโปรแกรม (ลําดับที่ 4)  แต
สถานศึกษาขนาดใหญไมมีปญหาเกี่ยวกับสมรรถนะเครื่องคอมพิวเตอร 
 
ตารางที่  4.9   ปญหาการใชโปรแกรม Data Onweb (มีผูตอบคําถาม 56 คน) 

ขนาดของสถานศึกษา 
รวม 

(N=56) 
เล็ก 

(N=10) 
กลาง 

(N=34) 
ใหญ 

(N=12) ปญหาการใชโปรแกรม Data Onweb  

จําน
วน

 
อัน

ดับ
ที ่

จําน
วน

 
อัน

ดับ
ที ่

จําน
วน

 
อัน

ดับ
ที ่

จําน
วน

 
อัน

ดับ
ที ่

1. Internet ชามาก    
2. สัญญาณ Internet ไมสม่ําเสมอ   
3. อุปกรณและสัญญาณ Internet ใชไมได  
4. ไมมีโทรศัพท     

26 
36 
20 
6 

2 
1 
3 
4 

5 
7 
2 
3 

2 
1 
4 
3 

16 
20 
18 
3 

3 
1 
2 
4 

5 
9 
- 
- 

2 
1 
- 
- 

                       จากตารางที่ 4.9  พบวา   สรุปปญหาในการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศดวยโปรแกรม 
Data Onweb  พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่แสดงความคิดเห็น จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 72 ของ
ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด  สามารถสรุปปญหาอุปสรรคได 4 ขอ ในภาพรวมปญหาที่พบมาก
ที่สุด (ลําดับที่ 1) เปนปญหาสัญญาณ Internet ไมสม่ําเสมอขาดๆ หายๆ  รองลงมาเปนปญหา 
Internet  ชามาก (ลําดับที่2)  ปญหาอุปกรณและสัญญาณ Internet ใชไมได (ลําดับที่ 3)  และปญหา
ไมมีโทรศัพท (ลําดับที่ 4)  หากพิจารณาตามขนาดของสถานศึกษา พบวา ปญหาลําดับที่ 1 ของ
สถานศึกษาทั้งขนาดเล็ก, ขนาดกลาง และขนาดใหญ เปนปญหาเกี่ยวกับสัญญา Internet  ไม
สม่ําเสมอ   ปญหาลําดับที่ 2 ของสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญ เปนปญหา Internet ชามาก 
สวนสถานศึกษาขนาดกลางเปนปญหาเกี่ยวกับอุปกรณและสัญญาณ Internet ใชไมได  ปญหาลําดับ
ที่ 3 ของสถานศึกษาขนาดเล็ก เปนปญหาไมมีโทรศัพท   สวนสถานศึกษาขนาดกลางเปนปญหา
เกี่ยวกับ Internet ชามาก  สวนปญหาลําดับที่ 4 ในสถานศึกษาขนาดเล็กเปนปญหาเกี่ยวกับอุปกรณ
และสัญญาณ Internet ใชไมได สวนสถานศึกษาขนาดกลางเปนปญหาเกี่ยวกับไมมีโทรศัพท  
สําหรับสถานศึกษาขนาดใหญ ไมมีปญหาเกี่ยวกับอุปกรณและสัญญาณ Internet ใชไมไดและไมมี
โทรศัพท 
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ตารางที่ 4.10 แนวทางการแกไขปญหาการใชโปรแกรม Smis  
ขนาดของสถานศึกษา 

รวม 
(N=69) 

เล็ก 
(N=10) 

กลาง 
(N=40) 

ใหญ 
(N=19) แนวทางการแกไขปญหาการใชโปรแกรม Smis  

จําน
วน

 
อัน

ดับ
ที ่

จําน
วน

 
อัน

ดับ
ที ่

จําน
วน

 
อัน

ดับ
ที ่

จําน
วน

 
อัน

ดับ
ที ่

1. นํากลับไปทําที่บานและทํานอกเวลาราชการ 
2. ปรึกษาเจาหนาที่ของเขต และพยายาม 
     ทําความเขาใจโปรแกรม  
3. ตรวจสอบขอมูลหลายๆ คร้ังกอนบันทึก 
    ขอมูล 

45 
42 
 

8 

1 
2 
 

3 

10 
6 
 

2 

1 
2 
 

3 

29 
25 
 

4 

1 
2 
 

3 

6 
13 
 

2 

2 
1 
 

3 

                       จากตารางที่ 4.10  พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีแนวทางการแกไขปญหาการบันทึก
ขอมูลสารสนเทศดวยโปรแกรม Smis  พอสรุปได 3  ขอ   ในภาพรวมสถานศึกษาสวนใหญ
แกปญหาโดยการนํากลับไปทําที่บานและทํานอกเวลาราชการมากที่สุดเปนลําดับที่ 1  รองลงมาเปน
การแกปญหาโดยการปรึกษาเจาหนาที่ของเขตและพยายามทําความเขาใจโปรแกรม เปนลําดับที่ 2   
และการตรวจสอบขอมูลหลายๆ คร้ังกอนบันทึกขอมูล เปนการแกปญหาลําดับสุดทาย ที่ใชในการ
บันทึกขอมูล   
                       เมื่อพิจารณาตามขนาดสถานศึกษาจะเห็นไดวา  สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาด
กลางแกปญหาการบันทึกขอมูลดวยโปรแกรม Smis โดยการนํากลับไปทําที่บานและนอกเวลา
ราชการ เปนลําดับที่ 1  สวนสถานศึกษาขนาดใหญแกปญหาโดยการปรึกษาเจาหนาที่ของเขตและ
พยายามทําความเขาใจโปรแกรม  สําหรับการแกปญหาลําดับที่ 2  ของสถานศึกษาขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง  โดยการปรึกษาเจาหนาที่ของเขตและพยายามทําความเขาใจโปรแกรม   สวน
สถานศึกษาขนาดใหญแกปญหาโดยการนํากลับไปทําที่บานพักและทํานอกเวลาราชการ   การ
แกปญหาลําดับที่ 3 นั้น สถานศึกษาทุกขนาดแกปญหาโดยการการตรวจสอบขอมูลหลายๆ ครั้ง
กอนบันทึกโปรแกรม Smis 
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ตารางที่ 4.11   แนวทางการแกไขปญหาการใชโปรแกรม Obec  
ขนาดของสถานศึกษา 

รวม 
(N=67) 

เล็ก 
(N=10) 

กลาง 
(N=40) 

ใหญ 
(N=17) แนวทางการแกไขปญหาการใชโปรแกรม Obec  

จําน
วน

 
อัน

ดับ
ที ่

จําน
วน

 
อัน

ดับ
ที ่

จําน
วน

 
อัน

ดับ
ที ่

จําน
วน

 
อัน

ดับ
ที ่

1. นํากลับไปทําที่บานและทํานอกเวลาราชการ 
2. ขอคําแนะนําจากเจาหนาที่ของเขต  
3. ตรวจสอบขอมูลกอนบันทกึในโปรแกรม 

33 
47 
10 

2 
1 
3 

5 
8 
4 

2 
1 
3 

20 
28 
6 

2 
1 
3 

8 
11 
- 

2 
1 
- 

                       จากตารางที่ 4.11  พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีแนวทางการแกไขปญหาการบันทึก
ขอมูลสารสนเทศดวยโปรแกรม Obec  พอสรุปได  3  ขอ   ในภาพรวมสถานศึกษาสวนใหญ
แกปญหาโดยการขอคําแนะนําจากเจาหนาที่ของเขตมากที่สุดเปนลําดับที่ 1  รองลงมาเปนการ
แกปญหาโดยการนํากลับไปทําที่บานและทํานอกเวลาราชการ (ลําดับที่ 2)    และแกปญหาโดยการ
ตรวจสอบขอมูลหลายๆ คร้ังกอนบันทึกขอมูลในโปรแกรม  เปนการแกปญหาลําดับสุดทาย ที่ใช
ในการบันทึกขอมูล   
                       เมื่อพิจารณาตามขนาดสถานศึกษาจะเห็นไดวา  สถานศึกษาทุกขนาดแกปญหาการ
บันทึกขอมูลดวยโปรแกรม Obec  ลําดับที่ 1  โดยการขอคําแนะนําจากเจาหนาที่ของเขต สวนลําดับ
ที่ 2  สถานศึกษาทุกขนาดแกปญหาโดยการนํากลับไปทําที่บานและนอกเวลาราชการ และลําดับที่ 3  
สถานศึกษาขนาดเล็กและกลางแกปญหาโดยการตรวจสอบขอมูลกอนการบันทึกลงในโปรแกรม  
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ตารางที่  4.12   แนวทางการแกไขปญหาการใชโปรแกรม Data Onweb 
ขนาดของสถานศึกษา 

รวม 
(N=56) 

เล็ก 
(N=10) 

กลาง 
(N=34) 

ใหญ 
(N=19) แนวทางการแกไขปญหาการใช 

โปรแกรม Data Onweb  

จําน
วน

 
อัน

ดับ
ที ่

จําน
วน

 
อัน

ดับ
ที ่

จําน
วน

 
อัน

ดับ
ที ่

จําน
วน

 
อัน

ดับ
ที ่

1. ใช Internet ที่บานพักในเขตเมือง  
2. ใช Internet ของสํานักงานเขต   
3. ใช Internet  ของสถานศึกษาใกลเคียง  
4. ใหเจาหนาที่ของเขตบันทึกขอมูลให  

32 
16 
10 
10 

1 
2 
3 
3 

3 
3 
2 
2 

1 
1 
2 
2 

19 
9 
5 
5 

1 
2 
3 
3 

10 
4 
3 
3 

1 
2 
3 
3 

                       จากตารางที่ 4.12  พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีแนวทางการแกไขปญหาการบันทึก
ขอมูลสารสนเทศดวยโปรแกรม Data Onweb  สรุปได  4  ขอ   ในภาพรวมสถานศึกษาสวนใหญ
แกปญหาอุปสรรคโดยการใช Internet ที่บานพักในเขตเมือง มากที่สุดเปนลําดับที่ 1  รองลงมาเปน
การแกปญหาโดยการใช Internet ของสํานักงานเขตเปนลําดับที่  2   ลําดับสุดทายโดยการขอความ
อนุเคราะหใช Internet จากสถานศึกษาใกลเคียงและใหเจาหนาที่ของเขตบันทึกขอมูลให  
                       เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถานศึกษา พบวา สถานศึกษาขนาดเล็กแกปญหาการ
บันทึกขอมูลสารสนเทศดวยโปรแกรม Data Onweb โดยการใช Internet ที่บานพักในเขตเมืองและ
ใช Internet ของสํานักงานเขต เปนลําดับที่ 1   สวนลําดับที่ 2  แกปญหาโดยการใช Internet ของ
สถานศึกษาใกลเคียงและใหเจาหนาที่ของเขตบันทึกขอมูลให  ในขณะที่สถานศึกษาขนาดกลาง
และขนาดใหญ แกปญหาโดยการใช Internet ที่บานพักในเขตเมือง เปนลําดับที่ 1  สวนลําดับที่ 2 
แกปญหาโดยการใช Internet ของสํานักงานเขต  และลําดับที่ 3 สถานศึกษาทั้งสองขนาดแกปญหา
โดยการใช Internet ของสถานศึกษาใกลเคียงและใหเจาหนาที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบันทึก
ขอมูลให  
 

DPU



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
                       การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน  รวมถึงศึกษาปญหาและแนวทางการแกไขปญหาการใชโปรแกรม
บันทึกขอมูล Smis โปรแกรมObec  และโปรแกรม Data Onweb ของสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2   ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  คือ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ปการศึกษา 2548 
จํานวน 77 แหง โดยมีครูผูรับผิดชอบในการจัดทําขอมูลสารสนเทศสถานศึกษาละ 1 คน รวม 77 
คน เปนผูใหขอมูล  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม 3 ตอน ประกอบดวยตอนที่ 1  
สถานะภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ  ตอนที่ 2  สภาพการดําเนินงาน
ระบบสารสนเทศ เปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ  วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่
และหาคารอยละ   ตอนที่ 3  ปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไขปญหาการใชโปรแกรม  เปน
แบบสอบถามแบบปลายเปดแสดงขอคิดเห็น   วิเคราะหขอมูลโดยการจัดกลุมปญหาที่มีลักษณะ
คลายกันและจัดเรียงลําดับ ซ่ึงผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปยังประชากร จํานวน 77 คน และรับ
แบบสอบถามคืนดวยตนเอง จํานวน 77 ฉบับ   จากนั้นไดดําเนินการจัดแยกขอมูลและทําความ
เขาใจพิจารณาความสอดคลองสัมพันธของขอมูลและจัดเรียงลําดับความสําคัญ โดยใชวิธีการ
อุปมาน และสรุป อภิปรายผล โดยการวิเคราะหเชิงพรรณนา โดยสรุปไดดังนี้ 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย  
       5.1.1.  สถานภาพของบุคลากรผูรับผิดชอบในการจัดทําขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
                       ผูรับผิดชอบงานขอมูลสารสนเทศในสถานศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง  มีอายุสวน
ใหญอยูระหวาง 41-50 ป  มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี  ตําแหนงปจจุบันเปนครู  มีช่ัวโมง
สอนตอสัปดาหอยูระหวาง 25-27 ช่ัวโมง  ระยะเวลาที่รับผิดชอบงานขอมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาอยูระหวาง 4-6 ป   มีความรูความสามารถในการใชโปรแกรม MS Word  และสวนใหญ
ปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนขนาดกลาง 
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       5.1.2.  การดําเนินงานระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                       1.  ดานการเตรียมความพรอม 
                            การสงเสริมการจัดระบบสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษา สวนใหญมีสวน
รวมในการวางแผน  โดยสถานศึกษาสวนใหญไดเตรียมความพรอมดานบุคลากร ดานเครื่อง
คอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน การเตรียมเอกสารแบบเก็บ
ขอมูล   เพื่อใชในการจัดเก็บขอมูลไวอยางเพียงพอ  แตในสถานศึกษาขนาดเล็กสวนใหญไมได
เตรียมเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับการบันทึกขอมูลสารสนเทศไวโดยเฉพาะ  และผูบริหารเปนผู
รวบรวมขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา เนื่องจากครูและบุคลากรไมเพียงพอ 
                       2.  ดานการจัดเก็บและตรวจสอบขอมูล    
                            ในการจัดเก็บและตรวจสอบขอมูล สวนใหญเห็นวาแบบเก็บขอมูลมีความชัดเจน
ในการกรอกขอมูล  ขอมูลที่เก็บไดมีความสมบูรณครบถวนและขอมูลที่เก็บไดตรงกับสภาพความ
เปนจริง  โดยเฉพาะในสถานศึกษาขนาดเล็กพบวาแบบเก็บขอมูลชัดเจน ขอมูลสมบูรณ และขอมูล
ตรงกับสภาพความจริง รอยละ 100  และในสถานศึกษาขนาดกลางขอมูลท่ีเก็บไดตรงกับสภาพ
ความจริงรอยละ 100 เชนกัน    ผูตอบแบบสอบถามไดทําการตรวจสอบขอมูลกอนบันทึกดวย
โปรแกรม Smis  โปรแกรม Obec และโปรแกรม Data Onweb    สวนระยะเวลาที่ใชในการจัดเก็บ
ขอมูลดวยโปรแกรม Smis โปรแกรม Obec และโปรแกรม Data Onweb   สวนใหญเพียงพอ  
โดยเฉพาะในสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญ ระยะเวลาที่ใชในการบันทึกขอมูลดวย
โปรแกรม Data Onweb มีความเพียงพอรอยละ 100  สําหรับความถี่ในการบันทึกขอมูลดวย
โปรแกรม Smis โปรแกรม Obec และโปรแกรม Data Onweb  ความเห็นสวนใหญเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน  คือไมแนนอนขึ้นอยูกับความตองการของ สพท.  หลังจากการบันทึกขอมูลลงใน
โปรแกรม Smis โปรแกรม Obec และโปรแกรม Data Onweb  แลวสวนใหญไดทําการตรวจสอบ
ขอมูลกอนนําสง  โดยเฉพาะในสถานศึกษาขนาดเล็กหลังการบันทึกขอมูลดวยโปรแกรม Obec 
และโปรแกรม Data Onweb  ไดทําการตรวจสอบขอมูลรอยละ 100  นอกจากนี้สถานศึกษาไมมีการ
บันทึกขอมูลดวยโปรแกรมอื่น    
                       3.  การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล 
                            ในการบันทึกขอมูลดวยโปรแกรม Smis โปรแกรม Obec และโปรแกรม Data 
Onweb นั้น ผูบันทึกขอมูลทั้ง 3 โปรแกรม ไมไดเปนบุคคลคนเดียวกัน มีเพียงโปรแกรม Smis 
เทานั้นที่ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดเปนผูบันทึกขอมูล แตในสถานศึกษาขนาดเล็กผูบันทึกขอมูล
ทั้ง 3 โปรแกรมเปนคนคนเดียวกัน  สถานศึกษาขนาดกลาง ผูบันทึกขอมูลดวยโปรแกรม Smis  
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และโปรแกรม Obec เปนคนคนเดียวกัน   สวนการไดรับความรูจากการฝกอบรมการใชโปรแกรม 
Smis โปรแกรม Obec และโปรแกรม Data Onweb  จาก สพท. สวนใหญอยูในระดับปานกลาง  
                       4.  ลักษณะของสารสนเทศ 
                             สถานศึกษาทุกแหงไดจัดทํารายงานสารสนเทศเพื่ออางอิงหลังจากบันทึกขอมูล 
ณ วันที่ 10 มิถุนายน  โดยสวนใหญใชขอมูลจากโปรแกรม  Smis  รองลงมาเปนโปรแกรม Obec 
และโปรแกรม Data Onweb  มาจัดทําเปนสารสนเทศ  และขอมูลสารสนเทศที่ไดนั้น มีความถูกตอง
สมบูรณตรงกับสภาพความจริง  โดยสถานศึกษามีการปรับปรุงขอมูลสารสนเทศภาคเรียนละหนึ่ง
คร้ัง และมีระบบสืบคนขอมูลสารสนเทศที่สะดวก รวดเร็ว 
                       5.  การนําขอมูลไปใชประกอบการตัดสินใจ 
                            5.1 งานดานการบริหารงานวิชาการ สวนใหญใชในการวัดและประเมินผลการ
เรียน  ในสถานศึกษาขนาดเล็กสวนใหญใชในการแนะแนวนักเรียน  สถานศึกษาขนาดกลางและ
ขนาดใหญใชในการวัดประเมินผลการเรียน   และใชในการบริหารงานวิชาการดานอื่นเรียงลําดับ 
ดังนี้   การจัดตารางการเรียนการสอน  การจัดทําหลักสูตร และการจัดทําแบบแสดงผลการเรียน
ตางๆ   
                            5.2 งานดานการบริหารงบประมาณ  สวนใหญใชในการจัดทําแผนกลยุทธ/
แผนปฏิบัติการประจําป  การระดมทรัพยากร และการจัดหาทุนการศึกษา 
                            5.3 งานดานการบริหารงานบุคคล  สวนใหญใชในการตรวจสอบประวัติของ
บุคลากร  การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ  การเลื่อนขั้นเงินเดือน การพัฒนาบุคลากร และการวางแผน
อัตรากําลัง 
                            5.4 งานดานการบริหารงานทั่วไป   สวนใหญใชในการรับนักเรียน  แตใน
สถานศึกษาขนาดเล็กนําไปใชในการใหบริการขอมูลแกบุคคลภายนอกมากที่สุด   และสถานศึกษา
ขอมูลในการบริการงานทั่วไปดานอื่นเรียงลําดับ ดังนี้ การจัดทําสํามะโนผูเรียน  การใหบริหาร
ขอมูลแกบุคคลภายนอก  การประชาสัมพันธสถานศึกษา  การพัฒนาระบบบริหารและพัฒนา
สถานศึกษา  การจัดหองเรียนและสภาพแวดลอม และการจัดระบบควบคุมภายใน 
       5.1.3.  ปญหาและแนวทางการแกไขปญหาการใชโปรแกรมบันทึกขอมูล Smis โปรแกรม  
                    Obec และโปรแกรม Data Onweb 
                       1.  ปญหาการใชโปรแกรม Smisโปรแกรม Obec และโปรแกรม Data Onweb 
                               ผลของการศึกษาปญหาการใชโปรแกรม  Smis  เมื่อจัดกลุมปญหาและ
เรียงลําดับแลว ปรากฏวา ในภาพรวมสวนใหญเปนปญหาเกี่ยวกับรายการกรอกขอมูลมากเกินความ
จําเปน และเปนปญหาสวนใหญในสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลาง  แตในสถานศึกษาขนาด
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ใหญกับมีปญหาสวนใหญเปนระยะเวลาในการบันทึกขอมูล สวนปญหาอื่นๆ ในภาพรวมเชน 
ปญหาโปรแกรมไมสมบูรณ มีความยุงยากในการใชและมีการใชงานที่สลับซับซอน  ปญหาการ
เปล่ียนฐานขอมูลบอย ปญหาการลืมขั้นตอนในการบันทึกขอมูลลงในโปรแกรม ปญหาความไม
ชํานาญในการติดตั้งโปรแกรม ปญหาเครื่องคอมพิวเตอรมีสมรรถนะต่ํา และปญหาขอมูลนักเรียน
ไมสมบูรณ    
                               สวนปญหาในการใชโปรแกรม Obec นั้น เมื่อจัดกลุมปญหาและเรียงลําดับแลว 
ปรากฏวา ในภาพรวมสวนใหญเปนปญหาเกี่ยวกับโปรแกรมไมสมบูรณ และเปนปญหาสวนใหญ
ของสถานศึกษาทั้ง 3 ขนาดดวย และปญหาอ่ืนๆ เชน ปญหามีตารางที่ตองบันทึกขอมูลมากเกินไป  
ปญหาระยะเวลากรอกขอมูลไมเพียงพอ ปญหาเครื่องคอมพิวเตอรมีสมรรถนะต่ํา ปญหาไมชํานาญ
การใชโปรแกรม และปญหาขอมูลนักเรียนไมสมบูรณ    
                               สวนปญหาในการใชโปรแกรม Data Onweb  เมื่อจัดกลุมปญหาและเรียงลําดับ
แลว ปรากฏวา ในภาพรวมสวนใหญเปนปญหาสัญญาณ Internet ไมสม่ําเสมอ และเปนปญหาสวน
ใหญของสถานศึกษาทั้ง 3 ขนาดดวย นอกจากนี้ยังมีปญหาอื่นๆ คือ ปญหา Internet ชามาก  ปญหา
อุปกรณและสัญญาณ Internet  ใชไมได  และปญหาสถานศึกษาไมมีโทรศัพทซ่ึงอยูในสถานศึกษา
ขนาดเล็กและขนาดกลาง     
                       2.  แนวทางการแกปญหาการใชโปรแกรม 
                               ผลจากการสรุปแนวทางการแกปญหาการใชโปรแกรม Smis เมื่อจัดกลุมและ
เรียงลําดับแลว ปรากฏวา ในภาพรวมผูปฏิบัติงานจัดเก็บขอมูลสารสนเทศสวนใหญแกปญหาโดย
การนํากลับไปทําที่บานและทํานอกเวลาราชการ และเปนแนวทางสวนใหญที่สถานศึกษาขนาดเล็ก
และขนาดกลางใชในการแกปญหา  สวนสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษสวนใหญแกปญหาโดย 
ปรึกษาเจาหนาที่ของเขต และพยายามทําความเขาใจโปรแกรม  
                               สวนแนวทางการแกปญหาการใชโปรแกรม Obec เมื่อจัดกลุมและเรียงลําดับ
แลว ปรากฏวา ในภาพรวมผูปฏิบัติงานจัดเก็บขอมูลสารสนเทศสวนใหญแกปญหาโดยขอ
คําแนะนําจากเจาหนาที่ของเขต และเปนแนวทางสวนใหญที่สถานศึกษาทุกขนาดใชในการ
แกปญหา  สวนแนวทางอื่นๆ เชน การนํากลับไปทําที่บานและทํานอกเวลาราชการ และการ
ตรวจสอบขอมูลกอนการบันทึกลงโปรแกรม    
                               สวนแนวทางการแกปญหาการใชโปรแกรม Data Onweb  เมื่อจัดกลุมและ
เรียงลําดับแลว ปรากฏวา ในภาพรวมผูปฏิบัติงานจัดเก็บขอมูลสารสนเทศสวนใหญแกปญหาโดย 
ใช Internet  ที่บานพักในเขตเมือง และเปนแนวทางสวนใหญที่สถานศึกษาทุกขนาดใชในการ
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แกปญหา  สวนแนวทางอื่นๆ  เปนการแกปญหาโดยใช Internet ของสํานักงานเขต  ใช Internet  
ของสถานศึกษาใกลเคียง รวมถึงใหเจาหนาที่ของเขตเปนผูบันทึกขอมูลให  
 
5.2  อภิปรายผล 
                       ผลจากการศึกษาครั้งนี้ ทําใหทราบถึงสภาพการดําเนินงานดานขอมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา ตลอดจนปญหาและแนวทางการแกไขปญหา ในการบันทึกขอมูลดวยโปรแกรม Smis, 
โปรแกรม Obec และโปรแกรม Data Onweb   ผูศึกษานํามาอภิปราย ดังนี้    
                       สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
                       ผูรับผิดชอบการจัดเก็บขอมูลสวนใหญเปนครูที่มีอายุตั้งแต 41 ปขึ้นไป และมีวุฒิ
การศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรี โท  มีช่ัวโมงการสอนระหวาง 25-27 ช่ัวโมงตอสัปดาห  และ
ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานจัดเก็บขอมูลสารสนเทศระหวาง 4-6 ป  ซ่ึงแมครูจะผานการอบรม
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เชน โปรแกรม Ms Word  แตไมเกี่ยวของกับโปรแกรมการจัดเก็บ
ขอมูล อีกทั้งจะตองใชผูมีความรูความสามารถดานคอมพิวเตอรโดยเฉพาะและใหมีหนาที่
รับผิดชอบตอการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศโดยเฉพาะ เพื่อใหระบบขอมูลสารสนเทศสถานศึกษา
เปนไปอยางมีคุณภาพ 
                       การดําเนินงานระบบสารสนเทศ 
                       ในการเตรียมการเพื่อจัดเก็บขอมูลพบวา ผูบริหารมีสวนรวมในการวางแผน การเก็บ
รวบรวมขอมูล รวมถึงการจัดทํารายงานสารสนเทศ  โดยไดเตรียมบุคลากร เครื่องคอมพิวเตอรที่มี
ประสิทธิภาพ  มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดเก็บขอมูล ตลอดจนการเตรียมแบบเก็บไว
อยางเพียงพอ สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (อางใน วีระ สุภากิจ, 2539) 
สรุปแนวปฏิบัติในการเก็บรวบรวมขอมูลวา ควรกําหนดบุคลากรที่รับผิดชอบใหชัดเจน  และ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2546)  สรุปวา ในกระบวนการพัฒนาระบบ
ขอมูลสารสนเทศ ตองมีการวางแผนการเก็บขอมูล ผูบริหารสถานศึกษาและคณะครูผูสอนรวมกัน
วางแผนการเก็บรวบรวมขอมูล  วิธีการและเครื่องมือเก็บรวบรวมและแหลงขอมูล  สวนปญหาที่
พบจะอยูในสถานศึกษาขนาดเล็กเกี่ยวกับการเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรไวใชสําหรับจัดเก็บขอมูล
โดยเฉพาะ ซ่ึงอาจเปนเพราะขาดงบประมาณสนับสนุนรวมไปถึงบุคลากรที่จะรับผิดชอบงานขอมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาโดยตรงดวย 
                       สวนการจัดเก็บและการตรวจสอบขอมูลนั้น พบวา แบบเก็บขอมูลมีความชัดเจน 
ขอมูลที่เก็บไดมีความถูกตองชัดเจน และตรงกับสภาพความจริง รวมถึงการตรวจสอบขอมูลก็มี
ความสําคัญไมใชนอย จะเห็นไดวากอนการบันทึกขอมูลลงในโปรแกรม Smis  โปรแกรม Obec 
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และโปรแกรม Data Onweb ไดทําการตรวจสอบขอมูลกอนการบันทึก ซ่ึงตรงกับ อํารุง จันทวานิช 
ภานุรัตน  รัตยาสและเจษฎ อนรรฑมงคล (2529 หนา 5) ไดกลาวไววา ความถูกตอง มีความสําคัญ 
เพราะแมสารสนเทศนั้นจะตรงตอความตองการและสามารถผลิตไดทันเวลา แตถาขาดความถูกตอง
แลวจะหาประโยชนไมไดเลย  กระทรวงศึกษาธิการ (2544) สรุปถึงขั้นตอนการตรวจสอบขอมูล
โดยทั่วไปกระทําใน 3 ลักษณะ คือ (1) ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  พิจารณาไดจากความ
สอดคลองระหวางขอมูลในสวนยอยและสวนรวม ความสมเหตุสมผลของขอมูล และความ
เกี่ยวของของขอมูลตามความตองการ  (2) ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล พิจารณาจากความ
ครบถวนของขอมูลและความเพียงพอของขอมูลตามความตองการ (3) การตรวจสอบความเปน
ปจจุบันของขอมูล พิจารณาจากวัน เวลาที่ระบุไวในเอกสารหรือแหลงขอมูลนั้นๆ   ระยะเวลาที่ใช
ในการบันทึกขอมูล ลงในโปรแกรม Smis  โปรแกรม Obec และโปรแกรม Data Onweb  สวนใหญ
เห็นวาเวลาเหมาะสมเพียงพอ  ในขอสรุปปญหา    ปญหาที่พบคือ มีสถานศึกษาบางแหงที่ไม
สามารถนําสงขอมูลไดตามกําหนด สวนใหญเปนสถานศึกษาขนาดใหญนักเรียนมาก   ผลการศึกษา
เกี่ยวกับความถี่ในการบันทึกขอมูลดวยโปรแกรม Smis  โปรแกรม Obec และโปรแกรม Data 
Onweb   พบวา บันทึกตามความตองการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซ่ึงขัดแยงกับหลักปฏิบัติ
จริงกลาวคือ   โปรแกรม Smis  และโปรแกรม Obec ใหสถานศึกษาบันทึกภาคเรียนละ 1 คร้ัง  สวน
โปรแกรม Data Onweb กําหนดใหสถานศึกษารายงานทุกวันที่ 10 ของเดือน   และกอนนําสงขอมูล
ไดทําการตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง   ถึงอยางไรก็ตามผูบันทึกขอมูลลงในโปรแกรม Smis  
โปรแกรม Obec และโปรแกรม Data Onweb  จะไดรับการพัฒนาใหมีความรูเกี่ยวกับการใช
โปรแกรมดังกลาวโดยการจัดฝกอบรม ซ่ึงพบวา  ผูผานการอบรมมีความรูอยูในระดับปานกลาง 
                       ในการจัดทํารายงานสารสนเทศนั้น พบวาสถานศึกษาสวนใหญจัดทํารายงาน
สารสนเทศโดยอางอิงขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  จากทั้ง 3 โปรแกรมประกอบกัน  และเปน
รายงานสารสนเทศที่มีความถูกตองตรงกับสภาพความเปนจริง   ซ่ึงไดนําไปใชประโยชนทางดาน
วิชาการเกี่ยวกับ การวัดประเมินผล  การแนะแนวนักเรียน การจัดตารางการเรียนการสอน เปนตน  
ทางดานบริหารงบประมาณเกี่ยวกับการจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป   งานดาน
บริหารบุคคลเกี่ยวกับ การตรวจสอบประวัติของบุคลากร  การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ  การเลื่อน
ขั้นเงินเดือน เปนตน  งานดานการบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ  การรับนักเรียน  การจัดสํามะโนผูเรียน  
การใหบริการขอมูลแกบุคคลภายนอก เปนตน    
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                       ปญหาการใชโปรแกรม 
                       ในการศึกษาปญหาเกี่ยวกับการบันทึกขอมูลดวยโปรแกรม Smis ซ่ึงเปนคําถาม
ปลายเปด โดยสรุปแลวพบวา  ปญหาที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาเปนอุปสรรคตอการ
จัดเก็บขอมูลคือรายการกรอกขอมูลมากเกินความจําเปน  รายละเอียดตางๆ มากมาย ขอมูลบาง
รายการไมมีความจําเปนหรือไมสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารจัดการได  อีกทั้งยังมี
ปญหาเกี่ยวกับโปรแกรมไมสมบูรณ มีความยุงยากและการใชงานที่สลับซับซอน ซ่ึงยากยิ่งที่
ผูปฏิบัติงานที่ไมมีความรูเร่ืองโปรแกรมฐานขอมูลจะเขาใจและปฏิบัติไดอยางถูกตอง  ผูวิจัยเห็นวา 
ในการพัฒนาโปรแกรมจัดเก็บขอมูลนั้น ควรจะพัฒนาใหสามารถใชงานไดอยางสะดวก งายตอการ
ใชและจะตองพัฒนาใหมีความสมบูรณ ซ่ึงจะตองใชเวลาในการทดสอบโปรแกรมเพื่อหา
จุดบกพรองกอนนํามาใช   ปญหาการเปลี่ยนฐานขอมูลบอย อันเปนผลมาจากการพัฒนาโปรแกรม
ที่ยังไมสมบูรณแลวนํามาใช เมื่อมีการบันทึกขอมูลที่มากขึ้น โปรแกรมฐานขอมูลไมสามารถจะ
ประมวลผลได สวนกลางที่เปนผูพัฒนาโปรแกรม Smis  จึงเปลี่ยนโปรแกรมฐานขอมูลที่มี
สมรรถนะสูงขึ้น เพื่อรองรับขอมูลที่มีมากขึ้น ในสวนของสถานศึกษาก็ตองเปลี่ยนโปรแกรม
ฐานขอมูลดวยเชนกัน ผูปฏิบัติงานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาจําเปนตองศึกษาวิธีการติดตั้ง
โปรแกรมใหม ประกอบกับหนาที่หลักคือการทําหนาที่ครูผูสอน จึงไมมีความรูความเขาใจมากพอ
สําหรับการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมบอย ๆ  ซ่ึงสรางความสับสนใหผูปฏิบัติงานเปนอยางมาก  ถึงแม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะจัดฝกอบรมการใชโปรแกรมใหสวนใหญไดรับความรูระดับปาน
กลางเทานั้น  การลืมขั้นตอนการบันทึกขอมูลลงในโปรแกรม ก็เปนปญหาสําหรับผูปฏิบัติงานอัน
เนื่องมาจากการเปลี่ยนโปรแกรมบอย ประกอบกับการบันทึกขอมูลลงในโปรแกรม  Smis  
กําหนดใหสถานศึกษาบันทึกขอมูลเพียงภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง  จึงไมไดศึกษาวิธีการใชโปรแกรม
อยางตอเนื่อง  สงผลใหผูปฏิบัติไมมีความชํานาญในการติดตั้งโปรแกรมที่มีการเปลี่ยนแปลงบอยๆ  
ปญหาระยะเวลาในการบันทึกขอมูลมีนอย เกิดจากการปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมจากสวนกลาง
มีความลาชา เมื่อสงใหสํานักงานเขตพื้นที่และจัดอบรมวิธีการใชใหกับผูปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
และตองใชขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน บันทึกลงในโปรแกรม  สถานศึกษาขนาดใหญจึงไม
สามารถบันทึกขอมูลไดทันกําหนดสงขอมูลได   เครื่องคอมพิวเตอรเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่ง
โดยเฉพาะในสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลาง  พบปญหาเครื่องคอมพิวเตอรมีสมรรถนะต่ําไม
เพียงพอเมื่อติดตั้งโปรแกรมระบบฐานขอมูลและโปรแกรม Smis แลว ไมสามารถที่จะประมวลผล
ขอมูลจากการบันทึกขอมูลลงในโปรแกรมได   ถึงแมจะเปนไปตามคุณสมบัติที่สวนกลางกําหนดก็
ตาม  ปญหาขอมูลนักเรียนไมสมบูรณโดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดใหญนักเรียนจํานวนมาก 
จําเปนตองกรอกขอมูลนักเรียนในแบบเก็บขอมูล เมื่อกรอกไมสมบูรณก็จะเปนปญหาตอการบันทึก
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ขอมูลลงในโปรแกรม   แตในสถานศึกษาขนาดใหญพบวา ปญหาที่พบมากที่สุดเปนปญหาเวลาใน
การบันทึกขอมูลมีนอย ซ่ึงสอดคลองกับจํานวนนักเรียนที่มีจํานวนมาก ทําใหการบันทึกขอมูลไม
ทันตามกําหนดได ถึงอยางไรก็ตาม จากการศึกษาวิจัย พบวา ผูปฏิบัติงานไดแกไขปญหาโดยการนํา
กลับไปทําที่บานและทํานอกเวลาราชการ  รวมถึงการปรึกษาเจาหนาที่ของเขตเมื่อพบปญหาไม
สามารถบันทึกขอมูลในโปรแกรมไดพรอมทั้งพยายามทําความเขาใจการใชโปรแกรมรวมไปถึง
การตรวจสอบขอมูลหลายๆ คร้ังกอนบันทึกขอมูลลงในโปรแกรม 
                       สวนปญหาการบันทึกขอมูลดวยโปรแกรม Obec นั้น จากคําถามปลายเปดโดยสรุป
แลวพบวา  ปญหาที่พบมากที่สุดและเปนอุปสรรคตอการจัดเก็บขอมูลคือปญหาโปรแกรมไม
สมบูรณ   โดยวัตถุประสงคของโปรแกรมเปนการบันทึกขอมูลภาคสถิติที่มีตารางเชื่อมโยงและ
สัมพันธกันทั้งสิ้น 31 ตาราง และมีการปรับปรุงทุกปตามความตองการขอมูลของผูบริหารระดับสูง 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการเชื่อมโยงแตละตาราง ซ่ึงอาจจะเปนการลด หรือเพิ่มตารางเขา
ไป หากเชื่อมโยงความสัมพันธไมถูกตองก็จะเปนปญหาในการประมวลผลขอมูลไมถูกตองและ
โปรแกรมไมจัดเก็บขอมูลที่กรอกลงไปในตารางตางๆ   ตารางกรอกขอมูลที่มากเกินไปถึง 31 
ตาราง ก็เปนปญหาในการบันทึกขอมูลเชนกัน  รวมถึงระยะเวลากรอกขอมูลไมเพียงพอเนื่องจาก
ขอมูลที่จะนํามาบันทึกนั้นเปนขอมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. เชนเดียวกับโปรแกรม Smis และโปรแกรม 
Data Onweb อีกทั้งเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชมีสมรรถนะต่ําและสถานศึกษาหลายแหงตองใชบันทึก
ขอมูลโปรแกรม Smis ดวย  ความไมชํานาญในการใชโปรแกรม และขอมูลนักเรียนไมสมบูรณ   
ผูวิจัยเห็นวา การจัดเก็บขอมูลดวยโปรแกรม Obec  ไมควรจะใหสถานศึกษาตางๆ จัดเก็บอีกตอไป
เนื่องจากขอมูลที่กรอกในตารางตางๆ  มีความซ้ําซอนกับโปรแกรม Smis หากทําการประมวลผล
แลว  ซ่ึงจะเปนการประหยัดงบประมาณและทรัพยากร รวมถึงบุคลากร เวลาในการบันทึกขอมูล 
ไมวาจะเปนขอมูลนักเรียน ขอมูลบุคลากร ลวนแลวแตมีการจัดเก็บและบันทึกไวในโปรแกรม 
Smis ทั้งสิ้น  จากการวิจัยยังพบวา ผูปฏิบัติงานจัดเก็บขอมูลไดแกไขปญหาการบันทึกขอมูลโดย
การขอคําแนะนําจากเจาหนาที่ของเขต  รวมถึงการนํากลับไปทําที่บานและทํานอกเวลาราชการ
ที่วางจากการสอนปกติ และตรวจสอบขอมูลกอนบันทึกในโปรแกรม  
                       ปญหาการใชโปรแกรม Data Onweb  จากคําถามปลายเปดโดยสรุปแลวพบวา  
ปญหาที่พบมากที่สุดและเปนอุปสรรคตอการจัดเก็บขอมูลคือปญหาสัญญาณ Internet ไมสม่ําเสมอ  
เกี่ยวของกับผูใหบริการโทรศัพทเปนหลัก เชน บริษัท ทีโอที  รวมถึงคุณสมบัติของอุปกรณ
เชื่อมตอของผูใหบริการ   ปญหา Internet ชามาก  เกิดจากคุณภาพของเครื่องคอมพิวเตอรที่ใช  
อุปกรณตอเชื่อมระบบ รวมถึงชวงเวลาในการเขาใชบริการเครือขาย Internet  ปญหาลําดับตอมา
เปนปญหาอุปกรณและสัญญาณ Internet ใชไมได รวมถึงปญหาสถานศึกษาไมมีโทรศัพท  ซ่ึง
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ปญหาเหลานี้ลวนเปนปญหาทางเทคนิคและเกี่ยวของกับผูบริการระบบดวย   สวนในสถานศึกษา
ขนาดใหญจะพบปญหาเกี่ยวกับ Internet ชามาก และปญหาสัญญาณ Internet ไมสม่ําเสมอ  ซ่ึง
ขึ้นอยูกับชวงเวลาการใช Internet และผูใหบริการเปนสําคัญ   สวนการแกปญหานั้น จากการวิจัย
พบวา ผูปฏิบัติงานแกปญหาเกี่ยวกับการบันทึกขอมูลโดยใช Internet ที่บานพักในเขตเมือง  รวมถึง
ใช Internet ของสํานักงานเขต   ใชระบบเครือขาย Internet ของโรงเรียนใกลเคียง   และใหเจาหนาที่
เขตเปนผูบันทึกขอมูลให เพื่อความรวดเร็วและทันกําหนดเวลา  
                       อยางไรก็ตาม ผลจากการวิจัยครั้งนี้ สรุปไดวา ผูบันทึกขอมูลเปนขาราชการครู ที่
ปฏิบัติหนาที่หลักคือการสอน   ถึงแมจะมอบหมายใหเปนเจาหนาที่ขอมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา แตช่ัวโมงสอนกลับไมไดลดลงแตอยางใด (25-27 ช่ัวโมง/สัปดาห)  และไมมีความรู
เกี่ยวกับโปรแกรมฐานขอมูลโดยเฉพาะ ถึงแมจะไดรับการอบรมการใชโปรแกรมจากสํานักงานเขต  
แตก็ไมเพียงพอที่จะแกปญหาการใชโปรแกรม โดยเฉพาะโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีความยุงยากใน
การใชและไมสมบูรณ ยิ่งเปนปญหาในการจัดเก็บและบันทึกขอมูลของผูปฏิบัติงาน  เพราะฉะนั้น 
สวนกลางที่ทําหนาที่พัฒนาโปรแกรมเพื่อใหสถานศึกษาใช ควรจะพัฒนาใหมีความบูรณ ไมยุงยาก
ตอการใชงาน กอนจะกําหนดใหสถานศึกษาใช   และเพื่อไมเปนการเพิ่มภาระใหครูในโรงเรียนที่
ตองทําหนาที่บันทึกขอมูลดวย ควรมีการใชโปรแกรมจัดเก็บขอมูลเพียงโปรแกรมเดียวและมีความ
สมบูรณ สามารถประมวลผลขอมูลเชิงสถิติได   และหากจะใหการจัดเก็บขอมูลที่มีความถูกตอง 
รวดเร็ว ตรงตามความตอง  ควรกระจายอํานาจใหหนวยงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา สามารถ
พัฒนาโปรแกรมจัดเก็บขอมูลเองได โดยสวนกลางกําหนดขอบเขตขอมูลกลางที่จะใชเทานั้น สวน
รายละเอียดอื่นๆ  ใหสถานศึกษากับสํานักงานเขตพื้นที่รวมกันพัฒนา ซ่ึงจะทําใหเกิดความคลองตัว
ในการจัดเก็บ ไดขอมูลที่สมบูรณ ถูกตอง ทันเวลา  และพรอมที่จะใชในการวางแผนการบริหาร
การศึกษาตามลําดับตอไป 
 
5.3  ขอเสนอแนะในการวิจัย 
       1.  ขอเสนอเพื่อการนําไปใช 
             1.1  จัดสรรอัตรากําลังเจาหนาที่บันทึกขอมูลหรือเจาหนาที่ธุรการใหสถานศึกษาแตละแหง
โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดเล็ก เพื่อทําหนาที่บันทึกขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
             1.2  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพสูงไวสําหรับใชบันทึกขอมูลของทั้ง 3 
โปรแกรม โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลาง  
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             1.3  สถานศึกษาบางแหง โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดใหญควรใชในระบบ LAN (Local 
Area Network)  เพื่อใหนักเรียนสามารถกรอกขอมูลประวัติของตนเอง ซ่ึงเปนการลดระยะเวลาและ
สามารถสงงานไดทันกําหนด  
             1.4  ประสานงานกับหนวยงานที่ใหบริการสัญญาณ  Internet หรือโทรศัพท ใหกับ
สถานศึกษาที่ยังขาดแคลน หรือใชสัญญาณ Internet ไมได ทําการเชื่อมโครงขายสัญญาณใหมี
ความเร็วสูงอยางมีประสิทธิภาพ 
             1.5  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะตองปรับปรุงโปรแกรมที่ใชจัดเก็บ
ขอมูลใหสมบูรณกอนนํามาใหสถานศึกษาใชงาน  และจัดทําคูมือการใชโปรแกรมอยางละเอียด
เพื่อใหผูรับผิดชอบสามารถศึกษาคนควาและบันทึกขอมูลอยางสมบูรณ ถูกตอง ตรงเวลา 
             1.6  พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถเกี่ยวกับโปรแกรมฐานขอมูล เชน โปรแกรม 
My SQL ที่จําเปนตองใชรวมกับโปรแกรมที่ใชในการเก็บขอมูล ใหกับบุคลากรของสถานศึกษาทุก
แหง 
             1.7  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรพัฒนาโปรแกรมจัดเก็บขอมูลเพียง
โปรแกรมเดียวที่มีความสมบูรณ สามารถประมวลผลเปนขอมูลเชิงสถิติได  
             1.8  ควรกระจายอํานาจใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถพัฒนาโปรแกรมจัดเก็บ
ขอมูลเองได โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดขอบเขตขอมูลกลางที่จะใช
เทานั้น สวนรายละเอียดอื่นๆ  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษารวมกันพัฒนา ซ่ึงจะ
ทําใหเกิดความคลองตัวในการจัดเก็บ ไดขอมูลที่สมบูรณ ถูกตอง ทันเวลา  และพรอมที่จะใชใน
การวางแผนการบริหารการศึกษาตามลําดับตอไป 
       2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
             2.1  ควรมีการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้กับสถานศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ  
             2.2  ควรมีการศึกษาวิจัยในเรื่องการใชขอมูลสารสนเทศเพื่อการจัดทําขอมูลสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตรของสถานศึกษา 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง  สภาพการดําเนินงานระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในสังกัด 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 
**************************** 

คําชี้แจง 
 1. ผูตอบแบบสอบถาม คือ ครูผูรับผิดชอบในการจดัทําขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
 2. แบบสอบถามชุดนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานระบบ
สารสนเทศ รวมถึงปญหาอุปสรรคในการจัดเก็บขอมูลดวยโปรแกรม Smis, Obec และData Onweb 
ของสถานศึกษา  สังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาปทมุธานี เขต 2 แบบสอบถามแบงออกเปน 3 
ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 ถามเกี่ยวกับสภาพการดําเนนิงานระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 
  ตอนที่ 3 ปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไขปญหาการใชโปรแกรม Smis, 
Obec และData Onweb ของสถานศึกษา 
 3. ขอความกรณุาทานไดตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอตามความเปนจริง คําตอบของ
ทาน ผูวิจยัจะเก็บรักษาไวเปนความลับ และจะนํามาใชสําหรับการวิจยัครั้งนี้เทานั้น โดยจะเสนอ
ผลการวิจัยในภาพรวม ซ่ึงจะไมสงผลกระทบหรือกอใหเกิดความเสียหายแกตัวทานหรือตําแหนง
หนาที่ราชการของทานแตอยางใด 
 4. เมื่อทานตอบแบบสอบถามครบถวนแลว ขอความกรณุาไดนําสง กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงที่ทานไดกรุณา
ใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามชุดนี้ ครบถวนและสมบูรณ 
 
 
 
 
                                                                     น.ส.พิไลภรณ  ตระกูลพันธุเลิศ 
                                                         นักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการการศึกษา 
                                                                        มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

ตอนที่ 1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง : โปรดใสเครื่องหมาย / ลงใน (   ) หนาขอความที่เปนจริงตามสภาพของทาน 

1.  เพศ 
 (    )   ชาย  (    )   หญิง 
2.  อายุ 
 (    )   ต่ํากวา 30 ป (    )   31 – 40 ป 
 (    )   41 – 50 ป  (    )   สูงกวา 50 ป 
3.  วุฒิการศึกษา 
 (    )   ต่ํากวาปริญญาตรี (    )   ปริญญาตรี 
 (    )   ปริญญาโท (    )   ปริญญาเอก 
4. ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 (    )  ผูอํานวยการ (    )  รองผูอํานวยการ 
     (    )  ครู   (    )  ครูอัตราจาง 
 (    )  อ่ืนๆ โปรดระบุ................................................... 
5. ทานมีช่ัวโมงสอนตอสัปดาห 
 (    )   นอยกวา  25 ช่ัวโมง (    )   25 – 27 ช่ัวโมง 
 (    )   28 – 30 ช่ัวโมง  (    )   30 ช่ัวโมงขึ้นไป 
6. ระยะเวลาทีไ่ดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ 
 (    )   ต่ํากวา 4 ป  (    )   4 – 6 ป 
 (    )   7 – 9 ป  (    )   มากกวา 9 ป 
7. ทานมีความรูและสามารถใชโปรแกรม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 (    )   Word  (    )   Macromedias Dreamweaver  

(    )   Excel  (    )   Macromedia Flash 
(    )   Power Point (    )   โปรแกรมฐานขอมูล (MySQL) 
(    )  อ่ืนๆ โปรดระบุ...................................................... 

8.  โรงเรียนทานมีนักเรยีน 
 (    )   ต่ํากวา 120 คน (    )   121 – 600 คน (    )   601 ขึ้นไป 
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ตอนที่ 2  สภาพการดําเนนิงานระบบสารสนเทศ 
               ดานการเตรียมความพรอม 
1. การสงเสริมการจัดระบบสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 (    ) วางแผน   

(    ) การจดัเกบ็แบบเก็บขอมูล  
(    ) การบันทกึขอมูลดวยโปรแกรม Smis, Obec, Data Onweb 
(    ) การจดัทําสารสนเทศของสถานศึกษา 
(    ) อ่ืนๆ ..................................................................................... 

2. มีการเตรียมเอกสารแบบเก็บขอมูลใหเพียงพอสําหรบัการเก็บขอมลู 
 (    )  เพยีงพอ (    ) ไมเพียงพอ  
3. สถานศึกษาไดจัดเตรียมคอมพิวเตอรไวใชสําหรับจัดเก็บขอมูลดวยโปรแกรม Smis, Obec,  
    Data Onweb  โดยเฉพาะ 
 (    )  ม ี  (    ) ไมมี  
4. คอมพิวเตอรที่นํามาใชมีประสิทธิภาพเหมาะกับการใชเก็บขอมูลโปรแกรม Smis, Obec,  
    Data Onweb 
 (    )  ม ี  (    ) ไมมี  
5. สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณเพือ่ใชในการจัดเก็บขอมูลดวยโปรแกรม Smis, Obec,  
    Data Onweb 
 (    ) มีงบประมาณ    
                      งบประมาณทีไ่ดรับ  (    ) เพยีงพอ  (    ) ไมเพียงพอ 
              (    ) ไมมีงบประมาณ  
6. มีการเตรียมบุคลากรเพื่อจดัเก็บขอมูล 
 (    )  ม ี  (    ) ไมม ี

               ดานการจัดเก็บและการตรวจสอบขอมูล 
1. แบบเก็บขอมูลมีความชัดเจนในการกรอกขอมูล 
 (    )  ชัดเจน (    ) ไมชัดเจน 
2. ขอมูลที่ไดจากแบบเก็บขอมูลมีความครบถวนสมบูรณ 
 (    )  สมบูรณ (    ) ไมสมบูรณ  
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3. ขอมูลที่จัดเก็บไดตรงกับสภาพความเปนจริง 

 (    )  ตรง (    ) ไมตรง  
4. มีการตรวจสอบขอมูลจากแบบเก็บขอมูล กอนบันทกึขอมูลลงในโปรแกรม Smis, Obec,  
    Data Onweb 
    4.1 โปรแกรม Smis (    )  ตรวจสอบ (    ) ไมไดตรวจสอบ  
    4.2 โปรแกรม Obec (    )  ตรวจสอบ (    ) ไมไดตรวจสอบ  
    4.3 โปรแกรม Data Onweb (    )  ตรวจสอบ (    ) ไมไดตรวจสอบ  
5. ระยะเวลาทีใ่ชในการจัดเกบ็ขอมูล 
    5.1 โปรแกรม Smis  (    ) นอย (    ) เพยีงพอ (    ) ไมเพียงพอ 
    5.2 โปรแกรม Obec  (    ) นอย (    ) เพยีงพอ (    ) ไมเพียงพอ 
    5.3 โปรแกรม Data Onweb (    ) นอย (    ) เพยีงพอ (    ) ไมเพียงพอ 
6.  ทานมีความถี่ในการบันทึกขอมูลดวยโปรแกรม Smis  
 (    )   รายสัปดาห  (    )   รายเดือน 
 (    )   รายภาคเรียน  (    )   รายป 
 (    )   ไมแนนอนขึ้นอยูกับความตองการของ สพท. 
 (    )   อ่ืน ๆ ...................................................................................... 
7.  ทานมีความถี่ในการบันทึกขอมูลดวยโปรแกรม Obec 
 (    )   รายสัปดาห  (    )   รายเดือน 
 (    )   รายภาคเรียน  (    )   รายป 
 (    )   ไมแนนอนขึ้นอยูกับความตองการของ สพท. 
 (    )   อ่ืน ๆ ...................................................................................... 
8.  ทานมีความถี่ในการบันทึกขอมูลดวยโปรแกรม Data Onweb 
 (    )   รายสัปดาห  (    )   รายเดือน 
 (    )   รายภาคเรียน  (    )   รายป 
 (    )   ไมแนนอนขึ้นอยูกับความตองการของ สพท. 
 (    )   อ่ืน ๆ ...................................................................................... 
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9. หลังจากบันทึกขอมูลลงในโปรแกรม Smis, Obec, Data Onweb มีการตรวจสอบความถูกตอง 
    กอนนําสง 

    9.1 โปรแกรม Smis (    )  ตรวจสอบ (    ) ไมไดตรวจสอบ  
    9.2 โปรแกรม Obec (    )  ตรวจสอบ (    ) ไมไดตรวจสอบ  
    9.3 โปรแกรม Data Onweb (    )  ตรวจสอบ (    ) ไมไดตรวจสอบ  
10.  นอกจากโปรแกรม  Smis, Obec, Data Onweb แลว โรงเรียนมีโปรแกรมบันทึกสารสนเทศของ
โรงเรียน 
       หรือไม 
 (    )   มี โปรแกรม.................................................................... 
 (    )   ไมม ี

               ดานการประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล 
1. ทานเปนผูบนัทึกขอมูลโปรแกรม และบนัทึกมาเปนระยะเวลา  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 (    )   โปรแกรม Smis       ระยะเวลา...............ป 
 (    )   โปรแกรม Obec  ระยะเวลา...............ป 
 (    )   โปรแกรม Data Onweb ระยะเวลา...............ป 
2.  ทานไดรับความรูจากการอบรมการใชโปรแกรมจาก สํานักงานเขตพื้นที่ ในระดบัใด 
       (มาก = ติดตั้งโปรแกรมได บันทึกขอมูล การนําสงขอมูลให สพท.ตรงตามกําหนด) 
       (ปานกลาง=บันทึกขอมูลได การนําสงขอมูลให สพท.ตามกําหนด) 
       (นอย=บันทึกขอมูลได การนําสงให สพท.ชวยเหลือ)  
       2.1  โปรแกรม Smis    (    )   มาก (    )   ปานกลาง  (    )   นอย 
       2.2  โปรแกรม Obec   (    )   มาก (    )   ปานกลาง  (    )   นอย 
       2.3  โปรแกรม Data Onweb  (    )   มาก (    )   ปานกลาง  (    )   นอย 

               ดานลักษณะของสารสนเทศ 
1. สถานศึกษาไดมีการจดัทําสารสนเทศ 
 (    )  จัดทาํ   
                      1.1 ขอมูลที่นํามาจัดทําสารสนเทศไดมาจาก (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
             (    )โปรแกรม Smis       (    ) โปรแกรม Obec (    ) โปรแกรม Data Onweb 
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                      1.2 มีการปรับปรุงขอมูลสารสนเทศ 
     (    ) ภาคเรยีนละ 1 คร้ัง (    ) ปการศึกษาละ 1 คร้ัง    (    ) อ่ืนๆ.................... 
                      1.3 สารสนเทศมีความถูกตองตรงกับสภาพความเปนจริง 
     (    ) ถูกตอง  (    ) ไมถูกตอง  
  (    ) ไมไดจัดทํา  
2. มีระบบคนหาขอมูลสารสนเทศที่สะดวก รวดเร็ว 
 (    ) มี  
 (    ) ไมมี  

               ดานการนําขอมูลไปใชประกอบการตัดสนิใจ 
      การบริหารวิชาการ 
1. การจัดตารางการเรียนการสอน   (    ) ใช  (    ) ไมใช  
2. การวัดและประเมินผลการเรียน   (    ) ใช  (    ) ไมใช  
3. การจัดหลักสูตร    (    ) ใช  (    ) ไมใช  
4. การแนะแนวนักเรียน    (    ) ใช  (    ) ไมใช  
5. การจัดทําแบบแสดงผลการเรียนตางๆ   (    ) ใช  (    ) ไมใช  
6. อ่ืนๆ...................................................................................................................................... 
      การบริหารงบประมาณ 
7. การจัดทําแผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติประจาํป (    ) ใช  (    ) ไมใช  
8. การจัดหาทนุการศึกษา เชนกองทุนกูยืม  (    ) ใช  (    ) ไมใช  
9. การระดมทรัพยากร เชน การจัดหารายได (    ) ใช  (    ) ไมใช  
10. อ่ืนๆ ................................................................................................................................. 
      การบริหารงานบุคคล 
11. การวางแผนอัตรากําลัง   (    ) ใช  (    ) ไมใช  
12. การเลื่อนขั้นเงินเดือน    (    ) ใช  (    ) ไมใช  
13. การพัฒนาบุคลากร    (    ) ใช  (    ) ไมใช  
14. การตรวจสอบประวัติของบุคลากร  (    ) ใช  (    ) ไมใช  
15. การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ   (    ) ใช  (    ) ไมใช  
16. อ่ืนๆ.................................................................................................................................. 

DPU



 87

    - 6 - 

  การบริหารงานทั่วไป 
17. การจัดทําสํามะโนผูเรียน   (    ) ใช  (    ) ไมใช  
18. การรับนักเรียน    (    ) ใช  (    ) ไมใช  
19. การจัดระบบควบคุมภายใน   (    ) ใช  (    ) ไมใช  
20. การประชาสัมพันธโรงเรียน   (    ) ใช  (    ) ไมใช  
21. การจัดหองเรียนและสภาพแวดลอม  (    ) ใช  (    ) ไมใช  
22. การใหบริการขอมูลแกบุคคลภายนอก  (    ) ใช  (    ) ไมใช  
23. การพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาโรงเรียน (    ) ใช  (    ) ไมใช  
24. อ่ืนๆ.................................................................................................................................. 

ตอนที่ 3  ถามเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไขปญหาการใชโปรแกรม Smis, Obec  
               และData Onweb ของสถานศึกษา 
1. ในการบันทกึขอมูลดวยโปรแกรม Smis ทานพบปญหาและอุปสรรค 
      ....................................................................................................................................................... 
      ....................................................................................................................................................... 
      และแกไขปญหาโดย...................................................................................................................... 
      ....................................................................................................................................................... 
2. ในการบันทกึขอมูลดวยโปรแกรม Obec ทานพบปญหาและอุปสรรค 
      ....................................................................................................................................................... 
      ....................................................................................................................................................... 
      และแกไขปญหาโดย...................................................................................................................... 
      ....................................................................................................................................................... 
3. ในการบันทกึขอมูลดวยโปรแกรม Data Onweb ทานพบปญหาและอุปสรรค 
      ....................................................................................................................................................... 
      ....................................................................................................................................................... 
      และแกไขปญหาโดย..................................................................................................................... 
      ....................................................................................................................................................... 

*************************************** 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมอืทําวิทยานิพนธ 
 
1.  นายชวน  เฉลิมโฉม  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 
2.  นายวิรุฬห  แสงงาม  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 
3.  นายเนตร  รอดประชา  ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบึงบา  
4.  นายไพจิตร  ดิษเสถียร  หัวหนากลุมนโยบายและแผน 
    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 
5. น.ส.ลักขณาวรรณ  ภูสาร เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 8 ว. 
    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 
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ประวัติผูเขียน 
 
ชื่อ – นามสกลุ  นางสาวพิไลภรณ  ตระกูลพนัธุเลิศ 
ประวัติการศึกษา  ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทัว่ไป) (บธ.บ)  
     สถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ  พ.ศ.2546 
สถานที่ทํางาน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 DPU
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