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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 

 การศึกษาการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัด

ฉะเชิงเทรา  ผูวิจัยไดศึกษาคนควาหลักการ แนวคิด และทฤษฏีรวมทั้งเอกสารรายงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
จึงขอเสนอรายละเอียด  ดังตอไปนี้ 
 2.1  เทศบาลและการจัดการศึกษา 

        2.1.1  ความเปนมาของการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
        2.1.2  วิธีการจัดการศึกษาทองถ่ิน 
        2.1.3  การบริหารการศึกษาทองถ่ิน 
        2.1.4  ขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียนเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 2.2  ระบบสารสนเทศ 
        2.2.1  ความหมายของขอมูลสารสนเทศ  
        2.2.2  ความสําคัญของสารสนเทศ 
        2.2.3  คุณสมบัติของสารสนเทศ 

      2.2.4  ประเภทของสารสนเทศ 
 2.3  การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  
จํานวน  6  ขั้นตอนดังนี้ 
      2.3.1  การเก็บรวบรวมขอมลู 
       2.3.2  การตรวจสอบขอมูล 
       2.3.3  การประมวลผลขอมูล  
       2.3.4  การจัดเก็บขอมูล 
       2.3.5  การวิเคราะหขอมูล 
       2.3.6  การนําขอมูลไปใช 
 2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
       2.4.1  งานวิจัยในประเทศ 
       2.4.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 2.5  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
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2.1  เทศบาลและการจัดการศึกษา 
 
  2.1.1  ความเปนมาของการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   การจัดการศึกษาของประเทศไทยในอดีตตั้งแตสุโขทัยนั้น  อยูในความรับผิดชอบของวัด  

วัง  บานโดยมีลักษณะเปนกลุม ๆ ไมมีระบบ ไมมีหนวยงานกลางรับผิดชอบ การจัดการศึกษา
อยางเปนระบบแบบแผน  ในประเทศเริ่มมีขึ้นสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา ในป พ.ศ.2423   
ซ่ึงขณะนั้นมีการจัดการศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร  และไดมีการสถาปนากรมศึกษาธิการขึ้น 
(ตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปนกรมธรรมการ และปรับเปนกระทรวงธรรมการตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปน
กระทรวงศึกษาธิการ)  สําหรับพัฒนาการการจัดการศึกษาของทองถ่ินนั้น  เริ่มมีมาตั้งแตป พ.ศ.2451 
โดยมีการจัดตั้งโรงเรียนประชาบาลขึ้น อยูในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย (การศึกษา
ประชาบาล, 2518)  มีขาหลวงเทศาภิบาลเปนผูรับผิดชอบในการดูแลการจัดการศกึษาตามมณฑลตาง ๆ  
เปนการจัดการเรียนการสอนแกประชาชนเพื่อใหอานออกเขียนได  สวนการศึกษาที่สูงกวาขึ้นไปนั้น
เปนภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ (การประถมศึกษาเพื่อทวยราษฎร, 2527)  การดูแลการจัดการศึกษา
ของทองถ่ินถูกโอนกลับไปกลับมา ภายใตการดูแลระหวางกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย 
เปนระยะ ๆ ตามนโยบายของรัฐบาลและสภาพ แวดลอมที่เกี่ยวของ  ซ่ึงแบงไดเปน  4  ชวง  คือ   

  ชวงที่  1  ระหวางป พ.ศ. 2451-2475  ในระหวาง พ.ศ. 2451-2475  เปนชวงที่ประเทศ
เนนการขยายการศึกษาไปสูชนบท  แตก็ไมสามารถดําเนินการไดไมเร็วมากนัก  กระทรวงธรรมการ
จึงไดขอใหกระทรวงมหาดไทยเขามาใหการชวยเหลือสนับสนุนการจัดการศึกษาดวย ซ่ึง กระทรวง
ธรรมการและกระทรวงมหาดไทย ไดทําความตกลงเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขึ้น ในป พ.ศ. 2454  
ความวา จะจัดใหมีโรงเรียนสําหรับการศึกษาขั้นตน (ขณะนั้นคือประถมศึกษา) ในทุกตําบล
ทุกละแวกบาน ใหพอแกจํานวนเด็กชายหญิงที่อยูในวัยเรียนทั่วราชอาณาเขต สวนการศึกษาขั้นสูง  
(ขณะนั้นคือมัธยมศึกษา)  จะจัดใหมีโรงเรียนขึ้นในเขตที่ตั้งมณฑล จังหวัดและอําเภอ อันเปนเขตที่มี
ประชากรอยูหนาแนน ในชวงนี้กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบการจัดตั้งและการบริหารโรงเรียน 
รวมทั้งใหการสนับสนุนคณะกรรมการตําบล และคณะกรรมการการศึกษา การเกณฑเด็กในวัยเรียน
ในเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบเขารับการศึกษาในโรงเรียน โดยมีกระทรวงธรรมการรับผิดชอบ
ในดานนโยบายการจัดการศึกษา  การกําหนดหลักสูตร  การกําหนดแบบเรียน  การจัดสรรงบประมาณ  
การตรวจตราการเรียนการสอนและการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

 ชวงที่  2  ระหวางป พ.ศ. 2475-2500  หลังจากที่โรงเรียนประชาบาลโอนไปอยูใน
ความรับผิดชอบของเทศบาลแลว  ปรากฏวามีปญหาในดานการบริหารจัดการ  และดานงบประมาณ 
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รัฐบาลจึงมีมติในป  พ.ศ. 2486  ใหกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการรับโอนโรงเรียนประชาบาลคืนจนกวา
เทศบาลจะมีความพรอมในการจัดการศึกษา   

 ชวงที่  3  ระหวางป พ.ศ. 2500-2525   ในป พ.ศ. 2509 รัฐบาลมีนโยบายกระจายอํานาจ
ในการจัดการศึกษาประชาบาลไปใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ จึงไดมีการโอนโรงเรียน
ประถมศึกษาที่อยูนอกเขตเทศบาลไปสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด  โรงเรียนที่สังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนั้น กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบการบริหารทั่วไปและการจัดสรรงบประมาณ 
กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบในดานวิชาการ การกําหนดหลักสูตร กําหนดแบบเรียน และการควบคุม
มาตรฐานการศึกษา  

 ป พ.ศ. 2523   คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหปรับการจัดการประถมศึกษาใหมเพื่อใหการบริหาร
จัดการศึกษาใหมีเอกภาพ จึงโอนการประถมศึกษาที่สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดทั่วประเทศ
ไปอยูภายใตการดูแลของสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ  ซ่ึงมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือรัฐมนตรีชวยวาการที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่แทนเปนประธาน โดยสํานักงานการประถมศึกษา  
จังหวัดทําหนาที่ดูแลการจัดการศึกษาในจังหวัด  มีผูวาราชการจังหวัดทําหนาที่เปนประธาน  
สวนกรุงเทพมหานครและเทศบาลเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นที่มีความพรอมและสามารถ

จัดการศึกษาใหบรรลุผลตามเปาหมายทางการศึกษาได คงจัดการศึกษาไดตอไป  การจัดการศึกษา
ของประเทศไทยในชวงนี้ จึงอยูกับกระทรวงศึกษาธิการเปนหลัก  มีระบบการบริหารที่มีเอกภาพ 
มีสวนกลางทําหนาที่กําหนดนโยบายวางแผน  จัดสรรงบประมาณ  กําหนดและดูแลมาตรฐานการศึกษา 
สวนการปฏิบัติจะอยูที่สํานักงานการศึกษาในระดับจังหวัด 

 ชวงที่  4  การจัดการศึกษาของทองถ่ินในปจจุบัน  หลังจากที่การจัดการศึกษาของไทย
โอนมาอยูภายใตการดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ในป พ.ศ. 2523  สภาพเศรษฐกิจ  สังคม  และ
การเมืองของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540   
ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถจัดการศึกษา  อบรมและฝกอาชีพตามความเหมาะสม
และความตองการของทองถ่ินได และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  ไดกําหนดภารกิจการจัดการศึกษาไวเชนกัน 

 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มีสิทธิในการจัดการศึกษาตามความพรอม ความเหมาะสมและความตองการของทองถ่ิน และ
กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการออกหลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และการดําเนินการถายโอนภารกิจการจัดการศึกษาใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
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ในป พ.ศ. 2547  กระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกําหนดองคประกอบ
ของเกณฑการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  6  องคประกอบ  
คือ 
     1)   ประสบการณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดหรือมีสวนรวม
จัดการศึกษา 

   2)  แผนการเตรียมความพรอมในการจัดการศึกษาหรือแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความพรอมดานตาง ๆ ที่เหมาะสมกับระดับประเภทและรูปแบบการศึกษา 
   3)  วิธีการบริหารและการจัดการศึกษา 
   4)  การจัดสรรรายไดเพื่อการศึกษา 
   5)  ระดับและประเภทการศึกษาที่สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของ
ชุมชน 
    6)  ความเห็นของประชาชนและผูมีสวนเกี่ยวของตอความพรอมในการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 อยางไรก็ตามคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวนัที่ 14  ธันวาคม  2547  ใหชะลอการดําเนินการ
ถายโอนสถานศึกษาไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เนื่องจากยังขาดความชัดเจนในทางปฏิบัติ
หลายประการ  เชน  เงื่อนไขประกอบการประเมินความพรอมที่ระบุในกฎกระทรวงฯ  และปญหา
สถานภาพตามกฎหมายของสถานศึกษาภายหลังการถายโอน ฯลฯ และใหกระทรวงศึกษาธิการหารือ
รวมกับสํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  และหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหไดขอยุติกอน  คณะกรรมการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2548  มีมติเห็นควร
ใหเสนอคณะรัฐมนตรีปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2547   เพื่อใหเกิดความชัดเจน
และสอดคลองกับขอเท็จจริง และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการยื่นคําขอประเมิน
ความพรอมไดทันกอนเริ่มตนปการศึกษา  2549   ในวันที่  30  สิงหาคม  2548 คณะรัฐมนตรีไดมีมติ
ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2547 และเมื่อวันที่  8  พฤศจิกายน  2548  คณะรัฐมนตรี
ไดเห็นชอบในหลักการแนวทางการถายโอนภารกิจดานการศึกษาใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
โดยใหแบงระดับสถานศึกษาที่จะถายโอน  ดังนี ้
  1)   องคการบริหารสวนจังหวัด  รับโอนไดไมเกิน  3  โรงเรียน  โดยแบงออกเปน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไมเกิน  1  โรงเรียน  และอีก  2  โรงเรียน  อาจเปนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
ประถมศึกษา  หรือโรงเรียนขยายโอกาส 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

14 

 
 2)    เมืองพัทยา  และเทศบาลที่เคยจัดการศึกษา  รับโอนไดไมเกิน  2  โรงเรียน 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ประถมศึกษา  หรือโรงเรียนขยายโอกาส 

  3)   เทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  ที่ไมเคยจัดการศึกษารับโอน
ไดไมเกิน 1 โรงเรียน  ในระดับประถมศึกษา 

  4)   กรุงเทพมหานคร  ใหกระทรวงศึกษาธิการ  และคณะกรรมการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมกันพิจารณาจํานวนสถานศึกษาที่จะรับถายโอนในกรณีที่

องคกรปกครองสวนทองถ่ินผานการประเมิน    
 คณะรัฐมนตรีไดกําหนดหลักการในการถายโอนบุคลากรบนพื้นฐานของความสมัครใจ

ไวดังนี ้

 1)  กรณีบุคลากรสมัครใจ  ใหตัดโอนทั้งอัตราและตัวบุคคลไปสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

  2)  กรณีบุคลากรไมประสงคโอนไปองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถ
ชวยราชการในสถานศึกษานั้นตอไปได แตไมเกิน 2  ปการศึกษา เมื่อไมประสงคจะโอนไปก็ใหกลับไป
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการได  ในกรณีมีอัตราที่ขาดอันเนื่องมาจากการถายโอน รัฐบาลจะจัดสรร
งบประมาณหรืออัตราเพื่อบรรจุทดแทนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือกระทรวงศึกษาธิการ

แลวแตกรณี  ขณะนี้มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดยื่นคําขอประเมินความพรอมในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  (พฤษภาคม 2549)  จํานวน 327 โรงเรียน  (เปนองคการ
บริหารสวนจังหวัด  50  โรงเรียน,  เทศบาล  263 โรงเรียน  และองคการบริหารสวนตําบล  274  โรงเรียน)    
คิดเปนจํานวนโรงเรียนทั้งสิ้น  2,120  โรงเรียน  (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2549, หนา 6-8)  
  ไมวาการจัดการศึกษาจะอยูที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือกระทรวงศึกษาธิการก็ตาม 
การดําเนินงานการศึกษา ควรเปนไปตามทิศทางและตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย  
พ.ศ. 2540  และพระราชบัญญัติการศึกษาแหง พ.ศ. 2542  โดยตองมีการประมวลประสบการณ
การจัดการศึกษาในอดีตและปจจุบันทั้งของประเทศไทยและของตางประเทศ  เพื่อกําหนดแนวทาง
ในการจัดการศึกษาในอนาคต  ซึ่งทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นและกระทรวงศึกษาธิการ
ตองตระหนักถึงประเด็นตาง ๆ เชน 

  1)  การพัฒนาวิชาชีพครู ใหมีมาตรฐานที่ชัดเจน เปนสากล 
  2)  มีระบบเงินเดือน คาตอบแทน ที่เหมาะสมกับมาตรฐานวิชาชีพ 

 3)  การปฏิรูปการเรียนการสอน  โดยเนนกระบวนการที่ใหผูเรียนเปนศูนยกลาง    
(learner center)   
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    4)  จัดใหมีระบบการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  จากแหลงทุนตาง ๆ 
ที่หลากหลาย   

  5)   จัดใหมีระบบการตรวจสอบติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การใชจายงบประมาณการจัดการศึกษา  โดยใหสอดคลองกับมาตรฐานและหลักการการจัดการการศึกษา
  6)  จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  โดยใหเปนสวนหนึ่งของ
การบริหารจัดการการศึกษา  ที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  และตองจัดทํารายงานประจําปและ
เปดเผยตอสาธารณชนทุกป   

  7)  การปฏิรูปโครงสรางและระบบการบริหารการจัดการศึกษา  และการบริหารจัดการ
สถานศึกษาโดยใหความสําคญักับการมีสวนรวมของประชาชนและผูที่มสีวนไดสวนเสยี (stakeholder) 

8)  สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อใหเกิดประโยชนทางการศึกษาสูงสุด 

 2.1.2  วิธีการจัดการศึกษาทองถิ่น 
 เพื่อใหการบริหารการศึกษาของทองถ่ินเปนไปโดยเหมาะสม  ทางราชการจึงไดกําหนด
แนวทางเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาทองถ่ิน  โดยกําหนดใหสวนกลางมีหนาที่ในการสงเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาของหนวยทองถ่ินและใหทองถ่ินเปนผูรับผิดชอบจัดการศึกษาโดยตรง

หนวยงานสวนกลางที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา  (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2547, หนา 
2-3)  มีดังนี้ 

 1)  กระทรวงมหาดไทย  มีหนาที่และความรับผิดชอบควบคุมสงเสริมในดานธุรการ
เกี่ยวกับนโยบายและการจัดการศึกษาของทองถ่ินใหเปนตามเปาหมาย  จัดสรรเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลกลาง  เปนหนวยประสานงานกับหนวยราชการอื่นที่เกี่ยวของ ใหคําแนะนําสงเสริมและ
ชวยเหลือหนวยการปกครองทองถ่ินในการแกปญหาอุปสรรคและขัดของตาง ๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่
ของกระทรวงมหาดไทย 

 2)  กระทรวงศกึษาธิการ  มหีนาที่กําหนดหลักเกณฑและวธีิการประเมนิความพรอม 
ในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและมีหนาที่ในการประสานและสงเสริม

องคกรปกครองสวนทองถ่ินและมีหนาที่ในการประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ใหสามารถจัดการศึกษา  สอดคลองกับนโยบายและไดมาตรฐานการศึกษา  รวมทั้งการเสนอแนะ  
การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 3)  คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  (ก.ท.)  มีหนาที่สงเสริมการบริหารงานบุคคล โดย
กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก  การบรรจุ  แตงตั้ง  การยาย 
การโอน  การรับโอน การเลื่อนระดับ  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและ
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การรักษาวินัยและการดําเนินการทางวินัย  การอุทธรณ  การรองทุกข  และการใหออกจากราชการ
 2.1.3  การบริหารการศึกษาทองถิ่น 
 เนื่องจากรัฐบาลและ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ไดกําหนดใหหนวยการปกครอง
ทองถิ่นเปนผูดําเนินการดังกลาว  เทศบาลและเมืองพัทยาจึงตองทําหนาที่และความรับผิดชอบ
ในการจัดการศึกษาในเขตของตนอยางเต็มที่  โดยถือปฏิบัติใหเปนไปตามหลักการและนโยบาย
ที่กลาวมาขางตน  ความรับผิดชอบของเทศบาลและเมืองพัทยา  ในเรื่องนี้สรุปไดดังนี้ 
  1)  มีหนาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  2)  จัดใหเด็กที่มีอายุถึงเกณฑในเขตเทศบาลไดเขาโรงเรียนโดยทั่วถึง 
  3)  เปนผูจัดตั้งและดํารงโรงเรียนเทศบาล 
  4)  ควบคุมและบริหารโรงเรียนเทศบาลในเขตของตน 
 เกี่ยวกับเรื่องการจัดการศึกษาเขตเทศบาลและเมืองพัทยานี้  เทศบาลและเมืองพัทยา
เปนผูบริหารและดําเนินการโดยตรง  โดยกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทยมิไดเขาเกี่ยวของ
ในรายละเอียดของการปฏิบัติ  นอกจากการสงเสริมสนับสนุนใหเทศบาลและเมืองพัทยาดําเนินการได
โดยเรียบรอยและบรรลุผลดียิ่งขึ้น  เทศบาลและเมืองพัทยาจึงมีอํานาจที่จะใชดุลยพินิจและตัดสินใจ
ดําเนินการในเรื่องใด ๆ ไดอยางเต็มที่ตามขอบเขตอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวตามกฎหมาย โดยปกติ
สายงานของฝายตาง ๆ ในสังกัดเทศบาลนั้น กอนที่งานตาง ๆ จะถึงขั้นการ ตัดสินใจของนายกเทศมนตรี
จะตองผานการพิจารณาของฝายที่เกี่ยวของและปลัดเทศบาลตามลําดับเสียกอน ในกรณีเมืองพัทยา
ก็เชนกันงานทุกอยางกอนที่จะนําเสนอปลัดเมืองพัทยา ซ่ึงเปนหัวหนาฝายบริหารนั้นจะตองผาน

การพิจารณาของหัวหนาฝายที่เกี่ยวของและรองปลัดเมืองพัทยาตามลําดับ  
 สําหรับงานการศึกษานั้น หัวหนากองหรือผูอํานวยการกองการศึกษาซึ่งเปนผูดําเนินการ 
และรับผิดชอบนั้นจึงมีความสําคัญในฐานะผูรับผิดชอบงานรองจากปลัดเทศบาลและนายกเทศมนตรี

ในกรณีของเทศบาล  หรือรับผิดชอบงานรองจากปลัดเมืองพัทยาในกรณีเมืองพัทยา  
 บุคลากรของเทศบาลที่รับผิดชอบจากการจัดการศึกษาแบงออกเปน 2 ประเภทคือ  

1)  เจาหนาที่ฝายพนักงานประจํา มีปลัดเทศบาลเปนหัวหนาปกครองบังคับบัญชา 
พนักงานประจําและนักบริหารการศึกษาซึ่งมีฐานะเปนผูอํานวยการกองหรือหัวหนากอง หรือ

หัวหนาฝายการศึกษา เปนผูมีบทบาทสําคัญในการบริหารการศึกษาของเทศบาล  
  2)  เจาหนาที่ฝายนโยบายมีคณะเทศมนตรี ทําหนาที่กําหนดนโยบายและควบคุม

บริหารการศึกษาทองถ่ินในเขตเทศบาล และปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลประจําทั้งหมด 
นอกจากนี้ ยังมีสภาเทศบาลเปนฝายนิติบัญญัติและพิจารณาอนุมัติงบประมาณการศึกษารวมทั้ง

ควบคุมการบริหารงานของคณะเทศมนตรี   
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  สําหรับพนักงานประจําที่มีหนาที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเทศบาลนั้น ตามมาตรา 4 แหง 
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521 กําหนดใหเปนพนักงานครูเทศบาล 
ไดแก พนักงานครูเทศบาลซึ่งดํารงตําแหนงเปนผูสอนประจําในสถานศึกษาของเทศบาล หรือ ดํารง
ตําแหนงอื่นซึ่งมีหนาที่เปนผูบริหารและใหการศึกษาในสถานศึกษาของเทศบาล หรือดํารงตําแหนง
ซ่ึงมีหนาที่เกี่ยวกับการใหการศึกษาซึ่งไมสังกัดสถานศึกษา (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2549, 
หนา  3) 

 2.1.4  ขอมูลเก่ียวกับโรงเรียนเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช  2550  มาตรา 283  กําหนดใหมีกฎหมาย 

กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบกับมาตรา 49  
และมาตรา 289 กําหนดวา ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิจะจัดการศึกษาอบรมและการฝกอาชีพ
ตามความเหมาะสมและความตองการภายในทองถ่ินนั้น และเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
อบรมของรัฐ โดยคํานึงถึงความสอดคลองและระบบการศึกษาของชาติ   

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 41 และมาตรา 42 ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 21 กําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษาตามความพรอมความเหมาะสม และความตองการ
ภายในทองถิ่น โดยใหกระทรวงศึกษาธิการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอม
ในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประสานสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบายและไดมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการเสนอแนะ
การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทั้งนี้หลักเกณฑ
และวิธีการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปตาม

กฎกระทรวง  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมวาจะเปนองคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  
องคการบริหารสวนตําบล  หรือเมืองพัทยา  ลวนมีบทบาทสําคัญในการจัดบริการสาธารณะใหแก
ประชาชนในพื้นที่  ซ่ึงรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยู  การจัดการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ
เพื่อพัฒนาความรู ความคิด  ทักษะที่จะเปนประโยชนในการดํารงชีวิตแกประชาชนทุกเพศทุกวัย
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไมอาจละเลยหนาที่ในการสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ซ่ึงจะเติบโตขึ้นเปนกําลังสําคัญของประเทศในอนาคตได   
 ดังนั้นโรงเรียนสังกัดเทศบาลจึงมีหนาที่จัดการศึกษาตามบทบัญญัติของกฎหมาย ซ่ึงเทศบาล
ในจังหวัดฉะเชิงเทราที่จัดการศึกษา ประกอบดวย  3  เทศบาล คือ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เทศบาล
ตําบลบางคลา  และเทศบาลตําบลบางวัว มีโรงเรียนทั้งสิ้น  5  โรงเรียน  และโรงเรียนเทศบาล
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ทั้ง 5 โรงเรียน ไดมีการจัดระบบสารสนเทศการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
จังหวัดฉะเชิงเทรา  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
  1)  โรงเรียนเทศบาล   1  วัดแหลมใต (สุตสุนทร)     เปนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา  ตั้งอยูเลขที่   86 ถนนสรรคประศาสน    ตําบลหนาเมือง    อําเภอเมือง    จังหวัดฉะเชิงเทรา 
มีพื้นที่   1  ไร   2    งาน   4  ตารางวา    กอตั้งเมื่อ    พุทธศักราช   2466    เปดทําการสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาล

ถึงมัธยมศึกษาปที่  3   มีนักเรียนทั้งสิ้น     874    คน    เปนชาย     459    คน    เปนหญิง     415    คน   มีผูบริหาร  
2  คน    เปนหญิง     2    คน    มีพนักงานครูทั้งสิ้น     43    คน    เปนชาย     6    คน    เปนหญิง     37    คน   
มีบุคลากรสนับสนุนรวม  6  คน  เปนภารโรง   2  คน  เปนแมครัว   4  คน   
   2)  โรงเรียนเทศบาล   2  พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย  อาจารยางกูร)  เปนโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา    ตั้งอยูเลขที่     904    ถนนฉะเชิงเทรา  –  บางปะกง    ตําบลหนาเมือง
อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา    มีพื้นที่     5  ไร     3    งาน     2    ตารางวา    กอตั้งเมื่อวันที่     16    พฤษภาคม

พุทธศักราช   2537  เปดทําการสอนตั้งแตระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่   3  มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 
1,102 คน  เปนชาย     543    คน    เปนหญิง     559    คน    มีผูบริหาร     2    คน    เปนชาย     1    คน    หญิง     1  คน 
 มีพนักงานครูท้ังสิ้น     44    คน    เปนชาย     7    คน    เปนหญิง     37    คน    มีบุคลากรสนับสนุน   2  คน

เปนภารโรง  2  คน   
 3  )  โรงเรียนเทศบาล     1    วัดแจง    เปนโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลบางคลา
ตั้งอยูเลขที่  45   ถนนระเบียบกิจอนุสรณ  ตําบลบางคลา  อําเภอบางคลา  จังหวัดฉะเชิงเทรา    มีพื้นที่
4  ไร     2     งาน  กอตั้งเมื่อวันที่     1    มิถุนายน    พุทธศักราช     2465    เปดทําการสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาล

ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่   3  มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น  1,245  คน  เปนชาย     634    คน    เปนหญิง   611  คน

มีผูบริหาร     3    คน    เปนชาย    1  คน   วาง     2    คน    มีพนักงานครูรวมทั้งส้ิน     53  คน    เปนชาย     14    คน

เปนหญิง  39  คน  มีบุคลากรสนับสนุน   13  คน  เปนผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี   1  คน 
เปนภารโรง   2  คน   
 4  )  โรงเรียนเทศบาล   2  วัดโพธ์ิ    เปนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลบางคลา 
ตั้งอยูเลขที่  159  ถนนระเบียบกิจอนุสรณ  ตําบลบางคลา  อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีพื้นที่
11ไร   2 งาน 24  ตารางวา     กอตั้งเมื่อ     15    มิถุนายน    พุทธศักราช     2482    เปดทําการสอนตั้งแตระดับ

อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปที่   6  มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น     554    คน    เปนชาย     284    เปนหญิง   270    คน 
มีผูบริหาร   2  คน  เปนชาย   2  คน  มีพนักงานครูรวมทั้งส้ิน  29 คน เปนชาย     6    คน  เปนหญิง     22    คน 
 มีบุคลากรสนับสนุน   6  คน  เปนผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี   1  คน  เปนภารโรง   2  คน 
  5)  โรงเรียนเทศบาล   1  บางวัว  เปนโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลบางวัว    ตั้งอยูเลขที่  

  155/1 หมู  3 ตําบลบางสมัคร  อําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีพื้นที่   2  ไร   3 งาน         39    ตารางวา 
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 กอตั้งเมื่อพุทธศักราช   2546  เปดทําการสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปที่     4    มีนักเรียน

รวมทั้งส้ิน   441 คน  เปนชาย   230  คน  เปนหญิง   211 คน มีผูบริหารรักษาการ 1  คน เปนหญงิ   1 คน 
 มีพนักงานครูรวมทั้งสิ้น  21 คน เปนชาย  4 คน เปนหญิง   17 คน  มีบุคลากรสนับสนุน  5  คน 
เปนผูชวยเจาหนาที่หารเงินและบัญชี  1 คน  เปนภารโรง  1  คน 

2.2  ระบบสารสนเทศ 
 
 2.2.1  ความหมายของขอมูลสารสนเทศ 
 ขอมูลและสารสนเทศ  เปนคําที่มีความเกี่ยวของกันและมักใชแทนกัน  แตความจริงขอมูล
และสารสนเทศมีความแตกตางกัน  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
  1)  ความหมายของขอมูล 
    พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542  (2546, หนา 173)  กลาววา  
ขอมูล  หมายถึงขอเท็จจริง  หรือส่ิงที่ถือหรือยอมรับวาเปนขอเท็จจริง  สําหรับใชเปนหลักอนุมาน 
หาความจริง  หรือการคํานวณ  สํานักทดสอบทางการศึกษา (2539, หนา1)  ขอมูล (data)  หมายถึง
ขอเท็จจริงตาง ๆ ทั้งที่เปนตัวเลข  สัญลักษณ  และตัวหนังสือแทนปริมาณหรือการกระทําตาง ๆ 
ซ่ึงยังไมผานการประมวลผล  หรือการวิเคราะห  
     ปทีป  เมธาคุณวุฒิ  (2544,  หนา 209)  กลาววา  ขอมูล  หมายถึงขอเท็จจริง  
ซ่ึงเปนการบันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้นแลว  หรือกําลังจะเกิดขึ้น  ขอเท็จจริงนี้เปนอิสระไมสัมพนัธกัน
และมีจํานวนไมจํากัด 
    นิภาภรณ  คําเจริญ  (2545, หนา 26)  ไดกลาวถึงขอมูล (data)  หมายถึงขอมูลดิบ
ที่ถูกรวบรวมมาจากแหลงตาง ๆ ไมวาจะเปนขอมูลที่อยูภายในหรือภายนอกองคกรก็ตาม  สําหรับ
ขอมูลเหลานี้จะนําไปใชงานเลยไมได  จะตองนําไปผานกระบวนการประมวลผลกอน  เพื่อใหได
ผลลัพธที่สามารถนําไปใชในการทํางานได               
     ศุภิสราพร  สุดาทิพยะรัตน  (2548, หนา 23) สรุปไดวา ขอมูล (data)  หมายถึง
ส่ิงที่เกิดขึ้นจริงที่ยังไมผานกระบวนการประมวลผล ซ่ึงถูกเรียกวาขอมูลดิบ ส่ิงที่เราเรียกวาขอมูล
ดิบนี้เปนส่ิงที่ไมสามารถใหความหมายใด ๆ ได และไมสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานไดทันที  
สวนสารสนเทศ (information) หมายถึง ส่ิงที่ผานกระบวนการประมวลผลแลว ซ่ึงอาจเปนการประมวลผล
ที่ใชวิธีแบบงาย ๆ ในการคํานวณเพื่อใหไดผลลัพธเปนการเปลี่ยนสภาพสิ่งที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
ใหอยูในรูปแบบที่มีความสัมพันธ หรือเปนสิ่งที่สามารถนําไปใชประโยชนในการตัดสินใจหรือ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นได และระบบสารสนเทศ (information system) หมายถึงระบบที่ทําหนาที่
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ในการรวบรวมขอมูล เพื่อนํามาประมวลผล วิเคราะห เพื่อสรางสารสนเทศสําหรับวตัถุประสงคเฉพาะดาน 
และนําเสนอสารสนเทศใหกับผูที่ตองการเปนผูมีสิทธิไดรับสารสนเทศ รวมทั้งการจัดเก็บบันทึกขอมูล
ที่นํามาเขาสูระบบไวเพื่อการใชงานในอนาคต 
       ศรีสมรัก  อินทุจันทรยง  (2549, หนา 4-5) ไดกลาววา ขอมูล (data)  หมายถึง
ส่ิงที่นําเขาสูระบบสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ กัน เชน ตัวเลข ตัวหนังสือ ภาพและเสียง ขอมูลเปน
ทรัพยากรอยางหนึ่งขององคกรที่จะตองมีการบริหารจัดการ และระบบสารสนเทศ (information 
system)  หมายถึง ระบบที่ทําหนาที่ในการรวบรวมขอมูล เพื่อนํามาประมวลผล วิเคราะห เพื่อสราง
สารสนเทศสําหรับวัตถุประสงคเฉพาะดาน และนําเสนอสารสนเทศใหกับผูที่ตองการเปนผูมีสิทธิ
ไดรับสารสนเทศ รวมทั้งการจัดเก็บบันทึกขอมูลที่นําเขามาสูระบบไวเพื่อการใชงานในอนาคต 
 2)  ความหมายของสารสนเทศ 
    พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542  (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, 
หนา 1182)  กลาววา  สารสนเทศ  หมายถึงขาวสาร  การแสดง  หรือช้ีแจงขาวสาร  ขอมูลตาง ๆ  
    ปทีป  เมธาคุณวุฒิ  (2544,  หนา 209)  สารสนเทศ  คือ  ขอมูลซ่ึงผานการคัดสรรแลว  
โดยการประมวลผล  ดังนั้น  สารสนเทศจึงเกิดจากการวิเคราะหขอมูลหรือขอเท็จจริงแลวจัดระเบียบ
ใหเปนความรูหรือขาวกรอง  ซ่ึงจะใชเปนขออางอิงหรือเปนพื้นฐานในการคาดการณลวงหนาหรือ
ชวยในการวินิจฉัยส่ังการไดทันที 
    สุพจน  บุญยืน  (2544, หนา 13)  ไดกลาววาระบบสารสนเทศ  คือ  กระบวนการ
จัดเก็บขอมูล  การจัดกระทําขอมูล เพื่อใหเปนสารสนเทศที่มีความนาเชื่อถือได  และจัดเก็บ
อยางมีระบบพรอมที่จะนํามาใชไดเปนปจจุบัน 

    บุญเรือง  เนียมหอม  (2543, หนา 2)  “สารสนเทศ”   (information)  หมายถึง  
ขอมูลตาง ๆ ที่ไดรับการประมวลผล  ผานการวิเคราะห  ไตรตรองและสรุปเปนขอความรูใหม  
ส่ือความหมายใหความเขาใจ  สามารถนําไปใชประโยชนในกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมใดได 

 2.2.2  ความสําคัญของสารสนเทศ 
 ขอบขายการบริหารงานของสถานศึกษาในปจจุบัน  แบงการบริหารงานออกเปน  6  งาน  
คือ  งานวิชาการ  งานกิจการนักเรียน  งานธุรการ  การเงินและพัสดุ  งานบุคลากร  อาคารสถานที่
และสิ่งแวดลอม  งานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 
2549, หนา 29) 
  ในการบริหารงานทั้ง  6  งาน  ของสถานศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ
จะตองไดรับความรวมมือจากทุกฝายรวมทั้งจะตองมีขอมูลสารสนเทศที่ดีมีคุณภาพ

เพื่อใชในการบริหารจัดการ  การวางแผนงาน  และการตัดสินใจ  สถานศึกษาที่มีระบบสารสนเทศ
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ที่สมบูรณ  ถูกตองและเปนปจจุบัน  เรียกใชไดสะดวกและตรงตามความตองการ  จะชวยใหสามารถ
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ  เปนการสรางความมั่นใจทีต่ัง้อยูบนรากฐานของวชิา  
หลักฐาน  ขอเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได  เพราะสารสนเทศนอกจากนําไปใชในการวางแผนแลว
ยังนําไปสูการพัฒนาแนวคิดและสรางทางเลือกใหม ๆ ในการดาํเนินการตาง ๆ แตทั้งนี้สารสนเทศ
จะตองมีคุณภาพทั้งในดานความถูกตอง  เชื่อถือได  มีความเปนปจจุบัน  สามารถตอบสนองผูใช 
ไดทันเหตุการณ   สารสนเทศจึงมีความสําคัญและเปนประโยชนสําหรับบุคลากรทุกฝายในองคกร  
มีขอมูลประกอบการพัฒนางาน  โดยเฉพาะผูบรหิารระดับสูงซึ่งชวยใหการบริหารงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  เนื่องจากมีความรูอยางที่ถูกตอง ทันสมัย ตรงกับวัตถุประสงคและเรียกใชไดสะดวก 
ซ่ึงชุมพล  ศฤงคารศิริ  (2543, หนา 57) ไดกลาวถึงความสําคัญของระบบสารสนเทศวา เมื่อมีการเรียกใช
สารสนเทศ เกิดขึ้นจากขอมูลที่เก็บไวในหลาย ๆ รูปแบบ บอยครั้งเทาไรก็ยิ่งทําใหสารสนเทศนั้น
มีคุณคามากขึ้นเทานั้น  คุณคาของสารสนเทศจะมีความหมายเปนอยางยิ่งก็ตอเมื่อนํามาใช

ในการตัดสินใจ   หรือมีการกระทําเกิดขึ้น    
  2.2.3  คุณสมบัติของสารสนเทศ 
 สารสนเทศที่จัดวาเปนสารสนเทศที่ดี ควรจะมีคุณสมบัติที่สําคัญ คือ ถูกตองทันสมัยตอ

การใชงาน  ครบถวนสมบูรณ  กะทัดรัดและตรงกับความตองการ ซ่ึงคุณสมบัติเหลานี้จะเปนตัวบงบอกถึง
คุณภาพ และคุณคาของสารสนเทศนั้นในการนําสารสนเทศไปใชงานในครั้งหนึ่ง ๆ สารสนเทศ
ควรมีคุณสมบัติดังกลาวนี้เปนปริมาณที่มากหรือนอยเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับความตองการของผูใช

ซ่ึงเขาจะเปนผูพิจารณาถึงคุณคาของสารสนเทศที่ควรจะเปน 
 ณัฏฐนันท  เขจรนันท  (2542, หนา 36)  ไดกลาววา  สารสนเทศที่มีคุณภาพ สมควรจะมี
คุณสมบัติดังนี้ 
  1)  มีความถูกตอง  หมายถึง  ขอมูลที่ดีจะตองมีความถูกตอง  และปราศจาก
ความคลาดเคลื่อนโดยที่ความถูกตองจะชวยสงเสริมใหสารสนเทศที่ไดมาเกิดความนาเชื่อถือมากขึ้น 
แตถาขอมูลที่ถูกตองปอนเขาไปในระบบสารสนเทศเกิดความผิดพลาดหรือมีขอบกพรองจะสงให

สารสนเทศที่ไดผิดพลาด หรือไมสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางสมบูรณ 
  2)  ทันเวลา  ขอมูลจะตองทันตอเหตุการณ และไมลาสมัย ความลาสมัยของขอมูล
ทําใหสารสนเทศที่ไดมีประโยชนตอผูใชนอยลง สารสนเทศนั้นควรจะรวดเร็วพอที่จะจัดทําได
อยางรวดเร็วจากขอมูลปริมาณหนึ่งในชวงเวลาที่เหมาะสมสําหรับผูบริหาร  แตสารสนเทศนั้น
ไมควรจะรวดเร็วจนไมสามารถบอกถึงแนวโนมการเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งได 
  3)  ความสมบูรณของสารสนเทศไดจากการรวบรวมขอเท็จจริงหรือขอมูลที่มีอยู
อยางกระจัดกระจายในองคกรไดปริมาณเพียงพอตอการผลิตสารสนเทศ  ในบางครั้งผูบริหาร
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ตองเผชิญกับการตัดสินใจที่ไมแนนอนหรือดวยความลังเลใจ  เพราะสารสนเทศที่นํามาใช
สนับสนุนการตัดสินใจนั้นไมสมบูรณ 
 4)  ความกะทัดรัดของสารสนเทศ  สารสนเทศที่ดีควรจะเปนสารสนเทศที่กะทัดรัด
และไดใจความสมบูรณในตัวเอง  สามารถแสดงสาระสําคัญ ๆ ตามที่ผูบริหารตองการใหครบถวน  
ซ่ึงอาจจะจัดทําไดโดยการสรุปเฉพาะสิ่งที่ผูบริหารตองการและในบางกรณีใชรูปภาพหรือการแสดง

ดวยกราฟสามารถที่จะใหสารสนเทศไดชัดเจนกวาการบรรยายดวยตัวอักษร 
 5)  ตรงกับความตองการ  หมายถึง  เปนสารสนเทศที่สามารถสื่อความหมาย
ใหเกิดการกระทําความรูความเขาใจตอผูบริหาร 
 นอกจากคุณสมบัติทั้ง  5  ประการนั้นแลว  สารสนเทศยังมีคุณสมบัติแอบแฝงอยู  เชน  
ความละเอียด  แมนยํา  คุณสมบัติเชิงปริมาณ  ความยอมรับได  การใชได  ความไมลําเอียง  และ
ความชัดเจน 
 สนอง  เครือมาก  (2536, หนา 123)  ไดกลาววา  ลักษณะของสารสนเทศที่ดีที่ใช

เพื่อดําเนินนโยบายและการวางแผน  การตัดสินใจ  หรือการบริหารงานของหนวยงานใดก็ตาม
จําเปนตองมีคุณสมบัติที่สําคัญ 3  ประการ  คือ 
 1)  ทันสมัยหรือทันตอเหตุการณ  (timely)  กลาวคือสารสนเทศที่ดีจะตองทันตอ
การใชประโยชนและเปนสารสนเทศที่เปนปจจุบันเสมอสามารถนําไปใชไดทันทวงที 
 2)  มีความตรงตามเนื้อหาของสารสนเทศที่ตองการ (relevance) สารสนเทศที่ดี
จะตองมีคุณสมบัติในการสื่อความหมายขอมูลสารสนเทศ เพื่อประโยชนตอการวางแผนบริหารงาน
ขอมูลสารสนเทศที่ไดจึงควรตรงกับความตองการ 
   3)  มีความถูกตองแมนยํา (accuracy) คุณสมบัติขอนี้แสดงถึงคุณคาและประโยชน
ของสารสนเทศที่นับวาสําคัญมาก เพราะแมวาสารสนเทศนั้นจะตรงตามความตองการและสามารถ
ผลิตไดทันเวลา แตขาดความถูกตองและก็จะหาประโยชนไมไดเลย สารสนเทศที่มีความถูกตองแมนยํา
จะตองมีการบันทึกจากสภาพความเปนจริงในเวลาที่สํารวจและผานการจัดเก็บจัดทําอยางมีระบบ

 วีระ  สุภากิจ  (2539, หนา 6)  กลาววา  สารสนเทศที่ดีควรมีลักษณะที่พึงปรารถนาอยางนอย  
5  ลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
  1)  สารสนเทศ  ที่นําเสนอชัดเจนและควรนําเสนอดวยวิธีที่คุนเคยกันอยูเพื่อทําให
สามารถเขาใจไดอยางรวดเร็ว 
  2)  สารสนเทศนั้นควรทําใหเขาใจสถานการณของงานนั้นใหละเอียดขึ้น 
  3)  สารสนเทศที่มีคําแนะนําหรือสวนแนะนําการตัดสินใจ  ควรมีส่ิงที่ชวยช้ีชัดเจน
อยางใดอยางหนึ่งใหผูใชพิจารณาไดวาทําอยางไรและทําไมจึงจะไดผล  (results) 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

23 

  4)  ความตองการตาง ๆ ดานสารสนเทศควรอยูบนพื้นฐานของการระบุความตองการ
สารสนเทศสําหรับสถานการณนั้นโดยเฉพาะ 
  5)  สารสนเทศและเรื่องราวตาง ๆ เกี่ยวกับการควบคุมทางการจัดการที่เสนอ
โดยกระบวนการสนับสนุนควรเปนลักษณะที่ใหผูทําการตัดสินใจเปนผูแนะแนว  (guide)   
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2541, หนา 5)  สารสนเทศที่ดีมีคุณภาพ
มีลักษณะหรือคุณสมบัติที่ดีดังนี้   
  1)  มีความถูกตองตามความเปนจริง 
  2)  ตรงตามวัตถุประสงคของผูใช  มีความสมบูรณครอบคลุมเพียงพอสําหรับ
การใชประกอบการตัดสินใจ 
  3)  ใชงายมีความชัดเจน  ไมยุงยากซับซอน 
  4)  ดึงดูดความสนใจของผูพบเห็นใหมีความตองการทีจ่ะนําไปใช 
  5)  สามารถจัดเปนระบบไดตั้งแตเร่ิมเตรียมการ  การจัดเก็บขอมูล การประมวลผล
และการวิเคราะหขอมูลการนําไปใช  และการปรับแกไขใหถูกตองเหมาะสม 
  6)  สามารถปรับใชไดหลายสถานการณ 
 บุญเรือง  เนียมหอม  (2543, หนา 3)  สารสนเทศที่ดีมีคุณภาพมีลักษณะหรือคุณสมบัติที่ดี
ดังนี้ 
  1)  ความถูกตอง (accuracy) 
  2)  ความครบถวนสมบูรณ  (completeness) 
  3)  ความทันตอการใชงาน (timeliness) 
  4)  ความกะทัดรัด  (conciseness)   
  5)  ตรงกับความตองการในการใชงาน (relevancy)  
 นอกจากคุณสมบัติของสารสนเทศดังกลาวขางตนแลวยังมีคุณสมบัติอ่ืนที่แอบแฝง  และ
มีความสําคัญแตกตางกันไปตามลักษณะงาน  คุณสมบัติเหลานี้ไดแก 
 1)  ความละเอียดแมนยํา  ในการวัดขอมูลใหความเชื่อถือไดสูง 
 2)  คุณสมบัติเชิงปริมาณ  ซ่ึงจะแสดงออกมาในรูปของตัวเลข  เชน  รอยละหรือ
ระดับความเชื่อมั่นของขอมูลที่ใชชวยในการตัดสินใจ 
 3)  ความยอมรับได  เชน  ลักษณะของแบบฟอรม  รูปแบบของรายงาน 
 4)  การใชไดงาย  สามารถนําไปใชไดงายและรวดเร็ว   
 5)  ความไมลําเอียง  ไมปกปดขอเท็จจริงบางอยางงที่ทําใหผูใชเขาใจผิดจาก
ความเปนจริง 
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 6)  เพียงพอตอการนําไปใชงานและการตัดสินใจ 
 7)  ตรวจสอบได 
 8)  สม่ําเสมอคงเสนคงวา 
 9)  ใชงานบอยครั้งตามระยะเวลาที่กําหนด 
 10)  อายุทันสมัย 
 11)  ยืดหยุนไมคงที่ตายตัว 
 12)  ผูใชรูจักคุนเคย 
 ชุมพล  ศฤงคารศิริ  (2543, หนา 60)  ไดกลาววา  สารสนเทศมีประโยชนตอการตัดสินใจ  
ควรมีลักษณะดังนี้ 
  1)  ความเที่ยงตรง (accuracy)  สารสนเทศที่มีความเที่ยงตรงจะตองไมเกิดความเขาใจผิด 
(mistake) และมีขอผิดพลาด (error)  สารสนเทศนั้นจะตองชัดเจน (clear)  และเที่ยงตรงซึ่งจะสะทอนถึง
ความหมายของขอมูลที่เปนรากฐาน  สารสนเทศจะตองถายทอดเปนภาพที่ถูกตองใหผูรับ 
  2)  ทันตอการใช  (timely)  ผูใชจะตองไดรับสารสนเทศเมื่อตองการใชในชวงเวลา
ที่กําหนด    
  3)  ตรงตามความตองการ (relevant) สารสนเทศที่ตรงตามความตองการหรือสารสนเทศ
ที่มีความหมายตอการตัดสินใจจะตองสามารถตอบคําถามเหลานี้ได  เชน  อะไร  ทําไม  เมื่อไหร  ที่ไหน  
อยางไร  ซ่ึงสามารถจะไดตรงประเด็นหรือไม   
  4)  สมบูรณครบถวน (complete) สารสนเทศที่มีความสมบูรณจะตองแสดงถึง
ขอเท็จจริงที่สําคัญ ๆ 
  5)  ความเชื่อถือได  (reliable)  สารสนเทศที่เชื่อถือได  สวนใหญแลวจะขึ้นอยูกับ
วิธีการจัดเก็บและรวบรวมหรือข้ึนอยูกับแหลงที่เชื่อถือไดของสารสนเทศนั้น  
  6)  สะดวกตอการเรียกใช  (accessible)  ผูไดรับสิทธิสามารถเรียกใชสารสนเทศ
ไดอยางสะดวกและรวดเร็วตามรูปแบบที่กําหนดไว 
  7)  ความปลอดภัย  (secure)  ผูที่ไดรับสิทธิจะไมสามารถดึงสารสนเทศมาใชได 
  8)  ความคุมคา  (economical)  การจัดหาสารสนเทศมาใชประโยชนจะตองคุมคากับ
เงินที่ตองเสียไป 
  9)  ความเพียงพอตอความตองการ (simple)  ถาสารสนเทศที่ยุงยากซับซอนมีมากเกินไป
ทําใหผูตัดสินใจไมสามารถจะชี้ชัดไดวาสารสนเทศมาใชประโยชนจะตองคุมคากับเงินที่ตองเสียไป

  10)  ความยืดหยุน (flexible)  สามารถทําสารสนเทศมาใชไดหลายวัตถุประสงค 
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  11)  ตรวจสอบได  (verifiable)  สามารถตรวจสอบไดวาสารสนเทศนั้นถูกตอง
เพื่อใหเกิดความมั่นใจที่จะนําไปใชในการตัดสินใจ อาจจะตรวจสอบสารสนเทศเดียวกันนั้น
จากหลาย ๆ แหง 
 เกรียงศักดิ์  พราวศรี  และภาสกร  เกิดออน (2544, หนา 4)  ไดกลาววา  คุณสมบัติของ
สารสนเทศที่มีคุณภาพควรมีคุณสมบัติ 3  ประการดงันี้ 
  1)  ความถูกตอง  สารสนเทศที่มีคุณภาพจะตองมีความถูกตองสมบูรณมากที่สุด
เพื่อเปนสารสนเทศที่มีคุณคาสําหรับผูบริหาร 
  2)  ตรงกับความตองการ สารสนเทศตองตรงกับเรื่องที่ผูใชแตละคนตองการใช 
โดยรายละเอียดตาง ๆ เหมาะสมชัดเจนเพียงพอ 

   3)  ทันตอการใชงาน  สารสนเทศควรจะรวดเร็วทันตอเวลาและการใชงาน  
การจัดเตรยีมสารสนเทศใหทันตอเวลาที่จะตองการใช  อาจทําได  2  ลักษณะ  คือ  การจัดทําสารสนเทศ
ลวงหนากับการจัดทําสารสนเทศใหทันตอกับการจัดทําสารสนเทศตามกําหนดเวลาที่เหตุการณนั้น ๆ  
กําลังเกิดขึ้น  การจัดทําสารสนเทศจะตองมีความยืดหยุนสามารถรองรับความจําเปนเรงดวนในการใช
สารสนเทศได 

 กรมวิชาการ (2544, หนา 9)  ไดอธิบายวา  สารสนเทศที่มีคณุภาพ  ควรคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้   
  1)  มีการตรวจสอบความถูกตอง (verifiability) 
  2)  มีความถูกตองแมนยํา  (accuracy) 
  3)  มีความสมบูรณและครอบคลุม  (comprehensiveness) เพียงพอที่จะใชตัดสินใจ     
  4)  มีความชัดเจน  (clarity)  ไมตองตีความ  แตมีความกระทัดไดใจความ 
  5)  มีความเกี่ยวของตรงตอความตองการของผูใช  (relevance) 
  6)  มีความยืดหยุน  (flexibility) 
  7)  ใชไดงายรวดเร็ว  (accessibility) 
  8)  สามารถจัดระบบตั้งแตการเตรียมขอมูลนําเขา  การประมวลผล  และนําผลรายงาน
ในเวลาที่ทันตอเหตุการณ  (timeliness) 

 2.2.4  ประเภทของสารสนเทศ 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช  (2539, หนา 1)  กลาวถึง  ประเภทของสารสนเทศไวดังนี ้
  1)  สารสนเทศจําแนกตามแหลงสารสนเทศ 
   (1)  แหลงปฐมภูมิ  หมายถึง  สารสนเทศที่ไดจากตนของแหลงจากการศึกษา
คนควา  เชน  วารสารวิชาการ  วารสารวิจัย  วิทยานิพนธ 
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   (2)  แหลงทุติยภูมิ  หมายถึง  สารสนเทศจากแหลงที่มีการรวบรวมมาแลวจัดทํา
เพื่อใชคนหาสารสนเทศจากแหลงปฐมภูมิ  เชนหนังสือ อางอิงประเภทสารานุกรม  พจนานุกรม  
ดรรชนี  และสาระสังเขป  รวมทั้งวารสารรายงานสรุปยอ  ตีความ  ตํารา  เนื้อหาเพื่อการเรียนการสอน 
   (3)  แหลงตติยภูมิ  หมายถึง  สารสนเทศที่ใชคนหาสารสนเทศ  แหลงปฐมภมูิ
และทุติยภูมิซ่ึงอาจจัดรวมไวกับแหลงทุติยภูมิ  เชน  บรรณานุกรม  นานานุกรม  เปนตน 
 2)  สารสนเทศจําแนกตามสื่อที่จัดเก็บ 
   (1)  กระดาษ  หมายถึง  ส่ือบันทึกขอมูลสารสนเทศที่ใชไดงายและเปนที่คุนเคย
ยาวนาน 
   (2)  วัสดุยอสวนหรือไมโครฟอรม  หมายถึง  ส่ือบันทึกขอมูล  สารสนเทศที่เปน
แผนฟลมถายรูป  เอกสารยอสวนในขนาดตาง ๆ  
   (3)  ส่ือแมเหล็ก  หมายถึง  วัสดุสารสังเคราะหที่ เคลือบดวยสารแมเหล็ก
ใชบันทึกขอมูลสารสนเทศและแกไขปรับปรุงไดอยางสะดวกทั้งในระบบอนาล็อกและดิจิทัล     
 3)  ส่ือแสงหรือส่ือออปติก  หรือส่ือบันทึกและอานขอมูลสารสนเทศดวยแสงเลเซอร
ในระบบดิจิตอล 
 

 2.3  การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 การดําเนินการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาของสถานศึกษาจึงตองขึ้นอยูกับ

การตระหนักถึงบทบาทความสําคัญของระบบสารสนเทศของผูบริหารและบุคลากรของ

สถานศึกษาที่จะพัฒนาดําเนินการจัดระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพ  ตามความพรอมและความ
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาเพื่อนําไปสูการสงเสริมกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศกึษาใน

ดานตาง ๆ ใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  ไดดําเนินการตามกระบวนการ  การบริหารและการจัดระบบขอมูล
และสารสนเทศทางการศึกษา (Management Information System) 6 ขั้นตอน สํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ  (2545, หนา 187-188)   
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วางแผน 
รายงานหนวยเหนือหรือ 
หนวยงานทีเ่กีย่วของ 
ปฏิบัติงาน 
บริการชุมชน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ  2  ภาพประกอบขั้นตอนตามกระบวนการบริหารการจัดระบบสารสนเทศ 
(ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2545, หนา 188) 

 
 2.3.1  การเก็บรวบรวมขอมูล  (collecting data) เปนขั้นเก็บรวบรวมขอมูลมาจากแหลง

ซ่ึงมีทั้งที่อยูภายนอกหนวยงานและในหนวยงานมีแนวปฏิบัติเปนขั้นตอนและกจิกรรมยอย ๆ ดังนี ้
  1)  กําหนดหนวยงานและบุคลากรรับผิดชอบใหชัดเจน  แมวาหนวยงานระดับ
โรงเรียนจะไมมีกรอบอตัรากําลังทางดานนี้  ผูบริหารก็ควรมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบที่แนนอน 
  2)  กําหนดรายการขอมูลสารสนเทศที่โรงเรียนจะตองไปจัดเก็บมาจากแหลงขอมูล
สารสนเทศ  ทั้งมีอยูทั้งนอหนวยงานและในหนวยงาน  ซึ่งจํานวนขอมูลโรงเรียนควรวิเคราะห

 

การนําขอมูลสารสนเทศไปใช 
(using data) 

 

การตรวจสอบขอมูล 
(checking  data) 

 

การประมวลผลขอมูล 
(processing data) 

 

การวิเคราะหขอมูล 
(analyzing data) 

 

การจัดเก็บขอมูล 
(organizing data or storage) 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
(collecting data) 
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โดยใชคณะทํางานและโดยบุคลากรที่มีความรูความเขาใจในเรื่องแตละเรื่องสารสนเทศสําคัญและ

จําเปนในระดับโรงเรียน 
  3)  กําหนดวิธีการจัดเก็บและสรางเครื่องมือเก็บใหสอดคลองกับลักษณะของขอมูล
และแหลงขอมูล  เชน  แบบสํารวจ  แบบรายงาน  แบบสัมภาษณ  หรือแบบสอบถาม  การศึกษาวิจัย  
เปนตน 
  4)  กําหนดเวลาหรือปฏิทินในการจัดเก็บแลวกําหนดวันเก็บ  ขอมูลใหชัดเจนวา
จะมีกี่วันในหนึ่งป  หมายความวา  ขอมูลจะเปลี่ยนไปอยางไร  แตการใชจะตองใชตัว  ณ วันที่กําหนด  
เชน  ขอมูล ณ วันที่  10  มิถุนายน  ของทุกป  เปนตน 
  5)  การไปเก็บรวบรวมมาจากแหลง  ซ่ึงจะอยูในและนอกหนวยงานตามเวลาที่กําหนดไว 
  6)  ขอมูลสารสนเทศบางตัวยังไมมีแหลงใหเก็บ  จะตองสรางเงื่อนไขใหเกิดขึ้น  
เชน  ขอมูลที่เกี่ยวกับความคิดเห็น  ความตองการในเรื่องตาง ๆ อาจตองจัดประชุมสัมมนาระดม
ความคิดเห็น  ทําการศึกษาวิจัย  เปนตน 
  สุพจน  บุญยืน  (2544, หนา 27)  การเก็บรวบรวมขอมูล  หมายถึง  

1)  การศึกษาขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล 
2)  การวางแผนการเก็บรวบรวมขอมูล 
3)  การกําหนดวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูล 
4)  การกําหนดรายการขอมูลและสารสนเทศที่ตองการจะนําไปใช 
5)  การกําหนดวิธีการดําเนินการในการเก็บรวบรวมขอมูล 
6)  การสรางเครื่องมือหรือแบบฟอรมในการเก็บรวบรวมขอมูล 
7)  การกําหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 
8)  การใหความรูและผูรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขอมูลมีดังนี้ 

 การกําหนดขอมูลที่ตองการประโยชน  การกําหนดขอมูลที่ตองการนํามาใชประโยชน
ในการวางแผนและการบริหารเปนการดําเนินงานขั้นแรกที่มีความสําคัญมาก  เปนขั้นตอนที่จะทําให
ไดขอมูลครอบคลุมเรื่องและประเด็นที่จําเปนตองใชและตรงตามความตองการ ขั้นตอนนี้สําคัญมาก  
และจะตองกําหนดขอมูลที่ตองการใหชัดเจนใหไดกอน  การกําหนดแหลงขอมูลโดยทั่วไป
การรวบรวมขอมูลจะมีอยู  2  ลักษณะ  คือ 
  1)  การเก็บขอมูลจากแหลงปฐมภูมิ  หมายถึง  การเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลที่ตองการ
โดยตรง  เชน  ตองการทราบจํานวนนักเรียนในสถานศึกษาก็สงแบบเก็บใหสถานศึกษาเปนผูกรอก
ขอมูล  เปนตน 
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  2)  การเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ  หมายถึง  การเก็บขอมูลจากขอมูล
ที่หนวยงานอื่นจัดเก็บมาแลวอีกทีหนึ่ง เชน  ตองการทราบจํานวนนักเรียนในสถานศึกษา
อาจไมเก็บขอมูลเอง  แตใชขอมูลจากแหลงทุติยภูมิไปใชในการวางแผนและการบริหารเปนสิ่งที่ไม
ควรกระทําหรือทําเทาที่จําเปนเทานั้น  เพราะอาจทําใหเกิดปญหาบางประการไดแก  ปญหาขอมูล
ลาสมัยหรืออยูในรูปแบบที่ไมตองการความตองการ 
 การกําหนดแหลงขอมูลจัดวาเปนเรื่องที่มีความสําคัญ  เพราะนอกจาก  จะชวยประหยัดเวลา
ในการเก็บขอมูลแลว  ยังทําใหไดขอมูลท่ีตรงตามสภาพที่เปนจริง  เชื่อถือได  ทั้งนี้เนื่องจากขอมูล
บางรายการอาจมีแหลงขอมูลไดมากกวา  1  แหง  จึงตองพิจารณาวา  ควรเก็บขอมูลจากแหลงใด  
จึงจะไดขอมูลที่ถูกตองแมนตรงกวา  เชน  ขอมูลอัตรากําลังครูประถมศึกษา  หากเก็บจากฝายงาน
ที่ทําหนาที่บริหารงานบุคลากร  อาจไดขอมูลที่ถูกตองกวาที่เก็บจากสถานศึกษาโดยตรง  นอกจากนี้
ยังรวดเร็วกวา  และไมส้ินเปลืองคาใชจายในการทําเครื่องมือ  เก็บรวบรวมขอมูลอีกดวย 
 การกําหนดระยะเวลาที่จัดเก็บขอมูล  คุณสมบัติของระบบขอมูลและสารสนเทศที่ดี

ประการหนึ่ง  คือ  มีความเปนปจจุบัน  ดังนี้  การกําหนดระยะเวลาที่จะเก็บขอมูลและสารสนเทศที่ดี
ประการหนึ่ง  คือ  มีความเปนปจจุบัน  ดังนั้น  การกําหนดระยะเวลาที่จะเก็บขอมูลเพื่อนําไปใช
ประโยชนในการวางแผนและการบริหาร  จึงเปนสิ่งจําเปนและเปนเรื่องที่ควรนํามาพิจารณาทั้งนี้
เนื่องจากขอมูลทุกรายการที่ตองการเก็บไมจําเปนตองเก็บพรอมกันดวยเหตุผล  3  ประการ 
  1)  การเก็บขอมูลพรอม  ๆ  กันเปนจํานวนมากอาจทําใหการใหขอมูลหรือ
การกรอกขอมูลผิดพลาดไดงาย  โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่หนวยงานหรือสถานศึกษาที่เปนผูให
ขอมูลไมมีการจัดระบบขอมูลและสารสนเทศของตน  หรือมีแตยังไมมีประสิทธิภาพ หรือผูใหขอมูล
ไมคํานึงถึงความสําคัญของการใชประโยชนจากขอมูล  
  2)  ขอมูลบางรายการอาจมีความจําเปนตองเก็บปละมากกวา 1 ครั้ง  ขอมูลประเภทนี้
มักเปนขอมูลแสดงความกาวหนาหรือสัมฤทธิ์ผลของงาน  เชน  ผลการดําเนินงานโครงการปญหา
และอุปสรรคในการทํางานหรือภาวะโภชนาการของนักเรียน  เปนตน 
  3)  ขอมูลบางรายการที่จะนําไปใชประโยชนในการบริหารเฉพาะกรณี  หากเก็บขอมูล
กอนเวลาที่ควรเก็บ  เมื่อถึงเวลาที่จะมาใชประโยชน  ขอมูลนั้นอาจกลายเปนขอมูลที่ลาสมัย  
หากนํามาใชอาจทําใหผูบริหารตัดสินใจผิดพลาดได  โดยเฉพาะในหนวยงานที่ระบบขอมูลและ
สารสนเทศยังขาดประสิทธิภาพ  เชน  ขอมูลดานบุคลากร  เปนตน 
 การจัดทําเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
มีหลายชนิด  เชน  แบบสํารวจ  แบบสอบถาม  แบบสังเกต  แบบสัมภาษณ  แบบทดสอบและวัดผล  
เปนตน  การจะเลือกใชเครื่องมืออยางใดอยางหนึ่งนั้นลักษณะของขอมูลจะเปนเครื่องกําหนด  
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ส่ิงที่ควรคํานึงถึงในการจัดทําเครื่องมือเก็บขอมูล  คือ  การออกแบบเครื่องมือใหงายและสะดวกตอ
การกรอกขอมูล  ตอการนํามาวิเคราะหและประมวลผลถอยคําที่ใชควรใหกะทัดรัดชัดเจน  เขาใจงาย  
และสามารถสื่อความหมายใหผูอานเขาใจตรงกัน  เมื่อจัดทําเครื่องมือเสร็จแลวควรมีการทดลองใช
เครื่องมือ  แมวาเครื่องมือนั้นจะเปนเพียงแบบสํารวจขอมูลอาจคลาดเคลื่อนจนไมสามารถนํามาใช
ประโยชนได 
 การเก็บรวบรวมขอมูล  เปนวิธีที่จะใหไดขอมูลมาเพื่อวิเคราะหและประมวลผลโดยใช
เครื่องมือที่จัดทําขึ้นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางประกอบกัน  วิธีการท่ีใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลมีหลายลักษณะ  เชน  การสํารวจขอมูลใหหรือการสํารวจการใชส่ือการเรียนการสอนมอบให
บุคคลไปเก็บขอมูลจากหองเรียนโดยตรง  เปนตน  ใหพิจารณาจากลักษณะของขอมูล  เครื่องมือ
และพื้นที่เปาหมายที่ตองการไดขอมูลมากในการเก็บรวบรวมขอมูล  มีส่ิงที่ควรคํานึงถึง  ดังนี้ 

1)  ควรใหเวลาในการกรอกขอมูลหรือใหขอมูลตามสมควร 
2)  ควรชี้แจงวัตถุประสงคในการเก็บขอมูลและเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

แกผูที่มีสวนเกี่ยวของในการเก็บขอมูลทุกครั้ง  เพื่อใหไดขอมูลตรงตามความตองการ  ตรงตามสภาพ
ที่เปนจริง  เชื่อถือได 

 2.3.2  การตรวจสอบขอมูล  (checking data) ในการเก็บรวบรวมขอมูลแตละครั้งจะตอง
นําขอมูลมาตรวจสอบทุกครั้ง  เพื่อใหไดขอมูลที่มีคุณสมบัติที่ดี  ซ่ึงประกอบดวย  3  ประการ  ไดแก
  1)  ความเปนปจจุบันของขอมูล (timely)  หมายถึง  ชวงเวลาที่ขอมูลเกิด  คือ  
เมื่อใดเหมาะกับเวลาและทันกับเวลาที่จะใชหรือไม  ขอมูลบางตัวตองเก็บปละครั้ง  ขอมูลบางตัว
มีอายุเปนปจจุบัน  3  ปมาแลว  คือ  ยังไมมีตัวตนที่ใหมกวานี้  เชน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  ตามหลักสูตรทุกกลุมประสบการณระดับชาติ 
  2)  มีความตรงตามเนื้อหาของสารสนเทศที่ตองการ (relevance) สารสนเทศที่ดี
จะตองมีคุณสมบัติในการสื่อความหมายตามวัตถุประสงคและลักษณะงาน  มีความพอเพียงและ
ไมเบี่ยงเบน  เชน  ขอมูล  จํานวนนักเรียนที่สําหรับรายงานผล  ก็อาจจะเพียง  1  ปการศึกษา  
แตหากเพื่อการวางแผนอาจตองใชยอนหลัง  5  ป  พยากรณไปลวงหนาอีก  5  ป  เปนตน 
  3)  มีความถูกตองแมนยํา (accuracy) คุณสมบัติขอนี้แสดงถึงคุณคาและประโยชน
ของสารสนเทศที่นับวาสําคัญมาก  เพราะแมสารสนเทศนั้นจะตรงตอความตองการและสามารถ
ผลิตไดทันเวลา  แตถาขาดความถูกตองแลวก็จะหาประโยชนไมไดสารสนเทศที่มีความถูกตอง
แมนยําจะตองมีการบันทึกจากสภาพความเปนจริงในเวลาที่สํารวจและผานกระบวนการในการจัดเก็บ

ดวยวิธีการเครื่องมือที่ถูกตองไดมาตรฐานหากตรวจสอบแลวพบขอผิดพลาดบกพรองก็ตองจัดเก็บ

หรือแกไขใหม 
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 การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลมาไดแลวส่ิงที่ควรดาํเนนิการ  
คือ  การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  ตามสภาพที่เปนจริง  ซ่ึงเปนหัวใจสําคัญของการจัดระบบ
สารสนเทศ  เปนขั้นตอนที่ทําใหได  ขอมูลที่มีความเชื่อถือได  โดยปกติการตรวจสอบขอมูลนั้น
จะกระทําเมื่อเก็บรวบรวมขอมูลที่ตองการมาแลวกอนที่จะเริ่มทําการวเิคราะหขอมูล  แตในทางปฏบิตักิาร
กําหนดวิธีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลควรนํามาพิจารณา  เมื่อจัดทําเครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล  
เพราะวิธีการหนึ่งที่ใชในการตรวจสอบ  ความถูกตองของขอมูล  คือ  การพิจารณาจากขอมูลที่มี
ความสัมพันธกัน  ซ่ึงทําไดโดยการออกแบบเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 
  2.3.3  การประมวลผลขอมูล (processing data) เปนขั้นนําขอมูลมาประมวลผลเปนสารสนเทศ  
สวนตัวใดที่เปนสารสนเทศอยูแลว  นํามาจัดกลุมแยกแยะตามลักษณะและประเภทของสารสนเทศ  
ซ่ึงการประมวลผลนั้นใชตั้งแตวิธีการงาย ๆ ที่เรียกวา  ทําดวยมือใชเครื่องคิดเลขจนกระทั่งนําเทคโนโลยี
สมัยใหมมาใช  คือ  คอมพิวเตอรซ่ึงมีแนวปฏิบัตแิละกิจกรรมสําคัญในขั้นนี้  ดังนี้ 
  1)  มอบหมายผูรับผิดชอบที่มีความรู  ความเขาใจทางดานคณิตศาสตร  สถิติ  หรือ
ผูรับผิดชอบงานขอมูลของโรงเรียนเปนผูดําเนินการประมวลผล 
  2)  การประมวลผลขอมูลเปนสารสนเทศจะตองจัดทําเฉพาะ  สารสนเทศที่หนวยงาน
ไดกําหนดขอบขายไวแลวเทานั้น  เชน  ในการวางแผนทางการศึกษาก็จะมีรายการดัชนีเพื่อการวางแผน
ที่ไดกําหนดไวแลววามีตัวใดบาง  หรือในการายงานขอมูลประจําปก็สามารถตรวจสอบจากตารางไดวา
ตารางใดบางที่ตองนําขอมูลมาประมวลผลเปนสารสนเทศกอนจึงจะกรอกเพื่อรายงานไดก็ประมวลผล

เฉพาะตัวนั้น ๆ โดยยึดหลักการที่วาการประมวลผลแตละตัวตองตอบคําถามใหไดวา  สารสนเทศตัวนี้
เอาไปใชประโยชนอะไร  มิฉะนั้นจะเสียเวลาในการจัดกระทํา 
  3)  หากโรงเรียนใดไดนําเทคโนโลยีมาใชก็ควรจัดทําโปรแกรม  โดยการยึดโปรแกรม
ใหสอดคลองกับระดับจังหวัด  เพราะในอนาคตจะไดเชื่อมโยงเปนเครือขายและสงสารสายตรงกัน
ไดตามแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศของหนวยงานสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การประถมศึกษาแหงชาติที่ไดกําหนดไวในแผนพัฒนา 
 2.3.4  การจัดเก็บขอมูล  (organized of storage data) ขั้นนี้เปนการจัดใหมีแหลงรวมของ
ขอมูลสารสนเทศไวในหนวยงาน  ซ่ึงอาจเรียกวาศูนยสารสนเทศทางการศึกษาระดับโรงเรียน  
(information center)  ซ่ึงมีแนวปฏิบัติดังตอไปนี้ 
  1)  ตองจัดใหมีสถานที่  เชน  มีหอง ๆ หนึ่ง  หรือสวนใดสวนหนึ่งของโรงเรียน
เปนศูนยสารสนเทศ  หรืออาจใชสวนหนึ่งของหองสมุด  หองอื่น ๆ หรือหากมีคอมพิวเตอร  
อาจใชหองคอมพิวเตอร 
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  2)  จัดใหมีครุภัณฑ  วัสดุ  จําเปน  เชน  ตูสําหรับจัดเก็บแฟมขอมูลสารสนเทศ
เก็บแผนบันทึกขอมูล  (แผนดิสเก็ต)  กรณีใชคอมพิวเตอรไวในหองในขอ  1 
  3)  จัดหาระบบคนหา  หากเปนแฟมหรือหากเปนคอมพิวเตอรกค็วรจดัทาํเปนโปรแกรม
ใหสอดคลองกับลักษณะงานของโรงเรียน  เพื่อประสิทธิภาพของการใชและการบริหารขอมูล
ของหนวยงาน  และที่สําคัญ  คือ  ตองสรางใหสอดคลองกับโปรแกรมในระดับจังหวัด  และอําเภอ  
เพื่อวัตถุประสงค  ดังกลาวมาแลวในขั้นประมวลผลขอมูล 
  4)  แตละรอบปควรจัดทําแผนภูมิแสดงสารสนเทศที่สําคัญ ๆ เปนแผนปายหรือ
รูปแบบอื่น ๆ เพื่อเผยแพรแกหนวยงานในสังกัด  เชน  แผนภูมิ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เปนตน 
  5)  หากเปนไปไดควรจัดทําเปนสไลดสรุปขอมูลสารสนเทศสําคัญ ๆ เพื่อประกอบ
คําบรรยายกรณีผูมาศึกษาดูงาน  หรือไปเผยแพรใหหนวยงานอื่นรู 
  6)  หากโรงเรียนมีสถานที่เพียงพอ  มีความพรอมอาจจัดเปนหองปฏิบัติการสําหรับ
เสนอผลงานของหนวยงาน  ซ่ึงมีสารสนเทศเปนองคประกอบสําคัญ 
 2.3.5  การวิเคราะหขอมูล  (analyzing data)  การดําเนินการในขั้นนี้เปนขั้นที่จะนําขอมูล
สารสนเทศมาใชตัดสินใจในการบริหาร  จัดการหรือปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคแตละเรื่องหรือ
แตละครั้ง  เชน  การวิเคราะหเพื่อการศึกษาสภาพปจจุบันปญหาในการจะทําแผน  ทั้งแผนพัฒนา
หรือแผนปฏิบัติการ  เปนตน 
 ในการวิเคราะหขอมูลนั้น  มีขอคิดที่สําคัญ  คือ ขอมูลสารสนเทศจะแบงเปน  2  ประเภท
ใหญ ๆ คือ 
  1)  ประเภทที่มีลักษณะเปนปรนัย  คือ  มีความชัดเจนในตัวเอง  การวิเคราะหไมวา
จะวิเคราะหโดยใคร  เมื่อใด  ผลก็จะออกมาเหมือน ๆ กัน  ไดแก  พวกขอมูลที่เปนกฎระเบียบมีเหตุผล
ในเชิงวิทยาศาสตร  แสดงเปนสถิติเปนตัวเลขคณิต  เชน  อัตราการเกณฑเด็กได  90%  ใครวิเคราะห
ก็จะตอบไดตรงกันวายังไมสามารถเกณฑไดอีก  10%  เปนตน 
  2)  ประเภทที่มีลักษณะเปนอัตนัย  ขอมูลสารสนเทศประเภทนี้  ไดแก  พวกภาษา 
สัญลักษณที่ใชแทนความคิด  เชน  ความสวยระดับนางสาวไทย  ความดีระดับบุคคลตัวอยางของประเทศ  
ผลในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ ประเภทนี้จะไดออกมาไมชัดเจนเหมือนประเภทที่ 1 
 ดังนั้น  การวิเคราะหขอมูลสารสนเทศเหลานี้  มีวิธีดีที่สุด  คือ  ทําโดยคณะบุคคลใชดุลยพินิจ
ของคนสวนใหญในการพิจารณาตัดสินใจ 
 ในขั้นการวิเคราะหขอมูลนี้หากขอมูลสารสนเทศที่ไดจัดเก็บไวไมเพียงพอตามวัตถุประสงค

การใชแตละเร่ือง  อาจตองจัดเก็บเพิ่มเติมโดยมีแนวปฏิบัติตามกระบวนการแตละขั้นตอนดังกลาว
มาแลว 
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 2.3.6  การนําขอมูลไปใช  (using  data  for  decision – making)  ขั้นนี้เปนการนําขอมูล
ที่ไดวิเคราะหไวแลวไปใชประกอบการตัดสินใจตามวัตถุประสงคการใชแตละเรื่อง  แตในทางปฏิบัติ  
ขั้นตอนที่  5  กับขั้นตอนที่  6  จะทําไปดวยกัน  คือ  เมื่อตองการใช  เชน  เพื่อการวางแผนก็นําขอมูล
สารสนเทศที่ตองใชเพื่อการวางแผนมาวิเคราะหตามกระบวนการแลวนําไปใช 
 แนวคิดและหลักการสําคัญในการใชขอมูลสารสนเทศนั้นไมวาจะเพื่อการใดจะตอง

ประกอบดวยการตัดสินใจบวกเขาไปดวยทุกครั้ง  ซ่ึงหมายถึงวาการใชขอมูลมีศิลปะประกอบดวย
โดยเฉพาะสําหรับผูบริหาร  มีผูกลาววา  “การทํางานทุกอยางเราตองใชขอมูล  แตบางครั้งขอมูล
อาจกลับมาสรางปญหาหรือฆาเราได  หากเราใชไมถูก”  การตัดสินใจโดยไมใชขอมูลประกอบ
ถือเปนความผิดพลาดยิ่งกวาขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษา  ผูบริหารสามารถนําไปใช
เพื่อประโยชนตอไปนี้  คือ  (สนอง  เครือมาก,  2536,  หนา  123) 
  1)  ใชในการวางแผน  ซ่ึงมีความจําเปนอยางมากที่ตองอาศัยขอมูลสารสนเทศ
เปนพื้นฐานในการแกปญหาในการบริหารงานเปนอยางมาก 
  2)  ใชในการกําหนดนโยบาย  เชน  หากผูบริหารพบวาขอมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนอยูในเกณฑต่ํา  ผูบริหารก็สามารถนําขอมูลนี้ไปกําหนดเปนนโยบาย
เพื่อปรับปรุงดานวิชาการของโรงเรียนได 
  3)  ใชในการแกไขขอบกพรองของหนวยงาน  ถาหนวยงานมีระบบขอมูลและ
สารสนเทศที่ดี  จะชวยใหผูบริหารสามารถมองเห็นขอบกพรองของการบริหารและสามารถนําไป
ปรับปรุงแกไขปญหาตาง ๆ ตรงตามประเด็นมากยิ่งขึ้น 
  4)  ใชในการรายงานผลและการประเมินผล  ในสวนนี้ผูบริหารมักจะใชบอย  เชน  
การรายงานความกาวหนาทางการศึกษา  ใหผูบังคับบัญชาทราบ  การรายงานระบบขอมูลมักจะรายงาน
เปนขั้นตอนตามสายงานการบังคับบัญชา 
 

2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 2.4.1  งานวิจัยในประเทศ 
 วันดี  จิตรแข็ง  (2544, บทคัดยอ)  ไดศึกษาและทําการวิจัยเร่ืองศึกษาสภาพการจัดระบบ
สารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีวัตถุประสงค
การวิจัยเพื่อศึกษาการจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษา   สังกัดสํานักงานประถมศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา   และเปรียบเทียบสภาพการจัดระบบขอมูลสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษา  
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จําแนกตามขนาดของโรงเรียน  กลุมตัวอยางไดแก  ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน
ประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา   ปการศึกษา  2543  จํานวน  164  คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ  สถิติที่ใช  ไดแก  คะแนนเฉลี่ย  ความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  ผลการวิจัยพบวา  การจัดระบบสารสนเทศ
ในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยรวมและรายดาน
อยูในระดับปานกลาง  สวนการเปรียบเทียบการจัดระบบขอมูลสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีสภาพการจัดระบบขอมูลสารสนเทศโดยรวม
และรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยโรงเรียนขนาดเล็กมีสภาพการจัด
นอยกวาขนาดกลางกับขนาดใหญ 
 ชัยวัฒน  วงควัฒน  (2548, บทคัดยอ)  ไดศึกษาและทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาการจัดระบบ
สารสนเทศเพื่อการประสานงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จุดมุงหมายของการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานและ 
ความคาดหวังของผูใชระบบสารสนเทศเพื่อการประสานงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 1 กลุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposeful samples) ไดแกหัวหนากลุมงานและผูปฏิบัติงาน  
8  กลุมงานที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  จํานวน  87  คน  เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก  แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา  5  อันดับ  (rating scale)  สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  คาเฉลี่ย  (mean)  รอยละ  (percentage)  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation)  และการหาคาขนาดของผล  (effect size)  ผลการวิจัยพบวา   
  1)  สภาพการดําเนินงานและความคาดหวังของผูใชระบบสารสนเทศเพื่อการประสานงาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  โดยรวม  พบวามีสภาพการดําเนินงานอยูใน
ระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ทุกดานอยูในระดับปานกลางเชนกัน 
  2)  ความคาดหวังของผูใชระบบสารสนเทศเพื่อการประสานงานของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  โดยรวมพบมีความคาดหวังอยูในระดับปานกลาง  แตเมื่อพิจารณา
เปนรายดาน  พบวา  ดานการเก็บรวบรวมขอมูล  และดานการประมวลผลขอมูล  มีผลความคาดหวัง
อยูในระดับมาก 
  3)  ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานและความคาดหวังของผูใชระบบสารสนเทศ
เพื่อการประสานงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 1  เปนรายดานพบวาแตกตางกนั
ทุกดาน   

 ทัศนีย  คํานึง  (2548, บทคัดยอ)  ไดศึกษาและทําการวิจัยเรื่องความตองการในการจดัระบบ
สารสนเทศทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงหบุรี โดยมีความมุงหมาย 
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เพื่อศึกษาสภาพที่เปนจริง สภาพที่คาดหวัง ความตองการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงหบุรี และเปรียบเทียบความตองการในการจัดระบบ
สารสนเทศทางการศึกษาจําแนกตามสถานภาพของบุคลากร  ขนาดของสถานศึกษาและประสบการณ
ในการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษาและผูปฏิบัติงาน

ดานการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สิงหบุรี  ปการศึกษา  2548  จํานวน 104 โรงเรียน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม
เกี่ยวกับสภาพที่เปนจริง สภาพที่คาดหวัง และความตองการในการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 
จํานวน 41 ขอ มีคาความเชื่อมั่น 0.98 วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  ดัชนีจัดเรียงอันดับ  การทดสอบที  และการทดสอบเอฟ  ผลการวิจัยพบวา 

 1)  สภาพที่คาดหวังและความตองการในการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ของสถานศึกษา 5 ดาน ไดแก ดานการเก็บรวบรวบขอมูล  การตรวจสอบขอมูล  การจัดกระทําขอมูล 
การจัดเก็บขอมูล และการนําขอมูลสารสนเทศไปใชอยูในระดับมากที่สุด สวนสภาพที่เปนจริง
ในการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาทั้ง 5 ดาน อยูในระดับมาก 

 2)  ความตองการในการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาของสถานศึกษาในทุกดาน
และรายดาน ทั้ง 5 ดาน ระหวางผูบริหารสถานศึกษาและผูปฏิบัติงานดานการจัดระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ 

 3)  ความตองการในการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาของสถานศึกษา ระหวาง
โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง  และขนาดใหญ  ในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ในดานการเก็บรวบรวมขอมูล และการนําขอมูลสารสนเทศไปใช 

 4)  ความตองการในการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาของสถานศึกษาระหวาง
ผูบริหารสถานศกึษาและครูผูปฏิบัติงานดานการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาที่มีประสบการณ

แตกตางกันในภาพรวม  แตกตางกันอยางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา  มีความตองการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดานการเก็บรวบรวมขอมูล  
การจัดเก็บขอมูล  การตรวจสอบขอมูล และการนําขอมูลสารสนเทศไปใช สวนในดานการจัดกระทํา
ขอมูล  มีความตองการแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จันทรพร  เสงี่ยมพักตร  (2549, บทคัดยอ)  ไดศึกษาและทําการวิจัยเรื่องการจัดระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษาในอําเภอเมืองเชียงใหม  มีวัตถุประสงคประสงคเพื่อศึกษาการจัดระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษาในอําเภอเมืองเชียงใหม ประชากรที่ใชคือ ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน  
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38  คน  และผูปฏิบัติงานดานระบบสารสนเทศของสถานศึกษา  จํานวน  38  คน  ในอําเภอเมืองเชียงใหม
ปการศึกษา 2548  เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับเรื่องดังกลาวขางตน  นาํขอมูลท่ีไดมา
วิเคราะหโดยความถี่และรอยละ 

 ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาไดปฏิบัติแทบทกุขั้นตอน
ของการจัดกระการระบบสารสนเทศ  คือ ขั้นการรวบรวมขอมูล ขั้นการตรวจสอบขอมูล 
ขั้นการประมวลผลขอมูล ขั้นการนําเสนอขอมูลและสารสนเทศ และขั้นการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศ 
 อาภรณ  เชื้อพรหม  (2548, บทคัดยอ)  ไดศึกษาและทําการวิจัยเร่ือง แนวทางการพัฒนา
ระบบสารสนเทศในสถานศึกษา  สํานักงานเขตบางแค  สังกัดกรุงเทพมหานคร  มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษา  1. การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา  สํานักงานเขตบางแค  สังกัดกรุงเทพมหานคร  
และ 2. แนวทางการพัฒนาและจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา  สํานักงานเขตบางแค  สังกัด
กรุงเทพมหานคร  โดยใชโรงเรียนในสํานักงานเขตบางแค  สังกัดกรุงเทพมหานคร  เปนหนวยวิเคราะห 
(unit of analysis)  เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศที่เปนปจจุบัน
ในสถานศึกษา  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวทางการจัดทําระบบสารสนเทศสถานศึกษาของกรมวิชาการ  
และการสนทนากลุม (focus group)  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือคารอยละ (%)  คาเฉลี่ย ( X ) 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) และการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)  ผลการวิจัยพบวา   
  1)  การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา  สํานักงานเขตบางแค  สังกัดกรุงเทพมหานคร  
โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
  2)  แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศในสถานศึกษา  สํานักงานเขตบางแค  สังกัด
กรุงเทพมหานคร  ดานการเก็บรวบรวมขอมูล  ควรมีวัตถุประสงคและมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบ   ดานการตรวจสอบขอมูลควรมีเทคนิควิธีการขั้นตอนในการตรวจสอบขอมูล  
ดานการประมวลผลขอมูลควรศึกษาแหลงที่มาของขอมูล  แยกประเภทขอมูล  ดานการนําเสนอขอมูล
ควรรวดเร็ว  ถูกตอง  ชัดเจน  และดานการจัดเก็บขอมูลควรจัดขอมูลเปนหมวดหมู  และนําขอมูล
ที่มีอยูแลวแปลงเปนขอมูลใหมที่ตองการใช  โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเขาชวย  นําเสนอในรปูแบบ
ของเอกสาร  และในระบบคอมพิวเตอร  ทั้งที่เปนขอมูลและสารสนเทศ 
     อรอุมา  แกวสวาง (2548, บทคัดยอ)  ไดศึกษาและทําการวิจัยเร่ืองการจัดระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม  เขต  2  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
สภาพการดําเนินงาน  ปญหาการจัดระบบสารสนเทศ  ความตองการพัฒนาระบบสารสนเทศของ  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม  เขต  2  ศึกษาจากกลุมตัวอยางที่ใชตอบแบบสอบถาม
จํานวน  140  คน  และประชากรที่ใชสัมภาษณจํานวน  6  คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม
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และแบบสัมภาษณมีโครงสราง  วิเคราะหขอมูลโดยใชการแจกแจงความถี่และคา  รอยละและวิธีใช
สังเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ  ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
 สภาพการดําเนินงานพบวา  มีการดําเนินการในดานการจัดทํารายการขอมูลท่ีตองการใช  
มีระบบและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  มีการตรวจสอบความชัดเจนของการเขียนขอมูล  มีการเลือกใช
เทคนิควิธีการในการวิเคราะหและประมวลผล  มีการใชเครื่องคอมพิวเตอรชวยในการเก็บรักษาขอมูล  
มีการนําเสนอขอมูลและสารสนเทศไปใชในการจัดทําแผนและการบริหารงาน  และมีการพัฒนา
จัดหาสื่ออุปกรณตอเนื่องอยางเปนระบบ 
 ปญหาการจัดระบบสารสนเทศ  พบวา  มีปญหาในดานการศึกษาวิเคราะหนโยบายที่เกี่ยวของ
เพื่อการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม  เขต  2  เครื่องมือ
ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไมมีความชัดเจน  ไมมีการตรวจสอบความชัดเจนของขอมูล  บุคลากร
ในการวิเคราะหและประมวลผลขาดความรูความสามารถ  การใชเครื่องคอมพิวเตอรในการเก็บรักษา
ขาดความพรอมของเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการเก็บรักษาขอมูล  บุคลากรที่ทําหนาที่รับผิดชอบ
นําเสนอขอมูลขาดความรูความสามารถ  และขาดการประเมินผลการจัดระบบสารสนเทศ 
 ความตองการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศพบวา  ในดานการวางแผนจัดเก็บขอมูล
และการเก็บรวบรวมขอมูลตองการใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการผูที่เกี่ยวของทั้งหมดเพื่อระดม

ความคิดเห็นและชี้แจงรายละเอียดของขอคําถาม  สวนในดานการตรวจสอบขอมูล  การวิเคราะห
และประมวลผล  การเก็บรักษาขอมลู  การนําขอมูลไปใช  ตองการใหกําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจน
เพื่อตรวจสอบความครบถวนของขอมูล  เพื่อจัดระบบขอมูลและสารสนเทศไวเปนหมวดหมู  
เพื่อใหมีขอมูลและสารสนเทศที่เปนระบบสามารถเรียกใชไดงาย  เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงใหม  เขต  2  มีขอมูลที่ใชรวมกัน  และในดานการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ
ตองการใหมีการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ  พัฒนาบุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวของและควรประเมินผล
การจัดการระบบสารสนเทศเปนประจําสม่ําเสมอ 
 แนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศ  พบวา  ควรจัดอบรมทักษะหรือมีการคัดสรร
บุคลากรในหนวยงานตามแตเห็นสมควรไปอบรม  ควรเพิ่มพูนบุคลากรผูรับผิดชอบในการจัดทํา
สารสนเทศ  ควรสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานสารสนเทศ  โดยเฉพาะการเผยแพรขอมูล
สารสนเทศ  ควรใหมีการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณที่ทันสมัยในดานการดําเนินงานสารสนเทศ  
ควรกําหนดเปาหมายในการใชสารสนเทศใหชัดเจน  และควรจัดใหมีระบบขอมูลท่ีเชื่อมโยงกันได  
และใชขอมูลรวมกันในการบริหารงานหรือวางแผน 
 กฤษณะ  วัฒนภักดีกิจ  (2550, บทคัดยอ)  ไดศึกษาและทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบรหิารงานวิชาการโรงเรียนบานมะขามทานตะวัน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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บุรีรัมย เขต 2  มีวัตถุประสงค  1) ศึกษาระบบสารสนเทศงานวิชาการของโรงเรียนที่พัฒนา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  2)  พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการโรงเรียนบานมะขามทานตะวัน 
ใหมีความถูกตองสมบูรณ  เปนปจจุบันและสืบคนไดงาย  3)  ศึกษาการใชสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
งานวิชาการของผูบริหาร  วิธีการดําเนินการวิจัยแบงเปน  2  ระยะ  คือ ระยะที่  1  เปนการศึกษา
ระบบสารสนเทศในโรงเรียนที่พัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ  และระยะที่  2  เปนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศโรงเรียนบานมะขามทานตะวันโดยใชหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research)  
ตามแนวคิดของ Kemmis  และ Mc Taggart  การดําเนินการเปน  2  วงรอบ  (spiral)  แตละวงรอบ
ประกอบดวยการวางแผน (planning)  การปฏิบัติการ (action)  การสังเกต  (observation)  การสะทอนผล 
(reflection)  กลุมผูรวมวิจัยมี  6  คน   กลุมผูใหขอมูลระยะที่ 1  ไดแก  ครูและผูบริหารโรงเรียน
มัธยมดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  จํานวน  8  คน  และผูรับผิดชอบศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สํานักงานเขตการศึกษาบุรีรัมย เขต  1  จํานวน  3  คน  สวนกลุมผูใหขอมูลระยะที่  2  ไดแก  ครผููสอน
ในโรงเรียน  จํานวน  9  คน  ผูบริหารสถานศึกษา  จํานวน  1  คน  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  
จํานวน  15  คน  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  ไดแก  แบบบันทึก  แบบสัมภาษณ  
แบบบันทึกการประชุม  และแบบบันทึกประจําวัน  การขอขอมูลยึดหลักการตรวจสอบขอมูล
แบบสามเสา  (triangulation  technique)  การนําเสนอผลการวิจัยเชิงพรรณนาวิเคราะห  (descriptive 
analysis)  ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 
  1)  การศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีการพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการได

อยางมีประสิทธิภาพ  ทําใหไดเห็นรูปแบบแนวทาง  และวิธีการบริหารจัดการขอมูลเพื่อวิเคราะห  
สังเคราะหใหเกิดเปนสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  การจัดกระทําขอมูลสารสนเทศเปนระบบที่มี
การนําเอาเทคโนโลยีมาใช  เชน  คอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอร  เขามาชวยเปนเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูลและประมวลผลขอมูล  ทําใหการบริหารงานวิชาการเปนปจจุบัน   
  2)  การพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียนบานมะขามทานตะวัน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมยเขต 2  ในครั้งนี้ไดกอใหเกิดผลการพัฒนาโรงเรียนอยางแทจริง  
และเปนการแกไขปญหาที่เนนการวิเคราะหขอมูลในโรงเรียนอยางเปนระบบ  โดยกลุมผูวิจัยรวมกัน
ศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบัน  การวางแผน  การกําหนดกลยุทธและกิจกรรมในการพัฒนาระบบ
นําไปสูการปฏิบัติ  สังเกตและสะทอนผลการปฏิบัติ  จนไดโปรแกรมระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานมะขามทานตะวัน  โดยเรียกชื่อวา  ตามกรอบเนื้อหา
งานวิชาการทั้ง  7  ดาน  เปนโปรแกรมประยุกตที่มีประสิทธิภาพ  มีความเรียบงาย  ไมซับซอน  และ
ยังสามารถพัฒนาโปรแกรมการประมวลผลหาคาคะแนนรวมของนักเรียนรายบุคคลไดทุกกลุมสาระ  
การรายงานผลการเรียนมีความถูกตอง  สมบูรณ  เปนปจจุบัน 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

39 

  3)  การใชสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการนั้น  ผูบริหารสถานศึกษาสามารถ
นําสารสนเทศงานวิชาการทั้ง  7  ดาน  มาประกอบการวางแผนการทํางาน  การตัดสินใจ  วินิจฉัย 
ส่ังการใหบรรลุตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะกระบวนการตัดสนใจในการพัฒนา
ครูใหมีความรูทางดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร  ดานการจัดการเรียนการสอนและ
การวัดผลประเมินผลเกิดประโยชนสูงสุดการบริหารจัดการนโยบายทําใหสถานศึกษามีระบบ  
แตก็ยังมีจุดออนในดานเครื่องคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการภายในเครื่องไมสมบูรณ  
และมีโปรแกรมไวระสรบกวนอยูบอยครั้ง  ทําใหเปนอุปสรรคในการทํางาน  แตก็สามารถแกไข
ปญหาได 
 วันวิสาข  อินพิรุด  (2548, บทคัดยอ)  ไดศึกษาและทําการวิจัยเร่ืองสภาพการจัดระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ  
เขต 1  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับสภาพการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา  ศึกษาระดับปญหาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  
เปรียบเทียบสภาพการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  จําแนกสถานภาพ
ของผูตอบและขนาดของสถานศึกษา  เปรียบเทียบปญหาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
งานวิชาการของสถานศึกษา  จําแนกตามสถานภาพของผูตอบและขนาดของสถานศึกษา  กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดมาดวยวิธีการสุมแบบแบงชั้นจากสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประจวบคีรีขันธ  เขต 1  จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งส้ิน  320  คน  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
เปนแบบสอบถาม  การวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบ
คาที  และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  ผลการวิจัยพบวา  
  1)  สภาพการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยูในระดับมาก  
โดยมีสภาพการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการดานการวัดผลและประเมินผลการเรยีน  
ดานการพัฒนากิจกรรมแนะแนว   และดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู เรียนอยูในระดับมาก  
สวนดานหลักสูตรและดานการเรียนการสอนและดานการวิจัยในชั้นเรียนอยูในระดับปานกลาง 
  2)  ปญหาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการทั้งโดยรวมแบบรายดาน
อยูในระดับปานกลาง 
  3)  ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา  สถานศึกษาขนาดใหญมีสภาพการจัดระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการทั้งโดยรวมและดานหลักสูตรการเรียนการสอน  ดานการวัดผล
และการประเมินผลการเรียน  ดานการพัฒนากิจกรรมแนะแนว  และดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
สูงกวาสถานศึกษาขนาดเล็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  สวนดานการวิจัยในชั้นเรียน
ไมแตกตางกัน  สําหรับปญหาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการพบวา  สถานศึกษา
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ขนาดใหญมีปญหาการจัดระบบสารสนเทศเฉพาะดานการพัฒนากิจกรรมแนะแนวมากกวาสถานศึกษา

ขนาดเล็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  สวนสภาพและปญหาการจัดระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานวิชาการตามสถานภาพของผูตอบพบวาไมแตกตางกัน 
 2.4.2  งานวิจัยตางประเทศ 

 คิม  (Kim, 1996, p. 446-A)  ไดศึกษาการจัดระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อจัดองคการ
ใหมีประสิทธิภาพ  ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  พบวา  รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีไดใหความจําเปน
ในการนําไมโครคอมพิวเตอรมาใชในดานการจัดระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการขององคกร  
การดําเนินงานประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ  ผูใชบริการไดนําผล
มาใชในการวิเคราะห  จากการจัดระบบดังกลาวไดรับผลที่แนนอน 

 จีวัลนีย (Gwaltney, 1984, p. 1367-A)  ศึกษารูปแบบของสารสนเทศเพื่อการบริหารสําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อใชในการบริหารและวางแผนระยะยาว  ซ่ึงการศึกษาวิจัยมีจุดมุงหมายเพื่อประยุกต
การจัดระบบสารสนเทศดวยคอมพิวเตอร  เพื่อใหการดําเนินงานการควบคุมและการวางแผนดียิ่งขึ้น  
การรวบรวมการนําเสนอขอมูลใชเวลานอยลง  และใหผูบริหารทุกระดับสามารถใชสารสนเทศ
ไดทันเวลาถูกตองและสมบูรณ  รูปแบบสารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษาประกอบดวย  แฟมขอมูล
หลัก  5  แฟม   บุคลากรนิสิตนักศึกษา  ศิษยเกา  งบประมาณ  และอาคารสถานที่  สําหรับรูปแบบ
สารสนเทศนี้จะแตกตางกันในแตละสถาบันตามองคประกอบและระบบยอยของสถาบัน  ฉะนั้น
การจัดระบบสารสนเทศตองพิจารณาโครงสรางของสถาบันและความตองการสารสนเทศเฉพาะ

ของแตละสถาบันดวย 
 โช  (Cho, 1987, p. 3479-A)  ศึกษาการปฏิบัติงานและการจัดศูนยสารสนเทศ  ผลการศึกษา

พบวา  จากการใชขอมูลตาง ๆ มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานและการจัดศูนยสารสนเทศในระดับ
ที่นาพอใจและมีสหสัมพันธกันอยูในระดับที่เชื่อถือไดในองคประกอบ  6  ประการ  ไดแก  สถานภาพ
ของศูนยสารสนเทศในปจจุบัน   การจัดศูนยสารสนเทศในหนวยงาน  ศูนยขอมูลเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล  เทคนิคและนโยบายการจัดระบบขอมูล  องคประกอบที่สงผลใหเกิดความสําเร็จ
ตามจุดมุงหมายและปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการจัดศูนยสารสนเทศ 
 มอรเฮด  และกริฟฟน (Moorhead & Griffin, 1995, p.41) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการใช                            
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ  ผลการวิจัยสรุปไดวา  กระบวนการปฏิบัติงานสารสนเทศ
ดวยเครื่องใชที่ทันสมัย  มีความจําเปนเพราะทําใหสะดวกและรวดเร็วเปนการไดเปรียบในการแขงขัน
ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ 
 วิสสเซอร (Visscher, 1993, p. 361-A)  ไดศึกษาการออกแบบและการประเมินผล
การบริหารขอมูลสําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา  แสดงการบริหารขอมูลของโรงเรียนโดยใชคอมพิวเตอร  
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ซ่ึงหลังจากนั้นทําใหเกิดปญหามากมาย  เพื่อที่จะหาหนทางแกไขปญหาเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร
เพื่อประโยชนตอการบริหารจัดการโรงเรียน  และอธิบายถึงจุดเดนจุดดอยของยุทธศาสตรการใช
คอมพิวเตอร  เพื่อประโยชนดังกลาว 
 จากการศึกษางานวิจัยในตางประเทศ  พบวา  การบริหารงาน  ผูบริหารมีความตองการ
สารสนเทศเพื่อการบริหารในทุกระดับ  แตจะมีความตองการมากนอยข้ึนอยูกับระดับในการบริหารงาน  
ผูบริหารระดับสูงมีความตองการสารสนเทศมาก  ผูบริหารระดับกลางและระดับปฏิบัตมิคีวามตองการ
นอยกวา  ในการจัดระดับสารสนเทศมีรูปแบบเปนไปตามความตองการของหนวยงานและการบริหาร  
ซ่ึงจะเนนวัสดุอุปกรณทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะคอมพิวเตอรเพื่อใชในการประมวลผลขอมูล  
รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล  ซ่ึงจะเห็นไดวาสารสนเทศมีความสําคัญและจําเปนตอผูบริหาร
และผูเกี่ยวของในการบริหารและปฏิบัติงาน 
 

2.5  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
  
 ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยใชกรอบการจัดระบบสารสนเทศของหนวยงานระดับโรงเรียน  
ตามกระบวนการบริหารและจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา  ทั้ง  6  ขั้นตอน (สํานักงาน
คณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ,  2545, หนา 187-188)  ไดแก   
   1)  การเก็บรวบรวมขอมูล  หมายถึง  การเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ
โดยกําหนดวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูล  กําหนดเครื่องมือ  กําหนดบุคลากร  กําหนด
ระยะเวลา  กําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  มีการสํารวจความตองการและความจําเปนตรงตาม
ลักษณะงาน  มีความเที่ยงตรง  เชื่อถือได 
    2)  การตรวจสอบขอมลู  หมายถึง การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่เก็บรวบรวมมา
เพื่อใหขอมูลที่มีคุณสมบัติที่ดี  ประกอบดวย  ความเปนปจจุบันของขอมูล  ความตรงตามเนื้อหา
ของขอมูลตามความตองการของผูใช  ตรงตามวัตถุประสงคและลักษณะของงาน  และผานกระบวนการ
ในการจัดเก็บดวยวิธีการหรือเครื่องมือที่ถูกตองไดมาตรฐาน  ตลอดจนการแกไขขอผิดพลาดหรือ
ขอบกพรองของขอมูลใหมีความถูกตอง 
      3)  การประมวลผลขอมูล  หมายถึง  การนําขอมูลมาประมวลผลเปนสารสนเทศ  
สวนตัวใดที่เปนสารสนเทศอยูแลวนํามาจัดกลุมแยกแยะตามลักษณะและประเภทของสารสนเทศ 
     4)  การจัดเก็บขอมูล  หมายถึง  การจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศที่ไดจัดกระทําแลว  
ในรูปแบบที่หลากหลายไวในสื่อตาง ๆ  เพื่อความสะดวกในการนําไปใชในการบริหารงาน  สามารถ
เรียกใชไดตลอดเวลา  ทันสมัย  ทันตอเหตุการณ 
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     5)  การวิเคราะหขอมูล  หมายถึง  การกําหนดความสัมพันธของขอมูล  และจัดทํา
ขอมูลเพื่อใหเหมาะสมตอการนําไปใช   

   6)  การนําขอมูลไปใช  หมายถึง  การนําขอมูลท่ีไดวิเคราะหแลวไปใชประกอบ 
การตัดสินใจตามวัตถุประสงคการใชแตละเรื่อง  ในการปฏิบัติขั้นตอนที่  5  กับขั้นตอนที่  6  
จะทําไปดวยกัน  กลาวคือ  เมื่อตองการใช  เชน  เพื่อการวางแผนก็นําขอมูลสารสนเทศที่ตองใช
เพื่อการวางแผนมาวิเคราะห  ตามกระบวนการแลวนําไปใช  
 
 


