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บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 
 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาการพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  ซ่ึงสรุปผลการวิจัยได ดังนี้  

 วัตถุประสงคของการวิจยั  
      1)  เพื่อศึกษาการพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  
     2)  เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 2 จําแนกตามตําแหนง ระหวางผูบริหารโรงเรียนกับครู  
      3)  เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียน ระหวางขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ 
และขนาดใหญพิเศษ 

   วิธีดําเนินการวิจัย  
   วิธีดําเนินการวิจัย การศึกษาการพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
ระบบขอมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงประกอบดวยขั้นตอนการพัฒนาระบบ

ขอมูลสารสนเทศใน 5 ขั้นตอน ไดแก การวางแผนระบบ  การวิเคราะหระบบ  การออกแบบระบบ  
การปรับใชระบบ  และการบํารุงรักษาระบบ  สําหรับประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนผูบริหาร
โรงเรียนและครู จํานวน 121 โรงเรียน  จํานวน 1,523 คน โดยการสุมอยางงาย (Simple Random 
Sampling)  ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 394 คน  

   เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม แบบสอบถามที่เกี่ยวกับ

การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศในโรงเรียน ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง แบงเปน 2 ตอน 
        ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
        ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถาม การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน และครูจํานวน 
5  ขั้นตอน  คือ  การวางแผนระบบ  การวิเคราะหระบบ  การออกแบบระบบ  การปรับใชระบบ  และ
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การบํารุงรักษาระบบ  มี 60 ขอ  ผูวิจัยจัดทํารางแบบสอบถาม ที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวนําเสนอตอ
ประธานและคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบและแกไขใหถูกตอง นําแบบสอบถาม
ที่ปรับปรุงแกไขแลวไปหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมของขอความ
ใชเทคนิค IOC โดยเสนอใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 6 ทานตรวจพิจารณาใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง 
แลวนําไปหาความเชื่อมั่นโดยนําไปทดลองใชในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฉะเชิงเทรา เขต 1 ที่ไมใช
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จํานวน 30 คน และไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .98 ผูวิจัยจึงนํา
แบบสอบถามไปเก็บขอมลูแลวนํามาวิเคราะหผล  

   การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการสงแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
โดยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรถึงผูบริหารโรงเรียนขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะหจากผูบริหารโรงเรียน
ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคลากรในโรงเรียน โดยผูวิจัยไดสงแบบสอบถาม จํานวน 394 ฉบับ 
ไดรับคืนมา 394 ฉบับ เปนฉบับที่สมบูรณทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100 

   การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
ดวยคารอยละวิเคราะหคาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรยีบเทียบคาเฉลี่ย  
ใชคา  t-test และ F-test  แลวนําเสนอผลเปนตารางประกอบการบรรยายและความเรยีง 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย  
 
   จากผลการวเิคราะหขอมูลการศึกษาการพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 2 สรุปผลการวิจัยไดดังนี ้
     5.1.1  ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบ พบวา 
  ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 394 คน สวนใหญเปนครู จํานวน 302 คน คิดเปนรอย
ละ 76.65   ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 92 คน  คิดเปนรอยละ 23.35  

 สําหรับการพิจารณาตามขนาดโรงเรียนของผูตอบ สวนใหญปฏิบัติงานในโรงเรียน
ขนาดกลาง  มากที่สุด จํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ 47.72 รองลงมาคือ โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 
89 คน คิดเปนรอยละ 22.59  โรงเรียนขนาดใหญ จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 19.29  อันดับสุดทาย
ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ จาํนวน 41 คน คิดเปนรอยละ 10.40        

    5.1.2  ผลการวิเคราะหการพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  พบวา  การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  ใน 5 ขั้นตอน คือ การวางแผนระบบ  การวิเคราะหระบบ  
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การออกแบบระบบ  การปรับใชระบบ  และการบํารุงรักษาระบบ  ผลการวิจัยพบวา  อยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้  
การวางแผนระบบ  การบํารุง รักษาระบบ  การปรับใชระบบ  การวิเคราะหระบบ  และการออกแบบ
ระบบ  

    5.1.3  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ระหวางผูบริหารโรงเรียนกับครู พบวา  การพัฒนาระบบ
ขอมูลและสารสนเทศในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ตามความคิดเห็น
ของผูบริหารโรงเรียน กับครู ใน 5 ขั้นตอน ไดแก การวางแผนระบบ การวิเคราะหระบบ การออกแบบ 
ระบบ  การปรับใชระบบ  และการบํารุงรักษาระบบ ภาพรวม ไมแตกตางกัน ไมสอดคลองกับ
สมมุติฐานที่ตั้งไว เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 จํานวน 2 ดาน คือ การวางแผนระบบ และการวิเคราะหระบบ 

   5.1.4  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียน พบวา การพัฒนาระบบขอมูล
และสารสนเทศในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  จําแนกตามขนาดโรงเรียน 
ใน 5 ขั้นตอน  ภาพรวมของโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว และเมื่อพิจารณาตามขนาดโรงเรียน พบวา โรงเรียนขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง ขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  

 

5.2  อภิปรายผล 

 
    จากผลการวิจัยการศึกษาการพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 2  มีสาระที่จะนํามาอภิปรายผล ดังนี้  

   5.2.1  การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 2  ใน 5 ขั้นตอน  โดยรวมอยูในระดับมาก  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของจินดาวรรณ 
คะสีทอง (2549, บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา 
สภาพการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ฐิติยา  เนตรวงษ (2544, บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ปญหาและ
ความตองการการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ  
ผลการวิจัยพบวา ความตองการการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษา 



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

 99 

จังหวัดกาฬสินธุ ตามความคิดเห็นของกลุมผูบริหาร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ อารี  เสารบดีรักษ (2548, บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  ปจจัยที่มีผลตอการบริหาร
ระบบสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2   
ผลการวิจัยพบวา สภาพปจจัยที่มีผลตอการบริหารระบบสารสนเทศพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
โดยปจจัยดานผูบริหาร มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และสภาพการบริหารสนเทศ  ดานการวางแผน 
การบริหารระบบสารสนเทศ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  สอดคลองกับผลงานวิจัยของ สมชาย  มียินดี 
(2547, บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  การบริหารระบบสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  ผลการวิจัยพบวา ความตองการดานการบริหารระบบสารสนเทศ
ในโรงเรียนประถมศึกษา อยูในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารโรงเรียนใหความสําคัญกับ
การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ ตองการใหมีระบบขอมูลและสารสนเทศภายในโรงเรียน และ
จัดทําโครงการพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ
อยูเสมอ สอดคลองกับ ณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2551, หนา 65) กลาววาการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
(Information System Development) ใหมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จตามความตองการของ
ผูใช จะตองไดรับความเห็นชอบและสงเสริมจากผูบริหารองคการ และผูเกี่ยวของตองมีความเขาใจ 
กระบวนการหรือขั้นตอนในการพัฒนาระบบที่ตอเนื่องสอดคลองกัน รวมทั้งทีมงานพัฒนาระบบ
ตองเขาใจในกระบวนการเหลานั้น พรอมกับรายละเอียดความตองการในแตละขั้นตอนเปนอยางดี 
เพื่อใหแตละคนไดรูหนาที่และความรับผิดชอบของตนเองอยางชัดเจน ซ่ึงจะสงผลใหการดําเนินงาน
พัฒนาระบบราบรื่นเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด  ซ่ึงจิตราภา  กุณฑลบุตร (อินเทอรเน็ต, 2551) 
กลาววาขอมูลและสารสนเทศเปนเครื่องมือสําคัญในการตัดสินใจ การแกปญหา อยางมีหลักและเหตุผล
ของผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ โดยผูบริหารใชขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษา
เปนหัวใจสําคัญตอการกําหนดนโยบาย การบริหารและวางแผนพัฒนาการศึกษา  ตลอดจนการควบคุม
ติดตามและประเมินผลแผนงาน  และโครงการตาง ๆ ที่ไดจัดทําไปแลว  

   5.2.2  เปรียบเทียบการพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  ระหวางผูบริหารโรงเรียน กับครู ใน 5 ขั้นตอน ไดแก การวางแผนระบบ  
การวิเคราะหระบบ  การออกแบบระบบ  การปรับใชระบบ  และการบํารุงรักษาระบบ ภาพรวม 
ไมแตกตางกัน ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  เนื่องจากทั้งผูบริหารโรงเรียนและครูใหความสําคัญ
กับการพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ประดิษฐ  ขุมเงิน (2547, 
บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาปญหาและแนวทางการจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน อําเภอพนมไพร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 2  ผลการวิจัยพบวา 
การเปรียบเทียบระดับปญหาการจัดการระบบสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความเห็น
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ของผูบริหารกับครูผูสอน  พบวาโดยรวมและรายดาน 6 ดาน  มีปญหาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  สอดคลองกับผลงานวิจัยของ วนิดา วงศสระคู (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัย
เร่ือง การศึกษาการใชคอมพิวเตอรในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูใชคอมพิวเตอร มีสภาพและปญหา
การใชคอมพิวเตอรในการบริหารสถานศึกษาทั้ง 4 ดานไมแตกตางกัน  ทั้งนี้อาจเปนเพราะทั้งผูบริหาร
โรงเรียนและครู เห็นดวยที่มีการพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศภายในโรงเรียน ซ่ึงทั้งผูบริหาร
โรงเรียนและครู สามารถนําระบบขอมูลและสารสนเทศของโรงเรียน ไปใชใหเกิดประโยชน
ในการบริหารจัดการโรงเรียน  และปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ 
ซิงห (Singh, 1981, อางถึงใน สมชาย มียินดี, 2547, หนา 89)  ทําการศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจและ
ทิศทางของระบบขอมูลสารสนเทศการศึกษา เฉพาะระบบขอมูลสารสนเทศของวิทยาลัยชุมชน
กลาง วาย เอ็ม ซี เอ ในชิคาโก โดยการศึกษาวิจัยมุงหาคําตอบเกี่ยวกับพื้นฐานและองคประกอบของ
ระบบขอมูลสารสนเทศที่ใชในการตัดสินใจ  จากการศึกษาพบวา  ผูบริหารระดับตางๆ ทุกระดับ 
ตองการสารสนเทศที่ เปนทั้งสารสนเทศที่สรุปผลแลวและสารสนเทศที่แสดงรายละเอียด

เพื่อใชประกอบการตัดสินใจ  สอดคลองกับ  จิตราภา  กุณฑลบุตร (อินเทอรเน็ต, 2551)  กลาววา 
ผูบริหารจะใชประโยชนจากขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษาในการควบคุมการปฏิบัติงาน 
ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามแผนหรือเปาหมาย  ครูจะใชประโยชนจากขอมูลและ
สารสนเทศในการพัฒนาการเรียนการสอนในทุกๆ ทาง เปนการควบคุมการปฏิบัติงานในหองเรียน
ใหมีประสิทธิภาพ และยังสอดคลองกับศรีไพร ศักดิ์รุงพงศากุล และเจษฎาพร ยุทธวิบูลยชัย (2549, 
หนา 29) กลาววาระบบสารสนเทศจะชวยสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานขององคการ 
ซ่ึงชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ทําใหการดําเนินงานมีความถูกตอง สะดวก รวดเร็ว ทันตอเวลา 
และชวยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  

   5.2.3  เปรียบเทียบการพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  จําแนกตามขนาดโรงเรียน ใน 5 ขั้นตอน  ภาพรวมของโรงเรียนที่มี
ขนาดตางกัน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เนื่องจาก
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 มีระบบการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศ
ในรูปแบบเดียวกัน ตามขอบขายขอมูลและสารสนเทศของโรงเรียนที่ปฏิบัติ และตามความตองการ
ของผูใชขอมูลและสารสนเทศ ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สมชาย  มียินดี (2547, บทคัดยอ)  
ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  การบริหารระบบสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม  ผลการวิจัยพบวา การบริหารระบบสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม ความตองการดานการบริหารระบบสารสนเทศในโรงเรียน โดยภาพรวม
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ของโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  สอดคลองกับผลงานวิจัยของ 
อัญชิษฐา  ทาตะภิรมย (2545, บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  ศึกษาการปฏิบัติงานการจัดระบบสารสนเทศ
ในโรงเรียนประถมศึกษา ของขาราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดสงขลา  ผลการวิจัยพบวา ขาราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มี
ขนาดตางกัน มีการปฏิบัติงานการจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียน ในภาพรวมแตกตางกัน ทั้งนี้

ระบบงานขอมูลและสารสนเทศในโรงเรียนขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 
ดําเนินการจัดเก็บขอมูลในรูปของโปรแกรมประยุกต ซ่ึงพัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อจัดเก็บขอมูลทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด โดยมีการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ใหแกบุคลากรที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีความรูความเขาใจขั้นตอนการทํางานและสามารถใชโปรแกรมได
อยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกบั ซมุด (Zmud, 1983, p. 252) กลาวถึง การออกแบบและจัดสรางระบบ
สารสนเทศวา ตองกําหนดคุณลักษณะใหตรงกับการใชงาน กําหนดรายละเอียดของโปรแกรมชุดคําสั่ง 
และคุณสมบัติของบุคลากรผูใชเครื่องคอมพิวเตอร จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องคอมพิวเตอรและ
ระบบสารสนเทศใหแกบุคลากรที่เกี่ยวของในองคการ สรางบุคลากรใหมีสวนรวมกับการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาระบบสารสนเทศ ซ่ึงประกอบดวยเครื่องคอมพิวเตอร โปรแกรมชุดคําสั่ง และบุคลากร
ผูใชเครื่องคอมพิวเตอร และยังสอดคลองกับ ศรีไพร ศักดิ์รุงพงศากุล และเจษฎาพร ยุทธนวิบูลยชัย 
(2549, หนา 297) กลาววา  การพัฒนาระบบสารสนเทศเปนวิธีการที่มีขั้นตอนท่ีชัดเจน โดยวงจร
การพัฒนาระบบสารสนเทศเปนแนวคิดที่มีการกําหนดรูปแบบในการพัฒนาระบบอยางมีแบบแผน 
มีการแบงระยะในการพัฒนาระบบ ซ่ึงแตละองคการอาจแบงระยะและขั้นตอนในแตละระยะแตกตางกัน
ขึ้นอยูกับความเหมาะสม ลักษณะและขอกําหนดขององคการ 
 

5.3  ขอเสนอแนะ 
 
   จากการศึกษา การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 รวมถึงขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ
ของโรงเรียน ที่ไดจากแบบสอบถามปลายเปดดังกลาว ผูวิจัยจึงนําเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนขั้นพื้นฐาน ตามลําดับดังนี้  

   5.3.1  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  
   จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สามารถนําแนวทางการพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  ไปใชในโรงเรียนขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
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  1)  การวางแผนระบบ ผูบริหารโรงเรียนควรมีสวนรวมในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภายในหนวยงานอยางตอเนื่อง จัดใหมีการประชุมบุคลากรในองคกร ประกอบดวยผูรับผิดชอบและ
ผูที่มีความรูเขามามีสวนรวมดวย  เพื่อรวมกันวางแผนหาแนวทางที่ชัดเจน เพื่อใหสามารถนํามาใช
ในองคกรไดงายและใชไดจริง โดยสํารวจขอมูลสารสนเทศขององคกรวามีระบบโครงสราง และ
สวนประกอบใดบาง ใหตรงกับความตองการของบุคลากรในโรงเรียน และตรงตามวัตถุประสงค 
(Objective) ขององคการในสถานการณปจจุบันมากที่สุด เพื่อใชในการตัดสินใจ 

           2)  การวิเคราะหระบบ ควรวิเคราะหความตองการของผูใชระบบขอมูลสารสนเทศ  
ปญหา อุปสรรค ขอเดนและขอดอยของวิธีการทํางานในปจจุบัน โดยมีคณะกรรมการทําหนาที่วิเคราะห
ระบบ  ซ่ึงเปนบุคลากรที่มีความรู ความสามารถและมีความสนใจเปนพิเศษ ดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูล ใหครบถวน โดยใชเทคนิควิธีตาง ๆ กอนทําการวิเคราะหระบบ เพื่อใหมีความเหมาะสม และ
คํานึงถึงการใชงานไดจริงและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 3)  การออกแบบระบบ ควรออกแบบระบบขอมูลและสารสนเทศใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูใช มีคุณภาพเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู และปริมาณผูใชงาน สามารถนําไปใช
ปฏิบัติงานไดจริง ไมยุงยากซับซอน โดยคํานึงถึงสภาพและปญหาของโรงเรียน มีการออกแบบขอมูล
นําเขา (Input)  เพื่อสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล สามารถสนองความตองการหรือวัตถุประสงค
ของการใชงานภายในองคกร 
   4)  การปรับใชระบบ ควรทดลองใชระบบที่ไดออกแบบระบบไว วาสามารถปฏิบัติงาน
ไดตรงตามวัตถุประสงคและรูปแบบที่ไดทําการออกแบบไวหรือไม ซ่ึงควรเปนระบบขอมูลสารสนเทศ
ที่สะดวก รวดเร็วและงายตอการจัดระบบ  มีการปรับใชระบบอยางเหมาะสมกับองคกร เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอองคกร โดยผูบริหารโรงเรียนควรจัดฝกอบรมวิธีการใชระบบขอมูลสารสนเทศ 
ใหคณะครูทุกคนไดใชระบบเปน และจัดทําเอกสารคูมือใหบุคลากรในหนวยงานไดศึกษาวิธีการใชงาน   
  5)  การบํารุงรักษาระบบ ควรกําหนดกฎเกณฑในการที่จะบํารุงรักษาระบบขอมูล
สารสนเทศเพื่อใหระบบสามารถใชงานไดยาวนาน มีการแกไขขอผิดพลาด  โดยแตงตั้งผูดูแลรับผิดชอบ
ระบบ ซ่ึงควรเปนผูที่มีความรู ความสามารถ เมื่อระบบมีปญหาสามารถปรับปรุงแกไขได ควรตรวจสอบ
ดูแลระบบขอมูล และวัสดุอุปกรณในการจัดทําขอมูลใหอยูในสภาพที่ดีสม่ําเสมอเปนปจจุบัน  และ
ผูบริหารโรงเรียนควรสนับสนุนงบประมาณในการบํารุงรักษาระบบขอมูลสารสนเทศอยางตอเนื่อง 
โดยคํานึงถึงความคุมคาในการบํารุงรักษาระบบ เพื่อใหระบบใหมสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
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   5.3.2  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
1)  ควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการจดัระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารงานของโรงเรียน

ขั้นพื้นฐาน  
2)  ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนขั้นพื้นฐาน  
3)  ควรทําการศึกษาความสัมพันธระหวางผูบริหารโรงเรียนกับการบริหารระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

 
 


