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The objectives of this thematic paper were to study implementation of information and 
technology system in basic educational schools under the Office of Khon Kaen Primary 
Educational Service Area 1 and to compare the level of implementation of information and 
technology system in basic educational schools, classified by personnel status and school size. 
The populations used in this study were 324 personnel which included school administrators and 
responsible teachers for information technology. The instrument used in this study to collect data 
was questionnaire with reliability value equal to 0.95. The collected data were analyzed using 
computer packaged program to find frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and 
F-test. 

The results of the study revealed that  
The level of implementation of information and technology system in basic educational 

schools under the Office of Khon Kaen Primary Educational Service Area 1 was in moderate 
level, in overall. In addition, while comparing the level of implementation of information and 
technology system; classified by personnel status, 3 aspects were statistically different. Moreover, 
while comparing classified by personnel working in different sizes of schools, the result showed 
the differences in 3 aspects.  
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อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ท่ีให้ความช่วยเหลือ ให้ค  าปรึกษาและช้ีแนะแนวทางในกระบวนการ
ศึกษาวิจยั ตลอดทั้งการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ให้ขอ้คิดท่ีเป็นประโยชน์ ดูแลและ
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ขอขอบพระคุณ นายประมูล พรมกรรณ์ และนายทองมี หาญเตชะ คณะผูเ้ช่ียวชาญท่ีได้
กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าในการตรวจสอบความถูกต้อง และความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของ
แบบสอบถาม จนเป็นเคร่ืองมือมาตรฐาน สามารถน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการวจิยัทุกประการ 

สารนิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยดีเพราะไดรั้บการสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือและให้
ก าลงัใจ จากคุณพ่อทองมี หาญเตชะ คุณแม่สมพจ หาญเตชะและนายณัฐพงษ ์อุระศิลป์ ตลอดจน
ญาติพี่นอ้ง และเพื่อนๆ ทุกคน ผูว้ิจยัขอขอบคุณและขอขอบใจในความหวงัดีและความห่วงใยเป็น
ท่ีสุด 

คุณงามความดี ประโยชน์ และคุณค่าทั้งมวลอนัพึงมีพึงไดจ้ากสารนิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยั
ขอมอบเป็นเคร่ืองสักการบูชาพระคุณบิดา มารดา บูรพาจารย์ และบุพการีอ่ืนท่ีได้ช่วยให้ผูว้ิจยั
ประสบความส าเร็จในการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี  
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางท่ี  หนา้ 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ  
ประเทศไทย ไดป้ระกาศใช้กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารระยะ พ.ศ. 

2554 – 2563 ของประเทศไทย เรียกวา่ ICT 2020 ในการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร รัฐบาลจึงได้ก าหนดกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ระยะ พ.ศ.2554-2563 ของประเทศไทย (ICT 2020) โดยก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาไว ้7 
ดา้น คือ 1) ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและการส่ือสารแห่งอนาคต 2) 
ยุทธศาสตร์ ICT เพื่อสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจ 3)ยุทธศาสตร์การพฒันาทุนมนุษย ์ICT
ส าหรับปี 2020 4) ยุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรม ICT 5) ยุทธศาสตร์ ICT เพื่อการให้บริการ
ของภาครัฐ (Public Service) 6) ยุทธศาสตร์ ICT เพื่อความเท่าเทียมทางสังคม (Social Equality) 
และ 7) ยุทธศาสตร์ ICT เพื่อความย ัง่ยืนดา้นส่ิงแวดลอ้ม (ศูนยเ์ทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2554, หนา้ 9)  

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เร่งรัดพฒันา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ การเรียน
การสอน และการเรียนรู้ของผู ้เ รียน เร่งรัดพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในบริหารและการจดัการตามภารกิจหลกัไดก้ าหนดวิสัยทศัน์ภารกิจ
หลกัเป้าหมายและแผนงานหลกัเนน้การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสร้างความเป็นเลิศในดา้นการ
บริหารจดัการเก่ียวกับการเรียนการสอนโดยเน้นการพฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศให้รวดเร็ว
ถูกตอ้งทนัสมยั ไดป้ระโยชน์อย่างแทจ้ริงจึงไดท้  าแผนปฏิบติัการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
บริหารจดัการระบบสารสนเทศ (Management information system) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการ
บริหารแนวใหม่ จ  าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งบริหารและตดัสินใจโดยอาศยัขอ้มูลมากกวา่สามญัส านึก
และสืบเน่ืองจากการกระจายอ านาจ การบริหารการศึกษาไปยงัเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
จะท าให้สถานศึกษามีความคล่องตวั มีอิสระในการบริหารจดัการเป็นไปตามหลักการบริหาร
จดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School based management : SBM) ซ่ึงเป็นการสร้างรากฐานและ
ความเขม้แข็งให้กบัสถานศึกษา สามารถจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ไดม้าตรฐานและสามารถ
พฒันาอย่างต่อเน่ือง และท าให้สถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคลมีความคล่องตวัมีอิสระและมีความ
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เขม้แขง็(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2546, หนา้ 1) ระบบขอ้มูลและสารสนเทศ
เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีจะช่วยใหอ้งคก์รสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

งานข้อมูลและสารสนเทศเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาทุกแห่ง โดยการรวบรวมขอ้มูลและสารสนเทศท่ีมีอยู่อย่างกระจดัการกระจาย แล้ว
น าไปจดัการใหเ้ป็นระบบสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ เพื่อผูบ้ริหารสถานศึกษาจะน าไปใชป้ระกอบดา้น
การบริหารและตดัสินใจให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้การจดัระบบสารสนเทศจะตอ้งค านึงถึงการน า
ขอ้มูลและสารสนเทศไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด การจดัการศึกษาในปัจจุบนั ระบบสารสนเทศ
ในสถานศึกษาจึงเปรียบเสมือนเส้นเลือดท่ีส าคญัต่อการบริหารจดัการศึกษาของสถานศึกษาอยา่งยิ่ง 
เพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา ฉะนั้น สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องมีการพฒันาการจดัระบบ
สารสนเทศในสถานศึกษาอยูต่ลอดเวลาโดยการรวบรวมขอ้มูล จดัขอ้มูลปรับเปล่ียนขอ้มูลให้เป็น
ปัจจุบันตลอดเวลาและค านึงถึงการน าข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัด
การศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (ส านกัทดสอบทางการศึกษา, 2544, หน้า 
12) การด าเนินงานด้านระบบสารสนเทศของหน่วยงานทางการศึกษา ไม่ได้มีการจดัล าดับ
ความส าคญัและความจ าเป็นของขอ้มูล ไม่มีการตรวจสอบขอ้มูลดว้ยวิธีการเปรียบเทียบกบัขอ้มูล
ในอดีต ไม่มีการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลและสารสนเทศโดยใชส้ไลด์ 
และการจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศโดยใช้วีดีทศัน์ ส่วนในด้านบุคลากรยงัขาดความรู้ความ
ช านาญ บุคลากรมีจ ากดั มีภาระหนา้ท่ีงานมาก และไม่มีผูรั้บผดิชอบ 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 พบปัญหาและอุปสรรคใน
การด าเนินการจดัระบบสารสนเทศ  ทั้งดา้นสภาพภูมิศาสตร์ท่ีสถานศึกษา แต่ละแห่งมีความ
ห่างไกล และมีจ านวนสถานศึกษาในความรับผิดชอบของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 เป็นจ านวนมาก ขาดแคลนบุคลากร ท าให้การจดัระบบสารสนเทศ 
เกิดความล่าชา้ ความไม่สะดวกในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การเรียกใชข้อ้มูล และระบบการจดัเก็บ 
ขอ้มูลและสารสนเทศยงัไม่เป็นแนวทางเดียวกนั (อบรมพฒันาบุคลากรดา้นขอ้มูลสารสนเทศ ณ 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2557)  

จากสาเหตุดงักล่าวขา้งตน้ผูว้จิยัในฐานะผูรั้บผดิชอบงานดา้นขอ้มูลสารสนเทศ จึงสนใจ
ท่ีจะศึกษาการด าเนินงานระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ซ่ึงขอ้มูลท่ีรวบรวมไดส้ามารถน าไปสู่การแกไ้ข 
ปรับปรุงและพฒันาการด าเนินงานระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ใหด้ าเนินต่อไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
1. เพื่อศึกษาระดบัการด าเนินงานระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ใน 6 ดา้นคือ การเก็บรวบรวม
ขอ้มูล การตรวจสอบขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูล การจดัเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล และ การ
น าขอ้มูลไปใช ้

2. เพื่อเปรียบเทียบการระดบัด าเนินงานระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ใน 6 ดา้น นั้นจ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดสถานศึกษา 
 

1.3 สมมติฐำนกำรวจิัย 
จากผลการวิจยัของประภาพรรณ จนัโอทาน (2547) เพลินพิศ หยาดผกา (2548 )และ        

ปริชาติ ฤาชากูล (2552 )ซ่ึงศึกษาเก่ียวกับการด าเนินงานระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษาพบว่าเม่ือจ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดสถานศึกษาจะมีความแตกต่างกัน ดงันั้นการวิจยัน้ีจึงตั้ งสมมติฐานว่าการ
ด าเนินงานระบบข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ใน 6 ดา้น เม่ือจ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษามี
ความแตกต่างกนั 

 

1.4  กรอบแนวคดิในกำรวจิัย 
ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งน ามาสังเคราะห์เป็นกรอบ

แนวคิดในการวจิยั ดงัน้ี (ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2539, 10-14) 
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     ตัวแปรต้น              ตัวแปรตำม 
                   (Independent Variable)                                       (Dependent Variable) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภำพที ่ 1.1  กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 
 

1.5 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ  
ไดข้อ้มูลท่ีสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงแกไ้ขพฒันาในการด าเนินงานระบบขอ้มูล

และสารสนเทศในสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืนใหมี้การด าเนินงานระบบขอ้มูลและสารสนเทศใน
สถานศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 

1.6 ขอบเขตของกำรวจิัย  
การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตการศึกษา ดงัน้ี 
1.6.1 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
ในการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาการด าเนินงานระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1โดยใช้กระบวนการ
ด าเนินงานระบบขอ้มูลและสารสนเทศ 6 ดา้น คือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การตรวจสอบขอ้มูล การ
ประมวลผลขอ้มูล การจดัเก็บขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล และ การน าขอ้มูลไปใช ้

 

สถำนภำพและขนำดของสถำนศึกษำ 
1. สถำนภำพ 

1.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
1.2 ครูผูรั้บผดิชอบงาน

สารสนเทศ 
      2.  ขนำดของสถำนศึกษำ 

2.1 ขนาดเล็ก 
2.2 ขนาดกลาง 
2.3 ขนาดใหญ่ 

ระดับกำรด ำเนินงำนระบบข้อมูลและ
สำรสนเทศของสถำนศึกษำขั้นพืน้ฐำน 
6  ด้ำน  คือ 

1.  ดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
2.  ดา้นการตรวจสอบขอ้มูล 

            3.  ดา้นการประมวลผลขอ้มูล 
            4.  ดา้นการจดัเก็บขอ้มูล 
            5.  ดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
            6.  ดา้นการน าขอ้มูลไปใช ้
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1.6.2 ขอบเขตด้ำนกลุ่มเป้ำหมำยได้แก่ 
กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวจิยัคือผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูรั้บผิดชอบงานสารสนเทศ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จ านวน 
324 คน 

1.6.3 ขอบเขตด้ำนตัวแปรทีศึ่กษำได้แก่  
1. ตวัแปรตน้ไดแ้ก่สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

1.1 สถานภาพ ไดแ้ก่ 
1) ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
2) ครูผูรั้บผดิชอบงานสารสนเทศ 

1.2 ขนาดของสถานศึกษาจ าแนกเป็น 3 ประเภทคือ 
1) ขนาดเล็ก  
2) ขนาดกลาง 
3) ขนาดใหญ่   

2. ตวัแปรตามไดแ้ก่ ระดบัการด าเนินงานระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จ  านวน 6 ดา้น 
(ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, ระบบสารสนเทศและแนวปฏิบติัในการ
จดัระบบสารสนเทศระดบัโรงเรียน 2547 หนา้, 37) คือ 

1. ดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
2. ดา้นการตรวจสอบขอ้มูล 
3. ดา้นการประมวลผลขอ้มูล 
4. ดา้นการจดัเก็บขอ้มูล 
5. ดา้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
6. ดา้นการน าขอ้มูลไปใช ้

 

1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
กำรด ำเนินงำนระบบข้อมูลและสำรสนเทศ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบติังานการจดัท า

ระบบสารสนเทศ 6 ดา้น ประกอบดว้ย การเก็บรวบรวมขอ้มูล การตรวจสอบขอ้มูลการประมวลผล
ขอ้มูล การจดัคลงัขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล และการน าขอ้มูลไปใช ้
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กำรด ำเนินงำนระบบข้อมูลและสำรสนเทศสถำนศึกษำขั้นพืน้ฐำน หมายถึง ขั้นตอนการ
ปฏิบติังานการจดัท าระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 ดา้น คือ  

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล หมายถึง วิธีการท่ีจะให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลตามท่ีตอ้งการ แลว้น ามา
วเิคราะห์และประมวลผลโดยใชเ้คร่ืองมือท่ีจดัท าข้ึนอยา่งหน่ึงหรือหลาย ๆ อยา่ง ประกอบกนั เช่น 
การก าหนดแบบฟอร์มในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การก าหนดระยะเวลาในการ เก็บรวบรวมขอ้มูล 
การก าหนดบุคลากรท่ีรับผดิชอบในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตอ้งประกอบ
ไปดว้ย การก าหนดวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูล การวางแผนการเก็บรวบรวมขอ้มูล การ
ก าหนดรายละเอียดของขอ้มูลท่ีตอ้งการเก็บรวบรวมขอ้มูล การก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
การออกแบบและจดัท าเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล การก าหนดผูรั้บผิดชอบในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยตรง ผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลมีความรู้ความสามารถในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูล บุคลากรใหค้วามร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

กำรตรวจสอบข้อมูล หมายถึง การตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ ของขอ้มูล
ท่ีด าเนินการรวบรวมมาไดใ้ห้ตรงกบัสภาพความเป็นจริง เช่น การตรวจสอบแหล่งท่ีมา ของขอ้มูล 
ความสมบูรณ์ของขอ้มูล ความชัดเจนของขอ้มูล และความเป็นปัจจุบนัของขอ้มูล และการ
ตรวจสอบขอ้มูลตอ้งประกอบดว้ย การตรวจสอบความเป็นปัจจุบนัของขอ้มูล การวางแผนในการ
ตรวจสอบขอ้มูล การตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถ้วน และความเป็นไปได้ของขอ้มูล  การ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบฟอร์มท่ีใชเ้ก็บขอ้มูล การตรวจสอบความสัมพนัธ์ของขอ้มูล การ
ตรวจสอบความสอดคลอ้งกนัระหว่างขอ้มูลเก่าและใหม่ การตรวจสอบวิธีด าเนินการตรวจสอบ
ขอ้มูล ผูต้รวจสอบขอ้มูลมีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบขอ้มูล 

กำรประมวลผลข้อมูล หมายถึง การน าขอ้มูลมาจดักลุ่มให้ตรงตามความตอ้งการ ให้เป็น
ขอ้มูลท่ีแสดงให้เห็นภาพรวมท่ีตอ้งการ และน าขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์กนัมาจดักระท าให้ เป็น
สารสนเทศท่ีมีความหมายน าไปใช้ประโยชน์ให้ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช้ เช่น การเลือก 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประมวลผลขอ้มูล บุคลากรท่ีรับผิดชอบในการประมวลผลขอ้มูล การก าหนด 
ระยะเวลาในการประมวลผลขอ้มูล การมอบหมายผูรั้บผิดชอบท่ีมีความเขา้ใจทางดา้นคณิตศาสตร์ 
สถิติหรือรับผดิชอบขอ้มูลของโรงเรียนเป็นผูด้  าเนินงานมีการก าหนดขอบเขต และการประมวลผล
ขอ้มูลตอ้งประกอบดว้ย การวางแผนในการประมวลผลขอ้มูล การจ าแนก แยกประเภท ขอ้มูล ท า
การประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบความถูกตอ้งของสถิติท่ีใชใ้นการประมวลผลขอ้มูล 
ผูป้ระมวลผลขอ้มูลมีความรู้ความสามารถในการประมวลผลขอ้มูล การตรวจสอบความถูกตอ้งของ
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประมวลผล 
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กำรจัดเก็บข้อมูล หมายถึง การน าขอ้มูลและสารสนเทศมาจดัเก็บให้เป็นระเบียบ และ
เป็นสัดส่วน สะดวกต่อการน ามาใชป้ระโยชน์ตามท่ีตอ้งการ เช่น การจ าแนกหมวดหมู่เพื่อ การ
จดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ บุคลากรท่ีรับผดิชอบในการจดัเก็บขอ้มูล อุปกรณ์และสถานท่ี ในการ
จดัเก็บขอ้มูล และในการจดัเก็บขอ้มูล ประกอบดว้ย การวางแผนจดัเก็บขอ้มูลเป็นระบบ การจดัท า
ระบบแฟ้มขอ้มูล การจดัเก็บขอ้มูลตามขอบข่ายของงานบริหาร 4 ดา้น การจดักระท าขอ้มูลให้เป็น
ปัจจุบนั จดัเก็บขอ้มูลไดอ้ยา่งปลอดภยั ความเพียงพอของเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และสถานท่ีท่ีใชใ้นการ
เก็บขอ้มูล ผูจ้ดัเก็บขอ้มูลมีความรู้ความสามารถในการจดัเก็บขอ้มูล การจดัระบบคน้หาหลงัจากการ
เก็บขอ้มูล 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล หมายถึง การจ าแนกเปรียบเทียบ คิดค านวณ ขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง
เป็นไปตามวตัถุประสงค์ และการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย การวางแผนด าเนินการวิเคราะห์
ขอ้มูลสารสนเทศ การจ าแนกและสรุปข้อมูลสารสนเทศ  การล าดับความส าคญัของข้อมูล
สารสนเทศจากการวเิคราะห์ขอ้มูล การจดัหมวดหมู่ตามสภาพของปัญหา ผูว้ิเคราะห์ขอ้มูลมีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้มูล การแปลความหมายจากการวิเคราะห์ขอ้มูล การตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของการวิเคราะห์ขอ้มูล การก าหนดแผนเพื่อด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขการวิเคราะห์
ขอ้มูล 

กำรน ำข้อมูลไปใช้ หมายถึง การก าหนดรูปแบบของการน าเสนอขอ้มูลท่ีได ้วิเคราะห์ไว้
แลว้ไปใชป้ระกอบการตดัสินใจตามวตัถุประสงค์ ประกอบดว้ย การวางแผนในการน าเสนอขอ้มูล 
การก าหนดระยะเวลาในการน าเสนอขอ้มูล การก าหนดรูปแบบในการน าเสนอ เช่น บทความ 
ตารางแผนสถิติ วารสาร การก าหนดรูปแบบวิธีการรายงานผลขอ้มูล การเตรียมความพร้อมในดา้น
ต่าง ๆ ก่อนน าเสนอขอ้มูล ความชัดเจนของขอ้มูลท่ีใช้ในการน าเสนอ การน าขอ้มูลไปใช้อย่าง
ต่อเน่ือง ผูรั้บผิดชอบในการน าเสนอขอ้มูลมีความรู้ ความสามารถ การประเมินผลการใช้ขอ้มูล
สารสนเทศ 

สภำพ หมายถึง ส่ิงท่ีท าหรือด าเนินการอยู่ หรือสภาพท่ีมีอยู่และเกิดข้ึนจริงจากการ
ปฏิบติัจริง 

ปัญหำกำรจัดระบบข้อมูลและสำรสนเทศ หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนซ่ึงไม่เป็นไปตามความ
ตอ้งการ หรือปฏิบติังานแลว้ไม่ไดต้ามเกณฑ์ท่ีก าหนด หรือส่ิงท่ีเป็นอุปสรรค ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจาก
การจดัระบบสารสนเทศ โดยพิจารณาจากขอ้มูลท่ีขาดความชดัเจน ถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัสมยั และ 
ไม่ตรงกบัความตอ้งการในการจดัระบบสารสนเทศใน 6 ดา้น คือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การ
ตรวจสอบขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูล การจดัเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์ ขอ้มูล และการน าขอ้มูลไป
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ใช ้ ซ่ึงส่งผลให้การบริหารงานเก่ียวกบัการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศในดา้นต่าง ๆ ไม่บรรลุ
วตัถุประสงค ์และไม่มีประสิทธิภาพ 

สถำนภำพ หมายถึง ต าแหน่งของบุคคลในสังคมท่ีได้จากการเป็นสมาชิก ของสังคม 
สถานภาพจะก าหนดสิทธิและหนา้ท่ีของบุคคลท่ีมีต่อผูอ่ื้น ประกอบไปดว้ย 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำหมายถึงหัวหน้าสถานศึกษาท่ีด ารงต าแหน่งผู ้อ  านวยการ
สถานศึกษา ปฏิบติัหนา้ท่ีในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

ครูผู้รับผิดชอบงำนข้อมูลสำรสนเทศ หมายถึง ผูซ่ึ้งได้รับมอบหมายจากผูบ้ริหาร 
สถานศึกษาใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีในการจดัท างานขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นสังกดั ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

ขนำดสถำนศึกษำหมายถึง สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต1 ท่ีมีจ  านวนนกัเรียนแตกต่างกนัตามเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ
การประถม ศึกษาแห่งชาติ (2536 หนา้, 38) ก าหนดไว ้คือ  

ขนำดเลก็ มีจ  านวนนกัเรียนตั้งแต่ 120 คน ลงมา  
ขนำดกลำง มีจ  านวนนกัเรียนตั้งแต่ 121-300 คน  
ขนำดใหญ่ มีจ  านวนนกัเรียนตั้งแต่ 301 คน ข้ึนไป 
สถำนศึกษำขั้นพืน้ฐำน หมายถึง สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาก่อนระดบัอุดมศึกษา สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ซ่ึงมีทั้งเปิดท าการสอนตั้งแต่ระดบัก่อน
ประถมศึกษา ระดบัประถมศึกษา และระดบัมธัยมศึกษา 

เขตพืน้ทีก่ำรศึกษำ หมายถึง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัมุ่งศึกษาการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปี
การศึกษา 2557 มีเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

2.1 ความหมายเก่ียวกบัการด าเนินงานระบบขอ้มูลและสารสนเทศ 
2.2 การด าเนินงานระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.3 สภาพพื้นท่ีศึกษา 
2.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
   

2.1 ความหมายเกีย่วกบัการด าเนินงานระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
2.1.1 ความหมายของข้อมูล สารสนเทศ และระบบสารสนเทศ 
นักการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา ได้ให้ความหมายของข้อมูล  (Data) 

สารสนเทศ (Information) และระบบสารสนเทศ (Information system) ในหลายทศันะ ดงัน้ี 
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  (2546, หน้า 46) ไดใ้ห้ความหมาย

ข้อมูลสารสนเทศ และระบบสารสนเทศไวด้ัง น้ีข้อมูลหมายถึงข้อเท็จจริงซ่ึงอาจแสดงตวัเลข 
สัญลกัษณ์ หรือตวัหนงัสือ แทนปริมาณท่ีอธิบายส่ิงหน่ึงส่ิงใด เช่น จ านวนเด็กในวยัเรียน จ านวน
นกัเรียนในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เป็นตน้ ขอ้เท็จจริง เหล่าน้ีเป็นการเก็บรวบรวมโดยไม่ไดท้  าการ
วิเคราะห์หรือประมวลผลด้วยวิธีการต่าง จนอยู่ในรูปแบบท่ีมีความหมาย สามารถน าไปใช้
ประกอบการตดัสินใจหรือไปใช้ในเร่ืองต่าง ๆ ไดต้ามวตัถุประสงค์ เช่น อตัราการเกณฑ์เด็กเขา้
เรียน ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินเป็นท่ีน่าพอใจ และระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ
สถานศึกษา (School education management system : School EMS) หมายถึง ระบบซ่ึงรวบรวม
สารสนเทศต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นส าหรับการบริหารสถานศึกษาโดยจดัตั้งข้ึนเพื่อรวบรวม จดัเก็บและใช้
สารสนเทศตามความตอ้งการของหน่วยงาน โดยจดัอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงอาจจดัเก็บเป็นแฟ้มเอกสาร
หรือใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์  

มูลนิธิส่งเสริมนโยบายศึกษา (2544, หนา้, 47) ไดส้รุปวา่ขอ้มูล (Data) คือ ขอ้มูลดิบท่ีมี
ลกัษณะเป็นขอ้เท็จจริงท่ีเป็นจ านวน ปริมาณ ขอ้เท็จจริงท่ีไม่เป็นตวัเลขเช่นท่ีอยู ่วุฒิการศึกษาและ
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ข่าวสารท่ียงัไม่ได้ประมวล เช่น รายงาน ค าสั่ง ระเบียบ จากแหล่งต่างๆทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาสารสนเทศ (Information) คือ ขอ้มูลท่ีไดผ้า่นการคดัสรร จดัระบบ หาความสัมพนัธ์ท่ีมี
ความหมาย แล้วท าให้สะดวกต่อการเก็บ การใช้งานและการปรับปรุงให้ทนัสมัย และระบบ
สารสนเทศเพื่อการจดัการสถานศึกษา (School education management information system : 
School EMIS)หมายถึง ขอ้มูลท่ีไดผ้า่นการคดัสรร และจดัระบบวา่จ าเป็นต่อการจดัการสถานศึกษา 
ผูใ้ชป้ระโยชน์คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ซ่ึงไดแ้ก่ผูบ้ริหารและกรรมการสถานศึกษา  

เกรียงศกัด์ิ พราวศรี และคณะ (2544, หน้า 1-2) สรุปไดว้่าขอ้มูล (Data) หมายถึง 
ขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ ท่ีเป็นตวัเลข สัญลกัษณ์ และตวัหนงัสือ แทนปริมาณ หรือการกระท าต่าง ๆ ซ่ึงยงั
ไม่ผา่นการประมวลผลหรือการวิเคราะห์ ส่วนสารสนเทศ (Information) หมายถึง ขอ้มูลท่ีไดผ้า่น
การประมวลผลหรือการวิเคราะห์แลว้อยู่ในรูปแบบท่ีมีความหมายสามารถน าไป ประกอบการ
ตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ไดต้ามวตัถุประสงค ์และระบบสารสนเทศ (Information system) หมายถึง 
ระบบท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อรวบรวม จดัเก็บ และใชส้ารสนเทศสนองความตอ้งการของหน่วยงาน ทั้งน้ี
โดยมีการจดัเก็บอยา่งเป็นระบบ 

จากความหมายของระบบสารสนเทศ เกรียงศกัด์ิ พราวศรี และคณะ (2544, หนา้ 2) ได้
น ามาแสดงในรูปของแผนภาพดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2.1 ระบบสารสนเทศ 
 

จากแผนภาพแสดงให้เห็นวา่ ขอ้มูลซ่ึงเป็นปัจจยัน าเขา้เม่ือผา่นกระบวนการประมวลผล
หรือการวิเคราะห์แลว้ก็จะเป็นสารสนเทศหรือผลลพัธ์ ซ่ึงผูใ้ชส้ารสนเทศ หรือผูบ้ริหาร จะน าไป
ประกอบในการตดัสินใจและผลลพัธ์จากการตดัสินใจ ก็ยงัสามารถเป็นขอ้มูลท่ีจะน ามาใชใ้นการ
ตดัสินใจในคร้ังต่อไป 

ปัจจยัน าเขา้ 
ขอ้มูล 

 

การประมวลผล 

การวเิคราะห์ 

 

ผลลพัธ์ 
ขอ้มูล 

 
 
 

ผูใ้ช ้
 

การ 
ตดัสินใจ 

 
ผูใ้ช ้

 

 

การใชส้ารสนเทศ 
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เทพศกัด์ิ บุณยรัตพนัธ์ุ (2546, หนา้ 41-53) กล่าวไวว้า่ 
1. ความหมายของขอ้มูล ขอ้มูล (Data) หมายถึง ขอ้เท็จจริงท่ีไดถู้กเก็บรวบรวมขอ้มูลมา

โดยท่ียงัไม่ไดผ้า่นกระบวนการวเิคราะห์ 
2. ความหมายของสารสนเทศ สารสนเทศ (Information) หมายถึง ขอ้มูลท่ีไดถู้กน ามา

วเิคราะห์ในรูปแบบท่ีตอ้งการเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจ 
3. ความหมายของระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศ  (Information system) หมายถึง 

ระบบงานท่ีถูกออกแบบข้ึน มาเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล การจดัท าสารสนเทศ และการสนบัสนุน
สารสนเทศใหแ้ก่บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ภายในองคก์ารท่ีตอ้งการใช ้

4. การน าระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในงานเน่ืองจากระบบสารสนเทศเป็น
ระบบงานท่ีถูกออกแบบข้ึนมาเพื่อช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล การจดัท าสารสนเทศเพื่อ
ตอบสนอง ต่อบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองคก์ารจึงสามารถท่ีจะพิจารณาไดจ้ากตวัระบบ
สารสนเทศท่ีถูกออกแบบเพื่อตอบสนองต่อการจดัการในระดบัต่างๆ ขององคก์าร ดงัน้ี 

1. ระบบสารสนเทศสนบัสนุนงานประจ าวนั เป็นระบบสารสนเทศท่ีถูกออกแบบข้ึนมา
และมีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อตอบสนองต่องานประจ าวนัท่ีมีการเคล่ือนไหวของขอ้มูลอยู่
เป็นประจ าเสมอ โดยท่ีระบบสารสนเทศน้ีจะถูกน ามาใช้ในการจดัการในระดับตน้และการ
ปฏิบติังานของพนกังานในระดบัล่างขององคก์าร 

2. ระบบสารสนเทศสนบัสนุนงานส านกังาน  (OAS ย่อมาจาก Office automation 
system) ระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนงานส านกังานเป็นระบบท่ีมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและการส่ือสาร 

3. ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ (MIS ยอ่มาจาก Management information system) 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการเป็นระบบท่ีมีการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูล การจดัท าสารสนเทศเพื่อ
น าไปใชใ้นการตดัสินใจในการจดัการดา้นต่างๆ 

4. ระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจ (DSS ย่อมาจาก Decision support 
system)ระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจหรือ DSS เป็นระบบท่ีถูกออกแบบข้ึนมาเพื่อ
ช่วยสนบัสนุนในกระบวนการของการตดัสินใจทางการจดัการใหมี้ประสิทธิผลโดยมีความสามารถ
ของระบบในการจ าลองสถานการณ์และเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆเพื่อน าไปสู่การตดัสินใจเลือก
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดหรือเหมาะสมท่ีสุดในสถานการณ์ขณะนั้น 

5. ระบบสารสนเทศส า หรับผูบ้ริหารระดบัสูง (EIS ยอ่มาจาก Executive information 
system)ระบบสารสนเทศส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นระบบท่ีถูกออกแบบเพื่อให้สารสนเทศท่ีมี
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ความส าคญัล าดบัสูงต่อองคก์ารในลกัษณะภาพรวม ดว้ยเหตุน้ีบางคร้ังจึงอาจถูกเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ 
ระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนผูบ้ริหารระดบัสูง  ซ่ึงระบบสารสนเทศน้ีจะมีความแตกต่างจาก
ระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจหรือ DSS กล่าวคือ ระบบDSS จะให้สารสนเทศใน
ขอบเขตท่ีแคบและลึกในเชิงวิเคราะห์ ขณะท่ีระบบ EIS จะให้สารสนเทศในลกัษณะท่ีมีขอบเขต
กวา้งและน าเสนอในภาพรวม เช่น กราฟ รูปแบบจ าลอง (Simulations) การเคล่ือนไหวของ
สารสนเทศ 

สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2547, หนา้ 19-22) สรุปวา่ ขอ้มูล 
(Data) คือ ข้อเท็จจริง หรือรายละเอียดของส่ิงท่ีเราสนใจ ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ส่ิงของ หรือ 
เหตุการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงขอ้เท็จจริงเหล่าน้ีอาจอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น ตวัเลข ภาพ เสียง และวีดีทศัน์
ดงันั้น การเก็บข้อมูลจึงเป็นการรวบรวมเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงของส่ิงท่ีเราสนใจนั่นเอง ขอ้มูลจึง
หมายถึง ตวัแทนของข้อเท็จจริง หรือความเป็นไปได้ของส่ิงท่ีเราสนใจ ส าหรับ สารสนเทศ 
(Information) หมายถึง ขอ้มูลท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ เพราะไดผ้่านการประมวลผลดว้ย
วิธีการท่ีเหมาะสม และถูกตอ้ง เพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์ตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช้ อยู่ในรูปแบบท่ี
สามารถน าไปใช้งานได ้และจะตอ้งอยู่ในช่วงท่ีตอ้งการเช่น เม่ือตอ้งการสารสนเทศไปใชใ้นการ
วางแผนการขาย สารสนเทศท่ีตอ้งการควรจะเป็นรายงานสรุปยอดการขายแต่ละเดือนในปีท่ีผา่นมา
ท่ีเพียงพอแก่การตดัสินใจ ส่วนสารสนเทศ (Information system : IS) คือการด าเนินงานกบัขอ้มูล 
ตามขั้นตอนการปฏิบติังาน โดยบุคลากรอาจใช้ฮาร์ดแวร์เป็นเคร่ืองมือท่ีให้ไดม้าซ่ึงสารสนเทศท่ี
ตอ้งการ การจดัท าสารสนเทศจะท าให้เกิดความรอบรู้ท่ีจะใชช่้วยในการตดัสินใจหรือวางแผนใน
การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการบนัทึกขอ้มูลลงแบบฟอร์ม และเก็บขอ้มูลเป็นแฟ้ม 
ซ่ึงเก็บในแต่ละเดือน ภาคหรือปี และมีการสรุปขอ้มูลเป็นสารสนเทศเพื่อสร้างรายงานสารสนเทศ
สามารถแบ่งประเภทตามสภาพความตอ้งการท่ีจดัท าข้ึนไดด้งัน้ี  

1. สารสนเทศท่ีท าประจ าเป็นสารสนเทศท่ีจดัท าข้ึนเป็นประจ า และมีการด าเนินการโดย
สม ่าเสมอ 

2. สารสนเทศท่ีตอ้งท าตามกฎหมาย ตามขอ้ก าหนดของแต่ละประเทศจะมีการท า
รายงานส่งเพื่อการต่างๆ เช่น การเสียภาษี 

3. สารสนเทศท่ีไดรั้บมอบหมายใหจ้ดัท าข้ึนโดยเฉพาะ ในการด าเนินงานต่าง ๆ บางคร้ัง
จ าเป็นตอ้งท ารายงานขอ้มูลมาช่วยสนบัสนุนการตดัสินใจ 

ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2547, หนา้ 8-10) ไดก้ล่าวถึงขอ้มูล (Data) วา่เป็นขอ้เท็จจริง
เก่ียวกบัเหตุการณ์ หรือขอ้มูลดิบท่ียงัไม่ผา่นการประมวลผล ยงัไม่มีความหมายในการน าไปใชง้าน
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ขอ้มูลอาจเป็นตวัเลข ตวัอกัษร สัญลกัษณ์ รูปภาพ หรือภาพเคล่ือนไหว ส่วนสารสนเทศ 
(Information) หมายถึง ขอ้มูลท่ีไดผ้า่นการประมวลผลหรือจดัระบบแลว้เพื่อให้มีความหมายและ
คุณค่า และระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ (Management information system) หมายถึง ระบบท่ี
รวบรวม ประมวล เก็บรักษา และเผยแพร่สารสนเทศ เพื่อใชใ้นการวางแผน การพฒันาตดัสินใจ 
ประสานงาน และควบคุมการด าเนินงาน 

ชชัวาล วงษป์ระเสริฐ (2548, หนา้ 35-38) ไดส้รุปความหมายของขอ้มูลและสารสนเทศ
กล่าวคือค าว่า ขอ้มูลมาจากภาษาละตินว่า Datumหมายถึงขอ้เท็จจริงและเป็นส่วนประกอบของ
สารสนเทศ (Facts and pieces of information)ส าหรับขอ้เท็จจริงนั้น หมายถึง เหตุการณ์ หรือ
ปรากฏการท่ีเป็นอยูต่ามความเป็นจริง ซ่ึงขอ้มูลจะเก่ียวกบัส่ิงของ ความคิด สถานภาพ สถานการณ์ 
หรือปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจเป็นตวัเลข ตวัอกัษรหรือเคร่ืองหมายต่าง ๆ ก็ได้แต่ขอ้มูลนั้นถือว่าเป็น
ขอ้มูลดิบ(Raw material)เม่ือน าเอาขอ้มูลมาด าเนินกรรมวิธีการประมวลผลขอ้มูลนั้นก็จะเปล่ียนรูป
เป็นสารสนเทศ(Information)แสดงความหมายท่ีเราสามารถเขา้ใจได้ และชัชวาล วงษ์ประเสริฐ 
(2548, หนา้ 120-121) ไดก้ล่าวโดยสรุปวา่ ระบบสารสนเทศ ( Information system) ในทางเทคนิค 
หมายถึง กลุ่มของระบบงานท่ีประกอบดว้ย ฮาร์ดแวร์หรือตวัอุปกรณ์และซอฟตแ์วร์หรือโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่ีท าหนา้ท่ีรวบรวม จดัเก็บ ประมวลผล และแจกจ่ายสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจ การ
ควบคุม การด าเนินงานภายในองคก์ร 

ณาตยา ฉาบนาค (2548, หนา้ 18-19) ไดส้รุปวา่ ขอ้มูล (Data) หมายถึงขอ้เท็จจริงต่าง ๆ 
ท่ีมีอยูซ่ึ่งจะปรากฏอยูไ่ดท้ ั้งในรูปของตวัเลข ภาษา รูปภาพ และสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ส่วนสารสนเทศ 
(Information) หมายถึงขอ้มูลท่ีได้รับการประมวลผลด้วยวิธีการต่าง ๆ แล้ว สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้ และระบบสารสนเทศ (Information system) หมายถึง กระบวนการประมวลผล
ข่าวสารท่ีมีอยูใ่หอ้ยูใ่นรูปของข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์สูงสุด เพื่อเป็นขอ้สรุปประกอบการตดัสินใจ
และการบริหารงานทั้งในระดบักลาง และระดบัสูง 

ศุภิสราพร สุดาทิพยะรัตน์ (2548, หนา้ 23) สรุปไดว้า่ ขอ้มูล (Data) หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดข้ึน
จริงท่ียงัไม่ผา่นกระบวนการประมวลผล ซ่ึงจะถูกเรียกวา่ ขอ้มูลดิบ ส่ิงท่ีเราเรียกวา่ขอ้มูลดิบน้ีเป็น
ส่ิงท่ีไม่สามารถให้ความหมายใด ๆ ได ้ และไม่สามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติังานไดท้นัที ส่วน
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ส่ิงท่ีไดผ้า่นกระบวนการประมวลผลแลว้ ซ่ึงอาจเป็นการ
ประมวลผลท่ีใชว้ธีิแบบง่าย ๆ ในการค านวณเพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์เป็นการเปล่ียนสภาพส่ิงท่ีเกิดข้ึนใน
การปฏิบติังานให้อยูใ่นรูปแบบท่ีมีความสัมพนัธ์ หรือเป็นส่ิงท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการ
ตดัสินใจหรือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้และระบบสารสนเทศ (Information system) หมายถึง ระบบ
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ท่ีท าหน้าท่ีในการรวบรวมขอ้มูล เพื่อน ามาประมวลผลวิเคราะห์เพื่อสร้างสารสนเทศส าหรับ
วตัถุประสงค์เฉพาะดา้น และน าเสนอสารสนเทศให้กบัผูท่ี้ตอ้งการเป็นผูมี้สิทธิไดรั้บสารสนเทศ 
รวมทั้งการจดัเก็บบนัทึกขอ้มูลท่ีน าเขา้มาสู่ระบบไวเ้พื่อการใชง้านในอนาคต 

อรอุมา แกว้สว่าง (2548, หน้า 13) สรุปไวว้่า ขอ้มูล (Data) หมายถึง ขอ้เท็จจริงท่ีเป็น
ตวัเลข สัญลกัษณ์ หรือขอ้ความท่ียงัไม่ผา่น การประมวลผลให้มีความสมบูรณ์ และยงัไม่สามารถ
น าไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้ ส่วนสารสนเทศ (Information) หมายถึงข้อมูลท่ีผ่านการ
ประมวลผลด้วยวิธีต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบท่ีมีความสัมพนัธ์หรือเก่ียวขอ้งกนั สามารถน าไปใช้
ประกอบการตดัสินใจได ้

เทพฤทธ์ิ วรรณมะกอก (2549, หน้า 8) ไดส้รุปวา่ ขอ้มูล หมายถึง จ านวน กลุ่มตวัเลข 
เอกสาร ข่าวสาร ภาษา รูปภาพ สัญลกัษณ์ และตวัอกัษร ซ่ึงเป็นขอ้เท็จจริงทัว่ ๆ ไปท่ียงัไม่ผา่นการ
วิเคราะห์หรือประมวลผล สารสนเทศ หมายถึง การน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาจดักระท าโดยผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์หรือประมวลผลเพื่อให้ มีความหมายมีประโยชน์ สามารถน าไปใช้
ประกอบการตดัสินใจ ระบบสารสนเทศ หมายถึง การจัดหมวดหมู่ของสารสนเทศอย่างเป็น
ระเบียบแบบแผน ตามภาระงานขององคก์ร เพื่อประโยชน์ในการบริหาร การตดัสินใจ การวางแผน
และการควบคุมการด าเนินงานตามความตอ้งการของผูบ้ริหาร 

ศรีสมรัก อินทุจนัทร์ยง (2549, หนา้ 4-5) ไดก้ล่าววา่ ขอ้มูล (Data) หมายถึง ส่ิงท่ีน าเขา้สู่
ระบบสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ กนั เช่น ตวัเลข ตวัหนงัสือ ภาพและเสียง ขอ้มูลเป็นทรัพยากร
อย่างหน่ึงขององค์กรท่ีจะตอ้งมีการบริหารจดัการ และระบบสารสนเทศ (Information system) 
หมายถึง ระบบท่ีท าหน้าท่ีในการรวบรวมขอ้มูล เพื่อน ามาประมวลผลวิเคราะห์ เพื่อสร้าง
สารสนเทศส าหรับวตัถุประสงคเ์ฉพาะดา้น และน าเสนอสารสนเทศให้กบัผูท่ี้ตอ้งการเป็นผูมี้สิทธิ
ไดรั้บสารสนเทศ รวมทั้งการจดัเก็บบนัทึกขอ้มูลท่ีน าเขา้มาสู่ระบบไวเ้พื่อการใชง้านในอนาคต 

จินดาวรรณ คะสีทอง (2549, หนา้ 12) สรุปวา่ ระบบสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล แลว้น ามาจดักระท าขอ้มูลให้เป็นสารสนเทศ และวิเคราะห์ให้เป็นความรู้ท่ี
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการวางแผนและการตดัสินใจของผูบ้ริหารในการบริหารงานไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

จนัทร์พร เสง่ียมพกัตร์ (2549, หนา้ 10) สรุปวา่ขอ้มูล (Data) หมายถึงจ านวน กลุ่มตวัเลข 
เอกสาร ข่าวสาร ขอ้เท็จจริงต่าง ๆ ท่ียงัไม่ไดน้ าไปวิเคราะห์ผลหรือประมวลผลส าหรับสารสนเทศ 
(Information) เป็นการน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไว ้มาประมวลผล เพื่อการน าไปใช้งานในระดับ
ต่อไปส่วนระบบสารสนเทศ  (Information system) หมายถึง ระบบการบริหารองคก์รท่ีน าขอ้มูล
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สารสนเทศมาใช ้โดยการจดัเก็บเป็นหมวดหมู่อยา่งมีระเบียบแบบแผน ตามภาระงานของหน่วยงาน 
เพื่อประโยชน์ในการตดัสินใจ การวางแผน และการควบคุมการปฏิบติังานตามความตอ้งการของ
ผูบ้ริหาร 

ศรีไพรศกัด์ิ รุ่งพงศากุลและเจษฎาพร ยุทธวิบูลยช์ั ย(2549, หน้า 15-17) ไดก้ล่าวโดย
สรุปวา่ขอ้มูล หมายถึงขอ้เท็จจริงต่างๆ อาจอยู่ในรูปของตวัเลข ตวัอกัษร สัญลกัษณ์ รูปภาพ หรือ
เสียง ส่วนสารสนเทศ หมายถึง ส่ิงท่ีไดจ้ากการประมวลผลขอ้มูลและสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ใน
การวางแผน การตดัสินใจและการคาดการณ์ในอนาคตได ้สารสนเทศอาจแสดงในรูปของขอ้ความ 
ตาราง แผนภูมิ หรือรูปภาพสารสนเทศประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 1 ส่วนรับขอ้มูล2ส่วนประมวลผล3
ส่วนแสดงผลซ่ึงในส่วนของการแสดงผลนั้น หมายถึง สารสนเทศท่ีไดรั้บจากระบบนั่นเอง ใน
บางคร้ัง สารสนเทศท่ีไดรั้บอาจสะทอ้นกลบัไปเป็นขอ้มูลท่ีป้อนเขา้สู่ระบบได ้

นนัทนา บริรักษ์ (2550, หน้า 14) ไดส้รุปว่าขอ้มูล(Data) หมายถึงกลุ่มตวัเลขเอกสาร 
ข่าวสาร ขอ้เท็จจริงต่าง ๆ ท่ียงัไม่ไดน้ าไปวิเคราะห์ผลหรือประมวลผลสารสนเทศ(Information) 
นั้นเป็นการน าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมไวม้าประมวลผล เพื่อการน าไปใช้งานต่อไป ส่วนระบบ
สารสนเทศ(Information system) หมายถึง ระบบการบริหารองคก์ารท่ีน าขอ้มูลสารสนเทศมาใช้ 

สุชีรา จินดาวงศ ์(2550, หนา้ 12-13) ไดส้รุปวา่ ขอ้มูล(Data) หมายถึงตวัเลข ตวัหนงัสือ 
เอกสาร สัญลักษณ์และข้อเท็จจริงต่างๆ ท่ียงัไม่ผ่านการวิเคราะห์ผลหรือประมวลผล ส่วน
สารสนเทศ (Information) นั้นเป็นการน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไวม้าประมวลผล มีการจดัเก็บอยา่ง
เป็นระบบ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน การตัดสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ได้ตาม
วตัถุประสงคแ์ละการคาดการณ์ในอนาคตได ้และระบบสารสนเทศ (Information system) หมายถึง 
กระบวนการจดัท าระบบต่าง ๆ ให้เป็นหมวดหมู่เป็นระเบียบแบบแผน สะดวกในการใช้งาน 
สามารถน ามาใชต้ามความตอ้งการของหน่วยงาน 

ปิยรัตน์ วงเติง (2551, หนา้ 10) ไดส้รุปวา่ ขอ้มูล (Data) หมายถึง ขอ้เท็จจริงต่าง ๆ ท่ีมีอยู่
ในรูปของตวัเลข ตวัอกัษร สัญลกัษณ์ รูปภาพ หรือเสียงก็ได ้มีความหมายเฉพาะตวัและไม่ไดผ้า่น
การประมวลผล หรือการวิเคราะห์ ส่วนสารสนเทศ (Information) หมายถึง ขอ้มูลท่ีผ่านการ
ประมวลผล หรือการวเิคราะห์ และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการวางแผน การตดัสินใจและการ
คาดการณ์ในอนาคตได้ และระบบสารสนเทศ (Information system) หมายถึงกระบวนการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลมาประมวลผลหรือวิเคราะห์ ให้เป็นระบบอยา่งมีแบบแผนสามารถน าไปใชใ้นการ
ตดัสินใจ การวางแผน การประสานงาน และการควบคุม ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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จากทศันะต่างๆดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ขอ้มูล (Data) หมายถึง ขอ้เท็จจริงท่ีไดถู้กเก็บ
รวบรวมขอ้มูลมาโดยท่ียงัไม่ไดผ้า่นกระบวนการวิเคราะห์ ส่วนสารสนเทศ (Information) หมายถึง 
ขอ้มูลท่ีไดถู้กน ามาวเิคราะห์ในรูปแบบท่ีตอ้งการเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจและระบบ
สารสนเทศ (Information system) หมายถึง ระบบงานท่ีถูกออกแบบข้ึน มาเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล 
การจดัท าสารสนเทศ และการสนับสนุนสารสนเทศให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ภายใน
องคก์ารท่ีตอ้งการใช ้

2.1.2 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
นกัการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา ไดใ้ห้ทศันะเก่ียวกบัองคป์ระกอบของระบบ

สารสนเทศ ไวด้งัน้ี 
จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ (2542, หนา้ 8-9) ไดส้รุปวา่ ระบบสารสนเทศ มีองคป์ระกอบ 

4 อยา่ง เหมือนกบัระบบคอมพิวเตอร์ คือ การรับเขา้ (Input) การประมวลผล (Process) การเก็บ
ขอ้มูล (Storage) การส่งออก (Output) ดงัน้ี 

1. การรับเขา้ (Input) ขอ้มูลพื้นฐานส าคญัของระบบสารสนเทศ ดงันั้นขอ้มูลจะตอ้งเป็น
ขอ้เทจ็จริงท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์และเช่ือถือได ้การน าขอ้มูลเขา้ของระบบสารสนเทศสามารถ
รับส่ิงต่อไปน้ี 

1.1 แหล่งขอ้มูล (Source data) โดยปกติจะบนัทึกขอ้มูลรายการ (Transaction) หรือ
เหตุการณ์ (Event) 

1.2 การสอบถาม (Inquiry) เป็นการขอสารสนเทศท่ีตอ้งการ 
1.3 การตอบโดยทนัที (A reponse to a prompt) เช่น ใช่ Y หรือ ไม่ใช่ N 
1.4 ค าสั่ง (Instruction) เช่น สั่งเก็บเป็นแฟ้มขอ้มูล หรือสั่งพิมพ ์
1.5 ส่งข่าวสารขอ้มูลไปยงัผูใ้ชอ่ื้น ๆ ในระบบ 
1.6 การเปล่ียนแปลง เช่น การแกไ้ขเอกสาร 

2. การประมวลผลของระบบสารสนเทศ ไดแ้ก่ 
2.1 การเรียงล าดบัขอ้มูล (Sorting) คือ การจดัเรียงขอ้มูลตามล าดบั เช่น เรียงตาม

ตวัอกัษรของช่ือลูกคา้ ในแฟ้มขอ้มูลลูกคา้ 
2.2 การคน้คืนขอ้มูล (Retrieving) เป็นการคน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการเพื่อน ามาใชง้านเช่น 

การดึงเรคคอร์ดของลูกคา้จากฐานขอ้มูลมาท าการประมวลผล 
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2.3 การปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูล (Updating) เป็นกระบวนการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มูลท่ี
เก็บไวใ้นฐานขอ้มูล เช่น การใส่ขอ้มูลเก่ียวกบัรายรับ รายจ่ายลงในฐานขอ้มูล การเปล่ียนท่ีอยูข่อง
ลูกคา้ในฐานขอ้มูล 

2.4 การสรุป (Summarizing) เช่น การแสดงผลสรุปทั้งหมดหรือแสดงยอดรวมของแต่
ละรายการ 

2.5 การเลือก (Selecting) คือ การเลือกเรคคอร์ดตามเกณฑ์ท่ีก าหนด เช่น เลือก
พนกังานทุกคนท่ีมีอายตุั้งแต่ 25 ปีข้ึนไป 

2.6 การค านวณ (Manipulating) คือ การค านวณทางเลขคณิต เช่น บวก ลบ คูณ หาร 
และการเปรียบเทียบทางตรรกะ เช่น การเปรียบเทียบจ านวนปีการท างานของพนกังานกบัเกณฑ์ 25 
ปี ถา้จ านวนปีท่ีท างานมากกวา่ เท่ากบัหรือนอ้ยกวา่ 25 ปี จะมีเง่ือนไขใหท้ าอะไรต่อไปอีก 

3. การจดัเก็บขอ้มูล อาจเก็บให้อยู่ในรูปของ ตวัเลข ขอ้ความ ภาพหรือเสียงเพื่อความ
สะดวกในการเรียกใชข้อ้มูลในการประมวลผลต่อไป 

4. การส่งออก สามารถส่งออกไดห้ลายรูปแบบ 
4.1 การส่งออกทางเคร่ืองพิมพ ์เช่น พิมพร์ายงาน เอกสารและขอ้ความ 
4.2 การส่งออกทางจอภาพ เช่น การแสดงผลออกทางจอภาพตามรูปแบบท่ีตอ้งการ 
4.3 การควบคุม เช่น ค าสั่งท่ีใช้ควบคุมการท างานของหุ่นยนต์ตามโรงงาน

อุตสาหกรรม หรือการประมวลผลโดยอตัโนมติั ดงันั้น ระบบสารสนเทศจึงเป็นระบบท่ี
ประกอบดว้ย คน เคร่ือง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีท  างานประสานกนัเพื่อจดัท าสารสนเทศ
ส าหรับสนบัสนุนการปฏิบติังานการจดัการและการตดัสินใจในองคก์าร 

เกรียงศกัด์ิ พราวศรี (2544, หน้า 5) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของระบบสารสนเทศมี
ดว้ยกนั5 ส่วนคือ ขอ้มูลทั้งท่ีเป็นตวัเลข ขอ้ความ เสียงและภาพเป็นขอ้มูลป้อนเขา้ การประมวลผล
เป็นการก าหนดความสัมพนัธ์ของขอ้มูลจดัระบบขอ้มูลเพื่อให้เหมาะสมต่อการน าไปใช ้การจดัเก็บ
เป็นวิธีการเก็บขอ้มูลให้เป็นระบบเพื่อสะดวกต่อการน ามาใช้และสามารถแกไ้ขปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบนั เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการเก็บขอ้มูลและประมวลผลขอ้มูล ท าให้เกิดผลผลิต 
และสารสนเทศซ่ึงไดจ้ากผลผลผลิตของระบบสารสนเทศท่ีถูกตอ้งตรงและทนัส าหรับการใชง้าน  

กระทรวงศึกษาธิการ (2545, หน้า 20-21) กล่าวถึง การจดัท าระบบสารสนเทศมี
องคป์ระกอบท่ีส าคญั 4 ส่วนดว้ยกนั 

1. ขอ้มูล เป็นขอ้เท็จจริงต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาและในบริบทของสถานศึกษาแต่ละ
แห่ง เป็นปัจจยัน าเขา้ของระบบสารสนเทศ 
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2. การจดัเก็บขอ้มูล เป็นการรวบรวมและจดัเก็บรักษาขอ้มูล และสารสนเทศท่ีมีอยูห่รือท่ี
ไดม้าอยา่งมีระบบ สะดวกต่อการน ามาประมวลผลหรือน ามาใชป้ระโยชน์หรือท่ีไดม้าอยา่งมีระบบ 
สะดวกต่อการน ามาประมวลผลหรือน ามาใชป้ระโยชน์ และสามารถแกไ้ข ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนั
ไดง่้าย 

3. การประมวลผลหรือการวิเคราะห์ เป็นการก าหนดความสัมพนัธ์ของขอ้มูล จดักระท า
ขอ้มูลเพื่อให้เหมาะสมต่อการน าไปใช้ ซ่ึงวิธีการประมวลผลขอ้มูลเพื่อให้ได้สารสนเทศมีอยู่
มากมาย เช่น การจดัหมวดหมู่ การเรียงล าดบั การแจงนบั การท า Crosstabulation (ตารางแจกแจง
ขอ้มูล, ตวัเลขแบบหลายประเภท) ตลอดจนถึงการใชสู้ตรทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ 

4. สารสนเทศ เป็นขอ้มูลท่ีผา่นการประมวลผลหรือการวิเคราะห์แลว้ เป็นผลผลิตของ
ระบบท่ีจะน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป แสดงรูปของแผนภูมิดงัน้ี 

ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2547, หน้า 18-19) สรุปไดว้่า องค์ประกอบระบบ
สารสนเทศท่ีใชค้อมพิวเตอร์ มีดว้ยกนั 6 ส่วน คือ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) อุปกรณ์ท่ีช่วยในการป้อน
ขอ้มูล ประมวลจดัเก็บ และผลิตเอาทพ์ุทออกมาในระบบสารสนเทศ ซอฟตแ์วร์(Software) ไดแ้ก่ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีช่วยให้ฮาร์ดแวร์ท างาน ฐานขอ้มูล (Database) คือการจดักลุ่มของ
แฟ้มขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์กนั เพื่อน าไปใชใ้นการท างาน เครือข่าย (Network)คือ การเช่ือมโยง
คอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเพื่อช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และช่วยการติดต่อส่ือสาร 
กระบวนการ (Procedure) ไดแ้ก่ นโยบาย กลยุทธ์ วิธีการ และกฎระเบียบต่าง ๆ ในการใชร้ะบบ
สารสนเทศ คน (People) เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีสุดในระบบสารสนเทศ  ซ่ึงไดบุ้คคลท่ี
เก่ียวขอ้งในระบบสารสนเทศ เช่น ผูอ้อกแบบ ผูพ้ฒันาระบบ ผูดู้แลระบบ และผูใ้ชร้ะบบ 

ณาตยา ฉาบนาค (2548, หนา้ 19) ยงัไดก้ล่าวถึง ถา้พิจารณาองคป์ระกอบของสารสนเทศ 
4 ส่วน จะประกอบดว้ย ขอ้มูลน าเขา้ (Input) เป็นขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีจะน าไปท าการประมวลในระบบ 
ส่วนกระบวนการ (Processing) เป็นส่วนท่ีท าการประมวลผลงานต่าง ๆโดยการแปรสภาพขอ้มูล 
รายงานท่ีได ้ (Output) เป็นผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากระบบซ่ึงเป็นวตัถุประสงค์ท่ีใช้ในการตดัสินใจของ
ระบบดว้ย ส่วนป้อนกลบั (Feedback) เป็นการน าส่วนใดส่วนหน่ึงของผลลพัธ์ยอ้นกลบัเขา้สู่ระบบ
อีกคร้ังหน่ึง 

เทพฤทธ์ิ วรรณมะกอก (2549, หนา้ 11) สรุปวา่ระบบสารสนเทศประกอบไปดว้ย 3 ส่วน 
คือ ขอ้มูลการประมวลผล และผลผลิตท่ีเป็นสารสนเทศ ในส่วนของขอ้มูลซ่ึงเป็นส่วนป้อนเขา้ 
ประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลข ขอ้ความ เสียงและภาพ ขอ้เท็จจริงต่าง ๆ เป็นปัจจยัน าเขา้ ส่วนการ
ประมวลผล เป็นการก าหนดความสัมพนัธ์ของขอ้มูล จดักระท าข้อมูลเพื่อให้เหมาะสมต่อการ
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น าไปใช้ ซ่ึงวิธีการประมวลผลขอ้มูลเพื่อให้ไดส้ารสนเทศ ส่วนผลผลิตท่ีได้จากระบบสามารถ
น าไปใชต้ามวตัถุประสงคต่์าง ๆ  

ปิยรัตน์ วงเติง (2551, หน้า 14) สรุปไดว้่า ระบบสารสนเทศจะประกอบไปดว้ยส่วน
น าเขา้ ส่วนกระบวนการหรือส่วนประมวลผลและส่วนผลลพัธ์ ซ่ึงตวัขอ้มูลจะเป็นวตัถุดิบของ
ระบบในส่วนน าเขา้ เพื่อประมวลผลขอ้มูลโดยวิธีการต่าง ๆ และไดส้ารสนเทศเป็นผลลพัธ์ของ
ระบบสารสนเทศ 

สรุปไดว้า่ องคป์ระกอบของระบบสารสนเทศ ประกอบดว้ยส่วนขอ้มูล ท่ีเป็นส่วนน าเขา้
เรียกว่าขอ้มูลดิบท่ียงัไม่ได้ผ่านการประมวลผล ส่วนประมวลผลเป็นส่วนท่ีน าขอ้มูลมาผ่านการ
ประมวลผลและวิเคราะห์ให้อยู่ในรูปแบบท่ีสามารถใช้งานได้และผลลพัธ์ หรือ สารสนเทศ เป็น
ขอ้มูลท่ีผา่นการประมวลผลแลว้สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดต้ามวตัถุประสงค ์ 

2.1.3 ความส าคัญของการด าเนินงานระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศเป็นระบบท่ีมีความส าคญัต่อการบริหารจดัการในหน่วยงานทั้งใน

ภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงในองคก์ารต่างๆ เพื่อให้การบริหารงานนั้นมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดกบัหน่วยงาน และบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ดงัท่ี วีระสุภากิจ (2540, หนา้ 8) 
กล่าววา่ เน่ืองจากการบริหารงานในปัจจุบนัมีความยุง่ยากกวา่ในอดีต เพราะขนาดขององคก์ารใหญ่
และซับซ้อนข้ึน การเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยีและการกระจายข่าวสารและขอ้มูลเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและกวา้งขวาง ระบบสารสนเทศจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดอย่างหน่ึงท่ีช่วยให้องคก์ารสามารถ
ด าเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพประกอบการตดัสินใจอย่างถูกต้อง และยงัน าไปสู่ความ
เปล่ียนแปลงทางแนวความคิด และสร้างทางเลือกใหม่ๆ ทุกหน่วยงานจึงจ าเป็นตอ้งสร้าง จดั และ
พฒันาระบบสารสนเทศข้ึน ซ่ึงข้อมูลสารสนเทศท่ีมีคุณภาพจะต้องมีความเท่ียงตรงตามเร่ืองท่ี
ตอ้งการใช้ เรียกใช้ได้สะดวก รวดเร็วและทนัต่อเวลา โดยขอ้มูลดงักล่าวจะรวบรวมได้จากการ
ปฏิบติังานภายในหน่วยงานและจากแหล่งขอ้มูลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง  

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2541, หนา้ 47-49) ไดใ้ห้ความส าคญัของระบบขอ้มูล
สารสนเทศพอสรุปไดว้า่ ระบบสารสนเทศ เป็นระบบท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
ช่วยในการอ านวยความสะดวก รวดเร็วในการบริหาร และสนบัสนุนการตดัสินใจโดยให้ขอ้มูลท่ี
ทนักบัความตอ้งการเพื่อใชใ้นการก าหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจ วตัถุประสงค์ ตลอดจนถึงการวางแผน
กลยุทธ์ นอกจากน้ียงัช่วยอ านวยประโยชน์ในดา้นการติดต่อส่ือสารทั้งระหว่างผูบ้ริหารระดบัสูง
ดว้ยกนั ระหวา่งบุคลากรในองคก์ารหรือการติดต่อส่ือสารระหวา่งองคก์ารอีกดว้ยระบบสารสนเทศ 
เป็นระบบท่ีผูบ้ริหารระดบักลาง จะช่วยท าให้การตดัสินใจของผูบ้ริหารระดบักลางท่ีรับผิดชอบแต่
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ละหน่วยงานภายในองค์การได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน มีการเช่ือมโยงการใช้
สารสนเทศระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์การได้อย่างเป็นระบบอนัจะส่งผลท าให้ทุก
หน่วยงานมีการประสานข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจและช่วยตอบสนองต่อ
วตัถุประสงค์และเป้าหมายในระดบัสูงขององค์การท่ีตั้งไว ้ ระบบสารสนเทศ เป็นระบบท่ีช่วย
สนบัสนุนต่อการจดัการในระดบัตน้ขององคก์าร ช่วยท าให้งานในระดบัล่างไดเ้กิดความคล่องตวั
โดยมีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยให้เกิดความรวดเร็วและความถูกตอ้งแลว้ ยงัช่วยท า
ให้ผูบ้ริหารระดบัตน้สามารถใชส้ารสนเทศ ท่ีมีอยูใ่นการตดัสินใจและวางแผนงานในระยะสั้นได้
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพอีกดว้ย 

เกรียงศกัด์ิ พราวศรี และคณะ (2544, หนา้ 3) ไดก้ล่าววา่ ปัจจุบนัจดัไดว้า่เป็นสังคมแห่ง
ยุคขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ ขอ้มูลสารสนเทศ ตลอดจนความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีไดเ้ขา้มามี
บทบาทต่อมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก ดงันั้น ระบบสารสนเทศ จึงเป็นส่ิงส าคญัประการหน่ึงท่ีจะช่วยให้
องค์กรสามารถด าเนินการไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพราะนอกจากจะใช้ในการวางแผน การ
ด าเนินงาน และประกอบการตดัสินใจแลว้ ยงัสามารถเป็นเคร่ืองช้ีน าในการด าเนินงานต่าง ๆ ได้
ตามวตัถุประสงค์ ในการบริหารงานประกอบดว้ยกิจกรรมส าคญั 3 กิจกรรม คือ การวางแผนการ
ด าเนินงาน และการประเมินผลการด าเนินงาน ซ่ึงในการด าเนินงานแต่ละขั้นตอนจะมีความจ าเป็น
อยา่งยิง่ท่ีตอ้งใชส้ารสนเทศเป็นเคร่ืองมือช่วยในการตดัสินใจ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2543, หนา้ 164-166) ไดส้รุปวา่ กระทรวงศึกษาธิการไดเ้ห็นถึง
ความส าคญัของระบบสารสนเทศจึงได้ก าหนดนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ เร่งรัด
ด าเนินการพฒันางานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ก้าวหน้าเทียมกัน ประสานความสัมพนัธ์กับ
แผนพฒันาการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม จดัระบบสารสนเทศเพื่อการบริการประชาชน ให้รับรู้ 
รับทราบและสามารถตรวจสอบข่าวสาร ขอ้มูล เพื่อพฒันาความรู้ ทกัษะและการด ารงชีวิต เร่ง
ด าเนินการพฒันาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพการศึกษา เพิ่มศกัยภาพการ
บริหาร การติดตามแผนงาน โครงการ งบประมาณ พฒันาและบ ารุงรักษาศิลปวฒันธรรมและการ
กีฬา จดัให้มีองค์การรับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีให้ขอ้มูลโดยตรงส าหรับผูบ้ริหารสูง
สูดของแต่ละหน่วยงาน ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถขององคก์าร จดัให้มีระบบการท างาน
ท่ีประสานสัมพนัธ์ จดัหาเคร่ืองมือ จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอ้มูลท่ีกระจดักระจาย
ในหน่วยงานต่างๆ ให้มีโครงสร้างท่ีสามารถประมวลผลในภาพรวมกระทรวงไดอ้ย่างเป็นระบบ
และเป็นมาตรฐานเดียวกนั ส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันาบุคลากรในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างศกัยภาพ 
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ทกัษะและประสิทธิภาพ ให้ทนัต่อการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ และครอบคลุมท่ีรองรับ
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการทั้งฝ่ายปฏิบติัและฝ่ายบริหาร 

ส าหรับ ณฎัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ และไพบูลย ์เกียรติโกมล (2545, หนา้ 40-41) ไดก้ล่าวถึง
ความส าคญัและประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการท่ีจะช่วยสร้างประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานขององคก์ารไวด้งัน้ี 

1. ช่วยให้ผูใ้ช้สามารถเขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการไดอ้ย่างรวดเร็วและทนัต่อเหตุการณ์
เน่ืองจากขอ้มูลถูกจดัเก็บและบริหารอยา่งเป็นระบบ ท าให้ผูบ้ริหารสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ย่าง
รวดเร็วในรูปแบบท่ีเหมาะสม และสามารถน าขอ้มูลมาใชป้ระโยชน์ไดท้นัต่อความตอ้งการ 

2. ช่วยใหผู้ใ้ชใ้นการก าหนดเป้าหมายกลยทุธ์และการวางแผนปฏิบติัการ โดยผูบ้ริหารจะ
สามารถน าข้อมูลท่ีได้จากระบบสารสนเทศมาช่วยในการวางแผนก าหนดเป้าหมายในการ
ด าเนินงาน เน่ืองจากสารสนเทศถูกเก็บรวบรวมและจดัอย่างเป็นระบบ ท าให้มีประวติัของขอ้มูล
อยา่งต่อเน่ืองสามารถท่ีจะบ่งช้ีแนวโนม้ของการด าเนินงานวา่ น่าจะเป็นไปในลกัษณะใด 

3. ช่วยให้ผูใ้ชส้ามารถตรวจสอบผลการด าเนินงาน เม่ือแผนงานถูกน าไปปฏิบติัในช่วง
ระยะเวลาหน่ึงผูค้วบคุมจะตอ้งตรวจสอบผลการด าเนินงาน  โดยน าขอ้มูลบางส่วนมาประมวลผล
เพื่อประกอบการประเมินสารสนเทศท่ีได้ จะแสดงให้เห็นผลการด าเนินงานว่า สอดคลอ้งกบั
เป้าหมายท่ีตอ้งการเพียงไร 

4. ช่วยให้ผูใ้ช้ในการศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุปัญหา ผูบ้ริหารสามารถใช้ระบบ
สารสนเทศประกอบการศึกษาและคน้หาสาเหตุหรือขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินงานถา้การ
ด าเนินงานไม่เป็นตามแผนท่ีวางไว ้โดยอาจจะเรียกขอ้มูลเพิ่มเติมออกมาจากระบบเพื่อให้ทราบวา่ 
ความผิดพลาดในการปฏิบติังาน เกิดข้ึนจากสาเหตุใดหรือจดัรูปแบบสารสนเทศในการวิเคราะห์
ปัญหาใหม่ 

5. ช่วยผูใ้ชส้ามารถวเิคราะห์ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึนเพื่อหาวธีิควบคุม ปรับปรุงและ
แกไ้ขปัญหาสารสนเทศท่ีไดจ้ากการประมวลผลจะช่วยใหผู้บ้ริหารวเิคราะห์วา่การด าเนินงานในแต่
ละทางเลือกจะช่วยแก้ไข หรือควบคุมปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้อย่างไร ธุรกิจตอ้งท าอย่างไรเพื่อ
ปรับเปล่ียนหรือพฒันาใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามแผนหรือเป้าหมาย 

6. ช่วยลดค่าใชจ่้าย ระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพช่วยให้ธุรกิจลดเวลา แรงงานและ
ค่าใชจ่้ายในการท างานลง เน่ืองจากระบบสารสนเทศสามารถรับภาระงานท่ีตอ้งใชแ้รงงานจ านวน
มาก ตลอดจนช่วยลดขั้นตอนในการท างาน ส่งผลงานท่ีออกมาอาจเท่ากนัหรือดีกวา่เดิมซ่ึงจะเป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพและศกัยภาพในการแข่งขนัของธุรกิจ 
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สัลยทุธ์ สวา่งวรรณ (2545, หนา้ 24)ไดก้ล่าววา่ระบบสารสนเทศกลายเป็นส่วนส าคญัทั้ง
ในการก าหนดนโยบายและแผนปฏิบติังานประจ าวนั ความสามารถของระบบคอมพิวเตอร์ คือ 
ฮาร์ดแวร์ซอฟตแ์วร์ ระบบเครือข่าย และระบบอินเตอร์เน็ต ช่วยให้องคก์ารมีความคล่องตวัในการ
ด าเนินงานช่วยลดขั้นตอนการบริหารงานแยกงานท่ีท าหรือความรับผิดชอบออกจากสถานท่ีท างาน 
และปรับเปล่ียนกระบวนการท างาน ซ่ึงให้พนักงานตั้งแต่ชั้นล่างไปจนถึงฝ่ายท่ีมีอ านาจในการ
ตดัสินใจเพิ่มมากข้ึน ระบบสารสนเทศยงัช่วยผูบ้ริหารในการวางแผนการใชท้รัพยากรทั้งหมดของ
องค์การ ช่วยคาดการณ์ และช่วยตรวจสอบการปฏิบัติงานในส่วนหลักขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน การจะท าให้ระบบสารสนเทศเกิดประโยชน์สูงสุด จ าเป็นต้องมีการวาง
โครงสร้างของระบบเป็นอยา่งดี 

ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2547, หนา้ 23-25) กล่าวถึงระบบสารสนเทศเป็นประโยชน์
ต่อองคก์ารดงัน้ี 

1. ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
1.1 ระบบสารสนเทศท าให้การปฏิบติังานมีความรวดเร็วมากข้ึนโดยใชก้ระบวนการ

ประมวลผลขอ้มูลซ่ึงจะท าใหส้ามารถเก็บรวบรวม ประมวลผลและปรับ 
1.2 ระบบสารสนเทศช่วยในการจดัเก็บขอ้มูลท่ีมีขนาดใหญ่ หรือมีปริมาณมาก และ

ช่วยท าใหก้ารเขา้ถึงขอ้มูล (Access) เหล่านั้นมีความรวดเร็วดว้ย 
1.3 ช่วยท าให้การติดต่อส่ือสารเป็นไปอยา่งรวดเร็ว การใชเ้ครือข่ายทางคอมพิวเตอร์

ท าใหมี้การติดต่อไดท้ัว่โลกภายในเวลาท่ีรวดเร็ว ไม่วา่จะเป็นการติดต่อระหวา่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์
กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ดว้ยกนั หรือคนกบัคน หรือคนกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์และการติดต่อส่ือสาร
ดงักล่าวจะท าใหข้อ้มูลท่ีเป็นทั้งขอ้ความ เสียง ภาพน่ิง และภาพเคล่ือนไหวสามารถส่งไดท้นัที 

1.4 ช่วยลดตน้ทุน การท่ีระบบสารสนเทศช่วยให้การปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล
ซ่ึงมีปริมาณมากมีความสลบัซบัซ้อนให้ด าเนินการไดโ้ดยเร็ว หรือการช่วยให้เกิดการติดต่อส่ือสาร
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ท าใหเ้กิดการประหยดัตน้ทุนการด าเนินการอยา่งมาก 

1.5 ระบบสารสนเทศช่วยท าให้การประสานงานระหวา่งฝ่ายต่าง ๆ เป็นไปดว้ยดี 
โดยเฉพาะหากระบบสารสนเทศนั้นออกแบบเพื่อเอ้ืออ านวยให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกท่ี
อยูใ่นระบบของซพัพลายทั้งหมด จะท าให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหมดสามารถใชข้อ้มูลร่วมกนัไดแ้ละท า
ใหก้ารประสานงาน หรือการท าความเขา้ใจเป็นไปดว้ยดียิง่ข้ึน 

2. ประสิทธิผล (Effectiveness) 
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2.1 ระบบสารสนเทศช่วยในการตดัสินใจ จะเอ้ืออ านวยให้ผูบ้ริหารมีขอ้มูลในการ
ประกอบการตดัสินใจไดดี้ข้ึนอนัจะส่งผลใหก้ารด าเนินงานสามารถบรรลุวตัถุประสงคไ์วไ้ด ้

2.2 ระบบสารสนเทศช่วยในการเลือกผลิตสินคา้/บริการท่ีเหมาะสมระบบสารสนเทศ
จะช่วยให้องคก์ารทราบถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุน ราคาในตลาด รูปแบบของสินคา้/บริการท่ีมี
อยู ่ หรือช่วยท าให้หน่วยงานสามารถเลือกผลิตสินคา้/บริการท่ีมีความเหมาะสมกบัความเช่ียวชาญ
หรือทรัพยากรท่ีมีอยู ่

2.3 ระบบสารสนเทศช่วยใหห้น่วยงานสามารถปรับปรุงคุณภาพของสินคา้/บริการให้
ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ข้ึนและรวดเร็วข้ึนดว้ย 

3. ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั (Competitive advantage) ปัจจุบนัระบบสารสนเทศไดมี้
การน ามาใชต้ลอดทั้งระบบซพัพลายเซน เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

4. คุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of working life) ปัจจุบนัมีหลายหน่วยงานมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยในการด าเนินงานและในขณะเดียวกันก็ได้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเคร่ืองมือทางการบริหารในการควบคุมผูป้ฏิบติังานอยา่งเขม้งวดดว้ยไม่ว่าจะเป็น
การตรวจสอบเวลาการท างาน การควบคุมการใชอิ้นเทอร์เน็ต การใชอี้เมล์ การติดตั้งเคร่ืองวิดีโอ
เพื่อจบัภาพการท างานของผูป้ฏิบติังาน เป็นตน้ 

ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2546, หน้า 47) สรุปว่า ระบบ
สารสนเทศท่ีจ าเป็นส าหรับการพฒันาสถานศึกษา ควรพิจารณาจดัเก็บให้สอดคล้องกบัภารกิจ
สถานศึกษาและลักษณะของมาตรฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาก าหนด เป็นประโยชน์ส าหรับ
บุคลากรและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและนอกสถานท่ี ดงันั้นระบบสารสนเทศจะช่วยในการวางแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสถานศึกษาและท่ีปรึกษาส าหรับผูบ้ริหาร สถานศึกษาและผูช่้วย
ผูบ้ริหาร ระบบสารสนเทศจะเป็นตวัช่วยในการก าหนดนโยบาย วางแผนปฏิบติัการ จดัส่ิงอ านวย
ความสะดวก นิเทศและติดตาม ประเมินผล และสร้างขวญัก าลงัใจให้แก่บุคลากร ส่วนหวัหนา้กลุ่ม
วิชา กลุ่มงาน และกลุ่มโครงการ ระบบสารสนเทศจะช่วยในการวางแผนปฏิบติังาน ติดตามและ
ประเมินผล การรายงานผลการปฏิบติังาน รวมทั้งยงัมีส่วนช่วยผูส้อนและผูส้นบัสนุนการสอน คือ 
ส ารวจความสนใจ ตรวจสอบความรู้พื้นฐานของผูเ้รียน วางแผนการจดัการเรียนรู้ จดัท าหลกัสูตร
สถานศึกษา นอกจากน้ีระบบสารสนเทศยงัมีส่วนให้ผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมก าหนด
นโยบายและวางแผนปฏิบัติงาน ร่วมจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
สนบัสนุนทรัพยากรเพื่อการจดัการเรียนรู้ ติดตามและประเมินผล และสุดทา้ยคือการปรับปรุงและ
พฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน 
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อรอุมา แก้วสว่าง (2548, หน้า 14) สรุปไวว้่า สารสนเทศมีบทบาทต่อการบริหาร
การศึกษาเป็นอย่างยิ่งเพื่อใช้ในการวางแผน กระบวนการตัดสินใจ เพื่อการบริหารงานท่ีมี
สารสนเทศเป็นหวัใจส าคญัในทุกขั้นตอน 

เทพฤทธ์ิ วรรณมะกอก (2549, หนา้ 20) กล่าวสรุปว่าสารสนเทศมีความส าคญัในการ
ก าหนดนโยบายการวางแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบติัการ แผนการพฒันา การวางแผนการควบคุม
การท างาน ช่วยในการติดตามประเมินผล และประกอบการตดัสินใจอย่างถูกตอ้ง ยงัน าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงทางแนวความคิดและสร้างทางเลือกใหม่ๆ นอกจากน้ียงัเป็นเคร่ืองมือในการตรวจ
สภาพการท างานของผูบ้ริหาร ช่วยปรับทิศทางในการด าเนินงานและช่วยให้องค์การสามารถ
ด าเนินการไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

จินดาวรรณ คะสีทอง (2549, หน้า 16) กล่าวสรุปเป็นประเด็นหลักๆได้แก่ ช่วยให้
ผูบ้ริหารมีความรอบรู้ ทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ช่วยให้ผูร่้วมงานได้รับทราบข่าวสารขอ้มูล
ขอ้เท็จจริงจากสารสนเทศท่ีตรงกนัเพื่อให้ความเขา้ใจตรงกนั ช่วยให้ผูบ้ริหารเป็นคนมีเหตุผล 
เช่ือถือได ้ ช่วยให้การวางแผนการด าเนินงานทั้งในปัจจุบนัแลอนาคต ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพช่วย
ให้ผูบ้ริหารมีโอกาสพิจารณามีทางเลือกในการตดัสินใจและสามารถตดัสินใจไดอ้ย่างถูกตอ้งโดย
ไม่เก่ียวกบัขนานของสถานศึกษา 

จนัทร์พร เสง่ียมพกัตร์ (2549, หน้า 12-13) ได้สรุปว่า ระบบข้อมูลสารสนเทศมี
ความส าคญัในการจดัการระบบสารสนเทศท่ีมีขอ้มูลเท่ียงตรง เรียกใช้ไดส้ะดวก รวดเร็ว และทนั
ต่อเวลา จะท าให้หน่วยงานนั้นมีประสิทธิภาพในการตดัสินใจ หรือวางแผน เพื่อพฒันาระบบ 
นโยบายให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งข้ึนจะเห็นได้ว่าหลกัการและแนวปฏิบติัในการจดัการระบบ
สารสนเทศมีความจ าเป็นหรือความส าคญัต่อการจดัระบบสารสนเทศมาก เพราะจะท าให้การ
จดัระบบสมบูรณ์ทุกขั้นตอน หากผิดพลาดก็สามารถแก้ไขได้ทนัเหตุการณ์ และยงัท าให้ขอ้มูล
ถูกตอ้งชัดเจน สะดวกต่อการใช้และง่ายต่อการรักษา เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารหน่วยงาน
ต่อไป 

สุชีรา จินดาวงศ์ (2550, หน้า 20-21) ไดส้รุปว่า ระบบสารสนเทศมีความส าคญัต่อการ
จดัการทุกระดบัในองค์การทั้งน้ีเพื่อให้มีการรวบรวมขอ้มูลท่ีส าคญัต่อการบริหารในทุกระดบั มี
การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยเพื่อใหเ้กิดความรวดเร็วคล่องตวั ในอนัท่ีจะช่วยท าให้การไดม้า
ซ่ึงขอ้มูลและการจดัท าสารสนเทศ ตลอดจนการตดัสินใจสามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ
น าไปช่วยในการตอบสนองต่อวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ารท่ีตั้งไว ้
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ปิยรัตน์ วงศเ์ติง (2551, หนา้ 23)ไดส้รุปวา่ ระบบสารสนเทศ มีความส าคญัต่อการพฒันา
องค์กรและการด าเนินงานขององค์กรให้บรรลุวตัถุประสงค์  หรือเป้าหมายท่ีวางไวไ้ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพนบัตั้งแต่การวางแผนพฒันา การจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีขององค์กรและใน
ขณะเดียวกนันั้นระบบขอ้มูลสารสนเทศยงัมีความส าคญัต่อผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบติังานทุกระดบั ใน
การตดัสินใจการวางแผนเร่ืองต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  า และทนัต่อเหตุการณ์ ทนัเวลา อีกทั้งยงั
เป็นเคร่ืองมือช่วยในการวิเคราะห์ สาเหตุ ปัญหา หรือขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน ในการด าเนินงาน
สามารถน ามาปรับปรุงในการด าเนินงาน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 

สรุปไดว้า่ ระบบสารสนเทศในองคก์รนั้นมีความจ าเป็นตอ้งอาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขา้มาช่วยบริหารจดัการ ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย สร้างความถูกต้องแม่นย  า จ  าเป็นต่อการตดัสินใจ
เหมาะสม รวดเร็ว และทนัสมยั  

2.1.4 ปัญหาการด าเนินงานระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
นักการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา ได้ให้ทัศนะเก่ียวกับสภาพปัญหาการ

ด าเนินงานระบบขอ้มูลสารสนเทศ ไวด้งัน้ี 
กระทรวงศึกษาธิการ (2537, หน้า 14) ไดก้ล่าววา่ปัญหาการใช้ขอ้มูลสารสนเทศของ

หน่วยงานสังกดัส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ดงัน้ี 
1. จ านวนขอ้มูลสารสนเทศท่ีมีในแต่ละระดบัยงัไม่เพียงพอต่อการใช ้ท่ีมีก็ยงัถูกตอ้งไม่

สมบูรณ์ บางส่วนไม่เป็นปัจจุบนัทนักบัความตอ้งการท่ีจะใชใ้นแต่ละช่วงเวลา 
2. หน่วยงานท่ีรับผดิชอบยงัไม่ชดัเจนพอ เช่น หน่วยงานระดบัอ าเภอลงไปถึงโรงเรียนยงั

ไม่มีองคก์ร หรือกรอบอตัรารองรับ ส่วนระดบัจงัหวดั และระดบักรมเอง แมจ้ะมีหน่วยงานและ
กรอบอตัราก าลงั แต่ยงัไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นแหล่งขอ้มูล (Data or informationcenter) ให้
ผูใ้ชใ้นหน่วยงานและผูรั้บบริการจากภายนอกไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

3. บุคลากรยงัมีความรู้ ความเขา้ใจไม่เพียงพอในการบริหารและจดัการ การใชข้อ้มูล
อยา่งเป็นระบบ 

4. เทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีจะช่วยให้บริหารการใชข้อ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ยงัไม่ได้
น ามาใชอ้ยา่งเต็มท่ี เพราะขอ้จ ากดัดา้นก าลงัทรัพยากรท่ีมีราคาค่อนขา้งแพง ความรู้ ความเขา้ใจ 
และทกัษะของบุคลากรท่ีจะใชเ้ทคโนโลยดีงักล่าว เช่น คอมพิวเตอร์ การสร้างเครือข่ายขอ้มูล (Data 
net) การส่งสารขอ้มูลสายตรงเช่ือมโยงกนั (On line) ก็ยงัไม่เพียงพอ 

ไพโรจน์ คชชา (2540, หนา้ 2) กล่าววา่ปัญหาการจดัระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียน คือ ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ มีนโยบายให้โรงเรียน
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ประถมศึกษา จดัท าระบบขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเป็นระบบตามหลกัวิชาการ จึงไดมี้การด าเนินงาน
มีการส่งเสริมให้โรงเรียนน าเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใชใ้นการบริหารโรงเรียน ไดแ้ก่ คอมพิวเตอร์ 
ซ่ึงปัจจุบนัน้ีโรงเรียนประถมศึกษาไดน้ าระบบคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการบริหารมากข้ึนโดยสามารถ
ไดน้ าคอมพิวเตอร์มาใชง้านโรงเรียนไม่วา่จะเป็นดา้นการเรียนการสอน งานธุรการ การเงิน ในดา้น
การจดัเก็บแฟ้มขอ้มูล บุคลากรยงัใหม่ต่อการใชค้อมพิวเตอร์ และยงัยึดระบบการจดัเก็บแบบไฟล์
ล่ิง ซ่ึงปัจจุบนัระบบงานไดมี้การพฒันาไปจากเดิมมาก 

ณัฎฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ และไพบูลย ์เกียรติโกมล (2545, หนา้ 88) ไดส้รุปวา่ปัญหาหรือ
ขอ้บกพร่องส าคญัท่ีเกิดข้ึนกบัระบบสารสนเทศ ดงัน้ี 

1. ความตอ้งการ ระบบปัจจุบนัไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูใ้ชท้  า
ใหผู้ใ้ชร้ะบบไม่มีความพึงพอใจและไม่อยากท่ีจะใชง้าน เช่น ผูใ้ชไ้ม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีตอ้งการ 
หรือระบบไม่สามารถท างานตามท่ีตอ้งการ เป็นตน้ 

2. กลยุทธ์ ระบบปัจจุบนัไม่สามารถสนบัสนุนการด าเนินงานระดบักลยุทธ์ของธุรกิจ 
ระบบสารสนเทศท่ีพฒันาข้ึนอาจเหมาะสมกบัการด าเนินงานในขณะนั้นแต่เม่ือเวลาผา่นไประบบ
ดงักล่าว อาจไม่สามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง และไม่สามารถท่ีจะถูกพฒันาให้มีขีด
ความสามารถในการสนับสนุนการด าเนินงานขั้นสูงของธุรกิจ เน่ืองจากมิได้เตรียมการส าหรับ
สถานการณ์ในอนาคต 

3. เทคโนโลยีระบบปัจจุบนัมีองค์ประกอบของเทคโนโลยีท่ีไม่เหมาะสมโดยเฉพาะ
เทคโนโลยท่ีีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัอาจลา้สมยั มีตน้ทุนสูง ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษามากและมี
ประสิทธิภาพท่ีต ่าเม่ือเปรียบเทียบกบัเทคโนโลยท่ีีมีอยูใ่นปัจจุบนั 

4. ความซับซ้อน ระบบปัจจุบนัมีขั้นตอนในการใช้งานยุ่งยากและซับซ้อน ก่อให้เกิด
ความไม่สะดวกในการเรียนรู้ การใช้งาน การควบคุมกลไกในการด าเนินงาน การตรวจสอบ
ขอ้ผดิพลาด และรวมไปถึงการบ ารุงรักษาขอ้มูล ชุดค าสั่ง และอุปกรณ์ 

5. ความผิดพลาด ระบบปัจจุบนัด าเนินงานผิดพลาดบ่อยคร้ัง ซ่ึงก่อให้เกิดความสูญเสีย
ทั้งโดยทางตรงและทางออ้มแก่องค์กร โดยเฉพาะระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจของ
ผูบ้ริหารท่ีตอ้งการขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ  ตรงตามความตอ้งการของปัญหามีความถูกต้องและ
ชดัเจน 

6. มาตรฐาน ระบบเอกสารในระบบปัจจุบนัมีมาตรฐานต ่า  ซ่ึงจะก่อให้เกิดความ
ยากล าบากในการปรับปรุงระบบงานและผลลพัธ์  บางคร้ังความตอ้งการหรือขอ้บกพร่องเกิดข้ึน
เพียงเล็กนอ้ย แต่ไม่สามารถแกไ้ขไดท้นัทีเพราะขาดเอกสารส าหรับระบบ ซ่ึงจะเป็นอนัตรายมาก
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ถ้าข้อบกพร่องนั้นเป็นปัญหาใหญ่และซับซ้อน แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ทนัตามข้อจ ากัดของ
ระยะเวลาและสถานการณ์ 

วีระ สุภากิจ (2540, หน้า 315-316) ได้กล่าวถึงสภาพการใช้ข้อมูลสารสนเทศของ
หน่วยงานสังกดัส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ พบวา่ มีปัญหาซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี  

1. จ  านวนขอ้มูลสารสนเทศท่ีมีในแต่ละระดบัยงัไม่เพียงพอต่อการใชท่ี้มีก็ยงัไม่ถูกตอ้ง 
ไม่สมบูรณ์ บางส่วนไม่เป็นปัจจุบนัทนักบัความตอ้งการท่ีจะใชใ้นแต่ละช่วงเวลา 

2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบยงัไม่ชดัเจนพอ เช่น หน่วยงานระดบัอ าเภอลงไปถึงระดบั
โรงเรียนยงัไม่มีองค์กร หรือกรอบอตัรารองรับ ส่วนระดับจังหวดัและระดับกรมเอง แม้จะมี
หน่วยงานและกรอบอัตราก าลัง แต่ยงัไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นแหล่งข้อมูล (Data or 
information center) ใหผู้ใ้ชใ้นหน่วยงานและผูรั้บบริการจากภายนอกไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

3. บุคลากรยงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจเพียงพอในการบริหารและจดัการการใชข้อ้มูลอยา่ง
เป็นระบบ 

4. ยงัไม่ไดน้ าเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีจะช่วยให้การบริการและจดัการใชข้อ้มูลไดอ้ยา่ง มี
ประสิทธิภาพมาใชอ้ย่างเต็มท่ี เพราะขอ้จ ากดัดา้นก าลงัทรัพยากรท่ีมีราคาค่อนขา้งแพง ความรู้ 
ความเขา้ใจ และทกัษะของบุคลากรท่ีจะใช้เทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ การสร้างเครือข่ายขอ้มูล 
การส่งสารขอ้มูลสายตรงเช่ือมโยงกนัก็ยงัมีไม่เพียงพอ 

 ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2540, หน้า 82) ไดส้รุปว่า การด าเนินงานพฒันา
ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาของหน่วยงานการศึกษา และท่ีเก่ียวขอ้งมีลกัษณะเป็นไปอยา่งอิสระ 
ท าให้ขาดความเป็นเอกภาพ ประกอบกับขาดความพร้อมทั้งทางด้านงบประมาณ บุคลากรและ
อุปกรณ์ต่างๆเช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อเช่ือมระบบซอฟต์แวร์ เป็นตน้ ซ่ึงมกัก่อให้เกิดปัญหา
ต่าง ๆ ส่งผลไปถึงการจดัการศึกษาท่ีตอ้งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการ
ด าเนินงานสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาร่วมกันระหว่างหน่วยงานทาง
การศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้การจดัการศึกษา และการฝึกอบรมร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จินดาวรรณ คะสีทอง (2549, หน้า 39) กล่าวสรุปว่า ปัญหาการจดัระบบสารสนเทศ 
หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนซ่ึงไม่เป็นไปตามความตอ้งการ หรือปฏิบติังานแลว้ไม่ไดต้ามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
หรือส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการจดัระบบสารสนเทศของสถานศึกษา โดยพิจารณา
จากข้อมูลท่ีขาดความชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และไม่ตรงกับความต้องการในการ
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จดัระบบสารสนเทศ ผูว้ิจยัจึงสรุปปัญหาการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใน 6 ขั้นตอน คือ 

1. การเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ ไม่มีการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละการวางแผนในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ไม่มีการก าหนดรายละเอียดของขอ้มูลท่ีตอ้งการจดัเก็บ ไม่ไดก้  าหนดวิธีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลไม่มีความรู้ความสามารถ ไม่มีการตรวจสอบความถูกตอ้ง
ครบถว้นของขอ้มูล และขาดความร่วมมือของบุคลากรในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

2. การตรวจสอบขอ้มูล ปัญหาท่ีพบ คือ ขาดการวางแผนในการตรวจสอบขอ้มูล ขาดการ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้น ความเป็นไปได ้และความเป็นปัจจุบันของขอ้มูล แบบฟอร์มไม่
ถูกตอ้งกบัขอ้มูลท่ีตอ้งการ ไม่มีการตรวจสอบความสัมพนัธ์ ความสอดคลอ้งกนัระหวา่งขอ้มูลเก่า
และใหม่ ไม่มีการตรวจสอบวิธีด าเนินการการตรวจสอบขอ้มูล ผูต้รวจสอบขอ้มูลขาดความรู้และ
ประสบการณ์ในการตรวจสอบขอ้มูล 

3. การประมวลผลขอ้มูล นบัวา่เป็นดา้นท่ีมีปัญหามากเช่นกนั คือ ขาดการวางแผนการ
ประมวลผล การจ าแนก แยกประเภทเพื่อการประมวลผลขอ้มูล ไม่มีการเรียงล าดบัขอ้มูลหลงัจาก
แยกประเภทข้อมูล ใช้การประมวลผลด้วยมือท าให้ข้อมูลเกิดการล่าช้า การประมวลผลด้วย
คอมพิวเตอร์มีน้อย ขาดเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัท่ีใชใ้นการประมวลผลขอ้มูล ไม่มีการตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของสถิติท่ีใช้ในการประมวลผลขอ้มูล ผูป้ระมวลผลขอ้มูลขาดความรู้ ไม่มีการตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประมวลผลขอ้มูล 

4. การจดัเก็บขอ้มูล ปัญหา คือ ไม่มีการวางแผนในการจดัเก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบไม่มี
การจดัท าระบบแฟ้มข้อมูล ไม่มีการจ าแนกประเภทขอ้มูลเป็นหมวดหมู่ของการใช้ เวลาตอ้งการ
เรียกใชข้อ้มูลไม่สะดวก ไม่มีการจดัเก็บขอ้มูลตามลกัษณะของงานบริหาร ขาดการจดักระท าขอ้มูล
ให้เป็นปัจจุบนั เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และสถานท่ีท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลมีไม่เพียงพอ ผูจ้ดัเก็บขอ้มูล 
ขาดความรู้ความสามารถ ไม่มีการจดัระบบคน้หาหลงัจากการเก็บขอ้มูล 

5. การวิเคราะห์ขอ้มูล ในการวิเคราะห์ขอ้มูลมกัจะประสบปัญหามากมาย คือ ไม่มี การ
วางแผนด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล ไม่มีการก าหนดวิธีการก ากบังานตามขั้นตอน ขาดการ ล าดบั
ความส าคญัของข้อมูลสารสนเทศโดยจดัหมวดหมู่ของสภาพปัญหา ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ 
ความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไม่มีการแปลความหมายจากการวิเคราะห์ขอ้มูล ไม่มีการ 
ตรวจสอบความถูกตอ้งของการวิเคราะห์ขอ้มูล ขาดการก าหนดแผนเพื่อด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข
การวเิคราะห์ขอ้มูล 
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6. การน าขอ้มูลไปใช้ ปัญหาท่ีพบคือ ไม่มีการวางแผนในการน าเสนอขอ้มูล ไม่มี การ
ก าหนดระยะเวลาในการน าเสนอขอ้มูล ขาดการก าหนดรูปแบบและวิธีการรายงานผลการ น าเสนอ
ขอ้มูล ไม่ได้น าขอ้มูลไปใช้อย่างต่อเน่ือง ไม่มีการก าหนดผูรั้บผิดชอบในการน าเสนอขอ้มูล 
โดยตรง ไม่มีการประเมินผลการใชข้อ้มูลสารสนเทศ ความชดัเจนของขอ้มูลในการน าเสนอยงัไม่ 
เหมาะสม ขาดบุคลากรท่ีมีความสามารถในกาน าเสนอขอ้มูล และไม่มีการเตรียมความพร้อมใน 
ดา้นต่าง ๆ ก่อนน าเสนอขอ้มูล 

สรุปไดว้า่ ปัญหาการจดัระบบสารสนเทศ ประกอบดว้ย 6 ดา้น คือ การเก็บ รวบรวม
ขอ้มูล การตรวจสอบขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูล การจดัเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลและการน า
ขอ้มูลไปใช ้

จนัทร์พร เสง่ียมพกัตร์ (2549, หน้า 24) กล่าวสรุปไวว้่า ปัญหาของการจดัการระบบ
สารสนเทศนั้นมีหลายประการ คือ ไม่มีระบบการเก็บขอ้มูลท่ีดี ขาดเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลและ
ประมวลผลขอ้มูล บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานสารสนเทศขาดความรู้และประสบการณ์ในการท างาน 
ประกอบกบัขาดความพร้อมทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร และอุปกรณ์ต่าง ๆเช่น คอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์ต่อเช่ือมระบบซอฟท์แวร์ จึงท าให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมา คือ การผลิตขอ้มูลปฐมภูมิท่ีมี
ขอ้มูลไม่ครบถ้วนตามความตอ้งการ มีปัญหาในการด าเนินงานสารสนเทศ ส่งผลให้หน่วยงาน
ด าเนินงานโดยขาดประสิทธิภาพ 

เทพฤทธ์ิ วรรณมะกอก (2549, หนา้ 24) ไดส้รุปไวว้า่ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนมีอยูด่ว้ยกนั 3 ดา้น 
คือ ด้านขอ้มูล บุคลากร และอุปกรณ์เทคโนโลยี ในดา้นขอ้มูล คือ การท่ีมีขอ้มูลไม่ครบถว้น ไม่
เพียงพอ ไม่สมบูรณ์ ไม่เป็นปัจจุบนั ไม่น่าเช่ือถือ คน้หาไม่สะดวก เรียกใชข้อ้มูลไดช้า้ ไม่ตรงตาม
ความต้องการและย ังไม่ได้ถูกจัดให้เป็นสารสนเทศท่ีดี ในด้านบุคลากรขาดทักษะความรู้
ความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศ ไม่มีหน่วยงานหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบชัดเจน ด้าน
ทรัพยากร ขาดงบประมาณ อุปกรณ์และเทคโนโลยท่ีีจะใชใ้นการจดัระบบสารสนเทศ 

ปิยรัตน์ วงศเ์ติง (2551, หนา้ 29) กล่าวสรุปวา่ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนมีอยูด่ว้ยกนั 3 ดา้น คือ 
ดา้นขอ้มูล บุคลากร และอุปกรณ์เทคโนโลยี ในดา้นขอ้มูลไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอ ไม่สมบูรณ์ ไม่
ปัจจุบนั ไม่น่าเช่ือถือ ในดา้นบุคลากรขาดทกัษะความรู้ความสามารถในการใชร้ะบบสารสนเทศ 
ไม่มีหน่วยงานหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบชัดเจน ดา้นทรัพยากร ขาดงบประมาณ อุปกรณ์และ
เทคโนโลยท่ีีจะใชใ้นการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ 

นนัทนา บริรักษ ์(2550, หนา้ 26)สรุปไวว้า่ปัญหาของการจดัระบบสารสนเทศนั้นมีหลาย
ประการ คือ ไม่มีระบบการเก็บขอ้มูลท่ีดี ขาดเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และประมวลผลขอ้มูล 
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บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานสารสนเทศขาดความรู้ และประสบการณ์ในการท างาน ประกอบกบัขาด
การต่อเช่ือมระบบซอฟตแ์วร์ จึงท าใหเ้กิดปัญหาอ่ืน ๆตามมาก คือ การผลิตขอ้มูลปฐมภูมิท่ีดีขอ้มูล
ไม่ครบถว้นตามความตอ้งการ มีปัญหาในการด าเนินงานสารสนเทศ ส่งผลให้หน่วยงานด าเนินงาน
โดยขาดประสิทธิภาพ และยงัสรุปเป็นปัญหาใหญ่ ๆ ท่ีสัมพนัธ์กนัไดด้งัน้ี ปัญหาดา้นวสัดุอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือท่ีทนัสมยั ปัญหาเก่ียวกับบุคลากรไม่เพียงพอ และไม่มีความรู้ ความสามารถ ปัญหา
เก่ียวกบัด้านงบประมาณสนับสนุน ปัญหาเก่ียวกบัการจดัการ ผูบ้ริหารไม่เห็นความส าคญั ขาด
ความร่วมมือในหมู่คณะ และปัญหาเก่ียวกบัการติดตามประเมินผล เป็นตน้ 

สุชีรา จินดาวงศ์ (2550, หน้า 41) ได้สรุปไวว้่า ปัญหาในการจดัระบบสารสนเทศมี
มากมายหลายประการ คือ ขาดความพร้อมทั้งดา้นบุคลากร งบประมาณ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น 
คอมพิวเตอร์ ส่งผลให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมา ท าให้หน่วยงานขาดประสิทธิภาพในการท างาน 
ดงันั้นจึงควรมีการจดัระบบสารสนเทศให้ดีเพื่อน ามาใช้ในการบริหาร การวางแผน การจดัการ
ศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นประโยชน์ในการท างานขององคก์ร 

สรุปได้ว่า ปัญหาการด าเนินงานระบบข้อมูลและสารสนเทศ ประกอบไปด้วย ส่ิงท่ี
เกิดข้ึนไม่เป็นไปตามความตอ้งการ หรือปฏิบติังานแลว้ไม่ไดต้ามเกณฑ์ท่ีก าหนด หรือส่ิงท่ีเป็น
อุปสรรค ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการจดัระบบสารสนเทศ โดยพิจารณาจากขอ้มูลท่ีขาดความชดัเจน 
ถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัสมยั และ ไม่ตรงกบัความตอ้งการในการจดัระบบสารสนเทศใน 6 ขั้นตอน 
คือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การตรวจสอบขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูล การจดัเก็บขอ้มูล การ
วเิคราะห์ ขอ้มูล และการน าขอ้มูลไปใช ้ 

2.1.5 แนวทางการพฒันาการด าเนินงานระบบสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อผูบ้ริหารในการตัดสินใจและ

วางแผน การด าเนินงานในหน่วยงานให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความรู้ความ
เขา้ใจ เก่ียวกบัการจดัระบบสารสนเทศเป็นอยา่งดี และเป็นผูท่ี้มีส่วนช่วยสนบัสนุนให้ระบบงาน
สารสนเทศให้ด าเนินไปอย่างราบร่ืน ซ่ึงได้มีนักวิชาการหลายท่านได้เสนอแนวทางการพฒันา
ระบบสารสนเทศของสถานศึกษาไวด้งัน้ี 

วรีะ สุภากิจ (2540, หนา้ 202-204) ไดเ้สนอวธีิพฒันาระบบสารสนเทศไวด้งัน้ี  
1. วิธีเฉพาะกิจ วิธีเฉพาะกิจมุ่งเพื่อแกปั้ญหาบางอยา่งโดยเฉพาะ ไม่ค  านึงถึงปัญหาหรือ 

ศกัยภาพท่ีจะท าการบูรณาการการประยกุตต่์าง ๆ เขา้ดว้ยกนั  
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2. วธีิการท าตวัแบบขอ้มูล วธีิการท าตวัแบบขอ้มูลพยายามพฒันาตวัแบบฐานขอ้มูลท่ีใช้ 
ร่วมกนัซ่ึงฐานขอ้มูลดงักล่าวจะมีสารสนเทศท่ีจ าเป็นในการสนบัสนุนการปฏิบติัการขององคก์าร 
และขจดัความซ ้ าซอ้นของขอ้มูล  

3. วธีิจากล่างข้ึนบน มุ่งท่ีความตอ้งการดา้นการประมวลผลรายการเปล่ียนแปลงพื้นฐาน 
ขององคก์ารและการด าเนินการระบบเพื่อสนองความตอ้งการเหล่าน้ี  

4. วิธีจากบนลงล่าง วิธีจากบนลงล่างพยายามท าให้ระบบสารสนเทศสอดคลอ้งกบักล
ยุทธ์ ของธุรกิจและให้ฝ่ายบริหารระดบัสูงมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์สารสนเทศ
เหล่านั้น ควบคู่กับข้อมูลท่ีองค์การต้องการและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพร้อมส าหรับการ
ด าเนินงานระบบ สารสนเทศการวางแผนท่ีมุ่งท่ีกิจกรรม ขอ้มูล และเทคโนโลยีและใชแ้ผนน้ีช้ีน า
ระบบ 

จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ (2542, หนา้ 8-9) กล่าววา่ การพฒันาระบบสารสนเทศ ไม่
จ  าเป็นตอ้งใช้คอมพิวเตอร์เสมอไป ถ้าภายในองค์กรเก่ียวขอ้งกบัระบบสารสนเทศไม่มากนัก 
เพียงแต่มีการวางแผนงานท่ีดี มีการจดัท าเอกสาร รายงาน และจดัเก็บอยา่งเป็นระบบสามารถคน้หา
ง่าย น ามาใชป้ระโยชน์ได้ ก็นบัวา่เพียงพอส าหรับการบริหารงาน แต่ในปัจจุบนัระบบงานมีการ
ขยายตวัเพิ่มข้ึน ขอ้มูลมีมากข้ึนท าใหก้ารผลิตสารสนเทศท าไดด้ว้ยความล าบากเกิดความล่าชา้ และ
ผิดพลาดไดง่้าย จึงมีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ประกอบกบั
เทคโนโลยทีางดา้นคอมพิวเตอร์ไดรั้บการพฒันาให้กา้วหนา้มากยิ่งข้ึนการน าคอมพิวเตอร์มาใชใ้น
การพฒันาระบบสารสนเทศ เน่ืองจากสาเหตุผลดงัน้ี 

1. ขอ้มูลมีปริมาณเพิ่มข้ึน ปัจจุบนัการบริหารงานดา้นต่าง ๆ ตอ้งอาศยัขอ้มูลเป็นปัจจยั
ส าคญั การตดัสินใจบางเร่ืองท าไดด้้วยความยากล าบาก  เพราะตอ้งใช้เวลาในรวบรวมขอ้มูล
ตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้มูล ท าให้ไดส้ารสนเทศล่าช้าไม่ทนัต่อการใช้งาน ดงันั้น การน า
คอมพิวเตอร์เขา้มาใชจ้ะช่วยจดัการกบัขอ้มูลท่ีมีปริมาณมากดว้ยความรวดเร็ว 

2. ความถูกตอ้งของขอ้มูล ขอ้มูลมีปริมาณมากข้ึน การประมวลผลดว้ยแรงงานคนยอ่มมี
โอกาสผิดพลาดไดง่้าย ท าให้การตดัสินใจมีโอกาสผิดพลาด การน าคอมพิวเตอร์มาช่วยในการ
ประมวลผลจะมีความถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน 

3. ความรวดเร็ว คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถประมวลผลไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
ท าใหผ้ลิตสารสนเทศไดท้นัเวลา ทนัต่อความตอ้งการในการน าไปใช ้และสามารถน าขอ้มูลกลบัมา
ใชใ้หม่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ถา้เปรียบเทียบกบัการใชค้นอาจมีปัญหาความล่าชา้เอกสารหายหรือคน้หา
ไม่พบ 
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4. ประหยดัค่าใชจ่้าย ปัจจุบนัคอมพิวเตอร์มีราคาถูกลง และมีประสิทธิภาพสูงข้ึน เม่ือ
เปรียบเทียบกบัการใชแ้รงงานคน ซ่ึงนบัวนัค่าจา้งแรงงานยิ่งสูงข้ึน การน าคอมพิวเตอร์มาใชจึ้งช่วย
ประหยดัค่าใชจ่้ายไดม้ากกวา่ ถา้คิดถึงผลตอบแทนท่ีไดรั้บในระยะยาว 

5. ระบบความปลอดภยัของขอ้มูล ในระบบงานขององคก์ร อาจมีขอ้มูลบางอยา่งท่ีไม่
ตอ้งการเปิดเผยหรือมีขอ้มูลท่ีเป็นความลบั การน าคอมพิวเตอร์เขา้มาใช้จะช่วยในเร่ืองการรักษา
ความปลอดภยัของขอ้มูลไดใ้นระดบัหน่ึง 

ปัจจุบนัผูบ้ริหารต่ืนตวักนัมากท่ีจะให้มีการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในองคก์รของตน
ปัญหาส าคญัอยา่งหน่ึงของระบบสารสนเทศในปัจจุบนัก็คือ ระบบสารสนเทศท่ีมีอยูไ่ดใ้ชม้านาน
แลว้ควรไดรั้บการพฒันา การพฒันาระบบสารสนเทศ เป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นในการสร้างระบบ
สารสนเทศขององคก์ร ความตอ้งการท่ีจะพฒันาอาจเน่ืองจาก การด าเนินงานในระบบเดิมอาจมี
ปัญหาเกิดข้ึน หรือมีการขยายงานเพิ่มข้ึนผูใ้ช้ระบบจึงมีความต้องการจะพฒันาระบบงาน
นกัวิเคราะห์ระบบจึงเร่ิมเขา้มีมาบทบาทในการส ารวจว่า ความตอ้งการท่ีจะพฒันาปรับปรุงงานมี
ความเป็นไปไดม้ากนอ้ยเพียงใดและควรพฒันาระบบงานอยา่งไร 

เกรียงศกัด์ิ พราวศรี และคณะ (2544, หนา้ 10) ไดก้ล่าวถึง แนวทางการพฒันาระบบ
สารสนเทศเพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษา แบ่งเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ไดแ้ก่ การวางแผนการ
วิเคราะห์และการออกแบบ ด าเนินการสร้างสารสนเทศ การทดลองใช้ การให้บริการควบคุมและ
ประเมินผล 

1. การวางแผนเพื่อจดัระบบ เป็นการเตรียมการเพื่อใหก้ารพฒันาระบบมีประสิทธิภาพส่ิง
ท่ีผูรั้บผดิชอบควรเตรียมการ มีดงัน้ี 

1.1 ศึกษานโยบายของสถานศึกษา โดยเฉพาะระบบประกนัคุณภาพการศึกษาและการ
ประเมินภายในของสถานศึกษา 

1.2 ศึกษาความตอ้งการ และความจ าเป็นใช้สารสนเทศเพื่อการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

1.3 ศึกษาลกัษณะและประเภทของขอ้มูลท่ีจะน ามาใช้สารสนเทศเพื่อการประกัน
คุณภาพ 

1.4 ศึกษาความเป็นไปไดข้องการพฒันารวมทั้งจุดเด่นและขอ้จ ากดัต่าง ๆท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการด าเนินงาน ในดา้นความพร้อมของบุคลากรผูป้ฏิบติั การสนบัสนุนจากผูบ้ริหารโรงเรียน 
ความเป็นไปไดใ้นแง่ของเวลาและการปฏิบติังาน 
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2. การพฒันาระบบ เป็นการศึกษาวิเคราะห์งาน และโครงสร้างเพื่อความกระจ่างในการ
ก าหนดขอบเขตของขอ้มูล มีความครอบคลุมครบถว้นในแต่ละสายงาน และเพื่อความร่วมมือใน
การจดัเก็บขอ้มูลในสายงานนั้น ๆ การด าเนินการในการพฒันาระบบ มีดงัน้ี 

2.1 ก าหนดวตัถุประสงค ์รูปแบบของการพฒันาระบบ 
2.2 วิเคราะห์โครงสร้างการจดัองคก์ร รวมทั้งหนา้ท่ีของแต่ละหน่วยงาน เพื่อศึกษา

สายการด าเนินงาน การส่ือสารขอ้มูล โดยวิเคราะห์จากสภาพการบริหาร เช่น ฝ่ายธุรการ ฝ่าย
ปกครอง ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายบริการ หรือตามสายผูรั้บผิดชอบมาตรฐานดา้นต่าง ๆ ของระบบ
ประกนัคุณภาพการศึกษาก็ได ้ เช่นกนั เพื่อความสะดวกในการจดัท า และน าสารสนเทศไปใน
ขั้นตอนการด าเนินการต่าง ๆ ในระบบประกนัคุณภาพการศึกษาต่อไป 

ประทีป เมธาคุณวุฒิ (2544, หนา้ 74-80) ไดส้รุปแนวทางการพฒันาระบบสารสนเทศ มี 
3 วธีิการ ดงัน้ี 

1. การพฒันาระบบโดยใชต้น้แบบ (Prototype) เป็นวิธีท่ีผูใ้ชส้ามารถอธิบายหรือบอกส่ิง
ท่ีตอ้งการหรือไม่ตอ้งการชอบหรือไม่ชอบเก่ียวกบัระบบท่ีก าลงัจะใชไ้ดง่้ายกวา่จะบอกวา่ส่ิงท่ีผูใ้ช้
คิดฝันในระบบในอนาคตเป็นระบบท่ีเร่ิมตน้จากผูใ้ช้ซ่ึงรู้ปัญหาและโอกาสท่ีจะแกปั้ญหาโดยใช้
สารสนเทศผูใ้ชเ้พียงแต่ตอ้งการความช่วยเหลือจากนกัออกแบบเท่านั้น ขั้นตอนในการท าตน้แบบมี
ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 สอบถามความตอ้งการของผูใ้ช้ ในขั้นตอนน้ีผูใ้ชบ้อกความตอ้งการพื้นฐาน
เก่ียวกบัผลลพัธ์ท่ีตอ้งการจากระบบ ผูอ้อกแบบจะตอ้งรับผดิชอบท่ีจะพิจารณาขอบข่ายของรูปแบบ
ของผูใ้ชท่ี้ตอ้งการ และประมาณการค่าใชจ่้ายในการพฒันา 

ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันาตน้แบบคร้ังแรก คือ การจดัท าระบบท่ีจะน าไปใช้ท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั และตรงตามความตอ้งการพื้นฐานท่ีผูใ้ชร้ะบุผูอ้อกแบบจะตอ้งรับผิดชอบใน
การสร้างระบบ โดยการเขียนโปรแกรมหรือใช้ซอฟต์แวร์บางอย่างเพื่อให้สามารถออกผลลพัธ์
ตามท่ีผูใ้ชร้ะบุ ซ่ึงอาจจะยงัไม่ครบถว้นสมบูรณ์ทั้งหมดเพื่อจดัส่งให้ผูใ้ชไ้ดท้ดลองใชใ้นขั้นตอนน้ี
ยงัไม่ค  านึงถึงในเร่ืองประสิทธิภาพในการท างานของระบบงาน 

ขั้นตอนท่ี 3 ทดลองใช้ตน้แบบ ขั้นตอนน้ีเปิดโอกาสให้ผูใ้ชไ้ดมี้ประสบการณ์การใช้
ระบบเพื่อใหเ้ขา้ใจสารสนเทศท่ีตอ้งการและให้รู้วา่มีอะไรบา้งท่ีระบบสามารถท าไดแ้ละอะไรบา้ง
ท่ีท าไม่ไดเ้ป็นท่ีคาดหวงัผูใ้ช้ควรจะคน้พบปัญหาในขั้นตอนน้ี ในขั้นตอนน้ีผูใ้ช้และผูอ้อกแบบ
จะตอ้งพิจารณาวา่ตอ้งการใหมี้การเปล่ียนแปลงอะไรบา้ง 
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ขั้นตอนท่ี 4 แกไ้ขปรับปรุงตน้แบบ ในขั้นตอนน้ีเป็นการเปล่ียนแปลงระบบตามท่ีผูใ้ช้
ตอ้งการ ซ่ึงจะตอ้งปรับปรุงอยา่งรวดเร็วและส่งใหผู้ใ้ชท้ดลองใชง้านอีกคร้ัง 

2. การพฒันาระบบโดยใชว้งจรชีวติ (Life cycle) กระบวนการท่ีศึกษาระบบสารสนเทศท่ี
ตอ้งการ จากระบบงานปัจจุบนัรวมทั้งการศึกษาความเป็นไปได ้ และจ านวนเงินค่าใชจ่้ายเพื่อให้
ระบบมีประสิทธิภาพ หลงัจากนั้นก็จะแปลความตอ้งการเป็นระบบทางกายภาพ กระบวนการและ
โปรแกรม โดยการออกแบบระบบ โปรแกรมเพื่อพฒันาระบบ ระบบท่ีไดจ้ะน ามาทดสอบ ทดลอง
ใชป้ฏิบติังาน และเปล่ียนแปลงแกไ้ข โดยท่ีจะมีการตรวจสอบระบบเป็นคร้ังสุดทา้ยเพื่อประเมินวา่
ระบบสามารถใชง้านไดดี้เพียงใด คุม้กบัจ านวนเงินท่ีลงทุนและตรงตามความตอ้งการหรือไม่ 

3. การพฒันาระบบโดยวิธีการอ่ืน การพฒันาแบบน้ีใชก้บัระบบสารสนเทศเฉพาะงานท่ี
ไม่มีความซับซ้อน ใช้เวลาสั้นและไม่ส้ินเปลืองค่าใช้จ่าย แต่ตอ้งการบุคลากรท่ีมีความสามารถ
ทางด้านน้ีในหน่วยงานท่ีจะพฒันาระบบ นอกจากนั้นการพฒันาระบบอาจจะใช้ชุดโปรแกรม
ประยุกต์ส าเร็จรูป ซ่ึงมีหลายบริษทัไดพ้ฒันาไวจ้  าหน่ายมากข้ึนในปัจจุบนั เช่น ระบบการจ่าย
เงินเดือน ระบบการจดัซ้ือ ระบบหอ้งสมุด ซ่ึงผูจ้ดัท าชุดโปรแกรมส าเร็จรูปสามารถท่ีจะท าการปรับ
เปล่ียนแปลงให้ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช้ โดยไม่ท าให้ขั้นตอนการท างานของโปรแกรม
ประยกุตส์ าเร็จรูปนั้นเสียหาย 

กระทรวงศึกษาธิการ (2545, หนา้ 21-22) กล่าวถึง ในการจดัท าระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษา ควรมีการเตรียมโครงการ ก าหนดผูรั้บผิดชอบ วตัถุประสงคก์ารใชต้ลอดจนรายการ
หรือแหล่งขอ้มูลท่ีจ  าเป็นตอ้งใช ้ดงัน้ี 

1. แต่งตั้งคณะท างาน ประกอบดว้ยบุคลากรทุกฝ่าย/งานของสถานศึกษา ท าหน้าท่ี
รวบรวมขอ้มูล ตรวจสอบขอ้มูล ประมวลผลขอ้มูล ตลอดจนจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศให้
สะดวกต่อการน าไปใช ้

2. ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการใชส้ารสนเทศ เช่น เพื่อการบริหารจดัการ เพื่อปรับปรุง
และพฒันางานให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน เพื่อการตดัสินใจ รวมทั้งเพื่อให้บริการแก่กลุ่ม/ ฝ่าย/งานท่ี
เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

ณัฎฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ และไพบูลย ์เกียรติโกมล (2545, หนา้ 86-87) กล่าววา่การพฒันา
ระบบสารสนเทศเป็นกระบวนการท่ีใช้เทคนิคการศึกษา  การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
สารสนเทศขององค์การให้สามารถด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบางคร้ังจะเรียกวิธีการ
ด าเนินงานในลกัษณะน้ีวา่ การวเิคราะห์และออกแบบระบบ (System analysis and design) เน่ืองจาก
ผูพ้ฒันาระบบตอ้งศึกษาและวเิคราะห์กระบวนการ การไหลเวยีนของขอ้มูล ตลอดจนความสัมพนัธ์
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ระหวา่งปัจจยัน าเขา้ ทรัพยากรด าเนินงาน และผลลพัธ์ เพื่อท าการออกแบบระบบสารสนเทศใหม่ 
แต่ในความเป็นจริงแลว้การพฒันาระบบมิไดส้ิ้นสุดท่ีการออกแบบผูพ้ฒันาระบบจะตอ้งดูแลการ
จดัหา การติดตั้ง การด าเนินงาน และการประเมินระบบวา่สามารถด าเนินงานไดต้ามความตอ้งการ
หรือไม่ ตลอดจนก าหนดแนวทางในการพฒันาระบบในอนาคตการพฒันาระบบสารสนเทศเป็น
งานท่ีละเอียดอ่อนเก่ียวขอ้งกบับุคลากรและส่วนประกอบขององค์การในหลายด้าน จึงตอ้งมี
แนวทางและแผนด าเนินงานท่ีเป็นระบบ เพื่อท่ีจะท าให้ระบบท่ีถูกพฒันาข้ึนมีความสมบูรณ์ตรง
ตามความตอ้งการและสร้างความพอใจแก่ผูใ้ช้ แต่ถ้าระบบท่ีพฒันาข้ึนมีปัญหาหรือขาดความ
เหมาะสม ก็อาจก่อใหเ้กิดผลเสียทั้งโดยทางตรงและทางออ้มแก่ธุรกิจและความเช่ือมัน่ท่ีสูญเสียไป 

นิภาภรณ์ ค าเจริญ (2545, หนา้ 145-146) ไดก้ล่าวถึง การพฒันาระบบสารสนเทศเป็น
ระบบช่วยให้สามารถจดัการด าเนินการต่าง ๆ และช่วยให้การบริหารข้อมูลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และยงัช่วยให้เราไดเ้ปรียบเหนือกวา่คู่แข่งในธุรกิจท่ีอยูใ่นประเภทเดียวกนั ถา้เรามี
การใชร้ะบบสารสนเทศท่ีดีมาบริหารองคก์รของเรา ก็จะท าให้องคก์รสามารถจดัการกบัขอ้มูลต่าง 
ๆ ไดอ้ยา่งราบร่ืน ในระบบสารสนเทศนั้นโดยส่วนมากแลว้มกัจะมีการน าเอาคอมพิวเตอร์มาใชเ้ป็น
เคร่ืองมือส าคญัในการท่ีจะออกแบบระบบ และจดัระบบให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นระบบ
สารสนเทศท่ีสร้างไวน้ั้นก็ตอ้งมีการพฒันาระบบอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ขอ้มูลนั้นทนัสมยั และ
ถูกตอ้ง ท าใหผู้บ้ริหารสามารถท าการตดัสินใจขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็วข้ึนดว้ย ส าหรับการ
พฒันาระบบสารสนเทศนั้น อาจจะพฒันาโดยการเปล่ียนแปลงแกไ้ขระบบเดิมให้ดีข้ึน หรืออาจจะ
สร้างระบบใหม่ข้ึนมาทั้งหมดเลยก็ได ้แต่ถา้มีการสร้างระบบใหม่ทั้งระบบก็คงจะตอ้งใชเ้วลานาน
มากข้ึน เพราะผูพ้ฒันาระบบนั้นจะตอ้งออกแบบระบบใหม่ตั้งแต่ตน้ ส่ิงท่ีส าคญัในการพฒันาระบบ
น้ีคือ ผูบ้ริหารองคก์รจะตอ้งเล็งเห็นถึงความส าคญัของการพฒันาระบบ และให้การสนบัสนุนการ
พฒันาอยา่งเตม็ท่ี จึงจะท าใหก้ารพฒันาระบบนั้นเป็นไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

ขั้นตอนในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ โดยแบ่งขั้นตอนของการพฒันา
ออกเป็น 5 ขั้นตอนดว้ยกนัคือ 

1. ขั้นส ารวจเบ้ืองตน้ (Preliminary investigation) เป็นขั้นตอนแรกของการพฒันาระบบ
ท่ีจะท าการส ารวจเก่ียวกบัปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในองคก์ร จากนั้นก็จะน าปัญหาและขอ้มูลต่าง ๆ ท่ี
ส ารวจไดไ้ปเสนอต่อผูบ้ริหารเพื่อตดัสินใจด าเนินการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนต่อไป 

2. ขั้นวิเคราะห์ความตอ้งการ (Requirements analysis) หลงัจากไดท้ราบปัญหาจากการ
ส ารวจแลว้ ผูบ้ริหารจะตอ้งน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์วา่จะตดัสินใจด าเนินการต่อไปอยา่งไร ถา้มี
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การตดัสินใจว่าจะมีการพฒันาระบบ ขั้นตอนต่อไปท่ีจะตอ้งท าก็คือ ตอ้งท าการวิเคราะห์ความ
ตอ้งการของระบบวา่ตอ้งการจะมีระบบแบบใด และมีสารสนเทศอะไรเขา้มาเก่ียวขอ้งบา้ง 

3. ขั้นออกแบบระบบ (System design) เม่ือผูบ้ริหารไดต้ดัสินใจท่ีจะด าเนินการพฒันา
ระบบและทราบถึงความตอ้งการของระบบแลว้ ขั้นตอนต่อไปท่ีจะตอ้งท าคือ การออกแบบระบบ 
ซ่ึงทีมงานพฒันาระบบจะเป็นผูอ้อกแบบรายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นระบบสารสนเทศไม่วา่
จะเป็นการป้อนขอ้มูล การประมวลผล การแสดงผลลพัธ์ การเก็บรักษา และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ระบบ และส่ิงท่ีส าคญัของการออกแบบระบบคือ ควรจะสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบ
ดว้ย 

4. ขั้นจดัหาอุปกรณ์ของระบบ (System acquistion) ในขั้นตอนน้ีเป็นการพิจารณาถึง
อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ ไม่วา่จะเป็นทางดา้นฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ และบริการต่าง ๆท่ี
จ าเป็น ทีมงานผูพ้ฒันาระบบจะตอ้งเป็นผูจ้ดัหาส่ิงเหล่าน้ีมา โดยอาจจะเปิดเป็นการประมูลให้มีผู ้
ยื่นขอ้เสนอการขายอุปกรณ์ต่าง ๆ จากนั้นทีมงานผูพ้ฒันาระบบจะตอ้งพิจารณาถึงความเหมาะสม
และประโยชน์ท่ีองคก์รจะไดรั้บ 

5. ขั้นติดตั้งระบบและการบ ารุงรักษา (System implementation and maintenance)ใน
ขั้นตอนน้ีจะมีการติดตั้งระบบใหม่เพื่อใชง้านจริง ทีมงานพฒันาระบบจะตอ้งคอยควบคุมดูแลการ
ติดตั้ง และจะตอ้งทดสอบการใชง้านของระบบใหม่ว่า สามารถใชง้านไดต้รงตามความตอ้งการ 
และตรงตามวตัถุประสงค์ท่ีองค์กรและผูใ้ช้ระบบตอ้งการหรือไม่ นอกจากนั้นผูใ้ช้ระบบจะตอ้ง
ได้รับการฝึกอบรมให้สามารถใช้งานระบบได้และต้องเข้าใจระบบการท างานของระบบใหม่ 
หลงัจากนั้นทีมงานผูพ้ฒันาระบบจะตอ้งมีหน้าท่ีในการประเมินผลของระบบและมีหน้าท่ีในการ
บ ารุงดูแลรักษาระบบให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตอ้งมีการปรับปรุง
ระบบเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบอยา่งสม ่าเสมอ 

ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2546, หน้า 48) ได้สรุปว่า การ
พฒันาการด าเนินงานระบบสารสนเทศตอ้งก าหนดความตอ้งการร่วมกนัระหวา่งบุคลากรทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งวา่มีขอ้มูลใดบา้งท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นสถานศึกษา มีการวางแผนการเก็บขอ้มูลโดยท่ีผูบ้ริหาร
และผูส้อนร่วมกนัวางแผนการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยก าหนดลกัษณะของขอ้มูล วิธีการ เคร่ืองมือ
เก็บรวบรวมขอ้มูลและแหล่งขอ้มูล มีการจดัหาหรือสร้างเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล มีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยค านึงถึงความถูกตอ้ง และความเป็นปัจจุบนัของขอ้มูล ท าการวิเคราะห์ขอ้มูล
และเก็บรักษาขอ้มูลท่ีจดัเก็บมาโดยจดัข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่เรียกใช้ได้สะดวก และน าไปใช้
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ประโยชน์ไดต้รงตามวตัถุประสงค ์และท าการปรับปรุงพฒันาระบบขอ้มูลและระบบสารสนเทศได้
อยา่งต่อเน่ือง 

ส านกันิเทศและพฒันามาตรฐานการศึกษา (2546, หนา้ 96-97) ไดส้รุปวา่โรงเรียนส่วน
ใหญ่มีวิธีการด าเนินงานการพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ คือ มีความพยายามท่ีจะปรับปรุงและ
พฒันาระบบสารสนเทศดว้ยการจดัประชุมร่วมกนั เพื่อจดัท าระบบขอ้มูลสารสนเทศเชิงคุณภาพ 
และแนวทางในการพฒันาระบบขอ้มูลรวมทั้งการน าไปใชป้ระโยชน์ มีการจดักิจกรรมพฒันาระบบ
สารสนเทศเชิงคุณภาพก่อนสรุปรายงานการศึกษาประจ าปี มีแผนงานโครงการพฒันาระบบขอ้มูล
ในแผนปฏิบติัการประจ าปี มีการจดัระบบสารสนเทศในภาพรวมของโรงเรียน เช่น แฟ้มพฒันาครู
รายบุคคล ขอ้มูลนกัเรียนเชิงคุณภาพรายบุคคล ก่อนประถมศึกษามีการจดัเก็บขอ้มูลเป็นระบบมาก
ข้ึน มีความสมบูรณ์มากข้ึน มีการน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพฒันาคุณภาพ การศึกษาใน
ธรรมนูญโรงเรียนและแผนปฏิบติัการประจ าปี มีการจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศเพื่อประเมินตนเอง
ค่อนขา้งปานกลางและเผยแพร่ขอ้มูลการประเมินตนเองแก่ผูป้กครอง ประชาชนและแสดงผลการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาในลกัษณะนิทรรศการ มีการจดัท าขอ้มูลสารสนเทศเชิงคุณภาพท่ีเป็น
ระบบรายมาตรฐานและตวับ่งช้ี พร้อมทั้งประเมินงาน โครงการภายหลงัการนิเทศ มีการสังเคราะห์
ยบุรวมโครงการและปรับปรุงรายงานประจ าปี 

ณัฏฐพร พิมพายน (2546, หน้า 64) กล่าวว่า การพฒันาระบบสารสนเทศเป็นการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้ขั้นตอนเหล่าน้ีรวมเรียกวา่เป็นวฏัจกัรการพฒันาระบบ (System 
development life cycle, SDLC) โดยภาพรวมแลว้แนวทางการพฒันาระบบท่ีรู้จกักนัทัว่ไปจะมีวฏั
จกัรการพฒันาระบบท่ีมีเค้าโครงเหมือนกนัจะแตกต่างไปบ้างก็เฉพาะในการแบ่งขั้นตอนและ
รายละเอียดของแต่ละขั้นตอนเท่านั้น วฏัจกัรการพฒันาระบบก าเนิดข้ึนมาเพื่อช่วยให้นกัวิเคราะห์
ระบบสามารถท่ีจะพฒันาระบบงานได้อย่างมีแนวทางและเป็นมาตรฐานข้ึน วฏัจกัรการพฒันา
ระบบจึงถือเสมือนเป็นเคร่ืองมือส าหรับนกัวิเคราะห์ระบบ  วิศวกรซอฟตแ์วร์ และโปรแกรมเมอร์ 
เพื่อใชใ้นการวางแผนควบคุม และปฏิบติัในระหวา่งการพฒันาระบบงานคอมพิวเตอร์ วฏัจกัรการ
พฒันาระบบ โดยทัว่ไปสามารถจดัแบ่งไดห้ลายขั้นตอน แบ่งขั้นตอนออกเป็น 6 ขั้นตอน 

1. การส ารวจเบ้ืองตน้ (Preliminary investigate) 
2. การวเิคราะห์ความตอ้งการ (Requirement analysis) 
3. การออกแบบระบบ (System design) 
4. การจดัหาระบบ (system acquisition) 
5. การพฒันาและติดตั้งระบบ (Implementation) 
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6. การดูแลรักษาระบบ (Maintenance) 
อรอุมา แก้วสว่าง (2548, หน้า 44) สรุปไวว้่า การพฒันาระบบสารสนเทศจะตอ้งมี

การศึกษาสภาพขององค์การ และความตอ้งการของผูบ้ริหารในการใช้สารสนเทศ ผูบ้ริหารตอ้ง
ตระหนกัถึงความส าคญัของระบบสารสนเทศ โดยมีการศึกษาและวางแผนและปฏิบติัตามขั้นตอน
ของแผนอยา่งจริงจงั เพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพต่อการบริหารงาน 

จินดาวรรณ คะสีทอง (2549, หนา้ 42) สรุปไดว้า่ การพฒันาระบบสารสนเทศนั้นจะตอ้ง
มีการวางแผน ท่ีดี มีการก าหนดวตัถุประสงคข์องการพฒันาระบบงานใหช้ดัเจน ปฏิบติัตามขั้นตอน
ต่าง ๆ อยา่ง เป็นระบบ เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพท่ีสามารถน าไปใชใ้นการพฒันาการด าเนินงานต่าง ๆ 
ต่อไป 

เทพฤทธ์ิ วรรณมะกอก (2549, หน้า 29) สรุปไวว้่า จะตอ้งมีการศึกษาสภาพทัว่ไป 
ก าหนดความต้องการร่วมกัน มีการวางแผนการเก็บข้อมูล การจดัหาหรือสร้างเคร่ืองมือเก็บ
รวบรวมขอ้มูล การเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลและเก็บรักษาขอ้มูลท่ีจดัเก็บ ทดลองใช ้การ
ปรับปรุงและพฒันาระบบขอ้มูลและระบบสารสนเทศไดอ้ยา่งต่อเน่ืองมีบุคลากรท่ีรับผิดชอบระบบ
สารสนเทศโดยตรง มีการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืน การอบรมพฒันาบุคลากรอย่าง
ต่อเน่ือง 

ศรีไพร ศกัด์ิรุ่งพงศากุล และเจษฎาพร ยุทธนวิบูลยช์ยั (2549, หนา้ 304-321) ไดส้รุปวา่ 
องค์กรส่วนมากมองเห็นประโยชน์จากการใช้ขั้นตอนท่ีเรียกว่า วิธีการพฒันาระบบ (System 
development methodology) ส าหรับสร้างระบบสารสนเทศขององค์การซ่ึงกระบวนการพฒันา
ระบบมีวงจร (Life cycle) เช่นเดียวกบัวงจรของการผลิตสินคา้สู่ตลาด โดยเร่ิมจากการส ารวจความ
ตอ้งสินคา้ของลูกคา้ ศึกษาความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชน์ตอบแทน ท่ีจะไดรั้บวิเคราะห์และ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ ผลิตสินคา้ ทดสอบสินคา้ และแนะน าสินคา้สู่ตลาด ยอดขายสินคา้เร่ิมเพิ่มข้ึน 
ผลจากการตอบรับจากลูกคา้จะเป็นขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีผูผ้ลิตน ามาปรับปรุงคุณภาพของสินคา้ให้ตรง
กบัความตอ้งการของลูกคา้และเพื่อให้สามารถอยูใ่นตลาดไดน้านท่ีสุด โดยวงจรการพฒันาระบบ
สารสนเทศเป็นแนวคิดท่ีมีการก าหนดรูปแบบในการพฒันาระบบอยา่งมีแบบแผน มีการแบ่งระยะ
ในการพฒันาระบบ ซ่ึงแต่ละองคก์ารอาจแบ่งระยะ และขั้นตอนในแต่ละระยะแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บั
ความเหมาะสม ลกัษณะและขอ้ก าหนดขององคก์ารท าให้วงจรการพฒันาระบบมีรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึง
วงจรการพฒันาระบบสารสนเทศจะประกอบดว้ย 6 ขั้นตอนดงัน้ี 

1. การก าหนดและเลือกโครงการ (System identification and selection) เร่ิมตน้ดว้ยการ
ขอมีระบบจากกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ภายในองคก์าร เช่น ผูใ้ชง้านท่ีประสบปัญหาและตอ้งการแกไ้ข
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ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการท างานปัจจุบนัจึงขอให้มีการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อแก้ไขแก้ปัญหา 
ผูจ้ดัการอาจมีความตอ้งการระบบใหม่เพื่อทดแทนหรือปรับขยายระบบปัจจุบนัท่ีไม่สามารถให้
สารสนเทศไดต้ามท่ีตอ้งการหรือเพื่อให้บริการใหม่ ๆ กบัลูกคา้ แต่เน่ืองจากขอ้จ ากดัดา้นเงินทุน
และทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการพฒันาท าใหอ้งคก์ารไม่สามารถพฒันาระบบโครงการพร้อมกนั จึง
จ าเป็นตอ้งมีการคน้หาโครงการท่ีสมควรไดรั้บการพฒันา  โดยมีการตั้งกลุ่มบุคคล ซ่ึงอาจอยูใ่นรูป
ของคณะกรรมการเพื่อท าหนา้ท่ีในการพิจารณาโครงการจดักลุ่ม จดัล าดบัความส าคญั และเลือก
โครงการท่ีเหมาะสม 

2. การเร่ิมตน้และวางแผนโครงการ (System initiation and planning) หลงัจากโครงการ
ไดผ้า่นการคดัเลือกหรือไดรั้บอนุมติัให้ด าเนินโครงการต่อไปแลว้ จะเร่ิมจดัท าโครงการโดยจดัตั้ง
ทีมงานพร้อมทั้งก าหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบให้กบัสมาชิกในทีมอยา่งชดัเจนรวบรวมขอ้มูล
เพิ่มเติมเพื่อคน้หา สร้างแนวทางเลือกและเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการน าระบบใหม่มาใชง้านโดย
แนวทางเลือกนั้นจะตอ้งค านึงถึงความเป็นไปได ้ (Feasibility) ความพร้อมในดา้นต่าง ๆ ความ
สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนัขององคก์ารดว้ย จากนั้นจึงน าแนวทางท่ีเลือกมา
วางแผนในโครงการ 

3. การวเิคราะห์ระบบ (System analysis) มีจุดประสงคใ์นการท าความเขา้ใจกบัระบบงาน
ปัจจุบนัเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบระบบใหม่ โดยนักวิเคราะห์ระบบท าการศึกษาระบบ
ปัจจุบนัอย่างละเอียดและหาความตอ้งการระบบใหม่ท่ีจะพฒันา ในขั้นตอนน้ีจะเก่ียวขอ้งกับ
กระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมมา การวิเคราะห์กระบวนการต่าง 
ๆ ในระบบ การวิเคราะห์ลกัษณะของผลลพัธ์และส่ิงน าเขา้ เพื่อศึกษาถึงการท างานของระบบ
ปัจจุบนัและวิเคราะห์ว่ามีงานใดบา้งท่ีมีปัญหาเกิดข้ึน ควรจะปรับปรุงหรือจะมีแนวทางในการ
แกไ้ขปัญหาอยา่งไร 

4. การออกแบบระบบ (System design) มีวตัถุประสงคเ์พื่อออกแบบระบบให้เขา้กบั
ความตอ้งการของระบบใหม่ตามท่ีไดมี้การวเิคราะห์ไว ้โดยนกัวเิคราะห์ระบบจะตอ้งออกแบบส่วน
น าขอ้มูลสู่ระบบ (Input) ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากระบบ (Output) ฐานขอ้มูล (Database) โปรแกรม 
(Programs) ระบบปฏิบติัการ กระบวนการท างาน (Procedures) เครือข่าย (Network) และออกแบบ
วธีิการท่ีจะท าใหผู้ใ้ชม้ ัน่ใจไดว้า่ ระบบมีความถูกตอ้งเช่ือถือได ้และปลอดภยั 

5.การด าเนินการระบบ (System implementation) มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างระบบและ
ติดตั้งระบบ ซ่ึงด าเนินกิจกรรมตั้งแต่การจดัซ้ือหรือจดัหาฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟตแ์วร์ 
(Software) การเขียนโปรแกรมโดยโปรแกรมเมอร์ การท าการทดสอบ การจดัท าเอกสารระบบ การ
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ถ่ายโอนระบบงาน และการฝึกอบรมผูใ้ชร้ะบบ ผลลพัธ์ของขั้นตอนน้ีคือระบบใหม่ท่ีพร้อมจะใช้
งาน รายงานประกอบระบบและคู่มือการใชร้ะบบ ซ่ึงควรมีการประเมินผลหลงัการติดตั้งระบบดว้ย 

6. การบ ารุงรักษาระบบ (System maintenance) เป็นขั้นตอนการดูแลระบบเพื่อให้ระบบ
มีประสิทธิภาพในการท างานโดยบุคลากรทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าท่ีในส่วนน้ีการ
บ ารุงรักษาระบบอาจอยู่ในรูปของการแก้ไขขอ้ผิดพลาดของโปรแกรม การปรับปรุงหรือแกไ้ข
โปรแกรมให้รองรับกบัความตอ้งการใหม่ ๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของผูใ้ช้ระบบหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ใหก้บัระบบ 

นันทนา บริรักษ์ (2550, หน้า 28) ได้กล่าวสรุปว่า การพฒันาระบบสารสนเทศนั้น 
จะตอ้งมีการศึกษาสภาพทัว่ไป ปัญหา ภารกิจต่าง ๆ และร่วมกนัวางแผนการจดัท าระบบสารสนเทศ
โดยด าเนินการตามแผนงานท่ีวางไว ้คือ จดัหาและสร้างเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล การเก็บรักษา
ขอ้มูลท่ีจดัเก็บมา โดยจดัขอ้มูลให้เป็นหมวดหมู่ใช้ไดส้ะดวก สามารถน าไปใช้ประโยชน์ไดต้รง
ตามวตัถุประสงค ์ปรับปรุง และพฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศ โดยจดัท าอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้
ไดส้ารสนเทศท่ีดีเหมาะสมกบัการจดัการหน่วยงานใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ปิยรัตน์ วงศ์เติง (2551, หน้า 42) สรุปไวว้่าการพฒันาระบบสารสนเทศนั้นต้องมี
การศึกษา วิเคราะห์ สภาพภารกิจขององค์การ ปัญหาและความตอ้งการของผูบ้ริหารในการใช้
สารสนเทศ ผูบ้ริหารตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัของระบบสารสนเทศ  โดยร่วมกนัวางแผนการ
จดัท าระบบขอ้มูลสารสนเทศและด าเนินการตามแผนอยา่งจริงจงัตามแผนท่ีวางไว ้

สรุปไดว้า่ แนวทางการพฒันาการด าเนินงานระบบขอ้มูลและสารสนเทศ  ประกอบดว้ย
ขอ้เสนอแนะวิธีการแกไ้ขปัญหาการด าเนินการท่ีจะพฒันา ส่งเสริม และปรับปรุงการจดัระบบ 
สารสนเทศใน 6 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การตรวจสอบขอ้มูล การ ประมวลผลขอ้มูล 
การจดัเก็บขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล และการน าขอ้มูลไปใช ้
 

2.2 การด าเนินงานระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ในการจดัท าระบบสารสนเทศนั้นตอ้งมีระบบ และตอ้งกระท าอย่างมีขั้นตอนแต่ละ 

ขั้นตอนจะตอ้งมีการตรวจสอบความแม่นย  า ถูกตอ้ง ชดัเจน และขอ้มูลนั้น ๆ ตอ้งเป็นปัจจุบนัและมี
ความเช่ือถือมากท่ีสุด ซ่ึงกระบวนการจดัท าสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน  

นกัการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา ไดใ้หท้ศันะเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการ
ด าเนินระบบขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี 6 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวม
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ขอ้มูล การตรวจสอบขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูล การจดัเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล และการน า
ขอ้มูลไปใช ้ไวด้งัน้ี 

2.2.1 การด าเนินงานระบบขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล มีนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 

จินดาวรรณ คะสีทอง (2549, หนา้ 17) ไดส้รุปไวว้า่  
การเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นขั้นเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งซ่ึงมีอยูท่ ั้งภายนอกหน่วยงาน 

และในหน่วยงาน มีแนวปฏิบติัเป็นขั้นตอนและกิจกรรมยอ่ย ๆ ดงัน้ี  
1. การก าหนดหน่วยงานและบุคลากรรับผิดชอบให้ชัดเจน แม้ว่าหน่วยงานระดับ

โรงเรียนจะไม่มีกรอบอตัราก าลงัคนทางดา้นน้ี ผูบ้ริหารก็ควรมอบหมายใหมี้ผูรั้บผดิชอบท่ีแน่นอน 
2. ก าหนดรายการขอ้มูลสารสนเทศท่ีมีอยูท่ ั้งภายนอกและภายในหน่วยงาน ซ่ึงจ านวน

ขอ้มูลโรงเรียนควรวิเคราะห์โดยใช้คณะท างาน และโดยบุคลากรท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในแต่ละ 
เร่ืองสารสนเทศส าคญัและจ าเป็นในระดบัโรงเรียน  

3. ก าหนดวิธีการจดัเก็บและสร้างเคร่ืองมือเก็บให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะของขอ้มูล และ
แหล่งขอ้มูล เช่น แบบส ารวจ แบบรายงาน แบบสัมภาษณ์ หรือแบบสอบถามการศึกษาวจิยั เป็นตน้  

4. ก าหนดเวลาหรือปฏิทินในการจดัเก็บแลว้ก าหนดวนัเก็บขอ้มูลให้ชดัเจนวา่จะมีก่ีวนั 
ในหน่ึงปี หมายความวา่ ขอ้มูลจะเปล่ียนไปอยา่งไรแต่การใชจ้ะตอ้งใช ้ณ วนัท่ีก าหนด เช่น ขอ้มูล 
ณ วนัท่ี 10 มิถุนายนของทุกปี เป็นตน้  

5. การไปเก็บรวบรวมมาจากแหล่ง ซ่ึงจะอยูใ่นและนอกหน่วยงานตามเวลาท่ีก าหนดไว ้ 
6. ขอ้มูลสารสนเทศบางตวัยงัไม่มีแหล่งให้เก็บ จะตอ้งสร้างเง่ือนไขให้เกิดข้ึนมา เช่น 

ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัความคิดเห็น ความตอ้งการในเร่ืองต่าง ๆ อาจตอ้งจดัประชุมสัมมนา ระดมความ 
คิดเห็น ท าการศึกษาวิจยั เป็นตน้ (ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2539, หนา้ 
10-14)  

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดใ้หค้วามหมายการรวบรวมขอ้มูล คือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ นั้น จะตอ้งก าหนดรายการขอ้มูล ท่ีตอ้งการ ก าหนดวิธีการ
จดัเก็บ สร้างหรือจดัหาเคร่ืองมือในการจดัเก็บให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะของขอ้มูลและแหล่งขอ้มูล 
เช่น แบบส ารวจ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบบนัทึก แบบสังเกต เป็นตน้ นอกจากนั้นควร
ก าหนดเวลาในการจดัเก็บหรือผูรั้บผิดชอบในการจดัเก็บโดยตอ้งค านึงถึงขอ้มูลท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการท่ีก าหนดไวแ้ละมีความเช่ือถือได ้ 
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ในการก าหนดรายการข้อมูลท่ีต้องการนั้น อาจด าเนินการโดยศึกษาจากมาตรฐาน
การศึกษาในระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
การประเมินคุณภาพภายในของกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 ฯลฯ จากนั้นจึงก าหนดวิธีการและเคร่ืองมือส าหรับรวบรวมขอ้มูลให้มีความสอดคลอ้งกนั 
เช่น ก าหนดวิธีการรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสอบถาม เคร่ืองมือท่ีใช้ควรเป็นแบบสอบถาม หรือใช้
วธีิการรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสังเกต เคร่ืองมือท่ีใชก้็ควรเป็นแบบสังเกต เป็นตน้ 

ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2536, หน้า 6-7 )การเก็บรวบรวม
ขอ้มูล คือ การบนัทึกขอ้มูล ก าหนดหน่วยงานและบุคลากรรับผิดชอบให้ชัดเจนก าหนดรายการ
ขอ้มูลสารสนเทศท่ีจะตอ้งไปเก็บก าหนดวิธรการจดัเก็บและสร้างเคร่ืองมือเก็บให้สอดคลอ้งกบั
ลกัษณะของขอ้มูลและแหล่งขอ้มูล ก าหนดระยะเวลาหรือปฏิทินในการจดัเก็บใหช้ดัเจน  

ชโลมใจ ภิงดารัตน์และสุรพลหวงัดี (2551, หนา้ 1-6) การเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นวิธีการ
ท่ีจะไดข้อ้มูลมาเพื่อวิเคราะห์และจดัท าเป็นสารสนเทศโดยใช้เคร่ืองมือท่ีจดัท าข้ึนชนิดหน่ึงหรือ
หลาย ๆ ชนิด 

วีระ สุภากิจ (2549, หน้า 316-327) การเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ ก าหนดหน่วยงานและ
บุคลากรรับผิดชอบให้ชัดเจนก าหนดรายการข้อมูลสารสนเทศท่ีจะตอ้งไปเก็บก าหนดวิธรการ
จัดเก็บและสร้างเคร่ืองมือเก็บให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูลและแหล่งข้อมูล ก าหนด
ระยะเวลาหรือปฏิทินในการจดัเก็บใหช้ดัเจน  

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ การเก็บรวบรวมข้อมูล คือการท่ีผูว้ิจ ัยพยายามรวบรวม
หลกัฐานต่าง ๆ น ามาพิจารณา วเิคราะห์ วจิารณ์ แลว้สรุปผลมาเป็นค าตอบปัญหาการวิจยัวา่เป็นไป
ตามท่ีไดต้ั้งสมมติฐานไวห้รือ ไม่ วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีวิธีการหลายอยางเช่น เก็บรวบรวม
ขอ้มูลโดยตรงจากผูใ้หข้อ้มูล รวบรวมขอ้มูลท่ีมีอยูเ่ดิมแลว้ หรือใชผู้ส้ังเกตการณ์เก็บรวบรวมขอ้มูล 
หรือใช้วิธีการหลาย ๆ วิธีรวมกนั ขั้นตอนส าคญัของการรวบรวมขอ้มูล การรวบรวมขอ้มูลทาง
พฤติกรรมศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นการรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม แบ่งไดเ้ป็น 6 ขั้นตอน แบ่งไว ้ดงัน้ี  

1. ก าหนดตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษา ท่ีส าคญั คือ ตอ้งทราบวา่อะไร คือตวัแปรอิสระ ตวั
แปรตาม ตวัแปรควบคุม การวดัตวัแปรแต่ละตวัวดัอยา่งไร มีระดบัการวดัของตวัแปรคืออะไร ตวั
แปรและตวัมีความหมายอยา่งไร ตอ้งนิยามความหมายเชิงปฏิบติัการใหช้ดัเจนใหส้ามารถวดัได ้ 
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2. ก าหนดขอ้มูลหรือตวัช้ีวดั จากตวัแปรท่ีศึกษาจะตอ้งระบุขอ้มูลและลกัษณะของขอ้มูล
ท่ีตอ้งการวา่มีลกัษณะ อยา่งไร ท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริง ควรสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์หรือ
ปัญหาและขอบเขตของการวจิยั  

3. ก าหนดแหล่งขอ้มูล ตอ้งการขอ้มูลหรือรวบรวมขอ้มูลมาจากท่ีไหนบา้งผูใ้ห้ขอ้มูล
เป็นใคร อยูท่ี่ไหนเป็นแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ  

4. เลือกวธีิรวบรวมขอ้มูล ตอ้งวางแผนในวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลอยา่งรอบคอบรวมทั้ง
ค านึงถึงขนาดของ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสม ซ่ึงวิธีการเก็บขอ้มูลจ าเป็นตอ้งเลือกเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การเก็บว่ามีอะไร ถา้มีแลว้ก็สามารถน าไปปรับปรุงแกไ้ขให้เหมาะกบังานวิจยัท่ีท า ถา้ไม่มีก็ตอ้ง
สร้างเคร่ืองมือข้ึนมาใหม่ ซ่ึงตอ้งค านึงถึงหลกัในการสร้างเคร่ืองมือท่ีดี  

5. น าเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูลไปทดลองใช้ ในการใชเ้คร่ืองมือรวบรวมขอ้มูลไม่วา่จะ
เป็นเคร่ืองมือท่ีมีอยูแ่ลว้หรือ เคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนเอง ควรมีการทดลองใชก้บักลุ่มท่ีใกลเ้คียงกบักลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวนไม่มากก่อนเพื่อ ดูขอ้บกพร่องต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชเ้คร่ืองมือและผูว้ิจยัเอง
ตอ้งน า เคร่ืองมือไปปรับปรุงแกไ้ขหรืออาจจะตอ้งสร้างใหม่เพื่อให้เหมาะสมกบังาน วิจยัท่ีท า 
เพื่อใหเ้กิดคุณภาพของเคร่ืองมือวจิยั ท่ีส าคญั คือจะตอ้งมีความตรงและความเท่ียงของเคร่ืองมือ  

6. ออกรวบรวมขอ้มูล ขั้นตอนน้ีเป็นการออกภาคสนาม ตอ้งมีการวางแผนเป็นอยา่งดีวา่
จะเก็บขอ้มูลอยา่งไร คนเดียว หรือหลายคน ตอ้งมีการอบรมผูเ้ก็บขอ้มูลในกรณีท่ีใชผู้เ้ก็บหลายคน 
ท่ีส าคญัตอ้งมีการประสานงานเพื่อใหแ้หล่งท่ีตอ้งการเก็บขอ้มูลยนิยอม  

สรุปไดว้า่ การเก็บรวบรวมขอ้มูล หมายถึง วิธีการท่ีจะให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลตามท่ีตอ้งการ 
แล้วน ามาวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้เคร่ืองมือท่ีจดัท าข้ึนอย่างหน่ึงหรือหลาย ๆ อย่าง 
ประกอบกนั เช่น การก าหนดแบบฟอร์มในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การก าหนดระยะเวลาในการ 
เก็บรวบรวมขอ้มูล การก าหนดบุคลากรท่ีรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล ตอ้งประกอบไปดว้ย การก าหนดวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูล การวางแผนการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล การก าหนดรายละเอียดของขอ้มูลท่ีตอ้งการเก็บรวบรวมขอ้มูล การก าหนดวิธีการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล การออกแบบและจดัท าเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล การก าหนด
ผูรั้บผิดชอบในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยตรง ผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลมีความรู้ความสามารถในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล การตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูล บุคลากรให้ความร่วมมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

2.2.2 การด าเนินงานระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการ
ตรวจสอบขอ้มูล มีนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 
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จินดาวรรณ คะสีทอง (2549, หนา้ 17) ไดส้รุปไวว้า่ การตรวจสอบขอ้มูล  
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลแต่ละคร้ัง จะตอ้งน าขอ้มูลมาตรวจสอบทุกคร้ัง เพื่อให้ได ้

ขอ้มูลท่ีมีคุณสมบติัท่ีดี ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ประการส าคญั ไดแ้ก่  
1. ความเป็นปัจจุบนัของขอ้มูล (Time) หมายถึง ช่วงเวลาท่ีขอ้มูลเกิดข้ึน คือ เม่ือใด 

เหมาะสมกบัเวลาและทนักบัเวลาท่ีจะใชห้รือไม่ ขอ้มูลบางตวัตอ้งเก็บปีละคร้ัง ขอ้มูลบางตวัมีอายุ 
เป็นปัจจุบนั 3 ปีมาแลว้ คือ ยงัไม่มีตวัท่ีใหม่กวา่น้ี เช่น ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ชั้น ป.6 ตาม 
หลกัสูตรทุกกลุ่มประสบการณ์ระดบัชาติ  

2. มีความตรงตามเน้ือหาของสารสนเทศท่ีตอ้งการ (Relevance) สารสนเทศท่ีดีจะตอ้ง มี
คุณสมบติัในการส่ือความหมายตามวตัถุประสงค ์และลกัษณะงาน มีความพอเพียงและไม่ เบ่ียงเบน 
เช่น ขอ้มูลจ านวนนกัเรียนท่ีส าหรับรายงานผล ก็อาจจะเพียง 1 ปีการศึกษา แต่หาก เพื่อการวางแผน 
อาจจะตอ้งใชย้อ้นหลงั 5 ปี พยากรณ์ไปล่วงหนา้อีก 5 ปี เป็นตน้  

3. มีความถูกตอ้งแม่นย  า (Accuracy) คุณสมบติัขอ้น้ีแสดงถึงคุณค่าและประโยชน์ ของ
สารสนเทศท่ีนบัว่าส าคญัมาก เพราะแมส้ารสนเทศจะตรงต่อความตอ้งการและสามารถผลิตได้
ทนัเวลาแต่ถา้ขาดความถูกตอ้งแลว้ ก็หาประโยชน์ไม่ได ้สารสนเทศท่ีมีความถูกตอ้งแม่นย  า จะตอ้ง 
มีการบนัทึกจากสภาพความเป็นจริงในเวลาท่ีส ารวจ และผา่นกระบวนการในการจดัเก็บดว้ยวิธีการ 
เคร่ืองมือท่ีถูกตอ้งไดม้าตรฐาน หากตรวจสอบแลว้พบขอ้ผิดพลาดบกพร่องก็ตอ้งจดัเก็บหรือแกไ้ข 
ใหม่  

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดใ้หค้วามหมาย การตรวจสอบขอ้มูล คือ 
ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาไดก่้อนท่ีจะน าไปประมวลผล ควรมีการตรวจสอบความถูกตอ้ง

ของขอ้มูลก่อน โดยพิจารณาจากความถูกตอ้ง ความสมบูรณ์ และความเป็นปัจจุบนัของขอ้มูล 
วรีะ สุภากิจ (2549, หนา้ 316-327) การตรวจสอบขอ้มูล คือ มีความถูกตอ้งแม่นย  ามีความ

เท่ียงตรงมีความเป็นปัจจุบนั  
ชโลมใจ ภิงดารัตน์และสุรพลหวงัดี (2551, หน้า 1-6) การตรวจสอบขอ้มูล คือ มีความ

เป็นปัจจุบนัแม่นย  ามีความเท่ียงตรง มีความถูกต้องแม่นย  ามีความถูกตอ้งมีการวิเคราะห์ขอ้มูล 
Noknik15 clab การตรวจสอบ (Verifying) เป็นขั้นตอนส าคญัในระบบการผลิตสารสนเทศ ท าข้ึน
เพื่อให้มัน่ใจวา่ ขอ้มูลไดรั้บการรวบรวม และบนัทึกเอาไวอ้ยา่งถูกตอ้ง การตรวจสอบ ขอ้มูลเป็น
การคน้หา รวบรวมขอ้มูลท่ียงัมีความผดิพลาดโดยทัว่ไป จะกระท าได ้3 ลกัษณะ คือ  

1. การตรวจสอบความเป็นไปได ้หรือความสมเหตุ สมผลของขอ้มูล  
2. การตรวจสอบความสอดคลอ้งกนั  
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3. ตรวจสอบความสัมพนัธ์ของขอ้มูล เป็นการตรวจสอบความถูกตอ้งของ ขอ้มูล โดย
อาศยัความสัมพนัธ์ของขอ้มูลเป็นเกณฑ์ 

สรุปไดว้่า การตรวจสอบขอ้มูล หมายถึง การตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ 
ของขอ้มูลท่ีด าเนินการรวบรวมมาไดใ้ห้ตรงกบัสภาพความเป็นจริง เช่น การตรวจสอบแหล่งท่ีมา 
ของขอ้มูล ความสมบูรณ์ของขอ้มูล ความชดัเจนของขอ้มูล และความเป็นปัจจุบนัของขอ้มูล และ
การตรวจสอบขอ้มูลตอ้งประกอบดว้ย การตรวจสอบความเป็นปัจจุบนัของขอ้มูล การวางแผนใน
การตรวจสอบขอ้มูล การตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้น และความเป็นไปไดข้องขอ้มูล  การ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบฟอร์มท่ีใชเ้ก็บขอ้มูล การตรวจสอบความสัมพนัธ์ของขอ้มูล การ
ตรวจสอบความสอดคลอ้งกนัระหว่างขอ้มูลเก่าและใหม่ การตรวจสอบวิธีด าเนินการตรวจสอบ
ขอ้มูล ผูต้รวจสอบขอ้มูลมีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบขอ้มูล 

2.3 การด าเนินงานระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการ
ประมวลผลขอ้มูล มีนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 

จินดาวรรณ คะสีทอง (2549, หน้า 17) ได้สรุปไวว้่า การประมวลผลข้อมูลคือ 
กระบวนการในการเปล่ียนแปลงขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปท่ีจะ น ามาใชป้ระโยชน์ ซ่ึงมีวธีิการดงัต่อไปน้ี  

1. การจ าแนก เป็นการแบ่งประเภทขอ้มูลเป็นหมวดหมู่เป็นกลุ่ม หรือตามลกัษณะท่ี 
เหมาะสม มีความหมายและมีประโยชน์ต่อผูใ้ชล้กัษณะการจ าแนกคือ การก าหนดส่ิงท่ีเหมือนกนั 
ไวด้ว้ยกนั เช่น ขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลข จ าแนกขอ้มูลนกัเรียนตาม อายุ เพศ ระดบัการศึกษา ขอ้มูล 
ประเภทเอกสาร จ าแนกขอ้มูลตามเร่ืองท่ีสัมพนัธ์กนัเป็นเร่ือง ๆ เช่น ค าสั่งกรม ค าสั่งกระทรวง 
ประกาศ หนงัสือจากกรม เกณฑต่์าง ๆ  

2. การเรียงล าดบั หลงัจากท่ีไดแ้ยกประเภทขอ้มูลแลว้ อาจจะแยกออกเป็นแฟ้มแต่ละ 
แฟ้มจะมีการจดัล าดบัของขอ้มูลเพื่อความสะดวกในการคน้หาและการเรียกใชข้อ้มูล  ขอ้มูลท่ีมีการ 
เรียกใชป้ระจ าควรจดัรวมเร่ืองไวใ้นแฟ้มเดียวกนั  

3. การสรุป เป็นการจดัรวบรวมขอ้มูลเขา้ดว้ยกนัหรือแบ่งกลุ่มขอ้มูล และรวมยอด ของ
แต่ละกลุ่ม การจดัท าแฟ้มขอ้มูลยงัเป็นท่ีรวบรวมขอ้มูลทั้งหลายของโรงเรียนต่าง ๆ โดยปกติ ผูใ้ช ้
คือ ผูบ้ริหาร ซ่ึงไม่ตอ้งการรายละเอียด เช่น จ านวนนกัเรียนรายชั้น ตอ้งการผลสรุป ซ่ึง เป็นขอ้มูล
พื้นฐานเป็นรายระดบัชั้นและยอดรวม แลว้จดัท าเป็นแฟ้มสรุปของแต่ละระดบัเพื่อ เตรียมท าการ
ค านวณเพื่อท าเป็นสารสนเทศในขั้นต่อไป  
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4. การค านวณ การค านวณเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีจะท าขอ้มูลให้เป็นสารสนเทศ เช่น ร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย อตัราส่วน สัดส่วน เพื่อให้ไดส้ารสนเทศท่ีมีความหมายตามความตอ้งการของ ผูใ้ชท่ี้
ก าหนดไว ้(ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2539, หนา้ 10-14) 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดใ้ห้ความหมาย การประมวลผลขอ้มูล 
คือ เป็นการน าขอ้มูลมาประมวลผลให้เป็นสารสนเทศ หรือเป็นการเปล่ียนแปลงขอ้มูลให้อยู่ใน
รูปแบบท่ีน าไปใช้ประโยชน์ได้ ขอ้มูลใดท่ีเป็นสารสนเทศอยู่แล้ว ก็น ามาจดักลุ่ม แยกแยะ ตาม
ลกัษณะและประเภทของสารสนเทศ ซ่ึงการประมวลผลนั้นอาจเป็นการจดัหมวดหมู่ การเรียงล าดบั 
การแจงนบั ตลอดไปถึงการใชสู้ตรทางคณิตศาสตร์ การด าเนินการอาจใชว้ิธีการง่าย ๆ ท่ีเรียกวา่ท า
ดว้ยมือใชเ้คร่ืองค านวณเล็ก ๆ มาช่วย จนกระทัง่ใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่คือคอมพิวเตอร์ก็ได ้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลควรใช้ค่าสถิตท่ีง่ายและตรงท่ีสุด ค่าสถิติท่ีนิยมน ามาใช้ เช่น ค่าร้อยละ อตัราส่วน 
สัดส่วน ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน หรือแมก้ระทัง่การแจกแจงความถ่ี ท่ีเป็นการหาค่าสถิติท่ีง่าย
ท่ีสุดการประมวลผลขอ้มูล 

วรีะ สุภากิจ (2549, หนา้ 316-327) การประมวลผลขอ้มูล คือ การมอบหมายผูรั้บผิดชอบ
ท่ีมีความเขา้ใจทางดา้นคณิตศาสตร์ สถิติหรือรับผิดชอบขอ้มูลของโรงเรียนเป็นผูด้  าเนินงานมีการ
ก าหนดขอบเขต 

ชโลมใจ ภิงดารัตน์และสุรพลหวงัดี (2551, หน้า 1-6) การประมวลผลขอ้มูล เป็นขั้นน า
ขอ้มูลมาประมวลผลเป็นสารสนเทศส่วนตวัใดเป็นสารสนเทศอยู่แลว้น ามาจดักลุ่มแยกแยะตาม
ลกัษณะและประเภทของสารสนเทศ 

Noknik 15 clab การประมวลผล เป็นการก าหนดความสัมพนัธ์ของขอ้มูล จดักระท า
ขอ้มูล เพื่อ ใหเ้หมาะสมต่อการน าไปใช ้

สรุปได้ว่า การประมวลผลข้อมูล หมายถึง การน าข้อมูลมาจดักลุ่มให้ตรงตามความ
ตอ้งการ ให้เป็นขอ้มูลท่ีแสดงให้เห็นภาพรวมท่ีตอ้งการ และน าขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์กนัมาจดั
กระท าให้ เป็นสารสนเทศท่ีมีความหมายน าไปใชป้ระโยชน์ให้ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้ เช่น 
การเลือก เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประมวลผลขอ้มูล บุคลากรท่ีรับผิดชอบในการประมวลผลขอ้มูล 
การก าหนด ระยะเวลาในการประมวลผลขอ้มูล การมอบหมายผูรั้บผิดชอบท่ีมีความเขา้ใจทางดา้น
คณิตศาสตร์ สถิติหรือรับผดิชอบขอ้มูลของโรงเรียนเป็นผูด้  าเนินงานมีการก าหนดขอบเขต และการ
ประมวลผลขอ้มูลตอ้งประกอบดว้ย การวางแผนในการประมวลผลขอ้มูล การจ าแนก แยกประเภท 
ข้อมูล ท าการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบความถูกต้องของสถิติท่ีใช้ในการ
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ประมวลผลข้อมูล ผู ้ประมวลผลข้อมูลมีความรู้ความสามารถในการประมวลผลข้อมูล  การ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประมวลผล 

2.2.4 การด าเนินงานระบบขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการจดัเก็บ
ขอ้มูล มีนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 

จินดาวรรณ คะสีทอง (2549, หนา้ 17) ไดส้รุปไวว้า่ 
การจดัเก็บขอ้มูล เป็นการจดัให้มีแหล่งรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศไวใ้นหน่วยงาน ซ่ึง 

อาจจะเรียกวา่ศูนยส์ารสนเทศทางการศึกษาระดบัโรงเรียน ซ่ึงมีแนวปฏิบติัดงัน้ี  
1. ตอ้งจดัให้มีสถานท่ี เช่น มีห้อง ๆหน่ึงหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของโรงเรียนเป็นศูนย์

สารสนเทศ หรืออาจใชส่้วนหน่ึงของห้องสมุด ห้องอ่ืน ๆ ฯลฯ หรือหากมีคอมพิวเตอร์ อาจใชห้้อง
คอมพิวเตอร์  

2. จดัให้มีครุภณัฑ์ วสัดุจ าเป็น เช่น ตูส้ าหรับจดัเก็บแฟ้มขอ้มูลสารสนเทศ เก็บแผ่น 
บนัทึกขอ้มูล กรณีใชค้อมพิวเตอร์ไวใ้นหอ้งในขอ้ 1  

3. จดัระบบคน้หา หากเป็นแฟ้มหรือหากเป็นคอมพิวเตอร์ ก็ควรจดัเก็บเป็นโปรแกรมให้
สอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานของโรงเรียน เพื่อประสิทธิภาพของการใชแ้ละการบริหารขอ้มูลของ
หน่วยงาน และท่ีส าคญัคือ ตอ้งสร้างให้สอดคลอ้งกบัโปรแกรมในระดบัจงัหวดั และอ าเภอ เพื่อ
วตัถุประสงคด์งักล่าวมาแลว้ในขั้นประมวลผลขอ้มูล  

4. แต่ละรอบปีควรจดัท าแผนภูมิแสดงสารสนเทศท่ีส าคญั ๆ เป็นแผน่ป้ายหรือรูปแบบ
อ่ืน ๆ เพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานในสังกดั เช่น แผนภูมิ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นตน้  

5. หากเป็นไปไดค้วรจดัท าเป็นสไลด์สรุปขอ้มูลสารสนเทศส าคญั  ๆ เพื่อประกอบ ค า
บรรยายกรณีผูม้าศึกษาดูงาน หรือไปเผยแพร่ใหห้น่วยงานอ่ืนรู้  

6. หากโรงเรียนมีสถานท่ีเพียงพอ มีความพร้อมอาจจดัเป็นห้องปฏิบติัการส าหรับ เสนอ
ผลงานของหน่วยงาน ซ่ึงสารสนเทศเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั (ส านกังานคณะกรรมการ ประถม
การศึกษาแห่งชาติ, 2539 หนา้ 10-14) 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้ความหมายการจดัเก็บขอ้มูลและ
สารสนเทศ คือ เป็นการจดัเก็บทั้งส่วนท่ีเป็นขอ้มูลและส่วนท่ีเป็นสารสนเทศไวใ้นส่ือต่าง ๆ อยา่งมี
ระบบ สะดวกต่อการคน้หาเพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ การจดัเก็บอาจจดัเก็บเป็นแฟ้มเอกสารหรือแฟ้ม
อิเล็กทรอนิกส์ ตามศกัยภาพของสถานศึกษา แต่ตอ้งค านึงถึงระบบของการคน้หาให้สะดวกต่อการ
เปล่ียนแปลง ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั การน าข้อมูลไปประมวลผลใหม่ รวมทั้ งการน า
สารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ในงานต่าง ๆ  
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วีระ สุภากิจ (2552, หน้า316-327) การจดัเก็บข้อมูลมีสถานท่ีจดัเก็บข้อมูล มีวสัดุครู
ภณัฑ์ท่ีจ  าเป็นจดัท าแฟ้มให้สอดคล้องกบัลกัษณะขอ้มูล จดัแสดงสารสนเทศท่ีส าคญัจดัท าสรุป
สารสนเทศ จดัหอ้งปฏิบติัการ 

ชโลมใจ ภิงดารัตน์และสุรพล หวงัดี (2551, หน้า 1-6) การจดัเก็บขอ้มูลตอ้งจดัให้มี
สถานท่ีจดัใหมี้ส่ือครุภณัฑแ์ฟ้ม คอมพิวเตอร์ จดัท าสารสนท่ีเป็นแผนภูมิป้ายสารสนเทศ 

Noknik 15 clab การจดัเก็บ เป็นวิธีการท่ีจะเก็บขอ้มูลให้เป็นระบบท่ีสะดวกต่อการใช ้
และ สามารถแกไ้ขปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนั 

การจดัเก็บ (Storing) หลงัจากท่ีไดค้  านวณไดค้่าสารสนเทศหรือดชันีต่างๆ แลว้ ขั้นตอน
ต่อมาคือ การจดัเก็บเพื่อการบริการวา่จะตอ้งจดัเก็บท าขอ้มูลพื้นฐานและสารสนเทศท่ี ผา่นการจดั
กระท าดว้ยมือหรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

สรุปได้ว่า การจดัเก็บข้อมูล หมายถึง การน าข้อมูลและสารสนเทศมาจดัเก็บให้เป็น
ระเบียบ และเป็นสัดส่วน สะดวกต่อการน ามาใชป้ระโยชน์ตามท่ีตอ้งการ เช่น การจ าแนกหมวดหมู่
เพื่อ การจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ บุคลากรท่ีรับผิดชอบในการจดัเก็บขอ้มูล อุปกรณ์และ
สถานท่ี ในการจดัเก็บขอ้มูล และในการจดัเก็บขอ้มูล ประกอบดว้ย การวางแผนจดัเก็บขอ้มูลเป็น
ระบบ การจดัท าระบบแฟ้มขอ้มูล การจดัเก็บขอ้มูลตามขอบข่ายของงานบริหาร 4 ดา้น การจดั
กระท าขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนั จดัเก็บขอ้มูลไดอ้ยา่งปลอดภยั ความเพียงพอของเคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
และสถานท่ีท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูล ผูจ้ดัเก็บขอ้มูลมีความรู้ความสามารถในการจดัเก็บขอ้มูล การ
จดัระบบคน้หาหลงัจากการเก็บขอ้มูล 

2.2.5 การด าเนินงานระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการ
วเิคราะห์ขอ้มูล มีนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 

จินดาวรรณ คะสีทอง (2549, หน้า 17) ได้สรุปไวว้่า การวิเคราะห์ข้อมูล คือ การ
ด าเนินการในขั้นน้ีจะน าขอ้มูลสารสนเทศมาใช้ตดัสินใจในการบริหารจดัการหรือปฏิบติังานตาม
วตัถุประสงคแ์ต่ละเร่ือง หรือแต่ละคร้ัง เช่น การวิเคราะห์เพื่อการศึกษาสภาพปัจจุบนัในการจะท า
แผนทั้งแผนพฒันาหรือแผนปฏิบติัการ เป็นตน้ ในการวิเคราะห์ขอ้มูลนั้น มีขอ้คิดท่ีส าคญั คือ 
ขอ้มูลสารสนเทศจะแบ่งเป็น 2 ประเภท ใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ 

1. ประเภทท่ีมีลกัษณะเป็นปรนยั คือ มีความชดัเจนในตวัเอง การวิเคราะห์ไม่ว่าจะ
วิเคราะห์โดยใคร เม่ือใด ผลก็จะออกมาเหมือน ๆ กนั ไดแ้ก่ พวกขอ้มูลท่ีเป็นกฎระเบียบ มีเหตุผล
ในเชิงวิทยาศาสตร์ แสดงสถิติเป็นตวัเลข เช่น อตัราการเกณฑ์เด็กไดร้้อยละ 90 ใครวิเคราะห์ก็จะ
ตอบไดต้รงกนัวา่ยงัไม่สามารถผา่นเกณฑไ์ดอี้กร้อยละ 10 

http://blog.eduzones.com/noknik15clab/33086
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2. ประเภทท่ีมีลกัษณะเป็นอตันยั ขอ้มูลประเภทน้ี ไดแ้ก่ พวกภาษา สัญลกัษณ์ท่ีใชแ้ทน
ความคิด เช่น ความสวยระดบันางสาวไทย ความดี ระดบับุคคลตวัอยา่งของประเทศ ผลในการ
วเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศประเภทน้ี จะไดอ้อกมาไม่ชดัเจนเหมือนประเภทท่ี 1  

การวเิคราะห์ขอ้มูลก่อนท่ีจะน าเสนอรายงาน และการน าไปใชมี้วธีิด าเนินการดงัน้ี 
1. วิธีกลัน่กรอง (Filtering method) วิธีกลัน่กรองเป็นการเลือก หรือสกดัสารสนเทศท่ี

จ าเป็นต่อการตดัสินใจในการวางแผนการบริหารระดบัต่าง ๆ การกลัน่กรองสามารถท าไดโ้ดยการ
จ าแนกขอ้มูลและสรุปขอ้มูล ท่ีไดพ้ิจารณาแลว้วา่จ าเป็นต่อการตดัสินใจ 

2. วิธีรายงานตวัแปรส าคญั (Key reporting method) จากวิธีกลัน่กรองรายงานขอ้มูล
จ านวนหน่ึงท่ีไม่จ  าเป็นจะถูกกรองออกไปรายงานประเภทกลัน่กรองแลว้น้ี อาจจะเป็นสารสนเทศท่ี
ไม่ทนัสมยั อาจจะไม่ได้ช่วยประเมินผลการปฏิบติังานอีกต่อไป ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมวิธี
กลัน่กรองการจดัท ารายงาน จ าตอ้งก าหนดตวัแปรส าคญั (Key variable) ท่ีสามารถใชว้ดั หรือ
ตรวจสอบระบบการศึกษาได้ ในท่ีน้ีตวัแปรท่ีส าคญัคือ ดชันีทางการศึกษาและท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การศึกษา 

3. วิธีก ากบังาน (Monitoring method) การก ากบังานเป็นวิธีการอีกอย่างหน่ึงท่ีจะลด
จ านวนขอ้มูล หรือสารสนเทศให้แก่ผูบ้ริหาร โดยการเปรียบเทียบหรือวดัความแตกต่างของขอ้มูล
หรือสารสนเทศท่ีรวบรวมไดก้บัท่ีคาดหมาย (ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
,2539 หนา้ 10-14) 

วีระ สุภากิจ (2552, หน้า 316-327) การวิเคราะห์ขอ้มูล เป็นการด าเนินงานในขั้นท่ีจะ
น าเอาขอ้มูลสารสนเทศมาใชต้ดัสินใจในการบริหารจดัการหรือปฏิบติังานตามวตัถุประสงคแ์ต่ละ
เร่ืองแต่ละคร้ัง 

ชโลมใจ ภิงดารัตน์และสุรพลหวงัดี (2551, หนา้ 1-6) การวเิคราะห์ขอ้มูลมีความชดัเจนมี
ความสวยงาม 

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ ( 2540, หน้า 39) การวิเคราะห์ขอ้มูล เป็นกระบวนการท่ี
รวมถึงกิจกรรมหลายอยา่งท่ีมุ่งไปสู่การท าความ เขา้ใจ ขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัไดม้า ไดแ้ก่การตีความสร้าง
ขอ้สรุป การจ าแนกชนิด และการเปรียบเทียบขอ้มูล การเช่ือมโยงส่ิงต่าง ๆ เพื่อหาค าอธิบาย และ
ขอ้สรุปทั้งหมดเพื่อหาค าตอบภายใตก้รอบความคิด หรือทฤษฎี เพื่อให้ไดค้  าตอบท่ีน่าเช่ือถือ และ
แม่นย  าท่ีสุด 

สรุปไดว้า่ การวิเคราะห์ขอ้มูล หมายถึง การจ าแนกเปรียบเทียบ คิดค านวณ ขอ้มูลอยา่ง
ถูกตอ้งเป็นไปตามวตัถุประสงค์ และการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบด้วย การวางแผนด าเนินการ
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วิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ การจ าแนกและสรุปขอ้มูลสารสนเทศ การล าดบัความส าคญัของขอ้มูล
สารสนเทศจากการวเิคราะห์ขอ้มูล การจดัหมวดหมู่ตามสภาพของปัญหา ผูว้ิเคราะห์ขอ้มูลมีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้มูล การแปลความหมายจากการวิเคราะห์ขอ้มูล การตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของการวิเคราะห์ขอ้มูล การก าหนดแผนเพื่อด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขการวิเคราะห์
ขอ้มูล 

2.2.6 การด าเนินงานระบบขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการน า
ขอ้มูล ไปใช ้มีนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 

จินดาวรรณ คะสีทอง (2549, หนา้ 17) ไดส้รุปไวว้า่ การน าข้อมูลไปใช้ เป็นการน าขอ้มูล
ท่ีไดว้ิเคราะห์แลว้ไปใชป้ระกอบการตดัสินใจ ตามวตัถุประสงคก์ารใชแ้ต่ละเร่ือง การน าขอ้มูลไป
ใช้ถือวา่เป็นเป้าหมายสุดทา้ยของการด าเนินงาน ดา้นสารสนเทศ หรือการเผยแพร่ให้กบัผูใ้ช้ใน
รูปแบบต่าง ๆ ทั้งแบบรายงาน หรือการแสดงบน จอภาพโดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ นอกจากน้ียงั
รวมถึงการน าขอ้มูลไปใช ้ตลอดจนการประเมินผล การน าระบบสารสนเทศไปใช ้ 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดใ้ห้ความหมายการน าเสนอขอ้มูลและ
สารสนเทศ คือ ขอ้มูลท่ีผา่นการประมวลผลหรือจดัท าเป็นสารสนเทศท่ีมีความหมายชดัเจน มีความ
กะทดัรัด ตรงกบัความตอ้งการและสะดวกต่อการน าไปใช ้อาจน าเสนอในรูปของตาราง แผนภาพ 
กราฟ หรือการบรรยายเป็นความเรียง ก็ได้ ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของการน าไปใช้และ
ลกัษณะของสารสนเทศนั้น ๆ  

วรีะ สุภากิจ (2549, หนา้ 316-327) การน าขอ้มูลไปใช้ เป็นการน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์
แลว้ไปใชป้ระกอบการตดัสินใจตามวตัถุประสงคก์ารใชแ้ต่ละเร่ือง 

ชโลมใจ ภิงดารัตน์และสุรพล หวงัดี (2551, หน้า 1-6) การน าข้อมูลไปใช้เป็นการ
วเิคราะห์ตดัสินใจน าไปใชต้ามวตัถุประสงค ์

สรุปไดว้า่ การน าขอ้มูลไปใช้ หมายถึง การก าหนดรูปแบบของการน าเสนอขอ้มูลท่ีได ้
วิเคราะห์ไวแ้ลว้ไปใช้ประกอบการตดัสินใจตามวตัถุประสงค์ ประกอบดว้ย การวางแผนในการ
น าเสนอขอ้มูล การก าหนดระยะเวลาในการน าเสนอขอ้มูล การก าหนดรูปแบบในการน าเสนอ เช่น 
บทความ ตารางแผนสถิติ วารสาร การก าหนดรูปแบบวิธีการรายงานผลขอ้มูล การเตรียมความ
พร้อมในดา้นต่าง ๆ ก่อนน าเสนอขอ้มูล ความชดัเจนของขอ้มูลท่ีใช้ในการน าเสนอ การน าขอ้มูล
ไปใชอ้ยา่งต่อเน่ือง ผูรั้บผดิชอบในการน าเสนอขอ้มูลมีความรู้ ความสามารถ การประเมินผลการใช้
ขอ้มูลสารสนเทศ 
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จากผลการศึกษาตามทศันะของนกัวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบันิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ี
ขององคป์ระกอบของการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มี 6 องคป์ระกอบ คือ 1) ดา้นการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล 2) ดา้นการตรวจสอบขอ้มูล 3) ดา้นการประมวลผลขอ้มูล 4) ดา้นการจดัเก็บ
ขอ้มูล 5) ดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 6) ดา้นการน าขอ้มูลไปใช้ ผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นนิยามเชิงปฏิบติัการ
และตวับ่งช้ีของแต่ละองคป์ระกอบ รายละเอียดดงัตารางท่ี 2.1 

 
ตารางที่ 2.1 องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งช้ีองค์ประกอบของการด าเนินงานการ

จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  

 

องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งช้ี/สาระหลกัเพือ่การวดั 

1 .  ด้ า น ก า ร
เก็บรวบรวม
ข้อมูล  

วิธีการท่ีจะให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลตามท่ี
ตอ้งการ แล้วน ามาวิเคราะห์และ
ประมวลผลโดยใชเ้คร่ืองมือท่ีจดัท า
ข้ึนอย่างหน่ึงหรือหลาย ๆ อย่าง 
ประกอบกัน เช่น การก าหนด
แบบฟอร์มในการ เก็บรวบรวม
ขอ้มูล การก าหนดระยะเวลาในการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล การก าหนด
บุคลากรท่ีรับผิดชอบในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลและการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล  

1. การก าหนดวตัถุประสงค์ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 
 2. การวางแผนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3. การก าหนดรายละเอียดของข้อมูลท่ี
ตอ้งการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
4. การก าหนดวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 5. 
การออกแบบและจดัท าเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูล  
 6. การก าหนดผู ้รับผิดชอบในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยตรง  
7.  ก ารตรวจสอบความ ถูกต้องและ
ครบถว้นของขอ้มูล  
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ตางรางที ่2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งช้ี/สาระหลกัเพือ่การวดั 

2 .  ด้ า น ก า ร
ต ร ว จ ส อ บ
ข้อมูล  

การตรวจสอบความถูกต้องและ
ความสมบูรณ์  ของข้อมูล ท่ี
ด าเนินการรวบรวมมาไดใ้ห้ตรงกบั
สภาพความเป็นจริง เช่น การ
ตรวจสอบแหล่งท่ีมา ของขอ้มูล 
ความสมบูรณ์ของข้อมูล  ความ
ชัดเจนของข้อมูล และความเป็น
ปัจจุบันของข้อมูล  และการ
ตรวจสอบขอ้มูล 
 

1. การตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของ
ขอ้มูล  
 2. การวางแผนในการตรวจสอบขอ้มูล 
 3. การตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถ้วน 
และความเป็นไปไดข้องขอ้มูล  
4.  ก า รตรวจสอบความ ถูกต้อ งของ
แบบฟอร์มท่ีใชเ้ก็บขอ้มูล  
5. การตรวจสอบความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 
6.  การตรวจสอบความสอดคล้องกัน
ระหวา่งขอ้มูลเก่าและใหม่  
7. การตรวจสอบวิธีด าเนินการตรวจสอบ
ขอ้มูล  
8. ผูต้รวจสอบขอ้มูลมีความรู้ความ 
สามารถในการตรวจสอบขอ้มูล 

3 .  ด้ า น ก า ร
ประมวลผล
ข้อมูล  

การน าข้อมูลมาจดักลุ่มให้ตรงตาม
ความตอ้งการ ให้เป็นขอ้มูลท่ีแสดง
ให้เห็นภาพรวมท่ีตอ้งการ และน า
ข้อมูลท่ีมีความสัมพันธ์กันมาจัด
กระท าให้ เป็นสารสนเทศท่ีมี
ความหมายน าไปใช้ประโยชน์ให้
ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช้ เช่น 
การเลือก เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ  

1. การวางแผนในการประมวลผลขอ้มูล 
2. การจ าแนก แยกประเภท ขอ้มูล  
3. ท าการประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์  
4. การตรวจสอบความถูกตอ้งของสถิติท่ี
ใชใ้นการประมวลผลขอ้มูล  
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ตางรางที ่2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งช้ี/สาระหลกัเพือ่การวดั 

 ประมวลผลข้อมูล  บุคลากรท่ี
รับผิดชอบในการประมวลผลขอ้มูล 
การก าหนด ระยะเวลาในการ
ประมวลผลขอ้มูล การมอบหมาย
ผูรั้บผิดชอบท่ีมีความเขา้ใจทางดา้น
คณิตศาสตร์ สถิติหรือรับผิดชอบ
ขอ้มูลของโรงเรียนเป็นผูด้  าเนินงาน
มีการก าหนดขอบเขต 

5 .  ผู ้ ป ร ะ ม ว ล ผ ล ข้ อ มู ล มี ค ว า ม รู้
ความสามารถในการประมวลผลขอ้มูล  
 6. การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล
ท่ีไดจ้ากการประมวลผล 
 

4. ด้านการ
จัดเกบ็ข้อมูล  

การน าข้อมูลและสารสนเทศมา
จดัเก็บให้เป็นระเบียบ และเป็น
สัดส่วน สะดวกต่อการน ามาใช้
ประโยชน์ตามท่ีตอ้งการ เช่น การ
จ าแนกหมวดหมู่เพื่อ การจดัเก็บ
ขอ้มูลและสารสนเทศ บุคลากรท่ี
รับผิดชอบในการจัด เก็บข้อมูล 
อุปกรณ์และสถานท่ี ในการจดัเก็บ
ขอ้มูล และในการจดัเก็บขอ้มูล 

1. การวางแผนจดัเก็บขอ้มูลเป็นระบบ  
 2. การจดัท าระบบแฟ้มขอ้มูล  
3. การจดัเก็บขอ้มูลตามขอบข่ายของงาน
บริหาร 4 ดา้น  
4. การจดักระท าขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนั 5. 
จดัเก็บขอ้มูลไดอ้ยา่งปลอดภยั  
 6. ความเพียงพอของเคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
และสถานท่ีท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล  
7. ผูจ้ดัเก็บขอ้มูลมีความรู้ความสามารถ
ในการจดัเก็บขอ้มูล  
 8. การจดัระบบคน้หาหลงัจากการเก็บ
ขอ้มูล 

5. ด้านการ
วเิคราะห์ข้อมูล  

การจ าแนกเปรียบเทียบ คิดค านวณ 
ข้อมู ลอย่ า ง ถูกต้อง เ ป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ และการวิเคราะห์
ขอ้มูล  
 

1. การวางแผนด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล
สารสนเทศ  
2. การจ าแนกและสรุปขอ้มูลสารสนเทศ  
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ตางรางที ่2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งช้ี/สาระหลกัเพือ่การวดั 

  3. การล าดับความส าคัญของข้อมูล
สารสนเทศจากการวเิคราะห์ขอ้มูล  
4. การจดัหมวดหมู่ตามสภาพของปัญหา 
5. ผูว้เิคราะห์ขอ้มูลมีความรู้ความสามารถ
ในการวเิคราะห์ขอ้มูล  
6. การแปลความหมายจากการวิเคราะห์
ขอ้มูล  
 7. การตรวจสอบความถูกต้องของการ
วเิคราะห์ขอ้มูล  
8 . ก า รก าหนดแผน เพื่ อ ด า เ นินก า ร
ปรับปรุงแกไ้ขการวเิคราะห์ขอ้มูล 

6. ด้านการน า
ข้อมูลไปใช้  

การก าหนดรูปแบบของการน าเสนอ
ขอ้มูลท่ีได้ วิเคราะห์ไวแ้ลว้ไปใช้
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ต า ม
วตัถุประสงค ์ 

1. การวางแผนในการน าเสนอขอ้มูล  
2. การก าหนดระยะเวลาในการน าเสนอ
ขอ้มูล  
3. การก าหนดรูปแบบในการน าเสนอ เช่น 
บทความ ตารางแผนสถิติ วารสาร 4. การ
ก าหนดรูปแบบวธีิการรายงานผลขอ้มูล  
 5. การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ 
ก่อนน าเสนอขอ้มูล  
6. ความชัดเจนของข้อมูลท่ีใช้ในการ
น าเสนอ  
7. การน าขอ้มูลไปใชอ้ยา่งต่อเน่ือง  
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ตางรางที ่2.1  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งช้ี/สาระหลกัเพือ่การวดั 

  8. การก าหนดผูรั้บชอบในการน าเสนอ
ขอ้มูล  
9. การประเมินผลการใชข้อ้มูลสารสนเทศ 

 

2.3 สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เขตพื้นท่ีการศึกษา เป็น

หน่วยงานระดบัปฏิบติัมีหนา้ท่ีท านโยบายไปสู่การปฏิบติั ให้ บรรลุหลกัการและเป้าหมายของการ
จดัการศึกษา มีการบริหารและการจดัการท่ีเป็นอิสระ สามารถ ด าเนินการให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจดัการศึกษา และสามารถด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัความ ตอ้งการของทอ้งถ่ิน ส าหรับจงัหวดั
ขอนแก่นแบ่งเขตพื้นท่ีการศึกษาออกเป็น 5 เขต  เพื่อให้การด าเนินการตามภารกิจท่ี
กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัไดศึ้กษา เก่ียวกบัสภาพ ปัญหา 
และแนวทางการพฒันาการด าเนินงานระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 รับผิดชอบในการบริหาร
จดัการการศึกษาขั้นพื้นฐานในทอ้งท่ี 3 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองขอนแก่น อ าเภอพระยืน อ าเภอบา้น
ฝางมีจ านวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 162 โดยแบ่งขนาด สถานศึกษาออกเป็น 3 ขนาด ไดแ้ก่ ขนาด
เล็กขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ท่ีมีจ  านวนนักเรียน แตกต่างกนัตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ สถานศึกษาแต่ละแห่งมีการบริหารโดยใช้สถานศึกษาท่ี
เป็นนิติบุคคลในการปฏิบติัภารกิจงานในการบริหารจดัการ ดา้นการบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป เพื่อให้ มีความเป็นอิสระในการบริหาร
และจดัการในสถานศึกษา  

วสัิยทศัน์ 
ภายในปี พ.ศ. 2558 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็น

องค์กรมาตรฐาน ในการขบัเคล่ือนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกดัให้อยู่อนัดบั 1 ใน 10 
ของ สพฐ. และมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

พนัธกจิ 
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ประสานส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดจดัการศึกษาได้อย่างเข้มแข็งมี
คุณภาพไดม้าตรฐาน 

เป้าประสงค์ 
1. นกัเรียนทุคนมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพฒันาสู่ความเป็นหน่ึง

ในจงัหวดัขอนแก่น 
2. ประชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บโอกาสในการศึกษาภาคบงัคบัอยา่งทัว่ถึง 
3. ผูบ้ริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเต็มตาม

ศกัยภาพ 
4. บุคลากรในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต1ทุกคนมีจิต

บริการ 
5. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต1และสถานศึกษาในสังกดั 

มีความเขม้แขง็เป็นกลไกขบัเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นหน่ึงในจงัหวดัขอนแก่นโดยยึด
หลกัธรรมาภิบาล 

ข้อมูลการจัดการศึกษา 
ด าเนินการจดัการศึกษาตั้งแต่ระดบัก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มธัยมศึกษา ตอนตน้

และมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยมีโรงเรียนในความรับผิดชอบ จ านวน 162โรงเรียน ประกอบดว้ย
โรงเรียนในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 162 โรงเรียน  

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 รับผิดชอบในการจดัการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ซ่ึงมีจ  านวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีรวมทั้งส้ิน 162 แห่ง  

สภาพปัญหา 
สภาพปัญหาของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 พบปัญหา

และอุปสรรคใ์นการด าเนินการจดัระบบสารสนเทศ ทั้งดา้นสภาพภูมิศาสตร์ท่ีสถานศึกษา แต่ละ
แห่งมีความห่างไกล และมีจ านวนสถานศึกษาในความรับผิดชอบของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 เป็นจ านวนมาก ขาดแคลนบุคลากร ท าให้การจดัระบบสารสนเทศ 
เกิดความล่าชา้ ความไม่สะดวกในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การเรียกใชข้อ้มูล และระบบการจดัเก็บ 
ขอ้มูลและสารสนเทศยงัไม่เป็นแนวทางเดียวกนั (อบรมพฒันาบุคลากรดา้นขอ้มูลสารสนเทศ ณ 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมขอนแก่น เขต 1 เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2557)  
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 2.4 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
บุญลือ ฤาชัย (2546) ได้ท าการวิจยัเร่ืองการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการประกัน

คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดัล าปาง พบว่า โรงเรียนประถมศึกษาในจงัหวดั
ล าปาง มีการด าเนินการตามกระบวนการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษา
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ปัญหาการบริหารระบบสารสนเทศท่ีส าคญั ได้แก่ งบประมาณในการ
จัดซ้ืออุปกรณ์การด าเนินงานสารสนเทศไม่เพียงพอ ส่วนข้อเสนอแนะในการบริหารระบบ
สารสนเทศไดแ้ก่ ควรพฒันาการบริหารงานดา้นส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยเปิดโอกาสให้ชุมชน
เขา้มามีส่วนร่วมเพื่อระดมทรัพยากรในทอ้งถ่ินมาใชใ้นการบริหารงาน 

พิบูล มณีนิล (2546) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการด าเนินงานสารสนเทศของสถานศึกษาเขต
พื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาครผลการวิจยัพบวา่ สภาพการด าเนินงานสารสนเทศของสถานศึกษา ดา้น
การจดัเก็บขอ้มูลทั้งโดยภาพรวมและทุกโรงเรียนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดา้นการจดัท าสารสนเทศ
โดยภาพรวมและอีกหกโรงเรียนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด นอกนั้นอยู่ในระดบัมาก 3 โรงเรียน และ
ระดบัปานกลาง 2 โรงเรียน ปัญหาในการด าเนินงานสารสนเทศ ไดแ้ก่ดา้นการจดัเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ 
ขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง ไม่ชดัเจน ขาดความร่วมมือในการให้ขอ้มูล แหล่งขอ้มูลกระจายอยูต่ามฝ่ายงาน
ต่างๆดา้นการจดัท าสารสนเทศ สารสนเทศท่ีจดัท ามีนอ้ยและไม่ตรงกบัความตอ้งการ ไม่ทนัสมยั 
ขาดการพฒันา ขาดการประชาสัมพนัธ์ การน าเสนอไม่น่าสนใจดา้นบุคลากร โรงเรียนไม่สามารถ
ก าหนดภาระงานสารสนเทศได้อย่างชัดเจน เน่ืองจากบุคลากรขาดความรู้ความสามารถในงาน
สารสนเทศอยา่งแทจ้ริง ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถดา้นการจดัท าและการน าเทคโนโลยี
มาใชใ้นงานสารสนเทศ บุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีงานสารสนเทศ มีภาระงานอ่ืนๆท่ีตอ้งรับผิดชอบและ
ท าหนา้ท่ีสอนประจ าหลายวิชา ท าให้ไม่สามารถท างานสารสนเทศไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพ ผูบ้ริหาร
และบุคลากรไม่เห็นความส าคญัของงานสารสนเทศจึงไม่ค่อยมีการน าสารสนเทศไปใช้ ในการ
บริหารและพฒันาโรงเรียนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบโปรแกรมในการจดัเก็บขอ้มูลยงัไม่
สมบูรณ์และมีขอ้จ ากดัท่ีแกไ้ขไดย้าก 

ชวลิต แพถนอม (2547) ได้ท าการวิจยัเร่ืองการจดัท าคู่มือปฏิบติัการจดัระบบขอ้มูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนบา้นท่อเมืองลงั อ าเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า ปัญหาและความ
ตอ้งการในการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน มีดงัน้ี ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
คือมีปัญหาและความตอ้งการเก่ียวกบัการจดัสร้างเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูล การก าหนดขอบเขต และ
วตัถุประสงค์ในการรวบรวมขอ้มูลและก าหนดแหล่งขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนั ถูกตอ้งแม่นย  า และ
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ทนัสมยั ส าหรับขั้นการวิเคราะห์ขอ้มูล มีปัญหาและความตอ้งการเก่ียวกบัขาดบุคลากรท่ีมีความรู้
ทางคณิตศาสตร์และสถิติ ขณะท่ีการประมวลข้อมูล มีปัญหาและความต้องการเก่ียวกับการ
ประมวลผลไดต้รงตามก าหนดเวลาและการจดัท าดชันีขอ้มูลสารสนเทศ ในขั้นการจดัหน่วยหรือ
หอ้งขอ้มูล มีปัญหาและความตอ้งการเก่ียวกบัการจดัใหมี้ศูนยข์อ้มูลสารสนเทศไวเ้ป็นสัดส่วน ขาด
สถานท่ี อุปกรณ์ และงบประมาณ และขั้นการน าขอ้มูลไปใช ้มีปัญหาและความตอ้งการเก่ียวกบัการ
น าขอ้มูลไปใชใ้นการตดัสินใจ วินิจฉยัสั่งการ และน าไปใชใ้นการวางแผนปฏิบติัการของโรงเรียน 
ส าหรับขอ้เสนอแนะในการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียน คือ สรรหาผูท่ี้มีความรู้ ท่ีจะ
ปฏิบติังานขอ้มูลสารสนเทศท่ีเหมาะสมและจดัหาสถานท่ีจดัเก็บขอ้มูลให้เป็นสัดส่วน จดัสรร
งบประมาณในการด าเนินเก่ียวกบัการสนบัสนุนการน าเสนอหรือเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศ ส่งเสริม
สนบัสนุนการใชข้อ้มูลสารสนเทศภายในโรงเรียนในการพฒันางานต่าง ๆ ควรจดัส่งผูรั้บผิดชอบ
เขา้รับการอบรมสัมมนา และจากผลการจดัท าคู่มือปฏิบติัการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารโรงเรียนบา้นท่อเมืองลงั มีขอ้สังเกต ดงัน้ี ระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีดีตอ้งเป็นระบบท่ีท า
หน้าท่ีไดค้รบ สามารถใช้เป็นตวัแทน ไดค้รอบคลุมเหตุการณ์ ตรงกบัวตัถุประสงค์การใช้ ทั้งใน
การวางแผนพฒันาการศึกษาระยะยาว กระบวนการวางแผนจะตอ้งใช้ขอ้มูลอย่างเพียงพอ ระบบ
ขอ้มูลสารสนเทศตอ้งครอบคลุมภารกิจของหน่วยงาน การวิเคราะห์ภารกิจของโรงเรียนในการ
ด าเนินการจดัเก็บขอ้มูลต่างๆ ควรให้บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน ตลอดจนชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม
ในการด าเนินการเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีครอบคลุม ตรงตามความตอ้งการของโรงเรียนและควรท าการ
จดัเก็บทุกระยะ อย่างต่อเน่ืองตลอดปีการศึกษา ควรมีการปรับปรุงให้ทนัสมยัและเป็นปัจจุบนั
ตลอดเวลาเพื่อการน าไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

ประภาพรรณ จนัโอทาน (2547) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองสภาพและปัญหาการด าเนินงานการ
จัดระบบข้อมูลสานสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานประถมศึกษา จังหวดั
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า สภาพการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลสานสนเทศในโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกดัส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดัมหาสารคาม มีการด าเนินงานด้านการน า
ขอ้มูลไปใช้ มีการด าเนินงานมากท่ีสุด ปัญหาการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้นเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย 
คือดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดา้นการประมวลผลขอ้มูล ดา้นการน าขอ้มูลไปใช้ ดา้นการตรวจสอบ
ขอ้มูล ดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล และดา้นการจดัหน่วยหรือคลงัขอ้มูลครูในโรงเรียนประถมศึกษา
สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัมหาสารคาม ท่ีมีขนาดต่างกนั ยกเวน้ในดา้นการวิเคราะห์
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ขอ้มูล ล้านการน าขอ้มูลไปใช้ พบว่า ครูในโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหา
แตกต่างกนั โดยครูในโรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหามากกวา่ครูในโรงเรียนขนาดกลาง  

ประสงค์ ซ้ือประเสริฐ (2547) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองสภาพการจดัขอ้มูลและสารสนเทศใน
โรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการศึกษาพบวา่ การจดัระบบขอ้มูล
และสารสนเทศในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวม อยูใ่นระดบั
ปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่อยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น โดยดา้นท่ีมีระดบัการปฏิบติัอยู ่
3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดา้นการจดัเก็บขอ้มูลและดา้นการน าขอ้มูลไปใช ้
ส่วนดา้นท่ีมีระดบัการปฏิบติัอยูอ่นัดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ ดา้นการตรวจสอบขอ้มูล เม่ือจ าแนกตามขนาด
โรงเรียน พบวา่ โรงเรียนขนาดเล็กมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัปานกลาง โดยดา้นท่ีมีระดบัการปฏิบติั
อยู่อนัดบัแรก ได้แก่ ด้านการเก็บรวบรวมขอ้มูล ส่วนด้านท่ีมีระดบัการปฏิบติัอยู่อนัดบัสุดทา้ย 
ไดแ้ก่ ดา้นตรวจสอบขอ้มูล ส าหรับโรงเรียนขนาดกลางมีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง โดยดา้นท่ีมี
ระดบัการปฏิบติัอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ส่วนดา้นท่ีมีระดบัการปฏิบติัอนัดบั
สุดทา้ย ไดแ้ก่ ดา้นการน าขอ้มูลไปใช ้ส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่มีการปฏิบติัในระดบัมาก โดยดา้นท่ี
มีระดับการปฏิบติัอยู่อนัดับแรกได้แก่ ด้านการน าขอ้มูลไปใช้ ส่วนด้านท่ีมีระดับการปฏิบติัอยู่
อนัดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ ดา้นการตรวจสอบขอ้มูล 

จนัทิรา จนัทเลิศ (2548) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการ
ประกนัคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 พบว่า 
สภาพการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการประกนัคุณภาพสถานศึกษาส่วนใหญ่มีนโยบาย มีการ
วางแผนอยา่งเป็นระบบ ก าหนดวตัถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการประกนัคุณภาพ
การศึกษา ไดแ้ต่งตั้งผูรั้บผิดชอบในการตรวจสอบขอ้มูลและการประมวลผลโดยค านึงถึงความรู้ 
ความสามารถ เช่นเดียวกนั นอกจากน้ีไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลท่ีไดว้ิเคราะห์แลว้ให้เป็น
ปัจจุบันและตรงตามวตัถุประสงค์ของการใช้และน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศไปใช้
ประโยชน์ในการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งจดัให้มีวสัดุครุภณัฑ์ท่ีใชเ้ก็บรักษา
ขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษา เช่น ตูเ้ก็บแฟ้มแผน่ดิสก์เกต แผน่ซีดีรอม ฯลฯ 
มีการจดัเก็บรักษาขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยใชแ้ฟ้มขอ้มูล และมีการ
น าเสนอขอ้มูลโดยใชแ้ผนภูมิ ส าหรับการน าขอ้มูลสารสนเทศไปใชไ้ดน้ าขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้เพื่อรายงานการประเมินตนเอง และรองรับการประเมินจาก
หน่วยงานภายนอก (สมศ.) ในส่วนสถานศึกษาท่ีมีการเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศ ไดใ้ช้วิธีการ
เผยแพร่โดยใช้ แผ่นพบั หอกระจายเสียงของชุมชนช้ีแจงท่ีประชุมผูป้กครองนักเรียน และ
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คณะกรรมการสถานศึกษา ส่วนขอ้มูลและสารสนเทศท่ีสถานศึกษาส่วนนอ้ยไดป้ฏิบติั คือ การ
ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์  และไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประกันคุณภาพ
การศึกษา และผูรั้บผิดชอบงานสารสนเทศไม่ไดรั้บการสนบัสนุนการเขา้รับการอบรม เร่ืองการ
ประมวลผล การก าหนดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ สถิติเป็นผูว้เิคราะห์ขอ้มูล
สารสนเทศ ไม่ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ขอ้มูล ไม่ไดจ้ดัให้มีห้องศูนยส์ารสนเทศ และ
ผูรั้บผดิชอบหอ้งศูนยส์ารสนเทศของสถานศึกษาไว ้

เพลินพิศ หยาดผกา (2548) ได้ท าการวิจัย เ ร่ืองการจัดการระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1ผลการศึกษาพบว่า การบริหารและการ
จดัท าสารสนเทศสถานศึกษาส่วนใหญ่ได้รับจดัสรรงบประมาณระหว่าง 10,000-49,999 บาท มี
สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษเพียงแห่งเดียวท่ีไดรั้บงบประมาณในการจดัท าสารสนเทศถึง 500,000 
บาท ด้านวสัดุอุปกรณ์ในหารจดัท าสารสนเทศส่วนใหญ่มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช้ในการจดัท า
สารสนเทศ 2-4 เคร่ือง และมีแฮนด้ีไดรว์ 1-2 อัน ด้านสถานท่ีท่ีใช้ในการจัดท าสารสนเทศ
สถานศึกษาส่วนมากใช้ห้องหลาย ๆ ห้องจดัท าสารสนเทศ มีสถานศึกษาเพียง 3 แห่ง ท่ีใช้ห้อง
สารสนเทศจดัท าสารสนเทศโดยเฉพาะ การจดัสายดา้นบริหารสารสนเทศมีการแต่งตั้งบุคลากร
ด าเนินงานด้านน้ีโดยเฉพาะ โดยอยู่ใต้การบังคับบัญชาของรองผู ้อ  านวยการฝ่ายท่ีมีหน้าท่ี
รับผิดชอบงานสารสนเทศ ในการจดัเก็บสารสนเทศส่วนใหญ่มีการเก็บไวท่ี้หน่วยกลางซ่ึงแต่ละ
หมวดวชิาสามารถเขา้มาใชไ้ด ้ส่วนการปรับปรุงขอ้มูลแต่ละฝ่าย แต่ละหมวดวิชาจดัท าสารสนเทศ
ของตนเองอยา่งสม ่าเสมอ การจดัท าและการใช้งานสารสนเทศบริหารงานวิชาการ ขอ้มูลพื้นฐาน
ของงานวิชาการส่วนใหญ่มีการจดัท าแล้ว ส่วนข้อมูลท่ีมีการจดัท าน้อยท่ีสุดคือการจดัท าคลัง
ขอ้สอบท่ีเป็นระบบและเป็นปัจจุบนัสภาพปัญหาในการจดัท าระบบสารสนเทศ ปัญหาท่ีพบมาก
ได้แก่การเก็บรวบรวมข้อมูลไม่มีความถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั และการขาดบุคลากรในการจดั
คลงัขอ้มูลและบริการดา้นขอ้มูลการเปรียบเทียบสภาพการจดัระบบสารสนเทศสถานศึกษาขนาด
ต่างกนั พบว่า สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษมีความพร้อมด้านบุคลากรมากกว่าสถานศึกษาขนาด
อ่ืนๆ นอกจากน้ียงัพบความแตกต่องอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ระหวา่งสถานศึกษาขนาดกลาง
กบัขนาดใหญ่และระหวา่งสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษกบัขนาดกลางในดา้นความถูกตอ้งและเป็น
ปัจจุบนัของขอ้มูล และพบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ระหวา่งสถานศึกษาขนาด
กลางกบัขนาดใหญ่ และขนาดกลางกบัขนาดใหญ่พิเศษในดา้นการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้
ส าหรับท าหน้าท่ีสารสนเทศผลการศึกษาเชิงคุณภาพไดข้อ้มูลยืนยนัสภาพการจดัการสารสนเทศ
โดยทัว่ไปและยงัไดข้อ้คน้พบเพิ่มเติมว่าบุคลากรในสถานศึกษายงัถือวา่งานสารสนเทศเป็นภาระ
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งานท่ีเสริมเข้ามา จึงไม่ให้ความส าคญักบังานสารสนเทศเท่าท่ีควรและมีการใช้ประโยชน์จาก
สารสนเทศท่ีมีอยูค่่อนขา้งนอ้ย 

อาภรณ์ เช้ือพรหม (2548) ไดท้  าการวจิยัเร่ืองแนวทางการพฒันาการจดัระบบสารสนเทศ
ในสถานศึกษาส านักงานเขตบางแค  สังกัดกรุงเทพมหานครผลการวิจยัพบว่า การจดัระบบ
สารสนเทศในสถานศึกษา ส านกังานเขตบางแค สังกดักรุงเทพมหานครโดยภาพรวมและรายดา้น
อยูใ่นระดบัมาก แนวทางการพฒันาการจดัระบบสารสนเทศในสถานศึกษา  ส านกังานเขตบางแค 
สังกดักรุงเทพมหานคร ด้านการเก็บรวบรวมขอ้มูลควรก าหนดวตัถุประสงค์และมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบ ดา้นการตรวจสอบขอ้มูลควรมีเทคนิควิธีการขั้นตอนในการตรวจสอบ
ขอ้มูล ดา้นการประมวลผลขอ้มูลควรศึกษาแหล่งท่ีมาของขอ้มูล แยกประเภทขอ้มูล ดา้นการ
น าเสนอขอ้มูลควรรวดเร็ว ถูกตอ้ง ชดัเจนและดา้นการจดัเก็บขอ้มูลควรจดัขอ้มูลเป็นหมวดหมู่ และ
น าขอ้มูลท่ีมีอยูแ่ลว้แปลงเป็นขอ้มูลใหม่ท่ีตอ้งการใช ้โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เขา้ช่วยน าเสนอ
ในรูปแบบของเอกสาร และในระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งท่ีเป็นขอ้มูลและสารสนเทศ 

อรอุมา แกว้สวา่ง (2548) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการจดัระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 สภาพการด าเนินงานพบวา่ มีการด าเนินการในดา้น
การจดัท ารายการขอ้มูลท่ีตอ้งการใช้ มีระบบและวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีการตรวจสอบความ
ชดัเจนของการเขียนขอ้มูล มีการเลือกใช้เทคนิควิธีการในการวิเคราะห์ และการประมวลผล มีการ
ใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ช่วยในการเก็บรักษาขอ้มูล มีการน าเสนอขอ้มูลและสารสนเทศไปใชใ้นการ
จดัท าแผนและการบริหาร และมีการพฒันาและจดัหาส่ืออุปกรณ์ต่อเน่ืองอย่างเป็นระบบ ส่วน
ปัญหาการจดัการระบบสารสนเทศ พบว่า มีปัญหาในดา้นการศึกษาวิเคราะห์นโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อการจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลไม่มีความชดัเจน ไม่มีการตรวจสอบความชดัเจนของขอ้มูล บุคลากรในการวิเคราะห์
และประมวลผลขาดความรู้ความสามารถ การใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ช่วยในการเก็บรักษา และขาด
ความพร้อมของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการเก็บรักษาขอ้มูล บุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีรับผิดชอบในการ
น าเสนอขอ้มูลขาดความรู้ความสามารถ และขาดการประเมินผลการจดัการระบบสารสนเทศความ
ตอ้งการการพฒันาการจดัการระบบสารสนเทศพบวา่ ในดา้นการวางแผนจดัเก็บขอ้มูลและการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลตอ้งการใหมี้การประชุมเชิงปฏิบติัการผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งหมดเพื่อระดมความคิดเห็นและ
ช้ีแจงรายละเอียดของขอ้ค าถาม ส่วนในดา้นการตรวจสอบขอ้มูลการวิเคราะห์และประมวลผล การ
เก็บรักษาขอ้มูลและการน าเสนอและน าขอ้มูลไปใช ้ตอ้งการให้ก าหนดวตัถุประสงคใ์ห้ชดัเจน เพื่อ
การตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูล เพื่อการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศไวเ้ป็น
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หมวดหมู่เพื่อให้มีขอ้มูลและสารสนเทศท่ีเป็นระบบสามารถเรียกใช้ได้ง่ายเพื่อให้ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามีขอ้มูลใชร่้วมกนั และในดา้นการปรับปรุงและพฒันาระบบสารสนเทศตอ้งการให้มี
การพฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศ พฒันาบุคลากรทุกระดบัท่ีเก่ียวขอ้งและควรประเมินผลการ
จดัระบบสารสนเทศเป็นประจ าสม ่าเสมอ ส่วนแนวทางการพฒันาการจดัระบบสารสนเทศพบว่า 
ควรจดัอบรมและทกัษะหรือมีการคดัสรรบุคลากรภายในหน่วยงานตามแต่เห็นสมควรไปอบรม 
ควรเพิ่มบุคลากรให้มีผูรั้บผิดชอบในการจดัท าสารสนเทศ ควรสนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินงานสารสนเทศโดยเฉพาะการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารสนเทศ ควรให้การสนบัสนุนเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัในดา้นการด าเนินงานสารสนเทศ ควรก าหนดเป้าหมายในการใชส้ารสนเทศ
ให้ชัดเจน และควรจดัให้มีระบบขอ้มูลท่ีเช่ือมโยงกนัได้ และใช้ขอ้มูลร่วมกนัในการบริหารงาน
หรือวางแผน 

จนัทร์ฉาย ไชยขนัธ์ (2549) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองสภาพ ปัญหา และแนวทางการพฒันาการ
จดัระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ
ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัสภาพการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการของส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ ตามความคิดเห็นของบุคลากร ในแต่ละกลุ่ม โดยรวม และรายดา้นอยู่
ในระดบัปานกลาง ระดบัปัญหาการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการของส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ ตามความคิดเห็นของบุคลากรในแต่ละกลุ่มโดยรวมและรายดา้นอยูใ่น
ระดบัปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบสภาพการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการใน 6 
ดา้นตามความคิดเห็นของบุคลากร ทั้ง 6 กลุ่มในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุไม่แตกต่าง
กนั เม่ือเปรียบเทียบปัญหาการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการใน 6 ดา้น ตามความ
คิดเห็นของบุคลากร ทั้ง6 กลุ่ม ในส านกังานเขตพื้นท่ีกาฬสินธ์ุ โดยรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั
การวิจยัน้ี ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเพื่อพฒันาการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ ของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ ในด้านการเก็บรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศ การตรวจสอบ
ขอ้มูลสารสนเทศ การจดัหน่วยขอ้มูลสารสนเทศ การวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ และการน าขอ้มูล
สารสนเทศไปใช ้ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ ไวด้ว้ย 

จนัทร์พร เสง่ียมพกัตร์ (2549) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการจดัการระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษาในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ การรวบรวมขอ้มูล พบว่าส่วนใหญ่ไดว้างแผนในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูล แต่งตั้งผูรั้บผิดชอบ
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์เก็บรวบรวมขอ้มูล ส่วนการตรวจสอบขอ้มูล
พบวา่ ไดต้รวจสอบขอ้มูลทุกคร้ังท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดข้อ้มูลตรงตามวตัถุประสงคข์องงานระบบ
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สารสนเทศ การประมวลผลขอ้มูล พบวา่ น าขอ้มูลและสารสนเทศท่ีไดไ้ปใชค้วบคุมก ากบั ติดตาม
และดูแลงาน ข้อมูลท่ีได้วิเคราะห์แล้วเป็นปัจจุบนัและถูกตอ้ง  ส่วนการน าเสนอข้อมูลและ
สารสนเทศ พบวา่ น าขอ้มูลและสารสนเทศท่ีไดไ้ปใชใ้นการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับ
การประเมินจากหน่วยงานภายนอก น าเสนอขอ้มูลและสารสนเทศในรูปการบรรยายขั้นการจดัเก็บ
ขอ้มูลและสารสนเทศ พบวา่ จดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศโดยใชตู้เ้ก็บเอกสารและจดัเก็บขอ้มูลและ
สารสนเทศโดยใชค้อมพิวเตอร์ จดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศโดยใชแ้ฟ้มขอ้มูล 

เทพฤทธ์ิ วรรณมะกอก (2549) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการด าเนินงานระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนในเครือข่ายสามัคคีอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา สรุปว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ไดป้ฏิบติังานทุกดา้นของการด าเนินงานระบบสารสนเทศ คือ ดา้นการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การจัดหน่วยหรือคลังข้อมูล การ
วเิคราะห์ขอ้มูล และการน าขอ้มูลไปใช ้ส่วนปัญหาท่ีพบ บุคลากรมีจ ากดั ภาระงานมาก ขาดความรู้ 
ความสามารถ และความช านาญ ไดรั้บงบประมาณในการด าเนินงานระบบสารสนเทศไม่เพียงพอ 
ขาดอุปกรณ์เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและไม่มีศูนยส์ารสนเทศ 

นฤมล กลั่นสมจิตต์ (2549) ได้ท าการวิจยัเร่ืองระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภูเก็ต ผลสรุปวา่มีโรงเรียนท่ียงัไม่มีระบบ
เครือข่ายถึงร้อยละ 28.13 และมีเพียงร้อยละ 12.50 ท่ีมีเครือข่ายเพื่อการบริหาร การปฏิบติัใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง สภาพการจดัระบบสารสนเทศดา้นทรัพยากร ภาพรวมและทุกราย
ประเด็นมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเรียงล าดบัประเด็นจากมากไปหานอ้ย คือการจดัการ 
บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ และงบประมาณ เม่ือวิเคราะห์ในประเด็นย่อย พบวา่ ความเพียงพอของ
บุคลากรผูรั้บผิดชอบการจดัท าขอ้มูลสารสนเทศอยู่ในระดบันอ้ย สภาพการจดัระบบสารสนเทศ
ดา้นกระบวนการ ในภาพรวมและทุกรายประเด็นมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเรียงล าดบั
ประเด็นจากมากไปหานอ้ย คือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การเก็บรักษาขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูล 
และการน าเสนอขอ้มูล สภาพการจดัระบบสารสนเทศดา้นระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศ  ใน
ภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น พบวา่ ขอ้มูลนกัเรียนขอ้มูลครู
และบุคลากร และขอ้มูลการเงินและงบประมาณ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ส่วนขอ้มูลอาคาร
สถานท่ี อยู่ในระดบัปานกลาง สภาพการจดัระบบสารสนเทศดา้นการประชาสัมพนัธ์และการ
ให้บริการขอ้มูลสารสนเทศ ในภาพรวมและทุกรายประเด็นมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง ผล
การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ พบวา่ สถานศึกษาส่วนใหญ่มีการเช่ือมโยงเครือข่ายเพื่อการ
เรียนการสอน แต่บุคลากรยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบเครือข่าย ท าให้การใชง้านไดไ้ม่



 64 
 

 

เต็มประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารไดใ้ห้การสนบัสนุนในการจดัระบบสารสนเทศ  แต่มีขอ้จ ากดัทั้งดา้น
งบประมาณและบุคลากร โดยสถานศึกษาท่ีประสบความส าเร็จในการจดัระบบสารสนเทศ  มี
บุคลากรท่ีรับผดิชอบท่ีมีความรู้ความสามารถในการจดัระบบสารสนเทศ สามารถใชง้านและแกไ้ข
ปัญหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในเบ้ืองตน้ได ้ ส่งผลให้ระบบฐานขอ้มูลของสถานศึกษาเป็นปัจจุบนั 
ในขณะท่ีสถานศึกษาท่ีประสบความส าเร็จค่อนขา้งน้อยขาดบุคลากรท่ีมีความรู้เฉพาะด้านวสัดุ
ครุภณัฑ์ท่ีมีอยูด่อ้ยคุณภาพ แนวทางในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดา้นทรัพยากรการจดัระบบสารสนเทศ สถานศึกษาควรจดัตั้งศูนยข์อ้มูลและสารสนเทศ
ของสถานศึกษาแต่งตั้งคณะท างานเพื่อรับผิดชอบงานดา้นสารสนเทศ สร้างความเขา้ใจให้แก่คณะ
ครู พฒันาศกัยภาพบุคลากร ดา้นกระบวนการจดัระบบสารสนเทศ ผูบ้ริหารและคณะครูร่วมกนั
ก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงาน ก าหนดวิธีการจดัเก็บและสร้างเคร่ืองมือ จดัเก็บและ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล ประมวลผลขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศก่อนน าไปใชแ้ละ
ร่วมกนัประเมินผลดา้นระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศ สถานศึกษาควรมีระบบท่ีสามารถปรับปรุง
ขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัและครบถ้วนสมบูรณ์  ด้านการประชาสัมพนัธ์และการให้บริการข้อมูล
สารสนเทศ สถานศึกษาควรมีการด าเนินการน าเสนอสารสนเทศหลายรูปแบบ  มีการจดันิทรรศการ 
ป้ายนิเทศ น าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัและมีความต่อเน่ือง มีการน าเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นการ
น าเสนอสารสนเทศ 

สมศกัด์ิ สมบติัอกัษร (2549)ได้ท าการวิจยัเร่ืองการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3ผลการวิจยัพบวา่ การ
จดัระบบข้อมูลและสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สุราษฏร์ธานี เขต3 โดยภาพรวมทุกดา้นมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบว่า มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 1 ดา้น คือการตรวจสอบขอ้มูล การเปรียบเทียบการจดัระบบ
ขอ้มูลสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต3 
ตามขนาดสถานศึกษา ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ไม่แตกต่างกนัและเม่ือเปรียบเทียบ
เป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการประมวลผลขอ้มูล และดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูล มีการปฏิบติัแตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีการปฏิบติัมากกว่าสถานศึกษา
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ส่วนด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้านการตรวจสอบข้อมูล ด้านการ
จดัเก็บขอ้มูล และดา้นการน าขอ้มูลไปใชมี้การปฏิบติัไม่แตกต่างกนั 

กล่ินร ่ า เจริญธุระเดช (2550) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการจดัระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จดัการของสถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาล าปาง เขต2ผลการวิจยัพบว่า สภาพ
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ปัจจุบนัการจดัระบบสารสนเทศในสถานศึกษา พบวา่มีบุคลากรรับผดิชอบการจดัระบบสารสนเทศ 
บุคลากรมีความรู้ดา้นการใชค้อมพิวเตอร์ มีการอนุมติังบประมาณตามแผนงานหรือโครงการท่ีได้
เสนอไว ้มีการเบิกจ่ายงบประมาณได้ทนัด าเนินการ มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช้และเช่ือมต่อกับ
อินเตอร์เน็ตได้ บุคลากรท่ีเก่ียวข้องให้ความร่วมมือในการจดัเก็บขอ้มูล มีการจดัประชุมช้ีแจง
รายละเอียดก่อนท าการจดัเก็บขอ้มูล บุคลากรท่ีรับผิดชอบไดมี้การตรวจสอบขอ้มูลท่ีเก็บไดถู้กตอ้ง
ครบถว้นสมบูรณ์เป็นปัจจุบนั บุคลากรท่ีรับผิดชอบไดท้ าการตรวจความถูกตอ้งอีกคร้ังและแกไ้ข
ก่อนน าขอ้มูลไปประมวลผล ไดเ้ลือกใชเ้ทคนิควธีิการประมวลผลตามความเหมาะสม มีการจ าแนก
ประเภทขอ้มูลตามความเหมาะสม มีการก าหนดขั้นตอนแนวทางการตรวจสอบขอ้มูลไว ้มีการ
เลือกใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสม มีการก าหนดขั้นตอนการจดัเก็บขอ้มูลมีห้อง
ท่ีใช้ในการจดัระบบสารสนเทศ มีการเลือกใช้เทคนิคและวิธีการในการวิเคราะห์ขอ้มูล มีการ
จ าแนกฐานขอ้มูลไวก่้อน บุคลากรท่ีรับผิดชอบมีความรู้ความสามารถในการน าเสนอขอ้มูล มีการ
น าขอ้มูลไปเผยแพร่ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการก าหนด
รูปแบบการน าเสนอขอ้มูล และบุคลากรท่ีรับผดิชอบสามารถน าเสนอขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ความตอ้งการพฒันาการจดัระบบสารสนเทศในสถานศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ตอ้งการให้หน่วยงานตน้สังกดัจดัสรรบุคลากรทางการศึกษาในต าแหน่งเจา้หน้าท่ีบนัทึกขอ้มูล
โดยเฉพาะให้กับสถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนงบประมาณให้กับบุคลากรท่ี
รับผิดชอบไดมี้โอกาสพฒันาตนเอง ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรจดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีทนัสมยัมี
ประสิทธิภาพเหมาะสม ควรจดัให้มีการประชุมช้ีแจงให้ความรู้แก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งก่อนกรอก
ข้อมูลและก าหนดระยะเวลาส่งคืนข้อมูล บุคลากรเม่ือท าการตรวจสอบแก้ไขข้อมูลแล้วควร
น าเสนอใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาตรวจสอบอีกคร้ังก่อนน าไปประมวลผล ควรมีการจ าแนกขอ้มูลไว้
ตามหมวดหมู่ เรียงล าดบั การแจงนบั และใช้สถิติแบบง่ายก่อน ควรมีการก าหนดดชันีแฟ้มขอ้มูล
หลกั แฟ้มขอ้มูลยอ่ย แฟ้มตาราง แฟ้มขอ้มูลสรุป แฟ้มขอ้มูลส ารองเพื่อสะดวกต่อการคน้หา เม่ือ
บุคลากรท่ีรับผดิชอบไดต้รวจสอบขอ้มูลและสารสนเทศท่ีไดว้ิเคราะห์แลว้ควรน าไปจดัเก็บไวต้าม
แฟ้มข้อมูลท่ีได้ก าหนดไว ้และบุคลากรท่ีรับผิดชอบควรมีการปรับปรุงขอ้มูลและสารสนเทศ
ตลอดเวลาเพื่อใหเ้ป็นปัจจุบนั 

สุชีรา จินดาวงศ ์(2550) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการด าเนินงานระบบสารสนเทศของโรงเรียน
ดอกค าใตว้ทิยาคม จงัหวดัพะเยา พบวา่ โรงเรียนไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ก าหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล วางแผนในการเก็บรวบรวมขอ้มูลก าหนดวตัถุประสงค์
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เตรียมเคร่ืองมือทุกคร้ังในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจ าแนกขอ้มูลเป็น
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หมวดหมู่ตามลกัษณะงานทุกคร้ังท่ีไดข้อ้มูล แต่งตั้งคณะกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถในการ
ตรวจสอบขอ้มูล ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการตรวจสอบขอ้มูลและตรวจสอบความครบถว้นของ
ขอ้มูลก่อนจดัเก็บ การประมวลผลขอ้มูลตามลกัษณะงานของโรงเรียนก าหนดให้มีการขั้นตอนใน
การประมวลผลข้อมูลและก าหนดระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลได้มีการเก็บรักษาขอ้มูล
สารสนเทศของโรงเรียนไวใ้นแฟ้มขอ้มูล มีวสัดุ ครุภณัฑ์ท่ีใชเ้ก็บรักษาขอ้มูลสารสนเทศ มีการ
วิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศทุกคร้ังก่อนน าไปใช ้แต่งตั้งคณะกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถใน
การวเิคราะห์ขอ้มูล จดัระบบการวเิคราะห์ขอ้มูลตามกลุ่มงานของโรงเรียนและปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูล
ท่ีได้วิเคราะห์แล้วให้เป็นปัจจุบนั และมีการน าข้อมูลสารสนเทศท่ีได้ไปใช้ในการรายงานต่อ
หน่วยงานตน้สังกดั มีงบประมาณสนบัสนุนในการจดัท าขอ้มูลสารสนเทศเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
โรงเรียน แต่ก็ยงัมีบางส่วนท่ีไม่ไดป้ฏิบติั เช่น เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชก้ารสัมภาษณ์ ตรวจสอบ
ขอ้มูลดว้ยวธีิการเปรียบเทียบกบัขอ้มูลในอดีต จดัท าดชันีหรือตวัช้ีน าใน การประมวลผลขอ้มูลเป็น
สารสนเทศ แต่งตั้งคณะกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ รับผิดชอบประจ าศูนยส์ารสนเทศ
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการทางสถิติประเภทขอ้มูลเป็นปรนยั  และน าขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดไ้ปใช้
ประเมินคุณภาพผลการเรียน ส าหรับปัญหาท่ีพบคือ การเก็บรวบรวมขอ้มูลยงัไม่เป็นปัจจุบนั ไม่มี
การตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดรั้บมาในเร่ืองคุณภาพความถูกตอ้ง และความสมบูรณ์ของขอ้มูล ขาด
บุคลากรในการประมวลผลขอ้มูล การจดัเก็บขอ้มูลยงัไม่เป็นระบบ ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ 
ความสามารถในการวเิคราะห์ขอ้มูล การจดัระเบียบขอ้มูลหรือคลงัขอ้มูลไม่เป็นระบบและไม่ไดน้ า
ขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการเปล่ียนแปลง หรือปรับปรุงพฒันางาน 

นนัทนา บริรักษ ์(2550) ไดท้  าการวจิยัเร่ืองการด าเนินงานระบบสารสนเทศของโรงเรียน
ในศูนยเ์ครือข่ายพฒันาคุณภาพทางการศึกษาอมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่ผลการศึกษาพบว่า ในการ
ด าเนินงานระบบสารสนเทศของโรงเรียนไดมี้การแต่งตั้งคณะท างานในการวางแผนเก็บรวบรวม
ข้อมูล และได้รวบรวมข้อมูลเป็นรายปีการศึกษา แต่ไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการใช้
แบบทดสอบ และไม่ไดเ้ก็บขอ้มูลเป็นรายปีงบประมาณ ไดต้รวจสอบความเป็นปัจจุบนัของขอ้มูล
และได้ตรวจสอบข้อมูลให้ครอบคลุมกรอบงาน แต่ไม่ได้ก าหนดความรู้ ความสามารถของ
ผูรั้บผิดชอบในการตรวจสอบและไม่ได้ก าหนดระยะเวลาในการตรวจสอบขอ้มูล ได้น าข้อมูล
สารสนเทศท่ีได้ไปใช้วางแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนแต่ไม่ได้จัดสรรงบประมาณในการ
ประมวลผล และวิเคราะห์ขอ้มูล ไดน้ าเสนอขอ้มูลสารสนเทศในงานประกนัคุณภาพการศึกษา แต่
ไม่ไดน้ าเสนอขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียนผ่านจดหมายข่าว ผ่านวารสาร และผ่านเวบ็ไซต์ ได้
จดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศใหเ้กิดความสะดวกในการเรียกใช ้ไดจ้ดัท าแฟ้มขอ้มูลในการจดัเก็บขอ้มูล
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สารสนเทศ และไดน้ าแผน่ดิสก์เก็ตหรือแผน่ซีดีรอมมาใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศ แต่ไม่ได้
จดัท าแผ่นพบัในการจดัเก็บขอ้มูล และไม่ได้จดัสถานท่ีส าหรับจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศไวเ้ป็น
สัดส่วนโดยเฉพาะ 

สริตวิจิตร โชติ (2550) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการจดัระบบสารสนเทศเพื่อประกนัคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต1ผล
การศึกษาพบว่าการจดัระบบสารสนเทศ เพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรีเขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดบัดีมากและเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นอยู่ในระดบัมาก 2 ดา้น คือ การออกแบบระบบและการเตรียมการ ส่วนดา้น
การปฏิบติัตามระบบและดา้นการก ากบัติดตามและประเมินผลอยูร่ะดบัปานกลาง แนวทางในการ
จดัระบบสารสนเทศ เพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรีเขต 1 มีดังน้ี ด้านการเตรียมการควรจัดให้มีผูรั้บผิดชอบด้านข้อมูล
สารสนเทศโดยตรงจะดว้ยการบรรจุแต่งตั้งหรือจดัตั้งเป็นคณะกรรมการก็ไดแ้ละให้ความรู้โดยการ
จัดอบรมศึกษาดูงาน เชิญผู ้มีประสบการณ์มาให้ความรู้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบติังาน ดา้นการออกแบบระบบควรมีการส ารวจสภาพปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการจ าเป็น 
เพื่อน ามาก าหนดเป็นวตัถุประสงคใ์นการด าเนินงานภายในสถานศึกษา โดยเนน้ท่ีการมีส่วนร่วม
ของทุกคนทุกฝ่าย ดา้นการปฏิบติัตามระบบควรจดัอบรมครูใหมี้ความรู้เขา้ใจระบบสารสนเทศ เพื่อ
การประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมพฒันาทักษะด้านการประชาสัมพนัธ์ เพื่อให้บุคลากรมี
ความสามารถในการส่ือสารและเกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั ดา้นการก ากบัติดตามและประเมินผล ควร
มีการประเมินผลการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ ในรูปของคณะกรรมการและน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงแกไ้ขเพื่อการพฒันาต่อไป 

ปิยรัตน์ วงศ์เติง (2551) ได้ท าการวิจัยเร่ืองการด าเนินงานระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 1ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี ในการ
ด าเนินงานระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ไดมี้
การจดัท าระบบสารสนเทศเกือบทุกงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเก็บรวบรวมขอ้มูล การตรวจสอบขอ้มูล 
การประมวลผลขอ้มูล การคลงัขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล และการน าขอ้มูลไปใช้ แต่ก็ยงัมีบางส่วน
ท่ีไม่ไดป้ฏิบติั ดงัเช่น เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาวิจยั แต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบ
ขอ้มูล จดัท าดชันีหรือตวัช้ีน าในการประมวลผลขอ้มูลเป็นสารสนเทศ มีห้องท่ีเป็นศูนยข์อ้มูล
สารสนเทศ วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการทางสถิติประเภทขอ้มูลเป็นปรนัย  และน าเสนอขอ้มูล
สารสนเทศผา่นระบบอินเทอร์เน็ต ส าหรับปัญหาท่ีพบคือ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนนอ้ย ไม่มีความ
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ช านาญในการเก็บรวบรวมขอ้มูลไม่มีการตรวจสอบขอ้มูลในเร่ืองความถูกตอ้งและความสมบูรณ์
ของขอ้มูล ขาดบุคลากรในการประมวลผลขอ้มูล การจดัเก็บขอ้มูลยงัไม่เป็นระบบ ขาดบุคลากรท่ีมี
ความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้มูล และมีการเก็บขอ้มูลอยา่งสม ่าเสมอแต่ไม่น ามาใชใ้ห้
เป็นประโยชน์ 

เยาวลักษณ์ แย้มสรวล (2552) ได้ท าการวิจัยเร่ืองสภาพและปัญหาการจัดระบบ
สารสนเทศในโรงเรียนวดัมหาวงษ์สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผล
การศึกษาสรุปไดด้งัน้ีโดยภาพรวมมีสภาพการจดัระบบสารสนเทศทุกดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง
โดยเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยไดแ้ก่ดา้นการน าขอ้มูลไปใชด้า้นการประมวนผลขอ้มูล ดา้นการจดั
คลงัขอ้มูล ดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลและดา้นการตรวจสอบขอ้มูล ส่วน
ปัญหาการจดัระบบสารสนเทศทุกดา้นอยู่ระดบัปานกลางโดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่
ดา้นการตรวจสอบขอ้มูลดา้นการรวบรวมขอ้มูลดา้นการประมวลผลขอ้มูลดา้นการน าขอ้มูลไปใช้
ดา้นการจดัคลงัขอ้มูลและดา้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ปริชาติ ฤาชากูล (2552) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการด าเนินงานระบบขอ้มูลและสารสนเทศ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต3ผลการศึกษาสรุปได้
ดงัน้ี สภาพการด าเนินงานระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต3โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นดา้นท่ีมี
ความคิดเห็นสูงสุดคือดา้นเก็บรวบรวมขอ้มูลซ่ึงมีระดบัปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือ ดา้น
การประมวลผลขอ้มูล ซ่ึงมีระดบัปฏิบติั อยู่ในระดบัมาก และดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงมีระดบั
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากส่วนดา้นท่ีมีระดบัปฏิบติัต ่าสุดคือดา้นการน าขอ้มูลไปใชซ่ึ้งมีระดบัปฏิบติัอยู่
ในระดบัมากปัญหาการด าเนินงานระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัน้อยเม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นดา้นท่ีมีปัญหาสูงสุดคือดา้นการจดัเก็บขอ้มูล ซ่ึงมีระดบัปฏิบติัอยู่ในระดบัน้อย รองลงมาคือ
ดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงมีระดบัปฏิบติัอยู่ในระดบัน้อยและด้านการน าขอ้มูลไปใช้ซ่ึงมีระดบั
ปฏิบติัอยู่ในระดบัน้อยส่วนด้านท่ีมีระดบัปฏิบติัต ่าสุดคือด้านการประมวลผลข้อมูลซ่ึงมีระดับ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูรั้บผิดชอบ
งานสารสนเทศต่อสภาพการด าเนินงานระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 3 โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนัผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูรั้บผิดชอบงานสารสนเทศต่อปัญหาการ
ด าเนินงานระบบข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
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การศึกษาหนองคาย เขต 3 โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของบุคลากรท่ีปฏิบติังานอยู่ในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั ต่อสภาพการด าเนินงานระบบขอ้มูล
และสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 3 
โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณารายดา้นแสดงวา่ดา้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูล และดา้นการน าขอ้มูลไปใชมี้ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีปฏิบติังานอยู่ในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั ต่อ
ปัญหาการด าเนินงานระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 3 โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

นิตยา สุกใส (2553) ได้ท าการวิจยัเร่ืองแนวทางในการพฒันาการด าเนินงานจดัระบบ
ขอ้มูลและสาระสนเทศเพื่อการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอีบุตรอ าเภอห้วยผึ้ง 
จงัหวดักาฬสินธ์ุผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี การพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศก่อนท่ีจะมีการพฒันา
นั้นองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองอีบุตรมีการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศท่ีไม่มีระเบียบระบบ
กล่าวคือขอ้มูลมีการจดัแบบกระจดักระจายไม่มีความเป็นปัจจุบนั แต่ภายหลงัจากการด าเนินการ
พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศตามกระบวนการพฒันาระบบทั้ง 5ขั้นตอนภายใตก้รอบงาน 3 ดา้น
ในการพฒันาคือการศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบติัการและการนิเทศติดตามท าให้มีระบบขอ้มูล
และสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบนัมีความถูกตอ้งตามความเป็นจริง และมีความง่ายต่อการท่ีจะใชร้ะบบ
ขอ้มูลสารสนเทศในการให้บริการแก่บุคลากรหรือสะดวกต่อการด าเนินการตามเป้าหมายและเอ้ือ
ต่อการพฒันางานใหเ้กิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

อัจฉรัตน์ สงวนงาม (2553) ได้ท าการวิจัยเร่ืองปัญหาการจัดการระบบข้อมูลและ
สารสนเทศทางการศึกษากรณีศึกษา : สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2 
ผลการศึกษาสรุปได้ดงัน้ีในขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูลการตรวจสอบขอ้มูลประประมวลผล
ขอ้มูลการจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศและการน าขอ้มูลสารสนเทศไปใชใ้นภาพรวมอยูร่ะดบันอ้ย 
ส าหรับการเปรียบเทียบปัญหาในการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศทางการศึกษากรณีศึกษา :
สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยภาพรวมทั้ง 5 ขั้นตอน จ าแนกตาม
ต าแหน่งหน้าท่ีในการปฏิบติังานจ านกตามวุฒิการศึกษาจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา จ าแนก
ตามประสบการณ์ท างานดา้นการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศพบวา่ไม่แตกต่างกนั 



บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
ในการวิจยัเร่ืองการด าเนินงานระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1ในคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ 
 (Quantitative Research) มีขั้นตอนและวธีิการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

3.1 ขั้นตอนด าเนินการวจิยั 
3.2 ระเบียบวธีิวจิยั 

 

3.1 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวจิัย 
เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัและ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี

ระบบและระเบียบ ผูว้จิยัจึงก าหนดรายละเอียดการด าเนินการวจิยัไว ้3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 จดัเตรียมโครงการวิจยั เป็นการศึกษาปัญหา นิยามปัญหา ศึกษาเอกสารและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ และสร้างเคร่ืองมือ พร้อมทั้งทดสอบและปรับปรุง 
คุณภาพของเคร่ืองมือ 

ขั้นตอนท่ี 2 การด าเนินงานวิจยั เป็นขั้นตอนท่ีผูว้ิจยัสร้างเคร่ืองมือ ทดสอบ ปรับปรุง 
แกไ้ขขอ้บกพร่องของเคร่ืองมือ แลว้น าเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างแลว้น า
ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้องท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและแปรผล               
การวเิคราะห์ขอ้มูล 

ขั้นตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจยั ผูว้ิจยัรวบรวมผลการวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปขอ้คน้พบ
ท่ีไดจ้ากการวจิยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ จดัท ารายงานฉบบัสมบูรณ์ 
 

3.2 ระเบียบวธิีวจิัย 
เพื่อใหก้ารด าเนินการวจิยับรรลุวตัถุประสงคข์องการวจิยั ผูว้จิยัไดก้  าหนดระเบียบวิธีวิจยั

ซ่ึงประกอบดว้ยประชากร กลุ่มตวัอยา่ง และขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ตวัแปรท่ีศึกษา เคร่ืองมือและ
การสร้างเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวจิยัซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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กลุ่มเป้ำหมำย 
กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัย  คือ ผู ้บริหารสถานศึกษาและครูผู ้รับผิดชอบงาน

สารสนเทศ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 จ านวน 324 คนจ าแนก
เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก 192 คน ขนาดกลาง 92 คน ขนาดใหญ่ 40 คน  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลมีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม

แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพ

และขนาดของสถานศึกษามีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัการด าเนินงานระบบขอ้มูลและสารสนเทศของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวธีิของลิเคอร์ท (Likert) 
มี 5 ระดบั คือ    

5  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
4  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  
3  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
2  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย 
1  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาการด าเนินงานระบบขอ้มูลและ

สารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 1 แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบสอบแบบปลายเปิด  

กำรสร้ำงและกำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ 
การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ

สร้างเคร่ืองมือตามขั้นตอนดงัน้ี 
1. ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั การด าเนินงานระบบขอ้มูลและสารสนเทศ 
2. ศึกษาวิธีสร้างเคร่ืองมือแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีของ

ลิเคอร์ท (Likert) และการสร้างแบบสอบถามแบบปลายเปิด จากต าราของ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, 
หนา้ 72) 

3. น าแบบสอบถามเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและ
พิจารณาใหข้อ้เสนอแนะ 
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4. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  แล้ว
น าเสนอผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่านเพื่อตรวจพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) 
และความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) ของค าถามแต่ละขอ้โดยหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบันิยามศพัท์เฉพาะ (IOC : Index of consistency) ค่าท่ีก าหนดคือ
ตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไปมีค่า IOC ระหวา่ง 0.60 - 1.00 

1. นายประมูล พรมกรรณ์ ผูอ้  านวยการช านาญการพิเศษ 
2. นางอจัจชิญา สงวนศรีพิสุทธ์ิ ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ 
3. นางชณิสา ฮวดศรี ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ 
4. นายโอภาศ ธีรวรวรรณ ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ 
5. นางทองพฒัน์ ศรีลาโคตร ครูช านาญการพิเศษ 
5. น าแบบสอบถามท่ีผา่นการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ

แลว้น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์พิจารณาเสนอแนะอีกคร้ังหน่ึง 
6. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Tryout) กับกลุ่มเป้าหมายท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 30 คน จ าแนกเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาจ านวน 15 คน ครูผูรั้บผิดชอบงานสารสนเทศ
จ านวน 15 คน 

7. วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach) ซ่ึงค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถาม มีค่าเท่ากบั 0.95 โดยเกณฑ์ค่าความเช่ือมัน่ท่ีเหมาะสมควรอยูร่ะหวา่ง 0.67 – 1.00 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หนา้ 145) 

 
ตำรำงที ่3.1 แสดงค่ำควำมเช่ือมั่นของแบบสอบถำมในรำยด้ำน  
 

ด้ำน ค่ำควำมเช่ือมั่น 
ดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ดา้นการตรวจสอบขอ้มูล 
ดา้นการประมวลผลขอ้มูล 
ดา้นการจดัเก็บขอ้มูล 
ดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ดา้นการน าขอ้มูลไปใช ้

0.81 
0.94 
0.90 
0.87 
0.96 
0.92 

ค่ำควำมเช่ือมั่นของแบบสอบถำมทั้งฉบับ 0.95 
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8. จดัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ เพื่อน าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มเป้าหมายท่ี
ศึกษาต่อไป 

กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
1. ขอหนงัสือจากมหาวทิยาลยัมหามกุฎราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสานจงัหวดัขอนแก่น เพื่อ

ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยต่อผู ้อ  านวยการสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 

2. ผูว้ิจยัน าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัเสนอต่อ
ผูอ้  านวยการสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1พร้อมกบั
แบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัดว้ยตนเอง 

3. ผูว้จิยัติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง 
กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป

โดยท าการวเิคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอนดงัน้ี 
1. วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพและขนาดของสถานศึกษาของกลุ่มเป้าหมายท่ีตอบ

แบบสอบถามโดยหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
2. วเิคราะห์ระดบัการด าเนินงานระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ทั้งโดยภาพรวมรายดา้นและรายขอ้ 
โดยหาค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ) แล้วน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์แปล
ความหมายดงัน้ี (บุญชมศรี สะอาด, 2553, หนา้ 121) 

ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00  หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50  หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50  หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50  หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50  หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
3. วเิคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นระหวา่งผูบ้ริหารและครูผูรั้บผิดชอบงานสารสนเทศ

ต่อระดบัการด าเนินงานระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 โดยใชค้่าที (t – test แบบ Independent samples) 

4. วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นระดบัการด าเนินงานระบบขอ้มูลและสารสนเทศ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1โดยใช้
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การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) จ าแนกตามสภาพท่ีศึกษามีขนาด
ต่างกนั โดยใชค้่า F 

5. วิเคราะห์เก่ียวกบัแนวทางการพฒันาการด าเนินงานระบบขอ้มูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 โดย
วเิคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) 

สถิติทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
1. สถิติทีใ่ช้ในกำรหำคุณภำพของเคร่ืองมือ ได้แก่ 
1. ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้

ค าถามกบันิยามศพัทเ์ฉพาะ (IOC : Index of consistency , บุญชม ศรีสะอาด, 2553 หนา้ 63) 
2. อ านาจจ าแนกของแบบสอบถามเป็นรายขอ้โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่าย

ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Itemtotalcorrelation , บุญชม ศรีสะอาด, 2553 หนา้ 99) 
3. ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 

coefficient) ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach , บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา้ 99) 
2. สถิติพืน้ฐำน ไดแ้ก่ (บุญชมศรีสะอาด, 2553, หนา้ 104 - 105) 
1. ค่าความถ่ี (Frequency) 
2. ค่าร้อยละ (Percentage) 
3. ค่าเฉล่ีย (Mean) 
4. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
3. สถิติทีใ่ช้ในกำรทดสอบสมมติฐำน ไดแ้ก่ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หนา้ 133-143) 
1. เปรียบเทียบความคิดเห็นระหวา่งผูบ้ริหารและครูผูรั้บผิดชอบงานสารสนเทศต่อระดบั

การด าเนินงานระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1โดยใชค้่าที (t – test แบบ Independent samples) 

2. เปรียบเทียบความคิดเห็นระดับการด าเนินงานระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1โดยใชก้าร
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) เม่ือพบวา่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe') 

   
 



 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัเร่ือง การด าเนินงานระบบข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการด าเนินงานการจดัระบบข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ใน 6 
ดา้น คือ การเก็บรวบรวมขอ้มูลการตรวจสอบขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูล การจดัเก็บขอ้มูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล  การน าข้อมูลไปใช้และศึกษาเปรียบเทียบการด าเนินงานระบบข้อมูลและ
สารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 1 ใน 6 ดา้น จ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา 

ผูว้ิจยัได้ใช้เคร่ืองมือวิจยั คือ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากบุคลากรใน
สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจ าปีการศึกษา 
2557 จ  านวน 324 คน น าแบบสอบถามมาด าเนินการวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลด้วย
คอมพิวเตอร์ เพื่อค านวณหาค่าสถิติส าหรับตอบวตัถุประสงค์และสมมติฐานการวิจยัให้ครบถว้น 
ตามท่ีตั้งไว ้โดยมีล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในการน าเสนอและการแปลความหมายผลการวิเคราะห์
ขอ้มูล ผูว้จิยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์และอกัษรยอ่ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

  แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 

  แทน  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
N แทน จ านวนประชากร 
df แทน  ค่าความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
SS แทน ผลรวมก าลงัสอง (Sum of Squares) 
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MS แทน ค่าเฉล่ียก าลงัสอง (Mean Square) 
t แทน ค่าสถิติทดสอบ t-test 
F  แทน ค่าสถิติทดสอบ F-test 
P-value แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
** แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
* แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ท่ีผูว้ิจยัก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคร้ังน้ีจ  านวน 

324 คน ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 298 ฉบบัคิดเป็นร้อยละ 91.98 ของแบบสอบถาม
จากจ านวนทั้งหมดท่ีส่งไปผูว้จิยัน าขอ้มูลมาวเิคราะห์แสดงสถานภาพของบุคคลากรสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีตอบแบบสอบถามเป็นค่าความถ่ีค่าร้อยละ ผลการวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 
4.1 

 
ตารางที ่4.1 จ านวนและร้อยละของข้อมูลแสดงสถานภาพของกลุ่มเป้าหมายทีต่อบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลสถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

1. สถานภาพ   
1.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษา 149 50.00 
1.2 ครูผูรั้บผดิชอบงานสารสนเทศ 149 50.00 

รวม 298 100.00 

2. ขนาดสถานศึกษา   
2.1 ขนาดเล็ก 166 55.70 
2.2 ขนาดกลาง 
2.3 ขนาดใหญ่ 

92 
40 

30.90 
13.40 

รวม 298 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.1 พบวา่บุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายจ านวน 298 คน เม่ือ
จ าแนกตามสถานภาพพบว่าเป็นครูผูรั้บผิดชอบงานสารสนเทศ (ร้อยละ 50.00) นอ้ยกว่า ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา (ร้อยละ 50.00) และเม่ือจ าแนกตามขนาดสถานศึกษาพบว่าสถานศึกษาขนาดเล็ก    
(ร้อยละ 55.70) ขนาดกลาง (ร้อยละ 30.90) ส่วนนอ้ยท่ีสุดคือสถานศึกษาขนาดใหญ่ (ร้อยละ 13.40) 
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4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ระดับศึกษาการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาข้ัน

พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2557 และ
เปรียบเทียบระดับการศึกษาการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2557 จ าแนก
ตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา 

ผลการวเิคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยัขอ้น้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วนไดแ้ก่  
 1. ผลการวิเคราะห์ระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปี
การศึกษา 2557 

2. ผลการเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานการจดัระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปี
การศึกษา 2557 จ าแนกตามสถานภาพ 

3. ผลการเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานการจดัระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปี
การศึกษา 2557 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ดงัน้ี 

4.3.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส า นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปี
การศึกษา 2557 ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลและเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานการจัดระบบ
ข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2557 จ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา ผลการวิเคราะห์มี
ดังนี ้

1. ผลการวิเคราะห์ระดับการการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1                
ปีการศึกษา 2557 ด้านการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผลการวเิคราะห์ระดบัการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ดา้น
การเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้ 
ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.2 
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ตารางที ่4.2  ผลการวิเคราะห์ระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 
1 ปีการศึกษา 2557 ด้านการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

ข้อที่ ด้านการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ระดับการด าเนินงาน 

    ล าดับ แปลผล 
1. การก าหนดวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 3.78 0.70 1 มาก 
2. การวางแผนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 3.74 0.70 2 มาก 
3. การก าหนดรายละเอียดของข้อมูลท่ีต้องการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล 
3.71 0.71 3  

4. การก าหนดวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 3.66 0.72 4 มาก 
5. การออกแบบและจัดท าเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล 
3.64 0.74 5 มาก 

6. การก าหนดผูรั้บผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยตรง 

3.62 0.73 6 มาก 

7. ผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลมีความรู้ความสามารถในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 

3.59 0.70 7 มาก 

8. การตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูล 3.58 0.70 8 มาก 
9. บุคลากรใหค้วามร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 3.61 0.73 9 มาก 

รวม 3.66 0.65  มาก 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ระดบัการการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ปีการศึกษา 
2557 ดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (=3.66 ) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ อยู่
ในระดบัมาก 9 ขอ้ 

มีขอ้สังเกตว่าขอ้ท่ีมีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การก าหนดวตัถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล(= 3.78) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลมีความรู้ความสามารถในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล (= 3.59) 

จากข้อเสนอแนะเก่ียวกับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปี
การศึกษา 2557 ดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามแบบปลายเปิด มีขอ้เสนอแนะท่ี
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ส าคญัดงัน้ี 1) ควรมีการวางแผนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 2) ควรมีการก าหนดผูรั้บผิดชอบในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยตรง  

2. ผลการเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 ปี
การศึกษา 2557 ด้านการเกบ็รวบรวมข้อมูลจ าแนกตามสถานภาพ 

ผลการวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ปี
การศึกษา 2557 ดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล จ าแนกตามสถานภาพโดยใชว้ิธีทดสอบค่าที (t-test) ผล
การวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.3 
 
ตารางที ่4.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ

สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ด้านการเกบ็รวบรวมข้อมูลจ าแนกตามสถานภาพ 

  0.48 2.34 0.53 

 

การด าเนินงานการจัดระบบข้อมูล
และสารสนเทศของสถานศึกษาขั้น

พืน้ฐาน 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้รับผดิชอบ
งานสารสนเทศ 

t Sig. 

n     n     
การเก็บรวบรวมขอ้มูล 149 3.55 0.64 149 3.76 0.65 2.79 0.27 

 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ การด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ปีการศึกษา 2557 ดา้น
การเก็บรวบรวมขอ้มูล จ าแนกตามสถานภาพ ไม่แตกต่างกนั 

3. ผลการเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ปีการศึกษา 
2557 ด้านการเกบ็รวบรวมข้อมูล จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

ผลการวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ปี
การศึกษา 2557 ดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก, ขนาดกลาง และ 
ขนาดใหญ่โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว      
(One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.4 
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ตารางที ่4.4 ผลการเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ด้านการเกบ็รวบรวมข้อมูล จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

 
 

ด้านการเกบ็
รวบรวม
ข้อมูล 

ค่าเฉลีย่ตาม 
ขนาดสถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ขนาด
เล็ก 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

ระหวา่งกลุ่ม 2 18.61 9.30 25.81** 0.00 
ภายในกลุ่ม 295 106.35 0.36 

3.52 3.62 4.28 รวม 297 124.95 - 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ระดับการด าเนินงานการจดัระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปี
การศึกษา 2557 ดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาแตกต่างกนั โดยขนาด
สถานศึกษาขนาดเล็กมีระดบัการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 จึงท าการวิเคราะห์ความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ ( eScheff ) ต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.5 ผลการทดสอบรายคู่ ระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา 

 

ขนาดสถานศึกษา 
เลก็ 

(= 3.52 ) 
กลาง 

(= 3.62 ) 
ใหญ่ 

(= 4.28 ) 

เลก็ (= 3.52 ) - 0.01 0.76* 
กลาง (= 3.62 ) 0.01 - 0.66* 
ใหญ่ (= 4.28 ) 0.76* 0.66* - 

 

จากตารางท่ี 4.5 ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ ( eScheff ) 
พบว่า สถานศึกษาขนาดใหญ่กบัขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดใหญ่กบัขนาดกลาง แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0 .05 โดย ขนาดกลาง และขนาดเล็กมีระดบัท่ีสูงกวา่  

4.3.2 ผลการวิเคราะห์ระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 ปี
การศึกษา 2557 จ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา ผลการวเิคราะห์มีดังนี ้

1.ผลการวิเคราะห์ระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 ปี
การศึกษา 2557 ด้านการตรวจสอบข้อมูล 

ผลการวเิคราะห์ระดบัการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ดา้น
การตรวจสอบขอ้มูลเป็นผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้ ผล
การวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.6 
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ตารางที ่4.6 ผลการวิเคราะห์ระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ด้านการตรวจสอบข้อมูล 

 

ข้อที่ ด้านการตรวจสอบข้อมูล 
ระดับการด าเนินงาน 

    ล าดับ แปลผล 
1. การตรวจสอบความเป็นปัจจุบนัของขอ้มูล 3.43 0.69 1 ปานกลาง 
2. การวางแผนในการตรวจสอบขอ้มูล 3.31 0.80 6 ปานกลาง 
3. การตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และ

ความเป็นไปไดข้องขอ้มูล 
3.33 0.82 3 ปานกลาง 

4. การตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบฟอร์มท่ี
ใชเ้ก็บขอ้มูล 

3.31 0.79 8 ปานกลาง 

5. การตรวจสอบความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 3.32 0.79 4 ปานกลาง 
6. การตรวจสอบความสอดคล้องกันระหว่าง

ขอ้มูลเก่าและใหม่ 
3.31 0.80 7 ปานกลาง 

7. การตรวจสอบวธีิด าเนินการตรวจสอบขอ้มูล 3.40 1.89 2 ปานกลาง 
8. ผูต้รวจสอบขอ้มูลมีความรู้ความสามารถใน

การตรวจสอบขอ้มูล 
3.32 0.79 5 ปานกลาง 

รวม 3.34 0.77  ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ระดบัการด าเนินงานการจดัระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ปีการศึกษา 
2557 ดา้นการตรวจสอบขอ้มูล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (= 3.34) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ อยู่
ในระดบัปานกลาง 8 ขอ้  

มีข้อสังเกตว่า ข้อท่ีมีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การตรวจสอบความเป็นปัจจุบนัของข้อมูล       
(= 3.40) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ การตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบฟอร์มท่ีใชเ้ก็บขอ้มูล 
การตรวจสอบความสอดคลอ้งกนัระหว่างขอ้มูลเก่าและใหม่ และการวางแผนในการตรวจสอบ
ขอ้มูล (= 3.31) 

จากขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาดา้นความผกูพนัต่อองค์การท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม
แบบปลายเปิด มีข้อเสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ควรมีการตรวจสอบความสอดคล้องกันระหว่าง
ขอ้มูลเก่าและใหม่ 2) ควรมีการวางแผนในการตรวจสอบขอ้มูล  
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2. ผลการเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 ปี
การศึกษา 2557 ด้านการตรวจสอบข้อมูลจ าแนกตามสถานภาพ 

ผลการวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1           
ปีการศึกษา 2557 ดา้นการตรวจสอบขอ้มูล จ าแนกตามสถานภาพ โดยใชว้ิธีทดสอบค่าที (t-test)  
ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.7 
 
ตารางที ่4.7 ผลการเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ

สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ด้านการตรวจสอบข้อมูล จ าแนกตามสถานภาพ 

 

การด าเนินงานการจัดระบบข้อมูล
และสารสนเทศของสถานศึกษา 

ขั้นพืน้ฐาน 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้รับผดิชอบ
งานสารสนเทศ 

t Sig. 

n     n     
ดา้นการตรวจสอบขอ้มูล 149 3.20 0.85 149 3.48 0.67 3.25* 0.03 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ระดบัการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ปีการศึกษา 
2557 ด้านการตรวจสอบข้อมูล จ าแนกตามสถานภาพ แตกต่างกันโดยครูผูรั้บผิดชอบงาน
สารสนเทศในระดบัการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มากกวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

3. ผลการเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ปีการศึกษา 
2557 ด้านการตรวจสอบข้อมูล จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

ผลการวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ปี
การศึกษา 2557 ดา้นการตรวจสอบขอ้มูล จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก, ขนาดกลาง และ ขนาด
ใหญ่โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.8 
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ตารางที ่4.8 ผลการเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ด้านการตรวจสอบข้อมูล จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

ด้านการ
ตรวจสอบ
ข้อมูล  

ค่าเฉลีย่ตาม 
ขนาดสถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ขนาด
เล็ก 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

ระหวา่งกลุ่ม 2 3.81 190 3.22* 0.04 
ภายในกลุ่ม 295 174.50 0.59 

3.25 3.40 3.58 รวม 297 178.30 - 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.8 พบว่า ระดับการด าเนินงานการจดัระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปี
การศึกษา 2557 ด้านการตรวจสอบข้อมูลจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา แตกต่างกนั โดยขนาด
สถานศึกษาขนาดเล็กมีระดบัการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานด้านตรวจสอบข้อมูล แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 จึงท าการวิเคราะห์ความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ ( eScheff ) ต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.9 ผลการทดสอบรายคู่ ระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ด้านตรวจสอบข้อมูล จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา 

 

ขนาดสถานศึกษา 
เลก็ 

(= 3.25 ) 
กลาง 

(= 3.40) 
ใหญ่ 

(= 3.58 ) 

เลก็ (= 3.25 ) - 0.14 0.33 
กลาง (= 3.40 ) 0.14 - 0.18 
ใหญ่ (= 3.58 ) 0.33 0.18 - 
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จากตารางท่ี 4.9 ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ ( eScheff ) 
พบว่า สถานศึกษาขนาดใหญ่กบัขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดใหญ่กบัขนาดกลาง แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0 .05 โดย ขนาดกลาง และขนาดเล็กมีระดบัท่ีต ่ากวา่  

4.3.3 ผลการวิเคราะห์ระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1                 
ปีการศึกษา 2557 ด้านการประมวลผลข้อมูลและเปรียบเทียบระดับด าเนินงานการจัดระบบข้อมูล
และสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน จ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา ผลการ
วเิคราะห์มีดังนี ้

1. ผลการวิเคราะห์ระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1                 
ปีการศึกษา 2557 ด้านการประมวลผลข้อมูล 

ผลการวเิคราะห์ระดบัการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2557   
ดา้นการประมวลผลขอ้มูลเป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวมและราย
ขอ้ ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.10 
 
ตารางที ่4.10 ผลการวิเคราะห์ระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ

สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ด้านการประมวลผลข้อมูล 

 

ข้อที่ ด้านการประมวลผลข้อมูล 
ระดับการด าเนินงาน 

    ล าดับ แปลผล 
1. การวางแผนในการประมวลผลขอ้มูล 3.03 3.15 1 ปานกลาง 
2. การจ าแนก แยกประเภท ขอ้มูล 2.88 0.90 3 ปานกลาง 
3. ท าการประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ 2.87 0.90 4 ปานกลาง 

4. การตรวจสอบความถูกต้องของสถิติท่ีใช้ในการ
ประมวลผลขอ้มูล 

2.84 0.88 6 ปานกลาง 

5. ผูป้ระมวลผลข้อมูลมีความรู้ความสามารถในการ
ประมวลผลขอ้มูล 

2.86 0.90 5 ปานกลาง 
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ตารางที ่4.10  (ต่อ) 
 

ข้อที่ ด้านการประมวลผลข้อมูล 
ระดับการด าเนินงาน 

    ล าดับ แปลผล 
6. การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีได้จาก

การประมวลผล 
2.96 1.96 2 ปานกลาง 

รวม 2.91 1.10  ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ระดบัการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ปีการศึกษา 
2557 ดา้นการประมวลผลขอ้มูล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (= 2.91) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ อยู่
ในระดบัปานกลาง 6 ขอ้  

มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การวางแผนในการประมวลผลข้อมูล (= 
3.03) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ การตรวจสอบความถูกตอ้งของสถิติท่ีใช้ในการประมวลผล
ขอ้มูล (= 2.84) 

จากขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาดา้นการประมวลผลขอ้มูลท่ีได้จากแบบสอบถาม
แบบปลายเปิด มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ควรมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการประมวลผล
ขอ้มูลทนัสมยั 2) ควรมีผูป้ระมวลผลขอ้มูลมีความรู้ความสามารถในการประมวลผลขอ้มูล 

2. ผลการเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส า นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1                
ปีการศึกษา 2557 ด้านการประมวลผลข้อมูลจ าแนกตามสถานภาพ 

ผลการวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1           
ปีการศึกษา 2557 ดา้นการประมวลผลขอ้มูล จ าแนกตามสถานภาพ โดยใชว้ิธีทดสอบค่าที (t-test) 
ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.11 
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ตารางที ่4.11 ผลการเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ด้านการประมวลผลข้อมูล จ าแนกตามสถานภาพ 

 

การด าเนินงานการจัดระบบข้อมูล
และสารสนเทศของสถานศึกษา 

ขั้นพืน้ฐาน 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้รับผดิชอบ
งานสารสนเทศ 

t Sig. 

n     n     
ดา้นการประมวลผลขอ้มูล  149 2.90 1.21 149 2.91 0.98 0.01 0.92 

 

จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ระดบัการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1                 
ปีการศึกษา 2557 ดา้นการประมวลผลขอ้มูลจ าแนกตามสถานภาพ ไม่แตกต่างกนั 

3. ผลการเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1                 
ปีการศึกษา 2557 ด้านการประมวลผลข้อมูลจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

ผลการวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1           
ปีการศึกษา 2557 ดา้นการประมวลผลขอ้มูลจ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก, ขนาดกลาง และ 
ขนาดใหญ่โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว       
(One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.12 
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ตารางที ่4.12 ผลการเปรียบเทียบระดับการการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ด้านการประมวลผลข้อมูล จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

 
 
 

ด้านการ
ประมวลผล
ข้อมูล 

ค่าเฉลีย่ตาม 
ขนาดสถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ขนาด
เล็ก 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

ระหวา่ง
กลุ่ม 

2 36.98 18.49 
17.08** 0.00 

ภายในกลุ่ม 295 319.28 1.08 
2.76 2.78 3.80 รวม 297 356.25 - 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.12 พบว่า ระดบัการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1                  
ปีการศึกษา 2557 ดา้นการประมวลผลขอ้มูล จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา แตกต่างกนั โดยขนาด
สถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลางมีระดบัค่าเฉล่ียน้อยกวา่ขนาดใหญ่ มีระดบัความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 จึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 
( eScheff ) ต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.13 ผลการทดสอบรายคู่ ระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ด้านการประมวลข้อมูล จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา 

 

ขนาดสถานศึกษา 
เลก็ 

(= 2.76 ) 
กลาง 

(= 2.78) 
ใหญ่ 

(= 3.80 ) 

เลก็ (= 2.76 ) - 0.01 1.04* 
กลาง (= 2.78 ) 0.01 - 1.02* 
ใหญ่ (= 3.80 ) 1.04* 1.02* - 
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จากตารางท่ี 4.13 ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ 
( eScheff ) พบว่า สถานศึกษาขนาดใหญ่กบัขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดใหญ่กบัขนาดกลาง 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0 .05 โดย ขนาดกลาง และขนาดเล็กมีระดบัท่ีต ่ากวา่  

4.3.4 ผลการวิเคราะห์ระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1                
ปีการศึกษา 2557 ด้านการจัดเก็บข้อมูลและเปรียบเทียบระดับการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศ
ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน จ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา ผลการวเิคราะห์มีดังนี ้

1. ผลการวิเคราะห์ระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแ ก่น เขต 1                 
ปีการศึกษา 2557 ด้านการจัดเกบ็ข้อมูล 

ผลการวเิคราะห์ระดบัการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2557   
ดา้นการจดัเก็บขอ้มูล เป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้ 
ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.14 
 
ตารางที ่4.14 ผลการวิเคราะห์ระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ

สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ด้านการจัดเกบ็ข้อมูล 

 

ข้อที่ ด้านการจัดเกบ็ข้อมูล 
ระดับการด าเนินงานการ 

    ล าดับ แปลผล 
1. การวางแผนจดัเก็บขอ้มูลเป็นระบบ 2.71 1.10 4 ปานกลาง 
2. การจดัท าระบบแฟ้มขอ้มูล 2.66 1.04 8 ปานกลาง 
3. การจดัเก็บขอ้มูลตามขอบข่ายของงานบริหาร 4 ดา้น 2.67 1.07 7 ปานกลาง 
4. การจดักระท าขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั 2.77 0.96 2 ปานกลาง 
5. จดัเก็บขอ้มูลไดอ้ยา่งปลอดภยั 2.68 1.07 6 ปานกลาง 
6. ความเพียงพอของเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และสถานท่ีท่ีใช้

ในการเก็บขอ้มูล 
2.75 0.93 3 ปานกลาง 
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ตารางที ่4.14 (ต่อ) 
 

ข้อที่ ด้านการจัดเกบ็ข้อมูล 
ระดับการด าเนินงานการ 

    ล าดับ แปลผล 
7. ผูจ้ดัเก็บข้อมูลมีความรู้ความสามารถในการจดัเก็บ

ขอ้มูล 
2.68 1.08 5 ปานกลาง 

8. การจดัระบบคน้หาหลงัจากการเก็บขอ้มูล 2.82 3.20 1 ปานกลาง 
รวม 2.72 1.12  ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 4.14 พบว่า ระดบัการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ปีการศึกษา 
2557 ดา้นการจดัเก็บขอ้มูลโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (= 2.72) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า    
อยูใ่นระดบัปานกลาง 8 ขอ้  

มีข้อสังเกตว่า ข้อท่ีมีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การจดัระบบค้นหาหลังจากการเก็บข้อมูล         
(= 2.82) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ การจดัท าระบบแฟ้มขอ้มูล (= 2.66) 

จากขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาดา้นการจดัเก็บขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามแบบ
ปลายเปิดมีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ควรมีความเพียงพอของเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และสถานท่ีท่ีใช้
ในการเก็บขอ้มูล  2) ควรการจดัเก็บขอ้มูลตามขอบข่ายของงานบริหาร 4 ดา้น 

2. ผลการเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ปีการศึกษา 
2557 ด้านการจัดเกบ็ข้อมูลจ าแนกตามสถานภาพ 

ผลการวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ปี
การศึกษา 2557 ดา้นการจดัเก็บขอ้มูลจ าแนกตามสถานภาพ โดยใช้วิธีทดสอบค่าที (t-test) ผลการ
วเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.15 
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ตารางที ่4.15 ผลการเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 1 ปีการศึกษา2557 ด้านการจัดเกบ็ข้อมูลจ าแนกตามสถานภาพ 

 

การด าเนินงานการจัดระบบข้อมูล
และสารสนเทศของสถานศึกษา 

ขั้นพืน้ฐาน 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้รับผดิชอบ
งานสารสนเทศ 

t Sig. 

n     n     
ดา้นการจดัเก็บขอ้มูล 149 2.89 1.12 149 2.54 1.10 2.69* 0.02 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.12 พบว่า ระดบัการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปี
การศึกษา 2557 ดา้นการจดัเก็บขอ้มูลจ าแนกตามสถานภาพ แตกต่างกนัโดยผูบ้ริหารสถานศึกษามี
ระดบัการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมากกว่าครู
ผูรั้บผดิชอบงานสารสนเทศ 

3. ผลการเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ปีการศึกษา 
2557 ด้านการจัดเกบ็ข้อมูลจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

ผลการวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ปี
การศึกษา 2557 ดา้นการจดัเก็บขอ้มูลจ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก, ขนาดกลาง และ ขนาด
ใหญ่โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.16 
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ตารางที ่4.16 ผลการเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ด้านการจัดเกบ็ข้อมูลจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

ด้านการ
จัดเกบ็
ข้อมูล 

ค่าเฉลีย่ตาม 
ขนาดสถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ขนาด
เล็ก 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

ระหวา่งกลุ่ม 2 46.78 23.39 
21.20** 0.00 ภายในกลุ่ม 295 325.45 1.10 

2.57 2.54 3.72 รวม 297 372.23 - 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.16 พบว่า ระดบัการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปี
การศึกษา 2557 ด้านการจดัเก็บข้อมูล จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา แตกต่างกัน โดยขนาด
สถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลางมีระดบัค่าเฉล่ียน้อยกวา่ขนาดใหญ่ มีระดบัความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 จึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 
( eScheff ) ต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.17 ผลการทดสอบรายคู่ ระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ด้านการจัดเก็บข้อมูล จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา 

 

ขนาดสถานศึกษา 
เลก็ 

(= 2.57 ) 
กลาง 

(= 2.54) 
ใหญ่ 

(= 3.72 ) 

เลก็ (= 2.57 ) - 0.03 1.15* 
กลาง (= 2.54 ) 0.03 - 1.18* 
ใหญ่ (= 3.72 ) 1.15* 1.18* - 

 



 

 

93 

จากตารางท่ี 4.17 ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ 
( eScheff ) พบว่า สถานศึกษาขนาดใหญ่กบัขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดใหญ่กบัขนาดกลาง 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0 .05 โดย ขนาดกลาง และขนาดเล็กมีระดบัท่ีต ่ากวา่ 

4.3.5 ผลการวิเคราะห์ระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 ปี
การศึกษา 2557 ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูล
และสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน จ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา  ผลการ
วเิคราะห์มีดังนี ้

1. ผลการวิเคราะห์ระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1                   
ปีการศึกษา 2557 ด้านการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวเิคราะห์ระดบัการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ดา้น
การวิเคราะห์ขอ้มูลผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้ ผลการ
วเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.18 
 
ตารางที ่4.18 ผลการวิเคราะห์ระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ

สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ด้านการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

ข้อที่ ด้านการวเิคราะห์ข้อมูล 
ระดับการด าเนินงาน 

    ล าดับ แปลผล 
1. การวางแผนด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ 2.65 1.05 1 ปานกลาง 
2. การจ าแนกและสรุปขอ้มูลสารสนเทศ 2.64 1.07 2 ปานกลาง 
3. การล าดบัความส าคญัของขอ้มูลสารสนเทศจากการ

วเิคราะห์ขอ้มูล 
2.54 1.16 4 ปานกลาง 

4. การจดัหมวดหมู่ตามสภาพของปัญหา 2.54 1.14 5 ปานกลาง 

5. ผู้วิ เคราะห์ข้อมูลมีความรู้ความสามารถในการ
วเิคราะห์ขอ้มูล 

2.63 1.07 3 ปานกลาง 
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ตารางที ่4.18 (ต่อ) 
 

ข้อที่ ด้านการวเิคราะห์ข้อมูล 
ระดับการด าเนินงาน 

    ล าดับ แปลผล 
6. การแปลความหมายจากการวเิคราะห์ขอ้มูล 2.52 1.13 8 ปานกลาง 
7. การตรวจสอบความถูกต้องของการวิเคราะห์

ขอ้มูล 
2.53 1.14 7 ปานกลาง 

8. การก าหนดแผนเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
การวเิคราะห์ขอ้มูล 

2.53 1.15 6 ปานกลาง 

รวม 2.57 1.08  ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 4.18 พบว่า ระดบัการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ปีการศึกษา 
2557 ดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูลประเมินผลสถานท่ีโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (= 2.57) เม่ือ
พิจารณารายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง 8 ขอ้ 

มีข้อสังเกตว่า ข้อท่ีมีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การวางแผนด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศ(= 2.65) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ การแปลความหมายจากการวิเคราะห์ขอ้มูล 
(= 2.52) 

จากขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามแบบ
ปลายเปิด มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) การแปลความหมายจากการวิเคราะห์ขอ้มูล 2) ควรการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของการวเิคราะห์ขอ้มูล  

2. ผลการเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ปีการศึกษา 
2557 ด้านการวเิคราะห์ข้อมูลจ าแนกตามสถานภาพ 

ผลการวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ปี
การศึกษา 2557 ดา้นการวเิคราะห์ขอ้มูลจ าแนกตามสถานภาพ โดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการ
วเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.19 
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ตารางที ่4.19 ผลการเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ด้านการวเิคราะห์ข้อมูลจ าแนกตามสถานภาพ 

 

การด าเนินงานการจัดระบบข้อมูล
และสารสนเทศของสถานศึกษา 

ขั้นพืน้ฐาน 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้รับผดิชอบ
งานสารสนเทศ 

t Sig. 

n     n     
ดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 149 2.69 1.02 149 2.46 1.14 1.78 0.14 

 

จากตารางท่ี 4.19 พบว่า ระดบัการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1                 
ปีการศึกษา 2557 ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกตามสถานภาพ ไม่แตกต่างกันโดยผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีระดบัการบริหารอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมากกวา่ครู
ผูรั้บผดิชอบงานสารสนเทศ 

3. ผลการเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ปีการศึกษา 
2557 ด้านการวเิคราะห์ข้อมูลจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

ผลการวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ปี
การศึกษา 2557 ดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูลจ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก, ขนาดกลาง และ ขนาด
ใหญ่โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.20 
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ตารางที ่4.20 ผลการเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ด้านการวเิคราะห์ข้อมูล จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

 
 
 

ด้านการ
วเิคราะห์
ข้อมูล 

ค่าเฉลีย่ตาม 
ขนาดสถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ขนาด
เล็ก 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

ระหวา่ง
กลุ่ม 

2 25.71 12.86 
11.72** 0.00 

ภายในกลุ่ม 295 323.54 1.10 
2.45 2.48 3.32 รวม 297 349.25 - 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.20 พบว่า ระดบัการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปี
การศึกษา 2557 ด้านการวิเคราะห์ขอ้มูล จ  าแนกตามขนาดสถานศึกษา แตกต่างกนั โดยขนาด
สถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลางมีระดบัค่าเฉล่ียน้อยกวา่ขนาดใหญ่ มีระดบัความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 จึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 
( eScheff ) ต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.21 ผลการทดสอบรายคู่ ระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต 1 ปีการศึกษา 2557 ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา 

 

ขนาดสถานศึกษา 
เลก็ 

(= 2.45) 
กลาง 

(= 2.48) 
ใหญ่ 

(= 3.32) 

เลก็ (= 2.45 ) - 0.04 0.87* 
กลาง (= 2.48) 0.04 - 0.84* 
ใหญ่ (= 3.32 ) 0.87* 0.84* - 
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จากตารางท่ี 4.21 ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ 
( eScheff ) พบว่า สถานศึกษาขนาดใหญ่กบัขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดใหญ่กบัขนาดกลาง 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0 .05 โดย ขนาดกลาง และขนาดเล็กมีระดบัท่ีต ่ากวา่ 

4.3.6 ผลการวิเคราะห์ระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1                
ปีการศึกษา 2557 ด้านการน าข้อมูลไปใช้ และเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูล
และสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน จ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา ผลการ
วเิคราะห์มีดังนี ้

1. ผลการวิเคราะห์ระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1                 
ปีการศึกษา 2557 ด้านการน าข้อมูลไปใช้ 

ผลการวเิคราะห์ระดบัการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  ปีการศึกษา 2557 ดา้น
การน าขอ้มูลไปใช ้ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้ ผลการ
วเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.22 
 
ตารางที ่4.22 ผลการวิเคราะห์ระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ

สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ด้านการน าข้อมูลไปใช้  

 

ข้อที่ ด้านการน าข้อมูลไปใช้  
ระดับการด าเนินงาน 

    ล าดับ แปลผล 
1. การวางแผนในการน าเสนอขอ้มูล 2.95 0.97 9 ปานกลาง 
2. การก าหนดระยะเวลาในการน าเสนอขอ้มูล 3.06 0.92 7 ปานกลาง 
3. การก าหนดรูปแบบในการน าเสนอ เช่น บทความ 

ตารางแผนสถิติ วารสาร 
3.06 0.91 8 ปานกลาง 

4. การก าหนดรูปแบบวธีิการรายงานผลขอ้มูล 3.14 0.72 6 ปานกลาง 

5. การเตรียมความพร้อมในดา้นต่าง ๆ ก่อนน าเสนอ
ขอ้มูล 

3.16 0.73 1 ปานกลาง 
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ตารางที ่4.22 (ต่อ)  
 

ข้อที่ ด้านการน าข้อมูลไปใช้  
ระดับการด าเนินงาน 

    ล าดับ แปลผล 
6. ความชดัเจนของขอ้มูลท่ีใชใ้นการน าเสนอ 3.15 0.69 4 ปานกลาง 

7. การก าหนดผูรั้บชอบในการน าเสนอขอ้มูล 3.16 0.71 2 ปานกลาง 

8. ผู้รับผิดชอบในการน า เสนอข้อมูล มีความ รู้ 
ความสามารถ 

3.15 0.71 3 ปานกลาง 

9. การประเมินผลการใชข้อ้มูลสารสนเทศ 3.15 0.68 5 ปานกลาง 
รวม 3.11 0.75  ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 4.22 พบว่า ระดบัการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ปีการศึกษา 
2557 ดา้นการน าขอ้มูลไปใช้ ประเมินผลสถานท่ีโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (= 3.11) เม่ือ
พิจารณารายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง 9 ขอ้ มีข้อสังเกตว่า ข้อท่ีมีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การ
เตรียมความพร้อมในดา้นต่าง ๆ ก่อนน าเสนอขอ้มูลและการก าหนดผูรั้บชอบในการน าเสนอขอ้มูล 
(= 3.16) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ การวางแผนในการน าเสนอขอ้มูล (= 2.95) 

จากขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามแบบ
ปลายเปิด มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดังน้ี 1) ความชดัเจนของขอ้มูลท่ีใชใ้นการน าเสนอ 2) ควรมีการ
ประเมินผลการใชข้อ้มูลสารสนเทศ  

2. ผลการเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ปีการศึกษา 
2557 ด้านการน าข้อมูลไปใช้ จ าแนกตามสถานภาพ 

ผลการวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ปี
การศึกษา 2557 ด้านการน าข้อมูลไปใช้ จ  าแนกตามสถานภาพ โดยใช้วิธีทดสอบค่าที (t-test)        
ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.23 
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ตารางที ่4.23 ผลการเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ด้านการน าข้อมูลไปใช้ จ าแนกตามสถานภาพ 

 

การด าเนินงานการจัดระบบข้อมูล
และสารสนเทศของสถานศึกษา 

ขั้นพืน้ฐาน 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้รับผดิชอบ
งานสารสนเทศ 

t Sig. 

n     n     
ดา้นการน าขอ้มูลไปใช ้ 149 3.22 0.59 149 3.00 0.87 2.57** 0.00 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.23 พบว่า ระดบัการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1                 
ปีการศึกษา 2557 ด้านการน าข้อมูลไปใช้จ  าแนกตามสถานภาพ แตกต่างกันโดยผู ้บริหาร
สถานศึกษามีระดบัการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มากกวา่ครูผูส้อน 

3. ผลการเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ปีการศึกษา 
2557 ด้านการน าข้อมูลไปใช้ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

ผลการวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ปี
การศึกษา 2557 ดา้นการน าขอ้มูลไปใช้ จ  าแนกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก, ขนาดกลาง และ ขนาด
ใหญ่โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.24 
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ตารางที ่4.24 ผลการเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ด้านการน าข้อมูลไปใช้ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

 
 
 

ด้านการน า
ข้อมูลไปใช้  

ค่าเฉลีย่ตาม 
ขนาดสถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ขนาด
เล็ก 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

ระหวา่งกลุ่ม 2 3.22 1.61 2.90 0.57 
ภายในกลุ่ม 295 164.07 0.56 

3.06 3.08 3.37 รวม 297 167.00 - 
 

จากตารางท่ี 4.24 พบว่า ระดบัการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปี
การศึกษา 2557 ดา้นการน าขอ้มูลไปใช ้จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั  
 



บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัเร่ือง การด าเนินงานการจดัระบบข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2557 เพื่อ
ศึกษาระดบัการด าเนินงานระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ใน 6 ดา้น คือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การ
ตรวจสอบขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูล การจดัเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล และ การน าขอ้มูลไป
ใช้และศึกษาเปรียบเทียบการด าเนินงานระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1ใน 6 ดา้นนั้นจ าแนกตามสถานภาพ
และขนาดสถานศึกษา 

กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูรั้บผิดชอบงาน
สารสนเทศสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 
1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 324 คน และไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 298 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 91.98 ของแบบสอบถามทั้งหมด 

ตวัแปรในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาระดบัการด าเนินงานระบบขอ้มูลและสารสนเทศ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จ  านวน 
6 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นการตรวจสอบขอ้มูลดา้นการประมวลผลขอ้มูลดา้นการ
จดัเก็บข้อมูลด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และ ด้านการน าข้อมูลไปใช้และศึกษาเปรียบเทียบการ
ด าเนินงานระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน 6 ด้านนั้น จ  าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีมีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนท่ี 1 
แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามลกัษณะเคร่ืองมือเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) ไดแ้ก่ สถานภาพและขนาดของสถานศึกษาตอนท่ี 2 แบบสอบถามวดัระดบั
การด าเนินงานระบบขอ้มูลและสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีลกัษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเพื่อถามข้อเสนอและแนวทางการ
ด าเนินงานระบบขอ้มูลและสารสนเทศในขั้นสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended) ค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ
เท่ากบั 0.94 
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การวิ เ คร าะ ห์ข้อมู ล ใช้ส ถิ ติพรรณนา เพื่ อหา ความ ถ่ี  (Frequency)  ค่ า ร้อยละ 
(Percentage)ในการวิเคราะห์ขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม และการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย 
( ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ) ส่วนสถิติอา้งอิงใชค้่าสถิติการทดสอบที (t – test) และการ
ทดสอบค่าเอฟ(F – test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ถา้พบความ
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติจะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีของเชฟเฟ่ 
(Scheffé) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ซ่ึงสามารถสรุป
ผลการวจิยั ตามขอ้คน้พบ (Fact –findings) ไดด้งัต่อไปน้ี 
 

5.1 สรุปผลการวจิัย 
การสรุปผลการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิจยัขอ้มูลตามรายละเอียดในแต่ละ

ส่วนต่อไปน้ี 
5.1.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูรั้บผดิชอบงานสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 324 คน 
ผูว้ิจยัไดรั้บแบบสอบถามตอบกลบัคืนมา จ านวน 298 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 91.98 จ าแนกขนาด
สถานศึกษา คือ สถานศึกษาขนาดเล็ก จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 55.70 ขนาดกลาง จ านวน 92 
คน คิดเป็นร้อยละ 30.90 และ ขนาดใหญ่ จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 13.40 และท่ีจ าแนกตาม
สถานภาพ เป็นครูผูส้อน จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และ ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 
149 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 

5.1.2 ระดับ การด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ด้านการ
เกบ็รวบรวมข้อมูลและการเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

ระดบัการการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ดา้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (=3.66) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 9 ขอ้ 

มีขอ้สังเกตว่าขอ้ท่ีมีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การก าหนดวตัถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล         (= 3.78) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลมีความรู้ความสามารถใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูล (= 3.59)  



 

 

103 

ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัการการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เม่ือจ าแนกตามสถานภาพพบวา่ไม่แตกต่าง
กนัแต่เม่ือจ าแนกตามขนาดสถานศึกษาพบวา่แตกต่างกนั 

5.1.3 ระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ด้านการ
ตรวจสอบข้อมูลและการเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

ระดับการด าเนินงานการจดัระบบข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ด้านการ
ตรวจสอบขอ้มูล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (= 3.43) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัปาน
กลาง 8 ขอ้  

มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การตรวจสอบความเป็นปัจจุบนัของขอ้มูล (= 
3.40) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ การตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบฟอร์มท่ีใช้เก็บขอ้มูล การ
ตรวจสอบความสอดคลอ้งกนัระหวา่งขอ้มูลเก่าและใหม่ และการวางแผนในการตรวจสอบขอ้มูล 
(= 3.31) 

ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัการการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นการตรวจสอบขอ้มูลเม่ือจ าแนกตามสถานภาพพบว่าแตกต่างกนัแต่
เม่ือจ าแนกตามขนาดสถานศึกษาพบวา่แตกต่างกนั 

5.1.4 ระดับ การด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ด้านการ
ประมวลผลข้อมูลและการเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

ระดับการด าเนินงานการจดัระบบข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ดา้นการ
ประมวลผลขอ้มูล โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (= 2.91) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบั
ปานกลาง 6 ขอ้ มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การวางแผนในการประมวลผลขอ้มูล ( =

3.03) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ การตรวจสอบความถูกตอ้งของสถิติท่ีใช้ในการประมวลผล
ขอ้มูล        (= 2.84)  

ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัการการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นการประมวลผลขอ้มูลเม่ือจ าแนกตามสถานภาพพบวา่ไม่แตกต่างกนั
แต่เม่ือจ าแนกตามขนาดสถานศึกษาพบวา่แตกต่างกนั 
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5.1.5 ระดับ การด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ด้านการ
จัดเกบ็ข้อมูลและการเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

ระดับการด าเนินงานการจดัระบบข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ดา้นการจดัเก็บ
ขอ้มูลโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (= 2.72) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง 8 
ขอ้  

มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การจดัระบบคน้หาหลงัจากการเก็บขอ้มูล (= 
2.82) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ การจดัท าระบบแฟ้มขอ้มูล (= 2.66)  

ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัการการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เม่ือจ าแนกตามสถานภาพพบว่าแตกต่างกนั
และเม่ือจ าแนกตามขนาดสถานศึกษาพบวา่แตกต่างกนั 

5.1.6 ระดับ การด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ด้านการ
วเิคราะห์ข้อมูลและการเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

ระดับการด าเนินงานการจดัระบบข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ด้านการ
วิเคราะห์ขอ้มูลประเมินผลสถานท่ีโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (= 2.57) เม่ือพิจารณารายขอ้ 
พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง 8 ขอ้ 

มีข้อสังเกตว่า ข้อท่ีมีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การวางแผนด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศ(= 2.65) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ การแปลความหมายจากการวิเคราะห์ขอ้มูล 
(= 2.52) 

ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัการการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นการวเิคราะห์ขอ้มูลเม่ือจ าแนกตามสถานภาพพบวา่ไม่แตกต่างกนัแต่
เม่ือจ าแนกตามขนาดสถานศึกษาพบวา่แตกต่างกนั 

5.1.7 ระดับ การด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ด้านการ
น าข้อมูลไปใช้และการเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

ระดับการด าเนินงานการจดัระบบข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ดา้นการน า
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ขอ้มูลไปใช้ ประเมินผลสถานท่ีโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (= 3.11) เม่ือพิจารณารายขอ้ 
พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง 9 ขอ้ 

มีข้อสังเกตว่า ข้อท่ีมีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ก่อน
น าเสนอขอ้มูลและการก าหนดผูรั้บชอบในการน าเสนอขอ้มูล (= 3.16) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 
คือ การวางแผนในการน าเสนอขอ้มูล (= 2.95) 

ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัการการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นการน าขอ้มูลไปใช้เม่ือจ าแนกตามสถานภาพพบว่าแตกต่างกนัและ
เม่ือจ าแนกตามขนาดสถานศึกษาพบวา่แตกต่างกนั 

  

5.2 อภิปรายผลการวจิัย  
การวิจัยเร่ืองการด าเนินงานการจดัระบบข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ซ่ึงจาก
การวเิคราะห์ขอ้มูลผูว้จิยัไดอ้ภิปรายผลจากการศึกษาตามกรอบแนวคิดในการวิจยัโดยมีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

5.2.1 ระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ด้าน 
การเกบ็รวบรวมข้อมูลและการเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

1. ระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ด้านการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

จากผลการวิจยัการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ดา้นการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลพบว่า การด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2557 อยูใ่น
ระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นนั้นอาจเป็นเพราะว่าบุคลากรมีการประชุมช้ีแจงขั้นตอนในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลอย่างสม ่าเสมอประกอบกบัมีการก าหนดวตัถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวาง
แผนการเก็บรวบรวมขอ้มูลการก าหนดรายละเอียดของขอ้มูลท่ีต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลการ
ก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลการออกแบบและจดัท าเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
การก าหนดผู ้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยตรงผู ้เก็บรวบรวมข้อมูลมีความรู้
ความสามารถในการเก็บรวบรวมขอ้มูลการตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลบุคลากร
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ใหค้วามร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลซ้ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ จนัทร์พร เสง่ียมพกัตร์
(2549) ท่ีท  างานวิจยัเร่ืองการจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ผลการวิจยัดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล พบวา่ส่วนใหญ่ไดว้างแผนในการเก็บรวบรวมขอ้มูลอยา่ง
เป็นระบบ ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูล แต่งตั้งผูรั้บผิดชอบในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลและใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์เก็บรวบรวมขอ้มูล สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ นนัทนา บริรักษ ์
(2550)  ท่ีท  างานวิจยัเร่ืองการด าเนินงานระบบสารสนเทศของโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายพฒันา
คุณภาพทางการศึกษาอมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่ผลการวิจยัดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล พบวา่ในการ
ด าเนินงานระบบสารสนเทศของโรงเรียนไดมี้การแต่งตั้งคณะท างานในการวางแผนเก็บรวบรวม
ข้อมูล และได้รวบรวมข้อมูลเป็นรายปีการศึกษา แต่ไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการใช้
แบบทดสอบ และไม่ไดเ้ก็บขอ้มูลเป็นรายปีงบประมาณ ไดต้รวจสอบความเป็นปัจจุบนัของขอ้มูล
และได้ตรวจสอบข้อมูลให้ครอบคลุมกรอบงาน แต่ไม่ได้ก าหนดความรู้ ความสามารถของ
ผูรั้บผิดชอบในการตรวจสอบและไม่ได้ก าหนดระยะเวลาในการตรวจสอบขอ้มูล ได้น าข้อมูล
สารสนเทศท่ีได้ไปใช้วางแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนแต่ไม่ได้จัดสรรงบประมาณในการ
ประมวลผล และวิเคราะห์ขอ้มูล ไดน้ าเสนอขอ้มูลสารสนเทศในงานประกนัคุณภาพการศึกษา แต่
ไม่ไดน้ าเสนอขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียนผ่านจดหมายข่าว ผ่านวารสาร และผ่านเวบ็ไซต์ ได้
จดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศใหเ้กิดความสะดวกในการเรียกใช ้ไดจ้ดัท าแฟ้มขอ้มูลในการจดัเก็บขอ้มูล
สารสนเทศ และไดน้ าแผน่ดิสก์เก็ตหรือแผน่ซีดีรอมมาใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศ แต่ไม่ได้
จดัท าแผ่นพบัในการจดัเก็บขอ้มูล และไม่ได้จดัสถานท่ีส าหรับจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศไวเ้ป็น
สัดส่วนโดยเฉพาะและยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ปริชาติ  ฤาชากลู (2553) ท่ีท างานวิจยัเร่ือง
การด าเนินงานระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาหนองคาย เขต 3 ผลการวจิยัดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล อยูใ่นระดบัมาก 

2. การเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปี
การศึกษา 2557   ด้านการเกบ็รวบรวมข้อมูลจ าแนกตามสถานภาพ 

ผลการวจิยัพบวา่บุคลากรท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีระดบัการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูล
และสารสนเทศไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูรั้บผิดชอบงาน
สารสนเทศต่างร่วมกนัจดัท าดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล จึงมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ปริชาติ ฤาชากูล (2553) ท างานวิจยัเร่ืองการด าเนินงานระบบขอ้มูล
และสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 3 
ผลการวจิยัดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล อยูใ่นระดบัไม่แตกต่าง 
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3. การเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  ปี
การศึกษา 2557 ด้านการเกบ็รวบรวมข้อมูลจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

ผลการวิจยัพบว่าบุคลากรท่ีอยู่ในขนาดสถานศึกษาท่ีต่างกนัมีระดบัการด าเนินงานการ
จดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลแตกต่างกนั 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่มีจ านวน
บุคลากรและความพร้อมดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลมากกวา่สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก
ดงันั้นจึงมีระดบัการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้น
การเก็บรวบรวมขอ้มูลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p <0.01) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ ปริชาติ ฤาชากูล (2553) ท างานวิจยัเร่ืองการด าเนินงานระบบขอ้มูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 3 ผลการวิจยัดา้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล อยูใ่นระดบัแตกต่างสอดคลอ้งกบั เพลินพิศ หยาดผกา (2548) ท างานวิจยัเร่ืองการ
จดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ผลการวิจยั
ดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล อยูใ่นระดบัแตกต่าง และสอดคลอ้งกบั ประภาพรรณ จนัโอทาน (2547) 
ท างานวิจัยเร่ืองสภาพและปัญหาการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลสานสนเทศในโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกดัส านกังานประถมศึกษา จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวิจยัดา้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล อยูใ่นระดบัแตกต่าง 

5.2.2 ระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ด้านการ
ตรวจสอบข้อมูลเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

1. ระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ด้านการ
ตรวจสอบข้อมูล  

จากผลการวิจยัการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ดา้นการ
ตรวจสอบข้อมูลพบว่า การด าเนินงานการจดัระบบข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2557 อยูใ่น
ระดบัปานกลาง ท่ีเป็นเช่นนั้นสามารถอภิปรายได้ว่าบุคลากรมีการประชุมช้ีแจงขั้นตอนในการ
ตรวจสอบขอ้มูลอยา่งสม ่าเสมอประกอบกบัมีการก าหนดวตัถุประสงคใ์นการตรวจสอบความเป็น
ปัจจุบนัของขอ้มูล การวางแผนในการตรวจสอบขอ้มูลการตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้น และ
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ความเป็นไปไดข้องขอ้มูลการตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบฟอร์มท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลการตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ของข้อมูลการตรวจสอบความสอดคล้องกันระหว่างข้อมูลเก่าและใหม่ การ
ตรวจสอบวธีิด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลผูต้รวจสอบขอ้มูลมีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบ
ขอ้มูล ซ้ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ประภาพรรณ จนัโอทาน (2547) ท่ีท าการวิจยัเร่ืองสภาพ
และปัญหาการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลสานสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านกังาน
ประถมศึกษา จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ดา้นการตรวจสอบขอ้มูล อยู่ในระดบัปาน
กลาง สอดคล้องกบั ประสงค์ ซ้ือประเสริฐ (2547) ท่ีท าการวิจยัเร่ืองสภาพการจดัข้อมูลและ
สารสนเทศในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการศึกษาพบวา่ดา้นการ
ตรวจสอบขอ้มูลอยูใ่นระดบัปานและยงัสอดคลอ้งกบั จนัทร์ฉาย ไชยขนัธ์ (2549) ท่ีท าการวิจยัเร่ือง
สภาพ ปัญหา และแนวทางการพฒันาการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการของ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุผลการวิจยัพบวา่ ดา้นการตรวจสอบขอ้มูลอยู่ในระดบัปาน
กลาง 

2. การเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปี
การศึกษา 2557   ด้านการตรวจสอบข้อมูลจ าแนกตามสถานภาพ 

ผลการวจิยัพบวา่บุคลากรท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีระดบัการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูล
และสารสนเทศแตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูรั้บผิดชอบงาน
สารสนเทศต่างไม่ร่วมกนัจดัท าดา้นการตรวจสอบขอ้มูลจึงมีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนัซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ปริชาติ ฤาชากูล (2553) ท างานวิจยัเร่ืองการด าเนินงานระบบขอ้มูล
และสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต3 
ผลการวจิยัดา้นการตรวจสอบขอ้มูลอยูใ่นระดบัไม่แตกต่าง 

3. การเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปี
การศึกษา 2557   ด้านการตรวจสอบข้อมูลจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

ผลการวิจยัพบว่าบุคลากรท่ีอยู่ในขนาดสถานศึกษาท่ีต่างกนัมีระดบัการด าเนินงานการ
จดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการตรวจสอบขอ้มูลแตกต่างกนั 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่มีจ านวน
บุคลากรและความพร้อมด้านการตรวจสอบขอ้มูลมากกว่าสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก
ดงันั้นจึงมีระดบัการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้น
การตรวจสอบขอ้มูลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p <0.05) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
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ของ ปริชาติ ฤาชากูล (2553) ท างานวิจยัเร่ืองการด าเนินงานระบบขอ้มูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 3 ผลการวิจยัดา้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล อยูใ่นระดบัแตกต่างสอดคลอ้งกบั เพลินพิศ หยาดผกา (2548) ท างานวิจยัเร่ืองการ
จดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1ผลการวิจยั
ดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล อยูใ่นระดบัแตกต่าง และสอดคลอ้งกบั ประภาพรรณ จนัโอทาน (2547) 
ท างานวิจัยเร่ืองสภาพและปัญหาการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลสานสนเทศในโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกดัส านกังานประถมศึกษา จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวิจยัดา้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล อยูใ่นระดบัแตกต่าง 

5.2.3 ระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ด้านการ
ประมวลผลข้อมูลเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

1. ระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ด้านการ
ประมวลผลข้อมูล 

จากผลการวิจยัการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ดา้นการ
ประมวลผลข้อมูลพบว่า การด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2557 อยูใ่น
ระดบัปานกลาง ท่ีเป็นเช่นนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าบุคลากรไม่มีการประชุมช้ีแจงขั้นตอนในการ
ประมวลผลขอ้มูลอยา่งสม ่าเสมอประกอบกบัไม่มีการวางแผนในการประมวลผลขอ้มูลการจ าแนก 
แยกประเภท ขอ้มูล การจดัเรียงล าดบัขอ้มูลหลงัจากจ าแนก แยก ประเภทขอ้มูล ท าการประมวลผล
ดว้ยคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบความถูกตอ้งของสถิติท่ีใชใ้นการประมวลผลขอ้มูล  ผูป้ระมวลผล
ขอ้มูลมีความรู้ความสามารถในการประมวลผลขอ้มูลการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีได้
จากการประมวลผล ซ้ึงสอดคลอ้งกบั ประภาพรรณ จนัโอทาน (2547) ท่ีท าการวิจยัเร่ืองสภาพและ
ปัญหาการด าเนินงานการจดัระบบข้อมูลสานสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านักงาน
ประถมศึกษา จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ดา้นการตรวจสอบขอ้มูล อยู่ในระดบัปาน
กลางสอดคลอ้ง ประสงค ์ซ้ือประเสริฐ (2547) ท่ีท าการวิจยัเร่ืองสภาพการจดัขอ้มูลและสารสนเทศ
ในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการศึกษาพบวา่ดา้นการตรวจสอบ
ขอ้มูลอยู่ในระดบัปานและยงัสอดคลอ้งกบั จนัทร์ฉาย ไชยขนัธ์ (2549) ท่ีท าการวิจยัเร่ืองสภาพ 
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ปัญหา และแนวทางการพฒันาการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการของส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุผลการวจิยัพบวา่ ดา้นการตรวจสอบขอ้มูลอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2. การเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปี
การศึกษา 2557 ด้านการประมวลผลข้อมูลจ าแนกตามสถานภาพ 

ผลการวจิยัพบวา่บุคลากรท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีระดบัการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูล
และสารสนเทศไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูรั้บผิดชอบงาน
สารสนเทศต่างร่วมกนัจดัท าดา้นการประมวลผลขอ้มูลจึงมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ปริชาติ ฤาชากูล (2553) ท างานวิจยัเร่ืองการด าเนินงานระบบขอ้มูล
และสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 3 
ผลการวจิยัดา้นการตรวจสอบขอ้มูลอยูใ่นระดบัไม่แตกต่าง 

3. การเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปี
การศึกษา 2557   ด้านประมวลผลข้อมูลจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

ผลการวิจยัพบว่าบุคลากรท่ีอยู่ในขนาดสถานศึกษาท่ีต่างกนัมีระดบัการด าเนินงานการ
จดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นการประมวลผลขอ้มูลแตกต่างกนั 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่มีจ านวน
บุคลากรและความพร้อมด้านการตรวจสอบขอ้มูลมากกว่าสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก
ดงันั้นจึงมีระดบัการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้น
การประมวลผลขอ้มูลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p <0.01) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ ปริชาติ ฤาชากูล (2553) ท างานวิจยัเร่ืองการด าเนินงานระบบขอ้มูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต3 ผลการวิจยัดา้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล อยูใ่นระดบัแตกต่าง สอดคลอ้ง สมศกัด์ิ สมบติัอกัษร (2549) ท างานวิจยัเร่ืองการ
จดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุ
ราษฎร์ธานี เขต 3 ผลการวิจยัดา้นการประมวลผลขอ้มูล อยู่ในระดบัแตกต่าง และสอดคลอ้งกบั
ประภาพรรณ จนัโอทาน (2547) ท างานวจิยัเร่ืองสภาพและปัญหาการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูล
สานสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านกังานประถมศึกษา จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวิจยั
ดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล อยูใ่นระดบัแตกต่าง 
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5.2.4 ระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ด้านการ
จัดเกบ็ข้อมูลเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

1. ระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ด้านการจัดเก็บ
ข้อมูล 

จากผลการวิจยัการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ดา้นการ
จดัเก็บขอ้มูลพบวา่ การด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2557 อยูใ่นระดบัปาน
กลาง ท่ีเป็นเช่นนั้นอาจจะเป็นเพราะวา่บุคลากรมีการประชุมช้ีแจงขั้นตอนในการจดัเก็บขอ้มูลอยา่ง
สม ่าเสมอแต่ก็มีบางส่วนท่ีปฏิบติัไม่ได้ตามแผนท่ีวางไวไ้ดเ้ช่นการจดัท าระบบแฟ้มขอ้มูลมีการ
จ าแนกประเภทขอ้มูลเป็นหมวดหมู่ของการใชก้ารจดัเก็บขอ้มูลตามขอบข่ายของงานบริหาร 4 ดา้น
การจดักระท าขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัจดัเก็บขอ้มูลได้อย่างปลอดภยั ความเพียงพอของเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ และสถานท่ีท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลผูจ้ดัเก็บขอ้มูลมีความรู้ความสามารถในการจดัเก็บขอ้มูล
การจดัระบบคน้หาหลงัจากการเก็บขอ้มูล ซ้ึงซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมศกัด์ิ สมบติัอกัษร 
(2549) ท างานวิจยัเร่ืองการจดัระบบข้อมูลและสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ผลการวิจยัดา้นการจดัเก็บขอ้มูลอยูใ่นระดบัปาน
กลาง 

2. การเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปี
การศึกษา 2557 ด้านการจัดเกบ็ข้อมูลจ าแนกตามสถานภาพ 

ผลการวจิยัพบวา่บุคลากรท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีระดบัการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูล
และสารสนเทศแตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูรั้บผิดชอบงาน
สารสนเทศต่างไม่ร่วมกนัจดัท าด้านการจดัเก็บขอ้มูล จึงมีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนัซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปริชาติ ฤาชากูล (2553) ท างานวิจยัเร่ืองการด าเนินงานระบบขอ้มูลและ
สารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต3 
ผลการวจิยัดา้นการจดัเก็บขอ้มูล อยูใ่นระดบัไม่แตกต่าง 
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3. การเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปี
การศึกษา 2557  ด้านการจัดเกบ็ข้อมูลจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

ผลการวิจยัพบว่าบุคลากรท่ีอยู่ในขนาดสถานศึกษาท่ีต่างกนัมีระดบัการด าเนินงานการ
จดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นการจดัเก็บขอ้มูลแตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่สถานศึกษาขนาดใหญ่มีจ านวนบุคลากรและ
ความพร้อมดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลมากกว่าสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็กดงันั้นจึงมี
ระดบัการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นการจดัเก็บ
ขอ้มูลแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p <0.05) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ปริชาติ    
ฤาชากูล (2553) ท างานวิจยัเร่ืองการด าเนินงานระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 3 ผลการวิจยัดา้นการจดัเก็บขอ้มูล อยูใ่น
ระดับแตกต่างท านองเดียวกับ เพลินพิศ หยาดผกา (2548) ท างานวิจยัเร่ืองการจัดการระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1ผลการวิจยัดา้นการจดัเก็บ
ขอ้มูล อยู่ในระดบัแตกต่าง และสอดคลอ้งกบั ประภาพรรณ จนัโอทาน (2547) ท างานวิจยัเร่ือง
สภาพและปัญหาการด าเนินงานการจดัระบบข้อมูลสานสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
ส านกังานประถมศึกษา จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวจิยัดา้นการจดัเก็บขอ้มูล อยูใ่นระดบัแตกต่าง 

5.2.5 ระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ด้านการ
วเิคราะห์ข้อมูลเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

1. ระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ด้านการ
วเิคราะห์ข้อมูล  

จากผลการวิจยัการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ดา้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ การด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2557 อยูใ่นระดบัปาน
กลาง ท่ีเป็นเช่นนั้นสามารถอภิปรายไดว้า่บุคลากรมีการประชุมช้ีแจงขั้นตอนในการวิเคราะห์ขอ้มูล
อย่างสม ่าเสมอแต่ก็มีบางส่วนท่ีปฏิบัติไม่ได้ตามแผนท่ีวางไวไ้ด้เช่น การวางแผนด าเนินการ
วิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศการจ าแนกและสรุปขอ้มูลสารสนเทศการก าหนดวิธีการก ากบังานตาม
ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลการล าดบัความส าคญัของขอ้มูลสารสนเทศจากการวิเคราะห์ขอ้มูลการ
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จดัหมวดหมู่ตามสภาพของปัญหาผูว้เิคราะห์ขอ้มูลมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้มูลการ
แปลความหมายจากการวิเคราะห์ขอ้มูลการตรวจสอบความถูกตอ้งของการวิเคราะห์ขอ้มูลก าร
ก าหนดแผนเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการวิเคราะห์ขอ้มูลซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ
สมศกัด์ิ สมบติัอกัษร (2549) ท างานวิจยัเร่ืองการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ผลการวิจยัดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูล
อยูใ่นระดบัปานกลาง 

2. การเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปี
การศึกษา 2557   ด้านการวเิคราะห์ข้อมูลจ าแนกตามสถานภาพ 

ผลการวจิยัพบวา่บุคลากรท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีระดบัการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูล
และสารสนเทศไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูรั้บผิดชอบงาน
สารสนเทศต่างร่วมกันจดัท าด้านการวิเคราะห์ข้อมูลจึงมีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกันซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ปริชาติ ฤาชากูล (2553) ท างานวิจยัเร่ืองการด าเนินงานระบบขอ้มูล
และสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 3 
ผลการวจิยัดา้นการวเิคราะห์ขอ้มูลอยูใ่นระดบัไม่แตกต่าง 

3. การเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปี
การศึกษา 2557 ด้านการวเิคราะห์ข้อมูลจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

ผลการวิจยัพบว่าบุคลากรท่ีอยู่ในขนาดสถานศึกษาท่ีต่างกนัมีระดบัการด าเนินงานการ
จดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นการวเิคราะห์ขอ้มูลแตกต่างกนั อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่สถานศึกษาขนาดใหญ่มีจ านวนบุคลากรและ
ความพร้อมดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูลมากกวา่สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็กดงันั้นจึงมีระดบั
การด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการวิเคราะห์
ขอ้มูลแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p <0.01)ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ปริชาติ       
ฤาชากูล (2553) ท างานวิจยัเร่ืองการด าเนินงานระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 3 ผลการวิจยัดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูล อยู่
ในระดบัแตกต่าง สอดคลอ้งกบั สมศกัด์ิ สมบติัอกัษร (2549) ท างานวิจยัเร่ืองการจดัระบบขอ้มูล
และสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 
ผลการวิจยัด้านการวิเคราะห์ขอ้มูล อยู่ในระดบัแตกต่างกนัและสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  
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เพลินพิศ หยาดผกา (2548) ท างานวจิยัเร่ืองการจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ผลการวจิยัดา้นการวเิคราะห์ขอ้มูล อยูใ่นระดบัแตกต่างกนั 

5.2.6 ระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ด้านการ
น าข้อมูลไปใช้เปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

1. ระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ด้านการน า
ข้อมูลไปใช้  

จากผลการวิจยัการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ดา้นการ
น าขอ้มูลไปใชพ้บวา่ การด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2557 อยูใ่นระดบัปาน
กลาง ท่ีเป็นเช่นนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าบุคลากรมาไม่มีการประชุมช้ีแจงขั้นตอนในการวิเคราะห์
ขอ้มูลอยา่งสม ่าเสมอ เช่น การวางแผนในการน าเสนอข้อมูล การก าหนดระยะเวลาในการน าเสนอ
ขอ้มูลการก าหนดรูปแบบในการน าเสนอ เช่น บทความ ตารางแผนสถิติ วารสาร การก าหนด
รูปแบบวิธีการรายงานผลขอ้มูลการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ก่อนน าเสนอขอ้มูล ความ
ชดัเจนของขอ้มูลท่ีใชใ้นการน าเสนอ การน าขอ้มูลไปใช้อยา่งต่อเน่ืองการก าหนดผูรั้บชอบในการ
น าเสนอขอ้มูล ผูรั้บผิดชอบในการน าเสนอขอ้มูลมีความรู้ ความสามารถ การประเมินผลการใช้
ขอ้มูลสารสนเทศ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ประภาพรรณ จนัโอทาน (2547) ท่ีท าการวิจยั
เร่ืองสภาพและปัญหาการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูลสานสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษาสังกดั
ส านกังานประถมศึกษา จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ดา้นการตรวจสอบขอ้มูล อยู่ใน
ระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบั ประสงค ์ซ้ือประเสริฐ (2547) ท่ีท าการวิจยัเร่ืองสภาพการจดัขอ้มูล
และสารสนเทศในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการศึกษาพบวา่ดา้น
การตรวจสอบขอ้มูลอยูใ่นระดบัปานและยงัสอดคลอ้งกบั จนัทร์ฉาย ไชยขนัธ์ (2549) ท่ีท าการวิจยั
เร่ืองสภาพ ปัญหา และแนวทางการพฒันาการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการของ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุผลการวิจยัพบวา่ ดา้นการตรวจสอบขอ้มูลอยู่ในระดบัปาน
กลาง 

2. การเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปี
การศึกษา 2557 ด้านการน าข้อมูลไปใช้จ าแนกตามสถานภาพ 
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ผลการวจิยัพบวา่บุคลากรท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีระดบัการด าเนินงานการจดัระบบขอ้มูล
และสารสนเทศแตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูรั้บผิดชอบงาน
สารสนเทศต่างไม่ร่วมกนัจดัท าดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูลจึงมีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนัซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ปริชาติ ฤาชากูล (2553) ท างานวิจยัเร่ืองการด าเนินงานระบบขอ้มูล
และสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 3 
ผลการวจิยัดา้นการวเิคราะห์ขอ้มูลอยูใ่นระดบัไม่แตกต่าง 

3. การเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปี
การศึกษา 2557 ด้านการน าข้อมูลไปใช้จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

ผลการวิจยัพบว่าบุคลากรท่ีอยู่ในขนาดสถานศึกษาท่ีต่างกนัมีระดบัการด าเนินงานการ
จดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นการน าขอ้มูลไปใชไ้ม่แตกต่างกนั ซ่ึง
ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของท่านใดเลยทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะวา่โรงเรียนทุกขนาดน าขอ้มูลไป
ใชป้ระโยชน์ทางการศึกษาเหมือนกนัหมดตามสภาพการในปัจจุบนั 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจยัเร่ืองการด าเนินงานระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
1. ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
จากผลการวิจยัความคิดเห็นการด าเนินงานผูบ้ริหารและครูผูรั้บผิดชอบงานสารสนเทศ

ต่อระดบัการด าเนินงานระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ภาพรวมระดับการด าเนินงานระบบข้อมูลและ
สารสนเทศอยูใ่นระดบัปานกลางเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ไดด้งัน้ี 

1. ดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลมีความรู้
ความสามารถในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

2. ดา้นการตรวจสอบขอ้มูล ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ การตรวจสอบความถูกตอ้งของ
แบบฟอร์มท่ีใช้เก็บขอ้มูล การตรวจสอบความสอดคล้องกนัระหว่างขอ้มูลเก่าและใหม่ และการ
วางแผนในการตรวจสอบขอ้มูล 

3. ด้านการประมวลผลขอ้มูล ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือการตรวจสอบความถูกตอ้งของ
สถิติท่ีใชใ้นการประมวลผลขอ้มูล 

4. ดา้นการจดัเก็บขอ้มูล ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ การจดัท าระบบแฟ้มขอ้มูล  
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5. ดา้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือการแปลความหมายจากการวิเคราะห์
ขอ้มูล  

6. ดา้นการน าขอ้มูลไปใช ้ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือการวางแผนในการน าเสนอขอ้มูล 
 
2. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
จากผลการศึกษาท่ีไดส้รุปและอภิปรายมานั้น ผูศึ้กษามีแนวคิดเป็นขอ้เสนอแนะเพื่อการ

น าไปใช ้ดงัต่อไปน้ี 
1. ดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูบ้ริหารควรมีการนิเทศและใหค้วามช่วยเหลือบุคลากรใน

การด าเนินงานด้านสารสนเทศอย่างต่อเน่ือง มีการอบรมประชุมสัมมนาเพื่อให้บุคลากรใน
สถานศึกษามีความรู้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และจดัหางบประมาณสนบัสนุน จา้งบุคลากรท่ีมี
ความรู้ ความสามารถ และความช านาญ หรือแต่งตั้งผูรั้บผดิชอบท าหนา้ท่ีโดยเฉพาะ 

2. ดา้นการตรวจสอบขอ้มูล ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบขอ้มูลอยา่ง
เป็นระบบระเบียบ มีการประสานงานในการตรวจสอบขอ้มูล และมีบุคลากรในการตรวจสอบ
ขอ้มูลเพิ่มมากข้ึน 

3. ดา้นการประมวลผลขอ้มูล ให้มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความช านาญในการประมวลผล
ขอ้มูลจดัให้โปรแกรมในการประมวลผลขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ จดัอบรมพฒันาบุคลากร และหา
งบประมาณสนบัสนุน จดัหาเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

4. ดา้นการจดัเก็บขอ้มูล จดัให้มีห้องสารสนเทศ มีวสัดุ ครุภณัฑ์ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลแต่งตั้งผูรั้บผดิชอบโดยตรง จดัเก็บขอ้มูลใหเ้ป็นระบบ มีระบบคน้หาขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ 

5. ดา้นวิเคราะห์ขอ้มูล ฝึกอบรมพฒันาบุคลากรเคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูลควรมีความทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ จดัให้มีเจา้หน้าท่ี บุคลากรหรือจดัตั้ง
คณะท างานในการวิเคราะห์ขอ้มูลเฉพาะดา้นอย่างชดัเจน และมีการวางแผนการวิเคราะห์ขอ้มูล
อยา่งเป็นระบบ 

6. ดา้นการน าขอ้มูลไปใช ้ควรน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบท่ีหลากหลาย ใชส้ารสนเทศให้
เกิดประโยชน์มากท่ีสุด อบรมให้ความรู้เร่ืองการน าคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการน าเสนอขอ้มูลและมี
การประเมินผลการใชส้ารสนเทศน าเสนอสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบนั 

3. ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิย 
 จากผลการวจิยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยั ดงัน้ี 
1. ควรศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาการจดัระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานเพื่อใหก้ารด าเนินของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  



 

 

117 

2. ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเน่ืองจากแต่ละ
สถานศึกษามีปัจจยัท่ีส่งผลต่อ การจดัระบบสารสนเทศของสถานศึกษาต่างกนั 

3. ควรศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูรั้บผิดชอบงาน
สารสนเทศกบัการจดัระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เน่ืองจากผูบ้ริหารมีบทบาทใน
การตดัสินใจในการบริหารสถานศึกษา 

4. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของบุคคลากรในสถานศึกษาในการด าเนินงาน
ระบบสารสนเทศของสถานศึกษามีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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ที่ ศธ 6012/ว064 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

 23 มกราคม 2558 

เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร         นายประมูล  พรมกรรณ์ 

  ดว้ย นางลาวลัย ์ อุระศิลป์ นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร -
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั      
วทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5620440512023 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การด าเนินงาน
ระบบข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บ
รวบรวมขอ้มูลในการวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  
ขอเจริญพร 

 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนรองอธิการบดี  

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
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ที่ ศธ 6012/ว064 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

 23 มกราคม 2558 

เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร         นางอจัจชิญา  สงวนศรีพิสุทธ์ิ 

  ดว้ย นางลาวลัย ์ อุระศิลป์ นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั      
วทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5620440512023 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การด าเนินงาน
ระบบข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บ
รวบรวมขอ้มูลในการวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  
ขอเจริญพร 

 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนรองอธิการบดี  

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
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ที่ ศธ 6012/ว064 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

 23 มกราคม 2558 

เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร         นางสาวทองพฒัน์  ศรีลาโคตร 

  ดว้ย นางลาวลัย ์ อุระศิลป์ นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร -
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย      
วทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5620440512023 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การด าเนินงาน
ระบบข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บ
รวบรวมขอ้มูลในการวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  
ขอเจริญพร 

 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนรองอธิการบดี  

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
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ที่ ศธ 6012/ว064 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

 23 มกราคม 2558 

เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร         นายโอภาส  ธีรวรวรรณ 

  ดว้ย นางลาวลัย ์ อุระศิลป์ นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั      
วทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5620440512023 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การด าเนินงาน
ระบบข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บ
รวบรวมขอ้มูลในการวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  
ขอเจริญพร 

 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนรองอธิการบดี  

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
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ที่ ศธ 6012/ว064 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

 23 มกราคม 2558 

เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร         ดร.ชนิสา  ฮวดศรี 

  ดว้ย นางลาวลัย ์ อุระศิลป์ นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร -
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั       
วทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5620440512023 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การด าเนินงาน
ระบบข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บ
รวบรวมขอ้มูลในการวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  
ขอเจริญพร 

 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนรองอธิการบดี  

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
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ที่ ศธ 6012/110 
 

     
 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั                
วทิยาเขตอีสาน 
 ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง 
 อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

 13 กุมภาพนัธ์ 2558 

เร่ือง     ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 

เจริญพร    ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 ด้วย นางลาว ัลย์ อุระศิลป์  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ศูนย์
การศึกษาวิทยาเขตอีสาน  รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5620440532023 ก าลงัท าสารนิพนธ์เร่ือง "การ
ด าเนินงานระบบข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1"  โดยมี พระครูปลัดธรรมจริยวฒัน์, ดร. เป็นอาจารย์ท่ี
ปรึกษาสารนิพนธ์  

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน 
เพื่ออนุญาตให้ นกัศึกษาดงักล่าว แจกและเก็บแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงาน
ของท่าน เพื่อน าข้อมูลท่ีได้ไปด าเนินการในขั้นตอนต่อไป หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกัได้รับความ
อนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   
เจริญพร 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนรองอธิการบดี 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
     ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนอธิการบดี 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



135 
 

 
แบบสอบถาม 

เร่ือง การด าเนินงานระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น   เขต 1 

 
           ค าช้ีแจง 
                แบบสอบถามฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อศึกษาระดบัการด าเนินงานระบบขอ้มูลและสารสนเทศ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1 ซ่ึง
แบ่งออกเป็น 
 3 ตอน ประกอบดว้ย 

ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ระดบัการด าเนินงานระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
              สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
ตอนท่ี 3 แนวทางการพฒันาการด าเนินงานระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

เพื่อความสมบูรณ์ในการวเิคราะห์และประมวลผลขอ้มูล ขอความกรุณาจากท่านโปรดตอบ
ค าถามทุกขอ้ตามความคิดเห็นของท่าน ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเป็นจริงเท่านั้นจึงจะท าให้การวิจยัคร้ังน้ีเป็น
ประโยชน์อย่างแท้จริง และเม่ือท่านได้ตอบค าถามเสร็จส้ินแล้วขอความกรุณาให้ท่านน า
แบบสอบถามใส่ซองสีน ้าตาลเพื่อส่งคืนใหแ้ก่ผูว้จิยัต่อไป จกัเป็นพระคุณอยา่งสูง 

 
จึงขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดีมา ณ โอกาสน้ี 

 
นางลาวลัย ์  อุระศิลป์ 

นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
                   
 

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ค าช้ีแจง 

โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง ( ) ท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด 
 

1. ปัจจุบนัท่านปฏิบติังานในต าแหน่ง
ใด 

( ) ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
( ) ครูผูรั้บผิดชอบงาน

สารสนเทศ 

ส าหรับเจา้หนา้ท่ี 
 

2. ขนาดสถานศึกษา 
( ) ขนาดเล็ก 
( ) ขนาดกลาง 
( ) ขนาดใหญ่ 
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ตอนที ่2  ระดับการด าเนินงานระบบข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น   เขต 1 

 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดบัการปฏิบติั  ตามระดบัการด าเนินงาน

ระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษาท่าน โดยมีค่าระดบัการปฏิบติัในแต่ละขอ้ท่ี
สถานศึกษามีการด าเนินงานดงัน้ี 

 
5    หมายถึง  มีระดบัการปฏิบติัมากท่ีสุด  
4    หมายถึง  มีระดบัการปฏิบติัมาก  
3    หมายถึง  มีระดบัการปฏิบติัปานกลาง  
2    หมายถึง  มีระดบัการปฏิบติันอ้ย  
1    หมายถึง  มีระดบัการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด  

 
  

 
ตัวอย่าง 
 

ข้อที่ การด าเนินงานระบบข้อมูลและสารสนเทศ ระดบัการปฏิบติั 
5 4 3 2 1 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล      
0 การก าหนดวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูล      

 
จากตัวอย่าง 
 ขอ้ 0 แสดงวา่    การก าหนดวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบั 
                                            มากท่ีสุด  
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ข้อที่ การด าเนินงานระบบข้อมูลและสารสนเทศ ระดบัการปฏิบติั ส าหรับ
เจา้หนา้ท่ี 5 4 3 2 1 

 1.  ด้านการเกบ็รวบรวมข้อมูล   
1 การก าหนดวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูล      A1 
2 การวางแผนการเก็บรวบรวมขอ้มูล      A2 
3 การก าหนดรายละเอียดของขอ้มูลท่ีตอ้งการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล 
     A3 

4 การก าหนดวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล      A4 
5 การออกแบบและจดัท าเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล 
     A5 

6 การก าหนดผูรั้บผดิชอบในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
โดยตรง 

     A6 

7 ผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลมีความรู้ความสามารถในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล 

     A7 

8 การตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูล      A8 
9 บุคลากรใหค้วามร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล      A9 
 2.  ด้านการตรวจสอบข้อมูล  

1 การตรวจสอบความเป็นปัจจุบนัของขอ้มูล      B1 
2 การวางแผนในการตรวจสอบขอ้มูล      B2 
3 การตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้น และความ

เป็นไปไดข้องขอ้มูล 
     B3 

4 การตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบฟอร์มท่ีใชเ้ก็บ
ขอ้มูล 

     B4 

5 การตรวจสอบความสัมพนัธ์ของขอ้มูล      B5 
6 การตรวจสอบความสอดคลอ้งกนัระหวา่งขอ้มูลเก่า

และใหม่ 
     B6 

7 การตรวจสอบวธีิด าเนินการตรวจสอบขอ้มูล      B7 
8 ผูต้รวจสอบขอ้มูลมีความรู้ความสามารถในการ

ตรวจสอบขอ้มูล 
     B8 
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ข้อที่ การด าเนินงานระบบข้อมูลและสารสนเทศ ระดบัการปฏิบติั ส าหรับ
เจา้หนา้ท่ี 5 4 3 2 1 

 3.  ด้านการประมวลผลข้อมูล  
1 การวางแผนในการประมวลผลขอ้มูล      C1 
2 การจ าแนก แยกประเภท ขอ้มูล      C2 
3 ท าการประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์      C3 
4 การตรวจสอบความถูกตอ้งของสถิติท่ีใชใ้นการ

ประมวลผลขอ้มูล 
     C4 

5 ผูป้ระมวลผลขอ้มูลมีความรู้ความสามารถในการ
ประมวลผลขอ้มูล 

     C5 

6 การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
ประมวลผล 

     C6 

 4.  ด้านการจัดเกบ็ข้อมูล  
1 การวางแผนจดัเก็บขอ้มูลเป็นระบบ      D1 
2 การจดัท าระบบแฟ้มขอ้มูล      D2 
3 การจดัเก็บขอ้มูลตามขอบข่ายของงานบริหาร 4 

ดา้น 
     D3 

4 การจดักระท าขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั      D4 
5 จดัเก็บขอ้มูลไดอ้ยา่งปลอดภยั      D5 
6 ความเพียงพอของเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และสถานท่ีท่ี

ใชใ้นการเก็บขอ้มูล 
     D6 

7 ผูจ้ดัเก็บขอ้มูลมีความรู้ความสามารถในการจดัเก็บ
ขอ้มูล 

     D7 

8 การจดัระบบคน้หาหลงัจากการเก็บขอ้มูล      D8 
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ข้อที่ การด าเนินงานระบบข้อมูลและสารสนเทศ ระดบัการปฏิบติั ส าหรับ
เจา้หนา้ท่ี 5 4 3 2 1 

 5.  ด้านการวเิคราะห์ข้อมูล  
1 การวางแผนด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ      E1 
2 การจ าแนกและสรุปขอ้มูลสารสนเทศ      E2 
3 การล าดบัความส าคญัของขอ้มูลสารสนเทศจากการ

วเิคราะห์ขอ้มูล 
     E3 

4 การจดัหมวดหมู่ตามสภาพของปัญหา      E4 
5 ผูว้เิคราะห์ขอ้มูลมีความรู้ความสามารถในการ

วเิคราะห์ขอ้มูล 
     E5 

6 การแปลความหมายจากการวิเคราะห์ขอ้มูล      E6 
7 การตรวจสอบความถูกตอ้งของการวิเคราะห์ขอ้มูล      E7 
8 การก าหนดแผนเพื่อด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขการ

วเิคราะห์ขอ้มูล 
     E8 

 6.  ด้านการน าข้อมูลไปใช้  
1 การวางแผนในการน าเสนอขอ้มูล      F1 
2 การก าหนดระยะเวลาในการน าเสนอขอ้มูล      F2 
3 การก าหนดรูปแบบในการน าเสนอ เช่น บทความ 

ตารางแผนสถิติ วารสาร 
     F3 

4 การก าหนดรูปแบบวธีิการรายงานผลขอ้มูล      F4 
5 การเตรียมความพร้อมในดา้นต่าง ๆ ก่อนน าเสนอ

ขอ้มูล 
     F5 

6 ความชดัเจนของขอ้มูลท่ีใชใ้นการน าเสนอ      F6 
7 การก าหนดผูรั้บชอบในการน าเสนอขอ้มูล      F7 
8 ผูรั้บผดิชอบในการน าเสนอขอ้มูลมีความรู้ 

ความสามารถ 
     F8 

9 การประเมินผลการใชข้อ้มูลสารสนเทศ      F9  
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ตอนที่ 3  แนวทางการพฒันาการด าเนินงานระบบข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 
ค าช้ีแจง โปรดเสนอแนะแนวทางการพฒันาการด าเนินงานระบบขอ้มูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษา   
              ใน 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 
                
1. การรวบรวมขอ้มูล 
 ขอ้เสนอแนะ 

............................................................................................................................................... 
2.  การตรวจสอบขอ้มูล 
 ขอ้เสนอแนะ 

............................................................................................................................................... 
3.  การประมวลผลขอ้มูล 

ขอ้เสนอแนะ 
............................................................................................................................................... 

4.  การจดัเก็บขอ้มูล 
 ขอ้เสนอแนะ 

............................................................................................................................................... 
5.  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 ขอ้เสนอแนะ 

............................................................................................................................................... 
6.  การน าขอ้มูลไปใช้ 
 ขอ้เสนอแนะ 

............................................................................................................................................... 
ขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงในการใหค้วามร่วมมือตอบแบบสอบถามชุดน้ี 
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ภาคผนวก ง 

แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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สรุปการวเิคราะห์ค่า IOC ของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
การวจิยัเร่ือง การด าเนินงานระบบขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 
 

 
ข้อที่ 

 
การด าเนินงานระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  

ΣR 

 
IOC คน

ท่ี 1 
คน
ท่ี 2 

คน
ท่ี 3 

คน
ท่ี 4 

คน
ท่ี 5 

 1.  ด้านการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1 การก าหนดวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 1 1 1 1 1 5 1 
2 การวางแผนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 1 1 1 1 1 5 1 
3 การก าหนดรายละเอียดของขอ้มูลท่ีตอ้งการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล 
1 1 1 1 1 5 1 

4 การก าหนดวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 1 1 1 1 1 5 1 
5 การออกแบบและจดัท าเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล 
1 1 1 1 1 5 1 

6 การก าหนดผูรั้บผดิชอบในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
โดยตรง 

1 1 1 1 1 5 1 

7 ผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลมีความรู้ความสามารถในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 

1 1 1 1 1 5 1 

8 การตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูล 1 1 1 1 1 5 1 
9 บุคลากรใหค้วามร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 1 1 1 1 1 5 1 
 2.  ด้านการตรวจสอบข้อมูล   

1 การตรวจสอบความเป็นปัจจุบนัของขอ้มูล 1 1 1 1 1 5 1 
2 การวางแผนในการตรวจสอบขอ้มูล 1 1 1 0 0 3 0.60 
3 การตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้น และความ

เป็นไปไดข้องขอ้มูล 
1 1 1 1 1 5 1 

4 การตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบฟอร์มท่ีใชเ้ก็บ
ขอ้มูล 

0 1 1 1 1 4 0.80 

5 การตรวจสอบความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 1 1 1 1 1 5 1 
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ข้อที่ 

 
การด าเนินงานระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  

ΣR 

 
IOC คน

ท่ี 1 
คน
ท่ี 2 

คน
ท่ี 3 

คน
ท่ี 4 

คน
ท่ี 5 

6 การตรวจสอบความสอดคลอ้งกนัระหวา่งขอ้มูลเก่า
และใหม่ 

1 1 1 0 0 3 0.60 

7 การตรวจสอบวธีิด าเนินการตรวจสอบขอ้มูล 1 1 1 0 0 3 0.60 
8 ผูต้รวจสอบขอ้มูลมีความรู้ความสามารถในการ

ตรวจสอบขอ้มูล 
1 1 1 1 1 5 1 

3.  ด้านการประมวลผลข้อมูล 
1 การวางแผนในการประมวลผลขอ้มูล 1 1 1 1 1 5 1 
2 การจ าแนก แยกประเภท ขอ้มูล 1 1 1 1 1 5 1 
3 ท าการประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1 1 5 1 
4 การตรวจสอบความถูกตอ้งของสถิติท่ีใชใ้นการ

ประมวลผลขอ้มูล 
0 1 1 1 1 4 0.80 

5 ผูป้ระมวลผลขอ้มูลมีความรู้ความสามารถในการ
ประมวลผลขอ้มูล 

1 1 1 1 1 5 1 

6 การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
ประมวลผล 

1 1 1 1 1 5 1 

4.  ด้านการจัดเกบ็ข้อมูล 
1 การวางแผนจดัเก็บขอ้มูลเป็นระบบ 1 1 1 1 1 5 1 
2 การจดัท าระบบแฟ้มขอ้มูล 1 1 1 1 1 5 1 
3 การจดัเก็บขอ้มูลตามขอบข่ายของงานบริหาร 4 ดา้น 1 1 1 1 1 5 1 
4 การจดักระท าขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั 1 1 1 1 1 5 1 
5 จดัเก็บขอ้มูลไดอ้ยา่งปลอดภยั 1 1 1 1 1 5 1 
6 ความเพียงพอของเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และสถานท่ีท่ี

ใชใ้นการเก็บขอ้มูล 
1 1 1 1 1 5 1 

7 ผูจ้ดัเก็บขอ้มูลมีความรู้ความสามารถในการจดัเก็บ
ขอ้มูล 

1 0 1 1 1 4 0.80 

8 การจดัระบบคน้หาหลงัจากการเก็บขอ้มูล 1 1 1 1 1 5 1 
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ข้อที่ 

 
การด าเนินงานระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  

ΣR 

 
IOC คน

ท่ี 1 
คน
ท่ี 2 

คน
ท่ี 3 

คน
ท่ี 4 

คน
ท่ี 5 

5.  ด้านการวเิคราะห์ข้อมูล 
1 การวางแผนด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ 1 1 1 1 1 5 1 
2 การจ าแนกและสรุปขอ้มูลสารสนเทศ 1 1 1 1 1 5 1 
3 การล าดบัความส าคญัของขอ้มูลสารสนเทศจากการ

วเิคราะห์ขอ้มูล 
1 1 1 1 1 5 1 

4 การจดัหมวดหมู่ตามสภาพของปัญหา 1 1 1 1 1 5 1 
5 ผูว้เิคราะห์ขอ้มูลมีความรู้ความสามารถในการ

วเิคราะห์ขอ้มูล 
1 1 1 1 1 5 1 

6 การแปลความหมายจากการวิเคราะห์ขอ้มูล 1 1 1 1 1 5 1 
7 การตรวจสอบความถูกตอ้งของการวิเคราะห์ขอ้มูล 1 1 1 1 1 5 1 
8 การก าหนดแผนเพื่อด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขการ

วเิคราะห์ขอ้มูล 
1 1 1 1 1 5 1 

6.  ด้านการน าข้อมูลไปใช้ 
1 การวางแผนในการน าเสนอขอ้มูล 1 1 1 1 1 5 1 
2 การก าหนดระยะเวลาในการน าเสนอขอ้มูล 1 1 1 1 1 5 1 
3 การก าหนดรูปแบบในการน าเสนอ เช่น บทความ 

ตารางแผนสถิติ วารสาร 
1 1 1 1 1 5 1 

4 การก าหนดรูปแบบวธีิการรายงานผลขอ้มูล 1 1 1 1 1 5 1 
5 การเตรียมความพร้อมในดา้นต่าง ๆ ก่อนน าเสนอ

ขอ้มูล 
1 1 1 1 1 5 1 

6 ความชดัเจนของขอ้มูลท่ีใชใ้นการน าเสนอ 1 1 1 1 1 5 1 
7 การก าหนดผูรั้บชอบในการน าเสนอขอ้มูล 1 1 1 1 1 5 1 
8 ผูรั้บผดิชอบในการน าเสนอขอ้มูลมีความรู้ 

ความสามารถ 
1 1 1 1 1 5 1 

9 การประเมินผลการใชข้อ้มูลสารสนเทศ 1 1 1 1 1 5 1 
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ภาคผนวก ง 

ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
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ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
 

Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 

 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.95 54 
 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
a1 188.7148 417.577 .355 .949 
a2 188.7815 417.867 .409 .949 
a3 188.8815 420.257 .257 .949 
a4 188.8148 418.336 .369 .949 
a5 188.8148 416.911 .386 .949 
a6 188.5481 423.776 .176 .950 
a7 189.5815 420.149 .180 .950 
a8 188.7815 424.211 .064 .950 
a9 189.0815 419.563 .269 .949 
ดา้นท่ี1 188.8889 419.647 .482 .949 



148 
 

b1 189.1815 399.684 .660 .947 
b2 189.4815 404.866 .640 .948 
b3 189.3148 401.479 .629 .948 
b4 189.4481 402.383 .564 .948 
b5 189.6815 394.238 .756 .947 
b6 189.4148 398.472 .707 .947 
b7 189.1481 405.621 .605 .948 
b8 190.3815 410.651 .485 .949 
ดา้นท่ี2 189.5065 401.874 .809 .947 
c1 188.9481 415.025 .364 .949 
c2 188.8815 415.499 .387 .949 
c3 188.7148 406.283 .582 .948 
c4 188.7481 404.749 .618 .948 
c5 188.6815 407.343 .506 .948 
c6 188.7815 406.298 .629 .948 
ดา้นท่ี3 188.7926 408.952 .692 .948 
d1 188.9815 406.136 .561 .948 
d2 188.9148 406.417 .560 .948 
d3 188.9148 412.929 .477 .949 
d4 188.9148 411.813 .520 .948 
d5 188.9815 412.665 .477 .949 
d6 189.0815 413.278 .416 .949 
d7 189.0815 412.162 .455 .949 
d8 189.5815 409.904 .385 .949 
ดา้นท่ี4 189.0565 410.344 .724 .948 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
e1 188.7481 406.737 .729 .947 
e2 188.8815 401.419 .683 .947 
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e3 189.2148 397.638 .691 .947 
e4 189.0148 399.156 .672 .947 
e5 189.1815 402.320 .590 .948 
e6 189.0481 403.143 .589 .948 
e7 188.8815 400.660 .705 .947 
e8 188.8815 405.518 .713 .947 
ดา้นท่ี5 188.9815 401.850 .798 .947 
f1 188.8148 409.442 .551 .948 
f2 188.8815 414.453 .427 .949 
f3 189.0148 419.686 .238 .950 
f4 188.9481 419.152 .339 .949 
f5 188.7815 421.247 .237 .949 
f6 188.6481 422.099 .386 .949 
f7 188.7815 423.416 .156 .950 
f8 188.8481 422.816 .102 .950 
f9 188.9148 423.447 .095 .950 
ดา้นท่ี6 188.8481 419.384 .385 .949 
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ประวตัย่ิอของผู้วจิยั 
 
ช่ือ  สกุล  : นางลาวลัย ์   อุระศิลป์ 
วนั เดือน ปีเกิด  : 16  กุมภาพนัธ์   2524 
สถานท่ีเกิด  : 114  หมู่ท่ี 8  บา้นหนองคลองนอ้ย  ต.ป่ามะนาว   อ.บา้นฝาง  

  จงัหวดัขอนแก่น 
สถานท่ีอยูปั่จจุบนั : 114  หมู่ท่ี 8  บา้นหนองคลองนอ้ย  ต.ป่ามะนาว   อ.บา้นฝาง   

  จงัหวดัขอนแก่น 
ประวติัการศึกษา  
          พ.ศ.  2537 : ประถมศึกษา  โรงเรียนบา้นหนองคลอง    ต.ป่ามะนาว    อ.บา้นฝาง   

  จงัหวดัขอนแก่น 
          พ.ศ.  2540  : มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.3) โรงเรียนท่านางแนววทิยายน 

  ต.แวงนอ้ย    อ.แวงนอ้ย    จงัหวดัขอนแก่น    
           พ.ศ.  2543 : มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โรงเรียนหนองเรือวทิยา 
                                           ต.หนองเรือ    อ.แหนองเรือ       จงัหวดัขอนแก่น 
           พ.ศ.  2547 : กศ.บ.  การประถมศึกษา   

  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม     
ต าแหน่งงานปัจจุบนั : ครู  
สถานท่ีท างานปัจจุบนั : โรงเรียนบา้นค าหวัชา้งโนนตุ่นป่ามะนาว  

  ต.ป่ามะนาว  อ.บา้นฝาง  จ.ขอนแก่น 
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