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ABSTRACT 
 

The objective of this research was to study problems and compare the problems of 
Educational Data and Information System Management of Area under the Office of Saraburi 2. 
When classified by position, level of education, size of school, experience and suggestions. 
Where obtained by stratified random sampling of 87 school administrators and 87 personnel 
working for school of Educational Data and Information System Management of Area under the 
Office of Saraburi 2. The instrument was a questionnaire constructed in the researcher with the 
reliability of 0.96 and analyzed by frequency, mean ( x ), standard deviation (S.D.), t-test and f-
test. 

The findings are as follows problems of Educational Data and Information System 
Management of Area under the Office of Saraburi 2 are data collecting, data verifying, 
processing, information data collecting and utilization at low level. Are compare the problems of 
Educational Data and Information System Management of Area under the Office of Saraburi 2  
overall 5 steps when classified by position, level of education, size of school, experience and 
suggestions were not significantly difference. 

The suggestion of this research are Area under the Office of Saraburi 2 should provide 
important data and information management system. There planning and schedule for data 
collecting system to provide data and information management system are consistent, fast, 
comprehensive, modern, match the objective of use and reduce duplication. 
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บทที ่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ทีม่าและความสําคญัของปัญหา 
 ความเจริญกา้วหนา้ทางระบบขอ้มูลข่าวสารและสารสนเทศไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงใน
การดาํเนินชีวิตของคนไทย  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในยคุท่ีสังคมโลกตระหนกัถึงความสาํคญัของขอ้มูล
สารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศและการใชส้ารสนเทศไดเ้ป็นปัจจยัสาํคญัในการดาํรงชีวิตของ
มนุษยใ์นทุกๆ ดา้น ไม่ว่าจะเป็นดา้นการศึกษาคน้ควา้ การจดัการธุรกิจ การปกครอง ความมัน่คง
ของชาติ ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนใหมี้ชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน ปัจจุบนัสามารถ
คน้ควา้ขอ้มูลไดจ้ากแหล่งสารสนเทศต่างๆ ทัว่โลกและสามารถติดต่อกบับุคคล ชุมชน สถาบนั 
หรือองคก์รต่างๆ ไดอ้ย่างไร้พรมแดน และกล่าวไดว้่าปัจจุบนัอยู่ในสังคมสารสนเทศ หรือสังคม
ข่าวสาร (Information society) ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์แห่งโลกยคุโลกาภิวตัน์ เพราะมนุษยใ์นสังคมทุก
มุมโลกสามารถติดต่อส่ือสารรับทราบข่าวสารขอ้มูลถึงกนัไดอ้ยา่งไม่มีอุปสรรคและพรมแดน เป็น
สังคมท่ีมีการใชส้ารสนเทศในหลากหลายรูปแบบ ใชป้ระกอบการตดัสินใจ ทั้งระดบัส่วนตนและ
ส่วนรวม (ศนัสนีย ์ สงวนสินธ์ุ, 2548) 
 ในอดีตการประกอบธุรกิจต่างๆ จะมีการนาํระบบสารสนเทศ (Information system)  
เขา้มามีส่วนร่วมในการช่วยดาํเนินธุรกิจในแต่ละวนั  ตลอดจนใชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วยในการตดัสินใจ
แกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน  แต่ในระบบสารสนเทศไดเ้ปล่ียนแปลงไปมากเน่ืองมาจากปัจจยัสาํคญั
ต่างๆ เช่น  การเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจ  การขยายตวัขององคก์ร  การเกิดข้ึนของธุรกิจใน
รูปแบบใหม่  การปรับเปล่ียนอุตสาหกรรมและการเกิดนวตักรรมใหม่ของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เป็นตน้  ปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลให้องค์กรต่างๆ จาํตอ้งมีการปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา  เพื่อการแข่งขนัและเพ่ิมผลกาํไรทางธุรกิจหรือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบติังานของพนักงานภายในองคก์รนั้นๆ ดงันั้นการมีระบบสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพจึงเปรียบเสมือนการมีกลไกในการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพท่ีจะส่งผลในการเพิ่ม
ศกัยภาพและขีดความสามารถให้กบับุคลากร  เพื่อองคก์รบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายตามท่ี
วางไว ้(กิตติ  ภกัดีวฒันะกลุ, 2546 : 267) 
 เป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปว่า “สารสนเทศ”  เป็นปัจจยัสาํคญัของการบริหารทุกระดบัและ
สาํหรับบุคคลทัว่ไป  ซ่ึงบุคคลเหล่านั้นจะมีความเขา้ใจในสภาพทัว่ไป  และปัญหาท่ีเกิดข้ึน  หรือ
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 ระบบสารสนเทศเป็นส่ิงสําคญัยิ่ง  ท่ีจะช่วยให้หน่วยงานหรือสถานศึกษาสามารถ
ดาํเนินภารกิจไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ในการกาํหนดนโยบาย  การวางแผน  การตดัสินใจ  การ
พฒันากิจกรรมการเรียนการสอน  การจดัรูปแบบต่างๆ เพื่อใหเ้ป็นมาตรฐานการดาํเนินงาน  แต่การ
พฒันาระบบสารสนเทศของหน่วยงานทางการศึกษาโดยเฉพาะในระดบัโรงเรียนประสบปัญหา
ต่างๆ มากมาย  ยงัขาดความพร้อมทั้งดา้นงบประมาณ  บุคลากร  และอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนปัญหา
การจดัหาและการใชเ้ทคโนโลยี  เพื่อการบริหารระบบสารสนเทศ ปัญหาการประสานงาน  การ
แลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างหน่วยงานซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการศึกษา (เตียง  ทองผา, 
2544 : 3)  มีองคก์ารมากมายหลายองคก์ารท่ีประสบความลม้เหลว  เน่ืองจากไม่มีระบบการจดัเก็บ
สารสนเทศท่ีดี  จึงเป็นผลให้ขาดขอ้มูลท่ีสําคญัหรือใชข้อ้มูลไม่คุม้ค่า  การเก็บรวบรวมและการ
บริหารขอ้มูลท่ีดีมีระบบยอ่มช่วยให้ทราบถึงลกัษณะสาํคญัของประโยชน์หรือประสบความสาํเร็จ
สูงสุดโดยมีค่าใชจ่้ายหรือความเส่ียงภยัในระดบัท่ียอมรับได ้(มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 
2534 : 145) 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 
2545  ไดก้าํหนดความมุ่งหมายในการจดัการศึกษาไวใ้นมาตรา 6  และมาตรา 8  ว่า  “การจดัการ
ศึกษาจะต้องเป็นไปเพื่อการพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั้ งทางด้านร่างกาย จิตใจ  
สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและคุณธรรมในการดาํรงชีวิต  สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น
ไดอ้ย่างมีความสุข”  มาตรา 9  กาํหนดให้มีการระดมทรัพยากรต่างๆ มาใชใ้นการจดัการศึกษา  
มาตรา 10  กาํหนดให้บุคคลมีสิทธิเสมอภาคทางการศึกษา  และตอ้งจดัการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
และมาตรา 25  กาํหนดใหรั้ฐตอ้งส่งเสริมดาํเนินงานและจดัแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  จดั
ให้มีอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมทั้งมีแหล่งขอ้มูลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนอย่างเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ  กระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนดนโยบายดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
พฒันาดงัน้ีคือ  เร่งดาํเนินการพฒันางานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศให้กา้วหนา้  ประสานสัมพนัธ์
กบัแผนพฒันาการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  จดัระบบสารสนเทศเพ่ือบริการประชาชนให้รับรู้  
รับทราบ  และสามารถตรวจสอบขอ้มูลเพื่อพฒันาความรู้  ทกัษะ  และการดาํรงชีวิต  เพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพการศึกษา  พฒันาศกัยภาพการบริหาร  การติดตาม  แผนงาน/โครงการ  งบประมาณ  บาํรุง
ศิลปวฒันธรรมและการกีฬา  จดัใหมี้องคก์รรับผดิชอบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีใหข้อ้มูลโดยตรงต่อ
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 ในมาตรา 67  ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  กล่าวว่ารัฐตอ้ง
ส่งเสริมใหมี้การวิจยัและพฒันาการผลิต  และการพฒันาเทคโนโลยเีพื่อการศึกษารวมทั้งการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา  เพ่ือใหเ้กิดการใชท่ี้คุม้ค่าและเหมาะสม
กบักระบวนการเรียนรู้ของคนไทย  และกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544 – 
2553 ของประเทศไทย หรือ IT 2010  ในหวัขอ้เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการพฒันาดา้นการศึกษา   
ได้กาํหนดยุทธศาสตร์การพฒันากลไกลการบริหารนโยบายและการบริหารจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพขอ้หน่ึงคือ  การระดมสรรพกาํลงั  และสร้างระบบการ
บริหารจดัการเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ  เพื่อการศึกษาท่ีมีเอกภาพในเชิงนโยบายและมีความ
หลากหลายในทางปฏิบติั  ในดา้นโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมสารสนเทศ  ซ่ึงครอบคลุม
การพัฒนาเครือข่ายการศึกษาและตลาดการศึกษา (e-Education)  และการพัฒนาเครือข่าย
สารสนเทศท้องถ่ินชนบท (e-Society) (สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีและ
สารสนเทศแห่งชาติ, 2545 : 31) 
 ข้อมูลและสารสนเทศเป็นปัจจัยท่ีสําคัญยิ่งในการบริหารและการจัดการศึกษา  
โดยเฉพาะการบริหารและการจดัการศึกษาแบบเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ซ่ึงเป็นการบริหารในรูปแบบ
ใหม่  และตอ้งรองรับการกระจายอาํนาจทั้ง  4  ดา้น  คือ  วิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงาน
บุคคล  และการบริหารงานทั่วไปจากกระทรวงศึกษาธิการท่ีต้องทาํหน้าท่ีในการกํากับดูแล
สถานศึกษาและตอ้งพิจารณาดาํเนินการเก่ียวกบัการจดัตั้ง  ยบุรวม  หรือเลิกสถานศึกษา  ประสาน  
ส่งเสริม  และสนบัสนุนสถานศึกษาเอกชน  ประสานและส่งเสริมองคก์รส่วนทอ้งถ่ินใหส้ามารถจดั
การศึกษาสอดคลอ้งกบันโยบายและมาตรฐานการศึกษา  ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษา
ของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคก์รเอกชน  สถาบนัของศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบนั
สงัคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลายรวมทั้งประสานงานดา้นศาสนา  ศิลปวฒันธรรมใน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  การท่ีจะดาํเนินการใหบ้รรลุวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  และ
แม่นยาํ  จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศ  (สํานักงานปฏิรูป
การศึกษา, 2544 : 65) 
 ระบบสารสนเทศทางการศึกษา (Education Information System : EIS)  เป็นส่ิงท่ีมี
ความสําคญัและจาํเป็นอย่างยิ่งต่อการพฒันานโยบาย  การวางแผน  และพฒันาการศึกษาเพราะ
กระบวนการตดัสินใจในการบริหารยอ่มอาศยัระบบสารสนเทศทางการศึกษาท่ีจะนาํมาใชใ้นการ
พฒันานโยบาย  การวางแผน  และพฒันาการศึกษา  จึงตอ้งมีความถูกตอ้ง  เช่ือถือได ้ ทนัสมยั  ตรง
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 การท่ีสถานศึกษาขาดระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ  ไม่ครบถว้นถูกตอ้ง  ไม่ตรง
ตามความตอ้งการและไม่สามารถเรียกใชไ้ดท้นัเหตุการณ์  ยอ่มทาํให้ผูบ้ริหารขาดความศรัทธาใน
คุณภาพของขอ้มูลหรือสารสนเทศท่ีมีอยู ่ เป็นสาเหตุท่ีจะนาํไปสู่การบริหารงานหรือการตดัสินใจ
โดยใชดุ้ลยพินิจ  ประสบการณ์และเจตคติส่วนตวัของผูบ้ริหาร  โดยไม่มีการนาํขอ้มูลมาสนบัสนุน
ทาํใหก้ารบริหารขาดประสิทธิภาพหรือเกิดการตดัสินใจท่ีผดิพลาดได ้ เพราะการใชค้วามรู้เดิมหรือ
ความรู้สึกนึกคิดของตนเองมาพิจารณาในการแกปั้ญหานั้น  อาจแกปั้ญหาไดบ้า้งไม่ไดบ้า้ง  เป็น
ลกัษณะของการลองผิดลองถูก  หากไดใ้ชค้วามจริงท่ีไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลมาวิเคราะห์อย่าง
ถ่องแท ้ การแกปั้ญหาจะประสบความสาํเร็จยิง่ข้ึน (ไพโรจน์  กล่ินกหุลาบ, 2545 : 12) 

การจดัทาํระบบสารสนเทศในโรงเรียน  จึงมีความสําคญัและเป็นประโยชน์สําหรับ
บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน  เพื่อจะไดมี้ขอ้มูลประกอบการพฒันางาน  สร้างทางเลือกใหม่ๆ ใน
การดาํเนินงาน  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูบ้ริหารทั้งในระดบัสูงและระดบัหัวหนา้หมวดกลุ่มวิชาระดบั
สายชั้น  มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชข้อ้มูลและสารสนเทศประกอบการวางแผน  ตดัสินใจ  กาํหนด
นโยบาย  และทิศทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  ดงัน้ี  ผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศจึง
หมายถึงทุกคนไม่เฉพาะแต่ผูบ้ริหารเท่านั้น  ขอ้มูลและสารสนเทศท่ีแสดงถึงผลการปฏิบติังานยอ่ม
ทาํใหผู้ป้ฏิบติังานสามารถตรวจสอบการทาํงานของตนเอง  ตลอดจนขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนสามารถ
นาํมาวิเคราะห์ปัญหา  และนาํมาปรับปรุงงานของตนใหดี้ยิง่ข้ึน  นอกจากน้ีผูบ้ริหารสามารถศึกษา
ผลการปฏิบติังานของบุคลากรในหน่วยงาน  ช่วยช้ีแนะหรือช่วยแกปั้ญหานั้นๆ ไดง่้ายข้ึน (กรม
วิชาการ, 2544 : 20) 

เน่ืองจากโรงเรียนเป็นแหล่งขอ้มูลเบ้ืองตน้  ซ่ึงเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีสาํคญัของทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง  ในการนาํขอ้มูลจากโรงเรียนไปใช้เพื่อการวางแผน  การบริหาร  และการปฏิบติังาน  
ตลอดจนการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาในทุกๆ ดา้น  ดงันั้นโรงเรียนจึงตอ้งพฒันาการจดัการ
ระบบขอ้มูลและสารสนเทศให้มีคุณภาพ  เพื่อนาํไปใชใ้นการบริหารจดัการและการบริหารงาน  
ผูบ้ริหารและคณะครูในโรงเรียนตอ้งพฒันาตนเองใหมี้ศกัยภาพในการจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบให้มีความเช่ือมัน่  ถูกตอ้ง  ทนัสมัย  สามารถคน้หาและคดัเลือกขอ้มูลเพื่อใช้
บริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 จากเหตุผลและความจาํเป็นดงักล่าว  จะเห็นไดว้่าขอ้มูลและสารสนเทศมีความสาํคญั
อยา่งยิง่ต่อการพฒันาการศึกษาของไทย  โดยเฉพาะอยา่งยิง่สถานศึกษาซ่ึงเป็นแหล่งขอ้มูลพ้ืนฐาน
ในการวางแผนพฒันาโรงเรียน  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความตอ้งการศึกษาปัญหาการจดัการระบบขอ้มูล
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1.2  วตัถุประสงค์ของการวจัิย   
 วตัถุประสงคข์องการวิจยัมีดงัต่อไปน้ี 

1.  เพ่ือศึกษาปัญหาการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศทางการศึกษา  กรณีศึกษา : 
สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2 
          2.dเพื่อเปรียบเทียบปัญหาการจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา  
กรณีศึกษา : สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2  โดยจาํแนกตามตาํแหน่ง
หนา้ท่ีในการปฏิบติังาน  ระดบัการศึกษา  ขนาดของสถานศึกษา  และประสบการณ์ทาํงาน 
 3.  เพื่อนาํเสนอขอ้เสนอแนะในการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศทางการศึกษา 
 
1.3  สมมติฐานของการวจัิย 
 สมมติฐานของการวิจยัมีดงัต่อไปน้ี 
     1.   ปัญหาการจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา   กรณีศึกษา  : 
สถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2  จาํแนกตามตาํแหน่งหน้าท่ีในการ
ปฏิบติังาน  แตกต่างกนั 

2.  ปัญหาการจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา   กรณีศึกษา  : 
สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2  จาํแนกตามระดบัการศึกษา  แตกต่าง
กนั 

3.  ปัญหาการจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา   กรณีศึกษา  : 
สถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2  จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา  
แตกต่างกนั 

4.  ปัญหาการจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา   กรณีศึกษา  : 
สถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2  จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน  
แตกต่างกนั 
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1.4  ขอบเขตของการวจัิย 
 ขอบเขตของการวิจยัมีดงัต่อไปน้ี 
         1.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
                   ศึกษาปัญหาการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศทางการศึกษา  กรณีศึกษา : 
สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี  เขต  2  จาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ท่ีในการ
ปฏิบติังาน  ระดบัการศึกษา  ขนาดของสถานศึกษา  และประสบการณ์ทาํงาน 
         2.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
                   ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูป้ฏิบติังานดา้นการ
จดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศ  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี  เขต  2  ปีการศึกษา  
2553  จาํนวน  155  สถานศึกษา  จาํแนกเป็น  2  กลุ่ม  คือ  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  จาํนวน  155  คน  
และ ผูป้ฏิบติังานดา้นการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศ  จาํนวน  155  คน 
         3.  ตวัแปรท่ีศึกษา   
                   3.1  ตวัแปรตน้  (Independent  Variables)  ไดแ้ก่  ตาํแหน่งหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน  
ระดบัการศึกษา  ขนาดของสถานศึกษา  และประสบการณ์ทาํงานดา้นการจดัการระบบขอ้มูลและ
สารสนเทศ 
                   3.2  ตวัแปรตาม (Dependent  Variables)  ไดแ้ก่  ปัญหาการจดัการระบบขอ้มูลและ
สารสนเทศทางการศึกษา  กรณีศึกษา : สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2  
ใน     5  ขั้นตอน  คือ  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  การตรวจสอบขอ้มูล  การประมวลผลขอ้มูล  การ
จดัเกบ็ขอ้มูลและสารสนเทศ  และการนาํขอ้มูลสารสนเทศไปใช ้      
 
1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บมีดงัต่อไปน้ี 
 1.dไดรั้บรู้ถึงปัญหาการทาํงานดา้นขอ้มูล   และสารสนเทศทางการศึกษา กรณีศึกษา : 
สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2 
 2.dสามารถแก้ไขปัญหาการจัดการระบบข้อมูล  และสารสนเทศทางการศึกษา 
กรณีศึกษา : สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2 
 3.dเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศทางการ
ศึกษา กรณีศึกษา : สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2 
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1.6  นิยามศัพท์ 
        1.  ปัญหา  หมายถึง  ความไม่พึงพอใจ  อุปสรรค  หรือขอ้ขดัขอ้ง  ท่ีมีความจาํเป็นตอ้ง
เอาใจใส่ดูแลหรือขาดการเอาใจใส่ดูแลเก่ียวกบัการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศทางการ
ศึกษา กรณีศึกษา : สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี  เขต  2 
 2.dข้อมูล  หมายถึง  ข้อเท็จจริง  หรือตัวเลขท่ียงัไม่ได้ผ่านการประมวลผล  การ
วิเคราะห์ใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีสามารถใชป้ระกอบการตดัสินใจไดโ้ดยตรง 
 3.dสารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลท่ีผ่านการประมวลผลหรือผ่านการวิเคราะห์แล้ว  
สามารถนาํมาใชป้ระกอบการตดัสินใจเร่ืองต่างๆ ไดท้นัที 
        4.dการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศ  หมายถึง  กระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
การประมวลผลขอ้มูลให้เป็นสารสนเทศเพ่ือเป็นประโยชน์ในการตดัสินใจ  การวางแผนและการ
ควบคุมการปฏิบติังานไดต้ามความตอ้งการของหน่วยงาน  ซ่ึงประกอบดว้ยกระบวนการจดัการ
ระบบ  5  ขั้นตอน  คือ 
                   4.1dการเก็บรวบรวมขอ้มูล  หมายถึง  วิธีการท่ีจะไดข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลตามท่ี
ตอ้งการ  ประกอบดว้ย  การกาํหนดบุคลากรรับผดิชอบท่ีชดัเจน  การสาํรวจความตอ้งการของผูใ้ช ้ 
การกาํหนดรายการขอ้มูลท่ีตอ้งการเก็บ  การกาํหนดวิธีการจดัเก็บและสร้างเคร่ืองมือเก็บ  การ
กาํหนดระยะเวลาในการเกบ็และการกาํหนดเง่ือนไขเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลตามท่ีตอ้งการ 
                   4.2  การตรวจสอบขอ้มูล  หมายถึง  การตรวจสอบขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมไวเ้พื่อใหไ้ด้
ขอ้มูลท่ีมีคุณสมบติัท่ีดี  ซ่ึงประกอบดว้ย  ความถูกตอ้ง  ครบถว้น  แม่นยาํ  ความเป็นปัจจุบนัของ
ขอ้มูล  ตรงตามเน้ือหาของสารสนเทศท่ีตอ้งการและผา่นกระบวนการในการจดัเก็บดว้ยวิธีการหรือ
เคร่ืองมือท่ีถูกตอ้งไดม้าตรฐาน 
                   4.3  การประมวลผลขอ้มูล  หมายถึง  การนาํขอ้มูลท่ีตรวจสอบแลว้มาวิเคราะห์และ
ประมวลผลให้เป็นสารสนเทศตรงตามความตอ้งการและจุดมุ่งหมาย  ประกอบดว้ยการมอบหมาย
ผูรั้บผดิชอบท่ีมีความรู้ความเขา้ใจเป็นผูด้าํเนินการประมวลผล  การนาํเทคนิคหรือวิธีการใหม่ๆ มา
ใชใ้นการประมวลผล  เพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีมีประโยชน์สามารถนาํมาใชไ้ดผ้ลดี 
                   4.4  การจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ  หมายถึง  วิธีการท่ีใชใ้นการเก็บรักษาขอ้มูล
และสารสนเทศท่ีไดจ้ดักระทาํแลว้  เพื่อความสะดวกในการนาํไปใชใ้นการบริหารงาน  สามารถ
เรียกใช้ได้ตลอดเวลา  ทนัสมยั  ทนัต่อเหตุการณ์  เช่น  การเก็บรักษาในรูปแบบเอกสาร  เทป
บนัทึกเสียง  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
                   4.5  การนาํขอ้มูลสารสนเทศไปใช ้ หมายถึง  การนาํขอ้มูลและสารสนเทศท่ีผา่น
การจดักระทาํแลว้  จากแหล่งท่ีจดัเก็บไวไ้ปใชต้ามความตอ้งการ  และตามวตัถุประสงคข์องผูใ้ช้
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        5.dสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี  เขต  2  หมายถึง  สถานศึกษาในสังกัด
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐบาล  รวม  5  อาํเภอ  ไดแ้ก่  อาํเภอหนองแค  
อาํเภอวิหารแดง  อาํเภอแก่งคอย  อาํเภอมวกเหลก็  อาํเภอวงัม่วง 
        6.dสถานศึกษา  หมายถึง  สถานศึกษาท่ีสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี  เขต  
2  จาํนวน  155  โรงเรียน 
        7.dตาํแหน่งหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน  หมายถึง  สถานภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีใน
สถานศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม  แบ่งออกเป็น  2  ประเภท คือ 
                  7.1  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  หมายถึง  ผูด้าํรงตาํแหน่ง  หรือผูรั้กษาการในตาํแหน่ง
ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี  
เขต  2 
                   7.2  ผูป้ฏิบติังานดา้นการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศ  หมายถึง  ผูท่ี้ไดรั้บ
แต่งตั้งหรือมอบหมายจากผูบ้ริหารสถานศึกษาให้ปฏิบติังานดา้นการจดัการขอ้มูลและสารสนเทศ
ของสถานศึกษา  สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี  เขต  2 
        8.dขนาดของสถานศึกษา  หมายถึง  สภาพทางกายภาพของโรงเรียนท่ีกาํหนดตาม
จาํนวนนกัเรียนทั้งหมดในโรงเรียน   ซ่ึงอาศยัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ (สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2541 : 3)  คือ  ขนาดเลก็  ขนาดกลาง  
และขนาดใหญ่  ซ่ึงนักเรียนศึกษาอยู่ไม่เกิน 120 คน  120 – 300 คน  และตั้งแต่  300  คนข้ึนไป  
ตามลาํดบั 
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บทที ่ 2 
แนวคดิ  ทฤษฎ ี และผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 ในการวิจยัเร่ืองปัญหาการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศทางการศึกษา  กรณีศึกษา 
: สถานศึกษาสังกดัสาํนกัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี  เขต  2  ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้เอกสาร
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและไดก้าํหนดหัวขอ้เป็นหลกัการนาํเสนอ  ไดแ้ก่  สถานศึกษาและ
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2  ขอ้มูลและสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศ  การจดัการ
ระบบขอ้มูลและสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานสถานศึกษา  และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง    โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
2.1  สถานศึกษาและสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต 2 
        2.1.1  สถานศึกษา   
                   สถานศึกษา  หมายถึง  หน่วยงานตามกฎหมายท่ีมีหน้าท่ีหรือวตัถุประสงคใ์นการจดั
การศึกษา  ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน  เช่น  โรงเรียน  วิทยาลัย  มหาวิทยาลยั  หรือ
หน่วยงานการศึกษาอ่ืนๆ  สําหรับการวิจยัในคร้ังน้ี  คือ  สถานศึกษาจาํนวน  155  สถานศึกษา  
สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรีเขต 2  สาํนกังานการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                   การบริหารงานในสถานศึกษา  ประกอบดว้ย  4  งานหลกัๆ  คือ  งานวิชาการ  งาน
งบประมาณ  งานบุคลากร  และงานบริหารทัว่ไป  ซ่ึงแต่ละงานจะประกอบดว้ยงานยอ่ยๆ ออกไป  
เช่น  งานวิชาการ  ประกอบดว้ย  งานดา้นหลกัสูตรและการสอน  งานทะเบียนและวดัประเมินผล  
งานส่งเสริมและพฒันาวิชาการ  และงานบริการด้านวิชาการแก่ชุมชน  เป็นต้น  เพื่อพฒันา
สถานศึกษาใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อไป  ดงัภาพท่ี  2.1 
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 ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา

 
 

รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  2.1  การบริหารงานในสถานศึกษา 
 

การนาํสารสนเทศไปใชต้อ้งประกอบดว้ยขอ้มูลและสารสนเทศจากหลายๆ ส่วน  ส่วน
ใหญ่มกัจะเก่ียวขอ้งสารสนเทศพ้ืนฐาน  สารสนเทศดา้นการบริหารจดัการ  และดา้นวิชาการ  แต่
จะตอ้งมีการสรุปผละและเปรียบเทียบขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อ
ช่วยในการตดัสินใจ  เช่น  งานสัมพนัธ์ชุมชน  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายใน  งาน
ประเมินตนเอง  เป็นตน้  ดงัภาพท่ี  2.2  (กรมวิชาการ, 2544 : 17) 

 
 
 
 

งานบุคลากร งานบริหารทัว่ไปงานงบประมาณ งานวิชาการ 

1. หลกัสูตรและการ
สอน 
2.  ทะเบียน วดัและ
ประเมินผล 
3.  ส่งเสริมและ
พฒันาวิชาการ 
4.  บริการดา้น
วชิาการแก่ชุมชน 

1. งานแผนงานและ
งบประมาณ 
2. งานการเงิน บญัชี 
พสัดุ และสินทรัพย ์

1. งานสรรหา
อตัรากาํลงั 
2.  งานพฒันา
ส่งเสริมบุคลากร 

1.  งานธุรการ 
2.  งานสารสนเทศ 
3.  งานอาคารสถานท่ี 
4.  งานกิจการนกัเรียน 
5.  งานสัมพนัธ์ชุมชน 
6.  งานสนบัสนุนการ
จดัการศึกษา 
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ระบบสารสนเทศ
เพื่อการรายงาน

ระบบสารสนเทศ 
เพื่อการบริหาร

ระบบสารสนเทศ
พื้นฐาน

ระบบสารสนเทศ 
การบริหารวชิาการ 

ระบบสารสนเทศ
เก่ียวกบัผูเ้รียน

ระบบสารสนเทศ
สถานศึกษา 

เขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  2.2  ระบบสารสนเทศของสถานศึกษา  
 
        2.1.2  สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรีเขต  2 
                   สํานาํเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2  ตั้งอยู่ท่ี  313  ตาํบลบา้นป่า  อาํเภอแก่งคอย  
จังหวดัสระบุรี  ซ่ึงมีหน้าท่ีเก่ียวกับการกาํกับ  ดูแล  สนับสนุน  และส่งเสริมการศึกษาให้กับ
สถานศึกษาท่ีสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2  ในจาํนวน  5  อาํเภอ  คือ  อาํเภอ
แก่งคอย  อาํเภอหนองแค  อาํเภอวิหารแดง  อาํเภอมวกเหลก็  และอาํเภอวงัม่วง 
                   การบริหารงานในสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2  เพ่ือให้เกิดความยืดหยุน่  
คล่องตัวในการปฏิบติัการ  จึงได้แบ่งลักษณะของการปฏิบติัการออกเป็น  7  กลุ่ม  คือ  กลุ่ม
ตรวจสอบภายใน  กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มนโยบายและแผน  กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา  
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  กลุ่มอาํนวยการ  และกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดั
การศึกษา  ดงัภาพท่ี 2.3 
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ผู้อาํนวยการสํานักงานเขต

พืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต 

รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

กลุ่มบริหาร 

งานบุคคล 

กลุ่มนโยบาย 

และแผน

กลุ่มส่งเสริม 

การจดัการศึกษา

กลุ่มส่งเสริม 

สถานศึกษาเอกชน 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลการจดัการศึกษา

อ.ก.ค.ศ  เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

คณะกรรมการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

ภาพท่ี  2.3  โครงสร้างการบริหารงานสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2 
 
                   การประสานขอ้มูลระหว่างสถานศึกษากบัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2  
ควรมีการคดัเลือกขอ้มูลจากสถานศึกษาท่ีมีการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
การศึกษาท่ีดี  ไปพฒันาเขตพื้นท่ีการศึกษา  และการใช้แนวทางการพฒันาสถานศึกษาในการ
จดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา  เพื่อให้เกิดการประสานขอ้มูล  และ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งสถานศึกษาต่างๆ ในเขตพื้นท่ีการศึกษา  ดงัภาพท่ี 2.4 
 
 
 
 

  

DPU



  13 

 
  

การจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศ 

เพ่ือการบริหารสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

สระบุรี เขต 2 

ขอ้มูลและสารสนเทศ  ของโรงเรียน  ก 

ขอ้มูลและสารสนเทศอ่ืนๆ 

ขอ้มูลและสารสนเทศ  ของโรงเรียน  ข 

 
 
 
 

 

 
ภาพท่ี  2.4  การประสานขอ้มูลระหวา่งสถานศึกษากบัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2 
 
2.2  ข้อมูลและสารสนเทศ 
         2.2.1  ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ 
              พจนานุกรม  ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2538 : 134)  กล่าวไวว้่า  ขอ้มูล  หมายถึง  
ขอ้เท็จจริงหรือส่ิงท่ียอมรับว่าเป็นขอ้เท็จจริงสําหรับใช้เป็นหลกัอนุมานหาความจริงหรือการ
คาํนวณ 
                 ทิพวรรณ  หอมพูล (2542 : 9)  กล่าวไวว้่า  ขอ้มูล  หมายถึง  ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบั
เหตุการณ์หรือขอ้มูลดิบท่ียงัไม่ผา่นการประมวลผล  ยงัไม่มีความหมายในการนาํไปใชง้าน  ขอ้มูล
อาจเป็นตวัเลข  ตวัอกัษร  ภาพเคล่ือนไหว 
                 กรมสามญัศึกษา  (2542 : 3)  กล่าวไวว้่า  ขอ้มูล  หมายถึง  ขอ้เทจ็จริง  การกระทาํต่างๆ 
ทั้งท่ีเป็นตวัเลข  สญัลกัษณ์  และตวัหนงัสือ  แทนปริมาณท่ียงัไม่ไดว้ิเคราะห์  หรือประมวลผล 
                 สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  (2543 : 11 - 12)  กล่าวไวว้่า  ขอ้มูล  
หมายถึง  ขอ้เท็จจริงต่างๆ ท่ียงัไม่ผ่านการประมวลผล  อาจอยู่ในรูปของตวัเลข  ตวัหนงัสือ  ภาพ
หรือคาํบอกเล่ากไ็ด ้
                 ประสงค ์ สว่างแวว  (2543 : 19)  กล่าวไวว้่า  ขอ้มูล  หมายถึง  ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบั
สถานภาพ  เหตุการณ์  ตวัเลข  ขอ้ความ  ภาพ  รายละเอียดและการกระทาํท่ียงัไม่ได้ผ่านการ
ประมวลผล 
                 

  

กรมวิชาการ  (2544 : 17)  กล่าวไวว้่า  ขอ้มูล  หมายถึง  ขอ้เท็จจริงท่ีเป็นตวัเลข  
ขอ้ความ  หรือรายละเอียดซ่ึงอาจอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น  ภาพ  เสียง  วีดีโอ  และขอ้มูลคือ
ขอ้เทจ็จริงของส่ิงท่ีสนใจ 
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                 Senn  (1978 : 19 - 20)  กล่าวไวว้่า  ขอ้มูล  หมายถึง  ขอ้เทจ็จริงซ่ึงเป็นการบนัทึก  ซ่ึง
เป็นอิสระหรือไม่สมัพนัธ์กนั  และมีจาํนวนไม่จาํกดั 
                 Turban. MacLean and Wetherbe (2004 : 17)  กล่าวไวว้่า  ขอ้มูล  หมายถึง  คาํอธิบาย
พื้นฐานเก่ียวกบัส่ิงของ  เหตุการณ์  กิจกรรม  หรือธุรกรรม  ซ่ึงไดรั้บการบนัทึก  จาํแนกและเก็บ
รักษาไวโ้ดยท่ียงัไม่ไดเ้กบ็ใหเ้ป็นระเบียบ 
                 จากการให้ความหมายและคาํจาํกดัความของคาํว่า “ขอ้มูล”  ของนกัวิชาการหลายท่าน
ดงัท่ีกล่าวมาแลว้  สรุปไดว้่า  ขอ้มูล  หมายถึง  ขอ้เท็จจริงท่ียงัขาดการประเมินผล  จึงทาํให้ขอ้มูล
นั้นยงัไม่มีความสมบูรณ์ในตวัเองมากพอท่ีจะนาํไปประกอบการตดัสินใจได ้
                 สุรารักษ ์ ลือนภา  (2534 : 13)  กล่าวไวว้่า  สารสนเทศเกิดจากการวิเคราะห์ขอ้มูลหรือ
ขอ้เท็จจริง  และจดัระเบียบให้เป็นความรู้หรือข่าวกรอง  สารสนเทศจึงเป็นขอ้มูลท่ีมีความหมาย  
และมีความจาํเป็น 
                 สุเวช  ณ หนองคาย  (2541 : 2)  กล่าวไวว้่า  สารสนเทศ  หมายถึง  ความรู้  ความคิด  
ความเช่ือ  ประสบการณ์  และการกระทาํของมนุษยซ่ึ์งบนัทึกไวใ้นรูปวสัดุตีพิมพ ์ และวสัดุไม่
ตีพิมพ ์ เพื่อนาํไปใชป้ระโยชน์ต่อตนเองและสงัคม 
                 อมัพร  นามเหลา  (2542 : 4)  กล่าวไวว้่า  สารสนเทศ  หมายถึง  ข่าวสาร  ขอ้มูล  
ความคิด  ท่ีไดมี้การบนัทึกไวใ้นส่ือหรือทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงบุคคลสามารถ
รับรู้ไดด้ว้ยวิธีใดวิธีหน่ึง  เพื่อนาํไปใชป้ระโยชน์ไดต้ามตอ้งการ 
                 โอภาส  เอ่ียมสิริวงศ ์ (2547 : 21)  กล่าวไวว้่า  สารสนเทศ  หมายถึง  ผลลพัธ์ท่ีเกิดจาก
การประมวลผลขอ้มูลดิบ  ดว้ยการรวบรวมขอ้มูลดิบจากแหล่งต่างๆ และนาํมาผ่านกระบวนการ
ประมวลผล  ไม่ว่าจะเป็นการจดักลุ่มขอ้มูล  การเรียงลาํดบัขอ้มูล  การคาํนวณและสรุปผล  จากนั้น
ก็นาํมาเสนอในรูปแบบของรายงานท่ีเหมาะสมต่อการใชง้านท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาํเนิน
ชีวิตของมนุษย ์
                 Wyalt  (1990 : 25)  กล่าวไวว้่า  สารสนเทศ  หมายถึง  การประยกุตค์วามหมายเป็น
สญัลกัษณ์  ประเมินค่าหรือจดัเกบ็ขอ้มูลในคอมพิวเตอร์ 
                 Burch Strater  (1983 : unpage)  กล่าวไวว้่า  สารสนเทศ  หมายถึง  ขอ้มูลท่ีผา่น
กระบวนการเปล่ียนแปลง  หรือจดักระทาํเพียงผลของการเพ่ิมความรู้  ความเขา้ใจของผูใ้ช ้ ลกัษณะ
ของสารสนเทศจะเป็นการรวบรวมขอ้มูลหลายๆ อย่างท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพื่อจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่าง
หน่ึง 
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จากการใหค้วามหมายและคาํจาํกดัความของคาํว่า “สารสนเทศ”  ของนกัวิชาการหลาย
ท่านดังท่ีกล่าวมาแล้ว  สรุปได้ว่า  สารสนเทศ  หมายถึง  ข้อมูลท่ีผ่านการจัดกระทาํโดยการ
วิเคราะห์หรือประมวลผลให้มีความหมายหรือมีคุณค่าในการตัดสินใจ  ในเร่ืองต่างๆ ตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 
         2.2.2  คุณสมบัติของสารสนเทศทีด่ี 
                   ข้อมูลและสารสนเทศท่ีดีถือเป็นส่ิงจําเป็นท่ีจะช่วยให้การบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะถา้ขอ้มูลนั้นมีการจดัการระบบท่ีดี  มีความชดัเจน  และสะดวกในการ
เรียกใช ้ ซ่ึงนกัวิชาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงคุณสมบติัของสารสนเทศท่ีดี  ดงัน้ี 
                    กรมสามญัศึกษา  (2538 : 15)  กล่าวถึงคุณสมบติัของสารสนเทศท่ีดีไว ้ 3  ประการ  คือ 
      1.  ความเท่ียงตรง  หมายถึง  ปราศจากความเอนเอียง  สารสนเทศท่ีดีตอ้งบอก
ลกัษณะความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนไม่ช้ีนาํไปทางใดทางหน่ึง 
      2.  ตรงตามเร่ืองท่ีตอ้งการใช ้ หมายถึง  มีเน้ือหาตรงกบัเร่ืองท่ีตอ้งการใชข้องผูใ้ช้
แต่ละคน 
      3.  ทนัต่อเวลา  หมายถึง  สามารถนาํสารสนเทศท่ีตอ้งการไปใชไ้ดท้นัต่อเหตุการณ์
ท่ีเกิดข้ึน  การจดัเตรียมสารสนเทศให้ทนัต่อเวลาท่ีตอ้งการใชอ้าจมีได ้ 2  ลกัษณะ  คือ  การจดัทาํ
สารสนเทศล่วงหนา้ตามกาํหนดเวลาท่ีเหตุการณ์จะเกิดข้ึนในอนาคต  และจดัทาํสารสนเทศอย่าง
รวดเร็วเพื่อนาํไปใชใ้นเหตุการณ์ท่ีกาํลงัเกิดข้ึน 
                    Burch and others  (1983 : unpage)  กล่าวถึงคุณสมบติัของสารสนเทศท่ีดีไว ้ 10  
ประการ  คือ 
      1.  มีความทนัต่อเวลา  หมายถึง  การไดรั้บขอ้มูลภายในเวลาท่ีผูรั้บขอ้มูลตอ้งการ 
      2.  มีความกระชบั  หมายถึง  เป็นสารสนเทศท่ีไดใ้จความท่ีสมบูรณ์ในตวัเอง 
      3.  มีความแม่นยาํ  หมายถึง  มีความคลาดเคล่ือนจากขอ้เทจ็จริงในระดบัตํ่าหรือการ
ปลอดจากขอ้ผดิพลาดในขอ้มูล 
      4.  ไดจ้ากสภาพปกติ  หมายถึง  เป็นสารสนเทศท่ีผลิตจากระบบสารสนเทศท่ีเป็น
ทางการ  ไม่ใช่ไดจ้ากข่าวลือ 
      5.  สามารถตรวจสอบได้  หมายถึง  สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได้ในเร่ือง
เดียวกนัจากผูใ้ชห้ลายๆ คน 
      6.  ความสะดวกรวดเร็ว  หมายถึง  ความสะดวกและรวดเร็วในการเรียกใช ้
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      7.  ความไม่ลําเอียง  หมายถึง  ไม่เป็นสารสนเทศท่ีมีจุดประสงค์ท่ีจะปกปิด
ขอ้เทจ็จริงบางอยา่ง  ซ่ึงทาํใหผู้ใ้ชเ้ขา้ใจผดิไปจากความเป็นจริง 
      8.  มีความสมบูรณ์  ครอบคลุม  หมายถึง  มีปริมาณเพียงพอ  มีความสมบูรณ์  
ครอบคลุมพื้นท่ีการตดัสินใจของผูใ้ช ้
      9.  มีความเหมาะสม  หมายถึง  ขอ้มูลเก่ียวขอ้งหรือสัมพนัธ์กบัความตอ้งการของ
ผูใ้ชข้อ้มูลดีพอหรือเหมาะสมเพียงใด 
      10.  มีความชัดเจน  หมายถึง  สารสนเทศมีความกระจ่างชัดเจนไม่มีความหมาย
กาํกวม  ไม่จาํเป็นตอ้งตีความ  สามารถทาํความเขา้ใจไดง่้าย  และท่ีแตกต่างคือ  ไม่ลาํเอียง  ไม่มี
ความตั้งใจเปล่ียนหรือปรับปรุงสารสนเทศใหมี้อิทธิพลต่อผูรั้บขอ้มูล 
                   ทิพวรรณ  หอมพลู  (2542 : 10)  กล่าวถึงคุณสมบติัของสารสนเทศท่ีดีมี  4  มิติ  คือ 
      1.  มิติดา้นเวลา  เป็นเร่ืองเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
           1.1 การทนัเวลา  สารสนเทศท่ีดีควรจะสามารถหาไดร้วดเร็วทนัเวลาท่ีตอ้งการ  
หากไดส้ารสนเทศไม่ทนัเวลาจะทาํใหก้ารตดัสินใจไม่มีประสิทธิภาพ 
           1.2  ความเป็นปัจจุบนั  ไดแ้ก่  สารสนเทศท่ีมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนัอยู่
เสมอ  สารสนเทศท่ีมีความลา้สมยัจะไม่เป็นประโยชน์ในการใชง้านในยคุท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่ง
รวดเร็ว 
                               1.3  มีระยะเวลา  ทั้งขอ้มูลในอดีต  ปัจจุบนั  และอนาคต  สารสนเทศท่ีดีควรมี
การประมวลผลขอ้มูลในอดีต  และปัจจุบนัเพื่อท่ีจะใชข้อ้มูลเหล่าน้ีเป็นฐานในการพยากรณ์อนาคต
ได ้ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและการตดัสินใจ 
      2.  มิติดา้นเน้ือหา  เน้ือหาของสารสนเทศถือได้ว่าเป็นลกัษณะท่ีสําคญัท่ีสุด  ซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
           2.1  ความถูกตอ้งเท่ียงตรง  ไดแ้ก่สารสนเทศท่ีไม่มีขอ้ผดิพลาดมีการประมวลผล
อยา่งถูกตอ้ง 
           2.2  ความสัมพนัธ์กบัเร่ือง  สารสนเทศท่ีสอดคลอ้งกับเร่ืองท่ีตอ้งการใช้จะมี
ประโยชน์ต่อผูใ้ช ้
           2.3  ความสมบูรณ์  สารสนเทศท่ีครอบคลุมรายละเอียดท่ีสาํคญัทุกเร่ืองในส่ิงท่ี
ตอ้งการทราบ 
           2.4  ความน่าเช่ือถือได ้ สารสนเทศท่ีมีความเช่ือถือได ้ ซ่ึงอาจข้ึนอยูก่บักระบวน
ก่ีเกบ็รวบรวมขอ้มูลและแหล่งท่ีมาของขอ้มูล 
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                            2.5  ความยืดหยุน่  สารสนเทศท่ีมีความยดืหยุน่ช่วยให้ผูใ้ชส้ามารถปรับใชเ้พ่ือ
สนองความตอ้งการไดห้ลายแบบ 
                            2.6  ตรวจสอบได ้ สารสนเทศท่ีดีตอ้งสามารถตรวจสอบไดว้่ามีความถูกตอ้งโดย
อาจตรวจสอบกบัแหล่งขอ้มูลท่ีมีสารสนเทศเดียวกนั 
      3.  มิติดา้นรูปแบบ   
                 3.1  ความชดัเจน  สารสนเทศควรมีความชดัเจนง่ายต่อการเขา้ใจ   
           3.2  ระดบัของการนาํเสนอรายละเอียดท่ีเหมาะสมกบัผูใ้ช ้ เน่ืองจากบางคร้ังผูใ้ช้
อาจต้องการรายละเอียดต่างๆ อย่างครบถ้วน  แต่บางคร้ังผูใ้ช้ในระดับผูบ้ริหารจะต้องการ
สารสนเทศในลกัษณะสรุปเพื่อใหเ้ห็นภาพรวม  ดงันั้นสารสนเทศท่ีดีตอ้งมีระดบัความละเอียดของ
สารสนเทศตามความตอ้งการของผูใ้ช ้
           3.3  รูปแบบการนําเสนอ  ท่ีเหมาะสมแก่การเสนอสารสนเทศซ่ึงอาจเป็นรูป
กราฟฟิก  ขอ้ความหรือตารางเพ่ือใหเ้ป็นท่ีน่าสนใจแกผู้ใ้ชห้รือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

          3.4  ส่ือในการนาํเสนอ  จะใชเ้สนอเป็นรูปแบบพิมพเ์อกสารแผน่ใสสไลด ์ ภาพ
กราฟฟิกบนจอ  หรือใชว้ีดีโอเทป  ตามความเหมาะสมของสถานท่ีและผูฟั้ง 
            3.5  ประหยดั  สารสนเทศควรมีการสร้างข้ึนมาโดยใชต้น้ทุนท่ีไม่สูงจนเกินไป  
ผูใ้ชค้วรประเมินคุณค่าจากสารสนเทศท่ีไดรั้บและตน้ทุนท่ีใชไ้ปเสมอ 
      4.  มิติดา้นกระบวนการ 
           4.1  ความสามารถในการเขา้ถึง  สารสนเทศท่ีดีควรมีความเขา้ถึงไดง่้าย  โดยผูใ้ช้
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  รวมทั้งลูกคา้หรือประชาชนท่ีมีสิทธ์ิสามารถรับสารสนเทศใน
รูปแบบท่ีเหมาะสมในเวลาตอ้งการ  เช่น  การนาํสารสนเทศใส่ลงเวบ็เพจ 
           4.2  การมีส่วนร่วม  การให้บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกท่ี
เก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการขอ้มูล  ตั้งแต่การเก็บขอ้มูล  การประมวลผลขอ้มูล  และ
การเผยแพร่สารสนเทศ 
           4.3  การเช่ือมโยง  หมายถึง  ระดับความสามารถในการเช่ือมโยงระหว่าง
ฐานขอ้มูลต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นเครือข่ายในการปฏิบติังาน 
                   จากแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านดังท่ีกล่าวมาแล้ว   สรุปได้ว่า  คุณสมบัติ
สารสนเทศท่ีดีนั้น  ควรมีลกัษณะถูกตอ้ง  แม่นยาํ  ตรงต่อเน้ือหา  ตรงต่อความตอ้งการ  สามารถ
เรียกใชไ้ดใ้นเวลาท่ีตอ้งการหรือทนัต่อความตอ้งการของผูใ้ช ้
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2.3  ระบบสารสนเทศ 
        2.3.1  ภาพรวมของระบบสารสนเทศ 
          ระบบสารสนเทศมีความสาํคญัต่อการวางแผนและการบริหารการศึกษาเป็นอยา่งมาก  
โดยเฉพาะกระบวนการตดัสินใจเพื่อการบริหารงาน  ซ่ึงในการดาํเนินงานในทุกขั้นตอนนั้นตอ้งใช้
ขอ้มูลและสารสนเทศ  ดงัท่ีนกัวิชาการไดก้ล่าวไวด้งัน้ี 
                มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  (2534 : 37 - 38)  กล่าวถึงความสาํคญัของระบบ
สารสนเทศวา่  สามารถแบ่งไดเ้ป็น  3  ระดบั  คือ 
      1.  ความสําคญัของระบบสารสนเทศต่อบุคคล  ระบบสารสนเทศมีประโยชน์ต่อ
บุคคลในดา้นการศึกษา  คน้ควา้  วิจยั  ผูใ้ชส้ารสนเทศมีความตอ้งการใชส้ารสนเทศหลายรูปแบบ  
เพื่อการคน้ควา้วิจยัในระดบัและลกัษณะต่างๆ หรือเพื่อนาํผลการวิจยัมาพฒันางานหรือสร้างงาน
ใหม่ๆ 
      2.  ความสาํคญัของสารสนเทศต่อหน่วยงานและองคก์ร 
            2.1  ดา้นการบริหาร  ขอ้มูลและสารสนเทศเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความสาํคญัอยา่ง
มากต่อทุกองคก์ร  องคก์รใดมีการพฒันาระบบสารสนเทศท่ีดี  จะช่วยให้องคก์รนั้นสามารถนาํ
ระบบสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจ  ตลอดจนการวางแผนในระดบัต่างๆ ขององคก์ร
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
            2.2  ดา้นการบริการ  องคก์รท่ีมีลกัษณะใหบ้ริการ  สามารถใชร้ะบบสารสนเทศ
อาํนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  เช่น   การให้บริการสารสนเทศของสถาบันบริการ
สารสนเทศ  การจดัทาํฐานขอ้มูลส่ือการศึกษา  การจดัทาํทะเบียนสมาชิก  การให้บริการ ยืม - คืน  
การตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศ  เป็นตน้ 
      3.dความสําคญัของระบบสารสนเทศระดับชาติ  จากท่ีองค์กร  หน่วยงาน  และ
บุคคลในวงวิชาชีพต่างๆ ผลิตขอ้มูลข่าวสารออกมาอย่างมากมาย  ทาํให้เกิดการทะลกัของขอ้มูล
หรือท่ีเรียกว่ากระแสสารสนเทศท่วมทน้  ส่งผลให้เกิดปัญหาหลายดา้น  เช่น  ปัญหาการคดัเลือก
สารสนเทศ  ปัญหาดา้นการจดัหาสารสนเทศ  ปัญหาดา้นงบประมาณ  ปัญหาดา้นงบประมาณ  
ปัญหาดา้นสถานท่ีจดัเกบ็สารสนเทศ  ปัญหาดา้นการจดัการและการบริการสารสนเทศ  ปัญหาดา้น
เคร่ืองจกัรกลและอุปกรณ์ ฯลฯ  ปัญหาดงักล่าวเป็นแรงผลกัดนัท่ีทาํใหส้ถานบนับริการสารสนเทศ
ต่างๆ สร้างและพฒันาระบบสารสนเทศของตนให้สามารถดําเนินกิจกรรมไปได้  โดยอาศัย
ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาํเนินงานและขยายขอบเขต
การจดับริการเขา้เป็นเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งสถาบนั  จดัตั้งเป็นระบบสารสนเทศแห่งชาติ  มี
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                    ครรชิต  มาลยัวงศ ์ (2537 : 143)  กล่าวถึงความสาํคญัของระบบสารสนเทศว่า  ระบบ
สารสนเทศเป็นระบบท่ีช่วยให้ผูบ้ริหารของบริษทัและหน่วยงานสามารถเขา้ใจสถานการณ์  และ
การดาํเนินงานของบริษทัหรือหน่วยงานไดอ้ย่างถูกตอ้งตรงกบัความจริงมากท่ีสุด  สามารถเห็น
ปัญหาท่ีกาํลงัเกิดไดอ้ย่างถ่องแทแ้ละท่ีสําคญั  คือ  สามารถคิดหาวิธีแกปั้ญหาและคาดคะเนส่ิงท่ี
เกิดข้ึนจากการแกปั้ญหานั้นๆ ได ้
                    กรมสามญัศึกษา  (2538 : 6)  กล่าวถึงความสาํคญัของระบบสารสนเทศว่า  สารสนเทศ
เป็นกุญแจไปสู่ความสาํเร็จของการบริหารงาน  เพราะหน่วยงานใดๆ แทจ้ริงแลว้ก็คือระบบการจดั
กระทาํกบัสารสนเทศนั่นเอง  และผูบ้ริหารก็คือผูรู้้จกัใชส้ารสนเทศท่ีหมุนเวียนอยู่ในหน่วยงาน
นั้นๆ ใหเ้กิดประโยชน์  ระบบสารสนเทศมีความสาํคญักเ็พราะ 
      1.  การบริหารปัจจุบนัมีความยุง่ยากกวา่ในอดีต 
      2.  ขนาดขององคก์ารท่ีดาํเนินการใหญ่กวา่ในอดีต 
      3.  การเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยเีป็นไปอยา่งรวดเร็ว 
      4.  การกระจายข่าวสารและขอ้มูลเป็นไปอยา่งรวดเร็วแลกวา้งขวาง 
      5.  มีการทาํงานอยา่งเป็นระบบในลกัษณะ feedback control       
                    วีระ  สุภากิจ  (2539 : 8 - 9)  กล่าวถึงความสาํคญัของระบบสารสนเทศไวด้งัน้ี 

     1.  ประโยชน์ในการบริหารงาน  การตดัสินใจสั่งการ  และการวางแผนปฏิบติังาน
ในหน่วยงานนั้น 

     2.  ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งระดบัสูงกว่าและตํ่ากว่า  เพื่อให้
ระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกนั  มีรายการขอ้มูล  ทีแบบเสนอรายงานและวนัสํารวจเป็น
มาตรฐานเดียวกนั  สามารถนาํมาเปรียบเทียบกนัไดทุ้กระดบั  ขจดัความซํ้ าซอ้นในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลและตรงกบัความตอ้งการทั้งผูผ้ลิตและผูใ้ช ้

     3.  ใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์หน่วยงาน  เช่น  การจัดทาํ
เอกสารแนะนาํหน่วยงาน  รายงายผลงานในรอบปี  ตลอดจนการบริการขอ้มูลสาํหรับการวิจยัต่างๆ 
เช่น  การวิจยัเพื่อแกปั้ญหาของหน่วยงาน  เป็นตน้ 
                    หน่วยศึกษานิเทศก์  กรมสามัญศึกษา  (2542 : 2)  กล่าวถึงความสําคญัของระบบ
สารสนเทศว่า  สถานศึกษามีระบบสารสนเทศประกอบดว้ย  สารสนเทศท่ีสมบูรณ์เป็นปัจจุบนั
ครอบคลุมตวัช้ีวดัในแต่ละมาตรฐานคุณภาพการศึกษาท่ีกาํหนด  ทั้งดา้นผลผลิต  กระบวนการ  
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                    จากแนวคิดของนักวิชาการและหน่วยงาน   จึงเห็นได้ว่า   ระบบสารสนเทศมี
ความสาํคญัต่อการบริหารงานในทุกๆ ดา้น  ดงันั้นหน่วยงานจึงจาํเป็นตอ้งมีระบบสารสนเทศท่ีมี
คุณภาพ  สามารถเรียกใชข้อ้มูลไดอ้ยา่งฉบัไวทนัต่อเหตุการณ์  ถา้หน่วยงานใดมีระบบสารสนเทศ
ท่ีดีจะไดรั้บความสาํเร็จสูงสุดในการบริหารงานใหบ้รรลุเป้าหมายไดไ้ม่ยากนกั  

รูปแบบของระบบสารสนเทศท่ีใชใ้นปัจจุบนัยอ่มมีความแตกต่างกนั  แต่ละองคก์รจะ
จดัรูปแบบเองว่าสารสนเทศแบบไหนเหมาะสมกบัเป้าหมายท่ีตอ้งการ  ซ่ึงนกัวิชาการหลายท่าได้
กล่าวถึงประเภทของระบบสารสนเทศ  ดงัน้ี                    
                    กรมวิชาการ  (2545 : 10)  กล่าวไว้ว่า  การจําแนกระบบสารสนเทศตามวิธีการ
ดาํเนินงานสามารถแบ่งออกเป็น  3  ระบบ  ดงัน้ี 
      1.  ระบบทาํดว้ยมือ  เป็นระบบท่ีเก็บโดยการใชเ้อสารในรูปแบบต่างๆ ระบบน้ีมี
ขอ้ดี  คือ  ค่าใชจ่้ายนอ้ย  ส่วนขอ้เสีย  คือ  การเรียกใชไ้ม่สะดวกและไม่ทนัการหากจดัระบบแฟ้ม
เอกสารไม่เหมาะสมเท่าท่ีควร 
      2.  ระบบก่ึงอัตโนมัติ  ระบบน้ีใช้มือทําส่วนหน่ึงและใช้เคร่ืองกลส่วนหน่ึง  
กล่าวคือ  ส่วนท่ีเป็นเอกสารต่างๆ ทําด้วยมือ  และส่วนท่ีสร้างระบบสารสนเทศใช้เคร่ือง
คอมพิวเตอร์เขา้มาช่วย  ระบบน้ีมีขอ้ดี  คือ  ค่าใชจ่้ายไม่สูง  การฝึกอบรมบุคลากรมามากนดั  ส่วน
ขอ้เสีย  คือ  ถา้รูปแบบเอกสารไม่เหมาะสม  การปฏิบติังานไม่เหมาะสม  การดาํเนินการจะล่าชา้  
หากขอ้มูลจากการกรอกเอสารผิดพลาด  ระบบน้ีจะทาํไดดี้ต่อเม่ือส่วนท่ีทาํดว้ยมือทาํไดส้มบูรณ์
แบบ  ไดแ้ก่  การกรอกขอ้มูลครบถว้น  ถูกตอ้ง  มีระบบควบคุมตรวจสอบอยา่งดี 
      3.  ระบบอตัโนมติั  เป็นระบบท่ีใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ดาํเนินงาน  ระบบน้ีตอ้งมีการ
ออกแบบใหเ้ขา้กบัลกัษณะงาน  เน่ืองจากคอมพิวเตอร์ท่ีสร้างมาจะมีลกัษณะและขนาดของเคร่ืองท่ี
แตกต่างกนั 
                    มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  (2529 : 68)  ไดแ้บ่งประเภทสารสนเทศตามวิธีการท่ี
ไดม้า  แบ่งได ้ 2  ประเภท  คือ 
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     1. สารสนเทศแบบเป็นทางการ  ไดแ้ก่  สารสนเทศท่ีไดม้าโดยวิธีการท่ีมีแบบแผน
และเป็นทางการ  ซ่ึงอาจอยูใ่นรูปแบบฟอร์มท่ีออกแบบใชใ้นองคก์าร  หรือรายการต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน
ทั้งในและนอกองคก์าร  เช่น  ตวับทกฎหมาย  พระราชบญัญติั  กฎ  ระเบียบ  นโยบาย  บญัชีการเงิน  
แผนงาน/โครงการ  เป็นตน้  สารสนเทศแบบเป็นทางการจะไดม้าจากการประมวลผลขอ้มูลโดยใช้
สูตรหรือหาวิธีการท่ีแน่นอน 

     2.  สารสนเทศแบบไม่เป็นทางการ  เป็นสารสนเทศท่ีได้มาอย่างไม่มีแบบแผน
แน่นอน  เช่น  ไดจ้ากความคิดเห็น  การวิพากษว์ิจารณ์  ข่าวลือ  และประสบการณ์ของบุคคล  เป็น
ตน้  สารสนเทศชนิดน้ีจะไม่มีแบบฟอร์มท่ีแน่นอนและไม่สามารถนาํไปประมวลผลได ้
        2.3.2  ประเภทของระบบสารสนเทศ 
                    กิตติ  ภกัดีวฒันะกุล  (2546 : 282 - 291)  ไดก้ล่าวถึงประเภทของระบบสารสนเทศว่า
แบ่งออกเป็น  6  ประเภท  ดงัน้ี 
      1.  ระบบการประมวลผลขอ้มูล  (Transaction Processing System : TPS)  เป็นระบบ
ท่ีช่วยในการจดัเก็บและประมวลผลขอ้มูลท่ีเกิดจากเหตุการณ์ประจาํวนัของธุรกิจทาํใหเ้รียกระบบ
น้ีไดอี้กอยา่งหน่ึงว่า  “Data Processing  System”  เช่น  การจดัซ้ือวตัถุดิบ  ยอดสั่งซ้ือสินคา้จาก
ลูกคา้  ยอดขาย  การส่งของ  การจอง  ลงทะเบียน  การออกใบแจง้รายการสินคา้  ใบสาํคญัจ่าย  เป็น
ตน้ 
      2.  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ  (Management Information System : MIS)  
เป็นระบบท่ีนาํสารสนเทศมาช่วยในการจดัทาํรายงานลกัษณะต่างๆ เพ่ือวางแผน  และควบคุมการ
ดาํเนินงานทางธุรกิจ  โดยสารสนเทศดงักล่าวจะไดม้าจากระบบการประมวลผลขอ้มูล  (TPS) 
      3.  ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ  (Decision Support System : DSS)  เป็นระบบท่ี
ช่วยสนบัสนุนการตดัสินใจ  ซ่ึงมีเป้าหมายเพื่อเตรียมสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูใ้ชร้ะบบท่ี
เป็นผูบ้ริหาร  โดยสารสนเทศน้ีมกัเก่ียวขอ้งกับการตดัสินใจแบบไม่มีโครงสร้างหรือแบบก่ึง
โครงสร้าง  ท่ีเป็นการตดัสินใจต่อเหตุการณ์ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ไดล่้วงหน้าหรือคาดการณ์ได้
ยาก  ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจเป็นระบบท่ีส่งเสริมให้ผูใ้ชส้ามารถกระทาํการตดัสินใจไดด้ว้ย
ความชาญฉลาด  แต่ทั้งน้ีไม่ไดใ้ชร้ะบบสนับสนุนการตดัสินใจเพื่อการตดัสินใจแทน  ดงันั้นเม่ือ
ผูใ้ชร้ะบบตอ้งการตดัสินใจเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือต่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง  ผูใ้ชร้ะบบก็จะทาํ
การป้อนขอ้มูลท่ีเป็นตวัแปรต่างๆ ของเหตุการณ์นั้นเขา้สู่ระบบสนับสนุนการตดัสินใจ  จากนั้น
ระบบจะทาํการประมวลผลลพัธ์ต่างๆ แลว้รายงานออกมาเป็นทางเลือกให้ผูใ้ชร้ะบบไดเ้ห็นและ
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      4.  ระบบสารสนเทศเพ่ือผูบ้ริหารระดบัสูง  (Executive Information System : EIS)  
ระบบสารสนเทศท่ีมีพื้นฐานการทาํงานดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ท่ีช่วยให้ผูบ้ริหารระดบัสูงสามารถ
เขา้ถึง  รวบรวม  วิเคราะห์  และประมวลผลสารสนเทศ  ทั้งภายในและภายนอกองคก์รตามความ
ตอ้งการไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็วข้ึนนั้นก็เพื่อนาํสารสนเทศดงักล่าวมาใชใ้นการบริหารงานท่ี
รับผิดชอบ  เช่น  การกาํหนดนโยบาย  การวางแผนกลยุทธ์  และการจดัตั้งงบประมาณ  เป็นตน้  
บางคร้ังอาจเรียกระบบสารสนเทศชนิดน้ีไดอี้กอย่างหน่ึงว่า  “ระบบสนบัสนุนผูบ้ริหารระดบัสูง”  
(Executive Support System : ESS) 
      5.  ระบบผูเ้ช่ียวชาญ  (Expert System : ES)  เป็นระบบท่ีทาํหนา้ท่ีเสมือนผูเ้ช่ียวชาญ
ท่ีให้คาํปรึกษาแก่ผูบ้ริหารระดบัสูง  เน่ืองจากบางคร้ังอาจตอ้งตดัสินปัญหาท่ีมีความซับซ้อนเกิน
กว่าจะตดัสินใจตามลาํพงัได ้ ดงันั้นผูบ้ริหารอาจใชร้ะบบผูเ้ช่ียวชาญเพื่อให้คาํแนะนาํ  หรือให้
คาํปรึกษาคน้หาช่องทาง  และโอกาส  เพื่อจดัการกบัปัญหาท่ีเผชิญอยู่โดยระบบจะนาํองคค์วามรู้  
(สารสนเทศท่ีผ่านการคดัเลือกสําหรับแกไ้ขปัญหาต่างๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม)  และสารสนเทศท่ี
เก่ียวกบัประสบการณ์ในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาต่างๆ โดยเลือกสถานการณ์ท่ีใกลเ้คียงกบัปัญหา
ท่ีตอ้งการแกไ้ขในขณะนั้นมาทาํการประมวลผลจนไดเ้ป็นคาํตอบให้กบัผูบ้ริหาร  จะเห็นไดว้่า
ระบบผูเ้ช่ียวชาญไดรั้บการพฒันาข้ึนโดยการลอกเลียนการทาํงานของผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นมนุษย ์
      6.  ระบบสาํนกังานอตัโนมติั  (Office Automation System : OAS)  เรียกอีกอยา่ง
หน่ึงว่า “ระบบสารสนเทศเพื่อสาํนกังาน  (Office Information System : OIS)”  เป็นระบบท่ี
สนบัสนุนกิจกรรมการทาํงานในสาํนกังานท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนัรวมทั้งช่วยในการติดต่อส่ือสารชอง
บุคลากร  ไม่ว่าจะอยู่ในสถานท่ีเดียวกนัหรือไม่ก็ตาม  เช่น  การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  การ
ประชุมทางไกล  การจดัทาํเอกสาร  การนาํเสนอขอ้มูล  เป็นตน้ 
                    ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  โอภาส  เอ่ียมสิริวงศ ์ (2547 : 205 - 207)  ไดก้ล่าวถึงประเภทของ
ระบบสารสนเทศวา่แบ่งออกเป็น  6  ประเภท  คือ 
      1.  ระบบสํานักงานอัตโนมติั  เป็นระบบท่ีเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงาน
สาํนักงานและการส่ือสาร  พนักงานในองคก์ารสามารถใชค้อมพิวเตอร์ในการจดัการกบัเอกสาร
และข้อมูลต่างๆ  โดยมีผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ต่างๆ  มากมาย   ท่ีสนับสนุนในลักษณะน้ีซ่ึง
ประกอบดว้ย  
                         1.1  โปรแกรมประมวลผลคาํ  (word processing) 
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           1.2  โปรแกรมตารางงาน  (spreadsheet) 
           1.3  โปรแกรมฐานขอ้มูล  (database) 
           1.4  โปรแกรมนาํเสนอผลงาน  (presentation) 
           1.5  โปรแกรมออกแบบกราฟิก  (graphics) 
           1.6  จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์  (e-mail) 
           1.7  เวบ็เบราเซอร์  (web browser) 
           1.8  โปรแกรมดา้นการส่ือสารและกรุ๊ปแวร์  (groupware) 
      โปรแกรมดังกล่าวขา้งตน้  ลว้นเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีออฟฟิศสํานักงานจาํเป็นตอ้งใช้
สาํหรับงานพ้ืนฐานทัว่ไป  อย่างไรก็ตามระบบสาํนักงานอตัโนมติัอาจใชเ้ทคโนโลยีส่ือสาร  เช่น  
แฟกซ์  จดหมายเสียง  และวิดีโอคอนเฟอเร็นซ์  รวมถึงการแลกเปล่ียนขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์  
(electronic data interchange : EDI)  ดว้ยการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัส่งเอกสาร
หรือขอ้มูลระหว่างหน่วยงานผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ดงันั้น  คอมพิวเตอร์ท่ีใชง้านใน
ระบบสํานักงานอตัโนมติัจึงมกัมีอุปกรณ์ต่างๆ ค่อนขา้งครบถว้นเพื่อสะดวกต่อการใชง้าน  เช่น  
โมเดม็  กลอ้งวิดีโอ  ลาํโพง  ไมโครโฟน  สแกนเนอร์  เคร่ืองรับ-ส่งแฟกซ์  กลอ้งดิจิตอล  เป็นตน้ 
      2.  ระบบประมวลผลรายการประจาํวนั  ระบบประมวลผลรายการประจาํวนัเป็นการ
ประมวลผลขอ้มูลทางธุรกิจประจาํวนัท่ีขอ้งเก่ียวกบัการดาํเนินงานประจาํวนัท่ีตอ้งทาํในธุรกิจ  เช่น  
การบนัทึกยอดขายของแต่ละวนั  การบนัทึก  การสั่งสินคา้ในแต่ละวนั  รายการฝากถอนเงิน
อัตโนมัติ  รายการสั่งซ้ือสินค้า  รายการการชําระเงิน  เป็นต้น  ซ่ึงรายการดังกล่าวเป็นการ
ปฏิบติังานซํ้ าๆ เป็นประจาํทุกวนั  โดยรายการประจาํวนัเหล่าน้ีจะถูกรวบรวมเพ่ือนําไปจดัทาํ
รายงานตามความตอ้งการต่อไป 
      3.  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ  หรือ  MIS  ซ่ึง
โดยปกติจะเป็นแหล่งรวมของระบบประมวลผลรายการประจาํวนั  ดว้ยการนาํไปประมวลผล  เช่น  
เม่ือมีการซ้ือสินคา้  ระบบประมวลผลรายการประจาํวนัก็จะมีการจดัเก็บรายการซ้ือสินคา้ต่างๆ มี
การปรับปรุงบัญชีลูกหน้ีหรือลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน  การตัดยอดสต็อกสินค้า  ดังนั้ นระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการก็จะสามารถทาํการสร้างรายการขายสินคา้ประจาํวนั  รายงานสรุป
ยอดขายประจาํสัปดาห์หรือประจาํเดือน  รายงานแสดงลูกหน้ีท่ีครบกาํหนดชาํระเงิน  และรวมถึง
รายงานท่ีแสดงในลกัษณะกราฟเพ่ือเปรียบเทียบหรือนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจ  เช่น  กราฟ
เปรียบเทียบยอดขาย  ระหว่างไตรมาสแรกและไตรมาสท่ีสอง  เป็นตน้  โดยรายงานท่ีใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจดัการสามารถเป็นไดท้ั้งรายงานท่ีแสดงรายละเอียด  รายงานสรุปผล  และ
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      4.  ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ  เป็นระบบสารสนเทศท่ีตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริหารดว้ยการจดัทาํรายงาน  เพื่อใชป้ระโยชน์ต่อการตดัสินในของผูบ้ริหารในระดบัต่างๆ 
สามารถนาํขอ้มูลมาทาํการวิเคราะห์ผลเพ่ือช่วยตดัสินใจและแกปั้ญหา  รวมทั้งความสามารถในการ
ปรับเปล่ียนค่าตวัแปรต่างๆ เพ่ือให้ทาํการวิเคราะห์ผลใหม่แลว้นาํมาประกอบเป็นทางเลือกในการ
ตดัสินใจไดห้ลายแนวทาง 
      5.  ระบบสนับสนุนผูบ้ริหารระดบัสูง  เป็นระบบสนับสนุนผูบ้ริหารระดบัสูงใน
ระดบักลยุทธ์และนโยบายท่ีทาํให้ผูบ้ริหารสามารถสืบคน้สารสนเทศ  ทั้งจากแหล่งภายในและ
ภายนอกมาพิจารณา  รวมถึงความสามารถในการอธิบายเหตุผลว่าทาํไมเหตุการณ์น้ีจึงเกิดข้ึนได ้ 
เป็นตน้ 
      6.  ระบบผูเ้ช่ียวชาญ  เป็นระบบท่ีเป็นแหล่งรวมของความรู้และความเช่ียวชาญ
เฉพาะดา้น  ซ่ึงสามารถนาํเหตุการณ์ต่างๆ มาทาํการประมวลผลเป็นภาพรวม  และให้คาํตอบแก่
ผูใ้ช้ซ่ึงแตกต่างกับระบบสนับสนุนการตดัสินใจท่ีนําเสนอเพียงแนวทางหรือทางเลือกและให้
ผูใ้ชง้านเลือกตดัสินใจดว้ยตนเอง 
                    จากแนวคิดของนกัวิชาการหลายท่านดงัท่ีกล่าวมาแลว้  สรุปไดว้่า  ประเภทของระบบ
สารสนเทศ  สามารถแบ่งได้เป็น  2  ประเภท  คือ  ระบบสารสนเทศท่ีทาํด้วยมือ  และระบบ
สารสนเทศท่ีใชค้อมพิวเตอร์เขา้มาช่วย  ซ่ึงระบบสารสนเทศท่ีไดม้านั้นไม่ว่าจะดาํเนินการดว้ยวิธี
ใดก็ตามหากทาํให้สารสนเทศท่ีไดน้ั้นมีความถูกตอ้ง  สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้ จะส่งผลให้
การดาํเนินงานมีประสิทธิภาพซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ีสุด 
        2.3.3  ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ 
                    การมีระบบสารสนเทศท่ีดีมีความเหมาะสมกบัองคก์รนั้น  จะช่วยให้การดาํเนินงาน
ขององคก์รเกิดประสิทธิภาพ  และบรรลุเป้าหมายตามความตอ้งการได ้ มีนักวิชาการไดก้ล่าวถึง
ประโยชน์ของระบบสารสนเทศไวด้งัน้ี 
                    ณัฎฐพนัท ์ เขจรนันทน์  และไพบูลย ์ เกียรติโกมล  (2545 : 45 -46)  ไดก้ล่าวถึง
ประโยชน์ของระบบสารสนเทศไวด้งัน้ี 
      1.  ช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว  ทนัต่อเหตุการณ์  
เน่ืองจากขอ้มูลถูกจดัเก็บและบริหารอยา่งเป็นระบบ  ทาํให้ผูบ้ริหารสารมารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่ง
รวดเร็วในรูปแบบท่ีเหมาะสม  และสามารถนาํขอ้มูลมาใชป้ระโยชน์ไดท้นัต่อความตอ้งการ 
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      2.  ช่วยผูใ้ชใ้นการกาํหนดเป้าหมายกลุยทุธ์และการวางแผนปฏิบติัการโดยผูบ้ริหาร
จะสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากระบบสารสนเทศมาช่วยในการวางแผนและกาํหนดเป้าหมายในการ
ดาํเนินงาน 
      3.  ช่วยผูใ้ชใ้นการตรวจสอบผลการดาํเนินงาน  เม่ือแผนงานถูกนาํไปปฏิบติัในช่วง
ระยะเวลาหน่ึง  ผูค้วบคุมจะตอ้งตรวจสอบการดาํเนินงานโดยนาํขอ้มูลบางส่วนมาประมวลผลเพื่อ
ประกอบการประเมิน  สารสนเทศท่ีไดจ้ะแสดงใหเ้ห็นผลการดาํเนินงานวา่สอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ี
ตอ้งการเพียงไร 

     4.  ช่วยผูใ้ชใ้นการศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  ผูบ้ริหารสามารถใชร้ะบบ
สารสนเทศประกอบการศึกษาและการคน้หาสาเหตุ  หรือขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในการดาํเนินงาน  
ถา้การดาํเนินงานไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไวโ้ดยอาจเรียกนาํขอ้มูลเพิ่มเติมออกมาจากระบบเพื่อให้
ทราบว่าความผิดพลาดในการปฏิบติังานเกิดข้ึนจากสาเหตุใด  หรือจดัรูปแบบสารสนเทศในการ
วิเคราะห์ปัญหาใหม่ 
      5.  ช่วยให้ผูใ้ชส้ามารถวิเคราะห์ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึน  เพื่อหาวิธีควบคุม  
ปรับปรุงและแกไ้ขปัญหา  สารสนเทศท่ีไดจ้ากการประมวลผลจะช่วยให้ผูบ้ริหารวิเคราะห์ว่าการ
ดาํเนินงานในแต่ละทางเลือกจะช่วยแกไ้ข  หรือควบคุมปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร 
      6.  ช่วยลดค่าใช้จ่าย  ระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพช่วยให้ธุรกิจลดเวลา  
แรงงานและค่าใชจ่้ายในการทาํงาน 
                  ทกัษิณา  สวนานนท ์ (2538 : 15)  กล่าวถึงประโยชน์ของระบบสารสนเทศท่ีช่วยใน
การบริหารไวด้งัน้ี 
      1.  มองเห็นปัญหาและแกไ้ขปัญหาไดล่้วงหนา้  สารสนเทศต่างๆ ลว้นแลว้แต่จะทาํ
ใหผู้บ้ริหารมองเห็นการณ์ล่วงหนา้ไดน้านๆ สามารถพยากรณ์อนาคตไดว้า่จะเป็นเช่นไร 
      2.  ใชป้ระโยชน์ในการวางแผนอนาคต  ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งศึกษาจากสารสนเทศ
ในอดีตและปัจจุบนัของหน่วยงานท่ีทาํดว้ยสารสนเทศ  จดัหาตวัเลขต่างๆ ใหไ้ดค้รบถว้น  ผูบ้ริหาร
กค็วรใชต้วัเลขเหล่านั้นวางแผนการณ์ในอนาคตดว้ยความเป็นธรรมมากข้ึน 
      3.  ใชป้ระโยชน์ในการพิจารณาทางเลือกไดม้ากข้ึน  ตวัแปรต่างๆ จะเป็นตวับ่งช้ีว่า
ผูบ้ริหารควรเลือกทาํอะไร  และทาํอยา่งไร 
      4.  ทาํให้ผูบ้ริหารมีเวลาในการดาํเนินงานมากข้ึน  เพราะสารสนเทศต่างๆ มีพร้อม
แลว้  การแกปั้ญหาต่างๆ ยอ่มทาํไดง่้ายข้ึนผูบ้ริหารจึงน่าจะมีเวลาในการควบคุมดูแลไดดี้ยิง่ข้ึน 
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                  นิตยา  ทบัพุ่ม  (2544 : 38)  กล่าวว่า  ระบบสารสนเทศมีประโยชน์อยา่งมากทั้งในดา้น
การบริหารและการะปฏิบติังานในหน่วยงานหรือองคก์ารในทุกขั้นตอน  ถา้หน่วยงานหรือองคก์ร
นั้นๆ มีการดาํเนินงานการจดัการระบบสารสนเทศท่ีดี  มีประสิทธิภาพ  ไดส้ารสนเทศท่ีมีคุณสมบติั
ท่ีดีก็จะเป็นเคร่ืองมือในการใช้ประกอบการตดัสินใจทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบติังาน
สามารถนาํไปใชใ้นการวางแผน  การกาํหนดเป้าหมายในการพฒันาหน่วยงานช่วยในการวิเคราะห์
ขอ้มูล  การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์หน่วยงาน  การบริการขอ้มูลทัว่ไปแก่ผูส้นใจและผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้ง  โดยสามารถตอบสนองความตอ้งการผูใ้ชเ้ป็นปัจจยัท่ีช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนให้การ
บริหารและการปฏิบติังานมีความรวดเร็ว  ถูกตอ้ง  ชดัเจน  เป็นการประหยดับุคลากร  เวลา  และ
ค่าใช้จ่าย  ตลอดจนทาํให้ทราบถึงปัญหาและแนวทางในการแกไ้ขไดส้ะดวก  เหมาะสม  และ
สอดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนั 
                  ศรีไพร  ศกัด์ิรุ่งพงศากุล  (2547 : 154 - 155)  ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของระบบ
สารสนเทศท่ีเด่นชดัไวด้งัน้ี 
      1.  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน  ระบบสารสนเทศช่วยให้การดาํเนินงานมี
ความถูกตอ้ง  สะดวก  และรวดเร็ว  กรณีท่ีองค์การนําสารสนเทศมาประยุกต์ใช้จะช่วยให้การ
ส่ือสารและการติดต่อประสานงานมีความคล่องตวัมากยิ่งข้ึน  การประมวลผล  การจดัเก็บขอ้มูล  
ตลอดจนการกระจายขอ้มูลสามารถกระทาํไดอ้ยา่งรวดเร็ว  ทนัต่อเวลา  ช่วยลดขั้นตอน  ทาํใหก้าร
ปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
      2.  ช่วยสร้างทางเลือกในการแข่งขนั  ระบบสารสนเทศสามารถนาํมาประยุกตใ์ช้
เพื่อการแข่งขนัทางธุรกิจ  เพื่อสร้างความพึงพอใจในการให้บริการแก่ลูกคา้  เช่น  บริษทัขนส่ง
ระหว่างประเทศ  ไดพ้ฒันาระบบสารสนเทศท่ีลูกคา้สามารถตรวจสอบสถานภาพการส่งสินคา้ทาง
ออนไลน์  เป็นการอาํนวยความสะดวกให้กบัลูกคา้อีกตวัอยา่งหน่ึง  เช่น  บริษทัสายการบินท่ีสร้าง
ระบบสารสนเทศติดต่อกบับริษทัตวัแทนจาํหน่ายตัว๋  เพื่อการรับส่งขอ้มูล  ข่าวสาร  และการจอง
ตัว๋เคร่ืองบิน  เป็นตน้ 
      3.  ช่วยสนบัสนุนการตดัสินใจ  ระบบสารสนเทศช่วยใหข้อ้มูลเพื่อการตดัสินใจของ
ผูบ้ริหารสาํหรับการสร้างและขยายโอกาสทางธุรกิจ  การควบคุมและการเพิ่มผลผลิตตลอดจนการ
วิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการลงทุน 
      4.  ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต  จากประโยชน์ของระบบสารสนเทศท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะ
เห็นไดว้่า  ระบบสารสนเทศช่วยให้การดาํเนินงานต่างๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมาก
ข้ึน  การติดต่อส่ือสารทั้งภายในและภายนอกองคก์ารมีความสะดวกและรวดเร็ว  ทาํให้ลูกคา้ใช้
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                  จากแนวคิดของนกัวิชาการหลายท่านดงัท่ีกล่าวมาแลว้  สรุปไดว้่า  ระบบสารสนเทศมี
ความสาํคญัและมีประโยชน์อยา่งมาก  โดยระบบสารสนเทศจะช่วยในการวางแผน  การดาํเนินงาน
การกาํกบัดูแล  ซ่ึงส่งผลใหก้ารดาํเนินงานต่างๆ มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
2.4  การจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
               ในการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศนั้น  มีกระบวนการในการดาํเนินงานใน
หลายขั้นตอน  โดยเฉพาะหน่วยงานทางด้านการศึกษาล้วนประสบกับปัญหาและอุปสรรคท่ี
คลา้ยกนั  ดงันั้นการดาํเนินการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศทางการศึกษาให้ไดป้ระโยชน์
สูงสุดนั้น  ได้มีนักวิชาการและหน่วยงานต่างๆ เสนอแนวทางในการจัดการระบบขอ้มูลและ
สารสนเทศ  ดงัน้ี 
                    จีราภรณ์  รักษาแกว้  (2539 : 63)  กล่าวถึงการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศ  โดย
แยกการปฏิบติัออกเป็น 3 ส่วน  ดงัภาพท่ี 2.5  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

   

 
 
ภาพท่ี  2.5  การจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศ 
 
      1.  การปฏิบติัในส่วนนาํเขา้  ประกอบดว้ย 
           1.1  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลหรือจดักระทาํขอ้มูลให้
อยูใ่นรูปแบบสาํหรับประมวลผล 
                               1.2  การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล  เป็นวิธีการตรวจสอบให้แน่ใจว่า
ขอ้มูลท่ีเกบ็มีความถูกตอ้ง 
                   2.  การปฏิบติัการในส่วนประมวลผล  ประกอบดว้ย 

ส่วนนาํเขา้ ส่วนประมวลผล ส่วนผลลพัธ์ 
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           2.1  การแบ่งประเภทของขอ้มูล  เป็นการแบ่งขอ้มูลท่ีไดม้าใหเ้ป็นหมวดหมู่หรือ
กลุ่ม  ซ่ึงมีความหมายกบัผูใ้ช ้
           2.2  การจดัเรียงลาํดบัขอ้มูล  เป็นการจดัเรียงลาํดบัขอ้มูลท่ีไดก้าํหนดไว ้
           2.3  การคาํนวณขอ้มูล  เป็นการคาํนวณขอ้มูลทางคณิตศาสตร์หรือทางตรรกะ 
           2.4  การสรุป  เป็นการรวบรวมขอ้มูลเขา้ดว้ยกนั  หรือการแบ่งกลุ่มขอ้มูล 
      3.  การปฏิบติัในส่วนผลลพัธ์  ประกอบดว้ย 
           3.1  การแสดงผลขอ้มูล  เป็นวิธีการยา้ยขอ้มูลจากท่ีหน่ึงไปอีกท่ีหน่ึง  เช่น  การ
รายงานขอ้มูลใหก้บัผูใ้ช ้
                3.2  การเก็บรักษาขอ้มูล  เป็นการเก็บขอ้มูลไวใ้นส่ือเก็บขอ้มูลบางชนิด  เช่น  
กระดาษ  ไมโครฟิลม ์
           3.3 การนาํขอ้มูลท่ีเกบ็มาใช ้ เป็นการคน้หาขอ้มูลจากส่ือท่ีเกบ็ไวอ้อกมาใชง้าน  
            3.4  การคดัลอกขอ้มูล  เป็นการคดัลอกขอ้มูลจากแฟ้มหน่ึงไปยงัอีกแฟ้มหน่ึง 
                    ปรีชา  พวันุกุลนนท ์ (2527 : 37)  กล่าวถึงการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศ  โดย
จดัไว ้  5  ขั้นตอน  ดงัน้ี 
      1.  การเตรียมการดาํเนินการเก่ียวกบัขอ้มูลขั้นน้ีประกอบดว้ย 
           1.1  กาํหนดวตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมายของระบบสารสนเทศ  โดยอาศยัความ
ร่วมมือระหวา่งผูบ้ริหารและผูอ้อกแบบระบบ 
           1.2  กาํหนดองคก์ารหรือผูรั้บผิดชอบในการจดัการระบบสารเทศ  การกาํหนด
องคก์ารหรือผูรั้บผิดชอบนั้นควรคาํนึงถึงความเหมาะสม  ความเป็นไปไดข้องหน่วยงานนั้น  ซ่ึง
อาจอยูใ่นรูปของระบบศูนยร์วมการประมวลผล  และระบบการประมวลผลในแต่ละส่วน 
           1.3  การฝึกอบรมเจา้หน้าท่ี  ให้ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานเก่ียวกบั
ระบบสารสนเทศ  ส่วนวิธีการฝึกอบรมนั้นมีหลายวิธีการ  ทั้งน้ีแลว้แต่พื้นฐานและความพร้อมของ
หน่วยงาน 
           1.4  กาํหนดรายการขอ้มูลหรือสารสนเทศท่ีจาํเป็นตอ้งใชผู้บ้ริหาร  ขอ้มูลหรือ
สารสนเทศน้ีเป็นหัวใจของระบบสารสนเทศ  ดงันั้นผูบ้ริหารในฐานะผูใ้ชข้อ้มูลและสารสนเทศ
จาํเป็นตอ้งรู้วา่ตนเองตอ้งการขอ้มูลและสารสนเทศอะไรบา้ง  วิธีการท่ีจะช่วยกาํหนดรายการขอ้มูล
ท่ีตอ้งการนั้น  ได้แก่  การวิเคราะห์และศึกษางานในปัจจุบนัท่ีรับผิดชอบว่ามีอะไรบา้งท่ีตอ้ง
ควบคุมการปฏิบติังาน  และงานย่อยเหล่าน้ีน่าจะใช้ขอ้มูลอะไรบ้างมาประกอบการตดัสินใจ
วางแผนและปฏิบติังาน 
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           1.5  การจดัลาํดบัขอ้มูล  ระบบสารสนเทศท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นหน่วยงาน  ไดม้า
จากการรวบรวมความจาํเป็นในการใชข้อ้มูลและสารสนเทศของผูบ้ริหารหลายระดบั  ดงันั้นจึงมี
ความจาํเป็นในการจัดลาํดับความสําคญัขอ้มูลและสารสนเทศท่ีตอ้งใช้งานร่วมกันนั้นตอ้งให้
ความสาํคญัมากกวา่ขอ้มูลและสารสนเทศท่ีมีผูใ้ชน้อ้ย   
      2.  การรวบรวมขอ้มูล  ประกอบดว้ยองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 
           2.1  หาความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีมีอยู่แลว้กบัขอ้มูลท่ีตอ้งการรวบรวม  โดยทาํ
การพิจารณาว่าขอ้มูลท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัมีอะไรบา้ง  มีปริมาณเพียงพอตามความตอ้งการหรือไม่  
หลงัการพิจารณาแลว้จะทราบวา่ขอ้มูลท่ีจาํเป็นตอ้งทาํการรวบรวมเพ่ิมเติมอะไรบา้ง 
           2.2  แหล่งขอ้มูลพิจารณาว่าขอ้มูลท่ีตอ้งการรวบรวมหาไดจ้ากแหล่งใดบา้ง  ซ่ึง
อาจไดแ้ก่  แหล่งภายในหน่วยงาน  และแหล่งภายนอกหน่วยงาน 
           2.3  ปรับปรุงหรือสร้างเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล  เคร่ืองมือ  หรือแบบเก็บ
ขอ้มูล  มีความสาํคญัยิง่ต่อความถูกตอ้งของขอ้มูล  เพราะเป็นส่ือสร้างความเขา้ใจตรงกนัระหว่างผู ้
รวบรวมขอ้มูลกบัผูใ้ชข้อ้มูล 
           2.4  ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลข้ึนอยู่กับลักษณะของข้อมูลท่ีต้องการ
รวบรวมอาจจะรวบรวมทุกวนั  ทุกสปัดาห์  ทุกเดือน  ทุกภาคเรียน  เป็นตน้ 
           2.5  การประเมินความสมบูรณ์ของขอ้มูล  มีวิธีการประเมินความสมบูรณ์ดว้ยมือ
และเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ซ่ึงจะแตกต่างกนัในการลงรหัสขอ้มูลและระยะเวลาท่ีใชเ้ท่านั้น  ส่วน
วตัถุประสงคใ์นการประเมินเหมือนกนั  คือ  ตรวจสอบขอ้มูลว่าเขา้มาตรงเวลาท่ีกาํหนดหรือไม่  
ตรวจสอบวา่กรอกขอ้มูลครบถว้นหรือไม่  และผูก้รอกกรอกตรงตามวตัถุประสงคห์รือไม่ 
           2.6  การแกไ้ขและการปรับปรุงขอ้มูลให้ถูกตอ้ง  การหาขอ้มูลผิดพลาดนั้นมี
วิธีแกไ้ข  คือ  เกบ็รวบรวมเฉพาะขอ้มูลนั้นใหม่  และใหห้มายเหตุไวว้า่ขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง 
      3.  การประมวลผลข้อมูล  ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมมีจํานวนมาก  อยู่ในลักษณะ
เฉพาะเจาะจงจากแหล่งท่ีมา  ทาํให้สามารถเห็นสภาพของขอ้มูล  จึงตอ้งนาํขอ้มูลเหล่านั้นมาผ่าน
ขั้นตอนการประมวลผลซ่ึงจะทาํให้ขอ้มูลเหล่านั้นมีความหมายสามารถนาํมาใชใ้นการตดัสินใจ  
วางแผน  และการควบคุมการปฏิบติังานได ้ วิธีการประมวลผลแบ่งได ้ 2  ประเภท คือ  ประมวลผล
ขอ้มูลดว้ยมือ  และประมวลผลขอ้มูลดว้ยเคร่ืองจกัรกล  การประมวลผลอาจตอ้งใชก้ารนาํยอดการ
คิดคาํนวณเพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูลมาประกอบดว้ย 
      4.  การเก็บรักษาขอ้มูล  ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีจะอาํนวยความสะดวกในการ
เรียกใชข้อ้มูล  การแกไ้ขขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนั  ขอ้มูลอาจเก็บรักษาไวใ้นส่ือต่างๆ เช่น  เก็บไวใ้น
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      5.  การนําเสนอผลการประมวลผลข้อมูล  การนําเสนอข้อมูลมีหลายรูปแบบ  
ประกอบดว้ย 
           5.1  ส่ือการใชข้อ้มูล  เช่น  เอกสารรวบรวมขอ้มูลและสารสนเทศ  สารสาร  สาร
สมัพนัธ์ 
           5.2  วิธีการนาํเสนอขอ้มูล  เช่น  ในรูปบทความ  ตาราง  แผนภูมิ  เป็นตน้ 
           5.3  ระเวลาในการนาํเสนอขอ้มูล  เช่น  รายสัปดาห์  รายเดือน  รายภาค  รายปี  
เป็นตน้ 
                    Sander (1983 : 29 - 30)  กล่าวว่า  การจดัการระบบสารสนเทศเป็นการใชเ้คร่ือง
คอมพิวเตอร์ในการรวบรวมขอ้มูลหรือประมวลผลขอ้มูลทั้งท่ีเป็นตวัเลข  และไม่ใช่ตวัเลขเพื่อ
เปล่ียนให้เป็นสารสนเทศ  การประมวลผลข้อมูลโดยการใช้มือทําหรือใช้คอมพิวเตอร์จะ
ประกอบดว้ยกิจกรรมพ้ืนฐานอยู ่ 3  ประการ  คือ 

    1.  การเก็บรวบรวมขอ้มูลนาํเขา้ (capturing the input data)  ขอ้มูลตอ้งกาํหนดไวใ้น
รูปแบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงแลว้ตรวจทาน (verify)  เพื่อความถูกตอ้งก่อนการประมวลผล 
      2.  การประมวลขอ้มูล  หรือการจดักระทาํขอ้มูล (manipulating the data)  เป็นการ
จดักระทาํขอ้มูลในลกัษณะ  ดงัน้ี 
                       2.1  การแยกแยะขอ้มูล (classifying)  เป็นการจดัขอ้มูลท่ีคลา้ยคลึงกนัเป็นกลุ่ม  
และตอ้งกาํหนดรหัสขอ้มูลไวล่้วงหน้า  รหัสท่ีใชม้ร  3  แบบ  คือ  ตวัเลข  ตวัอกัษร  ตวัเลขและ
ตวัอกัษร 
            2.2aการเรียงลําดับ (sorting)  เป็นการจัดเรียงข้อมูลตามลําดับท่ีวางเอาไว้
ล่วงหนา้ 
            2.3  การคาํนวณ (calculating)  เป็นการคาํนวณของขอ้มูลทางคณิตศาสตร์ 
            2.4  การสรุปยอ่ (summarizing)  เป็นการลดปริมาณของขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปแบบ
ท่ีมีความชดัเจนและใชป้ระโยชน์ไดม้ากข้ึน 
      3.  การจดัการผลลพัธ์ท่ีได ้(managing the output results)  การกระทาํต่อขอ้มูลใน
ลกัษณะ  ดงัน้ี 
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            3.1  เก็บบนัทึกและเรียกใช ้(storing and retrieving)  เป็นการเก็บรักษาขอ้มูลไว้
ในโอกาสต่อไปทั้งการคน้หาขอ้มูลหรือการนาํไปใช ้
            3.2  การส่ือสารหรือการคดัลอกขอ้มูล (communication and reproduction)  เป็น
การเคล่ือนยา้ยขอ้มูลไปทาํการประมวลผล  หรือตอ้งการคดัลอกขอ้มูลบางส่วนหรือทั้งหมด 
              จากแนวคิดของนักวิชาการและหน่วยงานดังท่ีกล่าวมาแลว้  สรุปไดว้่า  การจดัการ
ระบบสารสนเทศมีวิธีการและกระบวนการท่ีใกล้เคียงและสอดคลอ้งกัน  ซ่ึงประกอบด้วย 5 
ขั้นตอน  คือ  1.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  2.  การตรวจสอบขอ้มูล  3.การประมวลผลขอ้มูล  4.  การ
จดัเกบ็ขอ้มูลและสารสนเทศ  5.  การนาํขอ้มูลสารสนเทศไปใช ้
                 สําหรับการศึกษาปัญหาการจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา  
กรณีศึกษา : สถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี  เขต  2  คร้ังน้ี  ผูว้ิจยัจึงใช้
กระบวนการ  5  ขั้นตอนดงักล่าวมาเป็นตวัแปรสาํคญัตามกรอบแนวคิดในการวิจยัและเสนอสาระ
เพิ่มเติมของแต่ละขั้นตอนไวด้งัน้ี 

1.  การเกบ็รวมรวมข้อมูล    
สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  (2537 : 16 - 17)  กล่าวไวว้่า  การ

เก็บรวบรวมขอ้มูล  เป็นขั้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลมาจากแหล่งทั้งท่ีอยู่ภายในหน่วยงาน  และ
ภายนอกหน่วยงาน  มีแนวปฏิบติัเป็นขั้นตอน  และกิจกรรมยอ่ยๆ ดงัน้ี 

          1.  กาํหนดหน่วยงานและบุคลากรรับผิชอบให้ชัดเจน  แมว้่าหน่วยงานระดบั
สถานศึกษาจะไม่มีกรอบอตัรากาํลงัทางดา้นน้ี  ผูบ้ริหารกค็วรมอบหมายใหมี้ผูรั้บผดิชอบท่ีแน่นอน 

          2.  กาํหนดรายการขอ้มูลสารสนเทศท่ีสถานศึกษาจะตอ้งไปจดัเก็บมาจากแหล่ง
ตามหลกัการและกรอบความคิด  สถานศึกษาควรวิเคราะห์โดยใช้คณะทาํงานและบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความเขา้ใจในแต่ละเร่ือง  สารสนเทศท่ีสาํคญัและจาํเป็นในระดบัสถานศึกษา  สถานศึกษา
อาจตอ้งไปกาํหนดเพิ่มเติมข้ึนในส่วนท่ีเป็นความแตกต่างของแต่ละพ้ืนท่ี 
                3.  กาํหนดวิธีการจดัเกบ็  และสร้างเคร่ืองมือจดัเก็บใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะของ
ขอ้มูลและแหล่งขอ้มูล  เช่น  แบบสํารวจ  แบบรายงาน  แบบสัมภาษณ์  หรือแบบสอบถาม  การ
ศึกษาวิจยั  เป็นตน้ 

          4.  กาํหนดเวลา  หรือปฏิทินในการจดัเก็บแลว้กาํหนดวนัเก็บขอ้มูลให้ชดัเจนว่า
จะมีก่ีวนัในหน่ึงปี  หมายความว่า  ขอ้มูลจะเปล่ียนแปลงอย่างไร  แต่การใช้จะตอ้งใช้ ณ วนัท่ี
กาํหนด  เช่น  ขอ้มูล  ณ  วนัท่ี  10  มิถุนายน  ของทุกปี  เป็นตน้ 
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          5.  การไปเกบ็รวบรวมมาจากแหล่งขอ้มูล  ซ่ึงจะอยูท่ ั้งในและนอกหน่วยงานตาม
เวลาท่ีกาํหนดไว ้

          6.  ขอ้มูลสารสนเทศบางตวัยงัไม่มีมีแหล่งให้เก็บ  จะตอ้งสร้างเง่ือนไขให้เกิด
ข้ึนมา  เช่น  ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็น  ความตอ้งการในเร่ืองต่างๆ อาจตอ้งจดัประชุมสัมมนา  
ประชุมระดมความคิด  ทาํการศึกษาวิจยั  เป็นตน้ 

จินดา  สิทธิฤทธ์ิ  และคนอ่ืนๆ  (2536 : 37)  กล่าวถึง  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  ไวว้่า  
การเก็บรวบรวมขอ้มูลของโรงเรียนตอ้งกาํหนดวตัถุประสงคก์ารใชข้อ้มูลของโรงเรียนให้ชดัเจน  
ได้แก่  การกาํหนดนโยบายและแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน  ใช้สําหรับรายงานหน่วยเหนือ  
บริการแก่หน่วยงานอ่ืนๆ  และใชป้ระกอบการตดัสินใจของผูบ้ริหารโรงเรียน  สามารถกาํหนด
รายการขอ้มูลท่ีตอ้งเก็บจากแบบสํารวจหรือแบบรายงานท่ีโรงเรียนตอ้งกรอกขอ้มูล  การเก็บ
รวบรวมขอ้มูลตอ้งกาํหนดดชันีหรือตวับ่งช้ีใหค้รอบคลุมภารกิจของโรงเรียน 

กรมวิชาการ  (2544 : 23 - 28)  กล่าวถึง  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  ไวว้่า  ในการเก็บ
รวบรวมจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ นั้นจะตอ้งกาํหนดรายการขอ้มูลท่ีตอ้งการ  กาํหนดวิธีการจดัเก็บ  
สร้างหรือจดัหาเคร่ืองมือในการจดัเก็บให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะของขอ้มูลและแหล่งขอ้มูล  เช่น  
แบบสํารวจ  แบบสัมภาษณ์  แบบสอบถาม  แบบบนัทึก  การสังเกต  เป็นตน้  นอกจากนั้นควร
กาํหนดเวลาในการจดัเกบ็  และกาํหนดหน่วยงานหรือบุคลากรท่ีรับผดิชอบในการจดัเก็บใหช้ดัเจน
ดว้ย  ทั้งน้ีจะตอ้งคาํนึงถึงการไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีตรงตามความตอ้งการท่ีกาํหนดไวแ้ละมีความเช่ือถือ
ได ้ การท่ีจะรวบรวมขอ้มูลได ้ เท่ียงตรง  และเช่ือถือไดน้ั้น  ข้ึนอยูอ่งคป์ระกอบบางประการดงัภาพ
ท่ี  2.6  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ภาพท่ี  2.6  ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 
           1.  การวิเคราะห์ขอ้มูลและสารสนเทศท่ีตอ้งการจดัเก็บเพ่ือให้ไดส้ารสนเทศท่ี
จาํเป็นและเก็บรวบรวมขอ้มูลไดห้ลายๆ ดา้น  จากแหล่งขอ้มูลเดียวกนัในคราวเดียวกนั  ทั้งน้ีเพื่อ
ความสะดวกในการสร้างเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วย  ดังนั้นก่อนการเก็บรวบรวมขอ้มูล
สถานศึกษาควรวิเคราะห์ขอ้มูลและสารสนเทศท่ีตอ้งการ  ประกอบกบัวิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
           2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลมีความเท่ียงตรง  ชัดเจน  เขา้ใจง่าย  
กระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีดี  เคร่ืองมือท่ีใช้ต้องมีคุณภาพ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความ
เท่ียงตรง  กล่าวคือ  สามารถรวบรวมขอ้มูลได้ตรงกับวตัถุประสงค์ท่ีต้องการทราบ  รวมทั้ ง
ครอบคลุมส่ิงท่ีตอ้งการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดเ้ป็นจริง  เช่ือถือได ้ ขอ้คาํถามชดัเจน  ไม่กาํกวม  
จาํนวนขอ้ไม่มาก  สะดวกต่อการนาํไปใช้  ประการสําคญัคือ  ผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลตอ้งมีความ
ซ่ือตรง  ยดึมัน่วา่จะตอ้งรวบรวมขอ้มูลใหถู้กตอ้งตามความเป็นจริงมากท่ีสุด 

จากท่ีนกัวิชาการและหน่วยงานไดก้ล่าวถึงการเก็บรวบรวมขอ้มูล  สรุปไดว้่า  การเก็บ
รวบรวมขอ้มูล  หมายถึง  วิธีการดาํเนินการต่างๆ เพ่ือทาํให้ไดข้อ้มูลมา  ซ่ึงการรวบรวมขอ้มูลนั้น
เราควรจะพิจารณาถึงแหล่งท่ีมาของข้อมูล  การกําหนดบุคลากรรับผิดชอบ   การกําหนด
วิธีดาํเนินการในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  รวมไปถึงการสร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลตรงตามความตอ้งการ 

กาํหนดขอ้มูล 

กาํหนดแหล่งขอ้มูล กาํหนดระยะเวลาท่ีจะเกบ็ขอ้มูล 

จดัทาํเคร่ืองมือ 

เกบ็รวบรวมขอ้มูล 
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              2.  การตรวจสอบข้อมูล 
เตียง  ทองผา  (2544 : 31)  กล่าวไวว้่า  การตรวจสอบขอ้มูล  หมายถึง  การนาํขอ้มูลท่ี

เก็บรวบรวมมาทาํการตรวจสอบความถูกตอ้ง  ขอ้มูลท่ีเก็บเขา้ในระบบตอ้งมีความเช่ือถือได ้ หาก
พบขอ้ผดิพลาดตอ้งแกไ้ข  เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีคุณสมบติัท่ีดี 

นิตยา  ทบัพุ่ม  (2544 : 7)  กล่าวไวว้่า  การตรวจสอบขอ้มูล  หมายถึง  การตรวจสอบ
ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวม  เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีคุณสมบติัท่ีดี  ซ่ึงประกอบดว้ยความเป็นปัจจุบนัของ
ขอ้มูล  ความตรงตามเน้ือหาของขอ้มูลตามความตอ้งการของผูใ้ช้  ตรงตามวตัถุประสงค์และ
ลกัษณะของงาน  มีความเพียงพอ  ถูกตอ้ง  เป็นปัจจุบนัและผ่านกระบวนการในการจดัเก็บดว้ย
วิธีการหรือเคร่ืองมือท่ีถูกตอ้งไดม้าตรฐาน  ตลอดจนการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดหรือขอ้บกพร่องของ
ขอ้มูลใหมี้ความถูกตอ้ง 

สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  (2537 : 17 -18)  กล่าวถึง การ
ตรวจสอบขอ้มูล  ไวว้่า  ทุกคร้ังท่ีเก็บขอ้มูลมาจากแหล่งจะตอ้งนาํมาตรวจสอบทุกคร้ัง  เพื่อให้ได้
ขอ้มูลท่ีมีคุณสมบติั  ซ่ึงประกอบดว้ย  3  ประการสาํคญั  ไดแ้ก่ 
           1.  ความเป็นปัจจุบนัของขอ้มูล  หมายถึง  ช่วงเวลาท่ีขอ้มูลเกิด  คือเม่ือใดเหมาะ
กบัเวลาและทนักับเวลาท่ีจะใช้หรือไม่  ขอ้มูลบางตวัตอ้งเก็บปีละคร้ัง  ขอ้มูลบางตวัมีอายุเป็น
ปัจจุบนั  3  ปีมาแลว้ยงัไม่มีขอ้มูลท่ีใหม่กวา่น้ี 
           2.  มีความตรงตามเน้ือหาของสารสนเทศท่ีตอ้งการ  สารสนเทศท่ีดีจะตอ้งมี
คุณสมบัติในการส่ือความหมายตามวตัถุประสงค์  และลักษณะงานมีความพอเพียง  และไม่
เบ่ียงเบน  เช่น  ขอ้มูลจาํนวนนกัเรียนท่ีสาํหรับรายงานผลก็อาจจะเพียง  1  ปีการศึกษา  แต่หากเพื่อ
การวางแผนอาจตอ้งใชย้อ้นหลงั  5  ปี  พยากรณ์ไปล่วงหนา้อีก  5  ปี  เป็นตน้ 
           3.  มีความถูกต้องแม่นยาํ  คุณสมบติัขอ้น้ีแสดงถึงคุณค่าและประโยชน์ของ
สารสนเทศท่ีนบัวา่สาํคญัมาก  เพราะแมส้ารสนเทศนั้นจะตรงต่อความตอ้งการและสามารถผลติได้
ทนัเวลา  แต่ถา้ขาดความถูกตอ้งและกจ็ะหาประโยชน์ไม่ไดเ้ลย  สารสนเทศท่ีมีความถูกตอ้งแม่นยะ
จะตอ้งมีการบนัทึกจากสภาพความเป็นจริงในเวลาท่ีสาํรวจ  และผ่านกระบวนการในการจดัเก็บ
ดว้ยวิธีการและเคร่ืองมือท่ีถูกตอ้งไดม้าตรฐาน  หากตรวจสอบแลว้พบขอ้ผดิพลาดหรือขอ้บกพร่อง
กต็อ้งจดัเกบ็หรือแกไ้ขใหม่ 

กรมวิชาการ  (2544 : 28 - 29)  กล่าว่า  ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาได้ก่อนท่ีจะนําไป
ประมวลผลควรมีดารตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลก่อน  เน่ืองจากในระบบของการจดัเก็บและ
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           1.  ความถูกตอ้งของขอ้มูล  อาจพิจารณาไดจ้ากความสอดคลอ้งระหว่างขอ้มูลใน
ส่วนย่อยและส่วนรวม  ความสมเหตุสมผลของขอ้มูลและความเก่ียวขอ้งของขอ้มูลตามความ
ตอ้งการ 
           2.  ความสมบูรณ์ของขอ้มูล  อาจพิจารณาจากความครบถว้นของขอ้มูลและความ
เพียงพอของขอ้มูลตามความตอ้งการ 
           3.  ความเป็นปัจจุบนัของขอ้มูล  อาจพิจารณา  วนั  เวลา  ท่ีระบุในเอกสารหรือ
แหล่งขอ้มูลนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอ้มูลทุติยภูมิ  ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีหน่วยงานอ่ืนหรือบุคคลอ่ืนๆ 
เป็นผูจ้ดัเก็บตอ้งพิจารณาว่า  ช่วงเวลาของการเกิด  หรือการจดัเก็บขอ้มูลเหล่านั้นตรงกบัความ
ตอ้งการใช่หรือไม่ 

จากท่ีนักวิชาการและหน่วยงานได้กล่าวถึงการตรวจสอบขอ้มูล  สรุปได้ว่า  การ
ตรวจสอบขอ้มูล  หมายถึง  การตรวจสอบขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีคุณสมบติัท่ีดี  ซ่ึง
ประกอบดว้ย  ความเป็นปัจจุบนัของขอ้มูล  ความตรงตามเน้ือหาของขอ้มูลท่ีตอ้งการ  ความถูกตอ้ง
แม่นยาํ  และผา่นกระบวนการในการจดัเกบ็ดว้ยวิธีการหรือเคร่ืองมือท่ีถูกตอ้งไดม้าตรฐาน 
                    3.  การประมวลผลข้อมูล   

เตียง  ทองผา  (2544 : 32)  กล่าวไวว้่า  การประมวลผลขอ้มูล  หมายถึง  การนาํขอ้มูล
มาประมวลผลเป็นสารสนเทศ  ส่วนตวัใดเป็นสารสนเทศอยูแ่ลว้นาํมาจดักลุ่มตามประเภท  ซ่ึงอาจ
ทาํดว้ยมือ  ใชเ้คร่ืองคิดเลข  และคอมพิวเตอร์ตามความเหมาะสม 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  (2537 : 18)  กล่าวถึง  การ
ประมวลผลขอ้มูล ไวว้่าเป็นการนาํขอ้มูลมาประมวลผลเป็นสารสนเทศ  ส่วนตวัใดเป็นสารสนเทศ
อยู่แลว้นาํมาจดักลุ่มแยกแยะตามลกัษณะและประเภทของสารสนเทศ  ซ่ึงการประมวลผลนั้นใช้
ตั้งแต่วิธีการง่ายๆ ท่ีเรียกวา่ทาํดว้ยมือ  ใชเ้คร่ืองคดเลข  จนกระทัง่นาํเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใช ้ คือ  
เคร่ืองคอมพิวเตอร์  ซ่ึงมีแนวทางปฏิบติัสาํคญัในขั้นน้ี  ดงัน้ี 
           1.  มอบหมายผูรั้บผิดชอบท่ีมีความรู้  ความเขา้ใจทางดา้นคณิตศาสตร์  สถิติ  
หรือผูรั้บผดิชอบงานขอ้มูลของสถานศึกษาเป็นผูด้าํเนินการประมวลผล 
           2.  การประมวลผลขอ้มูล  เป็นสารสนเทศจะต้องจัดทาํเฉพาะสารสนเทศท่ี
หน่วยงานไดก้าํหนดขอบข่ายไวแ้ลว้เท่านั้น  เช่น  ในการวางแผนทางการศึกษา  ก็จะมีรายการดชันี  
เพ่ือการวางแผนท่ีไดก้าํหนดไวแ้ลว้ว่ามีอะไรบา้ง  หรือในการรายงานขอ้มูลประจาํปีก็จะสามารถ
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           3.  หากสถานศึกษาใดไดน้าํเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์มาใช ้ ก็ควรจดัทาํโปรแกรม
โดยควรยึดโปรแกรมให้สอดคลอ้งกบัระดบัจงัหวดั  เพราะในอนาคตจะไดเ้ช่ือมโยงเป็นเครือข่าย  
และส่งสายตรงกนัได ้

กรมวิชาการ  (2544 : 29 - 30)  กล่าวถึง  การประมวลขอ้มูล  ไวว้่าการดาํเนินการในขั้น
น้ี  เป็นการนาํขอ้มูลมาประมวลผลให้เป็นสารสนเทศ  หรือเป็นการเปล่ียนแปลงขอ้มูลให้อยู่ใน
รูปแบบท่ีนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้ ขอ้มูลท่ีไดเ้ป็นสารสนเทศอยู่แลว้ก็นาํมาจดักลุ่ม  แยกแยะตาม
ลักษณะและประเภทของสารสนเทศ  ซ่ึงการประมวลผลนั้ นอาจเป็นการจัดหมวดหมู่  การ
เรียงลาํดบั  การแจงนบั  ตลอดจนถึงการใชสู้ตรทางคณิตศาสตร์  การดาํเนินการอาจใชต้ั้งแต่วิธีการ
ง่ายๆ ท่ีเรียกว่าทาํดว้ยมือ  ใช้เคร่ืองคาํนวณเล็กๆ มาช่วย  จนกระทัง่ใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่คือ  
คอมพิวเตอร์  กไ็ด ้ ในการประมวลผลขอ้มูลตอ้งคาํนึงถึงประเดน็สาํคญั  ดงัน้ี 
           1.  ขอ้มูลท่ีนาํมาวิเคราะห์ตอ้งมีความชดัเจนในตวัเอง  ไม่ว่าจะวิเคราะห์โดยใคร  
เม่ือใดผลยอ่มไดต้รงกนัเสมอ  เช่น  การคาํนวณเก่ียวกบัค่าสถิติต่างๆ 
           2.  ขอ้มูลท่ีเป็นนามธรรมตอ้งอธิบายดว้ยความเรียง  เช่น  ความซ่ือสัตย ์ ความ
รับผดิชอบของผูเ้รียน  ตอ้งวิเคราะห์โดยอาศยัดุลยพินิจของคณะบุคคล  ความเห็นท่ีไดค้วรเป็นเอก
ฉนัทห์รือเป็นเสียงส่วนใหญ่จริง 
           3.  ในการวิเคราะห์ข้อมูลควรใช้ค่าสถิติท่ีง่ายและตรงท่ีสุด  ค่าสถิติท่ีนิยม
นาํมาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลมีหลายค่า  เช่น  ค่าร้อยละ  อตัราส่วน  สดัส่วน  ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  หรือแมก้ระทัง่การแจกแจงความถ่ีท่ีเป็นการหาค่าสถิติท่ีง่ายท่ีสุด 

จากท่ีนักวิชาการและหน่วยงานได้กล่าวถึงการประมวลผลขอ้มูล  สรุปได้ว่า  การ
ประมวลผลขอ้มูล  หมายถึง  การนาํขอ้มูลท่ีตรวจสอบแลว้มาวิเคราะห์และประมวลผลให้เป็น
สารสนเทศตามความตอ้งการและจุดมุ่งหมายของผูใ้ช ้ การมอบหมายผูรั้บผิดชอบท่ีมีความรู้ความ
เขา้ใจทางดา้นสถิติเป็นผูด้าํเนินการประมวลผล  การนาํเทคนิคใหม่ๆ มาใช้ในการประมวลผล  
รวมทั้งการสรุปขอ้มูลสารสนเทศท่ีจาํเป็นในภาพรวมไว  ้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วต่อการ
นาํไปใช ้

 

DPU



  37 

   

                  4.  การจัดเกบ็ข้อมูลและสารสนเทศ   
นิตยา  ทบัพุ่ม  (2544 : 7)  กล่าวไวว้่า  การจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ  หมายถึง  การ

นําขอ้มูลท่ีผ่านการจัดกระทาํแล้วมาจาํแนกเป็นหมวดหมู่และประเภทของขอ้มูลท่ีชัดเจน  มี
ความถูกตอ้งสมบูรณ์  เป็นปัจจุบนั  พร้อมท่ีจะนาํไปใช้โดยนาํไปจดัเก็บไวอ้ย่างเป็นระบบและ
สอดคลอ้งกับลกัษณะของงาน  เพื่อความสะดวกในการนําไปใช้ในการบริหารงานการจัดหา
งบประมาณในการสนับสนุนในการดาํเนินงานดา้นการจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศอย่างพอเพียง  
นิตยา  ทบัพุ่ม  ยงัไดก้ล่าวอีกว่า  การจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศเป็นการจดัหน่วยหรือคลงัขอ้มูล
ไวใ้นหน่วยงาน  ขั้นน้ีเป็นการจัดให้มีแหล่งรวมของข้อมูลและสารสนเทศไว้ในหน่วยงาน  
นอกจากจะตอ้งมีการจดัให้มีสถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นศูนยส์ารสนเทศแลว้ควรมีการจดัให้มี  ครุภณัฑ ์ 
วสัดุท่ีจาํเป็นในศูนยด์งักล่าวดว้ย  ตลอดจนในแต่ละรอบปีควรจดัทาํแผนภูมิแสดงสารสนเทศท่ี
สาํคญัๆ เป็นแผน่ป้าย  หรือรูปแบบอ่ืนๆ   เพ่ือเผยแพร่กาหน่วยงานในสังกดั  หรือบุคลากรอ่ืนๆ ท่ี
สนใจ  เช่น  แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มประสบการณ์ประจาํปีการศึกษารายชั้น
เรียน  เป็นตน้  หากเป็นไปไดค้วรจดัทาํเป็นสไลดส์รุปขอ้มูลสารสนเทศท่ีสาํคญัๆ เพ่ือประกอบคาํ
บรรยาย  กรณีผูม้าศึกษาดูงาน  หรือเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนรู้  และหากสถานศึกษามีสถานท่ี
เพียงพอ  มีความพร้อมอาจจดัเป็นหอ้งปฏิบติัการสาํหรับเสนอผลงานของหน่วยงาน 
               สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  (2537 : 16 -24)  การจดัเก็บขอ้มูล
และสารสนเทศ  ขั้นน้ีเป็นการจดัให้มีแหล่งรวมของขอ้มูลสารสนเทศไวใ้นหน่วยงาน  โดยมีแนว
ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
           1.  ตอ้งจดัใหมี้สถานท่ี  เช่น  มีหอ้งๆ หน่ึงหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของสถานศึกษา
เป็นศูนยส์ารสนเทศ  หรืออาจใชส่้วนหน่ึงของห้องสมุด  ห้องอ่ืนๆ ฯลฯ  หรือหากมีคอมพิวเตอร์
อาจใชห้อ้งคอมพิวเตอร์ 
           2.  จดัให้มีครุภณัฑ์  วสัดุ  จาํเป็น  เช่น  ตูส้ําหรับจดัเก็บแฟ้มขอ้มูลสารสนเทศ
เกบ็แผน่บนัทึกขอ้มูลกรณีใชค้อมพิวเตอร์ไวใ้นหอ้งในขอ้ 1. 
           3.  จัดระบบคน้หาหากเป็นแฟ้ม  หรือหากเป็นคอมพิวเตอร์ก็ควรจัดทาํเป็น
โปรแกรมให้สอดคลอ้งกับลกัษณะงานของสถานศึกษา  เพื่อประสิทธิภาพของการใช้และการ
บริหารขอ้มูลของหน่วยงาน  และท่ีสาํคญัคือตอ้งสร้างให้สอดคลอ้งกบัโปรแกรมในระดบัจงัหวดั  
และอาํเภอ  เพื่อวตัถุประสงคท่ี์กล่าวมาแลว้ในขั้นการัดกระทาํขอ้มูล 
            กรมวิชาการ  (2544 : 30 - 31)  กล่าวว่า  การจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศน้ีเป็นการ
จดัเก็บทั้งส่วนท่ีเป็นขอ้มูลและส่วนท่ีเป็นสารสนเทศไวใ้นส่ือต่างๆ อย่างมีระบบสะดวกต่อการ
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           1.  แฟ้มขอ้มูลหลกั  เป็นขอ้มูลพื้นฐานซ่ึงแบ่งเป็นหลายแฟ้มตามโครงสร้างของ
งาน 
           2.  แฟ้มขอ้มูลย่อย  เป็นแฟ้มขอ้มูลใหม่ๆ ของแฟ้มขอ้มูลหลกั  แต่ยงัอาจตอ้ง
ปรับใหเ้ป็นปัจจุบนั 
           3.  แฟ้มดชันี  เป็นแฟ้มเลขดชันีท่ีระบุวา่ขอ้มูลใดอยูส่่วนไหนของขอ้มูลหลกั 
           4.  แฟ้มขอ้มูลสรุป  เป็นแฟ้มท่ีรวบรวมขอ้มูลในรูปแบบของการสรุปผล 
           5.  แฟ้มขอ้มูลสาํรอง  เป็นการสร้าวแฟ้มสาํรองขอ้มูลสาํคญัๆ เพ่ือประโยชน์ใน
กรณีท่ีขอ้มูลเดิมสูญหาย 
            จากท่ีนกัวิชาการและหน่วยงานไดก้ล่าวถึงการจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ  สรุปไดว้่า  
การจดัเกบ็ขอ้มูลและสารสนเทศ  หมายถึง  การนาํขอ้มูลท่ีผา่นการจดักระทาํแลว้มาจาํแนกประเภท
ของขอ้มูลสารสนเทศใหเ้ป็นหมวดหมู่ของการใช ้ และประเภทของขอ้มูลท่ีชดัเจน  มีความถูกตอ้ง
สมบูรณ์  เป็นปัจจุบนั  พร้อมท่ีจะนาํไปใช ้ โดยนาํไปจดัเก็บไวอ้ยา่งเป็นระบบ  และสอดคลอ้งกบั
ลกัษณะของงาน  เพื่อความสะดวกในการนาํไปใชใ้นการบริหารงาน  และการจดัหางบประมาณมา
สนบัสนุนในการดาํเนินงานดา้นการจดัเกบ็ขอ้มูลและสารสนเทศอยา่งเพียงพอ 

5.  การนําข้อมูลสารสนเทศไปใช้ 
สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  (2543 : 21 - 22)  กล่าวว่า  การนาํ

ขอ้มูลและสารสนเทศไปใช ้ หมายถึง  การนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ไปใชป้ระกอบในการ
วางแผนและการตดัสินใจหรือการปฏิบติังาน  ตามวตัถุประสงคข์องผูบ้ริหารหรือผูท่ี้สนใจ  ในส่วน
ของสถานศึกษาขอ้มูลและสารสนเทศทางการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบุคคล  3  กลุ่ม  ท่ีจะ
นาํขอ้มูลสารสนเทศทางการศึกษาน้ีไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารจดัการ  และการพฒันาการเรียน
การสอนคือ 

          1.  สถานศึกษา 
               1.1  พฒันาผูเ้รียน  นกัเรียนไดรั้บการพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ  ทาํใหต้ระหนกั

ในตนเอง  ยอมรับความจริงของตนเองในความสามารถท่ีจะเรียนรู้ดว้ยตนเอง  กบัสาขาวิชาการ

DPU



  39 

   

                1.2  พฒันากระบวนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อน  ครูผูส้อน
ไดรู้้จกัและเขา้ใจนกัเรียนอยา่งละเอียดลึกซ้ึง  ถูกตอ้ง  และนาํผลของการศึกษาไปใชใ้นการพฒันา
นกัเรียน  พฒันากิจกรรมการเรียนการสอน  และการให้บริการต่างๆ อย่างเหมาะสม  บนพื้นฐาน
ความแตกต่างระหว่างบุคคล  เนน้การเรียนรู้ตามสภาพจริง  เนน้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง  เรียนรู้จาก
การปฏิบติัจริง  การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  ครูอาจารยป์รับบทบาทจากผูใ้ห้ความรู้เป็นผูเ้อ้ืออาํนวย
การเรียนรู้  กระตุน้ให้นักเรียนสามารถสร้างความรู้  หรือเคร่ืองมือสําหรับการเรียนรู้ดว้ยตนเอง
ตลอดชีวิต  ดังนั้ นครูผูส้อนจะต้องมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ  ครูผูส้อนไม่ไดเ้ป็นเพียงผูท้าํหนา้ท่ีสอนเท่านั้น  จึงมีความแตกต่างไปจากเดิม  โดย
นกัเรียนจะไดรั้บการกระตุน้ให้รู้จกัคิดเองมากข้ึน  ส่ือเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีจะช่วยให้นกัเรียนเรียน
ไดเ้ร็ว  เรียนรู้จริง  จึงตอ้งมีการพฒันาข้ึนเม่ือวิธีเรียนเปล่ียนไป  แนวทางการประเมินผลการเรียน
ต้องเปล่ียนไป  การวดัและประเมินแนวใหม่เร่ิมมีการพฒันาอย่างแพร่หลา  โดยเฉพาะการ
ประเมินผลตามสภาพท่ีแทจ้ริง  การประเมินแฟ้มผลงาน  เป็นตน้  ครูผูส้อนจะตอ้งเป็นกลจกัร
สาํคญัในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง 
                1.3  การควบคุมคุณภาพการศึกษาของผูบ้ริหาร  ผูบ้ริหารมีขอ้มูลในการ
บริหารจดัการ  การกาํหนดนโยบายในการพฒันา  และแกปั้ญหาในดา้นต่างๆ  อย่างตรงประเด็น  
และสอดคลอ้งกับสภาพจริง  นําขอ้มูลมาใช้ในการพฒันาทกัษะและเทคนิคทางการบริหารท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมไดอ้ย่างหลากหลาย  ตรงกบั
สภาพการณ์  เง่ือนไข  และขอ้จาํกดัของสถานศึกษา  อนัจะนาํไปสู่การจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมีทิศทางชัดเจน  มีความสามารถในการปฏิบติัตามแผนท่ีกาํหนด  
ตลอดจนมีความสามารถในการนิเทศ  กาํกบั  ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบติังานอย่าง
เป็นระบบ  และมีความต่อเน่ือง  เพื่อนาํผลสู่การประชาสมัพนัธ์เผยแพร่สู่สาธารณชน  และนาํไปใช้
ปรับปรุงและพฒันาแผนดาํเนินงานของสถานศึกษาต่อไป 
           2.  หน่วยงานในสงักดัมีส่วนรับรู้และใชป้ระโยชน์จากขอ้มูล  หน่วยงานในพื้นท่ี
ตน้สังกดั  มีขอ้มูลของสถานศึกษาทั้งหมดภายในอาํเภอ  จงัหวดั  เก่ียวกบัการจดัการศึกษาว่าเป็น
อยา่งไร  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและคุณภาพการศึกษาในระดบัใด  มีขอ้บกพร่องอะไรบา้งท่ีตอ้ง
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           3.  ผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการใชข้อ้มูลการจดัการศึกษา  ในปัจจุบนั
ผูป้กครอง  และชุมชน  จะตอ้งมีส่วนร่วมสนับสนุนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของบุตร
หลานตนเองเพื่อใหเ้ขา้ใจบุตรหลานของตนเอง 

กรมวิชาการ  (2545 : 30)  กล่าวถึง  การนาํขอ้มูลและสารสนเทศไปใช ้ ไวว้่า  ขอ้มูลท่ี
ผา่นการประมวลผลหรือจดัทาํจนเป็นสารสนเทศท่ีมีความหมายชดัเจน  มีความกะทดัรัด  ตรงตาม
ความตอ้งการ  และสะดวกต่อการนาํไปใช่งาน  อาจนาํเสนอผูใ้ชใ้นรูปของตาราง  แผนภาพ  กราฟ  
หรือการบรรยายก็ได ้ ทั้งน้ี  ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของการนาํไปใชแ้ละลกัษณะของสารสนเทศ
นั้นๆ 

นิตยา  ทบัพุม่  (2544 : 30 - 35)  กล่าววา่  การนาํขอ้นาํขอ้มูลสารสนเทศไปใช ้ หมายถึง  
การนาํขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดจ้ดักระทาํแลว้ไปนาํเสนอตามความตอ้งการและวตัถุประสงคข์อง
ผูใ้ชง้าน  เช่น  ใชป้ระกอบการตดัสินใจ  การวิเคราะห์ศกัยภาพของสถานศึกษาเพื่อการวางแผน  
การปฏิบติังาน  การพฒันาคุณภาพการศึกษา  การรายงานความกา้วหน้าในการปฏิบติังาน  การ
ดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  การรายงานขอ้มูลสารสนเทศแก่หน่วยเหนือ  การ
เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์การทาํงานของสถานศึกษา  การใหบ้ริการขอ้มูลสารสนเทศโดยทัว่ไป  เป็น
ตน้  การนาํเสนอขอ้มูลสารสนเทศนั้นสามารถนาํเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น  ตาราง  แผนภูมิ  กราฟ  
แผนภาพ  และจอคอมพิวเตอร์  เป็นตน้  ดงัภาพท่ี  2.7 
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การนาํขอ้มูลและ
สารสนเทศไปใช ้

การรายงาน
ความกา้วหนา้ 

การวางแผน 

ประกอบการ
ตดัสินใจ

การพฒันา
สถานศึกษา

การประกนั
คุณภาพการศึกษา 

การใหบ้ริการ
ขอ้มูลทัว่ไป 

การปฏิบติังาน 

การรายงานขอ้มูล
แก่หน่วยเหนือ 

การเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ 

 
 
 
ภาพท่ี  2.7  การนาํขอ้มูลและสารสนเทศไปใช ้
 
                   จากท่ีนักวิชาการและหน่วยงานไดก้ล่าวถึงการนาํขอ้มูลสารสนเทศไปใช ้ สรุปไดว้่า  
การนาํขอ้มูลสารสนเทศไปใช้  หมายถึง  การนาํขอ้มูลสารสนเทศท่ีผ่านการจดักระทาํแลว้จาก
แหล่งท่ีจดัเกบ็ไวไ้ปนาํเสนอตามความตอ้งการ  และวตัถุประสงคข์องผูใ้ช ้ การวางแผนและการนาํ
ขอ้มูลสารสนเทศไปใชใ้นการบริหารงานทางดา้นการศึกษาในทุกๆ ดา้น  การกาํหนดผูรั้บผิดชอบ
ในการใหบ้ริการขอ้มูลสารสนเทศ  การใชง้บประมาณ  อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีเอ้ือต่อการนาํ
ขอ้มูลสารสนเทศไปใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  โดยไม่การนาํเสนอขอ้มูลสารสนเทศในรูปแบบท่ี
หลากหลาย  เขา้ใจง่าย  น่าสนใจ  เหมาะสมกบัลกัษณะของขอ้มูล 
 
2.5  ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารงานสถานศึกษา 
        ในการจดัการระบบสารสนเทศในโรงเรียน  โรงเรียนจาํเป็นตอ้งตอบคาํถามให้ไดว้่า
จะตอ้งมีและใช้ขอ้มูลอะไรบา้งจึงจะเพียงพอตามวตัถุประสงค์การบริหาร  และปฏิบติัการตาม
ภารกิจของโรงเรียนในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง  เพื่อจะได้จดัเก็บขอ้มูลและนําขอ้มูลมาจัดไวใ้น
โรงเรียนอยา่งเป็นระบบ  ขอ้มูลและสารสนเทศท่ีดีไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัปริมาณเพียงอยา่งเดียว  แต่ข้ึนอยู่
กบัคุณภาพของขอ้มูลและสารสนเทศ  และตรงต่อความตอ้งการในการวางแผนเพื่อพฒันาการศึกษา
นั้น   
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                มูลนิธิส่งเสริมนโยบายการศึกษา  (2544 : 3)  กล่าวว่า  ปัจจุบนัสถานศึกษามีระบบการ
จดัเก็บขอ้มูลแตกต่างกนั จดัเก็บขอ้มูลเป็นจาํนวนมาก มีรายละเอียดมาก มิไดจ้ดัเก็บขอ้มูลเพื่อ
วางแผนบริหารจัดการสถานศึกษาแต่เพื่อส่งรายงานแก่หน่วยงานส่วนกลาง เก็บข้อมูลตาม
แบบฟอร์มท่ีกาํหนดโดยหน่วยงานส่วนกลาง และสถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีระบบสารสนเทศรวม 
แยกเกบ็ขอ้มูลไวท่ี้ฝ่าย/แผนกต่างๆ ตามตอ้การใชง้านสาํหรับหน่วยงานส่วนกลางก็มีขอ้มูลละเอียด
เท่าขอ้มูลของสถานศึกษา ขอ้มูลส่วนใหญ่ไม่จาํเป็นต่อภารกิจของหน่วยงานส่วนกลางและไม่ไดใ้ช้
ประโยชน์ขอ้มูลท่ีได้รับจากสถานศึกษาอย่างคุม้ค่า แต่ภายใตบ้ริบทใหม่ตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   มาตรา 39 กาํหนดให้ส่วนกลางกระจายอาํนาจการ
บริหารและการจดัการศึกษา ทงัดา้นวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงาน
ทัว่ไป ไปยงัสถานศึกษาให้มีอิสระในการตดัสินใจโดยตรง ไม่จาํเป็นท่ีหน่วยงานส่วนกลางตอ้ง
กาํหนดใหส้ถานศึกษาจดัเกบ็และส่งขอ้มูลการดาํเนินงานในรายละเอียด 
                   วีระ  สุภากิจ  (2539 : 247 - 249)  กล่าวว่า  ระบบสารสนเทศท่ีดีของการบริหาร
สถานศึกษาตอ้งครอบคลุมระบบการศึกษา  ดงัน้ี 
      1.  เป็นระบบท่ีทาํหนา้ท่ีไดค้รบทั้ง  3  ประการ  คือ 
           1.1  จดัเก็บและบนัทึกขอ้มูลสารสนเทศท่ีเป็นตวัแทนไดค้รอบคลุมเหตุการณ์  
หลกัฐานและกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงของสถานศึกษา 
           1.2  แสดงภาพเหตุการณ์  หลกัฐาน  และกิจกรรมของโรงเรียนโดยสรุปรวมตาม
ระยะเวลาท่ีโรงเรียนตอ้งการใช ้
           1.3  วิเคราะห์และประเมินโดยการเช่ือมโยงความสมัพนัธ์  เพื่อวิเคราะห์แบะแปล
ความหมายขอ้มูลและสารสนเทศ  และการประเมินค่าเพื่อประกอบการตดัสินใจ 
      2.  ตรงกบัวตัถุประสงคก์ารใชง้านของสถานศึกษา  การใชข้อ้มูลและสารสนเทศ
ของสถานศึกษาจะเป็นกรอบท่ีจะช่วยในการกาํหนดขอบข่ายหรือจาํนวนของขอ้มูลและสารสนเทศ
สาํหรับการใชใ้นระดบัสถานศึกษา  วตัถุประสงคใ์นการใชท่ี้สาํคญัมีดงัน้ี 
           2.1  เพื่อการวางแผนพฒันาการศึกษาทั้งระยะยาว  แผนพฒันาประจาํปี  และ
แผนปฏิบติัการประจาํปี  สารสนเทศท่ีตอ้งใชเ้พื่อการวางแผนเรียกวา่  “ดชันี”  หรือ  “ตวันาํ” 
                            2.2  เพ่ือการรายงานผลการปฏิบติังานหรือรายงานขอ้มูลทางการศึกษาประจาํปี
การศึกษา  โรงเรียนตอ้งทาํหน้าท่ีเป็นแหล่งขอ้มูลสารสนเทศให้กบัหน่วยงานระดบัเหนือหรือท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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       3.  ครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา  สถานศึกษาจะตอ้งมีสารสนเทศท่ีจาํเป็นเพื่อ
ใชใ้นการบริหาร  และปฏิบติังานใหค้รอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา  ดงัน้ี 
                               3.1  ระดบัการศึกษาท่ีสถานศึกษา  เช่น  สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษา  3  ระดบั  
คือ  ระดบัก่อนประถมศึกษา  ระดบัประถมศึกษา  และระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  ตอ้งมีขอ้มูล
สารสนเทศครอบคลุมทุกระดบัการศึกษาท่ีรับผดิชอบ  เป็นตน้ 
                               3.2  ลกัษณะงานของสถานศึกษา  สถานศึกษาจะตอ้งมีขอ้มูลให้เพียงพอและ
ครอบคลุมงานของโรงเรียนทั้ง  6  งาน  ไดแ้ก่  งานวิชาการ  งานกิจการนกัเรียน  งานอาคารสถานท่ี  
งานบุคลากร  งานการเงินและพสัดุ  และงานความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนและชุมชน 
      4.  ครอบคลุมระบบการศึกษา  สถานศึกษาตอ้งมีขอ้มูลเก่ียวกบัระบบการศึกษา
ดงัต่อไปน้ี 
            4.1  ปัจจยัทางการศึกษาหรือทรัพยากร  ไดแ้ก่  จาํนวนนักเรียนท่ีจะเขา้เรียน  
และท่ีจะตอ้งจดัการศึกษาใหแ้ต่ละปี  ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีจะกาํหนดปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ต่อไป  เช่น  อาคาร
สถานท่ีท่ีจะตอ้งใช ้ ครู  ส่ือ  วสัดุ  ครุภณัฑ ์ เป็นตน้ 
            4.2  กระบวนการทางการศึกษา  ไดแ้ก่  การบริหาร  การจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน  และการนิเทศ  เป็นตน้ 
            4.3  ผลผลิตทางการศึกษา  
            4.4  องค์ประกอบด้านสภาพแวดลอ้มทางการศึกษา  ได้แก่  สภาพเศรษฐกิจ  
สงัคม  การเมือง  ประเพณี  วฒันธรรม  และสภาพภูมิศาสตร์  เป็นตน้ 
                   กรมวิชาการ  (2545 : 36)  กล่าวว่า  สารสนเทศท่ีจาํเป็นต่อระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานสถานศึกษา  จาํแนกไดด้งัน้ี 
      1.  สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
           1.1  ขอ้มูลทัว่ไปของสถานศึกษา 
           1.2  สภาพการบริหาร  โครงสร้างการบริหารและภารกิจ 
           1.3  ศกัยภาพของสถานศึกษา 
           1.4  ความตอ้งการของสถานศึกษา 
           1.5  แนวโนม้การพฒันาทอ้งถ่ิน 
           1.6  แนวทางการจดัการศึกษา 
           1.7  การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา / คณะกรรมการนกัเรียน 
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      2.  สารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียน 
            2.1  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 
            2.2  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน 
            2.3  ผลงานและการแสดงออกของผูเ้รียน 
      3.  สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการ 
            3.1  หลกัสูตรและการเรียนการสอน 
            3.2  การวดัและการประเมินผลการเรียน 
            3.3  การพฒันากิจกรรมแนะแนว 
            3.4  การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
      4.  สารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการ 
            4.1  สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้ 
            4.2  ทรัพยากรและส่ิงอาํนวยความสะดวก 
            4.3  การพฒันาบุคลากร 
            4.4  ความสมัพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษากบัผูป้กครองและชุมชน 
      5.  สารสนเทศเพ่ือการรายงาน 
            5.1  คุณภาพผูเ้รียน 
            5.2  คุณภาพดา้นการจดัการเรียนการสอน 
            5.3  คุณภาพดา้นการบริหารจดัการ 
         สรุปไดว้่า  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานสถานศึกษา  เป็นสารสนเทศพื้นฐาน
ของสถานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษาในดา้นผูเ้รียน  ดา้นการจดัการเรียนการสอน  ดา้นบริหาร
จดัการ  เป็นสารสนเทศท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาจาํเป็นท่ีจะตอ้งทราบว่า  ตอ้งการขอ้มูลอะไร  ขอ้มูล
นั้นจะนาํไปใชท้าํอะไร  การจดัเก็บขอ้มูลมีความคุม้ค่ามากนอ้ยเพียงใด  และจะดาํเนินการให้เป็น
สารสนเทศไดอ้ยา่งไร 
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2.6  ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
            ผูว้ิจยัไดศึ้กษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศทางการ
ศึกษา  ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินการวิจยัดงัต่อไปน้ี 
                    ดอกไม ้  เจริญชยั  (2545)  ไดศึ้กษาเร่ือง  ศึกษารูปแบบการบริหารระบบสารสนเทศใน
สถานศึกษามธัยมศึกษา  สงักดักรมสามญัศึกษา  จงัหวดัสกลนคร  ผลการวิจยัพบวา่  1)กระดบั
สภาพและปัญหาการบริหารระบบสารสนเทศในสถานศึกษามธัยมศึกษา    สงักดักรมสามญัศึกษา 
จงัหวดัสกลนคร ภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบักลาง  2)กผูบ้ริหารกบัครูผูป้ฏิบติังานสารสนเทศ
มีความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหาการบริหารระบบสารสนเทศ ในสถานศึกษามธัยมศึกษาสงักดั
กรมสามญัศึกษาจงัหวดัสกลนคร ภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่าง 3)กผูบ้ริหารและครูผูป้ฏิบติังาน
สารสนเทศในสถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารระบบสารสนเทศ
ในสถานศึกษามธัยมศึกษา  สงักดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัสกลนคร  ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  ดา้นการนาํขอ้มูลไปใชมี้ความคิดเห็นไม่
แตกต่าง  ดา้นการรวบรวมขอ้มูล  ดา้นการตรวจสอบขอ้มูล  ดา้นการประมวลผล  ดา้นการจดัเกบ็
ขอ้มูลมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ส่วนดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูล
มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05    4)กผูบ้ริหารและครูผูป้ฏิบติังานสารสนเทศ
ในสถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัญหาของการบริหารระบบสารสนเทศใน
สถานศึกษามธัยมศึกษา  สงักดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัสกลนคร พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้น
การรวบรวมขอ้มูล ดา้นการตรวจสอบขอ้มูล และดา้นการประมวลผลขอ้มูล มีความคิดเห็นแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  5)กรูปแบบการบริหารระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสมใน
สถานศึกษามธัยมศึกษา  สงักดักรมสามญัศึกษาจงัหวดัสกลนคร  จากการศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งและผลการศึกษาสภาพ ปัญหา ขอ้เสนอแนะ มาพิจารณารูปแบบการบริหารระบบ
สารสนเทศท่ีเหมาะสมโดยมีแนวทางดงัต่อไปน้ี  5.1 หลกัการและแนวทางพฒันาระบบสารสนเทศ  
5.2กศึกษาสภาพและปัญหาปัจจุบนัก5.3กวตัถุประสงคข์องการพฒันาระบบสารสนเทศก5.4กโครง
สร้างการจดัองคก์าร 5.5 การบริหารระบบสารสนเทศ 5.6 การติดตามประเมินระบบสารสนเทศ 
                   เตียง  ทองผา  (2544)  ไดท้าํการวิจยัเร่ือง  การจดัระบบสารสนเทศในโรงเรียนปฏิรูป
การศึกษา  สังกดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัหนองบวัลาํภู  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสภาพ
ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการจดัระบบสารสนเทศในโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา สังกดัสํานักงาน
การประถมศึกษาจงัหวดัหนองบวัลาํภู  ผลการวิจยัพบว่า  โรงเรียนปฏิรูปการศึกษาไดม้อบหมาย
งานให้หมวดต่างๆ เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัระบบสารสนเทศภายในโรงเรียน  ขอ้มูลสารสนเทศ
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                   ฐิติยา  เนตรวงษ ์ (2544) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองปัญหาและความตอ้งการการจดัการระบบ
สารสนเทศทางการศึกษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ุ มี
วตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการการจดัการระบบสารสนเทศทางการศึกษาใน
โรงเรียนระดบัประถมศึกษา  อาํเภอเมือง จงัหวดักาฬสินธ์ุผลการวิจยัพบวา่ 

     1. ปัญหาการจดัการระบบสารสนเทศทางการศึกษาในโรงเรียนระดบัประถมศึกษา 
อาํเภอเมือง จงัหวดักาฬสินธ์ุ ตามความคิดเห็นของกลุ่มผูบ้ริหารโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ขั้นการวิเคราะห์ขอ้มูลและการจดัหน่วยหรือคลงัขอ้มูลมีปัญหา
อยู่ในระดับมาก  ส่วนปัญหาการจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษาในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา อาํเภอเมือง จงัหวดักาฬสินธ์ุ ตามความคิดเห็นของกลุ่มผูจ้ดัระบบสารสนเทศโดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือจาํแนกตามสายงานทั้ง 6 สายงานของโรงเรียนพบว่าอยูใ่นระดบั
ปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ขั้นการวิเคราะห์ขอ้มูลมีปัญหาอยูใ่นระดบัมาก 

     2. ความต้องการการจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษาในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา อาํเภอเมือง จงัหวดักาฬสินธ์ุ ตามความคิดเห็นของกลุ่มผูบ้ริหารโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซ่ึงพบว่าขั้นตอนการประมวลผลขอ้มูล ในรายขอ้การวิเคราะห์ การจัดหน่วยหรือ
คลงัขอ้มูลโดยผูมี้ความรู้ความเขา้ใจและความชาํนาญ มีความตอ้งการมากท่ีสุด สําหรับความ
ตอ้งการการจดัการระบบสารสนเทศทางการศึกษาในโรงเรียนระดบัประถมศึกษา อาํเภอเมือง 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ ตามความคิดเห็นของกลุ่มผูจ้ดัระบบสารสนเทศโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากซ่ึง
พบว่าขั้นตอนการประมวลผลขอ้มูล ในรายการวิเคราะห์  การจดัหน่วยหรือคลงัขอ้มูลโดยผูมี้
ความรู้ความเขา้ใจและความชาํนาญ มีความตอ้งการท่ีสุด เม่ือจาํแนกตามสายงานทั้ง 6 สายงานของ
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                   สุพรรณี  เมนะเนตร  (2543)  ได้ศึกษาเร่ือง  การบริหารระบบสารสนเทศ  ในการ
บริหารสถานศึกษาสงักดักรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยัพบวา่ 
      1.  การบริหารระบบสารสนเทศส่วนใหญ่มีบุคลากรรับผิดชอบ  โดยเฉพาะการจดั
รวมขอ้มูล  จดัระบบสารสนเทศอยา่งมีระบบและเป็นปัจจุบนั  ส่วนใหญ่จดัเก็บโดยใชแ้ฟ้มเอกสาร
จะมีการเปล่ียนแปลงทนัทีเม่ือเร่ืองสาํคญัมากท่ีสุด  มีการประเมินผลดว้ยมือและรายงานผลโดยใช้
เอกสารบรรยาย  ขอ้มูลและสารสนเทศมีมากท่ีสุดคือ  ขอ้มูลดา้นนกัเรียน  ระบบสารสนเทศส่วย
ใหญ่ประเมินปีละคร้ัง   
      2.  มีการใชส้ารสนเทศเก่ียวกบัจาํนวนนกัเรียน  จาํนวนครู  อาจารย ์ วสัดุ  ครุภณัฑ ์ 
อาคารสถานท่ี  งบประมาณ  การนิเทศ  การแนะแนว  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  การวางแผน  
กาํหนดนโยบาย  การตดัสินใจ  และการสัง่การ 
      3.  ปัญหาการจดัและการใชร้ะบบสารสนเทศ  คือ  ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้  บุคลากร
ไม่มีเวลาเพียงพอ  ขาดวสัดุอุปกรณ์ 
                   สุชาดา จนัทกลู  (2545) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการจดัการระบบสารสนเทศเพ่ือการประกนั
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร    มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพและปัญหา
การจดัการระบบสารสนเทศ เพื่อประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร
ผลการวิจยัพบวา่     โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครไดด้าํเนินการตามกระบวนการพฒันาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการประกนัคุณภาพการศึกษาขั้นเตรียมการขั้นการออกแบบระบบ ขั้นปฏิบติัตาม
ระบบ ขั้นการกาํกบัติดตามประเมินผล ส่วนใหญ่มีผูป้ฏิบติัเกินกวา่ร้อยล่ะ 50 ทุกประเดน็ โดย
ปฏิบติัสูงสุดในเร่ืองสาํรวจสภาพความพร้อมของโรงเรียน ดา้นบุคลากรเร่ืองกาํหนดวตัถุประสงค์
โดยคาํนึงถึงการปฏิบติังาน 6 ดา้นในโรงเรียนเร่ืองดาํเนินการรวบรวมและจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศท่ี
เป็นปัจจุบนั และเร่ืองกาํหนดปฏิทินปฏิบติังาน   กาํกบัติดตามประเมินผลท่ีชดัเจนใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง
รับรู้ และพบวา่ในภาพรวมโรงเรียนมีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลางทุกประเดน็   โดยปัญหาสูงสุดใน
เร่ืองเตรียมความพร้อมดา้นงบประมาณกเพื่อสนบัสนุนการจดัการระบบสารสนเทศเพ่ือการประกนั
คุณภาพ  การกาํหนดรูปแบบสารสนเทศใหส้มัพนัธ์กบัระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 
                   Chinyersen  (1989 : 3636 – A)  ไดศึ้กษาการใชไ้มโครคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารเร่ือง  
ความสัมพนัธ์ปัญหาและกลยุทธ์สําหรับระบบสารสนเทศในการจดัทาํใบรับรองผลการเรียนดว้ย
คอมพิวเตอร์ในสถาบนัอุดมศึกษา  พบว่า  ในการนาํคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการทาํระเบียนประวติั
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                  Guha  (1978 : 4)  ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ
ภายในโรงเรียนในรัฐวอชิงตัน  ข้อมูลท่ีพบสอดคล้องกันเป็นส่วนใหญ่  ได้แก่  ความรู้และ
ประสบการณ์  การฝึกอบรมการใชร้ะบบ  ขนาดของโรงเรียน  ซ่ึงไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก  
10  แห่ง  และสัมภาษณ์ผูใ้ชข้อ้มูล  ประสิทธิภาพและการนาํขอ้มูลไปใชข้ึ้นอยู่กบับุคคล  และมี
ทศันคติท่ีดีต่อการใชร้ะบบสารสนเทศผูบ้ริหารระดบัสูง  มีความสมัพนัธ์และเป็นองคป์ระกอบหรือ
ตวัแปรต่อการใชร้ะบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพในอาํเภอต่างๆ ผูบ้ริหารระดบัสูงมีความ
เขา้ใจเก่ียวกบัระบบสารสนเทศดี  และใหก้ารสนบัสนุนการใชร้ะบบอยา่งมีประสิทธิภาพ 
                  Kim  (1996 : 446 - A)  ไดท้าํการศึกษาการจดัการระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อจดั
องคก์ารให้มีประสิทธิภาพ  ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  พบว่า  รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีไดใ้ห้
ความจาํเป็นในการนาํไมโครคอมพิวเตอร์มาใชใ้นดา้นการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อ
การจดัการขององคก์ร  การดาํเนินงานประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญดา้นคอมพิวเตอร์และระบบขอ้มูล
สารสนเทศ  ผูใ้ช้บริการไดน้าํผลมาใช้ในการวิเคราะห์จากการจดัการระบบดงักล่าวไดรั้บผลท่ี
แน่นอน 
                  Gwaltney  (1982 : 1367 - A)  ศึกษารูปแบบของสารสนเทศเพ่ือการบริหารสาํหรับ
สถาบนัอุดมศึกษา  เพื่อใช้ในการบริหารและวางแผนระยะยาว  ในการศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ประยุกตก์ารจดัระบบสารสนเทศดว้ยคอมพิวเตอร์  เพื่อให้การดาํเนินงาน  การควบคุม  และการ
วางแผนดียิง่ข้ึน  การรวบรวม  การนาํเสนอขอ้มูลใชเ้วลานอ้ยลง  และใหผู้บ้ริหารทุกระดบัสามารถ
ใช้สารสนเทศได้ทันเวลา  ถูกต้อง  และสมบูรณ์   การศึกษาพบว่า  รูปแบบสารสนเทศใน
สถาบนัอุดมศึกษาประกอบดว้ยแฟ้มขอ้มูลหลกั  5  แฟ้ม  คือ  บุคลากร  นิสิตนักศึกษา  ศิษยเ์ก่า  
งบประมาณ  และอาคารสถานท่ี  สาํหรับรูปแบบสารสนเทศน้ีจะแตกต่างกนัในแต่ละสถาบนัตาม
องคป์ระกอบ  และระบบย่อยของสถาบนั  ดงันั้น  การจดัสารสนเทศตอ้งพิจารณาโครงสร้างของ
สถาบนั  และความตอ้งการสารสนเทศเฉพาะของแต่ละสถาบนัดว้ย 
         จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องทั้ งภายในประเทศและต่างประเทศ  พบว่า  แนวความคิด
โดยทัว่ไปของหลกัการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศท่ีไดป้ระมวลเสนอมา  จะเห็นไดว้่า  
ความจริงแลว้ระบบขอ้มูลและสารสนเทศเป็นส่วนหน่ึงของการประกอบกิจกรรมสําคญัหลายๆ 
อย่าง  มีหน้าท่ีในการจดัเตรียมขอ้มูลและสารสนเทศตามความตอ้งการ  และความจาํเป็นต่อการ
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บทที ่ 3 
ระเบียบวธีิวจิัย 

 
 เน้ือหาของบทน้ีกล่าวถึงขั้นตอนการดําเนินการวิจัย   กรอบแนวคิดในการวิจัย  
ประชากรและวิธีการสุ่มตวัอยา่ง  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล  และระยะเวลาท่ี
ใชใ้นการดาํเนินการวิจยั  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
3.1  ขั้นตอนการดําเนินการวจัิย 
        ขั้นตอนการดาํเนินการวิจยัมีดงัต่อไปน้ี 
      1.  ศึกษาระบบขอ้มูลและสารสนเทศทางการศึกษา 
 2.  กาํหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 3.  สร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 4.  เกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 5.  วิเคราะห์ขอ้มูล 
 6.  สรุปและเรียบเรียงงานคน้ควา้อิสระ 
 
3.2  กรอบแนวคดิในการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ใช้กรอบแนวคิดในการจดัการระบบขอ้มูลและสารเทศใน 5 
ขั้นตอน  คือ  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  การตรวจสอบขอ้มูล  การประมวลผลขอ้มูล  การจดัเก็บ
ขอ้มูลและสารสนเทศ  และการนาํขอ้มูลสารสนเทศไปใช ้ (กรมวิชาการ, 2544 : 7)  ตามตาํแหน่ง
หนา้ท่ีในการปฏิบติังาน  ระดบัการศึกษา  ขนาดของสถานศึกษา  และประสบการณ์ทาํงาน  สรุป
ไดด้งัภาพท่ี  3.1 
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ภาพท่ี  3.1  กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

สมมติฐานในการวจัิย 3.3  
     1.   ปัญหาการจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา   กรณีศึกษา  : 
สถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2  จาํแนกตามตาํแหน่งหน้าท่ีในการ
ปฏิบติังาน  แตกต่างกนั 

2.  ปัญหาการจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา   กรณีศึกษา  : 
สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2  จาํแนกตามระดบัการศึกษา  แตกต่าง
กนั 

1.  ตาํแหน่งหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน   
     1.1  ผูบ้ริหารสถานศึกษา     
     1.2  ผูป้ฏิบติังานดา้นการจดัการระบบ
ขอ้มูลและสารสนเทศ 
2.  ระดบัการศึกษา   
     2.1  ปริญญาตรี/เทียบเท่า 
     2.2  สูงกวา่ปริญญาตรี 
3.  ขนาดของสถานศึกษา  
    3.1  ขนาดเลก็ 
      3.2  ขนาดกลาง 
      3.3  ขนาดใหญ่ 
4.  ประสบการณ์ทาํงานดา้นการจดัการ
ระบบขอ้มูลและสารสนเทศ 
     4.1  ตํ่ากวา่  3  ปี 
     4.2  3 - 6  ปี 
     4.3  มากกวา่  6  ปี 

ตวัแปรตน้ (Independent  Variables) 

ปัญหาการจดัการระบบขอ้มูลและ
สารสนเทศทางการศึกษา  กรณีศึกษา : 
สถานศึกษา  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสระบุรี เขต 2 
ใน  5  ขั้นตอน  คือ 
1.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล   
2.  การตรวจสอบขอ้มูล   
3.  การประมวลผลขอ้มูล   
4.  การจดัเกบ็ขอ้มูลและสารสนเทศ   

้ ้

ตวัแปรตาม (Dependent  Variables) DPU
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3.  ปัญหาการจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา   กรณีศึกษา  : 
สถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2  จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา  
แตกต่างกนั 

4.  ปัญหาการจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา   กรณีศึกษา  : 
สถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2  จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน  
แตกต่างกนั 
 
3.4  ประชากรและวธีิการสุ่มตัวอย่าง 
       3.4.1  ประชากร 
                 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูป้ฏิบติังานดา้นการจดัการ
ระบบขอ้มูลและสารสนเทศ  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี  เขต  2  ปีการศึกษา  2553  
จาํนวน  155  สถานศึกษา  จาํแนกเป็น  2  กลุ่ม  คือ 
 1.  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  จาํนวน  155  คน 
 2.  ผูป้ฏิบติังานดา้นขอ้มูลและสารสนเทศ  จาํนวน  155  คน 
       3.4.2  กลุ่มตัวอย่าง 
                 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูป้ฏิบติังานดา้นการ
จดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศ  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี  เขต  2  โดยมี
ขั้นตอนการสุ่มตวัอย่างดงัน้ี  เน่ืองจากมีจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน (Finite Populations)  การ
กําหนดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของยามาเน่  (Yamane) ในการคาํนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
(Yamane, 1976 : 398)  ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน  174  คน  จาํแนกเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา  จาํนวน  
87  คน  และผูป้ฏิบติังานดา้นขอ้มูลและสารสนเทศ  จาํนวน  87  คน  ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่ง
แบบแบ่งชั้นภูมิ  เพื่อให้ไดก้ลุ่มตวัอย่างครอบคลุมทุกกลุ่มในอตัราส่วนท่ีเท่าๆ กนั  โดยการสุ่ม
ตวัอย่างแต่ละชั้นจะใชว้ิธีสุ่มอย่างง่าย  โดยจาํแนกตามขนาดของสถานศึกษาสรุปดงัตารางท่ี 3.1  
จากนั้ นทาํการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลากสถานศึกษาโดยแบ่งตามขนาดของ
สถานศึกษา 
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ตารางท่ี  3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
-  ขนาดเลก็ 
-  ขนาดกลาง 
-  ขนาดใหญ่ 

 
68 
56 
31 

 
38 
32 
17 

รวม 155 87 
ผู ้ป ฏิบั ติ ง านด้านการจัดก ารระบบข้อ มูลและ
สารสนเทศของสถานศึกษา 
-  ขนาดเลก็ 
-  ขนาดกลาง 
-  ขนาดใหญ่ 

 
 

68 
56 
31 

 
 

38 
32 
17 

รวม 155 87 
 
3.5  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  เร่ือง  ปัญหาการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศทางการ
ศึกษา กรณีศึกษา : สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี  เขต  2  เป็น
แบบสอบถามผูบ้ริหารสถานศึกษา  และผูป้ฏิบติังานดา้นการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศ
ของสถานศึกษา  ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนตามลาํดบัขั้นตอน  ดงัน้ี 
 ประมวลกรอบแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศทางการศึกษา  
ของสถานศึกษาจากการศึกษา  ทฤษฎี  เอกสาร  และจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อใหไ้ดก้ระบวนการ
การจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศท่ีครอบคลุมการดาํเนินงานในทุกๆ ขั้นตอน  จากการศึกษา
สรุปกระบวนการในการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศทางการศึกษาของสถานศึกษา  ได้
ทั้งหมด  5  ขั้นตอน  คือ  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  การตรวจสอบขอ้มูล  การประมวลผลขอ้มูล  การ
จดัเกบ็ขอ้มูลและสารสนเทศ  การนาํขอ้มูลและสารสนเทศไปใช ้ โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น  2  
ตอน  ดงัน้ี 
 ตอนท่ี  1  เป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list)  สอบถามเก่ียวกบัตาํแหน่งหนา้ท่ีใน
การปฏิบติังานของผูต้อบแบบสอบถาม  วุฒิการศึกษา  ขนาดของสถานศึกษา  ประสบการณ์ในการ
ทาํงาน   
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 ตอนท่ี  2  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  สอบถามท่ีเก่ียวกบัปัญหาการจดัการระบบ
ขอ้มูลและสารสนเทศทางการศึกษาของสถานศึกษา  เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า  5  ระดบั 
(rating scale)  แยกเป็น  5  ขั้นตอน  คือ  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  การตรวจสอบขอ้มูล  การ
ประมวลผลขอ้มูล  การจดัเกบ็ขอ้มูลและสารสนเทศ  และการนาํขอ้มูลและสารสนเทศไปใช ้
 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

     1.  ศึกษาทฤษฎี  เอกสาร  และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการระบบขอ้มูลและ
สารสนเทศทางการศึกษา กรณีศึกษา : สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี  เขต  
2  เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
      2.  ผูว้ิจยันาํขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างกรอบความคิดใหค้รอบคลุมขอบเขตเน้ือหาการวิจยั 
      3.  สร้างแบบสอบถามซ่ึงมี  2  ตอน  ตามกรอบแนวความคิดและให้ครอบคลุม
ขอบเขตเน้ือหาการวิจยั 
      4.  นาํแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแลว้ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ  จาํนวน  3  คน  (ภาคผนวก 
ก)  เพื่อตรวจสอบ  ปรับปรุง  แกไ้ข เพื่อหาความเท่ียงตรง (Validity) เชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม 
      5.  นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข  ตามคาํแนะนําของผูเ้ ช่ียวชาญ   และ
เสนอแนะต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อปรับปรุงอีกคร้ัง 
      6.  นาํแบบสอบถามท่ีไดไ้ปทดลองใช ้(try out)  กบัผูบ้ริหารสถานศึกษา  และ
ผูป้ฏิบติังานดา้นการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษา  สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสระบุรี  เขต  2  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน  20  คน  จากนั้นนาํมาวิเคราะห์หาค่าความ
เช่ือมั่นของเคร่ืองมือ  โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient)  ของครอนบาค  
(Cronbach Alfa Coefficient)  (ลว้น  สายยศ, 2538 : 200)  ซ่ึงไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม
เท่ากบั  0.96 
      7.  นําเสนอแบบสอบถามต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อขอรับความเห็นชอบ  และ
นาํไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูลวิจยัต่อไป 
 
3.6  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอน  ดงัน้ี 

     1.  ขอหนังสือจากมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ขอความร่วมมือจากผูอ้าํนวยการ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี  เขต  2  เพื่อขออนุญาตให้ผูบ้ริหารสถานศึกษา  และ
ผูป้ฏิบติังานดา้นการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศ  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี  
เขต  2  ตอบแบบสอบถาม 
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      2.  ขอหนังสือจากผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี  เขต  2  ถึง
ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  เพ่ือขออนุญาตเก็บรวมรวบขอ้มูลจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศทางการศึกษา กรณีศึกษา : สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสระบุรี  เขต  2  ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  และผูป้ฏิบติังานดา้นการจดัการระบบขอ้มูล
และสารสนเทศ 
      3.  ส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือให้กบัสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอย่าง ทางตูเ้อกสารรับ-ส่งหนังสือของโรงเรียนกลุ่มตวัอย่าง  ท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สระบุรี  เขต  2  ดว้ยตนเอง 
      4.  เก็บรวบรวมแบบสอบถาม  โดยการส่งคืนแบบสอบถามท่ีตู ้เอกสารรับ-ส่ง
หนงัสือของโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน  สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี  เขต  2  ตาม
เวลาท่ีกาํหนด  ปรากฏวา่ไดรั้บแบบสอบถามคืน  174  ฉบบั  คิดเป็นร้อยละ  100 
 
3.7  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี  ไดด้าํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
      1.  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามให้ไดข้อ้มูลครบถว้น  ถูกตอ้ง  แลว้
คดัเลือกแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์เพื่อนาํมาวิเคราะห์ 
      2.  ตอนท่ี  1  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาค่าร้อยละ 
      3.  ตอนท่ี  2  ปัญหาการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศทางการศึกษา กรณีศึกษา 
: สถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี  เขต  2  ใน  5  ขั้นตอน  คือ  การเก็บ
รวบรวมขอ้มูล  การตรวจสอบขอ้มูล  การประมวลผลขอ้มูล  การจดัเกบ็ขอ้มูลและสารสนเทศ  และ
การนาํขอ้มูลและสารสนเทศไปใช ้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดบั  วิเคราะห์ขอ้มูลโดย
การหาค่าเฉล่ีย ( ) และหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  แยกเป็นรายขั้นตอนและรายขอ้ X

      4.  การให้คะแนนนํ้ าหนกัของตวัเลือกท่ีเป็นคาํตอบในแต่ละขอ้ของตอนท่ี  2  โดย
ใชม้าตราส่วนประมาณค่า (rating scale)  ของลิเคิร์ต (Likert)  ดงัน้ี 

มากท่ีสุด        ให ้      5      คะแนน    
มาก                ให ้      4      คะแนน   
ปานกลาง        ให ้      3      คะแนน   
นอ้ย              ให ้      2      คะแนน   
นอ้ยท่ีสุด        ให ้      1      คะแนน   
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      5.  วิเคราะห์ขอ้มูลระดบัปัญหาการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศทางการศึกษา
ของสถานศึกษาโดยการหาค่าเฉล่ียเป็นรายขอ้  โดยใชเ้กณฑป์ระเมินค่าเฉล่ีย (ประคอง, 2538 : 77)  
ดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ีย  4.50 – 5.00  หมายถึง  ปัญหาการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศ
ทางการศึกษาของสถานศึกษาในขอ้นั้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ีย  3.50 – 4.49  หมายถึง  ปัญหาการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศ
ทางการศึกษาของสถานศึกษาในขอ้นั้นอยูใ่นระดบัมาก 

คะแนนเฉล่ีย  2.50 – 3.49  หมายถึง  ปัญหาการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศ
ทางการศึกษาของสถานศึกษาในขอ้นั้นอยูใ่นระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย  1.50 – 2.49  หมายถึง  ปัญหาการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศ
ทางการศึกษาของสถานศึกษาในขอ้นั้นอยูใ่นระดบันอ้ย 

คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.49  หมายถึง  ปัญหาการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศ
ทางการศึกษาของสถานศึกษาในขอ้นั้นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
      6.  เปรียบเทียบปัญหาการจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา 
กรณีศึกษา : สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี  เขต  2  ใน  5  ขั้นตอน  คือ  
การเก็บรวบรวมข้อมูล  การตรวจสอบข้อมูล  การประมวลผลข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูลและ
สารสนเทศ  และการนาํขอ้มูลและสารสนเทศไปใช ้
           6.1  จาํแนกตามตาํแหน่งหน้าท่ีในการปฏิบติังาน  และวุฒิการศึกษา  ดว้ยวิธี
ทดสอบค่า T-test 
           6.2 จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา  และประสบการณ์การทาํงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและผูป้ฏิบติังานดา้นการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศ  ดว้ยวิธีทดสอบค่า F-test 
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3.8  ระยะเวลาในการดําเนินการวจัิย 
 ระยะเวลาในการดาํเนินการวิจยัสรุปไดด้งัตารางท่ี  3.2 
 
ตารางท่ี  3.2  ระยะเวลาในการดาํเนินการวิจยั 

ระยะเวลาดําเนินงาน  (เดือน) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.ศึกษาระบบขอ้มูลและสารสนเทศ 
   ทางการศึกษา 

         

2. กาํหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา          

3. สร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั          

4. เกบ็รวบรวมขอ้มูล          

5.  วิเคราะห์ขอ้มูล          
6.  สรุปและเรียบเรียงงานคน้ควา้อิสระ          
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
ในการศึกษาเร่ือง ปัญหาการจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา  

กรณีศึกษา : สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2  คร้ังน้ีได้ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจาก  ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาและผูป้ฏิบติังานดา้นการ
จัดการระบบขอ้มูลและสารสนเทศ  ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสระบุรี เขต 2  จาํนวน 174 คน  ผูว้ิจยัขอนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น  
3  ส่วน คือ  สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ปัญหาการจดัการระบบขอ้มูลและ
สารสนเทศทางการศึกษา  และเปรียบเทียบปัญหาการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศทางการ
ศึกษากบัสถานภาพทัว่ไป  โดยจาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ท่ีการปฏิบติังาน  ระดบัการศึกษา  ขนาด
ของสถานศึกษา   ประสบการณ์ทํางานด้านการจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศ   และ
ขอ้เสนอแนะ 

 
4.1  สถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาและผูป้ฏิบติังานดา้นการ
จัดการระบบขอ้มูลและสารสนเทศ  ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสระบุรี เขต 2 จาํนวน 174 คน   โดยมีสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ดงัต่อไปน้ี (ตารางท่ี 4.1) 

ตาํแหน่งหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษา 
สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2  (ร้อยละ 50.0)  เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา และ 
(ร้อยละ 50.0) ผูป้ฏิบติังานดา้นการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศ 

ระดบัการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษา  สังกดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2  (ร้อยละ 68.4) จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี/เทียบเท่า  และ  
(ร้อยละ 31.3) จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  

ขนาดของสถานศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในสถานศึกษา สังกัด
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2  (ร้อยละ 43.7) เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก รองลงมา (ร้อย
ละ 36.8) เป็นโรงเรียนขนาดกลาง และ (ร้อยละ 19.5) เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่  
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ประสบการณ์ทํางานด้านการจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศ  พบว่า  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2          
(ร้อยละ 47.17) มีประสบการณ์ทาํงานดา้นการจดัทาํระบบมากกว่า 6 ปี รองลงมา (ร้อยละ 36.2) มี
ประสบการณ์ทาํงานดา้นการจดัทาํระบบ 3-6 ปี  และ (ร้อยละ 16.7) มีประสบการณ์ทาํงานดา้น
การจดัทาํระบบ   ตํ่ากวา่ 3 ปี 
 
ตารางท่ี  4.1  จาํนวน และร้อยละ  จาํแนกตามสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพทัว่ไป จํานวน (N = 174) ร้อยละ 

ตาํแหน่งหนา้ท่ี 
ในการปฏิบติังาน 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา 87 50 
ผู ้ปฏิบัติงานด้านการ
จัดการระบบข้อ มูล
และสารสนเทศ 

87 50 

ระดบัการศึกษา 
ปริญญาตรี/เทียบเท่า 119 86.4 
สูงกวา่ปริญญาตรี 55 31.6 

ขนาดของสถานศึกษา 
ขนาดเลก็ 76 43.7 
ขนาดกลาง 64 36.8 
ขนาดใหญ่ 34 19.5 

ประสบการณ์ทาํงาน
ดา้นการจดัการระบบ
ขอ้มูลและสารสนเทศ 

ตํ่ากวา่ 3 ปี 29 16.7 
 3 – 6 ปี 63 36.2 
มากกวา่ 6 ปี 82 47.1 

 
4.2  ปัญหาการจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา 
 ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าปัญหาการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศ
ทางการศึกษา กรณีศึกษา : สถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย   มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.32  เม่ือพิจารณาปัญหารายขั้นตอนตามการจดัการ
ระบบขอ้มูลและสารสนเทศ (กรมวิชาการ, 2544 : 7)  ไดแ้ก่  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  การตรวจสอบ
ขอ้มูล  การประมวลผลขอ้มูล  การจดัเกบ็ขอ้มูลและสารสนเทศ  และการนาํขอ้มูลและสารสนเทศไป
ใช ้   พบประเด็นปัญหาทุกประเด็นอยูใ่นระดบันอ้ย  โดยมีขั้นตอนการประมวลผลขอ้มูล  มีค่าเฉล่ีย
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ตารางท่ี 4.2  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัปัญหาการจดัการระบบขอ้มูลและ                         
สารสนเทศทสารสนเทศทางการศึกษา 
 
ข้อ ขั้นตอนการจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศ Mean S.D. ระดับ 
1. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 2.27 0.91 นอ้ย 
2. การตรวจสอบขอ้มูล 2.20 1.03 นอ้ย 
3. การประมวลผลขอ้มูล 2.45 1.00 นอ้ย 
4. การจดัเกบ็ขอ้มูลและสารสนเทศ 2.44 1.04 นอ้ย 
5. การนาํขอ้มูลและสารสนเทศไปใช ้ 2.33 0.87 นอ้ย 

รวม (N=174) 2.32 0.88 น้อย 

 
        4.2.1  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

    ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัญหาของการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยภาพรวมอยู่
ในระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.27 และเม่ือพิจารณาในขอ้ยอ่ยพบว่า ทุกประเด็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
โดยมีปัญหาไม่ไดจ้ดัทาํปฏิทินหรือกาํหนดช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีชดัเจน  มีค่าเฉล่ีย
สูงสุดเท่ากบั 2.48 ลาํดบัรองลงมาคือ  เคร่ืองมือ / แบบสอบถามท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลไม่
ครอบคลุมตามลกัษณะงาน  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.39  ขอ้มูลท่ีเก็บไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของ
ผูใ้ชแ้ละหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.37  ไม่มีการวางแผนในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
อยา่งเป็นระบบ  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.36  ขอ้มูลท่ีเก็บไม่ครอบคลุมกระบวนการในการบริหารงาน  
การจดัการศึกษาของโรงเรียน  และคุณภาพของผูเ้รียน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.32  บุคลากรท่ีรับผดิชอบ
ขาดความรู้และประสบการณ์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.23 บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง
ไม่เห็นความสาํคญัในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.19  และไม่มีการแต่งตั้ง / มอบหมาย
ผูรั้บผดิชอบในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 1.84  ตามลาํดบั  (ตารางท่ี 4.3) 
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ตารางท่ี 4.3  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัปัญหาการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 
ข้อ ปัญหาการเกบ็รวมรวมข้อมูล Mean S.D. ระดับ 

1. 
ไม่ได้จัดทาํปฏิทินหรือกาํหนดช่วงเวลาในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลท่ีชดัเจน 

2.48 1.09 นอ้ย 

2 
ไม่มีการแต่งตั้ง / มอบหมายผูรั้บผิดชอบในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 

1.84 1.06 นอ้ย 

3 
บุคลากรท่ีรับผดิชอบขาดความรู้และประสบการณ์ใน
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

2.23 1.30 นอ้ย 

4 
บุคลากรท่ีเก่ียวข้องไม่เห็นความสําคัญในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 

2.19 1.10 นอ้ย 

5 
ไม่มีการวางแผนในการเก็บรวบรวมขอ้มูลอย่างเป็น
ระบบ 

2.36 1.27 นอ้ย 

6. 
เคร่ืองมือ / แบบสอบถามท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลไม่ครอบคลุมตามลกัษณะงาน 

2.39 1.01 นอ้ย 

7 
ขอ้มูลท่ีเกบ็ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.37 1.10 นอ้ย 

8. 
ขอ้มูลท่ีเกบ็ไม่ครอบคลุมกระบวนการในการ
บริหารงาน  การจดัการศึกษาของโรงเรียน  และ
คุณภาพของผูเ้รียน 

2.32 1.05 นอ้ย 

รวม  (N=174) 2.27 0.91 น้อย 
 
       4.2.2  การตรวจสอบข้อมูล 

   ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัญหาของการตรวจสอบขอ้มูล โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.20 และเม่ือพิจารณาในขอ้ยอ่ยพบว่า ทุกประเด็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
โดยมีปัญหาไม่มีการตรวจสอบขอ้มูลให้มีความทนัสมยั และไม่มีการตรวจสอบความถูกตอ้งและ
สอดคลองของขอ้มูลเพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการ มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั  2.26  ลาํดบัรองลงมาคือ 
ไม่มีการปรับปรุง / แกไ้ขขอ้มูลท่ีผดิพลาดใหมี้ความถูกตอ้ง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.24  ไม่มีขั้นตอน
การติดตาม  ตรวจสอบขอ้มูลอย่างเป็นระบบ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.21  และไม่มีการมอบหมาย
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ตารางท่ี 4.4  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัปัญหาการตรวจสอบขอ้มูล 
 
ข้อ ปัญหาการตรวจสอบข้อมูล Mean S.D. ระดับ 

9. 
ไม่มีการมอบหมายผูรั้บผิดชอบในการตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของขอ้มูล 

2.05 1.08 นอ้ย 

10. 
ไม่มีขั้นตอนการติดตาม  ตรวจสอบขอ้มูลอย่างเป็น
ระบบ 

2.21 1.16 นอ้ย 

11. 
ไม่มีการปรับปรุง / แกไ้ขขอ้มูลท่ีผิดพลาดให้มีความ
ถูกตอ้ง 

2.24 1.7 นอ้ย 

12. ไม่มีการตรวจสอบขอ้มูลใหมี้ความทนัสมยั 2.26 1.07 นอ้ย 

13. 
ไม่มีการตรวจสอบความถูกตอ้งและสอดคลองของ
ขอ้มูลเพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการ 

2.26 1.12 นอ้ย 

รวม (N=174) 2.20 1.03 น้อย 
 
        4.2.3  การประมวลผลข้อมูล 

    ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัญหาของการประมวลผลขอ้มูล โดยภาพรวมอยู่
ในระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.45 และเมื่อพิจารณาในขอ้ยอ่ยพบว่าขั้นตอนของปัญหาอยูใ่น
ระดบัระดบัปานกลางในประเดน็ การประมวลผลขอ้มูลไม่สมบูรณ์และไม่ทนัต่อความตอ้งการของ
ผูใ้ช ้ มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 2.63  รองลงมาคือ ไม่มีการจดัทาํดชันีขอ้มูลทางการศึกษาท่ีจาํเป็นของ
สถานศึกษาไว ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.57  และวิธีการท่ีใชใ้นการประมวลผลไม่ทนัสมยั  ทาํใหเ้สียเวลา
มากเกิดความล่าชา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.51  ขั้นตอนของปัญหาอยูใ่นระดบัระดบันอ้ยในประเด็น ไม่
มีเคร่ืองมือ / อุปกรณ์ท่ีทนัสมยัในการประมวลผลขอ้มูลมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.44  บุคลากรไม่ไดรั้บ
การฝึกอบรมหรือการพฒันาด้านการประมวลผลขอ้มูลมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  2.31   และบุคลากรท่ี
รับผดิชอบไม่มีความรู้  ทกัษะในการประมวลผลขอ้มูลโดยการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉล่ียนอ้ย
ท่ีสุดเท่ากบั 2.24   ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.5) 
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ตารางท่ี 4.5  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัปัญหาการประมวลผลขอ้มูล 
 
ข้อ ปัญหาการประมวลผลข้อมูล Mean S.D. ระดับ 

14. 
บุคลากรท่ีรับผิดชอบไม่มีความรู้   ทักษะในการ
ประมวลผลขอ้มูลโดยการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ 

2.24 1.22 นอ้ย 

15. 
บุคลากรไม่ไดรั้บการฝึกอบรมหรือการพฒันาดา้นการ
ประมวลผลขอ้มูล 

2.31 1.21 นอ้ย 

16. 
ไม่มีการจดัทาํดชันีขอ้มูลทางการศึกษาท่ีจาํเป็นของ
สถานศึกษาไว ้

2.57 1.17 ปานกลาง 

17. 
ไม่มีเคร่ืองมือ / อุปกรณ์ท่ีทนัสมยัในการประมวลผล
ขอ้มูล 

2.44 1.26 นอ้ย 

18. 
วิธีการท่ีใช้ในการประมวลผลไม่ทันสมัย  ทําให้
เสียเวลามากเกิดความล่าชา้ 

2.51 1.16 ปานกลาง 

19. 
การประมวลผลขอ้มูลไม่สมบูรณ์และไม่ทนัต่อความ
ตอ้งการของผูใ้ช ้

2.63 1.16 ปานกลาง 

รวม (N=174) 2.45 1.00 น้อย 

 
        4.2.4  การจัดเกบ็ข้อมูลและสารสนเทศ 

    ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัญหาของการจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบันอ้ย มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.44 และเมื่อพิจารณาในขอ้ยอ่ยพบว่าขั้นตอนของ
ปัญหาอยูใ่นระดบัระดบัปานกลางในประเด็น ไม่มีสถานท่ีท่ีใชเ้ป็นแหล่งในการจดัเก็บขอ้มูลและ
สารสนเทศท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 2.61 และไม่มีการปรับปรุงและพฒันาระบบการ
จดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.51 ขั้นตอนของปัญหาอยูใ่น
ระดบัระดบันอ้ยในประเด็น ไม่มีการส่งเสริม  สนบัสนุนงบประมาณ  หรือจดัให้มีวสัดุ  อุปกรณ์  
ครุภณัฑ์  และเทคโนโลยีในการจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศอย่างเพียงพอมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.48  
การจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศไม่เป็นระบบ  โดยไม่มีการจาํแนกเป็นหมวดหมู่ / ประเภทของ
ขอ้มูลและสารสนเทศแต่ละประเภทไวอ้ย่างชดัเจนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.33 และบุคลากรไม่มีความ
เขา้ใจถึงวตัถุประสงคใ์นการจดัเกบ็ขอ้มูล มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 2.26 ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.6) 
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ตารางท่ี 4.6  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัปัญหาการจดัเกบ็ขอ้มูลและสารสนเทศ 
 
ข้อ ปัญหาด้านการจัดเกบ็ข้อมูลและสารสนเทศ Mean S.D. ระดับ 

20. 
บุคลากรไม่มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการ
จดัเกบ็ขอ้มูล 

2.26 1.13 นอ้ย 

21. 
การจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศไม่เป็นระบบ  โดย
ไม่มีการจาํแนกเป็นหมวดหมู่ / ประเภทของขอ้มูล
และสารสนเทศแต่ละประเภทไวอ้ยา่งชดัเจน 

2.33 1.09 นอ้ย 

22. 
ไม่มีการปรับปรุงและพฒันาระบบการจดัเก็บขอ้มูล
และสารสนเทศใหมี้ประสิทธิภาพ 

2.51 1.09 ปานกลาง 

23. 
ไม่มีการส่งเสริม  สนบัสนุนงบประมาณ  หรือจดัใหมี้
วสัดุ  อุปกรณ์  ครุภณัฑ ์ และเทคโนโลยใีนการจดัเกบ็
ขอ้มูลและสารสนเทศอยา่งเพียงพอ 

2.48 1.30 นอ้ย 

24. 
ไม่มีสถานท่ีท่ีใช้เป็นแหล่งในการจดัเก็บขอ้มูลและ
สารสนเทศท่ีเหมาะสม 

2.61 1.24 ปานกลาง 

รวม (N=174) 2.44 1.04 น้อย 

 
       4.2.5  การนําข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ 

    ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัญหาของการนาํขอ้มูลและสารสนเทศไปใช ้โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบันอ้ย มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.23  และเมื่อพิจารณาในขอ้ยอ่ยพบว่าขั้นตอนของ
ปัญหาอยูใ่นระดบัระดบัปานกลางในประเด็น ไม่มีงบประมาณในการดาํเนินงานในการนาํขอ้มูล
และสารสนเทศไปใชท่ี้เพียงพอและเหมาะสม มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 2.60  ขั้นตอนของปัญหาอยู่
ในระดบัระดบันอ้ยในประเด็น ขอ้มูลและสารสนเทศท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอหรือครอบคลุมภาระงาน
ของสถานศึกษามีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.33  ผูป้ฏิบติังานดา้นการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขาดรูปแบบ / วิธีการนําเสนอท่ีหลากหลายเพื่อให้มีความน่าสนใจและเขา้ใจง่ายมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.24 ไม่มีการวางแผน หรือไม่แจง้ความประสงคใ์นการนาํขอ้มูลและสารสนเทศไป
ใชไ้วล่้วงหน้าค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.20  ผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่เห็นความสําคญัของการนาํขอ้มูลและ
สารสนเทศไปใชใ้นการบริหารงานในดา้นต่างๆ ของสถานศึกษาค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.06  และไม่ได้
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ตารางท่ี 4.7  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัปัญหาการนาํขอ้มูลและสารสนเทศไปใช ้
 
ข้อ ปัญหาด้านการนําข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ Mean S.D. ระดับ 

25. 
ไม่ไดแ้ต่งตั้งหรือมอบหมายให้มีผูรั้บผิดชอบดา้น
การบริการขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษา 

1.94 1.07 นอ้ย 

26. 
ไม่มีการวางแผน หรือไม่แจง้ความประสงคใ์นการนาํ
ขอ้มูลและสารสนเทศไปใชไ้วล่้วงหนา้ 

2.20 1.02 นอ้ย 

27. 

ผู ้ป ฏิบั ติ ง านด้านการจัดการระบบข้อ มูลและ
สารสนเทศของสถานศึกษาขาดรูปแบบ / วิธีการ
นําเสนอท่ีหลากหลายเพื่อให้มีความน่าสนใจและ
เขา้ใจง่าย 

2.24 0.97 นอ้ย 

28. 
ไม่มีงบประมาณในการดาํเนินงานในการนําขอ้มูล
และสารสนเทศไปใชท่ี้เพียงพอและเหมาะสม 

2.60 1.23 
ปาน
กลาง 

29. 
ข้อ มูลและสารสน เทศ ท่ี มีอยู่ ไ ม่ เพี ย งพอห รือ
ครอบคลุมภาระงานของสถานศึกษา 

2.33 1.01 นอ้ย 

30. 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่เห็นความสําคญัของการนํา
ขอ้มูลและสารสนเทศไปใชใ้นการบริหารงานในดา้น
ต่างๆ ของสถานศึกษา 

2.06 1.21 นอ้ย 

รวม (N=174) 2.23 0.87 น้อย 
 
4.3  เปรียบเทยีบปัญหาการจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษากบัสถานภาพทัว่ไป 
        4.3.1  เปรียบเทียบปัญหาการจัดการระบบข้อมูล  และสารสนเทศทางการศึกษากับตําแหน่ง
หน้าทีใ่นการปฏิบัติงาน 
                   เปรียบเทียบปัญหาการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศทางการศึกษากบัตาํแหน่ง
หน้าท่ีในการปฏิบติังาน     ของผูต้อบแบบสอบถามโดยวิธีทดสอบ T-Test ในภาพรวมพบว่า
บุคลากรในตาํแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูป้ฏิบัติงานด้านการจัดการระบบข้อมูลและ
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ตารางท่ี 4.8  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัญหาการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศทางการศึกษา

ของสถานศึกษาจาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน  
 

ตําแหน่งหน้าที ่

ข้อ 
ขั้นตอนการจัดการระบบ ผู้บริหาร ผู้ปฏบิัตงิาน 

t P 
(n = 87) ข้อมูลและสารสนเทศ (n = 87) 

x  SD x  SD 
1. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 2.27 0.96 2.28 0.86 -0.07 0.94 
2. การตรวจสอบขอ้มูล 2.22 1.14 2.19 0.92 0.23 0.82 
3. การประมวลผลขอ้มูล 2.43 1.04 2.48 0.97 -0.34 0.73 
4. การจดัเกบ็ขอ้มูลและสารสนเทศ 2.43 1.12 2.44 0.97 -0.06 0.95 

5. 
การนาํขอ้มูลและสารสนเทศไป
ใช ้

2.15 0.87 2.30 0.87 -1.13 0.26 

ภาพรวม 2.30 0.92 2.34 0.83 -0.28 0.78 
 
       4.3.2  เปรียบเทียบปัญหาการจัดการระบบข้อมูล  และสารสนเทศทางการศึกษากับระดับ
การศึกษา 
    เปรียบเทียบปัญหาการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศทางการศึกษา  กบัระดบั
การศึกษา ของผูต้อบแบบสอบถาม  โดยวิธีทดสอบ T-Test ในภาพรวมพบว่าผูต้อบแบบสอบถาม  
ท่ีจบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และสูงกวา่ปริญญาตรี  ใหค้วามสาํคญักบัปัญหาในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล  การตรวจสอบขอ้มูล  การประมวลผลขอ้มูล  การจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ      
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ตารางท่ี 4.9  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัญหาการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศทางการศึกษา

ของสถานศึกษาจาํแนกตามระดบัการศึกษา  
 

ตําแหน่งหน้าที ่

ข้อ 
ขั้นตอนการจัดการระบบข้อมูล

และสารสนเทศ 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

t P 
(n = 119) (n = 55) 

x  SD x  SD 
1. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 2.26 0.91 2.30 0.92 -0.30 0.77 
2. การตรวจสอบขอ้มูล 2.18 1.01 2.25 1.10 -0.37 0.71 
3. การประมวลผลขอ้มูล 2.48 1.00 2.40 1.01 0.48 0.63 
4. การจดัเกบ็ขอ้มูลและสารสนเทศ 2.44 1.07 2.43 0.99 0.54 0.96 
5. การนาํขอ้มูลและสารสนเทศไปใช ้ 2.25 0.90 2.18 0.81 0.44 0.66 

ภาพรวม 2.32 0.89 2.31 0.84 0.06 0.95 
 
       4.3.3  เปรียบเทียบปัญหาการจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษากับขนาดของ
สถานศึกษา 
     เปรียบเทียบปัญหาการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศทางการศึกษากบัขนาดของ
สถานศึกษา  ของผูต้อบแบบสอบถามโดยวิธีทดสอบ  F-Test  ในภาพรวมพบว่าสถานศึกษาขนาด
เลก็  ขนาดกลาง และขนาดใหญ่  ใหค้วามสาํคญักบัปัญหาในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  การตรวจสอบ
ขอ้มูล  การประมวลผลขอ้มูล  การจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ  และการนาํขอ้มูลและสารสนเทศ
ไปใช ้  ไม่แตกต่างกนั (P = 0.09)  และเม่ือพิจารณาในขอ้ยอ่ยพบว่าสถานศึกษาขนาดเลก็ ขนาด
กลาง และขนาดใหญ่  มีความคิดเห็นต่อปัญหาในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล (P = 0.21)   การตรวจสอบ
ขอ้มูล (P = 0.07)  การประมวลผลขอ้มูล (P = 0.47)   และการนาํขอ้มูลและสารสนเทศไปใช ้        
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ตารางท่ี 4.10  เปรียบเทียบ ค่าเฉล่ียของปัญหาการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศทางการศึกษา    

ขของสถานศึกษาจาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
 

ข้อ 
ขั้นตอนการจัดการระบบ 
ข้อมูลและสารสนเทศ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS f P 

1. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
ระหวา่งกลุ่ม 2.58 2 1.29 1.57 0.21 
ภายในกลุ่ม 140.29 171 0.82   
รวม 142.87 173    

2. การตรวจสอบขอ้มูล 
ระหวา่งกลุ่ม 5.79 2 2.90 2.78 0.07 
ภายในกลุ่ม 178.36 171 1.04   
รวม 184.16 173    

3. การประมวลผลขอ้มูล 
ระหวา่งกลุ่ม 1.54 2 0.77 0.76 0.47 
ภายในกลุ่ม 172.57 171 1.01   
รวม 174.11 173    

4. 
การจดัเกบ็ 

ขอ้มูลและสารสนเทศ 

ระหวา่งกลุ่ม 7.74 2 3.87 3.67 0.03 
ภายในกลุ่ม 180.24 171 1.05   
รวม 187.97 173    

5. 
การนาํขอ้มูล 

และสารสนเทศไปใช ้

ระหวา่งกลุ่ม 3.17 2 1.59 2.12 0.12 
ภายในกลุ่ม 128.07 171 0.75   
รวม 131.24 173    

ภาพรวม 

ระหว่างกลุ่ม 3.70 2 1.85 2.46 0.09 

ภายในกลุ่ม 128.76 171 0.75   

รวม 132.46 173    
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       4.3.4  เปรียบเทยีบปัญหาการจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษากบัประสบการณ์
ทาํงานด้านการจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
     เปรียบเทียบปัญหาการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศทางการศึกษากบัประสบการณ์
ทาํงานดา้นการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศ  ของผูต้อบแบบสอบถามโดยวิธีทดสอบ F-Test 
ในภาพรวมพบว่าประสบการณ์ทาํงานดา้นการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศ นอ้ยกว่า 3 ปี  3-
6 ปี และมากกว่า 6 ปี ให้ความสําคญักบัปัญหาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  การตรวจสอบขอ้มูล          
การประมวลผลขอ้มูล  การจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ  และการนาํขอ้มูลและสารสนเทศไปใช ้ 
ไม่แตกต่างกนั (P = 0.23)  และเม่ือพิจารณาในขอ้ยอ่ยพบว่าประสบการณ์ทาํงานการจดัการระบบ
ขอ้มูลและสารสนเทศ น้อยกว่า 3 ปี  3-6 ปี และมากกว่า 6 ปี มีความคิดเห็นต่อปัญหาในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล (P = 0.15)   การตรวจสอบขอ้มูล (P = 0.68)  การประมวลผลขอ้มูล (P = 0.11)   และ
การนาํขอ้มูลและสารสนเทศไปใช ้(P = 0.51)  และการจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ (P = 0.23)  ไม่
แตกต่างกนั (ตารางท่ี 4.11) 
 
ตารางท่ี 4.11   เปรียบเทียบ ค่าเฉล่ียของปัญหาการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศทางการศึกษา 

                          ของสถานศึกษา  จาํแนกตามประสบการณ์การทาํงานดา้นการจดัการระบบขอ้มูล
และสารสนเทศ 

 

ข้อ 
ขั้นตอนการจัดการระบบ
ข้อมูลและสารสนเทศ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F P 

1. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
ระหวา่งกลุ่ม 3.11 2 1.55 1.90 0.15 
ภายในกลุ่ม 139.76 171 0.82   
รวม 142.87 173    

2. การตรวจสอบขอ้มูล 
ระหวา่งกลุ่ม 0.83 2 0.42 0.39 0.68 
ภายในกลุ่ม 183.32 171 1.07   
รวม 184.16 173    

3. การประมวลผลขอ้มูล 
ระหวา่งกลุ่ม 4.37 2 2.18 2.20 0.11 
ภายในกลุ่ม 169.74 171 0.99   
รวม 174.11 173    
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ตารางท่ี 4.11  (ต่อ) 
 

ข้อ 
ขั้นตอนการจัดการระบบ 
ข้อมูลและสารสนเทศ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F P 

4. 
การจดัเกบ็ขอ้มูล 
และสารสนเทศ 

ระหวา่งกลุ่ม 1.47 2 0.74 0.68 0.51 
ภายในกลุ่ม 186.50 171 1.09   
รวม 187.97 173    

5. 
การนาํขอ้มูล 

และสารสนเทศไปใช ้

ระหวา่งกลุ่ม 4.58 2 2.29 3.09 0.05 
ภายในกลุ่ม 126.66 171 0.74   
รวม 131.24 173    

ภาพรวม 

ระหว่างกลุ่ม 2.28 2 1.14 1.50 0.23 

ภายในกลุ่ม 130.18 171 0.76   

รวม 132.46 173    
 
4.4  ข้อเสนอแนะ 
         จากผลการศึกษาสรุปขอ้เสนอแนะไดด้งัต่อไปน้ี 
 1. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล        สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2  ควรจะมีการ 
ประชุมปรึกษาหารือกนั  เพื่อหาวิธีการและแนวทางแกไ้ขปัญหาในการท่ีจะทาํให้  สาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสระบุ เขต 2 สามารถติดต่อประสานงานกบัสถานศึกษา  โดยใชโ้ปรแกรมระบบ
บริหารจดัการเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ (e-office)  ไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็วข้ึน  เพ่ือใหก้ารบริหาร
จดัการมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 2.  การตรวจสอบขอ้มูล  ในการจดัเกบ็ขอ้มูลโดยใหส้ถานศึกษาเป็นผูก้รอกขอ้มูลนั้น   
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2  ควรมีการดาํเนินการในการจดัทาํแบบเก็บขอ้มูลให้
สถานศึกษา  ในคราวเดียวกนั  โดยแบบเก็บขอ้มูลน้ีควรท่ีจะครอบคลุมภาระงานทั้ง 4 ฝ่ายของ
สถานศึกษา  และครอบคลุมภารกิจตามกรอบงานของแต่ละกลุ่มงานในสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสระบุรี เขต 2  เพื่อเป็นการลดภาระในการจดัทาํขอ้มูลของสถานศึกษา 
 3.  การประมวลผลขอ้มูล        สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2  ควรจะมีการ 
พฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการประมวลผลขอ้มูลให้มีความสะดวกในการใชง้านมาก
ยิ่งข้ึน  นอกจากนั้นหากโปรแกรมสาํเร็จรูปนั้นเป็นโปรแกรมท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
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 4.  การจดัเกบ็ขอ้มูลและสารสนเทศ    สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2  ควร 
มีการส่งเสริมสนบัสนุนงบประมาณในการจดัวสัดุ   อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์และเทคโนโลยใีนการจดัเกบ็ 
ขอ้มูลใหส้ถานศึกษาอยา่งเพียงพอและทัว่ถึง         โดยเฉพาะกบัสถานศึกษาท่ีมีความขาดแคลนมาก   
โดยศึกษาจากขอ้มูลความขาดแคลนในเร่ืองนั้นๆ ของสถานศึกษา        เพื่อท่ีสถานศึกษาจะไดมี้การ 
นาํไปใชใ้นการบริหารจดัการสถานศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 5.  การนาํขอ้มูลและสารสนเทศไปใช ้     สถานศึกษาควรมีการจดัสรรงบประมาณเพ่ือ 
นาํมาใชใ้นการดาํเนินงานการนาํขอ้มูลและสารสนเทศไปใชอ้ยา่งเพียงพอ  รวมถึงสถานศึกษาควร 
มีการประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลและสารสนเทศใหท้ราบกนัอยา่งทัว่ถึง         เพื่อท่ีจะใหส้ถานศึกษาหรือ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะไดเ้ขา้มาใหก้ารช่วยเหลือ ส่งเสริม  และสนบัสนุนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา 

 
 จากการศึกษาเร่ือง  “ปัญหาการจัดการระบบขอ้มูลและสารสนเทศทางการศึกษา  
กรณีศึกษา : สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2”  ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ 
เพื่อศึกษาปัญหาการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศทางการศึกษา  กรณีศึกษา : สถานศึกษา
สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2   รวมถึงเพื่อเปรียบเทียบปัญหาการจดัการระบบ
ขอ้มูลและสารสนเทศทางการศึกษา  กรณีศึกษา : สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สระบุรี เขต 2  จาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน ระดบัการศึกษา ขนาดของสถานศึกษา 
และประสบการณ์การทาํงาน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี   คือผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  จาํนวน  84  คน  
และผูป้ฏิบติังานดา้นระบบขอ้มูลและสารสนเทศ  จาํนวน  84 คน รวม  174  คน  ซ่ึงบุคลากร
ทั้ งหมดสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี  เขต  2  เค ร่ืองมือที ่ใช ใ้นการว ิจ ยัค ือ
แบบสอบถาม 2 ตอน  ประกอบดว้ยตอนท่ี 1  สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ตอนท่ี 2
ปัญหาการจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาของสถานศึกษา  ซ่ึงผูว้ิจัยได้ส่ง
แบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่ง 174 คน  และไดรั้บแบบสอบถามคืนจาํนวน  174  ฉบบั      ในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล   ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน          
ค่า F-Test  และค่า T-Test   โดยสรุปไดด้งัน้ี 

 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
        5.1.1  สถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

      กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา  และผูป้ฏิบติังานดา้นระบบ
ขอ้มูลและสารสนเทศท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2 
จาํนวน 174 คน โดยมีคุณลกัษณะตาํแหน่งหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน พบว่า ร้อยละ 50.0  เป็น
ผูบ้ริหารสถานศึกษา และร้อยละ 50.0  เป็นผูป้ฏิบติังานดา้นระบบขอ้มูลและสารสนเทศ ตามลาํดบั 
ดา้นระดบัการศึกษา พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 68.4  จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี/
เทียบเท่า ร้อยละ 31.6 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  ดา้นขนาดของสถานศึกษา พบว่า ร้อยละ 
43.7 เป็นสถานศึกษาขนาดเลก็ รองลงมา  ร้อยละ 36.8 คือสถานศึกษาขนาดกลาง และ ร้อยละ 19.5 
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        5.1.2  ระดับปัญหาการจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาของสถานศึกษา     
      ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าปัญหาการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศ

ทางการศึกษาของสถานศึกษา  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี  เขต  2 โดยภาพรวมมี
ปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย   มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.32  เม่ือพิจารณาปัญหารายดา้น ไดแ้ก่ การเก็บรวบรวม
ขอ้มูล   การตรวจสอบขอ้มูล  การประมวลผลขอ้มูล  การจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ   และการนาํ
ขอ้มูลและสารสนเทศไปใช ้ พบปัญหาท่ีอยูใ่นระดบันอ้ย  

      1.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล   
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัปัญหาดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยภาพ

รวมอยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.27 และเม่ือพิจารณาในขอ้ยอ่ยพบว่า ทุกประเด็นอยูใ่น
ระดบันอ้ย โดยมีปัญหาไม่ไดจ้ดัทาํปฏิทินหรือกาํหนดช่วงเวลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีชดัเจน มี
ค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 2.48   และไม่มีการแต่งตั้ง / มอบหมายผูรั้บผดิชอบในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 1.84 

      2.  การตรวจสอบขอ้มูล 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัปัญหาการตรวจสอบขอ้มูลโดยภาพรวมอยู่

ในระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.20 และเม่ือพิจารณาในขอ้ยอ่ยพบว่า ทุกประเด็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
โดยมีปัญหาไม่มีการตรวจสอบขอ้มูลใหมี้ความทนัสมยั      และไม่มีการตรวจสอบความถูกตอ้ง
และสอดคลองของขอ้มูลเพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั  2.26  และไม่มีการ
มอบหมายผูรั้บผดิชอบในการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั  2.05 

      3.  การประมวลผลขอ้มูล 
  ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัปัญหาการการประมวลผลขอ้มูลโดยภาพ

รวมอยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.45  และเม่ือพิจารณาในขอ้ยอ่ยพบว่าผูต้อบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง  ในปัญหาการประมวลผลขอ้มูลไม่สมบูรณ์และไม่ทนัต่อความ
ตอ้งการของผูใ้ชมี้ค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 2.63   และบุคลากรท่ีรับผิดชอบไม่มีความรู้  ทกัษะในการ
ประมวลผลขอ้มูลโดยการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 2.24 
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      4.  การจดัเกบ็ขอ้มูลและสารสนเทศ 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัปัญหาการการจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.44     และเมื่อพิจารณาในขอ้ยอ่ยพบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง     ในปัญหาไม่มีสถานท่ีท่ีใช้เป็นแหล่งในการ
จดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศท่ีเหมาะสมมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั  2.61    และบุคลากรไม่มีความ
เขา้ใจถึงวตัถุประสงคใ์นการจดัเกบ็ขอ้มูล มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 2.26 

      5.  การนาํขอ้มูลและสารสนเทศไปใช ้
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัปัญหาการนาํขอ้มูลและสารสนเทศไปใช้

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.23    และเม่ือพิจารณาในขอ้ยอ่ยพบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง  ในปัญหาไม่มีงบประมาณในการดาํเนินงานในการ
นาํขอ้มูลและสารสนเทศไปใชท่ี้เพียงพอและเหมาะสมมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 2.60    และไม่ได้
แต่งตั้งหรือมอบหมายให้มีผูรั้บผิดชอบดา้นการบริการขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษามี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั  1.94 
         5.1.3  เปรียบเทียบปัญหาการจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาของ
สถานศึกษา 

     1.  ตาํแหน่งหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน 
เปรียบเทียบปัญหาการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศทางการศึกษา  กบัตาํแหน่ง

หนา้ท่ีในการปฏิบติังานของผูต้อบแบบสอบถาม  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2 
โดยวิธีทดสอบ T-Test ในภาพรวมพบว่าผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูป้ฏิบติังานดา้นระบบขอ้มูล
และสารสนเทศให้ความสําคญักับปัญหาของการเก็บรวบรวมขอ้มูล การตรวจสอบขอ้มูล การ
ประมวลผลขอ้มูล การจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ และดา้นการนาํขอ้มูลและสารสนเทศไปใช ้ไม่
แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาในขอ้ย่อยพบว่าตาํแหน่งหนา้ท่ีในการปฏิบติังานให้ความสาํคญักบั
ปัญหาดา้นต่างๆ ไม่แตกต่างกนั 

     2.  วฒิุการศึกษา 
เปรียบเทียบปัญหาการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศทางการศึกษา  กบัวุฒิ

การศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยวิธี
ทดสอบ T-Test ในภาพรวมพบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า และสูงกวา่ปริญญาตรีใหค้วามสาํคญักบัปัญหาของการเก็บรวบรวมขอ้มูล  การตรวจสอบ
ขอ้มูล  การประมวลผลขอ้มูล  การจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ  และการนาํขอ้มูลและสารสนเทศ
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                   3.  ขนาดของสถานศึกษา 
เปรียบเทียบปัญหาการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศทางการศึกษากบัขนาดของ

สถานศึกษา ของผูต้อบแบบสอบถาม  สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2  โดยวิธี
ทดสอบ F-Test  ในภาพรวมพบว่าผูต้อบแบบสอบถามจากขนาดของสถานศึกษาขนาดเลก็   ขนาด
กลาง  และขนาดใหญ่ให้ความสําคญักบัปัญหาการจดัการระบบและสารสนเทศในภาพรวมไม่
แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาในขอ้ยอ่ยพบว่าขนาดของสถานศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ
ปัญหาการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศแตกต่างกัน  ส่วนในปัญหาด้านอ่ืนคือ พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามในขนาดของสถานศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัญหาของการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล  การตรวจสอบขอ้มูล  การประมวลผลขอ้มูล  และการนําขอ้มูลและสารสนเทศไปใช ้           
ไม่แตกต่างกนั 
                   4.  ประสบการณ์ทาํงานดา้นระบบขอ้มูลและสารสนเทศ 

เปรียบเทียบปัญหาการจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษากับ
ประสบการณ์การทาํงานดา้นระบบขอ้มูลและสารสนเทศของผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูป้ฏิบติังาน
ด้านระบบขอ้มูลและสารสนเทศของผูต้อบแบบสอบถาม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สระบุรี เขต 2 โดยวิธีทดสอบ F-Test  ในภาพรวมพบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์
แตกต่างกนัให้ความสําคญักบัปัญหาการจดัการระบบและสารสนเทศในภาพรวมไม่แตกต่างกนั  
และเม่ือพิจารณาในขอ้ยอ่ยพบว่า    ผูต้อบแบบสอบถามของสถานศึกษาท่ีมีประสบการณ์แตกต่าง
กนั มีความคิดเห็นต่อปัญหาการเก็บรวบรวมขอ้มูล  การตรวจสอบขอ้มูล  การประมวลผลขอ้มูล         
การจดัเกบ็ขอ้มูลและสารสนเทศ   และการนาํขอ้มูลและสารสนเทศไม่แตกต่างกนั 

 
5.2  อภิปรายผล 

ในการศึกษาเร่ือง  “ปัญหาการจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา 
กรณีศึกษา : สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2”  ศึกษาพบประเด็นท่ี
น่าสนใจและนาํมาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1.  ปัญหาการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศทางการศึกษา กรณีศึกษา : 
สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2 

สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูป้ฏิบติังานด้าน
ระบบขอ้มูลและสารสนเทศในจาํนวนท่ีเท่ากนั  มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามาก
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2.  ปัญหาการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศทางการศึกษาของสถานศึกษา  สังกดั
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี  เขต  2  ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา  และ
ผูป้ฏิบติังานดา้นระบบขอ้มูลและสารสนเทศ  โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดบันอ้ย  เม่ือพิจารณา
ปัญหารายดา้น ไดแ้ก่ การเก็บรวบรวมขอ้มูล   การตรวจสอบขอ้มูล  การประมวลผลขอ้มูล  การ
จดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ   และการนาํขอ้มูลและสารสนเทศไปใชพ้บปัญหาอยู่ในระดบัน้อย
เช่นกนั  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสถานไดรั้บการส่งเสริม  สนบัสนุนงบประมาณ  หรือจดัให้มี  วสัดุ  
อุปกรณ์  ครุภณัฑ ์ และเทคโนโลยีในการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศอย่างเพียงพอ  ทาํให้
สถานศึกษาสามารถจัดระบบขอ้มูลและสารสนเทศได้เป็นอย่างดี  อย่างไรก็ตาม  เกรียงไกร      
จนัทโรทยั  (2542 : บทคดัย่อ)  ไดศึ้กษาสภาพและปัญหาการดาํเนินงานระบบสารสนเทศของ
สาํนกังานการศึกษาธิการอาํเภอ  ในเขตการศึกษา 6  พบว่าปัญหาการดาํเนินงานระบบสารสนเทศ
ของศึกษาธิการอาํเภอ  ตามความคิดเห็นของศึกษาธิการอาํเภอและนักวิชาการ  โดยรวมและราย
ด้านทุกด้านอยู่นะดับปานกลาง  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าปัจจุบนัปัญหาการจดัการระบบขอ้มูลและ
สารสนเทศมีแนวโนม้นอ้ยลง 

3.  ผลการเปรียบเทียบปัญหาการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศทางการศึกษาของ
สถานศึกษา  สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี เขต  2  ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา  และผูป้ฏิบติังานดา้นระบบขอ้มูลและสารสนเทศ  จาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ท่ีในการ
ปฏิบติังาน  ระดบัการศึกษา  ขนาดของสถานศึกษา  และประสบการณ์ทาํงานดา้นการจดัการระบบ
ขอ้มูลและสารสนเทศ  มีดงัน้ี 

            3.1  ปัญหาการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศทางการศึกษาของสถานศึกษา  ท่ี
มีตาํแหน่งหน้าท่ีแตกต่างกนั  ในภาพรวมทุกดา้นไม่แตกต่างกนัซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  ดอกไม ้ เจริญชยั (2545 : บทคดัยอ่)  ไดเ้ปรียบเทียบผูบ้ริหารกบัครู
ผูป้ฏิบติังานดา้นสารสนเทศ  มีความคิดเห็นต่อปัญหาการบริหารระบบสารสนเทศในสถานศึกษา
มธัยมศึกษา  สงักดักรมสามญัศึกษา  จงัหวดัสกลนคร  ในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

            3.2  ปัญหาการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศทางการศึกษาของสถานศึกษา  ท่ี
มีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั  ในภาพรวมทุกดา้นไม่แตกต่างกนัซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน  
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศทางการศึกษาของสถานศึกษาถือไดว้่า
เป็นหัวใจสําคญั  เพราะในปัจจุบนัระบบขอ้มูลและสารสนเทศเขา้มามีบทบาทอย่างมากในวง
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            3.3  ปัญหาการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศทางการศึกษาของสถานศึกษา  ท่ี
มีขนาดของสถานศึกษาท่ีแตกต่างกนั  ในภาพรวมทุกดา้นไม่แตกต่างกนัซ่ึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน  เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ขนาดของสถานศึกษาท่ีแตกต่างกนั  มีความคิดเห็นต่อปัญหา
การจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศแตกต่างกนั  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่มีขอ้มูล
และสารสนเทศจาํนวนมากข้ึนเร่ือยๆ  ทาํให้ตอ้งมีการปรับปรุงและพฒันาระบบการจดัเก็บท่ีดีอยู่
เสมอเพ่ือใหมี้ขอ้มูลและสารสนเทศท่ีทนัต่อการใชง้าน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  เกรียงไกร      
จนัทโรทยั  (2542 : บทคดัยอ่)  ไดเ้ปรียบเทียบปัญหาการดาํเนินงานระบบสารสนเทศของสาํนกังาน
ศึกษาธิการอาํเภอ  ในเขตการศึกษา 6  จาํแนกตามขนาดของสาํนกังานศึกษาธิการอาํเภอแลว้พบว่า  
มีปัญหาการดาํเนินงานระบบสารสนเทศโดยรวมไม่แตกต่างกนั 

           3.4  ปัญหาการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศทางการศึกษาของสถานศึกษา  ท่ี
มีประสบการณ์ทาํงานดา้นระบบขอ้มูลและสารสนเทศท่ีแตกต่างกนั  ในภาพรวมทุกดา้นไม่
แตกต่างกนัซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูท่ี้มีความรู้  
และสามารถคิดวางแผนในการท่ีจะสร้างเคร่ืองมือสาํหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูลให้สอดคลอ้งกบั
ลกัษณะของขอ้มูล  ตลอดจนทุกขั้นตอนของการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อให้ไดต้รง
ตามความตอ้งการ  และทนัเวลาของสถานศึกษา  

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
       5.3.1 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการศึกษา  
  ในการศึกษา “ปัญหาการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศทางการศึกษา กรณีศึกษา : 
สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2” ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
  1.  โรงเรียนควรใหค้วามสาํคญัของการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศโดยนาํไปใช้
ในการบริหารงานทั้ง  4  ฝ่ายในโรงเรียน  คือ  งานบริหารวิชาการ  งานอาํนวยการและบริหาร  งาน
กิจการนกัเรียน  และงานอาคารสถานท่ี  โดยทุกฝ่ายสามารถนาํไปใชใ้นการวางแผนใหเ้ขา้กบังาน
ของตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี  เพือ่ใหก้ารจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศของโรงเรียนและหน่วยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  มีความสอดคลอ้งเป็นระบบเดียวกนั  รวดเร็ว  ครอบคลุม  ทนัสมยั    ตรงกบัความ
ตอ้งการและวตัถุประสงคข์องผูใ้ช ้
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 2.  สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี  เขต 2  ควรนาํผลการวิจยัมาศึกษาและจดัใหมี้
การประชุมสมัมนาบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศทางการศึกษาของ
สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อร่วมกนัวิเคราะห์และกาํหนดรายการของขอ้มูลท่ีตอ้งการ
ใช้  พร้อมทั้ งวางแผนและจัดทําปฏิทินในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ  เพื่อทุก
สถานศึกษาจะสามารถวางแผนในการจดัเตรียมขอ้มูลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีตอ้งมีและใช้
ร่วมกนัอย่างเพียงพอ  ทนักบัความตอ้งการ  ตรงตามวตัถุประสงคข์องผูใ้ช ้ และลดความซํ้ าซ้อน
ของการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศ 
        5.3.2  ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 
         จากผลการศึกษาปัญหาการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศทางการศึกษากรณีศึกษา 
: สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2  มีขอ้เสนอแนะสาํหรับการวิจยัคร้ัง
ต่อไป  ดงัน้ี 
                    1.  ควรมีการศึกษาถึงความตอ้งการและความพึงพอใจต่อการจดัการระบบขอ้มูลและ
สารสนเทศทางการศึกษาของสถานศึกษา  เพ่ือนาํผลการวิจยัไปพฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศ
ทางการศึกษาของสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพและกวา้งขวางครอบคลุมยิง่ข้ึน 
   2.  ควรมีการศึกษาถึงความตอ้งการและปัญหาในการนาํโปรแกรมสาํเร็จรูปท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัระบบขอ้มูลและสารสนเทศ  เช่น  โปรแกรม SMIS  โปรแกรม Student’44  เป็นตน้  มาใชใ้น
การจดัเกบ็ขอ้มูลและสารสนเทศ  รวมถึงการบริหารจดัการสถานศึกษา 
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แบบสอบถามเพือ่การวจิัย 
เร่ือง  ปัญหาการจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา 

กรณศึีกษา : สถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี  เขต  2 
***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  *** 

 
คาํช้ีแจง 
 1.  แบบสอบถามฉบับน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการจัดการระบบข้อมูลและ
สารสนเทศทางการศึกษา กรณีศึกษา : สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี  เขต  
2  ประกอบดว้ย  2  ตอน  คือ 
 2.  ผูต้อบแบบสอบถาม  ประกอบดว้ย 
                         2.1  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
      2.2  ผูป้ฏิบติังานดา้นการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศ 
 3.  แบบสอบถามฉบบัน้ี  ประกอบดว้ย  2  ตอน  คือ 
         ตอนท่ี  1  สอบถามสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
       ตอนท่ี  2  สอบถามปัญหาในการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศทางการศึกษา 
กรณีศึกษา : สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี  เขต  2   
 4.  กรุณาตอบแบบสอบถามทุกขอ้  เพื่อประโยชน์ในการนาํผลของการวิจยัไปใชใ้นการ
ปรับปรุงและปัญหาการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศทางการศึกษา กรณีศึกษา : สถานศึกษา
สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี  เขต  2  และผูว้ิจยัขอรับรองว่า  คาํตอบของท่านนั้นใช้
สาํหรับการวิจยัซ่ึงผูว้ิจยัจะนาํเสนอโดยภาพรวมและจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัราชการของ
ผูต้อบแบบสอบถามแต่ประการใด 
 5.  เม่ือท่านตอบแบบสอบถามครบถว้นแลว้  ขอความกรุณาไดน้าํส่งตูรั้บ-ส่งเอกสารของ
โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน  สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี  เขต  2 

 
 

ขอขอบคุณ 
   นางสาวอจัฉรัตน์   สงวนงาม 

 นกัศึกษาหลกัสูตรเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และการส่ือสาร 
     มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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ตอนที ่ 1 สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

คาํช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย    ลงในช่อง    ใหต้รงกบัความเป็นจริง 
 1.  ตาํแหน่งหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน   
        ผูบ้ริหารสถานศึกษา     
        ผูป้ฏิบติังานดา้นการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศ 
2.  ระดบัการศึกษา   
      ปริญญาตรี/เทียบเท่า 
      สูงกวา่ปริญญาตรี 
3.  ขนาดของสถานศึกษา  
     ขนาดเลก็       มีนกัเรียนศึกษาอยูจ่าํนวนไม่เกิน  120  คน   
        ขนาดกลาง   มีนกัเรียนศึกษาอยูจ่าํนวน  120 - 300  คน   
       ขนาดใหญ่      มีนกัเรียนศึกษาอยูต่ ั้งแต่  300  คน  ข้ึนไป 
4.  ประสบการณ์ทาํงานดา้นการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศ 
      ตํ่ากวา่  3  ปี 
      3 - 6  ปี 

    มากกวา่  6  ปี 
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ตอนที ่ 2 แบบสอบถามน้ีเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัญหาการจัดการระบบขอ้มูลและ
สารสนเทศทางการศึกษาของสถานศึกษาใน  5  ขั้นตอน  คือ  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การ
ตรวจสอบขอ้มูล  การประมวลผลขอ้มูล  การจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ  และการนําขอ้มูล
สารสนเทศไปใช ้
คาํช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ในช่องระดบัปัญหาการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศทางการ
ศึกษาของสถานศึกษาท่ีตรงกบัปัญหาท่ีสถานศึกษาพบในปัจจุบนัตามความเป็นจริง  เก่ียวกบัการ
จดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศทางการศึกษาของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของท่าน 

 5         หมายถึง         ระดบัปัญหามากท่ีสุด 

 4         หมายถึง         ระดบัปัญหามาก 

 3         หมายถึง         ระดบัปัญหาปานกลาง 
 2         หมายถึง         ระดบัปัญหานอ้ย 

 1         หมายถึง         ระดบัปัญหานอ้ยท่ีสุด 

รายการ 
ระดับปัญหา 

1 2 3 4 5 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1.  ไม่ไดจ้ดัทาํปฏิทินหรือกาํหนดช่วงเวลาในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลท่ีชดัเจน 

     

2.  ไม่มีการแต่งตั้ง / มอบหมายผูรั้บผิดชอบในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล 

     

3.  บุคลากรท่ีรับผดิชอบขาดความรู้และประสบการณ์ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 

     

4.  บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งไม่เห็นความสําคญัในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล 

     

5.  ไม่มีการวางแผนในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ      

6.  เคร่ืองมือ / แบบสอบถามท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลไม่
ครอบคลุมตามลกัษณะงาน 

     

7.  ข้อมูลท่ีเก็บไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู ้ใช้และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

     

8.  ขอ้มูลท่ีเก็บไม่ครอบคลุมกระบวนการในการบริหารงาน  
การจดัการศึกษาของโรงเรียน  และคุณภาพของผูเ้รียน 
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รายการ 
ระดับปัญหา 

1 2 3 4 5 

การตรวจสอบข้อมูล 

9.  ไม่มีการมอบหมายผูรั้บผดิชอบในการตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของขอ้มูล 

     

10.  ไม่มีขั้นตอนการติดตาม  ตรวจสอบขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ      

11.  ไม่มีการปรับปรุง / แกไ้ขขอ้มูลท่ีผดิพลาดใหมี้ความถูกตอ้ง      

12.  ไม่มีการตรวจสอบขอ้มูลใหมี้ความทนัสมยั      

13.  ไม่มีการตรวจสอบความถูกตอ้งและสอดคลองของขอ้มูล
เพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการ 

     

การประมวลผลข้อมูล 

14.  บุคลากรท่ีรับผิดชอบไม่มีความรู้  ทกัษะในการประมวลผล
ขอ้มูลโดยการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ 

     

15.  บุคลากรไม่ได้รับการฝึกอบรมหรือการพฒันาด้านการ
ประมวลผลขอ้มูล 

     

16.  ไม่มีการจัดทําดัชนีข้อมูลทางการศึกษาท่ีจํา เป็นของ
สถานศึกษาไว ้

     

17.  ไม่มีเคร่ืองมือ / อุปกรณ์ท่ีทนัสมยัในการประมวลผลขอ้มูล      

18.  วิธีการท่ีใชใ้นการประมวลผลไม่ทนัสมยั  ทาํใหเ้สียเวลามาก
เกิดความล่าชา้ 

     

19.  การประมวลผลข้อมูลไม่สมบูรณ์และไม่ทันต่อความ
ตอ้งการของผูใ้ช ้

     

การจัดเกบ็ข้อมูลและสารสนเทศ 

20.  บุคลากรไม่มีความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคใ์นการจดัเกบ็ขอ้มูล

     

21.  การจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศไม่เป็นระบบ  โดยไม่มีการ
จาํแนกเป็นหมวดหมู่ / ประเภทของขอ้มูลและสารสนเทศแต่ละ
ประเภทไวอ้ยา่งชดัเจน 

     

22.  ไม่มีการปรับปรุงและพฒันาระบบการจดัเก็บขอ้มูลและ
สารสนเทศใหมี้ประสิทธิภาพ 
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รายการ 
ระดับปัญหา 

1 2 3 4 5 

การจัดเกบ็ข้อมูลและสารสนเทศ (ต่อ) 
23.  ไม่มีการส่งเสริม  สนบัสนุนงบประมาณ  หรือจดัให้มีวสัดุ  
อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และเทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลและ
สารสนเทศอยา่งเพียงพอ 

     

24.   ไม่มีสถานท่ีท่ีใช้เ ป็นแหล่งในการจัดเก็บข้อมูลและ
สารสนเทศท่ีเหมาะสม 

     

การนําข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ 

25.  ไม่ไดแ้ต่งตั้งหรือมอบหมายใหมี้ผูรั้บผดิชอบดา้นการบริการ
ขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษา 

     

26.  ไม่มีการวางแผน หรือไม่แจง้ความประสงคใ์นการนาํขอ้มูล
และสารสนเทศไปใชไ้วล่้วงหนา้ 

     

27.  ผูป้ฏิบติังานดา้นการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขาดรูปแบบ / วิธีการนาํเสนอท่ีหลากหลายเพื่อให้มี
ความน่าสนใจและเขา้ใจง่าย 

     

28.  ไม่มีงบประมาณในการดาํเนินงานในการนําข้อมูลและ
สารสนเทศไปใชท่ี้เพียงพอและเหมาะสม 

     

29.  ขอ้มูลและสารสนเทศท่ีมีอยูไ่ม่เพียงพอหรือครอบคลุมภาระ
งานของสถานศึกษา 

     

30.  ผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่เห็นความสําคญัของการนาํขอ้มูล
และสารสนเทศไปใช้ในการบริหารงานในด้านต่างๆ ของ
สถานศึกษา 
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ภาคผนวก  ข 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมอืทาํงานค้นคว้าอสิระ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมอืงานค้นคว้าอสิระ 
 
1.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประณต  บุญไชยอภิสิทธ์ิ  ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรมหาบณัฑิต   

สาขาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 
และการส่ือสาร 

2.  รองศาสตราจารย ์ดร.อุษา  บ้ิกก้ินส์   ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรมหาบณัฑิต   
       สาขานิเทศศาสตร์ 
3.  นายอาํนาจ  ประยรูศุข     ผูอ้าํนวยการ 

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 
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ประวตัผู้ิเขียน 
 
ช่ือ - นามสกลุ    นางสาวอจัฉรัตน์   สงวนงาม 
ประวตัิการศึกษา    ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  (ค.บ.) 
     คอมพิวเตอร์ศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี  2547 
ตําแหน่งและสถานทีท่าํงานปัจจุบัน ครู คศ. 1   
     โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 
     259  หมู่ 1  ตาํบลหนองสรวง   

อาํเภอวหิารแดง  จงัหวดัสระบุรี 
ทุนการศึกษา    ทุนสนบัสนุนการศึกษา  ทุนขา้ราชการ เจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ และวสิาหกิจเอกชน   
โดยมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

 

DPU


	Cover
	ABS
	Chap_1
	Chap_2
	Chap_3
	Chap_4
	Chap_5
	App-bip
	App
	Vita



